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 بسم اللّه الرمحن الرحيم 

  المقدمة

احلمد للّه األول األزيل قبل الكون واملكان، من غري أول وال بداية، اآلخر األبدي بعد فناء املكنونات 
ري بعد، والباطن يف دنوه بقربه من دون مس، واألزمان بغري آخر وال غاية، الظاهر يف علوه بقهره عن غ

الذي أحسن بلطفه كل شيء بدأه وأتقن صنع كل شيء أنشأه، ودبرت األحكام حكمته وصرفت 
احملكومات مشيئته، فأظهر يف الغيب والشهادة لطيف قدرته وعم يف العاجل واآلجل خلقه بنعمته، ونشر 

 وأنعم عليهم بتعريفهم إياه، سبحانه وتعاىل، به عز على من أحب منهم فضله، وبسط جلميعهم عدله،
وجلّ، وأحسن إليهم باجتبائه إياهم إليه، وأفضل عليهم بتيسري كالمه هلم، ومن عليهم ببعثه رسوالً من 

أنفسهم إليهم، فنسأله الصالة على النيب وآله، وأن يوزعنا بفضله وشكر نعمه، ويعرفنا خفي قدره، 
وتعاىل على سيد األولني واآلخرين، رسوله املفضل بالشفاعة واحلوض املورود، وصلّى اللّه تبارك 

  .املخصوص بالوسيلة واملقام احملمود، وعلى إخوانه السالفني يف األزمان، وأنصاره التابعني بإحسان

وبعد فهذا كتاب قوت القلوب يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد، تصنيف الشيخ 
أيب طالب حممد بن علي بن عطية احلارثي املكي رضي اللّه عنه يشتمل على مثانية وأربعني فصالً هذا 

  .يف ذكر اآلي اليت فيها املعامالت: الفصل األول: ذكرها

  .يف اآلي اليت فيها ذكر أوراد الليل والنهار: الفصل الثاين

  .يف ذكر عمل املريد يف اليوم والليلة: الفصل الثالث

  .يف ذكر ما يستحب من الذكر وقراءة اآلي املندوب إليها بعد التسليم من صالة الصبح: ل الرابعالفص

  .يف ذكر األدعية املختارة بعد صالة الصبح: الفصل اخلامس

  .يف ذكر عمل املريد بعد صالة الصبح: الفصل السادس

  .يف ذكر أوراد النهار وهي سبعة أوراد: الفصل السابع

  . ذكر أوراد الليل وهي مخسة أوراديف: الفصل الثامن

  .يف ذكر وقت الفجر: الفصل التاسع

  .فيه كتاب معرفة الزوال وزيادة الظل ونقصانه باألقدام: الفصل العاشر

  .فيه كتاب فضل الصالة يف األيام والليايل: الفصل احلادي عشر

  .يف ذكر الوتر وفضل الصالة يف الليل: الفصل الثاين عشر
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فيه كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه ويف يقظته عند : شرالفصل الثالث ع
  .الصباح

  .يف تقسيم قيام الليل ووصف القائمني: الفصل الرابع عشر

يف ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر والصالة يف اليوم والليلة وفضل صالة : الفصل اخلامس عشر
  .يها اإلجابة وذكر صالة التسبيحاجلماعة وذكر فضل األوقات املرجو ف

  .يف ذكر معاملة العبد يف التالوة ووصف التالني حق تالوته بقيام الشهادة: الفصل السادس عشر

فيه كتاب ذكر نوع من املفصل واملوصل من الكلم ومدح العاملني به وذم الغافلني : الفصل السابع عشر
  .عنه وهو من تفسري غريب القرآن

  .فيه كتاب ذكر الوصف املكروه من نعت الغافلني: رالفصل الثامن عش

فيه كتاب ذكر اجلهر بالقرآن وما يف ذلك من النيات وتفصيل حكم اجلهر : الفصل التاسع عشر
  .واإلخفات

يف ذكر الليايل املرجو فيها الفضل املستحب إحياؤها وذكر مواصلة األوراد يف األيام : الفصل العشرون
  .الفاضلة

  .يف كتاب اجلمعة وهيئة آداا وذكر املزيد يف يوم اجلمعة وليلتها:  والعشرونالفصل احلادي

  .فيه كتاب الصوم وترتيبه ووصف الصائمني: الفصل الثاين والعشرون

  .يف ذكر حماسبة النفس ومراعاة الوقت: الفصل الثالث والعشرون

  .ف باملزيديف ذكر ماهية الورد للمريد ووصف حال العار: الفصل الرابع والعشرون

  .يف كتاب تعريف النفس وتصريف مواجيد العارفني: الفصل اخلامس والعشرون

  .فيه كتاب ذكر مشاهدة أهل املراقبة: الفصل السادس والعشرون

  .فيه كتاب أساس املريدين: الفصل السابع و العشرون

  .فيه كتاب مراقبة املقربني: الفصل الثامن والعشرون

يه ذكر أهل املقامات من املقربني ومتييزهم ونعت حال املتعبدين املوقنني ومتييز ف: الفصل التاسع والعشرون
  .حال أهل الغفلة املبعدين

  .فيه كتاب ذكر خواطر القلب ألهل معامالت القلوب: الفصل الثالثون

    

ئر فيه كتاب العلم وتفضيله وأوصاف العلماء، وذكر فضل علم املعرفة على سا: الفصل احلادي والثالثون
العلوم، وكشف طريق العلماء من السلف الصاحل، وذكر بيان فضل علم الباطن على علم الظاهر، والفرق 
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بني علماء الدنيا وعلماء اآلخرة، وذكر علماء السوء اآلكلني بعلومهم الدنيا، وذكر وصف العلم وطريق 
ن القول والفعل فيما السلف، وما أحدث املتأخرون من القصص والكالم، وباب ذكر ما أحدث الناس م

بينهم مما مل يكن عليه السلف، وباب من تفضيل علم اإلميان واليقني على سائر العلوم والتحذير من الزلل 
  .فيه وبيان ما ذكرناه، وباب تفصيل األخبار وبيان طريق اآلثار

اليت ترد إليها يف شرح مقامات اليقني وأحكام املوقنني وأصل مقامات اليقني : الفصل الثاين والثالثون
أوهلا التوبة مث الصرب مث الشكر مث الرجاء مث اخلوف مث الزهد مث التوكل مث : فروع أحوال اليقني وهي تسعة

  .الرضا مث احملبة

فاألول فرض شهادة التوحيد للمؤمنني : فيه شرح مباين اإلسالم وهي مخسة: الفصل الثالث والثالثون
ذكر شهادة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفضلها للموقنني، ووصف فضائلها وهي شهادة املقربني و

والثاين شرح الصالة فأوهلا فرض االستنجاء وسننه وفرائض الوضوء وسننه وفضائله وفرائض الصالة 
وسننها وأحكام املصلّي يف فوت الصالة ودركها وما يتعلق ا وهيئة الصالة وآداب املصلّي فيها، والثالث 

أدائها وذكر فضائل الصدقة وآداب العطاء ووصف أحوال الفقراء، والرابع شرح شرح الزكاة ووقت 
  .صوم شهر رمضان، واخلامس شرح كتاب احلج الذي به كمال الشريعة ومتام امللة

فيه كتاب تفصيل اإلسالم واإلميان وعقود السنة واعتقاد القلوب، وشرح معاملة : الفصل الرابع والثالثون
اهر، وذكر دعائم اإلسالم وأركان اإلميان، واتصال اإلميان باإلسالم واقتران القلوب الناس من العلم الظ

بالعمل وذكر بيان التفرقة بني اإلميان واإلسالم، واالستثناء يف اإلميان واإلشفاق من النفاق وطريقة السلف 
  .يف ذلك

شريعة وذكر عقود القلوب فيه كتاب السنة وشرح فضائلها ومجل من آداب ال: الفصل اخلامس والثالثون
أوهلا أن تعتقد أن اإلميان قول وعمل، وأن القرآن كالم اللّه : من علم الظاهر وهي ست عشرةَ خصلة

تبارك وتعاىل غري خملوق، وأن تسلم أخبار الصفات، وأن تعتقد وتعلم تفضيل أصحاب رسول اللّه صلى 
ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وأن تعتقد أن اإلمامة يف اهللا عليه وسلم وأن تقدم من قدمه اللّه عز وجلّ 

قريش عامة إىل أن تقوم الساعة، وأن التكفر أحداً من أهل القبلة، وأن تصدق جبميع أقدار اللّه عز وجلّ 
خريها وشرها، وأن مساءلة منكر ونكري حق، وأن عذاب القرب حق، وأن تؤمن بامليزان، وأن تعتقد أن 

ن باحلوض املورود حوض حممد صلى اهللا عليه وسلم وأن تؤمن بالنظر إىل اللّه الصراط حق، وأن تؤم
سبحانه وتعاىل، وأن تعتقد إخراج املوحدين من النار، وأن تؤمن بوقوع احلساب وفيه فصل مستنبط من 

معىن اإلمجاع بذكر أهل البدع وإخراجهم من اجلماعة، وذكر فضائل السنة ووصف طرائق السلف 
  .حسانالتابعني بإ
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فيه ذكر مجل الشريعة وعز اإلميان، وذكر شرط املسلم الذي يكون به مسلماً، : الفصل السادس والثالثون
وذكر حسن إسالم املرء وعالمة حمبة اللّه عز وجلّ له وذكر حق املسلم على املسلم وهو وجوب حرمة 

 والبدع، وذكر ما جاء يف اإلسالم على املسلمني، وذكر سنن اجلسد وذكر ما يف اللحية من املعاصي
  .فضل بعض ذلك واستحسانه، وكتاب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه

  .فيه كتاب شرح الكبائر وتفصيلها ومسألة يف حماسبة الكفّار: الفصل السابع والثالثون

ف األحوال فيه كتاب اإلخالص وشرح البيان واألمر بتحسينها يف تصر: الفصل الثامن والثالثون
  .والتحذير من دخول اآلفات عليها يف األفعال

  .فيه كتاب ترتيب األقوات بالنقصان منها أو بزيادة األقوات: الفصل التاسع والثالثون

فيه كتاب األطعمة وما جيمع األكل من السنن واآلداب وما يشتمل على الطعام من : الفصل األربعون
  .الكراهية واالستحباب

فيه كتاب فرائض الفقر وفضائله ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل : األربعونالفصل احلادي و
  .قبول العطاء ورده وطريق السلف فيه

  .فيه كتاب حكم املسافر واملقاصد يف األسفار: الفصل الثاين واألربعون

  .فيه كتاب حكم اإلمام ووصف اإلمامة واملأموم: الفصل الثالث واألربعون

    

فيه كتاب األخوة يف اللّه عز وجلّ والصحبة وحمبة اإلخوان فيه تبارك وتعاىل : األربعونالفصل الرابع و
  .وأحكام املؤاخاة وأوصاف احملبني

فيه كتاب ذكر التزويج يف فعله وتركه أيهما أفضل وخمتصر أحكام النساء يف : الفصل اخلامس واألربعون
  .ذلك

  .احلمامفيه كتاب ذكر دخول : الفصل السادس واألربعون

فيه كتاب الصنائع واملعايش والبيع والشراء وما جيب على التاجر والصانع من : الفصل السابع واألربعون
  .شروط العلم يف أحكام التصرف

فيه كتاب تفصيل احلالل واحلرام وما بينهما من الشبهات وفضل احلالل وذم : الفصل الثامن واألربعون
  .الشبهة ومتثيل ذلك بصور األلوان

األول لفصل ا  

  في ذكر اآلي التي فيها ذكر المعاملة
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 "ومن أَراد اآلِخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤِمن فَأُولَِئك كَانَ سعيهم مشكُوراً": قال اللّه تعاىل

من كَانَ يريد حرثَ الدنيا من كَانَ يريد حرثَ اآلِخرِة نِزد لَه يف حرِثِه و": ، وقال عز وجل19ّ:اإلسراء
وأَنْ لَيس لإلنساِن إالَّ ما ": ، وقال سبحانه وتعاىل20:الشورى"نؤِتِه ِمنها وما لَه يف اآلِخرِة ِمن نصيٍب

كُلُوا ": رته، وقال جلّت قد41و04و39: النجم"سعى وأَنَّ سعيه سوف يرى ثُم يجزاه الْجزاَء األوفَى
وِلكُلٍّ درجات ِمما عِملُوا ": ، وقال عز من قائل24:احلاقة"واشربوا هنيئاً ِبما أَسلَفْتم يف األياِم الْخاِليِة 

ى إالَّ من آمن وما أموالُكُم والَ أوالَدكُم ِبالَّيت تقَربكُم ِعندنا زلْفَ": ، وقال تبارك وتعاىل132: األنعام"
ونودوا أَنْ ِتلْكُم ": ، وقال سبحانه وتعاىل37: سبأ"وعِملَ صاِلحاً فأُولَِئك لَهم جزاُء الضعِف ِبما عِملُوا

خِفي لَهم فَالَ تعلَم نفْس ما أُ": ، وقال سبحانه وتعاىل43: األعراف"اجلَنةُ أُوِرثْتموها ِبما كُنتم تعملُون
ِنعم أَجر العاِملني الَِّذين ": ، وقال سبحانه وتعاىل17:السجدة"ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ 

و لَهم دار السالِم ِعند ربِهم وه": ، وقال سبحانه59-58: العنكبوت"صبروا وعلى ربِهم يتوكَّلُونَ 
   127:األنعام"وِليهم ِبما كانوا يعملونَ 

الثاني الفصل   

  في ذكر اآلي التي فيها أوراد الليل والنهار

    

، 62: الفرقان"وهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار ِخلْفَةً ِلمن أَراد أَنْ يذَّكَّر أَو أَراد شكُوراً": قال اللّه تعاىل
، وقال 8-7: املزمل"ِإنَّ لَك يف النهاِر سبحاً طَويالً واذْكُِر اسم ربك وتبتلْ إلَيِه تبتيالً":  ثناؤهوقال جلّ

، 26-25: الدهر"واذْكُِر اسم ربك بكْرةً وأَصيالً وِمن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيالً طَويالً": سبحانه
وسبح ِبحمِد ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ الغروِب وِمن اللَّيِل فَسبحه وأَدبار السجوِد ": وقال تعاىل

: الطور"وسبح ِبحمِد ربك حني تقُوم وِمن اللَّيِل فَسبحه وإدبار النجوِم ": ، وقال تعاىل40-39:ق"

وِمن آناِء ": ، وقال تعاىل6:املزمل"إنَّ ناِشِئة اللَّيِل ِهي أَشد وطْأ و أَقْوم ِقيالً ": قال تعاىل، و48-49
أَمن هو قَاِنت آناَء اللََّيِل ساِجداً وقَائماً ": ، وقال تعاىل130: طه"اللَّيِل فَسبح وأَطْراِف النهاِر لَعلَّك ترضى

حونَ يلَمعالَ ي الَِّذين ونَ ولَمعي ِوي الَِّذينتسلْ يِه قُلْ هبةَ رمحو رجريةَ واآلِخر وقال تعاىل9:الزمر"ذَر ، :

يتونَ والَِّذين يِب": ، وقال عز امسه61:السجدة"تتجافَى جنوبهم عِن املَضاجِع يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعا"
كَانوا قَِليالً ِمن اللَّيِل ما يهجعونَ وِباَألسحاِر ": ، وقال سبحانه وتعاىل64: الفرقان"ِلربِهم سجداً وِقياماً

أَِقِم الصالةَ ِلدلُوِك الشمِس ِإىل غَسِق اللَّيِل وقُرآنَ ": ، وقال تعاىل18-17: الذاريات"هم يستغِفرونَ
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وأَِقِم ": ، وقال79-78:اإلسراء"لْفَجِر إنَّ قُرآنَ الْفَجِر كَانَ مشهوداً وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك ا
ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينِل إنَّ احلَساللَّي لَفاً ِمنزاِر وهالن فَيَْالَةَ طَر114:هود" الص ،

فَسبحانَ اللِّه ِحني تمسونَ وِحني تصِبحونَ ولَه احلَمد يف السمواِت و اًألرِض ": وقال سبحانه وتعاىل
  .18-17:الروم"وعِشياً وِحني تظِْهرونَ 

الثالث الفصل   

  في ذكر عمل المريد في اليوم والليلة

  ب من فرائض األوامر وفضائل النواد

فمن ذلك يستحب عند طلوع الفجر، وهو البياض املشتق من سواد الليل املعترض يف قطر السماء الشرقي 
عند إدبار النجوم وإدبارها افتراقها وذهاب ضوئها لغلبة ضوء الفجر عليها، وهو الوقت الذي أمر اللّه 

، فليصلِّ العبد ركعتي 49: الطور"ار النجوِموِمن اللَّيِل فَسبحه وإدب": تعاىل فيه بذكره إذ يقول تعاىل
، فهو أكثر ما 1:اإلخالص"قُلْ هو اللّه أَحد " و 1:الكافرون"قُلْ يا أَيها الكَاِفرونَ ": الفجر، يقرأ فيهما

  .روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ فيهما، فإن شاء خافت وإن شاء جهر

    

كان رسول اللّه :  يدل على املخافتة؛ وهو حديث عائشة رضي اللّه عنها قالتفقد روي حديثان أحدمها
صلى اهللا عليه وسلم خيفف ركعيت الفجر حىت أقول قرأ فيهما بفاحتة الكتاب أم ال، واآلخر يدل على 

رمقت النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرين يوماً فسمعته يقرأ يف ركعيت : اجلهر، وهو حديث ابن عمر
، ويف حديث أيب هريرة 1: اإلخالص"قُلْ هو اللّه أَحد" و 1: الكافرون"قُلْ يا أَيها الكَاِفرونَ "الفجر 

قُولُوا آمنا ِباللِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإىل "وابن عباس أنه قرأ يف الركعة األوىل اآلية اليت يف سورة البقرة 
ربنا آمنا ِبما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ "، إىل آخرها، ويف الركعة الثانية 631:البقرة"يلَ إبراهيم و إسمَاع

 اِهدِِينالش عا منبفليقرأ بذلك أحياناً، مث يستغفر اللّه تعاىل سبعني مرة يقول يف كلّ 53:آل عمران"فَاكْت ،
إال هو احلي القيوم وأسأله التوبة مث يسبح اللّه ويهلّله مائة مرة أستغفر اللّه العظيم الذي ال إله : مرة

سبحان اللّه واحلمد للّه وال إله إال : بالكلمات األربع اجلامعات املختصرات اليت يف القرآن وليست بقرآن
اهللا عليه اللّه واللّه أكرب وأستغفر اللّه وتبارك اللّه مرة واحدة، وليدع ذا الدعاء فإن رسول اللّه صلى 

  .وسلم كان يدعو به بعد ركعيت الفجر
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بعثين العباس إىل رسول اللّه صلى : روينا عن ابن أيب ليلى عن داود عن علي عن أبيه عن ابن عباس قال
اهللا عليه وسلم وعلى آله فأتيته ممسياً وهو يف بيت خاليت ميمونة فقام يصلّي من الليل فلما صلّى الركعتني 

اللّهم إين أسألك رمحةً من عندك دي ا قليب، وجتمع ا مشلي، وتلم ا شعثي، :  قالقبل صالة الفجر
وترد ا أُلفَيت، وتصلح ا عالنييت، وتقضي ا ديين، وحتفظ ا غائيب، وترفع ا شاهدي، وتزكي ا 

إمياناً صادقاً، عملي، وتبيض ا وجهي، وتلقين ا رشدي، وتعصمين ا من كل سوء، اللّهم أعطين 
ويقيناً ليس بعده كفر، ورمحة أنال ا شرف كرامتك يف الدنيا واآلخرة، اللّهم إين أسألك الفوز عند 

القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة األنبياء والنصر على األعداء، اللّهم إين أنزلُ بك حاجيت 
ك يا قاضي األمور ويا شايف الصدور كما وإن قصر رأيي، وضعف عملي، وافتقرت إىل رمحتك فأسأل

جتري بني البحور أن جتريين من عذاب السعري، ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور، اللّهم ما قصر عنه رأيي، 
وضعف عنه عملي، ومل تبلغه نييت، ومنييت من خري وعدته أحداً من خلقك أو خري أنت معطيه أحداً من 

ألك يا رب العاملني اللّهم اجعلنا هادين مهديني غري ضالني، وال مضلني، عبادك، فإين أرغب إليك فيه وأس
حرباً ألعدائك، وسلماً ألوليائك، حنب حببك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك، اللّهم هذا 

 باللّه الدعاء وعليك اإلجابة، وهذا اجلهد وعليك التكالن، فإنا للّه وإنا إليه راجعون، ال حول وال قوة إال
ذي احلبل الشديد، واألمر الرشيد، أسألك األمن يوم الوعيد و اجلنة يوم اخللود، مع املقربني الشهود، 
والركّع السجود، واملوفني بالعهود، إنك رحيم ودود، أنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطف بالعز 

سبيح إالّ له، سبحان ذي الفضل وقال به، سبحان الذي لبس اد وتكرم به، سبحان الذي ال ينبغي الت
والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، اللّهم اجعل يل نوراً يف قليب، 

ونوراً يف قربي، ونوراً يف مسعي، ونوراً يف بصري، ونوراً يف شعري، ونوراً يف بشري، ونوراً يف حلمي، 
من بني يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن مييين، ونوراً عن ونوراً يف دمي، ونوراً يف عظامي، ونوراً 

مشايل، ونوراً من فوقي، ونوراً من حتيت، اللّهم زدين نوراً، وأعطين نوراً، واجعل يل نوراً هذه األنوار اليت 
 سأهلا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله يف كل جزء من أجزائه، إمنا هو دوام النظر من نور النور

يشاهد القيومية يف كل سكون وحركة، منه يكلؤه بنظره، ويتواله حبيطته، فينظر إليه بدوام نظره ليستقيم 
له بتويل حفظه فال يزيغ بصره وال يطغى وال تستهويه النفس وى، فليدع العبد ذا الدعاء بعد ركعيت 

ى حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله الفجر، لكن يقدم على دعائه املسألة للّه تبارك وتعاىل يف الصالة عل
فيستجيب سبحانه وتعاىل دعوته وال يرده، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذا سألتم اللّه تعاىل حاجة 

فابدؤوا بالصالة علي فإن اللّه تعاىل أكرم من أن يسأل يف حاجتني فيعطي إحدامها ويرد األخرى، مث 
ة ليكون يف ذمة اللّه وجواره، ويف احلديث صالة الغداة يف مجاعة أفضل ليصلّ العبد صالة الغداة يف مجاع
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من قيام ليلة وصالة العشاء اآلخرة يف مجاعة أفضل من قيام نصف ليلة وليكن قائماً يف صالته بإلقاء مسع، 
وشهود قلب، وحضور عقل، ومجع هم، وصحة تيقّظ، وحسن إقبال، وتدبر للكالم، وترتيل وتفهم 

  .ائب الترتيلبالتماس غر

  .فإذا سلم من صالته قال ما يستحب من الذكر

الرابع الفصل   

  في ذكر ما يستحب من الذكر

  وقراءة اآلي المندوب إليها بعد التسليم من صالة الصبح 

    

استخرجناها من اآلثار، اللّهم صلّ على حممد وآله، اللّهم أنت السالم، ومنك السالم، وإليك يعود 
 ربنا بالسالم، وأدخلنا دار السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام، مث ليقل سبحان اللّه السالم، فحينا

اللّهم ال مانع ملا أَعطيت وال معطي ملا منعت وال : العظيم وحيمده ثالثاً، مث يستغفر اللّه ثالثاً، مث يقول
ال إله إال : ذه الكلمات عشر مراتينفع ذا اجلد منك اجلد، مث ليقل وهو ثاٍن رِجلَه من قبل أن يتكلم ه

اللّه وحده ال شريك له، له املُلك وله احلمد، يحيي ويميت وهو حي ال ميوت، بيده اخلري كلّه وهو على 
أعوذ باللّه السميع العليم من : قل هو اللّه أحد عشراً، ويقول: كل شيء قدير، مث ليقرأ وهو كذلك

:  الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون عشر مرات، وليقلالشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من مهزات

فَسبحانَ ":  إىل آخر السورة ثالث مرات، وليقل180:سبحانَ ربك رب الِعزِة عما يِصفُون الصافات"
الثني  إىل آخر الثالث آيات ثالث مرات، مث يسبح ثالثاً وث71: الروم"اللِّه حني تمسونَ وحني تصِبحون

وحيمد كذلك، ويكبر أربعاً وثالثني، فتلك مائة مرة وإن أحب جعلها مخساً وعشرين زاد فيها التهليل، 
سبحان اللّه واحلمد للّه وال إله إال اللّه واللّه أكرب مخساً وعشرين مرة استوعب ذلك مائة : وإن قال

آمن ":  الكرسي وخامتة البقرة من قولهتسبيحة وكان أيسر عليه ألجل املداومة، مث يقرأ سورة احلمد وآية
، 62: آل عمران" قل اللّهم مالك امللك" اآلية، و18: آل عمران"شِهد اللّه"، و285: البقرة"الرسولُ

 وقُِل احلَمد للِّه الِذي":  إىل آخرها، مث يقرأ128: التوبة" لَقَد جاَءكُم رسولٌ ِمن أَنفُِسكُم":اآليتني مث يقرأ

 إىل آخر السورة، 27: الفتح"لَقَد صدق اللّه رسولَه الرؤيا":  اآلية، مث يقرأ111: اإلسراء"لَم يتِخذْ ولَداً
اللّهم إين أسألك بكرم وجهك : مث يقرأ مخساً من أول سورة احلديد وثالثاً من آخر سورة احلشر، مث ليقل

ذ بك من النار سبع مرات، وقال قبيصة بن خمارق للنيب صلى الصالة على حممد وآله؛ وأسألك اجلنة وأعو
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علّمين كلمات ينفعين اللّه ا وأوجز فقد كرب سني وعجزت عن أشياء كنت أعملها، : اهللا عليه وسلم
أما لدنياك فإذا صليت الغداة فقل ثالث مرات سبحان اللّه وحبمده سبحان اللّه العظيم وحبمده ال : فقال

اللّهم صلّ :  باللّه فإنك إذا قلتهن أِمنت من عمى وجذام وبرص وفاجل، أما آلخرتك فقلحول وال قوة ال
على حممد وآل حممد واهدين من عندك وأِفض علي من فضلك وانشر علي من رمحتك وأنزل علي من 

هن فتح له أربعة أما أنه إذا واىف ن يوم القيامة مل يدع: بركاتك، مث قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء وإن قال املسبعات العشر اليت أهداها اخلضر عليه السالم إىل إبراهيم 

أعطانيها حممد صلى اهللا عليه وسلم وذكر من : التيمي ووصاه أن يقوهلا غدوة وعشية وقال له اخلضر
 ذلك إال عبد سعيد قد سبقت له من اللّه عز فضلها وعظَّم شأا ما جيل عن الوصف وإنه ال يداوم على

وجلّ احلسىن وحذفنا ذكر فضائلها اختصاراً، فإن قال ذلك فقد استكمل الفضل واملداومة عليهن جتمع له 
وكان من : مجيع ما فرقناه من األدعية، روى ذلك سعيد بن سعيد عن أيب طيبة عن كرز بن وبرة قال

يا كرز اقبل مين هذه اهلدية فإا نعم اهلدية، : شام فأهدى يل هدية، وقالأتاين أخ يل من ال: األبدال، قال
أفلم تسأل إبراهيم من : أعطانيها إبراهيم التيمي، قلت: يا أخي من أهدى لك هذه اهلدية؟ قال: فقلت

كنت جالساً يف فناء الكعبة، وأنا يف التهليل والتسبيح والتحميد فجاءين رجل : بلى، قال: أعطاه؟ قال
فسلّم علي وجلس عن مييين فلم أر يف زماين أحسن منه وجهاً وال أحسن منه ثياباً وال أشد بياضاً وال 

يف أي شيء جئتين؟ : أنا اخلضر، فقلت: يا عبد اللّه من أنت ومن أين جئت؟ فقال: أطيب رحياً، فقلت
ما : ن أهديها إليك، فقلتجئتك للسالم عليك، وحباً لك يف اللّه عز وجلّ، وعندي هدية أريد أ: قال

هي أن تقرأ قبل طلوع الشمس وتبسط على األرض، وقبل أن تغرب سورة احلمد سبع مرات، : هي؟ قال
وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، وقل هو اللّه أحد سبع مرات، وقل 

 اللّه واحلمد للّه وال إليه إال اللّه و أيها الكافرون سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وتقول سبحان
     اللّه أكرب سبع مرات، 

وتصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع مرات، وتستغفر لنفسك ولوالديك وما توالدا وألهلك 
وللمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات سبع مرات، وتقول اللّهم يا رب افعل يب وم عاجالً 

ن والدنيا واآلخرة ما أنت له أهل وال تفعل بنا يا موالي ما حنن له أهل، إنك غفور حليم، وآجالً يف الدي
أحب أن ختربين من : جواد كرمي رؤوف، رحيم سبع مرات، وانظر أن ال تدع ذلك غدوةً وعشية، فقلت

: قال يلأخربين بثواب ذلك، ف: أعطانيها حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت: أعطاك هذه العطية، فقال

إذا لقيت حممداً صلى اهللا عليه وسلم فسله عن ثوابه فإنه سيخربك، فذكر إبراهيم التيمي رمحه اللّه أنه 
رأى ذات ليلة يف منامه أن املالئكة جاءته فاحتملته حىت أدخلوه اجلنة فرأى ما فيها، ووصف وصفاً 
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للذي عمل مثل عملك : هذا كله؟ فقالواملن : فسألت املالئكة فقلت: عظيماً مما رأى يف صفة اجلنة، قال
وذكر أنه أكل من مثرها وسقوه من شراا فأتاين النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه سبعون نبياً وسبعون 

يا رسول اللّه : صفاً من املالئكة، كل صف مثل ما بني املشرق واملغرب فسلّم علي وأخذ بيدي، فقلت
صدق اخلضر وكل ما حيكيه فهو حق وهو عامل أهل : ديث، فقالإن اخلضر أخربين أنه مسع منك هذا احل

يا رسول اللّه فمن فعل هذا : األرض وهو رئيس األبدال وهو من جنود اللّه عز وجلّ يف األرض، فقلت
والذي بعثين باحلق إنه ليعطي العامل ذا : ومل ير مثل الذي رأيت يف منامي، هل يعطى مما أعطيته؟ قال

 ومل ير اجلنة إنه ليغفر له مجيع الكبائر اليت عملها ويرفع اللّه عز وجلّ عنه غضبه ومقته ويؤمر وإن مل يرين
صاحب الشمال أن ال يكتب عليه شيئاً من السيئات إىل سنة والذي بعثين باحلق نبياً ما يعمل ذا إال من 

راهيم التيمي رمحه اللّه مكث أربعة أشهر خلقه اللّه تعاىل سعيداً وال يتركه إال من خلقه شقياً، وقد كان إب
مل يطعم طعاماً ومل يشرب شراباً فلعله بعد الرؤيا واللّه تعاىل أعلم ذكره األعمش عنه فهذا من مجل ما 
أتى مما يستحب أن يقرأ ويقال بعد صالة الغداة، ولذلك فضائل مجة وردت ا األخبار حذفنا ذكرها 

  .لالختصار

الخامس الفصل   

  ذكر األدعية المختارة بعد صالة الصبحفي 

    

اجلامعة املختصرة املأثورة يف األخبار املتفرقة روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا افتتح دعاء افتتحه 
بقوله سبحان ريب العلي األعلى الوهاب، وأنه كان يقول ال إله إال اللّه وحده ال شريك له، له املُلك وله 

 ويميت وهو حي ال ميوت، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اللّه أهل النعمة احلمد، يحيي
والفضل والثناء احلسن ال إله إال اللّه وال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره الكافرون، وروينا أن 

اللّهم إين : لكوامل، قويلعليك باجلوامع ا: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة رضي اللّه عنها
أسألك الصالة على حممد وآله، وأسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم، وأعوذ 

بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم، وأسألك اجلنة، وما قرب إليها من قول 
أسألك من اخلري ما سألك به عبدك وعمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول وعمل، و

ورسولك حممد صلى اهللا عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك حممد صلى اهللا عليه 
  .وسلم وأسألك ما قضيت يل من أمر أن جتعل عاقبته رشداً برمحتك يا أرحم الرامحني
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مة ما مينعك أن تسمعي ما أوصيك يا فاط: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس بن مالك قال، قال
به أن تقويل يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث فأغثين وال تكلين إىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله، 

قل اللّهم إين : وعلّم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه هذا الدعاء فقال
ى جنيك وكليمك وعيسى روحك وكلمتك وبكالم موسى أسألك مبحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموس

وإجنيل عيسى وزبور داود وفرقان حممد صلى اهللا عليه وسلم وكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل 
أعطيته أو غين أقنيته أو فقري أغنيته أو ضال هديته وأسألك بامسك الذي أنزلته على موسى وأسألك 

 وأسألك بامسك الذي وضعته على األرض فاستقرت وأسألك بامسك بامسك الذي ثبت به أرزاق العباد
الذي وضعته على السموات فاستقلّت وأسألك بامسك الذي وضعته على اجلبال فأرست وأسألك بامسك 
الذي استقلّ به عرشك وأسألك بامسك الطهر الطاهر األحد الصمد الوتر املرتل يف كتابك من لدنك من 

مسك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكربيائك النور املبني وأسألك با
وبنور وجهك أن تصلي على حممد نبيك وعلى آله وأن ترزقين القرآن والعم وختلطه بلحمي ودمي ومسعي 

  .وبصري وتستعمل به جسدي حبولك وقوتك فإنه ال حول يل وال قوة إال بك يا أرحم الرامحني

يا نور : عمر أن جربيل عليه السالم أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلمه هذا الدعاءوروينا عن ابن 
السموات واألرض يا مجال السموات واألرض يا عماد السموات واألرض يا بديع السموات واألرض يا 

ذا اجلالل واإلكرام يا صريخ املستصرخني يا غوث املستغيثني يا منتهى رغبة الراغبني واملفرج عن 
املكروبني واملروح عن املغمومني وجميب دعوة املضطرين وكاشف السوء وأرحم الرامحني وإله العاملني 

  .مرتول بك كل حاجة يا أكرم األكرمني ويا أرحم الرامحني

مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم يدع أن يدعو ؤالء الكلمات : وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال
اللّهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، وأسألك العفو والعافية يف ديين : يحني يصبح، وحني ميس

ودنياي، ويف أهلي ومايل، اللّهم استر عوريت وآمن روعايت، وأقلين عثرايت، اللّهم احفظين من بني يدي 
  .ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من حتيت

يا بريد أال أعلمك كلمات من أراد اللّه عز :  قال يل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم:وقال بريد األسلمي
قل : قلت بلى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليك، قال: وجلّ به خرياً علمهن إياه مث مل ينسهن إياه أبداً، قال

تهى رضاي، اللّهم إين اللّهم إين ضعيف فقو يف رضاك ضعفي، وخذ إىل اخلري بناصييت، واجعل اإلسالم من
  .ضعيف فقوين وإين ذليل فأعزين وإين فقري فأغنين برمحتك يا أرحم الرامحني

حدثين أيب قال كنا نغدو إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيجيء : وروينا عن أيب مالك األشجعي قال
هم صلّ على حممد وآله تقول اللّ: الرجل أو جتيء املرأة فيقول كيف أقول يا سول اللّه إذا أصبحت؟ قال
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  .واغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وعافين وأجربين فقد مجعن لك خري دنياك وآخرتك

    

كتب إيلّ أبو هريرة فيما أكاتبه وشافهين به فيما ألقاه أن الشيطان ال يطيف : وروينا عن أيب زرعة قال
 التامة من شر السامة واهلامة وأعوذ بإنسان يقول حني يصبح وحني ميسي اللّهم إين أعوذ بامسك وكلمتك

بامسك وكلمتك التامة من شر عذابك وشر عبادك وأعوذ بامسك وكلمتك التامة من شر الشيطان 
الرجيم، اللّهم إين أسألك بأمسائك وكلمتك التامة أن تصلي على نبيك حممد وآله وأسألك من خري ما 

هم إين أعوذ بامسك وكلمتك التامة من شر ما تعطي وما تسأل ومن خري ما ختفي وخري ما تبدي، اللّ
جيري به النهار إن ربي اللّه الذي ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وإن كان مساء قال 

  .ومن شر ما جاء به الليل يقول ذلك ثالثاً

: احترقت دارك، فقالأتى أبو الدرداء فقيل له : وروينا عن عمر بن عبد العزيز عن حممد بن عبيد اللّه قال

: يا أبا الدرداء إن النار حيث دنت من دارك طفئت، فقال: ما كان اللّه عز وجلّ ليفعل، مث أتاه آٍت فقال

إين مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول : ما ندري أي قوليك أعجب، قال: قد علمت، فقيل له
وقد قلتهن، وهي اللّهم أنت ريب ال إله إال أنت من قال هؤالء الكلمات يف ليل أو ار مل يضره شيء 

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم ما شاء اللّه عز وجلّ ريب 
كان وما مل يشأ مل يكن أعلم أن اللّه على كل شيء قدير وأن اللّه قد أحاط بكل شيء علماً، اللّهم إين 

  .سي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيمأعوذ بك من شر نف

من قال يف كل يوم سبع مرات فإن تولوا فقل حسيب اللّه ال إله إال هو : وقد روينا عن أيب الدرداء أنه قال
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه اللّه عز وجلّ ما يهمه من أمر آخرته صادقاً كان أو كاذباً، 

اللّهم إين عبدك ابن : ما أصاب أحداً هم وال حزن، فقال: ينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالورو
عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك ماٍض يفّ حكمك عدل يفّ قضاؤك أسألك اللّهم بكل اسم هو لك مسيت به 

 عندك، أن تصلي على نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب
نبيك وحبيبك حممد وآله وأن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي وغمي، إال 

قيل يا رسول اللّه أال تتعلمها؟ فقال صلى اهللا : أذهب اللّه عز وجلّ مهه، وحزنه وأبدله مكانه فرحاً، قال
: ا يف األخبار أن إبراهيم اخلليل كان يقول إذا أصبحبل ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها، وروين: عليه وسلم

اللّهم هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك واختمه يل مبغفرتك ورضوانك وارزقين فيه حسنة تقبلها مين 
ومن دعا ذا : وزكها وضعفها يل وما عملت فيه من سيئة فاغفرها يل إنك غفور رحيم ودود كرمي، قال

: ى شكر يومه وكذلك إذا أمسى، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمالدعاء إذا أصبح فقد أد
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من قال إذا أصبح وإذا أمسى ثالث مرات رضيت باللّه عز وجلّ رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا 
عيسى عليه وسلم نبياً كان حقاً على اللّه أن يرضيه يوم القيامة، وروينا عن معمر عن جعفر بن برقان أن 

اللّهم إين أصبحت ال أستطيع دفع ما أكره وال أملك نفع ما : بن مرمي صلى اهللا عليه وسلم كان يقول
أرجو وأصبح األمر بيدك ال بيد غريك وأصبحت مرناً بعملي فال فقري أفقر مين، اللّهم ال تشمت يب 

رب مهي وال مبلغ علمي وال غاية عدوي وال تِسيء يب صديقي وال جتعل مصيبيت يف ديين وال جتعل الدنيا أك
  .أملي وال تسلط علي من ال يرمحين

: يلتقي اخلضر وإلياس يف كل موسم فيفترقان عن هذه الكلمات: وروينا عن عطاء عن ابن عباس قال

 اللّه بسم اللّه ما شاء اللّه ال حول وال قوة إال باللّه ما شاء اللّه كل نعمة من اللّه ما شاء اللّه اخلري كله بيد
عز وجلّ ما شاء اللّه ال يصرف السوء إال اللّه ما شاء اللّه ال حول وال قوة إال باللّه، فمن قاهلا إذا أصبح 

اللهم إين : إن هذا من استغفار اخلضر عليه السالم: ثالث مرات أمن احلرق والغرق والسرق، ويقال
ستغفرك من كل عقبد عقدته لك مث مل أِف أستغفرك من كلّ ذنب تبت إليك منه مث عدت فيه اللّهم إين أ

لك به اللّهم إين أستغفرك من كل نعمة أنعمت ا علي فقويت ا على معصيتك اللّهم إين أستغفرك من 
  .كل عمل عملته لوجهك خالطه ما ليس لك

    

 وحكى سعيد بن أيب الروحاء اجلمال وكان من أهل اخلري أنه توحد ذات ليلة يف أرض قفرة فاستوحش

أال أدلك على شيء إذا : فاشتد جزعي منه حىت مسعته يقرأ القرآن مث قال: وفزع فظهر له شخص قال
: علمين رمحك اللّه قال، قل: أنت قلته أنست إذا استوحشت واهتديت إذا ضللت ومنت إذا أرقت، قلت

إالّ باللّه العلي بسم اللّه ذي الشأن عظيم الربهان شديد السلطان كل يوم هو يف شأن ال حول وال قوة "
  ".العظيم

قال يل معروف الكرخي : مسعت حممد بن حسان يقول: وحدثونا عن يعقوب بن عبد الرمحن الدعاء قال
رمحه اللّه أال أعلمك عشر كلمات مخسة للدنيا ومخسة لآلخرة من دعا اللّه عز وجلّ ن وجد اللّه 

: ها عليك كما رددها علي بكر بن حبيشال ولكن أردد: اكتبها، قال: سبحانه وتعاىل عندهن قلت

حسيب اللّه تبارك وتعاىل لديين، حسيب اللّه عز وجلّ لدنياي، حسيب اللّه الكرمي ملا أمهين، حسيب اللّه 
احلكيم القوي ملن بغى علّي، حسيب اللّه الشديد ملن كادين بسوء، حسيب اللّه الرحيم عند املوت، حسيب 

 القرب، حسيب اللّه الكرمي عند احلساب، حسيب اللّه اللطيف عند امليزان، حسيب اللّه الرؤوف عند املسألة يف
اللّه القدير عند الصراط، حسيب اللّه ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وادع ؤالء 

العظيم اللّهم يا هادي املضلني وراحم املذنبني ومقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا اخلطر : الكلمات
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املسلمني كلهم أمجعني واجعلنا من األحياء املرزوقني الذي أنعمت عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 
دخلت اجلنة ذه الدعوات، : والصاحلني آمني يا رب العاملني، يقال إن عتبة الغالم رئي يف املنام فقال

جات ذا العرش تلقي الروح من أمرك على من اللّهم عامل اخلفيات رفيع الدر: وليقل بعد ذلك هذا الدعاء
تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول ال إله إال أنت إليك املصري، رئي 

يا من ال : ذه الدعوات وليقل هذا الدعاء: بأي شيء جنوت؟ فقال: إبراهيم الصائغ يف النوم فقيل له
ألصوات يا من ال تغلطه املسائل وال ختتلف عليه اللغات يا من ال يشغله مسع عن مسع وال تشتبه عليه ا

يتربم بإحلاح امللحني أذقين برد عفوك وحالوة رمحتك، يقال إن اخلضر عليه السالم علم علي بن أيب 
طالب عليه السالم هذا الدعاء وليسبح تسبيحات أيب املعتمر وهو سليمان التيمي فقد روى من فضلها أن 

ما أفضل ما رأيت مث من األعمال : د رأى رجالً كان قد قتل شهيداً ببالد الروم فقال لهيونس بن عبي
  .رأيت تسبيحات أيب املعتمر من اللّه سبحانه وتعاىل مبكان: قال

نرجو : خرياً، قلت: ما صنعت؟ قال: رأيت عبد امللك بن خالد بعد موته فقلت: وقال املعتمر بن سليمان
سبحان اللّه : مس تسبيحات أيب املعتمر فإا نعم الشيء، وهذه هي التسبيحاتيلت: للخاطئ شيئاً، قال

واحلمد للّه وال إله إال اللّه واللّه أكرب وال حول وال قوة إال باللّه عدد ما خلق اللّه وعدد ما هو خالق وزنة 
 ذلك ما خلق وزنة ما هو خالق وملء ما خلق وملء ما هو خالق وملء مسواته وملء أرضه ومثل

وأضعاف ذلك وعدد خلقه وزنة عرشه ومنتهى رمحته ومداد كلماته ومبلغ علمه ورضاه وحىت يرضى 
وإذا رضي وعدد ما ذكره به خلقه يف مجيع ما مضى وعدد ما هم ذاكروه فيما بقي يف كل سنة وشهر 

أبد الدنيا وأبد ومجعة ويوم وليلة وساعة من الساعات ونسمة وشم ونفس وحملة وطرفة من األبد إىل األبد 
اآلخرة وأكثر من ذلك ال ينقطع أواله وال ينفد أخراه وليدع ذا الدعاء فإنه دعاء التوبة مرجو فيه 

  .اإلجابة

    

ملا أراد اللّه عز وجلّ أن يتوب على : روينا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللّه عنها قالت
اللّهم إنك تعلم : بىن ربوة محراء مث قام فصلى ركعتني مث قالآدم طاف سبعاً بالبيت وهو يومئذ ليس مب

سري وعالنييت فاقبل معذريت، وتعلم حاجيت فأعطين سؤيل، وتعلم ما يف نفسي فاغفر يل ذنويب، اللّهم إين 
ذا أسألك إمياناً يباشر قليب ويقيناً صادقاً حىت أعلم أنه ال يصيبين إال ما كتبت يل والرضا مبا قسمت يل يا 
اجلالل واإلكرام فأوحى اللّه عز وجلّ إليه إين قد غفرت لك ولن يأتيين أحد من ذريتك فيدعوين مبثل 

الذي دعوتين به إال غفرت له وكشفت غمومه ومهومه ونزعت الفقر من بني عينيه وأجترت له من وراء 
نثورة فإا مما روى يف كل تاجر وجاءته الدنيا وهي راغمة وإن كان ال يريدها وليقل هذه الكلمات امل
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اللّهم إين أسألك بأن احلمد لك ال إله إال أنت : اسم اللّه سبحانه وتعاىل األعظم بأخبار يف ذلك مأثورة
احلنان املنان بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل 

 ال حي يف دميومية ملكه وبقائه يا حي حميي املوتى يا حي يكن له كفواً أحد يا حي يا قيوم ياحي حني
مميت األحياء وارث أهل األرض والسماء اللّهم إين أسألك بامسك بسم اللّه الرمحن الرحيم وبامسك الذي 

ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم اللّهم إين أسألك بامسك األعظم األجل األعز األكرم 
يت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت يا نور النور يا مدبر األمور يا عامل ما يف الصدور يا الذي إذا دع

مسيع يا قريب يا جميب الدعاء يا لطيفاً ملا يشاء يا رؤوف يا رحيم يا كبري يا عظيم يا اللّه يارمحن يا ذا 
يا إهلي وإله كل شيء إهلاً اجلالل واإلكرام اللّه ال إله إال هو احلي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم 

واحداً ال إله إال أنت، اللّهم إين أسألك بامسك اللّه اللّه اللّه اللّه الذي ال إله إال هو رب العرش العظيم 
فتعاىل اللّه امللك احلق ال إله إال هو رب العرش الكرمي أنت األول اآلخر الظاهر الباطن وسعت كل شيء 

 حم ن يا واحد، يا قهار، يا عزيز، يا جبار، يا أحد، يا صمد، يا ودود، رمحة وعلماً كهيعص محعسق الر
يا غفور، هو اللّه الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة، هو الرمحن الرحيم ال إله إال أنت سبحانك 

س إين كنت من الظاملني اللّهم إين أدعوك بامسك املكنون املخزون املرتل السالم، الطهر الطاهر، القد
املقدس، يا دهر، يا ديهور، يا ديهار، يا أبد يا أزل، يا من مل يزل، وال يزول، هو يا هو، ال إله إال هو، يا 
من ال هو إال هو، يا من ال يعلم ما هو إال هو، يا كان يا كينان يا روح يا كائن قبل كل كون يا كائن 

 جملي عظائم األمور فإن تولّوا فقل بعد كل كون يا مكنون لكل كون اهيا شر اهيا أدناي أصباؤت يا
حسيب اللّه ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصري اللّهم 

صلّ على حممد وعلى آل حممد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على حممد وعلى آل 
هيم إنك محيد جميد، وليقل هذه األدعية املأثورة اللّهم إين حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبرا

 أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك اللّهم يا رب
قلباً سليماً ولساناً صادقاً وعمالً متقبالً وأسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ملا 

إنك تعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد واغفر يل ما قدمت تعلم ف
وما أخرت وما أعلنت وما أسررت فإنك أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير وعلى كل 

ك حممد صلى اهللا غيب شهيد اللّهم إين أسألك إمياناً ال يرتد ونعيماً ال ينفد وقرة عني األبد ومرافقة نبي
عليه وسلم يف أعلى جنة اخللد اللّهم إين أسألك الطيبات وفعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني 

أسألك اللّهم يا رب الصالة على حممد وعلى آله أمجعني وأسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل 
 فاقبضين إليك غري مفتون يا يقرب إىل حبك وأن تتوب علي وتغفر يل وترمحين، وإذا أردت بقوم فتنة
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أرحم الرامحني اللّهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما كانت احلياة خرياً يل وتوفين إذا كانت 
الوفاة خرياً يل أسألك اللّهم يا رب خشيتك يف الغيب والشهادة وكلمة العدل يف الرضا والغضب والقصد 

    لشوق إىل لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة يف الغىن والفقر ولذة النظر إىل وجهك وا

وفتنة مضلة اللّهم يا رب زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد 
واقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبني معصيتك ومن طاعتك ما تدخلنا به جنتك ومن اليقني ما ون 

هم صلّ على حممد وعلى آل حممد وارزقنا حزن خوف الوعيد وسرور رجاء به علينا مصائب الدنيا اللّ
املوعود حىت جند لذة ما نطلب وغم ما منه رب اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد سيد األولني 

واآلخرين وصلّ على حممد وعلى آله أمجعني وألبس وجوهنا منك احلياء وامأل قلوبنا بك فرحاً، وأسكن 
 عظمتك، وذلل جوارحنا خلدمتك واجعلك أحب إلينا مما سواك واجعلنا أخشى لك مما يف نفوسنا من

سواك اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد وأعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللّهم صلّ على 
حممد وعلى آل حممد وأسألك متام النعمة بتمام التوبة ودوام العافية بدوام العصمة وأداء الشكر حبسن 
العبادة اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد وأعوذ بك من فتنة الغىن وفتنة الفقر وأعوذ بك من ضيق 
الصدر وشتات األمر وعذاب القرب وأعوذ بك من غىن مطغي ومن فقر منسي ومن هوى مردي وقرين 

 اللّهم صلّ مغوي اللّهم إين أسألك الصالة على حممد وعلى آله وأسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن
على حممد نبيك وصفيك وال تقدمين لعذاب وال تؤخرين لسيء الفنت أعوذ بك يا اللّه من الفنت ما ظهر 

  .منها وما بطن وأعوذ بك من احملن ما خفي منها وما علن

    

اللّهم إين أسألك الصالة على نبيك حممد وعلى آله وأسألك خري هذا اليوم وخري ما فيه وأعوذ بك من 
طوارق الليل والنهار ومن بغتات األمور وفجأة األقدار شر من شر ما فيه أعوذ بك اللّهم يا رب ه وشر

ومن شر كل طارق يطرق إال طارقاً يطرق منك خبري يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما اللّهم صلّ على 
 اللّهم صلّ على حممد وعلى حممد وعلى آله واجعل يومنا هذا أوله صالحاً وأوسطه فالحاً وآخره جناحاً

آل حممد واجعل أوله رمحة وأوسطه نعمة وآخرة تكرمة اللّهم صلّ على حممد نبيك وعلى آله وأعوذ بك 
أن أزلّ أو أُزل أو أضل أو أُضل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو جيهل علي عز جارك وجلّ ثناؤك وتبارك 

على آله وأعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القرب ومن فتنة أمساؤك وال إله غريك اللّهم صلّ على حممد و
احمليا واملمات ومن فتنة املسيح والدجال وإذا أردت بقوم سوًءا أو فتنة فاقبضين إليك غري مبدل وال مفتون 

اللّهم صلّ على حممد وعلى آله اللّهم أحيين ما كانت احلياة خرياً يل وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً يل 
خري احلياة وبركة احلياة وأعوذ بك من شر الوفاة، وأسألك خري ما بينهما وخري ما بعد ذلك وأسألك 
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أحيين حياة السعداء حياة من حتب بقاءه وتوفين وفاة الشهداء وفاة من حتب لقاءه يا خري الرازقني، ويا 
ك من شر ما يلج يف أحسن التوابني ويا أحكم احلاكمني ويا أرحم الرامحني ويا رب العاملني، أعوذ ب

األرض وما خيرج منها ومن شر ما يرتل من السماء وما يعرج فيها، احلمد للّه الذي تواضع كل شيء 
لعظمته وذلّ كل شيء لعزته وخضع كل شيء مللكه واستسلم كل شيء لقدرته، واحلمد للّه الذي سكن 

يء لكربيائه اللّهم صلّ على كل شيء هليبته واحلمد للّه الذي أظهر كل شيء حبكمته وتصاغر كل ش
نبيك حممد وعلى آل حممد وأزواجه وذريته يف العاملني إنك محيد جميد كرمي، اللّهم صلّ على حممد عبدك 
ونبيك ورسولك النيب األمي الرسول األمني وأعطه املقام احملمود يوم الدين، اللّهم إين أعوذ بك من حدة 

غفلة وتعاطي الذلة، أعوذ بك من مباهاة املكثرين واإلزراء احلرص وشدة الطمع وسورة الغضب وسنة ال
على املقلني وأن أنصر ظاملاً أو أخذل مظلوماً وأن أقول يف العلم بغري العلم وأعمل يف الدين بغري يقني، 

اللّهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم، اللّهم إين أعوذ بك من اتباع خطوات 
ن وشركه يف املال واألهل وقبول أمره يف السوء والفحشاء، اللّهم إين أسألك الصالة على نبيك الشيطا

حممد، وعلى آله وأسألك حسن االختيار وصحة االعتبار وصدق االفتقار، اللّهم صلّ على حممد وعلى 
ى آل حممد، وارحم آل حممد، وافتح خبري واختم خبري وأنت الفتاح العليم، اللّهم صلّ على نبيك حممد وعل

ما خلقت واغفر ما قدرت وطيب مارزقت ومتّم ما أنعمت وتقبل ما استعملت واحفظ ما استحفظت 
وال تك ما سترت فإنه ال إله لنا إال أنت، أستغفرك من كل لذة بغري ذكرك ومن كل راحة بغري 

 معاملتك، اللّهم خدمتك ومن كل سرور بغري قربك ومن كل فرح بغري جمالستك ومن كل شغل بغري
صلّ على حممد وعلى آل حممد، واجعلنا من أوليائك املتقني وحزبك املفلحني وعبادك الصاحلني، اللّهم 
صلّ على حممد وعلى آل حممد، واستعملنا مبرضاتك عنا ووفقنا حملابك منا وصرفنا حبسن اختيارك لنا، 

ري وفواحته وخوامته ونعوذ بك من جوامع الشر اللّهم صلّ على نبيك حممد وعلى آله، ونسألك جوامع اخل
وفواحته وخوامته، اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد، واحفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما يتنا واحفظ 

لنا ما أعطيتنا يا حافظ احلافظني ويا ذاكر الذاكرين ويا شاكر الشاكرين، حبفظك حفظوا وبذكرك 
ا مغيث يا مستغاث يا غياث املستغيثني ال تكلين إىل نفسي يا رب ذكروا وبفضلك شكروا، يا غوث ي

طرفةَ عني فأهلك وال تكلين إىل اخللق فأضيع اكألين كالءة الوليد وال ختلّ عين وتولين مبا تتولّى به عبادك 
الصاحلني، اللّهم صلّ على نبيك حممد وعلى آله وبقدرتك علي تب علي إنك أنت التواب الرحيم، 

مك عين اعف عين إنك أنت الغفار وبعلمك يب ارفق يب إنك أنت الرمحن الرحيم ومبلكك يل ملكين وحبل
نفسي وال تسلطها علي إنك أنت امللك اجلبار سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت، عملت سوًءا وظلمت 

م صلّ على حممد نفسي فاغفر يل ذنيب إنك أنت ربي ال إله إال أنت، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، اللّه
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    وعلى آل حممد، وأهلمين رشدي وقين شر نفسي، اللّهم صلّ على 

حممد، وعلى آل حممد وارزقين حالالً ال تعاقبين عليه وقنعين مبا رزقتين واستعملين به صاحلاً تقبله مين، 
ليقني اللّهم إين أسألك أن تصلّي على نبيك حممد وعلى آل حممد، وأسألك العفو والعافية وحسن ا

واملعافاة يف الدنيا واآلخرة، اللّهم صلّ على نبيك حممد وعلى آل حممد وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أبوء بنعمتك 

ٍر يفّ حكمك نافذ إليك وأبوء بذنويب إليك، هذه يداي مبا كسبت أنا عبدك ابن عبدك ناصييت بيدك، جا
  .يفّ قضاؤك، عدل يف مشيئتك إن تعذب فأهل ذلك أنا، وإن ترحم فأهل ذلك أنت فافعل

اللّهم يا موالي يا اللّه يارب، افعل يب ما أنت له أهل، وال تفعل اللّهم يا رب يا اللّه يب ما أنا له أهل، 
صه املغفرة هب يل اللّهم يا رب ما ال فإنك أهل التقوى وأهل املغفرة، يا من ال تضره الذنوب وال تنق

يضرك وأعطين ما ال ينقصك، أفرغ اللّهم علينا يا رب صرباً وتوفَّنا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني أنت ولينا 
فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة إنا هدنا إليك، 

ليك أنبنا وإليك املصري، ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت ربنا عليك توكّلنا وإ
العزيز احلكيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشداً، ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف 
اللّهم إين أسألك أن تصلي على نبيك حممد وعلى آل حممد، وأسألك الصيانة والعون على الطاعة 

 والعصمة من املعصية وإفراغ الصرب يف اخلدمة وإيزاع الشكر على النعمة، وأسألك يا موالي يا اللّه يا رب
امتة اللّهم إين أسألك أن تصلي على نبيك حممد وعلى الصالة على نبيك حممد وعلى آل حممد وحسن اخل

آل حممد، وأسألك اليقني وحسن املعرفة بك وأسألك احملبة وحسن التوكّل عليك وأسألك الرضا وحسن 
املنقلب إليك، ربنا إننا مسعنا منادياً ينادي لإلميان أنْ آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا 

 وتوفنا مع األبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخِزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد، سيئاتنا
  .ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا إىل آخرها

    

 األبرار، وزك أعمالنا يف عمل األخيار وصلّ اللّهم صلّ على حممد وعلى آل حممد وطهر قلوبنا يف قلوب
على أرواحنا يف أرواح الشهداء يا أكرم األكرمني ويا أجود األجودين ويا أرحم الرامحني، ربنا آتنا يف 

الدنيا حسنة وعلماً وزهداً وعبادة وأمناً ورزقاً من حالل ويف اآلخرة حسنة رضوانك واجلنة، وقنا 
لقرب، وقنا سخطك وغضبك وعذابك وأهواله عاجالً وآجالً يف الدين برمحتك عذاب النار وعذاب ا

والدنيا واآلخرة برمحتك يا أرحم الرامحني، وإن متجد اللّه تعاىل غدوة وعشية مبا جمد به نفسه عز وجلّ، 
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فقد روي من ثواب ذلك ما هو غاية الطالبني، روينا عن علي عليه السالم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إين أنا اللّه رب العاملني، إين أنا : إن اللّه تبارك وتعاىل ميجد نفسه يف كل يوم، يقول سبحانه وتعاىل: قال

اللّه ال إله إال أنا احلي القيوم، إين أنا اللّه ال إله إال أنا العلي العظيم، إين أنا اللّه ال إله إال أنا العفو الغفور، 
 شيء وإيلّ يعود، إين أنا اللّه ال إله إال أنا مل ألد ومل أولد، إين أنا اللّه ال إين أنا اللّه ال إله إال أنا مبدئ كل

إله إال أنا العزيز احلكيم، إين أنا اللّه ال إله إال أنا مالك يوم الدين، إين أنا اللّه ال إله إال أنا الرمحن الرحيم، 
 ال إله إال أنا خالق اجلنة والنار، إين أنا اللّه الذي ال إين أنا اللّه ال إله إال أنا خالق اخلري والشر، إين أنا اللّه

إله إال أنا الواحد األحد الفرد الصمد الذي مل يتخذ صاحبة وال ولداً، إين أنا اللّه ال إله إال أنا الفرد الوتر، 
وس، إين أنا اللّه ال إله إال إين أنا اللّه ال إله إال أنا عامل الغيب والشهادة، إين أنا اللّه ال إله إال أنا امللك القد

أنا السالم املؤمن املهيمن، إين أنا اللّه ال إله إالّ أنا العزيز اجلبار املتكرب، إين أنا اللّه ال إله إال أنا اخلالق 
 إله إال البارئ، إين أنا اللّه ال إله إال أنا األحد املصور، إين أنا اللّه ال إله إال أنا الكبري املتعال، إين أنا اللّه ال

أنا املقتدر القهار، إين أنا اللّه ال إله إال أنا احلكيم الكبري، إين أنا اللّه ال إله إال أنا القادر الرزاق، إين أنا 
اللّه ال إله إال أنا أهل الثناء واد، إين أنا اللّه ال إله إال أنا أعلم السر وأخفى، إين أنا اللّه ال إله إال أنا 

يقة، إين أنا اللّه ال إله إال أنا اجلبار املتكرب، فيختم ويقول فسبحان اللّه رب العرش فوق اخللق واخلل
العظيم، فمن دعا ذه الكلمات فليقل أنت اللّه كذا وأنت اللّه كذا، ومن دعا ذه األمساء كتب من 

وسى وعيسى الشاكرين الساجدين املخبتني الذين جياورون حممداً صلى اهللا عليه وسلم وإبراهيم وم
والنبيني صلوات اللّه عليهم أمجعني يف دار اجلالل وله ثواب العابدين يف السموات واألرضني، وليقل اللّهم 

صلّ على حممد وآل حممد صالة تكون لك رضاء وحلقّه أداء، وأعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام 
زيت نبياً عن أمته وأعطه الشرف احملمود الذي وعدته وأجزه عنا ما هو أهله وأجزه أفضل ما جا

والشفاعة يوم الدين، اللّهم صلّ على حممد نيب الرمحة وسيد األمة وعلى مجيع إخوانه النبيني وصلّ على 
أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولدا بينهما من الصاحلني واملسلمني، وصلّ على مالئكتك أمجعني من أهل 

ك يا أرحم الرامحني، واغفر يل ولوالدي وما توالدا، السموات واألرضني، وصلّ علينا معهم برمحت
وارمحهما كما ربياين صغرياً واغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات، 
رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم وأنت األعز األكرم وأنت خري الرامحني وخري الغافرين، وإنا للّه وإنا 

ال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم، وحسبنا اللّه ونعم الوكيل، وحسبنا اللّه وحده ال إليه راجعون و
شريك له، فهذا جامع ما جاء من فضائل ما يقال من الدعاء عن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وعن 

يقول هذا الدعاء الصحابة وعن أئمة اهلدى، وحذفنا ذكر فضائل ذلك وما جاء فيه من الروايات إجيازاً، 
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بعد صالة الغداة وقبل غروب الشمس يف كل يوم، فإن قاله بعد صالة مكتوبة فقد استكمل الفضل 
  .بفضل اللّه عز وجلّ ورمحته

السادس الفصل   

  في ذكر عمل المريد بعد صالة الغداة

    

لتفكر يف عظمة اللّه وهو أنه يأخذ يف تالوة القرآن ويف أنواع الذكر من التسبيح واحلمد والثناء ويف ا
سبحانه وتعاىل وآالئه ويف تواتر إحسانه ونعمائه، من حيث حيتسب العبد ومن حيث ال حيتسب وفيما 
يعلم العبد وفيما ال يعلم، ويتفكّر يف تقصريه عن الشكر يف ظواهر النعم وبواطنها وعجزه عن القيام مبا 

تفكّر فيما عليه من األوامر والنوادب فيما أمره به من حسن الطاعة ودوام الشكر على النعمة، أو ي
يستقبل، أو يتفكّر يف كثيف ستر اللّه تبارك وتعاىل عليه ولطيف صنعه به وخفي لطفه له وفيما اقترف 
وفرط فيه من الزلل ويف فوت األوقات اخلالية من صاحل العمل، أو يتفكّر يف حكم اللّه تعاىل يف امللك 

آالئه فيهما، أو يتفكر يف عقوبات اللّه عز وجلّ وبالئه الظاهرة والباطنة فيهما وقدرته يف امللكوت وآياته و
: ، قيل بنعمه وقيل بعقوباته ومنه قوله عز وجل5ّ: إبراهيم"وذَكِّرهم بأَياِم اللِّه": ومن ذلك قوله عز وجلّ

 أي 25: الرمحن"فَبأي آالِء ربكُما تكَذِّباِن"ه ، ومثل69: األعراف"فَاذْكُروا آالَء اللِّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ "
بأي نعمة تكذبان يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم ومها الثقالن، ففي أي نوع من هذه املعاين أخذ فيه 

فهو ذكر، والذكر عبادة، وهو خيرج إىل الفكر والفكر يدخل يف اخلوف، والذكر إذا قوي صار مشاهدة، 
ويتفَكَّرونَ يف خلِْق السمواِت ": ، مث قال191َ: آل عمران"يذْكُرونَ اللّه ِقياماً" :كما قال عز وجلّ

 وال يكون مشاهدة إال 191: آل عمران"سبحانك فَِقنا عذَاب الناِر":  مث قال191: آل عمران"واَألرِض
علماء يف تفسري اخلرب تفكُّر ساعة خري من عن يقني واليقني روح اإلميان ومزيده وفن املؤمن، وقال بعض ال

عبادة سنة، وهو التفكر الذي ينقل أي من املكاره إىل احملاب ومن الرغبة واحلرص إىل القناعة والزهد، 
واذْكُروا ما فيِه لَعلَّكُم ": وقيل هو التفكر الذي يظهر مشاهدة وتقوى وحيدث ذكراً وهدى، كقوله تعاىل

يبين اللّه لَكُم ": ، أو حيدث هلم ذكراً ومثله28: الزمر" لَعلَّهم يتقُونَ": ، ولقوله تعاىل63: البقرة"تتقُونَ
 يف الدنيا واآلخرة أي يفعلون ملا يبقى ويرغبون فيما يدوم 219: البقرة"اآلياِت لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ

يبين اللّه لَكُم آياِتِه ": يعلمنا اقتضاء الشكر عليه فقالويزهدون فيما يفىن وقد جعل اللّه عز وجلّ البيان 
 وقد وصف 63: البقرة"واذْكُروا ما فيِه لَعلَّكُم تتقُونَ":  وكما قال تعاىل89: املائدة"لَعلَّكُم تشكُرونَ
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، وقالت أم الدرداء 101:لكهف ا"الَّذين كَانت أعينهم يف ِغطاٍء عن ِذكِْرى": أعداءه بعد ذلك فقال
ما يسرين أن أريح يف كل يوم ثالمثائة دينار أنفقها : كانت أكثر عبادة أيب الدرداء التفكر، وقد كان يقول

يشغلين ذلك عن التفكّر، أو يعتقد حسن النيات وينوي : ومل ذلك؟ قال: يف سبيل اللّّه عز وجلّ، قيل
اىل وفيما بينه وبني اخللق أو يستغفر اللّه تعاىل، وجيدد التوبة ملا مجيل الطويات فيما بينه وبني اخلالق تع

مضى من عمره وملا يأتنف من مستقبله، أو خيلص الدعاء بتمسكن وتضرع ومتلّق وختشع ووجل وإخبات 
إىل أن يعصمه من مجيع املنهى، وأن يوفقه لصاحل األعمال ويتفضل عليه برغائب األفضال وهو يف ذلك 

جمرد اهلم موقن باإلجابة راض بالقسم، أو يتكلم مبعروف وخري ويدعو به إىل اللّه تعاىل فارغ القلب 
وينفع به أخاه، ويعلم من هو دونه يف العلم، فهذه كانت أذكار املتقدمني وأفكار السالفني، وقد كان 

ملعاين أخذ فهو الذكر والفكر من أفضل عبادة العابدين وهو طريق خمتصر إىل رب العاملني ففي أي هذه ا
ذاكر للّه عز وجلّ، فال يزال كذلك وهو يف مجيع ذلك مستقبل القبلة يف مصاله، وال يستحب له أن 

يتكلم أو يعمل غري ما ذكرناه من األذكار، وقد كانوا يكرهون الكالم بغري معروف وتقوى من طلوع 
 صالة الغداة بغري ذكر وبر، وهذه الفجر إىل طلوع الشمس، ومنهم من شدد يف ذم الكالم من الفجر إىل

  .سنة قد مخلت فمن عمل ا فقد ذكرها

السابع الفصل   

  في ذكر أوراد النهار

    

وهي سبعة أوراد، وهذا هو الورد األول من النهار، ويف النهار سبعة أوراد أوهلا من طلوع الفجر، الثاين 
والصبِح إذَا ": اللّه عز وجلّ به فقالإىل طلوع الشمس وهو كما ذكرناه من األذكار وهو الذي أقسم 

، فتنفسه من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس وهو الظل الذي أمده اللّه تعاىل لعباده 18: التكوير"تنفَّس
: مث قبضه إليه ببسطه الشمس عليه وأظهر من آياته وجعل الشمس كشفاً له ودليالً عليه فقال سبحانه

، يعين بسطه ولو شاء جلعله ساكناً يعين مقيماً على حاله ال 45: الفرقان"يف مد الظِّلَّأَلَم تر إىل ربك كَ"
 يقول كشفناه ا ففيه أن الدليل هو الذي يكشف 45:  الفرقان"ثُم جعلْنا الشمس علَيِه دليالً"يتجول، 

 يعين أن الظل من حتت الشمس قبض 46: الفرقان"سرياًثُم قَبضناه إلَينا قَبضاً ي"املشكل ويرفع املشتبه 
قبضاً يسرياً أي خفيفاً ال يفطن له وال يرى فاندرج الظل يف الشمس بقدرته اندراج الظلمة يف النور إذا 

دخل عليها حبكمته وهو اإلصباح والفلق الذي يمدح اللّه عز وجلّ خبلقه وأمرنا بالترتيه له عنده 
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فَسبحانَ اللِّه حني ":  وقال96: األنعام"فَاِلق اِإلصباِح": ا خلق فيه فقال عز وجلّواالستعاذة من شر م
قُلْ أَعوذُ ِبرب الْفَلَق ِمن شر ما ": ، أي فسبحوه بالصالة عندمها وقال17: الروم"تمسونَ وحني تصِبحونَ

لَقفتنة والكالم فيما ال يعنيه واالستماع إىل شبهة من  يعين فلق الصبح فإذا أمن العبد ال2-1: الفلق"خ
القول وأمن النظر إىل ما يكره أو يشغله عن الذكر أو يذكره الدنيا أمن من دخول اآلفة عليه من التزين 
والتصنع للناس ورزق الشغل مبواله واإلخالص له باإلعراض عمن سواه فقال ما ذكرناه من الذكر يف 

يف بيوٍت أَِذنَ اللّه ": ة فهو أفضل، فلذلك أمر اللّه برفع املساجد يف قوله عز وجلّمصاله يف مسجد اجلماع
هما اسفيه ذْكَريو فَعروإن مل يأمن الفتنة وخشي دخول اآلفة عليه من لقاء من يكره، 36: النور"أَنْ ت ،

اع إىل ما ال يندب إليه انصرف إذا ومن يلجئه إىل تقية ومداراة أو خاف الكالم فيما ال يعنيه أو االستم
صلّى الغداة إىل مرتله أو إىل موضع خلوة بعد أن يقول ال إله إال اللّه وحده ال شريك له، له امللك، وله 

احلمد، حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، عشر مرات يف مصاله، وهو 
 عشراً قبل أن يتكلم، فقد اشترط 1: اإلخالص"قُلْ هو اللّه أحد"ثاٍن رجله قبل أن يقوم، ويقرأ بعدها 

ترك الكالم يف هذين احلديثني اللذين وردا فيهما، مث أتى ببقية ورده يف بيته أو يف خلوته، وهو يف ذلك 
مستقبل القبلة وهذا حينئذ أفضل له وأمجع لقلبه، وال يقدم على التسبيح للّه عز وجلّ والذكر له بعد 
صالة الغداة، وقبل طلوع الشمس إال أحد معنيني معاونة على بر وتقوى فرض عليه أو ندب إليه ما 
خيتص به لنفسه أو يعود نفعه على غريه، ويكون ذلك أيضاً مما خياف فوته بفوت وقته، واملعىن اآلخر 

زهده يف الدنيا، واهلوي من يكون إىل تعلم علم أو استماعه مما يقربه إىل اللّه تعاىل يف دينه وآخرته وي
العلماء باللّه عز وجلّ املوثوق بعلمهم وهم علماء اآلخرة أولو اليقني واهلدى، الزاهدون يف فضول الدنيا، 

ويكون يف طريقه ذاكراً للّه عز وجلّ أو متفكراً يف أفكار العقالء عن اللّه عز وجلّ فإن اتفق له هذان 
يف مصاله ألما ذكر اللّه عز وجلّ وعمل له، وطريق إليه على وصف فالغدو إليهما أفضل من جلوسه 

 "والَ تطْرِد الَّذين يدعونَ ربهم بالغداةَ و الْعِشي يِريدونَ وجهه": خمصوص مندوب إليه، قال اللّه عز وجلّ

العلم فهو يف سبيل اللّه حىت من غدا من بيته يف طلب : ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم52:األنعام
  .يرجع

    

اغد عاملاً أو متعلماً أو مستمعاً وال تكن الرابع فتهلك والغدو والغداة تكون قبل طلوع : وقال ابن مسعود
الشمس، ويف اخلرب من خرج من بيته يف طلب العلم فهو يف سبيل اللّه عز وجلّ حىت يرجع، ومن خرج 

 املالئكة أجنحتها رضا مبا صنع، واستغفر له دواب األرض ومالئكة من مرتله يلتمس علماً وضعت له
السماء وطري اهلواء وحيتان املاء، ويف حديث أيب ذر الغفاري رمحه اللّه حضور جملس علم أفضل من 
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: ومن قراءة القرآن؟ فقال: صالة ألف ركعة وأفضل من شهود ألف جنازة ومن عيادة ألف مريض، قيل

رآن إال بعلم، فإن مل يتفق له أحد هذه املعنيني فقعوده يف مصاله أو يف مسجد مجاعته وهل تنفع قراءة الق
أو يف بيته أو يف خلوته ذاكراً اللّه عز وجلّ بأنواع األذكار أو متفكراً فيما فتح له مبشاهدة هذه األفكار 

ألن أقعد يف مسجد : سلميف مثل هذه الساعة أفضل له مما سواها، روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه و
أذكر اللّه عز وجلّ فيه من صالة الغداة إىل طلوع الشمس أحب إيلّ من أن أعتق أربع رقاب، وروينا أن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلّى الغداة قعد يف مصاله حىت تطلع الشمس، ويف بعضها، ويصلي 

 اجللوس بعد صالة الصبح إىل طلوع الشمس ركعتني، وقد ندب إىل ذلك يف غري حديث، وجاء من فضل
  .ويف صالة ركعتني بعد ذلك ما جيل وصفه، اختصرناه

روينا عن احلسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يذكر من رمحة ربه أنه قال يا ابن آدم اذكرين من بعد 
يضت صلّى صالة الفجر ساعة وبعد صالة العصر ساعة أكفك ما بينهما، فإذا ارتفعت الشمس واب

 "يسبحن ِبالْعشي و اِإلشراِق"الضحى مثاين ركعات وهذا الوقت هو الذي ذكره اللّه عز وجلّ يف قوله 

 مث ينظر، فإن علم مريضاً عاده، وإن حضرت جنازة شيعها، وإن كانت معونة على بر وتقوى 18:ص
رضاً يلزمه القيام به سارع إليه، وإن سعى فيها، وإن كانت حاجة ألخ من إخوانه قضاها، وإن كانت ف

الح له فضل ندب إليه انتهزه قبل فوته، فهذا أفضل شيء يعمله بعد األذكار واألفكار من بعد طلوع 
  .الشمس

فإذا فرغ من ذلك ومل يتفق له ما ذكرناه من القربات أخذ يف الصالة أو تالوة القرآن أو صنوف األذكار 
حملاسبة لنفسه فيما سلف أو املطالبة هلا واالستخراج منها فيما يأتنف أو املراقبة مما أمر به أو ندب إليه أو ا

لربه يف كل حال إىل أن تنبسط الشمس وترمض الفصال ويرتفع النهار، هذا هو الورد الثاين من النهار 
دام حبر ، أي إذا أضحت األق1: الضحى"والضحى": وهو الضحى األعلى الذي أقسم اللّه تعاىل به فقال

اتِبعوا ": الشمس، وإذا كان العبد على ذلك فقد اتبع ما أنزل إليه ربه عز وجلّ، وقد مسع قوله عز وجلّ
كُمبر ِمن كُمِزلَ إلَيا أُنها": ، ألنه قال3: األعراف"ممرِة الّذي حلْدهِذِه الْب بر دبأَنْ أَع تا أُِمرمإن" 

أُتلُ ما أوِحي إلَيك ِمن الِْكتاِب و ": ، كما قال تعاىل92: النمل"وأَنْ أَتلُوا الْقُرآنَ":  قال، مث91:النمل
راللِّه أكْب لَِذكْركَِر واملُن اِء وشِن الفَحى عهنالةَ تالةَ إن الصوصالة الضحى يف 45: العنكبوت"أَِقِم الص 

قتها وجود امسها، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة الضحى إذا هذا الوقت أفضل وهو حقيقة و
رمضت الفصال، وخرج على أصحابه عليه الصالة والسالم يوماً وهم يصلون عند اإلشراق فنادى بأعلى 

صوته أال إنَّ صالة األوابني إذا رمضت الفصال، وقوله األوابني يعين التوابني إىل اللّه عز وجلّ يف كل 
مث ليأخذ العبد بعد ذلك فيما ندب إليه وأبيح له من التصرف يف معاش إن كان من جتارة بصدق وقت، 
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أو صناعة بنصح إن أحوج إىل ذلك وليكتف إن كفى، وأدىن أحواله الصمت والنوم ففيهما سالمة من 
ضل أعماهلم اآلثام وخمالطة األنام فقد جاء يف العلم يأيت على الناس زمان يكون أفضل علمهم الصمت وأف

النوم، ومن الناس من يكون أحسن أحواله النوم وليت العبد يكون يف اليقظة كالنوم إذ يف نومه سالمة 
والسالمة متعذرة يف يقظته وإمنا الفضائل لألفاضل الذين زادوا على السالمة والعدل باإلحسان والفضل، 

  .ج اإلخالص من األعمالهذا لدخول املشكالت يف الكالم ووجود اآلفات يف األحوال وخرو

    

كان يعجبهم إذا تفرغوا أن يناموا طلباً للسالمة، فمن الناس من يكون : وكان سفيان الثوري يقول
أحسن أحواله النوم وليت العبد يكون يقظته كالنوم إذ يف نومه السالمة وأفضل أعماله يف هذا الوقت 

ى السالمة والعدل باإلحسان، والفضل، فإن نام يف السالمة، وإمنا الفضائل ألهل األفضال الذين زادوا عل
هذا الوقت فهو حينئذ نوم القائلة وما تسبب فيه من املعايش يصنعه يف هذا الوقت من الضحى األعلى إىل 
زوال الشمس، وهذا هو الورد الثالث من النهار، مث يتوضأ للصالة قبل دخول وقتها وكذلك ويستحب 

امة هلا فإن حصلت كفايته يف يومه وقوته يف وقت من النهار ترك السوق وهو من احملافظة عليها واإلق
ودخل بيته أو قعد يف بيت مواله تعاىل واشتغل خبدمته متزوداً لعاقبته، وقد كان الصاحلون كذلك 

مسجد يعمره، أو بيت يستره، أو حاجة ال بد : يفعلون، كان يقال ال يوجد املؤمن إال يف ثالث مواطن
إذا زالت الشمس فإن أبواب السماء تفتح للمصلني والذاكرين ويستجاب الدعاء للمؤمنني، له منها، ف

فهذا هو الورد الرابع من النهار، فليصل بعد الزوال أربع ركعات يقرأ فيهن مبقدار سورة البقرة أو 
ة وحدها من سورتني من املائتني أو أربع من املثاين يطيلهن وحيسنهن وال يفصل بينهن بتسليم هذه الصال

بني صالة النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا الورد هو اإلظهار الذي ذكر اللّه عز وجلّ احلمد 
، وليتق العبد الصالة عند 18: الروم"ولَه الْحمد ِفي السمواِت واَألرِض وعِشياً وحني تظِْهرونَ": فيه فقال

قبل زواهلا عند تقلص الظل وقيام ظل كل شيء حتته، فإذا زال الظل استواء الشمس يف كبد السماء وهو 
فقد زالت وقد خفي استواؤها يف الشتاء لقصر النهار ولعدول الشمس يف سريها عن وسط الفلك فتقطع 

عرضاً فيكون أقرب لغروا فليقدر ذلك تقريباً ومقدار استوائها قبل الزوال حنو أربع ركعات جبزء من 
ر جزء وهو آخر الورد الثالث، وإمنا فيه ورد القراءة والتسبيح والتفكر وهو أحد األوقات القرآن أو قد

اخلمسة اليت ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة فيهن واألربعة األخر عند طلوع الشمس حىت 
ة العصر ترتفع قيد رحمني يف عني الناظر وعند تدليها للغروب حىت حتتجب وبعد صالة الصبح وبعد صال

وأحب له اإلحياء ما بني األذان واإلقامة بالركوع، ألا ساعة مستجاب فيها الدعاء وتفتح فيها أبواب 
السماء وتزكو فيها األعمال، وأفضل أوقات النهار أوقات الفرائض فإن مل يقرأ بني األذانني من درسه 
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ة آل عمران ومن تضاعيف السور فاستحب له أن يقرأ يف تنفله اآلي اليت فيها الدعاء مثل آخر سور
، ومثل 155: األعراف"أَنت وِلينا فَاغِْفرلَنا وارحمنا وأَنت خير الغاِفرين":االثنني والثالث مثل قوله تعاىل

وكَّلْنا وإلَيك أَنبنا وإلَيك ربنا علَيك ت": ، وقوله8: آل عمران"ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا": قوله
وإن قرأ اآلي اليت فيها التعظيم والتسبيح واألمساء احلسىن فحسن، مثل أول سورة 4: املمتحنة"املَِصري ،

احلديد وآخر سورة احلشر ومثل آية الكرسي وقل هو اللّه أحد ليكون بذلك جامعاً بني التالوة والدعاء 
ملدح باألمساء، مث ليصل الظهر يف مجاعة وال يدع أن يصِلي قبلها أربعاً وبعدها وبني الصالة والتعظيم وا

أربعاً بعد ركعتني، وهذا آخر الورد الرابع من النهار وهو أقصر األوراد وأفضلها، فإن كان قد رقد قبل 
  . سهر بالليلالزوال فال يرقد يف هذا الورد فإنه يكره له نومتان يف يوم كما يكره له نوم النهار من غري

    

الضحك من غري عجب، واألكل من غري جوع، ونوم : وروينا عن بعض العلماء، ثالث ميقت اللّه عليها
النهار من غري سهر بالليل، وإن مل يكن قد رقد فأحب أن ينام بني الظهر والعصر ليتقوى بذلك على قيام 

 الظهر لليلة املاضية، فإن دام سهره بالليل الليل فلينم، فإن نومه بعد الظهر لليلة املستقبلة ونومه قبل
واتصلت أوراده بالنهار حسن أن ينام قبل الظهر ملا سلف من ليله، وينام بعد الظهر ملا غرب من األخرى، 

إال أنه ال يستحب له أن يزيد يف اليوم والليلة أكثر من نوم مثان ساعات، ومن الناس من يقول إنه إن 
:  اليوم والليلة اضطرب بدنه ألن النوم قوت اجلسم وراحته، قال اللّه تعاىلنقص من نوم هذا املقدار يف

، إال أن يكون السهر 11: النبأ"وجعلْنا النهار معاشاً": ، أي راحة كما قال9: النبأ"وجعلْنا نومكُم سباتاً"
ا، وإحياء ما بني الظهر والعصر وهو عادة فإن العادة قد تعمل عمل الطبع وتنقل عن العرف فال يقال عليه

صالة الغفلة وهو يشبه بقيام الليل، ويستحب العكوف يف املسجد بني األوىل والعصر للصالة والذكر 
كان الداخل يدخل : ليجمع بني االعتكاف واالنتظار للصالة فقد كان ذلك من سنة السلف، قال

ي النحل من التالوة إال أن يكون بيته أسلم لدينه املسجد بني الظهر والعصر فيسمع للمصلني دوياً كدو
وأمجع لقلبه فاألسلم هو األفضل،،كذلك إحياء الورد الثالث الذي هو بني الضحى األعلى إىل زوال 
الشمس فوق هذا الفضل يدرك به العبد فوت قيام الليل ألن الناس يف هذين الوقتني مشغولون بطلب 

قظ لربه عز وجلّ يفرغ يف هذين الوقتني ويسكن، وجيد العامل للعمل الدنيا وخدمة اهلوى والقلب املتي
حالوة ولإلقبال والتفرغ لذة ويكون لفراغه من اخللق وشغله باخلالق تعاىل مزيد وبركة، وهذا أحد 

 "ر أو أراد شكُوراًوهو الذي جعلَ اللَّيلَ و النهار ِخلْفَةً ِلمن أَراد أَنْ يذَّكَّ": الوجهني يف قوله تعاىل

 أي جعلهما خلفتني يتعاقبان يف الفضل فيخلف أحدمها اآلخر، فمن فاته شيء من الليل قضاه 62:الفرقان
يف هذين الوردين من النهار، أحدمها من الضحى األعلى إىل الزوال، والثاين ما بني األوىل والعصر، 
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فاته شيء من عمل الليل قضاه بالنهار فكان منه بدالً، والوجه الثاين أن النهار كله خلفة من الليل فمن 
ومن فاته شيء من أوراد النهار كان الليل خلفاً إذ لكل واحد منهما خلف من صاحبه، ففيه درك ما 

فات، وخلف ما سلف من الذكر والشكر، والذكر اسم جامع ألعمال القلوب كلها من مقامات اليقني، 
شكر أيضاً يستعمل على مجل أعمال اجلوارح من شرائع اإلسالم، وهذان ومشاهدة العلوم من الغيب، وال

كَي ": مجلة عمل العبد وكنه خدمته، وهذان املعنيان اللذان مها ذكرمها الكليم للجليل يف قوله تعاىل
، انتظم التسبيح والذكر يف مجل تصرف اجلسم 34 - 33: طه"ونذْكُرك كَثرياً" "نسبحك كَثرياً

رف القلب، وهذا الورد اخلامس الذي هو ما بني العصرين من أطول األوراد وأمتعها للعبادة وهو وتص
يضاهي الورد الثالث يف الطول وهو أصيل النهار وأحد اآلصال اليت ذكر اللّه عز وجلّ فيه سجود كلّ 

عاً وكَرهاً وِظاللُهم ِبالغدو وللِّه يسجد من يف السمواِت واألرِض طَو": شيء، وقرنه بالغدو فقال
، فما أقبح أن تكون األشياء املوات لرا ساجدات ذاكرات واملؤمن احلي عن ربه 15: الرعد"واَألصاِل

معرض ذو غفالت، مث ليصلّ قبل صالة العصر أربعاً ويغتنم الصالة بني األذان واإلقامة كما ذكرنا آنفاً 
ابة فإذا دخل وقت العصر دخل العبد يف الورد السادس من النهار وقد أقسم فإا ساعة مرجوة فيها اإلج

، وهذا أحد املعنيني يف اآلية وهو أحد الوجهني من الوقت 1: العصر"والْعصِر": اللّه عز وجلّ به يف قوله
رتيه واحلمد له يف اآلصال الذي ذكره اللّه عز وجلّ، وهو العشي الذي ذكر اللّه عز وجلّ التسبيح فيه والت

، وقال بالعشي واإلشراق وليس يف هذا الورد صالة إال ما كان 18: الروم"وعِشيّاً وحني تظِْهرونَ": فقال
بني األذانني مث ينتقل بعد العصر فيما شاء من ذكر أو فكر من أعمال القلوب واجلوارح فيما فرض عليه 

ترتيل وتفهم وحسن تأويل، فإذا اصفرت الشمس ومات أو ندب إليه، وأفضل ذلك تالوة القرآن بتدبر و
حرها وارتفعت إىل أطراف اجلدر ورؤوس الشجر فكانت مثلها حني تطلع دخل يف الورد السابع من 

    النهار، فهذا للتسبيح والذكر والتالوة واالستغفار إىل 

أستغفر اللّه لذنيب : قالغروب الشمس، ومن أفضل ما قيل يف هذا الوقت ويف مثله من أول النهار أن ي
: وسبحان اللّه حبمد ريب، جلمعه بني االستغفار والتسبيح يف الكالم بلفظ األمر ما يف القرآن لقوله تعاىل

، وإن قال أستغفر اللّه احلي القيوم 55: غافر"واستغِفر ِلذَنِبك وسبح ِبحمِد ربك بالْعِشي واإلبكَاِر"
وبة سبحان اللّه العظيم وحبمده، فقد جاء فضل ذلك يف األثر واألفضل االستغفار على األمساء وأسأله الت

كما يف القرآن مثل أن يقول أستغفر اللّه إنه كان غفّاراً أستغفر اللّه إنه كان تواباً أستغفر اللّه إنّ اللّه 
محني، فاغفر لنا وارمحنا، وأنت خري غفور، أستغفر اللّّه التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خري الرا

الغافرين، وهذا الورد يف الفضل مثل الورد األول من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس، وهو املساء الذي 
، أي سبحوا اللّه 71: الروم"فَسبحانَ اللّه حني تمسونَ وحني تصِبحونَ": ذكر اللّه تعاىل الترتيه فيه فقال
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السم مقام الفعل وهو الطرف الثاين من النهار الذي أمر اللّه عز وجلّ فيه بالتسبيح بقوله عز وجلّ، فأقام ا
و "، ويستحب أن يقرأ قبل غروب الشمس 130: طه"فَسبح وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى":عز وجلّ

ذتني وأن تغرب الشمس عليه وهو يف  واملعو1: الليل"والليِل إذَا يغشى" 1: الشمس"الشمِس وضحاها
االستغفار فذلك مما أمر به يف هذا الوقت من األذكار، وكل ما يستحب من التسبيح واحلمد والدعاء 

والذكر يف أول النهار قبل طلوع الشمس فإنه يستحب يف هذا الورد قبل غروب الشمس ألن اللّه تعاىل 
، وقال 031: طه"مِد ربك قَبلَ طُلُوِع الّشمِس وقَبلَ غُرِواوسبح ِبح": قرما يف الذكر فقال تعاىل

: ، وقال تعاىل55: غافر"بالْعِشي واإلبكَاِر": ، وقال تعاىل031: طه"وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى":تعاىل

، أي من شر الليل 3-2-1: الفلق" غَاِسٍق إذَا وقَبوِمن شر" "ِمن شر ما خلَق"، "قُلْ أعوذُ ِبرب الْفَلَِق"
اللْهم هذا : إذا دخل، فليعد العبد ما ذكرناه يف الورد األول من األدعية والتسبيح وليقل عند أذان املغرب

إقبال ليلك وإدبار ارك وأصوات دعاتك وحضور صالتك وشهود مالئكتك، صلّ على حممد وعلى آله 
رضيت باللّه رباً وباإلسالم ديناً : لة وابعثه املقام احملمود الذي وعدته، مث ليقلوأعطه الوسيلة والفضي

ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً؛ ثالثاً، ففي هذا أثر وفضل، وكذلك فليقل مثله إذا مسع أذان الفجر إال 
كانوا : لبصري يقولعند إدبار ليلك وإقبال ارك والنص ذا يف صالة املغرب، وكان احلسن ا: أنه يقول

كانوا جيعلون أول النهار للدنيا وآخره : أشد تعظيماً للعشي منهم ألول النهار، وقال بعض السلف
لآلخرة، فإذا توارت باحلجاب انقضت أوراد النهار السبعة، فانظر أيها املسكني ماذا انقضى لك معها 

رك مرحلة ونقصت من أيامك وماذا انقضى منك عندها وماذا قضى عليك فيها، فقد قطعت من عم
يوماً، فماذا قطعت يف سفرك بقطع مرحلتك وماذا ازددت يف غدك مبا نقصت من يومك، قال النيب صلى 

فغاد لنفسه فمعتقها أو راهن نفسه فموبقها، وقد قال اللّه عز وجلّ يف : الناس غاديان: اهللا عليه وسلم
كُلُّ نفٍْس ":، وقال يف معناه4: الليل" سعيكُم لَشتىإنَّ": تصديق قول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ال بورك يل يف يوم ال أزداد فيه : ، وجاء يف اخلرب93-83: املدثر"إالّ أصحاب اليمني" "ِبماكَسبت رهينةٌ
ت من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شراً من أمسه فهو حمروم، مث دخل: خرياً، وجاء يف األثر

أوراد الليل اخلمس فتدارك اآلن رمحك اللّه تعاىل فيما يستقبل من الليل ما فات فيما مضى من النهار، 
أن اللّه عز وجلّ يبغض كل جعظري : فقد روى أبو هريرة رضي اللّه عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

عامل بأمر الدنيا جاهل بأمر جواظ أي مسني كثري األكل سخاب باألسواق جيفة بالليل محار بالنهار 
  .اآلخرة
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الثامن الفصل   

  في ذكر أوراد الليل الخمسة

    

ويف الليل مخسة أوراد أوهلا أن يصلي بعد املغرب ست ركعات، ويستحب ذلك قبل أن يكلم أحداً، يقرأ 
 وليسرع ما بعد صالة 1:خالص اإل"قُلْ هو اللّه أحد" 1: الكافرون"قُلْ يا أيها الكَاِفرونَ":يف األوليني

فإن : أسرعوا بركعتني بعد املغرب فإما يرفعان معها: املغرب من قبل أن يتكلم ويشتغل بشيء، ويف اخلرب
كان مرتله قريباً من مسجده فال بأس أن يركعهما يف بيته وليطل األربعة األخر، وكان أمحد بن حنبل 

هو سنة، ألنه روي أن النيب : ته، وكذلك كان يفعل ويقولرمحه اللّه يستحب أن يصليهما الرجل يف بي
صلى اهللا عليه وسلم كان يصليهما يف بيته، ولكن بيت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان يف مؤخر 

املسجد، وقد صالمها يف املسجد، مث ليصل بني العشاءين ما تيسر إىل أن يغيب الشفق الثاين وهو البياض 
 احلمرة وبعد غسق الليل وظلمته ألنه آخر مابقي من شعاع الشمس يف القطر الذي يكون بعد ذهاب

الغريب إذا قطعت األرض العليا ودارت من وراء جبل قاف مصعدة تطلب املشرق فهذا هو الوقت 
املستحب لصالة العشاء اآلخرة، وهذا آخر الورد األول من أوراد الليل، والصالة فيه ناشئة الليل أي 

وِمن آناِء اللَّيِل ": أول نشوء ساعاته، وهو آن من اآلناء اليت ذكرها اللّه عز وجلّ يف قولهساعاته ألنه 
حبفاآلناء مجع آن أي وقت منه فصل وقيل ناشئة الليل قيام الليل، هذا وافق لسان احلبشة 031: طه"فَس ،

 والشفق ما بني 61: االنشقاق"ِبالشفَِقفَال أُقِْسم ": تقول نشا إذا قام، وقد أقسم اللّه تعاىل به فقال
 ابني ويقال أيضاً صالة الغفلة، قال يونس بن عبيد عن احلسن يف قوله عزالعشاءين، وهي صالة األو

، قال الصالة بني العشاءين، حىت قال أنس بن مالك 61: السجدة"تتجاىف جنوبهم عِن الْمضاجِع": وجلّ
عمن نام بني املغرب والعشاء، فقال التفعل فإا هي الساعة اليت وصف اللّه عز رضي اللّه عنه وقد سئل 

، يعين الصالة بني 61: السجدة"تتجاْفَى جنوبهم عن الْمضاجِع":وجلّ املؤمنني بالقيام فيها فقال عز وجلّ
تتجاىف " سئل عن هذه اآلية املغرب والعشاء وقد أسند ابن أيب الدنيا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه

، قال الصالة فيما بني العشاءين، مث قال عليكم بالصالة فيما بني 61: السجدة"جنوبهم عِن الْمضاجع
مجع ملغاة من اللغو أي تسقط اللغو : العشاءين فإا تذهب مبالغاة أول النهار وذب آخره، قوله املالغاة

لباطل واللهو وذب له آخره أي تصفيه وجتوده، ويستحب العكوف يف أي تطرح املطرح عن العبد من ا
املسجد بني العشاءين للصالة وتالوة القرآن، فقد روي فضل ذلك ال أن يكون بيته أسلم له لدخول آفة 
عليه فما سلم فيه فضل به، مث ليصل قبل العشاء اآلخرة أربعاً وبعدها ركعتني مث أربعاً ويقال إن األربع 
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الة العشاء يف بيته يعدلن مثلهن من ليلة القدر، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يصليهن يف بعد ص
بيته أول ما يدخل قبل أن جيلس، وكان ابن مسعود يكره أن يصلي بعد كل صالة مثلها وكانوا 

كرسي واآليتني اللتني يستحبون أن يصلّي بعد املكتوبة ركعتني مث أربعاً، وإن قرأ يف األربع يف األوىل آية ال
، واآلية قبلها ويف الثالثة أول احلديد 582: البقرة"آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ إلَيِه ِمن ربه"بعدها ويف الثانية 
هو اللّه ": ، ويف الرابعة آخر احلشر من قوله تعاىل6: احلديد"وهو عليم ِبذَاِت الصدوِر": إىل قوله عز وجلّ

، فقد أحسن وأصاب، فإن صلّى بعد األربع ثالث عشرة 22: احلشر" إله إالّ هو عاِلم الْغيِب والشهادِةالَ
ركعة آخرهن الوتر إن أحب، فإن هذا العدد أكثر ما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى به من 

صلي إحدى عشرة ركعة وثالث الليل إال يف خرب مقطوع وهو سبعة عشر ركعة، واملشهور أنه كان ي
عشرة ركعة ورمبا حسبوا فيها ركعيت الفجر واستحب له أنه يقرأ يف ركوعه هذا ثالمثائة آية فصاعداً فإذا 
فعل ذلك مل يكتب من الغافلني ودخل يف أحوال العابدين، فقد قيل إنّ األكياس يأخذون أوقام من أول 

لليل، فإن قرأ يف ركوعه هذا سورة الفرقان وسورة الشعراء الليل واألقوياء يأخذون أورادهم من آخر ا
ففيهما ثالمثائة آية فإن مل حيسنهما قرأ مخساً من املفصل فيهن ثالمثائة آية سورة الواقعة، وسورة نون، 

    وسورة احلاقة، وسورة املدثر، وسورة سأل سائل، فإن مل حيسنهن قرأ من سورة الطارق إىل آخر القرآن 

آية، وال يستحب للعبد أن ينام حىت يقرأ هذا املقدار من اآلي يف هذا العدد من الركوع بعد صالة ثالمثائة 
العشاء اآلخرة، فإن قرأ يف هذا الورد الثاين أعين بعد صالة العشاء اآلخرة وقبل أن ينام ألف آية فقد 

ا لكثرة احلروف وإن استكمل الفضل وكتب له قنطار من األجر وكتب من القانتني، وأفضل اآلي أطوهل
اقتصر على قصار اآلي عند فتوره أدرك الفضل حلصول العدد، ومن سورة امللك إىل آخر القرآن ألف آية 

 مائيت ومخسني مرة يف ثالث عشرة ركعة فإن فيها ألف 1: اإلخالص"قُلْ هو اللّه أحد": فإن مل حيسن قرأ
  . بىن اللّه عز وجلّ له قصراً يف اجلنةآية فهذا فضل عظيم ويف اخلرب من قرأها عشر مرات

    

وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السور اليت مل يكن يدعها يف كل ليلة ثالثة أحاديث أشهرها أنه 
مل يكن ينام حىت يقرأ سورة السجدة، وتبارك امللك والذي بعده أنه كان يقرأ يف كل ليلة بين إسرائيل 

وكان : ه كان يقرأ املسبحات يف كل ليلة ويقول فيها إنه أفضل من ألف آية، قالوالزمر، والقريب منها أن
كان رسول اللّه صلى :  ويف اخلرب1: األعلى"سبح اسم ربك األعلَى"العلماء جيعلوا ستاً ويزيدون فيها 

ه كان يكثر قراءا وال يدع أن  فهذا يدل على أن1: األعلى"سبح اسم ربك األعلَى"اهللا عليه وسلم حيب 
يقرأ هذه األربع سور يف كل ليلة سورة يس، وسورة لقمان، وسورة الدخان، وتبارك امللك فإن ضم 

إليها سورة الواقعة، وسورة الصف، واحلاقة، والزمر، فقد أكثر وأحسن فإن مل يكن من عبادته القيام من 
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أوصاين رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم :رة رضي اللّه عنه قالالليل قدم الوتر بنية اخلرب املروي عن أيب هري
أن ال أنام إال على وتر، وإن كان معتاداً لصالة الليل فاألفضل تأخري الوتر إىل آخر صالته من جده أو 

صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة، : إىل السحر على حديث ابن عمر رضي اللّه عنه
أوتر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن : عائشة رضي اللّه عنهاويف حديث 

آخره وانتهى وتره إىل السحر، فإن نام على وتر ورزق القيام مل يوتر بعده وكفاه وتره األول على اخلرب 
ه من أول الليل مث يصلي ركعة واحدة يشفع ا وتر: ال وتران يف ليلة، وقد قال بعض العلماء:الذي جاء

يصلي صالته من الليل ويوتر آخر صالته، وقد روي يف هذا أثر عن عثمان وعلي رضي اللّه عنهما، وإن 
كان قد صلّى ركعتني من جلوس بعد وتره األول مث استيقظ للصالة شفعتا وتره الركعة الواحدة ألما 

 مث ليصل من الليل مستأنفاً ما بدا له مث يوتره مبرتلة ركعة واحدة يشفع ا ركعة الوتر اليت صالها قبلها،
قصر األمل، وحتصيل الوتر، والوتر من آخر : بركعة واحدة يف آخر صالته فيكون له يف ذلك ثالثة أعمال

الليل، وكذلك كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يصلي ركعتني جالساً بعد وتره واللّه تعاىل أعلم، 
أن النيب صلى اهللا : رة الزلزلة وسورة أهلاكم التكاثر فقد جاء ذلك يف حديثنيفليقرأ فيهما جالساً بسو

عليه وسلم كان يقرأ فيهما بذلك ملا يف الزلزلة والتكاثر من التخويف والوعظ، ويف رواية قل يا أيها 
فيها الكافرون ملا يف سورة الكافرون من الترتيه من عبادة سوى املعبود وإفراد العبادة للّه سبحانه 

بالتوحيد، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقرأ ا عند النوم وأوصى رجالً بقراءا عند منامه 
وتقدمي الوتر مستحب ملن مل يكن عادته قيام الليل وملن كان األغلب عليه النوم وتأخري الوتر يكون ملن 

حان امللك القدوس رب املالئكة سب: أخر صالته قبل طلوع الفجر أفضل وليقل بعد التسليم من الوتر
والروح جللت السموات واألرض بالعظمة واجلربوت وتعززت بالقدرة وقهرت العباد باملوت، يقول هذا 
ثالث مرات وهذا هو الورد الثاين من الليل أعين الصالة بعد العشاء اآلخرة إىل حد نومة الناس فقد أقسم 

، أي وما مجع من ظلمته وذكره اللّه عز وجلّ 71: االنشقاق"وسقوالليِل وما ": اللّه عز وجلّ يف قوله
، فهناك يغسق الليل وتستوسق ظلمته مث ينام إن أحب وهو على 87: اإلسراء"إىل غَسِق اللَّيِل": يف قوله

طهارة وعن ذكر، وقد كان الصاحلون الينامون إال عن غلبة ويكرهون التعمد للنوم وهو التهيؤ للعادة 
كان منهم من ميهد لنفسه بالنوم ليتقوى بذلك على صالة أوسط الليل وآخره للفضل يف ذلك ومن وقد 

غلبه النوم حىت شغله عن الصالة والذكر فإن السنة أن ينام حىت يعقل ما يقول وينشط يف خدمته، وقد 
إن : لى اهللا عليه وسلمكان ابن عباس يكره النوم قاعداً، ويف اخلرب ال تكابدوا الليل، وقيل لرسول اللّه ص

فالنة تصلي من الليل فإذا غلبها النوم تعلقت حببل فنهى عن ذلك وقال ليصلّ أحدكم من الليل ما تيسر 
إن : اكفلوا من العمل ما تطيقون فإن اللّه تعاىل ال ميل حىت متلوا، وقيل له: فإذا غلبه النوم فلريقد، وقال
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: خري هذا الدين أيسره، مث قال: ال يفطر، فقال صلى اهللا عليه وسلمفالناً يصلّي الليل الينام ويصوم الدهر 

لكين أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر فهذه سنيت، فمن رغب عن سنيت، فليس مين، وقال صلى اهللا عليه 
    ال تشادوا هذا الدين فإنه متني فمن يشاده يغلبه وال : وسلم

ثالث يكون بعد نومة الناس وهو التهجد الذي ذكره اللّه تبغض إىل نفسك عبادة اللّه عز وجلّ، والورد ال
 وال يكون التهجد إال بعد النوم وتلك النومة هي 97: اإلسراء"وِمن الليِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَّك": يف قوله

 "للَّيِل ما يهجعونَكَانوا قَليالً ِمن ا":اهلجوع الذي قال اللّه عز وجلّ من القائمني آناء اللّيل فقال تعاىل

، فاهلجوع النوم والتهجد القيام وقد يقال اهلجود أيضاً وهذا يكون نصف الليل، فهذا 71:الذاريات
أوسط األوراد وهو يشبه الورد األوسط من النهار يف أفضل أوراده وهو أفضل األوراد وأمتعها للعبادة، 

، قيل إذا سكن وسكونه هدوه 2: الضحى"للَّيِل إذَا سجىوا": وقد أقسم اللّه عز وجلّ به يف قوله تعاىل
وسنة كل عني فيه وغفلتها إال عني اللّه تبارك وتعاىل فإنه احلي الذي ال تأخذه سنة وال نوم، وقيل إذا 

جوف : أي الليل أمسع فقال: سجى إذا امتد وطال ويقال إذا أظلم وسئل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
  .الليل الغابر

    

إهلي إين أحب أن أتعبد لك فأي وقت تقبل؟ فأوحى اللّه عز وجلّ : وروينا يف أخبار داود عليه السالم
ياداود ال تقم أول الليل وال آخره، فإنه من نام أوله نام آخره ومن قام آخره مل يقم أوله ولكن قم : إليه

رابع يكون بني الفجرين أحدمها الفجر وسط الليل حىت ختلو يب وأخلو بك وارفع إيلّ حوائجك، والورد ال
األول وهو بدو سلطان شعاع الشمس إذا ظهرت من وراء األرض اخلامسة وسطع ضوُءها يف وسط 
السماء حىت يقطعها مبقدار طلوع الفجر األول مث تغرب يف الفلك األسفل املتجانف وحتجبها األرض 

الشمس وهو الثلث األخري وفيه وردت األخبار السادسة فيذهب الضوء ويعود سواد الليل كما كان لغيبة 
باهتزاز العرش وانتشار الرياح من جنات عدن ومن نزول اجلبار إىل مساء الدنيا وفيه اخلرب الذي جاء أن 

نصف الليل الغابر يعين الباقي وهذا هو الورد : النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل أي الليل أفضل؟ فقال
ت السحر األول، مث يدخل الورد اخلامس وهو السحر األخري وفيه يستحب الرابع من نصف الليل إىل وق

السحور، فمن مل يتسحر يف أوله بغته الفجر وهو قبل طلوع الفجر الثاين مبقدار قراءة جزء من القرآن، يف 
إنَّ قُرآنَ وقُرآنَ الْفَجِر ": هذا الورد اخلامس االستغفار وقراءة القرآن وقد ذكره اللّه عز وجلّ يف قوله

، قيل تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار لتوسط هذا الورد بينهما، 87: اإلسراء"الْفَجِر كَانَ مشهوداً
ومن ذلك ذهب أهل احلجاز إىل أن الصالة الوسطى اليت نص اللّه تعاىل على احملافظة عليها هي صالة 

ر الليل وأول النهار، فهذا الورد هو أقصر األوراد الفجر تعظيماً هلذا الوقت وتشريفاً له لتوسطه بني آخ
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ومن أفضلها وهو من السحر األول إىل طلوع الفجر الثاين إال ما كان من صالة نصف الليل فذلك هو 
أفضل شيء من الليل، وهو أوسط األوراد ألنه هو الورد الثالث، ويصلح يف هذا الورد اخلامس من 

ن ساعته أو ملن متم به صالته، فالصالة فيه هلا فضل وشرف وهو السحر األخري الصالة ملن استيقظ م
وِباَألسحاِر هم ": مبرتلة الصالة يف أول الليل بني العشاءين، وألن معىن قوله عز وجلّ عند بعض املفسرين

يعين به  87: اإلسراِء"وقُرآنَ الْفَجر": ، أي يصلون وكذلك قوله عز وجل81ّ: الذاريات"يستغِفرونَ
الصالة فكىن بذلك القرآن واالستغفار عن الصالة ألما وصفان منها، كما قيل للصالة تسبيح وسبحة 
ألن فيها التسبيح، وكذلك يقال للصالة استغفار ألنه يطلب ا املغفرة وتكون هذه الصالة يف السحر 

الدرداء ليلة زاره يف حديث طويل بدالً من السحور إىل طلوع الفجر الثاين وقد أمر ا سلمان أخاه أبا 
: من، فنام مث ذهب ليقوم فقال له: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم فقال له سلمان: قال يف آخره

إن لنفسك عليك حقاً وإن : قم اآلن فقاما، فصليا، فقال: من، فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان
وإن لضيفك عليك حقّاً فأعط كل ذي حق حقه، وذلك أن ألهلك عليك حقاً وإن لربك عليك حقّاً 

فأتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرا ذلك له : امرأة أيب الدرداء أخربت سلمان أنه الينام الليل، قال
صدق سلمان، وهذا الورد اخلامس يشبه الورد السابع من النهار قبل الغروب يف فضل وقتيهما : فقال

 والفجر الثاين هو انشقاق شفق الشمس وهو بدو بياضها الذي حتته احلمرة وهو وهذا قبل الفجر الثاين،
الشفق الثاين على ضد غروا، ألن شفقها األول من العشاء وهو احلمرة بعد الغروب وبعد احلمرة البياض 

وهو الشفق الثاين من أول الليل وهو آخر سلطان الشمس، وبعد البياض سواد الليل وغسقه، مث ينقلب 
ذلك إىل الضد فيكون بدو طلوعها الشفق األول وهو البياض وبعده احلمرة وهو شفقها الثاين وهو أول 

سلطاا من آخر الليل وبعده طلوع قرص الشمس، والفجر هو انفجار شعاع الشمس من الفلك األسفل 
الية ويظهر شعاعها إذا ظهرت على وجه األرض الدنيا يستر عينها اجلبال والبحار واألقاليم املسروقة الع

منتشراً إىل وسط السماء عرضاً مستطرياً فهذا آخر الورد اخلامس وعنده يكون الوتر فإذا طلع الفجر فقد 
انقضت أوراد الليل اخلمسة ودخلت أوراد النهار، فانظر هل دخلت يف دخوله عليك يف مجلة العابدين أم 

فإن الليل جعل لباساً هل ألبست فيه حلة النور خرج عنك وأنت فيه من الغافلني وتفكر أي لبسة ألبسك 
بتيقظك فتربح جتارة لن تبور أم ألبسك الليل ثوب ظلمته فتكون ممن مات قلبه مبوت جسده بغفلتك، مث 

    يقوم العبد حينئذ فيصلي ركعيت الفجر 

نعوذ : ، قيل ركعيت الفجر مث يقرأ94: الطور"وِمن اللَّيِل فَسبحه وإدبار النجوِم": ومها معىن قوله تعاىل
أنا أشهد مبا شهد اللّه به لنفسه : باللّه من سخطه وبعده شهد اللّه أنه ال إله إال هو إىل آخرها ويقول

وشهدت به مالئكته وأولو العلم من خلقه، وأستودع اللّه العظيم هذه الشهادة وهي يل عند اللّه وديعة 
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اين اللّه عليها، اللّم احطط ا عين وزراً، واجعل يل ا عندك ذخراً، حىت يؤديها وأسأله حفظها حىت يتوف
واحفظين ا واحفظها علي، وتوفين عليها حىت ألقاك ا غري مبدل تبديالً، وأفضل ما عمل العبد يف ورد 

طاب، من أوراد الليل والنهار بعد القيام بفرض يلزمه أو قضاء حاجة ألخيه املؤمن يعينه الصالة بتدبر اخل
ومشاهدة املخاطب، فإن ذلك جيمع العبادة كلها مث بعد ذلك التالوة بتيقظ عقل وفراغ هم مث أي عمل 
  .فتح له فيه من فكر أو ذكر برقة قلب وخشوع جوارح ومشاهدة غيب فإن ذلك أفضل أعماله يف وقته

التاسع الفصل   

  فيه ذكر وقت الفجر وحكم ركعتيه

    

إحدامها :  ووقت القضاء له واألداء، ويف الشهر ليلتان يعترب ما وقت الفجراألداء والقضاء وحكم الوتر
يطلع القمر فيها عند طلوع الفجر األول وهي ليلة ست وعشرين، واألخرى يغيب القمر فيها عند طلوع 
الفجر وهي ليلة اثنيت عشرة من الشهر، ومن طلوع الفجر إىل طلوع الشمس مقدار ثلثي سبع تلك الليلة، 

هذ يكون يف الصيف، ويكون يف الشتاء أقل من ذلك، ألنه يكون نصف سدس تلك الليلة، وهذا الورد و
األول من النهار ووقت األداء للوتر من بعد صالة العشاء اآلخرة إىل طلوع الفجر الثاين، فإذا طلع الفجر 

 يكن أداه إىل قبل صالة الثاين فقد ذهب وقت األداء وهو وقت القضاء للوتر فليصلِّ الوتر حينئذ من مل
الصبح، فإذا صلّى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضاً ووقت األداء لركعيت الفجر إذا طلع الفجر الثاين، 

فاملستحب له أن يصليهما يف مرتله وقبل صالة الغداة والسنة أن خيففهما فإذا صلّى الصبح ومل يكن 
فليمهل حىت تطلع الشمس وحتل الصالة فليقدمها صالمها فقد ذهب وقت األداء وبقي له وقت القضاء، 

على سبحة الضحى، وهذا وقت القضاء لركعيت الفجر إىل صالة الظهر، فإذا صلّى الظهر ومل يكن 
صالمها فقد ذهب وقت قضائهما أيضاً، ومن فاته ورد من األوراد فاستحب له فعل مثله يف وقته أو قبله 

 يقضي إال الفرائض ولكن على وجه التدارك ورياضةَ النفس بذلك إذا ذكره ال على وجه القضاء، فإنه ال
ليأخذ بالعزائم كيال يعتاد التراخي والترخص، وألجل اخلرب املأثور أحب األعمال إىل اللّه عز وجلّ أدومها 
وإن قل كيف، ويف حديث عائشة رضي اللّه عنها الوعيد على ترك العادة يف العبادة روت عن النيب صلى 

كان رسول اللّه صلى اهللا : عليه وسلم من عبد اللّه تعاىل عبادة مث تركها ماللة مقته اللّه تعاىل وقالتاهللا 
عليه وسلم إذا غلبه النوم أو عاقه مرض فلم يقم يف تلك الليلة صلّى من النهار اثنيت عشرة ركعة، ومن 

 وأجزأتا عنه حتية املسجد، ومن دخل املسجد لصالة الصبح ومل يكن صلّى ركعيت الفجر يف مرتله صالمها
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كان قد صالمها يف بيته نظر، فإن كان دخوله املسجد بغلس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلّى 
ركعتني حتية املسجد، وإن كان دخوله عند امنحاق النجوم ومسفراً عند اإلقامة قعد ومل يصلِّ ركعتني لئال 

ها، وال يصلّي بعد طلوع الفجر الثاين شيئاً إال ركعيت الفجر يكون جامعاً بني صالة الصبح وبني صالة قبل
فقط، ومن دخل املسجد ومل يكن صلّى ركعيت الفجر، فإن كان قبل اإلقامة صالمها وإن دخل وقت 

  .اإلقامة وقد افتتح اإلمام الصالة فال يصليهما وليدخل يف الصالة املكتوبة فإنه أفضل والنهي فيه

لى اهللا عليه وسلم إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة وليقل من قعد يف روينا عن رسول اللّه ص
سبحان اللّه واحلمد للّه وال إله إال اللّه واللّه أكرب هذه األربع : املسجد من غري صالة ركعتني حتية املسجد

ء أو مر كلمات يقوهلا أربع مرات فإا عدل ركعتني يف الفضل وكذلك من دخله وكان على غري وضو
يف املسجد عابر طريق ومن دخل مسجداً فال يقعد حىت يصلّي ركعتني وأكره له دخول املسجد والقعود 

  .فيه على غري وضوء

العاشر الفصل   

  كتاب معرفة الزوال

    

أَلَم تر إىل ": وزيادة الظل ونقصانه باألقدام واختالف ذلك يف الصيف والشتاء، قال اللّه جلت قدرته
 كبليالًرِه دلَيع سملْنا الشعج ساِكناً ثُم لَهشاَء جلَع لَوالظِّلَّ و دم فوقال تعاىل45: الفرقان"كَي  :

الشمس ": ، اآلية إىل قوله عدد السنني واحلساب، وقال سبحانه12: اإلسراء"وجعلْنا اللَّيلَ و النهار آيتِني"
، ويف حديث أيب الدرداء وكعب األحبار يف صفة هذه األمة يراعون الظالل 5: الرمحن"ٍنو الْقَمر ِبحسبا

 وجلّ الذين يراعون الشمس والقمر واألظلة لذكر اللّه عز إلقامة الصالة وأحب عباد اللّه إىل اللّه عز
ون ساعة وإن إن الليل والنهار أربع وعشر: وجلّ، وقال بعض العلماء باحلساب واألثر من أهل احلديث

الساعة ثالثون شعرية يأخذ كل واحد منهما من صاحبه يف كل يوم شعرية حىت تستكمل الساعة يف 
وتفسري ذلك أنه إذا : الشهر، وبني أول الشهر وآخره ثالثون درجة، الشمس كل يوم يف درجة، قال
 من ذلك اليوم يف كل يوم مضى من أيلول سبعة عشر يوماً استوى الليل والنهار، مث يأخذ الليل من النهار

شعرية حىت يستكمل ثالثني يوماً فيزيد ساعة حىت يصري سبعة عشر يوماً من كانون األول فينتهي طول 
الليل وقصر النهار وكانت تلك الليلة أطول ليلة يف السنة وهي مخس عشرة ساعة وكان ذلك اليوم أقصر 

يل كل يوم شعرية حىت إذا مضى سبع عشرة ليلة يوم يف السنة وهو تسع ساعات، مث يأخذ النهار من الل
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من آذار استوى الليل والنهار وكان كل واحد منهما اثنيت عشرةَ ساعة مث يأخذ النهار من الليل كل يوم 
شعرية حىت إذا مضى سبعة عشر يوماً من حزيران كان اية طول النهار وقصر الليل فيكون النهار يومئذ 

 تسع ساعات مث ينقص من النهار كل يوم شعرية حىت إذا مضى سبع عشرة ليلة مخس عشرةَ ساعة والليل
فمواقيت الصالة من ذلك أن الشمس : من أيلول استوى الليل والنهار مث يعود احلساب على ذلك، قال

إذا وقفت فهو قبل الزوال فإذا زالت بأقل القليل فذلك أول وقت الظهر، فإذا زادت على سبعة أقدام بعد 
والذي جاء يف احلديث أن الشمس إذا : ال فذلك أول وقت العصر؛ وهو آخر وقت الظهر، قالالزو

زالت مبقدار شراك فذلك وقت الظهر إىل أن يصري ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول 
 وقت العصر، وهكذا صلّى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف أول يوم مث صلِّى من الغد الظهر حني صار

ظل كل شيء مثله فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، مث صلّى العصر حني صار ظل كل شيء 
مثليه، وقال ما بني هذين وقت فإذا أردت أن تقيس الظل حىت تعرف ذلك فانصب عوداً أو قم قائماً يف 

ص الظل موضع من األرض مستٍو مث اعرف موضع الظل ومنتهاه فخط على موضع الظل خطاً مث انظر أينق
أم يزيد فإن كان الظل ينقص فإن الشمس مل تزل بعد ما دام الظل ينقص فإذا قام الظل فذلك نصف 
النهار وال جيوز يف هذا الوقت الصالة فإذا زاد الظل فذلك زوال الشمس إىل طول ذلك الشيء الذي 

ت العصر حىت قست به طول الظل وذلك آخر وقت الظهر فإذا زاد الظل بعد ذلك قدماً فقد دخل وق
يزيد الظل طول ذلك الشيء مرة أخرى فذلك وقت العصر الثاين فإذا قمت قائماً تريد أن تقيس الظل 

بطولك فإن طولك سبعة أقدام بقدمك سوى قدمك اليت تقوم عليها فإذا قام الظل فاستقبل الشمس 
فإن كان بينهما أقل من بوجهك مث مر إنساناً يعلم طرف ذلك بعالمة مث قس من عقبك إىل تلك العالمة 

سبعة أقدام سوى ما زالت عليه الشمس من الظل فإنك يف وقت الظهر ومل يدخل وقت العصر حىت يزيد 
الظل على سبعة أقدام سوى ما تزول الشمس عليه من الظل فذلك وقت العصر مث إن األقدام ختتلف يف 

ستواء الليل والنهار يف سبعة عشر يوماً من الشتاء والصيف فيزيد الظل وينقص يف األيام، فمعرفة ذلك أن ا
آذار فإن الشمس تزول يومئذ وظل اإلنسان ثالثة أقدام وكذلك ظلّ كل شيء تنصبه، فإن الشمس تزول 
يومئذ وظل كل شيء ثالثة أسباعه مث ينقص الظل وكلما أمضى ستة وثالثون يوماً نقص الظل قدماً حىت 

 عشر يوماً من حزيران فتزول الشمس يومئذ وظلّ اإلنسان نصف ينتهي طول النهار وقصر الليل يف سبعة
قدم وذلك أقل ما تزول عليه الشمس مث يزيد الظل فكلما مضت ستة وثالثون يوماً زاد الظل قدماً حىت 
يستوي الليل والنهار يف سبعة عشر يوماً من أيلول فتزول الشمس يومئذ، والظل على ثالثة أقدام مث يزيد 

    ضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حىت ينتهي طول الليل وقصر الظل وكلما م

النهار يف سبعة عشر يوماً من كانون األول فتزول الشمس يومئذ على تسعة أقدام ونصف قدم وذلك 
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أكثر ما تزول الشمس يومئذ عليه مث كلما مضى أربعة عشر يوماً زاد الظل قدماً حىت ينتهي إىل سبعة 
ار فذلك استواء الليل والنهار، وتزول الشمس على ثالثة أقدام وذلك دخول الصيف عشر يوماً من آذ

وزيادة الظل ونقصانه الذي ذكرناه يف كل ستة وثالثني يوماً قدم يف الصيف والقيظ وزيادته يف كل أربعة 
د ذكر غريه عشر يوماً قدم يف الربيع والشتاء، وهذا ذكره بعض علماء املتأخرين من أهل العلم بالنجوم وق

من القدماء قريباً من هذا وذكر زوال الشمس باألقدام يف شهر تشرين وخالف هذا يف حدين من اية 
الطول والقصر قدمني فذكر أن أقل ما تزول عليه الشمس يف حزيران على قدمني وأن أكثر ما تزول عليه 

يراً وذكر أن الشمس تزول يف أيلول الشمس يف كانون مثانية أقدام فكان األول هو أدق حتديداً وأقوم حتر
: على مخسة أقدام ويف تشرين األول على ستة ويف تشرين األخري على سبعة ويف كانون على مثانية قال

مث ينقص الظل ويزيد النهار : وذلك منتهى قصر النهار وطول الليل وهو أكثر ما تزول عليه الشمس، قال
دام وتزول يف شباط على ستة أقدام ويف آذار على مخسة فتزول الشمس يف كانون األخري على سبعة أق

وذلك استواء الليل والنهار وتزول يف نيسان على أربعة أقدام وتزول يف أيار على ثالثة أقدام وتزول يف 
حزيران على قدمني فذلك منتهى طول النهار وقصر الليل وهو أقل ما تزول الشمس عليه فيكون النهار 

والليل تسع ساعات وتزول الشمس يف متوز على ثالثة أقدام ويف آب على أربعة حينئذ مخس عشرة ساعة 
  .أقدام ويف أيلول على مخسة أقدام وفيه يستوي الليل والنهار

    

وقد روينا عن سفيان الثوري رمحه اللّه أكثر ما تزول عليه الشمس تسعة أقدام وأقل ما تزول عليه قدم 
حديد، وقد جاء يف ذكر األقدام لوقت الصالة أثر من سنة فلذلك وهذا أقرب إىل القول األول يف الت

ذكرنا منها ما شرحه من عرفه، روينا عن أيب مالك سعد بن طارق األشعري عن األسود بن زيد عن ابن 
كان قدر صالة الظهر مع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف الصيف ثالثة أقدام إىل مخسة : مسعود قال

ء مخسة أقدام إىل ستة أقدام وفصل اخلطاب أن معرفة الزوال ذا التحديد ليس بفرض أقدام ويف الشتا
ولكن صالة الظهر بعد تيقن زوال الشمس فرض مىت زالت الشمس مبلغ علمك ويقني قلبك ومنظر 

عينك فكانت الشمس على حاجبك األمين يف الصيف إذا استقبلت القبلة فقد زالت ال شك فيه فصلِّ إىل 
ون ظل كل شيء مثله فهذا آخر وقت الظهر وأول وقت العصر مث صلِّ العصر إىل أن يصري ظل أن يك

كل شيء مثليه، فهذا آخر وقت العصر املستحب مث إىل أن تصفر الشمس وتدىل للغروب، فهذا وقت 
الضرورات وهو مكروه إال ملريض أو معذور، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أدرك من العصر 

كعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد ر
أدرك الصبح فإذا كانت الشمس على حاجبك األيسر وأنت مستقبل القبلة يف الصيف فإن الشمس مل 
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تزل مبلغ علمك ومنظر عينك، فإذا كانت بني عينيك فهو استواؤها يف كبد السماء نظر عينك ويصلح 
ن تكون قد زالت لقصر النهار ويف أول الشتاء وقد ال تكون زالت إذا طال النهار وتوسط الصيف فإذا أ

صارت إىل حاجبك األمين فقد زالت يف أي وقت كان، مث إن هذا خيتلف يف الشتاء فإذا كانت على 
 الشتاء وقد ال حاجبك األيسر يف الشتاء وأنت مستقبل القبلة فيصلح أن تكون زالت لقصر النهار يف أول

تكون زالت إذا امتد النهار ويف أول الصيف فإذا كانت الشمس بني عينيك يف الشتاء فقد زالت ال شك 
فيه فصل الظهر فإذا صارت إىل حاجبك األمين فهذا آخر وقت الظهر يف الشتاء وهو أول وقت الظهر يف 

 يصلون إىل احلجر األسود وتلقاء الباب الصيف وهذا التقدير إمنا هو ألهل إقليم العراق وخراسان ألم
من وجهة الكعبة فأما إقليم أهل احلجاز واليمن فإن تقديرهم على ضد ذلك وقبلتهم إىل الركن اليماين 

وإىل مؤخر الكعبة فلذلك اختلف التقدير وتضادد االختالف للتوجه إىل شطر البيت وتفاوت األمصار يف 
قدير املتقدمني وما سوى ذلك من التدقيق والتحرير فمحدث إال أنه األقاليم املستديرة حوله فهذا كان ت

علم ألهله، ومن أشكل عليه الوقت جلهل باألدلة أو لغيم اعترض فليتحر بقلبه وجيتهد بعلمه وال يصلِّ 
صالة إال بعد تيقن دخول وقتها وإن تأخر ذلك فهذا أفضل حينئذ ولكن قد جاء يف اخلرب ثالث من 

الصيام يف الصيف، وإسباغ الوضوء يف الشتاء، وتعجيل الصالة يف يوم دجن، ومن أمثال : نمناقب اإلميا
العرب يوم الدجن يضرب فيه عبد السوء هذا ألن الوقت يف الغيم كأنه يقصر لغيبة الشمس فيغفل 
وقت اإلنسان عن مراعاة الوقت أو يتشاغل عنه ألن الفرائض ال تقبل إال عن يقني فأداؤها بعد دخول ال

على اليقني أفضل من أدائها يف الوقت على الشك، أمل تسمع إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم فإن غم 
عليكم فأكملوا عدد شعبان ثالثني، فترك االحتياط لليقني، ومن صلّى وهو يرى أنه الوقت أو توجه إىل 

 نظر فإن كان يف الوقت أو بعده القبلة فيما يعلم مث تبني له بعد أنه صلِّى قبل الوقت أو صلى لغري القبلة
قليالً أعاد الصالة احتياطاً وإن كان للوقت قد خرج فال شيء عليه وهو معفو اخلطأ وأحب أن يعيد تلك 

  .الصالة مىت ذكرها

    

الزوال األول نزوله عن قطب : للشمس سبعة أزولة، ثالثة منها ال يعلم ا البشر: وقال بعض العلماء
ده وال يعلمه إال اللّه عز وجلّ، والزوال الثاين عن وسط الفلك ال يعلمه من خلق الفلك األعلى ال يشه

اللّّه تعاىل إال خزان الشمس املوكلون ا الذين يرموا جببال الثلج ليسكن حرها وحيتبسوا شعاعها عن 
 مث إن الزوال العاملني ويسوقوا على العجلة املركبة يف الفلك، والزوال الثالث يعلمه مالئكة األرض،

الرابع يكون على ثالث دقائق وهو ربع شعرية، والشعرية جزء من اثين عشر جزءاً من ساعة، فهذا الزوال 
تعرفه الفالسفة من املنجمني أهل العلم مبساحة الفلك وتركيب األفالك فيه وتقدير سري الشمس يف الشتاء 
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 الطالعة على التقومي، فإذا زالت الشمس الزوال والصيف يف فلكها منه فيقومون ذلك بالنظر يف املرجتالت
اخلامس نصف شعرية وهي ست دقائق عرف زواهلا أهل احلساب والتقاومي باإلسطرالب الطالع فإذا 

زالت شعرية وهو الزوال السادس املشترك وهو جزء من اثين عشر جزءاً من ساعة عرف زواهلا علماء 
لت ثالث شعريات فهو الزوال السابع، وهو ربع ساعة عرف املؤذنني وأصحاب مراعاة األوقات فإذا زا

الناس كلهم زواهلا، وعند هذا الوقت صالة الكافة وهو أوسط الوقت وأوسعه، وذلك واسع برخصة اللّه 
سبحانه وتعاىل ورمحته، وهذا كله لبعد منصب السماء والستواء تقومي صنعتها يف األفق األعلى وإلتقان 

رق علواً ويف األقطار املتسعة املستديرة استواًء ومتناسباً، وقد يروى يف اخلرب أن النيب صنعتها يف اجلو املتخ
كيف هذا : ال نعم، فقال: هل زالت الشمس؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم سأل جربيل عليه السالم فقال

م سأله عن فقال بني قويل لك ال نعم قطعت يف الفلك مخسني ألف فرسخ فكان النيب صلى اهللا عليه وسل
زواهلا على علم اللّّه سبحانه وتعاىل به، وقد قال بعض الفالسفة إن السماء تدور كما تدور الرحى فتدير 
األفالك بدوراا على القطب ولكن ال يرى ذلك منها لبعدها وعلوها وتقومي استدارا، وقد ذكره بعض 

عارفني أعجب من هذا وألطف من قدرة اللّّه العلماء من السلف فتبارك اللّّه أحسن اخلالقني وذكر بعض ال
عز وجلّ وخفي صنعه ذكر أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة وإن الساعة اثنتا عشرةَ دقيقة كل 

دقيقة اثنتا عشرةَ شعرية وكل شعرية أربعة وعشرون نفساً فتظهر األنفاس من خزانة اجلسم فتنشئ الشعائر 
ق فتنتج الساعات وتتحرك الساعات فتدير األفالك وتدور األفالك فتنشر الليل وتنشأ الشعائر فتظهر الدقائ

والنهار يف اجلو واألقطار وينشر الليل والنهار فتدير السماء يف اآلفاق وينعقد احلسبان بالتفصيل فإذا خفي 
وتظهر اإلحساس انقطعت األنفاس فانفكت األفالك فعندها تنتشر النجوم وتنشق السماء وخترب الديار 

إذَا الشمس كُورت ": دار القرار فسبحان اللّه ألطف الصانعني وأقهر القادرين وقد قال سبحانه وتعاىل
تركَدان ومجإذَا النراً": ، وقال سبحانه وتعاىل2-1: التكوير"وواُء ممالس ورمت مويعين 9: الطور"ي ،

ار تلك األفالك الكثاف ذه األنفاس اللطاف كما حجب الفلك تدور دوراً فسبحان اللطيف احلكيم أد
الكثيف بستر الفضاء اللطيف، فالفلك العظيم ال حيجب السماء والفضاء الرقيق حيجب الفلك، ألنه أراد 

سبحانه وتعاىل أن يرينا السماء وأحب أن خيفي عنا الفلك فلم نر إال ما أرانا، فالعبد هو سبب لذلك 
 يشعر بذلك فمداره أنفاسه وأنفاسه ساعاته وساعاته عمره وعمره أجله وأجله آخرته وحمرك لذلك وال

وهو يف غفلة بدنياه ويف لعب مبا يهواه، فإن نظرت إىل السماء رأيتها تنشئ األنفاس وإن نظرت إىل 
عرش األنفاس، رأيتها تدير األفالك، وإن نظرت إىل فوق الفوق عميت عما سواه، فال إله إال هو رب ال

سنِريِهم َآياِتنا يف اآلفَاِق وِفي " إن ريب لطيف ملا يشاء، 88: النمل"صنع اللِّه الذي أَتقَن كُلَّ شيٍء"العظيم 
 "وِفي أَنفُِسكُم أَفَال تبِصرونَ"، 02: الذاريات"وِفي اَألرِض َآيات ِللْموِقِنني"، 35: فصلت"أَنفُِسِهم
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سيذَّكَّر من يخشى ويتجنبها "، 83: احلاقة" أُقِْسم ِبما تبِصرونَ وما ال تبِصرونَفَال"، 12:الذاريات
 فأما صالة املغرب فأفضل ما صلّيت فيه إذا تدىل حاجب الشمس األعلى وهو 01: األعلى"اَألشقى

  .ليلة حىت طلع جنم فأعتق رقبةغيبتها عن األبصار، روي عن عمر رضي اللّّه عنه أنه أخر صالة املغرب 

    

وروينا عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه أخر املغرب حىت طلع كوكبان فأعتق رقبتني، وأفضل ما صليت 
فيه عشاء اآلخرة إذا غاب البياض الغريب وأظلم مكانه وهو الشفق الثاين إىل ما بعد ذلك فتأخريها أفضل 

 مكروه شديد ووقت حسن يف سنة أن تصلّي مبقدار غيبة القمر ليلة إىل ربع الليل ما مل تنم والنوم قبلها
ثالث من الشهر وهذا يكون بعد سبع ونصف من الليل ألنا روينا أنّ رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم 
كان يصلّي العشاء اآلخرة لسقوط القمر ليلة ثالث، وأفضل ما صلّيت فيه صالة الصبح إذا طلع الفجر 

صالة الوسطى اليت أفرد اللّّه تبارك وتعاىل حمافظتها ألا ختتص مبعان ثالث من التوسط ال الثاين وهي ال
توجد يف سائر الصلوات، منها أا بني الليل والنهار، والثاين أا بني صالتني من صالة الليل وصالتني من 

إا أقصر الصالة عدداً ال صالة النهار، والثالث أا متوسطة بني صاليت جهر وصاليت خمافتة، وأيضاً ف
ثالثاً وال أربعاً، فلما اختصت بتوسط هذه املعاين دون غريها كانت هي الوسطى، وأيضاً فإن اللّّه تعاىل 

، وقيل 78: اإلسراء"وقُرآنَ الْفَجر إنَّ قُرآنَ الْفَجِر كَانَ مشهوداً": نص على ذكر الفجر يف قوله عز وجلّ
الئكة الليل والنهار فكان هذا ذكراً هلا بوصف آخر توكيداً للمحافظة عليها فإن يف تفسري ذلك تشهده م

صح اخلرب عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر بطل ما قلناه 
 جاء وثبت قول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ألنه هو احلق وبه نقول وال أحسب اخلرب إال ثابتاً فقد

هي اليت شغل عنها أخي سليمان حىت : بأشد اليقني أخربنا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عنها فقال
توارت باحلجاب، والسنة أن تقرأ يف صالة الصبح بسورة من املثاين أو بطوال املفصل ألا قصرت 

ت فحسن قبل أن متحق وعوض عنها طول القيام فإن كان أمجع للمصلني وأكثر لعددهم إذا توسط الوق
النجوم فأما أن يسفر حىت ينتشر البياض حتت احلمرة وذلك هو شيء من شعاع الشمس فال، وإن كثروا 

فصالا بغلس يف القليل أفضل، واحملافظة على أوائل األوقات من كل صالة من أفضل األعمال إال ما 
ه صلى اهللا عليه وسلم فضل الصالة يف أول ذكرناه من تأخري صالة العشاء اآلخرة لألثر فيه عن رسول اللّ

الوقت على الصالة يف آخر الوقت كفضل اآلخرة على الدنيا ويف اخلرب أن العبد ليصلّي الصالة يف آخر 
وقتها وملا فاته من الوقت األول خري له من الدنيا وما فيها، واخلرب املشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

الصالة لوقتها، وقد جاء يف األثر الوقت األول رضوان اللّه عز وجلّ : السئل أي األعمال أفضل؟ فق
فرضوان اللّه عز وجلّ يكون للمحسنني وعفو اللّّه سبحانه : والوقت األخري عفو اللّه تبارك وتعاىل، قيل
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وتعاىل يكون عن املقصرين، والوقت األول من كل صالة من عزمية الدين وطريقة املقيمني للصالة 
  .افظني، والوقت الثاين رخصة يف الدين وسعة من اللّه عز وجلّ ورمحة للغافلنياحمل

الحادي عشر الفصل   

  كتاب فضل الصالة في األيام والليالي

  ذكر ما جاء في صالة النهار من الفضائل

قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إذا خرجت من مرتلك : روينا عن أيب سلمة وعن أيب هريرة قاال
فصلِّ ركعتني مينعانك خمرج السوء وإذا دخلت إىل مرتلك فصلِّ ركعتني مينعانك مدخل السوء، عن سعيد 

من : بن أيب سعيد الطويل مسع أنس بن مالك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف صالة الصبح
يئة، واحلسنة بعشر توضأ مث توجه إىل مسجد يصلي فيه الصالة كان له بكل خطوة حسنة وحما عنه س

أمثاهلا، فإذا صلّى مث انصرف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة يف جسده حسنة وانقلب حبجة 
مربورة فإن جلس حىت يركع كتب اللّه له بكل جلسة ألف ألف حسنة، ومن صلّى العتمة فله مثل ذلك 

من : ى اهللا عليه وسلم قالوانقلب حبجة وعمرة مربورة، عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة عن النيب صل
صلّى أربع ركعات بعد زوال الشمس حيسن قراءن وركوعهن وسجودهن صلّى معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حىت الليل ومل يكن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يدع أربعاً بعد الزوال يطيلهن ويقول 

يا رسول اللّه فيهن سالم : ها عمل، قيلإن أبواب السماء تفتح يف هذه الساعة وأحب أن يرفع يل في
  .ال، وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم رحم اللّّه عبداً صلّى أربعاً قبل العصر: فاصل، قال

  ذكر صالة يوم األحد

    

من صلّى يوم األحد أربع : وروي عن سعيد بن جبري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
الكتاب وآمن الرسول مرة كتب اللّه عز وجلّ له بعدد كل نصراين ركعات يقرأ يف كل ركعة فاحتة 

ونصرانية حسنات وأعطاه ثواب نيب وكتب له حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة ألف صالة وأعطاه اللّه 
عز وجلّ يف اجلنة بكل حرف مدينة من مسك أذفر، وروينا عن علي عليه السالم عن النيب صلى اهللا عليه 

ا اللّه تبارك وتعاىل بكثرة الصالة يف يوم األحد فإنه سبحانه وتعاىل واحد أحد ال وحدو: وسلم قال
شريك له، فمن صلّى يوم األحد بعد صالة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة والسنة قرأ يف الركعة األوىل 
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قام فصلّى فاحتة اللكتاب وترتيل السجدة ويف الثانية فاحتة الكتاب وتبارك امللك، مث تشهد وسلم، مث 
ركعتني أخريني قرأ فيهما فاحتة الكتاب وسورة اجلمعة وسأل اللّه تبارك وتعاىل حاجته كان حقاً على اللّه 

  .سبحانه وتعاىل أن يقضي حاجته ويربئه مما كانت النصارى عليه

  ذكر صالة يوم االثنين

ن صلّى يوم االثنني عند ارتفاع قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم م: روينا عن أيب الزبري عن جابر قال
النهار ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقل هو اللّّه أحد مرة، واملعوذتني 
مرة فإذا سلم استغفر اللّه عز وجلّ عشر مرات وصلّى على النيب صلى اهللا عليه وسلم عشر مرات غفر 

  .اللّه عز وجلّ له ذنوبه كلها

قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من صلّى يوم االثنني اثنيت عشرة : بناين عن أنس بن مالك قالثابت ال
ركعة يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وآية الكرسي مرة فإذا فرغ من صالته قرأ اثنيت عشرة مرة قل هو 

فالن ليقم فيأخذ ثوابه من اللّه عز اللّه أحد واستغفر اللّه اثنيت عشرة مرة ينادي به يوم القيامة أين فالن بن 
وجلّ فأول ما يعطي من الثواب ألف حلة، ويتوج ويقال له ادخل اجلنة، فيستقبله مائة ألف ملك مع كل 

  .ملك هدية يسعون به حىت يدور على ألف قصر من نور يتألأل

  ذكر صالة يوم الثالثاء

هللا عليه وسلم من صلِّى يوم الثالثاء عشر قال رسول اللّه صلى ا: يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال
ركعات عند انتصاف النهار يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو اللّه أحد ثالث 
مرات مل يكتب عليه خطيئة إىل سبعني يوماً فإن مات إىل سبعني يوماً مات شهيداً وغفر له ذنوبه سبعني 

  .سنة

  ذكر صالة يوم األربعاء

 إدريس اخلوالين عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من صلى يوم األربعاء أبو
اثنيت عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فاحتة الكتاب وقل هو اللّه أحد ثالث مرات واملعوذتني ثالث 

من ذنبك ودفع اللّه عز مرات نادى به ملك عند العرض يا عبد اللّه استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم 
  وجلّ عنه عذاب القرب وضيقه وظلمته ودفع عنه شدائد القيامة ورفع له من يومه عمل نيب، 

  ذكر صالة يوم الخميس
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قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من صلّى يوم اخلميس ما بني : روينا عن عكرمة عن ابن عباس قال
ىل فاحتة الكتاب مرة ومائة مرة آية الكرسي ويف الركعة الثانية الظهر والعصر ركعتني يقرأ يف الركعة األو

فاحتة الكتاب مرة ومائة مرة قل هو اللّه أحد ويصلّي على النيب مائة مرة أعطاه اللّه عز وجلّ ثواب من 
 صام رجب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعدد كل من آمن باللّه عز

  . عليهوجلّ وتوكل

  ذكر صالة يوم الجمعة

مسعت رسول اللّه : روينا عن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اللّه عنه عن أبيه عن جده قال
صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم اجلمعة صالة كلّه ما من عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قيد 

 تسبيحة الضحى ركعتني إمياناً واحتساباً كتب اللّه رمح أو أكثر من ذلك فتوضأ مث أسبغ الوضوء فصلى
له مائيت حسنة وحما عنه مائيت سيئة ومن صلّى أربع ركعات رفع اللّه تبارك وتعاىل له يف اجلنة أربعمائة 

درجة ومن صلّى مثاين ركعات رفع اللّه له يف اجلنة مثامنائة درجة وغفر اللّه له ذنوبه كلها ومن صلّى اثنيت 
عة كتب اللّه عز وجلّ له ألفاً ومائيت حسنة وحما عنه ألفاً ومائيت سيئة ورفع له يف اجلنة ألفاً عشرة رك

  .ومائيت درجة

    

من صلّى الصبح يوم اجلمعة يف مجاعة : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: أبو صاحل عن أيب هريرة قال
الشمس كان له يف الفردوس األعلى سبعون مث جلس يف املسجد يذكر اللّه سبحانه وتعاىل حىت تطلع 

درجة بعد ما بني الدرجتني حضر اجلواد املضمر سبعني سنة، ومن صلّى صالة اجلمعة يف مجاعة كان له 
يف الفردوس مخسون درجة حضر اجلواد مخسني سنة، ومن صلّى العصر يف مجاعة فكأمنا أعتق مثانية من 

  .رب يف مجاعة فكأمنا حج حجة مربورة وعمرة متقبلةولد إمساعيل كلهم رب بيت، ومن صلّى املغ

من دخل اجلامع يوم اجلمعة فصلّى أربع : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: نافع عن ابن عمر قال
ركعات قبل صالة اجلمعة قرأ يف كل ركعة احلمد مرة وقل هو اللّه أحد مخسني مرة فإنه مل ميت حىت 

  .هيرى مقعده يف اجلنة أو يرى ل

  ذكر صالة يوم السبت

من صلّى يوم السبت أربع ركعات يقرأ : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: سعيد عن أيب هريرة قال
يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة وقل يا أيها الكافرون ثالث مرات، فإذا فرغ وسلم قرأ آية الكرسي، 
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نة صيام ارها وقيام ليلها وأعطاه اللّه كتب اللّه له بكل حرف حجة وعمرة ورفع له بكل حرف أجر س
  .عز وجلّ بكل حرف ثواب شهيد وكان حتت ظل عرشه مع النبيني والشهداء

  فضل صالة الجماعة

من صلّى أربعني يوماً يف مجاعة ال تفوته : أبو كامل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 براءة من النار وبراءة من النفاق: وجلّ له براءتنيالتكبرية األوىل مع اإلمام كتب اللّه عز.  

  ذكر ما جاء في صلوات الليل وما دخل فيه من الصالة بين العشائين 

  صالة ليلة األحد

من صلّى ليلة : مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن خمتار بن فلفل عن أنس بن مالك قال
 للّه مرة وقل هو اللّه أحد مخسني مرة واملعوذتني مرة مث األحد عشرين ركعة قرأ يف كل ركعة احلمد

استغفر اللّه عز وجلّ مائة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه مائة مرة وصلى على النيب وتربأ من حوله وقوته 
 والتجأ إىل حول اللّه عز وجلّ وقوته وقال أشهد أن ال إله إالّ اللّه وأشهد أن آدم صفوة اللّّه تبارك وتعاىل

وفطرته وإبراهيم خليل اللّه وموسى كليم اللّه وعيسى روح اللّه وحممد صلى اهللا عليه وسلم حبيب اللّه 
تبارك وتعاىل، كان له من الثواب بعدد من دعا للّه عز وجلّ ولداً ومن مل يدع للّه عز وجلّ ولداً وبعثه 

لّه سبحانه وتعاىل يوم القيامة أن يدخله اجلنة اللّه تبارك وتعاىل يوم القيامة مع اآلمنني وكان حقاً على ال
  مع النبيني، 

  فصل صالة ليلة االثنين

من صلّى ليلة االثنني أربع : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: روينا عن األعمش عن أنس قال
مد للّه وقل ركعات قرأ يف الركعة األوىل احلمد للّه وقل هو اللّه أحد عشر مرات، ويف الركعة الثانية احل

هو اللّه أحد عشرين مرة، ويف الركعة الثالثة احلمد مرة وقل هو اللّه أحد ثالثني مرة، ويف الركعة الرابعة 
احلمد مرة وقل هو اللّه أحد أربعني مرة، مث تشهد وسلم، وقرأ قل هو اللّه أحد مخساً وسبعني مرة 

على حممد مخساً وسبعني مرة مث سأل اللّه سبحانه واستغفر اللّه لنفسه ولوالديه مخساً وسبعني مرة وصلّى 
  .وتعاىل حاجته كان حقاً على اللّه عز وجلّ أن يؤتيه سؤله ما سأل وهي تسمى صالة احلاجة

من صلّى ليلة االثنني : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: القاسم بن عبد الرمحن عن أيب أمامة قال
كتاب وقل هو اللّّه أحد مخس عشرة مرة وقل أعوذ برب الفلق مخس ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة ال
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عشرة مرة وقل أعوذ برب الناس مخس عشرة مرة ويقرأ بعد التسليم مخس عشرة مرة آية الكرسي 
ويستغفر اللّه سبحانه وتعاىل مخس عشرة مرة، جعل اللّه عز وجلّ امسه يف أصحاب اجلنة وإن كان من 

نوب السر وذنوب العالنية، وكتب له بكل آية قرأها حجة وعمرة، وإن مات أصحاب النار، وغفر له ذ
  .ما بني االثنني إىل االثنني مات شهيداً

  ذكر صالة ليلة الثالثاء

يف اخلرب من صلّى ليلة الثالثاء اثنيت عشرة ركعة يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة وإذا جاء نصر اللّه 
  .اً يف اجلنة عرضه وطوله وسع الدنيا سبع مراتمخس عشرة مرة بىن اللّه له بيت

  صالة ليلة األربعاء

    

من صلّى ليلة األربعاء ركعتني يقرأ يف أول ركعة فاحتة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الفلق عشرة : يف اخلرب
مرات، ويف الركعة الثانية فاحتة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الناس عشر مرات، نزل من كل مساء سبعون 

  لف ملك يكتبون ثوابه إىل يوم القيامة، أ

  فضل صالة ليلة الخميس

من صلّى ليلة اخلميس ما بني املغرب : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: أبو صاحل عن أيب هريرة قال
والعشاء ركعتني يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وأية الكرسي مخس مرات وقل هو اللّه أحد مخس مرات 

 مخس مرات فإذا فرغ من صالته استغفر اللّه تبارك وتعاىل مخس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالديه واملعوذتني
  .فقد أدى حقهما وإن كان عاقّاً هلما وأعطاه اللّه تعاىل ما يعطي الصديقني والشهداء

  فضل صالة ليلة الجمعة

 ليلة اجلمعة بني املغرب من صلّى: أبو جعفر حممد بن علي عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
والعشاء اثنيت عشرة ركعة يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب مرة وقل هو اللّّه إحدى عشرة مرة فكأمنا عبد 
اللّّه سبحانه وتعاىل اثنيت عشرة سنة صيام ارها وقيام ليلها، وروينا عن كثري بن سليم عن أنس بن مالك 

من صلّى ليلة اجلمعة العشاء اآلخرة يف مجاعة وصلّى ركعيت : مقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسل: قال
السنة مث صلّى بعدمها عشر ركعات قرأ يف كل ركعة احلمد مرة وقل هو اللّّه أحد مرة واملعوذتني مرة مث 
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أوتر بثالث ركعات ونام على جنبه األمين ووجهه إىل القبلة فكأمنا أحيا ليلة القدر، وقال النيب صلى اهللا 
  .أكثروا علي من الصالة يف الليلة الغراء والىوم األزهر يعين ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة: ه وسلمعلي

  فضل صالة ليلة السبت

من صلّى ليلة السبت بني : عن كثري بن شنظري عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ة وكأمنا تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتربأ املغرب والعشاء اثنيت عشرة ركعة بىن اللّه له قصراً يف اجلن

  .من الىهودية وكان حقاً على اللّه عز وجل أن يغفر له

  ذكر فضل الصالة بين العشاءين وما يختص به ذلك الوقت في كل ليلة 

قيل لعبيد موىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم هل كان : روينا عن سليمان التيمي أن رجالً حدثه قال
  .ما بني املغرب والعشاء:  صلى اهللا عليه وسلم يأمر بالصالة غري املكتوبة؟ قالرسول اللّه

من صلّى ما بني املغرب : أبو صخر مسع حممد بن املنكدر حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .والعشاء فإا من صالة األوابني

 يف تلك الساعة إال وجدته يصلّي فقلت ما أتيت عبد اللّه بن مسعود: عبد الرمحن بن األسود عن أبيه قال
له يف ذلك فقال نعم ساعة الغفلة يعين بني املغرب والعشاء، وسئل موىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 

  .يصلّي: أي شيء كان يصنع النيب للّه بني املغرب والعشاء إذا دخل مرتله؟ قال

والعشاء ويقول هي ناشئة الليل حدثنا عن فضيل كان أنس بن مالك يصلّي بني املغرب : ثابت البناين قال
سألت امرأة أنس بن مالك فقالت إين أرقد قبل العشاء فنهاها : بن عياض عن أبان بن أيب عياش قال

  .16: السجدة"تتجافَى جنوبهم عن املَضاجِع"نزلت هذه اآلية فيما بينهما : وقال

أصوم النهار وأقعد تعشى بني املغرب : يمان الداراينقلت أليب سل: حدثنا أمحد بن أيب احلواري قال
فإن مل يتيسر : إن مجعتهما فهو أفضل، قلت: والعشاء أحب إليك أو أفطر النهار وأحيي ما بينهما؟ فقال

  .فافطر بالنهار وصلِّ بني املغرب والعشاء: يل، قال

إن أفضل الصوات عند :  وسلمقال رسول اللّه صلى اهللا عليه: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
اللّه عز وجل صالة املغرب مل حيطها عن مسافر وال مقيم فتح ا صالة الليل وختم ا صالة النهار، فمن 

 ومن - ال أدري من ذهب أو فضة -صلّى املغرب وصلّى بعدها ركعتني بىن اللّه له قصرين يف اجلنة 
  .ن سنة أو قال أربعني سنةصلّى بعدها أربع ركعات غفر اللّه له ذنوب عشري

من صلّى ست ركعات بعد املغرب : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: أبو سلمة عن أيب هريرة قال
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  .عدلت له عبادة سنة أو كأنه أحيا ليلة القدر

من عكف نفسه ما بني املغرب : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: سعيد بن جبري عن ثوبان قال
يف مسجد مجاعة مل يتكلّم إالّ بصالة أو قرآن كان حقا على اللَّه سبحانه وتعاىل أن يبين له والعشاء 

  .قصرين يف اجلنة مسرية كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراساً لو طافه أهل الدنيا لوسعهم

    

من ركع : ه وسلم قالحممد بن احلجاج مسع عبد الكرمي بن احلرث حيدث أن رسول اللَّه صلى اهللا علي
إذاً تكثر قصورنا يا رسول اللَّه، : عشر ركعات ما بني املغرب والعشاء بين له قصر يف اجلنة، فقال عمر

  .اللَّه أكرب وأفضل أو قال وأطيب: قال

من : قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: أبو عائشة السعدي وأبو حفص العويف عن أنس بن مالك قال
يف مجاعة مث صلّى بعدها ركعتني ومل يتكلم بشيء فيما بني ذلك من أمر الدنيا يقرأ يف صلّى املغرب 

وإلُهكُم إله واِحد الَ ": الركعة األوىل بفاحتة الكتاب وعشر آيات من أول البقرة وآيتني من وسطها وهي
حيمالر نمالرح إالَّ هو إىل آخر اآليتني 163:  البقرة"إله ،"قُلْ هُداللَّه أَح مخس عشرة 1:  اإلخالص"و ،

مرة مث يركع ويسجد فإذا قام إىل الركعة الثانية قرأ بفاحتة الكتاب وآية الكرسي وآيتني بعدها إىل قوله 
، وثالث آيات من آخر البقرة من قوله عز 257: البقرة"أُولِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خِاِلدونََ": تعاىل
، مخس عشرة مرة 1: اإلخالص"وقُلْ هو اللَّه أَحد"، إىل آخرها 284: البقرة"ما يف السمواِت ": وجلّ

بين له يف جنات عدن ألف مدينة من الدر والىاقوت يف كل مدينة ألف قصر يف كل قصر ألف دار يف 
ير من كل دار ألف حجرة يف كل حجرة ألف صفة يف كل صفة منها ألف خيمة يف كل خيمة ألف سر

أصناف اجلواهر على كل سرير ألف فراش بطائنها من إستربق وظواهرها من نور منضد وألف مرفقة من 
هذا الطرف من السرير وألف مرفقة من الطرف اآلخر فوق تلك الفرش زوجة من احلور العني ال توصف 

 حبسنها قد مأل مأكمتاها بشيء إال زادت عليه مجاالً وكماالً ال يراها ملك مقرب وال نيب مرسل إال افتنت
مابني طريف السرير على كل زوجة منهن ألف حلة ال تواري حلة حلة وال تواري احللل كلها اجللد يرى 

بعضها من حتت بعض كما يرى السلك من الىاقوتة وكما يرى الشراب األمحر من الزجاجة البيضاء 
رمان على قصورها وضياعها هذا هلا لكل زوجة منهن مائة ألف وصيف ومائة ألف جارية ومائة ألف قه

خاصة سوى خدم زوجها يف كل خيمة منهن ر من التسنيم ور من الكوثر وعني من الكافور وعني من 
الزجنبيل وعني من السلسبيل وغصن من شجرة طوىب وغصن من سدرة املنتهى يف كل خيمة ألف مائدة 

يا مرتني على كل مائدة منها ألف صحفة صحاف من الدر والىاقوت أدىن مائدة منها مثل استدارة الدن
من ذهب مكللة بالدر واجلوهر يف كل صحفة منها مائة ألف لون من طعام خمتلف طعمه ولونه ورحيه 
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يعطي اللَّه سبحانه وتعاىل وليه املؤمن من القوة ما يأيت على تلك األطعمة ومثلها من األشربة ويأيت على 
يوم من أيام الدنيا فسبحان امللك الوهاب القادر على مايشاء رب أولئك األزواج كلهن يف مقدار 

  .العاملني

    

قلت : وكان وبرة من األبدال قال: عبد الرمحن بن منصور عن سعد بن سعيد عن كرز بن وبرة قال
إذا صليت املغرب فقم إىل صالة العشاء اآلخرة : علمين شيئاً أعمله يف ليلي، فقال: للخضر عليه السالم

لياً من غري أن تكلم أحداً وأقبل على صالتك اليت أنت فيها وسلم يف كل ركعتني واقرأ يف ركعة مص
بفاحتة الكتاب مرة وقل هو اللَّه أحد سبع مرات، فإذا فرغت يف صالتك انصرف إىل مرتلك وال تكلم 

عة مث اسجد بعد أحداً وصلِّ ركعتني واقرأ بفاحتة الكتاب مرة وقل هو اللَّه أحد سبع مرات يف كل رك
تسليمك واستغفر اللَّه سبحانه وتعاىل سبع مرات وصلّ على النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع مرات وقل 

سبحان اللَّه واحلمد وال إله إال اللَّه واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باللَّه العلي العظيم سبع مرات مث ارفع 
يا حي، يا قيوم، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا إله : قلرأسك من السجود واستو جالساً وارفع يديك و

األولني واآلخرين، يا رمحن الدنيا واآلخرة، ورحيمهما، يا رب، يا رب، يا رب، يا اللَّه، يا اللَّه، يااللَّه، 
مث قم وأنت رافع يديك وادع ذا الدعاء مث من حيث شئت مستقبل القبلة على ميينك وصلّ على النيب 

أحب أن تعلمين ممن مسعت هذا : هللا عليه وسلم وأدم الصالة عليه حىت يذهب بك النوم، فقلت لهصلى ا
إين حضرت حممداً صلى اهللا عليه وسلم حيث علم هذا الدعاء وأوحي إليه وكنت عنده : الدعاء، فقال

م عليه حبسن وكان ذلك مبحضر مين فتعلمته ممن علمه إياه ويقال إن هذه الصالة وهذا الدعاء من داو
يقني وصدق نية رأى رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يف منامه قبل أن خيرج من الدنيا وقد فعل ذلك 

بعض الناس فرأى أنه دخل اجلنة ورأى فيها األنبياء ورأى فيها رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم وكلمه 
  .وعلمه وهلذا فضائل كثرية اختصرناها لإلجياز

شر الثاني عالفصل   

  في ذكر الوتر وفضل الصالة بالليل

إن األكياس الذين يوترون أول الليل وإن : عن مبارك بن عوف األمحسي عن عمر بن اخلطاب قال
األقوياء يوترون آخر الليل، وهو أفضل، وقد يروى يف خرب أن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم سأل أبا 

:  الليل قبل أن أنام، وقال لعمر رضي اللَّه عنه مىت توتر؟ فقالمن أول: بكر رضي اللَّه عنه مىت توتر؟ فقال
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من آخر الليل، فقال أليب بكر حذر هذا وقال لعمر قوي هذا، ويف بعض األخبار أنه قال أليب بكر مثلك 
  .كالذي قال أحرزت يب وابتغي النوافال وقال لعمر إنك لقوي مكني

أما أنا فأوتر أول الليل فإذا استيقظت صليت ركعة شفعت ا : وروينا عن عثمان رضي اللَّه عنه أنه قال
وتري فما شبهتهما إال كالغربية من اإلبل ضممتها إىل أخواا مث أوترت من آخر صاليت واملشهورة عنه 

  .من فعله أنه كان حييي الليل كله بركعة واحدة خيتم فيها القرآن وهي وتره

لوتر على ثالثة أحناء إن شئت أوترت أول الليل مث صلّيت ركعتني، ا: وروينا عن علي عليه السالم أنه قال
ركعتني، وإن شئت أو ترت بركعة، فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى، مث أو ترت من آخر الليل، وأن 

شئت أخرت الوتر حىت يكون آخر صالتك، ويف حديث ابن عمر صالة الليل مثىن مثىن فإذا خفت 
من صلّى أربعاً بعد : حب الوجوه إيل، وقال جماهد قال عبد اللَّه بن عمرالصبح فأوتر بركعة، وهذا أ

كان عبد اللَّه بن مسعود : فذكرت ذلك إلبراهيم، فقال: العشاء كن كعدهلن من ليلة القدر، وقال حصني
يكره أن تتبع كل صالة مبثلها، وكانوا يصلون العشاء مث يصلون ركعتني مث أربعاً، فمن بدا له أن يوتر 

أوتروا يا أهل القرآن من كل الليل، : أوتر ومن أراد أن ينام نام، وقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
قد أوتر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إىل : وقالت عائشة رضي اللّه عنها

األذان ويصلي ركعتني عند اإلقامة السحر، ويف اخلرب كان رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يوتر عند 
وسأل رجل علياً عليه السالم عن وقت الوتر فسكت عنه مث خرج إلىهم عند األذان لصالة الفجر فقال 

  .أين السائل عن الوتر هذا وقت وتر حسن

إن أقرب ما يكون : مسعت رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبو أمامة عن عمرو بن عنبسة قال
ن يذكر اللَّه سبحانه وتعاىل يف الرب عزوجلّ من العبد جوف الليل األخري فإن استطعت أن تكون مم 

  .تلك الساعة فكن

    

نصف الليل الغابر يعين الباقي، : قلت يا رسول اللَّه أي الليل الصالة فيه أفضل؟ قال: أبو ذر الغفاري قال
إن العرش يهتز من : م أي الليل أمسع؟ فقالوسأل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السال

السحر، وقد روي يف اخلرب أن يف الليل ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اللَّه خرياً إال أعطاه، وروي يف 
خرب آخر يصلّي أو يدعو إال استجاب له وهي يف كل ليلة، ويقال إن يف الليل وقتاً ال بد أن ينام فيه أو 

احلي الذي ال ميوت فلعلها هذه الساعة، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تغفل كل ذي عني إال 
مضى نصف الليل، ويف لفظ آخر إذا بقي ثلث الليل األخري نزل اجلبار سبحانه وتعاىل إىل السماء الدنيا 

فقال ال يسأل عن عبادي غريي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع 
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جيب له، هل من سائل فأعطيه، كذلك حىت يطلع الفجر، ويف حديث عمرو بن عنبسة عليك بصالة فأست
  .آخر الليل فإا مشهودة حمضورة يعين حيضرها مالئكة الليل ومالئكة النهار

الثالث عشر الفصل   

  كتاب جامع ما يستحب أن يقول العبد إذا استيقظ من نومه

  للتهجد وفي يقظته عند الصباح 

امللك للَّه، والعظمة للَّه، والسلطان للَّه، والبهاء للَّه، :  إذا استيقظ من منامه بكرة أصبحنا وأصبحليقل
والقدرة للَّه، والعزة للَّه، والتسبيح للَّه، أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، وعلى دين نبينا 

ما كان من املشركني، احلمد هللا الذي أحيانا وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً، و: حممد صلى اهللا عليه وسلم
بعد ما أماتنا، وإليه النشور، اللّهم إنا نسألك أن تبعثنا يف يومنا هذا إىل كل خري، ونعوذ بك أن جنترح فيه 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مث يبعثكم فيه : سوءاً أو جنره إىل مسلم، فإنك قلت
اللّهم فالق اإلصباح، وجاعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناً، أسألك خري ليقضى أجل مسمى، 

هذا اليوم وخري ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه، بسم اللَّه، ما شاء اللَّه، ال قوة إال باللَّه، ما شاء 
 ال يصرف السوء إال اللَّه، رضيت باللَّه اللَّه، كل نعمة من اللَّه، ما شاء اللَّه، اخلري كله بيد اللَّه، بسم اللَّه،

عز وجلّ، رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وإليك املصري، وليقرأ 
أمسينا، وأمسى امللك للَّه، عز وجلّ، أسألك خري : املعوذتني فإذا أمسى قال مثل ذلك كله إال أنه يقول

بسم اللَّه الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف : ن يقول يف كل ليلةهذه الليلة، وال يدع أ
السماء، وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات اللَّه التامات، وأمسائه كلها من شر ما ذرأ وبرأ، ومن شر كل 
ذي شر، ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، إن ريب على صراط مستقيم وإن يقلّ دخوله من اخلالء 

عند وقت السحر كان أفضل، كيال يشغله عن الذكر، جيعل ذلك يف آخر النهار أو من أول الليل فقد 
فعل ذلك كثري من الصاحلني، وهو حسن، إال أن دخول اخلالء عند الصباح أصلح للجسد من جهة 

  .الطب وأنظف للطهارة، سيما ملن يأكل بالنهار

  ذكر ما يستحب من القول 

 للنوم ليقل بامسك ريب وضعت جنيب وبامسك أرفعه، اللّهم إن أمسكت نفسي إذا أخذ العبد مضجعه
  .فاغفر هلا وارمحها وإن أرسلتها فاعصمها واحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني
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اللّهم إين وجهت : وعلم رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم الرباء بن عازب أن يقول إذا أخذ مضجعه ليالً
ري إليك وأجلأت ظهري إليك رهبةً ورغبةً إليك ال ملجأ وال منجا منك إال وجهي إليك وفوضت أم

  .إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت

    

اللّهم قين عذابك يوم تبعث عبادك وأنه : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول عند النوم
 للّه الذي بطن فجرب، احلمد للّه الذي ملك فقدر، احلمد للّه أمر أن يقال احلمد للّه الذي عال فقهر، احلمد

اللّهم إين أسألك الراحة بعد املوت، : الذي هو حييي املوتى، وهو على كل شيء قدير، وليقل بعد ذلك
والعفوعند احلساب، اللّهم إين أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك وشر الشياطني وشركهم، 

 سورة البقرة وثالثاً من آخرها وآية الكرسي واآليتني اللتني بعدها، وليقرأ قوله عز وليقرأ مخساً من أول
: ، واآلية اليت بعدها إىل قوله تعاىل163: البقرة"وإهلُكُم إله واِحد الَ إله إالَّ هو الرحمن الرحيم": وجلّ

ة عند منامه حفظ عليه القرآن فلم ينسه وال يدع أن ، ويقال من قرأ هذه اآلي164: البقرة"ِلقَوٍم يعِقلُونَ"
، وهذه اآلية من سورة 110: اإلسراء"قل ادعوا اللَّه أو ادعوا الرمحن": يقرأ آخر بين إسرائيل اآليتني

 ، فإنه يدخل يف54: األعراف" إنَّ ربكُم اللّه الِذي خلَق السمواِت واألرض ِفي ِستِة أياٍم": األعراف

شعاره ملك يوكل حبفظه ويستغفر له وليقرأ اخلمس اآليات من أول سورة احلديد والثالث من آخر 
هو اللّه أحد واملعوذتني، وينفث ن يف يديه وميسح ما : يا أيها الكافرون وقل: سورة احلشر، وقل

  .وجهه وسائر جسده

عشراً من أول الكهف وعشراً من كذلك روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله وفعله وليقرأ 
قل يا أيها الكافرون عند : آخرها وهذه اآلي لقيام الليل وأمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بقراءة

ما أرى أن رجالً مستكمل عقله ينام قبل أن يقرأ اآليتني من سورة البقرة : النوم، وكان عليه السالم يقول
يف أحب الساعات إليك واستعملين بأحب األعمال لديك اليت تقربين اللّهم أيقظين : آمن الرسول، وليقل

إليك زلفى وتبعدين من سخطك بعداً أسألك فتعطيين وأستغفرك فتغفر يل وأدعوك فتستجيب يل، اللّهم 
من : ال تؤمنين مكرك وال تولين غريك وال ترفع عين سترك وال تنسين ذكرك وال جتعلين من الغافلني، يقال

كلمات عند نومه أهبط اللّه سبحانه وتعاىل ثالثة أمالك يوقظونه للصالة فإن صلّى ودعا أمنوا قال هذه ال
على دعائه وإن مل يقم تعبدت األمالك يف اهلواء وكتب له ثواب عبادم، مث ليسبح ثالثاً وثالثني مرة، 

:  وعشرين مرة، فقالوليحمد ثالثاً وثالثني مرة، وليكرب ثالثاً وثالثني مرة، وإن أحب ربعها مخساً

سبحان اللّه، واحلمد للّه، وال إله إال اللّه، واللّه أكرب مخساً وعشرين مرة، فهن جيمعن له مائة كلمة وهو 
  .أخف عليه للمداومة
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كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : وروينا عن مطرف عن الشعيب عن عائشة رضي اللّه عنها قالت
اللّهم رب : اضع خده على يده الىمىن وهو يرى أنه مقبوض يف تلك الليلةآخر ما يقول حني ينام وهو و

السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، مرتل التوراة، واإلجنيل، والزبور، والفرقان، 
فالق احلب والنوى، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللّهم أنت األول فليس قبلك شيء، 

اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض وأنت 
عين الدين وأغنين من الفقر، وليسبح ثالثاً وثالثني مرة وليحمد ثالثاً وثالثني مرة وليكرب أربعاً وثالثني 

وهو أخف عليه مرة وإن شاعر ا مخساً وعشرين مرة وزاد فيها التهليل فهن جيمعن له مائة كلمة 
للمداومة، وقد أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بذلك وندب إليه يف إدبار الصلوات اخلمس وعند 

  .النوم فهذا جامع ما يستحب من قراءة اآلي والدعاء عند النوم

  ذكر هيئة العبد عند النوم وأهبته للمضجع

    

 على طهارة سابعة، وإال مسح أعضاءه باملاء ومعىن اإلعتبار بذلك لذوي األبصار يستحب للعبد أن ينام
مسحاً، وقد كانوا يستحبون السواك عند النوم، فكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يفعله، وكان 

بعض السلف جيعل عند رأسه سواكه وطهوره، فإذا انتبه من الليل استاك ومسح أعضاءه باملاء مسحاً، 
وة والتسبيح يف تقلبهم ويعدون هذا يعدل قيام الليل، وقد روي هذا وكانوا يذكرون اللّه عز وجلّ بالتال

اخلرب عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه وعن غريه، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حنوه 
وأنه كان يستاك يف ليلة مراراً عند كل قومة من نومه فليعد العبد طهوره وسواكه عند رأسه وينوي قيام 

أي وقت استيقظ توضأ وصلّى أو قعد فقرأ أو دعا وذكر اللّه عز وجلّ واستغفره أو تفكر يف آالئه الليل ف
وعظمته ومعاين قدرته ففي أي وجه أخذ من هذه املعاين فهو ذكر، وقد استعمل بذلك وفيه قربة إىل اللّه 

له شيء يوصي فيه إال عز وجلّ، وهو فضل من اللّه تعاىل ورمحته عليه، وال ينبغي للعبد أن يبيت و
ووصيته مكتوبة عنده فإنه ال يأمن القبض بالوفاة، وقد ندب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إىل ذلك يف 

من مات عن : ال ينبغي لعبد أن ينام ليلتني وله شيء يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة عنده، ويقال: قوله
قيامة، تتزاور األموات ويتحدثون وهو ال يتكلم فيما غري وصية مل يؤذن يف الكالم يف الربزخ إىل يوم ال

هذا املسكني مات عن غري وصية فيكون ذلك حسرة عليه : بينهم إىل يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض
بينهم، وموت الفجأة ختفيف ومستحب للمؤمن الفقري للثواب الذي حلب ال مال له وال دين عليه فأما 

ن ومن له مال أو هو مصر على مطل فإن موت الفجأة هلؤالء عقوبة املثقل بالدين واملخلط يف الدي
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ومكروه، وال ينبغي للعبد أن يبيت إال تائباً من كل ذنب، سليم القلب جلميع املسلمني، ال حيدث نفسه 
من أوى إىل فراشه ال ينوي ظلم أحد و : بظلم أحد، وال يعقد على اخلطيئة إن استيقظ، وقد جاء يف اخلرب

على أحد غفر له ما اجترم وليستقبل يف نومه القبلة واستقبال القبلة، على ضربني إن كان مستلقياً ال حيقد 
فاستقباله القبلة أن يكون وجهه إليها مع أمخص قدميه كحال امليت املسجى وإن كان نائماً على جنب 

ري إليه عن قريب وليذكر فاستقبال القبلة أن يكون وجهه إليها مع شقه األمين كهيئة امللحد يف قربه فسيص
 أَلَم نجعِل اَألرض ": بنومه على هذين احلالني عند موته وحني اضطجاعه يف قربه، وقد قال اللّه عز وجلّ

، يف أحد الوجهني وهو مذهب أهل التفسري أي يكفتهم 26-25: املرسالت"أَحياًء وأَمَواتاً" "كفَاتاً
 يف بطنها، وقد جعل اللّه سبحانه وتعاىل النوم من آياته الدالة عليه وجيمعهم أحياء على ظهرها وأمواتاً

وِمن آياِتِه منامكُم ِبالَّليِل ": ألهل السمع منه وهو مسع اليقني وقرنه باالبتغاء من فضله فقال عز وجلّ
عمسٍم يآلياٍت لَقو فَِضلِْه إنَّ يف ِذلك ِمن كُماؤاِْبتغاِر والَّنهوكان فقراء أهل الصفة 23: الروم"ونو ،

وبعض زهاد التابعني إذا رقدوا ال جيعلون بينهم وبني األرض شيئاً، كان أحدهم يباشر التراب جبلده 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم، كأم كرهوا الترفع عليها والوقاية منها جيدون : ويطرح ثوبه فوقه ويقول

 ومثل النوم عند أهل االعتبار مثل الربزخ هو بني الدنيا واآلخرة ذلك أرق لقلوم وأبلغ يف تواضعهم،
كذلك النوم بني احلياة واملوت فإذا كشف حجاب النوم ظهرت الدنيا باحلكمة وكذلك إذا كشف 

وهو الّذي ": الغطاء ظهرت اآلخرة بالقدرة فصارت الدنيا كالأحالم يف النوم وقد قال اللّه عز وجلّ
 وكان بعضهم يقول عجباً ملن يعصي 60: االنعام"اللَّيِل ويعلَم ماجرحتم ِبالنهاِر ثُم يبعثُكُم فيِهيتوفّاكُم ِب

  .اللّه عز وجلّ مث ينام بعد ذلك

    

إن كنتم تعصوين فاخرجوا من بساطي وال تناموا يف قبضيت، وقال : وذكر بعض العلماء عن اللّه عز وجلّ
 يا بين إن كنت تشك يف املوت فال تنم، فكما أنك تنام فكذلك متوت، وإن كنت تشك يف :لقمان البنه

البعث فإذا منت فال تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذلك تبعث بعد موتك، فيلتذكر العبد عند نومه 
 أي حال نام حني موته وليعلم أن اللّه تعاىل يكون له يعد موته كما كان العبد له قبل نومه فلينظر على

وعلى أي هم توفاه اللّه عليه وليتذكر بانتباهه البعث فإن العبد يبعث على ما مات عليه يف الدنيا فيبعث 
مه وحيشر مع حمبوبه كما ينتبه النائم عن مهه إىل حمبوبه الذي نام عنه،ويف اخلرب أن املرء مع من أحب 

ت على مرتبة من املراتب بعث عليها يوم من ما: وله ما احتسب، وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم
إذا منت فاضطجع على شقك األمين واستقبل القبلة بوجهك فإا : القيامة، وروينا عن كعب األحبار قال

  .وفاة
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  بيان آخر من االعتبار ألهل التبصرة والتذكار

بعثه من نومه، فلينظر إىل وليعلم العبد أن اللّه عز وجلّ يكون له بعد بعثه من قربه كما كان العبد له بعد 
أي حال يبعث، وإن كان العبد لنظر مواله مكرماً ولشأنه معظماً وحلرماته معظماً وإىل حمبوبه ومرضاته 
ومسرته من النعيم املقيم مسرعاً كان اللّه تعاىل يف آخرته لوجهه مكرماً، وان كان العبد يف حق مواله 

وما ":  كان اللّه تعاىل له مهيناً وبشأنه متهاوناً، قال اللّه تعاىلمتهاوناً وبأمره مستخفاً ولشعائره مستصغراً
 قَليالً ما ": ، والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء، مث قال19: فاطر"يستِوي اَألعمى والْبصري

، مث 35: القلم" كالْمجِرمنيأَفَنجعلُ الْمسِلمني": ، موخباً هلم بذلك، وقال يف مثله3: األعراف"تذَكَّرونَ
أَم حِسب ": ، ذاماً عائباً حلكمهم؟ مث أخرب حبكمه فيهم فقال36: القلم"ما لَكم كَيف تحكُمونَ": قال

 ماهيحاًء مواِت ساِلحِملُوا الصعواْ ونآم كَالَِّذين ملَهعجيِّئَاِت أَن نوا السحرتاج ا الَِّذيناَء مس مهاتممو
، هكذا تقدير الكالم وهو من املقدم واملؤخر، فرفع حسنام وأخرب بسوء حكمهم 12: اجلاثية"يحكُمونَ

، أي كما كانوا يف 21: اجلاثية"سواًء محياهم ومماتهم": مث ذكر حكمهم عنده يف احمليا واملمات فقال
وخلَق اللّه السموات واألرض ": عقب ذلك بذكر عدله يف خلقه فقالاحلياة كذلك يكونون بعد الوفاة، مث

 فكان هذا فصل اخلطاب وتذكار 22: اجلاثية"ِباحلَق وِلتجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ
ِكتاب أنزلْناه إلَيك " :أويل األلباب، وقال يف معناه وأمر بتدبر كالمه وأمر بتذكر العقالء عن خطابه فقال

ابأُولُوا األلْب ذَكَّرتِليوا آياِته وربدِلي كاربهل يتدبرون فيجدون أنا جنعل املفسدين 29: ص"م ،
أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعِملْوا الصاِلحاِت ": كاملصلحني أو جنعل املتقني كالفاسقني وهو قوله تعاىل

اِركَالْمكَالْفُج لُ املُتقَّنيعجن ِض أَميف األر فالتدبر التفهم، والتذكر التقوى والعمل، 28: ص"فِْسدين ،
وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من أحب أن يعلم مرتلته عند اللّه عز وجلّ فلينظر كيف مرتلة 

ه حبيث نزله العبد من نفسه، فإذا نام العبد على طهارة اللّه تعاىل من قلبه فإن اللّه عز وجلّ يرتل العبد عند
وذكر وعن مثل هذه املشاهدة والفكر فإن مضطجعه يكون مسجداً وإنه يكتب مصلياً حىت يستيقظ 

إذا نام : ويدخل يف شعاره ملك فإن حترك يف نومه فذكر اللّه عز وجلّ دعا له امللك واستغفر له، ويف اخلرب
بروحه إىل العرش فكانت رؤياه صادقة، وإن مل ينم على طهارة قصرت روحه عن العبد على طهارة عرج 

البلوغ فتلك املنامات أضغاث أحالم ال تصدق، فإن غلبه النوم حىت يصبح حسب له قيام ليلة وكان نومه 
وقد . عليه صدقة ومن كان هذا وصفه يف منامه يسبق كثرياً من العباد يف قيامهم عن شهود غفلة وسهو

  .نا يف خرب نوم العامل عبادة ونفسه تسبيحروي

  ذكر ما يستحب من القول عند القيام إلى التهجد
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احلمد للّه الذي أحياين بعد إذ توفاين وإليه النشور، وليقرأ العشر األواخر : فإذا قام من الليل متهجداً فليقل
 أنت أستغفرك وأسألك سبحانك وحبمدك ال إله إال: من سورة آل عمران، وليستك وليتوضأ ويقول

التوبة فاغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين 
: واجعلين صبوراً شكوراً واجعلين أذكرك كثرياً وأسبحك بكرة وأصيالً، مث يرفع رأسه إىل السماء فيقول

د أن حممداً عبده ورسوله، وأعوذ بعفوك من عقابك، أشهد أن ال إله إال اللّه وحده ال شريك له، وأشه
وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنا 

عبدك ابن عبدك، ناصييت بيدك، جاِر ِفي حكمك، عدل يفّ قضاؤك، هذه يدي مبا كسبت، هذه نفسي 
من الظاملني عملت سوًءا وظلمت نفسي فاغفر يل ذنيب مبا اجترحت، ال إله إالّ إنت سبحانك إين كنت 

إنك أنت ربي إنه ال يغفر الذنوب إال أنت، فإذا قام إىل الصالة متوجهاً فليقل اللّه أكرب كبرياً، واحلمد للّه 
كثرياًً، وسبحان اللّه بكرة وأصيالً، مث ليسبح عشراً وليحمد عشراً وليهلل عشراً وليكرب عشراً وليقل اللّه 
أكرب ذو امللكوت واجلربوت والكربياء واجلالل والعظمة والقدرة، وليقل هذه الكلمات فإا مأثورة عن 

اللّهم لك احلمد، أنت نور السموات واألرض، ولك : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف قيامه للتهجد
احلمد أنت زين احلمد، أنت اء السموات واألرض، ولك احلمد أنت نور السموات واألرض، ولك 

السموات واألرض، ولك احلمد أنت قيام السموات واألرض، ومن فيهن ومن عليهن، أنت احلق، ومنك 
احلق،ولقاؤك حق، واجلنة حق، والنار حق، والنبيون حق، وحممد صلى اهللا عليه وسلم حق، اللّهم لك 

 يا رب يل ما أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر اللّهم
قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت، اللّهم آت 

نفسي تقواها، اللّهم زكها، أنت خري من زكاها، أنت وليها، وموالها، اللّهم اهدين ألحسن األعمال، ال 
 أنت، أسألك مسألة البائس يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها، ال يصرف عين سيئها إال

املسكني وأدعوك دعاء املفتقر الذليل فال جتعلين بدعائك رب شقياً، وكن يب رؤوفاً رحيماً، يا خري 
املسؤولني، ويا أكرم املعطني، ويستحب أن يفتح صالته بركعتني خفيفتني، ويستحب له أن ال يأكل شيئاً 

د إذا استيقظ من نومه يكون جام القلب فارغ اهلم، وال يشرب ماء حىت يقضي مهته من صالته فإن العب
فإذا أكل وشرب تغري قلبه عن هيئته فليغيب أكله إالّ أن خياف أن يفجأه الفجر إن مل يتسحر أو يشرب 

  .فليبدأ حينئذ بذلك وال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم

الرابع عشر الفصل   
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  في ذكر تقسيم قيام الليل ونومه

  ئمين والمتهجدين ووصف القا

    

قد قرن اللّه سبحانه وتعاىل قوام الليل برسوله املصطفى ومجعهم معه يف شكر املعاملة وحسن اجلزاء فقال 
، 20: املزمل"إنَّ ربك يعلَم أَنك تقُوم أدىن ِمن ثُلُثَِي اللَّيِل وِنصفُه وثُلُثَه وطَِائفَةٌ ِمن الَّذين معك": تعاىل

وقد أخرب اللّه سبحانه أن قراءة الليل أشد وطئًا للقلب وأقوم قيالً للحفظ والذكر أي يواطئ القلب 
اللسان بالفهم واحلفظ، وقدمسى اللّه تعاىل أهل الليل علماء وجعلهم أهل اخلوف والرجاء وأخفى هلم قرة 

 "اِجداً وقَاِئماً يحذَر اآلِخرةَ ويرجوا رحمةَ رِبِهأَمن هو قَاِنت آناَء اللَّيِل س": العني من اجلزاء فقال

، وهذا من احملذوف ضده 9: الزمر"قُلْ هلْ يستِوي الَّذين يعلَمونَ والذَّين الَ يعلَمونَ": ، مث قال9:الزمر
ل نائم ليله أمجع فهو لداللة الكالم عليه واملعىن أمن هو هكذا عامل قانت مطيع ال يستوي مع من هو غاف

غري عامل مبا حيذر ومبا يرجو من ربه عز وجلّ، وقال عز وجلّ يف وصفهم يف الدنيا، ووصف ما أعد هلم 
 "تتجاىف جنوبهم عِن الْمضاجِع يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً": يف اآلخرة والذين يبيتون لرم سجداً وقياماً

فَال ": بو عن الفراش ِفال تطمئن ملا فيها من خوف الوعيد ورجاء املوعود، مث قال، أي تن16:السجدة
كان عملهم قيام : ، قيل17: السجدة"تعلَم نفْسُ ما أُخِفي لَهم ِمن قُرٍة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملونَ

 عن مشاهدة الغيوب فلما أخفوا له الليل وقيل بل كانوا أهل خوف ورجاء، وهذان من أعمال القلوب
اإلخالص بأعمال السرائر أخفي هلم من اجلزاء نفيس الذخائر وال تقر أعني هؤالء احملبني إال بوجهه كما 

 45:  البقرة"واستعينوا ِبالصبَِر والصالِة": مل يعملوا إال لوجه اللّه تعاىل، وقال بعض العلماء يف قوله تعاىل

وإنها لَكَبريةٌ إالَّ علَى ":لليل استعينوا ا على جماهدة النفس ومصابرة العدو، مث قالهي صالة ا: قال
اِشعنيقيل : ، يعين اخلائفني املتواضعني ال تثقل عليهم وال جتفو بل ختف وحتلو، ويف اخلرب45: البقرة"الْخ

:  ما تقول، وقال صلى اهللا عليه وسلميارسول اللّه إن فالناً يصلي من الليل فإذا أصبح سرق فقال سينهاه

نعم الرجل عبد اللّه بن عمر لو كان يصِلي من الليل قال فما فاتته بعد ذلك ليلة حىت يقوم فيها، ويف 
عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومكفر سيئاتكم وهو دأب الصاحلني قبلكم ومنهاة عن اإلمث : اخلرب

ان ومطردة للداء عن اجلسد، وقد جعل اللّه سبحانه قيام الليل من وملقاة للوزر ومذهبة لكيد الشيط
: ، إىل قوله113:  آل عمران"يتلُونَ آياِت اللّه آناَء الَّلَيِل وهم يسجدونَ": أوصاف الصاحلني بقَوله

"ِاحلنيالص ِمن أُولَِئكمن القيام  فيستحب من قيام الليل ثلثاه وأقل االستحباب 114: آل عمران"و
سدسه، ألنا روينا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقم ليلة قط حىت أصبح، بل كان ينام منها، ومل ينم 
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ليلة حىت يصبح بل كان يقوم منها، ويقال إن الصالة أول الليل للمتهجدين، وقيام أوسطه للقانتني، وقيام 
حدثنا يوسف بن مهران : بد اللّّه بن عمر قالآخره للمصلني، والقيام من الفجر للغافلني، وحدثنا عن ع

بلغين أن حتت العرش ملكاً يف صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصئصئتاه من زبرجد أخضر فإذا مضى : قال
ليقم القائمون، فإذا مضى نصف الليل ضرب جبناحه : نصف الليل األول ضرب جبناحه وزقى، وقال

ليقم املصلون، فإذا طلع : الليل ضرب جبناحه وزقى وقالليقم املتهجدون، فإذا مضى ثلث : وزقى وقال
ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم وقال بعض العلماء أهل الليل على : الفجر ضرب جبناحه وزقى، وقال

ثالثة أصناف قوم قطعهم الليل فكان هؤالء املريدون ذوو األوراد واألجزاء كابدوا الليل فغلبهم قال وقوم 
ؤالء العاملون الذين صربوا وصابروا فغلبوه وقال قوم قطع م الليل فكان هؤالء قطعوا الليل فكان ه

احملبون والعلماء أهل الفكر واحملادثة وأهل األنس واالسة وأهل الذكر واملناجاة وأهل التملّق واملالقاة 
 عليهم قيامهم نغص عليهم الليل حاهلم وقصر النعيم عليهم ليلهم ورفع احلبيب عنهم نومهم وخفف الفهم

  .وأذهب مزيد الوصل عنهم مللهم وأوصل العتاب هلم سهرهم

    

ما رعيته قط يريين وجهه مث ينصرف وما تأملته، وقال : وقيل لبعض أهل الليل كيف أنت والليل؟ فقال
كيف الليل : أنا والليل فرسا رهان مرة يسبقين إىل الفجر ومرة يقطعين عن الفكر، وقيل لبعضهم: آخر

هو ساعة أنا فيها بني حالني، أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع ما مت فرحي به : ؟ فقالعليك
واللّه ما أدري كيف أنا فيه إال : كيف الليل عليك؟ فقال: قط، وال اشتفيت منه قط وقيل لبعض احملبني

  : أنا بني نظرة ووقفة يقبل بظالمه فأتدرعه مث يسفر قبل أن أتلبسه مث أنشد

  حتى بدا تسليمه لوداع  أستتم عناقه لقدومه مل

  : وقال بعضهم

 أن يمضي تعلّقت به أراد  طيفك حتى إذا وزارني

  والصبح لم أنظر إلى كوكبه  فليت ليلي لم يزل سرمداً

أخربين بشيء أجتلب به : وشكا بعض املريدين إىل أستاذه طول سهره بالليل وأن السهر قد أضر به مث قال
يا بين أن للّه نفحات يف الليل والنهار تصيب القلوب املتيقظة وختطئ بالقلوب : فقال له أستاذهالنوم، 

يا أستاذ تركتين ال أنام بالليل وال بالنهار، وتذاكر قوم : النائمة فتعرض لتلك النفحات ففيها اخلرية، فقال
صرف قبل أن جلس، وقال علي بن أما أنا فإن الليل يزورين قائماً مث ين: قصر الليل عليهم فقال بعضهم

إذا غربت الشمس : بكار منذ أربعني سنة ما أحزنين شيء إال طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض
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: فرحت بدخول الظالم خللويت فيه بريب، فإذا طلع الفجر حزنت لدخول الناس علي، وقال أبو سليمان

لو : ليل ما أحببت البقاء يف الدنيا، وقال أيضاًأهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلوهم، ولوال ال
عوض اللّه عز وجلّ أهل الليل من ثواب أعماهلم ما جيدونه يف قلوم من اللذة لكان ذلك أكرب من 

ليس يف الدنيا وقت يشبه نعيم أهل اجلنة إال ما جيده أهل التملّق يف قلوم : أعماهلم وقال بعض العلماء
قيام الليل والتملّق للحبيب واملناجاة للقريب يف الدنيا ليس من : جاة، وقال بعضهمبالليل من حالوة املنا

الدنيا هو من اجلنة أظهر ألهل اللّه تعاىل يف الدنيا، ال يعرفه إال هم، وال جيده سواهم روحاً لقلوم، وقال 
قيام ليلة : اطكابدت الليل عشرين سنة، مث تنعمت به عشرين سنة وقال يوسف بن أسب: عتبة الغالم

ما رأيت أعجب من الليل إذا : أسهل علي من عمل قفة وكان يعمل كل يوم عشر قفاف، وقال غريه
اضطربت حتته غلبك، وإن ثبت له مل يقف، وبكى عامر بن عبد اللّه حني حضرته الوفاة فقيل له ذلك 

 الليل يف الشتاء، وقال ابن واللّه ما أبكي حباً للبقاء ولكن ذكرت ظمأ اهلواجر يف الصيف وقيام: فقال
قيام الليل، ولقاء اإلخوان، والصالة يف مجاعة، وقال بعض : ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث: املنكدر
إن اللّه عز وجلّ ينظر باألسحار إىل قلوب املتيقظني فيملؤها أنواراً فترد الفوائد على قلوم : العارفني

  . إىل قلوب الغافلنيفتستنري مث تنشر من قلوم العوايف

إن اللّه عز وجلّ ينظر إىل اجلنان عند السحر نظرة فتشرق وتضيء وتز وتربو : وقال بعض العلماء
قد أفلح املؤمنون فيقول اللّه عز : وتزداد مجاالً وحسناً وطيباً ألف ألف ضعف يف مجيع معانيها، مث تقول

فاع مكاين ال أسكنك جباراً والخبيالً وال متكرباً وال هنيئاً لك منازل امللوك وعزيت وجاليل وارت: وجلّ
فخوراً، وينظر إىل العرض نظرة فيتسع ألف ألف سعة ويزداد بكل سعة ألف ألف عامل منها كل عامل ال 
يعلم وسعه إال اللّه عز وجلّ، مث يهتز فيثقل على احلملة حىت ميوج بعضهم يف بعض وحيطم بعضهم بعضاً 

لق اللّه عز وجلّ وأضعاف ما خلق اللّه عز وجلّ فيقول العرش سبحانك أينما كنت وهم بعدد مجيع ما خ
  .سبحان من ال يعلم أين هو إال هو، سبحان من ال يعلم ما هو إال هو: وأينما تكون، فينادي محلة العرش

    

اداً من عبادي أن يل عب: وروينا عن بعض العلماء من القدماء أن اللّه عز وجلّ أوحى إىل بعض الصديقني
حيبونين وأحبهم ويشتاقون إيلّ وأشتاق إليهم ويذكرونين وأذكرهم وينظرون إيلّ وأنظر إليهم، فإن 

يراعون الظالم : يا رب وما عالمتهم؟ قال: حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك، قال
لطيور إىل أوكارها عند بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه وحينون إىل غروب الشمس كما حتن ا

الغروب، فإذا جنهم الليل واختلط الظالم وفرشت الفرش ونصبت األسرة وخال كل حبيب حببيبه نصبوا 
يل أقدامهم وافترشوا إىل وجوههم وناجوين بكالمي ومتلقوا يل بأنعامي، فبني صارخ وباٍك ومتأوه وشاٍك 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  59  

 ألجلي وبسمعي ما يشتكون من حيب، أول ما وبني قائم وقاعد وبني راكع وساجد بعيين ما يتحملون
أعطيهم أقذف من نوري يف قلوم فيخربون عين كما أخرب عنهم، والثانية لو كانت السموات السبع 

واألرض وما فيهما من موازينهم الستقللتها هلم، والثالثة أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه 
إذا قام العبد يتهجد من الليل ورتل القرآن كما أمر : مالك بن ديناريعلم أحد ما أريد أن أعطيه، وقال 

وكانوا يرون أن ما جيدون يف قلوم من الرقة واحلالوة والفتوح واألنوار من : قرب اجلبار تعاىل منه قال
 أي عبدي أنا اللّه الذي اقتربت لقلبك: قرب الرب تعاىل من القلب، ويف األخبار من اجلبار عز وجلّ

وبالغيب رأيت نوري، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ما أذن اللّه لشيء إذنه حلسن 
الصوت بالقرآن يعين ما استمع إىل شيء كاستماعه إليه، ويف احلديث اآلخر للّه أشد أذناً إىل قارئ 

 عمى عما ينظر هؤالء القرآن من صاحب القينة إىل قينته وأهل اللهو يف غفلة عما أهل اآلخرة فيه ويف
احلاضرون إليه وكأين من آية يف السموات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون بل قلوم يف غمرة 

من هذا، وطبع على قلوم فهم ال يسمعون، يقال إن وهب بن منبه اليماين ما وضع جنبه إىل األرض 
ره عليها، وخفق خفقات مث يفزع إىل القيام ثالثني سنة كانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صد

وكان يقول ألن أرى يف بييت شيطاناً أحب إيلّ من أن أرى فيه وسادة يعين ألا تدعو إىل النوم، وقال 
وعزيت وجاليل ألكرمن مثوى سليمان : رأيت رب العزة تعاىل يف النوم فسمعته يقول: رقبة بن مسقلة

عشاء اآلخرة أربعني سنة، ويقال إنه كان مذهبه أن النوم إذا خامر التيمي فإنه صلّى الغداة بوضوء ال
  .القلب وجب الوضوء

  ذكر من روي عنه أنه أحيا الليل كله

    

ومن اشتهر بإحياء الليل كله وصلّى الغداة بوضوء العشاء اآلخرة أربعني سنة أو ثالثني سنة حىت نقل عنه 
ب وصفوان بن سليم املدنيان وفضيل بن عياض ووهيب سعيد بن املسي: ذلك أربعون من التابعني منهم

بن الورد املكيان وطاوس ووهب بن منبه اليمانيان والربيع بن خيثم واحلكم بن عيينة الكوفيان وأبو 
سليمان الداراين وعلي بن بكار الشاميان وأبو عبد اللّه اخلواص وأبو عاصم العباديان وحبيب أبو حممد 

رسيان ومالك بن دينار وسليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبيب بن أيب ثابت وأبو جابر السلماين الفا
وحيىي البكاء البصريون وكهمس بن املنهال، وكان خيتم يف الشهر تسعني ختمة وما مل يفهم رجع فقرأه 
مرة أخرى وأيضاً من أهل املدينة أبو حازم وحممد بن املنكدر يف مجاعة يكثر عددهم، هؤالء املشهورون 

هم، فإن أحب املريد نام ثلث الليل األول وقام نصفه ونام سدسه األخري، وإن أراد نام نصف الليل وقام من
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ثلثه ونام سدسه، فقد روي أن هذا من أفضل القيام وإنه كان قيام نيب اللّّه عز وجلّ داود عليه السالم، 
 السحر فإن قام نصف الليل قسم جاء ذلك يف روايتني وإن أحب العبد قدم القيام فيهما وأخر وتره إىل

نومه يف أول الليل وآخره فإن قام ثلث الليل نام سدسه األخري وإن اختار أن يقوم من أول الليل حىت 
يغلبه النوم مث ينام مث يقوم مىت استيقظ مث ينام مىت غلبه النوم مث يقوم آخر الليل فيكون له يف الليل نومتان 

 وهو من أشد األعمال وهذه طريقة أهل احلضور واليقظة وأهل التذكار وقومتان فهذا من مكابدة الليل
والتذكرة فقد كان هذا من أخالق رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ، قال أنس ابن مالك ما كنت تريد 
أن ترى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم نائماً إال رأيته وال كنت تريد أن تراه قائماً إال رأيته وكان هذا 

ذهب ابن عمر وأويل العزم من الصحابة يف قيام الليل وفعله مجاعة من التابعني، وقد رأينا من كان له يف م
الليل قومات ونومات يف تضاعيف ذلك، فإما أن يكون املنام والقيام موزوناً عدالً فليس ذلك إال لنيب 

بأسباب هي زاده ألن كل طريق بقلب دائم اليقظة وبوحي من اللّه عز وجلّ وال يسلك هذا الطريق إال 
يقطع بزاد مثله فمن أراده احتقب وأخذ من زاده فاألسباب أحدها هم يلزم القلب وحزن يسكن فيه أو 

يقظة دائمة حييا ا القلب وفكر يف امللكوت متصل وخلو املعدة من الطعام وقلة الشرب وأن يقيل بالنهار 
ضة املريد إىل أن يألف القيام وليستوطن حينئذ فيتجاىف وال يكثر تعب جوارحه يف أمر الدنيا فهذه ريا

  .جنبه ملا يف قلبه من اخلوف والرجاء الذي قد استكن فيه

إن عبدي الذي هو عبدي حقاً الذي ال ينتظر بقيامه صياح الديك ففي : وروي عن اللّه سبحانه وتعاىل
حدمها أنه يذهب بالنعاس بالغداة وقد أ: هذا حث على القيام قبل السحر ونوم آخر الليل نستحبه ملعنيني

كانوا يكرهون النعاس بالغداة ويأمرون الناعس بعد صالة الصبح بالنوم، واملعىن الثاين أنه يقل صفرة 
الوجه فلو قام العبد أكثر الليل ونام سحراً ذهب نعاسه بالغداة وقلت صفرة وجهه ولو نام أكثر الليل 

غداة وصفرة الوجه فليتِق العبد ذلك فإنه باب غامض من الشهرة وسهر من السحر جلب عليه النعاس بال
والشهوة اخلفيفة وليقل شرب املاء بالليل فقد يكون منه الصفرة سيما يف آخر الليل وبعد االنتباه من 

  .النوم

    

ه كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إذا أوتر من آخر الليل فإن كانت ل: وقالت عائشة رضي اللّه عنها
حاجة إىل أهله دنا منهن وإال اضطجع يف مصاله حىت يأتيه بالل فيؤذنه بالصالة وقالت أيضاً ما ألفيته 

السحر األعلى إال نائماً تعين رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ويف اخلرب اآلخر كان النيب صلى اهللا عليه 
تيه بالل فيخرج معه إىل الصالة فقد وسلم إذا أوتر من آخر الليل اضطجع على شقه األمين ضجعة حىت يأ

 منهم أبو -كان السلف يستحبون هذه الضجعة بعد الوتر وقبل صالة الصبح حىت قال بعضهم فهي سنة 
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 والنوم من آخر الليل ويف الثلث األخري مزيد ألهل املشاهدة واحلضور ألنه كشف هلم -هريرة ومروان 
احة وسكن للعمال وأهل ااهدة ولذلك حظرت من امللكوت واستماع العلوم من اجلربوت وهو ر

الصالة بعد صالة الفجر وبعد صالة العصر ليستريح عمال اللّه عز وجلّ وأهل أوراد الليل والنهار فيهما، 
والنوم من آخر الليل هو نقصان ألهل السهو والغفلة من حيث كان مزيداً ألهل الشهود واليقظة ألنه 

 وهو تطاول النوم والغفلة ؤالء فهو نقصهم وليفصل العبد يف تضاعيف آخر خدمة أولئك ففيه راحتهم
: صالة الليل جبلوس يسبح فيه مائة تسبيحة فذلك ترويح له وعون على الصالة وهو داخل يف قوله تعاىل

 قراءة من ، أي أعقاب الصالة يف أحد الوجهني على40: سورة ق"وِمن اللَّيِل فَسبحه وأَدبار السجوِد"
نصب وإن أراد املزيد أحيا الوردين اللذين من أول الليل أحدمها بني العشاءين والثاين قبل نومة الناس فإن 
إحياء هذين الوردين عند بعض العلماء أفضل من صيام يوم مث ليقم الورد الرابع وهو ما بني الفجرين وهو 

خلري قبل طلوع الفجر الثاين وهو يصلح للقراءة أول ثلث الليل األخري أو الورد اخلامس وهو السحر ا
واالستغفار إن كان مل يعتد للقيام يف جوف الليل، ويف خرب أيب موسى ومعاذ ملا التقيا قال معاذ أليب 

: أقومه أمجع ال أنام منه شيئاً وأتفوق القرآن فيه تفوقاً، قال معاذ: كيف تصنع يف قيام الليل؟ قال: موسى

م وأحتسب يف نوميت ما أحتسب يف قوميت، فذكرا ذلك لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لكين أنام مث أقو
: معاذ أفقه منك، وقد كان بعضهم ال ينام حىت يغلبه النوم، وكان بعض السلف يقول: فقال أليب موسى

 وصف هي أول نومة فإن انتبهت مث عدت إىل نومة أخرى فال أنام اللّه عيين، وسئل فزارة الشامي عن
األبدال وكانوا يظهرون له فقال أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة وصمتهم حكمة وعلمهم 

أكلهم أكل املرضى ونومهم نوم الغرقى وال يدع العبد أن : قدرة، وقيل آلخر صف لنا اخلائفني، فقال
 يف الطول والقصر يقوم مقدار مخس الليل أو سدسه وهو ورد من أوراد الليل أو وردان على اختالفهما

متفرقاً كان قيامه أو متصالً وأي ورد أحياه من الليل بأي نوع من األذكار فقد دخل يف أهل الليل وله 
معهم نصيب ومن أحيا أكثر ليلته أو نصفها كتب له إحياء مجيعها وتصدق عليه مبا بقي منها، ومن صلّى 

ياها بفضل اللّه ورمحته، وقد كان رسول اللّه يف ليلة عشرين ركعة وأوتر بعدها بثالث حسب له كأنه أح
صلى اهللا عليه وسلم يقوم ليلة نصف الليل وليلة ثلثه وليلة ثلثيه وذلك مذكور يف أول اآليتني من قيام 

الليل يف سورة املزمل وقد كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقوم ليلة نصف الليل ونصف سدسه معه 
ليلة سدس الليل حسب وذلك مذكور يف آخر اآليتني من قيام الليل وهذا على ويقوم ليلة ربعه ويقوم 

قراءة من كسر ونصفه وثلثه فأما من نصب فقال ونصفه وثلثه فإنه يعين يقوم النصف مع نصف السدس 
  .والنصف وحده والثلث وحده وهو الذي ذكرناه من اآلية األوىل
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عليه وسلم مفترض عليه صالة الليل، فاآلية األوىل أمره تعاىل وقد جاء يف التفسري حنو هذا وهو صلى اهللا 
بقيام الليل فيها واألخرى أخرب عنه بقيامه كيف هو فاألجود أن يكون ما أخرب عنه مواظباً ملا أمره به 

، مث 2:مل املز"إالّ قَليالً": ، مث استثىن القليل منه فقال2: املزمل"قُِم اللَّيلَ": فالذي أمره به أنه قال تعاىل
فسر أمره فقال نصفه أو أنقص منه قليالً يعين واللّه أعلم أنقص نصف السدس أو نصف الثلث هذان أقل 

 أو زد عليه يعين زد على النصف كأنه رد عليه 4: املزمل"أَو ِزد علَيِه": أمساء النقصان عند العرب، مث قال
إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من : من الثلثني فقالنصف سدس الليل ألنه أخرب عنه يف اآلية األخرى بأقل 

ونصفه أي ويعلم أنك تقوم : ثلثي الليل يكون هذا نصفاً ونصف سدس وهو أقل التسمية عندهم، مث قال
نصفه أيضاً وثلثه أي وتقوم ثلثه، فهذه األخبار أشبه بوطء األمر من قراءة من كسر فقال ونصفه وثلثه 

  .و الربع أو الثلث وأدىن من ثلثه وهو السدس أو نصف السدسيريد وتقوم أدىن من نصفه وه

كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقوم من الليل إذا مسع الصارخ : وقد قالت عائشة رضي اللّه عنها
يعين الديك فهذا يكون من السحر فقط فكان هذا يكون سدس الليل أو نصف سدسه ففيه رخصة وسعة 

 تقريب ال حتديد واللّه أعلم والنصب اختيارنا يف القراءة على معىن كثرة القيام لقوام الليل، قلنا هذا
وملواطأة اخلرب عنه لألمر، وقد جاء يف األثر صلِّ من الليل ولو قدر حلب شاة فهذا قد يكون أربع 

من أحسن يف اره كوفئ يف ليله ومن أحسن يف ليله : ركعات وقد يكون ركعتني، وقال أبو سليمان
أهل الليل على ثالث طبقات منهم إذا قرأ متفكراً بكى ومنهم إذا تفكر : فئ يف اره وكان يقولكو

من أي شيء صاح : صاح وراحته يف صياحه ومنهم من إذا قرأ وتفكر ت فلم يبك ومل يصح، قلت له
 أبيت يا أبا سعيد إين: ال أقوى على التفسري، وقال رجل للحسن: هذا ومن أي شيء ت هذا؟ فقال

ذنوبك قيدتك يا ابن أخي، وكان احلسن : معاىف وأحب قيام الليل وأختذ طهوري فما بايل ال أقوم؟ فقال
  .إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم قال أظن ليل هؤالء ليل سوء ما يقيلون

: كيف ينجو التاجر من سوء احلساب وهو يلغو بالنهار وينام بالليل، وقال الثوري: وقال بعض السلف

ما هو؟ قال رأيت رجالً بكى فقلت يف نفسي هذا : حرمت قيام الليل مخسة أشهر بذنب أذنبته، قيل له
ما بالك أتاك نعي بعض أهلك؟ : دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي، فقلت: مراء، وقال بعضهم

رأ جزئي بايب مغلق وستري مسبل ومل أق: أشد، قلت فما ذاك؟ قال: أشد، فقلت وجع يؤملك؟ قال: فقال
مسعت بعض الشيوخ الثقات املستورين ببغداد : البارحة وما ذاك إال بذنب أحدثه، وقال حممد بن شبانة

كان بدينور سجان قال إين بقيت على باب السجن نيفاً : مسعت ابن الصايف البقال بدينور يقول: يقول
إال سألته فقلت له هل صليت وثالثني سنة فما من أحد محل إىل السجن من الذين أخذهم الطوف بالليل 

ال يفوت أحداً صالة يف مجاعة إال بذنب : صالة العشاء اآلخرة يف مجاعة إال قال ال، وقال أبو سليمان
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االحتالم بالليل عقوبة واجلنابة البعد فكأنه بعد من الصالة والتالوة إذ يف ذلك قرب ومن : وكان يقول
، وكان احلسن يقول إن العبد ليذنب الذنب فيحرم 11: القصص"ٍبفَبصرت ِبِه عن جن": هذا قوله تعاىل

  .به قيام الليل وصيام النهار

    

إذا صمت يا مسكني فانظر عند من تفطر وعلى أي شيء تفطر فإن العبد ليأكل : وقال بعض العلماء
ت قيام الليل، كم من أكلة منع: األكلة فينقلب قلبه عما كان عليه فال يعود إىل حاله األول، وقال آخر

وكم من نظرة حرمت قراءة سورة وإن العبد ليأكل األكلة أو يفعل فعلة فيحرم ا قيام سنة فبحسن 
لو رزقت من فهم : التفقد تعرف املزيد من النقصان وبقلة الذنوب يوقف على التفقد وكان الفضيل يقول

ط وال اشتغلت بغري القرآن، ويقال إن القرآن وقيام الليل يف أول أمري ما رزقت اآلن، ما كتبت حديثاً ق
طول القيام راحات القيامة وإن صالة الليل كفارات الكبائر وقيل إنه جربان ملا نقص من الفرائض من 

صالة الليل، وقد كانوا يستحبون يف صالة النهار كثرة الركوع والسجود ويف صالة الليل طول القيام، 
ه صلى اهللا عليه وسلم ألنه كان متمماً لفرائضه وصالة الليل تكملة واعلم أنّ صالة الليل نافلة لرسول اللّ

إذا نام العبد عقد الشيطان على رأسه ثالث عقد فإن قعد وذكر اللّه احنلت عقدة، : لفرائضنا، ويف اخلرب
وإذا توضأ احنلت عقدة، وإن صلّى ركعتني احنلت العقد كلها، فأصبح نشيطاً طيب النفس وإال أصبح 

خبيث النفس، ويف اخلرب أن الرجل إذا نام حىت يصبح بال الشيطان يف أذنه، وقد روينا يف اخلرب كسالناً 
اآلخر أن للشيطان سعوطاً ولعوقاً وذروراً فإذا أسعط العبد ساء خلقه وإذا ألعقه ذرب لسانه بالشر وإذا 

تقامة على التوبة، وغم أكل احلالل، واالس: ذره نام بالليل حىت يصبح ويستعان على قيام الليل بثالث
: خوف الوعيد أو شوق رجاء املوعود، والذي حيرم العبد به قيام الليل أو يعاقب معه بطول الغفلة ثالث

  .أكل الشبهات أو إصرار على الذنب وغلبة هم الدنيا على القلب

الخامس عشر الفصل   

  في ذكر ورد العبد من التسبيح والذكر

  والصالة في اليوم والليلة 

    ل صالة اجلماعة وذكر أفضل األوقات املرجو فيها اإلجابة وذكر صالة التسبيح وفض

وما يستحب أن يكون شعاره ليكن للعبد يف كل يوم وليلة ورد من التسبيح وأقل ذلك تسعمائة مرة من 
احلمد، ال إله إال اللّه وحده ال شريك له، له امللك، وله : أنواع األذكار اليت وردت ا األخبار، فليقل
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حييي ومييت، وهو حي، ال ميوت، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة، فإذا قال ذلك مائيت مرة 
مل يعمل أحد يف يومه أفضل من عمله بأثر فيه عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ، وليقل سبحان اللّه، 

اللّهم صلّ على حممد عبدك ونبيك :  مرة، وليقلواحلمد للّه وال إله إال اللّه واللّه أكرب، وتبارك اللّه مائة
سبحان اللّه : أستغفر اللّه احلي القيوم، وأسأله التوبة مائة مرة، ليقل: ورسولك النيب األمي مائة مرة، وليقل

 ما شاء اللّه ال قوة إالّ: ال إله إالّ اللّه امللك احلق املبني مائة مرة، وليقل: العظيم وحبمده مائة مرة، وليقل

باللّه مائة مرة، يقول هذا يف كل يوم ويف كل ليلة فإن رزق مزيداً عليه فهو فضل وإال كان هذا معلومه 
وقد كان يف الصحابة من ورده كل يوِم اثنا عشر ألف تسبيحة، وكان من التابعني من ورده يف كل يوم 

ليلة يصلي على شاطئ البحر ثالثون ألفاً، وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم عن بعض األبدال أنه قام ذات 
من أنت أمسع صوتك وال أرى شخصك، فقال أنا ملك : فسمع صوتاً عالياً بالتسبيح ومل ير أحداً فقال

من املالئكة موكل ذا البحر أسبح اللّه عز وجلّ هذا التسبيح منذخلقت قلت فما امسك؟ قال مهيهيائيل، 
ة مل ميت حىت يرى مقعده من اجلنة أو يرى له، وهو هذا من قاله مائة مر: فما ثواب من قاله؟ قال: قلت

سبحان اللّه العلي الديان، سبحان اللّه شديد األركان، سبحان من يذهب بالليل ويأيت بالنهار : التسبيح
سبحان من ال يشغله شأن عن شأن، سبحان اللّّه احلنان، املنان، سبحان اللّه املسبح يف كل مكان، وإن 

صالة أوراد معلومة فحسناً قد فعل كان من التابعني من ورده يف كل يوم ثالمثائة ركعة كان للعبد من ال
وأربعمائة ركعة وكان منهم من ورده ستمائة ركعة إىل ألف ركعة وأقل ما نقل عنه من األوراد مائة 

يلة ركعة يف اليوم، وكان كرز بن وبرة مقيماً مبكة وكان يطوف يف كل يوم سبعني أسبوعاً ويف كل ل
وكان : فحسبنا ذلك فكان عشرة فراسخ، فلهذه األسابيع مائتان ومثانون ركعة، قال: سبعني أسبوعاً، قال

كان أيب يواظب على ورده من : خيتم مع ذلك القرآن يف اليوم والليلة مرتني، وقال هشام بن عروة
ئه من الدعاء كما كان يواظب على جز: التسبيح كما يواظب على جزئه من القرآن، وروي عنه أيضاً

يواظب على جزئه من القرآن وال يدع العبد أن يسبح أدبار الصلوات اخلمس مائة تسبيحة عند كل 
صالة مكتوبة وكذلك عند النوم مائة وليواظب على أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى ما جاء يف تفسري قوله 

  .فإن لذلك ثواباً عظيماً 63: الزمر"لَه مقَاليد السمواِت و اَألرِض": عز وجلّ

    

له مقاليد : وروينا عن عثمان رضي اللّّه عنه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري هذه اآلية
لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك هو ال إله إالّ اللّه واللّه أكرب : السموات واألرض، فقال

 باللّه وأستغفر اللّه األول واآلخر والظاهر والباطن له امللك وله وسبحان اللّه وحبمده وال حول وال قوة إالّ
احلمد بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، من قاهلا عشراً حني يصبح وحني ميسي أعطي ا ست خصال 
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فأول خصلة حيرس من إبليس وجنوده والثانية يعطى قنطاراً من األجر والثالثة يرفع له درجة يف اجلنة 
زوجه اللّه عز وجلّ من احلور العني واخلامسة حيضرها اثنا عشر ملكاً والسادسة يكون له من والرابعة ي

األجر كمن حج واعتمر وقد روينا يف تفسريها قوالً آخر من رواية أخرى واتصل به ذكر كرت أهل اجلنة 
أيب ليلى عن عثمان ما هو فإن ضم هذا إليه فقد مجع الروايتني واستوعب الفضيلتني، رواه عبد الرمحن بن 

ما مقاليد السموات : بن عفان رضي اللّه عنه أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم مسائل فأجابه عنها فقال
سبحان من يف : إن يقول العبد ال إله إالّ اللّه حممد رسول اللّه وأما كرت أهل اجلنة فيقول: واألرض؟ فقال

 سبحان من سبقت رمحته غضبه سبحان من ال ملجأ وال السماء عرشه سبحان من يف السماء موضع أثره
مهرب إالّ إليه يا عثمان من قاهلا كل يوم عشر مرات كتب له ا ست خصال ينجيه اللّه من إبليس 

وجنوده وإن مات مات شهيداً وبين له قصراً يف اجلنة وكأمنا قرأ التوراة واإلجنيل والزبور والفرقان وكأمنا 
 إمساعيل وأعتقهم وال يدع قراءة هذه اآليات الست عند كل صالة يصليها فريضة اشترى مثانية من ولد

 إىل آخر 180: الصافات"سبحانَ ربك رب الِعزِة عما يِصفُون": أو تطوع، ففي ذلك ثواب عظيم
 "وكَذِلك تخرجونَ": له إىل قو17: الروم"فَسبحانَ اللِّه حني تمسونَ وحني تصِبحونَ": السورة وقوله

 واستغفر للمؤمنني واملؤمنات يف كل يوم مخسني مرة مخساً وعشرين إذا أصبح ومخساً 19:الروم
وعشرين إذا أمسى فإنه يكتب من األبدال بأثر يف ذلك، رويناه من ذلك ولفظ االستغفار الذي جاء يف 

مني واملسلمات حيهم وميتهم شاهدهم وغائبهم اللّهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسل: اخلرب أن يقول
قريبهم وبعيدهم إنك تعلم متقلبهم ومثواهم وليقل هذا االستغفار يف تشهده أيضاً فقد جاء ذلك وليقل يف 
كل عشر مرات اللّهم أصلح أمة حممد اللّهم ارحم أمة حممد اللّهم فرج عن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

كتب له ثواب بدل من األبدال وليقل إذا أصبح ثالثاً وإذا أمسى ثالثاً اللّهم يقال من قاله يف كل يوم 
أنت خلقتين وأنت هديتين وأنت تطعمين وأنت تسقيين وأنت متيتين وأنت حتييين وأنت ريب ال رب يل 

سواك وال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك فإن يف ذكر شكر نعمة يومه وال يدع أن يقول كلّما 
ن نومه وكلما أراد املنام هذه الكلمات بسم اللّه ما شاء اللّه ال قوة إالّ باللّه ما شاء اللّه كل استيقظ م

نعمة من اللّه ما شاء اللّه اخلري كله بيد اللّه ما شاء اللّه ال يصرف السوء إال اللّه ففي هذا عصمة من اللّه 
ائة مرة يوم عرفة قبل غروب الشمس ناداه عز وجلّ وحرز له من الشيطان وقد جاء يف اخلرب من قاهلن م

اللّه عز وجلّ من فوق عرشه قد أرضيتين وعلي رضاك سلين ما شئت أعطك وال يدع أن يقول كل غداة 
حسيب اللّه، ال إله إالّ هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، سبع : وكل عشية فإن تولوا فقل

من النار سبعاً وكلما مسع األذان قال كما يقول املؤذن، فإذا مرات، وكذلك يسأل اللّه اجلنة ويستعيذ به 
فرغ فليقل رضيت باللّه رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً، اللّهم ذه الدعوة التامة 
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د الذي والكلمة الصادقة والصالة القائمة صلِّ على حممد وآله وأعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه املقام احملمو
وعدته، فإن كان األذان لصالة الصبح أو صالة املغرب زاد يف ذلك، اللّهم هذا إدبار ليلك وإقبال ارك 

وأصوات دعاتك وحضور صالتك وشهود مالئكتك صلِّ على حممد وآله مث ليدع مبا أحب وليغتنم 
شعاره يف األوقات فإا من الصالة والدعاء بني األذان واإلقامة فإنه يستحب، ولتكن هذه الكلمة هجريه و

ما شاء اللّه، ال قوة إال باللّه، العفو الغفور، يا سالم، سلم، : دعاء األبدال فيما بينهم وشعارهم يف أوقام
     يارب، يا رب، يا ذا اجلالل واإلكرام، افتح خبري واختم خبري، فال 

، يا رب، يا رب، ياللّه، يا اللّه، يا عزيز، يا إله إال اللّه احلي القيوم، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوالً
عزيز، يا قريب، يا قريب، يا حليم، يا ستار، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوالً، يا اللّه، يا اللّه، يا 

عزيز، يا عزيز، يا قريب، يا قريب، يا كرمي، يا غفار، يا واسع املغفرة، اغفر يل عافناً، واعف عنا نسألك 
العافية، يا غياث املستغيثني، ويف مجيع ما ذكرنا فضائل وردت ا اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه العفو و

وسلم وعن الصحابة والتابعني هلم بإحسان طوينا نشر ذلك إذ مل يكن قصدنا ذكر فضائل األعمال وإمنا 
فإنه يقال من خري خصال أردنا شرح أوراد العمال وال يدع السواك كلما استيقظ من نوم النهار وبالليل 

  .الصائم إالّ بعد العصر فقد كره للصائم

    

 ويف اخلرب طيبوا طرق القرآن من أفواهكم بالسواك، ويف احلديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عز
وجلّ، ويقال إن الصالة بعد السواك تفضل على الصالة بغري سواك سبعني ضعفاً وأوكد ما استعمل فيه 

ة أوقات قبل الزوال للصائم ويوم اجلمعة مع الغسل هلا ويف قيام الليل وبالغداة عند االستيقاظ السواك أربع
من النوم وقد كانوا يستحبون أن ال يأيت على العبد يوم وليلة إال تصدق فيه بصدقة وإن قل مثل لقمة أو 

امة يف ظل صدقته واللّه مثرة حىت كان بعضهم يتصدق ببصلة وخبيط ألنه جاء يف األثر كل امرئ يوم القي
سبحانه يشكر القليل الدائم وهو أحب إليه من الكثري املنقطع أمل تر كيف ذم من أعطى وقطع يف قوله 

 أي قطع ومدح فواكه اجلنة يعيب بذلك فواكه الدنيا يف تدبر 34: النجم"وأَعطى قَليالً وأَكْدى": تعاىل
 أي فازهدوا من فوكه الدنيا 33-32: الواقعة"قْطُوعٍة والَ ممنوعٍةالَ م" "وفَاِكهٍة كَثريٍة": اخلطاب فقال

فإا مقطوعة ممنوعة رغبة يف هذه الدائمة وكان من أخالق السلف أن ال يردوا سائالً إال بشيء وإن قل 
ائل حق للس: اتقوا النار ولو بشق مترة ولقوله صلى اهللا عليه وسلم: لقول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ولو جاء على فرس مطوق بفضة ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ال ترد السائل ولو بظلف حمترق ودفعت 
ما لك إن فيها ملثاقيل : عائشة رضي اللّه عنها إىل السائل عنبة واحدة قال فنظر بعضنا إىل بعض فقالت

ح فيقول ال لكراهتهم اخلالف ذرة كثرية وقد كان من أخالقهم أن ال يسأل أحد شيئاً أو يراد بأمر مبا
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ال، فإن مل : وحمبتهم االئتالف وكان من أخالق رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ما سئل شيئاً قط فقال
يقدر عليه سكت وقد كانوا جيتمعون على األمر الواحد بقلب واحد وال يستبد بعضهم بأمر دون بعض 

وأمرهم شورى بينهم ": ه عز وجلّ يف قوله تعاىلوال يستأثر أحدهم بشيء دون أخيه وبذلك وصفهم اللّ
 أي أمورهم مشاعة فيما بينهم غري مقسومة هم فيها سواء، 38: الشورى"وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ

ويستحب للعبد أن جيمع بني هذه األعمال األربعة صوم وصدقة وعيادة مريض وشهود جنازة وقد كان 
دين يسارعون إليه وحيرصون عليه، ويف اخلرب من مجع بني هذه األربع يف يوم غفر له، ويف هذا طريق املري

 ته، وال يدعنبعضها دخل اجلنة فإن اتفق له منها ثالث أو اثنان فأعجزه ما بقي حسب له متامها حلسن ني
بني املسجد ثالث اجلماعة سيما إذا مسع التأذين أو كان يف جوار املسجد، وحد اجلوار أن يكون بينه و

دور، وأوىل املساجد أن يصلّي فيه أقرا منه إال أن يكون له نية يف األبعد لكثرة اخلطأ أو لفضل اإلمام فيه 
والصالة خلف العامل الفاضل أفضل أو يريد أن يعمر بيتاً من بيوت اللّه عز وجلّ بالصالة فيه وإن بعد، 

اعة فقد مأل الربين والبحرين عبادة وليتوضأ لكل صالة من صلّى اخلمس يف مج: وقال سعيد بن املسيب
وحلف باللّه وما مسعته : قبل دخول وقتها فإنه من احملافظة عليها ومن حسن معاملتها، وقال أبو الدرداء

أمر بصدقة، وخطوة إىل صالة مجاعة، أو : من أحب األعمال إىل اللّه عز وجلّ ثالث: حالفاً باللّه قط قال
لناس، ويستحب له كلّما دخل املسجد أو مرتله أن يصلي ركعتني فإن ذلك من عمل األبرار إصالح بني ا

وكلما خرج منه صلّى ركعتني وقد كان السلف ال خيرجون من منازهلم حىت يتوضؤوا ويستحب له كلما 
أحدث أن يتوضأ وكلما توضأ أن يصلّي ركعتني فإن ذلك من عمل األبرار وهو ملن مات على هذا 

بسم اللّه ما شاء اللّه حسيب اللّه توكلت على اللّه ال قوة إالّ باللّه : ل شهادة وإذا خرج من مرتله قالالعم
اللّهم إليك خرجت وأنت أخرجتين اللّهم سلمين وسلم مين يف ديين كما أخرجتين اللّهم إين أعوذ بك أن 

ثناؤك وال إله غريك وليقرأ سورة أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل علي عز جارك وجلّ 
احلمد واملعوذتني وال يدع صالة الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللّه إىل مثان ركعات إىل اثنيت عشرة 

ركعة وال يزيد على ذلك إن نشط أطاهلن وإن فتر قصرهن وليجعل من قراءته فيهن والشمس وضحاها 
شر، مث ليتنفل بعد ذلك مبا شاء من غري أن تكون وسورة والضحى وآخر سورة البقرة وآخر سورة احل

ورد الضحى فيلزمه املواظبة عليه، ويف حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان 
    يا ابن آدم صلِّ يل أربع : يصلّي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء اللّه، ويف خرب عن اللّه عز وجلّ

  . آخرهركعات يف أول النهار أكفك

ويف حديث أم هانئ بنت أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى الضحى مثان ركعات، ويف اخلرب 
وعلى كل سالمى من جسده صدقة يعين يف كل مفصل ويف جسده ثالمثائة وستون : يصبح ابن آدم
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يتك إىل مفصالً، فأمرك باملعروف صدقة، ويك عن املنكر صدقة، ومحلك عن الضعيف صدقة، وهدا
وركعتا الضحى تأيت على : الطريق صدقة، وإماطتك األذى صدقة، حىت ذكر التسبيح والتهليل مث قال

جتمعن لك ذلك، وقد كان من سرية املتقدمني دخول املسجد سحراً قبل طلوع الفجر : ذلك كله، أو قال
دخلت املسجد :  قالوالقعود فيه إىل صالة الصبح ويفضلون هذا الفعل، حدثونا عن رجل من التابعني

يا ابن أخي ألي شيء خرجت من مرتلك هذه : قبل طلوع الفجر فألفيت أبا هريرة قد سبقين فقال
أبشر فإنا كنا نعد خروجنا وقعودنا يف هذا املسجد هذه الساعة ننتظر : الساعة؟ فقلت لصالة الغداة، فقال

فأفضل األوقات : ل اللّه صلى اهللا عليه وسلمالصالة مبرتلة غزوة يف سبيل اللّه عز وجلّ، أو قال مع رسو
عند السحر، وعند طلوع الشمس، وعند غروا، وبني األذان واإلقامة، : املرجو فيها اإلجابة أربعة

وأفضل أوقات الليل والنهار أوقات الصلوات املكتوبات، وإذا دعا اللّه وتعاىل فليدعه مبعاىن أمسائه فإا 
يا جبار اجرب قليب، يا : أظهرها ليعرف ا الداعي وليدع ا مثل أن يقولصفاته وهو حيب ذلك وإمنا 

غفار اغفر ذنيب، يارمحن أصلحين، يارحيم ارمحين، يا تواب تب علي، يا سالم سلمين، واستحب أن 
يدعو اللّه عز وجلّ بأمسائه التسعة والتسعني يف كل يوم وليلة مرة، فإنه روى عن النيب صلى اهللا عليه 

من أحصاها دخل اجلنة وهي متفرقة يف مجيع القرآن، فمن دعا اللّه عز وجلّ ا موقناً كان : سلم قالو
كمن ختمه فإن تعذر عليه حفظها فإا منشورة على غري ترتيب فليتطرق إليها من حروف املعجم 

يا :  بالتاء فيقولفليذكر من كل حرف ما فيه كأن يبتدئ باأللف فينسق ما عليه من األمساء مث بالباء مث
اللّه، يا أول، يا آخر، يا بارئ، يا باطن، يا تواب، وقد يتعذّر عليه وجود بعضها يف بعض احلروف 

كغريها إالّ أا خترج يف سائر احلروف املتيسرة باألمساء الظاهرة فإذا عد من األحرف تسعة وتسعني إمساً 
ن ذلك فال يضره إن مل يعرف يف بعض احلروف امساً أجزأه ألنه جيد يف احلرف الواحد العشرة فأكثر ودو
  .إذا أحصى العدد فقد حصل له الفضل لألثر يف ذلك

  ذكر صالة التسبيح

    

مرة اراً ومرة ليالً؛ وهي ثالمثائة تسبيحة يف أربع : استحب له أن يصلّي صالة التسبيح يف اجلمعة مرتني
وإن صالها ليالً سلم فيها سالمني فقد كان الصاحلون ركعات، إن صالها اراً مل يفصل بينهن بتسليم، 

إحدامها، حديث احلكم بن أبان : يصلوا ويتعرفون بركتها ويتذاكرون فضلها، وقد روينا فيها روايتني
أال أعطيك، : عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس بن عبد املطلب

يء، إذا أنت فعلته غفر اللّه لك ذنبك أوله وآخره، قدميه وحديثه، وخطأه أال أمنحك، أال أحبوك بش
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وعمده، سره وعالنيته، تصلّي أربع ركعات تقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من 
 سبحان اللّه، واحلمد للّه، وال إله إالّ اللّه، واللّه أكرب مخس عشرة: القراءة يف أول ركعة وأنت قائم قلت

مرة، مث تركع فتقوهلا عشراً، مث ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عشراً، مث تسجد فتقوهلا عشراً، مث ترفع 
من السجود فتقوهلا عشراً، مث تسجد الثانية فتقوهلا عشراً، مث ترفع من السجود مث جتلس فتقوهلا عشراً، مث 

 استطعت أن تصلّيها يف كل يوم تقوم فذلك مخسة وسبعون يف كل ركعة تفعل ذلك يف أربع ركعات إن
مرة فافعل، فإن مل تفعل ففي كل مجعة مرة، فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة،فإن مل تفعل ففي كل سنة 

ليس يف صالة التسبيح حديث : مرة، وإن مل تفعل ففي عمرك مرة، حدثناه عن أيب داود السجستاين فقال
يام مخس عشرة مرة بعد القراءة وأنه يسبح عشراً بعد أصح من هذا فذكر يف هذه الرواية أنه يسبح يف الق

السجدة الثانية يف الركعة األوىل قبل القيام كأنه جيلس جلسة قبل أن ينهض، ويف الركعة الثانية أيضاً، 
كذلك قبل التشهد، وروينا يف اخلرب اآلخر أنه يفتتح الصالة فيتوجه ويقول سبحانك اللّهم وحبمدك تبارك 

ك وال إله غريك، مث يسبح مخس عشرة تسبيحة قبل القراءة مث يقرأ احلمد وسورة مث امسك وتعاىل جد
يسبح عشراً مث يركع فيكون له يف قيامه مخس وعشرون تسبيحة، وال يسبح بعد السجود يف اجللسة 

 األوىل بني الركعتني وال يف جلسة التشهد شيئاً، وكذلك روينا يف حديث عبد اللّه بن زياد بن مسعان عن

يفتتح : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم علمه صالة التسبيح قال فيها: معاوية بن عبد اللّه بن جعفر عن أبيه
: الصالة مكرباً، مث يقول فذكر الكلمات وزاد فيها وال حول وال قوة إالّ باللّه العلي العظيم، وقال فيه

يام أن يقوهلا، وهذه الرواية أحب يقول ذلك مخس عشرة مرة، ومل يذكر بعد السجدة الثانية عند الق
سألت ابن : الوجهني إيلّ وهو اختيار عبد اللّه بن املبارك، حدثونا عن سهل بن عاصم عن ابن وهب قال

يقول سبحان اللّه، واحلمد للّه، الكلمات مخس عشرة مرة، مث : املبارك عن الصالة اليت يسبح فيها فقال
فذلك مخس وسبعون يصلّي : يقوهلا عشراً مث يركع وذكرها قاليتعوذ ويقرأ فاحتة الكتاب وسورة، مث 

أربع ركعات على هذا إن صلّيت ليالً فأحب أن يسلّم يف الركعتني وإن صلّيت اراً صلّيت أربعاً وإن 
شئت سلمت وإذا عد يف الركوع فعد بإصبعه على ركبتيه ويف السجود بإصبعه على األرض، وحدثونا 

 قلت البن املبارك يف صالة التسبيح إذا رفعت رأسي للقيام من آخر السجدتني :عن حممد بن جابر قال
قلت : ال تلك القعدة ليست من سنة الصالة، وقال ابن أيب رزمة عن ابن املبارك: أسبح قبل أن أقوم، قال

فإن سها : نعم، قلت: سبحان ريب العظيم ثالث مرات، سبحان ريب األعلى ثالث مرات، قال: له يقول
ال إمنا هي ثالمثائة تسبيحة، وأحب أن تكون السورة اليت يقرأها يف صالة : بح يف السهو عشراً، قاليس

التسبيح مع احلمد فوق العشرين آية، فقد روينا يف حديث عبد اللّه بن جعفر الذي رواه إمساعيل بن رافع 
ية فصاعداً وكذلك أحب زيادة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف السورة اليت بعد أم القرآن عشرين آ
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ال حول وال قوة إال باللّه ملا ذكرناه يف اخلرب اآلخر فإن قرأ مع فاحتة الكتاب يف كل ركعة عشر مرات قل 
  .هو اللّه أحد فقد ضاعف العدد واستكمل األجر

السادس عشر الفصل   

  في ذكر معاملة العبد في التالوة ووصف التالين

  شهادة للقرآن حق تالوته بقيام ال

    

استحب للمريد أن خيتم القرآن يف كل أسبوع ختمتني؛ ختمة بالنهار وختمة بالليل، وجيعل ختمة النهار 
يوم االثنني يف ركعيت الفجر أو بعدمها، وخيتم ختمة الليل ليلة اجلمعة يف ركعة املغرب أو بعدمها ليستقبل 

ه إن كانت ختمته ليالً حىت يصبح وتصلّي عليه إن خبتمته أول النهار وأول الليل فإن املالئكة تصلّي علي
كان ختمه اراً حىت ميسي فهذان الوقتان يستوعبان كلية الليل والنهار، ويف اخلرب مل يفقه من قرأ القرآن 

يف أقل من ثالث، وأمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عبد اللّه بن عمر أن يقرأ القرآن يف كل سبع 
صحابة خيتمون القرآن يف كل مجعة، وروينا عن حيىي بن احلارث الديناري عن وكذلك مجاعة من ال

كان عثمان بن عفان رضي اللّه عنه يفتتح ليلة اجلمعة بالبقرة إىل املائدة وليلة : القاسم بن عبد الرمحن قال
ون وليلة السبت باألنعام إىل هود وليلة األحد بيوسف إىل مرمي وليلة االثنني بطه إىل طسم موسى وفرع

الثالثاء بالعنكبوت إىل صاد وليلة األربعاء بترتيل إىل الرمحن وخيتم ليلة اخلميس وكذلك كان زيد بن 
ثابت وأيب خيتمان القرآن يف كل سبع، روينا عن ابن مسعود أنه سبع القرآن يف سبع ليال فكان يقرأ يف 

ذكره ألن االعتبار ال يتبين به ومجاعة كل ليلة بسبعه إال أن تأليفة على غري ترتيب مصحفنا هذا فلم ي
يذكر عنهم ختم القرآن يف كل يوم وليلة وقد كره ختمه يف أقل من ثالث طائفة والتوسط من ذلك ما 

  .ذكرناه وهو أن خيتم يف كل ثالثة أيام

  ذكر أحزاب القرآن وكيف حزبه الصحابة 

 رضي اللّه عنهم 

    

ة حزباً فحسن، وهو سنة فذلك أشد ملواطأة القلب وأقوم للترتيب وإن قرأ القرآن أحزاباً يف كل يوم وليل
وأدىن إىل الفهم وإن أحب قرأ يف كل ركعة ثلث عشر القرآن أو نصف ذلك يكون اجلزء من األجزاء 
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الثالثني يف كل ركعة أو ركعتني فإن قرأ يف كل ورد حزباً أو حزبني أو دون ذلك فحسن وأحزاب 
ل ثالث سور، واحلزب الثاين مخس سور، واحلزب الثالث سبع سور، والرابع فاحلزب األو: القرآن سبعة

تسع سور، واخلامس إحدى عشرة سورة، والسادس ثالث عشرة سورة، واملفصل من ق، فهذه كانت 
أحزاب القرآن ولذلك حزبه الصحابة رضي اللّه عنهم أمجعني، وكانوا يقرؤونه كذلك، ويف ذلك خرب 

 عليه وسلم وكأنه حزبه على عدد هذه اآلي إذ عددها ستة آالف ومائتان وست عن رسول اللّه صلى اهللا
وثالثون آية، وقد اعتربت ذلك يف كل حزب فرأيته يتقارب، وهذا قبل أن تعمل األمخاس والعواشر 

عاصم اجلحدري، : إن احلجاج مجع قراء البصرة والكوفة منهم: واألجزاء فما سوى هذا حمدث يقال
 وشهاب بن شريفة فأمرهم بذلك، وقد كان احلسن وابن سريين ينكران هذه األمخاس ومطر الوراق،

والعواشر واألجزاء، وروي عن الشعيب وإبراهيم كراهية النقط باحلمرة وأخذ األجر على ذلك وكانوا 
 كان القرآن جمرداً يف املصاحف، فأول ما: يقولون جردوا القرآن، وقال األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري

ال بأس به فإنه نور له مث أحدثوا بعده نقطاً كباراً عند منتهى : أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء وقالوا
ال بأس به ألا : ال بأس به يعرف به رأس اآلي مث أحدثوا بعد ذلك اخلواتيم والفواتح وقالوا: اآلي فقالوا

 يكشف مبشاهدته ويظهر من امللكوت قدره عالمة تعرف ا واعلم أنه ال جيد فهم القرآن الفهم الذي
عبد فيه إحدى هذه اخلصال أدىن بدعة أو مصر على ذنب أو عبد يف قلبه كرباً ومقارب هلوى قد استكن 
يف قلبه أو حمب الدنيا أو عبد غري متحقق باإلميان أو ضعيف اليقني وال من هو واقف مع مقراه وال عبد 

 إىل قول مفسر ساكن إىل عمله الظاهر وال راجع إىل معقوله وال مهتم يتبع حروفه واختياره وال ناظر
قاض مبذاهب أهل العربية واللغة يف باطن اخلطاب وسر املرء وهؤالء كلهم حمجوبون بعقوهلم مردودون 

إىل ما يقدر يف علومهم موقوفون مع ما تقرر يف عقوهلم مزيدهم على مقدار علومهم وغرائز عقوهلم 
وهلم ومعلومهم عند املوحدين فهذا داخل يف الشرك اخلفي الذي أخفى من دبيب وهؤالء مشركون بعق

النمل على الصفا يف الليلة الظلماء، قال حممد بن علي بن سنانة إذ معقوله وعلمه عن عقل غري كامل ألن 
 العقل الكامل ماعقل عن اللّه عز وجلّ وفهم حكمه وكالمه، ويعقل به كالمه وقد قال الرسول صلوات

من عقل عن اللّه سبحانه وتعاىل أمره ويه، ويف اخلرب أكثر منافقي : اللّه عليه يف صفة كمال العقل العاقل
 أميت قراؤها فهذا نفاق الوقوف مع سوى اللّه تعاىل والنظر إىل غريه إلنفاق الشرك واإلنكار لقدرة اللّه عز

 املزيد فإذا كان العبد ملقياً السمع بني يدي مسيعه وجلّ فهو ال ينتقل عن التوحيد ولكنه ال ينتقل إىل مقام
مصغياً إىل سر كالمه شهيد القلب ملعاين صفات شهيده ناظراً إىل قدرته تاركاً ملعقوله ومعهود علمه 
متربئاً من حوله وقوته معظماً للمتكلم واقفاً على حضوره مفتقراً إىل الفهم حبال مستقيم وقلب سليم 

م ومتكني مسع فصل اخلطاب وشهد علم غيب اجلواب وأفضل القراءة الترتيل ألنه وصفاء يقني وقوة عل
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  .جيمع األمر والندب وفيه التدبر والتذكر

    

روي عن علي رضي اللّه عنه ال خري يف عبادة ال فقه فيها وال يف قراءة ال تدبر فيها، وعن ابن عباس ألن 
 من أن أقرأ القرآن كله هذرمة، وروي عنه أيضاً ألن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرمها أحب إيلّ

اقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرمها أحب إيل من أن أقرأ البقرة وآل عمران ذراً، وسئل جماهد عن رجلني 
دخال يف صالة فكان قيامهما واحد إالّ أن أحدمها قرأ البقرة واآلخر قرأ القرآن كله فقال مها يف األجر 

امهما كان واحداً وأفضل الترتيل والتدبر يف القرآن ما كان يف صالة ويقال إن التفكر يف سواء ألن قي
الصالة أفضل منه يف غري الصالة ألما عمالن وهذا هو التفكر يف معاين التدبر والفهم خبطاب الوعد 

سلم أي الصالة والوعيد والزجر واألمر تعظيماً للمتوعد وإجالالً لآلمر، وسئل النيب صلى اهللا عليه و
طول القنوت، وروي يف خرب آخر من سجد للّه عز وجلّ سجدة رفعه اللّه عز وجلّ ا : أفضل؟ فقال

درجة وأنه قال أليب فاطمة خادمه وقد سأله مرافقته يف اجلنة فقال أعين بكثرة السجود، وروينا عن أيب 
وإنه طول القيام بالليل ويقال إن العبد حيشر ذر الغفاري رضي اللّه عنه أنه قال إنه كثرة السجود بالنهار 

عند املوت من قربه على هيئته يف صالته من السكون والطمأنينة وتكون راحته يف املوقف على قدر راحته 
وتنعمه بالصالة، وروينا معىن هذا عن أيب هريرة وعلى هذا املعىن تأويل قول رسول اللّه صلى اهللا عليه 

ة أي روحنا إليها نعمنا ا من الروح والراحة إليها ويقال أرحنا بالشيء أي أرحنا بالصال: وسلم لبالل
روحنا وأرحنا منه أي أسقطه عنا وخفف عنا منه ومل يقل أرحنا منها كيف وقرة عينه فيها، وقال 

إين ألفتتح السورة فيوقفين بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حىت يطلع الفجر وما قضيت منها : بعضهم
ري، وقال سليمان بن أيب سليمان الداراين إنه وعد ابن ثوبان أخاً له أن يفطر عنده فأبطأ عليه حىت وط

لوال ميعادك ما أخربتك : وعدتين أن تفطر عندي فأخلفت، فقال: طلع الفجر فلقيه أخوه من الغد، قال
 حيدث من املوت، فلما بالذي حبسين عنك إين ملا صليت العتمة قلت أوتر قبل أن أجيئك ألين ال آمن ما

كنت يف الدعاء من الوتر رفعت يل روضة خضراء فيها أنواع الزهر من اجلنة، فما زلت أنظر إليها حىت 
القرآن قوى : ، قيل22: اادلة"كَتب يف قُلُوِبِهم اِإلميانَ و أَيدهم ِبروٍح ِمنه": أصبحت، وقال عز وجلّ
ن روح اإلميان، وتقويتهم استعماهلم به، ويف التفسري يا حيىي خذ الكتاب بقوة، إميام بعلم القرآن، فالقرآ

إذا قرأت القرآن حتدث : بعمل به، وقيل لبعضهم: جبد واجتهاد ومثله خذوا ما آتيناكم بقوة، قيل: قيل
نفسك بشيء فقال أو شيء أحب إيلّ من القرآن أحدث نفسي به؟ وهذه صفة قوي مكني، ويقال إن يف 

قرآن ميادين وبساتني ومقاصري وعرائس وديابيج ورياضاً وخانات، فامليمات ميادين القرآن والراآت ال
بساتني القرآن واحلاآت مقاصريه واملسبحات عرائس القرآن واحلواميم ديباج القرآن واملفصل رياضه 
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صري وشهد العرائس واخلانات ما سوى ذلك، فإذا جال املريد يف امليادين وقطف من البساتني ودخل املقا
  .ولبس الديباج وترته يف الرياض وسكن غرف اخلانات اقتطعه وأوقفه ما يراه وشغله الشاهد به عما سواه

    

وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قرأ بسم اللّه الرمحن الرحيم فرددها عشرين مرة وكان له صلى 
فينبغي أن يكون قلب التايل بوصف كل كلمة اهللا عليه وسلم يف كل ورده فهم، ومن كل كلمة علم، 

يتلوها مشاهداً ملعناها إىل ما يفتح اللّه عز وجلّ له من املزيد عليها من جماورا ومع ما يفهم ا من غريها 
كل آية ال أتفهمها وال يكون قليب فيها مل أعد هلا ثواباً، : ويشهد غريها منها فقد كان بعضهم يقول

 قرأ السورة ومل يكن قلبه فيها أعادها ثانية، فإذا مر بتسبيح وتكبري سبح وكبر، وكان بعض السلف إذا
: وإن مر بدعاء واستغفار دعا واستغفر، وإن مر مبخوف ومرجو استعاذ وسأل، فذلك معىن قوله عز وجلّ

 تالوته وعلى هذا ، وكذلك كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف121: البقرة"يتلُونه حق ِتالَوِته"
املعىن ما روي يف اخلرب من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد أي على معىن 

تالوته ألنه كان يقرأ بقلب شهيد ومسع عتيد وبصر حديد فكان يتلو القرآن على معاين الكالم وعلى 
لتشويق والوعظ بالتخويف واإلنذار بالتشديد شهادة وصف املتكلم الوعيد منه بالتحزين والوعد با

والتفسري بالترقيق والتبشري بالتوفيق ألنه كان عاملاً بصفات املتكلم واجد الذوق الكلم، فمثل هذا العبد 
أحسن الناس صوتاً بالقرآن من إذا قرأ رأيت أنه خيشى : أحسن الناس صوتاً بالقرآن كما جاء يف اخلرب

قرأمت القرآن فابكوا وإن مل تبكوا فتباكوا، ومثل هذا أن القرآن نزل حبزن فإذا اللّه، ومن هذا قيل إذا 
قرأمتوه فتحازنوا أي أن القرآن ملا فيه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود يوجب البكاء واحلزن، فإن مل 

 به، فندم إىل التحازن حتزنوا وجداً ومل تبكوا نفساً يقيناً فتباكوا وحتازنوا لفظاً ألجل التصديق واإلقرار
يف التالوة والتباكي ليجتمع هم العبد يف املتلو فيتدبر الكالم عسى أن يكون قلبه مبعناه فيكون التباكي 

والتحزين سبباً جلمع مهّه وفراغ قلبه، ألن املتباكي الصادق جمتمع اهلم فيما يبكيه واحلزين حاضر القلب 
ن ذلك ما روينا عن ابن عباس إذا قرأمت سجدة سبحان فال جمموع الفكر ومشغول عن سوى مبكيه، م

تعجلوا بالسجود حىت تبكوا، فإن مل تبِك عني أحدكم فليبِك قلبه فبكاء القلب حزنه وخشيته، أي فإن مل 
تبكوا بكاء العلماء عن الفهم فتحزن قلوبكم على فقد البكاء وليخش كيف مل يوجد فيكم وصف أهل 

 "وإنَّ ِمن اِحلجارِة لَما يتفَجر ِمنه اَألنهار": رائب التفسري من معىن قوله تعاىلالعلم، وقد روينا يف غ

هي :  قال74: البقرة"وِإنَّ ِمنها لَما يشقَّق فَيخرج ِمنه الْماُء"هي العني الكثرية البكاء :  قال74:البقرة
هو بكاء القلب من غري دموع :  قال74: البقرة"ا يهِبطُ ِمن خشيِة اللّهوِإنَّ ِمنها لَم"العني القليلة البكاء 

رأيت يف النوم كأين أقرأ على رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم القرآن، فلما فرغت : عني قال ثابت البناين
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ن يؤمن به إال واللّه ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآ: قال هذه القراءة فأين البكاء؟ وكان احلسن يقول
  .كثر حرنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكرب نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته

    

والناس يف التالوة على ثالث مقامات، أعالهم من شهد أوصاف املتكلم يف كالمه ويعرف أخالقه مبعاين 
طافه وخياطبه بإنعامه خطابه، وهذا مقام العارفني من املقربني، ومنهم من يشهد ربه تعاىل يناجيه بأل

وإحسانه، فمقام هذا احلياء والتعظيم وحاله اإلصغاء والفهم، وهذا لألبرار من أصحاب اليمني، ومنهم 
من يرى أنه يناجي ربه عز وجلّ فمقامه السؤال والتملّق وحاله الطلب والتعلّق، وهذا للمعترفني واملريدين 

 يشهد يف التالوة أن مواله خياطبه بالكالم ألنه وهم من خصوص أصحاب اليمني، وينبغي للعبد أن
سبحانه متكلّم بكالم نفسه وليس للعبد يف كالمه كالم إمنا جعل له حركة اللسان بوصفه وتيسري الذكر 
بلسانه حبكم ربه عز وجلّ حداً للعبد ومكاناً له، كما كانت الشجرة وجهة ملوسى عليه السالم وكلمة 

إن كل حرف من كالم اللّه عز وجلّ يف اللوح احملفوظ أعظم من جبل قاف : الاللّه عز وجلّ منها، ويق
وإن املالئكة لو اجتمعت على احلرف الواحد أن يتلوه ما أطاقوه حىت يأيت إسرافيل وهو ملك اللوح 

ل جعفر احملفوظ فريفعه فيقله بإذن اللّه عز وجلّ ورمحته إذ كان اللّه تعاىل أطاقه ذلك ملا استعمله به، وقا
وقد : واللّه لقد جتلّى اللّه عز وجلّ خللقه يف كالمه ولكن ال يبصرون، وقال أيضاً: بن حممد الصادق

ما زلت أردد : سألوه عن شيء حلقه يف الصالة حىت خر مغشياً عليه فلما سِري عنه قيل له يف ذلك فقال
اينة قدرته تعاىل، وكذلك اخلصوص اآلية على قليب حىت مسعتها من املتكلم ا فلم يثبت جسمي ملع

يرددون اآلية بقلوم على قلوم ويتحقّقون ا يف مشاهدم مبدد من شهيدهم وسيدهم حىت يستغرقهم 
الفهم فيغرقون يف حبر العلم، فإن قصرت مشاهدة التايل عن هذا املقام فيشهد أنه يناجيه بكالمه ويتملقه 

اطبه بلسانه وكلّمه حبركته وصوته ليفهم عنه بعلمه الذي جعل له ويعقل مبناجاته، فإن اللّه عز وجلّ إمنا خ
عنه بفهمه الذي قسم له حكمة منه ورمحة، إذ لو تكلم اجلبار عز وجلّ بوصفه الذي يدركه مسعه ملا ثبت 
للكالم عرش وال ثري لتالشي ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات أنواره فحجب ذلك يف غيب علمه 

 وستر بصنع قدرته عن القلوب وأظهر للقلوب علوم عقوهلا وأشهد للعقول عرف معقوهلا عن العقول
  .بلطفه وحنانه ورمحته وإحسانه

    

وبلغنا يف األخبار السالفة أن ولياً من أولياء اللّه عز وجلّ من الصديقني ابتعثه يف الفترة إىل ملك من 
فسأله امللك عن أشياء من معاين التوحيد فجعل الصديق اجلبابرة يدعو إىل التوحيد وإىل شريعة األنبياء، 

جييبه عنها مبا يقرب من فهمه ويدركه عقله من ضروب األمثال مبا يستعمله الناس بينهم ويتعارفونه 
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أفرأيت ما يأيت به األنبياء إذا ادعيت أنه ليس بكالم الناس وال رأيهم، أمن : عندهم إىل أن قال له امللك
إنا رأينا الناس ملا : فكيف يطيق الناس محله؟ قال الصديق: نعم قال امللك: ال احلكيمكالم اللّه هو؟ ق

أرادوا أن يفهموا بعض الدواب والطري ما يريدون من تقدميها وتأخريها وإقباهلا وإدبارها مل جيدوا الدواب 
ه، فكذلك الناس والطري حتمل كالمهم فوضعوا هلا من النقر والصفري والزجر ما عرفوا أا تطيق محل

يعجزون أن حيملوا كالم اللّه ككنهه بكماله وصفته، فصاروا مبا تراجعوا بينهم من األصوات اليت مسعوا 
ا احلكمة كصوت الزجر والنقر الذي مسعت به الدواب من الناس ومل مينع ذلك معاين احلكمة املخبوَءة 

 فكان الصوت للحكمة جسداً ومسكناً يف تلك األصوات من أن شرف الكالم بشرفها وعظم بتعظيمها
واحلكمة للصوت نفساً وروحاً، فكما أن أجساد البشر تكرم وتعز ملكان الروح اليت فيها وكذلك 

أصوات الكالم تشرف وتكرم للحكمة اليت فيها، والكالم على املرتلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ 
الشاهد املرتضى يأمر وينهى وال طاقة للباطل أن يقوم قدام احلكم يف احلق والباطل وهو القاضي العادل و

كالم احلكمة كما ال يستطيع الظل أن يقوم قدام شعاع الشمس وال طاقة للبشر أن ينفذوا غور احلكمة 
كما ال طاقة هلم أن ينفدوا بأبصارهم ضوء عني الشمس، ولكنهم ينالون من شعاع الشمس ما حتيا به 

لى حوائجهم، فالكالم كامللك احملجوب الغائب وجهه الشاهد أمره كالشمس أبصارهم ويستدلون به ع
الغزيرة الظاهرة مكنون عنصرها، و كالنجوم الزاهرة اليت قد يهتدي ا من ال يقع على سرها، فالكالم 

أعظم وأشرف من ذلك هو مفتاح اخلزائن النفسية وباب املنازل العالية ومراقي الدرجات الشريفة 
ياة الذي من شرب منه مل ميت، ودواء األسقام اليت من سقي منه مل يسقم إذا لبسه من مل وشراب احل

يتسلّح به أبدى عورته وإذا تسلح به غري أهله مل خيرج إالّ منهم نقلت هذا نقالً من كالم الصديق احلكيم 
لّ الذي جعله اللّه الذي خاطب به امللك فاستجاب له بإذن اللّه عز وجلّ فهذا وصف كالم اللّه عز وج

لنا آية وعربة ونعمة علينا ورمحة، فانظر إىل احلكيم كيف جعل عقول البشر يف فهم كالم اللّه العظيم 
مبرتلة فهم البهائم والطري بالنقر والصفري إىل عقول البشر وجعل النقر والصفري واإلفهام من الناس لألنعام 

ام من معاين كالمه اجلليل مبا أهلم به من الكالم، إن ريب لطيف ملا واهلوام مثالً ملا أفهم اللّه تعاىل به األن
يشاء إنه هو العليم احلكيم، فهذه قدرة لطيفة من قدرته اليت ال تتناهى وحكمة حمكمة من حكمه اليت ال 
تضاهى، إنه حكيم عليم، مث ليشهد العبد أنه مقصود جبميع القرآن من فاحتته إىل خامته مراد معىن به له 

ربت األمثال به وفيه مجيع ذكره وأوصافه ألن اللّه سبحانه وتعاىل ملا تكلم ذا الكالم وخاطب به ض
املؤمنني كان هو واجدهم وكان حاضراً معهم وقد سوى اللّه عز وجلّ بني املؤمنني يف ترتيل القرآن 

مةَ اللِّه علَيكُم وما أَنزل علَيكُم واذكروا ِنع": عليهم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم مبعىن من املعاين فقال
 "لَقَد أَنزلْنا إليكُم ِكتاباً فيِه ِذكْركُم":  كما قال231: البقرة"ِمن الِكتاِب والِْحكْمِة يِعظُكُم ِبِه
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، 44: النحل"يِهم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَوأَنزلْنا إليك الذِّكْر ِلتبين ِللْناِس ما نزلَ إل":  وكذلك قال10:األنبياء
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات :  يعين صفام وقال3: حممد"كَذَِلك يضِرب اللّه ِللْناِس أمثَالَهم": وقال

 "يوحى إليك واصِبرواتبع ما ": ، وقال عز وجل99ّ: البقرة"ولَقَد أَنزلْنا إليك آياٍت بيناٍت": كما قال

فَاستِقم كَما أُِمرت ومن تاب ":  وقال3: األعراف"اتِبعوا ما أُنِزلَ إليكُم ِمن ربكُم":  مث قال109:يونس
كعباهلدى والرمحة أويل التقي واإلميان، 112: هود"م اجلملة بالبصائر والبيان وخص غري أنه سبحانه عم 

    هذا ": وله عز وجلّفمن ذلك ق

 آل "هذا بيانٌ ِللناِس وهدى وموِعظَةً ِللمتِقني": 20: اجلاثية"بصاِئر ِللناِس وهدى ورحمةٌ ِلقَوٍم يوِقنونَ
، فاملوقنون هم املتقون، واملهديون هم املرحومون وقد أمرنا بطلب فهم القرآن كما أمرنا 138:عمران
  .بتالوته

    

من أراد : اقرؤوا القرآن والتمسوا غرائبه، وقال ابن مسعود: وروينا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
: علم األولني واآلخرين فليثور القرآن، ومن حديث علي رضي اللّه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ها على اثنني وسبعني فرقة كلها ضالّة مضلّة والذي بعثين باحلق نبياً لتفترقن أميت على أصل دينها ومجاعت
يدعون إىل النار، فإذا كان ذلك فعليكم بكتاب اللّه عز وجلّ فإن فيه نبأ ما كان قبلكم ونبأ ما يأيت 

بعدكم وحكم ما بينكم وبني من خالفه من اجلبابرة قصمه اللّه ومن ابتغى العلم من غريه أضله اللّه، وهو 
ه املبني وشفاؤه النافع عصمة ملن متسك به وجناة ملن اتبعه ال يعوج فيقام وال يزيغ حبل اللّه املتني ونور

فيستقيم وال تنقضي عجائبه وال خيلقه كثرة الرد، هو الذي مسعته اجلن فلما قضى ولّوا إىل قومهم منذرين 
من عمل به أجر ومن  من قال به صدق و1: اجلن"إنا مسعنا قرآنا عجباً يهدي إىل الرشد"يا قومنا : فقالوا

متسك به هدي إىل صراط مستقيم، وروينا معناه يف حديث حذيفة ملا أخربه رسول اللّه صلى اهللا عليه 
تعلّم كتاب : فقلت يا رسول اللّه فما تأمرين إن أدركت ذاك؟ فقال: وسلم باالختالف والفرقة بعده قال

تعلّم كتاب اللّه عز وجلّ : فأعدت عليه فقال: اللّه عز وجلّ واعمل مبا فيه فهو املخرج من ذلك، قال
تعلّم كتاب اللّه واعمل مبا فيه ففيه النجاة : فأعدت عليه فقال: واعمل مبا فيه فهو املخرج من ذلك، قال

ما أسر إيلّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم شيئاً كتمه الناس إالّ أن : ثالثاً، وعن علي رضي اللّه عنه قال
ومن فهم فسر مجل العلم، وعن ابن عباس : بداً فهماً يف كتابه، وعنه رضي اللّه عنه أنه قاليؤيت اللّه ع

: ، قال269: البقرة"ومن يؤت الِْحكْمة فَقَد أُوِتي خيراً كَثرياً": رضي اللّه عنهما وغريه يف قوله عز وجلّ

 "مناها سليمانَ وكُال آتينا حكْماً و ِعلْماًفَفَه": الفهم يف كتاب اللّه عز وجلّ وقال أحسن القائلني

 فرفع الفهم مقاماً فوق احلكم والعلم وأضافه إليه للتخصيص وجعله مقاماً عاماً فيهما فإذا 79:األنبياء
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فهم العبد الكالم وعامل به املوىل حتقق مبا يقول وكان من أصحابه ومل يكن حاكياً لقائله مثل أن يتلو 
عليك توكلنا وإليك ":  ومثل أن يقول15: يونس"إين أَخاف إنْ عصيت ربي عذاب يوٍم عظيٍم": منه
 فيكون هو اخلائف لليوم العظيم 12: إبراهيم"ولنصربنّ على ما آذيتمونا": ، ومثل قوله4: املمتحنة"أَنبنا

ىل وال يكون خمرباً عن قائل قاله فال ويكون هو املتوكّل املنيب وهو الصابر على األذى متوكل على املو
جيد حالوة ذلك وال مرياثه فإذا كان هو كذلك وجد حالوة التالوة وحتقق جزء الوالية، وكذلك إذا تال 

فَأَعِرض ":  وقوله1: األنبياء"وهم يف غَفْلٍَة معِرضونَ": اآلي املذموم أهلها املمقوت فاعلها مثل قوله تعاىل
وت نم ناعيناةَ الديإالَّ الْح ِردي لَما وِذكِْرن نوجل29ّ: النجم"لّى ع ومثل قوله عز ، :" بتي لَم نمو

 فما أقبح من يعيب ذلك وهو من أهله وما أعظم أن يذم أهل ذلك 11: احلجرات"فَأُولِئك هم الظَّاِلمونَ
ذلك حالوة املناجاة وال يسمع خطاب املناجي ألن وهو بوصفه فهذا من حجج القرآن عليه فال جيد مع 

وصفه املذموم قد حجبه وهواه املردي عن حقيقة الفهم قد حرمه، وألن قسوة قلبه عن الفهم صرفه 
وكذبه يف حاله عن البيان وأخرسه، فإذا كان هو املتيقظ املقبل فهو التائب الصادق مسع فصل اخلطاب 

اشترط اللّه عز وجلّ لإلنابة التبصرة وحضور القلب للتذكرة فقال ونظر إىل الداعي وله استجاب، وقد 
إنما ":  وقال وما يذكر إال من ينيب وقال عز وجل8ّ:  ق"تبِصرةً وِذكْرى ِلكُلِّ عبٍد منيٍب": عز وجلّ

فاالستقامة على التوبة من  الذين يوفون بعهد اللّه وال ينقضون امليثاق، 9: الزمر"يتذَكَّر أُولُوا األََلْباِب
الوفاء بالعهد وتعدي احلدود من نقض امليثاق وقلة الصدق واإلنابة هي التوبة واإلقبال على اللّه عز وجلّ، 
واأللباب هي العقول الزاكية والقلوب الطاهرة وينبغي للتايل اخلائف الناصح لنفسه وللخلق السليم القلب 

لوصف ومقامات املقربني أن ال يشهد نفسه هناك وال يراها مكاناً إذا تال آي الوعد واملدح وحماسن ا
لذلك بل يشهد للمؤمنني فيها وينظر إىل الصديقني منها سالمةً ونصحاً، فإذا تال اآلي املمقوت أهلها 

    املتهدد عليها 

ود بذلك املذموم وصفها من مقامات الغافلني وأحوال اخلاطئني شهد نفسه هناك وأنه هو املخاطب املقص
خوفاً منه وشفقاً، فبهذه املشاهدة يرجو للخلق وخياف على نفسه ومن هذه املالحظة يسلم قلبه للعباد 

  .وميقت نفسه

فقلت : وروينا عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه أنه كان يقول اللّهم إين أستغفرك لظلمي وكفري قال
 فإن قلب 34: إبراهيم"إنَّ اإلنسانَ لَظَلُوم كَفَّار": يا أمري املؤمنني هذا الظلم فما بال الكفر؟ فتال قوله

هذان املعنيان على عبد حىت يشهد نفسه يف املدح و الوصف ويشهد غريه يف الذم واملقت انقلب قلبه عن 
وجهة الصادقني وتنكب بقصده عن صراط اخلائفني فهلك وأهلك ألن من شهد البعد يف القرب لطف به 

كنت أقرأ القرآن فال أجد له : قرب يف البعد مكر به يف األمن، وقال بعض العلماءباخلوف، ومن شهد ال
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حالوة حىت تلوته كأين أمسعه من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يتلوه على أصحابه مث رفعت إىل مقام 
 ، مث جاء فوقه فكنت أتلوه كأين أمسعه من جربيل عليه السالم يلقيه على رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

اللّه مبرتلة أخرى فأنا اآلن أمسعه من املتكلم عز من قائل فعندها وجدت له نعيماً ولذة ال أصرب عنها، وقال 
: أو حذيفة لو طهرت القلوب مل تشبع من تالوة القرآن، وقال ثابت البناين: عثمان رضي اللّه عنه

لكل آية ستون ألف فهم وما : لمائناكابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة، وقال بعض ع
لو شئت ألوقرت سبعني بعرياً من تفسري فاحتة الكتاب، : بقي من فهمها أكثر، وعن علي رضي اللّه عنه

إين ألتلو اآلية فأقيم فيها أربع ليال وذكر مخس ليال ولوال أين أقطع الفكر فيها : وعن أيب سليمان الداراين
  .ملا جاوزا إىل غريها

    

ينا عن بعض السلف أنه بقي يف سورة هود ستة أشهر يكررها وال يفرغ منها، وحدثنا عن بعض ورو
يل يف كل مجعة ختمة؛ ويف كل شهرختمة؛ ويف كل سنة ختمة؛ ويل ختمة منذ ثالثني سنة : العارفني قال

قام األجراء ما فرغت منها بعد، يعين ختمة التفهم واملشاهدة، وكان هذا يقول أقمت نفسي يف العبودية م
فأنا أعمل مياومة وجمامعة ومشاهرة ومساة وإمنا حجب اخللق عن فهم كنه الكالم ومعرفة سر املراد ألنه 

حجبهم عن حقيقة كنه معرفته وإمنا أعطاهم من معرفة الكالم بقدر ما أعطاهم من معرفة املتكلم إذ 
 كالمه من معاين أوصافه وأخالقه، فلذلك مبعاين كالمه تعرف معاين صفاته وأفعاله وأحكامه وألن معاين

جاء فيه السهل اللطيف والشديد العسوف واملرجو واملخوف، ألن من أوصافه الرمحة واللطف واالنتقام 
والبطش، فلما مل يصلح أن يعرفوه كعلمه بنفسه مل يصلح أن يعلم كنه كالمه إال هو، ويعرف كنه صفاته 

عرفهم ملعاين الصفات وأعرف العباد مبعاين األوصاف واألخالق إال هو، فأعلم اخللق ملعاين كالمه أ
وغوامض األحكام أعرفهم بسرائر اخلطاب ووجه احلروف ومعاين باطن الكالم، وأحقهم بذلك أخشاهم 

أحسن الناس صوتاً بالقرآن : له أقرم منه، وأقرم منه من خصه بأثرته ومشله بعنايته، فقد جاء يف اخلرب
أيت أنه خيشى اللّه، وال خيشاه حىت يعرفه، وال يعرفه حىت يعامله وال يعامله حىت يقربه، وال من إذا قرأ ر

يقربه حىت يعين به، وينظر إليه، فعندها يعرف سر اخلطاب ويطلع على باطن الكتاب، فإذا سجد العبد 
ذلك فعل العلماء سجود القرآن فليدع يف سجدته مبعاين اآلية من اخلري وليستعذ من معاين شرها فإن 

خروا سجداً وسبحوا ": بالقرآن واللّه حيب ذلك، ولتلك املعاين أسجدهم له مثل أن يقرأ قوله عز وجلّ
، فيقول اللّهم اجعلين من الساجدين لوجهك املسبحني 15: السجدة"ِبحمِد ربهم وهم الَ يستكِْبرونَ

: كربين عن أمرك أو على أوليائك، ومثل هذا قوله عز وجلّحبمدك وأعوذ بك أن أكون من املست

اللّهم اجعلين من الباكني إليك : ، فليقل109: اإلسراء"ويِخرونَ ِلَألذْقَاِن يبكُونَ ويزيدهم خشوعاً"
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 اخلاشعني لك وعلى هذه املعاين وحنوها وليكن القرآن هو علمه وعمله وذكره ودعاؤه ومهّه وشغله فعنه

يسأل وعليه يثاب ومقامه منه وذكره فيه وأحواله فيه جمموع له ذلك كله فيه، فبكالمه عرفه العارفون 
ومبخاطبته شهد أوصافه املوقنون فعلومهم من كالمه ومواجيدهم عن علومهم ومشاهدم عن معاين 

م راٍض ومنه فمنه كال: أوصافه وكالمهم عن مشاهدم ألن ضروب الكالم عن اللّه هي معاين الصفات
كالم غضبان ومنه كالم منعم وكالم منتقم وكالم جبار متكبر وحنان متعطّف، فإذا كان العبد من أهل 

العلم باللّه والفهم عنه والسمع من اللّه عز وجلّ واملشاهدة له شهد ما غاب عن غريه وأبصر ما عمي عنه 
 وقال عز 39-38: احلاقة"وما الَ تبِصرونَ" "تبِصرونَفَالَ أُقِْسم ِبما ": سواه، وقد قال سبحانه وتعاىل

 معناه يف الفهم أعربوا إيلّ فقد أبصرمت فالتاء قد تكون مبعىن تاء 2: احلشر"فَاعتِبروا يا أُويل اَألبصاِر": وجلّ
عربوا بقواهم التفعل تدخل للتحقيق والوصول بالوصف واملبالغة يف الفعل فلما أعطاهم األيدي واألبصار 

إىل ما أبصروا ففروا إىل اللّه عز وجلّ من اخللق حني ذكروه مبا خلق فخرجوا على معيار حسن االبتالء 
وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجيِن ": ومل ينقصهم البالء شيئاً فكانوا كما أخربوا كالذي أمر يف قوله عز وجلّ

 51: الذاريات"والَ تجعلُوا مع اللّه ِإهلاً آخر": ، ففروا إىل اللّه مث قال49: الذاريات"لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

فكانوا هم املوحدون املخلصون له وكان هو املنفرد املستخلص هلم مث جاوزوا التذكرة باألشياء إليه 
 يعبدوا إال إياه فذكروه عنده به، فحينئذ هربوا إليه منه حني هللوه به فلم يتأهلوا إىل ما سواه كما مل

وكذلك رأيتها يف مصحف عبد اللّه ففروا إىل اللّه منه إين لكم منه نذير مبني، ويف اخلرب عن ابن مسعود 
وبعض الرواة يرفعه وقد روينا مسنداً من طريق وهو خصوص العارفني من احملبني واخلالصني اطلعوا على 

لقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً فنقول فظهره ألهل السر وأوقفوا على اخلرب فكانوا مقربني شاهدين أن ل
العربية وباطنه ألهل اليقني وحده ألهل الظاهر ومطلعة ألهل األشراف وهم العارفون احملبون واخلائفون 

     اطلعوا على لطف 

وا املطلع بعد أن خافوا هول املطلع فأودعوا السر عند مقام أمني وأوقفوا على اخلرب يف حال مكني فكان
يرى الشاهد ما ال يرى الغائب فمن : لديه مقربني إذ كانوا به شاهدين، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

حضر شهد ومن شهد وجد ومن وجد وحد ومن وحد عزز ومن غاب عمي ومن عمي فقد ومن فقد 
 "ا وكَذِلك الْيوم تنسىكَذِلك أَتتك آياتنا فَنسيته": نسي ومن نسي فقد نسي وقد قال اللّه عز وجلّ

 أي تركتها فلم تعبأ ا ومل تنظر إليها وهكذا اليوم تترك فال ينظر إليك برمحة وال تكلم بلطف 126:طه
  .وال تزلف بقرب

السابع عشر الفصل   
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  كتاب ذكر نوع من المفصل والموصل من الكالم

  ن القرآن وفيه مدح العالمين وذم الغافلين عنه وتفسيرالغريب والمشكل م

    

باختصار األصول الدالة على املعىن فأما ظاهر الكالم فعلى معنيني عجيبني وهو جممل خمتصر وموصل 
 106: األنبياء"إنَّ يف هذاَ لَبالغاً ِلقَوٍم عاِبدين": مكرر فإمجاله واختصاره للبالغة واإلجياز قال تعاىل

 "ولَقَد وصلْنا لَهم الْقَولَ لَعلَّهم يتذَكَّرون": ومكرره وتفصيله لإلفهام والتذكار، قال اللّه تعاىل

آلرِكتاب أُحِكمت آياته ثُم فُصلَت ِمن ": ، وقال عز وجلّ يف املبهم امل والتوحيد املفصل51:القصص
اسم وهو الرمحن مث  فهذه ثالثة أمساء اللّه لطيف رحيم وقيل بل هي حروف من 1: هود"لَدنْ حكيٍم خبٍري

أظهر السبب فقال كتاب أحكمت آياته يعين بالتوحيد مث فصلت أي بالوعد والوعيد مث قال من لدن 
حكيم أي لألحكام خبري أي باألحكام خبري بالتفصيل للحالل واحلرام أال تعبدوا إال اللّه هذا هو التوحيد 

: الذي أعمله فمن املختصر لإلجياز قوله تعاىلالذي أحكمه أنين لكم منه نذير وبشري هذا الوعد والوعيد 

، ففي هذا خمتصر وحمذوفان فاملضمر قوله مبصرة 59: اإلسراء"وآتينا ثَمود الناقَةَ مبِصرةً فَظَلَموا ِبها"
املعىن آية مبصرة فأضمر وحمذوفاه قوله فظلموا ا املعىن ظلموا أنفسهم بالتكذيب ا فاختصرت كلمتان 

 اخلواء اخلالء والعروش السقوف 259: البقرة"وِهي خاويةٌ على عروِشها": كلمتني لإلجياز ومثله قولهمن 
وهو مجع عرش فكيف تكون خاوية من العروش والعروش موجودة فيها، فهذا من املختصر احملذوف 

ولِكن الِْبر من آمن باللِّه ": ومعناه وهي خاوية من مثرها أو من أهلها واقعة على عروشها ومثله قوله تعاىل
، حذف الفعل وأقيم االسم مقامه فاملعىن فيه ولكن الرب بر من آمن باللّه وقد 177: البقرة"والْيوِم اآلِخِر

يكون من املبدل فيكون احملذوف هو اسم أبدل الفعل مكانه ولكن الرب من آمن باللّه فلما كان الرب وصفه 
 أي حب العجل، 93: البقرة"وأُشِربوا يف قُلُوِبِهِم الِعجلَ": ل معىن األول قوله عز وجلّأقيم مكانه وممث

، ومل يذكر قتله واملعىن بغري نفس 74: الكهف"أَقَتلْت نفْساً زِكيةً ِبغيِر نفٍْس": ومن ذلك قوله عز وجلّ
اد يف األرض أضمر قوله بغري نفس قتلها أو قتلها فحذف الفعل ومثله أنه من قتل نفساً بغري نفس أو فس

 آل "من ِفي السمواِت واألرض": بغري فساد يف األرض فاكتفى عنه بذكر غري األوىل وكذلك قوله
 هو متصل بقوله 7: التني"فَما يكَذِّبك بعد ِبالِديِن":  معناه ومن يف األرض وكذلك قوله83:عمران
 وفصل بينهما النعت واالستثناء واملعىن فما 4: التني"ا اإلنسانَ ِفي أحسِن تقْوٍميلَقَد خلَقْن": سبحانه

يكذبك بعد هذا البيان أيها اإلنسان بالديانة فأي شيء حيملك على التكذيب بأن تدين اللّّه تعاىل وهو 
 املعىن 75: اإلسراء"ف املَماِتإذاً ألذَقناك ِضعف احلَياِة وِضع": أحكم احلاكمني ومن املبدل املضمر أيضاً
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ضعف عذاب األحياء وضعف عذاب املوتى فأضمر ذكر العذاب وأبدل األحياء واملوتى بذكر احلياة فأقام 
الوصف مقام االسم، ويصلح أيضاً أن يترك الوصف على لفظه ويضمر أهل فيكون ضعف عذاب أهل 

وسئَِل القريةَ اليت كُنا ": رية وذكر العري فقالاحلياة وضعف عذاب أهل املمات كما أضمر أهل يف ذكر الق
واسأل أهل القرية وأسأل أهل العري، ومن هذا املعىن قوله :  واملعىن82: يوسف"ِفيها والعير اليت أقبلْنا فيها

ه  هو من املبدل املضمر، فمبدله ثقلت ومعنا187: األعراف"ثَقُلَت يف السمواِت و اَألرِض": تعاىل
خفيت، أبدل بداللة املعىن عليه ألن الشيء إذا خفي علمه ثقل وكذلك قوله يف السموات معناه على 

 ومضمر أهل واملعىن خفيت على أهل السموات وأهل األرض ال تأتيكم إال بغتة يعين فجأة، ومنه قوله عز
؛ ومضمره ال اليت هي  فيه مضمر وحمذوف، فمحذوفه تزال85: يوسف"تفْتؤا تذْكُر يوسف": وجلّ

قالوا تاللّّه ال تزال تفتؤا تذكر يوسف فأضمرت ال وأبدلت تزال بقوله تفتؤا وهي : جواب القسم، واملعىن
  .من خمتصر الكالم وفصيحه وبليغه وهي لغة لبعض العرب ويف القرآن من كل لغة

    

بدلُوا ِنعمت اللّه ":  وقوله سبحانه82: الواقعة"بونوتجعلُونَ ِرزقَكُم أَنكُم تكَذِّ": ومن هذا قوله عز وجلّ
 معناه جتعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وكذلك بدلوا شكر نعمة اللّه كفراً ا 28: إبراهيم"كُفْراً

اه أهل قرية مثل  معن48: احلج"وكَأين ِمن قَريٍة أملَيت لَها": 45: احلج"فَكَأين ِمن قَريٍة أهلَكْناها"ومثله 
 املعىن أهل العري والعري هي اإلبل اهولة وهذا الذي تسميه النحويون 82: يوسف"وسئَِل العير": قوله

 معناه للطريقة اليت هي أقوم، ومثل 9: اإلسراء"إنَّ هذَ القُرآنَ يهِدي ِللًَّيت ِهي أَقْوم": ااز، وهكذا قوله
 أي يقولوا الكلمة اليت هي أحسن 53: اإلسراء"لْ ِلعبادي يقُولُوا الَّيت ِهي أَحسنوقُ": هذا قوله عز وجلّ

 أي بالكلمة أو بالفعلة اليت هي أحسن 96: املؤمنون"ادفَع ِبالَّيت ِهيَ  أَحسن السيئَةَ": ومثل هذا قوله
 أي الكلمة احلسىن والوجه اآلخر أن 101:بياء األن"ِإنَّ الذين سبقَت لَهم ِمنا الْحسنى": ومثل قوله

 أي على عهد ملك 102: البقرة"على ملِْك سلَيمانَ": احلسىن اسم ال نعت فمعناه اجلنة وهكذا قوله
 أي على ألسنة 194: آل عمران"وآِتنا ما وعدتنا على رسِلك": سليمان فأضمر قوله عهد، ومثل قوله

 أضمر 63: سورة الكهف"وما أَنساِنيه إالّ الشيطَانُ": من املكنى املضمر قوله تعاىلرسلك فأضمر ألسنة و
إنا ": احلوت وذكره واسم موسى لالختصار واملعىن، وما أنساين ذكر احلوت لك إال الشيطان ومثله قوله

حتى توارت ":  يتقدم له ذكر وكذلك قوله أي أنزلنا القرآن فكني عنه ومل1: القدر"أَنزلْناه يف لَيلَِة الْقَدِر
 يعين توارت الشمس حبجاب الليل فكني عنها ومل جيِر هلا ذكر ومثله وقوله عز 32: ص"ِبالِْحجاِب

 أي الكلمة الطيبة أو الفعلة اليت هي أحسن ومبعناه قوله 35: فصلت"وما يلَقَّاها إالَّ الَّذين صبروا": وجلّ
 يعين كلمة الزهد يف الدنيا ومقالة الترغيب والرغبة يف 80: القصص"والَ يلَقَّاها إالَّ الصابرون": تعاىل



ابو طالب املكي- قوت القلوب  82  

 أي هذه املقالة ومن املبدل املختصر 80: القصص"ويلَكُم ثَواب اللّه خير": اآلخرة عائد على قوله تعاىل
 معناه محلته العزة على اإلمث أي محله 206: البقرة"ته الِْعزةُ باِإلثْموِإذَا ِقيلَ لَه اتِق اللّه أَخذَ": قوله عز وجلّ

  .التعزز واألنفة على اإلمث ومل يبال فأخذته مبعىن محلته باإلمث مبعىن على اإلمث

 أي  أي ال حتمله سنة وال نوم ألن السنة حتمل العبد255: البقرة"الَ تأْخذُه ِسنةٌ والَ نوم": ومن هذا قوله
 13: احلج"يدعوا لَمن ضره أَقْرب ِمن نفْعِِِه": تذهب به عن التيقظ ومن املنقول املنقلب قوله عز وجلّ

 معناه لتنوء 76: القصص"لَتنوأُ ِبالعصبة": الالم يف ملن منقولة واملعىن يدعو من لضره أقرب من نفعه ومثله
 سالم على آل ياسني وهو مما 2: التني"وطُوٍر ِسِنني": ليهم ومثله قولهالعصبة ا أي لتثقل حبملها لثقلها ع

قلب امسه الزدواج الكلم املعىن طورسينا وسالم على الياسني قيل إدريس ألن يف حرف ابن مسعود سالم 
على إدريس وحنوه جعلوا القرآن عضني أي أعضاء كأم عضوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ومبعناه 

القردة واخلنازير وعبد الطاغوت املعين وجعل منهم عبد الطاغوت ويصلح أن يكون معطوفاً وجعل منهم 
 ومن قرأ الطاغوت 60: املائدة"عبد الطَّاغُوت"، ومن 60 املائدة "من لَعنه اللّه وغَِضب علَيِه": على قوله

اد وفيه مخس لغات أخرى عباد بالكسر فإنه جيعل عبد أمساً وأضافه إىل الطاغوت مبعىن وعبدة وعب
الطاغوت وعبد الطاغوت وعبدة الطاغوت وعباد الطاغوت وعبد الطاغوت، وأما عبد الطاغوت نصباً 

 سورة "أَالَ إنَّ عاداً كَفَروا ربهم": فهو مبعىن الفعل من العبادة ومن املضمر املختصر أيضاً قوله عز وجلّ
مة رم كفروا توحيد رم فأضمر لالختصار وانتصاب االسم  ضمريه إحدى كلمتني كفروا نع60:هود

لسقوط اخلافض وفيها وجه غريب إالّ أنه حممول على املعىن ألنه أي غطوا رم التغطية أي غطوا آياته 
وما دعا إليه من احلق واملعىن كفرهم أي غطى عليهم مبا غطوا رم هكذا حقيقة يف التوحيد إذ األولية يف 

  . اللبس التغطية9: األنعام"ولَلَبسنا علَيِهم ما يلِْبسونَ":  وهم ثوان فيما بعد فهو مبعىن قولهكل فعل منه

    

، ما نعبدهم مضمره يقولون ما نعبدهم 41: العنكبوت"الَّذين اتخذُوا ِمن دوِن اللّه أَوِلياًء": ومنه قوله
فَماِل هؤالَء الْقَوِم ": إنا ملغرمون وعلى هذا املعىن وجه قولهومثله فظلتم تفكرون إنا ملغرمون أي يقولون 

 ما أصابك من حسنة فمن اللّه وما أصابك من سيئة فمن نفسك، 78: النساء"ال يكَادونَ يفْقَهون حِديثاً
 ما أصابك على معىن اإلخبار عنهم والذم هلم فهلكت بذلك القدرية جلهلهم بعلم: املعىن فيه يقولون

العربية فظنوا أنه ابتداء شرع وبيان من اللّه عز وجلّ وقد أحكم اللّه عز وجلّ ابتداء شرعه وبيانه بأول 
، وقد كان ابن عباس يقول إذا اشتبه عليكم شيء من 78: النساء"قُلْ كُلٌّ ِمن ِعنِد اللّه": اآلية يف قوله

فيعيا بوجهها فيكفره وقرأا يف مصحف عبد اللّه القرآن فالتمسوه يف كالم العرب فإن الرجل يتلو اآلية 
بن مسعود فما هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً قالوا ما أصابك من حسنة فهذا كما أنبأتك وقد 
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رأيت يف مصحف عبد اللّه والذين اختذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم فهذا من ذلك، ومن املضمر 
 ليس أنه جيعل من البشر 60: الزخرف"ُء لَجعلْنا ِمنكُم مالِئكَةً يف اَألرِض يخلُفُونَولَو نشا": قوله تعاىل

 مالئكة ولكن معناه جلعلنا بدالً منكم مالئكة ويصلح جلعلنا بدلكم مبعىن منكم، ومن املبدل له قوله عز
ىن وهم ا سابقون ألم لو سبقوها  الالم بدل من الباء املع61: املؤمنون"وهم لَها ساِبقُونَ": وجلّ

، أي 143: األعراف"فَلَما تجلَّى ربه ِللْجبِل": لفاتتهم، وعلى هذا املعىن قال بعضهم إن قوله عز وجلّ
باجلبل كان اجلبل حجاباً ملوسى فكشفه عنه فتجلّى به كما قال من الشجرة أن يا موسى إنين أنا اللّه 

 71: طه"وُألصلِّبنكُم يف جذُوِع النخِل": وسى كلمه اللّه عز وجلّ منها ومثلهفكانت الشجرة وجهة مل

:  معناه أي مع القوم ومبعناه94: املؤمنون"فَال تجعلْين ِفي القَوِم الظَّاِلمني": معناه على جذوع، وكذلك

 67: املؤمنون"مستكْربين ِبِه": كذلك قوله أي عليه ويصلح به و38: الطور"أم لَهم سلَّم يستِمعونَ فيه"

 أي سل عنه، فحروف 59: الفرقان"فَاسألْ ِبِه خبرياً": أي عنه يعين عن القرآن، فعلى هذا جماز قوله تعاىل
:  أي فيه يعين يف اليوم مثله18: املزمل"السماُء منفَِطر بِه": العوامل يقوم بعضها مقام بعض، ومثله قوله

 معناه وال الذين ظلموا فأبدلت إال بقوله 150: البقرة"الَّ يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌْ إالَّ الَّذين ظَلَموالَِئ"
 "فَال تخشوهم": وال جيوز أن تكون إال مستأنفة مبعىن لكن الذين ظلموا متصلة خبربها من قوله

، أي لكن من 11-10: النمل"ِإالَّ من ظَلَم" " الْمرسلُونَالَ يخاف لَدي":  فهو مبعىن قوله150:البقرة
والَ تأْكُلُوا أَموالَهم إىل ": ظلم مث بدل حسناً بعد سوء فيكون مبتدأ لذكر خربها بعد ومبعناه قوله تعاىل

 أي مع املرافق ألا 6:ائدة امل"وأَيِديكُم إىل الْمراِفِق": ، أي مع أموالكم وكذلك قوله2: النساء"أَمواِلكُم
داخلة يف الغسل واحلروف العوامل تنوب بعضها عن بعض ولو أظهر مثل هذا املضمر ووصل مثل هذا 

  .احملذوف لكانت القراءة ضعيفة

    

 ِإنْ وما يتبع الَّذين يدعونَ ِمن دوِن اللّه شركَاَء": ومن املوصول املكرر للبيان والتوكيد قوله عز وجلّ
ونَ ِإالَّ الظَّنِبعتونَ":  قوله له66:  يونس"يِبعته للتوكيد واإلفهام كأنه ملا طال 66: يونس"إنْ يمردود رد 

 أي 66: يونس"ِإالَّ الظَّن"الكالم أعيد ليقرب من الفهم واملعىن ما يتبع الذين يدعون من دون اللّه شركاء 
ني وحنوه من املكرر املؤكد قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين أتباعهم الشركاء ظن منهم غري يق

استضعفوا ملن آمن منهم اختصاره الذين استكربوا ملن آمن من الذين استضعفوا فلما قدم الذين استضعفوا 
وهم إالَّ آلَ لُوٍط إنا لَمنج": وكان املراد بعضهم كرر املراد بإعادة ذكر من آمن منهم للبيان ومثله

عنيم59: احلجر"أج "هأَترفأدخل االستثناء على االستثناء وهو يطول يف كالمهم 60: احلجر" إالَّ ام ،
ألنه أراد بالنجاة بعض اآلل فلما أمجلهم أخرج مستثىن من مستثىن ويف هذا دليل أن األزواج من اآلل ألنه 
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، خمتصره 19: القصص"فَلَما أَنْ أَراد أَنْ يبِطش": استثىن امرأته من آله ومن املكرر للتوكيد قوله تعاىل
فلما أراد يبطش وقد قيل أن هذا من املختصر املضمر مما أضمر فيه االسم وحذف منه الفعل وهو غريب، 

 فلم يفعلْ، 19: القصص"ِبالَّذي هو عدو لَهما": فيكون تقديره فلما أن أراد اإلسرائيلي أن يبطش موسى
 فهذا حينئذ من أخصر الكالم وأوجزه ومن املكرر املؤكد 19: القصص"لَ يا موسى أتِريد أَنْ تقْتلَِنيقَا"

 21: غافر"فَينظُر كَيف كان عاِقبةُ الَّذين كَانوا ِمن قَبِلِهم كَانوا هم أَشد ِمنهم قُوةً": قوله عز وجلّ

 عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة فوصل مبن ووكد فكان مفهومه وجائزه فينظروا كيف كان
هم أشد، وقراءا يف مصحف ابن مسعود عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد قوة ليس فيها كانوا وال قوله 

، هذا 33: الزخرف" ِفضٍةلَجعلْنا ِلمن يكْفُر ِبالرحمِن ِلبيوِتِهم سقُفاً ِمن": هم ومبعناه وإن قصر قوله تعاىل
مما طول للبيان واملعىن جلعلنا البيوت من يكفر بالرمحن فلما قدم من وهي أمساء من يكفر أعيد ذكر 

ضرب اللّه مثَالً عبداً مملوكاً الَ يقِْدر على ": البيوت مؤخراً ومن املكين املبهم املشتبه قوله عز وجلّ
وضرب اللّه مثَالً رجلَيِن ":  هذا املوضع اإلنفاق مما رزق اللّه وقوله تعاىل الشيء يف75: النحل"شيءٍٍ

، فالشيء يف هذا املوضع األمر بالعدل واالستقامة على 76: النحل"أَحدهما أَبكَم الَ يقِْدر على شيٍء
 الشيء يف هذا املوضع وصف 70: الكهف"فَِإنْ اتبعتِني فَال تسئَلْين عن شيٍء": اهلدى وكذلك قوله

خمصوص من وصف الربوبية من العلم الذي علمه اخلضر عليه السالم من لدنه ال يصلح أن يسأل عنه 
ضرب ال يصلح أن يبتدأ به حىت يسأل عنه : حىت يبتدئ به فلذلك كين عنه وكذلك العلم على ضربني
 وعلم ال ينبغي أن يسأل عنه من معىن صفات وهو مما ال يضيق علمه فلذلك وسع جهله وحسن كتمه،

التوحيد ونعوت الوحدانية ال يوكل إىل العقول بل خيص ا املراد احملمول فعلم اخلضر الذي شرط على 
: موسى عليهما السالم أن ال يسأل عنه حىت يبادئه به من هذا النوع واللّه غالب على أمره وقوله عز وجلّ

"غَي ِلقُوا ِمنخ ٍءأَمييعين اللّه تعاىل أي كيف يكون خلق من غري خالق، ففي وجودهم 35: الطور"ِر ش 
ثبوت خالق فهم داللة عليه أنه خلقهم، وروينا ذلك عن ابن عباس وعن زيد بن علي رضي اللّه عنهما 

ق ، أي من غري رب كيف يكون خلق من غري خال76: النحل"ِمن غَيِر شيٍء": قاال يف قوله عز وجلّ
 فالبعض األول املفضل يف الرزق 71: النحل"واللّه فَضلَ بعضكُم على بعٍض يف الرزِق": وقوله عز وجلّ

 "وقَالَ قَرينه هذَا ما لَدي عتيد": هم األحرار والبعض اآلخر املفضول هم املماليك ومثله قوله تعاىل

قَالَ قَرينه ":  ما عنده مما علمه من فعله، وقوله عز وجلّ قرنه هذا هو امللك املوكل بعلمه أحضر23:ق
هيتا أَطْغا منبقرينه هذا هو شيطانه املقرون به ومثله قوله تعاىل27: ق"ر  :" ثُم ييف الْغ مهوندمي مهانوِإخو

طني واهلاء وامليم املتصلة ِبيمدونَ أمساء  اهلاء وامليم املتصلة بإخوان أمساء الشيا202: األعراف"الَ يقْصِِرونَ
    املشركني أي 
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: الشياطني إخوان املشركني ميدون املشركني يف الغي وال يقصرون عنهم يف اإلمداد ومبعىن هذا قوله تعاىل

 اهلاء األوىل املتصلة ِبيتولَّونَ كناية 100: النحل"إنما سلْطَانه علَى الَّذين يتولَّونه و الَّْذين هم ِبِه مشِركُونَ"
عن إبليس واهلاء املتصلة بالباء من قوله هم به هي اسم اللّه عز وجلّ وقد قيل أيضاً إا عائدة على إبليس 

 وجلّ ومثل هذا قوله عز أيضاً فيكون املعىن هم به قد أشركوا يف التوحيد أي أشركوه بعبادة اللّه عز
، اهلاء األوىل كناية عن احلوافر وهن املوريات 5-4: العاديات"فَوسطْن ِبِه جمعاً" "نَ ِبِه نقْعاًفَأَثَر": وجلّ

قدحاً يعين اخليل تقدح حبوافرها فتوري النار فأثرن به أي باحلوافر النقع يعين التراب واهلاء الثانية كناية 
 صبحاً وسطن مجع املشركني أغاروا عليهم عن اإلغارة فوسطن أي توسطن به باإلغارة وهن املغريات

 "فَأَنزلْنا ِبِه الْماَء فَأَخرجنا ِبِه ِمن كُلِّ الثَّمرات": جبمعهم واملشركون غارون وذا املعىن قوله عز وجلّ

ىن  اهلاء األوىل عائدة على السحاب أي أنزلنا بالسحابة املاء ويف قوله به مبدل ومكىن، فاملك57:األعراف
 "يشرب ِبها ِعباد اللِّه": هو ما ذكرناه من أمساء السحاب واملبدل أن به مبعىن منه ومثل هذا قوله

 يعين 14: النبأ"وأَنزلْنا ِمن الْمعِصراِت ماًء ثَجاجاً":  أي منها وهو صريح قوله يف املفسر6:اإلنسان
 وقوله يف اهلاء الثانية أخرجنا به من كل الثمرات 57: األعراف"سقْناه ِلبلٍَد ميٍت": السحاب وهو قوله

يعين باملاء فجمع بني اسم السحاب واملاء باهلاء فأشكل ومن البيان الثاين والثالث للخطاب امل قوله 
ر رمضان  فلم يفهم إال أن القرآن أنزل يف شه185: البقرة"شهر رمضانَ الَّذي أُنِزلَ فيِه الْقُرآن": تعاىل

، فلم يفهم منه 3: الدخان"إنا أَنزلْناه يف لَيلٍَة مباركٍَة": ومل يدر أاراً أنزل فيه أو ليالً، فقال يف البيان الثاين
 "إنا أَنزلْناه يف لَيلَِة الْقَدِر": إال أنه أنزل منه ليالً يف ليلة مباركة ومل يدر أي ليلة هي فقال يف البيان الثالث

  .22: يوسف"ولَما بلَغَ أَشده واستوى آتيناه":  فهذا غاية البيان ومبعناه قوله تعاىل1:القدر

    

حتى إذَا بلَغَ ": فهذا البيان األول زيادة على األشد وهو الوصف إالّ أنه غري مفسر مث قال يف البيان الثاين
، ففسر األشد باألربعني إذا كانت الواو للمدح والوصف يف أحد 15: األحقاف"أَشده وبلَغَ أَربعني سنةً

 معناه أن الناس لفي 2-1: العصر"إنَّ اإلنسانَ لَفي خسٍر" "والْعصِر": الوجهني ومعناه اجلمع قوله تعاىل
ىن مجاعة من واحد  وال يستث96: مرمي"إنَّ الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت": خسر أي لفي خسران لقوله

يا أيها اإلنسانُ ": وإمنا يستثىن مجاعة من مجاعة أكثر منهم وإمنا وحد االسم للجنس وكذلك قوله تعاىل
:  معناه يا أيها الناس إنكم كادحون دل عليه قوله عز وجل6ّ: االنشقاق"إنك كَاِدح إىل ربك كَدحاً

"ِبي هابِكت أُوِتي نا مِره" 7: االنشقاق"ِميِنِهفَأماَء ظَهرو هابأُوِتي ِكت نا مأموإمنا وحد 10: االنشقاق"و 
 72: األحزاب"وحملَها اإلنسانُ إنه كَانَ ظَلُوماً جهوالً": النعت لتوحيد االسم وكذلك قوله عز وجلّ

ِليعذِّب اللّه الْمناِفقني و الْمناِفقَاِت ": معناه محلها الناس كلهم وهذا أحب الوجهني إيلّ لقوله عز وجلّ
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و إنا إذَا أَذَقْنا اإلنسانَ منا رحمةً فَِرح ":  ومثله قوله عز وجل73ّ: األحزاب"والْمشِركني والْمشِركَاِت
 وحد نعته دل عليه قوله  معناه وإنا إذا أذقنا الناس منا رمحة فرحوا ا فلما وحد االسم48: الشورى"ِبها

 فأظهر اجلمع ومن اجلمع املراد به الواحد قوله 48: الشورى"وإنْ تِصبهم سيئَةٌ ِبما قَدمت أَيديِهم": تعاىل
 يعين نوحاً وحده ألنه مل يرسل إىل قوم نوح غريه 105: الشعراء"كَذَّبت قَوم نوٍح الْمرسلني": عز وجل

، فوحد اجلمع ومثله فما أوجفتم عليه من 106: الشعراء"إذْ قَالَ لَهم أَخوهم نوح": له تعاىلودلّ عليه قو
خيل وال ركاب ولكن اللّه يسلط رسله على من يشاء يعين بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم وحده يوم 

 يعين 57: غافر"أَكْبر ِمن خلِْق الناِسلَخلْق السمواِت و اَألرِض ": خيرب ومن اجلمع املكين قوله عز وجلّ
الَّذين قَالَ ": يف هذا املوضع الدجال ونزل ذلك يف الذكر الدجال واستعظامهم لوصفه وكذلك قوله تعاىل

وا لَكُمعمج قَد اسإنَّ الن اسالن ميعين رجالً واحداً قاله هلم وهو عروة بن مسعود 173: آل عمران"لَه 
ي، فجمع لفظه ألجل جنسه والعرب جتمع الواحد للجنس، وكذلك قيل يف أحد الوجوه إن قوله عز الثقف
 يعين آدم صلى اهللا عليه وسلم وحده وهو أول 199: البقرة"ثُم أَفيضوا ِمن حيثُ أَفَاض الناس": وجلّ

سلف من حيث أفاض آدم من طاف بالبيت وأتاه جربيل وأشعر له املناسك وقد قرأت يف بعض حروف ال
من كَفَر ": فهذا شاهد له ومن املقدم واملؤخر حلسن تأليف الكلم ومزيد البيان واإلظهار قوله عز وجلّ

 106: النحل"باللّه ِمن بعِد إمياِنِه إالَّ من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن باِإلميان ولِكن من شرح ِبالكُفِْر صدراً

اره ومؤخره من كفر باللّه بعد إميانه وشرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اللّه إال من أكره وقلبه اختص
مطمئن باإلميان ولكن وكد بقوله ولكن من شرح بالكفر صدراً ملا استثىن املكره وقلبه مطمئن بإميان ومل 

 فيتوهم انه خربه وجعل 106: النحل"ِهفَعلَيِهم غَضب ِمن اللّ": جيعل املكره آخر الكالم لئال يليه قوله
آخر الكالم فعليهم غضب من اللّه وهو يف املعىن مقدم خرب األول من قوله من كفر باللّه من بعد إميانه 

 ألنه من وصفهم 107: النحل"ذِلك بأَنهم استحبوا احلياةَ الدنيا علَى اآلِخرِة": فأخر ليليه قوله تعاىل
 "وقيِلِه يا رب إنَّ هؤالَِء قَوم": ا أحسن يف تأليف الكالم وسياق املعىن وكذلك قوله تعاىلفيكون هذ

، هذا من املعطوف املضمر ومن املقدم واملؤخر فعاطفه قوله وعنده علم الساعة وضمريه 88:الزخرف
كسر الالم فأما من قوله وعلم قيله واملعىن وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب هذا على حرف من 

نصبها فإنه مقدم أيضاً وحممول على أن املعىن أي وعنده علم الساعة ويعلم قيله يا رب، فأما من رفع 
 أي قوله 89: الزخرف"فَاصفَح عنهم": الالم فقرأ وقيله فتكون مستأنفة على اخلرب وجواا الفاء من قوله

    ون الواو يف قوله إن هؤالء قوم ال يؤمنون فاصفح عنهم، وقد تك

وقيله للجمع مضمومة إىل علم الساعة واملعىن وعنده علم الساعة وعنده قيله يا رب مجع بينهما بعند فهذا 
فَاِلق اإلصباِح وجعلَ اللَّيلَ ": جماز هذه املقارى الثالث يف العربية ومما محل على املعىن قوله عز وجلّ
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 فلو مل حيمل على املعىن لكانت الشمس 96: األنعام"الشمس والْقَمر حسباناًو": مث قال96: األنعام"سكَناً
والقمر خفضاً إتباعاً للفظ قوله فالق وجاعل ولكن معناه وجعل الشمس والقمر حسباناً وهي على قراءة 

 "كُم وأَرجلَكُموامسحوا ِبرؤوِس": من قرأ وجعل الليل سكناً متبعة جلعل ظاهر أو مبعناه قوله تعاىل

فاغِْسلُوا وجوهكُم ":  يف قراءة من نصب الالم حمموالً على معىن الغسل من قوله عز وجل6ّ:املائدة
كُمِديوجل6ّ: املائدة"وأَي أيضاً، ومن قرأ وأرجلكم خفضاً محله على اتباع اإلعراب من قوله عز  :

"لَكُمجأَرو وِسكُمؤتبع اإلعراب باإلعراب قبله ألن مذهبه الغسل ال املسح واختيارنا  فأ6: املائدة"ِبر
نصب الالم يف املقروء على نصب الغسل واتباع الوجه واليدين إال أنه روي عن ابن عباس وأنس بن 

مالك نزل القرآن بغسلني ومسحني وسن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم غسل األقدام فنحن نفعل كما 
  .فعل

    

وجلّوقوله عز  :"ىمسلٌ مأَجلَكَانَ ِلِزاماً و كبر ِمن قَتبةٌ سالَ كَِلملَومن املقدم واملؤخر، 129: طه"و 
فاملعىن فيه ولوال كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً وبه ارتفاع األجل ولوال ذلك لكان 

 187: األعراف"يسأَلُونك كَأَنك حِفي عنها": نصباً كاللزام فأخر لتحسني اللفظ ومبعناه قوله عز وجلّ

أَو ننِسها نأَِت خبيٍر ِمنها أَو ": املعىن يسألونك عنها كأنك حفي ا أي ضنني بعلمها ومثله قوله تعاىل
 قوله  أي نأت منها خبري فقدم خبري وأخر منها فأشكل ومن املؤخر بعد توسط الكالم106: البقرة"ِمثِْلها

يا ":  يف قراءة من وحد الفعل هو متصل بقوله عز وجل19ّ: االنشقاق"لَتركَبن طَبقاً عن طَبٍق": عز وجلّ
 لتركنب طبقاً عن طبق أي حاالً بعد حال يف 6: االنشقاق"أَيها اإلنسانُ إنك كَاِدح إىل ربك كَدحاً

ر وكذلك هو يف قراءة من مجع فقال لتركنب أيها الناس فيكون الربزخ فأخر األحوال للقرار يف الدا
اإلنسان يف معىن الناس كما ذكرناه آنفا، ويكون اجلمع عطفاً على املعىن وإمنا وحد للجنس فكأنه قال يا 

أيها الناس لتركنب طبقاً عن طبق فأخر هذا اخلرب ملا توسطه من الكالم املتصل بالقصة ومعناه التقدمي، 
إالَّ ":  وقوله83: النساء"ولَوالَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمته الَتبعتم الشيطَانَ": ا قوله عز وجلّومثل هذ

:  وآخر الكالم83: النساء"لَعِلمه الَّذين يستنِبطُونه ِمنهم إالَِ قَليالً":  هو متصل بقوله83: النساء"قَليالً

"الش متعبطَانَالََتوقد قيل إن قوله إال قليالً مستثىن من األول يف قوله83: النساء"ي ، :" ِمن رأَم ماَءهإذَا جو
 إالّ قليالً منهم ويف هذا بعد واألول أحب إيلّ، وعلى هذا املعىن 83: النساء"اَألمِن أَِو الْخوِف أَذاعوا ِبِه

ما ": هر بالسوء من القول إال من ظلم جعله متصالً بقوله تعاىلقرأ ابن عباس يف رواية عنه ال حيب اللّه اجل
متنآمو متكَرإنْ ش ذَاِبكُملُ اللّه ِبعفْعإال من ظلم وصار آخر الكالم ال حيب اللّه اجلهر 147: النساء"ي 

ياُء بعٍض إالَّ تفْعلُوه تكُن ِفتنةٌ و الَّذين كَفَروا بعضهم أَوِل": بالسوء من القول فاصالً ومثل هذا قوله تعاىل
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 72: األنفال"وإن استنصروكم يف الديِن فَعلَيكم النصر":  إمنا هو من صلة قوله73: األنفال"يف اَألرِض

  .إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض

    

 كما أخرجك ربك من بيتك باحلق 74:األنفال "لَهم مغِفرةٌ وِرزق كَرمي": وكذلك قوله يف أول السورة
 1: األنفال"قُِل اَألنفَالُ للّه والرسول": ليس هذا من صلة الكالم إمنا هو مقدم ومتصل يف املعىن بقوله

، أي فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راٍض بإخراجك 5: األنفال"كَما أَخرجك ربك ِمن بيِتك ِباحلَق"و
رهون فاعترض بينهما األمر بالتقوى واإلصالح والوصف حبقيقة اإلميان والصالح فأشكل فهمه، وهم كا

 إمنا 4: املمتحنة"حتى تؤِمنوا ِباللّه وحده إالّ قَولَ إبراهيم ألبيِه َألستغِفرنَّ لَك": وعلى هذا قوله عز وجلّ
سوةٌ حسنةٌ يف إبراهيم و الََّذين معه إالّ قَولَ إبراهيم َألِبيِه قَد كَانت لَكُم أُ": هو موصول بقوله تعاىل

ألستغفر :  ألا نزلت يف قوهلم فقد استغفر إبراهيم ألبيه وهو مشرك عند قوله4: املمتحنة"َألستغِفرنَّ لَك
القدوة يف إبراهيم يف هذا مث فهالّ نستغفر آلبائنا املشركني، فرتلت هذه اآلية ليستثين : لك ربي فقالوا

نزلت اآلية األخرى معذرة له أوعده إياه إىل أن علم موته على الكفر فقال وما كان استغفار إبراهيم ألبيه 
ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناً فَمِن اضطُر يف ": إال عن موعدة وعدها إياه اآلية، وكذلك قوله عز وجلّ

جتم رٍة غَيصمخةَ": ، وهذا متصل بقوله3: املائدة"اِنٍف إلثٍْممتاملَي كُملَيع مرإىل آخر 115: النحل"ح 
 يعين جماعة ومثل ما ذكرناه من علم القرآن كثري 3: املائدة"فَمن اضطُر يف مخمصٍة": احملرمات، مث قال

ا ذكرناه على حنوه ويتطرق به إىل مثله وإمنا نبهنا بيسري على كثري ودللنا بنكت على جم غفري ليستدل مب
وهذا كله على ضروب كالم العرب ومعاين استعماهلم ووجوه استحسام أنه يف كالمهم املطول للبيان 

واملختصر للحفظ واملقدم واملؤخر للتحسني وكله فصيح بليغ، ألن وصف البالغة عندهم رد الكثري املنثور 
مل وبسط القليل امل إىل املبثوث املفسر فاملقصر من الكالم عندهم مع احلاجة إىل املعاين إىل القليل ا

املتفرقة عجز واملطول منه مع االكتفاء باملعىن اجلامع منه عي، فلما خاطبهم بكالمهم أفهمهم بعقوهلم 
ومستعمالم ليحسن ذلك عندهم فيكون حجة عليهم من حيث يعقلون ألنه أمرهم مبا يعلمون وما 

ون حكمة منه ولطفاً، فذلك أيضاً على هذه املعاين يفهم اخلصوص من مكام ومشهدهم على يستحسن
علو مقامهم يف مكان ما أظهر هلم من العلم به ونصيب ما قسم هلم من العقل عنه، فهم متفاوتون يف 

األشهاد والفهوم حسب تفاوم يف األنصبة من العقول والعلوم إذ القرآن عموم وخصوص وحمكم 
ومتشابه وظاهر وباطن؛ فعمومه لعموم اخللق، وخصوصه خلصوصهم وظاهره ألهل الظاهر وباطنه ألهل 

  .الباطن واللّه واسع عليم
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فهدى اللّه الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فإذا صفا القلب بنور اليقني وأيد العقل بالتوفيق 
ه السر بالعكوف على اخلالق وخلت النفس من اهلوى سرت والتمكني وجترد اهلم من التعلق باخللق وتأل

الروح فجالت يف امللكوت األعلى كشف القلب بنور اليقني الثاقب ملكوت العرش عن معاين صفات 
موصوف وأحكام خالق مألوف وباطن أمساء معروف وغرائب علم رحيم رؤوف فشهد عن الكشف 

يتلُونه حق ِتالوِتِه أُولِئك يؤِمنونَ ": ن قال سبحانهأوصاف ماعرف فقام حينئذ بشهادة ما عرف فكان مم
، فحق التالوة للمؤمنني ألنه إذا أعطاه حقيقة من اإلميان أعطاه مثلها من معناه ومعدا 121: البقرة"ِبِه

حقيقة من مشاهدة، فكانت تالوته عن مشاهدة وكان مزيده عن معىن تالوته وكان ذلك على معيار 
، أولئك هم املؤمنون حقّاً 2: األنفال"وإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهم إمياناً": من إميانه كما قالحقيقة 

فَلَما ": فيكون العبد بوصف من نعت باحلضور واإلنذار وخص باملزيد واالستبشار يف قوله عز وجلّ
فَزادتهم ":  ويف قوله عز وجل29ّ: األحقاف"إىل قَوِمِهم منِذرينحضروه قَالُوا أَنِصتوا فَلَما قُِضي ولَّوا 

 ويكون من نعت من مدحه بالعلم وأثىن عليه بالرجاء وصفه باخلوف 124: التوبة"إمياناً وهم يستبِشرونَ
 " الَّذين يعلَمونَ والَّذين الَ يعلَمونَيحذَر اآلِخرةَ ويرجوا رحمةَ ربِه قُلْ هلْ يستِوي": يف قوله تعاىل

 فكان هذا من أهل اللّه وخاصته 16: السجدة"يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً": ، وقال عز وجل9ّ:الزمر
  .ومن حمبيه وخالصته

ابن مسعود كما روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أهل القرآن أهل اللّه وخاصته من خلقه وقال 
ال على أحدكم أن يسأل عن نفسه إال القرآن فإن كان حيب القرآن فهو حيب اللّه وإن مل يكن حيب 

القرآن فليس حيب اللّه وهذا كما قال ألنك إذا أحببت متكلماً أحببت كالمه وإذا كرهته كرهت مقاله، 
حب اللّه حب القرآن ومن عالمة من عالمة اإلميان حب اللّه عز وجلّ، ومن عالمة : وقال أبو حممد سهل

حب القرآن حب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وعالمة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم اتباعه، وعالمة 
كنت يف جدة إراديت قد هلجت بتالوة القرآن مث : اتباعه الزهد يف الدنيا، وحدثونا عن بعض املريدين قال

إن كنت حتبين فلم جفوت كتايب : هاتف من قبل اللّه عز وجلّرهقتين فترة فبقيت أياماً ال أقرأ فهتف يب 
أما ترى ما فيه من لطيف عتايب وقال بعض العارفني ال يكون املريد مريداً حىت جيد يف القرآن كل ما يريد 

ويعرف منه النقصان واملزيد ويستغين باملوىل عن العبيد وأقل ما قيل يف العلوم اليت حيويها القرآن من 
ظاهر، وباطن، : املعاين اموعة فيه أربعة وعشرون ألف علم ومثامنائة علم إذ لكل آية علوم أربعةظواهر 

وحد، ومطلع، وقد يقال إنه حيوي سبعة وسبعني ألف علم ومائتني من علوم إذ لكل كلمة علم وكل 
ن الفتاح علم وصف فكل كلمة تقتضي صفة وكل صفة موجبة أفعاالً حسنة وغريها على معانيها فسبحا

  .العليم
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الثامن عشر الفصل   

  كتاب ذكر الوصف المكروه من نعت الغافلين

    

فإذا خالف التايل هذا الوصف الذي شرحناه أو كان على ضد ذلك من السهو والغفلة والعمى واحلرية 
كون حمدثاً لنفسه مصغياً إىل هواه ووسوسة عدوه متومهاً للظنون عاكفاً على األماين حقت عليه أن ي

 يعين إال تالوة القرآن 78: البقرة"وِمنهم أُِميونَ الَ يعلَمونَ الِْكتاب إالّ أَماِني": مبعاين ما قال اللّه عز وجلّ
إن نظن إال : ال غري وإن هم إال يظنون فوصفهم بالظن وهو ضد اليقني، كما أخرب عن الظانني يف قوهلم

وكَأَين ِمن آيٍة يف السمواِت و اَألرِض يمرونَ علَيها وهم عنها ":  ما قالظناً وما حنن مبستيقنني ومبعىن
، فالقرآن من أجل آيات األرضني والسموات الدالة على فاطرمها ومرتله، وكان 105: يوسف"معِرضونَ

نحن ":  لغريه أن يقول تعاىليوصف من يهدده بعلمه فيه عند استماعه لكالمه العزيز متهاوناً به مناجياً
، ومبثل من يسمع وقلبه مشغول 47: اإلسراء"أَعلَم ِبما يستِمعونَ ِبِه ِإذْ يستِمعونَ ِإلَيك وِإذْ هم نجوى

عن املسموع مبا يضره عما ينفعه حىت إذا خرج عن الكالم سأل من حضر بقلبه ماذا فهم من اخلطاب 
وِمنهم ": فلته قد غاب وقد كان حاضراً جبسمه حجة عليه فمن ذلك قوله عز وجلّالذي كان هو عنه بغ

، قال اللّه 16: حممد"من يستِمع إلَيك حتى ِإذاَ خرجوا ِمن ِعنِدك قَالُوا ِللَّذين أُوتوا الِْعلْم ماذَا قَالَ آِنفاً
 أي عن فقه اخلطاب فلم تسمعه القلوب ومل تعه 16: حممد" قُلُوِبِهمأُولَِئك الَّذين طَبع اللّه على": تعاىل

إن العبد إذا تال القرآن واستقام نظر اللّه إليه : واتبعوا أهواءهم يعين أباطيلهم وظنوم الكاذبة، ويقال
ن برمحته فإذا قرأ القرآن وخلط ناداه اللّه عز وجلّ ما لك ولكالمي وأنت معرض عين دع عنك كالمي إ

  .مل تتب إيلّ

    

وروينا يف اإلسرائيليات أوحى اللّه عز وجلّ إىل نبيه موسى وداود عليهما السالم مر عصاة بين إسرائيل أن 
ال يذكروين فإين آليت على نفسي أن أذكر من ذكرين وإين أذكرهم بلعنة وكان بوصف من أخرب عنه إذ 

 "ثُوا الِْكتاب يأْخذُونَ عرض هذَا اَألذْىن ويقُولُونَ سيغفَر لَنافَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف وِر": يقول تعاىل

 اآلية، وهذا وصفهم الظن الكاذب والرجاء املختلف اللذان مل يفترقا إىل خوف وإشفاق 169:األعراف
ال اللّه عز عصوا خالقهم عاجالً ومتنوا عليه املغفرة آجالً جهالً منهم حبكمته وإعراضاً عن أحكامه، ق

، 169: األعراف"أَلَم يؤخذْ علَيِهم ميثَاق الِْكتاِب أَنْ الَ يقُولُوا علَى اللّه إالَّ الْحق ودرسوا ما فيِه": وجلّ
 "ودرسوا ما ِفيِه": مث أخرب عن علمهم بذلك علم قول وخرب ال علم يقني ومعاينة، قال سبحانه
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ا هذا وعلموه ومل يعملوا به فلم ينتفعوا بشيء منه، فكان هذا توبيخاً هلم  أي قرؤو169:األعراف
 وفيها وجه غريب 93: البقرة"قُلْ ِبئْسما يأْمركُم ِبِه إميانكُم ِإنْ كُنتم مؤِمنني": وتقريعاً كقوله تعاىل

آلثار إذا حمتها وخط دارس درست الريح ا: ودرسوا ما فيه أي حموه بترك العمل به والفهم له من قولك
نبذَ فَريق ِمن الَّذين أُوتوا الِْكتاب ِكتاب ": وربع دارس إذا حمي وعفي أثره وهذا املعىن مواطئ لقوله تعاىل

 واتبعوا ما تتلو الشياطني أي ما تتبع ووى ومواطئ 101: البقرة"اللّه وراَء ظُهوِرِهم كَأَنهم الَ يعلَمونَ
 فسمي ترك 187: آل عمران"فَنبذُوه وراَء ظُهوِرِهم واشتروا ِبِه ثَمناً قَليالً فَِبئس ما يشترونَ": قوله تعاىلل

العمل منهم به يف كل حالة طرحاً له وإلقاء ونفياً له وبيعاً له وبالدنيا اشتراء وكل آية يف التهدد والوعيد 
: للغافلني عنها وصف وتعريف علمه من علمه كقوله تعاىل يف ذكر النارفللخائفني منها وعظ وختويف و

، وقال يف خربها أعدت للكافرين، وقال بعض 16: الزمر"ذِلك يخوف اللّه ِبِه ِعباده يا ِعباِد فَاتَْقُوِن"
سورة فتلعنه حىت إن العبد ليفتتح سورة فتصلّي عليه املالئكة حىت يفرغ منها وإن العبد ليفتتح : السلف

وكيف ذلك؟ قال إذا أحل حالهلا وحرم حرامها صلت عليه وإال لعنته، وقال بعض : يفرغ منها، فقيل
إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو ال يعلم يقول أال لعنة اللّه على الظاملني وهو ظامل أال لعنة : العلماء

سأَصِرف عن آياِتي الَّذين يتكَبرونَ يف اَألرِض ":  تعاىلاللّه على الكاذبني وهو منهم، وقال سفيان يف قوله
قِر الْحيأصرف عنهم فهم القرآن، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه : ، قال146: األعراف"ِبغ

 وسلم إذا عظمت أميت الدنيا والدرهم نزع منها هيبة اإلسالم وإذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن

حرموا فهم القرآن ويف األخبار من ذم قراءة البطالني أكثر من : املنكر حرموا بركة الوحي، قال الفضيل
أن تذكر، فمنها ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال أكثر منافقي أميت قراؤها، وكان احلسن 

ونه فتقطعون به مراحله وإن من إنكم اختذمت قراءة القرآن مراحل وجعلتم الليل مجالً فأنتم تركب: يقول
كان قبلكم رأوه رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبروا بالليل وينفذوا بالنهار، وكان ابن مسعود من 

قبله يقول أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاختذوا دراسته عمالً إن أحدهم ليتلو القرآن من فاحتته إىل خامتته 
  .العمل بهما يسقط منه حرفاً وقد أسقط 

    

ويف حديث ابن عمر وحديث جندب لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى اإلميان قبل القرآن فترتل 
السورة على حممد صلى اهللا عليه وسلم فنتعلم حالهلا وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن يقف عليه 

 القرآن قبل اإلميان فيقرآ ما بني منها كما تعلمون أنتم القرآن، مث بعد لقد رأيت رجاالً يؤتى أحدهم
فاحتته إىل خامتته ال يدري ما أمره وال زجره وال ما ينبغي أن يقف عنده منه فينثره نثر الدقل وهذا كما 

قال ألن املراد واملقصود بالقرآن االئتمار ألوامره واالنتهاء عن زواجره إذ حفظ حدوده مفترض ومسؤول 
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 حروفه فريضة وال عقاب على العبد إذا مل حيفظ ما وسعه منه قال عنه العبد ومعاقب عليه وليس حفظ
 أي العمل به ثقيل وإال فقد يسره للذكرى، ومن 5: املزمل"إنا سنلْقي علَيك قَوالً ثَقيالً": اللّه عز وجلّ

 والنت له ذلك اخلرب املأثور عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم
  .جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه ويف بعضها فإذا اختلفتم فقوموا عنه

قرأت القرآن على شيخ يل فلما ختمت رجعت إليه ألقرأ : وحدثين شيخ فاضل قرأت عليه القرآن قال
يفهمك جعلت القرآن علي عمالً اذهب فأقرأ على اللّه عز وجلّ فانظر ماذا يسمعك منه و: فانتهرين وقال

عنه وقد كان من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من ال حيفظ إال اجلزئ واجلزَءين والسور 
املعدودة وسورتني وكان من حيفظ احلزب منه وهو السبع أو البقرة واألنعام علماً فيهم، وقبض رسول 

لم حيفظ القرآن كله منهم اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن عشرين ألف صحايب مل يقرؤوا القرآن غري نظر ف
ومل يكن مجعه من اخللفاء األربعة أحد، وختم ابن عباس : إال ستة اختلف منهم يف اثنني، وقال بعضهم

على أيب بن كعب وقرأ عبد الرمحن ابن عوف على ابن عباس وقرأ عثمان بن عفان على زيد بن ثابت 
ه جمتنباً لزواجره عاملاً به فقيهاً فيه، وقال يوسف وقرأ أهل الصفة على أيب هريرة، وكلهم كان متبعاً ألوامر

وقد قيل له إذا ختمت القرآن بأي شيء تدعو؟ فقال بأي شيء أدعو أستغفر اللّه عز وجلّ : بن أسباط
إين ألهم بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت املقت فأعدل إىل : مائة مرة من تالويت، وكان يقول

م أن للعبد يف قراءة القرآن حبسب ما له من تعظيمه والفهم له واملشاهدة منه التسبيح واإلستغفار وأعل
واملعاملة به ألنه من أكرب شعائر اللّه يف خلقه وأعظم آياته يف أرضه الداالت عليه وأسبغ نعمه الكاملة 

 من معرفة علينا وللعبد من التعظيم له بقدر تقواه، وله من فهم اخلطاب وتعظيم الكالم على حنو ما أعطي
املتكلم وهيبته وإجالله فإذا عظم املتكلم يف قلبه وكرب يف فهمه أنعم تدبر كالمه وأطال الفكر يف خطابه 

وأكثر ترداده وتكريره على قلبه وأسرع بذكره عند النازلة به واحلاجة إليه فاتقى وحذى ولذلك قال 
 وقال كذلك يبني اللّه آياته للناس لعلهم يتقون 63:رة البق"واذْكُروا ما فيِه لَعلَكُم تتقُونَ": سبحانه

ولعلهم يتذكرون ألن كل كالم موقوف على قائله يعظم بتعظيمه ويقع يف القلب بعلو مكانه أو يهون 
 يف العظمة والسلطان وليس ككالمه 11: الشورى"لَيس كَِمثِْلِه شيْء": بسهولة شأنه، قال اللّه عز وجلّ

يا عبدي أما تستحي مين يأتيك كتاب من : البيان، وقرأت يف سورة احلنني من التوراةكالم يف األحكام و
بعض إخوانك وأنت يف الطريق متشي فتعدل عن الطريق وتقعد ألجله وتقرؤه وتتدبره حرفاً حرفاً حىت ال 

يفوتك شيء منه، وهذا كتايب أنزلته إليك أنظر كم وصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه 
تأملت طوله وعرضه مث أنت معرض عنه، أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك أي عبدي يقعد إليك ف

بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إىل حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل 
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عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا مقبل عليك وحمدث لك وأنت معرض بقلبك عين فجعلتين 
ندك من بعض إخوانك أو كما قال وإمنا خف القيام على أهل الليل لفهم اخلطاب وثقل على أهل أهون ع

 "ثَقُلَت يف السمواِت واألََرِض": النوم النفصام القلوب عن الفقه وشدة احلجاب كما قال تعاىل

  .ه أعلم أى خفي علمها يعين الساعة فثقلت عليهم فسمي ما خفي علمه ثقيالً والل187ّ:األعراف

التاسع عشر الفصل   

  كتاب الجهر بالقرآن

  ما في ذلك من النيات وتفصيل حكم الجهر واإلخفات 

    

فضل قراءة السر على قراءة العالنية كفضل صدقة : روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
 واملسر به كاملسر بالصدقة، السر على صدقة العالنية، ويف لفظ آخر اجلاهر بالقرآن كاجلاهر بالصدقة،

ويف اخلري العام يفضل عمل السر على عمل العالنية بسبعني ضعفاً، ويف مثله من العموم خري الرزق ما 
يكفي وخري الذكر اخلفي، ويف اخلرب ال جيهر بعضكم على بعض يف القراءة بني املغرب والعشاء، ومسع 

لى اهللا عليه وسلم عمر بن عبد العزيز جيهر بالقرآن سعيد بن املسيب ذات ليلة يف مسجد رسول اللّه ص
يف صالته وكان حسن الصوت فقال لغالمه برد اذهب إىل هذا املصلي فمره أن خيفض من صوته، فقال 

يا أيها املصلي إن كنت تريد : إن املسجد ليس لنا وإن للرجل فيه نصيباً فرفع سعيد صوته فقال: الغالم
: اخفض صوتك وإن كنت تريد الناس فإم لن يغنوا عنك من اللّه شيئاً، قالاللّه عز وجلَّ بصالتك ف

فسكت عمر وخفف ركعته فلما سلم أخذ نعليه وانصرف، وهو يومئٍذ أمري املدينة، وعلى ذلك فقد كان 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع مجاعة من أصحابه جيهرون بالقراءة يف صالة الليل فيصوب ذلك 

  .مع إليهم وقد أمر باجلهرهلم ويس

فيما روي عنه إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته فإن املالئكة وعمار الدار يستمعون إىل 
قراءته ويصلون بصالته ومر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ثالثة من أصحابه يف الليل خمتلفي 

إن الذي أناجيه هو : ه عنه فسأله عن ذلك فقالاألحوال؛ منهم من كان خيافت وهو أبو بكر رضي اللّ
أوقظ الوسنان وأزجر : يسمعين ومنهم من كان جيهر وهو عمر رضي اللّه عنه فسأله عن ذلك فقال

: الشيطان، ومنهم من كان يقرأ آياً من هذه السورة ومن هذه السورة وهو بالل فسأله عن ذلك فقال

واللّه أعلم إن املخافتة بالقراءة أفضل إذا مل : صاب فنقولكلكم قد أحسن وأ: أخلط الطيب بالطيب فقال
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تكن للعبد نية يف اجلهر أو كان ذاهباً عن املهمة واملعاملة بذلك ألنه أقرب إىل السالمة وأبعد من دخول 
اآلفة وإن اجلهر أفضل ملن كان له نية يف اجلهر ومعاملته مواله به ألنه قد قام بسنة قراءة الليل ألن 

ت نفعه لنفسه واجلهر نفعه له ولغريه وخري الناس من ينفع الناس والنفع بكالم اللّه عز وجلّ أفضل املخاف
املنافع وألنه قد أدخل عمالً ثانياً يرجو به قربة ثانية على عمله األول فكان يف ذلك أفضل وليجعل العبد 

 رب أعوذ بك من مهزات أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم،: مفتاح درسه أن يقول
احلمد قبلها، : ، وسورة1: الناس"قُلْ أعوذُ برب الناس"الشياطني، وأعوذ بك رب أن حيضرون، وليقرأ 

صدق اهللا، وبلغ رسول اللّه، اللّهم انفعنا به، وبارك لنا فيه، احلمد للّه : وليقل عند فراغه من كل سورة
 ومن حفظ جوارحه وقلبه عن املنهي فقد عمل بالقرآن إىل خامته رب العاملني، أستغفر اللّه احلي القيوم،

ألنه مقسط على مجلة العبد وجوارحه مجلة، ويف اجلهر بالقراءة سبع نيات منها الترتيل الذي أمر به، 
ومنها حتسني الصوت بالقرآن الذي ندب إليه يف قوله صلى اهللا عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، ويف 

    : قوله

س منا من مل يتغن بالقرآن أي حيسن به صوته وهو أحد الوجهني وأحبهما إىل أهل العربية، والوجه لي
من هذا الوجه يتغاىن به ومنها أن يسمع أذنيه : اآلخر أي من مل يستغن به من الغنية واالكتفاء، وقد يقال

ر؛ ومنها أن يطرد الشيطان والنوم ويوقظ قلبه ليتدبر الكالم ويتفهم املعاين وال يكون ذلك كله إال يف اجله
عنه برفع صوته، ومنها أن يرجو جبهره يقظة نائم فيذكر اللّه عز وجلّ، فيكون هو سبب إحيائه؛ ومنها 

أن يراه بطال غافل فينشط للقيام ويشتاق إىل اخلدمة فيكون معاوناً له على الرب والتقوى؛ ومنها أن يكثر 
ب عادته للجهر، ففي ذلك كثرة عمله، فإذا كان العبد معتقداً هلذه جبهره تالوته ويدوم قيامه على حس

النيات طالباً هلا ومتقرباً إىل اللّه سبحانه وتعاىل عاملاً بنفسه مصححاً لقصده ناظراً إىل مواله الذي استعمله 
اء وفضلت فيما يرضاه فجهره أفضل ألن له فيه أعماالً وإمنا يفضل العمل بكثرة النيات فيه وارتفع العلم

أعماهلم حبسن معرفتهم بنيات العمل واعتقادهم هلا فقد يكون يف العمل الواحد عشر نيات يعلم ذلك 
العلماء فيعملون ا فيعطون عشرة أجور وأفضل الناس يف العمل أكثرهم نية فيه وأحسنهم قصداً وأدباً 

  .قراءة القرآن: ، قال11: الضحى" فَحدثْوأَما ِبِنعمِة ربك"ويف بعض التفاسري يف قوله عز وجلّ 

ويف اخلرب من استمع إىل آية من كتاب اللّه عز وجلّ كانت له نوراً يوم القيامة، ويف خرب آخر كتب له 
للقارئ أجر وللمستمع : عشر حسنات والتايل شريك املستمع يف األجر ألنه أكسبه ذلك، وقال بعضهم

ور وكالمها صحيح، ألن كل واحد منهما على قدر إنصاته ونيته، للمستمع تسعة أج:أجران، وقال آخر
فإذا كان التايل مكسباً لغريه هذه األجور فإن له بكل أجر أكسبه إياه أجراً يكتسبه لقوله صلى اهللا عليه 
وسلم الدال على اخلري كفاعله سيما إذا كان عاملاً بالقرآن فقيهاً فيه فيكون مقراه ووقوفه حجة وعلماً 
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معه،ويف اخلرب أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان ينتظر عائشة رضي اللّه عنها فأبطأت عليه، لسا
يارسول اللّه كنت أستمع قراءة رجل مامسعت صوتاً أحسن منه، فقام صلى اهللا : ماحبسك؟ فقالت: فقال

 للّه الذي جعل يف أميت هذا سالم موىل أيب حذيفة احلمد: عليه وسلم حىت استمع إليه طويالً مث رجع فقال
مثله واستمع أيضاً ذات ليلة إىل قراءة عبد اهللا بن مسعود ومعه أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهم فوقفوا 

من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وقال رسول اهللا صلى : طويالً مث قال
ارسول اللّه أقرأ وعليك أنزل، فقال إين أحب أن أمسعه من غريي اقرأ فقال ي: اهللا عليه وسلم البن مسعود

فكيف إذا جئنا من كل أمة : فكان يقرأ وعينا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم تفيضان وذلك عند قوله
: بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيداً، واستمع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إىل قراءة أيب موسى فقال

يا رسول اللّه لو علمت أنك تسمع إيلّ : ا مزماراً من مزامري داود فبلغ ذلك أبا موسى فقاللقدأويت هذ
رتل فداك أيب : حلربت لك حتبرياً، وكان ابن مسعود يأمر علقمة بن قيس أن يقرأ بني يديه فيقول له

إذا وأمي، وكان حسن الصوت بالقرآن، ويف اخلرب كان أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
  .اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن

    

ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حىت كاد وقت الصالة أن : وقد كان عمر يقول أليب مسعود رضي اللّه عنهما
أولسنا يف صالة؟ فكأنه يتأول قوله عز وجلّ، : ياأمري املؤمنني الصالة الصالة، فيقول: يتوسط فيقال

 بعض عباد البصريني ملا وضع بعض البغدادين كتاباً يف معاين الرياء ودقائق آفات ولذكر اللّه أكرب، وقال
لقد كنت أمشي بالليل أمسع أصوات املتهجدين كأا أصوات امليازيب، فكان يف ذلك : النفوس، قال

أنس وحث على الصالة والتالوة حىت جاء البغداديون بدقائق الرياء وخفايا اآلفات فسكت املتهجدون 
م يزل ذلك ينقص حىت ذهب وانقطع وترك إىل اليوم، فإن مل يكن للتايل نية يف شيء مما ذكرناه وكان فل

ساهياً غافالً عن ذلك وكان واقفاً مع شيء من اآلفات أو ملح يف قلبه شخص أو ساكن ذكرى هوى فقد 
وكان إىل النقصان اعتل فعليه أن حيتمي اجلهر فإن جهر على ثقل قلبه فسد عمله الستكنان الداء فيه 

أقرب ومن اإلخالص أبعد فعليه حينئذ باإلخالص فهو دواؤه يعاجل به حاله فإنه أصلح لقلبه وأسلم لعمله 
وأمحد يف عاقبته، وقد يكون العبد واجداً حلالوة اهلوى يف الصالة والتالوة وهو يظن أن ذلك حالوة 

ص، وقد يلتبس ذلك على الضعفاء وال يفطن اإلخالص وهذا من دقيق شأن الشهوة اخلفية ولطيف االنتقا
له إال العلماء، وإمنا جيد حالوة اإلخالص الزاهدون يف الدنيا ويف مدح الناس هلم به ويتلذذون بنصح 

سقوط النفس : املعاملة وصدق اخلدمة احملبون للّه عز وجلّ اخلائفون منه واعتبار فقد ذلك بأحد شيئني
يف مقام الزهد، أو اخللو من القلب بشهادة اليقني وهذا يف مقام املعرفة، باستواء املدح والذم وهذا حال 
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  .ويف هذين املقامني يستوي السر والعالنية وقد تكون العالنية أفضل ألئمة التقوى والعدل

كنت أقرأ يف السحر يف غرفة يل شارعة سورة طه فلما ختمتها : وحدثت عن رجل من أهل اخلري قال
خصاً نزل من السماء بيده صحيفة بيضاء فنشرها بني يدي فإذا فيها سورة طه غفوت بعدها فرأيت ش

وإذا حتت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إال كلمة واحدة فإين رأيت مكاا حمواً ومل أر حتتها شيئاً فغمين 
قرأا قد واللّه قرأت هذه الكلمة ومل أر هلا ثواباً وال أراها أثبتت فقال الشخص صدقت قد : ذلك فقلت

مل فعلتم : وكتبناها لك اال أنا مسعنا منادياً ينادي احموها وأسقطوا ثواا فمحوناها فبكيت يف منامي وقلت
  .مر رجل فرفعت صوتك ا ألجله فمحوناها: ذلك قالوا

واعلم يافالن أمسع اللّه وال تسمعين : وقد روينا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً جيهر بقراءته فناداه
أن السمعة مقرونة بالرياء وحمكوم هلا حبكمه من فساد العمل ونقصان العامل وهي مأخوذة من السمع، 
كان العبد يسمع بعمله غري اللّه عز وجلّ وحيب أن يسمع به خملوقاً ليمدحه به لغلبة هواه وضعف نفسه 

د إذ لو علم يقيناً أن ال نافع إال اللّه فيكون قد أشرك يف عمله غري اهللا عز وجلّ فيبطل عمله جلهله بالتوحي
عز وجلّ والضار وال معطي وال مانع إال إياه خلص له توحيد من الشرك فخلص له عمله من الرياء، 

اليقبل اللّه عز وجلّ من مسمع وال : وكذلك الرياء مأخوذ من رأي العني فالسمعة هي مبعناه، ويف اخلرب
للّه به ومن راءى راءى اللّه به وصغره وحقره، فأما من كانت له نية من مسع مسع ا: مراء، ويف خرب آخر

صاحلة يف أن يسمع أخاه كالم اللّه ليتعظ به ويتدبره أو ينتفع باستماعه ويتذكر به فليس داخالً يف 
السمعة لوجود حسن النية وصحة القصد ولفقد اقتران اآلفة إلرادة طمع عاجل من مدح أو غرض دنيا، 

لو علمت أنك تسمع حلربته لك حتبرياً، فلم ينكر :  موسى لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمكماقال أبو
عليه ألنه ذو نية يف اخلري وحسن قصد به، وقال اآلخر الذي رفع صوته باآلية أمسع اللّه عز وجلّ 

  .والتسمعين فأنكر عليه ملا شهد السمعة فيه

    

من كان معه يارسول اللّه؟ أتراه : رجل يظهر التأوه والوجل فقالوقد روينا أنه صلى اهللا عليه وسلم مر ب
البل أواه منيب واعلم أن األكل والنوم على السالمة والصدق أفضل يف احلال وأرفع يف : مرائياً؟ فقال

املقام وأمحد يف املآل من القيام والصيام على يسري من التصنع والتزين للخلق، ومعرفة هذا والقيام به هو 
فإن وجدا : تفقد احلالوة يف ثالث: وضع علم العلماء باللّه عز وجلّ، وحدثنا عن احلسن البصري قالم

فابشر وامض لقصدك وإن مل جتدها فاعلم أن بابك مغلق عند تالوة القرآن وعند الذكر ويف السجود 
: ظهر قلب، يقالوزاد غريه وعند الصدقة وباألسحار وقراءة القرآن يف املصحف أفضل من قراءته عن 
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اخلتمة بسبع ختم ألن النظر يف املصحف عبادة وكان كثري من الصحابة والتابعني يقرؤون يف املصحف 
  .ويستحبون أن ال خيرجوا يوماً إال نظروا فيه وخرق عثمان مصحفني من كثرة درسه فيهما

العشرون الفصل   

  ذكر أحياء الليالي المرجو فيها الفضل المستحب

  ر مواصلة األوراد في األيام الفاضلة إحياؤها وذك

ويستحب إحياء مخس عشرة ليلة يف السنة مخس منها يف شهر رمضان وهي وتر ليايل العشر األخري منه 
وليلة سبع عشرة من رمضان هي صبيحة يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان فيه كانت وقعة بدر وكان ابن 

عة األخر فأول ليلة من شهر احملرم وليلة عاشوراء وأول ليلة من الزبري يذهب إىل أا ليلة القدر وأما التس
شهر رجب وليلة النصف منه وليلة سبع وعشرين منه وفيه أسري برسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ليلة 

املعراج وليلة عرفة وليلة العيدين وليلة النصف من شعبان وقد كانوا يصلون يف هذه الليلة مائة ركعة 
 قل هو اللّه أحد عشراً يف كل ركعة ويسمون هذه الصالة صالة اخلري ويتعرفون بركتها :بألف مرة

  .وجيتمعون فيها ورمبا صلوها مجاعة

حدثين ثالثون من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من صلّى هذه الصالة : وروينا عن احلسن قال
له بكل نظرة سبعني حاجة أدناها املغفرة، وقد يف هذه الليلة نظر اللّه عز وجلّ إليه سبعني نظرة وقضى 

، وأنه ينسخ 4: الدخان"فيها يفْرق كُلُّ أَمٍر حكيٍم"إن هذه الليلة هي اليت قال اللّه عز وجلّ فيها : قيل
فيها أمر السنة وتدبري األحكام إىل مثلها من قابل واللّه أعلم، والصحيح من ذلك عندي أنه يف ليلة القدر 

فيها يفرق : مسيت ألن الترتيل يشهد له إذ يف أول اآلية إنا أنزلناه يف ليلة مباركة مث وصفها فقالوبذلك 
كل أمر حكيم، فالقرآن امنا أنزل يف ليلة القدر فكانت هذه اآلية ذا الوصف يف هذه الليلة مواطئة لقوله 

  .1: القدر" إنا أَنزلْناه يف لَيلَِة الْقَدِر":عز وجلّ

ذكر مواصلة األوراد يف األيام الفاضلة وهي تسعة عشر يوماً تستحب فيها مواصلة األوراد والدأب يف 
العبادة يوم عاشوراء ويوم عرفة ويوم سبعة وعشرين من رجب ويوم سبعة عشر من شهر رمضان ويوم 

يام املعدودات النصف من شعبان ويوم اجلمعة ويوم العيد واأليام املعلومات وهي عشر ذي احلجة واأل
وهي أيام التشريق، ويف اخلرب صوم يوم عرفة يكفر سنتني سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء 

  .كفارة سنة
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إذا سلم يوم اجلمعة سلمت األيام وإذا : وقد روينا عن أنس بن مالك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
من أخذ مهناه يف هذه األيام اخلمسة يف الدنيا مل ينل : اسلم شهر رمضان سلمت السنة وقال بعض علمائن

مهناه يف اآلخرة وقال هذه األيام يرجى فيها الفضل من اللّه عز وجلّ واملزيد، فإذا اشتغلت فيها واك 
وعاجل الدنيا فمىت ترجو الفضل واملزيد يعين باأليام اخلمسة العيدين ويوم اجلمعة ويوم عرفة ويوم 

 فواضل األيام بعد هذه يوم االثنني ويوم اخلميس يومان ترفع فيهما األعمال إىل اللّه عز عاشوراء، ومن
 وجلّ، ومن الفاضل الشهور األربعة احلرم وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب خصهن اللّه عز

ها ذو وجلّ بالنهي عن الظلم فيهن لعظم حرمتهن، فكذلك األعمال هلا فيهن فضل على غريها وأفضل
احلجة لوقوع احلج فيه وملا خص به من األيام املعلومات واأليام املعدودات مث ذو القعدة جلمعه الوصفني 

معاً وهو من األشهر احلرم ومن أشهر احلج فأما احملرم ورجب فليسا من أشهر احلج، وأما شوال فليس من 
ان العشر اآلخر والعشر األول من ذي أشهر احلرم ولكنه من أشهر احلج وأفضل األيام يف الشهر العشر

  .احلجة وبعدمها عشر احملرم من أوله فاألعمال يف هذه األيام هلا فضل ومزيد على سائر الشهور

من صام ثالثة أيام من شهر حرام بعده اللّه من النار سبعمائة : وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
بت، ويف خرب آخر صوم يوم من شهر حرام يعدل صوم ثالثني عام يوم اخلميس ويوم اجلمعة ويوم الس

يوماً من غريه، وصوم يوم من شهر رمضان يعدل صوم ثالثني يوماً من شهر حرام، مث إن أفضل األوقات 
  .يف مجلة األيام أوقات الصلوات اخلمس

ان طوى الفراش وروينا أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخلت العشر األواخر من شهر رمض
إذا دخلت العشر األواخر دأب وأدأب أهله يعين أدام وأداموا التعب : وشد املئزر، ويف حديث آخر

والنصب يف العبادة، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب 
 صيام سنة وقيام ليلة منه يعدل قيام ليلة إىل اللّه عز وجلّ من أيام عشر ذي احلجة، إن صوم يوم منه يعدل

وال اجلهاد يف سبيل اللّه قال وال اجلهاد يف سبيل اللّه إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع : القدر، قيل
منهما بشيء، ويف لفٍظ آخر إال من عقر جواده وأُهِرق دمه، واذا أحب اللّه عز وجلّ عبداً استعمله يف 

ضل األعمال ليثيبه أفضل الثواب وإذا مقت عبداً استعمله بأسوأ األعمال يف أفاضل األوقات الفاضلة بأف
األوقات ليضاعف له السيئات بانتقاص حرمات الشعائر وانتهاك احملرمات يف احلرمات، ويقال من 

دخول أعمال الرب عليك من غري قصد هلا، وصرف املعاصي عنك مع الطلب هلا، : عالمات التوفيق ثالث
تعسر : ح باب اللجا واالفتقار إىل اللّه عز وجلّ يف الشدة والرخاء، ومن عالمات اخلذالن ثالثوفت

 اخلريات عليك مع الطلب هلا، وتيسر املعاصي لك مع الرهب منها وغلق باب اللجا واالفتقار إىل اهللا عز
  .من سوء القضاء واألقداروجلّ، يف كل حال فنسأل اللّه تعاىل بفضله حسن التوفيق واالختيار ونعوذ به 
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الحادي والعشرون الفصل   

  كتاب الجمعة

  وذكر هيئاتها وآدابها وذكر مايستحب للمريد في يوم الجمعة وليلتها 

    

صالة اجلمعة واجبة بأوصاف وساقطة بأوصاف فوجوا يكون باإلقامة واالستطاعة وحضور وقت الظهر 
لسفر ودخول وقت العصر ونقصان العدد ووقوع العذر وتكملة عدة أربعني رجالً أحراراً وسقوطها با

وهي من أعمال األمراء تصلي خلف كل من أقام ا منهم إال اين أحب إعادا ظهراً إذا صلّيت خلف 
مبتدع فإن اجتمع يف بلد كبري جامعان صليت خلف األفضل من إماميهما، فإن استويا يف الفضل صلّيت 

ويا صلّيت يف األقرب منهما إال أن تكون له نية يف األبعد الستماع علم يف القدمي من اجلامعني، فإن تسا
أو نشره أو تعلّمه، فصالا يف اجلامع األعظم وحيث يكون املسلمون أكثر وأفضل، ومن صلّى يف أيهما 

قلت لعطاء إذا كان يف املصر جامعان أو ثالثة يف أيها أصلّي؟، : أحب حسبت صالته، قال ابن جريج
لِّ حيث مجع املسلمون فإا مجعة وهو يوم عظم اللّه تعاىل به اإلسالم وزينه وشرف به املسلمني ص: قال

ياأَيها الَّذين آمنوا إذَا نوِدي ِللصالِة ِمن يوِم الْجمعِة فَاسعوا إىل ِذكِْر اللّه وذَروا ": وفضلهم قال عز وجلّ
ع والشراء حمرم بعد األذان للجمعة عند طائفة من العلماء لعموم النهي عنه،  اآلية، فالبي9: اجلمعة"الْبيع

يرد البيع ألنه فاسد إال أين أحسب أن ذلك حيرم عند األذان الثاين وهو مع خروج اإلمام : ومنهم من قال
كر إذا قعد على املنرب ألن هذا كان هو األذان على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وعهد أيب ب

: وعمر رضي اللّه عنهما، واألذان األول أحدثه عثمان رضي اللّه عنه ملا كثر الناس، وقال اهللا عز وجلّ

 اآلية، فأمر عباده املؤمنني يف 01: اجلمعة"فَإذَا قُِضيِت الصالةُ فَانتِشروا يف اَألرِض وابتغوا ِمن فَضِل اللّه"
البيع وأمرهم فيه بطلب الفضل منه ووعدهم اخلري والفالح ومها امسان يوم اجلمعة بالذكر له واهم عن 

  .جامعان لغنيمة الدنيا واآلخرة

أن اللّه عز وجلّ فرض عليكم اجلمعة يف يومي هذا يف مقامي : وروي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
 اللّه على قلبه، ويف لفظ هذا وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم من ترك اجلمعة ثالثاً من غري عذر طبع

حديث آخر فقد نبذ اإلسالم وراء ظهره واختلف رجل إىل ابن عباس فسأله عن رجل مات مل يكن 
يف النار، فلم يزل يتردد إليه شهراً يسأل عنه، كل ذلك يقول يف النار، : يشهد مجعة وال مجاعة فقال

من أهل القرى فأدركها وأدركه الليل فأواه وتقصد اجلمعة من فرسخني أو ثالثة، واستحب ملن بكر إليها 
الصيب، واململوك، واملرأة، واملسافر، واملريض، : إىل أهله إذا رجع أن يشهدها إال أا ساقطة عن مخسة
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فمن شهدها من هؤالء فصالها أجزأت عنه وكان مؤدياً لفرضه، ويف اخلرب أن أهل الكتابني أعطوا يوم 
 عنه وهدانا اللّه عز و جلّ برمحته له ادخره هلذه األمة جعله عيداً هلم فهم اجلمعة فقد اختلفوا فيه فصرفوا

: قال:أول الناس به سبقاً وأهل الكتابني هلم تبع، ويف حديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يداً هذه اجلمعة يفرضها عليك ربك لتكون لك ع: أتاين جربيل عليه السالم ويف كفه مرآة بيضاء فقال
لكم فيها خري ساعة، من دعا فيها خبري هو له قسم أعطاه : فما لنا فيها؟ قال: وألمتك من بعدك، قلت

اللّه عز وجلّ أو ليس من قسم أدخره ماهو أعظم أو يتعوذ من شر هو عليه مكتوب إال أعاده اللّه تعاىل 
ومل قال إن ربك عز وجلّ : زيد، قلتمن أعظم منه وهو سيد األيام عندنا وحنن ندعوه يف اآلخرة يوم امل

اختذ يف اجلنة وادياً أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم اجلمعة نزل من عليني على كرسيه وذكر احلديث 
  .ويتجلّى هلم حىت ينظروا إىل وجهه ذكرناه بتمامه يف مسند األلف: قال فيه

    

 اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة خري يوم طلعت فيه الشمس يوم: وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم
وفيه أهبط إىل األرض وفيه تقوم الساعة وهو عند اللّه يوم املزيد كذلك تسمية املالئكة يف السماء وهو 

ما من دابة إال وهي قائمة على : يوم النظر إىل اللّه عز وجلّ يف اجلنة يف أخبار يطول ذكرها، ويف احلديث
إن : مصغية تتوقع مشفقة من قيام الساعة إال الشياطني شقي بين آدم ويقالساق يوم اجلمعة مصيخة أي 

الطري واهلوام يلقى بعضها بعضاً يف يوم اجلمعة فتقول سالم سالم يوم صاحل، ويف اخلرب أن اللّه عز وجلّ يف 
ذا سلم إ: كل يوم مجعة يعتق ستمائة ألف عتيق من النار، ويف حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إنّ اللّه عز وجلّ فضل من كل شيء من خلقه شيئاً ففضل : يوم اجلمعة سلم األيام، وقال كعب يف اخلرب
من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن األيام اجلمعة، ويف اخلرب أنّ جهنم تسعر يف كل يوم قبل الزوال 

يوم اجلمعة فإنه صالة كله وإن جهنم ال عند استواء الشمس يف كبد السماء فال تصلوا يف هذه الساعة إال 
تسعر فيه فأفضل مايعمله العبد يف يوم اجلمعة البكور إىل اجلامع يف الساعة األوىل فإن مل يفعل ففي الساعة 

من راح إىل اجلمعة يف الساعة : الثانية فإن مل يفعل ففي الساعة الثالثة ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 بدنه ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة ومن راج يف الساعة الثالثة فكأمنا األوىل فكأمنا قرب

قرب كبشاً أقرن ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا أهدى دجاجة ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا 
عون أهدى بيضة، فإذا خرج اإلمام طويت الصحف ورفعت األقالم واجتمعت املالئكة عند املنرب يسم

الذكر، فمن جاء بعد ذلك فكأمنا جاء حلق الصالة وليس من الفضل يف شيء فالساعة األوىل تكون بعد 
صالة الصبح والساعة الثانية تكون عند ارتفاع الشمس والثالثة تكون عند انبساطها وهي الضحى األعلى 

امسة إذا زالت الشمس أو إذا رمضت األقدام حبر الشمس والساعة الرابعة تكون قبل الزوال والساعة اخل
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مع استوائها وليس الساعة الرابعة واخلامسة مستحبتني للبكور وال فضل ملصلي اجلمعة بعد الساعة 
إن الناس يكونون يف قرم من : اخلامسة ألن اإلمام خيرج يف آخرها فال يبقى إال فريضة اجلمعة، ويقال

قدر بكورهم إىل اجلمعة، ودخل ابن مسعود يوم اجلمعة اللّه عز وجلّ عند الزيارة للنظر إليه تعاىل على 
رابع أربعة يعين نفسه وما رابع أربعة : بكرة فرأى ثالثة نفر وقد سبقوه بالبكور فوجم لذلك وجعل يقول

املالئكة يفتقدون العبد إذا : من اللّه ببعيد وهذا من اليقني يف هذه املشاهدة للخرب، وقد جاء يف األثران
اللّهم :  يوم اجلمعة فيسأل بعضهم بعضاً عنه مافعل فالن وما الذي أخره عن وقته فيقولونتأخر عن وقته

إن كان أخره فقره فاغنه وإن كان أخره مرض فاشفه وإن كان أخره شغل عنه ففرغه لعبادتك وإن كان 
ة قبل أخره هلو فأقبل بقلبه على طاعتك وال تقعد إىل القصاص يوم اجلمعة فقد كره ذلك وال يف حلق

  .الصالة

وروينا يف خرب مقطوع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث لو يعلم الناس ما فيهن لركضوا اإلبل يف 
األذان، والصف األول، والغدو إىل اجلمعة، قال أمحد بن حنبل وقد ذكر هذا احلديث أفضلهن : طلبهن

عدت املالئكة على أبواب املسجد بأيديهم الغدو إىل اجلمعة، وقد يروى يف خرب آخر إذا كان يوم اجلمعة ق
  .صحف من فضة وأقالم من ذهب يكتبون األول فاألول على مراتبهم

وروينا يف خرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن التحلّق يوم اجلمعة قبل الصالة اال أن يكون عاملاً 
 عز وجلّ، يتكلم يف اجلامع بالغداة فيجلس إليه باللّه تعاىل، يذكر بأيام اللّه عز وجلّ ويفقه يف دين اللّه

فيكون جامعاً بني البكور إىل اجلمعة واإلستماع إىل العلم وال يدع الغسل هلا يوم اجلمعة إالّ من ضرورة 
  .فإنه عند بعض العلماء فرض واالغتسال يف البيت أفضل

    

 كل حمتلم، واملشهور من حديث غسل اجلمعة واجب على: وروينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
من أتى اجلمعة فليغتسل وكان أهل املدينة يتسابون بينهم فيقولون ألنت شر ممن ال : نافع عن ابن عمر

: أهذه الساعة فقال: يغتسل يوم اجلمعة، وقد قال عمر لعثمان رضي اللّه عنهما ملا دخل وهو خيطب

والوضوء أيضاً، وقد علمت أن رسول : عمرمازدت بعد أن مسعت األذان أن توضأت وخرجت، فقال 
اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر الغسل ولكن يف ترك بالغسل رخصة لوضوء عثمان مع علمه ويسند 

  .ذلك إىل اخلرب املسند من توضأ يوم اجلمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل

تاء كان من شاء اغتسل ومن مل يشأ ترك أمرنا بالغسل يوم اجلمعة فلما جاء الش: وروينا عن الصحابة
من شهد اجلمعة من الرجال والنساء فليغتسل : الغسل، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

فلذلك قال مالك بن أنس إن النساء إذا حضرن اجلمعة اغتسلن له ومن اغتسل من جنابة أجزأه لغسل 
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ابة ألجل اجلمعة فهو أفضل، ويكون الغسل للجمعة داخالً فيه، اجلمعة إذا نوى وال بد من النية لغسل اجلن
فإذا أفاض عليه املاء ثانية بعد غسله للجنابة ألجل اجلمعة فهو أفضل دخل بعض الصحابة على ابنه يوم 

فأعد غسالً ثانياً فإين مسعت : ال بل من اجلنابة، قال: للجمعة غسلك هذا؟ قال: اجلمعة وهو يغتسل فقال
واجب على كل مسلم أن يغتسل يوم اجلمعة، ومن اغتسل بعد :  صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول اهللا

طلوع الفجر أجزأه ولكن أفضل الغسل هلا عند الرواح إىل اجلامع وأحب أن الحيدث وضوءاً بعد الغسل 
 حىت يفرغ من صالة اجلمعة فمن العلماء من كره ذلك ولكن إن بكر إىل اجلامع فتوضأ هناك من حدث

حلقه المتداد الوقت فإنه على غسل اجلمعة ويستحب أن يستاك وأن يلبس من صاحل ثيابه وجيتنب الشهرة 
من الثياب ومن أفضل ما لبس البياض أو بردين ميانيني ولبس السواد يوم اجلمعة ليس من السنة وال من 

من فعل رسول اهللا صلى الفضل أن ينظر إىل البسه وليقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه فقد روي فضل ذلك 
  .اهللا عليه وسلم ومن أمره

وقد روينا عن ابن مسعود وغريه من قلّم أظفاره يوم اجلمعة أخرج اللّه عز وجلّ منها داء وأدخل شفاء 
وليتطيب بالطيب طيبه مما ظهر رحيه وخفي لونه فذلك طيب الرجال وطيب النساء مما ظهر لونه وخفي 

تستحب العمامة يوم اجلمعة، وقد روينا فيها حديثاً شاذاً عن واثلة بن األسقع رحيه، روينا ذلك يف األثر و
إن اللّه عز وجلّ ومالئكته يصلّون على أصحاب العمائم يوم اجلمعة : عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

بسها وال فإن أكربه احلر فال بأس أن يرتعها قبل الصالة وبعدها ولكن خيرج من مرتله إىل اجلامع وهو ال
يصلّي إال معتماً ا لتحصل له فضيلة العمة، فإن نزعها فليلبسها حينئذ عند صعود اإلمام املنرب مث ليصلِّ 

وهي عليه فإن شاء نزعها بعد ذلك وليخرج إىل اللّه عز وجلّ خاشعاً متواضعاً ذا سكينة ووقار وإخبات 
ه زيارة مواله يف بيته والتقرب إليه بأداء فريضته وافتقار وليكثر من الدعاء واالستغفار وينوي يف خروج

والعكوف يف املسجد إىل حيث انقالبه مث لينِو كف جوارحه عن اللهو واللغو ويتِق الشغل حني خيدم 
مواله وليترك راحته يف ذلك اليوم يف مهناه من عاجل حظ دنياه وليواصل األوراد فيه فيجعل أوله إىل 

ة بالصالة وأوسطه إىل صالة العصر الستماع العلم وجمالس الذكر وآخره إىل انقضاء صالة اجلمعة للخدم
غروب الشمس للتسبيح واالستغفار، فكذلك كان املتقدمون يقسمون يوم اجلمعة هذه األقسام الثالثة 

وإن صامه فحسن يضم إليه يوم اخلميس أو يضيف إليه يوم السبت وقد كره إفراده بصوم ومن مل يصمه 
  .فاملستحب أن جيامع فيه فقد روي فضل ذلك وكان بعض السلف يفعلهوكان أهل 

    

من غسل واغتسل وغدا وبكر ودنا من اإلمام ومل يلغ : وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ودنا من اإلمام واستمع كان له ذلك كفارة ملا بني : كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها، ويف خرب آخر
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غفر له إىل اجلمعة األخرى وقد اشترط يف بعضها ومل يتخطّ :  وزيادة ثالثة أيام، ويف لفظ آخراجلمعتني
من غسل بالتشديد أي غسل أهله كناية عن اجلماع، وبعض الرواة خيففه : رقاب الناس، فمعىن قوله

 ذلك غسل واغتسل فيكون معناه غسل رأسه واغتسل جلسده وليتق أن يتخطّى رقاب الناس فإن: فيقول
مكروه جداً وقد جاء فيه وعيد شديد إن من فعل ذلك جعل جسراً يوم القيامة على جهنم تتخطاه الناس 

وقال ابن جريج حديثاً مرسالً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بينما هو خيطب يوم اجلمعة إذ رأى رجالً 
 صالته عارض الرجل حىت يتخطّى رقاب الناس حىت تقدم وجلس فلما قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم

أو مل أرك تتخطّى رقاب : يانيب اللّه قد مجعت فقال: لقيه فقال يافالن مامنعك أن جتمع اليوم معنا؟ فقال
أو : مامنعك أن تصلّي معنا اجلمعة؟ فقال: الناس؟ ويف حديث مسند أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

خرت عن البكور وآذيت باحلضور، وال يقعد إىل القصاص قد رأيتك تأنيت وآذيت، أي تأ: مل ترين؟ قال
  .يف يوم اجلمعة فقد كره ذلك وال يف حلقة قبل الصالة

فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد اللّه بن عمران أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ى 
جلّ يذكر بأيام اللّه ويفقه يف الدين يتكلم عن التحلّق يوم اجلمعة قبل الصالة إالّ أن يكون عاملاً باللّه عز و

يف اجلامع بالغداة فيجلس إليه فيكون جامعاً بني البكور إىل اجلمعة وبني االستماع إىل العلم، وقد روينا 
إن اللّه تعاىل فضالً من الرزق سوى أرزاق العباد ال يعطي من ذلك الفضل : عن بعض علماء السلف قال
أن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مسلم :  ويوم اجلمعة، ويف اخلرب املشهورإال من سأله عشية اخلميس

يسأل اللّه عز وجلّ فيها شيئاً إال أعطاه، ويف لفظ آخر ال يصادفها عبد يصلّي، واختلف يف وقت هذه 
ع م: إذا قام الناس إىل الصالة، وقيل عند الزوال، ويقال: إا عند طلوع الشمس، وقيل: الساعة فقيل
عند : بعد العصر من آخر أوقاا، وقيل: هي إذا صعد اإلمام املنرب وأخذ يف الذكر، وقيل: األذان، وقيل

غروب الشمس إذا تدلّى حاجبها األسفل، كانت فاطمة بنت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم تراعي 
ء واالستغفار يف ذلك ذلك الوقت وتأمر خادمها أن ينظر إىل الشمس فيؤذا بسقوطها فتأخذ يف الدعا

الوقت إىل أن تغرب الشمس وخترب أن تلك الساعة هي املنتظرة وتؤثره عن أبيها صلى اهللا عليه وسلم 
فهذا مجل ماقيل يف هذه الساعة بروايات جاءت يف ذلك متفرقة حذفنا ذكرها لالختصار فليتوخ هذه 

  .األوقات وليتعهد الدعاء فيها والصالة فيما صلح منها

ل بعض العلماء إن هذه الساعة مبهمة يف مجيع اليوم ال يعلمها إالّ اللّه عز وجلّ كأا مبرتلة ليلة وقد قا
إا : القدر مبهمة يف مجيع شهر رمضان وكأا مثل الصالة الوسطى يف مجلة الصلوات اخلمس، وقد قيل

 ذلك ليكون العبد طالباً إىل تنتقل يف ساعات يوم اجلمعة كتنقل ليلة القدر عند بعضهم يف ليايل الشهر،
اللّه عز وجلّ وراغباً متضرعاً مفتقراً يف مجيع ذلك اليوم، فمن واصل األوراد فيه وعمر بالذكر كل ساعة 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  104  

صادفها بإذن اللّه عز وجلّ فإن مل يواصل الساعة يف يوم واحد فليواصلها يف مجع شىت وقتاً على وقت 
ع األوقات ال حمالة وليكثر الدعاء والتضرع ويف وقتني خاصة عند على ترتيب أوقات يوم فإا تقع يف مجي

صعود اإلمام املنرب إىل أن تقام الصالة ويدخل فيها وعند آخر ساعة وقت تدلّي الشمس للغروب، فهذان 
الوقتان من أفضل أوقات اجلمعة ويقوي يف نفسي أن يف أحدمها الساعة املرجوة، وقد اجتمع كعب 

كيف : هريرة واجتمع رأي كعب أا يف آخر ساعة من يوم اجلمعة، فقال أبو هريرةاألحبار مع أيب 
اليوافقها عبد يصلي والت حني صالة، : تكون آخر ساعة وقد مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

بلى، : من قعد ينتظر الصالة فهو يف صالة، قال: أمل يقل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: فقال كعب
فذاك صالة، فسكت أبو هريرة فكأنه وافقه وليكثر من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : قال

  .يوم اجلمعة وليلتها وأقل ذلك أن يصلّي عليه صلى اهللا عليه وسلم ثالمثائة مرة

    

 يارسول اللّه :وقد جاء يف اخلرب من صلّى علي يف يوم اجلمعة مثانني مرة غفر اللّه له ذنوب مثانني سنة، قيل
تقول اللّهم صلِّ على حممد عبدك ونبيك ورسولك النيب األمي وتعقدها واحدة : كيف الصالة عليك؟ قال

فكيف ما صلّى عليه بعد أن يأيت بلفظ ذكر الصالة عليه فهي صالة، والصالة املشهورة هي اليت رويت 
مد وعلى آل حممد صالة تكون لك اللّهم صلِّ على حم: يف التشهد وإن جعل من صالته عليه أن يقول

رضاء وحلقه أداء وأعطه الوسيلة وابعثه املقام احملمود الذي وعدته وأجزه عنا ماهو أهله وأجزه أفضل 
  .ماجزيت نبياً عن أمته وصلِّ على مجيع إخوانه من النبيني والصاحلني ياأرحم الرامحني

    

له سبع مجع يف كل مجعة سبعة مرات وجبت من قا: تقول هذا سبع مرات، ففي هذا فضل عظيم ويقال
اللهم اجعل فضائل صلواتك : له شفاعة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وإن زاد هذه الصالة فهي مأثورة

وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك ورأفتك ورمحتك وحتيتك على حممد سيد املرسلني وإمام املتقني وخامت 
ري وفاتح الرب ونيب الرمحة وسيد األمة، اللّهم ابعثه مقاماً حمموداً تزلف النبيني ورسول رب العاملني قائد اخل

به قربه وتقربه عينه يغبطه به األولون واآلخرون، الّلهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة 
وأول والدرجة الرفيعة واملرتلة الشاخمة املنيفة، اللّهم أعط حممداً سؤله وبلغه مأموله واجعله أول شافع 

مشفع، الّلهم عظم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع يف أعلى املقربني درجته، اللّهم احشرنا يف 
زمرته واجعلنا من أهل شفاعته وأحينا على سنته وتوفّنا على ملته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غري 

 العاملني، وليكثر من االستغفار خزايا والنادمني والشاكني وال مبدلني والفتانني وال مفتونني آمني، رب
اللّهم اغفر يل وتب علي إنك : يوم اجلمعة وليلتها وأي لفظ ذكر فيه سؤال املغفرة فهو مستغفر، وإن قال
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رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم وأنت خري الرامحني : أنت التواب الرحيم فهو أفضل، وإن قال
ن ضاق عليه ذلك فليشفع إليه ليلتها ليكون ابتداؤه من فحسن، واستحب له أن يقرأ ختمة يوم اجلمعة، فإ

ليلة اجلمعة، وإن جعل ختمه للقرآن يف ركعيت الفجر من يوم اجلمعة أو يف ركعيت املغرب ليلة اجلمعة 
فحسن، ليستوعب بذلك كله اليوم والليلة، وإن جعل ختمه بني األذان للجمعة واإلقامة للصالة ففيه 

قبل اجلمعة اثنيت عشرة ركعة وبعدها ست ركعات، وإذا دخل اجلامع فليصلِّ عظيم، ويستحب أن يصلّي 
قل هو اللّه أحد مائيت مرة يف كل ركعة مخسني مرة ففيه أثر عن رسول اللّه : أربع ركعات يقرأ فيهن

صلى اهللا عليه وسلم من فعله مل ميت حىت يرى مقعده من اجلنة أو يرى له، وإذا دخل اجلامع فال يقعدن 
ىت يصلّي ركعتني قبل أن جيلس وكذلك إن دخل واإلمام خيطب صالّمها خفيفتني وإن مسعه ألمر النيب ح

صلى اهللا عليه وسلم بذلك ألنه قد جاء يف حديث غريب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سكت له حىت 
عليه وسلم صالّمها فقال الكوفيون إن سكت له اإلمام صالّمها،ولعل سكوت رسول اللَّه صلى اهللا 

قال رسول اللَّه : خمصوص له لوجوب قوله، وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأيب هريرة قاال
من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة أعطي نوراً من حيث يقرأها إىل : صلى اهللا عليه وسلم

لف ملك حىت يصبح وعويف من مكة وغفر له إىل اجلمعة األخرى وفضل ثالثة أيام وصلَّى عليه سبعون أ
الداء والدبيلة وذات اجلنب والربص واجلذام وفتنة الدجال، واستحب أن يصلّي يوم اجلمعة أربع ركعات 
بأربع سور سورة األنعام، وسورة الكهف، وسورة طه، وسورة يس، فإن مل حيسن ذلك قرأ سورة يس 

ربع سور يف كل ليلة مجعة ففي ذلك أثر وسجدة لقمان وسورة الدخان وسورة امللك وال يدع قراءة األ
وفضل كبري فإن مل حيسن مجيع القرآن قرأ ما حيسن منه فذلك له ختمة فقيل ختمة من حيث علمه، وقد 

قل هو اللّه أحد، فإن قرأها يف عشر ركعات أو : كان العابدون يستحبون أن يقرؤوا يوم اجلمعة ألف مرة
صلون على النيب صلى اهللا عليه وسلم ألف مرة، ومن التسبيح عشرين فهو أفضل من ختمة، وقد كانوا ي

قل هو اللَّه أحد : والتهليل بالكلمات األربع ألف مرة وهذه ثالثة أوراد حسنة يف يوم اجلمعة أعين قراءة
والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم والتسبيح والتهليل ألفاً ألفاً فال يدعن ذلك من رزقها أو أحدها 

من أفضل األعمال يف هذا اليوم وإن صلّى يوم اجلمعة قبل الزوال صالة التسبيح وهي ثالمثائة تسبيحة فإنه 
  .يف أربع ركعات فقد أكثر وأطاب

    

صلّها يف كل مجعة مرة، و ذكر أبو اجلوزاء عن : وقد روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ل يوم بعد الزوال وأخرب عن فضلها ما جيلُّ وصفه، وإن قرأ ابن عباس أنه مل يكن يدع هذه الصالة ك

املسبحات الست يف يوم اجلمعة أو ليلتها، فحسن، وليس يروى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ 
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قل يا أيها : السور بأعياا إال يوم اجلمعة وليلتها، فإنا روينا أنه كان يقرأ يف صالة املغرب ليلة اجلمعة
ن،وقل هو اللّه أحد وكان يقرأ يف صالة العشاء اآلخرة ليلة اجلمعة وسورة املنافقني، وقد روي أنه الكافرو

كان يقرأ اتني السورتني يف صالة اجلمعة وكان يقرأ يف صالة الغداة يوم اجلمعة بسورة سجدة لقمان 
لذكر أفضل من صالته وسورة هل أتى على اإلنسان واستماعه إىل علم اليقني واملعرفة وحضور جمالس ا

وصالته أفضل من حضوره جمالس القصاص وروينا يف حديث أيب ذر حضور جملس علم أفضل من صالة 
ألف ركعة ويف خرب آخر ألن يتعلم أحدكم باباً من العلم أو يعلمه خري له من صالة ألف ركعة ويف خرب 

 بعلم والصالة إذا عدم جملس العلم باللّه وهل ينفع القرآن إال: يا رسول اللّه ومن قراءة القرآن فقال: قيل
والتفقه يف دين اللهه عز وجلّ أزكى من حضور جملس القصص ومن االستماع إىل القصاص فإن القصص 

كان عندهم بدعة وكانوا خيرجون القصاص من اجلامع، روي أن ابن عمر جاء ذات يوم إىل جملسه يف 
قد سبقتك إليه :  فقال الأقوم وقد جلست فيه أو قالقم من جملسي: املسجد فإذا قصاص يقص فقال له

فأرسل ابن عمر إىل صاحب الشرطة فأقامه فلو كان ذلك من السنة ملا حل البن عمر أن يقيمه من : قال
ال يقيم : جملسه سيما وقد سبقه إىل املوضع كيف وهو الذي روى عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

فكان ابن عمر إذا قام له الرجل من :  فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا قالأحدكم أخاه من جملسه مث جيلس
  .جملسه مل جيلس فيه حىت يعود إليه

وروينا مث جيلس فيه وقد روينا أن قاصاً كان جيلس بفناء حجرة عائشة يقص فأرسلت إىل ابن عمر أن 
 ظهره مث طرده فضربه ابن عمر حىت كسر عصا على: هذا قد آذاين بقصصه وشغلين عن سبحيت قال

وليحذر أن مير بني يدي املصلي وإن كان مروره ال يقطع الصالة ففي اخلرب ألن يقف أربعني سنة خري له 
من أن مير بني يدي املصلي وقد جاء فيه وعيد شديد ألن يكون الرجل رماداً تذروه الرياح خري له من أن 

يف الوعيد ففي حديث زيد بن خالد اجلهين قال مير بني يدي املصلي وقد سوى يف ذلك بني املار واملصلي 
لو يعلم املار بني يدي املصلي واملصلي ما عليهما يف ذلك لكان أن يقف : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

أربعني خري له من أن مير بني يديه وليدن املصلي من اسطوانة أو جدار فإذا فعل ذلك فال يدعن أحداً أن 
 ما استطاع، ويف حديث عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال فإن أىب مير بني يديه وليدفعه

فليقاتله فإمنا هو شيطان، وكان أبو سعيد يدفع من مير بني يديه حىت يصرعه فرمبا تعلق به الرجل 
فاستعدى عليه مروان فيخربه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره بذلك فإن مل يتفق له اسطوانة فليجعل 

إن كان حبالً ممدوداً فحاجز بينه وبني املارة، وقد قيل : يئاً بني يديه يكون طوله عظم الذراع، وقد قيلش
أن يبول الرجل قائماً، أو يصلي يف الصف الثاين ويترك األول فارغاً، أو ميسح جبهته يف : أربع من اجلفاء

طوا رقاب الذين يقعدون على أبواب خت: صالته، أو يصلي بسبيل من مير بني يديه، وقد كان احلسن يقول
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اجلامع يوم اجلمعة فإنه ال حرمة هلم وليقرب من اإلمام وينصت ويسمع ويستقبله بوجهه كذلك السنة إال 
أن خياف أن يسمع أو يرى منكراً من لبس نقش سواد أو حرير أوديباج أو مجيل سالح ثقيل وال يستطيع 

 يتكم يف خطبة اإلمام وإن بعد والجيلس يف حلقة من يتكلم تغيريه ليبعد حينئذ فهو أسلم وال يلغو وال
واإلمام خيطب وال يقول آلخر اسكت ولكن يومئ إليه إمياء أو حيصبه حبصاة فإن لغا واإلمام خيطب 

بطلت مجعته وال يتكلم يف العلم يف خطبة اإلمام ومن مل يقرب من اإلمام ومل يستمع فلينصت وإن بعد 
  .كذلك املستحب

    

من استمع وأنصت فله أجران ومن مل يستمع وأنصت :  روينا عن عثمان وعلي رضوان اللَّه عليهماوقد
فله أجر ومن مسع ولغا فعليه وزران ومن مل يستمع ولغا فعليه وزر واحد، ويف حديث أيب ذر ملا سأل أُبياً 

 اسكت، فلما نزل النيب مىت أنزلت هذه السورة فأومأ إليه أن: والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال
اذهب فال مجعة لك، فشكاه أبو ذر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم فقال له أُيب

من قال لصاحبه واإلمام خيطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا : صدق أيب، وكذلك جاء يف اخلرب: فقال
  .ون لألذان بني يدي اإلمامواإلمام خيطب فال مجعة له وليقطع الصالة إذا قام املؤذن

تكره الصالة يف أربع ساعات، بعد : فقد روى أبو إسحاق عن احلارث عن علي رضوان اللّه عليهم
الفجر، وبعد العصر، ونصف النهار، والصالة واإلمام خيطب، وقد جاء يف األثر خروج اإلمام يقطع 

لألذان قبل اخلطبة ليس بسنة فإن وافق ذلك الصالة وكالمه يقطع الكالم وسجود العامة عند قيام املؤذنني 
سجوده يف صالته أو سجود قرآن فال بأس أن ميتد يف الدعاء إىل فراغهم ألنه وقت مفضل وال أعرف يف 

ذلك أثراً غري أنه مباح، ومن العلماء من كره الصالة يف املقصورة ألجل أا قصرت على السلطان 
دعت يف املساجد ألا غري مطلقة جلملة الناس، فلذلك نقل يف وأوليائه وذلك بدعة عند أهل الورع ابت

  .كان احلسن وبكر املزين ال يصليان يف املقصورة: اخلرب

رأيت أنس بن مالك يصلي يف املقصورة وعمران بن حصني أيضاً ومنهم من مل يكره ذلك : وروي
طلقت للعامة زالت الكراهة عنها ورأيت فيه فضالً ألجل السنة يف الدنو من اإلمام واستماع الذكر فإن أ

وإن خص ا أولياء السلطان تركت عليهم فإن صلّى سبعاً يصلّي فيها فإن بعض العلماء كره الصالة يف 
فناء املنرب من قبل أن املنرب يقطع الصفوف وكان عندهم أن تقدمة الصفوف إىل فناء املنرب بدعة وكان 

بني يدي املنرب ومن خشي الفتنة واآلفة يف قربه من اإلمام هو اخلارج من : الصف األول: الثوري يقول
بأن يسمع ما جيب عليه إنكاره أو يرى ما يلزم األمر فيه أو النهي عنه من لبس حرير أو لبس ديباج أو 

الصالة يف السالح الثقيل للشغل كان بعده من الصفوف املقدمة أصلح لقلبه وأمجع هلمه لقلة مالقاة الناس 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  108  

ر إليهم، فاألصلح للقلب واألمجع للهم هو األفضل حينئذ وقد كان مجاعة من العلماء والعباد ولترك النظ
نراك تبكر يوم اجلمعة وتصلي يف أواخر : يصلون يف أواخر الصفوف إيثاراً للسالمة وقيل لبشر بن احلرث

 شعيب بن يا هذا إمنا نريد قرب القلوب ال قرب األجساد، ونظر سفيان الثوري إىل: الصفوف فقال
شغل قليب قربك من هذا هل : حرب عند املنرب يستمع إىل خطبة أيب جعفر فلما جاءه بعد الصالة قال

يا أبا عبد : أمنت أن تسمع كالماً جيب عليك إنكاره فال تقوم به مث ذكر ما أحدثوا من لبس السواد قلت
املهديني فأما هؤالء فكلما بعدت عنهم اللّه أليس يف اخلرب إذن واستمع فقال وحيك ذاك للخلفاء الراشدين 

  .ومل تنظر إليهم كان أقرب لك إىل اللَّّْه عز وجلّ

وقد روينا عن أيب الدرداء فضيلة يف الصف املؤخر قال سعيد بن عامر صليت إىل جنبه فجعل يتأخر يف 
نعم إال أن هذه : الصفوف حىت كنا يف آخر صف فلما صلْينا قلت له أليس يقال خرياً الصفوف أوهلا قال

أمة مرحومة منظور إليها من بني األمم وإن اللَّه عز وجلْ إذا نظر إىل عبد منهم يف الصالة غفر ملن وراءه 
من الناس فإمنا تأخرت رجاء أن تغفر يل بواحد منهم ينظر اللَّه إليه وقد رفعه بعض الرواة أن أبا الدرداء 

والصدقة مستحبة مفضلة يوم اجلمعة خاصة فإا تضاعف إال : يقول ذلك: مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم
سأل مسكني : على من سأل واإلمام خيطب وكان يتكلم يف كالم اإلمام فهذا مكروه قال صاحل بن أمحد

يوم اجلمعة واإلمام خيطب وكان جبنب أيب فأعطاه رجل قطعة ومل يعرفه ليناوله إياها فلم يأخذها منه أيب 
ذا سأل الرجل يف املسجد فقد استحق أن ال يعطى وإذا سأل على القرآن فال تعطوه، إ: وقال ابن مسعود

ومن العلماء من كره الصدقة على سؤال اجلامع الذين يتخطون رقاب الناس إال أن يسأل قائماً من غري أن 
  .يتخطّى املسلمني أو قاعداً يف مكان

    

صدق بشيئني خمتلفني من الصدقة مث رجع فركع من شهد اجلمعة مث انصرف يت: وروينا عن كعب األحبار
اللّهم إين أسألك بامسك بسم اللَّه الرمحن الرحيم : ركعتني يتم ركوعهما وخشوعهما وسجودمها مث يقول

وبامسك الذي ال إله إالّ هو احلي القيوم ال تأخذه سنة والنوم مل يسأل اللَّه عز وجلّ شيئاً إال أعطاه، وقد 
من أطعم مسكيناً يف يوم اجلمعة مث غدا وابتكر ومل : ف على غري هذا الوصف قالروينا عن بعض السل

يؤذ أحداً مث قال حني يسلم اإلمام اللَّهم إين أسألك ببسم اللَّه الرمحن الرحيم احلي القيوم أن تغفر يل 
رأ يف صالته إال وترمحين وأن تعافيين من النار مث دعا مبا بدا له استجيب له وإن مسع قراءة اإلمام مل يق

سورة احلمد ال غري وإن مل يسمع قراءته قرأ سورة مع احلمد إن أحب فأما من مسع قراءة اإلمام وقرأ معه 
سورة اجلمعة أو غريها من السور فقد خالف األمة وعصى رسوال صلى اهللا عليه وسلم وال أعلمه مذهب 

له قبل أن يتكلم احلمد سبع مرات وقل هو أحد من املسلمني فإذا سلم من صالة اجلمعة قرأ وهو ثان رج
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اللَّه أحد سبعاً واملعوذتني سبعاً سبعاً، ففي ذلك أثر عن بعض السلف أن من فعله عصم من اجلمعة إىل 
اللَّهم يا غين، يامحيد، : اجلمعة وكان ذلك حرزاً له من الشيطان واستحب له أن يقول بعد صالة اجلمعة

من داوم : اودود، أغنين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، يقاليا مبدئ، يا معيد، يا رحيم، ي
علي هذا الدعاء أغناه اللَّه عز وجلّ عن خلقه ورزقه من حيث ال حيتسب، وقد روي ابن عمر أن النيب 

صلى اهللا عليه وسلم كان يصلّي بعد اجلمعة ركعتني، وروى أبو هريرة أنه كان يصلّي بعدها أربعاً، 
د اللَّه رضي اللَّه عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلَّي بعدها ستاً فإذا صلّى وروى علي وعب

العبد ست ركعات فقد استوعب مجيع الروايات وأكره شراء املاء يف املسجد للشرب أو لتسبيله لئال 
عة خارجاً من يكون مبتاعاً يف املسجد فقد كره الشراء والبيع يف املسجد فإن بايعه أو دفع إليه القط

املسجد وشرب أو سبل يف املسجد فال بأس وقد جاء عن بعض السلف أنه كره الصالة يف رحاب اجلامع 
ال جتوز الصالة يف الرحاب فهذا : عن بعض الصحابة أنه كان يضرب الناس ويقيمهم من الرحاب ويقول

لصفوف احمليط ا حائط اجلامع عندي على ضربني وهو أن الصالة يف رحاب اجلامع الزوائد فيه املتصلة با
األعظم كالصالة يف وسطه غري مكروهة، والصالة يف رحابه املتفرقة يف أفنيته اليت هي من وراء جدر 

اجلامع كله مكروهة، و كذلك الصالة يف الطرقات املنفردة عن اجلامع غري املتصلة بالصفوف حلجز طريق 
 ينهي عن الصالة فيه، فإذا صلّى اجلمعة انتشر يف أو بعد مكان فال جيوز، وهذا الذي كرهه من كان

هو مزيد : أرض اللَّه عز وجلّ يطلب من فضل اللَّه عز وجلْ ومن الفضل طلب العلم واستماعه، ويقال
 "ك عظيماً وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَاَنَ فَضلُ اللّه علَي": يوم اجلمعة للعامل واملتعلم، قال اللَّه عزَ وجلّ

، يعين بدليل نظريها من اآلية األخرى يف 01: سبأ"ولَقَد آتينا داود ِمنا فَضالَ" قال اللّه تعاىل 311:النساء
  .15: النمل"ولَقَد آتينا داود و سلَيمانَ ِعلْماً وقَاالَ الْجمد للّه الَّذي فَضلَنا": قوله تعاىل

    

 فَإذَا قُِضيِت الصلوةُ فَاْنتشِروا يف اَألرِض وابتغوا ِمن فَضِل ": نس بن مالك يف قوله عز وجلْوروينا عن أ
، قال أما أنه ليس بطلب دنيا ولكنه عيادة مريض وشهود جنازة وتعلّم علم وزيارة أخ 01:  اجلمعة"اللَّه 

والتذكري باللَّه عز وجلّ والدعوة إليه يف يوم اجلمعة له يف اللّه عز وجلّ فإن الذكر بالعلم وتعليم الناس إياه 
فضل على سائر األيام ألنه يوم املزيد، فللقلوب فيه إقبال وحتديد، وكذلك السعي إليه واالستماع له 

وحضور جمالس الذكر يوم اجلمعة ال جمالس القصاص أفضل من سائر األيام، واملستمع شريك القائل يف 
 أقرب للرمحة وقد كره العلماء اجللوس إىل القصاص سيمايوم اجلمعة خاصة ألم األجر وقد قيل إنه

يثبطون عن الغدو إىل اجلامع يف الساعة األوىل والثانية ألن الكتاب ورد بالفضل فيهما، فمن اتفق له عامل 
غدوة يف اجلامع أو باللَّه عز وجلّ يذكره به ويدله عليه من علماء اآلخرة الزاهدين يف الدنيا يوم اجلمعة 
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بعد صالة اجلمعة جلس إليه واستمع منه وإن حضر مفِت يتكلّم بعلم الدين وكان العبد حمتاجاً إىل ذلك 
  .وجالسه فهو األفضل فإن جمالس العلماء يف اجلامع من زين يوم اجلمعة ومن متام فضله

ما بني الصالتني وهو الورد اخلامس الدنيا ظلمة إال جمالس العماء، فإن مل يتفق له ذلك أحيا : قال احلسن
من النهار، ويستحب صالة العصر يف اجلامع إالّ لسبب ال بد منه مانع، وإن قعد إىل غروب الشمس فهو 

من صلّى : أثوب للساعة املنتظرة من آخر النهار إذا أمن الفتنة والتصنع والكالم فيما ال يعنيه، ويقال
ن صلّى املغرب كان له ثواب عمرة فإن خشي دخول اآلفة عليه العصر يف اجلامع كان له ثواب حجة وم

أو مل يأمن التصنع واخلوض فيما ال يعنيه انصرف إىل مرتله ذاكراً للَّه عز وجلّ مفكراً يف آالئه وحسن 
نعمائه فراعى غروب الشمس باألذكار والتسبيح واالستغفار يف مرتله أو مسجد حيه فذلك حينئذ أفضل 

أوفر الناس نصيباً يوم اجلمعة من راعاها وانتظرها من األمس وأخس الناس منها :  السلفله، وقال بعض
أيش اليوم وقد كان بعضهم يبيت ليلة اجلمعة يف اجلامع ألجل صالة : نصيباً من يصبح يوم اجلمعة فيقول

يصلِّي الغداة اجلمعة ومنهم من كان يبيت ليلة السبت يف اجلامع ملزيد اجلمعة وكثري من السلف من كان 
يوم اجلمعة يف اجلامع ويقعد ينتظر صالة اجلمعة ألجل البكور ليستوعب فضل الساعة األوىل وألجل ختم 

أول : القرآن وعامة املؤمنني كانوا ينحرفون من صالة الغداة يف مساجدهم فيتوجهون إىل جوامعهم ويقال
  .بدعة حدثت يف اإلسالم ترك البكور إىل اجلوامع

 ترى يوم اجلمعة سحراً وبعد صالة الفجر الطرقات مملوَءة من الناس ميشون يف السرج وكنت: قال
يزدمحون فيها إىل اجلامع كما ترون اليوم يف األعياد حىت درس ذلك وقل وجهل وترك أوال يستحي 
ملباعة املؤمن أن أهل الذمة يبكرون إىل كنائسهم وبيعهم قبل خروجه إىل جامعه أوال يعترب بأهل األطعمة ا

يف رحاب اجلامع أم يغدون إىل الدنيا والناس قبل غدوه هو إىل اللَّه تعاىل وإىل اآلخرة فينبغي أن 
يسابقهم إىل مواله ويسارعهم إىل ماعنده من زلفاه، وجيب أن يكون للمؤمن يوم اجلمعة مزيد يف األوراد 

ن له يوم السبت فيوم اجلمعة يف األوراد واألعمال وليتفرغ فيه لربه عز وجلّ وجيعله يوم آخر إن مل يك
املتصلة واملزيد من األذكار على املعلوم منها فال يكون اجلمعة كالسبت يف جتارة الدنيا والشغل بأسباا 

وأكره له التأهب ليوم اجلمعة يف باب الدنيا من يوم اخلميس من إعداد املأكول والترفّه من النعمة واألكل 
يأيت على أميت : ثاً من طريق أهل البيت فيه نظر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوالشرب،فقد روينا حدي

زمان يتأهبون جلمعتهم يف أمر دنياهم عشية اخلميس كما يتأهب اليهود لسبتها عشية اجلمعة وإمنا كان 
مد سهل رمحه املؤمنون يتأهبون فيه لآلخرة باألوراد احلسنة يزدادون من األوراد املتصلة، وقد كان أبو حم

يوم : من أخذ مهنأه من الدنيا يف هذه األيام مل ينل مهنأه يف اآلخرة منها يوم اجلمعة وقال أيضاً: اللَّه يقول
لوال يوم اجلمعة ما أحببت البقاء يف الدنيا فهو عند : اجلمعة من اآلخرة ليس هو من الدنيا، وقال بعضهم
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  .ذكار ألنه عند اللَّه عز وجلّ يوم املزيد بالنظر إليه يف املزاراخلصوص يوم العلوم واألنوار ويوم اخلدمة واأل

    

دعوا أشغالكم يوم اجلمعة : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: وروينا حديثاً غريباً عن ابن عباس قال
  .فإنه يوم صالة وجد

 وابتَغوا ِمن فَضِل ": اللَّه تعاىليوم اجلمعة للَّه عز وجلّ ليس فيه سفر، قال: وروينا عن جعفر الصادق قال
 وما ذكرناه من الصالة والسور املقروَءة والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومجيع 10: اجلمعة"اللَّه 

الذكر يف يوم اجلمعة فإنه يستحب يف ليلتها وهي من أفضل الليايل فال يدعن ذلك من وجد إليه سبيالً، 
ل وقت مفضل من اللَّه عز وجلّ مزيداً فإذا أحب اللَّه تعاىل عبداً استعمله يف فإن للصادق املريد يف ك

األوقات الفاضلة بفواضل األعمال وإذا مقت عبداً استعمله يف األوقات املفضلة بسئ األعمال ليكون 
ن أوجع يف عقابه وأشد ملقته حلرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمة الوقت ومما خيتص به يوم اجلمعة م

األربعون امساً اليت دعا ا إدريس صلى اهللا عليه وسلم خصه : أوهلا: الذكر والتمجيد باألمساء فصول أربعة
اللّه تعاىل ا وذكر احلسن البصري أن موسى صلى اهللا عليه وسلم قد كان دعا ن وأا كانت من دعاء 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم 

م الزاهد يدعو ا كل يوم مجعة عشر مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان إبراهيم بن أده: والفصل الثاين
  .فكان ذلك من عمله يف يومه

روينا عن علي رضي اللَّه عنه رواه عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن اللَّه عز وجلّ : والفصل الثالث
  .ميجد نفسه يف كل يوم وليلة

 التيمي الذي كان رأى الشهيد بعد قتله يف املنام فقيل تسبيحات أيب املعمر وهو سليمان: والفصل الرابع
رأيت تسبيحات أيب املعتمر من اللَّه عز وجلّ مبكان، : ما أفضل ما رأيت هناك من األعمال؟ فقال: له

فأما هذان الفصالن من متجيد الرب سبحانه وتعاىل نفسه، وتسبيحات أيب املعتمر فقد ذكرنامها يف أول 
نا من األدعية املختارة بعد صالة الغداة وقبل غروب الشمس يف كل يوم فاستثقلنا الكتاب فيما اختر

  .إعادا ههنا، وأما الفصالن اآلخران فنحن ذاكرومها

  ذكر دعاء إدريس النبي

  صلى اهللا عليه وسلم 
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رشي حدثنا حدثنا القاسم بن داود القراطيسي حدثنا عبد اللَّه بن حممد الق: حدثنا احلسن بن حيىي الشاهد
ملا بعث اللّه عز وجلّ إدريس إىل : حممد بن سعيد املؤذن حدثنا سالم الطويل عن احلسن البصري قال

ون : قلهن سراً يف نفسك وال تبدهن للقوم فيدعوين ن، قال: قومه علّمه هذه األمساء فأوحى اللَّه إليه
لَّه عز وجلّ موسى عليه السالم مث علّمهن اللَّه عز وجلّ دعا، فرفعه اللَّه عز وجلّ مكاناً علياً مث علّمهن ال

وكنت مستخفياً من احلجاج : حممداً صلى اهللا عليه وسلم ون دعا يف غزوة األحزاب قال احلسن
فدعوت اللَّه ن فحبسه عين ولقد دخل علي ست مرات فأدعو اللَّه ن فأخذ اللَّه عز وجلّ بأبصارهم 

 عز وجلّ ن اللتماس املغفرة جلميع الذنوب مث سل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك فإنك عين فادع اللَّه
تعطاه إن شاء اللَّه تعاىل فإن أربعون امساً عدد أيام التوبة سبحانك ال إله إالأنت، يا رب كل شيء، 

عاله، يا رمحن كل شيء ووارثه، ورازقه، ورامحه، يا إله اآلهلة، الرفيع جالله، يا اللَّه احملمود يف كل ف
ورامحه، ياحي حني ال حي يف دميومة ملكه وبقائه، يا قيوم فال يفوت شيء من علمه واليؤده، ياواحد، 
الباقي يف أول كل شيء وآخره، يا دائم فال فناء وال زوال مللكه، ياصمد من غري شبيه وال شيء كمثله، 

 الذي ال تدي القلوب لوصف عظمته، يابارئ يا بارىء فال شئ كفؤه وال مكان لوصفه، يا كبري أنت
النفوس بالمثال خال من غريه، يا زاكي الطاهر من كل آفة تقدسه، يا كايف املوسع ملا خلق من عطايا 

فضله، يانقياً من كل جور مل يرضه ومل خيالطه فعاله، ياحنان أنت الذي وسعت كل شيء رمحة وعلماً، 
منه، يا ديان العباد كل يقوم خاضعاً لرهبته، يا خالق من يف السموات يا ذا اإلحسان قد عم كل اخلالئق 

واألرض وكل إليه معاده، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاده، يا تام فالتصف األلسن كل 
جالل ملكه وعزه، يا مبدع البدائع مل يبلغ يف إنشائها عوناً من خلقه، يا عالّم الغيوب فال يفوته شيء من 

 يؤده، يا حليم ذا األناة فال يعادله شيء من خلقه، يا معيد ما أفناه إذا برز اخلالئق لدعوته من خلقه وال
خمافته، يامحيد الفعال ذا املن على مجيع خلقه بلطفه، يا عزيز املنيع الغالب على أمره فال شيء يعادله، يا 

يل فوق كل شيء علو ارتفاعه، يا مذلّ قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي ال يطاق انتقامه، يا قريب املتعا
كل جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه، يانور كل شيء وهداه، أنت الذي فلق الظلمات بنوره، يا عايل 

الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه، يا قدوس الطاهر من كل سوء فال شيء يعادله من خلقه، يا مبدئ 
تكرب عن كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده، يا حممود الربايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته، يا جليل امل

فال تبلغ األوهام كنه ثنائه وجمده، ياكرمي العفو ذا العدل أنت الذي مأل كل شيء عدله، يا عظيم ذا الثناء 
الفاخر وذا العز واد والكربياء فال يذل عزه، يا عجيب فال تنطق األلسن بكنه آالئه وثنائه، يا غياثي عند 

كربة ويا جمييب عند كل دعوة، أسألك اللَّهم يا رب الصالة على نبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم كل 
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وأماناً من عقوبات الدنيا واآلخرة وأن حتبس عين أبصار الظاملني املريدين يب السوء وأن تصرف قلوم 
جابة وهذا اجلهد وعليك عن شر ما يضمرون يب إىل خري ما ال ميلكه غريك، اللَّهم هذا الدعاء ومنك اإل

  .التكالن والحول وال قوة إال باللَّه وصلى اللّه على سيدنا حممد وآله وسلم

  ذكر دعاء إبراهيم بن أدهم

    

جعفر بن نصري اخلواص اخلراساين حدثين إبراهيم بن : حدثنا أمحد بن املوصلي الوكيل بن املوكل حدثنا
يم بن أدهم يقول هذا الدعاء يف يوم اجلمعة إذا أصبح ويقوله كان إبراه: بشار خادم إبراهيم بن أدهم قال

إذا أمسى مثل ذلك مرحباً بيوم املزيد والصبح اجلديد والكاتب الشهيد يومنا هذا يوم عيد اكتب لنا ما 
نقول بسم اللَّه احلميد ايد الرفيع الودود الفعال يف خلقه ما يريد أصبحت باللَّه مؤمناً وبلقائه مصدقاً 

وحبجته معترفاً ومن ذنيب مستغفراً ولربوبية اللَّه خاضعاً ولسوى اللَّه عز وجلّ يف اإلهلية جاحداً وإىل اللَّه 
فقرياً وعلى اللَّه متوكالً وإىل اللَّه منيباً، أشهد اللَّه وأشهد مالئكته وأنبياءه ورسله ومحلة عرشه ومن خلق 

 وحده ال شريك له وأن حممداً عبده ورسوله صلى اهللا عليه ومن هو خالقه بأنه هو اللَّه ال إله إال هو
وسلم وأن اجلنة حق والنار حق واحلوض حق والشفاعة حق ومنكراً ونكرياً حق ولقاءك حق ووعدك حق 
والساعة آتية ال ريب فيها وأن اللَّه يبعث من يف القبور على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء 

 ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك اللّه، اللَّهم أنت
اللَّهم من شر كل ذي شر، اللَّهم إين ظلمت نفسي فاغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت واهدين 

يصرف سيئها ألحسن األخالق فإنه ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف اللَّهم يا رب عين سيئها فإنه ال 
إال أنت لبيك وسعديك واخلري كله بيديك أنا لك وإليك أستغفرك وأتوب اليك، آمنت اللَّهم مبا أرسلت 

من رسول، وآمنت اللَّهم مبا أنزلت من كتاب وصلّى اللّه على سيدنا حممد النيب وعلى آله وسلم كثرياً 
لعاملني، اللَّهم أوردنا حوضه واسقنا خامت كالمي ومفتاحه وعلى أنبيائه ورسله أمجعني آمني يا رب ا

بكأسه مشروباً روياً سائغاً هنيئاً، ال نظمأ بعده أبداً واحشرنا يف زمرته غري خزايا وال نادمني والناكثني 
وال مرتابني والمفتونني وال مغضوباً علينا وال ضالني، اللَّهم اعصمين من فنت الدنيا ووفقين ملاحتب وترضى 

 شأين كله وثبتين بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة وال تضلين وإن كنت من العمل وأصلح يل
ظاملاً سبحانك سبحانك يا علي، ياعظيم،يا بار، يا رحيم، ياعزيز، يا جبار، سبحان من سبحت له 

السموات بأكنافها، وسبحان من سبحت له اجلبال بأصواا، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها، 
ان من سبحت له احليتان بلغاا، وسبحان من سبحت له النجوم يف السماء بأبراقها، وسبحان من وسبح
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سبحت له الشجر بأصوهلا ونضارا، وسبحان من سبحت له السموات السبع واألرضون السبع ومن 
فيهن ومن عليهن، سبحانك سبحانك يا حي، يا حليم، سبحانك ال إله إال أنت وحدك، ال شريك لك 

يي ومتيت وأنت حي ال متوت، بيدك اخلري وأنت على كل شيء قدير، فإذا دعا ده األدعية األربع يوم حت
اجلمعة فقد كمل اللَّه عز وجلّ عمله ومتّ عليه فضله فإذا عمل خبري ما ذكرناه من األعمال واألذكار 

ملزيد ا نصيباً موفوراً وكان واجتنب سيء ما ذكرناه من األقوال واألفعال فهو من أهل اجلمعة وممن له ا
  .عمله اخلالص وذكره الصادق عند اللَّه عز وجلّ مشكوراً، وهذا آخر كتاب اجلمعة وهيئاا وآداا

الثاني والعشرون الفصل   

  كتاب الصيام

  وترتيبه ووصف الصائمين وذكر مايستحب للعبد من الصيام وطرقات الصائمين في الصوم 

     ووصف صوم اخلصوص 

الصرب يعين الصوم وكان : ، جاء يف التفسري351: البقرة" واستعينوا ِبالصبِْر والصالِة ":ال اللَّه عز وجلّق
رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يسمي رمضان شهرالصرب ألن الصرب حبس النفس عن اهلوى وإيقافها 

الصرب نصف اإلميان والصوم : سلم أنه قالوحبسها على أمر املوىل،وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه و
: معناه على جماهدة النفس وقيل: ، قيل351: البقرة" واستعينوا ِبالصبِر":نصف الصرب، وقال اللَّه تعاىل

استعينوا بالصرب على الزهادة يف الدنيا بالصوم، ألن الصائم : على مصابرة العدو، وقال بعض العلماء
م مفتاح الزهد يف الدنيا وباب العبادة للموىل ألنه منع النفس عن مالذها وشهواا كالزاهد العابد، فالصو

من الطعام والشراب كما منعها الزاهد العابد بدخوله يف الزهد وشغله بالعبادة، ولذلك مجع رسول اللّه 
أيها : لعابد فيقولإن اللَّه عز وجلّ يباهي مالئكته بالشاب ا: صلى اهللا عليه وسلم بينهما يف املعىن فقال

مثل ذلك : الشاب التارك شهوته من أجلي املبتذل شبابه يل أنت عندي كبعض مالئكيت، وقال يف الصائم
يا مالئكيت انظروا إىل عبدي ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي، ففي الصوم : يقول عز وجلّ

هلا ونقصان هلواها، وقال رسول اللّه عون على جماهدة النفس وقطع حظوظها ومنع عادا وفيه إضعاف 
كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، فأضافه : صلى اهللا عليه وسلم يقول اللَّه عز وجلّ

 18: اجلن"وأنْ املساِجد للَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أحداً": عز وجلّ إليه تفضيالً له ختصيصاً كما قال تعاىل

 فلما كانت املساجد أحب 91: النمل"إنما أُِمرت أنْ أعبد رب ِهِذِه البلْدِة الذي حرمها": لوكما قا
بيوت الدنيا إليه وكانت مكة أشرف البالد عنده أضافها إىل ذكره وله كل شيء كذلك ملا كان الصيام 
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 وألنه من أعمال السر حبيث ال يطلع أفضل األعمال عنده وأحبها إليه ألن فيه خلقاً من أخالق الصمدية
ما يف عمل ابن آدم شيء إال ويقع فيه قصاص ويذهب برد املظامل إال : عليه إال هو أضافه لنفسه،وقيل

ما : هذا يل فال يقتص منه أحد شيئاً، يقال: الصوم فإنه ال يدخله قصاص، ويقول اللَّه عز جلّ يوم القيامة
 الصوم فإنه ال تعلم نفس ماجزاؤه ويكون أجره بغري حساب يفرغ له من عمل إال وله جزاء معلوم إال

 فَال تعلَم نفْس ما أُِخفْي لَهم ِمن قُرِة أعيٍن ":إفراغاً وجيازف جمازفة وهو أحد الوجوه يف قوله عز وجلّ
: تأويل قوله عز وجلّكان عملهم الصيام، وكذلك يف : ، قيل71: السجدة"جزاًء ِبما كَانوا يعملْونَ 

السائحون قيل هم الصائمون كأم ساحوا إىل رم عز وجلّ جبوعهم وعطشهم وتركوا قرة أعني أبناء 
إنما ": الدنيا من أكلهم وشرم فآواهم موالهم فيما أخفي هلم من قرة أعني جزاء لعملهم، وقال تعاىل

الصائمون والصرب اسم من أمساء الصوم فلما : ، قيل01: الزمر"ٍبيوفَّى الصاِبرونَ أجرهم ِبغيِر ِحسا
  .أخفي ذكره بالصوم يف نفسه أخفى اللَّه عز وجلْ جزاءه إياه عن غري نفسه

    

من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، فالصوم ذكر اللّه عز وجلّ وهو سر وليس أستحب : ويف احلديث
نسقاً فإن ذلك يقسي القلب ويغير احلال ويولّد العادات ويفتق للعبد أن يزيد على إفطار أربعة أيام 

الشهوات وألنه مل يؤمر ومل يندب إىل أن يوايل بني إفطار أكثر من أربعة أيام متوالية وهي النحر وأيام 
التشريق، ويستحب له أن يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يصوم يومني ويفطر يومني وذلك صوم نصف الدهر 

يصم يومني ويفطر يوماً وذلك صوم ثلثي الدهر فإن أحب فليصم يوماً ويفطر يومني وهذا وإن أحب فل
صيام ثلث الدهر، هذه طريق الصائمني وفيها روايات حذفنا ذكر فضائلها لالختصار، فإن صام ثالثاً من 

ك خري كبري أول الشهر وثالثاً من وسطه وثالثاً من آخره فحسن، فإن صام األثانني واألمخسة واجلمع فذل
وأقل من ذلك أن يصوم األيام البيض وأول يوم من الشهر وآخر يوم منه، وأفضل الصيام ما كان يف 

األشهر احلرم وأفضل ذلك ماوقع يف العشرين منها وهو احملرم وذو احلجة وبعد ذلك ما كان يف شعبان 
هر رمضان واليدع أن يصوم من فإن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه حىت يصله بش

أفضل الصيام بعد شهر رمضان : كل شهر ثالثة أيام وليواظب على صوم االثنني واخلميس، ويف اخلرب
وشهر اللَّه احملرم وصوم النصف األول من شهر شعبان مستحب، وقد كانوا يفطرون النصف األخري منه، 

يدخل رمضان وليفطر قبل رمضان أياماً فإن إذا كان النصف من شعبان فال صوم حىت : وقد روينا خرب
وصل شعبان برمضان فجائز، وال جيوز أن يستقبل رمضان بيومني أو ثالثة إال أن يوافق ذلك يوم اثنني أو 
مخيس قد كان يصومه، وقد كان بعض الصحابة يكره أن يصام رجب كله لئال يضاهي به شهر رمضان 

د كره قوم صيام الدهر كله وردت أخبار يف كراهته وقد تأول وكانوا يستحبون أن يفطروا منه أياماً وق
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ذلك بأم كانوا يصومون السنة كلها مع يوم العيد وأيام التشريق فوردت الكراهة لذلك، وإن كان يريد 
صالح قلبه وانكسار نفسه واستقامة حاله يف صوم الدهر فليصمه، فهو حينئذ كالواجب عليه إذا كان 

: فقد روينا عن سعيد عن قتادة عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب موسى األشعري قالتقواه وصالحه فيه،

من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد تسعني معناه مل يكن له : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
فيها موضع وقد دلت األصول على فضل صوم الدهر وقد صامه طبقات من السلف الصاحل من الصحابة 

 بإحسان إال أن يكون الرجل يرغب عن السنة وال يرى الرخصة يف اإلفطار فيكره له صوم الدهر والتابعني
للمعاندة ألن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أمر بالسعة يف الدين وأخرب اللَّه عز وجلّ بأنه حيب أن يؤخذ 

ره أن تؤيت معصيته، حيب أن يؤخذ برخصه كما يك: برخصه كما حيب أن يؤخذ بعزائمه، ويف لفظ آخر
وقد دلّت األخبار على فضل صوم نصف الدهر بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً وذلك ليكون العبد بني 

حالني حال صرب وحال شكر، ومن ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرضت علي مفاتيح 
دك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا أجوع يوماً وأشبع يوماً أمح: خزائن الدنيا وكنوز األرض فرددا فقلت

أفضل الصيام صيام أخي داود عليه السالم، كان يصوم يوماً : جعت، ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
إين أريد أفضل من : ويفطر يوماً ومن ذلك منازلته عليه السالم لعبد اللّه بن عمرو يف الصوم وهو يقول

ال : أريد أفضل من ذلك قال: صم يوماً وافطر يوماً قال: ذلك حىت قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثالثني يوماً من غريه وصوم : أفضل من ذلك، وروي يف اخلرب

من صام ثالثة أيام من شهر : يوم من رمضان أفضل من صوم ثالثني يوماً من شهر حرام، ويف حديث
هللا تعاىل له عبادة سبعمائة عام، وقد روينا أن النيب صلى اهللا عليه حرام اخلميس واجلمعة والسبت كتب ا

وسلم ما صام شهراً كامالً قط إال رمضان بل كان يفطر منه وقد وصل مرة شعبان برمضان وفصل صوم 
رمضان مراراً من شعبان، وما ذكرنا من أنواع الصوم فهو صيام مجاعة من السلف الصاحل ويف كل منه 

 يكثر ذكرها وكذلك يف مجيع ما نذكره من أعمال القلوب واجلوارح يف األيام والليايل ورد فيه فضائل
وكذلك فيما نذكره من أخالق اإلميان وأوصاف املوقنني، وقدجاءت يف أكثر ذلك فضائل ومثوبات إال 

مال، أنا مل نقصد تعديد ذلك وليس مذهبنا االشتغال بذكر فضائل األعمال إمنا طريقنا ذيب قلوب الع
     فبطهارة القلوب وحقيقة اإلميان تزكو 

  .األعمال وتقرب العاملون من ذي اجلالل وال حول والقوة إال باللّه العلي العظيم

  ذكر صوم الخصوص من الموقنين
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اعلم وفقك اللَّه تعاىل أن الصوم عند الصائمني هو صوم القالب فأما صوم اخلصوص من املوقنني فإن 
م القلب عن اهلمم الدنية واألفكار الدنيوية مث صوم السمع والبصر واللسان عن الصوم عندهم هو صو

تعدي احلدود وصوم اليد والرجل عن البطش والسعي يف أسباب النهي، فمن صام ذا الوصف فقد أدرك 
نوم : وقته يف مجلة يومه وصار له يف كل ساعة من اره وقت وقد عمر يومه كله بالذكر، وملثل هذا قيل

الصائم عبادة ونفسه تسبيح وقد قرن اللَّه عز وجلّ االستماع إىل الباطل والقول باإلمث إىل أكل احلرام 
ولوال أن يف املسموعات واملقوالت حراماً على املستمع واإلصغاء إليه وحراماً على القائل النطق به ما 

ذب أكّالون للسحت، وقال سبحانه مساعون للك: قرما إملي أكل احلرام وهو من الكبائر، فقال تعاىل
، فالعبد احلافظ 36: املائدة"لَوالَ ينهاهم الربانيون واَألحبار عن قَوِلِهم اإلثَم وأَكِلِهم السحت": وتعاىل

كل حلدود اللَّه عز وجلّ إن أفطر باألكل واجلماع فهو صائم عند اللَّه يف الفضل لألتباع ومن صام عن األ
واجلماع وتعدى احلدود وأضاع فهو مفطر عند اللَّه عز وجلّ صائم عند نفسه، ألن ما أضاع أحب إىل 

اللَّه عز وجلّ وأكثر مما حفظ، ومثل من صام من األكل وأفطر مبخالفة األمر بسائر اجلوارح مثل من 
ل يف العدد إال أنه تارك للفرض مسح كل عضو من أعضائه يف وضوئه ثالثاً ثالثاً مث صلَّى فقد وافق الفض

من الغسل فصالته مردودة عليه جلهله وهو مغتر بفعله ومثل من أفطر باألكل وصام جبوارحه عن النهي 
مثل من غسل كل عضو من أعضائه يف وضوئه مرة مرة فهو تارك للفضل يف العدد إال أنه مكمل للفرض 

ه بالعلم، ومثل من صام من األكل واجلماع وحفظ حمسن يف العمل فصالته متقبلة ألحكامه لألصل ولعمل
جوارحه عن اآلثام كمثل من غسل كل عضو ثالثاً ثالثاً فقد متم الفرض وأحسن بتكملة الفضل فهذا 

كما قال تعاىل متاماً على الذي أحسن، وكما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف الوضوء،كذلك هذا 
 " ِملَّةَ أَبيكُم إبراهيم":وضوء أيب إبراهيم عليه السالم وقد قال اللَّه تعاىلوضوئي ووضوء األنبياء من قبلي و

الطاعم الشاكر :  أي عليكم ا فائتموا واقتدوا به فيها، وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم87:احلج
هللا عليه وسلم مبرتلة الصائم الصابر، وجاء يف اخلرب أن امرأتني صامتا على عهد رسول اللّه صلى ا

فأجهدمها اجلوع والعطش يف آخر النهار حىت كادتا أن تتلفا فبعثتا إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
    : قل هلما قيئا فيه ما أكلتما قال: يستأذناه يف اإلفطار فأرسل إليهما قدحاً وقال

حىت مألتاه،فعجب الناس من فقاءت إحدامها نصفه دماً عبيطاً وحلماً عريضاً وقاءت األخرى مثل ذلك 
هاتان صامتا عما أحل اللَّه عز وجلَّ هلما وأفطرتا على ما : ذلك فَقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

حرم اللَّه عز وجلَّ عليهما قعدت إحدامها اىل األخرى فجعال يغتابان الناس فهذا ما أكال من حلومهم، 
ألكياس وفطرهم يعيبون صوم احلمقى وسهرهم ولذرة من ذي يا حبذا نوم ا: وكان أبو الدرداء يقول

يقني وتقوى أفضل وأرجح من أمثال اجلبال من عبادة املغترين وكل حمظور عليك أن تتفوه به فمحظور 
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 ى اللَّه عزعليك أن تستمع إليه وكل حرام عليك أن تفعله فمكروه أن تنظر إليه أو خيطر ببالك، وقد سو
 ومثل الصائم مثل التوبة ألن 041: النساء" إنكُم إذاًِ ِمثْلُهم ": والقائل يف قوله تعاىلوجلّ بني املستمع 

الصرب من أوصافها وإمنا كانت التوبة مكفرة ملا سلف من السيئات ألجل أنه صرب عما سلف من سئ 
هات، كذلك العادات مث اعتقد ترك العود إىل مثل ما سلف بصيانة جوراحه اليت كانت طرائق املكرو

كان الصيام جنة من النار وفضيلة من درجات األبرار، إذا صرب عليه الصائم فحفظ جوارحه فيه من املآمث 
فإذا أمرحها يف اآلثام كان كالتائب املتردد الناقض للميثاق مل تكن توبته نصوحاً وال كان صوم هذا 

الصوم جنة من النار ما مل خيرقها : لمصاحلاً وصحيحاً أال ترى إىل قول رسول اللّه صلى اهللا عليه وس
إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث والجيهل وان امرؤ شامته : بكذب أو غيبة وأمره يف قوله عليه السالم

إين صائم، ويف لفظ آخر الجيعل يوم صومه ويوم فطره سواء أي يتحفّظ يف صومه حلرمته، ويف : فليقل
انته، فحفظ األمانة من صيانة اجلوارح لقول النيب صلى اهللا آخر الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أم: خرب

 وضع يده على 58: النساء"إنَّ اللَّه يأمرُكُم أنْ تؤدوا األماناِت إىل أهِلها": عليه وسلم ملاتال هذه اآلية
نة اليت محل إين صائم، أي يذكر األما: مسعه وبصره قال السمع أمانة والبصر أمانة فذلك جماز قوله فليقل

فيؤديها إىل أهلها ومن حفظ األمانة أن يكتمها فإن أفشاها من غري حاجة فهي خيانة ألن مودعها قد ال 
جيب أن يظهرها وحقيقة حفظ السر نسيانه وضياع السر أن يكثر خزانه فحقيقة الصائم أن يكون ناسياًً 

  .لصومه ال ينتظر الوقت شغالً عنه باملؤقت

عشرون الثالث والالفصل   

  كتاب محاسبة النفس ومراعاة الوقت

أَتيناَ ِبها وكَفَى ِبنا ":  إىل قوله47:  األنبياء"ونضع الْموازين الِْقسطَ ِليوِم الِْقىامِة": قال اللَّه عز وجلَّ
لغ، وقال آتينا ا ممدودة أي جازينا ا فالتخويف ذا احلرف أشد وأب:  وقرئت47 األنبياء "حاِسبني

تعاىل يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لريوا أعماهلم اآلية، وأوصى أبو بكر عمر رضي اللَّه عنهما عند موته، 
إن احلق ثقيل وهو مع ثقله مريء وإن الباطل خفيف وهومع خفته ويبء وإن للَّه عز وجلّ حقاً : فقال

لو عدلت على الناس كلهم وجرت على واحد بالنهار ال يقبله بالليل وحقاً بالليل اليقبله بالنهار وإنك 
منهم ملال جورك بعدلك فإن حفظت وصييت مل يكن شئ أحب إليك من املوت وهو مدركك وإن 

: ضيعت وصييت مل يكن شيء أبغض إليك من املوت ولن تعجزه، وقال عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه

ينوا للعرض األكرب على اللَّه تعاىل يومئذ حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتز
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تعرضون ال ختفى منكم خافية وإمنا خف احلساب يف اآلخرة على قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا وثقلت 
موازين قوم يف اآلخرة وزنوا أنفسهم يف الدنيا وحق مليزان ال يوضع فيه إال احلق أن يكون ثقيالً، 

نة تكون مبشاهدة اليقني والتزين للعرض األكرب يكون مبخافة امللك فمحاسبة النفس تكون بالورع واملواز
اتق اللَّه أينما كنت : األكرب وهو حقيقة الزهد، وأوصى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أبا ذر فقال له

اده وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن، ووجدت هذه الوصية يف كتاب اللَّّّّّّه عز وجلّ لعب
  .131: النساء"ولَقَد وصينا الَّذين أُوتوا الِكتاب ِمن قَبِلكُم وإياكُم أَِن اتقُوا اللَّه": بقوله عز وجلَّ

    

 أي يدفعون بعمل احلسنة ويتبعوا 22: الرعد"ويدرءونَ ِباحلَسِنةَ السيئَةَ":والكلمة الثانية يف قوله تعاىل
 وقد أخرب اللَّه عز 83: البقرة"وقُولُوا لِلناسِِ حسناً: قدمة تكفرها، والكلمة الثالثة يف قوله تعاىلالسيئة املت

 أي لفي خسران ونقص 2: العصر"إنَّ اإلنساَنَ لَِفي خسٍر": وجلّ عن وصية عباده الصاحلني بثالث فقال
 آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا باحلَق وتواصوا إالَّ الَّذين: بفوت أوقاته وفقد أرباحه، مث استثىن فقال

  .3: العصر"ِبالصبِر

 واتباع احلق مبخالفة اهلوى فيه الصالح، إذ يف 17:  البلد"وتواصوا ِباملَرحِمةَ": وقال يف الوصف الثالث
والرمحة للخلق باب الرمحة من اخلالق موافقة اهلوى الفساد، والصرب قوام األمر، ومبقداره يكون الريح 

ومفتاح حسن اخللق ومعها حسن الظن وسالمةالقلب وعندها ينتفي احلسد والغل ويوجد التواضع 
والذل، وهذا وصف أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم الذين اختارهم لصحبة نبيه عليه السالم 

:  وقال تعاىل يف حقيقة الرمحة29: الفتح"اُء بينهمرحم": وأنزل عليهم السكينة وأيدهم بروح منه فقال

أذلة على :  وقال يف مثله عن وصف أحبابه إلخوام24: االسراء"واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمة"
لى الدار املؤمنني، فهذه الثالثة مفاتيح رقة القلب ومغالق القسوة ويف الرقة اإلقبال على اللَّه عز وجلّ وع

اآلخرة والتيقظ ألمره والتفكّر يف وعده ووعيده ويف القسوة اإلعراض وطول الغفلة فمحاسبة النفس 
تكون بالورع وموزنتها تكون مبشاهدة عني اليقني والتزين للعرض األكرب يكون مبخافة امللك األكرب وهو 

  .حقيقة الزهد

    

ء يسره درك مامل يكن ليفوته ويسوءه فوت مامل يكن أما بعد فإن املر: وروينا عن علي رضي اللَّه عنه
ليدركه، فمانا لك من دنياك فال تكترث به فرحاً وما فاتك منها فال تتبعه نفسك أسفاً وليكن سرورك مبا 

اهلوى شريك : قدمت وأسفك على ماخلفت وشغلك آلخرتك ومهك فيما بعد املوت، وقال أيضاً
ة ونعم طارد اهلم اليقني وعاقبة الكذب الذم ويف الصدق السالمة، العمى، ومن التوفيق الوقوف عند احلري
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رب بعيد أقرب من قريب وغريب من مل يكن له حبيب والصديق من صدق غيبه واليعدمك من حبيب 
سوء الظن، نعم اخللق التكرم واحلياء سبب إىل كل مجيل وأوثق العرى التقوى وأوثق سبب أخذت به 

ه عز وجلّ إمنا لك من دنياك ما أصلحت به مثواك والرزق رزقان، رزق تطلبه نفسك سبب بينك وبني اللَّ
ورزق يطلبك، فإن مل تأته أتاك وإن كنت جازعاً على ما أتلفت من يديك فال جتْزعن على مامل يصل 

 لكل شيء آفة وآفة: إليك واستدلل على مامل يكن مبا كان فإن األمور أشباه، وقال عبد اللَّه بن عباس

العلم النسيان وآفة العبادة الكسل وآفة اللب العجب وآفة الظرف الصلف وآفة التجارة الكذب وآفة 
السخاء التبذير، وآفة اجلمال اخليالء وآفة الدين الرياء وآفة اإلسالم اهلوى، وقال رسول اللّه صلى اهللا 

أوصاين ابن عباس خبمس : د قالآفة أميت الدينار والدرهم، وروينا عن وبرة السلمي عن جماه: عليه وسلم
ال تتكلمن فيما ال يعنيك فإنه أقرب لك من : هلن أحسن من الدرهم املوقوف ومن الذهب املوصوف قال

السالمة وال آمن عليك اخلطأ وال تتكلمن فيما يعنيك حىت ترى له موضعاً، فرب متكلم فيما يعنيه قد 
اً والسفيهاً أما احلليم فيقليك وأما السفيه فيؤذيك، وضعه يف غري موضعه فلقي عنتاً، وال متارين حليم

واخلف أخاك إذا غاب عنك مبثل ماحتب أن خيلفك به إذا غبت عنه واعفه مما حتب أن يعفيك منه واعمل 
يا بين إين : بعمل رجل يعلم أنه مكافأ باإلحسان مأخوذ باإلساءة، ويف وصية العباس البنه عبد اللَّه قال

دمك على األشياخ ويكرمك فاحفظ عين هذه اخلصال ال تفشني له سراً وال تعصني له أرى هذا الرجل يق
أمراً والتغتابن عنده أحداً وال يطلعن منك على خيانة وال جيربن عليك كذبة، هذا يف روايتني دخلت 

كل واحدة منهن خري من ألف، فقال كل واحدة : قلت للشعيب: إحدامها يف األخرى قال يف إحدامها
كان يقال ثالث من كن فيه فقد استكمل إميانه من : هن خري من عشرة آالف، وقال يوسف بن أسباطمن

إذا رضي مل خيرج رضاه إىل باطل وإذا غضب مل خيرج غضبه عن حق وإذا قدر مل يأخذ ماليس له، وقد 
 مواطن اهللكة، ثالث يستبني ن اليقني، القيام باحلق يف: روينا مسنداً من طريق، وقال سري بن املغلس

والتسليم ألمر اللَّه عز وجلّ عند نزول البالء، والرضا بالقضاء عند زوال النعمة نعوذ باللَّه منه، وقد روينا 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث من كن فيه استكمل إميانه ال خياف يف اللَّه لومة الئم وال يرائي 

مها للدنيا واآلخر لآلخرة آثر اآلخرة على الدنيا، ويف اخلرب أحد: بشيء من عمله، وإذا عرض عليه أمران
املشهورثالث منجيات وثالث مهلكات، فأما املنجيات فخشية اللَّه يف السر والعالنية وكلمة العدل يف 
الرضا والغضب والقصد يف الغىن والفقر وأما املهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب املرء بنفسه، 

اإلميان عريان ولباسه : التكرم التقوى والشرف التواضع والغىن اليقني، ويف احلديث اآلخروروينا يف اخلرب 
التقوى وزينته احلياء ومثرته العلم، ويف حديث عمار أسنده إىل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم كفى 

  .باملوت واعظاً وكفى باخلشية علماً وكفى باليقني غىن وكفى بالعبادة شغالً
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 عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم سيد اخلطباء وخطيب اخلطباء وحكيم احلكماء يف خطبة روينا
الوداع كلمات جامعات موجزات يف الوعظ والتذكرة والتزهد والتبصرة وينتظم مجيع معاين ما قيل يف 

: اقته فقالمعناها رواه أبان بن عياش عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم خطب على ن

يا أيها الناس كأن املوت فيها على غرينا كتب وكأن احلق فيها على غرينا وجب وكأن من نشيع من 
األموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأنا خملدون بعدهم قد نسينا كل 

ق من مال اكتسبه من غري واعظة وأمنا كل جائحة، طوىب ملن شغله عيب نفسه عن عيوب الناس وأنف
معصية ورحم أهل الذل واملسكنة وخالط أهل الفقه واحلكمة، طوىب ملن أذل نفسه وحسنت خليقته 

وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره، طوىب ملن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من 
يه وسلم حديث جامع هلذه املعاين قوله ووسعته السنة ومل يعدها إىل بدعة، وقد روي عنه صلى اهللا عل

املبثوثة خمتصر يف اللفظ واملعىن يقال إنه نصف العلم وهو قوله من حسن إسالم املرء تركه ما اليعنيه، وما 
مل يؤمر به العبد فرضاً ومل يندب إليه فضالً وال حيتاج إليه مباحاً فهو مما اليعنيه ويف حديث آخر هو 

دع ما يريبك إىل ما ال يريبك فإن اإلمث جوار القلوب أي دع ما :  وسلمنصف الورع قوله صلى اهللا عليه
تشكن فيه من قول أو فعل فإن فيه غنيمة أو سالمة إىل شيء أنت على يقني من الفضيلة فيه أو السالمة 

معه وما حز يف قلبك ومل ينشرح له فدعه فإن ذلك إمث وإن قل ودق، وقد روينا عنه صلى اهللا عليه وسلم 
 الوصف املبسوط من أوصاف املؤمنني كوصف اللَّه تعاىل أولياءه يف الكالم املشروح أنه بينما هو يف

اللَّهم أكرمنا : جالس صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه إذ سجد فأطال مث رفع رأسه ماداً يديه فقال
أنزلت علي آيات من أقامها : قالوما ذاك يا رسول اللَّه ؟: والنا وزدنا وال تنقصنا وأعزنا وال تذلنا،قلنا

  .دخل اجلنة مث تال علينا قدأفلح املؤمنون إىل آخر العشر

    

يا رسول اللّه مىت أعلم أين من أهل اجلنة، ويف لفظ آخر : وروينا عنه يف حديث جممل أن رجالً سأله فقال
ن الذين هم يف صالم إىل قد أفلح املؤمنو: إذا كنت ذه األوصاف، مث تال عليه: أين مؤمن حقاً، فقال

آخر النعوت، وروينا عنه صلى اهللا عليه وسلم يف الوصف اجلامع املختصر كوصف احلكيم األكرب من 
لو مل ترتل علي إال هذه : صلح له من عباده باإلخالص يف التوحيد والعمل فقال صلى اهللا عليه وسلم

 الكهف " يرجو ِلقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاًفََمن كَانَ"اآلية كانت تكفي، مث قرأ آخر سورة الكهف
 إىل آخرها، فكان هذا أفصل اخلطاب وبالغاً ألويل األلباب فالعمل الصاحل اإلخالص يف العبادة 110

ونفي الشرك باخللق هو اليقني بتوحيد اخلالق، وقد قال اللّه وهو أحسن القائلني يف وصف أوليائه 
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 58-57: املؤمنون"والَّذين هم بآيات ربِهم يؤِمنون" "نَّ الَّذين هم ِمن خشيِة ربهم مشِفقُونَِإ": اخلائفني

، فوصفهم بسبع مقامات جامعات بالغات تنتظم مبقامات أهل 16: املؤمنون"وهم لَها سابقُونَ":إىل قوله
 افتتحها باخلشية واإلشفاق وختمها بالوجل واإلنفاق احملاسبة وتستحوذ على معاين أحوال أهل املراقبة

وجعل موجبها اليقني وهو الذي رجحت به موازين املتقني صريه آخر وصفهم واية نعتهم وهو قوله 
 أي ألجل يقينهم مبرجعهم إليه خافوه وأشفقوا وآمنوا به 60: املؤمنون"أنهم إلَى ربهم راجعونَ": تعاىل

واتقُوا اللّه واعلَموا أنكُم مالقُوه ": فوسهم وأمواهلم فهذا كقوله يف الكالم املختصروأخلصوا وأتوه ن
 فللخائفني األمن من اخلوف عند اللقاء وحسن املنقلب والبشرى بالقرب 223: البقرة"وبشر املُؤِمنني

داء احلركة مث مييز اخلاطر وهو لديه والزلفى، فصورة احملاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور اهلمة وابت
حركة القلب واالضطراب وهو تصرف اجلسم فإن كان ما خطر به اخلاطر من اهلمة اليت تقتضي نية أو 
عقداً أو عزماً أو فعالً أو سعياً إن كان عز وجلّ وبه وفيه معىن عز وجلّ أي خالصاً ألجله ومعىن به أي 

ىن فيه أي يف سبيله وطلب رضاه عنه وما ندب عنده أمضاه مبشاهدة قربه ال مبقاربة نفسه وهواه ومع
وسارع يف تنفيذه وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو هلو وغفلة سرى بطبع البشرية ووصف اجلبلية 

نفاه وسارع يف نفيه ومل ميكن اخلاطر من قلبه باإلصغاء إليه واحملادثة له فيولد فيه مهاً ردياً يصعب عليه 
وينتج منه فكراً دنيِا يعسر بعد وقت نفيه ويؤثر ذلك يف قلبه أثراً يستبني له بعد حني بعد حني طرحه 
إن كان اللّه تعاىل أي خالصاً ألجله ومعىن قولنا به أي مبشاهدة قربه ال مبقارنة نفسه : فعله، معىن قولنا

اشتبه عليه اخلاطر ووصفه وهواه ومعىن قولنا فيه أي يف سبيله وطلب ماعنده ال ألجل عاجل حظه فإن 
فلم ينكشف له ماورد به أحممود هو اللّه عز وجلّ فيه رضاه وعلى العبد فيه سبق وتنفيذ أم مكروه وليس 

للّه فيه حمبة وللعبد يف نفيه مزيد وقربة فيكون أشكال ذلك ألحد معان ثالث؛ ضعف يقني عن نقص 
أو لغلبة هوى كامن يف النفس متولد من معرفة باملبتلي، أو قلة علم عن جهل بغامض احلكم الباطل، 

ليس العامل الذي يعرف اخلري من الشر هذا العاقل يعرفه ولكن العامل : طبائع احلس، وقد قال بعض العلماء
من يعرف خري الشرين يعين يفعله إذا اضطر إليه وعرف شر اخلريين يعين فاجتنبه ملا يؤول إليه واعلم أن 

مور اإلمساك والوقوف وأن ال يقدم العبد على ذلك بعقد وال عزم إن كان حكم اللّه فيما اشتبه من األ
من أعمال القلوب وال ميضي ذلك بفعل وال سعي إن كان من عمل اجلوارح بل يقف ويوقف األمر حىت 

يتبني له وهو صورة الورع ألن الورع هو اجلنب والتأخر عن اإلقدام على املشكالت وعن اهلجوم يف 
ل وال بفعل وال بعقد حىت تنكشف وانكشافها بغامض العلم لغموضها وتدقيق معرفة الشبهات ال بقو

أعلم الناس أعرفهم باحلق إذا اختلف الناس، وعن النيب صلى اهللا : املعاين لدقتها وخفائها كما جاء يف اخلرب
هجوم إن اللّه عز وجلّ حيب البصري الناقد عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند : عليه وسلم
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  .الشهوات

    

أنتم اليوم يف زمان خريكم فيه املسارع وسيأيت عليكم : وجاء عن ابن مسعود يف وصف كثرة الشبهات
زمان يكون خريكم فيه املئبت كما وقف طائفة من الصحابة عن القتال مع أهل العراق وأهل الشام ملا 

هم، فمن مل يتوقف عند الشبهات أشكل عليه احلال منهم سعد وابن عمر وأسامة وحممد بن مسلمة وغري
وأقدم عليها كان متعباً هلواه معجباً برأيه وهذا من معىن اخلرب الذي جاء يف ذم من كان هذا وصفه، فإذا 
رأيت شحاً مطاعاً وهوي متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خباصة نفسك فلم يذم بوجود الشح 

 شحها بإمساك حمبوا على إيثار حمبة اللّه عز وجلّ من ألنه صفة النفس وإمنا ذم من أطاع النفس يف
اإلنفاق ومثله وهوى متبع فلم يغب بوجود اهلوى ألنه روح النفس مستكن فيها وإمنا عيب باتباعه 

وإعجاب كل ذي رأي برأيه مل ينقصه بوجود رأيه مما رآه من األمر ألنه نتيجة عقله ومثرة : وكذلك قوله
ظره إليه وإدالله به دون سبق نظره إىل من أراه وبنور هداه وبإيثار رأيه على رأي من فهمه وإمنا نقصه بن

 "فَال تزكُّوا أَنفُسكُم": هو أعلم منه أو بأن يزري على رأي غريه افتخاراً برأيه، وقد قال اللّه عز وجلّ

 " آلياٍت ِللْمتوسمنيإنّ يف ذَِلك": وقد وصف أهل الرأي من أوليائه يف قوله عز وجلّ: 32النجم

ما رآه املؤمنون : ، وجاء يف األثر108: يوسف"علَى بِصريٍة أنا ومِن اتبعِني": ، وقال تعاىل:75احلجر
أنتم شهداء اللّه يف أرضه، : حسناً فهو عند اللّه حسن وما رآه املؤمنون قبيحاً فهو عند اللّه قبيح، وجاء

ادة الرأي احلسن؛ فأما ما أشكل لتجاذب األمثال ومل يتبني لك إىل أي مثل أفضل العب: وعن بعض السلف
ترده فالورع أن تقف وال متضي حىت ينكشف، وأما ما اشتبه لقصور العلم باالستدالل فالعلم فيه أن 

 تعرف األصلني من احلرام واحلالل مث ترده إىل أشبههما به وهذا ظاهر مثل ماأحلت طائفة النظر إىل الغالم

انظُروا إىل ثَمرِه إذا ": اجلميل ألنه ذكر فتحتاج إىل أن ترده إىل أحد األصلني ألنه مشتبه قال اللّه عز وجلّ
روقال99: األنعام"أثْم ، :"ارِهمصأَب وا ِمنضغي ِمننيؤفكان هذا األصل أشبه لوجود 30: النور"قُلْ ِللْم 

ي إنشاد الشعر املباح فكان االستماع إىل القرآن حالالً واالستماع اجلنس ومثله االستماع إىل القصائد أ
إذا : إىل الغناء حراماً وكانت القصائد بالغناء أشبه فكرهناه لغري أهله، وكذلك القول يف تلحني القرآن

جاوز احلد يف مد املقصور وقصر املمدود مكروه لشبهه باألغاين ومثل لبس القطن ولبس احلرير فكرهنا 
امللحم والعمل به ألنه باحلرير أشبه ملا فيه منه فأما اإلقدام على األمور الغامضة مما مل ينكشف لبس 

لألمساع فلم يظهر لألبصار فإن القلوب تسأل عن عقود سوء الظن ا والقطع بظاهر األمر عليها وهو 
دده عليه مبساءلة اجلوارح معىن قول اللّه عز وجلّ عن قفو ما مل يبني علمه إذا مل جيعل من علم العبد و

، أي ال تتبع وال جتسس أثر ما مل تعلم 36: اإلسراء"والتقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم": عنه يف قوله تعاىل
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إنَّ السمع ": فتشهد عليه بسمع أو رؤية أو عقد قلب إذ حقيقة العلم السمع واملشاهدة فلذلك قال
 وكذلك قال رسول اللّه صلى اهللا عليه 36: اإلسراء"أُولِئك كَانَ عنه مسؤوالًوالبصر و الفُؤاد كُلُّ 

إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث فمن اشتبه عليه األمر فقطع به فهو متبع للهوى ومن : وسلم
    تفرس يف فعل أوامر غاب عنه حقيقة فأخرب به وأظهره على صاحبه فقد أساء كيف، 

من حدث مبا رأته عيناه أو مسعت أذناه كتبه اللّه عز وجلّ من الذين حيبون أن تشيع :ربوقد جاء يف اخل
الفاحشة يف الذين آمنوا، هذا لكشف ستر اللّه على عباده وحمبته للساترين منهم، ولذلك كان من دعاء 

ه وال جتعل ذلك علينا اللّهم أرنا احلق حقاً فنتبعه والباطل باطالً فنجتنب: أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه
أمر استبان لك رشده : إمنا األمور ثالثة: متشااً فنتبع اهلوى،وكذلك روينا عن عيسى عليه السالم

فاتبعه، وأمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكله إىل عامله، وقد كان من دعاء علي رضى اللّه 
لم فنعمة اللّه سبحانه تعاىل يف كشف الباطل باطالً وبيان اللّهم إين أعوذ بك أن أقول يف العلم بغري ع: عنه

الضالل ضالالً مثل نعمه يف إظهار احلق وبيان الصدق ألنه باب من اليقني،، ولذلك جتمل اللّه به على 
وكَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ":نبيه صلى اهللا عليه وسلم وجعله من تفصيل آياته يف قوله سبحانه وتعاىل

تسِلتِرمنيوِبيلُ املُجس فنصب سبيل على إضمار امسه ورفعه على كشف دالالته وتبيان 55: األنعام"ِبني 
طرقه وقد وعد اللّه ذلك للمتقني وقدمه على تكفري السيئات واملغفرة وأخرب أن ذلك من الفضل العظيم 

 29: األنفال"لْ لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئاِتكُمياأيها الَّذين آمنوا إنْ تتقوا اللّه يجع":يف قوله عز وجلّ

أي نوراً يف قلوبكم تفرقون به بني الشبهات ومثله، ومن يتق اللّه جيعل له خمرجاً أي من كل أمر أشكل 
على الناس ورزقه من حيث ال حيتسب علم بغري تعليم بل إهلام وتوفيق من لدن اخلبري العليم، وقد وعد 

ذلك املؤمنني عند اختالف العلماء للبغي بينهم وهو الكرب واحلسد، وحرم ذلك املنافقني الذين اليصدقون 
وما اختلَف فيِه إالَّ الَّذين أُوتوه ِمن بعِد ما جاَءتهم ":باآليات والقدر والغائبات فقال عز وجلّ يف ذلك

مهنيياً بغات بينفهدى اللّه الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه فصنع اهلداية للحق 213: البقرة"الَب 
أن يكشف احلق إذا هدي التقى له ما يبدئ الباطل لالبتالء وما يعيد على العبد من األحكام، وقد يكون 

يبدئ الباِطلُ وما قُلْ جاَء احلَق وما ": الباطل امساً للعدو ويكون وصفاً للنفس أمل تسمع قوله عز وجلّ
عيدملا جاء احلق أبدى الباطل وأعاده فأظهر حقيقة األمر بدءاً وعوداً وقد قيل إن الباطل :  أي49: سبأ"ي

 وكما أن 104: النحل"إنَّ الَّذين ال يؤِمنونَ بآيات اللّّه ال يهِديِهم اللّه": يعين به إبليس ههنا فتدبروا وقال
فلما تبني له قال أعلم أن اللّه على كل شيء : يف البيان نعمة ألنه التقع إال بقدرة كما قالاللّه عز وجلّ 

: قدير فكذلك على العبد فيه شكر وقد يكون سبباً لإلنعام بالبيان وعلى اللّه املزيد على الشكر، كما قال

، وقال يف حتقيق الشكر باملزيد للشاكرين على 98:دة املائ"كَذَِلك يِبين اللّه لَكُم آياِته لَعلَّكُم تشكُرون"
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 فإذا وقف العبد يف الشبهات عن 58:  األعراف"كَذَِلك نصرف اآلياِت ِلقَوٍم يشكُرون": التصريف
اإلمضاء وأوقف اخلاطر على االبتداء حىت يكشفه اللّه عز وجلّ له مبزيد علم أو قوة يقني أو كشف 

 20: ص"آتيناه اِحلكْمةَ وفَصلَ اِخلطَاِب":  للصواب وهو من معىن قوله عز وجلّحجاب اهلوى فقد وفق

 هذا إذا مل يرد بالطلب ومل جيعل 269: البقرة"ومن يؤت اِحلكْمةَ فَقَد أُوِتي خيراً كثرياً": وداخل يف قوله
ائه وجعل للعلماء مكاناً للداللة عليه لعامل آخر فيه مكان كشفه للعبد بوصفه فإذا أراده بالطلب ألولي

اضطره أن يسأل عاملاً باللّه وبباطن أحكامه عارفاً بلطيف حجابه وخفي كشفه فيكشف له على لسانه إذا 
 43: النحل"فَاسألُوا أهلَ الذِّكِْر إنْ كُنتم الَ تعلَمونَ": مل يكن العبد ممن يكاشف بقلبه لتحقيق قوله

ن فاسأل به خبرياً واللّه تعاىل هو املسري األول واملبني اآلخر إال أن السري والسؤال ولتصديق قوله الرمح
 وقال 69:  النمل"قُلْ سريوا ِفي األرِض فَانظُروا":على العبد واهلدى والبيان على اهلادي املبني، كما قال

إنَّ ":  اآلية، مث قال94: يونس"ذين يقْرُءونَ الِكتابفَإنْ كُنت ِفي شك ِمما أنزلْنا إلَيك فَسئَِل الَّ": تعاىل
هانيا بنلَيإن علينا للهدى وعلى اللّه قصد السبيل كذلك سننه اليت قد خلت من 19: القيامة"ع     

 فهذا هو 31: البقرة"وعلَّم آدم األسماَء كُلَّها": قبل وال تبديل هلا وال حتويل، أمل تسمع قول اللّه تعاىل
يا آدم أنِبئْهم ": اتيب للتعليم اآلخذ نصيبه من اللّه عز وجلّ بتفهيم املصطفى ملكان التخصيص، مث قال

، فلما أنبأهم بأمسائهم ترك آدم ورد إليه وذكر نفسه بالعلم منه بعد أن دلّ 33:  البقرة"بأسماِئِهم
مل يقل إن آدم يعلم فأخذ آدم نصيبه من رازقه بقلبه ملكان أمل أقل لكم إين أعلم و: بالواسطة عليه، فقال

رتبته وأخذت املالئكة أنصبتها من اللّه عز وجلّ من نصيب آدم بواسطته واللّه هو الرزاق ذو القوة املتني 
كما هو اخلالّق، هل من خالق غري اللّه يرزقكم؟ والعبيد يأخذون أنصبتهم بأقسامهم من حيث هي طرق 

وهذا حينئذ أول احملاسبة عن مشاهدة حسيب، والتحقيق باحملاسبة هو أول املراقبة عن رؤية وسبب هلم، 
رقيب، واملقام من املراقبة هو حال من أحوال املوقنني،وعلم اليقني هو آخر علم اإلميان وآخر نصيب العبد 

 الوصف أول املشاهدة؛ من علم اليقني أعين ايته أول عني اليقني وهو شهادة املعرفة واملعرفة على هذا
وهذا هو مقام املقربني أعين مبشاهدة وصف قريب حييط ببعد النفس فيستويل عليها فيغيب بعدها يف قربه 
وينتبه عقله حتت ظنه وتنطوي حكمته يف قدرته كمحو نور القمر يف ضياء الشمس واللّه غالب على أمره 

حكام الذات يكون يف مقامات القرب مبرآة نور وعلم معاين األمساء والصفات وتعريف األخالق وباطن أ
الوجه فريفع نور حكم املكان ويشهد كأن رفع كون املرآة ويشهد الوجه بنورها وتغيب املرآة عن كوا 

فيكون العبد قائماً بقصر قيوميته فيصري العبد شبه ميتة مشاهداً حبيطة قربه ال بكونه كما يشهد الوجه 
 يكون هذا إال بعد معاينة وصف وبعد حسن املراقبة يف مجيع املعاملة وحسن بنور املرآة ال جبسمها وال

األدب يف حماضرة الرب بتنفييذ خواطر اخلرب وسرعة نفي خواطر السر حىت ال يبقى شئ منها وهذا حال 
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املشاهدة والقرب، وذلك خيرج العبد إىل صفاء القلب بعلم اليقني، وصفاء القلب يرفعه مقامات يف 
العني حىت ال خيطر بقلبه إال خاطر حق فإن عصاه عصى احلق ويف ترك هذا والغض عنه كدر مشاهدة 

القلب ويف كدره ظلمته وذلك مقامات يف القسوة وهي أول البعد وبلغين أن ما من فعلة وإن صغرت إال 
م فعلت؟ وهذا الديوان األول ِلم والثاين كيف، والثالث ملن، فمعىن ِلم أي ِل: وينشر هلا ثالثة دواوين

موضع االبتالء عن وصف الربوبية حبكم العبودية أي أكان عليك أن تعمل ملوالك أم كان ذلك منك 
: واك فإن سلم من هذا الديوان بأن كان عليه أن يعمل كما أمر به سئل عن ا لديوان الثاين، فقيل له

د عملته بأن كان عليك عمله فكيف كيف فعلت هذا؟ وهو مكان املطالبة بالعلم وهو البالء الثاين أي ق
عملته أبعلم أم جبهل؟ فإن اللّه تعاىل ال يقبل عمالً إال من طريقته وطريقة العلم، فإن سلم من هذا نشر 
عليه الديوان الثالث فقيل ملن؟ وهذا طريق التعبد باإلخالص لوجه الربوبية وهو البالء الثالث وهم بغية 

 وهذا مقتضى كلمة 40: احلجر"إالَّ ِعبادك ِمنهم املُخلَصني":ال يف حقهماللّه عز وجلّ من خلقه الذين ق
اإلخالص من نفي ماسواه وهي ال إله إال اللّه وليس بعده إال اإلشفاق إىل وقت التالق أي قد عملته بعلم 

 لتناول فلمن عملته لوجه اللّه عز وجلّ خالصاً فأجرك عليه أم لشخص مثلك فخذ أجرك منه أم عملته
عاجل دنياك فقد وفينا إليك عملك فيها أم عملته لنفسك بسهولة وغفلتك فقد سقط أجرك وحبط 

عملك لذهابك عن القصد وعدم النية يف الفعل فجميع ماأردت به سواه فقد تعرضت للمقت 
قي واستوجبت العقاب بترك ما عليك وجهل ما ملوالك إذ كنت عبداً يل تتوىل غريي وإذا أنت تأكل رز

وتعمل لسواي وإذا كان الدين قد جعلته لنفسي فقصدت به من دوين ويلك أما مسعتين أقول أال للّه الدين 
ويلك : اخلالص ويلك ما قبلت أمري إذ قلت وما أمروا إال ليعبدوا اللّه خملصني له الدين حنفاء ويقول له

قاً فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه فهده أما مسعتين أقول إن الذين تعبدون من دون اللّه ال ميلكون لكم رز
أمثال القرآن يشهد منها العلماء أمثاهلم وهي إذا كان اخلطاب عند تدبره يفهم ا العارفون أذكارهم 

فيكون توبيخ اللّه عز وحلّ للغافلني بعزائم كالمه وغليظ خطابه أشد عليهم وأوجع هلم من أليم عقابه، 
     أالَ اللّه الدين ": ص الدين لنفسه ومل يشرك فيه أحداً من خلقه فقالوذلك أن اللّه تعاىل استخل

يعين الطريق املوحد غري املشترك الصايف غري الكدر ألن اإلخالص التصفية من أكدار 3: الزمر"اخلَاِلص 
 اهلوى والشهوة وضده الشرك وهو اخللط بغريه من النفس والناس كما أنعم علينا بالرزق اخلالص من بني

 66: النحل"نسقيكُم ِمما يف بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَبناً خاِلصاً": الفرث والدم فتمت به النعمة فقال

فلو وجد فيه خلط من أحدمها مل تتم به النعمة علينا، فكذلك ينبغي أن يكون عملنا له خالصاً من اهلوى 
قيام بواجب احلق علينا فكما أنا لو رأينا يف اللنب الذي أنعم والشهوة لنستحق به األجر واحلظوة منه مع ال

به علينا فرثاً أو دماً عافته أنفسنا فلم نأكله فكذلك احلكيم اخلبري إذا رأى يف عملنا خلطاً من رياء أو 
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شهوة رده علينا فلم يقبله وكما عمل لنا مما عملت يده بقدرته أنعاماً ذللها لنا منها ركوبنا ومأكلنا 
كُلُوا ِمن ":فينبغي أن نشكره فنعمل له بعد األكل عمالً صاحلاً كما أمرنا بعد إذ أنعم اللّه علينا، فقال

 فمن جهل ما جعل اللّه لنفسه وترك ماأمر به من اإلخالص 51: املؤمنون"الطَّيباِت واعملُوا صاِلحاً
ويف تدبر ماقلناه اهلرب من اخللق والبكاء بالدين لوجهه استوجب املقت جلهله واستحق العقاب ملخالفته 

  .على النفس إىل لقاء احلق ملن أشهد ووقف وأريد باحلضور فلم يصرف

الرابع والعشرون الفصل   

  ذكر ماهية الورد للمريد

  ووصف حال العارف بالمزيد 

    

لّه ويورد فيه حمبوباً اعلم أن الورد اسم لوقت من ليل أو ار يرد على العبد مكرراً فيقطعه يف قربة إىل ال
أمر فرض عليه أو فضل ندب إليه، فإذا فعل ذلك يف : يرد عليه يف اآلخرة؛ والقربة اسم ألحد معنيني

وقت من ليل أو ار ودوام عليه فهو ورد قدمه يرد عليه غداً إذا قدم، وأيسر األوراد صالة أربع ركعات 
كان حملمد بن سريين : ر وتقوى، قال أنس بن سريينأو قراءة سورة من املثاين أو سعي يف معاونة على ب

يف كل ليلة سبعة أوراد، فكان إذا فاته منها شيء قضاه بالنهار فسمي العمل املوظف املؤقت ورداً، وقال 
ذهبت ألقن أيب عند املوت فأومأ إيلّ بيده دعين فإين يف وردي الرابع فسمي احلزب : املعتمر بن سليمان

وقت ما ورداً، فمن العمال من كان جيعل األوراد من أجزاء القرآن ومنهم من كان من أحزاب القرآن ل
جيعله من أعداد الركوع وفوق هؤالء من العلماء كانوا جيعلون األوراد من أوقات الليل والنهار، فإن قطع 

ومل يقسموا الوقت بآية أو ركعة أو فكرة أو شهادة فذاك ورده، وأما العارفون فإم مل يوقتوا األوراد 
األوقات بل جعلوا الورد واحداً ملوالهم وجعلوا حاجام من الدنيا ضرورم، وصريوا الوقت متساوياً 
لسيدهم وتصريفهم ملصاحلهم يدخل عليهم فوضعوا رقام يف رق العبودية وصفوا أقدامهم يف مصاف 

 وردهم وتلك عالمتهم عن اخلدمة فكانوا يف كل وقت حبكم مايستعملون وبوصف ما به يطالبون ذلك
حسن اختيار اللّه عز وجلّ هلم ومجيل توليه إياهم ال يكلهم إىل نفوسهم وال يوليهم بعضهم وهو يتولّى 
الصاحلني مشاهدم ذكرهم وقرب احلبيب حبهم ليس يشهدون فضيلة يف غري حمبوم وال يرجون قربة 

له، وعليه يتوكلون له، ومنه خيافون عنه، وإياه حيبون بغري معروفهم؛ به يتقربون إليه، وإليه، به يسبحون 
منه لو أسقطوا األعمال كلها غري ماتعلق بالتوحيد ثبوته ما نقص من توحيدهم ذرة ولو تركوا أوراد 
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املريدين كلهم ما أثر يف قلوم بقسوة وال فترة ألم ال يزيدون باألعمال فينقصون ا وال يتفقدون 
وراد فيعرفون النقصان واملزيد منها وال جتتمع قلوم بسبب وال تقوى نفوسهم قلوم وأحواهلم باأل

بطلب فتتشتت لفقد سبب ويضعف يقينهم لطلب هذه املعاين هي أحوال املريدين ومجلة تغيريهم يف 
ه ضيقهم باخلالق فهربوا منه، واتساعهم باخللق فاستراحوا إليه، ولو دام قرم منه لدامت راحتهم ب: شيئني

ولو وقفت شهادم عليه ملا نظروا إىل سواه، وأما العارفون فقد فرغ هلم من قلوم واجتمعت املتفرقات 
مبجامعها هلم وأقامهم القائم هلم بشهادم له فلهم بكل شيء مزيد ومن كل شيء توحيد، كل خاطر م 

 فتوحيدهم يف مزيد ويقينهم يف يردهم إليه وكل منظور إليه يدهلم عليه وكل نظرة وحركة طريق هلم إليه،
جتديد بغري تغيري وال تصريد وال إيقاف وال حتديد، ولرمبا طلب أحدهم التسبب باألسباب فيجمعه ا 
رب األرباب ألنه مراد باالجتماع وإمنا استروح بالشتات الستجمام ماهو يف قلبه آت ثقة منه حببيبه 

نفسه ليحمله فحمله مبا تواله ومل يكله إىل نفسه وهواه، ومتكناً عند حمبوبه إذ قد علم أنه طالب فطرح 
فهذه مقامات ألهلها ال يعرفها سواهم وال تصلح إالّ هلم وال تليق إالّ م وال يقاس عليها وال يدعى 

مكاا وال تنتظر فتترك هلا األوراد وال تتوقع فيقصر ألجلها يف االجتهاد واملرادون ا حممولون ا 
ها مسلوك م طريقها مزودون زادها وهي حمبوسة عليهم مقصورة هلم فهم هلا سابقون، مواجهون بعلم

فأولياء اللّه عابدوه وقد عكفوا بقلوم ملن عبدوه ونظروا إىل معبودهم الذي عكفوا عليه ففهموا عنه 
 ظَلْت علَيِه وانظُر إىل إِهلك الَّذي": فصل اخلطاب مبا آتاهم من شهادة حكمه حكم الكتاب إذ يقول

أِن امشوا ":  بعد قوله للغافلني فصريهم معرضاً نعبد أصناماً فنظل هلا عاكفني مع قوله97: طه"عاِكفاً
ِتكُملَى آِلهوا عِبراصِننا ": ، إن هذا الشيء يراد إىل قوله6: ص"ويك ِبأعفَإن كبكِْم رِلح ِبراصالطور"و  :

ص الذي أمروا به هو العبادة وال عبادة إال مبجانبة اهلوى وبعدها اإلنابة إىل املوىل، ، فعلموا أن اإلخال84
:  الزمر"والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أنْ يعبدوها وأنابوا إلَى اللِّه لَهم البشرى": أما مسعت قوله عز وجلّ

منيبني إلَيِه ": ني وال تقوى إال بإنابة، كما قال تعاىلوأيقنوا أن الصالة عماد الدين وال صالة إال للمتق17
قُوهاتمث قال31: الروم"و :    

"ِرِكنياملُش وا ِمنكَونالَ تالةَ ووا الصأِقيمفهذه عبادة العارفني على سنة النبيني فإنابتهم 31 الروم"و 
 فهم 101: الكهف" ِفي ِغطَاِء عن ِذكْرىكَانت أعينهم": مشاهدم ملذكورهم كقوله يف وصف ضدهم

: عن كشف من ذكره إذ كانوا بضد وصفهم وحقيقة ذكرهم نسيام لسوى مذكورهم مبعىن قوله

"سيتإذَا ن كبر اذْكُرفأخرجهم الذكر له إىل الفرار إليه كما فهموا عنه إذ يقول24: الكهف"و  :

 ففروا إىل اللّه فلما هربوا أواهم بقربه ووهب هلم هداية إىل حبه ونشر 152:  األنعام"لَعلَّكُم تذَكَّرونَ"
وإِذ اعتزلْتموهم ": هلم من رمحته وطواهم يف قبضبته فلم يرهم إال هم ومل يعرفهم سواهم، وقد قال تعاىل



ابو طالب املكي- قوت القلوب  129  

إني ":  وقال تعاىل16:  الكهف"ن رحمِتهوما يعبدونَ إالَّ اللّه فَأْووا إلَى الكَهِف ينشر لَكُم ربكُم ِم
  .99:  الصافات"ذَاِهب إلَى ربي سيهِديِن

  ذكر األوراد وما يرجى بها من االزدياد

    

ولكن مبواصلة األوراد املرسومة واألعمال املوقتة املعلومة يستبني للمريد النقصان من املزيد ويعرف قوة 
فترة يف األوراد أيضاً فضيلة وهو أن العامل إذا شغل عنها مبرض أو سفر العزم والشره من وهن العادة وال

كتب له امللك مثل ثواب ما كان يعمل يف الصيحة، وقد يكون نوم العارف أفضل من صالة اجلاهل ألن 
هذا النائم سامل وهو ذلك الزاهد العامل إذا استيقظ وجد وهذا الصائم القائم ال يؤمن عليه اآلفات وتطرقه 

ألعداء يف العبادات وهو ذلك اجلاهل املغتر إذا وجد فقد، وقد روينا يف خرب نوم العامل عبادة ونفسه ا
تسبيح ويف احلديث عامل واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وروينا يف خرب مقطوع لو وقعت هذه 

عابد ترك عبادة ربه على هذه يعين السماء على األرض ما ترك العامل علمه لشيء ولو فتحت الدنيا على 
وألن العامل قد يكاشف يف نومه باآليات والعرب ويكشف له امللكوت األعلى واألسفل وخياطب بالعلوم 
ويشاهد القدرة من معىن ما تشهده األنبياء يف يقظتهم فيكون نوم العارف يقظة ألن قلبه حياة ويكون 

اجلاهل وتقرب يقظة اجلاهل الغافل من نوم العامل، يقظة الغافل نوماً ألن قلبه موات فيعدل نوم العامل يقظة 
هذا جبل أحد وال : كيف وقد جاء يف خرب أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل أحد فقال

يعلم خلق وزنه وإن من أميت من تكون التسبيحة منه والتهليلة أوزن عند اللّه عز وجلّ منه، ويف حديث 
ا أنكرت أن يكون عمل عبد يف يوم واحد أثقل من يف السموات واألرض مث م: ابن مسعود إذ قال لعمر

وصف ذلك بأنه هو العاقل عن اللّه عز وجلّ املوقن العامل به، وقد سئلت عائشة رضي اللّه عنها عن 
ما كان خيص رمضان بشيء دون غريه وال كان يزيد : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان فقالت

ما كنت تريد أن ترى رسول اللّه صلى اهللا عليه : على سائر السنة شيئاً وقال أنس بن مالكيف رمضان 
وسلم نائماً من الليل إال رأيته وال تريد أن تراه قائماً إال رأيته، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ينام 

رج إىل الصالة، وقالت عائشة رضي مث يقوم قدر مانام مث ينام قدر ما قام مث يقوم قدر مانام مث ينام مث خي
ما صام رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم شهراً كامالً قط إال رمضان والقام ليلة إىل الصبح حىت : اللّه عنها

كان يصوم، : وكان يصوم من الشهر ويفطر ويقوم من الليل وينام، ويف اخلرب اآلخر: ينام منها، قالت
 يصوم وكان يصبح صائماً مث يفطر ويصبح مفطراً مث يصوم ويف حىت تقول اليفطر ويفطر حىت تقول ال

هل عندكم من شيء؟ فإن قدم إليه شيء أكل وإال قال إين : كان يدخل من الضحى فيقول: اخلرب اآلخر
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أما إين كنت : يا رسول اللّه أهدي لنا حيس فقال: صائم وخرج يوماً فقال إين صائم مث دخل، فقلنا
يبه وكان ورده صلى اهللا عليه وسلم حكم ما ورد عليه فعن هذا املعدن يكون أردت الصوم ولكن قر

تصريف العارفني ومن هذا املعىن تكون مشاهدة املوقنني ليسوا مع اللّه بإيراد توقيت وال يقطع على حتديد 
ريق بفسخ العزائم وحلّ العقد ولكن األوراد ط: كما قيل لبعضهم بأي شيء عرفت اللّه عز وجلّ ؟ فقال

العمال والوظف أحوال العباد منها دخلوا وفيها يرفعون إىل أن يشهدوا الواحد فتكون األوراد كلها ورداً 
واحداً ويكونون بشهادم قائمني، قال بعض العلماء من السلف اإلميان ثالمثائة خلق وثالثة عشر على 

ه عز وجلّ ووجهته من اللّه عز وجلّ أعداد األنبياء املرسلني كل مؤمن على خلق منها هو طريقه إىل اللّ
ونصيبه ويف كل طريقه من املؤمنني طبقة وبعضهم أعلى مقاماً من بعض، وقال عامل آخر الطرق إىل اللّه 

الطرق إىل اللّه بعدد اخلليقة يعين أن للشهيد بكل خلق : عز وجلّ بعدد املؤمنني، وقال بعض العارفني
نات للمكون طرقاتطريقاً فقد صارت املكو.  

    

اإلميان ثالمثائة وثالثة وثالثون طريقة من لقي اللّه عز وجلّ بالشهادة على طريقة منها : وروينا يف اخلرب
 "قُلْ كُلُّ يعملُ على شاِكلَِتِه فَربكُم أَعلَم ِبمن هو أَهدى سبيالً": دخل اجلنة، ومن هذا قوله عز وجلّ

لهم مهتدون وبعضهم أهدى من بعض مبعىن أنه أقرب إىل اللّه عز وجلّ وأفضل،  فدل أم ك84:اإلسراء
ياأُيها الَّْذين آمنوا ": وقد ندب إىل القرب يف األمر بطلبه وأخرب عن املقربني باملنافسة يف طلب القرب فقال

أُولَِئك الَّذين يدعونَ ": تعاىل فيما أخرب يعين القرب، وقال 35: املائدة"اتقُوا اللّه وابتغوا إلَيِه الوسيلةَ
 فأقرب اخللق من اللّه عز وجلّ أعالهم عند اللّه عز 57: االسراء"يبتغونَ إلَى ربهم الوسيلةَ أيهم أقْرب

  .وجلّ وأعالهم عنده أعرفهم به وأفضلهم لديه

على وحدانيته؛ يعين بذلك على : ، قال84:  اإلسراء"هقُلْ كُلٌّ يعملُ على شاِكلَِت": وروينا يف التفسري
توحيده الذي يوحد اللّه عز وجلّ به ويعرفه منه، والشاكلة الطريقة واخللق قد شاكله وقد شكل فيه ومن 

لكل مؤمن سيد من عمله فهذا السيد من العمل هو الذي يرجو به املؤمن : ذلك قول علي رضي اللّه عنه
كان عباد الكوفة أربعة؛ أحدهم صاحب ليل ومل يكن :  مواله، وقال بعض العلماءالنجاة ويفضل به عند

صاحب ار، واآلخر صاحب ار ومل يكن صاحب ليل، وبعضهم صاحب سر ومل يكن صاحب 
عالنية، واآلخر صاحب عالنية ومل يكن صاحب سر، وقد كان بعضهم يفضل عبادة النهار على عبادة 

 النفس وكف اجلوارح ألن النهار مكان حركة الغافلني وموضع ظهور اجلاهلني الليل ملا فيها من جماهدة
فإذا سكن العبد عند حركة الغافلني وموضع ظهور اجلاهلني كان هو التقي ااهد والفاضل العابد، وقد 

ه قيل إن العبادة ليست الصوم والصالة حسب بل أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب احملارم وتقوى اللّ
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وهو الََّذي يتوفَّاكُم ": عز وجلّ عند اكتساب الدرهم وهذا من أعمال النهار، وقد قال اللّه عز وجلّ
 رأى ماكسبت جوارحكم فعلق االجتراح بالنهار مث يبعثكم 60 األنعام"باللَّيل ويعلَم ما جرحتم ِبالنهاِر

أشد : ر ومل يبعثه فيه يف خمالفة فمن أفضل منه؟ وكان احلسن يقولفيه فإذا مل يعلم من عبد اجتراحاً بالنها
األعمال قيام الليل باملداومة على ذلك ومداومة األوراد من أخالق املؤمنني وطرائق العابدين وهي مزيد 
: اإلميان وعالمة اإليقان وسئلت عائشة رضي اللَّه عنها عن عمل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فقالت

 عمله دمية وكان إذا عمل عمالً أتقنه وهذا كان سبب ما نقل عنه صلى اهللا عليه وسلم من صالته كان
بعد العصر ركعتني أنه كان ترك مرة ركعيت النافلة بعد الظهر شغله الوفد عن ذلك فصالمها بعد العصر مث 

كن يصليهما يف مل يزل يصليهما بعد العصر كلما دخل مرتله روت ذلك عنه عائشة وأم سلمة ومل ي
أكلفوا من األعمال ما تطيقون فإن اللَّه عز وجلّ ال ميلّ :املسجد لئال يسنت الناس به، ويف اخلرب املشهور

: أحب األعمال إىل اللَّه عز وجلّ ما دمي عليه وإن قل، وقد روينا يف خرب: حىت متلوا، ويف احلديث اآلخر

لة مقته اللَّه تعاىل، ويف خرب عن عائشة رضي اللَّه عنها وقد من عوده اللَّه عز وجلّ عبادة فتركها مال
أسنده بعض الرواة من طريق كل يوم ال أزداد فيه علماً فال بورك يل يف صباح ذلك اليوم، وقد جاء يف 

اخلرب كالم تارة يروى عن احلسن بن علي وتارة يروى عن احلسن البصري ومرة عن رسول اللَّه صلى اهللا 
ع يقول من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو حمروم ومن مل يكن عليه وسلم مس

يف مزيد فهو يف النقصان ويف لفظ آخر من مل يتفقد النقصان من نفسه فهو يف نقصان ومن كان يف 
  .نقصان فاملوت خري له ولعمري إن املؤمن شكور والشاكر على مزيد

الخامس والعشرون الفصل   

  عريف النفس وتصريف مواجيد العارفينذكر ت

    

اعلم أن النقصان يبدو من الغفلة والغفلة تنشأ من آفات النفس والنفس جمبولة على احلركة وقد أمرت 
وال تموتن إالَّ ":بالسكون وهو ابتالؤها لتفتقر إىل موالها وتربأ من حوهلا وقواها ومثل ذلك قوله تعاىل

ربنا أفرغ علينا صرباً وتوفّنا مسلمني، وكما :  لتفزعوا إليه فتقولوا102:  آل عمران"وأنتم مسِلمونَ 
سأُريكُم آيايت ":  مث قال37:  األنبياء"خِلق اإلنسانُ عجٍل" 11:  اإلسراء"وكَانَ اإلنسانُ عجوالً ": قال

 فأخرب عن وصفه بالعجلة مث أمره 1:  النحل" تستعِجلوهأتى أمْر اللَِّه فَال":  قال37: األنبياء"فَالتستعِجلوِن
بتركها للبلوى، فإن نزلت السكينة وهي مزيد اإلميان سكنت النفس عن اهلوى بإذن منفسها وإن حجب 
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القلب بالغفلة وهي عالمة على اإلفتقار والتضرع حتركت النفس بطبعها، فإن سكنت عن حركتها فباملنة 
وصفها فباالبتالء والعدل، فأول البالء اختالفها وأول اختالفها خالفها ومقدمته والفضل وإن حتركت ب

اهلمة وبابه السمع وهو طريق إىل الكالم والنظر والقول طريق إىل الشهوة والشهوة مفتاح اخلطيئة 
املخالفة واخلطيئة مقام من النار حىت يزحزح عنها اجلبار بالتوبة يف الدنيا والعفو يف العقىب، وقد تكون 

ألن أبتلي بدخول النار أحب إيل من أن : على احملب العارف أشد من النار كما حدثت عن بعضهم قال
ألن يف املعصية خالف ريب تعاىل وسخطه ويف النار إظهار قدرته وانتقامه : ومل؟ قال: أبتلي مبعصية، قيل

 معناه عن بعض املوقنني من فسخطه أعز علي وأعظم من تعذيب نفسي، وكذلك حدثونا يف: لنفسه قال
ألن يف الركعتني رضا : وكيف؟ قال: ركعتان تتقبل مين أحب إيل من دخول اجلنة، قيل: العمال أنه قال

ريب عز وجلّ وحمبته ويف اجلنة رضاي وشهويت فرضا ريب عز َّوجلّ أحب إيلَّ من حمبيت، وقد قال وهيب 
اشرب : عل ألنه سأل عن أصله فلم يستطبه فقالت له أمهبن الورد املكي يف لنب سئل أن يشر به فلم يف
ال : ومل؟ قال: ما أحب أين شربته وأن اللَّه غفر يل، قالت: فإين أرجو إن شربته أن يغفر اللَّه لك، فقال

أحب أن أنال مغفرته مبعصيته، فجملة وصف النفس معنيان، الطيش والشره، فالطيش عن اجلهل والشره 
ة النفس فمثلها يف الطيش كمثل كرة أو جوزة يف مكان أملس مصوب سكوا عن احلرص، ومها فطر

باملنة فإن أشرت إليها أو حركتها أدىن حركة حتركت بوصفها وهو خفتها واستدارا وصورا يف الشره 
املتولدة من احلرص، إا على صورة الفراشة إا تقع يف النار جاهلة شرهة تطلب جبهلها الضوء وفيه 

كها فإذا وصلت إىل شيء منه مل تقتنع بيسريه لشرهها فتحرص على الغاية منه وتطلب عني الضوء هال
ومجلته وهونفس املصباح فتحرق، ولو قنعت بقليل الضوء عن بعد سلمت فكذلك النفس يف طيشها 
 الذي يتولد من العجلة ويف شرهها الذي ينتج من احلرص والطمع، واحلرص والطمع مها اللذان كانا

سبب إخراج آدم عليه السالم من اجلنة ألنه طمع يف اخللود فحرص على األكل وكان ذلك عن اجلهل، 
حب الدنيا رأس : فكانت معصيته سبب عمارة الدنيا فصارت الطاعة سبب عمارة اآلخرة، فلذلك قيل

د كل خطيئة فصار الزهد أصل كل طاعة، فانظر كيف أخرج من اجلنة بعد أن جعل فيها بذنب واح
اإلميان عريان فلياسه : وأنت تريد أن تدخلها ومل متلك النظر إليها بذنوب كثرية، ويف احلديث اآلخر

إن اجلنة طيبة ال يسكنها إال الطيب فمىت طابوا هلا دخلوها، : التقوى وزينته احلياء ومثرته العلم،من مث قيل
: ، النحل"اهم املَالِئكَةُ طَيبني يٍقولُونَ سالم علَيكُم  الَّذين تتوفَّ":أمل تسمع إىل وفاته بني ذلك يف قوله تعاىل

 ألنه 73: ، الزمر"وقَاَلَ لَهم خزنتها سالم علَيكُم ِطبتتم فَادخلُوه خِالدين": ، وقال تعاىل23
 "ويحرم علَيِهم اخلَبِائث ": ا قال والذنوب خبائث كم72: التوبة"ومساِكن طَيبةً يف جناِت عدٍن ":قال

 26:  النور"اخلَبيثاَت ِللْخبيثني":  فلما طابوا هلا طابت هلم وقد أمجل ذلك بقوله تعاىل157: األعراف
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، وقد مثل بعضهم النفس يف شرهها مبثل ذباب مر على رغيف 26:  النور"والطَيبات ِللْطَيبني": وبقوله
ع فيه يطلب الكلية فعلق جبناحه فقبله وآخر مر به فدنا من بعضه فنال حاجته فرجع إىل عليه عسل فوق

ورائه ساملاً وقد مثل بعض احلكماء ابن آدم مثل دود القز ال يزال ينسج على نفسه جلهله حىت ال يكون له 
    خملص فيقتل نفسه ويصري 

عليه فريوم اخلروج منه فيشمس ورمبا غمزوه القز لغريه ورمبا قتلوه إذا فرغ من نسيجه ألن القز يلتف 
باأليدي حىت ميوت لئال يقطع القز وليخرج القز صحيحاً، فهذه صورة املكتسب اجلاهل الذي أهلكه أهله 
وماله فتنعم ورثته مبا شقي به فإن أطاعوا به كان أجره هلم وحسابه عليه وإن عصوا به كان شريكهم يف 

فال يدري أي احلسرتني عليه أعظم أذهابه عمره لغريه أو نظره إىل ماله يف املعصية ألنه أكسبهم إياها به 
قدم علينا : ميزان غريه، ومما مسعت يف علم شره النفس ما حدثين بعض إخواين عن بعض هذه الطائفة قال

ل بعض الفقراء فاشترينا من جار لنا مجالً مشوياً ودعوناه عليه يف مجاعة من أصحابنا فلما مد يده ليأك
كلوا أنتم فإنه قد عرض يل عارض منعين من األكل، : وأخذ لقمة وجعلها يف فيه لفظها مث اعتزل وقال

فكرهنا أن نأكل : أنتم أعلم أما أنا فغري آكل مث انصرف، قال: ال نأكل إن مل تأكل معنا، فقال: فقلنا
 مكروهاً فدعوناه فلم نزل به لو دعونا الشواء فسألناه عن أصل هذا اجلمل فلعل له سبباً: دونه، فقلنا

نسأل عنه حىت أقر أنه كان ميتة وأن نفسه شرهت إىل بيعه حرصاً على مثنه فشواه فوافق اأنكم 
مث إين لقيت الرجل بعد وقت فسألته ألي معىن تركت أكله : فمزقناه للكالب، قال: اشتريتموه، قال

ن سنة بالرياضة اليت رضتها به فلما أخربك ما شرهت نفسي إىل طعام منذ عشري: وبأي عارض؟ فقال
قدمتم إيل هذا شرهت نفسي إليه شرهاً ماعهدته قبل ذلك فعلمت أن يف ذلك الطعام علة فتركت أكله 
ألجل شره النفس إليه فانظر رمحك اللَّه كيف اتفقا يف شره النفس عن قصد واحد مث اختلفا يف التوفيق 

ترك اجلاهل مع شره النفس باحلرص وتركه املراقبة أعين البائع واخلذالن فعصم العامل بالورع واحملاسبة و
للجمل مث عصم اآلخرون للتوفيق حبسن األدب وهو قمع شره النفس عن األكل بعد صاحبهم مث تدارك 

  .البائع بعد وقوعه لصدق املشتري وحسن نيته

    

أوهلا الضعف : يه موالهاوجبالت النفس األربعة هي أصول ماتفرع من هواها وهي مقتضى ما فطرها عل
وهو مقتضى فطرة التراب، مث البخل وهو مقتضي جبلة الطني، مث الشهوة وموجبها احلمائم، اجلهل وهو 
ما اقتضاه موجب الصلصال وهذه الصفات على معاين تلك اجلبالت لالبتالء باألمشاج ففيه بدء األمت 

أوهلا معاين صفات : ة بأوصاف أربعة متفاوتةواإلعوجاج، ذلك تقدير العزيز العليم، مث إن النفس مبتال
الربوبية حنو الكرب واجلربية وحب املدح والعز والغىن ومبتالة بأخالق الشياطني مثل اخلداع واحليلة 
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واحلسد والظنة ومبتالة بطبائع إليها مث وهو حب األكل والشرب والنكاح وهي مع ذلك كله مطالبة 
إا خلقت متحركة وأمرت : ضع والذل مبعىن ما قلناه، قيلبأوصاف العبودية مثل اخلوف والتوا

بالسكوت وإين هلا بذلك إن مل يتداركها املالك وكيف تسكن باألمر إن مل يسكنها حمركها باخلري فال 
يكون العبد عبداً خملصاً حىت يكون للمعاين الثالث خملصاً فإذا حتقق بأوصاف العبودية كان خالصاً من 

بالؤه من صفات الربوبية، فإخالص العبودية للوحدانية عند العلماء املوحدين أشد من املعاين اليت هي 
اإلخالص يف املعاملة عند العاملني، وبذلك رفعوا إىل مقامات القرب وذلك أنه ال يكون عندهم عبداً حىت 

و إهله يكون مما سوى اللَّه عز وجلّ حراً فيكف يكون عبد رب وهو عبد عبد ألن ما قاده إليه فه
وماترتب عليه فهو ربه وهذا شرك يف اإلهلية عند املتأهلني ومرج بالربوبية عند الربانيني فهو متعوس 

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد : منكوس بدعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول
 يف السموات واألرض إال آيت إن كل من: الزوجة، تعس عبد احللة، فهؤالء عبيد العدد الذين قال موالهم

الرمحن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عداً أصحاب النفوس األمارة بالسوء املسولة املوافقة للهوى املخالفة 
للموىل وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوناً إىل آخر وصفهم أولو النفس املرحومة املطمئنة 

ة علمهم من لدنه واختارهم لنفسه وال يكون املريد بدالً حىت املرضية هم عباد الرمحن أهل العلم واحلكم
يبدل مبعاين صفات الربوبية صفات العبودية وبأخالق الشياطني أوصاف املؤمنني وبطبائع البهائم أوصاف 
الروحانيني من األذكار والعلوم، فعندهاكان بدالً مقرباً والطريق إىل هذا بأن ميلك نفسه فيملكها وتسخر 

ط عليها فإن أردت أن متلك نفسك فال متلكها وضيق عليها وال توسع هلا فإن ملكتها ملكتك وإن له فيسل
مل تضيق عليها اتسعت عليك فإن أردت الظفر ا فال تعرضها هلواها واحتبسها عن معتاد بالها فإن مل 

شهواا وإال متسكها انطلقت بك وإن أردت أن تقوى عليها فأضعفها بقطع أسباب هواها وحبس مواد 
قويت عليك فصرعتك فأول امللكة هلا أن حتاسبها يف كل ساعة وتراقب حسبتها يف كل وقت وتقف عند 

كل مهة من خواطرها فإن كانت اهلمة للَّه عز وجلّ سابقت املوت وبادرت الفوت يف إمضائها وإن 
يف اإلستبدال ا كيال تستبدل كانت اهلمة لغري اللَّه تعاىل سابقت وبادرت يف حموها لئال تثبت وعملت 

جعل اللَّه يف : بك، ويف تأويل اخلرب املروي الرب يزيد يف العمر وهو معىن الدعاء املشهور من قول الناس
عمرك الربكة، وقد بورك له يف عمره، فإن الربكة يف العمر أن تدرك يف عمرك القصري بيقظتك ما فات 

 سنة ما ال يرتفع له يف عشرين سنة وللخصوص من املقربني غريك من عمره الطويل بغفلته فريتفع لك يف
يف مقامات القرب عند التجلي بصفات الرب احلاق برفيع الدرجات وتدارك ما فات عند أذكارهم 

وأعمال قلوم اليسرية يف هذه األوقات، فكل ذرة من ذكر بتسبيح أو ليل أو محد أو تدبر وتبصرة 
جد برب ونظرة إىل حبيب ودنو إيل قريب أفضل من أمثال اجلبال من وتفكر وتذكرة مبشاهدة قرب وو
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أعمال الغافلني الذين هم بنفوسهم واجدون وللخلق مشاهدون مثل العارفني فيما ذكرته من قيامهم 
مبشاهدم ورعايتهم ألمانتهم وعهدهم يف وقت قرم وحضورهم مثل العامل يف ليلة القدر العمل فيها 

  .ن ألف شهر، وقد قال بعض العلماء كل ليلة للعارف مبرتلة ليلة القدرملن وافقها خري م

    

أنه قال كل يوم ال يعصى اللَّه عز وجلّ فيه فهو لنا عيد وكان احلسن إذا : وروينا عن علي رضي اللَّه عنه
يا إخواين هي واللَّه :  قال24: ، احلاقة" كُلُوا واشربوا هنيئاً ِبما أسلَفْتم يف األياِم اخلَِاليِة":تال قوله تعاىل

أيامكم هذه فاقطعوها باجلد واالجتهاد وال تضيعوها فخلوها فراغاً من حسن املعاملة وبطالتك فيها عن 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يعين يف األيام اخلالية : الشغل مبعادك احملصول عليك منها، كما قال املبطلون

يا حسرتا على مافرطت يف : م ومثواهم، وكما قالت النفس األمارة بالسوءاليت هي حمصوهلم ومرجعه
جنب اللَّه يعين أيام الدنيا اليت ضيعت العمر فيها فخلت من الثواب واجلزاء غداً، وهذا أحد الوجهني يف 

 قوله األيام اخلالية، والوجه اآلخر اخلالية أي املاضية خلت أوقاا وخلدت أحكامها وذهبت شهواا

وبقيت عقوباا فإن قصرت عن هذه احملاسبة للحسيب ومل يكن لك مقام املراقبة للرقيب وال مكان 
احملاسبة للحبيب فال يفوتنك مقام الورعني وال تنب عن حال التائبني وهو أن جتعل لك وردين يف اليوم 

لف من غفلتك، فإن والليلة حملاسبة النفس وموافقتها مرة بعد صالة الضحى ملا مضى من ليلتك وماس
رأيت نعمة شكرت اللّه وإن رأيت بلية استعفرت فإن وجدت يف حالك أوصاف املومنني اليت وصفهم 
اللَّه عزوجلّ ومدحهم عليها رجوت وطمعت واستبشرت، وإن وجدت من قلبك وحالك وصفاً من 

 ّوجل ا ومقتهم عليها حزنت وأشفقت أوصاِف املنافقني أو خلقاً من أخالق اجلاهلني اليت ذمهم اللَّه عز
وتبت من ذلك واستغفرت،واملرة الثانية أن حتاسب نفسك بعد الوتر وقبل النوم ملامضى من يومك من 

طول غفلتك وسوء معاملتك ومافعلته من أعمالك كيف فعلتها وماتركته من سكوتك وصمتك مل تركته 
اإلخالص من حركتك وسكونك فما وملن تركته فتنعقد الزيادة والنقصان وتعرف بذلك التكلف و

حتركت فيه وسكنت ألجل اللَّه عز وجلّ به فهو اإلخالص ثوابك فيه على اللّه عز وجلّ عند مرجعك 
إليه فأعمل يف الشكر على نعمة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة وما سكنت فيه أو حتركت هلواك 

 اهللا عليه وسلم أنه هو واألتقياء من أمته برآء من وعاجل دنياك فهو التكلف، الذي أخرب رسول اللَّه صلى
التكلف وقد استوجبت فيه العقاب عند نشر احلساب إال أن يغفر املوىل الكرمي الوهاب فاعمل حينئذ يف 

االستغفار بعد حسن التوبة ومجيل االعتذار وخف أن يكون قد وكلك إىل نفسك فتهلك، فلعل مشاهدة 
ف منك والطمع يف قبول ما أسلفت مينعك من املنام ويطرد عنك الغفلة هذين املعنيني من خوف ما سل

 تتجايف جنوبهم عِن املَضاجِع يدعونَ ربهم ":فتحيي ليلتك بالقيام فتكون ممن وصف اللَّه عز وجلّ يف قوله
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اسبة الشريك كان أحدهم حياسب نفسه أشد من حم: قد قال بعض السلف16: السجدة"خوفاً وطَمعاً
من عالمة املقت أن يكون العبد ذاكراً لعيوب غريه ناسياً لعيوب نفسه : لشريكه، وقد قال بعض العلماء

ماقتاً للناس على الظن حمباً لنفسه على اليقني وترك حماسبة النفس ومراقبة الرقيب من طول الغفلة عن اللَّه 
 وأُولَِئك هم ": قيب ألن العاقبة للمتقني قال اللَّه عز وجلّعز وجلّ والغافلون يف الدنيا هم اخلاسرون يف الع

الجرم أم يف اآلخرة هم اخلاسرون وطول الغفلة من العبد عن طبائع االقلب من 108: النحل"الْغاِفلُون 
املعبود والغفلة يف الظاهر غالف القلب يف الباطن، تقول العرب غفله وغلفه مبعىن كماتقول جذب وجبذ 

شاف وخفاش وطبائع القلب عن ترادف الذنب بعضه فوق بعض وهوالران الذي يتعقب الكسب وخ
  .فيكون عقوبة له

    

الكاسب اخلبيثة وأكل : ، قيل14:  املطففني"كَالَّ بلْ رانَ على قُلُوِبِهم ما كَانوايكِْسبونَ": قال اللَّه تعاىل
يسود القلب، وأصل الرين امليل والغلبة وهو التغطية هو الذنب على الذنب حىت : احلرام، ويف التفسري

ران عليه النعاس إذا غلبه ورانت اخلمر على عقله أي غطته،ومن هذا قول عمر رضي اللَّه : أيضاً، يقال
عنه يف سابق احلاج فادان معرضاً فأصبح وقد رين به أي مال به الدين فغلبه، وأصل ترادف الذنوب من 

ل احملاسبة وتأخري التوبة والتسويف باالستقامة وترك االستغفار والندم، وأصل ذلك إغفال املراقبة وإمها
: كله هوحب الدنيا وإيثارها على أمر اللَّه عز وجلّ وغلبة اهلوى على القلب، أمل نسمع إىل قوله عز وجلّ

أُوِلئك الَّذين طَبع اللَّه ":  إىل قوله عز وجل107ْ:  النحل"ذَِلك ِبأَنهم استحبوا احلياةَ الدنيا علَى اآلِخرِة"
لى قُلُوِبِهمى":  وقال يف دليل اخلطاب108:  النحل"عِن اهلَوع فْسى النهنيعين عن 40:  النازعات"و 

على قُلُوِبِهم طَبع اللَّه ": إيثار الدنيا ألن صريح الكالم وقع يف وصفهم بالطغيان وإيثار احلياة الدنيا، مث قال
ماَءهووا أهعباتفاتباع اهلوى عن طبائع القلب وطبائع القلب عن عقوبة الذنب ومرياث 16:  حممد"و ،

لو نشاء أصبناهم بذنوم ونطبع على قلوم فهم ال : العقاب الصمم عن فهم اخلطاب، أما مسعته يقول
فقام إليه :  من مقامات الكفر فقال يف حديثه الطويليسمعون وقد جعل علي رضي اللَّه عنه الغفلة مقاماً

على الشك، واجلفاء، والغفلة، : على أربع مقامات: أخربنا عن الكفر على ما بين فقال: سلمان فقال
والعمى، فإذا كثرت غفلة القلب قل إهلام امللك للعبد وهو مسع القلب ألن طول الغفلة يصمه عن السمع 

 عقوبة اخلطايا وتثبيت امللك للعبد على اخلري والطاعة وحي من اللَّه عز وجلَّ وعدم مسع الكالم من امللك
إذْ يوحي ربك إىل املَالِئكَِة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين ": إليهم وتفضيل للعبد، أما مسعت قول اللَّه عز وجلّ

: ع كالم املالئكة فاستوحش بذلك فقالإن آدم عليه السالم حجب عن مس:، ويف اخلرب12: األنفال"آمنوا

خطيئتك يا آدم، فإذا مل يسمع العبد كالم املالئكة مل يفهم : يا رب مايل ال أمسع كالم املالئكة؟ فقال
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إن بني :كالم امللك، وإذا مل يسمع الكالم مل يستجب للمتكلم إمنا يستجيب الذين يسمعون، وقال احلسن
حمدوداً من الذنوب فإذا بلغه العبد طبع على قلبه فلم يوفقه للخري أبداً فبادر العبد وبني اللَّه عزوجلّ حداً 

أيها ااوز للحدود بالتوبة والرجوع قبل أن تبلغ احلد فتلقى عياً وجهداً، ويف حديث ابن عمر الطابع 
اها وهذا معلّق بقائم عرش الرمحن فإذا انتهكت احملارم بعث اللَّه عزوجلّ بالطابع على القلوب فأعم

 أم على قلوب أقفاهلا واعلم أن 82:  النساء"أَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ": هوالقفل الذي قال اللَّه عز وجلّ
فَويلٌ ِللْقَاِسيِة "القسوة اليت يهدد اللَّه عز وجلّ عليها بالويل املتولدة من طول الغفلة يف قوله عزوجلّ 

 وقد قرا اللَّه عز وجلْ بالنفاق وأخرب أنه جيعل إلقاء الشيطان فتنة ألهل 22: الزمر"قُلُوبهم ِمن ِذكِْر اللَِّه
: النفاق والقسوة، فإلقاءالشيطان يكثر عند قلة إهلام امللك كماذكرنا آنفاً ينتظم ذلك قوله عز وجلّ

 أي وللقاسية قلوم أيضاً، والقسوة مثرة البعد 53: احلج"ِليجعلَ ما يلِْقي الشيطَانُ ِفتنة للَّذين يف قُلُوِبِهم"
 "فَِبما نقْضِهم ميثَاقَهم": والبعد عقوبة اخليانة واللَّه ال حيب اخلائنني، فذلك من تدبر اخلطاب من قوله

 أي فبنقضهم امليثاق وماصلة يف الكالم فهذا هواخليانة، لعناهم أي أبعدناهم وجعلنا قلوم 13: املائدة
بترادف الذنوب بعد القسوة من الكذب والنسيان وكثرة اإلطالع على اخليانة منهم والبهتان قاسية 

أَصبناهم ِبذُنوِبِهم ": فأصيبوا بالذنوب فوقع الطابع على القلوب فصمت عن مسع كالم احملبوب، كما قال
لى قُلُِوِبِهمع عطْبناتقوا اللَّه : مفتاح السمع كما قال، فجالء هذا الطابع التقوى فهو 100: األعراف"و

  .وامسعوا واللَّه تعاىل املوفق

السادس والعشرون الفصل   

  كتاب ذكر مشاهدة أهل المراقبة

    

أعلم أن مشاهدة املراقبني هي أول مراقبة املشاهدين، وذلك إن من كان مقامه املراقبة كان حاله احملاسبة 
ة فأول شهادة املراقب هو أن يعلم يقيناً أن ال خيلو يف كل ومن كان مقامه املشاهدة كان وصفه املراقب

أن يكون للَّه عز وجلَّ عليه فرض، والفرض على ضربني شيء أمر : وقت وإن قصر من أحد ثالثة معان
بفعله أو شيء أمر بتركه وهو اجتناب املنهي، واملعىن الثاين ندب حث عليه وهو املسابقة خبري يقربه إىل 

لّ واملسارعة بعمل بر يبتدره قبل فوته، واملعىن الثالث شيء مباح فيه صالح جسمه وقلبه اللَّه عز وج
وليس للمؤمن وقت رابع فإن أحدث وقتاً رابعاً فقد تعدى حدود اللَّه ومن يتعد حدود اللَّه فقد ظلم 

ريق املتقني، أمل نفسه وقد أحدث يف دين اللَّه سبحانه وتعاىل ومن أحدث يف دين اللَّه فقد سلك غري ط
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 "وهو الَّذي جعلَ الليلَ والنهار ِخلْفَةً ِلمن أراد أنْ يذَّكَّر أو أراد شكُوراً": تسمع إىل قوله عز وجلّ

 فهل ترى بني هذين وقتاً جيهل أو هوى كما ال ترى بني الليل والنهار وقتاً ثالثاًِ، فالذكر 62: الفرقان
ذان ينتظمان جهل أعمال القلوب والشكر والعمل بأخالق اإلميان وأحكام العلوم، اإلميان والعلم، فه

:  وقال12:  سبأ"اعملُوا آلَ داودشكْراً":وهذان يشتمالن على مجيع أعمال اجلوارح، قال اللَّه عز وجلّ

 151:  البقرة"ا فيكُم رسوالً ِمنكُمكَما أَرسلّْن":  وقال123:  آل عمران"فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرون"

ما يفعلُ اللَّه ":  وقال اللَّه تعاىل152:  البقرة"فَاذْكُروين أذّْكُرْكُم واشكُروا يل وال تكْفُرون": إىل قوله
منتآمو متكَرإنْ ش ذَاِبكُموتب يف طول وقد ع:  وقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم416:  النساء"ِبع

أفال أكون عبداً شكوراً، ففسر الشكر بالعمل كما فسر اللَّه عزوجلّ : قيامه حىت تورمت قدماه فقال
العمل بالشكر، والوقت الثالث هو املباح داخل فيهما ألنه معني عليهما وبه استقامة العبد فيهما، وقد 

اصي املخالفات فيبتدئ العبد املراقب لنا يف معاصي الطاعات هم وشغل عن مع: كان بعض العلماء يقول
فينظر بيقظته يف أدىن وقت هل عز وجلّ فيه فرض من أمر أو ي؟ فيبدأ بذلك حىت يفرغ منه فإن مل جيد 

فإنه ال خيلو من نوادب وفضائل فيبتدئ باألفضل فإن مل يكن عمل يف أدىن الفضيلتني فليأخذ العبد من 
ته ليومه ومن دنياه آلخرته، كما أمره مواله يف قوله سبحانه نفسه لنفسه ومن يومه ألمسه ومن ساع

 أي ال تترك أن تأخذ نصيبك لآلخرة من دنياك وهو 77:  القصص"والَتنس نِصىبك ِمن الدنيا": وتعاىل
أن حتسن كما أحسن اللّه إليك وال تطلب الفساد يف الدنيا فتكون قد نسيت نصيبك من الد نيا وال تترك 

نسوا اللَّه ": تأخذ نصيبك من اآلخرة فيتركك اللَّه من جزيل ثوابه الدي أعد ألحبابه كما قالأن 
مهِسيم من 67: التوبة"فَنوجلّ هلم ترك حما أي تركوه فتركهم، وتركهم له ترك نصيبهم منه وتركه عز 

يقن ا مث يأخذ من وقته أعلى ما اآلخرة فيبتدئ العبد الفطن فيأخذ من عمره ووقته فيجعله آلخرته اليت أ
فيه مما خيتص به الوقت وال يوجد إال فيه ويفوت دركه بفوت وقته وهو نأفضل ما يقدر عليه مما أداه 

علمه إليه فيجعله ملواله، مث إن العبد ال خيلو يف كل وقت وإن قل من أحد مقامني، مقام نعمة، أو مقام 
له عن مقام البلية الصرب، مث ليس يفقد أحد مشاهدتني شهود نعمة بلية فحاله عن مقام النعمة الشكر وحا

أو شهود منعم من حيث ال خيلو من وجود مالك وحضور مملوك فعليه اخلدمة للموجود وعليه احلضور يف 
خدم املعبود واملراقبةعالمة احلضور واحملاسبة دليل املراقبة ويكون له أيضاً يف أدىن أوقاته وهو الوقت 

لذي هو ملباحه وهو أدىن أحوال املؤمن يكون له فيه مشاهدة منعم أو شهود نعمة لئال يذهب الثالث ا
وقته هذا أيضاً فارغاً من دنياه وال يعود عليه شيء من ذكرمواله أو يذكر نعمة تدله على منعم أو خترجه 

سكينة والوقار للهيبة وهذا إليه فينفعه ذلك يف عقباه إذ العاقبة للمتقني فإن شهد منعماً اقتطعه احلياء بال
خمصوص خبصوص، وإن شهد نعمة استغرقه بالشكر واالعتبارفكان لديه تبصرة وتذكار، وهذا العموم 
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:  الذاريات"ومن كُّلِّ شيء خلَقّْنا زوجِني لَعلَّكُم تذَكْرون": اخلصوص قال اللّه عزوجلّ يف وصف األولني

     :  املقام الثاين ففروا إىل اللَّه، وقال يف49

"اللَِّه إهلاً آخر عا ملُوعجالَتلني51: الذاريات"وٍء ":  وقال يف مقام األويكُلِّ ش لَكُوتِدِه مِبي نقُلْ م
:  وقال يف وصف اآلخرين؟56:  األعراف"أفَالَ تتقُونَ":  إىل قوله84:  املؤمنون"وهويجريوال يجارعلَيِه

  .85:  املؤمنون"قُلْ أفَالَ تذَكَّّّرون":  إىل قوله84: املؤمنون"مِن األرض ومن فيهاقُل ِل"

    

وقد روينا يف األثر من صفات العاقل وحال املراقب وحشو األوقات مبا ينبغي أن متأل به مجل ما ذكرناه 
عاد أو مرمة ملعاش أو لذة يف غري تزود مل: من حديث أيب ذر الطويل وال يكون املؤمن ظاعناً إال يف ثالث

ساعة يناجي فيها ربه عز وجلّ، وساعة حياسب فيها : حمرم ومبعناه وعلى العاقل أن يكون له أربع ساعات
نفسه، وساعة يفكر يف صنع اللَّه عزْ وجلّ، وساعة خيلو فيها للمطعم واملشرب، فإن يف هذه الساعة عوناً 

 جممالت من صفة العاقل ومن عالمة العاقل أن يكون مقبالً على شانه له على الساعات وفيه أيضاً ثالث
حافظاً للسانه عارفاً بزمانه ويف بعضها مكرماً إلخوانه فأول وقت املباح من األوقات فالنوائب واحلاجات 

لى تطرقه به والفاقات تدخله عليه فال يتكلفه قبل وقته فيشغله عن وقته مث إن العباد يف مشاهدة امللك ع
كل عبد يشهد امللك من مقامه بعني حاله فمنهم من ينظر إىل امللك بعني التبصرة والعربة : أربع مقامات

فهؤالء أولو األلباب الذين كشف عن قلوم احلجاب وهم أولو األيدي واألبصار الذين أقامهم مقام 
 امللك وأهله بعني الرمحة واحلكمة اإلعتبار وهذا مقام العلماء الذين هم ورثة األنبياء، ومنهم من ينظر إىل

وهذا مقام اخلائفني، ومنهم من ينظر إىل امللك وأهله بعني املقت والبغضة وهذا مقام الزاهدين ومنهم من 
ينظر إىل امللك بعني الشهوة والغبطة وهذا مقام اهلالكني وهم أبناء الدنيا الذين هلا يسعون وعلى فوا 

 إىل امللك بعني العربة واحلكمة أدخله امللك على امللك فاستغىن به عما يتحسرون، فإن أعطى العبدالنظر
سواه وإن أعطى اخلائف النظر إىل امللك بعني الرمحة اغتبط مبقامه وعظمت لربه تعاىل عليه النعمة وإن 

أعطى الزاهد النظر إىل امللك بعني البغضة أخرجه امللك عن امللك بالزهد فيه فعوضه من فوت امللك 
الصغري درك امللك الكبري، ومن ابتلى بالنظر إىل امللك بعني الغبطة واحلسرة أوقعه امللك يف اهللكة فسلك 
طريق املهالك، ومن شاهد معىن خلق من أخالق الذوات أو معىن وصف من الصفات كان مقتضاه ما 

 مقام التعرف وهذه يوجب اخللق أو الوصف من شهود نعيم أو عذاب وهو مقام له يف التعريف يرفعه إىل
شهادة العارفني من كل ماشهدوه من األفعال اليت تدل على معاين األخالق واألوصاف ألنه أظهرها عنه 
ليستدل عليه ا وينظر إليه منها فأما من شهد شهوة من شهوات النفس بعني اهلوى أخرجته إىل األهواء 

ق املسالك إىل املوىل اليت خترجه إىل فتخطفه الشياطني وهوت به الريح يف مكان سحيق وتنكب طري
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القريب وتقعده عند احلبيب يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، فمن فاته القرب وقع يف التيه والبعد فهو 
اليائس املغبون اخلائن املفتون الذي يكون أبداً يومه شراً من أمسه وغده شرا من يومه، فاملوت خري له من 

تبعده وبقاءه عن السبيل يصده ووجده هلواه يفقده وظهور نفسه عليه من حياته ألن حياته عن احلبيب 
السوابق يقعده ألنه إذا كان يف إدبار وكان إدباره يف إقبال فقد فاته عمره عن آخره كفوت وقت واحد 

وفوت شيء واحد ألن العمر ليس مما يتأتى فوته دفعة واحدة كشيء واحد ألنه ينشأ وقتاً بعد وقت وإمنا 
 جزءاً جزءاً على حكمة من اللّه عز وجلّ ومتهل واستدراج منه وقتاً بعد وقت ويوماً بعد يوم يفوت

يستدرجه يف ذلك كما يصعد الدراج يف الدرج مرقاة مرقاة، كذلك يشغله يف وقت عنه ويفرغه وقتاً 
ئذ كنسيانه آخر لغريه ويذكره يف وقت سواه وينسيه وقتاً آخر إياه فشغله حينئذ كفراغه وذكره يوم

وعلى هذا سائر أوقاته تارة يقطعه عنه وتارة يصله بغريه حىت تفىن األيام بالفوت وتنقضي األوقات إىل 
املوت ويف ذلك يسبل عليه الستر ليغتر ويسبغ عليه النعم كيال يعلم ويدمي له العوايف لئال يفطن ويبسط له 

 الوجل وينشر له الرجاء ويطوي عنه اخلوف األمل ليزداد من سوء العمل ويقبض عنه األجل ليقبض منه
ومكَروا مكْراً ومكَرنا مكْراً ":حىت يبغتهم فجأة من حيث أمنهم ويأخذهم بغتة يف حال غمرم كما قال

م أبواب فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَيِه":  ومن معىن ماذكرناه قوله تعاىل50: النمل"وهم ال يشعرون
 أي ملاتركوا ما وعظوا به وخوفوا أسبغنا عليهم النعم وأنسيناهم الشكر فترادفت 44: األنعام"كُلِّ شيْء 

 أي سكنوا إىل ذلك 44:  األنعام"حتى إذا فَِرحوا ِبما أوتوا":منهم الذنوب وأنسيناهم اإلستغفار، مث قال
    عتاب واطمأنوا ومل يريدوا التحويل عنه وال االست

 أي فجأة يف حني أمنهم وقيل بغتة بعد أربعني سنة فإذا هم مبلسون 28: الكهف"أخذْناهم بغتة": منه
متحريون باهتون آيسون من كل خري، واعلم أن العبد إذا كان بعد ساعة شراً منه قبلها وبعد يوم شراً منه 

 كيوم واحد يف الشر ووقت سرمد يف السوء قبله مث مل يستعتب ومل يتدارك كانت أوقاته كلها وأيامه
فكان كمن فات عمره كله كفوت وقت واحد منه ألنه على هذا الوصف يكون فوت العمر لتراخيه وقتاً 
بعد وقت وينساه شيئاً بعد شيء ولتربية العبد بأوقاته وقتاً بعد وقت إال أا يف آخر احلساب وجممله كيوم 

 "والَ تِطع من أغْفَلْنا قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ أمره فُرطاً": اىلواحدأضاعة فكان مثله كما قال تع

 وكمن كان حاله الغفلة عن الوعد والوعيد فلما كشف عنه الغطاء حار بصره وت واحتد 28:الكهف
د كُنت ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا فَكَشفْنا  لَقَ":وبرق ملعاينة ما كان عنه غفل وحسرة على ما فيه فرط لقوله تعاىل

ديدح ومالي كصرفَب ِغطَاَءك كنقيل حمدد إىل أعمالك السيئة أو ثقتك وقيل حديد إىل لسان 22: ق"ع ،
وهم وأِنذرهم يوم احلَسرِة إذْ قُضي األمر ": امليزان يتوقع النقص والرجحان وكان كمن قال تعاىل يف قوله

كانوا متشاغلني يف شأن النساء :  قيل جاءهم املوت وهم مشغولون بأمور الدنيا وقيل39: مرمي"ِفي غَفْلَة
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وبوصف من قيل له وغرتكم األماين يعين أماين اهلوى حىت جاء أمر اللَّه أي قدم املوت ومل تقدموا له شيئاً 
حتى إذا جاَءه لَم ": اإلياس يف قوله عز وجلّيقدموا به عليه فمثلهم كمن وصفه باإلفالس وأخرب عنه ب

هابسح فَوفَّاه هداللَّه ِعن دجوئاً ويش هِجد39:  النور"ي.  

    

: وقد كان أبو حممد يقول اليبلغ العبد منازل الصديقني حقيقة من هذا األمر حىت يكون فيه هذه األربع

لورع، واجتناب النهي يف الظاهر والباطن، والصرب على ذلك إىل أداء الفرائض بالسنة، وأكل احلالل با
واللَّه ما لعمل املؤمن انتهاء دون املوت واللَّه ما املؤمن الذي يعمل الشهر : املمات، وكان احلسن يقول

 يف لني والشهرين والسنة والسنتني إمنا املؤمن املداوم على أمر اللَّه، اخلائف من مكر اللَّه، إمنا اإلميان شدة
 إنَّ الَّذين ":وعزم يف يقني واجتهاد يف صرب وعلم يف زهد وكان عمر رضي اللََّه عنه إذا تال قوله تعاىل

 يقول قد قاهلا الناس مث رجعوا، فمن استقام على أمر اللَّه يف 13:  األحقاف"قَالُوا ربنا اللُّه ثُم استقَاموا
ف يف اللَّه لومة الئم وقال مرة استقاموا واللَّه لرم ومل يروغوا السر والعالنية والعسر واليسر ومل خي
من كان طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو خمدوع ومن : روغان الثعالب، وقال بعض العلماء

إمنا حرموا الوصول بتضييع األصول : شغل بغريه عن نفسه فقد مكر به، وقال سفيان الثوري وغريه
بد معرفته بنفسه ووقوفه على حده وأحكامه حلاله اليت أقيم فيها، فابتداؤه بالعمل مبا فأفضل شيء للع

افترض عليه بعد اجتنابه ماى عنه بعلم مل يدبره يف مجيع ذلك وورع حيجزه عن اهلوى يف ذلك وال 
 يشتغل بطلب فضل حىت يفرغ من فرض ألن الفضل ال يصح إال بعد حوز السالمة كما ال خيلص الربح

للتاجر إال بعد حصول رأس املال فمن تعذرت عليه السالمة كان من الفضل أبعد واىل اإلغترار أقرب 
وقد تلتبس الفضائل بالفرائض لدقة معانيها وخفي علومها فيقدم العبد النفل وهو حيسب أنه الواجب، 

هللا عليه وسلم فلم جيبه فمن ذلك أن أبا سعيد رافع بن املعلى كان قائماً يصلي فدعاه رسول اللَّه صلى ا
فظن أن وقوفه بني يدي اللَّه عز وجلّ بالغيب أفضل له فلما سلم جاءه فقال له رسول اللَّه صلى اهللا عليه 

: أمل تسمع اللَّه عز وجلّ يقول: كنت أصلي فقال: مامنعك أن جتيبين حني دعوتك فقال: وسلم

" اكُمعوِل إذا دسلِلروا للَِّه وجيبتاس ييكُمحا يفكان رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 24:  األنفال"ِلم 
دعاه وهو يف الصالة ليفيده باطن العلم أو لينظر مبلغ علمه كيف يعمل وكان إجابته لرسول اللَّه صلى 

ته اهللا عليه وسلم أفضل من صالته ألن صالته نافلة له فهو مطيع اللّه عز وجلّ يف الغيب باختياره وإجاب
لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أفضل من صالته ألا فريضة عليه فهو مطيع للَّه تعاىل يف الشهادة بإجيابه 
ففضل استجابته لرسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم على صالته لنفسه كفضل الفرض على النفل، وقد قال 

 "إنَّ الذين يباِيعونك إنما يباِيعونَ اللّه":  وقال تعاىل80:اء النس"منّ يِطِع الرسولَ فَقَد أطَاع اللَّه": سبحانه
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 واللَّه تعاىل معه يف املكانني معاً وهو عند الرسول عليه السالم على يقني، فعبادة اللَّه عز وجلّ 10: الفتح
 أمر كان على مجلة ههنا أبلغ يف مرضاته وأثوب له يف آخرته، ويف هذا احلديث دليل أن اخلرب إذا ورد يف

: عمومه وكلية ما تعلق به حىت ختص السنة أو اإلمجاع بعض شأنه ومن ذلك أن قول اللَّه عز وجل

"ييكُمحا يِلم اكُمعوِل إذَا دسوا للَِّه وِللرجيبتإن ظاهره مقصور على االستجابة 24:  األنفال"اس ،
قرآن ال اإلجابة له يف التصويت خاصة يف الصالة وهذا هو الذي للرسول للَّه باإلميان بالطاعة يف أوامر ال

محله أبو سعيد ابن املعلى عليه وتأوله من اآلية فأشكل عليه، ومثل هذا فعل عمار يف التيمم ملا نزلت آية 
 طَيبا فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صعيداً": اإلباحة للتيمم يف صالة الفجر وهم يف سفر، فقال عز وجلّ

ِديكُمأيو وِهكُمجوا ِبوحسومل يكن يسمع من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ختصيص 43:  النساء"فَام 
فتيممنا إىل املناكب واستوعب مجلة اليد لعموم اخلطاب حىت أخرب النيب صلى اهللا : بعض اليد شيئاً قال

إىل الزندين باختالف الروايتني فخص بعض اليد : عليه وسلم بذلك فأمرهم بالتيمم إىل املرفقني، ويف خرب
فلذلك اختلف العلماء يف تبعيض اليد يف املسح وكذلك العمل فيما ورد جممالً أن يستعمل يف اجلملة حىت 

ختصه السنة، فمن ذلك ما روي أن رجلني على عهد رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم تآخيا يف العبادة 
    هلم اليوم فلننفرد عن الناس : ا لصاحبهفاعتزال الناس فقال أحدمه

فاعتزال يف خلوة وصمتا فمر ما رسول : ونلزم الصمت فال نكلم من يكلمنا فإنه أبلغ يف عبادتنا، قال
هلك : فسمعناه يقول حني جاوزنا: اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليهما فلم يردا عليه السالم، قال

 إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وتابا من ذلك إىل اللّه عز وجلّ، ومثل املعتمقون املتنطعون فاعتذرا
ذلك ماروي أن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه كان يعس ذات ليلة فنظر إىل مصباح أبيض يف خلل باب 

فاطلع فإذا قوم على شراب هلم فلم يدر كيف يصنع فدخل املسجد فأخرج عبد الرمحن بن عوف فجاء 
أرى واللّه أنا قد أتينا ماانا اللّه عنه ألنا جتسسنا : كيف ترى أن نعمل؟ فقال: لباب فنظر وقال لهبه إىل ا

ماأراك : على عورة فاطلعنا عليها وقد سترها اللّه دوننا وما كان لنا أن نكشف ستر اللّه عز وجلّ، فقال
أرى أنا قد عصينا اللّه ورسوله : لهإال قد صدقت سبعاً ما أنفذ عنك فانصرفنا، ويف لفٍظ آخر أنه قال 

  .صدقت فأخذ بيده وانصرف: وانا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن التجسس فقال

ورينا حنو هذا أن عمر رضي اللّه عنه كان يعس ليلة مع ابن مسعود فاطلع من خلل الباب فإذا شيخ بني 
 أن يكون على مثل هذه احلال، فقام إليه الرجل ماأقبح بشيخ مثلك: زق مخر وقينة تغنيه فتسور عليه وقال

إن كنت قد عصيت اللّه عز : قل فقال: ياأمري املؤمنني أنشدك اللّه أال أنصفتين حىت أتكلم فقال له: فقال
قد جتسست وقد اك اهللا عز وجلّ عن : وماهي؟ قال: وجلّ يف واحدة فقد عصيته أنت يف ثالث، قال

 ودخلت 189: البقرة"ولَيس الِْبر بأَنْ تأْتوا الْبيوت ِمن ظُهوِرها"ه عز وجلذلك وتسورت وقد قال اللّ
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 "ال تدخلُوا بيوِتاً غَير بيوِتكُم حىت تستأِنسوا وتسلِّموا على أَهِلها"بغري إذن وقد قال اللّه عز وجلّ 

غفر اللّه لك فخرج عمر وهو يبكي حىت : فقالصدقت فهل أنت غافر يل ذلك :  فقال عمر27:النور
ويل لعمر إن مل يغفر اللّّه له، جتد الرجل كان يتخفى ذا عن ولده وجاره فاآلن : عال نشيجه وهو يقول

إذا دعي أحدكم إىل طعام فإن كان مفطراً فليجب : رآين أمري املؤمنني وحنو ذلك، وجاء يف اخلرب: يقول
صائم، فأمره بإظهار عمله وهو يعلم أن اإلخفاء أفضل ولكن إظهار عمله من وإن كان صائماً فليقل إين 

حيث اليؤثر يف قلب أخيه وجداً أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثري ذلك يف قلب أخيه لتفضيل املؤمن 
وحرمته على األعمال إذ األعمال موقوفة على العامل وإمنا يعطي الثواب على قدر العامل ال على قدر 

: تضعيف اجلزاء ملن يشاء على غريه يف العمل الواحد فدل ذلك أن املؤمن أفضل من العمل فقيل لهالعمل ل

ارفع التأثري والكراهة عن قلب أخيك بإظهار عملك فهو خري لك من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك 
نك ويعرفه شق عليه إن ألن أخاك إذا دعاك إىل طعام صنعه لك فلم جتبه ومل تعتذر إليه عذراً بيناً يقبله م

  .كان صادقاً يف دعائك

    

ومبعىن هذا من خفي األعمال ما حيكى عن بعض السلف أنه كان يكون يف اجلماعة فيقرأ يف نفسه سراً 
لئال يطلع على أعماله أحد فإذا مر بآية فيها سجدة سجد بني املأل فكنا نعرف بسجوده أنه يقرأ فلعل 

 هذا قدأظهر عمله إذ فعل ما يدل عليه فلو ترك السجود ليخفي عمله كان إن: فارغاً قليل الفقه يقول
أفضل ألنه قد أظهر ما أخفاه فهذا يدل على جهله باملعاملة، وقد مسعت بعض العلماء يطعن على هذا 
بفعله مبعىن ما ذكرناه من القول وهكذا يكون علم املريدين القصريين العلم وليس األمر كما قدره هذا 

 بسجوده بل القائل املنكر لفعله قليل الفقه بدقائق اإلخالص جاهل بطريقة العاملني من العارفني املنكر
والعامل الذي نقل عنه هذا الفعل فقيه خملص وذلك ألنه قد حاز الفضلني معاً ألنه كان فاضالً فيما أخفى 

أن يترك قربة إىل اللّه عز وجلّ إذ ابتدأ عمله باخلفية فلما جاء السجود الذي اليكون إال ظاهراً مل يصلح 
من أجل الناس فكان يسجد كما أمر به ويقرأ كما ندب إليه فصار فاضالً يف احلال الثاين ألنه أظهر 

ألجل اللّه عز وجلّ كما أخفى ألجله وألنه ترك مراقبة الناس ومل يترك عمله ألجلهم ولو كان الفضل يف 
  .ن دخل عليه يف مرتله وهو يصلي أن يقعد ألجلهمترك السجود إلخفاء العمل كان األفضل مل

أجر السر وأجر العالنية، كيف وقد كانوا يعدون أن الرياء ترك : وقد وردت السنة يف ذلك أن له أجرين
ال تعمل للرياء و ال تترك العمل للحياء، فاحلياء : العمل ألجل الناس فأما العمل ألجلهم فشرك، وقد قيل

  .حلياء من اخلالق إميانمن اخللق شرك كما إن ا
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وأيضاً لو أنه أطاع العدو يف ترك العمل ألجل الناس أطاعه مرة أخرى يف العمل ألجلهم، ومثل هذا 
كمثل من كان يصوم ويصلي يومه أمجع يف مرتله ال يعلم به خملوق فلو نوى االعتكاف ليضمه إىل صومه 

على عمله فلم يكن ليدع مانواه من العكوف يف خرج إىل املسجد فكان يصلّي مقيماً فيه فظهر الناس 
املسجد ألجل نظرهم إليه ومل يضره ظهور عمله لثباته على نيته وملزيد من االعتكاف إذا كان عاملاً 

متمكناً، وأيضاً فان اإلمام املتمكن املقتدى به اليضره ظهور الناس على أعماله إذا مل يقصد ذلك ومل 
 إن يف ذلك لتنبيه الغافلني عن الذكر وتشويق العاملني إىل الرب كيف حيب مدحهم ورمبا كان له أجر،

وعند بعض العلماء أن سجود القرآن فرض وأن على من مسع آية سجدة أو تالها وكان على غري وضوء 
أن يسجد هلا إذا توضأ، وحنو هذه املعاين ما هو حال للعبد وأوىل به من حال غريه ما رواه أبو نصر 

كم : قد عزمت على احلج أفتأمرين بشيء؟ فقال له بشر: الً جاء يودع بشر بن احلرث قالالتمار أن رج
فأي شيء تبتغي حبجك نزهة أو اشتياقاً إىل البيت أو ابتغاء مرضاة : ألفي درهم قال: أعددت للنفقة؟ قال
رتلك وتنفق ألفي فإن أصبت رضا اللّه وأنت يف م: ابتغاء مرضاة اللّه عز وجلّ قال:اللّه عز وجلّ، قال

اذهب فأعطها عشرة : قال: درهم وتكون على يقني من مرضاة اللّه عز وجلّ أتفعل ذلك؟ قال نعم
أنفس؛ مدين يقضي ا دينه، وفقري يرم شعثه، ومعيل حييي عياله، ومريب يتيم يفرحه، وإن قوى قلبك أن 

ث هلفان وتكشف ضر حمتاج تعطيها لواحد فافعل، فإن ادخالك السرور على قلب امرئ مسلم وتغي
وتعني رجالً ضعيف اليقني أفضل من مائة حجة بعد حجة اإلسالم قم فأخرجها كما أمرناك وإال فقل لنا 

املال إذا مجع من : ياأبا نصر سفري أقوى يف قليب فتبسم بشر وأقبل عليه، وقال له: ما يف قلبك فقال
 وطراً ويشرع إليه فظاهرت أعمال الصاحلات وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس إىل أن تقضي به

وقد آىل على نفسه أن ال يقبل إال عمل املتقني، ويف حنوه قيل لبشر أيضاً إن فالناً الغين كثري الصوم 
املسكني ترك حاله ودخل يف حال غريه إمنا حال هذا إطعام الطعام للجياع واإلنفاق على : والصالة فقال

ويعه نفسه ومن صالته لنفسه مع مجعه للدنيا ومنعه للفقراء، وقد يكون املساكني فهذا أفضل له من جت
اختفاء األوجب من الفرائض والتباسه بالفضائل حمنة من اللّه عز وجلّ لعباده وحكمة له فيهم فريتكبون 

 هلم التأويل للسعة ويتركون الضيق خلفائه عليهم لينفذ فيهم العلم وجيري عليهم احلكم ويكون ذلك تأديباً
وتعريفاً ومزيداً يف التسليم وتوفيقاً، وقد قال اللّه تعاىل فيما عتب على نبيه صلى اهللا عليه وسلم ووعظه 

، يقال 3-2-1: عبس"ومايدريك لَعلَّه يزكّى" "أنْ جاَءه األعمى" "عبس وتولَّى":وزجره يف قوله تعاىل
يغتم يف عمره كغمه حني أنزل عليه سورة عبس ألن فيها عتباً إن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مل 

شديداً على مثله ألنه احلبيب الرشيد ومع ذلك مل يقصده يف اخلطاب فيكون أيسر للعتاب بل كشف 
أي انظروا أيها املؤمنون، أو : ذلك للمؤمنني ونبه على فعله عباده املتقني ألن معىن قوله عبس وتوىل
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س وتوىل أن جاءه األعمى، ولذلك روي أن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه بلغه أن اعجبوا إىل الذي عب
بعض املنافقني يؤم قومه فكان ال يقرأ م إال بسورة عبس فأرسل فضرب عنقه يستدل بذلك على كفره 

ليضع من الرسول صلى اهللا عليه وسلم بذلك عنده وعند قومه ومثله قوله عز وجلّ عاتباً على رسوله 
ِلم تحرم ما أحلَّ اللّه لَك تبتغي ":  وحنوه43 التوبة"عفَا اللّه عنك ِلم أِذنت لَهم"ى اهللا عليه وسلم صل

واِجكات أزضروجل1ّ: التحرمي"م اس ":  ومبعناه قوله عزى النشختديِه وبم ا اللّهم فِْسكِفي ِفي نختو
لو كتم رسول اللّه صلى اهللا عليه : حىت قالت عائشة رضي اللّه عنها37: األحزاب"تخشاهواللّه أحق أنْ 

وسلم شيئاً من القرآن كتم هذه اآلية، ومن أعجب ما مسعت يف هذا املعىن ماحدثونا يف اإلسرائيليات عن 
لف رجاالً من ولده وهب بن منبه اليماين أن سليمان بن داود عليهما السالم ملا قبضه اللّه عز وجلّ خ

يعمرون بيت املقدس ويعظمونه برهة من الدهر حىت خلفه بعدهم رجل من ولد سليمان فخالف طريقة 
    آبائه وترك شريعتهم وتكرب يف األرض وطغى وقال بين جدي داود وأيب سليمان مسجداً فما يل ال 

داً يضاهي به بيت املقدس وادعى أبين مسجداً مثل ما بنو وأدعو الناس إىل شريعيت كما دعوا فبىن مسج
على اللّه عز وجلّ أنه أمره بذلك وصرف الناس إليه وبذل هلم األموال وأخرب مسجد بيت املقدس 

اركب أتانك : فابتعث اللّه نبياً من بعض أهل القرى فقال: وهجره فدخل الناس يف دينه رغبة ورهبة، قال
يامسجد الضرار إن :  مسجدهم وجممعهم بأعلى صوتكهذه وأت هؤالء القوم أحفل ما يكونون فناد يف

اللّه عز وجلّ حلف بامسه ليوحشنك من عمارك وليقتلن أهلك فيك وليشدخنهم خبشبك وجندلك 
ولتلغن الكالب دماءهم وتأكل حلومهم فيك وناد يف املدينة بأعلى صوتك مبثل ذلك وال تأكل وال 

 ترجع إىل قريتك اليت خرجت منها قال ففعل ذلك فثار تشرب وال تستظل وال ترتل عن أتانك هذه حىت
الناس إليه يضربونه باخلشب ويشجونه باحلجارة وهو على أتانه اليرتل عنها فناله على ذلك أذى كثري 

وضرب عظيم مث كر راجعاً يف آخر النهار يؤم قريته اليت خرج منها وقد أدى الرسالة وصرب على الضرب 
 فلما كان ببعض الطريق مسع به نيب آخر كان يف بعض القرى استقبله وسلم عليه والبالء للّه عز وجلّ

إنك قد أديت رسالة ربك وإنك أمضيت أمره وإنك قد نصبت ولقيت عناء من هؤالء القوم وأنت : فقال
جائع عطشان تسيل دماؤك على جسدك وثيابك فاغد إىل مرتلك فكل واشرب واسترح واغسل جسدك 

ن اللّه عز وجلّ ملا أرسلين قد كان عهد إيلّ أن ال آكل وال أشرب وال أستظل حىت أرجع وثيابك فقال إ
فإين من أهلك ألنين نيب مثلك وأخوك يف الدين فال أرى اللّه : إىل أهلي فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

 طعامهم وتستظل عز وجلّ عين بذلك إال القوم الذين بعثك إليهم ألم أعداؤه فنهاك أن تأكل من
عندهم وال أحسب حرم عليك دخول مرتيل وال األكل من طعامي ألين شريكك يف األخوة والنبوة 

فصدقه وانصرف معه إىل مرتله، فلما وضع الطعام بني يديه وأهوى ليأكل عن جوع شديد قد أضر :قال
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ت شهوتك وبطنك على أمري أمل آثر: به أوحى اللّه عز وجلّ إىل ذلك النيب الذي دعاه إىل مرتله قل له
أعهد إليك أن ال ترتل وال تستظل وال تأكل حىت ترجع إىل قريتك اليت خرجت منها ولوال أنك اجتهدت 
برأيك وقلت مببلغ علمك لعمكما العقاب وهو أقل عندي عذراً منك ألين عهدت إليه فآثر هواه شهوته 

مر فوثب مذعوراً جير إزاره وجعل يرحل أتانه وترك عهدي، فأخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا أ
ويعجل وال يعقل ما هو فيه فركبها طارداً هلا على وجهه جلوعه وعطشه ودماؤه على ثيابه وجسده 

الينثين، فلما هبط عن عقبة حتتها غيضة عارضه سبع فافترسه وانتصب السبع مقعياً على قارعة الطريق 
ان زأر األسد عليه حىت يطرده فسمع خبربه ذاك النيب فأقبل حنوه يزأر حيرس أتانه ورحله كلما أقبل إنس

فكفنه وواراه وانصرف برحله وأتانه إىل أهله، : فلما نظر إليه األسد انصرف عنه وخلى بينه وبينه قال
يارب عبدك هذا الذي بلغ رسالتك وأمضى أمرك وقد كان أجهده البالء فخالف ماأردت فلم : فقال

 العقوبة فأوحى اللّه عز وجلّ إليه ليست هذه عقوبة ومل أفعل ذلك هلوانه علي ولكن يعلم فعاقبته ذه
هذه مغفرة ورمحة، إنه خالف أمري وكان قد اقترب أجله فكرهت له أن يلقاين على املخالفة فألقاه مبا 

ال يكره فقيضت له كلباً من كاليب فطهره للقائي فكان ذلك له عندي شهادة ودرجة فوق نبوته فق
سبحانك وحبمدك أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني فالعامل عند العلماء من علم خري اخلريين، فسبق إليه 
قبل فوته وعلم شر اخلريين فأعرض عنه لئال يشغله عن األخري منهما وعلم أيضاً خري الشرين ففعله إذا 

ني عنه ويف هذه املعاين دقائق اضطر إليه وابتلى به وعلم شر الشرين فأمعن يف اهلرب منه واحتجب حبجاب
العلوم وغرائب الفهوم وأدلة للسائلني وعربة وآيات للعاملني فأما شر الشرين ومعرفة اخلري من الشر فهو 

  .معروف بأدلة العقول وظاهر العلوم

    

السابع والعشرون الفصل   

  كتاب أساس المريدين

    

وطلب الرياسة وطاعة النساء، وقال بعض اخللق حمجوبون بثالث؛ حب الدرهم، : قال بعض العلماء
الذي قطع العباد عن اللّه عز وجلّ ثالثة أشياء؛ قلة الصدق يف اإلرادة،، واجلهل بالطريق، ونطق : العارفني

إذا كان املطلوب حمجوباً والدليل مفقوداً واالختالف موجوداً : علماء السوء باهلوى، وقال بعض علمائنا
الصدق يف : ينكشف احلق حتري املريد، واعلم أن املريد البد له من خصال سبعمل ينكشف احلق، وإذا مل 
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اإلرادة وعالمته إعداد العدة وال بد له من التسبب إىل الطاعة وعالمة ذلك هجر قرناء السوء وال بد له 
مة ذلك من املعرفة حبال نفسه وعالمة ذلك استكشاف آفات النفس وال بد له من جمالسة عامل باللّه وعال

إيثاره على ماسواه وال بد له من توبة نصوح فبذلك جيد حالوة الطاعة ويثبت على املداومة وعالمة التوبة 
قطع أسباب اهلوى والزهد فيما كانت النفس راغبة فيه وال بد له من طعمة حالل ال يذمها العلم وعالمة 

وافق فيه حكم الشرع وال بد له من قرين ذلك احلالل املطالبة عنه وحلول العلم فيه يكون بسبب مباح 
صاحل يؤازره على ذلك وعالمة القرين الصاحل معاونته على الرب والتقوى ويه إياه عن اإلمث والعدوان، 

فهذه اخلصال السبع قوت اإلرادة ال قوام هلا إال ا ويستعني على هذه السبع بأربع هن أساس بنيانه وا 
ع، مث السهر، مث الصمت، مث اخللوة، فهذه األربع سجن النفس وضيقها وضرب قوة أركانه؛ أوهلا اجلو

النفس وتقييدها ن يضعف صفاا وعليهن حتسن معامالا ولكل واحدة من األربع صنعة حسنة يف 
القلب، فأما اجلوع فإنه ينقص من دم القلب فيبيض ويف بياضه نوره ويذيب شحم الفؤاد ويف ذوبه رقته 

تاح كل خري ألن يف القسوة مفتاح كل شر وإذا نقص دم القلب ضاق مسلك العدو منه ألن دم ورقته مف
القلب مكانه فإذا رق القلب ضعف سلطان العدو منه ألن يف غلظ القلب سلطانه والفالسفة يقولون إن 

العلماء النفس كلية الدم وحجتهم يف ذلك أن اإلنسان إذا مات مل يفقد من جسمه إال دمه مع روحه، و
الدم هو مكان النفس وهذا هو الصحيح ألنه مواطئ ملا يف التوراة مسعت أن يف التوراة : منهم قالوا

ياموسى ال تأكل العروق فإا مأوى كل نفس وهذا مصدق للحديث الذي روي أن الشيطان : مكتوباً
وفة عن الدم بالنفس جيري من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا جماريه باجلوع والعطش، وقدعرب علماء الك

إذا مات يف املاء من اهلوام ماليس له نفس سائلة مل ينجس يعنون اخلنافس والصراصر والعناكب، : فقالوا
ففي اجلوع نقصان الدم ونقصانه ضيق مسلك العدو وضعف مسكن النفس لسقوط مكاا، ويف خرب عن 

أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم يامعشر احلواريني جوعوا بطونكم وعطشوا : عيسى عليه السالم
ترى اللّه عز وجلّ يعين حبقيقة الزهد وصفاء القلب، فاجلوع مفتاح الزهد وباب اآلخرة وفيه ذلّ النفس 

واستكانتها وضعفها وانكسارها ويف ذلك حياة القلب وصالحه وأقل ما يف اجلوع إيثار الصمت ويف 
اجتمع اخلري كله يف هذه األربع خصال، وا : ل رمحه اللّهالصمت السالمة وهي غاية للعقالء، وقال سه

من مل يصرب على اجلوع : صار اإلبدال إبداالً إمخاص البطون والصمت والسهر واالعتزال عن الناس، وقال
والضر مل يتحقق ذا األمر وكان عبد الواحد بن زيد حيلف باللّه ما حتول الصديقون صديقني إال باجلوع 

 ينري القلب وجيلوه ويف استنارته معاينة الغيب ويف جالئه صفاء اليقني فتدخل االستنارة والسهر فإنه
واجلالء على البياض والرقة فيصري القلب كأنه كوكب دري يف مرآة جملوة ويشهد الغيب بالغيب فيزهد 

 ويرغب يف يف الفاين ملا عاين من الباقي وتقل رغبته يف عاجل حظوظ هواه ملا أبصر من وبال العقاب
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الطاعات ملشاهدة اآلخرة ورفيع الدرجات فيصري اآلجل عاجالً ويكون العاجل غائباً ويصري الغائب 
حاضراً واحلاضر آفالً يطلبه ويرغب فيه فال حيب اآلفل وال يبتغيه ويطلب اآلجل ويرغب فيه وينكشف له 

 صار العبد مؤمناً حقاً بوصف عوار الدار ويظهر له بواطن األسرار ويزول عنه كامن اإلغترار فهناك
عزفت نفسي عن الدنيا وكأين أنظر إىل عرش ريب تعاىل بارزاً وكأين أنظر إىل : حارثة األنصاري إذ يقول

أهل اجلنة يتزاورون وإىل أهل النار يتعادون، وكذلك وصف رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قلب املؤن 
 يزهر فذلك قلب املؤمن واجنراد القلب بالزهد يف الدنيا القلوب أربعة؛ قلب أجرد فيه سراج: يف قوله

    وجترده من اهلوى وسراجه الذي يزهر فيه هو نور اليقني به يبصر الغيب، 

من سهر أربعني ليلة خالصاً كوشف مبلكوت السماء وكان يقول اجتمع اخلري كله : وقال بعض علمائنا
اء عن غلبة املنام بعد طول السهر بالقيام مكاشفة هلم يف أربع ذكر منها سهر الليل واعلم أن نوم العلم

وشهود وتقريب هلم منه وورود ومن صفة اإلبدال أن يكون أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة 
ومن سهر بالليل ألجل احلبيب مل خيالفه بالنهار فإنه أسهره بالليل يف خدمته ودخل احلسن ذات يوم إىل 

 كالمهم فقال أظن ليل هؤالء ليل سوء ما يقيلون ويف اخلرب قيلوا فإن السوق فسمع لغطهم وكثرة
واستِعينوا ِبالصبِر ": الشياطني ال تقيل واستعينوا على قيام الليل بقائلة النهار وقد قيل يف قوله عز وجلّ

 على جماهدة النفس استعينوا باجلوع وصالة الليل:  قيل بالصوم على قيام الليل وقيل54: البقرة"والصالَِة
  .استعينوا بالصرب والصالة على اجتناب النهي: وقيل

وأما الصمت فإنه يلقح العقل ويعلم الورع وجيلب التقوى وجيعل اللّه عز وجلّ به للعبد بالتأويل الصحيح 
: والعلم الرجيح خمرجاً ويوفقه بإيثار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد، وقد قال بعض السلف

ت الصمت حبصاة جعلتها يف فمي ثالثني سنة كنت إذا مهمت بالكلمة تلجلج ا لساين فيسكت، تعلم
جعلت على نفسي بكل كلمة أتكلم ا فيما ال يعنيين صالة ركعتني فسهل ذلك علي : وقال بعضهم

فجعلت على نفسي بكل كلمة صوم يوم فسهلّ علي فلم أنتِه حىت جعلت على نفسي بكل كلمة أن 
أملك عليك : يارسول اهللا فيم النجاة؟ قال: دق بدرهم فصعب ذلك فانتهيت، وقال عقبة بن عامرأتص

من سره : لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك وقال صلى اهللا عليه وسلم يف اخلرب اجلامع املختصر
غري ذلك مث قال أن يسلم فليلزم الصمت وأوصى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم معاذاً بالصالة والصيام و

يارسول : أال أدلك على ماهو أملك لك من ذلك كله، هذا وأومأ بيده إىل لسانه فقلت: يف آخر وصيته
ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس على مناخرهم يف : اللّه وإنا ملؤاخذون مبا تتكلم به ألسنتنا فقال

ا هو لك أو عليك وقال عبد اللّه بن جهنم إال حصائد ألسنتهم إنك ماسكت فإنك سامل فإذا تكلمت فإمن
قل ريب : قلت يارسول اللّه أوصين بشيء يف اإلسالم ال أسأل عنه أحداً بعدك فقال: سفيان عن أبيه،قال
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قلت فما أتقى بعد ذلك، ويف لفظ آخر ذلك ويف لفط آخر فأخربين بأضر شيء علي : اللّه مث استقم قال
  .ال يتقي العبد ربه تعاىل حق تقاته حىت خيزن من لسانهفقال هذا وأومأ إىل لسانه، ويف اخلرب 

    

ليس : ويف احلديث اليصلح العبد حىت يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه وقال ابن مسعود
فتشت الورع فما وجدت يف شيء أقل منه يف : شيء أحق بطول سجن من لسان، وقال بعض السلف

استقام لسان عبد إال عرفت الصالح يف سائر عمله وما اختلف لسانه إال ما: اللسان، وقال بعض العلماء
إذا كثر العقل قل الكالم، وإذا قل العقل كثر الكالم، :عرفت الفساد يف سائر عمله وقال بعض احلكماء

من تكلم فأحسن كثري ولكن : علماء أهل الكالم زنادقة، وقال بعض هذه الطائفة: وقال أمحد بن حنبل
اخلوف يقلق واحلياء يسكت، وقال بعض : من حيسن أن يسكت، وقال ذو النون املصريالشأن في
نصفه سكوت ونصفه أن تدري أين تضعه، وقال الضحاك بن : قد جزئ العلم على قسمني: العارفني
أدركتهم وما يتعلمون إال الصمت والورع وهم اليوم يتعلمون الكالم، وقال احلسن عن أنس بن : مزاحم
أول العبادة، : أربع ال يصنب إال بعجب الصمت وهو:  رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمقال: مالك

العلم اليوم أكثر أو فيما : قلت أليوب: والتواضع، وذكر اللّه عز وجلّ، وقلة الشيء، وقال محاد بن زيد
صمت العلم مثل كانوا ينتفعون ب: يابين الكالم اليوم أكثر والعلم فيما مضى كان أكثر وقيل: مضى؟ فقال

فالن : من مل ينتفع بسكوت املتكلم مل ينتفع بكالمه، وقيل لبعض العلماء: ما ينتفعون بكالمه، وقد قيل
أعلم أم فالن؟ فقال فالن أعلم وفالن أكثر كالماً ففرق بني العلم والكالم، وقيل لبعض علماء خراسان 

 فذكر هلم رجالً صموتاً متعبداً ال يعرف بكثري فالن: دلنا على رجل جنلس إليه بعدك فقال هلم: عند وفاته
قد علمت، : إن فالناً ليس عنده من العلم ما جييب عن كل ما نسأله عنه من العلم فقال: علم فقيل له

من الكالم كالم جوابه السكوت، : ولكن عنده من الورع ماال يتكلم مبا اليعلم وكان األعمش يقول
الصمت : الصمت جوابه ويف اخلرب:  وستر اجلاهل، وقال غريهالصمت زين العامل: وقال بعض السلف

ليس شيء أشد على الشيطان من عامل حليم إن تكلم تكلم : زين للعامل وشني للجاهل، وقال بعضهم
انظروا إليه سكوته أشد علي من كالمه، وقال بعض : بعلم وإن سكت سكت حبلم، يقول الشيطان

الكالم، فإن يكن الكالم يهديك فإن الصمت يقيك ولك يف الصمت تعلّم الصمت كما تتعلّم : السلف
تعلم : خصلتان تدفع به جهل من هو أجهل منك وتعلم به علم من هو أعلم منك، وقال بعض العلماء

الأدري وال تتعلم أدري فإن قلت الأدري علموك حىت تدري وإن قلت أدري سألوك حىت ال تدري، وقد 
يف : اخلري كله يف ثالثة: امل قول أدري أصيبت مقاتله، وقال عيسى عليه السالمإذا أخطأ الع: قال العلماء

الصمت، والكالم، والنظر، فمن مل يكن صمته تفكراً فهو يف سهو، ومن مل يكن كالمه ذكراً فهو يف 
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 يأيت على الناس زمان يكون أفضل أعماهلم النوم: لغو، ومن مل يكن نظره عرباً فهو يف هلو، وقال بعضهم

وأفضل أحواهلم : وأفضل علومهم الصمت يعين لفساد األعمال والشتباه العلم، ويقول أيضاً مع ذلك
الصمت نوم العقل والنطق يقظته وكل يقظة : اجلوع النتشار احلرام وغموض احلالل، وقال بعض العلماء

هداً ال تتكلمن حتتاج إىل نوم وما صمت عاقل قط إال اجتمع عقله وحضر لبه، ويف وصية ابن عباس جما
فيما ال يعنيك فإنه أسلم وال آمن عليك اخلطأ وال تتكلّم فيما اليعنيك حىت ترى له موضعاً فرب متكلّم 

: يستبني ورع الرجل يف منطقه ويف اخلرب: فيما يعنيه قد وضعه يف غري موضعه فعنت، وقال بعض العلماء

 إذا قلّ الكالم كثر الصواب، وعن مجاعة :من كثر كالمه كثر سقطه، ومن كثر سقطه مات قلبه، ويقال
كل كلمة من هزل أو مزح أو لغو يوقف العبد : إن تسعة أعشار السالمة يف الصمت، ويقال: السلف

عليها مخس مواقف بتوبيخ وتقرير، أوهلا أن يقال له مل قلت كلمة كذا أكانت فيما يعنيك؟ والثانية هل 
 تقلها؟ والرابعة أال سكت فرحبت السالمة من عاقبتها؟ نفعتك إذ قلتها؟ والثالثة هل ضرتك لو مل

واخلامسة هال جعلت مكاا قول سبحان اللّه واحلمد للّه فغنمت ثواا، ويقال ما من كلمة إال وينشر هلا 
الديوان األول مل، والثاين كيف، والثالث ملن، فإن جنا من الثالث وإال طال وقوفه : ثالثة دواوين

لسان املؤمن وراء قلبه إذا أراد أن يتكلم تفكر فإن كان له تكلم وإن كان عليه : حلسنللحساب، وقال ا
أمسك، وقلب املنافق على طرف لسانه أي كل شيء خطر بقلبه تكلم به وال يتوقف وال ينثين، ويف 

    من آفة العامل أن يكون الكالم أعجب إليه من الصمت، : اخلرب

صمت سالمة وغنم، ويف موعظة النيب صلى اهللا عليه وسلم طوىب ملن ويف الكالم تنميق وزيادة، ويف ال
شغله عيبه عن عيوب الناس وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، واألخبار يف الصمت ويف 

مجيع ماذكرناه من املعاين تكثر ومل نقصد مجعها وأما اخللوة فإا تفرغ القلب من اخللق وجتمع اهلم بأمر 
وي العزم على الثبات إذ يف خمالطة الناس وهن العزم وشتات اهلم وضعف النية واخللوة تقل اخلالق وتق

األفكار يف عاجل حظوظ النفس لفقد مشاهدا باألبصار ألن العني باب القلب ومنها يدخل آفاته 
لب من كثرت حلظاته دامت حسراته واخللوة جت: وعندها توجد شهواته ولذاته، وقد قال بعض العلماء

أفكار اآلخرة وجتدد اإلهتمام ا ملا شهد به اإليقان وتنسي ادكار العباد وتواصل ذكر املعبود، واخللوة 
سلوا اللّه العافية فما أعطي عبد بعد اليقني أفضل من : من أكرب العوايف، وذلك أنه قد جاء يف احلديث

ك يف معىن ماندب إليه من السؤال وفيما العزلة عن الناس عافية، فدخل ذل: العافية، مث قد روي يف اخلرب
فضل بعد اليقني على مجيع األحوال وال يكون املريد صادقاً حىت جيد يف اخللوة من اللذة واحلالوة واملزيد 

ما ال جيده يف اجلماعة وجيد يف السر من النشاط والقوة ما ال جيده يف العالنية ويكون أنسه يف الوحدة 
ماله يف السر، ومثل اخللوة يف األحوال من املخالطة للناس مثل اخلوف يف وروحه يف اخللوة وأحسن أع
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املقامات من احملبة، اخلوف يصلح جلميع العابدين واحملبة مزيد ألهلها املخصوصني كذلك اخللوة واالنفراد 
ىل عقل يصلح جلميع املريدين واألنس بالناس مزيد ألهله خاصة من األئمة العاملني إال أن اخللوة حتتاج إ

  .آخر والوحدة واالنفراد حيتاج إىل إميان ثان

    

إذا استوحشت من الوحدة واستأنست باخللق مل آمن : وقد روينا عن سفيان الثوري وعن بشر بن احلرث
: اجتمع اخلري كله يف هذه اخلصال األربع وا صار اإلبدال إبداالً: عليك الرياء، وكان أبو حممد يقول

مت، واعتزال اخللق، وسهر الليل، وحدثت عن عبد العزيز عن سهل رمحه اللّه إمخاص البطون، والص
: خمالطة الويل للناس ذلّ وتفرده عز وقلّ مارأيت ولياً للّه عز وجلّ إال منفرداً، وقال بعض العارفني: قال

ى االستقامة األنس بالوحدة عالمة وجود الطريق فمن عالمة صدق اإلرادة بعد صحة التوبة وقوة العزم عل
إيثار هذه األربع اليت ذكرناه على أضدادها ووجود القلب عندها وانشراح الصدر ا وحسن اخللق معها 
ألن ضدها هو أبواب الدنيا ومفاتيح الغفلة وطرقات اهلوى، من ذلك فإن يف الشبع قسوة القلب وظلمته 

ف اإلميان ومخود أنواره ويف ضعف ويف ذلك قوة صفات النفس وانتشار حظوظها ويف قوا وبسطها ضع
النفس ومخود طبعها قوة اإلميان واتساع شعاع أنوار اليقني ويف ذلك قرب العبد من القريب وجمالسته 

أول بدعة حدثت بعد رسول اللّه صلى اهللا : للحبيب والشبع مفتاح الرغبة يف الدنيا، وقال بعض الصحابة
معليه وسلم الشبع إذ القوم ملا شبعت بطوم شهوا م مجحت.  

كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه جيوعون من غري : وروي عن عائشة رضي اللّه عنها قالت
ماشبعت منذ قتل عثمان رضي اللّه عنه، وقال هذا يف زمن : إعواز أي خمتارين لذلك، وقال ابن عمر

اكفف عنا : هللا عليه وسلم فقال لهاحلجاج، ويف حديث أيب حجيفة ملا جتشأ عند رسول اللّه صلى ا
واللّه ما متليت طعاماً من يومئذ إىل : جشاءك فإن أطولكم شبعاً يف الدنيا، أكثركم جوعاً يف اآلخرة، فقال

يومي هذا، وأرجو أن يعصمين اللّه عز وجلّ فيما بقي، ويستحب على هذا أن يكون جوع العبد يف 
ء، فمن كان له أكلة بني جوعتني إىل منتهامها فجوعه حينئذ أكثر الدنيا أكثر من شبعه وهي عالمة األوليا

من شبعه، ومن كان له بعد جوعة بالغة شبعة متوسطة فقد اعتدل شبعه وأكله وجوعه، ومن أكل يف يوم 
مرتني أو أكل من غري جوع مث شبع فشبعه أكثر من جوعه، وهذا مكروه، وكل من أكل بعد اجلوع، 

واللّه لقد : وعه أكثر من شبعه وهذا أوسط األحوال، وقال هشام عن احلسنورفع يده قبل الشبع فج
أدركت أقواماً كانوا ال يشبعون يأكل أحدهم حىت إذا رد نفسه أمسك ذائباً ناحالً مقبالً على نية يعيش 

عمره كله ما طوى له ثوب قط وال أمر أهله بصنعة طعام قط وال جعل بينه وبني األرض شيئاً قط، وقال 
  .املؤمن ال يأكل يف كل بطنه، وال تزال وصيته حتت جنبه: عفر بن حيان عن احلسنج
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خصلتان تقسيان القلب؛ طول الشبع، وكثرة الكالم، وروينا عن مكحول خصال : وروينا عن الثوري
وم، وقلة فقلة األكل، وقلة الن: ثالث حيبها اللّه عز وجلّ وثالث يبغضها اللّه عز وجلّ، فأما الاليت حيبها

فكثرة األكل، وكثرة الكالم، وكثرة النوم، فأما النوم فإن يف مداومته طول : الكالم، وأما الاليت يبغض
الغفلة وقلة العقل ونقصان الفطنة وسهوة القلب، ويف هذه األشياء الفوت ويف الفوت احلسرة بعد املوت، 

يابين التكثر النوم بالليل فإن : ن داود البنهاقالت أم سليمان ب: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كثرة النوم تترك العبد فقرياً يوم القيامة وقيل كان شبان يتعبدون يف بين إسرائيل فكانوا إذا حضر عشاؤهم 

يا معشر املريدين ال تأكلوا كثرياً فتشربوا كثرياً فترقدوا كثرياً فتخسروا كثرياً، : قام فيهم عاملهم فقال
األكل والنوم، وقال : األكل والنوم، وأفضل أحوال املنافق: أدىن أحوال املؤمن: السلف يقولوكان بعض 

ياهذا ماأضعف : صف يل شيئاً أستعمله حىت أكون أنام النهار، فقال:بعض الناس لفيلسوف من احلكماء
وكيف؟ :  قالعقلك إن نصف عمرك نوم والنوم من املوت، تريد أن جتعل ثالثة أرباعه نوماً وربعه حياة؟

أنت إذا عشت أربعني سنة فإمنا هي عشرون سنة أفتريد أن جتعلها عشر سنني؟ وأما كثرة الكالم : قال
فإن فيه قلة الورع وعدم التقوى وطول احلساب وكثرة املطالبني وتعلق املظلومني وكثرة األشهاد من 

تاح كبائر اللسان، فيه الكذب والغيبة األمالك املكاتبني ودوام اإلعراض من امللك الكرمي، ألن الكالم مف
والنميمة والبهتان، وفيه شهادة الزور، وفيه قذف احملصن واالفتراء على اللّه تعاىل واإلميان، وفيه القول 

أكثر خطايا ابن آدم يف لسانه وأكثر الناس ذنوباً يوم : فيما اليعين واخلوض فيما الينفع، وقد جاء يف اخلرب
 فيما اليعنيه، ويف اللسان التزين والتصنع للخلق والتحريف واإلحالة ملعاين الصدق، القيامة أكثرهم خوضاً

وفيه املداهنة واملواراة والتملق ألهل األهواء ويف اجتماع هذا على العبد شتات قلبه ويف شتاته تفريق مهه، 
ليماً وال سفيهاً فإن ويف تفريق مهه سقوطه من مقام املقربني، ويف وصية ابن عباس اهد ال متارين ح

إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يلقي هلا باالً يهوي ا أبعد ما : احلليم يقالك وإن السفيه يؤذيك، ويف اخلرب
ألن : بني السماء واألرض، ويف لفظ آخر ليتكلم ا فيهوي يف جهنم سبعني خريفاً، وقال لقمان البنه

من :  تنطق يف نادي القوم مبا اليعنيك، ويف خربتعيش أخرس يسيل لعابك على صدرك خري لك من أن
اليأيت خبري السوء إال رجل : افتتح بكلمة سوء مث خاض الناس يف مثلها كان عليه مثل أوزارهم، ويف اخلرب

: السوء، وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم أنه كان إذا صحبه رجل فجاء خبرب سوء فارقه، وروينا يف احلديث

  .ه ورأت عيناه كتبه اللّه تعاىل من الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوامن حدث مبا مسعت أذنا

إن بعض فقراء أهل الصفة : مذيع الفاحشة يف الناس كفاعلها، ويف اخلرب: وروينا عن علي رضي اللّه عنه
ت إىل رسول هنيئاً لك يف اجلنة جاهدت يف سبيل اللّه وهاجر: استشهد يف سبيل اللّه عز وجلّ فقالت أمه
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وما : اللّه صلى اهللا عليه وسلم وقتلت شهيداً، طوىب لك اجلنة، فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
لعله كان يتكلم : يدريك أنه يف اجلنة؟ فلعله كان يتكلم فيما ال ينفعه أو يبخل مبا ال يضره ويف لفظ آخر

صحابة قال لرجل إنه لنؤوم، فقال رسول اللّه صلى إن بعض ال: فيما ال يعنيه ويبخل مبا اليغنيه، ويف اخلرب
إم قالوا ماأعجز فالناً : اغتبتم أخاكم سلوه أن يستغفر لكم، ويف خرب آخر: اهللا عليه وسلم

إا : ماأطول ذيلها ويف لفظ آخر قالت: أكلتموه، ويف حديث عائشة رضي اللّه عنها، قالت المرأة:فقال
أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : اغتبتها ويف خرب آخر: هللا عليه وسلملقصرية، فقال رسول اللّه صلى ا

لقد تكلمت بكلمة لو مزج ا ماء البحر المتزج، فهذا من وصف املبالغة يف الشدة، ويف اخلرب : قال هلا
فيه من قال يف أخيه ما: اجلامع هلذه املعاين يف وصف الغيبة ما روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

  .فقد اغتابه

    

أشد من ذلك أنه قال الغيبة ما إن قلت : ويف حديث أبان عن أنس عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يف أخيك مل تزكه به فهذا اية القول من الشدة وغاية التشديد يف الغيبة والغيبة اسم لغوي معناه شرعي 

يه وسلم أا أن يقول العبد يف أخيه ما فيه مشتق من غيب اإلنسان وفسرها رسول اللّه صلى اهللا عل
وعظمها بقوله هي أشد من الزنا، فمىت قال العبد ألخيه يف غيبته ما يعلمه يقيناً فيه مما ال يقوله مبحضره أو 

مما ينقصه به أو ال يزكيه فيه فقد اغتابه، فلو مل يكن يف الصمت إال السالمة من الغيبة لكان ذلك غنيمة 
كل كالم ابن آدم عليه ال له إال ثالثة أمر : قد روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمموفورة، كيف و

مبعروف، أو ي عن منكر، أو ذكر اللّه عز وجلّ، وأما خمالطة الناس فإا تضعف العزم الذي كان قوياً 
على الرب والتقوى وكثرة يف أعمال الرب وحتل العقد املربم الذي استوطنه العبد يف اخللوة لقلة املتعاونني 

املتعاونني على اإلمث والعدوان، ويف خمالطة الناس قوة الطلب واحلرص على عاجل الدنيا ملا يعاين من إقبال 
أهلها عليه وفيه الفتور عن اخلدمة بالنظر إىل أهل الغفلة وامللل للطاعة مبجالسة أهل البطالة ونقصان 

 خروج الوجد بالفهم الستماع كالم أهل اجلهالة والنظر إىل حالوة املعاملة وذهاب نور العلم وسرعة
ومن : ال جتالسوا املوتى فتموت قلوبكم، قيل: املوتى من أبناء الدنيا كما روي عن عيسى عيه السالم

وما يستِوي األحياُء ":احملبون للدنيا الراغبون فيها، وقد كان احلسن يقول يف قوله عز وجلّ: املوتى؟ قال
واْتووجلّ واألغنياء ماتوا على : ، قال22: فاطر"الَ األم الفقراء واألغنياء كان الفقراء حيوا بذكر اللّه عز

الدنيا، وأعظم ما يف خمالطة الناس وجمالسة أهل البطالة وذوي غفلتهم ضعف اليقني برؤيتهم، وأضر ما 
ينه مبا وعد به بالغيب وتوعد عليه يف ابتلي به العبد وأعمله يف هالكه وأشده حلجبه وإبعاده ضعف يق

أخوف : الشهادة وهذا أخوف ما خافه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على أمته فيما روينا عنه أنه قال
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ماأخاف على أميت ضعف اليقني، وذلك أن ضعف اليقني هو أصل الرغبة يف الدنيا واحلرص على التكاثر 
إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فريجع : ، كما قال ابن مسعودمنها والتضرع إىل أبنائها والطمع فيهم

إنك لذيت وذيت ويلقى هذا فيقول أنت كيت وكيت : إىل بيته وما معه من دينه شيء يلقى هذا فيقول
إن العبد : ولعله ال خيلى منهم بشيء ويرجع إىل بيته وقد أسخط اللّه عز وجلّ، وقد قال بعض التابعني

وة على خصال من اخلري فيخرج إىل الناس فيحللون ما عقده عقدة عقدة حىت يرجع وقد ليقعد يف اخلل
احنلت العقد كلها، وقوة اليقني أصل كل عمل صاحل ألن يف قوة يقينه سرعة منقلبه وطول مثواه يف دار 

االشتغال إقامته إيثار التقلل من الفاين وتقدميه للباقي وضعف حرصه وقلة طلبه وفقد طمعه وفراغه من 
بعاجله وإقباله وشغله مبا ندب إليه من مستقره، ويف مجيع ذلك إخالصه يف أعماله وحقيقة زهده يف 

تصرف أحواله ويف قصر أمله وحتسني عمله، أمل تسمع إىل وصف من أخرب اللّه عز وجلّ عنه بالتكاثر 
: ذا رأى آخرته عياناً فقال سبحانهالذي أهلاه حىت زار برزخه ومثواه كيف دده حىت يعلم يقيناً وتوعده إ

"كاثُرالت اكُمأي شغلكم اجلمع للمكاثرة حىت حللتم القبور، مث قال1: التكاثر"ألْه :" ونَ ِعلْملَمعت كَالَّ لَو
 أي لشغلكم العمل الصاحل لآلخرة عن اللعب واللهو الذي هو مقتضى الشك إذ هو 5: التكاثر"اليِقِني

لتم باآلخرة عن التكاثر من الدنيا كما شغلكم التكاثر باللهو واللعب لعدم علم اليقني، ضد اليقني فاشتغ
بلْ هم ِفي شٍك ": بعد أن قال12: السجدة"أبصرنا وسِمعنا فَارِجعنا نعملْ صاِلحاً إنا موِقنونَ": كما قال

بالسؤال عن النعيم الذي شغلهم وهو التكاثر يف  مث ثوعدهم على ذلك مرتني وددهم 9: الدخان"يلْعبون
هو اجلمع واملنع، فاعلم أن الذي قطع العباد عن التوبة وعرج بالتائبني عن االستقامة : فضول العاجل وقيل

الكسب، واإلنفاق، واجلمع، وهذه األسباب متعلقة باخللق وموجودة بوجودهم ومفقودة : ثالثة أشياء
 هذه الثالثة فقد زهد يف اخللق ومن رغب يف اخللق فقد رغب يف هذه باالنفراد عنهم فمن زهد يف

من خالط الناس داراهم ومن داراهم راياهم ومن راياهم وقع فيما وقعوا فهلك : الثالث، وقال الثوري
    كما هلكوا، وقد قال بعض هذه الطائفة 

التحقيق؟ وقال مرة قلت له دلين كيف الطريق إىل : قلت لبعض األبدال املنقطعني عن اخللق: من الصاحلني
التنظر إىل اخللق فإن النظر : على عمل أعمله أجد فيه قليب مع اللّه تعاىل يف كل وقت مع الدوام فقال

ال بد يل من ذلك، قال فال تسمع كالمهم فإن كالمهم قسوة قلت ال بد يل من ذلك، : إليهم ظلمة قلت
فال تسكن إليهم :  أنا بني أظهرهم ال بد من معاملتهم، قال:قال فال تعاملهم فإن معاملتهم وحشة، قلت

ياهذا أتنظر إىل الغافلني وتسمع كالم اجلاهلني وتعامل : هذه العلة فقال: فإن السكون إليهم هلكة، قلت
البطالني وتريد أن جتد قلبك مع اللّه عز وجلّ على الدوام هذا ما اليكون، وقد جاء يف فضل العزلة 

يف فضل الصمت، ويف مجيع ماذكرناه من اجلوع والسهر ومن مكابدة الليل ما يكثر مجعه فيما واالنفراد و
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نبهنا عليه وأشرنا إليه بالغ وغنية ملن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن وملن أريد باملعاملة 
  .واملتاجرة وال حول وال قوة إال باللّه

الثامن والعشرون الفصل   

  بين ومقامات الموقنينكتاب مراقبة المقر

  ذكر المقام األول من المراقبة

    

العبد إذا قوي يقينه علم علم يقني أن أوقاته هذه اليت وكل تربيته إليها وجعل سبب منائه وحياته منها 
وهي مكررة عليه يف الربزخ ومردودة إليه يوم القيامة ومعادة عليه يف اجلنة إن دخلها ليس جيازى هناك إال 

ا أعطي من املعاملة ههنا، وال يعطي مث إال بقدر ما وفق ههنا، ال يسأل إال عن أوقاته، وال مبقدار م
حياسب إال بساعاته، وال جيازى إال عليها وال ترد عليه أوقات غريه، كما ال يعاد هو يف صورة غريه وال 

كَما ": ن ذلك قوله تعاىليعطى جزاء سواه كما مل يعامل ههنا معاملة سواه ولكن اللّه يبدئ ويعيد، فيم
ِكتاب أنزلْناه إلَيك " 35 القلم"أفَنجعلُ املُسِلِمني كَاملُجِرِمني":  وقال تعاىل92: األعراف"بدأَكُم تعودونَ

املُفِْسِدين ِفي اَألرِض أم نجعلُ الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت كَ":  من تدبره29: ص"مباْرك ِليدبروا آياِتِه
 أي تدبروا آياته هل ترون جزاء هؤالء لوصف هؤالء أم هل جتدون 28:  ص"أم نجعلُ املُتِقين كَالفُجاِر

 فنفى 123:  النساء"لَيس ِبأَماِنيكُم والَ أَمِاينِّ أهِل الِْكتاِب": وصف هؤالء له جزاء أو ال ومثله قوله تعاىل
يهم بليس وأنبت حكمه بلكن وهي مضمرة يف الكالم املعين لكن من يعمل سوءاً جيزيه، وفسره أمان

رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فقال املؤمن جيزى بسيئته يف الدنيا من املصائب واجلوع والعري، واملنافق 
عباد اللَّه، : احلسن يقولتبقى ذنوبه عليه حىت يويف يوم القيامة كأنه محار جيازى ا يف اآلخرة، وكان 

اتقوا هذه األماين، فإا أودية النوكى حيلون فيها، واللَّه ما أتى عبد اللَّه بأمنيته خرياً من دنياه وال آخرته، 
كلما قل العقل كثرت األماين، وكتب بعض السلف إىل بعض إخوانه من أبناء الد نيا : وقال بعض العلماء

ح فيه وحترص عليه من أمر الدنيا هل بلغت فيه ما تريد وأدركت ما أخربين عن هذا الذي تكد: يعظه
أرأيتك هذا الذي أنت حريص عليه مل تنل منه ما تريد فكيف تنال من : ال واللَّه، فقال: تتمىن؟ فقال

من : اآلخرة وقد أعرضت عنها وصرفت عنها فما أراك تضرب إال يف حديد بارد، وقال بعض العلماء
األماين تنقص : ة بغري عمل فهو متمن ومن قال أدخلها بعمل فهو متعن، وقال بعضهمظن أنه يدخل اجلن
ليس اإلميان بالتحلَّي وال بالتمين ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل ومن هذا قول : العقل، ويف اخلرب
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ن عِملَ سيئَة فَالَ يجزى م":  وقال يف ضده60: الرمحن"هلْ جزآُء اإلحساِن إالَّ اإلحسانُ": اللَّه عز وجلّ
 16: التوبة"أم حِسبتم أنْ تتركُوا ولَما يعلَِم اللَّه الَّذين جاهدوا ِمنكُم":  وقال يف معناه40: غافر"إالَّ ِمثْلَها

 214: البقرة"لَّذين خلَوا ِمن قَبلكُمأم حِسبتم أنْ تدخلُوا اجلَنةَ ولَما يأِتكُم مثَلُ ا": وكذلك قوله تعاىل

 "أم حِست الَْذين اجترحوا السيئاِت أنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا وعِملُوا الصِاحلَاِت": وقال يف مثله

ده  فأبطل حسبام وأدحض حكمهم مث أحكم ماعن4: العنكبوت"ساَء ما يحكُمونَ":  مث قال21:اجلاثية
 أي هم كما كانوا يف احمليا حمسنني يعملون الصاحلات كانت 21: اجلاثية"سواء محياهم ومماتهم": بقوله

هلم احلسىن يف املمات وكما كانوا يف احمليا مفسدين يعملون السيئات كانت هلم السوأى واملكروهات، 
شاة، وكذلك مجيع ما ذكرناه من نظائرها هو كانت هذه اآلية مبكاة للعابدين ألا حمكمة غري مت: وقيل

من احملكم الذي هو أم الكتاب غري منسوخ وال متشابه، وهذه اآلي من عزائم القرآن وهو من أحسن ما 
أنزل علينا من ربنا الذي أمر اللَّه سبحانه وتعاىل باتباعه ووصف أهل اهلدى وأويل األلباب باستماعه يف 

 قيل عزائمه ووعيده، وقد قيل يف قوله 18:  الزمر"تِمعونَ القَولَ فَيتِبعونَ أحسنةُالَّذين يس": قوله تعاىل
 قبل الرجاء اخلائب باإلغترار والظن 47: الزمر"وبدا لَهم ِمن اللَِّه ما لَم يكُونوا يحتسبونَ": تعاىل

د احملاسبة سيئات، والصحيح ما صح بعد عملوا أعماالً ظنوا أا حسنات فوجدوها عن: الكاذب، وقيل
العلم والعمل، :  قيل8: األعراف"والوزنُ يومِئِذ احلَق": احلساب واحلق ماثقل عند امليزان كما قال تعاىل

     "ولَقَد ِجئْناهم ِبِكتاٍب فَصلْناه علَى ِعلٍْم": كما قال تعاىل

وبدا لَهم سيئات ما كَسبوا ":  مث قال تعاىل7: األعراف"لَيِهم ِبِعلٍْمفَلَنقُصن ع":  مث قال52:األعراف
كانوا يقدمون الذنب ويؤخرون التوبة ويسوفون :  قيل48: الزمر"وحاق ِبهم ما كَانوا بِه يستهِزُءونَ

ه سبحانه وتعاىل أنه أعد النار باملغفرة، وكانت هذه اآلية حمزنة للخائفني وخمافة للعارفني وقد أخرب اللَّ
واتقُوا النار الَّيت ": للكافرين مث أمر املؤمنني باتقائها مث وصف الكافرين فيها وخوف عباده ا فقال تعاىل

لٌ ِذلك لَهم ِمن فَوِقِهم ظُلَلٌ ِمن الناِر وِمن تحِتِهم ظُلَ":  وقال سبحانه131: آل عمران"أُِعدت ِللْكَِافرين
إن العبد يستحق النار بأول معصية عصى مواله :  ويقال16: الزمر"يخوف اللَّه ِبِه ِعباده يا ِعباِد فَاتقُوِن

ا بعد املعرفة مث هو بعد ذلك يف املشيئة وإن يف كل عبد خصلة كريهة خياف عليه منها وكان عبد 
 أنه ال يدخل النار وما صدق خوف من ظن أنه ما صح خوف خائف قط ظن: الواحد ابن زيد يقول

يدخل النار فظن أنه خيرج منها أي أن حقيقة اخلوف خشية دخول النار مث اخللود فيها، وقد روينا مثل 
ياليتين مثل ذلك : ذلك عن احلسن وقد ذكر له الرجل الذي خيرج من النار بعد ألف عام فبكى مث قال

إين عامل : من قال إين يف اجلنة فهو يف النار ومن قال: هللا عليه وسلمالرجل، وروي عن رسول اللَّه صلى ا
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من أراد أن يعلم كيف مرتلته من اللَّه تعاىل فلينظر كيف : فهو جاهل، وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم
  .مرتلة اللَّه يف قلبه، فإن اللَّه يرتل العبد منه حبسب ما أنزله من نفسه

  قبةذكر المقام الثاني من المرا

    

مث يعلم العبد يقيناً أن لكل عمل صاحل نعيماً يف اجلنة وروحاً يف الربزخ ولك عمل حسن ومعرفة خالصة 
مقاماً يف اجلنة، وقد قسم جزء هناك لعطاء معاملة ههنا وأن لكل عمل سيء وجهل قبيح عذاباً يف اآلخرة 

 مث قد أخفى اللَّه ذلك اجلزء من اخلري وكرباً يف الربزخ ومقاماً من النار قد قسم جزء هناك لعمل ههنا
والشر وأظهر أعماهلما للحمكني وأبان هلما طريقني جيريان إىل دارين بن حكمة منه مث قدم املعامالت من 

املعنيني وأخر املثوبات من النوعني إحكاماً منه لألفعال واستسعاء للعبد باألعمال ابتالء منه لتجزي كل 
ة وقدرة منه وحمبة ال يسئل عما يفعل ألنه ملك قهار عزيز جبار وهم نفس مبا تسعى منة منه ورمح

يسئلون ألم عبيد مقهرون وذلل جمبورون وال تضرب هلم األمثال ألنه قد جاوز اإلحتجاج واالعتدال 
وال يسوى بالعبيد ألنه قد فات التقدير والتحديد فله احلجة والقدرة النافذة يف كل شيء ليس كمثله 

يع ذلك كله، وقد أحكم اللَّه تعاىل ما ذكرناه يف توحيد نفسه باملشيئة واألفعال ويه عن شيء يف مج
الشرك به وضرب األمثال وعجب ممن يسوي بينه وبني خلقه يف األحكام وجعل ذلك جحود النعمة 

 بينه وشركاً يف ملكه وأخرب به عن املشركني وإضالهلم أتباعهم بعد ضالهلم املبني وإضالهلم بتسويتهم
إذْ " "تاللَّه إنْ كُنا لَفي ضالٍل مبني" "قَالُوا وهم فيها يختصمون": وبني عباده يف األحكام يف قوله تعاىل

أنزلت يف القدرية : ، قيل96٬97٬98٬99:  الشعراء"وما أَضلَّنا إالَّ الْمجِرمونَ" "نسويكُم ِبرب الْعالَمني
واللَّه خلَقَكُم ": ول والقوة يف الشر إىل اخللق فسووا بينهم وبني اخلالق، وقد قال اللَّه تعاىلألم أضافوا احل

 فأضاف األعمال إىل أنه خلقها كخلقه إياهم فهم ارمون الذين أنزلت فيهم 96: الصافات"وما تعملْونَ
يوْم " "إنَّ الْمجِرمني يف ضالٍل وسعٍر": عاىلهذه اآلية اليت ذكر فيها القدرية فوصفوا بإنكارهم يف قوله ت

قَرس سذُوقُوا م وِهِهمجلى واِر عونَ يف النبحسٍر " "يِبقد اهلَقْنيء خا كُلَّ ش49، 48، 47:  القمر" إن 

 أحكم اللّه تعاىل هم ارمون الذين أضلوا أتباعهم وهم الغاوون الذين كبكبوا يف النار مع أشياعهم وقد
تفضيل ما ذكرناه آنفاً يف مخس آيات حمكمات تنظم مجل معاين ما ذكرناه تركنا شرح ذلك وبسطه 

واللَّه فَضلَ بعضكُم على بعِض ": خشية اإلطالة ألنا مل نقصد اإلحتجاج يف االستدالل من ذلك قوله تعاىل
العبيد فماالذين فضلوا يعين املوايل برادي رزقهم على ما فضل املوايل على :  يعين71: النحل"يف الرزِق

ضرب لَكُم مثَالً ِمن أَنفُِسكُم ": ملكت أميام فهم فيه سواء أفبنعمة اللَّه جيحدون، واآلية الثانية قوله تعاىل
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متاكُم فَأَنقْنزا ركَاء يف مرش كُم ِمنانمأَي لكَتا مم ِمن لْ لَكُمآٌءهوفكذلك أنا ال :  أي28: الروم" فيِه س
شريك يل من عبيدي فال جتعلوا يل ما مل أجعل أحد ال خلقي وال عبيدي عليكم إذ مل أسو بينكم وبني 

ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً الَ يقِْدر على ": عبيدكم فال تشركوا عبيدي يف حكمي، والثالثة قوله تعاىل
اإلنفاق، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه فجعلهما على وصفني أحدمها :  يعين75:لنحل ا"شيء

خبيل مل يقدره على اإلنفاق مث ذم بالبخل والعجز وهو الذي أعجزه ومنعه وجعل اآلخر جواداً إذا قدره 
الً رجلَني أَحدهما أَبكَم الَ يقِْدر وضرب اللَّه مثَ": وأعطاه اإلنفاق مث مدحه باجلود، وقال يف اآلية الرابعة

 فجعل 76: النحل"هلْ يستوي هو ومن يأْمر ِبالعدل":  هو احلكمة والعلم مث قال76: النحل"على شيٍء
أحدمها سفيه جاهل أبكم عن احلكمة ومل يقدره على علم ومل يعطه استقامة مث ذمه بوصفه : له عبدين

 وجعل اآلخر آمراً بالعدل عن أمره مستقيماً على صراطه املستقيم الذي هو عليه وهو أقامه ومقته ملنعه
 فهل يسلك أحد طريقه إال به وهل جيوز عبد على سبيله إال حبوله "هذا صراط علي مستقيم": كما قال

لقه وجتويزاً مث مدحه بإعطائه إياه ووصفه بوصفه مث علم سبحانه أن للعقل يف هذا تشبيهاً ومتثيالً خب
وتظليماً من خالقه على قياس العقول، إن من فعل بعبدين له مثل هذا مث مدح أحدمها وهو أعطاه وأقدره 

    وذم اآلخر وهو الذي منعه وأعجزه أنه قد ظلمه فحسم ذلك عزوجلّ بنهيه 

رب له بنا األمثال مثل وأحكم النهي عن التمثيل به يف اآلية اخلامسة الفاصلة القاضية اليت انا فيها أن نض
 "فَالَ تضِربوا للَّه اَألمثَالَ إنَّ اللَّه يعلَم وأَنتم الَ  تعلَمونَ": ما أجرى علينا من األفعال، فقال سبحانه وتعاىل

ال يسأل عما يفعل وهم ":  فوكد ذلك بتحقيق علمه وغاية جهلنا مث أيد هذا بقوله سبحانه74:النحل
الراسخون يف العلم األحكام كلها للحاكم فسلموا من عذابه وآمن املؤمنون جبميع األقدار  فسلم "يسألون

أا عدل وحكمة من حاكم عادل حكيم فأمنوا من عقابه ألم آمنوا باملتشابه وأعطاهم بفضله من فضله 
ل وهلكوا غداً يف جزيل ثوابه فهلك الزائغون باألقاويل تتبعاً للشبهات وابتغاء للتأويل فوقعوا يف الضال

  .املآل

    

لَها سبعةُ أَبواٍب ِلكُلِّ باٍب ِمنهم ": وقد روى الضحاك عن ابن عباس تصديق ما ذكرناه قبيل قوله عزوجلّ
موقْسٌء مزطبق أسفل من طبق سبع دركات على قدر أعماهلم كذلك :  قال ابن عباس44: احلجر"ج

 كما اقتسم أهل اجلنة الدرجات بالفضائل لكل باب منهم جزء يقتسمون الدركات بقدرما اجترموا
تاللَّه ما يف اجلنة قصر وال ر : مقسوم يعين نصيباً معلوماً مفروضاً لكل طبقة سكان، وقال بعض العلماء

وال نعيم إال عليه اسم صاحبه مكتوب واسم ذلك العمل الذي هو جزاؤه مكتوب وكذلك جهنم ما فيها 
شعب والعذاب إال وعليه وصف ذلك العمل الذي هو جزاؤه واسم صاحبه مكتوب، غل وال قيد وال
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اخلالق : قد أدخلهم اجلنة قبل أن يطيعوه وأدخلهم النار قبل أن يعصوه، وقال بعض العارفني أيضاً: وقال
أهون من أن يعصوه عزوجلّ مبا مل يردوا للَّه أعز من أن يرضيه إال من أحب لكنه غضب على قوم يف 

لعدم فلما أظهرهم استملهم بأعمال أهل الغضب ليحلهم دار الغضب ورضي عن قوم يف القدم فلما ا
أظهر اخللق يف العدم : أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا ليحلّهم دار الرضا، وقال بعض أهل املعرفة
فاختار كل عبد منهم وأوجدهم سبعاً إياهم اقتداراً مث أظهر هلم أعماهلم وخريهم األعمال منه اختياراً 

عمالً بعينه مث طوى األعمال فيهم وطواهم يف الغيب فلما أظهرهم اآلن يف الوجود حجبهم بالعقول 
وأجرى كل عبد منهم اختياره لنفسه فبذلك وقعت احلجة عليهم إذا كشف هلم غداً ما حجبه عنهم اليوم 

لقدر وكنت أستكشفه من العلماء كان قد بقي يف نفسي شيء من ا: وحدثت عن بعض هذه الطائفة قال
وحيك ما تصنع باالحتجاج حنن : فال ينكشف حىت قيض اللَّه تعاىل يل بعض األبدال فاستكشفته إياه فقال

يكشف لنا عن سر امللكوت فننظر إىل الطاعات ترتل صوراً من السماء حىت تقع على جوارح قوم 
ترتل من السماء فتقع على جوارح قوم فتتحرك ا، فتتحرك اجلوارح ا وننظر إىل املعاصي صوراً مصورة 

فكشف عن قليب القدر وأوقع يل العلم مبشاهدة القدرة وكنت أنا مرة خاطبت بعض إخواننا يف : قال
شيء من االستطاعة مع الفعل ال أنه قبله وال بعده فتكلمت يف ذلك مبذهب املثبتة من أهل الكالم قبل أن 

القدر من القدرة، والقدرة صفة القادر، :  فرأيت يف النوم كأنّ قائالً يقوليكشف يل مبشاهدة علم اليقني
فيقع القدر على احلركة وال يتبني فتظهر األفعال من اجلوارح، أو قال فتتحرك اجلوارح باألفعال وال تتبني 

ذا فكيف يتكلم يف شيء ال يتبني فجعلت على نفسي أين ال أناظر أحداً منهم بعد ذلك يف شيء من ه
صليت من السحر ركعتني مث غفوت بعدمها فرأيت قصراً : الباب، وقد حدثونا عن بعض العابدين قال

هذا ثواب هاتني : عالياً ذا شرف بيض كأا الكواكب فاستحسنته فقلت ملن هذا القصر؟ قيل يل
: الركعتني ففرحت فجعلت أطوف حوله فرأيت شرافة من ركنه قد وقعت فشانه ذلك فاغتممت وقلت

لو كانت هذه الشرافة يف أعاله يف هذا املوضع لتم حسن هذا القصر فإن ثلمها قد شانه فقال يل غالم 
قد كانت هذه الشرافة يف مكاا من القصر إال أنك التفت يف صالتك فسقطت، وحدثونا عن : هناك

رجت تعلقت يب بعض الزهاد أنه كوشف مقامه من اجلنة فرأى احلور العني وقلن حنن أزواجك، فلما خ
ننشدك اللَّه إال ماحسنت أعمالك فإنك كلما حسنتها ازددنا لك حسناً وازددت بنا نعيماً، : احلور وقلن

سبحت ذات ليلة تسبيحات من السحر مث منت فرأيت : وحدثونا عن رابعة العدوية رمحها اللّه تعاىل قالت
واع من الثمر ال أعرفه من مثار الدنيا شجرة خضرة نضرة ال توصف عظماً وحسناً وإذا عليها ثالثة أن

كثدي األبكار مثرة بيضاء ومثرة محراء ومثرة صفراء، فهن يلمعن كاألقمار والشموس يف خالل خضرة 
فجعلت : هذه لك بتسبيحاتك آنفاً، قالت: ملن هذه؟ فقال يل قائل: فاستحسنتها فقلت: الشجرقالت
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لو كانت هذه الثمرة مع هذه :  يف لون الذهب فقلتأطوف حوهلا فإذا حتتها مثرة منتشرة على األرض
كانت هناك إال أنك حني سبحت تفكرت هل : الثمار على هذه الشجرة لكان أحسن فقال يل الشخص

  .اختمر العجني أم ال فانتثرت هذه الثمرة فهذه عربة ألويل األبصار ومواعظ ألهل التقوى واألذكار

  ذكر المقام الثالث من المراقبة

    

لو لقيت اللَّه تعاىل بعمل سبعني نبياً خلشيت :  أن كعب األحبار قال لعمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنهروي
لو أن العبد كان جير على وجهه من أول الدنيا : أنك ال تنجو من هول ذلك اليوم، وقال بعض السلف

: زالزل واألهوال، ويف احلديثإىل قيام الساعة يف طاعة اللَّه وعبادته الحتقره يوم القيامة ملا يرى من ال

معاجلة ملك املوت أشد من ألف ضربة بالسيف وإن أمل شعرة من املوت لو وضع على مجيع اخلالئق ملاتوا 
وإن بني اخلالئق وبني املوت وبني دخول اجلنة مائة ألف هول كل هول منها يزيد على أمل املوت مائة 

محة فيحتاج العبد إىل مائة ألف رمحة تنجيه من تلك ألف ضعف ال ينجو العبد من كل هول منها إال بر
األهوال يكون ذلك العدد من الرمحة مقسوماً على مائة ألف حسنة أعطيها من حسناته يف الدنيا اليت 

أحسن ا إليه يكون مكاناً لظهور الرمحة وطريقاً لعطائها غداً حكمة من احلكيم وقسماً مدبراً من الرحيم 
جلزاء واحلسنات كلها عن الرمحة الواحدة اليت سبقت له ا النجاة مث سقطت يف ألن الصاحلات طرق ا

طرقات األعمال أماكن الثواب فيعطى ذلك ههنا اليوم وهوالعطاء األول حيسن توفيقه ولطف عنايته 
هلْ ": ويعطى اجلزاء هناك غداً بفضل رمحته ومتام نعمته ذلك تقدير العزيز العليم كما قال تعاىل

زانُجسِساِن إالَّ اإلحما جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد إال اجلنة، وقال :  قيل يف اخلرب60: الرمحن"اُءاإلح
وليس لقول ال إله إال اللَّه جزاء إال النظر لوجه اللَّه تعاىل واجلنة جزاء األعمال أمل تر أنه لو : بعض العلماء

إنه من ": م اليوم مل يغفر اللَّّّه له أبداً كما قال عز وجلحرم التوحيد اليوم حلرم اجلنة ولو منع اإلسال
إنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيل اللَّه ثَم ماْتوا ":  وقال72: املائدة"يشِرك باللَّه فَقَدّ حرم اللَّه علَيِه اجلَنة

هو أهلُ التقْوى ": فهذا مما الحيلة فيه وال سبيل إليه، وقد قال 34: حممد"وهم كُفَّار فَلَن يغفر اللُّه لَهم
هو أهل أن يعطى التقوى ومن أعطاه التقوى فهو أهل أن يعطيه املغفرة :  قيل56: املدثر"وأهلُ املَغِفرِة
واتقُوا اللَّه لَعلَّكُمْ ":  وقال26: الفتح"وأَلزمهم ِكلَمةَ التقْوى وكَانوا أَحق ِبها وأَهلَها": كقوله تعاىل

 وقال سبحانه متاماً 56: األعراف"إنَّ رحّمةَ اللَّه قَريب ِمن املُحِسنني":  وقال10: احلجرات"ترحمونَ 
، إىل قوله ماعلى احملسنني من سبيل، وقال 58: البقرة"وسنزيد الْمحسنني": على الذي أحسن وقال تعاىل

، فمن كانت أعماله احلسنات فهو من 23: الشورى"ومن يقْتِرف حسنةً نِزد لَه فيها حسناً": ىلتعا
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احملسنني ومن كانت أعماله سيئة فهو من املسيئني فاشتقاق احلسنة من احلسن وجزاؤها احلسىن وهي اجلنة 
ا قبل خلق اخلالئق وفرغ من واشتقاق السيئة من السوء وجزاؤها السوأى وهي النار وقدسبق خلقهم

أن تعبد اللَّّه : نصيب العباد من اجلنة والنار وسئل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عن اإلحسان فقال
كأنك تراه، فهذا أول املراقبة ألا عن غري املشاهدة ترى الرقيب مث تراقب، وقد خص اللَّه تعاىل بالطيبات 

وابتلى باخلبيثات من األعمال اخلبيثني من العمال وفرغ من ذلك بعلمه من األعمال الطيبني من العمال 
 قيل اخلبيثات من األفعال 26: النور"الْخبيثَات للْخبيثني": وقدره حبكمه وأخفاه بلطفه فقال تعاىل

مال واملقال الطيبات من األع:  وقيل26: النور"الطَىِّبات لِلطَِّيبني": واألقوال للخبثني من الرجال، وقال
الَّذين تتوفّاهم الْمالِئكَةُ ": للطيبني من الرجال، مث أخرب حبسن خامتة أوليائه وسوء خامتة أعدائه فقال تعاىل

طابت حيام فطابت : ، قيل32: النحل"طَيبني يقُولُونَ سالَم علَيكُم ادخلُوا الْجنةَ ِبما كُنتم تعملُونَ
الَّذين تتوفَّاهم املَالِئكَةُ ظَاِملي ": ابت أعماهلم فطاب املوت هلم، وقال يف وصف الظاملنيوفام وط

فُِسِهمأمل تكن أرض اللَّه واسعة : كنا مستضعفني يف األرض قالوا: فيم كنتم ؟ قالوا:  قالوا28:  النحل"أن
وأعماهلم فأظلمت قبوررهم ومثواهم فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصرياً أظلمت حيام 

فمن شهد ما ذكرناه يقيناً دامت مراقبته وحسنت معاملته فاتصلت أوراده وكثر من اخلري ازدياده ونفدت 
    مشاهدته لصفاء يقينه ودوام مزيده فكان 

 ويف ذلك فليتنافس 61: الصافات"ِلمثِِْل هذَا فَلْيعمِل الْعاِملُونَ": ممن ندب اللَّه عز وجلّ يف قوله تعاىل
 أي 61: املؤمنون"يساِرعونَ ِفي اخلَيرِات وهم لَها ساِبقُون": املتنافسون وكان ممن وصف إذ يقول

يسارعون املوت ويسابقون الفوت ويسارعون الغافلني ويسابقون البطالني ولعل بطاالً من الشاطحني 
ل إنه ال يعطي إال شيئاً بشيء ولسنا نقول ذلك إمنا نقول جاهالً حبكمة احلكيم يتوهم علينا بظنه أنا نقو

إنه يعطي شيئني بال شيء، فهو املعطي األول للشيء الذي هوالظرف واملكان من العبادة واإلميان وهو 
الذي يعطي الشيء الذي هو النعيم واجلنان إال أنه أجرى ذلك بتقديره يف جماري حكمته كما سبق ذلك 

  . معلومه ألنه حكيم عليميف علمه مث أنشأه يف

  ذكر المقام الرابع من مراقبة الموقنين

مث يعلم العبد يقيناً أنه تنشر له سنوه يف اآلخرة شهوراً وتبسط شهوره أياماً وتفترش أيامه ساعات 
: وتكشف ساعاته أنفاساً مث يسأل عن كل نفس وينشر له بكل فعلة فعلها وإن صغرت ثالثة دواوين

ذا مكان االبتالء باألحكام فإن سلم له نشر له، الديوان الثاين وهو كيف فعلت وهو األول مل فعلت وه
موضع املطالبة بصحة العلم فإن صح له هذا نشر عليه، الديوان الثالث وهوملن فعلت وهذا مكان املطالبة 
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نان حبيث ال يف اإلخالص فإن اعتل بكيف أو بلم أو بلمن خيف عليه اهللكة إال أن يتعطف عليه الكرمي امل
 أي 47: األنبياء"وإنْ كَانَ ِمثْقَالَ حبٍة ِمن خردٍل أَتينا ِبها": حيتسب فيستنقذه ويسمج له وقد قال تعاىل

فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيراً ": جئنا ا أي أحضرناها وقرئت باملد آتينا ا مبعىن جازينا ا، وقال عزوجلَّ
هري" "ُهراً يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي نموجلّ وهي :  وقيل8-7:  الزلزال"و هذه أحكم آية يف كتاب اللَّه عز

: جمملة مبهمة عامة، وكان رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم إذا سئل عن شيء مل يوح إليه فيه بشيء يقول

مل مثقال ذرة اآلية، وملا تعلم صعصعة جد الفرزدق من ما عندي فيه إال هذه اآلية اجلامعة الفاذة، فمن يع
حسيب حسيب قد عرفت اخلري والشر فقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه : أسفل القرآن إىل هذه السوة قال

  .انصرف الرجل فقيهاً وقيل الذرة قشرة اهلباء الذي يظهر يف شعاع الشمس مثل رؤس اإلبر: وسلم

    

 إذا وضعت كفك على التراب مث رفعتها فكل شيء تعلق ا من التراب فهو وروي عن ابن عباس أنه قال
ذرة، وقد قيل أربع ذرات خردلة، وذكر بعض العلماء أن الذرة جزء من ألف جزء من شعرية،ففي 

األعمال مايزن هذا الشبح ومايثقل به هذا اخلفاء، فلذلك أخرب به اخلبري وحذر منه الرؤوف ويف معىن ما 
 من حسب أنه يدخل اجلنة بعمل فهو متعن ومن حسب أنه يدخلها بغري عمل فهو متمن يعين ذكرنا آنفاً

أنه ينبغي أن يعمل ما عليه وال ينظر إليه مث يتوكل يف ذلك على اللَّه عزوجلّ ويرجو قبوله بكرمه وخياف 
م عليه فأنعم أجرهم رده بعدله ولذلك مدح اللَّه سبحانه وتعاىل عباده الصابرين له املتوكلني يف أعماهل

 فاملزيد يف اجلنة 59-58: العنكبوت"الَّذين صبروا وعلَى ربِهم يتوكَّلُون" "نِِعم أجر العاِمِلني": فقال
بفضل اللَّه ورمحته هو تأبيد جزاء املعاملة املوهوبة اليوم ودوام خلود العامل يف تأبيد جزائه أمل تسمع قوله 

 إىل "للذين أحسنوا احلسىن وزيادة":  مع قوله23: الشورى"قْتِرف حسنةً نِزد لَه ِفيها حسناًومن ي": تعاىل
 132: األنعام"وِلكُلٍّ درجات ِمما عِملُوا" ومثله 37:  سبأ"فَأولَِئك لَهم جزاُء الضعِف ِبما عِملُوا": قوله

 أي ومبا يدرؤون 54: القصص"هم مرتيِن ِبما صبروا ويدرُءونَ ِباحلَسِنةَ السيئةَأولَِئك يؤتونَ أجر": وحنوه
باحلسنة احلديثة السيئة القدمية فلما استعملهم يف الدنيا بعملني بالصرب وبدرء السيئة املاضية باحلسنة 

ز فمحذوفه ومبا يدرأون أي ومبا املستأنفة أعطاهم يف اآلخرة أجرين، وهذا من الكالم احملذوف املوج
يدفعون أيضاً فلما حذفت مبا أشكل الكالم فأشبهت الواو واو النسق ومؤخره السيئة واملعىن يدفعون 

السيئة اليت تقدمت منهم باحلسنة اليت يعملوا بعدها فتكون احلسنة املستقبلة رافعة لعقاب السيئة الفارطة 
التوبة النصوح بعد ماسلف من : يبة ومن أحسن احلسناتالصربعلى املص: منهم ومن أحسن الصرب

الذنوب والفضوح فكأم قد عملوا عملني صربوا عن الشهوة ودفعوا بالتوبة ما سلف من السيئة 
وما صبرك ": فأعطاهم أجرين ملا استعملهم بعملني إذ ال صرب إال به وال توبة هلم إال منه كما قال تعاىل
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 وليس من العبد أو إليه فيما من اللَّه وإال كان 92: النساء" توبةً من اللَِّه":  وقال127:حل الن"إالَّ ِباللَِّه
مشركاً يف اسم أول، ومن أحسن احلسنات مراقبة الرقيب عند خطرات القلوب ومن أفضل القربات 

كات بعضهم حماسبة النفس للحسيب واستجابتها بطاعة احلبيب وكذلك حكمته يف مزيد أهل النار ودر
 زدناهم 167:  النساء"إنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبيِل اللَّه": على بعض يف العتو والفساد فقال تعاىل

عذاباً فوق العذاب أي زدناهم عذاباً فوق عذاب الذين كفروا ومل يصدوا عن سبيل اللَّه ومبعناه قوله 
 فلم يغفر هلم 168: النساء" مل يكُِن اللَّه ِليغفَر لَُهم والَ ِليهِديهم طَريقاًإنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا": تعاىل

الظلم ظلمات : بكفرهم ومل ينور هلم طريق اهلداية بظلمهم، وكذلك قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
مؤِمناِت ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم إنَّ الَّذين فَتنوا املؤمنني والْ": يوم القيامة ومثل ذلك قوله تعاىل

عذاب جهنم مبا مل يتوبوا وعذاب احلريق مبا فتنوا :  فصار عليهم عذابان10: الربوج"ولَهم عذَاب الْحريِق
للَّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي احلَياة الدنيا فَالَ تعِجبك أموالُهم والَ أوالدهم إنما يريد ا": املؤمنني، ومثله قوله تعاىل

 أي يريد أن يعذم ا يف الدنيا ويريد أيضاً أن تزهق أنفسهم 55: التوبة"وتزهق أنفُسهم وهم كَِافرون
ب إن اللَّه تعاىل يريد الكفر من الكافر ألن تزهق انتص: على الكفر ليعذم ا يف اآلخرة وهذا نص صريح

وال : بالعطف على يريد األول والواو فيه للجمع وقد قيل إن يف هذه اآلية تقدمياً وتأخرياً فيكون املعىن
تعجبك أمواهلم وال أوالدهم يف الدنيا إمنا يريد اللَّه ليعذم يف اآلخرة فأراد أن جيمع العذابني عليهم يف 

ن خترج نفوسهم على الكفر فمن ال مال له وال أحدمها األموال واألوالد، والثاين إلرادته تعاىل أ:جهنم
ا أي بسببها، وهذا مواصل للخرب الذي : ولد له منهم كان عليه عذاب واحد يف جهنم ألجل قوله تعاىل

     جاء أن 

فقراء الكفار يدخلون النار بعد أغنيائهم خبمسمائة عام ألجل الفقر الذي كانوا فيه يف الدنيا كما أن 
  .نني يدخلون اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام ألجل غىن أولئكالفقراء من املؤم

    

ويف اخلرب أيضاً وتدخل املرضى إىل اجلنة قبل األصحاء بأربعني خريفاً ويدخل املقتول يف سبيل اهللا مقبالً 
ليمان بن قبل املقتول يف اللَّه مدبراً بأربعني خريفاً وتدخل املماليك قبل املوايل بأربعني خريفاً ويدخل س

داود اجلنة بعد األنبياء بأربعني خريفاً ملكان ملكه فاحلسرة العظمى والفوات األكرب الذي ال درك له وهو 
تأبيد حرمان ما أعطي غريك من املزيد هناك لفوت أوقاتك يف الدنيا ههنا مث درك ذلك بأوقاته العامرة 

 البطالني وغنب السابقون املخلفني وغنب ههنا تأبيد مزيد جزائه مث وهذا هو التغابن؛ غنب العاملون
املسارعون املثبطني مث خلود العبد البطال املغبون يف الدنيا يف تأبيد حرمان مزيد الغابن العامل ومن هذا 

ما من ساعة تأيت على ابن آدم ال يذكر اللََّه تعاىل فيها إال كانت عليه حسرة : قوله صلى اهللا عليه وسلم
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لفظ آخر، وهو أشد إال كانت عليه ترة يوم القيامة أي مطالبة ومؤاخذة، فاحلسرة وان دخل اجلنة، ويف 
يف اجلنة بعد دخوهلا والظفر بنعيمها هو ما ذكرناه من حرمان مزيد العاملني فيها مث دوام احلرمان مؤبد ا 

 وال يفطن به وهو كون العبد يف نقصان درجة غريه مث هو خملد يف النقصان سرمداً ومع ذلك فال يؤبه له
كيال ينقص عليه نعيمه والطرفة والنفس إذا خلتا من اليقظة والذكر فيهما مبرتلة الساعة اخلالية إال أن النيب 

صلى اهللا عليه وسلم نص على الساعة ومل يذكر ما دوا ألن اسم الساعة أقل الزمان املستعمل عند 
 "ذَا جاَء أَجلُهم الَ يستأِْخرونَ ساعةً والَ يستقِّْدمونَفَإ": العرب ليواطىء بقوله قول اللَّه سبحانه وتعاىل

 ومعلوم أنه إذا جاء األجل ال يستأخرون نفساً وال طرفة عني وكذلك ال يستقدمون طرفة 34:األعراف
والنفساً، فذكرت الساعة دون ما نقص منها لئال خيرج الكالم عن حد استعماهلم وعرفهم وليستدل ا 

 ما دوا يف القلة من النفس والطرفة، وكذلك دل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بنصه على الساعة على
على ما دوا ألن حكمته من حكمة مواله وكالمه على معاين كالمه وقد دخلت الساعة فما دوايف 

هي واللَّه :  قيل24: احلاقة"يف اَألياِم الْخِاليِةكُلُوا واشربوا هنيئاً ِبما أسلَفْتم ": األيام اليت قال اللَّه تعاىل
أيامكم هذه وستخلو فأشغلوها باألعمال الصاحلة قبل خلوها منكم وانقضائها عنكم، وكان احلسن 

يا ابن آدم إمنا أنت مراحل كلما مضى منك يوم أو ليلة قطعت مرحلة فإذا فنيت املراحل بلغت : يقول
مثل العبد يف عمره : ر، فالساعات تنقلنا واأليام تطوينا، وكما قال بعض احلكماءاملرتل إىل اجلنة أو النا

إن العبد تعرض عليه : مثل رجل يف سفينة تسري وهو قاعد كذلك العبد يدنو من اآلخرة وهو غافل ويقال
ذة وعطاء ساعاته يف اليوم والليلة فرياها خزائن مصفوفة أربعة وعشرين خزانة فريى يف كل خزانة نعيماً ول

وجزاء ملا كان أودع خزانته من ساعاته يف الدنيا من احلسنات فيسره ذلك ويغتبط به، فإذا مرت به يف 
الدنيا ساعة مل يذكر اللّه تعاىل فيها رآها يف اآلخرة خزائن فرغاً ال عطاء فيها وال جزاء عليها فيسوءه 

خراً مث يلقى يف نفسه الرضا والسكون فلو ذلك ويتحسر كيف فاته أن مل يدخر فيها شيئاً فريى جزاءه مد
مل يتحسر العبد إال على فوت الفضائل واملندوب إليه من اخلريات لكان يف فوت املسابقة واملسارعة 

حسرات فكيف مبن فاته أوقاته يف السيئات وفرطت منه يف اخلسارات ولو مل يشتغل العبد يف عمره إال 
من الدرجات له فكيف مبن شغل باحملظورات؟ فسبحان اللَّه ما باحلالل واملباحات لكان ذلك نقصاناً 

هب أن : أعظم اخلطر وأصعب األمر وأقل املشاهدين لذلك وأغفل البطالني، وقد قال بعض العلماء
املسيء قد غفر له، أليس قد فاته ثواب احملسنني، وقد جاء يف األثر أن بعض أهل اجلنة بيناهم يف نعيم إذ 

وقهم أضاءت منه منازهلم كما تضيء الشمس ألهل الدنيا فنظروا إىل رجال من فوقهم سطع هلم نور من ف
أهل عليني يروم كما يرى الكوكب الدري يف أفق السماء قد فضلوا عليهم يف األنوار والنعيم واجلمال 
ا كما فضل القمر على سائر الكواكب فينظرون إليهم يطريون على جنب تسرح م يف اهلواء حيث شاؤو
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يا إخواننا ما أنصفتمونا، كنا نصلَّي : ويتزاورون بعضهم بعضاً يزورون ذا اجلالل واإلكرام فينادون هؤالء
فإذا النداء من اللَّه عز وجلّ إم : كماتصلون ونصوم كما تصومون فما هذا الذي فضلتم به علينا؟ قال

     كانوا جيوعون حني تشبعون ويعطشون 

سون ويبكون حني تضحكون ويقومون حني تنامون وخيافون حني تأمنون حني تروون ويعرون حني تكت
فَال تعلَم نفّْس ما أُِخفْيَ  لَهم ِمن قُرة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا ": فلذلك فضلواعليكم اليوم، فذلك قوله تعاىل

  .لذوي األلبابأكثر أهل اجلنة البله وعليون : ، وقد جاء يف اخلرب17: السجدة"بعملُون

  ذكر المقام الخامس من مراقبة الموقنين من المقربين

    

رب ارجعون لعلي أعمل صاحلاً فيما : حىت إذا جاء أحدهم املوت قال": قال اللَّه تعاىل خموفاً للكافة
 ى  مث100: املؤمنون"إنها كَِلمةٌ هو قَِائلُها": كال وحقق قوله تعاىل فقال:  مث أجابه فقال"تركت

يا أيها الَّذين آمنوا الَ تلِْهكُم ": املؤمنني ياً صرحياً عن مثل هذه احلال وأخرب بنقصان من فعل ذلك فقال
ومن يفْعلْ ":  أي ال تشغلكم عن الطاعة اللَّه تعاىل مث قال9: املنافقون"أموالُكُم والَ أوالَدكُم عن ِذكِْر اللَِّه

 أي املغبونون املنقوصون يف اآلخرة ألم آثروا املال والولد 17: املنافقون"ك هم اخلاَِسرونَذِلك فأُولَِئ
: على اخلالق الرازق مث أمر باإلنفاق مما رزق وقرنه باإلميان وأخرب أنه استخلفنا يف ملكه اختباراً لنا فقال

"لَكُمعا جِفقُوا ِممأنوِلِه وسروا باللَِّه وِفيِهآِمن خلَِفنيتّسفيه فسمع الغافلون نصف الكالم 7:  احلديد" م 
وأنفَقُوا ": فآمنوا ومل ينفقواوعقل العاملون كل الكالم فآمنوا وأنفقوا ومايعقلها إال العاملون، وقال سبحانه

خرِتني إلَى أجٍل قَِريٍب فَأصدق وأكُن ِمن ِمما رزقْناكُم ِمن قَبِل أنْ يأِتي أحدكُم املَوت فَيقُولَ رب لَوال أَ
ناحليهذه اآلية من أشد شيء على أهل التوحيد :  أي باألعمال وكان ابن عباس يقول10: املنافقون"الص

أنْ ": ألنه ال يتمنى التأخري والرجوع إىل الدنيا أحد له عند اللَّه خري يف اآلخرة، ومثل هذا قوله سبحانه
 احلسرة هي أعظم الندامة وهي اسم 56: الزمر"ولَ نفس يا حسرتى علَى ما فَرطْت ِفي جنب اللَّهتقُ

على ما : لفوت شيء ال تدارك فيه فرطت أي ضيعت وونيت وفرط مين أي ذهب وفات وجنب اللَّه قيل
 إىل قوله أو تقول حني ترى ما فات من النصيب يف أيام الدنيا: فاتين من اجلزاء منه يف اآلخرة وقيل

، 58:  الزمر"فَأكُونَ ِمن املُحِسنني" يعين إىل الدنيا عودة أخرى 58: الزمر"لَو أنَّ ِلي كَرةً": العذاب
وقوله أن تقول نفس من الكالم املضمر املعطوف ومضمره من قبل أن تقول أو خشية أن تقول ومعطوفه 

، أي اقبلوا إليه وتوبوا واستسلموا وسلموا قلوبكم 54: الزمر" وأسِلموا لَهوأنيبوا إلَى ربكُم": هو قوله
، أي اتبعوا 55: الزمر"واتِبعوا أحسن ما أُنِزلَ إليكُم ِمن ربكُم"ونفوسكم وأموالكم يف طاعته وعبادته 
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ل الزهد والورع واخلوف العزائم من األمور والفواضل من األعمال فهو أحسن من الرخص واملباحات مث
أنْ تقُولَ نفّْس يا حسرتى علَى ما فَرطْت ": واإليقان فهذا من أحسن ما أنزل إلينا من ربنا مث قال تعاىل

، فلما طال الكالم وأضمر معطوفه وبعد عاطفه لالختصار أشكل فهمه، ويف 56: الزمر"ِفي جنِب اللَِّه
، 7: التني"فَما يكَذّبك بعد بالديِن": بعد من هذا إضماراً كقوله تعاىلالقرآن ما هو أشد اختصاراً وأ

فما الذي حيملك على التكذيب أيها اإلنسان الذي خلقناه يف أحسن تقومي بعد هذا البيان والربهان : املعىن
ألَيس اللُّّّّه ": قالبالدين بالغائبات والكائنات من أمور الدين واحلسنات واجلزاء مث أحكم ذلك برده إليه ف

كَِم احلَاِكمنيا":  وكذلك قوله8: التني"ِبأحينالد ِمن كِصيبن سنالَ تال تترك أن : ، املعىن77: القصص"و
تعمل يف الدنيا بأيامك هذه فتدرك نصيبك غداً من اآلخرة يف الدنيا فإنك ال تدكه إال فيها مث أحكمه 

، أي أحسن إىل نفسك وإىل إخوانك الفقراء 77: القصص"أحسن اللَّه إليكوأَحِسن كَما ": بقوله
كالذي أحسن إليك به من املال والغىن، فبذلك تدرك نصيبك من الدنيا يف اآلخرة، مث أخرب اللَّه سبحانه 

، 31: األنعام"ماَ فَرطْنا ِفيهاحتى إذَا جاَءتهم الساعةُ بغتةً قالوا يا حسرتنا علَى ": الكل وحذرهم فقال
ال ميوت أحد إال حبسرة وندامة إن : يا ندامتنا على ما ضيعنا يف الدنيا وفاتنا يف اآلخرة، ويف اخلرب: أي

كان مسيئاً كيف مل حيسن وإن كان حمسناً كيف مل يزدد وذلك أن الله تعاىل جعل أهل السالمة والنجاة 
جعل أهل اهللكة طبقة واحدة بعضهم أسفل من بعض فكان صاحب طبقتني بعضهم أعلى من بعض و

إالّ " "كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت رهينةٌُ": الشمال يتحسر كيف مل يكن من أصحاب اليمني لقوله تعاىل
     وصاحب اليمني يتحسر كيف مل يكن من املقربني 39-38:  املدثر"أصحاب اليمِني

د أنه من الصديقني فهو يوم احلسرة الذي والصاحل من املقربني يتمنى أن يكون من الشهداء والشهيد يو
أنذر به أهل الغفلة فكيف م يف ذلك اليوم إذا كانوا اليوم أمواتاً ومل يكن له حسنة فإين هلم النذارة 

ِلينِذر من ": ، وقد قال93: مرمي"وأنِذرهم يوم احلَسرِة إذْ قُِضي األمر وهم ِفي غَفلٍَة": والتذكرة كما قال
إنماْ تنِذر مِن اتبع الذِّكْر " 54:  النازعات"إنما أنت منِذر من يخشاها": ، كما قال07: يس"كانَ حياً

، يعين إىل 22: ق"وم حديدفَكَشفْنا عنك ِغطَاَءك فَبصرك الْي": ، وقال تعاىل"وخِشي الرحمن ِباْلغيِب
 91: ق"وجاَءت سكْرةُ الْموِت بالْحق": ماقدمت وقيل حديد إىل لسان امليزان ختاف النقصان وقال تعاىل

قيل بالسابقة هلم وعليهم فهو احلق سبقت هلم منا احلسىن حقت عليهم كلمة ربك اليؤمنون وسقط ما 
 خواتيمها واخلوامت من السوابق وما بينهما زاهق والوزن يومئذ احلق دوا وقد قيل إمنا يوزن من األعمال

  .ما سبق من العدل والصدق ومتت كلمة ربك صدقاً ألوليائه وعدالً على أعدائه أال له اخللق واألمر

  ذكر المقام السادس من مشاهدة المقربين
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ب مقتضى الشك، والسمع والبصر اخلريات هي من مثرات اإلميان، والصاحلات هي مقتضى اليقني، واللع
قُلْ ِبئْسما ": وصفان للمتقني، والعمى والصمم وصفان للشك، تنتظم هذه املعاين يف قول اللّه تعاىل

ؤِمننيم متإنْ كُن كُمانِبِه إمي كُمرأْمفدل أن اإلميان يأمر املؤمنني بالرب والتقوى وقوله تعاىل 93:  البقرة"ي
ربنا أبصرنا وسِمعنا فَارِجعنا نعملْ صاِلحاً إنا ": ن فسمع وأبصر فينال العمل الصاحلخمرباً عمن أيق

، مث ذكر 9:  الدخان"بلْ هم ِفي شٍك يلْعبونَ": قوله تعاىل يف وصف الالعبني12: السجدة"موِقنون
 ألم مل 20:  هود"نَ السمع وما كَانوا يبِصرونَما كَانوا يستطيعو": حاهلم لعدم اليقني فقال تعاىل

وكنا نكذب بيوم الدين حىت أتانا : يكونوا موقنني، فلما جاءهم اليقني وهو املعاينة أبصروا ومسعوا فقالوا
 "أْتونناأَسِمع ِبِهم وأبِصر يوم ي": اليقني فوصفهم بشدة السمع والبصر حينئذ ملا أيقنوا فقال عز وجلّ

: أي ما أمسعهم وأبصرهم اليوم ملا جاؤونا فرأوا ما عندنا وهذا للمبالغة يف الوصف كما تقول38: مرمي

ما أكرمه وأعظمه، فكذلك إذا أتيته اليوم وأنت موقن مسعت مامل تسمع وأبصرت : أكرم وأعظم به أي
اه اليت أظهر فتأهلت إليها ووقفت ما مل تر قبل ذلك ولكن شغلتك األزواج اليت خلق واألشكال واألشب

معها ولو فررت منها إىل اللّه تعاىل لفررت إىل خري مفر وألواك عنده يف أحسن مقر وقد أمرك بالفرار 
منها إليه لو قبلت واك عن التأله إليها لو مسعت وبني لك النذارة لو فهمت وجعل ما خلق من األزواج 

:  للذكر اتبعت ومشوقة إليه لوكنت لقربه أحببت أما مسعته يقولتذكرة به ولو عرفت ورادة إليه لو أنك

 أي مثلني وشكلني لكي تذكروا اللّه ا 49: الذاريات"وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلّكُم تذَكَّرونَ"
والَ تجعلُوا مع اللِّه إهلاً ": ال أي عنها بالزهد مث ق50: الذاريات"فَِفروا إىل اللِّه": وتشتاقوا إليه منها مث قال

رأي ال تؤهلوا معه إهلاً وال تشركوا بتأهلكم إليه إياها فهذا فهم املقربني عن مسعهم 51: الذاريات"آخ 
: إمنا يستجيب الذين يسمعون وقال: بشهادة أبصار قلوم فعندها كان استجابتهم له كما قال

"وا ونآم الذَّين ِجيبتسيِلِهوفَض ِمن مهزيدياِت واِلحِملُوا الصولكن كيف يسمع من 26: الشورى"ع 
ينادي من مكان بعيد وكيف يبصر من القفل على قلبه عتيد وكيف يستجيب من ال يسمع وكيف يشهد 

حبك للشيء يعمي ويصم، فاهلوى يعمي عن احلق : من ال يبصر وقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
هوة تصم عن النصح والصدق، وكذلك لو أحببته لنظرت إليه ولو نظرت إليه لعميت عمن سواه والش

ولو أقبلت عليه الستمعت إليه ولو مسعت لصممت عن غريه ولو أحبك لكان مسعك وبصرك وقلبك 
ويدك وناصرك ومؤيدك تدعوه فيجيبك وتسأله فيعطيك وتنصح له فينصح لك، كذلك جاء اخلرب بذلك 

 عنك وفرغك له منك فكيف تسمع عنه وتنظر إليه وتتقلب عنده وتتحرك به ال بنفسك فشغلك به
وهواك وال بشهوتك ودنياك فهذا وصف حبيب عن تقلب حبيب وخرب حمبوب عن تثبيت حمبوب فإذا 
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تيقن العبد يقني عني ال يقني ظن ومسع مبا ذكرناه من سرعة فوت الوقت وفوت دركه شغله الغم واحلزن 
ت عن مثل ما سلف مما ندم عليه يف مستقبل األوقات فلم يضم إىل الفوت األول فوتاً ثانياً حلزنه على مافا

وندمه عليه فكيف يردفه يف احلال مبا يشبه ما ندم عليه من سوء األعمال وما ال حيمد عاقبته وال يغتبط به 
بد أن يعمله يف يومه ذلك إال أنه يف املال، فمثل العبد املتيقظ يف آخر غفلته مثل عبد كان عليه عمل ال 

هلي عنه لغفلة ملهية أو نومة منسية فلم يفق لعمله ذلك الذي ال بد منه إال بعد العصر فال يسأل عن 
حرصه وانكماشه وتشهريه وبداره يف بقية اره ليدرك به ما فاته من أول النهار فهو يود أن وقته ذلك 

ول النهار ليدرك ما فاته فهذا حال التائب املتيقظ من رقدته وهذا ال إىل الليل مد له أضعافه أو رد إىل أ
يستبني له إال بعد املوت ملعاينة تقضي األوقات ولليقني بعدم درك مافات، فهناك وقعت الندامة الكربى 
وحينئذ حلت احلسرة العظمى، فاحلزم عند العقالء املوقنني هو االنكماش والتشمري فيما بقي من العمر 

قصري ألن االشتغال مبا فات يف وقت درك مثله يف املستقبل هو إضاعة ثانية ملا هو آت، فحرص هذا ال
    املتيقظ واجتهاده 

أن يكون له يف كل وقت وقت ومن كل ساعة نصيب فأودع يف كل خزانة من ساعاته اليت هي خزائن 
 منها وهذا طريق أهل الرجاء الذين متنوا أعماله شيئاً فشيئاً لئال يرى خزائنه فارغة غداً فيتحسر على فراغه

زيادة األعمال ورغبوا يف طول البقاء حبسن خدمة املوىل وهو مقام التائب املستقيم ليتدارك حبديث 
األوقات ما فرط منه من الغفلة يف القدمي، فهذا هو احلزم واالحتياط عند العلماء فإن يكن األمر صعباً 

 حبسن توفيق اللّه تعاىل من صعوبته وإن كان األمر سهالً قريباً كما شديداً كما حيدث عنه كان قد سلم
  .يرجوه كانت األعمال درجات والفضائل مقامات

  ذكر المقام السابع من مشاهدة الموقنين

    

اعلم أن ما ذكرناه من تدارك األوقات خوف فوا ليس هو بتمين مكان دون مكان وال هو بانتظار وقت 
صل فكر الوقت الذي هو فيه وال توقع حال سوى احلال الذي هو يليه إمنا هو صوم ثان الذي هو يف األ

يوم أو قيام ليلة أو ذكر يف ساعة أو مجع هم عن شتات قلب أو قطع ألثر يف خطر ويكون ذلك أيضاً 
غض طرفه وصون مسعه وكف يده وحبس قدمه وصمتاً عن كلمة دنية وترك لقمة شهية ونقصاناً من 

جوع للمقيت وأمراً بكلمة رشيدة وياً عن فعلة دنية وعقد نية محيدة وحل نية ذميمة قوت وزيادة 
وجتديد توبة وإعمال قلب يف فكرة وإخراج سوء ظن واعتقاد حسن ظن واستقامة وصحة عزم يف قصد 

وف وتسبباً إىل ما يقوي العزم ومعونة على بر وتقوى؛ وهذا كله يكون يف الوقت وحيدثه يف احلال ال يس
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به وال ينتظر منه وال يتوقعه يف وقت ثاٍن وال يؤخر إىل زمان دون وقته وال يتربص به يف مكان دون 
مكان فهذا هو التدارك لألوقات يف وقتك الذي أنت فيه خشية فوت الوقت فيحصل على التسويف 

 املغترين وأحوال والتمين أو يف االنتظار والتراخي؛ فهذه من جنود إبليس يقطع ا املريدين وهو مقام
البطالني الذين وكلوا إىل أنفسهم وتركوا مع هواهم ومل يتداركوا يف أحواهلم ومل يقدموا لغدهم نسوا اللّه 

فنسيهم والوقت إذا انقضى فقد، ومل يوجد إىل يوم القضاء والساعة إذا مرت طويت فلم تنشر إىل يوم 
عقد علم أن عمره كله يوم وأن يومه كله ساعة وأن النشور وإمنا ينشر مثلها وخيلق شبهها فإذا أيقن ال

ساعته كلها وقته اآلن وأن وقته حاله وأن حاله قلبه فأخذ من حاله لقلبه ما يقربه إىل مقلبه بنهاية عمله، 
فعمل أفضل ما دل علمه عليه وما ندبه مواله إليه ومما جيب أن يفجأه عليه فيكون ذلك خامتة عمله الذي 

مث أخذ من وقته حلاله ما يصلح حاله لقلبه ويقوي قلبه وخيلصه لربه وأخذ من ساعته لوقته يلقى مواله به 
ما يزين به حاله عند ربه وأخذ من يومه لساعته صالحه فيها وحاجته إليها وأخذ من شهره ليومه فكان 

عياً لوقته شهره يومه وكان يومه ساعته فشغله وقته عن ساعته وشغله حاله عن وقته فكان على هذا مرا
حمافظاً على حاله قائماً على نفسه جامعاً هلمه حمصياً ألنفاسه مراقباً لرقيبه جمالساً حلبيبه ال خيرج عنه نفس 
يف أدىن وقت إاليف ذكر ملذكور أو شكر على نعمة ملنعم أو صرب يف حمبة عتيدة أو رضا عند شدة شديدة 

القريب سائحاً إىل احلبيب ال ينظر إال إليه وال يعكف ويكون يف ذلك كله ناظراً إىل الرقيب مصغياً إىل 
إال عليه وقد جعل العمر يوماً واليوم ساعة والساعة وقتاً والوقت حاالً واحلال نفساً والنفس مراقبة 

واملراقبة مواجهة فتوجه يف وجهته فلم ينثِن وساح يف قربه فلم يِن فكان من اإلميان على مزيد ومن اليقني 
عطي من احلياة الطيبة بغري حساب وكشف له عن قلبه احلجاب فكانت املعرفة مقامه يف جتديد وأ

وقصرت عليه أيامه فكان وقته وقتاً واحداً لواحد وكان قلبه واحداً لواحد ومهه منفرداً ملنفرد، وهذا حال 
ل، وهم األبدال الذين هم من الرسل أمثال، وعددهم يف املوقنني قليل ونصيبهم من اليقني وافر جلي

املقربون والصديقون ومن علم ما ذكرناه على يقني فهو من الصاحلني ومن آمن به ومل يشك فيه ألهله 
إميان تصديق فهو من املوقنني ومن شهد منه شهادة يكون له منها مطالعات وزيادة فهو من الشاهدين 

من أقيم يف أحدمها مجع له ذلك : ومجيع ماذكرناه من مراقبة املؤمنني وشهادة املقربني يدرك بأحد مقامني
استقامة يف توبة وعمل بعلم فمن كان مقامه التوبة وحاله االستقامة رفع إىل شهادة احملبني ومن كان 

مقامه العلم وحاله العمل بعلمه حتقق بنعت اخلائفني ومها حاال العارف الدائم الوجد بقرب القائم 
ت وتصرفاته وآثاره حسنات وأفكاره وأذكاره بالشهادة حبضور الشهيد فأنفاسه وطرفاته صاحلا

مشاهدات فهو حاضر يف تصريفه متيقظ يف تقلبه وذا وصف العارف والدائم الوجد وحدثت عن بعض 
أحصيت من نعم اللّه : هذه الطائفة أنه دخل على بعض املنقطعني إىل اللّه تعاىل من أهل املراقبة فقال له
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حسبت أنفاسي يف اليوم : وكيف ذلك؟ قال: رين ألف نعمة، قلتتعاىل علي يف نوع واحد أربعة وعش
أن الطرفات ضعف ذلك ألن كل نفس طرفتان : والليلة فوجدا أربعة وعشرين ألف نفس، ويقال

ومسعت أن اللّه عز وجلّ أوحى إىل بعض األنبياء كيف تؤدي شكر نعميت عليك ويل يف كل شعرة 
: روي ذلك أيضاً عن علي عليه السالم: ا، وقال بعض العلماءنعمتان إن لينت أصلها وإن طمنت رأسه

     ليس 

وال يعرف مقدار مابقي من عمره إال نيب : شيء أعز من الكربيت األمحر إال ما بقي من عمر العبد، قال
  .أو صديق

نه إ: ال يعرف قدر ما بقي من عمره يف العزة إال من عرف ينبوع الكربيت األمحر فإنه يقال: وقال بعضهم
عيون تنبع يف الظلمات ال يعرفها إال األبدال والكربيت األمحر هو كيمياء الذهب الذي يعمل منه الذهب 
اخلالص واذا ألقى منه اليسري على كيمياء الذهب املستعمل ثبت على حاله وإال استحال وتغري بعد سنني 

ديث علي عليه السالم الذي وصف وال أعلم ذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الكربيت األمحر إال يف ح
هم يف أميت أعز من الكربيت األمحر وال ذكر : فيه األبدال فذكر عدم ونعمتهم وقال يف آخر وصفهم

الذهب اإلبريز إال يف حديث االبتالء، إن اللّه تعاىل جيرب عبده بالبالء كما جيرب أحدكم ذهبه بالنار 
  .رج أسود حمترقاً ومنهم من خيرج بني ذلكفمنهم من خيرج كالذهب اإلبريز ومنهم من خي

التاسع والعشرون الفصل   

  ذكر أهل المقامات من المقربين

  وتمييز أهل الغفلة المبعدين 

    

 "والَِّذين هم َألماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ": فإذا كان العبد يوصف ما ذكرنا كان كما قال اللّه تعاىل

عمر العبد أمانة اللّه تعاىل عنده :  وقال بعض العارفني33-32 املعارج"داِتِهم قَاِئمونَوالَّذين هم ِبشها"
يسأله عند موته، فإن كان فرط فيه ضيع أمانة اللّه تعاىل وترك عهده، وإن راعى أوقاته فلم خترج ساعة 

وأَوفُوا ": ا قال سبحانه وتعاىلإال يف طاعة اللّه حفظ أمانته ووىف بعهده فله الوفاء من اللّه على الوفاء، كم
:  أي يف تضييع العهد ويف ترك الوفاء وكما قال تعاىل40: البقرة"ِبعهدي أُوِف ِبعهِدكُم وِإياي فَارهبوِن

"هِمن اِهدلُوه شتيه وبر نٍة ِمنيلى بكَانَ ع نقام بشهادة أي شهد مقام اللّه تعاىل منه بالبيان ف17: هود"أفَم
اإليقان فليس هذا كمن زين له سوء عمله واتبع هواه فآثره على طاعة مواله بل هذا قائم بشهادته متبع 
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أولئك الذين يدعون يبتغون إىل ": لشهيده مستقيم على حمبة معبوده وكان كمن وصف يف قوله تعاىل
وإذَا ":قيقة اإلميان يف قوله تعاىل وكمن مدحه حب"رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته وخيافون عذابه

 أي به يثقون وإليه "وعلى رم يتوكلون" أي عالمته ودالئله 2:  األنفال"تِليت علَيِهم آياته زادتهم إمياناً
ينظرون وعليه يف كل حال يعتمدون ولديه من كل شيء يطمئنون وعنده دون كل شيء يوجدون مث قال 

 اآلية، وليس أهل احلقائق من 4: األنفال" هم الْمؤِمنونَ حقّاً لَهم درجات ِعند ربِهمأُولِئك": سبحانه
املتوكلني الذين مدحهم احلق باحلق وأعد هلم الدرجات العلى، والكرمي من الرزق كمن ذكره بعدهم 

م مع قوله ما جيادل يف آيات اللّه وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون جيادلونك يف احلق بعد ما تبني هل: فقال
إال الذين كفروا، فجعل حال هؤالء وصفاً مشبهاً ملقام أعدائه ملا بقي عليهم من أهوائهم وجعل مقام 

ومن يأِْتِه مؤِمناً قَد عِملَ الصاِلحاِت ": الصاحلني مبعىن من وصفهم يف اآلية حبقيقة زهدهم فقال تعاىل
 ملَه لىفَأُولِئكات الْعجرفهو العلي وأحباؤه األعلون وإمنا كانو أعلني ألن األعلى معهم وكنا 75 طه"الد 

حنن األدنني ألن الدنيا عندنا، قال اللّه سبحانه يف وصف من أعرض عن ذكره ومل يرد إال احلياة الدنيا إذا 
الً لقوة جهله وضعف يقينه فقال أمر احلبيب باإلعراض عنه ألنه طلب األدىن عاجالً أو سوف باملغفرة آج

فَأعِرض عن من تولّى عن ":  وقال169: االعراف"يأْخذُونَ عرض هذَا األدىن ويقُولُونَ سيغفَر لَنا": تعاىل
دقُوا ما عاهدوا ِرجالٌ ص": ، وقال يف وصف الصادقني املؤمنني29: النجم"ِذكِْرنا ولَم يِرد إالَّ احلَياة الدنيا

، 2: الصف"يا أيها الذَّين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما الَ تفْعلُونَ":  وقال يف نعت غريهم23: األحزاب"اللّه علَيه
كرب مقتاً عند اللّه فشتان بني من وصف بصدق العهد وبني من ذكر باخللف وعرض للمقت، وقال يف 

فخص أولياءه بترك 20: سبأ" عليِهم إبِليس ظَنه فَاتِبعوه إالَّ فَريقاً ِمن املُؤِمِننيولَقَد صدق": وصف طائفة
أتباعه وأدخل بعض املؤمنني يف تصديق ظنه واتباعه إال فريقاً فهم الصديقون والشهداء والصاحلون 

ن على الذين آمنوا وعلى وحسن أولئك رفيقاً وهم املتوكلون املؤمنون حقاً الذين قال إنه ليس له سلطا
رم يتوكلون وليس من باع ماله ونفسه حمبة ملواله كمن مل يسأله مواله دون نفسه لئال حيفيه فيخرج 

، إن 36: حممد"يؤِتكُم أُجوركُم والَ يسألْكُم أموالَكُم": ضغنه عليه كما قال لطائفة من املؤمنني
كم األحفاء االستقصاء أي سألكم سأل اجلملة كلها وأحب يسألكموها فيحفكم تبخلوا وخيرج أضغان

فلستم يف مكان سؤال إذ ال : منكم الزهد يف نفوسكم بعدها؛ واألضغان مجع ضغن وهو احلقد تقول
يكون البخيل زاهداً ألن أول الزهد اجلود، فمن مل جيد مل يزهد ومن مل يزهد يف الدنيا مل حيبه املوىل ألنه 

د ملا ال حيب فلم يعامل مواله بأخالقه ومل يوافقه يف مرضاته فباعده وحجبه عن حمب ملا يبغض ومري
، وكما قال 67: األنفال"تريدونَ عرض الدنيا واللّه يريد اآلِخرةَ": مشاهدة أوصافه كما قال تعاىل

نيا وال تقدر أن تصف املبلغ عن املآل إذا أردت أن حيبك اللّه فازهد يف الد: الرسول صلى اهللا عليه وسلم
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    حشو قلوب هذه 

الطائفة من املؤمنني الذين وصفهم املؤمن أن لو سأهلم أمواهلم ظهرت عليهم أضغام ألم من اللّه يف 
اغترار مبا ألبسهم من اإلظهار فإذا جاء أجلهم فإن اللّه كان بعباده بصرياً إال أن اللّه تعاىل ال يسأل من 

لم أنه يسارع إليه جبملة ما سأله ألنه كرمي جواد ال يكرب عنده شيء إن سأل سأل حيبه إكراماً له ممن يع
الكلية وهو املال والنفس إال أنه ال يسأل إال من خلقه خبلق من أخالقه فمىت مل يكن على العبد سواه 

للعبد شيء سأله حمبوبه كل شيء ومىت عظم يف قلبه العرض الفاين وهو ضغني مل يسأله شيء فإذا مل يبق 
يف نفسه نفساً وال من ماله ملكاً كان اجلواد عوضاً له من ماله وكان اجلبار عوضاً له من نفسه إال أن اللّه 

سبحانه مل يذكر إياه يف العوض من النفس وذكر اجلنة يف البدل عن املال لئال يدخل حتت حكم وهو 
وهو الدليل وذكر خلقه وهو إليه احلاكم وكيال ينضم إىل عوض فيكون شفعاً وهو الفرد فأخفى نفسه 

  .السبيل فهذا فهم أوليائه عنه

وهذه عالمة احملبة اخلالصة اليت الشرك فيها لسواه وال دخل عليها من غريه إياه وال يصلح أيضاً أن 
يكشف عن وصف هؤالء احملبني ألن حاهلم جيلّ عن الوصف ومقامهم جياوز علوم العقل والوقت، إال أن 

: وبقوله17: الزخرف"وفيها ما تشتهيِه األنفُس وتلَذُّ اَألعين": كم ذلك بقوله عز وجلّاللّه تعاىل أح

"المس هلْقُوني موي مهتِحيونَ":  مع قوله44: األحزاب"تعدا تا مفيه لَكُمحيٍم" "وغَفُوٍر ر الً ِمنزن" 

، وأحكم ذلك بقوله 89-88: الواقعة" ِمن الْمقَربني فَروح ورحيانٌفَأَما ِإنْ كَانَ":  وقوله32-31فصلت
هم درجات ِعند اللّه واللّه بصريٌ  ِبما ": وبقوله تعاىل127:  األنعام"وهو وِليهم ِبما كَانوا يعملُونَ": تعاىل

: حلب ومدح ألهل الدرجات والقرب بقوله ففيه وصف ألهل الواليات وا163: آل عمران"يعملُونَ

وليهم مبا كانوا يعملون مبا توالهم به قرم منه : بصري مبا يعملون أي لذلك جعلهم درجات عنده، ولقوله
وفيه أيضاً ذم املنافقني على القراءة األخرى واللّه بصري مبا تعلمون فقد أبصر أعمالكم أنتم فلم جيعلكم 

فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأنزلَ السِكينة علَيِهم وأثَابهم ": كأعماهلم فهذا كما قالمثلهم إذ مل تكن أعمالكم 
 "واللّه يعلَم ما ِفي قُلُوِبكُم وكَانَ اللّه عليماً حليماً":  مث قال يف وصف قلوبنا18: الفتح"فَتحاً قَريباً 

إن يعلم اللّه يف قلوبكم ": س زل سوى بني هؤالء وهؤالءلي:  مث قال يف فصل من القول15:األحزاب
ولَو عِلم اللّه فيِهم خيراً ":  مث قال يف ضد أولئك كالماً فاصالً ملفصل مفسر للمجمل"خرياً يؤتكم خرياً

ال هلم منه نصيب ألنه  أي ليس هلم فيه شيء و23 األنفال"ألسمعهم ولَو أسمعهم لَتولَّوا وهم معِرضونَ
مل جيعل عندهم مكاناً خلري فيوجد فيه خرياً فكان هذا فصل اخلطاب وبالغاً ألويل األلباب شهد هلم بذلك 

  .13: الرعد"أفَلَم ييأَِس الّذين آمنوا أنْ لَو يشاُء اللّه لَهدى الناس جِميعاً": إذ قال
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و منهم جماهدة فيه أبداً ألن اللّه تعاىل ال يهدي من يضلّ وقيل فأيس املؤمنون من هداية هؤالء فلم يرج
ييأس لغة مبعىن يعلم أي فقد علموا مما أعلمهم اللّه تعاىل، ويشهد هلذا املعىن احلرف اآلخر ألنه مبعناه أفلم 

كذلك قال يتبني الذين آمنوا فبني هلم مبا بني املبني فسلموا له وأقبلوا عليه وأعرضوا عنهم فسلموا منهم ف
، فيتبعون ما تشابه 118: البقرة"تشابهت قُلُوبهم": الويل احلميد، وكذلك توىل بعض الظاملني بعضاً وقال

منه فكم بني من ثبت قلبه فرسخ العلم فيه وبني من أزاغه فمال إىل فتنة التأويل يبتغيه وشتان بني من 
ه فهذه مقامات املبعدين كما تلك مقامات املقربني تواله بنفسه إذ صلح له وبني من والّه إذا أعرض عن

فقد دخلوا حتت حكمني مل خيرجوا منهما أعالهم دخل حتت فضله وأدناهم مل خيرج من عدله وقد أمجل 
 وقال يف ذكر 45: الروم"ِليجِزي الَّذين آمنوا وعِملوا الصاِلحاِت من فضله": سبحانه وصفهم بقوله

، بالقسط فخص أولياءه بالفضل وعم 4: يونس" الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت بالِقسطِليجِزي": العموم
خلقه بالعدل، فكم من قلب ال يشهد إال اللّه وال يسمع إال منه وال إليه واللّه هو األغلب على مهه 

يطمع إال فيهم وال ينظر إال واألقرب إىل قلبه وبني قلب حشوه اخللق ومهه الرزق ال ينظر إال إليهم وال 
هم اخللق أغلب شيء عليه واخللق أقرب شيء إليه، فهذا من املبعدين م ألن البعد صفتهم وظهور النفس 

عليه وحتكم سلطاا فيه مكان البعد الذي يوجد البعد معه واألول من املقربني به ألن القرب صفته 
يوجد القرب عنده فذلك من السابقني إىل ربه وخنوس نفسه عنه وتسخريها له مكان القرب الذي 

 "فَال تدع مع اللّه إلَهاً آخر فَتكُونَ ِمن الْمعذَّبني": واملبعد مثبط بنفسه عن ربه وقد قال تعاىل

، فالبعد حجاب واملبعد يف عذاب والقرب نعيم واملقرب على مزيد، أمل تسمع قوله تعاىل 213:الشعراء
، مث إم لصالوا جلحيم وقال 15: املطففني"كَالَّ إنهم عن ربِهم يومئٍذ ملَحجوبونَ": بيف تعذيب احملجو
 روح 89-88: الواقعة"فَروح وريحانٌ وجنةُ نِعيٍم" "فَأَما إنْ كَانَ ِمن املُقَربني ": يف ترويح املقربني

  : عم وقال املروح بالقرب احمليا باحلضوربقريب ورحيان من حبيب وجنة نعيم بقرب من

 غبت فالدنيا على محابس وإن  فروحي وريحاني إذا كنت حاضراً

 ففيمن ليت شعري أنافس عليك  لم أنافس في هواك ولم أغر إذا

  : وقال املكروب بالبعد املغصص بالفقد

 ينفعه طب األطباء فليس  فكيف يصنع من أقصاه مالكه

 يصنع من قد غص بالماء فكيف  لماء غصتهمن غص داوى بشرب ا

    

وشتان بني عبد منقطع إىل ربه خيدمه وآخر منقطع خلدمة اخللق يعبدهم وكم بني عبد منقطع عن الناس 
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وبني عبد موصول به الوسواس وشتان بني عبد منقطع بالشوق إىل املوىل وبني عبد منقطع باهلوى معانق 
سىن وأضدادها مقامات املبعدين بالسوء فإذا كان العبد على وصف من للدنيا فهذه مقامات املقربني باحل

احلقيقة ويف مقام من التقوى استحق الثناء من مواله لتحققه بالوصف ونال القرب من القريب لتبعده عن 
حظوظ النفس، ويف حسن الثناء من العظيم األعظم غاية الطالبني واية رغبة الراغبني وال يكون ذلك إال 

يائه املتقني وحزبه املفلحني وعباده الصاحلني وهم أهل القلوب السليمة الطاهرة وذوو اجلوارح ألول
اخلاشعة الذاكرة وأولو األلباب الراجحة الفاخرة وهم ثالث طبقات من مقريب أصحاب اليمني؛ أهل 

أوليائه املقربني العلم باللّه تعاىل، وأهل احلب للّه تعاىل، وأهل اخلوف من اللّه تعاىل فهؤالء خصوص 
استحضرهم فحضروا واستحفظهم العلم فحفظوا واستشهدهم عليه فشهدوا فهم األدلة منه عليه وهو 

دليلهم إليه وهم جامعو العباد به وهو جامعهم عنده لديه أبدال األنبياء والربانيون من العلماء أئمة املتقني 
ب املستبني وهداهم إليه الطريق املستقيم عليه وأركان الدين أو القوة والتمكني الذين كشف هلم الكتا

وهم املنظور إىل قلوم كفاحاً واملقصودون باملزيد والتحف مساًء وصباحاً ومن سواهم من عموم 
املؤمنني من القراء والعباد وأهل ااهدة والزهد واألوراد قد أعطاهم الواليات وفرقهم يف األعمال 

يناً لقلوم ا وطمأنينة منهم إليها لئال تدخل عليهم الشبهات والسياحات وأظهر هلم اآليات تسك
فيهلكوا وال جتذم الشهوات فريجعوا فشغلوا باإلظهار عن الظاهر وحجبوا بالظواهر عن الباطن 

واغتبطوا باحلجاب وسكنوا إىل األسباب وعكفوا على املقامات واستتروا بامللكوت واآليات فهم مغبوطو 
الدنيا وهم مرحومو األحياء من أهل األعلى ألن قرم بعد عند املقربني وكشفهم األموات من أهل 

حجب عند املشاهدين وعطاءهم رد عند املواجهني إال أن اللّه تعاىل نظر إليهم ملا نظروا لنفوسهم حكمة 
ن ورمحة منه هلم فسكنهم يف حاهلم ورضاهم مبقامهم كيال تشتت قلوم وال تتحري عقوهلم والسابقو

األولون هم الوجهة العليا واملتمسكون بالعروة الوثقى نظروا إليه سبحانه وتعاىل به فنظر إليهم منه فهم 
 اليرجعون إىل مال وال ينظرون إىل حال "ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة اللّه": كما وصفهم

صفوا يف الكتب السالفة، قال حيبهم وحيبون رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي ربه فهم كما و
هم الذين نطق م : ياروح اللّه صف لنا أولياء اللّه الذين الخوف عليهم وال هم حيزنون فقال: احلواريون

الكتاب وبه نطقوا وم علم الكتاب وبه علموا وم قام الكتاب وبه قاموا نظروا إىل باطن الدنيا حني 
نيا حني عاين الناس عاجلها فأماتوا منها ماخشوا أن مييتهم وتركوا نظر الناس إىل ظاهرها وعاينوا أجل الد

منها ما علموا أن سيتركهم فصار دركهم منها فواتاً وفرحهم ا حرماناً ما عارضهم منها رفضوه وما 
أشرف هلم بغري احلق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فلم جيددوها وخربت فيما بينهم فلم يعمروها وماتت 

لم حييوها قدموها فبنوا ا آخرهم أحيوا ذكر املوت وأماتوا ذكر احلياة حيبون اللّه وحيبون يف صدورهم ف
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ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به هلم خرب عجيب وعندهم أعجب اخلرب العجيب، وقال عز وجلّ يف 
فظوا من كتاب اللّه وكانوا حديثاً والربانيون واألحبار مبا استح50: املائدة"ومن أَحسن ِمن اللّه": وصفهم

 آل "شِهد اللّه أَنه ال إله إالّ هو والْمالِئكَةُ وأُولُوا الِْعلِْم قَاِئماً بالِْقسِط": عليه شهداء وقال تعاىل
:  وفيها مقرأ غريب مبعىن اجلمع للشهداء وكأنه جعل وصفاً ملا تقدم من ذكرهم يف قوله تعاىل18:عمران

 شهد اللّه أنه 17: آل عمران"والْمستغِفرين ِباألسحار": ، إىل قوله17: آل عمران"الصاِدقنيالصاِبرين و"
، فهذا وصف 43 الرعد" كَفَى ِباللِّه شهيداً بيين وبينكُم ومن ِعنده ِعلْم الِكتاِب": ال إله إال هو وقال

 هذه املقامات السبعة من املراقبة واملشاهدة حاالن يزيد على كل وصف ويستغرق نعت الواصفني وجيمع
عن مقامني مدار املقامات كلها عليهما ومستخرج املزيد من الكرامات منهما؛ فأحدمها اخلوف عن مقام 

    العلم واحلال الثاين الرجاء عن مقام العمل، فمن كان مقامه العلم باللّه 

: ه تعاىل كانت حاله املعاملة له، أمل تسمع إىل قوله تعاىلكان حاله اخلوف منه ومن كان مقامه الرجاء للّ

فَمن كَانَ يرجو ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً صاِلحاً والَ ":  وقوله28: فاطر"إنما يخشى اللّه مِِِن ِعباِْدِه العلَماُء"
  .110 الكهف"يشِرك ِبِعبادة ربِه أَحداً

ون الثالثالفصل   

  كتاب ذكر تفصيل الخواطر ألهل القلوب

  وصفة القلب وتمثيله باألنوار والجواهر 

 أي ألقي فيها 8-7: الشمس"فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها" "ونفٍْس وما سواها": قال اللّه سبحانه وتعاىل
فَطَوعت لَه ": وقال16: ق"م ما توسِوس به نفْسهولَقَد خلَقْنا اإلنسانَ ونعلَ": وقذف فيها، وقال عز وجلّ

لَهلَ أِخيِه فَقَتقَت هفْساِس":  وقال تعاىل30: املائدة"نناِس الْخوسالْو رش إنَّ ":  اآلية، وقال4: الناس"ِمن
بوا ِحزعدما ياًِ إنودع ِخذُوهفَات ودع طَانَ لَكُميالشطَانُ ":  وقال تعاىل6: فاطر"هيالش ِهملَيذَ عوحتِاس

 268: البقرة"الْشيطَانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بالْفَحشاِء":  وقال عز وجل19ّ: اادلة"فَأَنساهم ِذكْر اللّه

الْ": وقال سبحانه خمرباً عن العدو اطَكِصر منَّ لَهدَألقْعِقيمتس16: األعراف"م " نيب ِمن مهنآلِتي ثُم
ديِهمإىل آخر اآلية، وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الشيطان قعد البن آدم 17: األعراف"أي 

أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم مث قعد له بطريق : بأطرقه فقعد له بطريق اإلسالم فقال
أجتاهد وهو جهد :  أاجر فتذر أرضك ومساءك فعصاه فهاجر مث قعد له بطريق اجلهاد فقال:اهلجرة فقال

: النفس واملال فتقاتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك فعصاه فجاهد، قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
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و ":  قالمن فعل ذلك فمات كان حقاً على اللّه تعاىل أن يدخله اجلنة وقد أخرب اللّه تعاىل عنه أنه
  . إىل آخر اآلية119: النساء"ُألِضلَّنهم وُألمنينهم وألمرنهم

يارسول اللّه حال الشيطان بيين وبني صاليت وقراءيت فقال ذلك : وروينا أن عثمان بن أيب العاص قال
 ذلك فأذهبه اللّه ففعلت: الشيطان يقال له خرتب إذا أحسسته فتعوذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثالثاً قال

أن للوضوء شيطاناً يقال له الوهلان فاستعيذوا باللَّه منه، وقد روينا أن الشيطان : تعاىل عين، ويف اخلرب
وأنت يا رسول : ما منكم من أحد إال وله شيطان قالوا: جيري من ابن آدم جمرى الدم واحلديث املشهور

وقد روينا من طريق : عليه فأسلم، وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنهوأنا، إال أن اللَّه تعاىل أعانين : قال: اللَّه
مسند يف القلب ملتان؛ ملة من امللك إيعاد باخلري وتصديق باحلق وملة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب باحلق 

 وهم مها مهان جيوالن يف القلب هم من اللَّه تعاىل: وي عن اخلري، وروينا عن احلسن رمحه اللَّه أنه قال
من عدوه فرحم اللَّه عبداً وقف عند مهه فما كان اللَّه أمضاه وما كان عدوه جياهد، وقال جماهد يف قوله 

هو منبسط على قلب اإلنسان، فإذا ذكر اللَّه تعاىل :  قال4:  الناس"ِمن شر الوسواسِِ اخلَناس ": تعاىل
مة الوسواس حمله يف الرجل يف فؤاده وعينيه وحمله يف خنس وانقبض وإذا غفل انبسط على قلبه وقال عكر

شكوت إىل العالء بن : املرأة يف عينيها إذا أقبلت ويف عجيزا إذا أدبرت، وقال جرير بن عبدة العدوي
إمنا مثل ذلك مثل النقب الذي متر به اللصوص فإن كان فيه : زياد ما أجد يف صدري من الوسوسة فقال

 وتركوه، وقد روى أبو صاحل عن أيب هريرة عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم شيء عاجلوه وإال مضوا
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت يف قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل وإن عاد زيد فيها : ، قال

:  املطففني"انوا يكِسبونَكَالَّ بلْ رانَ علَى قُلُوِبِهم ما كَ": حىت تعلو قلبه فهو الران الذي ذكره اللَّه تعاىل

14.  

    

إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت يف قلبه : مسعت ميمون بن مهران يقول: وروينا عن جعفر بن برقان قال
بذلك نكتة سوداء فإن تاب حميت من قلبه فترى قلب املؤمن جملواً مثل املرآة ما يأتيه الشيطان من ناحية 

ذنوب كلما أذنب نكت يف قلبه نكتة سوداء فال يزال ينكت يف قلبه إال أبصره، وأما الذي يتتابع يف ال
حىت يسود قلبه فال يبصر الشيطان من حيث يأتيه وقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قلب 

  .املؤمن أجرد فيه سراج يزهر يف تقسيمه القلوب

ة عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه روينا عن أيب سعيد اخلدري وأيب كبشة األمناري وبعضه أيضاً عن حذيف
القلوب أربعة، قلب فيه سراج يزهر فذلك قلب املؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب : وسلم قال

الكافر، وقلب أغلف مربوط على غالفه فذلك قلب املنافق وقلب مصفح فيه إميان ونفاق فمثل اإلميان فيه 
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ثل القرحة ميدها القيح والصديد، فأي املدتني غلبت عليه مثل البقلة ميدها املاء الطيب ومثل النفاق فيه كم
 50: املائدة"ومن أَحسن ِمن اللَّه": غلبت عليه ذهبت به، وقال اللَّه تعاىل: حكم له ا، ويف لفظ بعضهم

 201: األعراف"م مبِصرونَإنَّ الَّذين اتقُوا إذَا مسهم طَاِئف ِمن الشيطَاِن تذَكَّروا فإذَا ه": وقال تعاىل

فأخرب أن جالء القلوب الذكر به يبصر القلب وأن باب الذكر التقوى به يذكر العبد، فالتقوى باب 
اآلخرة كما أن اهلوى باب الدنيا، وأمر اللَّه تعاىل بالذكر وأخرب أنه مفتاح التقوى ألنه سبب االتقاء وهو 

 وأخرب أنه أظهر البيان 171: األعراف"وا ما فيِه لَعلَّكُم تتقُونَ واذْكُر": االجتناب والورع فقال تعاىل
يا أَيها اإلنسانَ ما ":  وقال تعاىل187: البقرة"كَذَِلك يبين اللَّه آيِاِتِه لِلناِس لَعلَّهم يتقونَ": للتقوى يف قوله

لَقَد خلَقنا اْإلنسانَ يف ":  وقال تعاىل7-6:  االنفطار"سواك فَعدلَكالَّذي خلَقَك فَ" "غَرك ِبربك الكَرِمي
 فمن السواء 49: الذاريات"وِمن كُلِّ شيء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم تَذَكَّرونَ":  وقال4: التني"أَحسِن تقوٍمي

  .حواس اجلسم والقلبوالتعديل واالزدواج والتقومي أدوات الظاهر وأعراض الباطن وهي 

    

فأدوات اجلسم هي الصفات الظاهرة وأعراض القلب هي املعاين الباطنة قد عدهلا اللَّه تعاىل حبكمته 
وسواها على مشيئته وقومها إتقاناً بصنعته وأحكاماً بصنعه، أوهلا النفس والروح ومها مكانان للقاء العدو 

منها غرضان متمكنان يف مكانني ومها العقل واهلوى عن وامللك ومها شخصان ملقيان للفجور والتقوى، و
حكمني يف مشيئة حاكم ومها التوفيق واإلغواء، ومنها نوران ساطعان يف القلب عن ختصيص من رمحة 

راحم ومها العلم واإلميان، فهذه أدوات القلب وحواسه ومعانيه الغائبة وآالته، والقلب يف وسط هذه 
 تؤدي إليه أو كاملرآة الوة وهذه اآللة حوله تظهر فرياها ويقدح فيه األدوات كامللك، وهذه جنوده

هي حدود القلب وقوادحه من ورائها خزائن : فيجدها، فتفصيل ذلك على اإلجياز أن مجل اخلواطر ستة
الغيب وملكوت القدرة وهي جنود اللَّه تعاىل عتيدة وسلطان منه مبني والقلب خزانة من خزائن امللكوت 

ودعه مقلبه من لطائف الرغبوت والرهبوت وشعشع فيه من أنوار العظمة واجلربوت ما شاء ألهل قد أ
الرفيق األعلى وذوي امللكوت األدىن فأول التفصيل خاطر النفس وخاطر العدو وهذان ال يعدمهما عموم 

روح وخاطر امللك املؤمنني ومها مذمومان حمكوم هلما بالسوء ال يردان إال باهلوى وضد العلم وخاطر ال
وهذان ال يعدمهما خصوص املؤمنني ومها حممودان ال يردان إال حبق ومبا دل عليه العلم وخاطر العقل 

وهومتوسط بني هذه األربعة يصلح للمذمومني فيكون حجة على العبد ملكان متييز العقل وتقسيم املعقول 
يه من حيث ال يعقل وال إجبار ويصلح ألن العبد يدخل يف هواه بشهوة جعلت له واختيار ال يعسر عل

أيضاً للمحمودين فيكون شاهداً للملك ومؤيداً خلاطر الروح ويثاب العبد يف حسن النية وصدق املقصد 
وإمنا كان خاطر العقل تارة مع النفس والعدو وتارة مع الروح وامللك حكمة من اللَّه تعاىل لصنعته وإتقاناً 
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الشر بوجود معقول وصحة شهود ومتييز فيكون عاقبة ذلك من اجلزاء لصنعه ليدخل العبد يف اخلري و
والعقاب عائداً له وعليه إذ قد جعل سبحانه هذا اجلسم مكاناً جلريان أحكامه وحمالً لنفاذ مشيئته يف مباين 

حكمته كذلك جعل العقل مطية للخري والشر جيري معهما يف خزانة اجلسم إذ كان مكاناً للتكليف 
لتصريف وسبباً للتعريف العائد من معاين ذلك على صورة العبد من لذة النعيم أو عذاب أليم وموضعاً ل

فلم يكن العقل غائباً فيكون العبد عن العقل ذاهباً ومل تكن الشهوة عازبة فتكون النفس مفقودة إذ يف 
 النفس مكان ذلك تضعيف حلجة اللَّه تعاىل عليه ووهن لربهانه ألن العقل شاهد احلجة والشهوة يف

البلوى والنية يف القلب طريق اجلجة وذلك أصل سبب عود جزاء األمر والنهي فالعقل مطبوع على 
التمييز جمبول على التحسني والتقبيح والنفس جمبولة على الشهوة مطبوعة على األمر باهلوى وهذا 

ا من ويل األسباب، كما نصيبهما من عطائه وهداه هلما إىل رشاده وإغوائه وخطهما من الكتاب وقسمهم
 "أعطى كل شيء خلقه مث هدى": قال تعاىل يف أحكام ما ذكرناه تكملة ملا أخربنا عما سبق يف علمه

ِكتب علَيِه أَنه من توالّه فَأَنه ":  وقال تعاىل37: األعراف"أٌُوِلئَك ينالُهم نصيبَهم ِمن الِْكتاِب": وقال تعاىل
 واخلاطر السادس هو خاطر اليقني وهو روح اإلميان ومزيد العلم 4: احلج"ه ويهديِه إىل عذَاِب السعِيريِضلُّ

يردان إليه ويصدران عنه وهذا اخلاطر خمصوص خبصوص ال جيده إال املوقنون وهم الشهداء والصديقون ال 
تار وإن لطفت أدلته وبطن وجه يرد إال حبق وإن خفي وروده ودق واليقدح إال بعلم اختيار ملراد خم

االستدالل به ولكن ليس خيفى هذا إال اخلاطر على مقصود به ومراد له وهم الذين وصفهم اللَّه تعاىل 
  .بالذكرى

    

:  ق"إنَّ ِفي ذَِلك لَِذكْرى ِلمن كَاَنَ لَه قَلْب": ورد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إليهم الفتيا فقال سبحانه

ما حاك يف صدرك فدعه واإلمث : توىل اللَّه حفظ قلبه،وقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم، أي من 37
حواز القلوب يعين ما يؤثر فيها فيحزها لرقتها وصفائها ولينها ولطفها وقال للرجل الذي سأله عن الرب 

 يعلمون معاين التأويل واإلمث ومها أصال أعمال اخلري والشر استفت قلبك وان أفتاك املفتون أي أن املتقني
والرخصة عن علمهم العالنية وأنت على علم فوقهم مطالب بالتحقيق والعزمية عن علمك السر وأهل 

الظاهر أيضاً يعلمون حكم اللَّه تعاىل الظاهر عن علم اللسان الظاهر الذي هو حجة على أهل العلم 
 اللَّه تعاىل الباطن عن علم القلب الباطن الذي الظاهر وقلبك فقيه منور باإلميان تنظر به أو ينطق به حكم

هوحقيقة اإلميان ومنفعته ألهل العلم الباطن وال يصلح أن يرد رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم سائالً إال 
إىل فقيه فلوال أن علم القلب هو حقيقة الفقه ما رد صاحبه من فتا أهل الظاهر إليه وال حكم على املفتني 

علم القلب هو علم العلم إذ جعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم قاضياً على املفتني باحلكم به فقد صار 
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الرب ما اطمأن إليه القلب : وصار عامل الباطن هوعامل العلماء إذ مل يسعه تقليد العلماء، ويف احلديث اآلخر
نة مبزيد وسكنت إليه النفس وإن أفتوك وأفتوك فهذا وصف قلب مكاشف بالذكر ونعت نفس ساك

: السكينة والرب كما وصف من قلوب املؤمنني يف صريح الكالم ويف دليل اخلطاب،فأما صرحيه فقوله تعاىل

هو الَّذي ":  وقوله تعاىل28: الرعد"الَّذين آمنوا وتطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَّه أَالَ ِبِذكِْر اللَّه تطْمِئنُ القُلُوب"
لَ السزمأَنِإميِا عاناً موا إمياددلِِيز ِمننيةَ يف قُلُوِب الْمؤوأما دليل الكالم الذي يشهد بالتدبر 4: الفتح"كين 

كَاَنت أَعينهم ِفي ِغطَاٍء عن ِذكِْري وكَانوا الَيستطيعونَ ": فقوله تعاىل يف وصف قلوب أعدائه احملجوبني
 ففي تدبر معناه أن أولياءه 35: النجم"أِعنده ِعلْم الغيب فَهو يرى":  ومثله101: الكهف"سمعاً

 مثَلُ الفَريقَيِن "املستجيبني له سامعون منه مكاشفون بذكره ناظرون إىل غيبه، وقال تعايل يف مثله 
ماألصى ومم الضال24: هود"كَاألع ني عن سواء  هذا فريق املتبعني للسبل املتفرقة عن سواء السبيل

ما ":  هو فريق املهتدين املتبعني للصراط املستقيم، وقال تعاىل24: هود"و البِصِري والسميِع"الصراط، 
 أو ألقي السمع وهو شهيد إن كان اللَّه يريد أن 20: هود"كَانوا يستِطعون السمع وما كَانوا يبِصرون

وسلم يف جممل صفة القلب التقوى ههنا وأشار إىل القلب وقال يغويكم هو ربكم وقال صلى اهللا عليه 
لَو نشاُء أَصبناهم ِبذُنوِبِهم ونطْبع على قُلُوِبِهم فَهم ": اللَّه سبحانه وتعاىل يف ذكر القلوب املقفلة بالذنوب

 108: املائدة"ا اللّه واسمعواواتقُو":  وقال تعاىل يف فض طابعها بالتقوى100: األعراف"الَ يسمعونَ

إذا أراد اللَّه بعبد خرياً جعل اللَّه زاجراً من نفسه :  ويف اخلرب282:  البقرة"اتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه"و
  .من كان له من قلبه واعظ كان عليه من اللَّه حافظ: وواعظاً من قلبه، ويف اخلرب اآلخر

    

 قال مسعناه من قلوبنا 193: آل عمران"ربنا إننا سِمعنا مناِدياً يناِدي لإلمياِن":ه تعاىلوروينا يف تفسري قول
 عن قَلوم، وقال اللَّه تعاىل يف التوبة 44: فصلت"أُولِئك ينادونَ ِمن مكاٍن بعيٍد": وقال يف ضده ألعدائه
، ومبعناه ومهوا مبا مل ينالوا فإن 4: التحرمي" فَقَد صغت قُلُوبكُماإنْ تتوبا إىل اللَّه": من ميل القلوب ومهها

فَإنها الَ تعمى األبصار ولَِكن تعمى القُلوب الْيت يف ": يتوبوا يك خرياً هلم، وقال يف حتقيق العمى للقلب
زاجر يف ظاهر وسائر ما  فأهل القلوب يتعظون بال واعظ من خلق ويزدجرون بال 46: احلج"الصدور

ذكرناه من اخلواطر ال تعدمه املؤمنون والقلب خزانة اللَّه تعاىل من خزائن الغيب وهذه املعاين جنود اللّه 
تعاىل مقيمة حول القلب خيفي منها ما يشاء ويظهر ويبدي منها ما يريد ويعيد ويبسط القلب مبا يشاء 

يه ثالثة معان مل تفارقه خواطر اليقني، ولكن يضعف منها ويقبضه فيما شاء عنها وكل قلب اجتمع ف
اخلاطر وخيفي لضعف املعاين ودقتها ويقوي اليقني ويظهر بقوا ألن هذه الثالثة مكان اليقني أحدها 

اإلميان وموضعه من اليقني مكان حجر النار والثاين العلم ومكانه موضع الزناد والثالث العقل وهو مكان 
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هذه األسباب قدح خاطر اليقني يف القلب، ومثل القلب يف قوته بقوة مدده ويف احلراق فإذا اجتمعت 
صفائه جبودة عدده مثل املصباح يف القنديل إىل مكان العقل منه والزيت موضع العلم به وهو روح 

 املصباح ومبدده يكون ظهور اليقني والفتيلة مكان اإلميان منه وهي أصله وقوامه الذي يظهر ا، فعلى قدر

قوة الفتيلة وجودة جوهرها يقوى اليقني وهو مثل اإلميان يف قوته بالورع وكماله باخلوف وعلى مقدار 
صفاء الزيت ورقته واتساعه تضيء النار اليت هو اليقني وهو مثل العلم يف مدد الزهد وفقد اهلوي فصار 

فَاعلَم أَنه الَ إله إال ":  اللَّه تعاىلالعلم مكاناً للتوحيد فتمكن املوحد يف التوحيد على قدر املكان، وقد قال
 فقدم العلم علي 14: هود"فَاعلَموا أَنما أُنِزلَ ِبِعلِْم اللَّه وأنْ الَ إلَه إالَ هو":  وقال تعاىل19: حممد"اللَّه

ه يرى يف علوه ما التوحيد فصار أوله فكلما اتسع القلب بالعلم باللَّه وزهد يف الدنيا ازداد إمياناً وعال ألن
ال يراه غريه ويعلم يف اتساعه ما ال يعلمه سواه فيكرب املؤمن فيكون ذلك مزيد إميانه وقوته مث يشهد كل 

ما آمن به فيكون بذلك قوة نفسه وسعة مشاهدته وكلما قصر علم القلب باللَّه تعاىل ومبعاين صفاته 
به من وراء حجاب ملا غلب عليه من حب األسباب وأحكام ملكوته قلّ إميان هذا العبد مث أشهد ما آمن 

ومسع الكالم من خلف ستر لعجزه عن املسارعة إىل الرب فيضعف بذلك إميانه ويتخيل مشاهدته وال 
يتحقق فليس من علم من صفات اللَّه سبحانه وتعاىل وقدرة آياته مائة ألف معىن مث شهدها كلها من 

 مث شهدها من بعد عن حجاب ومها مؤمنات معاً لكن قرب عن كشف مثل من علم منها عشرة معاٍن
بني إمياما يف القرب والعلّو والزيادة والنقصان كما بني العشرة إىل مائة ألف فيكون إميان قلب املسلم 

معشار معشار عشر إميان قلب املوقن واملعشار هو عشر العشر جزء من مائة جزء ويكون إميان قلب 
  .الزيادة على العشر والنقصان من مائة ألف على قدر قسمهاملؤمن فيما بني ذلك من 

    

إن عندي فالناً فقد حصل لك علم زنه عنده غري زن هذا العلم : ومثل ذلك فيما نعقله مثل رجل قال لك
غري يقني ألنه جيوز أن يكون قد اشتبه عليه أو يكون قد كان عنده مث خرج وليس هو اآلن عنده وهذا 

هو على علم خرب ال خرب، مث إنك تأيت إيلّ فتسمع كالمه من وراء حجاب فقد علمت مثل إميان املسلم 
اآلن أنه عندي ألنك مسعت كالمه واستدللت به على كونه، إال أن هذا العلم أيضاً غري حتقيق ألن 

مل يكن عندي وإمنا كان ذلك غريه أشبه : األصوات تشتبه واألجرام تتقارب، و لو قلت لك بعد ذلك
تشككت فيه الحتمال ذلك ومل يكن عندك يقني عني تدفع به قويل وال شهادة نظر تنكر ا علي صوته 

وهذا مثل إلميان عموم املؤمنني فهو إميان خرب لعمري وفيه يقني استدالل ممتزج بظنه إال أنه غري مشاهدة 
نك تدخل إىل اآلن بعد أن العارفني ألنه قد يدخل عليهم التخييل والتشبيه فال يدفعونه بشهادة يقني مث إ

قيل لك هو عندي أو بعد أن مسعت كالمه فتشهده جالساً ال حجاب بينك وبينه، فهذا هو يقني املعرفة 
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وهذه شهادة املوقن وعندها انتفى كل شك وحتقق خرب العلم وهذا مثل لعلم إميان املوقنني الذي قد 
ومن مساع الكالم املشتبه من وراء حجاب واسم اندرج فيه إميان عموم املؤمنني من علم اخلرب احملتمل 

اإلميان واقع على مجيعهم ولكن األول علم أنه عندي مبا قيل له فصدق والثاين علم مبا مسع فاستدل ومل 
يشهد فيقطع والثالث هو الذي عاين فقطع وقد شهد له الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملزيد فقال رسول 

وليس املخرب كاملعاين، ومثل هذا أيضاً أن ترى :  ليس اخلرب كاملعاينة وقال:اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
الشيء بالنهار فتعرفه معرفة عني وتعرف مكانه بنظر ال ختطئه مث إنك حتتاج إليه ليالً فلست تعرف مكانه 

أنه رأي عني وإمنا تقصده مبعرفة استدالل عليه وحبسن ظن أنه موجود على حاله أو يعرف بشيء معهود 
ال يتحول، وكذلك األدلة هي الغائبات وسقوطها مع املشاهدات ومبعناها رؤية الشيء بنور القمر فإنه 

يشبح ويلوح املشكالت ورؤيته يف ضياء الشمس فإا تكشف األمر على ما هو به، فهذا مثل نور اليقني 
يف االسم واملعىن مثل صالة إىل نور اإلميان ومثل رابع يف تفاوت املؤمنني يف حقيقة الكمال ودخوهلم 

رباعية أقيمت فجاء رجل فأدرك تكبرية اإلحرام مث جاء آخر فأدرك الركوع مث جاء آخر فأدرك الركعة 
الثانية مث جاء ثالث فأدرك الركعة الثالثة مث جاء رجل رابع فأدرك الركعة اآلخرة فكلهم قد صلوا 

من أدرك من الصالة ركعة فقد أدرك :  عليه وسلموأدركوا الصالة يف مجاعة ونال فضلها لقوله صلى اهللا
الصالة، ولكن ليس من أدرك الركعة األوىل يف كمال الصالة وإدراك حقيقتها كمن أدرك الثالثة والرابعة 

وال يكون أيضاً من أدرك التكبرية لإلحرام يف الفضل كمن مل يدرك شيئاً من القيام ومها مدركان معاً 
 اإلميان وحقائقه ال يستوون وإن استووا يف االسم واملعىن وكذلك يف تفاوم فكذلك املؤمنون يف كمال

  .يف اآلخرة

    

أخرجوا من قلبه مثقال ذرة من إميان ونصف مثقال وربع مثقال وشعرية وذرة : فقد جاء يف اخلرب أنه يقال
ل النار إال أم على من إميان فقد حصلوا متفاوتني يف اإلميان ما بني الذرة إىل املثقال وكلهم قد دخ

مقامات فيها وفيه دليل أن من كان يف قلبه وزن دينار من إميان مل مينعه ذلك من دخول النار لعظم ما 
اقترف من األوزار وأن من كان يف قلبه وزن ذرة من إميان مل حيق عليه اخللود يف دار اهلوان لتعلقه بيسري 

 يكن للنار عليه سلطان فكان من األبرار وأن من نقص إميانه اإليقان وأن من زاد إميانه على وزن دينار مل
عن ذرة مل خيرج من النار وإن كانت سيماه وامسه يف الظاهر يف املؤمنني ألنه يف علم اللّه من املنافقني 

م عنها وما ه":  مث قال14: االنفطار"وإنَّ الٌفُجار لَِفي جحيم": الفجار، وقد قال اللَّه تعاىل يف وصفهم
اِئبنيمث صار صاحب املثقال والذرة يف اجلنة على تفاوت درجات وكان الزائد إميانه 16: االنفطار"ِبغ 

على مثقال يف أعلى عليني عال هؤالء وترفع أهل الدرجات العلى على أهل عليني ارتفاع الكوكب الذي 
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ايل درجات، وروينا عن رسول اللَّه يف أفق السماء وكلهم قد اجتمع يف اجلنة على تفاوت مقامات وتع
صلى اهللا عليه وسلم ليس شيء خرياً من ألف مثله إال اإلنسان فلعمري إن قلب املؤقن خري من ألف قلب 

مسلم ألن إميانه فوق مائة إميان مؤمن وعلمه باللَّه تعاىل أضعاف علم مائة مسلم، ويقال إن واحداً من 
يعطي اللَّه تعاىل بعض املؤمنني من : ائة مؤمن، وكان أبو حممد يقولاألبدال الثالمثائة قيمته قيمة ثالمث

 آل "وأنتم اَألعلَونَ إنٌ كُنتم مؤِمنني": اإلميان بوزن جبل أحد ويعطي بعضهم مثل ذرة، وقد قال الَّله تعاىل
ذلك رفع العلماء على ، بالعلو وال اية لعلو اإلميان فصار علو كل قلب على قدر إميانه ول139:عمران

، ففسرها ابن "يرفع اللَّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات": املؤمنني درجات يف قوله تعاىل
 فوق املؤمنني بسبعمائة درجة بني كل درجتني 56: الروم"الَّذين أُوتوا الِعلْم": عباس رضي اللَّه عنه فقال

كثر أهل اجلنة البله وعليون ألويل األلباب، وعن النيب صلى اهللا أ: كما بني السماء واألرض، ويف اخلرب
  .فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب: عليه وسلم

    

وروينا يف لفظ أبلغ من هذا كفضلي على أميت، فاملوقنون من املؤمنني أعلى إمياناً والعاملون من املوقنني 
اء يستبني من القنديل حسنه وصفاؤه ومثل هذا العقل يف صحته من أرفع مقاماً مث على قدر بياض امل

اإلعتالل وصفائه من كدر األحوال واألموال وجيمع ذلك كله القنديل وهو القلب، فعلى قدر رقة القلب 
ولطف جوهره وصفائه من كدره وحسن طهارته عن اآلثار تكون هذه العلوم فيه واألنوار وجوهر 

ج إىل صفاء املاء كما أن صفاء املاء حمتاج إىل صفاء اجلوهر ومبعيارمها يكون الزجاجة يف الصفاء حمتا
القلب والعقل ووقود النور حمتاج إىل قوة الفتيلة ومدد الزيت فبموضعها يف القوة واملدد يكون العلم باللَّه 

اطر اهلوى اجلهل تعاىل واليقني ذلك تقدير العزيز العليم وكل قلب اجتمع فيه ثالثة معان مل يفارقه خو
والطمع وحب الدنيا مث يضعف خاطر اهلوى ويقوى على قدر متكن هذه الثالثة من النفس وحقائقها على 

مثل ماذكرناه من متكن خواطر اليقني وضعفها لوجود مكاا وهو العلم واإلميان والعقل، ويف القلب 
 علي عليه السالم أن اللَّه ىف أرضه يظهر سلطان ذلك أمجع فأي جند كانت املشيئة معه غلب، وروينا عن

أصلبها يف الدين وأصفاها يف اليقني : آنية وهي القلوب فأحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلبها، مث فسره فقال
وأرقها على اإلخوان فمثل القلوب مثل األواين يف تقارب جوهرها، فأرقها وأصفاها وأعالها يصلح 

ها يصلح لألدناس، وما بني ذلك يصلح ملا بينهما، ومثلهما أيضاً للملك والوجه والطيب، وأكثفها وأردا
مثل املوازين الطيار اللطيف واملعيار يصلح لوزن الذهب بالتحرير واملعيار والكثيف اجلايف يصلح للقت 

واألنعام وما بينهما يصلح ملا بني ذلك فيوزن بكل ميزان ما يصلح له من كل شيء موزون كما جيعل يف 
ا يليق به من كل شيء مرذول أو مصون، كذلك احلكم و احلكمة يف امللكوت الباطن كل إناء م
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مثَلُ نوِرِه ": كاحلكمة واحلكم يف امللكوت الظاهر بتعديل الظاهر الباطن، ويف تفسري قوله عز وجلّ
ل نور املؤمن وكذلك مث: ، فسره أيب بن كعب قال35: النور"كَِمشكاٍة فيها ِمصباح الِْمصباح يف زجاجة

فقلب املؤمن هو املشكاة فيها مصباح، فكالمه نور وعمله نور ويتقلب يف نور، مث قال يف : كان يقرأه قال
 قال قلب املنافق فكالمه ظلمة وعمله ظلمة ويتقلب يف 40: النور"أَو كَظُلُماٍت يف بحٍر لُجي": قوله تعاىل

، قال قلب املؤمن وقال أبو 22: الربوج"يف لَوٍح محفُوٍظ":  تعاىلظلمة وكان زيد بن أسلم يقول يف قوله
  .حممد سهل مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي

    

يف قلوب عباده املؤمنني، ويف : وروينا يف حديث ابن عمر قال قيل يا رسول اللَّه أين اللَّه يف األرض؟ قال
ي والأرضي ووسعين قلب عبدي املؤمن، ويف بعضها اللني الوادع اخلرب املأثور عن اللَّه تعاىل مل يسعين مسائ

ما ألبس العبد لبسة أحسن : فاللني يعين السهل الرقيق القريب والوادع يعين الساكن املطمئن، ويف اخلرب
يا رسول اللَّه من : من خشوع يف سكينة فهذه لبسة املتقني وصبغة اللَّه تعاىل للعارفني، ويف احلديث قيل

هو التقي الذي : كل مؤمن حمموم القلب، مث فسره رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم فقال: لناس؟ قالخري ا
إالّ من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب ": ال غش فيه وال بغي وال غلّ وال حسد، وقال بعض العارفني يف معىن قوله تعاىل

سليم من الشرك والنفاق، : قول أهل التفسري أي مما سوى اللَّه ليس فيه غري اللَّه ويف 89: الشعراء"سليم
الشرك يف أميت أخفى من دبيب النمل وهذا ال يعدمه املؤمنون إال : وقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم

أكثرمنافقي أميت قراؤها، وهذا ال يعدمه العابدون إال العارفني، ومن خواطر اليقني ما يرد : الصديقني وقال
 يف الظاهر خلفائه وغموض شواهده فليس يعلم إال بباطن العلم وغامض الفهم بشيء ال تظهر دالئله

والغوص على لطائف معاين التبيني وباطن االستنباط منفهم الترتيل وتعليم التأويل كما قال احلبيب اخلليل 
 بن أيب اللّهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل، كما قال علي: رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم البن عباس

ماعندنا شيء أسره إلينا رسول اللََّه سوى كتاب اللَّه تعاىل إال أن يؤيت اللَّه تعاىل عبداً فهماً يف : طالب
الفهم يف كتاب اللَّه، :  قال269: البقرة"يؤيت الِْحكْمةَ من يشاُء": كتابه، وكما جاء يف تفسري قوله تعاىل

 فخصه بفهم منه زاده به فوق احلكم والعلم الذي 79: األنبياء"ا سلَيمانَفَفَهمناْه": وقال أصدق القائلني
  .شرك فيه أباه فزاده على فتيا أبيه

واليقني على أربع شعب، على تبصرة : وروينا عن علي عليه السالم يف احلديث الطويل الذي يقول فيه
ر الفطنة تأول احلكمة ومن تأول احلكمة الفطنة، وتأويل احلكمة، وموعظة العربة، وسنة األولني، فمن تبص

عرف العربة ومن عرف العربة كان يف األولني إال أن أهل اليقني املرادين به العارفني بأحكام اللَّه تعاىل 
الباطنة يعلمون تفصيل خواطر اليقني ومقتضاها من حيث أشهدوا مطلعها من الغيب وحبيث عرفوا 
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اتقوا فراسة املؤمن : ب وقربه احلاضر وسلطانه النافذ، كما جاء يف اخلربموجبها من الوصف بنور اللَّه الثاق
: اتقوا فراسة العامل فكأنه مفسر له ومنه قوله تعاىل: فإنه ينظر بنور اللَّه تعاىل أي باليقني، ويف لفظ آخر

"مِينسوتاٍت ِللْمآلي ا اآليات ِلقَ":  وقوله75: احلجر"إنَّ ِفي ِذلكنيب ونقَدوِقنأي بنور 118:  البقرة"وٍم ي 
املؤمن ينظر إىل الغيب من وراء ستر رقيق واللَّه إنه للحق يقذفه اللَّه تعاىل : اليقني، وكان أبو الدرداء يقول

ظن املؤمن كهانة أي كأنه سحر من نفاذه وصحة : يف قلوم وجيريه على ألسنتهم، وقال بعض العلماء
 يد اللَّه تعاىل على أفواه احلكماء ال ينطقون إال مبا هيأ اللَّه عز وجلّ هلم من :وقوعه، وقال بعض العلماء

لو شئت لقلت إن اللَّه يطلع اخلاشعني على بعض سره، وكتب عمر ابن اخلطاب رضي : احلق، وقال آخر
وقال اللَّه احفظوا ما تسمعون من املتعظني فإم ينجلي هلم أمور صادقة، : اللَّه عنه إىل أمراء األجناد

 "يا أىُّها الَّذين آمنوا إنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناً": 87: النساء"ومن أَصدق ِمن اللَّه قيالً": تعاىل

 قيل نور تفرقون به بني الشبهات ويقني تفرقون به املشكالت، ومن هذا قوله سبحانه 29:األنفال
 قيل خمرجاً من كل أمر ضاق على الناس ويرزقه من 2: الطالق"للَّّه يجعلْ لَه مخرجاًومن يتق ا": وتعاىل

حيث ال حيتسب يعلمه علماً بغري تعليم ويفطنه بغري جتربة أي بالشاهد الصحيح واحلق الصريح، ومثله 
الذين يعملون مبا يعلمون، قال :  قيل69: العنكبوت"والَّذين جاهدوا فينا لَنهِدينْهم سبلَنا": قوله تعاىل

نزلت هذه اآلية يف : يوفقهم ويهديهم إىل ما ال يعلمون حىت يكونوا علماء حكماء، وقال بعض السلف
املتعبدين املنقطعني إىل اللَّه سبحانه وتعاىل املستوحشني من الناس فيسوق اللَّه تعاىل إليهم من يعلمهم أو 

  .يلهمهم التوفيق والعصمة

    

من علم مبا يعلم أورثه اللَّه تعاىل علم ما مل يعلم ووفقه فيمايعمل حىت يستوجب اجلنة، ومن مل : ويف اخلرب
يعمل مبا يعلم تاه فيما يعلم ومل يوفق فيما يعمل حىت يستوجب النار، فمعىن أورثه علم ما مل يعلم أي من 

ختبار واالختيار واالبتالء واالجتباء علوم املعارف اليت هي مواريث أعمال القلوب مثل الفرق بني اال
واملثوبة والعقوبة ومعرفة النقص من املزيد والقبض والبسط واحلل والعقد واجلمع والتفرقة إىل غري ذلك 

من علوم العارفني بعد حس التفقه واألدب عن مشاهدة الرقيب والقرب لصحة املواجيد والقلوب، وقال 
أنتم اليوم يف زمان من :  علمه اللَّه تعاىل ما جيهل، وقد قال حذيفةمن عمل بعشر ما يعلم: بعض التابعني

كلما ازداد : ترك عشر ما يعلم هلك وسيأيت بعدكم زمان من عمل بعشر ما يعلم جنا، وقال بعضهم
العبدعبادةً واجتهاداً ازداد القلب قوة ونشاطاً، وكلما ملّ العبد وفتر ازداد القلب ضعفاً ووهناً، وليس 

علم اليقني يقدح يف معدن العقل ألن علوم العقل خملوقات وال يكاد ينتجه الفكر وال خيرجه التدبر يكاد 
فما أنتجته األفكار واستخرجته الفطرة من اخلواطر والعلوم فتلك علوم العقل وهي كشوف املؤمنني 
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مناداة ويبغته مفاجأة وحممودات ألهل الدين فأما خاطر اليقني فإنه يظهر من عني اليقني ينادي به العبد 
ألنه خمصوص به مراد مقصود به حمبوب متوىل به مطلوب ال جيده إال عارف أو خائف أو حمب ومن 
سوى هؤالء فبحاله حمجوب وبعاداته مطلوب وإىل مقامه ناظر ويف طريقه مبعقوله سائر فأما العارفون 

 حممولون سابقون مستهترون قد وضعت املواجهون بعني اليقني املكاشفون بعلم الصديقني فإم مسريون
سريوا سبق املفردون بالفتح واملفردون أيضاً بالكسر فهم : األذكار عنهم األوزار، كما جاء يف اخلرب

، 34: النساء"حاِْفظَات ِللْغيِب مبا حِفطَ اللَّه": مفردون للَّه تعاىل مبا أفردهم اللَّه تعاىل كما قال جلّ ذكره
املستهترون بذكر اللَّه وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً، فلما أفردهم : ردون؟ قالومن املف: قيل

اللَّه تعاىل ممن سواهم له أفردوه عما سواه به فذكرهم فاستوىل عليهم ذكره فاصطلم قلوم نوره تعاىل 
اري قدرته عز وجلّ فال يوزن فاندرج ذكرهم يف ذكره فكان هو الذاكر هلم وكانوا هم املكان 

مقدارهذا الذكر وال يكتب كيفية هذا الرب فلو وضعت السموات واألرض يف كفة لرجح ذكره تعاىل هلم 
ما وهم الذين قال هلم فترى من واجهته بوجهي لعلم أحد أي شيء أريد أن أعطيه لوكانت السموات 

ري يف قلوم فيخربون عين كما واألرض يف موازينهم الستقللتها هلم أول ما أعطيهم أن أقذف من نو
أخرب عنهم وهذا هو ظاهر أوصافهم وأول عطاياهم فطلب هؤالء ال يعرف ونصيبهم ال يكيف ومطلوم 

كنه قدره ال يوصف عطاؤهم غري خملوق ومشاهدم وصف التحقيق بعني اليقني إىل حق اليقني فأول 
ه تعاىل وآخر علم اإلميان أول عني اليقني وهو نصيبهم من مطلوم علم اليقني وهو صفاء املعرفة باللَّ

مشاهدة وصف معروف وهذه وجهة التوحيد وال آخر ألول علم اليقني وال انقطاع آلخر نصيبهم من 
مشاهدم، فظاهر التوحيد توحيد اللَّه تعاىل يف كل شيء وتوحيده بكل شيء ومشاهدة إجياده قبل كل 

 ملزيد عطاء املوحدين ولكن هلم ايات يوقفون حتتها وغايات شيء وال اية لعلم التوحيد وال غاية
يصدرون عنها جتعل أماكن ملزيدهم ويزدادون يف وسعها وميدون بعلوم يطلبون ا ما يكاشفون به ملا 

وراءها أبداً ال بديالً آخر وال أمد وال يصل العبد إىل مشاهدة علم التوحيد إال بعلم املعرفة وهونور اليقني 
عطي نور اليقني حىت متخض اجلوارح باألعمال الصاحلات، كماميخض الزق باللنب حىت تظهر وال ي

الزبدة، وهي اليقني، وليست هذه الزبدة غاية الطالبني وال بغية الصديقني ألن وراءها صفوها وخالصها مث 
ه وبعد مشاهدة تذاب هذه الزبدة حىت خيلص مسنها وهو صفوها وايتها وهذا مثل لعني اليقني بعد علم

الوجه مبرآة القرب وهي نوره فحينئذ ال يفارقه وجده وحضوره فريفع العبد من خواطر اليقني إىل 
مشاهدة الصفات بعد ذوب علم اخلواطر يتجوهر نور شعاع وجه الذات وهذا مقام اإلحسان وإن اللَّه 

إليهم باشترائها منهم وكان معهم ملع احملسنني بعد جماهدم النفوس فيه وبيعها مع األموال منه فأحسن 
كما قال سيجزيهم وصفهم فإمنا كانوا حمسنني ألن احملسن معهم كما كانوا أعلني إذ األعلى معهم فقد 
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    وأنتم األعلَونَ واللَّه ": قال

كُمعراه، أن تعبد اللَّه كأنك ت:  وسئل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عن اإلحسان فقال35: حممد"م
وينتقل العبد من أعمال اجلوارح وهي ااهدة اليت طرح عليه ثقلها فحملها فتحمل فيما محل وحتفظ له 
ما استحفظ إىل علم اليقني وهو الروح والرضا وهذا هو هداية السبيل، وأول هذا كله أن يدخل العبد 

و مث ينتقل إىل خواطر اليقني فهذا بعد التوبة النصوحة يف أحوال املريدين وأعمال ااهدين للنفس والعد
 يعين نفوسهم وأمواهلم وجاهدوا 69: العنكبوت"والَّذين جاهدوا ِفينا": مرياث ااهدين، كما قال

عدوهم إذ يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس واألموال فأعتقوا من رق 
 أي لنطرقنهم إىل مكاشفات العلوم 69: العنكبوت"هدينهم سبلَنالَن": اهلوى وجنوا من أهوال احلساب

ولنسمعنهم غرائب الفهوم ولنوصلنهم إىل أقرب الطرق إلينا حبسن جماهدم فينا، مث ختم األمر بقوله 
ه معهم أوالً  هذا مقام مشاهدة الصفات فكان ااهد في69: العنكبوت"وإنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنني": تعاىل

  .بالتوفيق فيه صربوا له بالتأييد وكان احملسن معهم آخر اليوم فيه أحسنوا إىل نفوسهم غداً

العلم علمان، فعلم باطن يف القلب فذاك : وروينا عن احلسن البصري عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم
فَمن يِرِد اللَّه أنْ يهِديه يشرح ": اىلهو النافع، وسئل رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم عن معىن قوله تع

أن النور إذا قذف يف القلب اتسع : هو التوسعة يعين:  ما هذا الشرح؟ قال125: األنعام"صدره لإلسالم
يل قلب إذا عصيته عصيت اللَّه تعاىل يعين أنه ال يقذف فيه إال : له الصدر وانشرح، وقال بعض العارفني

 فيه إال حق فقد صار رسوله إليه فإذا عصاه فقد عصا املرسل مبعىن اخلرب اإلميان ما وقر يف طاعة وال يقر
املؤمن ينظر بنور اللَّه، فمن نظر بنور اللَّه كان على : القلب وصدقه العمل وبقوله صلى اهللا عليه وسلم

 عشرين سنة ما سكن قليب منذ: بصرية من اللَّه تعاىل وكان عمله بنوره طاعة تعاىل، وقال بعض العارفني
سر من : إىل نفسي ساعة وما ساكنته طرفة عني، وسئل بعض العلماء عن علم الباطن أي شيء هو؟ فقال

  .سر اللَّه تعاىل يقذفه يف قلوب أحبابه مل يطلع عليه ملكاً وال بشراً

    

: ين من غرائب العلم فقالعلم: وقد روينا فيه خرباً مسنداً أحببنا أن نسنده وقد جاء رجل إىل النيب فقال

هل عرفت الرب فأخرب أن غرائب العلوم يف املعرفة وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم بأصل العلوم الذي فيه 
اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه يعين تدبر معانيه واستنباط بواطنه إذ بكالمه عرفه : غرائب الفهوم فقال

عاين الكالم ووجوه اخلطاب عرف به معاين الصفات تكلموا تعرفوا، فمن عرف م: أولياؤه وقد قيل
من أراد علم األولني واآلخرين فليثور القرآن، وقال بعض : وغرائب علوم أمساء الذات، وقال ابن مسعود

العدل تدبر القرآن وفهمه واإلحسان : إن اللَّه يأمر بالعدل واإلحسان قال: أهل املعرفة يف فهم هذه اآلية
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 تأويل قوله عليه الصالة والسالم يف صفة العدل شاهد لقوله هذا يف حديثه الذي مشاهدة الفهم، ويف
على الصرب، واليقني، والعدل، واجلهاد، مث قال : اإلميان على أربع دعائم: وصف فيه شعب اإلميان فقال

ل غائص الفهم، وزهرة العلم، وروضة احللم، وشرائع احلكم، فمن فهم فسر مج: والعدل على أربع شعب
العلم ومن علم عرف شرائع احلكم ومن حلم مل يفرط يف أمره وعاش يف الناس محيداً، وقال بعض 

ما : فسألين أن أملي عليه شيئاً من ذكري اخلفي من مشاهديت من التوحيد وقال: املكاشفني ظهر يل امللك
 يكتبان الفرائض؟ أليس: نكتب لك عمالً وحنن حنب أن نصعد لك بعمل نتقرب به إىل اللّه تعاىل فقلت

  .فيكفيهما ذلك: بلى، قلت: قال

ما : سألت بعض األبدال عن مسألة من مشاهدة اليقني فالتفت إىل مشاله وقال: وقال بعض العارفني قال
ما تقول رمحك : تقول رمحك اللَّه مث التفت إىل ميينه فقال ماتقول رمحك اللَّه مث أطرق إىل صدره وقال

 جواب مامسعته قط وأعاله فقلت رأيتك التفت عن مشالك وميينك مث أقبلت على اللَّه مث أجابين بأغرب
سألتين عن مسألة مل يكن عندي فيها علم عتيد فالتفت إىل صاحب الشمال فسألته : صدرك فماذا؟ فقال

ال أدري : ال أدري فسألت صاحب اليمني وهو أعلم منه فقال: عنها وظننت أن عنده منها علماً فقال
ليس : إىل قليب فسألته فحدثين مبا أجبتك وإذا هو أعلم منها، وقد كان أبو يزيد وغريه يقولونفنظرت 

 العلم الذي حيفظ من كتاب اللَّه فإذا نسي ما حفظ صار جاهالً إمنا العلم الذي يأخذ علمه من ربه عز
 حيتاج إىل كتاب وجلّ أي وقت شاء بال حتفظ وال درس فهذا لعمري ال ينسى علمه وهو ذاكر أبداً ال

وهو العامل الرباين وهذا هو وصف قلوب األبدال من املوقنني ليسوا واقفني مع حفظ إمنا هم قائمون 
  .حبافظ

وما أرسلنامن قبلك من : إن من أميت حمدثني ومكلمني وإن عمر منهم وقرأ ابن عباس: وقد روينا يف اخلرب
ق السلف من الصحابة وخيار التابيعن إذا سئلوا رسول وال نيب والحمدث يعين الصديقني وهذا كان طري

وفقوا وأهلموا الصواب لقرم من حسن التوقيق وسلوكهم حقيقة حمجة الطريق فخاطر اليقني إذا ورد 
على قلب مؤمن اضطرته مشاهدته إىل القيام به وإن خفي على غريه وحكم عليه بيانه وبرهانه بصحة 

  .دليله وإن التبس على من سواه

    

 هذا بصائر للناس 118: البقرة"قَد بينا اآلياِت ِلقَوٍم يوِقنونَ ": د قال اللَّه تعاىل يف ختصيص املوقننيوق
وماَ خلَق اللّه ِفي السموات واألرِض آلياٍت ِلقَوٍم ": وهدى ورمحة لقوم يوقنون، وقال يف نعت املتقني

 وقال يف فضل 138: آل عمران" بيانٌ لِلناِس وهدى وموِعظَةٌ ِللْمتقنيهذَا":  وقال تعاىل6: يونس"يتقْونَ
 قَد فَصلْنا اآلياِت ِلقَوٍم ":  وقال49: العنكبوت"بلْ هو آيات بينات ِفي صدوِر الَّذين أُوتوا الِعلْم": العلماء
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ن التقوى واليقني وهذا هوعلم املعرفة املخصوص به املقربون  فحقيقة العلم إمنا هو م97: األنعام"يعلَمونَ
وهب هلم اآليات وخصهم بالبيان والدالالت مبا استحفظوا من كتاب اللَّه وكانوا عليه شهداء، فهذه 

اخلواطر تبدو يف القلوب عن هذه األواسط اليت هي خزائن اللَّه تعاىل من خزائن األرض و خزائن 
 فقهت مبعىن : املنافقني ال يفقهون والفقه صفة القلب ال لسان العرب، تقولالسموات واألرض ولكن

 يقول ال 179: األعراف"لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها": فهمت، وابن عباس يفسر قول اللَّه عز وجلّ
نفس والعدو يفهمون ا وجيعل الفقه الفهم فخاطر اليقني والروح وامللك من خزائن اللَّه وخاطر العقل وال

من خزائن األرض كما قيل النفس ترابية خلقت من األرض فهي متيل إىل التراب والروح روحاين خلق 
من امللكوت فهي ترتاح إىل العلو والقلب خزانة من خزائن امللكوت مثله كاملرآة تقدح هذه اخلواطر عن 

ها مايقع يف مسع القلب، فيكون أوساطها من خزائن الغيب فتوقد يف القلب فيتألأل فيه للتأثري،فمن
فهماً،ومنها ما يقع يف بصر القلب فيكون نظراً وهو املشاهدة، ومنهاما يقع يف لسان القلب فيكون كالماً 

وهو الذوق، ومنها ما يقع يف شم القلب فيكون علماً وهو الفكر وهو العقل املكتسب بتلقيح العقل 
 وقع يف ناظر القلب وحسه فخرق شفافه ووصل إىل سويدائه الغريزي وهذا أقلها لبثاً وأيسرها عناء وما

  .أسألك إمياناً يباشر قليب: وهو املباشرة كان وجداً وهذا هو احلال عن مقام مشاهدة، ومن هذا قوله

إذا كان اإلميان يف ظاهر القلب كان العبد حمباً لآلخرة وللدنيا وكان مرة مع اللَّه : وقال بعض العارفني
ع نفسه فإذا دخل اإلميان إىل باطن القلب أبغض العبد الدنيا وهجر هواه وقد قال عاملنا أبو تعاىل ومرة م

للقلب جتويفان، أحدمها باطن وفيه السمع والبصر وكان يسمى هذا قلب القلب، : حممد سهل رمحه اللَّه
 صقال ملوضع والتجويف اآلخر ظاهر القلب وفيه العقل،ومثل العقل يف القلب مثل النظر يف العني هو

خمصوص فيه مبرتلة الصقال الذي يف سواد العني فإذا كانت هذه اخلواطر عن أواسط اهلداة به وهي امللك 
والروح كانت تقوى وهدى ورشداً وكانت من خزائن اخلري ومفتاح الرمحة قدحت يف قلب العبد نوراً 

واطر عن أواسط الغواة وهم العدو وطيباً أدركه احلفظة وهم أمالك اليمني فأثبتوهاحسنات وإن كانت اخل
والنفس كانت فجوراً وضالالً وهي من خزائن الشر ومعالق األعراض قدحت يف القلوب ظلمة ونتناً 

أدرك ذلك احلفظة من أمالك الشمال فكتبوها سيئات وكل هذا إهلام وإلقاء من خالق النفس ومسويها 
وتمت ِكلَمةُ ": منةً  وفضالً ملن أحب، كما قالوجبار القلوب ومقلبها حكمة منه وعدالً ملن شاء، و

 أي باهلداية صدقاً ألوليائه ما وعدهم من ثوابه وباالضالل عدالً على 115: االنعام"ربك ِصدقاً وعدالً
  .أعدائه ما أعد هلم من عقابه

فهذه جنود منقادة ألمره وهو ملك جبار  23: األنبياء"الَ يسئَلُ عما يفْعلُ وهم يسئَلونَ": مث قال تعاىل
عزيز قهار تعاىل عن مباشرة األشياء إذا كانت تنقاد ملشيئته وتطوع لقدرته فتنفذ قدرته إرادته تظهر 
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كن خبفي قدرته فكان بظاهر حكمته، والرب سبحانه قادر على كل : حكمته أفعاله إذا أراد شيئاً قال له
 شيء، والعبد ضعيف عاجز جاهل ال يقدر على شيء قد شيء، بيده ملكوت كل شيء حكيم يف كل

ابتلي باألسباب ووقع عليه احلجاب وجعل مكاناً لألحكام بالعقاب والثواب فاألسباب أواسط البالء 
  .والعبد موضع االبتالء

    

 بالًء واألول سبحانه وتعاىل هواملبلي املريد املبدئ املعيد وينشئكم فيما ال تعلمون وليبلي املؤمنني منه
حسناً وليس يشهد العبد إال ما أشهد فكذلك تفاوت العباد يف املشاهدة وال يستبني له إال ما أبني له 

وأريد به فعند ذلك اختلفوا يف األدلة فإذا أراد اللَّه عز وجلّ إظهار شيء من خزائن الغيب حرك النفس 
 يف القلب مهة سوء فينظر العدو بلطيف القدرة فتحركت بإذنه فقدح من جوهرها حبركتها ظلمة تكتب

إىل القلب وهو مراصد ينتظر والقلوب له مبسوطة والنفوس لديه منشورة يرى ما فيها ما كان من عمله 
املبتلي به املصرف فيه فإذا رأى مهة قد قدحت يف النفس فأثرت ظلمة يف القلب ظهر مكانه فقوي بذلك 

صى فروعها ألن مهة كل عبد على قدر بغيته أحدمها هوى سلطانه واهلمة ترد على أحد ثالث معاٍن ال حت
وهو عاجل حظ النفس أو أمنيته وهذا عن اجلهل الغريزي أو دعوى حركة أو سكون وهو آفة العقل 

وحمبة القلب، فأي هذه الثالث قدح يف القلب فهو وسوسة نفس وحضور عدو منسوب إليه حمكوم عليه 
ول جبهل، أو غفلة، أو طلب فضول دنيا، وهن مما ال يعين بالذم ليست تصدر إال بأحد ثالثة أص

  .ومضافات إىل الدنيا وأعماهلا

واألفضل جماهدة النفس والعدو عن إمضائها وحبس اجلوارح عن السعي فيها إن كن من فضول الدنيا 
 قلبه املباحات فإن كن هذه الثالث وردن مبحرمات ففرض عليه كف اجلوارح عن السعي فيها فإن أمرح

يف ذكرها أو نشر خطواته يف طلبها كن حجاباً بني قلبه وبني اليقني وإن كن وردن مبباحات ففضل له 
بنفيها عن قلبه كيال يكون قلبه موطناً للغفالت وأصلهن االبتالء من اللَّه تعاىل بالتقليب واالمتحان منه يف 

لى األرض زينة هلا ليظهر أحسن العمل التصريف ولذلك خلق النفس والروح واملوت واحلياة وجعل ما ع
بالزهد فيها وينظر كيف تعملون فإذا أراد اللَّه تعاىل سالمة هذا العبد بعد أن أشرف على اهلالك والبعد 

بتسليط العدو عليه وتسويل النفس له نظر القلب عند االبتالء فهدى النفس بنور إميانه إىل اللَّه تعلى فأسر 
لتوكل عليه عائذاً الئذاً به واضطر خملصاً له فهناك توكل عليه فكان حسبه وعندها االلتجاء إليه وأخفى ا

فوض إليه أمره فوقاه مكر عدوه وحينئذ اضطر إليه واتقاه فجعل له خمرجاً وجناه فينظر اللَّه تعاىل إىل 
نه فيصفو القلب نظرة ختمد النفس ومتحق اهلمة وختنس العدو لسقوط مكانه وتذهب خلنوسه شدة سلطا

القلب من التأثري بنور السراج املنري وميلس من التحرير بقوة القهار العزيز فيخاف العبد مقام الرب لصفاء 
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  .القلب عن نظر الرب تعاىل فيفزع من اخلطيئة ويهرب أو يستغفر منها ويتوب ويظهر عليه شعار تقواه

ظر القلب بعد اهلمة وى النفس إىل العقل وإن أراد اللّه تعاىل بعبد هلكة وكان قد حكم بوقوع الشر ن
فرجع العقل إىل النفس فسولت وطوعت فسكن العقل واطمأن إىل تسويل النفس وطوعها فانشرح 

الصدر باهلوى لسكون العقل وانتشر اهلوى يف القلب لشرح الصدر وتوسعته فقوي سلطان العدو التساع 
حي بذلك زخرفاً من التحول وغروراً فيضعف سلطان مكانه فأقبل بتزيينه وغروره وأمانيه ووعده يو

اإلميان لقوة سلطان العدو وخفاء نور اليقني فغلب اهلوى لقوة الشهوة فأحرقت الشهوة العلم والبيان 
فارتفع احلياء واستتر اإلميان بالشهوة فظهرت املعصية لغلبة اهلوى وارتفاع احلياء، وهذان املعنيان من 

لطاعة واملعصية فلهذه األسباب يوجدان يف طرفة عني فتصري أجزاء العبد جزأ واحداً ظهور اخلريوالشر وا
ومفصالته تعود باملراد منه فصالً واحداً كالربق يف السرعة بتغليب القدرة على املشيئة إذا قال جلّ وعال 

  .59: آل عمران"كُن فَيكُونُ": له

    

من خزائن امللكوت حرك الروح خبفي اللطف فتحركت بأمره وإن أراد اللّه تعاىل إظهار خري وإهلام تقوى 
جلّت قدرته فقدح من جوهرها نور سطع يف القلب مهة عالية ومهة اخلري ترى بأحد ثالثة معان ال حتصى 

فروعها ألن كل عبد مهته يف اخلري مبلغ علمه ومنتهي مقامه، فأحد األصول مسارعة إىل أمر يفرض أو 
حال العبد أو علم يكون فطنة له أظهر عليه من مكاشفة غيب من ملك أو ندب لفضل يكون عن عمل 

ملكوت، واملعىن الثالث بتحمل مباح من تصرف فيما يعين مما يعود صالحه عليه واستراحة النفس مبا أبيح 
له يكون نفعه لغريه أو تروحيات من األفكار لقلبه الغائص يف البحار يكون محالً لكربه وختفيفاً لثقله، 

فهذه مرافق للعبد باختيار من املعبود وحكمة من احلكيم ويف كلها رضاه سبحانه وتعاىل فإمضاؤها أفضل 
للعبد وبعضها أفضل من بعض،وهذه األصول الستة من اخلري والشر هي الفرق بني ملة امللك وبني ملة 

تيار أو االختبار، وقد تكون العدو وبني إهلام التقوى وإهلام الفجور اليت هي النية والوسوسة، ومها االخ
هذه املعاين مكاشفات مزيد للعبد ينظر إىل اهللا منها وجيد اللّه تعاىل مبا أوجده منه عندها ويكون تعريفاً 
من اللّه يتعرف إليه ا ويفتح له باب األنس والشوق منها مث تتفاوت العباد يف مشاهدا على حسب 

ام من التمكني إال أن أصول معاين اخلري وأواسطها إهلام امللك علوهم يف اليقني وعلى قدر قوم ومك
واإللقاء يف الروح وقوادح األنوار يف كتب اإلميان وفروعها اآلخرة والعلم مما أمر به أو ندب إليه واملباح 
وأصول معاين الشر أضدادها أواسطها النفس والعدو وأسباا الشهوة واهلوى يظهرن عن اجلهل ويوقعن 

  .جاب ويصدرن إىل عقاباحل

فإذا أراد اللّه تعاىل إظهار خري من خزانة الروح حركها فسطعت نوراً يف القلب فأثرت فينظر امللك إىل 
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القلب فريى ما أحدث اللّه تعاىل فيه فيظهر مكانه فيتمكن على مثال فعل العدو يف خزانة الشر، وهي 
الطاعة كما أن العدو جمبول على الغواية مطبوع على النفس، وامللك جمبول على اهلداية مطبوع على حب 

حب املعصية فيلقي امللك اإلهلام وهو خطوره على القلب بقدح خواطره يأمر بتقييد ذلك وحيسنه له 
وحيثه عليه وهذا هو إهلام التقوى والرشد وينظر امللك إىل اليقني كما ينظر العدو إىل النفس فيشهد اليقني 

لعقل ويسسكن إىل شهادة اليقني ويصري العقل اآلن بإذن اللّه تعاىل مع امللك بتأييد للملك بذلك فيطمئن ا
اللّه تعاىل كما كان مع النفس أول مرة مطمئناً إليها فينشرح الصدر لطمأنينة العقل فتظهر أدلة العلم 

نطفئ شعلة النشراح الصدر فيقوى سلطان اليقني لصفاء اإلميان وتندرج ظلمة اهلوى يف نور اليقني وت
الشهوة لظهور نور اإلميان ويزين اإلميان بزينة احلياء فتضعف صفات النفس لسقوط الشهوة ويقوى 

القلب لضعف النفس ويزيد اإلميان بقوة اليقني وظهور أدلة العلم فتغلب اهلدايةملزيد اإلميان ولبسة احلياء 
  .ناس ال يعلمونفتظهر الطاعة لغلبة احلق واللّه غالب على أمره ولكن أكثر ال

  ذكر نوع آخر من البيان

    

وقد ختتلف اللمتان من امللك والعدو ويتفاوت اإلهلام والوسوسة يف املعاين من اخلري والشر، فرمبا تقدمت 
ملة العدو باألمر بالشر وتقدح بعدها ملة امللك نصرة للعبد وتثبيتاً على اخلري وعناية من الرب تعاىل فينهي 

لعبد أن يعصي اخلاطر األول ويطبع اخلاطر الثاين، وقديتقدم إهلام امللك باألمر باخلري مث عن ذلك، فعلى ا
يقدح بعده خاطر العدو بالنهي عنه والتثبيط واإلمالء فيه بالتأخري حمنة من اللّه تعاىل للعبد لينظر كيف 

مث تدق اخلواطر من إهلام امللك يعمل وحسداً من العدو فعليه أن يطيع اخلاطر األول ويعصي اخلاطر الثاين،
باخلري ومن وسوسة العدو بالشر، وقد يتفاوت ذلك من ضعف خاطر اخلرب لقوة الرغبة يف الدنيا ومن قوة 

خاطر الشر لقوة الشهوة واهلوى ويف املزيد والنقص منهما والتقدمي والتأخري ما لتفاوت األحكام 
ة وغرائب األحكام باملشيئة ألن له يف خزانة اخلري خزانة الشر واإلرادة من احلاكم ومن قبل تقليب القدر

إذا شاء وله يف خزانة الشر خزائن اخلري إذا أحب ملن حيبه لئال يسكن إىل سواه وال يدل العبد مبا منه 
أبداه، فإذا شهد العارف ذلك مل يقطع خبري ومل يدل به أبداً ألنه ال يأمن مكر اللّه تعاىل بتقليب خزائن 

شر من خزائن اخلري إذا عليه أبداه ومل ييأس من شر عليه أبداه ألنه يرجو تقليب خزائن اخلري من خزئان ال
الشر فيكون بني اخلوف والرجاء وال يدرك ذلك إال بدقائق العلوم ولطائف الفهوم وغوامض الفطن 

ة خري منها تنهاه عنها وصفاء األنوار من تعليم الرحيم اجلبار، فما كان للعبد جيد بعد خطرة الشر خطر
فهو منظور إليه متدارك وهذا هو الواعظ القائم يف القلب والزاجر املؤيد للعقل، وقد تترادف خواطر الشر 
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من النفس واهلوى فال يتعاقبها خاطر خري من امللك وهذا عالمة البعد واية قسوة القلب، وقد تتابع 
بد من خاطرياهلوى والنفس وهذا عالمة القرب وهو حال خواطر اخلري والرب من الروح وامللك ويعاىف الع

املقربني وقد ترد خواطر العدو ووساوسه باخلري والرب ابتالء من اللّه تعاىل لعبده وحيلةً من العدو ومكراً 
من النفس يريد العدو بذلك الشر أو خيرجه آخر إىل إمث أو خري ليقطعه بذلك عن واجب أو يشغله به عن 

احلال فيكون ظاهره براً وباطنه إمثاً ويكون أوله خرياً وآخره إمثاً، وبغية العدو من ذلك باطنه األفضل يف 
وآخره، وشهوة النفس يف ذلك هواها ومناها قد لبسا ظاهره باخلري تزييناً وموها أوله بالرب حتسيناً وهذا 

  .نمن أدق ما يبتلى به العاملون وال يعرف بواطنه وسرائره إال العاملو

فأما خاطر امللك فال يرد إال خبرب صريح وبر حمض على كل حال إذا ورد ألن اخلداع واحليلة ليس من 
وصف املالئكة ولكن قد تنقطع خواطر امللك من القلب إذا اشتدت قسوته ودامت معصيته من املتعبدين 

ذ ويقترن بالعبد نعوذ باللّه فيخلى بني القلب وبني نوازع العدو اللعني ويتخلى العدو وى النفس فيستحو
من إبعاده وعدم خريه وإرشاده واليزال العبد مع إهلام امللك يف مقام اإلميان، فإذا رفع إىل مقام اليقني 

تواله اللّه تعاىل بواسطة أنوار الروح، فكان الروح مكان إلقاء احلق حىت يرد عليه من اهللا تعاىل بواسطة 
يطلع عليه امللك وال يكون ذلك حىت تفىن خواطر النفس باهلوى وال تبقى أنوار الروح، من السرائر ما ال 

منها باقية، وتطوى النفس فتندرج يف الروح فال يظهر منها داعية مث يتواله اللّه تعاىل بنور اليقني فيسطع 
الغيب له نور اليقني من خزانة الغيب احملجوب مبكاشفات اجلربوت فيشهد العبد شهادة احلق باحلق معاينة 

بفقد كونه ووجد كينونته وما ال يصلح بعد ذلك كشفه إال ألهله أو ملن سأل عنه، وهذا يكون يف مقام 
  .التوحيد وهذا أنصبة املقربني

  ذكر بيان آخر من تفصيل المعاني

    

اق أن وكل عمل وإن قل ال بد فيه من ثالثة معاٍن قد استأثر اللّه تعاىل بتوليها أوهلا التوفيق وهو اإلتف
جيمع بينك وبني الشيء مث القوة وهو اسم لثبات احلركة اليت هي أول العقل مث الصرب وهو متام الفعل 

وما ": الذي به يتم، فقد رد اهللا عز وجلَّ هذه األصول اليت يظهر عنها كل عمل إليه، فقال سبحانه
واصِبر ":، وقال عز وجل39ّ: الكهف"قُوةَ إالَّ باللِّهما شاَء اللّه الَ ": ، وقال88: هود"توِفيِقي إالَّ باللّه

: ، وقد أمجل اللّه عز وجلّ ذكر تقليب الكون مبشيئته يف قوله تعاىل127: النحل"وما صبرك إالّ ِباللّه

"ارهلَ والناللّه اللَّي قَلِّبما ظرفان لألشياء فعرب ع44: النور"يما كقوله تعاىل، واملعىن مبا فيهما أل نهما :

"ارهِل والناللَّي كْرلْ مما مكان 33: سبأ"بما عن مكرهم أل واملعىن مكركم يف الليل والنهار فعرب ،
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 فيها وجهان أحدمها أي ما أقام 13: األنعام"ولَه ما سكَن يف اللَّيل والنهاِر": ملكرهم، وكذلك قوله تعاىل
ا سكن من السكون وإمنا ذكر السكون دون احلركة ألنه هو األصل حىت حترك وهو من السكن والثاين م

األقرب إىل العجز والعدم والتحريك حادث جاٍر بأحداث اللّه تعاىل وإجرائه، وجيوز أيضاً ذكر السكون 
 وهي أيضاً 81: النحل"سرابيلَ تقيكُم الْحر": ليستدل به على احلركة ألنه ضدها، كما قال اللّه تعاىل

  .تقي الربد فذكر أحد الوصفني ليستدل به على اآلخر

، وكان قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال 110: األنعام"ونقَلِّب أَفِْئدتهم وأَبصارهم": وقال سبحانه
ة ومقلب القلوب ملا شهد من عظيم القدرة ولطيف الصنع يف التقليب، وملا رأى من سرعة نفاذ القدر

باملراد يف املقلبات مما مل يشهد سواه فجعله قسماً له تعظيماً لقدرة احمللوف به وخوفاً من سابق العلم 
: بالتقليب فكان يقول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك قالوا له

الرمحن يقلبها كيف يشاء، ويف وختاف يا رسول اللّه؟ قال وما يؤمنين والقلوب بني إصبعني من أصابع 
مثل القلب مثل : إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وقد روي عنه: لفظ حديث آخر

مثل القلب يف تقلبه كالقدر إذا استجمعت غلياً : العصفور يف تقلبه يتقلب يف كل ساعة، ويف خرب آخر
ها الرياح ظهر البطن، فالقلب مكان للتقليب مبا واخلرب املشتهر مثل القلب كمثل ريشة بأرض فالة تقلب

فيه من خزائن الغيب كالليل والنهار مكان لألحكام بالتصريف من اختالف األزمان يف األوقات واإلميان 
  .بتقليب القلوب وبأن املقلب حيول بني القلب وبني صاحبه واجب

    

واعلَموا أنَّ اللّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه ":  تعاىلوقد قرن اللّه عز وجلّ اإلميان بالبعث األمر ما يف قوله
حيول بني املؤمن وبني الكفر وحيول بني الكافر : ، وفسره ابن عباس فقال24: األنفال"وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ

ني املؤمن وبني سوء حيول ب: وبني اإلميان وقيل حيول بني العبد وبني االستجابة للّه تعاىل والرسول وقيل
اخلامتة وبني الكافر وبني حسن اخلامتة وقيل حيول بني املؤمن وبني أن يلقيه يف كبرية يهلك فيها وبني 

املنافق وبني أن يوفقه لطاعة فينجو ا وحيول بني املوحد وبني اخلامتة بالتوحيد، وهذه خماوف للمؤمنني 
ن يف القدرة بالتقليب كمثل ريشة يف ريح عاصف بتحقيق الوعيد وكذلك الكون بأسره عند املوحدي

تقلبه القدرة على مشيئة القادر وليس يف القدرة ترتيب وال مسافة وال بعد وال حيتاج إىل زمان وال مكان، 
فما ظهر من امللك وثبت للعيون مبكان وزمان فألجل احلكمة والصنعة واإلتقان وما خفي من امللكوت 

 القدرة وقهر السلطان ونصيب كل عبد من مشاهدة القدرة بقدر نصيبه وتقلب ببصائر القلوب فبلطف
من التوحيد ونصيبه من التوحيد حسب قسمه من اليقني وقسمه، من اليقني على قربه من القريب وقربه 

 علي حسب قرب اللّه تعاىل من قلبه وقرب اللّه تعاىل منه بقدر علمه باللّه تعاىل واتساعه يف العلم باللّه عز
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وجلّ على حنو مكانه من مزيد اإلميان ومزيد إميانه على قدر إحسان اللّه تعاىل إليه وإحسانه إليه على قدر 
عنايته به وإيثاره له وعلم اللّه من وراء ذلك وذاك سر القدرة احملجوب املخزن ونصيب كل عبد من 

حبه للدنيا على قدر قوة اجلهل على قدر نصيبه من الغفلة ونصيبه من الغفلة على حسب حب الدنيا و
اهلوى وقوة اهلوى على قدر غلبة سلطان النفس ونشر صفاا عليه وقوة صفات النفس على قدر ضعف 

اليقني وضعف يقينه على كثافة احلجاب والبعد بينه وبني اللّه عز وجلّ واحلجاب والبعد مرياثه الكرب 
مان املعاصي عن اإلعراض واملقت، واإلعراض وقسوة القلب والقسوة تورث االماك يف املعاصي وإد

واملقت، من قلة عناية املوىل بعبده وسوء نظره له، ومن وراء ذلك سر القدر الذي به عن اخللق قد 
استأثره، فهذه األوصاف املذمومة العبد مبتل ا على تضاد تلك الصفات احملمودة اليت هي من املنعم ا 

وى من القلب على قدر تزيني العدو له وتسليطه عليه، فمن يرد اللّه أن ولكل وجهة هو موليها ومكان اهل
إنْ ينصركُم اللّه فال غَاِلب "يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً، 

ميسك اللّه بضر فال كاشف ، وان 160: آل عمران"لَكُم وإنْ يخذُلْكُم فَمن ذَا الَّذي ينصركُم ِمن بعِده
  .له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله، فإذا كان اهلادي هو املضلّ فمن يهدي؟

    

 أي فإن اهللا من شأنه أن أحداً ال يهدي من أضله 37: النحل"فِإنَّ اللّه ال يهدي من يِضلُّ": وقد قال تعاىل
ن، كذلك قال على احلرف اآلخر فإن اللّه ال يهدي ومن كان أضله اهللا يف سابق علمه فكيف يهديه اآل

من يضلّ فإذا كان املعطي هو املانع فمن يعط ولو كان اخلري كله يف قلب عبد ما قدر أن يوصل إىل قلبه 
من قلبه ذرة وال استطاع أن ينفع نفسه بنفسه خردلة ألن قلبه وان كان جارحته فهو خزانته وله فيه ما ال 

ع على ما فيه كما قال معجباً ملن جهله وأضله أطّلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهداً يعلم هو فهو ال يطل
سبحان مصرف القلوب وقد خاطب اهللا تعاىل سيد : فكيف به أن ميلك ما فيه فيصرفه مبا حيب، وقد قال

، مث قال 188: األعراف"َء اللّهقُلْ ال أَمِلك ِلنفِْسي نفْعاً وال ضرا إالَّ ما شا": البشر وأمره أن خيرب فقال
قُلْ إني لَن يجريين ِمن ": ، مث قال بعد ذلك21: اجلن"قُلْ إني ال أمِلك لَكُم ضرا وال رشداً": بعد ذلك

، وإذا كان املالك عزيزاً جباراً وكان كل شيء بيده مل 22: اجلن"اللِّه أحد ولن أِجد ِمن دوِنه ملْتحداً
ىل ما عنده بقوة وال حيلة فليس الطريق إليه إال الصدق واإلخالص والذل واالفتقار وقد حجب يوصل إ

العقل املكيد عن النظر إىل املبدئ املعيد مبا أظهر له من صورته وحركته فستره عن األول املصور وعن 
ب ادعاء احلركة القادر احملرك فادعى عن نظره إىل حركته وسكونه اليت هي حجة له عن احملرك لغي

والسكون بنفسه لوقوف نظره على نفسه إذ كان مشهوداً وعمي عن النظر إىل الشاهد احملرك املسكن 
لبعد مقامه ألنه غيب من وراء احلركة والغيب ال يشهد إال بغيب وهو اليقني كما ال تدرك الشهادة إال 
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ن حجب قلبه مل ير من امللك شيئاً، بشهادة وهي العني فمن عمي بصره مل ير من امللك شيئاً كذلك م
فلعدم اليقني عمي عند املشاهدة وإليقاع احلجة واحلجاب أدرك باملعقول الشهادة، ولو كان من أويل 

البصائر العترب احلركة الغيبية باملتحرك املشاهد فكما أن احلركة غيب يف اجلسم ظهر عنها املتحرك فأظهر 
أظهر الصنعة وأخفى الصنع فيها لتفصيل حكمته كذلك الصانع ذو سبحانه املتحرك وأخفى احلركة فيه و

الصنعة األول واحلاكم األعلى ذو احلكمة األغلب غيب عن احلركة اليت أخفاها هو من ورائها بلطائف 
القدرة فشهد املعقول ما أشهدمها أظهر له ووجه به ألنه معقول عليه حمدود له وعمي عما غيب عنه لفقد 

دمها ادعى احلركة والسكون للشاهد فحجبه ذلك عن الشهيد وشهد املوحد بشهادة اليقني منه فعن
من نظر يف توحيده إىل : التوحيد فوجد ملا كشف له امللكوت بنور اليقني فأفرد، وقد قال بعض العارفني

 اليقني عقله مل ينجه توحيده من النار ومن كان توحيده يف الدنيا معلقاً مبعقوله مل حيمل توحيده معه يل
أحسب أن هذا إميان الذي يقال أخرجوا من النار من كان يف قلبه وزن مثقال من إميان فما زاد على هذا 

    املقدار فهو متصل باليقني وهو مؤيد بالروح ميده روح التأييد فال ينطفئ فهو املزحزح عن النار، 

قطع به، ومن استعان على عبادة اللّه تعاىل من ظن أنه يصل إىل اهللا بغري اللّه تعاىل : وقد قال بعض علمائنا
بنفسه وكل إىل نفسه،مث إن اخللق حمجوبون بعد هذا احلجاب بثالثة حجب بعضها أكثف من بعض 
أحدها أواسط وأسباب معترضة وشهوات جاذبة وعادات راجعة صادرة، فاألسباب توقفهم عليها 

احلجب ظهر يف القلب وبعضها أشد عليه من والشهوات جتذم إليها والعادات تردهم فيها، فأي هذه 
 أوسع من مكان فتمكن سلطانه على قدر سعة مكانه فقويت النفس بتزيني العدو بعض فهو مكان للعدو

وسولت بتأميلها فملكت العبد ملكاً أشد من ملك، فإذا ملكت النفس العبد كان مملوكها وأسريها 
ذ بالغواية واإلضالل واستحوذ عليه مبعاين املشاركة يف وكانت باهلوى أمرية فاستهواه الشيطان حينئ

األوالد واألموال، فشغله بذلك عن اللّه سبحانه وتعاىل وأنساه ذكر اللّه عز وجلّ، وهذا هو االقتران 
رتغ اهلمز  وهو فوق ال38: النساء"ومن يكُِن الشيطَانُ لَه قَريناً فَساَء قَريناً": الذي ذمه اللّه تعاىل يف قوله

واخلاطر بعد اهلمة وهو خطور العدو على القلب بالوسوسة يزين اهلمة وميلي للعبد ويرجيه ويفسح له يف 
أمله ومينيه بالتوبة حىت ون عليه املصية ويعده بعدها باملغفرة حىت جيرئه على اخلطيئة وهذا هو الوعد 

 ومينيهم املغفرة وما يعدهم الشيطان إال غروراً، بالغرور وبعده اهلالك والثبور، كما قال يعدهم أي التوبة
وهذا كله تصديق ظن العدو بالعبد واتباع العبد له باهلوى عن مقام البعد وكشف لعلم اللّه تعاىل بإظهار 

 ظَنه ولَقَد صدق علَيِهم ِإبليس": احلكم وإنفاذ املشيئة وهو االبتالء باألسباب فصار العدو سبباً لقوله تعاىل
مننيؤالْم نإالَّ فَريقاً م وهبعمث أحكم ذلك بسابق علمه فقال 20: سبأ"فات،" ِمن ِهملَيع وما كانَ لَه

، يعين حبوله وقوته وبقهره ومشيئته إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك أي 21: سبأ"سلْطان
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لنعلم املؤمنني : لنخترب ونكشف وقيل: الثواب والعقاب وقيللنرى وقيل لنعلم العلم الذي جيازي عليه ب
ذلك فيستبني هلم ويعلم من عمل تلك األعمال اليت ظهرت منه فتوقع عليه بذلك احلجة ويتبني له كذبه 

از كل ما يف ، فعلى هذه املعاين جم3: العنكبوت"فَلَيعلَمن اللّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الكاِذبني": كما قال
كتاب اللّه عز وجلّ من قوله لنعلم وحىت نعلم إذ كان علمه تعاىل قد سبق املعلومات وإذا كانت األشياء 
عن علمه بعلمه جاريات فجعل تسليط العدو بسلطانه كشفاً وإظهاراً ملا أخفاه من سابق علمه كما جعل 

سبق العلم :روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأفعال العباد الظاهر كشفاً وإظهاراً إلرادته الباطنة، و
وجف القلم وقضى القضاء ومت القدر بالسعادة من اهللا تعاىل ألهل طاعته وبالشقاء من اهللا تعاىل ألهل 

  .معصيته

  ذكر تقسيم الخواطر وتفصيل أسمائها

    

قع من علم الشر فهو وسواس فأما تسمية مجلة اخلواطر فما وقع يف القلب من علم اخلرب فهو إهلام وما و
وما وقع يف القلب من املخاوف فهو احلساس وما كان من تقدير اخلري وتأميله فهو نية وما كان من 

تدبرياألمور املباحات وترجيها والطمع فيها فهو أمنية وأمل وما كان من تذكرة اآلخرة والوعد والوعيد 
يقني فهو مشاهدة وما كان من حتدث مبعاشها فهو تذكر وتفكري وما كان من معاينة الغيب بعني ال

وتصريف أحواهلا فهو هم وما كان من خواطر العادات ونوازع الشهوات فهو ملم، ويسمى مجيع ذلك 
خواطر ألنه خطور مهة نفس أو خطور عدو حبسد أو خطرة ملك مس، مث إن ترتيب اخلواطر املنشأة 

عاٍن، وهذه حدود الشيء املظهر ثالثة منها معفوة وثالثة من خزائن الغيب القادحة يف القلب على ستة م
منها مطالب ا، فأول ذلك اهلمة وهو ما يبدو من وسوسة النفس بالشيء جيده العبد باحلس كالربقة فإن 
صرفها بالذكر امتحت وإن تركها بالغفلة كانت خطرة وهو خطور العدو بالتزيني وإن نفى اخلاطر ذهب 

ار وسوسة وهذا حمادثة النفس للعدو وإصغاؤها إليه وإن نفى العبد هذه الوسوسة وإن ويل عنه قوي فص
بذكر اللّه خنس العدو وصغت النفس، وهذه الثالث معفوة برمحة اهللا تعاىل غري مؤاخذ ا العبد وإن 

ت نية أمرج العبد النفس يف حمادثة العدو وطاولت النفس العود باإلصغاء واحملادثة قويت الوسوسة فصار
فإن أبدل العبد هذه النية بنية خري فاستغفر منها وتاب وإال قويت فصارت عقداً فإن حلّ هذا العقد 

  .بالتوبة وهو اإلصرار واألقوى فصار عزماً وهو القصد

وهذه الثالثة من أعمال القلب مأخوذ ا العبد ومسؤول عنها فإن تداركه اللّه تعاىل بعد العزم وإال متكن 
ر طلباً وسعياً وأظهر العمل على اجلوارح من خزائن الغيب وامللكوت فصار من أعمال اجلسم العزم فصا
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يف خزانة امللك والشهادة، فهذه األعمال توجد من أعمال الرب واإلمث، فما كان منها من الرب مهة ونية 
 وما كان منها من وعزماً كان حمسوباً للعبد يف باب النيات مكتوباً له يف ديوان اإلرادة له به حسنات

الشر نية وعقداً وعزماً فعلى العبد فيه مؤاخذه من باب أعمال القلوب ونيات السوء وعقود املعاصي 
 "الوسواِس اخلَناس": وليس شيء جمانس للعدو مؤاٍخ له إال النفس مجع اللّه تعاىل بينهما يف الوسوسة بقوله

، وكل شيء خلقه اللّه تعاىل فله مثل وضد، فمثل 16: ق" نفْسهونعلَم ما توسِوس بِه": ، وقوله4:الناس
النفس الشيطان وضدمها الروح، مث إن أعمال اجلوارح من النوعني الطاعة واملعصية أعظم يف األجر 

والوزر معاً إال ما ال يتأتى أن يعمله بظاهر اجلسم من شهادة التوحيد أو وجود شك أو كفر أو اعتقاد 
  .بدعة

  ر من البيان والتفصيل باب آخ

    

فأما ما كان من الئح يلوح يف القلب من معصية مث يتقلب فال يلبث فهذا نزغ من قبيل العدو وما كان 
يف القلب من هوى ثابت أو حال مزعج دائم البث فهو من قبل النفس األمارة بطبعها أو مطالبة منها 

 العبد فيها كراهتها،فالورود من قبل العدو بسوء عادا وما ورد على العبد من مهه خبطيئة ووجد
والكراهة من قبل اإلميان وما وجده العبد وجداً وى أو معصية مث ورد عليه املنع من ذلك فالوجد من 
النفس والوارد باملنع من امللك وما وجده العبد من فكر يف عاقبة الدنيا أو تدبري احلال ونظر إىل معهود 

وجد من خوف أو حياء أو ورع أو زهد أو من شأن اآلخرة فهذا عن اإلميان وما فهذا من قبل العقل وما 
شهد القلب من تعظيم أو هيبة أو إجالل أو قرب فهذا من اليقني وهو من مزيد اإلميان وإليه يرجع األمر 

أعوذ بك وإمنا هذا : كله فاعبده وتوكل عليه كما قال صاحب األمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
، 12: اإلسراء"وكُلَّ شيء فصلْناه تفْصيالً": فصيل احلدود وإظهار املكان وإحكام العلم كما قال تعاىلت

، وليس يف التوحيد وال يف املشاهدة تفكر وال يف 97: األنعام"قَد فَصلْنا اآلياِت ِلقَوم يعلَمونَ": وقال
 علم التفصيل ال عن التوحيد وهو التفرقة بلسان اإلشارة عيان وال يف القدرة ترتيب ولكن ال بد من

الشرع عن عني اجلمع إلظهار الطرق واستنارة السبل وتطريق السالكني وترتيب العاملني ليهلك من هلك 
عن بينة وحييا من حي عن بينة واهللا غالب على أمره، وقد فصل بعض العلماء أعمال العباد وفرق بني 

فنقول إن : فرض وفضل ومعصية،قال: مال العباد ال ختلو من ثالثة أنواعإن أع: األمر واإلرادة فقال
ونقول إن النفل : الفرض بأمر اللّه تعاىل وحمبة اللّه ومشيئة اللّه، جتتمع هذه املعاين الثالثة يف الفرائض قال

نه شرعه وندب ال بأمر اهللا ألنه مل يوجبه ومل يعاقب على تركه ولكن مبحبة اللّه ومشيئته جلّ وعال أي أل
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ونقول إن املعصية ال بأمر اهللا ألنه مل يشرعها على ألسنة املرسلني وال مبحبة اهللا ألنه قد كرهها : إليه فقال
إذ مل يأمر ا ومل يندب إليها ولكن مبشيئة اللّه جلّت عظمته أن ال خيرج شيء من إرادته كما مل خيرج 

احد فقد دخل كل شيء فيها كما دخل كل شيء يف العلم شيء من علمه،واإلرادة واملشيئة امسان مبعىن و
فاللّه سبحانه عامل مبا أراده وقد سبق به علمه كذلك هو مريد ملا علمه أظهرت إرادته سابق علمه 

وكشف علم الغيب بظهور إرادته الشهادة فهو عامل الغيب والشهادة فالغيب علمه والشهادة معلومة 
جراؤه واإلرادة نفذت العلم يف معلومات اخللق وهذا فرض التوحيد فكيف خيالف املعلوم العلم وهو إ

فخرجت النوافل عن األمر خرجت املعاصي عن احملبة يف تفصيل األحكام، وتبني احلالل واحلرام ومل خترج 
، وقد قال رسول 53: القمر"وكُلُّ صغٍري وكَبٍري مستطَر": معصية عن مشيئة، وقد قال اهللا جلّ ثناؤه

كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز والكيس فذكر عرضني لطيفني مها سببا املنع والعطاء وقد فرق :اهللا
عاملنا بني األمر واإلرادة فرقاً لطيفاً فحدثين بعض أصحابنا أنه سئل عن قول اللّه عز وجلّ ملا أمر إبليس 

شرعاً وإظهاراً وعليه إجياباً ومل يرده بالسجود آلدم أراد منه ذلك أم ال فقال أراده ومل يرده منه يعين أراده 
منه وقوعاً وال كوناً إذ ال يكون إال ما إراد اللّه تعاىل إذ لو أراد كونه لكان ولو أراده فعالً لوقع لقوله 

د ، فلما مل يكن علمت أنه مل يرده، فق82: يس"إنما أَمره إذا أراد شيئاً أنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُون": تعاىل
كان األمران معاً إرادته بالتكليف والتعبد وإرادته بأن ال يسجد كما مل يقدر من أن ميتنع من أن يؤمن، 
فكذلك القول يف يه آلدم عن أكل الشجرة إنه أراد األكل منه ومل يرده له أي أراده وقوعاً وكوناً ألنه 

علمت أنه أراده ومل يرده شرعاً قد وجد وكان كقوله إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون فلما كان 
والأمراً ألنه مل يأمره به والشرعه له فقد كان األمران مجيعاً إرادته أن يكون العبد مكلفاً مأموراً وإرادته 

األكل منه ألنه قد كان وكذلك القول يف كل ما أمر به وأراده إنه أراد األمر والنهي هلم ليكونوا مكلفني 
إنما قَولُنا ِلشيء إذا أردناه أنْ نقُولَ ": يكن منه االئتمار واالنتهاء ألنه قال تعاىلمتعبدين ومل يرده ممن مل 

    ، فأخرب أنه إذا أراد شيئاً كونه كما أنه إذا كون شيئاً فقد أراده 40: النحل"لًَه كُن فَيكُونُ

لو أراده كان، وملا كان النهي من بداللة كونه، فلما مل ميكن األمر من العاصني علمنا أنه مل يرده إذ 
املأمورين علمنا أنه أراد كونه إذ لو مل يرده مل يكن، فصار كون الشيء دليالً على إرادته، وقد وقعت 

اإلرادة باألمر والنهي فكان الكل مأمورين منتهني ومل يقع الفعل من الكل ألنه مل يرد وقوعه إذ لو أراده 
 ظهور البالء، يأمر اللّه تعاىل بالشيء ويريد كون ضده وقد أراد األمر به كان وهذا أصل االبتالء وإرادة

حسب وينهى عن الشيء ويريد كونه وقد أراد النهي عنه فقط، وقد كان عاملنا أبو احلسن رمحة اهللا عليه 
أي يظهر يتكلم يف علم األمر واخلري ويف االبتالء والقهر مبعاٍن ال يهتدى إليها اليوم وال يسأل عنها أحد 

األمر بالترك ويظهر النهي بالفعل ويظهر األحكام لوقوع البالء ويقهر اجلوارح باجلرب على إرادته لالبتالء 
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وقد فرق احلسن البصري رمحه اهللا قبله وهو إمامنا يف هذا العلم بني التعذيب على جريان العلم وخمالفة 
وم وإليه نسبوا ملا اعتزل عن احلسن البصري بعد أن األمر ملا بلغه أن عمرو بن عبيد وهو إمام املعتزلة الي

ويلك إن اللّّه : صحبه ومل خيتم له بصحبته بلغه أنه يقول إنّ اللّه ال يقضي بالشيء مث يعذب عليه فقال له
عز وجلّ ال يعذب على جريان حكمه وإمنا يعذب على خمالفة أمره، تفسري ذلك أن ما حكمه اللّه تعاىل 

عل فيه أمراً وال ياً ال يعذب عليه ألنه مل جيعل للعبد مدخالً فيه بشهوة وال فعل وإن ما منفرداً به مل جي
قضاه على العبد مما أدخله فيه بقصده وشهوته عذبه عليه وهذا من شؤم النفس وتكدير اخللق أا إذا 

يشأ مل يكن أدخلت يف شيء انقلب عليها شره واألمة جمتمعة على قول ما شاء اللّه كان، وما مل 
ال حول وال قوة إال باللّه، فهذا عام يف كل شيء ليس يف بعض األشياء دون بعض : واجتمعت على قول

واحلول يف اللغة هو احلركة والعرب تقول للشخص يبدو من بعيد يظن أنه إنسان أو شجرة أو صخرة 
حلركة وهو أول الصرب حىت انظروا إليه فإن كان حيول فهو إنسان أي يتحرك والقوة هو الثبات بعد ا

يظهر الفعل بقوة اللّه تعاىل، وقد روينا يف تفسري ذلك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ال حول عن 
  .معصية اهللا إال بعصمة اّهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بعون اللّه

    

وى الترتيل والشرع واجلرب وهذا التفصيل يف هذه املعاين من األحكام هو ظاهر العلم وفرض القدر وفح
للملك اجلبار جيرب خلقه على ما شاء كما خلقهم ملا شاء ويردهم إىل ما شاء كما ينشئهم فيما يشاء 
فاحلكم هللا العلي الكبري الواحد القهار يقهر عباده كيف شاء وجيري عليهم ما يشاء وله احلجة البالغة 

قة بوصف الربوبية وحبكم اجلربية وعليهم االستسالم واالنقياد والعزة القاهرة والقدرة النافذة واملشيئة الساب
والطاعة واالجتهاد طوعاً وكرهاً بوصف العبودية وحبق امللكة إن كان اللّه يريد أن يغويكم هو ربكم إن 

وِمن للِّه األمر ِمن قَبلُ "تعذم فإم عبادك وعلى اللّه قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هلداكم أمجعني، 
دع4: الروم"ب   

الحادي والثالثون الفصل   

  كتاب العلم وتفضيله

وأوصاف العلماء وذكر فضل علم املعرفة على سائر العلوم وكشف طرق العلماء من السلف الصاحل 
وذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعني يف العلم والفرق بني العلم الظاهر والباطن وبني علماء 

خرة وفضل أهل املعرفة على علماء الظاهر وذكر علماء السوء اآلكلني بعلومهم الدنيا ووصف الدنيا واآل
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العلم وطريق التعليم وذم ما أحدثه املتأخرون من القصص والكالم وباب ذكر ما أحدث الناس من القول 
 والتحذير من والفعل فيما بينهم مما مل يكن عليه السلف وبيان فضل اإلميان واليقني على سائر العلوم

  .الرأي

وذكر معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ويف احلديث اآلخر اطلبوا 
أراد بذلك : العلم ولو بالصني فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال عاملنا أبو حممد سهل رمحه اللّه

 بأن يعلم أحدكم حاله الذي بينه وبني اللّه عز علم حال يعين علم حال العبد من مقامه الذي أقيم فيه
وجلّ يف دنياه وآخرته خاصة فيقوم بأحكام اللّه تعاىل عليه يف ذلك، وقال بعض العارفني معناه طلب علم 
املعرفة وقيام العبد حبكم ساعته وما يقتضي منه يف كل ساعة من اره، وقال بعض علماء الشام إمنا عىن 

 ومعرفة آفات النفس ووساوسها ومعرفة مكايد العدو وخدعه وغروره وما يصلح به طلب علم اإلخالص
األعمال ويفسدها فريضة كله من حيث كان اإلخالص يف األعمال فريضة ومن حيث أعلم بعداوة 

إبليس مث أمر مبعاداته وذهب إىل هذا القول عبد الرحيم ابن حيىي األرموي ومن تابعه، وقال بعض 
طلب علم القلوب ومعرفة اخلواطر وتفصيلها فريضة ألا رسل اللّه تعاىل إىل العبد : هالبصريني يف معنا

ووسواس العدو والنفس فيستجيب للّه تعاىل بتنفيذ ما منه إليه ومنها ابتالء اللّه تعاىل للعبد واختبار تقتضيه 
فعال وعلى قدرها تضاعف جماهدة نفسه يف نفيها وألا أول النية اليت هي أول كل عمل وعنها تظهر األ

األعمال فيحتاج أن يفرق بني ملة امللك وملة العدو وبني خاطر الروح ووسوسة النفس وبني علم اليقني 
وقوادح العقل ليميز بذلك األحكام، وهذا عند هؤالء فريضة وهو مذهب مالك بن دينار وفرقد السنجي 

ذهم احلسن البصري يتكلم يف ذلك وعنه محلوا وعبد الواحد بن زيد وأتباعهم من النساك وقد كان أستا
علوم القلوب، وقال عباد أهل الشام معناه طلب علم احلالل فريضة إذ قد أمر اللّه تعاىل به وأمجع 

املسلمون على تفسيق آكل احلرام، وقد جاء يف خرب مفسر طلب احلالل فريضة بعد الفريضة ومال إىل 
  .أسباط ووهيب بن الورد وحبيب بن حربهذا القول إبراهيم بن أدهم ويوسف بن 

    

معناه طلب علم الباطن فريضة على أهله قالوا وهذا خمصوص : وقال بعض هذه الطائفة من أهل املعرفة
: ألهل القلوب ممن استعمل به واقتضى منه دون غريه من عوام املسليمن وألنه جاء يف لفظ احلديث

علم اليقني ال يوجد إال عند املوقنني وهو من أعمال املوقنني تعلموا اليقني فمعناه اطلبوا علم اليقني و
املخصوص يف قلوب العارفني وهو العلم النافع الذي هو حال العبد عند اللّه تعاىل ومقامه من اهللا تعاىل 

وعلم باطن يف القلب وهو العلم النافع فهذا تفسري : كما شهد له اخلرب اآلخر يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيعلمنا اإلميان مث يعلمنا القرآن : أمجل يف غريه، وقال جندبما 
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فازددنا إمياناً وسيأيت زمان قوم يتعلمون القرآن قبل اإلميان يعني تعلمنا علم اإلميان وهذا مذهب نساك 
 علم التوحيد وأصول األمر إمنا معناه طلب علم ما مل يسع جهله من: أهل البصرة، وقال بعض السلف

والنهي، والفرق بني احلالل واحلرام إذ ال غاية لسائر العلوم بعد ذلك وكلها يقع عليه اسم علم من حيث 
هي معلومات مث قد أمجعوا أن ليس تعليم ما زاد على ما ذكرناه فرضاً وإمنا فيه فضل أو ندب، وقال 

ء والنكاح والطالق وإذا أراد الدخول فيه افترض عليه معناه طلب علم البيع والشرا: بعض فقهاء الكوفة
ال يتجر يف سوقنا هذا إال من تفقه : مع دخوله يف ذلك طلب علمه لقول عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

وإال أكل الربا شاء أم أىب وكما قيل تفقه مث اجتر ومال إىل هذا سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحاما، 
هو أن يكون الرجل يف مرتله فرييد أن يعمل شيئاً من أمر الدين :  من علماء خراسانوقال بعض املتقدمني

أو خيطر على قلبه مسألة اهللا سبحانه وتعاىل فيها حكم وتعبد وعلى العبد يف ذلك اعتقاد أو عمل فال 
وخيرج يسعه أن يسكت على ذلك وال جيوز له أن يعمل فيه برأيه وال حيكم واه فعليه أن يلبس نعليه 

فيسأل عن أعلم أهل بلده فيسأله عن ذلك عند النازلة فهذا فريضة وحكي هذا القول عن ابن املبارك 
  .وبعض أصحاب احلديث

    

يعين طلب علم التوحيد فرض وإمنا اختلفوا يف كيفية الطلب وماهية اإلصابة، فمنهم من : وقال آخرون
ن طريق البحث والنظر، ومنهم من قال من طريق قال من طريق االستدالل واالعتبار، ومنهم من قال م

إمنا أراد طلب علم الشبهات واملشكالت إذا مسعها العبد وابتلى : التوفيق واألثر، وقالت طائفة من هؤالء
ا وقد كان يسعه ترك الطلب إذا كان غافالً عنها على أصل التسليم ومعتقد مجلة املسلمني ال يقع يف 

يء من الشبهات فيسعه ترك البحث فإذا وقع يف مسعه شيء من ذلك ووقر يف ومهه وال حييك يف صدره ش
قلبه ومل يكن عنده تفصيل ذلك وقطعه ومعرفة متييز حقه من باطله مل حيل له أن يسكت عليه لئال يعتقد 

باطالً أو ينفي حقاً فافترض عليه طلب ذلك من العلماء به فيستكشفه حىت يكون على اليقني من أمره 
د من ذلك احلق وينفي الباطل وال يقعد عن الطلب فيكون مقيماً على شبهة فيتبع اهلوى أو يكون فيعتق

شاكاً يف الدين فيعدل عن طريق املؤمنني أو يعتقد بدعة فيخرج بذلك عن السنة ومذهب اجلماعة وهو ال 
ا احلق حقاً فنتبعه وأرنا اللّهم أرن: يعلم،وهلذا املعىن كان أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه يقول يف دعائه

الباطل باطالً فنجتنبه وال جتعل ذلك متشااً علينا فنتبع اهلوى، وهذا مذهب أيب ثور إبراهيم بن خالد 
الكليب وداود بن علي واحلسني الكرابيسي واحلرث بن أسد احملاسيب ومن تابعهم من املتكلمني، فهذه 

عن علمنا مبذاهبهم على معىن مذهب كل طائفة واحتججنا حكينا ذلك : أقوال العلماء يف معىن هذا اخلرب
لكل قول، فاأللفاظ لنا واملعىن هلم وهذا كله حسن وحمتمل وهؤالء كلهم وإن اختلفوا يف تفسري احلديث 
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بألفاظ فإم متقاربون يف املعىن إال أهل الظاهر منهم فإم محلوه على ما يعلمونه وأهل الباطن تأولوه 
ري أن الظاهر والباطن علمان ال يستغين أحدمها عن صاحبه مبرتلة اإلسالم واإلميان على علمهم ولعم

مرتبط كل واحد باآلخر كاجلسم والقلب ال ينفك أحدمها عن صاحبه، وهؤالء املختلفون يف األقوال 
ب جممعون أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يرد بذلك طلب علم األقضية والفتاوى وال علم االختالف واملذاه
وال كتب األحاديث مما ال يتعني فرضه وإن كان اللّه تعاىل ال خيلى من ذلك من يقيمه حبفظه والذي 

طلب العلم فريضة يعين علم هذه : عندنا يف حقيقة معىن هذا اخلرب واللّه أعلم أن قوله صلى اهللا عليه وسلم
 غريها، مث إن العمل ال يصح الفرائض اخلمس اليت بين اإلسالم عليها من حيث مل يفترض على املسلمني

  .إال بعلمه فأول العمل العلم به فصار علم العمل فرضاً من حيث افترض العمل

    

فلما مل يكن على املسلمني فرض من األعمال إال هذه اخلمس فصار طلب علم هذه اخلمس فرضاً ألنه 
 اهللا بإثبات صفاته املتصلة بذاته فرض الفرض وعلم التوحيد داخل فيها ألنه يف أوله شهادة أن ال إله إال

أن ال إله إال اللّه وعلم اإلخالص داخل : ونفي صفات سواه املنفصلة عن إياه كله داخل يف علم شهادة
يف صحة اإلسالم إذا ال يكون مسلماً إال بإخالص العمل لقوله صلى اهللا عليه وسلم ثالث ال يغلّ عليهن 

واشترط لإلسالم واألصل يف هذا أنه مل يرد صلى اهللا عليه وسلم إخالص العمل للّه فبدأ به : قلب مسلم
علم كل ما جاز أن يكون معلوماً بإمجاع األمة، إنه مل يعن بذلك علم الطب أو علم النجوم وال علم 

النحو أو الشعر أواملغازي وهذه تسمى علوماً ألا تكون معلومة وأرباا علماء ا إال أن الشرع مل يرد 
مبقتضاها واألمة جممعة أيضاً أنه مل يرد بذلك علم الفتيا والقضاء وال علم افتراق املذاهب واختالف باألمر 

اآلراء وهذه تسمى علوماً عند أهلها وبعضها فرض على الكفاية وكلها ساقطة عن األعيان، واخلرب جاء 
اطلبوا :  كل مسلم بعد قولهعلى: طلب العلم فريضة مث قال: بلفظ العموم بذكر الكلية ومبعىن االسم فقال

العلم فكان هذا على األعيان فكأنه على ما وقع عليه إسم العلم ومعناه املعهود املعروف بإدخال التعريف 
طلب العلم : عليه فأشري باأللف والالم إليه فإذا بطلت هذه الوجوه صح أن قوله صلى اهللا عليه وسلم

الم عليه فافترض على املسلمني علمه فريضة بدليل قوله فريضة على كل مسلم أي طلب علم ما بين اإلس
أخربنا : أخربين ماذا افترض اللّه تعاىل علي، ويف لفظ آخر: صلى اهللا عليه وسلم لألعرايب حني سأله

بالذي أرسلك اللّه تعاىل إلينا به، فأخربه بالشهادتني والصلوات اخلمس والزكاة وصوم شهر رمضان 
واللّه ال أزيد عليه شيئاً وال أنقص منه : ال إال أن تطوع فقال: لي غريها؟ فقالهل ع: وحج البيت، فقال

أفلح ودخل اجلنة إن صدق فكان علم هذه اخلمس فريضة من حيث كان معلومه فريضة إذ ال : شيئاً فقال
  .عمل إال بعلم
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حتى تعلَموا ما ": ، وقال يف مثله86: الزخرف"إالَّ من شِهد ِبالْحق وهم يعلَمونَ": وقد قال عز وجلّ
: ، وقال148: األنعام"هلْ ِعندكُم ِمن ِعلٍْم فَتخِرجوه لَنا إنْ تتِبعونَ إالَّ الظَّن": ، وقال43: النساء"تقُولُونَ

وال تتبع ":، وقال تعاىل29: الروم"بِل اتبع الَّذين ظلموا أَهواَءهم ِبغيِر ِعلٍْم فَمن يهدي من أضل اللّه"
: ، وقال سبحانه وتعاىل19-18: اجلاثية"إنهم لَن يغنوا عنك ِمن اللّه شيئاً" "أَهواَء الَّذين ال يعلَمونَ

"وِزلَ ِبِعلِْم اللّه وأنْ ال إله إالَّ هما أُنوا أنلَملَ ا": ، وقال14: هود"فَاعئَلُوا أهونَفَسلَمعال ت متلذِّكر إنْ كُن" 

، فهذه اآلية افترض اهللا فيها طلب العلم وذلك اخلرب الذي جاء يف أبنية اإلسالم اخلمسة افترض 7:األنبياء
طلب العلم فريضة مث وكده بقوله صلى : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه هذه األعمال مث قال جممالً

فكان تفسري ذلك وتفصيله أن علم هذه اخلمس اليت هي بنية اإلسالم اهللا عليه وسلم على كل مسلم 
  .فرض ألجل فرضها

: وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من طريق مرسل أنه مر برجل والناس جمتمعون عليه فقال

لم ال يضر هذا ع: مباذا؟ قالوا بالشعر واألنساب وأيام العرب، فقال: ما هذا ؟ فقالوا رجل عالمة فقال
إن من العلم جهالً وإن من القول : علم ال ينفع وجهل ال يضر، وروينا يف اخلرب: جهله، ويف لفظ آخر
كل شيء حيتاج إىل : قليل من التوفيق خري من كثري من العلم، ويف خرب غريب: عياً، ويف اخلرب اآلخر

أعوذ بك من علم ال ينفع فسماه علماً : مالعلم جيتاج إىل التوفيق واخلرب املشهور قوله صلى اهللا عليه وسل
  .إذ له معلوم وأن أصحابه علماء عند أصحام مث رفع املنفعة عنهم واستعاذ باللّه منه

    

يقول : يا رسول اللّه كيف يسبقنا بالعلم؟ قال: وقد روينا يف خرب أن الشيطان رمبا سبقكم بالعلم، قلنا
يف العلم قائالً وللعمل مسوفاً حىت ميوت وما عمل، ففي هذا اطلب العلم وال تعمل حىت تعلم فال يزال 

اخلرب دليالن، أحدمها أنه أريد به طلب فضول العلم الذي ال نفع له يف اآلخرة وال قربة يف طلبه من اللّه 
والثاين أن العلم املفضل املندوب إليه إمنا هو الذي يقتضي العمل ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يأمر 

: مل بغري علم واليكره طلب علم للعمل به أال تسمع إىل قوله صلى اهللا عليه وسلم يف اخلرب اآلخربع

  .فضل من علم أحب إيلّ من فضل من عمل وخري دينكم الورع

ذكر فضل علم المعرفة واليقين على سائر العلوم وكشف طريق علماء السلف الصالح من علماء 
  الدينا واآلخرة 

ى اهللا عليه وسلم عن ألوف من صحابته كلهم علماء باللّه فقهاء عن اللّه تعاىل أهل قبض رسول اهللا صل
رضوان من اهللا تعاىل ومل ينصب نفسه إىل الفتيا وال محلت عنه األحكام والقضايا إال بضعة عشر رجالً، 
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عنقه، وروى اذهب إىل األمري الذي تقلّد أمور الناس فضعها يف : وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتيا قال
إن الذي يفيت الناس يف : ذلك عن أنس مث مجاعة من الصحابة والتابعني بإحسان، وكان ابن مسعود يقول

كل ما يستفتونه نون، وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن مسألة 
ة ويسكت عن ويسكت عن تسعة، وكان ابن عباس على ضد ذلك كان يسئل عن عشرة فيجيب يف تسع

سفيان الثوري ومالك بن :واحدة، وكان من الفقهاء من يقول ال أدري أكثر من أن تقول أدري، منهم
أنس وأمحد بن حنبل وفضيل بن عياض وبشر بن احلرث رضي اللّه عنهم، وكانوا يف جمالسهم جييبون عن 

  .بعض ويسكتون عن بعض ومل يكونوا جييبون يف كل ما يسألون عنه

أدركت يف هذا املسجد مائة وعشرين من أصحاب رسول اهللا : ن عبد الرمحن بن أيب ليلى قالوروينا ع
صلى اهللا عليه وسلم ما منهم من أحد يسأل عن حديث أو فتيا إال ود أن أخاه كفاه ذلك،ويف لفظ آخر 

ئل عنها كانت املسألة تعرض على أحدهم فريدها إىل اآلخر ويردها اآلخر لآلخر حىت يرجع إىل الذي س
أول مرة، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وغريمها من التابعني، وقد روينا مسند أال يفيت الناس إال 

أمري أو مأمور أو متكلّف، تفصيل ذلك أن األمري هو الذي يتكلم يف علم الفتيا واألحكام كذلك : ثالثة
ه مقامه ويستعني به لشغله بالرعية كان األمراء يسئلون ويفتون واملأمور الذي يأمره األمري بذلك فيقيم

واملتكلف هو القاص الذي يتكلم يف القصص السالفة ويقص أخبار من مضى ألن ذلك ال حيتاج إليه يف 
احلال ومل يندب إليه من العلوم وقد تدخله الزيادة والنقصان واالختالف، فلذلك كره القصص فصار 

  .القاص من املتكلفني

    

أمري أو مأمور أو مراء فكان : ال يتكلم على الناس إال ثالثة:ث اآلخر بتأويل معناهوقد جاء يف لفظ احلدي
أمري هو املفيت يف األقضية واألحكام كما ذكرنا آنفاً ومعىن مأمور هو العامل باللّه عز وجلّ الزاهد : قوهلم

 الدين بأمر من اللّه تعاىل يف الدنيا يتكلم يف علم اإلميان واليقني ويف علم القرآن واحلث على مصاحل أعمال
 "وإذْ أَخذَ اللّه ميثاق الَّذين أُوتوا الِْكتاب لَتبيننه ِللناِس وال تكْتمونه": أذن اللّه تعاىل له يف ذلك بقوله تعاىل

ث لوال آيتان يف كتاب اهللا تعاىل ما حدثتكم حبدي: ، وقد كان أبو هريرة وغريه يقولون187:آل عمران
ما أتى اللّه تعاىل عاملاً علماً : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أبداً مث يتلو هذه واآلية اليت قبلها ويقول

إال أخذ عليه من امليثاق ما أخذ على النبيني أن يبينه وال يكتمه، وأما املرائي فهو املتكلم يف علوم الدنيا 
تلب بكالمه املزيد من الدنيا والرفعة فيها، وقال بعض الناطق عن اهلوى يستميل بذلك قلوب الناس وجي

األمانة والوديعة والوصية والفتيا، وقال : كان الصحابة والتابعون بإحسان يتدافعون أربعة أشياء: العلماء
: كان أسرعهم إىل الفتيا أقلهم علماً وأشدهم دفعاً هلا وتوقفاً عنها أروعهم، وقال بعض السلف: بعضهم
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قراءة القرآن، وعمارة املساجد، وذكر اهللا تعاىل، : حابة والتابعني بإحسان يف مخسة أشياءكان شغل الص
كل كالم ابن آدم : واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ال خير ":  أصدق القائلنيأمر مبعروف، أو ي عن منكر أو ذكر اهللا تعاىل، وقال اهللا: عليه ال له إال ثالثاً
، ورأى بعض 114: النساء"يف كَثٍري ِمن نجواهم إالَّ من أمر ِبصدقٍَة أو معروٍف أو إصالٍح بين الناِس

فقلت له ما فعلت فيما كنت : أصحاب احلديث بعض فقهاء الكوفة من أهل الرأي بعد موته يف املنام قال
  .فكره وجهه وأعرض عين وقال ما وجدناه شيئاً وما محدنا عاقبته: رأي قالعليه من الفتيا وال

رأيت اخلليل بن أمحد يف النوم بعد موته : وحدثونا عن علي بن نصر بن علي اجلهضمي عن أبيه قال
أرأيت ما كنا فيه؟ فإين مل أر شيئاً ما رأيت أنفع من : ما أجد أعقل من اخلليل ألسألنه فقال يل: فقلت
رأيت بعض :  سبحان اللّه، واحلمد للّّه، وال إله إال اللّه واللّه، أكرب،وحدثونا عن بعض األشياخ قال:قول

فبسط يده ونفخ : ما فعلت تلك العلوم اليت كنا جنادل فيها ونناظر عليها قال: العلماء يف املنام فقلت له
 يف جوف الليل وحدثت عن أيب فيها وقال طاحت كلها هباًء منثوراً ماانتفعت إال بركعتني حصلتا يل

كان بعض أصحابنا كثري الطلب للحديث حسن املعرفة به فمات فرأيته يف املنام :داود السجستاين قال
الذنوب : ال، قلت مل؟ قال: فقلت ما فعل اللّه بك فسكت فأعدت عليه فسكت فقلت غفر اللّه لك قال

أي األعمال وجدا فيما هناك : و خرياً، قلتكثرية واملناقشة دقيقة ولكن قد وعدت خبري وأنا أرج
ما : فأميا أفضل ما كنت تقرأ أو تقرئ؟ فقال: قراءة القرآن والصالة يف جوف الليل،قلت: أفضل، قال

إن خلصت فيه النية مل يكن لك وال : فكيف وجدت قولنا فالن ثقة وفالن ضعيف فقال: كنت أقرأ قلت
أريت يف منامي كأين يف طريق : أمحد بن عمر اخلاقاين قالحدثين: عليك، وحدثت عن بعض الشيوخ قال

وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اللّه فقلت : أمضي إذ صادفين رجل فأقبل علي وهو يقول
لك ولذاك الذي خلفك،فالتفت فإذا سري رمحه اللّه فأعرضت عن الرجل وأقبلت : يل تعين؟ فقال: له

يا أبا احلسن إنك قد : اذنا ومؤدبنا الذي كان يؤدبنا يف الدنيا، مث قلت لههذا أست: على السري وقلت
صرت إىل اهللا تعاىل فأخربنا بأي عمل تقبله اللّه تعاىل فأخذ بيدي مث قال تعال فجئت أنا وهو إىل بنية 

 إليه مثل الكعبة فوقفنا إىل جانبها إذا أشرف علينا من البنية شخص فأضاء ذلك املوضع منه فأومأ سري
وأشالين حنوه وكان سري قصرياً وأنا أيضاً قصري فمد ذلك الشخص الذي كان فوق البنية يده فأخذين 

قد مسعت كالمك مع الشيخ : فشالين إليه فلم أقدر أفتح عيين من أنواركانت يف ذلك املكان، مث قال يل
  .ك هذاكل خلق يف القرآن حممود تفعله وكل خلق يف القرآن مذموم تنتهي عنه وحسب

    

كان شاب يطلب علم الظاهر ويواظب عليه مث ترك ذلك وانفرد : وقد حدثونا عن سري السقطي قال
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قد كنت حريصاً على : واشتغل بالعبادة فسألت عنه فإذا هو قد اعتزل الناس وقعد يف بيته يتعبد فقلت له
كم تضيع العلم ضيعك اللّه : رأيت يف النوم قائالً يقول يل: الطلب لعلم الظاهر فما بالك انقطعت؟ قال

إن حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على النظر فيه للعمل، وقد كان : فقلت إين ألحفظه فقال
إمنا : ليس العلم بكثرة الرواية وإمنا العلم اخلشية، وقال غريه من الفقهاء: ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول

اعلموا ما شئتم أن : ، وكان احلسن البصري رضي اللّه عنه يقولالعلم نور يقذفه اللّه تعاىل يف القلب
تعملوا فو اللّه ال يؤجركم اللّه تعاىل عليه حىت تعملوا فإن السفهاء مهتهم الرواية وإن العلماء مهتهم 

  .الرعاية

إن : حصنيإن اهللا ال يعبأ بذي قول ورواية إمنا يعبأ بذي فهم ودراية، وقال أبو: وروينا عنه أيضاً أنه قال
: أحدهم ليفيت يف مسألة لو وردت على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جلمع هلا أهل بدر، وقال غريه

يسأل أحدهم عن الشيء فيسرع للفتيا ولو سئل أهل بدر عنهاألعضلتهم، وقال عبد الرمحن بن حيىي 
ومون به وترجع العامة إليهم إن علم األحكام والفتاوى كان الوالة واألمراء يق: األسود وغريه من العلماء

فيه مث ضعف األمر وعجزت الوالة عن ذلك مليلهم إىل الدنيا وشغلهم باحلروب عنها فصاروا يستعينون 
على ذلك بعلماء الظاهر وباملفتني يف اجلوامع، فكان األمري إذا جلس للمظامل قعد عن ميينه ومشاله مفتيان 

رط مبثل ذلك فكان من الناس من يتعلم علم الفتيا والقضاء يرجع إليهما يف القضاءواألحكام ويأمر الش
ليستعني م الوالة على األحكام والقضاء حىت كثر املفتون رغبة يف الدنيا وطلباً للرياسة مث اختلف األمر 

بعد ذلك حىت تركت الوالة االستعانة بالعلماء ومما يدلك على ذلك حديث عمر رضي اهللا عنه حيث 
ود عقبة بن عامر أمل أخرب أنك تفيت الناس ولست بأمري وال مأمور، ويف حديث أيب كتب إىل ابن مسع
حججت مع معاوية فلما قدمنا مكة حدث عن رجل يقضي ويفيت الناس موىل لبين :عامر اهلروي قال

نفيت وننشر علماً عندنا، فقال :فما محلك عليه؟ قال:ال، قال:أمرت ذا قال: خمزوم فأرسل إليه فقال
لو تقدمت إليك قبل يومي هذا لقطعت منك طابقاً مث اه ومل يكونوا يقولون ذلك يف علم : يةمعاو

احفظوا ما تسمعون من املطيعني : القلوب وال علم اإلميان واليقني بل قد كتب عمر إىل أمراء األجناد
  .إليهمفإم جتلّى هلم أمور صادقة وقد كان عمر رضي اللّه عنه جيلس إىل املريدين فيستمع 

إذا رأيتم الرجل قد أويت صمتاً وزهداً فاقتربوا منه فإنه تلقى احلكمة، وقال بعض أصحاب : ويف اخلرب
وكيف؟ : ما صرنا إال متجر األبناء الدنيا قلت: رأيت سفيان الثوري حزيناً فسألته فقال وهو برم:احلديث

: بياً أو قهرماناً، وكان احلسن يقوليلزمنا أحدهم حىت إذا عرف بنا ومحل عنا جعل عامالً أو جا: قال

يتعلم هذا العلم قوم ال نصيب هلم منه يف اآلخرة حيفظ اللّه تعاىل م العلم على األمة لئال يضيع، وقال 
لوال الشهوة النقطع النسل ولوال حب اجلمع لبطلت املعايش : لوال ثالث خلربت الدنيا: املأمون رمحه اللّه
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علم، فهذا كله وصف علماء الدنيا وأهل علم األلسنة، وأما علماء اآلخرة ولوال حب الرياسة لذهب ال
وأهل املعرفة واليقني فإم كانوا يهربون من األمراء ومن أتباعهم وأشياعهم من أهل الدنيا وكانوا 

ينتقصون علماء الدنيا ويطعنون عليهم ويتركون جمالستهم، وقال ابن أيب ليلى أدركت يف هذا املسجد 
وعشرين من الصحابة ما سئل أحدهم عن حديث وال استفيت يف فتيا إالود أن صاحبه قد كفاه مائة 

أدركت ثالمثائة يسأل أحدهم عن الفتيا أو احلديث فريد ذلك إىل اآلخر وحييل اآلخر : ذلك،وقال مرة
القرآن أو على صاحبه وكانوا يتدافعون الفتيا ما بينهم ومل يكونوا إذا سئل أحدهم عن مسألة من علم 

  .علم اليقني واإلميان حييل على صاحبه وال يسكت عن اجلواب

    

 فهم أهل الذكر للّه تعاىل وأهل 43: النحل"فَسئلُوا أهلَ الذِّكِْر إنْ كُنتم ال تعلَمونَ": وقد قال اهللا سبحانه
ب وال يتلقاه بعضهم من التوحيد والعقل عن اللّه تعاىل ومل يكونوا يتلقنون هذا العلم دراسة من الكت

بعض باأللسنة إمنا كانوا أهل عمل وحسن معامالت فكان أحدهم إذا انقطع إىل اللّه تعاىل واشتغل به 
واستعمله املوىل خبدمته بأعمال القلوب وكانوا عنده يف اخللوة بني يديه اليذكرون سواه وال يشتغلون 

 رشدهم ووفقهم لسديدقوهلم وآتاهم احلكمة مرياثاً بغريه فإذا ظهروا للناس فسألوهم أهلمهم اللّه تعاىل
ألعماهلم الباطنة عن قلوم الصافية وعقوهلم الزاكية ومهمهم العالية فآثرهم حبسن توفيقه أن أهلمهم 

حقيقة العلم وأطلعهم على مكنون السر حني آثروه باخلدمة وانقطعوا إليه حبسن املعاملة فكانوا جييبون 
ن أثرة اللّه تعاىل هلم وجبميل أثره عندهم فتكلموا بعلم القدرة وأظهروا وصف عما عنه يسألون حبس

احلكمة ونطقوا بعلوم اإلميان وكشفوا بواطن القرآن وهذا هو العلم النافع بني العبد وبني اللّه تعاىل وهو 
  .الذي يلقاه به ويسأله عنه ويثيبه عليه وهو ميزان مجيع األعمال

ه تعاىل ترجح أعماله وتضاعف حسناته وبه يكون عند اللّه تعاىل من املقربني ألنه وعلى قدر علم العبد برب
لديه من املوقنني فهم أهل احلقائق الذين وصفهم علي عليه السالم وفضلهم على اخلالئق، فقال يف 

عامل رباين، ومتعلم على سبيل جناة، ومهج رعاع : وصفهم القلوب أوعية وخريها أوعاها والناس ثالثة
أتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح مل يستضيئوا بنور العلم ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق، العلم خري من 

املال، العلم حيرسك وأنت حترس املال، والعلم يزكيه العمل واملال تنقصه النفقة، حمبة العلم دين يدان به 
حمكوم عليه، ومنفعة املال تزول يكسبه الطاعة يف حياته ومجيل األحدوثة بعد موته، العلم حاكم واملال 

ها إن ههنا :بزواله، مات خزان األموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر مث تنفس الصعداء فقال
علماً مجاً لو أجد له محلة بلى أجد لقناً غري مأمون يستعمل الدين يف طلب الدنيا ويستطيل بنعم اللّه تعاىل 

 خلقه أو منقاداً ألهل احلق يرترع الشك يف قلبه بأول عارض من شبهة على أوليائه ويستظهر حبججه على
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ال بصرية له وليسا من رعاة الدين يف شيء ال ذا وال ذاك فمفهوم باللذة سلس القيادة يف طلب الشهوات 
م إذا أو مغرى جبمع األموال واإلدخار منقاد هلواه أقرب شبهاً ما األنعام السائمة، اللّهم هكذا ميوت العل

مات حاملوه بل ال ختلو األرض من قائم للّه تعاىل حبجة، إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور لئال 
تبطل حجج اللّه تعاىل وبيناته وأين أولئك األقلون عدداً األعظمون قدراً أعيام مفقودة وأمثاهلم يف 

عوها يف القلوب أشباههم، هجم القلوب موجودة حيفظ اللّه تعاىل م حججه حىت يودعها نظراءهم ويزر
م العلم على حقيقة األمر فباشروا روح اليقني فاستالنوا ما استوعر منه املترفون وأنسوا مبا استوحش منه 

الغافلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باحملل األعلى أولئك أولياء اللّه من خلقه وعماله يف أرضه 
واشوقاه إىل رؤيتهم فهذه كلها أوصاف علماء اآلخرة وهذه نعوت علم : والدعاة إىل دينه، مث بكى وقال

الباطن وعلم القلوب ال علم األلسنة وكذلك وصفهم معاذ بن جبل رضي اهللا عنه يف وصف العلم باللّه 
  .تعاىل

    

للّه تعلّموا العلم فإن تعلّمه :فيما رويناه من حديث رجاء بن حيوة بن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ قال
خشية وطلبه عبادة ومدراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقه وبذله ألهله قربة 

وهو األنيس يف الوحدة والصاحب يف اخللوة والدليل على السراء والضراء والزين عند اإلخالء والقريب 
اللّه يف اخلريقادة وهداة يقتدي م أدلة يف عند الغرباء ومنار سبيل اجلنة يرفع اللّه تعاىل به أقواماً فيجعلهم 

اخلري تقتص آثارهم وترمق أعماهلم ويقتدى بفعاهلم وينتهي إىل رأيهم وترغب املالئكة يف خلتهم 
وبأجنحتها متسحهم حىت كل رطب ويابس هلم مستغفر حىت حيتان البحر وهوامه وسابع الرب ونعامه 

ن العمى ونور األبصار من الظلم وقوة األبدان من الضعف والسماء وجنومها ألن العلم حياة القلوب م
يبلغ به العبد منازل األبرار والدرجات العلى والتفكر فيه يعول بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع اللّه 

تعاىل وبه يعبد وبه يوحد وبه يتورع وبه توصل األرحام العلم إمام والعمل تابعه تلهمه السعداء وحترمه 
  .، فهذه أوصاف علماء اآلخرة ونعت العلم الباطناألشقياء

عمر بن عبد العزيز فحدثونا عن زكريا بن حيىي الطائي : وقد كان من أفضل األمراء بعد اخللفاءاألربعة
أما بعد فأشر : حدثين عمي زجر بن حصني أن عمر بن عبد العزيز كتب إىل احلسن رمحهما اللّه: قال

أما أهل الدين فلن يريدوك وأما أهل الدنيا فلن : اللّه تعاىل فكتب إليهعلي بقوم أستعني م على أمر 
تريدهم ولكن عليك باألشراف فإم يصونون شرفهم أن يدنسوه باخليانة، وكان احلسن يتكلم يف بعض 

علماءالبصرة ويذمهم وكان أبو حازم وربيعة املدنيان يذمان علماء بين مروان، وقد كان الثوري وابن 
 وأيوب وابن عون يتكلمون يف بعض علماء الدنيا من أهل الكوفة، وكان الفضيل وإبراهيم ابن املبارك
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أدهم ويوسف بن أسباط يتكلمون يف بعض علماءالدنيا من أهل مكة والشام كرهنا تسمية املتكلم فيهم 
رجل حدثنا باب من أبواب الدنيا فإذا مسعت ال: ألن السكوت أقرب إىل السالمة، وكان بشر يقول

: أوسعوا يل، وقدكان سفيان الثوري إمامه من قبله يقول ألهل علم الظاهر: حدثنا فإمنا يقول: يقول

إن طلب العلم حلسن، :طلب هذا ليس من زاد اآلخرة، وقال ابن وهب ذكر طلب العلم عند مالك،فقال
متسي ومن حني وإن نشره حلسن إذا صحت فيه النية ولكن انظر ما ذا يلزمك من حني تصبح إىل حني 

  .متسي إىل حني تصبح فالتؤثرن عليه شيئاً

    

إذا طلب الرجل احلديث أو تزوج أو سافر يف طلب املعاش فقد ركن إىل : وقال أبو سليمان الداراين
الدنيا، وأما علم اإلميان والتوحيد وعلم املعرفة واليقني فهو مع كل مؤمن موقن حسن اإلسالم وهو مقامه 

 بني يدي اللّه ونصيبه منه يف درجات اجلنة، به يكون من املقربني عنده والعلم باللّه تعاىل من اللّه وحاله
واإلميان به قرينان ال يفترقان، فالعلم باللّه تعاىل هو ميزان اإلميان به يستبني املزيد من النقصان ألن العلم 

ميان مدد العلم وبصره والعلم قوة ظاهر اإلميان يكشفه ويظهره واإلميان باطن العلم يهيجه ويشعله، فاإل
اإلميان ولسانه وضعف اإلميان وقوته ومزيده ونقصه مبزيدالعلم باللّه عز وجلّ ونقصه وقوته وضعفه، ويف 

يابين كمااليصلح الزرع إال باملاء والتراب كذلك ال يصلح اإلميان إال بالعلم : وصية لقمان احلكيم البنه
ملعرفة من اليقني من اإلميان كمثل النشاء من الدقيق من السويق من احلنطة، والعمل ومثل املشاهدة من ا

واحلنطة جتمع ذلك كله كذلك اإلميان أصل ذلك واملشاهدة أعلى فروعه كاحلنطة أصل هذه املعاين 
: نيوالنشاء أعلى فروعها فهذه املقامات موجودة يف أنوار اإلميان ميدها علم اليقني، مث إن املعرفة على مقام

معرفة مسع ومعرفة عيان، فمعرفة السمع يف اإلسالم وهو أم مسعوا به فعرفوه، وهذا هو التصديق من 
مشاهدة االستدالل : اإلميان ومعرفة العيان يف املشاهدة وهو عني اليقني واملشاهدة أيضاً على مقامني

 وهو يف السمع لساا القول ومشاهدة الدليل عنها، فمشاهدة االستدالل قبل املعرفة وهذه معرفة اخلرب
، فهذا 23-22: النمل"ِإني وجدت" "سبٍإ بنبٍإ يقٍني":والواجد ا واجد يعلم علم اليقني من قوله تعاىل

تعلموا اليقني أي :العلم قبل الوجدوهو علم السمع وقد يكون سببه التعليم ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم
منهم علم اليقني ألم علماؤه وأما مشاهدة الدليل فهي بعد املعرفة اليت هي جالسوا املوقنني وامسعوا 

العيان وهو اليقني لسانه الوجد والواجد ا واجد قرب وبعد هذا الوجد علم من عني اليقني وهذا يتواله 
لتعليم بعد فوجدت بردها فعلمت فهذا ا: اللّه تعاىل بنوره على يده بقدرته، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم

الوجد من عني اليقني باليقني وهذا من أعمال القلوب، وهؤالء علماء اآلخرة وأهل امللكوت وأرباب 
القلوب وهم املقربون من أصحاب اليمني وعلم الظاهر من علم امللك وهو من أعمال اللسان والعلماء به 
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أخربين عن رجلني، : فقالموصوفون بالدنيا وصاحلوهم أصحاب اليمني وجاء رجل إىل معاذ بن جبل
: أحدمها جمتهد يف العبادة كثري العمل قليل الذنوب إال أنه ضعيف اليقني يعتريه الشك يف أموره فقال معاذ

فأخربين عن رجل قليل العمل إال أنه قوي اليقني وهو يف ذلك كثري الذنوب : ليحبطن شكّه أعماله، قال
فأخذ :األول أعمال بره ليحبطن يقني هذا ذنوبه كلها قالواللّه لئن أحبط شك :فسكت معاذ فقال الرجل

يا رسول اللّه : ما رأيت الذي هو أفقه من هذا وقد روينا معناه مسنداً قيل: معاذ بيده وقام قائماً مث قال
فقال ما من آدمي إال وله ذنوب : رجل حسن اليقني كثريالذنوب ورجل جمتهد يف العبادة قيل اليقني

ريزته العقل وسجيته اليقني مل تضره الذنوب ألنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم ولكن من كانت غ
  .فتكفر ذنوبه ويبقى له فضل يدخل به اجلنة

    

وروينا يف حديث أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن أقل ما أوتيتم اليقني وعزمية الصرب 
يا بين ال : ليل وصام النهار، ويف وصية لقمان البنهومن أعطى حظه منهما مل يبال ما فاته من قيام ال

يستطاع العلم إال باليقني وال يعمل املرء إال بقدر يقينه وال يقصر عامل حىت يقصر يقينه وقد يعمل 
الضعيف إذا كان متيقناً أفضل من العمل القوي الضعيف يف يقينه ومن يضعف يقينه تغلبه احملقرات من 

إن للتوحيد نوراً وللشرك ناراً وإن نور التوحيد أحرق لسيئات :  معاذ يقولاإلمث، وقد كان حيىي بن
يقني معاينة وهذا ال خيتلف خربه : املوحدين من نار الشرك حلسنات املشركني واليقني على ثالث مقامات

سلم فالعامل به خبري وهو للصديقني والشهداء، ويقني تصديق واستسالم وهذا يف اخلرب والعامل به خمرب م
وما زادهم إالّ إمياناً ": وهذا يقني املؤمنني وهم األبرار منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك كقوله تعاىل جده

،وقد يضعف هؤالء بعدم األسباب ونقصان املعتاد ويقوون بوجودها وجريان 22: األحزاب"وتسليما
يدهم وأنسهم باخللق ويكون نقصهم العادة وحيجبون بنظرهم إىل األواسط ويكاشفون ا وجيعلون مز

  .ووحشتهم بفقدهم ويكون من هؤالء االختالف ويتلونون باخلالف لتلوين األشياء وتغريها نقصها

  المقام الثالث من اليقين

وهو يقني ظن يقوى بدالئل العلم واخلرب وأقوال العلماء وجيد هؤالء املزيد من اللّه تعاىل والنصيب منه هلم 
دلة وصمت القائلني وهذا يقني االستدالل وعلوم هذا يف املعقول وهو يقني املتكلمني من ويضعف بفقداأل

عموم املسلمني من أهل الرأي وعلوم العقل والقياس والنظر وكل موقن باللّه تعاىل فهو على علم من 
ميانه على مقتضى التوحيد واملعرفة ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه ويقينه من حنو صفاء إميانه وقوته وإ

معاملته ورعايته، فأعلى العلوم علم املشاهدة عن عني اليقني وهذا خمصوص للمقربني يف مقامات قرم 
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وحمادثات جمالستهم ومأوى أنسهم ولطيف متلقهم، وأدىن العلوم علم التسليم والقبول بعدم اإلنكار وفقد 
التصديق وهذا ألصحاب اليمني، وبني هذين الشكوك وهذا لعموم املؤمنني وهو من علم اإلميان ومزيد 

مقامات لطيفات من أعلى طبقات املقربني إىل أوسط املقامات ومن أدىن طبقات أصحاب اليمني إىل 
  .أعلى أواسط األعلني

  ذكر بيان تفضيل علوم الصمت وطريق الورعين في العلوم 

ال أدري، نصف : ي، وعن الشعيب أنه قالالعلم ثالثة، كتاب ناطق، وسنة قائمة، وال أدر: وروينا يف اخلرب
إمنا العلم الرخصة من ثقة فأما التشديد فكل : العلم يعين أنه من الورع وكان الثوري رضي اللّه عنه يقول

أحد حيسنه يعين أن التورع والتوقف يف األمور هو سرية املؤمنني وإن مل يكونوا علماء ألن الورع هو 
الشبهات والوقوف عند املشكالت بسكون أو سكوت، واليقني هو اجلنب عن اإلقدام واهلجوم على 

اإلقدام على األشياء ببصرية ومتكني والقطع باألمر على علم وخرب فهذا صفة العلماء املوثوق بعلمهم ال 
: حيسنه سواهم كما قال علي عليه السالم البنه حممد بن احلنفية وقدمه أمامه يوم اجلمل وجعل يقول له

هذا واللّه الفتنة املظلمة : حممد يتأخر وهو يركزه بقائم رحمه، فالتفت إليه حممد ابنه فقالأقدم أقدم و
ال : تقدم ال أم لك أتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها واملرء إذا قال: العمياء فوكزه علي برحمه، مث قال

مل بعلمه فأظهره، فلذلك أدري فقد عمل بعلمه وقام حباله فله من الثواب مبرتلة من درى فقام حباله وع
كان قول ال أدري نصف العلم وألن حسن من سكت ألجل اللّه تعاىل تورعاً كحسن من نطق ألجله 

إذا أخطأ العامل قول ال أدري أصيبت مقالته، وقاله : بالعلم تربعاً، وقال علي بن احلسني وحممد بن عجالن
فاوت الناس فيهما مثل اجلنون والعقل واانني مالك والشافعي بعدمها واعلم أن مثل العلم واجلهل يف ت

طبقات، كالعقالء طبقات، وكذلك اجلهال طبقات كالعلماء فخصوص اجلهال يشبهون عموم العلماء 
فهم يشتبهون على العامة حىت حيسبوهم علماء وهم مكشوفون عند العلماء باللّه تعاىل وكذلك العارفون 

العلم علمان، علم األمراء وعلم : ن للموقنني، وقال بعض العلماءيشتبهون على عموم العلماء وهم ظاهرو
  .املتقني، فأما علم األمراء فهو علم القضايا وأما علم املتقني فهو علم اليقني واملعرفة

    

 أُوتوا يرفَِع اللّه الَّذين آمنوا ِمنكُم والَّذين": وقد قال اللّه سبحانه يف وصف علم املؤمنني وذكر علم اإلميان
، فجعل املؤمنني علماء فدل على أن العلم واإلميان ال يفترقان والواو هنا عند 11: اادلة"العلْم درجاٍت

فالن العاقل : أهل اللغة للمدح الللجمع، العرب إذا مدحت باألوصاف أدخلت الواو للمبالغة فقالوا
ن يف الِْعلِْم ِمنهم والْمؤِمنونَ يؤِمنونَ ِبما أُنِزلَ ِإليك لكِن الراسخو": والعامل واألديب، ومثل هذا قوله تعاىل
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 كله نعت، فاملؤمنون هم 162: النساء"وما أُنِزلَ ِمن قبِلك والْمقيمني الصالةَ والْمؤتونَ الزكوة
لك انتصب قوله الراسخون يف العلم وهم املقيمون واملؤتون أيضاً وكلهم وصف الراسخون يف العلم ولذ

والراِسخونَ يف الِعلِْم يقُولُونَ ": واملقيمني الصالة ألنه مدح والعرب تنصب وترفع باملدح ومبعناه قوله تعاىل
وقالَ ": ، فوصف العلماء باإلميان كما وصف املؤمنني بالعلم وكذلك قوله تعاىل7: آل عمران"آمنا بِه

أميت مخس :، ومن هذا حديث أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم56: الروم"الَّذين أُوتوا الِْعلْم واإلميانَ
طبقات كل طبقة أربعون عاماً فطبقيت وطبقة أصحايب أهل العلم واإلميان والذين يلوم إىل الثمانني الرب 

والتقوى والذين يلوم إىل مائة وعشرين أهل التواصل والتراحم، فقرن العلم باإلميان وقدمهما على 
  .سائرالطبقات

كتب يف ": كما قرن القرآن باإلميان كما قال تعاىل: وقد قرن اللّه سبحانه اإلميان بالقرآن وهو علم
هوٍح ِمنِبر مهدأياإلميانَ و ادلة"قُلُوِبِهمقيل القرآن وتكون اهلاء عائدة إىل اهللا تعاىل يف أكثر 22: ا ،

، فأهل 52: الشورى"ي ما الِكتاب وال اإلميانُ ولَِكن جعلْناه نوراًما كُنت تدِر": الوجوه، كما قال
اإلميان هم أهل القران وأهل القرآن أهل اهللا وخاصته، وقال املهدي لسفيان بن احلسني ملا دخل عليه 

أال جتيب أمري املؤمنني؟ : وكان أحد العلماء أمن العلماء أنت فسكت فأعادعليه فسكت فقيل
ألين عن مسألة ال جواب هلا، إن قلت لست بعامل وقد قرأت كتاب اللّه تعاىل كنت كاذباً وإن يس:فقال

ِإنما يخشى اللّه ِمن ": قلت إين عامل كنت جاهالً، وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أنس يف قوله
 ترى أن داود صلى اهللا عليه وسلم من مل خيش اللّه تعاىل فليس بعامل أال: ،قال28: فاطر"ِعباِدِه الْعلماُء

قال ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك واحلكمة واإلميان بك فما علم من مل خيشك وما حكم من مل يؤمن 
اقعدوا بنا نؤمن ساعة فيتذاكرون علم : بك، وقد مسى عبداهللا بن رواحة العلم إمياناً فكان يقول ألصحابه

صراً وقلباً، وهذه طرائق العلم اليت يؤخذ العلم منها ويوجد ا وهي اإلميان وقدجعل اللّه للمؤمنني مسعاً وب
واللّه أخرجكُم ِمن ":أصول العلم والنعم اليت أنعم اللّه على اخللق ا وطالبهم بالشكر عليها، فقال سبحانة

، 78: النحل"فئِدةَ لعلَّكُم تشكُرونبطُوِن أُمهاِتكُم ال تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم السمع واألبصار واأل
وجعلْنا ":فأثبت العلم ا بعد النفي ا له، وقال تعاىل يف وصف من مل يكن مؤمناً ونفي الغنية بالعلم ا
 جيحدوان لَهم سمعاً وأبصاراً وأفِْئدةً فما أغْىن عنهم سمعهم وال أبصارهم وال أفِْئدتهم ِمن شيء إذ كانوا

، فمن آمن بآيات اللّه تعاىل أغىن عنه مسعه وبصره وقلبه فكانت طرق العلم 26: األحقاف"بآياِت اللّه
  .إليه

وال تقْف ما ليس لك بِه ِعلْم إنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك ": وقال عز وجلّ يف معىن ذلك أيضاً
، فلوال أن العلم يقع بالسمع والبصر والقلب ما ى عما ال يعلم هذه 36:سراء اإل"كان عنه مسؤوالً



ابو طالب املكي- قوت القلوب  213  

األشياء ففي النهي عن قفو ما ال يعلم هذه األواساط ويتبعه إثبات العلم ا فكل مؤمن هو ذو مسع وبصر 
  .وقلب فهو عامل بفضل اللّه ورمحته

    

تبقية اإلسناد فيهم يأثره خلف : ها به ثالثة أشياءومما فضل اللّه تعاىل به هذه األمة على سائر األمم وخص
عن سلف متصالً إىل نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم وإىل من خال من علمائنا وإمنا كانوا فيهم 

يستنسخون الصحف كلما اختلقت صحيفة جددت فكان ذلك أثرة العلم فيهم، والثاين حفظ كتاب اللّه 
نوا يقرؤون كتبهم نظراً ومل حيفظ مجيع كتاب أنزله اللّه تعاىل قط غري تعاىل املرتل عن ظهر غيب، وإمنا كا

كتابنا هذا إال ما أهلمه اللّه تعاىل غزيراً من التوراة بعد أن كان خبتنصر أحرق مجيعها عند إحراق بيت 
 من حفظ املقدس،فلذلك قال سبط من اليهود إنه ابن اهللا تعاىل عز عن ذلك علواً كبرياً ملا خصه به وأفرده

مجيع التوراة، والثالث أن كل مؤمن من هذه األمة يسئل عن علم اإلميان ويسمع قوله ويؤخذ من رأيه 
وعلمه مع حداثة سنه ومل يكونوا فيما مضى يسمعون العلم إال من األحبار والقسيسني والرهبان ال غري 

ان يف قلوم ال يعتريه الشك وال من الناس، وزادها رابعة على أمة موسى صلى اهللا عليه وسلم ثبات اإلمي
خيتلجه الشرك مع تقليب القلوب يف املعاصي، وكانت أمة موسى عليه السالم تتقلب قلوم يف الشك 

يا موسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة بعد أن : والشرك كما تتقلب جوارحهم يف املعاصي، فلذلك قالوا
  .هم فيه طرائق وأجناهم من الغرق وأهلك فرعونرأوا اآليات العظيمة من انفالق البحر وسلوك

يا بين إسرائيل ال تقولوا العلم يف السماء من يرتل به وال : وروينا بعض األخبار أن يف بعض الكتب املرتلة
يف ختوم األرضني من يصعد به وال من وراء البحار من يعربه يأيت به العلم جمعول يف قلوبكم، تأدبوا بني 

انيني وختلّقوا يل بأخالق الصديقني أظهر العلم يف قلوبكم حىت يعطيكم ويغمركم، ويف يدي بآداب الروح
من عمل مبا يعلم :ال تطلبوا علم ما مل تعملوا حىت تعملوا مبا قد علمتم، ويف أخبارنا حنن: اإلجنيل مكتوب

وقد روينا عن حذيفة من علم بعشر ما يعلم ورثه اهللا علم ما جيهل، : ورثه اللّه علم ما مل يعلم حىت قيل
إنكم اليوم يف زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك ويأيت بعدكم زمان من عمل منهم بعشر : بن اليمان

واتقوا اللّه ويعلمكم اللّه واتقوا : ما يعلم جنا، هذا لقلة العاملني وكثرة البطالني، ويف كتابنا امل املختصر
علم أن من عمل بعلم أو نطق به فأصاب احلقيقة عند اللّه تعاىل فله اللّه واعلموا واتقوا اللّه وامسعوا، وا
 وهذا مقام العارفني، ومن نطق جبهل أو عمل به وأخطأ احلقيقة فعليه -أجران، أجر التوفيق وأجر العمل 

 وهذا مقام اجلهال، ومن قال أو عمل بعلمه وأخطأ احلقيقة فله أجر ألجل العلم وهذا مقام -وزران 
ظاهر، ومن قال جبهل أو عمل عمالً وأصاب احلقيقة فعلية وزر لتركه طلب العلم وهذا مقام علماء ال

جهلة العابدين،ومثل العامل مثل احلاكم وقد قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم احلكام ثالثة أقسام فقال صلى 
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ى باجلور وهو يعلم أو قاٍض قضى باحلق وهو يعلم فذاك يف اجلنة وقاٍض قض: القضاة ثالثة: اهللا عليه وسلم
يا بين آدم قَد أَنزلنا علَيكُم ":قضى باجلور وهو ال يعلم فهما يف النار، ومن أحسن ما مسعت يف قوله تعاىل

ءاِتكُمواري سواساً يقيل العلم وريشاً قيل اليقني ولباس التقوى أي احلياء26: األعراف"ِلب .  

اإلميان عريان ولباسه التقوى وزينته احلياء ومثرته العلم وقد :عناهوروينا عن وهب بن منبه اليماين يف م
أسنده محزة اخلراساين عن الثوري فرفعه إىل عبد اللّه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد رويناه أيضاً 

أتقاهم للّه عز وجلّ، : أي أهل املدينة أفقه؟ فقال: مسنداً، قال مسعر عن سعد بن إبراهيم وسأله سائل
لو قال يل قائل أي الناس أعلم لقلت أورعهم ولو قال يل قائل أي أهل هذه املدينة : وقال بعض العلماء

لو قيل يل من أمحق الناس : تعرفون أنصحهم هلم، فإذا قالوا نعم قلت هو خريهم وقال آخر: خري؟ لقلت
اتقُوا اللّه وقُولُوا " و 108: املائدة"اواتقُوا اللّه واسمعو":ألخذت بيد القاضي فقلت هذا وقال اهللا تعاىل

، فجعل تعاىل مفتاح القول السديدوالعلم الرشيد والسمع املكني التقوى، وهي 70: األحزاب"قَوالً سديداً
كُم ولَقَد وصينا الَّذين أُوتوا الِكتاب ِمن قَبِل":وصية اللّه تعاىل من قبلنا وإيانا إذ يقول اهللا سبحانه وتعاىل

  .، وهذه اآلية قطب القرآن ومداره عليها كمدار الرحى على اخلشبان131: النساء"وِإياكُم أِن أتقُوا اللّه

    

وروينا عن عيسى عليه السالم كيف يكون من أهل العلم من مسريه إىل آخرته، وهو مقبل على دنياه 
طلبه ليعمل به، وقال الضحاك بن وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكالم ليخرب به وهو ال ي

ما ضلّ : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بعض إال الورع وهم اليوم يتعلمون الكالم، ويف احلديث: مزاحم
ماضربوه لك إال جدالً بل هم قوم خصمون، ويف قوله : قوم بعد هدى كانوا عليه إال أعطوا اجلدل مث قرأ

، اآلية هم أهل اجلدل الذين عىن اهللا تعاىل فاحذروهم، 7: آل عمران" زيغٌفأما الَّذين يف قُلُوِبِهم":عز وجل
يكون يف آخر الزمان علماء يغلق عنهم باب العمل ويفتح عليهم باب اجلدل، ويف : وعن بعض السلف

أنتم اليوم يف : إنكم يف زمان أهلمتم فيه العلم وسيأيت قوم يلهمون اجلدل، وعن ابن مسعود: بعض األخبار
مان خريكم فيه املسارع ويأيت بعدكم زمان خريكم فيه املتبني يعين اآلن لبيان احلق واليقني يف القرن ز

األول وبعد ذلك يف زماننا هذا لكثرة الشبهات وااللبتاس ودخول احملدثات مداخل الليل يف السري، 
  .فأشكل األمر إال على الفرد الذي يعرف طرائق السلف فيجتنب احلدث كله

إذا أراد اهللا بعبد خرياً فتح له باب العمل وأغلق عنه باب اجلدل وإذا أراد اللّه :ا عن بعض العلماءوروين
بعبدسوًءا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب اجلدل، ويف اخلرب املشهور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حلياء والعي شعبتان من اإلميان أبعض اخللق إىل اهللا عز وجلّ األلد اخلصم، وقد روينا يف خرب ا: وسلم
والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ويف بعضها مفسراً والعي عي اللسان ال عي القلب، واخلرب اآلخر ما 
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ما أويت قوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: روى احلكم بن عيينة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال
أن اللّه تعاىل ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الكالم بلسانه املنطق إال منعوا العمل، ويف احلديث 

العلم إمنا هو : كما تتخلل الباقرة اخلالء بلساا، واخلالء هو احلشيش الرطب، وكان أمحد بن حنبل يقول
من :علماء أهل الكالم زنادقة، وقال قبله أبو يوسف: ما جاء من فوق يعين إهلاماً من غري تعليم وقال أيضاً

  .طلب العلم بالكالم تزندق

  بيان آخر في فضل علم الباطن على الظاهر 

    

مما يدلك على أن العلم الذي فضله العلماء وأعظموا ذكره وخطره ووصفوا به العامل ومدحوه به وجاءت 
راد إليه بفضله اآلثار وندب إليه وفضل يف األخبار أهله إمنا هو العلم باللّه تعاىل الدال على اهللا تعاىل ال

الشاهد بالتوحيد يف علم اإلميان واليقني وعلم املعرفة واملعاملة دون سائر علوم الفتيا واألحكام، إم 
يقولون من عمل بعلمه ويذكرون العمل بالعلم ويصفون مجلته باخلشية واخلشوع فهذا إمنا هو علم 

ت من أعمال اإلميان مثل أعمال القلوب القلوب ال علم اللسان الذي يكون به العلم وال تتأتى عنه املعامال
اليت هي مقامات اليقني وصفات املتقني ومثل أعمال اجلوارح من الصاحلات اليت هي مزيد اإلميان والذين 
أرباا أهل الفقر والزهد وذو التوكل واخلوف وأصحاب الشوق واحملبة وليس يعنون أن يكون اإلنسان 

 ا والتزم الدخول يف أحكامها ليعامل منها مثل أن يطلب القضاء إذا علم علم األحكام والقضايا عمل
فيقضي بني الناس إذا كان عاملاً به أويقتين املال ويدخل يف البيع والشراء إذا كان عاملاً بالزكوات 

والبياعات أو يتزوج النساء ويطلق ألنه عامل بالنكاح والطالق ليكون ذه األشياء عامالً بعلمه، هذا ما 
 أحد بل قد روي يف كراهة ذلك وذمه ما يكثر ذكره، وأهل هذه العلوم موصوفون بالرغبة يف الدنيا قاله

واحلرص على مجعها ويالبسون األمراء فيعاملون هلم فبطل أم هم املعنيون بالعلم املوصوفون باخلشوع 
من علم أفضل من والزهد، ومثل ذلك أيضاً تفضيل اجلمهور من السلف العلم على العمل وقوهلم ذرة 

كذا من العمل وركعتان من عامل أفضل من ألف ركعة من عابد، وحديث أيب سعيد اخلدري عن رسول 
كفضل القمر على : فضل العامل على العابد كفضلي على أميت، واخلرب املشهور:اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 على الشيطان من ألف عابد عامل واحد أشد:سائر الكواكب، وقول ابن عباس وسعد، وقدروينا مسنداً
وكذلك قيل يف موته أحب إليه من موت ألف عابد إمنا يعنون بذلك العلم باهللا تعاىل أفضل من العمل 

ألن العلم باللّه تعاىل وصف من اإلميان ومعىن من اليقني الذي مل يرتل من السماء أعز منه فهو ال يعادله 
ار األعمال كلها على وزنه تتقبل األعمال قبوالً حسناً بعضه شيء ال يصح عمل وال يقبل إال به وألنه معي
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أحسن من بعض ويثقل يف امليزان ثقالً فوق ثقل ويرفع به العاملون يف درجات عليني بعضها من بعض، 
 "لَيِهم ِبِعلٍْمفَلَنقُصن ع": ، مث قال52: األعراف"ولَقَد ِجئْناهم ِبِكتاٍب فَصلْناه على ِعلٍْم":وقد قال تعاىل

 فما كان العائد منه إىل 8: األعراف"والْوزنَ يومِئٍذ احلْق فَمن ثَقُلَت موازينه": ،وقال تعاىل7:األعراف
الربوبية أقرب كان أفضل والعمل وصف العامل وحكم العبودية ال أم يعنون العلم بالفتيا واألحكام 

دة عليهم أفضل من معامالت اللّه سبحانه وتعاىل بالقلوب من مقامات والقضاء اليت هي أماكن اخللق عائ
  .التوكل والرضا واحملبة اليت هي معاينة اليقني الذي هو مقام املقربني هذا ال يقوله عامل

    

أقرب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد روينا عن عبد الرمحن بن غنم عن معاذ بن جبل قال
لنبوة أهل العلم وأهل اجلهاد أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما الناس من درجة ا

أهل اجلهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل، أال تراه كيف جعل العلم داالً على اللّه تعاىل 
 على العلماء فضل لألنبياء: أول من يشفع األنبياء مث الشهداء، ويف اخلرب:كاجلهاد، وكذلك جاء يف اخلرب

يرفَِع اللّه الَّذين ": درجة وللعلماء على الشهداء فضل درجتني، وقال ابن عباس يف معىن قوله عز وجلّ
للعلماء درجات فوق الذين آمنوا بسبعمائة :، قال11: اادلة"آمنوا ِمنكُم والَذين أُوتوا الِْعلْم درجاٍت

إين ألحسب أنه :ملا مات عمر رضي اهللا عنهما: ، وقال ابن مسعوددرجة ما بني الدرجتني مخسمائة عام
ليس أعين العلم الذي تريدون إمنا :تقول هذا وفينا جله الصحابة فقال: ذهب بتسعة أعشار العلم فقيل

أعين العلم باللّه تعاىل، فجعل العلم باملعلومات غري حقيقة العلم وفضل العلم باللّه تعاىل بتسعة أعشارها 
 يزيد علم الظاهر على األعمال كثري زيادة إذ هو من األعمال الظاهرة ألنه صفة اللسان وألنه وليس

للعموم من املسلمني، فأعلى مقاماته اإلخالص فإن فام فهو دنيا كسائر الشهوات واإلخالص هو أول 
  .فني ودرجات الصديقنيحال العامل باهللا تعاىل بالعلم الباطن وال اية ملقامام إىل أعلى مقامات العار

  باب ذكرالفرق بين علماء الدنيا وعلماء اآلخرة وذم علماء السوء اآلكلين بعلومهم الدنيا 

وقد فرقت العلماء بني العلم باللّه تعاىل وبني العلم بأمر اللّه تعاىل وفرقوا بني علماء الدنيا وعلماء اآلخرة، 
 اللّه فذلك العامل الكامل، وعامل باهللا تعاىل فذاك التقي العلماء ثالثة، عامل باللّه وبأمر: فقال سفيان

عامل للّه تعاىل وهو :اخلائف، وعامل بأمر اللّه تعاىل غري عامل باللّه تعاىل فذاك العامل الفاجر، وقيل أيضاً
رع، العامل بعلمه، وعامل بأيام اللّه تعاىل وهو اخلائف الراجي، وسئل سفيان عن العلم ما هو؟ فقال هو الو

طلب العلم الذي يعرف به الورع وهو عند قوم طول الصمت وقلة : وأي شيء هو الورع؟ فقال:قيل
  .الكالم وما هو كذلك إمنا هو املتكلم العامل عندنا افضل من الصامت
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للعلم ثالث عالمات، العلم باللّه ومبا حيبه اللّه تعاىل ومبا يكره فجعل حقيقة : وروينا عن لقمان يف وصيته
العلم ودليل وجوده هذه الثالث، ومما يدلك على الفرق بني علماء الدنيا وعلماء اآلخرة أن كل عامل بعلم 

إذا رآه من ال يعرفه مل يتبني عليه أثر علمه وال عرف أنه عامل إال العلماء باللّه عز وجلّ فإمنا يعرفون 
عاىل ألوليائه ولبسته للعلماء به، ومن بسيماهم للخشوع والسكينة والتواضع والذلة، فهذه صبغة اللّه ت

أحسن من اللّه صبغة فمثلهم يف ذلك كمثل الصناع إذ كل صانع لو ظهر ملن ال يعرفه مل يعرف صنعه 
دون سائر الصنائع ومل يفرق بينه وبني الصناع إال الصناع، فإنه يعرف بصنعته ألا ظاهرة عليه إذ صارت 

ما ألبس اللّه تعاىل عبداً لبسة أحسن من : كانت سيماه كما قيلله لبسة وصفةاللتباسها مبعاملته، ف
خشوع يف سكنية هي لبسة األنبياء وسيما الصديقني والعلماء فاعلم الناس بلطف ما حيب اللّه تعاىل 

وخفي ما يكره أهل القلوب الفاقهة عن اهللا تعاىل وهم العارفون به، وقد كان سهل رمحه اللّه 
عامل باللّه تعاىل،وعامل للّه تعاىل وعامل حبكم اللّه تعاىل يعين العامل باللّه تعاىل العارف العلماء ثالثة، :يقول

املوقن، العامل للّه عز وجلّ هو العامل بعلم اإلخالص واألحوال واملعامالت، والعامل حبكم اللّه تعاىل هو 
ه، وقد قال مرة يف كالم أبسط من العامل بتفصيل احلالل واحلرام فسرنا ذلك على معاين قوله ومعرفة مذهب

عامل باللّه ال بأمر اللّه وال بأيام اللّه وهم املؤمنون، وعامل بأمر اللّه البأيام اللّه وهم املفتون يف احلالل : هذا
واحلرام، وعامل باللّّه تعاىل عامل بأيام اللّه وهم الصديقون، يعين قوله بأيام اللّه أي بنعمته الباطنة وبعقوباته 

الناس كلهم موتى إال العلماء والعلماء نيام إال اخلائفني واخلائفون منقطعون إال احملبني، : لغامضة، مث قالا
طالب العلم ثالثة، واحد :واحملبون أحياء شهداء وهم املؤثرون للّه تعاىل على كل حال، وقد كان يقول

ياط، وآخر يطلبه ليعرف التأويل يطلبه للعمل به، وآخر يطلبه ليعرف االختالف فيتورع ويأخذ باالحت
فيتناول احلرام فيجعل حالالً فهذا يكون هالك احلق على يديه، وقد حدثت عن أيب يوسف أنه كان إذا 
: صار رأس احلول وهب ماله المرأته واستوهبها ماهلا فتسقط عنهما الزكاة فذكر ذلك أليب حنيفة فقال

االحتياط للدين فهذا هو العلم النافع فإذاطلب ملثل هذا ذلك من فقهه فإمنا يطلب لعلم املعرفة الورع و
  .ولتأويل اهلوى كان اجلهل خرياً منه وصار هذا العلم هو الضار الذي استعاذ الرسول منه

    

كم من عامل فاجر وعابد وجاهل، فاتقوا الفاجر من العلماء واجلاهل من : وروينا عن عمر وغريه
اتقوا كل منافق عليم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما : ناه مسنداًوقد روي:املتعبدين، وعن عمر أيضاً

تنكرون، وروينا عنه أيضاً تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة واحللم وتواضعوا ملن تعلمون وليتواضع 
لكم من يتعلم منكم وال تكونوا جبابرة العلماء فال يقوم علمكم جبهلكم،وروينا عن علي وابن عباس 
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يكون يف آخر الزمان علماء يزهدون الناس يف الدنيا وال يزهدون :ه عنهما وعن كعب األحباررضي اللّّ
وخيوفون وال خيافون وينهون عن غشيان الوالة وال ينتهون ويؤثرون الدنيا على اآلخرة ويأكلون الدنيا 

ر النساء على الرجال بألسنتهم أكالً يقربون األغنياء ويباعدون الفقراء يتغايرون على العلم كما تتغاي
: يغضب أحدهم على جليسه إذاجالس غريه ذلك حظهم من العلم، ويف حديث علي رضي اللّه عنه

أولئك اجلبارون أعداء : علماؤهم شر اخلليفة، منهم بدت الفتنة وفيهم تعود، ويف حديث ابن عباس
، عامل فاجر، ومبتدع ناسك، ما قطع ظهري يف اإلسالم إال رجالن: الرمحن، وروينا عن علي عليه السالم

فالعامل الفاجر يزهد الناس يف علمه ملا يرون من فجوره واملبتدع الناسك يرغب الناس يف بدعته ملا يرون 
أدركت املشيخة وهم يتعوذون باهللا تعاىل من الفاجر العامل : من نسكه، وقال صاحل بن حسان البصري

ن، عامل دنيا وعامل آخرة، فعامل الدنيا علمه منشور وعامل إمنا مها عاملا: بالسنة، وقال الفضيل بن عياض
اآلخرة علمه مستور، فاطلب عامل اآلخرة واحذر عامل الدنيا ال يصدنك بشكره، مث قرأ إن كثرياً من 

فاألحبار العلماء والرهبان :األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللا، قال
طالب العلم ثالثة، فواحديطلب علم الورع خمافة دخول الشبهة عليه، : هل بن عبد اللّهالزهاد، وقال س

فيدع احلالل خوف احلرام فهذا زاهد تقي، وآخر يطلب علم االختالف واألقاويل فيدع ما عليه ويدخل 
يف ك: هذا ال جيوز فيقول: فيما أباح اللّه تعاىل بالسعة ويأخذ للرخصة، وآخر يسأل عن شيء فيقال

أصنع حىت جيوز يل، فيسأل العلماء فيخربونه باالختالف والشبهة، فهذا يكون هالك اخللق على يديه وقد 
أهلك نفسه وهم علماء السوء، واعلم أن كل حمب للدنيا ناطق بعلم فإنه آكل للمال بالباطل وكل من 

لك يف مقاله ولكنك تعرفه يف أكل أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل اللّه ال حمالة وإن مل يظهر ذ
حلن معناه بدقائق الصد عن جمالسة غريه وبلطائف املنع من طرقات اآلخرة ألن حب الدينا وغلبة اهلوى 

  .حيكما عليه بذلك شاء أم أىب

إن اللّه عزوجلّ حيب العامل املتواضع ويبغض اجلبار من العلماءومن تواضع للّه تعاىل :وقال بعض العلماء
إن اللّه تعاىل ليمقت احلرب السمني، وقال رسول اهللا :  تعاىل احلكمة، ويف اخلرب عن ابن مسعودورثه اللّه

نشدتك اللّه تعاىل أمل جتدفيما أنزل تعاىل على موسى عليه :حرب من أحبار اليهود، فقال: ملالك بن الصيف
ما أنزل اللّه على ": دها فقالالسالم أن اللّه تعاىل يبغض احلرب السمني، وكان ابن الصيف مسيناً فغضب عن

قُلْ من أنزلَ الِكتاب الَّذي جاَء بِه موسى ": ،ففيه نزلت هذه اآلية تعريفاً لبهته91: األنعام"بشٍر من شيٍء
إنه حمكين فقلت ذلك :وحيك ماذا قلت جحدت كتاب موسى فقال: ، فقال له أصحابه91: األنعام"نوراً

 عبداً علماً إال أتاه معه حلماً وتواضعاً وحسن خلق ورفقاً فذلك عالمة العلم ويقال ما آتى اللّه تعاىل
من آتاه عز وجلّ زهداً وتواضعاً وحسن خلق فهو إمام املتقني، وكان : النافع، وقد روينا معناه يف األثر
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إن اللّه تعاىل : ماحللم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله، ويف أخبار داود عليه السال: احلسن يقول
أوحى إليه يا داودالتسألن عين عاملاً قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق حمبيت أولئك قطاع طريق عبادي 
املريدين، يا داود إن أدىن ما أصنع بالعامل إذا آثر شهوته على حمبيت أن أحرمه لذيذ مناجايت، يا داود إذا 

رد إيلّ هارباً كتبته عندي جهبذاً ومن كتبته جهبذاً مل أعذبه رأيت يل طالباً فكن له خادماً، يا داود من 
  .أبداً

    

مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر ال هي تشرب املاء وال : وروينا عن عيسى عليه السالم
باد تترك املاء خيلص إىل الزرع، وكذلك علماء الدنيا قعدوا على طريق اآلخرة فال هم نفذوا وال تركوا الع

ومثل علماء السوء كمثل قناة احلش ظاهرها حسن وباطنها ننت ومثل القبور : يسلكون اللّه عز وجلّ، قال
من طلب الرياسة من العلماء فتقرب : املشيدة ظاهرها عامر وباطنها عظام املوتى، وقال بشر بن احلارث

زاعي يروي عن بالل بن سعد أنه كان إىل اهللا تعاىل ببغضه فإنه مقيت اللّه يف السماء واألرض، وكان األو
ينظر أحدكم إىل الشرطي والعون فيستعيذ باللّه تعاىل من حاله وميقته وينظر إىل عامل الدنيا قد : يقول

تصنع للخلق وتشوف للطمع والرياسة فال ميقته، هذا العامل أحق باملقت من ذلك الشرطي، وقد كان أبو 
يا أبا حممد : ن والدنيا إالمبشورة العلماء حتمدوا العاقبة عند اللّه قيلال تقطعوا أمراً من الدي: حممد يقول

من العلماء؟ قال الذين يؤثرون اآلخرة على الدنيا ويؤثرون اللّه تعاىل على نفوسهم، وقد قال عمر رضي 
  .وشاور يف أمورك الذين خيشون اللّه تعاىل: اللّه عنه يف وصيته

 من احلكماء صنف ثالمثائة وستني مصحفاً يف احلكمة حىت وصف وروينا يف اإلسرائيليات أن حكيماً
قل لفالن قد مألت األرض نفاقاً ومل تردين بشيء من ذلك وإين ال : باحلكم فأوحىاللّه تعاىل إىل نبيهم

فأسقط يف يديه وحزن وترك ذلك وخالط العامة ومشى يف األسواق وواكل : أقبل شيئاً من نفاقك قال
قل له اآلن وافقت رضاي، وقال : ضع يف نفسه فأوحى اللّه تعاىل إىل النيب عليه السالمبين إسرائيل وتوا

كان أهل العلم على ضربني، عامل عامة وعامل خاصة، فأما عامل العامة فهو املفيت يف احلالل : بعض العلماء
فة هؤالء أهل الزوايا واحلرام وهؤالء أصحاب األساطني، وأما عامل اخلاصة فهو العامل بعلم التوحيد واملعر

وهم املنفردون وقد كانوا يقولون مثل اإلمام أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه مثل دجلة كل أحد يعرفها، 
قيل : ومثل بشر بن احلارث مثل بئر عذبة مغطاة ال يقصدها إال واحد بعد واحد، وقال محاد بن زيد

ضى كان أكثر والكالم اليوم أكثر، ففرق بني العلم فيما م:أليوب العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال
العلم والكالم وقد كانوا يقولون فالن عامل وفالن متكلم وفالن أكثر كالماً وفالن أكثر علماً،وكان أبو 

: املعرفة إىل السكوت أقرب منها إىل الكالم، وقال بعض العارفني هذا العلم على قسمني:سليمان يقول
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ونصفه وجد ونصفه نظريعين تفكراً واعتباراً، وسئل : عه، وزاد آخرنصفه صمت ونصفه تدري أين تض
: من يضع العلم يف مواضعه ويؤيت كل شيء حقه، وقال بعض احلكماء: سفيان عن العامل من هو؟ فقال

الصويف كلما ازداد علماً نقصت :إذا كثر العلم قل الكالم،وقد كان إبراهيم اخلواص رمحه اللّه يقول
قلت فيكون قلب :قلت للجنيد يا أبا القاسم يكون لسان بالقلب، قال كثري:  شيوخناطينته، وقال بعض

نعم قد يكون، ولكن لسان بال قلب بالء وقلب بال لسان نعمة قلت فإذا كان لسان : بال لسان فقال
  .فذاك الزيد بالنرسبان يعين العسل: وقلب قال

: قيل يا رسول اللّه أي العمل أفضل؟ قال: قالوقد روينا حديثاً مقطوعاً عن سفيان عن مالك بن مغول 

يا رسول اهللا فأي األصحاب خري؟ : اجتناب احملارم واليزال فوك رطباً من ذكر اللّه تعاىل، قيل
صاحب إن سكت مل :فأي األصحاب شر؟ قال: صاحب إن ذكرت أعانك وإن نسيت ذكرك، قيل:قال

 أشدهم للّه تعاىل خشية، قال فاخربنا خبيارنا :فأي الناس أعلم؟قال:يذكرك وإن ذكرت مل يعنك، قال
اللّهم اغفرا قالوا :فأي الناس شر يا رسول اللّه؟ قال: الذين إذا رأوا ذكر اللّه تعاىل قالوا: جنالسهم قال

العلماء إذا فسدوا وقد وصف علي عليه السالم علماء الدنيا الناطقني عن الرأي : أخربنا يا رسول اهللا قال
  .غريبواهلوى بوصف 

    

خطبنا علي بن أيب طالب عليه : رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جده وجده عمران بن حصني قال
ذميت رهينة وأنا زعيم ال يهيج على التقوي زرع قوم وال يظمأ على اهلدى شح : السالم ورضي عنه فقال

دره، وإن أبغض اخللق إىل أصل، وإن أجهل الناس من ال يعرف قدره وكفى باملرء جهالً أن ال يعرف ق
اللّه تعاىل رجل قمش علماًً أغار يف أغباش الفتنة عمي عماً يف غيب اهلدنة مساه أشباه الناس وأرذاهلم عاملاً 
ومل يغن يف العلم يوماً ساملاًً بكر فاستكثر مما قل منه خري مما كثر حىت إذا ارتوى من آجن وأكثر من غري 

 ما التبس على غريه فإن نزلت به إحدى املبهمات هيأ؟ هلا عشوالرأي طائل جلس للناس مفتياً لتخليص
من رأيهم فهو من قطع الشبهات يف مثل غزل العنكبوت ال يدري أخطأ أم أصاب ركاب اجلهاالت 
خباط عشوات ظلمة ال يعتذر مما ال يعلم فيسلم وال يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، تبكي منه 

يث وتستحل بقضائه الفروج احلرام، ال ملئ واللّه بإصدار ما ورد عليه وال هو الدماء وتصرخ منه املوار
أهل ملا قرطبه أولئك الذين حلت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا، ووصف علي عليه السالم علماء 

 فننسبه إىل ثالثة عامل رباين يعين عاملاً بالربوبية: اآلخرة يف حديث كهيل بن زياد الذي يقول فيه الناس
 اآلية،فسمى 79: آل عمران"كُونوا رباِنيني ِبما كُنتم تعلِّمونَ الِكتاب": رب كما مساهم اللّه يف قوله

العامل الرباين هو الذي يعلم :العامل بكتابه ربانياً والدارس له ربانياً فهذا قد مجع العلم والعمل وكذلك يقال
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: فذاك الذي يدعى عظيماً يف ملكوت السماء، وقال تعاىل يف تقدمتهم: الويعمل ويعلم الناس اخلري، ق

"اربونَ واألحاِنيبالر مهاهنال يفقدم الربانيني على األحبار وهم علماء الكتب وكذلك 63: املائدة"لَو 
 يعين علماء واألحبار فوق الرهبان: الربانيون فوق األحبار درجة، وقال غريه: رويناه عن جماهد قال

القلوب أرفع من علماء األلسنة والعلماء بالكتب أفضل من العباد بدرجة، وقد ضمهم اللّه تعاىل إىل أنبيائه 
، مث 641: آل عمران"وكَأَين ِمن نِبي قَاتلَ معه ِربيونَ كَثري": يف النصرة له والصرب معه يف قوله تعاىل

يف دينه والصرب حلكمه يف متام اآلية وربيون مجع ريب يقال ريب ورباين فجمع وصفهم بالثبات ألمره والقوة 
  .ريب ربيون ومجع رباين ربانيون

يشفع يوم القيامة األنبياء مث العلماء مث الشهداء فقدم العلماء على الشهداء :وكذلك جاء عن رسول اللّه
حرب العلماء يوزن بدم الشهداء :يف خرب آخرألن العامل إمام أمة فله مثل أجور أمته والشهيدعمله لنفسه، و

فأعلى حال الشهيد دمه وأدىن وصف العامل حربه، فسوى بينهما وزاد العامل على الشهيد بأعلى مقامه 
وكان علي عليه السالم يقول العامل أفضل من الصائم القائم وااهد يف سبيل اللّه وإذا مات العامل ثلم يف 

  .خلف منهاإلسالم ثلمةال يسدها إال

    

وقد روينا معناه مسنداً إذا مات العامل ثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها شيءما طرد الليل والنهار إال موت 
العامل حبم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عامل مث قال علي عليه السالم يف حديث كهيل ومتعلم على 

 باللّه تعاىل على طريق معاملة وإخالص لطلب سبيل النجاة يعين مريداً طالباً للعلم متعلماً من العلماء
ومهج رعاع اهلمج الفراش الذي : السالمة وأن ينجو من اجلهل يف الدنيا ومن العذاب يف اآلخرة، مث قال

يتهافت يف النار جلهله واحدته مهجة رعاع خفيف طياش العقل له يستفزه الطمع ويستخفه الغضب 
هكذا ميوت العلم مبوت حامليه مث تنفس :  علي عليه السالم وقالويزدهيه العجب ويستطيله الكرب مث بكى

واشوقاه إىل رؤيتهم يعين الربانيني من العلماء وقد ذكرنا هذا احلديث بطوله يف :عند وصف الربانيني فقال
الباب الذي قبل هذا، فهؤالء الذين بكى عليهم شوقاً هم الذين اشتاق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هم قوم جييئون بعدكم، : واشواقاه إىل لقاء إخواين ووددت أين قد رأيت إخواين، مث قال: قبله فقالإليهم 
مث وصفهم فإمنا كانوا إخوانه ألن قلوم على قلوب األنبياء عليهم السالم وأخالقهم مبعاين صفات اإلميان 

صديقون، وشهداء، :وهم أبدال هذه األمة جاء يف وصفهم ما جيل عن الوصف هم على ثالث طبقات
وصاحلون، وإن منهم من قلبه على قلب إبراهيم اخلليل ومنهم من قلبه على قلب موسى الكليم وعيسى 

الروح وحممد احلبيب صوات اللّه عليهم وسلم أمجعني، ومنهم على قلب جربيل وميكائيل وإسرافيل 
أَلَم تر إىل ": الق كما قال اللّه عز وجلّواألخوة تقع بني االثنني يف االسة وقرب الشبه يف األفعال واألخ
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 ملا كانوا على أوصافهم يف القلوب من أسرار 11: احلشر"الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ إلخواِنِهم الَّذين كَفَروا
إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني، وهؤالء ليسوا : الكفر واعتقاد الشك جعلهم إخواناً، وكذلك قال

 اخللقة وال بينهم أبوة وال أمومة ألن الشياطني من ولد إبليس واملبذرين أوالد آدم عليه السالم، أمثاهلم يف
ولكن تشات قلوم يف املواجيد واألخالق واألفعال، فآخى بينهم للتشابه، فمن كان من علماء اآلخرة 

ه على معاين يقينه وقوته فعقله يستضيء من أنوار قلبه وفهمه ينبئ عن استنباط علمه ومشاهدته وأخالق
وطريقه وسلوكه يف منهاج سنته وسبيله فهو من إخوانه وإخوان النبيني الذين اشتاق إىل رؤيتهم رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم الغرباء بني املأل الذين قال بدا اإلسالم غريباً وسيعود غريباً فطوىب للغرباء 

ذا فسد الناس، ويف لفظ آخر الذين يصلحون ما أفسده الناس الذين يصلحون إ: ومن الغرباء؟ قال: قيل
من سنيت والذين حييون ما أمات الناس من سنيت يعين أم يظهرون طريقته اليت تركها الناس وجهلوها، 

الغرباء ناس قليلون صاحلون : هم املتمسكون بسنيت وما أنتم عليه اليوم، ويف حديث آخر: ويف خرب آخر
ين من يبغضهم أكثر ممن حيبهم، فهؤالء الغرباء الذين قد أنعم اللّه عليهم مبرافقة النبيني بني ناس سوء كثري

إذا رأيت : يف أعلى عليني فقال مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني إىل قوله رفيقاً، وقد كان الثوري يقول
 إىل إخوانه حمموداً يف جريانه فأعلم العامل كثري األصدقاء فأعلم أنه خملط، وقال أيضاً إذا رأيت الرجل حمبباً

أنه مراء، وقد وصف اللّه تعاىل علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء اآلخرة باخلشوع والزهد 
ذُوه وراَء وإذْ أخذاللّه ِميثاق الذين أُوتوا الِكتاب لَتبيننه ِللْناس وال تكْتمونه فَنب": فقال تعاىل يف علماء الدنيا

وإنَّ ِمن أهِل الِكتاب ": ، وقال يف نعت علماءاآلخرة187: آل عمران"ظُهوِرِهِم واشتروا بِه ثًمناً قليالً
     199: آل عمران"لَهم أجرهم ِعند ربِهم":  إىل قوله199: آل عمران"لَمن يؤمن ِباللّه وما أُنزل إليكُم

علماء هذه األمة رجالن، فرجل : عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلموقد روينا عن الضحاك 
آتاه اللّه علماً فبذله للناس ومل يأخذ عليه طمعاً ومل يشتر به مثناً فذاك يصلي عليه طري السماء وحيتان املاء 

افق املرسلني، ورجل ودواب األرض والكرام الكاتبون يقدم على اللّه تعاىل يوم القيامة سيداً شريفاً حىت ير
أتاه اللّه تعاىل علماً يف الدنيا فضن به عن عباد اللّه عز وجلّ وأخذ عليه طمعاً واشترى به مثناً يأيت يوم 

هذا فالن بن فالن آتاه اهللا تعاىل علماً يف : القيامة ملجماً بلجام من نار ينادي مناد على رؤوس اخلالئق
 وأخذعليه طمعاً واشترى به مثناً يعذب حىت يفرغ من حساب الناس، الدنيا فضن به على عباداللّه تعاىل

ومن أغلظ ما مسعت فيمن أكل الدنيا بالعلم ما حدثونا عن عتبة بن واقد عن عثمان بن أيب سليمان 
حدثين موسى صلى اهللا عليه وسلم : كان رجل خيدم موسى صلى اهللا عليه وسلم فجعل يقول:قال

حدثين موسى كليم اللّه، حىت أثرى وكثر ماله ففقده موسى صفي اللّه فجعل وحدثين موسى جني اللّه، 
يسأل عنه فال حيس له أثراً حىت جاءه رجل ذات يوم ويف يده خرتير ويف عنقه حبل أسود فقال له موسى 
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يا رب أسألك أن ترده إىل حاله : فقال موسى: نعم هوذا اخلرتير:أتعرف فالناً قال الرجل: عليه السالم
يا موسى لو دعوتين مبا دعاين به آدم فمن دونه ما :  أسأله فيما أصابه هذا فأوحى اللّه تعاىل إليهحىت

  .أجبتك فيه ولكين أخربك مل صنعت به هذا ألنه كان يطلب الدنيا بالدين

وروينا عن احلسن بأنه انصرف يوماً من جملسه فأستأذن عليه رجل من أهل خراسان فوضع بني يديه 
 مخسة آالف درهم وأخرج من حقيبته رزمة فيها عشرة أثواب من دقيق بر خراسان، فقال كيساً فيه

عافاك اللّه ضم إليك نفقتك : يا أبا سعيد هذه نفقة وهذه كسوة، فقال له:ما هذا؟ فقال: احلسن
 وكسوتك فال حاجة لنا بذلك، إنه من جلس مثل جملسي هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي اللّه تعاىل يوم

إن العبد لينشر له من الثناء ما بني املشرق واملغرب وما يزن عند اللّه جناح : القيامة الخالق له، ويف خرب
بعوضة وعلماء الدنيا الطالبون هلا بالعلم اآلكلون هلا بالدين املتخذون األصدقاء واألخالء من أبنائها 

رفون يف كل زمان بأوصافهم وحلن قوهلم املكرمون احملبون هلم املقبلون بالبشر والبشاشة عليهم هم مع
وسيماهم، وقد روينا يف مقامات علماء السوء حديثاً شديداً نعوذ باللّه من أهله ونسأله أن ال يبلونا مبقام 

منه فرويناه مرة مسنداً من طريق ورويناه موقوفاً على معاذ بن جبل رضي اهللا عنه وأنا أذكره موقوفاً 
 بن علي عن أيب نعيم الشامي عن حممد بن زياد عن معاذ بن جبل يقول أحب إيلّ، حدثونا عن منذر

من فتنة العامل أن يكون الكالم أحب :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووافقته أنا على معاذ قال:فيه
إليه من االستماع، ويف الكالم تنميق وزيادة وال يؤمن على صاحبه اخلطأ ويف الصمت سالمة وعلم، ومن 

لماء من خيزن علمه فال حيب أن يوجد عند غريه فذلك يف الدرك األول من النار، ومن العلماء من الع
يكون يف علمه مبرتلة السلطان فإن رد عليه شيء من علمه أو اون بشيء من حقه فغضب فذلك يف 

 يرى أهل الدرك الثاين من النار،ومن العلماء من جيعل حديثه وغرائب علمه ألهل الشرف واليسار وال
 احلاجة له أهالً فذلك يف الدرك الثالث من النار،ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفيت باخلطا واللّه عز

وجلّ يبغض املتكلفني فذلك يف الدرك الرابع من النار، ومن العلماء من يتكلم بكالم اليهود والنصارى 
لعلماء من يتخذ علمه مروءة ونبالً وذكراً يف ليغزر به علمه فذلك يف الدرك اخلامس من النار، ومن ا

الناس فذلك يف الدرك السادس من النار، ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب فإن وعظ عنف وإن 
وعظ أنف فذلك يف الدرك السابع من النار عليك بالصمت فيه تغلب الشيطان وإياك أن تضحك من غري 

  .عجب أو متشي يف غري أرب

    

حديثاً يدل على أوصاف علماء اآلخرة وفيه أصول ما يدعون اخللق إليه من مقامات اإلميان وقد روينا 
وأسباب الدين واإليقان، رويناه عن شقيق بن إبراهيم البلخي عن عباد بن كثري عن أيب الزبري عن جابر 
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جتلسوا عند كل ال : ذكره عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وواقفته أنا على جابر بن عبد اللّه قال
عامل إال عامل يدعوكم من مخس إىل مخس من الشك إىل اليقني ومن الرياء إىل اإلخالص ومن الرغبة إىل 
الزهد ومن الكرب إىل التواضع ومن العداوة إىل النصيحة ومما يدلك أن علم اليقني والتقوى وعلم املعرفة 

ة والتابعني كانوا يشفقون من فقد ذلك واهلدى هو العلم املذكور، املقصود عند السلف أن الصحاب
وخيافون عدمه وخيربون عن رفعه وقلته يف آخر الزمان وإمنا يعنون بذلك علم القلوب واملشاهدات الذي 

هو نتيجة التقوى وعلم املعرفة واليقني الذي هو من مزيد اإلميان ومثرة اهلدى، فإذا فقد املتقون وقل 
العلوم ألا قائمة م موجودة عندهم هم أرباا والناطقون ا وهي اخلائفون وعدم الزاهدون ذهبت هذه 

أحواهلم وطرائقهم هم السالكون هلا والقائمون ا فألجل معرفة الصحابة والتابعني عزة ذلك كانوا 
يبكون على فقده، وقدوصف اهللا العلماء بالزهد يف الدنيا واالستصغار هلا وبعمل الصاحلات واإلميان ا 

فَخرج على قَوِمِه يف زينتِه ": وصف أبناء الدنيا بالرغبة فيها واإلستعظام هلا قال تعاىل يف معىن ذلككما 
وقال "، 79: القصص"قال الَّذين يريدونَ الْحياة الدنيا يا ليت لنا ِمثْل ما أُويت قارونُ إنه لذُو حظٍّ عظيٍم

ثواب لكُميو وا الِعلْموعِملَ صاِحلاًالَّذين أوت آمن نِلم روجل" اللّه ِخي لَقَّاها إال ": ، مث قال عزوال ي
  .، أي ال يلقى هذه احلكمة إال الصابرون عن زينة الدنيا اليت خرج فيها قارون80: القصص"الصاِبرون

    

اناً حزاورة كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غلم: وروينا عن جندب بن عبد اللّه البجلي قال
أنزل القرآن ليعمل به : فيعلمنا اإلميان قبل القرآن مث تعلمنا القرآن فازددنا إمياناً، وعن ابن مسعود قال

يقيمونه إقامة : فاختذمت دراسته عمالً وسيأيت قوم يثقفونه تثقيف الغناء ليسوا خبياركم، ويف لفظ آخر
غريه لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤيت القدح يتعجلونه وال يتأجلونه، وروينا عن ابن عمر و

اإلميان قبل القرآن وترتل السورة فيتعلم حالهلا وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يتوقف عنده منها 
كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن ولقد رأيت رجاالً يؤيت أحدهم القرآن قبل اإلميان فيقرأ ما بني فاحتته إىل 

كنا :  ما آمره وال زاجره وما ينبغي أن يقف عنده وينثره نثر الدقل، ويف اخلرب اآلخر مبعناهخامتته ال يدري
أصحاب رسول اللّه أوتينا اإلميان قبل القرآن وسيأيت بعدكم قوم يؤتون القرآن قبل اإلميان يقيمون حروفه 

:  منه،ويف لفظ آخرويضيعون حدوده ويقولون قرأنا، فمن أقرأ منا وعلمنا فمن أعلم منا فذلك حظهم

أولئك شرار هذه األمة، فأما العلم املأثور الذي نقله خلف عن سلف واخلرب املرسوم يف الكتب املستودع 
يف الصحف الذي يسمعه من غرب عمن قدم فهذا علم األحكام والفتيا وعلم اإلسالم والقضايا طريقه 

 وحمرب يف الورق يتلقاه الصغري عن الكبري السمع ومفتاحه االستدالل وخزانته العقل وهو مدون يف الكتب
باأللسنة وهو باق بقاء اإلسالم وموجود بوجود املسلمني ألنه حجة اللّه تعاىل على عباده وحمجة العموم 
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ِليظِْهره على الديِن ": من خلقه فضمن إظهاره فلم يكن ليظهر إال حبملة تظهره ونقلة حتمله فقال تعاىل
كَِره لَوِركُونَكُلِِّه وشوكما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبعناه وعلم ظاهر على 9: الصف" الْم ،

تسمعون ويسمع منكم : اللسان فذلك حجة اللّه تعاىل على خلقه وقال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه
ظاهر ويسمع ممن مسع منكم فأخرب صلى اهللا عليه وسلم بالعلم العتيد املستودع ظهور الكتب الذي هو 

الدين ويف جهله وعدمه وجود الشرك كما ضمن اهللا تعاىل تبقية اإلسالم على كره املشركني وقال صلى 
رحم اللّّه من مسع منا حديثاً فبلغه كما مسعه فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه : اهللا عليه وسلم

ب إذا مل يعمل بعلمه وأنه قد حيمله إىل من هو أفقه منه، وقد أخرب أن حامل الفقه قد يكون غري فقيه القل
رب مبلغ أوعى من سامع فمدحه : إىل من هو أفقه منه إذا عمل به إذا وعاه كما قال يف اخلرب اآلخر

  .بالعمل به إذا وعاه، فتذكر به وتفكر فيه وإن مل يكن مسعه منه صلى اهللا عليه وسلم

 يعين أذن القلب احلافظة ما مسعت الذاكرة ملا 12: احلاقة"ةٌوتِعيها أُذُنٌ واِعي": وقال اللّه سبحانه وتعاىل
 يعين 37: ق"إنَّ يف ذلك لَِذكْرى ِلمن كانَ لَه قَلْب أو أَلْقَى السمع وهو شهيد": وعت كما قال تعاىل

ها أُذُن وتِعي": أصغي بسمعه إىل سامعه وشهد بقلبه ما مسعه من شاهده، وقد جاء يف تفسري قوله تعاىل
أذن عقلت عن اللّه تعاىل أمره ويه فوعته وعملت به كما وصف سبحانه : ، قال12: احلاقة"ٌواعِيةٌ

، وقدروينا عن 112: التوبة"واحلْاِفظُونَ ِلحدوِد اِهللا": وتعاىل املؤمنني الذين نعتهم بقوله يف متام وصفهم
إذا :به تكونوا من أهله، وقال أيضاً رضي اللّه عنهاطلبوا العلم تعرفوا به واعملوا : علي رضي اللّه عنه

من ضحك ضحكة مج : مسعتم العلم فاكظموا عليه وال ختلطوه زل فتمجه القلوب وقال بعض السلف
ليس العلم ما حواه القمطر إمنا العلم ما وعاه الصدر، وإذا : جمة من العلم، وقال اخلليل بن أمحد رمحه اّهللا

 النعمة به على املتعلم الصرب والتواضع وحسن اخللق، وإذا مجع املتعلم ثالثاً متت مجع العامل ثالثاً متت
  .النعمة به على العامل العقل واألدب وحسن الفهم واهللا أعلم

  ذكر وصف العلم وطريقة السلف وذم ما أحدث المتأخرون من القصص والكالم 

    

اخلشية، واخلشوع، والتواضع، وحسن اخللق، : خرةال بد للعامل باللّه تعاىل من مخس هي عالمة علماء اآل
 آل "خاِشعني للّه": وقال تعاىل28: فاطر"إنما يخشى اللّه ِمن ِعباِدِه الْعلماُء": والزهد، قال اللّه تعاىل

 "ِمننيواخِفض جناحك ِللْمؤ":  اآلية فال بد له من التواضع وحسن اخللق، قال اللّّه عز وجل199ّ:عمران

"نياملْب ذيرقُلْ إين أنا النوقال تعاىل89-88: احلجر"و ، :"ملَه تاللّه ِلن ٍة ِمنمح159: آل عمران"فِبما ر 

 ويلكم ثواب اللّه خري فمن وجد 29: التوبة"الَّذين أُوتوا الْكتاب": اآلية والزهد يف الدنيا، قال اللّه تعاىل
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العلماء باللّه عز وجل واعلم أنه إمنا يستبني العامل عند املشكالت يف الدين وحيتاج فيه هذه اخلالل فهو من 
ال تزالون خبري ما : إىل العارف عند شبهات حاكت الصدور كما قال عبداللّه بن مسعود رضي اللّّه عنه

ك، وكما إذا حاك يف صدر أحدكم شيء وجد من خيربه به ويشفيه منه وأمي اللّه أوشك أن ال جتدوا ذل
اللّه ورسوله أعلم، فقال أعلمهم باحلق إذا : أي الناس أعلم فقال: قال له رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم

اشتبهت األمور ووقعت املشكالت، وإن كان يزحف على أسته، فكذلك إذا اختلف الناس وإن كان يف 
البصر الناقد عند ورود الشبهات إن اللّه تعاىل حيب : عمله تقصري وكما قال يف حديث عمران بن حصني

والعقل الكامل عند هجوم الشهوات وحيب السخاء ولو على مترات وحيب الشجاعة ولوعلى قتل احليات، 
وقد حصلنا يف زماننا هذا يف مثل ما خافه ابن مسعود ألن مشكلة لو وردت يف معاين التوحيد وشبهة لو 

ت كشف ذلك على حقيقة األمر مبا يشهده اختلجت يف صدر مؤمن من معاين صفات املوحد وأرد
القلب املوفق ويثلج له الصدر املشروح باهلدى كان ذلك عزيزاً يف وقتك هذا ولكنت يف استكشاف ذلك 
بني مخسة نفر، مبتدع ضال خيربك برأيه عن هواه فيزيدك حرية، أو متكلم يفتيك بقصور علمه عن شهادة 

 وهذا شبهة فكيف تنكشف به شبهة، أو صويفّ شاطح تائه غالط املوقنني وبقياس معقوله على ظاهر الدين
جياوز بك الكتاب والسنة ال يباليهما وخيالف بقوله األئمة ال يتحاشاها فيجيبك بالظن والوسواس 

واحلدس والتمويه وميحو الكون واملكان ويسقط العلم واألحكام ويذهب األمساء والرسوم، وهؤالء 
يقفوا على احلجة قد غرقوا يف حبر التوحيدمل جيعلوا أئمة املتقني وال حجة للمتقني تائهون يف مفازة التيه مل 

وهذا ساقط القول إذ ليس معه حجة وال هو على سنن احملجة، أو مفٍت عامل عند نفسه موسوم بالفقه 
 عند أصحابه يقول هذا من أحكام اآلخرة ومن علم الغيب ال نتكلم فيه ألنا مل نكلفه وهو يف أكثر

مناظرته يتكلم فيما مل نكلف وجيالد فيما مل ينطق به السلف ويتعلم ويعلم ما علمه بتكلف وال يعلم 
املسكني أنه كلف علم يقني اإلميان وحقيقة التوحيدومعرفة إخالص املعاملة وعلم ما يقدح يف اإلخالص 

ان وصحة التوحيد وخيرج من مجلته قبل ما هو فيه ألنه متكلف لبعض ما هو يبتغيه ألن علم اإلمي
وإخالص العبودية للربوبية وإخالص األعمال من اهلوى الدنيوية وما يتعلق ا من أعمال القلوب هو من 

ِليتفَقَّهوا يف الديِن ": الفقه يف الدين ونعت أوصاف املؤمنني إذ مقتضاه اإلنذار والتحذير لقوله تعاىل
مهموا قَوِذرنِليتعلموا اليقني فإين متعلم معكم : ولقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم اآلية،122: التوبة"و

ولقول الصحابة رضي اللّه عنهم تعلمنا اإلميان مث تعلمنا القرآن فازددنا إمياناً فهذا مزيداً اهلداية باإليقان 
ويزيد ":  وجلّ وقال عز173: آل عمران"فَزادهم إمياناً": وهو زيادة املؤمنني يف اإلميان كما قال تعاىل

دىا هودتاه وال يشعر أن حسن األدب يف املعاملة مبعرفة ويقني هو من صفات 76: مرمي"اللّه الَّذين 
املوقنني وذلك هو حال العبد يف مقامه بينه وبني ربه عز وجل ونصيبه من ربه تعاىل،وحظه من مزيد 
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  .آخرته

    

رنة باإلميان من خفايا الشرك وشعب النفاق وهو مقترن وذلك معقود بشهادة التوحيداخلالصة املقت
بالفرائض وفرض فرضها اإلخالص باملعاملة وإن علم ما سوى هذا مما قد أشرب قلبه وحبب إليه من 

فضول العلوم وغرائب الفهوم إمنا هو حوائج الناس ونوازهلم فهو حجاب عن هذا واشتغال عنه، فآثر هذا 
العلم النافع ما زين له طلبه وحبب إليه قصده، آثر حوائج الناس وأحواهلم على الغافل لقلة معرفته حبقيقة 

حاجته وحاله وعمل يف أنصبتهم منه يف عاجل دنياهم من نوازل طوارقهم وفتياهم ومل يعمل يف نصيبه 
تقرب األوفر من ربه األعلى ألجل آخرته اليت هي خرب وأبقى إذ مرجعه إليها ومثواه املؤبد فيها، فآثر ال

منهم على القربة من ربه عزه وجلّ وترك للشغل م حظه من اللّه تعاىل إال جزل وقدم التفرغ هلم على 
فراغ قلبه ملا قدم لغده من تقواه بالشغل خبدمة مواله وطلب رضاه واشتغل بصالح ألسنتهم عن صالح 

 اجلاه عند الناس واملرتلة قلبه وظواهر أحواهلم عن باطن حاله وكان سبب ما بلي به حب الرياسة وطلب
مبوجب السياسة والرغبة يف عاجل الدنيا وعزها بقلة اهلمة وضعف النية يف عاجل اآلخرة وذخره فأفىن 

أيامه أليامهم وأذهب عمره يف شهوام ليسميه اجلاهلون بالعلم عاملاً وليكون يف قلوب البطالني عندهم 
أنصبة املقربني مبلساً إذ فاز بالقرب العاملون وريح الرضا فاضالً فورد القيامة مفلساً وعندما يراه من 

العاملون ولكن أنى له وكيف بنصيب غريه؟ وقد جعل اهللا تعاىل لكل عمل عامالً ولكل علم عاملاً أولئك 
يناهلم نصيبهم من الكتاب كل ميسر ملا خلق له هذا فصل اخلطاب بينهما فإن األمة مل ختتلف، إن علم 

 سيما إذا وقعت الشبهات وأدخلت فيه املشكالت وإمنا اختلفوا يف مسألتني أي شيء هو التوحيد فريضة
التوحيد ويف كيفية طلبه والتوصل إليه،فمنهم من قال بالبحث والطلب ومنهم من يقول باالستدالل 

ه يدرك درك: بالتوقيف والتسليم وقال بعض الناس: والنظر، ومنهم من قال بالسمع واألثر، وقال بعضهم
بالعجز والتقصري عن بلوغ دركه، والرجل اخلامس من العلماء هو صاحب حديث وآثار وناقل رواية 

األخبار يقول لك إذا سألته اعتقد التسليم وأمر احلديث كما جاء وال تفتيش وهذا يتلو املفيت يف السالمة 
فة حبقيقة ما رآه وال وهو أحسنهم طريقة وأشبههم بسلف العامة خليقة ليس عنده شهادة يقني وال معر

هو مشاهد واصف ملعىن ما نقله إمنا هو للعلم رواية ولألثر واخلرب ناقلة عن غري خرب خيربه وال فقه يف نقله 
حدثين فالن، وكان من أوعية العلم : فهو على بينة من ربه وليس يتلوه شاهد منه، وقدكان الزهري يقول

أدركت سبعني شيخاً من التابعني منهم عباد :ه اللّه يقولوال يقول وكان عاملاً وكان مالك بن أنس رمح
ومل ذاك قال مل يكونوا من : ومنهم مستجاب الدعاء ومنهم من يستسقى به ما محلت عنهم علماً قط قيل

أهل هذا الشأن ويف رواية مل يكونوا يدرون ما حيدثون به ومل يكن هلم فقه فيما يسألون عنه قال مالك 
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اب الزهري وهو حديث السن فرتدحم عليه حىت نصل إليه ألنه كان عاملاً مبا حيدث وتقدم علينا ابن شه
رب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل : به فهذا مبعىن ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .من هو أفقه منه

من مل يعرف : ينوقال بعض السلف ما كانوا يعدون علم من ال يعرف اختالف العلماء علماً وقال آخر
اختالف العلماء مل حيل له أن يفيت ومل يسم عاملاً وقال قتادة وسعيد بن جبري أعلم الناس أعلمهم 

: باختالف الناس وقيل لإلمام أمحد رضي اللّه عنه إذا كتب الرجل مائة ألف حديث له أن يفيت، قال

 أرجو ويف التوراة مكتوب الطبيب ال قيل فثالمثائة ألف حديث قال: فمائيت ألف حديث قال: ال،قيل
  .احلاذق للعلة الباطنة يصلح

    

وكتب سلمان الفارسي من املدائن إىل أيب الدرداء وكان قد آخى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بينهما 
يا أخي بلغين أنك أقعدت طبيباً تداوي املرضى فانظر فإن كنت طبيباً فتكلم فإن كالمك :فيمن آخى

فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سئل عن : ت متطبباً فاللّه اللّه ال تقتل مسلماً، قالشفاء وإن كن
متطبب واللّه فرجع يف :أعد علي فأعاد فقال: شيء وسأله إنسان عن شيء فأجابه مث قال ردوه فقال له

ب فقتل فهو من تطبب ومل يعلم منه ط:جوابه ولعمري أنه قدجاء عن رسول اّهللا صلى اهللا عليه وسلم
سلوا جابر بن زيد فلو نزل أهل البصرة على فتياهل : ضامن، وقد كان ابن عباس رضي اللّه عنه يقول

سلوا سعيد : وسعهم وكان من صاحلي التابعني، وكان ابن عمر رضي اللّه عنهما إذا سئل عن شيء يقول
 فإنه قد حفظ ونسينا، وقال سلوا موالنا احلسن: بن املسيب، وكان أنس بن مالك رضي اللّه عنه يقول

قدم علينا رجل من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فأتينا احلسن فقلنا أال : بعض البصريني
نعم : نذهب إىل هذا الصحايب فنسأله عن حديث رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وجتيء معنا؟ قال

 عليه وسلم وجعل حيدثنا حىت حدثنا عشرين فجعلنا نسأله عن حديث رسول اللّه صلى اهللا: فاذهبوا، قال
يا صاحب رسول اهللا أخربنا : واحلسن ينصت يستمع إليه، مث جثا احلسن على ركبتيه فقال: حديثاً قال

بتفسري ما رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نفقه فيه، فسكت الصحايب وقال ما عندي 
أما احلديث األول الذي حدثتنا به فإن : ه يفسر ما رواه، فقالفابتدأ احلسن رمحه اللّ: إالما مسعت، قال

تفسريه كيت وكيت واحلديث الثاين تفسريه كذا وكذا حىت سرد عليه األحاديث كلها اليت حدثنا ا 
فال ندري نعجب من حسن حفظه إياه وأدائه احلديث أو من علمه وتفسريه، :وأخربنا بتفسريها، قال

تسألوين عن العلم وهذا احلرب بني أظهركم : اً من حصى وحصينا به مث قالفأخذ الصحايب كف: قال
فهؤالء أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يردون األمور يف الفتيا وعلم اللسان إىل من هو دوم يف القدر 
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ردون واملرتلة وهو يف علم التوحيد واملعرفة واإلميان فوقهم درجات وال يرجعون إليهم يف الشبهات وال ي
إمنا العلم نور يقذفه اللّه تبارك وتعاىل يف قلوب أوليائه فقد : إليهم يف علم املعرفة واليقني فهذا كما قيل

يكون ذلك تفضيالً للنظراء بعضهم على بعض،وقديكون ختصيصاً للشباب على الشيوخ وملن جاء بعد 
يهم ويعرفون شأم ليعظمواويرفعوا السلف من التابعني ورمبا كان تكرمة للخاملني املتواضعني لينبه عل

 والنور 5: القصص"ونريد أنْ نمن على الَذين استضِعفُوا يف األرِض ونجعلهم أَِئمةً": كما قال اللّه تعاىل
إذا جعل يف الصدر انشرح القلب بالعلم ونظر باليقني فنطق اللسان حبقيقة البيان وهو احلكمة اليت يودعها 

 20: ص"وآتيناه الِْحكْمةَ وفَصلَ الِْخطاِب": تعاىل يف قلوب أوليائه كما جاء يف تفسري قوله عز وجلّاللّه 

يؤِتي الِْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الِْحكْمةَ فقد ":اإلصابة يف القول فكأنه يوفقه للحقيقة وقوله تعاىل: قيل
  . الفهم والفطنة: قيل269: البقرة"أُويتَ خيراً كَثرياً

    

فَمن يِرِد اللّه أنْ يهِديه "وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف وصف اهلداية حني تال قوله عز وجلّ 
إن النور إذا قذف يف : يا رسول اللّه ما هذا الشرح؟ فقال:  فقيل125: األنعام"يشرح صدره لإلسالِم

نعم التجايف عن دارالغرور واإلنابة : فهل لذلك من عالمة؟ قال: سح، قيلالقلب انشرح له الصدر وانف
إىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل نزوله فذكر سببه الزهديف الدنياواإلقبال على خدمة املوىل وحسن 

التوفيق واإلصابة يف العلم مواهب من اّهللا عز وجلّ وأثرة خيتص ا من يشاء كما سئل أبو موسى 
يف اجلنة، : شعري وهو أمري الكوفة عن رجل قتل يف سبيل اللّه مقبالً غري مدبر أين هو؟ فقال أبو موسىاأل

قلت أيها األمري ما قولك يف :أعد على األمري فتياك فلعله مل يفهم، قال السائل: فقال ابن مسعود للسائل
يف اجلنة،فقال ابن مسعود رضي : ىرجل قاتل يف سبيل اللّه فقتل مقبالً غري مدبر أين هو؟ فقال أبو موس

اللّه عنه أعد على األمري فلعله مل يفهم فأعاد عليه ثالثاً كل ذلك يقول أبو موسى يف اجلنة،مث قال ما 
أقول إن قتل : فما قولك؟ فقال:عندي غري هذا فما تقول أنت؟فقال ابن مسعود لكين ال أقول هكذا، قال

ة فقال أبو موسى صدق ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بني يف سبيل اللّه فأصاب احلق فهو يف اجلن
أظهركم والقول يف تسليم أخبار الصفات والسكوت عن تفسريها كما قال أصحاب احلديث إال أن 

مبعرفة معاين األمساء والصفات وشهودها ينفي الظن والوسواس فيها وترك التشبيه والتمثيل ا والطمأنينة 
رفة مبشاهدا هو مقام املوقنني واعتقاد أا صفات للّه تعاىل يتجلى ا ومبا شاء من غريها إىل اليقني باملع

بال حد وال عدد يظهر بصفة صفة كيف شاء غري موقوف على صفة وال حمكوم عليه بصورة بال إظهار 
 مقام غريته بل هو كيف ظهر وبأي وصف جتلّى مع نفي الكيفية واملثلية لفقد اجلنس واجلوهرية هو

املقربني من الشهداء،وهؤالء هم الصديقون وخصوص املوقنني فمن عدل به عن وجهة هؤالء ومل يواجه 
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بشهادم عدل إىل التسليم والتصديق فوقف عنده فكان معقله واستراحته وليس بعد هؤالء مقام ميدح 
  .لنفي واإلبطالوال وصف يذكرفمن فتش ذلك بعقله وفسره برأيه دخل عليه التشبيه أو خرج إىل ا

ومن الدليل على فضل هذا العلم على سائر العلوم ما جاء يف األخبار املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه 
إمنا يريدون به علم اإلميان واملعرفة : وسلم وعن الصحابة والتابعني يف فضل جمالس الذكر وفضل الذاكرين

ني اليقني إىل سرائر الغيوب وليس يريدون به جمالس وعلوم املعامالت والتفقه يف بصائر القلوب والنظر بع
القصص وال يعنون بذلك القصاص ألم كانوا يرون القصص بدعة ويقولون مل يقص يف زمن رسول اللّه 
صلى اهللا عليه وسلم وال أيب بكر وال عمر حىت ظهرت الفتنة فلما وقعت الفتنة ظهر القصاص وملا دخل 

ال يقص يف مسجدنا حىت انتهى إىل : ل خيرج القصاص من املسجد ويقولعلي رضي اّهللا عنه البصرة جع
احلسن وهو يتكلم يف هذا العلم فاستمع إليه مث انصرف ومل خيرجه وجاء ابن عمر إىل جملسه من املسجد 

فوجد قاصاً يقص فوجه إليه صاحب الشرطة أن أخرجه من املسجد فأخرجه، فلو كان القصص من 
صاص علماء ملا أخرجهم ابن عمر من املسجد، هذا مع ورعه وزهده،وقد روينا عن جمالس الذكر والق

قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فريفعون أصوام : ابن شوذب عن أيب التياح قال
رفع الصوت بالدعاء بدعة ومد األيدي بالدعاء بدعة، وروى أبو : بالدعاء وميدون أيديهم فقال احلسن

قد قيل ال يتكلم : لو قصصت على إخوانك فقال: القصص بدعة، وقيل البن سريين: هب عن احلسناألش
  .أمري أو مأمور أو أمحق فلست بأمري وال مأمور وأكره أن أكون الثالث: على الناس إال أحد ثالثة

    

حب إليك أعود مريضاً أ: سألت احلسن البصري قلت: وروينا عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال
شيع : عد مريضك فقلت أشيع جنازة أحب إليك أو أجلس إىل قاص قال: أوأجلس إىل قاص، فقال

اذهب يف حاجتك حىت : وإن استعان يب رجل يف حاجة أعينه أو أجلس إىل قاص قال: جنازتك قلت
القصص هو جعله خرياً من جمالس الفراغ، فلوكانت جمالس الذكر عندهم هي جمالس القصاص ولو كان 

الذكر ملا وسع احلسن أن يثبط عنه وال يؤثر عليه كثرياً من األعمال ألنه قد كان يدعو إىل اهللا تعاىل 
بالتوحيد ويتكلم يف علم املعرفة واليقني والذاكرين للّه تعاىل وحضور جملس الذكر من مزيد اإلميان وقد 

إنَّ املُسِلمني والْمسِلماِت والْمؤِمِنني ":ه تعاىلرفع اللّه تعاىل مقام الذاكرين فوق مقام املؤمنني يف قول
  . فجعل الذاكرين والذاكرات أعلى املقامات35: األحزاب"واملُؤِمناِت

وقد روينا يف خرب أيب ذر حضور جملس ذكر أفضل من صالة ألف ركعة وحضور جملس علم أفضل من 
ازة، قيل يا رسول اللّه ومن قراءة القرآن عيادة ألف مريض وحضور جملس علم أفضل من شهود ألف جن

حضور جملس ذكر يكفر عشرة من جمالس : وهل تنفع قراءة القرآن إال بعلم؟ وقال بعض السلف: فقال
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: الباطل وأما عطاء فإنه قال جملس ذكريكفر سبعني جملساً من جمالس اللهو وحدثونا عن معاذ األعلم قال

إن كنت ال بد فاعالً فعليك حبلقة :تزلة فقال تعال فجئت فقالرآين يونس بن عبيدوأنا يف حلقة املع
القصاص، وقد كان احلسن البصري أحد املذكرين وكانت جمالسه جمالس الذكر خيلو فيها مع إخوانه 

وأتباعه من النساك والعباد يف بيته مثل مالك بن دينار وثابت البناين وأيوب السجستاين وحممد بن واسه 
هاتوا انشروا والنور فيتكلم عليهم يف هذا العلم من علم : د الواحد بن زيد فيقولوفرقد السنجي وعب

اليقني والقدرة يف خواطرالقلوب وفساد األعمال ووسواس النفوس ورمبا قنع بعد أصحاب احلديث رأسه 
يا لكع وأنت ما تصنع ههنا؟ إمنا خلونا مع : فاختفى من ورائهم ليسمع ذلك فإذا رآه احلسن قال له

إخواننا نتذاكر واحلسن رمحه اللّه هو إمامنا يف هذا العلم الذي نتكلم به أثره نقفو وسبيله نتبع ومن 
مشكاته نستضيء أخذنا ذلك بإذن اللّه تعاىل إماماً عن إمام إىل أن ينتهي ذلك إليه، وكان من خيار 

 سبعني بدرياً ورأى ثالمثائة ما زال يعي احلكمة أربعني سنة حىت نطق ا وقدلقي: التابعني بإحسان قيل
صحايب وولد لليلتني بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه سنة عشرين من التاريخ ولد باملدينة 
وكانت أمه موالة ألم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقال إا ألقمته ثديها تعلله حني بكى فدر 

ول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ورأى عثمان بن عفان ولعي بن أيب ثديها عليه وكان كالمه يشبه بكالم رس
طالب ومن بقي يف وقته من العشرة مث رأى من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من عهد عثمان 

  .ومن سنة نيف وعشرين من اهلجرة إىل سنة نيف وتسعني

    

لبصرة أنس بن مالك وباملدينة سهل بن ومن آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم با
سعد الساعدي ومكة أبو الطفيل وباليمن أبيض بن مجال املازين وبالكوفة عبد اللّه بن أيب أوىف وبالشام 

أبو قرصافة وخبراسان بريدة األسلمي ودخلت سنة مائة من التاريخ ومل يبق على وجه األرض عني تطرف 
 مجيع أطراف األرض مث تويف احلسن يف سنة عشر ومائة وكان رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

عليكم ذا الشيخ فو اللّه ما رأينا أحداً مل يصحب رسول اللّه صلى اهللا عليه : أبو قتادة العدوي يقول
وسلم أشبه بأصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم منه وكانوا يقولون كنا نشبهه دى إبراهيم اخلليل 

عليه وسلم يف حلمه وخشوعه ووقاره وسكينته فكان على مشائله ونذرت امرأة بالبصرة نذراً إن صلى اهللا 
فعل اللّه تعاىل ذلك ا أن تنسج ثوباً من غزهلا وصفته وتكسوه خري أهل البصرة فرأت متام نذرها فوفت 

ه أول من أج احلسن، وكان احلسن رضي اللّه عن: من خري أهل البصرة؟ فقالوا: مبا نذرت مث سألت
سبيل هذا العلم وفتق األلسنة به ونطق مبعانيه وأظهر أنواره وكشف به قناعه وكان يتكلم فيه بكالم مل 

يا أبا سعيد إنك تتكلم يف هذا العلم بكالم مل نسمعه من أحد : يسمعوه من أحد من إخوانه فقيل له
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ا احلذيفة بن اليمان نراك تتكلم يف هذا وقالو: من حذيفة بن اليمان قيل: غريك، فممن أخذت هذا؟ فقال
العلم بكالم ال نسمعه من أحد من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فمن أين أخذته فقال خصين 
به رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ، كان الناس يسألونه عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه 

  .ل مرة فعلمت أن من ال يعرف الشر ال يعرف اخلريوعلمت أن اخلري ال يسبقين وقا

ويف لفظ آخر كان الناس يقولون يا رسول اللّه ماملن عمل كذا وكذا يسألونه عن فضائل األعمال وكنت 
يا رسول اللّه ما يفسد كذا وكذا؟ فلما رآين أسأل عن آفات األعمال خصين ذا العلم وكان :أقول

فرد مبعرفة علم النفاق وبسرائر العلم ودقائق الفهم وخفايا اليقني من بني حذيفة قد خص بعلم املنافقني وأ
الصحابة فكان عمر وعثمان وأكابر أصحاب رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عن الفنت العامة 
ه والفنت اخلاصة ويرجعون إليه يف العلم الذي خصه به ويسألونه عن املنافقني وهل بقي منهم ممن ذكر اللّ

تعاىل وأخرب عنهم أحد فكان خيرب بأعدادهم وال يذكر أمساءهم وكان عمر يستكشفه عن نفسه هل يعلم 
فيه شيئاً من النفاق فربأه منه مث يسأله عن عالمات النفاق وآية املنافق فيخرب من ذلك مبا يصلح مما أذن له 

ضي اللّه عنه إذا دعي إىل جنازة ليصلي فيه ويستعفي مما ال جيوز له أن خيرب به فيعذر يف ذلك وكان عمر ر
عليها نظر فإن حضر حذيفة صلّى عليها وإن مل ير حذيفة مل يصل عليها وكان حذيفة يسمى صاحب 
السر وكان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سئلوا عن علم يقول أحدهم تسألوين عن هذا 

  .وصاحب السر فيكم يعين حذيفة

    

ن مالك رضي اهللا عنه أنه ملا حدث عن النيب يف فضل جملس الذكر ألن أقعد مع قوم وروينا عن أنس ب
فالتفت إىل يزيد : يذكرون اللّّه تعاىل من غدوة إىل طلوع الشمس أحب إيلّ من أن أعتق أربع رقاب، قال

الرقاشي وزياد النمريي فقال مل تكن جمالس الذكر مثل جمالسكم هذه يقص أحدكم وخيطب على 
ابه ويسرد احلديث سرداً إمنا كما نقعد فنذكر اإلميان ونتدبر القرآن ونتفقه يف الدين ونعد نعم اللّه أصح

تعالوا حىت : تعاىل علينا وقد كان عبد اللّه بن رواحة يقول ألصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
وكان خيلف رسول اللّه صلى اهللا نؤمن ساعة فيجلسون إليه فيذكرهم العلم باللّه تعاىل والتوحيد واآلخرة 

عليه وسلم بعد قيامه فيجتمع إليه الناس يذكرهم اللّه تعاىل وأيامه ويفقههم فيما قال رسول اللّه صلى اهللا 
عليه وسلم فرمبا خرج عليهم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وهم جمتمعون عنده فيسكتون فيجلس إليهم 

 ويقول صلى اهللا عليه وسلم ذا أمرت وإىل هذا دعوت، وروي حنو ويأمرهم أن يأخذوا فيما كانوا فيه
هذا عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه وقد كان يتكلم ذا العلم، وقد روينا هذا مفسراً يف حديث 

كنا مع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فيعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن فسمي علم اإلميان : جندب
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مساه ابن رواحة ألن علم اإلميان وصف اإلميان والعرب تسمي الشيء بوصفه وتسميه بأصله إمياناً كما 
وابيضت عيناه ِمن ": تعلموا اليقني،وكما قال تعاىل:كما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف مثله

  . أي من البكاء فسماه بأصله ألن احلزن أصل البكاء84: يوسف"الْحزِن

ا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه خرج ذات يوم فرأى جملسني، أحدمها يدعون اللّه تعاىل وروين
أما هؤالء فيسألون اللّّه تعاىل : ويرغبون إليه واآلخر يتفقهون يف الدين ويعلّمون الناس فوقف بينهما مث قال

 الدين وإمنا بعثت معلماً مث عدل فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤالء فيعلّمون الناس ويفقهون يف
: إىل الذين يفقهون الناس يف الدين ويذكرون اللّه تعاىل فجلس معهم، وحيكي عن بعض السلف قال

دخلت املسجد ذات يوم فإذا حبلقتني، أحدمها يقصون ويدعون واألخرى يتكلمون يف العلم وفقه 
 عيناي فنمت فهتف يب هاتف أو قال يل فملت إىل حلقة الدعاء فجلست إليهم فحملتين: األعمال قال

جلست إىل هؤالء وتركت جملس العلم أما لو جلست إليهم لوجدت جربيل للّه عندهم، فحقيقة : شخص
أفضل الذكر قول ال إله : الذكر هو العلم باللّه تعاىل، أال تسمع إىل ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

فَاعلَموا ":  وقال يف مثله19: حممد"فاعلَم أنه ال إلّه إالَّ اللّه": صديقيف ت: إال اللّه،وقال سبحانه وتعاىل
وِزلَ ِبِعلِْم اللِّه وأنْ ال إلِه إالَّ هما أُنمث إن العلم من الذكر علم املشاهدة واملشاهدة،صفة عني 14: هود"أن ،

زيد نور اليقني الذي هو كمال اليقني فإذا كشف غطا العني شهدت معاين الصفات بأنوارها وهو م
كَانت ": أمل تر إىل قولّه تعاىل: اإلميان وحقيقته، فهنالك ذكرت املوصوف مبشاهدة املذكور بنور وصفه

، فمن كانت عينه يف كشف من ذكره شهد املذكور فعندها 101: الكهف"أَعينهم يف ِغطاٍء عن ِذكْري
،فحق 24: الكهف"واذْكُر ربك إذا نسيت": لق كقوله تعاىلذكر مث توجد حقيقة العلم بعد نسيان اخل

فَمن يكْفُر بالطَّاغُوِت ويؤِمن "الذكر نسيان ما سواه كما أن حقيقة اإلميان الكفر بكل إله كقوله تعاىل 
 قد وجدت: جاءين رجل من إخواين من أهل املعرفة،فقال: ، وقال بعض أهل احلديث256: البقرة"باللّه

من قليب غفلة فأريد أن حتملين إىل جملس من جمالس الذكر فقلت نعم فسمى له مذكراً يتكلم يف علوم 
فحضرنا عنده واجتمع اخللق فأخذ يف شيء من القصص وذكر اجلنة والنار فنظر إيلّ صاحيب : العامة قال

ما : هكذا هو عندنا فقالنعم:فقال أليس زعمت أن هذا يذكر اللّه ويذكر ربه عزوجلّ ويذكر أيامه فقلت
أمسع إال ذكر اخللق فأين ذكراللّه تعاىل؟ مث توقف ساعة ينتظر منه ما يريد من علم املعرفة ومما مسعه من 

قم بنا فإنه ال يسعين اجللوس ألنه ال : فليس إال القصص واحلكايات فالتفت إيلّ وقال:شيوخه الصوفية قال
  .أختطى الناس فاصنع أنت ما ترى فقام يتخطى الناس حىت خرجنية يل يف ذلك فقلت أما أنا فأستحي أن 

    

ما أخرجين إال القصاص ولواله ما : وقد روى الزهري عن سامل عن ابن عمر أنه خرج من املسجد وقال
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ولّوا البدع ظهوركم وقال ابن : قلت للثوري رمحه اللّه نستقبل القاص بوجهنا فقال:خرجت وقال ضمرة
ى األمري القصاص أن يقصوا، : ما كان اليوم من خرب؟ فقلت: سريين فقالدخلت على ابن : عون

رأيت سياراً أبا احلكم يستاك على باب املسجد وقاص : وحدثنا عن أيب معمر عن خلف بن خليفة قال
إين يف خري مما هم فيه أنا يف : يا أبا احلكم إن الناس ينظرونك فقال: يقص يف املسجد فجاءه رجل فقال

هم يف بدعة وقد فعل األعمش أبلغ من ذلك دخل البصرة وكان فيها غريباً فنظر إىل قاص يف سنة و
فتوسط األعمش : حدثنااألعمش عن أيب إسحاق وحدثنا األعمش عن أيب وائل قال: اجلامع وهو يقول

ت يا شيخ أال تستحي حنن يف علم وأن: احللقة ورفع يده وجعل ينتف شعر إبطه فبصر به القاص فقال
ألين يف سنة وأنت : كيف؟ قال: الذي أنا فيه أفضل من الذي أنت فيه، قال: تفعل هذا؟ فقال له األعمش

يف كذب،أنا األعمش وما حدثتك مما تقول شيئاً فلما مسع الناس ذكر األعمش انفضوا عن القاص 
صليت :اق حدثه قالواجتمعوا حوله وقالوا حدثنا يا أبا حممد، وأخربونا عن حممد بن أيب هارون أن إسح

مع اإلمام أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه صالة العيد فإذا قاص يقص يلعن املبتدعة ويذكر السنة فلما قضينا 
الصالة وصرنا ببعض الطريق ذكر أبو عبد اللّه القاص فقال ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما حيدثون به 

دثه أنه مسع اإلمام أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه يقول كذباً وأخربت عن حممد بن جعفر أن أبا احلرث ح
ما أحوج الناس إىل قاص صدوق ألم : أكذب الناس القصاص والسؤال وحدثونا عنه أيضاً أنه قال

  .ال: أنت حتضر جمالسهم؟ قال: يذكرون امليزان وعذاب القرب قلت له

قص :  بن مالك وهو بالزاوية فقال يلأتيت أنس: وروينا عن حبيب بن أيب ثابت عن زياد النمريي قال
فقصصت : ليس شيء من ذكر اللّه تعاىل بدعة، قال: فقلت كيف؟ والناس يزعمون أنه بدعة فقال

فجعلت أقص وهو يؤمن وقد كانوا جيعلون الدعاء : وجعلت أكثر قصصي ودعائي رجاء أن يؤمن، قال
فقد احلسن عامر بن عبد اللّه : قالقصصاً وحدث يوسف بن عطية عن حممد بن عبد الرمحن اخلراز 

اذهبوا بنا إىل أيب عبد اللّه فأتاه احلسن فإذا عامر يف بيت قد لف رأسه وليس إال رمل فقال : العنربي فقال
إين كنت أجلس هذه االس فأمسع ختليطاً وتغليظاً واني : يا أبا عبد اللّه مل نرك منذ أيام، فقال: له احلسن

يما يروون عن نبيينا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول إن أصفى الناس إمياناً يوم كنت أمسع مشيختنا ف
القيامة أكثرهم فكرة يف الدنيا وأكثر الناس ضحكاً يف اجلنة أكثرهم بكاًء يف الدنيا وأشد الناس فرحاً يف 

ريد منها، قال اآلخرة أطوهلم حزناً يف الدنيا فوجدت البيت أخلى لقليب وأقدر يل من نفسي على ما أ
أما إنه مل يعن جمالسنا هذه إمنا عىن جمالس القصاص يف الطرق الذين خيلطون ويغلطون ويقدمون : احلسن

ويؤخرون وقد قسم بعض العلماء املتكلمني ثالثة أقسام فوصفهم بأماكنهم فقال املتكلمون ثالثة أصحاب 
الزوايا وهم أهل املعرفة فمجالس الكراسي وهم القصاص وأصحاب األساطني وهم املفتنون وأصحاب 
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إذا : أهل العلم باللّه تعاىل وأهل التوحيد واملعرفة هي جمالس الذكر وهي اليت جاءت فيها اآلثار، ويف اخلرب
جمالس الذكر، ويف احلديث أن للّه تعاىل مالئكة :وما رياض اجلنة؟قال:مررمت برياض اجلنة فارتعوا فيها قيل

أال هلموا إىل بغيتكم :ن كتاب اخللق إذا رأوا جمالس الذكر ينادي بعضهم بعضاًسياحني يف اهلواء فضالً ع
فيأتوهم حىت جيلسوا إليهم فيحفون م ويستمعون منهم أال فاذكروا اللّه واذكروا أيامه، وقال وهب بن 

ا السنة جملس يتنازع فيه العلم أحب إيلّ من قدره صالة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع : منبه اليماين
أو ما بقي من عمره، وسئل أمحد بن حنبل رمحه اللّه تعاىل عن جمالس الذكر وفضلها فرغب فيها وقال 

وأي شيء أحسن من أن جيتمع الناس فيذكرون اللّه عز وجلّ ويعددون نعمه عليهم كما قالت : رمحه اللّه
  .األنصار

 أماتين طفالً وأدخلين الدرجات العلى من اجلنة ما يسرين أن اللّه تعاىل:وروينا عن علي كرم اللّه وجهه
خرج الناس من الدنيا ومل يذوقوا طيب :ألنه أحياين حىت عرفته، وقال مالك بن دينار: ومل؟ قال: قيل

    : املعرفة مث أنشأ يقول:وما هو؟ قال: شيء فيها قيل

 وبهجة وسرور وضياء  إن عرفان ذي الجالل لعز

 من المحبة نور وعليهم  العارفين أيضاً بهاء وعلى

 واللّه دهره مسرور هو  لمن عرفك إلهي فهنياً

: وما هي؟قال: يف الدنيا جنة من دخلها مل يشتق إىل شيء ومل يستوحش، قيل: وقال حيىي بن معاذ الرازي

مل خيطئك من العارف إحدى ثالث خالل تدل عليه هيبة أو حالوة أو : معرفة اللّه تعاىل، وقال آخر
خرج العلماء والزهاد والعباد وقلوم مقفلة ومل يفتح إال : قال عاملنا أبو حممد سهل رمحه اللّهأنس، و

قلوب الصديقني والشهداء مث تال وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو يعين مقفلة عن مفاتح املعرفة 
ت القلوب وعلم وشهادة عني التوحيد فمجالس الذكر هذه قدمياً كانت ألهل املعرفةوأصحاب معامال

فلَوال نفَر ِمن ": الباطن وهم علماء اآلخرة وأهل الفقة يف الدين، وقد قال اللّّه تعاىل وهو أصدق القائلني
 اآلية،فذكر الفقة الذي هو من صفة القلب واخلوف 122: التوبة"كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم طَاِئفَةٌ ِليتفَقَّهوا يف الديِن

 وعلم العقل داخل يف علم الظاهر والعلم باللّه داخل فياليقني كما روي يف اخلرب الذي هو سبب الفقه
 فجعل العقل وصفاً من 43: العنكبوت"وما يعِقلُها إال الْعاِلمون": اليقني اإلميان كله، وقال اللّه تعاىل

م فكان هذا احلديث العلم وقد أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بتعليم اليقني كما أمر بطلب العل
تعلّموا اليقني للخصوص ألن اليقني مقام فوق العلم : خمصوصاً من ذاك فيكون قوله صلى اهللا عليه وسلم

ويكون قوله طلب العلم فريضة للعموم ويف قوله تعلموا اليقني أمر مبجالسة املوقنني ألن اليقني ال يظهر 
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 تعلموا علم املعقول وال علم الفتاوى وكان علماء بذاته وإمنا يوجد عندا ملوقنني فقد أمرهم ومل يقل
الظاهر قدمياً يسمون املفتني ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك املفتون فرده إىل 
فقه القلب وصرفه عن فتيا املفتني فلوال أن القلب فقيه مل جيز أن يدله صلى اهللا عليه وسلم على غري فقيه 

 الباطن حاكم على الظاهر ما دفعه من علوم أهل الظاهر وهم علماء األلسنة إىل علم الباطن ولوال أن علم
وهو علم أهل القلوب مارده إليه وال جيوز أن يرده من فقيه إىل فقيه دونه كيف وقد جاء هذا احلديث 

كان له قلب بلفظه مؤكدة بالتكرير واملبالغة فقال استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، وهذا خمصوص ملن 
وألقى مسعه وشهد قيام شاهده وعرى عن شهواته ومعهوده ألن الفقه ليس من وصف اللسان أمل تسمع 

، فمن كان له قلب مسيع بسميع شهيد بشهيد فقه 179: األعراف"لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها": قوله تعاىل
 وصفني ظهرا 122: التوبة"يتفَقَّهوا يف الديِنلِ": به اخلطاب فاستجاب ملا مسع وأناب وذكر يف قوله تعاىل

عن الفقه أحدمها النذارة وهو مقام يف الدعوة إىل اللّه عز وجل وال حيكون النذير إال خموفاً وال يكون 
املخوف إال خائفاً واخلائف عامل والثاين احلذر وهو حال من املعرفة باللّه عز وجلّ وهو اخلشية له، والفقه 

فقهت مبعىن فهمت وقد فضل اللّه تعاىل الفهم عنه على العلم : ان ملعىن واحد والعرب تقولوالفهم امس
، فأفرده بالفهم 79: األنبياء"فَفَهمناها سلَيمانَ":واحلكمة ورفع اإلفهام على القضاء واألحكام فقال تعاىل

كم والعلم،وقد فضل احلسن بن عنه وهو الذي فضله به على حكم أبيه يف القضية بعد أن أشركهما يف احل
علي رضي اللّه عنهما علماء اهلداية إىل اللّه سبحانه وتعاىل الدالني عليه عزوجلّ ومساهم العلماء وحققهم 

  : بالعلم يف كالم روي لنا عنه منظوماً وقد رويناه أيضاً عن علي كرم اللّه وجهه ورضي عنه

 ن استهدى أدالّءالهدى لم على  الفخر إال ألهل العلم إنهم ما

 ألهل العلم أعداء والجاهلون  ووزن كل امرئ ما كان يحسنه

فمن كان عاملاً يعلم معلومه اللّه سبحانه وتعاىل فمن أفضل منه وأي قيمة تعرف له إذ كل علم قيمته 
د به معلومة ووزن كل عامل علمه، وقد قال عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين كالماً يف هذا املعىن ويفر

  : العلماء باللّه تعاىل ويرفع طريقهم فوق كل طريق أنشدونا عنه رمحه اللّه تعاىل

 طريق الحق أفراد والسالكون  الطرق شتى وطرق الحق مفردة

 على مهل يمشون قصاد فهم  وال تسلك مقاصدهم اليعرفون

    

 فجلهم عن سبيل الحق رقاد  والناس في غفلة عما يراد بهم
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إين ألحب هذا الرجل قد : ن مسعود رضي اللّه عنه أنه قال ملا مات عمر رضي اللّه عنهوروينا عن اب
تقول هذا وأصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم متوافرون : ذهب بتسعة أعشار العلم فقيل له

: لإين لست أعين العلم الذي تذهبون إليه إمنا أعين العلم باللّه عز وجلّ، وكان ابن مسعود يقو:فقال

املتقون سادة والعلماء قادة وجمالستهم زيادة يعين أن املتقني سادة : املتقون متوارون، وكذلك كان يقول
 والعلماء قادة املتقني أي 13: احلجرات"إنَّ أكْرمكُم ِعند اللّه أتقاكُم": الناس كماقال اللّه عز وجل

،ففضل العلماء على املتقني 74: الفرقان"لْمتقني ِإماماًواجعلْنا ِل": أئمتهم يقتفون آثارهم ألنه قال تعاىل
وجعلهم أئمة هلم صار املتقون أصحابه وأخرب باملزيد يف جمالستهم أي جمالستهم زيادة على جمالسة املتقني 

غري العلماء ألن كل عامل تقي وليس كل تقي عاملاً كما روى مبعناه العلماء كثري واحلكماء من العلماء 
العلماء، قيل فمن : ل والصاحلون كثري والصادقون من الصاحلني قليل، وسئل ابن املبارك من الناس؟ قالقلي

من يأكل بدينه، وقال مرة يف رواية الذين يتلبسون ويطلبون : فمن السفلة؟ قال: الزهاد، قيل: امللوك؟ قال
يا أبا : يء سأله عنه، فأجابهويتعرضون للشهادات وقال فرقد السنجي للحسن رمحهما اللّه تعاىل يف ش

ثكلتك أمك فرقد وهل رأيت بعينيك فقهاء؟ إمنا الفقيه الزاهديف الدنيا : سعيد إن الفقهاء خيالفونك فقال
الراغب يف اآلخرة البصريبدينه املداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض املسلمني العفيف عن 

يف ثالث روايات عنه خمتلفة فهذه صفات العامل باللّه تعاىل وهم أمواهلم الناصح جلماعتهم مجعنا قوله هذا 
  .العارفون

بلغنا أنك كنت ختتلف إىل معروف أكان عنده : قلت أليب: وحدثنا عن عبد اللّه بن أمحد بن حنبل قال
بأي : يا بين كان عنده رأس األمر تقوى اللّه عز وجلّ وقيل لإلمام أمحد رضي اللّه عنه:حديث؟ فقال

: وما الصدق؟ قال: ما هو إال الصدق الذي كان فيهم قيل له: ء ذكر هؤالء األئمة ووصفوا؟ فقالشي

سلوا الزهاد سلوا : وما الزهد؟ فأطرق مث قال: الزهد، قيل:فاإلخالص ما هو؟ قال: هو اإلخالص قيل له
منصور بن بشر بن احلرث وقد حدثت عن بشر يف منصور بن عمار رمحهما اللّه حكايات ظريفة كان 

عمار من الواعظني املذكرين ومل يكن العلماء يف وقته مثل بشر وأمحد وأيب ثور يعدونه عاملاً كان عندهم 
من القصاص وكانت العامة تسمية عاملاً فحدثت عن نصر بن علي اجلهضمي أنه مزح ذات يوم مزاحاً 

: من العلماء إال وهو ميزح فقيل لهما رأيت أحداً : تقول هذا وأنت من العلماء؟ فقال:أفرط فيه فقيل له

نعم كنت جالساً معه ذات يوم يف بعض الدروب فجاء : قد رأيت بشر بن احلرث فهل مسعته ميزح قال
يا أبا نصر األمري قد أمر جبمع العلماء والصاحلني فترى يل أن أختفي؟ : منصور بن عمار يعدو، فقال

ك علينا فنحترق فهذا كان حمل القصاص عندالعلماء فيما تنح عنا ال مير محل شوك فيلقي: فدفعه بشر وقال
سلف حىت ذهب أهل هذا العلم وجهلت جمالس الذكر وعلوم اليقني واملعامالت إال من عرف سرية 
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املتقدمني وطريقة السالفني الذين كانوا يفرقون بني جمالس الذكر وبني القصاص ومييزون بني العلماء وبني 
ان وفقه القلب وبني علم اليقني وعلم العقل ألن الفرق بني العامل والقاص أن املتكلمني وبني علم اللس

العامل يسكت حىت يسأل فإذا سئل أجاب فيما يعلم مبا هيأ اهللا تعاىل له وكشف وينطق فيما أجراه اللّه 
عزوجلّ عليه وعرف فإن كان الصمت أفضل آثر السكوت لعلمه باألفضل فإن مل ير أهله تربص حىت 

  .عه يف أهله وأهله من عرفه وكان له نصيب من مشاهدته ووجدهيض

    

، ففي ذلك معنيان، 43:  النحل"فَسئَلُوا أهلَ الذِّكِْر إنْ كُنتم ال تعلَمونَ": وقال اللّه سبحانه وتعاىل
لوا من ال إن كنتم ال تعلمون فال جيوز أن يقول س: أحدمها أن أهل الذكر هم العلماء باللّه تعاىل لقوله

يعلم وهم جاهلون فيزدادوا جهالً، واملعىن الثاين يدل على أن العلماء سكوت حىت يسألوا فإذا سئلوا 
وجب عليه أن جييبوا لقوله تعاىل ملن ال يعلم فاسئلوا فدل أن جمالس الذكر هي جمالس العلماء اليت وردت 

هم الذين وصل هلم القول لعلهم يتذكرون األخبار بفضائلها ويف تدبره أن أهل الذكر هؤالء املسؤولون 
فلما وصل هلم املفصل تذكروا عما وعد تعاىل فلما تذكروا علموا فعندها أمر أن يسألوا، ولذلك روينا 

ال ينبغي للجاهل أن يستقر على جهله وال ينبغي للعامل أن يسكت : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .على علمه

 وهكذا قال رسول اللّه صلى اهللا 43: النحل"سئلُوا أهل الذِّكِْر إنْ كُنتم التعلَمونَفَ": وقد قال اللّه تعاىل
العلم خزائن مفتاحها السؤال فاسألوا فإنه يؤجر فيه :عليه وسلم يف اخلرب الذي رويناه من طريق أهل البيت

إن من يفيت الناس :ه عنه يقولالسائل، والعامل، واملستمع، واحملب هلم، وكان ابن مسعود رضي اللّ: أربعة
من الكالم كالم جوابه السكوت، وقال ذو النون املصري رمحه :يف كل ما يستفتونه نون،وقال األغمش

حسن سؤال الصادقني مفتاح قلوب العارفني، فأما القاص فهو الذي يبتدئ فيقص األخبار : اهللا تعاىل
وقالت ُألخِتِه ":  قصة من سلف، ومنه قوله تعاىلويذكر القصص واآلثار ولذلك مسي قاصها أي يتبع

، أي تتبعي أثر موسى تعريف قصته وأخربيين خربه، وقال مالك بن أنس رمحه اللّه 11: القصص"قُصيِه
من اذالة العلم أن ينطق به قبل أن يسأل عنه، وقال مرة من إذالة العلم أن جييب عن كل ما يسأل : تعاىل

إذا تكلم بالعلم قبل أن يسأل : ه، يقال أشل هذا وأذل هذا أي ارفع وضع، يقالعنه أي من إهانته ووضع
سكوت العامل أشد على الشيطان من كالمه ألنه : عنه ذهب ثلثا نوره، وقد قال إبراهيم بن أدهم وغريه

انظروا إىل هذا سكوته أشد علي من كالمه، ولذلك : يسكت حبلم وينطق بعلم فيقول الشيطان
من أكرم املرء نفسه أن يسكت :  زين العامل وستر اجلاهل وعن القاسم بن حممد أنه قالالصمت:يقال

على ما عنده حىت يسأل عنه، وكذلك هو لعمري ألنه إذا تكلم بعد السؤال فهو صاحبها ورمبا كان 
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 43:حل الن"فَسئلوا أهلَ الذِّكْر": فرضاً وليس احلاجة إالالقيام بالفرض من الشهوات، ولقوله تعاىل

من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام :فأوجب أن جييبوا من حيث أمر أن يسألوا وقال صلى اهللا عليه وسلم
من نار فتوعد عليه بالعقاب، وقد يكون االبتداء بالشيء من خفايا الشهوات والشهوات من الدنيا 

البأس :  عنه، وقال مرةالبأس به لوال أنه يتكلم بالشيء قبل أن يسأل: ووصف رجل ملالك بن أنس فقال
هو الذي : إن الكالم من الشهوات، قال: به إال أنه يتكلم بكالم شهر يف يوم، وقد قيل يف معىن ما ذكر

أكلهم فاقة وكالمهم ضرورة : يبتدئ به قبل أن يسأل عنه ووصف بعضهم األبدال فقال يف وصفهم
 حىت يسأل فليس يعد الغياًوال متكلماً وكانوا ال يتكلمون حىت يسألواعن شيء فيجيبوا، ومن مل يتكلم

فيما اليعنيه ألن اجلواب بعد السؤال كالفرض مبرتلة رد السالم وكما قال ابن عباس رضي اللّه عنهما إين 
من سئل عن : ألرى رد اجلواب واجباً كرد السالم، وقد قال أبو موسى وابن مسعود رضي اهللا عنهما

ب من املتكلفني ومرق من الدين،ورويناه عن ابن عباس أيضاً وقد علم فليقل به ومن ال فليسكت وإال كت
كانوا خيافون من دخول التكلف عليهم يف كل شيء ويعد بعضهم باالبتداء بالكالم من غري حاجة تدعو 
إليه أو قبل سؤال عنه من غري أن يرى له موضعاً أو جيد له أهالً يعدونه من التكلف،ويف وصية ابن عباس 

تتكلم فيما ال يعنيك فإنه أفضل والآمن عليك اخلطأ وال تكلم فيما يعنيك حىت ترى له موضعاً ال : اهد
  .فرب متكلّم فيما يعنيه قد وضعه يف غري موضعه فعنت

    

هنيئاً لك اجلنة جاهدت مع رسول اهللا صلى : وروي يف حديث األنصاري الذي قالت له أمه عند موته
وما يدريك أنه يف اجلنة :للّه تعاىل فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلماهللا عليه وسلم وقتلت يف سبيل ا

ولعله كان يتكلم فيما ال يعنيه ويبخل مبا ال يغنيه، ومن أظهر علماً من غري أن يسأل عنه ونشره يف غري 
يه مل أهله فأنكر عليه سئل عنه وكان عليه فيه مطالبة ألنه قد تكلف إظهاره فإن كان سئل عنه مث تكلم ف

يكن عليه فيه مطالبة فيمن أنكر ألنه خرج جواباً على سؤال، ومن هذا كان السلف املتكلمون يف هذا 
العامل يقعد فيسكت ويرفع قلبه إىل مواله فيفتقر : العلم يسكتون حىت يسألوا عنه، وكان أبو حممد يقول

ا فتح له مواله فجعل العامل يف إليه يف حسن توفيقه ويسأله أن يلهمه الصواب فأي شيء سئل عنه تكلم مب
إمنا : حالة سكوته ونظره إىل سيده حمتاجاً إىل التوكل ومنتظراً للوكيل يف أي شيء جيريه، وقال بعضهم

العامل الذي إذا سئل عن املسألة كأمنا تقلع ضرسه وقال رقبة بن مصقلة وغريه ليس العامل الذي جيمع 
ا سئل عن العلم كأمنا يسعط اخلردل، وقد روينا أنه قاله األعمش الناس فيقص عليهم إمنا العامل الذي إذ

وقد كان حممد بن سوقة يسأله عن احلديث فيعرض عنه وال جييبه فالتفت األعمش إىل رقبة فقال له هو 
وحيك إمنا أجعله مبرتلة الدواء أصرب : إذاً أمحق مثلك إن كان يدع فائدته لسوء خلقي فقال حممد بن سوقة
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ته ملا أرجو من منفعته، وقد روينا عن علي وابن مسعود رضي اللّه عنهما أنه مر برجل يتكلم على مرار
على الناس فقال هذا يقول اعرفوين، وحدثين بعض علماء خراسان عن شيخ له عن أيب حفص 

لدين النيسابوري الكبري، وكان هذا هناك نظري اجلنيد ههنا أنه قال إمنا العامل الذي يسأل عن مسألة يف ا
فيغتم حىت لو جرح مل خيرج منه دم من الفزع خياف أن يسأل يف اآلخرة عما سئل عنه يف الدنيا ويفزع 
أن ال يتخلص من السؤال إال أن يرى أنه قد افترض عليه اجلواب لفقد العلماء، ومن ههنا كان ابن عمر 

جتعلونا جسراً تعربون تريدون أن : رضي اللّه عنهما يسكت عن تسع مسائل وجييب عن واحدة ويقول
مل : عليه يف جهنهم، تقولون أفتانا ابن عمر ذا، وكان إبراهيم التميمي إذا سئل عن مسألة يبكي ويقول

وجهدنا بإبراهيم النخعي أن نسنده إىل سارية فأىب وكان إذا :جتد من تسأله غريي أو احتجتم إيلّ؟ قال
ان سفيان بن عيينة تفرد يف زمانه بعلوم انفرد ا يف قد احتاج الناس إيلّ وقد ك:سئل عن شيء بكى وقال

  : وقته وكان مع ذلك يضرب املثل لنفسه ويقول

 الشقاء تفردي بالسؤدد ومن  خلت الديار فسدت غير مسود

    

وأما أبو العالية الرياحي فكان يتكلم على االثنني والثالثة فإذا صاروا أربعة قام، وكذلك كان إبراهيم 
بن أدهم رمحهم اللّه تعاىل يتكلمون على النفر فإذا كثر الناس انصرفوا وكان أبو حممد سهل والثوري وا

كان اجلنيد رمحه اهللا يتكلم على : رمحه اللّه جيلس إليه مخسة أو ستة إىل العشرة وقال يل بعض الشيوخ
أن : ه اللّهبضع عشرة، قال وما مت أهل اجللسة عشرون،وقد حدثت عن أيب احلسن بن سامل شيخنا رمح

قوماً اجتمعوا يف مسجده فأرسلوا إليه بعضهم، إن إخوانك قد حضروا وحيبون لقاءك والسماع منك فإن 
رأيت أن خترج إليه فذاك وكان املسجد على باب بيته، ومل يكن يدخل عليه يف مرتله فقال للرسول بعد 

ن أصحايب هؤالء أصحاب الس ليس هؤالء م:فالن وفالن ومساهم فقال: من هم؟ فقال:أن خرج إليهم
ومل خيرج كأنه رآهم عموماً ال يصلحون لتخصيص علمه فلم يذهب وقته لوقتهم وكذلك العامل خلوته 
تعز عليه فإن وافق خصوص أصحاب آثرهم على خلوته فكان ذلك مزيداً هلم وإن هو مل يوافق مل يؤثر 

امل أبو احلسن خيرج إىل إخوانه ممن يراه موضعاً على خلوته غريه فيكون مناخاً للبطالني، وقد كان ابن س
لعلمه فيجلس إليهم ويذاكرهم ورمبا أدخلهم إليه اراً أو ليالً ولعمري أن املذاكرة تكون بني النظراء 

واحملادثة تكون مع اإلخوان واجللوس للعلم يكون لألصحاب، واجلواب عن السوال نصيب العموم، وكان 
خمصوص ال يصلح إال للخصوص واخلصوص قليل، ومل يكونوا ينطقون به إال عند أهل العلم أن علمهم 

عند أهله ويرون أن ذلك من حقه وأنه واجب عليهم كما وصفهم علي كرم اللّه وجهه يف قوله حىت 
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يودعوه أمثاهلم ويزرعوه يف قلوب أشكاهلم وكذلك جاءت اآلثار بذلك عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
ال تضيعوا احلكمة عند غري أهلها فتظلموها وال متنعوها أهلها فتظلموهم، كونوا :سالموعن عيسى عليه ال

من وضع احلكمة يف غريأهلها جهل : كالطبيب الرفيق الذي يضع الدواء يف موضع الداء، ويف لفظ آخر
ومن منعها أهلها ظلم، إن للحكمة حقاًً وإن له أهالً وإن ألهلها حقا فأعط كل ذي حق حقه ويف 

ديث عيسى صالة اللّه وسالمه عليه ال تعلقوا اجلوهر يف أعناق اخلنازير فإن احلكمة خري من اجلوهر ح
نصف هذا العلم سكوت ونصفه تدري : ومن كرهها فهو شر من اخلرتير، وكان بعض هذه الطائفة يقول

  .أين تضعه

بهم بقدر حدودهم فقد خبسهم من كلّم الناس مببلغ علمه ومبقدار عقله ومل خياط: وقد قال بعض العارفني
اغرف لكل واحد من ره واسقه : حقهم ومل يقم حبق اللّه عز وجلّ فيهم وكان حيىي بن معاذ يقول

بكأسه وحنن نقول مبعناه كل لكل عبد مبعيار عقله وزن له مبيزان علمه حىت تسلم منه وينتفع بك وإالوقع 
 هذه الطائفة عن أيب عمران وهو املزين الكبري املكي اإلنكار لتفاوت املعيار، وحدثين بعض أشياخنا من

قال مسعته يقول أليب بكر الكتايب وكان مسحاً ذا العلم بذوالً له جلميع الفقراء فجعل أبو عمران يعاتبه 
أنا منذ عشرين سنة أسأل اللّه تعاىل أن ينسيين هذا العلم : وينهاه عن بذله له وكثرة كالمه فيه إىل أن قال

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فسمعته يقول إن لكل شيء عن اللّه تعاىل حرمة : مل ؟ قالو:قال
ومن أعظم األشياء حرمة احلكمة، فمن وضعها يف غري أهلها طالبه اللّه تعاىل حبقها ومن طالبه خصمه وقد 

لس إليه وال ينبغي أن إذا استند الرجل إىل سارية أو أحب أن يسأل فال جت: كان بعض السلف يقول
يسأل ومل ير يف جمالس أهل هذا العلم فيما سلف ثالثون رجالً والعشرون إال نادراً غري لزام وال دوام إمنا 

كانوا من األربعة إىل العشرة وبضعة عشر، وقد كان جيتمع يف جمالس القصاص واملذكرين والواعظني 
الفرق بينهما أن العلم خمصوص لقليل وأن القصص عام مئون من عهد احلسن إىل وقتنا هذا فهذا أيضاً من 

  .لكثري

    

كان يف البصرة مائة وعشرون متكلماً يف الذكر والوعظ ومل يكن من يتكلم يف علم : وقال بعض علمائنا
أبو حممد سهل والصبيحي وعبد الرحيم، وقد قيل من مل : املعرفة واليقني واملقامات واألحوال إالستة منهم

وت العامل مل ينتفع بكالمه أي ينتغي أن يتأدب بصمته وخشوعه وورعه ويقتدي بيقينه يف ذلك ينتفع بسك
كما يتأدب بنطقه ويقتدى بكالمه على أم كانوا يقولون علم الظاهر من علم امللك وعلم الباطن من 

 اآلخرة ألنه من علم امللكوت يعنون أن ذلك من علم الدنيا ألنه حيتاج إليه يف أمور الدنيا وهذا من علم
زادها وهذا كما قالوه ألن اللسان ظاهر فهو من امللك وهو خزانة العلم الظاهر والقلب خزانة امللكوت 
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وهو باب العلم الباطن فقد صار فضل العلم الباطن على الظاهر كفضل امللكوت على امللك وهو امللك 
  .الباطن اخلفي وكفضل القلب على اللسان وهو الظاهر اجللي

احلديث ليس : حدثنا وأخربنا باب من أبواب الدنيا، وقال مرة:د كان بشر بن احلرث رمحه اللّه يقولوق
دفنا له بضعة عشر ما بني قمطر وقوصرة : من زاد اآلخرة، وحدثنا بعض أشياخنا عن بعض أصحابه قال

إين أشتهي أن :  يقولكتباً مل حيدث منها بشيء إال ما مسع منه نادراً يف الفرد وكان رمحه اللّه تعاىل
أنا أجاهد نفسي منذ أربعني سنة، وقال إذا مسعت : أحدث ولو ذهب عين شهوة احلديث حلدثت مث قال

إذا اشتهيت أن : الرجل يقول حدثنا وأخربنا فإمنا يقول أوسعوا إيلّ وكان زاهداً عاملاً وقال هو وغريه
بعة العدوية رمحها اهللا تعاىل قبله تقول حتدث فال حتدث وإذا مل تشته أن حتدث فحدث، وقد كانت را

فتنة احلديث أشد من : نعم الرجل سفيان لوال أنه حيب احلديث، وكانت تقول: للثوري رضي اللّه عنه
لوال أنه حيب الدنيا يعين اجتماع الناس حوله للحديث، وكان أبو سليمان :فتنةاملال والولد وقالت مرة

ن تزوج أو كتب احلديث أو طلب معاشاً فقد ركن إىل الدنيا، وقال م: الداراين رمحه اللّه تعاىل يقول
كل من أدرك العلوم غري العلم باللّه عز وجلّ فقد استدرك والذي أدرك العلم باللّه : بعض هذه الطائفة

، أي تدورك بعلم املعرفة 49: القلم"لَوال أنْ تداركَه ِنعمةٌِمن ربِه لَنِبذَ ِبالعراِء":فقدتدورك مث تالقوله تعاىل
: لطرح يف بعد اهلوى والعرا البعد وعلم املعقول بعد إىل جنب علم اليقني، وقال أيضاً يف فهم قوله تعاىل

"ِهمإلي كنرت تِكدلقَد ناكتال أنْ ثَبلَوأي ثبتناك باملعرفة لقد كدت تسكن إىل علوم 74: اإلسراء"و 
  .العقل

 "واجِعلْ يل ِمن لَدنك سلْطاناً نصرياً": ه رمحه اللّه تعاىل يف قوله عز وجلّوقال سهل بن عبد اللّ

 قال لساناً ينطق عنك العن سواك وفضل العلم باللّه عز وجلّ والعلم باإلميان وعلم اليقني 80:اإلسراء
ليس :  عليه وسلمعلى العلم باألحكام والقضايا كفضل املشاهدة على اخلرب، وقد قال الرسول صلى اهللا

ليس اخلرب كاملعاين، وقد روى عياض بن غنم عن النيب صلى اهللا عليه : اخلرب كاملعاينة، ويف لفظ آخر
، كرأي العني، ويف هذا 5-1: التكاثر"ِعلْم الْيقِني" "أَلْهاكُم التكاثُر": يف تفسري قوله عز وجلّ: وسلم

من سعة رمحة رم ويبكون سراً من خوف عذابه أقدامهم اخلرب أن من خيار أميت قوماً يضحكون جهراً 
يف األرض وقلوم يف السماء أرواحهم يف الدنيا وعقوهلم يف اآلخرة ميشون بالسكينة ويتقربون بالوسيلة، 

:  وقوله تعاىل11:  الصافات"فاستفِتِهم": فالفتيا هي األخبار واالستفتاء هو االستخبار، ومنه قوله تعاىل

"تسيوكونأي يستخربونك، فعلم اخلرب قد يدخله الظن والشك واملشاهدة ترفع الظن 127: النساء"فْت 
 فأثبت الرؤية للقلب بالعني فرؤية 11: النجم"ما كَذَب الْفُؤاد ما رأى":وتزيل الشك كما قال تعاىل

ليقني غىن ففي علم اليقني كفى با:القلب هو اليقني وذو القلب هو املوقن، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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غنية عن مجيع العلوم ألنه حقيقة العلم وخالصه وليس يف مجيع العلوم غىن عن علم اليقني وألن الفقر 
بالشك واحلاجة إىل اليقني يف علم التوحيد وعلم اإلميان أشد من الفقر باحلاجة إىل علوم الفتيا وغريها 

 بسائر العلوم ففي هذا العلم مثل من فاحتة الكتاب إىل سائر فلذلك صار الغين باليقني أعظم من االستغناء
  .القرآن

    

كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحتة الكتاب جتزي من كل القرآن وليس القرآن كله جيزي من 
 فاحتة الكتاب،فكذلك مثل العلم باللّه عز وجلّ إىل العلم مبا سواه، ففي العلم باللّه تعاىل عوض من كل

العلوم، وليس يف سائر العلوم عوض من العلم باللّه عز وجلّ من حيث كان يف اللّه تعاىل عوض به عن 
كل ما سواه، وكل علم موقوف على معلومه فعلم اليقني معلومه اللّه تعاىل ففضله كفضل اللّه تعاىل على 

فماذا جهل ومن جهل اللّه من عرف اللّه تعاىل : ما سواه، وقد قال بعض احلكماء يف معىن ما ذكرناه
تعاىل فماذا عرف؟فالعلماء باللّه تعاىل هم ورثة األنبياء ألم ورثوا عنهم الداللة على اللّه تعاىل فماذا 

عرف؟فالعلماء باللّه تعاىل هم ورثة األنبياءألم ورثوا عنهم الداللة على اللّه تعاىل والدعوة إليه واالقتداء 
 "ومن أَحسن قَوالً ِممن دعا إىل اللّه وعِمل صاِحلاً":  قال اللّه تعاىلم يف أعمال القلوب، وقد

، وكما أمره بالدعاء وأشرك 125: النحل"أُدع إىل سبيِل ربك بالِْحكْمِة": ، وكما قال تعاىل33:فصلت
بيلي أدعوا إىل اللّه على بصريٍة أنا قُلْ هِذِه س":معه أتباعه يف الدعاء إىل اللّه تعاىل ال يف البصرية فقال تعاىل

فأُولئك مع الَّذين أنعم اللّه ": ، وحيشرون يوم القيامة مع األنبياء كما قال تعاىل108: يوسف"ومِن اتبعين
 مبا ، مث فسره فقال69: الزمر"وجيء بالَّنِبيني والشهداِء": ، وما قال تعاىل69: النساء"عليِهم ِمن النِبيني

  .استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء

إن أقرب الناس من درجة : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: وقد روينا معناه عن معاذ بن جبل قال
النبوة أهل العلم وأهل اجلهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به األنبياء وأما أهل اجلهاد 

ى ما جاءت به الرسل وعلماء الدنيا حيشرون مع الوالة والسالطني،وقد قال بعض فجاهدوا بأسيافهم عل
العلماء حيشرون يف زمرة األنبياء والقضاة حيشرون يف زمرة السالطني، وكان إمساعيل بن إسحاق : السلف

وكان القاضي من علماء أهل الدنيا ومن سادة القضاة وعقالئهم وكان مؤاخياً أليب احلسن بن أيب الورد، 
هذا من أهل املعرفة فلما ولّى إمساعيل القضاء هجره ابن أيب الورد مث إنه اضطر إىل أن دخل عليه يف 

يا إمساعيل علم أجلسك هذا الس : شهادة فضرب بن أيب الورد يده على كتف إمساعيل القاضي وقال
لّه، وعلماء الظاهر هم لقد كان اجلهل خريا منه، فوضع إمساعيل رداءه على وجهه وجعل يبكي حىت ب

زينة األرض وامللك وعلماء الباطن زينة السماء وامللكوت وعلماء الظاهر أهل اخلرب واللسان وعلماء 
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  .الباطن أرباب القلوب والعيان

    

ملا خلق اللّه تعاىل اللسان قال هذا معقل خربي إن صدقين جنيته وملا خلق اللّه تعاىل : وقال بعض العلماء
اجلاهل ينجو بالعلم والعامل ينجو : ذا موضع نظري إن صفا يل صافيته، وقال بعض اخللفالقلب قال ه

علم الظاهر حكم وعلم الباطن حاكم، واحلكم : العارفني: باحلجة والعارف ينجو باجلاه، وقال بعض
ف موقوف حىت جييء احلاكم حيكم فيه، وقد كان علماء الظاهر إذا أشكل عليهم العلم يف مسألة الختال

الشافعي رمحه : األدلة سألوا أهل العلم باللّه ألم أقرب إىل التوفيق عندهم وأبعد من اهلوى واملعصيةمنهم
اللّه تعاىل كان إذا اشتبهت عليه املسألة الختالف أقوال العلماء فيها وتكافؤ االستدالل عليها رجع إ ىل 

الراعي كما جيلس الصيب بني يدي املكتب وكان جيلس بني يدي شيبان : علماء أهل املعرفة فسأهلم قال
ويسأله كيف يفعل يف كذا وكيف يصنع يف كذا فيقال له مثلك يا أبا عبد اللّه يف علمك وفقهك تسأل 

: إن هذا وفق ملا علمناه،وكان الشافعي رمحه اللّه قد اعتلّ علة شديدة وكان يقول: هذا البدوي فيقول

يا أبا عبد اللّه لست وإياك :  فكتب إليه املعافري من سواد مصراللّهم إن كان يف هذا رضاك فزدين منه
من رجال البالء فنسأل الرضا األوىل بنا أن نسأل الرفق والعافية، فرجع الشافعي رمحه اللّه عن قوله هذا، 

 اللّهم اجعل خرييت فيما أحب وقد: أشتغفر اللّه تعاىل وأتوب إليه، فكان بعد ذلك رمحه اللّه يقول: وقال

كان أمحد بن حنبل وحيىي بن معني رضي اهللا عنهما خيتلفان إىل معروف بن فريوز الكرخي رمحهم اللّه 
يا رسول اهللا كيف : ومل يكن حيسن من العلم والسنن ما حيسناته فكانا يسأالنه، وقد روي يف اخلرب قيل

فقال سلوا الصاحلني واجعلوه نصنع إذا جاءنا أمر مل جنده يف كتاب اللّه تعاىل وال يف سنة رسول اللّه 
  .شورى بينهم وال تقضوا فيه أمراً دوم

أقضي : فإن جاءك ما ليس يف كتاب اللّه تعاىل وال سنة رسول اللّه قال: ويف حديث معاذ رضي اللّه عنه
احلمد هللا الذي وفق رسول رسوله، ويف بعضها اجتهد رأيي وحدثونا عن : فيه مبا قضى الصاحلون فقال

احلارث : إذا فارقتين من جتالس؟ فقلت: كنت إذا قمت من عند سري السقطي قال يل: قالاجلنيد 
فلما وليت : نعم خذ من علمه وأدبه ودع عنك تشقيقه للكالم ورده على املتكلمني، قال: احملاسيب فقال

مسعته يقول جعلك اللّه صاحب حديث صوفياً وال جعلك صوفياً صاحب حديث يعين أنك إذا ابتدأت 
بعلم احلديث واألثر ومعرفة األصول والسنن مث تزهدت وتعبدت تقدمت يف علم الصوفية وكنت صوفياً 

عارفاً وإذا ابتدأت بالتعبد والتقوى واحلال شغلت به عن العلم والسنن فخرجت إما شاطحاً أو غالطاً 
نه هو األصل جلهلك باألصول والسنن فأحسن أحوالك أن ترجع إىل العلم الظاهر، وكتب احلديث أل

إمنا حرموا الوصول بتضييع : الذي تفرع عليه العبادة والعلم وأنت قد بودئت بالفرع قبل األصل، وقد قيل
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األصول هو كتب احلديث ومعرفة اآلثار والسنن فإذا أمنت رددت إىل األصل فقد احنططت عن مرتبة 
  .الناقدين ونزلت من درجة العارفني وفاتك مزيد اليقني واإلميان

كان الناس إذا طلبوا العلم عملوا فإذا عملوا أخلصوا فإذا أخلصوا : قال سفيان الثوري رضي اهللا عنهو
سهل : العامل إذا هرب من الناس فاطلبه وإذا طلب الناس فاهرب منه، وقال أبو حممد: هربوا وقال آخر

 تكلمك صفته وال جتلس يقول اجلس إىل من: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل، وقال ذو النون
جالس من تكلمك أعماله وال جتالس من خياطبك : إىل من يكلمك لسانه، وقد كان احلسن قبله يقول

مقاله،وقد كان طائفة يصحبون كثرياً من أهل املعرفة للتأدب م والنظر إىل هديهم وأخالقهم إن مل 
قال، ومن أبلغ ما مسعت منهم يف هذا املعىن يكونوا علماء ألن التأديب يكون باألفعال والتعلّم يكون بامل

وعظ واحد أللف بفعل أجنح فيهم وأوقع من وعظ ألف لواحد بقول، وكان : ما قال بعض احلكماء
الناس موتى إال : العلم كله دنيا واآلخرة منه العمل به والعمل هباء إال اإلخالص، وقال مرة: سهل يقول

 والعاملون مغرورون إال املخلصني واملخلص على وجل حىت خيتم العلماء والعلماء سكارى إال العاملني،
له به ومل يكن العامل عند العلماء من كان عاملاً بعلم غريه وال حافظاً لفقه سواه، هذا كان امسه راوية 

  .وواعياً وحامالً وناقالً

    

: ن الزهري يقولذهب العلماء وبقيت علوم يف أوعية سود، وقد كا: وقد كان أبو حازم الزاهد يقول

رب : كان فالن وعاء للعلم وحدثين فالن وكان من أوعية العلم وال يقول كان عاملاً، وكذلك جاء اخلرب
حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، وكانوا يقولون محاد الراوية يعنون أنه كان 

الّمة ونسابة، وإمنا كان العامل عندهم الغين راوياً ودخول اهلاء يف االسم للمبالغة يف الوصف كما يقال ع
أي : بعلمه ال بعلم غريه وكان الفقيه فيهم هو الفقيه بفقه علمه وقلبه ال حبديث سواه، كما جاء يف األثر

العامل الغين بعلمه إن احتيج إليه نفع وإال اكتفى عن الناس بعلمه ألن كل عامل بعلم : الناس أغىن؟ قال
ملاً مبجموعه، فمجموعه هم العلماء وكل فاضل بوصف سواه فموصوفه هم الفضالء، غريه فإمنا صار عا

فإذا تركهم وانفرد سكت، فلم يرجع إىل علم لنفسه خيتص به فصار يف احلقيقة موصوفاً باجلهل واصفاً 
لطرائق أهل الفضل موسوماً بعلم السمع والنقل فمثل العامل بعلم غريه مثل الواصف ألحوال الصاحلني 
العارف مبقامات الصديقني وال حال له وال مقام فليس يعود عليه من وصفه إال احلجة بالعلم والكالم، 

 "ولَكُم الْويلُ ِمما تِصفُونَ": وسبق العارفون باللّه يف احلجة باألعمال واملقام، فمثله كما قال اللّه تعاىل

 ال يرجع 20: البقرة" مشوا فيِه وإذا أَظْلم علَيِهم قامواكُلَّما أضاَء هلُم": ، وكقوله عز وجل18ّ:األنبياء
إىل بصرية فيه مبا اشتبه من ظلمات الشبه عليه مما اختلف العلماء فيه وال يتحقق بوجد منه فيه جيده عن 
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حال ألبسها بوجده وإمنا هو متواجد بوجد غريه فغريه هو الواجد وشاهد على شهادة سواه، فالسوي هو 
إن اهللا تبارك وتعاىل ال يعبأ بصاحب رواية إمنا يعبأ بذي فهم ودراية، : اهد، وقد كان احلسن يقولالش

من مل يكن له عقل يسومه مل تنفعه كثرة مروياته للحديث وقد أنشدنا لبعض احلكماء يف : وقال أيضاً
  : معىن ذلك

 ينفع مجموع إذا لم يك مصنوع وال  علمان فمصنوع ومطبوع العلم

     ال تنفع الشمس وضوء العين ممنوعكما

  : وكان اجلنيد رمحه اللّه كثرياً ينشد

 أخو فطنة بالحق معروف إال  التصوف علم ليس يعرفه علم

  وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف  يعرفه من ليس يشهده وليس

    

ناس وانتحاء قوله ألن الكتب واموعات حمدثة والقول مبقاالت الناس والفتيا مبذهب الواحد من ال
واحلكاية له يف كل شيء والتفقه على مذهبه حمدث مل يكن الناس قدمياً على ذلك يف القرن األول والثاين، 

وهذه املصنفات من الكتب حادثة بعد سنة عشرين ومائة من التاريخ وبعد وفاة كل الصحابة وعلية 
يج يف اآلثار وحروف من التفاسري عن التابعني، يقال إن أول كتاب صنف يف اإلسالم كتاب ابن جر

جماهد وعطاء وأصحاب ابن عباس مبكة مث كتاب معمر بن راشد الصنعاين باليمن مجع فيه سنناً منثورة 
مبوبة، مث كتاب املوطأ باملدينة ملالك بن أنس رضي اللّه عنه يف الفقه مث مجع ابن عيينة كتاب اجلوامع يف 

 أحرف من علم القرآن وجامع سفيان الثوري الكبري رضي اللّه عنه يف السنن واألبواب وكتاب التفسري يف
الفقه واألحاديث، فهذه من أول ما صنف ووضع من الكتب بعد وفاة سعيد بن املسيب وخيار التابعني 

وبعد سنة عشرين أو أكثر ومائة من التاريخ فكان العلماء الذين هم أئمة هؤالء العلماء من طبقات 
بعة ومن بعد موت الطبقة األوىل من خيار التابعني هم الذين انقرضوا قبل تصنيف الكتب الصحابة األر

وكانوا يكرهون كتب احلديث ووضع الناس الكتب لئال يشتغل ا عن القرآن وعن الذكر والفكر، 
يق احفظوا كما حفظنا ولئال يشتغل الناس عن اللّه تعاىل برسم وال وسم كما كره أبو بكر الصد: وقالوا

كيف نفعل شيئاً مل يفعله رسول اللّه : رضي اللّه عنه وعلية الصحابة تصحيف القرآن يف مصحف وقالوا
نترك القرآن : صلى اهللا عليه وسلم ؟ وخشوا اشتغال الناس بالصحف واتكاهلم على املصاحف فقالوا

وذكرهم حىت أشار عليه يتلقاه الناس بعضهم من بعض تلقناً بالتلقني واإلقراء ليكون هو شغلهم ومهتهم 
عمر رضي اللّه عنه وبقية الصحابة أن جيمع القرآن يف املصاحف ألنه أحفظ له ولريجع الناس إىل 
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املصحف ملا ال يؤمن من االشتغال بأسباب الدنيا عنه فشرح اللّه تعاىل صدر أيب بكر رضي اللّه عنه لذلك 
ذلك كانوا يتلقون العلم بعضهم عن بعض فجمع القرآن يف الصحف املتفرقة يف املصحف الواحد، وك

وحيفظونه حفظاً هذا لطهارة القلوب من الريب وفراغها من أسباب الدنيا وصفائها من اهلوى وعلو اهلمة 
وقوة العزمية وحسن النية مث ظهرت بعد سنة مائتني وبعد تقضي ثالثة قرون يف القرن الرابع املرفوض 

رأي واملعقول والقياس وذهب علم املتقني وغابت معرفة املوقنني من مصنفات الكالم وكتب املتكلمني بال
علم التقوى وإهلام الرشد واليقني فخلف من بعدهم خلف فلم نزل يف اخللف إىل هذا الوقت مث اختلط 

األمر بعد هذا التفصيل يف زماننا هذا، فصار املتكلمون يدعون علماء والقصاص يسمون عارفني والرواة 
  .ل علماء من غري فقه يف دين وال بصرية يف يقنيوالنقلة يقا

كنا جنلس إىل عطاء اخلراساين بعد الصبح فيتكلم علينا فاحتبس ذات غداة : وروينا عن ابن أيب عبلة قال
من : فتكلم رجل من املؤذنني ال بأس به مبثل ما كان يتكلم به عطاء فأنكر صوته رجاء بن أيب حيوة فقال

اسكت فإنه يكره أن يسمع العلم إال من أهله، وكذلك كانوا يقولون : ا فالن فقالأن: هذا املتكلم؟ فقال
أىب أهل العلم باللّه تعاىل أن يسمعوا هذا العلم إال من أهله الزاهدين يف الدنيا وكرهوا أن يسمعوه من 

ة وعلم اليقني مل يسعه أبناء الدنيا وزعموا أنه ال يليق م، واعلم أن العبد إذا كان يذكر اللّه تعاىل باملعرف
تقليد أحد من العلماء، وكذلك كان املتقدمون إذا افتتحوا هذا املقام خالفوا من محلوا عنه العلم ملزيد 

ليس أحد إال يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اللّه : اليقني واإلفهام، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
ثابت الفقه وقرأ على أيب بن كعب مث خالف زيداً يف صلى اهللا عليه وسلم ، وقد كان تعلم من زيد بن 

  .الفقه وأبياً يف القرءة

ما جاءنا عن رسول اهللا قبلناه على الرأس والعني وما جاءنا عن الصحابة : وقال بعض الفقهاء من السلف
 ونقول وألجل ذلك كان الفقهاء: فنأخذ به ونترك وما جاءنا عن التابعني فهم رجال وحنن رجال قالوا

ال ينبغي للرجل أن يفيت حىت يعرف اختالف الفقهاء أي فيختار منها على : يكرهون التقليد ويقولون
علمه األحوط للدين واألقوى باليقني، فلو كانوا يستحبون أن يفىت العامل مبذهب غريه مل حيتج أن يعرف 

 فيقال ماذا عملت إن العبد يسأل غداً: االختالف ولكان إذا عرف مذهب صاحبه كفاه، ومن مث قيل
  .فيما علمت؟ وال يقال له فيما علم غريك

    

 ففرق بينهما يدل به أن من أويت إمياناً 56: الروم"وقَالَ الَّذين أُوتوا الِْعلْم واإلميانَ": وقد قال اللّه تعاىل
كتب يف ": نهأويت علماً كما أن من أوتى علماً نافعاً أويت إمياناً وهذا أحد الوجوه يف معىن قوله سبحا

 أي قواهم بعلم اإلميان، فعلم اإلميان هو روحه وتكون 22: اادلة"قُلوِبِهم اإلميانَ وأَيدههم ِبروٍح ِمنه
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اهلاء عائدة إىل اإلميان وكذا العامل الذي هو من أهل االستنباط واالستدالل من الكتاب والسنة فإنه أداة 
 وبصرية ومن أهل التدبر والعربة، فأما اجلاهل والعامي الغافل فله أن يقلد الصنعة وآلة الصنع ألنه ذو متييز

العلماء ولعامل عموم أيضاً أن يقلد عامل خصوص وللعامل بالعلم الظاهر أن يقلد من فوقه ممن جعل على 
وب ومل علم باطن من أهل القلوب ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم رد من علم األلسنة والفتيا إىل علم القل

يرد أهل القلوب يف علمهم الذين خيتصون به إىل املفتني ألم يأخذون من املفتني فتياهم مث جيدون يف 
استفِت قلبك بعد قوله وإن أفتاك املفتون مع قوله اإلمث : قلوم حيكاً وحزازة فيلزمهم فتيا القلب لقوله

وك مث درس معرفة هذا فجهل فصار كل حزاز القلوب إىل قوله ما حاك يف صدرك فدعه وإن أفتوك وأفت
من نطق بكالم وصنعه غرب على السامعني ال يعرف حقه من باطله مسي عاملاً وكل كالم مستحسن 

زخرف رونقه ال أصل له يسمى عاملاً جلهل العامة بالعلم أي شيء هو ولقلة معرفة السامع بوصف من 
ان فتنة املفتون وصار كثري من الكالم والرأي سلف من العلماء كيف كانوا فصار كثري من متكلمي الزم

واملعقول الذي حقيقته جهل كأنه علم عند اجلاهلني فال يفرقون بني املتكلمني والعلماء وال مييزون بني 
إن خصوص اجلهال يشبهون بالعلماء فيشتبهون على جمالسيهم يف احلال، فأعلم : العلم والكالم، وقد قلنا

هم بسرية املتقدمني وأعلمهم بطرائق السالفني مث أعلمهم بالعلم أي شيء هو الناس يف زمانك هذا أعرف
وبالعامل من هو من املتعلم واملتعامل وهذا كالفرض على طاليب العلم أن يعرفوه ألنه ملا قال صلى اهللا عليه 

ال وسلم طلب العلم فريضة وجب عليهم أن يعرفوا أي شيء هو العلم حىت يطلبوه إذ ال يصح طلب ما 
يعرف مث وجب عليهم من هذا أن يعرفوا العامل من هو ليطلبوا عنده العلم إذ العلم عرض وال يقوم إال 
جبسم فال يوجد إال عند أهله كما قيل لعلي كرم اللّه وجهه وقيل له إنك خالفت فالناً يف كذا فقال 

إن القرآن :  آية أو ننسأها فقالخرينا أتبعنا هلذا الدين، وكما قيل لسعد أن ابن املسيب يقرأ ما ننسخ من
مل يرتل على ابن املسيب وال على أبيه مث قرأ أو ننسها فأعلم الناس يف هذا الوقت وأقرم من التوفيق 
والرشد أتبعهم ملن سلف وأشبههم بشمائل صاحلي اخللف، كيف وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا 

  .رفهم باحلق إذا اشتبهت األمورأع: عليه وسلم أنه سئل من أعلم الناس؟ فقال

: أعلم الناس أعرفهم باختالف الناس، وكان احلسن البصري رضي اهللا عنه يقول: وقال بعض السلف

حمدثان أحدثا يف اإلسالم، رجل ذو رأي سوء زعم أن اجلنة ملن رأى مثل رأيه، ومترف يعبد الدنيا هلا 
اعرفوا إنكارهم لرم بأعماهلم أن رجالً أصبح يف يغضب وهلا يرضى وإياها يطلب فارفضومها إىل النار 

هذه الدنيا بني مترف يدعو إىل دنياه وصاحب هوى يدعو إىل هواه قد عصمه اللّه تعاىل منهما جييء إىل 
السف الصاحل يسأل عن فعاهلم ويقتص آثارهم لتعرض ألجر عظيم فكذلك فكونوا وكما روينا عن ابن 

مسنداً إمنا مها اثنان الكالم واهلدى فأحسن الكالم كالم اهللا تعاىل مسعود رضي اللّه عنه وقد جاء 
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وأحسن اهلدى هدى حممد هللا أال وإياكم وحمدثات األمور فإن شر األمور حمدثاا إن كل حمدثة بدعة 
وكل بدعة ضاللة أال ال يطولن عليكم األمد فتقسوا قلوبكم، أال كل ما هو آت قريب، أال إن البعيد ما 

طوىب ملن شغله عيبه عن : ت، ويف خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت رويناها عن أبان عن أنسليس بآ
عيوب الناس وأنفق من مال اكتسبه من غري معصية وخالط أهل الفقه واحلكمة وجانب أهل الذل 

واملعصية، طوىب ملن ذلّ يف نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره، طوىب ملن 
عمل بعلمه وأنفق الفضل ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ومل يعدها إىل بدعة، وقال بعض 

  : األدباء كالماً منظوماً يف وصف زماننا هذا كأنه شاهده

 والمنكرون لكل أمر منكر  ذهب الرجال المقتدى بفعالهم

    

 ليدفع معور عن معور بعضاً  في خلف يزكي بعضهم وبقيت

في صورة الرجل السميع المبصر  ن من الرجال بهيمةإ أبني  

 أصيب بدينه لم يشعر فإذا  بكل مصيبة في ماله فطناً

 يسع في أمر بفقه يظفر من  الفقيه تكن فقيهاً مثله فسل

حسن اهلدى يف آخر الزمان خري من كثري من العمل، وقال يف : وقد كان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقول
إنكم يف زمان خريكم يف املسارع يف األمور وسيأيت : اليقني ويف وصف زماننا بالشك فقالوصف زمانه ب

أعجب : بعدكم زمان يكون خريهم فيه املتثبت املتوقف يعين لكثرة الشبهات، وقال حذيفة رضي اهللا عنه
تزالوا من هذا قال إن معروفكم هذا منكر زمان قد مضى، وإن منكركم معروف زمان قد يأيت وإنكم لن 

يأيت يف آخر الزمان قوم يكون : خبري ما عرفتم احلق، وكان العامل فيكم غري مستخف وكان يقول أيضاً
العامل فيهم مبرتلة احلمار امليت ال يلتفتون إليه يستخفي املؤمن فيهم كما يستخفي املنافق فينا اليوم املؤمن 

لى الناس زمان ينكر احلق تسعة أعشارهم ال فيهم أذل من األمة، ويف حديث علي كرم اهللا وجهه يأيت ع
ينجو منهم يومئذ إال كل مؤمن نومة يعين صموتاً متغافالً أولئك مصابيح العلم وأئمة اهلدى وليسوا 

يأيت على الناس زمان من عرف : باملذاييع البذر يعين املتكلمني كثرياً املتظاهرين بالكالم افتخاراً، ويف خرب
ال عمل يومئذ ال ينجو فيه إال من هرب بدينه من شاهق إىل شاهق :  العمل؟ قالفيه احلق جنا قيل فأين

يأيت على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به جنا ويف بعضها : ويف حديث أيب هريرة رضي اللّه عنه
بعشر ما يعلم، وعن بعض الصحابة أنتم اليوم يف زمان من ترك منكم عشر ما يعلم هلك ويأيت عيلكم 

يأيت عليكم زمان يكون أفضل العلم الصمت : زمان من علم فيه بعشر ما يعلم جنا، وقال بعض اخللفاء
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وأفضل العمل النوم يعين لكثرة املنافقني بالشبهات فصار الصمت للجاهل علماً ولكثرة العاملني 
 أعلى أحوال بالشهوات فصار النوم عبادة البطال ولعمري إن الصمت والنوم أدىن أحوال العامل ومها

اجلاهل وكان يونس بن عبيد يقول أصبح اليوم من يعرف السنة غريباً وأغرب منه من يعرفه يعين طريقة 
فمن يعرفه عرف طريق من مضى وهو غريب أيضاً ألنه قد عرف غريباً، وقال حذيفة : السلف، يقول

  .ل ما بقي من يؤنس بهكتب إىل يوسف بن أسباط ذهب الطاعة ومن يعرفها وكان أيضاً يقو: املرعشي

ألنه ال جيد أهله وقد كان أبو الدرداء : ما ظنك بزمان مذاكرة العلم فيه معصية قيل ومل ذلك؟ قال: وقال
إنكم لن تزالوا خبري ما أحببتم خياركم وقيل فيكم احلق فعرف ويل لكم إذا كان : رضي اللّه عنه يقول

علوم جيتمعون عليها ويتفاوضوا بينهم قد درست يف العامل فيكم كالشاة النطيح، وقد كان للمتقدمني 
زماننا وكان للصاحلني معان وطرائق يسلكوا ويسألون عنها قد ذهبت يف وقتنا وكان لليقني واملعرفة 

مقامات وأحوال يتذاكرها أهلها ويطلبون أرباا قد عفت آثارها عندنا لقلة الطالبني هلا ولعدم الراغبني 
 ا وذهاب السالكني يف طرقها منها طلب احلالل وعلم الورع يف املكاسب واملعامالت فيها وفقد العلماء

وعلم اإلخالص وعلم آفات النفوس وفساد األعمال وعلم نفاق العلم والعمل والفرق بني نفاق العلم 
والعمل والفرق بني نفاق القلب ونفاق النفس وبني إظهار النفس شهوا واخفائها ذلك والفرق بني 
سكون القلب باهللا وسكون النفس باألسباب والفرق بني خواطر الروح والنفس وبني خاطر اإلميان 
واليقني والعقل وعلم خالئق األحوال وأحوال طرائق العمال وتفاوت مشاهدات العارفني وتلوينات 

بية وتباين الشواهد على املريدين وعلم القبض والبسط والتحقيق بصفات العبودية والتخلق بأخالق الربو
مقامات العلماء إىل غري ذلك مما ال نذكره من علم التوحيد ومعرفة معاين الصفات وعلوم املكاشفة بتجلي 

الذات وإظهار األفعال الدالة على معاين الصفات الباطنة وظهور املعاين الدالة على النظر واإلعراض 
ختباء واالختيار، وقد ذكرنا من مجيع هذه املعاين والتقريب واإلبعاد والنقص واملزيد واملثوبة والعقوبة واال

فصوالً ورمسنا مجالً وأصوالً تنبه على فروعها وندل على أشكاهلا ملن وفق لتدبرها وأريد بتذكرها وجعل 
  .له نصيب منها

    

ها أعرف للمتقدمني سبعني علماً كانوا يتحاوروا ويتعارفوا يف هذا العلم مل يبق من: وقال بعض علمائنا
وأعرف يف زماننا هذا علوماً كثرية من األباطيل والدعاوى والغرور، وقد : اليوم علم واحد يعرف، قال

يحسبه ": ظهرت ومسيت علوماً مل تكن فيما مضى تعرف فهذا كالشراب الذي وصفه اللّه تعاىل فقال
علمنا : ن اجلنيد رمحه اللّه تعاىل من قبله يقول، وكا39: النور"الظَّمآنُ ماًء حتى إذا جاَءه ملْ يِجده شيئاً

هذا الذي نتكلم فيه قد طوي بساطه منذ عشرين سنة وإمنا نتكلم يف حواشيه وكان يقول أيضاً قد كنت 
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أجالس قوماً سنني يتحاورون يف علوم ال أفهمها وال أدري ما هي وما بليت باإلنكار قط كنت أتقبلها 
ن أيضاً يقول كنا نتجارى مع إخواننا قدمياً يف علوم كثرية ما تعرف يف وأحبها من غري أن أعرفها وكا

وقتنا هذا وال سألين عنها أحد، وهذا باب قد أغلق وردم، وملا صنف شيخنا أبو سعيد بن األعرايب كتاب 
طبقات النساك ووصف أول من تكلم يف هذا العلم وأظهره مث من بعده من البصريني والشاميني وأهل 

من تكلم يف هذا صاحبنا جنيد القواريري وكانت له :  إىل أن كان آخرهم البغداديني، وقال آخرخراسان
ما بقي بعد جنيد : بصرية فيه وحقيقة وحسن عبارة وما بقي بعده إال من جمالسته غيظ، وقال مرة أخرى
ائة ال حيل أن إال من يستحي من ذكره وقد كان إمامنا أبو حممد سهل رمحه اللّه يقول بعد سنة ثالمث

يتكلم بعلمنا هذا ألنه حيدث قوم يتصنعون للخلق ويتزينون بالكالم لتكون مواجيدهم لباسهم وحليتهم 
إن يعرض : كالمهم ومعبودهم بطوم، وقد كان حذيفة رضي اللّه عنه إذا سئل أي الفنت أشد فقال

يقول بعد سنة ثالمثائة ال يصح عليك اخلري والشر فال تدري أيهما تأخذ لكثرة الشبهات كما كان سهل 
ألحد توبة ألنه يفسد خبزهم وهم ال يصربون عن اخلبز يعين أن أول التوبة أكل احلالل وقد روينا يف خرب 

يأيت على الناس زمان يضلون فيه دينهم فال يعرفونه يصبح الرجل على دين وميسي على دين يضل أمره 
ان وأول ما يرفع عنهم اخلشوع مث اإلجابة مث الورع على غري يقني وتسلب عقول أكثر أهل ذلك الزم

  .أول ما يرفع من الناس اُأللْفة: ويقال

  ذكر ما أحدث الناس من القول والفعل فيما بينهم مما لم يكن عليه السلف 

لصاحبه ما خربك وما حالك؟ يعنون بذلك ما خرب نفسك يف : كان الناس قدمياً إذا التقوا يقول أحدهم
وصربها وما حال قلبك من مزيد اإلميان وعلم اليقني ويريدون أيضاً ما خربك يف املعاملة ملوالك جماهدا 

وما حالك يف أمور الدنيا واآلخرة هل ازددت أم انتقصت فيتذاكرون أحوال قلوم ويصفون أعمال 
م فكان هذا من علومهم ويذكرون ما وهب اللّه تعاىل هلم من حسن املعاملة وما فتح هلم من غرائب الفهو

تعديد نعم اللّه تعاىل عليهم ومن مجيل شكرهم ويكون مزيداً هلم يف املعرفة واملعاملة، وقد كان بعضهم 
أكثر علومنا ومواجيدنا ما يعرفه بعضنا من بعض وما خيرب به أحدنا أخاه إذا التقينا فقد جهل هذا : يقول

يريدون به أمور الدنيا وأسباب اهلوى مث يشكو كل اليوم فترك، فهم إذا تساءلوا عن اخلرب واحلال إمنا 
واحد مواله اجلليل سبحانه وتعاىل إىل عبده الذليل ويتسخط أحكامه ويتربأ بقضائه وينسى نفسه وما 

 "اهومن أَظْلَم ِممن ذُكِّر بآياِت ربِه فَأعرض عنها ونِسي ما قَدمت يد": قدمت يداه فمثله كما قال تعاىل

 قيل كفور بنعمته يعدد املصائب 6: العاديات"إنّ اإلنسانَ ِلربِه لَكَنود": ، وكما قال تعاىل57:الكهف
اآلن كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ : وينسى النعم كل ذلك جهالة باللّه تعاىل وغفلة عنه، ومنه قوهلم
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  .السالم عليكم ورمحة اهللا: هذا حمدث، إمنا كانوا إذا التقوا قالوا

من بدأكم بالكالم قبل السالم فال جتيبوه وإمنا حدث هذا يف زمان الطاعون الذي كان يدعى : ويف اخلرب
طاعون عمواس بالشام من املوت الذريع، كان الرجل يلقى أخاه غدوة فيقول كيف أصبحت من 

مل يصبح، الطاعون ويلقاه عشية فيقول كيف أمسيت منه ألن أحدهم كان إذا أصبح مل ميِس وإذا أمسى 
فبقي هذا إىل اليوم ونسي سببه وكان من عرف حدوثه من املتقدمني يكرهه، حدثونا عن أمحد بن أيب 

دعونا : كيف أصبحت أو كيف أمسيت فلم يكلمه، وقال: قال رجل أليب بكر بن عياش: احلواري قال
 قل كيف أصبحت فأعرض عين وقال ما كيف أصبحت: وقلت لبعض السلف: من هذه البدعة قال

  .بالسالم

    

وروى أبو معشر عن احلسن رضي اللّه عنه إمنا كانوا يقولون السالم عليكم سلمت واللّه القلوب، فأما 
اليوم كيف أصبحت أصلحك اللّه كيف أمسيت عافاك اللّه، فإن أخذنا بقوهلم كانت بدعة أال وال كرامة 

تاب باسم املكتوب إليه وإمنا السنة أن يبتدئ فإن شاؤوا غضبوا علينا ومن ذلك ابتداء الرجل يف عنوان الك
غبت غيبة فكتبت إىل أيب فابتدأت : بنفسه فيكتب من فالن إىل فالن، قال ابن سريين رمحه اللّه تعاىل

بامسه فكتبت إيلّ يا بين إذا كتبت إيلّ فابدأ بأمسك يف الكتاب فإن ابتدأت بإمسي قبل امسك ال قرأت لك 
اباً، وكتب العالء بن احلضرمي رضي اللّه عنه إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه كتاباً وال رددت إليك جو

ويقال أول من : وسلم فبدأ بنفسه وكتب من العالء بن احلضرمي إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ء أحدثه زياد فعابه العلماء عليه وعدوه من إحداث بن أمية، وقد بقي سنة هذا يف كتب اخللفاء واألمرا

إىل اليوم على حنو ما مضى فهم يقدمون أمساءهم يف كتبهم ومن األحداث قول الرجل إذا جاء مرتل أخيه 
ال تدخلُوا ": يا غالم يا جارية فيه خمالفة ألمر اللّه عز وجلّ وأمر رسوله عليه السالم، قال اللّه عز وجلّ

االستئناس الدق أو : قال أهل التفسري27: النور"موا على أهِلهابيوتاً غَري بيوِتكُم حتى تستأِنسوا وتسلِّ
إذا جاء : التنحنح أو احلركة حىت يؤذن بذلك أن وراءها إنساناً وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

أحدكم مرتل أخيه فليسلم ثالثاً فإن أذن له فليدخل وإال فلريجع وكان السلف يقرع أحدهم باب أخيه 
ثاً يقف بعد كل تسليمة هنيهة فإن أذن له دخل وقد ال حيب صاحب املرتل أن تدخل عليه يف مث يسلم ثال

وعليكم السالم ورمحة اهللا ارجع عافاك اللّه فإين على شغل فريجع عنه : ذلك الوقت لسبب عذر له فيقول
ل له رجاء غري كاره لرجوعه وال يؤثر ذلك عليه يف نفسه، وقد يكون قوله ارجع أحب إليه ألنه أفض

، فرمبا رجع يف 28: النور"وِإنْ قيلَ لَكُم ارِجعوا فَارجعوا هو أَزكى لَكُم": اإلجابة والتزكية لقوله تعاىل
اليوم مرتني أو ثالثاً بعد رد صاحبه له وهو يعود ألن ذلك مل يؤثر يف قلبه شيئاً وهذا لو فعل ببعض الناس 
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 يعود يومه ذلك فأما العلماء فقد كان بعض الناس ال يستأذن من أهل عصرنا هذا لكرهه، ولعل أن ال
عليهم إال ملهم ال بد منه بل كانوا يقعدون على أبوام ويف مساجدهم ينتظرون خروجهم ألوقات 

  .الصالة إجالالً للعلم وهيبة للعلماء

 على بابه انتظر ما قرعت على عامل قط بابه كنت أجيء إىل مرتله فأقعد: وحدثونا عن أيب عبيد قال
 "ولَو أنهم صبروا حتى تَخرج إليِهم لكانَ خيراً لَهم": خروجه من قبل نفسه أتأول قول اللّه عز وجلّ

، وقد روينا مثل هذا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما يف موضعه من العلم والشرف أن املار 5:احلجرات
ما جيلسك ههنا يا : لرجل من األنصار تسفي عليها الرياح فيقولكان مير به وهو قائم على باب مرتل ا

لو : انتظر خروج صاحب املرتل، فيخرج الرجل فيقول ابن عم رسول اللّه: ابن عم رسول اللّه؟ فيقول
ال أنا كنت أحق أن آتيك، فيسأله عما يريد من حديث بلغه أنه يرويه عن : أرسلت إيلّ جلئتك فيقول

 عليه وسلم مل يكن هو مسعه منه، ومن ذلك استقصاء الرجل يف املسألة عن حال رسول اللّه صلى اهللا
أخيه وخربه، وقد كره ذلك، تزوج سلمان الفارسي رضي اللّه عنه فلما دخل على أهله خرج إىل الناس 

 كيف حالك وكيف بت: كيف أنت يا أبا عبد اللّه قال خبري أمحد اللّه تعاىل قال: من الغد فقال له رجل

  .البارحة

    

مل يسأل أحدكم فيخفي املسألة وليسأل عما : ويف لفظ آخر كيف وجدت أهلك فغضب سلمان وقال
وراء البيوت يكفي أحدكم أن يسأل عن ظاهر األمر وأما سليمان بن مهران األعمش فإن رجالً قال له 

كيف بت البارحة؟ : الكيف حالك؟ قال يف عافية، ق: خبري قال: كيف أنت يا أبا حممد؟ قال: يف مرتله
افشي واضطجعي حىت أضطجع إىل جنبك : يا جارية انزيل بالفراش واملخاد فأنزلت بذلك فقال: فصاح

لنرى أخانا كيف بت البارحة وكان يقول يلقى أحدهم أخاه فيسأله عن كل شيء حىت عن الدجاج يف 
كيف أنتم : ه ال يزيد على قولّالبيت ولو سأله درمهاً ما أعطاه وكان من مضى من السلف إذا لقي أخا

أو حياكم اللّه بالسالم، ولو سأله شطر ماله قامسه، ومن ذلك قول الرجل ألخيه إذا لقيه ذاهباً يف الطريق 
إىل أين تريد أو من أين جئت فقد كره هذا وليس من السنة وال األدب وهو داخل يف التجسس 

ر وهذا السؤال عن ذلك جيمعهما وقد ال حيب والتحسس ألن التحسس يف اآلثار والتجسس يف األخبا
  .الرجل أن يعلم صاحبه أين يذهب وال من أين جاء

إذا لقيت أخاك يف طريق فال تسأله من أين جئت وال أين يذهب فلعله : وقد كره ذلك جماهد وعطاء قاال
حف أن يصدقك فتكره ذلك ولعله أن يكذبك فتكون قدمحلته عليه وقد كانوا يكرهون بيع املصا

: وشراءها وكان بعضهم لبيعها أكره منه لشرائها، وقد ابتدع الناس علوماً مل تكن تعرف فيما سلف منها
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علم الكالم واجلدل وعلوم املقايس والنظر واإلستدالل على سنن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأدلة الرأي 
إظهار : وعلى األخبار ومنهاواملعقول ومنها إيثار علم العقل والرأي والقياس على ظواهر القرآن 

اإلشارات باملواجيد من غري علومها وال بيان تفصيلها، ويف ذلك حتيري للسامعني وإضالل للعاملني وإمنا 
كان العلماء ذا العلم يظهرون علوم املواجيد وخيفون اإلشارة بالوجد فيظهرون للناس ما ينفع وخيفون ما 

ا أفضل وعلومها أنصبة املريدين والعاملني فإظهارها هو البغية هلم يضر وألن املواجيد أحوال قلوم فكتمه
فأظهروه وأخفوا وجدهم ألنه سر هلم فسلموا من التصنع والدعوى وأعطوا السامعني نصيبهم ومنعوهم 

ما ليس هلم فعدلوا يف الوصفني معاً ففضلوا يف احلالني مجيعاً فجهل هذا اآلن فأظهر ضده وكان إىل 
ومن السالمة أبعد، فمن مل حيسن التفصيل ومل يرزق العبارة فإنه حيسن الصمت فهو واسع الضرر أقرب 

: إن من مل يتكلم بعلم على سنة فسكوته أقرب له إىل اللّه تعاىل فمثله يف ذلك كما قال اللّه عز وجلّ

، ومما ظهر إظهار 7: الطالق" نفْساً إالّ ما آتاهاومن قُِدر علَيِه ِرزقه فَلْينِفق ِمما آتاه اللّه ال يكَلِّف اللّه"
علوم املعرفة مبعاين الرغبة ليتميزوا عن الفقراء تكرباً منهم فال جيعلون جمعلهم فليصرف إليهم من األسباب 

على قدر أنسهم وأحواهلم، وهذا من أكرب أبواب الدنيا وأضره على مريدي اآلخرة وألطفه متويهاً يف 
الم يف التوحيد مبخالفة علم الشرع وأن احلقيقة ختالف العلم واحلقيقة هي علم وهي أحد الدين ومنها الك

طرقات الشريعة وعلم الشرع عنها فكيف تنافيها وهي اليت أوجبته وإمنا هي عزمية وضيقة وعلم الظاهر 
إلحلاد يف هو الرخصة والسعة فمن تكلم يف علم الباطن على غري قواعد العلم الظاهر وأصوله فذلك من ا

  .الشريعة والوليجة بني الكتاب والسنة

نظرت إىل هؤالء الشاطحني فما وجدت إال جاهالً مغروراً أو خاسئاً حبوراً أو : وقد قال بعض العارفني
مستظهراً بال شيء، ومنها الكالم يف الدين بالوساوس واخلطرات عن غري رد مواجيدها إىل الكتاب 

ها، ونفى ما مل يشهد له الكتاب والسنة منها، إذ يف املواجيد ضالل وغرور والسنة والواجب معرفة تفصيل
ويف املشاهدات باطل وزور، مع دعواهم احملبة وإنكارهم الصفة اليت جاءت ا السنة وعن غري شهادة 
موصوف وادعائهم املعرفة من غري تعرف معروف ومما أحدثوا السجع يف الدعاء والتغريب فيه ومل يرد 

تاب به وال نقل عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وال الصحابة بل كانوا ينهون عن االعتداء يف الك
  .الدعاء وجيتنبون حماوزة ما أخرب اللّه تعاىل عن أوليائه من األدعية اجلامعة املختصرة املعروفة

    

اللّهم : حدكم أن يقولإياكم والسجع يف الدعاء، حسب أ: وروينا عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم
إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ويف 

يا : اخلرب سيأيت قوم يعتدون يف الدعاء والطهور، ومسع عبد اللّه بن مغفل ابنه يدعو بدعاء يغمق فيه فقال
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ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إنه ال يِحب ": ه عز وجلّبين إياك واحلدث واالعتداء يف الدعاء، ويف قول
تدينعوجلّ عن أوليائه : ، قيل يف الدعاء55: األعراف"الْم فاالعتداء يف الدعاء هو ترك ما أخرب اهللا عز

إىل التنطع الصاحلني من الدعاء باملغفرة والرمحة والتوبة ومعىن ذلك من الدعاء املعروف والقول املشهور 
والتعميق والتغريب والتدقيق، ويقال إن العلماء واألبدال ال يزيد أحدهم على سبع كلمات يف الدعاء 

ووجدت تصديق ذلك يف الكتاب إن اللّه تعاىل ما أخرب عن عباده يف الدعاء يف مكان واحد أكثر من سبع 
عوتني والثالث واألربع إىل اخلمس يف دعوات، وهي اليت يف أخر سورة البقرة، وإال إمنا خيرب عنهم بالد

  .مواضع من الكتاب متفرقة

ويلك على اللّه تبالغ، أشهد لقد رأيت : ومر بعض السلف بقاص يدعو يسجع يف دعائه ويتعمق فقال له
اللّهم اجعلنا جيدين، اللّهم ال تفضحنا يوم القيامة، اللّهم وفّقنا : حبيباً العجمي يدعو وما يزيد على قوله

والناس يبكون من كل ناحية وكنا نتعرف إجابة دعائه وبركته، وكان أبو يزيد البسطامي : خري، قاللل
ادع بلسان االستكانة واالفتقار ال بالفصاحة : سله بلسان احلاجة ال بلسان احلكمة، وقال احلسن: يقول

لرجلني لآليتني يف مكان واحد واالنطالق، ومما أحدثوه أخذ القرآن باإلدارة وتنازع االثنني اآلية أو تلقي ا
مبرتلة االختالس والنهبة من غري خشوع للقرآن وال هيبة، وقراءة القرآن حتتاج إىل حزن وسكون 

وخشوع، ومن ذلك أخذ املقرئ على االثنني وليته قام بقراءة الواحد لسهو القلب كما قيل إلبراهيم 
نان أن يأخذا على واحد، ومن البدع التلحني يف احلريب إن فالناً يأخذ على االثنني فقال هاه حيتاج اث

القراءة حىت ال تفهم التالوة وحىت جياوز إعراب الكلمة مبد املقصور وقصد املمدود وإدغام املظهر وإظهار 
املدغم ليستوي بذلك التالحن وال يبايل باعوجاج الكم وإحالته عن حقيقته فهو بدعة ومكروه استماعه، 

نعم، : يقول يطرب قلت: لت ابن داود احلريب أمر بالرجل يقرأ فأجلس إليه قالسأ: قال بشر بن احلرث
ال هذا قد أظهر بدعته، ومن ذلك التلحني يف األذان وهو من البغي واالعتداء فيه، قال رجل من : قال

يا :  قاللكين أبغضك يف اللّه تعاىل: إين ألحبك يف اللّه تعاىل فقال له: املؤذنني البن عمر رضي اللّه عنهما
: قال ألنك تبغي يف أذانك وتأخذ عليه أجراً، وكان أبو بكر اآلجري رمحه اللّه يقول: أبا عبد الرمحن مل

خرجت من بغداد وما حيل يل املقام ا قد ابتدعوا يف كل شيء حىت يف قراء ةالقرآن ويف األذان وكان 
الثني ومن مجل ما أحدث اخللف فخالفوا به يعين بذلك قراءة اإلدارة والتلحني وقدم علينا مكة يف سنة ث

سنن السلف أم شددوا يف أشياء كان السلف يسهلون فيها وسهلوا أشياء كان السلف يشددون فيها، 
فمثلهم يف ذلك كاخلوارج شددوا يف الصغائر من الذنوب وسهلوا يف اآلثار والسنة ويف ترك مذهب 

خللف مما كان السلف يسهلونه كتب األحاديث من أنواع طرقها اجلماعة حىت فارقوهم فمما شدد فيه ا
  .وتتبع الغرائب من طرقاا وحتري األلفاظ فيها
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إبراهيم، والشعيب، واحلسن رمحهم اهللا تعاىل، وعن : أدركت ثالثة يرخصون يف املعاين: وقد قال ابن عون
مل يؤد ألفاظها ومن ذلك جتريد مجاعة من علماء السلف والصحابة التوسعة يف معاين األحاديث وإن 

احلروف وحتري املقرئ الواحد يف مجيع اختياره حىت كأنه فرض عليه، ومن ذلك التدقيق يف القياس 
أعربنا يف الكالم فلم : والنظر والتبحر يف علوم النحو والعربية، كما قال إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا تعاىل

ا يف األعمال فيا ليتنا حلنا يف الكالم وأعربنا يف األعمالنلحن وحلن.  

    

النحو : أوهلا كرب وآخرها بغي، وقد قال بعض السلف: وذكرت العربية عند القاسم بن املخيمرة فقال
من أحب أن يزدري الناس كلهم فليتعلّم العربية وشددوا يف :يذهب اخلشوع من القلب، وقال آخر

 عرق اجلنب ولبس احلائض ومن أرواث ما يؤكل حلمه الطهارة باملاء وتنظيف الثياب وكثرة غسلها من
وأبواله وغسل اليسري من الدم وحنو ذلك وكان السلف يرخصون يف هذا كله ومما سهلوه مما كان السلف 

يشددون فيه أمر املكاسب وترك التحري فيها والكالم فيما ال يعين واخلوض يف الباطل والغيبة وا لنميمة 
قد على البالغات وسوء الظن ألجلها، وهو اشتراك يف الغيبة والنميمة، وكل بالغة واالستماع إليهما والع

تزيد وتنقص إن كان شراً ازددت فيه وإن كان خرياً نقصت منه وسهلوا يف النظر إىل الزور واللهو 
وجمالسة البطالني واملشي يف أسباب اهلوى والتعصب وشدة احلرص يف الدنيا، وهذا كله كان السلف 

دون فيه ومما أحدثوا دخول النساء احلمام من غري ضرورة ودخول الرجل بغري مئزر وهو فسق، يشد
فمن : نعم، قيل: وسئل إبراهيم احلريب رمحه اللّه تعاىل عمن يشرب النبيذ وال يسكر أيصلّى خلفه؟ قال

كر ودخول احلمام دخل احلمام بغري مئزر فقال ال يصلي خلفه، هذا ألن شرب النبيذ خيتلف فيه إذا مل يس
حيتاج داخل احلمام إىل مئزرين مئزر لوجهه ومئزر : بغري مئزر حمرم بإمجاع، وكان بعض العلماء يقول

احلمام من النعيم الذي أحدثوه، ومن املنكر يف : لعورته وإال مل يسلم يف دخوله، وكان ابن عمر يقول
، وقد كان من هدي العلماء يف قعودهم أن احلمام تويل القيم لعورة الرجل املسلم يف األطالء بالنورة

جيتمع أحدهم يف جلسته فينصب ركبتيه ومنهم من يقعد على قدميه ويضع مرفقيه على ركبتيه كذلك 
كان مشائل كل من تكلم يف هذا العلم خاصة من عهد أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ومن 

تق األلسن به إىل وقت أيب القاسم اجلنيد قبل أن زمن احلسن البصري وهو أول من أظهر هذا العلم وف
تظهر الكراسي، وكذلك روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقعد القرفصاء وحيتيب بيديه، 

أنه كان يقعد على قدميه وجيعل مرفقيه على ركبتيه وأول من قعد على كرسي من أهل : ويف رواية أخرى
محه اللّه تعاىل مبصر، وتبعه أبو محزة ببغداد، فعاب األشياخ عليهما ذلك، ومل حيىي بن معاذ ر: هذا العلم
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يكن ذلك من سرية العارفني الذين يتكلمون يف علم املعرفة واليقني إمنا كان جيلس متربعاً، النحويون 
  .جللسةواللغويون وأبناء الدنيا من العلماء املفتني وهي جلسة املتكربين، ومن التواضع االجتماع يف ا

  ذكر تفصيل العلوم

  ومعروفها وقديمها ومحدثها ومنكرها 

    

أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعني ومخسة حمدثة مل تكن تعرف فيما : اعلم أن العلوم تسعة
سلف، فأما األربعة املعروفة فعلم اإلميان وعلم القرآن وعلم السنن واآلثار، وعلم الفتاوى واألحكام، وأما 

خلمسة احملدثة، فالنحو والعروض، وعلم املقاييس، اجلدل ويف الفقه، وعلم املعقول بالنظر، وعلم علل ا
احلديث وتطريق الطرقات فيه وتعليل الضعفاء وتضعيف النقلة لآلثار فهذا العلم من احملدث إال أنه علم 

ون جمالسة القصاص، ألهله فيسمعه أصحابه منهم، وقد كانوا يرون القصص بدعة وينهون عنه ويكره
مثل أصحاب احلكايات يف : وقال بعض العلماء نعم الرجل فالن لوال أنه يقص، وقال بعض هذه الطائفة

مثل القصاص يف العلماء مثل أهل السواد يف أهل املدن، : أهل املعرفة مثل القصاص يف الفقهاء، وقال آخر
علم بالدنيا والتصنع والتزين للعموم فمن قبيح ما فأما أكل الدنيا بالدين وأخذها على الصالح وبيع ال

أحدث، وهو أظهر من أن يدل على فساده عند من عرف ظاهر العلم، وقد مسى هؤالء يف زماننا هذا 
اجلاهلون بالعلم علماء وجعلهم الناقصون عن الفضل فضالء لقلة معرفتهم بطريق املتقدمني وعدم بصريم 

العلم منه قسم واحد، وسائر الستة لغو : الكالم ينقسم عندنا سبعة أقسامحبقيقة علم الدين، وأعلم أن 
لكل ساقطة القطة ولكل قائلة : مطرح يلتقطه من ال يعرفه وال يفرق بني العلم واجلهل، والعرب تقول

ناقلة، فالستة إفك وسفه وخطأ وظن وزخرف ووسوسة، فهذه أمساؤها عند العلماء يفصلون ذلك مبا 
عاىل هلم من بيانه واستحفظهم من كتابه وجعلهم شهداء على دينه وعباده، فالقسم السابع من فصل اللّه ت

الكالم هو ما عدا هذه الستة، ومل يقع عليه اسم منها مذموم، فهو علم وهو نص القرآن والسنة أو ما دالّ 
خيرج عن اإلمجاع داخل عليه، واستنبط منهما أو وجد فيهما امسه ومعناه من قول وفعل، والتأويل إذا مل 

يف العلم واالستنباط إذا كان مستودعاً يف الكتاب يشهد له امل وال ينافيه النص فهو علم، وقد كان ابن 
أنتم اليوم يف زمان اهلوى فيه تابع للعلم وسيأيت عليكم زمان يكون العلم فيه : مسعود رضي اللّه عنه يقول

  .تابعاً للهوى
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وِلبيوِتِهم أَبواباً وسرراً ":  بني رونق العقل ومتعة الدنيا بتسمية الزخرف فقال تعاىلوقد مجع اللّه تعاىل
 وزخرفاً وكما قال زخرفاً من القول غروراً فذهاب اجلاهل باالستحسان 34: الزخرف"علَْىها يتكئون

الذهب ذاهباً عن حقيقة لزخرف القول من املموه من غلّ الدنيا كمتعة اجلاهل من أبناء الدنيا بزخرف 
األمر والزخرف ما ميوه على الذهب، فيشبه به حيسبه اجلاهل والصيب عني الذهب، كذلك الزخرف من 

ما ميوه ويشبه على العلم حيسبه املستمع من اجلهال علماً، فكذلك مجع بينهما يف التسمية : القول
الغرور بالذهب الذي يذهب بقاؤه وتقلّ الزخرف، وقد قيل إن الزخرف هو الذهب فعلى هذا شبه قول 

حقيقته عند الربانيني وأهل احلقيقة الزاهدين إذ شبهه األنبياء والصديقون كاحلجر واملدر، وكان اإلمام 
تركوا العلم وأقبلوا على الغراس، ما أقل العلم فيهم واللّه املستعان، : أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه يقول

مل يكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه األمور كما يسأل :  رضي اهللا عنهوقال اإلمام مالك بن أنس
الناس اليوم ومل يكن العلماء يقولون حرام وال حالل يف أكثر األمور أدركتهم يقولون مستحب ومكروه، 

وكان مالك كثري التوقف يف األجوبة إذا سئل ويكثر أن يقول ال أدري سل غريي وقال رجل لعبد 
هدي أال ترى إىل قول فالن يف العلم حالل وحرام وقطعه يف األمور بعلمه يعين رجالً من الرمحن بن م

ويلك قول مالك أحسب أحسب أحب : إذا سئل أحسب، فقال عبد الرمحن: أهل الرأي وإىل قول مالك
 ال تسألوهم اليوم عما أحدثوا فإم قد: أشهد أشهد، وكان هشام بن عروة يقول: إيلّ من قول فالن

أعدوا له جواباً، ولكن اسألوهم عن السنن فإم ال يعرفوا، وكان الشعيب رمحه اللّه تعاىل إذا نظر إىل ما 
لقد كان القعود يف هذا املسجد أحب إيلّ مما يعدل به فمذ صار : أحدث الناس من الرأي واهلوى يقول

لة أحب إيلّ من أن أجلس فيه وكان فيه هؤالء املراؤون فقد بغضوا إيل اجللوس فيه وألن أقعد على مزب
: يقول ما حدثوك عن السنن واآلثار فخذ به وما حدثوك عما أحدثوا من رأيهم فاخمط عليه، وقد قال مرة

فبل عليه، وقد كان السلف يستحبون العي والبله عن علوم املعقول، وقد جعله رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  . احلياء والعي شعبتان من اإلميان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق:وسلم من اإلميان إذ قرنه باحلياء فقال

أبغض اخللق إىل اللّه عز وجلّ البليغ الذي يتخلل الكالم بلسانه كما يتخلل الباقر اخلال : وقال عليه السالم
ه عز إن اللّ: العي عن اللسان ال عي القلب، وقال: بلساا يعين احلشيش الرطب، وقال يف حديث آخر

وجلّ كره لكم البيان كل البيان فصار الفقه إمنا هو فقه القلب عن الرب سبحانه وتعاىل وصار فقه 
اللسان بالبيان إمنا هو عي القلب عن الشهادة واإليقان وعي اللسان وطول الصمت الذي كان يستحبه 

نافقني الذي ذمه القدماء هو السلف هو اليوم عيب، ومن املتكلمني من ال يعرف من كالم البدع وعلم امل
اليوم سنة وأهل النطق به هم العلماء اليوم، ولقد صار املعروف منكراً واملنكر معروفاً وصار السنة بدعة 

إن اهللا تعاىل : والبدعة سنة، وكذلك جاءت به األخبار يف وصف علماء آخر الزمان، ويف اخلرب املشهور
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ليه هذا الوصف فكان متشدقاً بليغاً يف علم الرأي واملعقول عيي يبغض الثرثارين املتشدقني، فمن غلب ع
القلب عن مشاهدة اليقني وعلم اإلميان كان إىل النفاق أقرب، ومن حقيقة اإلميان أبعد، وقد كان أبو 

ال ينبغي ملن أهلم شيئاً من اخلريات أن يعمله حىت يسمع به يف األثر فيحمد اللّه : سليمان الداراين يقول
  . إذا وافق ما يف نفسهتعاىل

    

ما قبلت خاطراً من قليب حىت يقيم يل شاهدي عدل من كتاب وسنة وكان إمامنا : وقال بعض العارفني
أداء الفرائض : ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يكون فيه هذه األربع: أبو حممد سهل رمحه اهللا تعاىل يقول

هي من الظاهر،والباطن والصرب على ذلك حىت املمات، وقد بالسنة، وأكل احلالل بالورع، واجتناب الن
كانوا يعيبون على من تكلم بعد طلوع الفجر إىل طلوع الشمس بغري ذكر اللّه تعاىل وكانوا خيرجون 

املتحدثني من املساجد فال يبقى فيه إال مصلٍّ أو ذاكر للّه تعاىل، وقد كان السلف يستعظمون يسري 
 البدع يف اإلسالم لعظم اإلميان والسنة يف قلوم وملعرفتهم حبقيقة املعروف، قال احلديث يف الدين ودقائق

يا بين إياك واحلدث إياك واحلدث، وقال سعد بن أيب : عبد اهللا بن مغفل البنه وقد مسعه يقرأ خلف اإلمام
 حاجتك هذا الذي يبغضك إيلّ ال قضيت: وقاص رضي اللّه عنه البنه عمر وقد مسعه يسجع يف كالمه

ما أيت امرؤ شراً من : أبداً، وكان قد جاءه يسأله حاجة له، وقال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إياك : طالقة يف لسانه، وقال صلى اهللا عليه وسلم البن رواحة حني سجع مسعه فواىل بني ثالث وقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسجع يا ابن رواحة، فكان السجع ما زاد على كلمتني، وكذلك قال رسول 
للرجل الذي أمره بدية اجلنني، ملا قال كيف ندي من ال شرب وال أكل وال صاح وال استهل فمثل هذا 

  .أسجع كسجع األعراب: بطل، فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

يا مروان ما : ي فقالوروينا أن مروان ملا أحدث املنرب يف صالة العيد عند املصلّى قام إليه أبو سعيد اخلدر
إا ليست بدعة هي خري مما تعلم، إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلغهم الصوت، قال : هذه البدعة فقال

وال تأتون خبري مما أعلم أبداً واللّه الصليت وراءك اليوم، فانصرف ومل يصلِّ معه : أبو سعيد رضي اللّه عنه
يد وخطبة االستسقاء بدعة، وكان عليه السالم خيطب فيهما صالة العيد، فاخلطبة على منرب يف صالة الع

على األرض متوكئاً على قوس أو عصا، وروي أن عمر رضي اهللا عنه أخر صالة املغرب ليلة حىت طلع 
  .جنم فأعتق رقبة، وفعله عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أيضاً فأعتق رقبة استناناً بعمر وهو جده ألمه

    

ال :  عمر رضي اللّه عنهما أنه أخر صالة املغرب حىت طلع كوكبان فأعتق رقبتني ويف اخلربوروينا عن ابن
تزال أميت على مسكة من دينها ما مل يؤخروا صالة املغرب إىل اشتباك النجوم تشبهاً باليهودية ومل 
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لّه ويوسف بن يؤخووا صالة الصبح إىل افتراق النجوم تشبهاً بالنصرانية، وقال سفيان الثوري رمحه ال
ألن أزين أحب إيلّ من أن أسأل مبتدعاً عن ديين، : ال تقّلد دينك من ال دين له، وقال وكيع: أسباط

وكان اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل قد أكثر عن عبيد اهللا بن موسى العبسي مث بلغه عنه أدىن بدعة 
ة بسوء، فانصرف أمحد ومزق مجيع ما محل عنه بل ذكر معاوي: قيل إنه كان يقدم علياً على عثمان،وقيل

وكيع وإن زىن، : يا أبا عبد اللّه أوكيع أشبه بالسلف أم عبيد اللّه فقال: ومل حيدث عنه شيئاً، وقيل له مرة
كتبت عن علي بن املديين رضي اهللا عنه مجالً للّه تعاىل على أن ال : وحدثونا عن إبراهيم احلريب قال

: ومل يا أبا إسحاق فذكرصالته خلف مبتدع وكان رمحه اللّه تعاىل يقول: أحدث عنه حبرف، قيل

صحبت الفقهاء وأصحاب احلديث وأهل العربية واللغة سبعني سنة ما مسعت هذه املسائل اليت أحدثت يف 
وأخرج على من كان من أهل : هذا الوقت من أحد منهم قط يعين االسم واملسمى وحنو ذلك، وقال

 أن حيضر جملسي أو يسألين عن شيء فإنه ال علم يل بالكالم وال أنا أحسنه وال أقول الكالم واجلدل
بأهله، ولو عرفت أحداً منهم ما كلمته وال أجبته عن شيء، وهجر اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل 

إن اهلاء : لإن اللّه تعاىل خلق آدم على صورته قا: أبا ثور صاحب الشافعي ملا سئل عن معىن قول النيب
ويله وأي صورة كانت آلدم خيلقه عليها؟ ويله يقول إن اللّه تعاىل خلق : عائدة على آدم فغضب وقال

على مثال فأي شيء يعمل يف احلديث املفسر إن اهللا تعاىل خلق آدم على صورة الرمحن، فبلغ ذلك أبا ثور 
والقول ما قلت وهو مذهيب، وهجر فجاءه واعتذر وحلف أنه ما قلت عن اعتقاد وإمنا هو رأي رأيته 

أين ترد عليهم وقد : أيضاً حارثاً احملاسيب رمحه اللّه تعاىل يف رده على املبتدعة وكان من أهل السنة فقال
حكيت قوهلم وأيضاً فإنك حتملهم على التفكر والرأي فيما قلت فيكون سبباً لرد احلق بالباطل، وهجر 

لو أعطاين الشيطان شيئاً أخذته، وقال مالك بن أنس : ا وهو قولهأيضاً حيىي بن معني يف كلمة تكلم 
ليس من السنة أن جتادل عن السنة ولكن خترب ا فإن قبل منك وإال فاسكت، وقيل لعبد : رضي اللّه عنه

 بكتاب اللّه تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا: إن فالناً يرد على املبتدعة فقال: الرمحن بن مهدي رضي اهللا عنه

  .ال بل باملعقول قال بئسما صنع رد بدعة ببدعة: عليه وسلم قالوا

    

أتيت احلرث العكلي : مسعت شعبة رمحه اللّه تعاىل يقول: وحدث زيد بن أحزم عن وهب بن جرير قال
أرأيت : ما معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تبع أحدكم جنازة فال جيلس حىت توضع قال: فقلت

أرأيت تركته وروى حممود بن غيالن أيضاً : ومل حيفر له ينبغي لنا أن نقوم قياماً فحيث قال يلإن جئنا 
أتيت املنهال بن عمرو أسأله عن حديث فسمعت من مرتله صوت طنبور : عن وهب أيضاً عن شعبة قال

البيع كان ال يعلم به، ومما أحدثوا :هالّ سألته فعسى: فرجعت ومل أسأله مث ندمت بعد ذلك فقلت
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والشراء على الطريق وكان الورعون ال يشترون شيئاً ممن قعد يبيعه على طريق وكذلك إخراج الرواشن 
من البيوت وتقدمي العضايد بني يدي احلوانيت إىل الطريق مكروه، ومما كرهه أهل الورع البيع والشراء 

روزي أن شيخاً كان جيالس من الصبيان ألم ال ميلكون وكالمهم غري مقبول، وحدثت عن أيب بكر امل
اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اللّه تعاىل ذا هيبة فكان أمحد يقبل عليه ويكرمه فبلغه عنه أنه طني حائط داره 

يا أبا عبد اللّه هل بلغك عين حدث : فأعرض عنه يف الس فاستنكر الشيخ ذلك فقال: من خارج قال
ال ألنك قد أخذت من طريق املسلمني : وال جيوز قال: نعم طينت حائطك من خارج قال: أحدثته؟ قال

إما أن تكشط ما طينته وإما أن دم احلائط وتواخره إىل وراء مقدار أصبع : فكيف أصنع؟ قال: أمنلة قال
فأقبل عليه أبو عبد اللّه : فهدم الرجل احلائط وأخره أصبعاً مث طينه من خارج قال: مث تطينه من خارج قال

 كرهه السلف طرح السنور والدابة على املزابل يف الطرقات فيتأذى املسلمون بروائح كما كان، ومما
ذلك، وكان شريح وغريه إذا مات هلم سنور دفنوها يف دورهم ومثله إخراج امليازيب وصيها إىل 

 الطرقات، وكان اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اللّه وأهل الورع جيعلون ميازييهم إىل داخل دورهم، وقال

ال شيء إال شيء ليس بشيء يعين : كان أحدهم يكذب مرتني وال يشعر يقول: إبراهيم النخعي رمحه اللّه
  .قول الناس للشيء اليسري الذي ال يوصف بكثري ال شيء فاستعظم هذا ورآه كذباً مرتني

قال كنت أرثي لك من العمى فصرت اآلن غبطك به : إنه قال لعوانه: وروينا عن عمر رضي اللّه عنه
تود لو أنك بصري؟ : صرت ال ترى أبا الصغري بعينيك مبتدع كان باملدينة، وقيل لقتادة: وكيف؟ قال

ال على من كنت أفتح عيين بل لو كان يف وقت أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كنت : فقال
:  القصاص فقالأخ يل يقعد إىل: قلت ليحىي بن معني: أنظر إليهم، وحدثونا عن الفضل بن مهران قال

فأتيت اإلمام أمحد بن حنبل فذكرت : نعم قال: ال يقبل أأهجره؟ قال: ال يقبل قال عظه قلت: اه فقلت
قل له يقرأ يف املصحف ويذكر اللّه تعاىل يف نفسه ويطلب حديث رسول اللّه للّه : له حنو ذلك فقال

فإن مل يقبل أأهجره؟ : جتماع حمدث قلتبلى إن شاء اللّه تعاىل فإن هذا اال: فإن مل يفعل قال: قلت
فتبسم وسكت، وسأل رجل بشر بن احلارث رمحه اللّه تعاىل عن مسألة من علم القلوب فتوقف مث أجابه 

منصور بن : من جتالس من الناس فقال: مث سأله مسألة أخرى من علم املعامالت فسكت ونظر إليه مث قال
وأعرض عنه حىت : نا عن علم القلوب مث جتالس القصاص؟ قالأال تستحي تسأل: عمار وابن السماك فقال

يا أبا نصر إنه ال بأس به، إنه من أهل السنة وقد كانوا يكرهون الصالة يف املقصورة ويروا أا : قلنا له
أول بدعة أحدثت يف املساجد ويكرهون تزويق املساجد وكذا القبلة بالزخرف وحتلية املصاحف وهذا 

إذا ما زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم وقد كانوا يكرهون :  اخلربمن البدع، ويف
  .كثرة املساجد يف احمللة الواحدة
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ما : روي أن أنس بن مالك رضي اللّه عنهما ملا دخل البصرة جعل كلما خطا خطوتني رأى مسجداً فقال
ت القبيلة بأسرها ليس فيها إال مسجد واحد، هذه البدعة؟ ملا كثرت املساجد قلّ املصلون، أشهد لقد كان

وكان أهل القبائل يتبانون املسجد الواحد يف احلي من األحياء واختلفوا يف أيهما يصلّي إذا اتفق مسجدان 
وكانوا جياوزون : يف حملة، فمنهم من قال يف أقدمهما وإليه ذهب أنس بن مالك وغريه من الصحابة، قال

أول ما حدث من : يصلي يف أقرما منه ويقال: اجد العتق، وكان احلسن يقولاملساجد احملدثة إىل املس
املوائد، واملناخل، واألشنان، والشبع، وكانوا يكرهون أن تكون أواين البيت غري اخلزف وال : البدع أربع

ن اجتهد أن ال تستعمل م: قال يل سري السقطي: يتوضأ أهل الورع يف آنية الصفر والنحاس، قال اجلنيد
ال حساب عليه، ومما كرهه السلف تشييد البناء باجلص : آنية بيتك إال جنسك يعين من الطني، ويقال

هو بناء اجلبابرة، وكرهوا النقوش : أول من طبخ الطني هامان أمره به فرعون، ويقال: واآلخر، يقال
 قيس غيبة فرجع والتزويق يف السقوف واألبواب، وكانوا يغضون من النظر إىل ذلك وغاب األحنف بن

وقد خضروا سقف بيته وصفّروه فلما نظر إليه خرج من مرتله وحلف أن ال يدخله حىت يقلعوا ذلك منه 
كنت أمشي مع الثوري يف طريق : ويعيدوه كما كان، وقال حيىي بن معاذ من أصحاب الثوري رمحه اللّه

ما تكره من النظر إىل هذا؟ : فمررنا بباب منقوش مزوق فنظرت إليه فجذبين سفيان حىت جزت فقلت
إمنا بنوه لينظر إليه ولو كان كل من مر به ال ينظر إليه ما بنوه، فكأنه خشي أن يكون بنظره إليه : فقال

معاوناً له على بنائه، ومما أحدث الناس مما كانوا يكرهونه الثياب الرقاق مثل القصب ورقيق بز مصر 
الثياب الرقاق لباس الفساق ومن رق ثوبه رق : وكانوا يقولونللنساء والرجال وهو للنساء أكره وأغلظ

  .دينه ويقولون أول النسك الزي

وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه ال يشبه الزي الزي حىت يشبه القلب القلب، وخطب بشر بن مروان 
لناس انظروا إىل أمريكم يعظ ا: وعليه ثوب رقيق فجعل رافع بن خديج رضي اللّه عنه يهزأ به ويقول

وعليه ثياب الفساق، وملا جاء عبد اللّه بن عامر بن ربيعة يف بزته إىل أيب ذر رضي اللّه عنه وسأله عن 
الزهد وأخذ يتكلم فيه فجعل أبو ذر يضرط به يف كفه مث أعرض عنه ومل يكلمه، فغضب ابن عامر وكان 

لت نفسك تأين أبا ذر يف هذه الثياب أنت فع: قرشياً شريفاً وشكاه إىل ابن عمر رضي اللّه عنهما فقال له
وقد وصف نساء يكن يف آخر الزمان : وتسأله عن الزهد، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

كاسيات عاريات مائالت مميالت على رؤوسهن أمثال أسنمة البقر يعين املعاجر واألكوار ال جيدن : فقال
من الثياب وقال يف قوله تعاىلرائحة اجلنة، كان ابن عباس يفسر الترب ج أنه منه لبس ما رق :" نجربوال ت

كانت املرأة تلبس ثياباً قيمتها كذا وكذا ال توارى هلا عورة : ، قال33: األحزاب"تبرج الْجَاِهِليِة اُألوىل
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بالين والقطواين مما ال جيوز فيه الصالة ألنه يصف أو يشف فمكروه لبسه وإمنا كانت ثياب السلف السن
وعصب اليمن ومعافري مصر والقباي مثل كسوة الكعبة والثياب السحولية اليمانية والكرابيس 

احلضرمية، وهذه كلها غالظ كثيفة، وكانت األمثان من مخسة دراهم إىل ثالثني درمهاً وما بني ذلك، مث 
 رسول اللّه صلى اهللا عليه أحدث الناس الثياب الرقاق من كتان مصر وقطن خراسان، وكان طول مئزر

وسلم أربعة أذرع ونصفاً ومثنه إىل األربعة واخلمسة، وكانت أمثان ثيام القمص من اخلمسة إىل العشرة 
ال تقوم الساعة حىت يصري املعروف منكراً واملنكر معروفاً، : فيما بينهما من الثمن، ولكن قد جاء يف اخلرب

 ال يأيت على الناس عام إال أماتوا فيه سنة وأحيوا فيه بدعة حىت :وكان ابن عاس رضي اللّه عنهما يقول
متوت السنن وحتيا البدع وإمنا قيل منكر ألنه ال يعرف، فإذا خفي احلق فلم يعرف وقع عليه اسم منكر، 

وكذلك قيل معروف ألنه مشهور مألوف، فإذا فشا الباطل وكثر اجلهل حىت ألف وعرف وقع عليه اسم 
  .يكثر اجلور حىت يولد فيه من ال يعرف العدل: لك قيلاملعروف، وكذ

    

يأيت على الناس زمان يصلون فيه على احلجاج وهذا قد أتى منذ زمان ألن : وكان الشعيب رمحه اللّه يقول
احلجاج قد ابتدع أشياء أنكرها الناس عليه يف زمانه هي اليوم سنن معروفة وأعمال مستحسنة يترحم 

دثها وحيسبون أنه مأجور عليها مشكور له سعيه فيها إال أم ال يعرفون أنه أحدثها الناس ويغبطن من أح
فهم وإن مل يفوهوا بالصالة عليه قوالً فإن استعماهلم ملا أحدث واستحسام ملا ابتدع ترحم منهم عليه، 

ت والة بعده والترحم هو الصالة، وأيضاً فإنه ابتدع أشياء من اخلري وداخله يف أبواب اآلخرة مث ظهر
أحدثوا احداثاً من اجلور وابتدعوا بدعاً من الفسوق فصارت سنناً بعدهم فوجب بذلك الصالة على 

احلجاج إىل جنب ما أظهر بعده فمما أحدث هذه احملامل والقباب اليت خالف ا هدي السلف بالتنعم 
س وينصبون يف سبيل اللّه تعاىل والرفاهية وإمنا كان الناس خيرجون على الرواحل والزوامل فيضحون للشم

ويشعثون ويغربون ويقل أكلهم ونومهم وتكثر رفاهة اإلبل وتقل املشقة واحلمل عليها فيكون ذلك أثوب 
هلم وأزكى حلجهم وأدىن إىل السالمة إلبلهم، ويوافقون به سنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم فأخرجهم من 

 خيرجون يف بيوت ظليلة مع احلمل على اإلبل ما ال تطيق مجيع ذلك مبا أدخلهم فيه من بدعته فصاروا
  .فيكون سبب تلفها فيشركونه فيه ويشركهم بسنته

وابتدع أيضاً هذه األمخاس والعواشر ورؤوس اآلي ومحر السواد وخضره وصفره فأدخل يف املصحف ما 
 وال ختلطوا به غريه، جردوا القرآن كما أنزله اللّه تعاىل: ليس فيه من الزخرف وكان السلف يقولون
يأيت على الناس زمان ينشأ فيه نشء حيسبون أن ما أحدث : فأنكر العلماء ذلك عليه حىت قال أبو رزين

احلجاج يف املصاحف هكذا أنزله اللّه تعاىل يذمه بذلك وحىت نقل االختالف وأن بعضهم كان ال يقرأ يف 
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مصحف منقوط كما نقل أن بعضهم كان مصحف منقوط حبمرة ألن بعضهم كان ال يرى القراءة يف 
وكذلك إذا مل تنقطه أنت فال بأس أن تقرأ فيما نقطه غريك، وقد : يرى شراء املصحف ويكره بيعه أي

سألت احلسن رمحه : كانوا يكرهون أخذ األجر على تنقيط القرآن ألجل أنه مبتدع، وقال أبو بكر اهلذيل
أما إعراب القرآن : يعربون الكلم بالعربية فقال: قيطها قلتوما تن: اللّه عن تنقيط املصاحف باألجر قال

دخلت على ابن سريين فرأيته يقرأ يف مصحف منقوط وقد كان يكره : فال بأس به، وقال خالد احلذاء
وجدت ورقاً منقوطاً بالنحو يف سجن احلجاج فعجبت منه وكان أول نقط : النقط، وقال فراس بن حيىي

اقرأ عليه وال تنقطه أنت بيدك، ومنها أنه مجع من القراء ثالثني : أخربته فقال يلرأيته فأتيت به الشعيب ف
رجالً فكانوا يعدون حروف املصحف ويعدون كلمه شهراً، ولو رآهم عمر أو عثمان أو علي يصنعون 
هذا بالقرآن أي يعدون حروفه وكمله ألوجع رؤوسهم ضرباً وهذا الذي كرهته الصحابة ووصفوا به 

ر الزمان أم حيفظون حروفه ويضيعون حدوده وكان احلجاج أقرأ القراء وأحفظهم حلروف قراء آخ
القرآن كان خيتم القرآن يف كل ثالث وكان أضيع الناس حلدوده، ومنها أنه ابتدع إخراج احلصى والرمل 

 لعن من املساجد وفرشها بالبواري، كما روى أن قتادة سجد فدخلت يف عينه قصبة وكان ضريراً فقال
اللّه احلجاج ابتدع هذه البواري يؤذي ا املصلني وقد كانوا يستحبون السجود على األرض والتراب 
تواضعاً للّه تعاىل وختشعاً وذالً إىل غري ذلك من بدعه اليت مل نقصد تعديدها عليه وال مجعها فهي اليوم 

له عند من عرف املعرو ف من سنن معروفة وشرائع مألوفة مع ما أحدث غريه مما يكثر عدده منكر ك
  .سرية املتقدمني ومشائل الصاحلني

يظهر املنكر والبدع حىت إذا غير منها شيء قيل غيرت السنة وقال : وقد قال ابن مسعود رضي اللّه عنه
أكيسهم يف ذلك الزمان الذي يروغ بدينه روغان الثعالب، وقد كان أنس بن مالك : يف آخر حديثه

ما أعرف اليوم شيئاً كان على عهد رسول اللّه صلى :  سنة مثانني وأيام احلجاج يقولرضي اللّه عنه يف
أوليس قد أحدثوا يف : فالصالة يا أبا محزة قال: اهللا عليه وسلم إال قد غير إال شهادة أن ال إله إال اللّه قيل

 به اإلقامة فجعلوه كالسنة، الصالة ما علمتم يعين تأخريها والتثويب قبلها وتعني السالم حىت أم يضاهون
ما أشبهكم بأصحاب : وكان يقول للقراء إذا دخلو عليه مثل يزيد الرقاشي وزيد النمريي وفرقد السنجي

    : حممد صلى اهللا عليه وسلم فيفرحون فيقول نعم رؤسكم وحلاكم فهذا كما قال انون

  وأرى نساء الحي غير نسائه  الخيام فإنها كخيامهم أما

لو نشر أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ورأوكم ملا عرفوا شيئاً مما :  مجاعة من الصحابةوعن
صحبت : إال أنكم تصلّون مجيعاً، وكان احلسن يقول: أنتم عليه اآلن إال الصالة يف مجاعة، ويف لفظ آخر
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أدركت :  وقال أبو حازمطوائف لو رأيتموهم لقلتم جمانني ولو رأوا خياركم لقالوا ما هلؤالء من خالق،
القراء وهم القراء حقاً ولو كان حامل القرآن يف مائة رجل لعرف بشدة تواضعه وحسن مسته وخشوعه 
وقد وقره القرآن يف مسته وقد خضعه القرآن وأخشعه، فأما هؤالء فو اهللا ما هم بالقراء ولكنهم اجلراء، 

املصيبة وال ندري من نعزي من شدة حزن القوم كنا نشهد اجلنازة فال نعرف صاحب : وقد قال بعضهم
وكان أحدهم يبقى بعد شهود اجلنازة ثالثاً ال ينتفع به، وكان الفضيل رمحه اللّه حيذّر من قراء زمانه : قال

إياك وصحبة هؤالء القراء فإنك إن خالفتهم يف شيء كفروك، وقال سفيان الثوري رمحه اللّه ما : فقال
من مل حيسن : بة فىت وال شيء أبغض إيلّ من صحبة قارئ، وكان كثرياً يقولشيء أحب إيلّ من صح

ألن أصحب فىت أحب إيلّ من أن أصحب قارئاً : يتغنى مل حيسن يتقرى، وكان بشر بن احلارث يقول
فإياك وصحبة القراء فإم يذمون غري مذموم وإن تركت الصالة معهم يف مجاعة تشاهدوا عليك، كل 

 جياوزون احلد يف الشيء ويسرعون اإلنكار إىل كل شيء لغلبة اجلهل عليهم وقلة جمالستهم ذلك ألم
للعلماء ومعانام للعلم وإم موصوفون بدقائق الرياء والتصنع للعامة فينكرون غري منكر ويتعصبون 

وال موسومني بالبغضة واهلجر يف الشيء اليسري الذي قد يغتفر مثله وهم غري موصوفني مبحاسن األخالق 
بالبشاشة واالنطالق إذ فيهم كزازة وتغليظ على الناس ولزازة وحنق على األغنياء حىت كأم يأكلون 

: أرزاقهم وكأم يعملون العبادة هلم وفيهم كثرة مقت ألهل البشر والطالقة، فلذلك قال بعضهم

ا تقرى أكثر األمر باملعروف إذ: الشريف إذا تقرى تواضع والوضيع إن تقرى تكرب، وقال آخر السفلة
واعترض على جريانه يف كل شيء يعين أكثر األمر باملعروف ليعرف به، فمن أجل ذلك رفضهم العلماء 

وذمهم احلكماء ألن العلم يبسط ويوسع وتكون معه األخالق احلسنة واآلداب واملروءات الواسعة والعامل 
 م املقادير ويستخرج هلم املعاذير، ومن صفة يضع األشياء يف مواضعها من الناس وال جياوز ا وال

العلماء االنقباض يف بسط خلق، وقد قال اإلمام الشافعي رمحه اللّه االنقباض على الناس مكسبة لعداوم 
  .فكن بني املنقبض واملنبسط

وبشر : إنكم ال تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم وجه طلق وخلق حسن، ويف لفظ آخر: ويف اخلرب
 ى حداء وال يعرفونه، وقد جعل اللّه تعاىل لكل شيء قدراً فمن تعدوبشاشة وهذا كله معدوم من القر

قليل التواضع يكفي من كثري العمل وقليل الورع يكفي من كثري : الشيء فقد أفسده، وقال بعض السلف
اق أن يتكلم الرجل فيمن يكلمه العلم، ومن أخالق السلف مما اون به اخللف أم كانوا يعدون من النف

أو يكلم من تكلم فيه ألم كانوا إذا كلموا أحداً أو سلّموا عليه سلمت له قلوم ومل يتكلّموا فيه وإذا 
تكلّموا يف أحد لبدعته أو ظهور فسقه مل يكلموه وكانوا إذا مدحوا أحداً بقول مل يذموه بفعل وإذا ذموا 

يف ذلك لسانني واختالف وجهني واختالف سر وعالنية وكانوا يقولون واحداً يفعل ميدحوه بقول ألن 
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معىن سالم عليك إذا لقيته أي سلمت مين أن أغتابك وأذمك فكان اختالف هذا عندهم من أبواب 
  .النفاق

    

شر الناس ذو الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه، وهؤالء بوجه : وروينا عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم
من كان ذا لسانني يف الدنيا جعل اللّّه له يوم القيامة لسانني من نار، وكان بعضهم : يف حديث آخرو

ما ذكر : ما ذكر عندي إنسان قط إال مثلته جالساً فقلت يف غيبته مبا جيب أن يسمع، وقال آخر: يقول
قليل : ض السلفعندي رجل إال تصورت يف نفسي مثاله فكل ما أحب أن يقال يل قلته له، وقال بع

التواضع يكفي عن كثري العمل وقليل الورع يكفي عن كثري العلم، فهذه كانت صفات املسلمني الذي 
يسلم الناس على أيديهم وقلوم، كان أحدهم إذا ذكر عنده غريه بسوء وقف وتفكّر يف شأن نفسه فإن 

 يكن ذلك فيه محد اللّه عز وجلّ كان فيه مثل ذلك السوء قطعه احلياء عن الكالم يف أخيه فسكت وإن مل
: ورحم أخاه فشغله الشكر ملواله إذ عافاه، فهذه كانت سرية السلف، ويقال يف بعض كتب اللّه تعاىل

عجباً ملن قيل فيه اخلري وليس فيه كيف يفرح وملن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب، وأعجب من 
شك، ومن طريقة السلف مما كانوا يشددون فيه ذلك من أحب نفسه على اليقني وأبغض الناس على ال

من أحب املدح وكره الذم فهو منافق، وقال عمر رضي اللّه : حب املدح وطلب احلمد حىت قال بعضهم
لو كنت كذلك مل تقل، وكتب حممد بن كعب فانتسب : أنا، قال: من سيد قومك؟ قال: عنه لرجل

 أمن على اللّه عز وجلّ مبا مل أفعل، وقال الثوري رضي قل األنصاري قال أكره أن: فقال القرظي قيل له
ال يزال فيك خري ما مل تر : إذا قيل لك بئس الرجل أنت تغضب فأنت بئس الرجل، وقال آخر: اللّّه عنه

الذي إذا مدح مبا ليس فيه ارتاح لذلك قلبه، : ما عالمة النفاق؟ قال: أن فيك خرياً، وسئل بعض العلماء
إذا رأيت الرجل حيب أن حيبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد : ضي اللّّه عنه يقولوكان سفيان ر

ستِجدونَ آخرين يريدونَ أنْ ": بسوء فاعلم أنه منافق فهذا داخل يف وصف اللّه تعاىل املنافقني بقوله تعاىل
سنة أن خياف يف أهل البدع وهذا مما دخل ،فينبغي ملن أمن يف أهل ال91: النساء"يأمنوكُم و يأمنوا قَومهم

على القراء الذي ذمهم العلماء مداخل الليل يف النهار ولعل مغروراً جاهالً يتأول احلديث الذي جاء إذا 
مدح املؤمن ربا اإلميان يف قلبه على غري تأويله وحيمله على غري حممله فإمنا قال ربا اإلميان ومل يقل ربا 

ان زيادته وزيادته باخلوف واإلشفاق من املكر به واالستدراج وفيه طريق للعارفني بأن املؤمن فربو اإلمي
يعلو اإلميان العلي إىل املومن األعلى فيفرح بذلك ملواله ويضيفه إىل سيده الذي به توالّه فريد الصنعة إىل 

ظر إىل نفسه ال يعجب صانعها ويشهد يف الفطرة فاطرها فيكون ذلك مدحاً للصانع ووصفاً للفاطر ال ين
  .بوصفه وهذه طرقات قد درست وانقطع سالكها إال من رحم ربك
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  باب تفضيل علم اإليمان واليقين

  : على سائر العلوم والتحذير من الزلل فيه ووبيان ما ذكرناه

    

 اعلم أن كلّ علم من العلوم قد يتأتى حفظه ونشره ملنافق أو مبتدع أو مشرك إذا رغب فيه وحرص عليه

ألنه نتيجة الذهن ومثرة العقل إال علم اإلميان واليقني فإنه ال يتأتى ظهور مشاهدته والكالم يف حقائقه إال 
ملؤمن موقن من قبل أن ذلك تقرير مزيد اإلميان وحقيقة العلم واإلميان، فهو آيات اللّه تعاىل وعهده عن 

عهده ال ينال الظاملني وعظمته وقدرته ال مكاشفة قدرته وعظمته وآيات اللّه تعاىل ال تكون للفاسقني و
تكون شهادة للزائغني وال وجد للمبطلني إذ يف ذلك توهني آليات اللّّه وحججه وانتقاص لرباهينه وقدرته 

ودخول الشك يف اليقني الذي هو حمجة املخلصني والذين هم بقية اللّه من عباده واشتباه الباطل باحلق 
 هم أدلته عليه من أهل وداده وهذا من أدل دليل على فضل علم الذي هو وصف أهل الصدق الذين
، 197: الشعراء"أَولَم يكُن لَهم آيةً أَنْ يعلَمه علَماُء بين إسرائيلَ": املعرفة على غريه قال اللّّه عز وجلّ

ِإنَّ ": ،وقال سبحانه وتعاىل49: العنكبوت"بلْ هو آيات بينات يف صدوِر الَّذين أُوتوا الْعلِْم": وقال تعاىل
منيسوتاٍت ِللْمآلي ون": ، وقال75: احلجر"يف ذِلكوِقنٍم ياِت ِلقَوا اآلينيب 118:، البقرة"قَد وقال عز

اللّّه عز وجلّ جعل  فهؤالء العلماء باللّه تعاىل الناطقون عن 105:، األنعام"وِلنبينه ِلقَوٍم يعلَمونَ": وجل
هلم أنصبة منه ومكاناً عنده، وال يكون ذلك ملن ليس أهالً له وال حقيقاً به ألم آيات اللّه تعاىل وبيناته 

، مث قال 19: القيامة"ثُم إنَّ علَينا بيانه":وشهوده وبصائره كاشفو طريقه ومظهرو بيانه إذ يقول تعاىل
 "وكانَ حقَّاً علَينا نصر الْمؤمنني":  بعد قوله4-3: الرمحن"مه الْبيانَعلَّ" "خلَق اإلنسانَ": تعاىل

 فنصروه مبا نصرهم به وحتققوا مبا حققهم 26: الفتح"وكانوا أحق ا وأَهلها": ، مع قوله تعاىل47:الروم
  .منه وشهدوا له ما شهد هلم عنه فكانوا للمتقني إماماً وإىل اهلداية أعالماً

من مل تكن له مشاهدة من هذا العلم مل يعر من شرك أو نفاق ألنه عار من علم : ال بعض أهل املعرفةوق
من مل يكن له نصيب من هذا : اليقني ومن عري من اليقني وجد فيه دقائق الشك، وقال بعض العارفني

خر من كان فيه العلم أخاف عليه سوء اخلامتة وأدىن النصيب منه التصديق به وتسليمه ألهله وقال آ
من كان حمباً للدنيا أو مصراً : خصلتان مل يفتح له من هذا العلم شيء بدعة أو كرب، وقال طائفة من أهله

أقل عقوبة من أنكر هذا العلم أن ال يرزق منه شيء أبداً، : على هوى مل يتحقق به، وقال أبو حممد سهل
 فهو من املقربني وينال درجة أصحاب اليمني، واتفقوا على أنه علم الصديقني وأن من كان له منه نصيب

وأعلم أن علم التوحيد ومعرفة الصفات مباين لسائر العلوم، فاالختالف يف سائر العلوم الظاهرة رمحة 
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واالختالف يف علم التوحيد ضالل وبدعة واخلطأ يف علم الظاهر مغفور ورمبا كانت حسنة إذا اجتهد 
قني كفر من قبل أن العباد مل يكلفوا حقيقة العلم عند اللّه تعاىل يف واخلطأ يف علم التوحيد وشهادة الي

طلب العلم الظاهر وعليهم واجب طلب موافقة احلقيقة عند اللّه يف التوحيد ومن ابتدع شيئاً ردت عليه 
 بدعته وكان مسؤوالً عنه ومل يكن حجة للّه تعاىل على عباده وال غيثاً نافعاً يف بالده بل كان موصوفاً

بالدنيا وفيها من الراغبني ومل يكن دليالً على اللّه عز وجلّ وال من دعاة الدين وال إماماً للمتقني، وقد 
العلماء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا فإذا دخلوا يف الدنيا فاحذروهم على دينكم، : جاء يف اخلرب

  .من أحدث يف ديننا ما ليس فيه فهو رد: واخلرب املشهور

زلة عامل إذا زلّ بزلته عامل، وقد : من أشد الناس فتنة فقال: د روينا عن عيسى عليه السالم وقيل لهوق
مما أخاف على أميت زلة عامل وجدال منافق يف القرآن، : روينا معناه عن نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم

 خلق كثري ومثل كسوف مثل العامل إذا زل مثل سفينة إذا غرقت غرق معها: وكان بعض السلف يقول
  .الشمس يصيح الناس يا غافلون الصالة وإا عند العامة آية يفزع منها

    

يا رسول وما غش : من غش أميت فعليه لعنة اللّه واملالئكة والناس أمجعني قيل: ويروى يف خرب غريب
لّه عنه يقول ويل أن يبتدع بدعة يف اإلسالم حيمل الناس عليها، وكان ابن عباس رضي ال: أمتك؟ قال

للعامل من األتباع وويل لألتباع من العامل يزل العامل بزلة فيتبعه عليها فئام من الناس وتبلغ اآلفاق وما أعلم 
أحداً أعظم جرماً ممن ابتدع يف دين اللّه عز وجلّ فنطق يف كتاب اللّه تعاىل ويف علم املعرفة مبا مل يأذن به 

للّه صلى اهللا عليه وسلم الذي هو حجة اللّه تعاىل على مجيع خلقه وطريق اللّه مث مل يعبأ بسنن رسول ا
مقربيه من عباده فأضل بذلك عباد اللّه عز وجلّ فإن مثل من ابتدع يف الدين واختذ وليجة دون الكتاب 
والسنة وبني طريق املؤمنني إىل جنب من يكاثر يف أمور الدنيا وارتكب فيها شهوات األهواء كمثل من 
اجترح املظامل بني الناس يف األموال والدماء إىل جنب من ظلم نفسه بكسب الذنوب بينه وبني ربه، إن 
مظامل العباد أعظم وهو الديوان الذي ال يترك، كذلك التمويه يف الدين أعظم ألنه مظامل اآلخرة وقطع 

 واحتج لنفسه إىل من أذنب طرقات املؤمنني وحمو شريعة املرسلني، ومثله أيضاً مثل من أذنب وجحد ذنبه
واعترف بذنبه واعتذر من نفسه فهو أقرب للعفو وأرجى للرمحة من اآلخر، كذلك من اعتلّ بالتقصري 

والتفريط يف العمل ومل ينصح لنفسه إال أنه أظهر حقيقة العلم ونصح للّه تعاىل ولرسوله ببيان كتابه وذكر 
 العافية ممن شرع يف دين اللّه تعاىل وابتدع يف األمة ما سنته أقرب إىل حسن اإلخالص وأوىل بالتدارك يف

خيالف به الكتاب والسنة، هكذا كأنه قد قلب ملة وبدل شريعة، فهذا يولد النفاق يف قلبه حىت خيتم له به 
ومثل من ابتدع يف امللة خمالفاً للسنة إىل من أساء إىل نفسه بالذنوب مثل من عصى امللك يف قلب دولته 
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 عليه يف ملكه باإلزالة إىل جنب من عصى أمره وقصر يف حقه من الرعية، وقد قال بعض وتظاهر
ثالث ال حيسن من امللك أن يغفرها، من قلب دولة من رعيته، أو عمل فيما يوهن امللك، أو : احلكماء

  .أفسد حرمة من حرمه

 من خالف سنة رسول اهللا صلى إن للّه تعاىل ملكاً ينادي كل يوم: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن ": اهلوى شريك العمى، وقال اللّه تعاىل: اهللا عليه وسلم مل تنله شفاعته، وقال علي كرم اللّه وجهه

:  قيالً ومن أظلم ممن افترى على اللّه كذباً ليضلّ الناس بغري علم، مث قال تعاىل87: النساء"أصدق ِمن اللّه

 فسوى بني الكذاب 93: األنعام"يلَّ وملْ يوح إليِه شيٌء ومن قالَ سأُنِزلُ ِمثْلَ ما أَنزلَ اللّهأو قَالَ أُوِحي إ"
يف العزية على اهللا تعاىل وبني املتشبه املضاهي للربوبية، وكذلك من أعظم املنكر بعد هذا إنكار احلق من 

لتكذيب باحلق وبني ابتداء الكذب على اخلالق يف أهله ورده عليهم بالتكذيب، وقد سوى تعاىل أيضاً بني ا
، وقال 68: العنكبوت"ومن أَظْلَم ِممِن افْترى على اللّه كَِذباً أو كَذَّب ِبالْحق لَما جاَءه": قوله عز وجلّ
 كذلك أيضاً يف 32: الزمر"فَمن أظْلم ِممن كذب على اهللا وكذَّب ِبالصدِق إذْ جاَءه": تعاىل يف مثله

والَّذي جاء ِبالصدِق ": ضده سوى كما سوى عز وجل بني الصادق بالصدق واملصدق به فقال تعاىل
      33: الزمر"وصدق بِه أُولئك هم الْمتقُونَ

: هالعامل واملتعلم شريكان يف العلم، وقال عيسى عليه السالم مبعنا: قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

املستمع شريك القائل ولكن اللّه تعاىل قد جعل هذه الطائفة من أهل العلم باهللا تعاىل ترد على مجيع 
الطوائف من الشاطحني واملبتدعني أهل اجلهالة بالدين واحليدة عن سبيل املؤمنني مبا أراهم اهللا تعاىل من 

حيمل هذا العلم من كل : والتعديل يف قولهعلم اليقني ومبا شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعلم 
خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني، فالغالون هم الشاطحون ألم 

قد جاوزوا العلم وحموا الرسم فأسقطوا احلكم، واملبطلون هم املدعون املبتدعون ألم جادلوا بالباطل 
لدعوى وابتدعوا بالرأي واهلوى، واجلاهلون هم املنكرون لغرائب العلم ليدحضوا به احلق وافتروا با

إن من العلم كهيئة املكنون :املفترون ملا عرفوا من ظاهر العقل، كما روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وال حتقروا : ال يعلمه إال أهل املعرفة باللّه عز وجلّ، فإذا نطقوا به مل جيهله إال أهل اإلغترار باللّه تعاىل

عاملاً آتاه اللّه تعاىل علماً فإن اللّه عز وجلّ مل حيقره إذ أتاه وكل من تأول السنن بالرأي أو املعقول أو 
نطق مبا مل يسبق إليه السلف من القول أو مبعناه فهو متكلف مبطل، فأهل العلم باللّه تعاىل يردون علوم 

نة يثبتون أهل اآلثار ويؤيدون نقلة األخبار مبا يفصلون من املعقول بعلم اليقني وعلم الرأي بعلم الس
أخبارهم ويفسرون من حديثهم مما مل جيعل للنقلة طريق إليه ومل يهتد الرواة إىل كشف منه مبا أشهدهم 
اللّه عز وجلّ واستودعهم ونور به قلوم ونطقهم فهم ينطقون عن اللّه سبحانه وتعاىل فيما خيربون عنه، 
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  . اللّه يؤتيه من يشاء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنونذلك فضل

ما تكلّم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء وما سكت عنه السلف فالكالم فيه : وقد قال بعض العلماء
 احلق ثقيل من جاوزه ظلم ومن قصر عنه عجز ومن وقف معه اكتفى وقال علي رضي: تكلف وقال آخر

اللّه عنه عليكم بالنمط األوسط الذي يرجع إليه العايل ويرتفع عنه القايل وهكذا سرية السلف إنه ال 
يستمع إىل مبتدع ألنه منكر وال يرد عليه باجلدال والنظر ألنه بدعة، ولكن خيرب بالسنن وحيتج باألثر فإن 

وأنكر نقض بإنكاره وعرف ببدعته قيل فهو أخوك يف اللّه عز وجلّ ووجبت عليك مواالته وإن مل يرجع 
وحقّت عداوته وهجر يف اللّه تعاىل، وهذا طريق ال يسلكه يف وقتنا هذا إال من عرف فضله وطريقه 

  .السلف فيه

ما شأنكم؟ : وحدثت عن إبليس لعنه اهللا أنه بث جنوده يف وقت الصحابة فرجعوا إليه حمسورين فقال
إنك ال تقدرون عليهم قد صحبوا : يب منهم شيئاً قد أتعبونا فيقولما رأينا مثل هؤالء القوم ما نص: قالوا

نبيهم وشهدوا ترتيل رم ولكن سيأيت بعدهم قوم تنالون منهم حاجتكم، فلما جاء التابعون بث جنوده 
ما رأينا أعجب من هؤالء القوم نصيب : ما شأنكم، قالوا: فيهم فرجعوا إليه منكسرين منكوسني، فقال

عد الشيء من اخلطايا فإذا كان من آخر النهار أخذوا يف االستغفار فتبدل سيئام حسنات منهم الشيء ب
إنكم لن تنالوا من هؤالء شيئاً لصحة توحيدهم واتباعهم سنة نبيهم ولكن سيأيت بعد هؤالء قوم : فقال

 يغفر هلم وال يتوبون تقر أعينكم م تلعبون م لعباً وتقودوم بأزمة أهوائهم كيف شئتم إن استغفروا مل
فجاء قوم بعد القرن األول فبعث فيهم األهواء وزين هلم البدع فاستحلّوها : فتبدل حسنام سيئات قال

واختذوها ديناً ال يستغفرون منها وال يتوبون إىل اللّه قال فتسلطت عليهم األعداء وقادم أين شاؤوا، وقد 
  .الوة يف قلوب أهلهاإن للضاللة ح: قال ابن عباس رضي اللّه عنه

    

أفَمن زين لَه سوُء عملِه فَرآه ": ، وقال تعاىل70: األنعام"اتخذُوا دينهم لَِعباً وهلْواً": وقد قال اللّه تعاىل
فالعلم رمحك  17: هود"أفمن كانَ على بينٍة ِمن ربِه ويتلُوه شاِهد ِمنه":  كما قال تعاىل8: فاطر"حسناً

اللّه هو الذي كان عليه السلف الصاحل املقتفي آثارهم واخللف التابع املقتدي ديهم وهم الصحابة أهل 
السكينة والرضا مث التابعون هلم بإحسان من أهل الزهد والنهي والعامل هو الذي يدعو الناس إىل مثل حاله 

جالس : هده فيها كما كان ذو النون رمحه اللّه يقولحىت يكونوا مثله فإذا نظروا إليه زهدوا يف الدنيا لز
عظ الناس بفعلك وال : من يكلمك علمه ال من يكلمك لسانه، وقد قال احلسن رضي اهللا عنه قبله

العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل، وقد روينا معىن ذلك : تعظهم بقولك، وقال سهل رمحه اللّه
من ذكركم باللّه تعاىل رؤيته : أي جلسائنا خري فقال: لم أنه قيل لهعن رسول اللّه صلى اهللا عليه وس
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وزاد يف علمكم منطقه وذكركم باآلخرة عمله، فأما الذي يطلب دنياهم حىت يكون مثلهم فإذا رأوه 
اعتبطوا حباهلم فهذا شر منهم ألنه يدعو إىل نفسه ال إىل مواله وألنه طامع فيهم وهم زاهدون فيه، 

ذين هم ورثة األنبياء هم الورعون يف دين اهللا عز وجلّ، الزاهدون يف فضول الدنيا الناطقون فالعلماء ال
بعلم اليقني والقدرة ال علم الرأي واهلوى، والصامتون عن الشبهات واآلراء ال خيتلف هذا إىل يوم القيامة 

  .عند العلماء الشهداء على اللّه تعاىل برأي قائل وال بقول مبطل جاهل

صلح أول هذه األمة بالزهد واليقني : روي عن عبد اللّه بن عمر وعن النيب صلى اهللا عليه وسلمكما 
كتب إىل حذيفة املرعشي ما ظنك مبن قد بقي : ويهلك آخرها بالبخل واألمل، وقال يوسف بن أسباط

د أهله قلت ال جيد أحداً يذكر اللّه تعاىل معه إال كان آمثاً وكانت مذاكرته معصية وذلك أنه ال جي
إن األبدال إمنا انقطعوا يف أطراف األرض : ال خيفون علينا ويقال: يا أبا حممد وتعرفهم قال: ليوسف

واستتروا عن أعني اجلمهور ألم ال يطيقون النظر إىل علماء هذا الوقت وال يصربون على االستماع 
اهلني علماء، فقد صاروا من أهل لكالمهم ألم عندهم جهال باللّه تعاىل وهم عند أنفسهم وعند اجل
إن من أعظم املعاصي اجلهل باجلهل : اجلهل وأهل اجلهل باجلهل على الوصف الذي قال سهل رمحه اللّه

والنظر إىل العامة واستماع كالم أهل الغفلة أيسر عندهم ألم ال يعدمون ذلك حيث كانوا من أطراف 
 يغرون املؤمنني وال يدعون أم علماء ألم يتعلمون وباجلهل األمصار ألن العامة ال ميوهون يف الدين وال

  .معترفون، فهم إىل الرمحة أقرب ومن املقت أبعد

قسوة القلب باجلهل بالعلم أشد من القسوة باملعاصي ألن اجلاهل بالعلم تارك : وكان أبو حممد أيضاً يقول
لم دواء به تصلح األدواء فهو يزيل فساد ألن الع: ومدع والعاصي بالفعل مقر بالعلم، ويقول أيضاً

األعمال بالتدراك، واجلهل داء يفسد األعمال بعد صالحها فهو يزيل احلسنات فيجعلها سيئات، فكم بني 
 "إنَّ اللّه ال يصِلح عملَ الْمفِْسدين": ما يصلح الفاسد وبني ما يفسد الصاحلات، وقد قال اللّه تعاىل

 فهذا من أدل دليل على فضل 170: األعراف"إنا ال نضيع أجر الْمصِلحني": ، وقال تعاىل81:يونس
العامل املقصر على العابد اتهد، وأعلم أن العبد إذا باين الناس يف كل شيء من أحواهلم انفرد عن مجعهم 

 بعض األحوال ومل يألف أحداً منهم وإن باينهم يف أكثر أحواهلم اعتزل عن األكثر منهم فإن فارقهم يف
  .ووافقهم يف بعض حاله خالط أهل اخلري وفارق أهل الشر

  باب تفضيل األخبار وبيان طريق األرشاد وذكر الرخصة والسعة في النقل والرواية 

مجيع ما ذكرناه يف هذا الكتاب من األخبار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مث عن الصحابة وعن التابعني 
وسقناه على املعىن إال يسرياً اتفق وجوده يف أيدينا وقرب تناوله منا من أخبار فيها وتابعيهم رمسناه حفظاً 
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طول فإنا نقلناها من مواضعها وما بعد علينا فلم نفقه ومل نشغل مهتنا به فما كان فيه من صواب وبيان 
ا بالسهو وتثبت فمن اللّه تعاىل حبسن توفيقه وقوة تأييده، وما كان فيه من خطأ وعجلة وهوى فمن

والغفلة ومن عمل الشيطان بالعجلة والنسيان، كذلك رويناعن ابن مسعود رضي اللّه عنه يف قضيته اليت 
  .قضاها برأيه وقولنا لرأيه تبع

    

البيان والتثبت من اهللا عز وجلّ والعجلة والنسيان من : وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
لتوفيق، ومل أعترب ألفاظ األخبار يف أكثره ومل آل عن سياق املعىن يف كله إذ الشيطان يعين بواسطته وبقلة ا

ليس حترير األلفاظ عندي واجباً إذا أتيت باملعىن بعد أن تكون عاملاً بتصريف الكالم وبتفاوت وجوه 
ن سياقه املعاين جمتنباً ملا يكون به حتريف أو إحالة بني اللفظني وقد رخص يف سوق احلديث على املعىن دو

علي وابن عباس وأنس بن مالك وواثلة بن األسقع وأبو هريرة مث : على اللفظ مجاعة من الصحابة منهم
إمام األئمة احلسن البصري مث الشعيب وعمرو بن دينار وإبراهيم : مجاعة من التابعني يكثر عددهم منهم

 بأخبار خمتلفة األلفاظ، وقال النخعي وجماهد وعكرمة رضي اللّه عنهم نقلنا ذلك عنهم يف كتب سريهم
كنت أمسع احلديث من عشرة املعىن واحد واأللفاظ خمتلفة، ولذلك اختلف الصحابة يف رواية : ابن سريين

احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنهم من يرويه تاماً ومنهم من جييء به خمتصراً ومنهم من 
ني ويراه واسعاً إذا مل خيالف املعىن ومل حيل البغية وكلهم ال يرويه على املعىن وبعضهم يغاير بني اللفظت

إمنا : يتعمد الكذب ومجيعهم يقصد الصدق ومعىن ما مسع وال حييل البغية فلذلك وسعهم وكانوا يقولون
  .الكذب على من تعمده

    

أحسن له يا أبا سعيد إنك حتدث باحلديث أنت : قال رجل للحسن: وقد روينا عن عمران بن مسلم قال
إذا أصبت املعىن فال بأس بذلك، وقد قال : سياقاً وأجود حتبرياً وأفصح به لساناً منا إذا حدثتنا به، فقال

كان هشام حلاناً فكسوت لكم حديثه كسوة حسنة يعين باإلعراب وكان النضر حنوياً : النضر بن مشيل
: اه كذلك قال ابن مسعود يف حديثهوحنن قائلون يف مجيع ما رويناه أو كما قيل وحنوه وشبهه، ومبعن

إذا رأيت الرجل : وكان سليمان التميمي يقوله يف كل ما حيدث به وقد كان سفيان رمحه اللّه يقول
وجعل رجل يسأل حيىي بن سعيد : اعرفوين قال: يشدد يف ألفاظ احلديث يف الس فاعلم أنه يقول

ا هذا ليس يف أيدينا أجلّ من كتاب اهللا تعاىل، ي: القطان عن حرف يف احلديث على لفظه فقال له حيىي
وقد رخص بالقراءة فيه بالكلمة على سبعة أحرف فال تشدد، ويف بعض ما رويناه مراسيل ومقاطع ومنها 
ما يف سنده مقال ورمبا كان املقطوع واملرسل أصح من بعض املسند إذ رواه األئمة وجار لنا رسم ذلك 
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ني من باطلها والثاين أن معنا حجة بذلك وهو روايتنا له وأنا قد مسعنا فإن ملعان أحدها أنا لسنا على يق
وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا : أخطأنا احلقيقة عند اللّه تعاىل فذلك ساقط عنا، كما قال األسباط

لوجود إن ابنك سرق فأخطؤوا احلقيقة عند اللّه تعاىل إال أم كانوا معذورين : للغيب حافظني يف قوهلم
الدليل وهو شهادم للصاع مستخرج من رحل أخيهم والثالث أن األخبار الضعاف غري خمالفة الكتاب 
والسنة ال يلزمنا ردها بل فيهما ما يدل عليها والرابع أنا متعبدون حبسن الظن منهيون عن كثري من الظن 

ريق املعاينة وال سبيل إليها مذمومون بظن السوء واخلامس أنه ال يتوصل إىل حقيقة ذلك إال من ط
فاضطررنا إىل التقليد والتصديق حبسن الظن بالنقلة مع ما تسكن إليه قلوبنا وتلني له أبشارنا ونرى أنه 
حق كما جاء يف اخلرب وأيضاً فإنه ينبغي أن نعتقد يف سلفنا املؤمنني أم خري منا مث حنن ال نكذب على 

على التابعني فكيف نظن م أن يكذبوا وهم فوقنا على أنه قد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وال 
جاءت أحاديثاً ضعاف بأسانيد صحاح فكذلك يصلح أن نورد أحاديث صحاحاً بسند ضعيف الحتمال 

أن يكون قد روي من وجه صحيح إذ مل حنطّ جبملة العلم أو ألن بعض من يضعفه أهل احلديث يقويه 
د يعد له وميدحه آخر فصار خمتلفاً فيه فلم يرد حديثه بقول واحد بعضهم وبعض من جيرحه ويذمه أح

دون من فوقه أو مثله أو ألن بعض ما يضعف به رواة احلديث وتعلل به أحاديثهم ال يكون تعليالً وال 
جرحاً عند الفقهاء وال عند العلماء باهللا تعاىل مثل أن يكون الراوي جمهوالً إليثاره اخلمول، وقد ندب إليه 

أو لقلة األتباع له إذ مل يقم هلم األثرة عنه أو ينفرد بلفظ أو حديث حفظه أو خص به دون غريه من 
الثقات أو يكون غري سائق للحديث على لفظة أو ال يكون معتنياً حبفظ ودرسه وقد يتكلم بعض احلفاظ 

يه أفضل منه، وعند العلماء باإلقدام واجلراءة فيجاوز احلد يف اجلرح ويتعدى يف اللفظ ويكون املتكلم ف
أعلى درجة فيعود اجلرح على اجلارح أو يكون رأى عليه لباساً أو مسع منه كالماً جيرحه عند : باللّه تعاىل

الفقهاء علّله به بعض القراء من الرواة وأن بعض من يضعفه أصحاب احلديث هو من علماء اآلخرة ومن 
 واحلديث مذاهب غري طريقة بعض أصحاب احلديث فيعمل يف أهل املعرفة باللّه تعاىل وله يف الرواية

روايته مبذهبه فال يكون أصحاب احلديث حجة عليه إال كان هو حجة عليهم إذ ليس هو عند أصحابه 
  .من العلماء دون أصحاب احلديث ممن ضعفه إذ رأى غري رأي مذهبه

    

الظن كما جوز فيه قبول شهادة واحد احلديث وإن كان شهادة فقد وسع فيه حبسن : وقال بعض العلماء
واحلديث إذا : أي للضرورة كشهادة القابلة وحنوها، وروينا معناه عن اإلمام أمحد بن حبنل رضي للّه عنه

مل ينافه كتاب أو سنة وإن مل يشهدا له إن مل خيرج تأويله عن إمجاع األمة فإنه يوجب القبول والعمل 
واحلديث الضعيف عندي آثر من الرأي والقياس وهذا مذهب : قد قيلبقولّه صلى اهللا عليه وسلم كيف و
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اإلمام أيب عبد اللّه أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه، واحلديث إذا تداوله عصران أو رواه القرون الثالثة أو 
دار يف العصر الواحد فلم ينكره علماؤه وكان مشهوراً ال ينكره الطبقة من املسلمني احتمل ووقع به 

ن كان يف سنده قول إال ما خالف الكتاب والسنن الصحيحة أو إمجاع األمة أو ظهر كذب حجة وإ
ما ينبغي ألحد أن يقول هذا احلديث باطل : ناقليه بشهادة الصادقني من األئمة، وقال وكيع بن اجلراح

ليه وسلم قبض رسول اللّه صلى اهللا ع: قال أبو زرعة الرازي: ألن احلديث أكثر من ذلك، وقال أبو داود
عن عشرين ألف عني تطرف، كل واحد قد روى عنه ولو حديثاً ولو كلمة أو رواية فحديث رسول اللّه 

أكل : ما مسعنا ذا فقال: صلى اهللا عليه وسلم أكثر من أن حيصى وذكر رجل عند الزهري حديثاً فقال
فنصفه فسكت :  ال، قال:فثلثاه؟ قال: ال، قال: حديث رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مسعت؟ قال

كان يزيد بن : عد هذا من النصف الذي مل تسمعه، وقال اإلمام أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه: وقال
: هارون يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم باحلديث وقال إسحاق بن راهويه

املنكر أبداً : ى أن نكتب اجليد منها، فقالهذه الفوائد اليت فيها املناكري تر: قيل لإلمام أمحد بن حنبل
  .قد حيتاج إليه يف وقت كأنه مل ير بالكتابة عنهم بأساً: فالضعفاء؟ قال: منكر قيل له

    

إن احلديث عن الضعفاء قد حيتاج إليه ومما يدلك على مذهبه يف التوسعة أنه : وقال أبو بكر املروزي عنه
نه الذي رويناه عن أشياخنا عن ابنه عبد اللّه عنه ومل يعترب الصحيح أخرج حديثه كله يف املسند املأثور ع

منه وفيه أحاديث كثرية يعلم الثقات أا ضعيفة وهو أعلم بضعفها منهم مث أدخلها يف مسنده ألنه أراد 
ختريج املسند ومل يقصد تصحيح السند فاستجاز رواياا كما مسعها وقد كان قطع أن حيدث الناس يف 

ان وعشرين وتويف يف سنة إحدى وأربعني فلم يسمع أحد منه يف هذه املدة إال ابنه عبد اهللا وابن سنة مث
كان عبد الرمحن ينكر : منيع جزءاً واحداً بشفاعة جده أمحد بن منيع، وحدثونا عنه أعين اإلمام أمحد قال

لم ينكر ولكن يقول إذا وأما وكيع ف: هو صحيح قد وجدته، قال: احلديث مث خيرج إلينا بعد وقت فيقول
كان خايل قد خط على : سئل عنه ال أحفظه، وحدثونا عن ابن أخت عبد الرمحن بن مهدي قال

نعم، مث تفكرت فإذا : قد كنت خططت عليها قال: أحاديث مث صحح عليها بعد ذلك وقرأا عليه فقلت
مل أسقطت عداليت رأيتين : وقالإين إن ضعفتها أسقطت عدالة ناقليها فإن جاءتين بني يدي اللّه تعاىل 

كنا : مسعت كالمي مل يكن يل حجة، هذا كان مذهب الورعني من السلف، وقد كان بعضهم يقول
نترك جمالسة شعبة ألنه كان يدخلنا يف الغيبة وإمنا كان كالمه يف التضعيف وقال بعضهم يف تضعيف 

بذلك مل يكن لك وال عليك فهذه الفصول إن خلصت نيتك يعين أن أردت اللّه عز وجلّ والدين : الرواة
الذي ذكرناها هي أصول يف معرفة احلديث وهو علم ألهله وطريق هم سالكوه مث حدثت قوم مل يكن 
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هلم علم خيتصون به وال حال من علم يوصفون به وال شغل من عبادة تقطعهم فجعلوا لنفوسهم علماً 
وأخذوا يتكلمون يف نقلة األخبار بالتعليل وتتبع العثار تشاغلوا به وشغلوا من استمع إليهم فصنفوا كتباً 

فطرقوا ألهل البدع إىل رد السنن وإيثار الرأي واملعقول عليها ملا يرون من طعنهم فيها واغتبطوا بالقياس 
والنظر ملا وجدوا من زهدهم يف السنة واخلرب سيما يف زمانك هذا واألحاديث يف الترغيب يف اآلخرة 

الدنيا والترهيب لوعد اهللا تعاىل ويف فضائل األعمال وتفضيل األصحاب متقبلة حمتملة على والتزهيد يف 
كل حال مقاطيعها ومراسيلها ال تعارض وال ترد، وكذلك يف أهوال القيامة ووصف زالزهلا وعظائمها ال 

لك تنكر بعقل بل تتقبل بالتصديق والتسليم كذلك كان السلف يفعلون ألن العلم قد دلّ على ذ
واألصول قد وردت به، وقد روينا من بلغه عن اللّه فضيلة أو عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وعمل 
به أعطاه اللّه ثواب ذلك وإن مل يكن ما قيل واخلرب اآلخر من روى عين حقاً فأنا أقوله وإن مل أكن قلته 

اللّه أعلم وأحكم وعلمه : لكتاب نقولومن روى باطالً فإين ال أقول بالباطل، ويف كل ما رمسنا من هذا ا
املقدم وعنده حقائق العلوم وإليه ترجع األمور وما شاء كان واللّه املستعان وال حول وال قوة إال باللّه، 

  .وهذا آخر كتاب العلم وتفصيل العلوم ووصف طريق السلف ونشر ما أحدث بعدهم اخللف

الثاني والثالثون الفصل   

  حوال الموقنينشرح مقامات اليقين وأ

أصول مقامات اليقني اليت ترد إليها فروع أحوال املتقني تسعة، أوهلا التوبة، والصرب، والشكر، والرجاء، 
  .واخلوف، والزهد، والتوكل، والرضا، واحملبة وهذه حمبة اخلصوص وهي حمبة احملبوب

  ذكر فروض التوبة

  وشرح فضائلها ووصف التوابين 

    

 "وتوبوا إىل اللّه مجيعاً أيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ": لبيان األول من خطاب العمومقال اللّه تعاىل يف ا

ارجعوا إليه من هوى نفوسكم ومن وقوفكم مع شهواتكم عسى أن تظفروا ببغيتكم يف :  معناه31:النور
د ولكي تفوزوا وتسعدوا بدخول اجلنة املعاد وكي تبقوا بقاء اللّه عز وجلّ يف نعيم ال زوال له وال نفا

يا أَيها الَّذين آمنوا توبوا ": وتنجوا من النار فهذا هو الفالح، وقال يف البيان الثاين من خماطبته اخلصوص
 اٍت جتري ِمننج ِخلَكُمديو ئاِتكُميس كُمنع كَفِّرأنْ ي كُموحاً عسى ربصةَ نبوإىل اللّه تارِتها األحت" 
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، فنصوحاً من النصح جاء على وزن فعول للمبالغة يف النصح، وقد قرئت نصوحاً بضم النون 8:التحرمي
فتكون حينئذ مصدر نصحت له نصحاً ونصوحاً فمعناه خالصة للّه تعاىل وقيل اشتقاقه من النصاح وهو 

امة على الطاعة من غري روغان إىل معصية اخليط أي جمردة ال تتعلق بشيء وال يتعلق ا شيء وهو االستق
كما تروغ الثعالب وأن ال حيدث نفسه بعود إىل ذنب مىت قدر عليه وأن يترك الذنب ألجل اللّه تعاىل 

خالصاً لوجهه كما ارتكبه ألجل هواه جممعاً عليه بقلبه وشهوته، فمىت أتى اللّه عز وجلّ بقلب سليم من 
سنة فقد ختم له حبسن اخلامتة، فحينئذ أدركته احلسىن السابقة وهذا اهلوى وعلم خالص مستقيم على ال

هو التوبة النصوح وهذا العبد هو التواب املتطهر احلبيب وهذا إخبار عمن سبقت له من اللّه احلسىن ومن 
إنَّ ": تداركه نعمة من ربه رمحه ا من تلوث السوأى وهو وصف ملن قصده خبطابه إذ يقول يف كتابه

التائب : ، وكما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم222: البقرة"لّه يِحب الْتوابني ويِحب الْمتطَهرينال
فقال هي ندم بالقلب : حبيب اللّه والتائب من الذنب كمن ال ذنب له، وسئل احلسن عن التوبة النصوح

  .هواستغفار باللسان وترك باجلوارح وإضمار أن ال يعود إلي

وقال أبو حممد سهل رمحه اللّه ليس من األشياء أوجب على هذا اخللق من التوبة وال عقوبة أشد عليهم 
من يقول إن التوبة ليست بفرض فهو كاف، ومن : من فقد علم التوبة وقد جهل الناس علم التوبة وقال

فة ونفس، وقد جعل التائب الذي يتوب من غفلته يف الطاعات يف كل طر: رضي بقوله فهو كافر وقال
علي كرم اللّه وجهه ترك التوبة مقاماً يف العمى وقرنه باتباع الظن ونسيان الذكر فقال يف احلديث 

ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وطلب املغفرة بال توبة وال استكانة ففرض التوبة الذي ال بد : الطويل
نب واالعتراف بالظلم ومقت النفس على اهلوى وحلّ للتائب منه وال يكون حمقاً صادقاً إال به اإلقرار بالذ

اإلصرار الذي كان عقده على أعمال السيئات وإطابة الغذاء بغية ما يقدر عليه ألن الطعمة أساس 
  .الصاحلني مث الندم على ما فات من اجلنايات

    

ه مث اعتقاد االستقامة وحقيقة الندم إن كان حقاً إذ لكل حق حقيقة أن ال يعاود إىل مثل ما وقع الندم علي
على األمر وجمانبة النهي وحقيقة االستقامة أن ال يقابل ما استقبل من عمره مبثل ما وقع االعوجاج به وأن 

يتبع سبيل من أناب إىل اللّه وأن ال يصحب جاهالً فريديه مث االشتغال بإصالح ما أفسد يف أيام بطالته 
ا أفسدوا فإن اللّه عز وجلّ ال يصلح عمل املفسدين كما ال ليكون من املصلحني الذين تابوا وأصلحوا م

يضيع أجر احملسنني مث االستبدال بالصاحلات من السيئات والصاحلات من احلسنات ليكون ممن تبدل 
سيئاته حسنات لتحققه بالتوبة وحسن اإلنابة ألن التبديل يكون يف الدنيا يبدل باألعمال السوأى أعماالً 

 فإذا غير ما م من 11: الرعد"إنَّ اللّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِهم": له تعاىلحسىن بدليل قو
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سيٍء حسناً بدل سيئام حسنات مث الندم ودوام احلزن وحقيقة الندم واحلزن على الفوت أن ال يفرط وال 
داله فيفوت نفسه وقتاً ثانياً إذ كان يعمل يف درك ما يين يف وقت دركه وال يرجع وال ينثين يف حيز استب

فات وال يفوت ما أدرك يف حال تيقظه فتكون يقظته شبيهاً مبا مضى من غفلته إذ كان يف درك ما فات 
شبيهاً مبا مضى من غفلته إذ ال يدرك الفوت بالفوت وال ينال النعيم بالنعيم ليكون كما وصف اللّه 

االعتراف والندم، وقال أبو :  قيل" بذنوم خلطوا علماً صاحلاً وآخر سيئاًوآخرون اعترفوا": تعاىل
لو مل يبك العاقل فيما بقي من عمره إال على فوت ما مضى منه يف غري الطاعة لكان : سليمان الداراين

  .خليقاً أن حيزنه ذلك إىل املمات فكيف مبن يستقبل ما بقي من عمره مبثل ما مضى من جهله

التائب ال يقله شيء يكون قلبه متعلقاً بالعرش حىت يفارق النفس وال عيش له إال : بن عبد اللّهوقال سهل 
الضرورة للقوام ويغتم على ما مضى واجلد يف األمر ومباينة النهي فيما بقي وال يتم له ذلك إال باستعمال 

ويدرؤونَ ِبالْحسنِة ": ه تعاىلعلم اليقني يف كل شيء مث املتابعة بأعمال الصاحلات ليكون ممن قال اللّ
  . اآلية أي يدفعون ما سلف من السيئات مبا يعلمون من احلسنات22: الرعد"السيئِّةَ

 وكذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث أيب ذر فإذا عملت سيئة فأعمل بعدها حسنة السر
حلسنة متحها وليدخل يف الصاحلني كما قال اللّه بالسر والعالنية بالعالنية ويف وصية معاذ أتبع السيئة ا

، مث املسارعة إىل اخلريات 9: العنكبوت"والَّذين آمنوا وعِملُوا الصاحلاِت لَندِخلَنهم يف الصاِلحني": تعاىل
واله إذا قدر عليها ليدرك ا ما ضيع وفات ليكون من الصاحلني ويف هذا املقام يصلح ملواله فيحفظه ويت

، ومجل ما على العبد يف التوبة وما تعلق ا عشر 196: األعراف"وهو يتولَّى الصاِلحني": كما قال اللّه
خصال، أوهلا فرض عليه أن ال يعصي اللّه تعاىل، والثانية إن ابتلى مبعصية ال يصر عليها، واخلصلة الثالثة 

على ما فرط منه، واخلامسة عقد االستقامة على الطاعة إىل التوبة إىل اللّه تعاىل منها، والرابعة الندم 
املوت، والسادسة خوف العقوبة، والسابعة رجاء املغفرة، والثامنة االعتراف بالذنب، والتاسعة اعتقاد أن 
اللّه تعاىل قدر ذلك عليه وأنه عدل منه، والعاشرة املتابعة بالعمل الصاحل ليعمل يف الكفارات لقوله صلى 

وأتبع السيئة احلسنة متحها، ويف مجيع هذه اخلصال مجل آثار رويناها عن الصحابة : ليه وسلماهللا ع
إن ملك املوت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وأنك ال : والتابعني يكثر ذكرها، ويقال
ن أوهلا إىل آخرها فيبدو للعبد من األسف واحلسرة ما لو كانت له الدنيا م: تستأخر عنها طرفة عني قال

خلرج منها على أن يضم إىل تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها أو يستبدل ا فال جيد إىل ذلك 
الزيادة يف : التوبة وقيل:  قيل54: سبأ"وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ":سبيالً، وهذا تأويل قوله عز وجلّ

بني ذلك كما فعل بأشياعهم من قبل أي بنظرائهم وأهل فرقتهم حسن اخلامتة حيل بينهم و: العمر وقيل
فإذا كل ساعة متضي على العبد فهي مبرتلة هذه الساعة قيمتها الدنيا كلها إذا عرف قيمة ذلك : قال
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     فلذلك قيل ليس ملا بقي من عمر العبد قيمة إذا عرف وجه التقدير من اللّه تعاىل بالتصريف واحلكمة 

 "ِمن قَبِل أنْ يأِْتي أحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَوال أخرتين إىل أَجٍل قَريٍب": وله تعاىلوقيل يف معىن ق

يا ملك املوت أخرين يوماً أعبد فيه : الوقت القريب أن يقول العبد عند كشف الغطاء:  قال10:املنافقون
أخرين ساعة فيقول فنيت : يام فال يوم، فيقولفنيت األ: ريب وأعتب فيه ذنيب وأتزود صاحلاً لنفسي فيقول

فتبلغ الروح احللقوم فيؤخذ بكظمه عند الغرغرة فيغلق باب التوبة وحيجب عنه : الساعات فال ساعة، قال
وتنقطع األعمال وتذهب األوقات وتتصاع األنفاس يشهد فيها املعاينة عند كشف الغطاء فيحتد بصره 

فيدركه ما سبق له من السعادة فتخرج روحه على التوحيد فذلك فإذا كان يف آخر نفس زهقت نفسه 
: حسن اخلامتة أو يدركه ما سبق له من الشقوة فتخرج روحه على الشرك فهذا الذي قال اللّه عز وجلّ

" تبي تقال إن توالْم مهر أحدضى إذا حتئاِت حيلُونَ السمعةُ ِللَّذين يبوِت التسلَي18: النساء"اآلنو ،
  .املدمن على املعاصي املصر عليها: هذا هو املنافق ويقال: فهذا سوء اخلامتة نعوذ باللّه منه وقيل

، 17: النساء"ِإنما التوبةُ على اللّه للَّذين يعملُونَ السوَء ِبجهالٍَة ثُم يتوبونَ من قَريٍب": وقد قال اللّه تعاىل
وت وقبل ظهور آيات اآلخرة وقبل الغرغرة أي تغرغر النفس يف احللقوم ألنه تعاىل قد حكم قبل امل: قيل

يوم يأْيت بعض آياِت ربك ال ينفَع نفْساً ": أن التوبة بعد ظهور إعالم اآلخرة ال تقبل، ومنه قوله عز وجلّ
:  قبل معاينة اآليات أو كسبت يف إمياا خرياً قيل يعين من158: األنعام"إميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ

األعمال الصاحلة هي مزيد اإلميان وعالمة اإليقان وقد : التوبة هي كسب اإلميان وأصول اخلريات وقيل
مث يتوبون من قريب أي عن قريب عهد باخلطيئة ال يتمادى فيها وال يتباعد عن التوبة وتوبته من : قيل

الً صاحلاً وال يردفه ذنباً آخر وأن خيرج من السيئة إىل احلسنة وال يدخل يف قريب أن يعقب الذنب عم
أول من يسأل الرجعة من هذه األمة من مل يكن أدى زكاة ماله أو مل ييكن حج بيت : سيئة أخرى وقيل

ن عباس رضي ، وكان اب10: املنافقون"فأَصدق وأَكُن ِمن الصاِلحني": ربه فذلك تأويل قول اللّه تعاىل
يا أيها الَّذين آمنوا ال ": هذه اآلية من أشد شيء على أهل التوحيد هذا لقوله تعاىل يف أوهلا: اللّه عنه يقول

ال يسأل عبد الرجعة عندا ملوت وله : ، وقد قيل9: املنافقون"تلِْهكُم أموالُكُم وال أوالدكُم عن ِذكِْر اللِّه
  .ل ذرة من خريعند اللّه عز وجلّ مثقا

وروينا مبعناه من كان له يف اآلخرة مثقال ذرة من خري لو أن له الدنيا مبا فيها من أوهلا إىل أخرها مل حيب 
إن للّه تعاىل إىل عبده سرين يسرمها إليه يوجده ذلك بإهلام : أن يعود إىل الدنيا، وقال بعض العارفني

عبدي قد أخرجتك إىل الدنيا طاهراً نظيفاً :  لهيلهمه، أحدمها إذا ولد وخرج من بطن أمه يقول
واستودعتك عمرك ائتمنتك عليه فانظر كيف حتفظ األمانة وأنظر كيف تلقاين كما أخرجتك، وسر عند 

عبدي ماذا صنعت يف أمانيت عندك هل حفظتها حىت تلقاين على العهد والرعاية : خروج روحه يقول
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والَّذين هم ": قاك باملطالبة والعقاب؟، فهذا داخل يف قوله عز وجلفألقاك بالوفاء واجلزاء أو أضعتها فأل
 عمر 40: البقرة"وأَوفُوا ِبعهدي أُوِف ِبعهِدكُم": ، ويف قوله تعاىل8: املؤمنون"ألماناِتِهم وعهِدِهم راعونَ

 اهللا ال حيب اخلائنني، ويف خرب العبد أمانة عنده إن حفظه فقد أدى األمانة وإن ضيعه فقد خان اللّه، إن
ابن عباس رضي اللّه عنه من ضيع فرائض اللّه عز وجلّ خرج من أمانة اللّه وعند التوبة النصوح تكفري 

إذا تاب : ومىت؟ قال: قد علمت مىت يغفر اللّه يل قيل: السيئات ودخول اجلنات، وكان بعضهم يقول
ومن أصدق ": ف مين من أن أحرم املغفرة، وقال اللّه تعاىلأنا من أن أحرم التوبة أخو: علي، وقال آخر

وهو الَّذي يقْبلُ التوبةَ عن ":  فتاب عليكم وعفا عنكم وقال تعاىل يف مثله87: النساء"ِمن اللّه حديثاً
     25: الشورى"ِعباِدِه ويعفُو عن السيئاِت

د حىت ينسى شهواته ويكون ذاكراً للحزن ال يفارقه قلبه ذاهباً عن ال تصح التوبة لعب: وقال بعض العلماء
ال يكون املريد تائباً حىت ال يكتب عليه صاحب الشمال : الذنب ال خياجل سره، وقال بعض علماء الشام

من عالمة صدق التائب يف توبته أن يستبدل حبالوة اهلوى : معصية عشرين سنة، وقال بعض السلف
ال : فرح ركوب الذنب احلزن عليه والسرور حبسن اإلنابة، وقال بعض العلماء يف معناهحالوة الطاعة وب

إن اللّه : يكون العبد تائباً حىت يدخل مرارة خمالفة النفس مكان حالوة موافقتها، وحدثنا يف اإلسرائيليات
ومل ير قبول توبته عز وجلّ قال لبعض أنبيائه وقد سأله قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنني يف العبادة 

وعزيت وجاليل لو شفع فيه أهل السموات واألرض ما قبلت توبته وحالوة ذلك الذنب الذي : فقال له
تاب منه يف قلبه ومن بقيت حالوة املعصية يف قلبه أو نظر إليها إذا ذكرها بفكره خيف عليه العود فيها 

ها باخلوف واإلشفاق منها، وقال أبو حممد إال بشدة جماهدة وكراهة هلا ونفي خاطرها عن سره إذا ذكر
أول ما مير به املبتدئ املريد التوبة وهو حتويل احلركات املذمومة إىل حركات حممودة ويلزم نفسه : سهل

اخللوة والصمت وال تصح له توبة إال بأكل احلالل وال يقدر على احلالل حىت يؤدي حق اللّه تعاىل يف 
سه وال يصح له هذا حىت يتربأ من حركته وسكونه إال باللّه تعاىل وحىت ال اخللق وحق اللّه تعاىل يف نف

يأمن االستدراج بأعمال الصاحلات وحقيقة التوبة أن يدع ما له حىت ال يدخل فيما عليه وال يكون 
  .يسوف أبداً إمنا يلزم نفسه احلال يف الوقت

تائب املنيب أنه يبدأ مبباينة أهل املعاصي من شرط التوبة أن ينبغي لل: وحدثونا عن سري السقطي أنه قال
مث بنفسه اليت كان يعصى اللّه تعاىل هلا وال ينيلها إال ما ال بد منه مث االعتزام على أن ال يعود يف معصية 

أبداً ويلقى عن الناس مؤونته ويدع كل ما يضطره إىل جريرة وال يتبع هوى ويتبع من مضى من السلف، 
ن حياسبوا نفوسهم يف كل طرفة ويدعوا كل شهوة ويتركوا الفضول وهي ستة وينبغي ألهل التوبة أ

ترك فضول الكالم، وترك فضول النظر، وترك فضول املشي، وترك فضول الطعام، والشراب، : أشياء
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وال يقوى على ترك الشبهات إال من ترك الشهوات، وسئل حيي بن معاذ رمحه اللّه كيف : واللباس، قال
أما ما مضى : هو من عمره بني يومني، يوم مضى ويوم بقي، فيصلحهما بثالث: اليصنع التائب؟فق

فبالندم واالستغفار، وأما ما بقي فبترك التخليط وأهله ولزوم املريدين وجمالسة الذاكرين والثالثة لزوم 
جالسوا : تصفية الغذاء والدأب على العمل، ومن عالمة صدق التوبة رقة القلب وغزارة الدمع، ويف اخلرب

التوابني فإم أرق شيء أفئدة ومن التحقق بالتوبة أن يستعظم ذنوبه فإنه يقال إن الذنب كلما استعظمه 
املؤمن الذي يرى ذنبه : إن استصغار الذنب كبرية، كما جاء يف اخلرب: العبد صغر عند اللّه تعاىل ويقال

ب مر على أنفه فأطاره، وقد روينا يف خرب كاجلبل فوقه خياف أن يقع عليه واملنافق الذي يرى ذنبه كذبا
  .ليتق أحدكم أن يؤخذ عند أدىن ذنوبه يف نفسه: مرسل

ليت كل شيء عملته مثل هذا فهذا كما قال بالل بن : الذنب الذي ال يغفر قول العبد: وقال بعضهم
  .ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت: سعد

ال تنظر إىل قلة اهلدية وانظر إىل عظمة مهديها وال : نه أوحى إىل بعض أوليائهوقد حدثنا عن اللّه تعاىل أ
تنظر إىل صغر اخلطيئة وانظر إىل كربياء من واجهته ا فإمنا عظمت الذنوب من تعظيم املواجه ا وكربت 

ند يف القلوب ملشاهدة ذي الكربياء وخمالفة أمره إليها فلم يصغر ذنب عند ذلك وكانت الصغائر ع
ومن يعظِّم " "ذلك ومن يعظّم حرماِت اللّه فَهو خير لَه": اخلائفني كبائر وهذا أحد الوجهني يف قوله تعاىل

احلرمات تعظم يف قلبه فال ينتهكها، ومن هذا :  قيل32-30: احلج"شعاِئر اللّه فإنها ِمن تقْوى القُلوِب
ن أعماالً هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها يف عهد النيب صلى إنكم لتعملو: قول الصحابة للتابعني

اهللا عليه وسلم من املوبقات ليسوا يعنون أن الكبائر اليت كانت على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
صارت بعده صغائر ولكن كانوا يستعظمون الصغائر لعظمة اهللا تعاىل يف قلوم لعظيم نور اإلميان، ومل 

كم من ذنب رأيته منك قد أهلكت : لك يف قلوب من بعدهم، وأوحى اهللا تعاىل إىل بعض أوليائهيكن ذ
  .بدونه أمة من األمم

    

إنه أهلك اللّه تعاىل أمة من األمم : وقد روينا عن أبان بن إمساعيل عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
:  اختلف قول العارفني يف ذلك فقال بعضهمكانوا يعبثون بذكورهم فأما نسيانه الذنوب وذكرها فقد

حقيقة التوبة أن تنسى ذنبك، وهذا طريقان : حقيقة التوبة أن تنصب ذنبك بني عينيك وقال آخر
لطائفتني وحاالن ألهل مقامني فأما ذكر الذنوب فطريق املريدين وحال اخلائفني يستخرج منهم بتذكرها 

الذنوب شغالً عنها باألذكار وما يستقبل من مزيد األعمال احلزن الدائم واخلوف الالزم، وأما نسيان 
فطريق العارفني وحال احملبني ووجهة هؤالء شهادة التوحيد وهي مقام يف التعريف ووجهة األولني 
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مشاهدة التوقيف والتحديد وهي مقام يف التعريف، ففي أي املقامني أقيم عبد قام بشهادة وجهته وعمل 
ة التوحيد أفضل عند العارفني من مقام مشاهدة التعريف وإن كانت هذه أوسع حبكم حالته ومقام شهاد

وأكثر إال أا يف أصحاب اليمني ويف عموم املقربني، وشهادة التوحيد أضيق وأقل وأهلها أعلى وأفضل 
وهي يف املقربني وخصوص العارفني وقد يعترض املريد بقصة دواد عليه السالم يف تذكره ونوحه على 

ة فإن األنبياء ال يقاس عليهم اوزم حدود من دوم وقد يقلبون يف أحوال املريدين ويسلك م خطيئ
سبيل املتعلمني وذلك ألجل األمة ليكون طريقاً للعاملني، وأعلم أنه ال يؤمن على ضعيف اليقني قوي 

ن ذلك سبب فتنته النفس عند تذكّر الذنوب نظر القلب إليها بشهوة أو ميل نفس معها حبالوة فيكو
فيفسد من حيث صلح كما ال يؤمن على معتاد خطيئة بالنظر إىل سببها حركة النفس إليها وإن كان 

األفضل اإلتفاق معها ما مل يكن اإلتفاق معصية اهدة النفس بالصرب عنها إال أن ذلك غرور وفيه خطر 
فهو أفضل ويف نسيان الذنوب الذكر فترك االجتماع وقطع األسباب حينئذ أسلم وما كان أسلم للمريد 
  .ملا يستقبل واالنكماش على ما يفوت من الوقت خوف فوت الثاين

وقد كان بعض أهل املعرفة يكره للمريد أن يكون وسواسه اجلنة أو نذكر ما فيها من النعيم واللباس 
تعلقة باهللا تعاىل ال واستحب للمريد أن يكون وسواسه ذكر اللّه تعاىل وخواطره ومهمه م: واألزواج وقال

ألن املريد حديث عهد بتوبة غري معتاد لطول االستقامة والعصمة، فإذا تذكر نعيم اجلنة مل آمن : سواه قال
عليه لضعف قلبه أن يشتهي مثله مما يشاهد يف الدنيا من اللباس والطيبات والنكاح ألن هذا عاجل وذاك 

فإذا كان مهه اللّه تعاىل كان : معجالً يف الدنيا قالآجل فتطلب نفسه مثل ما تذكرت من نعيم اآلخرة 
أبعد له من زينة الدنيا وشهواا ومل جيتر العدو بتمثيل ذلك له من العاجل إىل أن يقوى يقينه وتنتقل عادته 
وتدوم عصمته، وقد اختلف أهل العلم أيضاً يف عبد ترك ذنباً وعمل يف اإلستقامة ونفسه تنازعه إليه وهو 

ترك الذنب وانكمش يف اإلصالح فلم تكن نفسه تطالبه فال تنازعه إىل الذنب ومل : ، ويف آخرجياهدها
الذي تنازعه نفسه إىل :يكن على قلبه منه ثقل وال جماهدة، أي هذين أفضل فقال بعض علماء أهل الشام

بن أيب احلواري الذنب وهو جياهدها أفضل ألن عليه منازعة وله فضل جماهدة، ومال إىل هذا القول أمحد 
  .وأصحاب أيب سليمان الداراين

الذي سكنت نفسه عن املنازعة بشاهد من شواهد اليقني والطمأنينة فلم يبق فيه : وقال علماء البصرة
فضل لعود وال طلب ملعتاد أفضل، ومال إىل هذا رباح بن عمرو القيسي وهو من كبار علماء البصريني، 

إىل السالمة ومل يؤمن على اآلخر الرجوع وهذا كما قال، وقد اختلف لو فتر هذا لكان هذا أقرب : وقال
من بذل ماله يف سبيل اهللا فأبت نفسه عليه وثقل عليها ذلك : العلماء أيضاً يف عبدين سئل أحدمها شيئاً

فجاهدها وأخرج ماله، وسئل آخر، بذل ماله فبذله مع السؤال طوعاً من غري منازعة نفس وال ثقل عليها 
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قوم ااهد لنفسه أفضل ألنه جتمع له اإلكراه وااهدة فحصل له : اهدة منه هلا أيهما أفضل؟ فقالوال جم
الذي مسحت نفسه بالبذل طوعاًمن : عمالن، وذهب إىل هذا القول ابن عطاء وأصحابه، وقال آخرون

ضل من مجيع ألن مقام هذا يف سخاوة النفس والتحقق بالزهد أف: غري إكراه وال اعتراض أفضل قال
أعمال األول من اإلكراه وااهدة، ومن بذل ماله على ذلك وألن األول وإن غلب نفسه يف هذه الكرة 

ألياً من غلبتها له يف كرة ثانية أو ثالثة إذ ليس السخاء من مقامها ألا كانت حممولة عليه وإىل هذا ذهب 
  .اجلنيد رمحه اللّه وهو عندي كما قال اللفظ لنا

    

ل أبو حممد سهل عن الرجل يتوب من الشيء ويتركه مث خيطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع به وسئ
احلالوة طبع البشرية وال بد من الطبع وليس له حيلة إال أن يرفع قلبه إىل مواله : فيجد حالوة فقال

سيه ذكر ذلك ويشغله بغريه بالشكوى وينكره بقلبه ويلزم نفسه اإلنكار وال يفارقه ويدعو اللّه تعاىل أن ين
فإن هو غفل عن اإلنكار طرفة عني أخاف عليه أن ال يسلم وتعمل احلالوة يف : من ذكره وطاعته، وقال

قلبه ولكن مع وجدان احلالوة يلزم قلبه اإلنكار واحلزن فإنه ال يضره، وهذا عندي هكذا ألن التوبة ال 
مع بقاء الشهوة، ويكون العبد مراداً با اهدة، وهذا حال املريدين وحمو الشهوات من القلب بدوام تصح

التويل وصف العارفني ورمبا تعلق بالذنب ذنوب كثرية هي أعظم منه مثل اإلصرار عليه واالغتباط به 
وتسويف التوبة بعده ووجد حالوة الظفر مبثاله أو وجد احلزن والكراهة على فوته والسرور بعمله أو محل 

من : نباً بني اثنني أو إنفاق مال اللّه سبحانه وتعاىل فيه فهو كفر النعمة به، وقد قيلغريه عليه إن كان ذ
أنفق درمهاً يف حرام فهو مسرف ومن ذلك أن يستصغر الذنب وحيتقره فيكون أعظم من اجتراحه أو 

أو جيهل نعمة يتهاون بستر اللّه تعاىل عليه ويستخف حبلم اللّه تعاىل عنه، فيكون ذلك من اإلغترار واألمن 
يا من : اللّه تعاىل عليه يف ستره وإظهار ضده كما قال يف الدعاء املأثور الذي ميدح اللّه سبحانه وتعاىل به

أظهر اجلميل وستر على القبيح ومل يؤاخذ باجلريرة ومل يهتك الستر ويقال كلّ عاٍص حتت كنف الرمحن 
    فإذا رفع يديه عنه اتك ستره، 

كل الناس معاىف إال :  بالذنب والصول به والتظاهر وهذا من الطغيان، ويف اخلربومن ذلك ااهرة
ااهرين يبيت أحدهم على الذنب، قد ستره اللّه تعاىل عليه فيصبح فيكشف ستر اللّه تعاىل ويتحدث 

 طوىب :بذنبه ورمبا سن العاصي بالذنب سنة أتبع عليها فتبقى سيئات ذنبه عليه ما دام يعمل به وقد قيل
ال تذهب : ملن إذا مات ماتت ذنوبه معه ومل يؤاخذ ا بعده وطوىب ملن مل يعدد ذنبه غريه، قال بعضهم

فإن كان ال بد فال حتمل غريك على الذنب فتكسب ذنبني، وقد جعل اهللا تعاىل هذا املعىن وصفاً من 
بعضهم ِمنع بعٍض يأْمرون ِبالْمنكِر وينهون عِن اَلْمناِفقُونَ والْمناِفقَات ": أوصاف املنافقني يف قوله تعاىل
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 فمن محل أخاه على ذنب معه فقد أمر باملنكر وى عن املعروف، وقال بعض 67 التوبة"الْمعروِف
ما انتهك املرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصيته مث يهوا عليه وقد يعيش العبد : السلف

ة مث ميوت فتبقى ذنوبه بعده مائة سنة يعاقب عليه يف قربه إذا كان قد سنها سناً وأتبع عليها إىل أربعني سن
أعظم الذنوب من ظلم من ال : أن تندرس أو ميوت من كان يعمل ا مث تسقط عنه ويستريح منها، ويقال

تقني، فهذه املعاين كلها يعرفه ومل يره من املتقدمني مثل أن يتكلم فيمن سلف من أهل الدين وأئمة امل
 12: يس"ونكْتب ما قَدموا وآثارهم": تدخل على الذنب الواحد وهي أعظم منه ومن ذلك قوله تعاىل

من سن سنة سيئة فعمل ا من بعده كان عليه مثل وزر من : سننهم اليت عمل ا بعدهم، ويف اخلرب: قيل
ويل للعامل من األتباع يزل : ابن عباس رضي اللّه عنهما يقولعمل ا ال ينقص من أوزارهم شيئاً، وكان 

مثل زلة العامل مثل : زلة فريجع عنها وحيتملها الناس فيذهبون ا يف اآلفاق، وقال بعض أهل األدب
إن عاملاً كان يضلّ الناس بالبدع مث : انكسار السفينة تغرق ويغرق اخللق معها، ويف اخلرب اإلسرائيلي

قل له إن ذنبك لو : فرجع إىل اللّه تعاىل وعمل يف اإلصالح دهراً فأوحى اللّه تعاىل إىل نبيهمأدركته توبة 
كان فيما بيين وبينك لغفرته لك بالغاً ما بلغ ولكن كيف مبن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار، فأما 

عن امللة وتبديل استحالل املعصية أو إحالهلا للغري فليس من هذه األبواب يف شيء إمنا ذلك خروج 
ما آمن بالقرآن من استحلّ :للشريعة وهو الكفر باللّه تعاىل كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

، 54: األنعام"أنه من عِملَ ِمنكُم سوءاً ِبجهالٍة": حمارمه وقد مسى اللّه تعاىل عملة السوء جهلة فقال تعاىل
إن : ، ويقال81: األعراف"بل أنتم قَوم مسِرفُون":  وقال55: النمل" تجهلُونَبلْ أَنتم قَوم": وقال تعاىل

لقتل النفس بغري نفس، وإتيان الذكر الذكر، وركوب : العرش يهتز ويغضب الرب تعاىل لثالثة أعمال
ري املعصية من لو اغتسل اللوطي بالبحار مل يطهره إال التوبة ولو مل يكن يف يس: األنثى األنثى، ويف خرب

الشؤم إال حرمان الطاعة وفقد حالوة اخلدمة ومقت املوىل لكان هذا من أعظم العقوبات، كما قال 
ال وال من هم مبعصية، ولذلك مسى اللّه : هل جيد العاصي حالوة الطاعة قال: وهيب بن الورد وقد سئل

دد من ال يهم باملعاصي فصار من ال يهم تعاىل حيىي سيداً ألنه مل يهم مبعصية فصار عالمة السيد بقدر سؤ
من نظر إىل عطفيه فاختال أعرض اللّه تعاىل : باملعاصي سيداً، ويف خرب من لبس ثوب شهرة ويف بعضها

  .عنه وإن كان عنده حبيباً كيف ويف املخالفة وجود البعد والوحشة واالنقطاع من املعاملة

    

: كل من الشجرة تطايرت احللل عن جسده وبدت عورته قالإن آدم عليه السالم ملا أ: وروينا يف خرب

فاستحيا التاج واإلكليل من وجهه أن يرتفعا عنه فجاءه جربيل عليه السالم فأخذ التاج عن رأسه وحل 
اهبطا من جواري فإنه ال جياورين من عصاين، فالتفت : ميكائيل اإلكليل عن جبينه ونوديا من فوق العرش
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هذا أول شؤم املعصية أخرجنا من جوار احلبيب، وروينا أن سليمان نيب اللّه :  وقالآدم إىل حواء باكياً
إن : صلى اهللا عليه وسلم ملا عوقب على خطيئته من أجل التمثال الذي عبد يف داره أربعني يوماً وقيل

ون بل أحب بقلبه أن يك: نعم ومل يفعل وقيل: املرأة سألته أن يكون احلكم ألبيها على خصمه فقال
احلكم ألبيها على خصمه ملكاا فسلب ملكه أربعني يوماً فهرب تائهاً على وجهه وكان يسأل بكفه فال 

أطعموين فإين سليمان بن داود شج وضرب، ولقد بلغين أنه استطعم من بيت فطرد : يطعم فإذا قال
ى رأسه إىل أن فأخرجت إليه عجوز جرة فيها بول فصبته عل: وبزقت امرأة يف وجهه، ويف رواية قال

فجاءت الطري فعكفت : خرج له اخلامت من بطن احلوت فلبسه بعد انقضاء األربعني وهي أيام العقوبة قال
عليه وجاءت اجلن والشياطني والوحوش فاجتمعت حوله، فلما عرفه الصيادون عقروا بني يديه واعتذروا 

 وال أمحدكم فيما تصنعون اآلن، هذا أمر ال ألومكم فيما صنعتم قبل: إليه مما كانوا طردوه وشجوه فقال
من السماء فال بد منه ولقد بلغين أنه كان يف مسريه والريح حتمله يف جنوده إذ نظر إىل قميصه نظرة 

إمنا : وكان عليه قميص جديد فكأنه أعجبه فوضعته الريح باألرض فقال هلا مل فعلت ومل آمرك قال
  .نطيعك إذا أطعت اللّه تعاىل

من خاف اللّه تعاىل خافه كل شيء، ومن خاف غري اللّه تعاىل : بعض العلماء يف معىن هذاوقد قال 
من أطاع اللّه تعاىل سخر له كل شيء ومن عصاه سخره : أخاف اللّه تعاىل من كل شيء، فكذلك أيضاً

يصيب لكل شيء أو سلط عليه كل شيء ولو مل يكن يف اإلصرار على املعصية من الشؤم إال أن كلّ ما 
العبد يكون له عقوبة إن كان سعة عوقب بذلك ومل يأمن ا االستدراج وإن كان ضيقاً كان عقوبة له، 

الرزق من احلرام من قلة التوفيق لألعمال : ويف اخلرب أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وقد قيل
 العلم بالذنب يصيبه ولو مل إين ألحسب أن العبد ينسى: الصاحلة، وكان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول

كان سعة : يكن من بركة التوبة والعلم واالستقامة على الطاعة إال أن كل ما يصيب العبد فهو خري له إن
فهو رفق من اهللا تعاىل به عليه ولطف له منه وإن كان ضيقاً فهو اختبار من اللّه تعاىل وخريه للعبد وجيد 

صابه وهو مقيم على طاعته ولو مل يكن من شؤم الناس ووجد حالوة ذلك ولذته ألنه يف سبيله وقد أ
النقص ملخالطتهم إال أن املعصية معهم أشد وهي م أعظم لتعلق املظامل يف أمر الدنيا وشأن الدين وكل 

ليست اللعنة سواداً يف الوجه ونقصاً يف املال إمنا : من قلّت معارفه قلّت معهم خطاياه، وقال بعض السلف
 ال خيرج من ذنب إال وقع يف مثله أو شر منه وذلك أن اللعنة هي الطرد والبعد فإذا طرد من اللعنة أن

  .الطاعة فلم تيسر له بعد عن القربات فلم يوفق هلا فقد لعن

إن حيرم احلالل وال : إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه قيل: وقد قيل يف معىن اخلرب الذي رويناه آنفاً
ميقته : حيرم جمالسة العلماء وال ينشرح قلبه لصحبة أهل اخلري وقيل: يف املعصية وقيليوفق له بوقوعه 
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حيرم العلم الذي ال صالح للعمل إال به ألجل : الصاحلون وأهل العلم باللّه تعاىل فيعرضون عنه وقيل
حري فيها بغري إقامته على اجلهل، وال تنكشف له الشبهات بإقامته على الشهوات بل تلتبس عليه األمور فيت

ما أنكرت من تغري الزمان : عصمة من اللّه تعاىل وال يوفق لألصوب واألفضل، وقد كان الفضيل يقول
نسيان القرآن بعد حفظه من أشد العقوبات واملنع من : وجفاء اإلخوان فذنوبك أورثتك ذلك ويقال

نظرت : بعض صوفية أهل الشامتالوته وضيق الصدر بقراءته واالشتغال عنه بضده عقوبة اإلصرار، وقال 
إىل غالم نصراين حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر يب ابن اجلالء الدمشقي فأخذ بيدي فأستحييت منه 

يا أبا عبد اهللا سبحان اللّه تعجبت من هذه الصورة احلسنة وهذه الصنعة احملكمة كيف خلقت : فقلت
إين ألعرف : عوقبت بعد ثالثني سنة، وقال بعضهمف: لتجدن عقوبته بعد حني قال: للنار فغمز يدي وقال

  .أعرف العقوبة حىت يف نار بييت: عقوبة ذنيب يف سوء خلق محاري، وقال آخر

    

أوقفين : ما فعل اللّه بك قال: رأيت أبا عبد اللّه السكري يف النوم فقلت: وحدثونا عن منصور الفقيه قال
نظرت إىل غالم مقبالً ومدبراً والعقوبة :  ذاك قالومل: بني يديه يف العرق حىت سقط حلم خدي قلت

موضوعها الشدة واملشقة، فعقوبة كل عبد من حيث يشتد عليه، فأهل الدنيا يعاقبون حبرمان رزق الدنيا 
من تعذر اإلكساب وإتالف األموال وأهل اآلخرة يعاقبون حبرمان رزق اآلخرة من قلة التوفيق لألعمال 

: لوم الصادقة ذلك تقدير العزيز العليم، وكان أبو سليمان الداراين يقولالصاحلات وتعذر فتوح الع

ال يفوت أحداً صالة يف مجاعة إال بذنب حيدثه فدقائق العقوبات على قدر ترافع : وقال: االحتالم عقوبة
ز الدرجات، وقد جاء يف األخبار ما أنكرمت من زمانكم فبما غريمت من أعمالكم، ويف اخلرب يقول اللّه ع

إن أدىن ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعيت أن أحرمه لذيذ مناجايت فهذه عقوبة أهل : وجلّ
املعامالت ولو ظهر تغير القلب عند املعصية على وجه العاصي ال سود وجهه ولكن اللّه تعاىل سلم حبلمه 

ر وعن طلب اخلري والرب وستره فغطى ذلك يف القلب مع تأثريه فيه وحجابه لصاحبه وقسوته عن الذك
إن العبد إذا عصى أظلم قلبه ظلمة يثور على القلب : واملسارعة إىل اخلري وهو من أكري العقوبات ويقال

منها دخان يشهده اإلميان فهو مكان حزن العبد الذي تسوءه سيئته ويكون ذلك الدخان حجاباً له عن 
ن غلفاً جيده يف نفسه للخلق فإذا تاب العبد العلم والبيان كما حتجب السحابة للشمس فال ترى ويكو

  .وأصلح إنكشف احلجاب فيظهر اإلميان فيأمر بالعلم كما تربز الشمس من حتت احلجاب

    

هو الذنب على :  قيل14:  املطففني"كَالّ بلْ رانَ على قُلُوِبِهم ما كانوا يكِْسبونَ": ومن هذا قوله تعاىل
اإلميان حتت احلجاب فال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً وعندها ينكس الذنب حىت يسود القلب ويصري 
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أعاله أسفله إذا استكمل سواده، فحينئذ مرد على النفاق فأملس فيه واطمأن به وثبت إىل أن ينظر اهللا 
إن بني العبد وبني ربه عز وجلّ : تعاىل إليه فيعطف بفضله عليه، وقد كان احلسن رضي اللّه عنه يقول

:  من املعاصي معلوماً إذا بلغه العبد طبع على قلبه فلم يوفقه بعدها للخري، ويف حديث ابن عمرحداً

الطابع معلق بقائمة العرش فإذا انتهكت احلرمات واستحلت احملارم أرسل اللّه تعاىل الطابع فطبع على 
 انقبضت أصبع حىت القلب مثل الكف املفتوحة فكلما أذنب ذنباً: القلوب مبا فيها، ويف حديث جماهد

تنقبض األصابع كلها فتشد على القلب فذلك هو القفل، ويقال لكلّ ذنب نبات ينبت على القلب فإذا 
: كثرت الذنوب قام النبات حول القلب مثل الكم للثمرة فانضم على القلب فذلك هو الغالف، ويقال

معها وال يفقه، وقد حدثين بعض هذه إنه الكنان أحد األكنة اليت ذكر اللّه تعاىل أن القلب ال يسمع 
فكنت قائماً أصلّي ذات يوم فخامر قليب هواء : الطائفة عن أيب عمرو بن علوان يف قصة تطول قال فيها

فوقعت إىل األرض واسود جسدي كله فاستترت يف : طاولته بفكري حىت تولد منه شهوة الرجل قال
يف احلمام بالصابون واأللوان الغاسلة فال يزداد إال البيت ثالثة أيام فلم أخرج وقد كنت أعاجل غسله 

فلقيت أبا القاسم اجلنيد رمحه اللّه : سواداً قال مث انكشف عين بعد ثالث فرجعت إىل لوين البياض قال
أما أستحيت من اللّه تعاىل كنت قائماً بني يديه : وكان وجه إيل فأشخصين من الرقة فلما أتيته قال يل

 حىت استولت عليك برقة فأخرجتك من بني يدي اهللا تعاىل لوال أين دعوت اهللا عز فسامرت نفسك شهوة
وجلّ لك وتبت إليه عنك للقيت اللّه تعاىل بذلك اللون قال فعجبت كيف علم بذلك، وهو ببغداد وأنا 

اً من كان هذا رفق: بالرقة ومل يطلع عليه إال اللّه عز وجلّ، فذكرت هذه احلكايات لبعض العلماء فقال
ما من : اللّه تعاىل به وخرية له إذ مل يسود قلبه وظهر السواد على جسده ولو بطن يف قلبه ألهلك مث قال

ذنب يرتكبه العبد يصر عليه إال اسود القلب منه مثل سواد اجلسم الذي ذكره ال جيلوه إال التوبة ولكن 
مثل أيب القاسم اجلنيد رمحه اللّه ولكلّ  ليس كل عبد يصنع له صنع ابن علوان وال جيد من يلطف له به 

ذنب عقوبة إال أن يعفو اهللا والعقوبة ليست على قدر الذنب وال من حيث يعلم العبد لكنها على تقدير 
املشيئة وعن سابق علم الربوبية فرمبا كانت يف قلب وهي من أمراض القلوب ورمبا كانت يف اجلسد وقد 

 سقوط اجلاه واملرتلة من عيون علماء اإلسالم واملؤمنني وقد تكون تكون يف األموال واألهل وتكون يف
مؤجله يف اآلخرة وهذه أعظم العقوبات وهي ألهل الكبائر من املوبقات الذين ماتوا عن غري توبة وألهل 

اإلصرار والعزة واالستكبار ألا إذا كانت يف الدنيا كانت يسرية على قدر الدنيا وإذا تأخرت كانت 
  .لى قدر اآلخرةعظيمة ع

إذا أراد اللّه تعاىل بعبد خرياً عجل له عقوبة ذنبه وإذا أراد به شراً أخره حىت يوايف به اآلخرة، : ويف اخلرب
وأعلم أن الغم على ما يفوت من الدنيا واهلم باحلرص عليها من العقوبات والفرح والسرور مبا نال من 
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عقوبات، وقد يكون دوام العوايف واتساع الغىن من عقوبات الدنيا مع ما ال يبايل ما خرج من دينه من ال
الذنوب إذا كانا سببني إىل املعاصي، وقد تكون عقوبة الذنب ذنباً مثله أو أعظم منه كما يكون مثوبة 

وعصيتم ِمن بعِد ما أراكُم ما ": الطاعة طاعة مثلها أو أفضل منها، ويف أحد الوجوه من معىن قوله تعاىل
الغىن والعافية كما يكون الفقر والسقم برمحة من اهللا تعاىل إذا كانا سبباً : ، قال152: آل عمران"بونَتِح

للعصمة ومها أمهات املعاصي إذا كانا سببني هلا ومطرقني إليها، واعلم أن احللم ال يرفع العقوبة ولكن 
  .يؤخرها، ومن شأن احلليم أن ال يعجل بالعقوبة وقد يعاقب بعد حني

    

، أي 44: األنعام"فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا عليِهم أبواب كُلِّ شيٍء": وروينا يف معىن قوله تعاىل
من الذنوب ذنوب : الرخص والرغد حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة قيل بعد ستني سنة، ويف اخلرب

ال يكفرها إال اهلموم واألحزان واإلهتمام باملباحات من :  آخرال يكفرها إال اهلم بطلب املعيشة، ويف لفظ
حاجات الدنيا للفقراء كفارات وهو على ما يفوت من قربات اآلخرة للمؤمنني درجات وهو على حمب 

كفى به ذنباً ال يستغفر منه حب الدنيا وقال : الدنيا واجلمع منها واحلرص عقوبات، وقال بعض السلف
لعبد من الذنوب إال أنه يقيم مبصائب الدنيا مبا ال يقيم مبا ال يفوته فيها من نصيب لو مل يكن ل: آخر

  .اآلخرة والتزود هلا

إذا كثرت ذنوب العبد ومل يكن له من األعمال ما يكفّرها أدخل اهللا : ويف حديث عائشة رضي اللّه عنها
م الذي يعرض للقلب يف وقت ال يعرف إن اهل: عز وجلّ عليه الغموم واهلموم فتكون كفّارة لذنوبه ويقال

هو حزن العقل عند تذكره الوقوف واحملاسبة ألجل : العبد سبب ذلك فهو كفّارات اهلم باخلطايا ويقال
جنايات اجلسد فيلزم العقل ذلك اهلم فيظهر على العبد منه كأنه ال يعرف سبب غمه، ومن أخبار يعقوب 

لوال ما سبق لك يف علمي من عناييت بك جلعلت نفسي عندك أخبل : إن اهللا تعاىل أوحى إليه: عليه السالم
الباخلني لكثرة تردادك إيلّ بطول سؤالك يل وتأخريي إجابتك ولكن من عناييت بك أن جعلت نفسي يف 
قلبك إين أرحم الرامحني وأحكم احلاكمني، وقد سبق لك عندي مرتلة مل تكن تناهلا بشيء من علمك إال 

فأردت أن أبلغك تلك املرتلة، وكذلك ما روينا أن جربيل عليه السالم ملا دخل على حبزنك على يوسف 
قد حزن عليك حزن مائة : كيف تركت الشيخ الكئيب؟ قال: يوسف عليه السالم يف السجن قال له

ما من عبد : أجر مائة شهيد، ويف خرب رويناه عن السلف: فماذا له عند اللّه تعاىل؟ قال: ثكلى، قال
إال استأذن مكانه من األرض أن خيسف به واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفاً فيقول يعصى 

اللّه عز وجلّ لألرض والسماء كفّا عن عبدي وأمهاله فإنكما مل ختلقاه ولو خلقتماه لرمحتماه لعله يتوب 
اللّه يمِسك السمواِت  إنَّ "إيلّ فأغفر له لعله يستبدل صاحلاً فأبدله حسنات فذلك معىن قوله تعاىل
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ولَِئن زالتا إنْ أمسكَهما ِمن أِحٍد من بعِدٍه إنه كانَ ":  أي من معاصي العباد41: فاطر"واألرض أن تزوالً
إن اللّه عز وجلّ إذا نظر إىل :  أي عن معاصيهم غفوراً ملساوئهم وقيل يف تفسري ذلك41: فاطر"حليماً

ب فترجف األرض وتضطرب السماء فترتل مالئكة السماء فتمسك أطراف األرضني معاصي العباد غض
 "قُلْ هو اللّه أحد": وتصعد مالئكة األرضني فتمسك على أطراف السموات، وال يزالون يقرؤون

 41: فاطر"إنَّ اللّه يمِسك السمواِت": ، حىت يسكن غضبه سبحانه وتعاىل فذلك قوله تعاىل1:اإلخالص

  .يةاآل

إذا ضرب الناقوس يف األرض ودعى بدعوة اجلاهلية اشتد غضب الرب سبحانه : وقال بعض العلماء
إذا نظر إىل املتحابني يف اللّه أو املتزاورين : وتعاىل فإذا نظر إىل صبيان املكاتب ورأى عمار املساجد وقيل

 فإذا أتبع العبد 41: فاطر"ليماً غَفُوراًِإنه كانَ ح": له ومسع أصوات املؤذنني حلم وغفر فذلك قوله تعاىل
الذنب بالذنب ومل جيعل بني الذنبني توبة خيف عليه اهللكة ألن هذه حال املصر وألنه قد شرد عن مواله 
بترك رجوعه إليه ودوام مقامه مع النفس على هواه وهذا مقام املقت يف البعد وأفضل ما يعمله العبد قطع 

 عنده اهلوى إذ ليس لشهواا آخر ينتظر كما ليس لبدايتها أول يرتسم فإن شهوات النفس أحلى ما يكون
مل يقطع ذلك مل يكن له اية فإن شغل مبا يستأنف من مزيد الطاعة ووجد حالوة العبادة وإال أخذ نفسه 

  .بالصرب وااهدة فهذا طريق الصادقني من املريدين

    

 أي استعينوا به على الطاعة واصربوا على 128: األعراف"واصِبروااستعينوا باللّه ": وقيل يف قوله تعاىل
أعمال الرب كلّها إىل جنب األمر باملعروف والنهي عن : ااهدة يف املعصية، وقال علي كرم اللّه وجهه

املنكر كتفلة إىل جنب البحر واألمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل جنب اجلهاد يف سبيل اللّه تعاىل 
فلة يف جنب حبر واجلهاد يف سبيل اللّه تعاىل إىل جماهدة النفس عن هواها يف اجتناب النهي كتفلة يف كت

جنب حبر جلي، وعلى هذا معىن اخلرب الوارد رجعتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب جماهدة النفس، 
 على معصية مث الصرب الصرب تصديق الصدق وأفضل منازل الطاعة صرب: وكان سهل بن عبد اهللا يقول

إن رجالً تزوج امرأة يف بلدة وأرسل عبده حيملها إليه فراودته : على الطاعة، وقد روينا يف اإلسرائيليات
  .فنبأه اللّه تعاىل فكان نبياً يف بين إسرائيل: نفسه وطالبته ا فجاهدها واستعصم باهللا قال

بأي شيء أطلعك اللّه تعاىل على علم : ه السالمإنه قال للخصر علي: ويف بعض قصص موسى عليه السالم
بترك املعاصي ألجل اللّه تعاىل، فاجلزاء من اللّه تعاىل جيعله غاية العطاء ال على قدر العمل : الغيب؟ فقال

لكن إذا عمل له عبد شيئاً ألجله أعطاه أجره بغري حساب مث إنه ال يتخذ التائب عادة من ذنب فيتعذر ا 
عادة جند من جنود اللّه تعاىل لوالها لكان الناس كلهم تائبني ولوال االبتالء لكان التائبون توبته فإن ال
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مستقيمني مث إن يعمل يف قطع معتاد إن كان مث ليصرب على جماهدة النفس يف هوى إن بلي به، فهذه 
ا خترج من اخلصال من أفضل أعمال املريدين وأزكاها ومعها تلهم النفس املطمئنة رشدها وتقواها و

أفضل : وصف األمارة بالسوء إىل وصف املطمئنة إىل أخالق اإلميان وهذا أحد املعاين يف اخلرب الذي روى
األعمال ما أكرهتم عليه النفوس، ألن النفس تكره خالف اهلوى، واهلوى هو ضد احلق واللّه تعاىل حيب 

حمبة احلق من أفضل األعمال كما قال احلق فصار جبار النفس على خالف اهلوى وعلى وفاق احلق ألن 
 اآلية، واستثىن من أهل اخلسر الذين تواصوا باحلق وتواصوا 8: األعراف"والْوزنُ يومِئٍذ الْحق": تعاىل

إنه كان ميشي يف الوحل فكان يتقي ويشمر : بالصرب وهذا أول اليقني، وحدثت عن بعض أهل االعتبار
انب الطريق إىل أن زلقت رجله يف الوحل فأدخل رجليه يف وسط الوحل ثيابه عن ساقيه وميشي يف جو

هذا مثل العبد ال يزال يتوقى الذنوب :ما يبكيك؟ فقال: فبكى فقيل له: وجعل ميشي يف احملجة قال
وجيانبها حىت يقع يف ذنب منها وذنبني فعندها خيوض الذنوب خوضاً وعلى العبد أن يتوب من الغفلة اليت 

إذا عرف هذا مل تنقطع أبداً توبته وقد جعل اللّه تعاىل أهل الغفلة يف الدنيا هم أهل اخلسران هي كائنة ف
، ال جرم أم يف اآلخرة هم 179: األعراف"أولئك هم الْغاِفلُونَ": يف العقىب، فقال عز من قائل

ا أول املعاصي وهي عند اخلاسرون ولكن غفلة دون غفلة وخسران دون خسران وال تستحقرن الغفلة فإ
املوقنني أصل الكبائر وقد جعل علي كرم اللّه وجهه الغفلة إحدى مقامات الكفر وقرا بالعمى والشك 

فقام : وأمال صاحبها عن الرشد ووصفها باحلسرة فقال يف احلديث الذي يروى من طريق أهل البيت
على اجلفاد، : على أربع دعائم: بين؟ فقاليا أمري املؤمنني أخربنا عن الكفر على ما : عمار بن ياسر فقال

والعمى، والغفلة، والشك، فمن جفا احتقر احلق وجهر بالباطل ومقت العلماء، ومن عمى نسي الذكر 
ومن غفل حاد عن الرشد وغرته األماين فأخذته احلسرة والندامة وبدا له من اللّه ما مل يكن حيتسب، ومن 

  .شك تاه يف الضاللة

    

: من صدق يف ترك شهوة وجاهد نفسه للّه تعاىل سبع مرات مل يبتل ا، وقال آخر: العلماءوقال بعض 

كفارة الذنب املعتاد أن : من تاب عن ذنب واستقام سبع سنني مل يرجع إليه أبداً، وقال بعض العلماء
التوابني وليس تقدر عليه عدد ما أتيته مث ال تقع فيه فيكون كل ترك كفارة لفعل وهذا حال األقوياء من 

هو طريق الضعفاء من املريدين بل حال الضعفاء واهلرب والبعد، ومن حدث نفسه مبعصية يف عدمها مل 
ميلك نفسه عند وجودها فليعمل املريد يف قطع وساوس النفس باخلطايا وإال وقع فيها ألن اخلواطر تقوى 

 والتسويل فأضر شيء على التائب فتكون وسوسة، فإذا كثرت الوساوس صارت طرقاًِ للعدو بالتزيني
متكينه خاطر السوء من قلبه باإلصغاء إليه فإنه يدب يف هلكته وكل سبب يدعو إىل معصية أو يذكر 
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مبعصية فهو معصية وكل سبب يؤول إىل ذنب ويؤدي إليه فهو ذنب وإن كان مباحاً وقطعه طاعة وهذا 
وهو العمر وكان مقيماً على الذنب مل يكد يتب منه من أتى عليه أربعون : من دقائق األعمال وكان يقال

املؤمن كل مفنت تواب وإن للمؤمن ذنباً قد اعتاده الفيئة : إال القليل من املتداركني، وقد روي يف اخلرب
  .بعد الفيئة يعين حيناً بعد حني

ه راقع فخريهم املؤمن وا: كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني املستغفرون، ويف اخلرب اآلخر: ويف احلديث
من مات على رقعه أي واه بالذنوب راقع بالتوبة واالستغفار، وقد وصف اللّه تعاىل املؤمنني بترك متابعة 

، وقد جعل هذا 22: الرعد"ويدرؤون ِبالْحسنِة السيئَةَ": الذنوب وترادف السيئة باحلسنة يف قوله تعاىل
أُولئك يؤتونَ أجرهم مرتِني ِبما صربوا ويدرؤون ِبالْحسنِة ": من وصف العاملني الذين صربوا فقال تعاىل

 فجعل تعاىل هلم صربين عن الذنب وعلى التوبة فآتاهم به أجرين وقد اشترط اللّه 54: القصص"السيئةَ
م اعتلوا باخللق يف تعاىل على التائبني من املؤمنني ثالث شرائط وشرط على التائبني من املنافقني أربعة أل

األعمال فأشركوهم باخلالق يف اإلخالص فزاد عليهم الشرط تشديد الشدة دخوهلم يف املقت واعتل 
 قوله 160: البقرة"إالّ الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا": غريهم بوصفه فخفف عنهم شرطني فقال عز وجلّ

صلحوا يعين ما أفسدوا بنفوسهم، وبينوا فيها وجهان، تعاىل تابوا أي رجعوا إىل احلق من أهوائهم، وأ
أحدمها بينوا ما كانوا كتموا من احلق وأخفوا من حقيقة العلم وهذا ملن عصى بكتم العلم ولبس احلق 

بينوا توبتهم حىت تبين ذلك فيهم فظهرت أحكام التوبة عليهم، وقال يف الشرطني : بالباطل وقيل
إالَّ الَّذين تابوا " 145: النساء" يف الْدرِك األسِفل ِمن الْناِر ولَن ِجتد لَهم نصرياًإنَّ الْمناِفقني":اآلخرين

، ألم كانوا يعتصمون بالناس وباألموال 146: النساء"وأصلَحوا واعتصموا باِهللا وأخلصوا دينهم للِّه
م باللّه واإلخالص للّه عز وجلّ فينبغي أن تكون وكانوا يراؤون باألعمال فلذلك اشترط عليهم االعتصا

توبة كل عبد عن ضد معاصيه قليالً بقليل أو كثرياً بكثري ويكون التائب على ضد ما كان أفسد ليكون 
، وال يكون العبد تائباً حىت يكون 170: األعراف"إنا ال نضيع أجر الْمصِلحني": كما قال اللّه تعاىل
  .مصلحاً حىت يعمل الصاحلات مث يدخل يف الصاحلنيمصلحاً وال يكون 

    

، وهذا وصف للتواب وهو املتحقق بالتوبة 196: األعراف"وهو يتولَى الصاِلحني": وقد قال اللّه تعاىل
 أي يتوىل الراجعني إليه من 222: البقرة"إنَّ اللّه يِحب التوابني": واحلبيب هللا تعاىل كما قال تعاىل

التائب حبيب اللّه، وسئل : هوائهم املتطهرين له من املكاره، وكما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمأ
التاِئبون ": حىت يكون كما قال اللّه تعاىل: مىت يكون العبد التائب حبيب اهللا تعاىل؟ فقال: أبو حممد سهل

ال تصح التوبة : شيء ال حيبه احلبيب، وقالال يدخل يف :  اآلية، مث قال احلبيب112: التوبة"العاِبدونَ
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العامة يتوبون من سيئام والصوفية يتوبون من : حىت يتوب من احلسنات، وقد قال غريه من العارفني
حسنام يعين من تقصريهم يف أدائها العظيم ما يشهدون من حق امللك العزيز سبحانه وتعاىل املقابل ا 

التوبة : نفوسهم ا وهي منة اللّه تعايل إليهم واصلة، وكان سهل يقولومن نظرهم إليها أو نظرهم إىل 
من أفضل األعمال ألن األعمال ال تصح إال ا وال تصح التوبة إال بترك كثري من احلالل خمافة أن 
: خيرجهم إىل غريه، واالستغفار قوت التوابني ومفزع اخلطائني، قال اللّه تعاىل وهو أصدق القائلني

"وبوا إليِهاست ثُم كُمبِفروا رغوقال تعاىل52: هود"ت ، :"ونهِفرغون إىل اللّه ويستوبت74: املائدة"أفال ي 

فابتدئ التوبة باالستغفار وعقب االستغفار بالتوبة، فاالستغفار مع الذنب سؤال الستر من اللّه تعاىل 
ما من ذنب ستره اللّه تعاىل على عبده : وحلمه عنه ويقالومغفرة اللّه تعاىل لعبده يف حال ذنبه ستره عليه 

يف الدنيا إال غفره له يف اآلخرة، إن اللّه تعاىل أكرم من أن يكشف ذنباً كان قد ستره وما من ذنب 
  .كشفه اهللا يف الدنيا إال جعل ذلك عقوبة عبده يف اآلخرة فاللّه أكرم من أن يثىن عقوبته على عبده

    

بن عباس رضي اهللا عنهما حنو ذلك وقد أسنداه من طريق االستغفار بعد التوبة وهو وروي عن علي وا
سؤال العبد مواله العفو عن املؤاخذة ومغفرة اللّه تعاىل لعبده بعد التوبة تكفريه لسيئاته وجتاوزه عنها 

:  العفو قاليا كرمي: بالعفو الكرمي وهو تبديل السيئات حسنات كما جاء يف اخلرب أن تفسري قول العبد

فَاستقيموا إلَيِه ": هو إن عفا برمحته عن السيئات مث بدهلا بكرمه حسنات وقد أحكم اللّه تعاىل ذلك بقوله
وهِفرغتاسالْمالئِكةُ أالّ ":  بعد قوله تعاىل6: فصلت"و ِهمليترتَّلُ عنا اللّه مث استقاموا تبقالوا ر إنَّ الَّذين 

: ، أي وحدوا اللّه تعاىل مث استقاموا على التوحيد فلم يشركوا وقيل30: فصلت"زنواختافُوا وال حتْ

استقاموا على التوبة فلم يروغوا معها أن ال ختافوا عقاب الذنوب : استقاموا على السنة فلم حيدثوا وقيل
اىل لكم بالتوبة فقد كفرها عنكم بالتوحيد وال حتزنوا على ما فاتكم من األعمال فقد تداركها اللّه تع

 يف 30: فصلت"وأبِشروا ِبالْجنِة الَّيت كُنتم توعدون": وبلغكم منازل احملسنني باالستقامة، مث قال تعاىل
 أي نليكم ونقرب منكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة بالتثبيت لكم 31: فصلت"نحن أوِلياؤكُم"السابق 

 أنفسكم أي أجسامكم من النعيم املقيم ولكم فيها ما تدعون أي ما على اإلميان ولكم فيها ما تشتهي
التائب من الذنب كمن ال ذنب له واملستغفر من : متنون بقلوبكم من النظر إىل امللك الرحيم، ويف اخلرب
أستغفر اللّه من قويل أستغفر : وكان بعضهم يقول: الذنب وهو مصر عليه كاملستهزئ بآيات اللّه تعاىل

االستغفار باللسان من غري توبة وندم بالقلب توبة :  باللسان عن غري توبة وندم بالقلب، ويف خبرباللّه
استغفارنا هذا حيتاج إىل استغفار فكم من توبة حتتاج إىل توبة يف : الكذابني، وكانت رابعة تقول

ت وخلط تصحيحها واإلخالص من النظر إليها والسكون واإلدالل ا، فمن عقب السيئات حبسنا
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خلَطُوا عمالً ": الصاحلات بالطاحلات طمع له يف النجاة ورجا له االستقامة قبل الوفاة، قال اللّه تعاىل
ِهملَيوب عتئاً عسى اللّه أنْ ييس خلطوا :  أي يعطف عليهم وينظر إليهم وقيل102: التوبة"صاِلحاً وآخر
ملستأنفة وآخر سيئاً ما سلف من الغفلة واجلهالة، وقد كان علمالً صاحلاً هو االعتراف بالذنوب والتوبة ا

 "وإني لَغفَّار ِلمن تاب"غفور ملن تاب رحيم حيث رخص يف التوبة، وقد قال اهللا تعاىل : ابن عباس يقول

 أي من الشرك وآمن بالتوحيد وعمل صاحلاً؛ أدى الفرئض واجتنب احملارم مث اهتدى كان على 82:طه
استقام على التوبة فهذه صفات املؤمنني فلم يرد اهللا تعاىل املخلصني إىل ما رد إليه املنافقني : لالسنة وقي

  .وهو التوبة وكذلك رد إليها املشركني إذ ال طريق للكل إال منها وال وصول إىل احملبة والرضا إال ا

    

 أي مع اإلصرار وإما 106: التوبة"إما يعذِّبهموآخرون مرجونَ ألمِر اللّه ": وقال تعاىل يف وصف املنافقني
فإن تابوا ": يتوب عليهم أي باالستغفار وأحكم ذلك وفصله مبا شرط له، كما قال يف شأن الكافرين

مكاة فخلُّوا سِبيلهالةَ وآتوا الزوا الصوقد قرن اللّه تعاىل االستغفار للعبادة ببقاء الرسول 5: التوبة"وأقام 
وما كان اهللا ِليعذِّبهم وأنت فيهم ": ه يف األمة ورفع العذاب عنهم بوجوده فضالًمنه ونعمة، وقال تعاىلللّ

كان لنا أمانان ذهب : ، وكان بعض السلف يقول33: األنفال"وما كان اللّه معذِّبهم وهم يستغِفرون
لرسول صلى اهللا عليه وسلم والذي بقي أحدمها وبقي اآلخر، فإن ذهب اآلخر هلكنا يعين الذي ذهب ا

أول االستغفار االستجابة مث : االستغفار، وسئل سهل رمحه اللّه عن االستغفار الذي يكفر الذنوب فقال
اإلنابة مث التوبة فاالستجابة أعمال اجلوارح واإلنابة أعمال القلوب والتوبة إقباله على مواله وترك اخللق، 

 هو فيه ومن اجلهل بالنعمة وترك الشكر، فعند ذلك يغفر له ويكون عنده مث يستغفر من تقصريه الذي
مأواه مث ينقل إىل االنفراد مث الثبات مث البيان مث القرب مث املعرفة مث املناجاة مث املصافاة مث املواالة مث حمادثة 

الرضا زاده السر وهو اخللّة، وال يستقر هذا يف قلب عبد حىت يكون العلم غذاءه والذكر قوامه و
والتفويض مراده والتوكل صاحبه، مث ينظر اللّه تعاىل إليه فريفعه إىل العرش فيكون مقامه مقام محلة العرش 
وكان يقول العبد ال بد له من مواله على كل حال، وأحسن حاله أن يرجع إليه يف كل شيء إذا عصي 

 علي فإذا تاب قال يا رب ارزقين العصمة يا رب تب: يا رب استر علي فإذا فرغ من املعصية قال: يقول
يا رب تقبل مين، ومن أحسن ما يتعقب الذنب من األعمال بعد التوبة وحلّ اإلصرار مما : فإذا عمل قال

أربعة من أعمال اجلوارح وأربعة من أعمال القلوب، فأعمال :يرجى به كفارة اخلطيئة مثانية أعمال
  .يستغفر سبعني مرةاجلوارح أن يصلي العبد ركعتني مث 

سبحان اهللا العظيم وحبمده مائة مرة مث يتصدق بصدقة ويصوم يوماً، وأعمال القلوب هي اعتقاد : ويقول
التوبة منه وحب اإلقالع عنه وخوف العقاب عليه ورجاء املغفرة له، مث حيتسب على اللّه تعاىل حبسن ظنه 
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 اآلثار، إا املكفرة للزلل والعثار، وقد يشترط يف وصدق يقينه كفّارة ذنبه، فهذه األعمال قد وردت ا
بعضها فيتوضأ ويسبغ الوضوء ويدخل املسجد فيصلّي ركعتني ويف بعض األخبار فيصلّي أربع ركعات، 

ويقال إذا أذنب العبد أمر صاحب اليمني صاحب الشمال وهو أمري عليه أن يرفع القلم عنه ست : قال
ها عليه وإن مل يستغفر كتبها، ويقال صدقة الليل تكفّر ذنوب النهار ساعات فإن تاب واستغفر مل يكتب

 بالسر تكفّر ذنوب الليل، ويف بعض األخبار إذا علمت سيئة فأتبعها حينة تكفرها السر وصدقة السر
ما من يوم طلع فجره وال ليلة غاب شفقها إال وملكان : والعالنية بالعالنية، ويف أخبار متفرقة مجعناها

ويا ليتهم إذ خلقوا : يا ليت هذا اخللق مل خيلقوا ويقول اآلخر: اوبان بأربعة أصوات يقول أحدمهايتج
جتالسوا : ياليتهم إذ علموا ملاذا خلقوا عملوا مبا علموا، ويف بعضها: علموا ملاذا خلقوا فيقول اآلخر

 مما عملوا، فأول ما جيب للّه عز ويا ليتهم إذ مل يعملوا مبا علموا تابوا: فتذاكروا ما علموا فيقول اآلخر
وجلّ على عبده أن ال يعصيه بنعمه لئال تكون معصيته كفراناً لنعمته وجوارح العبد وما له من نعم اهللا 

تعاىل ألن قوام اإلنسان جبوارحه وثبات جوارحه باحلركة ومنافع احلركة بالعافية، فإذا عصاه بالنعمة فقد 
استعانوا ا على معاصيه مث توعد :  قيل28: إبراهيم"بدلُوا ِنعمت اللّه كُفْراً": بدهلا كفراً، كما قال تعاىل

 "ومن يبدلْ ِنعمةَ اللِّه ِمن بعِد ما جاَءته فإنَّ  اللّه شديد الِْعقاِب": على التبديل بالعقاب الشديد فقال

  .يكون مؤجالً يف اآلخرة، على تبديل النعمة باملعصية معجالً يف الدنيا و211:البقرة

    

وقد يكون العقاب يف أسباب الدنيا، وقد يكون يف حرمان أسباب اآلخرة ألا مآله ومثواه، وقد يكون 
فيهما معاً، وقد تكون نفس املعصية بالنعمة عقوبة واجلهل بالنعمة وتضييع الشكر عليها واستصغارها 

ل هذه األسباب عقوبات مث يفترض على العبد إذا عصاه والسكون إليها والتطاول والتفاخر والتكابر ا ك
الرجوع إىل مواله وهو التوبة عقيب وقوفه مع نفسه وهو موافقة اهلوى باخلطيئة فتأخريه بالتوبة وإصراره 
على الذنب ذنبان مضافان إىل اخلطيئة، فإذا تاب من ذنبه وأحكم التوبة منه اعتقد االستقامة على الطاعة 

ر إىل اهللا تعاىل يف العصمة مث يتوب أبداً من الصغائر إىل اهلم والتمين، ومن اخلوف والطمع يف ودوام االفتقا
املخلوق، وهي ذنوب اخلصوص إىل الطرفة والنفس والسكون إىل شيء والراحة بشيء وهذه ذنوب 

نئذ ذنوبه من املقربني حىت ال يبقى على العبد فيما يعلم خمالفة وحىت يشهد له العلم بالوفاء فتبقى حي
مطالعة علم اهللا تعاىل فيه ملا أستأثر به عنه من علم غيبه يكاشفه به ومن معىن نفس العبودية وكون اخللقة 

عن تسليط الربوبية بوصفها وكربها فيكون هذا اخلوف مثوبة له ملا فزع من علم نفسه إىل ما ال ميكن 
أصحاب اليمني لفقد مشاهدا وللجهل ذكره وال يعرف نشره من ذنوب املقربني اليت هي صاحلات 

مبعرفة مقاماا عند العموم فيكون حال هذا املقرب اإلشفاق من البعد يف كل طرفة ونفس إىل وقت اللقاء 
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  .واخلوف من اإلعراض واحلجب يف كل حركة وهم يف هذه الدار إىل دار البقاء

    

ب عليه السالم أتدري مل فرقت بينك وبني إن اللّه عز وجلّ أوحى إىل يعقو: وقد روينا يف خرب غريب
لقولك إلخوته إين أخاف أن يأكله الذئب مل خفت عليه الذئب ومل ترجين له ومل : ال، قال: يوسف، قال

اذكرين عند ربك، قال : نظرت إىل غفلة إخوته ومل تنظر إىل حفظي له فهذا معىن قول يوسف للساقي
، فهذا مما يعتب على 42: يوسف"ر ربِه فَلِبثَ يف السجِن بضع ِسننيفأنساه الشيطانُ ِذك": اللّه تعاىل

اخلصوص من خفي سكوم وملح نظرهم إىل ما سوى اهللا تعاىل وإمنا حرم بعض التابعني ذلك املزيد ومل 
 من قلة جيدوا حالوة التوبة لتهاوم حبال الرعاية وتساحمهم بترك حسن القيام بشاهد املراقبة وذلك يكون

أحكام أمر التوبة ولو قاموا حبكم التوبة من الذنب الواحد وأحكموا حال تواب من الصادقني يف التوبة مل 
 58: البقرة"سنزيد الْمحِسنني": يعدموا من اهللا تعاىل املزيد ألم حمسنون فهم يف جتديد، قال اهللا تعاىل

ت ومل جتدك على مزيد من مربات بوجد حالوة أو حسن فإذا رآك مستقيماً على التوبة عامالً بالصاحلا
خليقة أو عروض زهد أو خاصية معروفة فارجع إىل باب املرقبة أو موقف الرعاية فتفقدمها وأحكم 

من تاب من تسعة وتسعني ذنباً ومل يتب من ذنب واحد مل : حاهلما فمن قبلهما أتيت، وقال بعض العلماء
فلن عن التفقد وجتديد التوبة إدبار الصلوات فإمنا دخل اخلسران على العمال يكن عندنا من التائبني وال تغ

من حيث ال يعلمون من تركهم التفقد وحماسبة النفس ومبساحمتها مما يعملون، واعلم أن حقيقة كل ذنب 
 وفسرا عشرة أعمال ال يكون العبد تواباً حيبه اللّه تعاىل وال تكون توبته نصوحاً اليت شرطها اهللا تعاىل

النبوة إال أن حيكم العبد عشر توبات من كل ذنب أوهلا ترك العود إىل فعل الذنب مث يتوب من القول به 
مث يتوب من االجتماع مع سبب الذنب مث التوبة من السعي يف مثله مث التوبة من النظر إليه مث التوبة من 

من التقصري يف حق التوبة مث التوبة من أن ال يكون االستماع إىل القائلني به مث التوبة من اهلمة مث التوبة 
أراد وجه اهللا تعاىل خالصاً جبميع ما تركه ألجله مث التوبة من النظر إىل التوبة والسكون إليها واإلدالل ا 
مث يشهد بعد ذلك تقصريه عن القيام حبق الربوبية لعظيم ما يشهد باملزيد من اإلشراف على التوحيد من 

اللّه تعاىل وعظم كربيائه فتكون توبته بعد ذلك من تقصريه عن القيام حبقيقة مشاهدته ويكون كبري جالل 
استغفاره ملا ضعف قلبه ونقص مهّه عن معاينة مشاهدة لعلو مقامه ودوام فريدة وإعالمه وال اية لتوبة 

كرب عن التوبة نيب العارف وال لغاية وصفه ملا هو عليه عاكف وال وصف حمتمل ذكر دقيق بالئه وال ي
فمن دونه ولكل مقام توبة ولكل حال من مقام توبة ولكل مشاهدة ومكاشفة توبة فهذا حال التائب 
املنيب الذي هو من اهللا تعاىل مقرب وعنده حبيب وهذا مقام مفنت تواب أي خمترب باألشياء مبتلى ا 

و إليها أو يعتكف مته عليه أو عليها أو يطمئن إليه تواب إىل اللّه تعاىل منها لينظر مواله أينظر بقلبه إليه أ
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بوجودها أو إليها أو يطلب إياه هرباً منها أو إياها فعليه لكل مشاهدة لسواه ذنب وعليه يف كل سكون 
إىل سواه عتب كما له يف كل شهادة علم ومن كل إظهار يف الكون حكم بذنوبه ال حتصى وتوباته إىل 

 فهذه حقيقة التوبة النصوح وصاحبها مسلم وجهه هللا تعاىل حمسن من نفسه اللّه تعاىل ال تستقصى،
  .مستريح ودينه عند اهللا تعاىل مستقيم ومقامه وحاله من اهللا تعاىل سليم

    

إن اللّه حيب كل مفنت تواب، واعلم أن الذنوب على سبعة : وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ل ضرب منها مراتب يف كل مرتبة من املذنبني طبقة منها معاٍص يعتلّ ضروب بعضها أعظم من بعض، ك

ا العبد من معاين صفات الربوبية مثل الكرب والفخر واجلربية وحب احلمد واملدح ووصف العز والغىن، 
احلسد والبغي : فهذه مهلكات وفيها من العموم طبقات ومعاصي تكون من معاين أخالق الشياطني مثل

اخلداع واألمر بالفساد، فهذا موبقة وفيها من أهل الدنيا طبقات ومعاصي تكون من ضد السنة واحليلة و
وهو ما خالفها إىل بدعة واألحداث املبتدعة وهي كبائر منها ما يذهب اإلميان وينبت النفاق، وست من 

ية والشاطحون من وهي القدرية واملرجئة الرافضية واإلباضية واجلهم: كبائر البدع، وهي تنقل عن امللة
املغالطني وهم الذين ال يقولون خبلق وال رسم وال حكم يف تعدي احلدود وجماوزات العلم فهم زنادقة 

هذه األمة ومعاٍص متعلقة باخللق من طريق املظامل يف الدين واإلحلاد م عن طريق املؤمنني، وهو ما أضلّ 
تأوله من السنة مث أظهر ذلك ودعا إليه فقبل منه به عن اهلدى وأزاغ به عن السنن وحرفه من الكتاب و

  .وأتبع عليه

    

ال توبة له لألخبار بثبوت الوعيد : ال توبة هلذه املعاصي كما قال بعضهم يف القاتل: وقد قال بعض العلماء
 وحق القول عليه، والضرب اخلامس من املعاصي ما تعلّق مبظامل العباد يف أمر الدنيا مثل ضرب اإلنسان

وشتم األعراض وأخذ األموال والكذب والبهتان، فهذه موبقات وال بد فيها من القصاص للموافقة بني 
يدي احلاكم العادل والقطع منه بقضاء فاصل إال أن يقع استحالل أو يستوهبها اللّه عز وجلّ من أرباا 

ديوان يغفر، : الدواوين ثالثة: يف املآل بكرمه ويعوض املظلومني عليها من جنابه جبوده، وقد جاء يف اخلرب
وديوان ال يغفر، وديوان ال يترك، فأما الديوان الذي يغفر فذنوب العباد بينهم وبني اللّه تعاىل وأما الديوان 
الذي ال يغفر فالشرك باهللا تعاىل وأما الديوان الذي ال يترك فمظامل العباد أي ال يترك املطالبة به واملؤاخذه 

ادس من الذنوب ما كان بني العبد وبني مواله من نفسه إىل نفسه متعلّق بالشهوات عليه، والضرب الس
 ا، وهذه على ضربني كبائر وصغائر، فالكبائر ما نصواجلري يف العادات وهذه أخفها وإىل العفو أقر

ى عليه بالوعيد وما وجبت فيه احلدود، والصغائر دون ذلك إىل نطرة وخطرة والتوبة النصوح تأيت عل
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مث :  وبإخباره عز وجلّ عن حكمه إذ يقول"فتاب عليكم وعفا عنكم": اجلميع ذلك بعموم قوله تعاىل
، 10: الربوج"إنَّ الَذين فَتنوا املُؤمنني والْمؤِمناِت ثُم لَم يتوبوا"تاب عليهم ليتوبوا، وبظاهر قوله تعاىل 

إنَّ ربك ِمن بعِدها لَغفُور ":  إىل قوله110: النحل" ِمن بعِد ما فُِتنوا ثُم إنَّ ربك ِللَّذين هاجروا": ومثله
حيمهكذا قراءة أهل الشام بنصب الفاء والتاء وألن البغية من التوبة إذا كانت غفران 110: النحل"ر 

مشيئة اللّه وجنوز الذنب والزحزحة عن النار وحنن ال نرى أبدية الوعيد على أهل الكبائر بل جنعلهم يف 
فَجزاؤه جهنم خالِداً ": جتاوز اهللا تعاىل عنهم يف أصحاب اجلنة، كما جاء يف اخلرب يف تفسري قوله تعاىل

من وعده اللّه تعاىل على : ، أي إن جازاه، وكما روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم93: النساء"ِفيها
مل عقاباً فهو فيه باخليار إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، عمل ثواباً فهو منجزه له ومن وعده على ع

يغفر مل يشاء الذنب العظيم ويعذّب من يشاء على الذنب الصغري، : وكما قال ابن عباس رضي اللّه عنه
م جيد ، فل48: النساء"إنَّ اللّه ال يغِفر أنْ يشرك بِه ويغِفر ما دونَ ذلك ِملن يشاُء": وقد قال اهللا تعاىل

للمغفرة ذنباً غري الشرك وترك املسلمني مع سائر الذنوب يف مشيئته فقد حيتج حمتج باخلرب املأثور يف ترك 
قبول توبة املبتدع إن اللّه تعاىل احتجر التوبة على كل صاحب بدعة فهذا خمصوص ملن مل يتب ممن حكم 

 قبول التوبة عمن تاب إمنا أخرب عن حكم اللّه عليه بدرك الشقاء، أال ترى أنه مل يقل إن اللّه تعاىل احتجر
إن القاتل إذا كان قد سبق له : تعاىل فيمن مل يتب بأن اللّه تعاىل حجب التوبة عنه، فهكذا نقول أيضاً

سوء اخلامتة بأنه ميوت على غري توحيد، وكذلك املبتدع إن جعل امسه يف أصحاب النار مث كان القتل 
أما مجيعاً ممنوعان من التوبة فإا حمتجرة عنهما، سورة وكذلك القول فيمن والبدعة عالمة ذلك وسببه 

حقْت عليه كلمة العذاب بسبق سوء اخلامتة فلو أنه تاب سبعني توبة مل تنقذه من النار وليست توبته 
نه من إ: إن العبد ليعمل بعمل أهل اجلنة سبعني سنة حىت يقول الناس: بأكثر من قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .أهلها وال يبقى بينه وبينها إال شرب مث يدركه الشقاء

    

مث يسبق عليه الكتاب بعمل أهل النار فيدخلها فقد دخلت التوبات يف صاحل أعماله : ويف لفظ آخر
احلسنات مث أحبطها عنه يف مجلة عمله بسبق الكتاب بالشقاء له، وأما من مل يسبق له سوء اخلامتة ووهب 

نصوح ومل يدركه الشقاء فإا مل حتتجر عنه وإن اللّه تعاىل يعفو عنه مبا وهب له من التوبة له التوبة ال
، وليس النفاق دون البدعة وال كل 106: التوبة"إما يعذِّبهم وِإما يتوب علَيِهم": كقوله تعاىل يف املنافقني

 "فَتاب علَيكُم وعفا عنكم": له تعاىلاملنافقني تاب عليهم وال مجيعهم ختم هلم به، ولعموم قو

 "ثُم تاب عليِهم ِليتوبوا": ، فهذا جممل فيمن تاب واخلرب خمصوص فيمن مل يتب، ولقوله تعاىل187:البقرة

، مث إن الناس يف 102: التوبة"عسى اللّه أن يتوب علَيِهم إنَّ اللّه غفور رحيم": ، ولقوله تعاىل118:التوبة
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تائب من الذنب مستقيم على التوبة : لتوبة على أربعة أقسام، يف كل قسم طائفة، لكل طائفة مقام، منهما
واإلنابة ال حيدث نفسه بالعود إىل معصية أيام حياته مستبدل بعمل سيئاته صاحل حسناته، فهذا هو السابق 

املروي يف مثل هذا سريوا سبق باخلريات وهذه هي التوبة النصوح ونفس هذا املطمئنة املرضية، واخلرب 
املفردون املستهترون بذكر اللّه وضع الذكر أوزارهم فوريوا القيامة خفافاً والذي يلي هذا يف القرب عبد 

عقده التوبة ونيته اإلستقامة ال يسعى يف ذنب وال يقصده وال ينجوه وال يهتم به وقد يبتلي بدخول 
م واللمم، فهذا من صفات املؤمنني يرجى له االستقامة ألنه يف اخلطايا عليه عن غري قصد منه وميتحن باهل

 "يجتِنبونَ كباِئر اإلثِْم والْفَواحِش إالَّ اللَّمم إنَّ ربك واِسع الْمغفرِة": طريقها وهو ممن قال اللّه تعاىل

وا فاِحشةَ أو ظلموا والَّذين إذا فَعلُ":  وداخل يف وصف املتقني الذين قال اللّه تعاىل فيهم32:النجم
مهفُسا وهو من املقتصدين وهذه 135: آل عمران"أن امة اليت أقسم اهللا تعاىلاآلية، ونفس هذا هي اللو 

الذنوب تدخل على النفوس من معاين صفاا وغرائز جبالا وأوائل أنساا من نبات األرض وتركيب 
هو ":  األمشاج بعضها ببعض ولذلك عقبه تعاىل بقولهاألطوار يف األرحام خلقاً بعد خلق ومن أختالط

هاِتكمطُوِن أُمةٌ يف بأَِجن متاألرِض وإذ أن ِمن شأكُمإذْ أن ِبكُم لمى عن 32: النجم"أع اآلية، فلذلك 
ا فال تزكُّو": تزكية النفس املنشأة من األرض واملركبة يف األرحام باألمشاج لالعوجاج فقال تعاىل

فُسكُمأي فهذا وصفها عن بدء إنشائها وكذلك وصف مشيج خليقته باالبتالء يف قوله32: النجم"أن  :

، شوح هذا يطول وخيرج إىل 2: اإلنسان"إنا خلقْنا اإلنسان ِمن نطْفَِة أمشاٍج نبتليِه فجعلْناه مسيعاً بصرياً"
  .علم تركيبات النفوس وجمبول فطرا

    

ويف مثل هذا العبد معىن اخلرب الذي جاء املؤمن : ه يف بعض األبواب من هذا الكتابوقد ذكرنا أصول
مفنت تواب واملؤمن كالسنبلة تفيء أحياناً ومتيل أحياناً فإزراء هذا العبد على نفسه ومقته هلا عن معرفته 

بر اخلطاب يف ا وترك نظره إليه وسكونه إىل خري إن ظهر عليها يكون من كفارات ذنوبه ألنه من تد
، والعبد الثالث هو الذي يقرب من هذا 32: النجم"فال تزكُّوا أنفُسكُم هو أعلم ِبمِن اتقى": قوله تعاىل

الثاين يف احلال عبد يذنب مث يتوب مث يعود إىل الذنب مث حيزن عليه بقصد له وسعي فيه وإيثاره إياه على 
نفسه باالستقامة وحيب منازل التوابني ويرتاح قلبه إىل مقامات الطاعة، إال أنه يسوف بالتوبة وحيدث 

الصديقني ومل يأن حينه وال ظهر مقامه ألن اهلوى حيركه والعادة جتذبه والغفلة تغمره إال أنه يتوب خالل 
الذنوب ويعاود لتقدم املعتاد فتوبة هذا فوت من وقت إىل وقت ومثله ترجى له االستقامة حملاسن عمله 

ها لسالف سيئته وقد خياف عليه االنقالب ملداومة خطئه ونفس هذا هي املسولة وهو ممن خلط وتكفري
عمالً صاحلاً وآخر سيئاً عسى اللّه أن يتوب عليه فيستقيم فيلحق بالسابقني فهذا بني حالني، بني أن يغلب 
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رب له كلّ كسر ويغىن له عليه وصف النفس فيحق عليه ما سبق من القول وبني أن ينظر إليه مواله نظرة جت
كل فقر فيتداركه مبنة سابقة فتلحقه مبنازل املقربني ألنه قد سلك طريقهم بفضله ورمحته ونيته اآلخرة، 
والعبد الرابع أسوأ العبيد حاالً وأعظمهم على نفسه وباالً وأقلهم من اهللا نواالً عبد يذنب مث يتبع الذنب 

 وحيدث نفسه به مىت قدر عليه وال ينوي توبة وال يعقد استقامة وال مثله أو أعظم منه ويقيم على اإلصرار
يرجو وعداً حبسن ظنه وال خياف وعيداً لتمكّن أمنه، فهذا هو حقيقة اإلصرار ومقام بني العتو 

هلك املصرون قدماً إىل النار ونفس هذا هي األمارة وروحه أبداً من : واالستكبار، ويف مثل هذا جاء اخلرب
 فرارة وخياف على مثله سوء اخلامتة ألنه يف مقدماا وسالك طريقتها وال يبعد منه سوء القضاء اخلري

ودرك الشقاء وملثل هذا قيل من سوف اللّه تعاىل بالتوبة أكذبه وأن اللعنة خروج من ذنب إىل أعظم منه، 
 "مرجونَ ألمِر اللّه":  تعاىلوهذه الطائفة يف عموم املسلمني، وهم يف مشيئة اللّه من الفاسقني، كما قال

 أي مؤخرون حلكمه إما يعذم باإلصرار وإما يتوب عليهم مبا سبق من حسن االختيار نعوذ 106:التوبة
  .باللّه تعاىل من عذابه ونسأله نعيماً من ثوابه، وهذا آخر كتاب التوبة

  شرح مقام الصبر

  ووصف الصابرين وهو الثاني من مقامات اليقين 

    

وجعلْناهم ": د جعل اهللا عز وجلّ الصابرين أئمة املتقني ومتّم كلمته احلسىن عليهم يف الدين فقال تعاىلق
وتمت كلمت ربك الْحسىن على بين إسرائيل ":  ملا صربوا، وقال تعاىل73: األنبياء"أِئمةً يهدونَ بأمِرنا

إن يف الصرب على ما تكره خرياً : هللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال رسول ا137: األعراف"ِبما صبروا
إنكم ال تدركون ما حتبون إال بصربكم على ما تكرهون، وقال بعض : كثرياً، وقال املسيح عليه السالم

الصرب نصف : ماذا جعل اللّه تعاىل من الشقاء والفضل يف التقى والصرب، وقال ابن مسعود: الصحابة
 كرم اهللا وجهه الصرب ركناً من أركان اإلميان وقرنه باجلهاد والعدل واإليقان اإلميان، وقد جعل علي

: بين اإلسالم على أربع دعائم، على اليقني، والصرب، واجلهاد، والعدل، وقال علي كرم اهللا وجهه: فقال

رفع رسول الصرب من اإلميان مبرتلة الرأس من اجلسد ال جسد ملن ال رأس له وال إميان ملن ال صرب له، و
وجعلْنا ِمنهم أِئمةً يهدونَ ": الصرب يف العلو والفضل إىل مقام اليقني وقرنه به، وكذلك قال تعاىل: اللّه

إن من أويت نصيبه منهما مل يسأل : ، وأخرب النيب للّه24: السجدة"بأمِرنا ِلما صبروا وكانوا بآياِتنا يوِقنونَ
إن الصرب كمال العمل واألجر، فقال يف حديث يرويه شهر بن حوشب : سالمما فاته، وأخرب عليه ال
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من أقلّ ما أوتيتم اليقني وعزمية الصرب : األشعري عن أيب أمامة الباهلي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ليه ومن أعطى حظه منهما مل يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار وألن تصربوا على مثل ما أنتم ع

أحب إيلّ من أن يوافيين كل امرئ منكم مبثل عمل مجيعكم، ولكين أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدي 
فينكر بعضكم بعضاً وينكركم أهل السماء عند ذلك، فمن صرب واحتسب ظفر بكمال ثوابه،، مث قرأ ما 

  .عملونعندكم ينفد وما عند اللّه باق وليجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا ي

    

سئل رسول اللّه عن اإلميان فقال الصرب والسماحة، وقد قال اللّه : ويف حديث ابن املنكدر عن جابر قال
ِإنما ": ، وقال عز وجل54ّ: القصص"أُولئك يؤتونَ أجرهم مرتيِن ِبما صبروا": تعاىل وهو أصدق القائلني

 فضاعف أجر الصابرين على كلّ عمل مث رفع جزاء 10: الزمر" ِحساٍبيوفَّى الصاِبرون أجرَهم ِبغيِر
الصرب فوق كلّ جزاء فجعله بال اية وال حد فدلّ ذلك أنه أفضل املقامات ومجع للصابرين ثالثاً فرقها 

على مجل أهل العبادات، الصالة، والرمحة، واهلدى بعد البشارة يف اآلخرة والعقىب، وكان عمر رضي اللّه 
نعم العدالن ونعمت العالوة للصابرين، يعين بالعدلني الصالة والرمحة وبالعالوة اهلدى، : نه يقولع

والعالوة ما يعلى به فوق احلملني على البعري فيكون كعدل ثالث، وقد أخرب اللّه تعاىل أنه مع الصابرين، 
 "صِبروا إنَّ اللّه مع الصاِبرينوا": ومن كان اللّه تعاىل معه غلب، كما أن من كان معه عال، فقال تعاىل

 واشترط الصرب إلمداده 35: حممد"وأنتم األعلونَ واللّه معكُم": ، كما قال اللّه عز وجل46ّ:األنفال
بلى إنّ تصِبروا وتتقوا ويأْتونكُم من فَوِرِهم هذا يمِددكُم ربكُم ": جبنده ولنصرة تأييده بقوله تعاىل

ِبخمنيوسسِة آالِف من املالئكِة مالصرب تصديق الصدق وأفضل : ، وكان سهل يقول125: آل عمران"م
استِعنوا ِباللّه ": منازل الطاعة الصرب على املعصية مث الصرب على الطاعة، وقال يف معىن قوله عز وجلّ

مل ميدح اللّه : وا على أدب اللّه،وقال أي استعينوا باللّه على أمر اللّه، وأصرب128: األعراف"واصِبروا
الصاحلون يف املؤمنني قليل، : تعاىل أحداً إال من صرب للبالء والشدة فبذلك يثين عليه، وكان يقول

والصادقون يف الصاحلني قليل، والصابرون يف الصادقني قليل، فجعل الصرب خاصية الصدق وجعل 
 وهو أصدق القائلني، قد رفع الصابرين على الصادقني يف الصابرين خصوص الصادقني، وكذلك اللّه تعاىل

ترتيب املقامات، فجعل الصرب مقاماً يف الصدق إن كانت األوصاف املنسوقة نعتاً واحداً للمسلمني، 
وكانت الواو للمدح وإن كانت مقامات فالواو للترتيب، فقد جعل اللّه الصابرين فوق الصادقني والقانتني 

 اآلية، ويف حديث 35:: األحزاب"إنَّ الْمسلِمني والْمسِلماِت والْمؤمنني والْمؤِمناِت": أعين يف قوله تعاىل
: ما دخل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على األنصار قال: عطاء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما

نشكر : المة إميانكم؟ قالوما ع: نعم يا رسول اللّه قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا فقال عمر رضي اهللا عنه
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ورب الكعبة، والصرب ينقسم على عملني، : مؤمنون: يف الرخاء ونصرب على البالء ونرضى القضاء فقال
أحدمها ال صالح للدين إال به، والثاين هو أصل فساد الدين، مث يتنوع الصرب فيكون صابراً على الذي فيه 

  .ذي فيه فساد الدبن فيحسن به يقينهصالح الدين فيكمل به إميانه ويكون صابراً عن ال

    

أنه ملا دخل البصرة واستاقم له األمر دخل جامعها فجعل : روينا يف معىن هذا عن علي رضي اللّه عنه
خيرج القصاص ويقول القصص بدعة،فانتهى إىل حلقة شاب يتكلم على مجاعة فأستمع إليه فأعجبه 

ت منهما تركتك تتكلم على الناس وإال أخرجتك كما يا فىت أسألك عن شيئني فإن خرج: كالمه فقال
صالحه : أخربين ما صالح الدين وما فساده؟ قال: سل يا أمري املؤمنني فقال: أخرجت أصحابك، فقال
إن هذا الشاب هو : صدقت تكلم فمثلك يصلح أن يتكلم على الناس، يقال: الورع وفساده الطمع قال

ة احلسن بن يسار موىل األنصار البصري، وكان ميمون بن مهران إمامنا يف هذا العلم وهو إمام األئم
دروة اإلميان الصرب : اإلميان والتصديق واملعرفة والصرب واحد، وقال أبو الدرداء رضي اللّه عنه: يقول

للحكم والرضا بالقدر، وأعلم أن الورع أول الزهد وهو أول باب من أبواب اآلخرة والطمع أول الرغبة، 
بري من أبواب الدنيا، وهو استشعار الطمع من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وهو باب ك

أول معصية عصى اللّه تعاىل ا الطمع،وهو أن آدم عليه السالم طمع يف اخللود فأكل من الشجرة : ويقال
سم املعصية لرما اليت ى عنها وإبليس طمع يف إخراج آدم عليه السالم من اجلنة فوسوس إليه فاتفقا يف إ

تعاىل بالطمع، مث افترقا يف املطموع فيه ويف احلكم، فتدورك آدم عليه السالم حبسن سابقته من اهللا تعاىل 
وهلك إبليس مبا سبق عليه من الشقوة والطمع هو تصديق الظن، ولذلك وصف اهللا تعاىل به عدوه يف 

، والظن ضد اليقني وال يغين من احلق شيئاً، وقال 20:سبأ "ولقد صدق علَيِهم إبليس ظَنه": قوله تعاىل
، فمن صرب عن الطمع 32: اجلاثية"إنْ نظُن إالّ ظنا وما نحن ِيمستيِقنني": اهللا تعاىل يف وصف املشركني

يف اخللق أخرجه الصرب إىل الورع ومن صرب عن الورع يف الدين أدخله الصرب يف الزهد ومن طمع يف 
ق الظن الكاذب أدخله الطمع يف حب الدنيا، ومن استشعر حب الدنيا أخرجه حبها من حقيقة تصدي
  .الدين

ما كنا نعد إميان من مل يؤذ فيحتمل األذى ويصرب عليه إمياناً وقد فعل اللّه تعاىل : وقد قال بعض العلماء
 ملن أراد فتنته وبالءه من الناس، فصار ذلك باملؤمنني اختباراً وأخرب أن ذلك ليس منه عذاباً وإمنا هو فتنة

وِمن الناِس من يقُولُ آمنا ِباللّه ": ذلك فتنة عليهم وابتالء هلم وصار رمحة للمؤذي وخرياً يف قوله تعاىل
اىل  له، يعين فتنة الناس به كعذاب اللّه تع10: العنكبوت"فإذا أُوِذي يف اللّه جعل ِفتنةَ الناِس كعذاِب اللّه

وأَما إذا ما ابتاله فَقدر عليِه ِرزقَه ": يعين إياه أي ليس ذلك عذاباً مين إمنا هو رمحة باطنة فهو كقوله تعاىل
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 أي مل أهنك بالفقر كما مل أكرم اآلخر باإلكرام 17-16: سورة الفجر"كَالّ" "فيقُول ربي أهاِنِن
اصِبر على ما ": يه وسلم بالصرب الذي أمره به فقال تعاىلوالتنعيم وعلى معىن هذا خاطب نبيه صلى اهللا عل

  . فساله به وفضله عليه17: ص"يقُولونَ واذْكُر عبدنا داود

يؤتى بأشكر أهل األرض فيجزيه اللّه تعاىل جزاء الشاكرين ويؤتى بأصرب أهل األرض : وقد روينا يف خرب
كما أنعمت : نعم يا رب فيقول اهللا تعاىل: يقولأترضى أن جنزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ ف: فيقال له

عليه فشكر وابتليتك فصربت ألضعفن لك األجر عليه فيعطي أضعاف جزاء الشاكرين، وكتب ابن أيب 
إن أحق من عرف حق اّهللا فيما أخذ منه من عظم حق اللّه تعاىل : جنيح يعزي بعض اخللفاء فقال يف كتابه

اضي قبلك هو الباقي لك والباقي بعدك هو املأجور فيك، واعلم أن أجر عنده فيما أبقى، واعلم أن امل
ما من عبد إال يعطى : الصابرين فيما يصابون فيه أعظم من النعمة عليهم فيما يعافون به، ويف األخبار

ة أجره حبساب وحد إال الصابرين فإم جيازفون جمازفة بغري ميزان وال حد، وجاء يف اخلرب أن أبواب اجلن
مصراعان يأيت عليها زحام كثري إال باب الصرب فإنه مصراع واحد ال يدخل منه إال الصابرون أهل البالء 

  .يف الدنيا، واحد بعد واحد

    

، وقال تعاىل يف جزاء 41:  الصافات"أولِئك لَهم ِرزق معلُوم": وقد قال اللّه تعاىل يف جزاء املخلصني
يغرف هلم غرفاً، املعىن : ، قيل يف التفسري10: الزمر" الصاِبرون أجرهم ِبغيِر ِحساٍبِإنما يوفَّى"الصابرين 

يف ذلك أن الصرب أشق شيء على النفس وأكرهه وأمره على الطبع وأصعبه فيه األمل والكظم عند الذل 
 واحتمال األذى واحللم ومنه التواضع والكتم وفيه األدب وحسن اخللق وبه يكون كف األذى عن اخللق

من اخللق، وهذه من عزائم األمور اليت يضيق منها أكثر الصدور وفيه إكراه النفوس ومحلها على الشدة 
والبؤس، وقد جاء أفضل األعمال ما أكرهت عليه النفوس، وألجل ذلك اشترط اهللا تعاىل على املّتقني 

واهم وأكمل به وصفهم وأعمال برهم والصادقني الصرب يف الشدائد واملكاره وحقق بالصرب صدقهم وتق
 "والصاِبرين يف الْبأْساِء والضراِء وحني الْباِس أُولئك الَّذين صدقُوا وأُولئك هم الْمتقُون": فقال تعاىل

، فمعىن الصرب حبس النفس عن السعي يف هواها وحبسها أيضاً عن جماهدا ملرضاة موالها 177:البقرة
ااهدة على قدر ما يبتلي به العبد ألن ااهدة على قدر البالء واحلبس عن حنو الشرود مبثل ما يوجب 

وحبسها على دوام الطاعة وصربها عن شره الطبع الذي يظهر سوء األدب بني يدي الرب سبحانه وتعاىل 
 األهواء من الصرب عن تفاوت: وصربها على حسن األدب يف املعاملة، مث يتفرع الصرب إىل معاٍن شىت

والصرب على الثبات يف خدمة املوىل فمن ذلك ما توجب ااهدة صرف اهلمة عنه وتطهري القلب منه من 
خطرات اهلوى ونزعات األعداء وتزيني الدنيا، ومن اآلفات ما يوجب الصرب كف اجلوارح عنها وحبس 
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عاملة اللسان والقلب واجلسم، النفس عن املشي فيها، ومن الصرب حبس النفس على احلق وعكوفها عليه مب
وبذلك؛ وصف اهللا تعاىل املؤمنني الذين يعملون الصاحلات واشترط لصالح أعماهلم الصرب وأخرب أن 

الناس كلهم يف خسران إال من كان من أهل احلق والصرب وعظم الصرب فأفرده بإعادة التواصي به، ومن 
وصربها على القناعة وعلى صنع الرازق، ومن الصرب حبس النفس على عبادة اخلالق سبحانه وتعاىل، 

 "إنَّ اللّه يأْمر ِبالْعدِل واإلحساِن": الصرب كف األذى عن اخللق، وهو مقام العادلني يدخل يف قوله تعاىل

واإلحسان، ومن الصرب : ، مث احتمال األذى عن اخللق وهو مقام احملسنني يدخل يف قوله90:النحل
اء أهل احلقوق حقوقهم األقرب فاألقرب وهذا مقام املنفقني يدخل يف قوله الصرب على اإلنفاق وإعط

 ومنه 90: النحل"وإيتاء ِذي الْقُرىب وينهى عِن الْفحشاِء والْمنكَِر والْبغي يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرون": تعاىل
ر وهو ما أنكره العلماد، والصرب الصرب على الفحشاء وهو األمر الفاحش يف العلم واإلميان والصر عن املنك

عن البغي وهو التطاول والغلو وجماوزة احلد بالكرب واإلسراف يف أمور الدنيا، فهذه اآلية كلها جامعة 
ملعىن الصرب وهي قطب القرآن، ثالث منها وهي األول الصرب على العدل واإلحسان واإلعطاء، وثالث 

  .منها الصرب عن الفحشاء واملنكر والبغي

أمجع آية يف كتاب اهللا عز وجلّ ألمر وي هذه االية، وقال اللّه : كان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقولو
 الذين صربوا فما أنعم أجرهم حىت وصفهم بالصرب وما 136: آل عمران"وِنِعم أَجر الْعاِملني": تعاىل

لم، ومعه وبعده، حيتاج يف أول أكرم رزقهم ووصفهم حىت مدحهم بالصرب، والصرب حيتاج إليه قبل الع
: العمل أن يصرب على تصحيح النية وعزم العقود والوفاء ا حىت تصح األعمال ألن النيب عليه السالم قال

 "وما أُِمروا إالَّ ِليعبدوا اللّه مخِلصني له الدين": إمنا األعمال بالنيات ولكلّ امرئ ما نوى، وقال اهللا تعاىل

إالَّ الَّذين صبروا ": حقيقة النية اإلخالص وألن اللّه تعاىل قدم الصرب على العمل فقال تعاىل، و5:البينة
كَبري ةٌ وأجرِفرغم ملَه اِت أُولئكاِلحِملُوا الصالتأين يف العمل حىت يتم ويعمل : ، والصرب11: هود"وع

 الذين صربوا، والصرب بعد العمل هو الصرب على كتمه 136: آل عمران"وِنعم أجر الْعاِملني": لقوله تعاىل
وترك التظاهر به والنظر إليه ليخلص من السمعة والعجب فيكمل ثوابه كما خلص من الرياء، كما قال 

     33: حممد"أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسولَ وال تبِطلوا أعمالَكُم": اللّه تعاىل

، وقال بعض السلف ال يتم 264: البقرة"لُوا صدقاِتكُم ِبالْمن واألذىال تبِط": وقال تعاىل يف مثله
تعجيله، وتصغريه، وكتمه، ومن الصرب حبس النفس عن املكافأة والصرب على األذى : املعروف إال بثالث

 "يتوكَّل الْمتوكِّلُونَولنصِبرنَّ على ما آذَيتمونا وعلى اللّه فلْ": توكالً على املوىل عز وجلّ، ومنه قوله تعاىل

ال يثبت للعبد مقام يف التوكل حىت يؤذى :  وهذا صرب اخلصوص ومنه قال بعض أهل املعرفة12:إبراهيم
 "ودع أزاهم وتوكَّلْ على اللّه": ويصرب على األذى، وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف قوله عز وجلّ
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 وهذا هو أول 10-9: املزمل"واصرب على ما يقُولونَ" "وكيالًفاتِخذْه ": ، ويف قوله تعاىل48:األحزاب
: هو الصرب على األحكام وهو صرب أهل البالء األمثل فاألمثل باألنبياء لقوله:الرضا، واملقام الثاين من الرضا

، 7: املدثر"اصِبروِلربك فَ": حنن معاشر األنبياء أشد الناس بالء مث األمثل فاألمثل، ولقوله تعاىل يف امل
مث فسره يف الكالم املفسر، وأصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا، ومن الصرب حبس النفس على التقوى، 

والتقوى اسم جامع لكلّ خري، فالصرب معىن داخل يف كل بر فإذا مجعهما العبد فهو من احملسنني وما على 
 90: يوسف"ِق ويصِبر فإنَّ اللّه ال يضيع أجر الْمحسننيإنه من يت": احملسنني من سبيل، ومنه قوله تعاىل

لَتبلونَّ يف أمواِلكُم وأنفُِسكُم ولَتسمعن ِمن الَّذين أُوتوا الكتاب ِمن قبلكم ومن الَّذين ": وقال تعاىل
 أي إن تصربوا على 186: آل عمران"أشركوا أذى كثرياً وإن تصِبروا وتتقُوا فإنَّ ذلك ِمن عزم اُألموِر

وِإنْ عاقَبتم ": األذى عن املكافأة وتتقوا عند االبتالء واملكاره وال جتاوزوا فإنه أفضل كما قال تعاىل
ابرينللص رخي ولَه متربص لَِئنبِه و متوِقتوا ِبِمثْل ما عاِقبوقوله تعاىل126: النحل"فَع ، :"تصان ِد وملنعر ب

ولَمن صرب وغَفر إنَّ ذلك لَِمن عزِم ":  مث قال عز وجل41ّ: الشورى"ظُلمه فأُولئك ما عليِهم من سبيٍل
فاألول أعين املكافأة واالنتصار باحلق من العدل والعدل حسن، والثاين أعين : ، قال43: الشورى"اُألموِر

الَّذين يستِمعون الْقَول فَيتِبعونَ أحسنه ": جماز قوله تعاىلالعفو والصرب من الفضل وهو اإلحسان وهذا 
، فاستماع القول هو العدل والعدل حسن 18: الزمر"أُولئك الَّذين هداهم اللّه وأُولئك هم أولُوا األلْباِب

الذين ال هم : وهو االنتصار والعفو أحسن وفيه املدح باهلدى والعقل، وهذا هو مقام املخبتني قيل
يظلمون وإذا ظلموا مل ينتصروا فاملدح بالوصف ألهل هذا املقام هو اإلخبات وهو اخلشوع والطمأنينة 

وإنَّ ": حبسن اجلزاء من اللّه سبحانه وتعاىل يف اآلخرة لقرب اللقاء وسرعة فناء الدنيا أمدح كما قال تعاىل
، والتقوى والصرب معينان أحدمها منوط باآلخر ال يتم 85:ر احلج"الساعة آلِتيةٌ فاصفَِح الصفْح الْجميلَ

كل واحد منهما إال بصاحبه فمن كانت التقوى مقامه كان الصرب حاله فصار الصرب أفضل األحوال من 
حيث كان التقوى أعلى املقامات إذ األتقى هو األكرم عند اللّه تعاىل، واألكرم على اللّه تعاىل هو 

 "واصِبر وما صبرك إالَّ ِباللّه": ه تعاىل الصرب بأن أضافه إليه بعد األمر به فقالاألفضل، وقد شرف اللّ

 وإن كان كل شيء به وكل عمل صاحل له وال يصف 7: املدثر"وِلربِّك فاصِبر":  وقال تعاىل127:النحل
دحه ووصفه وإال بني له كذبه اهللا تعاىل عبداً وال يثين عليه حىت يبتليه فإن صرب وخرج من البالء سليماً م

  .ما أفضل األعمال قال الصرب عند االبتالء: ودعواه، وقيل لسفيان الثوري رضي اهللا عنه

    

وأي شيء أفضل من الصرب وقد ذكره اللّه تعاىل يف كتابه يف نيف وتسعني موضعاً : وقال بعض العلماء
 يطمعن طامع يف مدح اللّه له وحسن ثنائه عليه قبل وال نعلم شيئاً ذكره اللّه تعاىل هذا العدد إال الصرب فال
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أن يبتليه فيصرب له وال يطمعن أحد يف حقيقة اإلميان وحسن اليقني قبل أن ميدحه اهللا تعاىل ويثين عليه، 
ولو أظهر اللّه تعاىل على جوارحه سائر األعمال مث مل ميدحه بوصف ومل يثن عليه خبري مل يؤمن عليه سوء 

ذلك أن من أخالق اللّه تعاىل أنه إذا أحب عبداً ورضي عمله مدحه ووصفه، فمن ابتاله بكراهة اخلامتة، و
ومشقة أو وى وشهوة فصرب لذلك أو صرب عن ذلك، فإن اهللا تعاىل ميدحه ويثين عليه بكرمه وجوده 

 الزلل وخيت له فيدخل هذا العبد يف أمساء املوصوفني ويصري واحداً من املمدوحني فعندها يثبت قدمه من
مبا سبق من صاحل العمل، ومن الصرب، صرب على العوايف أن ال جيريها يف املخالفة والصرب على الغىن أن ال 

يبذله يف اهلوى، والصرب على النعمة أن ال يستعني ا على معصية، فحاجة املؤمن إىل الصرب يف هذه املعاين 
إن :  على املكاره والفقر وعلى الشدائد والضر، ويقالومطالبته بالصرب عليها كحاجته ومطالبته بالصرب

الصرب على العافية : البالء والفقر يصرب عليهما املؤمن والعوايف ال يصرب فيها إال صديق، وكان سهل يقول
ملا فتحت الدنيا فنالوا من العيش : أشد من الصرب على البالء، وكذلك قالت الصحابة رضي اللّه عنهم

نا بفتنة الضراء فصربنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصرب فعظموا االختبار بالسراء وهو ما سر واتسعوا ابتلي
على االختبار بالضراء وهو ما ضر.  

 فمدحهم بوصف واحد يف احلالني 134: آل عمران"الَّذين ينِفقُونَ يف السراِء والضراِء": وقد قال تعاىل
يا أيها الَّذين ": خاوة نفوسهم وحقيقة زهدهم، ومن هذا املعىن قول اللّه تعاىلاملختلفني حلسن يقينهم وس

 ألن فيهما ما يسر ويشغل عن الذكر، 9: املنافقون"آِمنوا ال تلِْهكُم أموالُكُم وال أوالدكُم عن ِذكِْر اللّه
 ألن يف األواج 14: التغابن"كُم فاحذَروهمإنَّ ِمن أَزواِجكُم وأَوالِدكُم عدوا لَ": مث قال عز وجلّ

واألوالد ما يفرح به فيوافق فيه اهلوى وخيالف بوجودمها املوىل فصار ا عدوين يف العقىب ملا يؤول إليه من 
شأما، ومن هذا اخلرب الذي روى عن النيب ملا نظر إىل ابنه احلسن يتعثر يف قميصه فرتل عن املنرب 

 أي ملا رأيت ابين هذا مل أملك 15: التغابن"إنما أموالُكُم وأوالدكُم ِفتنةٌ":  اللّهواحتضنه مث قال صدق
الولد حمزنة مبخلة جمبنة، : نفسي أن أخذته، ففي هذا عربة ألويل األبصار، وروي عنه يف احلديث أيضاً

 صرب على السراء فهذه مصادر احلزن والبخل واجلنب أي حيمل حب األوالد واألموال على ذلك، فمن
وهي العوايف والغىن واألوالد وغري ذلك وأخذ األشياء من حقّها ووضعها يف حقّها فهو من الصابرين 

 وضر الشاكرين ال يزيد عليه أهل البالء والفقر إال حبقيقة الرضا والشكر، وقد مجع اللّه تعاىل بني ما سر
الَّذين ينِفقُونَ يف " "أُِعدت ِللْمتقني": قال تعاىلوجعلهما من وصف املتقني ومدحهم باإلحسان معهما ف

سننيحالْم ِحباِس واللّه يِن النَع ظ والْعافنيالْغي اء والْكاِظمنيراء والضر134-133: آل عمران"الس ،
: جلميل قيلومن الصرب كتمان املصائب واألوجاع وترك االستراحة إىل الشكوى ما فذلك هو الصرب ا

  .هو الذي ال شكوى فيه وال إظهار
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صرب على أداء الفرائض للّه : الصرب يف القرآن على ثالثة أوجه: وروينا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
تعاىل، وصرب عن حمارم اللّه تعاىل، وصرب يف املصيبة عند الصدمة األوىل، فمن صرب على أداء فرائض اللّه 

رجة، ومن صرب على حمارم اللّه تعاىل فله ستمائة درجة، ومن صرب يف املصيبة عند تعاىل فله ثالمثائة د
الصدمة األوىل فله تسعمائة درجة، وهذا حيتاج إىل تفسري، ومل يفضل ابن عباس الصرب على املصيبة ألنه 

لى أفضل من الصرب عن احملارم وعلى الفرائض بل ألن الصرب على ذينك من أحوال املسلمني والصرب ع
املصيبة من مقامات اليقني وإمنا فضل املقام يف اليقني على مقام اإلسالم ومن ذلك ما روي من دعاء النيب 

أسألك من اليقني ما ون به علي مصائب الدنيا، فأحسن الناس صرباً عند املصائب : صلى اهللا عليه وسلم
ناً، ومثل هذا اخلرب الذي رويناه عن سلمة أكثرهم يقيناً وأكثر الناس جزعاً وسخطاً يف املصائب أقلّهم يقي

من ترك املراء وهو حمق بين له بيت يف : بن وردان عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أعلى اجلنة، ومن ترك املراء وهو مبطل بين له يف وسط اجلنة، ومن ترك الكذب بين له يف ربض اجلنة، فقد 

راء مبطالً أفرض وأوجب فينبغي أن يكون أفضل، ولكن املعىن فيه أن علمت أن ترك الكذب وترك امل
الكذب واملراء بالباطل يتركه املسلمون، فأما املراء والعبد حمق صادق مث ال مياري زهداً يف التظاهر ورغبة 
يف الصمت والسالمة فال يصرب على هذا إال املوقنون وهم خصوص املؤمنني، فمقامه من اليقني، والزهد 

وإيثار اخلمول والصمت على الكالم والشهوة به أفضل وهو من اليقني فصار هذا املؤمن مبقامه أفضل من 
عموم املؤمنني الذين يتركون الكذب واملماراة وإن كانا أفرض وأوجب فهذا بيان ذلك معناه، ومن الصرب 

لصدقات فإن كتمه من األدب إخفاء أعمال الرب ومنع النفس الفكاهة والتمتع بذكرها وإخفاء املعروف وا
مع السالمة يف اإلعالن وبرء الساحة يف اإلخبار ولكن إخفاؤه أفضل وأزكى وأحب إىل اللّه تعاىل بل هي 

من كنوز الرب أعين هذه الثالثة إخفاء األوجاع واملصائب والصدقة أي من الذخائر النفيسة عند تبارك 
رب على بالء اللّه تعاىل يف طوارق الفاقات، وهذا حال وتعاىل، ومن الصرب صون الفقر وإخفاؤه، والص

الصرب على اللّه تعاىل باالسة له واإلصغاء إليه وعكوف اهلم وقوة : الزاهدين الراضني وأفضل الصرب
الوجد به، وهذا خصوص للمقربني أو حياًء منه أو حبا له أو تسليماً أو تفويضاً إليه وهو السكون حتت 

ر وشهودها من األنعام، ومن حسن تدبري األقسام يف شهود املسألة واحلكمة فيها والقصد جريان األقدا
واصِبر ِلحكِْم ربك ": ، ويف قوله تعاىل7: املدثر"وِلربك فاصِبر": باالبتالء ا وهو داخل يف قوله تعاىل

أصبحت وما يل :  عنه وغريه من األئمة وقال عمر بن عبد العزيز رضي اللّه48: الطور"فإنك بأعيِننا
من عالمة اليقني تسليم القضاء حبسن : سرور إال يف مواضع القدر، وروي أيضاً إال انتظار القضاء، ويقال

إن اهللا تعاىل حيب كل : الصرب والرضا، وهو مقام العارفني، وقال سهل يف تأويل قول علي رضي اللّه عنه
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ريان األحكام يعين من غري كراهة، وال اعتراض، فأما اشتراط الصرب هو الساكن حتت ج: عبد نومة قال
إمنا الصرب عند الصدمة األوىل فألنه : يف املصيبة عند الصدمة األوىل يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ا إن كلّ شيء يبدو صغرياً مث يكرب إال املصيبة، فإا تبدو كبرية مث تصغر، فاشترط لعظم الثواب هل: يقال
عند أول كربها قبل صغرها وهي يف صدمة القلب أول ما يبغته الشيء، فينظر إىل نظر اللّه تعاىل فيستحي 

فإنك بأعيننا وهذا مقام املتوكلني على اللّه تعاىل، والصرب أيضاً عن إظهار : فيحسن الصرب كما قال
عامالت، وهو من معىن الكرامات وعن اإلخبار بكشف القدرة واآليات داخل يف حسن األدب من امل

احلياء من اللّه تعاىل، وهذا طريق احملبني للّه تعاىل وهو حقيقة الزهد، ومن فضائل الصرب حبس النفس عن 
  .حب املدح واحلمد والرياسة

    

الصرب يف ثالث، الصرب يف تزكية النفس، : وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حديثاً مقطوعاً
املصيبة، والصرب على الرضا بقضاء اللّه تعاىل على خريه وشره، ومن الصرب حبس والصرب عن شكوى 

النفس عن اخلمول والتواضع والذلة إيثاراً لآلخرة على الدنيا وهرباً إىل اللّه تعاىل وحتققاً بوصف العبودية 
فال خيرجك قلة الصربعن وترك املنازعة والتشبه مبعاين أوصاف الربوبية تسليماً لإلهلية واستسالماً لألحدية 

ذلك إىل الطلب بشيء منه فتزل قدم بعد ثبوا نعوذ باللّه من ذلك، ومن الصرب صرب على العيال يف 
الكسب هلم واإلنفاق عليهم واالحتمال لألذى منهم، فإن يف العيال طرقات إىل اللّه تعاىل أدناها اإلهتمام 

يه فيهم، وأوسطها اإلنفاق وحبس اإلنفاق وحبس النفس م، وأعالها الرضا عن اللّه تعاىل والتوكل عل
قلة الصرب عما حيبون، أو قلة الصرب على ما يكرهون، : عليهم، واعلم أن أكثر معاصي العباد يف شيئني

وعسى أنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكٌم ": وقد قرن اللّه تعاىل الكراهة باخلري واحملبة بالشر يف قوله تعاىل
 لَكُم رو شهئاً ويوا شِحبل اإلخالص، 216: البقرة"وعسى أنْ تله فريضة مبثل أوالصرب وهو أو وحد 

والصرب أيضاً حيلة من ال حيلة له ألن األمر إذا كان بيد غريك مل يكن إال الصرب عليه وألن الشيء إذا 
 الصرب عليه وإال انقطع ذلك القليل، وأصل قلة كان ال يأتيك إال قليالً قليالً وأنت حمتاج إليه مل يكن إال

الصرب ضعف اليقني حبسن جزاء من صربت له ألنه لو قوي يقينه كان األجل من الوعد عاجالً إذا كان 
الواعد صادقاً فيحسن صربه لقوة الثقة بالعطاء وال يصرب العبد إال بأحد معنيني مشاهدة العوض وهو 

مقام أصحاب اليمني أو النظر إىل املعوض وهو حال املوقنني ومقام املقربني، أدنامها، وهذا حال املؤمنني و
فمن شهد العوض عين بالصرب، ومن نظر إىل املعوض محله النظر وقد جعل بعض العارفني الصرب على 

أوله ترك الشكوى قال وهذه درجة التائبني، والثانية : ثالثة معان، وإنه يف أهل مقامات ثالث، فقال
ضا باملقدور وهذه درجة الزاهدين، والثالثة احملبة ملا يصنع به مواله وهذه درجة الصادقني وقد نوع الر
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  .القدماء من السلف الصرب على ثالثة أنواع

    

الصرب على ثالثة معان صرب عن املعصية وهو أفضلها، وصرب على الطاعة، وصرب : وروينا عن احلسن وغريه
ل ما فرقناه من معاين الصرب، وجممل ذلك أن الصرب فرض وفضل يعرف يف املصائب، وهذا داخل يف مج

ذلك مبعرفة األحكام، فما كان أمراً أو إجياباً فالصرب عليه أو عنه فرض، وما كان حثاً وندباً فالصرب عليه 
 أو عنه فضل والتصرب غري الصرب وهو جماهدة النفس ومحلها على الصرب وترغيبها فيه وهو التعمل للصرب

والتصنع للصبور مبرتلة التزهد، وهو أن يعمل يف أسباب الزهد ليحصل الزهد والصرب، هو التحقق 
بالوصف وذلك هو املقام، وال خيرج العبد من الصرب كراهة النفس وال وجدان املرارة واألمل بل يكون مع 

الشكوى ونفي ذلك صابراً ألن هذا وصف البشرية ملا ينايف طبعها، ولكن يكون حاله الكظم عن 
السخط حلكم املوىل ألن عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة التوكل، وهذان من أعلى مقامات اليقني، 
 الصرب والذي خيرج عن حد الصرب ضده وهو اجلزع وجماوزة احلد وفقد مراتب اليقني ال خيرج عن حد

ة النفس على التصبر وهو من السعلم وإظهار السخط وكثرة الشكوى وظهور الذم والتربم، ومن رياض
مقام املتصربين وحال ضعفاء املريدين أن النفس األمارة إذا جنحت بك إىل فضول الشهوات أو نازعتك 

إىل مطالبة متقدم العادات أن متنعها حاجتها من كل شيء فيشغلها منع احلاجة ووجود الفاقة مما ال بد منه 
عتها حمبوا بالتصبر عن احلالل انقادت لك بالصرب عن عن طلب فضول الشهوات فإذا رضتها باملنع ومن

فضول الشهوات فتكون تاركة لشهوة بعوض عاجل من مباح وتكون صابرة عن فضول شهوة ملا منعتها 
من منال الفاقة وتاركة للهوى طمعاً يف نوال احلاجة من الغذاء وهذا من أكرب أبواب الرياضات للنفوس 

ء من املتصربين الذين مل تستجب هلم نفوسهم بالصرب والصالة ومل تنقد الطاحمات وفيه فضل األقويا
باجلوع والظماء، فأما الضعفاء من أهل الطبقة الثالثة ال من األولني أهل الصوم والصالة وال من هؤالء 

فإم ال يصربون على تصرب النفس عن احلاجة كما ال تصرب نفوسهم عن الشهوة فرياضة هؤالء لنفوسهم 
يقطعوها من كل حرام معناه من احلالل ومن كل شهوة مهلكة وصفها من شهوة مقتصدة لتسكن أن 

نفوسهم بذلك يف حبسها عن احملرمات وتنقطع شهوا عما وراء ذلك من املوبقات فبهذا تطمئن نفوس 
 يف كل الضعفاء، وقد أختلف الناس يف الصرب والشكر أيهما أفضل وليس ميكن الترجيح بني مقامني ألن

مقام طبقة متفاوتني، واحملققون من أهل املعرفة يقولون إنه ال جيتمع عبدان يف مقام بالسواء بل ال بد من 
أن يكون أحدمها أعلى بعلم أو عمل أو وجد أو مشاهدة وإن كان الصواب والقصد واألصل واحداً 

  .وأعلى التفاوت مشاهدات الوجه

قُلْ ":  ولكل وجهة هو موليها، وقال تعاىل87: النساء"ق ِمن اللّه حديثاًومن أَصد": وقد قال اللّه تعاىل
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أقصد وأقرب طريقاً، : ، قيل84: اإلسراء"كُلٌّ يعملُ على شاِكلَِتِه فَربكُم أَعلَم ِيمن هو أَهدى سبيالً
 "رهم مرتيِن ِبما صبروايؤتون أْج": وظاهر الكتاب والسنة يدالن على تفضيل الصرب لقوله تعاىل

 فالشاكر يؤتى أجره مرة فأشبه مقام الصرب مقام اخلوف وأشبه مقام الشكر مقام الرجاء، 54:القصص
، وقد اتفق أهل املعرفة على تفضيل 46: الرمحن"وِلمن خاف مقام ربِه جنتاِن": وقد قال اللّه تعاىل

قوا على فضل العلم على العمل، فالصرب حال من مقام اخلوف فقرب اخلوف على الرجاء من حيث اتف
حال الصابر يف الفضل من مقامه والشكر حال من مقام الرجاء كذلك يقرب حال الشاكر من مقامه 

من أقل ما أوتيتم اليقني وعزمية الصرب : ومن السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم يف اخلرب الذي ذكرناه من قبل
 منهما مل يبال ما فاته وذكر احلديث املتقدم فقرن الصرب باليقني الذي ال شيء أعز منه ومن أعطي حظه

إن اللّه سبحانه وتعاىل أوحى : وال أجلّ وارتفاع األعمال وعلو اليقني به، ويف مناجاة أيوب عليه السالم
 حد الصراط وال يا أيوب إين آليت على نفسي ال نشرت للصابرين ديوان توبيخ وال نظروا إىل: إليه

  .أروعهم نقص امليزان دارهم دار السالم

  بيان آخر من تفضيل الصبر 

ِإنما يوفَّى ": حال النعمة والبالء أفضل ألنه على النفس أشق لقول اللّه تعاىل: حال البالء، والشكر: الصرب
ساب ألن إمنا حتقيق للوصف ونفي ما ، فالشاكر يويف أجره حب10: الزمر"الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب

  .عداه

    

  بيان آخر من فضل الصبر 

قد رفع علي كرم اللّه وجهه الصرب على أربع مقامات اليقني وجعلها دعائمه اليت ا يستبني وجعله فيه 
على الشوق، : والصرب على أربع دعائم: فوقها فقال يف حديثه الطويل الذي وصف فيه شعب اإلميان

، والزهد، والترقب، فمن أشفق من النار رجع عن احملرمات، ومن اشتاق إىل اجلنة سال عن والشفقة
الشهوات، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات، ومن ارتقب املوت سارع إىل اخلريات، فجعل هذه 

 جعل اللّه املقامات أركان الصرب ألا توجد عنه وحتتاج إليه يف مجيعها وجعل الزهد أحد أركانه، وقد
 "إنه من يتِق ويصِبر": تعاىل الصرب حال التقوى ورفع للمتقني يف اإلكرام درجات، فقال عز وعال

، فأكرم وأتقى فوق أن يقال 13: احلجرات"إنَّ أكْرمكُم ِعند اللّه أَتقاكُم":  وقال تعاىل90:يوسف
 فمن كان أتقى كان أكرم عند اللّه سبحانه وتعاىل، كرامكم املتقون ألن أكرم وأتقى يدل على تفاوت،
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ومن كان أصرب على ما يوجب التقوى كان أتقى، وأعلم أن الصرب سبب دخول اجلنة وسبب النجاة من 
خفّت اجلنة باملكاره وحفّت النار بالشهوات فيحتاة املؤمن إىل الصرب على املكاره : النار ألنه جاء يف اخلرب
إىل الصرب عن الشهوات لينجو من النار، فأما تفصيل التفضيل فعلى ثالثة أوجه، ليدخل اجلنة وحيتاج 

أن املقامات أعلى من األحوال، وقد يكون الصرب والشكر حالني، وقد يكونان مقامني، فمن كان : أحدها
مقامه الصرب كان حاله الشكر عليه فهو أفضل ألنه صاحب مقام، ومن كان مقامه الشكر كان حاله 

املقربون :  عليه فحاله مزيد ملقامه فقد صار الصرب مزيداً للشاكر يف مقامه، الوجه الثاين من التفضيلالصرب
أعلى من أصحاب اليمني فالصابرون من املقربني أفضل من الشاكرين من أصحاب اليمني والشاكرون من 

بر من املقربني فيهما فإن كان الشاكر والصا: املقربني أفضل من الصابرين من أصحاب اليمني فإن قيل
فقد قلنا إن اثنني ال يتفقان يف مقام من كل وجه النفراد الوجه مبعاين لطائف اللطيف مبثل ما : أفضل قيل

انفردت الوجوه بلطيف الصنعة مع تشابه الصفات واستواء األدوات، فأفضلهما حينئذ أعرفهما ألنه 
  .اً ألن اليقني أعز ما أنزل اللّه تعاىلأحبهما إىل اللّه تعاىل وأقرما منه وأحسنهما يقين

  وجه آخر من بيان التفضيل 

إن الصرب عما يوجب الشكر أفضل وإن الشكر على ما يوجب الصرب أفضل، فقد خيتلف باختالف : نقول
األحوال تفسريه أن الصرب عن حظ النفس وعن التنعم والترفّه أفضل إن كان عبداً حاله النعمة فالصرب عن 

 والغىن مقام يف املعرفة وهو أفضل ألن فيه الزهد امع على تفضيله، ونقول إن الشكر على الفقر النعيم
والبالء واملصائب أفضل إن كان عبداً حاله اجلهد والبالء فالشكر عليه مقام له يف املعرفة فهو حينئذ أفضل 

  .ألن فيه الرضا املتفق على فضله

  ر وتفضيل الصبر جملة نوع آخر من االستدالل على فضل الصاب

    

الصابر العارف أفضل من الشاكر العارف ألن الصرب حال الفقر والشكر حال الغىن، فمن فضل الشكر 
على الصرب يف املعىن فكأنه قد فضل الغىن على الفقر، وليس هذا مذهب أحد من القدماء إمنا هذه طريقة 

نفوسهم من ذلك، فإن من فضل الغىن على الفقر علماء الدنيا طرقوا لنفوسهم بذلك وطرقوا اخللق إىل 
فقد فضل الرغبة على الزهد والعز على الذلّ والكرب على التواضع، ويف هذا تفضيل الراغبني واألغنياء 

وإمنا فضلنا الصرب على : على الزاهدين والفقراء، وخيرج ذلك إىل تفضيل أبناء الدنيا على أبناء اآلخرة
، ألن الصرب حال من مقامه البالء، وأهل البالء هم األمثل فاألمثل باألنبياء وألن الشكر يف اجلملة واملعىن
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الصرب أبعد من أهواء النفوس وأقرب إىل الضر والبؤس وأشد يف مكاره النفوس وأنفر لطباعها وأشد مباينة 
لسكون ملا يالئمها فإذا سكنت معه وجد عندها كان أعجز لوصفها وأعجب يف طمأنينتها فمدحت با

والطمأنينة وكانت راضية مرضية، وأيضاً فإن اّهللا تعاىل أمر بالصرب وبالغ فيه باملصابرة ووكدمها باملرابطة 
يف أحد الوجوه : ، قيل200: آل عمران"يا أَيها الَّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا": يف قوله تعاىل

 واحد مبعىن الصرب، فهذا يدل على تعظيمه للصرب وحمبته تعاىل رابطوا عليهما فهذه ثالثة أمور يف مكان
فمن وجد منه ذلك كان أشد تعظيماً لشعائر اللّه عز وجلّ، ومن عظم شعائر اللّه فهو أتقى للّه تعاىل، 

 "ى الْقُلُوِبومن يعظِّم شعاِئر اللّه فِإنها ِمن تقْو": ومن كان أتقى للّه كان أكرم على اللّه لقوله تعاىل

، والصرب أيضاً مقام أويل العزم من 13: احلجرات"إنَّ أكْرمكُم ِعند اللّه أَتقاكُم": ، مث قال تعاىل32:احلج
فاصِبر ": الرسل الذين أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقدوة م وباهى اللّه تعاىل م عبده فقال تعاىل

  . وأيضاً فإن العزائم يف الدين أوىل من الرخص35: األحقاف"ن الرسِلكَما صبر أولُو الْعزِم ِم

أميا أفضل الصرب : سئل مسلم البطني: روينا عن سفيان الثوري رضي اللّه عنه عن حبيب بن أيب ثابت قال
ِمعونَ الْقَولَ الَّذين يست": الصرب والشكر والعافية أحب إلينا، وقد قيل يف معىن قوله تعاىل: أم الشكر؟ فقال
شدائده وعزائمه ألن إباحة حالل الدنيا حسن والزهد فيه أحسن، وقد :  قيل18: الزمر"فَيتِبعونَ أَحسنه

 آل "وإنْ تصِبروا وتتقُوا فإنَّ ذَِلك ِمن عزِم اُألموِر": جعل اللّه تعاىل الصرب من العزائم يف قوله
اىل عباده يف الشكر وأفرد عز وجلّ لنفسه تعاىل الصرب فينبغي أن يكون ، وقد شرك اللّه تع186:عمران

     14: لقمان"أن اشكُر يل وِلواِلديك": املفرد للمفرد أعلى من املشترك بالعبد فقال تعاىل

من مل يشكر الناس مل يشكر اللّه عز وجلّ ومل يشرك يف الصرب من خلقه : وقال تعاىل على لسان نبيه
واصرب حلكم ربك واعلم أن الشكر داخل يف الصرب : ، وقال7: املدثر"وِلربكَ فاصِبر": اً، فقال تعاىلأحد

والصرب جامع للشكر، ألن من صرب أن ال يعصي اللّه بنعمة فقد شكرها ومن أطاع اللّه فصرب نفسه على 
ليس :  صابر أيهما أفضل؟ فقالطاعته فقد شكر نعمته، وقد سئل اجلنيد رمحه اللّه عن غين شاكر وفقري

مدح الغين للوجود وال مدح الفقري للعدم إمنا املدح يف االثنني قيامهما بشروط ما عليهما، فشرط الغين 
يصحبه فيما عليه أشياء تالئم صفته ومتتعها وتلذّها، والفقري يصحبه فيما عليه أشياء تؤمل صفته وتقبضها 

لّه تعاىل بشروط ما عليهما كان الذي آمل صفته وأزعجها أمت حاالً وتزعجها، فإذا كان االثنان قائمني ل
ممن متع صفته ونعمها، هذا نقل كالم اجلنيد رمحه اللّه تعاىل، وكان أبو العباس بن عطاء قد خالفه يف 

إن اجلنيد دعا عليه فلحقه ما أصابه من البالء منه، قتل أوالده، وإتالف ماله، وزوال عقله : ذلك فيقال
دعوة اجلنيد أصابتين، ورجع عن قوله يف تفضيل الغىن على الفقر، فصار : أربع عشرة سنة، فكان يقول

أعرفكم بنفسه أعرفكم مبا ابتاله به منها وما ابتالها به : يفضل الفقر ويشرفه، وأيضاً فقد روينا يف اخلرب
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ممن صرب على جماهدة عدوه على أنه مع منه فأعظم ما ابتالنا به حمبتنا ا وابتالها بعدواتنا، فمن أفضل 
ذلك عدو اللّه تعاىل منازع لصفات الربوبية، ومن أشد بالء ممن ابتلي بعداوتك وبتليت مبحبته وأنت يف 

ذلك تترك حمبته حملبة اللّه تعاىل وتصرب على عداوته بدوام جماهدته ملرضاة اللّه تعاىل، فهذا أعدل العدل 
ىل ذلك إال بفضل أثرة من اللّه تعاىل وحسن عنايته ودوام نظره إذ ال توفيق وال وأفضل الفضل وال سبيل إ

قوة وال صرب إال به سبحانه وتعاىل، فأما املسألة اليت سئل عنها بعض القدماء عن عبدين ابتلي أحدمها 
ا صابر ألن اللّه تعاىل أثىن على عبدين أحدمه: كالمها سواء قال: فصرب وأنعم على اآلخر فشكر، فقال

     30: ص"ِنعم الْعبد ِإنه أَواب": واآلخر شاكر بثناء واحد، فقال تعاىل يف وصف أيوب عليه السالم

، ففي قول هذا رمحه اللّه غفلة عن 30: ص"ِنعم الْعبد ِإنه أَواب": وقال يف وصف سليمان عليه السالم
م إذ عندنا بني ثناء اللّه عز وجلّ على أيوب يف الفضل على لطائف األفهام وذهاب عن حقيقة تدبر الكال

ثنائه على سليمان عليهما السالم ثالثة عشر معىن، وشركه سليمان عليه السالم بعد ذلك يف وصفني 
: آخرين وإفراد أيوب عليه السالم بفضل ثناء ثالثة عشر معىن، أول ذلك قوله عز وجلّ يف أول مدحه

"ذه كلمة مباهاة باهى بأيوب عند رسوله املصطفى عليه السالم وشرفه وفضله بقوله  فه41: ص"واذْكُر
فاصِبر كما صبر أُولُوا الْعزِم ِمن ":  يا حممد فأمره بذكره واالقتداء به كقوله تعاىل41: ص"واذْكُر": تعاىل

م قرضوا باملقاريض ونشروا هم أهل الشداء والبالء منهم أيوب عليه السال: ، قيل35: األحقاف"الرسِل
هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤالء آباء األنبياء وأفاضلهم لقوله : باملناشري وكانوا سبعني نبياً وقيل

واذْكُر ِعبادنا إبراِهيم وإسحق ويعقُوب أويل ":  ولقوله تعاىل41: مرمي"واذْكُر يف الِْكتاِب ابراِهيم": تعاىل
ة والتمكّن وأهل البصائر واليقني، مث رفع زيوب إىل مقامهم 45: ص"صاِراأليدي واألبيعين أصحاب القو 

 فأضافه إليه عز وجلّ 41: ص"عبدنا": فضمه إليهم وجعله سلوة له مث ذكره إياه وذكره به، مث قال تعاىل
رائه من أهل البالء يف إضافة ختصيص وتقريب ومل يدخل بينه وبينه الم امللك فيقول عبداً لنا فأحلقه بنظ

 وهم أهل االبتالء الذين باهى م األنبياء 45: ص"واذْكُر ِعبادنا إبراهيم وِإسحق ويعقُوب": قوله تعاىل
: وجعل من ذريام األصفياء فأضاف أيوب إليهم يف حسن الثناء، ويف لفظ التذكرة به يف الثناء مث قال

"هببنفسه لنفسه وانفرد له يف اخلطاب بوصفه وقال فأفرده3: مرمي"إذْ نادى ر  :" محأر توأن رِني الْضسم
 فوصفه مبواجهة التملق له ولطيف املناجاة وظهر له بوصفه الرمحة فاستراح إليه به 83: األنبياء"الْراِحمني

سبحانك تبت : قوهلمافناداه فشكا إليه واستغاث به فأشبه مقامه، مقام موسى ويونس عليهما السالم يف 
ال إله إال أنت، سبحانك إين كنت من الظاملني، وهذا خطاب املشاهدة ونظر : إليك، ويف قول اآلخر

املواجهة، مث وصفه باالستحابة له وأهله لكشف الضر عنه وجعل كالمه سبباً لتنفيذ قدرته ومكاناً اري 
هبنا له أهله فزاد على سليمان يف الوصف إذ كان وو: حكمته ومفتاحاً لفتح إجابته، مث قال بعد ذلك كله
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ووهبنا لداود : بني من وهب ألهله وبني من وهب له أهله فضل يف املدح ألنه قال يف وصف سليمان
سليمان فأشبه فضل أيوب يف ذلك على سليمان كفضل موسى على هارون ألنه قال عز وجلّ يف مدح 

، وكذلك 53: مرمي"وهبنا لَه ِمن رحمِتنا أخاه هارونَ نبياًو": موسى عليه السالم وتفضيله على هارون
 فوهب ملوسى أخاه كما وهب لداود ابنه وأشبه مقام 30: ص"ووهبنا ِلداود سلَيمانَ": قال يف مدح داود

: ليه السالمأيوب يف املباهاة والتذكرة به مقام داود عليه السالم ألنه قال تعاىل يف وصف داود لنبيه ع

واذْكْر عبدنا ":  وكذلك قال تعاىل يف نعت أيوب17: ص"اصِبرعلى ما يقُولُونَ واذْكُر عبدنا داود"
هإذْ نادى رب وبفقد شبه أيوب بداود وموسى عليهما السالم يف املعىن ورفعه إليهما يف 41: ص"أَي ،

السالم، فأشبه أن يكون حال أيوب على من حال املقام، ومها يف نفوسنا أفضل من سليمان عليهم 
رحمةً "سليمان، وعلم اللّه تعاىل املقدم ولكن هكذا ألقى يف قلوبنا واللّه أعلم، مث قال تعاىل بعذ ذلك كلّ 

وِذكْرى ُألويل ":  فذكر رنفسه ووصفه عند عبده تشريفاً له وتعظيماً، مث قال عز وجل43ّ: ص"ِمنا
 فجعله إماماً للعقالء وقدوة ألهل الصرب والبالء وتذكرة وسلوة من الكروب لألصفياء، 43: ص"األلْباِب

 فذكر نفسه سبحانه وتعاىل ذكراً ثانياً لعبده ووصل امسه بامسه 44: ص"ِإنا وجدناه صابِراً": مث قال تعاىل
ء اسم عبده أيوب، مث قال صابراً حباً له وقرباً منه، ألن النون واأللف يف وجدنا امسه تبارك وتعاىل، واهلا

 "ِنعم الْعبد ِإنه أَواب": فوصفه بالصرب فأظهر مكانه يف القوة وخلقه خبلقه، مث قال تعاىل يف آخر أوصافه

، فهذان أول وصف سليمان وآخره ههنا شركه يف الثناء وزاد أيوب مبا تقدم من املدح والوصف 44:ص
     الذي ال يقوم له شيء 

 عظيم من 44: ص"ِنعم الْعبد ِإنه أَواب":  إىل قوله41: ص"واذْكُر عبدنا أَيوب": من قوله عز وجلّف
الفرقان عند أهل الفهم والتبيان وجعل يف أول وصف سليمان أنه وهبه ألبيه داود عليهما السالم فصار 

 على أول وصفه 44: ص"ِنعم الْعبد إنه أَواب": حسنة من حسنات داود عليه السالم واشتمل قوله تعاىل
وأوسطه وهو آخر وصف أيوب عليه السالم، وعلى مجيع األنبياء الصالة والسالم وقد روينا يف اخلرب عن 

آخر األنبياء دخوالً  اجلنة سليمان بن داود عليهما السالم ملكان ملكه، : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يدخل سليمان بن داود : دخوالً اجلنة عبد الرمحن بن عوف ملكان غناه، ويف لفظ آخروآخر اصحايب 

اجلنة بعد األنبياء بأربعني خريفاً، وقد جاء يف اآلثار إن أول من يدخل اجلنة أهل البالء إمامهم أيوب وهو 
ل من يدخله أهل إمام أهل البالء وإن أبواب اجلنة كلها مصراعان إال باب الصرب فإنه مصراع واحد،وأو

البالء فقد زاد أيوب على سليمان عليهما السالم بعموم هذه األخبار ألنه سيد أهل البالء وتذكرة وعربة 
ألويل النهي وإمام أهل الصرب والضر واالبتالء، ومل نقصد مبا ذكرناه التفضيل بني األنبياء ألنا قد ينا عن 

ال تفضلوا بني األنبياء ولكن اللّه تعاىل قد : عليه وسلم أنه قالذلك فيما روينا عن نبينا حممد صلى اهللا 
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 وإمنا 55: اإلسراء"ولَقَد فَضلنا بعض الْنِبيني على بعٍض": أخربنا أن بعضهم مفضل على بعض يف قوله
 على أظهرنا فضل الثناء املستودع يف الكتاب فاستنبطنا باطن الوصف املكرر يف اخلطاب يف قصة أبوب

قصة سليمان عليهما السالم مبا ظهر لنا من فهم فصل اخلطاب وتدبر معاين الكالم وعلم اللّه تعاىل املقدم 
اقرؤوا القرآن والتمسوا : وهو عز وجلّ أعلم وأحكم وقد ندبنا إىل االستنباط يف قول الرسول عليه السالم

األهل الصرب والبالء وتقوية لقلو م وتعريفاً لسوابغ نعم اللّه تعاىل عليهم وإظهاراً غرائبه وألن يف ذلك عز
لبواطن النعم وتنبيهاً على لطائف الكلم وتزهيداً يف الدنيا والنفس وترغيباً يف اآلخرة والصرب وتفضيالً 
لطريق أهل البالء الذين هم األمثل فاألمثل باألنبياء، فجاء من ذلك تفضيل املتبلي الصابر على بالئه 

واله وتسليماً ملرضاته على املنعم عليه، الشاكر على نعمائه، إذ النعم مالئمة للطبع موافقة ورضاه حبكم م
للنفس ال حيتاج معها إىل كد النفس بالصرب عليها وال محلها على املشقة فيها بالرضا ا، والبالء مباين 

و خري وأفضل وال سبيل إليه للطبع نافرة منه النفس حيتاج إىل محل عليه ومشقة فيه، وما كرهته النفس فه
 "واصِبر وما صبرك إالَّ باللّه": إال بسكينة من اللّه تعاىل وتصرب عليه بقوة به عز وجلّ وعناية منه

  .، وهذا آخر شرح مقامات الصرب127:النحل

  شرح مقام الشكر

  ووصف الشاكرين وهو الثالث من مقامات اليقين 

 فقرن الشكر باإلميان ورفع 147: النساء"اللّه ِبعذَاِبكُم إنْ شكَرتم وآمنتمما يفْعلُ ": قال اللّه تعاىل
: ، وروي عن النيب للّه أنه قال145: آل عمران"وسنجِزي الشاِكرين": بوجودمها العذاب، وقال تعاىل

إلميان، وقد أمر اهللا الشكر نصف ا: الطاعم الشاكر مبرتلة الصائم الصابر، وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه
، 152: البقرة"فاذْكُروين أذْكُركُم واشكُروا يل وال تكْفُروِن": تعاىل بالشكر وقرنه بالذكر يف قوله تعاىل

 فصار الشكر أكرب القترانه به ورضا اللّه تعاىل بالشكر جمازاة من "ولِذكْر اللّه أَكْبر": قد عظم الذكر بقوله
 خروج من لفظ اازاة 152: البقرة"فاذْكُروين أذْكُركُم واشكُرو يل":له تعاىلعباده لفرط كرمه ألن قو

فاذكروين : لتحقيق األمر وتعظيم الشكر ألن الفاء للشرط والجزاء والكاف املتقدمة للتمثيل، فقوله تعاىل
، واملعىن 152-151: البقرة"يلواشكُروا " "فاذْكُروين" "كما أَرسلْنا فيكُم رسوالً ِمنكُم": متصل بقوله

كمثل ما أرسلت فيكم رسوالً منكم فاشكروا يل، والعرب تكتفي من مثل بالكاف كما اكتفت من 
 وهذا تفضيل للشكر عظيم ال 182: األعراف"سنستدِرجهم" "سنؤتيِهم": سوف بالسني يف قوله تعاىل
  .يعلمه إال العلماء باهللا تعاىل
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إين رضيت بالشكر مكافأة من أوليائي : إن اللّه تعاىل أوحى إليه:  أخبار أيوب عليه السالموقد روينا يف
، 16: األعراف"ألقْعدنَّ لَهم ِصراطَك الْمستقيم": يف كالم طويل، ويف أحد الوجوه من قوله عز وجلّ

عدو على قطعه ولوال أن الشاكر طريق الشكر، فلوال أن الشكر طريق يوصل إىل اللّه تعاىل ملا عول ال: قال
 17: األعراف"وال تِجد أكْثَرهم شاِكرين": حبيب رب العاملني ما نقصه إبليس اللعني يف قوله تعاىل

ولقد صدق علَيِهم ": ، كما قال تعاىل13: سبأ"وقليلٌ ِمن ِعبادي الشكُور": وكذلك قال اللّه تعاىل
وهعبفات هظن إبليسِمننيوقد قطع اللّه تعاىل باملزيد مع الشكر ومل يستثن فيه 20: سبأ" إالَّ فريقاً من املؤ ،

فَسوف يغنيكُم ": يف اإلغناء، واإلجابة، والرزق، واملغفرة، والتوبة، فقال تعاىل: واستثىن يف مخسة أشياء
، وقال 41: األنعام" ما تدعونَ إليِه إنْ شاءفيكِْشف":  وقال تعاىل28: التوبة"اللّه ِمن فَضِلِه إنْ شاَء

ثُمَ  يتوب اللّه ِمن ": ، وقال عز وجل40ّ: املائدة"ويغِفر ِلمن يشاُء" 212: البقرة"يرزق من يشاُء": تعاىل
ن شكَرتم لِئ": ، وختم باملزيد عند الشكر من غري استثناء فقال تعاىل27: التوبة"بعِد ذلك على من يشاُء

كُماية املزيد وهو الذي يكثر شكره على القليل من 7: إبراهيم"ألزيِدن فالشاكر على مزيد والشكور يف ،
العطاء ويتكرر منه الشكر والثناء على الشيء الواحد من النعم وهذا خلق من أخالق الربوبية ألنه مساه 

شاء، فأفضل املزيد حسن اليقني ومشاهدة األوصاف، وأول باسم من أمسائه واملزيد هو إىل املنعم جيعله ما 
املزيد شهود النعم، إا من املنعم ا من غري حول وال قوة إال به عز وجلّ، وأوسط املزيد دوام احلال 

ومتابعة اخلدمة واالستعمال، وقد يكون املزيد أخالقاً وقد يكون علوماً وقد يكون يف اآلخرة وتثبيتاً عند 
الْحمد للّه ": لعاجلة، وقد جعل اللّه تعاىل الشكر مفتاح كالم أهل اجلنة وختام متنيهم يف قوله تعاىلفراق ا

هَدعقنا ودوقال تعاىل74: الزمر"الَّذي ص ، :"الْعاملني للّه رب دمأِن الْح مواهعد 10:  يونس"وآِخر ،
  .يهفلوال أنه أحب األعمال إليه ما بقاه عليهم لد

    

إن اهللا تعاىل أوحى إليه يف صفة الصابرين دارهم دار السالم إذا : وروينا يف مناجاة أيوب عليه السالم
دخلوها أهلمتهم الشكر وهو خري الكالم وعند الشكر أستزيدهم وبالنظر إيل أزيدهم وهذا غاية الفضل، 

 وال ظهري له عليها، إذ قد نفى ذلك عن فأول الشكر معرفة النعم، إا من املوىل وحده ال شريك له فيها،
نفسه ألنه هو األول يف كل شيء، ال شيء معه وال ظهري له يف شيء إذ قد جعل الضراء والسراء منه 

، الشرك 22: سبأ"وما لَهم فيهما ِمن ِشرِك وما لَه ِمنهم ِمن ظهٍري": وإليه جاريني على عباده فقال تعاىل
 "وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللّه ثُم إذا مسكُم الضر فإليِه تجئرونَ"ني، مث قال تعاىل اخللط والظهري املع

وإنْ يمسسك اللّه ِبضر فال كاِشف لَه إالّ هو وِإنْ يمسسك ِبخيٍر فَهو على ": ، وقال تعاىل53:النحل
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عم بعد إضافتها إليه، وقال ت17: األنعام"كُلِّ شيء قديرواِت ": عاىل يف مجل النمما يف الس ر لَكُمسخو
هميعاً ِمنِض جةً": ، وقال تعاىل13: اجلاثية"وما يف األرةً وباِطنظاِهر همِنع كُملَيبغَ ع20: لقمان"وأس ،

 وآثار املعطي ال فاألسباب مع صحتها واألواسط مع ثبوا إمنا هي حكمه وأحكامه، فظروف العطاء
تؤثر يف احلكم ا واجلعل هلا حكماً والجعالً يعين ال حتكم وال جتعل ألا حمكومات فكيف حتكم 

وجمعوالت فكيف جتعل ال حاكم إال اهللا وحده وال يشرك يف حكمه أحداً وهذا احلرف يف مقرأ أهل 
لكاف وال تشرك يف حكمه أحداً، الشام أبلغ وأوكد ألنه خيرج على األمر ألم قرؤوه بالتاء وجزم ا

فاألسباب أحكام حق وأواسط حكمه فمشاهدة املنعم يف النعمة وظهور املعطي عند العطاء حىت ترى 
النعمة منه والعطاء عنه هو شكر القلب ألن الشكر عند الشاكرين معرفة القلب ووصفة ال وصف 

 باقتناء الشكر وإختاذه ماالً يف اآلخرة اللسان، وقد أخرب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بذلك وأمر
حني نزل : عوضاًمن إاقتناء األموال يف الدنيا، فقال يف حديث ثوبان وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما

  .ليتخذنَّ أحدكم لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً: أي املال نتخذ؟ فقال: يف الكنوز ما نزل سأله عمر

يا رب كيف أشكرك وأنا ال أستطيع أن أشكرك : م وداود عليه السالموروينا يف أخبار موسى عليه السال
وشكري لك نعمة أخرى منك توجب علي الشكر لك فأوحى : إال بنعمة ثانية من نعمك، ويف لفظ آخر

إذا عرفت أن النعم مين فقد رضيت منك : اللّه تعاىل إليه إذا عرفت هذا فقد شكرتين، ويف خرب آخر
سان حسن الثناء على اللّه تعاىل وكثرة احلمد واملدح له وإظهار إنعامه وإكرامه بذلك شكراً وشكر الل

أن : ونشر أياديه وإحسانه وأن ال يشكو ملالك إىل اململوك وال املعبود اجلليل إىل العبد الذليل، ويف اخلرب
لسؤال ثانية خبري فأعاد عليه النيب السالم ا: كيف أصبحت قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل

هذا : خبري أمحد اللّه تعاىل وأشكره، فقال: خبري فأعاد عليه الثالثة كيف أنت؟ فقال: كيف أنت؟ فقال
الذي أردت منك يعين إظهار احلمد والشكر والثناء، وإمنا كان السلف يتساءلون عن أحواهلم إذا التقوا 

ذلك ألم سبب ذكره للّه تعاىل فمن ليستخرجوا بذلك محداً للّه تعاىل وشكره فيكونوا شركاءه يف 
علمت أنه يشكو مواله ويتكره عندك قضاءه إذا سألته عن حاله فال تسأله فتكون أنت سبب شكواه 
وشريكه يف جهله، وما أقبح بالعبد أن يشكو املوىل الذي ليس كمثله شيء والذي بيده ملكوت كل 

كر اهللا تعاىل على اليسري ألن القليل من شيء إىل عبد مملوك ال يقدر على شيء، ومن الشكر أن يش
احلبيب كثري وألن اللّه تعاىل حكيم فمنعه حكمة وقدرة، فإذا عرف وجه احلكمة يف املنع مع القدرة على 

 العطاء علم أنه منعه ليعطيه فثم صار املنع عطاء واليسري منه كثرياً، ويعلم أن الذل والصرب عند املنع عز
عند العلماء من التعزز بالعبيد والشرف م، وأن الطمع والتذلل إليهم وشرف، وهو أفضل وأنفس 

واالستشراف إىل عبد مملوك مثلك ذلّ ذليل وحسن الذلّ للعزيز كحسن الذلّ للحبيب وقبح الذلّ للذليل 
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  .كقبح الذلّ للعدو

    

 "نَ لَكُم ِرزقاً فابتغوا ِعند اللّه الرزق واعبدوهإنَّ الَّذين تعبدونَ ِمن دوِن اللّه ال يمِلكُو": وقد قال اللّه تعاىل

، 194: األعراف"إنَّ الَّذين تدعون ِمن دوِن اللّه ِعباد أمثَالُكُم": ، وقال تعاىل يف معناه17:العنكبوت
اله الذي يلي والعبادة هي اخلدمة والطاعة بذلّ وال حيسن للعبد املقبل أن يظهر فقره وفاقته إ ىل غري مو

: تدبريه ويتواله ألنه عليم خبري حباله يسمعه ويراه فهو أعلم مبا يصلحه منه، وقد قال اللّه تعاىل يف معناه

، فعلى املوقن أن يشكر يف القبض واملنع كما 27: الشورى"ولو بسطَ اللّه الرزق ِلِعباِدِه لَبغوا يف األرِض"
هد الشاكر بقلبه شهادة يقني ويعلم أن وصفه وصف العبودية وحكمه يشكر يف العطاء والبسط مث يش

أحكام العبيد حمكوم عليه بأحكام الربوبية وأنه ال يستحق على اللّه شيئاً وأن اللّه عز وجلّ يستحق عليه 
كلّ شيء فالعبد خلقه وصنعته والرب صانعه ومالكه، فإذا شهد العبد هذه الشهادة رأى للّه عز وجلّ 

ه كل شيء فرضي منه بأدىن شيء ومل ير له على اللّه تعاىل شيئاً فلم يقنع للّه تعاىل منه بشيء ومل علي
يطالب مواله بشيء، فكثرة الذكر وحسن الثناء ومجيل النشر للنعماء وتعديد النعم واآلالء هو شكر 

 كشف عن ثغره كثر وشكر مبعىن إذا: اللسان ألن معىن الشكر يف اللغة هو الكشف واإلظهار يقال
فأظهره فيكون إظهار الشكر وكشفه باللسان ما ذكرناه كما جاء يف اخلرب ليس شيء من األذكار 

  .يضاعف ما يضاعف احلمد

ال إله إال اللّه فله عشرون حسنة، ومن : من قال سبحان اللّه فله عشر حسنات، ومن قال: ويف احلديث
حلمد أعلى من التوحيد ولكن لفضل مقام الشاكر وألن احلمد للّه كتبت له ثالثون حسنة ليس أن ا: قال

احلمد رداء الرمحن عز وجلّ، ويف اخلرب أفضل الذكر ال إله : اللّه تعاىل افتتح به كالمه يف كتابه، ويف اخلرب
إال اللّه، وأفضل الدعاء احلمد للّه رب العاملني، ويكون أيضاً ظهور الشكر وغلبته يف القلب شكر القلب، 

شكر اللّه تعاىل لعبده كشفه له ما ستره عنه وإظهاره له ما حجبه منه من العلوم والقدر وهو ويكون 
املزيد فيفيده ذلك حسن معرفته به سبحانه وتعاىل وعلو مشاهدته منه وكله يرجع إىل معىن الكشف 

عمه وأن واإلظهار، وأما شكر اجلوارح للمنعم املفضل سبحانه وتعاىل فهو أن ال يعصيه بنعمة من ن
أَلَم تر إلَى ": يستعني بنعمته على طاعته وال يستعني ا على معاصيه فيكون قد كفرها كما قال تعاىل

استعانوا بنعمه علي معاصيه فاخللق ال يقدرون على : ، قيل28:  إبراهيم"الَّذين بدلُوا ِنعمت اللّه كُفْراً
ا شكر نعمة اللّه كفراً وهذا من املضمر معناه لظهور دليله بدلو: تبديل نعمة اللّه عز وجلّ ولكن معناه

: عليه ألنه أمرهم بالطاعة بالنعم فخالفوه فعصوه ا فكان ذلك تبديلهم ملا أمروا، ومثله قوله تعاىل

ىل وهذا  املعىن شكر رزقكم جتعلونه تكذيبكم برسل اللّه تعا82: الواقعة"وتجعلونَ ِرزقَكُم أنكُم تكذِّبونَ"
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  .من احملذوف أيضاً وهي يف قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم مظهرة مفسرة

    

ومن يبدل نعمة اللّه من بعد ما : أنه قرأ وجتعلون شكركم فهذا ظاهر ومبعناه: روينا عنه عليه السالم
ه بزواهلا، جاءته فإن اللّه شديد العقاب أي يعاقب من كفر بالنعمة فضيع شكرها مبعصيته ا يعاقب

إن كفرمت النعمة فقد يكون العذاب : ، قيل7: إبراهيم"ولَِئن كَفَرتم إنَّ عذايب لَشديد": وكذلك قوله تعاىل
إنَّ ": يف الدنيا تبديل النعمة عقوبات وتغيريها هوان ومذالّت، وقد يكون العذاب مؤجالً كقوله تعاىل

لبهم على النعم بالشكر فلم يكن عندهم فأغرمهم مثن النعمة طا: ، قال65: الفرقان"عذابها كانَ غَراماً
وذَروا ": ، مث قال20: لقمان"وأَسبغَ علَيكُم ِنِعمه ظاِهرةً وباِطنةً": فحبسهم يف جهنم، وقد قال اللّه تعاىل

اإلثِْم وباِطنه ذكروا أن يذروا  ففيه تنبيه لذوي األلباب الذين وصل هلم القول ليت120: األنعام"ظاِهر
ظاهر اإلمث شكر الظاهر النعم، ويذروا باطن اإلمث شكر الباطن النعم وظاهر النعم عوايف األجساد ووجود 

الكفايات من األموال وظاهر اإلمث أعمال اجلوارح من معاين حظوظ النفس وباطن النعم معافاة القلوب 
صرار وسوء الظن ونيات السوء، وقال مطرف وسالمة العقود، وباطن اإلمث أعمال القلوب السيئة مثل اإل

ألن أعاىف فأشكر أحب إيلّ  من أبتلى فأصرب، ألن مقام العوايف أقرب إىل السالمة، فلذلك : بن عبد اللّه
  .اختار حال الشكر على الصرب ألن الصرب حال أهل البالء

ع الشكر والصرب عند املصيبة فكم وقد روينا عن احلسن البصري معىن ذلك اخلرب الذي ال شر فيه العافية م
من منعم عليه غري شاكر وكم من مبتلى غري صابر، وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم معىن هذا يف 

اللّهم إين أسألك الصرب، : وعافيتك أحب إيلّ، وقال لعلي رضي اللّه عنه حني مسعه يثول يف مرضه: قوله
سله العافية، ومن الشكر األعمال الصاحلة، وبالعمل فسر اللّه تعاىل لقد سألت اللّه تعاىل البالء ف: قال

، وقال رسول 13: سبأ"اعملُوا آل داود شكْراً": ورسوله صلى اهللا عليه وسلم الشكر للمنعم فقال تعاىل
أفال أكون عبداً شكوراً، : ملا عوتب يف اجتهاده وقيامه حىت تورمت قدماه: اللّه صلى اهللا عليه وسلم

شكر القلب : فأخرب أن ااهدة وحسن املعاملة شكر املستعمل وجزاء املنعم، وقد قال بعض العلماء
املعرفة بأن بالنعم من املنعم ال غري وشكر العمل كلما وهب اللّه عز وجلّ لك عمالً أحدثت له عمالً ثانياً 

ل، وعلى هذا يتصل الشكر بدوام املعاملة، وأول الشكر عند العارفني أن ال تعصيه شكراً منك للعمل األو
بنعمة من نعمه فتجعلها يف طاعة اهلوى، فأما شكر الشاكرين فهو أن تطيعه بكلّ نعمة فتجعلها يف سبيل 
املوىل وهذا شكر مجلة العبد، وحقيقة الشكر التقوى وهو اسم يستوعب مجل العبادة اليت أمر اللّه تعاىل 

 "ها الناس أعبدوا ربكُم الَّذي خلقَكُم والَّذين من قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَيا أي :"ا عباده يف قوله تعاىل

، مث عبر حقيقة عن الشكر بتقواه وأخرب سبحانه وتعاىل أن التقوى هو الشكر فقال سبحانه 21:البقرة
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أعالمها مقام :  الشكر مقامان عن مشاهدتني، ويف123: آل عمران"فَاتقُوا اللّه لَعلَّكُم تشكُرون": وتعاىل
شكور وهو الذي يشكر على املكاره والبالء والشدائد والألواء، وال يكون كذلك حىت يشهد ذلك نعماً 
توجب عليه الشكر بصدق يقينه وحقيقة زهده وهذا مقام يف الرضا وحال من احملبة، وذا الوصف ذكر 

 يف التفسري أنه كان 3: اإلسراء"إنه كانَ عبداً شكُوراً":  يف قوله تعاىلاللّه تعاىل نبيه نوحاً عليه السالم
يشكر اهللا تعاىل على كل حال من خري أو شر أو نفع أو ضر.  

    

: ينادي مناٍد يوم القيامة ليقم احلمادون فيقوم زمرة فينصب هلم لواء فيدخلون اجلنة قيل: وروينا يف اخلرب

على السراء والضراء، وقد : ن يشكرون اللّه تعاىل على كل حال، ويف لفظ آخرالذي: ومن احلمادون؟ قال
ظاهرة العوايف : ، قال20: لقمان"وأسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً": قال بعض العلماء يف قوله تعاىل

ال عيش إال :  عليه وسلموالغىن وباطنه البلوى والفقر فهذه نعم اآلخرة، كما قال رسول اهللا صلى اهللا
عيش اآلخرة، واملقام الثاين من الشكر أن ينظر العبد إىل من هو دونه ممن فضل هو عليه يف أمور الدنيا 

وأحوال الدين فيعظّم نعمة اللّه تعاىل عليه بسالمة قلبه ودينه وعافيته مما أبتلى اآلخر به ويعظّم نعمة الدنيا 
ه فيما أحوج اآلخر وأجلأه إليه فيشكر على ذلك مث ينظر إىل من هو فوقه يف عليه ملا آتاه اللّه تعاىل وكفا

الدين ممن فضل عليها بعلم اإلميان وحبسن يقني فيمقت نفسه ويزري عليه وينافس يف مثل ما رأى من 
  .أحوال من هو فوقه ويرغب فيها، فإذا كان كذلك كان من الشاكرين ودخل حتت اسم املمدوحني

أنه قال من نظر يف الدنيا إىل من هو :  ذلك يف حديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقد روينا معىن
دونه ونظر يف الدين إىل من هو فوقه كتبه اهللا صابراً شاكراً ومن نظر يف الدنيا إىل من هو فوقه ونظر يف 

م الرضا، فكرهنا إعادته الدين إىل من هو دونه مل يكتبه اللّه صابراً وال شاكراً، وقد شرحنا هذا يف مقا
ههنا، وكل وصف يكون العبد شاكراً به، يكون الشكر مقاماً له فيه، فإن كفر النعمة يلزمه بضده ألن 

الكفر ضد الشكر، ومن كبائر النعم ثالث من جهلها أضاع الشكر عليها ومعرفتها شكر العارفني، أوهلا 
ر للعباد لكانت معاصيهم كفراً ألم مل يكونوا استتار اللّه تعاىل بقدرته وعزته عن األبصار ولو ظه

ينقصون من املعاصي املكتوبة عليهم جناح بعوضة وألنه تبارك وتعاىل كان يظهر بوصف ال ميتنعون معه 
عن املعاصي، ووراء هذا سرائر الغيوب، إال أم كانوا يكفرون باملواجهة النتهاك حرمة املشاهدة أيضاً ملا 

به من عظيم الدرجات ما هلم اآلن ألم حينئذ يؤمنون بالشهادة وهم اليوم يؤمنون كان هلم يف اإلميان 
بالغيب، فرفعت هلم الدرجات حبسن اليقني، ولذلك مدحهم اللّه تعاىل ووصفهم، والنعمة الثانية إخفاء 

و ظهرت القدر واآليات عن عموم اخللق ألا من سر الغيب، وصالح العبيد، واستقامة الدنيا والدين، ول
هلم لكانت خطاياهم الصغائر كبائر مع معاينة اآليات، وملا ضوعفت هلم على أعماهلم احلسنات 
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كمضاعفتها اآلن لإلميان بالغيب، والنعمة الثالثة تغيب اآلجال عنهم إذ لو علموا ا ملا كانوا يزدادون وال 
 مطالبة هلم وأوقع للحجة عليهم ينقصون من أعماهلم اخلري والشر ذرة، فكان مع علمهم باألجل أشد

فأخفى ذلك عنهم معذرة هلم من حيث ال يعلمون، ولطفاً م ونظراً هلم من حيث ال حيتسبون، مث بعد 
ذلك من لطائف النعم مشول ستره هلم فيحجب بعضهم من بعض، وسترهم عند العلماء والصاحلني، 

 عنهم، ولو أظهر عليهم آيات يعرفون ا حىت ولوال ذلك ملا نظروا إليهم، مث حجب الصاحلني واألولياء
يكون اجلاهلون على يقني من والية اللّه تعاىل هلم وقرم منه لبطل ثواب احملسنني إليهم وحلرم قبول 

عملهم وحلبطت أعمال املسيئني إليهم، ففي حجب ذلك وستره ما علم العاملون هلم يف اخلري والشر على 
 وراء حجاب اليقني، وتأخرت عقوبات املؤذيني هلم عن املعاجلة ملا ستر الرجاء وحسن الظن بالغيب من

عليهم من عظيم شأم عند اللّه تعاىل وجليل قدرهم، ففي ستر هذا نعم عظيمة على الصاحلني يف 
نفوسهم من سالمة دينهم وقلة فتنتهم ونعم جليلة عن املنتهكني حلرمتهم، املصغرين لشعائر اللّه تعاىل من 

، إذ كانوا أساءوا إليهم من وراء حجاب، فهذا هو لطف خفي من لطف املنعم الوهاب سبحانه أجلهم
من آذى ولياً من أوليائي فقد بارزين باحملاربة، مث أنا الثائر :يقول اللّه عز وجلّ: وتعاىل، كما جاء يف اخلرب

  .لويلّ ال أكلّ نصرته إىل غريي

    

إن اللّه تعاىل :  معىن هذه النعم اليت أوجبنا الشكر يف إخفائها قالوعن جعفر الصادق رضي اللّه عنه يف
خبأ ثالثاً يف ثالث، رضاه يف طاعته، فال حتتقروا منها شيئاً لعلّ رضاه فيه، وخبأ غضبه يف معاصيه، فال 

 ويلّ اللّه حتتقروا منها شيئاً لعلّ غضبه فيه، وخبأ واليته يف عباده املؤمنني، فال حتتقروا منهم أحداً لعلّه
تعاىل، ويكون مثل ذلك مثل من آذى نبياً وهو ال يعلم بنبوته وإن اهللا تعاىل نبأه قبل أن خيربه أنه نيب اللّه 
عز وجلّ ورسوه إليه فال يكون وزره وزر من انتهك حرمة نيب قد أعلمه أنه نيب اللّه تعاىل لعظيم حرمة 

ن اآلخر أوهلما شكر الراجني وهو حسن املعاملة ملا أملوه أحدمها أعلى م: النبوة، وللشاكرين طريقان
ورجوه من ظواهر النعم فعملوا رجاء إمتامها فكان حاهلم املسارعة واملسابقة إىل األعمال الصاحلة شكراً 
ملا ابتدأهم به وخصهم دون سائر خلقه، وأعالمها شكر اخلائفني وهو خوف سوء اخلامتة واإلشفاق من 

كم السابقة نعوذ باللّه تعاىل منه فكان خوفهم دليالً على اغتباطهم مبوهبة اإلميان، وكان درك الشقاء حب
اغتباطهم يدل على عظيم قدر اإلسالم يف قلوم ونفيس مكانه عندهم فعظمت النعمة به عليهم 

  .فمعرفتهم بذلك هو شكرهم فصاراخلوف واإلشفاق طريقاً هلم يف الشكر للرازق

    

قَالَ رجالِن ِمن الَّذين ": تعاىل ذلك نعمة وكل نعمة تقتضي شكراً يف قوله تبارك وتعاىلوقد جعل اللّه 
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أنعم اللّه عليهما باخلوف وهذا أحد وجهي :  قال بعض املفسرين23:  املائدة"يخافُونَ أنعم اللّه علَيِهما
وصاف واألخالق اليت هي صفاته الكالم ولو مل يشكر العبد مواله إال أنه تبارك وتعاىل على هذه األ

وأخالقه من اية الكرم واجلود الذي ال غاية له ومن غاية التفضل واحللم الذي ال اية له، فلما كان 
تبارك وتعاىل ذه األخالق املرجوة والصفات احلسىن وجب أن يشكره العبيد ألجله تعاىل ال ألجل نعمه 

اللّه تعاىل على غري هذه الصفات واألخالق اليت عرفه ا العارفون وأفعاله؛ وهذا ذكر احملبني إذ لو كان 
وال بد هلم منه أي شيء كان يصنع العباد وأي حيلة كانت هلم فله احلمد كله وله الشكر كله كما هو 

مستحقه وأهله حبمده لنفسه، وال ينبغي إال له سبحانه وتعاىل، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جالله إذ كان 
زل على ما هو اآلن واليزال أبداً على ما كان من األوصاف والنعوت التامات واألمساء احلسىن ومل ي

واألمثال العلى، ومعرفة هذا هو شكر العارفني ومشاهدته هو مقام املقربني فشكر هؤالء للّّه تعاىل ألجل 
وسؤاهلم جتلّي الصفات اللّه تعاىل ودعاء هؤالء التحميد والتقديس وأعماهلم اإلجالل والتعظيم لألجل 

والنصيب من مشاهدة معاين الذات ووصف هذا ال يوصف وشرحه باملعقول ال يعرف، وهذا داخل يف 
 وعن هذه 11:  الشورى"لَيس كَِمثِْلِه شيٌء": مشاهدة قوله ملن شهد سر الكالم إذ يقول عز وجلّ

ما ليس لك : نبسط بالتمكني فقال يلاملشاهدة اغتبط موسى عليه السالم بالربوبية وأنس بالتقريب فا
صدقت، يعين يل أنت : مثلك وليس لك مثل نفسك فقال عز وجلّ: اللّه تعاىل وما هو، فقال يل: فقال

على هذه األوصاف اليت هي غاية الطالبني وال مزيد عليها للراغبني وليس لك كأنت إذ ليس كمثلك 
على هذه املعاين ما روي عنك وصرفه من فضول شيء وأن ال إله إال أنت، فمن غامض النعم الشكر 

الدنيا فإنه أقل للشغل واإلهتمام وأيسر للحساب، مث ابتلي به غريك من الدنيا مما شغله به عنه وقطعه 
دونه، ففي صرف الدنيا عنك وابتالء غريك ا نعمتان عليهما شكران وكذلك إذا رأيت مبتلي يف دينه 

ه بأخالق املتكربين أومنهما فيما عليه من أفعال الفاسقني عددت مجيع بصفات املنافقني أو مبتلي بنفس
ذلك نعماً من اللّه تعاىل عليك إذ مل جيعلك كذلك ألنك قد كنت أنت ذاك لوال فضل اللّه عليك ورمحته 
فتحسب كل ما وجه إىل غريك من الشر أو صرفه عنك من اخلريان تعده نعماً عليك مبثل ما وجه إلىك 

 وصرف عنك من الشر ألن النفوس كنفس واحدة يف األمر بالسوء واملشيئة والقدرة واحدة فقد من اخلري
رمحك مبا صرف عنك من السوء فذلك من فضل اللّه تعاىل عليك فمعرفته بذلك شكر منك للّه تعاىل 

النعمة وأكثر عقوبات اخللق من قلة الشكر على النعم وأصل قلة الشكر اجلهل بالنعمة، وسبب اجلهل ب
قصور العلم باللّه تعاىل وطول الغفلة عن املنعم وترك التفكر يف نعمه والتذكر آلالئه، ومنه سبحانه وتعاىل 

  .نعمه:  قيل69:  األعراف"فَاذْكُروا آالَء اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ": فقد أمر بذلك يف قوله تعاىل

عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به ومبعناه قوله واذكروا نعمة اللّه عيكم وما أنزل :وقال املفسرون



ابو طالب املكي- قوت القلوب  321  

، يعين على نعمة 185:  البقرة"وِلتكِْملُوا الِْعدةَ وِلتكبروا اللّه على ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرون": تعاىل
إذا مل يشكر عليها اهلداية وتوفيق الطاعة فإذا جهل العبد النعمة مل يعرفها، وإذا مل يعرفها مل يشكر عليها و

انقطع مزيده، ومن انقطع عنه املزيد فهو يف نقصان ما أدعى وأيضاً فإن من مل يشكر النعم جلهله ا مل 
يؤمن عليه كفرها، فإن كفرها أدركه العذاب الشديد للوعيد إال أن تداركه نعمة من ربه وأصول نعم 

 خزانة األرحام مجيع البهائم واألنام، مث احلرث النطفة اليت أخرجت من: املرافق لألحراث أربعة؛ أوهلا
الذي أخرج من خزانة األرض مجيع الثمر، مث املاء الذي لنا منه شراب ومنه شجر، مث النار اليت فيها ضياء 

ومصاحل األطعمة وا ألهل البصائر تذكرة، وهذه النعم هي اليت ذكرها املنعم يف آخر سورة الواقعة 
اوأضافها إىل نفسه عزوجلّ ومل جيعل فيه شريكاً معه وفتح للعباد العمال أبوا .  

    

ومن أفضل النعم وأجلّها نعمة اإلميان به سبحانه وتعاىل، مث نعمة الرسول، مث نعمة القرآن، مث أن جعلنا 
من خري أمة أخرجت للناس، وقبل ذلك أول نعمة عقلناها أن جعلنا موجودين دون سائر املعدومات، مث 

 حيواناً دون سائر املوات، مث جعلنا بشر دون سائراحليوان مث جعلنا ذكوراً دون اإلناث، مث صورنا جعلنا
يف أحسن تقومي مث عوايف القلوب من الزيغ عن السنة ومن امليل إىل دواعي النفس األمارة، مث صحة 

ألقوات، مث تسخري األجسام مث كشف الستر، مث حسن الكفاية حلاجة، مث صنوف ما أظهر من األزواج ل
الصنعة لنا مما بني السماء واألرض؛ فهذه أمهات النعم فكلّما كثرت هذه املعاين و حسنت كثر الشكر 

 وكان أبو حممد سهل رمحه اللّه 34:  إبراهيم"وإنْ تعدوا ِنعمت اللِّه التحصوها"عليهما فعظيم النعم ا، 
  .م حلم اللّه تعاىل وستره الصديقونخص مبعرفة النعم ومبعرفة عظي: يقول

وإنْ تعدوا ِنعمة اللّه ال تحصوها إنَّ اللّه لَغفُور ": وقد قال اللّه تعاىل أصدق القائلني وأحسن الواصفني
حيمت النعمة بوصفيه اللذين هو هلما أهل من املغفرة والرمحة مث قال أيضاً يف مثله34:  إبراهيم"رفتم، :

 فكان أعظم للنعمة وأوسع يف الكرم واملنة على وصفي اإلنسان 34: إبراهيم"إلنسانَ لَظَلُوم كَفّارإنَّ ا"
اللذين هو أهل هلما من الظلم والكفر، فهو سبحانه وتعاىل أهل التقوى وأهل املغفرة والعبد أهل ملا وصفه 

طاعه العاملون، ومن نعمته جازاهم وبنعمته به مواله عز وجلّ إىل أن جيود عليه بقدمي ما به تواله فبنعمته أ
عصاه اجلاهلون، ومن نعمته ستر وحلم عنهم، ومن النعم إظهار اجلميل وستر القبيح فال ندري أي 

يا من : النعمتني أعظم مجيل ما أظهر أو قبيح ما ستر، وقد ميدح اللّه تعاىل بالوصفني معاً يف الدعاء املأثور
من النعمة الصحة والفراغ مها أول نعيم الدنيا وأصول أعمال اآلخرة وما أظهر اجلميل وستر القبيح، و

الصحة : تكون املغابنات كما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس
عليكم مبداومة الشكر على النعم فقلّ نعمة زالت عن قوم فعادت : والفراغ، وقال الفضيل بن عياض
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ما عظمت نعمة اللّه تعاىل : النعم وحشية فقيدوها بالشكر، وقد روي يف خرب: م، وقال بعض السلفإليه
  .على عبد إالّ كثرت حوائج الناس إليه، فمن اون م عرض تلك النعمة للزوال

ال يغري نعمه :  قيل11: لرعد ا"إنَّ اللّه ال يغير ما ِبقَوم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسهم": وقد قال اللّه تعاىل
عليهم حىت يغيروها بتضييع الشكر فيعاقبهم بالتغيري والوجه اآلخر ال يغري ما م من عقوبة حىت يغيروا 
معاصيهم بالتوبة، فذكر بذلك السبب األول من حكمه مث ذكر السبب الثاين من حكمته وهو مسبب 

رة من جسم العبد نعمة، وبكل عرق يف جسده إن حتت كل شع: األسباب للحكمة واملشيئة ويقال
نعمتان يف تسكينه وحتريكه، ويف كل عظم أربع نعم، وبكل مفصل سبع نعم، ويف جسم اإلنسان ثالمثائة 
وستون مفصالً، ومثل ذلك من العظام، ويف كل طرفة نعمتان، وبكل نفس نعمتان، ويف كل دقيقة تأيت 

ء من اثين عشر جزءاً من شعرية، والشعرية جزء من اثين عشر عليه من عمره نعم ال حتصى، والدقيقة جز
: جزءاً من ساعة، واألنفاس أربعة وعشرون ألف نفس يف اليوم والليلة، ويف أخبار موسى عليه السالم

  .يارب كيف أشكرك ولك يف كل شعرة من جسدي نعمتان إن لينت أصلها وإن طمنت رأسها

    

نعم اللّّه تعاىل عليه إال يف مطعمه ومشربه فقد قلّ علمه وحضر عذابه؛ من مل يعرف : وقد روينا يف األثر
إن يف باطن اجلسم من النعم سبعة أضعاف النعم : هذا مع سوابغ العوايف والكفايات والوقايات، ويقال

تعاىل اليت يف ظاهره، وإن يف القلب من النعم أضعاف ما يف اجلسم كلّه من النعم، وإن نعم اإلميان باللّه 
والعلم واليقني أضعاف نعم األجسام والقلوب؛ فهذه كلّها نعم مضاعفة على نعم مترادفة ال حيصيها إال 
من أنعم ا وال يعلمها إال من خلقها، أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري، سوى نعم املطعم واملشرب 

خل مهناه وأخرج أذاه وبأن وامللبس واملنكح من دخول ذلك وخروجه وكثرة تكرره وتزايده بأن أد
طيب مدخله ويسر خمرجه وبقى منفعته وما أحال من صورته وغير من صفته فللتزهيد والذلة واالعتبار 

يقال إن الرغيف ال يستدير حىت يعمل فيه ثالمثائة وستون صنعة من : والتذكرة؛ وتلك أيضا نعم، قال
فالك والرياح والليل والنهار وبين آدم وصنائعهم السماء واألرض وما بينهما من األجسام واألعراض واأل

والبهائم ومعادن األرض، أوهلا ميكائيل الذي يكيل املاء من اخلزائن فيفرغه على السحاب مث السحاب 
اليت حتمله فريسله مث الرياح اليت حتمل السحاب والرعد والربق وامللكان اللذان يسوقان السحاب وآخرها 

غيفاً طلب سبعة آالف صانع كل صانع أصل من أصول الصنائع؛ فهذه كلها نعم يف اخلباز فإذا استدار ر
حضور رغيف فكيف مبازاد عليه مما وراءه، فعلى العبد بكلّ نعمة شكران طولب بشكرنعمة واحدة علي 

  .حقيقتها هلك إال أن تغمده رمحة من ربه فتغمره لتمام النعمة

هل : اللّهم إين أسألك متام النعمة، فقال: لم مسع رجالً يقولوروينا أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وس
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الغين فإين رأيت : ما النعيم؟ قال: دخول اجلنة وقيل لبعض احلكماء: ال، قال: تدري مامتام النعمة؟ قال
األمن فإين رأيت : زدنا قال: زدنا، قال العافية فإين رأيت السقيم ال عيش له قيل: الفقري ال عيش له، قيل

ال أجد : زدنا، قال: الشباب فإين رأيت اهلرم ال عيش له، قيل: زدنا، قال: ائف ال عيش له، قيلاخل
:  األحقاف"أَذْهبتم طَِيباِتكُم يف حياِتكُم الدنيا": مزيداً، وبعض ما ذكره هو أحد الوجوه يف قوله تعاىل

وعصيتم ِمن بعِد ما أَراكُم ما ":له تعاىلالفراغ وقيل األمن والصحة، ويف قو: الشباب وقيل:  قيل20
وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً ": العوايف والغىن، ومبعناه يف قوله تعاىل:  قيل152:  آل عمران"تِحبونَ
: عاىلظاهرة العوايف وباطنة البالوي ألنه سبب نعيم اآلخرة ومزيدها لقوله ت:  قيل20:  لقمان"وباِطنةً

"ابرينِّر الصشباِت ورفُس والثَّماَألناِل وواَألم قٍْص ِمننمن أصبح : ، وقد جاء يف اخلرب155: البقرة"و
معاىف يف بدنه آمناً يف سربه وعنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها وأنشدت يف معناه لبعض 

  : أهل القناعة

 واألمن والصحة  القوت تأتي لك إذا

 فارقك الحزن فال  وأصبحت أخا حزن

  : وأنشد اآلخر

 ماء وأمن وكوز  وفلقة خبز كن

  يحويه سحب وسجن  من كل عيش ألذ

وحدثونا أن عابداً عبد اللّه تعاىل سبعني عاماً، فأرسل اللّه تعاىل إليه ملكاً يبشره بدخول اجلنة برمحة اللّه 
ع اللّه تعاىل على ذلك منه فأوحى إىل عرق ساكن من عروقه أن تعاىل، فهجس يف نفسه بل بعملي فاطل

فاضطرب لذلك وقلق وانقطعت عبادته وذهبت أعماله شغالً منه بنفسه وقلق بنفسه، مث : حترك عليه، قال
أوحى اللّه تعاىل إىل العرق أن اسكن فسكن، فرجع العبد إىل عبادته فأوحى اللّه تعاىل إليه إمنا قيمة 

  .واحد سكن من عروقك فاعترفعبادتك عرق 

    

فيأمر : وروينا معناه عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم بوصف آخر أن رجالً عبد اللّه سبعني عاماً قال
: أدخلوا عبدي اجلنة بعمله قال: بل بعملي فيقول اللّه عز وجلّ: اللّه عز وجلّ به إىل اجلنة برمحته فيقول

: قد استوفيت ثواب عملك قال: فيأمر اللّه تعاىل به أن خيرج، ويقال لهفيمكث يف اجلنة سبعني عاماً 

: فيسقط يف يديه ويندم فينظر أقوى شيء كان يف نفسه بينه وبني ربه فإذا هوالرجاء وحسن الظن فيقول

دعوا عبدي يف جنيت برمحيت، : فيقول اللّّه عز وجلّ: يارب اتركين يف اجلنة برمحتك ال بعملي قال
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أيسرك أنك أعمى : عن رجل شكا إىل بعض أهل املدينة فقره وأ ظهر لذلك غمه فقال له الرجلوحدثت 
فيسرك أنك : ال، قال: فيسرك أنك أخرس ولك عشرة آالف قال: ال، قال: ولك عشرة آالف؟ قال

ال، : فيسرك أنك جمنون ولك عشرة آالف؟ قال: ال، قال: أقطع اليدين والرجلني ولك عشرة آالف، قال
أفما تستحي أن تشكو موالك وله عندك عروض خبمسني ألفاً وهذا كما قال ألن يف اإلنسان قيم : لقا

  .هذه األشياء من اجلوارح وزيادة من املال ألا ديات جوارحه لو قطعت

: وحدثين بعض الشيوخ يف معناه أن بعض القراء املقربني اشتد به الفقر حىت أحزنه وضاق به ذرعاً، قال

فسورة : ال، قال: ملنام كأن قائالً يقول له تود أنا أنسيناك سورة اإلنعام وأن لك ألف دينار؟ قالفرأى يف ا
فمعك قيم مائة ألف وأنت تشكو الفقر فأصبح وقد : ال، قال: فسورة يوسف، قال: ال، قال: هود؟ قال

آيات اللّه تعاىل فال تغنوا بالقرآن أي استغنوا به ومن مل يستغن ب: سرى عنه مهه، وهكذا جاء يف اخلرب
أغناه اللّه عز وجلّ وإن القرآن هو الغىن الذي ال فقر معه وال غىن بعده، ومن آتاه اللّه القرآن فظن أن 

فقد استخف مبا أنزل اللّه عز وجلّ، ويف : أحداً أغىن منه فقد استهزأ بآيات اللّه تعاىل، ويف لفظ آخر
  .ويف اخلرب امل كفى باليقني غىن والقرآن هو حق اليقنيمن مل يتغن بالقرآن فليس منا، : اخلرب

إن عبداً أغنيته عن ثالث فقد أمتمت عليه نعميت عن سلطان : وروينا عن بعض السلف يقول اللّه عز وجلّ
  .يأتيه وطبيب يداويه وعما يف يد أخيه

 من عبد يل من اآلدميني إال ما: إن اللّه تبارك وتعاىل أوحى إليه: وروينا يف مناجاة أيوب عليه السالم
اللّهم زده نعماً على نعمه، فإنك أهل الشكر واحلمد : ومعه ملكان فإذا شكر على نعمائي قال امللكان

فكن من الشاكرين قريباً وزدهم شكراً وزدهم من النعماء وكفى بالشاكرين ياأيوب علو الرتبة عندي 
م والبقاع حتبهم واآلثار تبكي عليهم فكن يل وعند مالئكيت، فأنا أشكر شكرهم ومالئكيت تدعو هل

ياأيوب شاكراً وآلالئي ذاكراً وال تذكرين حىت أذكرك وال تشكرين حىت أشكر أعمالك أنا أوفق أوليائي 
لصاحل األعمال وأشكرهم على ما وفقتهم وأقتضيهم الشكر ورضيت به مكافأة فرضيت بالقليل عن 

اجلزيل وشر العبيد عندي من مل يشكرين إال يف وقت حاجته، ومل الكثري وتقبلت القليل وجازيت عليه ب
يتضرع بني يدي إال يف وقت عقوبته وذكر الكالم وقد جعل اللّه تعاىل الشاكرين بوصف الصاحلني 

وقليل من عبادي : واملقربني والعاملني؛ وهذه األوصاف الثالث من أعايل مقامات املوقنني، فقال عز وجلّ
 وكما قال يف 24: ص"إالّ الَّذين آمنوا وعملوا الصاِلحاِت وقَليلٌ ما هم":  قال اللّه تعاىلالشكور كما

ما ":  وكما قال عز وجل14ّ-13:  الواقعة"وٍقَليلٌ ِمن اآلِخرين" "ثُلَّةٌ ِمن األولني": وصف املقربني
     22: الكهف"يعلمهم إالّ قليلٌ

سلوا اللّه العافية وما أعطى : ر الصديق رضي اللّه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلمويف حديث أيب بك
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 عبد أفضل من العافية إال اليقني ففضل العافية على كلّ عطاء ورفع اليقني، فوق العافية ألن بالعافية يتم
 على االنتقال، والعافية نعيم الدنيا واليقني معه وجود نعيم اآلخرة؛فلليقني فضل على العافية كفضل الدوام

فهاتان نعمتان تستوعبان : سالمة األبدان من األسقام والعلل واليقني سالمة األديان من الزيغ واألهواء
عظيم الشكر من العبد كما استوعب القلب واجلسم جسيم النعم من امللك، ومن أقوى املعاين يف قوله 

سامل من الشك :  قيل89-88: الشعراء"ِإالّ من أَتى اللّّه ِبقَلِْب سليٍم" "يوم ال ينفَع مالٌ وال بنون": تعاىل
والشرك والسامل الصحيح املعاىف وبوجود عافية اليقني يف القلوب عدم الشك والنفاق وهي أمراض 

كبائر شك ونفاق وعافية القلب أيضاً من ال:  قيل10:  البقرة"يف قُلُوِبِهم مرض": القلوب، كما قال تعاىل
ما من مصيبة إال وللّه :  يعين الرياء، ويقال32: األحزاب"فَيطْمع الّذي يف قَلِْبِه مرض": كما قال تعاىل

أا مل تكن يف الدين ويقال كل مصيبة يف غري الدين فهي طريق من الدين، : تعاىل فيها مخس نعم؛ أوهلا
كانت مكتوبة عليه ال حمالة فقد نفدت واستراح منها، أا : إا مل تكن أكرب منها، والثالثة: والثانية
أن ثواا : إا عجلت يف الدنيا ومل تؤجل يف اآلخرة فتعظم على مقدار عذاب اآلخرة، واخلامسة: والرابعة

إنَّ اإلنسانَ ": خري منها فإن املصيبة إذا كانت يف أمر الدنيا فإا طريق إىل اآلخرة وعندنا يف قوله تعاىل
ظلوم بالتسخط كفّار باملعاصي وبالنعم، وحدثت أن العباس رضي اللّه :  قيل34:  إبراهيم"لُوم كَفَّارلَظَ

عنه ملا تويف قعد ابنه عبد اللّه رضي اللّه عنه للتعزية فدخل الناس أفواجاً يعزونه فكان فيمن دخل أعرايب 
  : فأنشده

  صبر الرعية بعد صبر الراس  نكن بك صابرين فإنما اصبر

 خير منك للعباس واللّه  من العباس أجرك بعده خير

 "إنَّ اإلنسانَ ِلربِه لَكَنود": ماعزاين أحد تعزية األعرايب واستحسن ذلك، ويف قوله تعاىل: فقال ابن عباس

هو الذي يشكو املصائب وينسى النعم، ولو علم أن مع كل مصيبة عشر نعم حبذائها :  قيل6: العاديات
ة قلت شكواه وبدهلا شكراً، مث إن املصائب ال ختلو من ثالثة أقسام كلها نعم من اللّه تعاىل، إما أن وزياد

تكون درجة وهذا للمقربني واحملسنني، واما أن تكون كفّارة، وهذا خلصوص أصحاب اليمني ولألبرار،أو 
ة ونعمة ومعرفة هذه النعم تكون هذا عقوبة وهذا للكافة من املسلمني، فتعجيل العقوبة يف الدنيا رمح

طريق الشاكرين، ومن أفضل النعم عند العلماء نعمة اإلميان مث دوامه، ألن دوام الشيء نعمة ثانية ألنه 
حبكم ثاٍن عن مشيئة ثانية ألن اإلرادة منه تعاىل حبكم اإلظهار ال توجب دوام املظهر فكان الشيء يظهر 

كم سبحانه وتعاىل حكماً ثانياً بنعمة ثانية بالثبات والدوام إذ لو بإرادته مث يتالشى كأن مل يكن إال أن حي
مل يرد دوام السموات واألرض ما داما ولو مل يرد دوام ثبات اجلبال ما ثبتت، كذلك لو مل يرد دوام 
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اإلميان وثباته يف القلوب بعد الكتب لظهر بالكتب مث امنحى ورجع القلب إىل الكفر لكنه أنعم نعماً ال 
 أي ميحو ما 39: الرعد"يمحوا اللّه ما يشاُء ويثْبت":  بدوامه وثباته يف القلب، ومنه قوله تعاىلحتصى

اليشاء ثبوته ويثبت ما حيب وال يستطيع العبد شكر نعمة اإلميان ومعرفة بداية التفضل به وقدمي اإلحسان 
كال لَما ": هذا أحد الوجوه يف قوله تعاىلمن غري قدم من العبد وال استحقاق بل بفضل اللّه وبرمحته، و

هرا أَمقِض مأي ال يقضي العبد أبداً شكر ما أمره اللّه تعاىل من نعمة اإلسالم ايل هي 23:  عبس"ي 
أصول النعم يف الدنيا واآلخرة وهي سبب النجاة من النار ومفتاح دخول اجلنة وال أول للعبد فيها 

  . تعاىل ا مث دوام ذلك وثباته مع الطرف واألنفاس مبدد منه نعم مترادفةوالشفيع كان له إىل اللّه

    

 أي قواهم مبدد يثبته ويقويه 22: اادلة"كَتب يف قُلُوِبِهم اِإلميان وأَيدهم ِبروٍح ِمنه": ومن هذا قوله تعاىل
 ومن 27: إبراهيم"ِل الثَّاِبِت يف الْحياِة الدنيا ويف اآلِخرِةيثَبت اللّه الَّذين آمنوا بالقَو":وهو معىن قوله تعاىل

يامقلب القلوب أي عن اإلميان ومقلبها يف الشك والشرك ثبت قليب على : ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم
طاعتك، ومعرفة هذه النعمة اللطيفة العظيمة تستخرج من القلب خوف سوء اخلامتة ملشاهدة سرعة 

أحبوا اللّه تعاىل : قلب باملشيئة وذلك مزيد شكرها وهذا داخل يف معىن قوله صلى اهللا عليه وسلمتقليب ال
ملا أسدى إليكم من نعمه وملا يغذوكم به أيضاً، فمن أفضل ما غذانا به نعمة اإلميان له واملعرفة به وغذاؤه 

 هو أصل األعمال اليت هي مكان لنا منه دوام ذلك ومدده بروح منه وتثبيتنا عليه يف تصريف األحوال إذ
النوال، فلو قلب قلوبنا عن التوحيد كما يقلب جوارحنا يف الذنوب، ولو قلب قلوبنا يف الشك والضالل 

كما يقلب نياتنا يف األعمال أي شيء كنا نصنع وعلى أي شيء كنا نعول وبأي شيء كنا نطمئن 
عمة اإلميان واجلهلُ ذا غفلة عن نعمة اإلميان يوجب ونرجو؛ فهذا من كبائر النعم ومعرفته هو من شكر ن

العقوبة وادعاء اإلميان أنه عن كسب معقول أو استطاعة بقوة وحول هو كفر نعمة اإلميان وأخاف على 
  .من توهم ذلك أن يسلب اإلميان ألنه بدل شكر نعمة اللّه كفراً

ما يكسبنا اخلريات مكان بل اللّه تعاىل من وقد جعل اللّه تعاىل اخلريات من كسب اإلميان وليس لنا في
أَو كَسبت يف إمياِنها ": علينا أن هدانا لإلميان وجعله سبباً يكسب لنا بإحسانه اإلحسان كما قال تعاىل

الصاحلات كلها كسب اإلميان ومن النعم بعد اإلميان توفيقنا :  قيل التوبة، وقيل158: األنعام"خيراً
نا لليسرى، مث صرف الكفر وأخالق الكفرة وأعماهلم مث تزيني اإلميان وحتبيبه إلينا وتكريه للحسىن وتيسري

الفسوق والعصيان فضالً منه ونعمة إىل ما ال حيصى من نعمه فشكر ذلك اليقام به إال مبا وهب أيضاً 
عرفة بالتقصري عن وأنعم به من املعرفة بذلك واملعونة عليه، واحلياء من تتابع النعم هو من الشكر وامل

الشكر شكر، واالعتذار من قلة الشكر شكر، واملعرفة بعظيم احللم وكثيف الستر شكر، واالعتراف مبا 
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أعطى من حسن الثناء ومجيل النشر أنه من النعم من غري استحقاق من العبد بل هو مضاف إىل نعمه بل 
كر اخللق بالدعاء هلم وحسن الثناء عليهم هو من الشكر، وحسن التواضع بالنعم والتذلّل فيها شكر، وش

ألم ظروف العطاء وأسباب املعطى ختلّقاً بأخالق املوىل جلّ وعال هو من الشكر، وقلة االعتراض 
وحسن األدب بني يدي املنعم شكر، وتلقّي النعم حبسن القبول وتكثري تصغريها وتعظيم حقريها من 

 واستحقار وجود املنافع ا جهالً حبكمة اللّه تعاىل الشكر، ألن طائفة هلكت باستصغار األشياء
واستصغار النعمة فكان ذلك كفراً بالنعم، ومن الناس من يقول إن الصرب أفضل من الشكر وليس ميكن 
التفضيل بينهما عند أهل التحصيل من قبل أن الشكر مقام جلملة من املؤمنني والترجيح بني مجاعة على 

تفاوم يف اليقني يف املشاهدات ألن بعض الصابرين أفضل من بعض الشاكرين مجاعة ال يصح من قبل 
لفضل معرفته وحسن صربه، وخصوص الشاكرين أفضل من عموم الصابرين حلسن يقينه وعلو مشاهدته، 

واللّه أعلم أن الصرب عن النعيم أفضل ألن فيه : ولكن تفضيل ذلك من طريق األحوال واملقامات أنا نقول
واخلوف؛ ومها أعلى املقامات وأن الشكر على املكاره أفضل ألن فيه البالء والرضا، وأن الصرب الزهد 

على الشدائد والضراء أفضل من الشكر على النعم والسراء من قبل أنه أشق على النفس وأن الصرب مع 
 املعاصي بالنعم حال الغىن واملقدرة أن يعصي بذلك أفضل من الشكر على النعم من قبل أن الصرب عن

أفضل من الطاعة ا ملن جاهد نفسه فيها، فإذا شكر على ما يصرب عليه فقد صار البالء عنده نعمة، وهذا 
  .أفضل ألا مشاهدة املقربني، وإذا صرب عما يشكر عليه من النعم كان أفضل ألا حال ااهدة

    

األنبياء أشد الناس بالًء مث األمثل فاألمثل يعين حنن معاشر : وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
األقرب شبهاً بنا فاألقرب، فرفع أهل البالء إليه ووصف نفسه به وجعلهم األمثل فاألمثل منه فمن كان 

برسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم أمثل كان هو األفضل، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم شاكراً على 
اكر من الصابرين يكون أفضل لشكره على البالء إذ هو األقرب واألمثل باألنبياء، شدة بالئه كذلك الش

وكلّ مقام من مقامات املقربني حيتاج إىل صرب وشكر، وأحدمها ال يتم إال باآلخر ألن الصرب حيتاج إىل 
 ووصف شكر عليه ليكمل، والشكر حيتاج إىل صرب عليه ليستوجب املزيد، وقد قرن اللّه تعاىل بينهما

 فذكرالشكر بلفظ املبالغة يف 31:  لقمان"إنَّ ِفي ذَِلك ألياٍت ِلكُلِّ صباٍر شكُوٍر": املؤمنني ما فقال
الوصف على وزن فعول، كما ذكرالصرب على وزن فعال وهو وصف املبالغة أيضاً، ولذلك اقتسما اإلميان 

 نصف اإلميان، واليقني اإلميان كله؛ ألن اليقني الصرب نصف اإلميان، والشكر: نصفني، كما جاء يف اخلرب
أصلهما ومها مثرتاه عنه يوجدان ألن الشاكر أيقن بالنعمة أا من املنعم وأيقن بإجناز ما وعده من املزيد 

فشكر كما أيقن الصابر مبسه بالبالء ألنه هو املبتلي وأيقن بثواب املبلي وحسن ثنائه على الصابرين فصرب 
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 قوة إال باللّه العلي العظيم؛ فهما حاال املوقن إذ ال خيلو يف أدىن وقت من أحد اثنني؛ بلية فال حول وال
وحتية، إذ يف كل شيء له آية فحاله يف البلية الصرب، وحاله يف التحية الشكر، واللّه حيب الصابرين وحيب 

  .الشاكر وهذا آخر شرح مقام الشكر واحلمد للّه رب العاملني

  الرجاءشرح مقام 

  ووصف الراجين وهو الرابع من مقامات اليقين 

وكَاَنَ ِبالْمؤِمِنني ": جلت قدرته:  وقال19: الشورى"اللّه لَطيف ِبِعباِدِه يرزق من يشاُء": قال اللّه تعاىل
نطُوا ِمن رحمِة اللّه إن اللّه ياِعبادي الَّذين أَسرفُوا على أَنفسهم ال تقْ":  وقال تعاىل43:  األحزاب"رِحيماً

وال يبايل أنه هو الغفور :  وروينا يف قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم53: الزمر"يغِفر الّذُنوب جميعاً
هؤالء يف اجلنة وال أبايل املعىن واللّه أعلم أن رمحيت : الرحيم، ويف األخبار ملشهورة فقبض قبضة فقال

ضيق هوالء عنها وال أبايل بدخوهلم فيها، ويكون هؤالء أيضاً يف اجلنة، وال وسعت كل شيء فليس ي
والَّذين إذا فَعلُوا فَاِحشةً أو ظَلَموا ": أبايل بأعماهلم السيئة كلها، وقال سبحانه وتعاىل يف وصف املتقني

 إال اللّه، وقال عز وجلّ يف  فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب135: آل عمران"أنفُسهم ذَكَروا اللّه
 وقال تعاىل خمرباً عن املالئكة احلافني 32: النجم"إال اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرة": وصف املتوكلني

 وأخرب عز وجلّ 5: الشورى"والْمالِئكَةُ يسبحونَ ِبحمِد ربِهم ويستغِفرون ملَن يف األرض": حول عرشه
لَهم ِمن فَوِقهم ظُلَل ِمن الناِر وِمن تحِتِهم ": النار أعدها ألعدائه وأنه خوف ا أولياءه، فقال تعاىلأن 

هاداللّه بِه ِعب فخوي وجل16ّ: الزمر"ظُلَلٌ ذِلك ومثله قول عز  :"ِللْكَاِفرين تقُوا النار الَّيت أُِعدّآل "وات 
 ال يصالها إال األشقى الذي كذب وتوىل، وقال 14: الليل"فَأنذَرتكُم ناراً تلَظَّى":  وقال131:عمران

      6: الرعد"وإنَّ ربّك لَذُو مغِفرٍة ِللناِس على ظُلِْمِهم"تعاىل يف عفوه عن الظاملني 

: ت عليك هذه اآليةأما ترضى وقد أنزل: ورينا أن النيب عليه السالم مل يزل يسأل يف أمته حىت قيل له

"لى ظُلِْمِهماس عٍة للنِفرغلَذُو م كبإنَّ رويف تفسري قوله تعاىل135: آل عمران"و  :" ِطيكعي فولَسو
ال يرضى حممد صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل واحد من أمته النار، وكان :  قال5: الضحى"ربك فَترضى

أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية يف كتاب اللّّه تعاىل قوله : ه عنه يقولأبوجعفر حممد بن علي رضي اللّ
 اآلية، وحنن أهل البيت 53: الزمر"ياِعبادي الَّذين أَسرفُوا على أَنفُسِهم التقْنطُوا ِمن رحمِة اللّه": تعاىل

 وعده ربه عز وجلّ أن 5:  الضحى"ضىولَسوف يعِطيك ربك فَتر": نقول أرجى آية يف كتاب اللّه تعاىل
أميت أمة مرحومة ال عذاب عليها يف : يرضيه يف أمته، وروينا يف حديث أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى
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اآلخرة جعل عقاا يف الدنيا الزالزل والفنت فإذا كان يوم القيامة دفع إىل كل رجل من أميت رجالً من 
يأيت كلّ رجل من هذه األمة بيهودي أو : نار، وروينا يف لفظ آخرأهل الكتاب فيقال هذا فداؤك من ال

إن احلمى من فيح جهنم وهي حظ : هذا فدائي من النار فيلقي فيها، ويف اخلرب: نصراين إىل جهنم فيقول
، إن 8: التحرمي"عهيوم اليخِزي اللّه الْنّيب والَّذين آمنوا م": املؤمنني من النار، وروينا يف تفسري قوله تعاىل

ال يارب : تريد أن أجعل حساب أمتك إليك؟ فقال: اللّه تبارك وتعاىل أوحى إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم
ما أحب أن جيعل : إذاً ال خنزيك فيهم، وقال سفيان الثوري رضي اللّه عنه: أنت خري هلم مين، قال

  .حم يب منهماحسايب إىل أبوي ألين أعلم أن اللّه تبارك وتعاىل أر

وروينا يف خرب سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم سأل ربه تعاىل يف 
هم : يارب اجعل حسام إيل لئال يطلع على مساوئهم غريي فأوحى اللّه تعاىل إلىه: ذنوب أمته فقال

يال تنظر يف مساوئهم أنت وال أمتك وهم عبادي وأنا أرحم م منك ال أجعل حسام إىل غريي ك
أنه قال حيايت خري لكم ومويت خريلكم، أما حيايت فإين أبني : غريك، وقد روينا عنه صلى اهللا عليه وسلم

لكم السنن وأشرع الشرائع، وأما مويت فأعمالكم تعرض علي فما رأيت منها حسناً محدت اللّه عز وجلّ 
 وجلّ لكموما رأيت منها شيئاً استغفرت اللّه عز.  

إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى اللّه عز وجلّ مالئكته وبقاع األرض معاصيه وبدهلا : وروينا يف األثر
إن املؤمن إذا عصاه ستره اللّه تعاىل عن : حسنات حىت يرد القيامة وليس شيء يشهد عليه، وكذلك يقال
ياكرمي العفو، :  عليه وسلم ذات يومأبصار املالئكة كيال تراه فتشهد عليه، وقال رسول اللّه صلى اهللا

تدري ما تفسري يا كرمي العفو هو أنه عفا عن السيئات برمحته مث بدهلا : فقال له جربيل عليه السالم
: اللّهم إين أسألك متام النعمة، فقال: حسنات بكرمه، ومسع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم رجالً يقول

دخول اجلنة، وقد أخربنا اللّه تعاىل أنه قد أمتّ نعمته علينا برضاه : ، قالال: هل تدري ما متام النعمة؟ قال
اليوم أَكملت لَكُم دينكم وأَتممت علَيكُم ": اإلسالم لنا؛ فهذا دليل على دخول اجلنة، فقال عز وجلّ

 رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم  وقد اشتركنا يف ذلك مع3:  املائدة"ِنعميت ورضيت لَكُم اإلسالم ديناً
ليغفرلك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم ": فنحن نرجو املغفرة لذنوبنا بفضله، فقال عز من قائل

من أذنب ذنباً فستره اللّه تعاىل عليه يف الدنيا، فاللّه تبارك : ، و يف خرب علي رضي اللّه عنه"نعمته عليك
 يف اآلخرة، ومن أذنب ذنباً فعوقب عليه يف الدنيا فاللّه تعاىل أعدل من وتعاىل أكرم من أن يكشف ستره

ال يذنب عبد يف الدنيا فيستره اللّه تعاىل عليه إال : أن يثين عقوبته على عبده يف اآلخرة، ويف لفظ آخر
  .غفر له يف اآلخرة

 ما بني يديه كل عاٍص فإنه يعصي حتت كنف الرمحن، والكنف من اإلنسان حضنه: وعن بعض السلف
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إن من فضح يف الدنيا :فمن ألقى عليه كنفه ستر عورته ومن رفع عنه كنفه افتضح، ويقال: وصدره، قال
  .بذنب فهو كفّارته وال يفضح به يف اآلخرة

    

انظروا إىل عبد أذنب ذنباً فعلم : إذا أذنب العبد فاستغفر اللّه، يقول اللّه سبحانه وتعاىل ملالئكته: ويف اخلرب
:  له رباً يغفرالذنب فيأخذ بالذنب، أشهدكم أين قد غفرت له، وحدثت عن حممد بن مصعب قالأن

يارب فإذا قال : إن العبد إذا كان مسرفاً على نفسه؛ يرفع يديه يدعو يقول:كتب إىل أسود بن سامل خبطّه
ا قال الثالثة يا رب يارب، حجبت املالئكة صوته، فإذا قال الثانية يارب، حجبت املالئكة صوته، فإذ

حجبت املالئكة صوته، فإذا قال الرابعة يقول اللّه تعاىل حىت مىت حتجبوا صوت عبدي عين، قد علم 
عبدي أنه ليس له رب يغفر الذنوب غريي، أشهدكم أين قد غفرت له، ويف احلديث إذا أذنب العبد حىت 

  .تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرا له ما استغفرين ورجاين

لو لقيين عبدي بقراب األرض ذنوباً، لقيته بقراا مغفرة ما مل يشرك يب شيئاً، ويف : يف حديث آخرو
إن امللك لريفع القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات، فإن تاب واستغفر مل يكتبه عليه وإال كتبها : اخلرب

ألق هذه السيئة : مري عليهفإذا كتبها عليه وعمل حسنة، قال صاحب الشمال وهو أ: سيئة، ويف لفظ آخر
إن : حىت ألقي من حسناته واحدة من تضعيف العشرة وأرفع تسع حسنات فيلقي عنه هذه السيئة ويقال

اللّه تعاىل جعل يف قلب صاحب اليمني من الرمحة للعبد أضعاف ما جعل يف قلب صاحب الشمال مع أنه 
فرح ا املالئكة فيكتب للعبد بفرحه : قالأمره عليه، فإذا عمل العبد حسنة فرح ا ملك اليمني، وي

  .احلسنات

فإن تاب؟ حمي : إذا أذنب العبد ذنباً كتب عليه، فقال األعرايب: وروينا يف حديث أنس بن مالك الطويل
فإن تاب؟ قال : فإن عاد؟ قال رسول صلى اهللا عليه وسلم يكتب عليه، قال األعرايب: من صحيفته، قال

ويتوب إىل اللّه تعاىل، وأن اللّه ال ميلّ : إىل أن يستغفر:  مىت يارسول اللّه؟ قالإىل: حمي من صحيفته، قال
من املغفرة حىت ميلّ العبد من االستغفار، فإذا هم العبد حبسنة كتبها صاحب اليمني حسنة قبل أن يعملها 

 وجلّ إىل سبعمائة ضعف، وإذا هم خبطيئة مل تكتب فإذا عملها كتبها عشر حسنات مث ضاعفها اللّه عز
وجاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : عليه فإن عملها كتبت خطيئة واحدة وراءها حسن عفواللّه تعاىل

يا رسول اللّه إين ال أصوم إال الشهر ال أزيد عليه والأصلي إال اخلمس ال أزيد عليهن وليس : وسلم فقال
يف : ن أنا إذا مت ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمللّّه تبارك وتعاىل يف مايل صدقة والحج وال أتطوع أي

يا رسول اللّه معك فتبسم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وقال نعم معي إن حفظت قلبك : اجلنة، قال
النظر إىل ما حرم اللّه تعاىل : الغيبة والكذب، وعينك من اثنني: من اثنني الغل واحلسد ولسانك من اثنني
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  .لماً دخلت معي اجلنة على راحيت هاتنيوإن تزدري ما مس

    

يا رسول اللّه من يلي حساب اخللق؟ : أن األعرايب قال: وروينا يف اخلرب الطويل عن أنس رضي اللّه عنه
مم : فتبسم األعرايب فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم:نعم، قال: هو بنفسه؟ قال:اللّه عز وجلّ قال: قال

 الكرمي إذا قدر عفا وروي جتاوز، وإذا حاسب سامح، فقال النيب صلى اهللا إن: ضحكت ياأعرايب؟ فقال
فقه : صدق أال وال كرمي أكرم من الّه عز وجلّ هو أكرم األكرمني، مث قال عليه السالم: عليه وسلم

 إن اللّه تبارك وتعاىل شرف الكعبة وعظمها، ولو أن عبداً هدمها حجراً حجراً مث: األعرايب، وفيه أيضاً

املؤمنون : أحرقها ما بلغ جرم من استخف بويلّ من أولياء اللّه تعاىل، قال األعريب من أولياء اللّه؟ قال
 "اللّه وِلي الَّذين آمنوا يخِرجهم ِمن الظُّلُماِت إىل النّوِر": كلهم أولياء اللّه تعاىل، أما مسعت اللّه تعاىل يقول

املؤمن أفضل من الكعبة، واملؤمن طيب :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويف اخلرب املفرد257:البقرة
طاهر واملؤمن أكرم على اللّه تعاىل من املالئكة، ويف اخلرب املشهورعن عبد اللّه بن عمرو وأيب هريرة رضي 

ما أشرفك وما أعظمك وللمؤمن أعظم حرمة عند : اللّه عنهما وكعب األحبار أنه نظر إىل الكعبة فقال
اللّه منك، وقد أمر اللّه سبحانه وتعاىل أنبياءه بتطهري بيته ألوليائه إجالِال هلم فشرف البيت م، ويف اخلرب 

من أهان ولياً فقد بارزين باحملاربة وأنا الثائر لوليي يف الدنيا واآلخرة، ويف أخبار يعقوب : عن اللّه تعاىل
ال :  فرقت بينك وبني يوسف عليه السالم هذه املدة؟ قالتدري مل: عليه السالم أن اللّه تعاىل أوحى إلىه

لقولك إلخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، مل خفت الذئب عليه ومل ترجين له، ومل :قال
نظرت إىل غفلة إخوته ومل تنظر إىل حفظي له، ومن سبق عناييت بك أن جعلت نفسي عندك أرحم 

كنت أجعل نفسي عندك أخبل الباخلني، فالرجاء هو اسم لقوة الطمع يف الرامحني، فرجوتين ولوال ذلك ل
الشيء مبرتلة اخلوف اسم لقوة احلذر من الشيء، ولذلك أقام اللّه تعاىل الطمع مقام الرجاء يف التسمية 

حيذر اآلخرة ":  وقال تعاىل"يدعون رم خوفاً وطمعاً": علت كلمته: وأقام احلذر مقام اخلوف فقال
 وهو وصف من أوصاف املؤمنني وخلق من أخالق اإلميان ال يصح إال به كما ال يصح "و رمحة ربهويرج

اإلميان إال باخلوف، فالرجاء مبرتلة أحد جناحي الطري اليطري إال جبناحيه، كذلك ال يؤمن من ال يرجو من 
 فلذلك أوصى رسول اللّّه آمن به وخيافه وهو أيضاً مقام من حسن الظن باللّه تعاىل ومجيل التأميل له،

أنا : ال ميوتن أحدكم إالوهو حسن الظن باللّه تعاىل ألنه قال عن اللّه تعاىل: صلى اهللا عليه وسلم فقال
عند ظن عبدي يب فليظن يب ماشاء، وكان ابن مسعود رضي اللّه عنه حيلف باللّه تعاىل ماأحسن عبد باللّه 

 ألن اخلري كله بيده أي فإذا أعطاه حسن الظن باللّه تعاىل فقد أعطاه تعاىل ظنه إال أعطاه اللّه تعاىل ذلك
  .ما يظنه ألن الذي حسن ظنه به هو الذي أراد أن حيققه له
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وأَحِسنوا ": مسعت سفيان الثوري رضي اللّه عنه يقول يف قوله تعاىل: وروينا عن يوسف بن أسباط قال
ِسننيحالْم ِحبوكذلك دخل رسول اللّه على :  قال195: البقرة"إنَّ اللّه ي ،أي أحسنوا باللّه تعاىل الظن

أجدين أخاف ذنويب وأرجو رمحة ريب، فقال عليه : كيف جتدك؟ فقال: الرجل وهو يف سياق املوت فقال
ما اجتمعا يف قلب عبد يف هذا املوطن إال أعطاه اللّه تعاىل ما رجا وأمنه مما خياف، ولذلك قال : السالم

وجهه للرجل الذي أطار اخلوف عقله حىت أخرجه إىل القنوط فقال لهعلي م اللّهيا هذا أيأسك من :  كر
رمحة اهللاّّ تعاىل أعظم من ذنبك؟ صدق رضي اللّه عنه ألن اإلياس من روح اللّه تعايل الذي يستريح إليه 

لذنوب أعظم من ذنوبه وهو أشد املكروب من الذنوب والقنوط من رمحة اللّه تعاىل اليت يرجوها املبتلي با
من مجيع ذنوبه ألنه قطع واه على صفات اللّه تعاىل املرجوة وحكم على كرم وجهه بصفته املذمومة 

  .فكان ذلك من أكرب الكبائر وإن كانت ذنوبه كبائر

    

ه وال يتوب هو العبد يذنب الكبائر ويلقى بيد: والتلقوا بأيدكم إىل التهلكة قال: وهكذا جاء يف التفسري
قد هلكت ال ينفعين عمل فنهوا عن ذلك إال أن الرجاء مقام جليل وحال شريف نبيل ال يصلح : ويقول

إال للكرماء من أهل العلم، واحلياء وهو حال حيول عليهم بعد مقام اخلوف، يروحون به من الكرب 
ن مل يقم يف مقام اخلوف ويسترحيون إلىه من مقارفة الذنب، ومن مل يعرف اخلوف مل يعرف الرجاء، وم

مل يرفع إىل مقامات أهل الرجاء على صحة وصفاء ورجاء، كل عبد من حيث خوفه ومكاشفته عن 
أخالق مرجوة من معىن ما كان كوشف به من صفات خموفة، فإن كان أقيم مقام املخوفات من 

ات الرجاء، بتحقيق املخلوقات مثل الذنوب والعبوب واألسباب، رفع من حيث تلك املقامات إىل مقام
الوعد وغفران الذنب وتشويق اجلنان وما فيها من األوصاف احلسان؛ وهذه مواجهات أصحاب اليمني 

وإن كان أقيم مقام خماوف الصفات عن مشاهدة معاين الذات مثل سابق العلم وسوء اخلامتة وخفي املكر 
 املقامات إىل مقام احملبة والرضا، وباطن االستدارج وبطش القدرة وحكم الكرب واجلربوت، رفع من هذه

فرجا من معاين األخالق وأمساء الكرم واإلحسان والفضل والعطف واللطف واإلمتنان، وليس يصح أن 
خنرب بكل ما نعلم من شهادة أهل الرجاء يف مقامات الرجاء من قبل أنه ال يصلح لعموم املؤمنني، وهو 

 خبصوصة وال جيديه وال يستجيب له وال يستخرج إال من يفسد من مل يرزقه أشد الفساد فليس يصلح إال
احملبة وال حمبة إال بعد نصح القلب من اخلوف، وأكثر النفوس ال يصلح إالعلى اخلوف، كعبيد السوء ال 

يستقيمون إال بالسوط والعصا مث يواجهون بالسيوف صلتاً، ومن عالمة صحة الرجاء يف العبد كون 
نه ملا حتقق برجاء شيء خاف فوته لعظم املرجو يف قلبه وشدة اغتباطه به، فهو اخلوف باطناً يف رجائه أل

ال ينفك يف حال رجائه من خوف فوت الرجاء؛ والرجاء هو تروحيات اخلائفني، ولذلك مست العرب 
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الرجاء خوفاً ألما وصفان ال ينفك أحدمهاعن اآلخر، ومن مذهبهم أن الشيء إذا كان الزماً لشيء أو 
مالك ال ترجو كذا وهم يريدون ما لك ال ختاف؟ وعلى :  له أو سبباً منه، أن يعبروا عنه به فقالواوصفاً

مالكم ال :  أمجعوا على تفسريه13:  نوح"ما لَكُْم ال ترجونَ للِّه وقَاراً": هذه اللغة جاء قول اللّه تعاىل
 110: الكهف"فَمن كَانَ يرجو ِلقَاَء ربِه": ختافون للّه عظمة، وهو أيضاً أحد وجهي تفسري قوله تعاىل

أي خياف من لقائه ومثل اخلوف من الرجاء، مثل اليوم من الليلة ملا مل ينفك أحدمها عن اآلخر جاز أن 
ثالثة أيام وثالث لياٍل، ومنه قول اللّه تعاىل خمرباً عن قصة واحدة فقال عز : يعرب عن املدة بأحدمها فيقال

     10:  مرمي"تك أَال تكَلِّم الناس ثَالثَ لَيال سوياًآي": وجلّ

 فلما مل يكن اليوم ينفك عن ليلته والليلة ال تنفك عن 41: آل عمران"ثَالثَةَ أَياٍم ِإال رمزاً": مث قال تعاىل
حبكمة اللّه يومها أخرب عن أحدمها باآلخر ألن أحدمها يشبه اآلخر مندرج فيه، وال يظهر إال أحدمها 

تعاىل وقدرته لتفاوت أحكامه فيهما، وافتراق إنعامه ما، فإذا ظهر النهار اندرج الليل فيه بقدرته تعاىل، 
وإذا ظهر الليل استتر النهار حبكمه تعاىل، وهو حقيقة إيالجه أحدمها يف اآلخر، وحتقيق تكويره أحدمها 

مللكوت إذا ظهر اخلوف كان العبد خائفاً، على صاحبه، فكذلك حقيقة الرجاء واخلوف يف معاين ا
وظهرت عليه أحكام اخلوف عن مشاهدة التجلي بوصف خموف، فسمي العبد خائفاً لغلبته عليه وبطن 

الرجاء يف خوفه، وإذا ظهر الرجاء كان العبد راجياً وظهرت منه أحكام الرجاء عن مشاهدة جتلّي الربوبية 
األغلب عليه وبطن اخلوف يف رجائه ألما وصفان لإلميان بوصف مرجو فوصف العبد به ألنه هو 

كاجلناحني للطري، فاملؤمن بني اخلوف والرجاء كالطائر بني جناحيه وكلسان امليزان بني كفتيه ومنه قول 
لو وزن خوف املؤمن ورجاءه العتدال فهذا أصل يف معرفة حقيقة الرجاء وصدق الطمع يف : مطرف

عتدال اخلوف والرجاء مقامان؛ أعالمها مقام املقربني، وهو ما حال عليهم من مقام املرجو، فاملؤمنني يف ا
مشاهدة الصفات املخوفة واألخالق املرجوة، والثاين مقام أصحاب اليمني وهو ماعرفوه من بدائع 

األحكام وتفاوت األقسام، من ذلك أنه أنعم سبحانه وتعاىل على اخللق بفضله عن كرمه اختياراً ال 
جباراً، فلما أعلمهم ذلك رجو متام النعمة من حيث ابتداؤها، ومن ههنا طمع السحرة يف املغفرة ملا إ

إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا إن كنا أول املؤمنني، أي من حيث جعلنا أول : ابتدؤا باإلميان فقالوا
جوه منه، وقد ذم اللّه تعاىل عبداً أوجده املؤمنني من هذا املكان نرجو أن يغفر لنا بأن جعلنا مؤمنني به فر

ولَِئن أَذَقْنا اإلنسَانَ ِمنا رحمةً ثُم نزعناها ِمنه ِإنه لَيؤوس ": نعمة مث سلبها فأيس من عودها عليه فقال تعاىل
ِملُوا ِإال الَّذين":  مث استثىن عباده الصابرين عليه الصاحلني له فقال تعاىل9: هود"كَفُورعوا وربص 

     11: هود"الصاِلحاِت

وروي أن لقمان عليه السالم قال البنه خف اللّه تعاىل خوفاً ال تأمن فيه مكره، وارجه رجاء أشد من 
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أما علمت أن املؤمن كذي قلبني خياف : وكيف أستطيع ذلك وإمنا يل قلب واحد؟ قال: خوفك، قال
أن اخلوف والرجاء وصف اإلميان ال خيلو منهما قلب مؤمن، فصار بأحدمها، ويرجو باآلخر؟ واملعىن 

كذي قلبني حينئذ مث إن اخللق خلقوا على أربع طبقات، يف كل طبقة طائفة فمنهم من يعيش مؤمناً 
وميوت مؤمناً، فمن ههنا رجاؤهم ألنفسهم ولغريهم من املؤمنني، إذ قد أعطاهم فرجوا أن يتم عليهم 

م بفضله ما به بدأهم، ومن الناس من يعيش مؤمناً وميوت كافراً فهذا موضع خوفهم نعمته وأن ال يسلبه
عليهم وعلى غريهم ملكان علمهم ذا احلكم ولغيب حكم اللّه تعاىل بعلمه السابق فيهم، ومن الناس من 

 الثاين يعيش كافراً وميوت مؤمناً، ومنهم من يعيش كافراً وميوت كافراً؛ فهذان احلكمان أوجبا رجاءهم
للمشترك إذا رأوه فلم يقنطوا بظاهره أيضاً خوف هذا الرجاء خوفاً ثانياً أن ميوت على تلك احلال وأن 

يكون ذلك هو حقيقة عند اللّه تعاىل، فعلم املؤمن ذه األحكام األربعة ورثه اخلوف والرجاء معاً، 
 ووكّل إىل عالم الغيوب السرائر، ومل فاعتدل حاله بذلك العتدال إميانه به، وحكم على اخلالق بالظاهر،

يقطع على عبد بظاهره من الشر، بل يرجو له ما بطن عند اللّه تعاىل من اخلري، ومل يشهد لنفسه وال لغريه 
بظاهر اخلري، بل خياف أن يكون قد استسر عند اللّه تعاىل باطن شر، إال أن حال التمام أن خياف العبد 

 ذلك هو وجد املؤمنني من قبل أم متعبدون حبسن الظن، فهم حيسنون الظن على نفسه ويرجو لغريه ألن
بالناس، وخيرجون هلم املعاذير بسالمة الصدور، وتسليم ما غاب إىل من إليه تصري األمور، مث هم يف ذلك 

نهم يسيئون الظن بنفوسهم ملعرفتهم بصفاا، ويوقعون املالوم عليها وال حيتجون هلا لباطن اإلشفاق م
عليهم، وخلوف التزكية منهم هلم، فمن قلب عليه هذان املعنيان فقد مكر به حىت حيسن الظن بنفسه 

ويسيء ظنه بغريه، فيكون خائفاً على الناس، راجياً لنفسه، عاذراً لنفسه، حمتجاً هلا، الئماً للناس، ذاماً 
ه عالمة من رجائه، فمن عالمة الرجاء عن هلم؛ فهذه أخالق املنافقني، مث إن للراجي حاالً من مقامه وحلال

مشاهدة املرحو، دوام املعاملة وحسن التقرب إليه وكثرة التقرب بالنوافل حلسن ظنه به ومجيل أمله منه، 
وأنه يتقبل صاحل ما أمر به تفضالً منه من حيث كرمه، ال من حيث الواجب عليه، وال االستحقاق منا 

 إحساناً منه ورمحةً من حيث لطفه بنا وعطفه علينا ألخالقه السنية وألطافه وأنه أيضاً يكفر سئ ما عمله
من : اخلفية ال من حيث اللزوم له بل من حيث حسن الظن به، كما قال سفيان الثوري رضي اللّه عنه

لّه تعاىل غير ألن ال: أذنب ذنباً، فعلم أن اللّه تعاىل قدره عليه ورجا غفرانه غفر اللّه عز وجلّ له ذنبه، قال
 وقد قال سبحانه وتعاىل يف 23: فصلت"وذِلكُم ظَنكُم الَّذي ظًننتم ِبربكُم أَرداكُم": قوماً فقال تعاىل

 أي هلكى، ففي دليل خطابه عز وجلّ أنّ من ظن 12: الفتح"وظَننتم ظَن السوِء وكُنتم قَوماً بوراً": مثله
إن من أذنب ذنباً فأحزنه ذلك غفر له ذنبه وإن مل سيغفر، : ن أهل النجاة، وقد جاء يف األثرحسناً كان م

ومقام الرجاء كسائر مقامات اليقني منها فرض وفضل، فعلى العبد فرض أن يرجو مواله وخالقه معبوده 
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 اللّه ورازقه، من حيث كرمه وفضله، ال من حيث نظره إىل صفات نفسه ولؤمه، وقد كان سهل رمحه
من سأل اللّه تبارك وتعاىل شيئاً فنظر إىل شيء وإىل أعماله ال يرى اإلجابة حىت يكون ناظراً : تعاىل يقول

إىل اللّه تبارك وتعاىل وحده وإىل لطفه وكرمه، ويكون موقناً باإلجابة، ولعمري أن من سأل اللّه تعاىل 
غري خملص يف الرجاء له تعاىل لشركه يف النظر ورغب إلىه يف شيء، ورجاه ناظراً إىل نفسه وعمله، فإنه 

إليه، وإذا مل يكن خملصاً مل يكن موقناً، وال يقبل اللّه تعاىل عمالً وال دعاء إال من موقن باإلجابة خملص، 
إذا دعومت فكونوا موقنني : فإذا شهد التوحيد ونظر إىل الوحدانية فقد أخلص وأيقن، وهكذا جاء يف اخلرب

اللّه تعاىل ال يقبل إال من موقن ومن داع دعاًء بيناً من قلبه، ألن من استعمله اللّه تعاىل باإلجابة، فإن 
  .بالدعاء له فقد فتح له باباً من العبادة

    

الدعاء نصف العبادة واليقبل اللّه تعاىل من الدعاء إال الناخلة مبعىن املنخول وهو اخلالص، فأقل : ويف اخلرب
كون ذلك حسنة منه، يضعفه له عشراً إىل سبعمائة ضعف، وأعاله أن يدخر له ما يعطيه من دعائه أن ي

يف اآلخرة ماهو خري له من جيمع الدنيا وما فيها مما مل خيطر على قلبه قطّ، ويكون ذلك حسن نظر من 
اللّه تعاىل له واختيار، وأوسط ذلك أن يصرف عنه من البالء الذي هو لو كان علمه كان صرفه أهم عليه 

ما من داع دعا موقناً باإلجابة : وأحب إليه مما سأل فيه، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يف غري معصية وال قطيعة رحم، إال إعطاه اللّه تعاىل إحدى ثالث؛ إما أن جييب دعوته فيما سأل، أو 

يارب : ار موسى عليه السالميصرف عنه من السوء مثله، أو يدخر له يف اآلخرة ما هو خري له، ويف أخب
من مل يرض بقضائي، ومن يستخريين يف أمر فإذا قضيت : أي خلقك أنت عليه أشد تسخطاً؟ فقال تعاىل

: إنه قال يارب أي األشياء أحب إليك وأيها أبغض؟ فقال سبحانه وتعاىل: له كره ذلك، ويف اخلرب اآلخر

  .ن تطري نفسكأحب األشياء إيلّ الرضا بقضائي وأبغضها إيلّ أ

التتهم اللّه تعاىل يف شيء : أوصين فقال: أنه قال للرجل الذي قال: وروينا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم
: أنه نظر إىل السماء وضحك صلى اهللا عليه وسلم فسئل عن ذلك فقال: قضاه عليك، ويف اخلرب اآلخر

ضي له بالسراء رضي؛ وكان خرياً له وإن عجبت لقضاء اللّه تعاىل للمؤمن يف كلّ قضائه له خري، إن ق
قضي عليه بالضراء رضي به وكان خرياً له، ومن حسن الظن باللّه تعاىل لطف التملّق له سبحانه وتعاىل، 

حسن الظن باللّه عز وجلّ من حسن عبادة اللّه عز وجلّ، كما روينا : وهو من قوة الطمع فيه، ويف خرب
 إن الكلمات هي قوله عليه 73: البقرة"لَقّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتاب علَيِهفَت": يف تفسري قوله تعاىل

يارب هذا الذنب الذي أصبته كان من قبل نفسي أو من شيء سبق يف علمك قبل أن ختلقين : السالم
: يل، قاليارب فكما قضيته علي فاغفر : بل شيء سبق يف علمي كتبته عليك، قال:قضيته علي، فقال



ابو طالب املكي- قوت القلوب  336  

  .فهي الكلمات اليت لقاه اللّه تعاىل إياها

ما منعك إذ رأيت املنكر أن : يقول اللّه تعاىل للعبد يوم القيامة: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
لقد غفرت له، ويف : يارب رجوتك وخفت الناس، قال: فإن لقن اللّه تعاىل العبد حجته قال: تنكره؟ قال
أن رجالً كان يداين الناس فيسمح هلم ويتجاوز عن املعسر فلقي اللّّ تعاىل ومل يعمل خرياً : اخلرباملشهور

فغفر له برجائه وظنه، مث يتفاوت : حنن أحق بذلك منك قال: قط، فقال اللّّه تعاىل سبحانه وتعاىل
التجلّي مبعاين الراجون يف فضائل الرجاء، فاملقربون منهم رجوا النصيب األعلى من القرب واالسة و

الصفات مما عرفوه؛ وهذا عن علمهم به وأصحاب اليمني من الراجني رجوا النصيب األوفر من مزيده 
انشراح الصدر بأعمال البر وسرعة السبق : والفضل األجزل من عطائه يقيناً مبا وعد، ومن الرجاء

نفس رجاء انتجاز املوعور وتقرباً إىل واملبادرة ا خوف فوا ورجاء قبوهلا، مث مهاجرة السوء وجماهدة ال
إنَّ الَّذين آمنواوالََّذين هاجروا وجاهدوا ِفي سبيِل اللِّه أُولِئك ": الرحيم الودود، ومنه قول أصدق القائلني

: املهاجر وفسر رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم املهاجرة وااهدة فقال 218: البقرة"يرجونَ رحمةَ اللِّه

من جاهد نفسه يف اللّه تعاىل، وأقام الصالة اليت هي خدمة املعبود، وبذل املال : من هجر السوء، وااهد
سراً وعالنيةً وقليالً وكثرياً، وأن ال يشتغل عن ذلك بتجارة الدنيا، كما وصف اللّه سبحانه وتعاىل 

ذين يتلُونَ ِكتاب اللّه وأقَاموا الْصالة وأنفَقُوا ِمما إنَّ الَّ": احملقّقني من الراجني إذ يقول عز من قائل
     29:  فاطر"رزقْناهم ِسراً وعالِنية يرجونَ ِتجارةً لَن تبور

ومن الرجاء القنوت يف ساعات الليل؛ وهو طول القيام للتهجد، والدعاء عند جتايف اجلنوب عن املضاجع 
أَمن هو قَاِنت آناَء الَّليل ":  من املخاوف، ولذلك وصف اللّه الراجني ذا يف قوله تعاىلملا وقر يف القلوب

:  الزمر"ساِجداً وقَاِئماً يحذَر اآلِخرة ويرجوا رحمةَ ربِه قُلْ هلْ يستوي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلمون

أن من مل خيف : ر وأهل التهجد آناء الليل علماء، وحصل من دليل الكالم فسمى أهل الرجاء واحلذ9
ومل يرج غري عامل لنفيه املساواة بينهما، وهذا مما حيذف خربه اكتفاء بأحد وصفيه إذ يف الكالم دليل عليه 

د، وال فالرجاء هو أول مقام من اليقني عند املقربني وهو ظاهر أوصاف الصديقني، واليكمل يف قلب عب
يتحقّق به صاحبه حىت جيتمع فيه هذه األوصاف؛ اإلميان باللّه تعاىل، واملهاجرة إليه سبحانه وتعاىل، 

وااهدة فيه وتالوة القرآن، وإقامة الصالة، واإلنفاق يف سبيل اللّه تعاىل، مث السجود آناء الليل، والقيام 
ل أحوال املوقنني مث تتزايد األعمال يف ذلك واحلذر مع ذلك كله؛ فهذه مجلة صفات الراجني، وهو أو

ظاهراً وباطناً باجلوارح والقلوب عن تزايد األنوار والعلوم ومكاشفات الغيوب باألوصاف املوجودة 
وفصل اخلطاب، إن اخلوف والرجاء طريقان إىل مقامني؛ فاخلوف طريق العلماء إىل مقام العلم، والرجاء 

 وقد وصف اللّه عز وجلّ الراجني مع األعمال الصاحلة لقوة رجائهم طريق العمال إىل مقام العاملني،
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والّذين يؤتونَ ما آتوا ": باخلوف، تكملة لصدق الرجاء وتتمة لعظيم الغبطة به، فقال تعاىل وتقدس
ا كُنا قَبلُ يف إن": وقال عز وجلّ خمرباً عنهم يف حال وفائهم وأعمال برهم60:  املؤمنون"وقُلُوبهم وِجلَةٌ
ِفقنيشِلنا ما" "أَهنلَياللّّه ع نوجل27ّ-26: الطور"فَم اً":  وقال عزموافُونَ يخيوفُون ِبالَّنذِْر واإلنسان"ي  :

 من قبل أن اخلوف مرتبط بالرجاء، فمن حتقق بالرجاء صارعه اخلوف أن يقطع به دون ما رجا، وقال 7
 أي للذين 14:اجلاثية" "قُلْ ِللَّذين آمنوا يغِفروا ِللَّذين ال يرجونَ أَيام اللّه":  قوله تعاىلأهل العربية يف معىن

الخيافون عقوبات اللّه تعاىل، فإذا كان هذا أمره باملغفرة ملن ال يرجو فكيف يكون غفره وفضله على من 
 أي ختافون منه 104:  النساء"ن اللّه ما ال يرجونَويرجونَ ِم": يرجو، وبعضهم يقول يف معىن قوله تعاىل

ما ال خيافون، فلوال أما عند العلماء كشيء واحد ما فسر أحدمها باآلخر، ومن الرجاء األنس باللّه تعاىل 
يف اخللوات،ومن األنس به األنس بالعلماء والتقرب من األولياء، وارتفاع الوحشة مبجالسة أهل اخلري، 

در والروح عندهم، ومن الرجاء سقوط ثقل املعاونة على البر والتقوى، لوجود حالوة األعمال وسعة الص
واملسارعة إليها، واحلثّ ألهلها عليها واحلزن على فوا والفرح بدركها، ومن ذلك اخلرب املأثور من سرته 

ا استبشروا، وإذا أساؤوا خيار أميت الذين إذا أحسنو: حسنته وساءته سيئته، فهو مؤمن، واخلرب املأثور
استغفروا ألن املؤمن على يقني من أمره وبصرية من دينه، واخلوف والرجاء وصف املوقن باللّه تعاىل فهو 

إذا عمل حسنة، أيقن بثواا لصدق الوعد وكرم املوعد، وإذا عمل سيئة أيقن بالكراهة هلا، وخاف املقت 
 دخوله يف الطاعة، دخول يف حمبة اللّه تعاىل ومرضاته ملا عليها خلوف الوعيد وعظمة املتوعد من قبل أن

دلّ العلم عليه؛ فهذا رضا اللّه سبحانه وتعاىل يف الدنيا، فكيف ال يسره رضاه ومن قبل أن دخوله يف 
املعصية دخول يف غضب اللّه تعاىل ومكارهه، مبا دلّ العلم عليه فذلك الذي يسوءه ألن مقت اللّه تعاىل 

ينادونَ لَمقْت اللّه ": يه وسخطه غداً تعذيبه، ومن هذا قول اللّه عز وجلّ وهو أصدق القائلنياليوم معاص
كُمفُسأَن قِْتكُمم ر ِمنملا نظروا إىل أنفسهم بتشويه خلقهم يف النار مقتوها فنودوا :  قال10: غافر"أَكب

ليوم يف العذاب، كما أن رضاه غداً تنعيمهم يف ملقت اللّه يف الدنيا على معاصيه أكرب من مقتكم أنفسكم ا
  .جنته كذلك رضاه اليوم عملهم بطاعته ومرضاته؛ وهذا وصف عبد مراد مكاشف بعلم اليقني

    

جئتك أسألك عن عالمة اللّه تعاىل فيمن : ومن هذا حديث زيد اخليل إذ قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم
أصبحت أحب اخلري وأهله وإذا قدرت على : أصبحت فقالكيف : يريد وعالمته فيمن ال يريد فقال

شيء منه سارعت إليه وأيقنت بثوابه وإذا فاتين شيء منه حزنت عليه وحننت إليه فقال صلى اهللا عليه 
هذه عالمة اللّه تعاىل فيمن يريد ولو أرادك لألخرى هيأك هلا، مث مل يبال يف أي أوديتها : وسلم

وام حسن اإلقبال والتنعم مبناجاة ذي اجلالل وحسن اإلصغاء إىل حمادثة هلكت،ومن الرجاء التلذذ بد
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القريب والتلطّف يف التملق للحبيب وحسن الظن به يف العفو اجلميل ومنال الفضل اجلزيل، وقال بعض 
للتوحيد نور وللشرك نار، ونور التوحيد أحرق لسيئات املؤمن من نار الشرك حلسنات املشرك، : العارفني

يابين حدثين بالرخص واذكر يل الرجاء حىت ألقى اللّه تعاىل على : ا احتضر سليمان التيمي قال البنهومل
حسن الظن به، وكذلك ملا حضر سفيان الثوري رضي اللّه عنه الوفاة جعل العلماء حوله يرجونه، 

ر اليت فيها الرجاء اذكر يل األخبا: وحدثنا عن أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه أنه قال البنه عند املوت
وحسن الظن، فلوال أن الرجاء وحسن الظن من فواضل املقامات ما طلبه العلماء يف آخر األوقات عند 

إن :فراق العمر ولقاء املوىل لتكون اخلامتة به وهم يسألون اللّه حسن اخلامتة طول احلياة، ولذلك قيل
، وقد كان حيىي بن معاذ رمحه اللّه تعاىل يقول يف اخلوف أفضل مادام حياً فإذا حضر املوت فالرجاء أفضل

إذا كان توحيد ساعة حيبط ذنوب مخسني سنة فتوحيد مخسني سنة ماذا سيصنع : مقامات الرجاء
العلماء : ال يصبح اخلوف إال ألهل الرجاء، وقال مرة: بالذنوب؟ وقال أبو حممد سهل رضي اللّه عنه

طوعون إال الراجني، وكان جيعل الرجاء مقاماً يف احملبة وهو عند مقطوعون إال اخلائفني، واخلائفون مق
العلماء أول مقامات احملبة، مث يعلو يف احلب على قدر ارتفاعه يف الرجاء وحسن الظن، وروينا عن النيب 

صلى اهللا عليه وسلم أحاديث يف الرجاء ال يصلح ذكرها لعموم الناس ولكن نذكر من ذلك ما ظهر خلق 
عاىل جلهنم من فضل رمحته سوطاً يسوق اللّه عز وجلّ به عباده إىل اجلنة، وخرب آخر، يقول اللّه اللّه ت
إمنا خلقت اخللق لريحبوا علي ومل أخلقهم ألربح عليهم، ويف حديث عطاء بن يسارعن أيب سعيد : تعاىل

 إال جعل له ما يغلبه وجعل ماخلق اللّه تعاىل شيئاً: اخلدري رضي اللّه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن رمحيت تغلب : إن اللّه تعاىل كتب على نفسه قبل أن خيلق اخللق: رمحته تغلب غضبه، واخلرب املشهور

من قال ال إله إال اللّه : غضيب، واألخبار املشهورة عن معاذ بن جبل وأنس بن مالك رضي اللّه عنهما
 اللّه مل متسه النار، ومن لقي اللّه تعاىل ال يشرك به شيئاً ال إله إال: دخل اجلنة، ومن كان آخركالمه قول

لو يعلم الكافر : حرمت عليه النار وال يدخل النار من يف قلبه وزن ذرة من إميان، وقد قال يف خرب آخر
سعة رمحة اللّه تعاىل ما أيس من رمحته أحد وقد قال تعاىل يف حسن عفوه عن أكرب الكبائر بعد ظهور 

، وقال يف خطاب 153:  النساء"ثُم اتخذُوا الِْعجلَ ِمن بعِد ما جاَءتهم الْبينات فَعفَونا عن ذلك": اآليات
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات : لطيف ألوليائه يعرفهم نفاذ أحكامه فيهم وجريان مشيئته عليهم

يه إال به، حكيم حكم مبشيئته على عباده، مث يغفر الذنوب فاعلموا أن اللّه عزيز حكيم، عزيز ال يوصل إل
مجيعاً فال يبايل كما أجرى على من فضله على العاملني، مقالة الكافرين فلم يضرهم مع تفضيله هلم إذ 

أغري اللّه أبغيكم إهلاً وهو فضلكم على : اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة، فقال: قالوا ملوسى عليه السالم
مل تلبثوا بعد نبيكم عليه السالم : ؛ وذا املعىن عارض علي كرم اللّّه وجهه رأس اجلالوت ملا قال لهالعاملني
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أنتم مل جتف أقدامكم : إال ثالثني سنة حىت ضرب بعضكم وجه بعض بالسيف فقال علي كرم اللّه وجهه
  .اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة: من ماء البحر حىت قلتم ملوسى

    

إذا حدثتم الناس عن رم فال حتدثوهم مبايفزعهم : ا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلموروين
بشروا وال تنفروا ويسروا وال تعسروا، وملا وعظهم النيب صلى اهللا عليه : وينفرهم،وقال يف حديث آخر

: ليه السالم فقاللو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً احلديث، فهبط جربيل ع: وسلم فقال

مل تقنط عبادي؟ فخرج إليهم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فرجاهم وشوقهم، وملا : إن اللّه تعاىل يقول
أتدرون أي :  قال1:  احلج"إنَّ زلْزلَة الساعِة شيٌء عِظيم": تال الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية

كم؟ قيل من كل ألف : قم فابعث نصيب النار من ذرتك، فقال: ميوم؟ هذا يوم يقال آلدم عليه السال
فبكوا يومهم ذلك وتركوا األشغال والعمل، : تسعمائة وتسعة وتسعني إىل النار وواحد إىل اجلنة، قال

ما بالكم أنتم يف األمم مثل شعرة بيضاء يف جلد ثور : فخرج عليهم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فقال
لذهب بكم : لو مل تذنبون خللق اللّه تعاىل خلقاً يذنبون ليغفر هلم، ويف لفظ آخر:  املشهورأسود، واخلرب

 وجاء بقوم يذنبون فيغفر هلم، إنه هو الغفور الرحيم أي أن وصفه سبحانه وتعاىل املغفرة والرمحة، فالبد
سبحانه وتعاىل من كلّ إن له : أن خيلق مقتضى وصفه حىت حيق وصفه عليه هذا كما يقول يف علم املعرفة

اسٍم وصفاً ومن كل وصف فعل، ويف هذا سر املعرفة ومنه معرفة اخلصوص، وحكي لنا معناه عن إبراهيم 
خال يل الطواف ذات ليلة، وكانت ليلة مطرية مظلمة فوقفت يف امللتزم عند : بن أدهم رضي اللّه عنه قال

ياإبراهيم أنت تسألين :  يب هاتف من البيتيارب اعصمين حىت الأعصيك أبداً، فهتف: الباب فقلت
العصمة وكل عبادي املؤمنني يطلبون ذلك، فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وملن أغفر؟ وكان احلسن 

  .لو مل يذنب املؤمن لكان يطري طرياً ولكن اللّه تعاىل قمعه بالذنوب: البصري رضي اللّّه عنه يقول

العجب، ولعمري : وما هو؟ قال:عليكم ما هو شر من الذنوب، قيللوم مل تذنبوا خلشيت : ويف اخلرب مثله
أن العجب من صفات النفس املتكربة، وهو حيبط األعمال، وهو من كبائر أعمال القلوب والذنوب من 

أخالق النفس الشهوانية، وألن يبتلي العبد الشهواِني بعشر شهوات من شهوات النفس خري له من أن 
نفس مثل الكرب، والعجب، والبغي، واحلسد، وحب املدح، وطلب الذكر؛ ألن يبتلي بصفة من صفات ال

هذه منها؛ معاين صفات الربوبية، ومنها أخالق األباسلة، وا هلك إبليس، وشهوات النفس من وصف 
سكون النفس إىل : اخللقة وا عصى أدم ربه فاجتباه بعدها وتاب عليه وهدى، وقد قال بشر بن احلرث

عليها من العاصي، ورأى يوسف بن احلسني خمنثاً فأعرض عنه إزراء عليه، فالتفت إليه املخنث املدح أضر 
ألن عندك أنك خري مين، : وأي شيء تعلم؟ قال: وأنت أيضاً يكفيك مابك ففزع من قوله، فقال: وقال
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آية الدين اليت فاعترف يوسف بقوله، فتاب واستغفر وكان بعض الراجني من العارفني إذا تال هذه اآلية، 
إا ليس فيها رجاء وال : يف سورة البقرة، يسر بذلك ويستبشر هلا ويعظم رجاؤه عندها، فقيل له يف ذلك

إن الدنيا كلّها قليل ورزق : وكيف ذلك؟ فقال: بلى فيها رجاء عظيم، قيل: ما يوجب االستبشار فقال
إن اللّه تبارك وتعاىل احتاط يف ذلك ورفق النظر اإلنسان فيها قليل من قليل وهذا الدين من رزقه قليل، مث 

يل بأن وكد ديين بالشهود والكتاب وأنزل فيه أطول آية يف كتابه، ولو فاتين ذلك مل أبال به فكيف 
  .يكون فعله يب يف اآلخرة اليت ال عوض يل من نفسي فيها

    

 " ِمن اللّه ما لَم يكُونوا يحتِسبونَوبدا لَهم": وكذلك كان بعض الراجني يفهم من قوله تعاىل إذا تال

 يرجو من ذلك بوادي اجلود واإلحسان مما مل حيسبه يف الدنيا قطّ، وقد كان اجلنيد رمحه اللّه 47:الزمر
ليغفرنّ اللّه تعاىل يوم : إن بدت عني من الكرم أحلقت املسيئني باحملسنني، وعلى ذلك جاء يف اخلرب: يقول

إن للّه : خطرت قطّ على قلب أحد حىت أن إبليس يتطاول رجاء أن تصيبه، ويف اخلربالقيامة مغفرة ما
تعاىل تسعا وتسعني رمحة أظهر منها يف الدنيا رمحة واحدة ا يتراحم اخلالئق فتحن الوالدة إىل ولدها 

، مث بسطها وتعطف البهيمة على ولدها، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرمحة إىل تلك التسعة والتسعني
فال يهلك على اللّه تعاىل إال هالك، : على مجيع خلقه وكل رمحة منها طباق السموات واألرضني، قال

إن اللّه تعاىل إذا غفر لعبد يف موقف القيامة ذنباً غفر ذلك الذنب لكل من عمله، : وقد قال بعض العلماء
  .ن أحدا لن ينجيه عملهاعملوا وأبشروا واعلموا أ: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وال أنت يارسول : ما منكم من أحد يدخله عمله اجلنة وال ينجيه من النار، قالوا: ويف احلديث اآلخر
إين اختبأت :وال أنا إال أن يتغمدين اللّه تعاىل برمحة وفضل، وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم: اللّه، قال

تروا للمصفني املتقني بل هي للمخلصني املتلوثني وقال شفاعيت ألهل الكبائر من أميت، ويف لفظ آخرأ
صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ وأيب موسى رضي اللّّه عنهما، وقد بعثهما واليني على اليمن فأوصامها فيما 

أمرمها به فقال يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفّرا، فعلم املؤمنني بكرم اللّه تعايل وخفي لطفه، ولطيف منه 
دهم عن تأميله، وال يقصر م عن رجاءه، وال حسن ظنهم به، وال يقوى اخلوف فيخرجهم إىل ال يقع

األياس من رمحته، ألجل علمهم جبربيته وكربيائه، من قبل أن املهوب هو احملبوب فمحبته تؤنسهم 
 يف مقام وترجيهم، وهيبته تزعجهم وختيفهم فخوفهم يف املهابة يف لذاذة ونعيمهم باحلب يف مهابة فهم

اخلوف واحملبة معتدلون، وبقوة العلم ما متمكنون، ويف مشاهدة املخوف واحملبوب مستقيمون، وهذا 
املقام هو وصف العارفني من املوقنني؛ وهم أهل كمال اإلميان وصفوة خصوص ذوي اإليقان إذ قد عرفوا 

وصف وإمنا الرمحة لسعة العلم، أن اللّه تبارك وتعاىل كامل يف صفاته ال يعتريه نقصان يف وصف دون 
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  .كما العلم لسعة القدرة ملا شهدوا من وصفه مبا مسعوا من كالمه أنه كان عليماً قديرا

    

ورحميت ":  وكذلك فهموا من قوله تعاىل7: غافر"وِسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وِعلما": كذلك قال تعاىل
ت جهنم وغريها يف توسعة الرمحة من حيث كن شيئاً وقولّه عز  فدخل156: األعراف"وِسعت كُلَّ شيٍء

 معناه خصوص الرمحة، وصفها ال كنهها، إذ ال اية 44:  اإلسراء"فسأَكْتبها ِللَذين يتقُونَ": وجلّ
للرمحة، ألا صفة الراحم الذي ال حد له، وألنه مل خيرج من رمحته شيء كما مل خيرج من حكمته 

يء، ألن جهنم والنار الكربى وغريمها ليس كنه عذابه وال كلية تعذيبه، فمن ظن ذلك به مل وقدرته ش
يعرفه، وألنه ملا أظهر من عذابه مقدار طاقة اخللق كما أنه أظهر من ملكه ونعمه مقدار مصاحل اخللق وما 

غي هلم أن يعرفوا فوق ال يصلح للخلق، وال يطيقون إظهاره أكثر مما أظهر من النعيم والعذاب، بل ال ينب
ما أبدى ألن اية تعذبيه وتنعيمه من اية ملكه الذي هو قائم به وملكه عن غاية قدرته وسلطانه، 

والاية لذلك، وال يطيق اخللق كلّه إظهار ذلك، وذلك أيضاً عن تعايل صفاته واء أمسائه املتناهيات، 
 لعظمته وال أمد لسلطانه، وال سبيل إىل كشف ذلك من الغيوب، فسبحان من ال اية لقدرته وال حد

وكَانَ اللّه ": ، وقال44:  اإلسراء"ِإنه كَانَ حليماً غَفُورا": وكذلك شهدوا ما مسعوا من قوله عز وجلّ
، فعلموا أن املغفرة على سعة احللم، كما أن احللم سعة العلم، فلما رأوا 51:  األحزاب"عليما حليما
إن محلة :  رجو عظيم مغفرته، وملا شهدوا كثيف ستره أملوا مجيل عفوه، وكذلك يقالعظيم حلمه

العرش يتجاوبون بأصوات سبحانك على حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد قدرتك، 
فللراجني من العارفني فهوم من السمع للكالم حنو علو نظرهم عن مسو علومهم مبعاين الصفات، وكل 

 من مقامه ويسمع من حيث شهادته، فأعالهم شهادة الصديقون، مث الشهداء مث صاحب مقام يشهد
الصاحلون، مث خصوص املؤمنني، فبه تبارك وتعاىل استدلوا عليه، ومنه إليه نظروا، هم درجات عند اللّه 

 احملسن يعيش يف سعة الرمحة واملسيء يعيش يف: واللّه بصري مبايعلمون، وكان سهل رضي اللّه عنه يقول

سعة احللم، وصفاته تبارك وتعاىل كامالت، فمن شهد ترجيح بعضها على بعض دخل عليه النقص من 
مشاهدته لقصور علمه عن متام علم من فوقه من الشهداء، وألجل مقامه املراد به دون طريق الصديقني 

املشهود عن من األقوياء، فعاد ذلك على العبد فصار ذلك مقاماً له يف القرب والبعد تعاىل وصف 
النقصان واحلد، ومثل الرجاء من اخلوف مثل الرخصة يف الدين من العزائم، وقد قال رسول اللّه صلى اهللا 

إن اللّه حيب أن يؤخذ برخصه كما حيب أن يؤخذ بعزائمه، ويف لفظ آخر أبلغ من : عليه وسلم
  .وأؤكد أن اللّه حيب أن يقبل رخصه كما يكره أن يوتى معاصيه:هذا
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وال تبغض إىل نفسك عبادة : إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق: وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
بعثت : اللّه تعاىل، وخريالدين أيسره، وقال هلك املتعمقون، هلك املتنطّعون، وقال عليه الصالة والسالم

ل الكتاب أن يف ديننا مساحة، أحب أن يعلم أه: باحلنيفية السهلة السمحة، وقال صلى اهللا عليه وسلم
، واستجاب 157: األعراف"ويضع عنهم ِإصرهم واَألغْاللَ الَتي كَانت علَيِهم": وقال اللّه عز وجلّ
قد فعلت؛ : ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا، فقال عز وجلّ: للمؤمنني يف قوهلم

باب قوة الرجاء يف أويل األلباب كيف وقد جاء ما يغلب حكم الرجاء من غري اغترار فهذه العلوم هي أس
إذا حدثتم الناس عن رم : ماروي عن اللّه تعاىل أنا إىل الرمحة والعفو أقرب مين إىل العقوبة، ويف اخلرب

ي ال يقنط الناس من إمنا العامل الذ: فال حتدثوهم مبا يفزعهم ويشق عليهم، ويف كالم لعلي رضي اللّه عنه
ما لك : رمحة اللّه تعاىل وال يؤمنهم مكر اللّه تعاىل، وأوحى اللّه سبحانه وتعاىل إىل داود عليه السالم

أما علمت أن حمبيت أن تعطف على عبادي وتأخذ عليهم : عاديت اخللق فيك، قال: وحدانياً؟ قال
عبيدي نظرة جفاء وال قسوة، فإذا أنت قد بالفضل هنالك، أكتبك من أوليائي وأحبايب وال تنظر إىل 

خالص حبييب خمالصة، وخالف أهل الدنيا خمالفة، ودينك فقلدنيه، وعن : أبطلت أجرك فاحفظ عين ثالثًا
يا رب : أحبين وأحب من حيبين وحببين إىل خلقي، قال: داود وغريه من األنبياء عليهم الصالة والسالم

اذكرين حلسن اجلميل واذكر :  أحببك إىل خلقك؟ فقال عز وجلّهذا أحبك وأحب من حيبك، فكيف
  .آالئي وإحساين وذكرهم ذلك فإم اليعرفون مين إال اجلميل

أال أخربكم عن أقوام ليسوا بأنبياء : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وروي عن يزيد الرقاشي عن أنس
من : اللّه تعاىل على منابر من نور يعرفون عليها، قالواوال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء مبنازهلم من 

الذين حيببون عباد اللّه إىل اللّه تعاىل وحيببون اللّه عز وجلّ إىل عباده وميشون يف األرض : هم؟ قال
يأمروم مبا حيب اللّه : نصحاء، فقلنا هذا حببوا اللّه إىل عباده فكيف حيببون عباد اللّه إىل اللّه؟ قال

هوم عما حرم اللّه فإذا أطاعوهم أحبهم اللّه، ورؤي أبان بن عياش يف النوم بعد موته، وكان من وين
ما محلك على أن : أوقفين ريب عز وجلّ بني يديه فقال: أكثر الناس حديثاً بالرخص وأبواب الرجاء فقال

قد غفرت : ك، قالفقلت يا رب أردت أن أحببك إىل خلق: حدثت عين مبا حدثت به من الرخص؟ قال
يا أبا حيىي إين : إىل كم حتدث للناس بالرخص فقال: أنه لقي أبانا فقال: لك، وحدثت عن مالك بن دينار

  .ألرجو أن ترى من عفو اللّه تعاىل يوم القيامة ما خترق له كساءك هذا من الفرح

ملا مات : املوت، قالويف حديث ربعي بن حراش عن أخيه، وكان من خيار التابعني وهو ممن تكلم بعد
إن لقيت ريب عز : أخي سجي بثوبه وألقيناه على نعشه فكشف الثوب عن وجهه واستوى قاعداً وقال

وجلّ فحياين بروح ورحيان ورب غري غضبان، وإين رأيت األمر أيسر مما تظنون وال تغتروا فإن حممدا 
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مث طرح نفسه فكأنه كانت حصاة وقعت : صلى اهللا عليه وسلم ينتظرين وأصحابه حىت أرجع إليهم قال
دخلنا على مالك رمحه اللّه تعاىل يف العشية اليت قبض : يف طست فحملناه فدفناه، وقال بكر بن سليمان

ما أدري ما أقول لكم إال أنكم ستعاينون غداً من عفو اللّه تعاىل ما مل يكن : فيها فقلنا كيف جتدك؟ قال
ما فعل اللّه :  أغمضناه ودفناه، ورؤي حيىي بن أكثم يف النوم فقيلفما برحنا حىت: لكم يف حساب، قال

فأخذين من الرعب والفزع ما : ياشيخ السوء فعلت وفعلت قال: أوقفين بني يديه وقال: فقال: تعاىل بك
حدثنا عبد الرزاق : وما حدثت عين؟ فقلت: يعلم اللّه تعاىل، مث قلت يارب ما هكذا حدثت عنك، فقال

تباركت : ن الزهري عن أنس بن مالك عن نبيك صلى اهللا عليه وسلم عنك أنك قلتعن معمر ع
: وتعاليت أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء، وقد كنت أظن بك أن ال تعذّبين، فقال عز وجلّ

فغلفت وخلع : صدق نبيي وصدق أنس صدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت، قال
  .شى بني يدي الولدان إىل اجلنة فقلت يا هلا من فرحةعلي وألبست وم

    

أن رجالً من بين إسرائيل كان يشدد على الناس ويقنطهم من رمحة اللّه تعاىل فيقول اللّه تعاىل : ويف اخلرب
أن رجلني تواخيا يف : اليوم أؤيسك من رمحيت كما كنت تقنط عبادي منها، ويف احلديث: له يوم القيامة

 من بني إسرائيل فكان أحدمها عابداً واآلخر مسرفًا على نفسه، فكان هذا العابد ينهاه ويزجره اللّه تعاىل
ال يغفر اللّه لك : دعين وريب أبعثت علي رقيباً؟ حىت رآه ذات يوم على كبرية فغضب فقال: فيقول له

ب فقد غفرت لك، مث قال أتستطيع أن حتظر رمحيت على عبادي اذه: فيقول اللّه تعاىل له يوم القيامة: قال
فوالذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته، : وأنت فقد أوجبت لك النار، قال: للعابد

وروينا يف معناه أن لصاً كان يقطع الطريق أربعني سنة يف بين إسرائيل فمر عليه عيسى عليه السالم وخلفه 
هذا نيب اللّه مير وإىل جنبه حواريه لو نزلت : لص يف نفسهعابد من عباد بين اسرائيل من احلواريني فقال ل

فرتل فجعل يريد أن يدنو من احلواري ويزدري نفسه تعظيماً للحواري ويقول : فكنت معهما ثالثًا، قال
هذا ميشي إىل جانيب : مثلي ال ميشي إىل جنب هذا العابد قال وأحس به احلواري فقال يف نفسه: يف نفسه

فأوحى اللّه تعاىل : ه وتقدم إىل عيسى عليه السالم فمشى إىل جانبه فبقي اللص خلفه، قالفضم نفس: قال
قل هلما يستأنفان العمل فقد أحبطت ما سلف من أعماهلما، أما احلواري فقد : إىل عيسى عليه السالم

مها بذلك فأخرب: أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما اآلخر فقد أحبطت سيئاته مبا ازدرى على نفسه قال
  .وضم اللص إلىه سياحته وجعله من حواريه

إن نبيا من األنبياء كان ساجدا فوطئ بعض العتاة على عنقه حىت الزق : وروينا عن مسروق بن األجدع
فأوحى اللّه تعاىل : اذهب فلن يغفر اللّه قال: فرفع النيب عليه السالم رأسه مغضبا فقال: احلصى جببهته قال
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  .علي يف عبادي أين قد غفرت لهإليه تتأىل 

قال ابن عباس رضي اللّه عنه كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقنت يدعو علي ملشركني ويلعنهم يف 
لَيس لَك ِمن األمِر شيٌء أو يتوب علَيِهم ": صالته فرتلت ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم إيل قوله

مهذِّبعي فهدى اللّّه تعاىل عامة أولئك اإلسالم: فترك الدعاء عليهم، قال:  قال128:  آل عمران"أو.  

واألخبار فيما يوجب الرجاء وحسن الظن أكثر من أن جتمع ومل نقصد مجعها، وإمنا دللنا بقليل على 
 " ما غَرك ِبربك الكَِرِمييا أَيها اإلنسانُ": كثري، ونبهنا عقول ذوي التبصري، وقد قال اللّه سبحانه وتعاىل

  . فنبه العبد مع غرته على كرمه، وذكره مع جهله حسن تسويته إياه بتعديله، يدل على نعمته6:االنفطار

عبدي أحتصي عملك؟ : وروينا عن الضحاك إن العبد ليدنو من ربه تبارك وتعاىل عند العرض فيقول
ألشياء، فيذكره اللّّه تعاىل مجيع ذنوبه يف الدنيا يف إهلي كيف أحصيه من دونك وأنت احلافظ ل: فيقول

أنت عبدي فقر مبا عرفتك وذكرتك، فيقول نعم سيدي، فيقول اللّّه سبحانه أنا الذي : ساعاا، فيقول
سترا عليك يف الدنيا، فلم أجعل للذنوب رائحة توجد منك، ومل أجعل يف وجهك شينها، وأنا أغفرها 

  .نك، بإميانك يب وتصديقك املرسلنيلك اليوم على ما كان م

ملا نزلت هذه اآلية على رسول اللّه صلى اهللا : وروينا عن حممد احلنفية عن أبيه علي كرم اللّه وجهه قال
يا حممد إذا : يا جربيل وما الصفح اجلميل؟ قال:  قال85: احلجر"فاصفَِح الصفْح اجلَميل"عليه وسلم 

يا جربيل فاللّه مع كرمه تعاىل : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمعفوت عمن ظلمك فال تعاتب، مث 
أوىل أن ال يعاتب من عفا عنه، قال فبكى جربيل وبكى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبعث اللّه عز وجل 

كيف أعاتب من عفوت عنه، هذا ما ال : إن ربكما يقرئكما السالم ويقول لكما: إليهما ميكائيل فقال
  .ييشبه كرم

ومن الرجاء شدة الشوق إىل ما شوق إليه الكرمي وسرعة التنافس يف كلّ نفيس ندب إليه الرحيم، فأما 
الرجاء الذي هو مهة مجلة الناس من اإلقامة يف املعاصي واالماك يف اخلطايا وهو يرجو املغفرة وينتظر 

وليس هذا وصف املوقنني؛ ألن هذا الكرامة، فليس هذا برجاء عند العلماء، ألن الرجاء مقام من اليقني، 
  .امسه هو اغترار باللّه تعاىل، وغفلة عن اللّّه تعاىل، وجهل بأحكام اللّه تعاىل

    

وقد دد اللّه تعاىل قوما ظنوا مثل هذا، وأصروا على حب الدنيا والرضا ا، ومتنوا املغفرة على ذلك، 
فَخلَف ِمن ": بشديد البأس يف قوله عز وجلّالرديء من الناس، وتوعدهم : فسماهم خلفاً، واخللف

 واألخبار يف 169: األعراف"بعِدِهم خلْف وِرثُوا الِكتاب يأْخذونَ عرض هذا اَألدنى ويقولُونَ سيغفَر لَنا
ني حقيقة الرجاء تزيد املغترين اغتراراً وتزيد املستدرجني بالستر والنعيم خساراً، وهي مزيد للتواب
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الصادقني، وقرة عني احملبني املخلصني، وسرور ألهل الكرم واحلياء، وروح ارتياح لذوي العصمة والوفاء، 
ينتفع به، ويشتد عنده حياؤه، ويروح به كروم، وترتاح إليه عقوهلم، فهؤالء يستخرج منهم الرجاء 

 املعامالت، فصار الرجاء وحسن الظن من العبادات ما ال يستروحه اخلوف، إذ املخاوف تقطع عن أكثر
رحم اللّه صهيباً لو مل خيف اللّه تعاىل مل : طريقاً ألهله وصاروا رائجني به كما قال عمر رضي اللّه عنه

أي يترك املعاصي للرجاء ال للخوف، فصار الرجاء طريقه، فهؤالء هم الراجون حقًا وهذه : يعصه
  .اء، وتولد حسن الظن يف قلوب أهل الصفاءعالمتهم، وملثل هذا ذكرنا األسباب اليت توجب الرج

ومن الرجاء حتسني األخالق مع اخللق، ومجيل الصرب عليهم، وحسن الصفح، ولطيف املداراة هلم تقرباً 
إىل اللّه عز وجلّ بذلك، وختلقاً بأخالقه رجاء ثوابه، وطمعا يف تنجيز وعده، واتباعا لسنة رسوله صلى 

  .اهللا عليه وسلم

  . ترك األهواء الرديئة، والشهوات املطغية وحيتسب يف ذلك على اللّه نفيس الذخائر العاليةومن الرجاء

مقابل عرش الرمحن غرفة يرسل إليها جربيل عليه السالم، فإذا انتهى : فقد روينا عن محيد عن أنس قال
فريد عليه : قاليارب ملن خلقت هذه، ألي نيب؟ أل صديق؟ ألي شهيد؟ : إليها خر للّه ساجدا، مث يقول

  .ملن آثر هواي على هواه: عز وجلّ

ومن الرجاء افتعال الطاعات، وحسن املوافقات، ينوي ا، ويسأل مواله الكرمي عظيم الرغائب وجليل 
  .املواهب، ملا وهب له من حسن الظن به

الفردوس األعلى، إذا سألتم اللّه تعاىل فأعظموا الرغبة، وسلوه : كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فإن اللّه عز وجلّ ال يتعاظمه شيء

ويف حديث آخر فأكثروا وسلوا الدرجات العلى، فإمنا تسألون جوادا كرميا، ويف اآلثار أن رجلني كانا 
من العابدين متساويني يف العبادة، فإذا دخال اجلنة رفع أحدمها يف الدرجات العلى على صاحبه، فيقول 

: ان هذا يف الدنيا بأكثر عبادة لك مين فرفعته علي يف عليني، فيقول اللّه سبحانه وتعاىليارب ما ك: اآلخر

  .إنه كان يسألين يف الدنيا الدرجات العلى وكنت أنت تسألين النجاة من النار، فأعطيت كل عبد سؤله

ني يدي اللّه تعاىل، أن رجالً خيرج من النار فيوقف ب: وروينا يف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
فيمشي : ردوه إىل مكانه، قال: يارب شر مكان، فيقول: كيف وجدت مكانك؟ فيقول: فيقول له

يارب قد رجوت أن ال تعيدين : إىل أي معىن تلفت؟ فيقول له: ويلتفت إىل ورائه، فيقول اللّه عز وجلّ
قد صار الرجاء طريقه إىل اجلنة، كما كان اذهبوا به إىل اجلنة ف: إليها بعد إذ أخرجتين منها، فيقول تعاىل

  .اخلوف طريق صاحبه يف الدنيا إليها

لقد ذقت من وبال : ردوه فقيل له يف ذلك، فقال: إن اآلخر سعى مبادرا إىل النار ملا قال: كما روينا
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صف اصرفوه إىل اجلنة، وقال اللّه سبحانه يف و: معصيتك يف الدنيا ماخفت من عذابه يف اآلخرة فقيل
 "أُولِئك الَّذين يدعونَ يبتغون إىل ربِهم الْوسيلَةَ أيهم أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذابه": قوم

 فطرق ألوليائه من القرب والوسيلة الرجاء، كما طرق اخلوف منه إليها، وهذا أحد 57: اإلسراء
لألصنام ألا قرئت بالتاء تدعون قرأها طلحة بن مصرف، فكذلك الوجهني يف اآلية ملن مل جيعله وصفًا 

 "يا أيها الذين آمنوا اتقُوا اللّه وابتغوا إليِه الْوسيلَةَ": ندب املؤمنني إىل طلب القرب منه قي قوله عز وجلّ

 درجات أهل  فهذه مجلة أحكام الرجاء وأوصاف الراجني، فمن حتقّق جبميعها فقد استحق35: املائدة
  .الرجاء، وهو عند اللّه تعاىل من املقربني، ومن كان فيه وصف من هذه األوصاف فله مقام من الرجاء

    

واعلم أن مقام اليقني ال يزيل بعضها بعضا ولكن يندرج بعضها يف بعض، فمن غلب عليه حال مشاهدته 
مل بشرط مقام منها وقام حبكم اللّه وصف مبا غلب عليه واستمر مبا سوى ذلك من املقامات فيه، ومن ع

تعاىل فيه نقل إىل ما سواه، وكان املقام األول له علماً والثاين الذي أقيم فيه له وجدا، فكتم الوجد ألنه 
سره وعبر عن العلم ألنه قد جاوزه فصار له عالنية، ومقام الرجاء هو جند من جنود اللّه عز وجلّ 

 يستخرج غريه ألن بعض القلوب تلني وتستجيب عن مشاهدة الكرم يستخرج من بعض العباد ما ال
واإلحسان وتقبل وتطمئن مبعاملة النعم واإلحسان ما ال يوجد ذلك منها عند التخويف والترهيب بل قد 

  .يقطعها ذلك ويوحشها إذ قد جعل الرجاء طريقها فوجدت فيه قلوا

اإلنسان من يقبل قلبه وجيتمع مهّه عندمها ويوجد نشاطه ومثل الرجاء يف األحوال مثل العوايف والغىن يف 
  .وحتسن معاملته ما

إن من عبادي من ال يصلحه إال الغىن ولو أفقرته ألفسده ذلك ومن : كما روينا عن اللّه سبحانه وتعاىل
عبادي من ال يصلحه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك، إين أدبر عبادي بعلمي، إين م خبري، 

لك من عبادي من ال يصلحه إال الرجاء وال يستقيم قلبه إال عليه وال حتسن معاملته إال بوجود حسن فكذ
الظن فهو طريقه إليه ومقامه منه ومنه علمه به وعنده جيد قلبه معه، إال أنه وإن كان طريقًا خيرج إىل اللّه 

ىن والعوايف طرقان إىل اللّه تعاىل عز وجلّ فإن اخلوف أقرب منه، وما كان أقرب فهو أعلى، كما أن الغ
  .إال أن الفقر والبالء عندي أقرب منهما وأعلى واللّه غالب على أمره

إمنا عمل الناس على قدر ظنوم برم فأما املؤمن فأحسن باللّه : أنه قال: وقد روينا عن معمر عن احلسن
 وأحسن العمل، وأما الكافر واملنافق فأساء باللّه الظن ولكن أكثر الناس ال يعلمونالظن.  

  شرح مقام الخوف
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  ووصف الخائفين وهو الخامس من مقامات اليقين 

 فرفع العلم على العقل وجعله مقاما فيه وقد 43: العنكبوت"وما يعِقلُها ِإال الْعاِلمونَ": قال اللّه عز وجلّ
 فجعل اخلشية مقاما يف العلم حققه 28: فاطر"لماُءإنما يخشى اللّّه من عباِدِه الْع": قال سبحانه وتعاىل

ا، واخلشية حال من مقام اخلوف، واخلوف اسم حلقيقة التقوى، والتقوى معىن جامع للعبادة وهي رمحة 
قكُم يا أَيّها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَ": اللّه تعاىل لألولني واآلخرين، ينظم هذين املعنيني قوله تعاىل

ولقَد وصّينا الَّذين أُوتوا الِْكتاب ِمن قَبِلكُم ":  وقوله تعاىل21:  البقرة"والَّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتّقُونَ
، وهذه اآلية قطب القرآن مداره عليها والتقوى سبب أضافه تعاىل 131:  النساء"وِإياكُم أنّ اتَقُوا اللّه

لَن ينالَ اللّه لُحومها وال ِدماؤها ": ريفاً له، ومعىن وصله به وأكرم عباده عليه تعظيماً له فقالإليه تش
إذا :  ويف اخلرب13: احلجرات"إنَّ أكْرمكُم ِعند اللِّه أتقَاكُم":  وقال37: احلج"ولَِكن ينالُه التقْوى ِمنكُم

يا : قات يوم معلوم ناداهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم يقولمجع اللّه األولني واآلخرين ملي
أيها الناس إين قد أنصت لكم منذ خلقتكم إىل يومكم هذا، فأنصتوا إيل اليوم، فإمنا هي أعمالكم ترد 

د إنَّ أكْرمكُم ِعن": عليكم، أيها الناس إين جعلت نسباً وجعلتم نسباً، فوضعتم نسيب ورفعتم نسبكم، قلت
قَاكُموأبيتم إال فالن بن فالن أغىن من فالن، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسيب، أين 13: احلجرات"اللِّه أت 

  .فينصب للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إىل منازهلم فيدخلهم اجلنة بغري حساب: املتقون؟ قال

على املؤمنني، وهو اهلدى والرمحة واخلوف حال من مقام العلم، وقد مجع اللّّّه تعاىل للخائفني ما فرقه 
 "هدى ورحمةٌ للّذين هم ِلربِهم يرهبون": والعلم والرضوان، وهذه مجل مقامات أهل اجلنان، فقال تعاىل

م رِضي اللّّه عنه":  وقال جل ذكره28: فاطر"إنما يخشى اللّه ِمن ِعباِدِه العلماُء":  وقال154:األعراف
هبر ِشيخ نِلم ذَِلك هنوا عضر8: البينة"و     

وأما اخلائفون فلهم الرفيق األعلى، ال يشاركون فيه، فأفردهم من غري : ويف خرب موسى عليه السالم
مشاركة بالرفيق األعلى، كا حققهم اليوم بشهادة التصديق، وهذا مقام من النبوة، فهم مع األنيباء يف 

فَأُولِئك مع الَِّذين أَنعم اللّه علَيِهم ِمن ": قبل أم ورثة األنبياء، ألم هم العلماء، قال تعاىلاملزية من 
يِقنيدوالص نِبييِفيقاً": ، مث قال تعاىل يف وصف منازهلم69: النساء"النر أُولِئك نسمبعىن 69: النساء"وح 

 ألم كانوا كأم واحد، وقد يكون رفيقاً مقاماً يف اجلنة من أعلى رفقًا، عرب عن مجاعتهم بالواحد،
عليني، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند املوت وقد خري بني البقاء يف الدنيا وبني القدوم على اللّه 

  .أسألك الرفيق األعلى: تعاىل فقال

م مع األنبياء بتفسري النيب صلى اهللا عليه فأولئك هلم الرفيق األعلى، فدل أ: ويف خرب موسى عليه السالم



ابو طالب املكي- قوت القلوب  348  

  .وسلم لذلك، وشرف مقامهم فوق كل مقام، لطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك

فاخلوف اسم جامع حلقيقة اإلميان، وهو علم الوجود واإليقان، وهو سبب اجتناب كل ي ومفتاح كل 
  .ال مقام اخلوفأمر، وليس شيء حيرق شهوات النفوس فيزيل آثار آفاا إ

العلم كسب : كمال اإلميان العلم، وكمال العلم اخلوف، وقال مرة: وقال أبو حممد سهل رمحه اللّه تعاىل
  .اإلميان، واخلوف كسب املعرفة

خوف النار : اليسقى احملب كأس احملبة إال من بعد أن ينضج اخلوف قلبه وقال: وقال أبو الفيض املصري
رة قطرت يف حبر جلي، وكل مؤمن باللّه تعاىل خائف منه، ولكن خوفه على عند خوف الفراق مبرتلة قط
اعتقاد العزة واجلربية للّه تعاىل، وتسليم القدرة والسطوة له، والتصديق ملا : قدر قربه، فخوف اإلسالم

  .أخرب به من عذابه وما دد به من عقابه

ك إن قلت ال كفرت، وإن قلت نعم فليس إذا قيل لك ختاف اللّه فاسكت، ألن: وقال الفضيل بن عياض
  .وصفك وصف من خياف

وكيف : أال ترى إىل هؤالء أعظهم وأذكرهم فال يرقون؟ فقال: وشكا واعظ إىل بعض احلكماء فقال
سيذَّكَّر من يخشى ": تنفع املوعظة من مل يكن يف قلبه للّه تعاىل خمافة، وقد قال اللّّه تعاىل يف تصديق ذلك

تيقَىوا اَألشهبنأي يتجنب التذكرة الشقي، فجعل من عدم اخلوف شقياً وحرمه 11-10:  األعلى"ج 
التذكرة فخوف عموم املؤمنني بظاهر القلب عن باطن العلم بالعقد، وخوف خصوصهم وهم املوقنون 

 عن مشاهدة فأما خوف اليقني فهو للصديقني من شهداء العارفني: بباطن القلب عن باطن العلم بالوجد
  .ما آمن به من الصفات املخوفة

وقد جاء يف خرب إذا دخل العبد يف قربه مل يبق شيء كان خيافه دون اللّه عز وجل إال مثل له يفزعه 
ويرعبه إىل يوم القيامة فأول خوف اليقني املوصوف الذي هو نعت املوصوفني من املؤمنني، احملاسبة 

 كل حني، والورع عن اإلقدام على الشبهات من كل شيء من للنفس يف كل وقت، واملراقبة للرب يف
  .العلوم بغري يقني ا ومن األعمال بغري فقه فيها

وأما الورعون فإنه اليبقى أحد إال ناقشته باحلساب وفتشته عما يف يديه إال : ويف خرب موسى عليه السالم
 من اخلوف، مث كف اجلوارح عن الورعني، فإين أستحييهم وأجلهم أن أوقفهم للحساب، فالورع حال

  .الشبهات وفضول احلالل من كل شيء، خبشوع قلب، ووجود إخبات

ومن اشتاق إىل اجلنة سال عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن : وقال علي كرم اللّه وجهه
مل يشرعه اللّه احملرمات، مث سجن اللسان وخزن الكالم، لئال يدخل يف دين اللّه عز وجلّ وال يف العلم ما 

يف كتابه أو مل يذكره رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف سنته، أو مل ينطق به األئمة من السلف يف سريهم مما 
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والتقْف ما "مل يكن أصله موجودا يف الكتاب والسنة، وتسميته واضحة يف العلم، فيجتنب ذلك كله، 
ِبِه ِعلْم لَك ساءلة، وال يدخل فيه لدقيق هوى يدخل عليه وال لعظيم حظ  خوفًا من املس36: اإلسراء"لَي

دنيا يدخل فيه وأن ينصح نفسه للّه تعاىل ألا أوىل اخللق، مث ينصح اخللق يف اللّه تعاىل فيبتدئ بالنصح يف 
أمور الدين واآلخرة، مث يعقبه يف أسباب الدنيا ألن أمور اآلخرة أهم، والغش يف الدين أعظم، والتزود 

  .ب آثرللمنقل

من غش أميت فعليه لعنة اللّه، قيل وما غش أمتك يا : روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .أن يبتدع هلم بدعة فيتبع عليها، فإذا فعل ذلك فقد غشهم: رسول اللّّه؟ قال

    

 املزيد يستبني أحكام ومثرة اخلوف العلم باللّه عز وجلّ واحلياء من اللّه عز وجلّ وهو أعلى سريرات أهل
ذلك يف معنيني؛ مها مجلة العبد إن حيفظ رأسه وما حواه من السمع والبصر واللسان وأن حيفظ بطنه وما 

  .وهذا خوف العموم، وهو أول احلياء: وعاه وهو القلب والفرج واليد والرجل

 فيما عنه ينتقل وال فأما خوف اخلصوص فهو أن ال جيمع ما ال يأكل وال يبين ما ال يسكن، وال يكاثر
يغفل وال يفرط عما إليه يرحتل، وهذا هو الزهد وهو حياء مزيد أهل احلياء من تقوى أصحاب اليمني، 
وقد روينا معىن ما ذكرناه يف حديثني، أحدمها عام واآلخر خاص، وكل من مل يستعمل قلبه يف بدايته، 

  .اماً للمتقني عند علو معرفتهوجيعل اخلوف حشو إرادته مل ينجب يف خامتته، ومل يكن إم

وأعلى اخلوف أن يكون قلبه معلقًا خبوف اخلامتة، ال يسكن إىل علم وال عمل، وال يقطع على النجاة 
إمنا : بشيء من العلوم وإن علت، وال لسبب من أعماله وإن جلت، لعدم علمه حتقيق اخلوامت، فقد قيل

  .يوزن من األعمال خوامتها

إن العبد ليعمل بعمل أهل اجلنة مخسني سنة حىت يقال إنه من أهل اجلنة، : عليه وسلموعن النيب صلى اهللا 
حىت ما يبقى بينه وبني اجلنة إال شرب، مث يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار وال يتأتى : ويف خرب

اهدة العقول، يف هذا املقدار من الوقت شيء من عمل اجلسم باجلوارح، إمنا هو من أعمال القلوب مبش
وهو شرك التوحيد الذي مل يكن متحققًا به، وشك يف اليقني الذي مل يكن يف احلياة الدنيا مشاهدا له، 
فظهر له بيان ذلك عند كشف الغطاء، فغلب عليه وصفه وبدت فيه حاله كما يظهر له أعماله السيئة 

خامتته اليت خترج عليها روحه، وذلك يف فيستحليها قلبه أو ينطق ا لسانه أو خيامرها وجده، فتكون هي 
 37:  األعراف"أولئك ينالُهم نصيبهم ِمن الِْكتاِب": سابقته اليت سبقت له من الكتاب كما قال تعاىل

 وقد جاء يف خرب 109: هود"وإنا لَموفُّوهم نِصيبهم غَير منقُوٍص"تكون عند مفارقة الروح من اجلسد 
بقى بينه وبني اجلنة إال فواق ناقة، فيختم له بعمل أهل النار، وهذا يكون عند بلوغ الروح حىت الي
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التراقي، وتكون النفس قد خرجت من مجيع اجلسد، واجتمعت يف القلب إىل احللقوم فهذا هو شرب، 
وب عند هو شوط من عدوها بني سريين؛ وهذا من تقلّبات القل: هو ما بني احللبتني، وقيل: وفواق ناقة

حقيقة وجهة التوحيد إىل وجهة الضالل والشرك عندما يبدو له من زوال عقل الدنيا، وذهاب علم 
  .املعقول فيبدو له من اللّه ما مل يكن حيتسب

أهل البدع والزيغ يف الدين، ألن إميام مرتبط : وأكثر ما يقع سوء اخلامتة لثالث طوائف من الناس
من قدرة اللّه تعاىل أن يطيح عقله عند شهودها فيذهب إميانه وال يثبت باملعقول، فأول آية تظهر هلم 

  .ملعاينتها، كما حتترق الفتيلة فيسقط املصباح

والطبقة الثانية أهل الكرب واإلنكار آليات اللّه عز وجلّ وكراماته ألوليائه يف احلياة الدنيا، ألم مل يكن 
  .رهم الشك ويقوى عليهم لفقد اليقنيهلم يقني حيمل القدرة وميده اإلميان؛ فيعتو

    

متفرقون متفاوتون يف سوء اخلامتة، ومجيعهم دون تينك الطائفتني يف سوء : والطبقة الثالثة ثالثة أصناف
اخلامتة، ألن سوء اخلتم على مقامات أيضاً كمقامات اليقني والشرك يف عمر احلياة، منهم املدعي املتظاهر 

ه ناظراً، والفاسق املعلن، واملصر املدمن، يتصل م املعاصي إىل آخر العمر، الذي مل يزل إىل نفسه وعمل
ويدوم تقلبهم فيها إىل كشف الغطاء، فإذا رأوا اآليات تابوا إىل اللّه تعاىل بقلوم، وقد انقطعت أعمال 

هل هذه اآلية، اجلوارح فليس يتأتى منهم، فال تقبل توبتهم، وال تقال عثرم، والترحم عربم، وهم من أ
 18: النساء"إني تبت اآلنَ: ولَيسِت التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَاِت حتى إذا حضر أَحدهم املَوت قَالَ"

:  وهم معنيون مبعىن قوله تعاىل54: سبأ"وِحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ": فهم مقصودون بقوله عز وجلّ

، فنصوص اآلية للكفار ومعناها ومقام منها ألهل 84: غافر"َآمنا باللِّه وحده: فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا"
الكبائر وذوي اإلصرارمن الفاسقني الزائغني، من حيث اشتركوا يف سوء اخلامتة مث تفاوتوا يف مقامات 

 خللو قلبهم من الذكر واخلوف حىت خيتم هلم منها، تظهر هلم شهوات معاصيهم، ويعاد عليهم تذكرها،
  .بشهادا؛ فهذه األسباب جتلب اخلوف وتقطع قلوب ذوي األلباب

املريد خياف أن يبتلي باملعاصي، والعارف خياف أن يبتلي : وقد كان أبو حممد سهل رمحه اللّه يقول
  .بالكفر

سجد كان يف وسطي زنار أخاف أن إذا توجهت إىل امل: وكذلك قال أبو يزيد رمحه اللّه تعاىل قبله
يذهب يب إىل البيعة وبيت النار حىت أدخل املسجد فيقطع عين الزنار، فهذا يل يف كل يوم مخس مرات، 

  .هذا لعلمهم بسرعة تقلّب القلوب يف قدرة عالم الغيوب

صي وحنن معشر يا معشر احلواريني أنتم ختافون املعا: وقد روينا معىن ذلك عن عيسى عليه السالم أنه قال
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  .األنبياء خناف الكفر

: أن نبياً شكا إىل اللّه تعاىل اجلوع والقمل والعري سنني فأوحى اللّه تعاىل إليه: وروينا يف أخبار األنبياء

بلى : أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر يب حىت تسألين الدنيا، فأخذ التراب فوضعه على رأسه وقال
 فلم يذكر له نعمته عليه بنبوته وعرضه للكفر، وجوز دخوله عليه قد رضيت يارب فاعصمين من الكفر

  .بعد النبوة، فاعترف النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك، ورضي به واستعصم

ماصدق خائف قط ظن أنه ال يدخل النار وما : وقد كان عبد الواحد بن زيد إمام الزاهدين قبلهما يقول
  .نها أبداًظن أن يدخل النار إال خاف أن ال خيرج م

خيرج من النار رجل بعد ألف عام وياليتين : وقد قال احلسن البصري رمحه اللّه تعاىل إمام العلماء قبلهم
  .ذلك الرجل، هذا لشدة خوفه من اخللود يف األبدية، قال فبعد أن أخرج منها بوقت ال أبايل

اليقني والوسوسة يف صفات الذات، والعدو يدخل على العارفني من طريق اإلحلاد يف التوحيد والتشبيه يف 
ويدخل على املريدين من طريق اآلفات والشهوات، فلذلك كان خوف العارفني أعظم، ومن قبل أن 
العدو يدخل على كل عبد من معىن مهه فيشككه يف اليقني كما يزين له الشهوات، فأرواحهم معلقة 

 فزعهم، اليدرون أسبق هلم قدم صدق عند بالسابقة ماذا سبق هلم من الكلمة، هناك مشاهدم، ومن مث
إنَّ الّذين سبقَت لَهم ِمنا احلُسنى أُولَِئك عنها ": رم فيختم هلم مبقعد صدق، فيكونون ممن قال تعاىل

 وخيافون أن يكونوا قد حقت عليهم الكلمة، فيكونون ممن قال فيهم الرسول 101: األنبياء"مبعدون
يقول اللّّه سبحانه وتعاىل هؤالء يف النار وال أبايل فال ينفعهم شفاعة شافع، : ه وسلمصلى اهللا علي

 "أَفَمن حق علَيِه كَِلمةُ العذَاِب أَفَأَنت تنِقذُ من يف الناِر": والينقذهم من النار دافع، كما قال موالهم احلق

 فهذه اآلية ومعناها ختويف 13: السجدة" ِمني َألمَألنَّ جهنمولَِكن حق القَولُ":  وكقوله تعاىل19:الزمر
  .ألويل األبصار

وقوله تعاىل :  عموم أي فيما يت عنه41: البقرة"وإياي فَاتُقوِن"وقال عاملنا رمحه اللّه يف قوله تعاىل 
  . أي يف السابقة وهذا خصوص40: البقرة"وإياي فَارهبوِن"

    

ليت : قلوب األبرار معلقة، باخلامتة يقولون:  بعض العارفني خوف املؤمنني على مقامني فقالوقد نوع
ليت شعري ماذا سبق لنا به؟ وهذان : شعري ماذا خيتم لنا به؟ وقلوب املقربني معلقة بالسابقة يقولون

هذا كما قيل أحدمها أمت وأكمل، ف: إحدامها أعلى وأنفذ من األخرى حلالني: املقامان عن مشاهدتني
أي ما يرغب فيه األبرار فهو عندهم فضائل، قد زهد فيه املقربون، فهو : ذنوب املقربني حسنات األبرار

عندهم حجاب، ومن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق له من مواله اخلتم بسوء االكتساب، مل ينفعه 
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فهو يزداد بأعماله بعداً من قبل أن شيء، فهو يعمل يف بطالة ال أجر له وال عاقبة قد نظر إليه نظرة بعذ؛ 
سوء اخلامتة قد تكون يف وسط العمر، فال ينتظر ا آخره يوافق معصية تكون سببها كعند اخلامتة، إذ مها 

  .يف سبق العلم سواء، فاخلامتة حينئذ فاحتة، والوقتان واحد

 وقد روينا يف اخلرب واللّه ال فإذا انقطعت اآلجال وانتهت األعمال تناهي يف اإلبعاد فحلّ يف دار البعد،
يقبل اللّه تعاىل من مبتدع عمالً إنه رد على اللّّه تعاىل سننه فرد عليه عمله كلما ازداد اجتهادا ازداد من 

  : اللّّه تعاىل بعداً، كما قال احلكيم

 يصنع من قد غص بالماء فكيف  من غص داوى بشرب الماء غصته

 ينفعه طب األطباء ليسف  كيف يصنع من أقصاه مالكه بل

وعن مشاهدة هذا املعىن كان خوف احلسن البصري رمحه اللّه تعاىل وحزنه، لعلمه بأنه عز وجلّ اليبايل 
  .ما فعل، فخاف أن يقع بوصف اجلربية يف ترك املباالة، وأن جيعله نكاالً ألصحابه، وموعظة ألهل طبقته

اعداً كأنه أسري قدم ليضرب عنقه، وإذا تكلم كأنه ويقال إنه ما ضحك أربعني سنة وكنت إذا رأيته ق
: يعاين اآلخرة فيخرب عن مشاهدا، وإذا سكت كأن النار تسعر بني عينيه، وعوتب يف شدة حزنه فقال

ما يؤمنين أن يكون قد اطلع علي يف بعض ما يكره فمقتين، فقال اذهب فال غفرت لك، فأنا أعمل يف 
احلسن رمحه اللّّه، ولكن ليس اخلوف يكون لكثرة الذنوب، فلو كان غري معمل، فنحن أحق ذا من 

  .كذلك لكنا أكثر خوفًا منه، إمنا يكون لصفاء القلب وشدة التعظيم هللا تعاىل

وقد بشر العالء بن زياد العدوي باجلنة وكان من العباد فغلق عليه بابه سبعاً ومل يذق طعاما، وجعل يبكي 
 حىت دخل عليه احلسن فجعل يعذله يف شدة خوفه وكثرة بكائه، فقال يأخي أنا يف قصة طويلة،: ويقول

من أهل اجلنة إن شاء اللّه تعاىل، أقاتل نفسك؟ فما ظنك برجل يعذله احلسن يف اخلوف، وقد كان من 
  .فوقهم من عليه الصحابة يتمنون أم مل خيلقوا بشرا وقد بشروا باجلنة يقينا يف غري خرب

: ليتين مثلك ياطري وأين مل أخلق بشرا، وقول عمر رضي اللّه عنه:  بكر رضي اللّه عنهمن ذلك قول أيب

وددت أين شجرة تعضد، : وددت أين كنت كبشاً ذحبين أهلي لضيفهم، وأبوذر رضي اهللا عنه يقول
أين إذا وددت : وددنا أنا مل خنلق، وعثمان رضي اللّه عنه يقول: وطلحة والزبري رضي اللّه عنهما يقوالن

وددت أين كنت نسيا منِسيا، وابن مسعود رضي اللّه عنه : مت ال أبعث، وعائشة رضي اللّه عنها تقول
ليتين كنت بعرة، ليتين مل أك شيئًا يف طبقة يكثر عدهم وحنن : ليتين أين أكون رماداً، ويف رواية عنه: يقول

قرب من سدرة املنتهى، ونسينا أن أبانا آدم يف ارتكاب الكبائر وحندث نفوسنا بالدرجات العلى وال
صلوات اللّه عليه أخرج من اجلنة بعد أن دخلها بذنب واحد وحنن مل نرها بعد فإمنا نضرب يف حديد 
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  .بارد

وروينا يف خرب أن رجالً من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيئًا فقالت أمه هنيئًا لك عصفور من 
لّه صلى اهللا عليه وسلم وقتلت يف سبيل اللّّه تعاىل فقال النيب صلى اهللا عصافري اجلنة هاجرت إىل رسول ال

وما يدريك فلعله كان يتكلم فيما ال يعنيه ومينع ما ال يضره، ويف حديث آخر مبثل هذه : عليه وسلم
من هذه املتألية : القصة أنه دخل على بعض أصحابه وهو عليل، فسمع أمه تقول هنيئًا لك اجلنة، فقال

وما يدرك لعل فالنا كان يتكلم مبا ال يعنيه : هي أمي يا رسول اللّه فقال: ى اللّه عز وجلّ فقال الرجلعل
  .ويبخل مبا ال يغنيه

    

إنه مسع يقول يف : وروينا مبثل معىن هذا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى على طفل منفوس، ففي راوية
هنيئًا لك عصفور من : إنه مسع قائلة تقول:  ويف رواية ثانيةاللّهم قه عذاب القرب وعذاب جهنم: دعائه

ما يدريك؟ إنه كذلك واللّه، إين رسول اللّه وما أدري ما يصنع يب، إن اللّه : عصافري اجلنة، فغضب وقال
عز وجلّ خلق اجلنة وخلق هلا أهالً وخلق النار وخلق هلا أهالً ال يزاد فيهم والينقص منهم، وقد قاله 

للّّه صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة عثمان بن مظعون، وكان من املهاجرين األول واستشهد ملا رسول ا
واللّه ال أزكي أحدا بعد عثمان رضي اللّه عنه، : قالت أم سلمة رضي اللّه عنها ذلك، وكانت تقول

ي أحدا غري رسول واللّه ال أزك: وأعجب من ذلك أنا روينا عن حممد بن احلنفية رضي اللّه عنه أنه قال
فتكلمت الشيعة، فأخذ يذكر من فضائل علي كرم اللّه : اللّه صلى اهللا عليه وسلم وال أيب الذي ولدين قال

وجهه ومناقبه؛ فهذه املعاين أحرقت قلوب اخلائفني ولعل ذكر البعد يف األبعاد الذي شيب احلبيب القريب 
اا وسورة الواقعة وإذا الشمس كورت وعم يتساءلون شيبتين هود وأخو: يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

 أال بعداً ملدين كما بعدت مثود، ويف 60: هود"أال بعدا ِلعاٍد قَوِم هوٍد"ألن يف سورة هود أال بعدا لثمود 
 مبن حقّت  يعين وقعت السابقة ملن سبقت له وحقّت احلاقة2: الواقعة"ليس ِلوقعِتها كَاِذبةٌ": سورة الواقعة

عليه خافضة رافعة خفضت قوما يف اآلخرة كانوا مرفوعني يف الدنيا حني ظهرت احلقائق وكشفت 
عواقب اخلالئق، وأما سورة التكوير ففيها خوامت املصري وهي صفة القيامة ملن أيقن وفيها جتلّي معاين 

س ما أحضرت هذا فصل الغضب ملن عاين آخر ذلك، وإذا اجلحيم سعرت وإذا اجلنة أُزلفت علمت نف
اخلطاب أي عند تسعري النريان واقتراب اجلنان، حينئذ يبتني للنفس ما أحضرت من شر يصلح له اجلحيم 
أوخري يصلح له النعيم وتعلم إذ ذاك من أي أهل الدارين تكون ويف أي مرتلني حتلّ، فكم من قلوب قد 

م من نفوس تصاعدت زفرات عن يقينها مبعاينة تقطّعت حسرات على األبعاد من اجلنان بعد اقتراا وك
  .لنريان أا تصيبها، وكم من أبصار ذليلة خاشعة ملشاهدة األهوال، وكم من عقول طائشة ملعاينة الزلزال
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رأيت كأين أدخلت اجلنة فلقيت فيها ثالمثائة نيب، فسألتهم ما : وحدثنا عن أيب سهل رمحه اللّه تعاىل قال
سوء اخلامتة، فاخلامتة هي من مكر اللّه تعاىل الذي ال : يف الدنيا؟ فقالوا يلأخوف ما كنتم ختافون 

  .يوصف، وال يفطن له وال عليه يوقف، وال اية ملكره، ألن مشيئته وأحكامه ال غاية هلا

    

ومن ذلك اخلرب املشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجربيل بكيا خوفًا من اللّه تعاىل، فأوحى اللّه 
ومن يأمن مكرك؟ فلوال أما علما أن مكره الاية له، ألن حكمه : ليهما مل تبكيان وقد أمنتكما؟ فقاالإ

قد أمنتكما ولكان قد انتهى مكره بقوله، ولكانا قد وقفا : الغاية له، مل يقوال ومن يأمن مكرك مع قوله
أما ال يقفان على غيب اللّه على آخر مكره، ولكن خافا من بقية املكر الذي هو غيب عنهما، وعلما 

تعاىل، إذ هو عالم الغيوب، فال اية للعالم يف علم، وال غاية للغيوب بوصف، فلم حيكم عليهما القول 
لعنايته ما وفضل نظره إليهما، وألما على مزيد من معرفة الصفات، إذ املكر عن الوصف وإظهار 

قد أمنتكما مكري مكراً منه أيضا : أن يكون قوله تعاىلالقول اليقضي على باطن الوصف، فكأما خافا 
بالقول على وصف خمصوص عن حكمة قد استأثر بعلمها خيترب بذلك حاهلما، وينطر كيف يعمالن تعبدا 
منه هلما به، إذ االبتالء وصفه من قبل أن املبتلي امسه فال يترك مقتضى وصفه لتحقق امسه، وال تبدل سنته 

باده، كما اخترب خليله عليه السالم ملا هوى به املنجنيق يف اهلواء، فقال حسيب اللّه ريب اليت قد خلت يف ع
فعارضه جربيل عليه السالم فقال ألك حاجة؟ قال ال، وفاء بقوله حسيب اللّه فصدق القول بالعمل فقال 

تعاىل ال يدخل حتت األحكام؛ وال  بقوله حسيب اللّهوألن اللّه 37: النجم"وإبراِهيم الِّذي وفَّى": اللّه تعاىل
يلزمه ما حكم به على األنام، وال خيترب صدقه سبحانه وتعاىل، وال جيوز أن يوصف بضد الصدق وأن 

بدل الكلم هو بتبديل منه، ألن كالمه قائم به، فله أن يبدل به ماشاء، وهو الصادقني يف الكالمني، العادل 
اكم عليه وال حكم يلزمه فيه، ألنه قد جاز العلوم والعقول اليت يف احلكمني، احلاكم يف احلالني، ألنه ح

  .هي أماكن للحدود من األمر والنهي، وفات الرسوم واملعقول اليت هي أواسط األحكام واألقدار

ويف مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم التوحيد، ومقام رفيع من أحوال التوحيد ومبثل هذا املعىن 
ال ختافا إنين " بعد قوله تعاىل 66: طه"فَأَوجس يف نفسه خيفة موسى"وله تعاىل وصف صفيه موسى يف ق

 اآلية، فلم يأمن موسى أن يكون قد أسر عنه يف غيبه، واستثىن يف نفسه سبحانه ما مل 46: طه"معكما
كم إذ يظهره له يف القول، ملعرفة موسى عليه السالم خبفي املكر وباطن الوصف، ولعلمه أنه مل يعطه احل

ال ختف إنك أنت ": هو حمكوم عليه مقهور، فخاف خوفًا ثانياً حىت أمنه أمناً ثانياً حبكم ثان، فقال
 فاطمأن إىل القائل ومل يسكن إىل اإلظهار األول، لعلمه بسعة علمه أنه هو عالم الغيوب 68: طه"األعلى

كام كما ال تعود عليه األحكام، وإمنا اليت ال اية هلا، وألن القول أحكام واحلاكم ال حتكم عليه األح
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تفصل األحكام من احلاكم العالم، مث تعود على احملكومات أبدا، وألنه جلت قدرته ال يلزمه مالزم اخللق 
الذي هم حتت احلكم، واليدخل حتت معيار العقل والعلم، تعاىل اللّه عن ذلك علواً كبريا، عند من عرفه 

  .هفأجله وعظمه عن معارف من جهل

إنْ كُنت قُلْته فَقَد عِلمته تعلَم ما يف نفِْسي وال أَعلَم ما ": ومن هذا قول عيسى عليه السالم من قوله تعاىل
فِْسكوِن اللِّّه":  ملا قال له116: املائدة"يف ند ِن ِمنإهلَي يأُمِخذُوين واِس اتِللن قُلْت ت116: املائدة"أَأَن 

 فجعلهم يف مشيئة لعزته وكحمته 118: املائدة"إنْ تعذِّبهم فَإنهم ِعبادك"مثل هذا قوله يف يوم القيامة و
وال يصلح أن نكشف حقيقة ما فصلناه يف كتاب، وال ينبغي أن نرسم ما رمزناه من اخلطاب خشية 

ه من أقيم فيه وأريد به من ذوي القوة اإلنكار، وكراهة تفاوت علم أهل املعقول واملعيار إال أن يسأل عن
واإلبصار، فينقل من قلب إىل قلب، فحينئذ يتلوه شاهد منه، أويكشفه عالم الغيوب يف سرائر القلوب 

بوحي اإلهلام، ويقذفه بنور اهلدى لإلعالم، واللّه املوفق ملن شاء من العباد، ملا شاء من احليطة بالعلم وهو 
  .ب علمه وإذا نوره بالقني أهلمهالفتاح العليم إذا فتح القل

ومن خوف العارفني علمهم بأن اللّه تعاىل خيوف عباده مبن شاء من عباده األعلني، جيعلهم نكاالً ألدنني 
  .وخيوف العموم من خلقه بالتنكيل ببعض اخلصوص من عباده حكمة له وحكما منه

    

 الصاحلني نكاالً خوف م املؤمنني؛ ونكل فعند اخلائفني يف علمهم أن اللّه تعاىل قد أخرج طائفة من
طائفة من الشهداء خوف م الصاحلني، وأخرج مجاعة من الصديقني خوف م الشهداء؛ واللّه تعاىل 

  .أعلم مبا وراء ذلك

وقد أخرج مجاعة من املالئكة وعظ م النبيني، وخوف م املالئكة املقربني، فصار من أهل كل مقام 
موعظة ملن فوقهم، وختويف وديد ألويل األبصار، وهذا داخل يف بعض تفسري قوله عز عربة ملن دوم و

إنه :  قال بعض أهل التفسري يف أخبار بلعم بن باعوراء175: األعراف"َآتيناه َآياِتنا فَانسلَخ ِمنها": وجلّ
ى وصف من أوصافه، وهو أويت النبوة، واملشهور أنه أويت االسم األكرب، فكان سبب هالكه، وهو مقتض

ترك املباالة مبا أظهر من العلوم واألعمال، فلم يسكن عند ذلك أحد من أهل املقامات يف مقام، وال نظر 
أحد من أهل األحوال إىل حال، وال أمن مكر اللّه تعاىل عامل به يف كل حال، كيف وقد مسعوه تبارك 

 فأجهل الناس من أمن غري مأمون، وأعلمهم من 28: املعارج"موٍنإنَّ عذَاب ربِهم غَير مأْ": وتعاىل يقول
  .خاف يف األمن حىت خيرج من دار اخلوف إىل مقام أمني

وهذا خوف اليقوم له شيء؛ وكرب ال يوازيه مقام وال عمل، لوال أن اللّه تعاىل عدله بالرجاء ألخرج 
 اإلياس، ولكن إذا كان هو املعدل وهو إىل القنوط، ولوال أنه روحه بروح األنس حبسن الظن ألدخل يف
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املروح كيف ال يعتدل اخلوف والرجاء، وال ميتزج الكرب بالروح والرضا، حكمة بالغة، وحكم نافذ، 
  .لعلم سابق، وقدر جار، ماشاء اللّّه تعاىل ال قوة إال باللّه

 اخلائفني ترك النظر إىل ويف شهود ما ذكرناه علم عن مشاهدة توحيد ملن أشهده، فأقل ما يفيد علم هذا
أعماهلم ورفع السكون إىل علومهم وصدق االفتقار يف كل حال ودوام االنقطاع بكل هم واإلزراد على 
النفس يف كل وصف؛ وهذه مقامات لقوم، فيكون هذا اخلوف سبب جنام من هذه الوقائع إذ قد جعل 

أفة والرمحة ملن ألبسه إياه، وهو أحد الوجهني ويف اللّه تعاىل التخويف أمنة من األخذ باملفاجأة وسببا للر
:  اآلية، مث قال تعاىل45: النحل"أَفَأِمن الَّذين مكَروا السيئاِت أنْ يخِسف اللّه ِبِهم األرض": قوله تعاىل

"حيمر وفؤلَر كُمبٍف فَإنَّ روخعلَى ت مذَهأْخي 47:  النحل"أَووليس يصلح أيض  ا أن نكشف سر
املخاوف من اخلامتة والسابقة ألن ذلك يكون عن حقائق معاين الصفات اليت ظهرت عن حقيقة الذات 

فأظهرت بدائع األفعال وغرائب املآل وأعادت األحكام على من أظهر ا وجعل هلا ممن حقّت عليه 
ىل كشف باطن األوصاف؛ الكلمات وجعل نصيبه من معاين هذه السريرة من الصفات فيؤدي ذلك منا إ

 وهذا غري مأمور به وال مأذون فيه، ألنه ال جيب فلم يؤمر به، وألنه مل يبح فلم يؤذن فيه، وهو من سر
فال تفشوه، فإن أقام اللّه تعاىل : القدر وقد ي عن إفشائه يف غري خرب ولو مل يطلع األولياء عليه ملا قيل

نة عن اخلرب، وآنسه باحملادثة عن األثر، وذلك هو العلم النافع الذي عبدا مقام هذه املشاهدة أغناه باملعاي
ومن يتِق اللّه يجعلْ لَه مخرجاً "يكون العالّم معلّمه، وذلك هو األثر الالزم الذي يكون اجلاعل مؤثره، 

سح وكَّلْ على اللِّه فَهوتي نوم ِسبتحثُ ال ييح قْه ِمنزريوهفالكتب الذي ال ميحي ما كان 3: الطالق"ب 
من نوره والعني اليت ال ختفى ألا حبضوره والنور الذي ال يطفأ ألنه من روحه والروح الذي ال كرب فيه 
ألنه من رحيانه واملدد الذي ال ينقطع فمن روحه، وقد كتب وأيد وكل كتاب بيد خملوق فغريحمفوظ وقد 

  .قطوع وما كتبه الصانع بصنعه يف قلب حفيظ فمثبت عتيديضيع وكل أيد بغري روحه فم

قلب املؤمن وقال آخر : ، قال22: الربوج"يف لَوٍح محفُوٍظ": وقد روينا عن زيد بن أسلم يف قوله تعاىل
 "يف بيوٍت أَِذنَ اللّه أَنْ ترفَع":  قلب العارف، وقال بعض أهل املعرفة4: الطور"والبيت املعمور": يف قوله

 قلوب املقربني رفعت إىل وصف اخلالق عن ذكر املخلوقني ويذكر فيها امسه بالتوحيد على 36:النور
  .جتريد الوحدانية عن شهادة األحدية

    

الصدر هو الكرسي والقلب هو العرش واللّه تبارك وتعاىل : وقد كان أبو حممد سهل رمحه اللّه تعاىل يقول
ود بلطفه وقربه، فصدراملومن أوله صمدية وآخره روحانية وأوسطه واضع عليه عظمته وجالله، وهو مشه

ربوبية، فهو صمدي روحاينّ رباينّ وقلبه أوله قدرة وآخره بر، وأوسطه لطف، فإذا كان كذلك فهو 
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مشكاة فيها مصباح يرى به الزجاج كأا كوكب دري تشهد به اآلالء، فهو مرآة جسدي يرى فريى به 
كما يراه به من وراء مرآة مشاهدة من قلب موقن بعني يقني، يشهد الصدر الكرسي الوجه وجيده عنده 

  .والقلب العرش واللّه تعاىل عليه

وال حيلّ للعلماء أيضاً كشف عالمات سوء اخلامتة فيمن رأوها فيه من العمال ألن هلا عالمات جلية عند 
، ولكنها من سر املعبود يف العبد خبيئة وخبأة يف املكاشفني ا وأدلة خفية عند العارفني املشرف م عليها

خزائن النفوس مل يطلع عليها إال األفراد وقد ستر ذلك وعطاه بسعة رمحته وحلمه وكثيف ستره وفضله 
وسيخرج ذلك اخلباء يوم تبلى السرائر عند غضبه وعظيم سطوته، فما له من قوة، من عمل، وال ناصر 

 ألن النصرة عزة وهو ذليل، وال ناصر، ألن الناصر هو اخلاذل واملقوى هو من علم ال قوة له فينتصر ا،
املضعف، فما أسوأ حال من ال ينصر نفسه، وليست له من مواله صحبة، ولو صحبه لنصره، ولو نصره 

  .ألعزه ولو وليه هلرب منه عدوه

قُلْ أَنزلَه الَّذي ":  وقال تعاىل43: األنبياء"صحبونَال يستطَيعونَ نصر أَنفُِسهم وال هم ِمنا ي": قال تعاىل
  . اآلية6:  الفرقان"يعلَم السرّ يف السمواِت واَألرِض

يخِرج الْخبَء يف السمواِت واألرِض ويعلَم ما تخفُونَ ": فمن حكمته غفره ومن رمحته ستره، وقال تعاىل
؛ فهذه العلوم اليت ذكرناها توجب حقائق املخاوف، وهي من سر امللك وخباء 25:  النمل"وما تعِلنونَ

  .امللكوت

على أن للعبد عند املوت عالمات ليس خيفى على العارف بسوء اخلامتة ا ملشاهدته هلا ولألحياء عالمات 
يم مقام مقامات من أق: عند املكاشفني على االطالع يعرفون ا سوء اخلامتة منهم، وهذا علم خمصوص به

املكاشفات عن مشاهدة حقيقة من ذات، وهوسر عالم الغيوب عند من أطلعه عليه من أهل القلوب، ألن 
الكشف يتنوع أنواعاً من املعاين، فمنه كشف معاين اآلخرة، ومنه كشف بواطن الدنيا، ومنه االطالع 

  .وت، ومن معاين كشوف اجلربوتعلى حقائق األشياء املستورة لظواهر األحكام، فهذا من سر امللك

وقد جاء يف خرب القدر سر اللّه فال تفشوه فهذا خطاب ملن كوشف به، ويف خرب آخر ستر اللّه فال 
والتقْف "تكشفوه فهذا خطاب ملن مل يكاشف به، وهذا ي عن السؤال عنه، وهو داخل يف قوله تعاىل 

ِبِه ِعلْم لَك سا لَيتبع نفسك علم ما مل تكلف، وال تسأل عما مل جيعل من علمك  أي ال ت36: اإلسراء"م
ومل يوكل إليك، وألنه إذا علمه مل ينفعه علمه شيئاً، وإمنا ينفعه علم األحكام واألسباب، ألا طرقات، 
: ومبثل خماطبة املؤمنني خاطب أنبياءه عليهم السالم يف هذا املعىن يف قوله تعاىل لنوح عليه السالم حني قال

إنه لَيس ":  ألنه قدكان وعده جناة أهله فقال سبحانه وتعاىل45: هود"نَّ ابين ِمن أَهلي وإنَّ وعدك احلَقإ"
ِبِه ِعلْم لَك سأَلِْن ما لَيساِلٍح فال تص رلٌ غَيمع هإن ِلكأَه أي دعاءك ومسألتك يل ما مل 46: هود"ِمن 
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  .ليك عمل غري صاحل، فعندها استغفر ربه واسترمحهأجعله من علمك ومل أكله إ

    

وإن العبد عند موته يف آخر ساعة من عمره يكشف له عند كشف الغطاء عن بصره وجوه كثرية قد 
اختذت آهلة من دون اللّه أو أشرك ا مع اللّه تعاىل وكلها تزيني وغرور فإن وقف القلب مع أحدها، أو 

 شيئ منها عند آخر أنفاسه ختم له بذلك، فخرجت روحه على الشك أو زين له بعضها أوتقلب قلبه يف
الشرك، وهذا هو سوء اخلامتة، وهو نصيب العبد من الكتاب يف السابقة عند خلق األرواح، معدومة هلا 
يف األشباح يف اآلباد واآلزال قبل إظهار األكوار واألدوار، فشهدا األرواح هناك غرورا، ووقفت معها 

دت هلا زورا رسوم يف القلب يف التخطيط قبل خلق األجسام هلا، وقبل حجبها بكشف اهلياكل وقد زا
عند ظهورها يف الوجود، وقبل إقامتها بشاهد العقل، لكن بشاهد األولية بدت، ومبعىن القيومية وجدت، 

واعترفت وبوصف اجلامع مجعت مث فرقت ههنا، فظهرت اآلن عند الفراق، ملا كانت شهدت يف التالق، 
يف اآلخر مبا كانت نطقت يف األول وخرجت الروح على ما شهدت، وهذا كان خرب السابقة اليت 

  .أدركت األرواح املرافقة هلا يف األجسام عند اخلامتة

يارب أذكر أم أنثى؟ أسوى أم معوج، : يأخذ ملك األرحام النطفة يف يده فيقول: ومن ذلك جاء يف األثر
يارب : فإذا صورة قال: مث خيلق اللّه تعاىل على يده كما قال:  أثره ماخلقه؟ قالما رزقه، وما عمله؟ ما

فَأَما إنْ كانَ ِمن املقَربني فَروح "أنفخ فيه بالسعادة أو بالشقاوة فلذلك خرجت الروح مبا دخلت به 
مِني، فَساِب اليحأَص ا إنْ كَانَ ِمنأَمعيٍم وةٌ ننانٌ وجحيرو ا إنْ كَانَ ِمنمِني، وأَمحاِب اليأَص ِمن لَك الم

كَما بدأَكُم تعودونَ فَريقًا هدى " 94-88: الواقعة"املُكَذِّبني الضالِّني فَنزلٌ ِمن حميٍم، وتصِليةُ جحيٍم
ولَو ِشئْنا َآلتينا كُلَّ " 104: األنبياء"لَ خلٍْق نِعيدهكَما بدأْنا أَو" 29: األعراف"وفَِريقًا حق علَيِهم الضاللَةُ

إنَّ الذين سبقَت لَهم ِمنا ":  وقال سبحانه وتعاىل13: السجدة"نفٍْس هداها ولكن حق القَولَ ِمني
ولَقَد ذَرأْنا ِلجهنم كَِثريا ِمن اِجلن " 96: يونس"إنَّ الِّذين حقَّت علَيِهم كَِلمةُ ربك" 101: األنبياء"احلُسىن
وبدا لَهم ِمن اللِّه " 63: املؤمنون"ولَهم أَعمالٌ ِمن دوِن ذَلك هم هلا عاِملُونَ" 179:  األعراف"واإلنِس

 فهذه اآلي ونظائرها 106:  األنبياء"دينإنَّ يف هذا لَبالغًا ِلقَوٍم عاِب" 47: الزمر"ما لَم يكُونوا يحتِسبونَ
وردت يف السوابق األول واخلوامت اآلخر، وفيها سرائر الغيوب وغرائب الفهوم، وهي من آي املطلع ألهل 

  .اإلشراف على شرفات العرش واألعراف

 لو علمت أحدا على التوحيد مخسني سنة مث حالت بيين وبينه أسطوانة فمات مل: وقال بعض العارفني

  .أقطع له بالتوحيد، ألين ال أدري ما ظهر من التقليب

خوف الصديقني من سوء اخلامتة عند كل حركة، وكل خطرة : وقد كان أبو حممد سهل رمحه اللّه يقول
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 وقال ال يصح خوفه "وقلوم وجلة"ومهة، خيافون البعد من اللّه تعاىل، وهم الذين مدح اللّه تبارك وتعاىل 
  .ات كما خياف من السيئاتحىت خياف من احلسن

أعلى اخلوف أن خياف سابق علم اللّه تعاىل فيه، وحيذر أن يكون منه حدث خالف السنة : وقال أيضا
  .خوف التعظيم ميزان خوف السابقة: جيره إىل الكفر، وقال

لو كانت الشهادة على باب الدار واملوت على اإلسالم عند باب احلجرة : وكان بعض العارفني يقول
ألين ال أدري ما يعرض بقليب من املشاهدة فيما بني باب : خترت املوت على الشهادة، قيل ومل؟ قالال

  .احلجرة وباب الدار فيغري التوحيد

    

ما أكرب مهي ذنويب، إمنا أخاف ما هو أعظم علي من الذنوب وهو : وروينا عن زهري بن نعيم الباين قال
كان : وي ابن املبارك عن أيب هليعة عن بكر بن سوادة قالأن أسلب التوحيد، وأموت على غريه، ور

أنشدك اللّه تعاىل ما حيملك على أن : رجل يعتزل الناس أينما كان يكون وحده فجاء أبو الدرداء فقال
أترى يف احلي مائة خيافون ما ختاف؟ : إين أخشى أن أسلب ديين وأنا ال أشعر، قال: تعتزل الناس؟ قال

فحدثت بذلك رجالً من أهل الشام فقال ذلك شرحبيل بن مسط : بلغ عشرة قالفلم يزل ينقص حىت 
ما أحد أمن : يعين من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد كان أبوالدرداء حيلف باللّه تعاىل ويقول

 من أعطى التوحيد أعطيه بكماله،: على إميانه أن يسلبه عند املوت إال سلبه، وقد كان بعض علمائنا يقول

  .ومن منعه منعه بكماله إذا كان التوحيد يف نفسه ال يتبعض

يا أبا عبد اللّه عليك بالرجاء فإن : وملا احتضر سفيان الثوري رضي اللّه عنه جعل يبكي وجيزع فقيل له
أو على ذنويب أبكي؟ لو علمت أين أموت على التوحيد مل أبال أن ألقى : عفو اللّه أعظم من ذنوبك فقال

ذنويب أهون من هذه ورفع حبة من األرض إمنا أخاف أن :  بأمثال اجلبال من اخلطايا، وقال مرةاللّه تعاىل
أسلب التوحيد يف آخر الوقت، وقد كان رمحه اللّه أحد اخلائفني، كان يبول الدم من شدة اخلوف، 

رهبان هذا بول راهب من ال: وكان ميرض املرضة من املخافة، وعرض بوله على بعض الكتابيني فقال
نعم :يا أبا سلمة ترجو ملثلي العفو أو يغفر ملثلي؟ فيقول له محاد: وكان يلتفت إىل محاد بن سلمة فيقول

  .أرجو له

لو أين أيقنت أن خيتم يل بالسعادة كان أحب إيلّ مما طلعت عليه الشمس : وقد كان بعض العلماء يقول
  .يف حيايت أجعله يف سبيل اللّه تعاىل

إذا حضرتين الوفاة فاقعد عند : ين الصادقني وكان خائفًا أنه أوصى بعض إخوانه فقالوحدثين بعض إخوا
رأسي فإذا عاينت فانظر إيلّ فإن رأيتين مت على التوحيد فاعمد إىل مجيع ما أملكه فاشتر به لوزا وسكرا 
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حيد فأعلم الناس أين هذا عرس املنفلت، وإن رأيتين مت على غري التو: وانثره على صبيان أهل املدينة وقل
قد مت على غري التوحيد حىت ال يغتروا بشهود جنازيت ليحضر جنازيت من أحب على بصرية لئال يلحقين 

ومن أين أعلم أنك قد مت على التوحيد؟ فذكر له عالمة : الرياء فأكون قد خدعت املسلمني فقلت
ظر إليه كما أمر، حىت أعاين فرأيت فكنت عند رأسه أن: تظهر من بعض األموات مل حنب ذكرها، قال

فنفّذت وصيته كما أمر : عالمة حسن اخلامتة وأمارة املوت على التوحيد قد ظهرت وفاضت روحه، قال
ومل أحدث بذلك إال خصوص إخواين من العلماء؛ وذلك أن العبد مهما عمل يف حياته من سوء أعيد 

د آخرساعة من عمره، فإن استحلى ذلك بقلبه أو ذكره عليه عند فراق احلياة ووقعت مشاهدته فيه عن
استهواه بنفسه وقف معه فإذا وقف معه حسب عليه عمالً له وإن قل وكان ذلك خامتته وكذلك ما عمل 
من خري أعيد ذكره ومشاهدته عليه فإن عقد عليه بقلبه أو أحب وقف معه فحسب عمالً له وكان ذلك 

  .حسن خامتته

يبلوكم بتقليب :  قال2: امللك"خلَق املَوت والَحياةَ ِليبلُوكُم":  قول اللّه تعاىلوقال بعض هذه الطائفة يف
القلوب يف حال احلياة خبواطر الذنوب ويف حال املوت بإحلاد عن التوحيد، فمن خرجت روحه على 

: للّه تعاىلالتوحيد وجاوزت البالوي كلها إىل املبلى فهو املؤمن وذلك هوالبالء احلسن، كما قال ا

 فهذه املعاين من العلوم أوجبت خوف اخلائفني من علم 17:  األنفال"وِلُىبلي املُؤِمنني ِمنه بالًء حسناً"
اللّه تعاىل فيهم فلم ينظروا معها إىل حماسن أعماهلم حلقيقة معرفتهم برم؛ وهذا اخلوف هو الثواب 

ا يعملون وصحوا على العلم ظهر هلم خوف علم اللّه تعاىل لعلمهم مبا يعلمون، فلما سلموا من مطالبة مب
قَالَ رجالِن ِمن الّذين ": فيهم نعمة من اللّه تعاىل عليهم، فكان ذلك مقاما هلم، كما قال اللّه تعاىل

  . قيل باخلوف23:  املائدة"يخافُونَ أَنعم اللّه علَيِهما

    

ء؛ خوف اجلنايات واالكتساب، وخوف الوعيد وسر العقاب، واملقام اآلخر ألصحاب اليمني دون هوال
وخوف التقصري يف األمر وخوف جماوزة احلد وخوف سلب املزيد، وخوف حجاب اليقظة بالغفلة، 
وخوف حدوث الفترة بعد االجتهاد عن املعاملة، وخوف وهن العزم بعد القوة وخوف نكث العهد 

 بالسبب الذي وقعت منه التوبة، وخوف عود االعوجاج عن بنقض التوبة، وخوف الوقوع يف اإلبتالء
االستقامة، وخوف العادة بالشهوة وخوف احلور بعد الكور؛ وهو الرجوع عن احلجة إىل طريق اهلوى 
وحرث الدنيا وخوف اطالع اللّه تعاىل عليهم عندما سلف من ذنوم ونظره إلىهم على قبيح فعلهم 

خماوف وطرقات ألهل املعارف وبعضها أعلى من بعض وبعضهم أشد فيعرض عنهم وميقتهم وهذه كلها 
إن العرش جوهرة يتألأل ملء الكون فال يكون للعبد وجد يف حال من األحوال : خوفًا من بعض، ويقال
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إال طبع مثاله يف العرض على الصورة اليت يكون عليها العبد فإذا كان يوم القيامة ووقف للمحاسبة 
لعرش فرأى نفسه على هيئته اليت كان يف الدنيا فذكر فعله مبشاهدته نفسه فيأخذه أظهرت له صورته من ا

  .من احلياء والرعب ما جيلّ وصفه

إن اللّه سبحانه إذا أعطى عبدا معرفة مث مل يعامله ا مل يسلبه إياها، بل أبقاها عليه ليحاسبه على : ويقال
  .مقدارها، ولكن يرفع عنه الربكة ويقطع عنه املزيد

وقد ذم اللّه تعاىل عبدا أوجد له نعمة استعمله ا صاحلًا بعد أن كان قد ابتاله واه ففخر اآلن بعمله 
ولَِئن أَذَقْناه نعماَء ": ونسي ما قدمت يداه، ومل خيف أن يعيده فيما قد كان جناه يف قوله تبارك وتعاىل

 ومن املخاوف خوف النفاق، وقد 10: هود"سيئات عني إنه لَفَِرح فَخوربعد ضراَء مسته لَيقُولَن ذَهب ال
  .كان السلف لصاحل من الصحابة رضي اللّه عنهم وخيار التابعني خيافون ذلك

إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه : كان حذيفة رضي اللّه عنه يقول
  .قاً حىت يلقى اللّه تعاىل، إين ألمسعها من أحدكم يف اليوم عشر مراتوسلم يصري ا مناف

تأيت على القلب ساعة ميتلئ باإلميان حىت ال يكون للنفاق فيه مغرز إبرة، ويأيت عليه ساعة : وكان يقول
  .ميتلئ بالنفاق حىت اليكون لإلميان فيه مغرز إبرة

إنكم لتعلمون أعماالً هي أدق يف أعينكم من : نوكان أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقولو
  .من املوبقات: الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من الكبائر ويف لفظ آخر

  .لوأين أعلم أين بريء من النفاق كان أحب إيل مما طلعت عليه الشمس: وقد كان احلسن رمحه اللّه يقول

الصديقون والشهداء والصاحلون، وهؤالء الذين : الث طبقات من املؤمننياليعرى من النفاق إالث: وقيل
مدحهم اللّّه تعاىل بكمال النعمة عليهم، وأحلقهم مبقامات أنبيائه لكمال اإلميان وحقيقة اليقني فيهم، وقيل 

  .من أمن من النفاق فهو منافق

وأن حيب على شيء من اجلور، وأن عالمة النفاق أن يكره من الناس ما يأيت مثله، : وكان بعضهم يقول
  .يبغض على شيء من احلق، ومن النفاق من إذامدح مبا ليس فيه أعجبه ذلك

وعالمات النفاق أكثر من أن حتصى، يقال هي سبعون عالمة، واحلديث عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه 
 من كن فيه فهو منافق وسلم يف أربع هن أصوهلا تتشعب منها الفروع فقال عليه الصالة والسالم أربع

: خالص وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من نفاق حىت يدعها

من إذا حدث كذب؛ وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر ويف لفظ آخر إذا عاهد غدر 
  .فصارت مخساً

ء األمراء ونصدقهم مبا يقولون فإذا خرجنا إنا ندخل على هؤال: وقال رجل البن عمر رضي اللّه عنهما
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  .كنا نعد هذا نفاقًا على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: تكلمنا فيهم، فقال

أرأيت لو كان احلجاج حاضرا : وروينا عنه من طريق آخر أنه مسع رجالً يذم احلجاج ويقع فيه فقال له
  . هذا نفاقًا على عهد رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلمكنا نعد: أكنت تتكلم مبا تكلمت به؟ قال ال، قال

وأشد من ذلك أن نفرا قعدوا على باب حذيفة رضي اللّه عنه ينتظرونه، فكانوا يتكلمون يف شيء من 
كنا نعد هذا : تكلموا فيما كنتم تقولون فسكتوا، فقال:شأنه، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه، فقال

  .لّه صلى اهللا عليه وسلمنفاقاً على عهد رسول ال

    

إن من النفاق اختالف السر والعالنية، : وأعظم من هذا ما كان احلسن رمحه اللّه يذهب إليه، كان يقول
  .واختالف اللسان والقلب، واملدخل واملخرج

فدقائق النفاق وخفايا الشرك عن نقصان التوحيد وضعف اليقني أوجبت املخاوف على املؤمنني خشية 
  .ه تعاىل، وخوف حبوط األعمالمقت اللّ

إن الرجل ليخرج من مرتله ومعه دينه فريجع إىل مرتله : من ذلك كان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقول
إنك لذيت وذيت ويلقى اآلخر فيقول ألنت وأنت، ولعله : وليس معه من دينه شيء، يلقى الرجل فيقول

 به التزكية ملا ال يعلم، واملدح ملن يستحق الذم، ال خيلى منه بشيء، وقد سخط اهللا تعاىل عليه، يعين
  .واختالف قلبه ولسانه، ففي هذا مقت من اهللا تعاىل

وفوق هذه املخاوف سلب اإلميان الذي هو عندك يف خزانة املؤمن، يظهره كيف شاء، ويأخذه مىت شاء، 
ارك هو؟ فيأخذه إذا ال ال يدري أهبة وهبه لك فيبقيه عليك لكرمه؟ أو وديعة وعارية أودعك إياه وأع

  .حمالة لعدله وحكمته، وقد أخفى عنك حقيقة ذلك، واستأثر بعاقبته

واخطراه كما قال أبو الدرداء : وقال آخر: إمنا قطع بالقوم عند الوصول مع اخلامتة: وقال بعض العارفني
 على القلب يأيت: ما أحد أمن من أن يسلب إميانه إال سلبه، أفرأيت الوقت الذي قال حذيفة: وحلف

ساعة فيمتلئ نفاقاً حىت ال يكون فيه لإلميان مغرز إبرة، إن صادف املوت ذلك الوقت وكان هو آخر 
وقت، أليس خترج روحه على النفاق، وكذلك تقليبات القلوب يف معاين الشرك وتلوحيات الشك إن 

خر عمله وآخر ساعة من العمر، وافق وقت الوفاة كان خامتته عند لقاء مواله، وإمنا مسيت اخلامتة ألا آ
ِختامه ":  أي آخرهم، ومثله40: األحزاب"وخاتم النِبيين": وخامت الشيء آخره ومن ذلك قوله تعاىل

كوخامته مسك أي آخر الكأس، بدالً من الثفل يكون مسكا26ً: املطففني"ِمس .  

فة املبتدأة ليكون مستدرجاً ا كما قال ومن املخاوف خوف قطع املزيد من علم اإلميان مع بقية املعر
إن اللّه تبارك وتعاىل إذا أعطى عبدا معرفة فلم يعامله ا مل يسلبه تلك املعرفة ولكن بقاؤها : بعض العلماء
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فيه حجة عليه ليحاسبه على قدرها وإمنا يقطع عنه املزيد وقد يقسى قلبه وجتري عينه وذلك من النقصان 
هل التمام ألنه مينعه منه ما ينفعه عنده ويعطيه ما يغتر به ويفتنت عند اخللق ألن عني الذي ال يعرفه إال أ

إذا : قرأت يف التوراة: الوجه من امللك للدنيا وعني القلب من امللكوت لآلخرة وقال مالك ابن دينار
ن بكاء النفاق استكمل العبد النفاق ملك عينيه فيبكي مىت شاء وقد كانوا يستعيذون باللّه عز وجلّ م

  .وهو أن يفتح للعبد ألوان البكاء ويغلق عنه باب الذل واخلشوع

    

استعيذوا :  وكان السلف أيضا يقولون16:  يوسف"وجاُءوا أَباهم ِعشاًء يبكُونَ": وقد قال اللّه عز وجلّ
 اإلنسان رقة القلب أن تبكي العني والقلب قاس فألن يعطي: وما هو؟ قال: باللّه من خشوع النفاق قيل

يف مجود عني خري من أن يعطي دموع عني يف قسوة قلب، ورقة القلب عند أهل القلوب هو خشوعه 
وخوفه وذلّه وانكساره وإخباته، فمن أعطاه هذا يف قلبه مل يضره ما منعه من بكاء عينه فإن رحج له 

لّه وخضوعه وإخباته فهو مكر بفيض العني فهو فضل، ومن أعطاه بكاء العني وحرمه خشوع القلب وذ
به؛ وهذا هو حقيقة املنع وعدم النفع ومجلة بكاء العني إمنا هو يف علم العقل، فأما علم التوحيد مبشاهدة 
اليقني فال بكاء فيه ألنه يظهر لشاهد الوحدانية فيحمله على علم القدرة فتفيض الدموع بانتشاق القوة، 

 "يبكُونَ ويزيدهم خشوعا": لبكاء يزيدهم خشوعاً يف قوله تعاىلإن ا: وقد وصف اللّه تعاىل الباكني

 فإذا زادنا البكاء كربا وفخرا علمنا بذلك عدم اخلشوع يف القلب فكان تصنعاً وعجباً 109: اإلسراء
ما بكائي : خلفايا آفات النفوس، فأعلى املخاوف خوف السوابق واخلوامت كما كان بعض العارفني يقول

مي من ذنويب وشهوايت ألا أخالقي وصفايت ال يليق يب غريها إمنا حزين وحسريت كيف كان قسمي وغ
منه ونصييب حني قسم األقسام وفرق العطاء بني العباد فكيف كان قسمي منه البعد، فهذا الذي ذكرناه 

ولو القوة والتمكني، هو مجل خوف العلماء الذين هم ورثة األنبياء وهم أبدال النبيني وأئمة املتقني، أ
من املؤمنني من يعطي من اخلوف : هل يعطي اللّه أحداً من اخلوف مثقاالً فقال: وسئل أبو حممد رمحه اللّه

نعم يفعلون ذلك واملشاهدة ال : فكيف يكون حاهلم يأكلون وينامون وينكحون؟ قال: وزن اجلبل قيل
حجاب القدرة بلطيف احلكمة ويستر القلب حتت حيمله :فأين اخلوف قال: تفارقهم واملأوى يظلّهم قيل

احلجاب يف التصريف بصفات البشرية فيكون مثل هذا العبد مثل املرسلني، وهذا كما قال ألن مشاهدة 
التوحيد بالتصريف واحلكمة تقيمه بالقيام باألحكام، وذلك أن نور اإلميان يف القلب عظيم لو ظهر للقلب 

لك إال أنه مستور بالفضل مغطّى بالعلم إليقاع األحكام، وإجياب ألحرق اجلسم وما اتصل به من امل
التصريف فيها والقيام جيري جمرى الغايات من معاين القدر والصفات ألن األنوار حمجوبة باألمساء واألمساء 
حمجوبة باألفعال واألفعال حمجوبة باحلركات فتظهر احلركة بالقدرة وهي غيب من ورائها، كذلك يظهر 
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  .يف باحلكمة من نور اإلميان وأنوار اإلميان مستورة من ورائهالتصر

لو كشف وجه املؤمن للخلق عند اللّه تعاىل لعبدوه من دون اللّه تعاىل ولو ظهر نور : وقال بعض العارفني
قلبه للدنيا مل يثبت له شيء على وجه األرض، فسبحان من ستر القدرة ومعانيها باحلكمة وأسباا حلما 

محة وتطريقًا للخلق إليه للمنفعة، ويف قراءة أيب بن كعب مثل نور املؤمن، فوال أن نوره من نوره ما منه ور
اخلوف مباينة للنهي واخلشية : استجاز إبدال حرف بغري معناه، وقد كان سهل رمحه اللّه تعاىل يقول

، ودخوله على العامل دخول اخلوف على اجلاهل يدعوه إىل العلم: الورع واإلشفاق الزهد، وكان يقول
يدعوه إىل الزهد، ودخوله على العامل يدعوه إىل اإلخالص، وقال أيضا اإلخالص فريضة ال تنال إال 

باخلوف وال ينال اخلوف إال بالزهد فقد صار اخلوف يصلح للكافة إذ دخوله على العامة خيرجهم عن 
من أحب أن :  خاف ترك، وقال أيضااحلرام، ودخوله على اخلاصة يدخلهم يف الورع والزهد، ألن من

اخلوف ذكر : يرى خوف اللّه تعاىل يف قلبه فال يأكل إال حالالً وال يصلح علم الرجاء إال للخائف، وقال
واحملبة أنثى، أال ترى أن أكثر النساء يدعون احملبة يريد ذا أن فضل اخلوف على الرجاء كفضل الذكر 

وف حال العلماء، والرجاء حال العمال، وفضل العامل على العابد على األنثى؛ وهذا كما قال ألن اخل
  .كفضل القمر على الكواكب

وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فضل من علم أحب إيلّ من فضل من عمل، وخري دينكم 
ن القلق الورع واعلم أن اخلوف عند العلماء على غري ما يتصور يف أوهام العامة وخالف ما يعدونه م

واالحتراق أو الوله واالنزعاج ألن هذه خطرات وأحوال ومواجيد للواهلني وليست من حقيقة العلم يف 
  .شيء، مبرتلة مواجيد بعض الصوفية من العارفني يف أحوال احملبة، من احتراقهم ووهلهم

    

يقة العلم وصدق واخلوف عند العلماء إمنا هو اسم لصحيح العلم وصدق املشاهدة، فإذا أعطى عبد حق
اليقني مسي هذا خائفاً، فلذلك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم من أخوف اخللق، ألنه كان على حقيقة 
العلم ومن أشدهم حباً للّه تعاىل، ألنه كان يف اية القرب، وقد كان حالة السكينة والوقار يف املقامني 

صفه القلق واالنزعاج، وال الوله واالستهتار، وقد معاً، والتمكني والتثبيت يف األحوال كلها، ومل يكن و
  .أعطي أضعاف عقول اخلليقة وعلومهم، ووسع قلبه هلم، وشرح صدره للصرب عليهم

فكان صلى اهللا عليه وسلم مع األعرايب كأنه أعرايب، ومع الصيب مبعناه، ومع املرأة يف حنوها، يقارم يف 
 وجدهم، ليعطيهم نصيبهم من األنس به، ويوفيهم حقوقهم علومهم، وخياطبهم بعقوهلم، ويظهر منه مثل

من الدرك منه، ولئال تعظم هيبته يف صدورهم، فينقطعون عن السؤال له واألنس به حكمة منه، ال 
يفطنون هلا ورمحة منه قد جبل عليها، قد ألبس مواجيدهم لبسة، وأدخل ذلك عليه صبغة، بغري تكلف 
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: العليم، فلذلك وصفه عز وجلّ خبلقه، وتعجب من وصفه فقال تعاىلوال تصنع، تعلم ذلك من احلكيم 

 قيل على أخالق الربوبية، وقرئت باإلضافة ليكون عظم اسم اهللا 4: القلم"وإنك لَعلَى خلٍُق عظيٍم"
سبحانه ال يظهر من حاله ونصيبه شيئاً لقوة التمكني وفضل العقالء وال يبخس من نصيبهم منه شيئاً 

 العدل، وال يتظاهر بشيء حلقيقة الزهد واية اخلشوع والتواضع، وال يظهر عليه شيء ملكانة القوة حلقيقة
ورسوخ العلم واحلكمة، وعلى منهاجه وسنته وصف العارفني من أهل البالء الذين هم األمثل فاألمثل 

  .باألنبياء

سهم حقوقهم منه، ومل يقم حبق من طالب اخللق بعلمه وخاطبهم بعقله، فقد خب: وقال بعض أهل املعرفة
  .اهللا تعاىل فيهم

ال يكون إماماً من حدث الناس بكل ما علمه وأظهر هلم نصيبه وكان حيىي بن معاذ : وقال بعض العلماء
  .ال خترج أحداً من طريقه وال ختاطبه بغري علمه فتتعب، ولكن أغرف له من ره، واسقه بكأسه: يقول

ال يستوحش، ولكن قد يكون نفوراً، :  هل يستوحش من اخللق؟ قالوسئل بعض العلماء عن العارف،
  .فهل يستوحش منه؟ فقال العارف ال يستوحش منه، ولكن قد يهاب: قيل

 "فَخِشينا أَنْ يرِهقَهما": ومما يدلك أن اخلوف اسم حلقيقة العلم أن يف قراءة أيب بن كعب يف قوله تعاىل

  . فخاف ربك أن يرهقهما80:الكهف

  .اخلوف من أمساء العلم واهللا أعلم: ومعناه فعلم ربك، وقال: وقال حيىي بن زياد النحوي

  بيان آخر في معنى الخوف 

واخلوف أيضاً من أمساء املعاين، فوجوده بانتفاء ضده فإذا عدم من القلب األمن من كل وجه من أحوال 
ال، يف تصريف أحكام الدنيا وتقليب حركات الدنيا وأمور اآلخرة؛ فلم يأمن مكر اهللا تعاىل يف كل األحو

القلوب والنفوس، وجواذب الشهوات، وإثارة طبائع العادات، ومل يسكن إىل عرف وال اعتياد، ومل يقطع 
بسالمته وبراءته يف شيء كان هذا خوفاً، ومسى العبد بفقد األمن من مجيع ذلك خائفاً، فهذا مستعمل 

أخاف من كذا إذا مل يأمنه، أو أخاف أن يكون كذا إذا : أحدهمفاش يف كالم العرب، ومذهبهم، يقول 
  .حتقق علمه

لعلمه أن اللّه تعاىل قد يأخذ يف مجيع : ما بال العارف خياف يف كل حال؟ فقال: وقيل لبعض العلماء
  .األحوال

وهي مث إن للخائفني بعد هذا طرقاً ووجهة من قبل اخلوف املقلق واإلشفاق املزعج، والوجل احملرق، 
جماوزات للطرق السابلة اليت هي حماج لألئمة املختارة الفاضلة، وفيها متاوه ومهالك، نقلت عنها العلماء 
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السادة، والصفوة املختارة، إال أنه قد سلك ببعض الزهاد والعباد فيها وأريد بعض العارفني ا ليست 
لعارفني، ألا قد خترج من طرقات مبفضلة كل ذلك عن العلماء، وال مبتنافس فيها مغبوط عليها عند ا

املسالك إىل مفاوز املهالك، وإمنا أريد ببعضهم التعريف هلا واالطالع عليها، ومنهم من أريد منه التيه 
  .والوله فيها إال أا أشهر يف أمساع العامة وأعجب وأهول عند العموم

  ذكر تفصيل هذه المخاوف 

القلب، فإىل أي مفيض فاض من القلب إليه أتلف صاحبه اعلم أن للخوف سبع مفائض تفيض إليها من 
  .به إال ما يستثنيه

قد يفيض اخلوف من القلب إىل املرارة وهي أرق صفات األدمة، وهي باطن البشرة فيحرقها فيقتل العبد، 
  .وهؤالء هم الذين ميوتون من الغشى والصعق وبداوة الوجه، وهم ضعفاء العمال

  .إىل الدماغ فيحرق العقل فيتيه العبد فيذهب احلال ويسقط املقاموقد يطري اخلوف من القلب 

    

وقد حيل اخلوف السحر وهو الرئة فينقبها فيذهب األكل والشرب حىت يسلّ اجلسم وينشف الدم، وهذا 
  .ألهل اجلوع والطي واالصفرار

والسهر الذاهب، وقد يسكن اخلوف الكبد، فيورث الكمد الالزم، واحلزن الدائم وحيدث الفكر الطويل 
ويف هذا املقام يذهب النوم ويدوخ السهر وهذا من أفضلها، ويف هذا اخلوف العلم واملشاهدة وهو من 
خوف العاملني، وقد يقدح اخلوف يف الفرائص؛ والفريصة هي اللحمة اليت تكون على الكتف، يقال 

ه صلى اهللا عليه وسلم كان يعجبه الفريصتان ومجعها الفرائص، ومنه اخلرب أن رسول اللّ: للحميت الكتفني
الفريصتان من اللحم وهو أرق حلم احليوان وأعذبه، فمن هذا اخلوف يكون االضطراب واالرتعاش 

واختالف احلركة، وقد يبدو اخلوف من القلب فيغشى العقل فيمحي سلطانه لقهر سلطان القدرة وحمو 
 من خزائن امللكوت فيضعف حلمله العقل الشمس إذا برزت ضوء القمر للبادي الذي يبدو على السر

فيضطرب لضعفه اجلسم فال يتمكّن العبد من القرار لضعف صفته وذلك أن أجزاء اإلنسان وإن كانت 
متفرقة يف البنيان للحكمة واإلتقان فهي كشيء واحد جيمعها لطيف القدرة بإظهار املشيئة، فأسفل البنية 

سفلها وإذا وصل الداء أو الدواء إىل عضو منها تداعى له منوط بأعالها فإذا اضطراب أعالها مال أ
سائرها، وهذه الطائفة أشبه بالفضل وأدخل يف وصف العلم وقد سلك يف هذا الطريق أكابر العماء 

وأفاضل أهل القلوب وقد كان هؤالء يف التابعني كثري منهم؛ الربيع بن خيثم وأويس القرين، وزرارة بن 
يار رضي اللّه عنهم، ومل ينكر هذا علية الصحابة مثل عمر وابن مسعود رضي أوىف، ونظراؤهم من األخ
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  .اللّه عنهم

وقد كان عمر رضي اللّه عنه يغشى عليه حىت يضطرب مثل البعري ويسقط من قيام، وقد كان ذلك يلحق 
ثه عمر سعيد بن جذمي، وكان من زهاد أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ، ومن أمراء األجناد بع

رضي اللّه عنه واليا على أهل الشام، وكان يوصف له من زهده وشدة فاقته ما يعاتبه عمر يف ذلك 
ويبعث إليه باملائة دينار وبأربعمائة دينار ليستنفقها على أهله فيفرق ذلك على الغزاة يف قصة طويلة، 

ليه من دخيلة يف عقله ومل فكتب إليه أهل الشام يذكرون شأنه، وكان يغشى عليه يف جملسه فخشوا ع
يعرف ذلك أهل الشام فسأله عمر ملا لقيه الذي يصيبه إذا حتدث فأخربه مبا جيد من مشاهدته وهو وجد 
الصوفية من أهل األحوال، فعرف عمر ذلك وعذره، وما زاده ذلك عنده إال خريا فكان يرمه ويعرف له 

عوه وقد كان أقوى األقوياء وهادي اهلداة رسول فضله، وكتب إىل أهل الشام أن ال تعنفوا يف أمره ود
رب العاملني صلى اهللا عليه وسلم يغشى عليه عند نزول الوحي إذا لبسه أزال ترتيب العقل منه ورفع 

مكان الكون عنه ويغط ويتربد وجهه وينحدر منه مثل اجلمان من العرق يف اليوم الشايت، إال أن هذا كان 
تغشاه ونزل عليه روح القدس يف روحه واستبطن قلبه ألن الوحي على يصيبه يف ضرب من الوحي إذا 

أربعة أضرب؛ ضربان متصالن هذا أحدمها، وضربان منفصالن، ومن كل واحد يلحق العلماء باللّه تعاىل 
أهل القلوب الناظرة والشهادة احلاضرة، وشرح هذا يطول وليس يعرفه علم يقني إال من سلك طريقه وال 

حتقيق إال من ذاق حقيقته ومن آمن به تصديق تسليم فله منه نصيب، إال أن هذا يف أهل يشهده شهادة 
مقامات ثالث من املقربني؛ مقام املعرفة؛ واحملبة واخلوف، وكل ضروب الوحي بعد هذه األربعة وهي 
عشرة ألهل هذه املقامات الثالث منه نصيب خواطر أو وجد أوشهادة أوحال أو مقام؛ وهو وصف 

مام إال نوعني من أنواع الوحي فإما ممتنع وخمصوص ما املرسلون؛ أحدمها ظهور امللك يف صورته الت
ومسع كالم اللّه بصفته ونظر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إىل جربيل عليه السالم يف صورته باألبطح 

  .فصعق

    

قرأ آية يف سورة احلاقة فصعق وقال وروى محزة عن محران بن أعني أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
 وقد يفيض اخلوف من القلب إىل النفس فيحرق 143: األعراف"وخر موسى صِعقًا": اللّه تعاىل

الشهوات وميحو العادات وخيمد الطبع ويطفئ شعل اهلوى وهذا أحد املخاوف وأعالها عند أهل 
ف األنبياء الصديقني وخصوص الشهداء، املعارف، وهؤالء أفضل اخلائفني وأرفعهم مقاما؛ وهو خو

وليس فوق هذا وصف يغبط عليه اخلائف وال يفرح به عارف، فإن جاوز اخلوف هذه األوصاف فقد 
خرج من حده وجاوز قدره ألنه إذا أحرق الشهوات وحما األهواء فلم يترك شهوة وال هوى مث إن مل 
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أحد ثالثة معاٍن خريها أن يسري إىل النفس يعصم العبد من جماوزة حد اخلوف خرج به اخلوف إىل 
فيحرقها فيتلف العبد فتكون له شهادة، وليس هذا حممودا عند علماء اخلائفني من أرباب العلوم 

واملشاهدات، إال أنه قد قال بعض العلماء ما شهداء بدر بأعظم أجرا ممن مات وجدا؛ وهذه أوصاف 
 شهادة من اليقني أجر شهيد وأوسطها أن يعلو إىل الدماغ فيدنيه ضعاف املريدين إذ للعلماء املوقنني بكلّ

فتنحلّ عقدة العقل لذويه فتضطرب الطبائع الحنالل عقدة العقل مث ختتلط املزاجات الضطراا فتحترق 
الصفراء فتحول سوداء فيكون من ذلك الوسواس واهلذيان والتوه والوله، وذلك أن الدماغ جامد وهو 

مركب عليه معقود به فإذا اختلطت املزاجات اشتعلت فتلهب شعلها إىل الدماغ فأحرقه مكان للعقل هو 
وأذابه، فحل حمل العقل الذي مكانه مخ الدماغ وسلطانه صقال القلب الظاهر كصقال الرقعة، وهو مبرتلة 

 الشمس الطالعة، حملها الفلك العلوي، وشعاعها على األرض، كذلك العقل حمله املخ، وسلطانه يف

القلب، ويف هذا املقام الطيش واهليمان، وهذا مكروه عند العلماء؛ وقد أصاب ذلك بعض احملبني يف مقام 
  .احملبة فانطبق عليهم فوهلوا بوجوده، ومنهم من فزع ذلك عن قلوم فسرى عنهم فنطقوا بعلمه

ا عقولكم، فإنه مل يكن احفظو: وقد كان أبو حممد رمحه الل تعاىل يقول ألهل التقلل الطاوين املتقشفني
  .وىل اللّه ناقص العقل

واملعىن الثالث وهو شرها يف جماوزة اخلوف، هو أن يعظم ويقوى، فيذهب الرجاء إذا مل يواجه بعلم 
األخالق من اجلود والكرم واإلحسان اليت تعدل املقام، فتروح كروب احلال فيخرجه ذلك إىل القنوط من 

لّه تعاىل، دخلت عليهم هذه املشاهدة من قبل العدل واإلنصاف مبعيار رمحة اللّه، واإلياس من روح ال
العقل فجاوزت م علم وصفه بالكرم، وخفى األلطاف، فتعدت م احلدود من قبل قوة نظرهم إىل 

االكتساب؛ ومتكن حتكم شهادة األسباب، ورجوعهم إىل أنفسهم يف احلول واالستطاعة، وإثبام لتحقيق 
اصة ال حمالة، واحلكم علي احلاكم الراحم بعقوهلم وعلومهم، من غري تفويض منهم إىل الوعيد عليهم خ

مشيئته، وال استالم لقدرته، وال تأميل ألحد معاين صفاته احلسىن اليت تعم مجيع صفام السوأى، فظهرت 
ءوا، وبسبق علمه سيئام الثواين أمامهم، فحجبتهم عن احملسن األول، ومل يعلموا أم بإحسانه إليهم أسا

فيهم تعدوا، وإن قلمه مل يكن بأيديهم إذ جرى مبا عليهم، وإن قهر قدرته وسلطان جربه أظهر منهم من 
خزائنه ما فيهم، يدلك على صحة ما ذكرناه أن أكثر هذه املخاوف كانت يف البصريني، وأهل عبادان 

  .ئة وتقدمي االستطاعةوالعسكريني، فكان مذهبهم القدر، والقول باللطف، وتفويض املشي

منهم العمرية أصحاب عمرو، والعبادية شيعة عباد، والفوطية والعطوية أصحاب هشام الفوطى، وابن 
  .عطاء الغزايل

ومنهم التيمية نفوا نصف القدر، ومنهم املنازلية أصحاب املرتلة بني املرتلتني، والقول مبقدور من قادرين، 
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 على األسباب، وبالنظر إىل أولية االكتساب فحجبهم ذلك عن املقدر وفعل من فاعلني، فابتلوا باالعتماد
الوهاب، فهرب هؤالء من األمن واالغترار، فوقعوا يف أعظم منهما من القنوط واإلياس، فصاروا يف كبائر 

  .املعاصي من خوفهم منها

نكر من تكفري األئمة، فمثلهم مثل اخلوارج، خرجوا على األئمة بالسيف إلنكار املنكر، فوقعوا يف أنكر امل
  .وإنكارهم السلطان، وتكفريهم األمة بالصغائر، وهذا من أبدع البدع، وهؤالء كالب أهل النار

ومثلهم أيضاً مثل املعتزلة، هربوا من طريق املرجئة أن املوحدين ال يدخلون النار، فحققوا الوعيد على 
ئة وزادوا عليهم، كما جاوزت املرجئة طريق املوحدين، وخلدوا الفاسقني يف النار، فجاوزوا حد املرج

  .أهل السنة وقصرت عنهم

    

أهل البدعه كلهم يرون اخلروج على السلطان، ويرون : وكان شيخنا أبو حممد رمحه اللّه تعاىل يقول
السيف على األمة، ويكفرون األئمة، فهذا أضر الوجوه يف جماورة اخلوف عن قدره، وهو من التعدي 

 3: الطالق" ومن يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه-قد جعل اللّه لكل شيء قدرا"عاىل وأمره حلدود اللّه ت

فصدق الرجاء واعتدال اخلوف به من حنقيقة العلم باللّه تعاىل، وجماوزة الشيء كالتقصري عنه، واملؤمن 
الفوت خري من هذا حقا هو املعتدل بني اخلوف والرجاء، فاخلوف املتلف للنفس باملوت، أو املزيل للعقل ب

  .الوصف الذي هو القنوط، ألن هذا مزيل للعلم؛ ومسقط للمقام، موقع يف الكبائر

على أن هذين املقامني من اخلوف، ليس فيهما علم وال مشاهدة على الكشف، وإمنا هو قوة وجد 
مالك أهل تصطلم مرارته فتوجد إتالف النفس، وحمو العقل من عبد مبرتلة خوف الكروبيني خاصة من األ

  .الكرب والتمكن، ألم ال ينقلون يف املقامات اليت يعدلون ا كمقريب الروحانيني

وبلغين أن منهم جيالً خيرج كل يوم من حتت العرش بعدد البشر، قد أقلقه الشوق وحقره الكرب، يريد 
رقون احتراق النظر إىل وجه العلى األعلى فيحرقهم شعاع سبحات وجهه الكرمي سبحانه وتعاىل، فيحت

الفراش يف املصباح، مث يعود مثلهم من الغد، فهذا دأم إىل يوم القيامة، كل ملك لو مجع السموات 
  .واألرضني يف كفة غابت يف قبضته

    

ولعمري إن سائر املالئكة ال ينقلون يف املقامات كاملؤمنني، بل لكل ملك مقام معلوم ال ينتقل منه إىل 
ك املقام مبدد ال اية له إىل يوم القيامة بأكثر ما يزاد مجيع البشر، ولكن أولئك غريه، إمنا ميدون من ذل

حيمل خوفهم قواهم، ويثبت مبشاهدة وصف املخوف خوفهم وصفام، فال يئودهم وال يقتلهم، ألم 
ميدون بالقوى، ويعصمون من املوت، حبفظ آجاهلم إىل وقتها يف اآلخر، على أن منهم من يطيش عقله 
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يتوله قلبه ومنهم من يصبح يف تيهه، ومنهم من يتيه فال يرد وجهه شيء إىل يوم القيامة، ومنهم من و
يفزع الفزعة فال يرتد إليه طرفه، وال يرجع إليه عقله إىل يوم احلشر، ومنهم من يصعق صعقة فال يزال يف 

حىت إذا فزع "ك اجلبار صرخة واحدة إىل نفخ الصدور، وكثري منهم يصعقون عند مساع الكالم من املل
 سألوا الروحانيني من املقربني ذوي احلجب القريبة والرتب العلية، منهم جربيل 23: سبأ"عن قلوم

 فهؤالء احلاضرون من الناظرين والتمكنون من الشاهدين حجبة "ماذا قال ربكم"وإسرافيل وميكائيل 
، فمثل هؤالء اخلائفين مثل املخلصني من املؤمنني احلق وهو العلي الكبري: القدس أولو احملبة واألنس، قالوا

 ومثل األقوياء من العاملني أويل البصائر والتمكني 41:  الصافات"أُولِئك لَهم ِرزق معلُوم": الذين قال اللّه
مثل الصابرين الذين يؤتون أجرهم بغري حساب وهعلماء املوقنني ينقلون يف مقامات اليقني مبقتضى 

 من مقام خوف إىل مقام رجاء مثله، فإذا عملوا يف هذه املقامات مبا يقتضيهم رفعوا إىل ما فوقها أحكامها
من مقام رجاء إىل مقام رجاء، هو خريمنه، ومن حال خوف إىل حال خوف أشرف منه، مث ينتقلون من 

طمأنينة، ومن حال مقامات اإلشفاق إىل حال اإلشتياق ومن أحوال الوجل واإلحتراق إىل مقام التملّق وال
الفزع إىل مقام األنس ومن اإلبعاد والوحشة والتهويل إىل الرضا واحملبة والتأميل، فهذا مكن فضلهم على 
من وقف يف مقامه مل جياوزه من العموم، ومن استتر حباله وقام يف ظلّ فلم يعطعه إىل ظل ممدود فوقه ومل 

املؤمنني مثل الكروبيني من املالئكة، ومثل الراجني من يرفع منه إىل حمل رفيع أعاله ومثل اخلائفني من 
احملبني؛ كمثل الروحانيني من املقربني، وأصل الرجاء وتفضيله أن عند العلماء باللّه تعاىل من عظيم الرجاء 
ما يضاهي عظيم اخلوف، فيعدل البنية وحيكم بني املقامني بالسوية، فال يبدو على قلوم باٍد من اخلوف 

هدة وصف من الصفات املخوفة تكرم إال طلع طالع وراء من عظيم الرجاء أشهد خلقًامن عن مشا
األخالق اللطيفة تروحهم وال يطرأ على قلوم طارئ من اخلوف، يهربون منه إال بدا عليهم باٍد من 

تواء كمال الرجاء يأنسون به إليه فتعتدل صفام وتستوي مقامام عن معاينة معىن من معاين صفاته ال س
ذاته فتكون قلوم كلسان امليزان بني اخلوف والرجاء، وتكون كالطائر مقوما بني جناحيه عن شهود 

وصف وخلق اقتضاء ظهور البالء والنعماء، فيحمل اخلوف الرجاء، ويستويل يالرجاء على اخلوف 
 وقادر مبقتدر، وينفرد اهلم ويفيضان معا يف سعة القلب وقوته، فيغيبان فيه ألنه قوي بقوي ووسع بواسع

بك : عن املعنيني فيقف مبشاهدة منفرد فيحكم عليه ما به أفرد، ومن هذا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أحول وبك أقول وبك أصول؛ ومن ذلك قوله يف علو شهادته ونفاذ علمه من كونه بشاهده أعوذ بك 

  : منك، ومثله قوله

  أال كل شيء ما خال اللّه باطل
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كل من عليها فاٍن ": فهذا نطق عن وجد يف مقام البقاء بعد، فقد حال الفناء هنالك مسع قول الباقي املغين
مل تسعين مسائي :  ومن ذلك األثر املشهور عن اللّه سبحانه وتعاىل27-26: الرمحن"ويبقى وجه ربك

 ما أمجلناه والشرح ما وال أرضي ووسعين قلب عبدي املؤمن الشاكر اللني الوادع، وال يصلح تفصيل
ما ألبس املؤمن لبسة أحسن من سكينة يف خشوع وذلّة يف خضوع : رمزناه، وقال بعض علماء السف

  .فهذا حاالن من اخلوف، وهي لبسة األنبياء وسيما علماء األولياء

 مكره، مث يا بين خف اللّه تعاىل خوفًا ال تيأس فيه من رمحته وارجه رجاء التأمن فيه: وقال لقمان البنه
كذي قلبني؛ خياف بأحدمها ويرجو باآلخر، ومعىن لك أن املؤمن ذو وصفني : فسره جممالً فقال املؤمن

  .عن مشاهدتني ألن املؤمن األول والشاهد األعلى ذو وصف خموف مثل البطش والسطوة والعزة والنقمة

    

ى له بشاهدها واملعروف أيضا هو فإذا شهد العبد ما آمن به من هذه الصفات خاف إذا عرفه ا وجتلّ
  .املألوف ذو أخالق مرجوة من الكرم والرفق والرمحة واللطف

فإذا شهد القلب ما آمن به من هذه األخالق رجا من شهده ا فصار العبد لوصفيه الرجاء واخلوف عن 
 بقلب وخياف معىن شهادتيه املخوفة واملرجوة عن وصفي خموفه ومرجوة وصار كذي قلبني كأنه يرجو

بآخر، وإمنا مها شهادتان يف قلب واحد ألما مقامان لقلب واحد عن شهود خموف ومرجو واحد؛ فهذا 
تفسري قول لقمان، وهو صفة املؤمن ذي اإليقان، إال أن اخلائف يوصف مبا غلب عليه من احلال عما 

عليه من احلال عن غلبة قوي عليه من مشاهدة ويندرج الرجاء يف مقامه، ويوصف الراجي مبا قوي 
شهادته وينطوي اخلوف يف مقامه وال كنه للمخوف تعاىل وعال وال اية للمرجو عز وجلّ سبحانه 

وتعاىل، فأما الشهيد املوقن العامل املقرب فباحلالني مجيعا يوصف مع اعتداهلما وبالوصفني مجيعا يعرف مع 
  .الكاملاستوائهما، مث يغلب عليه الوصف التام واحلال 

صديق ألنه قد حتقق بالصدق فأغىن عن أن يقال خملص، مث يقال : فإذا عرف به أدرج الوصفان فيه فيقال
عارف ألنه قد رسخ يف العلم فكفى أن يقال صادق مث يقال مقر ب ألنه قد أشهد القرب فاقترب ومل 

 ذكر حال دوا واليوصف حيتج إىل أن يقال عامل؛ وهذه أمساء الكمال وأحوال التمام ال يفتقر إىل
بوصف كوصف خائف أو راٍج لوجودمها فيه واعتداهلما عنده ألن اخلوف والرجاء قد فاضا عليه مث 

غاضا فيه فإذا قلت عارف أو مقرب أو صديق، فقد دخل فيه وصف حب خائف راٍج عامل ال حمالة 
هامشّي يكون عربيا قرشيا ال حمالة مث كما إذا قلت فالن هامشي استغنيت أن تقول قرشي أو عريب ألن كل 

فالن حسين أو حسيين فاكتفيت أن تقول هامشي أو : تصفه بوصف التمام أيا فيندرج الوصفات فيه فتقول
 علوي قرشى فهو هامشي ا ألنه قد عرف أن كل حسيينا علويا قرشيوإن كان هامشي ،أوعلوي قرشى
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ن عريب أو هامشي أو قرشي أو علوي فال يعرف إال مبا ومسته به ألنه قد يكون فال: الحمالة، فأما أن تقول
 ا غري هامشيويكون قرشي ا وقد يكون هامشياً غري علوييا وهو الغاية يف النسب وال يكون حسينعلوي

عارف أو حمب أومقرب أو : ويكون عربياً غري قرشي فيلزمه وصف ما عرفته حسب،فكذلك قولك
حسين هو اسم : ديق هي اسم التمام والكمال يف املقامات ايل حتتوي على مجيع األسباب كقولكص

التمام وشرف الكمال الذي يفوق على كل األنساب واليصح مقام املعرفة إال بعني اليقني وشاهد 
 فيكون التوحيد بعد أن ال يبقى من النفس بقية يف مقام اليقني وال من اخللق رؤية يف شاهد التوحيد

روحانيا بعد فناء النفس باليقني ربانيها عند شهود اخلالق سبق منه التوحيد ألن العارف ال يوسم حبال 
دون حال وقد استغرق األحوال وال يوسم مبقام دون مقام إذ قد جاوز املقامات؛ فحقيقة معناه عارف 

اء جنسه أن ينكروه فإن تعرف باملعروف الذي هو بكل اية وفضل موصوف وغموض غريبة عند غري أبن
  .إليهم أوعرفوه فليس بعارف

    

حقيقته أن يعرف وال : أن يعرف كلّ شيء وال يتعرف إىل شيء وقيل: وقال بعضهم يف وصف العارف
يعرف عن مقتضى وصف من أوصاف الربوبية ألنه روحاينّ رباينّ، وثالث مقامات ال يقاس عليها 

خطأ، ومن متثّل ا ادعى مقام النبوة ومقام املعرفة ومقام حمبوب، وقد واليتمثّل ا، فمن قاس عليها أ
ذكرنا وصفه يف شرح مقام احملبة يف كتاب احملبني؛ فهذه طرائق اخلائفني وجل صفات العارفني ألم 

من متفاوتون يف القرب واالقتراب متعالون يف التقرب والتقريب مترافعون يف التعرف والتعريف، فاملوقنون 
الشهداء وهم املقربون من الصديقني بشهادم قائمون هلم من القرب االقتراب ومن التقرب التقريب ومن 

التعريف التعرف ومن اإليالف التأليف ألن مقامهم من القريب العايل الطريق األقرب واجلهة العليا هم 
حبب وهلم التألف والتعريف وهؤالء السابقون ألهل مقامات اليمني أول القرب والتقرب وأوهل احلب الت

األبرار، ومن أفضل طرقات اخلائفني ما سرى خوفه إىل النفس قاطعا شغل اهلوى وأمخد نار الشهوات 
فسقطت له أثقال ااهدة وخفّت عنده مؤنه املكابدة ووجدت معه حالوة الطاعة لفقد حالوة املعصية 

اخللق وسكنت النفس بالطمأنينة ملعاينة القلب للشهادة واجتمع هلم باحلّق عند زوال التشتت باهلوى و
وظهر نعيم الزهد والرضا لباطن الصدق واإلخالص مث سكن اخلوف يف القلب بعد ذلك ومل جياوزه 

فيتعدى احلد إىل بعض املفائض اليت ذكرناها بل كان منه احلزن الدائم واهلم الالزم واخلشوع القائم وهذا 
ر وحال العبد املنجرب الذي يوجد عنده اجلبار فجربه بعد كسره فصلح له بعد أن هو وصف القلب املنكس

عطل من غريه وصار مزيدا لعامل اخلائف من اللّه تعاىل كشوف اليقني وتنقيله لديه يف شهادة املقربني 
صار عنده فكان القريب لدي موجودا وصار احلبيب عنده مطلوبا ألنه من املنكسرة قلوم من أجله وبأنه 
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من أهله، واعلم أن الذي قطع اخللق عن هذه حالوة اهلوي وال خيرجها إال أحد كأسني؛ جترع مرارة 
اخلوف فيغلب حالوة اهلوى فيخرجه أو غلبة حالوة احملبة فيستغرق حالوة اهلوى فيغمره، فإن عدم أحد 

  .هذين فهو من املذبذبني بن ذلك

    

ما أصارك : ل لبعض اخلائفني، وقد تاه عقله فأخرجه اخلوف إىل القنوطوروينا أن عليا رضي اللّه عنه قا
إن ذنويب : وحيك إن رمحة اللّه تعاىل أعظم من ذنوبك فقال: ذنويب العظيمة، فقال: إىل ما أرى؟ فقال

إن قنوطك من رمحة اللّه تعاىل أعظم من ذنوبك واخلوف جند من : أعظم من أن يكفّرها شيء فقال
اىل قد يستخرج من قلوب املريدين والعابدين ال يستخرجه الرجاء فتستجيب له القلوب جنود اللّه تع

املرادة به بنهايات الزهد وحائق التوبة وشدة املراقبة، وقد يفعل اللّه تعاىل مجيع ذلك بأهل الرجاء يف احملبة 
 يشتمل على مخس ومقام الرجاء مستخرج منهم الكرم واحلياء واخلوف اسم جامع ملقامات اخلائفني مث

طبقات،يف كل طبقة ثالث مقامات،فاملقام األول من اخلوف هو التقوى؛ ويف هذا املقام املتقون 
والصاحلون والعاملون، واملقام الثاين من اخلوف هو احلذر؛ ويف هذا املقام الزاهدون والورعون 

دين واحملسنني، واملقام الرابع هو واخلاشعون، واملقام الثالث هو اخلشية؛ ويف هذا طبقات العاملني والعاب
الوجل؛ وهذا للذاكرين واملخبتني والعارفني، واملقام اخلامس هو اإلشفاق وهو للصديقني وهم الشهداء 

واحملّبون وخصوص املقربني وخوف هؤالء عن معرفة الصفات ألجل املوصوف ال عن مشاهدة 
يا داود خفين كما :ه تعاىل إىل داود عليه السالمأوحى اللّ: االكتساب ألجل العقوبات، كما جاء يف اخلرب

ختاف السبع الضاري، فالسبع إمنا خياف لوصفه بالبطش والسطوة وملا ألبس وجهه من اهليبة والكرب ال 
ألجل ذنب كان من اإلنسان إليه، وكذلك هلؤالء من الرجاء العظيم والنصيب األوفر على معىن خوفهم 

لبهم برجائهم وحسن ظنهم مبا هو هلم ال يصفه إال هم وال يعرفه سواهم، ما ال يسع للعموم أن يذكر، فط
مجل ذلك أنصبة القرب ونعيم األنس وروح اللقاء وسرور التملّق وحالوة اخلدمة وفرح املناجاة وروح 
اخللوة وارتياح احملاورة فلهم منه جتلّي معاين الصفات وظهور معاين حماسن األوصاف فال تعلم نفس ما 

هلم من قرة أعني وألصحاب اليمني إظهار نعيم األفعال ومواهب العطاء واألفضال، وقد كان حيىي أخفي 
بن معاذ يقول من عبد اللّه تعاىل باخلوف دون الرجاء غرق يف حبار األذكار، ومن عبده بالرجاء دون 

ذكار، وقال مكحول اخلوف تاه يف مفاوز االغترار، ومن عبده باخلوف والرجاء معا استقام يف حمجة األ
من عبد اللّه تعاىل خلوف فهو جروري، : إال أنه جاوز فيه احلد فقال: النسفي رمحه اللّه تعاىل يف معناه

ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده باحملبة فهو زنديق، ومن عبده باخلوف والرجاء واحملبة فهو 
  .موحد واللّه سبحانه وتعاىل أعلم
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  شرح مقام الزهد

  صف أحوال الزاهدين وهو المقام السادس من مقامات اليقين وو

    

قد مسى اللّه تعاىل أهل الزهد علماء بقوله تعاىل إذ وصف قارون فخرج على قومه يف زينته إىل قوله 
زاهدون يف هم ال:  قيل80: القصص"وقَالَ الَّذين أُوتفوا الِْعلْم ويلكُم ثَواب اللّه خري ِلمن آمن": تعاىل

، جاء يف التفسري صربوا 54: القصص"أُولِئك يؤتونَ أجرهم مرتيِن ِبما صَبروا": الدنيا، وقال عز وجلّ
 "واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت: الدنيا وقال جلّ وعال"على الزهد يف 

الدنيا يف هاتني اآليتني قوله عز وجلّ يف وصف العلماء  قيل على الفقر، ويشهد للصربعن 24-23:الرعد
، قال عقيب ذلك 80: القصص"وقَالَ الَّذين أُوتوا الِْعلْم ويلَكُم ثَواب اللّه خير ملن آمن": الزاهدين ملا قال

 قال يف مدحهم  أي عن زينة الدنيا، مث80: القصص"وال يلَقَّاها إال الصاِبرونَ": يف بقية ثنائه عليهم
 فقد حصل للزاهدأجران بصربه على الفقر 54:  القصص"يؤتونَ أجرهم مرتيِن ِبما صبروا": بوصف آخر

وبوجود زهده، وللفقري املعدم أجر واحد على الغين لوجود فقره وعدم زهده وعلى ذلك تأويل اخلربين 
دخل فقراء أميت اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريفًا، ي: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف أحدمها

وقال يف اخلرب اآلخر يدخل فقراء املؤمنني اجلنة قبل األغنياء خبمسمائة عام ألن الفقري الزاهد يدخل اجلنة 
قبل الغين املصلح خبمسمائة عام، وهؤالء خصوص الفقراء، وإن الفقري غري الزاهد يدخل اجلنة قبل األغنياء 

 خريفًا ألجل فقره فقط؛ وهم عموم الفقراء، فصار األغنياء مفضولني يف احلالني معا، وإن مجلة بأربعني
الفقراء يدخلون اجلنة قبلهم ملكان غناهم يف الدنيا، وإن عموم األغنياء من أهل الدنيا وأبنائها موقوفون 

ا أكثر أهلها الفقراء واطلعت اطلعت يف اجلنة فإذ: للحساب ومطالبون باإلنفاق واالكتساب باخلرب الثالث
حبسهم اجلد أي احلظ، : أين األغنياء؟ فقال: يف النار فإذا أكثر أهلها األغنياء ويف معناه اخلرب اآلخر فقلت

وال على الَّذين ال جيدونَ ": وقد مسى اللّه تعاىل الفقراء الزاهدين حمسنني ووضع عنهم السبيل فقال تعاىل
جِفقونَ حرنا يبيل": ، مث قال91: التوبة "مس من ِسننيلَى املُحا ععى ذكر من عليه 91: التوبة"م مث نص 

إنّما السبيلُ علَى الَّذين يستأِْذنونك وهم أغْنياُء رضوا بأن يكُونوا مع ": احلجة واملطالبة فقال جلّ وعال
  . يعين النساء93:  التوبة"الْخواِلِف

    

 "إنا جعلنا ما علَى األرِض زينةً لَها ِلنبلُوهم أيهم أَحسن عمَالً": ا املعىن جاء تأويل قوله تعاىلوعلى هذ

أزهد يف الدنيا فصار اإلحسان مقام الزاهدين؛ وهو وصف اليقني، كذلك فسره رسول :  قيل7: الكهف
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 أن تعبد اللّه كأنك تراه، يعين على اليقني وهو :اللّه صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل مااإلحسان؟ فقال
املشاهدة ولعمري أن الزهد حال املوقن ألن مقتضى يقينه، وقد حيتج متوهم بفضل األغنياء على الفقراء 

 "نتولّوا وأَعينهم تفيض ِمن الدمِع حزنا أال يجدوا ما ينِفقُو": عنده لقوله تعاىل خمربا عن الفقراء
، يعلم أن هذا عند أهل التدبر للقرآن مزيدا للفقراء لتمام حاهلم ملا كانوا حمسنني كما قال 92:التوبة

 فكان مزيدهم احلزن واإلشفاق وخوف التقصري ملشاهدة 58: البقرة"وسنزيد املُحِسنني": سبحانه وتعاىل
ما ": تعاىل بأم حمسنون ملا قال عز وجلّعظم حق الربوبية عليهم حىت كأم مسيئون حىت بشرهم اللّه 

 ألنه ضمهم إليهم يف الوصف وعطفهم عليهم يف املعىن، وأيضا فلم 91:  التوبة"علَى املُحِسنني ِمن سبيٍل
يكن بكاؤهم على فوت الدنيا وال على طلب الغىن، واللّه تعاىل ميدحهم بصربهم عن الدنيا ويذم الدنيا 

لى طلب املزيد من الفقر ليجدوا اإلنفاق فيخرجوه فيفتقروا منه فيزدادون فقرا ببذله إىل إليهم بل حزم ع
فقرهم فعلى كثرة اإلنفاق وحقيقة الفقر من الدنيا كان حزم فهذا فضل ثاٍن للفقراء ال على اجلمع 

وهو مشاركتهم واالدخار واملوضع األعلى الذي فضل الفقراء من هذه اآلية عن أهل االستنباط والتفكّر 
لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف حاله، ووصف اللّه تعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم مبثل حاهلم يف 

 مث نعتهم مبثله ألم هم األمثل، فاألمثل به فقال 92: التوبة"قُلَت ال أجد ما أحِملُكُم علَيِه": قوله تعاىل
 فمن كان برسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم أمثل فهو أفضل، 92: التوبة"أال يِجدوا ما ينِفقُونَ": تعاىل

حتفة املؤمن يف الدنيا الفقر فجعل الفقر حتية له من ذي التحيات املباركات مع : كيف وقد روينا عن النيب
ه صلى الفقر على املؤمن أزين من العذار على خد الفرس اجلواد، والفقر اختيار رسول اللّ: اخلرب املشهور

  .اهللا عليه وسلم وشعار األنبياء وطريقة علية الصحابة واألصفياء

آخر األنبياء دخوالً اجلنة سليمان بن داود ملكان ملكه وآخر أصحايب دخوالً اجلنة عبد : وروينا يف اخلرب
أفضل من الرمحن بن عوف ألجل غناه يف الدنيا ويف اخلرب اآلخر رأيته يدخل اجلنة زحفًا وال نعلم يف األمة 

للفقراء املهاجرين الذين أحصروا "طائفتني؛ املهاجرون وأهل الصفة ومجيعا مدح اللّه تعاىل بالفقر، فقال 
 فقدم وصفهم بالفقر 8: احلشر"للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم" 372: البقرة"يف سبيل اللّه

وال يصفه حىت حيبهعلى أعماهلم اهلجرة واحلصر، واللّه تعاىل ال ميدح من حيب إال مبا حيب .  

: عن الدنيا، ويف خرب:  ملا صربوا قيل73:  األنبياء"وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ ِبأمِرنا": وروينا يف قوله تعاىل

العلماء أمناء الرسل مامل يدخلوا يف الدنيا فإذا دخلوا يف الدنيا فاحذروهم على دينكم، وجاء يف األثر ال 
 إله إال اللّّه ترفع عن العباد سخط اللّه تعاىل ما مل ينالوا ما نقص من دنياهم، ويف خرب آخر ما مل يزال ال

كذبتم لستم ا : ال إله إال اللّه قال اللّه عز وجلّ: يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا
  .صادقني
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وما : ه تعاىل عبدا ابتاله، فإذا أحبه احلب البالغ اقتناه، قيلإذا أحب اللّ: وقد روينا يف خرب عن أهل البيت
احذر : أوحى اللّه تعاىل إىل بعض أوليائه: اقتناؤه؟ قال مل يترك له أهالً وال ماالً، ويف أخبار أهل الكتب

ليس عمل من أعمال الرب جيمع الطاعات : إذا مقتك فتسقط من عيين فأصب عليك الدنيا صبا ويقال
تابعنا األعمال كلّها فلم نر أبلغ يف أمر :  إال الزهد يف الدنيا، وعن بعض الصحابة رضي اللّه عنهمكلها

أنتم أكثر أعماالً واجتهادا من أصحاب : اآلخرة من زهد يف الدنيا وقال بعض الصحابة لصدر التابعني
كانوا أزهد منكم يف الدنيا، رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وهم كانوا خريا منكم، قيل ومل ذلك؟ قال 

من زهديف الدنيا :واعلم أن أعون األشياء على الدين زهادة يف الدنيا، ويقال: ويف وصية لقمان البنه
إذا رأيتم العبد قد : أربعني يوما أجرى اللّه تعاىل ينابيع احلكمة يف قلبه وأنطق ا لسانه، ويف خرب آخر

من يؤت اِحلكْمةَ فقد ":ا منه فإنه يلقي احلكمة، وقد قال اللّه تعاىلأعطى صمتا وزهدا يف الدنيا فاقتربو
      269:  البقرة"أُوِتي خيرا كَثريا

من أصبح ومهه الدنيا شتت اللّه تعاىل عليه أمره وفرق عليه ضيعته : وروينا يف اآلثار مجل هذه األخبار
ب له ومن أصبح ومهه اآلخرة مجع اللّه مهه وحفظ عليه وجعل فقره بني عينيه ومل ينل من الدنيا إال ما كت

من كَاَن يريد حرثَ ": ضيعته وجعل غناه يف قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وقال اللّه تعاىل يف معىن ذلك
:  الشورى"ِة من نصيٍباآلِخرِة نِزد لَه يف حرِثِه ومن كَانَ يريد حرثَ الدنيا نؤِته ِمنها وما لَه يف اآلخِر

يا : جمموم القلب صدوق اللسان قلنا: يا رسول اللّه أي الناس خري؟ قال:  وقد روينا يف خرب قلنا20
يا رسول : رسول اللّّه وما جمموم القلب؟ قال التقي النقي الذي ال غلّ فيه وال غش والحسد وال بغي قيل

وحيب اآلخرة والشيء يعرف بضده كما يعرف مبثله وضد الذي يشنأ الدنيا : اللّه فمن على أثره؟ قال
إن شر الناس الذي حيبه الدنيا وإن الراغب فيها هو : الشنئان احملبة وضد الزهد الرغبة، ويف دليل خطابه

إن أردت أن حيبك اللّه : احملب هلا، واإلقتناء هلا واالستكثار منها عالمة الرغبة فيها، كيف وقد جاء أيضا
ازهد يف الدنيا فجعل الزهد سبب حمبة اللّه تعاىل فصار الزاهد حبيب اللّه تعاىل فينبغي أن يكون تعاىل ف

إن من رغب يف الدنيا فقد تعرض : الزهد من أفضل األحوال إذ احملبة أعلى املقامات، ويف دليل الكالم
 وكان أبو حممد رمحه اللّه لبغض اللّه تعاىل الذي الشيء أعظم منه وأن احملب للدنيا بغيض اللّه تعاىل،

العباد : اجعلوا أعمال البركلّها يف موازين الزهاد ويكون ثواب زهدهم زيادة هلم، وقال أيضا: تعاىل يقول
 طامع يف حمبة اللّه تعاىل وهو حمب يف موازين العلماء والعلماء يف موازين الزهاد يوم القيامة فال يطمعن

اسكيت يا الشيء أنت وأهلك : ما نظر إليها منذ خلقها، يقول هلا: ا، ويف خربللدنيا ألن اللّه تعاىل ميقته
يوم القيمة للدنيا ميزوا ما كان منها يل وألقوا سائرها يف النار، : يقول اللّه تعاىل: إىل النار،ويف اخلرب
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فمثل : يف لفظ آخرالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر اللّه تعاىل وما وااله، و: وكذلك روينا يف األثر
الدنيا مثل إبليس خلقه اللّه تعاىل للعبد واللعنة ليبتليه ويبتلي به، ويهلكه ويهلك به، وقد شهد ذلك بعض 

رأيت الدنيا يف صورة جيفة ورأيت إبليس يف صورة كلب وهوجامث عليها، ومناٍد ينادي : املكاشفني فقال
د جعلتها نصيبك مين، فمن نازعك شيئاً منها أنت كلب من كاليب، وهذه جيفة من خلقي وق: من فوق

فقد سلطتك عليه فجاء من هذا أا مكانه فمن متكّن يف شيء منها تسلّط العدو باملكانة منه بقدر ما 
أصاب منها وقد كوشف ا بعض األولياء يف صورة امرأة ورأى أكف اخللق ممدودة إليها هي جتعل يف 

 قال قال شيء يلتذ وطائفة متر عليها مكتويف األيد تعطيهم شيئاً فقلت له ما هو: أيديهم شيئًا، قال
وكوشف ا مورق العجلي يف صورة عجوز مشطاء دندانية مسمجة عليها ألوان املصبغات وأنواع الزينة 

إن أردت أن يعيذك اللّه تعاىل مين فابغض الدرهم، وكذلك جاء يف : فقلت أعوذ باللّّه منك فقالت: قال
يارب : نيا موقوفة منذ خلقها اللّه تعاىل بني السماء واألرض ال ينظر إليها فتقول يوم القيامةالد: اخلرب

اسكيت يا ال شيء أنا مل أرضك هلم يف الدنيا أرضاك هلم اليوم : اجعلين ألدىن أوليائك نصيبا اليوم فيقول
  .وقال بعض السلف الدنيا دنيئة وأدىن منها قلب من حيبها

    

الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصرب على مزامحة الكالب، ويف أخبار موسى : ي كرم اللّه وجههوروي عن عل
إن مل تلق الفقري مبثل ما تلقى به الغين فاجعل كل علم علمتك حتت التراب وإذا رأيت الفقر : عليه السالم
وبته، وقال إمامنا أبوحممد ذنب عجلت عق: مرحبا بشعار الصاحلني وإذا رأيت الغىن مقبالً فقل: مقبالً فقل

إين خلقت حممدا ألجلي وخلقت : رمحه اللّه تعاىل وروينا عن بعض علمائنا يف أخبار داود عليه السالم
آدم ألجل حممد وخلقت ما خلقت ألجل ولد آدم، فمن اشتغل منهم مبا خلقته ألجله حجبته عين ومن 

 الصديقون يف بدايام طلبوا الدنيا من اللّه تعاىل :اشتغل منهم يب سقت إليه ما خلقته ألجله، وكان يقول
إليك : فمنعهم فلما متكّنوا من أحواهلم عرضها عليهم فامتنعوا منها، وكان عيسى عليه السالم يقول للدنيا

كان أشياخنا : عين ياخرتيرة، وقد روينا هذا القول عن يزيد بن ميسرة، وكان من علماء الشام قال
وكانت إذا أقبلت على أحدهم : ة ولو وجدوا هلا اسماً شرا من هذا مسوها به قاليسمون الدنيا خرتير

إليك عنا يا خرتيرة،ال حاجة لنا بك إنا قد عرفنا إهلنا عز وجلّ معناه قد عرفناه بال ابتالء :الدنيا قال هلا
قت لك فوافقناه يف بك لينظر كيف نعمل يف الزهد فيك واألثرة له سبحانه وتعاىل، وعرفناه أيضا بامل

ذلك وعرفناه أيضا فتأهلت قلوبنا إليه أعرضنا عما سواه، وكذلك كان احلسن رمحه اللّه تعاىل يصف 
خذه فاستغن به فيقول ال حاجة يل فيه أخاف أن : أشياخه كان أحدهم يعرض عليه املال احلالل فيقال

  .لكيفسد على قليب فهذا كان له قلب صاحل راعاه فخاف تغيره كذ
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أترون هذا هان على أهله : إنه مر جبدي ميت أجرب فقال: روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
: يا رسول اللّه من هو؟ إنه ألقوه فقال للدنيا أهون على اللّه تعاىل من هذا على أهله، ويف لفظ آخر: قلنا

: ي هذا؟ قال صلى اهللا عليه وسلمال أينا وأي شيء يساو: أيكم حيب أن هذا له بدرهم قلنا: أنه قال

ولو كانت : الدنيا أهون على اللّه تعاىل من هذا عليكم، وكذلك أخرب بالغاية يف قلتها وعدم قيمتها بقوله
الدنيا تزن عند اللّه تعاىل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، وضرب املثل يف نتنها وانقالا على 

فإىل أي : بلى، قال: ت ما تأكلون وتشربون ألستم تتغوطون وتبولون؟ قالأرأي: أهلها بقوله لألعرايب
إىل ما علمت يا رسول اللّه قال أليس يقعد أحدكم خلف بيته فيجعل يده على أنفه من : شيء يصري؟ قال

 فإن اللّه تعاىل جعل الدنيا مثالً ملا خيرج من ابن آدم، وكذلك روينا يف تأويل: نعم قال: ننت رحيه، قال

: مواضع الغائط والبول، وقال سبحانه وتعاىل:  قيل21: الذاريات"ويف أَنفُِسكُم أَفَال تبِصرونَ": قوله تعاىل

"اعتة إال ميا يف اآلِخرنياةُ الدا الْحممتاع أي جيفة، مسعت عن :  قال بعض أهل اللغة26: الرعد"و
ري وأننت، وقد كان احلسن رمحه اللّه تعاىل يقول ملا األصمعي، قال بعض العرب يقول متع اللحم إذا تغ

  .هبط آدم عليه السالم إىل الدنيا كان أول شيء عمل فيها أنه أحدث

    

إنه نظر إلىما خرج منه فآذاه رحيه فاغتم لذلك فقال له : وروينا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال
عاىل الدنيا يف صورة كنيف فلم يدخلوا فيها إال هذه رائحة خطيئتك فشهد العقالء عن اللّه ت: جربيل

ضرورة فكلما استغنيت عن دخولك الكنيف كان أفضل وشهدها بعضهم جيفة فلم ينالوا منها إال بلغة 
يا بابن آدم إن تردين : قرأت يف بعض الكتب: فكلما تقللت من اجليفة كان خريا، وقال وهب بن منبه

يا ابن آدم أنا بدك الالزم فال تؤثر على : ناك، ويف بعض كتب اللّه تعاىلأترك الدنيا وإن ترد الدنيا طال ع
اخدمي من خدمين واتعيب : إنه أوحى إىل الدنيا: ما منه بد، وقال بعض املخربين عن اللّه سبحانه وتعاىل

مترري ألوليائي حىت تكون :وقد روينا مسندا أن اللّه تعاىل أوحى إىل الدنيا: من خدمك، وقال آخر
من أحبّ  : رغبتهم فيما عندي واحلويل ألعدائي حىت يكرهوا لقائي، ويف حديث عائشة رضي اللّه عنها

لقاء اللّه تعاىل أحب اللّه لقاءه، ومن كره لقاء اللّه تعاىل كره اللّه لقاءه؛ فهذه اآلثار كلها، قاصمة لظهر 
 يف فضل الزهد وشرف الفقر،رافعة زبناء الدنيا، مسخنة لعني حمبيها ووأضدادها من األخبار احلسىن

لرؤوس الفقراء الصادقني، وقرة عني الصاحلني للّه عز وجلّ الزاهدين؛ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من 
قرهة أعني جزاء مبا كانوا يعملون، وأصل الرغبة يف الدنيا من ضعف اليقني ألن العبد لو قوي يقينه نظر 

جل فزهد فيما غاب وأحب احلاضر فآثر ما هو أعود عليه وأبقى بنوره إىل اآلجل فغاب يف نظره العا
وأنفع له وملواله، أرضى وقدم ما يفىن وينقطع إىل ما يدوم ويتصل؛ وهذا هو صورة الزهد وشهادة املوقن 
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ال : أمل تر إىل وصفه عز وجلّ إلبراهيم وليكون من املوقنني قال: وإن احلاضرال حيب ما غاب وانتقل
 أي عليكم 78: احلج"ِملَّةَ أَبيكُم إبراهيم": ني، واملوقن مأمور باتباع ملّة إبراهيم بقوله تعاىلأحب اآلفل

ملّة أبيكم إبراهيم واتبعوا ملّته وليس يشهد الوعد والوعيد اآلجل بنور العقل إمنا يشهد بنور اليقني على 
ك وامللكوت وإىل العز واجلربوت؛ فبنور إن األنوار أربعة والقلب موجه جهات أربعة إىل املل: أنا نقول

العقل يشهد امللك، وبنوراإلميان يشهد امللكوت وهو اآلخرة، وبنور اليقني يشهد العزة وهي الصفات، 
وبنور املعرفة يشهد اجلربوت وهو الوحدانية،واجلبار تعاىل فوق القلب حميط به يكاشفه مبا شاء فيغلب 

د يدخل يف كلّ شيء، وقوة اليقني حتتاج إليه يف كلّ عمل وإال عليه وجد ما أشهده، وضعف اليقني ق
فهو دنيا يهتدي إلىه بنور العقل، فمن مل يعط نور اليقني مل ير امللك الكبري فاستهواه امللك الصغري 

  .فأحب ال شيء فلم تكن مهّته يف العلو وال عنده األعلى شيئًا

  ذكر ماهية الزهد 

ن يعرف الزهد حىت يعرف الدنيا أي شيء هي، فقد قال الناس يف الزهد أي شيء هو ليس ميكن عبد أ
أشياء كثرية وحنن غري حمتاجني إىل ذكر أقواهلم مبا بين اللّه تعاىل وأغىن بكتابه الذي جعل فيه الشفاء 

يف هو احلبل املتني والصراط املستقيم من طلب اهلدى : والغىن، وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
 وقال عز 10: الشورى"وما اختلَفْتم فيِه ِمن شيء فحكْمه إىل اللّه": غريه أضلّه اللّه وقال سبحانه تعاىل

 فقد ذكر اللّه جلّ امسه يف 213:  البقرة"فَهدى اللّه الّذين آمنوا ِلما اختلَفُوا فيِه ِمن الْحق بإذِْنه": وعالّ
زيِن ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساء والْبنني والْقناطري ": أشياء وهو قوله تعاىلإن الدنيا سبعة : كتابه

     14:  آل عمران"املُقَنطرِة من الذَّهِب والْفَضِة والْخيِل املُسومِة واألنعاِم والْحرِث

 ووصف حب الشهوات بالتزين مث نسق 14:عمران آل "ذِلك متاع الْحياِة الدنيا": مث قال تعاىل يف آخرها
األوصاف السبعة على احلب هلا مث أشار هلا، بقوله تعاىل ذلك فذا إشارة إىل الكاف والكاف كناية عن 

املذكوراملتقدم املنسوق والالم بني ذا والكاف للتمكني والتوكيد فحصل من تدبر اخلطاب أن هذه السبعة 
يا هذه األوصاف السبعة، وما تفرع من الشهوات رد إىل أصل من هذه اجلمل، مجلة الدنيا وأن هذه الدن

 ا من أصل فقد أحبأصالً منها أو فرع ومن أحب اية احلب مجلة الدنيا مجيعها فقد أحب فمن أحب
بعض الدنيا فعلمنا بنص الكالم أن الشهوة دنيا وفهمنا من دليله أن احلاجات ليست بدنيا ألنه تقع 

ورات فإذا مل تكن احلاجة دنيا دلّ أنه ال تسمى شهوة، وإن كانت قد تشتهى ألن الشهوة دنيا، ضر
ولتفرقة األمساء إليقاع األحكام عليها، واستند ذلك إىل خرب رويناه عن اللّه سبحانه وتعاىل يف 

شيئاً فلم يقرضه إن إبراهيم صلوات اللّه عليه أصابته حاجة فذهب إىل صديق يستقرض منه : اإلسرائيليات
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يا رب عرفت مقتك للدنيا : لو سألت خليلك ألعطاك فقال: فرجع مغموماً فأوحى اللّه تعاىل إلّىه
ليس احلاجة من الدنيا مث مسعناه تعاىل وجلّ قد : فخشيت أن أسألك منها فتمقتين فأوحى اللّه تعاىل إلىه

اعملوا أمنا احلياة الدنيا لعب ": ل جلّ من قائلرد هذه السبعة األوصاف يف مكان آخر إىل مخسة معاٍن فقا
 فهذه اخلمسة هي وصف من أحب تلك السبعة، مث اختصر اخلمسة يف "وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر

إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو، مث رد اإلثنني إىل وصف واحد وعبر عنه : معنيني منها مها جامعان للسبعة فقال
نيا ترجع إىل شيئني جامعني خمتصرين يصلح أن يكون كلّ واحد منهما هو الدنيا، مبعنيني فصارت الد

  .فالوصف الواحد الذي رد االثنني إليه اللذان مها اللعب واللهو هو اهلوى اندرجت السبعة فيه

    

دنيا طاعة  فصارت ال14- 40: النازعات"ونهى النفْس عِن الْهوى فإن اجلنة هي املأوى": فقال عز وجلّ
 "فإن الْجحيم ِهي الْمأْوى" "وآثَر الْحياةَ الدنيا" "فَأما من طَغى ": النفس للهوى بدليل قوله تعاىل

، فلما كانت اجلنة ضد اجلحيم كان اهلوى هو الدنيا ألن النهي عنه صد 39 -38- 37: النازعات
الدنيا وإذا مل يؤثر الدنيا فهذا هو الزهد، كانت له اجلنة اإليثار له، فمن ى نفسه عن اهلوى فإنه مل يؤثر 

اليت هي ضد اجلحيم اليت هي مل ينه نفسه عن اهلوى بإيثاره الدنيا فصارت الدنيا هي طاعة اهلوى وإيثاره 
يف كل شيء فينبغي أن يكون الزهد خمالفة اهلوى من كلّ شيء، وأما املعىن اآلخر الذي عبر به عن هذا 

: ي هو اهلوى فجعله دنيا أيضا فهو حب البقاء ملتعة النفس، استنبطنا ذلك من قوله تعاىلالوصف الذ

، فالقتال هو فراق احلياة الدنيا 77:  النساء"وقَالُوا ربنا ملَ كَتبت علَينا القِْتال لَوال أَخرتنا إىل أَِجٍل قَريٍب"
هال أبقيتنا إىل وقت آخر وهو أجلنا باملوت ال : السيفني فقالواألنه املشي بالسيف إىل السيف والفناء بني 

قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ واآلخرةُ ": بالقتل وهذا هو حب البقاء ففسر حِب البقاء بأنه هو الدنيا، فقال تعاىل
ض القتال وظهر  فانكشف الناس وافتضح املنافقون وابتلى املؤمنون عند فر77:  النساء"خير ِلمن اتقى

احملبون الذي يقاتلون يف سبيله صفا كأم بنيان مرصوص وعندها ربح الذين هم ألنفسهم وأمواهلم 
إنّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمنني ": بائعون وخسر الذين هم للحياة الدنيا باآلخرة مشترون ملا قال اللّه تعاىل

الْج مبأنَّ لَه مالَهوأمفسهم وُةَأنوا ":  فلما اشتراها باعوها وقال يف املشترين اخلاسرين111: التوبة"ناشتر
 يعين رغبوا يف البقاء األدىن ملا اشتروه ببيع البقاء اآلخرة إذ باعوه، فمن 86: البقرة"الْحياة الدنيا ِباآلِخرِة

ال هدى سبيله؛ فهذه جتارة من اشترى ثالثني سنة وأربعني سنة بألف ألف وبأبد األبد فما رحبت جتارته و
رغب يف حياة دنياه فاشتراها ببقاء األبد فقد صار بائعا للحياة العالية مبا استبدل به من اشتراء ضدها فهذا 

 أي باعوا احلياة العليا وذلك األول جتارة من باع حياة 86:  البقرة"اشتروا الْحياةَ الدنيا": تدبر قوله تعاىل
موع ماله فاشتراه اللّه تعاىل منه وعوضه داره وأسكنه عنده جواره فقد رحبت جتارته نفسه وفرق جم
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واهتدى سبيله؛ ملا باع حياة عشرين سنة وثالثني سنة حبياة أبداألبد؛ فهذا ربح جتار اآلخرة الزاهدين يف 
ة الفوت على من الدنيا وذلك خسر جتارالدنيا الراغبني يف اهلوى، فشتان بني التجارتني، فما أعظم حسر

خسر ما رحبه الزاهدون بعد املوت، وقد كان الناس مستورين بإظهار الزهد يف البقاء ومظنونا م حبِّ 
ألَم تر إىل الَّذين ِقيلَ لَهم كُفُّوا أيديكُم وأِقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ فَلَما كُِتب ": الباقي األعلى حىت نزلت

 ِهملَيةًعيشخ دأش ِة اللّه أويشكَخ اسنَ النوشخي مهِمن الُ إذَا فَريقيا ": اآلية، وحىت نزل77: النساء"الِْقت
إنا حنب ربنا ولو علمنا يف أي شيء : ، كانوا قالوا2: الصف"أيها الَّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ماال تفْعلُونَ

إنَّ اللّه يِحب الَّذين يقَاِتلُونَ " "كَبر مقْتا ِعند اللّه أنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ":  قال تعاىلحمبته لفعلناه، فلذلك
ما كنت أحسب أن فينا أحدا يريد :  ولذلك قال ابن مسعود رضي اللّه عنه4- 3: الصف"يف سبيِلِه صفّا

، وكذلك قاله رسول 251: آل عمران" يريد اآلخرةمنكم من يريد الدنيا ومنكم من"الدنيا حىت نزلت 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما "حني نزلت : اللّه صلى اهللا عليه وسلم

     66: النساء"فعلوه إال قليل منهم

ان يفعل ذلك، أنت منهم؛ أي من القليل الذي ك: قيل يل: قال ابن مسعود قال يل رسول اللّه عليه السالم
فإذا كان حب البقاء هو الدنيا فينبغي أن يكون حب بقاء الباقي هو الزهد فصار الزهد يف الدنيا هو 

الزهد يف البقاء، فمن زهد يف احلياة الفانية ويف ماله اموع باجلهاد للنفس واإلنفاق يف سبيل اللّه فقد 
ولذلك صار : ىل كما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمزهد يف الدنيا، ومن زهد يف الدنيا أحبه اللّه تعا

اجلهاد أفضل األعمال ألنه حقيقة الزهد يف الدنيا وألن اللّه تعاىل حيب من زهد يف الدنيا مث كان خمالفة 
اهلوى أفضل اجلهاد ألنه هو حقيقة الرغبة يف الدنيا، وقد عبر به رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن 

: ازهد يف الدنيا حيبك اللّه تعاىل، مث قال يف اخلرب الثاين مبعناه: الدنيا إذ قال يف احلديث األولالزهد يف 

اجتنب احملارم حيبك اللّه تعاىل، واجتنام زهد يف الدنيا، فالزاهد يف الدنيا حبيب ربه تعاىل، والراغب يف 
من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو : جاءحب البقاء لنفسه منافق يف دين ربه تعاىل، ومنه اخلرب الذي 

  .مات على شعبة من نفاق، وبه كشف اللّه تعاىل الكاذبني ووصفهم مبرض القلوب

 يعين "فَرذَا أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر فيها الِْقيالُ رأيت الَّذين يف قُلُوِبِهم مرض": فقال سبحانه وتعاىل
 دد ووعيد أي وهلم العذاب 20:  حممد"يك نظر املغشى عليه من املوت، فأوىل هلمينظرون إل"نفاقًا 

 وحقّت احلقائق كذبوا ونكثوا، فلو 21:  حممد"طَاعةٌ وقَولٌ معروف فَإذا عزم األمر": وقرب منهم مث قال
 والبقاء واحلياة امسان صدقوا اللّه أي يف الوفاء لكان خيرا هلم، وهذا من الكالم املضمر، فلذلك أشكل

ملعىن، ولذلك جعل اللّه تعاىل الدنيا وصفًا للحياة فتكون الدنيا هي احلياة ونعتها بالدنيا نعت مؤنث 
لدخول اهلاء يف اإلسم ايل هي إحدى عالمات التأنيث، فصارت احلياة هي الدنيا وصار قوله الدنيا نعتها 
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يأخذُونَ عرض ": األدىن، وقد قال يف مثله: نعته مبذكر فقالبالدناءة، ولو كان اإلسم مذكرا مثل البقاء 
 فاألدىن تذكري الدنيا، والدنيا تأنيث أدىن كاألعني واألقىن واألشعث؛تذكري 169: األعراف"هذا األدىن

عيناء وقنواء وشعثاء، والعرض اسم ملا يعرض ويقل بقاؤه فمن أحب ذلك فقد أحب الدنيا حببه األدىن، 
رجع إىل حب حياة األصل ألنه إمنا يريد العرض األدىن ألجل احلياة فصار حب البقاء الذي ألجله وهذا ي

يريد عرض األدىن هو الدنيا وصار حب العرض ألجل البقاء من الدنيا فجاء من هذا الذي ذكرناه أن 
فدخل أحد هذين يف حقيقة الدنيا حب البقاء لطاعة اهلوى وموافقة اهلوى يف حب العرض ألجل البقاء، 

اآلخر ألن حب البقاء ألجل املتعة، هو من اهلوى الذي هو صفة النفس األمارة بالسوء وطاعة اهلوى 
الذي هو عيش النفس إمنا يكون حلب البقاء، ألن العبد لو أيقن باملوت ساعته آلثر احلق على اهلوى ولو 

بقاء من اهلوى وصار إيثار اهلوى إمنا هو حلب أيس من البقاء ملا رغب يف العرض األدىن، فصار حب ال
البقاء، فكان ذلك حقيقة الدنيا، وكان أقصر الناس أمال للبقاء أزهدهم يف الدنيا حىت ال يدخر شيئاً لغد 

ألنه عنده غري باق إىل غد وصار أرغب الناس يف الدنيا أطوهلم أمالً ألن رغبته اشتدت فيها وحرصه كثر 
  .ه للحياة فيها إذ ولو قصر أمله لغد الختار الفقر حينئذ واختيار الفقر هو الزهدعليها اإلمتداد أمل

  بيان آخر الزهد 

    

 "وشروه ِبثَمٍن بخٍس درِاهم معدودٍة وكَانوا فيِه ِمن الزاِهدين": أي شيء هو؟ قال اللّه سبحانه وتعاىل

ملعىن حنتاج أن نكشفه ليكون من يتحقق مبعىن ذلك زاهدا  فهذه تسمية هلم بالزهد لتحقّقهم با20:يوسف
ابتعت مبعىن اشتريت، فلما : شريت مبعىن بعت ألم يقولون: وشروه باعوه،العرب تقول: قوله تعاىل

باعوه وخرج من أيديهم صاروا زاهدين، كذلك العبد إذا باع نفسه وماله من اللّه تعاىل وخرج من هواه 
 إنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنن أنفُسهم ": ن الزاهدين، وكذلك قال املوىل عز وعالإىل سبيل مواله فهو م

فإنَّ الْجنة ِهي " "ونهى النفْس عِن الْهوى":  كما قال عز من قائل111: التوبة"وأموالَهم ِبأنَّ لَهم الْجنة
واحدا وهو اجلنة ذكر يف املعنيني كان بيع النفس واملال  فإذا كان العوض 41 -40:  النازعات"املأوى

وإخراجهما للّه تعاىل مبعىن النهي عن اهلوى فيهما الذي هواحلياة الدنيا وهو اقتناؤه النفس وحبس النفس 
عليه أعين املال، فاستبدال ذلك بضده من إخراج اهلوى من النفس وإدخال الفقر على املال هو الزهد يف 

ليس ذلك من أمر النفس األمارة بالسوء ألن هذا اية اخلري فصار يا هلا من اهلوى الذي هو الدنيا، و
اقتناء املال للجمع واملنع، وهذا هو الدنيا بوصف النفس األمارة بالسوء ألن هذا حينئذ سوء كلّه، فمن 

كن صاحبها بائعها وإذا كان ذا الوصف فنفسه غري مرحومة ألمرها بالسوء، وإذا مل تكن مرحومة مل ي
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مل يبعها مل تكن مشتراة فال يكون صاحب هذه النفس إال جامعا للمال ما نعاً له راغباً يف الدنيا حمباً هلا 
  .وليس هذا من صفة املؤمن واللّه أعلم

  وصف آخر من البيان والتفصيل 

يقَاِتلُونَ يف ": ملشترى يف قوله تعاىلملا حقق اللّه تعاىل الزهد بغىن النفس وإخراج املال يف ذكر املبيع وا
 وكان الزهد هو ترك طاعة اهلوى وبيع النفس بنهيها عنه من 111: التوبة"سبيِل اللّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ

املوىل، وكان العوض من ذلك اجلنة، كان الزاهد هو اخلائف مقام ربه البائع نفسه طوعا قبل أن خيرج 
كان اللّه تبارك وتعاىل هو احملبوب له القريب منه فصار العبد حمباً له، فجعله من نفسه إليه كرها، و

املقربني عنده تعاىل، وإذا كانت الدنيا هي طاعة اهلوى وحب احلياة الدنية ملتعة النفس الشهوانية كان 
العليا فلم يكن حمباً له، وكان الراغب يف ذلك آمنا ملكر اللّه تعاىل مشتريا للحياة الدنيا بائعاً بذلك احلياة 

من املبعدين عنه بسوء اختياره وحق عليه اخلسران واجلحيم يف اآلخرة ألنه ضد الزاهد املقرب الظافر بدار 
  .القرب يف جواراحلبيب القريب

  ذكر بيان حقيقة الزهد وتفصيل أحكامه ووصف الزاهد 

    

دا فالزهد فيه إخراجه وخروج القلب منه وال يصح اعلم أن الزهد يكون مبعنيني؛ إن كان الشيء موجو
الزهد فيه مع تبقيته للنفس ألن ذلك دليل الرغبة فيه؛ وهذا زهد األغنياء، وإن مل يكن موجودا وكان 

العدم هواحلال فالزهد هو الغبطة به والرضا بالفقد؛ وهذا هو زهد الفقراء، وكذلك القول يف الزهد يف 
 بعد االبتالء به والقدرة عليه، أمل تر أن إخوة يوسف عليهم السالم مهوا بالزهد فيه ترك اهلوى ال يصح إال

اقتلوا : ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا مل يسمهم اللّه تعاىل زاهدين وتكلّموا بالزهد فيه بقوهلم: بقوهلم
أرسله معنا : فيه بقوهلميوسف أو اطرحوه أرضا خيلُ لكم وجه أبيكم ومل يسموا زاهدين، وأرادوا الزهد 

غدا يرتع ويلعب، ومل يتحققوا بالزهد فيه وعزموا على الزهد فيه وأمجعوا عليه ومل يسمهم اللّه تعاىل 
 15: يوسف"فَلَما ذَهبوا ِبِه وأجمعوا أنْ يجعلُوه يف غَيابِت الْجب": زاهدين مع قوله تعاىل خمربا عنهم

ب الزهد ومقدماته قد يلتبس ويشكل على من ال يعرف حقيقة الزهد فيظنه زهدا ألن هذا كلّه من أسبا
وليس هو زهدا ألنه يف أيديهم فلما خرج من أيديهم واعتاضوا منه سواه حق زهدهم فيه فقال تعاىل خمربا 

 ببيعه وتريد  وكذلك الثوب م20: يوسف"وكَانوا فيِه ِمن الزاِهدين": عن حقيقتهم وشروه أي باعوه
بيعه ويغلب عليك بيعه وال تكون زاهدا ولكن تكون موصوفًا باإلرادة للزهد حىت تبيعه وتعتاض منه 
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وكانوا فيه من الزاهدين أن من أخرج الشيء من يده : فحينئذ حق زهدك فيه، ففي تدبر اخلطاب من قوله
يء وأظهرت نفسه الزهد فيه باإلرادة طوعا ونفسه تتبعه فله مقام يف الزهد بااهدة، ومن أمسك الش

واهلمة فال مقام له يف الزهد ألن اإلمساك عالمة الرغبة، والرغبة ضد الزهد فكيف يوصف بالشيء وضده 
يف حال قائمة، فاملمسك للشيء املتوهم للزهد فيه بإظهار نفسه ذلك بأحد وصفني؛ إما أن ال يعرفه 

ا إن مل ميوه على الراغبني واملخرج لقلبه عنه هو املتحقق بالزهد الزهد أو ال يعرف خفي شهوة النفس؛ هذ
فيه، وهذا هوالذي وصف اللّه تعاىل به إخوة يوسف، واملمسك للشيء املغتبط به الذي مهّه فيه وقلبه 

عاكف عليه هو املتحقق بالرغبة فيه؛ وهذا وصف عزيز مصريف يوسف ملا اشتراه فحققه اللّه تبارك وتعاىل 
أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك : ة فيه ال قتنائه له فقال خمربا عنه بعدما اشتراهبالرغب

وصف امرأة فرعون يف رغبتها يف موسى عليه السالم بقوهلا قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
يه حىت خيرجه عن يده وقلبه إذ مل نتخذه ولدا، فكذلك كل من أمل شيئًا ادخره لنفسه ال يكون زاهداً ف

  .يكن ذلك وصف إخوة يوسف الزاهدين فيه إال بعد أن أخرجوه استصغاراً له وتعوضوا منه

  بيان آخرمستنبط من الكتاب 

    

اعلم أن زهد إخوة يوسف عليهم السالم يف أخيهم قد كان يقارب زهدهم يف يوسف عليه السالم ألنه 
: ا مهّوا بالزهد فيه أيضا ليخلو هلم وجه أبيهم منهما، أمل تسمع إىل قوهلمكان نظريه عند أبيه وقد كانو

إم أرادوا أن يلقوا أخاه معه يف اجلب حىت : ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا، وكذلك جاء يف اخلرب
قيل إنه ألقى نفسه عليه يهوذا فِشفع فيه فرمحه ومنعهم منه وكان شديداً منهم منيعاً مهيباً فيهم، وقد 

دعوه يكون فيه سلوة للشيخ الكبري ال تفجعوه ما وال تفقدوه إيامها معاً فوهبوه له :استوهبه منهم وقال
مث إنّ اللّه تعاىل مل يقل مع إرادم لذلك ومهّهم به وكانوا فيهما من الزاهدين من قبل أم مل يتحققوا 

رجوه فكذلك أنت إذا كان الشيء موجوداً عندك بالزهد فيه كالزهد يف أخيه ألنه كان يف أيديهم مل خي
وأنت ممسكه لنفسك مث تومهت أنك زاهد فيه خلواطر اإلرادة أو إلرادة الزهد فقد كذبت علي نفسك 
بتمسكك إياها زاهدا وكذبتك نفسك بوجودها جهالً منها بالعلم زهدا أو كذب وجدك على العلم 

 غريك ممن ال يعرف الزهد؛ وهذا زهد منك يف الزهد جهالً منك بربك عز وجلّ أو موهت على نفس
ورغبة منك أيضا يف الدنيا حىت خيرج الشيء الذي تظن أنك زهدت فيه وتعتاض منه حمبة اللّه تعاىل 
وطلب مرضاته تبارك وتعاىل أو ما عنده من ثوابه، فحينئذ يصح زهدك فيه على العلم، وعند العلماء 

لزاهد بالزهد ومساك الزاهدون زاهدا، فأما إذا مل يكن الشيء موجودا لك فتكون صادقًا، فهناك وصفك ا



ابو طالب املكي- قوت القلوب  385  

فإن زهدك فيما ال متلك ال يصح والزهد يف معدوم باطل من قبل أن تصرفك ال يصح فيما ال متلك، 
فكذلك اليصح زهدك فيه، ولعلّه لو كان موجودا تغري قلبك به وتقلّب فيه إذ ليس اخلرب كاملعاينة ألن 

خلرب قد يشتبه ويوهم واملعاينة تكشف احلقيقة وحتكم على اخللقة وألن النفس ذات بدوات ملا طبعت ا
عليه من حب املتعة بالرفاهية فكذلك ال جيعل ظناً معدوما كيقني موجود إذ لو كان كيف كان األمر 

الشيء وال تأسى ولكن قد يكون لك مقام من الزهد يف املعدوم بقيامك بشرطه وهو أن ال حتب وجود 
على فقده أو تكون مغتبطًا بعدمك مسرورا بفقرك يعلم اللّه تعاىل ذلك من غيبك ويطلع على سرك أنك 

ال تفرح بوجوده لو وجدته وخترجه إن دخل عليك وإن قلبك قانع باللّه سبحانه وتعاىل راٍض عن اللّه 
 لالستبدال ا من الغىن بصدق يقينك بفضيلة الزهد، فإذا تعاىل حبالك اليت هي العدم من الدنيا غري حمب

كنت ذا الوصف حسب لك مجيع ذلك زهداً وكان لك بأحد هذه املعاين ثواب الزاهدين وإن مل تكن 
  .للدنيا واجدا وهذا زهد الفقراء الصادقني وهو التحقق بالفقر

قر كما يكون الغين مغتبطًا حقيقة الفقري أن يكون مغبتطاً بفقره خائفًا أن يسلب الف: وقد قال بعضهم
إمنا الزاهد : إذا قيل له إنك زاهد قال: بغناه خياف الفقر، وقد كان مالك بن دينار رمحه اللّه تعاىل يقول

عمر بن عبد العزيز جاءته الدنيا وملكها فزهد فيها، فأما أنا ففي أي شيء زهدت؟ وقد يصح الزهد 
نيه ملتعة نفسه ومل يتملكه ويسكن إلىه بل كان موقوفًا يف للعارف يف الشيء مع وجحه عنده إذا مل يقت

خزانة اللّه سبحانه وتعاىل، اليت هي يده منتظرا حكم اللّه تعاىل فيه وحمنة ذلك استواء وجوده وعدمه 
واملسارعة إذا رأى حكم اللّه تعاىل إىل تنفيذه فيكون يف ذلك كأنه لغريه من عيلته أو إخوانه أوسبيل من 

لّه تعاىل، وهذا املقام زائد على الزهد فكذلك مل خيرج منه بل كان خمصوصا فيه خبصوص وهو سبيل ال
أيضا مقام من التوكل وبيان آخر مستنبط من السنة يف ماهية الزهد أي شيء هو الزهد أيضا تقليل الدنيا 

جلمعة أن النيب صلى اهللا وتقريبها واحتقارها بالقلب واستصغارها، من ذلك اخلرب الذي جاء يف ساعة يوم ا
وجعل يزهدها يقللها أي يقرب وقتها ويدينه من الغروب، : هي يف آخر ساعة قال: عليه وسلم قال

واملعىن اآلخر يف اخلرب الثاين من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اللّه عنه ملا نزلت آية األمر 
كم ترى أن جنعل عليهم من الصدقة مقدمة : ل لهبالصدقة ملناجاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقا

للمناجاة فقال شعرية من ذهب قال إنك لزهيد أي مقلّل مصغر للدنيا ولكن جنعل عليهم دينارا 
وزهيدكأنه معدول من زاهد للمبالغة يف الوصف بالزهد كما عدل شهيد من شاهد وجميد من ماجد 

  .حم للمبالغة يف العلم والقدرة والرمحةوكما عدل عليم وقدير ورحيم من عامل وقادر ورا
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  ذكر وصف الزاهد وفضل الزهد 

قوت الزهد الذي البد منه وبه تظهر صفة الزاهد وينفصل به عن الراغب هو أن ال يفرح بعاجل موجود 
من حظّ النفس وال حيزن على مفقود من ذلك وأن يأخذ احلاجة من كلّ شيء عند احلاجة إىل الشيء وال 

 عند احلاجة إال سد الفاقة وال يطلب الشيء قبل احلاجة، وأول الزهد دخول غم اآلخرة يف القلب يتناول
مث وجود حالوة املعاملة للّه تعاىل وال يدخل غم اآلخرة حىت خيرج هم الدنيا وال تدخل حالوة املعاملة 

من عليه الرجوع فيه وكلّ حىت خترج حالوة اهلوى، وكلّ من تاب من ذنب ومل جيد حالوة الطاعة مل يؤ
من ترك الدنيا ومل يذق حالوة الزهد رجع يف الدنيا وال يدخل حالوة املعاملة حىت خيرج حالوة اهلوى 

وخالص الزهد إخراج املوجود من القلب، مث إخراج ما خرج من القلب عن اليد وهو عدم املوجود على 
وصغرها يف عينه فبهذا يتم الزهد، مث ينسى زهده يف االستصغار له واالحتقار والتقالل هلوان الدنيا عنده 

 ه وحقيقته؛ وهو أعزذا يكمل الزهد؛ وهذا لبزهده فيكون حينئذ زاهداً يف زهده لرغبته يف مزهده، و
األحوال يف مقامات اليقني، وهوالزهد يف النفس ال الزهد ألجل النفس وال للرغبة يف الزهد للزهد؛ وهذه 

وزهد املقربني عند وجد عني اليقني، ودون هذا مقامات إخراج املرغوب فيه عن اليد مشاهدة الصديقني، 
مع نظره إليه وعلى جماهدة النفس فيه؛ وهو زهد املؤمنني، وذلك العمل بالزهد عقد وعمل إذ كان الزهد 

عن اإلميان، واإلميان قول وعمل، وكذلك الزهد عقد وعمل، فعقده خروج حب الدنيا من القلب 
خول حب اآلخرة يف القلب، والعمل بالزهد إخراج احملبوب من اليد يف سبيل اللّه تعاىل معتاضا منه ما بد

عنده سبحانه وتعاىل من وجهه الكرمي جلّ وتعاىل أو قرب جواره يف داره وإن مل تكن الدنيا موجودة فإن 
لقلب مع العدم ورضاه بيسري ترك األسف عليها وقلة احلرص فيها، وترك الطلب والتمني هلا، وسكون ا

القسم حبسب للعبد زهدا ألن ذلك حال الفقري،فإذا قام حبكمه مل جيب عليه أكثر من القيام به، والورع 
هو من الزهد كما الزهد من اإلميان واحلياء واإلميان يف قرن واحد، كما جاء يف اخلرب إذا نزع أحدمها 

  .تبعه اآلخر

الزهد والورع جيوالن يف القلب كل ليلة، فإن صادفًا قلبا فيه : أهل البيتوروينا يف ذلك حديثًا من طرق 
اإلميان واحلياء أقاما فيه وإال ارحتال، والقناعة باب من الزهد أيضا، والرضا باليسري من األشياء حال من 

بثالثة أعطية قد حجبت قلوبنا : الزهد والتقلّل يف األشياء مفتاح الزهد،وقال إبراهيم بن أدهم رمحه اللّه
فلن يكشف للعبد اليقني حىت ترفع هذه احلجب الفرح باملوجود واحلزن على املفقود والسرور باملدح، 
فإذا فرحت باملوجود فأنت حريص واحلريص حمروم، وإذا حزنت على املفقود فأنت ساخط والساخط 

ِلكَيال تأْسوا على ما ": معذب، وإذا سررت باملدح فأنت معجب والعجب حيبط العمل، وقال اللّه تعاىل
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ا آتاكُموا ِبمحفْرالَ تو كُمأي منها وهذان الوصفان مها أمتّ حال يف الزهد من أعطي 23: احلديد"فَات 
أحدمها تبعه اآلخرة ألن الذي اليأسى على ما فاته من الدنيا، هو الذي ال يفرح مبا أتاه منها ألنه مثله 

منها هو الذي ال حيزن على ما فاته، وهذا وصف عبد غري متملك مللك وسيما والذي ال يفرح مبا أتاه 
عبد قائم حبكم رب ونعت عبد موقن حمب قد شغلته مشاهدة اآلخرة عن التفرغ ملتعة الدنيا وقد فرغته 

 48:  النجم"نىوأَنه هو أَغْىن وأَقْ": معاينة اآلخرة من االشتغال مبا يغين، ويف أحد الوجوه من قوله تعاىل

أغىن أهل اآلخرة باللّه سبحانه وتعاىل وأغناهم عن الدنيا باآلخرة وأقىن أهل الدنيا من الدنيا أي : قيل
 أي قال 2: اهلمزة"جمع ماالً وعدده": جعل هلم قنية ومدخراً وعدة كما وصف من ذمه من قوله تعاىل

ل فحصل من ذلك أن الزاهد يف املال عدته اللّه تعاىل يف كل هذا عدة لكذا وهذه عدة لكذا فهدده بالوي
  .األحوال وكرته وذخره وطوىب له وحسن مآب

    

كفى باليقني غىن وكفى بالعبادة شغالً وكفى باملوت : أنه قال: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 املشهور، ليس الغىن عن كثرة واعظاً؛ وهذا مجلة وصف الزاهد املوقن، الذي هو للموت مرتقب مع اخلرب

العرض إمنا الغىن غىن النفس، وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم الزهد يف الدنيا علما حلقيقة اإلميان 
عرفت فالزم عبد نور اللّه قلبه ملا قال أنا : وقربه مبشاهدة اإليقان يف قوله عليه الصالة والسالم حلارثة

عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها : انك، فابتدأ بالزهد فقالوما حقيقة إمي: مؤمن حقا قال
وذهبها وكأين باجلنة والنار وكأين بعرش ريب بارزا، وأشد من هذا اخلرب اآلخر الذي جعل النيب الزهد من 

عالمة شرح الصدر بالنور، وهو نور التصديق الذي هو عموم وصف املؤمنني ألنه هو يف التحقيق 
يا رسول :  قيل521:  األنعام"فَمن يِرِد اللّه أنْ يهِديه يشرح صدره ِلإلسالم": ، ففسر قوله تعاىلاإلسالم

إن النو إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفتح، قيل يا رسول اللّه هل لذلك : اللّه ما هذا الشرح؟ قال
 إىل دار اخللود واالستعداد للموت قبل نزوله؛ فهذا نعم التجايف عن دار الغرور واإلنابة: من عالمة؟ قال

  .هو الزهد جعله شرطًا حلقيقة اإلسالم

استحيوا من : وأشد من هذين اخلربين اخلرب الثالث الذي فسر احلياء من اللّه تعاىل بالزهد يف الدنيا فقال
ن ما ال تأكلون، ومبعىن هذا متّم تبنون ما ال تسكنون وجتمعو: إنا لنستحي قال: اللّه تعاىل حق احلياء قلنا

وما عالمة إميانكم؟ فذكروا الصرب على البالء : مؤمنون، قال: إميان الوفد الذي سأهلم ما أنتم؟ فقالوا
والشكر عند الرخاء والرضا مبواقع القضاء وترك الشماتة باملصيبة إذا نزلت باألعداء فقال عليه الصالة 

 ما ال تأكلون وال تبنوا ما ال تسكنون وال تنافسوا فيما عنه إن كنتم كذلك فال جتمعوا: والسالم
ترحلون؛ فهذا هو الزهدجعله تكملة إميام وعلو مقامهم ومتاما على إحسام وأعظم من هذه كلّها اخلرب 
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الرابع الذي جعل فيه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم الزهد من شرط إخالص التوحيد يف حديث رويناه 
من جاء بال إله إال اللّه ال : خطبنا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فقال: ملنكدر عن جابر قالعن ابن ا

بأيب أنت وأمي يا رسول اللّه ما ال : خيلط معها غريها وجبت له اجلنة، فقام إليه علي كرم اللّه وجهه فقال
تباعاً هلا وقوم يقولون قول األنبياء، حب الدنيا وطلبا هلا وا: خيلط ا غريها صفه لنا فسر ه لنا فقال

ويعملون أعمال اجلبابرة، فمن جاء بال إله إال اللّه ليس شيء فيها من هذا وجبت له اجلنة، فلذلك كان 
علي رضي اللّه عنه جيعل الزهد مقاماً يف الصرب، وجيعل الصرب عمدة اإلميان يف حديثني روينامها عنه؛ 

 الذي رواه عكرمة وعتبة بن محيد واحلرث األعور وقبيصة بن جابر أوهلما قوله يف احلديث الطويل
اإلميان على أربع دعائم، على الصرب، واليقني، والعدل، واجلهاد، مث قال : األسدي يف مباين اإلميان أنه قال

والصرب منها على أربع شعب؛ على الشوق، والشفق، والزهادة، والترقب، فمن اشتاق إىل اجلنة سال : فيه
 الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن احملرمات ومن زهد يف الدنيا هانت عليه املصيبات، ومن عن

  .ترقّب املوت سارع يف اخلريات

    

والصرب من اإلميان مبرتلة : واخلرب اآلخر يف الصرب الذي جعله عمود اإلميان ينهدم اإلميان دمه هو قوله
السخاء من : وال إميان ملن ال صرب له، وروينا يف خرب مقطوعالرأس من اجلسد، ال جسد ملن ال رأس له، 

اليقني وال يدخل النار موقن، والبخل من الشك وال يدخل اجلنة من شك، فكان هذا احلديث مفسرا 
للخرب امل السخي، قريب من اللّه، قريب من الناس، قريب من اجلنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من 

 الناس، قريب من النار، فسر يف ذلك اخلرب بأي معىن يكون السخي قريباً من اللّه تعاىل، اللّه، بعيد من
قريباً من اجلنة ألن السخاء من اليقني وبأي معىن يكون البخيل بعيدا من اللّه تعاىل، قريبا من النار ألن 

ل وصف الراغب، وال يكون البخل من الشك، فالسخاء وصف الزاهد وال يكون الزاهد إال سخياً، والبخ
احلريص إال خبيالً واليكون البخيل زاهدا ألن الزهد يدعو إىل إخراج الشيء، والبخل يدعو إىل إمساكه، 
فنفس السخاء زهد، فلذلك ذم البخل ألنه رغبة يف الدنيا، مث إن احلرص عالمة البخل ألنه دليل الرغبة، 

سخاء النفس عما يف أيدي النفس أفضل من سخاء : لك قيلوالقناعة عالمة السخاء ألا باب الزهد،فلذ
البذل، مث يفترقان يف احلكم بعد اجتماعهما يف اإلسم، فمن جاد مبلكه للّه تعاىل كان زاهداً فيه للّه تعاىل 

ووقع أجره على اللّه، ومن جاد مبا له ألجل الناس كان أيضاً زاهدا يف ذلك موصوفاً بالسخاء، ولكن 
وألجل هواه وال أجر له عند اللّه تعاىل إذ مل يكن من عمال اللّه تعاىل فبطل أجره ألنه عمل ذلك لنفسه 

  .لنفسه وحصل شكره وذكره يف الدنيا ألنه عمل ألجل الناس

ما رأيت بني الفتوة والقراءة فرقاً إال يف شيء واحد ماحظرت القراءة شيئاً : كما قال ابن املبارك رمحه اللّه
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فتوة وإمنا يفترقان يف أن القراءة يراد ا وجه اللّه تعاىل، والفتوة يراد ا وجوه الناس ومدحهم إال قبحته ال
من مل حيسن يتفىت مل حيسن يقترى أي من مل يعرف : وقد كان أستاذه سفيان الثوري رمحه اللّه يقول

 بأنه قارئ، مث إن أحكام التفيت فيقوم ا حىت يستحق وصف فىت مل حيكم أوصاف التقري حىت يوصف
العبد قد جياهد نفسه على الزهد كما جياهدها على خمالفة اهلوى وكما جياهدها بالصرب على احلق بأن 

 يهرج املرغوب وينفق احملبوب على كراهة من النفس ومجل بالزهدعليها فيكون له مقام يف الزهد ينال الرب
 الذي يتصنع للزهد ويعمل يف أسبابه من التقلّل ويستوجب مدحا من الرب، واملتزهد غري الزاهد، وهو

ورثاثة احلال يف كل شيء، فمثله مثل املتصربين من الصابر الذي جيهل على نفسه بالصرب ويصابرها على 
العلم، فيكون له مقام من الصرب، وصفوة الزهد انتظاراملوت وقصر األمل ألن فيهما ترك االدخار وحتسني 

  .األعمال

  .حد الزهد أن يكون شاكراً عند الرخاء صابراً عند البالء: نةوقال ابن عيي

الزهد يف الدنيا هو الزهد يف الناس، من زهد فيهم فقد زهد يف الدنيا، : وقال بشر بن احلارث رمحه اللّه
إذا طلب الزاهد الناس فاهرب منه، وإذا هرب من الناس فاطلبه، وقيل ليحىي : وكذلك قال بعض احلكماء

إذا بلغ حرصه يف ترك الدنيا حرص الطالب هلا كان : مىت يكون الرجل زاهدا؟ فقال: رمحه اللّهبن معاذ 
الزهد يف الدنيا هو الزهد يف اجلوف بقدر ما متلك من بطنك، كذلك متلك : زاهدا، وقال قاسم اجلوعي

الزهد هو القناعة : من الزهد فكانت الدنيا عنده الشبع وأكل الشهوات، وقال فضيل بن عياض رمحه اللّه
الزهد هو قصر األمل فكانت الدنيا عنده طول : فكانت الدنيا عنده هو احلرص والشره، وقال الثوري

الدنيا كلّ ما يشغلك عن اللّه تعاىل فكان الزهد : األمل، وكان أبو سليمان الداراين رمحه اللّه تعاىل يقول
لى عن الدنيا واشتغل بالعبادة واالجتهاد، فأما من إمنا الزاهد من خت: عنده التفرغ للّه تعاىل، وقد قال

كلّ ما شغلك عن اللّه : تركها وتبطل فإمنا طلب الراحة لنفسه، وكان داود الطائي رمحه اللّه تعاىل يقول
  .تعاىل من أهل أو مال فهوعليك شؤم

    

: قرأ قوله تعاىلمن تزوج أو كتب احلديث أو طلب معاشا فقد ركن إىل الدنيا و: وقال أبو سليمان

إمنا زهدوا : هو القلب الذي ليس فيه غري اللّّه تعاىل، وقال:  قال89: الشعراء"إالمن أَتى اللّه بقَلٍْب سليٍم"
إذا خرج يطلب ذهب : يف الدنيا لتفرغ قلوم من مهومها لآلخرة، وقد قال أويس القرين رمحه اللّه تعاىل

أول الزهد التوكّل وأوسطه :مد سهل بن عبد اللّه رمحه اللّه يقولالزهد وكان إمامنا وشيخ شيخنا أبوحم
ال يزهدالعبد زهدا حقيقيا ال رجعة بعده إالبعد مشاهدة قدرة، فإن أول القدرة عندي :إظهار القدرة وقال

ية أو ومما توقدون عليه يف النار ابتغاء حل": أن يشهد ما مسع من كالم القادر املزهد إذ يقول تبارك وتعاىل
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، فاحللية الذهب والفضة؛ ومها قيم األشياء اللذان ملكا النفوس ونكسا الرؤوس 71: الرعد"متاع زبد مثله
فاملتاع ما سوامها من معادن األرض، فإذا شهد العبد الذهب الذي هو سبب الدنيا و ألجله أشرك من 

فإذا شهد جوهر الذهب أشرك وحببائله ارتبك من ارتبك ولوقوع حالوته يف القلب وقع من وقع، 
والفضة زبداً طافيا على وجه املاء ال نفع فيه وال غنية به وال قيمة له زهد فيه حينئذ زهدا صادقًا فكان 

ِاذا ذُِكر اللّه ": زهده معاينة ال خربا وكان من املؤمنني حقا الذين وصفهم احلق باحلق يف قوله تعاىل
ِليإذا تو مهبقُلُو ِجلَتاَوانِإمي مهتادز هاتآي ِهملَيع هم :  فالزهد مزيد اإلميان مث قال2: األنفال"توعلى رب

فاختذه وكيالً واصرب على ما يقولون، فالتوكل يوقف على : يتوكّلون، فالزهد يدخل يف التوكّل مث قال
 مأمنه يف املقام األمني يف جنات الصرب، وكان هذا قد مسع من كالم اللّه تعاىل ففعله فأبلغه اللّه تعاىل

الّذين آتيناهم ": وعيون، واستحق وصف اللّه تعاىل باإلميان إذا تال القرآن حبقيقة اإليقان فقال عز وجلّ
 وذلك أن هذا الزبد تشبيه من اللّه تعاىل ملثل 121: البقرة"الِكتاب يتلُونه حق تالوته أولِئك يؤِمنونَ ِبِه

ربه للحق و الباطل، فاملثل هو املاء والزبد فمثل احلق يف نفعه وبقائه باملاء، ومثل الباطل يف ذهابه وقلة ض
زبد مثله، واملماثلة : نفعه بالزبد، مث شبه الذهب لذهابه عن احلقيقة بالزبد تشبيه مماثلة ال تشبيه جماز لقوله

  .استجابوا لرم احلسىن أي اجلنة والبقاءكذلك يضرب اللّه األمثال للذين : مستقصاة، مث قال

    

 هم املريدون للحياة الدنيا وزينتها، 06: النحل"ِللَّذين اليؤِمنونَ ِباآلِخرِة مثَلُ السوء": وقال تعاىل
الراضون املطمئنون ا، ليس هلم يف اآلخرة إال النار، فسبحان من نفد بصره األبصار وسبحان مقلب 

 وسبحان من كلّ شيء عنده مبقدار، يبصر ما ال نبصر، كما يقدر على ما ال نقدر، خص الليل والنهار،
املشاهدين مبعىن مشاهدته كما خصهم باإلحاطة بشيء من علمه فأحاط عليهم مبا شاء، ملا أحاط هلم ما 

ادن اجلبال شاء فكان الذهب والفضة زبداً طافياً تفرقه الرياح فيكون فوق املاء متجافياً؛ ومها من مع
فكانت اجلبال عندهم أمواجاً ثابتة بإثبات وساكنة بتسكني حتسبها جامدة، وهي متر مر السحاب صنع 
اللّه الذي أتقن كلّ شيء وصارت األرض حبراً عجاجاً يضرب باألمواج فيظهر بينهما من املدن والقفار 

ناكب واألحداب، أظهر فيهما من لالستواء واالعوجاج وصار األنام يسبحون يف األسراب يدبون بني امل
 كل شيء موزون مبقدار، كتنفس النهار يف اللّيل وكالغشاء على السيل، ذلك لظهور حكمته وخفي

قدرته ولطيف صنعه ودقيق صنعته ذلك لشهود نعمته من القيام بشكره وجعل لكم األرض ذلوالً فامشوا 
 ربي لطيف ملا يشاء فاجتمع الفرق وارتتق يف مناكبها وكلوا من رزقه وهم من كلّ حدب ينسلون، إن

الفتق وغاب كل متفرق ونطق وكان عرشه على املاء ليبلوكم، فهذه مشاهدة أبناء اآلخرة هي أعلى من 
زهدهم يف الدنيا، وافترق اجلمع وافتتق الرتق وظهر من املاء كلّ شيء حي ظاهر واتسع الفضاء واستتر 
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ن بالتحصيل، كانتا رتقًا ففتقنامها وجعلنا من املاء كل شيء حي، الغطاء ووجد التفصيل وحكم احلسبا
 ،أفاليؤمنون هذه مشاهدة أبناء الدنيا هي أعظم عليهم إذا تيقظوا من غيبهم وجاءت سكرة املوت باحلق
ذلك ماكنت منه حتيد لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد، والنازعات 

ات نشطًا والساحبات سبحاً؛ هذه مشاهدة العموم عند املوت فيعظمه عليهم باحلسرة غرقًا والناشط
والفوت، وقد فرغ اخلصوص من نصيبهم ملشاهدته فهم ناظرون إىل مستقبل املزيد مشغولون به عن 
راً العبيد قائمون بشاهد احلق هلم متصرفون بإشهاده إياهم ظاهرا وباطنا ولطيفاً ومستتراً ومعروفًا ومنك

واللّّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون فما غلب عليه ال يظهر وما غلبه عليهم إيامهم قهر، 
  : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أصدق كلمة قاهلا الشاعر

  أال كل شيء ماخال اللّه باطل

 بينهن لتعلموا أن اللّه علي كلّ خلق سبع مسوات ومن األرض مثهن يترتل األمر: فاحلق واحلق أقول: وقال
لو فسرت لكم : شيء قدير، وأن اللّه قد أحاط بكلّ شيء علماً، وكان ابن عباس رضي اللّه عنهما يقول

لو فسرت اآلية : كنتم تنكروا وإنكاركم له كفر ا، ويف لفظ آخر: وكيف؟ قال: هذه آلية لكفرمت قيل
 باحلجارة معناه لكفرمتوين ألم ال يقتلون إال كافرا عندهم، اليت يف سورة النساء القصري لرمجتموين
يف كل شيء اسم حرف من أمسائه، فاسم كل شيء من امسه فإمنا :وروينا عنه قي قوله تعاىل مجيعاً منه قال

ول أنت بني أمسائه وصفاته وأفعاله ناطقاً بقدرته وظاهراً حبكمته ومبعناه، كان أبو حممد رمحه اللّه تعاىل يتأ
ما نزل من السماء أعز من اليقني فغابت السبع سبعاً يف السبع العلي والسبع السفلي ملا طوى نفس : قوله

اهلوى وغابت العليا والسفلى يف ملكوت العرش والثرى ملا طوي طي النفس وغاب العرض والثرى يف 
اين وظهرالباطن اآلخري حني جربوت األعلى ملا حمي طي الطي وحضر األزيل األول إذا غاب احلدثان الث
أال كل شيء ماخال اللّه باطل، : بطن الظاهر الساتر فصار العبد شهيداً لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

سنِريِهم آياِتنا ِفي اآلفَاِق وِفي أنفِسهم حىت ": وأراه اآليات يف األفاق فتبني احلق بقول احلق سبحانه وتعاىل
ملَه نيبتيهيدلَى كُلِّ شيٍء شع هبِّك أنملْ َىكِْف ِبرَأَو احلَق هِلقَاء "، 53: فصلت" أن ٍة ِمنيِفي ِمر مهأال إن

      54: فصلت"ربِهم أال إنه ِبكُلِّ شيِء محيطٌ

ال تقل : ا فقالاللّهم أرين الدنيا كما تراه: وكذلك قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي قال
هكذا فإن اللّه تعاىل اليرى الدنيا كما تراها ولكن قل أرين الدنيا كما يراها الصاحل من عبادك؛ وهذه 

شهادة أهل اللّه تعاىل، وغابت فيه الشهادة األوىل كما غيبت تلك األوىل مشاهدة أهل الدنيا فكشف هذا 
لقد عزت معانيه : م يف الصديقني عتيد، وقال احلكيماملقام وإظهار هذه الشهادة ال حتلّ إال لشهيد ذي مقا
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إال الشهيد وهم أولو املطلع يف القرآن الذين سلموا من هول املطلع يف العيان، : فغابت عن األبصار
وإفشاء سر الربوبية معصية وإعالن سر السر كفر ولكن حيتاج هذا الزاهد أن يشهد املزهود مبرتلة الزبد 

دة املزهد األحد ليكون من أهل السمع والشهادة فينسى بذكر قلبه معارفه والعادة إن مل يبلغ نظره شها
يكون عند اللّه شهيدا له أجره ونوره كما قال الشاهد األعلى والشهداء عند ربهم هلم أجرهم ونورهم 

فكيف يكون شهيداً من مل يشهد بشهادته بل كيف يشهد وصف األولية بغري نورها أم كيف يقوم 
دته من مل يشهد قيوميته بل كيف يرى قيوميته بغري نور وحدانيته؟ فإن مل يقرب يف هذا املكان فكما بشها

قال أو ألقى السمع وهو شهيد فيسمع من مكان هو إىل جنب القرب بعيد ويكون من أهل البيان والفكر 
 أي 220-219 البقرة "كذلك يبني لكم اآليات لعلكم تتفكّرون يف الدنيا واآلخرة": كقول احلق املبني

تتفكّرون يف فناء الدنيا وزواهلا وبقاء اآلخرة ودوامها فتؤثرون الباقي الدائم وترغبون فيه على الزائل الفاين 
وتزهدون فيه ألن ما يكون آخره فناء يشبه آخره أول أمره وأوله مل يكن ومايكون آخره بفاء فكأنه مل 

 فوصفها 17: األعلى"واآلِخرةُ خير وأبقى": لك قال العليم احلكيميزل فأشبه أوله آخره يف البقاء، وكذ
  .لبقائها يف املآل بوصفني من صفاته

 "ما ِعندكم ينفَد وما ِعند اللّه باٍق": ، وألنه قال تعاىل73: طه"واللّه خير وأبقى": كما قال تعاىل

ا أهل الغناء وليزهدنا فيها،وأضاف اآلخرة إليه ليعزها به ألنه  فنسب الدنيا إلينا ليذلنا ا ألن96:النحل
أهل البقاء ولريغبنا فيها، فإذا شهد العبد بعني قلبه ويقني إميانه ما صدق به مما عقله الذي هو فهم مسعه 
وإدراك خربه ما يفىن آخره كأنه مل يكن وما يبقى آخره كأنه مل يزل كان من املتفكّرين يف هذه اآلية 

املشاهدين هلا، وممن تالها حق تالوا فآمن حقيقة اإلميان وزهد يف الدنيا حقيقة الزهد ورغب يف اآلخرة 
حق الرغبة وكان من أويل األيدي واألبصار أي من ذوي القوى يف الدين والبصائر يف اليقني، فلما أبصر 

وِمن كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجيِن لَعلَّكُم ": ىلبقواه عرب الدنيا إىل اللّّه تعاىل وكان زاده تقواه، كما قال تعا
:  أي تذكرون الفرد ففروا إىل اللّه أي من األشكال واألضداد، وكما قال49:  الذاريات"تذَكَّرونَ

بيقني : بعمل فيه وقيل: فاعتربوا يا أويل األبصار فعرب ملا أبصر معه عندها كان ممن أخذ الكتاب بقوة قيل
جبد واجتهاد، فكان من احملسنني الذين ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة وتال رسول اللّه صلى : يقالفيه و

 "الذين يذكرون اللّه قياماً وقعودا وعلى جنوم ويتفكّرون يف خلق السموات واألرض": اهللا عليه وسلم

ها ومسبح ا سبلنه و ذلك أن ويل ملن قرأها ومل يتفكّر فيها ويل ملن تال:  اآلية، وقال191:آل عمران
السموات واألرض عبر ما عما وراءمها من درجات اجلنات ودركات النريان، وهو امللكوت إىل امللك 

الباطن وامللك الكبري فكشف هذان عما عال وسفل وأحاط ما من العرش والثرى ملن تفكّر فيهما مث 
ت ملا شرحت القلوب بأنوار اليقني إىل األفق األعلى كشف ذلك له ورآه من العزة وجاوز األفكار امللكو
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واجلربوت فنفذت أبصار املتفكرين بقواها إىل مشاهدة ذلك وبقيت أنوار يقنيهم معاينة ما أحاط بذلك 
وهو ما قدمنا ذكره آنفاً مما مل يظهر كشفه كنحوما نبه اللّه تعاىل العباد مبا يشهدون إىل ما وراءه مما به 

ما : ؤمنني مشاهدة للدنيا قريبة دون هذه من طريق العقول يشهدون أا عقوبة كما قيلأيقنوا وللم
  .فتحت الدنيا على عبد إال مكرا به وال زويت عنه إال نظرا له

    

تدري مل ابتليت آدم بأكل الشجرة ألين : أن اللّه تعاىل أوحى إليه: ومسعنا يف أخبار داود عليه السالم
لعمارة الدنيا فينبغي يف دليل خلطاب أن تكون الطاعة سبب خراا وهو الزهد فيها، جعلت معصيته سبباً 

حب الدنيا رأس كلّ خطئة ألنه كان أساسها ولكن اليسع ذلك العامة ألم : فصح بذلك اخلرب املشهور
ملراد مرادون بالعمارة وصلح لنفرمن اخلاصة ألن نقصان عددهم من الكافة ال ينقص عمارة الدنيا إذ ا

ملا أكل الشجرة حتركت معدته خلروج الثفل ومل يكن ذلك : عمارا بأهلها، ويقال عن آدم عليه السالم
فجعل يدور يف اجلنة : جمعوالً يف شيء من أطعمة اجلنة إال يف هذه الشجرة، فلذلك يا عن أكلها قال

أريد أن أضع ما يف بطين من : ليه السالمأي شيء تريد؟ فقال آدم ع: فأمر اللّه تعاىل ملكاً خياطبه فقال له
قل له يف أي مكان تضعه علي الفرش أم على السرر أم على األار أم حتت ظالل : أذى فقيل للملك

وتلطف اللّه تعاىل له ذا املعىن : األشجار هل ترى ههنا موضعاً يصلح لذلك ولكن اهبط إىل الدنيا، قال
تعاىل فاكهة الدنيا وغريها حبشو العجم والثفل ليزهد فيها وأخرب أا فأهبطه إىل األرض وقد نغص اللّّه 

  .مقطوعة ممنوعة لريغب يف الدائم املوهوب

ما سطع يل زينة من زخرف الدنيا إال كشف يل باطنه فظهر يل عزوف عنه : وكان بعض العلماء يقول
 شهد الدنيا بأول وصفها مل يغتر بآخره، فهذه عناية من اللّه تعاىل مبن وليه من أوليائه املقربني منه، فمن

ومن عرفها بباطن حقيقتها مل يعجب بظاهرها، ومن كوشف بعاقتبها مل يستهوه زخرفها، وكان عيسى 
ويلكم علماء السوء مثلكم مثل قناة حش ظاهرها جص وباطنها ننت، وقال مالك بن : عليه السالم يقول

سحر قلوب العلماء يعين الدنيا، فمن حرص على الدنيا بالباطل فقد اتقوا السحارة فإا ت: دينار رمحه اللّه
ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ": قتل نفسه، فإن قوى حرصه عليها واشتد عشقه هلا قتل غريه، قال اللّه تعاىل

كُمفُسلُوا أَنقْتال تاِطل وا من ": يل اللّه وقال يف قتل غريه بصده إياه عن سب29:  النساء"بالْبإن كثري
 وروينا يف أخبار 43: التوبة"األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه

إنه مر يف سياحته ومعه طائفة من احلواريني بذهب مصبوب يف األرض فوقف عليه مث : عيسى عليه السالم
لف ثالثة ألجل الذهب فأقام اثنان ودفعا إىل واحد هذا القاتول فاحذروه، مث عربوا أصحابه فتخ: قال

بات من أقرب األمصار إليهم فوسوس إليهما العدوترضيان أن يكون هذا : شيئاً منه يشتري هلم من الطي
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وجاء : املال بينكم أثالثاً اقتلوا هذا فيكون املال بينكم نصفني، فأمجعا على قتله إذارجع إليهما، قال
:  فوسوس إليه أرضيت لنفسك أن تأخذ ثلث املال اقتلهما فيكون املال كلّه لك قالالشيطان إىل الثالث

فاشترى مساً فجعله يف الطعام فلما جاءمها به وثبا عليه فقتاله مث قعدا يأكالن الطعام فلما فرغا ماتا، فرجع 
ما :  وقالواعيسى عليه السالم من سياحته فنظر إليهم حول الذهب صرعى والذهب حباله فعجب أصحابه

: فمن امللوك؟ قال: العلماء؟ قيل: من الناس؟ قال: شأن هؤالء فأخربهم ذه القصة، وقيل البن املبارك

من زهد يف الدنيا : الزاهدون، وروينا عن ابن املسيب عن أيب ذر قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ره داء الدنيا ودوِاءها وأخرجه منها ساملاً إىل أدخل اللّه تبارك وتعاىل احلكمة قلبه وأنطق ا لسالنه وبص

  .دار السالم

    

الدنيا دار من ال دار له، ومال من ال مال له، وهلا جيمع من ال عقل له، وكان احلسن : وروينا يف اخلرب
 رأيت سبعني بدريا كانوا واللّه فيما أحلّ تعاىل هلم أزهد منكم فيماحرم: البصري رمحه اللّه تعاىل يقول

كانوا بالبالء والشدة تصيبهم أشد فرحاً منكم باخلصب والرخاء لو : اللّّه تعاىل عليكم، ويف حديث آخر
ما هلؤالء من خالق ولو رأوا أشراركم قالوا ما يؤمن : رأيتموهم قلتم جمانني، ولو رأوا خياركم قالوا

أخاف أن يفسد على : يقولوكان أحدهم يعرض له املال احلالل فال يأخذه و: هؤالء بيوم احلساب قال
قليب، فمن كان له قلب حفظه من فساده وخاف من تغريه وإبعاده وعمل يف صالحه وإرشاده، ومن مل 
يكن له قلب فهو يتقلّب يف ظلمات اهلوى فرمبا انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة، أو يكون من 

قد رضي بالشيء وآثره على من ليس كمثله أهل الرضا بالدنيا وأهل الغفلة عن آيات اللّه تعاىل فيكون 
ورضوا باحلَياة الدنيا واطمأَنّوا ِبها والْذين هم عن ": شيء كوصف من أخرب اللّه تعاىل عنه قي قوله تعاىل

 فيستحق اإلعراض من احلبيب ويستوجب املقت من القريب كمثل من أمر اللّه 7: يونس"َآياِتنا غَاِفلُونَ
فَأعِرض عن من تولَّى عن ِذكِْرنا ولَم ": اإلعراض عنهم وترك القبول منهم إذ يقول عز من قائلتعاىل ب

وال تِطع من أَغْفَلْنا قَلَبه ":  وقال عز وجل30ّ- 29: النجم"ذِلك مبلَغهم ِمن الِْعلِْم" "يِرد إال الْحياة الدنيا
اتا وِذكِْرن طًاِعنفر هكانَ أْمرو واها أمر به وقيل28: الكهف"ِبع هي عنه مقصرا عم أي جماوزاً ملا  :

مقدماً إىل اهلالك، وقد ى اللّه تعاىل رسوله أن يوسع نظره إىل أهل الدنيا مقتاً هلم وأخرب أن ما أظهره من 
والتمدنَّ ": م هذه املعاين يف قوله تعاىلزهرة الدنيا فتنة هلم وأعلمه أن القناعة والزهد خري وأبقى، تنتظ

، 131: طه"عينيك إىل ما متعنا ِبِه أَزواجا ِمنهم زهرةَ الْحياِة الدنيا ِلنفْتنهم فيِه وِرزق ربَك خير وأبقى
به بكتاب اللّه تعاىل بدليل قوله الزهد يف الدنيا وهذا الوجه أش: فوت يوم بيوم ويقال: القناعة وقيل: قيل

 131:  طه"وِرزق ربك خْىر وأبقى":  وكذلك قوله تعاىل17: األعلى"واآلِخرةُ خير وأبقى": تعاىل
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احلالل، ويف :  يعين القناعة وقيل86: هود"بِقيةُ اللّه خير لكُم": يعين الزهد يف الدنيا، وقال أيضا يف مثله
رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مر يف أصحابه بعشار من النوق حفل وهي احلوامل وكانت من إن : خرب

أحب أمواهلم إليهم وأنفسه عندهم ألا جتمع الظهر واللحم واللنب والولد والوبر؛ وهي الرواحل من 
مائة ال تكاد جتد فيها اإلبل اليت ضرب النيب عليه السالم ا مثل خيار الناس فقال عليه السالم الناس كإبل 

راحلة أي اإلبل كثرية والراحلة اليت جتمع هذه األوصاف اخلمسة من اإلبل قليل وهي العشار اليت ذكر 
 أي تركها أهلها وهربوا هلول قيام الساعة شغالً 4: التكوير"وإذَا الِْعشار عطِّلَت": اللّه تعاىل يف قوله

يا رسول اللّه : للّه صلى اهللا عليه وسلم وغض بصره فقيل لهفأعرض عنها رسول ا: بنفوسهم عنها قال
 "ال تمدنَّ عينيك": قد اين اللّه تعاىل عن ذلك، مث تال هذه االية: هذه أنفس أموالنا ملا تنظر إليها؟ فقال

 "ب والِْفضةَوالَّذين يكِْنزونَ الذَّه": ملا نزلت هذه اآلية: ، ويف حديث عمر رضي اللّه عنه88: احلجر

فقلنا انا اللّه تعاىل عن كرت : تباً للدينار والدرهم قال: ، قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم43:االتوبة
ليتخذ أحدكم لسانا ذاكراً وقلباً : الذهب والفضة فأي شيء ندخر فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ويف حديث حذيفة عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من شاكراً وزوجة صاحلة تعينه على أمر اآلخرة 
آثر الدنيا على اآلخرة ابتاله اللّه تعاىل بثالث مهّاً ال يفارق قلبه أبداً وفقراً ال يستغىن أبداً وحرصاً ال يشبع 

  .أبداً

    

: عليه وسلمقال رسول اللّه صلى اهللا : وروينا حديثًا مرسالً عن علي بن معبد عن علي بن أيب طلحة قال

 إليه من أن يعرف، وحىت يكون قلة الشيء أحب ال يستكمل العبد اإلميان حىت يكون أن ال يعرف أحب
الدنيا قنطرة خلقت يعرب عليها إىل اآلخرة فاعربوها : إليه من كثرة الشيء، وروينا عن عيسى عليه السالم

ال أستطيع فقال : مالك واحلقين قالأخرج : امحلين معك يف ساحتك فقال: وال تعمروها، وقال له رجل
لو أمرتنا يا نيب اللّه أن نبين بيتا : وقالوا له: يدخل الغين اجلنة أو قال بعجب: عيسى عليه السالم بشدة

فكيف تستقيم : كيف يستقيم بنيان على املاء قال: اذهبوا فابنوا بيتا على املاء قالوا: نعبد اللّه فيه فقال
ال يبلغ أحدكم حقيقة اإلميان حىت ال حيب أن حيمد بعبادة اللّّّه تعاىل :  وقالعبادة على حب الدنيا

العبادة ال : ال حتسن التقوى إال بزهد وقال مرة: واليبايل من أكل الدنيا، وكان بشر بن احلارث يقول
 عقد اجلوهر يف تليق باألغنياء مثل العبادة على الغين مثل روضة على املزبلة، ومثل العبادة على الفقري مثل

جيد احلسناء، وقد استنبطنا ذلك من كتاب اللّه تعاىل فمعىن وصف الفقراء يف العبادة يف قوله سبحانه 
 29: الفتح"تراهم ركَّعا سجدا":  مث قال273:  البقرة"للِْفُقَراء الَّذين أُحِصروا يف سبيِل اللّه": وتعاىل

 سيماهم بالفقر، وروينا يف وصية لقمان البنه وهو حيذّره مداخل فحسنت لبسة العبادة عليهم حلسن
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وإذا جاءك من قبل الفقر فأخربه أن الغين من أطاع اللّّه تعاىل والفقري من انتهك معصيته وإذا : العدو قال
 أن أيب أهل العلم باللّه تعاىل: شهى إليك الغين فأخربه أنه ال حيسن مجع الغىن والقراءة، وقال بعض السلف

  .ليس أهل الدنيا لذلك أهالً وال يليق م: يسمعوا احلكمة والوعظ إال من الزاهدين يف الدنيا وقالوا

يا ابن آدم ابك أيام احلياة بكاء من ودع الدنيا : وروينا عن عيسى عليه السالم فيما أوحى اللّه تعاىل إليه
لدنيا ليكفك منها اجلشب واخلشن حبق أقول لك وارتفعت رغبته إىل ما عند اللّه تعاىل، اكتف بالبلغة من ا

ما أنت إال بيومك وساعتك مكتوب عليك ما أخذت الدنيا وفيما أنفقته فاعمل على حسب هذا، فإنك 
حالوة الدنيا : مسوؤل عنه، لو رأيت ما وعدت الصاحلني لزهقت نفسك، فكان عيسى عليه السالم يقول

 يعين إعجابه وكربه وملء البطن مجام النفس يعين قوا مرارة اآلخرة وجودة الثياب خيالء القلب
لكما ال يلذ املريض بطيب الطعام كذلك ال جيد حالوة العبادة من أحب : واجتماعها، حبق أقول لكم

الدنيا، ومن الزهد يف الدنيا ترك امللبس الناعم واملنظور إلىه املرتفع واجتناب الرتهات من لطائف الطعام 
شهوات اليت يرغب فيها املتنعمون وترك الزينة واملفاخر من اآللة واألثاث الذي يستأنس فيه والتفتق يف ال

املترفون، ومن الزهد أن يكون الشيء الواحد يستعمل يف أشياء كثرية، كذلك كان سرية السلف يف 
 التكاثر األثاث وهو التقلّل،كما أن أبناء الدنيا يستعملون للشيء الواحد أشياء كثرية؛ وهو وصف من

من رق ثوبه رق : أول النسك الزي، وقال بعض العلماء: وذلك من أبواب الدنيا، وقال بعض السلف
  .ال يشبه الزي الزي حىت يشبه القلب القلب: دينه، وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه

    

ر من ترك ثوب مجال هو التقارب يف اللباس، واحلديث املفس: البذاذة من اإلميان قيل: ويف اخلرب املشهور
من ترك زينة : وهو يقدر عليه تواضعا للّه تعاىل خيره اللّه تعاىل من حلل اإلميان أيها شاء، ويف لفظ آخر

للّه تعاىل ووضع ثيابا حسنة تواضعا للّه تعاىل وابتغاء وجهه كان حقًا على اللّّه تعاىل أن يدّخر له من 
أتى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أهل قباء أتوه بشربة من لنب عبقري اجلنة يف ختات الياقوت، وملا 

مشوبة بعسل، فوضع القدح من يده قال أما أين لست أحرمه ولكين أتركه تواضعاً للّه تعاىل وأتى عمر 
اعزلوا عين حساا، وأوحى اللّه تعاىل إىل : رضي اللّّه عنه بشربة من ماء بارد وعسل يف يوم صائف فقال

ال تلبسوا مالبس أعدائي وال تدخلوا مداخل أعدائي فتكونوا أعدائي كما : قل ألوليائي: ن أنبيائهنبي م
انظروا إىل أمريكم يعظ : هم أعدائي، وملا خطب بشر بن مروان على منرب الكوفة قال بعض الصحابة

 ربيعة إىل أيب ذر وما كان عليه، ثياب رقاق، وجاء عامر بن عبد اللّه بن: الناس وعليه ثياب لفساق قلت
رضي اللّه عنه يف بزته فجعل يتكلم يف الزهد فوضع أبو ذر راحته على فيه وجعل يضرط به فغضب عامر 

جعلت أقول : أمل تر ما لقيت من أخيك أيب ذر قال وما ذاك؟ قال: فأتى ابن عمر رضي اللّه عنهما فقال
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  .أيت أبا ذر يف هذه البزة وتتكلم يف الزهدأنت صنعت بنفسك ت: يف الزهد فأخذ يهزأ يب فقال ابن عمر

إن اللّه تعاىل أخذ على أئمة اهلدى أن يكونوا يف مثل أدىن أحوال الناس : وقال علي كرم اللّه وجهه
ليقتدي م الغين وال يزري بالفقري فقره، وقد عوتب عمر رضي اللّه يف لباسه وكان يلبس اخلشن من 

 ومخسة دراهم ويقطع ما فضل عن أطراف أصابعه وقال هذا أدىن إىل القطن قيمة قميصه ثالثة دراهم
التواضع وأجدر أن يقتدي يب املسلم، وأتت برود من اليمن إىل عمر رضي اللّه عنه فقسمها على 

أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بردا بردا، مث صعد املنري بوم اجلمعة فخطب الناس يف حلّة منها 
أال امسعوا أال امسعوا، مث : العرب ثوبان من جنس واحد، وكان ذلك من أحسن زيهم فقالواحللّة عند 

ألنك قد أعطيتنا ثوبا ثوبا : وما ذاك؟ قال: واللّه ال نسمع واللّه ال نسمع قال: وعظ فقام سلمان فقال
ك اللّه إين كنت عجلت يا أبا عبد اللّه رمح: ورحت يف حلّة فقد تفضلت علينا بالدنيا، فتبسم مث قال

قل اآلن حىت نسمع : فقال سلمان: غسلت ثويب احللق فاستعرت برد عبد اللّه بن عمر فلبسته مع بردي
إن عباد اللّه تعاىل ليسوا باملتنعمني ورؤي فضالة : وى وسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن التنعم وقال

انا رسول اللّه صلى اهللا :  وأنت هكذا فقالأنت األمري: بن عيب وهو وايل مصر أشعث حافيا فقيل له
  .عليه وسلم عن األرفاه وأمرنا أن حنتفي أحيانا

أنشد اللّه رجالً علم يفّ عيباً ال أخربين به، فقام شاب : وروينا أن عمر رضي اللّه عنه خطب الناس فقال
فما : ين وجتمع بني األدمني قالتذيل بني الربد: وما مها رمحك اللّّه؟ قال: فيك عيبان اثنان قال: فقال

بإسناده يذيل : أذال بني الربدين وما مجع بني األدمني حىت لقي اللّه تعاىل، هكذا حدثنا به قال الشيخ
بالذال فمعناه جتمع بني ذيليهما فيتفق ذيل األعلى على ذيل األسفل من طول الربد األعلى وأنا أحسب أن 

بآخر دولة ذا ودولة ذا ويصلح أن يكون بالذال من اإلذالة أي الوضع معناه تديل بالدال أي تبدل أحدمها 
أراد : أشل هذا وأذل هذا مثل قول الناس من إذالة العلم أن جييب العامل عن كلّ ما يسأل عنه كأنه: يقال

إن : تضعهما عندك معا وهو راجع إىل معىن تديل من الدولة، وقال علي لعمر رضي اللّه تعاىل عنهما
أن تلحق بصاحبيك فارقع القميص ونكس األزرار واخصف النعل وكل دون الشبع، وكان عمر أردت 

اخلولقوا واخشوشنوا ومتعددوا وإياكم وزي العجم كسرى وقيصر، وقال : رضي اللّه تعاىل عنه يقول
  .من تزيا بزي قوم فهو منهم: علي رضي اللّه تعاىل عنه

    

أشد من هذا أن من شرار أميت الذي غذوا بالنعيم الذين : ه وسلموروينا عن رسول اللّه صلى اهللا علي
يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون يف الكالم، وملا قدم عمري بن سعد أمري محص على عمر 

معي عصاي أتوكأ عليها وأقتل ا حية إن لقيتها : ما معك من الدنيا يا عمري؟ قال: رضي اللّه عنه قال له
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رايب أمحل فيه طعامي ومعي قصعيت آكل فيها وأعسل فيها رأسي وثويب ومعي مطهريت أمحل فيها ومعي ج
شرايب ووضوئي للصالة يعين السطيحة، فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع ملا معي فقال له عمر صدقت 

 له يف الكتاب رمحك اللّّه وكان عمر رضي اللّه عنه قد كتب إىل أهل محص أن عدوا يل فقراءكم فسموا
من سعيد بن جذمي؟ فقالوا أمرينا : بل عمري بن سعد فقال عمر: نفراً وذكروا فيهم سعيد بن جذمي ويقال

خيرجه كلّه ال : فما فعل عطاؤه قالوا: نعم ما فينا أفقر منه، قال: أو فقري هو؟ قالوا: يا أمري املؤمنني، قال
ر رضي اللّه عنه بأربعمائة دينار وسأله أن ينفقها على نفسه يترك لنفسه وال ألهله شيئاً منه، فوجه إليه عم

: وأهله، فلما وصلت إليه دخل على زوجته وهو يبكي فقالت له ما شأنك؟ مات أمري املؤمنني؟ قال

أتتين الدنيا قد : فما هو؟ قال: أشد من ذلك، قالت: فتق فتق يف املسلمني؟ قال: أعظم من ذلك قالت
ى اهللا عليه وسلم فلم تفتح الدنيا علي وكنت يف أيام أيب بكر رضي اللّه عنه فلم كنت مع رسول اللّه صل

نفسي : تفتح الدنيا علي وخلفت إىل أيام عمر رضي اللّه عنه أال وشر أيامي أيام عمر،مث حدثها فقالت
لك الربد أعطيين خلق ذ: نعم، قال: أو تساعديين على ما أريد؟ قال: فداؤك فاصنع ا ما بدا لك فقال

فجعل ميزقه ويصرها فيه صررا ما بني العشرة واخلمسة والثالثة حىت أفناها مث جعلها يف خمالة : قال
وتأبطها وخرج فاعترض جيشا من املسلمني يريدون الغزو فجعل يدفع إليهم صرة صرة على حنو ما يرى 

لة أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه من حاهلم مث رجع ومل يترك ألهله منها ديناراً؛ فهذه كانت مشائل مج
  .وسلم والتابعني هلم بإحسان رضي اللّه تعاىل عنهم

إن من خيار أميت فيما : وروينا يف حديث عياض بن غنم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وصف األخيار
ؤنتهم على أنبأين املأل األعلى قوم يضحكون جهراً من سعة رمحة رم ويبكون سراً من خوف عذابه م

الناس خفيفة وعلى أنفسهم ثقيلة يلبسون اخللقان ويتبعون الرهبان، أجسامهم يف األرض وأفئدم عند 
فكيف يل أن أكون ذا : فقلت له: العرش، ويف حديث أيب الدرداء رضي اللّه عنه ملا وصف األبدال قال

ن تكون يف أول ذلك وأوسطه إال أن يا ابن أخي ما بينك وبني أ: الوصف وأنى يل أن أكون مثلهم؟ فقال
  .تزهد يف الدنيا فتعاين اآلخرة بقلبك فتعمل هلا

: أن اللّه تعاىل حيب املبتذل الذي ال يبايل ما لبس، وقال الثوري وفضيل رمحهما اللّه تعاىل: وروينا يف اخلرب

وجعل مفتاحه الزهد يف جعل الشر كلّه يف بيت وجعل مفتاحه الرغبة يف الدنيا، وجعل اخلريكله يف بيت 
الزهد يف : أي األعمال أفضل؟ فقاال: الدنيا، وسئل يوسف بن أسباط وسفيان الثوري رمحهما اللّه تعاىل

: الدنيا وهذا موجود يف ظاهر اخلرب املنقول عن عيسى عليه السالم، ورويناه عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم

: ا رأس كل طاعة، كذلك كان بعض السلف يقولحب الدنيا رأس كل خطيئة ففي تدبره أن بعضه

كفى به ذنبا ال يستغفر منه حب الدنيا، وأشد من ذلك ما رواه سفيان عن حييي بن سليم الطائفي رفعه 
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لو أن عبدا عبد اللّه تعاىل عبادة أهل السموات واألرض ولقيه حمبا : إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
تعاىل يف املوقف مقاماً شهره فيه بني اخلالٍئق، أال أن فالن بن فالن قد أحب ما أبغض للدنيا ألقامه اللّه 

ال ألبس مشهوراً أبداً وال أنام بليل : قال عمرو بن األسود العنسي: اللّه تعاىل، وقال حيىي بن جابر الطائي
  .على دثار أبدا وال أركب على مابور أبدا وال أمأل جويف من طعام أبدا

    

من سره أن ينظر إىل هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلينظر إىل عمرو : فقال عمر رضي اللّه عنه
ابن األسود، وجاء رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من سفر فدخل على فاطمة رضي اللّه تعاىل عنها 

 تبكي، فأخربته برجوع فرأى على باا سترا ويف يديها قلبني من فضة فرجع، فدخل عليها أبو رافع وهي
من أجل الستر والسوارين، فهتكت الستر ونزعت السوارين : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فسأله فقال

: قد تصدقت به فضعه حيث ترى فقال: فأرسلت ما بالالً إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وقال

:  ونصف وتصدق به عليهم فدخل عليها وقالاذهب فبعه وادفعه إىل أهل الصفة فباع القلبني بدرمهني

بأيب أنت قد أحسنت، ويف اخلرب ما من عبد لبس ثوب شهرة إال أعرض اللّه تعاىل عنه حىت يرتعه وإن 
البس من الثياب ما مل يشهرك عند العلماء والحيقرك عند : كان عنده حبيبا، وقال سفيان الثوري وغريه

 يب وأنا أصلّي فأدعه جيوز ومير، بعض هؤالء من أبناء الدنيا وعليه هذه إن الفقري ليمر: اجلهال وكان يقول
ما رأيت الغين يف جملس قطّ أذلّ منه يف جملس الثوري رمحه اللّه : البزة فأمقته فال أدعه جيوز، قال بعضهم

 أنا كنا فقراء كنا إذا جلسنا إيل سفيان متينا: تعاىل وال رأيت الفقري أعز منه يف جملس الثوري، وقال آخر
إمنا العامل هو الذي يقوم الفقري من عنده غنياً والغين : ملا نرى من إقباله عليهم وإعظامه هلم وقال بعضهم

خري : من عنده فقريا، وقال بعضهم قومت ثويب سفيان ونعليه بدرهم وأربعة دوانيق، وقال ابن شربمة
  .الثياب ما خدمين وشرها ما خدمته

أحب الثياب إيلّ ما ال يستخدمين وأحب الطعام إيلّ ما ال أغسل يدي منه، وقال : لفوقال بعض الس
وعددنا يف : البس من الثياب ما خيلطك بالسوقة وال تلبس منها ما يشهرك فينظر إليك قال: بعض العلماء

ثياب على كثرة ال: قميص عمر رضي اللّه عنه أربعة عشر رقعة بعضها من أدم، وكان بعض العلماء يقول
ظهر ابن آدم عقوبة من اللّه تعاىل له وكان اخلواص رمحه اللّه تعاىل ال يلبس أكثر من قطعتني؛ إزارين أو 

قميص ومئزر حتته ويعطف ذيل قميصه على رأسه وحيلّه يف وسطه فيغطي به رأسه، وكذلك استحب 
 الثياب ثالثة، ثوب للّه تعاىل، وثوب :للفقري وهو حد اللباس، وقال أبو سليمان الداراين رمحه اللّه تعاىل

للنفس، وثوب للناس، فالذي للّه تعاىل ما ستر العورة وأديت فيه الفريضة، والذي للنفس ما طلبت لينه 
  .وقد يكون الثوب الواحد للّّه تعاىل وللنفس: ونقاءه، والذي للناس ما طلبت جوهره وحسنه، مث قال
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 على الرجل من الثياب ما جياوز قيمة أربعني درمهًا وبعضهم وقد كان بعض العلماء يكره أن يكون
إىل املائة ويعد سرفًا فيما جاوزها، وكان مجهور العلماء وخيار التابعني قيمة ثيام ما بني العشرين : يقول

يف إىل الثالثني، وكان املتقدمون من الصحابة أمثان إزارهم اثنا عشر درمهًا، فكانوا يلبسون ثوبني قيمة ن
وعشرين درمهاً، واشترى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ثوباً بأربعة دراهم وكان قيمة ثوبيه عشرة إىل 

دينار، وكان طول إزاره أربعة أذرع ونصف، واشترى سراويل بثالثة دراهم وكان يلبس مشلتني بيضاوين 
 جنس واحد ورمبا لبس من صوف وكانت تسمى حلّة ألا ثوبان من جنس واحد ورمبا لبس ثوبني من

كان قميص رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كأنه : بردتني ميانيني أو سحوليني من هذه الغالظ، ويف اخلرب
قميص زيات وقد لبس عليه السالم يوماً واحداً ثوب سرياء من سندس قيمته مائتا درهم فكان أصحابه 

 وكان قد أهداه إليه املقوقس ملك اإلسكندرية أنزل عليك هذا من اجلنة تعجباً منه: يلمسون ويقولون
فأراد أن يكرمه بقبول هديته ويلبسه مث نزعه، وأرسل به إىل رجل من املشركني وصله به مث حرم لبس 
احلرير والديباج، وقد يكون لبسه إياه توكيدا للتحرمي بعده كما لبس خامتًا من ذهب يوماً واحداً، مث 

اشترطي ألهلها الوالء، :  وكما قال لعائشة رضي اللّه عنها يف شأن بريرةنزعه فحرم لبسه على الرجال،
فلما اشترطته صعد املنرب فحرمه فهذا يكون مؤكدا للتحرمي، وكما أباح املتعة ثالثًا مث حرمها لتوكيد أمر 

 الدعوة النكاح، وقد حيتج مبثل هذا علماء الدنيا ويطرقون به لنفوسهم ويدعون الناس منه إليهم ويظهرون
إىل اللّه تعاىل تأوالً مبتشابه احلديث كما تأول أهل الزيغ متشابه القرآن على أهوائهم ابتغاء الفتنة وطلبا 

ناسخ ومنسوخ وحمكم : للدنيا ألن حديث رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على معاين كالم اللّّه تعاىل فيه
هواء عن احملكم السائر من فعل رسول اللّه صلى اهللا ومتشابه وخاص وعام، وعدل علماء الدنيا وأهل األ

عليه وسلم وقوله إىل ما ذكرناه وقد صلّى رسو ل اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف مخيصة هلا علم، فلما سلم 
شغلين النظر إىل هذه اذهبوا ا إىل أيب جهم وأتوين بانبجانيته يعين كساءه فاختار لبس الكساء على : قال

  .مالثوب الناع

أرسلي به إىل آل : كلما رأيته ذكرت الدنيا: ورأى على باب عائشة رضي اللّه عنها ستراً فهتكه وقال
فالن، وفرشت له عائشة رضي اللّه عنها ذات ليلة فراشا جديدا وكان ينام على عباءة مثنية، فما زال 

ين قد أسهرين الليلة، وكذلك أتته أعيدي العباءة اخللقة وحنّي هذا الفراش ع: يتقلّب ليلته فلما أصبح قال
فنام حينئذ حىت : دنانري مخسة أو ستة عشاء فبيتها فسهر ليلته حىت آخرجها من آخر الليل، قالت عائشة

ما ظن حممد بربه لو لقي اللّه تعاىل وهذه عنده، وكان شراك نعله العريب قد أخلق :مسعت غطيطه مث قال
أعيدوا الشراك اخللق وانزعوا هذا اجلديد فإين نظرت إليه يف :  قالفأبدل بسري جديد،فصلّى فيه فلما سلم
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شغلين هذا عنكم نظرة إليه ونظرة : الصالة ولبس خامتاً فنظر إليه وهو على املنرب بنظرة فرمى به وقال
 وقال رسول اللّه 31: عمران آل "قُلْ إنْ كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِّبعوِني يحِببكُم اللّه": إليكم، وقد قال تعاىل
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء : من أحبين فليسنت بسنيت، وقال يف اخلرب املشهور: صلى اهللا عليه وسلم

من عالمة : الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقد كان أبو حممد سهل رمحه اللّه يقول
المة حب النيب صلى اهللا عليه وسلم حب السنة ومن حب اللّه تعاىل حب النيب عليه السالم، ومن ع

    عالمة حب السنة بغض الدنيا، وعالمة بغضها أن ال يأخذ منها إال زاداً وبلغة 

إن أردت اللحوق يب فإياك وجمالسة األغنياء وال : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائشة رضي اللّه عنها
 اهللا عليه وسلم قد احتذى نعلني جديدتني فأعجبه حسنهما فخر ترتعي ثوبا حىت ترقعيه، وكان صلى

أعجبين حسنهما فتواضعت لريب خشية أن ميقتين، مث خرج م فدفعهما إىل أول مسكني : ساجدا وقال
فرأيته وقد لبسهما يعين جرداوين أي : رآه وأمر عليا رضي اللّه عنه فاحتذى له نعلني سنديتني قال

إن أقرب الناس مين جملساً يوم القيامة من كان على مثل ما أنا عليه : ى اهللا عليه وسلممعطوفتني وقال صل
ال : اللّهم اجعل رزق آل حممد قوتا، وقال عليه السالم: من الدنيا، وكان صلى اهللا عليه وسلم يقول

 إىل اإلسالم وكان طوىب ملن هدي: يعذّب اللّه عبدا جعل رزقه يف الدنيا قوت يوم بيوم، وقال عليه السالم
أحد غين وال فقري إال ود يوم : وصرب عليه، وقال عليه السالم: رزقه يف الدنيا قوتا وقنع به، ويف لفظ آخر

  .القيامة أن رزقه كان يف الدنيا قوتا

اللّهم من أحبين وأجاب دعويت فأقلّل ماله وولده، من أبغضين ومل جيب : وروينا عنه صلى اهللا عليه وسلم
ويت فأكثر ما له وولده وأوطئ عقبيه كثرة األتباع، وكانت هذه دعوة الصحابة على من مقتوه، دع

ما من أحد أعطي من : نقصان الدنيا زيادة اآلخرة وزيادة الدنيا نقصان اآلخرة ويف األثر: وروينا يف اخلرب
يم بن أمحد اخلواص رمحه اللّه وقال إبراه. الدنيا شيئاً إال نقص من درجته وإن كان على اللّه تعاىل كرمياً

وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من الثياب ميوهون بذلك على الناس ليهدوا إليهم : يف وصف املدعني
مثل لباسهم ولئال ينظر إليهم بالعني اليت ينظر ا إىل الفقراء فيحتقرون فيعطون كما يعطى املساكني 

ى السنة وإن األشياء داخلة عليهم وهم خارجون منها، وإمنا وحيتجون لنفوسهم باتساع العلم وإم عل
يأخذون بعلّة غريهم، هذا إذا طولبوا باحلقائق وأجلئوا إىل املضايق، وكل هؤالء أكلة الدنيا بالدين مل يعنوا 
بتصفية أسرارهم وال بتهذيب أخالق نفوسهم فظهرت عليهم صفام فغلبتهم فادعوا حاالً هلم مائلون إىل 

دنيا متبعون اهلوى، وكان اخلواص رمحه اللّه تعاىل ال يلبس أكثر من قطعتني إزارين وقميص ومئزر حتته، ال
ويعطف ذيل قميصه على رأسه ويغطّي به رأسه، وكذلك استحب للفقري هذا اللباس واألخبار يف فضائل 

د مجعها وال كثرة االستدالل الفقر وفضل الفقراء ويف ذم الدنيا ونقص األغنياء أكثرمن أن تذكر ومل نقص
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أول : ا، ومن الزهد ترك فضول للبنيان وأن اليبىن عاليا وال مشيدا وال من الطني إال ما حيتاج إليه وقيل
بدعة حدثت بعد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم املناخل واملوائد، وأول شيء ظهر من طول األمل 

ا كانت تشلّ شالً والبنيان اجلص واآلجر وهو التشييد، وإمنا كانوا التدريز والتشييد يعين دروز الثياب وإمن
  .يبنون بالسعف واجلريد

    

يأيت على الناس زمان يوشون بينام كما توشى الربود اليمانية، ونظر عمر رضي اللّه : وقد جاء يف األثر
 يف هذه األمة من يبين ما كنت أظن أن: عنه يف طريق الشام إىل صرح قد بين جبص وآجر فكرب وقال

أول من بىن : بنيان هامان لفرعون يعين قول فرعون فأوقد يل يا هامان على الطني يعين به اآلجر، يقال
باجلص واآلجر فرعون وأول من عمله هامان مث تبعهما اجلبابرة، فهذا هو الزخرف، وذكر بعض السلف 

ياً من اجلريد والسعف مث رأيته مبنياً من رهوص مث أدركت هذا املسجد مبن: جامعا يف بعض األمصار فقال
رأيته اآلن مبنياً باللّنب، فكان أصحاب السعف خريا من أصحاب الرهوص، وكان أصحاب الرهوص خريا 
من أصحاب اللنب، وقد كان يف السلف من يبين داره مراراً يف مدة عمره لضعف بنائه وقصر أمله ولزهده 

 منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وهبه جلريانه فإذا رجع أعاده، وكانت بيوم يف إتقان البنيان وكان
من احلشيش والثمام واجللود وعلى ذلك العرب ببالد اليمن إىل اليوم، وأمر رسول اهللاّّ صلى اهللا عليه 

ملن هذه؟ : ة فقالوسلم العباس رضي اللّه عنه أن يهدم علية كان قد عال ا، ومر عليه السالم جبنبذة معال
لفالن، فلما جاءه الرجل أعرض عنه فلم يكن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغير : قالوا

وجه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه فرجع فهدمها، فمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
وكان مسك بناء السلف قامة بسطة وقال باملوضع فلم يرها فسأل عنها فأخرب أنه هدمها فدعا له خبري، 

كنت إذا دخلت بيوت أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ضربت بيدي إىل السقف، وقال : احلسن
إذا أعلى العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك إىل أين يا فاسق الفاسقني؟ وقال رسول : عمرو بن دينار

يه كلّف أن حيمله يوم القيامة ومر عمر رضي اللّّه عنه ببيت من بىن فوق ما يكف: اللّه صلى اهللا عليه وسلم
على كل خائن : أبت الدراهم إال أن خترج رؤوسها ومر بعامل له فرآه قد علي وشيد فقال يل: عال فقال

كل نفقة يؤجر عليها العبد إال ما أنفعه : أمينان املاء والطني مث شاطره ماله فجعله يف بيت املال، ويف اخلرب
  .ى املاء والطنيعل

إذا مقت اللّه تعاىل مال عبد سلّط عليه املاء والطني، وقال حيىي بن ميان : وقد روينا عن بعض السلف
ال تنظر إليه فقلت يا : كنت أمشي مع الثوري رمحه اللّه يف طريق فنظرت إىل باب مشيد قال: رمحه اللّّه

كنت عوناً له على بنائه ألنه إمنّا بناه لينظر إليه ولو كان أبا عبد اللّه ما تكره من النظر قال إذا نظرت إليه 
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وال تنظر إىل بنيام فإم إمنا زخرفوه : كلّ من مر به مل ينظر إليه ما عمله وقد قال بعض السلف قبله
 " األرض وال فَسادًاِتلْك الدار اآلِخرةُ نجعلُها ِللَّذين ال يريدونَ علُوًا يف": ألجلكم ويف قول اللّه تعاىل

حب الكثرة والرياسة والتطاول يف البنيان، وكذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه :  قيل83:القصص
كلّ بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إال ما أكن من حر أو برد، وقال للرجل الذي شكا إليه : وسلم

ويلني، والثاين اتسع يف املعرفة وال تطلب اتساع ضيق مرتله اتسع يف السماء أي يف اجلنة وهذا أحد التأ
املكان واعلم أن الزهد ال ينقص من الرزق ولكنه يزيد يف الصرب ويدمي اجلوع والفقر فيكون هذا رزقاً 
للزاهد من اآلخرة على هذا الوصف من حرمان نصيبه من الدنيا ومحايته عن التكثر منها والتوسع فيها 

ما صرفه عنه ومنعه من الغين والتوسع رزقه من اآلخرة والدجات العلى حبسن ويكون الزهد سببه فيكون 
  .اختيار من اللّه تعاىل وحيطة نظركما

    

إين كنت أبيع يف حملة ال بقّال فيها غريي، فكنت أبيع : أن بقّاالً جاءه فقال: حدثنا عن بعض العلماء
ال ولكن يزيد يف بطالتك عن : شيئاً فقالالكثري مث قد فتح علي بقّال آخر فهل ينقص ذلك من رزقي 

البيع، فلعله بطّاالً العباً حيتج لتوسعه وهواه وميوه على أبناء الدنيا ممن يتواله فيقول بأن الزهد يف الدنيا ملا 
مل ينقص من رزقي شيئاً قد صح مقاماً يل مع التوسع واالستكثار وعلى التنعم والرفاهية واالستئثار ألني 

إن الزهد قد يصبح : آكل رزقي وآخذ قسمي فلي يف الزهد مقام ومن الرضا والتوكل حال أو يقولإمنا 
مع التكاثر والزينة يزخرف بقوله على من ال يعرف الزهد ويغر مبقالته من اليعرف طريق الزاهدين ولعلّه 

قال علي رضي اللّه عنه ممن يأكل الدنيا بالدين أو يزخرف القول ويشبه العلم على الغافلني، فمثله كما 
كلمة حق أريد ا باطل وصدق رضوان اللّه عليه ألم : ال حكم إال اللّه فقال: للخوارج حني قالوا

  .أرادوا بذلك إسقاط حكم األئمة وترك الطاعة لإلمام العادل

ند اجلاهلني إمنا آكل رزقي وآخذ من األشياء قسمي، االحتجاج لنفسه واه واالعتذار ع: كما أراد القائل
خيفة لومهم إياه وال يعلم املغرور بداء الغرور أنه وإن كان يأكل رزقه من الدنيا ويأخذ قسمه من العطاء 

فبحكم النقص والبعد وبوصف الرغبة واحلرص ألن السارق والغاصب أيضا يأكل رزقه ويأخذ قسمه 
ق احلرام للظاملني كما يرزق احلالل ولكن حبكم املقت وسوء االختيار إذا كان اللّه سبحانه وتعاىل يرز

للمتقني وإمنا بينهما سوء القضاء ودرك الشقاء لألعداء وحسن التوفيق واالختيار بالسعادة لألولياء من 
املوىل الكرمي فقد حرم املدعي لذلك رزقه من الزهد وخبس نصيبه األوفر من حب الفقر ونقص حظّه 

 وجعل ما صرف فيه وما صرف إليه سبباً لنقصان مرتبته من األفضل من اآلخرة إذ كانت الدنيا ضدها
طرائق الزاهدين، وأنه قد اخترب بالدنيا ومبا فتح عليه من السراء ليظهر صدقه من كذبه فوقع يف الفتنة ومل 
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يفطن لالبتالء وصارت مشاهدته هذه إذا كان صادقاً فيها غري كاذب على وجده حجابا له عن علوم 
ومني، واستدرج بعلمه هذا ألنه علم من علوم الدنيا يفىن بفنائها ال مثرة له يف الباقية مكر به العارفني املعص

فيه وعدل به إليه عن علوم اخلائفني ومشاهدة الورعني الزاهدين الذين نظروا من احلالل يف الدقيق 
ظاملاً لنفسه مبا ادعاه وصدقوا القول يف ترك الرغبة بالعمل بالزهد للتحقيق وإن كان كاذباً يف مشاهدته 

من وجده فهو من أولياء الشياطني ومن أئمة املضلني قيض لالعبني وسيق إليهم فتنة هلم ليس إماماً 
للمتقني بل من األئمة املضلّني احملرومني أبناء الدنيا الغافلني رغبة يف الدنيا وزهداً يف طرائق السلف لوجود 

ول به عن علوم املوقنني وحقائق مشاهدم على هذا الوصف الطمع وعدم اليقني فقد مكر ذا املعد
الذي أريد به بالذي تقلّب فيه وهوال يشعر باملكر وال يعرف االستدراج بالنعم وأنى له بعلم ذلك واللّه 

     182: األعراف"سنستدرجهم من حيث ال يعملون": تبارك وتعاىل يقول

 فهيهات هيهات أن يفطن املمكور 50: النمل"هم ال يشعرونومكروا مكراً ومكرنا مكرا و": قال تعاىل
ملا مكر به أو يعلم املستدرج ما درج فيه ألن املاكر ألطف املاكرين واملدرج أحكم احلاكمني نعوذ باللّه 
تعاىل من االغترار بعلم اإلظهار ونسأله الصالة على نبيه حممد وآله أمجعني وحسن التوفيق ملشاهدة علم 

ومبثل ما قلناه جاءت اآلثار وكثرت األخبار إن مثل الدنيا واآلخرة كضرتني رضا إحدامها يف التحقيق، 
سخط األخرى وأما مبرتلة املشرق واملغرب من استقبل أحدمها استدبر اآلخر، وأما مبرتلة كفتي امليزان 

ال مبرتلة قد حني لك واللّه إن مها إ: رجحان إحدامها بنقصان األخرى وكان عمر رضي اللّه عنه يقول
ملئ أحدمها فما هو إال أن تفرغ أحدمها يف اآلخر يعين أنك إن امتألت من الدنيا تفرغت من اآلخرة وإن 
امتألت من اآلخرة تفرغت من الدنيا، وإن كان لك ثلث قدح اآلخرة أدركت ثلثي قدح الدنيا وإن كان 

ثيل حسن إال أن فيه شدة وتدقيقاً، وقال بعض لك ثلثا قدح اآلخرة يكون لك ثلث قدح الدنيا، وهذا مت
مثل من :مثل من زهديف الدنيا مع التنعم فيها كمثل من يغسل يديه من الغمر بسمك، وقال آخر: السلف

زهد وهو يطلب الدنيا مثل يطفئ النار باحللفاء، وكان بعض الزاهدين من أهل الشام يتكلم عليهم؛ فكان 
 حيضر جملسه، فاحتبس يوما عنهم وقد اجتمعوا فتكلم عليهم مؤذن اجلامع رجاء بن حيوة فقيه أهل الشام

اسكت عافاك اللّه إنا نكره أن نسمع : أنا فالن فقال: من هذا؟ فقال: فأنكر صوته رجاء بن حيوة فقال
إنا نكره أن نسمع الوعظ إال من أهل الزهد، وقال عيسى عليه : الزهد إال من أهله، ويف لفظ آخر

تقليب : ال تنظروا إىل أموال أهل الدنيا فإن بريق أمواهلم يذهب بنور إميانكم وقال بعض العلماء: السالم
  .األموال ميص حالوة اإلميان

لكلّ أمة عجل، وعجل هذه األمة الدينار والدرهم؛ وكان أصل العجل من احللية، وقال : وروينا يف اخلرب
مامن : فكان فهم هذه السنة عن مسع هذه اآلية يقال17: الرعد" زبد ِمثْلُهابِتغاَء ِحلْيٍة أَو متاٍع": عز وجلّ
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يوم ذي شارقة إال وأربعة أمالك ينادون يف اآلفاق بأربعة أصوات؛ ملكان باملشرق وملكان باملغرب، 
عاً خلفاً اللّهم أعط منف: يا باغي اخلري هلم ويا باغي الشر أقصر، ويقول اآلخر: يقول أحدمها من املشرق

كلوا : لدوا للموت وابنوا للخراب، ويقول اآلخر: واعط ممسكاً تلفاً، ويقول أحد اللذين يف املغرب
إن اللّه تعاىل وسم الدنيا بالوحشة ليجعل أنس املطيعني به : ومتتعوا لطول احلساب، وقال بعض العلماء

أسألك الذلّ عند النصف من نفسي والزهد اللّهم إين : وبلغنا أن من دعاء أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه
  .فيما جاوز الكفاف

    

ما من شيء إال وهومطروح يف اخلزائن إال الفقر مع املعرفة فإنه خمزوم خمتوم عليه ال : وقال بعض العارفني
يعطاه إال من طبع بطابع الشهداء، وقد حيتج بعض علماء الدنيا ألنفسهم بتفضيل الغىن على الفقر بتأويل 

 وهذا عند أويل األلباب يف تدبر اخلطاب 4: اجلمعة"ذِلك فَضلُ اللّه يوتِيه من يشاُء": رب من قوله تعاىلاخل
إن فعلتم كذا مل يسبقكم أحد قبلكم ومل يدرككم أحد : معين به الفقراء ألنه قيل هلم يف أول الكالم

 فصح ألنه معصوم يف قوله كما هو معصوم بعدكم فثبت هذا القول من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يف فعله، فال ينبغي أن ينقض أول الكالم آخره، فما جاء بعده حممول عليه ومل يصلح أن ينقلب ألنه 

إخبارعن شيء فال جيوز الرجوع عنه، وملا فعل األغنياء ما أمر به الفقراء وقف الفقراء يف نظر الرسول 
: زيد األغنياء عليهم بالقول فرجعوا إليه يستفتون منه ما أخرب به قالصلى اهللا عليه وسلم ملنظرهم إىل م

التعلجوا فإن الذي قلت لكم كما قلت هو فضل اللّه تعاىل يؤتيه من يشاء وأنتم ممن شاء أن يؤتيه فضله، 
خر فصح تأويلنا هذا وبطل تأويلهم بدليل قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم األول، فكان قوله الثاين باآل
مواطئاً لقوله األول ومل يناقض األول باآلخر، كيف وقد جاء دليل ما قلنا مكشوفاً يف احلديث املفسر 

بعث الفقراء إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه : الذي رويناه عن زيد بن أسلم عن أنس رضي اللّه عنه قال
ئت من عندهم من عند قوم أحبهم مرحبا بك ومبن ج: إن رسول الفقراء إليك فقال: وسلم رسوالً فقال

يا رسول اللّه إن األغنياء ذهبوا باجلنة حيجون وال نقدر عليه ويعتمرون والنقدر عليه وإذا : قالوا: قال
أبلغ عين الفقراء أن ملن صرب : مرضوا بعثوا بفضل أمواهلم ذخرية هلم فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ألغنياء، أما خصلة واحدة فإن يف اجلنة غرفًا ينظر إهلا أهل اجلنة واحتسب منكم ثالث خصال ليست ل
كما ينظر أهل األرض إىل جنوم السماء ال يدخلها إال نيب فقري أو شهيد فقري أو مؤمن فقري، والثانية يدخل 

مد للّه، سبحان اللّه، واحل: الفقراء اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم وهو مخسمائة عام، والثالثة إذا قال الغين
وال إله إال اللّه، واللّه أكرب، وقال الفقري مثل ذلك مل يلحق الغين الفقري، وإن أنفق فيها عشرة آالف درهم 

  .رضينا فهذا يدل على صحة تأويلنا:وكذلك أعمال الرب كلها فرجع إليهم فقالوا
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د اللّه ابن دينار عن ابن عمر وقد روينا معىن هذا جممالً يف اخلرب الذي رويناه عن إمساعيل بن عياش عن عب
موسر من املال يعطي : أي الناس خري؟ قالوا: رضي اللّه عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه

فمن خري الناس؟ مؤمن فقري يعطي جهده، : نعم الرجل هذا وليس به قالوا: حق اللّه يف نفسه وماله فقال
سول صلى اهللا عليه وسلم إىل علم اليقني فكذلك من فضل حال فذهب القوم إىل علم العقل فردهم الر

الغىن على حال الفقر فإنه ينظر يف العلم بعني العقل وإمنا يشهد اآلخرة واحلقيقة بعني اليقني وهذا نص يف 
تفضيل حال الفقر، فمن فضل الغىن بعده فقد عاند السنة إن كان عاملاً فأحسن حاله اجلهل باآلثار وإن 

خري هذه األمة فقراؤها : جاهالً فمقامه يف اجلهل أضر عليه من نطقه بالعلم وى، ويف اخلرب اآلخركان 
إلق اللّه تعاىل فقريا وال تلقه غنياً : وأسرعها تضجعاً يف اجلنة ضعفاؤها، وقال صلى اهللا عليه وسلم لبالل

بأ أفتراه كان يأمر بالالً بأدىن احلالني إذا سئلت فال متنع وإذا أعطيت فال خت: وكيف يل بذلك؟ قال: قال
اعمل للّه : فكيف وهو من أعلى الصحابة فأشبه الفقر يف األحوال اليقني يف اإلميان، كما قال البن عمر

بالرضا واليقني فإن مل يكن فإن يف الصرب على ما تكره خرياً كثرياً فرفعه إىل اليقني لفضله كما رفع بالالً 
األحوال فلم يكن صلى اهللا عليه وسلم يرضى لبالل إال ما يرضاه لنفسه فصار الفقر إىل الفقر لشرفه يف 

حال املوقن ألنه يكشف اآلخرة، وصار الشكر يف الغىن حال املؤمن ألنه يوجد الدنيا ففضل الفقري الزاهد 
  .على الغين الشاكر كفضل املوقن الشاهد على املوقن ااهد

    

اللّهم : عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقولوكذلك روينا يف حديث عطاء 
إلق اللّه تعاىل فقريا كما مل يندب ابن : توفّين فقريا وال توفّين غنياً ومل يكن ليأمر بالالً بأدىن احلالني فيقول

رب املشهور الذي دعا اعمل للّه تعاىل بالرضا يف اليقني، وكذلك جاء يف اخل: عمر إىل أخفض املقامني لقوله
فيه صلى اهللا عليه وسلم لنفسه أن حيييه اللّه تعاىل مسكيناً ويتوفّاه مسكيناً وحيشره يف زمرة املساكني، كلّ 

ذلك لتفضيل الفقر وتشريف الفقراء مع قوله صلى اهللا عليه وسلم يدخل فقراء أميت اجلنة قبل أغنيائهم 
إين ألحب املسكنة وأبغض املال :عيسى عليه السالم أنه قالبنصف يوم يعين مخسمائة عام، وروينا عن 

ياروح اللّه وإن كان يكتسبه من حالل قال يشغله كسبه عن ذكر اللّه : للغين وإن يف املال داء كثريا قيل
إنا جند يف التوراة أن الفقري املصلح خري من الغين املصلح، قال ابن : تعاىل قال وهب بن منبه البن عباس

كان أحب األمساء إىل : أما علمت أنه ال شيء أحب إىل اللّه تعاىل من الفقري إذا كان صاحلًا وقيل: عباس
من شر الغىن أن العبد يعصي ليستغين : عيسى عليه السالم أن يدعى به أن يقال له يا مسكني وكان يقول

  : وال يعصي ليفتقر، وقد قال بعض حكمائنا يف كالم منظوم
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 عيب الغنى أعظم لو تعتبر  ر تبغي الغنىعائباً للفق يا

  ولست تعصي اللّه كي تفتقر  تعصي لتنال الغنى إنك

يا أيها الناس ال حتملنكم العسرة والفاقة على أن تطلبوا : وروينا يف حديث عطاء عن أيب سعيد اخلدري
فّين فقريا وال توفّين غنياً اللّهم تو: الرزق من غري حلّه فإين مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول

يا بين إن من أعون األخالق على صالح الدين زهداً يف : واحشرين يف زمرة املساكني، وقال لقمان البنه
الدنيا، من يزهد يف الدنيا يرغب فيما عند اللّه تعاىل، ومن يرغب فيما عند اللّه تعاىل يعمل للّه تعاىل، ومن 

يا روح اللّه حنن نصلّي كما تصلي ونصوم كما تصوم :  تعاىل، وقال احلواريونيعمل اللّه تعاىل يأجره اللّه
أخربوين كيف حبكم للدنيا : ونذكر اللّه تعاىل كما أمرتنا وال نقدر منشي على املاء كما متشي أنت، فقال

إنه رفع : رإن حبها يفسد الدين لكنها عندي مبرتلة احلجر واملدر، ويف خرب آخ: إنا لنحبها فقال: قالوا
فإما عندي سواء ويقال إن : أيهما أحب إليكم هذا أو الدنيار والدرهم؟ قالوا الدنيار، قال: حجراً فقال

من صح زهده يف الدنيا حىت يستوي عنده الذهب واحلجر مشى على املاء وقد اشتهر ذلك يف العامة حىت 
  : قال الشاعر

  بال شك على الماءوصلي مشيت  لو كان زهدك في الدنيا كزهدك في

    

قم يا نائم فاذكر : وروينا أن عيسى عليه السالم مر يف سياحته برجل نائم ملتف يف عباءة فأيقظه وقال
من حبييب إذًا من، : ما تريد مين؟ إين قد تركت الدنيا ألهلها فقال له عيسى عليه السالم: اللّه تعاىل فقال

رجل نائم على التراب وحتت رأسه لبنة ووجهه وحليته يف التراب وروينا عن موسى عليه السالم أنه مر ب
يا موسى أما : يا رب عبدك هذا يف الدنيا ضائع، فأوحى اللّه تعاىل إليه: وهو متزر بشمل عباءة فقال

علمت أين إذا نظرت إىل عبدي بوجهي كله زويت عنه الدنيا كلّها، وأوحى اللّه سبحانه وتعاىل إىل نبيه 
اطلبين عند املنكسرة قلوم قال يا رب ومن هم قال الفقراء الصادقون، فهذا كأنه :  عليه السالمإمساعيل

عند املنكسرة قلوم وقد كان أمحد بن عطاء : مفسر خلرب موسى عليه السالم يف وقوله أين أجدك قال
شيوخ سأله عن وهو من املتأخرين يفضل حال الغىن على الفقر لشبهة دخلت عليه، وهو أن بعض ال

فاللّه غين باإلعراض واألسباب فانقطع : الغين ألنه صفة احلق فقال له الشيخ: الوصفني أيهما أفضل؟ قال
 ذا املعىن ألنه غين ومل ينطق حبرف، وهذا كما قال الشيخ ألن اللّه تعاىل غين بوصفه، فالفقري أحق

ضل فأما الغين فإنه مشتت جمتمع باألسباب فهو بوصفه باإلميان ال باألسباب النفرادها عنه، فهو األف
مفضول باالرتياب وقد خالفه اخلواص فوفق للصواب وكان فوقه يف املعرفة فقال يف كتاب شرف الفقر 
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والفقر صفة احلق أي صفة منه يصف به الفقراء فوافقنا يف التأويل يعين أنه تعاىل متخلٍّ عن األشياء منفرد 
غلط الذي دخل عليه من جهة الغىن الذي ذكره ألنه إن كان فضل الغىن على عنها، ووجه آخر من ال

الفقر ألنه صفة احلق فينبغي أن يفضل املتكّرب اجلبار ومن أحب املدح والعز واحلمد ألن ذلك كله صفة 
احلق فما أمجع أهل القبلة على ذم من كان هذا وصفه كان من وصفه الغىن يف معناه ألن وصف الغىن 
صفة احلق مقترن بالعز والكرب، وينبغي أن يسلّم صفات احلق للحق وال ينازع إياها وال يشارك فيها، 

يقول اللّه تعاىل العز إزاري والكربياء : فبطل قول ابن عطاء لصحة قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
 يشك اخلاص والعام يف فضل ردائي من نازعين أحدمها قصمته يف النار، وقد خالفه أيضا ووافقنا من ال

من أحب الغىن والبقاء والعز فقد نازع اللّه تعاىل صفاته : معرفته عليه أبو حممد سهل بن عبد اللّه فقال
وهذه صفات الربوبية خياف عليه اهللكة فإذا ثبت ذلك كان الفقر أفضل ألنه وصف العبودية، فمن جعله 

 هي أخالق اإلميان وهي اليت أحبها اللّّه تعاىل من املؤمنني وصفه فقد حتقق بالعبودية وأوصاف العبودية
مثل اخلوف والذلّ والتواضع والفقر مضاف إليها وأوصاف الربوبية ابتلى به قلوب أعدائه اجلبارين 

  .واملتكربين مثل العز والكرب والبقاء والغىن مضموم إليها

البقاء إال ألبغض خلقه إليه وهو إبليس، وكذلك مارأيت اللّه تعاىل جعل : وكان احلسن رمحه اللّه يقول
ال ترغبوا يف البقاء يف هذه الدنيا فإن شرار اخللق أطوهلم بقاء وهم الشياطني، والغىن : كان العلماء يقولون
إن اجلنيد رمحه اللّه تعاىل باهل بن عطاء يف هذه املسألة ودعا عليه ألنه أنكر قوله : إمنا يراد للبقاء ويقال

الفقري الصابر أفضل من الغين الشاكر وإن تساويا يف القيام حبكم حاهلما ألن : نكار وكان يقولأشد اإل
الغين التقي ميتع نفسه وينعم صفته والفقري الصابر قد أدخل على صفته اآلالم واملكاره فقد زاد عليه 

وكان يفضل حال الفقر ما أعدل بالفقر شيئاً : بذلك، وهذا كما قال وكذلك كان أمحد بن حنبل يقول
فقلت : يعظم شأن الفقري الصابر وقال املروزي وذكر بعض الفقراء فجعل ميجده ويكثر السؤال عنه قال

له حيتاج إىل علم فقال وحيك اسكت صربه على الفقر ومقاساته للضر فيه خري من كثري من العلم مث قال 
 الفقر فإنه مل يذق مرارة الفقر وال حالوته فهو هؤالء خري منا بكثري وأقول إن من فضل حال الغىن على

غر بشدته فاقد حلالوته ألنه لو ذاق مرارته من الضر واهلم لفضله ولوأذيق حالوته من الزهد والرضا ملا 
  .فضل عليه

    

يقول إبليس مل ينج الغين مين من إحدى ثالث خصال؛ أن أحبب إليه املال فيكتسبه : وقد روينا يف اخلرب
ري حقّه أو يضعه يف غري حقّه أو مينعه من حقّه، فلومل يعلم العدو أن الفقر من أفضل األحوال ما قعد من غ

الشيطان يعدكم الفقر أي : على طرقه وقد قال ألقعدن هلم صراطك املستقيم فأخرب اخلرب عنه فقال
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 العدو حبول اللّه وقوته خيوفكم به، فجاء الفقري الصادق فسلك الطريق املستقيم إىل اآلخرة واطرح ختويف
إمنا ": األغنياء املغتبطون بغناهم ختويف العدو فجاء بنو الفقر فحلق م مثل السوء، من ذلك قوله: وقيل

 فقبلوا ختويف الشيطان وخالفوا 175: آل عمران"ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون
، اآلية 11: احلج"من يعبد اللّه على حرف فإن أصابهومن الناس ":ندب الرمحن فكانوا كمن قيل فيهم

فلو مل يكن من فضل الزاهدين إال أم توسطوا الطريق الذي هرب الناس منه وأمنوا بالتوكّل على اللّه 
  .والرضا عنه ماخافه أبناء الدنيا لكفاهم

  ذكر ماهية الدنيا

  وكيفية الزهد فيها وتفاوت الزهاد في مقاماتهم، 

ا هي نصيب كل عبد من اهلوى وما دنا من قلبه من الشهوات، فمن زهد يف نصيبه وملكه من مث إن الدني
هواه املذموم فهذا هو الزهد املفترض، ومن زهد يف نصيبه من املباح وهو فضول احلاجة من كّل شيء، 

الزهد يف فهذا هو الزهد املفضل يرجع ذلك إىل حظوظ جوارحه اليت هي أبواب الدنيا منه وطرقها إليه، ف
حمرماا هو زهد املسلمني به حيسن إسالمهم، والزهد يف شبهاا هو زهد الورعني به يكمل إميام، 

والزهد يف حالهلا من فضل حاجات النفس هو زهد الزاهدين به يصفو يقنيهم، وروينا يف حديث عمرو 
يازبري اجهد نفسك عند نزول : بن ميمون عن الزبري بن العوام أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له

الشهوات والشبهات بالورع الصادق عن حمارم اللّه عز وجلّ تدخل اجلنة بغري حساب، وكان سهل يقول 
ال يتم زهد عبد حىت يزهد يف هذه الثالث؛ يف الدرهم الذي يريد أن : يف فضائل الزهد وأعلى مقاماته

، ويزهد يف الثياب اليت تستر بدنه يف الطاعات، ويزهد يف ينفقه يف أبواب البر يتقرب بذلك إىل اللّه تعاىل
قوته الذي يستعني به على العبادة، وإمنا قال هذا ألن عنده حقيقة الزهد من أفضل املقامات كالً ألنه كان 

ال يوايف : يعطى الزاهد مجيع ثواب العلماء والعباد، مث يقسم على املؤمنني ثواب أعماله، وقال: يقول
ال ينال الزهد إال باخلوف ألن من خاف ترك : أحد أفضل من ذي زهد وعلم ورع، وقال أيضاًالقيامة 

  .فجعل الزهد مقاماً يف اخلوف رفعه مزيداً هلم عليه

ركعتان من زاهد قلبه خري له وأحب إىل اللّّه تعاىل من عبادة : وقد روى مسروق عن ابن مسعود
 سرمداً والاية للزهد عند طائفة من العارفني ألنه يقع عن اية املتعبدين اتهدين إىل آخر الدهر أبِداً

اية الزهد أن تزهد يف كل شيء : معارفهم بدقائق أبواب لدنيا وخفايا لوائح اهلوى، وقال بعضهم
وتتورع عن كلّ شيء للنفس فيه متعة وبه راحة فهذا كما روى عن عيسى عليه السالم أنه وضع حتت 
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يا ابن مرمي ألست تزعم :  ملا ارتفع رأسه عن األرض استراح بذلك فعارضه إبليس فقالرأسه حجرا فكأنه
فرمى : فهذا الذي وطأته حتت رأسك من أي شيء هو؟ قال: نعم، قال: أنك قد زهدت يف الدنيا قال

  .هذا لك مع ما تركت ومثله: عيسى عليه السالم باحلجر، وقال

    

الم أنه لبس املسوح حىت نقب جلده فسألته أمه أن يرتع مدرعته روينا عن حيىي بن زكريا عليهما الس
فبكى : يا حيىى آثرت علي الدنيا قال: الشعر ويلبس مكاا جبة من صوف ففعل فأوحى اللّه تعاىل إليه

أدركت سبعني من األخيار ما : ونزع الصوف ورد مدرعته الشعر على جسده، وكان احلسن يقول
 أحدهم بينه وبني األرض ثوبا قطّ، كان إذا أراد النوم باشر األرض جبسمه ألحدهم إال ثوبه وما وضع

وجعل ثوبه فوقه واعلم أني رأيت مجل النعم ثالثًا ومتامها بالزهد، وذلك أن أصل النعم كلّها اإلسالم، 
ئها بدع ألن من ورائه مقامات كثرية أخطأوا فيها حقيقة التوحيد، مث النعمة الثانية السنة، إذ من ورا

كثرية كلّهم أخطأوا حقيقة السنة، والنعمة الثالثة العلم باللّه تعاىل ألن من ورائه جهالً كثرياً بعظمة اللّه 
تعاىل وقدرته، مث الزهد يف الدنيا فمن أعطيه مع الثالث متّت عليه النعم فكان مع الذين أنعم اللّه تعاىل 

ني، أي متّت نعمة اللّه عليهم ألن من ورائه حرصا كثريا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحل
  .على الشبهات ورغبة عظيمة يف الشهوات

قُلْ إنْ كُنتم تِحبونَ اللّه ": وقد كان سهل رمحه اللّه تعاىل جيعل الزهد من شرط السنة واالتباع لقوله تعاىل
رسول صلى اهللا عليه وسلم وكان زاهداً مث تفاوت فمن السنة اتباع ال:  قال31:  آل عمران"فَاِتِبعوين

الزاهدون ألي شيء زهدوا مقامات على حنو علو املشاهدات، فمنهم من زهد إجالالً للّه تعاىل، ومنهم 
من زهد حياًء من اللّّه تعاىل، ومنهم من زهد خوفاً من اللّه تعاىل ومنهم من زهد رجاء موعود اللّه تعاىل 

عة منه ألمر اللّه تعاىل ومنهم من زهد حباً للّه تعاىل وهو أعالهم وأدناهم من زهد ومنهم من زهد مسار
ذو الدرمهني أشد حسابا يوم القيامة من ذي الدرهم : خمافة طول الوقوف ومناقشة احلساب كما قيل

: إال قيلوألن طريق املتقني ال يسلكه من ملك يف الدنيا زوجني من شيء، ما أحد يعطي من الدنيا شيئًا 

خذه على ثالثة أثالث؛ ثلث هم، وثلث شغل، وثلث حساب، وأن الرجل من األغنياء ليوقف للحساب 
ما لو ورد مائة بعري عطاش على عرقه لصدرن رواء وإنه لريى منازله من اجلنة فلما وقر هذا يف قلوب 

ال طلبا خلفة السؤال الورعني أشفقوا من طول احلساب فزهدوا يف اجلمع واملنع وفارقوا فضول اآلم
وسرعة الوقوف يف األهوال، ومن الزهد يف الدنيا حب الفقر وأهله وجمالسة املساكني يف أوطام والتذلّل 

هلم كما كان مطرف رمحه اللّه تعاىل جيالس املساكني يف بزته يتقرب بذلك إىل ربه، وكان حممد بن 
 يفضله على الثوري رمحها اللّه تعاىل، إال أنه كان يؤثر يوسف األصفهاين عاملاً زاهدا ومن الناس من كان
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اخلمول فلم يكن يعرفه إال العلماء، وكان من حسن رهعايته وشدة يقظته يعمل يف كلّ وقت أفضل ما 
إن ذاك ال يكون : يقدر عليه يف ذلك الوقت، فلما طلبه ابن املبارك باملصيصة قال له بعض من يعرف حاله

إنه ال يقعد إال يف أفضل مكان : فهو إذا يف اجلامع فطلبه فقيل له: فضل موضع فيه قاليف املصر إال يف أ
فطلبه عند الفقراء فإذا هو دس رأسه وأمخل نفسه مع املساكني فكان عنده أن أفضل وطن يف املصر : قال

ع وإن أفضل إن الصالة فيه خبمسني صالة وإن أفضل األماكن موضع الفقراء من اجلام: اجلامع ألنه يقال
األحوال اخلمول، فلذلك أمخل نفسه فيما بني الفقراء يف اجلامع ليحوز فواضل األعمال، ومن الزهد أن 
يكون بفقره مغتبطاً مشاهداً لعظيم نعمة اللّه تعاىل عليه به خياف أن يسلب فقره وحيول عن زهده، كما 

 يعلم اللّه تعاىل من قلبه أن القلّة أحب إليه يكون الغين مغتبطاً بغناه خياف الفقر مث وجودحالوة الزهد حىت
من الكثرة وأن الذلّ أحب إليه من العز وأن الوحدة آثر عنده من اجلماعة وأن اخلمول أعجب إليه من 

  .االشتهار فهذا من إخالصه يف زهده

    

، وهو أول أربع ال يدركن إال بعجب الصمت: وروينا عن عيسى عليه السالم وعن نبينا عليه السالم
ال يكون الرجل عاملاً حىت يعد : العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلة الشيء، وقال الثوري رمحه اللّه تعاىل

ال يفقه العبد كل الفقه حىت يكون الفقر أحب إليه من : البالء نعمة والرخاء عقوبة، وقال بعض السلف
ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يكون أن ال : عاًالغىن والذل آثر عنده من العز، وقد روينا خرباً مقطو

يعرف أحب إليه من أن يعرف وحىت يكون قلّة الشيء أحب إليه من كثرته، وكان السلف الصاحل 
نعمة اللّه علينا فيما صرف عنا من الدنيا أعظم من نعمته فيما صرف إلينا، وكان الثوري رمحه : يقولون

 التواء ال دار استواء ودار ترح ال مرتل فرح، من عرفها مل يفرح برخاء ومل اللّه تعاىل يقول الدنيا دار
ال يصح التعبد ألحد والخيلص له عمل حىت ال : حيزن على شقاء، وكان سهل بن عبد اللّه رمحه اهللا يقول

  .اجلوع، والعرى، والفقر، والذل: جيزع وال يفر من أربعة أشياء

مل رددا : رمحه اللّه تعاىل دفع إليه مخسون ألف درهم فردها فقيل لهكما روينا أن إبراهيم التميمي 
أكره أن أحمو امسي من ديوان الفقراء خبمسني ألفاً، ومن الزهد عند الزاهدين ترك فضول العلوم اليت : فقال

وال قربة به عند معلوماا تؤول إىل الدنيا وتدعو إىل اجلاه واملرتلة عند أبنائها وفيما ال نفع فيه يف اآلخرة 
اهللا تعاىل وقد تشغل عن عبادة اللّه تعاىل وتفرق اهلم عن اجتماعه بني يدي اللّه تعاىل وتقسي القلب عن 

ذكر اللّه تعاىل وحتجب عن التفكّر يف آالئه وعظمته، وقد أحدثت علوم كثرية مل تكن تعرف فيما سلف 
وا ا عن اللّه تعاىل وحجبوا ا عن مشاهدة علم اختذها الغافلون علماً وجعلها البطالون شغالً انقطع

احلقيقة ال نستطيع ذكرها لكثرة أهلها إال أن نسأل عن شيء منها أعلم هو أم كالم أم حق أو تشبيه أو 
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صدق وحكمة أو زخرف وغرور أم سنة، هو عتيق أو حمدث وتشديق، فحينئذ خنرب بصواب ذلك، ومن 
لى الناس، ويف املرتلة واجلاه عندهم، والزهد يف حب الثناء واملدح منهم الزهد يف الرياسة ع: أفضل الزهد

ألن هذه املعاين هي من أكثر أبواب الدنيا عند العلماء، فالزهد فيها هو زهد العلماء، كان الثوري رمحه 
دنيار ألن ال: الزهد يف الرياسة ومدح اخللق أشد من الزهد يف الدنيار والدرهم قال: اللّه تعاىل يقول

  .هذا باب غامض ال يبصره إال مساسرة العلماء: والدرهم قد يبذالن يف طلب ذلك وكان يقول

نقل الصخور من اجلبال أيسر من إزالة رياسة قد ثبتت يف قلب جاهل، : وقال الفضيل رمحه اللّه تعاىل
لقيته :  بن حبانوذهب أويس القرين رمحه اللّه تعاىل إىل أن الزهد هو ترك الطلب للمضمون، قال هرم

فسألته عن : على شاطئ الفرات يغسل كسراً وخرقاً قد التقطها من املنبوذ وكان ذلك أكله ولباسه قال
إذا وقع الطلب ذهب الزهد : أطلب املعاش فقال: يف أي شيء خرجت قلت: الزهد أي شيء هو؟ فقال

به العري حىت قعد يف قوصرة، ال زهد إال زهد أويس بلغ : وكان أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه يقول
الزهد يف النساء أن ختتار املرأة الدون أو اليتيمة على : وكان أبو سليمان الداراين رمحه اللّه تعاىل يقول

ال : املرأة اجلميلة واملرأة الشريفة، وذهب إىل هذا مالك بن دينار، وقال سهل بن عبد اهللا رمحه اللّه تعاىل
ليس يف كثرة النساء ذنب :  قد حبنب إىل سيد الزاهدين ووافقه ابن عيينة فقاليصح الزهد يف النساء ألن

ألن أزهد الصحابة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكان له أربع نسوة وبضعة عشر سرية، وكان 
أحب للمريد املبتدي أن ال يشغل قلبه ذه الثالث وإال تغير حاله التكسب وطلب احلديث : اجلنيد يقول

إمنا الزهد أن تكون مبا يف : أحب للصويفّ أن ال يقرأ وال يكتب ألنه أمجع هلمه، ويف اخلرب: التزوج، وقالو
يد اللّه سبحانه وتعاىل أوثق منك مبا يف يديك، فهذا مقام التوكّل، وذهب قوم إىل أن الزهد ترك االدخار 

  .وكانت الدنيا عندهم هو اجلمع

    

 شغل القلب واهتم به فجعلوا الزهد ترك االهتمام وطرح النفس حتت تصريف الدنيا هو ما: وقال بعضهم
إن مالك : قلت أليب سليمان الداراين: األحكام، وهذا هو التفويض والرضا، وقال أمحد بن أيب احلواري

اذهب إىل البيت فخذ الركوة اليت كنت أهديتها يل فإن العدو يوسوس إيل أن : بن دينار قال للمغرية
هذا من ضعف قلوب الصوفيني هو قد زهد يف الدنيا ما عليه من : ص قد أخذها، فقال أبو سليماناللّ

أخذها، فأراد أبو سليمان منه حقيقة الرضا جبريان األحكام وأراد مالك من نفسه حقيقة الزهد بأن 
  .يصرف عن قلبه االهتمام

إمنا هو اتباع العلم ولزوم السنة، وهذه الدنيا هو العمل بالرأي واملعقول، والزهد : وقال بعض العلماء
قالوا : طريقة أهل احلديث، وهذا القول من الظواهر يشبه قول علماء الظاهر، كما روينا عن سفيان قال
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ما ال يغلب احلرام صربه وال مينع احلالل شكره يعين أين يكون العبد صابراً عن : ما الزهد؟ قال: للزهري
رام ويكون شاكراً يف احلالل حىت ال يغلبه احلالل فيشغله عن الشكر، وأما احلرام حىت ال تغلبه شهوة احل

هذا أفضل مين، فذهب إىل أن الزهد هو التواضع، : الزاهد هو الذي إذا رأى أحداً قال: احلسن فإنه قال
الورع هو أول الزهد، وقال أمحد ابن أيب : القناعة هو الزهد، وقال أبو سليمان: وكان الفضيل يقول

قطع اآلمال وإعطاء اهود وخلع الراحة، وكان : أليب هشام املغازيل أي شيء الزهد قال: احلواري قلت
من صرب على األذى وترك الشهوات وأكل اخلبز من حالله فقد أخذ بأصل : يوسف بن أسباط يقول

القرآن وينبغي للعاقل أن ما الدنيا اليت ذمها اللّه تعاىل يف : قلت أليب صفوان الرعيين: الزهد، وقال أمحد
كلّ ما عملت يف الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت فيها تريد به اآلخرة : جيتنبها؟ قال

الفقه ما قال أبو صفوان إمنا قال ذلك ألن الدنيا كلّ  شيء إال : فليس منها، فحدثت به مروان فقال
، واهلوى حظّ النفس، اإلخالص حظّ الرب عز اإلخالص، فما وافق العلم فهو مباح وما خلفه فهوى

وجلّ فاملخلصون بينة اللّه عز وجلّ من عباده على عدوه، وهم أهل اآلخرة يف الدنيا، وكان ابن السماك 
الزاهد قد خرجت األفراح واألحزان من قلبه، فهو ال يفرح بشيء من الدنيا أتاه وال حيزن على : يقول

  .على عسر أصبح أم على يسرشيء منها، فإنه ال يبايل 

إمنا الزهد عندهم خروج قدر الدنيا من القلب إذ هي ال : وقال أبو سعيد بن األعرايب عن أشياخه الصوفية
شيء وال يكون يف نفسه زاهداً ألنه مل يترك شيئاً إذ كانت ال شيء، وهذا لعمري هو الزهد يف الزهد 

إن حقيقة : ر شيئاًً ألنه زهد يف ال شيء وهذا يشبه ما نقولألنه زهد، مث مل ينظر إىل زهده فزهده إذ مل ي
الزهد هو الزهد يف النفس ألنه قد يزهد يف الدنيا لنفسه طلباً للعوض فيكون ذلك رغبة على صفة، فإذا 

إن حقيقة : زهد يف النفس اليت يريد هلا األعواض على الزهد فهو حقيقة الزهد وهذا يشبه قول من قال
اء هو الزهد يف البقاء ألن العبد رمبا زهد يف الفناء فلم يزهد يف البقاء فيكون فيه بقية من الزهد يف الفن

  .الرغبة فإذا زهد يف البقاء فهو حقيقة الزهد يف الفناء إذ كان الفناء يراد للبقاء

  فصل آخر 

زهد يف شيء دون إن الرغبة يف اهلوى حقيقة الدنيا وإن كان العبد زاهداً يف املال من قبل أنه يعطي ال
شيء، كما يزهد يف الثناء وال يزهد يف املال، وال يعطي الزهد يف األطعمة وقد يعطى الزهد يف املال، 

واليعطى الزهد يف منصبه لغلبة اهلوى، فإذا أعطي الزهد يف اهلوى كائناً ما فقد أعطي حقيقة الزهد يف 
 واهلوى روح النفس، فاعرف هذا، وكان يونس الدنيا، وهذا هو الزهد يف النفس، ألن النفس عني الرغبة

ليس الزهادة يف الدنيا بتحرمي احلالل وال إضاعة املال، ولكن الزهادة يف الدنيا : بن ميسرة اجليالين يقول
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أن تكون مبا يف يد اللّه تعاىل أوثق منك مبا يف يديك، وأن يكون حالك يف املصيبة وحالك إذا مل تصب 
ا سواء، وأن يكون ذامسواء، وقال سالم ابن أيب مطيع رمحهما اللّه الزهد على : ك ومادحك يف احلق

ثالثة أوجه، واحد أن ختلص العمل هللا عز وجلّ والقول فال يراد بشيء منه الدنيا، والثاين ترك ما ال 
  .يصلح والعمل مبا يصلح، والثالث احلالل أن يزهد فيه وهو تطوع

    

زهد فرض، وزهد : الزهد ثالثة أصناف: براهيم بن أدهم رمحه اللّه يقولوكان إمامنا يف هذا العلم إ
فضل، وزهد سالمة، فالزهد الفرض يف احلرام، والزهد الفضل والسالمة الزهد يف الشبهات، وأما أيوب 

الزهد أن يقعد أحدكم يف مرتله فإن كان قعوده للّه تعاىل رضا وإال : السختياين رمحه اللّه فكان يقول
وإن خيرج فإن كان خروجه للّه تعاىل رضا وإال رجع، فإن كان رجوعه للّه تعاىل رضا وإال ساح خرج، 

وخيرج درمهه، فإن كان إخراجه للّه رضا وإال حبسه وحيبسه، فإن كان حبسه للّه تعاىل رضا وإال رمى 
:  وإال تكلم فقيلبه ويتكلم، فإن كان كالمه للّه تعاىل رضا وإال سكت، فإن كان سكوته للّه تعاىل رضا

هذا الطريق إىل اللّه عز وجلّ وإال فال تلعبوا فقد ذهب إىل أن الزهد هو املراقبة، : هذا صعب فقال
أوله : واملراقبة هي اإلخالص، وسئل حامت األصم صاحب شقيق البلخي رمحهما اللّه تعاىل عن الزهد فقال

 عندهم هو آخر الزهد فكيف يصح لعبد آخر الثقة وأوسطه الصرب وآخره اإلخالص، فإذا كان اإلخالص
الزهد قبل أوله أم كيف جياوز اإلخالص إىل مقامات املعرفة فقد صار آخر الزهد عندهم أول املعرفة 

وذهبت طائفة إىل أن الزهد يف الدنيا فريضة على املؤمنني ألن حقيقة اإلخالص هو الزهد عندهم فأوجبوه 
  .خالص ومال إىل هذا القول عبد الرحيم بن حيىي األسودمن حيث أوجبوا على املؤمنني اإل

: بأي شيء ذكر القوم وصاروا أئمة فقال: وقد روينا معناه عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا قيل ألمحد

وما الزهد يا أبا : هو الزهد قيل: وما اإلخالص؟ قال: اإلخالص، قيل: وما الصدق؟ قال: بالصدق، قالوا
سلوا الزهاد سلوا بشر بن احلارث، وقال قوم الزهد يف الدنيا طلب احلالل وإنه : ق مث قالعبد اهللا فأطر

فقد تعني فرض الزهد وهذا : واجب مفترض يف مثل زماننا هذا الختالط األشياء وغلبة الشبهات قالوا
ل مذهب إبراهيم ابن أدهم ووهيب بن الورد وسليمان اخلواص ومجاعة من أهل الشام، وقد كان سه

  .أزهد الناس يف الدنيا أصفاهم مطعماً، وقال أقصى مقام يف الورع أدىن مقام من الزهد: يقول

لو زهد عبد يف زماننا هذا حىت يكون كأيب ذر : وقد روينا عن يوسف بن أسباط ووكيع رمحهما اللّه قاال
 نعرف احلالل احملض اليوم، وأيب الدرداء ما مسيناه زاهداً ألن الزهد عندنا إمنا هو يف احلالل احملض، وال

وكذلك كان احلسن البصري رمحه اللّه إمام األئمة يقول ال شيء أفضل من رفض الدنيا، وقال الفضيل 
يا أبا سعيد رجالن يطلب أحدمها الدنيا حبالهلا فأصاا فوصل ا رمحه وقدم منها : بن ثور قلت للحسن
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يا أبا سعيد هذا طلبها حبالهلا :  رفض الدنيا قلتأحبهما إيلّ الذي: لنفسه ورجل رفض الدنيا، قال
أحبهما إيلّ الذي جانب الدنيا وإمنا شرف احلسن الذي : فأصاا فوصل ا رمحه وقدم منها لنفسه قال

الزهد أن تكون مبا يف يد : رفض الدنيا ألن مقام الزهد جيمع التوكل والرضا أال تسمع إىل اخلرب الذي جاء
وأن تكون بثواب املصيبة أفرح منك ولو أا بقيت : ا يف يدك فهذا هو التوكّل، مث قالاللّه أوثق منك مب

لك وهذا هو الرضا، مث إن املعرفة واحملبة بعد الزهد داخالن عليه فأي مقام أعلى من مقام مجع هذه 
 فيه شدة األربعة وهي غاية الطالبني، ولعمري أنه هكذا ألنه روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما حديث

يؤتى بالدنيا يوم القيامة يف صورة عجوز مشطاء زرقاء أنياا بادية مشوه خلقها فتشرف على اخلالئق : قال
هذه الدنيا اليت تفاخرمت عليها ا : نعوذ باللّه تعاىل من معرفة هذه، فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: فيقال

، مث تقذف يف جهنم فتنادي أي رب أتباعي وأشياعي تقاطعتم األرحام وا حتاسدمت وتباغضتم واغتررمت
  .أحلقوا ا أتباعها وأشياعها: فيقول اللّه

    

وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حديثاً أشد من هذا حدثنا عن عبد الواحد بن زيد عن 
أقوام يوم القيامة ليجيئن : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: احلسن عن أنس رضي اهللا عنه قال

نعم، كانوا يصلون ويصومون : يا رسول اللّه مصلّني قال: وأعماهلم كجبال امة فيؤمر م إىل النار قالوا
ويأخذون هنة من الليل فإذا عرض هلم شيء من الدنيا وثبوا عليه، وكذلك كان احلرث بن أسد احملاسيب 

من القلب وأن ال يكون لشيء عاجل يف القلب وزن، فإذا إمنا الزهد إسقاط قيمة الدنيا : رمحه اللّه يقول
سقطت قيم األشياء واستوت يف القلب فهو الزهد، فأما أبو يزيد البسطامي رمحه اللّه فإنه كان يقول ليس 

الزاهد من ال يتملك : الزاهد من ال ميلك شيئاً إمنا الزاهد من ال ميلكه شيء وقال عامل مثله يف معناه
  .الزاهد قوته ما وجد وثوبه ما ستر وبيته ما أواه وحاله وقته: كن إليها، وكان يقولاألشياء ومل يس

الزهد إمنا هو ترك التدبري واالختيار والرضا والتسليم الختياره شدة كان أو رخاء، : وقال بعض العارفني
إمنا الزاهد من : رةوهذا طريق اخلواص والثوري وذي النون رمحهم اللّه تعاىل، وقال أبو يزيد رمحه اللّه م

حقيقة الزهد ال يكون إال عند ظهور القدرة والعاجز ال يصح زهده : ال ميلك شيئاً وال ميلكه شيء، وقال
هو أن يعطيه كن ويطلبه على االسم ويقدره على األشياء بإظهار الكون فيزهد يف ذلك حياًء من اللّه 

ة وعشرين مقاماً من إظهار القدرة وقال أليب موسى تعاىل ويتركه حباً له، وكان يستعيذ باللّه من أربع
: فنفض يده وقال: يف الدنيا قال: يف أي شيء قلت: يف الزهد قال: عبد الرحيم يف أي شيء تتكلم؟ قلت

ظننت أنه يتكلم يف الزهد يف شيء الدنيا ال شيء أيش تزهد فيه، وذهب إىل هذا املعىن سهل وغريه، وقال 
عرفة أدناها املشي على املاء ويف اهلواء وظهور كنوز األرض وهذا كله من زخرف سبعة عشر مقاماً يف امل
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  .الدنيا

اجتمع أربعة من األبدال يف جامع املنصور ليلة العيد فلما أسحروا : وقد حكي لنا معىن هذا عن اجلنيد قال
 فقد نويت أن أصلي أما أنا: أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد يف بيت املقدس، وقال اآلخر: قال أحدهم

أما أنا فقد نويت أن أصلي العيد مبكة، وسكت الرابع وكان أعرفهم فقيل : العيد بطرسوس، وقال الثالث
أما أنا فقد نويت اليوم ترك الشهوات ال أصلي إال يف هذا املسجد الذي : أنت أي شيء نويت فقال: له

ء كما ذكرناه آنفاً أن هذه اآليات هي من أنت أعلمنا فقعدوا عنده فصار عند هؤال: بت فيه فقالوا
الشهوات إذ ليست حاجات مقامات والشهوة من الدنيا ألا من اهلوى وأيضاً ففيها تدبري واختيار، وعند 
الزهاد العارفني واحملبني أن هذا مكر وخداع يبتلون به ويقتطعون لينظر كيف يعملون إذاً ابتالء كل عبد 

هي يف املقام السابع عشر من املعرفة فمن سلك به الطريق : مه الزهد فيه ويقالعلى قدر مرتبته وحاله فيلز
  .رآها فيه وفوقها نيف وسبعون مقاماً أفضل من ذلك

ظاهر وباطن، فالظاهر بغض ما يف األيدي من األمالك وترك : وقد سئل اجلنيد عن الزهد فقال معنيان
د العزوف واالنصراف عن ذكر ذلك، فإذا حتقق طلب املفقود، والباطن زوال الرغبة عن القلب ووجو

بذلك رزقه اللّه تعاىل اإلشراف على اآلخرة والنظر إليها بقلبه، فحينئذ حيد يف العلم بتقصري األمل 
وتقريب األجل ألن األسباب عن قلبه منقطعة والقلب منفرد اآلخرة، وحقيقة الزهد قد خلصت إىل قلبه 

بحانه وتعاىل، فالزهد عن حقيقة اإلميان واملشاهدة لآلخرة تكون بعد فامتأل من الذكر اخلالص لربه س
الزهد واستواء األشياء، فيكون عدمها كوجودها بعد املشاهدة الستواء القلب ومعه يستوي املدح والذّم 
لسقوط النفس وذهاب رؤية اخللق فعندها خلص اإلخالص إىل قلبه لصفاء الزهد وثبت الزهد لسقوط 

وكيف : هل استويت؟ قال: اخلرب الذي رويناه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لرجل: لكالنفس دليل ذ
عزفت نفسي عن : يستوي عندك املدح والذم؟ وقول حارثة ملا سأله عن حقيقة اإلميان: أستوي؟ قال

كلها الدنيا فابتدأ بالزهد مث ذكر االستواء حلجرها وذهبها مث ذكر املشاهدة بعد ذلك احلديث، وهذه 
  .مقامات يف الزهد وكل من جعل شيئاً الدنيا مبلغ علمه وعلو مشاهدته جعل الزهد ضده

    

إذا تعلّق اإلميان بطاهر القلب : وقد نوع أهل املعرفة اإلميان يف القلب على مقامني فجعل هلما زهدين فقال
 القلب وباشره أبغض الدنيا فلم أحب العبد الدنيا وأحب اآلخرة وعمل هلما، فإذا بطن اإلميان يف سويداء

من شغل بنفسه شغل عن الناس؛ وهذا مقام : ينظر إليها ومل يعمل هلا، وقد كان أبو سليمان يقول
العاملني، ومن شغل بربه سبحانه وتعاىل شغل عن نفسه؛ وهذا مقام العارفني، وهلذين املقامني دليل من 

من يشنأ الدنيا وحيب اآلخرة فأوقع : لناس خري؟ فقالأي ا: السنة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل
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الشنآن للدنيا لوقوع ضده من حب اآلخرة واملقام األعلى دليله من جعل اهلموم مهّاً واحداً كفاه اللّه تعاىل 
أمر آخرته ودنياه واهلم الواحد بوجد واحد لرب واحد هو وصف عبد متوحد لواحد مقاله إىل واحد، 

قاً من أخالقه فهو األحد بوحدانية صفته، وعبد متوحد بوجده بني خلقه، فهو منفرد وقد وهب له خل
اهلم جمتمع القلب وانفراد اهلم يكون بعد حمو اهلوى وحموه بعد امتحان القلب للتقوى، واجتماع القلب 

اهللا عليه يكون مع طيب النفس وطمأنينتها باإلميان أو فالحها بالتزكية والرضا، ما قال الرسول صلى 
راِضيةً ": وقال تعاىل9: الشمس"قَد أفْلَح من زكّاها": طيب النفس من النعيم، وقال اللّه تعاىل: وسلم
 فيكون متوحداً بالروح خملقة بأخالق اإلميان مواطئة للقلب مبشاهدة اليقني، وقال 28: الفجر"مرِضية

من أحب الدنيا أبغضه اللّه تعاىل، : موسى عليه السالموجدت فيما أنزل اللّه تعاىل على : وهب بن منبه
ومن أبغضها أحبه اللّه تعاىل، ومن أكرم الدنيا أهانه اللّه تعاىل، ومن أهاا أكرمه اللّه تعاىل، وأما علماء 

الزهد يف الدنيا هو موافقة العلم والقيام بأحكام الشرع وأخذ الشيء من وجهه ووضعه يف : الظاهر فقالوا
  .ه، وما خالف العلم فهو هوى كلّه فذكروا فرض الزهد وظاهره ومل يعرفوا دقائقه وبواطنهحقّ

نعم إذا : أيكون الرجل زاهدا وله مال؟ قاال: وقد روينا عن سفيان بن عيينة والثوري معىن هذا أما سئال
 حممد يعين ابن عيينة قد يا أبا: كان إذا ابتلى فصرب، وإذا أنعم عليه شكر، قال ابن أيب احلواري فقلت له

اسكت، من مل متنعه : أنعم عليه فشكر وابتلى فصرب وحبس النعمة كيف يكون زاهدا؟ فضربين بيده وقال
النعماء من الشكر وال البلوى عن الصرب فذلك الزاهد، ووافقهما الزهري فقال كذلك، وقد فصل ذلك 

: نعم، قلت: الطائي رمحه اللّه تعاىل زاهداً؟ قالأكان داود : قلت له: أبو سليمان فقال ابن أيب احلواري

بلغين أنه ورث من أبيه عشرين دينارا فأنفقها يف عشرين سنة فكيف يكون زاهداً وهو ميسك الدنانري؟ 
أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد ولعمري أنا روينا عن رسول صلى اهللا عليه وسلم نعماً باملال : فقال

ال الصاحل هو احلالل واملرء الصاحل املنفق ماله بالليل والنهار سرا وعالنية يف سبيل الصاحل للمرء الصاحل وامل
  .اللّّه ابتغاء مرضاته كما وصفه اللّه تعاىل ومدحه

أن اللّه تعاىل يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب وال : وقد روينا عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم
ي حيبه اللّه تعاىل ممن أعطاه الدنيا ال خيالف حبيبه إىل هواه وال يؤثر نفسه يعطي الدين إال من حيب والذ

  .على حمبة مواله تبارك وتعاىل إذ قد تواله فيما أعطاه

الطاعم الشاكر مبرتلة الصائم الصابر والطاعم الشاكر هو : وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 ويعبده شكراً ملا أواله، وقد قالوا يف الزهد وصفان جامعان الذي يستعني بطعمته على خدمة مواله
يا أبا حممد إىل أي شيء أفضى م الزهد؟ : قلت للسباع املوصلي: ألحوال القلوب، قال مضاء بن عيسى

الورع يبلغ بالعبد إىل الزهد والزهد يبلغ : كان يقال: إىل األنس باللّّه تعاىل، وقال عثمان بن عمارة: قال
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للجليل واألنس باللطيف، فمن مل يتحقق بالزهد مل به حب اللّه تعاىل؛ فهذان احلاالن غاية الطالبني احلب 
يبلغ مقام احلب ومل يدرك حال األنس مث إن سرائر الغيوب يف مقام احلب واخللّة، ويف حال األنس 

ول والقوة إال باللّّه العلي العظيم والقربة وفّقنا اللّه وإياكم ملا حيب وبلغنا ما نؤمل بفضله ورمحته وال ح
  .وهذا آخر كتاب الزهد

  .مت اجلزء األول من قوت القلوب ويليه اجلزء الثاين أوله شرح مقام التوكل ووصف أحوال املتوكلني

  بسم اللّه الرمحن الرحيم //

  شرح مقام التوكل ووصف أحوال المتوكلين

    

  وهو المقام السابع من مقامات اليقين 

 آل "إن اللّه حيب املتوكلني": توكّل من أعلى مقامات اليقني وأشرف أحوال املقربني قال اللّه احلق املبنيال
 "وعلَى اللّه فَلْيتوكَِّل الْمتوكِّلُونَ": فجعل املتوكل حبيبه وألقى عليه حمبته وقال اللّه عز وجل159ّعمران 

 "ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه": يدهم منه، وقال جلت قدرتهيرفع املتوكلني إليه وجعل مز12إبراهيم 

 أي كافيه مما سواه فمن كان اللّه تعاىل كافيه فهو شافيه ومعافيه وال يسأل عما هو فيه، فقد 3:الطالق
صار املتوكل على اللّه تعاىل من عباد الرمحن الذين أضافهم إىل وصف الرمحة، ومن عباد التخصيص الذين 

وعباد الرمحن الذين ميشون على ":  الكفاية، وهم الذين وصفهم يف الكتاب بقوله سبحانهضمن هلم
إىل آخر أوصافهم، وهم الذين كفاهم يف هذه الدار املهمات ووقاهم بتفويضهم 63: الفرقان"األرض هوناً

وأُفَوض أَمري إلَى اللّه إنَّ اللّه ": وقوله تعاىل36: الزمر"ألَيس اللّه ِبكَاٍف عبده":إليه السيئات بقوله تعاىل
 وليس هؤالء من عباد العدد فقط الذين قال 45-44: غافر"فَوقاه اللّه سيئاِت ما مكَروا" "بصري ِبالِْعباِد
 مرمي "وعدهم عداًلَقَد أحصاهم " "إنْ كُلُّ من يف السمواِت واألرِض إالّ آِتي الرحمِن عبداً":اللّه عز وجلّ

93-94.  

التوكل نظام التوحيد ومجاع األمر، وحدثونا عن بعض السلف : وقال بعض الصحابة وغريه من التابعني
غفر يل وأدخلين اجلنة، : ما فعل اللّه بك؟قال: رأيت بعض العباد من أهل البصرة يف املنام فقلت: قال

ذروة : كّل وقصر األمل فعليك ما وقال أبو الدرداءالتو: فأي األعمال وجدت هناك أفضل؟ قال:قلت
ليس يف : اإلميان واإلخالص والتوكل واالستسالم للرب عز وجلّ، وكان أبو حممد سهل رمحه اللّه يقول

املقامات أعز ِمن التوكّل وقد ذهب األنبياء حبقيقته وبقي منه صبابة انتشقها الصديقون والشهداء فمن 
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  .هو صديق أو شهيدتعلّق بشيء منه ف

يف كلّ املقامات يل قدم إالّ هذا التوكّل املبارك فما يل منه : وقال بعض العارفني وهو أبو سليمان الداراين
ومن اإلميان باللّه عز وجلّ التوكّل على اللّه، فإن التوكل : إال مشام الريح، وقال لقمان يف وصيته البنه

ىل اللّه من هدي اللّه، ودي اللّه يوافق العبد رضوان ا، ومبوافقة على اللّه حيبب العبد، وإن التفويض إ
ومن يتوكّل على اللّه، ويسلّم لقضاء اللّه، : رضوان اللّه يستوجب العبد كرامة اللّه، وقال لقمان أيضاً

ويفوض إىل اللّه، ويرضى بقدر اللّه، فقد أقام الدين وفرغ يديه ورجليه لكسب اخلري وأقام األخالق 
  .الصاحلة اليت تصلح للعبد أمره

    

العلم كلّه باب من التعبد، والتعبد كلّه باب من الورع، : وقال بعض علماء األبدال، وهو أبو حممد سهل
فليس للتوكلّ حد وال غاية تنتهي إليه، : والورع كلّه باب من الزهد، والزهد كلّه باب من التوكّل، قال

: ، قال أصدق توكالً، وقال7: هود"ِليبلُوكُم أيٍكُم أحسن عمالً": لّوقال أيضاً يف قول اهللا عز وج

 التقوى واليقني مثل كفّيت امليزان والتوكل لسانه، به تعرف الزيادة والنقصان، وسئل عن قول اللّه عز
اتقُوا ": يه، وسئل عن قوله تعاىلبإظهار الفقر والفاقة إل:  قال16: التغابن" فَاتقُوا اللّه ما استطَعتم": وجلّ

ال تطعنوا على أهل : اعبدوه بالتوكّل، وقال أبو يعقوب السوسي:  فقال102 آل عمران"اللّه حق تقَاِتِه
التوكّل فإم خاصة اللّه الذين خصوا باخلصوصية فسكنوا إىل اللّه، واكتفوا به، واستراحوا من مهوم الدنيا 

ن يف التوكّل، فقد طعن يف اإلميان ألنه مقرون به، ومن أحب أهل التوكّل فقد من طع: واآلخرة، وقال
أحب اللّه تعاىل، فأول التوكّل املعرفة بالوكيل وأنه عزيز حكيم، يعطي لعزه، ومينع حلكمه، فيعتز العبد 

توكَّلْ علَى اللِّه ومن ي":بعزه ويرضى حبكمه، وكذلك أخرب عن نفسه ونبه املتوكّلني عليه فقال سبحانه
كِيمح ِزيزع بعطيته ونظر ملن منعه حبكمته، فإذا شهد العبد الذليل امللك 49: األنفال"فَِإنَّ اللّه من أعز عز 

اجلليل قائماً بالقسط والتدبري والتقدير، عنده خزائن كلّ شيء، وكلّ شيء عنده مبقدار اليرتله إال بقدر 
ضاً على نواصي املماليك له خزائن السموات من األحكام واألقدار الغائبات، معلوم، وشهد الوكيل قاب

وله خزائن األرض من األيدي والقلوب واألسباب املشاهدات، فخزائن السموات ماقسمه من الرزق، 
وخزائن األرض ما جعله على أيدي اخللق، ويف السماء رزقكم وما توعدون، ويف األرض آيات للموقنني، 

افقني ال يفقهون فأيقن العبد أن يف يده ملكوت كلّ شيء وأنه ميلك السمع واألبصار ويقلب ولكن املن
القلوب واأليدي تقليب الليل والنهار، وأنه حسن التدبري واألحكام للموقنني، وأنه أحكم احلاكمني وخري 

، ما من شفيع إال من الرازقني، ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون، مث استوى على العرش يدبر األمر
بعد إذنه، عندها نظر العبد الذليل إىل سيده العزيز، فقوي بنظره إليه، وعز بقوته به، واستغىن بقربه منه، 
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  .وشرف حبضوره عنده

    

كفى باليقني غىن، حينئذ نظر إليه يف كل شيء، ووثق به، واعتمد عليه دون كل : وكذلك جاء يف اخلرب
يء، وصرب عليه، ورضي عنه، إذ ال بد له منه، فثم ال يطمع يف سواه، وال يرجو شيء، وقنع منه بأدىن ش

إال إياه، وال يشهد يف العطاء إال يده، وال يرى يف املنع إال حكمته، وال يعاين يف القبض والبسط إال 
قدرته، هناك حقّت عبادته وخلص توحيده فعرف اخللق من معرفة خالقه، وطلب الرزق عند معبوده 

ِإنَّ ": قال194: األعراف"ِإنَّ الَّذين تدعونَ ِمن دوِن اللّه ِعباد أَمثَالُكُم":رازقه، وقام بشهادة ما قال تعاىلو
وهدباعو قزاللّه الر دوا ِعنغتقَاً فَابِرز ِلكُونَ لَكُمموِن اللّه الَ يد ونَ ِمندبعت دها فعن. 17: العنكبوت"الَّذين

مل حيمد خلقاً ومل يذمه ومل ميدحه ألجل أنه منعه أو أنه أعطاه إن كان اللّه هو األول املعطي، ومل يشكره 
إال ألن مواله مدحه وأمره بالشكر له ختلقاً بأخالقه، واتباعاً لسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فإن ذمه 

تعاىل قد مدح املنفقني وذم الباخلني، والفرق بني احلمد أو مقته فألجل خمالفته ملواله مبوافقته هواه، ألنه 
أن احلمد مفرد ال ينبغي إال وهو االعتراف بأن النعمة من اللّه عز وجلّ، وحسن املعاملة ا : والشكر

احلمد للّه رب العاملني، أي احلمد كلّه ال يكون وال ينبغي إال، : لوجه اللّه الشريك له فيه، ولذلك قال
وجلّ، والشكر إظهار الثناء، وأسرار الدعاء :  العاملني، ويف اخلربألنه رب احلمد رداء الرمحن عز

لألواسط، فهذا مشترك يدخل فيه الوالدان، وهو أيضاً خمصوص ملن هو أهل أن يشكر من الناس، حدثونا 
اك؟ وكيف ذ: ال تشكر إال من عرف موضع الشكر، قلت: قال يل الثوري: عن يوسف بن أسباط قال

إذا أوليتك معروفاً، فكنت به أسر منك، وكنت منك أشد استحياء فاشكر وإال فال، وسأل إبراهيم :قال
رجالً من أصحابه درمهني فلم يكن معه، فأخرج فىت يف جملسه كيساً فيه مائتا درهم، فعرضه عليه فلم 

رى نعمة اللّه عليه فيما أعطى أعظم من أو كل من بذل لنا شيئاً قبلناه منه؟ ال نقبل إال ممن ن: يقبله وقال
نعمته علينا فيما نأخذ، وحدثونا عن احلسن يف قصة طويلة أن رجالً بذل له مجلة من املال فرده، فلما 

عجبت منك يا أبا سعيد رددت على الرجل كرامته، فانصرف حزيناً، : انصرف قال له هاشم األوقص
وحيك إن مالكاً : ع الشيء بعد الشيء، فقال له احلسنوأنت تأخذ من مالك بن دينار وحممد بن واس

وابن واسع ينظران إىل اللّه فيما نأخذ منهما، فعلينا أن نقبل، وإن هذا املسكني ينظر إلينا فيما يعطي، 
فرددنا عليه صلته، وعندها التذم أحداً وال تبغضه ألجل أنه كان سبباً ملنعه إذ كان اللّه هو املانع األول، 

 يف املنع من احلكمة مثل ما له من العطاء من النعمة، ولكن نذمه وننقصه ونبغضه إن كان وإذ له
استوجب ذلك من مواله، فيكون موافقاً له، واللّه تعاىل يشهد يده يف العطاء، وميدح املنفقني اية يف 

حكماً من تقديره كرمه، ويشهد يف املنع واملكروه مشيئته، ويذم الباخلني والعاصني قدرة من حكمته و
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 إلظهار األحكام وتفصيل احلالل واحلرام وعود الثواب والعقاب على األنام، فقد أظهر األمر واستأثر بسر
  .القدر فعمل املؤمن مبا أمر وسلم له ما استأثر

    

لو أن ابن آدم مل خيف غريي ماأخفته من غريي، ولو أن ابن آدم مل : وروى بعض العلماء عن اللّه تعاىل
وضع العبد يف قربه مثل له كل شيء كان خيافه :رج غريي ما وكلته إىل غريي، وروى أعظم من هذا قالي

من خاف اللّه خاف منه : من دون اللّه عز وجلّ يفزعه يف قربه إىل يوم القيامة، وقال الفضيل بن عياض
لك من قلة الفقه إن اخلوف من املخلوقات عقوبة نقصان اخلوف من اخلالق، وإن ذ: كل شيء، ويقال

ألنتم أَشد رهبةً يف صدوِرِهم ِمن اللّه ذِلك ِبأَنهم ": عن اللّه تعاىل وقد قال اللّه أحسن القائلني يف معناه
 فكان العبد إذا متّ خوفه من اللّه تعاىل، أزال ذلك اخلوف خوف املخلوقني 13: احلشر"قَوم الَ يفْقَهونَ

 ذلك يف قلوب املخلوقات فصارت هي ختافه إن مل خيفها هو، كما إذا كملت مشاهدة عن قلبه، وحول
العبد وقام بشهادته وغيبت تلك املشاهدة وجود الكون مع اللّه عز وجلّ فلم يرها، وقام له القيوم بنصيبه 

وراة ملعون من ثقته مكتوب يف الت: من امللك ملا تفرغ قلبه ملعاينة امللك، وقال سنيد عن حيىي بن أيب كثري
إن قول العبد : لوال فالن هلكت، ولوال كذا ما كان كذا، ويقال: يعين أن يقول: خملوق مثله، وقال سنيد

  .إياكم ولو فإنه يفتح عمل الشيطان: لوال كذا ماكان كذا من الشرك، وقال يف اخلرب

فَلَما نجاهم إلَى الْبر ": اىلسوف جند من جنود إبليس، وقد جاء يف تفسري قوله تع: وقال بعض العلماء
وما يؤِمن أكْثَرهم ِباللّه ":كان املالح فارهاً، ومثله يف قوله تعاىل:  قالوا65: العنكبوت"إذَا هم يشِركُونَ

لوال نباح الكالب وزقاء الديكة ألخذنا السرق، وروينا عن : ، قيل قالوا106 يوسف"إال وهم مشِركُونَ
لو : من اعتز بالعبيد أذلّه اللّه، وقد جاء يف اخلرب: ضي اللّه عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعمر ر

توكّلتم على اللّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاناً، ولزالت بدعائكم 
 وال تدخر واللّه يرزقها انظروا إىل الطري ال تزرع وال حتصد: اجلبال، وقد كان عيسى عليه السالم يقول

ال : يوماً بيوم، فإن قلتم حنن أكرب بطوناً من الطري فانظروا إىل األنعام كيف قيض اللّه هلا هذا اخللق، ويقال
املتوكّلون على اللّه : النملة والفأرة وابن آدم، وقال أبو يعقوب السوسي: يدخر من الدواب إال ثالثة

ره على يد خصوص عباده بال شغل وال تعب، وغريهم مكدودون جتري أرزاقهم بعلم اللّه واختيا
املتوكّل إذا رأى السبب أو ذم أو مدح فهو مدعٍِ ال يصح له التوكّل، وأول : مشغولون، وقال أيضاً

التوكّل ترك االختيار واملتوكّل على صحة قد رفع أذاه عن اخللق، ال يشكو ما به إليهم، وال يذم أحداً 
ترك : ما أدىن التوكّل؟ قال: ى املنع والعطاء من واحد، فقد شغله عما سواه، وقيل لسهلمنهم ألنه ير

ال يعرفه إال من توسط التوكّل وترك االختيار، : فما أعاله؟ قال: األماين، وأوسطه ترك االختيار، قيل
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  .أعطى فذكر كالماً طويالً

املوىل، مث يفترقون يف املشاهدات، فمنهم من العبيد كلّهم يأكلون أرزاقهم من : وقال بعض هذه الطائفة
يأكل رزقه بذلّ، ومنهم من يأكل رزقه بامتهان، ومنهم من يأكل رزقه بانتظار، ومنهم من يأكل رزقه 
بعز ال مهنة وال انتظار وال ذلّة، فأما الذي يأكلون أرزاقهم بذلّ، فالسؤال يشهدون أيد اخللق فيذلّون 

ن، فالصناع يأكل أحدهم رزقه مبهنة وكره، والذين يأكلون أرزاقهم بانتظار، هلم، والذين يأكلون بامتها
فالتجار ينتظر أحدهم نفاق سلعته فهو متعوب القلب معذّب بانتظاره، والذين يأكلون أرزاقهم بعز من 

غري مهنة وال انتظار وال ذل فالصوفية، يشهدون العزيز فيأخذون قسمهم من يده بعزة، فأما الذين 
  .لون من أرباب السالطني فباعوا أرواحهم فتلك قسمة خاسرة وقعوا يف الذلّ الواضحيأك

    

هذا : اخللق عيال اللّه فأحبهم إىل اللّه أنفعهم لعياله فقال: وسئل بعض العلماء عن معىن اخلرب املأثور
اع وزراعة، فمن جتار وجتارة وصن: ألن الناس أربعة أقسام: كيف؟ قال: خمصوص وعيال اللّه خاصته، قيل

ألن اللّه سبحانه : مل يكن منهم فهو من عيال اللّه، فأحب اخللق إىل اللّه أنفعهم هلؤالء، وهذا كما قال
وتعاىل أوجب احلقوق وفرض الزكاة يف األموال هلؤالء ألنه جعل من عياله من ال جتارة له وال صنعة 

 ال جتوز على تاجر وال صانع لقول رسول اللّه فجعل معاشهم على التجار والصناع، أال ترى أن الزكاة
  .ال حتلّ الصدقة لغين وال لقوي مكتسب، فأقام االكتساب مقام الغين: صلى اهللا عليه وسلم

 فكان من تدبر اخلطاب أن 20 احلجر"وجعلْنا لَكُم فيها معاِيش ومن لَستم لَه ِبراِزقني": وقال اللّه تعاىل
قرأت ثالث آيات : ا له برازقني هو من ليس له فيها معيشة يف األرض، وقال عامر بن عبد اللّهمن ليسو

وإنْ يمسسك اللّه ِبضر فَال ": من كتاب اللّه عز وجلّ استعنت ن على ما أنا فيه فاستعنت قوله تعاىل
ِلفَض ادٍر فَال ريخب كِردإنْ يإالَّ هو و لَه ين مل يقدر أحد :  فقلت107: يونس"ِلِهكَاِشفإن أراد أن يضر

 فاشتغلت 152: البقرة"فَاذْكُروين أَذْكُركُم": أن ينفعين، وإن أعطاين مل يقدر أحد أن مينعين، وقوله
لّه ما ، فوال6: هود"وما ِمن دابٍة يف األرِض إالّ علَى اللّه ِرزقُها":بذكره عن ذكر من سواه، وقوله تعاىل

املتوكّل إذا رأى السبب فهو : اهتممت برزقي منذ قرأا فاسترحت، وقد كان سهل بن عبد اللّه يقول
ليس مع اإلميان أسباب، إمنا األسباب يف اإلسالم؛ معناه ليس يف حقيقة اإلميان رؤية : مدع، وقال

  .سالماألسباب والسكون إليها، إمنا رؤيتها والطمع يف اخللق يوجد يف مقام اإل

ال يصلح إال ن كما ال يصلح اجلسد إال باليدين : لإلميان أربعة أركان: ومن ذلك ما قال لقمان البنه
التوكّل على اللّه، والتسليم لقضائه، والتفويض إىل اللّه، والرضا بقدر اللّه، فحال املتوكّل : والرجلني

 ع، عاكف سكون القلب عن االستشراف إىل العبيد والتطلّع وقطع اهلمعن الفكرة فيما بأيديهم من التطم
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القلب علّي املقلب املدبر، مشغول الفكر بقدرة املصرف املقدر، ال حيمله عدم األسباب على ماحظره 
العلم عليه وذمه، وال مينعه أن يقول احلق وأن يعمل به أو يوايل يف اللّه ويعادي فيه جريان األسباب على 

ياًء منهم أو طمعاً فيهم أو خشيةَ قطع املنافع املعتادة، وال تدخله نوازل أيدي اخللق، فيترك احلق ح
احلاجات وطوارق الفاقات يف االحنطاط يف أهواء الناس وامليل إىل الباطل أو الصمت عن حق لزمه، أو 

ف يوايل يف اللّه عدواً أو يعادي ولياً، لريب بذلك حاله عندهم، أو يشكر بذلك ما أسدوه إليه بالك
عنهم، وال يرب الصنعة اليت قد عرف ا لنظره إىل الصانع، وال يتصنع ملصنوع دخله لعلمه بسبق الصنع 
لدوام مشاهدته، وال يسكن إىل عادة من خلق، وال يثق مبعتاد من خملوق؛ إذ قد أيقن برزقه ونفعه وضره 

ن حد التوكّل دون فضائله من واحد، فهذه املعاين من فرض التوكّل، فإن وجدت يف عبد خرج ا ع
وتدخله يف ضعف اليقني، وقد كان األقوياء إذا دخل عليهم شيء من هذه األهواء املفسدة لتوكّلهم، 

قطعوا تلك االسباب، وحسموا أصوهلا واعتقدوا تركها، وعملوا يف مفارقة األمصار والتغرب عن 
ليهم، ووضعوا عليه دواءه وضده من األوطان وترك اآلالف واإليالف، فأخرجوا ذلك من حيث دخل ع

حيث تطرق إليهم، حىت رمبا فارقوا ظاهر العلم وخالفوا علم أهل الظاهر إىل علوم الباطن وحكم 
مشاهدم وقيامهم حبق أحواهلم، إذ ليس أهل الظاهر حجة عليهم يف شيء إال وهم عليه حجة يف مثله، 

وألن أهل احلق أقرب إىل التوفيق وأوفق إلصابة احلقيقة، ألن اإلميان ظاهر وباطن، والعلم حمكم ومتشابه، 
كل ذلك رعاية لصحة توكّلهم ووفاء حبسن عهدهم وعمالً بأحكام حاهلم لئال تسكن قلوم لغري اللّه، 
وال تقف مهمهم مع سوى اللّه، وال تطمئن نفوسهم إىل غريه، وال يتخذوا سكناً سواه، وال يسكنوا إىل 

عوا لسكوا عن سكون القلب، فيسيء ذلك يقينهم ويوهن إميام الذي هو األصل، أهواء النفوس وينخد
ويستأسر قلوم اليت هي املكان للكشف والشهادة، فيخسروا رأس املال فتفوم حقيقة احلال، فماذا 

  .يرجتون وبأي شيء يقومون؟ وهذا ال يفطن له إال العاقلون وال تشهده العيون

    

هو الفرار من التوكّل يعين ترك السكون إىل : بني يف حقيقة التوكّل ملا سئل عنه فقالوقد قال بعض املقر
املقام من التوكّل؛ أي يتوكّل وال ينظر إىل توكّلهم إنه ألجله يكفى أو يعاىف أو يوقى، فجعل نظره إىل 

يقوم له بشهادة منه توكله علّة يف توكّله يلزمه الفرار منها حىت يدوم نظره إىل الوكيل وحده بال خلل، و
بال ملل، فال يكون بينه وبني الوكيل شيء ينظر إليه، أو يعول عليه، أو يدلّ به، حىت التوكّل أيضاً الذي 

  .هو طريقه

: ، فقال26: النمل"أَمن يِجيب املُضطَّر إذا دعاه": وكذلك قال قبله بعض العارفني يف معىن قوله عز وجلّ

 يدي مواله فريفع إليه يديه باملسألة فال يرى بينه وبني اللّه حسنة يستحق ا شيئاً، املضطّر الذي يقف بني
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هب يل موالي بال شيء فتكون بضاعته عند مواله اإلفالس، ويصري حاله مع كل األعمال : فيقول
هم أهالً اإلفالس، فهذا هو املضطر، فهؤالء القوم من الذين وصفهم اللّه عز وجلّ بالتقوى واملخافة، وجعل

للدعوة والنذارة، وأخرب أم ال يرون بينه وبينهم سبباً يليهم وال شفاعة فقال تعاىل يأمر رسوله بإنذارهم 
: بكالمه فجعلهم وجهة خللقه ومكاناً لكلمه، كما جعل رسوله وجهة هلم ومكاناً لتكليمهم، فقال تعاىل

 " إىل ربِهم لَيس لَهم ِمن دوِنِه وِلي والَ شفيع لَعلَّهم يتقُونَوأَنِذر ِبِه الَّذين يخاْفُونَ أَنْ يحشروا"

وذَِر ":  مث قال تعاىل يف وصف أمثالنا من أهل اللعب واللهو والغرة والسهوة متهدداً لنا متوعدا51ً:االنعام
: ماالتوكل؟ قال:  وقيل لبعض علمائنا70: االنعام"حياة الدنياالَّذين اتخذُوا دينهم لَِعباً ولَهواً وغَرتهم الْ

التربي من احلول والقوة؛ واحلول أشد من القوة، يعين باحلول احلركة، والقوة الثبات على احلركة، وهو 
يف تثبيته أول الفعل، يعين ذا ال ينظر إىل حركتك مع احملرك إذ هو األول وال إىل ثباتك أيضاً بعد احلركة 

إذ هو املثبت اآلخر فتكون األولية واآلخرية حقيقة شهادتك له به أنه األول اآلخر بعني اليقني؛ أي 
التوكّل ترك التدبري، وأصل كل تدبري من الرغبة، وأصل : فعندها صح توكّلك بشهادة الوكيل، وقال مرة

شرك يعين أنك شاركت الربوبية يف كل رغبة من طول األمل، وطول األمل من حب البقاء؛ وهذا هو ال
اللّه سبحانه خلق اخللق ومل حيجبهم عن نفسه، وإمنا جعل حجام تدبريهم، وقد : وصف البقاء، وقال

كثر قوله رمحه اللّه يف ترك التدبري، وينبغي أن يعرف مامعناه، ليس يعين بترك التدبري ترك التصرف فيما 
من طعن على التكسب فقد طعن على السنة، ومن طعن يف : قولوجه العبد فيه وأبيح له، كيف وهو ي

ملَ كان كذا؟ إذا وقع : ترك التكسب فقد طعن على التوحيد، إمنا يعين بترك التدبري ترك األماين، وقوله
ِوِلم ال يكون كذا؟ أو لو كان كذا فيما اليقع، ألن ذلك اعتراض وجهل بسبق العلم، وذهاب عن نفاذ 

ة احلكمة، وغفلة عن رؤية املشيئة وجريان احلكم ا، ويعين ترك التدبري فيما بقي وما يأيت القدرة وشهاد
بعد أي ال تشتغل بالفكر فيه بعقلك وعلمك فيقطعك عن حالك يف الوقت الذي هو ألزم لك وأوجب 

  .عليك حىت قطعك فيما يأيت من األحكام

    

والنقصان، أو نقلها من وقت إىل غريه أو من عبد أي والتصريف يف ترك التدبري والتقدير هلا بالزيادة 
آخر، بالتقدمي والتأخري، تكون يف ذلك كما كنت فيما قد مضى، أال ترى أن اإلنسان ال يدبر ما قد 

فينبغي أن يكون فيما يستقبل تاركاً للتدبري له، تاركاً لألماين فيه مبعاين ما ذكرناه، كتركه : مضى؟ قال
توي عنده احلاالن، ألن اللّه أحكم احلاكمني، وألن العبد مسلّم لألحكام واألفعال، إياه فيما مضى، فيس

راٍض عن مواله يف األقدار، مع جهله بعواقب املآل، وترك التدبري ذه املعاين هو اليقني، واليقني هو 
يا :  به، وكان يقولمكان املعرفة، إذ جعل اللّه تعاىل قلب املوقن مكاناً ميكن فيه على قدر املكان ما يليق
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مسكني كان ومل تكن ويكون وال تكون، فلما كنت اليوم قلت أنا وأنا كن فيما أنت اآلن كما مل تكن، 
الزهد إمنا هو ترك التدبري، فهذا يعين به ترك األسباب اليت : فإنه هو اليوم كما كان، وكان يقول أيضاً

 يكون مسبباً متيقناً لألسباب وهو ترك تدبريها، توجب التدبري، وإخراج السبب الذي جيب تدبريه ال أنه
ألن التدبري يف هذا املوضع إمنا هو التمييز والقيام باألحكام ووضع األشياء مواضعها، فكيف ال يكون 

اترك األشياء : العبد كذلك مع وجود األشياء وهو عاقل مميز متعبد بالعلم مطالب باألحكام؟ وإمنا يقول
ألسباب املميزة حىت يسقط عنك التدبري والتقدير، فيكون بتركها تاركاً للتدبري بسقوط املدبرة وازهد يف ا

أحكامها عنك، واستراحتك من القيام ا، والنظر فيها؛ فهذا هو تفصيل مجلة قوله يف ترك التدبري، وهذا 
ا عويف، ولكن قد هو حال املتوكّلني، واملتوكّل ال يهتم مبا قد كفي كما ال يهتم الصحيح بالدواء إذ

  .حيتمي قبل الرتال كما حيتمي املعاىف قبل ورود العلل

    

وكَأَين ِمن دابٍة ال تحِملُ ِرزقَها " 6: هود"وما ِمن دابٍة ِفي اَألرِض إالَّ علَى اللّه ِرزقُِها": قال اللّه سبحانه
اكُمِإيا وقُهزري ة فما فوقها،  فامل60: العنكبوت"اللّهتوكل قد علم بيقينه، إذ كل ما يناله من العطاء من ذر

أن ذلك رزقه من خالقه، وأن رزقه هو له وأن ما له واصل إليه الحمالة على أي حال كان، وإن ما له ال 
يكون لغريه أبداً، وكذلك ما لغريه من القسم والعطاء ال يكون هلذا أبداً، فقد نظر إىل قسمه ونصيبه من 

مواله بعني يقينه الذي به توالّه من إحدى ثالث مشاهدات، وإن دنت مشاهدته نظر إىل قسمه من 
العطاء يف الصحيفة اليت كتبت له عند تصوير خلقه، فكتب فيها رزقه وأجله وأثره، وشقي أو سعيد، 

له شقياً إن كان فكما اليقدر أحد من اخللق أن جيعله سعيداً إن كان قسمه شقياً، فال يقدر أحد أن جيع
قسمه سعيداً، كذلك ال يقدر أحد أن مينعه ما أعطاه مواله من القسم، فيجعله حمروماً، وال يعطيه ما منعه 
من احلكم فيجعله مرزوقاً، ألن ذلك قد كتب كتباً واحداً وجعل جمعالً سواء، فإن ارتفعت مشاهدته نظر 

 الكتاب الذي استنسخ منه هذه الصحيفة، فكان يقينه إىل هذا يف اللوح احملفوظ مفروغاً له منه، وهو أم
يكتب رزقه يف اللوح، وأنه ال يزاد فيه حبول وال حيلة وال ينقص منه لعجز وال سكينة، كيقينه مبا كتب 
فيه من أنه من أهل اجلنة فهو داخلها الحمالة، وإن عمل أي عمل بعد أن يكون قد كتب امسه يف اللوح 

 "ولَقَد كَتبنا ِفي الزبوِر ِمن بعِد الذِّكِْر أَنَّ اَألرض يرِْثُها ِعبادي الصاِلحونَ": ه تعاىلوجعل له فيها أثر كقول

 فقد كتبت اآلثار واألرزاق من كل شيء كتباً واحداً يف ثالث مواضع، توكيداً للعلم 105:األنبياء
هو اللوح احملفوظ مث يف الزبر األوىل وهي وتسكيناً للقلب يف القسم، كتب ذلك يف الذّكر األول و

الصحف، مث أنزل ذلك يف كتابنا هذا الذي به عرفنا ما سلف من ذلك، وإن علت مشاهدة كل عبد عن 
مقامه ومن معبوده ومن مكانه يف دنوه وعلوه يشهد هذا الذي ذكرناه معلوماً يف علم اللّه تعاىل قبل خلق 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  426  

م اللّه سبحانه وتعاىل وما سبق له منه، وهلذا جاء يف األثر أن الزهد يف اللوح، فسكن قلبه واطمأن إىل عل
الدنيا أن تكون مبا يف يد اللّه أوثق منك مبا يف يدك، وأن يكون ثواب املصيبة أرغب منك فيها لو أا 

بقيت لك، أي فيقلّ حرصك لنفاذ شهادتك ويذهب يف اخللق طمعك؛ فهذا هو الرضا والزهد، فقد مجع 
كّل املقامني معاً، فما يف يد اللّه سبحانه وتعاىل هو رزقك الواصل إليك، ال شك فيه على أي حال، التو

ماأكلت : وهو الذي لك عند اللّه، وهو معلوم علم اللّه تعاىل الذي ال ينقلب، وذلك أحد ثالثة أشياء
  .خرةفأفنيت أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، فهذا هو الذي لك يف الدنيا واآل

إمنا لك : يقول ابن آدم مايل تعجب من جهل ابن آدم وغفلته، مث قال: ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
ما أكلت فأفنيت، أو لبست : من مالك، فذكر هذه الثالث واشترط مع كل واحدة آخر غايتها فقال

وما سوى ذلك فهو : فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، فاشترط اإلفناء واإلبالء واإلمضاء، مث قال بعد ذلك
مال الوارث، فهذه الثالث على هذه األوصاف هي رزق العبد، وهي اليت يف يد اللّه عز وجلّ له، الواصلة 

إليه، فأما ما جعله يف يد العبد فقد ال اليكون له، وإمنا هو مستودع إياه ومستخلف فيه، وإن متلّكه 
 الذي فرغ له منه ملا سبق له به، فإن متلّك سوى هذا وحازه مخسني سنة وإمنا للعبد ما فرغ منه العبد وهو

وادعاه ألجل أنه يف خزانته، أو قبض يده فذلك جلهله باللّه تعاىل وقلة فقهه عن اللّه سبحانه وغفلته عن 
حكمة اللّه تعاىل يف أرضه، يودعها من يشاء إىل الوقت الذي يشاء، حىت يستقر إىل كيف يشاء، فقد قال 

وخزاِئن ":  وقال سبحانه67: األنعام"ِلكُلِّ نبٍإ مستقَر":  وقال98: األنعام"تقَر ومستودعفَمس":تعاىل
 وهكذا روينا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن الرزق ليطلب العبد كما 7: األنعام"السمواِت واَألرِض

زقاً هو آتيه ال حمالة، فمن قنع به ورضي بورك له وإن لكل عبد ر: يطلبه أجله، وقال صلى اهللا عليه وسلم
  .فيه، ومن مل يقنع به ومل يرض مل يبارك له فيه ومل يسعه

    

لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من املوت ألدركه، ويف وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويقال
اعلم أن اخلالئق لو جهدوا أن ينفعوك مبا إذا سألت فاسأل اللّه، وإذا استعنت فاستعن باللّه، و: البن عباس

مل يكتبه اهللا لك ما قدروا على ذلك، ولو جهدوا أن يضروك بشيء مل يكتبه اللّه سبحانه لك مل يقدروا 
على ذلك، طويت الصحف وجفّت األقالم، فمن كانت هذه مشاهدته يف القسم املعلوم سقط عنه مجلة 

 واستراح اخللق، ومن أذاه، وشغل عنهم خبدمة مواله، وكان قد من اهلموم واستراح من النظر إىل اخللق
فهم شيئاً من اخلطاب، وممن أقبل على اللّه الكرمي بصاحل ما دعاه إليه واستجاب، كما روي أن رجالً لزم 

ياهذا هاجرت : باب عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه كل غداة فشهد عمر منه جميئه ألجل الطلب فقال له
و إىل اللّه، إذهب فتعلّم القرآن، فإنه سيغنيك عن باب عمر، فذهب الرجل فغاب زماناً حىت إىل عمر، أ
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افتقده عمر، فسأل عنه فدلّ عليه فأتاه، فإذا هو قد اعتزل الناس وأقبل على العبادة فقال له عمر رضي 
ت القرآن فأغناين إين قد قرأ: إين قد افتقدتك حىت اشتقت إليك، فما الذي شغلك عنا؟ فقال: اللّه عنه

وجدت فيه ويف السماء : رمحك اللّه فما الذي وجدت فيه؟ فقال: عن عمر وعن آل عمر، فقال له عمر
رزقي يف السماء وأنا أطلبه يف األرض، فبكى عمر، وكانت موعظة له منه، : رزقكم وما توعدون فقلت

  .فكان عمر بعد ذلك يشابه يف األحايني فيجلس إليه ويستمع منه

إين قد عزمت على سفر إىل الشام وليس عندي زاد فما ترى؟ :  رجل إىل بشر بن احلارث فقالوجاء
ياهذا أخرج فيما قصدت له، فإن مل يعطك ما ليس لك مل مينعك ما لك، وشكا رجل إىل فضيل : فقال

:  عز وجلّالتوكّل هو الرضا، ويف تفسري قوله: حاله فقال ياهذا مدبر غري اللّه تريد؟ وكان احلسن يقول

خلق األرزاق قبل األجسام بألفي عام فاملتوكّل ال يطالب مواله :  قال10: فصلت"وقَدر فيها أَقْواتها"
برزق غد كما ال يطالبه مواله بعمل غد، فأما املتوكّل يف املضمون من الرزق املعلوم من القسم فهو 

ه إذا كان اللّه تعاىل قد أقسم بنفسه أن توكّل العموم يستحي اخلصوص من ذكره، ويتكرمون عن نشر
الرزق يف السماء حق، كما أقسم بنفسه أن كالمه حق، فجمع بينهما يف احلقيقة بالقسم بالذات دون 
سائر األفعال لتسكن بذلك نفوس اخلليقة عن النظر إىل األدوات، لريتفع الشك فيهما وحيصل اليقني 

:  كما قال تعاىل23: الذاريات"السماء واَألرِض إنه لَحق فَورب ": حبقيقتهما، فقال سبحانه

"قلَح هي إنبرقُلْ إي و وه قأَح كِبئُوننتسيوليس يف القرآن قسم بالذات فيما سربناه إال 53: يونس"و 
نونَ حتى يحكِّموك ِفيما فَالَ وربك ال يؤِم"القسم الذي يف سورة النساء على تسليم األحكام : مخسة

مهنيب رجاآلية، ويف سورة التغابن على بعث الكافرين وأبنائهم 65: النساء"ش " وا أَن لَنكَفَر الَّذين معز
ثُنعبي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعاِئلٌ" ويف سورة املعارج من 7: التغابن"ِيبأَلَ سل اخللق  يف تبدي1: املعارج"س

 41: املعارج"ِبمسبوِقني":  إىل قوله40: املعارج"فَالَ أُقِسم ِبرب املَشاِرِق والْمغاِرِب"خلقاًِ خرياً منهم 

وهذان القسمان املتقدمان وسائر األقسام باألفعال، وألن العبد قد وكل برزقه من يقوم له به من اخللق، 
 كسب غريه ويده، ولكن شغل اخلصوص بأعمال اآلخرة، وما فإن مل يرزق من كسبه وعن يده رزق من

يفوم من القربات إىل اللّه عز وجلّ، وباخلدمة للموىل الذي وكلّ إليهم، فإن مل يقوموا به مل يقم به 
، 93: النجم"وأَنْ لَيس لِإلنساِن إالَ ما سعى": غريهم هلم، ومل ينب غريه من الدنيا منابه، لقوله تعاىل

 "واآلِخرةُ خير وأَبقَى":  ولقوله تعاىل9-8: الغاشية"ِلسعيها راِضيةٌ" " وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ": قوله تعاىلو

 من كَانَ يريد حرثَ اآلِخرِة ":  ولقوله تعاىل76: االنفال" واللّه يريد اآلِخرةَ": ، وقوله تعاىل71:األعلى
ريف ح لَه ِزدومل يقل هذا يف أرزاق الدنيا، ومعىن الزيادة أن ال حياسبه على مايعطيه من 2،: الشورى"ِثِهن ،

  .الدنيا إذ ال زيادة يف القسم
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إن اللّه تعاىل يعطي الدنيا على نية اآلخرة وال يعطي اآلخرة على نية الدنيا، وهذا لعلو اآلخرة : وقد قيل
إال أن حرث الدنيا املال، وحرث اآلخرة العمل الصاحل، :  عنه يقولودناءة الدنيا، وكان علي رضي اللّه

إن الزيادة يف اآلخرة رفعة الدرجات ملن كانت نيته وقصده وهلا يعمل، فشغل اخلصوص مبا : وقد قيل
وكلّ إليهم ومبا ال يعمله غريهم هلم عما تكفّل به هلم، فأقيم غريهم فيه مقامهم وناب أيضاً عنه مثله من 

إين خلقت حممداً ألجلي، وخلق آدم ألجل حممد، : اب دنياهم، كما روي يف أخبار داود عليه السالمأسب
وخلقت ما خلقت ألجل آدم، فمن اشتغل منهم مبا خلقته ألجله حجبته عين، ومن اشتغل منهم يب سقت 

كان أمر بذلك إليه ماخلقته ألجله، وتوكّل اخلصوص أيضاً يف الصرب على األذى من القول والفعل، إذ 
 مع قول الرسل عليهم 1-9: املزمل"واصِبر على ما يقُولُونَ" "فَاتخذَه وكيالًِ ": الرسول يف قوله تعاىل

ولنصربنّ على ما آذيتمونا وعلى اللّه فليتوكّل املتوكّلون، وكذلك أمر نبيه عليه السالم ملا قال : السالم
ودع أذاهم وتوكّل ":  فأمره باتباعهم وقال90: األنعام"للّه فَِبهداهم اقْتِدهأُولِئك الَّذين هدى ا": تعاىل

  .35 االحقاف" فَاصِبر كَما صبر أُولُو الْعزِم ِمن الرسِل والَ تستعِجل لَهم":  إىل قوله"على اللّه

 املدح والذم من اخللق فيسقطان، ال يثبت ألحد مقام يف التوكّل حىت يستوي عنده: وقال بعض العارفني
وحىت يؤذى فيصرب على األذى، يستخرج بذلك منه رفع السكون إىل اخللق، والنظر إىل علم اخلالق الذي 

سبق، مث التوكّل يف الصرب على حسن املعاملة، وترك الطلب للمعارضة حياء من اللّه وإجالالً له وختوفاً 
الذَّين صبروا " " ِنعم أَجر الْعاِملني": راً وباطناً، فالظاهر قوله تعاىلمنه وحباًِ له، فقد وصفهم بذلك ظاه

، فلما علموا صربوا على علمهم، مث توكّلوا عليه يف مجيع 59-58: العنكبوت"وعلى ربِهم يتوكَّلُونَ 
ه ال نريد منكم جزاًء ذلك، فأنعم أجرهم وأجزل ذخرهم، والباطن فيما أخرب عنهم إمنا نطعمكم لوجه اللّ

منكم، وجه حسن غريب، وهو باطن اآلية قد يكون : وال شكوراً فقطعهم اخلوف عن الطلب، ففي قوله
 "ولَو نشاُء لَجعلْنا ِمنكُم مالِئكَةً ِفي اَألرِض يخلُفُونَ": مبعىن ال نريد بدالً منكم، كقوله تعاىل

كم مالئكة، ولكن املعىن بدالً، هذا أحد الوجهني يف اآلية وهو  ليس أنه جعل من البشر ومن60:الزخرف
أعالمها، والوجه الظاهر أن يكون الكاف وامليم أمساء املطعمني أي ال نريد من عندكم جزاء أي مكافأة 

إنا خناف من : وال شكوراً أي حسن ثناء، فلما مل يطلبوا العوض من أجلهم وال املكافأة من عندهم وقالوا
ِإنَّ هذَا " "وسقَاْهم ربهم شراْباً طَهوراً":  جزاهم أفضل اجلزء، وأحسن هلم غاية العطاء فقال تعاىلربنا،

، إذ مل يطلبوا جزاًء وال شكوراً جعل جزاءهم 22-21: الدهر"كَانَ لَكُم جزاًء وكَانَ سعيكُم مشكُوراً
 التوكّل عليه يف تسليم احلكم والرضا به، ومنه قول شراباً طهوراً، وجعل سعيهم لديه مشكوراً، مث

إن احلكم إال للِّه،عليه توكّلت، ألن : يعقوب عليه السالم حني سلم احلكم توكالً على الوكيل احلاكم
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العبد إذا كان مريد املراد نفسه من األشياء قد ال يوجد يف كل شيء إرادته، مث هو على يقني من إرادة 
أن كل شيء مراد لوكيله فينبغي أن يريد ما يريد مواله إذا مل يتفق له مايريد بل ينبغي مواله لكلّ شيء، و

أن يكون مراد مواله أحب إليه وأبر عنده ألن ما أراده مواله مما العقوبة على العبد فيه، وال مسخطة 
 هو واختياره، إذ للّه عاقبة ملواله فإنه حمبوب للّه خمتار له، فلتكن حمبة اللّه عز وجلّ مقدمة لديه على حمبته

:  القصص"والْعاِقبةُ ِللْمتقني": األمور وقد شرف املتقني ونزههم عن أمور العاجلة الدنية بقوله عز وجلّ

، وكما روي يف أخبار موسى عليه السالم إذا مل يكن ما تريد فرد ما يكون، فإن أبيت إال ما تريد 83
  . ما أريدأتعبتك فيما تريد وال يكون إال

    

وددت أن أهل البصرة يف عيايل وأن حبة بدينار، وهذا من اية التوكّل، وليس ذلك : وروي عن احلسن
إال يف تسليم األحكام والرضا ا كيف جرت م، ألن هذا كالم قد جاوز املعقول، وقد كان وهيب بن 

هتممت برزقي لظننت أين مشرك، لو كانت السماء حناساً، واألرض رصاصاً، مث ا: الورد املكي يقول
الصائم إذا اهتم : من اهتم برزق غد وعنده اليوم قوت غد فهي خطيئة تكتب عليه، وقال سفيان: ويقال

إن ذلك ينقص من صومه، وقال أعرف يف : يف أول النهار بعشائه كتب عليه خطيئة، وكان سهل يقول
ة بكرة وعشية يرون منازهلم من اجلنان وعليهم البصرة مقربة عظيمة يغدو على موتاهم برزقهم من اجلن

كانوا إذا تغدوا قالوا : وِلم؟ قال: من الغموم والكروب ما لو قسم على أهل البصرة ملاتوا أمجعني، قيل
مل يكن هلم من التوكّل نصيب، : بأي شيء نتعشى؟ وإذا تعشوا قالوا بأي شيء نتغدى؟ وقال مرة أخرى

وكّل وفوقها ما ال يصلح رمسه يف كتاب من مكاشفات الصديقني وهذه املقامات من فضائل الت
ومشاهدات العارفني، منها أنه أعطاهم كن بإطالعه إياهم على االسم فزهدوا يف كون كن ألجل كان، 

توكالً عليه وحياًء منه أن يعارضوه يف قدرته، ويرغبوا عن تقديره، أو يضاهوه يف تكوينه، ألن تدبريه 
ن، وهم بالعواقب أعلم، وأخربوهم له أشد إجالالً وإعظاماً مما نقدر حنن ونعلم، فأما عندهم أحكم وأيق

التوكّل عليه يف القوت فإنه عندهم فرض التوكّل يستحيون من ذكره مع الوكيل، وكذلك التوكّل عليه 
ى اهللا عليه يف تسليم األقدار حلوها ومرها خريها وشرها من اللّه حكمة وعدالً، كما قال رسول اللّه صل

تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك وأن : كل شيء بقضاء وقدر حىت العجز والكيس، وكما قال: وسلم
، فالعلم 53: القمر"وكُلُّ صغٍري وكَبري مستطَر":ما أصابك مل يكن ليخطئك، وكذلك قال اللّه عز وجلّ

دها، وأن ال يضطرب بالرأي واملعقول، وال ذه األشياء، وطمأنينة القلب ا، و سكينة العقل عند ورو
ينازع بالتشبيه والتمثيل، فإن هذا عندهم من فرائض اإلميان، ال يصح إميان عبد حىت يسلم ذلك كله، 

القدر نظام التوحيد فمن وِحد اللّه وكذّب بالقدر : وليس هذا من التوكّل يف شيء، ومنه قول ابن عباس
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ه، فجعل اإليبمان باألقدار كلّها أا من اهللا مشيئة وحكماً مبرتلة اخليط كان تكذيبه بالقدر نقصاً لتوحيد
كذلك إذا : إذا انقطع اخليط سقط احلب، قال: الذي ينتظم عليه احلب، وأن التوحيد منتظم فيه، يقول

ر كذب بالقدر ذهب اإلميان، فالتوكلّ فرض وفضل، ففرضه منوط باإلميان وهو تسليم األقدار كلّها للقاد
واعتقاد أن مجيعها قضاؤه وقدره، أمل تر إىل ربك كيف أقسم بنفسه يف نفي اإلميان عمن مل حيكّم 

 فَال وربك الَ يؤِمنونَ حىت يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ":الرسول فيما اختلف عليه من حاله فقال تعاىل
جاً ِممرح فُِسِهموا يف أَنِجدسلْيماًال يوا تِسلِّميو تيل والقاضي 65: النساء"ا قَضفكيف باحلاكم األو ،

األجلّ؟ فأما فضل التوكّل فإنه يكون عن مشاهدة الوكيل فإنه يف مقام املعرفة ينظر عني اليقني، كما قال 
ز بعز فكأنه فكيدوين مجيعاً مث ال تنظرون، فظهرت منه قوة عظيمة بقوي، وأخرب عن عزي: العبد الصاحل

إين توكّلت على اللّه ريب وربكم، فكأنه سئل عن تفسري : وملَ ذاك وأنت بشر مثلنا ضعيف؟ فقال: قيل
ما من دابة إال هو آخذ : توكّله كيف سببه فأخرب مبشاهدة يد الوكيل آخذة بنواصي دواب األرض، فقال

خذاً بنواصي العباد يف اخلري والشر بناصيتها مث أخرب عن عدله يف ذلك وقيام حكمته، وإنه وإن كان آ
إن ريب على صراط مستقيم، وقال تعاىل يف فرض : والنفع والضر، فإن ذلك مستقيم يف عدله، فقال

 إنْ كُنتم آمنتم باللّه فَعلَيِه ":، وقال تعاىل يف مثله23: املائدة" وعلَى اللّه فَتوكَّلُوا إنْ كُنتم مؤِمنين":التوكل
ِلمنيسم متكَْلُوا إنْ كُنوكِّلُونَ":، وقال تعاىل يف فضله84: يونس"توتكَِّل الْموتلَى اللّه فَلْيعو" 

  .159: آل عمران"إنَّ اللّه يحب الْمتوكلِّني": ، وقال تعاىل12:إبراهيم

  : ت الحكم والقدرةذكر إثبات األسباب واألواسط لمعاني الحكمة ونفي أنها تحكم وتجعل لثبو

    

اعلم أن اللّه عز وجلّ ذو قدرة وحكمة، فأظهر أشياء عن وصف القدرة، وأجرى أشياء عن معاين 
احلكمة، فال يسقط املتوكّل ما أثبت من حكمته ألجل ما شهد هو من قدرته من قبل أن اللّه تعاىل 

فعة ضارة، فيشرك يف توحيده من قبل حكيم، فاحلكمة صفته، وال يثبت املتوكّل األشياء حاكمة جاعلة نا
أن اللّه قادر والقدرة صفته، وأنه حاكم جاعل ضار نافع، ال شريك له يف أمسائه، وال ظهري له يف 

 "والَ يشِرك يف حكِْمِه أَحداً": وقوله40: يوسف"إن احلكم إال للّه": أحكامه، كما قال عز وجلّ

 الظهري املعني 22: سبأ"م فيِهما ِمن ِشرٍك وما لَه منهم من ظَهٍريوما لَه":، وكما قال تعاىل26:الكهف
على الشيء، فاملتوكل مع مشاهدته قدرة اللّه على األشياء وأنه منفرد بالتقدير والتدبري قائم بامللك 

واململوك هو أيضاً عامل بوجوه احلكمة يف التصريف والتقليب بإظهار األسباب األواسط إلظهار 
شخاص واألشباح إليقاع األحكام على احملكوم وعود الثواب والعقاب على املرسوم، من حيث كان األ
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املتوكل قائماً بأحكام الشريعة ملتزماً ملطالبات العلم مع تسليمه احلكم األول للّه، واعترافه أن كالً بقدر 
للّه تعاىل يف مجيع ما أظهر أخفى ال يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن ا: اللّه إذ مسع اللّه تعاىل يقول

قدرته يف حكمه فظهرت حكمته يف األشياء لعود األحكام على املظهرين هلا، وبطنت قدرته يف األشياء 
  .لرجوع األمر كله إليه وإلتقان الصنعة الظاهرة لصنع الباطن

نعه الباطن أتقن صنعه الظاهر، ، أي ص88: النمل" صنع اللّه الَّذي أَتقَن كُلَّ شيء":فلذلك قال عز وجلّ
، من الظاهر والباطن فاعبده وتوكّل عليه يف مجيع 123:  هود" وإلَيِه يرجع اَألمر كُلُّه": مث قال تعاىل

ذلك، فللعارف املتوكّل من الصنع الباطن شهادة هو قائم ا، وله يف احلكمة الظاهرة علم شرع وتسليم 
 هو شهادة التوحيد يف عبادة التفضيل، وهو مقام العلماء الربانيني، وكل اسم ورسم هو عامل به، وهذا

مؤمن باللّه متوكّل على اللَّه، ولكن توكّل كل عبد على قدر يقينه، فتوكّل اخلصوص ما قدمناه من ذكر 
ه تعاىل املشاهدة ومعاين الرضا، وتوكّل العموم ما عقبناه من اإلميان باألقدار خريها وشرها، وقد أخرب اللّ

أنه هو الرزاق، كما هو اخلالق، كما هو احمليي املميت، فقرن بني هذه األربع يف قرن واحد مع ترتيب 
  .احلكمة والقدرة، فكيف خيتلف حكمها أو يتبعض وصفها لظهور األسباب ووجود األواسط

    

،، فكما ليس يف 4: الروم"م ثُم يحييكُماللّه الَّذي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يميتكُ":فقال سبحانه وتعاىل
: الثالث األخر جاعل ومظهر إال الواحد، فكذا ليس يف الرابعة من الرزق إال هو، أال ترى أنك ال تقول

خلقين أيب وإن كان هو سبب خلقك؟ وال تقول أحياين وأماتين فالن وإن كان أواسط يف اإلحياء 
أَأَنتم تخلُقُونه " " أَفرأَيتم ما تمنونَ":حه فترك؟ ولذلك قال اللّه تعاىلوالقتل، ألن هذا شرك ظاهر اشتهر قب

أأَنتم تزرعونه أم نحن " " أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ":، وكذلك قال تعاىل59-58: الواقعة"أَم نحن اخلَاِلقُونَ
ء واحلرث إلينا، ألا أعمال وحنن عبيد عمال، وألا صفاتنا ، فأضاف اإلمنا64-63: الواقعة"الزاِرعونَ

وأحكامها عائدة علينا، وأضاف اخللق والزرع إليه ألا آيات عن قدرته، وحكمته واللَّه هو القادر 
احلكيم، وكذلك كل ما ذكر يف الكتاب من األعمال واالكتساب أضيف إىل اجلوارح اترحة، ونسب 

ة، وما كان من القدرة واإلرادة وصف نفسه به، ألنه املريد األول والقادر األعلى، إىل األدوات املكتسب
فافهم عن اللّه خطابه كيال يزيغ قلبك فيما تشابه، مث قد يقول العبد أعطاين ومنعين فالن ألن هذا شرك 

هم خفي، وألن األسباب تظهر على أىديهم، وجتري بأواسطهم، فحجبوا ا عن املسبب واستتر عن
املعطي املانع، فقبح هذا أيضاً عند املوقنني كقبح ذاك، ألن اللّه تعاىل نفى الرزق عن سواه كما نفى 

: ، ومل يرد اللفظ على اللفظ وإن حسن فيقول3: فاطر"هلْ ِمن خِالٍق غَير اللّه يرزقُكُم":اخللق، فقال تعاىل

منا اقتران الرزق باخللقة، وأما مسببان عن القدرة، خيلقكم ألنه أراد سبحانه أن يفيدنا فضل بيان ويعل
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فاملتوكّل قد أيقن أنه مل يكن على اللّه أن خيلقه، فلما خلقه كان عليه أن يرزقه، وهكذا روي عن اللّه 
ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت : أأخلق خلقاً وال أرزقه؟ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: تعاىل

جدي يف كذا وجدي يف كذا، يعنون صنوف :  اجلد منك اجلد، ردا عليهم حني قالواوال ينفع ذا
األسباب، فنفى ذلك بقوله هذا يف صالته وأمسعهم إياه خشية دخول الشرك عليهم،أي جد العبد ال ينفعه 

  .28:جم الن" إنَّ الظَّن الَ يغِني ِمن الْحق شيئاً": منك شيئاً فهذا كما قال اللّه تعاىل

من جد يف الطلب وحرص وجد منك املنع مل ينفعه جده يف طلبه : قال بعض العلماء يف معىن ذلك
: ، قال39: الرعد"ويمحوا اللّه ما يشاء ويثِْبت": وحرصه شيئاً، وقال أيضاً يف معىن قول اللّه عز وجلّ

دة من قلوب الغافلني ويثبت األسباب يف ميحو األسباب من قلوب العارفني ويثبت القدرة وميحو املشاه
خلق اللّه النفس متحركة مث أمرها بالسكون، وهذا هو االبتالء، فإن تداركها : صدورهم، وقال هذا أيضاً

بالعصمة سكنت وهذا خصوص، وإن تركها حتركت بطبعها وجبلتها وهذا هو اخلذالن، ويف وصية 
ن شاء أعطاك وإن شاء منعك، فإن حيلتك لن تزيديك ولن يا بين اردد رغبتك إىل اللّه إ: لقمان البنه

تنقصك من قسمة اللّه اليت قسم لك، واعترب رزقك خبلقك، فإن استطعت أن تزيد يف خلقك حبيلتك 
فإنك إذاً تزيد يف رزقك، وإالفاعلم أن اللّه هو الذي عدل اخللق وقسم الرزق، فلن تستطيع أن تزيد يف 

ل اجللد البطوش وال يزداد إال فقراً، ومنهم املعيي الواهن املهني وال يزداد ماله أحد منها، فإن منهم احملتا
إال كثرة، ولو كان من احليلة لسبق القوي الضعيف إىل كل شيء، ولكن اللّه خيلق ويرزق وال ميلك 

قل ما بايل أرى العا: العباد من ذلك شيئاً، وهكذا حكى أن بعض األكاسرة سأل حكيماً يف زمانه فقال
أراد الصانع أن يدل على نفسه، ولو كان كل عاقل مرزوقاً، وكل أمحق : حمروماً واألمحق مرزوقاً؟ فقال

حمروماً، لوقع يف العقول، إن العاقل يرزق نفسه واألمحق حرم نفسه فلما رأوا األمر خبالف هذا علموا أن 
  .الصانع هو الرازق

    

نة، ويف منعه فتنة، إن أعطيه عبد مدح غري الذي أعطاه، وإن وروينا عن ابن مسعود يف إعطاء هذا املال فت
منعه عبد ذم غري الذي منعه، وقد روينا معناه يف حديث مطرف عن بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه 

أال إن يف إعطاء هذا املال فتنة،، ويف منعه فتنة، يغدو الرجل إىل ابن عمه فيسأله : وسلم أنه خطب فقال
 كتبها اللّه له فال ميلك منعه فيعطيه ما كتب له فيظل يشكره ويثين عليه ا خرياً، مث يعود احلاجة اليت قد

إليه العام املقبل فيسأله احلاجة اليت مل يكتبها اللّه له فال ميلك أن يعطيه كما مل يعطه يف العام األول أن 
ه ا شرا، إال أن يف إعطاء هذا املال فتنة مينعه فيمنعه ما مل يكتب له، فريجع فيحتقبها عليه ذنباً، ويثين علي

ويف منعه فتنة، واللفظ للخرب ومل آل يعين بالفتنة االختبار وصدق صلى اهللا عليه وسلم خيترب بذلك 
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املوقنون للخري والغافلون لينظر كيف يعملون، فأما أهل اليقني فيعتربون باألسباب ويعجبون من التسبب 
 لشهودهم املعطي املانع واحداً يف العطاء واملنع، وملعرفتهم جبريان احلكمة فيزدادون بذلك هدى وإمياناً

الشكر له والصرب عليه، وأما الغافلون فيضطربون لذلك ويثبتون : فيما جادت به الشريعة ثبت هلم مقامان
ملال بنظرهم إىل األسباب واأليدي، فيمدحون املعطني ويذمون املانعني عندهم فينقصون ذلك، فقد صار ا

إن العبد ليهم من الليل باألمر : فتنة للفريقني يكشف إميام ومتتحن للتقوى قلوم، وكذلك جاء يف اخلرب
من أمور الدنيا من التجارة وغريها الذي لو فعله كان فيه هلكته، فينظر اللّه إليه من فوق عرشه فيصرفه 

 من دهاين وما هو إال رمحة رمحه اللّه ا، وعن عنه فيصبح كئيباً حزيناً يتطري جباره وبابن عمه من سبقين
من اإلخالص أن ال حتب أن حيمدك الناس على عبادة اللَّه وأن ال متدحهم على ما : ابن مسعود أنه قال

  .رزقك اللّه

أن من اليقني أن ال حتمد أحداً على ما أعطاك : وقد روينا عن عيسى عليه السالم وعن ابن مسعود وغريه
الصرب نصف اإلميان والشكر نصف اإلميان، واليقني اإلميان : تذمه على ما مل يؤتك اللّه، وقالاللّه وال 

كله، ويف حديث اإلفك الذي رواه معمر بن أبان عن محدان الزهري عن عروة عن عائشة رضي اللّه 
، أمحد اللّه فقام إلّي أبواي فقبالين يف صدورمها فقلت بغري محدكما وال محد صاحبكما: عنها أا قالت

قومي فقبلي رأس رسول اللّه صلى اهللا عليه : تعاىل الذي عززين وبرأين، ويف حديث غريه فقال هلا أبو بكر
دعها يا أبا بكر، فهذه : واللّه ال أفعل وال أمحد إال اللّه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وسلم، فقالت

صان املعرفة، فإذا انطوت يف سر العبد وخلده وكثرت املعاين اليت قدمناها تكون من ضعف اليقني، ونق
من قوله وفعله أذهبت حقيقة اإلميان، كما قال عبد وأن العبد ليخرج من مرتله ومعه إميانه فريجع إىل 

مرتله وليس معه من إميانه شيء يلقى الرجل ال ميلك له ضرا وال نفعاً، فيقول إنك لذيت وذيت، ويلقى 
  .ع إىل مرتله، ولعله مل خيل منه بشيء وقد أسخط اللّه عليهاآلخر كذلك حىت يرج

ألن اإلميان : من تواضع لغين ذهب ثلثا دينه، فقال: وسئل بعض علمائنا عن معىن اخلرب املنقول من التوراة
عقد وفعل وقول، فإذا تواضع للغين ألجل دنياه بالثناء واحلركة إليه، ذهب ثلثا إميانه وبقي الثلث وهو 

 فإن جعلت األواسط يف الرزق أوائل يف اجلعل لثبوا فإن اللّه تعاىل قد أظهرها أسباباً وأثبت نفسه العقد،
، مث رفعه وأظهر نفسه فقال 11: السجدة"قُلْ يتوفّاكُم ملَك الْموِت الَّذي وكَّلَ ِبكُم":فيها فقال تعاىل

، 63:  الواقعة" أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ":، وكذلك قال42: الزمر"ا اللَّه يتوفَّى اَألنفُس حني موِته":تعاىل
، وقال يف 26-25 عبس " ثُم شقَقْنا األرََض شقا " "أَنا صببنا الْماَء صبا":فذكر األواسط مث قال

 "فَنفَخنا فيها ِمن روِحنا ":، مث قال تعاىل يف التوحيد17: مرمي"فَأَرسلْنا إلَيها روحنا":التفصيل

  .18:  القيامة" فَإذَا قَرأْناه فَاتبع قُرآنه":، وكان النافخ جربيل عليه السالم، كما قال تعاىل91:االنبياء
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 "الَتحرك ِبِه ِلسانك ِلتعجلَ ِبِه":فإذا قرأه عليك جربيل فخذه عنه بعد قوله تعاىل: قال أهل التفسري

ألهب لك غالماً ذكياً ألن اللّه تعاىل وهب له أن يهب هلا، فذكر :  وكذلك قال جربيل16: القيامة
: ليهب لك يعين اللّه تعاىل، ومثله قول موسى عليه السالم: نفسه وهو يشهد ربه مث قال يف احلرف اآلخر

، وهو يف 53:  مرمي"حمِتنا أَخاهووهبنا لَه ِمن ر":ال أملك إال نفسي وأخي ألجل أن اللّه تعاىل قال
احلقيقة ال ميلك نفسه وال آخاه إذ ال مالك أصالً إال اللّه عز وجلّ، وهذا على أحد الوجهني إذا كان 

وأخي يف موضع نصب والوجه اآلخر أن يكون قوله وأخي يف موضع رفع فيكون املعىن وأخي أيضاً ال 
، وقال يف مثله من 5:  التوبة"اقْتلُوا الْمشِركني":تفصيل واألمرميلك إال نفسه وكذلك قال سبحانه يف ال

 فَلَم تقْتلُوهم ولِكن اللّه ": مث قال يف التوحيد14: التوبة"قَِاتلُوهم يعذِّبهم اللّه بأَيديكم": ذكر واسطة األمر
ملَهى": ، وقال يف إثبات األسباب ورفع حقائقها71: األنفال"قَتمر اللّه ولَِكن تيمإذ ر تيما رمو" 

 " فَال تعِجبك أَموالُهم والَ أَوالَدهم إنما يريد اللّه ِليعذّبهم ا": ، وقال تعاىل يف ذكر األواسط17:األنفال

 -1: الرمحن"علَّم الْقُرآنَ " "الرحمن":، مث قال تعاىل4: العلق"الَّذي علَّم ِبالْقَلَِم":، وقال يف مثله55:التوبة

إن علينا بيانه، وقال يف تثبيت األمالك وبيعها منه : ، مث قال4:  الرمحن" علَّمه الَبيانَ": وقال تعاىل2
إن اللّه اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم، فجاز ذلك ملا ملكهم ما له : باألعواض كرماً منه وفضالً

، وعند أهل املعرفة أن ال فاعل حقيقة إال اللّه عز وجلّ، 24: النساء"إالَّ ما ملَكَت أميانكم":كقوله تعاىل
ألن حقيقة الفاعل هو الذي ال يستعني بغريه بآلة وال سبب، وعندهم إن فعالً ال يتأتى من فاعلني وإال 

ته هو ثان وحمدث، واألول كان شركا، ألن الفاعل الثاين املظهر الذي فعل بيده وأجرى الفعل بواسط
القدمي هو الفاعل األصلي، كما أن عندهم أن حقيقة املالك هو خالق الشيء، ومن جعل يف يده فهو 

مملك، ألنه مل خيلق مابيده كما اري على يده الفعل مفعول، ألن اللّه تعاىل هو األول القيوم بنفسه ال 
ته للخلقة واحلياة واسطة وهوملك األرحام، يف اخلرب أنه يستعني بغريه، وقد جعل اللّه أيضاً حبكمته وعز

يدخل الرحم فيأخذ النطفة يف يده مث يصورها جسداً فيقول يا رب أذكر أم أنثى؟ أسوي أم معوج؟ 
خيلق امللك مث ينفخ فيها الروح بالشقاوة أو بالسعادة، : فيقول اللّه ما شاء ويصور امللك، ويف لفظ آخر

إنه يتنفس بوصفه، : الذي يقال له الروح هو الذي يوجل األرواح يف األجساد، ويقالإن امللك : ويقال
  .فيكون كلّ نفس من أنفاسه روحاً يلج يف جسم، ولذلك مسي الروح

    

خلَق ":، كما قال اخلالق، وقال تعاىل24: احلشر" الْبارئ الْمصور":وقد قال اللّه تعاىل يف وصف نفسه
الْحو توقد جعل لإلحياء واسطة كما جعل للموت وهو إسرافيل صاحب الصور 2: امللك"ياةالْمو ،
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يوم ينفخ يف الصور، ووصف نفسه بأنه : ينفخ يف النفخة الثانية فيحيا كل ميت مث يرفعه اللّه تعاىل، فقال
أميت أنا : احمليي املميت، ويف بعض األخبار أن ملك املوت وملك احلياة تناظرا، فقال ملك املوت

أنا أحيي كل ميت، فأوحى اللّه إليهما كونا على عملكما وما سخرمتا له من : األحياء، وقال ملك احلياة
أنا الدليل على : الصنع، فأنا املميت وأنا احمليي وال مميت وال حميي سواي، وكذلك أيضاً قيل عن اللّه تعاىل

أن يكون اللّه سبحانه هو األول يف كل نفسي وال دليل علي أدل مين، ومل مينع وجود هذه األواسط 
امللك خلقين وال : شيء، وهو الفاعل لكل شيء، وحده ال شريك له يف شيء، ومل يقل أحد من املسلمني

عزرائيل أماتين وال إسرافيل قد أحياين كذلك، أيضاً ال يصلح أن يقول املوقن املشاهد للتوحيد، فالن 
قين وال فالن قدر علي، وإن جعل واسطة يف ذلك وأجرى على أعطاين أو منعين، كما ال يقول فالن رز

يديه ذلك ألن العطاء هوالرزق واملنع هو القدر، وال كان عندهم شركاء يف أمساء اللّه غريه إذ كان اللّه 
هو املعطي املانع الضار النافع كما هو احمليي املميت، ال شريك له يف ملكه وال ظهري له من عباده يف خلقه 

الشرك يف : ه، وهذا عندهم يقدح يف حقيقة التوحيد للعبد وهو من الشرك اخلفي الذي جاء يف األثرورزق
  .أميت أخفى من دبيب النمل يف الليلة املظلمة

    

 قال مؤمن 106: يوسف"وما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللّه إالّ وهم مشركُون": وقال بعضهم يف معىن قوله تعاىل
اللّه هو املقدر املدبر، ومشرك يف االعتماد على األسباب ورد األفعال إليها، ومن اإلخالص إن : باإلقرار

عند املخلصني بال إله إال اللّه، والمعطي وال مانع إال اللّه وال هادي وال مضلّ إال اللّه، كما ال إله إال 
 كان قد جعل هادين ومضلني اللّه، هذا عندهم يف قرن واحد ومشاهدة واحدة، وهو أول التوحيد، وإن
:  املؤمنون"أَحسن الْخِالقني":ومعطني ومانعني ولكن بعد إذنه ومن بعد مشيئته وحكمه،كما قال تعاىل

14 "اِزقنيالر ريألنه خلقهم وخلق خلقهم ورزقهم ورزق رزقهم، وكذلك هو هداهم 72: املؤمنون"خ ،
هدوا به، وعن إضالله ضلّوا بعد إرادته، كما عن خلقه وهدى م، وأضلهم وأضلّ م، فعن هدايته 

وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين وبقوله : خلقوا، ومن رزقه رزقوا،وكيف وقد فسر ماذكرناه بقوله
، 32:لصافات ا" فَأَغْويناكُم إنا كُنا غَاِوين": ، وقال يف مثله21: إبراهيم"لَو هدانا اللّه لَهديناكُم": تعاىل

ال إله إال اللّه بعد التصديق، أي ليس : فبمشاهدة ما ذكرناه خيرج العبد من الشرك اخلفي وهو حتقيق قوله
وحده الشريك له، أي وحده يف قدرته وتوحيده ال : من تأله، القلوب وتأله إليه إال اللّه، مث يقول معها
ك، أي مجيع ما أظهر، وله احلمد يف مجيع ما له املل: شريك له يف ملكه من خلقه، مث وكد ذلك بقوله

أعطى ومنع، يستحق احلمد كله، فهو ال يستحقه غريه، وهوعلى كل شيء قدير أي من اخللق واألمر، 
فالقدرة كلها له واخللق كله له حيكم يف خلقه بأمره ما شاء كيف شاء، ومثل األواسط مثل اآللة بيد 
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احلذاء حذ النعل : حذت النعل وال السوط ضرب العبد، إمنا يقالالشفرة : الصانع، أال ترى أنه ال يقال
وفالن ضرب عبده بالسوط، وإن كانت هذه األواسط مباشرة لألفعال إال أا آلة بيد صانعها، وكذلك 
اخلليقة يباشرون األسباب يف ظاهر العيان، واللّه من ورائهم حميط، القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا 

: األمري أعطاين كذا وخلع علي كذا؟ وإن مل يناوله بيده وال يصلح أن يقول: مل تر إىل قوهلماملشيئة، أ

خادم األمري أعطاين ألجل أنه جرى على يده، وإن كان باشر العطاء بنفسه، إذ قد علم أن اخلادم ال ميلك 
 يد من وجه إليك بيد من أعطاك األمري؟ أو على: وال يتصرف يف ملك األمري إال أن يسأل اإلنسان

بيد عبده فالن فإما أن : بالعطاء؟ لبغية تكون للسائل يف معرفة أي عبد جاء به، فيجوز أن يقول حينئذ
يبتدئ املعطي من غري أن يسأل إذا أراد أن يظهر العطاء فيقول األمري أعطاين على يد عبده فالن، فإن هذا 

ية إظهار العطاء من امللك املعطي، فال معىن لذكر العبد لغو ال حيتاج إىل ذكر العبدمع ذكر امللك، ألن البغ
: الذي جرى العطاء على يده فافهم، ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم للرجل الذي ناوله التمرة

جلاءك ا رجل إذ ال بغية يف ذكر ذلك، ومن هذا : خذها، لو مل تأا ألتتك، والتمرة ال تأيت، ومل يقل
عرف احلق ألهله، : أتوب إىل اللّه وال أتوب إىل حممد فقال:عليه وسلم للرجل الذي قالقوله صلى اهللا 

وإمنا ذكراللّه تعاىل األسباب ألن األمساء متعلقة ا واألحكام عائدة على األمساء بالثواب والعقاب، فلم 
بدئ األحكام من يصلح أن ال تذكر فتعود األحكام على احلاكم تعاىل، عن هذا أنه هو يبدىء ويعيد، ي

احلاكم ويعيدها على احملكوم، وهذا هو سبب إظهار املكان من املوات واحليوان لئال يكون تعاىل حمكوماً 
: وهو احلاكم وال يكون مأموراً وهو العزيز اآلمر، فعادت على احملكومات املأمورات، ومن هذا قوله تعاىل

، فجميعاً عنده، ويف خزائنه، إال أنه أضاف الدنيا إلينا 96: النحل"ما ِعندكم ينفَد وما ِعند اللّه باٍق"
لرجوع األحام علينا وليزهدنا فيها وأضاف اآلخرة إليه ختصيصاً هلا، وتفضيالً لريغبنا فيها، وكما أخرب 

فارزقوهم فيها، فسماه خالقاً، إذ خلق اللّه على يده ومساهم : وإذ ختلق من الطني، ومثله: عن عيسى
 وهزي إلَيِك ِبِجذِْع الَّنِخلِة تساِقطْ ":قني ملا أجرى على أيديهم رزق أهليهم، فهو عندي كقوله ملرميراز

، وقد علمت أن الرطب مل يتساقط زها وال جعل وال فعل هلزها يف الرطب، 25: مرمي"عليك رطَباً جِنيا
     اركُض ِبِرِجلْك هذا مغتسلٌ ":  ومثلهولكن أراد أن يظهر كرامتها وجيعل اآللة منه بيدها،

ابرشو ُفنبعت عينان فشرب من إحدامها واغتسل من األخرى وال فعل لرجله يف إظهار 42: ص"باِرد ،
  : اليعنني، وقد نفى لبيد ما سوى اللّه يف قوله

  أال كل شيء ما خال اللّه باطل
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نشد ذلك صدق، ويف لفظ آخر إن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ملا أ
  : أصدق بيت قاله الشاعر: قال

  أال كل شيء ما خال اللّه باطل

وهو يعلم صلى اهللا عليه وسلم أنّ يف األشياء أواسط حق وأسباب صدق، مث مل مينعه ذلك أن قال أصدق 
للمتوحد، هذا مع قرب عهدهم بتكذيب الرسل كذا، إيثاراً منه للتوحيد وتوحيداً : بيت قاله الشاعر

وإبطال الكتب، ولكن ملا كانت األشياء بعد أن مل تكن وال تكون، بعد أن كانت أشبهت الباطل الذي 
ال حقيقة له أولية، وال ثبات له آخرية، وكان اللّه تعاىل األول األزيل، اآلخر األبدي، فهو احلق وال هكذا 

قال اللّه :  يف ثوانيها وأواسطها إىل جنب األول املسبب مثل ما يقول يف القرآنسواه، ومثله األسباب أيضاً
كذا، ولك أن تقول قال نوح، وقال يوسف كذا،فكل صواب، فإذا قلت قال اللّه سبحانه وتعاىل فهو 

دثان، القائل األول قبل القائلني، متكلماً بوصفه خمرباً عن علمه بغري وقت ملوقت وال حد حملدود وال ح
وإن قلت قال صاحل وقال شعيب فقد قالوه بأم ثوان يف القول وأواسط به، وقالوا ذلك عنه حبدوث 

أوقات وظهور أسباب، كذلك األسباب يف أواسطها فهي ثوان عن األول املبدئ، ومن ههنا، ويف مثله 
 جعلوا قول القائلني قبل دخلت الشبهة على املبتدعني فقالوا خبلق القرآن، فلو مل يدخل عليهم إال إم

قول اللّه أحكم احلاكمني، فأثبتوا قبل قوله قيالً وهو القول منهم لنفيهم قدم الكالم، فوقعوا جبهلهم يف 
أعظم مما هربوا منه ألم هربوا من إثبات قدمي آخر بزعمهم، فوقعوا يف إثبات حدث أوالً وإحداث قدم 

 علواً كبرياً وسبحانه بكرةً  وأصيالً، ومل يعلموا جبهلهم أم إمنا قالوا ثانياً، تعاىل اللّه عما يقول الظاملون
بعد قوله، فصار قوهلم عن قوله، وكان هو األول يف القول من حيث كان هو األول بالقدم والسابق 

بالعلم، وصاروا هم ثوان يف املقال من حيث كانوا حوادث من األفعال، فكذلك أيضاً تدخل الشبهة على 
غافلني من ضعف اليقني لشهود املانعني واملنفقني أوائل يف الفعل من قبل أنّ اللّه تعاىل أظهر العطاء واملنع ال

بأيديهم، فشهدوهم معطني مانعني لنقصان توحيدهم فأشركوا يف أمساء اللّه كما أشركت املبتدعة يف 
ائغون عن حقيقة توحيد اللّه صفات اللّه عز وجلّ أن حجبوا عن شهادة سبق علم اللّه كما حجب الز

تعاىل، إال إنّ شرك الزائغني ضالل ينقل عن امللة وهو شرك جلي وشرك ضعفاء اليقني غفلة وجهل ال 
ينقل عن امللة ألنه شرك خفي، وحكي أنّ بعض العلماء صلّى خلف رجل، فلما انفتل اإلمام نظر إليه يف 

صرب حىت أعيد الصالة اليت صليتها خلفك مث ا: يا شيخ من أين تأكل؟ فقال: زي غري مكتسب فقال
أجيبك، وحدثونا يف معناه عن آخر أنه لزم العكوف يف املسجد ومل يكن ذا معلوم من عيش فقال له 

الذي يصلّي بالناس لوتكسبت وتعبست كان أفضل لك فلم جيبه، فأعاد عليه وقتاً آخر حنو ذلك، : اإلمام
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ن يل كل يوم رغيفني فقنعت بذلك وتركت التكسب، فقال قد ضم: فقال يهودي يف جوار املسجد
يا هذا أنت لو مل : إن كان صادقاً يف ضمانه فإن عكوفك يف املسجد خري لك، فقال له الرجل: اإلمام

  .تكن إماماً للمسليمن تقوم بينهم وبني اللّه لنقص توحيدك كان خرياً لك

    

أدرك يل لطف الفطنة وخفي اللطف فإين أحب ذلك، : وحدثت أنّ اللّه تعاىل أوحى إىل بعض الصديقني
إن وقعت عليك ذبابة فاعلم أين أوقعتها فسلين أرفعها، قال وماخفي : يا رب وما لطف الفطنة؟قال: قال

إن أتتك فولة مسوسة فاعلم أين قد ذكرتك ا، وهذاالذي ذكرناه من أنّ اللّه سبحانه : اللطف؟قال
 الضار النافع حيث كان، هو اخلالق الرازق كيف شاء، ومىت شاء، ومبن شاء، هو وتعاىل هو املعطي املانع

يف عقود عموم املؤمنني ويف علمهم، أال إنّ فيهم جهالً باحلكمة وغفلةً عن احلاكم، حييلون ذلك إىل 
 م ويريدون أن يكون رزقهم من حيث معتادهم، أو من حيث معقوهلم باختيارهم ومعقوهلم بالعزعادا

والفخر والتطاول واألنفة، ال على الذلّ والتواضع والفقر واملسكنة، وال يكلون أمورهم إىل اللّه ويرضون 
بتدبريه وتقديره أن يرزقهم كيف شاء وبيد مم شاء فيؤثرون أخالق اجلبابرة على أخالق املؤمنني، 

 علمهم أنّ اخللق واألرض لبعدهم من مشاهدة اليقني والستيالء أخالق النفس عليهم، مث إنّ نفوسهم مع
كله للّه عز وجله، وأنّ احلمد وامللك له، قد تطمع يف غري اللّه وترجو سواه،وقد تضطرب جببلتها عن 
أثقال احلقائق، وقلوم ال تطمئن بل ترتعج عند االبتالء باملصائب والفاقات، والتصرب للخالق، وإنّ 

ط أو بالذم واألسى على فوت العطاء لوجود الغفلة ألسنتهم قد تسبق باملدح والفرح مع رؤية األواس
وذهام عن مشاهدة ما يعلمون، فهذا دليل نقص توحيدهم وضعف يقينهم، وإن معرفتهم معرفة مسع 
وخرب المعرفة شهادة وخرب، وقد شركهم املوقنون بتسليم ذلك للّه يف العلم والقدرة وإثبات األواسط 

اب والعقاب على اخلليقة، ولكن زادوا عليهم حبسن اليقني وقوة واألسباب اري احلكمة وعود الثو
املشاهدة ومجيل الصرب وحقيقة الرضا، فسكنت القلوب واطمأنت النفوس عند النوازل والبؤس، وثبتوا يف 

اإلبتالء لشهود املبلي يدبر اخلالئق كيف شاء، فحصل هلم يف اليقني وحال من التوكل ونصيب من 
من حقائق هذه املعاين ودخلوا يف عمومها، ودخل عموم املؤمنني مع املوقنني يف الرضا، وخرج أولئك 

 فرض التوكل، قد جاوزهم املوقنون فارتفعوا عليهم وعلوا يف فضله ووقف العموم ونكصوا عن العلو
لقعود اليقني م وحجب األسباب هلم، وسبق املقربون إىل الفضل،ويؤت كل ذي فضل فضله، هم 

احتجب عن العموم باألسباب فهم يروا، : للّه، واللّه بصري مبا يعملون، وقال بعض العلماءدرجات عند ا
ثالث : وحجب األسباب بنفسه عن اخلصوص فهم يروا وال يروا، وحدثونا عن سري السقطي قال

الرضا بالقضاء عن يستبني ن اليقني، القيام باحلق يف مواطن اهللكة، والتسليم ألمر اللّه عند نزول البالء، و
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ثالث من كن فيه استكمل إميانه، من إذا رضي مل : كان يقال: زوال النعمة، وقال يوسف بن أسباط قبله
  .خيرجه رضاه إىل باطل، وإذا غضب مل خيرجه غضبه عن حق، وإذا قدر مل يتناول ما ليس له

  ذكر التكسب والتصرف في المعايش

    

وكله واليقدح يف مقامه وال ينقص من حاله قال اللّه وال يضرالتصرف والتكسب ملن صح ت
 "وجعلْنا لَكُم فيها معاِيش قَليالً ما تشكُرونَ":، وقال تعاىل11: النبأ"وجعلْنا النهار معاشاً ":سبحانه

ربور، أحلّ ما أكل العبد من كسب يده وكل بيع م:  وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم10:األعراف
إين : وقد كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجر، والتاجر أحب إليهم من البطال، وقال ابن مسعود

ألكره أن يكون الرجل بطاالً ليس يف عمل دنيا، وال يف عمل آخرة، وألن التوكل من شرط اإلميان 
، 84:  يونس"إنْ كُنتم آمنتم ِباللّه فَعلَيِه توكَّلُوا إنْ كُنتم مسِلمني":ووصف اإلسالم، قال اللّه تعاىل

فاشترط يف اإلميان به واإلسالم له التوكّل عليه، فإن كان حال املتوكل التصرف فيما قد وجه فيه ودخل 
متسبب فيما يقلبه فيه يف األسباب وهو ناظر إىل املسبب يف تصريفه، معتمد عليه واثق به يف حركته، 

مواله، متعيش فيما يسببه له ويوجهه فيه، عامل بأن اللّه تعاىل قد أودع األشياء منافع خلقه وجعلها خزائن 
حكمته ومفاتح رزقه، ويكون أيضاً متبعاً للسنة واألثر تاركاً الترفه والتنعم، فهو يف تكسبه وتصرفه أفضل 

، وقد ذكر لنا عن بعض العلماء أنه رؤي يطحن برجله، وكان ممن دخلت عليه العلل يف توكله فساكنها
يا هذا، إذا عدمنا : دخلت يف التكسب بعد أن كنت قد تركته؟ فقال: قد ترك العمل أربعني سنة فقيل له

عز التوكل مل نصرب على ذل االستشراف، فكذلك األمر فيمن دخلت عليه اآلفة يف ترك التكسب، 
، ومن دخل عليه اليقني فاقتطعه فليقعد عن االكتساب، فالتكسب خري من فليخرج منها إىل االحتراف

التشرف إىل اخللق واعتياد املسألة، وسالك على طريق فهو يصل وإن كان يف طريقه بعد، والتوكل ملن 
أقعد به ناظر إىل الوكيل أفضل ملن صح له لفراغ قلبه من اخللق وشغله باخلالق، وهو طريق قريب 

 والتارك للتكسب طمعاً يف اخللق وترفّهاً للنفس وحبا للمسألة واتباعاً للهوى، سالك فصاحبه مقرب،
ألن : على غري طريق ال قريب وال بعيد هو عن احملجة جائر، كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يأخذ أحدكم فأسه وحبله فيذهب إىل اجلبل فيحتطب فيأكل ويتصدق، خري له من أن يسأل الناس 
: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك يعين مبضغه، وقال: عطوه أو منعوه، وقال صلى اهللا عليه وسلمأ

من أنكر : من يضمن يل خصلة واحدة، أضمن له اجلنة، ال يسأل الناس شيئاً، وقال بعض علمائنا
 النيب صلى بعث: التكسب فقد طعن يف السنة، ومن أنكرالقعود عن التكسب فقد طعن يف التوحيد، وقال
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اهللا عليه وسلم إىل اخللق وهم أصناف كما هم اليوم، منهم التاجر، والصانع، والقاعد، ومن يسأل الناس، 
اكتسب واصنع، بل جاءهم باإلميان : ومن مل يسأل الناس، فما قال للتاجر اترك جتارتك وال قال للقاعد

 كل واحد بعمله يف حاله، وقد كان بعض واليقني يف مجيع أحواهلم وتركهم مع اللّه يف التدبري، فعمل
: من مل يصرب على جوع ثالثة أيام أخاف أن ال يسعه ترك العمل إذا وجده، وقال أيضاً: املتوكلني يقول

من فقد األسباب فضعف قلبه، أو كان وجودها أسكن لقلبه من عدمها، مل يصح له القعود عن املكاسب 
من طرقته فاقة تسعة أيام، فتصور يف قلبه طمع يف خلق أو : لعلماءألن فيه انتظار لغري اللّه، وقال بعض ا

ال خري يف عبد لزم القعود : استشراف إىل عبد، فالسوق أفضل له من املسجد، وقال أبو سليمان الداراين
إذا استوى عنده وجود السبب : يف البيت وقلبه معلق بقرع الباب مىت يطرق بسبب، وقال بعض علمائنا

 قلبه ساكناً مطمئناً عند العدم، مل يشغله ذلك عن اللّه تعاىل، ومل يتفرق مهّه، فترك وعدمه، وكان
التكسب والقعود هلذا، أفضل لشغله حباله وتزوده ملعاده، وقد صح له مقام يف التوكل، وقال سهل وقد 

يلتفت إليه ومل إذا دخل عليه الضر يف جسده، والنقص يف ماله، فلم : مىت يصح للعبد التوكل؟ فقال: سئل
: من املتأخرين: حيزن عليه شغالً حباله وينظر إىل قيام اللّه عليه، وقال إبراهيم اخلواص وهو إمام املتوكلني

القعود يف املسجد والركوب يف سفينة وصحبه القافلة، : ثالثة مواطن محل الزاد فيهن من آداب التوكل
 صار وكيالً للظلمة، والعابد إذا مل تكن له معيشة أكل العامل إذا مل يكن له معيشة: وقال سفيان الثوري

الناس ثالثة، رجل : بدينه، واجلاهل إذا مل تكن له معيشة كان سفرياً للفساق، وقال بعض أهل املعرفة
     شغله معاده عن معاشه فهذه درجة 

ذه صفة الفائزين، ورجل شغله معاشه ملعاده فتلك حال الناجني، وآخر شغله معاشه عن معاده فه
  .اهلالكني

    

: رزق يطلبك ورزق تطلبه، ففسره بعض العلماء فقال: وروينا عن علي رضي اللّه عنه الرزق رزقان

الرزق الذي يطلبك هو رزق الغذاء، والرزق الذي تطلبه رزق التمليك، وهو طلب فضول القوت، وقال 
ثالثة مقامات، عام وخاص عام التوكل على : أبو يعقوب السوسي وقد كان له مقام مكني يف التوكل

وخاص خاص، فمن دخل يف األسباب واستعمل العلم وتوكل على اللّه تعاىل ومل يتحقق باليقني فهو 
عام، ومن ترك األسباب وتوكل على اللّه وحقق يف اليقني فهو خاص عام، ومن خرج من األسباب على 

ا خاص خاص، وهذا وصف الطبقة العليا حقيقته لوجود اليقني، مث دخل يف األسباب فتصرف لغريه فهذ
من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم العشرة وغريهم، جودهم اليقني من الدنيا فأدخلهم العلم يف 
األسباب لغريهم ردت عليهم أحوال الغري، واتسعوا بالعلم على حقيقة اليقني، ولذلك كان اخلواص رمحه 
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سباب لغريهم ردت عليهم أحوال الغري وجعلوا رازقني هلم، دخول اخلصوص يف األ: اللّه تعاىل يقول
فتصرفوا فيها ألجلهم وهم بريئون من التعلق ا، وقد كان أبو جعفر احلداد شيخ اجلنيد أحد املتوكلني 

أخفيت التوكل عشرين سنة وال فارقت السوق، أكتسب يف كل يوم ديناراً وعشرة دراهم، أبيت : وقال
يح فيه إىل قرياط، أدخل به احلمام بل أخرجه كله قبل الليل، وكان اجلنيد ال يتكلم يف منه دانقاً وال أستر

أستحي من اللّه أن أتكلم يف مقامه وهو حاضر، وقد شرط النيب صلى اهللا : التوكل حبضرة أيب جعفر يقول
، ألن يف مسألة العبد عليه وسلم للعطاء ترك املسألة واالستشراف ترتيهاً للفقراء ورداً هلم إىل اللّه تعاىل

الفقري ذالً ذليالً وحرصاً على الدنيا جليالً، ويف االستشراف إىل العبيد طمع يف غري مطمع، ونظر إىل غري 
مسألة الناس من : اللّه، وإتيان البيوت من غري أبواا، ومنه ماروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

من استغىن أغناه اللّه، ومن استعف : هللا عليه وسلمالفواحش ما أحل من الفواحش غريها، وقال صلى ا
أعفه اللّه، ومن فتح علىه نفسه باب مسألة فتح اللّه عليه باب فقر، فكان الفقراء الصادقني جعل هلم 

أخذ العطاء، بل ندبوا إىل قبوله عوضاً هلم من ذلك ملا منعوا من االستشراف والسؤال ترتيهاً هلم 
 مثل أهل البيت جعل هلم مخس اخلمس من الغنائم ملا حرمت عليهم الصدقة وتفضيالً، فمثلهم يف ذلك

تفضيالً هلم وتشريفاً، وقد كان أمحد بن حنبل رمحه اللّه أمر أبا بكر املروزي أن يعطي بعض الفقراء شيئاً 
حقه فل: أحلقه فادفعه فإنه يأخذه قال: فيه فضل عما كان استأجره عليه فرده، فلما ولّي قال له أمحد

إنه كان قد : كيف رد يف األول وأخذ يف الثاين؟ فقال: املروزي فدفعه إليه فأخذ، فسأل أمحد عن ذلك
استشرف لذلك فرده، وقد أحسن فلما انصرف أيست نفسه منه فلذلك قبل، وقد كان اخلواص إذا نظر 

صويف ال يكون حبريف، : إىل عبد يف العطاء أو خاف اعتياد النفس له، مل يقبل منه شيئاً، وكان يقول
وهذا كله حيسن يف حال املنفرد، فأما ذو العيال فاألمر عليه واسع من ذلك، والبأس أن يأخذ لعياله كما 
أخذ ألجل غريه من الناس، ألن عياله عيال اللّه عنده، قد وكله م وأجرى أرزاقهم على يده، فإن طلب 

 ينقص ذلك من حاله، وآخى رسول اللّه صلى اهللا هلم وحث على استخراج حقهم مما أوجب اللّه هلم مل
أشاطرك مايل وأهلي، فقال : عليه وسلم بني سعد بن الربيع وبني عبد الرمحن بن عوف، فقال له سعد

بارك اللّه لك يف أهلك ومالك، دلوين على السوق، فعمل يومه ذلك فراح بشيء من مسن : عبد الرمحن
نقص التوكل مل خيتر عبد الرمحن وهو إمام األئمة ما ينقص توكله، وأقط، فلو كان التكسب يف األسواق ي

إياك : ولكنه أحب إدخال املشقة على نفسه وكره التنعم، كما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ
 :والتنعم؛ فإن عباد اللّه ليسوا باملتنعمني، ورؤي فضالة بن عبيد أشعث أغرب جافياً وهو أمري مصر، فقيل له

إن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم انا عن اإلرفاه وأمرنا أن حنتفي أحياناً، مث : ِلم أنت هكذا؟ فقال
اختار عبد الرمحن أيضاً إيثار أخيه مبا أبره به رعاية حلق إخوته وألن اللّه تعاىل قد ندب إىل اإليثار 
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و بكر الصديق رضي اللّه عنه، ملا بويع ووصف به األحباب، وأعلى من عبد الرمحن مقاماً إمام األئمة أب
هذا يف أمت أحواله، حني أهل للخالفة وأقيم مقام : باخلالفة أخذ األثواب حتت حضنه ودخل السوق ينادي

     ال : النبوة، حىت اجتمع املسلمون فكرهوا له ذلك فقال

هل بيت من املسلمني، تشغلوين عن عيايل، فإين إن أضعتهم كنت ملا سواهم أضيع، حىت فرضوا له قوت أ
ال وكس وال شطط فلما رضوا مجيعاً بذلك وأنفقوا عليه، ترك السوق لشغله م وبأمورهم؛ أال تراه 
كيف آثر القيام حبقه وما أوجب اللّه عليه ألهله، وتواضع للّه يف حال رفعته، وأسقط اخللق عن عينه، 

 يزال مع احلكم األول، حىت ينهج اللّه له حىت كره املسلمون ذلك فتركه حبكم ثان، فكذلك التوكل ال
: طريقاً آخر فيسلكه بطريق ثان، وقد كان بعض علماء السلف جيمع إليه الناس للكالم عليهم فكان يقول

لو أعلم أنّ أهلي حيتاجون إىل باقة بقل ما تكلمت عليكم، ففي هذا بيان وبرهان ملن مل تستهوه األهواء 
توكل احتجاجاً لنفسه واعتذاراً من بطالته، وال يسع العلماء يف الدين إالّ يف إنكار التكسب على أهل ال

البيان وكشف حقيقة العلم بالربهان، فالتكسب واألسباب طرق أودعها اللّه العطاء واألرزاق ال هي 
 تعطى وترزق مبرتلة األواسط من األشخاص، فاملتوكل املتسبب موقن أنّ اللّه سبحانه هو املعطي واملانع،

وأنه هو املسبب الرازق، وأنه هو األول يف التصريف واآلخر يف التقليب، فقلته ناظر إىل القسام، ونفسه 
ساكنة إىل القسم، وقلبه قانع راٍض باملقسوم، وجسمه متحرك يف املعلوم الذي وجه فيه وسبب له، وهو 

ه، والذي ينقص املتوكل، وخيرجه من عارف مبقامه، وباملراد منه، راٍض حباله وما قد استسعى فيه وألزم إيا
حد التوكل، اكتساب الشبهات لالستكثار، أو السعي بالتكسب للجمع واالفتخار، أو احلرص على 

طلب ما حظره العلم عليه أو لطلب ما يكره املنال منه، أو التسخط لألقدار إذا مل تؤاته على ماقدر، أو 
أو التشرف إىل اخللق أو الطمع يف سبب؛ فهذا كله ال ترك لنصح ملن عامله بأن حيتال عليه، أو يدبر 

إن العبد إذا دخل السوق للتكسب فكان درمهه أحب إليه من : يصح معه التوكل، وقد قال بعض العلماء
درهم غريه، مل ينصح للمسلمني يف املبايعة، وهذا عنده خيرجه من التوكل ودخول اآلفات ومساكنتها، 

 العبد من التوكل، وهو أن يكون متوكالً على الناس بأن يطمع فيهم، أو لقصور علم أو غلبة هوى خيرج
يتصدى هلم بالتعرض والتصنع، أو يكون متوكالً على صحة جسمه ودوام عوافيه وأنه ال يرزق إالّ من 

كده، أو يكون متوكالً على ماله بأن يثق به ويطمئن إليه وحيسب أنه إن افتقر انقطع رزقه، وعالمة ذلك 
 به وإعداده له؛ عدة لكذا وعدة لكذا، فهذه املعاين خترج من التوكل، فقد ختفي دقائقها وتدق ضنته

حقائقها إالّ على جهابذة العلماء الراحبني يف العلم، املتضلعني باليقني، القائمني على الدوام بالشهادة؛ فمن 
قوى قلبه بوجودها فإنه نظر إىل هذه املعاين من األسباب واألشخاص أو سكن إليها سكون أنس، في

  .يضطرب ويستوحش أو يضعف قلبه لفقدها فهي علة يف توكله
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كذبت، ما :إنّ العبد ليقرأ، إياك نعبد وإياك نستعني، فيقول اللّه تعاىل: وروينا عن بشر بن احلرث قال
مل تسكن إياي تعبد وال يب تستعني؛ لو كنت تعبد إياي مل تؤثر هواك على رضاي، ولو كنت يب تستعني 

إىل حولك وال قوتك وال إىل مالك ونفسك، وإنّ التارك للتكسب والتصرف يف األسواق إذا كان يف 
أدىن كفاية وأعني بالصرب والقناعة، يف مثل زماننا هذا أفضل وأمت حاالً من املتكسب إذا خاف أن ال ينال 

انه املسلمني، وألنه قد تعذر القيام بشرائط املعيشة إالّ مبعصية اللّه من دخوله يف شبهة عياناً أو خيانة إلخو
العلم مع مباشرة األسباب وكثرة دخول اآلفات والفساد يف االكتساب، فترك مالبسة أهل األسواق 

وخمالطتهم على هذا الوصف املكروه أقرب إىل السالمة لبعده من رؤية األشياء، وفقده مباشرا، ألن 
ل املنكر إذا مل تره سقط عنك حكمه، وليس اخلرب كاملعاينة وال احلكم متعلق بالرؤية، ومثل احلرام مث

ااورة كاملباشرة وال املعاين كاملخرب، وذلك كخرب من زلّ عن حقيقة الكعبة على البعد إال أنه متوجه 
إىل الشطر، فصالته جائزة ولو زلّ عنه أمنلة مع املعاينة هلا بطلت صالته، والتكسب ليس بفرض وقد 

حد معنيني بوجود العيال وعدم كفايتهم من وجه من الوجوه املباحة، أو بأن يقطع عدمه عن يفترض بأ
فرض ويضعف عنه مع فقد ما يقام به الفرض مما البد منه، وقد كان بشر بن احلرث ترك التكسب، 

، من حيث تأكلون: ياأبا نصر، فأنت من أين تأكل؟ فقال: وكان يتكلم يف احلالل ويشدد فيه فقيل له
ولكن يد أقصر من يد ولقمة : ولكن ليس من يأكل وهو يبكي مثل من يأكل وهو يضحك، وقال مرة

أصغر من لقمة، وقد كان للثوري مخسون ديناراً يتجر له ا، مث أخذها يف آخر أمره ففرقها على إخوانه 
 على حاله إالّ أن وترك التكسب، ويقال إنه فعل ذلك ملّا مات عياله، وليس للعبد أن حيمل حال عياله

يكون اختيارهم كاختياره، وصربهم على فقرهم ومعرفتهم بفضله كمعرفته، فجائز حينئٍذ أن يسري م 
سرييه، ويسقط عنه التكسب ألجلهم، ألم كهو يف احلال مع سقوط املطالبة منهم حبقوقهم عليه، وقد 

له على من له معلوم، وهم ال يرون فعل ذلك مجاعة من السلف، وبعض العارفني يفضلون من ال معلوم 
ترك التكسب أفضل ألنه معلوم، ويعد هؤالء سكون القلب مع وجود املعلوم علة، ولكن إذا سكن قلبه 
مع غري معلوم، واجتمع مهه وانقطع طمعه يف حال املعدوم؛ فهذا هو املقام وتفصيل هذا يف التوسط من 

نفس عدم املعلوم، كما ال يفضل بنفس القعود عن املكاسب، املقال عندي واللّه أعلم أنّ العبد ال يفضل ب
وإمنا يفضل حباله من مقامه؛ فإذا كان ذو املعلوم أحسن معرفةً وأقوى يقيناً، فضل على من المعلوم له، 

وال يكون سكون القلب وطمأنينة النفس أيضاً مع وجود املعلوم علة يف احلال على قدر املقام، ولكن ال 
رفع به وال حاالً يفضل فيه، إال أنّ الطمع يف اخللق وتشتت القلب مع وجود معلوم الكفاءة يكون مقاماً ي

نقصان عند الكل وعندي، وقطع الطمع يف اخللق واجتماع القلب مع العدم أفضل وأعلى درجة عند 
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من الرزق ما ززت التيأسا : ويف حديث حية وسوار ابين خالد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلما
: رؤوسكما، فإنّ ابن آدم تلده أمه أمحر ليس عليه قشر مث يرزقه اللّه بعد، وقال صلى اهللا عليه وسلم

للرجل الذي ناوله التمرة لو مل تأا ألتتك، ويقال إنّ العبد لو هرب من رزقه ألدركه كما لو هرب من 
حىت يظهر له ملك املوت، فحينئٍذ ينقطع عنه رزق املوت ألدركه املوت، وأنّ الرزق ال ينقطع عن العبد 

الدنيا ويدخل يف رزق اآلخرة، فيكون أول رزق اآلخرة آخر رزق الدنيا وال آخر هلذا الرزق، وقال سهل 
ياجاهل، أنا خلقتك : لو أن العبد سأل اللّه أن ال يرزقه مل يستجب له ولقال له: بن عبد اللّه الدستوائي
إمنا سألتك : هو احلي الذي ال ميوت فقيل:  أبداً، وقال وقد سئل عن القوت فقالوال بد من أن أرزقك

سألناك عن : الغذاء هو الذكر، قيل: سألناك عن الغذاء، فقال: القوام هو العلم، قيل: عن القوام، فقال
ىل صانعه؛ مالك وللجسد، دع من تواله أوالً يتواله آخراً، إذا دخل عليه علّة فرده إ: طعمة اجلسد، فقال

إن اللّه : أما رأيت الصنعة إذا عابت ردوها إىل صانعها حىت يصلحها، وقال اخلواص وقد روينا عن سهل
تعاىل يلقي على اخلصوص الفاقة وحيوجهم إىل اخللق بالطمع فيهم، ويلقي يف قلوب اخللق املنع هلم 

 رزقهم من حيث ال حيتسبون، ومن فيحرمهم ما يف أيديهم لريدهم إليه فإذا رجعوا إليه آيسني منقادين
عالمة اخلصوص أم إذا استشرفوا إىل شيء حرموا ذلك الشيء وإذا سكنوا إىل عبد سلّط عليهم لريفع 
سكوم إليه، وقد كان بعضهم إذا جاءه السبب بعد تطلٍع إليه رده، ومنهم من كان خيرجه وال يتناول 

لم على إخوانه يف علم التوحيد واملعرفة فسأله غالم شاب منه عقوبةً لنفسه، وكان ذو النون املصري يتك
خذوا بيده واذهبوا به إىل الصوفية حىت يعلّموه األدب، وقد حكي عن : من أين هو؟ فقال: عن اخلبز

إنّ أخي بشراً : معروف أيب حمفوظ الكرخي أنه ذكر له انقباض بشر عن األسباب اليت تفتتح له فقال
 املعرفة، إالّ أن معروفاً كان ال يأخذ السبب إال عند احلاجة، ويأخذ منه ما ال قبضه الورع، وأنا نشطتين

بد له منه، وكان اليدخر، وكان قصري األمل مل يكن يأمل البقاء من وقت صالة إىل صالة أخرى؛ كان 
دار إمنا أنا ضيف يف : اطلبوا؟ لكم من يصلّي صالة العصر، وكان يقول: إذا صلى الظهر يقول للجريان

: موالي إن أطعمين أكلت مىت أطعمين، وإن أجاعين صربت حىت يطعمين، وقد كان أبو حممد سهل يقول

  .املتوكل ال يسأل وال يرد وال حيتكر

لذكر االدخار مع التوكّ  
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وال يضر االدخار مع صحة التوكل إذا كان مدخراً للّه وفيه، وكان ماله موقوفاً على رضا مواله ال 
ظ نفسه وهواه، فهو حينئذ مدخراً حلقوق اللّه اليت أوجبها عليه، فإذا رآها بذل ماله فيها، مدخراً حلظو

والقيام حبقوق اللّه ال ينقص مقامات العبد بل يزيدها علواً، وحدثونا عن بعض أصحاب بشر بن احلرث 
وما :  قالكنت عنده ضحوة من النهار، فدخل عليه كهل أمسر خفيف العارضني، فقام إليه بشر: قال

اشتر لنا من أطيب ما تقدر عليه من الطعام : ودفع إيلّ كفّاً من دراهم فقال: رأيته قام ألحد غريه قال
فجئت بالطعام فوضعته بني يديه، فأكل معه، وما رأيته : وما قال يل قط مثل ذلك، قال: والطيب، قال

خذه الرجل فجمعه يف ثوبه فجعله فأكلنا حاجتنا وبقي من الطعام شيء كثري، فأ: أكل مع غريه، قال
فعجبت من فعله ذلك وكرهته له إذ مل يأمره بشر بذلك وال هو استأذنه فيه، : حتت يده وانصرف قال
تعرفه؟ : نعم، أخذ بقية الطعام من غري إذن، فقال: لعلك أنكرت فعله ذلك، قلت: فقال يل بشر بعد ذلك

يوم من املوصل، وإمنا أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا صح ذلك أخونا فتح املوصلي، زارنا ال: قلت ال، قال
مل يضر معه االدخار، وترك االدخار إمنا هو حال من مقامه قصر األمل، وقد يصح التوكل مع تأميل 

البقاء، فإن كان أمله للحياة لطاعة مواله وخدمته واجلهاد يف سبيل اللّه فضل ذلك، وهذا طريق طائفة من 
ني، وإن كان أمله للحياة ألجل متعة نفسه، وأخذ حظوظها من دنياه، نقص ذلك من الراجني واملستأنس

زهده يف الدنيا، فسرى النقص إىل توكله، وما نقص من الزهد نقص من التوكل حبسابه، وليس ما زاد 
يف الزهد يزيد يف التوكل حبسابه، ألنّ الزهد من شرط خصوص التوكل، وليس التوكل من شرط عموم 

فكل متوكل ذي مقام زاهد ال حمالة، وليس كل زاهد يف مقام متوكالً ألن التوكل مقام والزهد الزهد، 
حال، واملقامات للمقربني واألحوال يف أصحاب اليمني إالّ أنّ من أعطى حقيقة الزهد فإنه يعطي التوكل 

م هي مقامات؛ فإذا جاز ال حمالة، ألنّ حقائق األحوال وثبوا، ودوام استقامة أهلها فيها، ولزومها لقلو
للمتوكل تأميل البقاء لشهر أو شهرين جاز له االدخار لذلك، إالّ أنّ طول األمل خيرج من حقيقة التوكل 

عند اخلواص وال خيرجه من حده عندي، وأكره للمتوكل االدخار ألكثر من أربعني يوماً، كما يكره 
به وتسكني نفسه وقطع تشرفه إىل الناس؛ إن كان تأميل البقاء ألكثر من أربعني، ومن ادخر لصالح قل

مقامه السكون مع املعلوم، فاالدخار له أفضل، فأما من ادخر لعياله لتسكن قلوم ولوجود رضاهم عن 
اللّه، ولسقوط حكمهم عنه ليتفرغ لعبادة ربه، فهو فاضل يف ادخاره اتفقوا عليه، وألنه يف ذلك قائم 

 هو مسؤول عنها، وقد ادخر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لعياله قوت سنة حبكم ربه راٍع لرعيته اليت
ليسن ذلك، وقد ي أم أمين وغريها أن تدخر شيئاً لغد، وى بالالً أيضاً عن االدخار ليقتدي به أهل 

يه املقامات يف ذلك، كما روي أنه قبض صلى اهللا عليه وسلم وله بردان يف احلف ينسحبان، وقد كان عل
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السالم أقصر أمالً من ذلك، كان يبول فيتيمم قبل أن يصل إىل املاء، فيقال له يف ذلك إنّ املاء منك 
وما يدريين لعلّي ال أبلغه، ولكن فعله لئال يهلك من طال أمله من أمته، فجعل فعله جناة له، : قريب، فقال

 قبل أن الشريعة جاءت بالرخصة فهذا يدلك أن االدخار يتسع ويضيق على قدر مشاهدات العارفني، من
والعزمية؛ فالعزائم من الدين لألقوياء احلاملني، والرخص من الدنيا للضعفاء املخمولني، وقد كان اخلواص 

يدقق يف أحوال التوكل ويذكر أن االدخار خيرج من حد التوكل، ومل يكن يفارقه أربعة أشياء، وكان 
ا من أمور الدين؛ الركوة واحلبل واإلبرة واخليوط واملقراض، ادخارها من متام حال املتوكل أل: يقول

: مثل من يترك االدخار مثل رجل يقول: وكان سهل يضرب ملدخر مثالً يف قصر األمل وطوله فيقول

أريد أن أخرج إىل عبادان قيل له خذ رغيفني فإن : خذ رغيفاً فإن قال: أريد أن أخرج إىل األيلة فيقال له
فكذلك ترك االدخار على قدر قصر : خذ أربعة أرغفة قال: خرج إىل العسكر قيل لهأريد أن أ: قال

األمل وطوله، وأعجب ما مسعت يف انقطاع األمل ما حكي أنّ موسى واخلضر اجتمعا، فشكا موسى إىل 
أقعد فقعد، فتكلم اخلضر بشيء فأقبل ظيب خميض حىت وقف بينهما، فوقع نصفني : اخلضر اجلوع فقال

     قم فاقدح :  اخلضر مشوياً ونصفه إىل موسى نيئاً، فقال له اخلضرنصفه إىل

إنه : ِلم وقع نصفه إليك مشوياً؟ فقال: ناراً واشِو نصيبك، وأخذ اخلضر يأكل، ففعل ذلك موسى مث سأله
 مل يبق يل يف الدنيا أمل، وعلى ذلك فإن االدخار ينقص من فضائل الزاهدين مبقدار ما مينع من حقيقة

الزهد، ويف حديث شهر بن حوشب عن أيب أمامة يف ذكر الفقري الذي أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه 
إنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر : وسلم علياً وأسامة، فغساله وكفنه بربدته فلما دفنه قال ألصحابه

إنه : ي يا رسول اللّه قالوما ه: ليلة البدر، ولوال خصلة كانت فيه لبعث وجهه كالشمس الضاحية فقلنا
كان صواماً قواماً كثري الذكر للّه، غري أنه كان إذا جاءه الشتاء ادخر حلّة الصيف لصيفه، وإذا جاءه 

من أقل ما أوتيتم اليقني وعزمية الصرب، ومن أعطى : الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه من قابل، مث قال
رأيت يف النوم : ل وصيام النهار، وحدثونا عن بعض العارفني قالحظه منها مل يبال ما فاته من قيام اللي

فنظرت إىل طبقة : كأن القيامة قد قامت، وكان الناس يساقون زمرة زمرة إىل اجلنة على طبقات، قال
فذهبت : أحسن الناس هيئة، وأعالهم مرتقى، وأسرعهم سبقاً، فقلت هذه أفضلهم، أكون فيهم قال

قف مكانك حىت جييء : م يف طريقهم، فإذا مبالئكة حوهلم قد منعوين، وقالواألخطو إليهم، وأدخل معه
هذا طريق اليسلكه إالّ من : متنعوين أن أكون مع هؤالء السابقني، فقالوا: أصحابك فتدخل معهم فقلت

: مل يكن له إالّ قميص واحد، ومن كل شيء واحد، وأنت لك قميصان ومن األشياء زوجان، قال

ياً حزيناً فجعلت على نفسي أن ال أملك من كل شيء إال واحداً، وقد كان حذيفة املرعشي فانتبهت باك
منذ أربعني سنة مل أملك إال قيمصاً واحداً، وكان كثري من السلف إذا استجد ثوباً أو شيئاً أخرج : يقول
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 التحقق بالزهد األول منهما، وكانوا يستعملون الشيء الواحد من األشياء الكثرية؛ وهذا كله داخل يف
وهو من فضائل املتوكلني، واخلرب املشهور أن رجالً من أهل الصفة تويف فما وجدوا له كفناً، فقال النيب 

كيتان، وقد كان غريه من : فتشوا ثوبه قال فوجدنا داخل أزاره دينارين، فقال: صلى اهللا عليه وسلم
  .ن حاله الزهد وإظهار الفقر فعابه االدخاراملسلمني ميوت وخيلف عدة، فال يقول له ذلك ألنّ هذا كا

    

لذكر التداوي وتركه للمتوكّ  

    

وتفصيل ذلك وال ينقص التداوي أيضاً توكل العبد ألنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر به، وأخرب عن 
ن جهله ما من داء إالّ وله دواء عرفه من عرفه وجهله م: حكمة اللّه تعاىل فيه فقال صلى اهللا عليه وسلم

إالّ السأم يعين املوت، وقال عليه الصالة والسالم تداووا عباد اللّه، وسئل عن الدواء والرقي، هل يرد من 
أمر أمتك : ما مررت مبأل من املالئكة إالّ قالوا: هي من قدر اللّه، ويف اخلرب املشهور: قدر؟ فقال

عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، وال يبيغ احتجموا السبع : باحلجامة، ويف احلديث أنه أمر ا فقال
بكم الدم فيقتلكم، ويف ذكر تبيغ الدم دليل على توقيت هذا العدد من األيام للحجامة، إالّ أنه أريد به 
هذه األيام من الشهر، وأحسبه ألهل احلجاز خاصة لشدة حر البلد، كقول عمر رضي اللّه عنه يف املاء 

 أن ذلك يف أرض احلجاز خاصة، وكان من سرية السلف أن حيتجموا املشمس أنه يورث الربص، مسعت
يف كل شهر مرة إىل أن جياوز الرجل األربعني وكانوا يستحبون احلجامة يف آخر الشهر، وقد يروى يف 

من احتجم يوم الثِالثاء لسبع عشرة من الشهر كان له دواء من داء سنة، وقد روينا من : خرب منقطع
 النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة وحيتجم كل شهر ويشرب دواء كل طريق أهل البيت أنّ

سنة، والتداوي رخصة وسعة، وتركه ضيق وعزمية، واللّه حيب أن يؤخذ برخصة كما حيب أن تؤتى 
يق، ورمبا  أي ض78: احلج"وما جعلَ علَيكُم يف الديِن ِمن حرٍج": عزائمه، وقد قال اللّه سبحانه وتعاىل
أحدمها أن ينوي اتباع السنة، واألخذ برخصة اللّه، وقبول ما : كان املتداوي فاضالً يف ذلك ملعنيني

جاءت به احلنيفية السمحة، وقد أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم غري واحد من الصحابة بالتداوي 
ال تأكل من : ، وكان رمد العنيواحلمية، وقطع لبعضهم عرقاً، وكوى آخر، وقال لعلي رضي اللّه عنه

هذا يعين الرطب، وكل من هذا فإنه أوفق لك، يعين سلقاً قد طبخ بدقيق أو شعري، وقد تداوى رسول 
اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف غري حديث من العقرب وغريها، وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع 

وهو أعلى املتوكلني، : خرجت به قرحة جعل عليها حناءرأسه فكان يغلفه باحلناء، ويف اخلرب أنه كان إذا 
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فال نرغب عن سنته، وال نزهد يف بغيته، : وأقوى األقوياء، فإن قيل إمنا تداوى لغريه، وليسن ذلك، قلنا
إذا كان فعل ذلك لنا، لئال يكون فعالً لغواً، وتكون الرغبة عن سنته إىل توهم حقيقة التوكل طعناً يف 

 صلى اهللا عليه وسلم ظاهرة للخلق ليقتفوا آثاره، من ذلك أنه صام يف السفر يف شدة الشرع، وقد كان
احلر، فكان يصب على رأسه املاء، ويستظل بالشجر، ليسن بذلك الرخصة يف التربد باملاء للصائم، فقيل 

هللا عليه إن قوماً صاموا وقد شق عليهم، فدعا بقدح فيه ماء فشرب، فأفطر الناس فترك حاله صلى ا: له
أولئك العصاة، واملعىن الثاين الذي يفضل به املتداوي، : إنّ قوماً مل يفطروا فقال: وسلم ألجلهم، فقيل له

أنه حيب سرعة الربء للطاعة وخلدمة مواله، والسعي يف أوامره، إذ كانت العلل قاطعة عن التصرف يف 
نّ موسى عليه السالم اعتلّ علّة، فدخل العمل ومشغلة للنفس عن الشغل باآلخرة، وذكر بعض علمائنا أ

ال أتداوى حىت يعافيين هو من غري : لو تداويت بكذا لربأت، فقال: عليه بنو إسرائيل، فعرفوا علّته، فقالوا
ال : إنّ دواء هذه العلّة معروف جمرب وإن تتداو به تربأ، فقال: فطالت علّته، فقالوا له: دواء، قال

وعزيت ال أبرأتك حىت تتداوى مبا ذكروه لك، فقال : حى اللّه عز وجلّ إليهأتداوى، فدامت علته، فأو
داووين مبا ذكرمت فداووه، فربأ فأوجس يف نفسه من ذلك، فأوحى اللّه إليه أردت أن تبطل حكميت : هلم

ة شكا نيب من األنبياء إىل اللّه علّ: لتوكلك على من أودع العقاقري منافع األشياء، ويف بعض األخبار
كل البيض، ويف خرب آخر إنّ نبياً من األنبياء شكا إىل اللّه تعاىل الضعف فأوحى : جيدها، فأوحى اللّه إليه

كل اللحم باللنب فإنّ فيهما القوة، قال الشيخ أحسبه الضعف عن اجلماع، وذكر وهب بن منبه : اللّه إليه
مملكته، فأوحى اللّه تعاىل إىل شعياء النيب صلى أنّ ملكاً من امللوك اعتلّ علّة وكان حسن السرية يف أهل 

اشرب ماء التني فإنه شفاء من علّتك، وقد روينا أعجب من ذلك أنّ قوماً شكوا : اهللا عليه وسلم قل له
إىل نبيهم قبح أوالدهم، فأوحى اللّه تعاىل إليه مرهم أن يطعموا نساءهم احلباىل السفرجل، فإنه حيسن 

    الولد، 

طعمون احلباىل السفرجل والنفساء الرطب، وهذا واللّه أعلم يكون يف الشهر الثالث والرابع فقد كانوا ي
من محلها، وعلى ذلك كله فإنّ ترك التداوي أفضل لألقوياء، وهو من عزائم الدين، وطريقة أويل العزم 

سلك الطريق طريق تبتل وعزمية، وطريق توسع ورخصة، فمن قوي : من الصديقني، ألن يف الدين طريقني
األشد فهو أقرب وأعلى، وهذه للمقربني وهم السابقون، ومن ضعف سلك الطريق األرفه وهو األوسط 

  .إال أنه أبعد، وهو ألصحاب اليمني وهم املقتصدون، ويف املؤمنني أقوياء وضعفاء ولينون وأشداء

ؤمن الضعيف ويف كل خري، املؤمن القوي أحب إىل اللّه من امل: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
يف املؤمنني من هو أشد يف اللّه عز وجلّ من احلجارة، وفيهم من هو : وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم

مثل املؤمن كمثل النخلة اليسقط ورقها، وقال اللّه تعاىل يف معىن : ألني من اللنب، وقال يف وصف األقوياء
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مثل املؤمن كمثل :  وقال صلى اهللا عليه وسلم24: إبراهيم" السماء أصلُها ثَاِبت وفَرعها ِفي": ذلك
السنبلة تفيئها الرياح مييناً ومشاالً، وقال عليه السالم يف وصفة املؤمن املطعم مثل املؤمن؛ كمثل النخلة 

مثل املؤمن كمثل النملة جتمع يف صيفها لشتائها، : أكلت طيباً ووضعت طيباً، وقال يف وصف املستطعم
فأوصاف املؤمنني متفاوتة يف الضعف والقوة، ويف اجلنب والشجاعة، ويف الصرب واجلزع فشتان بني من 

شبه يف القوة والعلو بالنخلة؛ قلبه ثابت، ومهه يف السماء، يطعم جناه وال يدخر، إىل من شبه بالنملة يف 
 قوماً ومدحهم أم ال الضعف والذي يستطعم وحيتكر، وقد فضل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

يسترقون، وال يكتوون، وعلى رم يتوكلون، وذكر أم يدخلون اجلنة بغري حساب، فعلل بالتوكل 
وأخرب أم تركوا ذلك توكالً، مث سأله عكاشة أن يدعو اللّه أن جيعله منهم، ففعل، ألنه رأى ذلك طريقه 

ادع اللّه أن جيعلين منهم، واملقامات ال : ل له اآلخرورأى معه زاده، وشهد فيه القوة فأهله لذلك، فلما قا
يقتدى ا وال يتمثل فيها، كما ال تدعى، ألا مواجيد قلوب باحتاد قريب ومشاهدات غيوب بإشهاد 

حبيب، فلما مل ير ذلك طريقه ومل يشهد معه زاده مل يؤهله لذلك، فأوقفه على حده وحكم عليه بضعفه، 
إذا : سبقك ا عكاشة، فهذا كما يقول احلاكم احلكيم: نه كان حبيباً كرمياً، فقالفرده رداً مجيالً، أل

ضعف أحد الشاهدين زدين شاهداً آخر، وال يصرح جبرح الشاهد ولو عدله لقبله، ومل يطلب الزيادة، 
 علَى الْغيِب وماهو": وإالّ فاملقامات ال تضيق ملن سبق إليها، والرسول غري خبيل مع قوله تعاىل شاهداً له

، ولكن مل ير فيه شاهد ذلك من القوة، وتبني فيه الضعف عن احلمل فلم خياطر به، 42: التكوير"ِبضِنٍني
أما لو برأ : وقد ى عن الكي يف غري حديث وقال لرجل أراد أن يداوي أخاه إالّ أنه مات من علّته، فقال

 الشفاء والنفع من فعل الدواء، وذلك من الشرك فكره لقلت برأته لعلمه مبا يهجس يف بعض النفوس أنّ
  .احملققون بالتوحيد التداوي خشية دخول ذلك عليهم

    

: فما يصنع األطباء؟ قال: مين، قال: يارب ممن الدواء والشفاء؟ قال: وروي عن موسى عليه السالم

أحب : ابن حنبل يقوليأكلون أرزاقهم، ويطيبون نفوس عبادي، حىت يأيت شفائي أو قبضي، وقد كان 
ملن اعتقد التوكل، وسلك هذا الطريق ترك التداوي من األشربة وغريها، واعتلّ عمران بن حصني 

فأشاروا عليه أن يكتوي فامتنع، فلم يزالوا به، وعزم عليه زياد بذلك، وكان أمرياً حىت اكتوى، فكان 
لي، فلما اكتويت انقطع ذلك عين، ويف كنت أرى نوراً، وأمسع صوتاً، وأمسع تسليم املالئكة ع: يقول

اكتوينا كيات، فواللّه ما أفلحنا وال : خرب كانت املالئكة تزوره فيأنس ا حىت اكتوى، فكان يقول
أجنحنا، مث ناب من ذلك، وأناب إىل اللّه تعاىل، فرد اللّه عليه ما كان جيد من أمر املالئكة، وقال ملطرف 

كرامة اليت كان أكرمين اللّه ا قد ردها علّي؟ بعد أن كان أخربه بفقدها، فلوال أمل تر أنّ ال: بن عبد اللّه
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أنّ ذلك كان عنده ذنباً له، ملا ندم عليه وتاب منه، ولوال أنّ ذلك كان نقصاً ما صرفت املالئكة عنه، 
إين : بيب، فقالقد نظر إيلّ الط: لودعونا لك طبيباً، فقال: ومرض أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه فقيل له

مغفرة ريب، : فما تشتهي؟ قال: ما تشتكي؟ قال ذنويب، قيل: فعال ملا أريد، وقيل أليب الدرداء يف مرضه
: لو داويتهما، فقال: الطبيب أمرضين، وقيل أليب ذر وقد رمدت عيناه: أفال ندعو لك طبيباً؟ قال: قيل

أسأله فيما هو أهم إيلّ منهما، وقيل أليب : لفلو سألت اللّه أن يعافيك، فقا: إين عنهما ملشغول، قيل
إذا دخل عليه الضر يف جسمه، والنقص يف ماله، فلم يلتفت إليه : مىت يصح لعبد التوكل؟ قال: حممد

: لو تداويت فقال: شغالً حباله للنظر إىل قيام اللّه عليه، وقد كان أصاب الربيع بن خيتم الفاجل، فقيل له

ومثوداً وقروناً بني ذلك كثرياً كانت فيهم األوجاع، وكانت فيهم األطباء، قد مهمت، مث ذكرت عاداً 
فهلك املداوي واملداوى ومل تغن الرقي شيئاً، وقد أصاب عبد الواحد بن زيد الفاجل فعطل عن القيام، 
فسأل اللّه أن يطلقه يف أوقات الصالة مث يرده إىل حاله بعد ذلك، فكان إذا جاء وقت الصالة فكأمنا 

أنشط من عقال، فإذا قضى الصالة رجع إليه الفاجل وكما كان قبل ذلك، ومن مل يتداو من الصديقني 
والسلف الصاحل أكثر من أن حيصى، إال أنه خمصوص ملخصوصني؛ أمل تر أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه 

 يكتوون، وال يسترقون، وسلم ملا ذكر السبعني ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، مث وصفهم بأم ال
ادع : ادع اللّه أن جيعلين منهم، فدعا له، فقام رجل آخر فقال: فقام إليه عكاشة بن حمصن األسدي فقال

سبقك ا عكاشة، فلم مينعه من الدعاء خبالً عليه، إالّ أنّ طريق اخلصوص : اللّه أن جيعلين منهم، فقال
  . طريق العموم قد زهد فيه اخلصوصاألقوياء ال يسلكه العموم الضعفاء، كما أنّ

    

أصفى ما أكون قلباً إذا كنت حمموماً، أو من مواجيد العارفني ما : وأعجب مامسعت قال بعض العارفني
حكي لنا أن موسى واخلضر عليهما السالم اجتمعا يف فالة من األرض، فشكا موسى إىل اخلضر اجلوع 

نصفه إىل : خلضر بشيء، فأقبل ظيب حىت وقع بينهما نصفنياجلس بنا حىت ندعو، فتكلم ا: فقال له اخلضر
قم فامحل مهوماً كما محلت مهومها، فأوقد ناراً : اخلضر مشوياً ونصفه إىل موسى نيئاً، فقال له اخلضر

كيف : فقدح موسى ناراً وأشعل حطباً وسوى نصيبه، فلما فرغ قال للخضر: واشو نصيبك وكل، قال
إنه ليس يل يف هذه : إنه مل يبق يل يف الدنيا أمل، وقيل عنه أيضاً مرة أخرى: ؟ قالوقع نصفه إليك مشوياً

اخللق حاجة، وقد كان مذهب سهل أن ترك التداوي، وأن أضعف عن الطاعات، وقصر عن الفرائض 
أفضل من التداوي ألجل الطاعات، وكانت به علّة فلم يكن يتداوى منها، وقد كان يداوي الناس منها، 

ن إذا رأى العبد يصلّي من قعود، أو ال يستطيع أعمال الرب من األمراض، فيتداوى للقيام يف الصالة، وكا
صالته من قعود مع رضاه حباله أفضل له من التداوي : والنهوض إىل الطاعة، يعجب من ذلك ويقول
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 فإمنا هو سعة كلّ من دخل إىل شيء من الدواء: للقوة، ويصلّي من قيام، وسئل عن شرب الدواء فقال
من اللّه ألهل الضعف، ومن مل يدخل يف شيء منه فهو أفضل، ألنه إن أخذ شيئاً من الدواء ولو كان املاء 

من مل يأخذ املاء البارد فليس عليه : ِلم أخذت؟ ومن مل يأخذ فليس عليه سؤال، وقال: البارد سئل عنه
ء سئل، وأصله يف هذا أنّ عنده من أفضل األعمال أن من يأخذ املاء البارد على سبيل الدوا: سؤال، وقال

يضعف العبد قوته، حىت ال يكون لنفسه حراك ألجل اللّه تعاىل، وإنّ ذرة من أعمال القلوب؛ مثل التوكل 
والرضا والصرب أفضل من أعمال جبال من عمل اجلوارح، وهذا مذهب البصريني يف إسقاط القوة 

 لتضعف النفس، ألنّ عندهم أن يف قوة النفس قوة الشهوات وغلبة بالتجوع الطويل والطي الكثري
: الصفات، ويف ذلك وجود املعاصي وكثرة اهلوى وطول الرغبة واحلرص على الدنيا وحب البقاء، يقول

إذا أدخل اللّه عليها األمراض من حيث ال حتتسب، فال يتعاجل لرفع األمراض عنها، فإنّ المرض من اية 
علل األحسام رمحة وعلل القلوب عقوبة، وقال : لغ ما ينقص به الشهوة، وقد كان يقولالضعف ومن أب

جتد املؤمن أصح شيء قلباً وأمرضه جسماً، : أمراض اجلسم للصديقني، وقد كان ابن مسعود يقول: مرة
نوا حتبون أن تكو: وجتد املنافق أصح شيء جسماً وأمرضه قلباً، وعن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ال خيلوا املؤمن من علّة يف جسمه أو قلة يف ماله، : كاحلمر الصيالة؛ ال مترضون وال تسقمون، وقد قيل
ال خيلو من غلبة أو ذلة، وللعبد إن مل يتداو أعمال حسنة؛ منها أن ينوي الصرب على بالء اللّه : وقيل

وإذ قد عرف احلكمة يف ذلك تعاىل، والرضا بقضائه والتسليم حلكمه إذ قد حسن عنده ألنه موقن 
واخلرية يف العاقبة، ألنه حكيم، ومنها أنّ مواله أعلم به منه وأحسن نظراً واختياراً، وقد حبسه وقيده 

الفقر سجين واملرض قيدي، أحبس بذلك من أحب من : باألمراض عن املعاصي، كما روي عن اللّه تعاىل
فيفسده هواها، ألنّ املعاصي يف العوايف، وعلّة سنة خري خلقي، فال يأمن إن تداوى فعويف أن تقوى النفس 

يف عافية : كيف كنت بعدي؟ قال: من معصية واحدة، لقي بعض الناس بعض العارفني، فقال له والعارف
إن كنت مل تعص اللّه فأنت يف عافية، وإن كنت قد عصيته فأي داء أدوى من املعصية ماعويف من : فقال

: ماهذا الذي أظهروه؟ قالوا: ه عنه ملا رأى زينة النبط بالعراق يوم عيدهمعصى، وقال علي رضي اللّ

  .كل يوم اليعصى اللّه فيه فهو عيد لنا: ياأمري املؤمنني، هذا يوم عيد هلم، فقال

    

العوايف : قيل125 آل عمران " وعصيتم ِمن بعِد ما أراكُم ما تِحبونَ":وقال اللّه تعاىل وهو أصدق القائلني
أنا ربكم األعلى طول العوايف، لبث أربعمائة سنة مل : إمنا محل فرعون أن قال: والغىن، وقال بعضهم

يصدع له رأس، ومل حيِم له جسم، ومل يضرب عليه عرق، فادعى الربوبية، ولو أخذته الشقيقة واملليلة يف 
ى بالعوايف كما يطغى باملال، ألنه قد كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية واعلم أنّ اإلنسان قد يطغ
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أَنْ رآه " " كَالّ إنَّ اإلنسانَ لَيطْغى": يستغين بالعافية كما يستغين باملال، وكل فيه فتنة، وقد قال اللّه تعاىل
، وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس؛ الصحة 7-6: العلق"استغىن

، والعصمة يف حال العافية نعمة ثانية، كالعصمة يف الغىن نعمة النعمة، وهذا أحد الوجوه يف قوله والفراغ
 ومنها أنّ األمراض مكفرة للسيئات؛ فإذا كره 20: األحقاف"أَذْهبتم طَيباِتكُم يف حياِتكُم": عز وجلّ

واملليلة بالعبد حيت ميشي على وجه األرض التزال احلمى : األمراض بقيت ذنوبه عليه موفورة، ويف اخلرب
ألنّ محى يوم د قوة : محى يوم كفّارة سنة، وأحسن ما مسعت يف معناه، قال: وما عليه خطيئة، ويف خرب

يف اإلنسان ثالمثائة وستون مفصالً، يدخل محى يوم يف مجيع املفاصل فيكون له بكل مفصل : سنة، وقيل
كفّارة الذنوب باحلمى، سأل زيد بن ثابت ربه أن : ه صلى اهللا عليه وسلمكفّارة يوم، وملا ذكر رسول اللّ

فلم تكن احلمى تفارقه يف كل يوم حىت مات، وسأل ذلك طائفة من األنصار، : ال يزال حمموماً، قال
 :من أذهب اللّه كرميته مل يرض له ثواباً دون اجلنة، قال: وكذلك ملا ذكر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

: فقد رأيت األنصار يتمنون العمى، وملا جاءت احلمى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم تستأذن عليه قال

 أي 108: التوبة"فيِه ِرجالٌ يِحبونَ أَنْ يتطَهروا":اذهيب إىل أهل قباء، وهذا أحد الوجهني يف قوله تعاىل
يكون عاملاً من مل يفرح بدخول املصائب على ال : باألمراض من الذنوب، وعن عيسى عليه السالم يقول

جسده، وما له ملا يرجو يف ذلك من كفّارة خطاياه، والصديقون يبتلون بعلل اجلوارح، واملنافقون يبتلون 
بأمراض القلوب، ألن يف أمراض األجسام ضعفها عن اآلثام والطغيان، ويف أمراض القلوب ضعفها عن 

، قيل 2،: لقمان"وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه ظَاِهرةً وباِطنةً":  قوله عز وجلّأعمال اآلخرة واإليقان ويف معىن
ظاهرة العوايف وباطنة البالوي ألا نعم اآلخرة، وروي أنّ موسى عليه السالم نظر إىل عبد عظيم البالء 

د قال اللّه وهو أصدق كيف أرمحه؟ مما به أرمحه؟ وق: يارب ارمحه، فأوحى اللّه عز وجلّ إليه: فقال
 "ولَو رِحمناهم وكَشفْنا ما ِبِهم ِمن ضر لَلَجوا يف طُغياِنِهم يعمهونَ":القائلني يف تصديق هذا املعىن

  . فأخرب أنّ يف ترك الرمحة هلم لطفاً ورمحة75: املؤمنون

    

نواحي البصرة، فأواهم املسري إىل كهف وروينا عن عبد الواحد أنه خرج يف نفر من إخوانه إىل بعض 
ياهذا، لو دخلت البصرة : جبل، فإذا فيه عبد مقطع باجلذام يسيل جسده قيحاً وصديد األطباخ به، فقالوا

سيدي، بأي ذنب سلطت هؤالء علي : فتعاجلت من هذا الداء الذي بك، فرفع طرفه إىل السماء، وقال
 أستغفرك من ذلك الذنب، لك العتىب إين ال أعود فيه يسخطوين عليك، ويكرهون إيل قضاءك، سيدي

حنن معاشر األنبياء أشد الناس بالء مث األمثل : أبداً، قال مث أعرض بوجهه فانصرفنا وتركناه، ويف احلديث
فاألمثل، يبتلي العبد على قدر إميانه؛ فإن كان صلب اإلميان شدد عليه البالء، وإن كان يف إميانه ضعف 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  453  

بالء، كما جيرب أحدكم ذهبه بالنار؛ فمنهم من خيرج كالذهب اإلبريز، ومنهم دون ذلك، خفف عليه ال
إذا أحب اللّه عبداً ابتاله؛ فإن صرب : ومنهم من خيرج أسود حمترقاً، وقد روينا حديثاً من طريق أهل البيت

يعملها يف صحته، اجتباه، وإنْ رضي اصطفاه، ومنها أنّ امللك يكتب له مثل أعماله الصاحلة اليت كان 
وأنه جيري له احلسنات، مثل ما كان جيري له على أعماهلم، فيكتب امللك له أعماالً صاحلة خرياً له من 

أعماله، ألنه قد يدخلها الفساد، واختيار اللّه له أن يستعمله باألوجاع، خري له من اختياره لنفسه أن 
أفضل األعمال ما أكرهت عليه : يني، يف معىن اخلربيستقل إىل اللّه باألعمال الصاحلة، وهذا أحد املعن

هو ما دخل عليها من املصائب يف األنفس واألموال، فهي تكره ذلك وهو خري هلا، ومن : النفوس، قيل
 "كُموعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أنْ تِحبوا شيئاً وهو شر لَ": هذا املعىن قوله تعاىل

 قد يكره العبد الفقر والعيلة والضر واخلملة، وهو خري له يف اآلخرة وأمحد عاقبة، وقد حيب 216:البقرة
  .الغىن والعوايف والشهرة وهو شر له عند اللّه وأسوأ عاقبة

    

لقته أبدلته اكتبوا العبدي صاحل ما كان يعمل فإنه يف وثاق؛ إن أط: ويف اخلرب أيضاً يقول اللّه تعاىل ملالئكته
حلماً خرياً من حلمه، ودماً خرياً من دمه، وإن توفّيته توفّيته إىل رمحيت، فإبدال صفة حلسن اختيار اللّه له، 

خري له من الدنيا واآلخرة ومن شهوته، واألصل يف التوكل وتركه، أنّ املتوكل على اللّه قد علم يف توكله 
ل بإذن اللّه ال حمالة، ولكن اللّه عز وجلّ قد حيكم أنه إن تداوى شفاه أنّ للعلّة وقتاً إذا انتهت إليه برأ العلي

يف عشرة أيام، وإن مل يتداو أبرأه يف عشرين يوماً، ليترخص العليل مبا أباحه اللّه له، فيطمع يف تعجيل 
فى وإنّ الربء يف عشرة أيام، ليكون أسرع لشفائه، وأقرب إىل عاقبته، على أنه معتقد أنّ الدواء وال يش

التداوي ال ينفع لعينه، ألنّ اللّه هو الشايف وهو النافع فالشفاء والنفع فعله لعبده وجعله يف الدواء من 
لطائف حكمته، ال جيعله سواه وال يفعله إال إياه، إذ كانت العقاقري مطبوعة جمبولة على خلقها، فجاعل 

ليس من عمل املتطبب، وإن كان يعمل ا األسباب فيها هو جابلها، ألن اجلعل فيها واخلاصية منها 
وجيمع بينها وبني العليل ألنه ظهر على يديه سبباً لرزقه، فاللّه خالق مجيع ذلك وفاعله، وكذلك قال اللّه 

 وكذلك أيضاً عند العارفني أنّ اخلبز ال يشبع وأنّ املاء 96: الصافات"واللّه خلَقَكُم وما تعملُونَ": تعاىل
كما أنّ املال ال يغين، والعدم ال يفقر، ألن اللّه هو املطعم املسقي وهو املشبع واملروي، كما هو ال يروي 

املغين املفقر مبا شاء، كيف شاء وهو جاعل الشبع والري يف املطعوم واملشروب، ويف النفس بالغىن والفقر 
والشراب على اجلوع والعطش الذين حلكمته ورمحته، كما أنّ اللّه تعاىل هو ايع املظمئ، فيدخل الطعام 

جعلهما فيذهبهما مبا أدخل عليهما، كما يدخل الليل على النهار، ويدخل النهار على الليل، فيغلب 
سلطان كل واحد على اآلخر فيذهبه، فسواء هذا عند املوحدين من وصف الليل والنهار، ومن العلل 
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بإذن اللّه، والشرك يف هذه األشياء يف العموم أخفى واألدوية يتسلط الشيء على ضده فيزيله بقلبه، فهذه 
من دبيب النمل على الصفا، واملوقنون الصحيحو التوحيد من مجيع ذلك برآء، وعلى هذه املعاين أحد 

 أي أعطى كل لون وجنس 50: طه" الَّذي أَعطى كُلَّ شيْء خلْقَه ثُم هدى": الوجهني يف قوله تعاىل
 الشيء، ووصفه للضر والنفع، فإن تعجل العليل الربء بالتداوي فربأ، كان ذلك خلقته وطبعه أي صورة

بقضاء اللّه وقدره، على وصف السرعة من املعافاة، فإن كان ناوياً يف تداويه واستعجاله شفاءه الطاعة 
إن أراد ملواله، والقيام بني يديه للخدمة، كان مثاباً على ذلك فاضالً فيه غري منقوص يف مقام توكله، و

بذلك صحة جسمه لنفسه والنعيم بالعوايف كان ذلك باباً من أبواب الدنيا، ودخوالً فيما أبيح له منها، 
وهو خيرجه من فضيلة التوكّل، وحقيقته مبقدار ما نقصه من الزهد يف احلياة والنعيم، وإن أراد باستعجال 

ان مأزور السوء نيته ووجود عزميته وخرج العوايف قوة النفس ألجل اهلوى، وليسعى يف خمالفة املوىل، ك
من املباح إىل احملظور، وذلك خيرجه من حد التوكل وأوله، وهذا من مذموم أبواب الدنيا وممقوا، وإن 

كانت نيته يف تعجيل العوايف التصرف يف املعايش والتكسب لإلنفاق واجلمع، نظر يف شأنه؛ فإن كان 
 حاجة وإجحاف حلق هذا بالطبقة األوىل، وهذا باب من يسعى يف كفاف وعلى عيلة ضعاف، وعن

أبواب اآلخرة وهو مأجور عليه، وال خيرجه من التوكل، وإن كان يسعى يف تكاثره، وتفاخر، وال يبايل 
من أين كسب، وفيما أنفق، حلق هذا يف الطبقة الثالثة من العاصني، وهذا من أكرب الدنيا املبعدة عن اللّه 

يات الناس يف التداوي احملمودة واملذمومة، فإن مل يتداو املتوكل تسليماً للوكيل وسكوناً عز وجلّ، فهذه ن
حتت حكمه ورضاً باختياره وصنعه، إذ قد أيقن أن للعلّة وقتاً إذا جاء برئ بإذن اللّه تعاىل، إالّ أا بعد 

ه، وصرباً على بالئه، وحسن عشرين يوماً، فيصرب ويرضى وحيمل على نفسه أمل عشرة أيام رضاً بقضاء اللّ
ظن باختياره له، وال يتهمه يف قضاءه عليه، فهذا هو أحد الوجوه يف حسن الظن باختيار اللّه أن ال يتهم 

ال تتهم اللّه يف شيء : يارسول اللّه، أوصين، فقال: اللّه يف فضيلة كيف، وقد روي فيه نص أنّ رجالً قال
  .قضاه عليك

    

من مل يصرب على بالئي ويرض بقضائي ويشكر : خرب فيه شدة، يقول اللّّه تعاىلوقد روي يف معىن هذا 
نعمائي فليتخذ ربا سواي، وهذا باب من الزهد يف الدنيا مبقدار ما نقص من الرغبة يف نعيم النفس، ألنّ 

 وهو باب اجلسم من امللك فما نقص منه نقص من الدنيا، والقلب من امللكوت فما زاد فيه زاد يف اآلخرة
 يعين 155: البقرة"ونقٍْص ِمن األموال واْألنفُس":من الصرب بقدر ما صرب عليه من النقص، كما قال تعاىل

أمراضها وأسقامها، وبشر الصابرين ونقص األموال إقالهلا وإذهاا، فكذلك جعلناه زهداً القترانه باملال، 
، فإذا انتهى وقت العلّة، برئ من غري دواء بإذن اللّه، ومع هذا فهو ال يأمن يف تعجيل العوايف من املعاصي



ابو طالب املكي- قوت القلوب  455  

وله يف األمراض جتديد التوبة، واحلزن على الذنوب، وكثرة االستغفار، وحسن التذكرة، وقصر األمل، 
ومن أبلغ ما يذكر به املوت وتوقع نزوله : أكثروا من ذكر هادم اللذات: وكثرة ذكر املوت، ويف اخلرب

أَوالَ يرونَ أَنهم يفْتنونَ يف كُلِّ عاٍم مرة أَو ": حلمى بريد املوت، ويف قوله عز وجلّا: األمراض فقد قيل
إنّ العبد إذا مرض مرضتني مث مل : باألمراض واألسقام خيتربون ا، ويقال:  اآلية، قيل126: التوبة"مرتيِن

ول فلم تقبل، وقد كانوا يستوحشون إذا خرج يا غافل، جاءك مين رسول بعد رس: يتب قال ملك املوت
ال خيلو املؤمن يف كل أربعني يوماً أن يروع بروعة أو : عنهم عام مل يصابوا فيه بنقص أو مال، ويقال

يصاب بنكبة، فكانوا يكرهون فقد ذلك يف ذهاب هذا العدد من غري أن يصابوا فيه بشيء، وروي أن 
قها، وأنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم عرضت عليه امرأة فذكر من عماراً تزوج امرأة فلم تكن مترض فطل
ال حاجة يل فيها، وذكر رسول اللّه : إا ما مرضت قط فقال: وصفها حىت هم أن يتزوجها، فقيل له

وما الصداع؟ ما أعرفه فقال النيب صلى : األوجاع من الصداع وغريه، فقال رجل: صلى اهللا عليه وسلم
 إليك عين، من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل النار فلينظر إىل هذا، ألنّ يف اخلرب أنّ :اهللا عليه وسلم

يا رسول اللّه، هل يكون مع الشهداء يوم : احلمى حظ املؤمن من نار جهنم، ويف حديث أنس وعائشة
 يذكر الذي: نعم، من ذكر املوت يف كل يوم عشرين مرة، ويف لفظ احلديث اآلخر: القيامة غريهم؟ فقال

ذنوبه فتحزنه، وإن ترك التداوي وبرئ بغري دواء، كان هذا من قضاء اللّّه وقدره على وصف اإلبطاء، 
وقد اختلف رأي الصحابة يف مثل هذا املعىن، عام خرج عمر رضي اللّّه عنه إىل الشام، فلما بلغوا اجلابية 

ال : ف الناس وافترقوا فرقتني، فمنهم من قالانتهي إليهم خرب الشام أنّ به وباًء عظيماً وموتاً ذريعاً، فوق
بل ندخل : ندخل على الوباء نلقي بأيدينا إىل التهلكة فنكون سبباً إلهالك أنفسنا، وقالت طائفة أخرى

أَلََم تر إلَى الذين ":ونتوكل على اللّه وال رب من قدره، وال نفر من املوت فنكون كمن قال اللّّه تعاىل
، فرجع اجلميع إىل عمر فسألوه عن رأيه، 243: البقرة"ياِرِهم وهم أُلُوف حذَر الْموِتخرجوا ِمن ِد

نعم، : أنفر من قدر اللّه؟ فقال عمر: فوافق عمر الذين قالوا نرجع وال ندخل على الوباء، فقال له آخرون
له شعبتان، إحدامها خمصبة أرأيتم لو كان ألحدكم غنم و: نفر إىل قدر اللّه، مث ضرب هلم مثالً فقال

واألخرى جمدبة، أليس إن رعى اخلصبة رعاها بقدر اللّه، وإن رعى ادبة رعاها بقدر اللّه؟ فسكتوا، مث 
هو غائب، قد تأخر يف املرتل الذي نزلنا فيه، فثبت : دعا عمر بعبد الرمحن بن عوف يسأله عن رأيه فقيل

 عبد الرمحن عن رأيه فيه، فلما أصبحوا جاء عبد الرمحن عمر وأصحابه على ذلك الرأي، وعلى أن يسأل
عندي فيه يا أمري املؤمنني، شيء مسعته من رسول اللّه صلى اهللا : بن عوف فسأله عمر عن ذلك، فقال
إذا مسعتم بالوباء يف أرض فال تقدموا عليه، وإذا : اللّه أكرب يقول: عليه وسلم، فقال عمر رضي اللّه عنه

  .تم ا فال خترجوا فراراً منه، ففرح عمر بذلك إذ وافق رأيه فرجع بالناس من اجلابيةوقع يف أرض وأن



ابو طالب املكي- قوت القلوب  456  

  بيان آخر من التمثيل في التداوي وتركه 

    

ومثل التداوي وتركه يف أما مباحان، وأنّ أحدمها طريق األقوياء الصابرين وهو تركه، مثل التكسب 
سم ليستعجل العبد الدواء باخلبز جائز له، ال يقدح يف وتركه أنّ التكسب عند اجلوع الذي هو علّة اجل

توكله ألنه مباح له مأمور به، فإن نوي بالتكسب القوة على الطاعة والسعي يف سبيل اللّه واملعاونة على 
الرب والتقوى، كان فاضالً فيه، وإن نوى بالتكسب األكل للشهوات والقيام حبظوظ النفس من الرفاهية 

كله وأخرجه من حقيقته، فكان طريقاً من طرقات الدنيا إالّ أنه مباح، وإن قصد نقص ذلك من تو
بتكسبه التكاثر واحلرص للجمع واملنع كان عاصياً بكسبه خمالفاً لربه، وهذا من أكرب طرق اهلوى، مث إن 

ان قليالً مل يتكسب وصرب على اجلوع ورضي بالقلة والفقر، فإن رزقه يأتيه ال حمالة يء وقته، وإن ك
دون سعة، ولكنه حيتاج إىل فضل صرب، وحسن رضاً، وسكون نفس، وطمأنينة قلب، فإن وجد هذه 
املعاين فهذا هو التوكل، وكان فاضالً يف ترك التكسب حبسن يقينه وثقته برازقه وشغله مبا هو أفضل 

ذلك إىل اجلزع واهللع وأنفع له يف عاقبته، وإن تشتت مهته، واضطربت نفسه، وتكره قضاء ربه، فأخرجه 
والتربم والشكوى، فالتكسب هلذا أفضل وهو منقوص بتركه، كذلك أيضاً من أكرب الشكوى من علّته 

وتسخط حكم ربه وتربم وضجر وسطاً على الناس، وساء خلقه مبرضه فإن األفضل هلذا أن يتداوى وهو 
  .ناقص بتركه

ي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنّ من ضعف وروينا عن عمرو بن قيس عن عطية عن أيب سعيد اخلدر
اليقني أن ترضي الناس بسخط اللّه، وأن حتمدهم على رزق اللّّه، وأن تذمهم على ما مل يؤتك اللّه، إنّ 

رزق اللّه ال جيره حرص حريص، وال يرده كره كاره، إنّ اللّه حبلمه وجالله جعل الروح والفرح يف 
  .زن يف الشك والسخطالرضا واليقني، وجعل الغم واحل

  ذكر استواء شهادة المتوكل مع اختالف ظهور األسباب 

ويستوي عند اخلصوص بعني يقينهم ما جاءهم بواسطة أيديهم، وأسباب كسبهم وما جاءهم بأيدي 
غريهم وبغري كسبهم إذا كان املعطي عندهم واحداً والعطاء كله رزقاً إذ كانت األيدي ظروف العطاء 

لظرف يدك أو يد غريك، وسواء كان الكسب كسبك أو كسب غريك لك إذ مجيعه فيستوي وكأن ا
 "إرم ذَاِت الِْعماِد":رزقك، وألنّ لكل شيء حكماً ويف كل شيء حكمة وبكل شيء نعمة، قال اللّه تعاىل

 بأيديهم وفرغوا منها،  فأضافها إليه يف اخللق بعد أن بنوها8-7: الفجر"الَّيت لَم يخلَق مِنثْلُها يف اِلبالَِد"
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ومثل هذين أيضاً يستوي عندهم ما ظهر بيد القدرة ال خلق فيه وال واسطة به، وما ظهر بأيديهم عن 
احلكمة وترتيب العرف، ألن القدرة أيضاً مبرتلة ظرف للعطاء ظهر العطاء ا، فهي كأيدي العباد من يد 

ن من خزائن امللكوت وامللك، فهذه املعاين الثالث اإلنسان نفسه أو يد غريه، إذ القدرة واحلكمة خزانتا
أعين ما ظهر عن يدك وتكسبك، وما ظهر بيد غريك، وعن كسبه لك، وما أظهرته القدرة عن غري عرف 
معتاد وال واسطة مرت به، هذا كله عند املوقنني سواء، ال يترجح بعضه على بعض لرجحان إميام وقوة 

  . حكمة بالغة وقدرة نافذة عن حكيم واحد وقادر واحديقينهم ونفاذ مشاهدهم، إذ كله

    

ومما يدلك على استواء ما ظهر بيد األواسط وما أظهرته القدرة عند العلماء أنّ كلّ من مجع كرامات 
األولياء واجبات الصديقني ذكر فيها ما ظهر هلم عن القدرة، وما ظهر هلم على أيدي اخللق من اإلنفاق 

عن غري مسألة وال استشراف نفس، فسووا بينهما يف الكرامات وجعلومها واحد من عند وقت الفاقات 
اإلجابات، وحسبوا كل ذلك من اآليات، على أنّ العارفني يشهدون ما يوصل العبيد إليهم من أقسام 

 فشيئاً إالّ رزقهم، إا ودائع هلم عندهم وإنه حق هلم بأيديهم يؤدونه إليهم قليالً قليالً، ويوفوم إياه شيئاً
أم ال يسألوم إياه وال يطالبوم به، وإن كان هلم عندهم حسن أدب فيهم وحسن اقتضاء ألنّ من 

حسن االقتضاء ترك الطلب، ولقوة يقينهم برازقهم أنه يوفيهم نصيبهم غري منقوص، فقد سكنوا إىل قدمي 
 إليهم قسمهم الدافعني إليهم وعده كما نظروا إىل بسط يده، وكذلك مشاهدة العاملني املوصلني

حقوقهم، يشهدون أم قد خرجوا إليهم من حقهم وأدوا إليهم ودائعهم، فيسترحيون إىل إخراج ذلك، 
ويفرحون بأدائه إىل أربابه ويشكرون اللّه على حسن توفيقه وإعانتهم على سقوط ذلك عنهم، كما يفرح 

ضاؤه، وهذا مقام للموصلني يف املعرفة وحال هلم من من عليه الدين الثقيل إذا أداه فسقط عنه حكمه وق
  .اليقني حسنة، وهو مشاهدة عالية لآلخذين من املتوكلني

  ذكر تشبيه التوكل بالزهد 

اعلم أنّ التوكل ال ينقص من الرزق شيئاً، ولكنه يزيد يف الفقر ويزيد يف اجلوع والفاقة، فيكون هذا رزق 
لى هذا الوصف اخلصوص من حرمان نصيب الدنيا ومحايته عن املتوكّل ورزق الزاهد من اآلخرة، ع

التكاثر منها، والتوسع فيها فيكون التوكل والزهد سبب ذلك، فيكون ما صرفه عنه من الدنيا زيادة له يف 
نقصان الدنيا زيادة : اآلخرة من الدرجات العلى، وكذلك روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ا نقصان اآلخرة، ومن أعطى من الدنيا شيئاً نقص ذلك من مرتلته يف اآلخرة، وإن اآلخرة، وزيادة الدني
كان على اللّه كرمياً، وقيل إنّ الدنيا واآلخرة مثل ضرتني، من أرضى إحدامها أسخط األخرى، وقال 
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كنت يف حملة ليس فيها بقال غريي، ففتح إىل جنيب بقال آخر فأخاف أن ينقص : رجل لبعض العلماء
ليس ينقص من رزقك شيئاً ولكن يزيد يف بطالتك، تقعد كثرياً ال تبيع شيئاً، : من رزقي شيئاً، فقالذلك 

وقد غلط يف هذا الطريق قوم ادعوا التوكل والزهد واتسعوا يف املآكل واملالبس، على أنّ ذلك ال ينقصهم 
  .من رزقهم شيئاً، فموهوا على دوم ممن ال يعرف طريق الزهد والتوكل

  ر كتم األمراض وجواز إظهارها ذك

    

األفضل ملن مل يتداو أن خيفي علله ألنّ ذلك من كنوز الرب وألا معامالت بينه وبني خالقه، فسترها 
أفضل وأسلم له إالّ أن يكون له نية يف اإلظهار أو يكون إماماً يستمع إليه ويقتبس منه اآلثار، ويكون 

به راض عن اللّه فيما قدره، أو يكون ممن يشهد البالء نعمة فيكون إخباره مكيناً يف املعرفة خيرب بعلته وقل
مبثابة التحدث بنعمة اللّه، وإالّ فإظهار العلل ملن ال يتداوى نقص حلاله، وداخل يف الشكاية ملواله، ألنّ يف 

حة بالدواء الذي الشكوى استراحة النفس من البلوى كاالستراحة بالدواء، وهذا ال يفعله عامل ألنّ االسترا
أباحه له املويل خري من استراحته إىل العبيد بالشكوى، على أنه ال يأمن دخول اآلفات عليه يف األخبار من 

ال : ، قال18: يوسف"فَصبر جميلٌ": التصنع أو التزيد يف العلّة وغري ذلك، وقيل يف قوله عز وجلّ
ما الذي أذهب : قيل ليعقوب عليه السالممن بث شكواه فلم يصرب، و: شكوى فيه، وقال بعضهم

يا رب، : تفرغت تشكوين إىل خلقي؟ فقال: من الزمان وطول األحزان، فأوحى اللّه إليه: بصرك؟ فقال
وكانوا يكرهون أنني : يكتب على املريض أنينه يف مرضه، قال: أتوب إليك، وعن طاووس وجماهد

 أصاب إبليس من أيوب إالّ أنينه يف مرضه، فجعل ما: املريض ألنه إظهار معىن يدل على شكوى، قيل
انظرا إىل عبدي ما يقول لعواده : إذا مرض العبد أوحى اللّه تعاىل إىل امللكني: األنني حظه منه، ويف اخلرب

ال، كذلك يكون، وإمنا كره بعض : فإن محد اللّه وأنثى عليه خبري، ادعوا له وإن شكا وذكر شراً قاال
ية الشكاية وخوف الزيارة يف القول أن خيرب عن العلّة بأكثر منها فيكون يف ذلك كفراً العباد العيادة خش

لنعمة بني بالءين، وكان بعضهم إذا مرض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حىت يربأ، فيخرج إليهم، منهم 
جل ما أكره العلّة إال أل: أشتهي أن أمرض بال عواد، وقال فضيل: فضيل ووهيب، وبشر كان يقول

العواد، وقد رأينا من الصاحلني من فعل ذلك ممن هو إمام وقدوة، وال ينقص توكل املتوكل إخباره بعلته 
على معىن التحدث ا مع فقد آفات النفوس، إذا كان قلبه شاكراً للّه راضياً بقضائه، ويكون بذلك 

منني، أو يشهد ذلك نعمة فيحدث ا مظهراً لالفتقار والعجز بني يدي مواله أو راغباً يف دعاء إخوانه املؤ
شكراً، وقد حكي أنّ بشر بن احلرث كان خيرب عبد الرمحن املتطبب بأوجاعه، فيصف له أشياء، وقيل عن 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  459  

: وروي عن احلسن البصري. إمنا أصف قدرة اللّه تعاىل يفّ: أمحد بن حنبل أنه كان خيرب بأمراضه ويقول

مث ذكر علّته، مل يكن ذلك شكوى، وقد كان أمحد بن حنبل ال إذا محد املريض اللّه عز وجلّ وشكره 
: خيرب بأمراضه إذا سئل عنها، مث رجع إىل قول احلسن هذا، فكان بعد ذلك حيمد اللّه ويثين عليه ويقول

بشر، فنظر : كيف أنت؟ فقال: أجد كذا وأجد كذا، وروي أنه قيل لعلّي رضي اللّه عنه يف مرضه
أجتلد على اللّه، كأنه أحب أن يظهر افتقاره إىل اللّه، وأراد : رهوا ذلك فقالبعضهم إىل بعض كأم ك

إمنا العلم الرخصة : خبري إذا سئل كثري، كما قال الثوري: أيضاً أنّ يعلمهم أنه ال بأس بذلك ألن من يقول
ب النيب صلى اهللا من ثقة، فأما التشديد فكل أحد حيسنه، فكان علي رضي اللّّه عنه أراد أن يتحقق بتأدي

: عليه وسلم له ويه إياه عن إظهار القوى، ألنه روي أنه مرض فسمعه النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

ألن : لقد سألت اللّه البالء ولكن سل اللّه العافية، ومن هنا قال مطرف: اللّهم، صربين على البالء فقال
الء طريق األقوياء، وكره أهل اإلشفاق واخلشية إظهار أعاىف فأشكر أحب إيلّ من أن أبتلي فأصرب، ألن الب

: اجللد والقوة بني يدي القوي العزيز، وقد حكي أنّ الشافعي مرض مرضة شديدة مبصر فكان يقول

اللّهم، إن كان يف هذا رضاك فزدين منه، فكتب إليه بعض العلماء وهو إدريس بن حييي املعافري، يا أبا 
لبالء فسل اللّه العافية، فرجع عن قوله هذا واستغفر منه، فبعد هذا واللّّه أعلم، عبد اللّه، لست من رجال ا

  .اللّهم إجعل خرييت فيما أحببت: لعلّه ما حكي عنه أنه كان يقول يف دعائه

  ذكر فضل التارك للتكسب

    

دنيا على قد يفضل التارك للتكسب شغالً بالعبادة عن املتكسب، من حيث فضل املتقدمون الزاهد يف ال
كاسب املال حالالً ومنفقه يف سبيل اللّه، وسئل احلسن عن رجلني،أحدمها حمترف واآلخر مشغول 

أيهما أفضل؟ فقال سبحان اللّه ما اعتدل الرجالن املتفرغ لعبادة أفضلهما، وقد روي عن رسول : بالتعبد
 شغالً، وقد علم التارك للتكسب كفى باملوت واعطاً وبالتقوى غىن وبالعبادة: اللّه صلى اهللا عليه وسلم

توكالً على اللّه وثقة به ورعاية ملقامه وصرباً على فقره وشغالً مبعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة، إنّ مواله 
قد تكلّل له برزقه يف الدنيا وقد وكل إليه عمل اآلخرة، وأنه إن شغل مبا وكله إليه من عمل آخرته أقام له 

اه، فلو مل يتصرف املتوكل تصرف له غريه، وإنّ عمل آخرته الذي وكّله إليه هذا من يقوم بكفايته من دني
فلم إن مل يعمله مل يقم غريه مقامه،وإنّ اللّه تكفل له بعمل الدنيا، فإن مل يعمل لعمل له سواه كيف شاء، 

للّه سبحانه يف فهذا هو الفرق بني ماتكفل له به من عمل الدنيا وبني ما وكّله به من عمل اآلخرة، قال ا
 وقال 60: العنكبوت"وكَأَين ِمن دابٍة الَ تحِملُ ِرِزقْها اهللا يرزقها وإياكُم":رزق الدنيا الذي تكفل به
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، مث قد علم املتوكل 39: النجم"وأَنْ لَيس ِلإلنساِن إالّ ما سعى":تعاىل يف رزق اآلخرة الذي وكل به
ة األشياء منتظمة يف سلك واحد، كشيء واحد يقع وقعة واحدة رزق مقسوم بعدتوحيده أنّ هذه األربع

ال يزاد فيه يف وقت معلوم وال يتقدم واليتأخر بسبب حمكوم، ال ينقلب عند أثر مكتوب واليتغري، فالرزق 
 بفضل الرازق والوقت الذي يظهر فضل العطاء ال يقع إالّ يف ظرف، والسبب حكمة القاسم واألثر حد

وق، فلما أيقن املتوكل ذا كان إن تصرف حبكم، وإن قعد قعد بعلم، فاستوى تصرفه وقعوده ألنه املرز
قائم حبكم ما يقتضي منه يف علم حاله عامل حبكم مصرفه ومقعده، فإن شغله مواله خبدمته عن خدمة من 

د من شاء من سواه، فصرفه يف معاملته دون معاملة العبيد ساق إليه رزقه كيف شاء من الوجوه وبي
، وبتوليه 34: النساء"حِافظَات ِللْغيِب ِبما حِفظَ اللّه":العبيد، حيفظه له عن جماوزة احلدود، كما قال تعاىل

 "وهو يتولَّى الصِاحلني": له وعصمته إياه عن التورط يف حمظور، كما أخرب عن أوليائه يف قوله عز وجلّ

الً يف قعوده لشغله عن العبيد مبعبوده، بانقطاعه إىل معاملة امللك دون ما ، وكان العبد فاض196:األعراف
يقطعه من معاملة امللوك، ومة اآلخرة عن الدنيا، وكان داخالً يف وصف ما أخرب رسول اللّه صلى اهللا 

خارجاً عن عليه وسلم عن أهل كفاية اللّه، فيما روي عنه من جعل اهلموم مهَّا واحداً، كفاه اللّه آخرته، و
من أصبح ومهه : وصف من قطعه عن اللّه مة غريه وعرضه للهلكة يف أودية اهلموم، يف قوله عليه السالم

ومن تشعبت به اهلموم مل يبال اللّه يف أي أوديتها هلك، فإن كان حال : غري اللّه فليس من اللّه، ويف قوله
انة من خزائن امللك وهو عبد من عبيد املتوكل أن جيري رزقه على يد نفسه وكسب جارحته فهو خز

امللك، يوصل إليه عن يد نفسه مبا يوصله إليه عن يد غريه وسواه، ساق إليه الرزق أو ساقه إىل الرزق بعد 
أن يرزقه، ألن ما لقيته فقد لقيك، والعبد متوكل على اللّه يف احلالني، ناظر إليه باملعنيني، قائم حبكم حاله 

سن اختيار اللّه له يف احلكمني، ومن ترك التكسب ألجل اللّه ثقة به وسكوناً إليه أو يف األمرين، عارف حب
لدخول اآلثام وتعذر القيام باألحكام، فحسنه كحسن من عمل شيئاً ألجل اللّه ألن الترك عمل حيتاج إىل 

داً، هذا هو فصل نية صاحلة وأفضل الناس عنداللّه أتقاهم له وأتقاهم له أعرفهم به متصرفاً كان أو قاع
  .اخلطاب

    

أتدرون ما قال : وروينا يف حديث عبد اللّه بن دينار عن عمرو بن ميمون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عبادي، أنتم خلقي وأنا : حني استوى على عرشه ونظر إىل خلقه: اللّه ورسوله أعلم، قال: ربكم؟قالوا

فلت لكم به، واطلبوا أرزاقكم مين وانصبوا أنفسكم يل، ربكم أرزاقكم بيدي فال تتعبوا أنفسكم فيما تك
: اللّه ورسوله أعلم، قال: وارفعوا حوائجكم إيل أصب عليكم أرزاقكم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا

عبدي أنفق أنفق عليك ووسع أوسع عليك، وال تضيق فأضيق عليك، إنّ أبواب الرزق بالعرش ال تغلق 
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الرزق منها لكل عبد على قدر نيته وعالته وصدقته ونفقته، فمن أكثر أكثر له ومن ليالً وال اراً، فأنزل 
 أقلل أقلل له، ومن أمسك أمسك عليه، يا زبري إنّ اللّه حيب اإلنفاق ويبغض اإلقتار، فكل وأطعم والتقتر

لفجار تدخل فيقتر اللّه عليك وال تعسر فيعسر عليك، أطعم اإلخوان ووقراألخبار وصل اجلار والمتاش ا
واألسواق موائد اآلباق يطعم املوىل : اجلنة بغري حساب، فهذه وصبة اللّه يل ووصييت لك يا زبري بن العوام

 وما ":منها من أبق من خدمته وهرب من جمالسته ووهن عن معاملته وجنب يف متاجرته، قال اللّه تعاىل
، 57-56: الذاريات" أُريد ِمنهم ِمن ِرزٍق وما أَريد أَنْ يطِْعموِنما" "خلَقْت الِْجن واإلنس إالّ ِليعبدوِن

ما أريد أن يرزقوا خلقي إنّ اللّه هو الرزاق، أي هلم ال يطالبهم أن : وقال بعض أهل العربية من القدماء
ليه الكفاية، يرزقوا نفوسهم إذا خدموه، فذكر اللّه الوجوه الثالثة واختار لنفسه أحدها وهي اخلدمة، وع

واختار من العبيد أحدهم فجعله عابده وترته عن أحدمها وتعاىل عنه وهو اإلطعام من العبيد له، وصرف 
عموم العبيد يف الوجه الثالث من اإلطعام ألنفسهم وهو التكسب، وضرب هذا مثالً بينه وبني خلقه يف 

للّه تعاىل حبكمني، أحدمها ما اختاره األرض وله املثل األعلى يف السموات واألرض، فبقي العبيد مع ا
لنفسه من العبادة وهي املعاملة وعليه الرزق كيف شاء ومىت شاء وهؤالء عباد الرمحن ال عبيد الدنيا، 

والثاين ماصرف العبيد فيه من التكسب ألنفسهم وجعل ذلك رزقاً منه هلم جبوارحهم ومدحهم على هذا 
الدنيا وعبيد اهلوى وبقي املوىل مع العبيد على األحكام الثالثة الوصف، وهؤالء عموم العبيد منهم عبيد 

اليت أباحها اللّه تعاىل هلم وضرب ا املثل بينه وبينهم، أيها اختاره كان ذلك هلم، وتفسري ذلك أن للموىل 
اذهب فأطعمين ألنك عبدي وملك يدي، فأنا أملك كسبك كما أملك : من اخللق أن يقول لعبده

ما أُريد أَنْ ":و الوجه الذي ذكرناه أنّ اللّه ترته عنه وتعاىل علواً كبرياً فقال تعاىلنفسك، وهذا ه
اذهب فأطعم نفسك : ، كما يريد املوايل من عبيدهم هذا مث يقول املوىل منا لعبده57: الذاريات"يطِْعموِن

 عليك، وذا واسع يف قوتك فقد أحبت لك ذلك، ووهبت لك كسبك فهو رزق مين لك وتفضل مين
صار املكاتب لعبده يف فكاك عتقه كاملعتق بأن كان له الوالء وقد يكون له املرياث يف حال، ألنه منعم 
عليه بالكتابة له كاملعتق، وإن كان العبد هو الذي سعى يف فكاك رقبة نفسه بكسبه من قبل أنّ املوىل 

ناً إليه فهذا حال عموم العبيد مع اللّه يستحق عليه كسبه وميلك رقبته، فلما ملك عبده ذلك صار حمس
اذهبوا فتكسبوا، وأطعموا أنفسكم فقد رزقتكم ذلك : تعاىل، ألنه موالهم احلق وهم عبيده، قن فقال

ووهبته لكم، وهذا هو الوجه الثاين الذي نزه اخلصوص عنه تفضيالً هلم، فلم يستسعهم وقطعهم فشغلهم 
وكل هلم بكفايتهم ومل يوكلهم فيها كما وكلّ غريهم، بل وكل خبدمته عن خدمة نفوسهم وخليقته، وت

 لنفوسهم بدليل 57: الذاريات"ما أُريد ِمنهم ِمن ِرزٍق"بأرزاقهم من يشاء من عباده وهو معىن قوله تعاىل
ريد أن وما أ: ، أي هلم بإقامة غريهم وبإظهاره يف قوله58: الذاريات"إنّ اللّه هو الرزاق"قوله تعاىل
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يطعمون، فكانت هذه الياء امسه مكنى ا وهذه إرداة خمصوصة ال عامة لكل مراد، فهي إرادة ابتالء 
وخمصوصة مبخصوصني من عباده، كما كان قوله تعاىل: وحمبة مبعىن ما أحب:" ساإلنو نالْج لَقْتا خمو

مؤمين اجلن واإلنس ال : ملن عبده منهم معناها، كانت هذه اآلية خمصوصة 56: الذاريات"إالّ ِليعبدوِن
اخدمين وعلي طعمتك، تقوم خدمتك يل : عامة جلميع خلقه، والوجه الثالث أن يقول املوىل منا لعبده

     مقام كسبك لنفسك، وهذا هو الوجه األعلى الذي اختاره اللّه 

لني له، وهم العاملون به دون من تعاىل، وأحبه ملن حيبه واختار له من عبده من العبيد من خصوص العام
، 57-56: الذاريات"ما أُريد ِمنهم ِمن ِرزٍق" "إالّ ِليعبدوِن":صرفه يف رزق نفسه بنفسه، وهو قوله تعاىل

اذهب فتكسب، فقد : أي أن يرزقوا نفوسهم بكسبهم الذي أحبته هلم، فيكونوا كغريهم ممن قلت له
د وهبته لك، أي أنا أُريد من هؤالء العبادة وهلا خلقتهم فكل أردت منك الرزق لنفسك بكسبك وق

ميسر ملا خلق له، فمن كانت صنعته العبادة وخلق هلا، يسرت له، ومن كانت صنعته الدنيا وخلق هلا، 
يسرت له، ويف اخلرب أنّ اللّه تعاىل خلق كل صانع وصنعته، ويقال إنّ اللّه تعاىل ملا أظهراخللق يف العدم 

م الصنائع كلها، مث خيرهم فاختار كل واحد صنعته، فلما أبداهم يف الوجود أجرى على كل أظهر هل
ما أعجبنا شيء : اختاري فقالت: وانفردت طائفة فلم ختتر شيئاً، فقال هلا: واحد ما اختار لنفسه قال

يل ألخدمنكم وعزيت وجال: قد اخترنا خدمتك فقال: فأظهر مقامات العبادات فقالت: رأيناه فنختاره قال
اخدمي من خدمين، وأتعيب من خدمك : أوحى اللّه تعاىل إىل الدنيا: إياهم وألسخرنهم لكم، ويف اخلرب

إياك نعيد ولك نصِلي ونسجد، وإليك نسعي وحنفد، أي إليك : فالعبادة هي اخلدمة، ومن ذلك قوهلم
دماً يف أحد الوجوه والعبادة هي اخلدمة  أي خ72: النحل"بِنني وحفَدةً": نعمل وخندم مثل قوله تعاىل

بعري معبد إذا : طريق معبٍد إذا كان مذلالً ممهداً وموطوًءا باألقدام، ويقولون: بذلّ وتواضع، والعرب تقول
أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا : كان ممتهناً بالكد نضواً من السري واحلمل عليه، ومنه قول القبط

إنّ اللّه : يل، خدمنا نستذلّهم ومنتهنهم بالكد والعمل، وقال بعض العارفنيعابدون، يعنون بين إسرائ
سبحانه وتعاىل اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها تصلح ملعرفته وال موضعاً ملشاهدته، فرمحها 
فوهب هلا العبادات واألعمال الصاحلات، مث إطلع على قلوب طائفة أخرى من خلقه فلم ير جوارحهم 

لح خلدمته وال موضعاً ملعاملته، فاستعملهم للدنيا وعبدهم ألهلها، ومن هذا قول النيب صلى اهللا عليه تص
تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الزوجة، تعس عبد اخلميصة؛ أي الذين يذلون هلذه األشياء : وسلم

آدم ألجل حممد، وخلقت إين خلقت حممداً ألجلي وخلقت : ويسعون هلا، ويف أخبار داود عليه السالم
مجيع ما خلقت ألجل ولد آدم، فمن اشتغل منهم مبا خلقته ألجله حجبته عين، ومن اشتغل منهم يب 
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  .سقت له ما خلقته ألجله

    

  ذكر حكم المتوكل إذا كان ذا بيت 

    

ألثر قال اللّه فإن كان املتوكل ذا بيت فليغلقه إذا خرج، إحرازاً له ألجل األمر باحلذر وإلتباع السنة وا
، 49: املائدة"واحذَرهم أنْ يفْتنوك":، وقال تعاىل71:  النساء"يا أيها الَّذين آمنواخذُوا ِحذْركُم": تعاىل

وقد يروي يف خرب اعقلها وتوكل والينقص ذلك توكله إذا كان ساكن القلب إىل اللّه ال إىل خلقه، ناظراً 
أو إذهابه ال إىل إحرازه، غري خمتار لبقاء ما يف بيته على اختيار اللّه له إىل حسن تدبريه يف تبقية رحله 

حلسن أحكامه عنده، ألن اللّه تعاىل إذا رفع عبداً إىل مقام التوكّل عليه يف شيء أعطاه التوكل يف كل 
باألشياء شيء، كما ال يكون تواباً حيبه اللّه حىت يتوب إىل اللّّه بكل شيء ويف كل شيء أي يرجع إليه 

إنَّ اللّّه يِحب ":، كما قال159: آل عمران"إنَّ اللّه يِحب الُْمتوكلَّني":وفيها، فلذلك قال اللّه تعاىل
ابنيووكِّلُونَ": ، مع قوله222: البقرة"التتكَّلَ الْمتولَى اللّه فَلْيعأي ليتوكل عليه يف كل 12: إبراهيم"و ،

 شيء، هذا أحسن وجوهه، والوجه اآلخر وعليه فليتوكل يف كل توكّله من شيء، من توكل عليه يف
توكل عليه يف األشياء ألن الوكيل يف شيء واحد، فينبغي أن يكون التوكّل عليه واحداً يف كل شيء، 

فالتوكل مقام رفيع من مقامات األنبياء ومن أعايل درج الصديقني والشهداء؛ من حتقّق به فقد حتقّق 
يد وكمل إميانه وكان على مزيد، وانتفى عنه دقائق الشرك وخفايا تويل العدو فانقطع سلطانه عنه، بالتوح

إنما سلْطَاُنه على " "إنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلى رِبهمْ  يتوكَّلُون":قال اللّه سبحانه وتعاىل
هنلَّووتي يعين العدو، والذين هم به مشركون يعين اللّه سبحانه، فلم يشترط نفي 100-99: النحل"الَّذين 

سلطان العدو باإلميان جمرداً حىت يقيمه يف مقام التوكّل يف اليقني، فلذلك فصلنا شرحه وأطلقنا تفصيله 
وال ألنّ من أعطى مقاماً من التوكّل على حقيقة مشاهدة الوكيل انتظم له مجل مقامات اليقني وأح

التوكل مجاع اإلميان وقد يبتلى املتوكل يف توكّله باألسباب : املتقّني، كما قال عبد اللّه بن مسعود
واألشخاص واألغراض وضروب املعاين، كما يبتلى سائر أهل املقامات ويبقى عليه من العدو نزغ وطيف 

 مجيع ذلك نظره إىل وكيله ال غري دون االقتران واالستحواذ، خيترب بذلك صدقه يف توكّله حىت يرد يف
ليجزى جزاء الصادقني املقربني، أو ليكشف له دعواه فيعلم كذب نفسه، فيكون مردوداً إىل التوبة، كما 

، وحسب جزاء املتوكلّني أن يكون الصادق 24: األحزاب"ِليجِزي اللّه الصاِدقني بصدِقِهم":قال تعاىل
 "ويعذِّب الْمناِفقني إنْ شاَء أو يتوب علَيِهم":  قال تعاىلحسبهم وأن يكون خلعة الصدق شعارهم مث
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أحِسب الناس أنْ يتركُوا ":، فأحسن حال املدعني التوبة ا خيرجون من ظلمهم، وقال تعاىل24:األحزاب
ولقد فتنا الذين : ت يف عباده فقال، مث أخرب بسنته اليت قد خل2: العنكبوت"أَنْ يقُولُوا آمنا وهم الَ يفْتنونَ

من قبلهم فليعلمن اللّه الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني، ولن جتد لسنة اللّه تبديالً، فليقل املتوكّل عند 
اللّهم إنّ مجيع ما يف مرتيل إن سلطت عليه : خروجه من مرتله معتقداً لذلك بعد غلق بابه لألمر والسنة

دقة مني على من أخذه، فإن أخذ ما يف مرتله كان له يف ذلك سبع من يأخذه فهو يف سبيلك ص
إحدامها قبول توكله على اللّه بتدبري اللّه أمره كيف شاء، واختيار اللّه له نقصان الدنيا، : معامالت

 وإذهاب ما لعله يفتنت بتبقيته، والثانية اختيار اللّه تعاىل لعبده وابتالؤه إياه بفقد حمبوبه ليظهر صدقه

ومسألته، أو ليستينب للعبد كذبه، فإن محد اللّه وشكره على حسن بالئه ومل تضطرب نفسه أعطي ثواب 
الذين إذا : يا رب من أولياؤك؟ قال: الشاكرين الراضني، كما جاء يف العلم املكنون عن بعض أنبيائه قال

 والصمت وحسن الثناء أخذت منه احملبوب ساملين، والثانية إن اضطربت نفسه وجزعت جاهدها بالصرب
على اللّه وترك الشكاية إىل عبيده، فأعطي ثواب الصابرين ااهدين، والرابعة إن مل يكن يف هذا املقام وال 

يف املقام األول انكشف له بطالن دعواه وظهر له خفي كذبه يف حياته، فاعترف بذلك واعتذر إىل اللّه 
 على معىن اإلعالم والبيان، فيعلم إنه كذاب لكراهية ما واستكان وخضع، فيكون هذا أيضاً مزيد مثله

     قضى اللّه وقلّة صربه أو 

بسخطه ما حوله اللّه من خزانته اليت هي يف يده إىل خزانته األخرى اليت هي يف يد غريه، إذ قد علم أن 
ني استرجع منه ما يده خزانة مواله، وأنّ ما حوله منها مل يكن له وإمنا كان قد استودعه، فحزن وساءه ح

أودعه وأعاره وأودعها غريه أو دفعها إىل من هي رزقه، وكانت له من قبل، أنّ املتوكل قد علم أن اللّه 
تعاىل، إذا وهب شيئاً من الدنيا لألجسام من امللك وشيئاً من اآلخرة من امللكوت وصار ذلك رزقاً 

 آخرته لنقصان زهده، ليس ذلك، إال للطمع للمتوكّل يف آخرته، فآثر لضعف يقينه رزق دنياه على رزق
فيه، وفضل الرغبة والشره إذ قد علم أن ما أخذ منه كان وديعة لغريه عنده، فهذه كلها ذنوب عند 

املتوكّلني موجبات للتوبة واالستغفار عند املوقنني، من قبل أن املتوكّل قد علم أن اللّه إذا وهب شيئاً من 
 شيئاً من ملكوت اآلخرة يف القلوب، مل يأخذه أبداً؛ فما كان يف الدنيا بقي امللك يف الدنيا لألجسام أو

لصاحبه إىل آخر أثره حىت يفنيه ويبليه، وما وهبه من اآلخرة من اإلميان والعلم والعمل مل يأخذه أبداً بل 
ور اآلخرة، فهذا ينميه ويزيده فيه إىل أبد األبد يف دار األبد، ولكن قد يعري ويستودع من أمور الدنيا وأم

النوع ال بد أن يسترده ويسترجعه يف الدنيا ألن حكمته أوجبت رده كما أوجب كرمه تبقية ما وهبه، 
فال ينبغي للمتوكّل املوقن ما ذكرناه أن حيزنه ما حول اللّه من خزانته اليت يف يده مما أعاره واستودعه إىل 

 له أو يبتليه بأحكامه فيه، فيخرج أيضاً من يده إىل يد خزانته األخرى اليت هي يد غريه، ممن لعلّه يهبه
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غريه ألنه ما خرج من الدار شيء، وللّه حكمة وابتالء يف كل شيء؛ فاحلزن واألسف على فوت مثل هذا 
عند العارفني جناية، ومن املؤمنني خيانة، يستغفرون اللّه ويتوبون إليه كما يتوبون من املعاصي، ألم قد 

من شهدوا ما بي ناه وألنه قد أمرهم بترك األسى على فائت الدنيا وقلة الفرح مبا أتى منها، إذ ال بد
كوما ألنه قد علمه وبعد علمه قد كتبه وبعد كتبه قد أعلم به، فكشف هلم اليقني عن الكتاب املستبني؛ 

ا ظهر من املصائب أنّ ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها، فم
: ، قيل22: احلديد"ِمن قَبِل أَنْ نبرأَها": يف األموال واألنفس فقد سبق قبل خلق اخللق، وهذا قوله تعاىل

من قبل أن نربأ : من قبل أن نربأ األنفس، وقيل: من قبل أن خنلق اخلليقة وقبل أن نربأ األرض وقيل
، فاألسى على فقد 32: احلديد"ا على ما فَاتكُم والَ تفْرحوا ِبما آتاكُمِلكَيال تأْسو": املصيبة، مث قال تعاىل

الشيء على قدر الفرح بوجوده، أفال يستحي العبد أن يكون على ضد ما أمر به أو خبالف ما حيبه منه 
 يعلم أنه قد مواله؟ فيأسى على ماليس له وحيزن على ما أخذ منه واستودعه، أو يفرح مبا ليس له ألنه ال

وهب له، فيبقي عليه، أو قد أعريه فيؤخذ منه، فلما استرجعه من يده اليت هي يده تعاىل قبضه، أيقن أنه 
مل يكن له وأنه إمنا كان وديعة عنده فحزن وساء، فهذا ملا أيقن شك، وملا علم جهل ورغب فيما ينبغي 

يدعي منازل األقوياء األغنياء باللّه، الشاهدين أن يزهد فيه، فأي شك مع ذلك يتوهم املتوكّل على اللّه و
اري قدر اللّه يف تصاريف حكمه، فإذا علم العبد أنه كاذب استكان استكانة الكذابني وتاب توبة 

املدعني، ومل ينطق بكالم الصادقني وال يدل إدالل احملبوبني، فيكون تعريف اللّه إياه هذه املعاين تأديباً له 
  .ا مزيد الناقصنيومزيد مثله، وهذ

    

واملعاملة اخلامسة أن يكون له بكل درهم تلف سبعمائة درهم، كأنه قد أنفقه يف سبيل اللّه، حسب له 
ذلك ألنه قد كان نواه، وكذلك إن مل يؤخذ ما يف بيته استنباطاً من قول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 

الم ولد، له من ذلك اجلماع وعاش فقتل يف سبيل اللّه، إنّ له أجر غ: فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها
  .أنت ختلقه، وأنت ترزقه إليك، حمياه إليك، مماته أقرها قرارها ولك ذلك: وإن كان مل يولد له فقال

واملعاملة السادسة أن ال يأمث أخوه الذي أخذ رحله إن كان قد جعله صدقة عليه، فيؤجر أجراً ثانياً 
حسن نظره للعصا من حيث ال يعلمون ختلقاً بأخالق مواله، وينال بعفوه عن ظامله إلشفاقه على أخيه، و

درجة احملسنني، ويتحقّق مبقام املتقني ويكون ممن وقع أجره على اللّه، فيخفي له ما ال تعلم نفس من قرة 
 يكن هو ذلك العني وألنه قد علم كيف جرى األمر وأنّ اآلخذ مبتلي بسوء القضاء، وأنه قد عويف إذ مل

العبد فريحم أهل البالء حينئذ، وحيمد اللّه على ماعافاه فيشغله الشكر للّه عن الدعاء على ظامله، قال 
لعلمهم : الأدري قال: مل أسقط أهل املعرفة الألئمة عن الظاملني هلم فقلت: بعض العارفني لبعض أصحابه
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لك داخل يف نصر أخيه الظامل لنفسه، وطاعة ألمر أنّ اللّه قصدهم بذلك وابتلى الظاملني م فرمحوهم، وذ
أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً؛ أي متنعه عن الظلم فإذا عفا عنه فقد منعه من الظلم، ألنه لو : رسوله يف قوله

  .رآه منعه من أخذه أو وهبه له فيقوم عفوه عنه مقام رؤيته

ليمان الداراين ملا بلغه عن مالك بن دينار أنه قال واملعاملة السابعة حتقّقه يف الزهد فيما ذهب، وقال أبو س
: اذهب فخذ تلك الركوة من البيت فال حاجة يل ا، وكان قد أهداها إليه وقبلها منه فقال: للمغرية

وِلم؟ قال يوسوس إىل العدو أنّ اللص قد أخذها وكان مالك ال يغلق بابه إمنا كان يشده بشريط وكان 
هذا من ضعف قلوب الصوفيني، هو قد زهد مين :  شددته أيضاً، فقال أبو سليمانلوال الكالب ما: يقول

ألن الزهد إذا صح دخل الرضا فيه، ولقول مالك : الدنيا فما عليه مبن أخذها، وهذا كما قال أبو سليمان
جل أيضاً وجه كأنه كره أن يعصي اللّه به، فيكون هو سبب معصية اللّه، ولكن قول أيب سليمان أعلى أل

التوكّل والرضا، وهذا الذي ذكرناه من ذهاب ما يف البيت هو لكل من ذهب له مال يف سفر أو حضر، 
ولكل من أصيب مبصيبة يف نفس أو أهل هذه املعامالت كلها إذا اعتقدها بقلبه وكانت يف خلده 

اً وأيسرهم أسى على ما فأكثر الناس إمياناً وأحسنهم يقيناً أقلهم غم: ووجده، وإن مل ينطق ا أو يظهرها
فات من الدنيا، وأحسنهم رضا وأنفذهم شهادة من رأى أن ذلك نعمة أوجبت عليهم شكراً، وأقل الناس 
إمياناً وأضعفهم يقيناً أشدهم أسى وأكثرهم غماً على ما فات، وأطوهلم شكوى وأقلّهم شكراً، فاملصائب 

وأسألك من اليقني : احلديث الذي جاء فيه هذا الدعاءحمنة تكشف الزهد يف الدنيا والرغبة، أمل تسمع إىل 
ما ون به علينا مصائب الدنيا، فشدة الغم على فوت الدنيا دليل على حبها وعالمة ضعف اليقني مبحبوبه 

وسهوله الغم على فوا دليل على الزهد فيها وقوة اليقني بربه، فإن وجد املتوكل رحله حباله مل يضره 
 وكان له أحر ما قد نوى من املعامالت، وال أعلم هذا القول واعتقاده عند خروج العبد من بتبقيته شيء

مرتله أو تركه لرحله أو خروجه يف سفر ينفعه شيئاً وال يضره، وال يقدم ضياع شيء حكم اللّه ببقائه له 
لتوكل ومقامات يف وال يؤخر ترك العقد هلذا تبقية ما حكم اللّه بذهابه، ومع ذلك فيكون له حال من ا

املعامالت إالّ شيئاً واحداً من باب نقصان الدنيا من طريق الورع، فإنه ينقصه وهو أنه إن أخذ ما توكّل 
على اللّه فيه، وفوض إليه أمره به، مث رد عليه، مل يستحب له يف الورع أن يتملّكه، وال أن يرجع فيه يف 

ل اللّه، فإن رجع فيه مل ينقص ذلك توكله، ألنه قد صح حسن األدب، ألنه قد كان جعله صدقة يف سبي
  .تفويضه إىل الوكيل يف اخلالني معاً، فيكون رده عليه ألنه قد كان وهبه له مبرتلته ابتداء عطاء منه

    

يف سبيل اللّه، فدخل املسجد وصلّى : وقد روينا أنّ ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حىت أعيا، مث قال
: يا أبا عبد الرمحن، إنّ ناقتك يف مكان كذا، فلبس نعله وقام مث نزعها، مث قال: جل فقالركعتني فجاءه ر
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يف سبيل اللّه، وحدثت عن : إين قد كنت قلت: أال تذهب فتأخذها فقال: أستغفر اللّه، وجلس فقيل له
أدخلين اجلنة، غفر يل و: مافعل اللّه بك؟ فقال: رأيت بعض إخواين يف النوم بعد موته فقلت: بعضهم قال

قد دخلت اجلنة وغفر لك : وعرضت على منازيل فيها فرأيتها، قال وهو يف ذلك كئيب حزين فقلت
إين ملا : ومل ذلك؟ قال: نعم إين الأزال حزيناً إىل يوم القيامة، قلت: وأنت حزين، فتنفّس الصعداء مث قال

 فيما رأيت، ففرحت ا، فلما مهمت رأيت منازيل من اجلنة رفعت يل مقامات يف عليني ما رأيت مثلها
وما : اصرفوه عنها فليست هذه له، إمنا هذه ملن أمضى السبيل فقلت: بدخوهلا، نادى مناٍد من فوقها

يف سبيل اللّه، مث ترجع فيه فلو كنت : قد كنت تقول للشيء إذا ذهب منك: أمضى السبيل؟ قيل يل
بيع بن خيتم سرق فرسه وكان مثنه عشرين ألفاً، وكان أمضيت السبيل ألمضيناها لك، وقد حدثونا أن الر

أما إين قد كنت رأيته وهو حيلّه، : قائماً يصلّي فلم يقطع صالته ومل يرتعج لطلبه فجاءه الناس يعزونه فقال
فجعلوا يدعون عليه : كنت فيما هو أحب إيلّ من ذاك يعين الصالة قال: وما منعك أن تزجره؟ قال: قيل

أال : وا وقولوا خرياً فإين قد جعلتها صدقة عليه، وقيل لبعضهم يف شيء قد كان سرق لهال تفعل: فقال
أفرأيت لو ردت إليك سرقتك : ما أحب أن أكون عوناً للشيطان عليه، قيل: تدعو على ظاملك؟ فقال

 أدع اللّه على من: وال كنت أنظر إليها إين قد كنت أحللته منها، وقيل آلخر: أكنت تأخذها؟ قال

إمنا ظلم نفسه فال يكفيه املسكني ظلمه لنفسه حىت أزيده شراً، : ماظلمين أحد مث قال: ظلمك، قال
ما تعزوين على أمر الدنيا، فواللّه ما حزنت على : وذهب لبعض املسلمني مال فجاء قوم يعزونه عليه فقال

: حلزن، وقد كانوا يقولونشغلين الشكر عليه عن ا: وِلم؟ قال: ذهاا فكيف على ذهاب شيء منها قيل

إذا ظلموا من الغصب والسرقة وغري ذلك، هذه نعمة اللّه علينا إذ مل جيعلنا ظاملني مظلومني وجعلنا أعظم 
مما فاتنا من الظالمة، وقد كان السلف خيافون أن يذكروا الظامل بالسب له والدعاء عليه فيكون ذلك 

  .زيادة على مظلمتهم

    

ال : لى ظامله فقد انتصر، وأكثر بعضهم بشتم احلجاج عند بعض السلف فقال لهمن دعا ع: وقد روينا
تغرق يف شتمته فإن اللّه ينتصف للحجاج ممن انتهك عرضه كما ينتصف منه ملن أخذ ماله، ويف اخلرب أن 

طالبة مبا العبد ليظلم املظلمة، فال يزال يشتم ظامله ويسبه حىت يكون مبقدار ماظلمه، مث يبقى للظامل عليه م
زاد عليه يقتص له من املظلوم، وقال بعض العلماء لرجل وقد كان شكا إليه قطع الطريق وأخذ ماله فقال 

إن مل يكن غمك أنه قد صار يف املسلمني من يستحلّ هذا أكثر من غمك مبالك فما نصحت : له
: و يبكي وحيزن فقالللمسلمني، وسرقت من علي بن الفضيل دنانري وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وه

ال واللّه، ولكن على املسكني، أنه يسأل يوم القيامة م وال يكون له حجة، : أعلى الدنانري تبكي؟ فقال
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إين مشغول باحلزن عليه عن الدعاء عليه؛ فإن : أدع على من ظلمك، فقال: وقيل لبعضهم يف معىن هذا
يتملّكه، إن كان قد جعله يف سبيل اللّه ليمضي رد علي املتوكّل كلّ ما أخذ منه فاألفضل له أن ال 

السبيل، فإن كان قد جعله صدقة على اآلخذ نظر يف ذلك فإن كان فقرياً محله فقره على السرقة واخليانة 
واحلاجة أمضى صدقته عليه، وإن كان غري ذلك صرفها إىل فقري، وقد كان بعضهم إذا أخذ له الشيء 

و صدقة عليه، وإن كان حمتاجاً فهو يف حلّ، وقد أخربين بعض األشياخ إن كان فقرياً فه: يشترط فيقول
كم : عن شيخ كان مبكة من العباد أنه ام بعض احلجاج بسرقة مهيانه ألنه كان قائماً إىل جانبه، فقال له
مهيانه كان فيه فأخربه، فحمله إىل مرتله فوزن له من املال، مث إنّ أصحابه أعلموه أم مزحوا معه وحلّوا 

ما كانت لتعود إيلّ بعد إذ خرجت هي لكم، : وهو نائم، فجاء هو وأصحابه إليه فردوا عليه ماله، فقال
يابين، ودعا ابناً له وجعل يصرها صرراً ويبعث : فأبينا، فقال: خذوها، قال: الحاجة لنا فيها فقال: فقلنا

بحانه فلم يعد فيما أخرجه، كما نقول فيمن ا إىل قوم حىت فرغ منها، وهذا كانت نيته إخراجها للّه س
إنا نستحب أن ال يرجع إىل ملكه بل يعزله لسائل : أخرج رغيفاً إىل سائل أو أعد درمهاً لفقري فلم يصادفه

آخر أو فقري غريه، مل يزل هذا من أخالق املؤمنني، وقد رأينا من كان ذا الوصف وهذا طريق قد عفا 
 به فقد أحياه وأظهره وقد كان قدمياً طريقاً إىل اللّه تعاىل عليه السابلة من أثره ودرس خربه، فمن عمل

  .األولياء

ل ذكر بيان آخر من أحكام المتوكّ  

    

اعلم أنّ التوكّل على اللّه يف األسباب ال يوجب بقاءها للعبد وال إيثاره ا وال حفظها عليه، وال يقدم 
 اختيارعبد، بل هو إىل اإلذهاب واإلتالف أقرب ألن التوكّل شيئاً عن شيء وال يؤخره لصالح دنيا أو

قرين الزهد، هكذا هو عند اخلصوص وألجل اختيار العبد وحتقيق صدقه حمنة له، وألجل من نفي الشيء 
 فإن ذهب ماله 36: الشورى"فَما أُوتيتم ِمن شيٍء فَمتاع الْحياِة": من الدنيا، قال اللّه سبحانه وتعاىل

فصرب أو شكر أو رضي، كان صادقاً يف توكله، وهذه أحوال املتوكلني يف التوكّل إن كانوا صادقني، وإن 
عجز واضطرب كان كاذباً يف توهمه للتوكّل ويلزمه من جماهدة النفس عند اضطراا بعد عدم األشياء ما 

قد رفق به يف ذ لك وستر عليه يلزمه من جماهداا ونفي اآلفات يف سائر األعمال، فإن حفظ عليه ماله ف
عن كشف حقيقة حاله بتلف ذلك، وجعلت كرامة من الدنيا له ليطمئن بذلك يف حاله ويسكن به قلبه 
يف طريقه، وهذا مقام الضعفاء، وإن نقص من الدنيا فقد أقيم مقام أهل البالء، األمثل فاألمثل باألنبياء، 

على اللّه يف ترك الدواء ال جيلب العوايف وال يعجلها، وال ولوال االمتحان لكثر الصادقون وكذلك التوكل 
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: ينقص من األمراض وال يذهبها، بل هو إىل االزدياد منها أقرب للتمحيص واالبتالء، ومنه قوله عز وجلّ

"الْكَاِفرين قحميوا ونآم الَّذين اللّه صحمِلين النفس ، فمن مل يشهد نقصان الدنيا م141: آل عمران"و
واملال نعمة توجب عليه الشكر، ويرى املنع عطاء فقد جهل تلك النعمة بإضاعة شكرها، فما فاته من 

جهل النعمة، وترك الشكر، أعظم مما يترك من مجيع الدنيا، وأخاف عليه لطيفة من احملق، واحملق نقصان 
ن فاللّه أعلم أي شيء ميحقه وميحق الكافري: الشيء إىل ذهاب مجلته عند الكفر بنعمته لقوله تعاىل

ولَنبلُونكُم ِبشيْء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ": وينقصه، مبقدار ما كفر شكر نعمته، وقد قال سبحانه
اِبرينِر الصشباِت ورالثَّمفُِس واَألناِل وواَألم فهذا النقص من هذه اخلمس اليت املزيد 155: البقرة"ِمن 

وما ِعند اللِّه خير وأَبقى ِللَّذين ": منها هو مجلة الدنيا، هو املزيد من اآلخرة ال ضد الدنيا كما قال تعاىل
 فصربوا على مصائبهم توكّالً على ربهم، مث توكّلوا رهم 36: الشورى"آمنوا وعلى ربِهم يتوكَّّلُونَ

فالصرب : وا على توكّلهم لتمام حاهلم، ويعلو بذلك فيه مقامهملشهادة وكيلهم وحلسن ظنهم به، مث صرب
أول مقام يف التوكّل وهو عند مشاهدة القضاء بالء، والشكر أعلى من ذلك هو شهود البالء نعمة، 

والرضا فوق ذلك كلّه وهو أعلى التوكّل وهو مقام احملبني من املتوكّلني، قال اللّه عز وجلّ يف وصف 
، فمن اتقى اللّه وعقل خطابه توكّل 60: القصص"وما ِعند اللِّه خير وأبقى أَفَال تعِقلُونَ": عموم املتوكلني

عليه فيما أصابه، فلم ييأس على ما فات ومل يفرح من الدنيا مبا هو آت وهذا أوسط الزهد وأول التوكّل، 
 "بقى ِللَّذين آمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَوما ِعند اللِّه خير وأَ": وقال تعاىل يف وصف اخلصوص

 فأهل العقل عن اللّه واملتقون له هم املتوكلون عليه، وقد زهدهم فيما يفىن برغبته إياهم 36:الشورى
فيما يبقى حني فهموا اخلطاب، إذ هم أولو األلباب وذلك أنه أضاف ما عنده إليه ووصفه بالبقاء لريغبوا 

م قد زهدوا يف فيه، ألم قد توكّلوا عليه وأضاف ما عندهم إليهم ليزهدوا فيه، ووصفه بالفناء أل
نفوسهم، إذ قد باعوها منه، فكيف يتملكون ماعندها؟ والعبد وماله لسيده وهو تعاىل قد اشتراها منهم 

   96: النحل"ا ِعند اللِّه باٍقما ِعندكُم ينفَد وم": لرغبتهم فيه، وعوضهم منها ما يبقى هلم فقال تعاىل

ل ذكر بيان آخر من فضيلة المتوكّ  

    

اعلم يقيناً أن اللّه تعاىل لوجعل اخلالئق كلّهم من أهل السموات واألرضني على علم أعلمهم به، وعقل 
أعقلهم عنه وحكمة أحكمهم عنده، مث زاد كلّ واحد من اخلالئق مثل عدد مجيعهم وأضعافه علماً 

عقالً، مث كشف هلم العواقب وأطلعهم على السرائر وأعلمهم بواطن النعم، وعرفهم دقائق وحكمة و
دبروا امللك مبا أعطيتكم من العلوم : العقوبات وأوقفهم على خفايا اللطف يف الدنيا واآلخرة، مث قال هلم
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ريهم على ما يراه من والعقول عن مشاهدتكم عواقب األمور، مث أعام على ذلك وقواهم له، ملا زاد تدب
تدبري اللّه تعاىل من اخلري والشر والنفع والضر جناح بعوضة، وال نقص جناح بعوضة وال أوجبت العقول 

املكاشفات وال العلوم املشاهدات غري هذا التدبري، وال قضت بغري هذا التقدير الذي يعاينه ويقلب فيه، 
لى معاين العرف واملعتاد من األمور، باألسباب ولكن ال يبصرون ألنه أجراه على ترتيب العقول وع

املعروفة واألواسط املشهورة على معيار ما طبع العقول فيه وجبل العقول عليه، مث غيب مع ذلك العواقب 
وحجب السرائر وأخفى املثاوب، فغاب بعينها حسن التدبري ومجيل التقدير فجهل أكثر الناس احلكم إال 

أصغر ماخلق اللّه من احليوان واملوات البعوضة واخلردلة، ويف :  العاملون، ويقالاملتوكلني وما يعقلها إال
كل واحدة منها ثالمثائة وستون حكمة، مث يتزايد احلكم يف املخلوقات على قدر تفاوا يف العظم واملنافع 

 احلجاب اية ومزيد آخر من اهلدى، والبيان لو متنى أهل النهي من أويل األلباب الذين كشف عن قلوم
أمانيهم، فكونت أمانيهم على ما متنوا لكان رضاهم عن اللّه يف تدبريه ومعرفتهم حبسن تقديره هلم، خري 
هلم من كون أمانيهم، وأفضل هلم عند اللّه من قبل إن اللّه، أحكم احلاكمني، وقال تعاىل موخباً لإلنسان 

 أي حيكم فيهما 25-24: النجم"فَِللِّه اآلِخرةُ واُألوىل" "ا تمنىأَم ِلإلنساِن م": جمهالً للتمين لقلة اإليقان
 "ولَِو اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدِت السموات واَألرض ومن فيِهن": بترك األماين ألنه قال تعاىل

له اآلخرة واألوىل حيكم فيهما  فاملتوكّل حمب للّه تعاىل مسرور بربه فرح له مبلكه، بأنّ 71:املؤمنون
كيف شاء، والعبد عاجز ال يقدر على شيء،فهذا أول مقام يف احملبة، فقد كفى اخلالئق هذا كله حبسن 

تدبري اخلالق العليم اخلبري البصري، وإمنا حيتاجون إىل معرفة باحلكمة ومشاهدة للحكم والرمحة، وإىل بصرية 
 هذا الذي ذكرناه عند املوقنني وستطلع العموم على سر ما ويقني يسكن عندها قلوم وال يضطرب،

ذكرناه من لطيف التدبري وباطن التقدير، وهو سر القدر ولطائف املقدر يف اآلخرة عند املعاينة، وقد 
كشف الغطاء وظهر ما حتته من عجائب اخلبء يف السموات واألرض، وقد أطلع اللّه على ذلك العلماء 

حممود مشكور على ما أظهر وأخفى، ففي كلّ واحد منهما نعمة، ومع كل واصف به يف الدنيا وهو 
منها حكمة ورمحة، ولكن قد خلق اللّه العلماء بأخالقه فليس يكشفون من علمه إال بقدر ما كشف، 

ما ننزلَه ِإالّ وِإنْ ِمن شيٍء إالّ عندنا خزاِئنه و": وليس يعرفون من سر قدره إال مبعيار ما عرف، وقال تعاىل
إذا الحظت :  فقد تأدبوا ذا اخلطاب ووقفوا عنده، وقال أبو سليمان الداراين21: احلجر"ِبقَدٍر معلُوٍم

إذا رأيت األشياء كلها كشيء واحد من : األشياء من فوق وجدت هلا طعماً آخر، وقال بعض العارفني
ال ترى العجب حىت ترى : اخللق، وقال بعضهممعدن واحد، رأيت ما مل تسمع وفهمت ما مل تفهم 

  .عجباً فإن مل تر عجباً رأيت العجب
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لين ذكر بيان آخر من وصف المتوكّ  

    

اعلم أن العلماء باللّه سبحانه؛ مل يتوكّلوا عليه ألجل أن حيفظ هلم دنياهم، وال ألجل تبليغهم مرادهم، وال 
دل هلم جريان أحكامه عما يكرهون وال ليغير هلم سابق ليشترطوا عليه حسن القضاء مبا حيبون، وال ليب

مشيئته إىل ما يعقلون، وال ليحول عنهم سنته اليت خلت يف عباده من االبتالء واالختبار، هو أجلّ يف 
قلوم من ذلك وهم أعقل عنه وأعرف به من هذا، لو اعتقد عارف باللّه أحد هذه املعاين مع اللّه يف 

ة توجب عليه التوبة وكان توكّله معصية، وإمنا أخذوا نفوسهم بالصرب على أحكامه توكّله كان كبري
يا أبا عبد اللّه، إين : كيف جرت، فطالبوا قلوم بالرضا عنه كيف جرت، وقال رجل ملالك بن أنس

وحيك، ومن : تعلقت بأستار الكعبة فتبت من كلّ ذنب وحلفت أن ال أعصي اللّه فيما أستقبل، فقال له
  : أعظم معصية منك تتأىل على اللّه أن ال ينفذ حكمه فيك، وأنشدنا بعض العلماء لبعض احلكماء

 شك فيه وال مرية ال  رأيت القضا جارياً لما

  وألقيت نفسي مع الجرية  حقّاً على خالقي توكلت

    

كمه عليهم، الكراهة ما قضى وإمنا كرهو ما كره اللّه طاعة للّه، فذلك كراهة ما كره حباً للّّه واكتراماً حل
فلم قضيت ما تكره وِلم كرهت ما قضيت؟ هو أجلّ وأعظم، ويف نفوسهم : إذ ليس هلم أن يقولوا

أخوف وأهيب أن يواجهوه ذا اخلطاب يف قول أو عقد، بل عرفوا حكمته فيه وصربوا على حكمه به، 
جل أنه يستحق التفويض إليه ويستوجب التسليم وإنما توكّل العلماء به عليه ألجل أنه حيب املتوكّلني وأل

واللّه على شيء وكيل، مث استوى على : له، إذ كان هو الوكيل األول والكفيل اآلجلّ حني مسعوه يقول
ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم : العرش يدبر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنه، وحني فقهوا قوله

أليس اللّه بأحكم احلاكمني أو ألجل أنه أمر بالتوكّل، وندب إليه وحقق : يوقنون، وملا عقلوا من خطابه
أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت، أمن ميلك السمع واألبصار : اإلميان به؛ إذ مسعوه تعاىل يقول

ومن يدبر األمر؟ وما من دابة يف األرض إال على اللّه رزقها، ويف السماء رزقكم، وما توعدون، مث أقسم 
عليه بنفسه أنه حق فتوكّلوا عليه إستحياًء، منه ولوجود اليقني الذي رفع خفايا الشك وحذّر من التهمة 
له وتوثقة باالعتقاد عليه؛ فمنهم من توكّل عليه ألجل هذه املعاين كلها، ومنهم من توكل عليه ملشاهدة 

 املتجلي الذي عرفه؛ فكلّ يطيعه بعضها فكل عبد توكّله عن الوصف الذي به عرفه، وكلّ عرفه عن العذر
على قدر قربه منه، وكلّ يقرب على قدر علمه بقربه منه بقدر مايعرف من كينونية يف مكنون كأنه، 
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وكلّ بعلمه على قدر عنايته به ومن ورائه سر القدر، فمشاهدة كلّ عبد من مقامه وحاله عن وجد 
 هم درجات عند اللّه، واللّه بصري مبا يعملون، هلم شهادته وجزاؤه حنو معاملته، واللّه يضاعف ملن يشاء

دار السالم عند رم وهو وليهم مبا كانوا يعملون، فدار السالم جامعة هلم وهم متفاوتون يف درجاا 
كدار الدنيا جتمعهم، وهو يرفعهم لديه يف ملكوا بتخصيص التويل وحسن الواليات عن حتسني 

من يشاء ويهدي إليه من ينيب، ومن اخلصوص من توكّل عليه تعظيماً له املعامالت، اللّه جيييب إليه 
ومن : وإجالالً، ومنهم من توكّل عليه يقيناً بوعده ليحقّق صدقه كأنه قد أخذ املوعود بيده إذ يقول تعاىل

عظيم أوىف بعهده من اللّه أنه كان وعده مأتياً، ومنهم من توكّل عليه استسالماً ملا شهد من قهر عزه و
قدره، ومنهم من توكّل عليه ليحفظ عليه ماله فيه، ومنهم من توكّل عليه ليحفظ له ما استحفظه 

ويعصمه يف ماله عليه، ومنهم من توكّل عليه لقيامه بشهادته عن حسن معرفته، ومنهم من توكّل عليه 
يره، ومنهم من توكّل تسليماً له عن مجيل معاملته، ومنهم من فوض إليه حلسن تدبريه عنده وحبكم تقد

عليه ألن توحيده له وشهادة قيوميته، ذلك يقتضيه، فهذه كانت مواجيد أوليائه ومناهج أحبابه عن 
مشاهدة القرب ومعرفة القريب، وبعضهم أعلى مقاماً من بعض، وبعض هذه املشاهدات أقرب وأرفع 

للمحبة واخلوف، وأدناها من توكّل فأعالها من توكّل عليه لإلجالل والتعظيم، وأوسطها من توكّل عليه 
عليه تسليماً له وحتبباً إليه، وقد ذكرنا أيضاً من توكّل العموم ما يستحي العارفون من ذكره، ويرتّهون 
قلوم عن فكره، وهو التوكّل عليه يف القلوب، وقد طوينا ذكر توكل خصوص اخلصوص من صديقي 

ن يستودع يف كتاب الناقل إذ رمبا نظر فيه منكر جاهل، واللّه املقربني ألنه ال حيتمله عقل عاقل وال يسع أ
املستعان فدخل من عرفه فيما حيب ألجله، ورغبوا فيما مدح لوصفه ليحصل هلم وصف يعطيهم به الويل 

  .حسن ثناء، ينالون بذلك قربة منه وحمبة لديه

ل ذكر بيان آخر في التوكّ  

    

 على اللّه سبحانه مسألة مواله فيما أحب من صاحل الدنيا ومزيد وما ال ينقص املتوكل وال ينقص املتوكل
اآلخرة، إذ مل يقصد غري مطلوب، وكان مفوضاً إىل اللّه األمور، ولكن حيتاج إىل معرفة اإلجابة؛ فقد 

يكون املنع إجابة وقرباً إذا كان العطاء شغالً عنه، وبعد اآلن اخلرية فيما ال يعلم العبد، وقد يكون فيما 
كره مما يعلم اللّه سبحانه حسن عاقبته، ال فيما يعقل العبد عاجل منفعته، فعليه التسليم حلكم احلاكم ي

والرضا بقسم القاسم، فإن سأل تكاثراً من الدنيا، أو ماالً حيتاج إليه، وما ليس فيه صالح قلبه، وال قربة 
ن انقطع بالذكر عن املسألة أعطاه فوق إىل ربه، أخرجه من حقيقة التوكل مبقدار ما خيرجه من الزهد؛ وإ
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عطاء من سأله، وإن سكت حياء من الوكيل إذ هو حسبه فشهد الكفاية ورضي جبميع التصرف، فهذا 
مقام من املواجهة عن مشاهدة القيومية وهو حال املقربني، وال يقدح يف التوكل تشرف املتوكل إىل رزقه 

 بد منه، واملعلوم مقسوم فتشرفه إىل القسم تشرف منه إىل ألنه خلق ضعيفاً ذا فاقة، ورزقه معلوم ال
القاسم، ومن تشرف إىل مواله شرفه وتواله، ولكن إن تشرف إىل الزيادة، وخرج من القناعة، وطلب 

العادة، وأراد الشيء قبل وقته، أو كره تأخره عنه إىل وقت مقدوره، فإنّ هذا يقدح يف توكله وينقص من 
 الشرف إىل الرزق منها والتطلع إىل الرزق جممالً ينقص التوكل لعللنا من باع واشترى زهده، ولو كان

وجهلنا من تعاجل من علله بالدواء، ألن يف ذلك تشرفاً إىل الرزق وتطلعاً إىل الربء، فجاء من ذلك تضعيف 
الزهد، فلهم التابعني وطعن على املتداوين من الصحابة والسلف الصاحل، وأخرجهم ذلك من التوكل و

منها مقامات، وال خيرجه من التوكل مطالعته للعوض على معاملته من جزاء اآلخرة، ألنه قد شوق إىل 
ذلك وندب إليه، ولكن ال يدخله ذلك يف حقيقة اإلخالص وال يرفعه إىل علو درجة الصديقني من 

ص احملبني، واليرفعه يف درجات املتوكلني، وقد يكون مزيداً على قدر حاله، إالّ أنه ال يدخله يف إخال
املقربني، وال يصح التوكل إالّ بزهده يف الدنيا، وأول الزهد ترك الرغبة يف احلرام، وأول أحوال املتوكل يف 

القوت مث الصرب على حكم احلي الذي ال ميوت، وأعلى التوكل التوكل عليه يف االستسالم لألحكام 
 وهو إطراح النفس ونسياا شغالً منه عنها بنفسها وحباً له، وحقيقة والرضا عنه يف املسابقة بني األقدام،

التوكل بعد مشاهدة يد الوكيل، فإذا ظهرت يده غابت األيدي فيها، فعندها توكلت عليه بتدلل فقبل 
توكلك، واستسلمت إليه فسلمك، فإنه يتجلّى لك بوصف يلزمك حكماً، يضطرك احلكم إىل احلاكم 

 الوكيل، كما يضطرك احلاكم إىل احلكم وجيري لك وعليك ماشاء من القسم، ويوقفك الوصف على
فأعلى توكلك عليه حياًء منه، وإشهاده إياك توكله لك حبسن التدبري، مل يكلك إىل سواه ومل يولك إال 

 له أو فإما أن يقتضيك تصرباً له، وإما أن يقتضيك تفويضاً إليه، وأما أن يقتضيك رضا عنه أو تسليماً: إياه
استراحة من تدبريك لنفسك، أو يسقط عنك اهتمامك بتقديرك وأمانيك، ومن يتوكل على اللّه فهو 

التوكل : حسبه أي التوكل، وقد قيل: حسبه، واحلسب أي احلسب جيعله ما شاء كيف شاء، فقد قيل
: كافة مسلياً للجماعةاللّه حسبه أي يكفيه ممن سواه، قال تعاىل معرفاً لل: حسبه من سائر املقامات، وقيل

؛ أي منفذ حكمه فيمن توكل عليه وفيمن مل يتوكل عليه، إالّ أنّ من توكل 3: الطالق"إنَّ اللَّّه باِلغُ أمِرِه"
عليه يكون اللّه حسبه أي يكفيه أيضاً مهم اآلخرة والدنيا، وال يزيد من مل يتوكل عليه جناح بعوضة يف 

رة من رزقه، لكن يزيد من توكل عليه هدى إىل هداه ويرفعه قسمه، كما ال ينقص من توكل عليه ذ
مقاماً يف اليقني على تقواه، ويعزه بعزه وينقص من مل يتوكل عليه من اليقني، ويزيده من التعب واهلم ما 

يشتت قلبه ويشغل فكره، واملتوكل عليه يوجب له بذلك تكفري سيئاته، ويلقي عليه رضاه وحمباته، 
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نها تعاىل ملن صدق يف توكله عليه، والوقاية فقد وهبها ملن أحسن تفويضه إليه، إال أن والكفاية فقد ضم
االختيار وعلم االستئثار إليه والكفاية والوقاية جيعل ذلك ما شاء كيف شاء وأين شاء ومىت شاء من أمور 

دارين، وفقري حمتاج الدنيا وأمور اآلخرة، ومن حيث ال يعلم ألنّ العبد موجود، فجرى عليه األحكام يف ال
مىت : إىل اللطف والرمحة والرفق يف املكانني، واللّه هو الغين احلميد املبدئ املعيد، وقيل أليب حممد سهل

     يصح للعبد 

إذا علم أن تدبري مواله له خري من تدبريه لنفسه، فإن نظر مواله له أحسن من نظره : التوكل؟ فقال
مين ملا يكون، فيترك التدبري وللّه عاقبة األمور وهو على كل حال لنفسه، فيترك التفكر فيما كان والت

  .حممود شكور

  ذكر أحكام مقام الرضا

هلْ جزاُء اإلحساِن إالّ ": الرضا عن اللّه سبحانه وتعاىل من أعلى مقامات اليقني باللّه، وقد قال تعاىل
ه بالرضا عنه، فقابل الرضا بالرضا، وهذا ، فمن أحسن الرضا عن اللّه جازاه الل60ّ: الرمحن"اإلحسانُ

 وقد رفع اللّه 100 التوبة"رِضي اللّه عنهم ورضوا عنه": غاية اجلزاء واية العطاء، وهو قوله عز وجلّ
ومساِكن ": الرضا على جنات عدن، وهي من أعلى اجلنات، كما فضل الذكر على الصالة فقال تعاىل

نةً يف جبطَيراللِّه أَكْب انٌ ِمنورضٍن وداِء ":  كما قال تعاىل27: التوبة"اِت عشِن الْفَحهى عنالةَ تِإنَّ الص
راللِّه أكْب لَِذكْركَِر ونالْموالذكر عند الذاكرين املشاهدة، فمشاهدة املذكور يف الصالة 45: العنكبوت"و 

آلية، والوجه الثاين ذكر اللّه للعبد أكرب من ذكر العبد للّه، وقال أكرب من الصالة وهو أحد الوجهني من ا
من خلق اللّه عباد يستحيون من الصيب يتلقفون مواقع أقداره بالرضا تلقّفاً، وقد : أبو عبد اللّه الساجي

 أصبحت وما يل سرور إال يف مواقع القضاء، فالراضون عن اللّه عز وجلّ: كان عمر بن عبد العزيز يقول

: هم الذاكرون للّه مبا حيب ويرضى، فالراضون األكرب جزاء أهل الذكر األكرب، وهذا أحد املعاين يف قوله

من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني؛ أي الرضا عنه، ألن السائلني يسألونه هلم 
أعطيته النظر إيلّ : يضاً معناهفأعطاهم العفو، والذاكرون ذكروه فأعطاهم الرضا عنه عز وجلّ، ويكون أ

ألن الذكر يدخل يف املشاهدة، فقابل النظر إليه اليوم بالنظر إليه غداً كما قابل الوصف بالوصف يف قوله 
 وقال الرسول صلى اهللا عليه 39-38: عبس"ضاِحكَةٌ مستبِشرةٌ" "وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ": عز وجلّ

  .حكاً، والذكر قرب السمعيتجلى لنا ربنا ضا: وسلم

    

والسمع خيرج إىل النظر، والرضا هو حال املوفق، واليقني هو حقيقة اإلميان، وإىل هذا ندب النيب صلى 
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إعمل للّه باليقني يف الرضا، فإن مل يكن فإن يف الصرب على : اهللا عليه وسلم ابن عباس يف وصيته له فقال
اعبد اللّه : املقامات مث رده إىل أوسطها، كذلك قال البن عمروما تكره خرياً كثرياً، فرفعه إىل أعلى 

تعبد : ما اإلحسان؟ قال: كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك، فند املشاهدة وهو اإلحسان ألنه سأل
هذا اللّه كأنك تراه، مث رده إىل الصرب وااهدة وهو اإلميان، وهذا مكان العلم بأنّ اللّه يراه، وليس بعد 

مكان يوصف، وقد رفع اللّه تعاىل الرضا منه فوق ما أعطي من النظر، ففي اخلرب أنّ اللّه تعاىل يتجلّى 
رضاك، فسؤاهلم الرضا بعد النظر تفضيل عظيم للرضا، وألن بالرضا : سلوين، فيقولون: للمؤمنني فيقول

لقرب والنظر، فسألوه متام النعمة من دام هلم النظر ملا كان الرضا موجب النظر، سألوا دوام الرضا ليدوم ا
رضاك أكرب من هذا، وال يرسم يف كتاب حقيقة األمر : حيث بدايتها، وال يصلح أن يظهر يف معىن قوهلم

ألنه على كشف وصف من صفات الذات، يوجب على العبد هيبة الربوبية، وخوف هذا عن القلوب 
ب ألهل اخلشية عن معرفة خاصية، قال اللّه حمجوب وحكمة من سرائر الغيوب، وهذا يف الدنيا ثوا

: ، وقال بعض املفسرين يف قوله تعاىل8: البينة"رِضي اللّه عنهم ورضوا عنه ذِلك ِلمن خِشي ربه":سبحانه

"زيدا منيلَدية أحدها هد: يأيت أهل اجلنة يف وقت املزيد ثالث حتف من عند رب العاملني:  قال35: ق"و
 "فَال تعلَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن": من عند اللّه ليس عندهم يف اجلنان مثلها، وذلك قوله تعاىل

سالم قَوالً ِمن ": والثانية السالم عليهم من ربهم فيزيد ذلك على اهلداية، فهو قوله تعاىل17: السجدة
قول اللّه تعاىل إين عنكم راض فيكون ذلك أفضل من اهلدية ومن التسليم،  والثالثة ي58: يس"رب رحيٍم

 من النعيم الذي هم فيه، وروي أنّ النيب صلى اهللا 72: التوبة"وِرضوانٌ ِمن اللِّه أَكْبر":فذلك قوله تعاىل
نصرب عند : نكم قالواماعالمة إميا: ماأنتم؟ قالوا حنن املؤمنون، فقال: عليه وسلم قال لطائفة من املؤ منني

: مؤمنون ورب الكعبة، ويف خرب آخر أنه قال: البالء ونشكر عند الرضا ونرضى مبواقع القضاء، فقال

حلماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، فشهد هلم باإلميان بعد وصف الرضا، وكذلك جعل 
لإلميان أربعة أركان ال يصلح إال : وصيتهلقمان احلكيم الرضا من شرط اإلميان اليصلح إال به، فقال يف 

ذكر منها الرضا بقدر اللّه وحدثونا يف اإلسرائيليات أنّ : ن، كما ال يصلح اجلسد إالّ باليدين والرجلني
عابداً عبد اللّه دهراً طويالً، فرأي يف املنام فالنة الراعية رفيقتك يف اجلنة، فسأل عنها إىل أن وجدها، 

أما :  لينظر إىل عملها فكان يبيت قائماً وتبيت نائمة، ويظل صائماً وتظل مفطرة، فقالفاستضافها ثالثاً
تذكري حىت : ما هو واللّه إالّ مارأيت، ال أعرف غريه، فلم يزل يقول: لك عمل غري مارأيت؟ قالت

أين يف خصيلة واحدة هي يفَّ، إن كنت يف شدة مل أمتن يف رخاء، وإن كنت يف مرض مل أمتن : قالت
أهذه خصيلة؟ : فوضع العابد يده على رأسه فقال: صحة، وإن كنت يف الشمس مل أمتن أين يف الظل قال

من رضي مبا يرتل من السماء إىل : هذه واللّه خصلة عظيمة يعجز عنها العبد، وقد روينا عن ابن مسعود
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  .بالقدرذروة اإلميان الصرب للحكم والرضا : األرض غفر له، وقال أبو الدرداد

    

من خري ما أعطي العبد الرضا مبا قسم اللّه : وروي عن حممد بن حويطب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
طوىب ملن هدي إىل اإلسالم وكان رزقه كفافاً ورضي به، ويف مثله أيضاَ من رضي : له، ويف اخلرب املشهور

من العمل، وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه من اللّه عز وجلّ بالقليل من الرزق رضي اللّه منه بالقليل 
من طرق أهل البيت إذا أحب اللّه عبداً ابتاله، فإن صرب اجتباه وإن رضي اصطفاه، فالرضا : وسلم حديثاً

عن اللّه عز وجلّ والرمحة للخلق وسالمة القلب والنصيحة للمسلمني وسخاوة النفس مقام األبدال من 
سل ربك أمراً إذا فعلناه يرضى : خبار موسى عليه السالم أنّ بين إسرائيل قالواالصديقني، وقد روينا يف أ

يا موسي قل هلم يرضون عين حىت أرضى عنهم، : إهلي قد مسعت ما يقولون، فقال: به عنا، قال موسى
ا للّه من أحب أن يعلم ما له عند اللّه فلينظر م: ويشهد هلذا اخلرب املروي عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم

عنده، فإن اللّه يرتل العبد منه حبيث أنزله من نفسه، وقد روينا حديثاً حسناً كاملسند عن محاد بن سلمة 
إذا كان يوم القيامة أنبت اللّه لطائقة من أميت أجنحة فيطريون من : عن ثابت البناين عن أنس بن مالك

هل رأيتم احلساب؟ : تقول هلم املالئكةف: قبورهم إىل اجلنان، يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤوا قال
رأيتم جهنم؟ : ما رأينا الصراط فيقال هلم: هل جزمت الصراط فيقولون: ما رأينا حساباً فيقولون: فيقولون
من أمة من أنتم؟ فيقولون ِمن أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : ما رأينا شيئاً فتقول املالئكة: فيقولون
خصلتان كانتا فينا فبلغنا اللّه هذه : حدثونا ما كانت أعمالكم يف الدنيا فيقولوننشدناكم اللّه، : فيقولون

وما مها؟ فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسري مما قسم : املرتلة بفضل رمحته فيقولون
ائفة من أميت حيق لكم هذا، هكذا كان يف كتاب شيخنا عن أنس، وقال فيه لط: اللّه لنا، فتقول املالئكة

من رضي من اللّه بالقليل من الرزق رضي اللّه عنه بالقليل من : ففيه دليل على املسند، وقد جاء األثر
أعرف يف املوتى عاملاً ينظرون إىل منازهلم من اجلنان، يف قبورهم بغدى عليهم : العمل، وقال بعض علمائنا

الربزخ، لو قسمت على أهل البصرة ملاتوا ويراح من اجلنة بكرة وعشيا، وهم يف غموم وكروب يف 
كانوا مسلمني، إال أم مل يكن هلم التوكل وال من الرضا : وما كانت أعماهلم؟ قال: أمجعني، قيل

أعطوا اللّّه الرضا من قلوبكم تطفروا : نصيب، وقد جاء يف فرض الرضا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
أوصيك خبصال تقربك إىل : لرضا بالتوحيد فقال يف وصيته البنهبثواب فقركم، وإال فال، وقرن لقمان ا

األوىل تعبد اللّه ال تشرك به شيئاً، والثانية الرضا بقدر اللّه فيما أحببت : اللّه وتباعدك من سخطه
ومن يتوكل على اللّه ويرضى بقدر اللّه فقد أقام اإلميان وفرغ يده ورجليه : وكرهت، وقال يف وصيته

، وأقام األخالق الصاحلة اليت تصلح للعبد أمره، فمن الرضا سرور القلب باملقدور يف مجيع لكسب اخلري
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األمور وطيب النفس وسكوا يف كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا وقناعة 
 كل شيء العبد بكل شيء، واغتباطه بقسمة ربه وفرحه بقيام مواله عليه، واستسالم العبد للموىل يف

ورضاه منه بأدىن شيء وتسليمه له األحكام والقضايا باعتقاد حسن التدبري وكمال التقدير فيها، ولتسليم 
العبد إىل مواله ما يف يديه رضا حبكمه عليه، وإن ال يشكو امللك السيد إىل العبد اململوك وال يتربم بفعل 

هذا : ضا أن عند أهل الرضا ال يقول العبداحلبيب، وال يفقد يف كل شيء حسن صنع القريب، ومن الر
الفقر بالء، وحمنة والعيال هم وتعب، واالحتراف كد : يوم شديد احلر وال هذا يوم شديد الربد، وال يقول

ومشقّة، وال يفقد بقلبه من ذلك ما ال يغره به بل يرضي القلب ويسلم ويسكن العقل، ويستسلم بوجود 
أصبحت وما يل سرور إال يف :  التقدير، كما قال عمر بن عبد العزيزحالوة التدبري واستحسان حكم

الفقر والغىن مطيتان ما أبايل أيهما ركبت، إن كان الفقر فإن فيه : انتظار مواقع القدر، وقال ابن مسعود
: إنّ فالناً قال: قلت أليب سليمان: الصرب، وإن كان الغىن فإن فيه البدل، وقال أمحد بن أيب احلواري

قد أحسن، وقد أساء، أحسن حيث متىن طوله للعبادة وأساء إذا مل :وددت أنّ الليل أطول مما هو فقال
  .حيب ما مل حيب اللّه

    

ما أبايل على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء، : وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه
الت أتستطيع أن تصرفين عن اإلسالم بعد فق: واللّه ألسوءنك: وقال ذات يوم المرأته عاتكة وقد غضب

فأي شيء تسوءين إذاً، وقال جعفر بن سليمان الصنعي قال سفيان : ال، قالت: أن هداين اللّه له؟ قال
أما تستحي من اللّه أن تسأله الرضا وأنك غري راٍض : اللّهم ارض عنا، فقالت: الثوري يوماً عند رابعة

إذا كان : مىت يكون العبد راضياً عن اللّه تعاىل؟ فقالت: فر فقلت هلاأستغفر اللّه، قال جع: عنه؟ فقال
إذا استوى عنده املنع والعطاء فقد رضي، : سروره باملصيبة مثل سروره بالنعمة، وقال فضيل بن عياض

يا : ما ألوليائي واهلم بالدنيا، إنّ اهلم يذهب حالوة مناجايت من قلوم، ويف بعضها: ويف أخبار داود
ود، إياك واالهتمام بالدنيا، حمبيت من أوليائي أن يكونوا روحانيني ال يغتمون، إياك والغمّ والتم للخري دا

أكثر الناس مها يف الدنيا أكثرهم مها يف اآلخرة،وأقلّهم مها يف الدنيا أقلّهم مها يف : وأنت تريدين، ويقال
اإلميان بالقدر يذهب اهلم واحلزن، واعلم أنّ الفرح : سلماآلخرة، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه و

بالدنيا خيرج هم اآلخرة من القلب، والغم على الدنيا حيجب عن احلزن على فوت اآلخرة، وذكر عند 
فما يضر : رابعة عابد له عند اللّه مرتلة، وكان قوته ما يقمم من مرتلة لبعض ملوكهم فقال رجل عندها

اسكت يا بطال، أماعلمت : عند اللّه مرتلة أن يسأله، فيجعل قوته يف غري هذا فقالت لههذا إذا كانت له 
أنّ أولياء اللّه هم أرضى عنه أن يتخريوا عليه إن ينقلهم من معيشة حىت يكون هو الذي خيتار هلم، وقال 
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 مبا رضي العبيد من إنّ اللّه تعاىل من كرمه قد رضي من عبيده: قال يل أبو سليمان: أمحد بن أيب احلواري
فإن : نعم قال: أليس مراد العبد من اخللق أن يرضى عنه مواله؟ قلت: وكيف ذلك؟ قال: مواليهم قلت

يا سليمان، نعم الرب ربنا لو أطعناه : قال يل أبو وائل: حمبة اللّه من عبيده أن يرضوا عنه، وقال األعمش
، أي 26: الشورى"جيب الَّذين آمنوا وعِملُوا الصِاحلَاِتويست": ما عصانا، وقال اللّه عز وجلّ يف معناه

، فلما استجابوا 186:  البقرة"فَلْيستجيبوا يل": يعطيهم ويستجيب هلم، واالستجابة الطاعة كقوله تعاىل
وا  وأَوفُ":له استجاب هلم، أطاعوه فيما أحب فأطاعهم فيما حيبون، وهذا أحد وجهي اآلية كقوله تعاىل

ِدكُمهدي أُوِف ِبعههل يستطيع ربك أن يطيعك؟ قال ابن :  وهو على تأويل من قرأ40: البقرة"ِبع
هل يستطيع أن : كان احلواريون أعلم باللّه أن يشكوا أنّ اللّّه يقدر على ذلك، وإنما معناه: عباس

 أطاعه كل شيء، ومن خاف من أطاع اللّه تعاىل: يطيعك؟ وروينا أيضاً عن عائشة مثله، وقال الفضيل
من اللّه خاف منه كل شيء، ويف أخبار موسى عليه السالم يا رب دلّين على أمر فيه رضاك حىت أعمله، 

فإن : يا رب دلين عليه قال: فأوحى اللّه تعاىل إليه إنّ رضاي يف كرهك وأنت ال تصرب على ما تكره، قال
لو علمنا يف :  بين إسرائيل سألوا موسى فقالوارضاي يف رضاك بقضائي، وقد يروى على وجه آخر أن

رضاي يف رضاهم بقضائي ويف مناجاة موسى عليه : أي شيء رضا ربنا لفعلناه، فأوحى اللّه إليه قل هلم
فأي خلقك أنت : من إذا أخذت منه احملبوب ساملين قال: السالم يا رب أي خلقك أحب إليك؟ قال

مر فإذا قضيت له سخط قضائي، وقد ورد أشد من هذا كله أن من يستخريين يف األ: عليه ساخط؟ قال
، من مل يصرب على بالئي ويرض بقضائي ويشكر نعمائي 14:  طه"أَنا اللّه الَ إلّه إالّ أََنا":اللّه تعاىل قال

: ىلفليتخذ ربا سواي، وقد رويناه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق ومثله يف الشدة يقول اللّه تعا

قدرت املقادير ودبرت التدبري وأحكمت الصنع، فمن رضي فله الرضا مين حني يلقاين ومن سخط فله 
، 14: طه"إنين أنا اللّه الَ إلَه إالّ أنا":أول ما كتب ملوسى عليه السالم: السخط مين حني يلقاين، ويف اخلرب

  .قاً وحشرته مع الصديقني يوم القيامةمن رضي حبكمي واستسلم لقضائي وصرب على بالئي كتبته صدي

    

قدرت اخلري والشر وأجريتهما على أيدي عبادي، : وروينا يف اخلرب املشهور مبعناه يقول اللّه جل جالله
فطوىب ملن خلقته للخري وأجريت اخلري على يديه وويل ملن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه، وويل مث 

ويف األخبار السالفة أن نبيا من األنبياء شكا إىل اللّه اجلوع والفقر عشر سنني، ِلم وكيف؟ : ويل ملن قال
ِلم تشكو؟ هكذا كان بدوك عندي يف أم الكتاب قبل أن : كل ذلك ال ينظر يف مسألته فأوحى اللّه إليه

 أعيد أخلق السموات واألرض، وهكذا سبق لك مين وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق الدنيا، أفتريد أن
خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبدل ما قدرت عليك، فيكون ما حتب فوق ما أحب ويكون ما تريد 
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فوق ما أريد، وعزيت وجاليل لن ختاجل يف صدرك مرة أخرى ألحمونك من ديوان النبوة، وروينا أنّ آدم 
هم رجله على أضالعه عليه السالم كان بعض أوالده الصغار يصعدون على جسمه ويرتلون، جيعل أحد

كهيئة الدرج فيصعد إىل رأسه مث يرتل على أضالعه، كذلك قال وهو مطرق إىل األرض وال ينطق وال 
يا بين، إين رأيت : يرفع رأسه فقال له بعض ولده يا أبت، أال ترى مايصنع هذا بك لو يته عن هذا فقال

فأهبطت من دار الكرامة إىل دار اهلوان، ما مل تروا، وعلمت ما مل تعلموا، إين حتركت حركة واحدة 
ومن دار النعيم إىل دار الشقاء، فأخاف أن أحترك حركة أخرى فيصيبين ما ال أعلم، روينا يف بعض 

إنّ اللّه ضمن يل إن حفظت لساين أن يردين إىل الدار اليت أخرجين منها، وقال أبو حممد : األخبار أنه قال
 قدر حظّهم من الرضا، وحظّهم من الرضا على قدر عيشهم مع اللّه، حظّ اخللق من اليقني على: سهل

وروى عطية عن أيب سعيد عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنّ اللّه حبكمه وجالله جعل الروح 
والفرح يف الرضا واليقني، وجعل الغم واحلزن يف الشك والسخط، ومن الرضا أن ال تذم شيئاً مباحاً وال 

كان بقضاء مواله، شاهداً للصانع يف مجيع الصنعة ناظراً إىل إتقان الصنع واحلكمة وإن مل خيرج تعيبه إذا 
ذلك عن معتاد املعقول والعادة، وبعض العارفني جيعل هذه األشياء يف باب احلياء من اللّه عز وجلّ، 

 بني يدي اللّه، فإذا هي من حسن اخللق مع اللّه تعاىل، ومنهم من جعله من باب األدب: ومنهم من يقول
كان هذا كذلك كان ذم األشياء اليت أبيحت وعيبها من سوء اخللق مع اللّه، وكانت من سوء األدب بني 
يدي اللّه، وأعظم من ذلك أا تدخل يف باب قلة احلياء من اللّه، ويصلح أن يكون هذا أحد معاين اخلرب 

يذم ويعيب بعض ما أنعم اللّه به عليه من اإلرفاق قلّة احلياء كفر، يعين كفر النعمة بأن : الذي جاء
واإللطاف، إذ كان فيها تقصري عن متام ملها أو كانت خمالفة هلواه منها، فيكون ذلك كفراً للنعمة وقلّة 
حياء العبد من املنعم، إذ قد أمره بالشكر على ذلك، فبدل الشكر كفراً ألنّ أحداً لو اصطنع لك طعاماً 

 ذلك منك، فكذلك تعاىل يكره ذلك منك، وهذا داخل يف معرفة معاين الصفات، ويف فعبته وذممته كره
معىن ما قيل أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه، ألنك إذا عرفت صفات نفسك يف معاملة اخللق عرفت منها 
، صفات خالقك، وبعض الراضني جيعل ذم األشياء وعيبها مبرتلة الغيبة لصانعها ألا صنعته ونتاج حكمته
ونفاد علمه وحكم تدبريه وتدبري مقاديره، ألنه أحكم احلاكمني وخري الرازقني وأحسن اخلاقني، له يف 
كل شيء حكمة بالغة ويف كل صنعة صنع متقن، وألنك إذا عبت صنعة أحد وذممتها سرى ذلك إىل 

ا وال صنع هلا الصانع، ألنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها، إذ كانت الصنعة جمبولة مل تصنع نفسه
يف خلقتها، وكان الورعون ال يعيبون صنعة عند كراهة الغيبة له وذلك أنّ الراضي عن اللّه متأدب بني 

يدي اللّه يستحي أن يعارضه يف داره أو يعترض عليه يف حكمه، فصاحب الدار يصنع يف حكمه ما شاء 
    ة حاكمه، واحلاكم حيكم بأمره كيف شاء، والعبد راٍض بصنع سيده مسلم حلكم
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: وروي يف اإلسرائيليات أن عيسى عليه السالم مر مع نفر من أصحابه جبيفة كلب فغطوا آنافهم وقالوا

ما أشد بياض أسنانه، أراد أن ينهاهم : أف أف، ما أننت رحيه فلم خيمر عيسى عليه السالم أنفه وقال
ه أنّ الصنعة من صانعها، فهو بذلك عن الغيبة ويعلمهم ترك عيب األشياء، كيف هو يرى بعني نفس

يقلبها ويصرفها على معاين نظره، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه ما عاب طعاماً قط، إن 
خدمت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، ليس كل امرئ : اشتهاه أكله وإال تركه، وقال أنس

: أال فعلته، وال قال يف شيء كان: فعلته؟ وال لشيء مل أفعلهملا : كما يريد صاحيب، ما قال يل لشيء فعلته

لو قضى شيء لكان، وهذا وصف الراضي املوقن : ليته كان، وكان يقول: ليته مل يكن وال لشيء مل يكن
القائم بشهادته، فبالنظر يف هذه الدقائق والوقوف عندها رفع القوم عند اللّه إىل مقام املقربني، وبالتهاون 

غفلة عنها نغلت القلوب ففسدت حىت مل تصلح للمحبة والرضا، وهذه املعاين من االعتراضات، ا وال
إنّ تدبري اخللق حجبهم عن اللّه : والتخري هو تقدم بني يدي اللّه وذاك التدبري الذي يشري إليه سهل ويقول

مكان إىل مكان عز وجلّ، وحكي لنا أنّ بعضهم صحب بعض العارفني يف طريق فعبث بشيء فنحاه من 
ماذا صنعت؟ أحدثت يف امللك حدثاً عن غري ضرورة وال سنة، وال تصحبين أبداً : آخر فقال له العارف

فلو مل يكن لنا من الذنوب إال هذه األشياء لقد كان كافياً، وفوق ذلك اوننا ا وأعظم من ذلك ترك 
فة على أعمال ااهدين يف سبيل اللّه ألن التوبة واالستغفار منها، وأعمال طالب الرضا من اللّه مضاع

واللّه ":أعمال ااهدين تضاعف إىل سبعمائة ضعف، وتضعيف طاليب الرضا ال حتصى، قال اللّه تعاىل
احلسنة إىل : ، قيل245: البقرة"فَيضاِعفَه لَه أَضعافاً كَثيرةً": ، وقال تعاىل261: البقرة"يضاِعف ِلمن يشاُء

ومثَلُ الَّذين يِنفْقُونَ أَموالَهم اِبتغاَء مرضاِت اللِّه وتثْبيتاً ِمن أَنفُِسِهم ": ي ألف حسنة، وقد قال سبحانهألف
واللّه يضاعف ملن : ، فكم يف هذه احلنة من سنبلة وحبة، فهؤالء الذين قال265: البقرة"كَمثَِل جنٍة ِبربوٍة

عنه، وهم الذين أقرضوا اللّه قرضاً حسناً ألجله ملضاعفته هلم أضعافاً كثرية، فمن يشاء هم أهل الرضا 
عقل عن اللّه حكمته كان مع اللّه تعاىل فيما حكم مسلماً له ما شهد، ألنه سبحانه باختياره أنشأ 

واه وال مع األشياء، ومبشيئته أبداها وعنه يتصرف املقدور وإليه عواقب األمور، ال يكون مع نفسه فيما يه
قد نلت من كل مقام حاالً إالّ الرضا، فما يل منه إال مشام : معتاده وعرفه فيما يعقل، وقال بعض العارفني

: الريح، وعلى ذلك لو أدخل اخلالئق كلهم اجلنة وأدخلين النار لكنت بذلك راضياً، وقيل لعارف فوقه

 قد نلته حىت لو جعلين جسراً على جهنم يعرب الغاية ال، ولكن مقام من الرضا: نلت غاية الرضا عنه فقال
اخلالئق علي إىل اجلنة، مث مأل يب جهنم حتلة لقسمه وبدالً من خليقته ألحببت ذلك من حكمه، ورضيت 

وددت أنّ : قلت أليب عبد اللّه بن اجلالء الدمشقي قول فالن: به من قسمه، وحدثونا عن الروذباري قال
يا هذا، إن كان من طريق اإلشفاق على :  اخللق أطاعوه، مامعناه قالجسدي قرض باملقاريض، وأنّ هذا
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اخللق والنصح فأعرف، وإن كان من طريق التعظيم واإلجالل فال أعرف، قال مث غشى عليه، وقد كان 
عمران بن حصني استسقى بطنه فلبث ملقى على ظهره ثالثني سنة سطحياً، ال يقوم وال يقعد، قد نقب 

يد كان حتته موضعاً لغائطه وبوله، فدخل عليه مطرف أو أخوه العالء فجعل يبكي ملا له يف سرير من جر
ال تبكي فإنّ أحبه إيلَّ : ِلم تبكي؟ فقال ألين أراك على هذه احلال العظيمة فقال: يرى من حاله، فقال
ملالئكة تزورين أحدثك شيئاً لعل اللّه أن ينفعك به، واكتم عين حىت أموت أنّ ا: أحبه إىل اللّه مث قال

: فآنس ا، وتسلّم علّي فأمسع تسليمها، أراد عمران رمحه اللّه بذلك أن يعلم أنّ هذا البالء ليس بعقوبة

ألن مثل هذه اآلية إمنا هو درجة ورمحة، وبالء العقوبات ال يكون معه اآليات وال يوجد عنده احلالوات، 
فال تذكر احلبيب وال :  حزن عليه فأراد أن يبشرهوال مزيد القلوب من نسيم رحيان الغيوب وألنه كان

  : حب لقاء الطبيب، كما أنشد بعض احملبني

  وصفوه لكل داٍء عجيب  حبيباً بذكره نتداوى با

    

  اعتّل اشتياقاً إلى لقاء الطبيب  من أراد الطبيب سر إذا

 األهل دونه والقريب وجفاً  أراد الحبيب سار إليه من

 برؤه لقاء الحبيب إنما  داء يداوىداء المحب  ليس

    

ودخلنا على سويد بن شعبة نعوده، فرأينا ثوباً ملقى فما ظننا أَنَّ حتته شيئاً حىت كشف، فقالت له : قال
طالت الضجعة ودبرت احلراقيف وأصبحت نضواً ال : أهلي فداؤك ما نطعمك ما نسقيك فقال: امرأته

وما يسرين أين نقصت من هذا قالمة ظفر، : ا، فذكر أياماً مث قالأطعم طعاماً وال أسيغ شراباً منذ كذ
أخنق خناقك فوعزتك أنك لتعلم أني أحبك، فلما حضره املوت : واعتلّ حذيفة علّة املوت فجعل يقول

حبيب جاء على فاقة ال أفلح من ندم، وروى أيضاً مثل هذا عن أيب هريرة، وملا قدم سعد : جعل يقول
كف بصره جاءه الناس يهرعون، كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعو هلذا وهلذا، وكان إىل مكة وكان قد 

فأتيته وأنا غالم : جماب الدعوة، دعا له رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بذلك، قال عبد اللّه بن السائب
يا عم، :نعم، فذكر قصة قال يف آخرها فقلت له: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: فتعرفت إليه فعرفين وقال

يابين، قضاء اللّه عندي أحسن : أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد اللّه عليك بصرك، فتبسم مث قال
لو : من بصري، وقال إنّ بعض هذه الطائفة ضاع ولده وكان صغرياً ثالثة أيام ال يعرف له خرباً فقيل له

 ذهاب ولدي، وقد روينا عن بعض اعتراضي عليه فيما قضى أشد من: سألت اللّه أن يرده عليك فقال
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أذنبت ذنباً فأنا أبكي عليه منذ ثالثني سنة، وكان قد اجتهد يف العبادة ألجل التوبة من : العباد أنه قال
لو قرض : ليته مل يكن، وقال بعض السف: قلت مرة لشيء كان: وما هو قال: ذلك الذنب قيل له

ليته مل يقضه، وحدثونا عن بشر احلايف : قضاه اللّهجسمي باملقاريض كان أحب إيلّ من أن أقول لشيء 
رأيت بعبادان رجالً قد قطعه البالء وقد سالت حدقتاه على خديه، وهو يف ذلك كثري الذكر عظيم : قال

فوضعت رأسه يف حجري وجعلت أسأل اللّه عز : الشكر للّه، قال وإذا هو قد صرع من حبه به قال
من هذا الفضويل الذي يدخل بيين وبني ريب :  فسمع دعائي فقالوجلّ كشف مابه، وأدعو له، فأفاق

ويعترض عليه يف نعمه علي؟ قال وحنى رأسه، قال بشر فاعتقدت أن ال أعترض على عبد يف نعمة أراها 
حبييب أخربين : ههنا رجل قد تعبد مخسني سنة فقصده فقال: عليه من البالء، وقيل لعبد الواحد ابن زيد

فإمنا مزيدك : ال قال: فهل رضيت عنه قال: ال قال: هل أنست به قال: ال قال:  قالعنك هل قنعت به
لوال أين أستحي منك ألخربتك أنّ معاملتك مخسني سنة مدخوله، : نعم قال: منه الصوم والصالة قال

أراد بذلك أنه مل يقربك فيجعلك يف املقربني فيكون مزيدك لديه من أعمال القلوب، وكذلك يصنع 
يائه، إمنا أنت عنده يف طبقة أصحاب اليمني، فمزيد العموم من أعمال اجلوارح، وقد يكون الرجل بأول

خملصاً يف مقامه وإن كان فوقه فوق، وقد روينا عن ابن حمرييز، وكان من عباد أهل الشام وعلمائهم، 
ه مل يكشف معناها لفهم كلمة غريبة املعىن دقيقة يف معىن املخالفة للّه عز وجلّ، وإن كان قد فسرها فإن
كلكم يلقى اللّه تعاىل، : السامعني منه واحلاضرين عنده فيحتاج تفسريها إىل تفسري، روينا عنه أنه قال

ولعله قد كذبه وذلك أن أحدكم لو كان له أصبع من ذهب ظل يشري ا، ولو كان به شلل ظل يواريها، 
تعاىل الدنيا وأنّ البالء زينة أهل اآلخرة وقد مدح اللّه يعين بذلك أن الذهب من زينة الدنيا، وقد ذم اللّه 

اآلخرة، أي فأنت إذا أعطاك زينة الدنيا أظهرا وفخرت ا وإذا أعطاك زينة االخرة وهي املصائب 
والبالء كرهتها وأخفيتها لئال تعاب بذلك، فحسب عليه حب الدنيا والتزين ا وكراهة البالء تكذيباً للّه 

 ما وصفه، وهذا يدخل يف باب الزهد ويف باب الرضا، ويدخل على من أخفى الفقر والبالء ورداً عليه
حياء من الناس لئال يعاب بذلك، فهو من ضعف يقينه بقوة شاهد اخللق، ويدخل فيه من أظهر الغىن من 

: ن الداراينغري نية وال حتدث بنعمة اللّه، فذلك أيضاً من قوة شاهد حب الدنيا، وكذلك قال أبو سليما

ثالث مقامات ال حد هلا، الزهد والورع والرضا، وخالفه سليمان ابنه، وكان عارفاً، ومن الناس من كان 
بلى، من تورع يف كل شيء فقد بلغ حد الورع، ومن زهد يف كل شيء فقد بلغ : يقدمه على أبيه فقال

 ينقص الراضي من مقام الرضا حد الزهد، ومن رضي عن اللّه يف كل شيء فقد بلغ حد الرضا، وال
مسألة مواله مزيد اآلخرة وصالح الدنيا، تعبداً بذلك وافتقاراً إليه يف كل شيء ألن يف ذلك رضاه 

     ومقتضى متدحه مبسألة اخلالئق له، فإن صرف مسائله إىل طلب النصيب من املوىل وابتغاء القرب 
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 ألنه قد رد قلبه إليه ومجع مهه بذلك، وهذا على قدر منه حبا له وآثره على ما سواه كان فاضالً يف ذلك،
مشاهدة الراضي عن معرفته، وهو مقام املقربني ومقتضى حاله، ألنه يسأل عن عمله بعلمه يف وقت من 
أحواله كما يسأل عن مجلة عماله بعلومه يف مجلة عمره، وهذا أصل فاعرفه، فهو طريق الصوفيني وعليه 

فلم يكن يضرهم عندهم خالف من خالف، وإن كان دعاؤه متجيد السيدة عمل العارفني من السلف، 
وثناء عليه شغالً بذكره ونسياناً لغريه ووهلًا حببه، ألنه مستوجب لذلك بوصفه، وألنه واجب عليه، فقد 
استغرقه وجوب ما عليه عماله، فهذا أفضل وهو مقام احملبني، وهو من القيام بشهادته، وقد دخل فيما 

يف أهل املقامات ثالث، : من مقتضى حاله بالعمل بعمله يف وقته، وللعلماء مسألة قد اختلفوا فيهاذكرناه 
ال : أيهم أفضل؟ عبد حيب املوت شوقاً إىل لقاء اللّه، وعبد حيب البقاء للكد واخلدمة للموىل، وعبد قال

فتحاكموا إىل : تين غداً، قالأختار شيئاً بل أرضى ماخيتار يل موالي، إن شاء أحياين أبداً وإن شاء أما
صاحب الرضى أفضلهم ألنه أقلّهم فضوالً، وهذا كما قاله يف االعتبار بترك : بعض العارفني فقال

االعتراض واالختبار، ألنه دخل يف الدار بغري اختيار، وكذلك يكون خروجه منها على معىن دخوله بال 
الذي يليه يف الفضل الذي حيب املوت شوقاً إىل لقاء اختيار، ألنّ مقام الرضا أعلى من مقام التشوق، مث 
  .اللّه، وهذا مقام يف احملبة ويف حقيقة الزهد يف احلياة

    

من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه، والذي حيب البقاء للخدمة وكثرة املعاملة هو فاضل، بعد : ويف اخلرب
يصاَ مطالعات من األنس ومالحظات يف القرب، هذين مقامه قوة الرجاء وحسن الظن يف العصمة، وله أ

أفضل : به طاب مقامه وعنده سكنت نفسه وقصرت أيامه، وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
أكمل املؤمنني إمياناً من طال عمره وحسن عمله، هذا ألن األعمال مقتضى اإلميان : املؤمنني إمياناً أو قال

وعمل، وليس بعد هؤالء مقام يفرح به وال يغبط صاحبه عليه، وال يوصف إذ حقيقة اإلميان إمنا هو قول 
مبدح إمنا هو حب البقاء ملتعة النفس وموافقة اهلوى، وقد تشرف النفس على الضعفاء من أهل هذا 

الطريق وخيتفي فيها علة، وهو أن حيب البقاء ألجل النفس وللمتعة بروح الدنيا وما طبعت عليه من حب 
ره املوت ملنافرة الطبع ولطول األمل، فيتوهم أنه ممن حيب البقاء ألجل اللّه وطاعته، وهذا هو احلياة، وتك

من الشهوة اخلفية اليت ال خيرجها إال حقيقة الزهد يف الدنيا، وال يفضل يف هذا الطريق االثالث إال عارف 
ار يف طريق وال مقام، واجتمع زاهد دائم املشاهدة باليقني، فأما املعتل بوصفه وهواه فليس يقع به اعتب

قد كنت أكره موت الفجأة : ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط فقال الثوري
لكين : وِلم؟ قال ملا أختوف من الفتنة فقال يوسف: قبل اليوم، فأما اليوم فوددت أين مت فقال له يوسف

لعلي أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صاحلاً فقيل : وت قالوِلم تكره امل: ال أكره طول البقاء فقال الثوري
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فقبل الثوري ما : أنا ال أختار شيئاً أحب ذلك إيلّ أحبه إىل اللّه قال: أي شيء تقول أنت فقال: لوهيب
روحانية ورب الكعبة، يعين مقام الروحانيني وهم املقربون أهل الروح والرحيان، وأولو : بني عينيه وقال

، يعين هلم ريح من نسيم القرب ورحيان من 89: الواقعة"فَروحُ وريحانٌ"لرضوان، كما قال تعايلاحملبة وا
طيب احلب، وأيضاً أنه تعاىل ملا ذكر أنّ، ألصحاب اليمني يف كل شدة وهول سالمة، وكان املقربون هم 

به لشهادم القريب، ويف كل األعلون، كان أيضاً فيما دلّ الفهم عليه، أنّ للمقربني من كل هول روحاً 
سر العارف يف :قرب منه رحيان لقرب احلبيب فبذلك علوا وبذلك فضلوا، وهكذا قال بعض الصوفية

األشياء واقف مثل املاء يف البئر ال خيتار املقام وإن أخرج خرج، فإن ذم هذا الراضي ما ذمه اللّه، وكره ما 
يف فعله ملوافقته مواله، وإن مل يرض حباله نقص يف الدين كرهه اللّه مل ينقص ذلك رضاه، وكان حمسناً 

واآلخرة أو كره مزيد الدنيا من الكثرة واجلمع واالدخار مل يقدح ذلك يف رضاه ألنه من التحقق بالزهد، 
وهو يف مجيع ذلك موافق للعلم، واللّه تعاىل أعلم بأحكامه من العبد وأغري على نفسه من الغري، وأعلى 

اخللق، له املثل األعلى، فهو على ذلك يشهد أحكامه ويذم احملكوم عليه إذ تعدى حدود مشاهدة من 
أمره، وينفذ علمه مبشيئته وميقت العاصني له باجتراح يه، حكمة منه وعدالً، كما أنه يشهد يده يف 

، كذلك الراضي العطاء وميدح املنفقني، وميضي إرادته بالقضاء بتوفيقه، ويشكر العاملني كرماً منه وفضالً
عنه موافق فيما حكم ومتبع له فيما رسم، ومسلم له فيما قدر وعامل منه راض مبا دبر، ومستعمل ملا 
شرع ومواطئ لرسوله، يذم ما ذمه مواله وميدح ما مدحه ألجل مواله ال ألجل نفعه إياه، والتحدث 

ن اللّه عليه، وكان القلب مسلماً باألوجاع واإلخبار عن املصائب ال ينقص حال الراضي إذا رآها نعمة م
راضياً غري متسخط وال متربم مبر القضاء، وأول الرضا الصرب مث القناعة، مث الزهد مث احملبة، مث التوكل، 

إذا استوى العطاء واملنع عند العبد فهو : فالرضا حينئذ حال املتوكل والتوكل مقام الرضا، وقال فضيل
منع : قلبه يف العدم والوجود ويف الصحة والسقم فقد رضي، وقال الثوريإذا مل خيتلف : الرضا،وقال غريه

اللّه عطاءه ألنه مينع من غري خبل وال عدم، فمنعه اختبار وحسن نظر، وهذا كما قال ألن حقيقة املنع إمنا 
يكون ملن لك عنده شيء فمنعك أو تستحق عليه شيئاً فلم يعطك، فأما من ال تستحق عليه شيئاً، وال 

 معه شيء ألنه األول قبل كل شيء، واملظهر لكل شيء، واملالك ملا أظهر، واملختار ملا خلق وليس لك
ألحد من خلقه اختيار، وال يف حكمه اشتراك، له اخللق واألمر وال يشرك يف حكمه أحداً، والعبد مل يكن 

 وتصاريف تدبري شيئاً مذكوراً، فكل شيء اختاره فهو عطاء منه على تفاوت مقادير وضروب أحكام،
     حلو 

ومر ولطف وعنف وشدة ورخاء، وموافقة للنفس ومرفق وخمالفة ملا يهوى مما لطبعها ال يوافق، فالصرب 
على األحكام مقام املؤمنني والرضا ا مقام املوقنني، ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون، واصرب حىت 
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 يف مقامات اليقني وأحوال احملبني، ومشاهدة املتوكلني حيكم اللّه وهو خري احلاكمني، واعلم أنّ الرضا
وهو داخل يف كل أفعال اللّه سبحانه ألا عن قضائه، ال يكون يف ملكه إالّ ما قضاه فعلى العارفني به 
الرضا بالقضاء، مث يرد ذلك إىل تفصيل العلم وترتيب األحكام، فما كان من خري وبر أمر به أو ندب 

بد وأحبه شرعاً وفعالً ووجب عليه الشكر، وماكان من شر ى عنه ودد عليه، فعلى إليه، رضي به الع
العبد أن يرضى به عدالً وقدراً ويسلمه ملواله حكمة وحكماً، وعليه أن يصرب عنه ويقر به ذنباً ويعترف 

 بأنّ للّه احلجة به لنفسه ظلماً، ويرضى بعود األحكام عليه بالعقاب، وأنه اجترحه جبوارحه اكتساباً ورضاً
البالغة عليه، وأنّ ال عذر له فيه، ويرضى بأنه يف مشيئة اللّه عز وجلّ من عفو عنه برمحته وكرمه إن شاء، 

أو عقوبة له بعدله وحقّه إن شاء، وفصل اخلطاب أنه يرضى بسوء القضاء عقد إال من نفسه فعالً، 
نني واحملبني ال يسقطون األمر باملعروف والنهي عن ويرضى به عن اللّه وال يرضى به من نفسه ألنّ املوق

املنكر، وال ينكرون إنكار املعاصي وكراهتها باأللسنة والقلوب من قبل أنّ اإلميان فرضها، والشرع ورد 
ا وألنّ احلبيب كرهها، فكانوا معه فيما كره كما كانوا معه فيما أحب، ومقام اليقني ال يسقط فرائض 

 التوحيد ال تبطل شرائع الرسول وال تسقط أتباعه، فمن زعم ذلك فقد افترى على اللّه اإلميان، ومشاهدة
ورسوله، وكذب على املوقنني واحملبني، أمل تر أنّ اللّه تعاىل ذم قوماً رضوا بالدنيا ورضوا باملعاصي ورضوا 

، فذمهم بذلك وقال 7: يونس"وا ِبهارضوا بالْحياِة الدنيا واطْمأَن": بالتخلف عن السوابق، فقال سبحانه
، 113: األنعام" وِلتصغى إلَيِه أفِْئدةُ الَْذين الَيؤِمنونَ باآلِخرِة وِلريضوه وِليقْتِرفُوا ما هم مقْتِرفُونَ":تعاىل

النساء، وهذا مجع التأنيث وطبع ، يعين 87: التوبة"رضوا ِبأَنْ يكُونوا مع الْخواِلِف": فعام به وقال تعاىل
على قلوم، فهم ال يفقهون، فمن رضي باملعاصي واملناكري منه أو من غريه، وأحب ألجلها وواىل ونصر 

عليها أو ادعى أنّ ذلك يف مقام الرضا الذي جيازى عليه بالرضا أو أنه حال الراضني الذين وصفهم اللّه 
  .اللّه ومقتتعاىل ومدحهم، فهو مع هؤالء الذين ذم 

    

ويف اخلرب الدال على الشر كفاعله، وعن ابن مسعود أنّ العبد ليغيب عن املنكر ويكون عليه مثل وزر 
يبلغه فريضى به، وقد جاء يف احلديث لو أنّ عبداً قيل باملشرق ورضي : وكيف ذلك؟ قال: فاعله، قيل

ناً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طريق بقتله آخر باملغرب، كان شريكه يف قتله، وقد روينا حديثاً حس
من نظر إىل من فوقه يف الدين وإىل من دونه يف الدنيا كتبه اللّه صابراً شاكراً، ومن نظر إىل من : مرسل

دونه يف الدين ومن فوقه يف الدنيا مل يكتبه اللّه صابراً وال شاكراً، وقد غلط يف باب الرضا بعض البطالني 
أخرين، ممن ال علم له وال يقني، فحمل الرضا على مجيع ما يكون منه من معصية وهوى جلهله من املت

بالتفضيل وقلة فهمه بعلم التأويل، والتباعه ما تشابه من الترتيل طلباً للفتنة وغربة احلال وابتداعاً يف القول 
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ا عند العلماء أظهر من أن والفعال، ألن أوقاته قد ذهبت فال يذهب وقت غريه بذكرها، وبطالن قول هذ
يدل على فساده، واالشتغال بالبطال بطالة، وإمنا الرضا فيما كان غري خمالفة للّه وال معصية مثل مايكون 
من نقص الدنيا ونقص األموال واألنفس من األهل والولد، وفيما على النفس فيه مشقة وهلا منه كراهة، 

من اللّه وال وعيد عليه وال ذم لفاعليه، وقد حيتج أيضاً بطال وفيما كان مزيداً يف اآلخرة ال عقوبة فيه 
لبخله وقلّة مواساته وبذله أو يعتل التساعه يف أمر الدنيا واستئثاره على الفقر، إنّ الذي مينعه من البذل 

واإليثار والزهد فيما يف يديه واإلخراج رضاه حباله وقلّة اعتراضه على جمريه فيه، وإنّ هذا مقام من 
قامات الرضا خص به عند نفسه، وهذا قول العب ذي هوى، وهو من خدع النفوس وأمانيها ومن م

غرور العدو ومكايده، ألنّ الرضا ال مينع من اختيار الفقر والضيقة ملعرفة الراضي بفضل الزهد وأوصافه 
نّ الرضا ال يوقف كيف يكون، فالراضي ال يأمر باالستيثار واالتساع ملا كره من النعمة واالستكثار، أل

عما ندب العبد إليه وال حيمل على ما كره له، وهذا اعتذار من النفس ومتويه على اخللق ليسلم منهم، وال 
عذر ذا عند مالكه وال سالمة له فيه من خالقه، وجممل ما ذكرناه أنّ الرضا ال يصح إال فيما حيسن 

 والشكر ومزيد الصابرين والشاكرين، فأما إن كان الصرب عليه والشكر عليه، ألنّ الرضا مقام فوق الصرب
العبدعلى نقصان من الدين ويف مزيد من الدنيا مث رضي حباله، فرضاه حباله شر من أعماله ملخالفة األمر، 

ِهم الوسيلَةَ أَيهم يبتغونَ إىل رب":، وقال تعاىل35: املائدة"اتقُوا اللّه وابتغوا إلَيهِ الْوسيلَةَ":قال اللّه عز وجلّ
بوقال تعاىل57: اإلسراء"أَقْر ،:"كُمبر ٍة ِمنِغفْرابقُوا إىل موا إىل ": وقال تعاىل21: احلديد"ساِرعسو

كُمبر ٍة ِمنِفرغونَ": ، وقال تعاىل133: آل عمران"ماِفسنتافَِس الْمنتفلْي يف ِذلكوقال 26: املطففني"و ،
، فندب إىل املسارعة والسوابق وذم 61:  املؤمنون"يساِرعونَ يف الُخيراِت ِوهم لَها ساِبقُونَ":تعاىل

التخلف عنها والتتثبط بالعوائق، فعلى هذا طريق املؤمنني وفيه مقامات املوقنني، وإمنا كان سبب ترك 
لمة رضا ظهرت منه يف موضع االسترجاع احلمد للّه ألا ك: سري السقطي السوق وزهده يف الدنيا قوله

للمصيبة وذلك أنه بلغه أنّ احلريق وقع يف سوقه فأحرق دكانه، فخرج يف قطع من الليل فاستقبله قوم 
قلت : مث تفكر يف ذلك فقال: احلمد للّه: يا أبا احلسن، احترقت دكاكني الناس إال دكانك فقال: فقالوا

ل إخواين املسلمني، فتصدق جبميع ما كان يف دكانه من السقط احلمد للّه يف سالمة مايل وهلك أموا
واآللة كفارة لكلمته هذه، وخرج من السوق فشكر اللّه له فعله، فزهد يف الدنيا ورفعه إىل مقام احملبة 

قلت كلمة فأنا أستغفر اللّه منه ثالثني سنة يعين : فأوصله ترك الرضا إىل الرضا، وبلغين عنه أنه كان يقول
  . احلمد هللاقوله

    

أوثق عرى اإلميان : من مل يهتم بأمر املسليمن فليس من املسلمني، ويف اخلرب املشهور: وقد جاء يف اخلرب
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احلب يف اللّه والبغض فيه، فجعل ذلك من أوثق العرى ألنه منوط باإلميان، ال يستطيع الشيطان حلّه وال 
 اللّه حيول بينه وبينه، وقد توىل تأبيد اإلميان بروحه سلطان له عليه كما ال سبيل له على حل اإلميان ألنّ

بعد كتبه يف القلوب برمحته ويف احلب يف اللّه الوالة والنصرة بالنفس واملال والفعل واملقال، ويف البغض 
يف اللّه ترك ذلك فبغض املبتدع والفاجر ااهر والظامل املعتدي، وترك مواالم ونصرم واجب على 

، فألجل ذلك صارت املواالة ألولياء الّله واملعاداة ألعدائه من أوثق عرى اإلميان ألنك قد تعصي املؤمنني
وختالف موالك تسليط العدو وغلبة هواك، إالّ أنك تبغض العاصني وال تواليهم على املعاصي، وال حتبهم 

ن نفسك، كما أنه مل ألجلها من قبل أنّ العدو مل يسلط على حل عقد إميانك، كما سلط على فعله م
يسلط على حل عقد إميانك كما سلط على حل املراقبة واخلوف منك، ومل يسلط أيضاً عليك يف 

استحالل احملارم وال استحساا وال التدين ا، وال يف ترك التوبة منها وال بالرضا ا كما سلط عليك 
واليهم وتنصرهم على فسقهم، أو بافتراقها، فإن سلط على مثل هذا منك العدو حىت حتب الفساق وت

تستحل ما ارتكب من احلرام أو ترضى به أو تدين به، فقد ا نسلخ منك اإلميان كما انسلخ النهار من 
الليل، فلست منه يف كثري وال قليل ألنّ هذه العقود منوطة بعرى اإلميان، وهي وهو يف قرن واحد 

ِذ الْمؤِمنونَ الْكَاِفرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمنني ومن يفْعلْ الَ يتِخ": مقترنان، أمل تسمع اللّه تعاىل يقول
 الَتتِخذُوا الْيهوِد والنصارى ":، أو ما مسعته تعاىل يقول28:  آل عمران"ِذلك فَلَيس ِمن اللِّه يف شيْء

مولَّهتي منٍض وعِلَىاُء بأَو مهضعاَء بأَوِليمهِمن هفَإن كُمومثله51: املائدة" ِمن ،:" ونَ الْكَاِفرينِمنؤِخِذ الْمتالَي
ِمننيؤوِن الْمد اَء ِمنأتريدون أن جتعلوا للّه عليكم سلطاناً مبيناً أي حجة قاطعة، أن 28: آل عمران"أَوِلي ،

 "لظَّاِملني بعضهم أَوِلياُء بعض واللّه وِلي الْمتقنيوإنَّ ا":جيمعكم وإياهم يف النار، وكذلك قال اللّه تعاىل

، مث قال 921: األنعام"وكَذِلك نولِّي بعض الظَّاِلمني بعضاً مبا كَانوا يكِْسبونَ": ، وقال تعاىل19: اجلاثية
، وقد روينا يف خرب أنّ اللّه 115:  النساء" ونِصلِْه جهنمويتبع غَير سبيِل املُؤِمنني نولِّه ما تولّى": تعاىل

تعاىل أخذ على كل مؤمن يف امليثاق أن يبغض كل منافق، وأخذ على كل منافق أن يبغض كل مؤمن، 
  .املرء مع من أحب وله ما احتسب: ويف اخلرب املشهور

    

أوثق عرى : يوم القيامة، ويف معىن قولهمن أحب قوماً وواالهم يف الدنيا جاء معهم : ويف حديث آخر
اإلميان احلب يف اللّه والبغض فيه، وجه خفي هو أن حيبك املؤمنون ويبغضك املنافقون، فيكون ذلك 

عالمة وثيقة عرى إميانك ألنّ قوله احلب يف اللّه، يصلح أنّ يبغضك املنافقون كما تبغضهم أنت، فكأنك 
تبغض إىل املنافقني حىت يبغضوك بإظهار التباعد عنه وبترك املماالة له تتحبب إىل املؤمنني حىت حيبوك وت

وبنصحك إياهم، فيدل ذلك على قوة إميانك، مل تأخذك يف اللّه لومة الئم منهم، كما وصف تعاىل بذلك 
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من حيبهم وحيبونه، ويكون ذلك أبعد لك من املداهنة والنفاق، وأقرب إىل الورع واإلخالص فإذا فعلت 
 م أبغضوك أو مقتوك، فهذا على معىن ما قال اللّه سبحانهذلك :"مهنياَء بمحلَى الْكُفَّاِر راُء عأَِشد" 

، وكما أمر نبيه عليه السالم يف 54:  املائدة"أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفرين":، وقال29:الفتح
 وروي عن عيسى عليه 123:  التوبة"يلُونكُم ِمن الْكُفَّاِر ولْيجدوا فيكْم ِغلْظَةًقَاِتلُوا الَّذين ":قوله تعاىل

أحب عبادي إيلّ الذين يذكروين باألسحار ويبغضون إىل الفجار، معناه أن : السالم أنّ اللّه عز وجلّ قال
يكون بغضهم إليه ذا املعىن يظهرهلم البغض وينابذهم العداوة حىت يبغضوه، فإذا أبغضوه أبغضهم اللّه، ف

إذا رأيت الرجل حمبباً إىل جريانه : أي كان سبب عقوبة هلم بالبغض واملقت، وقد كان الثوري يقول
كيف أنت يف قومك؟ : فاعلم أنه منافق، وقال كعب األحبار أليب إدريس اخلوالين وكان من علماء الشام

وما يف التوراة؟ قال أجد يف التوراة أنّ : ة إذن قالما صدقتين التورا: قال حيبوين ويكرموين قال كعب
أين كثري الغفلة عن اللّه قليل : قلت لبعض أهل املعرفة: الرجل العامل ال حيبه جريانه، وقال بعض املريدين

يا أخي، إن استطعت أن : املسارعة إىل مرضاته، أوصين بشيء أعمله أدرك به ما يفوتين من هذا، قال
 اللّه وتتقرب من قلوم فافعل، لعلهم حيبونك فإنّ اللّه عز وجلّ ينظر إىل قلوب أوليائه تتحبب إىل أولياء

يف كل يوم سبعني نظرة، فلعله أن ينظر إليك يف قلوم حملبتهم لك فيجريك جرية الدنيا واآلخرة، إذا مل 
لوب الصديقني والشهداء إنّ اللّه تعاىل عز وجلّ ينظر إىل ق: تكن ممن ينظر إليه كفاحاً، وكذلك يقال

مواجهة، مث ينظر إىل قلوب قوم يف قلوب قوم وإىل قلوب قوم من قلوب آخرين، فهكذا عندي من عزائم 
الدين وسبيل الورعني أن تتبغض إىل أعدائه وتتمقت إليهم من املبتدعني والظاملني، ليبغضوك وميقتوك، 

  . من أسباب والية اللّهفيكون لك من القربة كحب أوليائه لك وحبك هلم، فهذا

    

اللّهم، ال جتعل لفاجر عندي يداً فيحبه قليب، ووصل بعض : وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
األمراء أبا هريرة بألف دينار وعشرة أثواب فردها عليه وقال، ما كنت ألقبل منه يأخذ املال من غري حله 

ردوا هدية الفاجر عليه ال يرى أنكم : اهللا عليه وسلمويضعه يف غري حقه، وقد قال رسول اللّه صلى 
ترضون عمله، وأقلّ مالك يف هذا الزهد وهو باب كبري من أبواب الدين، إذا كانت املداهنة واملماألة من 
أكرب أبواب الدنيا، ألنّ بذلك يستوي عيش أهل الدنيا وتتم سالمتها هلم، فهذا هوالطرف اآلخر من معىن 

اهللا والبغض يف اللّه، وهو وجه غامض، ومعناه إذا كشف جلي ظاهر موجود عند علماء احلب يف : قوله
اآلخرة، وقد جعل اللّه من أراد أن حيبه الفاسقون ويأمن فيهم، وجعل من يسارع باألدهان وإظهار املتابعة 

رين يريدونَ أَنْ ستِجدونَ آخ":للظاملني خشية دور الدوائر عليه علمني من أعالم النفاق، فقال سبحانه
، وقال تعاىل يف املعىن 91:  النساء"يأْمُُنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إلَى الِْفتنِة أُرِكسوا فيها
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ين ، يع52: املائدة"يسارعونَ فيِهم":، يعين املافقني52: املائدة"فَترى الَّذين يف قُلُوِبِهم مرض":الثاين
، أي خناف أن تكون الدولة 52:  املائدة"يقُولُونَ نخشى أَن تصيبنا داِئرةٌ":يواطئون الكافرين سراً

، فينبغي ملن 52:  املائدة"فَعسى اللّه أنْ يأِْتي ِبالْفَتِح أو أَمر ِمن ِعنِدِه": للكافرين على املؤمنني، قال تعاىل
أحبوه أن خياف يف املنافقني وأهل البدع أن يبغضوه، وينبغي ملن سارع يف آمن يف املؤمنني وأهل السنة و

مواطأة املؤمنني أن ينئ ويبطئ يف مداهنة الظاملني ومتابعتهم، حىت خيلص له إميانه من النفاق وتستقيم 
 أبغض طريقه من الضالل، وقد نفى اللّه اإلميان عمن أحب من حاده، وأثبت اإلميان والتأييد باليقني ملن

 "الَ تِجد قَوماً يؤِمنونَ باللِّه والْيوِم اآلخِر يوادونَ من حاد اللّه ورسوله": فيه أعداءه، فقال تعاىل

 اآلية، فأما من قال من اجلاهلني بأنَّ الرضا قد يكون باملعاصي منه أو من سواه، كما يكون 22:اادلة
صي واملخالفات من القربات وسوى بينهما، ويف هذا هدم شرائع األنبياء يف الطاعات، فقد جعل املعا

من شر الناس : وإبطال تفصيل اللّه ما أحل لنا مما حرم علينا، وما أمرنا به مما انا، وقد روي يف خرب
 محل من محل شاذ العلماء فقد: مرتلة عند اللّه من يقتدي بسيئة املؤمن ويترك حسنته، وقال بعض العلماء

يا سيدي، أنت استعملتين وحبولك : شرا كثرياً، ومن حسن األدب يف املعاملة إذا عملت صاحلًا فقل
وقوتك وحسن توفيقك أطعتك، ألنّ جوارحي جنودك، وإذا عملت شيئاً ظلمت نفسي، وواي 
ن وشهويت اجترحت جوارحي وهي صفايت،مث يعتقد يف ذلك أنه بقدره ومشيئته كان ما قضاه، فتكو
باملعنيني قد وافقت مرضاة موالك وتكون يف احلالني عامالً مبا يرضيه بالقول والعقود، وينتفي عنك 

العجب يف أعمال برك ويصح منك املقت لنفسك واعترافك بظلمك، وقد ثقلت هذه املشاهدة على 
جب، وإذا عمل اجلاهل، فإذا عمل حسناً شهد نفسه ونظر إىل حوله وقوته، فهلك بالكرب وبطل عمله بالع

سيئّاً مل يعترف بالذنب ومل يقر على نفسه بالظلم، ومل تصح له توبة ومل يرض له عمالً، نعوذ باللّه من 
يا رب أنت : إذا عمل العبد حسنة فقال: مشاهدة الضالل، وقال أبو حممد سهل رمحه اللّه تعاىل

سه فقال أنا عملت، يقول اللّه بل أنا أنت عملت، فإذا نظر إىل نف: استعملتين، شكر اللّه له ذلك فقال
أنت ظلمت وأنت : أنت قدرت وأنت أردت، يقول اللّه تعاىل: استعملت، قال وإذا عمل سيئّة فقال

بل أنا : ظلمت نفسي وعصيت جبهلي استحيا اللّه منه فقال: عصيت بشهوتك وهواك، فإن قال العبد
فسك، فهذه آداب العاملني ومشاهدة العاملني، قدرت وأنا قضيت، قد غفر لك باعترافك بالظلم على ن

أعرفكم بربه أعرفكم بنفسه، فكذلك حيب ابن آدم ممن عامله االعتراف والتواضع، : وهذا داخل قي قوله
 " وآخرونَ اعترفُوا ِبذُنِوِم خلَطُوا عمالً صاِلحا وآخر سيئاً":وهذا أيضاً أحد املعاين يف قوله تعاىل

  .هو االعتراف عقيب العمل السيئ ألنه قد تقدم ذكره فكان الصاحل بعده اعترافه: ، قيل1٬2:التوبة
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من نظر إىل من فوقه يف الدين وإىل : ويف احلديث الذي رويناه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم آنفاً أنه قال
الدين ومن فوقه يف الدنيا، مل يكتبه من دونه يف الدنيا، كتبه اللّه صابراً شاكراً، ومن نظر إىل من دونه يف 

صابراً وال شاكراً، فيه أربعة معان حسان إذا تدبرها العبد وتفكّر فيها مل يعدم أن يرى أهلها، ألنه ال خيلو 
أن يرى بعينه أو بقلبه لسرية املتقدمني، فريى من فوقه يف باب الدنيا فيشكر اللّه على حاله ويقنع منه 

كراً مبعرفة ما قنع به، ورضي باختيار ما صرف عنه من الفضول، وروي عنه من برزقه فيكون صابراً شا
احلساب الطويل، وال خيلو أن يرى من فوقه يف أمر الدين يسارع إليه ويسابقه إذ قد ندب إىل ذلك، 
فيكون حضاً له وحثَاً على افتعال اخلريات وأعمال الصاحلات، وأقل ما يفيده ذلك اإلزراء على نفسه 

ملقيت هلا يف تقصريه، مث ينظر يف األمرين اآلخرين من وجه آخر، فال خيلو أن يرى من هو دونه يف الدنيا وا
من ذوي الفاقات واحلاجات، فيحمد اللّه على تفضيله عليه وحس صونه له ويشكر نعمته لفضل إحسانه 

رة والظاملني وأهل البدع وكفايته له، وجيد أيضاً يف املعىن اآلخر من هو دونه يف أمر الدين من الفج
والزائغني، فيفرح بفضل اللّه ورمحته ويشكر اللّه على حسن إسالمه ومجيل معافاته مما ابتلي به غريه، 
فيكون أيضاً صابراً شاكراً، فيكون للعبد يف هذه الطبقات من الناس أربع معامالت مبا وهب اللّه من 

 حسد إالّ يف اثنني؛ رجل آتاه اللّه حكمة فهو يبثها يف الناس ال: البصرية واالعتبار، ويشهد ملا ذكرناه قوله
ورجل آتاه اللّه القرآن : ويعملها، ورجل آتاه اللّه ماالً فسلطه على هلكته يف احلق، ويف لفظ حديث آخر

لو آتاين اللّه ما آتى هذا فعلت كما يفعل، فندب إىل : فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الرجل
حلسد على أعمال الرب وفضل احلاسد ملا ندب اللّه إليه من املنافسة يف أعمال اخلري، فمن حسد على هذه ا

املعاين من أعمال اخلري، كان ذلك مزيداً له يف مقام الرضا للغبطة به والطلب له، فأما من قلبت عليه هذه 
هالة، فجعل ينظر إىل من فوقه يف املعاين فجهل عواقب األمور، وغلبت عليه الغفلة واستحوذت عليه اجل

الدنيا فيغبطه على حاله، أو يتمىن مكانه أو يدخله نظره إليه يف استصغار نعمة اللّه عليه ويزدري يسري ما 
قسمه اللّه له، مث ينظر إىل من دونه يف الدين من عموم املسلمني فريضى بنقصان مقامه وجيعل ذلك معذرة 

سارعة إىل القربات ولعله أن يداخله العجب والكرب حىت يتفضل عليه حباله، أو له وتأسياً به، ويثبطه عن امل
ينظر إىل نفسه بأعماله، لتقصري غريه عن مثل فعاله، فهذا إذاً يكتب جزوعاً عن الصرب كفور النعمة 

بإضاعة الشكر، ألنه ليس بصابر وال شاكر، وهذا وصف من أوصاف املنافقني، وهو مقام اهلالكني، إذ 
فاللّه املستعان، وقد حدثونا عن : الصرب والشكر من صفات املؤمنني، وقد وصف هذا البلد مبثل هذا املعىن

: طفت الشرق والغرب فما رأيت بلداً شراً من بغداد، قيل: عبد اللّه بن املبارك رمحه اللّه تعاىل أنه قال

ستصغر فيه املعصية،وحدثونا عنه أنه هو بلد تزدري فيه النعمة وت: وكيف ذلك يا أبا عبد الرمحن؟ قال
ما رأيت ا إال شرطياً غضبان أو تاجراً هلفان : كيف رأيت الناس ببغداد؟ قال: قيل له حني قدم خراسان
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أو قارئاً حريان، وقيل إنه كان يتصدق كل يوم بدينار ألجل مقامه ببغداد، إىل أن خيرج إىل مكة، فبلغين 
الدنيا كلها : راً، وقد وصفها الشافعي أا هي الدنيا، فروينا عنه أنه قالأنه كان يتصدق بستة عشر دينا

  .بادية وبغداد حاضرا

    

ما رأيت : ال قال: يايونس، رأيت بغداد؟ قلت: قال يل الشافعي: وروينا عن يونس بن عبد األعلى قال
عب األحبار، فروينا عن عمر الدنيا وال رأيت الناس، وقد ذم العراق مجاعة منهم عمر بن عبد العزيز وك

ما تصنع هناك بلغين أنه ما من أحد سكن العراق إالّ : العراق، فقال له: أين تسكن؟ قال: أنه قال ملوىل له
فيه تسعة أعشار الشر، وفيه الداء : قيض له قرين من البالء، وذكر كعب األحبار العراق يوماً فقال

 املعاصي، فكان مرتعجاً فيه غري مطمئن إليه يرغب إىل اللّه عز العضال، ومن سكن بلداً كثري املنكر ظاهر
وجلّ يف إخراجه منه حلسن اختياره له، وكان مضطراً يف املقام فيه لعيلة ثقيلة أو قلّة ذات يد حقيقة، ال 

يستطيع حيلة يف اخلروج وال يعرف طريقاً، وهو على يقني من سالمة دينه فيه، فإنه معذور عند اللّه 
ن تفضل من اللّه، وهو أقرب إىل العفو والسالمة ممن اغتبط مبقامه واطمأن ورضي حباله، أو كان حلس

أَلَم تَكُن أَرض اللِّه واِسعةً فَتهاِجروا ": مقامه على هوى أو الختالف أسباب الفتنة والدنيا، قال اللّه تعاىل
إذا كان : يه باملعاصي فتحول منه إىل غريه، وقيلإذا كنت يف بلد يعمل ف:  يف التفسري97: النساء"فيها

العبد يف بلد من يعمل فيه باملنكر واملعاصي أضعف أو أقل من أهل الدين واملعروف، مث مل ينكر ذلك فقد 
 ": وجب اخلروج منه، مث قال عز وجلّ يف قوم من املستضعفني عذرهم وأرجى إىل العفو أمرهم

جالر ِمن فنيضعستالْماولُهِة الظَّاِلِم أَهيِذِه الْقَره ا ِمننِرجا أَخنبقُولُون ري اِن الَّذينالِولْداء وسالناِل و" 

 "والَ يستطيعونَ حيلَةً والَ يهتدونَ سبيالً ":  وقال تعاىل يف متام وصفهم واستثنائهم من غريهم75:النساء

 وال يصح الرضا إال بالعصمة من مجيع اهلوى، وأول 99-98 النساء" يعفُو عنهمفَأُولِئك عسى اللّه أَنْ"
ال يكون العبد قانعاً حىت لو جاء إىل باب مرتله مجيع ما يرغب فيه : الرضا القناعة، وقال بعض أهل املعرفة

منه حباله، والعصمة أهل الدنيا من االتساع والنعمة، فعرض عليه مل ينظر إىل ذلك ومل يفتح بابه قناعة 
حال الراضي عن اللّه عز وجلّ، وهي ظاهر الرمحة، والرمحة أول الرضا من اللّه تعاىل، قال اللّه سبحانه 

 الَ عاِصم الْيوم ِمن أَمِر اللِّه ": وقال تعاىل53: يوسف"إنَّ النفْس َألمارةٌ ِبالسوِء ِإالّ مارِحم ربي": وتعاىل
 فالعصمة من اللّه لعبده دليل على الرمحة منه، مث تدخله يف مقام احملبة وهي رمحة 43: هود"ن رِحمإالّ م

احملبوبني، مث ترفعه إىل الرضا فتكون احملبة مقامه عن شهادة حمبوب، ويكون الرضا حاله يف مجيع تصريف 
  .البقية واملطلوب، وهذا آخر كتاب الرضا
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   وهو المقام التاسع من مقامات اليقين ذكر أحكام المحبة ووصف أهلها

    

احملبة من أعلى مقامات العارفني، وهي إيثار من اللّه تعاىل لعباده املخلصني ومعها اية الفضل العظيم، قال 
 "ذِلك فَضلُ اللِّه يؤتيِه من يشاُء":  مث قال تعاىل54: املائدة"يِحبهم ويِحبونه": اللّه جلت قدرته

 وهذا اخلرب متصل باالبتداء يف املعىن ألنّ اللّه تعاىل وصف املؤمنني احملبني بفضله عليهم، وما 21:حلديدا
ما كان اللّه ليعذب : اعترض بينهما من الكالم فهو نعت احملبوبني، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 رداً على من ادعى حمبته واحتجاجاً حبيبه بالنار، وقال اللّه عز وجلّ مصداق قول نبيه عليه السالم،
إنّ اللّه :  وقال زيد بن أسلم18:  املائدة"قُلْ فَِلم يعذِّبكُم ِبذنوِبكُم بلْ أَنتم بشر ِممن خلَق": عليهم

اصنع ماشئت فقد غفرت لك، وروينا عن إمساعيل بن أبان : ليحب العبد حىت يبلغ من حبه له أن يقول
إذا أحب اللّه عبداً مل يضره ذنب، والتائب من : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: لعن أنس قا

إنّ اللّه حيب التوابني وحيب املتطهرين، وقد اشترط اللّه للمحبة غفران : الذنب كمن ال ذنب له، مث تال
 فكل مؤمن باللّه فهو حمب للّه، 31:مران آل ع"يحِببكُم اللّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم": الذنوب بقوله تعاىل

ولكن حمبته على قدر إميانه، وكشف مشاهدته وجتلي احملبوب له على وصف من أوصافه، دليل ذلك 
استجابتهم له بالتوحيد والتزام أمره وتسليم حكمه، مث تفاوم يف مشاهدات التوحيد، ويف دوام االلتزام 

يكون إال عن حمبة، وإنّ تفاوت احملبون على حسب أقسامهم من لألوامر ويف تسليم األحكام، فليس ذلك 
احملبوب، وليس يقصر عن احملبة صغري كما ال يصغر عن املعرفة من عرف، وال يكرب عن التوبة كبري ولو 

والَّذين آمنوا ": كان على كل العلوم قد أوقف، ألنّ اللّه تعاىل وصف املؤمنني بشدة احلب له فقال تعاىل
اً للّهأَشبح ومل يقل شديد، 165: البقرة"د فأشد م يف احملبة ألنّ املعىن أشددليل على تفاو ويف قوله أشد 

 فدلّ على 13:  احلجرات"إنَّ أَكْرمكُم ِعند اللِّه أَتقاكُم":واحلب للّه، فأشبه هذا اخلطاب قوله تعاىل
  .إنّ الكرام املتقون:  ومل يقلتفاوم يف اإلكرام على قدر تفاضلهم يف التقوى

    

وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنّ اللّه يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال يعطي اإلميان 
إال من حيب، فاملؤمنون متزايدون يف احلب للّه عز وجلّ عن تزايدهم يف املعرفة به واملشاهدة له، وقد 

أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما : يه وسلم احلب للّه من شرط اإلميان قالجعل رسول اللّه صلى اهللا عل
ال يؤمن أحدكم حىت يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سوامها، ويف خرب آخر أشد : سوامها، ويف حديث

 أمجعني، واللّه، ال يؤمن العبد حىت أكون أحب إليه من أهله وماله والناس: توكيداً وأبلغ من هذين قوله
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ومن نفسك، وقد أمر صلى اهللا عليه وسلم باحملبة للّه فيما شرعه من األحكام فقال أحبوا : ويف خرب آخر
اللّه ملا أسدى إليكم من نعمه، وأحبوين حلب اللّه، فدلّ ذلك على فرض احلب للّه وإنّ تفاضل املؤمنون 

عرفة به، فأفضل احلب له ما كان عن املشاهدة، يف ايات فضائله، ومن أفضل ما أسدى إلينا من نعمه امل
واحملبون للّه على مراتب من احملبة؛ بعضها أعلى من بعض، فأشدهم حباً للّه أحسنهم ختلقاً بأخالقه مثل 

العلم واحللم والعفو وحسن اخللق، والستر على اخللق، وأعرفهم مبعاين صفاته وأتركهم منازعة له يف 
كوه فيها، مثل الكرب واحلمد وحب املدح وحب الغىن والعز وطلب الذكر، معاين الصفات كي ال يشر

مث أشدهم حباً لرسوله إذ كان حبيب احلبيب وأتبعهم آلثاره أشبعهم هدياً لشمائله، وقد روي أنّ رجالً 
ينهما استعد للبالء، والفرق ب: إين أحب اللّه فقال: استعد للفقر فقال: يا رسول اللّه إين أحبك فقال: قال

أن البالء من أخالق املبلي وهو اللّه تعاىل املبتلي، فلما ذكر حمبته أخربه بالبالء ليصرب على أخالقه، كما 
 فدل على أحكامه وبالئه، والفقر من أوصاف رسول اللّه صلى اهللا 7: املدثر"وِلربك فَاصِبر":قال تعاىل

أحيين مسكيناً وأِْتين : ليقتفي آثاره لقوله عليه السالمعليه وسلم، فلما ذكر حمبته دله على اتباع أوصافه 
مسكيناً واحشرين يف مجلة املساكني، ومن عالمة احملبة كثرة ذكر احلبيب، وهو دليل حمبة املوىل لعبده وهو 

من أفضل مننه على خلقه، ويف اخلرب أنّ للّه يف كل يوم صدقة مين ا على خلقه، وما تصدق على عبد 
  . من أن يلهمه ذكرهبصدقة أفضل

    

احتناب احملارم، وال : يارسول اللّه، أي األعمال أفضل؟ قال: ويف حديث سفيان عن مالك بن معول قيل
يزال فوك رطباً من ذكر اللّه، وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بكثرة الذكر للّه كما أمر مبحبة اللّه، ألن 

أكثروا من ذكر : للّه حىت يقول الناس إنك جمنون، وقد رويناأكثر من ذكر ا: الذكر مقتضى احملبة فقال
أتانا رسول اللّه : اللّه حىت يقول املنافقون إنكم مراؤون، ويف حديث أيب سلمة املدين عن أبيه عن جده

من تواضع للّه رفعه : صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم إىل مسجد قباء، فذكر حديثاً فيه طول قال يف آخر
عه، ومن أكثر ذكر اللّه أحبه اللّه، وقد أخرب أنّ الذاكرين هم السابقون املفردون، ورفعهم ومن تكرب وض

سريوا سبق املفردون، : إىل مقام النبوة يف وضع الوزر، ورفع الذكر إن كان الذكر موجب احلب يف قوله
ن القيامة خفافاً، ومن املستهترون بذكر اللّه، وضع الذكر عنهم أوزارهم يردو: من املفردون؟ قال: قيل

حب لقاء احلبيب على العيان، والكشف يف دار السالم وحمل القرب وهو االشتياق إىل : أعالم احملبة
من أحب لقاء اللّه أحب اللّه لقاءه، : املوت، ألنه مفتاح اللقاء وباب الدخول إىل املعاينة، ويف احلديث

أفلح من ندم، وقال بعض السلف ما من خصلة أحب حبيب جاء على فاقة ال : وقال حذيفة عند املوت
إىل اللّه تكون يفّ لعبد بعد حب لقائه من كثرة السجود، فقدم حب لقاء اللّه وقد شرط اللّه حلقيقة 
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 ِإنَّ اللّه يِحب الَّذين يقَاِتلُونَ يف سبيِلِه": الصدق القتل يف سبيله، وأخرب أنه حيب قتل حمبوبه يف قوله تعاىل

وصصرانٌ مينب مهفّاً كَأنتقولون ما ال تفعلون؟ حيث قالوا: ، بعد قوله تقريراً هلم4: الصف"ص ا : ِلمإن
يقَاِتلُونَ يف سبيِل اللِّه ": حنب اللّه، فجعل القتل حمنة حمبته وعالمة أخذ مال حمبوبه ونفسه، إذ يقول تعاىل

احلق ثقيل وهو مع ثقله : ، ويف وصية أيب بكر لعمر رضي اللّه عنهما111: التوبة"فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ
مريء، والباطل خفيف وهو مع خفته ويبء؛ فإن حفظت وصييت مل يكن غائب أحب إليك من املوت 

وهو مدرك، وإن ضيعت وصييت مل يكن غائب أبغض إليك من املوت ولن تعجزه، وكان الثوري وبشر 
ألن احلبيب على كل حال ال يكره لقاء : ره املوت إال مريب، وهو كما قاالال يك: بن احلرث يقوالن

احلبيب، وهذا ال جيده إال عبد حيب اللّه بكل قلبه، عندها يشتاق إليه مواله فيرتعج القلب لشوق الغيب، 
: وقالوافيحب لقاءه، وروي أنّ أبا حذيفة بن عتبة بن زمعة ملا تبىن ساملاً مواله، عاتبته قريش يف ذلك 

واللّه، لقد أنكحته إياها وأين ألعلم أنه خري منها، فكان قوله : أنكحت عقيلة من عقائل قريش مبوىل فقال
: مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: وكيف؟ وهي أختك وهو موالك فقال: أشد عليهم قالوا

من الدليل أنّ من املؤمنني من حيب اللّه من أراد أن ينظر إىل رجل حيب اللّه بكل قلبه فلينظر إىل سامل، ف
ببعض قلبه فيؤثره بعض اإليثار، ويوجد فيه حمبة االعتبار، ومنهم من حيبه بكل قلبه فيؤثره على ما سواه، 

فهذا عابده ومألوهه الذي ال معبود له وال إله إياه، وفيه دليل على أم على مقامات احملبة عن معاين 
البعض يف القلوب والكلية، وقد كان نعيمان يؤيت به رسوله اللّه صلى اهللا عليه مشاهدات الصفات ما بني 

ماأكثر ما يؤتى به رسول اللّه : وسلم فيجده يف معصية يرتكبها إىل أن أتى به يوماً فحده فلعنه رجل وقال
له، فلم خيرجه ال تفتعل فإنه حيب اللّه ورسو: صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

إذا كان اإلميان يف ظاهر القلب يعين على الفؤاد كان : من احملبة مع املخالفة، وقد قال بعض العارفني
املؤمن حيب اللّه حباً متوسطاً، فإذا دخل اإلميان باطن القلب فكان يف سويدائه أحبه احلب البالغ، وحمبة 

يغلب حمبته على هوى العبد، حىت تصري حمبة اللّه هي ذلك أن ينظر؛ فإن كان يؤثر اللّه على مجيع هواه و
حمبة العبد من كل شيء، فهو حمب للّه حقّاً، كما أنه مؤمن به حقّاً، وإن رأيت قلبك دون ذلك فلك من 

احملبة بقدر ذلك، فأدلّ عالمات احملبة اإليثار للمحبوب على ذخائر القلوب، ولذلك وصف اللّه احملبني 
يِحبونَ من هاجر ِإلَيِهم والَيِجدونَ يف ": عارفون بذلك، فقال تعاىل يف وصفه احملبنيباإليثار، ووصفه ال

    ، وقال يف 9: احلشر"ويؤِثرونَ على أَنفُِسِهم": ، مث قال تعاىل9: احلشر"صدوِرِهم حاجةً

لقلب حمل اإلسالم، وإن باطنه مكان إنّ ظاهر ا: تاللّه لقد آثرك اللّه علينا، وقال بعض العلماء: وصفه
اإلميان، فمن ههنا تفاوت احملبون يف احملبة لفضل اإلميان على اإلسالم، وفضل الباطن على الظاهر، وفرق 

الفؤاد مقدم القلب وما استدق منه، والقلب أصله وما : بعض علمائنا البصريني بني القلب والفؤاد، فقال
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ويفان، فالتجويف الظاهر هو الفؤاد وهو مكان العقل، والتجويف يف القلب جت: اتسع منه، وقال مرة
: الباطن هو القلب وفيه السمع والبصر وعنه يكون الفهم واملشاهدة، وهو حمل اإلميان، وقد قال اللّه

إنّ يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو :  وقال22: اادلة"كَتب يف قُلُوِبِهم اإلميانَ"
يد، فمحبة اإلسالم مفترضة على اخللق وهي متصلة بأداء الفرائض واجتناب احملارم طاعة للّه وحمبة له، شه

فأما حمبة املقربني فعن مشاهدة معاين الصفات وبعد معرفة أخالق الذات، وهي خمصوصة مبخصوصني، 
خصوص العارفني خاصة واألصل يف هذا أنّ احملبة، إذا كانت عن املعرفة فإنّ املعرفة عموم وخصوص؛ فل

  .احملبة، ولعمومهم عموم احملبة

    

أنّ زليخا ملا آمنت وتزوج ا يوسف عليه السالم، انفردت عنه وختلت : ويروى يف األخبار السالفة
يا : للعبادة وانقطعت، فكان يدعوها إىل فراشه اراً فتدافعه إىل الليل، فإذا دعاها ليالً سوفته اراً فقالت

ا كنت أحبك قبل أن أعرفه، فأما إذ عرفته فما أبقت حمبته حمبة لسواه، وما أريد به بدالً حىت يوسف إمن
أما إذا كان اللّه : فإنّ اللّه أمرين بذلك، وأخربين أنه خمرج منك ولدين وجاعلهما نبيني فقالت: قال هلا

إذا مت : ال بعض العلماء باللّهأمرك بذلك وجعلين طريقاً إليه فطاعة ألمر اللّه، فعندها سكنت إليه، وق
التوحيد متت احملبة، وإذا جاءت احملبة مت التوكّل، فتم إميانه وخلص فرضه ومسي ذلك يقيناً، وقال الفضيل 

نعم، فلس : ال، كفرت وإن قلت: حتب اللّه؟ فاسكت فإن قلت: إذا قيل لك: بن عياض يف فرض احملبة
ليس يف اجلنة نعيم أعلى من نعيم أهل املعرفة : عض علمائناوصفك وصف احملبني، فاحذر املقت، وقال ب

واحملبة، وال يف جهنم عذاب أشد من عذاب من ادعى املعرفة واحملبة، ومل يتحقق بشيء من ذلك، وقال 
كل أهل املقامات يرجى أن يعفى عنهم ويسمح هلم إال من ادعى املعرفة واحملبة، فإم يطالبون : عامل فوقه

البة، وبكل حركة وسكون وكل نظرة وخطرة للّه ويف اللّه ومع اللّه، واعلم أنّ احملبة من بكل شعرة مط
اللّه لعبده ليست كمحبة اخللق، إذ حمبة اخللق تكون حادثة ألحد سبع معان؛ لطبع أو جلنس أو لنفع أو 

الشيء، واللّه لوصف أو هلوى أو لرحم ماسة أو لتقرب بذلك إىل اللّّه، فهذه حدود الشيء الذي يشبهه 
يتعاىل عن مجيع ذلك ال يوصف بشيء منه إذ ليس كمثله شيء يف كل شيء وألن هذه أسباب حمدثة يف 

اخللق ملعان حادثة ومتولدة من احملبني ألسباب عليهم داخلة، وقد تتغري األوقات وتنقلب النقالب 
ادثات عن عنايته العليا، ال تتغري األوصاف، وحمبة اللّه سابقة لألسباب عن كلمته احلسىن، قدمية قبل احل

إنّ الذين سبقت هلم منا احلسىن، يعين الكلمة احلسىن، وقيل املرتلة : أبداً وال تنقلب ألجل مابدا لقوله تعاىل
ولَقَد آتينا ِإبراهيم ":كقوله تعاىل: احلسىن فال جيوز أن يسبقها سابق منهم بل قد سبقت كل سابقة، تكون

لَهم ": هو مساكم املسلمني من قبل، وقال تعاىل:  فكذلك قال51 األنبياء"بلُُ وكُنا ِبِه عاِلمنيرشده ِمن قَ
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ِهمبر دٍق ِعنِصد مم2: يونس"قَدِدٍر": ، وقال تعاىل يف آخر آياقْتليٍك مم دٍق ِعنِد ِصدقْعيف م" 

هم قدم، كما ال يصلح أن يكون قبل علمه م منهم ، وال يصلح أن يكون قبل قدمه الصدق من55:القمر
عمل م منهم، ألنّ عمله سبق املعلوم وحمبته ألوليائه سبقت حمبتهم إياه ومعاملتهم له، مث هي مع ذلك 

خاصية حكم من أحكامه ومزيد من فضل أقسامه وتتمة من سابغ إنعامه، خالصة ملخلصني،ومؤثرة 
يؤول يل مقعد صدق عند صادق لسابقني، ليس لذلك سبب معقول ملؤثرين بقدم صدق سابق خلالصني، 

وال ألجل عمل معمول، بل جيري جمرى سر القدر ولطف القادر، وإفشاء سر القدر كفر، وال يعلمه إال 
نيب أو صديق وال يطلع عليه إال من يظهره، وما ظهر يف األخبار من األسباب، فإمنا هو طريق األحباب 

 من أويل األلباب، وإمنا تستبني احملبة وتظهر للعبد حلسن توفيقه وكالءة عصمته، ومقامات أهل القرب
ولطائف تعليمه من غرائب علمه وخفايا لطفه، يف سرعة ردهم إليه يف كل شيء ووقوفهم عنده، 

ونظرهم إليه دون كل شيء وقربه منهم أقرب من كل شيء، وكثرة استعماهلم حلسن مرضاته وكشف 
اين صفاته، ولطيف تعريفه هلم مكنون أسراره وفتوحه ألفكارهم من بواطن إنعامه اطالعهم على مع

واستخراجه منهم خالص شكره وحقيقة ذكره، فهذه طريقات احملبني له عن كشوف اطالعه هلم من عني 
يه، وإذا إذا أحب اللّه عبداً استخدمه؛ فإذا استخدمه اقتطعه، وقيل إذا أحب اللّه عبداً نظر إل: اليقني، يقال

  .نظر اللّه إىل عبد مل يعذبه، وروي بعض هذا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

    

مل يترك له : وما اقتناؤه؟ قيل: إذا أحب اللّه عبداً ابتاله، وإذا أحبه احلب البالغ اقتناه، قيل: وروينا يف اخلرب
لّه، لعبده وأحكام تظهر من احملبوب وهو العبد، يف أهالً وال ماالً، فاحملبة مزيد إيثار من احملب األول وهو ال

تاللّه، لقد : حسن معاملته، أوحقيقة علم يهبه له، كما قال إخوة يوسف عرفوا حمبة اللّه ليوسف عليهم
وإن كنا خلاطئني؟ فذكروا سالف خطاياهم وأنه آثره مبا مل يؤثرهم به، فقال اللّه : آثرك اللّه علينا، مث قالوا

: ، وقال يف موهبته له55: يوسف" قَالَ اجعلْين على خزاِئِن األرِض إني حفيظٌ عليم": صفه إياهتعاىل يف و

إن : آتيناه حكماً وعلماً، وكذلك جنزي احملسنني، فذكر ما سلف من إحسانه ملا آثره به، وقالت الرسل
اللّه يصطَفي ِمن الْمالِئكَِة رسالً ": اىلحنن إالّ بشر مثلكم ولكن اللّه مين على من يشاء من عباده، وقال تع

إذا أحب اللّه عبداً ابتاله يعين اختربه؛ فإن صرب اجتباه، وإن رضي :  ويف اخلرب75:  احلج"وِمن الناِس
إذا رأيتك حتبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد أن يصافيك، وقال بعض : اصطفاه، وقال بعض العلماء

يا بين هل ابتالك مبحبوب سواه فآثرت عليه إياه؟ : قد طولعت بشيء من احملبة فقال: املريدين ألستاذه
كالم احلبيب : فال تطمع يف احملبة، فإنه ال يعطيها عبداً حىت يبلوه، ومن دالئل احملبة حب: ال فقال: فقال

اجاة يف سوء كنت وجدت حالوة املن: وتكريره على األمساع والقلوب، وحدثونا عن بعض املريدين قال
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فسمعت قائالً : اإلرادة، فأدمنت على قراءة القرآن ليالً واراً، مث حلقتين فترة فانقطعت عن التالوة، قال
: إن كنت تزعم أنك حتبين فلم جفوت كتايب، أما ترى ما فيه من لطيف عتايب، قال: يقول يل يف املنام

ال يكون : يل األول، وقد قال بعض العارفنيفانتبهت، وقد أشرب يف قليب حمبة القرآن فعاودت إىل حا
ال على أحدكم أن يسأل على : العبد مريداً حىت جيد يف القرآن كل مايريد، وقد كان ابن مسعود يقول

نفسه إال القرآن فإن كان حيب القرآن فهو حيب اللّه، وإن مل يكن حيب القرآن فليس حيب اللّه، ومن 
: آن وكثرة تالوته آناء الليل وأطراف النهار، وقال سهل بن عبد اللّهعالمة حب القرآن حب أهل القر

 النيب عليه السالم وعالمة حب النيب اللّه حب القرآن وحب القرآن وعالمة حب اللّه حب عالمة حب
عليه السالم حب السنة، وعالمة حب السنة حب اآلخرة، وعالمة حب اآلخرة بغض الدنيا، وعالمة 

يا أَيها الَّذين آمنوا ": الدنيا أن ال يأخذ منها إال زاداً وبلغة إىل اآلخرةوقال تعاىل وهو أحسن القائلنيبغض 
هونِحبيو مهِحبِبقَوٍم ي أْيت اللّهي فوديِنِه فَس نع كُمِمن دتري نم أبدال 54: املائدة"مأي ال يرتدون أل 

يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم، ومن عالمة : نبغي أن يكونوا أمثاهلم، كما قالاملرتدين، وال ي
حمبة املوىل تقدمي أمور اآلخرة من كل ما يقرب من احلبيب على أمور الدنيا من كل ما وى النفس، 

اتباع رسوله صلى واملبادرة بأوامر احملبوب وبواديه قبل عاجل حظوظ النفس، مث إيثار حمبته على هواك و
اهللا عليه وسلم فيما أمرك به واك، والذل ألوليائه من العلماء به والعاملني، مث التعزز على أبناء الدنيا 

التكرب على املتكربين، وقال الفتح بن : ما التوضع؟ فقال: املوصوفني ا املؤثرين هلا، كما قيل البن املبارك
ماأحسن : أنبئين حبرف خري فقال: ه عنه يف النوم فقلتشحرف، رأيت علي بن أيب طالب رضي اللّ

تواضع األغنياء للفقراء رجاء ثواب اللّه، وأحسن من ذلك تيه الفقراء على األغنياء ثقة باللّه، وإمنا وصف 
اللّه أحباءه بالذل لألولياء والعز على األعداء ألنه يصف من حيبه بأحسن األوصاف، فالذل للحبيب 

لى العدو يف حسنه مثل العز على الذليل، فلذلك وصف اللّه حمبه بالذل للويل وبالعز على حسن، والعز ع
على احلبيب كقبح الذلّ للعدو، واللّه ال يصف أولياءه بقبيح، ومن عالمات احلب العدو، وقبح العز :

قطعه عنه باملسارعة ااهدة يف طريق احملبوب باملال والنفس، ليقرب منه ويبلغ مرضاته ويقطع كل قاطع ي
 وكما أمر حبيبه صلى اهللا عليه وسلم يف 84 طه"وعِجلْت ِإلّيك رب ِلترضى": إىل قربه، كما قال تعاىل

أحدمها انقطع إليه انقطاعاً عما سواه باإلخالص له واألثرة على غريه، : وتبتل إليه تبتيالً فيه معنيان: قوله
    اقطع كل ما قطعك عنه : واألخرى

إليه أي اقطع كل قاطع حىت تصل إليه، فهذان من أدل الدليل على احملبة، مث أن ال خياف يف حبه لومة الئم 
كمن اخللق ألمه على حمبته أو على السلوك إليه بشق النفس وهجران الدار ورفض املال، وال يرجو يف 

واملال، مث وجود األنس يف الوحدة حمبته مدح مادح وال يرغب يف حسن ثناء العباد بإيثارك له على األهل 
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والروح باخللوة، ولطف التملق يف املناجاة والتنعم بكالمه والتنعم مبر أحكامه ووجد حالوة اخلدمة ورؤية 
كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة، ومن احملبة ترك : البالء منه نعمة، وقال ثابت البناين

خيانة احملب عند اللّه أشد من معصية العامة، وهو : سكن، وقال أبو حممدالسكون إىل غري حمبوبه إذ هو ال
أن يسكن إىل غري اللّه ويستأنس بسواه، ويف قصة برخ، العبد األسود الذي استسقى به موسى عليه 

: قاليارب، وما عيبه؟ : إنّ برخاً نعم العبد هو يل إال أنّ فيه عيباً، قال: السالم أنّ اللّه تعاىل قال ملوسى

يعجبه نسيم السحر فيسكن إليه، ومن أحبين مل يسكن إىل شيء، فالسكون يف هذا املوضع االستراحة إىل 
الشيء واألنس به، والسكون يف غري هذا املوضع النظر إىل الشيء واإلدالل به والطمأنينة والقطع به، 

د به موسى، ألنه أقامه مقام احملبة مل يرد ذا برخاً إمنا أرا: ذكرت هذه احلكاية لبعض أهل املعرفة فقال
إني سألته، مل أخرب موسى بعيبه وهو : فاستحى أن يواجهه بذلك، فعرض له بربخ وكان هذا جواباً منه

فاملقربون من احملبني إمنا نعيمهم باللّه وروحهم وراحتهم : حيبه دون أن خيربه هو بعيب نفسه، فأجاب ذا
ا وجدوا ذلك يف سواه كانت ذنوباً هلم عن غفلة أدخلت عليهم إليه من حيث كان بالؤهم منه، فإذ

ليتوبوا منها إليه فيغفر هلم، وروينا أن عابداً عبد اللّه يف غيضة دهراً، فنظر إىل طري قد عشش يف شجرة 
لو حولت مسجدي إىل تلك الشجرة فكنت آنس بصوت هذا الطائر : يأوي إليها ويصفر عندها فقال

استأنست مبخلوق ألحطنك درجة ال تناهلا : قل لفالن العابد: للّه إىل النيب عليه السالمففعل فأوحى ا: قال
بشيء من عملك أبداً فمن صدق احملبة وخالصها االنقطاع إىل احلبيب بوجود األنس به، ومصادفة 

خالفة لغلبة االستراحة والروح عنده مبحادثة يف االسة، ومناجاة يف اخللوة وذوق حالوة النعيم يف ترك امل
    : حب املوافقة، كما أنشدين بعضهم عن بعض احملبني

  وأهوى لما أهواه تركاً فاتركه  ألذّ جميل الصبر عما ألذه

    

وأترك ما أهوى ملن قد هويته، وأرضى مبا يرضى وإن سخطت نفسي، مث الطمأنينة : وقال نظريه يف مثله
ظر، وسياحة الفكر ألن من عرفه أحبه، ومن أحبه نظر إىل احلبيب وعكوف اهلم على القريب ودوام الن

 "وانظُر ِإىل إِهلك الَّذي ظَلْت علَيِه عاِكفاً":إليه، ومن نظر إليه عكف عليه، أما فهمت هذا من قوله تعاىل

 ومن فرائض احملبة وفضائلها؛ موافقة احلبيب فيما أحب حب اللّه، كما قال عمر رضي اللّه عنه 97:طه
لو مل خيف اللّه مل يعصه؛ أي أنّ حمبته له متنعه من خمالفته عن غري خيفة، فهو : يب رحم اللّه صهيباًلصه

يطيعه حباً له، وكان صهيب يقول إنه يستخرج من حيب لريب شيئاً ال يستخرجه غريه؛ يعين من معاين 
، فعالمة حبه إيثاره على اإليثار يشهد للحب: الصفات املخوفة واألفعال املرجوة، وقال بعض علمائنا
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ليس كل من عمل بطاعة اللّه صار حبيباً للّه، ولكن كل من اجتنب ما اه صار حبيباً : نفسك، وقال
أعمال الرب يعملها الرب : إنَّ احملبة تستبني بترك املخالفة، وال تبني بكثرة األعمال، كما قيل: وهذا كما قال

أفضل منازل الطاعات الصرب على الطاعات، وإن الصرب : ، وقيلوالفاجر واملعاصي ال يتركها إال صديق
على الطاعة يضاعف إىل سبعني، والصرب عن املعصية يضاعف إىل سبعمائة كأنه أقيم مقام ااهد يف سبيل 

اللّه، ألنه يقع اختباراً من اللّه وضرورة من كلية النفس، فإذا ترك هواه فقد ترك نفسه، فأقلّ ما له يف 
زهد يف الدنيا واجلهاد يف سبيل اللّه، ومن أجل ذلك ضوعفت حسناته إىل سبعمائة، ومن أجله ذلك ال

 تفضله على غريه 46: الرمحن"وِلمن خاف مقَام ربِه جنتاِن": ثبتت له احملبة بترك املخالفة، قال اللّه تعاىل
بترك املعاصي : لغت هذه املرتلة؟ فقالبأي شيء ب: حببه، وأعجب ما مسعت يف هذا أنّ موسى سأل اخلضر

:  التوبة"ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمنني أَنفَسهم وأَموالَهم": كلها، وقد كان أبو حممد يقول يف قوله تعاىل

عيش نفوسهم الفاين وهو عاجل حظوظهم من الشهوات، ومن احملبة وجود الروح : ، قال111
احة إىل علمه به وحده، وإخالص املعاملة لوجهه وحسن األدب فيها، وهو بالشكوى إليه واالستر

اإلخفاء هلا وكتم ما حيكم به من الضيق والشدائد، وإظهار ما ينعم به من اإللطاف والفوائد وكثرة 
التفكر يف نعمائه وخفي ألطافه، وغرائب صنعه وعجائب قدرته وحسن الثناء عليه يف كل حال، ونشر 

واألفضال والصرب على بالئه، ألنه قد صار من أهله وأوليائه، وقد يعسف بأوليائه ويعنف اآلالء منه 
بأحبابه لتمكنه منهم ومكانتهم عنده، ولعلمه أم ال يريدون له بدالً وال يبغون عنه حوالً، إذ ليست هلم 

ي منك وويلي عليك، أفزع ويل: راحة لسواه وال بغية يف سواه وال هلم مهّة إالّ إياه، كما قال بعض احملبني
منك وأشتاق إليك، إن طلبتك أتعبتين وإن هربت منك طلبتين، فليس يل معك راحة وال يل يف غريك 

استراحة، مث املسارعة إىل ما ندب إليه من أنواع الرب بوجود احلالوة وبشرح الصدر كما جاء يف األثر، 
ضا بقضائه ألنه مستحسن ألفعاله، مث اللهج بذكره وال يزال عبدي يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه، مث الر

وحمبة من يذكره وجمالسة من يذكره، ودوام التشكي واحلنني إليه وخلو القلب من اخللق، وسبق النظر إىل 
اخلالق يف كل شيء، وسرعة الرجوع إليه بكل شيء، ووجد األنس به عند كل شيء، وكثرة الذكر له 

كذب من ادعى حمبيت إذا : بة طول التهجد، وروي عن اللّه سبحانهوالتذكر بكل شيء، ومن عالمة احمل
ذاك إذا أقامه : جنه الليل نام عين، إالّ أنّ بعضهم جعل سهر الليل يف مقام بعينه، ذكر له هذا اخلرب فقال

رأيت : مقام الشوق فأما إذا أنزل عليه السكينة وأواه باألنس يف القرب، استوى نومه وسهره،مث قال
عة من احملبني، نومهم بالليل أكثر من سهرهم، وإمام احملبني وسيد احملبوبني رسوله اللّه صلى اهللا عليه مجا

وسلم كان ينام مثل ما يقوم، وقد يكون نومه أكثر من قيامه ومل يكن تأيت عليه ليلة حىت ينام فيها، ومن 
ليه من النفس بإيثار احلق على مجيع احملبة اخلروج إىل احلبيب من املال بالزهد يف الدنيا، واخلروج إ
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عالمة احملبة دوام النشاط والدؤوب بشهوة يفتر بدنه وال يفتر قلبه، وقد قال بعض : األهواء، وقال اجلنيد
واللّه ما استسقي حمب للّه من طاعته ولو : العمل عن احملبة ال يداخله الفتور، وقال بعض العلماء: السلف

    بة التناصح باحلق والتواصي به والصرب حل بعظيم الوسائل، ومن احمل

ِإالَّ الَّذين آمنوا " "ِإنَّ اإلنسانَ لَفي خسٍر":على ذلك، كما وصف تعاىل الراحبني من الصاحلني، فقال تعاىل
 وصفه يف قوله ، ألن احملبني ليسوا كمن3-2: العصر"وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبِر

 "ِإنْ يسألكُموها فَيحِفكُم تبخلُوا ويخِرج أَضغانكُم" "يؤِتكُم أُجوركُم والَ يسألَكُم أَموالَكُم": تعاىل

  . يعين أن يسألكم حمبوبكم من األموال ويستقصي عليكم خيرج أحقادكم عليه37-36:حممد

 أضغانكم؛ يعين األموال، فلو مل يدخل على هؤالء الضعفاء إال الشرك وخيرج: وروينا يف مقرأ ابن عباس
يف حمبة األموال والشغل ا عن ذكر ذي اجلالل، فخسروا ما ربح املخلصون من األحباب، وفام ما 

أدرك الصاحلون من طوىب وحسن مآب، فاللّه تعاىل يسأل أحبابه أمواهلم وأنفسهم حىت ال يبقى هلم 
ئال يعبدوا إالّ إياه حمبة منه وكشفاً حملبتهم واختباراً ألخبارهم يف صدقهم وصربهم، وألنه حمبوب سواه ول

جواد ملك اليسأل إال كلية الشيء ومجلته، وهو غيور ال حيب أن يشركه سواه يف حمبته، فال يصرب عليه 
إالّ أنه ال يسأل اجلملة إالّ من عرفه وال حيبه إال من صرب عليه، وال يرضى حبكمه فيه إالّ من أيقن به، 

كلها إال ملن أحبه احملبة اخلاصة، وذلك كله من نظام حكمته، وقيل لبعض احملبوبني وكان قد بذل اهود 
كلمة مسعتها : ما كان سبب حالك هذه من احملبة؟ فقال: يف بذل ماله ونفسه، حيت مل يبق عليه منها بقية

أنا واللّه : مسعت حمباً قد خال مبحبوبه وهو يقول: ا هي؟ قالوم: من خلق خللق عملت يب هذا البالء، قيل
إن كنت حتبين فأي شيء تنفق علي : أحبك بقليب كله، وأنت معرض عين بوجهك كله، فقال له احملبوب

هذا خلق خللق وعبد لعبد، : ياسيدي، أملّكك ما أملك، مث أنفق عليك روحي حىت لك، فقلت: فقال
 ملعبود، فكان ذلك سببه فقد دخلت األموال يف األنفس حتت الشراء، وقد باعوه فكيف خبلق خلالق وعبد

نفوسهم فما دوا حملبتهم إياه، وقد اشتراها منهم لنفاستها عنده، فعالمة حمبته هلا اشتراؤها منهم، وعالمة 
علم أنّ آفات شرائها طيها عنهم؛ فإذا طواها فلم يكن عليهم منها بقية هوى يف سواه، فقد اشتراها، وا

 "قَد أَفْلَح من زكّاها": النفوس هي أدواؤها، وطهرة النفوس من األدواء هو داؤها، كما قال تعاىل

، فإذا صفاها من اآلفات فقد صافاها، وإذا امتحنها بالتمحيص من الشهوات للتقوى فقد 9:الشمس
واء على الداء من حيث دخل اشتراها، ولكل داء من النفس دواء على قدر صغره وعظمه، فضع الد

عليك، بإدخال ضده عليه وبقطع أصله عنه، فعالمة النفوس املشتراة وهي احملبوبة اتباة، التوبة إىل 
احلبيب باخلدمة له وكثرة احلمد له بالسياحة إليه ودوام الصالة، حبسن األدب بني يديه واألمر مبا حيب 

ا وترتيب العلم على مدارج العقل، بإخفاء علم التوحيد والنهي عما يكره واحلفظ حبدوده اليت حده
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وأسرار قيومية القدرة من احملافظة، ألنّ العقل حد، وذلك من كتمان علم احملبة، فهو عند احملبني كحفظ 
حدوده على اجلوارح اليت شرعها بألسنة الرسل، ومن يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه، ومن مل يتب 

 إنّ اللّه حيب التوابني وحيب املتطهرين، واللّه حيب املتقني، وقال رسول اللّه صلى اهللا فأولئك هم الظاملون،
من أراد أن حيبه اللّه فليزهد يف الدنيا، فال يطمعن طامع يف حمبة اللّه قبل الزهد يف الدنيا، : عليه وسلم

يف حمبته مهه وهواه، وال يهوي فهذه مجل أوصاف احملبني، ومن احملبة أن ال يطلب خدمة سواه وأن جيتمع 
  .إال ما فيه رضا املوىل، وال يقضي عليه مواله إال مبا يهواه

    

وروي عن بعض العلماء إذا رأيته يوحشك من خلقه، فاعمل أنه يريد أن يؤنسك به ويف أخبار داود عليه 
ال، لكن ليعطي الربوبية حقها، إنّ أود األوداء إيلّ من عبدين لغري نو: السالم أنّ اللّه تعاىل أوحى إليه

وفيما نقل وهب من الزبور، ومن أظلم ممن عبدين جلنة أونار لو مل أخلق جنة وال ناراً مل أكن أهالً أن 
إذا رأيت التقي مشغوفاً يف طلب الرب فقد أهلاه ذلك عما سواه، : أطاع، أو كما قال، ويف أخبار عيسى

ب النصب، وروي عنه أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من احملب للّه حي: وعن عيسى عليه السالم
خوفنا اللّه من : ألي شيء تعبدمت؟ قالوا: حنن عباد قال: ماأنتم؟ فقالوا: العبادة كأم الشنان البالية فقال

نهم وحق على اللّه أن يؤمنكم ما خفتم، مث جاوزهم فمر بآخرين أشد عبادة م: النار فخفنا منها فقال
حق : شوقنا اللّه إىل اجلنان وما أعد فيها ألوليائه فنحن نرجو ذلك، فقال: ألي شيء تعبدمت؟ قالوا: فقال

حنن احملبون للّه، : ما أنتم؟ قالوا: على اللّه أن يعطيكم ما رجومت، مث جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون فقال
أنتم أولياء اللّه حقّاً، معكم :  له وتعظيماً جلالله فقالمل نعبده خوفاً من ناره وال شوقاً إىل جنة ولكن حباً

خملوقاً خفتم وخملوقاً أحببتم، وقال : أمرت أن أقيم فأقام بني أظهرهم، ويف لفظ آخر أنه قال لألولني
أبو : أنتم املقربون، وممن روى عنه هذا القول وأقيم يف هذا املقام مجاعة من التابعني بإحسان منهم: هلؤالء
م املدين كان يقول إين ألستحي من ربي أن أعبده خوفاً من العقاب، فأكون مثل العبد السوء إن مل حاز

: يعطَ أجر عمله مل يعمل، ولكن أعبده حمبة له، وقد روينا معىن هذا الكالم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 أجراً مل يعمل، وقال ال يكون أحدكم كالعبد السوء؛ إن خاف عمل، وال كاألجري السوء إن مل يعطَ
أخربين عنك أي شيء أحاجك إىل العبادة واالنقطاع عن اخللق؟ فسكت : بعض إخوان معروف له

وأي شيء القرب؟ : ذكر القرب والربزخ فقال: وأي شيء املوت؟ قلت: ذكر املوت؟ فقال: فقلت
إن أحببته أنساك مجيع وأي شيء هذا؟ إنّ واحداً بيده هذا كله : خوف النار ورجاء اجلنة فقال:فقلت

  .ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك مجيع هذا

    



ابو طالب املكي- قوت القلوب  502  

رأيت يف النوم كأين أدخلت اجلنة، فرأيت رجالً قاعداً على مائدة : وحدثت عن علي بن املوفق قال
 وملكان عن ميينه ومشاله يلقمانه من مجيع الطيبات وهو يأكل، ورأيت رجالً قائماً على باب اجلنة يتصفّح

مث جاوزا إىل حظرية القدس، فرأيت يف سرادق العرش رجالً : وجوه قوم، فيدخل بعضاً ويرد بعضاً، قال
معروف الكرخي : من هذا؟ فقال: قد شخص ببصره ينظر إىل اللّه عز وجلّ ال يطرف، فقلت لرضوان

فمن : إليه إىل يوم القيامة، قلتعبد اللّه ال خوفاً من ناره وال شوقاً إىل جنته بل حباً له، فقد أباحه النظر 
أخواك بشر بن احلرث وأمحد بن حنبل، وهذا مقام األبدال من الصديقني، ال يقامون مقام : اآلخران قال

أبدال األنبياء وال يعطون منازل الشهداء، حىت تغلب حمبة اللّه على قلوم يف كل حال فيتأهلون إليه، 
ن سواه، فيعبدونه ألجله صرفاً، وهم، املقربون ونعيمهم يف ويذهلون به عن غريه وينسون يف ذكره م

ِإنَّ اَألبرار ": اجلنان صرف، وميزج ألهل املزج وهم أصحاب اليمني، كما قال تعاىل يف وصف نعيمهم
 " رحيٍق مختوٍميسقَونَ ِمن" "تعِرف يف وجوِهِهم نضرةَ النعيِم" "علَى اَألراِئِك ينظُرونَ" "لَفي نعيٍم

من :  مث قال يف نعت شراب املقربني ومزاجه، يعين مزاج شراب األبرار25-24-23-22:املطففني
تسنيم عيناً يشرب ا املقربون؛ أي يشرا املقربون صرفاً، وميزج ألصحاب اليمني، فما طال شراب 

الشراب، كما عبر عن العلوم واألعمال األبرار إال مبزاج شراب املقربني، فعبر عن مجع نعيم اجلنان ب
يشهده املقربون؛ فما حسن : بالكتاب، فقال يف نعت األبرار مثله؛ إنّ كتاب األبرار لفي عليني، مث قال

علمهم وال صفت أعماهلم، وال عال كتام إالّ بشهادة املقربني ملا قرب منهم وحضروه، كذلك كانوا يف 
ع أعماهلم مبشاهدم، وجيدون املزيد يف نفوسهم بقرم منهم، كما الدنيا حتسن علومهم بعلمهم وترتف
سيجِزيِهم ":  أي وافق أعماهلم، وقال تعاىل26: النبأ"جزاًء ِوفَاقَاً": بدأنا أول خلق نعيده، وقال تعاىل

مفَهصه حكيم عليم؛ فمن كان يف هذه الدار نعيمه ط139: األنعام"ويبات  أي كوصفهم يف الدنيا إن
امللك، فكذلك غداً يكون امللك نعيمه، ومن كان فيها نعيمه وروحه بالطيب امللك، فهو غداً يف مقعد 

من كَان اليوم مشغوالً بنفسه فهو غداً مشغول بنفسه : صدق عند مليكه،كما قال أبو سليمان الداراين
ابعة العدوية وكانت إحدى احملبني، ومن كان اليوم مشغوالً بربه فهو غداً مشغول بربه، وقد روينا عن ر

نعم : علّمينا مما أفادك اللّه من ظرائف احلكمة، وكانت تقول: وكان الثوري يقعد بني يديها ويقول
الرجل أنت لوال أنك حتب الدنيا، وقد كان رمحه اللّه زاهداً يف الدنيا عاملاً، إالّ إنها كانت جتعل إيثار 

لكل عبد شريطة ولكل إميان :  من أبواب الدنيا، وقال هلا الثوري يوماًكتب احلديث واإلقبال على الناس
ماعبدت اللّه خوفاً من اللّه، فأكون كاألمة السوء إن خافت عملت، : حقيقة، فما حقيقة إميانك؟ فقالت

 وال حبا للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت، ولكين عبدته حبا له وشوقاً إليه، وروى عنهامحاد

إين ألستحي إن أسأل الدنيا من ميلكها، فكيف أسأهلا من ال ميلكها، وكان هذا جواباً : بن زيد أا قالت
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يا شهواين اطلب : اذكري يل حوائجك حىت أقضيها، وخطبها عبد الواحد بن زيد فقالت: ألنه قال هلا
أمري البصرة على مائة ألف شهوانية مثلك، أي شيء رأيت يفَّ من آلة الشهوة؟ وخطبها حممد بن سليمان 

ما يسرين أنك يل عبد وأنّ كل ما : غلة عشرة آالف يف كل شهر أدفعها إليك، فكتبت إليه: وقال يل
يف معىن احملبة أبياتاً حتتاج إىل شرح، محلها عنها أهل : متلكه يل وأنك شغلتين عن اّهللا طرفة عني، وقدقالت

  : ي وسفيان الثوري ومحاد بن زيد وعبد الواحد بن زيدالبصرة وغريهم، منهم جعفر بن سليمان الضبع

 ألنك أهل لذاكا وحبا  حب الهوى: حبين أحبك

 بذكرك عمن سواكا فشغلي  الذي هو حب الهوى فأما

 للحجب حتى أراكا فكشفك  الذي أنت أهل له وأما

  ولكن لك الحمد في ذا وذاكا  الحمد في ذا وال ذاك لي فال

    

حب هلوى وقوهلا حب أنت أهل له، وتفريقها بني احلبني فإنه حيتاج إىل تفصيل حىت يقف : فأما قوهلا
عليه من ال يعرفه، وخيربه من مل يشهده، ويف تسميته ونعت وصفه إنكار من ذوي العقول، ممن ال ذوق 

ك عن مشاهدة له وال قدم فيه، ولكنا حنمل ذلك وندل عليه من عرفه يعين حب اهلوى، إين رأيتك فأحببت
عني اليقني، ال عن خرب ومسع تصديق من طريق النعم واإلحسان، فتختلف حمبيت إذا تغريت األفعال 

الختالف ذلك علي، ولكن حمبيت من طريق العيان، فقربت منك وهربت إليك واشتغلت بك وانقطعت 
ت أنت كلية القلب عمن سواك، وقد كانت يل قبل ذلك أهواء متفرقة فلما رأيتك اجتمعت كلّها فصر

ومجلة احملبة فأنسيتين ما سواك مث إين مع ذلك ال أستحق على هذا احلب، وال أستأهل أن أنظر إليك يف 
اآلخرة على الكشف والعيان يف حمل الرضوان، ألن حيب لك ال يوجب عليك جزاء عليه بل يوجب على 

 إذ كنت قد أحببتك فلزمين خوف كل شيء لك مين كل شيء مما ال أطيقه وال أقوم حبقك فيه أبداً،
التقصري، ووجب علّي احلياء من قلة الوفاء، فتفضلت علّي بفضل كرمك، وما أنت له أهل من تفضلك، 

فأريتين وجهك عندك آخراً كما أريتنيه اليوم عندي أوالً، فلك احلمد على ما تفضلت به ذا عندي يف 
 اآلخرة، وال محد يل يف ذا ههنا وال محد يل يف ذاك الدنيا ولك احلمد على ما تفضلت به يف ذاك عندك يف

هناك، إذ كنت وصلت إليهما بك فأنت احملمود فيهما ألنك وصلتين ما، فهذا الذي فسرناه هو وجد 
احملبني احملقني ظناً بقوهلا ذلك، إذا كان هلا يف احملبة قدم صدق، واللّه أعلم واليسعنا أن نشرح يف كتاب 

مجلناه وال أن نفصل وصف ما ذكرناه ومن مل يكن من احملبني كذلك حىت يدلّ مبحبته كشف حقيقة ما أ
ويقتضي اجلزاء عليها من حمبوبه ويوجب على حبيبه شيئاً ألجل حمبته، فهو خمدوع باحملبة وحمجوب بالنظر 
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إالّ خبوف املقت إليها، وإمنا ذاك مقام الرجاء الذي ضده اخلوف، وليس من احملبة يف شيء وال تصح احملبة 
  .ماعرفه من ظن أنه عرفه، وال أحبه من توهم أنه أحبه: يف احملبة، وقال بعض العارفني

  ذكر مخاوف المحبين ومقاماتهم في الخوف 

أوهلا خوف اإلعراض، : وللمحب سبع خماوف ليست بشيء من أهل املقامات، بعضها أشد من بعض
 البعد، وهذا املعىن يف سورة هود هو الذي شيب وأشد منه خوف احلجاب، وأعظم من هذا خوف

أال بعداً لثمود أال بعداً ملدين كما بعدت مثود فذكر البعد يف البعد، يشيب : احلبيب إذ مسع احملبوب يقول
أهل القرب يف القرب، مث خوف السلب للمريد واإليقاف مع التحديد، وهذا يكون للخصوص يف 

نه حقيقة ذلك عقوبة هلم، وقد يكون عند الدعوى للمحبة ووصف اإلظهار واالختيار منهم، فيسلبو
النفس حلقيقتها، وينقصون معه وال يقنطون لذلك وهو لطيف من املكر اخلفي، مث خوف الفوت الذي ال 

  : درك له، مسع إبراهيم بن أدهم وهو أحد احملبني قائالً يقول يف سياحته نظماً

  سوى اإلعراض عني  كل شيء لك مغفور

 بقي ما فات مني ت  وهبنا منك ما فا دق

    

فاضطرب وغشي عليه فلم يفق يوماً وليلة، وهذا يف قصة طويلة كانت له بعد مقامات أقيم نقل عنها إىل 
فكنت عبداً، : يا إبراهيم كن عبداً قال: فسمعت النداء من اجلب: هذا املكان، حىت قال يف آخر ذلك

 تكون عبداً له حرا مما سواه،وال متلك شيئاً فإنّ األشياء يف خزانة فاسترحت، معناه ال ميلكك إال واحد
مليكها فال تتملكها فتحجبك عن مالك، وتأسرك مبقدار ما ملكتها، وقد ضرب اللّه مثالً بينه وبني خلقه 
أنّ رجلني أحدمها فيه شركاء متشاكسون علىه من أهل ومال وشهوات، وآخر مساملاً خالصاً لواحد، 

ضرب اللّه مثَالَ رجالً فيِه شركَاُء متشاِكسونَ ورجالً سلَما ِلرجٍل هلْ ":ال يستويان يف قوله تعاىلإما 
، أي األكثر ليسوا علماء، هكذا الواحد وأشد 29: الزمر"يستِوياِن مثَالً الْحمد للّه بلْ أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ

سلو وهذا أخوف ما خيافون، ألن حبا له كان به ال م وهو نعمة عظيمة ال يعرف من الفوت خوف ال
قدرها، فكيف يشكره عليها وال يقوم هلا شيء ؟ فكذلك سلوهم عنه يكون به كما حبهم له به، فيدخل 

عليهم السلو عنه من حيث ال يشعرون، من مكان ما دخل عليهم احلب له من حيث ال يعلمو، فتجد 
به كماوجدت احلب له، فتكون به قد سلوت عنه وأنت ال تدري كيف سلوت، ألنه يدرجك يف السلو 

ذلك إدراجاً بلطائف احلكمة، كما أنك أحببته وأنت ال تدري ألنه أشهدك وصفه باطالع القدرة عن 
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جنان الرمحة، فوجدت نفسك حمبا له، كذلك ترجع احملبة كما جاءت حتجبك عنه عن وصف املكر 
ية، فتجد قلبك سالياً عنه بال حول منه وال قوة وال اجتالب وال حيلة، وهذا ال يصفه إال عارف واجلرب

بدقيق بالئه، وال حيذره إال خائف من خفي مكره وابتالئه فإذا سلوت عنه به كان ذلك دليالً منه أنه قد 
لسريع بسرعة تقليب رفضك وأطرحك كما أنت إذا كنت حتبه إمنا أحببته به، وهذا هو حتقيق املكر ا

القدرة لقلوب الذي حتقق باملكور، وهو درك الشقاء الذي أدرك املغرور مبا ال يدركه الطرف لسرعته، 
، أي معصية بالنعم، قل اللّه 21:  يونس"إَذَاَ لَهم مكْر يف آيِاتنا": وال حيول يف الوهم خلفيته، كقوله تعاىل
هلم نعماً أحبوها، وكانت عقوبة ونقاماً باطنة يف لبس النعم الظاهرة أسرع مكراً أي أخفى تقليباً قد أظهر 

يدر جواا إىل درجة درجة من حيث ال يعلمون، وأشد من هذا كله خوف االستبدال ألنه ال مشوبة 
فيه، وهذا حقيقة االستدارج يقع عن اية املقت من احملبوب، وغاية البغض منه والبعد، والسلو مقدمة 

 واإلعراض واحلجاب بداية ذلك كله، والقبض عن الذكر وضيق الصدر بالرب أسباب هذه هذا املقام
املعاين املبعدة واملدارج املدرجة، إذا قويت وتزايدت أخرجت إىل هذا كله، وإذا تناقصت وبدل ا 
 الصاحلات واحلسنات أدخلت يف مقامات احملبة والقربات، كما جاء يف األثر الثابت عن حبيب اللّه،

وكذلك يف تدبر اخلطاب أنّ العاكف على هواه مقيت اللّه، فوجد هذه األوصاف منك دالئل ما عاد 
عنك من االستبدال بك واإلسقاط لك، واخلوف من هذه املعاين عالمة املعرفة بأخالقه امللوئة، وال يصلح 

قد شرح وبفضل العبد شرح هذه املقامات يف كتاب وال تفصيلها برسم خطاب، إمنا يشرح يف قلبه بيقينه 
من نفسه قد فصل، فأما قلبه مشترك وعبد يف هواه مرتبك، فليس لذلك أهالً واللّه املستعان، ومث خوف 

ثامن عن شهادة حب عال يغرب امسه فيلتبس، وخيفي وصفه لقلة اشتهاره يف االستماع فيجهل، مل نسمه 
سامعيه فينكرونه ويتشنج يف أوهام غري ألنه خوف عن مقام له اسم من احملبة، فيشتبه على كثري من 

مشاهديه باخللق فيمثلونه، ألن أمساء صفات اخللق ملتبسة مبعىن صفات اخلالق، وإمنا هلم من ذلك 
مايعلمون وهم بعلومهم حمجوبون، فكيف ا يشهدون، فإن ذكرنا خوفه مث على ذكر مقامه فظهر 

من ابتلي مبصدره عنه، بعد أن نشرت منه ألن بإظهاره، فكان طيه أفضل من نشره إىل أن يسأل عنه 
مقامات احملبة كلها إىل جنب مقامه، كنهر ضيف إىل حبر مثله، كمثل مشاهدات اليقني كلها إىل جنب 
شهادة التوحيد بالتوحيد، وهو وصف من احملبة يعرف ألنه من شوق احلبيب إىل احملب، وهو من معىن 

أرى ربك :  قول عائشة رضي اللّه عنها للنيب صلى اهللا عليه وسلمحب اهلوى، ومن معىن: قول رابعة آنفاً
يسارع إىل هواك، ومن صدر عن مقام حمب بعد وروده رفع إىل هذا املقام ألنه يف مقام حمبوب جلميل 

    مشاهدات اليقني، وقد كان اجلنيد رمحه اللّه ينشد هذين 

  : تني كثرياً:البيتني كثرياً
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 وما كتمه أحظى لديه وأعدل  فاتهبعد هذا ما تدق ص ومن

  إلى أهله في السر والستر أجمل  أال أن للرحمن سرا يسره

  : وقد ذكرنا معناه بعض احملبوبني يف كالم منظوم يف بيتني ومها

  بماء وصال كنت أنت وصلته  بدا حب بعز تمازجا فمنك

 بال كون ألنك كنته فكان  لمن أبقيت بعد فنائه ظهرت

من عرف اللّه من طريق احملبة بغري خوف هلك بالبسط واإلدالل، ومن عرفه من : ال بعض العلماءوق
طريق اخلوف من غري حمبة انقطع عنه بالبعد واالستيحاش، ومن عرف اللّه من طريق احملبة واخلوف أحبه 

الصفات املخوفات واألفعال اللّه فقربه وعلّمه ومكنه، وليس العجب من خوف اخلائفني إذ ال يعرفون إال 
القاصمات، وإمنا العجب من خوف احملبني مع ما عرفوا من أخالقه وحنانه وشهدوا من تعطفه وألطافه 
مامل يعرف اخلائفون، مث هم مع حبهم يهابونه وعلى أنفسهم به حيابونه، ويف فزعهم منه يشتاقون إليه، 

ذلون له، ألن من قبض فانقبض فليس بعجب، ولكن ويف بسطه هلم ينقبضون بني يديه، ويف إعزازه هلم ي
من أعز وأكرم فتواضع وذلّ فهو العجب، فللمحبني االنقباض يف البسط، وللخائفني االنقباض يف القبض، 

وللمحبني الذلّ مع العز والكرامة، وللخائفني الذلة مع اهليبة واملهنة، فهذا يدل على أنّ معرفة احملبني به 
كانت أوائل أحواهلم املخاوف، فكل حمب للّه خائف وليس كل خائف حمبا يعين حمبة أعظم املعارف إذ 

املقربني، ألنه مل يذق طعم احلب ألنّ طعم حمبة املسلمني املفترضة ال يقع ا اعتبار يف مقامات اخلصوص، 
 اإلميان، منوطة ألنه ال يوجد عنها مواجيد األحوال، وال يعلى ا يف مشاهدات األنتفال، ألا قوت

بصحته وموجودة بوجوده، واحملبة ال ترفع اهليبة، فلذلك كان حمباً خائفاً ألنّ احملبوب مهوب، واخلوف قد 
يقبض عن احملبة لشغل اخلائف بوصفه السالف، وهذا كشف األبرار وهو حجاب املقرب من احملبة قوت، 

إال إنّ اخلائف يتدرج الرجاء يف حاله والراجي وهذا كما يقول يف الرجاء واخلوف ألما وصفا اإلميان، 
ينطوي اخلوف يف رجائه، ويف سبق ترتيب املقامات من اللّه تعاىل حكم غريب وحكمة لطيفة ال يعرفها 
إال من أعطى يقني شهادا، إن سبق إىل العبد مبقام اخلوف كان حمبا حب املقربني العارفني، وإن سبق 

با حمبة أصحاب اليمني، ومل يكن له مقامات احملبني املستأنسني وال املشتاقني يف إليه مبقام احملبة كان حم
مقامات املقربني، وكل هؤالء موقنون صاحلون وإن خرجت أحواهلم عن ترتيب علوم أهل الظاهر، ألن 

ه واللّه املنكر له أكثر من املقر، واللّه غالب على أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون هم درجات عند اللّ
بصري مبا يعملون، ورمبا كانت احملبة ثواباً للخوف ومزيداً له وهذا يف مقام العاملني، ورمبا كان اخلوف 
مزيد احملبة وثواا وهذا يف مقام العاملني، فمن كانت احملبة مزيده بعد اخلوف فهو من املقربني احملبوبني، 
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  .بني، وهم أصحاب اليمنيومن كان اخلوف مزيد حمبته فهذا من األبرار احمل

    

احلب الذي يورث منه اخلوف، احلياء : احلب أفضل أو احلياء ؟ فقال: وسئل بعض علمائنا البصريني
احملبة نفسها قرب : أفضل من، واحلب الذي يورث احلياء منه أفضل من احلياء وهو الشوق، وقال اجلنيد

ي الصفات عن األمساء الباطنة فإنا مل نذكر منها شيئاً، القلب من اللّه باالستنارة والفرح، فأما حب جتل
وإمنا ذكرنا حمبة األخالق عن األمساء الظاهرة، وال أحسب أنه حيل رمسه يف كتاب وال كشفه لعموم 

الناس ألنه من سر احملبة ال يكاشف به إال من اطلع عليه وال يتحدث به إال من أعطيه، وما رأيت أحداً 
ب ألنه ال يؤخذ من كتاب، وإمنا يتلقى من أفواه العلماء، وينسخ من قلب إىل قلب، وهو رمسه يف كتا

يشبه ماكتبنا عنه آنفاً من اخلوف الثامن الذي مل نصفه ملن ال يعرفه، ومما نقل يف األثر من وصف من أذيق 
دال أن يسأل اللّه أن أنّ بعض الصديقني سأله بعض األب: منه ومل يفصح بذكر وصفه أنا روينا يف األخبار

يرزقه ذرة من حمبته ففعل ذلك، فهام يف اجلبال وحار عقله، ووله قلبه، وبقي شاخصاً سبعة أيام ال ينتفع 
يارب انقصه من الذرة نصفها، فأوحى اللّه إليه إمنا : بشيء وال ينتفع به شيء، فسأل له الصديق ربه فقال

املعرفة، وذلك أنّ مائة ألف عبد سألوين شيئاً من احملبة يف أعطنياه جزءاً من مائة ألف جزء من ذرة من 
الوقت الذي سألين هذا فأخرت إجابتهم إىل أن شفعت أنت هلذا، فلما أجبتك فيما سألت أعطيتهم كما 

سبحانك أحكم : أعطيته، فقسمت ذرة من احملبة بني مائة ألف عبد فهذا ما أصابه من ذلك، فقلت
فأذهب اللّه عنه مجلة ذلك اجلزء وبقي فيه عشر معشاره وهو جزء من : ته، قالاحلاكمني انقصه مما أعطي

ألف جزء، فاعتدل خوفه وحبه وعلمه ورجاؤه، وصار كسائر العارفني، ومن علم احملبة سهر الليل مبناجاة 
غيب اجلليل، واحلنني إىل الغروب شوقاً إىل اخللوة باحملبوب، ومناجاة القلب سرائر الوجد، ومطالعة ال

واملناجاة عند أهل املصافاة، إمنا هي بالقلوب وهي مطالعاا بواطن الغيوب، وجوالا يف سر امللكوت 
وعلوها يف معاين اجلربوت بأنوار أرواحها، حيملها شعاع أنواره فيوقعها على خزائن أسراره، واملناجاة 

كذب من ادعى حمبيت إذا :  أنه قالدليل رؤية القرب وشاهد وجود األنس، وفيما أخربنا عن اللّه تعاىل
جنه الليل نام عين، أليس كل حبيب حيب اخللوة حببيبه، فها أنا ذا قريب من أحبايب أمسع سرهم وجنواهم 

  .وأشهد حنينهم وشكواهم

    

أنّ يل عباداً من عبادي : وروينا عن بعض العلماء القدماء أنّ اللّه عز وجلّ أوحى إىل بعض الصديقني
ين وأحبهم، ويشتاقون إيلّ وأشتاق إليهم، يذكروين وأذكرهم، وينظرون إيلّ وأنظر إليهم، فإن حيبو

يراعون الظالل : وماعالمتهم؟ قال: يارب: حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتك، قال
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 عند بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه، وحينون إىل غروب الشمس كما حتن الطري إىل أوكارها
الغروب، فإذا جنهم الليل، واختلط الظالم، وفرشت الفرش، ونصبت األسرة، وخال كل حبيب حببيبه، 

نصبوا يل أقدامهم، وافترشوا يل وجوههم، وناجوين بكالمي، ومتلّقوا يل بأنعامي، فبني صارخ وباك، وبني 
ن أجلي، وبسمعي ما يشتكون متأوه وشاٍك، وبني قائم وقاعد، وبني راكع وساجد، بعيين ما يتحملون م

من حيب، فأول ما أعطيهم ثالثاً أقذف من نوري يف قلوم فيخربون عين كما أخرب عنهم، والثانية لو 
كانت السموات واألرض ومافيهما يف موازينهم الستقللتها هلم، والثالثة أقبل بوجهي عليهم فترى من 

أما الشوق فإنه مقام رفيع من مقامات احملبة، وليس أقبلت بوجهي عليه ال يعلم أحد ما أريد أن أعطيه، و
يبقى الشوق للعبد راحة وال نعيماً يف غري مشوقه، واملشتاقون مقربون مبا أشهدوا من الشوق إليه، وهم 

اطلبين : املأمور بطلبهم، املوجود احلبيب عندهم مثوبة منه هلم ملا شوقهم إليه يف قوله ملوسى عليه السالم
 قلوم من أجلي، هم املشتاقون من احملبني واللّه أعلم، وذلك أن احلبيب قرب منهم بوصفه عند املنكسرة

تكرماً، ففرحوا بقربه، وعاشوا مبشاهدته، ونعموا حلضورهم عنده، مث احتجب عنهم غرية على نفسه لعزه 
اءه بطلبهم، وأوجد فانكسرت قلوم ألجله، فاشتاقوا إىل ما عودهم منه، فثبتت لديه حرمتهم، فأمر أولي

نفسه عندهم ملكانتهم عنده، ففرح هؤالء من احملبني بقربه ال يوصف، وانكسارهم، وحزم ألجله ال 
يعرف، واللّه سبحانه قد يعرض عن حمبيه تعززاً ليزعجهم الشوق إليه، ويقلقهم األسف عليه، وينظر إليه 

يعلمون، فسيكنون باألدب بني يديه، يف إعراضه عنهم من حيث ال يعلمون لينظروا إليه من حيث 
وحدثونا عن إبراهيم بن أدهم، وكان أحد املشتاقني وهو من أبدال هؤالء الذين نتكلم يف علمهم 

قلت : ونكشف طريقهم، وكانت له رمحه اللّه أماكن من احملبة رفيعة، وكاشفات يف القرب عليه، قال
ما تسكن به قلوم قبل لقائك فأعطين ذلك، فقد ذات يوم يا رب إن كنت أعطيت أحداً من احملبني لك 

يا إبراهيم، أما استحيت مين أن تسألين ما : فرأيت يف املنام أنه أوقفين بني يديه، فقال: أضر يب القلق،قال
يسكن به قلبك قبل لقائي، وهل يسكن املشتاق قبل لقاء حبيبه أم هل يستروح احملب إىل غري مشوقه؟ 

قل اللّهم رضين : ت يف حبك فلم أدِر ما أقول فاغفر يل وعلمين كيف أقول، فقاليا رب : قلت: قال
  .بقضائك، وصبرين على بالئك، وأوزعين شكر نعمائك

    

وقد حدثونا مبعىن ذلك عن أمحد بن عيسى اخلراز، وكان مشتهراً بالسماع كثري احلركة والصعق عنده، 
أوقفين بني يديه، : ما فعل اللّه بك فقال:  موته فقلترأيته يف املنام بعد: ذكر بعض أصحاب سهل قال

يا أمحد محلت وصفي على ليلي وسعدي لوال أين نظرت إليك يف مقام واحد أردتين به خالصاً : فقال يل
وأقامين من وراء حجاب اخلوف فأرعدت وفزعت ما شاء اللّه، مث أقامين من وراء حجاب : لعذبتك، قال
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صدقت من أين جتد من : فقل: جد من حيملين غريك، فطرحت نفسي فقاليا سيدي مل أ: الرضا فقلت
وأمر يب إىل اجلنة، ويف هذا ختويف للسامعني على التشبيه، احلائدين عن مسع أهل : حيملك غريي؟ قال

الفهم والتنبيه، ألنّ السماع علم ال يصلح إال ألهل الصفاء، فمن مسعه على كدر فذاك له حمنة وضرر، 
فات على نقصان املشاهدات إذا مسع من قبل النغمة والصوت مايدخل على من نظر إىل ويدخل من اآل

األيدي يف العطاء، ألنّ الصوت ظرف للمعاين مبرتلة اليد ظرفاً لألرزاق، فالنظر املوقن يأخذ رزقه من اليد، 
 مسع على التشبيه ويترك النظر والسامع احملق، يأخذ املعاين من الصوت وال يلتفت إىل التنغيم ا، فمن

والتمثيل أحلد، ومن مسع على اهلوى والشهوة فهو لعب وهلا، ومن مسع باستخراج الفهم ومشاهدة العلم 
على معاين صفات حق ونظر وتطرق ودليل على آيات صدق، كان سامعاً على مزيد، وهذه طرائق أهل 

وى وشهوة فهو حرام، ومن التوحيد، ويف السماع حرام وحالل وشبهة، فمن مسعه بنفس مبشاهدة ه
مسعه مبعقوله على صفة مباح من جارية وزوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه، وفعل هذا بعض السلف من 
التابعني، ومن مسعه بقلب مبشاهدة معان تدله على الدليل وتشهده طرقات اجلليل فهذا مباح، ال يصح إالّ 

 له لعبد أقيم مقام حزن، أو شوق أو يف مقام خوف، ألهله ممن كان له نصيب منه، ووجد يف قلبه مكاناً
أو حمبة، فيحركه السمع وخيرجه إىل الشهادة، فيكون ذلك مزيده من السمع، فأما من مسعه على نغمة، أو 

ألجل صوت، أو ليلهو به، أو ليستروح إليه، فهذا العب اله ال حيلّ له إذ ليس مراداً به، وكان اجلنيد 
على هذه الطائفة يف ثالثة مواطن،عند الطعام ألم ال يأكلون إالّ عن فاقة، وعند ترتل الرمحة : يقول

املذاكرة ألم يتذاكرون أحوال النبيني، ومقامات الصِديقني، وعند السماع ألم يسمعون بوجد 
 تعرف مواجيد أصحابنا يف ثالثة أشياء، عند املسائل وعند: ويشهدون حقّاً، وكان بعض العارفني يقول

الغضب، وعند السماع، وإمنا ذكرنا هذا ألنه كان طريقاً لبعض احملبني وحاالً لبعض املشتاقني، فإن 
أنكرناه جممالً فقد أنكرنا على تسعني صادقاً من خيار األمة، وقد دخل فيه غري أهله فأحالوه عن وجهته، 

 ويتقوى به على زيادة طيه، وعدلوا به عن قصده، وقد كان بعض السامعني يقتات السماع فيجعله قوته،
وأحدهم يطوي اليومني والثالثة، فإذا تاقت نفسه إىل القوت عدل ا إىل السماع، فأثار منه مواجيده، 

وأهاج فيه أذكاره، فحمله ذلك عن الطعام، وأغناه عن األنام، فهذا ال يصلح إال لقلب صاف من 
لك عالمة كدر قلبه، ومن أحدث فيه لعباً وهلواً األكدار، نقي نظيف من اآلثام، ومن شهد فيه خلقاً فذ

  .فهو دليل نقص لبه

    

ماتقول يف هذا السماع الذي : رأيت أبا العباس اخلضر فقلت: حدثين بعض الشيوخ عن شيخ له قال
ألنا : هو الصفا الزالل ال يثبت عليه إال أقدام العلماء، وقد صدق يف قوله: خيتلف فيه أصحابنا؟ فقال
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أخوف ما أخاف على أميت الشهوة اخلفية والنغمة امللهية، وأنّ محاد :  نبينا صلى اهللا عليه وسلمروينا عن
ومن الناس من يشتري هلو احلدث ليضلّ : الغناء ينبت النفاق يف القلب، وعن جماهد: روى عن إبراهيم
نيات وأمثان حرام، والفرق ألنّ مساع الغناء حرام وأجور املغ: الغناء وهداكما، قااله: عن سبيل اللّّه قال

بني األغاين والقصائد أنّ األغاين ما شبب به النساء وذكر فيه الغزل، ووصفن به، وشهدن منه، ودعا إىل 
اهلوى، وشوق إىل اللهو، فمن مسع من حيث قال القائلون ذه املعاين فالسماع عليه حرام، والقصائد 

هاج مواجيد اإلميان، وأثار مشاهدات العلوم، وذكر به طرقات ماذكر باللّه، ودلّ عليه، وشوق إليه، وأ
اآلخرة ومقامات الصادقني، فمن مسع من حيث شهد ذه الشهادة فهو من أهله إذ له نصيب منه، وقال 

ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون، فالكالم روحان، منثور ومنظوم، فاملنثور : اللّه سبحانه
نظوم كالم الشعراء، فما ذكر به اللّه ويذكر منه فهو طريق إليه، ومل يزل احلجازيون كالم العالّمة، وامل

عندنا يسمعون السماع يف أفضل أيام السنة وهي األيام اليت أمر اهللا عباده أن يذكروه فيها، أيام التشريق 
حنان فكان إخوانه من وقت عطاء بن أيب رباح إىل يومنا، هذا ما أنكره عامل، وقد كان لعطاء جاريتان يل

يستمعون إليهما، وحيمل القول يف السماع أنّ من مسع فظهرت عليه صفات نفسه وذكرته حظوظ دنياه 
فالسماع عليه حرام، ومن مسع فظهر له به ذكر ربه، وتذكر به أجل ما شوقه اللّه إليه وأعده ألوليائه، 

بلغنا أنك تنكر السماع، وقد كان اجلنيد : هفهو له ذكر من األذكار، وسئل عاملنا رمحه اللّه فقيل ل
كيف أنكر السماع وقد مسعه عبد اللّه بن جعفر الطيار، يعين : وسري السقطي وذو النون يسمعون فقال

ابن أيب طالب، وإمنا أنكر اللهو وأنكر اللعب يف السماع، ولعمري أنّ هؤالء األشياخ الذين ذكروا قد 
كان يسمع مع إخوانه ونظرائه كانوا يسمعون، ولكن كان منهم م ندون العالنية، ومنهم م مسع السر ن

ال يصح السماع إال لعارف مكني، وال يصلح ملريد مبتدىء : دون األتباع واألصحاب، وكانوا يقولون
مع من كانوا ال : فأنت، فقال: ممن؟ فقيل له: وكان بعض العلماء قد ترك السماع فقيل له، فقال

  .ن أهله ومع أهلهيسمعون إال م

    

فقدنا ثالثاً فما نراها والأراها تزداد إال عزة، حسن الوجه مع الصيانة، : وحدثونا عن حيىي بن معاذ قال
وحسن القول مع الديانة، وحسن األخاء مع الوفاء، وقد مسع من الصحابة غري عبد اللّه بن جعفر أربعة 

طفت ذات ليلة بالبيت، وكانت : إبراهيم بن أدهم قالابن الزبري واملغرية بن شعبة وحدثونا عن : منهم
اللّهم اعصمين حىت ال أعصيك : ليلة مظلمة ذات مطر ورعد، فخال الطواف، فلما انتهيت إىل الباب قلت

من جوف البيت يا إبراهيم أنت تسألين أن أعصمك وكل عبادي : فسمعت قائالً يقول: أبداً، قال
 من أتفضل وملنَ أغفر؟ ويف خرب وهب بن منبه أوحى اللّه تعاىل إىل يسألوين العصمة فإذا عصمتهم فعلى
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إين : يا رب وما الشوق؟ قال: داود عليه السالم أنك تكثر مسأليت وال تسألين أن أهب لك الشوق، قال
خلقت قلوب املشتاقني من رضواين، وأمتمتها بنور وجهي، فجعلت أسرارهم موضع نظري إىل األرض، 

م طرقاً ينظرون به إىل عجائب قدريت فيزدادون يف كل يوم شوقاً إيلّ، مث أدعو جنباء وقطعت من قلو
إين مل أدعكم لعباديت، ارفعوا روؤسكم أُِركُم قلوب املشتاقني : مالئكيت فإذا أتوين خروا يل سجداً فأقول

نيا، معىن قول لداود إيلّ فوعزيت وجاليل إنّ مسوايت لتضيء من نور قلوم كما تضيء الشمس ألهل الد
وال تسألين الشوق ليس أنه قد يعطي األولياء ما ال يعطي األنبياء كما غلط يف هذا بعض : عليه السالم

الناس، ففضل العارف على النيب، ولكنه ذكر ذلك لداود عليه السالم ليسأله إياه فيعطيه، فلما أخربه به 
 من العارفني، وإمنا أراد أن جيعل ذلك على لسانه لرييه أعطاه مقام الشوق إليه، فجاوز مقامات املشتاقني

: فضل مكانه، ويظهر له ذلك عن مسألته ليفضله ويشرفه بسرعة إجابته، كما أنّ قول داود عليه السالم

وماالشوق؟ ليس أنه مل يعرف الشوق وقد اتاه احلكمة والنبؤة، ولكن سكت بني يديه استحياًء منه، 
نه عند عالّم الغيوب،واراد أن يسمع منه حقيقة وصفه ألنه أصدق القائلني وأمدح واعترف لديه باجلهل أل

  .الواصفني

وأما الغرية فحال سنية من أحوال احملبني، ألنه قد أظهرهم على معاين نفسه فضنوا ا ملا امتألت ا 
، إالّ إنه إذا قلوم، وحارت فيها عقوهلم، إال أنّ هؤالء خصوص أصحاب اليمني، وهم عموم احملبني

رفعهم إىل مقام التوحيد فأشهدهم اإلجياد بالوحدانية واالنفراد بالفردانية نظروا، فإذا هو مل يعط منه 
لسواه شيئاً وال أظهر من معانيه وصفاً، فانطوت الغرية من توحيدهم ملاعرفوا بيقني التوحيد أنه مانظر إليه 

غرية عليه، وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع ما يظهر وأقسام ما سواه، وال عرفه إالّ إياه، فتسقط مهمهم بال
ينشر، وأنه يف غيب غيبه اليظهر عليه سواه ويف سرسره ال يشهده إالّ إياه، فقام هلم مقام املعرفة بالتوحيد 

ه مقام الغرية عليه، فهذا إذا طولعوا به مقام املوحدين من الصِديقن، وقد روينا يف دالئل احملب وأوصاف
أبياتاً عن حيي بن معاذ،وأيب تراب النخشيب، وعن أيب سعيد اخلراز أي أيضاًَ على قافية واحدة يف معان 
متقاربة، وهي جامعة خمتصرة يف نعت احملبني من املريدين، ويف وصف السائحني من املرادين بالتقرب 

  : هذه األبياتواالنقطاع أوىل األحوال واملشاهدات الرفاع، فالذي روينا عن أيب تراب 

 من تحف الحبيب وسائل ولديه  تخدعن فللمحب دالئل ال

 في كل ما هو فاعل وسروره  تنعمه بمر بالئه منها

 إكرام ولطف عاجل والفقر  منه عطية مقبولة فالمنع

 الحبيب وإن ألح العاذل طوع  ومن اللطائف أن يرى من عزمه
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 يه من الحبيب بالبلف والقلب  الدالئل أن يرى متبسماً ومن

 لكالم من يحظى لديه السائل  الدالئل أن يرى متفهماً ومن

 من كل ما هو قائل متحفظاً  الدالئل أن يرى متقشفاً ومن

  : والذي رويناه عن حييي بن معاذ

  في خرقتين على شطوط الساحل  ومن الدالئل أن تراه مشمراً

  له من عاذلالظالم فما جوف  الدالئل حزنه ونحيبه ومن

 الجهاد وكل فعل فاضل نحو  الدالئل أن تراه مسافراً ومن

 دار ذل والنعيم الزائل من  الدالئل زهده فيما يرى ومن

 قد رآه على قبيح فاعل أن  الدالئل أن تراه باكياً ومن

    

 األمور إلى المليك العادل كل  الدالئل أن تراه مسلماً ومن

 في كل حكم نازل بمليكه  ياًالدالئل أن تراه راض ومن

 محزون كقلب الثاكل والقلب  ومن الدالئل ضحكه بين الورى

والذي رويناه عن أيب سعيد اخلراز دخل فيما ذكرناه عنهما، وأحسب أنه أخذه منها ألما أقدم منه، إال 
وصاف احملبني، أنّ قوله كان أحد عشر بيتاً فقط، ومجيع ما قدمنا ذكره من العالمات والدالالت هي أ

وكل حمب للّه فعن حمبة اللّّّه، ألنّ وجود العبد حملبته للّه عالمة غيب حمبة اللّه له، يبني ذلك الغيب له يف 
هذه الشهادة إالّ أنّ يف احملبة مقامني، مقام تعريف ومقام تعرف، فمقام التعريف هومعرفة العموم وهذا 

اخلصوص وهذا بعد حمبة العموم، وهو مزيد احلِب األول، وهذا قبل احملبة اخلاصة، ومقام التعرف معرفة 
حمبة خصوص، وكذلك يف احملبة مقامان، مقام حمب وأعلى منه مقام حمبوب، وهذا كما عربوا عن قوهلم 

مريد ومراد، وعلى احلقيقة كل مريد للّه فهو مراد بذلك، إال أم جعلوا اسم مراد بوصف خمصوص 
بتدئ من املبادئ، واملنيب من اتيب، والطالب من املطلوب، والراغب من بعرف به فيمتاز معه امل

املرغوب، واحلافظ من احملفوظ، فكذلك لعمري ليس احلامل مثل احملمول، وال الزائر كاملزور وال 
عرضت على أيب يزيد البسطامي : االشتياق كاحلضور، وال احملب مثل احملبوب، قال أبو موسى الدبيلي

بنا عبد الرحيم يف اإلخالص فما أعجبه منه إالّ حكاية أيب عاصم الشامي يف الشوق، يعين أنّ كتاب صاح
ال، : قيل أليب عاصم وافد أهل الشام يشتاق إىل اللّه، فقال: عبد الرحيم ذكر اإلخالص يف كتابه فقال
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سقط الشوق، :  قلتإمنا يشتاق إىل غائب، فإذا كان الغائب حاضراً فإىل من يشتاق؟: وِلم؟ قال:قيل
وهذا مقام حمبوب، ويف املشاهدة مقامان؟ مقام شوق ومقام أنس، فالشوق حال من القلق واالنزعاج عن 
مطالعة العزة ومعاينة األوصاف من وراء حجاب الغيب خبفايا األلطاف، ويف هذا املقام احلزن واالنكسار، 

ففي هذا املقام السرور واالستبشار، وقال واألنس حال من القرب عن مكاشفة احلضور بلطائف القدرة، 
عالمة : عجيب للخليقة كيف أرادت بك بدالً، وعجبت هلاكيف أنست بسواك، وقال اجلنيد: ضيغم

كمال احلب دوام ذكره يف القلب بالفرح والسرور والشوق إليه واألنس به، وأثرة حمبة نفسه، والرضا 
لوة، وحالوة املناجاة، واستفراغ كله حىت ال يكاد يعقل بكل ما يصنع وعالمة أنسه باللّه استلذاذ اخل

الدنيا وما فيها، وال حيمل هذا على األنس باخللق، فريتب على مدراج املعقول، كما ال حيمل احملبة على 
حمبة اخللق فيكون مبعاين العقول، ألنه حال منها، أو إمنا هو طمأنينة وسكون إليه، ووجد حالوة منه، 

 مبا أوجدهم، وقد أنكر األنس من ال مقام له فيه، كما أنكر احملبة أيضاً من ال معرفة له واستراحة وروح
ال يعرف احملبة وال يعقلها إالّ ملخلوق وليس إال :ا ألنه ختيل فيه حمبة املخلوق، ومتثل هلا صفام، فقال

ل، أنكر على اجلنيد وأيب أمحد بن غالب املعروف بغالم خلي: اخلوف واهليبة، وممن ذهب إىل هذا القول
سعيد والثوري كالمهم يف احملبة، وليس هذا مذهب السلف وال طريقة العارفني، كتب عامر بن عبد اللّه 

: من أين أقبلت؟ قال: آنسك اللّه بنفسه، وقيل إلبراهيم بن أدهم وقد نزل من اجلبل: إىل بعض إخوانه

  : من األنس باللّه وأنشدونا لبعض العارفني

  وليس يدركه بالحول محتال   باللّه ال يحويه بطالاألنس

 صفوة للّه عمال وكلهم  رجال كلهم نجب واآلنسون

    

الَّذين آمنوا تطْمِئن قُلُوبهم ": وقد روينا يف التفسري عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قوله عز وجلّ
 به، ويف مقام األنس يكون التملق واملناجاة، ومعه تكون هشت إليه وأنست: ، قال28:  الرعد"ِبِذكِْر اللِّه

احملادثة واالسة، ومعىن من البسط، وال حيب اللّه تعاىل هذا النوع من اإلدالل إالّ ممن أقامه مقام األنس، 
: يا رب يل ماليس لك، قال: وال حيسن ذلك إالّ منهم لنحو قول موسى عليه السالم يف مقام األنس

: مثلك أي يل أنت كقوله تعايل: صدقت، معىن قوله: يل مثلك وليس لك مثل نفسك، قال: لوماهو ؟ قا

، معناه ليس كهو شيء ألنه ال مثل له، فيكون ملثله مثل إذ ال يكون ملثله 11:  الشورى"لَيس كَِمثِْلِه"
ه أنه قال مواجهاً مثل، والعرب تعرب باملثل عن نفس الشيء وفوق هذا من البسط ما أخرب اللّه تعاىل عن

اذهب إىل فرعون، فقال : إين قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون، وأعظم من هذا قوله: للجليل العظيم
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إين أخاف أن يكذبون ويضيق صدري فحسن : جميباً له، فأرسل إىل هارون وهلم علي ذنب، ومثله قوله
 مكانه لديه مكان حمبوب، فأدلّ به عليه فحمله هذا منه، ألنه أقامه مقام البسط بني يديه واألنس به، وألنّ

ذلك، وهذا من غري موسى يف غري هذا املقام من سوء األدب بني يدي املرسل، ومل حيتمل ليؤنس عليه 
السالم خاطراً من هذا القول ملا أقيم مقام القبض واخلوف، حىت عوقب بالسجن يف بطن احلوت يف 

ىل يوم احلشر، لوال أنْ تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو البحر، يف ظلمات ثالث، ونودي عليه إ
عراء القيامة، وي اهللا تعاىل حبيبه صلى اهللا عليه وسلم أن يقتدي به يف القول والفعل : مذموم، وقيل

، وقد قال 48: م القل"فَاِصبر ِلحكُِم ربك والَ تكُن كَصاِحِب الْحوِت إذْ نادي وهو مكْظُوم":فقال تعاىل
، واحتمل إلخوة يوسف ما عزموا عليه 253:  البقرة"ِمنهم من كَلَّم اللّه ورفَع بعضهم درجاٍت":تعاىل

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً خيل لكم وجه أبيكم إىل حنو : واعتقدوه وما فعلوه وما أسروه من قوهلم
أول قوهلم ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا إىل رأس العشر ذلك من الكالم والفعال، ولقد عددت من 

من أخباره عنهم يف قوله، وكانوا فيه من الزاهدين نيفاً وأربعني خطيئة بعضها أكرب من بعض، قد جيتمع 
يف الكلمة الواحدة األربعة واخلمسة من اخلطايا، ودون ذلك وفوقه بدقائق االستخراج ومعرفة خفايا 

م ذلك إن كانوا يف مقام حمبوبني، ومل حيتمل لعزير مسألة واحدة سأل عنها يف القدر الذنوب، فغفر هل
 "ثُم اتخذْتم الِْعجلَ ِمن بعِدِه": حىت قيل حمي من ديوان النبوة، وقد قال اللّه تعاىل فوق ذلك كله

ظائم فلم يعظم عليه شيء، ، ما جاءتكم البينات فعفونا عن ذلك، فإن شاء أن يعفو عفا عن الع92:البقرة
وإن شاء طالب وناقش على الصغائر، وال تصغر الذرة واخلردلة عن مطالبته، وكيف يصغر ذنب ممن 

واجه به امللك اجلبار؟ أال ترى من كشف عورته بني يدي نيب كفر النتهاك حرمة النبوة فكيف بالعظيم 
: ، قيل129:  آل عمران"من يشاُء ويعذِّب من يشاُءيغِفر ِل":األكرب لوال فضله ورمحته؟ ويف قوله سبحانه

يشترك اجلماعة يف : يغفر ملن يشاء على الذنب العظيم، ويعذّب من يشاء على الذنب الصغري، وقيل
املعصية فيغفرها لبعضهم ويبدهلا حسنات، فال تضره بل تكون عاقبتها ما يسره، ويعذّب البعض بذنبه وال 

 ال ينفعه معه عمل ال يسأل عما يفعل، وهم يسألون له اخللق واألمر،حيكم بأمره يف خلقه ما يغفر له، وقد
إنه كان : يشاء، كيف شاء، وال حول وال قوة إال باللّه، واحتمل آلصف بن برخيا فوق ذلك كله، يقال

 مواله، واجتباه، أحد املسرفني، وال يصلح أن تذكر ذنوبه ملكان علمه وحلسن عطف اللّه عليه، مث تداركه
وأعطاه العلم والفضل، وأيد به نبيه وخليفته، وجعله وزيره، وأطلعه على االسم األعظم بعد ما كان منه 

ما يتعاظم لئالّ ييأس حمب من عطفه، ولكيال يقنط متحجب من لطفه، ومل يسمح لبلعم بن باعوارء بذنب 
بدينه وأدخل اهلوى على العلم فضلّ بذلك واحد من ذنوب آصف بن برخيا إالّ إنّ بلعم أكل دنياه 

وهلك واشتد مقت اللّه له، وآصف كانت معاصيه يف جوارحه بينه وبني خالقه، فكان آصف مستبدالً به 
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إنه أويت : من بلعم ملا أري تلك اآليات، فانسلخ منها بعد العبادات، إذ مل يرد حبقائقها والنيات فيه، ويقال
    ملتصلة االسم األعظم املتصل بكل ا

كان أويت فوق ذلك مث انسلخ من اآليات فسكن إىل الدنيا وهوى يف اهلالكات، ومل : بكان، وقد قيل
ينفعه ما كان منه من العبادة والزهادة كي ال يأمن عامل من عماله مكره، ولئال يدل عامل عليه مبا أظهره، 

يات ألنه بوصف مراد ويف مقام حمبوب، وكان آصف يف كبائر املخالفات فاستنقذ منها مث أويت بعدها اآل
  .هذا حبضرة نيب اللّه وخليفته يف األرض سليمان عليه السالم

فأما قصة بلعم فهي أشهر من أن نذكرها، وهلا مقدمات فيها قصص وإطالة ال نشتغل بذكره، ولكن 
ه تعاىل أوحى نذكر بعض ما انتهى إلينا من قصة آصف، وليس كل أحد على قصته يقف، حدثونا أنّ اللّ

يا ابن رأس العابدين ويا ابن حمجة الزاهدين، إىل كم يعصيين ابن خالتك آصف : إىل سليمان عليه السالم
وأنا أحلم عنه مرة بعد مرة، فوعزيت وجاليل لئن أخذته عطفة من عطفايت عليه ألتركنه مثلة ملن معه 

ا أوحى اللّه إليه، فخرج حىت عال كثيباً من فلما دخل آصف على سليمان أخربه مب: ونكاالً ملن بعده، قال
إهلي وسيدي أنت أنت وأنا أنا فكيف أتوب إن مل تتب علي : رمل، مث رفع يديه حنو السماء وهو يقول

صدقت أنت أنت وأنا أنا أستقبل التوبة إيلّ فقد : وكيف أستعصم إن مل تعصمين ألعودنّ فأوحى اللّه إليه
يم، وهذا كالم مدل به عليه، وهارب منه إليه، ومتملّق له منه ومن إدالل تبت عليك وأنا التواب الرح

احملبوبني من املستأمنني مناجاة برخ األسود الذي أمر اللّه كليمه أن يسأله أن يستسقي لبين إسرائيل بعد 
 أن قحطوا سبع سنني، واستسقي هلم موسى يف سبعني ألفاً، فأوحى اللّه إىل موسى كيف أستجيب هلم،

وقد أظلمت عليهم ذنوم وسرائرهم خبيثة يدعونين على غري يقني، ويأمنون مكري، ارجع فإن عبداً من 
عبادي يقال له برخ قل له خيرج حىت أستجيب له، فسأل عنه موسى فلم يعرف، فبينا موسى عليه السالم 

 يف مشلة قد عقدها على ذات يوم ميشي يف طريق فإذا بعبد أسود استقبله بني عينيه تراب من أثر السجود
فأنت طلبتنا منذ حني، : امسي برخ قال: ما امسك؟ فقال: عنقه، فعرفه موسى بنور اللّه فسلم عليه وقال

ماهذا من فعالك وما هذا من حلمك، فما هذا الذي : فخرج فقال يف كالمه: اخرج فاستسق لنا، قال
م نفد ما عندك، أم اشتد غضبك على بدا لك؟ أنقصت عليك غيوثك، أم عاندت عن طاعتك الرياح، أ

املذنبني، ألست كنت غفاراً قبل خلق اخلاطئني خلقت الرمحة، وأمرت بالعطفة فتكون ملا تأمر من 
املخالفني، أم ترينا إنك ممتنع، أم ختشى الفوت فتعجل بالعقوبة؟ قال فما برح حىت اخضلت بنو إسرائيل 

ففي هذا ذكري : فرجع برخ، قال: لغ الركب، قالبالقطر وأنبت اللّه العشب يف نصف يوم حىت ب
احلبيب ال : الراجني، وأنس املشتاقني، وطمع للعاملني، وحتبب إىل املطيعني؛ هذا كما قال بعض العارفني

  .حياسب والعدو ال حيسب
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كم من ذنب واجهتين : وروي عن اللّه سبحانه أنه أوحى إىل عبد تداركه بعد أن كان أشفى على اهللكة
به غفرته لك قد أهلكت يف دونه أمة من األمم، وقد اشترك عبدان يف اسم املعصية مث تباينا يف االجتباء 
والعصمة؛ آدم عليه السالم وإبليس لعنة اللّه عليه، مث اجتىب آدم وهذا ملا سبق له من االصطفاء والكلمة 

ة السوء، وقد عاتب اللّه نبيه على احلسىن، وإبليس أبلس من رمحته وأغوى ملا سبق له من الشقوة والكلم
 "وأَما من يسعى وهو يخشى فَأَنت عنه تلَهى": اإلعراض عن عبد، وكره له اإلقبال على عبد فقال تعاىل

 "وما علَيك أَالّ يزكَّى""فَأَنت لَه تصدى""أَما مِن استغىن":  وقال تعاىل يف األخرى10-9-8عبس 

، ورما واحد، ومبثله أمره باإلقبال والسالم على طائفة، وأمره باإلعراض وترك القعود 7-6-5:عبس
 "وإذَا جاَءك الَّذين يؤِمنونَ بآياِتنا فَقُلْ سالم علَيكُم كَتب ربكُم على نفِْسِه الرحمةَ": مع طائفة فقال تعاىل

وإذا رأيت الذين "، 82: الكهف"ع الذين يدعون رم بالغداة والعشيواصرب نفسك م"، 45:األنعام
وإما ينسينك الشيطان فال " 68: األنعام"خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه

 وكلهم عبيد لواحد ومثل احملبوب من احملب مثل مقام 68: األنعام"تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني
رب اشرح يل صدري، وقال : لى اهللا عليه وسلم من مقام موسى عليه السالم، قال موسىاملصطفى ص

ورفعنا : واجعل يل وزيراً من أهلي هارون أخي، وقال حملمد: أمل نشرح لك صدرك؟ وقال موسى: حملمد
ظهري، لك ذكرك، أي تقرن يب يف الشهادة واآلذان، ال أوازرك بغريي ألنك من أهلي، والوزير القرين وال

أي فأنت من أهلي فقد وزرتك وقرنتك بذكري، فأنا ظهريك ومعينك ال أشد أزرك بغريي، فأشبه هذا 
 قال 79:  اإلسراء"عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاماً محموداً": ما رويناه عن ليث عن جماهد يف قوله عز وجلّ

الدنيا وهو مستغين عنه بقدرته، فوهبه حلبيبه يف يقعده على العرش فكان العرش مكان الربوبية مبشيئته يف 
اآلخرة فجعله مكانه تفضالً له وتشريفاً، ليكون هناك فوق املرسلني يف اجلاللة، كما كان ههنا آخرهم يف 

قد أوتيت سؤالك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، : الرسالة، وقال ملوسى عليه السالم بعد املقام
رب زدين علماً فلم حيد له حداً، فهذا غاية :  حملمد عليه السالم بعد املقامات وقلففي هذا حتديد، وقال

  .املزيد

ما زاغ البصر : وقال موسى عليه السالم رب أرين أنظر إليك أي يف حمل العبودية، وقال حملمد عليه السالم
ب يف التقليب، كما بني وما طغى، فكان قاب قوسني أو أدىن؛ أي مكان الربوبية، فبني احملب واحملبو

موسى وحممد عليهما السالم يف التقريب، كم بني من رأى ما رأى عند نفسه يف مكانه وبني من رأى ربه 
يف علوه، كم بني من عجل إليه شوقاً منه لريضى عنه وبني من عجل به شوقاً إليه لريضاه إليه لرضاه عنه، 

نوار لضيقه، وبني من رأى ما رأى فثبت له وغاضت كم بني من رأى ما رأى فلم يثبت، ففاضت عليه األ
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فيه األنوار لسعته، فقد جاوز احملبوب مقام احملب يف التمكني، كما جاوز حممد صلى اهللا عليه وسلم مقام 
    موسى عليه السالم يف املكان أدخل بينه وبني موسى الم امللك وأقام حممداً مقامه يف امللك، 

 "إنّ الذَّين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ اللّه":  وقال حملمد41: طه"صطَنعتك ِلنفْسي وا": وقال تعاىل ملوسى

، فكم بني من صنعه لنفسه وبني من جعله بدالً من نفسه تفضالً وتعظيماً، كم بني من فصل 1،:الفتح
يت علَيك محبةً مني  وأَلْقَ": مدحه من وصفه وبني من وصل مدحه بوصفه، فقال تعاىل يف الفصل

 اآلية، 9: الفتح"ِلتؤِمنوا ِباللّه ورسوِلِه وتعزروه وتوقِّروه": وقال يف الوصل39: طه"وِلتصنع على عيين
ى يا موسى ِإني اصطَفَيتك علَ": واللّه ورسوله أحق أن ترضوه، وقد قيل يف قوله تعاىل: وقال يف مثله

اِكرينالش ِمن كُنو كتيا آتذْ مبكَالمي فَخاالَيت واِس ِبِرسأي خذ ما آتيتك من 144: االعراف"الن 
واصطفيتك به على الناس، فاشكر عليه والنظر فقد خصصت به حممداً، وعن ابن عباس : الكالم فتال

 موسى الكالم وخص حممداً بالرؤية، وكعب أنّ اللّه تعاىل قسم كالمه ورؤيته بني موسى وحممد فأعطى
ومما يؤيد هذا القول أنّ الذي آتاه الكالم هو الذي ثبت له فدلّ أنه هو الذي أريد به ألنّ اللّه تعاىل إذا 

أراد عبداً بشيء ثبته فيه وقواه عليه، وقد ثبت حممداً ملا آتاه من الرؤية وقواه هلا ومكنه فيه، ألنه أراد ا، 
عن أيهم : صف لنا أصحابك، فقال: احملبوب ما قيل لعلي بن أيب طالب رضي اللّه عنهومن وصف مقام 

مليء إمياناً إىل مشاشه، : فعمار، قال: أدرك علم األول واآلخر، قالوا: عن سلمان، قال: تسألون؟ قالوا
أردمت ذا إياي : فأخربنا عن نفسك فقال: صاحب السر أعطى علم املنافقني، قالوا: حذيفة، قال: قالوا

كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتدأت؛ فهذا مقام حمبوب، ألنه إذا سأل مسع منه فاستجيب له، 
وإذا سكت نظر إليه فعطف عليه، وقد روينا عنه من أحب من ال يعرف فإمنا ميازح نفسه، أي من ال 

اته وجيانب مكارهه فإمنا يعرف صفات حبيبه وأخالقه وأفعاله وأحكامه فيحبه بعد خربه فيسارع إىل مرض
ميازح نفسه؛ أي يلهو ا ويلعب ليس فيه شيء من حد احملبني وال حقيقة العارفني إذا ال يأمن انقالب 

حمبته لتقليب أفعال حمبوبه، وال يأمن تغيري حبه البتالء حبيبه واختالف أحكامه فكأنه كان مازحاً حببه ال 
  .حملبني بأفعال احملبوب اغترار عظيمحمقّاً به، ويف مثل هذا املقام من جهل ا

ومن احملبة كتمان احملبة إجالالً للحبيب وهيبة له وتعزيزاً وتعظيماً له وحياء منه؛ وهذا وصف املخصوصني 
من عقالء احملبني وهو من الوفاء عند أهل الصفاء، إذ كانت احملبة سر احملبوب يف غاية القلوب؛ فإظهارها 

ها وليس من األدب وال احلياء النسبة إليها وال اإلشارة ا، ألنّ يف ذلك اشتهاراً وابتذاهلا من اخليانة في
أبعد الناس من اللّه أكثرهم إشارة به هو : فتدخل عليه دقائق الدعوى واالستكبار، وقد قال بعض العارفني

 عند احملبني الذي يكثر التعريض به يف كل شيء ويظهر التزين والتصنع بذكره عند كل أحد هذا ممقوت
  .للّه والعلماء به
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دخل ذو النون املصري على بعض إخوانه ممن كان يذكر احملبة فرآه مبتلي ببالء جيلّ عن الوصف فقال ذو 
: لكين أقول ال حيبه من مل يتنعم بضربه، فقال ذو النون: النون، ال حيبه من وجد أمل ضربه، فقال الرجل

أستغفر اللّه وأتوب إليه؛ وهذا كما قال ذو النون : به، فقال الرجلال حيبه من شهر نفسه حب: لكين أقول
هو من عالمة اإلخالص يف احملبة إذ كانت أعمال القلوب، فوجود اإلشفاق واحلذر من إظهارها خشية 
السلب واالستبدال، وخوف املكر واالستدراج عالمة التحقق ا ودفعها عن النفس، وسترها عن أبناء 

لتظاهر ا عالمة الظفر ا، ألنّ احملبوب غيور، وغريته على نفسه وعلى ظهور حمبته أشد اجلنس، وترك ا
من غريته على إظهار حمبته، وغريته على إظهارهم لغري أبناء جنسهم أشد من غرية مجيع حمبيه عليه؛ وهذا 

واملغلوب كالم على عامل صاح يف مقام صحو مكني، فأما السكرن حباله والوهلان بوجده فمغلوب، 
معذور، قال رجل أليب حمفوظ، وقد رأى من بعض احملبني شيئاً استجهله فيه فأخرب معروفاً بذلك فتبسم 

ياأخي له حمبون صغار وكبار وجمانني وعقالء، فهذا الذي رأيته من جمانينهم ومن احملبة كتمان : مث قال
 لديه، وعوتب سهل يف العلة اليت كانت بالء احلبيب بعد الرضا به ألنّ ذلك من السر عنده وحسن األدب

ضرب احلبيب ال يوجع، : به علة مهولة كان يداوي الناس منها وال يداوي نفسه فقيل له يف ذلك فقال
من عالمة احملب يف املكاره واألسقام هيجان احملبة وذكرها عند نزول البالء، إذ هو : وكان حينئذ يقول

ه وقلة التأذي بكل بالء يصيبه لغلبة احلب على قلبه، وقد كان بعض لطف من مواله وفيه الغربة إىل حمبوب
أصفى ما أكون ذكراً إذا ما كنت حمموماً، وذكر بعض من ينتمي إىل احملبة مقامه يف احملبة : احملبني يقول

فهل : نعم، قال: أرأيت هذا الذي تذكر حمبته أمهمت بسواه قط؟ قال: عند بعض احملبني فقال له احملب
لوال أين أستحي ألخربتك أنّ حمبتك معلولة تم بسوى حبيبك : ال، قال: ته يف ليلة مرتني وثالثاً؟ قالرأي

لكين ال أدعي حمبته وعلى ذلك ما اهتممت بسواه مذ عرفته، ورمبا رأيته يف : وال تراه يف ليلتك، مث قال
 ممن تكلم يف علم طريقه ووصفه ليلة سبع مرار، وذكر بعض احملبني ممن كان بدالً عن إبراهيم بن أدهم

رأيت اللّه عز وجلّ مائة وعشرين مرة وسألته عن سبعني مسألة أظهرت : حاله وذكر القصة بطوهلا قال
منها أربعة فأنكرها الناس فأخفيت الباقي، وفيما ذكر من وصف احملب كفاية وغيبة عن وصف احملبوب 

الوصف، وكيف يوصف من يسمع ويبصر من حيبه وليس ميكننا وصف احملبوب إذ كان حاله جيلّ عن 
إذا أحببته : ويبطش ويعقل عن حمبوبه فيكون هو مسعه وبصره وقلبه ويده ومؤيده، كما جاء يف اخلرب

كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، وقلبه الذي يعقل به، وإن سألين 
وره على أهل األرض لوسعهم؛ فهذا كله يف مقام حمبوب، أعطيته وإن سكت ادخرت له، لو قسم ن

إنّ هذه اآليات والقدر من سرائر الغيوب وخفايا امللكوت اليت تسميها العامة املعجزات واآليات : ويقال
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وتسميها العلماء الكرامات واإلجابات؛ وهي آيات اللّه يف أرضه مودعة وقدرته يف عباده جارية، 
تقرة، ليس للعباد منها إالّ كشفها ونظرهم إليها إذا أقيموا مقام األنس من مقام وعنايات له يف ملكه مس

إنها توجد يف املقام السابع عشر من مقامات املعرفة، إذا أقيم العبد هذا املقام يف املعرفة : حمبوب، ويقال
إا ال : ويقاليؤدي ا ظهرت له وفوقها ثالثة ومثانون مقاماً من مقامات العارفني، أفضل من ذلك، 

تكون ألبدال املرسلني من الصديقني، وإنما يعطاها أبدال النبيني من الصاحلني، فأبدال املرسلني فضلهم 
على أبدال النبيني كفضل املرسلني على النبيني وكفضل الصديقني على من دوم من الصاحلني، كيف 

  .على أيدي البله من الصادقنيما رأيت هذه الكرامات أظهرت إال : وقد قال بعض العلماء

    

وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أكثر من يدخل اجلنة من أميت البله، وعليون لذوي األلباب، 
 ِبما ": فأولو األلباب هم املواجهون باخلطاب، الشهداء عليه، املستحفظون للكتاب، كما قال تعاىل

كَاناِب اللّه وِكت ِفظُوا ِمنحتاَْءاسدهِه شلَيا من أعلى مقامات املعرفة 44: املائدة"وا عوالعامة حيسبون أ ،
فجميع تلك األسرار من الغيوب اليت تكنها احلجب واألستار ال يظهر عليه إال مطلوب، واملطلوب عن 

 عليه نفسه مسلوب، فمن بقيت عليه من نفسه بقية، أو نظر إىل حركته وسكونه بعينه نظرة خفية فسترها
رمحة له، ألنه لو كوشف هلك يف حرية اهلوى، وغرق يف حبر الدنيا، ونفس حبه هلا، وعني طلبه إياها هو 

حجاا عنه واستثارها منه، حىت يكون كارهاً لظهورها كراهته لظهور اخللق عليه يف معصيته، وخائفاً 
ياة حي صرفاً منه وصرفاً عنه بال منها خيفته من نفسه يف تظاهرها عليه لكته، فإذا بقي بباق وحي حب

  .طلب وال نظر وال سبب وال فكر، أدى لعجائبه، وفتح له كنوز غرائبه، ويفعل اللّه ما يشاء

عبدت اللّه ثالثني سنة بأعمال القلوب واجلوارح على : وقال بعض العارفني ممن يكشف عن مشاهدته
اللّه شيئاً، فذكر أشياء من مكاشفات السموات يف بذل اهود، واستفراغ الطاقة، حىت ظننت أنّ يل عند 

ما أنتم؟ : فبلغت صفاً من املالئكة بعدد مجيع ما خلق اللّه من شيء فقلت: قصة طويلة قال يف آخرها
حنن احملبوب للّه نعبده ههنا منذ ثالمثائة ألف سنة ماخطر على قلوبنا قط طلب لسواه وال ذكرنا : قالوا

 أعمايل فوهبتها ملن حق عليه الوعيد ختفيفاً عنهم يف جهنم، وقال بعض فاستحييت من: غريه، قال
ألن الشيء يعرب عنه بألطف منه وال شيء : ومل؟ قال: كل مقام أعرب عنه إال مقام احملبة، قيل: العلماء

 ياأخي ليس احملبة من تعليم الناس،: أخربنا عن احملبة أي شيء هي؟ قال: ألطف من احملبة، وقيل ملعروف

احملبة من تعليم احلبيب، وقد كان احلذاق من العلماء ال خيربون حبقائق أربع مقامات؛ حقيقة التوحيد، 
كل املقامات عن أنوار األفعال : وحقيقة املعرفة، وحقيقة احملبة، وحقيقة اإلخالص، وقال بعض العارفني
عزب علمها، وقلّ من املؤمنني والصفات، إال احملبة فإنها عن نور حقيقة الذات، فلذلك عز وصفها، و
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املتحقق ا؛ وذلك أنها سر كاملعرفة إذا ظهر احملبوب أحببته كما إذا رأيت املعروف عرفته؛ وذلك متعلّق 
به وهو الظاهر لظاهر املعرفة واحملبة الباطن لباطن احملبة، واملعرفة عن وصف باطن، ومن أدرك مقام احملبة 

: امات، ومن فاته احملبة مل يغبط بدرك شيء، وقد قيل يف قوله عز وجلّللّه مل يضره فوت شيء من املق

"هبسح ولَى اللّه فَهكَّلْ عوتي نمإن اهلاء عائدة على التوكل أي فالتوكل حسبه من مجيع 3: الطالق"و ،
  .املقامات والتوكّل حال من مقام احملبة

    

، والرضا مقام من احملبة فقد جلّت احملبة أن توصف ودقت "اللّه أكْبر وِرضوانٌ ِمن ": وقد قال اللّه تعاىل
عن العلوم بالعقول أن يعرف مثلها مثل العلم باللّّه؛ فكذلك أي قلب أجلّ من قلب يكون حمبوبه اللّه، وال 

ن اشتقاقه إن للقلب حبة هي باطنه عليها يتعلق، احملبة، ومنه مسيت حمبة؛ كا: أعلم من معلومه اللّه، وقيل
من حبة القلب وهي اليت يقال هلا سويداؤه، وامليم يف األمساء قد تزاد للمبالغة يف الوصف، ومن هذا قول 

 ملا وصفها بنهاية الوصف يف احلب؛ أي قد خرق حبه 3،: يوسف" قَد شغفَها حباً": اللّه عز وجلّ
لقلب، وحباً منصوب على التفسري شغاف قلبها فوصل إىل حبة القلب، وخرق الشغاف وهو حجاب ا

حباً، فاحلب إذا وصل إىل هذا املوضع من : ماذا؟ فقيل: قد شغفها أي خرق شغافها، فقيل: كأنه قيل
العبد مل ميلك احملب نفسه، ففرغ قلبه له، وامتأل به، ومل جير على ترتيب ما رمسناه، وربما خرج إىل الوله 

قد دمغه وأرأسه وقاده وركبته، :  التصريف واألذكار، والعرب تقولواالستهتار وجاوز معيار العقل يف
كذلك قوهلم أشغفه إذا أصاب شغاف قلبه فهتك حجابه وقد قرئت بالعني، ومعىن قد شغفها بلغ أعلى 

القلب وايته ألن الشغف أعلى كل شيء وأبعده، فاملعىن ذهب به احلب أقصى املذاهب وغايته، فحينئذ 
كون أسريه، ويغلب عليه احلبيب فيصرب مأسوره فيحكم عليه وال جياوز، ويفرغ له قلبه من ميلكه احلب في

 ،كل شيء رمسه، وميتلئ به فال يبقى فيه شيء رمسه، وال يقدر على الكذب لظهور سلطان قهر احلب
،إال ملن أحب وهو صامت خبيفة احملب باحلب وهو فحينئ يكشف قناعه ويرسل عذاره فيه ويصفه احلب 

ظاهر، وليس يكون هذا إال يف مقام شكر وحال عليه، فمن مل يعرف هذا املقام أنكر هذا الكالم إال أن 
وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَاِرغاً ِإنْ كَادت لَتبدي ِبِه ": يربط قلبه بتأبيده وحيفظ سره بتمكينه كما قال تعاىل

 أي من املصدقني إنا نرده إليها وال تظهر أنه 10: القصص" ِلتكُونَ ِمن الْمؤِمننيلَوالَ أَنْ ربطْنا على قَلِْبها
ابنها فيقتل، وكما لطف للفتية الذين آمنوا وهم أصحاب الكهف ملا غلب حب اإلميان على قلوم، إذ 

تلوا؛ فهذه لطائف ربنا رب السموات واألرض لئال يظهروا إميام ملا غلب حبه عليهم فيق: قاموا فقالوا
احلكيم وخفي صنع العليم، فاحملبون له حافظون للغيب مبا حفظ، وقال مسنون لبعض الفقراء يف قصة 

ذكرها يفرح حببه ويذكر احملبة، وقال بعض الناس يف وصف احملبني أقامهم مقام احملبة فلم يزن امللك يف 
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ني؛ وهي خيانة عند بعضهم، وهو من نقض العهد قلوم حبة فمحبة غري اللّه يف حمبة اللّه شرك عند احملب
  .وقلة الوفاء بالعقد

من أحب الدرهم ال حيب اآلخرة، ومن أحب اخلبز مل حيب اللّه عز وجلّ، وال خيرج حب : وقال سهل
الوالد والولد احملبني من احملبة، ألنّ ذلك جعل اللّه يف القلوب نصيباً هلم وال خيرجه أيضاً حب الزوجة 

عىن الرفق ا والرمحة هلا، وال خيرجه أيضاً حب مصاحل الدنيا من حاجات األقسام والقلوب مما ال بد مب
منه، وليس ذلك كله يكون يف مكان حمبة اللّه، ألنّ حمبة اللّه يف أنوار اإلميان، وحمبة هذه األشياء يف مكان 

، وخيرجه مجيع ذلك عند بعض احملبني من العقل، هكذا عندي يف الفرق بني حمبة اللّه وحمبة املخلوق
السلف، فأما االشتغال ده األشياء باإليثار هلا على التفرغ ملرضاة اللّه واإلحنطاط يف أهوائها دون حمبة 

اللّه فإنّ ذلك خيرجه عند الكل وعندي خيرج العبد من حقيقة احملبة السكون إىل غري اللّه، والفرح بسواه، 
الناس يقولون إنك حمب فقال لست حمباً :  إياه، وقيل لبعض العارفني من األبدالواحلزن على فوت غريه

أنا كل السبعة، : احملب متعوب ولكين حمبوب وقيل له أيضاً الناس يقولون إنك واحد من السبعة، فقال
ألين قد رأيت : كيف وأنت شخص واحد؟ قال: وقال هذا إذا رأيتموين فقد رأيتم أربعني بدالً، قيل

ليس : بلغنا أنك ترى اخلضر فتبسم مث قال: أربعني بدالً فأخذت من كل بدل خلقاً من أخالقه، وقيل له
العجب ممن يرى اخلضر ولكن العجب ممن يريد اخلضر أن يراه فيحجب عنه فال يقدر عليه ولعمري أن 

  .من كان عند اللّه مل يره بشر وال ملك

    

عند حبيب العجمي من احلجاج، فسعى به فدخل عليه الشرط، ففزع حدثونا أنّ احلسن رمحه اللّه اختفى 
فدخل عليه : اقعد حىت نبصر، فقال: احلسن وذهب ليتسور احلائط ويهرب، فقال له حبيب أبو حممد

هل ترون شيئاً؟ ففتشوا الدار كلها وخرجوا وهم ال : أين احلسن؟ قيل لنا إنه عندك، فقال: الشرط فقالوا
كيف مل ينظروا إيلّ؟ قال ألنك كنت عند اللّه فلم يروك، ولو كنت عندي : سنيرونه، فقال له احل

ال، : إين قد رأيتك ملا دخلوا مهمت بشيء، فهل ذكرت اسم اللّه األعظم؟ قال: ألبصروك، قال له احلسن
ولكن قلت اللّهم اجعله عندك حىت ال يبصروه، وهذا هو واحد من أصحاب احلسن، وقد كان احلسن 

جبل قاف أمره قريب الشأن يف : رجات أحوجه اللّه إليه، وقيل أليب يزيد بلغت جبل قاف؟ فقالفوقه بد
هذه جبال حميطة باألرضني السفلى، حول كل : وما هذا؟ قال: جبل كاف وجبل عني وجبل صاد، قال

د خيرب أرض جبل مبرتلة جبل قاف حميط ده الدنيا، وهو أصغرها، وهذه أصغراألرضني، وقد كان أبو حمم
أنه صعد جبل قاف، ورأى سفينة نوح مطروحة فوقه، وكان يصفه ويصفها، وقال للّه عبد بالبصرة يرفع 

الدنيا كلها خطوة للويل، وإنّ وليا للّه خطا خطوة : رجله وهو قاعد فيضعها على جبل قاف، وقد قيل
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خر، فعرب األرض كلها، واحدة مخسمائة عام، ورفع رجله على جبل قاف واألخرى على جانب اجلبل اآل
قد دخلت ألف مدينة للّه يف ملكه، أدناها ذات العماد، : دخلت إرم ذات العماد فقال: وقيل أليب يزيد

فقد قال اللّه يف : مث عدد كلها؛ البيت وتأويل وباريس وجايلق وجابرس ومسك، ولعلّ قائالً يقول
فإن معناه يف بالد اليمن ألم خوطبوا مبا يف : ، قيل8:الفجر "الَّيت لَم يخلَق ِمثْلُها ِفي البالِد": وصفها

، يعين أرض بالدهم، فذات العماد مدينة عاد 33: املائدة"أَو ينفَوا ِمن اَألرِض": بالدهم، كما قال تعاىل
 هلا سور له ألف باب ما بني البابني، فرسخ مركبة على أعمدة الذهب: يف اليمن بني إبتر والشحر، يقال

والفضة والياقوت والزبرجد، فيها مائة ألف عمود من ذلك، كانت اجلن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام 
بن نوح، استخرجت اجلن هذه العمد من قعور البحار والقفار، وكانت سخرت اجلن له قبل سليمان بن 

فيها : يف األعياد، يقالداود بأربعة آالف عام، جتتمع يف يهذه املدينة طائفة من األبدال ليايل اجلمع و
صناديق من حجارة، طول كل صندوق عشرة أذرع، فيها قبور األنبياء؛ أجسادهم صحيحة باقية إىل 

يومنا هذا، وهي حمجوبة عن أبصار العباد، وقد كان سهل رمحه اللّه يزورها يف كل مجعة، وهذا واحد 
  .من احملبوبني وهذه آيات يسرية من قدرة اللّه الكبرية

    

: ويلكم ال يصلح لكم أن تعلموا ذلك، قيل: حدثنا عن مشاهدتك من اللّه، فطاح مث قال: يل هلذا العبدوق

فحدثنا عن : وهذا أيضاً ال جيوز أن أطلعكم عليه، قيل: فحدثنا بأشد جماهدتك لنفسك يف اللّه، فقال
عت علي، فعزمت عليها نعم، دعوت نفسي إىل اللّه يف بعض األمور فتلك: رياضة نفسك يف بدايتها، قال

أن ال أشرب املاء سنة وال أذوق الغمض سنة، فوفت يل بذلك، وحكى عنه جبري بن معاذ يف بعض 
مشاهداته أنه رآه من بعد صالة العشاء إىل صالة الفجر مستوفزاً على صدور قدميه، رافعاً أمخصها 

مث سجد عند السحر مث قعد :  قالوعقبيه على األرض ضارباً بذقنه على صدره شاخصاً بعينيه ال يطرف،
اللّهم، إن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي األرض فرضوا بذلك، وإين أعوذ بك من ذلك، وإن قوماً : فقال

طلبوك فأعطيتهم املشي على املاء واهلوى فرضوا بذلك، وإين أعوذ بك من ذلك، وإنّ قوماً طلبوك 
لك، وإين أعوذ بك من ذلك، حىت عد نيفاً فأعطيتهم كنوز األرض فانقلبت هلم األعيان فرضوا بذ

منذ مىت : قلت نعم ياسيدي، قال: مث التفت فرآين، فقال حيىي: وعشرين مقاماً من كرامات األولياء، قال
أخربك مبا يصلح لك، : ياسيدي، حدثين بشيء فقال: من صالة العشاء، فسكت فقلت: أنت ههنا؟ قلت

كوت السفلي، فأراين األرضني وما حتتها إىل الثرى، مث أدخلين يف أدخلين يف الفلك األسفل فدورين يف املل
: الفلك العلوي فطوف يب يف السموات وأراين ما فيها من اجلنان إىل العرش، مث أوقفين بني يديه فقال يل

أنت : ياسيدي، مارأيت شيئاً أستحسنته فأسألك إياه، فقال: سلين أي شيء رأيت حىت أهبه لك، فقلت
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فهالين ذلك وامتألت به : ، تعبدين ألجلي صدقاً ألفعلن بك ذكر أشياء، قال حيىي بن معاذعبدي حقّاً
: سلين ماشئت، فصاح يفَّ صيحة وقال: ياسيدي، ومل السألته املعرفة به، وقد قال: وعجبت منه، فقلت

فكان اسكت، ويلك غرت عليه مين، وقد كان أبو تراب النخشيب رمحه اللّه معجباً ببعض املريدين، 
لو رأيت أبا يزيد، فقال : يؤويه ويقوم مبصاحله، واملريد مشغول بعبادته ومواجيده، فقال له أبو تراب يوماً

: لو رأيت أبا يزيد، هاج وجد املريد فقال: إين عنه مشغول، فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله: املريد

فهاج طبعي ومل أملك نفسي : ، قال أبو ترابوحيك ماأصنع بأيب يزيد، قد رأيت اللّه فأغناين عن أيب يزيد
ويلك لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة، كان أنفع لك من أن ترى اللّه عز وجلّ سبعني مرة، : فقلت له

ويلك، إمنا ترى اللّه عندك فيظهر لك على : وكيف ذلك؟ فقلت له: فبهت املريد من قويل وأنكره وقال
امحلين إليه، فذكر : فعرف ما أقول فقال: ظهر له على مقداره، قالمقدارك، وترى أبا يزيد عند اللّه قد 

فمر بنا وقد قلب فروة على ظهره، : فوقفنا على تل ننتظره خيرج إلينا من النهر، قال: قصة قال يف آخرها
فتعاونا : فنظر إليه الفىت فصعق، فحركناه فإذا هو ميت، قال: هذا أبو يزيد فانظر إليه قال: فقلت للفىت

ال ولكن كان صاحبك صادقاً وأسكن قلبه : ياسيدي، نظره إليك قتله؟ قال: ى دفنه فقلت أليب يزيدعل
سر مل يكن ينكشف له بوصفه، فلما رآنا كشف له سر قلبه فضاق عن محله ألنه يف مقام الضعفاء 

جلواد، بتيسري املريدين فقتله ذلك، فهذه مجل من أوصاف احملبوب املزاد، ورزق بغري حساب من احملب ا
من الطالب للمطلوب وعناية من احملب للمحبوب، ومقام احلبيب أعز من أن يظهر وأخفى من أن يعرف، 
غرية من عليهم سترهم بأفعاهلم وضناً منه م حجبهم بأوصافهم، أهل املقامات يشتاقون إليه وهو يشتاق 

حيبون أن يسمعوا كالمه وهو حيب أن إليهم، وأهل القرب ينظرون إليه وهو ينظر إليهم، وأهل احملبة 
يسمع كالمهم، وأهل األحوال يسألونه وهو حسبهم وحيب أن يسألوه، وأهل املشاهدات يزورنه وهو 
يف قلوم يزورهم، وأهل اآلخرة ينظرون إليه يف اآلخرة وهو ينظر إليهم يف الدنيا، ذلك فضل اللّه يؤتيه 

سول؛ إذ أرسله امللك اجلليل إىل أحبائه األربعة عشر األولياء من يشاء كما ذكرنا يف قصة داود امللك الر
أن يسأهلم أن يسألوه حاجة، فلما رأوه نفروا منه لئال يشغلهم عنه، فذكرناها قبل هذا فال تنكرن من هذا 

كن، فيزهدون يف ذلك ألجل : شيئاً فإنه يعطي احملبوب يف الدنيا أول عطاء أهل اجلنة يف اآلخرة؛ وهو
كن يف : يكرهون ذلك حلبه، قد جاوزوا معارف من سواهم، فإذا أعطاهم كن أمرهم أن يقولوابقائه و

    كن يف كشف الغطاء عن النريان واجلنان، وما وراءها من الكون : أمر الساعة وال يقولوا

لوهم واملكان للعيان قبل اللقاء، وإن كانت ظاهرة لباطن إال أا مستورة بالصنع لإليقان، مقطوع عنها ا
راجع عنها الفكر واهلم، وسأهلم أن ال يظهروا ما يف احلكمة والعقل إخفاؤه، ألن إظهاره ال يصلح 

للخالئق وال يستقيم عليه أمر اململكة، وال ينتظم به التدبري ملا سبق من التقدير، وفيه سقوط األحكام 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  524  

استجابوا له أحسن استجابة، وردوها ووقوع اهللكة لألنام، فإذا رأوا ذلك منه وما قد استثناه عليهم منها 
إليه أسرع مرد وأبلغه يف مرضاته، وهو أن يتركوا إظهار شيء إلظهاره ويزهدوا يف كل معىن منها 

  .لوجهه، ورضوا بتصريف قدرته يف جماري حكمته

    

وهذا غاية اجلهد واية الزهد واحلب، فيشكر هلم ذلك أحسن شكر ويدخر هلم عنده أفضل ذخر، وملا 
لو سألت اللّه عز وجلّ : خل الزنج البصرة فقتلوا األنفس وبوا األموال، اجتمع إىل سهل إخوانه فقالواد

للّه تعاىل عباد يف هذه البلدة، لو دعوا على الظاملني مل يصبح : يف هذا األمر، ولو دعوت، فسكت مث قال
ألم الحيبون ما ال حيب، مث :  قالومل؟: على وجه األرض ظامل إال مات يف ليلة، ولكن ال يفعلون، قيل

لو سألوه أن ال يقيم الساعة مل يقمها، : ذكر من إجابة اللّه تعاىل أشياء ال نستطيع ذكرها، حىت قال
وفقين ملا حتب : واعلم أن العبد إذا بلغ من اللّه تعاىل هذا املكانة حىت يعطيه كن اقتضته احلال أن يقول

هل ال أحسن التدبري وال أعرف املقادير وال علم يل بعواقب األمور، واعصمين مما تكره، فإين بشر جا
وأخاف أن يكون يف قويل تفاوت ويف إراديت اضطراب، وإذا أجابه تعاىل إىل ذلك، سكت فلم ينطق 

وسلم، ورضي بالتدبري فأطرق ألن الذي حيب اللّه تعاىل حيب أن تكون األمور على ماهي عليه، ألا عن 
عاين اخلري والشر ألنه توىل التدبري بنفسه كما استوى على العرش بوصفه، ومل جيعل على تدبري يظهر مب

العباد تدبري امللك إمنا جعل عليهم الصرب والرضا للملك، فمرجع العبد إىل الصمت واألدب يف نفوذ املراد 
و حممد رمحه كما كان، وترك العبد الفضول واالعتراض وحصل له مقام التوكل والرضا، ولذلك كان أب

ماهم عليه، فكيف تريد ما ال يريد وهو حمب : مامراد اللّه تعاىل من اخللق؟ يقول: اللّه تعاىل إذا قيل له
لصفاته اليت عنها تظهر املرادات، ومنها تبدو األحكام، وال بد مما يكون كما البد مما كان، وكن منطٍو 

 ألنّ له وهلم مثل كن أمثال وليس هلم وال له حتت كان ولوال كان مل يكن، فكان أحب إليهم من كن
مثل كان مثل، فهؤالء هم الذين ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني، وهم احملبون للّه من عباده 
: الزاهدون يف ملكوته لوداده، وكذلك صنعوا مثل هذا فيما استخلفهم فيه من األموال ملا مسعوه يقول

ه، فأخرجوا الكل ألجله، فكان هو خلفاً هلم بعد أن كانوا وكالء؛ فإذا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني في
حسبنا اللّه ونعم الوكيل يقول اللّه تعاىل هلم فانقلبوا بنعمة اللّه وفضل مل ميسسهم سوء، واتبعوا : قالوا

إلميان قول إنّ ا: رضوان اللّه رضي اللّه عنهم ورضوا عنه ألم عملوا مبا قالوا، فتحققوا باإلميان، وقيل
صدقتم ألم ال : إياك نعبد وإياك نستعني قال اللّه تعاىل: وعمل، وال ينوب القول عن العمل، وإذا قالوا

خيدمون وال يذلون لسواه، وال يعدون للنوائب إال إياه، وال يستعينون بغريه، ولذلك صاروا صديقني 
كذبت :  نعبد وإياك نستعني، فيقول اللّه تعاىلإياك: لتصديق الصادق هلم، كما بلغنا أنّ العبد ليقرأ قوله
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ولو كنت إياي تعبد مل ختف ومل ترج سواي، ولو كنت يب تستعني مل تسكن إىل مالك وأهلك، وكذلك 
بلغنا أنّ العبد ليقرأ السورة من القرآن فتصلي عليه حىت يفرغ منها، إذا عمل ا فهذا صديق، وأن العبد 

نه إىل أن خيتمها، إذا مل يعمل مبا يقول فهذا كذاب، فأين اإلميان؟ وال إميان ليقرأ السورة من القرآن فتلع
حسبنا : إال بعمل فليس هذا مؤمناً حقّاً، فاألولياء حققوا القول بالعمل، وشهدوا اإلميان باليقني، فإذا قالوا

وا عنه وتأهلوا إليه، ومل يكن اللّه ونعم الوكيل، واحلمد للّه، وال إله إال اللّه، واللّه أكرب توكلوا عليه ورض
كن فيكون، فتدبروا : صدقتم، فيكونون صديقني كما يقول للشيء: يف صدورهم غريه فيقول اللّه تعاىل

صدقتم، : ونعم الوكيل، قاموا مقام التوكل فصار هلم يف الصدق مقامات، يقول الصادق: فإذا قال
ودادي، وأنا وكيلكم رضيتم يب وأنا حسبكم، عبادي، أنتم خرييت من ذوي : فيكونون صديقني، فيقول

فهؤالء الذين انقلبوا بنعمة من اللّه وفضل مل ميسسهم سوء، واتبعوا رضوان اللّه فأعطاهم من اجلزاء أربعة 
النعمة والفضل والتوكّل عليه وصرف السوء واتباع الرضا برضاهم عنه رضي اللّه عنهم، فاحلبيب : معان

ل عذره، واحملبوب ال حياسب، واملبغض ال حيسب له، وقد قال بعض األدباء يف يعتذر له، والعدو ال يقب
  : معناه

 إحسانه ذنوب فكل  من لم يكن للوصال أهالً

  : وقال آخر يف وصف آخر

 القلوب ويأتي بالمعاذير من  في وجهه شافع يمحو إساءته

    : وأنشدت لبعض املريدين املتحققني

 ودك لي إليك شفاعة علتوج  أني جعلت منظري في مهجتي

 لكان قليالً ألف عام بساعة  إن وقتاً منك بالدهر كله ولو

فليتق اللّه تعاىل عبد مل يطلعه اللّه عز وجلّ على ماذكرناه، فيزهد فيه ويعلو مهه عنه مبشاهدة قدرة 
ده منها إال أماين عظيمة، ومعاينة آيات كثرية ظاهراً وباطناً، أن يدعى املعرفة أو يتوهم احملبة فما عن

وغرور وظنون وزور، واللّه تعاىل يعطي قوماً الظنون كما يعطي أولياءه اليقني، ويعطي قوماً املزورات 
لعلل القلوب كما يعطي أحباءه احملققات يف مقام حمبوب، بآيات بينات وشواهد من اليقني، بإثبات آيات 

شف الكون عن قلوم، ويف الكون ما فيه من يف القرآن وآيات الرسول، وال يظهرهم على كن حىت ينك
حجب قلوب : نفيس امللكوت وعظيم الرغبوت، مما ال يصلح ذكره، واعلم أنّ آفات النفوس وزينة امللك

العموم وحظوظ العقل وشهوات األرواح من رغبوت امللكوت، حجب قلوب اخلصوص ومسو القلب إىل 
ص الرمحوت والرغبوت اليت يطالع ا، حجب قلوب معاين الدرجات اليت يشاهدها، ووقوفها مع خصائ
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احملبوبني ألم إذا جاوزوا شهوات النفوس ورفعت حببهم عنه حجب العقول وقعوا يف شهوات األرواح، 
فال يواجهون بالوجه وال ينظرون إىل الوصف حىت جياوزوا أيضاً شهوات األرواح وينكشف عنهم أيضاً، 

وا الوسم، فإذا انكشفت املقامات وانقطعت الفضائل وحققت حجب األنوار فيخلفوا الرسم ويغري
املطالعات وسقطت املنازل والدرجات، اصطلم الطالب وغلب املطلوب وفىن الراغب وبقي املرغوب، 

أظهر هلم التعلق باالسم وهو آخر احلجب وأول القرب، يبتليهم به لينظر كيف يعملون يف الوسم، فعندها 
  : يبقى وجه ربك اآلية، وهناك صح له هذا املقام ويف معناهحقت كل من عليها فاٍن و

 بال كون ألنك كنته فصار  ظهرت لمن أفنيت بعد بقائه

    

فهذا مكان وجده مبوجوده وقيامه بقيوميته بعد أن كان واجداً بكونه وقائماً بقيامه، وقد كان أبو يزيد 
م صلوات اللّه وسالمة عليهم أمجعني، إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهي: يقول

فاطلب ما وراء ذلك، فإنّ عنده فوق ذلك أضعافاً مضاعفة، فإن سكنت إىل ذلك حجبك به، وهذا هو 
بالء مثلهم يف مثل حاهلم ألم األمثل فاألمثل باألنبياء، فإذا مل ينظر العبد إىل مجيع املطلوب ومل يقف 

وب، فآواه يف ظلة وعطف عليه حبنانه، ونظر إليه بعينه وواجهه على كون مرغوب أقامه حينئذ مقام حمب
بوجهه فتوجه إليه ومل ينِنت، وسارع إىل قربه ومل ين فلم يشهد يف وجهه وجهاً، وال رأى يف يده يداً، 

كوشفت : وقام بشهادته لقيوميته مشاهداً فهذا غاية الطالبني من العارفني، وقد قال بعض العارفني احملبني
عني حوراء، رأيتهن يتساعني يف اهلواء عليهن ثياب من فضة وذهب وجوهر يتخشخشن، وتنثين بأرب

مث كوشفت بعد ذلك بثمانني حوراء؛ فوقهن يف : معهن، فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعني يوماً، قال
أعوذ : فسجدت وغمضت عيين يف سجودي لئال أنظر، وقلت: انظر إليهن قال: احلسن واجلمال، وقيل

بك مما سواك، الحاجة يل ذا، فلم أزل أتضرع حىت صرفن عين، وللّه عز وجلّ مثل هذا العبد يف كل 
قرن وزمان ما يكثر عدده، متفرقني يف أرضه ومنتشرين يف بالده وخممولني خمتبني حتت ستره يف عباده، ال 

أقل مايوصفون به تستطيع العقول محل وصفهم لضعفها، وال يثبت يف القلوب حق نعتهم لوصفها 
اإلخالص يف احلركة والسكون، وهو أجلّ ماعندنا، واإلخالص عند املخلصني خراج اخللق من معاملة 
اخلالق، فإذا مل يدخلوا كيف خيرجون؟ وأول اخللق النفس، فإذا مل يتكدر القلب ا كيف يصفى منها؟ 

 مطالعة العرض والتشرف إىل حظ واإلخالص عند احملبني أن ال يعمل عمالً ألجل نفس، وال دخل عليه
طبع، بل للتعظيم، وال يشرك حمبوباً يف حب ذي اجلالل واإلكرام وال يعلق قلبه مبا يروق نظره من مجال 
ملا ماله من اية احلسن وغاية اجلمال، وال سبيل إىل هذا إال بعد معرفته، وال معرفة قبل معاينته إذ ليس 
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بنور اليقني، وال حق يقني بوجود هوى نفس، فإذا انكشف احلجاب اخلرب كاملعاينة، وال معاينة إال 
وهوى اهلوى طلعت عني اليقني، فأنوار الصفات من احلسن واجلمال والبهاء والكمال، يف عني اليقني عيناً 

بعد عني كنور فوق نور، إىل نور النور، واإلخالص عند املوحدين خروج اخللق من النظر إليهم يف 
لسكون واالستراحة م يف األحوال، ومن اإلخالص يف الصدق عند الصديقني سؤال األفعال وترك ا

كنت أكامت اللّه : بأي شيء بلغت هذه املرتلة؟ فقال: احلجبة يف قلوب الناس، كما قال بشر وقد سئل
ه ادع اللّ: معناه أسأله أن يكتم علي وخيفي أمري، وحدثت أنه رأى اخلضر عليه السالم فقال: تعاىل حايل

وسترها عليك، فقيل يف تأويل ذلك : زدين فقال: يسر اللّه تعاىل عليك طاعته، قال، قلت: تعاىل يل فقال
  .وسترها عليك أي يسترك حىت ال تعرف ا كما ذكرنا آنفاً: معنيان؛ منهم من قال

    

ضر، فسألت قلقين الشوق إىل اخل: أراد سترها عنك حىت ال تنظر أنت إليها، وقال بعضهم: وقال بعضهم
فرأيته، فما غلب على قليب وال : اللّه تعاىل مرة أن يريين إياه، ليعلمين شيئاً كان أهم األشياء علي، قال

يا أبا العباس، علمين شيئاً إذا قلته حجبت عن قلوب اخلليقة، فلم يكن يل فيها قدر، : مهين إال أن قلت له
هم أسبل علي كثيف سترك وحط علي سرادقات اللّ: قل: ومل يعرفين أحد بصالح وال ديانة، فقال

حجبك، واجعلين يف مكنون غيبك واحجبين يف قلوب خليقتك، قال مث غاب فلم أره ومل أشتق إليه بعد 
ذلك، قال فما تركت أن أقول هذه الكلمات يف كل يوم، فحدثت أنّ هذا كان يستذل وميتهن حىت كان 

األشياء يف الطريق لسقوطه عندهم، وكان الصبيان يولعون به، أهل الذمة يسخرون به يف الطريق، حيملونه 
وكانت راحته يف ذلك ووجود قلبه به واستقامة حاله عليه، وهذا طريق مجاعة من السلف وحال طبقة 

من صادقي اخللف، أخفوا أنفسهم وأسقطوا منازهلم فسموا عقالء اانني، وهذا من الزهد يف النفس 
تكبر : ه زهد جمانني األولياء وتواضع موقين الضعفاء؛ فالتكبر يكون بثالثة معانوحقيقة التواضع، إال أن

على الناس عجباً بالنفس، وتكبر يف قلوب الناس عزة من النفس، أي حيب أن يكرب يف قلوم فيكون ذلك 
آه من نفسه تكبراً منه، وتكبر يف القلب عن نظره إىل صالحه ودينه فيكرب ذلك عنده فيدل به، ولذلك ر

لقصور علم اليقني منه، وهذا أدق معاين التكرب وال يتخلص منه إال صحيحو التوحيد، صادقو اليقني 
خملصو الصاحلني، وأما التكبر الظاهر الذي هو التطاول والفخر والتظاهر، فذاك جلي وهو من أكثف 

، فطلبوا القلّة والذلّة للنفس حجب القلب وأقوى صفات النفس، فلذلك فزع العلماء من دقائقه ملا عرفوه
ليمتهنوها خبفايا التواضع، لينتفي عنهم دقائق الكرب لتخلص هلم األعمال، والتواضع عند املتواضعني هو 
حقيقة أن يكون العبد ذليالً صفة ال متذلالً متعمداً للذلّة، وأن يكون عند نفسه يف نفسه وحيداً حقرياً 

ال متواضعاً متكلفاً، وعالمة ذلك أن ال يغضب إذا عابه ونقصه عائب، معتقداً لصغره وحقارته يف نفسه، 
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وال يكره أن يذمه ويقذفه بالكبائر ذام، وبيان ذلك يف وجده أن ال جيد طعم الذل يف ذلة وال يشهد 
الضعة يف تواضعه، إذ قد صار ذلك له صفة،فمن ذلّ ووجد ذوق ذله فهو متعمل للتواضع، ومن تواضع 

ضعته فهذا متعذر؛ وهي عالمة بقية األنفة يف نفسه لنفسه، ومىت غضب أو كره ذمه من وشهد تواضعه و
غريه فهو يفرح ويرضى مبدحه، فإذا كانت فيه هذه العالمات فهو حمجوب عن مجيع ما ذكرناه من 

ع املقامات، ومىت ذل نفسه وتواضع عند نفسه فلم جيد لذله ذوقاً وال لضعته حساً فقد صار الذل والتواض
كونه، فهذا ال يكره الذم من اخللق لوجد النقص يف نفسه، وال حيب املدح منهم لفقد القدر واملرتلة من 

نفسه، فصارت الذلة والضعة صفته ال تفارقه، ال زمة له لزوم الزبالة للزبال والكساحة للكساح؛ مها 
فهذه والية عظيمة له من نفسه، صنعتان هلما كسائر الصنائع، ورمبا فخروا ما لعدم النظر إىل نقصهما، 

قد واله على نفسه وملكه عليها فقهرها بعزه، وهذا مقام حمبوب وبعده املكاشفات بسائر العيوب، أول 
ذلك دخول نور احلكمة يف القلب وينبوع احلكم من قلبه، كما روينا أنّ عيسى بن مرمي عليه الصالة 

ال تنبع احلكمة إال : حبق أقول لكم: يف التراب فقال: الوايابين إسرائيل، أين ينبت الزرع؟ ق: والسالم قال
يف قلب مثل التراب، ومن كان حاله مع اللّه تعاىل الذل طلبه واستحاله، كما يطلب املتكبر العز 

ويستحليه إذا وجده، فإن فارق ذلك الذل ساعة تغري قلبه لفراق حاله، كما أن املتعزز إن فارقه العز ساعة 
ه ألن ذلك عيش نفسه، وممن روينا عنه اختيار الذل وإسقاط املرتلة والقدر عند الناس تكدر عليه عيش

وحمو جاهه وموضعه من قلوم، وأظهر على نفسه ألوان معاين الذم أكثر من أن حيصى، وذكرهم يطول، 
  .وذاك أنّ حاهلم الصدق فتقتضيهم القيام حبكمها فال بد من قيامهم مبقتضى حاهلم

    

 األشياخ عن أيب احلسن الكريين أستاذ اجلنيد، أن رجالً دعاه ثالث مرات إىل طعامه مث يرده، حدثين بعض
قد رضيت نفسي على الذل : فرجع إليه بعد ذلك حىت أدخله املرتل يف املرة الرابعة، فسأله عن ذلك، فقال

لو : د غريه، وقالعشرين سنة حىت صارت مبرتلة الكلب يطرد فينطرد مث يدعى فريمي له عظم فيجيء وزا
نزلت يف حملة : رددتين مخسني مرة مث دعوتين بعد ذلك ألجبت، وحدثين شيخ آخر عن أستاذه قال

فعرفت فيها بالصالح، فتشتت قليب فدخلت محاماً يف جوف احمللة وعنيت على ثياب فاخر فسرقتها 
يب فلحقوين فرتعوا مرقعيت ولبستها، مث لبست مرقعيت فوقها، وخرجت وجعلت أمشي قليالً قليالً ليفطن 

واستخرجوا الثياب، وصفعوين وأوجعوين ضرباً، فصرت أعرف يف الناحية بلص احلمام فسكنت نفسي، 
: إن كان مث شيء للّه فقال له: وحدثت عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل يأكل، فمد يده إليه فقال

مكانه يأكله، فسأله عن امتناعه من اجللوس أعطين يف كفي، فأعطاه يف كفه فقعد يف : اجلس فكُلْ، فقال
إن حايل مع اللّه عز وجلّ الذل، فكرهت أن أفارق حايل، وكان هذا رمبا مديده إىل اهلراس : معه، فقال
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فيضع فيها هريسته والعرب تأنف أن يوضع الشيء يف أكفها لعزة نفوسها، حىت روينا عن بعض الصحابة 
وة فقال جعت ثالثاً مل أطعم شيئاً، فبلغين أن إنساناً يتصدق بزبيب، من املهاجرين؛ األول يف أول النب

إين رجل من العرب وال آخذ يف كفي فاجعله يل يف شيء، قال فجعله : هات كفك فقلت: فسألته فقال
يف كيل مث ناولنيه، فلما فرغته رددته إليه، فكانت فيه عزة نفس، ال جرم أن رسول اللّه صلى اهللا عليه 

نعم، وكان قدخاصم : على ما أنا عليه من كرب السن؟ قال: أنت رجل فيك جاهلية فقال:  لهوسلم قال
العقول املستيقظة وحركنا مبا بينا القلوب احلية، : رجالً فأرى عليه تعززاً، وإمنا نبهنا ببعض ما ذكرناه له

 باليسري، وقد كان ليحيا من حي عن بينة بذكر أوصاف الصادقني وطرقات املخلصني ليستدل على الكثري
ياأبا يزيد، أنا منذ : شاهد من شهود بسطام عظيم القدر فيهم ال يفارق جملس أيب يزيد فقال له يوماً

ثالثني سنة أصوم الدهر ال أفطر، وأقوم الليل ال أنام وال أجد يف قليب شيئاً من هذا العلم الذي تذكر، وأنا 
: مثائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة، قاللو صمت ثال: أصدق به وأحبه، فقال له أبو يزيد

: ال تقبل،قال: قل يل حىت أعلمه قال: نعم، قال: أفلهذا دواء؟ قال: ومل؟ ألنك حمجوب بنفسك، قال

اذهب الساعة إىل املزين واحلق رأسك وحليتك، وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق : فاذكره يل، قال
كل من صفعين صفعة أعطيته جوزة، وادخل : ، وامجع الصبيان حولك وقليف عنقك خمالة مملوءة جوزاً

سبحان اللّه تقول يل مثل : األسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك، فقال الرجل
هذا : ألنك عظمت نفسك فسبحتها قال: كيف؟ قال: قولك سبحان اللّه شرك قال: هذا؟ فقال أبو يزيد
قد قلت لك إنك ال : ال أطيقه فقال: ابتدئ ذا قبل كل شيء فقال:  على غريه قالال أفعله، ولكن دلين

: تقبل، فهذا ملا قال سبحان اللّه كان مشركاً عنده ألنه سبحه برسم النفس، وقد كان أبو يزيد يقول

  .سبحاين ما أعظم شأين وهو موحد ألنه وحد بأولية بدت

    

إىل نفسه، مث سقم بنظر الناس إليه لزمه سد نظره إىل نظرهم، ليس وهذا الذي ذكره دواء من اعتلّ بنظره 
هلا من دون اللّه كاشفة إال إن هذا من طب اانني، يصلح لضعفاء اليقني، ولو أدخل الطبيب األعلى ذرة 
من عني اليقني، أخرج ا من قلبه كل نظرة فاستراح من كل دواء، ولكن ليقضي اللّه أمراً كان مفعوالً 

هلك من هلك عن بينة بشواهد احلق، وحييا من حي عن بينة بشاهد احلق، ويتلوه شاهد منه فال تنكرنّ لي
من مجيع ما ذكرناه شيئاً، فتخسر أقل أنصبة املؤمنني من علم القدرة واليقني، ألن للمؤمنني أنصبة من هذا 

 واحلال، ومنها املعاملة، واملنازلة، العلم؛ منها املشاهدة ملا وصفناه، واإلدراك ملا رمزناه، ومنها الوجد
ومنها الذوق والشم، منه وآخرها التصديق والقبول، فأقل النصيب من علم املعرفة إن مل يشهد فال جيحد، 
وإن مل يعرف فليتعرف، ويكون معقله التسليم وليس وراء هذا مكان، وهذه املقامات اليت شرحناها وهي 
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 هذا املقام من احملبة، منوط بعضها ببعض، إن أعطي العبد حقيقة من مقامات اليقني؛ أوهلا التوبة إىل
أحدها أعطي من كل مقام حاله ومع كل حال مشاهدة، ولكل مشاهدة علم، إال من شهد باحلق، وهم 
يعلمون وكلها جمموعة يف حقيقة اإلميان، إن أعطي العبد حقيقة من إميان ويقني حىت يكون مؤمناً حقّاً، 

ه وال مستبدل به يف علم اللّه تعاىل، وكان إميانه منة وهبة ال عارية وال وديعة، فيسترد ويرتد غري مرتد عن
على إظهار لبس أو إدراج مكر، حمنة من اللّه تعاىل وخربة، ويكون مستبدالً ال بدالً، فإذا مل يكن كذلك 

ن تفاوتوا يف العلوم وتعالوا وكان بدالً من مستبدل به أعطي من مجيعها حاالً فحاالً، وشهادة شهادة، وإ
يف القرب وذاك هو كمال اإلميان، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف وصف كمال 

ال يستكمل العبد : اإلميان، ثالثة أحاديث من أصول هذه األحوال وأساس هذه األفعال منها؛ أنه قال
وحىت ال يعرف أحب إليه من أن يعرف، فهذان إميانه حىت يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرة الشيء، 

حاال الصادق الزاهد، ومها أول الطريق املؤدي إىل التحقيق وأس البنيان الرافع، إىل أنه أال خياف يف اللّه 
لومة الئم وال يرائي بشيء من عمله، وإذا عرض له أمران أحدمها للدنيا واآلخر لآلخرة، آثر أمر اآلخرة 

ذه أحوال احملب للّه تعاىل، املخلص مبعاملة اللّه عز وجلّ، الراغب فيما عند اللّه تبارك على أمر الدنيا، فه
ال يكمل إميان أحدكم حىت يكون فيه ثالث خصال؛ : وتعاىل، واحلديث الثالث قوله صلى اهللا عليه وسلم

تناول ماليس من إذا غضب مل خيرجه غضبه عن حق، وإذا رضي مل يدخله رضاه يف باطل، وإذا قدر مل ي
له، فهذه جتمع أحوال العدل والفضل واملراقبة والزهد، وهي أصول املقامات ويشبه هذا احلديث قوله 

ثالث من أوتيهن فقد أويت مثل ما أويت آل داود، العدل يف : صلى اهللا عليه وسلم، يف احلديث الرابع
السر والعالنية، وتفسري ما ذكرناه قبل، الرضا والغضب، والقصد يف الالغىن، والفقر وخشية اللّه تعاىل يف 

من أن هذه املقامات مرتبطة بعضها ببعض، وأنّ من أعطي حقيقة من أحدها أعطي مجيعها حاالً، إذ 
جيمع ذلك كله اإلميان باللّه تعاىل ليتوب العبد إىل من آمن به، وإىل ما آمن به من الوعد وما آمن به من 

ربنا اللّه، مث : إنَّ الذين قالوا: نه، وليستقيم توحيده، كما قال تعاىلالوعيد، ليحق إميانه ويصح يقي
إين : فآمن له لوط وقال:  وقال112:  هود"فَاستِقيم كَما أُِمرت ومن تاب معك":استقاموا، وقال تعاىل

من هواه لتصح مهاجر إىل ريب فذهب إليه ملا آمن به، وهو الرجوع وهي التوبة، مث يزهد فيما تاب منه 
، 96:  النحل"ما ِعندكُم ينفَد وما ِعند اللّه باق":توبته وختلص نيته، فيكون نصوحاً، كما قال تعاىل

وشروه بثمن خبس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين ملا : واآلخرة خري وأبقى، وقال: وقال
دوا فيه، مث يصرب عما زهد فيه ليحق زهده، كما أخرجوه من أيديهم وتركوه، وتابوا إىل أ بيهم، وزه

، مث يشكر على ما صرب 7:  املدثر"وِلربك فَاصِبر":وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب، وقال عزوجل: قال
، 53:  النحل"وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللّه"، 39: الكهف"الَ قُوةَ إالَّ باللّه":عنه ليكمل صربه، كما قال



ابو طالب املكي- قوت القلوب  531  

"كُملَيةَ اللِّه عوا ِنعماذْكُرمث يرجو من شكر له ليزيده من فضله فيعطيه فوق سؤله حبسن 231:  البقرة"و ،
    : ظنه به، كما قال تعاىل

ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها : ، وقد ذم من أيس من رمحته بقوله9: الزمر"ويرجو رحمةَ ربِه"
كفور، مث خياف فوت ما رجا وخياف من تقصريه يف الشكر ملا أوىل، لتحق غبطته برجائه منه، إنه ليؤس 

 "يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً": ويتم إشفاقه من تبديل اآلية وخياف نقصان املزيد كما قال سبحانه

ينا وقد عاب اللّه من فرح إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني فمن اللّه عل: ، وقال خمرباً عن أوليائه16:السجدة
ولئن أذقناه نعماء بعد : مبا أظهر له وفخر مبا أويت ومن عود البالء ونسي أنه كان مبتلي، يف قوله تعاىل

ته ليقولناء مسئات عين إنه لفرح فخور، مث يتوكل على من خافه فيسلم نفسه إليه : ضرذهب السي
، 23: املائدة"وعلَى اللّه فَتوكَّلوا إنْ كُنتم مؤِمنني": تعاىلويستسلم بني يديه، أن حيكم فيه ما أحب لقوله

نعم أجر العاملني الذين صربوا وعلى رم يتوكلون، مث يرضى مبن توكل عليه وعمن توكل له : وقوله
، ولقوله 119: املائدة"ِرِضي اللّه عنهم رضوا عنه": لعلمه حبكمته البالغة وتدبريه احلسن لقوله تعاىل

، مث حيب من رضي به و رضي عنه، 2٬7:  البقرة"وِمن الناس من يشِري نفْسه ابِتغاَء مرضاِت اللّه": تعاىل
إذ كان قد اختاره على ما سواه وإذ صار حسبه ملا رآه، فصارت هذه املقامات التسع كمقام واحد، 

 وتعاىل احلق اليقني النور املبني، الذي ال يأتيه الباطل من بعضها منوط ببعض، ودليلها كتاب اللّه تبارك
بني يديه من طريق اهلوى، وال من خلفه من خيل األعداء، فأشبهت دعائم اإلسالم اخلمس يف مقام 

العموم من طريق اإلسالم، إذ بعضها مرتبط ببعض كهذه يف مقام اخلصوص من طريق املقربني، مث يرجع 
 حال الرضا قوة فقوة، مث يتردد يف مقام احملبة رتبة رتبة، وليس فوق حال الرضا مقام بعد مقام احملبة إىل

يعرف، وال فوق مقام احملبة حال يوصف، ومها موجب املعرفة ومنتهاها املعروف وقرارها املألوف، وإن 
 الرضا مزيد أهل إىل ربك املنتهى، إىل ربك يومئذ املستقر، فليس للرضا اية إذ ليس للمحبوب غاية، وإنّ

اجلنة، يف اجلنة وليس للحب اية ألنه عن الوصف وال غاية للصفات وليس لطلب احملب حد ألنه عن 
القرب، وال غاية للقرب ألنه عن وصف قريب، وال حد لقرب فيترافع املؤمنون يف احلب مقامات على 

حسب تعاليمهم يف علو املشاهدات، جتلّي احلبيب مبعاين الصفات، ويتزايد الرضوان يف الرضا درجات 
  .ويتعاىل أهل عليني يف العلو غايات على قدر أنصبتهم من قوة اإلميان وصفاء اليقني

    

، فأعطاهم من معاين وصفه العلو، مث 139: آل عمران"وأَنتم األعلَونَ إنْ كُنتم مؤِمنني":قال اللّه تعاىل
 األبرار لفي علّيني، وما أدراك ما عليون، فعليون الاية له يف إنّ كتاب: وصف نصيبهم بوصفهم فقال

إنه اسم ال واحد له من جنسه، فهو علي يف علوهم يعلو : العلو إذ هو من أمساء املبالغة يف الوصف، وقيل
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م هذا م أبداً يف علو علوهم يف دار األبد، وهم أعلون ألن األعلى معهم، فهم يعلون به، وعليون يلعو 
وأنتم األعلون واللّه معكم، فالرضا األول الذي هو قبل احملبة مقام التوكّل، : كله ألنه معهم، كما قال

وحال احملب احملبوب حاله، والرضا الثاين الذي يكون بعد احملبة مقام املعرفة، وحال احملبوب التوكل حاله، 
، وهو مقام يف املعرفة اخلاصة وهي ختلّل أسرار واحملبة من أشرف املقامات ليس فوقها إال مقام اخللّة

الغيب، فيطلع على مشاهدة احملبوب باب يعطي حيطة بشيء من علمه مبشيئته على مشيئته اليت ال تنقلب، 
وعلمه القدمي الذي ال يتغري، ويف هذا املقام اإلشراف على حبار الغيوب وسرائر ما كان يف القدمي، 

 العبد حباله وإشهاده من احملبة مقامه، واإلشراف على مقامات العباد من وعواقب ما يؤت،ومنه مكاشفة
املآل واإلطالع عليهم يف تقلبهم يف األبد حاالً فحاالً، وقد ذكر أبو يزيد البسطامي وأبو حممد سهل أما 

املعاين، أقيما يف هذا املقام، ووصفا حاليهما منه، وقد كان لشقيق وابن أدهم البلخيني مطالعات يف هذه 
وقد سلك بايب الفيض يف هذا الطريق، فظهر على ما فيه مما يبهر من رأى انقالب األعيان وتبصرة بعظيم 
العيان، وهذا حمجوب عن أوهام القلوب بعقوهلا، ومستقر يف جب غاية القلوب بأرواحها، فإذا خرجت 

ب، وإذا خال العقل عن القلب فكان النفس من الروح فكان روحانيا خروج الليل من النهار تنفس املكرو
  : ربانيا انفرجت الكروب، كما قال العارف

 تبعد قرباتي ال  يا حياتي بحياتي

 وروح كرباتي ح  أخرج النفس من الرو

، واالستثناء واقع على 255:  البقرة"والَيِحيطُونَ ِبشيِء ِمن ِعلِْمِه إالَ ِبما شاَء": وقد قال أحسن القائلني
طاء احليطة بشيء من شهادة علمه، بنور ثاقب من وصفه وشعاع الئح من سبحته إذ شاء، وهذا معىن إع

من سر التوحيد ال يكشفه إال عني اليقني، وال نظهره حىت يظهر لنا منه عارف ما عليه قد أوقف، وما 
 القلب، وقد منه به قد كوشف، فحينئذ يقع العني على العني ويضيء الكوكب الدري يف جوهر مشكاة

كان للشيخ أيب احلسن بن سامل رمحه اللّه تعاىل من هذا الطريق، مشاهدات ومطالعات وسياحات يف 
الغيوب، وجريان يف اآلخريات، وانقلبت له األعيان وظهر له العيان، وطوى له املكان ورأى ألف ويلّ للّه 

 األثر ودرس اخلرب، مث اللّه تعاىل أعلم تعاىل، ومحل عن كل واحد علماً، مث انقطع الطريق بعد فقده وعفا
 ذا الطريق وأهله، هل ينشئ له أهالً وينهج له غامضات الطريق طريقاً أم يطويهم يف طي مبا هو صانع
طريقهم وخيفي طريقهم يف خفاء املوج الغامض يف غامضات العلم السابق؟ نقول يف ذلك كا قال إمام 

ه وجهه، بعد إذ ذكر يف خطبته قيام الساعة واسقرار أهل الدارين فيهما األئمة علي بن أيب طالب، كرم اللّ
مث اللّه أعلم مبا هو صانع بالدنيا بعد ذلك، فهذا من سر السر الذي أودعه صاحب األمر، وليس : قال
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فوق اخللة مقام إال درجة النبوة، وهو حمجوب عن القلوب كحجاب هذا املقام من اخللّة عن قلوب 
هذا ال فوت فيه ألنه درك منه، وال حزن عليه ألنه ال نصيب عنه، ولكن مقام اخللّة ال يكون إال العموم، ف

  .مقام حمبوب على كل حال

    

وما مسعت من أحد من أهل العلم الباطن واملعرفة الثاقبة رمساً من علم اخللّة وال من وصف حمبوبه شيئاً يف 
 األخبار وملعاً من اآلثار، أعلم أنه كالم حمبوب من مقام خلّة، كتاب اللّه تعاىل، وال إشاراته إال نكتاً يف

ولكنه مستودع يف كتاب اللّه تعاىل املكنون، وغامض من خطابه املصون، وخمبو يف سر آياته عن القلوب 
والعيون، وكاشف به الساجدين، وأظهر عليه أهل السر من العارفني، أال يسجدوا للّه الذي خيرج اخلبء 

، وقد 6: الفرقان"قُلْ أَنزلَه الَّذي يعلَم السر يف السمواِت واألرض": سموات واألرض، وقوله تعاىليف ال
إمنا أختذ خللّيت : كان احلسن رمحه اللّه يروي يف اخللّة أخبار، منها أن اللّه عز وجلّ أوحى إىل بعض أوليائه

ثر علّي شيئاً من خلقي، وإن حرق بالنار مل جيد حلرق من ال يفتر عن ذكري وال يكون له غريي وال يؤ
النار وجعاً، وإن قطع باملناشري مل جيد للمس احلديد أملاً، وقد روينا عن اخلليل احلبيب عليه السالم أنه 

 حتابوا يف اللّه وتصافوا وتباذلوا وختاللوا فيها، وليس من كرم اللّه تعاىل أن اختذ عبداً من عباده خليالً: قال

فنبه أن اخللّة من اللّه تعاىل كانت ألوليائه عن فرط كرمه وفضل آالئه، أحلقهم بكرامته وأهلهم بفضله هلا 
وعظمهم عن نصيب تعظيمه فيها، واللّه الواسع الكرمي ذو الفضل العظيم، إذا رفع عبداً جاوز به احلدود، 

:  يف مقام من هذا وقد سئل عنه فقالوإذا خفضه وضعه حتت احملدود، وقد تكلم اجلنيد رمحه اللّه تعاىل

هو غاية احلب وهو مقام عزيز يستغرق العقول وينسي النفوس، وهو من أعلى علم املعرفة باهللا تعاىل، 
: حبقي عليك وجباهي عندك ويقول: يف هذا املقام يعلم العبد أنّ اللّه عز وجلّ حيبه ويقول العبد: وقال

 على اللّه تبارك وتعاىل، واملستأنسون باللّه تعايل، وهم جلساء اللّه وهؤالء هم املدلون: حببك يل، قال
تعاىل، قد رفع احلشمة بينه وبينهم وزالت الوحشة بينهم وبينه، فهم يتكلمون بأشياء هي عند العامة كفر 

أما أهل : ماءباللّه ملا قد علموا أن اللّه تعاىل حيبهم، وأنّ هلم عند اللّه جاهاً ومرتلة، مث قال عن بعض العل
األنس باللّه تعاىل فليس إىل معرفتهم سبل، هذا من كالم اجلنيد وحنو معناه حدثين به اخلاقاين املقري، 

  : ولوال أنا روينا عنه ما ذكرناه ال ما كنا نشرح حال هؤالء إشفاقاً على األلباب كما قال الى

  أجلك عن كتاب في كتاب  وأن أشرح ثناءك غير أني

ن شيخنا أبو بكر بن اجلالء رمحه اللّه كتب إىل شيخنا أيب احلسن بن سامل رمحه اللّه تعاىل، يسأله وقد كا
أين صاحب هذه املسائل؟ : رمى بالكتاب وقال: عن مسائل من معاين السرائر يف كتاب، فحدثين من رآه
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اد، وقد حدثين ابن حيضر إن أر: أنا ال أجيب عن هذا يف كتاب، قولوا له: هو غائب مبكة فقال: فقيل
اجلالء دا ألن مقام اخللّة هو الذي أخفيناه وعظمناه، ال يعطاه العبد إالّ يف مقام مع مقام، فاملقام األول 

هو املعرفة اخلاصية بظهور تعرف كشفاً عن وصف الباطن، مث يدخل عليه احملبة املخصوصة وهو مقام 
وهو اإلشراف على سرائر غيوب من شرفات العرش حمبوب، مث يرفع من هذا املقام إىل مقام اخللة 

وسرادقات القدس وغري ذلك، واألصل فيما ذكرناه أنه سبحانه يعطي مقامات املعرفة يف مقام عارف، 
وال يعطي فيه مقام حمبوب، وقد يعطي مقامات من احملبة يف مقام حمب وال يعطي شهادته خلّة لغري خليل 

ف إىل مقام حمبة حمبوب أعطي مقاماً من اخللّة الذي وصفناه، وهذا من عارف، فإذا مجع مقام معرفة تعر
أعز ما أظهر يف الكون ملظهر مكنون، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه خطب الناس قبل 

إن اللّه تعاىل قد اختذ صاحبكم خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً، فرفع صلى اهللا عليه : موته بثالث فقال
سلم يف مقام حمبوب إىل درجة خليل كما نقل من مقام حمب إىل حال حمبوب،كما زيد باحملبة يف مقام و

إنّ اللّه عز وجلّ اختذ موسى صفياً واختذين حبيباً، فأول : حمبوب الصفوة، وقال أيضاً يف املقام األول
وب فوق احملبة، مث ارتفع فعال بعد العطاء هو الصفاء من اهلوى مث احملبة بعد الصفاء، مث الزيادة بوصف حمب

القوة واالستواء إىل العلي األعلى، فدنا ملا عال فتدلّى حىت دنا فكان قاب قوسني أو أدىن وكانت البلد من 
  : ورائه والوجه مواجها لوجهه

  فظن خيراً وال تسأل عن الخبر  ما كان مما لست أذكره وكان

    

عنه حىت يبدي العامل ذكره، فهذا منها فال يبدي إال بقدر معلوم إذ من العلوم علم ال ينبغي أن يسأل 
مبقدار ما أبدى املبدئ، ويعيد منه بقدر ما أعاد املعيد، وكان لديه خليالً كما كان عنده قريباً، فصارت 
ة اخللّة مقاماً يف حمبوب وهو اية املزيد، كما كان مقام حمبوب وزيادة على مقام حمب كما رفعه إىل احملب

بعد الصفوة من كدر اهلوى، وكذلك أنت أيها السامع الشاهد، جيعل لك بعد الصفاء نصيباً من نصيب 
وشهادة على شهادة، ووجداً من وجد وفقداً للنفس من فقد، فال يذهب كثري النبوة منه صغري العطية لك 

النبيني والصديقني، والصديقون ألنه تعاىل رفع الطائعني له ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم مقاماً إىل مقام 
باقون إىل نزول الروح عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم، وهم األبدال عددهم يف كل الدنيا ثالمثائة، 
وما شاء اللّه منهم الشهداء والصاحلون، فهم ثالث طبقات وكلهم مقربون سابقون، إميان صديق منهم 

ان كل الصاحلني، وإميان كل صاحل مبقدار إميان ألف مؤمن من كإميان مجيع الشهداء، وإميان شهيد كإمي
عموم املسلمني، وليس يف اخللّة شريك لغري اخلليل على خليله، وألا حال مفردة لفرده موحدة لواحد، 
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ولو كان يصلح هلا نظري ويوزر ا وزير كان أحق األمة بذلك الصديق، فقد أعطاه تعاىل ثالثاً مل يعطها 
إنّ اللّه عز وجلّ أعطاك مثل إميان، كل من آمن : إنا روينا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: اغريه منه

يب من أميت، وأعطاين مثل إميان كل من آمن يب من ولد آدم، واحلديث الثاين أنّ للّه تعاىل ثالمثائة خلق، 
يا رسول اللّه، هل يفّ منها :  تعاىل عنهمن لقيه خبلق منها مع التوحيد دخل اجلنة، فقال أبو بكر رضي اللّه

كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إىل اللّه عز وجلّ السخاء، واحلديث الثالث هو : خلق واحد؟ فقال
املستفيض، رأيت ميزاناً ديلّ من السماء فوضعت يف كفة فرجحت م، ووضع أبو بكر يف كفة، وجيء 

صديق وبني الرسول إال درجة النبوة والقطب اليوم الذي بأميت فوضعت يف كفة، فرجح م وليس بني ال
هو إمام ألثايف الثالثة، واألوتاد السبعة، واألبدال األربعني والسبعني إىل ثالمثائة، كلهم يف ميزانه، وإميان 

لثالثة مجيعهم كإميانه، إمنا هو بدل من أيب بكر رضي اللّه تعاىل عنه واألثايف الثالثة بعده، إمنا هم أبدال ا
اخللفاء بعده والسبعة هم أبدال السبعة إىل العشرة، مث األبدال الثالمثائة وثالثة عشر، إمنا هم أبدال البدريني 
من األنصار واملهاجرين أهل الرمحة والرضوان، فمع هذا الفضل العظيم أليب بكر الصديق رضي اللّه تعاىل 

يل يف مقام اخللّة، كما صلح أن يشرك يف مقام عنه مل يصلح أن يشرك احلبيب الرسول املقرب اخلل
األخوة، وهو املقام الذي شرك فيه عليا كرم اللّه وجهه، فقال علي مين مبرتلة هارون من موسى، فهذا 

لو كنت متخذاً من الناس خليالً الختذت أبا بكر خليالً، ولكن : مقام أخوة، كذلك يف التفرد مبقام اخللّة
ه تبارك وتعاىل يعين نفسه صلوات اللّه عليه، ألنه واحد لواحد، مفرد لفرد، فاعتربوا يا صاحبكم خليل اللّ

أويل األلباب بتدبر فهم اخلطاب، فمن أعطي من الصفاء نصيباً أعطي من احلب نصيباً، وكان له من 
ات ومكان املعرفة بقوة حمبته، ومن املعرفة بقدر معرفته، فأما املعرفة األصلية اليت هي أصل املقام

املشاهدات، فهي عندهم واحدة، ألن املعروف ا واحد واملتعرف عنها واحد، إال أن هلا أعلى وأول، 
فخصوص املؤمنني يف أعالها وهي مقامات املقربني، وعمومهم يف أوهلا وهي مقامات األبرار، وهم 

و األخالق املرجوة منها أصحاب اليمني، ولكل منهم وجهة من الصفات املخوفة عنها كانوا خائفني، أ
كانوا راجني، أو األفعال واألمالك عندها كانوا صابرين شاكرين، أو معاين أوصاف ذات منها كانوا 

، 148:  البقرة"وِلكٍُل ِوجهةٌ هو مولّيها فَاسِتبقُوا الْخيراِت":حمبني متوكّلني، قال اللّه سبحانه وتعاىل
  .ويقال من أحب شيئاً حشر معه

    

من مات على مرتبة من املراتب بعث عليها يوم :املرء مع من أحب وله ما احتسب، ويف اخلرب: ويف اخلرب
مخيس يف دليل : القيامة، فأمامجل مقامات احملبني فمذكورة يف الكتاب العزيز، من احلبيب اثين عشر مقاماً

إنَ ": فأما السبع املصرحة فقوله عز وجلّاخلطاب وتدبر األلباب، وسبعة يف صريح الكالم بظاهر األفهام، 
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رينطَهاملت ِحبيو اِبنيوالت حب222: البقرة"اللّه ي ،"اِبرينالص ِحباللّه ياللّه "، 146:  آل عمران"وو
اِكرينالش ِحب144: آل عمران"ي ،"قنيتالْم ِحبي 76:  آل عمران"واللّه ،"ِحباللّه يِسنني وحالْم " 

 وأما اخلمسة املتدبرة فهم املوحدون 159:  آل عمران" واللِّه يِحب الْمتوكّلني"، 134: آل عمران
ال حيب الفاسقني : ال حيب الظاملني واملستقيمون، لقوله: ال حيب الكافرين والعادلون، لقوله: لقوله

ال حيب اخلائنني وهؤالء طبقات احملبوبني : ، لقولهال حيب املستكربين واملوفون: واملتواضعون، لقوله
تعريضاً وتصرحياً، وشرح هذه األوصاف هي مقامات اليقني، ويف كل مقام من هذه أحوال يكثر عددها، 

كل حال منها طريق إىل اللّه عز وجلّ، يف كل طريق طائفة من احملبني، حمبتهم على قدر معرفتهم 
ف إليهم، وعن حنو تعريف املعروف هلم، وذلك معىن من معارفهم، فهم ومعرفتهم على زنة تعرف املعرو

على زنة يقينهم، ويقينهم على حسب صفاء إميام، وإميام على حنو عناية اللّه م وتفضله عليهم وإيثاره 
هلم، ومن وراء ذلك سر القدر املختزن املستأثر، وليس فوق احملبة مقام مشهور، وال دون التوبة حال 

إنَّ الشرك ":مذكور،فأول املقامات التوبة، خيرج ا من الظلم والظلم حال من الشرك، قال اللّه تعاىل
ظيمع وقال اللّه تعاىل13:  لقمان"لَظُلْم ،:" مهو ناَألم ملَه ِبظُلٍْم أُولِئك ُمَاوا إميلِْبسي لَموا ونآم الَّذين

ينونَ يف الددتهوهذا فصل اخلطاب ألضدادهم، فأي الفريقني أحق باألمن؟ الذين آمنوا 82:  األنعام"ام ،
ومن لَم يتب فَأولِئك هم ":ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هم أحق باألمن غداً يف املقام األمني وقال تعاىل

احملبة، وآخر احملبة أول املعرفة وهي ، فآخر الظلم أول التوبة وآخر التوبة أول 11: احلجرات"الظَّاِلمونَ
معرفة متعرف، وهي اخلاصية مزيد احملبة األوىل وآخر نصيب العبد من املعرفة وأول التوحيد، وهو توحيد 

الشاهدين وال آخر له، وأوسط املقامات الزهد وأول الزهد آخر اهلوى، وآخر الزهد أول العلم وآخر 
ب وهذا حب حمبوب، والظامل المقام له والجاه، ومن ال جاه العلم أول اخلوف وآخر اخلوف، أول احل

له فال شفاعة ومن ال شفاعة فال شهادة، ومن الشهادة فال يقني، فلو أعطي مثقاالًِ من اإلميان مل يتجه 
أخرجوا من النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان، مث :ألنه صلى اهللا عليه وسلم قال يف وصف الداخلني

السخاء من اليقني، وال يدخل يف النار موقن، وقال سبحانه وتعاىل يف تقصيل : رب اآلخرقال يف اخل
، مث قال يف البيان الثاين من 124:  البقرة"الَ ينالُ عهدي الظَّاِلمني":ماوصلنا مما عنه شهدناه

، وقال يف البيان 87:  مرمي"داًالََيمِلكُونَ الشفَاعةَ إالَّ مِن اتخذَ ِعند الرحمِن عه":اخلطاب
، وقال 86:  الزخرف"والَيِملْك الَّذين يدعونَ ِمن دوِنِه الشفَاعةَ إالَّ من شِهد باحلَق وهم يعلَمونَ":الثالث

سمواِت وكَذِلك نِري إبراهيم ملَكُوت الََّ": يف وجد اليقني بعد شهادة العني يف الرواية بعد املكاشفة
املْوِقنني كُونَ ِمنَِض وِلياَألرإين وجدت، وكما أن اليقني بعد املشاهدة : ، مث قال بنبأ يقني75:  االنعام"و

الصرب نصف اإلميان، : كذلك الوجد بعد اليقني، واليقني هو حقيقة اإلميان وكماله، كما جاء يف األثر
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  .والشكر نصف اإلميان واليقني اإلميان كله

    

: الوالية، وقيل: الشفاعة ويقال: اجلاه وقيل: ال ينال عهدي الظاملني، قيل: قد روينا يف تفسري قوله تعاىلو

اإلمامة، ال يكون الظامل إماماً للمتقني ألن من تبعه أمة من املؤمنني فهو إمام للمتقني، والظامل متهدد بالنار 
جوب عنه؟ فكيف يكون شهيداً؟ أمل تسمع إىل متوعد بسوء املنقلب، مشفوع فيه فكيف يكون شفيعاً حم

وسيَعلَم الذين ظَلَموا أي منقَلِب ":وال حتسنب اللّه غافالً عما يعمل الظاملون وإىل قوله تعاىل: قول الشاهد
، 29:  املائدة"اِلمني فَتكُونَ ِمن أَصحاِب الناِر وِذلك جزاؤا الظَّ":، مع قوله تعاىل227:  الشعراء"ينقلبونَ

ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون، فصغري التوبة لصغري الظلم عن صغائر املظامل، : مث أمجل ذلك بقوله
وكبري التوبة لكبري الظلم عن كبائر املظامل، والظلم ظلمة اليوم يف القلب، وظلمة غداً يف القيامة، فالتوبة 

دخل يف منازل العهد، وبرعاية العهد يعمل يف اإلصالح، واللّه خترج العبد من الظلم، وخبروجه من الظلم ي
ال يضيع أجر املصلحني،كما ال يصلح عمل املفسدين، فإذا كان مصلحاً بالتوبة ما أفسد باهلوى استعمل 

ويؤِت ":بالصاحلات ألنه قد صلح،َ فإذا عمل بالصاحلات أدخل يف الصاحلني ألنه قد فضل، قال اللّه تعاىل
 "وعِملُوا الصِلحاِت لَندِخلَنهم يف الصاِلحني": ، وقال يف البيان األول3:  هود"ذي فَضٍل فَضلَهكُلَّ 

، فمن صلح له توالّه ومن تواله علمه وحباه وكاشفه من نفسه وعافاه وأحبه، فكان هو 9: العنكبوت
ن اهلوى، وأعاله مشاهدة عني اليقني حسبه وكفاه وجعله حتت كنفه وآواه، فيكون ظاهر حاله العصمة م

من املوىل، ومن اكتسب من املظامل ظلم، ومن ظلم والّه مثله ومن والّه مثله توىل عنه، ومن توىل عنه 
أفسد ومن أفسد قطع ما أمر اللّه به أن يوصل، ومن قطع بعد فانقطع ومن انقطع فبعد لعن وطرد ومن 

 ،حتت اهلوى املعمي املصم مل يسمع من السميع، طرد عمي وصم ومن عمي مل يشهد البصري ومن صم
فكيف يتدبر اخلطاب وقلبه مقفل ومهه على هواه مقبل؟ والفتاح العليم عنه معرض؟ فهذا من توصيل 

 ومن 129:  األنعام"نولِّي بعض الظَّاِلمني بعضاً ِبما كَانوا يكِْسبونَ": القول مبطلع املقول من قوله تعاىل
 اآلية، فبينوا وللتائب حال من أول احملبة، 22: حممد" إنْ تولَّيتم أََنْ تفِْسدوا يف اَألرِض": ه تعاىلقول

وللتواب مقام من حقيقة احلب، وللناس يف التوبة مقامات حسب كوم يف اهلوى طبقات، وهم يف احلب 
سن وجهه هذا يف القلوب عن حماسن درجات حنو مشاهدم حملاسن الصفات، فتجلّى لكل وجه مبعىن، ح

اإلميان، ويف اآلخرة على معاين حماسن الوجوه يف العيان، فتحكم عليهم املشيئة منه هلم مبا يوجدهم به منه 
على معاين ما أوجدهم منه به اليوم، فسبحان من هذه قدرته عن إرادته وسع كل شيء رمحة وعلماً، 

بتلى به من اهلوى، ويثبت له من احملبة بقدر ما صح له من التوبة، ويلزم كل عبد من ااهدة على قدر ما ا
ويسقط عنه من ااهدة بقوة ما يكشف له من املشاهدة، فيحمل اإلشهاد عنه آالم اجلهاد، فيكون العبد 
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يف البالء حمموالً، ويكون يقينه بالشهادة واليقني موصوالً، وهذا من سوابغ العوايف ومتام من النعماء، 
  .الء الذين أنعم اللّه عليهم من النبيني والصديقني والشهداء وهم الذين جاء اخلرب فيهموهؤ

    

إنّ هللا عباداً ضنائن من خلقه، يغذوهم برمحته وجيعلهم يف ظل عافيته، يضن م عن القتل والبالء وحيييهم 
لليل املظلم وهم منها يف عافية، يف عافية، ويدخلهم اجلنة يف عافية أولئك الذين متر عليهم الفنت كقطع ا

فاألفضل بعد هذا لكلّ عبد معرفته بعلم حاله، ووقوفه على حده ولزوم الصدق يف مقامه، وترك التكلّف 
و الدعوي يف مجيع سكونه وحركته،فإنه هذا أبلغ فيما يريد، وأوصل يف طلب ما يرجو، فإنّ علم العلماء 

ل عن علومهم كما ال يسألون عن علمه، وهذا طريق رأس ماله ال يغين عنه من علمه بنفسه شيئاً ال يسأ
الصدق، وزاده الصرب وقوته التقوى، فمن عدم الصدق مل يربح، ومن مل يتزود الصرب انقطع، ومن مل 

يقتت التقوى هلك، فذرة من صدق أنفع من مثقال عمل، وذرة من صرب خري من مثقال من عمل، وذرة 
، فإنّ الظن ال يغين من احلق شيئاً، ويعطي اللّه تعاىل العبد بأداء الفرائض من تقوى أنفع من مثقال إميان

واجتناب احملارم مقاماً من مقامات اليقني، يرفع به إىل عليني، ورمبا أعطاه ما مثل ثواب األبدال بعد أن 
منهم أحداً أبداً، يريد بالفعل والترك وجه اللّه تعاىل وحده، وإن مل يسلك به طريق األبدال قط ومل يعرف 

ومن نقله مواله باليقني الذي به تواله مل خيف عليه التنقيل، ألن النقل يضطره إىل التنقل يف األحوال، 
واملشاهدة حتكم علىه باألفعال، ورمبا بلغ اللّه تعاىل العبد حبسن الظن به، وقوة األمل والطمع فيه مجيع 

يه مقام الصِديقني خبلق من أخالقه إذا خلقه به، وربما ما ذكرناه، بعد أن يكون حسن اليقني، وقد يعط
بلغه منازل الشهداء بشيء واحد يتركه له، أو شيء يؤثره به ألنه غفور شكور، وأضر شيء على العبد 

قلة معرفته به، فلرمبا كان العبد على تسع كبائر فيترك العاشرة لوجه اللّه تعاىل، فتكون تلك اخلصلة ذرة 
أجبل، فينظر اللّه تعاىل إليه بوجهه لوجهه الذي تركه له نظرة، فتمحو تلك النظرة اجلبال إىل جنب تسعة 

التسعة فتصرب هباًء منثوراً، ورمبا حسن اللّه تعاىل وصفاً واحداً من العبد يصفه به فيحبط عنه مائة وصف 
رجاه بعد إذ عرفه، فإن قبيح يصفه الناس به، فتدبروا، فال ييأس عبد من فضل مواله وال يقطعن من حبله 

السيد كرمي رحيم، وال ينقطعن عبد عن بابه وأن يقطع خبالفه وال يبعدن عن فنائه وإن بعد بأوصافه، وال 
يستوحش من التقرب إليه مبا حيب بعد ما توحش، تفحش لديه مبا يكره، فهكذا حيب اللّه تعاىل من عباده 

يعرفوا فيفعلوا بعد املعرفة، فإنّ املعروف مفرط الكرم واسع فتبينوا، وحنو هذا حيب اللّه تعاىل منهم أن 
الرمحة فاضل الفضل، فإن أعطي املعرفة مل مينع شيئاً وال يضر ما منع وإن منع املعرفة مل يعط شيئاً ومل ينفع 

منه ما أعطي، وقد تلتبس احملاب فتدخل حمبة النعم يف حمبة املنعم، وتدخل حمبة النفس على حمبة خالق، 
ويشتبه ذلك عند عموم احملبني ممن مل يكشف له عني اليقني، فيكون العبد حمبا للنعم، وهو يظن بومهه أنه 
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حمب للمنعم، ويكون حمباً لنفسه وحيسب أنه حمب ملواله، وعالمة ذلك سكونه إىل األشياء وفرحه 
شف له حاله قبل موته، ورمبا ستر باملوجودات، ووجود راحته ولذته يف هواه، فرمبا اختار اللّه تعاىل أن يك

عليه حاله ومل يفضحه حىت يلقاه، فيثيبه ثواب مثله وجزاءه، وليس يظهر فرقان هذا إال يف قلب موقن 
مراد بنورثاقب، وعلم نافذ ويقني صاف من عني التوحيد وشاهد القيومية ألنه من باب مشاهدة الصفات 

يا أَيها ":رقان الذي وعده اللّه تعاىل املتقني من املؤمنني فقالالغيبية ومشاهدة األفعال امللكوتية، وهو الف
نوراً أتفرقون به بني الشبهات وهو : ، قيل29:  األنفال"الَّذين آمنوا إنْ تتقُوا اللّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناً

 "ِق اللّه يجعلْ لَه مخرجاًومن يت":املخرج الذي ضمنه اللّه تعاىل ألهل التقوى، واملنهج يف قوله تعاىل

من كل أمر ضاق على الناس به فتفصيل معاين التوحيد من شواهد الناظرين أضيق : ، قيل2:الطالق
الضيق، وشهادة اجلمع يف التفرقة والبقاء يف الفناء أخفى، وشرح غريب عن األمساع ينكر أكثره أكثر من 

زناه، فيكشف له به ما غطيناه، إال أنه استوىل على القلب مسعه، غري أنّ من له نصيب منه يشهد ما رم
أحد وجهني، فاخلصوص أحبوه من طريق مشاهدة الصفات، فحب هؤالء بقلب ووجد ال يتغري أبداً، 
وهم مثبتون فيه إىل لقاء احلبيب، وهؤالء عبدوه على التعظيم واحملبة واإلجالل والكربياء، ويف هؤالء 

    املقربون واحملبوبون 

واخلائفون والعاملون واملتوكلون والراضون، وهو املقام األعلى وهم األعلون عنده يف املنتهى، والعموم 
أحبوه من طريق مواجيد األفعال، وهي النعم واإلحسان واأليادي واألفضال، وعما أظهر من العوايف ومما 

مرافقه وألجل ما يف يده من أخرب عنه مبا أسروهم الذين خدموه شهوة وعادة وحاجة، أحبوه ملنافعة و
ملكه، وحب هؤالء يتغري النقالب األحكام، وهؤالء مل يتحققوا باإلخالص وال الزهد، وقد بقي عليهم 

من نفوسهم هوى، حجبهم ذلك عن خمالصته وبعدهم عن مضافاته، وهذه هي أوصافهم عائدة هلم 
حتول فيحولون، وختتلف عليهم باملكاره وعليهم، فحب هؤالء حول قلب ألن األفعال اليت أحبوه ألجلها 

واملرائر فيختلفون، ويف هؤالء املريدون والعاملون والراجون والطامعون والتائبون وأصحاب اليمني من 
  .هؤالء

كل حمبة كانت عن عوض إذا زال العوض زالت احملبة فمنهم من عرف حاله يف : وقد قال بعض العارفني
صري شهادته واستغفر منها وأناب، ومنهم من ليس عليه ذلك لنقصان مقامه، فاعترف بنقصان حمبته وتق

مزيده وضعف يقينه، فكانت حمبته عن صفات متصلة بذات، وخياف على مثل هذا االنقالب عندكشف 
الغطاء، ألنه يف اغترار وفتنة والتباس وحمنة، ويف طريق مكر وهلكة إال أن تداركه رمحة من ربه، فيوقف 

 ويرده إىل حاله من مكانه، فيتوب من حمبته ويستغفر من شهادته، فحينئذ يرمحه اللّه يف حده يف مقامه
تعاىل فيدخله يف أهل العفو، ويستر عليه يف اآلخرة كما ستر عليه يف الدنيا، فلقيه حتت الستر يف الدارين، 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  540  

 وغرور، إال أنّ وهذه بعض خماوف الصادقني من احملبني ألا حمبة إظهار ال ظهور، فصاحبها يف تقلّب
منهم من أحبه ألجل أفعاله إال أن يشهدها منه فرياه فيها، فهو يتبصر : أهل حمبة األفعال ينقسمون قسمني

له ويتعمل يف ااهدة وجيتهد يف تنقية حملبه لبقاء حاله، فهذا أعالمها وهذه حمبة عموم أهل اآلخرة الذين 
م من تتغري عليه األفعال وخترجه من االعتياد، ويتابع عليه ال يشهدون سواها، واليطلبون إال إياها، ومنه

البالء وينقصه من العوايف يف املال والنفس، فيخرج صفته ويظهر من تسخطه وتربمه به، فهذا قد افتضح 
بدعوى احملبة وقد كشفه بعد ستره، فلم يزن يف احملبني حبة، وهذه حمبة أهل الدنيا الذين هم هلا يكدحون 

فالعوام : الناس يف حمبة اللّه خاص وعام: بون وقد سئل اجلنيد رمحه اللّه تعاىل عن احملبة فقالوإياها يطل
نالوا ذلك مبعرفتهم يف دوام إحسانه وكثرة نعمه، فلم يتمالكوا أن أرضوه إال أم تقل حمبتهم وتكثر على 

لعلم واحلكمة والتفرد بامللك، فلما قدر النعم واإلحسان، فأما اخلاصة فنالوا احملبة بعظيم القدر والقدرة وا
عرفوا صفاته الكاملة وأمساءه احلسىن، مل ميتنعوا أن أحبوه إذا استحق عندهم احملبة بذلك ألنه أهل هلا، ولو 
زال عنه مجيع النعم، ومن الناس من يكون حمباً هلواه أو لعدو اللّه إبليس، وهو يدعي لعظيم جهله وطول 

  .غرته احملبة للّه تعاىل

    

قد ال يكون حبيباً كما : وقلت له: لكل أحد يادوست قال: عوتب أبو حممد يف قوله: قال بعض علمائنا
إما أن يكون مؤمناً أو منافقاً، فإن كان مؤمناً فهو حبيب اللّه عز وجلّ، :تقول فقال يف أذين سرا ال خيلو

حظ النفس على آجل ما وعدت به وإن كان منافقاً فهو حبيب إبليس، ومن حمبة اهلوى إيثار عاجل 
 وجلّ، وهي مطبوعة على حمبة اهلوى، وكراهة احلق أمارة بالسوء فيما تسر ويقدم حمبتها على حمبة اللّه عز

وعسى أَنْ تكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم وعسى أنَ ": كذابة فيما تظهر من اخلري، قال اللّه سبحانه تعاىل
، فقرن حمبتها بالشر وقرن كراهتها باخلري، والعرب تسمي 216:  البقرة" وهو شر لَكُمتِحبوا شْىئاً

ويل لكل مهرة ملزة، أي : النفس كذبة أي اليت يكثر منها الكذب، يصفوا باملبالغة فيه على معىن قوله
أمارة بالسوء أي :  فقالالذي يكثر مهز الناس وملزهم، وكذلك وصفها اللّه تعاىل باملبالغة باألمر بالسوء

فعالة، اليت يكثر منها األمر يتكرر مرة بعد مرة، من وصفها الفعل ومن حمبة العدو طاعته وموافقته ألن 
فيها كراهة اللّه تعاىل وخمالفته وهو جمبول على ضد ما حيب اللّه تعاىل، واللّه تعاىل حيب ضد ما جعله عليه 

الء منه به لنا، واعلم أنّ قليل ما أعطاك اللّه عز وجلّ من اإلميان به وذلك ابتالء من اللّه تعاىل له، وابت
وصحة التوحيد له، ويسري ما قسم اللّه تعاىل لك من اإلخالص والصدق وحسن املعاملة، خري لك وأنفع 

من كثري ما أظهر لك وعرفك، وإمنا لك مما رأيته ما طلبته ونلته بيدك، وما ملكته وسلطت عليه من 
ك، فأما ما مل تطلبه ومل تنله فهو لغريك، ألنك قد قد ترى السماء وال تناهلا، فهي أرض ملن منازلت
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سخرت له، وترى ما جعل لغريك فال ينفعك وال يغين عنك، وهو نافع مغن ملن سلط عليه فلكه، ومن 
 ألف خاطر ال الناس من يتوهم أنّ اإلظهار هبة له، وأنّ ما رآه وعرفه ملكه وحازه وحتقق به، واعلم أنّ

جييء منها حال، وألف حال يكون منها مقام، واملقام إمنا هو ما ثبت ودام فمثل اخلواطر يف ممرها 
سحابة صيف عن قليل تقشع، ومثل األحوال يف حيلولتها كمثل :كالسحاب يف سريها، وقيل يف املثل

اهلبة من اللّه تعاىل ما وقر يف األزمنة يف أحواهلا، يف كل سنة أربعة مشتاً ومصيف ومربع وخريف، وإمنا 
القلوب من املشاهدات، وما حققته األعمال من املنازالت، فيورث ذلك علماً خاصياً أو خلقاً مرضاً أو 
حاالً سنياً أو وصفاً زكياً من أخالق الصاحلني، وسيما املتقني وعلوم العارفني ومالحظات املقربني، وال 

ه مشاهدته منه، إن كان من علوم القدرة والتوحيد أو منازلة ملن كان له يصلح الكالم ذا العلم إالّ ملن ل
من مواريث األعمال، وعن تنقيل األحوال وعن زهد يف الدنيا، وسعي يف طلب األخرى، إن كان من 

علم الوعظ والندب إىل الفضل، فذل كله بعد التوبة ومع حالك االستقامة، وعن كمال علم السنة 
فة بعلم األصول والسنن من آثار الرسول، وإال كان متكلّفاً، ويف الدعوى داخالً إال واجلماعة، بعد معر

أن حيكي شيئاً مسعه فيكون به لقائله حماكياً، ويضف حاله إىل صاحبه فيكون عنه راوياً، فأما التحلي وهو 
وكذلك التمين، وهو اللبس الظاهر والتصنع املفتعل باإلشارة الفارعة، فهو من حلية الدنيا وزينة اهلوى، 

ما يظنه العقل أو تومهته النفس وقدره الوهم، أو من وسوسة العدو اخلناس لعنه اللّه تعايل، فليس هذا كله 
من اإلميان وال من علم اليقني يف شيء، بل هو من مهزات الشياطني وخطرام وقرب حمضرهم، ألن هذا 

من تطبب ومل يعلم الطب : لى اهللا عليه وسلمداء القلوب من أدواء الذنوب، وقد قال رسول اللّه ص
فقتل، هو ضامن، فاملتكلم للناس بقتلهم يكون قاتالً، واإلظهار الذي يقع به اإلغترار أكثر من أن حيصى، 

والظهور الذي حيق به احلقيقة أعز من أن يرى، واللّه تعاىل يظهر من خزائن ملكه ما شاء على األلسنه 
رض، فيها من التدبري واحلكمة كما يف ملك األرض، وعلوم هذه اخلزائن واجلوارح فهي من خزائن األ

هي العلوم الظاهرة وهي حجج اّهللا تعاىل يف أرضه على عباده، ويظهر من خزائن ملكوته ماحيب، وهي 
القلوب والبصائر والكنوز والذخائر، فهذه كخزائن امللكوت وهي من خزائن السماء وفيها من القدر 

يف السموات وعلوم هذه اخلزائن من علم اليقني، وهو العلم الباطن النافع خيص به من حيب، واآليات كما 
    وهم أولياؤه املقربون إنّ احلكم إال للّه، وال يشرك يف حكمه أحداً خيتص برمحته من يشاء، وال 

  .يقني التسعةحول والقوة إال باهللا العلي العظيم، وهذا آخر شرح مقام احملبة وهو آخر شرح مقامات ال

الثالث والثالثون الفصل   

  ذكر دعائم اإلسالم الخمس
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  التي بني عليها 

  أول ذكر فرض شهادة التوحيد للمؤمنين 

    

ووصف فضائلها وهي شهادة املقربني وشهادة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفضلها للموقنني، قال اللّه 
، 19: حممد"اعلَم أَنه الَ ِإلَه إالَّ اللّه واستغِفر ِلذَنِبكفَ"تعاىل وصدقت أنبياؤه لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

، ففرض التوحيد 14: هود"فَاعلَموا أنما أُنِزلَ ِبِعلِْم اللِّه وأنْ ال إله إالَّ هو": وقال لعباده يأمرهم مبثل ذلك
ه، موجود ال شك فيه وحاضر ال يغيب، هو اعتقاد القلب أنّ اللّه تعاىل واحد ال من عدد، وأول ال ثاين ل

وعامل ال جيهل قادر ال يعجز، حي ال ميوت قيوم ال يغفل، حليم ال يسفه مسيع بصري، ملك ال يزول ملكه 
قدمي بغري وقت، آخر بغري حد كائن مل يزل وال تزال الكينونة صفته مل حيدثها لنفسه، دائم أبد األبد ال 

ري حمدثها لنفسه، ال بداية لكونه وال أولية لقدمه وال غاية ألبديته، آخر يف اية لدوامه، والدميومة وصفه غ
أوليته أول يف آخريته، وإنّ أمساءه وصفاته وأنواره غري خملوقة له وال منفصلة عنه، وإنه إمام كل شيء، 

ووراء كل شيء، وفوق كل شيء ومع كل شيء، وأقرب إىل كل شيء من نفس الشيء، وإنه مع ذلك 
ل لألشياء، وإن األشياء ليست حمالً له، وإنه على العرش استوى كيف شاء بال تكييف وال تشبيه، غري حم

وإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وبكل شيء حميط، اجلو وجه والفضاء من ورائه، واهلواء وجه 
رضني واملكان من ورائه، واحلول وجه والبعد من ورائه، وهذه كلها حجب خملوقات من وراء األ

والسموات متصالت باألجرام اللطاف ومنفصالت عن األجسام الكثاف، وهي أماكن ملا شاء داخلة يف 
ربنا لك احلمد ملء السموات : قوله ومن كل شيء خلقنا زوجني داخلة يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

، متوحد وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد، واللّه جلّ وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه
بأوصافه ال ميتزج وال يزدوج إىل شيء، بائن من مجيع خلقه ال حيل األجسام وال حتله األعراض، ليس يف 
ذاته سواه وال يف سواه من ذاته شيء، ليس يف اخلق إال اخللق وال يف الذات إال اخلالق، فتبارك اللّه أحسن 

ومشيئة وأنوار، كلها غري خملوقة وال حمدثة، اخلالقني، وإنه تعاىل ذو أمساء وصفات وقدرة وعظمة وكالم 
بل مل يزل قائماً موجوداً جبميع أمسائه وصفاته وكالمه وأنواره وإرادته، وإنه ذو امللك وامللكوت والعزة 

واجلربوت، له اخللق واألمر والسلطان والقهر، حيكم بأمره يف خلقه وملكه ما شاء كيف شاء، ال معقب 
ون مشيئته، إن شاء شيئاً كان وال يكون إال ما شاء، ال حول لعبد عن معصيته حلكمه وال مشيئة لعبد د

إال برمحته، وال قوة لعبد على طاعته إال مبحبته، وهو واحد يف مجيع ذلك، ال شريك له وال معني يف شيء 
علينا، وال من ذلك، وال يلزمه إثبات الوعيد بل املشيئة إليه يف العفو، وال جيب عليه يف األحكام ما أجرى 
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خيترب باألفعال وال يشار باملقال، حكيم عادل حبكمة وعدل، مها صفتاه ال يشبه حكمته حبكمة خلقه، وال 
يقاس عدله بعدل عباده، وال يلزمه من األحكام ما ألزمهم، وال يعود عليه من األمساء املذمومة كما يعود 

هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه خلقه، عليهم، قد جاوز العقول وفات األفهام واألوهام والعقول، 
نصفه مبا ثبتت به الرواية وصحت عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وأنه ليس كمثله شيء يف كل 
شيء بإثبات األمساء والصفات، ونفي التمثيل واألدوات، وأنه سبحانه وتعاىل مل يزل موجوداً بصفاته، 

تزل كذلك، وال يزال بال اية وال غاية وال تكييف وال تشبيه كلها مل تزل له، وإنّ صفاته قائمة به مل 
وال تثنية، بل بتوحيد هو متوحد به وتفريد هو منفرد به، ال جيري عليه القياس وال ميثل بالناس، وال ينعت 

جبنس وال يلمس حبس وال جبنس من شيء، وال يزدوج إىل شيء، وإنّ ما سوى أمسائه وصفاته وأنواره 
مللك وامللكوت حمدث كله ومظهر، كان بعد إن مل يكن ومل يكن قدمياً وال أول بل كان وكالمه من ا

بأوقات حمدثة وأزمان مؤقتة، واللّه تعاىل هو األزيل الذي مل يزل، األبدي الذي مل حيل، القيوم بقيومية هي 
نونة هي حقيقته، أحد صفته، الدميوم بدميومية هي نعته، أول بال أول وال عن أول، آخر ال إىل آخر بكي

صمد مل يلد ومبعناه مل يولد، ومعىن ذلك مل يتولد هو من شيء ومل يتولد منه شيء، ومثل ذلك مل خيلق 
  .من ذاته شيء، كما مل ختلق ذاته من شيء، سبحانه وتعاىل عما يقول امللحدون من ذلك علواً كبرياً

  ذكر فرض شهادة الرسول

  صلى اهللا عليه وسلم 

    

وِإذْ أَخذَ اللّه ميثَاق النبيني لَما آتيتكُم ِمن ِكتاٍب وِحكْمٍة ثُم جاَءكُم رسولٌ ": لّه تعاىل الكبري املتعالقال ال
هنرصنلَتِبِه و ِمننؤلَت كُمعا مِلم قدصوجل81ّ:  آلعمران"م أَ": ، وقال عز ولَ فَقَدسِطِع الري نماللّه طَاع" 

 ففرض شهادة الرسول صلى اهللا عليه 10: الفتح"إنَّ الَّذين يبايعونك إنما يباِيعونَ اللّه":  وقال80:النساء
وسلم أن تشهد أنّ حممداً رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، خامت األنبياء ال نيب بعده، وكتابه خامت الكتب 

كل كتاب، ومصدق ملا سلف من الكتب قبله، وأن شريعته ناسخة ال كتاب بعده، وهو مهيمن على 
للشرائع، قاضية عليها إال ما أقره كتابه ووافقه، وكتابه شاهد على الكتب وحاكم عليها، وأنه هو الذي 

بشر به عيسى عليه السالم أمته، وهو الذي أخرب به موسى عليه السالم أمته، وهو املذكور يف التوراة 
ر كتب اللّه عز وجلّ املرتلة، وهو الذي أخذ اللّه ميثاق النبيني أن يؤمنوا به وينصروه لو واإلجنيل وسائ

أدركوه، فأقروا بذلك وشهد اللّه تعاىل على شهادم، وهو الذي أخذت األنبياء شهادة األمم على اإلميان 
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ركاه لزمهما الدخول يف به وأمرم بتصديقه وأخربم بظهوره، وأنّ موسى وعيسى عليهما السالم لو أد
شريعته، وأنّ بقية بين إسرائيل من اليهود والنصارى كفرة باللّه حلجودهم رسالته، وأن إميام بكتابه 
مفترض عليهم مأمور به يف كتبهم وعلى ألسنة رسلهم، وأنّ طاعته وحمبته فريضة واجبة على الكافة 

ة على األمة إجياباً أوجبه اللّه تعاىل له، وفرضاً افترضه كطاعة اللّه تعاىل، واتباع أمره واجتناب يه مفترض
  .على خلقه متصل بفرائضه

  ذكر فضائل شهادة الرسول

  صلى اهللا عليه وسلم 

    

وقال ، 31: آل عمران"قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوين يحِببكُم اللّه ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم": قال اللّه تعاىل
اليؤمن عبد حىت أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أمجعني، وقال : الرسول صلى اهللا عليه وسلم

مث مل يؤمنا : لو أدركين موسى وعيسى ما وسعهما إال اتباعي، وروينا يف لفظ آخر: صلى اهللا عليه وسلم
للّه تعاىل مائيت سنة، يف كلها يتمرد يب ألكبهما اللّه يف النار، وحدثونا يف اإلسرائيليات أنّ رجالً عصى ا

وجيترئ على اللّه، فلما مات أخذ بنو إسرائيل برجله وألقوه على مزبلة، فأوحى اللّه تعاىل إىل موسى عليه 
السالم أن غسله كفنه وصل عليه يف مجيع بين إسرائيل، ففعل ما أمر به فعجب بنو إسرائيل من ذلك، 

قد علمت، ولكن اللّه : ئيل أعىت على اللّه وال أكثر معاٍص منه، فقالوأخربوه أنه مل يكن يف بين إسرا
يا رب، قد علمت، ما : فاسأل لنا ربك، فسأل موسى عليه السالم ربه فقال: تعاىل أمرين بذلك، قالوا

نظر إىل قالوا، فأوحى اللّه تعاىل إليه أن صدقوا أنه عصاين مائيت سنة إالّ أنه يوماً من األيام فتح التوراة ف
اسم حبييب حممد مكتوباً، فقبله ووضعه على عينه، فشكرت له ذلك، فغفرت له ذنوب مائيت سنة، 

كنت مؤاخياً أليب هلب، مصافياً له، فلما مات وأخرب : وحدثنا يف معناه عن العباس بن عبد املطلب قال
: ليه حوالً أن يريين إياه يف املنام، قالاللّه تعاىل عنه مبا أخرب، حزنت عليه وأمهين أمره، فسألت اللّه تعاىل ع

صرت إىل النار يف العذاب، ال خيفف عين وال يروح إال ليلة : فرأيته يلتهب ناراً فسألته عن حاله فقال
ولد يف تلك الليلة حممد : اإلثنني يف كل الليايل واأليام فإنه يرفع عين العذاب، قلت وكيف ذلك؟ قال

 أميمة فبشرتين بوالدة آمنة إياه، ففرحت مبولده، فأعتقت وليدة يل فرحاً صلى اهللا عليه وسلم، فجاءتين
مين به، فأثابين اللّه تعاىل بذلك أن رفع عين العذاب يف كل ليلة إثنني لذلك، وقال اللّه تعاىل يف حتقيق 

 " أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةٌويؤِثرونَ على": ، مث قال تعاىل9: احلشر"يِحبونَ من هاجر إلَيِهم": احملبة
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، فمن حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إيثار سننه على الرأي واملعقول، ونصرته باملال والنفس 9:احلشر
أَداء الفرائض واجتناب احملارم والتخلق : والقول، وعالمة حمبته اتباعه ظاهراً وباطناً، فمن اتباع ظاهره

بشمائله وآدابه، واالقتفاء آلثاره والتجسس عن أخباره، والزهد يف الدنيا واإلعراض عن بأخالقه والتأدب 
أبنائها وجمانبة أهل الغفلة واهلوى، والترك للتكاثر والتفاخر من الدنيا واإلقبال على أعمال اآلخرة، 

 تفضيلهم على والتقرب من أهلها واحلب للفقراء، والتحبب إليهم، وتقريبهم وكثرة جمالستهم، واعتقاد
أبناء الدنيا، مث احلب يف اللّه للبعيد املبغض، وهم العلماء والعباد والزهاد، والبغض يف اللّه للقريب احملب، 

وهم الظلمة املبتدعة والفسقة املعلنة، ومن اتباع حاله يف الباطن مقامات اليقني، ومشاهدات علوم اإلميان، 
ليم والتوكل والشوق واحملبة، وإفراغ القلب للّه وإفراداً هلم مثل اخلوف والرضا والشكر واحلياء، والتس

باللّه، ووجود الطمأنينة بذكر اللّه، فهذه معامالت اخلصوص وبعض معاين باطن الرسول، وهو من أتباعه 
للّه قُلْ ِإنْ كُنتم تِحبونَ ا": ظاهراً وباطناً، فمن حتقق بذلك فله من اآلية نصيب موفور أعين قوله تعاىل

اللّه كُمِببحوين يِبععالمة احملبة، إتباع الرسول، وعالمة إتباع : وقد كان سهل يقول31: آل عمران"فَات
ومن يِطِع اللّه والرسولَ فَأُولئك ": الرسول صلى اهللا عليه وسلم الزهد يف الدنيا، وقال أيضاً يف تفسري قوله

ع اللّه معأَن الَّذين عمِهميطع اللّه يف فرائضه، والرسول يف الدخول يف سننه، فإذا : ، قال69: النساء"لَي
اجتنب العبد البدع، وختلق بأخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقد اتبعه وقد أحب اللّه تعاىل، وكان 

  .معه صلى اهللا عليه وسلم غداً موافقاً يف مرتلته

  لموقنينذكر فضائل شهادة التوحيد ووصف توحيد ا

    

، وقال 18: آل عمران"شهِِد اللّه أَنه الَ ِإله ِإالَّ هو و الْمالئكَةُ وأُولُو الِْعلِْم قَاِئماً ِبالِْقسِط": قال اللّه تعاىل
اىل هو ، فشهادة املوقن بيقينه أنّ اللّه تع33:  املعارج"والَّذين هم ِبشهاداِتِهم قَاِئمونَ": سبحانه وتعاىل

األول يف كل شيء، وأقرب من كل شيء، وهو املعطي املانع اهلادي املضل، ال معطي وال مانع وال ضار 
وال نافع إال اللّه، كما ال إله إال اللّه، وقرب اللّه منه ونظره إليه وقدرته عليه وحيطته به، فيسبق نظره 

لو قلبه من كل شيء، ويرجع إليه يف كل ومهه إىل اللّه عز وجلّ قبل كل شيء، ويذكره يف كل شيء وخي
شيء، ويتأله إليه دون كل شيء، ويعلم أنّ اللّه عز وجلّ أقرب إىل القلب من وريده، وأقرب إىل الروح 

من حياته، وأقرب إىل البصر من نظره، وأقرب إىل اللسان من ريقه، بقرب هو وصفه ال بتقريب وال 
كله، وأنه رفيع الدرجات من الثرى وهو رفيع الدرجات من بتقرب، وأنه تعاىل على العرش يف ذلك 

العرش، وأنّ قربه من الثرى ومن كل شيء، كقربه من العرش، وأنّ العرش غري مالمس له حبس وال مفكر 
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فيه بوجس، وال ناظر إليه بعني وال حميط به بدرك، ألنه تعاىل حمتجب بقدرته عن مجيع بريته، وال نصيب 
ب موقن عامل به، واجد مبا أوجده منه من أنّ اللّه تعاىل عليه، وأنّ العرش مطمئن للعرض منه إال كنصي

به، وأنّ اللّه تعاىل حميط بعرشه فوق كل شيء وفوق، حتت كل شيء، فهو فوق الفوق وفوق التحت، 
وال يوصف بتحت فيكون له فوق، ألنه هو العلي األعلى أين كان ال خيلو من علمه وقدرته مكان، وال 

د مبكان وال يفقد من مكان وال يوجد مبكان، فالتحت لألسفل والفوق لألعلى، وهو سبحانه فوق كل حي
فوق وفوق كل حتت يف السمو، وهو فوق مالئكة الثرى، وهو فوق مالئكة العرش واألماكن للممكنات 

رتلة خردلة يف ومكانه، مشيئته ووجوده قدرته والعرش والثرى وما بينهما وحد للخلق األسفل واألعلى، مب
قبضته، وهو أعلى من ذلك، وحميط جبميع ذلك حبيطة هي صفته وسعة هي قدرته، وعلو هو عظمته مبا ال 

يدركه العقل وال يكيفه الوهم، وال اية لعلوه وال فوق لسموه وال بعد يف دنوه، وال حس يف وجوده 
يخافُونَ ربهم ِمن ": للّه تعاىل للكلوال مس يف شهوده، وال إدراك حلضوره وال حيطة حليطته، وقد قال ا

ِقِهملَى":  وقال سبحانه50: النحل"فَواَألع كبر مِح اسبوجل1ّ: األعلى"س ِبكُلِّ ": ، وقال عز هأَالَ إن
، وإنّ اللّه تعاىل ال حيجبه شيء عن شيء، وال يبعد عليه شيء، قريب من كل 54: فصلت"شيِء محيطٌ
فه، وهو القدرة والدرك، واألشياء مبعدة بأوصافها، وهو البعد واحلجب، فالبعد واألبعاد حكم شيء بوص

مشيئته، واحلدود واألقطار حجب بريته، واملسافة والتلقاء مكانة لسواه، والنواحي واجلهات موضع 
هلواء حمل للمحدثات، والنهار والليل مسكن للمصرفات، والبعد والفضاء مكان للمخلوقني والتوسعة وا

  .للعاملني، واألحكام واألقدار واقعة على خلقه

    

وهو سبحانه وتعاىل قد جاوز املقدار واألحكام، وفات العقول واألوهام وسبق األقدار، واحتجب بعزه 
عن األفكار، ال يصوره الفكر وال ميلكه الوهم، حجب عن العقول تشج ذاته ومل حتكم العقول بدرك 

يء فيعرف بالتمثيل، وال له جنس فيقاس على التجنيس، وهو اللّه يف السموات صفاته، إذ يس كمثله ش
ويف األرض، مث استوى على العرش، وهو معكم أينما كنتم، غري متصل باخللق وال مفارق، وغري مماس 
لكون وال متباعد، بل متفرد بنفسه متحد بوصفه ال يزدوج إىل شيء وال يقترن به شيء، هو أقرب من 

قرب هو وصفه، هو حميط بكل شيء حبيطة هي نعته، وهو مع كل شيء وفوق كل شيء، كل شيء ب
وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء، بعلو ودنو هو قربه، فهو وراء احلول الذي هو وراء محلة العرش، 

وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح، وهو مع ذلك فوق كل شيء وحميط بكل شيء، وليس 
 هو تعاىل يف كل هذا مكاناً لشيء، وال مكاناً له شيء، وليس كمثله يف كل هذا حييط به شيء وليس

شيء، ال شريك له يف ملكه وال معني له يف خلقه، وال نظري له من عباده، وال شبيه له يف احتاده وهو أول 
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 قربه، وظاهر يف آخريته بأولية هي صفته، وآخر يف أوليته بآخريتة هي نعته، وباطن يف ظهوره بباطنية هي
يف باطنيته بظهور هو علوه، مل يزل كذلك أزالً، وال يزال كذلك أبداً، ال يتوجه عليه التضاد وال جتري 
عليه احلوادث واآلباد، وال ينتقص وال يزاد، هو على عرشه باختياره لنفسه، فالعرش حد خلقه األعلى 

غري حمتاج إليه، كما كان الرمحن على وهو غري حمدود بعرشه تعاىل، والعرش حمتاج إىل مكان والرب 
العرش استوى، الرمحن امسه واالستواء نعته، متصل بذاته، والعرش خلقه منفصل عن صفاته، ليس مبضطر 

إىل مكان يسعه، وال حامل حيمله وال حيطة جتمعه، وال خلق يوجده، هو حامل للعرش وللحملة خبفي 
د ما أحب ملن حيب من التجلي مبعايل أمسائه وصفاته لطفه، وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه، وموج

خبفي لطفه ولطيف قربه، الختصاص رمحته، وهو أظهر الكون من وراء احلول، هو ممكن للعرش ببسطه 
يف توسعة احلول، وهو حميط بالعرش واحلول بالقدرة والطول، ال يسعه غري مشيئته وال يظهر إال يف أنوار 

 البسطة، فإذا قبض أخفى ما أبدى، وإذا بسط أعاد ما أخفى، وكذلك جعله صفته، وال يوجد إال يف سعة
يف كل رسم كون، وفعله بكل اسم مكان مما جل فظهر، ومما دق فاستتر، ال يسعه غري مشيئته بقربه، وال 

ة يعرف إال بشهوده، وال يرى إال بنوره، هذا ألوليائه اليوم بالغيب يف القلوب، وهلم ذلك غداً يف املشاهد
باَألبصار، وال يعرف إال بشيئته إن شاء وسعه أدىن شيء، وإن شاء مل يسعه كل شيء، إن أراد عرفه كل 

شيء وإن مل يرد مل يعرفه كل شيء، إن أحب وجد عند أي شيء، وإن مل حيب مل يوجد بشيء، وقد 
وساً يف صورة وال جاوز احلدود واملعيار وسبق القبل واألقدار، ذو صفات ال حتصى وال تتناهى، ليس حمب

موقوفاً بصفة، وال حمكوماً عليه حبكم وال موجوداً بلمم، ال يتجلى بوصف مرتني، وال يظهر يف صورة 
إلثنني، وال يرد منه مبعىن واحد كلمتان، بل لكل جتل منه صورة، ولكل عبد عند ظهوره له صفة، وعن 

 ألوصافه وال نفاد لكلمه، وال انقطاع كل نظرة كالم وبكل كلمٍة إفهام، وال اية لتجليه وال غاية
ألفهامه وال تكييف ملعانيه هذه، إذ ليس يف التوحيد كيف، وال للقدرة ماهية، وال يشبهه ذه األوصاف 

خلق، إذ ليس للذات كفؤ، إذا احتجب عن العيان واألبصار رفع ذاته عن القلوب واألفكار، فلم خييله 
م، فيكون مربوباً وهو رب، وال ينظر إليه بفكر فيكون مقهوراً وهو عقل ومل يصوره فكر، لئال ميلكه الوه

قاهر، ال يعقل بعقل ألنه عاقل العقل، وال يدرك حبيطة وهو حميط بكل حيطة، حىت يتجلى آخراً 
  .بإحسانه، كما جتلى أوالً حبنانه، فيشهد حبضوره وينظر بنوره وليس هذا لسواه وال يعرف ذا إال إياه

    

ألوليائه اليوم بأنوار اليقني يف القلوب، وهو هلم منه غداً مبعاينة األبصار يف دار احلبيب أبد األبد وهذا منه 
يف اجلنان، يتجلّى هلم بعظائم القدرة ولطائف احلنان، ويكلمهم مبا ال غاية له من لذيذ املعاين، يتجلّى 

لكمال جيمع هلم بأول معىن من معانيه بصفات اجلالل ويظهر مبعاين احلسن واجلمال، ويبدو بلبس البهاء وا
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مبا يوجدهم به من النعيم والسرور والفضل واحلبور، بكل نظرة أو كلمة أو قرب أو لطف أو عطف أو 
حنان أو إحسان مجيع ما فرقه من نعيم اجلنان، وينظر إذا أحب إىل ما حيب اختياراً ال جم األشياء عليه 

ياراً ال تعترض املنظورات يف نظره اضطراراً يعرض يف نظره لكربياء يف نظره اخباراً، ويعرض عما شاء اخت
عزه، وينظر يف أعراضه بلطائف عطفه، امللك يف قبضته واخلزائن يف كلمته والكون يف مشيئته وامللكوت 
كله بيده، واجلربوت والعظمة سبحات صفاته وجود األشياء ال يضطره إىل النظر إليها إن أراد اإلعراض 

نه مقتدر قهار وعدمها ال يضطره إىل أن يراها لسبق علمه ا، ألا معلوم علمه ذي األخبار، عنها أل
وألنه هو اجلبار إذ املوجود واملعدوم يضطر غريه إىل النظر لضعفه عن االمتناع، والعدم يضطر سواه إىل 

ه، وألن املعدوم كاحملجوب الفقد لعجزه عن االختراع، وهو تعاىل مباين لسواه بعزه، غري مماثل لغريه بقهر
وهو تعاىل يرى احملجوب، من الذرة من حتت الثرى من وراء السموات واألرضني، وال حيجنب نفاذ نظره 
إليها وال مينعن قربه منها، وال حيجزن قدرته عليها وال جياوز دون حيطته ا، إذ احلجب واقعة على اخللق 

 منكشفة للخالق وهو أيضاً يشهد املآل واألواخر إىل اية غريمتصلة باخلالق، وبواطن األشياء وغوامضها
اياا يف أبد أبدها، كما يشهد ذلك اليوم أعين من غد وبعد غد، وما وراءه إىل يوم القيامة وما فيها، 
وهذا كله عدم مل خيلقه بعد، ألن علمه بذلك شهادة له ألنه ليس بينه وبني علمه حجاب، فهو يشهد 

إىل آخره من حيث علمه بعلم هو وصفه، ومشاهدة هي نعته، وألن كالمه بذلك خيرب الكون من أوله 
بأنه قد كان دليالً على شهوده املآب، ألنه شهد ما علم كما علم ما به تتكلم، فلم يتفاوت كالمه وعلمه 

 يف ومل خيتلف علمه وشهادته، ومع ذلك كله فال موجود يف األولية وال املشاهدة سواه، وال شريك له
القدم وال يقدم شاهد إال إياه، قوته كنه قدرته وقدرته دوام بقائه، ونظره سعة علمه وعلمه مدى نظره، 

يدرك األشياء كلها على اختالف أوصافها بصفة من صفاته، مث يدرك جبميع أوصافه ما أدركه ذه 
 وبعد، وال يوصف الصفة، فصح بذلك أنه نظر وعلم وتكلم، ال يدخل الترتيب يف صفاته أعين بقبل

بوقت وحد وال يشبه بالتعقيب بقوته وأحكامه أعين بثم ومل، وإذا وحىت، ولزم على ذلك أنه يعلم بنظره 
وينظر بعلمه، فصارت األوائل واألواخر لديه كشيء واحد، وكانت صفاته كلها آحاداً كامالت تامات، 

 إذ مل يكن هلا حمدثات ألا قدمية بقدمه غري حمدودة للمحدودات وال مؤقتة مرتبة للمرتبات املؤقتات،
وكائنة موجودة بكونه ووجوده، إذ الترتيب يف النعوت من وصف اخللق واألدوات لكوا حمدثة 

مظهرات حبدود وترتيب وأوقات، واللّه تعاىل ليس كمثله شيء يف كل الصفات، فصفاته قدمية بقدمه 
 مظهرات حبدود وترتيب، وأوقات بترتيب فال موجود وكائنة موجودة بكائنته ووجوده، واألفعال حمدثة

يف األولية وال املشاهدة سواه وال شريك له يف القدم، وال قيوم له يف األبد واألزل سواه قبل وجود 
الوقت، واحلدثان ليست صفاته ذوات جهات فيتوجه إىل جهته فيدرك بصفة دون صفة، وال ذاته ذو 
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ره الترتيب للمخلوقات، وال يدبر األمور بأفكار فيشغله شأن عن ذات فيقبل على مكان دون مكان فيضط
شأن، وال يدخل عليه االعتراض فيتغري عما كان، وال خيلق بآلة فيستعني بسواه، وال يعجزه قدرة فيحتاج 
إىل مباشرة يديه، خيلق بيده إذا شاء وعن كلمته إن شاء، وبإرادته مىت شاء ومبعاين صفاته كيف شاء، ال 

 التكوين إىل الكالم وكالمه إليه كيف شاء، كان خزائنه يف كلمته وقدرته يف مشيئته، إذا تكلم يضطره
أظهر وإن شاء قدر، ومىت أحب ظهر وبأي قدرة شاء استتر، هو عزيز يف قربه وقريب يف علوه حجب 

خفى الذات بالصفات، وحجب الصفات بالفعال، كشف العلم باإلرادة وأظهر اإلرادة باحلركات، وأ
الصنع بالصنعة وأظهر الصنعة باألدوات، هو باطن يف غيبه وظاهر حبكمه وقدرته، غيب يف حكمته، 

    وحكمته شهادة ظاهرة مبحكوماته، وهي جماري قدرته، وصنع سر يف صنعته وهي 

  .عالنية مشيئته، ليس كمثله شيء يف كل صفة وال كقوله يف ماهية

ه تعاىل عنه، كلمة جمملة بالغة يف وصف التوحيد أنه قال يف وقد روينا عن أيب بكر الصديق رضي اللّ
احلمد للّه الذي مل جيعل السبيل إىل معرفته إال بالعجز عن درك معرفته، وروينا عن أمحد بن أيب : خطبته

رأى عز وجلّ خلقه قبل أن خيلقهم كما : احلواري عن بعض علماء أهل املعرفه من أهل الشام أنه قال
أدخلهم اجلنان قبل أن يطيعوه، وأدخلهم :  خلقهم، وروي عن أيب سليمان الداراين أن قالرآهم بعد ما

  .النار قبل أن يعصوه

إنّ اللّه عز وجلّ أعز من أن يغضبه أفعال خلقه، لكنه نظر إىل قوم بعني الغضب قبل أن : وقال أيضاً
غضب؛ وهو أكرب من أن يرضيه خيلقهم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الغضب فأسكنهم دار ال

أفعال خلقه، ولكنه نظر إىل قوم بعني الرضا قبل أن خيلقهم، فلما أظهرهم استعملهم بأعمال أهل الرضا 
هلْ أَتى علَى اِإلنساِن حني ِمن الدهِر ": فأسكنهم دار الرضا، وقد روينا عن ابن عباس يف قوله عز وجلّ

؛ يعين كان يف علم اللّّه أنه يكونه وكأنه علق قوله، مل يكن بقوله 1: الدهر"اًلَم يكُن شْىئاً مذْكُور
مذكوراً واللّه تعاىل خيرب مبا يكون يف الدنيا ومبا يكون يف القيامة ومبا بعدها، بلفظ أنه قد كان الستواء 

رة، وقد قال اللّه ذلك يف عمله آخراً كأول، إذ ال ترتيب يف العلم وال حد وال مسافة وال بعد يف القد
، أعنده علم الغيب، فهو يرى فنقصه بذلك وذمه، وقال 122: النساء"ومن أَصدق ِمن اللّه قيالً": تعاىل
؛ أي ويرى تقلبك وبه 219 -218:  الشعراء"وتقَلُّبك يف الساِجدين" "الَّذي يراك حني تقُوم": تعاىل

وجاء يف التفسري تقلبك يف األصالب الزاكية واألرحام الطاهرة، مل انتصب التقلب بالعطف على القيام، 
: يتفق لك أوان على سفاح قط، كذلك روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقيل يف أصالب األنبياء

  .يقلبك بالتنقيل يف صلب نيب بعد نيب حىت أخرجك من ذرية ورثة إمساعيل
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هللا عليه وسلم، وقال تعاىل يف مسع األصوات قبل األشباح وقد روينا يعين ذلك عن رسول اللّه صلى ا
، فأخرب أنه مسع األصوات يف القدم يف 1: اادلة"قَد سِمع اللّه قَولَ الَّيت تجاِدلُك يف زوِجها": وخلقها

علمه قبل خلق املصوتني يف احلديث، فكيف ال يرى الكون عن آخره يف القدم بعلمه قبل ظهورهم له 
 "ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا ِللْمالِئكَِة اسجدوا آلدم": تصورين بفعله؟ وقد قال تعاىلم

، واخللق والتصوير كانا بعد السجود آلدم، فأخرب عنه أوالً لشهوده له واستوائه يف علمه إذ 11:األعراف
 "ق السمواِت و اَألرض يف ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرشِِخلَ": ال بد من كونه، فأشبه قوله تعاىل

، والعرش قبل السموات واألرض واالستواء صفته مل تزل به، مث أخرب عنه أنه أخر الترتيب، 54:األعراف
، وسامع ملا فاللّّه سبحانه وتعاىل عامل بالكون قبل الكون وناظر إىل علمه، ال حجاب بينه وبني معلومه

شهد ومتكلم مبا علم فقد سبق النظر والسمع والكالم الكون كله من حيث سبق العلم والقدرة واملشيئة، 
فهو ناظر سامع متكلم بنفسه من حيث كان عاملاً مقتدراً مريداً بنفسه، مث أظهر اخللق عاملاً بعد عامل يف 

يف علمه وقدرته ومشيئته، بغري زيادة وال وقت بعد وقت، فجاؤوا على نظره ومسعه وكالمه كما كانوا 
نقصان خردلة، أال ترى أنه بقدرته وعلمه يرى يوم القيامة وما فيها؟ واآلخرة وما يكون منها على حقيقة 

ما أخرب عنه ال مينعه عدم الكون وال حيجبه بعد التأخري؟ كذلك كان يشهد ما قد كان اليوم يف قدمه 
به، ال مينعه عدم كونه وال حيجبه، فقد ظهوره وال جيوز أن يدرك سبحانه بعلمه به وبقدرته عليه وحيطته 

وتعاىل اليوم ما مل يكن أدركه يف القدم، كما ال جيوز أن يستفيد اآلن علم ما مل يكن علمه فيما مل يزل، 
يف فيكون متكلّماً مبا مل يشهد وهو معلومه منطٍو يف علمه، أو يكون مستزيداً مبا أظهر حني ظهر وهو 

قبضته وغيبه، جلّ عن ذلك وصفه وعال عن هذا جالله وعزه ألنّ نظر سعة علمه وعلمه حيطة نظره، 
فهو ناظر إىل ما علمه بوصفه ال خيتلف عليه أوصافه، فالكون موجود له بعلمه لسبق علمه به، وال بيان له 

 يف قدم أزليته، ليس حمالً يف علمه وال أثر له يف وصفه وال وجود للكون يف وجودكينونته، وال قدم له
للكون وال هو حال فيه، وألن أوليته سبقت الكون واملكان فليس هلما يف قدمه قدم، كما أنه تعاىل يشهد 

اآلن ما يكون من العاقبة واملآل إىل آخر األحوال، ال خيتلف األواخر و األول يف صفاته وال تتفاوت 
 علمه وموجود إرادته، فهو سبحانه وتعاىل واجد األشياء به صفاته على ترتيبها من نظر وعلم، ألا معلوم

ال ا، وناظر إليها يف علمه ال بوجودها القتداره عليها وإحاطة علمه ا، والكون معدوم لنفسه لتالشيه 
ألنه سبحانه وتعاىل خالق العدم كما هو خالق الوجود، ليس للعدم قدم مع قدمه فيكون ثانياً معه، وال 

ن موجود بنفسه فيكون أوالً مع أوليته، جلّ الواحد املتحد بنفسه عن ثاٍن معه يف األزل أو الكون كائ
شريك له يف القدم، مث ظهرت األشياء لنفوسها فظهر بعضها لبعض بإظهاره، فوجدت بإجياده وظهر 

بد بال وقت عليها بإظهاره حبد ووقت ال أول هلا وال قبل بل هو األول الذي مل يزل بال أول، والقدمي األ
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وال أمد قائم بصفاته، وصفاته موجودة له قائمة به، فمن شهد ما فصلناه بنور اليقني مل يدخل عليه قدم 
العامل، إذ ال قدمي مع اللّه يف كينونية أزله، ومن مل يهتد مبا بيناه ووقف مع العقل ودخلت عليه شبهة قدم 

م، ينفي وجود احلدث فيه، وهذا شرك بالصفات العامل، فاحلد برؤيته قدم احلدثان أو جحد قدم العل
بترتيبه إياها بالعقل، وحنن بريئون من شهادته، مبطلون لدعواه منكرون لشركه يف القدم، موحدون 

إنّ شيئاً قدمي مع اللّّه تعاىل أو موجود بنفسه لنفسه، فقد أشرك يف : باليقني ما أحلد بالعقل، ألنّ من قال
ه سبحانه نظر بعد أن مل ينظر أو علم بعد أن مل يعلم أو تكلم بعد أن مل إنّ اللّ: الصفات، ومن قال

يتكلّم، فقد قال حبدوث الصفات وقدم عليها ملعلومات، بل املعلومات منطوية يف العلم ال أثر هلا فيه، 
معلومه واللّه قدمي بعلمه واجد ملعلومه بنفسه عن علمه به لقدرته عليه يقهره، وناظر إليه بعلمه ال بعدم 

واملعلوم معدوم لنفسه غري موجود بنفسه حىت أحدثه وأوجده، فظهر حني أظهره ملن أظهره بعضاً لبعض 
    ال لنفسه، إذ قد فرغ منه لعلمه به 

ال أنه قرب له نظره؛ كما مل حيدث به علمه لنفسه وعلمه صفته مل يزل له وهو قائم بوصفه، وال جيوز أن 
ك ال ينبغي أن يفقد شيئاً مل جيده، ومن اختلف عليه ما ذكرناه دخل عليه حيدث له شيئاً مل يعلمه، كذل

مذهب املعتزلة واجلهمية، ألن املعتزلة جممعة على اختالفهم أنّ اللّه تعاىل ال يرى الشيء حىت يكون، 
 إنّ اللّه تعاىل ال يرى الشيء، حىت: واختلفوا يف العلم فقالت العبادية من القدرية وهم أصحاب عباد

يكون، يضاهون بذلك قول النظام وبشر املريسي يف أن اللّه تعاىل ال يرى األشياء حىت تكون، واجلهمية 
جممعة على اختالفهم أنّ اللّه تعاىل مل يتكلم بالشيء حىت كان، مث خلق الكالم فقدموا الكون قبل كالمه، 

وث الكالم والنظر ألم قالوا كما قدمه أولئك قبل نظره، وقال اجلميع حبدوث النظر، كما قالوا حبد
حبدوث األمساء بعد حدوث املسميات، وتقدم االستطاعة من اخللق على اإلرادة من اخلالق، فاستوى 

بذلك شركهم خرجوا به من التوحيد، كذلك كذبت العبادية من القدرية أصحاب عباد يضاهون قول 
 واملعتزلة أيضاً جممعة على نفي العلم والقدرة النظامية واملريسية، تشات قلوم فيتبعون ما تشابه منه،

عامل ولكن ال يضطر علمه إىل شيء وال يوجب شيئاً، فجعلوه كالظن من اخللق : واملشيئة إالّ أم يقولون
لئال : عامل بال علم قدمي وقادر بال قدرة ومريد بال إرادة سابقة، وقدموا االستطاعة من اخللق فقالوا: فقالوا

  .ملعلومات وإنّ اإلرادة والكالم من نعوت األفعال خملوقانيلزمهم سبق ا

    

واجلهمية أيضاً جممعة أنّ اللّه تعاىل ال يتكلم بوصفه أصالً وإمنا يظهر يف أدمي القضاء الكالم خبلق األعراض 
 هو يف األجسام، فكان هذا عندهم هو التوحيد لئال يثبتوا مع اللّه قدمياً، وهذا عند أهل السنة واجلماعة

اإلحلاد لنفي قدم الصفات والقول حبدوثها وانفصاهلا عن الذات، وليس خيتلف أهل اليقني حبمد اللّه تعاىل 
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يف مجيع ما ذكرناه، كما ال خيتلفون يف صحة التوحيد، وهذه شهادة املوقنني وإميان املقربني، فال يتشبهن 
هادة، فليس يشهد ما ذكرناه من صفات لك العقل باملعقول عن شهود ما ذكرناه فيعقلك عن النفاد للش

الشهيد بنور العقل، وإمنا يشهد بنور اليقني، ألنّ خالقاً ال يشبه مبخلوق، ومن ليس كمثله شيء ال يشهد 
إال مبا ليس كمثله شيء، وهو نور اليقني من نور القادر، ومن مل جيعل اللّه نوراً له فما له من نور، وما 

هر التوحيد املتصل بفرض الشهادة، ال جيري على ترتيب املعقول، وال ميثل ذكرناه من وصفه تعاىل هو ظا
بقياس العقول، ألن نفي الصفات وإثباا باملماثالت موجود يف رأي العقول، كما أنّ الكفر والضالل 

موجود يف طبائع النفوس لعدم شهادة األبصار، ولفقد وجود مشاهدة اإلهلية يف ختيل األفكار، وجلريان 
عتاد والعرف يف ظهور األسباب، كما حدثنا أنّ بعض الصديقني دعا إىل اللّه سبحانه وتعاىل حبقيقة امل

تريد أن : التوحيد فلم يستجب له إال الواحد بعد الواحد، فعجب من ذلك فأوحى اللّه تبارك وتعاىل إليه
تكلم :  إليك؟ قالكيف أحجبك وأنا أدعو: احجبين عنهم قال: نعم، قال: تستجيب لك العقول؟ قال

فدعا إىل اللّه تعاىل من هذه الطرق فاستجاب له اجلم الغفري، فإمنا : يف األسباب ويف أسباب األسباب قال
صحة التوحيد بإثبات الصفات وأوصاف الذات اليت جاءت ا السنن وشريعة الرسول صلى اهللا عليه 

ون القلب وطمأنينة العقد إىل اإلميان ذا، وسلم مع نفي الشبه واملاهية ونفي اجلنس والكيفية، مث سك
والتسليم له ألجل نور اليقني املوهوب ألن هذا إمنا يشهد بنور اليقني وعلمه، ال بعلم العقل ونوره، ألن 

خالقاً ال يرى مبخلوق، فالعقل مرآة الدنيا بنوره يشهد ما فيها، واإلميان مرآة اآلخرة وبه ينظر إليها فيؤمن 
  .مبا فيها

    

و اللّه تعاىل إمنا يرى بنور اليقني، ويف هذا النور مشاهدة الصفات وهو حقيقة اإلميان، وأعز ما نزل من 
السماء وهو السكينة املرتلة يف قلوب املؤمنني ملزيد اإلميان ولتعريف صفاته املؤمن معها بترك ضرب 

ل يؤمن بكل خرب ورد يف األخبار بعضها ببعض، ومعارضة بعضها بعضاً أو ترتيب بعضها على بعض، ب
الصفات والقدرة على حدته، كما يسلم مجيعها على اجلملة بإسالمه وإال أدى ذلك إىل نفي بعضها أو 

إبطال مجيعها، ألنا أخذنا اإلميان مبنة اللّّه تعاىل ورمحته من قبل التصديق واليقني والنقل، ال من قبل التقليد 
أخبار الصفات وأصول العبادات وفضائل :  وال تعارض اعتراضاًوحسن الظن والعقل، وأربعة أشياء تسلم

األصحاب وفضائل األعمال، ولوال أنّ اللّه تعاىل تولّى قلوب املؤمنني فحبب اإلميان إليها وزينه فيها، 
وكره الكفر وشأنه عندها، لتاهوا يف الظلمات وغرقوا يف حبار اهللكات لظهور األغيار ومعاية األسباب، 

قدرة عن العيان، وملا ابتلوا به من احلجب واألعيان، ولكن اللّّه تعاىل سلم وحبب اإلميان يف ولغيب ال
القلوب، وزين وكره الكفر والعصيان وشني، وكذلك مدح املؤمنني بالغيب املستور، ومن ذلك سبق 
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 "جهم ِمن الظُّلُماِت ِإلَى النوِراللّه وِلي الَّذين آمنوا يخِر": املقربون مبشاهدة النور فقال سبحانه وتعاىل

، فلوال أم كانوا يف ظلمة الطبع ما امنت عليهم من نور اليقني، وكذلك جاء اخلرب أنّ اللّه 257:البقرة
تعاىل خلق اخللق يف ظلمة، مث ألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه اهتدى ومن أخطأه ضلّ، ويف أحد املعاين 

ميحو األسباب من قلوب املوحدين : للّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قالميحو ا: من قوله تعاىل
ويثبت نفسه، وميحو الوحدانية من قلوب الناظرين ويثبت األسباب ولوال أنّ التوحيد مل يرمسه عارف قط 
يف كتاب وال كشفه عالم يف خطاب، لعجز علوم العموم عن درك شهادته، ولسبق إنكاره القول لضعفها 

محل مكاشفته، لذكرنا من ذلك ما يبهر القول ويبهت ذوي املعقول، ولكنا كرهنا أن نبتدع ما مل عن 
نسبق إليه، أن نظهر ما يضطرب العقول باحلرية فيه،خفنا من عدم النصيب مما نذكره، فيعود على 

ه تعرف السامعني من نفعنا ضرورة، وحقيقة علم التوحيد باطن املعرفة، وهو سبق املعروف إىل من ب
  .بصفة خمصوصة حببيب مقرب خمصوص ال يسع معرفة ذلك الكافة، وإفشاء سر الربوبية كفر

: من صرح بالتوحيد وأفشى الوحدانية فقتله، أفضل من إحياء غريه، وقال بعضهم: وقال بعض العارفني

 سر لو أظهره اللّه تعاىل للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف بطل العلم، وللعلماء باللّه
لبطلت األحكام، فقوام اإلميان واستقامة الشرع بكتم السر، به وقع التدبري وعليه انتظم األمر والنهي، اللّه 

غالب على أمره، وفوق ذلك علم التوحيد واالسم منه وحداين، فالتوحيد وصفه وفوقه علم اإلحتاد، 
واالسم منه واحد، وفوق ذلك علم األحدية واإلسم منه فالوصف منه متحد وفوقهما علم الوحدانية، 

أحد وهذه أمساء هلا صفات، وأوصاف هلا أنوار وأنوار عنها علوم، وعلوم له مشاهدات بعضها فوق 
بعض، فوق كل ذي علم عليم، مث علم التوحيد أول هذه العلوم وعموم هذه املشاهدات، وظاهر هذه 

منه موحد وههنا بان اخللق وظهر، فهذا توحيده الذي وحده به األنوار وأقرا إىل اخللق، فاالسم 
املوحدون من مجيع خليقته، فعاد ذلك عليهم برمحته، واملشاهدات األول توحيد الرب تعاىل نفسه بنفسه 

لنفسه، قبل توحيد خلقه، فتوحيدهم إياه عن توحيده فيما كتبنا عنه، وأخفينا فيما أظهرناه، فهو حمجوب 
غيوب عن البصائر والفهوم، قد جاوز علم امللكوت كله، فهو من ورائها يف خزائن اجلربوت، يف خزائن ال

وإمنا ذكرنا من ذلك قوت القلوب من علم التوحيد، وما ال بد لإلميان منه من املزيد، وقال عاملنا أبو 
 باطن ال يسع إظهاره للعامل ثالثة علوم؛ علم ظاهر يبذله ألهل الظاهر، وعلم: حممد سهل رمحه اللّه تعاىل

إالّ ألهله، وعلم هو سر بني اللّه وبني العامل هو حقيقة إميانه، ال يظهره ألهل الظاهر وال ألهل الباطن، 
  .ما من عامل حيدث قوماً بعلم ال تبلغه عقوهلم إال كان فتنة عليهم: وقال بعض السلف قبله

  وهو : شرح ثاني ما بني اإلسالم عليه من الخمس
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  الصالة

    

وأول ذلك وصف الطهارة، أوهلا فرائض االستنجاء وسننه، وفرائض الوضوء وسننه وفضائله، وفرائض 
  .الصالة وسننها وأحكام املصلّي يف وقت الصالة وإدراكها، وما يتعلق ا وهيئات الصالة وآداب املصلّي

  ذكر فرائض االستنجاء

 108: التوبة"ِحبونَ أَنْ يتطَهروا و اللّه يِِحب الْمطَّهرينفيِه ِرجالٌ ي": قال اللّه جلّ ثناؤه وصدقت أنباؤه

الطهور : ال يقبل اللّه صالة بغري طهور، وقال عليه الصالة والسالم: وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
أحد : نمفتاح الصالة الطهور، فأول الطهارة االستنجاء وفيه فرضان وأربع سن: نصف اإلميان، وقال

الفرضني إزالة احلدث، والثاين طهارة املزيل، وهو أن ال يكون رجيع دابة وال مستعمالً مرة، وال عظم 
وتر االستجمار ثالثاً أو مخساً أو سبعاً، : ميتة، ويكره له االستنجاء بفحمة ألثر يف ذلك، والسنن األربع

راب، فأما كيفية اإلستنجاء فأن يأخذ احلجر واالستنجاء باملاء، ومباشرة األذى بالشمال، ومسح اليد بالت
بشماله وميره على مقدمته من مقدمها مسحاً إىل مؤخرها، مث يرمي به، هناك مث يأخذ احلجر الثاين فيبتدئ 

من مؤخر املقعدة فيمسحها مداً إىل مقدمها، مث يرمي به، مث يأخذ احلجر الثالث، فيديره حول املسربة 
آخر فليجعلها مخساً، وإن اكتفى حبجر واحد فال بد من ثالث، وإن استجمر إدارة فإن احتاج إىل حجر 

من استجمر فليوتر، وكان صلى اهللا عليه : حبجر كبري ذي ثالث شعب أجزأه عن ثالثة أحجار، ويف اخلرب
وسلم إذا أراد احلاجة أبعد، وكان يتبوأ حلاجته كما يتبوأ الرجل املرتل ألنه كان ال يقعد يف فضاء، بل 
كان ينصب وراءه شيئاً أو يقعد إىل حائط، أو نشز من األرض يستره أو كوم من حجارة حيجبه، مث 
يستدبر ذلك، وكان صلى اهللا عليه وسلم ال يستقبل القبلة أيضاً لغائط وال بول، ومل يكن يرفع ثوبه 

ه فال بأس بذلك، للغائط حىت يدنو من األرض، فأما من أراد أن يبول قريباً من صاحبه حبيث يراه وحيس
فإا رخصة من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم رفع احلياء منها بفعله، ألنه كان عليه السالم أشد الناس 

حياء، وكان يبول وإىل جانبه صاحبه ليسن التوسعة يف ذلك، وقال رجل لبعض الصحابة من األعراب 
أبعد : ين ا حلاذق، قال فصفها يل قالبلى وأبيك إ: ال أحسبك حتسن اخلراءة فقال: وقد خاصمه فقال

األثر وأعد املدر واستقبل الشيح واستدبر الريح وأقعي إقعاء الظيب وأجفل إجفال النعام، والشيح نبت 
طيب الرائحة يكون بالبادية، واإلقعاء يف هذا املوضع أن يستوفز على صدور قدميه واألجفال أن يرفع 

  .عجزه
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ول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كل شيء حىت اخلراءة، أمرنا أن ال نستجمر علمنا رس: ويف حديث سلمان
بعظم وال روث، وانا أن ال نستقبل القبلة لبول أو غائط، وأن جيلس أحدنا على رجله اليسرى وينصب 

اليمىن، فأما وصف االسترباء فهو أن يستفرغ الرجل بوله رويداً، وال حيرك ذكره فينتشر البول على 
، فإذا انقطع البول على مهل مد ذكره ثالثاً من أصله إىل احلشفة مداً رفيقاً، لئال ينتضح البول، مث احلشفة

ينتثره ثالثاً ويتنحنح ثالثاً، وإن فعل ذلك سبعاً سبعاً فقد بالغ، مث يأخذ احلجر بيمينه ويأخذ ذكره 
ة، ومن مده إىل األرض أو إىل بشماله، وميده عليه حىت يرى موقعه جافاً، فهناك طهرين انقطعت النداو

حائط حىت يرى اجلفوف عن أثره، فمثله وهذا كافيه من املاء ما مل ينتشر البول على احلشفة ويسحب 
البول يف أرض دمثة رخوة، وعلى تراب مهيل، ويكره له أن يبول مستقبل الريح أو على أرض صلبة كيال 

لضرع، وقال بعضهم إنه ال يزال خيرج منه الشيء بعد ينضح البول عليه، وقد شبه فقهاء املدينة الذكر با
إذا وقع املاء على الذكر انقطع البول، وقد كان أخفهم استرباء وأقلهم : الشيء ما دمت متده، وقيل

استعماالً للماء يف الطهور، أفقههم عندهم، وقد يكون ما يظهر من النداوة بعد غسل الذكر باملاء أنّ 
 يف اإلحليل لضيق املسلك وتالحم انضمامه عليه فإذا خشي الوسواس فلينضح ذلك من مرجع املاء يتردد

فرجه بعد وضوئه، وهو أن يأخذ كفاً من ماء فلريشه عليه، ويف خرب أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم فعله، 
ويكره مس الذكر باليمني وخيرج من الذكر مخسة أشياء؛ البول واملذي والودي وهو لزوجة تتعقب البول 

إذا طال حبسه، والريح واملين مث كلها توجب الوضوء إال املين، وهو املاء الدافق الذي يفتر عنه الذكر 
وتنقطع الشهوة، ومنه خيلق اإلنسان فإنه يوجب الغسل، وما خرج من الذكر من غري ذلك من دوٍد أو 

  . املرأة أطهرحصى ففيه الوضوء، وقد خيفي الريح، فلذلك يستحب الوضوء عند كل صالة وهو من

  ذكر فرائض الوضوء

من توضأ فأسبغ الوضوء وصلّى : من توضأ كما أمر، ويف لفظ: قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ومل : ركعتني ومل حيدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويف لفظ آخر

أال أنبئكم مبا يكفر اللّه : ه صلى اهللا عليه وسلميسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال رسول اللّ
إسباغ الوضوء يف املكاره، ونقل األقدام إىل املساجد وانتظار الصالة بعد : اخلطايا به ويرفع به الدرجات

هذا وضوء ال يقبل اللّه الصالة إال : الصالة، فذلكم الرباط، وتوضأ صلى اهللا عليه وسلم مرة مرة وقال
من توضأ مرتني آتاه اللّه أجره مرتني، مث توضأ ثالثاً ثالثاً فقال هذا : ني مرتني فقالبه، مث توضأ مرت

  .وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ووضوء إبراهيم عليه السالم
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  ذكر فرائض الطهارة

طهارة اإلناء مث املاء الطاهر والنية والترتيب على نسق الكتاب وغسل األعضاء الثالثة املأمور : وهي مثانية
ا، ومسح الرس، وال ينفض يديه باملاء عند غسل وجهه وذراعيه، فإنّ ذلك يكون مسحاً، وال يلطم 

وجهه باملاء لطماً فإنه مكروه، ولكن ليحمل املاء بيديه معاً إىل وجهه مث ليسنه عليه سناً، ويغسل وجهه 
خل البياض الذي بني أذنه غسالً من أصول شعر رأسه إىل ما ظهر من حليته وعلى ما استرسل منها، وليد

وحليته يف غسل وجهه، وليدخل مرفقيه يف غسل ذراعيه، وهذا فرض وينبغي أن يقطر املاء من وجهه 
وذراعيه قطراً، ويكفيه يف مسح الرأس أن ميسحه مباء، جديد يبتدئ مبقدم رأسه مث يرد يده إىل مؤخره، مث 

األربعة األعضاء هي املنصوص عليها، فأما ذكر يردها إىل يافوخه هذه مرة، وليمسح رأسه أمجع وهذه 
إنّ الواو وإن كانت للجمع : الواو يف الترتيب، فإين مسعت بعض فقهاء العرب من أهل اللغة مبكة يقول

فال تقتضي الترتيب يف الظاهر، فإنه إذا مل يرد به اجلمع بني شيئني واستحال أن جيمع ا بني اثنني معاً 
  . مث، تكون للترتيب ال غريفإا تقوم حينئذ مقام

  ذكر سنن الوضوء

التسمية وغسل الكفني واملضمضة واالستنشاق واالستنثار وهو إخراج املاء من األنف، : وهي عشرة
  .وختليل اللحية ومسح األذنني وغسل كل عضو ثالثاً ثالثاً، وأن يبدأ بامليامن وختليل أصابع القدمني

  ذكر فضائل الطهارة

   كل عضو من األذكار وما يقال عند غسل

    

إنّ كراهيته : أول ذلك أن يتوضأ قاعداً مستور العورة، وأن ال يكون املاء مشمساً، وقد كره ذلك وقيل
: يف أرض احلجاز خاصة وإسباغ الوضوء سيما يف الشتاء، فإنه من عزائم الدين، وقال بعض السلف

ن كلها، وأن ال يعتدي يف الطهور فقد ي عن وضوء املؤمن يف الشتاء باملاء البارد يعدل عبادة الرهبا
ذلك، وهو أن يغسل كل عضو فوق الثالث، والوضوء على الوضوء نور، وهو أن يتوضأ لكل صالة عن 

غري حدث، فإن ذلك مستحب إذا أمكن، وله بكل وضوء عشر حسنات، وجيزيه أن يصلّي اخلمس 
سلم، والوضوء على حدته قربة إىل اللّه تعاىل، بوضوء واحد، فقد فعل ذلك رسول اللّه صلى اهللا عليه و

إذا توضأ العبد خرجت ذنوبه من مجيع أعضائه، : إذا نوى به العبد ذلك من غري أن يصلّي به، ويف اخلرب
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وتكون الصالة نافلة، ويستحب أن يتوضأ العبد كلما بال ما مل يشق ذلك عليه، وأن يصلّي ركعتني كلما 
لوضوء إال بذكر اللّه تعاىل، وأن يقول عند غسل كل عضو ما يستحب من توضأ، مث أن ال يتكلم يف ا

اللّهم طهر قليب من النفاق، وحسن فرجي من الفواحش، : الدعاء، فيقول عند الفراغ من االستنجاء
أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون، ويقول عند غسل : ويقول عند التسمية

اللّهم أعين : ك اليمن والربكة، وأعوذ بك من الشؤم واهللكة، ويقول عند املضمضةاللّهم إين أسأل: يديه
اللّهم صلّ على حممد وأوجد يل رائحة : على تالوة كتابك وكثرة الذكر لك، ويقول عند االستنشاق

اللّهم إين أعوذ بك من روائح النار ومن سوء الدار، : اجلنة، وأنت عين راض، ويقول عند االستنثار
اللّهم بيض وجهي يوم تبيض فيه وجوه أوليائك، وال تسود وجهي يوم تسود : قول عند غسل وجههوي

اللّهم آتين كتايب بيميين وحاسبين حساباً يسرياً، وعند غسل : فيه وجوه أعدائك، وعند غسل ميينه
 اللّهم غشين :اللّهم إين أعوذ بك أن تؤتيين كتايب بشمايل أو من وراء ظهري، وعند مسح الرأس: الشمال

: برمحتك وأنزل علي من بركاتك، وأظلين حتت عرشك يوم ال ظل إالّ ظلك، ويقول عند مسح األذنني

: اللّهم اجعلين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللّهم امسعين منادي اجلنة مع األبرار، مث ميسح عنقه فيقول

اللّهم ثبت :  ويقول عند غسل قدمه اليمىناللّهم فك رقبيت من النار، وأعوذ بك من السالسل واألغالل،
اللّهم إين أعوذ بك أن ترتل قدمي عن : قدمي على الصراط مع أقدام املؤمنني، ويقول عند غسل اليسرى

الصراط يوم ترتل فيه أقدام املنافقني، وأن يبتدئ بغسل الذراعني من أصابع الكفني ويقطع من املرفقني 
عني إىل إنصاف العضدين، وأن يبتدئ بغسل القدمني من األصابع كل غسلة، وأن يرفع يف غسل الذرا

وخيللهما يف امليامن ويقطع غسلهما من الكعبني، ويرفع يف غسل الرجلني إىل إنصاف الساقني وميني 
أصابع اليد اليمىن خنصرمها، وميني اليد اليسرى إامها، وإذا فرغ من وضوئه رفع رأسه إىل السماء مث 

 إله إال اللّه وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله، أشهد أن ال: قال
سبحانك وحبمدك ال إله إال أنت، عملت سوءاً وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك فاغفر يل وتب 

اً واجعلين علي إنك أنت التواب الرحيم، اللّهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين، واجعلين شكور
أذكرك كثرياً، وأسبحك بكرة وأصيالً، هذا مجيع ما روي من القول بعد الفراغ من الوضوء بآثار متفرقة 
مجعناها، يقال إنّ من قال هذا بعد فراغه من الوضوء ختم على وضوئه خبامت، ورفع له حتت العرش، فلم 

أكره الوضوء يف إناء صفر، مسعت أنّ يزل يسبح اللّه ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إىل يوم القيامة، و
العبد إذا توضأ احتوشته الشياطني توسوس إليه، فإذا ذكر اللّه خنست عنه وحضرته املالئكة، فإنّ كان 

  .وضوءه يف إناء صفر أو حناس مل حتضره املالئكة

خرجته سألين شعبة أن أخرج له وضوءاً، فأ: وروي عن ابن عمر وأيب هريرة كراهة ذلك، وقال بعضهم
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يف إناء صفر فلم يتوضأ به، وقال حدثين عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر أنه كره الوضوء يف إناء صفر، 
وتوضأ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من ركوة ومن إداوة ومن مهراس حجر، وقد روينا يف حديث 

آخر من خمضب هلا زينب بنت جحش أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم توضأ واغتسل، يف حديث 
  .وهو حناس وهذه رخصة

  صفة الغسل من الجنابة

    

يضع اإلناء عن ميينه مث يسمي اللّه تعاىل، ويفرغ املاء على يديه ثالثاً قبل إدخاهلما اإلناء مث يغسل ذكره 
 ويستنجي، مث يتوضأ وضوءه للصالة كامالً إال غسل قدميه، مث يدخل يديه يف اإلناء مبا محلتا من املاء

فيصب على شقه األمين ثالثاً ظهراً وبطناً إىل فخذه وساقه، مث يغسل شقه األيسر كذلك ثالثاً ظهره 
وبطنه إىل فخذه وساقه، ويدلك ما أقبل من جسده وما أدبر بيديه معاً، مث يدخل يديه مبا محلتا من املاء 

رة، مث يتنحي من موضعه قليالً فيفيض على رأسه ثالثاً وخيلل شعر رأسه بأصابعه ويبل الشعر وينقي البش
فيغسل قدميه، فإن فضل من اإلناء ماء أفاضه على سائر جسده، وأمر يديه على ما أدركتا من بدنه؛ فإن 
قدم غسل رجليه فأدخلهما يف أول وضوئه فال بأس وال وضوء عليه بعد الغسل، وليتق أن ميس ذكره يف 

ن نسي املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة حىت تضاعيف ذلك بيديه، فإن مس ذكره فليعد وضوءه وإ
صلّى أحببت أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصالة، وإن نسيهما يف الوضوء فال إعادة عليه، وكيفما أتى 

بغسل جسده من اجلنابة فجائز بعد أن يعم مجيع بدنه غسالً، ومن مل يتوضأ قبل الغسل أحببت له أن 
  .زاه عن الغسل وأحب أن يتوضأ وفرض غسل امليت كغسل اجلنابةيتوضأ بعده، ومن انغمس يف ر أج

  كتاب الصالة 

  ذكر فرائض الصالة قبل الدخول فيها

أول ذلك طهارة اجلسد، وطهارة الثوب وطهارة البقعة، وستر العورة وهي من السرة إىل : وهي سبع
لصالة يف صلبها اثنتا عشر خصلة، الركبة، واستقبال القبلة وإصابة الوقت، والقيام إال من عذر، وفرائض ا

حترميها : مفتاح اجلنة الصالة، وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم: روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
التكبري وليلها التسليم فأول ذلك النية وتكبرية اإلحرام بلفظ التكبري، وليس للعرب يف لفظ التكبري مبعىن 

اللّه كبري، وهم يريدون : اللّه أكرب واللّه األكرب، وليس يقولون: عل فيقولوناإلكبار إال وزن أفعل واألف
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اللّه : معىن أكرب مما سواه، إمنا يقولون كبري مبعىن عظيم ألن هذه لفظة أعجمية عربت، وتقول العرب
 اللّه الرمحن كبار، وليس مبعىن أكرب إمنا هو مبعىن كبري، والتفخري للتعظيم، مث يقرأ سورة احلمد؛ أوهلا بسم

الرحيم، والركوع، مث الطمأنينة يف السجود واجللسة بني السجدتني والتشهد األخري، والصالة على حممد 
ال ينظر اللّه تعاىل إىل : صلى اهللا عليه وسلم والتسليم األول، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل :  اهللا عليه وسلممن ال يقيم صلبه بني الركوع والسجود، وروي عنه صلى
فيها صلبه يف الركوع والسجود، ورأى صلى اهللا عليه وسلم رجالً يصلي ال يقيم ظهره يف ركوعه 

ارجع فصلّ، فإنك مل تصلّ، مث رآه ال يطمئن إىل الركوع والسجود فأمره أيضاً : وسجوده، فقال له
حىت تطمئن مفاصلك وتسترخي، ورأى : ما والقيام فيهما، فقالبإعادة الصالة، مث علمه الطمأنينة بينه

لو مات هذا ملات على : حذيفة وابن مسعود رضي اللّه عنهما رجالً يصلّي ال يتم ركوعه وسجوده فقاال
منذ : منذ كم تصلي هذه الصالة؟ فقال: غري فطرة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم، ويف حديث أحدمها

ثلث : ا صليت منذ أربعني سنة، وعن كعب األحبار قسمت الصالة ثالثة أثالثم: أربعني سنة فقال
من مل تقبل صالته : طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، فمن نقص أحدمها مل يقبل منه سائرها، ويقال

  .ردت أعماله كلها عليه

  ذكر سنن الصالة

    

ن يكون كفّاه مع منكبيه وإامه عند رفع اليدين بتكبرية اإلحرام، وصورة الرفع أ: وهي اثنتا عشرة سنة
شحمة أذنية وأطراف أصابعه مع فروع أذنيه، فيكون ذا الوصف من الرفع موطئاً لألخبار الثالثة املروية 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه كان يرفع يديه إىل منكبيه وأنه كان يرفعهما إىل شحمة أذنيه، وأنه 
ليهما، ولفظ التكبري أن يضم اهلاء من االسم بتخفيف الضمة من غري بلوغ، رفع إىل فروع أذنيه يعين أعا

اللّه : واو، ويهمز األلف من أكرب وال يدخل بني الباء والراء ألفاً، وجيزم الراء، ال جيوز غري هذا فيقول
اء أذنيه، مث أكرب، مث ال يرفع يديه إذا كرب إىل قدام دفعاً، وال يردمها إىل خلف منكبيه وتكون أصابعه تلق

يكرب ويرسلهما إرساالً خفيفاً رفيقاً، ويكون إرساله يديه مع آخر التكبري، ال يسلهما قبل انقضاء التكبري 
وال يوقفهما بعد الفراغ من التكبري، مث يستأنف وضع اليمني على الشمال بعد اإلرسال، روينا عن رسول 

ه، فإذا أراد أن يقرأ وضع اليمني على اليسرى، اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا كرب أرسل يدي
وجهت وجهي للذي فطر : وليقبض على زند كفه الشمال وليجعلهما حتت صدره، مث التوجه فيقول

إنّ صاليت ونسكي وحمياي وممايت للّه : السموات واألرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من املشركني، مث يقول
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سبحانك اللّهم وحبمدك وتبارك : ت وأنا من املسلمني، ويقولرب العاملني، ال شريك له، وبذلك أمر
امسك وتعاىل جدك، وال إله غريك، فقد روي مجيع ذلك يف روايات خمتلفة ومجعه حسن، إال أن يكون 
خلف اإلمام وال يكون لإلمام سكتتان، فال ميكنه أن يأيت ذا التوجه كله مع قراءة احلمد، وال يشتغلن 

احلمد، يغتنم قراءا يف سكوت اإلمام، واحذر أن تقرأ يف قراءة اإلمام، أو تركع أو حينئذ إال بقراءة 
تسجد أو ترفع رأسك قبله، مث االستعاذة، مث قراءة سورة من القرآن أو ثالث آيات من سورة بعد احلمد، 

 رفع اليدين والتأمني بعد قراءة احلمد سنة حسنة، فعله رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، مث أمر به مث
: بالتكبري، للركوع أيضاً سنة، مث التسبيح للركوع وإذا أردت عشراً أو سبعاً وال أقل من ثالث، وإمنا قيل

، ولتكن 196: البقرة"ِتلْك عشرةٌ كَاِملَةٌ": إن الثالث أدىن الكمال ألن الكمال عشرة، قال اللّه تعاىل
رفعهما، ألنه إذا مل يتحفظ يف ذلك ويتمهل فيه حصل الثالث بعد أن يضع يديه على ركبتيه وقبل أن ي

من التسبيح واحدة بعد الركوع، وتكون األوىل واألخرى يف اإلحنطاط والرفع، وهذا مكروه، وصورة 
الركوع أن يفرج بني أصابعه فيمأل ا ركبتيه، وجيايف عضديه عن جنبيه وال يرفع رأسه وال خيفضه، 

 ظهره ورأسه سواء، وال يكون خمفوضاً إىل أسفل وال مقبواً إىل فوق، وليمد عنقه مع ظهره مداً فيكون
اللّهم ربنا، لك احلمد ملء السموات واألرض وما : مسع اللّه ملن محده، سنة، ويقول: مث رفع اليدين بقول

بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، مث التسبيح يف السجود إن شاء عشراً أو سبعاً وأدناه ثالث، ولتكن 
لثالث بعد حصول جبهته على األرض وقبل رفعه إياه، وإال كانت واحدة تذهب األوىل يف حال وضع ا

الوجه، واألخرى يف حال رفع الرأس، فتحصل تسبيحة واحدة يف كل سجدة، وهذا غري مستحب أن 
ما رأيت أشبه صالة برسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من : ينقص من ثالث، وقال أنس بن مالك

فكنا نسبح وراءه عشراً يف الركوع والسجود عشراً عشراً، : كم، هذا يعين عمر بن عبد العزيز، قالإمام
وجيعل رأسه بني كفيه يف سجوده، فإما يسجدان إذا كانتا مفتوحتني فيجايف عضديه عن جنبيه، وميد 

جه، مث التكبري ظهره ويرفع بطنه عن فخذيه، ويستحب أن يباشر األرض بكفيه، فإما يسجدان مع الو
رب اغفر يل وارمحين : للسجود والرفع بني السجدتني وللقيام بني السجود من غري رفع يديه، مث يقول

رب اغفر وارحم، وجتاوز عما تعلم، فإنك أنت األعز األكرم : ثالثاً، روي ذلك عن ابن عمر وإن قال
 واهدين وأجربين وأنعشين، فحسن قد رب اغفر يل وارمحين: فجائز، روي ذلك عن ابن مسعود، وإن قال

روي ذلك عن علي رضي اللّه تعاىل عنه، مث التشهد األول مث السالم األخري باأللف والالم وضم امليم من 
السالم عليكم ورمحة اللّه حىت يتبني خذاه ملن : السالم من غري تنوين، ومد االسم وجزم اهلاء منه، فيقول

نقه إىل منكبيه، كذلك كان تسليم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من غري عن ميينه ومشاله ويلوي به ع
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    أن حيول جسمه عن القبلة وال يرفع فخذه عن 

  .األرض.األرض

  ذكر أحكام الصالة في اإلدراك

ومن أدرك من صالة رباعية ركعتني أو الثالثة من صالة املغرب، فإنّ ما أدرك هو أول الصالة فلينب على 
درك مع اإلمام بعض القيام افتتح سورة احلمد ومل يركع حىت يتمها، وإن رفع اإلمام رأسه من ذلك ومن أ

الركوع قبله رفع بعده، ومن مل يدرك مع اإلمام من القيام شيئاً كرب لإلحرام، مث كرب وركع وهي له 
ومن أدركه يف ركعة، وإن ركع اإلمام وهو يف قراءة سورة غري احلمد فليقطع حيث انتهى ولريكع بعده، 

التشهد أو يف السجود ابتدأ التكبري لإلحرام قائماً، مث جلس وسجد لإلتباع، فإذا سلم اإلمام قام من غري 
تكبري حيدثه ثانياً، وابتدأ بقراءة احلمد عند قيامه، وال يعتد بشيء مما أدرك مع اإلمام إال بالركوع، وهو 

 يرفع اإلمام رأسه، فهذه له ركعة، ومن دخل يف أن يكون قد وضع يديه على ركبتيه واطمأن قبل أن
صالة مكتوبة مث ذكر أن عليه أخرى أحببت أن يتمها مث يصلّي اليت ذكر، مث يعيد هذه الصالة، ومن وافق 
اإلمام يف صالة العصر ومل يكن صلّى الظهر صالّها معه، مث يصلّي الظهر مث أعاد بعدها صالة العصر، فعله 

 الوجوه إيلّ، ومن تكلم يف صالته ناسياً أو سلم من ركعتني من صالة رباعية، بعض الصحابة وهو أحب
فليسجد سجديت السهو بعد التشهد، فإن كان قد خرج من املسجد وتطاول ذلك، مث ذكر أحببت أن 

يعيد الصالة، ومن تكلم أو سلم عامداً أو استدبر القبلة، أو انكشفت عورته أو رعف يف صالته أو ذكر 
 مسح رأسه، أو غسل عضو من أعضائه، أعاد الصالة، ومن فاتته مجاعة فتطوع رجل قام يصلّي أنه نسي

معه أحببت أن يكون هو املصلّي به فرضه، وال خيرج من اخلالف ويدخل يف فرض اجلماعة، وال أستحب 
ا أن يصلّي فرضاً خلف رجل يتطوع، وال أكره صالة النوافل مجاعة، وال سجود سهو على العبد فيم

جهر فيه مما خيافت فيه مما جيهر، ومن شك يف ثالث ركعات أو اثنتني فليجعلهما اثنتني، ومن شك يف 
أربع أو ثالث حسبها ثالثاً يبين أبداً على اليقني، وهو األقل، مث يسجد سجديتّ السهو قبل السالم، وعليه 

هو، فإن ذكر قريباً أو قبل أن أن يتشهد ثانياً لسجديتّ السهو وصالته تامة، ومن سها عن سجديت الس
خيرج من املسجد فأحب أن يسجدمها مث يتشهد ويسلم، فإن تطاول الوقت أو كان قد خرج من املسجد 
سقط عنه، ومن شك يف القبلة لدخول ظلمة أو فقد أدلة حترى جهده، فإن تبني له أنّ القبلة خبالف ذلك 

د بعد التسليم وفيما نقص قبله، فإن سجدمها يف أحببت له أن يعيد ذلك، وأستحب سجود السهو فيما زا
فإن حلقه وهم : الزيادة والنقصان قبل السالم فحسن كل ذلك، قد رويناه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف الصالة ليس بشك، أو كثر ومهه يف الصالة أحببت أن جيعل سجوده أبداً بعد السالم، ومن صلّى يف 
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صان فرض من فرائض الصالة أحببت أن يعيد مىت قدر على ذلك، حال ضرورة بنقصان طهارة أو نق
ومن صلّى يف ثوب مث رأى فيه جناسة بعد ذلك أعاد ما دام يف الوقت قبل أن يدخل وقت صالة أخرى، 

فإن خرج مجيع الوقت فال إعادة عليه، ولو أعاد تلك الصالة مىت رأى تلك النجاسة كان أحب إيلّ، ومن 
فيها بإضاعة أو نقصان حدود صالها أحب إيلّ متوالية صالة يوم يف وقت واحد كان عليه صلوات فرط 

إن أمكن، أو يف أوقات متفرقة نسقاً، وأن يكون ذلك يف غري األوقات املنهي فيها عن الصالة أحب إيلّ، 
لة وليتم ومن علم يف صالته أنّ عليه ثوباً فيه جناسة وأنه غري مستقبل القبلة، فليلق الثوب وليستقبل القب

  .صالته، وإن أعاد فهو أحب إيلّ،

  ذكر هيئات الصالة وآدابها

صالة بسواك تفضل على صالة بغري سواك سبعني : السواك قبل الصالة من فضائلها، روي يف اخلرب
أعوذ برب الناس، قبل دخوله يف الصالة، فإنه جنة له من العدو، وأن : ضعفاً، وأستحب له أن يقرأ، قل

ل ركعة قبل قراءة احلمد ألنه يكون قارئاً للقرآن وألنّ كل ركعة صالة، وأن يضم أصابع يستعيذ يف ك
كفيه يف التكبري وأن يراوح بني قدميه يف القيام، ال يضم كعبيه ولكن جيعل بني قدميه مقدار أربع أصابع، 

ام يف تفرقة كانوا يفتقدون اإلمام إذا كرب يف ضم األصابع، وإذا ق: فإنّ ذلك يستحب، قال بعضهم
لو : فيستدلون بذلك على فقهه، ونظر ابن مسعود إىل رجل قد ألزق كعبيه يف الصالة فقال: األقدام، قال

  .رواح بينهما كان قد أصاب السنة

    

وقد يروى يف خرب أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصفن والصفد يف الصالة، فأما الصفن فرفع 
، إذا عطف الفرس طرف سنبكه، وأما الصفد 31: ص"الصاِفنات الِْجياد": ىلإحدى الرجلني من قوله تعا

، واحدها صفد، وقد رأيت 49: إبراهيم"مقَرِنني ِفي اَألصفَاِد": فهو اقتران القدمني معاً ومنه قوله تعاىل
 اهللا عليه وسلم، كان بعض العلماء يفرق بني أصابعه يف التكبري، وتأول أنّ ذلك معىن اخلرب أنّ النيب صلى

إذا كرب نشر أصابعه نشراً، وذلك حمتمل لتوكيده باملصدر، وهو قوله نشراً، فيصلح أن يكون قوله نشراً، 
وزراِبي ": يريد به التفرقة، وقد تسمى التفرقة بثاء ونشراً ألنّ حقيقة النشر البسط، وقد قال اللّه تعاىل

كأَنهم ": لتفرقة وقال يف معىن البث كالفراش املبثوث، مث قال يف مثله، فهذا هو ا16: الغاشية"مبثُوثَةٌ
ِشرتنم ادرفإذا كان النشر مثل البث، وكان البث هو التفرقة، كان قوله نشراً مبعىن فرق، إالّ 7: القمر"ج ،

وضمها، أراد هو فتحها : أنّ إسحاق بن راهويه سئل عن معىن قوله نشر أصابعه يف الصالة نشراً فقال
بذلك أن يعلم أنه مل يكن يقبض كفه وهذا وجه حسن، ألن النشر ضد الطي يف املعىن، والقبض طي، 
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أبو احلسن صاحب الصالة يف املسجد احلرام : ورأيت ثالثة من العلماء يفرقون أصابعهم يف التكبري منهم
وأبو بكر اآلجري، وأحسب أنّ منهم أبو احلسن بن سامل : وكان فقيهاً، ورأيت ثالثة يضمون أصابعهم

آمني من فضائل الصالة، روي عن : أبا زيد الفقيه كان يفرق يف أكثر ظين إذا تذكرت تكبريه، قول
آمني، فإنه من وافق تأمينه : وال الضالني فقولوا: إذا قال اإلمام: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يرفع صوته بآمني، ويف تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه، و
املد والقصر، وامليم فيهما خمففة ألنك إذا شددت امليم أحلت املعىن، فيكون معناه : آمني لغتان: لفظ

قاصدين من قوله وال آمني البيت احلرام، وأن يترك إحدى يديه على األخرى قابضاً على الزندين بني 
  .ما أحسبه ذل بني يدي عزيز: إنّ ذلك من اخلشوع، وقال بعض العلماءالسرة والصدر، ف

    

فصل : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه من سنن املرسلني، وفسر علي عليه السالم قوله تعاىل
وضع اليمني على الشمال، وهذا موضع علم علي رضي اللّه تعاىل عنه، ولطيف : لربك واحنر، قال

واحنر : الناحر ال يعلمه العلماء، فاشتق علي رضي اللّه عنه قوله: حتت الصدر عرقاً، يقال لهمعرفته، ألنّ 
أي أوضع يدك على إال الناحر، وهذا هو العرق، كما يقال ادمغ؛ أي أصب الدماغ ومل : من لفظ الناحر

النحر هو حتت حيمله على حنر البدن، ألنه ذكر يف الصالة، ومن الناس من يظن اشتقاقه من النحر، و
واحنر أي وجه القبلة : احللقوم عنده ملتقي التراقي، واليد ال توضع هناك إال من قال من أهل اللغة يف معناه

بنحرك، فهذا لعمري وجه ال يقعي يف الصالة، وهو أن جيلس على قدميه وينصب ركبتيه، هذا مذهب 
يف األرض، هذا مذهب أهل احلديث، وليجتنب أهل اللغة يف اإلقعاء، أو على ركبتيه جاثياً وأصابع رجليه 

سدل وسدن مبعىن : السدل والكف، فإما السدل فهو أن يرخي أطراف ثيابه على األرض وهو قائم، يقال
سدنة الكعبة أحدهم سادن، وهم : واحد، وقد تبدل الالم نوناً لقرب املخرجني إذا أرسل ثيابه، ومنه قيل

؛ وسدانة الكعبة ثياا املسبلة، وهذا قول أهل اللغة ومذهب أهل قوامها الذين يسلبون عليها كسوا
احلديث يف السدل أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل فريكع ويسجد كذلك، وألنّ هذا فعل 

اليهود يف صالم فنهوا عن التشبه م، والقميص يف معناه؛ وال يركع ويسجد ويداه يف بدن القميص إن 
 يديه يف جسد القميص يف السجود فمكروه، وقد قال بعض الفقهاء يف السدل قوالً اتسع، فأما أن يدخل

هو أن يضع وسط إزاره على رأسه، ويرسل طرفيه عن ميينه ومشاله من غري أن جيعلهما على : ثالثاً قال
كتفيه، وهذا قول بعض املتأخرين وليس بشيء عندي، واألوالن أعجب إيلّ، ومها مذهب القدماء، وأما 

لكف فقد ي عنه يف الصالة أيضاً، وهو أن يرفع ثيابه من بني يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، ا
وأكره أن يأتزر قوق القميص فإنه من الكف، وقد روي عن أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه كراهية ذلك، 
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اهللا عليه وسلم وروينا عن بعض أوالد عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه الرخصة يف ذلك صلّى أنه صلى 
حمتزماً بعمامته فوق القميص، وقد يكون الكف يف شعر الرأس، فال يصلني وهو عاقص شعره، ويف 

أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وال أكف شعراً وال ثوباً، وى رسول اللّه صلى اهللا عليه : احلديث
لى خاصرته، وأما الصلب وسلم عن االختصار يف الصالة وعن الصلب، فأما االختصار فأن يضع يده ع

فأن يضع يديه مجيعاً على خصريه وجيايف بني عضديه يف القيام، ولتقع ركبتاه على األرض قبل يديه، 
ويداه قبل وجهه، وأن يسجد على جبهته وأنفه، فإما عضو واحد، ولينهض على صدور قدميه وإن 

ومشاالً وال يلحظ عن ميني ومشال، فإن ضعف فليعتمد على األرض بيديه، وأن ال يلتفت يف صالته مييناً 
حلظ فهو أيسر، ولريم ببصره إىل موضع سجوده، فإن مل يفعل فليقابل بوجهه تلقاء القبلة وال يعبث بشيء 

  .من بدنه يف الصالة

    

لو خشع قلب هذا خلشعت : وروي أنّ سعيد بن املسيب نظر إىل رجل يعبث بلحيته يف صالته، فقال
 عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من طريق وى عن املواصلة يف الصالة وهي جوارحه، وقد رويناه

اثنان على اإلمام أن ال يصل قراءته بتكبرية اإلحرام، وال يصل ركوعه بقراءته، واثنان على : يف مخس
ل تسليم املأموم أن ال يصل تكبرية اإلحرام بتكبرية اإلمام وال تسليمه بتسليمه، وواحدة بينهما أن ال يص

سبعة : التسليم حزم والتكبري جزم، وقد جاء يف اخلرب: الفرض بتسليم التطوع، وليفصل بينهما، وقد قيل
الرعاف، والنعاس، والوسوسة، والتثاؤب، واحلكاك، وااللتفات، والعبث : أشياء يف الصالة من الشيطان

:  يف الصالة من اجلفاءأربعة أشياء: والسهو، والشك، وقال بعض السلف: بالشيء، وزاد بعضهم

االلتفات ومسح الوجه وتسوية احلصى وأن يصلّي بطريق من مير بني يديه وزاد بعضهم وأن ال يصلّي يف 
الصف الثاين، ويف الصف األول فرجة وقد ى عن صالة احلاقن، واحلاقب، واحلازق، فاحلاقن من البول 

 يصلّي من كن به هذه الثالثة ألا تشغل واحلاقب من وجود الغائط واحلازق صاحب اخلف الضيق فال
القلب، وأكره صالة الغضبان واملهتم بأمر ومن عرضت له حاجة حىت يسري عن قلوم ذلك و يطمئن 
القلب ويتفرغوا للصالة ومن شغل قلبه حضور الطعام وكانت نفسه تائقة إليه فليقدم األكل لقوله صلى 

الصالة فابدؤوا بالعشاء إال أن يضيق الوقت أو يكون ساكن اهللا عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت 
القلب، ويف اخلرب ال يدخلن أحدكم الصالة وهو مغضب وال يصلّني أحدكم وهو غضبان، وكان احلسن 

  كل صالة ال حيضر فيها القلب فهي إىل العقوبة أسرعز : يقول

  عين ذكر فضائل الصالة وآدابها وماَ يزكو به أهلها ووصف صالة الخاش
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، وقال 205: األعراف"والَ تكُن ِمن الْغاِفلني": ، وقال14: طه"وأَِقِم الصالةَ ِلِذكْري": قال اللّه تعاىل
سكارى من حب : ، قيل43: النساء"الَ تقْربوا الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ": تعاىل

، وقال النيب 23: املعارج"الَّذين هم على صالَِتِهم داِئمون": ا، وقال جلّ ثناؤهمن االهتمام : الدنيا وقيل
من صلّى ركعتني مل حيدث نفسه فيهما بشيء من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه، : صلى اهللا عليه وسلم

فع يديك إمنا الصالة متسكن، وتواضع، وتضرع وتباؤس، وتنادم، وتر: وقال صلى اهللا عليه وسلم
اللّهم، فمن مل يفعل فهي خداج أي ناقصة، روينا عن اللّه سبحانه وتعاىل يف الكتب السالفة أنه :وتقول

ليس كل مصلٍّ أتقبل صالته إمنا أقبل صالة من تواضع لعظميت ومل يتكرب علي، وأطعم الفقري اجلائع : قال
ال من على مشالك من حسن القيام بني لوجهي، فمن اإلقبال على الصالة أن ال تعرف من على ميينك و

 "هم ِفي صالَِتِهم خاِشعونَ": يدي القائم على كل نفس مبا كسبت، وكذلك فسروا قوله تعاىل

ما عرفت من على مييين وال على مشايل يف الصالة منذ أربعني سنة، منذ : ، وقال سعيد بن جبري2:املؤمنون
  .ة أن ال يعرف املصلّي من على ميينه وعن مشالهاخلشوع يف الصال: مسعت ابن عباس يقول

    

من مل خيشع فسدت صالته، وروينا عن معاذ بن جبل، من : قال سفيان: وروينا عن بشر بن احلرث قال
عرف من عن ميينه ومشاله يف الصالة متعمداً فال صالة له، وقد أسنده إمساعيل بن أيب زياد عن بشر بن 

من قرأ كلمة مكتوبة يف حائط أو بساط يف صالته فصالته باطلة، وقال : ضاًاحلرث وغريه وعن الثوري أي
: بشر يعين بذلك ألنه عمل يف الصالة، ومن الدوام يف الصالة السكون فيها، وعلى ذلك فسر قوله تعاىل

ماء : قولكهو السكون والطمأنينة يف الصالة من : ، قيل23: املعارج"الَّذين هم على صالِتِهم داِئمونَ"
حيشر الناس يوم القيامة على مثال هيئام يف الصالة، من الطمأنينة : دائم إذا سكن، وقال بعض الصحابة

واهلدوء، ومن وجود النعيم ا واللذة، مث إصغاء القلب للفهم وخشوعه للتواضع، وسكون اجلوارح 
تقار إىل املتكلم يف اإلفهام واإليقاف على للهيبة، مث الترتيل يف القراءة والتدبر ملعاين الكالم، وحسن االف

املراد، وصدق الرغبة يف الطلب لالطالع على املطلع من السر املكنون املستودع يف الكتاب، وإن مر بآية 
رمحة سأل ورغب، أو آية عذاب فزع واستعاذ، أو مر بتسبيح أو تعظيم محد وسبح وعظّم، فإن قال 

ورفع به مهّه نابه قصده عن املقال، وكان فقره غاية السؤال، وهذا أحد بلسانه فحسن وإن أسره يف قلبه 
، هكذا كان وصفهم يف 121: البقرة"يتلُونه حق ِتالَوِتِه أُولِئك يؤِمنونَ ِبِه": الوجهني يف قوله تعاىل

من معاين التالوة، وينبغي أن يكون قلبه بوصف على ركن من أركان الصالة، ومهه معلّق بكل معىن 
هذا : اللّه أكرب أي مما سواه وال يقال أكرب من صغري، إمنا يقال أكرب من كبري، فيقال: املناجاة، فإذا قال

كبري وهذا أكرب، فإن كان مهّه امللك الكبري كان ذكر اللّه أكرب يف قلبه فليواطئ قلبه قول مواله يف قوله 
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 ويواطئ لسانه قلبه يف مشاهدة األكرب فيكون يتلو وينظر، فإن ،45: العنكبوت"ولَِذكْر اللّه أَكْرب": تعاىل
  .9-8: البلد"أَلَم نجعلْ لَه عينيِن وِلساناً وشفَتيِن": اللّه تعاىل قدم العني على اللسان يف قوله تعاىل

يقول يف احلال، فقد فال يقدم لسانه ويؤخر بصره ويكون عقده حمقّقاً ملقاله بالوصف حىت يكون عامالً مبا 
اللّه أكرب، حاكياً؛ ذلك عن قول غريه، : أخذ عليه ذلك ملا أمر به حجة عليه وتنبيهاً له، وال يكون بقوله

وال خمرباً به عن سواه، بل يكون هو املتحقق باملعىن القائم بالشهادة، وهذا عند أهل املعرفة واجب ألن 
ه أكرب فإن العمل بالقول أن يكون اللّه أكرب يف قلبك من اللّ: اإلميان قول وعمل يف كل شيء، فإذا قلت

و الَّذين هم َألماناِتِهم ": كل شيء، وهو من رعاية العهد، لتدخل حتت الثناء واملدح يف قوله تعاىل
، فالعهد ما أعطيت بلسانك، والرعاية والوفاء بالقلب ليستحق األجر 32: املعارج"وعهِدِهم راعونَ

،، ومن كان يف قلبه 1: الفتح"ومن أَوىف ِبما عاهد علَيِه اللّه فَسيؤتيِه أَجراً عظيماً": يم كما قال تعاىلالعظ
اللّه أكرب، وليس هذا حقيقة اإلميان ألنه : امللك الصغري الفاين أكرب من امللك األكرب فما عمل بقوله تعاىل

وهذا قائم بنفس من مشاهدته اآلخرة، وكانت قرة عينه اآلخرة، مل يأِت بعمل وقول، وإمنا جاء بالقول 
  .، يعين اآلخرة69: النحل"وما ِعند اللّه باٍق"، يعين الدنيا، 96: النحل"ما ِعندكُم ينفَد": كما قال تعاىل

    

:  وتعاىلجعلت قرة عيين يف الصالة ألنه كان عند ربه فجعل قرة عينه به، وقد قال سبحانه: وقد قال

"راللّه أَكْب ِلذَكْرا الذكر يف 45: العنكبوت"و فاملذكور أكرب وأكرب، وقد أخرب تعاىل أن الصالة أريد ،
إمنا : ، وروي معىن ذلك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم14: طه"وأَِقم الصالةَ ِلِذكْري": قوله تعاىل

ناسك إلقامة ذكر اللّه، فإذا مل يكن يف قلبك فرضت الصالة وأمرت باحلج والطواف وأشعرت امل
للمذكور الذي هو املقصود واملبتغى عظمة وال هيبة فما قيمة ذكرك؟ وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه 

ألنس بن مالك، وإذا صليت صالة فصلِّ صالة مودع لنفسه، مودع هلواه، مودع لعمره، سائر إىل : وسلم
واتقُوا اللّه ": ، وكقوله تعاىل6: اإلنشقاق"ها اإلنسانُ ِإنك كَاِدح ِإىل ربك كَدحاًيا أَي": مواله، كما قال

القُوهم كُموا أنلَماعة عيين يف الصالة، وكان : ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم223: البقرة"وجعلت قر
فحشاء واملنكر مل يزدد ا من اللّه إال بعداً، كما من مل تنهه صالته عن ال: يرى األكرب فتقر عينه به، وقال

من مل يترك قول الزور واخليانة فليس للّه تعاىل حاجة أن يترك طعامه وشابه، فإمنا املراد من الصالة : قال
والصيام املخالفة من اآلثام، ومن إقامة الصالة وإمتامها الوضوء هلا قبل دخول وقتها لئال يشغله عن أول 

ا، وينبغي أن يكون قلبه يف مهّه، ومهّه مع ربه، وربه يف قلبه، فينظر إليه من كالمه، ويكلمه وقت غريه
خبطابه، ويتملقه مبناجاته، ويعرفه من صفاته، فإن كل كلمة عن معىن اسم، أو وصف، أو خلق، أو 

لمة من حكم، أو إرادة، أو فعل؛ ألن الكلم ينبئ عن معاين األوصاف، ويدل على املوصوف، وكل ك
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اخلطاب تتوجه عشر جهات للعارف، من كل جهة مقام ومشاهدات؛ أول اجلهات اإلميان ا، والتسليم 
هلا، والتوبة إليها، والصرب عليها، والرضا ا واخلوف منها، والرجاء هلا، والشكر عليها، واحملبة هلا، 

هي حق اليقني، وهذه املعاين كلها والتوكل فيها، فهذه املقامات العشر هي مقامات اليقني، ألن الكلمة 
منطوية يف كل كلمة يشهدها أهل التملّق واملناجاة، ويعرفها أهل العلم واحلياة، ألن كالم احملبوب حياة 

ِإنْ هو ِإالَّ ِذكْر وقُرآنٌ مبني ِلينِذر ": القلوب، ال ينذر به إال حي وال حييا به إال مستجيب، قال اللّه تعاىل
 "استجيبوا للّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحييكُم": ،، وقال سبحانه7-69: يس"انَ حياًمن كَ

، وال يشهد هذه العشر مشاهدات إال من نقل يف العشر املقامات املذكورة يف سورة 42:األنفال
ه املشاهدات العشر فعندها األحزاب؛ أوهلا مقام املسلمني، وآخرها مقام الذاكرين، وبعد مقام الذكر هذ

ال ميلّ املناجاة لوجود املصافاة، وال يثقل عليه القيام للذاذة واإلفهام، ويسهل عليه الوقوف لدنو العطوف، 
ويتنعم بالعتاب حبالوة اإلقتراب، هنالك يندرج طول القيام يف التالوة فال جيده كاندراج القبلة يف الصالة 

  .لقبلة وهو أمامها، كذلك القيام حيمله وهو مع حاملهفال يشهدها، فيكون من ورائه ا

حدثت أنّ املوقن إذا توضأ للصالة تباعدت عنه الشياطني يف أقطار األرضني خوفاً منه، ألنه يتأهب 
للدخول على امللك، فإذا كرب حجب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق ال ينظر إليه، وواجهه اجلبار 

صدقت اللّه : أكرب أطلع امللك يف قلبه، فإذا ليس يف قلبه أكرب من اللّه تعاىل فيقولاللّه : بوجهه، فإذا قال
قال فيتشعشع من قلبه نور يلحق مبلكوت العرش، فيكشف له بذلك النور : تعاىل يف قلبك، كما تقول

وإنّ الغافل اجلاهل إذا قام : ملكوت السموات واألرض، ويكتب له حشو ذلك النور حسنات، قال
وء احتوشته الشياطني، كما حيتوش الذباب على نقطة العسل، وإذا كرب أطلع امللك يف قلبه، فإذا كل للوض

فيثور يف قلبه : كذبت ليس اللّه يف قلبك كما تقول، قال: شيء يف قلبه أكرب من اللّه تعاىل عنده، فيقول له
الته، ويلتقم الشيطان قلبه، فريد ذلك احلجاب ص: دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه، قال

فال يزال ينفخ فيه، وينفث ويوسوس إليه، ويزين له، حىت ينصرف من صالته وال يعقل ما كان فيه، وقد 
  .لوال أنّ الشياطني حيومون حول قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت السموات: جاء يف اخلرب

    

لقبلة خنامة، فغضب غضباً شديداً، مث حكّها وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه رأى يف ا
أيكم حيب أن يبزق : ائتوين بعبري فلطخ أثرها بزعفران، مث التفت إلينا فقال: بعرجون كان يف يده، وقال

فإن أحدكم إذا دخل يف صالته فإن اللّه عز وجلّ بينه وبني القبلة، ويف لفظ : ال أينا، قال: يف وجهه؟ قلنا
اىل؛ فال يبزقن أحدكم تلقاء وجهه، وال عن ميينه، ولكن عن مشاله، أو حتت قدمه آخر واجهه اللّه تع

إذا قام العبد : اليسرى، فإن بدرته بادرة فليبصق يف ثوبه وليقل به هكذا، وذلك بعضه ببعض، وقد روي
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قول اللّّه ارفعوا احلجاب بيين وبني عبدي، فإذا التفت ي: اللّه أكرب، قال اللّه ملالئكته: يف صالته فقال
عبدي إىل من تلتفت؟ أنا خري لك ممن تلتفت إليه، مث إذا قام املقبل على صالته شهد قلبه قيامه : تعاىل

لرب العاملني، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، مث شهد وقوفه باحلضرة بني يدي امللك اجلبار، إذ 
، ويستويل عليه تعظيم القريب، وجبمعه ليس من الغافلني، فتأخذه غيبة احلضور، ويرهقه إجالل احلاضر

خشية الرقيب، فإذا تال وقف مهّه مع املتكلم ماذا أراد، واشتغل قلبه بالفهم عنه واالنبساط منه، فإن ركع 
وقف قلبه مع التعظيم للعظيم، فال يكون يف قلبه أعظم من اللّه تعاىل وحده، فإن رفع شهد احلمد 

استوجب منه املزيد، وسكن قلبه بالرضا، ألنه حقيقة احلمد، وإن للمحمود، فوقف مع الشكر للودود، ف
  .19: العلق"واسجد واقْتِرب": سجد مسا قلبه يف العلو فقرب من األعلى بقوله تعاىل

وأهل املشاهدة يف السجود على ثالث مقامات؛ منهم من إذا سجد كوشف باجلربوت األعلى فيعلو إىل 
وهذا مقام املقربني من احملبوبني، ومنهم من إذا سجد كوشف مبلكوت العزة، القريب ويدنو من القريب، 

فيسجد على الثرى األسفل عند وصف من أوصاف القادر األجل، فيكسر قلبه وخيبت تواضعاً وذالً 
للعزيز األعلى، وهذا مقام اخلائفني من العابدين، ومنهم من إذا سجد جال قلبه يف ملكوت السموات 

ظرائف الفوائد وشهد غرائب الزوائد، وهذا مقام الصادقني من الطالبني، وهناك قسم واألرض فآب ب
رابع ال يذكر بشيء ليس له وصف فيستحق املدح، وهم الذين جيول مهّهم يف أعطية امللك وأنصبة 

إن املماليك، فهم حمجوبون باهلمم الدنية عن الشهادة العلية مأسورون باهلوى عن السياحة إىل اإلعالم، ف
دعا هذا املصلّي نظر إىل املدعو فكان هو املرجو فأخذ يف التمجيد والثناء واحلمد واآلالء، ونسي حاجته 
من الدنيا واشتغل عن نفسه باملوىل وعن مسألته حبسن الثناء، وإن استغفر هذا الداعي تفكّر يف أوصاف 

ة االستغفار وإخالص اإلنابة التوبة وأحكام التائب وتفكّر يف ما سلف من الذنوب فعمل يف تصفي
واالعتذار، وجدد عقد االستقامة، فيكون له ذا االستغفار من اللّه عز وجلّ حتية وكرامة، ففي مثل 
صالة هذا العبد وردت األخبار أنّ العبد إذا قام إىل الصالة رفع احلجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه، 

فيصلون بصالته ويؤمنون على دعائه، وأنّ املصلّي لينثر عليه الرب وقامت املالئكة من لدن منكبيه إىل اهلواء 
من عنان السماء إىل مفرق رأسه ويناديه مناٍد لو علم املناجي من يناجي ما انفتل، وأنّ أبواب السماء، 

 يا ابن آدم ال تعجز أن: للمصلّني، وأنّ اللّه تعاىل يباهي مالئكته بصفوف املصلّني، ويف التوراة مكتوب

وكنا نرى : تقوم بني يدي مصلّياً باكياً فأنا اللّه تعاىل الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري، قال
أنّ تلك الرقة والبكاء وتلك الفتوح اليت جيدها املصلّي يف قلبه من دنو الرب تبارك وتعاىل من القلب، 

أعين بكثرة :  مرافقتك يف اجلنة، فقالادع اللّه تعاىل أن يرزقين: وقال رجل للنبيصلى اهللا عليه وسلم
  .السجود
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ما افترض اللّه على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصالة، ولو : وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
كان شيء أحب إليه من الصالة لتعبد به مالئكته؛ منهم راكع، وساجد، وقائم، وقاعد، أو كما قال 

املصلون خدام اللّه عز وجلّ على : ة اللّه عز وجلّ يف أرضه، وقال آخرالصالة خدم: بعض العلماء
بساطه، إنّ املصلني من املالئكة يسمون يف السموات خدام الرمحن ويفخرون بذلك على سائر املرسلني 

إن املؤمن إذا صلّى ركعتني عجب منه عشر صفوف من املالئكة؛ كل صف منهم : من املالئكة، ويقال
 وباهى اللّه تعاىل به مائة ألف ملك؛ وذلك أنّ العبد قد مجع فيه أركان الصالة األربعة؛ من عشرة آالف،

القيام والقعود والركوع والسجود، وفرق ذلك على أربعني ألف ملك، والقائمون ال يركعون إىل يوم 
ع اللّه له أركان القيامة، والساجدون ال يرفعون إىل يوم القيامة، وكذلك الراكعون والساجدون، مث قد مج

الصالة الستة؛ من التالوة واحلمد واالستغفار والدعاء والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وفرق 
ذلك على ستني ألف ملك ألن كل صف من املالئكة عبادته ذكر من األذكار الستة، فإذا رأت األمالك 

 وباهاهم اللّه تعاىل به، ألنه قد فرق تلك ما مجع فيه من األركان الستة واألذكار يف ركعتني عجبت منه
األعمال واألركان على مائة ألف ملك؛ وبذلك فضل املؤمن على املالئكة، وكذلك فضل املوقن أيضاً يف 
مقامات اليقني من أعمال القلوب على األمالك بالتنقيل يف املقامات بأن مجعت فيه ورفع منها، واملالئكة 

الشكر واخلوف والرجاء : ف يف مقام معلوم ال ينقل عنه إىل غريه مثلال ينقلون بل كل ملك موقو
والشوق واألنني واخلشية واحملبة، بل كل ملك له مزيد وعلو من املقام الواحد على قدر قواه، ومجع ذلك 

  .كلّه يف قلب املوقن

لْمؤِمنونَ الَّذين هم يف صالِتِهم قَد أَفْلَح ا": قال اللّه تعاىل، وهو أصدق القائلني يف صفات أوليائه املؤمنني
، فمدحهم بالصالة كما ذكرهم باإلميان، 3-2-1:  املؤمنون"خاِشعونَ و الَّذين هم عِن اللَّغِو معِرضونَ

والَّذين هم على صلَواِتِهم ": مث مدح صالم باخلشوع كما افتتح بالصالة أوصافهم، مث قال يف آخرها
حم وقال يف نعت عباده9:  املؤمنون"اِفظُونَيا نعو املصلّني الذين استثناهم من اجلزوعني من : ، فختم

املصائب والفقر، املانعني للمال واخلري، إال املصلّني الذين هم على صالم دائمون، مث نسق النعوت وقال 
مال إليه ما جعلها مفتاح صفات والذين هم على صالم حيافظون، فلوال أا أحب األع: يف آخرها

أحبائه وختامها، وملا وصفهم بالدوام واحملافظة عليها، ومدحهم باخلشوع فيها؛ واخلشوع هو انكسار 
القلب وإخباته وتواضعه وذلته مث لني اجلانب وكف اجلوارح وحسن مست وإقبال، واملداومة واملواظبة 

ي حضور القلب وإصغاؤه وصفاء الفهم وإفراده من عليها وسكون القلب واجلوارح فيها؛ واحملافظة ه
أُولِئك هم الْواِرثُونَ الَّذين ": مراعاة األوقات وإكمال طهارة األدوات، مث قال تعاىل يف عاقبة املصلّني
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، فجعل أول عطائهم الفالح وهو الظفر والبقاء، 11-،1: املؤمنون"يِرثُونَ الِْفردوس هم فيها خاِلدونَ
: من أهل النار ما سلككم يف سقر، قالوا: وآخره الفردوس وهو خري املستقر واملأوى، وقال يف أضدادهم

مل نك من املصلّني، وقال موخباً آلخر منهم فال صدق وال صلّى، وى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
أَرأَيت الَّذين ": يف قوله تعاىلعن طاعة من اه عن الصالة، مث أمره ا وأخربه أنّ فيها القرب والزلفى

، فاملصلّون بقية من 19: العلق"كَالّ الَ تِطعه واسجد واقْتِرب": ،، مث قال1-9: العلق"ينهى عبداً ِإذَا صلَّى
  .خلقه وورثة جنته من عباده وأهل النجاة من دار غضبه إبعاده جعلنا اللّه منهم بعطفه ورمحته

  لمحافظة على الصالة وطريقة المصلّين من الموقنين ذكر الحث على ا

    

محمد رسولُ اللّه و الَّذين معه أَِشداُء على الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعاً ": قال اللّه سبحانه وتعاىل
ار ألصحابه الصالة فجعلها  اآلية، فاختار لنفسه أصحابه صلوات اللّه عليه مث اخت29: الفتح"سجداً

وصفهم يف اإلجنيل والتوراة، فهذا يدل أنّ الصالة أفضل األعمال ألن أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه 
الصالة ملواقيتها، : أي األعمال أفضل؟ قال: وسلم أفضل العمال، وسئل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ل حافظاً لصالته فظن به خرياً وإذا رأيته مضيعاً لصالته إذا رأيت الرج: وعن عمر رضي اللّه تعاىل عنه
ابن آدم ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صالتك؟ : فهو ال سواها أضيع، وكان احلسن يقول

الصالة عماد الدين من تركها فقد : فهو على اللّه تعاىل أهون، وعن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
من حافظ على الصلوات اخلمس : الكفر واإلميان ترك الصالة، ويف اخلربكفر، ويف حديث آخر بني 

بإكمال طهورها ومواقيتها، كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة، ومن ضيعها حشره اللّه تعاىل مع فرعون 
، قال 87: مرمي"ن عهداًالَ يمِلكُونَ الشفَاعة إالّ مِن اتخذَ ِعند الرحِم": وهامان، ويف تفسري قوله تعاىل

الصالة مكيال، فمن أوىف وىف له، ومن طفف فقد علمتم : الصلوات اخلمس، وعن ابن مسعود وسلمان
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته فال يتم ركوعها وال : ما قال اللّه تعاىل يف املطففني، ويف اخلرب

وأساء صالته يف اخلال فتلك استهانة يستهني ا ربه إذا صلّى العبد يف املأل فأحسن : سجودها، ويف اخلرب
هذا : إذا أحسن العبد صالته يف العالنية و أحسنها يف السر قال اللّه تعاىل ملالئكته: عز وجلّ، ويف اخلرب

من قبلت صالته قبلت أعماله كلها، ومن ردت عليه صالته ردت عليه : عبدي حقّاً، وعن كعب وغريه
من تقبلت منه الصلوات اخلمس كمالً من غري أن تلفق، وال يرفع بعضها من بعِض، : الأعماله كلها، ويق

أو غريها من النوافل، أطلع على علم األبدال وكتب صديقاً، وعالمة قبول الصلوات أن تنهاه يف 
ه تضاعيفها عن الفحشاء واملنكر والفحشاء والكبائر، واملنكر ما أنكره العلماء، فمن انتهى رفعت صالت
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إىل سدرة املنتهى، ومن حترقته األهواء فقد ردت صالته ملا غوى فهوى، وقال مالك بن دينار وإبراهيم بن 
الفرائض رؤوس األموال : إين ألرى الرجل يسيء صالته فأرحم عياله، وقال الفضيل بن عياض: أدهم

 إمنا جرموا الوصول بتضييع :والنوافل األرباح، وال يصح ربح إال بعد رأس املال، وكان ابن عيينة يقول
من اهتم بالصلوات اخلمس يف مواقيتها وإكمال طهورها مل يكن له يف : األصول، وقال علي بن احلسني

تدرون : الدنيا عيش وكان عليه السالم إذا توضأ للصالة تغري لونه واصفر وأرعد، فقيل له يف ذلك فقال
للصالة أربع فرائض؛ : طب؟ وقال بعض العارفنيبني يدي من أريد أن أقف وعلى من أدخل وملن أخا

خيار عباد اللّه الذين : إجالل املقام، وإخالص السهام، ويقني املقال، وتسليم األمر، وقال أبو الدرداء
من مل يأخذ أهبة الصالة قبل وقتها مل : يراعون الشمس والقمر واألظلّة لذكر اللّه تعاىل وكان وكيع يقول

  .ون بتكبرية اإلحرام فاغسل يدك منهحيافظ عليها ومن ا

    

تكبرية اإلحرام، ويف حديث : ، قال21: احلديد"ساِبقُوا إىل مغِفرِة ِمن ربكُم": وروينا يف تفسري قوله تعاىل
من صلّى أربعني يوماً الصلوات يف مجاعة ال يفوته منها : أيب كاهل عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

منذ أربعني : م كتب له براءتان؛ براءة من النفاق، وبراءة من النار، وقال سعيد بن املسيبتكبرية اإلحرا
من عشرين سنة : سنة ما فاتتين تكبرية اإلحرام يف مجاعة، وكان يسمى محامة املسجد، وقال عبد الرزاق

:  إىل اجلنة زمراً، قالإنه إذا كان يوم القيامة أمر بطبقات املصلني: ما مسعت األذان إال يف املسجد، ويقال

حنن : من أنتم؟ فيقولون: فتأيت أول زمرة كان وجههم الكوكب الدري فتستقبلهم املالئكة فيقولون
كنا إذا : ما كانت أعمالكم يف الدنيا؟ فيقولون: املصلّون من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فيقولون
حيق لكم ذلك، مث تأيت الزمرة الثانية فوق : ل املالئكةمسعنا األذان قمنا إىل الطهارة ال يشغلنا غريها، فتقو

حنن املصلّون، : من أنتم؟ فيقولون: أولئك يف احلسن واجلمال كأنّ وجوههم األقمار فتقول املالئكة
حيق لكم : كنا نتوضأ للصالة قبل دخول وقتها، فتقول املالئكة: وما كانت صالتكم؟ فيقولون: فيقولون

لثالثة فوق هؤالء يف املرتلة واجلمال كأنّ وجوههم الشمس الضاحية، فتقول ذلك، مث تأيت الزمرة ا
وما كانت : حنن املصلّون، فيقولون: أنتم أحسن وجوهاًوأعلى مقاماً فما أنتم؟ فيقولون: املالئكة

  .حيق لكم ذلك: كنا نسمع األذان يف املسجد، فتقول املالئكة: صالتكم؟ فيقولون

    

مسيت الصالة صالة ألا صلة بني العبد وبني اللّه عز وجلّ ومواصلة : اللّه عنهموقال بعض العلماء رضي 
لَن ينالَ اللّه لُُحومها والَِدماؤها ": من اللّه تعاىل لعبده، وال تكون املواصلة واملنال إال لتقّي، قال اللّه تعاىل

كُمقْوى ِمنالت الُهني لِكنإال خاشعاً فعندها ال يعظم عليه طول الوقوف وال ، وال يكون37: احلج"و التقي 
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إنَّ الصالةَ تنهى عن ": يكثر عليه االنتهاء عن املنكر واالئتمار باملعروف، كما قال سبحانه وتعاىل
ِكرنالْماِء وشواخلاشعون من املؤمنني هم اآلمرون باملعروف، والناهون عن املنكر45: العنكبوت"الْفَح ، ،

 واخلاشعون أيضاً 47: األحزاب"وبشِر املُؤِمِنني": احلافظون حلدود اللّه جزاؤهم البشرى، كما قال
اخلائفون، الذاكرون، الصابرون، واملقيمون الصالة، فإذا كملت هذه األوصاف فيهم كانوا خمبتني، وقد 

وبشر : إذا نظر إىل الربيع بن خيثم يقول، وكان ابن مسعود 34: احلج"وبشِر الْمخِتِتني": قال سبحانه
إنه كان : املختبني أما واللّه لو رآك حممد صلى اهللا عليه وسلم لفرح بك، ويف لفظ آخر ألحبك، يقال

خيتلف إىل مرتل ابن مسعود عشرين سنة ال حتسب جارية ابن مسعود إال إنه أعمى لشدة غض بصره 
ق الباب عليه خترج إليه إنه أعمى لشدة غض بصره وطول وطول إطراقه إىل األرض بنظره، وكان إذا د

طاقه إىل األرض بنظره، وكان إذا دق الباب عليه خترج إليه اجلارية فإذا رأته قالت لعبد اللّه صديقك ذاك 
وحيك ذاك الربيع، ومشى ذات يوم مع ابن مسعود : األعمى قد جاءك فكان ابن مسعود يضحك ويقول

إىل األكوار تنفخ وإىل النريان تلتهب، صعق وسقط مغشياً عليه، وقعد ابن مسعود يف احلدادين فلما نظر 
عند رأسه إىل وقت الصالة فلم يفق فحمله ابن مسعود على ظهره إىل مرتله، فلم يزل مغشياً عليه إىل 

 هذا واللّه اخلوف، وكان: الساعة اليت صعق فيها حىت فاتته مخس صلوات، وابن مسعود عند رأسه يقول

ما دخلت يف صالة قط فأمهين فيها إال ما أقول وما يقال يل، وقد كان عامر بن عبد اللّه من : هذا يقول
خاشعي املصلّني، كان إذا صلّى ضربت ابنته بالدف، وحتدث النساء مبا يردن يف البيت، ومل يكن يعقل 

 بوقويف بني يدي اللّه نعم: هل حتدث نفسك يف الصالة بشيء؟ قال: ذلك وال يسمعه وقيل له ذات يوم
ألن ختتلف : فهل جتد شيئاً مما جنده من أمور الدنيا؟ فقال: عز وجلّ ومنصريف إىل إحدى الدارين، قيل

لو كشف الغطاء ما ازددت : األسنة يفّ أحب إيلّ من أن أجد شيئاً يف الصالة مما جتدون، وكان يقول
حتدثوا مبا : ني، كان إذا دخل يف الصالة يقول ألهلهيقيناً، وقد كان مسلم بن يسار من الزاهدين العامل

وما يدريكم أين قليب، وكان يصلّي ذات يوم : تريدون وأفشوا سركم فإين ال أستمع إليكم، وكان يقول
يف مسجد البصرة، فوقعت خلفه أسطوانة معقود بناؤها على أربع طاقات، فتسامع ا أهل السوق 

أي شيء : ، وما انفتل من صالته، فلما فرغ جاءه الناس يهنونه فقالفدخلوا املسجد وهو يصلي كأنه وتد
وأنت تصلّي، : مىت وقعت؟ قيل: وقعت هذه األسطوانة العظيمة وراءك فسلمت منها، قال: نوين؟ قالوا

الصالة من اآلخرة، فإذا دخلت يف الصالة خرجت من الدنيا، : ما شعرت ا، وقال بعض املصلّني: قال
وهل شيء أحب إيلّ من الصالة فأذكره فيها؟ وكان :  هل تذكر يف صالتك شيئاً؟ قال:وسئل بعضهم

  .من فقه الرجل أن يبدأ حباجته قبل دخوله يف الصالة ليدخل يف الصالة وقلبه فارغ: أبو الدرداء يقول
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 رأيتموين هل: خففت يا أبا اليقظان، فقال: أنّ عمار بن ياسر صلّى صالة فخففها فقيل له: ويف اخلرب
ألين بادرت سهو الشيطان أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : ال قال: نقصت من حدودها شيئاً؟ قالوا

إنّ العبد ليصلّي الصالة ال يكتب له ثلثها وال نصفها وال ربعها وال مخسها وال سدسها وال عشرها، : قال
ر هذا عبد الواحد بن زيد أنه إمجاع، إمنا يكتب للعبد من صالته ما عقل منها، وقد ذك: وكان يقول

كل صالة ال : أمجعت العلماء أنه ليس للعبد من صالته إالّ ما عقل، وقال احلسن: فروينا عنه أنه قال
إنّ أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه : حيضرها قلبك فهي إىل العقوبة أسرع منها إىل الثواب، ويقال

 الناس صالة، فسئلوا عن ذلك فقالواوسلم، منهم الزبري وطلحة، كانوا أخف : ،ا وسوسة العدو نبادر
إنّ الرجل ليشيب عارضاه يف اإلسالم وما أكمل للّه : وروينا أنّ عمر رضي اللّه تعاىل عنه قال على املنرب

ال يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على اللّه تعاىل فيها؟ وقال اللّه جلّ : وكيف ذاك: تعاىل صالة، قيل
 وقال رسول اللّه 43: النساء"حتى تعلَموا ما تقُولُونَ"، 87: النساء"ومن أَصدق ِمن اللّه حديثاً": ذكره

من تشعبت به اهلموم مل يبال اللّه تعاىل يف أي أوديتها هلك، وسئل أبو العالية عن : صلى اهللا عليه وسلم
هو الذي يسهو يف صالته فال يدري على : ، قال5: املاعون"هونَالَِّذين هم عن صالَِتِهم سا": قوله تعاىل

هو الذي يسهو عن وقت الصالة حىت : كم ينصرف، على شفع أم على وتر؟ سئل احلسن عن ذلك فقال
أما واللّه لو تركوها لكفروا، ولكن سهوا عن الوقت، وقال بعض السلف : خيرج وقتها، وكان يقول

: أول الوقت أو يف اجلماعة مل يفرح وإن صالّها بعد الوقت مل حيزن، وقيلهو الذي إن صالّها يف : فيها

إنّ الصلوات اخلمس يلفق بعضها إىل بعض حىت يتم : هو الذي ال يرى تعجيلها براً وال تأخريها إمثاً ويقال
ه من الناس من يصلّي مخسني صالة فيكمل له ا مخس صلوات وإن اللّ: ا للعبد صالة واحدة، وقيل

تعاىل ليستويف من العبد ما أمره به كما فرضه عليه وإالّ متمه من سائر أعماله النوافل ألنه ما فرض على 
  .العبد إالّ ما يطيقه بعونه إذ مل يكلفه ما ال طاقة له به برمحته

    

بدي وقد بالفرائض جنا مين عبدي وبالنوافل تقرب إيلّ ع: يقول اللّه تعاىل: وروينا عن عيسى عليه السالم
ال ينجو مين عبد إالّ بأداء ما افترضته عليه، ويف اخلرب : يقول اللّه: جاء مثله عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم

انظروا هل لعبدي : أول ما حياسب به العبد الصالة، فإن وجدت كاملة وإال يقول اللّه تعاىل: املفسر
ض، كذلك يويف كل فرض من جنسه من النفل؛ فإذا نوافل؟ فنتم فرائضه من نوافله؟ مث يعمل بسائر الفرائ

كانت النوافل يف السهو والتقصري كالفرائض أو مل يوجد نوافل فكيف يكون حاله يف احلساب؟ وكان 
يعين به الكافر، ألن عنده أنّ كل موضع يف القرآن : ابن عباس يفسر قوله تعاىل كال ملا يقض ما أمره قال

 "الَ يكَلِّف اللّه نفْساً ِإالَّ وسعها":  به الكافر، وقد قال اللّه تعاىليذكر به اإلنسان خاصة أنه يعين
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 "والَ تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه":  يعين طاقتها، وقال سبحانه وتعاىل خمرباً عن املؤمنني286:البقرة

واب من ذلك أنّ اللّه عز ، يف التفسري قد فعلت؛ ويف هذه املسألة اختالف وشبهة، والص286:البقرة
وجلّ ال يكلف املؤمنني خاصة ما ال طاقة هلم به، فهم خمصوصون بذلك فضالً من اللّه تعاىل ونعمة آثرهم 
ا على الكافرين، إذ له أنّ يؤثر بعض عباده على بعض ألن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، وهذا مفهوم من 

ة لنا به أن له تعاىل أن حيمل الكافر ما ال طاقة له به عدالً منه ال حتملنا ما ال طاق: دليل اخلطاب من قوله
: ، قيل115: األنعام"وتمت كَِلمت ربك ِصدقاً وعدالً الَ مبدلَ ِلكَِلماِتِه": وحكمة، كما قال تعاىل

 "ه لَقَد آثَرك اللّه علَيناتاللّ": صدقاً للمؤمنني وعدالً على الكافرين، قال اللّه تعاىل خمرباً عن إخوة يوسف

 فهذا نص يف اإليثار لبعض خلقه على بعض، مث رأيت تصديق ما ذكرته عن ابن عباس رواها 91:يوسف
و الَّذين آمنوا وعِملُوا الصِلحاِت الَ نكَلِّف ": إمساعيل عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس يف قوله تعاىل

هعسفْساً ِإالَّ ويعين إالّ طاقتها من العمل ألن اللّه تعاىل افترض على املؤمنني أعماالً 42: األعراف"ان ،
يطيقوا، ومل يفترض عليهم ما ال يطيقون، هذا نقل لفظ ابن مسعود يف ختصيص املؤمنني، كما ذكرناه 

اللّه تعاىل كلّف العباد ما ال للزائغني فيها تعلق ابتغاء التآويل أنّ : آنفاً، ويقول أيضاً يف تفصيل هذه املسألة
يطيقونه إال به الفتقارهم إليه وعدم استغنائهم عنه يف كل حركة وسكون، إذ ال مشيئة هلم دون مشيئته 

ما كَانوا ": وال استطاعة إالّ بتوفيقه وال حول وال قوة إالّ به، أمل تسمع إىل قوله تعاىل يف وصف الكافرين
مو عمونَ السطيعتسونَيِصربوا يعاً": ،، وقال تعاىل يف مثله2: هود"ا كَانمونَ سطيعتسوا الَ يكَانو" 

، وقال فيمن استطاع به إن أريد إالّ اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إالّ باللّه عليه 1٬1:الكهف
  .توكلت

    

:  من ذنبه، وقد يروى يف خربمن صلّى كما أمر غفر له ما تقدم: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ليس كل مصلٍّ أتقبل صالته إمنا أتقبل صالة من تواضع لعظميت وخشع قلبه جلاليل، : يقول اللّه تعاىل
وكف شهواته عن حمارمي، وقطع ليله واره بذكري، ومل يصر على معصييت، ومل يتكبر على خلقي، 

 اجلهالة له حلماً، والظلم له نوراً يدعوين فألبيه، ورحم الضعيف، وواسى الفقري من أجلي، على أن أجعل
ويسألين فأعطيه، ويقسم علي فأبره، أكلؤه بقويت وأباهي به مالئكيت، لو قسم نوره عندي على أهل 

كم من قائم حظه من : األرض لوسعهم، مثله كمثل الفردوس ال يتسنى مثرها ومل يتغري حاهلا، ويف اخلرب
ومن صلّى صالة وراء إمام فلم يدر ماذا قرأ فهو اية السهو، فإنه تارك األمر قيامه السهر والتعب، 

االستماع واإلنصات، وقال : لالستماع فيخاف عليه جمانية الرمحة ألن اللّه تعاىل ضمن الرمحة بشرطني
 وقال 204:  األعراف" ترحمونَوِإذَا قُِرئ القُرآنُ فَاستِمعوا لَه وأَنِصتوا لَعلَّكُم": سبحانه يف املعنيني
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلّى : ، وروينا يف خرب29: األحقاف"فَلَما حضروه قالُوا أَنِصتوا":تعاىل
قرأت سورة : ماذا قرأت؟ فسكت القوم، فسأل أيب بن كعب فقال: صالة فترك يف قراءته، فلما انفتل قال

ما : أنت هلا يا أيب، مث أقبل على اآلخرين فقال:  أنسخت أم رفعت، فقالكذا وتركت آية كذا فما أدري
بال أقوام حيضرون صالم ويتمون صفوفهم ونبيهم بني أيديهم، ال يدرون ما يتلو عليهم من كتاب رم 

إالّ أنّ بين إسرائيل كذلكم فعلوا، فأوحى اللّه إىل نبيهم أن قل لقومك حتضروين أبدانكم وتعطوين 
  .سنتكم وتغيبون عين قلوبكم باطالً ما تذهبونأل

إنّ العبد يسجد السجدة عنده أنه يتقرب ما إىل اللّه عز وجلّ، ولو قسمت ذنوبه : وقال بعض علمائنا
يكون ساجداً عند اللّه : وكيف يكون ذلك يا أبا حممد؟ قال: يف سجدته على أهل مدينته هللكوا، قيل

باطل قد استوىل عليه، وهذا كما قال ألن فيه انتهاك حرمة القرب وقلبه مصغ إىل هوى، ومشاهد ل
وسقوط هيبة الرب تعاىل، واعلم أنّ طول الصالة عليك غفلة وقصرها سهو ألا إذا طالت عليك دلّ 

على عدم احلالوة ووجود الثقل ا وكربها على جوارحك، وإذا قصرت عليك وخفّت دلّ على نقصان 
السهو فيها، فالنسيان قصرها، واالستقامة يف الصالة أن ال تطول عليك لوجود حدودها ودخول الغفلى و

احلالوة، ولذة املناجاة، وحسن الفهم، واجتماع اهلم، وال تقصر عليك لتيقظك فيها، ورعايتك حدودها، 
  .وحسن قيامك ا؛ وهذه مراقبة املصلني ومشاهدة اخلاشعني

  ذكر أحكام الخواطر في الصالة

    

ر به العبد يف الصالة من اخلري فليسارع إىل فعله فذلك من أحب األشياء إىل اللّه تعاىل ألنه أذكره وما ذك
إياها يف أحب املواطن إليه، وما ذكر به من املكروه واملمقوت إليه من املعتاد واملستأنف فليجتنبه؛ فإنه هو 

 القرب، توبيخاً له وتقريراً، وقد يكون عتباً الذي يبعده من قرب اللّه سبحانه وتعاىل، وتذكريه إياه يف حمل
وتنبيهاً، فترك ذلك مما يقرب إىل اللّه تعاىل، ويدل على حسن االستجابة له؛ وهو مسلك طريقه إىل اللّه 

تعاىل وما خطر به من خاطر متن أو هوى أو ذكر مة ما يأيت أو ما قد مضى، فإنّ ذلك وسوسة إليه من 
 بذلك عن وقوف قلبه عند كل ركن من أركان الصالة ويشغل قلبه عن الوقوف عدوه حسداً له ليقطعه

يف املناجاة، مبا يضره عما ينفعه ليحرمه بذلك أن يشهد عند كل ذكر من أذكار الصالة ما يوجبه الذكر 
 من تدبري أو تعظيم أو محد أو دعاء أو استغفار، وإن خطر بقلبه أمر معاشه وتصريف أحواله وتدبري شأنه

من املناجاة، فذلك من قبل النفس وفكرها مبا توسوس به من أمور الدنيا، فأما إن خطرت مهة حمظورة أو 
 فكرة يف معصية مأزورة ؛ فهذا هو اهلالك والبعد، يكون عن وصف النفس األمارة باستحواذ العدو
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تلي يف صالته ذه املعاين املغوي؛ فهو عالمة اإلبعاد، واحلجاب دليل املقت، واإلبعاد واإلعراض، فإذا اب
فقد اخترب بذلك فعليه أن يعمل يف نفيه مع نفس بدوه، وال ميكنه من الظهور من قلبه فيملكه، وال يصغي 

إليه بعقله فيستويل عليه، وال حيادثه وال يطاوله فيخرجه من حد الذكر واليقظة إىل مسامرة اجلهل 
يه نقص، وكل عمل مباح فاهلمة به مباحة ونفيها فضيلة، والغفلة، وكل عمل حمظور فاهلمة به حمظورة وف

وما خظر على قلبه من اخلريات املتأخر فعلها فليعقد النية بذلك، فإنه قد ذكر به وأريد منه، مث ليمض يف 
صالته وال يشتغل بتدبريه؛ كيف يكون؟ ومىت يكون؟ أو كيف أكون فيه؟ وعنده إذا كان فيفوته اإلقبال 

 شأنه يف املآل؛ وهذا هو استراق من العدو عليه وإلقاء من خدوعه إليه، فإن جاهد هذا يف احلال بتدبري
املصلّي نفسه عن مسامرة الفكر وقابل عدوه يف قطع وسوسة الصدر، كان جماهداً يف سبيل اللّه تعاىل، 

جر املصارمة واحملاربة أجر الصالة للتقرب إىل الكرمي، وأ: مقاتالً ملن يليه من أعداء اللّه تعاىل، له أجران
  .لعدوه الرجيم

وقد كان األقوياء من املؤمنني، أهل الغلظة على األعداء والتمكني، إذا ابتلوا بداخل يدخل عليهم يف 
الصالة من األسباب، خيرجهم عن املشاهدة فيها عملوا يف قطع ذلك الشيء وإبعاده من أصله، إذ كان 

ج بإدخال ذلك عليهم إخراجهم من الدنيا؛ وهو الزهد فيها، سبب قطعهم وإبعادهم من قرم، فيستخر
فيكون ذلك إحساناً من اللّه إليهم ومريداً منه هلم؛ وهذا أحد ما زهد ألجله الزاهدون يف الدنيا لتصفو 

قلوم من األسباب فتخلص أعماهلهم من الوسواس باالكتساب ومن ذلك ما بلغنا عن رسول اللّه صلى 
أهلتين هذه يف الصالة : نه نزع اجلبة اليت كانت عليه يف الصالة ملا نظر إىل علمها وقالاهللا عليه وسلم أ

يعين شغلتين، ونظر إىل شراك نعله يف الصالة وكان جديداً، فأمر أن يرتع منها ويعاد هلا الشراك اخللق، 
ا فدفعها إىل تواضعت لريب كيال ميقتين، مث خرج : وكان قد احتذى نعالً فأعجبه حسنها فسجد وقال

  .أول سائل لقيه، مث أمر علياً أن يشتري له نعلني سبتيني جرداوين فلبسهما

    

وكان الضعفاء من املؤمنني يعملون يف نفيه وترك مساكنته وحمادثته يف احلال لقوادح اليقني يف إميام 
 ومكان اهلوى وقوة العدو ولسرعة التيقظ يف قلوم؛ ألن اآلفات تدخل من مكان اهلوى ومتكّن األعداء،

لطول الغفلة وعدم حالوة الطاعة التساع النفس يف الشهوات وقوة سلطاا على الصفات واتساع النفس 
وقوة صفتها لضيق القلب، وضعف اليقني إذ لو قوي يقني العبد النشرح صدره وألطفأ نور يقينه ظلمة 

هار، وألسقط مكانه من الشهادة متكن أعدائه هواه، والندرجت النفس يف القلب اندراج الليل يف الن
والعادة، ولعلم يقيناً أنّ ما هو فيه من الذكر والصالة أنفع له وأمحد عاقبة مما تفكر فيه من عاجل دنياه، 

فيشتغل حينئذ مبا هو فيه له من الذكر عما هو عليه من سوء الفكر، وليس بعد هذين املقامني حال ينعت 
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قدح يف قلبه من فهم اخلطاب وتدبر معاين الكالم واإليقان على املقصد واملراد فهو وال ميدح بشيء، وما 
تعليم من اللّه تعاىل وتوقيف وتنبيه منه وتعريف؛ وهذا مزيد التالوة وعالمة اإلخالص يف املعاملة وبركة 

ال ينتظره وال التدبر، دليل القبول والشكر حلسن اخلدمة، فليأخذ من ذلك ما عفا ويغترف منه ما صفا، و
يتمناه وال يتبعه بعد انصرافه بالفكر يف معناه، فيسترق العدو عليه السمع ويلقي إليه الوسوسة ويطمع فيه 

بالغرة ويدخل عليه من باب األمنية، ألنه قد قرن األماين باإلضالل؛ فهي مواعيد الكذب لإلبطال، أمل 
، مث قال يف 119: النساء"وُألِضلَّنهم وُألمنينهم": تسمع إىل ربك تعاىل كيف أخربك عنه يف قوله تعاىل

، مث استثىن 64: اإلسراء"وِعدهم وشاِركْهم يف اَألمواِل و اَألوالَِد وما يِعدهم الشيطَانُ ِإالَّ غُروراً": مثله
ليهم ملواصلته هلم وتوكّلهم عليه بوكالته عباده املسلطني عليه بسلطانه، الغالبني له بآياته، فلم يصل العدو إ

 "إنَّ ِعبادي لَيس لَك علَيِهم سلْطَانٌ وكَفى ِبربك وكيالً": إياهم، تنتظم هذه املعاين يف قوله تعاىل

 " ومن اتبعكُما الغاِلبونَونجعلُ لَكُما سلْطَاناً فَال يِصلُونَ ِإلَيكُما بآياِتنا أَنتما": ، وقوله تعاىل65:اإلسراء

  .99: النحل"ِإنه لَيس لَه سلْطَانٌ على الَّذين آمنوا وعلى ربِهم يتوكَّلُونَ": ، مع قوله تعاىل35:القصص

وللعبد يف التفكّر والتدبر ملا يستقبل من كل كلمة شغل عما فات مما كان عمله، وله يف الشغل يف احلال 
طاع مبا قد فهمه وما فهمه من غري ما يتلوه فاستدل به على ما سواه مما يعينه وحيتاج إليه؛ فهي أبواب اقت

من الفطنة تفتح له فيكون التكلم مفتاحها، مث خيرج العبد إىل سواها مما هو له أصلح أو عليه أوجب، 
 تدبر التالوة، أو شغل فليعرف بذلك ما عرف وليقف من ذلك على ما عليه وقف وما تفكر فيه من غري

به من غري فهم املتلو فهو حجاب له من الفهم وقطع له عن خالص العلم فليقطع ذلك، والتمام يف التالوة 
أن يتدبر التايل باطن الكالم، ويتفكر يف غوامض اخلطاب، ويوقف قلبه على معاين املراد، ويعمل فكره يف 

عزيز، ولطيف من لطيف، وحكيم من حكيم، وعلى من تذكر املوصل والترداد، فإن الكالم عزيز من 
على ظاهره سهل قريب، وباطنه حبر عميق، يقول السامع إذا عقله قد فهمته، لتجلي فحواه، فإذا شهده 
كأنه ما مسعه لدقيق معناه حيسب العاقل أنه قد عرفه لظهور بيانه وتفصيل حكمته، فإذا عرف املتكلم به 

عة أقطاره قد اغتر به قوم ملا مسعوا بيانه فادعوا أم حيسنونه، وخدع به كأنه ما عقله لعمق حباره وس
آخرون ملا عقلوا أمثاله فطلبوا غريه وسألوا أبداله، وأصغى آخرون إىل مسعه فادعوا فهمه فأكذم 

الصادق، وعزهلم عن مسعه، مث أخربنا جبميع ذلك عن جهلهم، وعجبنا من جراءم، فقال يف وصف 
وِإذَا تتلَى علَيِهم "، 31: األنفال"وِإذَا تتلَى علَيِهم آياتنا قَالُوا قَد سِمعنا لَو نشاُء لَقُلْنا ِمثْلَ هذا": األولني

لْهدب ذَا أَوِر هآٍن غَيا ائِْت ِبقُرونَ ِلقَاَءنجرالَ ي اٍت قَالَ الَِّذيننيا بنات15: يونس"آي.  

    

 "ِإنهم عِن السمِع لَمعزولُونَ"، 223: الشعراء"يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَاِذبونَ": وقال يف نعت اآلخرين
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، مث وصف من أمسعه إياه 21: األنفال"والَ تكُونوا كَالَِّذين قَالُوا سِمعنا وهم الَ يسمعونَ"، 212:الشعراء
 "إنا سِمعنا قُرآناً عجباً": من اجلن الذين هم أسد قوة من األنس وأعظمهم وصفاً فقالواوأفهمه معناه 

ِد" 1:اجلنشِدي ِإلَى الرهي"فهؤالء ممن عقله فمدحم بفهمه وأخرب عن صاحب الترتيل مبثله 2: اجلن ،
تفصيله وترتيله، ويسخر منه ، أي عجبت من القرآن و12: الصافات"بلْ عِجبت ويسخرونَ": فقال

اجلاهون، فإن فتح للتايل بالتالوة عني نفس املتلّو باب الفكر يف معاين العظمة والقدرة، وكشف له 
: بواسطة الكالم مشاهدة ما كان علمه من وعد اآلخرة وعيدها فله أجران، من حيث كان منه عمالن

ذلك للخصوص من املقربني دون ذلك إالّ ما الفكرة والصالة، وهذا كله لعموم املؤمنني مزيد، وهو ب
وجهوا به من طوالع الغيوب، وأطلعوا عليه من مطالع سرائر احملبوب، فكوشفوا به من بوادي اليقني من 

العزة واجلربوت واإلجالل والرهبوت، فأهجم عليهم من غري تفكّر منهم وال تدبر مما استعملهم به، 
رس ألسنتهم عن املقال، وعقم عقوهلم عن اال، وأغىن قلوم عن واضطرهم إىل مشاهدته، القدير، فأخ

الطلب، ومل يوكل إىل فكرهم بنظر إىل سبب، بل من غري تعمل منهم لتكييفه وال روية وال اختيار 
ملاهيته، مث جياوزونه إذا أخذ منهم حقه وأدركوا به نصيبهم إىل العامل األكرب، فيقفون بني يديه وحيطون 

 يقفون مع املشاهدة طرفة عني، وال يسكنون إليها خطرة قلب لئال يقطعهم البيان عن املبني، عنده، وال
وال يشغلهم اخلرب عن اليقني، وال حيجبهم الشهادة عن الشهيد وال حيسبهم البادئ العائد عن املبدئ 

ريف مبا ناداهم به املعيد؛ بل قد أشرف م على املراد فأسقط عنهم التشرف وأذهلهم عن االعتراف والتع
من التعرف، واقتطعهم العيان فأغناهم عن االنقطاع، وتقطعوا باملفصل فأنساهم االنتفاع، وتوصلوا 
باملوصل فأطلعهم عليه، وكان هلم حامالً إليه ودليالً أمامهم منه عليه؛ وهذه صفة األقوياء بالقوى، 

لذاكرين بذاكر، الصابرين بصابر وال ينبغي األغنياء بالغىن، الواجدين للموجد، الفاقدين للموجد، ا
للمصلي أن يدخل يف صالته حىت يقضي مته، ويفرغ من حاجته، وال يبقى عليه ما يزعج قلبه ويفرق 

مهّه ليفرغ قلبه يف صالته، وجيتمع مهّه يف وقوفه، ويصحو عقله لفهمه، ويواطئ قلبه قيله ويقبل على املقبل 
  . القضاء عن جماهدة األعداء واملرضى عن مسابقة األولياءعليه مبعقوله؛ وهذا يؤمر به

املؤمن القوي أحب إىل اللّه تعاىل من املؤمن الضعيف، : وقد روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
جاِهدونَ يف الَ يستوي القَاِعدونَ ِمن املُؤِمنني غَير أُويل الضرِر و املُ": ويف كل خري، وقد قال اللّه تعاىل

 "فَضلَ اللّه املُجاِهدين ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم علَى القَاِعدين درجةً": ، إىل قوله95: النساء"سبيِل اللِّه

  .95: النساء"وكُال وعد اللّه احلُسنى": ، مع قوله95:النساء

  شرح ثالث ما بني اإلسالم عليه وهو 
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  الزكاة

  كتاب الزكاة 

احلرية، وصحة امللك، ووجود النصاب؛ وهو مائتا درهم وعشرون ديناراً، : فأما فرائض الزكاة فأربع
  .واستكمال احلول وهو من شهر إىل مثله

  ذكر فضائل الصدقة

  وآداب العطاء وما يزكو به المعروف ويفضل به المنفقون 

    

ال حق سوى الزكاة، وأنّ مجاعة من ليس يف امل: روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
كانوا يرون أنّ يف : إبراهيم النخعي، قال: التابعني كانوا يذهبون إىل أنّ يف املال حقوقاً غري الزكاة، منهم

نعم، أما مسعت قوله : أيف املال حق سوى الزكاة؟ قال: الشعيب سئل: املال حقوقاً سوى الزكاة؛ ومنهم
عطاء وجماهد، وقد كان املسلمون :  اآلية، ومنهم177: البقرة"لى حبِه ذَِوي القُرىبوآتى املَالَ ع": تعاىل

يرون املساواة والفرض والقيام مبؤن العجزة من أنفسهم وأهلهم من املعروف والرب واإلحسان، وأنّ ذلك 
 التفسري أنّ واجب على املتقني وعلى احملسنني من أهل اليسار واملعروف، وكذلك مذهب مجاعة من أهل

، مأمور 254: البقرة"وأَنِفقُوا ِمما رزقْناكُم": ، وقوله3: البقرة"وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ": قوله عز وجلّ
به، وأنّ ذلك غري منسوخ بآية الزكاة، وأنه داخل يف حق املسلم على املسلمني، وواجب حبرمة اإلسالم 

زكاة وأن خيرجها يف أول ما جتب عليه، وأن يقدمها قبل وجوا، إذا رأى ووجود احلاجة، فمن فضائل ال
هلا موضعاً يتنافس فيه، ويغتنم خوف فوته من غاز يف سبيل اللّه عز وجلّ، أو يف دين مطالب، أو جهاد 
وغزو، أو إىل رجل فقري فاضل طرأً يف وقته، أو أنّ سبيل غريب كان تقدمتها إىل هؤالء وأمثاهلم أفضل 

وأزكى، ألنه من املسارعة إىل اخلري، ومن املعاونة على الرب والتقوى، وداخل يف التطوع باخلري وفعله الذي 
أمر به، وال يأمن احلوادث إذ يف التأخري آفات، وللدنيا نوائب وعوائق، وللنفس بدوات، وللقلوب 

ة من الفضائل ليست يف تقليب، وإنّ جعل رأس احلول أحد الشهرين كان أفضل، فإنّ يف هذين خاصي
غريمها، فأما شهر رمضان فإن اللّه تعاىل خصه بترتيل القرآن وجعل فيه ليلة القدر اليت هي خري من ألف 
شهر، وجعله مكاناً ألداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام وشرفه مبا أظهر فيه من عمارة بيوته 

  .بالقيام
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شهر رمضان، وقد : رمضان فإنه اسم من أمساء اللّه تعاىل، ولكن قولواال تقولوا : وقد كان جماهد يقول
رفعه إمساعيل بن أيب زياد فجاء به مسنداً وأما ذو احلجة فإنا ال نعلم شهراً مجع مخس فضائل غريه؛ هو 

: شهر حرام وشهر حج وفيه يوم احلج األكرب وفيه األيام املعلومات؛ وهي العشرة، واأليام املعدودات

 أيام الشريق اليت أمر اللّه تعاىل بذكره فيها، وأفضل أيام يف شهر رمضان العشر األواخر، وأفضل أيام وهي
يف شهر احلجة العشر اُألول، وقد استحب بعض أهل الورع أنّ يقدم يف كل سنة بشهر لئال يكون مؤخراً 

ن ذلك الشهر يكون الثالث عن رأس احلول، ألنه إذا أخرج يف شهر معلوم مث أخرج القابل يف مثله، فإ
إنه إذا أخرج يف رجب فليخرج من القابل يف مجادى اآلخرة ليكون آخر سنته : عشر؛ وهذا تأخري، فقالوا

بال زيادة، وإذا أخرج يف رمضان فليخرج من قابل يف شعبان على هذا لئال يزيد على السنة شيئاً؛ وهذا 
 أن خيرجها طيبة ا نفسه، مسروراً ا قلبه، أحسن، وليتق أن يكون خمرجاً للفرض يف كل شهر، مث

 أن يطلع عليها غري اللّه عز ع، ال حيبن وال تصنا وجهه لغري رياء وال مسعة وال تزي ًخملصاً لربه، مبتغيا
وجلّ، وال يرجو يف إعطائها وال خياف يف منعها سواه، وليكن ناظراً إىل اللّه تعاىل، عارفاً حبسن توفيقه 

ن يعتقد فضل من يعطيه من الفقراء عليه وال ينتقصه بقلبه وال يزدريه، وليعلم أنّ الفقري خري منه، له، وأ
ألنه جعل طهرة وزكاة ورفعة ودرجة يف دار املقام واحلياة، وأنه هو قد جعل سخرة للفقري وعمارة 

، فجال يف نفسي أريد مين ترك التكسب وكنت ذا صنعة جليلة: لدنياه، كما حدثنا بعض العارفني قال
ال أراه تنقطع إلينا وتتهمنا فيك علينا، أن خندمك ولياً من أوليائنا، أو : من أين املعاش؟ فهتف يب هاتف

نسخرلك منافقاً من أعدائنا، وأن يسر ذلك إىل الفقري سراً وال يذكر ذلك، فقد جاء يف تفسري قوله 
املن أن تذكرها، واألذى أن تظهرها، : ، قال264: البقرة" واَألذَىالَ تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن": تعاىل

: كيف املن يا أبا نصر؟ قال: من من فسدت صدقته، قيل: قال سفيان: وحدثت عن بشر بن احلارث قال

املن : املن هو أن تستخدمه بالعطاء، واألذى أن تعيره بالفقر وقيل: أن تذكره أو حتدث به، وبعضهم يقول
أفضل الصدقة جهد : تكرب عليه ألجل أن يعطيه، واألذى أن تنهره أو توخبه باملسألة، ويف احلديثأن ي

إخفاء الصدقة، وقد روينا مسنداً من : ثالثة من كنوز الرب منها: املقلّ إىل فقري يف سر، وقال بعض العلماء
  .طريق؛ وذلك أسلم لدينه وأقلّ آلفاته وأزكى لعمله

    

ال يقبل اللّه من مسمع وال مراٍء وال منان، فجمع بني املنة والسمعة، كما مجع بني : ربوقد روينا يف اخل
السمعة والرياء ورد ن األعمال؛ فاملسمع الذي يتحدث مبا صنعه من األعمال ليسمعه من مل يكن رآه، 

 يكتف املسمع بعلم فيقوم ذلك مقام الرؤية، فسوى بينهما يف إبطال العمل ألما عن ضعف اليقني، إذ مل
مواله، كما مل يقنع املرائي بنظره فأشرك فيه سواء وأحلق املنان ما ألن يف املنة معنامها من أنه ذكره فقد 
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مسع غريه به، أو رأى نفسه يف العطاء ففخر به وأداه سراً، فإن أظهره نقل من السر وكتب يف العالنية، 
فكتب رياء، فلو مل يكن يف إظهار الصدقة مع اإلخالص ا إالّ فإن حتدث به حمي من السر والعالنية 

تفضل صدقة السر على صدقة العالنية سبعني : فوت ثواب السر لكان فيه نقص عظيم، فقد جاء يف األثر
أحدهم رجل : سبعة يف ظل عرش اللّه تعاىل يوم القيامة يوم ال ظلّ إالّ ظلّه: ضعفاً، ويف احلديث املشهور

فأخفى عن مشاله ما تصدقت به ميينه؛ وهذا : صدقة فلم تعلم مشاله ما أعطت ميينه، ويف لفظ آخرتصدق ب
من املبالغة يف الوصف وفيه جماوزة احلد يف اإلخفاء، أي خيفي من نفسه فكيف غريه؟ وقد تستعمل العرب 

 أنّ اللّه عز وجلّ ذّم املبالغة يف الشيء على ضرب املثل والتعجب وإن كان فيه جماوزة للحد، من ذلك
 "أَم لَهم نِصيب ِمن املُلِْك فَِإذاً الَ يؤتونَ الناس نِقرياً": قوماً ووصفهم بالبخل وبالغ يف وصفهم فقال تعاىل

، والنقري ال يريده أحد وال يطلبه وال يعطاه، ألنه هو النقطة اليت تكون على ظهر النواة، منه 53:النساء
فأخفى عن مشاله، كان هلذا القول حقيقة يف :  وفيه معىن أشد من هذا وأغمض أنه ملا قالمنبت النخلة

اخلفاء فهو أن ال حيدث نفسه بذلك وال خيطر على قلبه، وليس يكون هذا إالّ أن ال يرى نفسه يف العطاء 
لع عليه إالّ من ال إنّ اللّه تعاىل ال يط: أصالً وال جيري وهم ذلك على قلبه،كما يقول يف سر امللكوت

حيدث نفسه به، مبعىن أنه ال خيطر على قلبه، وال يذكره، وال يشهد نفسه فيه شغالً عنه مبا اقتطع به، 
وبأنه ال يباليه ؛ فعندها صلح أن يظهر على السر، فإن مل ميكنك على احلقيقة أن ختفي صدقتك عن 

عطي؛ وهذا مقام يف اإلخالص، فإن أظهرت نفسك فاخف نفسك فيها، حىت ال يعلم املعطى أنك أنت امل
يدك يف اإلعطاء فاخفها سراً إىل املعطي؛ هذا حال الصادق، فقد كان بعض املخلصني يلقي الدرهم بني 
 يدي الفقري، أو يف طريقه، أو موضع جلوسه، حبيث يراه وهو ال يعلم من صاحبه، وبعضهم كان يصر

 وقد رأيت من يفعل ذلك، فأما من كان يوصل إىل الفقري على ذلك يف ثوبه وهو نائم فال يعلم من جعله،
  .يد غريه ويستكمه شأنه فال حيصى ذلك من املسلمني

    

صدقة السر، وقيل صدقة الليل، تطفئ غضب الرب تعاىل، وقد أخرب اللّه تعاىل أنّ اإلخفاء : ويف اخلرب
نْ تخفُوها وتؤتوها الفُقَراَء فَهو خير لَكُم وِإ": أفضل، ومعه يكون تكفري السيئات، فقال سبحانه وتعاىل

ئاِتكُميس ِمن كُمنع كَفِّريفإن أظهر مسكني نفسه، وكشف نفسه للسؤال، وآثر التبذل 271: البقرة"و ،
 على الصون والتعفّف؛ فال بأس أن تظهر معروفك إليه، فإن أظهرت زكاتك إرادة السنة، واالفتداء بك،

والتحريض على مثل ذلك من غريك لينافسك فيه أخوك، فيسرع إىل مثله أمثالك منهم فحسن؛ وذلك 
وأَنفَقُوا ِمما رزقْناهم ِسراً ": من التحاض على إطعام املسكني، وقد ندب اللّه إليه وقد قيده يف قوله تعاىل

وآتوا الزكاةَ ": ة املفروضة، وكذلك قوله تعاىل، قيل سراً التطوع، وعالنية الصدق22: الرعد"وعالِنيةً
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ورزقَِني ": ،، القرض احلسن هو التطوع، وقد قيل احلالل، كما قال2: املزمل"وأَقِْرضوا اللّه قَرضاً حسناً
، 271: البقرة"إنْ تبدوا الصدقَاِت فَِنِعما ِهي":  أي حالالً، وقد قال تعاىل88: هود"ِمنه رزقاًَ حسناً

فمدح املبدي بنعم إالّ أنّ ذلك ال حيسن إالّ إىل من أبدى نفسه كأنه هذا السائل الذي يسأل بلسانه 
 اآلية، كأا للمستخفف باملسألة وهي 271:  البقرة"وإنْ تخفُوها وتؤتوها الفُقَراَء": وكفّه، وقوله تعاىل

عهم احلياء والتعفّف، فمن أظهر نفسه فأظهر إليه، ومن خلصوص الفقراء ال يظهرون نفوسهم مبا مين
إمنا حرم عليك أن تظهر عورة من خيفي عنك نفسه : أخفاها فأخفي له، ومن ذلك كشف عورة الفاسق

من ألقى جلباب احلياء فال : ويستتر، فإذا أظهر نفسه ا وأعلن فال بأس أن يظهر عليه كما جاء يف اخلرب
ل صدقته من أفضل ما حيبه من املال، ومن جيد ما يدخر ويقتين وتستأثر به غيبة له، وينبغي أن جيع

 مث 267: البقرة"أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم": النفوس، فيؤثر مواله به كما أمره، وضرب املثل له فقال
ولستم بآخذيه إالّ أن :  املثل بالعبيد، وقال يف ضرب276: البقرة"والَ تيمموا الِْخبيثَ ِمنه تنِفقُونَ": قال

تغمضوا فيه، أي ال تقصدوا الرديء فتجعلوه للّه تعاىل، ولو أعطى أحدكم ذلك مل يأخذه إالّ على 
أغماض أي كراهية وحياء، وال جيعل ما للّه تعاىل دون ما يستجيد لنفسه، أو ما يكره أن يقتنيه لعاقبته أو 

ن يهديه لنبيل من العبيد، فتكون قد آثرت نفسك أو عبداً مثلك على يأخذه من غريه، أو ماال يستحسن أ
  .موالك فإن هذا من سوء األدب وال يقوم سوء أدب واحد يف معاملة جبميع املعامالت

طيباً، فإن اللّه : ، قال245:  البقرة"من ذَا الَّذي يقِْرض اللّه قَرضاً حسناً": وقد روي يف معىن قوله تعاىل
     :  طيب ال يقبل إالّ طيباً، ويف حديث أبان عن أنستعاىل

سبق درهم مائة ألف درهم، وقد دد اللّه : طوىب لعبد أنفق من مال اكتسبه من غري معصية، ويف اخلرب
: تعاىل قوماً جعلوا له ما يكرهون ووصفت ألسنتهم الكذب أنّ هلم احلسىن ال جرم فأكذم يف قوله تعاىل

، أي 62: النحل"للّه ما يكْرهونَ وتِصف ألِسنتهم الكَِذب أنَّ لَهم احلُسنى الَ جرم أَنَّ لَهم النارويجعلُونَ "
حقاً هلم النار، ويف اآلية وقف غريب ال يعلمه إالّ احلذّاق من أهل العربية تقف على ال فيكون نفياً 

نّ هلم النار، أي كسب هلم جعلهم للّه ما يكرهون النار، أي لوصفهم أنّ هلم احلسىن، مث يستأنف جبرم أ
جبرمهم واكتسام، وإذا دعا لك مسكني عند الصدقة فأردد عليه مثل دعائه حىت يكون ذلك جزاء 

وختلص لك صدقتك وإالّ كان دعاؤه مكافأة على معروفك، فقد كان العلماء يتحفظون من ذلك : لقوله
نرى أنك مستحق لذلك منه ملا وصلته به، ألنك عامل يف واجب عليك وهو أقرب إىل التواضع، وال 

ملعبودك أو تويف للمعطي رزقه وما قسم له من تعبدك بذلك، وكانت عائشة وأم سلمة رضي اللّه عنهما 
حىت ختلص : احفظ ما يدعو به مث يردان عليه مثل قوله، ويقوالن: إذا أرسلتا معروفاً إىل فقري قالتا للرسول

صدقتنا، وفعل ذلك عمر بن اخلطاب وابنه عبد اللّه رضي اللّه تعاىل عنهما، وال ينبغي أن تقتضي من لنا 
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الفقري الدعاء لك، أو تطالبه بذلك، أو حتب منه الثناء واملدح على ذلك، فإنه ينقص من الصدقة، وإذا 
 فيما تعبده مواله به، كثر منك وقوي أحبطها، وإن كان عليه أن يدعو لك ويثين به عليك فإمنا يعمل

وأمره به فال يرى ذلك من حقك عليه، وإذا وصلت إىل الفقري معروفاً فبحسن أدب ولني جانب ولطف 
  .كالم وتذلل وتواضع

وقد كان بعض األدباء إذا أراد أن يدفع إىل فقري شيئاً بسط كفّه بالعطاء لتكون يد الفقري هي العليا، 
ألرض، ويسأله قبوهلا منه ليكون هو السائل، وال يناوله بيده إعظاماً وبعضهم كان يضعها بني يديه على ا

له؛ وهذا يدل على معرفة العبد بربه وحسن أدبه يف عبادته، ومن أحب الثناء والذكر على معروفه كان 
ذلك حظه منه وبطل أجره، ورمبا كان عليه فضل من الوزر حملبته الذكر والثناء فيما للّه تعاىل أن يفعله، 
ويف رزق اللّه لعبده الذي أجراه على يده، فإن ختلّص سواء بسواء فما أحسن حاله واستحب للفقري أن 

خيص ذا املعروف إليه بدعوات شكراً ملا أواله وتأدباً وختلقاً بفعل مواله، ألنه قد جعله سبباً للخري 
على عبده وشكر له يف اإلعطاء، وواسطة للرب إذ اللّه سبحانه وتعاىل يشهد نفسه بالعطاء، مث قد أثىن 

فليقل طهر اللّه قلبك يف قلوب األبرار، وزكّى عملك يف عمل األخيار، وصلّى على روحك يف أرواح 
الشهداء؛ فذلك هو شكر الناس، والدعاء هلم، وحسن الثناء عليهم، ومن شكرهم أيضاًِ أن ال يذمهم يف 

  .املنع، وال يعيبهم عند القبض

من مل يشكر الناس مل يشكر اللّه تعاىل فإن فيه إثبات حكم األواسط، واستعمال : فذلك تأويل اخلرب
حسن األدب يف إظهار النعم والتخلّق بأخالق املنعم، ألنه أنعم عليهم مث شكر هلم كرماً منه، وكذلك يف 

 محده، العبد املوقن يشهد يد مواله يف العطاء، فحمد مث شكر للمتقني، إذ جعلهم مواله سبب: اخلرب
  .وطرقاً لرزقه

    

من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل تستطيعوا فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه، فأما : يف اخلرب
شكر اللّه تعاىل على العطاء فهو اعتقاد املعرفة أنه من اللّه تعاىل، ال شريك له فيها، والعمل بطاعته ا، 

راء الصاحلني الصادقني من أهل التصوف والدين، ممن يؤثر التستر ومن فضل الصدقة أن يقصد ا الفق
واإلخفاء، وال يكثر البث والشكوى، وممن فيه وصف من أوصاف الكتاب للفقراء، الذين أحصروا يف 

سبيل اللّه، أي حبسوا يف طريق اآلخرة لعيلة، أو ضيق معيشة، أو إصالح قلب، أو قصور يد، ال 
ألرض، ألم مقصوصو اجلناح، إذ املال للغين مبرتلة اجلناح للطائر مباله حيث شاء يستطيعون ضرباً يف ا

من البالد وينبسط يف شهواته كيف شاء من املراد، والفقري حمصور عن ذلك ال يستطيعه لقبض يده وقد 
املال، : ، قيل26: األعراف"ريشاًقَد أَنزلْنا علَيكُم ِلباساً يواري سوَءاِتكُم و": رزقه، ومن هذا قوله تعاىل
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املعاش، حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفّف، فسمى اللّه تعاىل من ال يعرفهم بالفقر وال يشهد : وقيل
وصفهم بالتقلّل، لظهور تعففهم عن املسألة، جاهالً بوصف املؤمنني، مث وكّد وصفهم وأظهر للخلق 

تعرفهم بسيماهم فالسيما هي العالمة الالزمة : ها بالعفة، فقالتعريفهم بياناً منه، وكشفاً حلاهلم، إذ سترو
واخلليقة الثابتة دون التحلي واللبسة الظاهرة، ال يسألون الناس إحلافاً، أي ذه العالمة أيضاً تعرفهم إن 

لّقاً أشكلوا عليك، فإم ال يسألون عفة وقناعة إحلافاً، ال يلتحفون باألغنياء وال يالحفون أهل الدنيا مت
وضراعة؛ أي هم منفردون بأحواهلم، أغنياء بيقينهم، أعزة بصربهم، واإلحلاف مشتق من اللّحاف الذي 

ليسوا ممن يفعل ذلك، ال يلتحفون األغنياء كاللحاف وال يلتحفون املسألة : يلتحف به فيلزم اجلسم، فقال
يه هذه األوصاف أو بعضها، إلزاماً كالصنعة، كما يلتحف بالثوب، فاحرص أن يكون معروفك فيمن ف

فيزكو عملك ويشكر فعلك، واألفضل يف املعروف أن يؤثر الرجل إخوانه من الفقراء على غريهم من 
  .األجانب

َألن أصلَ أخاً من إخواين بدرهم أَحب إيل من أن أتصدق بعشرين : فقد روي عن علي رضي اللّه عنه
 من أن أتصدق مبائة درهم، وَألن أصلَه مبائة درهم أحب إيلّ درمهاً، وَألن أصلَه بعشرين درمهاً أَحب إيلّ

من أن أعتق رقبة، وألنّ اللّه تعاىل ضم األصدقاء إىل األقارب فكان فضل الصدقة على األقارب دون 
البعيد كفضل الصدقة على القربة دون األباعد، ألنه ليس يعد صلة الرحم يف معناها أفضل من صلة 

أفضل األعمال صلة اإلخوان وليقصد بربه من إذا دفع إليه العطاء :  السلف يقولاإلخوان، وكان بعض
محد اللّه تعاىل وشكره، ورأى النعمة منه، ومل ينظر إىل واسطة يف نعمة، فإن هذا أشكر العباد للّه تعاىل 

عمة بالعطاء ألن حقيقة الشكر للّه بشهود النعمة منه واإلخالص حبس املعاملة له، وأن ال يشهد يف الن
  .والنعمة بالعمل الصاحل سواه

    

ال جتعل بينك وبني اللّه تعاىل منعماً، وأعدد نعمة غريه عليك مغرماً، : ويف وصية علي رضي اللّه تعاىل عنه
فليقدم مثل هذا على من لو أعطاه ورزقه أثىن عليه ومدحه وشهده فيه فحمده، فيكون قد محد غري الذي 

ه، وذكر غري الذي ذكره بالعطاء، ألنّ الذي حيمد اللّه ويشكره ويثين عليه برزقه أعطاه، ونظر إىل سوا
ويذكره يرى أنّ اللّه سبحانه وتعاىل هو املنعم املعطي، فينظر إليه من قرب؛ فيقني هذا باللّه أنفع لصاحب 

شيء يف حقيقة املعروف عند اللّه من دعاء اآلخر املثىن، ألنه كان سبباً لنفع موقن فيكون واضعاً لل
موضعه، ومدح اآلخرة ودعاؤه له ألجل أنه يراه هو املعطي فينظر إليه فيمدحه، فضعف يقني هذا بربه 
أشد على املنفق من دعائه له، إن كان ناصحاً للّه تعاىل يف خلقه وخللق اللّه تعاىل فيه، إالّ أن ال ينصح 

 عقباه، فنقص هذا حينئذ مبقامه من التوحيد أعظم ملواله لغلبة هواه على تقواه، وجهله بعائد النفع له يف
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من زيادته بصدقته، على أنه ال يؤمن االستشراف من اآلخر إليه، واالعتياد منه، والطمع فيه، بكالم حيبط 
عمله، وأيضاً فإنه إذا رآه يف العطاء فإنه يراه عند املنع فيذمه ويقع فيه، فيكون هو سبب محله عليه، وهو 

ذا كله مع املوقن املشاهد، ويف اخلرب أن الصدقة تقع بيد اللّه تعاىل قبل أن تقع بيد السائل آمن مطمئن هل
وهو يضعها يف يد السائل، فاملوقن يأخذ رزقه من يد اللّه تعاىل فهو ال يعبد إالّ اللّه تعاىل، وال يطلب منه 

، ووجه رسول اللّه صلى اهللا 17: العنكبوت"واعبدوهفَابتغوا ِعند اللّه الرزق ": إالّ كما أمره يف قوله تعاىل
احلمد للّه : احفظ ما يقول، فلما أوصله إليه قال: عليه وسلم إىل بعض الفقراء مبعروف، وقال للرسول

اللهم إنك مل تنسى فالناً، يعين نفسه، فاجعل فالناً : الذي ال ينسى من ذكره وال يضيع من شكره، مث قال
  . الرسول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بذلك فسر به وقال قد علمت أنه يقول ذلكال ينساك، فأخرب

    

: وقد روي هذا عن عمر وعن أيب الدرداء مع جرير رضي اللّه عنهم وقال صلى اهللا عليه وسلم لرجل

ق ألهله، عرف احل: أتوب إىل اللّه وال أتوب إىل حممد، فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: تب، فقال
حنمد اللّه وال حنمدك، فسره ذلك وقال هلا أبو بكر : وقالت عائشة رضي اللّه تعاىل عنها يف قصة اإلفك

واللّه ال أفعل وال أمحد : قومي فقبلي رأس رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال: ملا نزل حتصينها وبراءا
حنمد : عها يا أبا بكر، ويف لفظ آخر أا قالت أليب بكرد: إالّ اللّه، فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

اللّه وال حنمدك، وال حنمد صاحبك، فلم ينكر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ذلك بل سره وأمر أباها 
بالكف عنها، وقد جعل اللّه تعاىل من وصف الكافرين أم إذا ذكر اللّه وحده يف شيء انقبضت قلوم، 

 فرحوا، وجعل من نعتهم أم إذا ذكر توحيده وإفراده عند شيء عصوا ذلك وكرهوه، وإذا ذكر غريه
وإذَا ذُِكر اللّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذين الَ يؤِمنونَ ": وإذا أشرك غريه يف ذلك صدقوا به فقال تعاىل
تسي موِنِه إذَا هد ِمن الَّذين ِإذَا ذُِكرِة وونَباآلِخرِشراللّه ": ،وقال أيضا45ً: الزمر"ب ِعيإذَا د هِبأَن ذِلكُم

متكَفَر هدحوا"التغطية، : ، والكفر12: غافر"وِمنؤِبِه ت كرشِإنْ ياخللط، أن خيلط : ، والشرك12: غافر"و
ين ال يشركه يف حكمه خلق، ألنه ، يع12: غافر"فَاحلُكْم للِّه العِلي الكَبِري": بذكره ذكر سواه، مث قال

العلي يف عظمته، الكبري يف سلطانه، ال شريك له يف ملكه وعطائه وال ظهري له من عباده، ففي دليل هذا 
الكالم وفهمه من اخلطاب أنّ املؤمنني إذا ذكر اللّه تعاىل بالتوحيد واإلفراد يف الشيء انشرحت 

ه تعاىل وتوحيده، وإذا ذكرت األواسط واألسباب اليت صدورهم، واتسعت قلوم، واستبشروا بذكر اللّ
دونه كرهوا ذلك وامشأزت قلوم؛ وهذه عالمة صحيحة فاعرفها من قلبك ومن قلب غريك لنستدلّ ا 

على حقيقة التوحيد يف القلب، أو وجود خفي الشرك يف النفس، إن كنت عارفاً، وينبغي أن جيعل صدقته 
به يف نفسه وجهده، فإنّ اللّه طيب ال يقبل إالّ طيباً، وزكاء الصدقة ومناؤها من أجل ما يقدر عليه وأطي
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عند اللّه تعاىل على حسب حلّها ووضعها يف األخص األفضل من أهلها، وينبغي أن يستصغر ما يعطي، 
 "تكُم كَثْرتكُمويوم حنيٍن إذْ أَعجب": فإن االستكثار من العجب، والعجب حيبط األعمال، قال اللّه تعاىل

إنّ الطاعة كلما استصغرت كربت عند اللّه تعاىل، وإنّ املعصية كلما استعظمت : ، ويقال25:التوبة
  .صغرت عند اللّه تعاىل

    

تصغريه وتعجيله وستره، وقد كانوا يدفعون يف الزكاة : ال يتم املعروف إالّ بثالث: وعن بعض العلماء
ف، وكانوا يصلون الفقري مبا خيرجه من حد الفقر، ومن احلاجة و الضر إىل حد املئني، ويف التطوع األلو

خري الصدقة ما أبقت غين؛ : الكفاية والغنية، ويبقى هلم فضل، وعلى هذا تأويل قوله صلى اهللا عليه وسلم
فيكون كأنه أي تكفي الفقري لوقته، ويبقى له غنية واستغناء لوقت ثاٍن تستقلّ به عن املسألة والتشرف، 

عمل عمالً ثانياً للمعطي غري عمله األول بالعطاء؛ وهذا أحد تأويل اخلرب، وقد وصف اللّه تعاىل أهل 
 "وِفي أَمواِلِهم حق ِللساِئِل و املَحروم": احلاجة بأوصاف مخسة فرقها يف كتابه فقال سبحانه وتعاىل

فَكُلُوا ِمنها ": ، وقال عز وجل36ّ: احلج"وأَطِْعموا القَاِنع واملُعترفَكُلُوا ِمنها ": ، وقال تعاىل19:الذاريات
الفَقري اِئسوا البأَطِْعمفأما السائل فهو الذي يسأل بكفه ويظهر السؤال بلسانه، وأما احملروم 28: احلج"و ،

 معلوم له وال كسب، قد هو الذي ال: فهو احملارف الذي حارفه الرزق أي احنرف عنه، فقد حرمه، وقيل
حرم التصرف والتعيش، وأما القانع فهو الذي يقعد يف بيته ويقنع مبا آتاه اللّه من غري طلب وال تعرض، 

إنّ القنوع هو وصف من أوصاف املسألة من غري إحلاف وال إحلاح، وهو اسم من األضداد يكون : وقيل
هو الذي يعرض بالسؤال وال يصرح حتمله احلاجة على القنوع العفّة والكف ويكون املسألة، وأما املعتر ف

التعريض، ويوقفه احلياء عن التصريح، وأما البائس فهو الذي به بؤس وشدة من مرض أو برد أو عضب و 
الفقري الدي ال يسأل، واملسكني : زمانة، مث إنّ اللّه تعاىل قد فضل بني الفقراء واملساكني فقال أهل العلم

قري احملارف وهو احملروم، واملسكني الذي به زمانة، واشتقاقه من السكون، أي فقد الف: السائل، وقيل
متدرع : قد متسكن الرجل وسكن، كما يقال: أسكنه الفقر ملا سكنه وأقلّ حركته؛ وهذه أوصاف، يقال

وتدرع إذا لبس مدرعة، فكذلك الفقري إذا كانت املسألة لبسة له، وأهل اللغة خمتلفون فيهما، قال 
، فهو الذي ال 16: البلد"أَو ِمسكيناً ذَا متربٍة": املسكني أسوأ حاالً من الفقري ألن اللّه تعاىل قال: بعضهم

شيء له، قد لصق بالتراب من اجلهد، وذهب إىل هذا القول يعقوب بن السكيت ومال إليه يونس بن 
مسكني أسوأ حاالً من الفقري، وبعضهم ال واللّه بل : أفقري أنت؟ فقال: قلت مرة ألعرايب: حبيب، وقال

أترب الرجل إذا استغىن فهو مترب من املال؛ أي قد : ذا متربة من الغىن، يقال: يؤوله على غري هذا فيقول
  .كان مترباً غنياً من أهل النعم، مث افتقر فهذا أفضل من أعطى
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إنّ اللّه تعاىل ملا نعته ذا :  حاالً، قالذا متربة، دليل أنّ املسكني أسوأ: وقال بعض أهل اللغة يف قوله تعاىل
اشتريت ثوباً ذا علم نعته ذا : خاصة علمت أنه ليس كل مسكني ذا النعت، أال ترى أنك إذا قلت

النعت، ألنه ليس كل ثوب له علم، فكذلك املسكني األغلب عليه أن يكون له شيء، فلما كان هذا 
لّه تعاىل نعته؛ وذا املعىن استدل أهل العراق من الفقهاء أنّ اللمس املسكني خمالفاً لسائر املساكني بني ال

: ، أنّ اللمس يكون بغري اليد وهو اجلماع، فلما قال7: األنعام"فَلَمسوه ِبأيديهم": هو اجلماع بقوله تعاىل

يد، وقال اللمس بال: بأيديهم خص به هذا املعىن فردوه على من احتج به من علماء احلجاز يف قوهلم
بل الفقري أسوأ حاالً من املسكني، ألن املسكني، يكون له الشيء والفقري ال شيء له، قال اللّه : آخرون

، فأخرب أنّ هلم سفينة وهي 69: الكهف"فَكَانت ِلمساكني يعملُونَ يف البحِر": تعاىل يف أصحاب السفينة
من ظهره فانقطع صلبه من شدة الفقر فهو مأخوذ من مسي فقرياً ألنه نزعت فقرة : تساوي مجلة وقالوا

فقار الظهر، ومال إىل هذا القول األصمعي وهو عندي كذلك من قبل أنّ اللّه تعاىل قدمه على األصناف 
: الثمانية اليت جعل هلم الصدقة فبدأ به فدل على أنه هو األحوج فاألحوج أو األفضل فاألفضل، وقال قوم

فقره لظهور أمره، واملسكني هو الذي ال يفطن له وال يؤبه به لتخفيه وتستره، الفقري هو الذي يعرف ب
ليس املسكني الذي ترده الكسرة والكسرتان والتمرة : وقد جاءت السنة بوصف هذا، يف اخلرب املروي

  .والتمرتان إمنا املسكني املتعفف الذي ال يسأل الناس وال يفطن له فيتصدق عليه

    

فقري يف صورة غين، وقيل حلكيم : أي األشياء أشد؟ فقال: كماء يف مثل هذا، وقد سئلوقد قال بعض احل
املسكني الذي له سبب وحيتاج : من ذهب ماله وبقيت عادته، وقال الفقهاء: ما أشد األشياء؟ قال: آخر

ديث إىل أكثر منه لضيق مكسب أو وجود عيلة؛ فهذا أيضاً قد وردت السنة بفقره، وذكر فضله يف احل
أنّ اللّه تعاىل : الذي جاء أنّ اللّه حيب الفقري املتعفف أبا العيال ويبغض السائل امللحف، ويف اخلرب اآلخر

حيب عبده املؤمن احملترف؛ وكل هذه األقوال صحيحة، فاألفضل أن توضع الزكاة يف األحوج فاألحوج، 
 وأهل الدين للّه، املنقطعني عن أهل الدنيا، واألفضل فاألفضل، من أهل العلم باللّه تعاىل، وأهل املعاملة

املشغولني بتجارة اآلخرة عن جتارات الدنيا، مث يف ذي العيال بقدر عياله مبقدار غناه عن حاجاته، فيكون 
له بعددهم أجور أمثاله من املنفردين إذ هم مجاعة، وقد كان عمر رضي اللّه عنه يعطي أهل البيت القطيع 

 فوقها، وكذلك يف السنة، روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يعطي من الغنم العشرة فما
العطاء على قدر العيلة، ويعطي املتأهل ضعف ما يعطي العزب، ويعطي كل رجل على قدر أهل بيته، 

صحبنا أقواماً كان برهم لنا األلوف من الدراهم انقرضوا وجاء : وحدثنا عن بعض هذه الطائفة قال
رون كان برهم لنا املئني، وحنن بني قوم صلتهم لنا العشرات خناف أن جييء قوم شر من هؤالء، وقال آخ
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رأينا قوماً ما كانوا يفعلون، وخناف أن جييء قوم يقولون وال يفعلون، وإن اتفق ذو دين : بعض السلف
 واقع يف حقيقته، وسئل ابن يف عيلة من مساكني فذلك غنيمة املتقني، وذخرية املنفقني، واملعروف يف مثله

  .كثرة العيال وقلة املال: عمر عن جهد البالء ما هو؟ فقال

ال تأكل إالّ طعام تقي وال يأكل طعامك إالّ تقي، ألن التقي تستعني به على الرب : وقد جاء يف اخلرب
 املؤمنني، ويف لفظ أطعموا طعامكم األتقياء وأولوا معروفكم: والتقوى فيشركه يف قصده، ويف اخلرب أيضاً

أضف بطعامك من حتبه للّه تعاىل، وينبغي للموقن أن يكون يفرح ويسر بقبول معروفه من األتقياء، : آخر
ألن ذلك عمله، إن مل يقبله منه عارف باللّه تعاىل وأحكامه، وقد ردت عليه أعماله، فينبغي أن حيزن 

، ومن وصل فقرياً مبعروف فرده عليه فعظم الفقري يف عينه بردها عليه إذ كان ذلك رداً من اللّه تعاىل له
فذلك يدل على جهل املعطي بربه، ألنه لو أخذها فأسقط مرتلته عنده مث أخرجها سراً إىل من هو أحوج 
إليها منه كان بذلك فاضالً، ومن رد عليه فقري بره فلم حيزنه ذلك أو سره، ذلك دل على ضعف نيته يف 

 إخالصه مبعروفه، ألن الصادق يسوءه رد معروفه إليه وحيزنه، وينبغي أن ال يتملك ذلك أنْ اإلخراج وقلة
 ه عليه بل يدفعه إىل فقري آخر، ألنه قد أخرجه للّه تعاىل، فال يرجع فيه، والفقراء شركاء يف العطاء يردرد

اها فصادف غريه فذكر عليهم من بعضهم إىل بعض، وكذلك إن أخرج صدقة باسم فقري بعينه ليعطيه إي
من هو أحوج منه أو أفضل ووافق طالباً إليه يف حق عليه فال بأس أن يدفعها إىل من يدفعها إىل الثاين ما 
مل خترج عن يده، أو يكون قد وعده ا، وكذلك إن دفعها إىل من يدفعها إىل فقري بعينه مث رأى من أثر 

ر ويدفعها إليه، ما مل يكن قد نفدها أو أعلمه ا، وينبغي يف قلبه فأخرج منه فله أن يسترجعها من املأمو
أن يستبشر بقبول العارفني معروفه، ألن ذلك قبول من اللّه تعاىل لعلمه، إذ كان العارف باللّه تعاىل وأيامه 

يه يتصرف عن اللّه تعاىل يف األفعال، كما أنه ينطق عنه يف املقال، وليس قبوله منه كقبول غريه وال رده عل
كرد غريه، إذ كان الشاهد فيه من اللّه سبحانه أقوى وأعلى من الشاهد يف غريه وملا هو إىل التوفيق 

  .والعصمة أقرب مما سواه من الفقراء

    

أليس هذا عملي : أنّ فقرياً مبكة رد على بعض األغنياء معروفه فأخذ يبكي، فقال: حدثين بعض إخواين
من أين يل مثل هذه العني؟ وهذا كما قال، ألن املؤمن ينظر :  يقبله، فقالفإن غريه: قد رد علي؟ قيل له

، واجلاهل 17: هود"ويتلُوه شاِهد ِمنه": بعني اليقني ونور اللّه تعاىل، فرده عن اللّه تعاىل، كما قال تعاىل
أخذ فربب، وإن رد يتصرف واه عن نفسه فرده كقبوله، ألنه يأخذه لنفسه، ويرد بنفسه، والعارف إن 

فعن رب تعاىل، وليزدد يف عينه من قبل منه معروفه نبالً وجاللة، ويعظم يف عينه حمبة ومهابة، ألنه قد 
أعانه على بره وتقواه، وأكرمه بقبول جدواه، فليشهد ذلك نعمة من اللّه تعاىل وإحساناً منه إليه، وعلى 
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من الفقراء ويبلغ غاية علمه بذلك، فإن قصر علمه ومل العبد أن جيتهد يف طلب األتقياء وذوي احلاجة 
تنفذ فراسته ومعرفته يف اخلصوص استعان بعلم من هو أعلم منه، وأنفذ نظر، أو أعرف بالصاحلني وأهل 
اخلري منه، ممن يوثق بدينه وأمانته من علماء اآلخرة، ال من علماء الدنيا، وعلماء اآلخرة هم الزاهدون يف 

ن عن التكاثر منها، فإن حب الدنيا غامض قد هلك فيه خلق كثري مل ينج منه إال العلماء، الدنيا، الورعو
وتثِْبيتاً ِمن ": ومل يسلم من الدنيا إالّ املتحققون بالعلم واليقني؛ وهم املتقللون من الدنيا، وقد قال اللّه تعاىل

فُِسِهمم يتثبتون يف 265: البقرة"أَنم أن ال يضعوها إالّ يف يقني يستروح إليه ، أي يقيناً، يعين أصدقا
لو : القلب وتطمئن به النفس، وقد كان بعض العلماء يؤثر بالعطاء فقراء الصوفية دون غريهم فقيل له

ألن هؤالء : ومل؟ قال: ال أفعل بل أؤثر هؤالء على غريهم، قيل: عممت مبعروفك مجيع الفقراء؟ فقال
إذا طرقتهم فاقة تشتت هم أحدهم فألن أرد مهة واحد إىل اللّه تعاىل أحب إيلّ مههم اللّه سبحانه وتعاىل، ف

هذا : من أن أعطي ألفاً من غريهم ممن مهّه الدنيا، فذكر هذا الكالم أليب القاسم اجلنيد فاستحسنه، وقال
ين أنّ هذا الرجل ما مسعت منذ زمان كالماً أحسن من هذا، وبلغ: كالم ويلّ من أولياء اللّه تعاىل، مث قال

اجعل هذا : اختل حاله يف أمر الدنيا حىت هم بترك احلانوت فوجه إليه اجلنيد مبال كان صرف إليه فقال
إنّ هذا الرجل كان بقّاالً ومل يكن : يف بضاعتك وال تترك احلانوت، فإنّ التجارة ال تضر مثلك، ويقال

بارك رمحه اللّه تعاىل فإنه كان جيعل معروفه يف أهل العلم يأخذ من الفقراء مثن ما يبتاعون منه، وأما ابن امل
إين ال أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء، فإذا : لو عممت به غريهم، فقال: خاصة، فقيل له

اشتغل قلب العامل باحلاجة أو العيلة مل يتفرغ للعلم، وال يقبل على تعليم الناس، فرأيت أن أعينهم 
م للعلم، وينشطوا لتعليم الناس؛ هذا طريق السلف الصاحل، والتوفيق من وأكفيهم حاجام لتفرغ قلو

اللّّه تعاىل للعبد يف وضع صدقته يف األفضل كالتوفيق منه إطعام احلالل الذي يف غيبه يوفقه ألوليائه 
  .ويستخرجه هلم من علمه كيف شاء بقدرته

  وهو : شرح رابع ما بني اإلسالم عليه

  الصيام

  كر فرائض الصيامذ

اعتقاد الصوم إجياباً للّه تعاىل عليه وقربة منه إليه، وإخالصاً به له، وسقوط فرض عنه، وأن جيتنب األكل 
والشرب واجلماع بعد طلوع الفجر الثاين، وأن يتم الصيام إىل سقوط قرص الشمس، وأن ال ينوي يف 

  .تضاعيف النهار اخلروج من الصوم
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  الصائمينذكر فضائل الصوم ووصف 

    

غض البصر عن االتساع يف النظر، وصون السمع عن اإلصغاء إىل : صوم اخلصوص حفظ اجلوارح الست
حمرم، أو الوزر، أو القعود، مع أهل الباطل، وحفظ اللسان عن اخلوض فيما ال يعين مجلة مما إن كتب عنه 

 وقطع اخلواطر واألفكار اليت كف كان عليه وإن حفظ له مل يكن له، ومراعاة القلب بعكوف اهلم عليه،
عن فعلها، وترك التمين الذي ال جيدي، وكف اليد عن البطش إىل حمرم من مكسب أو فاحشة، وحبس 

الرجل عن السعي فيما مل يؤمر به ومل يندب إليه من غري أعمال الرب، فمن صام تطوعاً ذه اجلوارح 
فهو عند اللّه تعاىل من الصائمني يف الفضل ألنه من األكل والشرب واجلماع؛ : الست وأفطر جبارحتني

البطن والفرج، فما ضيع : املوقنني احلافظني للحدود، ومن أفطر ذه الست أو ببعضها وصام جبارحتني
أيا حبذا نوم األكياس : أكثر مما حفظ؛ فهذا مفطر عند العلماء صائم عند نفسه، وقد قال أبو الدرداء

 وصومهم، ولذرة من تقوى أفضل من أمثال اجلبال عبادة من املغترين، ومثل كيف يعيبون قيام احلمقى
من صام عن األكل وأفطر مبخالفة األمر مثل مسح كل عضو، فصالته مردودة عليه جلهله، ومثل من 

أفطر باألكل واجلماع وصام جبوارحه عن النهي مثل من غسل كل عضو مرة واحدة وصلّى، فهو تارك 
إالّ أنه مكمل للرضى حبسن العمل، فصالته متقبلة ألحكامه لألصل وهو مفطر للسعة للفضل يف العدد 

صائم يف الفضل، ومثل من صام من األكل واجلماع وصام جبوارحه الست عن اآلثام، كمثل من غسل 
كل عضو ثالثاً ثالثاً، فقد مجع الفرض والفضل وأكمل األمر والندب؛ فهو من احملسنني، وعند العلماء 

الصائمني، وهذا صوم املمدوحني يف الكتاب املوصوفني بالذكر من أويل األلباب، ومن فضائل الصوم من 
أن جيتنب من حظوظ هذه اجلوارح الشبهات من األشياء وفضول احلالل، ويرفض الشهوات الداعية إىل 

ه يف صومه وال العادات، وال يفطر إالّ على حالل متقلّالً منه، فبذلك يزكو الصيام، وال يقبل امرأت
يباشرها بظاهر جسمه فإن ذلك إن مل يبطل صومه فإنه ينقصه وتركه أفضل، إالّ لقوي متمكن مالك 

ألربه، وليقل نومه بالنهار ليعقل صومه بعمارة األذكار، وليجد مس جوعه وعطشه، وقد كانوا 
ن كان يقضم من شعري يتسحرون بالتمرتني والثالث وباحلبات من الزبيب واجلرعة من املاء، ومنهم م

دابته التماساً لربكة السحور، وليكثر ذكر اللّه تعاىل، وليقلل ذكر اخللق بلسانه، ويسقط االهتمام م عن 
قلبه؛ فذلك أزكى لصومه، وال جيادل وال خياصم وإن شتم أو ضرب مل يكافئ على ذلك ألجل حرمة 

 إذا اهتم بعشائه قبل حمل وقته أو من أول النهار إنّ الصائم: الصوم وال يهتم لعشائه قبل حمل وقته، يقال
  .كتبت عليه خطيئة ولريض باليسري مما قسم له أن يفطر عليه ويشكر اللّه تعاىل عز وجلّ كثرياً عليه
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ومن فضائل الصيام التقلّل من الطعام والشراب، وتعجيل الفطر، وتأخري السحور، وليفطر على رطب إن 
  . فإنه بركة، أو على شربة من ماء فإنه ظهوركان وإالّ على متر إن وجد

    

يفطر على جرعة من ماء، أو مذقة من لنب، أو مترات : هكذا روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
هو الذي جيوع بالنهار : كم من صائم حظّه من صيامه اجلوع والعطش قيل: قبل أن يصلي، ويف اخلرب
هو : م عن احلالل من الطعام ويفطر بالغيبة من حلوم الناس، وقيلهو الذي يصو: ويفطر على حرام، وقيل

إنّ العبد إذا كذب، أو اغتاب، أو سعى يف معصية : الذي ال يغض بصره وال حيفظ لسانه عن اآلثام ويقال
يف ساعة من صومه، خرق صومه، وإنّ صوم يوم يلفق له يف صيام أيام حىت يتم ا صوم يوم ساعة ساعة، 

الغيبة تفطر الصائم، وقد كانوا : الصوم جنة ما مل خيرقها بكذب أو غيبة، وكانوا يقولون: يثويف احلد
ألن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب : يتوضؤون من أذى املسلم، وروي عن مجاعة يف الوضوء مما مست النار

ه، وروينا من اغتاب فسد صوم: إيلّ من أن أتوضأ من طعام طيب، وروي عن بشر بن احلرث عن سفيان
الغيبة والكذب، وروي عن جابر عن رسول اللّه صلى اهللا : خصلتان يفسدان الصوم: عن ليث عن جماهد

: الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمني الكاذبة، والنظر بشهوة، ويقال: مخس يفطرن الصائم: عليه وسلم

، مثل سائر الفرائض من إنّ من الناس من يكمل له صوم رمضان واحد يف عشر رمضانات، ويف عشرين
إنّ العبد : الصالة والزكاة اليت حياسب عليها العبد، فإن وجدت كاملة وإالّ متمت من سائر تطوعه، ويقال

من : يصح له صوم يف مخسة أيام كما يصح له صالة واحدة خبمس صلوات ترفع له األوقات، ويف اخلرب
نّ اللّه تعاىل مل يفترض شيئاً فرضي بدونه، وأنه إ: اغتاب خرق صومه فلريقع صومه باالستغفار، ويقال

يطالب مبا فرضه وحياسب على ما أوجبه وعفو اللّه سبحانه وتعاىل يأيت على كثري من الذنوب، واملراد من 
الصيام جمانبة اآلثام ال اجلوع والعطش، كما ذكرناه من أمر الصالة أنّ املراد ا االنتهاء عن الفحشاء 

من مل يترك قول الزور والعمل به فليس للّه حاجة يف : ل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمواملنكر، كما قا
  .أن يترك طعامه وشرابه

  : شرح خامس ما بني اإلسالم عليه

  الحج

  باحلج كمال الشريعة ومتام امللة 

  ذكر فرائض الحج
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، وفسر رسول اللّه 97:  آل عمران"اع ِإلَيِه سبيالًوللّه علَى الناِس ِحج البيِت مِن استطَ":قال اللّه تعاىل
صلى اهللا عليه وسلم االستطاعة بالزاد والراحلة، فإذا وجد العبد زاداً وراحلة لزمه فرض احلج، فإن أخره 
بعد وجود ذلك كان مكروهاً، فإن مات ومل حيج، أو مات على عدم اإلمكان بعد وجوده، كان عاصياً 

 أمكنه إىل يوم موته، ومل يكن كامل اإلسالم، ألن اللّه تعاىل أكمل اإلسالم باحلج ملا للّه تعاىل من حني
اليوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعميت ورضيت لَكُم "أنزل هذه اآلية يف احلج يوم عرفة 

 احلج مرض قاطع أو سلطان جائر ومات ومل حيج فال من مل مينعه من: ، ويف اخلرب3: املائدة"اِإلسالم ِديناً
لقد مهمت أن أكتب إىل األمصار بضرب اجلزية على من مل : يبايل مات يهوديا أو نصرانياً، وقال عمر

لو علمت رجالً : حيج ممن يستطيع إليه سبيالً، وعن سعيد بن جبري وإبراهيم النخعي وجماهد وطاووس
 مات قبل أن حيج ما صليت عليه، وبعضهم كان له جار موسر فمات قبل أن غنياً وجب عليه احلج مث

سأل الرجعة إىل الدنيا، وكان : من مات ومل يزك ومل حيج: حيج فلم يصلِّ عليه، وكان ابن عباس يقول
:  قال100-99: املؤمنون"لَعلِّي أَعملُ صاِلحاً ِفيما تركْت" "رب أَرجعوِن": يفسره يف هذ اآلية قال

:  قال10: املنافقون"رب لَوالَ أخرتِني إلَى أَجٍل قَِريٍب فَأَصدق وأَكُن ِمن الصاِلِحني": أحج ومثله فيقول

أزكي وأحج، وكان يقول هذه اآلية، أشد شيء على أهل التوحيد ومن كان ذا قوة على املشي أو ممن 
لكة يف خروجه فحج على ذلك كان فاضالً يف فعله، وللحاج املاشي يصلح له أن يؤجر نفسه وأمن الته

بكل قدم خيطوها سبعمائة حسنة، وللراكب بكل خطوة ختطوها دابته سبعون حسنة، والقوة على املشي 
عند مجلة العلماء فستة اختلفوا منها يف ثالث وهن من االستطاعة عند بعض العلماء، فأما فرائض احلج :

: يتوتة مبزدلفة عند املشعر ليلة النحر، ورمي مجرة العقبة يوم النحر، وأمجعوا على ثالث وهنالسعي، والب

اإلحرام به، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، ومل خيتلفوا يف أنّ ما سوى هذه سنة واستحباب، ومذهيب 
الوقوف بعرفة بعد زوال أوهلا اإلحرام به و: يف هذا وهو مذهب األكثر من العلماء أنّ فرائض احلج أربعة

الشمس من يوم عرفة، وآخر حد الوقوف قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وطواف الزيارة بعد الوقوف 
بعرفة بعد رمي مجرة العقبة، والسعي بني الصفا واملروة بعد اإلحرام باحلج إن شئت قبل الوقوف بعرفة 

وبعضه أوكد من بعض، ويف ترك وإن شئت بعده، وما سوى ذلك من املناسك فمسنون ومستحب ،
واحد فريضة إن تركه بطل حجه وهو طواف : بعضه كفارة ويف بعضه ال حرج فيه، وطواف احلج ثالثة

الزيارة، وواحد سنة إن تركه كان عليه دم وحجه تام وهو طواف الوداع، وواحد مستحب إن تركه فال 
حكامه وهيئاته يف هذا الباب إالّ قوت شيء عليه وهو طواف الورود، ومل نذكر من فرائض احلج وأ
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األعمال، مثل ما ذكرناه من سائر األبواب يف هذا الكتاب، على ما يليق بيانه للمعىن الذي قصدناه فيه، 
  .وقد أشبعنا أحكام احلج وما يقال يف املشاعر يف كتاب مناسك احلج املفرد

  ذكر فضائل الحج وآدابه

   السالكين للمنهاج وهيئاته وفضائل الحجاج وطريق السلف

    

، يعين من أوجبه على 196:  البقرة"أاحلَج أَشهر معلُومات َُمن فَرض فيِهن احلَج": قال اللّه سبحانه وتعاىل
نفسه يف هذه األشهر فأحرم به وهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي احلجة فال رفث وال فسوق وال 

كل لغٍو وخين وفجر من الكالم ومغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث جدال يف احلج، الرفث اسم جامع ل
يف شأن اجلماع، والفسوق مجع فسق وهو اسم جامع لكل خروج من طاعة ولكل تعدي حد من حدود 
اللّه تعاىل، واجلدال وصف مبالغ للخصومة واملراء فيما يورث الضغائن وفيما ال نفع فيه؛ فهذه ثالثة أمساء 

ة هلذه املعاين املثبتة أمر اللّّه تعاىل بترتيه شعائره ومناسكه منها ألا مشتملة على اآلثام وهن جامعة خمتصر
أصول اخلطايا واإلجرام، واحلج يف اللغة هو القصد إىل من يعظم، وكانت العرب تقول حنج إىل النعمان 

صده باحلج ليتحقق مبعىن هذا االسم، أي نقصده تعظيماً له وتعزيزاً، فينبغي أن يكون احلاج معظّماً ملن ق
واحلج أيضاً سلوك الطريق الواضح الذي خيرج إىل البغية ويوقف على املنفعة واشتقاقه من احملجة مبرتلة 
النسك، وهو اسم للطريق مشتق من املنسك، وهو من أمساء الطريق وإن كان أصله املذيح ومنه مسي 

 فضائل احلج حقيقة اإلخالص به لوجه اللّه تعاىل، وأن تكون الناسك ألنه سالك لطريق اآلخرة، فأول
النفقة حالالً واليد فارغة من جتارة تشغل القلب وتفرق اهلم، ويكون اهلم جمرداً والقلب ساكناً مطمئناً 
مملوءاً بالذكر فارغاً من اهلوى ناظراً أمامه غري ملتفت إىل ورائه، وصحة القصد حبسن الصدق مث طيب 

 بالبذل واإلنفاق والتوسع يف النفقة والزاد وبذل ذلك، ألنّ النفقة يف احلج مبرتلة النفقة يف سبيل اللّه النفس
تعاىل؛ الدرهم بسبعمائة درهم، واحلج من سبيل اللّّه، روي ذلك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، 

 أفضل احلجاج أخلصهم نية :من كرم الرجل طيب زاده يف سفره، وكان يقول: وقال ابن عمر وغريه
: وأزكاهم نفقة وأحسنهم يقيناً، ويف حديث ابن املنكدرعن جابر عن رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم

طيب : ما بر احلج، قال: سئل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: احلج املربور ليس له جزاء إالّ اجلنة، وقال
 سفراً ألنه يسفر عن أخالق الرجال، وبعضهم يقول يسفر عن إنما مسي: الكالم وإطعام الطعام، ويقال

صفات النفس وجوهرها إذ ليس كل من حسنت صحبته يف احلضر حسنت صحبته يف السفر، وقال 
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ال، : هل صحبته يف السفر الذي يستدلّ به على مكارم األخالق؟ قال: إنه يعرفه، فقال له: رجل آلخر
  . خياصم وال يكثر املراء وال يرفث بلسانهما أراك تعرفه، وال جيادل وال: قال

من رفث فسد حجه، وليتعلّم أحكام املناسك ومعامل احلج : قال سفيان: وروينا عن بشر بن احلرث قال
وهيئاته وآداب املشاهد قبل اخلروج، وليكن ذلك أهم شيء إليه وليقدمه على مجيع أسباب السفر، فإن 

ن عنه، وليعد له رفيقاً صاحلاً عاملاً حمباً للخري معيناً عليه، إن نسي ذكره، هذا هو املقصود والبغية فال يتأب
وإنْ ذكر أعانه، وإن جنب شجعه، وإن عجز قواه، وإن أساء ظنه وضاق صدره وسع صدره وصربه 
وحسن ظنه وال خيالف رفيقه وال يكثر االعتراض عليه، وليحسن خلقه مع مجيع الناس، ويلني جانبه 

حه، ويكف أذاه عن اخللق، وحيتمل أذاهم؛ فبهذه املعاين يفضل احلج وإن حيج على رحل أو وخيفض جنا
حج األبرار على الرحال، وحدث سفيان الثوري عن : زاملة فإن ذلك حج املتقني وطريق السلف، يقال

هم على برزت من الكوفة إىل القادسية للحج، ووافيت الرفاق من البلدان فرأيت احلاج كل: أبيه قال
زوامل وجوالقات ورواحل، وما رأيت يف مجيعهم إالّ حمملني، وقال جماهد البن عمر وقد دخلت 

وكان ابن عمر إذا نظر إىل : ما أكثر الراكب، قال: ما أقلّهم، ولكن قل: ما أكثر احلجاج، فقال: القوافل
ظر إىل رجل مسكني رثّ احلاج قليل والركب كثري، مث ن: ما أحدث احلاج من الزوامل واحملامل يقول

هذا نعم احلاج، فينبغي أن يكون رثّ اهليئة، خفيف املؤونة، متقلّالً من كل شيء، : اهليئة حتته جوالق فقال
ال حيمل معه من الزاد إالّ ما ال بد له منه مما حيتاج إليه، وال يسرف يف املبالغة والتناهي فيه، وال يقتر، وال 

تعمل االقتصار يف كل شيء والكفاية، وجيتنب من الزي احلمرة فإن ذلك يضيق على نفسه ورفيقه، بل يس
  .مكروه

    

أنه كان يف سفر، فرتل أصحابه مرتالً، فسرحت اإلبل، فنظر إىل : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 فقمنا نتساعى حىت نزعناها عن: أرى هذه احلمرة قد غلبت عليكم، قال: أكسية محر على األقتاب فقال

ظهورها حىت شرد بعض اإلبل، مث ليجتنب من الزي الشهرة، وكل منظور إليه من األثاث، وال يتشبه 
باملترفني وال بأهل الدنيا من أهل التفاخر والتكاثر فيكتب من املتكربين، وال يكثر التنعم والرفاهة فإن 

ألواء كلما كثر يف سبيل اللّّه كان ذلك غري مستحب يف سبيل اللّه تعاىل، ألن املشقّة والظمأ واملخمصة وا
أفضل وأثوب، حج رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على راحلة وكان حتته رحل رثّ وقطيفة خلقة قيمته 

أربعة دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إليه ويهتدوا بشمائله، وقال عليه الصالة والسالم خذوا 
لبيك، أنّ العيش عيش : بيك، حجاً ال رياء فيه وال مسعة، وقاللبيك اللهم ل: عين مناسككم، وكان يقول

اآلخرة، وأمر صلى اهللا عليه وسلم بالشعث واالختفاء، وى عن التنعم والرفاهة، يف حديث فضالة بن 
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 انظروا إىل زوار بييت قد جاؤوين شعثاً: إمنا احلاج الشعث التفل، يقول اللّه تعاىل ملالئكته: عبيد، ويف اخلرب

، التفث الشعث واألغبار، 29: احلج"ثُم ليقْضوا تفَثَهم": غرباً من كل فج عميق، وقال اللّه عز وجلّ
اخلولقوا واخشوشنوا أي : وقضاؤه حلق الرأس وقص األظافر، وكتب عمر بن اخلطاب إىل أمراء األجناد

: ث يصف هذه احلروف يقولالبسوا اخللقان واستعملوا اخلشونة من األشياء، وبعض أصحاب احلدي

احلقوا من احللق، وال جيوز أن يأمرهم بإسقاط سنة كيف، وقد قال لصبيغ حني توسم يف مذهب 
لو كنت حملوقاً لضربت عنقك، ولينح مثال أهل اليمن : اكشف رأسك، فرآه ذا ضفريتني فقال: اخلوارج

م واالتباع لشمائلهم يف احلج طريقة السلف على ذلك اهلدى والوصف، يف الزي واألثاث، فإن االقتداء 
كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وما عدا وصفهم وخالف هديهم، فهو حمدث ومبتدع، 

زين احلجيج أهل اليمن ألم على منهاج الصحابة وطريقة السلف، وقيل يف مدحهم : وهلذا املعىن قيل
قون طريقاً، وقد كان العلماء قدمياً إذا نظروا إىل املترفني قد ال يغلون سعراً وال يضي: بالتقلّل واالنفراد

إنّ هذه احملامل : خرج مسافراً، ويقال: ال تقولوا خرج فالن حاجاً، ولكن قولوا: خرجوا إىل مكة يقولون
والقباب أحدثها احلجاج بن يوسف، فركب الناس سنته، وقد كان العلماء يف وقته ينكروا ويكرهون 

يها، وأخاف أنّ بعض ما يكون من متاوت اإلبل يكون ذلك سببه لثقل ما حيمل، ولعله عدل الركوب ف
إنّ النائم : أربعة أنفس وزيادة مع طول الشقة وقلة الطعم، وينبغي أن يقلّل من نومه على الدابة، فإنه يقال

غفوة بعد غفوة، يثقل على البعري، وقد كان أهل الورع ال ينامون على الدواب إالّ من قعود يغفون 
  .وكانوا أيضاً ال يقفون عليها الوقوف الطويل ألن ذلك يشق عليها

    

ال تتخذوا ظهور دوابكم كراسي، وال حيمل على الدابة املكتراة إالّ ما قاضى عليه اجلمال : ويف احلديث
مال، فإين قد حىت أستأمر اجل: امحل يل هذا الكتاب معك، فقال: أو ما أعلمه به، وقال رجل البن املبارك

اكتريت، وليرتل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك، ففيه سنة وآثار عن السلف، وقد كان بعض 
السلف يكتري الزماً ويشترط أن ال يرتل، مث إنه يرتل للرواح ليكون ما رفه عن الدابة من حسناته حمتسباً 

 ملا فيه من اإلنفاق واملؤونة، وألنه أبعد إنّ احلج راكباً أفضل: له يف ميزانه، وبعض علماء الظاهر يقول
لضجر النفس، وأقل ألذاه وأقرب لسالمته ومتام حجه، فهذا عندي مبرتلة اإلفطار يكون أفضل إذا ساء 
عليه خلقه، وضاق به ذرعه، وكثر عليه ضجره، ألن حسن اخللق وانشراح الصدر أفضل، وقد يكون 

ضجر ووصفه التسخط وقلة الصرب، أو مل ميكن املشي، كذلك لبعض الناس دون بعض ممن يكون حاله ال
وسألت بعض فقهائنا مبكة وكان ورعاً عن تلك العمر اليت تعتمر من مكة إىل التنعيم، وهو الذي يقال له 

مسجد عائشة، وهو ميقاتنا للعمرة يف طول السنة أي ذلك أفضل املشي يف العمرة، أو يكتري محاراً 
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تلف ذلك على قدر شدته على الناس، فإن كان إنفاق الدرهم أشد عليه من خي: بدرهم يعتمر عليه فيقال
املشي فاالكتراء أفضل ملا فيه من إكراه النفس عليه وشدته عليها، ومن كان املشي عليه أشق فاملشي 

هذا خيتلف الختالف أحوال الناس من أهل الرفاهية والنعمة، فيكون : أفضل ملا فيه من املشقة،مث قال
 عليهما أشد، وعندي أنّ االعتمار ماشياً أفضل، وكذلك احلج ماشياً ملن أطاق املشي ومل يتضجر املشي

إذا كان يف آخر الزمان خرج الناس : به وكان له مهة وقلب، وقد روينا يف خرب من طريق أهل البيت
م للسمعة، للحج أربعة أصناف؛ سالطينهم للرتهة، وأغنياؤهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وقراؤه

ويكره أخذ األجرة على احلج فيجعل نصيبه وعناه لغريه ملتمساً عرض الدنيا، وقد كره ذلك بعض 
العلماء، وألنه من أعمال اآلخرة ويتقرب به إىل اللّه، جيري جمرى الصالة واألذان واجلهاد فال يأخذ على 

واختذ مؤذناً ال : سلم لعثمان بن أيب العاصذلك أجراً إالّ يف اآلخرة، وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه و
ليس له من دنياه وآخرته : تأخذ على األذان أجراً، وسئل عن رجل خرج جماهد فأخذ ثالثة دنانري فقال

إالّ ما أخذ، فإن كان نية عبد اآلخرة أو مهته ااورة واضطر إىل ذلك، فإن اللّه تعاىل قد يعطي الدنيا 
يؤجر على احلجة : اآلخرة على نية الدنيا، رجوت أن يسعه ذلك، ويف اخلربعلى نية اآلخرة وال يعطي 

املوصي ا، واملنفذ للوصية، واحلاج الذي يقيمها ألنه ينوي خالص أخيه : الواحدة ثالثة ويدخلون اجلنة
املسلم والقيام بفرضه، وقد جاء مثل ااهد الذي يأخذ أجراً على جهاده مثل أم موسى حيلّ أجرها 

ترضع ولدها، هذا إذا كانت نيته اجلهاد واحتاج إىل معونة عليه، كذلك من كانت نيته يف حجه و
اآلخرة، والتقرب إىل اللّه تعاىل بالطواف والعمرة بعد قضاء ما عليه، مل يضره أخذ أجرة على حجه إن 

  .شاء اللّه تعاىل

    

 احلرام باملال، فإن املعونة والتقوية باملال ومن فضائل احلج أن ال يقوي أعداء اللّه الصادين عن املسجد
تضاهي املعونة بالنفس، والصد عن املسجد احلرام يكون باملنع واإلحصار، ويكون بطلب املال، فليحتل 

ترك التنقل باحلج الرجوع عنه أفضل من تقوية : يف التخلص من ذلك فإن بعض علمائنا كان يقول
لة يف الدين، ووليجة يف طريق املؤمنني، وإقامة وإظهار لبدعة أحدثت الظاملني باملال، ألن ذلك عنده دخي

من اآلخذ واملعطي؛ وهذا كما قال ألنه جعل بدعة سنة ودخوالً يف صغار وذلة ومعاونة على وزر أعظم 
يف احلرم من تكلّف حج نافلة قد سقط فرضه كيف، ويف ذلك إدخال ذلة وصغار على اإلسالم 

كل واحد من املسلمني على : زية، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمواملسلمني مضاهاة للج
: ثغر من ثغور اإلسالم، فإن ترك املسلمون فاشدد لئال يؤتى اإلسالم من قبلك، ويف اخلرب املشهور

مل املسلمون كرجل واحد ومثل املسلم من املسلمني كمثل الرأس من اجلسد، يأمل اجلسد ملا يأمل الرأس ويأ
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الرأس ملا يأمل اجلسد، وقد يترخص القائل يف ذلك بتأويل أنه مضطر إليه، وليس كما يظن، ألنه لو رجع 
ملا أخذ منه شيء، ولو خرج يف زي املترفني مما أحدث من احملامل ملا أخذ منه شيء، فقد زال االضطرار 

على اإلبل فوق طاقتها من وحصل منه بالطوع والشهوة االختيار، لعل هذا الذنب عقوبة ما حملوا 
البيوت املسقفة اليت علوها عليها، كان البعري حيمل الرجل ورحله فجعلوه حيمل مقدار أربعة وزيادة، 

فأدى ذلك إىل تلفها، فهم مطالبون بقتلها، ألن من محل بعرياً فوق طوقه حوسب بذلك وطولب، أو لعلّه 
هات األموال أو لسوء النيات وفساد املقاصد، ذنب ما خرجوا به من التجارات وفضول األسباب وشب

يا أيها البعري ال ختاصمين إىل ربك فإين مل أكن أمحلك فوق : وروينا أنّ أبا الدرداء قال لبعري له يف املوت
طاقتك، وقد يعاقب اللّه على الذنب بذنب مثله أو فوقه، وينبغي أن يكون يف املشاعر واملناسك أشعث 

ثر ذكر اللّه يف طريقه ومجيع مناسكه، ويذكر به الغافلني ويقل ذكر الناس ويلزم أغرب فإنه سنة، ويك
الصمت فيما ال يعنيه، وال يتكلّف ما قد كفى، وال يدخل فيما مل يكلف، وإن رأى موضعاً للمعروف 
أمر به أو منكراً ى عنه، فهذه املعاين تضاعف أمر احلج وتفضل احلجاج واستحب أن يقرن بني حجة 

وعمرة من ميقاته ألن فيه إجياب هدى يقربه وليكون جامعاً بني نسكني من ميقات بلده، ويكون قد أتى 
بالعمرة ألا مقرونة باحلج يف الكتاب، وألن مذهب كثري من العلماء أا فريضة كاحلج، ومجاعة من 

وعطاء وابن سريين احلسن : السلف كانوا يستحسنون االبتداء بالعمرة وتقدميها على احلج، منهم
  .والنخعي

    

وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع بينهما وأهل ما معاً يف حديث أنس، وقد حدثت عن 
أردت الغزو فأشار علي رجل من أهل العلم أن أبدأ باحلج : شقيق بن سلمة عن الضيب بن معبد قال

عمرة مجيعاً، ففعلت، فأنشأت إيلّ ما حىت فاستشرت رجالً من أهل الفقه فأمرين أن أمجع بني حج و
هديت لسنة نبيك وإن قدم العمرة فحج متمتعاً مث أفرد احلج : قدمنا على عمر فأخربته بالذي فعلت، فقال

بعدها من عامه فهو أفضل؛ وهذا اختيار مجاعة من العلماء، وإن حج مفرداً كما روي عن رسول اللّه 
رد احلج فيما روينا عن عائشة وجابر، وإذا فرغ من حجه رجع إىل ميقات صلى اهللا عليه وسلم أنه أف

وأمتوا احلج والعمرة للّه فإفرادمها من إمتامهما؛ : بلده فاعتمر من هناك فحسن، وقد قال اللّه عز وجلّ
وهذا قول عمر وعثمان يف اإلمتام، وليطف لقرانه ويسع طوافني وسعيني ليخرج بذلك من اختالف 

ء مجعهما أو فرقهما، وليكثر العبد من التلبية يف حال إحرامه فهي من أفضل األذكار فيه، ولريفع ا العلما
لبيك يا ذا املعارج، لبيك حجاً حقّاً، تعبداً ورقّاً، والرغباء إليك والعمل، فقد : صوته وإن قال يف تلبيته

 عليه وسلم فحسن، وفيها كفاية وبالغ روي هذا عن الصحابة وإن اقتصر على تلبية رسول اللّه صلى اهللا
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وأحب أنّ يذبح وإن مل جيب عليه وجيتنب األكل من يذبح ما كان واجباً عليه مثل نسك قران أو متعة أو 
كفارة، واستحب أن يأكل مما مل يكن عليه واجباً وليجتنب املعايب الثمانية يف ذبيحته اليت وردت ا 

 ى عن الشرقاء واخلرقاء اآلثار، وكذلك يف األضحية فقدي أن يضحي باجلدعاء والعضباء واجلرباء، و
واملقابلة واملدابرة والعجفاء، اليت ال تنقي، يعين املهزولة؛ وهذا مجيع ما جاء يف عيوب األضاحي بأخبار 

متفرقة، فاجلدع يف األنف واألذن، والقطع فيهما، والعضب الكسر يف القرن، ويف نقصان القوائم، 
اء من اجلرب، والشرقاء املشقوقة األذن من فوق، واخلرقاء املشقوقة من أسفل، واملقابلة املخروقة واجلرب

األذن من قدام، واملدابرة املخروقة من خلف، واليت ال تنقي املهزولة اليت ال نقي هلا؛ والنقي هو املخ وقد 
: ، قيل32:  احلج" فَإنها ِمن تقْوى القُلُوِبومن يعظِّم شعاِئر اللِّه": روينا يف تفسري قوله تعاىل ذلك

تسمني اهلدي وحتسينه، وأفضل اهلدي بدنة، مث بقرة، مث كبش أقرن أبيض، مث الثين من املعز، وإن ساق 
هديه من امليقات فهو أفضل من حيث ال جيهده وال يكده، وقد كانوا يغالون بثالث ويكرهون املكاس، 

لرقبة، فإن أفضل ذلك أغاله مثناً وأنفسه عندأهله، ويف حديث ابن عمر أنّ عمر فيهن اهلدي واألضحية وا
أهدى جنيبة فطلبت منه بثالمثائة دينار فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً، 

ستبدال ا بل أهدها فهذه سنة يف ختير اهلدى، وحسن األدب يف املعاملة، وترك اال: فنهاه عن ذلك وقال
طلباً للكثرة، ألن القليل اجليد خري من الكثري الدون، إنّ يف ثالمثائة دينار قيمة ثالثني، فكان اخلالص 
احلسن كافياً من الكثري املتقارب، ويف حديث ابن املنكدر عن جابر سئل رسول اللّه صلى اهللا عليه 

  . بالتلبية، والثج هو حنر البدنالعج والثج، فالعج هو رفع الصوت: ما بر احلج؟ قال: وسلم

    

ما عمل آدمي يوم النحر عمالً : ويف حديث عائشة رضي اللّه تعاىل عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
أحب إىل اللّه عز وجلّ من إهراق دم، وأا لتأيت يوم القيامة بقروا وأظالفها فإن الدم ليقع من اللّه 

لكم بكل صوفة من شعرها وبكل قطرة من دمها : وا ا نفساً، ويف اخلربمبكان قبل أن يقع باألرض، طيب
حسنة، وأا لتوضع يف امليزان فأبشروا وال يضحى جبذع إال من الضأن فقط،وهو ما كان يف آخر حوله، 

الثالثة، وبالثين من املعز والبقر واإلبل، فالثين من املعز ما دخل يف السنة الثانية، والثين من البقر ما دخل يف 
والثين من اإلبل ما دخل يف السنة اخلامسة، وإن أحرم من بلده فقد قيل إنه من إمتام احلج والعمرة ومن 

: وأمتوا احلج والعمرة للّه، قالوا: عزائم األعمال، روينا عن عمر وعلي وابن مسعود رضي اللّه عنهما

هد القرب عند املواطن املرجو فيها إمتامها أن حترم ما من دويرة أهلك، ولتكن حاضر القلب، مشا
ليشهدوا منافع هلم، ويذكروا اسم : اإلجابة، ويف املشاهد املبتغي منها املنفعة، كما قال اللّه سبحانه وتعاىل

اللّه على ما رزقهم، واستحب له أن ميشي يف املشاعر من حني خيرج من مكة إىل أن يقف بعرفة، وإىل أن 
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 مىن، ومن استحب للحاج الركوب فإنه يستحب له املشي إىل مكة يف يرجع من طواف الزيارة إىل
يا بين حجوا مشاة، فإن : املناسك إىل انقضاء حجه، وألن عبد اللّه بن عباس أوصى بنيه عند موته فقال

وما حسنات احلرم؟ قال احلسنة : للحاج املاشي بكل قدم خيطوها سبعمائة حسنة من حسنات احلرم، قيل
لف وأوكد ما مشي فيه من املناسك وأفضله، من مسجد إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم إىل املوقف، مبائة أ

ومن املوقف إىل املزدلفة يف اإلفاضة، ومن املشعر احلرام غداة النحر إىل مىن، ويف أيام رميه اجلمار وصومه 
ك، فإن أضعفه فالفطر يوم عرفة فيه فضل إن قوي معه على الدعاء والتلبية ومل يقطعه الصوم عن ذل

أفضل، ومل يصمه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بعرفة وال أبو بكر وال عمر وصامه عثمان رضي اللّه 
عنه وعنهم، وليعترب يف طريقه وسريه باآليات وما يرى من احلكمة والقدرة من تصريف اخللق، وما حيدث 

ة، ومن كل شيء موعظة، فإنه على مثال طريق اللّه تبارك وتعاىل يف كل وقت فيكون له يف كل شيء عرب
اآلخرة، وليكن له بكل شيء تذكرة، ويف كل شيء فطنة وتبصرة، ترده إىل اللّه تعاىل، وتدله عليه، 

  .وتذكره به، ويشهده منها فيتفكر يف أمره، ويستدلّ به على حكمته، ويشهد منه قدرته

ع العبد زاهداً يف الدنيا، راغباً يف اآلخرة، وقيل يف أن يرج: وسئل احلسن ما عالمة احلج املربور؟ فقال
إنّ عالمة : هو كف األذى، واحتمال األذى، وحسن الصحبة، وبذل الزاد، ويقال: وصف احلج املربور

قبول احلج ترك ما كان عليه العبد من املعاصي واالستبدال بإخوانه البطالني إخواناً صاحلني ومبجالس 
لذكر واليقظة، فمن وفّق للعمل مبا ذكرناه فهو عالمة قبول حجه ودليل نظر اللّه اللهو والغفلة جمالس ا

إليه يف قصده، ومن أصيب مبصيبة يف نفسه وماله فهو من دالئل قبول حجه، فإن املصيبة يف طريق احلج 
ر من تعدل النفقة يف سبيل اللّه تعاىل، الدرهم بسبعمائة، ومبثابة الشدائد يف طريق اجلهاد، وليستكث

الطواف بالبيت، ألنه يستوعب بطواف أسبوع مائة وعشرين رمحة يكون بكل رمحة ما شاء اللّه، ألنه 
سبحانه خيتص برمحته من يشاء، وأقل ماله بكل رمحة عشر حسنات، ألن يف حديث عطاء عن ابن عباس 

وعشرين رمحة، ستون يرتل اللّه على هذا البيت يف كل يوم مائة : عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من : للطائفني، وأربعون للمصلني، وعشرون للناظرين، ويف احلديث

أقل شيء جتدونه يف صحفكم يوم القيامة، وأغبط عمل جتدونه، وال تتحدث يف طوافك، وعليك بكثرة 
رآن وامش بسكينة ووقار وخشوع ذكر اللّه سبحانه وتعاىل من التسبيح والتهليل واحلمد وتالوة الق

وانكسار، وال تزامحن أحداً، واقرب من البيت ما أمكن، واستلم الركنني اليمانيني مع تقبيل احلجر يف 
  .كل وتر من طوافك إن أمكن

    

من طاف بالبيت حافياً حاسراً كان له كعتق رقبة، ومن طاف أسبوعاً يف املطر غفر : وقد روينا يف اخلرب
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من ذنوبه، روي ذلك عن احلسن بن علي قاله ألصحابه ورفعه إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه له ما سلف 
: إنّ العبد يؤاخذ باهلمة يف ذلك البلد، وعن ابن مسعود: واتق اهلمة الردية واألفكار الدنية، فيقال: وسلم

 العبد أن يعمل سوءاً مبكة لو هم: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه باإلرادة قبل العمل إالّ مبكة، وقال أيضاً
؛ يعين أنه علق العذاب باإلرادة "ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم": عاقبه اللّه تعاىل، مث تال

إنّ السيئات تضاعف مبكة كما تضاعف احلسنات، وإنّ السيئات اليت تكتسب هنالك : دون الفعل، ويقال
الكذب فيه من : االحتكار مبكة من اإلحلاد يف احلرم، وقيل: ال تكفر إالّ هناك، وكان ابن عباس يقول

اإلحلاد، وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنه، ألن أذنب سبعني ذنباً بركية أحب إيلّ من أن 
أذنب ذنباً واحداً مبكة؛ وركية مرتلة بني مكة والطائف، وقد كان الورعون من السلف منهم عبد اللّه بن 

 بن عبد العزيز، وغريمها يضرب أحدهم فسطاطاً يف احلرم وفسطاطاً يف احللّ، فإذا أراد أن عمر، وعمر
يصلي أو يعمل شيئاً من الطاعات دخل فسطاط احلرم ليدرك فضل املسجد احلرام، ألن املسجد احلرام 

خرج إىل فسطاط عندهم يف مجيع ما يذكر إمنا هو احلرم كله، وإذا أراد أن يأكل أو يكلّم أهله أو يتغوط 
إنّ آل احلجاج يف سالف الدهر كانوا إذا قدموا مكة خلعوا نعاهلم بذي طوي تعظيماً : احلل، ويقال

للحرم، وقد مسعنا من مل يكن يتغوط وال يبولّ يف احلرم من املقيمني مبكة ورأينا بعضهم ال يتغوط وال 
يهاً حلرمه وأمنه، وأعمال الرب كلها تضاعف مبكة، يبول حىت خيرج إىل احللّ تعظيماً لشعائر اللّه تعاىل، وترت

واحلسنة مبائة ألف حسنة على مثال الصالة يف املسجد احلرام، روي معىن ذلك عن ابن عباس وأنس، 
إنّ طواف سبعة : أنّ صوم يوم مبائة ألف وصدقة درهم مبائة ألف درهم، ويقال: وعن احلسن البصري

 تعدل حجة، وإنّ العمرة هي احلجة الصغرى؛ وهذا يف دليل اخلطاب أسابيع يعدل عمرة، وإنّ ثالث عمر
يوم احلج األكرب، فدل أنّ احلج األصغر هو العمرة، ومن العرب من يسمي العمرة حجاً، : من قوله تعاىل

عمرة يف رمضان تعدل حجة، فمن وفق للعمل مبا ذكرناه فهو عالمة قبول حجه ودليل نظر : ويف اخلرب
  .يف قصدهاللّه إليه 

  ذكر فضائل الحج والحاجين لوجه اللّه

    

من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق خرج من : روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
من خرج من بيته حاجاً أو معتمراً فمات أجري له أجر احلاج : ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويف حديث آخر

أدخل اجلنة، وروي : ن مات يف أحد احلرمني مل يعرض ومل حياسب، وقيل لهواملعتمر إىل يوم القيامة، وم
: يف اخلرب حجة مربورة خري من الدنيا وما فيها، وحجة مربورة ليس هلا جزاء إالّ اجلنة، ويف احلديث
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احلجاج والعمار وفد اللّه تعاىل وزواره، إن سألوه أعطاهم، وإن استغفروه غفر هلم، وإن دعوه استجيب 
م، وإن شفعوا شفعوا، وذكر بعضهم أنّ إبليس ظهر له يف صورة شخص بعرفة، فإذا هو ناحل اجلسم، هل

خروج احلاج إليه بال : ما الذي أبكى عينك؟ فقال: مصفر اللون، باكي العني، مقصوم الظهر، فقال له
صهيل اخليل : فما الذي أحنل جسمك؟ قال: جتارة، أقول قصدوه أخاف أن ال خييبهم فيحزنين ذلك، قال

تعاون اجلماعة : فما الذي غير لونك؟ قال: يف سبيل اللّه تعاىل، ولو كانت يف سبيلي، كان أحب إيلّ قال
قول العبد : فما الذي قصم ظهرك؟ قال: على الطاعة، ولو تعاونوا على املعصية كان أحب إيلّ قال

اف أن يكون قد، ولقي رجل ابن املبارك يا ويليت مىت يعجب هذا بعمله؟ أخ: أسألك حسن اخلامتة، أقول
من : من أعظم الناس جرماً يا أبا عبد الرمحن يف هذا الوقت؟ فقال: وقد أفاض من عرفة إىل مزدلفة فقال

أعظم الناس ذنباً من : قال إنّ اللّه عز وجلّ مل يغفر هلؤالء، وقد روينا حديثاً مسنداً من طريق أهل البيت
ه عز وجلّ مل يغفر له، ويقال إنّ من الذنوب ذنوباً ال يكفّرها إالّ الوقوف بعرفة، وقف بعرفة فظن أنّ اللّ

إن اللّه عز وجلّ إذا غفر لعبد ذنباً يف املوقف غفره لكل من : وقد رفعه جعفر بن حممد فاسنده، ويقال
قف، وهو إذا وافق يوم عرفة يوم مجعة غفر لكل أهل املو: أصابه يف ذلك املوقف، وزعم بعض السلف

أفضل يوم يف الدنيا، وفيه حج رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، ومل حيج بعد نزول فرض 
اليوم أكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم ِنعميت "احلج غريها، وعليه نزلت هذه اآلية وهو وافق بعرفة 

لو أنزلت علينا هذه اآلية جلعلنا يومها :  وقال علماء أهل الكتاب3: املائدة"ورضيت لَكُم اإلسالم ديناً
أشهد لقد أنزلت يف يوم عيدين اثنني؛ يوم عرفة ويوم مجعة : عيداً، فقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

ليشهدوا منافع : على رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وهو واقف بعرفة، وقد روينا يف تفسري قوله تعاىل
ألقعدن هلم صراطك : غفر هلم ورب الكعبة، ويف تفسري قوله تعاىل: م؛ عن مجاعة من السلف قالهل

    طريق مكة بصدهم عنه، : املستقيم؛ قال

دخل حديث أحدمها يف اآلخرة، كانوا يتلقون احلاج يدعون هلم قبل : وروينا عن جماهد وغريه من العلماء
نكم، وأنّ احلاج إذا قدموا مكة تلقتهم املالئكة فسلموا على ركبان تقبل اللّه منا وم: أن يتدنسوا ويقولون

من مات يعقب شهر رمضان، أو : اإلبل وصافحوا ركبان احلمري واعتنقوا املشاة اعتناقاً، وقال احلسن
احلاج مغفور له وملن استغفر : يعقب غرواً، أو يعقب حجاً، مات شهيداً، وقال عمر رضي اللّه تعاىل عنه

 ذي احلجة واحملرم وصفر وعشرين من ربيع األول، وقد كان من سنة السلف أن يشيعوا الغزاة له شهر
اللهم اغفر للحاج وملن استغفر : وأن يستقبلوا احلاج ويقبلوا بني أعينهم ويسألوهم الدعاء هلم، ويف اخلرب

ىن يف مسجد اخليف، حججت سنة فلما كان ليلة عرفة بت مب: وحدثونا عن علي بن املوفق قال. له احلاج
يا عبيد اللّه، : فرأيت يف املنام كأنّ ملكني قد نزال من السماء عليهما ثياب خضر فنادى أحدمها صاحبه
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حج : ال أدري، قال: تدري كم حج بيت ربنا يف هذه السنة؟ قال: لبيك يا عبد اللّه، قال: فقال اآلخر
مث ارتفعا يف : قبل منهم ستة أنفس، قال: ، قالال: بيت ربنا ستمائة ألف، فتدري كم قبل منهم؟ قال

إذا قبل حج ست أنفس فأين : اهلواء فغابا عين فانتبهت فزعاً فاغتممت غماً شديداً وأمهين أمري فقلت
أكون أنا يف ستة أنفس؟ فلما أفضنا من عرفة وبت عند املشعر احلرام جعلت أفكر يف كثرة اخللق ويف قلة 

يا عبد اللّه، : وم، فإذا الشخصان قد نزال من السماء على هيئتهما فنادى أحدمهامن قبل منهم فحملين الن
فتدري كم قبل : نعم ستمائة ألف، قال: تدري كم حج بيت ربنا؟ قال: لبيك يا عبد اللّه، قال: قال

 فإنه وهب لكل: ال، قال: فتدري ماذا حكم ربنا يف هذه الليلة؟ قال: نعم ستة أنفس، قال: منهم؟ قال

فانتبهت ويب من السرور ما جيلّ من الوصف، ذكر يف هذه القصة ستة : واحد من الستة مائة ألف، قال
ومل يذكر السابع؛ وهؤالء هم األبدال السبعة أوتاد األرض املنظور إليهم كفاحاً، مث ينظر إىل قلوب 

نوارهم، وأنصبتهم وعلومهم األولياء من وراء قلوم، فأنوار هؤالء عن نور اجلالل وأنوار األولياء من أ
من أنصبة هؤالء وعلومهم، فلم يذكر السابع وهو قطب األرض، واألبدال كلهم يف ميزانه، ويقال إنه هو 
الذي يضاهي اخلضر من هذه األمة يف احلال وجياريه يف العلم، وإما يتفاوضان العلم وجيد أحدمها املزيد 

ه يوهب له من مات، ومل حيج من هذه األمة ألنه أوسع جاهاً من من اآلخرة، فإمنا مل يذكر واللّه أعلم ألن
  .مجيعهم وأنفذ قوالً يف الشفاعة من اجلملة

: حججت سنة، فلما قضيت مناسكي تفكّرت فيمن ال يتقبل حجه، فقلت: وقد روينا عن ابن املوفق قال

يت رب العزة يف النوم، قال فرأ: اللهم إين قد وهبت حجيت هذه وجعلت ثواا ملن ال يتقبل حجه، قال
يا علي تتسخى علي وأنا خلقت السخاء وخلقت األسخياء، وأنا أجود األجودين، وأكرم األكرمني، : يل

وأحق باجلود والكرم من العاملني، وقد وهبت كل من مل يقبل حجه ملن قبلته، وكان ابن املوفق هذا قد 
يا ابن : فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال:  وقالحج عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حججاً

فهذه يد لك عندي : نعم، قال: ولبيت عين؟ قلت: نعم يارسول اللّه، قال: املوفق حججت عين؟ قلت
  .أكافئك ا يوم القيامة آخذ بيدك يف املوقف فأدخلك اجلنة واخلالئق يف كرب احلساب

  ذكر فضائل البيت الحرام وما جاء فيه

    

أنّ اللّه تعاىل وعد هذا البيت أن حيجه يف كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم اللّه تعاىل :  اخلربيف
باملالئكة، وأنّ الكعبة حتشر كالعروس املزفوف وكل من حجها متعلق بأستارها يسعون حوهلا حىت تدخل 

 يبعث يوم القيامة، وله عينان، أن احلجر ياقوتة من يواقيت اجلنة، وأنه: اجلنة فيدخون معها، ويف اخلرب
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ولسان ينطق به يشهد ملن استلمه حبق وصدق، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقلبه كثرياً، وروينا 
: أنه سجد عليه وكان يطوف على الراحلة فيجعل احملجن عليه، مث يقبل طرف احملجن، وقبله عمر مث قال

لوال أين رأيت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ملا قبلتك، إين ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، و
يا أبا احلسن ههنا تسكب العربات، فقال : مث بكى حىت عال نشيجه فالتفت إىل ورائه فإذا علي، فقال

وينفع، قال: علي وجلّ ملا أخذ امليثاق على الذرية : وكيف؟ قال: يا أمري املؤمنني بل هو يضر إنّ اللّه عز
: كتب عليهم كتاباً، مث ألقمه هذا احلجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، ويشهد على الكافر باجلحود، قيل

اللّهم إمياناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك يعنون هذا الكتاب : فذلك معىن قول الناس عند االستالم
ه األرض مث آيت البقيع فيحشرون أنا أول من تنشق عن: والعهد، ويف اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أنّ آدم ملا قضى مناسكه لقيته املالئكة فقالوا: معي، مث آيت أهل مكة فأحشر بني احلرمني، ويف اخلرب

أنّ اللّه تعاىل ينظر يف كل ليلة : برجحك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، وجاء يف اخلرب
أهل احلرم وأول من ينظر إليه من أهل احلرم أهل املسجد احلرام، إىل أهل األرض، فأول من ينظر إليه 

فمن رآه طائفاً غفر له، ومن رآه منهم مصلياً غفر له، ومن رآه نائماً مستقبل القبلة غفر له، وذكرت 
نومة يف املسجد احلرام أفضل من الصالة بعبادان، وكوشف : الصالة بعبادان أليب تراب النخشي فقال

رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان، ورأيت عبادان ساجدة جلدة، ألا خزانة احلرم، :  قالبعض األولياء
وفرضة أهل املسجد احلرام، وكنت أنا مبكة سنة فأمهين الغالء ا حىت ضقت ذرعاً به، فرأيت يف النوم 

: ل اآلخركل شيء يف هذا البلد عزيز كأنه يعين الغالء، فقا: شخصني بني يدي، يقول أحدمها لآلخر

املوضع عزيز فكل شيء فيه عزيز، فإن أردت أن ترخص األشياء عليك فضحها إىل شرف املوضع حىت 
  .ترخص

  ذكر من كره المقام بمكة

    

مذاهب خمتلفة وآراء : خراسان، قال: واللّه ما أدري أي البالد أسكن، فقيل له: كان سفيان الثوري يقول
تذيب : مكة، قال: بلدة اجلبابرة، قيل: فالعراق، قال: األصابع، قيلالشام، قال يشار إليك ب: فاسدة، قيل

أوصيك بثالث؛ ال : قد عزمت على ااورة مبكة فأوصين، قال: الكيس والبدن، وقال رجل للثوري
تصلّني يف الصف األول، وال تصبحن قرشياً، وال تظهرن صدقة، إمنا كره له الصالة يف الصف األول ألنه 

نه إذا غاب فيشتهر ويعرف إذا واظب، فيجب أن يرب احلال بلزوم املوضع، فيذهب يفتقد فيسأل ع
: أرسل معي رجل مبال فقال: اإلخالص وحيصل التزين والتصنع، وجاء رجل إىل سفيان مبكة فسأله فقال



ابو طالب املكي- قوت القلوب  604  

قد جهل فيما أمرك به، وإنّ : يف سدنة الكعبة، فما ترى؟ قال سفيان: ضعه يف سدانة الكعبة، أو قال
أصرفه للفقراء واألرامل، وإياك وبين فالن فإم سراق احلاج، : فما ترى؟ قال: لكعبة لغنية عن ذلك، قالا

وقد كان بعض السلف يكره ااورة مبكة وحيب قصد البيت للحج واخلروج منه، إما ألجل الشوق إليه 
 "علْنا البيت مثَابةً ِللناِس وأَمناوإذْ ج": أو خشية اخلطايا فيه، أو حباً للعود، وقد قال اللّه تعاىل

، أي يثوبون إليه يعودون مرة بعد مرة وال يقضون منه وطراً وكان بعضهم يقول تكون يف 125:البقرة
بلد وقلبك مشتاق متعلق ذا البيت، خري لك من أن تكون فيه وأنت متربم مبقامك أو قلبك متعلّق إىل 

ألن أقيم حبمام أعني أحب إيل من أن أقيم مبكة، قال سفيان يعين : ن الشعيببلد غريه، وروى ابن عيينة ع
إعظاماً هلا وتوقيتاً عن الذنب فيها وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنه يضرب احلجاج إذا 

يا أهل اليمن مينكم ويا أهل الشام شامكم ويا أهل العراق عراقكم، وكان ابن عباس : حجوا ويقول
 أجور بيوت مكة حرام وال تقوم الساعة حىت يستحل الناس اثنتني إتيان النساء يف أدبارهن وأجور :يقول

بيوت مكة، وكان الثوري وبشر ومجاعة من الفقهاء وأهل الورع يكرهون أن يدفع الرجل كراء بيت 
 ما أخذوا إذا طالبوك ومل يكن لك بد من أن تعطيهم فخذ هلم من البيت قيمة: مكة، حىت قال الثوري

منك، وقال بعض السلف من رجل بأرض خراسان أقرب إىل هذا البيت ممن يطوف به ويقال إن للّه 
عباداً تطوف هم الكعبة تقرباً إىل اللّه عز وجلّ، وحدثين شيخ لنا عن أيب علي الكرماين شيخنا مبكة 

ت الكعبة ذات ليلة تطوف رأي: مسعته يقول: وكان من األبدال إال أين مسعت هذه احلكاية منه، قال
رمبا نظرت إىل السماء واقعة على سطح الكعبة قد ماستها : بشخص من املؤمنني، وقال يل هذا الشيخ

الكعبة ولزقت ا وأكثر األبدال يف أرض اهلند والزنج وبالد الكفرة، ويقال ال تغرب الشمس من يوم إال 
ن ليلة إال طاف به واحد من األوتاد وإذا انقطع يطوف ذا البيت رجل من األبدال، وال يطلع الفجر م

ذلك كان سبب رفعه من األرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة وال يرون هلا أثراً وهذا إذا أتى عليها 
سبع سنني مل حيجها أحد مث يرفع القرآن من املصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه 

ال تذكر منه كلمة مث يرجع الناس إىل األشعار واألغاين وأخبار حرف مث ينسخ القرآن من القلوب ف
اجلاهلية مث خيرج الدجال ويرتل عيسى بن مرمي عليه السالم فيقتله والساعة عند ذلك مبرتلة احلامل املقرب 

  .يتوقع والدا

 واألستار روينا عن وهيب بن الورد املكي قال كنت ذات ليلة أصلي يف احلجر فسمعت كالماً بني الكعبة
يقول إىل اللّه تعاىل أشكو مث إليك يا جربيل ما ألقى من الطائفني حويل تفكههم يف احلديث ولغوهم 

وهلوهم لئن مل ينتهوا من ذلك ألنتفضن انتفاضة يرجع كل حجر مين إىل اجلبل الذي قطع منه، ويف اخلرب 
الكعبة فيكون أوهلم عند احلجر األسود ال تقوم الساعة حىت يرفع الركن واملقام، وروي أن احلبشة يغزون 
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وآخرهم على ساحل البحر جبدة فينقضوا حجراً حجراً يناول بعضهم بعضاً حىت يرموا يف البحر 
وكذلك يذكر عن بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة كأين أنظر حبشياً أصلع أجدع قائماً عليها يعين 

 استكثروا من الطواف ذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم الكعبة هدمها مبعوله حجراً حجراً، ويف اخلرب
مرتني ويرفع يف الثالثة ورفعه الذي ذكرناه يكون بعد هدمه ألنه بيين من ذي قبل حىت يعود إىل مثل حاله 

  .وحيج مراراً مث يرفع بعد ذلك

    

إذا أردت أن أخرب : وروينا يف حديث أيب رافع عن علي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول اللّه تعاىل
الدنيا بدأت ببييت فخربته مث أخرب الدنيا على أثره، وليس بعد مكة مكان أفضل من مدينة رسول اللّه 

صالة يف مسجدي : صلى اهللا عليه وسلم واألعمال فيها مضاعفة، روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنّ فضل األعمال باملدينة كفضل :  قيلهذا خري من ألف صالة فيما سواه إالّ املسجد احلرام، وكذلك

الصالة، كل عمل بألف عمل، وبعد ذلك األرض املقدسة فإن فضل الصالة فيها خبمسمائة صالة، وكل 
صالة يف : عمل يضاعف خبمسمائة مثله، روينا عن عطاء عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 احلرام مبائة ألف صالة، وصالة يف املسجد األقصى مسجد املدينة بعشرة آالف صالة، وصالة يف املسجد
بألف صالة، مث يستوي األرض بعد ذلك فال يبقى مندوب إليه مقصود لفضل دلّ الشرع عليه، كما جاء 

املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى، وبعد : ال تشد الرحال إالّ إىل ثالثة مساجد: يف اخلرب
، وسلم لك دينك، واستقام فيه حالك؛ فهو أفضل املواضع لك، وقد ذلك فأي موضع صلح فيه قلبك

البالد بالد اللّه تعاىل، واخللق عباده، فأي موضع رأيت فيه رفقاً، فأقم وامحد اللّه تعاىل، ويف : جاء يف اخلرب
 اخلرب املشهور من حضر له يف شيء فليلزمه ومن جعلت معيشته يف شيء فال ينتقل عنه حىت يتغري عليه،

إىل أين يا أبا عبد اللّه؟ : رأيت الثوري قد جعل جرابه على كتفه وأخذ قلته بيده، فقلت: وقال نعيم
: بلغين أنّ قرية فيها رخص فأخرج إليها، فقلت: إىل بلد أمأل فيه جرايب بدرهم، ويف حكاية أخرى: فقال

فإنه أسلم لدينك، وأقلّ هلمك، نعم، إذا مسعت يف بلد برخص فاقصده : وتفعل هذا يا أبا عبد اللّه؟ فقال
هذا زمان سوء ال يؤمن فيه على اخلاملني فكيف باملشهورين، هذا زمان تنقل الرجل ينتقل : وكان يقول

من قرية إىل قرية يفر بدينه من الفنت، وقد كان الفقراء واملريدون يقصدون األمصار للقاء العلماء 
 ك والتأدبم، وكان العلماء ينتقلون يف البالد، ليعلموا، ويردوا اخللق إىل والصاحلني، للنظر إليهم والترب

اللّه تعاىل، ويعرفوا الطريق إليه، فإذا فقد العاملون وعدم املريدون فالزم موضعاً ترى فيه أدىن سالمة دين 
وأقرب صالح قلب وأيسر سكون نفس وال ترتعج إىل غريه فإنك ال تأمن أن تقع يف شر منه وتطلب 

  . األول فال تقدر عليه، واللّه غالب على أمره وال حول وال قوة إالّ باللّه العلي العظيماملكان
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الرابع والثالثون الفصل   

  تفصيل اإلسالم واإليمان

  وعقود شرح معاملة القلب من مذاهب أهل الجماعة 

    

ولكن يؤاِخذُكُم ِبما ": ، وقال سبحانه وتعاىل1: املائدة"يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا ِبالعقُوِد": قال اللّه تعاىل
 "ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأتم ِبِه ولِكن ما تعمدت قُلُوبكُم": ، وقال تعاىل89: املائدة"عقَّدتم اَأليمانَ

، فعمد القلوب 225: البقرة"لُوبكُمولِكن يؤاِخذُكُم ِبما كَسبت قُ": ، وقال جلّ ثناؤه5:األحزاب
وكسبها هو عقودها وأعماهلا، وعقود القلب اليت هي السنة اتمع عليها نقلها اخللف عن السلف، ومل 
خيتلف فيه اثنان من املؤمنني، فيها ست عشرة خصلة؛ مثان واجبات يف الدنيا، ومثان واقعات يف اآلخرة، 

قد العبد أنّ اإلميان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، ويقوى فأما الاليت هن يف الدنيا أن يعت
بالعلم، ويضعف باجلهل، وأنّ القرآن كالم اللّه عز وجلّ غري خملوق، وعلمه القدمي صفة من صفاته، وهو 

 ما تقرب العبد إىل اللّه عز وجلّ: متكلم به بذاته، ويف احلديث عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

أنّ علياً رضي اللّه تعاىل عنهما دعا عند : بأفضل من شيء خرج منه وهو كالمه، وروينا عن ابن عباس
قتال صفني يا كهيعص أعوذ بك من الذنوب اليت توجب النقمة، وأعوذ بك من الذنوب اليت تغير النعم، 

سماء، وأعوذ بك من وأعوذ بك من الذنوب اليت تك احلرم، وأعوذ بك من الذنوب اليت حتبس غيث ال
فكان علي رضي اللّه عنه : الذنوب اليت تديل األعداء، انصرنا على من ظلمنا، قال الضحاك بن مزاحم

أعوذ بكلمات اللّه : يقدم هذه بني يدي كل شديدة، وفيما روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قوله
نّ الكالم واألمساء صفات، وعن علي رضي اللّه وأمسائه كلها، كما قال أعوذ بعزة اللّه وقدرته، دليل أ

: حكم يف دين اللّه من املخلوقني، فقال: تعاىل عنه حني حكم احلكمني فنقم عليه اخلوارج ذلك فقالوا

واللّه ما حكمت خملوقاً،ما حكمت إالّ القرآن، وقال أبو بكر الصديق رضي اللّه تعاىل عنه حني مسع قرآن 
عله وخترصه يضاهي به كالم اللّه تعاىل، واللّه ما خرج هذا من آل وال من تقي، مسيلمة الكذاب الذي افت

وفيه دليل أنّ القرآن غري خملوق، وأنه خرج من اللّه : يعين ما خرج من اللّه تعاىل، قال: قال أبو عبيدة
معناه اللّه عز وجلّ 10:  التوبة"ةًالَ يرقُبونَ يف مؤِمٍن إال والَ ِذم": تعاىل تكلم به، قال ومن هذا قوله تعاىل

  .ال يرقبونه

    

فضل كالم اللّه عز وجلّ على سائر : وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مبعىن ذلك يف قوله
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يا موسى : الكالم كفضل اللّه تعاىل على خلقه، وذلك أنه خرج منه، وقرأت يف مصحف ابن مسعود قال
: المي على الناس، وهذا ال جيوز فيه إالّ التكلم بالذات مع قوله سبحانه وتعاىلقد فضلتك برسااليت وبك

املصدر إذا أدخل يف الفعل فهو للمواجهة : ، قال أهل اللغة164: النساء"وكَلَّم اللّه موسى تكُِليماً"
ايات وصح النقل، والوصف ال لألمر بالفعل، وال على ااز، مث تسليم أخيار الصفات فيما ثبتت به الرو

وال يتأول ذلك واليشبه بالقياس والعقل، ولكن يعتقد إثبات األمساء والصفات مبعانيها وحقائقها للّه 
تعاىل، وينفي التشبيه والتكييف عنها إذ ال كُفُؤ للموصوف فيشبه، وال مثل له فيجنس منه، وال نشبه 

 بطالن شرائع اإلسالم من قبل أنّ الناقلني ونصف، وال منثل ونعرف، وال نكيف، ويف رد أخبار الصفات
إلينا ذلك هم ناقلو شرائع الدين وأحكام اإلميان، فإن كانوا عدوالً فيما نقلوه من الشريعة فالعدل مقبول 
القول يف كل ما نقله، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذاب مردود القول يف كل ما 

ه كفر، فكيف تقبل شهادة كافر؟ وإذ جاز أن جيتِرئُوا على اللّه عز وجلّ بأن جاء به، والكذب على اللّ
يزيدوا يف صفاته ما مل يسمعوه عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فهم إىل أن يكذبوا على الرسول فيما 

ك كفر من األحكام أوىل، ففي ذلك إبطال الشريعة، وتكفري النقلة من الصحابة والتابعني بإحسان، فلذل
أصحاب احلديث من نفي أخبار الصفات، ويعتقد تفضيل أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وأهل 

بيته رضي اللّه عنهم ورضوا عنه كافة، ويسكت عما شجر بينهم، وينشر حماسنهم وفضائلهم لتأتلف 
 علم كل واحد بعلمه القلوب بذلك، ونسلم لكل واحد منهم ما فعله، ألم أوفر وأعلى عقوالً منا، فقد

ومنتهى عقله فيما أدى إليه اجتهاده، وإن كان بعضهم أعلم من بعض، كما أن بعضهم أفضل من بعض، 
إالّ أنّ علومنا وعقولنا تضعف وتنقص عن علم أدناهم علماً، كما فضلوا علينا بالسوابق سبقاً وتقدم من 

مجاعهم على اهلداية، وضمن لرسوله صلى اهللا عليه قدم اللّه ورسوله وأمجِع املسلمون الذين توىل اللّه إ
أال تستخلف علينا؟ : وسلم تفضيالً هلم وتشريفاً هلم أن ال جيتمعوا على ضاللة، وقد قال علي ملا قيل له

ال أستخلف عليكم بل أكلكم إىل اللّه عز وجلّ، فإن يرد بكم خرياً مجعكم بعد نبيكم على : فقال
  .خريكم

    

فلما سلم احلسن بن علي رضي اللّه تعاىل عنهما األمر إىل معاوية مسيت سنة : لنخعيقال إبراهيم ا
بل أنا معز املؤمنني، مسعت أيب عليه السالم : يا مذلّ املؤمنني، فقال: اجلماعة، وقال له رجل من الشيعة

ف تبدر عن كواهلها ال تكرهوا إمارة معاوية فإنه سيلي هذا األمر بعدي، وإن فقدمتوه رأيتم السيو: يقول
كأا احلنظل، فليعتقد بقلبه من رضي الصحابة بإمامته، وأمجعوا على خالفته واتفق األئمة من أهل 

كنا نقول على عهد رسول اللّه صلى اهللا : الشورى على تقدمته على حديث ابن عمر يف التفضيل، قال
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لى اهللا عليه وسلم فال ينكر وعلى أبو بكر مث عمر مث عثمان، فيبلغ ذلك رسول اللّه ص: عليه وسلم
اخلالفة : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: حديث سفينة موىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال

بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكاً، فهؤالء األربعة خلفاء النبوة؛ وهم أئمة األئمة من العشرة، وعيون أهل 
ألصحاب، كما روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنّ اللّه عز وجلّ اهلجرة والنصرة، وخيار اخليار من ا

اختار أصحايب على العاملني، واختار من أصحايب أربعة فجعلهم خري أصحايب، ويف كل أصحايب خري، 
واختار أميت على األمم، واختار من أميت أربعة قرن، فكل قرن سبعون سنة فإنا حنن قوم متبعون نقفو 

مبتدعني بالرأي واملعقول نرد به اخلرب، إذ ال مدخل للقياس والرأي يف التفضيل، كما ال مدخل األثر غري 
هلما يف الصفات وأصول العبادات، وإمنا يؤخذ التفضيل توقيفاً وتسليماً ومن طريق االمجاع واإلتباع 

لفاء الراشدين عليكم بسنيت وسنة اخل: خشية الشذوذ واالبتداع لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
ويتبع غَير سبيِل ": املهديني بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ومن شذ ففي النار، وقال تعاىل يف تصديق ذلك

منهِلِه جصنلّى ووا تلِِّه مون وإمنا جاء الترتيب يف التفضيل واخلالفة خمالفاً للقياس، 115: النساء"املُؤِمنني ،
اً للنبوة وتأكيداً للرسالة، لئال تلتبس النبوة بامللك وال ينحو النيب صلى اهللا عليه وسلم يف واملعقول توكيد

اخلالفة حنو األكاسرة واألقاصرة يف اململكة كما، كانت النبوة خمالفة للملك جاءت اخلالفة على غري سرية 
 التفضيل لكان أفضل امللوك من استخالف أبنائهم وأهل بيتهم، ولو كان للمعقول والقياس مدخل يف

الناس بعد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم احلسن ابنه، ألنّ فيه النبوة والعباس عمه إذ فيه األبوة، وقد 
أمجعوا على خالف ذلك ومبعىن هذا من إخراج اخللق من املألوف ورفع سكوم عن املعهود، أنّ أبا 

اللّه صلى اهللا عليه وسلم وعمه ماتا كافرين، أمجع أهل قحافة وأبا سفيان ماتا مؤمنني، وأنّ أبا رسول 
النقل والتواريخ على ذلك، وقال أبو بكر الصديق رضي اللّه تعاىل عنه ملا أسلم أبوه بني يدي رسول اللّه 

واللّه يا رسول اللّه إلسالم أيب طالب كان أحب إيلّ لو أسلم من إسالم أيب ليقر اللّه به : عام فتح مكة
 فبكى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وأيضاً، فلما سبق يف علم اللّه تعاىل أن جيعل هؤالء األربعة عينك،

خلفاء النبوة مبا قدر اللّه من أعمارهم، فلم يكن يتم ذلك إالّ بترتيبهم على ما رتبوا يف اخلالفة، فكان 
هلم، ووىف هلم مبا وعدهم من آخرهم استخالفاً هو آخرهم موتاً، فدبر خالفتهم على ما علم من آجا

استخالفهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم من خالئف أنبيائه السوالف، ومكّن هلم دينهم 
الذي ارتضى هلم، وبدهلم أمناء بعد خوفهم، كما قال الصادق فيما عهد، ومن أوىف بعهده من اللّه، 

نوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت ليستخلفَنهم يف اَألرِض كَما وعد اللّه الَّذين آم": فذلك تأويل قوله عز وجلّ
ِلِهمقَب ِمن الَّذين لَفختاآلية، وأن يعتقد أنّ اإلمامة يف قريش خاصة دون سائر العرب كافة 55: النور"اس 

، ويشكر على إىل يوم القيامة، وأن ال خيرج على األئمة بالسيف، ويصرب على جورهم إن كان منهم
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املعروف والعدل، ويطيع إذا أمر بالتقوى والرب حىت تأتيه يد خاطئة أو منية قاضية، كذلك السنة، قال 
اثنتان وسبعون هالكة، كلّهم يبغض : هذه األمة ثالث وسبعون فرقة: عاملنا أبو حممد سهل رمحه اللّه تعاىل

كنا نرى : السلطان، قيل:  أي الناس خري؟ فقالالسلطان، والناجية هذه الواحدة اليت مع السلطان، وسئل
مهالً إن للّه تعاىل يف كل يوم نظرتني، نظرة إىل سالمة أموال املسلمني : أنّ شر الناس السلطان، فقال

    ودمائهم، ونظرة 

إىل سالمة أفكارهم، فيطلع يف صحيفته فيغفر له ذنوبه، وقال أبو حممد اخلليفة إذا كان غري صاحل فهو من 
ألبدال، وإذا كان صاحلاً فهو القطب الذي تدور عليه الدنيا، قوله من األبدال يعين أبدال امللك، كما ا

أبدال الدنيا سبعة، على مقاديرهم يكون الناس يف كل زمان : حدثنا عن جعفر بن حممد الصادق أنه قال
طة، والقاضي وشهوده، روينا من العباد، والعلماء، والتجار، واخلليفة، وزير، وأمري اجليش، وصاحب الشر

إن اإلمام العادل يوضع يف ميزانه : عدل ساعة من إمام عادل خري من عبادة ستني سنة، ويقال: يف اخلرب
إمام غشوم خري من فتنة تدوم، وقال النيب صلى اهللا : مجيع أعمال رعيته، وكان عمرو بن العاص يقول

للّه تعاىل م أكثر، فإن أحسنوا فلهم األجر وعليكم يكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح ا: عليه وسلم
الشكر، وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصرب، ويف اخلرب اآلخر، يليكم أمراء يقولون ما ال يعرفوه 

  .ال ما صلّوا: أفال نقاتلهم؟ قال: ويفعلون ما ينكرون، ويف لفظ يفعلون ما مل يؤمروا، قلنا

    

من أنكر إمامة لسطان فهو : اموا الصالة، وكان سهل رمحه اللّه تعاىل يقولما أق: ويف احلديث اآلخر
: زنديق، ومن دعاه السلطان فلم جيب فهو مبتدع، ومن أتاه من غري دعوة فهو جاهل، وكان يقول

اخلشيبات السود املعلقة على أبوام أنفع للمسلمني من سبعني قاضياً يقضون يف املسجد، وقد كان أمحد 
إذا كان السلطان صاحلاً فهو خري من صاحلي األمة، وإذا كان فاسقاً :  رمحه اللّه تعاىل يقولبن حنبل

فصاحلو األمة خري منه؛ وهذا قول عدل، وال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن عظم، وال يرتله جنة 
ها يف مشيئة اللّه تعاىل، وال ناراً بل يرجو له وخياف عليه، وإن من مات مصراً على الكبائر عن غري توبة من

إن أثبت وعيده عليه كان عدالً، وإن عفا عنه ومسح له حبقه كان ذلك منه فضالً، وال حنكم وال نقطع 
على اللّه تعاىل بشيء، وال نوجب لنا عليه شيئاً إمنا حنن بني عدله وفضله ومبشيئته واختياره، إن حقّق 

أهل التقوى وأهل املغفرة، كيف وقد روينا عن رسول اللّه علينا وعيده فنحن أهل ذلك، وإن غفر لنا فهو 
من وعده اللّه تعاىل على عمل ثواباً فهو ينجزه له، ومن أوعده على عمل : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ومن يقْتلْ ": عقاباً فهو فيه باخليار، واحلديث اآلخر أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن قوله تعاىل
ؤاِلداً ِفيهامخ منهج هزاؤداً فَجمعتجزاؤه جهنم إن جازاه، ففي كل قضاء اللّه :  فقال93: النساء"ِمناً م
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تعاىل حكمة بالغة وعدل، وحكم صادق وحق، وإن يصدق جبميع أقدار اللّه تعاىل خريها وشرها أا من 
 حول هلم عن معصيته إالّ بعصمته، وال قوة هلم اللّه تعاىل سابقة يف علمه جارية يف خلقه حبكمه، وأم ال

على طاعته إالّ برمحته، وأم ال يطيقون ما محلهم إالّ به، وال يستطيعون ألنفسهم نفعاً وال ضراً إالّ 
مبشيئته، ونؤمن بقدرة اللّه وآياته يف ملكه وغيب ملكوته مما ذكر يف األخبار من كرامته ألوليائه، وإجاباته 

وإظهار القدرة للصديقني والصاحلني، مزيداً إلميام وتثبيتاً ليقينهم وتكرمة وتشريفاً هلم، وأنه ألحبائه، 
ليس يف ذلك إبطال لنبوة األنبياء وال إدحاض حججهم من قبل أنّ هؤالء غري مثبتني وال خمالفني لألنبياء، 

م، وال تظاهراً به، وال اجتالباً للدنيا، وال ادعوا ما ظهر هلم حبوهلم وقوم، وال أظهروا دعوة إىل أنفسه
وال طلباً للرياسة على أهلها، وإمنا هو شيء كشفه اللّه تعاىل هلم من سر ملكوته كيف شاء، وأظهرهم 

عليه من غيب قدرته أين شاء كما شاء، ختصيصاً هلم وتعريفاً، وهم لألنبياء متبعون، وعلى آثارهم 
اللّه تعاىل ذلك بربكة األنبياء وحبسن اتباعهم هلم، وألم إخوام مقتفون، ولسنتهم مقتدون، فآتاهم 

أبداالً ال أشكاالً وعنهم أمثاالً، وقد تواترت األخبار من الصحابة والتابعني األخيار مبا ذكرنا فغنينا 
  .بالتواتر عن التناظر

    

عدان العبد يف قربه سوياً ذا روح وأما الثماين الواقعات يف اآلخرة فأن يعتقد العبد مساءلة منكر ونكري يق
وجسد، فيسأالنه عن التوحيد وعن الرسالة؛ وهي آخر فتنة تعرض على املؤمن، ومها فتانا القرب، كذلك 

يثَبت اللّه الَِّذين آمنوا ِبالْقَوِل ":روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وهو معىن قول اللّه عز وجلّ
عند مساءلة منكر ونكري، ويضلّ اللّه الظاملني : ، قيل27:  إبراهيم"حلَياِة الدنيا ويف اآلخرةالثَّاِبِت ِفي ا

ويفعل اللّه ما يشاء، وعذاب القرب حق وحكمة وعدل على اجلسم والروح و النفس، يشتركون يف ذلك 
يشتركون يف النعيم حسب اشتراكهم يف املعصية، وإن كان نعيماً كان ذلك على اجلسم والروح والنفس، 

كما اشتركوا يف الطاعة؛ وهذا من أحكام اآلخرة، يكون مبجاري القدرة ليس على ترتيب املعقول وال 
عرف العقول، يوصل اللّه العذاب والنعيم إىل األرواح واألجسام وهي متفرقة فيتصل ذلك ما كأما 

، ويؤمن بامليزان ذي الكفتني واللسان أنه متفقان، وليس يف القدرة مسافة وال ترتيب وال بعد وال توقيت
حق وعدل وحكمة وفضل، كما جاء وصفه يف العظم، من أنّ طبقات السماوات واألرض توزن فيه 

األعمال بقدرة اللّه تعاىل، والصنج يومئذ مثاقيل الذر واخلردل حبقيقة العدل، وقد خاب من محل ظلماً 
النور فيثقل ا امليزان برمحة اللّه تعاىل، وتكون السيئات فتكون احلسنات يف صورة حسنة تطرح يف كفة 

يف صورة سيئة تطرح يف كفة الظلمة فيخف ا امليزان بعدل اللّه تعاىل، ويعتقد أنّ الصراط حق على ما 
جاء وصفه يف اآلثار كدقة الشعرة وحد السيف؛ وهو طريق الفريقني إىل اجلنة أو النار، دحض مزلة يثبت 
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دام املؤمنني بقدرة اللّه عز وجلّ، فيحملهم إىل اجلنة بفضل اللّه تعاىل، وتزل عنه أقدام املنافقني عليه أق
فتهوي م يف النار حبكم اللّه عز وجلّ، وهو على منت جهنم بإذن اللّه تعاىل، من قطعه جنا منها برمحة 

ساب وتفاوت اخللق فيه، فمنهم من اللّه، ومن زلّ عنه وقع فيها حبكمة اللّه تعاىل، ويؤمن بوقوع احل
حياسب حساباً يسرياً، ومنهم من يدخل النار بغري حساب؛ وهم الكافرون، وكان إمامنا أبو حممد رمحه 

يسأل األنبياء عن تبليغ الرسالة، ويسأل الكفّار عن تكذيب املرسلني، ويسأل املبتدعة عن : اللّه تعاىل يقول
ل، فقولنا لقوله تبع، ويؤمن بالنظر إىل اللّه جلّ جالله عياناً باألبصار السنة، ويسأل املسلمون عن األعما

كفاحاً مواجهة تكشف احلجب واألستار بقدرة اللّه ومشيئته ونوره ورمحته كيف شاء؛ وهو معىن قول 
ىل اللّه تبارك ، فاحلسىن اجلنة، والزيادة النظر إ26: يونس"ِللَّذين أَحسنوا احلُسىن وِزيادةَ": اللّه تعاىل

وتعاىل، وكذلك فسره رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ويعتقد إخراج املوحدين من النار بعد االنتقام 
حىت ال يبقى يف جهنم موحد بفضل اللّه بشفاعة الشافعني من النبيني والصديقني، وأنّ لكل مؤمن شفاعة 

شهداء وسائر املؤمنني كل واحد وسع جاهه وقدر بإذن اللّه، فيشفع النبيون والصديقون والعلماء وال
مرتلته، أمجعت الرواة بذلك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف إثبات الشفاعة ويف إخراج املوحدين 

ربما يود الَّذين ": من النار؛ وهم اجلهنميون من أهل الطبقة العليا من النار؛ وهو معىن قول اللّه تعاىل
، قال أهل التفسري ذلك عند إخراج املوحدين من النار، ويبقى الباقي 2: احلجر"و كَانوا مسِلمنيكَفَروا لَ

لرمحة أرحم الرامحني، فيخرج من النار مبشيئته، وسعة رمحته، وفضل فضله، من مل يشفع هلم الشافعون 
اهللا عليه وسلم؛ فهذه عقود ومل يقدم يف الشفاعة هلم املرسلون، هكذا روينا معناه عن رسول اللّه صلى 

السنة اهلادية وطريقة األمة الراضية، وقد أمجع السلف من املؤمنني على ما ذكرناه من قبل أنه مل ينقل عن 
أحد منهم خالفه، وال روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضده، بل قد روي يف كل ما ذكرناه 

 اللّه تعاىل إمجاعهم على سنة رسول اللّه صلى اهللا عليه أخبار توجب إجيابه ومعاٍن تشهد إلثباته وتوىل
  .وسلم كما توىل إظهار دينه على الدين كلّه

    

أعطاين أن ال جتتمع : أنّ اللّه عز وجلّ ضمن يل، ويف لفظ آخر: وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
لسواد األعظم يعبر به عن الكثرة، أميت على ضاللة، فإذا رأيتم خالفاً فكونوا مع السواد األعظم؛ وا

فاملختلفون متفقون على أنّ السواد األعظم ما عليه العامة من املسلمني والكافة من العموم، وأنّ املبتدعة 
واملخالفة ملا ذكرناه إمنا هم فرق وشراذم قليلون وشيع وأحزاب متفرقون، ألن كل مبتدعة منهم فرقة، 

سواد األعظم واجلم الغفري الدمهاء إالّ أهل السنة واجلماعة؛ وهم وكل شرذمة منهم خمتلفة، وليس ال
ديننا دين العجائز وصبيان : السواد والعامة، ولذلك كان عمر ابن عبد العزيز وغريه من الصاحلني يقولون
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املكاتب ودين األعراب أي هو القوي السليم العام، فسر ذلك رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف 
من كان على ما أنتم عليه اليوم، فأمجعت األمة على أنّ ما أحدثت الفرق املختلفة : آلخر فقالاحلديث ا

مل تكن عليه الصحابة وال تكلموا فيه وال نقل عنهم، وأم كانوا على ما ذكرناه آنفاً، ألنه مل يرو عن 
كرناه من اخلالف يف أحد منهم خالفه، بل قد نقل عنهم وفاقه يف القرن األول والثاين، مث حدث ما ذ

بعض القرن الثالث، ويف القرن الرابع، وقد كان عمرو بن دينار وأيوب ومحاد بن زيد إذا ذكر أحدهم 
لعن اللّه ديناً أنا أكرب منه؛ يعين أنه سبق حدوث هذه املذاهب اليت تدين ا : األرجاء ومذهب جهم يقول

لعاملني على حسن توفيقه ومجيل هدايته، وما كنا املبتدعون فللّه احلمد؛ رب السموات ورب األرض؛ ا
لنهتدي لوال أنْ هدانا اللّه، فنعمة اللّه تعاىل علينا بالسنة كنعمتة علينا باإلسالم إذ نعمته علينا برسول اللّه 

  .صلى اهللا عليه وسلم كنعمته علينا مبعرفته القتران طاعته بطاعته وحلاجة الكتاب العزيز إىل تفسري سنته

    

الشيطان مع الواحد وهو من اثنني أبعد، : وقد روينا يف حديث عمر عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ذئب أحدكم كذئب الشاة، يتبع الشاذة والقاصية، فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، ومن شذّ ففي 

ء ا من البصرة فنصبت على أنه نظر إىل رؤوس احلرورية جي: النار، وروينا عن أيب غالب عن أيب أمامة
فَأَما ": كالب النار، مث قرأ: شر قتلى حتت ظل السماء وخري قتلى من قتلوه، مث قال: اخلشب بدمشق، قال

 " وتسوديوم تبيض وجوه": ، مث قرأ7: آل عمران"الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاِء الفتنة

، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم، ويشري بإصبعه إليهم، مث بكى، 160:آل عمران
قاتل اللّه إبليس ما صنع ؤالء الناس يا أبا : يا أبا أمامة تقول فيهم ما تقول؟ مث بكى، فقال: فقلت

كثري فأعيذك باللّه منهم ثالث مرات، غالب، إم كانوا على ديننا فأبكي مما هم القون، هؤالء بأرضك 
آمني يا أبا أمامة أشيء مسعته من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أو شيء تقوله من قبل رأيك؟ : فقلت

إين إذاً جلريء ثالث مرات، لقد مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم غري مرة وال مرتني وال : قال
لى اثنتني وسبعني فرقة، تزيد أميت عليها فرقة، كلها يف النار إالّ تفرقت النصارى ع: ثالث وال أربع يقول

وإن فعلوا فإمنا : يا أبا أمامة إنّ يف السواد األعظم بين فالن قال: السواد األعظم فقال رجل كان معنا
وس عليهم ما محلوا وعليكم ما محلتم، واجلماعة خري من الفرقة، والطاعة خري من املعصية، مث نظر إىل الرؤ

أيغضبون لنا ويقتلوننا هذه رؤوس اخلوارج وهم احلرورية الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي بن : فقال
أيب طالب رضي اللّه تعاىل عنه بالنهروان؛ وهم أول قرن نبغ من املبتدعة وأول بدعة ابتدعت يف اإلسالم، 

باههم، فأنكروا عليه حتكيم احلكمني وكانوا قراء املصاحف يف أعناقهم والسجادات كركب املعزى يف ج
ال حكم إالّ للّه، وأنكروا أمر السلطان ورأوا اخلروج على : وسألوه أن ينقض حكمه فريجع عنه وقالوا
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اإلمام، وكفروا عثمان وصوبوا قتل غوغاء املصريني له، وطالبوا عليا عليه السالم أنّ يوافقهم على رأيهم 
قاتلوا معه املسلمني إن رجع عن حتكيم احلكمني، وكفّروا أهل الكبائر ويتابعهم على أهوائهم على أن 

من قتل املارقني : باملعاصي، فرأى على ما أراه اللّه تعاىل ومبا عهد إليه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
نه ما فقتلهم فهؤالء يف النار، وقاتلوهم علي وأصحابه خري أهل األرض علي يبغضه ويسبه قبل أن يظهر م
ظهر، فخرج عليه عبد اللّه بن الكوايف ستة آالف، فأرسل علي عليه السالم عبد اللّّه بن عباس إليهم 

أتعرفوين : يناظرهم وحياجهم، فسبوه وبطشوا به، وجرأهم عليه ابن الكوايف هذا فقام خطيباً فيهم فقال
وه لك إالّ جدالً بل هم قوم خصمون، مث ما ضرب: هذا من القوم الذين قال اللّه فيهم: ذا أنا أعرفكموه

تراجع بعضهم إىل ابن عباس فسأله فكشف له عن احلق واستتاب منهم ألفني، وقاتل علي كرم اللّه وجهه 
أربعة آالف؛ فهذه أول فرقة مرقت من الدين واتبعت غري سبيل املؤمنني، مث افترقت الفرقة الثانية باملدائن 

 اإلميان قول وعمل، وأنه ال يزيد وال ينقص، وكتب بذلك إىل أمري الشام فهم فرأوا دين األرجاء، وأنّ
بقتاهلم، مث شغل عنهم بقتال الروم مث افترقت الفرقة الثالثة بالبصرة وهم القدرية إمامهم معبد اجلهين، 

وا بذلك وتابعه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحام، مث خرجت الفرقة الرابعة من الكوفة مس
أتربأ من أيب بكر وعمر رضي اللّه : ملا رفضوا زيد ابن علي بن احلسني حني خرج يقاتل هشاماً فقالوا له

مها جداي إماما عدل ال أتربأ منهما فرفضوه، مث افترقت كل فرقة مثان عشر فرقة، : تعاىل عنهما؟ قال
ن الشيطان، وظهرت الفنت نعوذ باللّه فتمت اثنتان وسبعون فرقة، وكلها نبع بأرض العراق، ومنه طلع قر

أنّ للّه عز وجلّ : منها، ما ظهر منها وما بطن، وقد روينا عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ثالث أمالك؛ ملك على ظهر بيت اللّه تعاىل، وملك على مسجد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وملك 

من ضيع فرائض : وم، يقول امللك الذي على ظهر بيت اللّه تعاىلعلى ظهر بيت املقدس، ينادون يف كل ي
من خالف : اللّه خرج من أمان اللّه، ويقول امللك الذي على ظهر مسجد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

    سنة رسول اللّه 

 ظهر بيت صلى اهللا عليه وسلم مل تنله شفاعة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ويقول امللك الذي على
  .من أكل حراماً مل يقبل منه صرف وال عدل: املقدس

  شرح معاملة القلب من العلم الظاهر 

  ذكر مباني اإلسالم وأركان اإليمان
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ربكُم وِإذْ أَخذَ ربك ِمن بين آدم ِمن ظُهوِرِهم ذُريتهم وأَشهدهم على أََنفُِسِهم أَلَست ِب": قال اللّه تعاىل
واذْكُروا ِنعمةَ اللّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم ِبِه ِإذْ ": ، وقال عز وجل172ّ: األعراف"قَالُوا بلى شِهدنا

م ِلتؤِمنوا ِبربكُم وما لَكُم الَ تؤِمنونَ ِباللّه والرسولُ يدعوكُ": ، وقال تعاىل7: املائدة"قُلْتم سِمعنا وأَطَعنا
ِمننيؤم متِإنْ كُن ذَ ميثَاقَكُمأَخ قَدهلا شهادة أنّ ال إله إالّ اللّه : ، فمباين اإلسالم مخسة8: احلديد"وأو

وحده وأنّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم عبده ورسوله؛ ومها كواحدة التصال إحدامها باألخرى يف 
الصلوات اخلمس وهن كواحدة منها لتعلق كل واحدة بصاحبتها، وإيتاء الزكاة الوجوب واحلكم، وإقام 

وهي كالصالة، القتراا ا واإلشتراط ا، وصوم رمضان، وحج البيت؛ ومها كشيء واحد من الفرض، 
فهذه اخلمس كواحدة منهن يف إجياب العقد واعتقاد الوجوب، وإن اختلف احلكم يف سقوط فعل بعضها 

شهادة أن ال إله إالّ : بين اإلسالم على مخس: وينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قالبشرط، ر
اللّه وأنّ حممداً عبده ورسوله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وأركان 

وأنبيائه، واإلميان باملالئكة والشياطني، اإلميان بأمساء اللّه وصفاته، واإلميان بكتب اللّه تعاىل : اإلميان سبعة
واإلميان باجلنة والنار، وأما قد خلقتا قبل آدم صلى اهللا عليه وسلم، واإلميان بالبعث بعد املوت، واإلميان 
جبميع أقدار اللّه خريها وشرها، حلوها ومرها أا من اللّه تعاىل قضاَء وقدراً أو مشيئةً وحكماً، وأنّ ذلك 

، وحكمة بالغة، استأثر بعلم غيبها ومعىن حقائقها، ال يسأل عما يفعل، وال تضرب له األمثال عدل منه
مبلزمات العقول ومتيثالت املعقول، تعاىل عن ذلك علواً كبرياً، وقد شهد اللّه سبحانه وتعاىل بالضاللة 

، 48: اإلسراء" اَألمثَالَ فَضلُّواأُنظُر كَيف ضربوا لَك": على من ضرب لعبده األمثال فقال تعاىل جده
فال تضربوا : فكيف مبن ضرب املثل للسيد األجلّ بعد يه عن ذلك وإخباره بعلم غيب ذلك، إذ يقول

للّه األمثال، إنّ اللّه يعلم وأنتم ال تعلمون، واإلميان مبا صح من حديث رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، 
أمره على العباد، والتزام ذلك، إذ قد جعل اللّه تعاىل طاعة رسول اللّه وقبول مجيعه، وافتراض طاعته و

 "وأَطيعوا اللّه ورسولَه ِإنْ كُنتم مؤِمنني": صلى اهللا عليه وسلم من شرط اإلميان وقرا بطاعته، فقال تعاىل

 "وا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَوأَطيع": ، واشترط للرمحة طاعة الرسول كما اشترط هلا تقواه فقال1:األنفال

، وحذّر من خمالفة أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف اإلستجابة له مقامه، وجعله يف املبالغة 56:النور
 يصيبهم فَليحذَِر الَّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تصيبهم ِفتنةٌ أَو": يف الوصف واملدح بدالً عنه، فقال تعاىل

أَليم ذَابكما قال سبحانه وتعاىل63:  النور"ع ، :"هفْساللّه ن كُمذِّرحيوقال تعاىل28: آل عمران"و ، :

"ييكُمحملَا ي اكُمعوِل إذَا دسِللروا اللّه وجيبتو": ، ألنه قال42: األنفال"اسعايبا يمإن كوناِيعبي نَ إنَّ الَّذين
،، وهذه أمدح آية يف كتاب اللّه تعاىل وأبلغ فضيلة فيه لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، 1: الفتح"اللّه
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ألنه جعله يف اللفظ بدالً عنه، ويف احلكم مقامه، ومل يدخل بينه وبينه كاف التشبيه كإمنا وال الم امللك 
  .سول اللّه صلى اهللا عليه وسلمفيقول للّه تعاىل وليس هذا املقام من الربوبية خللق غري ر

الخامس والثالثون الفصل   

  ذكر اتصال اإليمان باإلسالم في المعنى والحكم

  وافتراقهما في التفصيل واالسم 

    

وأنّ كل مؤمن مسلم، وحتقيق القول بالعمل، وإبطال مذهب اجلهمية والكرامية واحلرورية، وبيان مذهب 
اإلميان هو اإلسالم وهذا قد أذهب التفاوت : تعاىل لذلك، قال قائلونأهل السنة واجلماعة، وفقنا اللّه 

إنّ اإلسالم غري اإلميان، وهؤالء قد أدخلوا : واملقامات، وهذا يقرب من مذهب املرجئة وقال آخرون
التضاد والتغاير وهذا قريب من قول اإلباضية، فهذه مسألة مشكلة حتتاج إىل شرح وتفصيل، فمثل 

ميان كمثل الشهادتني إحدامها من األخرى يف املعىن واحلكم، فشهادة الرسول غري شهادة اإلسالم من اإل
التوحيد؛ فهما شيئان يف األعيان وإحدامها مرتبطة باألخرى؛ فهما كشيء واحد، ال إميان ملن ال إسالم 

 إسالمه، وال بد له، وال إسالم ملن ال إميان له، إذ ال خيلو املسلم من إميان به يصح للمسلم من إميان به حيق
إميانه، من حيث اشترط اللّه سبحانه وتعاىل لألعمال الصاحلة اإلميان، واشترط لإلميان األعمال الصاحلة، 

، وقال يف 94: األنبياء"فَمن يعملْ ِمن الصاِلحاِت وهو مؤِمن فَالَ كُفْرانَ ِلسعِيِه": فقال يف حتقيق ذلك
، ومن 75: طه"ومن يأِتِه مؤِمناً قَد عِملَ الصاِلحاِت فَأُولَِئك لَهم الدرجات العلَى": بالعملحتقيق اإلميان 

كان ظاهره أعمال اإلسالم ال يرجع إىل عقود اإلميان بالغيب، فهو منافق نفاقاً ينقل عن امللّة، ومن كان 
ائع اإلسالم؛ فهو كافر كفراً ال يثبت معه توحيد، ومن عقده اإلميان بالغيب ال يعمل بأحكام اإلميان وشر

كان مؤمناً بالغيب مما أخرب به الرسول عن اللّه سبحانه عامالً مبا أمر به فهو مؤمن مسلم، ولوال أنه 
كذلك لكان املؤمن جيوز أن ال يسمى مسلماً، وجلاز أن ال يسمى كل مسلم مؤمناً باللّه تعاىل ورسله 

ان من األعمال كمثل القلب من اجلسم،ال ينفك أحدمها من اآلخر، ال يكون ذو جسم وكتبه، ومثل اإلمي
حي ال قلب له، وال ذو قلب ال جسم له؛ فهما سببان منفردان، ويف املعىن واحلكم متصالن، ومثلهما 
أيضاً مثل حبة هلا ظاهر وباطن وهي واحدة ال يقال حبتان لتقارب وصفيهما، فكذلك أعمال اإلسالم 

  .ن اإلميان، اإلسالم هو ظاهر اإلميان وهو أعمال اجلوارح، واإلميان باطن اإلسالم وهو أعمال القلوبم
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واإلميان يف القلب، : اإلسالم عالنية واإلميان سر، ويف لفظ آخر: روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ل وال عمل إالّ بعقد، ومثل ذلك مثل فاإلسالم أعمال اإلميان واإلميان، عقود اإلسالم، فال إميان إالّ بعم

العلم الظاهر والباطن؛ أحدمها مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وأعمال اجلوارح، ومثله قول رسول اللّه 
إمنا : إمنا األعمال بالنية؛ أي ال عمل إالّ بعقد وقصد، ألنّ قوله صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم

، فأثبت بذلك عمل اجلوارح من املعامالت، وأعمال القلوب من النيات، حتقيق للشيء ونفي ملا سواه
فمثل العلم من اإلميان كمثل الشفتني من اللسان، ال يصح الكالم إالّ ما، ألنّ الشفتني جتمع احلروف، 

واللسان يظهر الكالم، ويف سقوط أحدمها بطالن الكالم، كذلك يف سقوط العمل ذهاب اإلميان، ولذلك 
أَلَم نجعلْ لَه عينيِن ": اللّه تعاىل يف نعمته على اإلنسان بالكالم ذكر الشفتني مع اللسان يف قوله تعاىلعدد 

أمل جنعله ناظراً متكلّماً؟ فعبر عن الكالم باللسان والشفتني ألما : ، املعىن9-8: البلد"وِلساناً وشفَتيِن
 الذي جرت النعمة به ال يتم إالّ ما، ومثل اإلميان واإلسالم أيضاً مكان له، وذكره الشفتني ألنّ الكالم

كفسطاط قائم يف األرض له ظاهر متجاف وأطناب، وله عمود يف باطنه، فالفسطاط مثل اإلسالم له 
أركان من أعمال العالنية واجلوارح، وهي األطناب اليت متسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي يف باطن 

ه كاإلميان ال قوام للفسطاط إالّ به، فقد احتاج الفسطاط إليهما، إذ ال استقامة له وال قوة الفسطاط مثل
إالّ ما، كذلك اإلسالم من أعمال اجلوارح، وال قوام له إالّ باإلميان، واإلميان من أعمال القلوب ال نفع 

باإلسالم، فلوال أما كشيء واحد ما له إالّ باإلسالم؛ وهو صاحل األعمال، وقد عبر اللّه تعاىل عن اإلميان 
فَأَخرجنا من كَانَ ِفها ِمن الْمؤِمِنني فَما وجدنا ِفيها غَير بيٍت ِمن ": عبر عن أحدمها باآلخر، فقال سبحانه

ِلمِِنيو36-35: الذاريات"املُس جلّ يف ، ومل يكونا بيتني إمنا هم أهل بيت واحد لوط وبناته، وقال عز
إن كنتم مسلمني :  فعطف بقوله84: يونس"إنْ كُنتم آمنتم ِباللّه فَعلَيِه توكَّلُوا ِإنْ كُنتم مسِلمني": مثله

إن كنتم آمنتم، فدلّ على أما امسان مبعىن واحد؛ وهذا كقوله تعاىل فيما عرب عن األيام : على قوله
قَالَ آيتك أَالًَّ تكَلِّم الناس ":  وأنت تعلم أما شيئان، فقال يف قصة واحدةبالليايل، ألن اليوم مرتبط بالليلة

 "آيتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالثَ لَياٍل سِوياً":  وقال أيضاً سبحانه41: آل عمران"ثَالثَةَ أَياٍم ِإالَّ رمزاً

سالم واإلميان واحد، فلوال أما كشيء واحد يف احلكم ،، وأيضاً فإن اللّه تعاىل قد جعل ضد اإل1:مرمي
، 86: آل عمران"كَيف يهِدي اللّه قَوماً كَفَروا بعد ِإمياِنِهم": واملعىن ما كان ضدمها واحد، فقال سبحانه

كفر، وعلى مثل هذا خرب ،، فجعل ضدمها ال8: آل عمران"يأْمركُم ِبالْكُفِْر بعد ِإذْ أَنتم مسِلمونَ": وقال
بين : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان واإلسالم بوصف واحد، فقال يف حديث ابن عمر

شهادة أنّ ال إله إالّ اللّه وأنّ حممداً رسول اللّه، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، صوم : اإلسالم على مخس
عبد القيس أم سألوه عن اإلميان فذكر هذه رمضان، وحج البيت، ويف حديث ابن عباس عن وفد 
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األوصاف فدلّ بذلك أنه ال إميان باطن إالّ بإسالم ظاهر، وال إسالم على نية إالّ باإلميان سراً، وأنّ اإلميان 
والعمل قرينان ال ينفع أحدمها بغري صاحبه، وال يصح أحدمها إالّ باآلخر، كما ال يصحان وال يوجدان 

ال يكفر أحد إال جبحود ما : ضدمها وهو الكفر، كما روي، عن النيب صلى اهللا عليه وسلممعاً إالّ بنفي 
أقر به، وأظهر من حديث ابن عباس آنفاً أنّ يف نفس حديث ابن عمر ذكر اإلميان أيضاً بدالً من لفظ 

  .اإلسالم

    

أتيت ابن عمر فجاءه : لورواه جرير عن سامل بن أيب اجلعد عن عطية موىل بين عامر عن يزيد بن بشر قا
ويلك إن اإلميان بين على : يا أبا عبد اللّه بن عمر ما لك حتج وتعتمر وقد تركت الغزو؟ قال: رجل فقال

مخس تعبد اللّه تعاىل، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة، وحتج البيت، وتصوم رمضان، كذلك حدثنا رسول 
 لإلميان العمل الصاحل، ونفى النفع باإلميان إالّ بوجود اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وقد اشترط اللّه تعاىل

إالّ من تاب وآمن وعِملَ عمالً صاِلحاً فَأولِئك يبدلُ اللّه ": العمل، كما شرط لإلميان اإلسالم فقال تعاىل
فَإنْ تابوا ": وله تعاىل،، إمجاع من أهل التفسري؛ إالّ من تاب من الشرك كق7: الفرقان"سيئاِتِهم حسناٍت

مبيلَهلُّوا سكَاةَ فَخوا الزآتالة ووا الصأَقَامبعد قوله وخذوهم واحصروهم، وقال سبحانه 5: التوبة"و ،
، وقال 37: سبأ"وما أَموالُكُم والَ أَوالدكُم ِباليت تقَربكُم ِعندنا زلْفى ِإالَّ من آمن وعِملَ صاِلحاً": وتعاىل
 "الَّذين آمنوا ِبآياِتنا وكَانوا مسِلمني": ، كما قال تعاىل63: يونس"الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ": تعاىل

، فاشترط لإلميان األعمال والتقوى، كما اشترط لألعمال الصاحلة اإلميان، فكما لو عمل 69:الزخرف
 إالّ باإلميان، كذلك لو آمن من اإلميان كله مل ينفعه إالّ باألعمال، ويف العبد بالصاحلات كلها مل تنفعه

يا بين كما ال يصلح الزرع إالّ باملاء والتراب فكذلك ال يصلح اإلميان إالّ بالعمل : وصية لقمان البنه
أن : ن؟ فقالوالعلم، فأما تفرقة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل عليه السالم ملا سأله ما اإلميا

ما : تؤمن باللّه ومالئكته وكتبِه ورسله بالبعث بعد املوت وباحلساب وبالقدر خريه وشره، مث قال
اإلسالم؟ فذكر اخلصال اخلمس؛ فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه املعاين 

عال الظاهرة اليت وصفها أن اليت وصفناها، أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال اجلوارح، فيما توجب األف
تكون عالنية، إالّ أنّ ذلك يفرق بني اإلسالم واإلميان يف املعىن باختالف وتضاد، وليس فيه دليل أما 
خمتلفان يف احلكم، إذ قد جيتمعان يف عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف 

دليل على ذلك أنه جعل وصف االمسني معىن واحداً قلبه، وما ذكره من العالنية وصف ظاهر جسمه، وال
يف حديث ابن عمرو يف حديث وفد عبد القيس الذي ذكرناه قبل عن ابن عباس، وقد روى ذلك مفصالً 

اإلميان قول باللسان، وعقد بالقلب، وعمل باألركان، فأدخل : يف حديث علي رضي اللّه تعاىل عنه
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ضاً فإن األمة جممعة أنّ العبد لو آمن جبميع ما ذكرناه من عقود أعمال اجلوارح يف عقود اإلميان، وأي
القلب يف حديث جربيل عليه السالم من وصف اإلميان، ومل يعمل مبا ذكرناه من وصف اإلسالم بأعمال 
اجلوارح ال يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل جبميع ما وصف به اإلسالم مث مل يعتقد ما وصفه من اإلميان أنه ال 

  .سلماًيكون م

أنّ األمة ال جتتمع على ضاللة، وليس فيه دليل على أنّ اإلسالم غري : وقد أخرب صلى اهللا عليه وسلم
اإلميان، أو أنّ املسلمني سوي املؤمنني، أو أنّ اإلميان ضد اإلسالم، والوجه الثاين من تأويل اخلرب أنّ معىن 

القلب وبني أعمال اجلوارح كان مسلماً مؤمناً، قوله أو مسلم يعين به أو مستسلم، فإذا مجع بني عقود 
ومن مل يقل ذا الذي ذكرناه فقد كفّر أبا بكر رضي اللّه تعاىل عنه وجهله يف قتال أهل الردة وادعى 

عليه أنه قتل املؤمنني، ألن القوم جاؤوا بعقود اإلميان ومل جيحدوا التوحيد وال أكثر األعمال وإمنا أنكروا 
  . قتلهم، وواطأه الصحابة على ذلك حىت استتاب من رجع منهمالزكاة فاستحلّ

    

وأما احلديث اآلخر الذي جاء ظاهره أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم فرق بني املؤمن واملسلم يف أنه أعطى 
أو مسلم؟ : يا رسول اللّه تركت فالناً مل تعطه وهو مؤمن فقال: رجالً ومل يعط اآلخر، فقال له سعد

أو مسلم؟ فإمنا يف هذا دليل على تفرقة اإلميان : ليه، فأعاده رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمفأعاد ع
واإلسالم يف التفاضل واملقامات؛ أي ليس هو من خصوص املؤمنني وال أفاضلهم، فكشف مقامه الذي 

ف كي: خفي على سعد كما كشف مقام حارثة عن حقيقة إميانه، إذ كان خامالً ال يؤبه له فقال
عرفت فالزم؛ فهذا دليل لنا يف تفضيل مقام اإلميان على : أصبحت؟ فنطق بوجده عن مشاهدته، فقال

مقام اإلسالم، وأنّ املؤمنني يتفاضلون يف اإلميان، وإن تساووا يف أعمال اجلوارح من اإلسالم، وأنّ اإلميان 
 عليه وسلم الذي آمن طوعاً على ال حد له وإن كانت صحته مبحدود اإلسالم، فآثر رسول اللّه صلى اهللا

املكره، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إمنا يعطي من املؤلفة الرؤساء، ومن ال يؤمن عاديته، ومجعه 
على رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وحتريضه املشركني كما أكرم الرجل بعد أنّ تكلم فيه فقيل له يف 

كثر عشريته وأتباعه فيكون ظهرياً على املؤمنني، أو من فيه غىن هذا أمحق مطاع، أو من ي: ذلك، فقال
للمسليمن ومنفعة وعزة للمسلمني، فأما األتباع والسفلة من املؤلفة فلم يكن يؤثرهم بالعطاء، بل كان 

يؤثر املؤمنني، يقدمهم على أراذل املؤلفة وضعفائهم، كما فعل بالقسم الذي قسمه بني املؤمنني فأعطاهم، 
إن هذه قسمة ما أريد ا وجه اللّه تعاىل، : رجالً من الغزاة له سجادة حملوق الرأس فإنه مل يعطه وقالإال 

واللّه ما عدل فقال صلى اهللا عليه وسلم إن مل أعدل فمن يعدل؟ وكان ذلك أول قرن نبغ من اخلوارج، 
 وال ممن يتقي بأسه أو يظهر يف أفال تراه مل يعط هذا شيئاً ومل يستمله ألنه مل يكن من خصوص املؤمنني،
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: اإلسالم غناه فيتألف بالعطاء؛ وهذا مثل قول فرعون حني أجلمه اللّه الغرق فاضطره إىل اإلسالم بقوله

آمنت أنه ال إله إالّ الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من املسلمني، أمجع أهل التفسري أنّ معناه من 
هذا اخلرب يف بعض الروايات ما يدل على ضد هذا التأويل، وأنّ املستسلمني فإن قيل، فقد روي يف آخر 

إين : الرجل كان فاضالً ال أنه كان مستسلماً، وهو أنّ يف احلديث أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إنّ هذا : منهم فالن، قيل: ألعطي قوماً وأمنع آخرين أكلهم إىل ما جعل اللّه تعاىل يف قلوم من اإلميان

 مستأنف من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أفاده القائل ألنه بعث جبوامع الكلم، وكان يسأل عن كالم
الشيء فيخرب به ويزيد عليه للبيان واهلداية الذي أعطي فكأنه أراد أن خيرب بتنويع عطائه وبضروب املعطني 

ضل من الذي أعطاه، إذ لو من الناس؛ هذا للحاجة، وهذا للفضل، وهذا للتآلف؛ ألن الذي منعه كان أف
كان األمر كما قال هذا القائل لكان اإلسالم أفضل من اإلميان، ولكان املسلمون أفضل من املؤمنني، ومل 

يقل ذا أحد من العلماء، إالّ أنّ اإلميان خاص فيه التفاوت واملقامات؛ فهو يشتمل على اإلسالم، 
، منهم املقربون والصديقون والشهداء، واإلسالم عام واإلسالم داخل فيه، واملؤمنني هم خصوص املسلمني

حمدود يوصف به عموم املؤمنني، ويدخل فيه أهل الكبائر واإلجرام، وال خيرج منه من فارق الكفر ووقع 
 وأخرب عنه بالفسوق، 94: آل عمران"فَمِن افْترى علَى اللِّه الكَِذب": عليه اسم اإلميان، كما قال تعاىل

 "ظْلَم ِممن افْترى علَى اللِّه الْكَِذب وهو يدعى إَِلَى اِإلسالَِم و اللّه الَ يهِدي الْقَوم الظَّاِلمنيومن أَ"

، فعلى إمجاعهم أنّ اإلميان أعلى اسقاط وهم من توهم أنّ الرجل كان أفضل، كيف وقد روينا 7:الصف
فأي : اإلسالم، قيل: أي األعمال أفضل؟ قال: لم نصاً أنه سئلختصيص اإلميان عن النيب صلى اهللا عليه وس

اإلميان، فجعل اإلميان مقاماً يف اإلسالم، ففي هذا احلديث أيضاً ختصيص لإلميان : اإلسالم أفضل؟ قال
على اإلسالم ال تفرقة بينهما، مبعىن قوله يف وصف الرجل أو مسلم، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 

أو مسلم، فدلّ على بطالن ما ناوله القائل ألن هذه اللفظة بألف اإلستفهام ال تستعمل يف : لوصف الرج
  .عرف الكالم إالّ يف الوصف األنقص واحلال األدىن فافهم

    

 أيضاً من ، فإن هذا14: احلجرات"قَالَِت اَألعراب آمنا قُلْ لَم تؤِمنوا ولِكن قُولُوا أَسلَمنا": وأما قوله تعاىل
استسلمنا حذر القتل؛ وهؤالء ضعفاء املؤلفة وأراذهلم كانوا ينقمون على رسول : قولوا: هذا النوع معناه

مل ال يعطينا كما : اللّه صلى اهللا عليه وسلم إيثاره وتقدميه املؤمنني بالعطاء عليهم، وإرجاءه إياهم فقالوا
اىل بذلك عنهم وأكذم يف دعواهم وهم الذين قص اللّه يعطي املؤمنني؟ فإنا مؤمنون كهم، فأخرب اللّه تع

وِمنهم من يلِْمزك يف الصدقاَِت فَِإنْ أُعطُوا ِمنها رضوا وِإنْ لَم يعطَوا ِمنها ": تعاىل أخبارهم يف قوله تعاىل
 عليه وسلم مل يكن يعطي هذا ، ففي هذه اآلية دليل على أنّ النيب صلى اهللا58: التوبة"إذَا هم يسخطُون
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: الضرب من املؤلفة، وليس يف اآلية تفرقة بني اإلميان واإلسالم بدليل قوله تعاىل يف اآلية اليت بعدها

، 17: اجلرات"يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُلْ الَ تمنوا علي ِإسالمكُم بِل اللّه يمن علَيكُم أَنْ هداكُم لإلمياِن"
فسمى إسالمهم إمياناً ألنه عطف ببعض الكالم على بعض، ورد أوله إىل آخره، وإمنا أسقط املنة به على 

رسوله، وأثبت املن عليهم بنفسه، وعطف بآخر اإلسم على أوله، وغاير بني اللفظني، فلم يرد أحدمها 
فيدنا فضل بيان، وإنّ اإلسالم واإلميان أن هداكم لإلسالم التساع لسان العرب ولي: على اآلخر، فيقول

خيلقكم، ليبين أنّ : ، ومل يقل3: فاطر"هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللّه يرزقُكُم": امسان مبعىن واحد، كما قال تعاىل
 ِمن فَأَخرجنا من كَانَ فيها": الرازق هو اخلالق وليفيد وصفاً ثانياً وصف به نفسه تعاىل فهو كقوله تعاىل

ِلمنياملُس ٍت ِمنيب را غَيا فيهندجا وففَم ِمننيا يف مصحف ابن 36-35: الذاريات"املٌُؤوهكذا قراء ،
سبحانك تبت إليك، وأنا أول املسلمني، فلوال أما مبعىن مل جيز أن يقرأا خبالف املعىن، فأما : مسعود قال

وأدار دائرة كبرية : صور يف اإلسالم؛ فمعناه هو باطنه، قالاإلميان مق: ما روي عن أيب جعفر بن علي
وهذا اإلميان يف اإلسالم، فإذا فعل وفعل خرج : هذا اإلسالم، مث، أدار يف وسطها دارة صغرية فقال: فقال

من اإلميان وصار يف اإلسالم، يريد أنه خرج من حقيقة اإلميان وكماله ومل يكن من املوصوفني املمدوحني 
والورع من املؤمنني، ألنه خرج من اإلسم واملعىن حىت ال يكون مؤمناً باللّه مصدقاً برسله وكتبه، باخلوف 

أال ترى إىل الدارة الصغرية غري خارجة من الدارة الكبرية اليت أدارها حوهلا فجعلها فيها وضرب املثل ا، 
علها دائرتني منفردتني ومل جيعل لكنها خالصها وليها وخمصومة فيها، ولو أراد أنه خيرج من اإلميان جل

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يشرب اخلر وهو : إحدامها جوف األخرى، وكذلك جاء اخلرب
مؤمن، معناه كامل اإلميان أو مؤمن حقّاً، ألن حقيقة اإلميان وكماله باخلوف والورع، إذ األمة جممعة أنّ 

بالزنا وشرب اخلمر خرج من حقيقة اإلميان، هو اخلوف والورع، أهل الكبائر ليسوا بكافرين، وإذا فسق 
ومل خيرج من امسه ومعناه؛ وهو التصديق والتزام الشريعة، وفيه معىن لطيف كأنه يرتفع عنه إميان احلياء، 

احلياء من اإلميان، واملستحي ال يكشف عورته على حرام، ويبقى : ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اإلميان حقيقة : سالم والتوحيد وإجياب األحكام، وقد روينا عن احلسن بيان ذلك أنه قالإميان اإل

الذي يتكلّم باإلسالم وال يعمل به فسِمي علم اإلميان إسالماً : من املنافق؟ فقال: اإلسالم، وقيل حلذيفة
هم، وفرائضهم، ويف الناس عندنا مؤمنون مسلمون يف حدود: وقرن القول، بالعمل وقال الثوري رمحه اللّه

النكاح، ويف املواريث، ويف الصالة خلفهم، والصالة عليهم، ال حياسب األحياء وال يقضي على األموات، 
ونكل ما مل نعلم من سرائرهم إىل اللّه تعاىل، ونسمع بالتشديد فنخافه ونسمع اللني فنرجوه ألهل القبلة، 

 اإلسالم واإلميان قرينان ال يفترقان؛ هذا مذهب فقهاء ونتهم رأينا لرأي السلف قبلنا، وما ذكرناه من أنّ
  .أصحاب احلديث وطريقة أئمة السلف رضي اللّه عنهم أمجعني
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  باب ذكر تفضيل بيان ما نقل عن المحدثين من التفرقة بينهما وما جاء في معناه 

    

اإلسالم الكلمة، : ريفأما ما حكي عن بعض أصحاب احلديث، أنه فرق بني اإلميان واإلسالم فقال الزه
مها شيئان، وقال محاد : واإلميان العمل، وقال عبد الرمحن بن مهدي وقد سئل عن اإلميان واإلسالم فقال

اإلسالم عام، واإلميان خاص، فإن قول هؤالء على مجلة قولنا، وهو دليل له وشاهد عليه، وأم : بن زيد
وال تضاد، ومل يريدوا أنّ أحدمها يوجد ويصح بعدم اآلخر مل يفرقوا بني اإلميان واإلسالم تفرقة اختالف 

ليواطئوا مذهب املرجئة، ألم أبعد شيء منهم، إذ هم أصحاب أثر وتوقيف، وإمنا فرقوا بينهما تفريق 
تفاوت وختصيص؛ أي أنّ اإلميان أخص وأعلى، ألن الزيادة والنقصان فيه، والفضائل واملقامات عنه، 

فيه، وأنّ االسالم عام ال خيرج منه إالّ الكافرون، إذ ليس وراءه شيء، وعند مجاعة من واإلستثناء واجب 
العلماء أنّ اإلستثناء غري واجب يف اإلسالم، ألنه حمدود معلوم، فهذا كان قصد من فرق بني اإلسالم 

ناه، وإن كنا واإلميان، وهي طريقة بعض السلف، وعبارة القدماء؛ وهو على حنو ما فصلناه ومبعىن ما بي
أي اإلميان : حنن أظهر تفصيالً وأبني ترتيباً، وهذا مثل اخلرب الذي روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل

فأي اإلسالم خري؟ قال اإلميان، فلم يفّرق بينهما، ولكنه خصص فجعل اإلميان : اإلسالم قيل: أفضل؟ قال
من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، أي من :  قولهحقيقة اإلسالم وخالصه ألنه أخرب أنه منه فهذا من

حتقّقه باإلسالم ومن أعلى إسالمه؛ هذا الوصف، وهذا هو نعت املؤمن املوقن الزاهد وهذا يشبه ما مثله 
أبو جعفر حممد بن علي يف أنه أدار دائرة كبرية وأدار فيها دارة صغرية ختصيصاً، ومجيع ما شرحناه 

طل قول املرجئة والكرامية اإلباضية ويدحض دعواهم، يف أنّ اإلميان قول أو وذكرناه عن السلف يب
مؤمن، : معرفة وعقد بال عمل، وهو أيضاً رد على املعتزلة القائلني باملرتلة بني املرتلتني، الذين يقولون

، أصناف من وفاسق، وكافر؛ فال جيعلون الفاسق مؤمناً وهو رد على احلشبية واجلرمية والقطعية واحلرورية
من أتى كبرية خرج من اإلميان، وأن أهل الكبائر كفّار حيلّ قتلهم، ويقولون إنّ أهل : اخلوارج يقولون

إنّ من بغى على اإلمام فقد كفر خبالف : البغي من األئمة كفرة جيب على الرعية قتاهلم، ومنهم من يقول
وا بينهما، فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلح": قول اللّه تعاىل

، فأمر بقتال أهل البغي بتسميته إياهم مؤمنني ومل جيعل هلم 9: احلجرات"اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اللّه
إنّ املوحدين : مرتلة ثالثة، وقد ابتلينا بطائقتني مبتدعتني متضادتني يف املقالة املرجئة واملعتزلة، قال املرجئة

إن ليس :  يدخلون النار، وإن عملوا بالكبائر والفسوق كله ألن ذلك ال ينقص إميام، وقالت املعتزلةال
الفاسق مبؤمن وإن مات على صغرية من الصغائر من غري توبة دخل النار ال حمالة ومل خيرج منها خالداً من 
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ان وحكمه، ولكن ال يدخله الكفار، والصواب من ذلك أنّ الفاسق مؤمن ال خيرجه فسقه من اسم االمس
يف املؤمنني حقّاً من الصديقني والشهداء، وأنّ أهل الكبائر قد استوجبوا الوعيد ودخول النار، وجائز أن 

عليكم بالنمط األوسط : يعفو اللّه تعاىل عنهم بكرمه ويسمح هلم جبوده، كما روينا عن علي أنه قال
  .الذي يرجع إليه الغايل ويرتفع عنه القايل

    

حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله، : وقد قال صلى اهللا عليه وسلم يف وصف علماء السنة ومدحهم
ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني؛ فالغالون هم ااوزون للسنن واآلثار، 

لضالل، وعدول كل واملبطلون هم املدعون بالرأي والقياس، واجلاهلون هم الشاطحون من املتصوفة ا
خلق من اتبع سنة صاحل من سلف،ومل يبتدع يف الدين، وال اختد وليجة دون طريق املؤمنني؛ وهم رواة 

الْيوم أَكْملْت ": األخبار ومجلة اآلثار من احملدثني وفقهاء املسلمني، ويوضح قولنا ويصححه قول اللّه تعاىل
كُمدين ا نزلت بعد نزول الفرائض وإمتام الشرائع ويف حجة ، إمجاعاً من ا3: املائدة"لَكُمملسلمني، وأ

الوداع؛ وهي آخر حجة حجها رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بعد نزول فرض احلج، ألنّ سورة املائدة 
مدنية بإمجاع من القراء، وهي من آخر ما نزل من القرآن باتفاق من الفقهاء، ومل يلبث رسول اللّه صلى 

ه وسلم بعد نزول هذه اآلية إالّ ثالثة أشهر وثالثة أيام اتفق عليه أهل التاريخ، ألا نزلت يوم اهللا علي
التاسع من ذي احلجة من آخر يوم عرفة وقبض رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم الثنيت عشرة خلون من 

 "وم أَكْملْت لَكُم دينكُمالي": ربيع األول، فقال اللّه تعاىل بعد نزول األحكام وأحكام احلالل واحلرام

، واإلكمال هو إمتام الشيء الذي بعضه متعلق ببعض، فال يقال أكمل ملا كان بعضه قبل بعض، 3:املائدة
قد أكمل ومتّم؛ هذا هو حقيقة هذه الكلمة، فلما كان اإلميان قد تقدم مبكة، وأنزل : فإذا وجد مجيعه قيل

عد شيء، وكان اإلكمال من الدين دلّ أنّ بعضه متعلّق ببعض إىل أكمله، اهللا تعاىل الفرائض والدين شيئاً ب
  .فصارت األعمال متعلقة باإلميان؛ ومها الدين املكمل

    

من مل يقل من املرجئة أن إبليس مؤمن ألنه قد أقر باإلميان وقال به انكسر عليه : وقال بعض السلف
تعاىل عارف به إالّ أنه مل يعمل بالتوحيد ومل يطع من عرفه مذهبه، ولعمري أنّ إبليس لعنه اللّه موحد للّه 

 "فَأَثَابهم اللّه ِبما قَالُوا جناٍت تجري ِمن تحِتها اَألنهار": وآمن به فكفر، فأما تعلقهم بقول اللّه تعال

 لتحقيق القول، ، فإنه شرط القول للجنات أو علق اجلنات بالقول فإمنا ذلك إثبات منه تعاىل85:املائدة
وأنه قول إميان ويقني، وأم غري متعوذين بالقول، وال متخذوه جنة كاملنافقني، إذ املنافقون قد قالوا 

هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان يقولون بأفواههم ما ": كقوهلم إالّ أنه أخرب عن سرائرهم بضده فقال
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 قول هؤالء قول املؤمنني، وأنّ قوهلم إميان من ، فأراد سبحانه بأن761ّ: آل عمران"ليس يف قلوم
أعماهلم ألم منفردون بالقول دون العمل وفيه أيضاً دليل أنّ القول باحلق من اإلميان، وأنه يستحق عليه 

ثواباً، ألنه من أعمال الرب مبرتلة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فأما أن يكون فيه دليل أنّ القول 
ميان كله وأنّ اإلميان يكون قوالً ال حيتاج إىل عمل، فهذا باطل باألدلة اليت قدمنا ذكرها من حسب هو اإل

فَِإنْ تابوا وأَقَاموا الصالةَ وآتوا بالزكَاةَ ": اآلي اليت شرط اللّه تعاىل فيها األعمال، ومن قوله يف الكفار
مبيلَهلُّوا سهذه األية بطالن دعوى املرجئة ألن اللّه تعاىل مل يقل فلم  وأيضاً فإن يف نفس 5: التوبة"فَخ

، فأخرب أنه 85: املائة"فَأَثَابهم اللّه ِبما قَالُوا جناٍت": يثبهم اللّه إالّ مبا قالوا جنات وإمنا قال عز وجلّ
 بقوله أجرهم على قوهلم باحلق، كما قال فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا، مث أحكام ذلك وقيده

، ولكن هؤالء 5: البينة"وما أُِمروا إالَّ ِليعبدوا اللّه مخِلصني لَه الدين ويقيموا الصالةَ ويؤتوا الزكَاةَ": تعاىل
 آل "تنِة وابِتغاِء تأْوِيلِهفَأَما الَّذين يف قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتِبعونَ ما تشابه ِمنه ابِتغاَء الِف": كما قال اللّه تعاىل

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهم : ، وكما قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم7:عمران
الذين عىن اللّه تعاىل فاحذروهم؛ وذلك أنّ اللّه تعاىل قرن األعمال باإلميان يف كل املواضع، فلم تقف 

 واألحكام، فلما أمجل القول يف موضع واحد ملا ذكرناه من السبب تعلقوا املرجئة مع شيء من هذا البيان
صنفان ال نصيب هلما يف اإلسالم، ويف لفظ : به ووقفوا معه، وقد قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

من قال أنّ : طائفتان ال يدخلون اجلنة: القدرية واملرجئة، ويف احلديث الغريب: ال تناهلم شفاعيت: آخر
إين ألعلم أهل دينني يف النار قوم شرار بال علم، وقوم يف آخر الزمان : اإلميان كالم، ورواه حذيفة فقال

يقولون كانوا ألوفاً ضالالً، نسأل اللّه تعاىل أنّ ال يصرفنا عن فهم آياته وال يبلونا بالكرب، وإن يرينا سبيل 
يعصمنا من اختاذه سبيالً، كما أخرب بذلك عمن باله الرشد ويوفقنا الختاذه سبيالً، وإن يرينا سبيل الغي و

سأَصِرف عن آياِتي الَّذين يتكَبرونَ يف اَألرِض ِبغيِر الَحق وِإنْ يروا كُلَّ آيٍة الَ يؤِمنوا ِبها ": به فقال تعاىل
ِإنْ يبيالً وس ِخذُوهتِد الََ يشبيلَ الرا سورِإنْ يِبيالًوس ِخذُوهتي يبيلَ الغا سواآلية146:  األعراف"ر .  

  ذكر االستثناء في اإليمان واإلشفاق من النفاق وطريقة السلف في ذلك 

    

فأما االستثناء يف اإلميان فإنه سنة ماضية وفعل األئمة الراضية، على معىن اخلوف والتقصري، وكراهية 
رتياب يف اليقني، وال مبعىن الشك يف التصديق، إذ اإلميان مقامات التزكية للنفس، ال على وجه اال

 "أُولِئك هم املُؤِمنونَ حقَّاً": واملؤمنون فيه درجات، ولذلك قال اللّه تعاىل لقوم موصوفني بأعيام

، فهذا وصفهم بالكمال ومدحهم خبصال األعمال، ففي دليل خطابه أنّ مث مؤمنني غري حق 4:األنفال
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، 6-5: األنفال"وأنَّ فريقاً من املؤمنني لكارهون جيادلونك يف احلق بعد ما تبني":  وقد قال تعاىلكيف
، وقال يف 2: الصف"يا أَيها الَّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما الَ تفْعلونَ": وقال سبحانه وتعاىل يف وصف آخرين

منوا باللّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجَاهدوا ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم يف إنما املُؤِمنونَ الَّذين آ": نعت الصادقني
ولِكن الرب من آمن باللّه والْيوِم ": ، وقال يف مثل وصفهم51: احلجرات"سبيِل اللّه أولِئك هم الصاِدقُونََ

أُولِئك الّذين صدقوا وأولِئك هم ": ذكر عشرين وصفاً إىل قوله، اآلية، ف177: البقرة"اآلخر واملَالِئكَِة
، منها اإليثار باملال على حبه، والوفاء بالعهد، والصرب يف األمراض واجلوع 177: البقرة"املُتقُونَ

رى إنَّ اللّه اشت": والشدائد، فبعد ذلك شهد هلم بالصدق والتقوى وقال يف وصف احملبوبني من املوقنني
مالَهوأَم و مهفُسأَن ِمننياملُؤ وقال يف نعت عموم املؤمنني111: التوبة"ِمن ، :" ِتكُمؤقُوا يتتوا وِمنؤِإنْ تو

كُمانغأَض رجِخيلُوا وخبت ِفكُمحا فَيوهأَلَكُمسإنْ ي الَكُموأَم سأَلكُمالَ يو كُمور37-36: حممد"أُج ،
 اهدة و الصدق وبني من نعت باخللف وعرض للمقت، وبني من وصف باحلقفشتان بني من وصف با
وبني من جيادل يف احلق، وكم بني من قبل منه املال والنفس وبني من رد عليه املال ومل يسأله ملا علم منه 

قامات اإلميان ترفع بعضهم على من البخل والضغن، واسم اإلميان جيمعهم ومعناه جيتمع عليهم، إالّ أنّ م
يرفَِع اللّه الَّذين آمنوا ِمنكُم والَّذين أُوتوا الِعلْم ": بعض وتفاوت بني بعضهم وبعض، كما قال تعاىل

م درجةً من الَ يستوي ِمنكُم من أَنفَق ِمن قَبِل الفَتِح وقَاتلَ أُولِئك أَعظَ": ، وكقوله11: اادلة"درجاٍت
،، يعين اجلنة على تفاوت الدرجات فيها، 1: احلديد"الَّذين أنفَقُوا ِمن بعد وقَاتلُوا وكُال وعد اللّه احلُسىن

فجمع بينهم يف الدار كما مجع بينهم يف اسم اإلميان، ورفعهم يف الدرجات علواً يف املقامات، كما قال 
اإلميان : ، وقد روينا يف خرب163: آل عمران"ِعند اللّه واللّه بصري ِبما يعملُونَلَهم درجات ": تعاىل

عريان ولباسه التقوى وحليته الورع ومثرته العلم، ففيه دليل أنّ من ال تقوى له فال لبس إلميانه ومن ال 
مل جاهل كان باملنافقني أشبه منه ورع له فال زينة إلميانه ومن ال علم له فال مثرة إلميانه فإن اتفق فاسق ظا

باملؤمنني وكان إميانه إىل النفاق أقرب ويقينه إىل الشك أميل ومل خيرجه من اسم اإلميان إال أنّ إميانه عريان 
، والنفاق مقامات 158: األنعام"أَو كَسبت ِفي إمياِنها خيراً": ال لبسة له، معطّل ال كسب له، كما قال

  . والشرك مثل ذلك فيها طبقاتقيل سبعون باباً

    

أربع من كن فيه فهو منافق خالص، وإن صام وصلّى وزعم أنه : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
مؤمن؛ من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، ويف بعض هذا 

منهن ففيه شعبة من نفاق حىت يدعها، وإذا عاهد غدر؛ فصارت مخساً، فإن كانت فيه واحدة : احلديث
قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك : القلوب أربعة: ويف حديث أيب سعيد اخلدري وأيب كبشة األمناري
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قلب املؤمن، وقلب مصفح فيه إميان ونفاق فمثل اإلميان فيه كالبقلة ميدها املاء العذب، ومثل النفاق فيه 
أيهما غلبت : ي املدتني غلبت عليه حكم له ا، ويف لفظ آخركمثل القرحة ميدها القيح والصديد، فأ

اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أنّ ال إله إال اللّه وأدناها إماطة األذى : عليه ذهب به، ويف اخلرب
عن الطريق، ففي تبعيض أخالق اإلميان ويف وجود دقائق الشرك وشعب النفاق ما يوجب االستثناء يف 

ان جلواز اجتماع اإلميان والنفاق يف القلب ولوجود شعب النفاق وعدم بعض شعب اإلميان من كمال اإلمي
الشرك أخفى يف أميت من : أكثر منافقي أميت قراؤها، واحلديث اآلخر: القلب، كيف وقد جاء يف اخلرب

اهللا عليه كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول اللّه صلى : دبيب النمل على الصفا، وقال حذيفة
إين ألمسعها من أحدكم يف اليوم عشر مرات، ويف حديث علي كرم : وسلم يصري ا منافقاً إىل أن ميوت

أنّ اإلميان ليبدو ملعة بيضاء؛ فإذا عمل العبد الصاحلات منا وزاد حىت يبيض القلب كله، وأنّ : اللّه وجهه
دت حىت يسود القلب فيطبع عليه؛ فذلك اخلتم، النفاق ليبدو نكتة سوداء فإذا انتهكت احلرمات منت وزا

؛ فهذا كله موجب لالستثناء 41:  املطففني"كال بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون": مث قال تعاىل
: يف اإلميان خشية خفايا الشرك ووجود دقائق النفاق وخوفاً من الدعوى للحقيقة والكمال، ألن من قال

وعصى ربه، ألن اللّه تعاىل ى عن الزكية للنفس، وعرض املزكي نفسه إين مؤمن حقّاً فقد زكى نفسه 
ألَم تر ِإلَى الَّذين ": ، وبقوله32: النجم"فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقى": للكذاب يف قوله تعاىل

 "اُنظُر كَيف يفْترونَ علَى اللّه الكَِذب":  مث قال تعاىل،49: النساء"يزكُّونَ أَنفُسهم بِل اللّه يزكّي من يشاُء

والَ أَخاف ما تشِركُونَ ": ،، وقد قال إبراهيم عليه السالم يف تفسري أحد الوجهني من قوله تعاىل5:النساء
عود فيها، يعين ملة الكفر، إالّ وما يكون لنا أن ن: ،، ومثله قال شعيب8: األنعام"ِبِه إالَّ أَنْ يشاَء ربي شيئاً

إن يشاء اللّه ربنا، مث علّال مجيعاً بسعة العلم وسبق املشيئة به فلم يأمنا أن يكونا يف سعة علم اللّه عز وجلّ 
ويف خفي مشيئته؛ وهذا هو خوف املكر، وحقيقة املكر معنيان؛ أحدمها أن يظهر شيئاً وخيفي ضده، 

ويفشي ما كان أسره بعد الطمأنينة والعزة، واألنبياء مع فضلهم ومكام والثاين أن يكشف ما كان ستره 
يستثنون يف الكفر خيفة املكر، وال يستثين الضعيف اجلاهل يف اإلميان ويغتر بظاهر أمره، بل ينبغي أن 

عاملة، يستثين يف اإلسالم أيضاً ويف مجيع أعمال الرب، ألن القبول غري العمل والسابقة غري ما ظهر من امل
  .وال ينبغي أن يدع االستثناء يف شيء من األحوال

    

بالسابقة، وقال : ، قال19: ق"وجاَءت سكْرةُ املَوِت ِباحلَق": وقال بعض العلماء يف معىن قوله تعاىل
ما أحد أمن أن : إمنا يوزن من األعمال خواتيمها، وكان أبو الدرداء حيلف باللّه عز وجلّ: بعض السلف

من الذنوب ذنوب تؤخر عقوبتها إىل سوء اخلامتة؛ وهذا من أخوف ما : لب إميانه إالّ سلبه، ويقاليس
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من : ، وقيل63: املؤمنون"ولَهم أَعمالٌ ِمن دوِن ذِلك هم لَها عاِملُونَ": خافه العاملون من قوله تعاىل
هذا يكون : ذ باللّه تعاىل من ذلك، وقيلالذنوب ذنوب ال عقوبة هلا إالّ سلب التوحيد يف آخر نفس نعو

من عالمة : عقوبة الدعوى للوالية والكرامات لالفتراء على اللّه تعاىل، وكان سهل رمحه اللّه تعاىل يقول
أفعل كذا، ومل يقل إن شاء اللّه تعاىل، سئل عن هذا : األولياء أم يستثنون يف كل شيء، وقال من قال

 عذبه وإنْ شاء غفر له، وقد ى اللّه تبارك وتعاىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم القول يوم القيامة فإن شاء
والَ تقُولَن لشيٍء إني فاِعلٌ ذِلك ": أن ال يقول شيئاً حىت يستثين، وأمره باالستثناء إذا نسي فقال تعاىل

، أي االستثناء، 24: الكهف"إذَا نسيتواذْكُر ربك ": ، مث قال24-23: الكهف"غَداً إالَّ أَنْ يشاَء اللّه
أي فاستثن إذا ذكرت فتأدب صلى اهللا عليه وسلم بذلك أحسن األدب فكان يستثين يف الشيء يقع ال 

  .حمالة،

السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإنا إن شاء اللّه بكم الحقون، وقال سبحانه : فروي أنه دخل املقابر فقال
لَتدخلُن املَسِجد احلَرام إنّ ": ورادهم إليه مبشيئته؛ وهو أصدق القائلني وأعلم العاملنيمعلماً لعباده االستثناء 

اَء اللّه آِمننيواالستثناء أصل يرد إليه من عرفه ومل ينكر االستثناء، واألصل هو أن يزيد 27: الفتح"ش ،
، 76: مرمي"د اللّه الَّذين اهتدوا هدىويزي": وينقص فأما زيادته فقد ثبت بنص الكتاب من قوله تعاىل

، إىل نظائرها وما يزيد فهو ينقص ألن معناه موجود يف 173: آل عمران"فَزادهم إمياناً": ومن قوله تعاىل
نَ ولَيزيد": ، وقوله82: اإلسراء"والَ يزيد الظَّاِلمني إالَّ خساراً": الكتاب بدليل اخلطاب من قوله تعاىل

 "ويف آذَاِنِهم وقْراً": ، ومن قوله تعاىل64: املائدة"كَثرياً ِمنهم ما أُنِزلَ إلَيك ِمن ربك طُغياناً وكُفْراً

، فما 125: التوبة"وأَما الَّذين يف قُلُوِبِهم مرض فَزادتهم ِرجساً إىل ِرجِسِهم": ، ويف قوله تعاىل25:األنعام
يد الظاملني إال خساراً ينقصهم رجحاناً ورحباً، وما يزيدهم إالّ كفراً ينقصهم إمياناً، وما يكون عليهم يز

عمى ينقصهم بصرية، وما يكون هلم رجساً يكون هلم من الطهارة نقصاً، من قبل أنّ مزيد الشر نقصان 
 بالصاحلات وينقص بالسيئات وجب اخلري، كما أنّ مزيد اخلري نقصان الشر،، فإذا ثبت أنّ اإلميان يزيد

االستثناء فيه، ألن الصاحلات درجات يعلو فيها املؤمنون حبسن الواليات وااهدات، قال اللّه تعاىل يف 
 آل "واللّه وِلي املُؤِمنني": ، وقال139: آل عمران"وأَنتم اَألعلَونَ إنْ كُنتم مؤِمنني": امل من اخلطاب

وهو وليهم ": ، وقال يف مثله19: األحقاف"وِلكُلٍّ درجات ِمما عِملُوا": ، وقال يف املفسر68:عمران
الَ يستوي القَاِعدونَ ِمن املُؤِمنني غَير أُوىل الضرِر و املُجاِهدونَ ": ، وقال127: األنعام"ِبما كَانوا يعملُونَ

  .95: النساء"وفَضلَ اللّه املُجاِهدين علَى القَاِعدين أَجراًعظيماً": قوله إىل"يف سبيِل اللّه

    

اإلميان يزيد وينقص، وروي ذلك عن مجاعة من الصحابة ومن ال : وروينا يف حديث وائلة بن األسقع
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أليس : ؟ قالما معىن االستثناء يف اإلميان: حيصى من التابعني، وقيل ألمحد بن حنبل رضي اللّه عنهما
أقرب : فالتصديق بالقول واالستثناء بالعمل، وقال بعض العلماء: نعم، قال: اإلميان قوالً وعمالً؟ قيل

أقرب الناس إىل : آمنهم له، وقال عمر موىل عفرة: الناس من النفاق من يرى أنه منه بريء، وقال مرة
لناس منه من يتخوف أنه ال ينجيه حقيقة ما النفاق الذي إذا زكّى مبا ليس فيه ارتاح لذلك قلبه، وأبعد ا

: سكون القلب إىل قبول املدح أضر عليه من املعاصي، وكان سهل يقول: هو فيه، وقال بشر بن احلرث

غفلة العامل السكون إىل الشيء، وغفلة اجلاهل االفتخار بالشيء، والسكون عندهم من الدعوى، 
نافقون أكثر منهم على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم والدعوى من املعاصي، وقال حذيفة اليوم امل

يا ابن أخي : إنّ قوماً يقولون النفاق اليوم، فقال: كانوا إذ ذاك خيفونه وهم اليوم يظهرونه، وقيل للحسن
لو نبت للمنافقني أذناب ما قدرنا أنّ نطأ : لو هلك املنافقون الستوحشتم يف الطرقات، وعنه وعن غريه

أرأيت لو كان حاضراً بني يديك أكنت : ض، ومسع ابن عمر رجالً يطعن على احلجاج فقالعلى األر
كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، : ال، قال: تتكلم فيه مبا تكلمت اآلن؟ قال

نار يف اآلخرة، من كان ذا لسانني يف الدنيا جعل له لسانان من : وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ال : شر الناس ذو الوجهني يأيت هوالء بوجه وهؤالء بوجه، وقيل للحسن إنّ قوماً يقولون: ويف خرب آخر

واللّه ألن أكون أعلم أين بريء من النفاق أحب إيلّ من تالع األرض ذهباً، وقال : خناف النفاق، فقال
: لعالنية واملدخل واملخرج، وقال رجل حلذيفةإنّ من النفاق اختالف اللسان والقلب والسر وا: احلسن

لو كنت منافقاً ما خفت أن تكون منافقاً، إنّ املنافق قد أمن النفاق : إين أخاف أنْ أكون منافقاً، فقال
ألن النفاق على ضربني؛ نفاق ينقل عن امللة وهو الشك يف دين اللّه تعاىل والرد لشرع رسول اللّه صلى 

ق ال ينقل عن امللة وال خيرج عن اإلسالم، ولكنه ينقص اإلميان ويذهب حقيقته، اهللا عليه وسلم، ونفا
ويطفئ أنواره، وحيرم مزيده، وحيبط األعمال، ويوجب املقت واإلعراض؛ وهو الرياء واملداهنة والتصنع 

 ما للخلق و التزين باحلق وائتالف األلسنة واختالف القلوب وتفاوت القول والعمل وخمالفة األمر إىل
ينهي عنه واختالف السر والعالنية وزيادة الظواهر على السرائر، وهذا املعىن من النفاق الذي خالفه 

املرائي حقّاً الذي حيسن ظاهره، حىت ال تنكر العامة : السلف وكانوا منه على إشفاق، وكان سهل يقول
 أهل البدع منافقني، وكان والعلماء من ظاهره شيئاً وباطنه خراب، وقد كان احلسن وأصحابه يسمون

أدركت ثالثني ومائة، ويف رواية مخسمائة : ابن سريين وأصحابه يسموم خوارج، وقال ابن أيب مليكة
ما منهم أحد يقول أنا : من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم كلهم خياف النفاق على نفسه، وقال مرة

  .على إميان جربيل وميكائيل عليهما السالم

أنا أكرب من األرجاء، أول من أحدث : األرجاء بدعة وقال أبو أيوب: ا عن علي وأيب سعيد قالوقد روين
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لعن اهللا ديناً أنا أكرب منه، وإمنا ظهر األرجاء بعد هزمية : األرجاء رجل من أهل املدينة ذكره، وقال قتادة
عند اللّه فهو من الكذابني، من قال أنا مؤمن : ابن األشعث يعين يف والية احلجاج، وقال سفيان الثوري

قُولُوا آمنا ِباللِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِإلَى ": فما يقول؟ قال: ومن قال أنا مؤمن حقّاً فهو بدعة، قيل
اِهيمرتستثين يا أبا سعيد يف : أمؤمن أنت؟ قال إن شاء اللّه، فقيل:  اآلية، فقيل للحسن136: البقرة"إب

كذبت يا حسن فيحق علي الكلمة، وكان يقول ما : أخاف أنْ أقول نعم فيقول اللّه تعاىل: ان؟ فقالاإلمي
اذهب ال قبلت لك عمالً : يؤمنين أن يكون اللّه عز وجلّ قد اطلع علي يف بعض ما يكره فمقتين، وقال

 أمؤمن أنت؟ بدعة، أبداً فأنا أعمل يف غري معمل، وكان مجاعة من أهل العلم يرون السؤال عن قوله
إذا قيل لك : آمنت باللّه وكتبه ورسله، وقال إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: ويقول بعضهم

  .ما أشك يف اإلميان وسؤالك إياي بدعة: أمؤمن أنت؟ فقل

    

 ال إله إالّ: إذا سئلت أمؤمن أنت؟ فقل: وروينا عن الثوري عن احلسن بن عبيد اللّه عن إبراهيم النخعي

أرجو ذاك إن شاء اللّه، وكان : أمؤمن أنت؟ فقال: سئل علقمة فقال: اللّه، ومنصور عن إبراهيم قال
أنا : حنن مؤمنون باللّه ومالئكته ورسله وما ندري ما حنن عند اللّه، وقال بعض العلماء: الثوري يقول

  .م املؤمنون حقّاً أم المؤمن باإلميان غري شاك فيه وال أدري أناممن قال اللّه سبحانه أولئك ه

لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار واملوت على التوحيد عند باب احلجرة : وقال بعض العارفني
ألين ال أدري ما يعرض لقليب من التغري عن التوحيد من : وِلم؟ قال: الخترت املوت على الشهادة، قيل

 يتكلم على - يعين بعض األمراء -مسعت فالناً : باب احلجرة إىل باب الدار، وقال أبو سليمان الداراين
املنرب بكالم أردت أن أقوم فأنكر عليه فخشيت أن يأمر بقتلي، فلم يكن يب أن أموت ولكن خشيت أن 
يعرض لقليب التزين للخلق بأين أمرت باملعروف على اإلمام وقتلت يف اللّه عز وجلّ عند خروج روحي 

  .فكففت عن ذلك

لو عرفت أحداً على التوحيد مخسني سنة مث حالت بيين وبينه سارية مث مات، مل : نيوقال بعض العارف
إن كان الرجل من : أحكم أنه مات على التوحيد لعلمي بسرعة تقليب القلوب، وقال منصور بن زاد

 قال رجل البن: أنا مؤمن إن شاء اللّه، وقال أبو وائل: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سئل قال

أال قالوا حنن من أهل اجلنة؟ وقال بعض أصحاب عبد اللّه : حنن املؤمنون فقال: لقيت ركباً فقالوا: مسعود
أرجو، : سلوه أمن أهل اجلنة أنت؟ فقال: نعم، فذكر ذلك البن مسعود فقال: أمؤمن أنت؟ قال: لرجل
فالن ال يشرك باللّه : امتهأال رجيت األوىل كما رجيت الثانية، ونقش ابن لبعض التابعني على خ: فقال

  .هذا أقبح من الشرك: تعاىل شيئاً فقال أبوه
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أنّ رسول اللّه : أقرب الناس من النفاق من يرى أنه أبعدهم منه عند نفسه، ويف اخلرب: وقال بعض السلف
صلى اهللا عليه وسلم كان جالساً يف مجاعة من أصحابه فذكروا رجالً ومدحوه وأحسنوا الثناء عليه، 

فبيناهم كذلك إذ طلع عليهم الرجل يقطر وجهه ماء من أثر الوضوء قد علق نعليه بيديه وبني عينيه أثر 
يا رسول اللّه هذا هو الرجل الذي وصفنا لك آنفاً، فلما نظر إليه صلى اهللا عليه وسلم : السجود فقالوا

جلس مع القوم فقال له أرى على وجهه سفعة من الشيطان، يعين ظلمة، فجاء الرجل حىت سلم و: قال
نشدتك اللّه هل حدثت نفسك حني أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خري : النيب صلى اهللا عليه وسلم

من قال إين مؤمن فهو كافر، ومن قال إين عامل فهو جاهل، ومن : اللهم نعم، يف احلديث: منك؟ فقال
عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي اللّه تعاىل قال إين يف اجلنة فهو يف النار، وعلّم رسول اللّه صلى اهللا 

: اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم، وجاء يف اخلرب: قل فيه: دعاء قال

إين : الشرك يف أميت أخفى من دبيب النمل على الصفا، وكان من دعاء رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
وما يؤمنين والقلوب بني أصبعني : أختاف يا رسول اللّه؟ قال: ، فقيل لهأستغفرك ملا علمت وما مل أعلم

 "وبدا هلم من اللّه ما مل يكونوا حيتسبون": من أصابع الرمحن يقلبها كيف يشاء، وقال اللّّه تعاىل

عملوا أعماالً ظنوا أا حسنات، فلما كان عند احلساب وامليزان وجدوها سيئات، وقيل : ، قيل74:الزمر
 "وتمت كَِلمةُ ربك ِصدقاً وعدالً": انت هذه اآلية مبكاة العابدين، وقيل يف معىن قوله تعاىلك

إنَّ الَّذين ": ِصدقاً ملن مات على اإلميان وعدالً ملن مات على الشرك كقوله تعاىل: ، وقيل115:األنعام
ونَ وِمنؤالَ ي كبر تكَِلم ِهملَيع قَّتٍةحكُلُّ آي مهاَءتج وقال سبحانه97-96: يونس"لَو ، :" ملَهو

، 37: األعراف"ينالُهم نصيبهم ِمن الِكتاِب": ، وقال63: املؤمنون"أَعمالٌ ِمن دوِن ِذلك هم لَها عاِملُونَ
الَ ": ، وقال41: احلج" اُألموِروللِّه عاِقبةُ": ، وقال9٬1: هود"وإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص":وقال

إالَّ للّه بيِض الْغاَألر اِت وومِفي الس نم لَمعفاالستثناء يف اإلميان هو من اإلميان، 65: النمل"ي ،
واالستثناء يف كل شيء من عالمة األولياء، واإلشفاق من الشرك والنفاق، هو من مزيد اإلميان لئال يسكن 

لو أنّ رجالً دخل إىل بستان فيه من مجيع : ال يزكي نفسه بشيء، وقال سري السقطيالعبد إىل شيء و
األشجار عليها من مجيع األطيار فخاطبه كل طري منها بلغة فقال السالم عليك يا ويل اللّه فسكنت نفسه 

  .إىل ذلك كان أسرياً يف أيديها

السادس والثالثون الفصل   

  فضائل أهل السنّة والطريقة
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  لسلف من األئمة وطرق ا

    

طريق وطريقة وسنن وسنة وحجة وحمجة، : السنة اسم من أمساء الطريق، وهو اسم للطريق األقوم، يقال
فمن فضائل السنة وطريق أهلها التقلّل من الدنيا يف كل شيء، والقناعة من اللّه تعاىل بأدىن شيء، 

: ضع، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلموالتواضع للّه بكل شيء، ويف اخلرب فضل العبادة التوا

أربع ال يوجدن إالّ بعجب التواضع؛ وهو أول العبادة، والصمت، وذكر اللّه تعاىل، وقلة الشيء، واعلم 
بالقول، والفعل، والزي، واألثاث، واملرتل، يكون يف املؤمن بعضها، فمن : أنّ التواضع يظهر مبعان مخسة

، والكرب ضد التواضع وهو يظهرأيضاً بأضداد هذه اخلمسة يبتلي املؤمن ببعضها كملت فيه فهو متواضع
ويعاىف من البعض، فمن كملت فيه فهو متكرب، وحقيقتها يف القلب وظاهرها باألفعال واألقوال مث الورع 

ا عن الشبهات واملشكالت من العلوم واألعمال أن يقدم عليها بنطق أو عمل وال يعتقد نفيها وال إثبا
آمنت : خشية أن يكون معتقد الباطل أو نافياً حلق، بل يكون اعتقاده فيها تسليماً للّه عز وجلّ، ويقول

حبقائقها عند اللّه تعاىل فذلك تعبد من اللّه عز وجلّ للمؤمنني فيما تشابه من األمور، أن يسكتوا 
ان من مل يسلم تسليماً وجعل ويسلموا، وبذلك وصف الراسخني يف العلم وأقسم بنفسه على نفي إمي

إمنا األمور : ، ويف اخلرب22: األحزاب"وما زادهم إالَّ إمياناً وتسِليماً": التسليم مزيد اإلميان يف قوله تعاىل
ثالثة أمر استبان رشده فاتبعه، وأمر استبان غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليه فكله إىل عامله، وكذلك ابن 

ذا القرآن مناراً كمنار الطريق، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما مل تعلموه فكلوه إىل إن هل: مسعود يقول
أنتم اليوم يف زمان خريكم فيه املسارع، وسيأيت عليكم زمان يكون خريكم فيه : عامله، وكان أيضاً يقول

 غامضاً فكان خري املتبني يعين لوضوح احلق يف القرن األول ولدخول الشبهات يف زماننا هذا، فصار احلق
الناس اليوم املتثبت بالورع، كما أخرب أنّ خريهم يومئذ املسارع بالفضل ومما يدلك أنّ اإلميان هو 

التسليم، كما أنّ اإلميان هو التصديق، أنّ يف قراءة بعض التابعني منهم جعفر بن حممد، وقد رويناه عن أيب 
الذين آمنوا بآياتنا ":  وقرأا أيضا128ً: البقرة" لكواجعلنا مسلمني": جعفر وحممد بن علي أما قرأا

  . فلوال أما مبعىن واحد مل جيز أن خيالفوا املعىن يف املقروء69: الزخرف"وكانوا مسلمني

    

وكذلك قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، يف األمر املتشابه الذي يشبه احلق من جهة ويشبه الباطل 
آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، : كتاب وال تكذبوهم ولكن قولواال تصدقوا أهل ال: من جهة

هذا ألن اللّه سبحانه وتعاىل أنزل التوراة؛ فهي حق، مث أخرب أم قد حرفوها فاحتمل أن يكون ما خيربون 
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ون به املؤمنني أم به املؤمنني مما أنزل اللّه تعاىل فال حيلّ التكذيب به وال اعتقاد نفيه، واحتمل ما خيرب
حرفوا فال حيلّ قبوله وال اعتقاد ثبوته، فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بإيقاف ذلك واإلميان مبا أنزل 

اللّه تعاىل مجلة، فإن كان ما أخربوهم حقّاً دخل فيه، وإن كان باطالً مل يضره، فاملسلم هو الذي يسلم ما 
 والسنة والنقل، كما أنّ املؤمن هو الذي يصدق مبا مل يظهر مبشاهدة مل يظهر دليله يف العقل ألجل القدرة

العني اإلميان بالغيب، ألن العقل بصره القلب كالعني بصر اجلسم، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع 
رك ما ال يعين ، مث ت61: النور"لَيس علَى اَألعمى حرج": القلم عن انون حىت يعقل، كما قال اللّه تعاىل

مما قد كفي ومما مل يكل إليه من القول والفعل، ألن الدخول فيما ال يعين هو التكلّف املنهي عنه الذي 
أخرب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنّ األتقياء من أمته براء منه، وهو يشغل ويقطع عما يعين، وفيما 

أنى أويت : مة فيما أخرب به لقمان ملا سئليعين شغل عما ال يعين لكل فطن عاقل، وهو أصل احلك
بشيئني ال أتكلّف ما كفيت وال أضيع ما كلّفت فهذا شيء ال يضر جهله وال ينفع فعله، : احلكمة؟ قال

وألنه شيء كتب عليه مل يكن له فيه فضل وإن مسع منه وظهر به، ومل يكن له فيه مزيد وال لغريه نفع، مث 
كف األذى كسب العقل واحتمال : ع، وكان سهل رمحه اللّه تعاىل يقولكف األذى؛ فإن ذلك من الور

األذى كسب العلم، والنصيحة للخلق والرمحة هلم كسب اإلميان من العمل يف قطع ما قد اعتاد من عاجل 
حظوظ النفس مما يقطعه عن العمل ألجل اآلخرة وأعمال النفس وإجهادها، وأن ال يكون هلا معتاد من 

لى النفس منه منازعة، فإن العادة جند غالب ألجلها تعذرت التوبة ولغلبتها رجع العبد عن شهوة تعود ع
إن : االستقامة؛ وهي باب من أبواب اهلوى، إالّ فيما أمر به العبد أو ندب إليه، قال أبو سليمان الداراين

ترك لقمة من ألن أ: قدرت أنّ ال يكون لك وقت معتاد يف األكل تنازعك نفسك إليه فافعل، وقال
عشائي أحب إيلّ من قيام ليلة، أي لنقص النفس من املعتاد والتقلل أيضاً، وقال أيضاً، ترك شهوة من 
شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة، وقيامها هذا كله خشية إيالف العادات، فتنازع النفس إىل 

، وحسن الصرب عما ى عنه؛ فإن األلف فال ميكنك ضبطها لغلبة الوصف، مث حسن الصرب على ما أمر به
  .ذلك من أفضل األعمال وله فضائل املزيد والكمال

    

اتق احملارم تكن من أعبد الناس، ويف لفظ : ويف حديث أيب هريرة عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ثونا يف تكن من أورع الناس، ومن أحسن ما مسعته من عظيم املثوبة يف الصرب عن املعصية ما حد: آخر

أنّ رجالً تزوج امرأة من بلدة، وكان بينهما مسرية شهر، فأرسل إىل غالم له من تلك : اإلسرائيليات
إنّ بينك وبني زوجها مسرية : البلدة ليحملها إليه فسار ا يوماً، فلما جنه الليل أتاه الشيطان فقال له

 فإا ال تكره ذلك وتثين عليك عند سيدك شهر فلو متتعت ا ليايل هذا الشهر إىل أن تصل إىل زوجها،
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يا رب، إنّ عدوك هذا جاءين فسول يل معصيتك، وإنه : فتكون أحظى لك عنده، فقام الغالم يصلي فقال
ال طاقة يل به يف مدة شهر وأنا أستعيذك عليه يا رب فأعذين عليه، واكفين مؤونته، فلم تزل نفسه تراوده 

فرمحه اللّه تعاىل، فطوى : حر فشد على دابة املرأة ومحلها وسار ا، قالليلته أمجع وهو جياهدها حىت أس
وشكر اللّه تعاىل له هربه إليه من : له مسرية شهر فما برق الفجر حىت أشرف على مدينة مواله، قال

اً من أنبياء بين إسرائيل، مث إعداد العدة ملا يستقبل إذا كان ذلك من مريديالسعي معصيته فنبأه، فكان نبي 
لآلخرة والشغل بالنفس واإلقبال عليها دون الناس فقد وجب ذلك، والزهد يف فضول الشهوات 

واجتناب كثري من الشبهات فقد افترض ذلك، وقلة الذكر للناس وألمور الدنيا فقد حسن ذلك، ومنه 
ثناء عليه واملدح له، غفلة وقسوة للقلب وكثرة الذكر للّه تعاىل والتذكري به وذكر آالئه ونعمائه وحسن ال

جيتنب ذكر : من جالسنا فليجتنب ذكر ثالث خصال وليقض فيما يشاء: وقد كان بعض العلماء يقول
من : الناس فإم داء، وجيتنب ذكر الدنيا فإا قسوة، وجيتنب كثرة الطعام فإا شره، وقال عامل آخر

غريه فليذكر اآلخرة وليذكر الصاحلني، وكان جالسنا فال يذكر إالّ اللّه وحده، فإن كان ال بد من ذكر 
السنة ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وأول : سهل رمحه اللّه تعاىل ورضي عنه يقول

من كان على ما : السنة الزهد يف الدنيا ألم كانوا زاهدين، وكذلك جاء اخلرب يف وصف الفرقة الناجية
 على هذه األوصاف اليت ذكرناها، فمن كان على ذلك فهو على السنة فهذه أنا عليه وأصحايب فقد كانوا

  .فضائل السنة وهو مزيد اإلميان وحسن اليقني

  ذكر عري اإليمان وجمل الشريعة

ة اسم ، فالشريع18: اجلاثية"ثُم جعلْناك علَى شِريعٍة ِمن اَألمِر فَاتِبعها": قال اللّه جلّ ثناؤه وصدقت أنباؤه
من أمساء الطريق، وهو اسم الطريق الواضح املستقيم الواسع، وهو وصف لطريق جامع جلوامع احملاج 
كلّها، كأنه طريق يستوعب وجيمع سائر الطرق، وللطريق أمساء كثرية منها الصراط املستقيم والسبيل 

 ومشرعة، وشرعة، وشريعة؛ شارع،: واملنهاج واحملجة واملنسك، وجاء من اشتقاق هذا اللفظ أربعة أمساء
وهو اسم ألوسعها وأوعبها جلميع الطرق، فالشريعة تشتمل على اثنيت عشرة خصلة هي جامعة ألوصاف 
اإلميان؛ أول ذلك الشهادتان وهي الفطرة، والصلوات اخلمس وهي امللة، والزكاة وهي الطهرة، والصيام 

مر باملعروف وهو احلجة، والنهي عن املنكر وهو اجلنة، واحلج وهو الكمال، واجلهاد وهو النصر، واأل
وهو الوقاية، واجلماعة وهي األلفة، واالستقامة وهي العصمة، وأكل احلالل وهو الورع، واحلب والبغض 

يف اللّه وهو الوثيقة، وقد روينا بعض هذه اخلصال عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وقد جاء حنوها 
  .اللّه عنهماعن ابن عباس وابن مسعود رضي 
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 ذكر شرط المسلم الذي يكون به مسلماً

    

ال يكون معتقد البدعة، وال مقيماً على كبرية، وال آكل احلرام، وال طاعناً على صاحل السلف، ويكون 
كاف اللسان واليد عن أعراض املسلمني وأمواهلم، ويكون ناصحاً جلميع املسلمني مشفقاً عليهم، يسره 

ا يسوءهم، سيما ألئمتهم، داعياً جلملتهم، ويكون خملصاً ألعماله كلها للّه تعاىل، ما يسرهم ويسوءه م
والذي نفسي بيده ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه ولسانه وال يؤمن : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
مناصحة إخالص العلم للّه تعاىل، و: ثالث ال يغلّ عليهن قلب مسلم: حىت يأمن جاره بوائقه، وروي عنه

والة األمر، ولزوم اجلماعة، فإن دعوم حتيط من ورائهم، ومن اجتمعت فيه هذه اخلصال يف زماننا هذا 
فهو من أولياء اللّه عز وجلّ؛ وهذا أول والية وأول نظرة من اللّه تعاىل حامية عاصمة رامحة، وكتب عمر 

رضي اللّه تعاىل عنه يف الناس فإين أحب أنّ اكتب إيلّ بسرية عمر : بن عبد العزيز إىل سامل بن عبد اللّه
أما بعد فإنك لست يف زمان عمر، وال لك رجال كرجال عمر؛ فإن عملت يف : أسري ا فكتب إليه

  .زمانك هذا ورجالك هؤالء بسرية عمر فأنت خري من عمر رضي اللّه عنه

ه تعالى له ذكر حسن إسالم المرء وعالمات محبة اللّ  

 وأهله، جمانباً للشر وأهله، مسارعاً إىل ما ندب إليه أو أمر به إذا قدر عليه، حزيناً على يكون حمباً للخري
ما فات من ذلك إذا أعجزه، تاركاً ملا ال يعنيه من األقوال واألفعال، بريئاً من التكلّف؛ وهو اجتناب ما مل 

لفتنة وسلم له دينه، وجمتنباً للغيبة يؤمر به ومل يندب إليه من ترك وفعل مصلّياً للخمس يف مجاعة إذا أمن ا
ولذكر الناس، حيب للكافة ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه، ومسارعاً إىل اخلريات، مسابقاً إىل 

أعمال الرب والقربات، طويل الصمت، لني اجلانب، ذليالً للمؤمنني، عزيزاً على املتكربين، ال مياري يف 
، وال يبغض على شيء من احلق وإن كان عليه، أو من أبعد الناس منه، وال الباطل وال يداهن يف الدين

حيب على شيء من الباطل وإن كان له أو من أقرب الناس إليه، كارهاً للمدح ممن حيبه، قابالً للنصح ممن 
فعه، يبغضه، يكون املدح والذم جيريان من قلبه جمرى واحد، صدوقاً فيما يضره، غري متصنع مبا يستعجل ن

سريرته أفضل من عالنيته، حمتمالً ألذى اخللق، صابراً على بالئهم، منفرداً حباله عنهم، تاركاً الكثري من 
جمالسهم واجتماعهم خشية دخول الشبهات عليه، وخوفاً من تغير قلبه له، ومن اجتمعت فيه هذه 

رة ثانية، ويقال إنّ أبدال كل قرن اخلصال يف زماننا هذا فهو من املريدين لآلخرة، وهذه والية ثانية ونظ
  .على قدر زمام ويف كل قرن سابقون ومقربون
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لتركنب يف كل قرن : ، قال19:  اإلنشقاق"لَتركَبن طَبقاً عن طَبٍق": وقال بعض أهل التفسري يف قوله تعاىل
وأقل ما قيل فيه أربعون، يف طبقة من الناس على حال مل يكونوا عليه، وأكثر ما قيل يف القرن مائة سنة، 

وأوسط ذلك وأعدله وأشبهه حبمل األحاديث واألخبار فيه أنّ القرن سبعون سنة؛ وهو قول علي رضي 
اللّه عنه، ألن رأس املائتني متام ثالثة قرون من املبعث، وحنن اآلن يف القرن السادس من أول سنة أربعني 

 الشمس تطلع من املغرب بعد القرن السابع وهو رأس إن: وثالمثائة وآخره سنة عشر وأربعمائة، ويقال
أنّ ملك املوت : القرن مائة سنة تطلع بعد سبعمائة سنة، ويف اخلرب: الثمانني وأربعمائة وعلى قول من قال

جزاك اللّه : أنظرنا حىت منأل مسامعه من الثناء احلسن، فيقوالن: إذا جاء لقبض روح املؤمن قال له ملكاه
نك كنت ما علمنا سريعاً يف طاعة اللّه تعاىل بطيئاً عن معاصية حتب اخلري وأهله وتعمل مبا عنا خرياً فإ

استطعت منه، فرب كالم حسن قد أمسعتنا وجملس كرمي قد أجلستنا فأبشر باملوعود الصدق بيننا وبينك 
  .الوقوف بني يدي اللّه تعاىل بالشهادة لك عنده غداً

  و وجوب حرمة اإلسالم على المسلمين ذكر حق المسلم على المسلم وه

    

للمسلم على املسلم ست : وذلك عشر خصال جمموعة من ستة أحاديث؛ حديث علي رضي اللّه عنه
حق املسلم على املسلم ست خصال إن ترك منها شيئاً ترك : خصال واجبة، وحديث أيب أيوب األنصاري

سول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بسبع وانا عن سبع، أمرنا ر: حقّاً واجباً عليه، وحديث الرباء بن عازب
للمسلم على املسلم أربع خالل واجبات، وحديث سعد وأيب هريرة يف معىن ذلك، : وحديث ابن مسعود

أربع من حق املسلم عليك إالّ أنه ذكر غري ذلك، فاختلفت األلفاظ يف اخلصال وأنفقت : وحديث أنس
مل يذكره اآلخر، فجمعنا اختالفهم وعدد مجل اخلصال فكانت عشرة املعاين، وذكر بعضهم يف حديث ما 

إالّ ما رواه أنس بن مالك رضي اللّه عنه؛ فإنه حديث غريب مؤكد للخصال وزائد عليها يف األلفاظ 
نذكره بعدها، فأما اخلصال العشر اليت كثرت األخبار ا فهي أن يسلم عليه إذا لقيه، وجييبه إذا دعاه، 

 عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويرب قسمه إذا أقسم عليه، وينصح له إذا ويشمته إذا
استنصحه، وحيفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه، وحيب له ما حيب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فأما 

ه صلى اهللا قال رسول اللّ: فروينا عن إمساعيل بن أيب زياد عن أبان بن عياش عن أنس قال: حديث أنس
أربع من حق املسلم أن تعني حمسنهم وأن تستغفر ملذنبهم وأن تدعو ملدبرهم وأن حتب : عليه وسلم

تائبهم؛ فهذه اخلصال داخلة يف تلك اخلصال وجامعة هلا يف معىن النصيحة ألخيك، ويف أن حتب له ما 
لم، ويفرضه فرض احلالل حتب لنفسك، وقد كان ابن عباس يؤكد هذا املعىن خاصة للمسلم على املس
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: رمحاء بينهم، فحدثناه يف رواية جبري عن الضحاك عنه يف قول اللّه عز وجلّ: واحلرام، ويفسر به قوله

رمحاء بينهم؛ يعين متوادين بينهم، يدعو صاحلهم لطاحلهم، إذا نظر الطاحل إىل الصاحل من أمة حممد صلى 
سمت له من اخلري، وثبته عليه، وانفعنا به؛ وإذا نظر الصاحل إىل اللهم بارك له فيما ق: اهللا عليه وسلم قال

اللهم اهده، وتب عليه، واغفر له، قال ابن عباس هذه : الطاحل من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم قال
اآلية من حاللكم وحرامكم؛ فهذه اخلصال املذكورة جامعة خمتصرة يف حرمة املسلمني ووجوب حق 

ذر ألحد منهم يف تركها إالّ من عذرته السنة، ويشهد له العلم، وبعضها أوكد بعضهم على بعض ال ع
من بعض وأكمل املؤمنني إمياناً لقومهم ا وأسرعهم إليها قد كثرت ا الروايات، وقد كان بعض 

س إجابة الدعوة، وعيادة املرضى، وشهود اجلنائز، إالّ أنّ هؤالء اعتزلوا النا: السلف تركوا منها ثالثة
أصالً وكانوا أحالس بيوم مل خيرجوا إالّ إىل اجلمعات، ومنهم من ترك اجلماعات وكان منهم من تبوأ 

ما أعلم شيئاً أشد من حقوق الناس وكان يقول من : اجلبانات وفارق األمصار واإلخوان، وقال سهل
مة من اللّه تعاىل، ومن أراد كف أذاه عن اخللق مشى على املاء، وقال أبو يزيد وغريه بغية العقالء السال

السالمة من اللّه فليسلم الناس منه، فمن أراد أن يسلم الناس منه فليبعد منهم، فقد أنشدت لبعضهم يف 
  : معناه

  والبعد منهم سالمه  بحر عميق الناس

 تدركنك ندامه ال  نصحتك فانظر وقد

لوال : للّه واتقوا الناس، وعن ابن عباس مثلهااتقوا ا: وقد روينا عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنه
لدخلت بالداً ال أنيس ا وهل يفسد الناس إالّ الناس؟ وقال : خمافة الوسواس مل أجالس الناس، وقال مرة

كلما كثرت املعارف كثرت الغرماء وكلما أطالت الصحبة توكدت احلقوق، وقال بعض : بعض السلف
من عرف الناس : ن عرف الناس تعىن، وقال بشر بن احلرث يف ضدهمن عرف نفسه استراح، وم: العلماء

مدارام يف العلوم : مداراة الناس صدقة، قال: استراح، وقد قيل يف معىن قوله عليه الصالة والسالم
، قال هي 96: املؤمنون"إدفَع ِبالَّيت هي أَحسن": ومفارقتهم يف العقول ويف أحد الوجوه من قوله تعاىل

من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خري : اراة، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلماملد
  .الدنيا واآلخرة، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الدنيا واآلخرة

  ذكر سنن الجسد
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حني منها حديث جربيل عليه السالم : ويف اجلسد اثنا عشرة سنة، وذلك مأخوذ من ثالثة أحاديث متفرقة
املضمضة، واالستنشاق، : استبطأه النيب صلى اهللا عليه وسلم بالوحي؛ مخس منها يف الرأس وهي

وهي اخلتان، واالستحداد، وانتفاض : والسواك، وقص الشارب، وفرق شعر الرأس؛ ومنها سبع يف اجلسد
 فأما الرباجم فهي املاء وهو االستنجاء ونتف اإلبط، وتقليم األظافر، وغسل الرباجم، وتنظيف الرواجب،

معاطف ظهور األنامل مل تكن العرب تكثر غسل ذلك لتركها غسل أيديها عقيب الطعام، فكان جيتمع 
كنا نأكل الشواء مث تقام : يف تلك املكاسر الوسخ فأمروا بغسلها، قال أبو هريرة وغريه من أهل الصفة

ر، وقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنهالصالة فندخل أصابعنا يف احلصباء، مث نفركها يف التراب ونكب :

ما كنا نعرف األشنان على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وإمنا كانت مناديلنا بواطن أرجلنا، كنا 
: أول ما ظهر من البدع بعد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أربع: إذا أكلنا الغمر مسحنا ا، ويقال

 والشبع؛ فهذه كلها يف شأن اجلوف وهو شر وعاء جموف، وأما الرواجب املناخل، واألشنان، واملوائد،
فهي مجع راجبة وهي واحدة األنامل مل تكن العرب يتفق هلا اجللمان يف كل وقت فيقصون أظفارهم 

فوقت هلم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لقص األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أربعني يوماً، إالّ أنه 
أن : ظيف ما حتت األظافر ألنه جممع النفث؛ وهي الرواجب إىل أن يقصوا أظفارهم، وجاء يف األثرأمر بتن

كيف نرتل عليكم وأنتم ال : النيب صلى اهللا عليه وسلم استبطأ الوحي فلما هبط جربيل عليه السالم قال له
  .تغسلون برامجكم وال تنظفون رواجبكم، وقلحاً ال تستاكون؟ مر أمتك بذلك

ال ملا حتت األظافر من الوسخ األف، وهو الذي يقال أف وتف؛ فاألف وسخ الظفر، والتف وسخ ويق
بل التف كلمة اتباع للمبالغة يف التأذي بالقذر املؤذي؛ ومن ذلك قوهلم يف اإلتباع جائع : األذن، وقيل

 "لْ لَهما أُففَال تقُ": نائع وعطشان نطشان وال أثر له والعنرب، وقيل من هذا قول اللّه تعاىل

ال تؤذمها تأذيك مبا حتت ظفرك من األذى : ، أي ال تعبهما مبا حتت الظفر من الوسخ، وقيل23:اإلسراء
  .أو ال تؤذمها مبقدار ذلك

  ذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع المحدثة 

    

إنّ اللحية : لحي، ويقالأنّ للّه تعاىل مالئكة يقسمون والذي زين بين آدم بال: قد ذكر يف بعض األخبار
من متام خلق الرجل وا متيز الرجال من النساء يف ظاهر اخللق، يف وصف رسول اللّه صلى اهللا عليه 

أنه كان كثّ اللحية، وكذلك كان أبو بكر وكان عثمان طويل اللحية دقيقها، وكان علي رضي : وسلم
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إنّ أهل اجلنة مرد إال هارون أخا موسى : يقالاللّه تعاىل عنه عريض اللحية قد مألت ما بني منكبيه، و
عليهما السالم فإن له حلية إىل صدره ختصيصاً له وتفضيالً، ووصف بعض بين متيم من رهط األحنف بن 

وددنا أنا اشترينا لألحنف اللحية بعشرين ألفاً فلم يذكر حنفه يف رجله وال عوره يف عينه : قيس قال
يزيد يف اخلَلِْق ما ": قالً حليماً، وقد روينا من غريب تأويل قوله تعاىلوذكر كراهية عدم حليته وكان عا

وددت لو أنّ يل حلية بعشرة : ، قال اللحي وفيه وجوه كثرية، وذكر عن شريح القاضي قال1: فاطر"يشاُء
قار، ومنها آالف، وقال بعض األدباء يف اللحية خصال نافعة منها تعظيم الرجل والنظر إليه بعني العلم والو

رفعه يف االس واإلقبال عليه، ومنها تقدميه على اجلماعة وتعقيله وفيها وقاية للعرض؛ يعين إذا أرادوا 
من عظمت حليته جلت معرفته، ففي اللحية : شتمه عرضوا له ا فوقت عرضه، وقال أبو يوسف القاضي

 عشرة خصلة بعضها أعظم من بعض من خفايا اهلوى ودقائق آفات النفوس، ومن البدع احملدثة اثنتا
وكلّها مكروهة، قد كنا أمجلنا ذلك عدداً يف باب آفات النفوس، فأما تفسريه فإن من ذلك خضاا 

بالسواد ألجل اهلوى وتدليس الشيبة، وخضاا باحلمرة والصفرة من غري نية تشبيهاً بالصاحلني والقراء من 
 إلظهار علو السن وستر احلداثة ألجل الرياسة والتعظيم السنة، وتبييضها بالكربيت وغريه استعجاالً

ليشهد عند احلكام أو لينفق بذلك حديثه ويدعي بالسن مشاهدة من مل يره، فعل ذلك بعض احملدثني 
وبعض الشهود، ومن ذلك نتفها أو نتف الشيب منها تغطية للتكهل، ومنها تقصيصها كالتعبية طاقة على 

من ذلك النقصان منها والزيادة فيها وهو أن يزيد يف شعر العارضني من الصدغ طاقة للتزين والتصنع، و
من شعر الرأس حىت جياوز عظم اللحى وذلك هو حد اللحية، أو ينقص من العظمني إىل نصف اخلد 

وذلك مثله وهو نقصان من اللحية، ومن ذلك تسرحيها ألجل الناس تصنعاً أو تركها ألجل الناس شعثة 
ة إظهاراً للزهد أو التهاون بالقيام على النفس ألنه قد عرف بذلك، ومن ذلك النظر إىل سوادها مفتلة مغرب

عجباً ا وخيالء وغرة بالشباب وفخراً؛ ومن ذلك النظر إىل بياضها تكبراً بكرب السن وتطاوالً على 
الذي ال يسعه جهله والسؤال الشبان فيحجبه نظره إليها عن النظر إىل نفسه من تعلّم العلم وتعلّم القرآن 

عما جيهله استصغاراً لغريه من الشباب، أو حياء من شيبه، أو استنكافاً منه، فيظن جبهله أنّ كثرة األيام 
اليت بيضت شعر حليته أعطته فضالً أو جعلت فيه علماً، وال يعلم أنّ العقل غرائز يف القلوب وأنّ العلم 

غريزته احلمق وطبيعته اجلهل كثرت محاقته كلما كرب وعظمت مواهب من عالّم الغيوب، ومن كانت 
هالته إذا أسن، وقد روينا مجيع ذلك يف كثري من الناس وهذا كله حمدث وهو ضاهي سنن اجلسد االثنيت 

: عشرة يف العدد، ومما جاء يف مجل معاين ما ذكرناه من الكراهة أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال

حفوا أي اجعلوها حفايف الشفة أي حوهلا، ألنّ حفاف الشيء :  واعفوا اللحى، فقولهحفوا الشوارب
، وكان بعض العلماء 75: الزمر"وترى املَالَِئكَةَ حافِّني ِمن حوِل الْعرِش": حوله، ومن ذلك قوله عز وجلّ
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: علماء املدينة يقولونيكره حلق الشارب حىت تظهر البشرة ويراه بدعة، وقد كان مالك بن أنس وبعض 

  .حلق الشارب مثله إمنا هو األخذ منه حىت يبدو اإلطار واإلطار حروف الشفة من فوق

    

: أحفوا الشوارب، واإلحفاء هو االستئصال واالستقصاء؛ وهو أبلغ من قوله: ويف احلديث لفظة أخرى

 أي يستقصي عليكم، وقد 37: حممد"بخلُواإنْ يسأَلْكُموها فَيحِفكُم ت": حفوا، ومن هذا قوله عز وجلّ
كان كثري من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حيفي شاربه، ونظر بعض التابعني إىل رجل أحفى 

فقلت هكذا كانوا حيفون شوارم، : ذكرتين أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال: شاربه، فقال
س اإلحفاء حلقاً إِال أنه شبيه به، وقد روينا يف هذا احلديث ثالثة نعم وأشد من هذا كاحللق، ولي: فقال

خذوا من الشوارب فإن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ من شاربه، وروي : ألفاظ أخر وهو
قصوا الشوارب، وجزوا الشوارب؛ فهذه الثالثة مبعىن واحد وهو يقتضي أخذ بعضه وترك البعض ليست 

: نظر إيلّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وقد عفا شاريب فقال تعال: املغرية بن شعبةكاإلحفاء، وقال 

فقصه يل على سواك فهذا نص من فعله يف أخذ الشارب، وقد رويت لفظة غريبة طروا الشوارب طراً؛ 
منه والطر أن يؤخذ من فوق الشارب ومن حتته يستدق،والطر الدقيق املستطيل املستخرج من شيء أكثر 

حىت حيمل على وصف دونه أو أصغر منه؛ ومن هذا مسيت الطرة كأا مستخرجة من شيء كثري جمعولة 
على وصف لطيف، وكان بعض السلف يترك سباليه ومها طرفا الشارب وحيفي وسط شاربه، وروي هذا 

ا اللحى يعين وأعفو: عن عمر وغريه، وكذلك رأيت أبا احلسن بن سامل رمحه اللّه تعاىل يفعل فأما قوله
، أي كثروا، ويف اخلرب أنّ اليهود يعفون 95: األعراف"حتى عفَوا"كثروها، ومن هذا قول اللّه عز وجلّ 

شوارم ويقصون حلاهم، فخالفوهم ورد عمر بن اخلطاب وابن أيب ليلى قاضي املدينة شهادة رجل كان 
هد رجل عند عمر بن عبد العزيز بشهادة وكان ينتف حليته ونتف الفينكني بدعة؛ ومها جنبتا العنفقة، ش

  .ينتف فينكيه فرد شهادته

هو نور املؤمن وى عليه : النهي عن نتف الشيب وقال: وورد عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
اخلضاب بالسواد خضاب : هو خضاب أهل النار، ويف لفظ آخر: السالم عن اخلضاب بالسواد قال

هو خضاب أهل : جنبه السواد وقال:  عليه وسلم أبا بكر أن يغري شيب أبيه، وقالالكفّار، وأمر صلى اهللا
النار، وتزوج رجل على عهد عمر رضي اللّه عنه وكان خيضب بالسواد فنصل خضابه وظهرت شيبته 

غررت القوم بالشباب ودلست عليهم : فرفعه أهل املرأة إىل عمر فرد نكاحه وأوجعه ضرباً، وقال
الصفرة خضاب املسلمني، واحلمرة خضاب املؤمنني، : ل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمشيبتك، وقا

أول من خضب بالسواد فرعون لعنه : وكانوا خيضبون باحلناء للحمرة وباخللوق والكتم للصفرة، ويقال
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هار تسرحيها ألجل الناس وتركها متفتلة إلظ: يف اللحية شركان: اللّه، وقال سري بن املغلس السقطي
الزهد، وقال أيضاً لو دخل علي داخل فمسحت حلييت ألجله ظننت أين مشرك، وعن كعب وأيب اجللد 
وصفا قوماً يكونون يف آخر الزمان يقصون حلاهم كذنب احلمامة ويعرقفون نعاهلم كاملناجل أولئك ال 

عن ابن عباس عن آخالق هلم، وذكر أيضاً عن مجاعة أنّ هذا من أشراط الساعة، وقال سعيد بن جبري 
يكون يف آخر الزمان قوم خيضبون بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة : النيب صلى اهللا عليه وسلم

اجلنة، وروي أبو املهزم عن أيب هريرة أنّ أصحاب الدجال عليهم السيجان شوارم كالصياصي ونعاهلم 
ع صيصة ومنه صيصة الديك الظفر خمرطة؛ يعين شوارم ملس تلوح، وأصل الصياصي القرون وهو مج

نعاهلم : الثاين األملس مؤخر رجله كأنه عظم، وقوله عليهم السيجان يعين الطيالسة وهو مجع ساج، وقوله
خمرطة أي هلا أعناق طوال معرقفة كاخلراطيم وهي أكمام األباريق، وكان ابن عمر يقول للحالق أبلغ 

 ولذلك مسيت حلية ألن حدها للحي فالزيادة على ذلك احلد العظمني فإما منتهى اللحية؛ يعين حدها،
  .والنقصان منه حمدث

  ذكر ما جاء في فعل بعض ذلك واستحبابه 

    

إنّ من العلماء من كان يأخذ من حليته يف املناسك وغريها وإن قبض الرجل على حليته وأخذ ما حتت 
ستحسنه الشعيب وابن سريين وكرهه احلسن القبضة فال بأس، قد فعله ابن عمر ومجاعة من التابعني وا

وقتادة وتركها عافية على خلقتها أحب إيلّ، وقد روينا خرباً من سعادة املرء خفة حليته، إالّ أنّ بعض 
الرواة رواه على معىن آخر فإن مل يكن صحفه فهو غريب، كان يقول فيه خفة حليته أي بتالوة القرآن 

اللّه صلى اهللا عليه وسلم مث الصاحلون بعده يسرحون حلاهم ألجل وال أراه حمفوظاً، وقد كان رسول 
الدين والسنة وتنظيفاً للطهارةونزع التفث من القمل وغريه وإلسقاط شعر ميت إن كان هناك، وقد كان 
من الزهاد من يترك حليته متفتلة ال يسرحها شغالً عن نفسه، والصدق بعينه حسن والصدق يف كل شيء 

إين : يا أبا سليمان لو سرحت حليتك، فقال: رأيت داود الطائي منفتل اللحية، فقلت: عضهمحسن، قال ب
: إذاً لفارغ، إالّ أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان يدهن شعره ويرجله غباً، وأمر بذلك فقال

أما كان : قالمن كانت له شهرة فليكرمه ودخل رجل ثائر الرأس أشعث اللحية ف: وادهنوا غباً، وقال
  .يدخل أحدكم كأنه شيطان: هلذا دهن يسكن به شعره؟ مث قال

كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يسرح حليته يف كل يوم مرتني، ويف خرب : وقد روينا يف خرب غريب
اجتمع قوم بباب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فخرج : أغرب منه قالت عائشة رضي اللّه تعاىل عنها
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هم فرأيته يطلع يف احلب ليسوي من رأسه وحليته، ويف اخلرب املشهور أنه كان ميشط حليته يف كل يوم، علي
وأنّ املشط واملدرى مل يكن يفارقه يف سفر وال حضر؛ فهذه سنة العرب املعروفة فيهم وكان عليه الصالة 

الً للكهول غري عجب والسالم عليها، وكانت من أخالقه، وقد كان الشباب يتشبهون بالكهول تفضي
  .بالشباب وال فخر باحلداثة

أنّ من : خري شبابكم من تشبه بشيوخكم وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم، ويف احلديث: ويف اخلرب
إجالل اللّه تعاىل إجالل ذي الشيبة ملسلم، وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب ويرون فضلهم بالعلم 

 بالكرب وال غلّواً، كان عمر رضي اللّه تعاىل عنه يقدم ابن عباس وهو والدين تواضعاً وإخباتاً ال تكبراً
  .حدث السن على أكابر الصحابة ويسأله دوم

ما آتى اللّه تعاىل عبداً العلم قط إالّ شاباً واخلري كله يف الشباب، مث تال قوله : وروي عن ابن عباس وغريه
 "إنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِهم":  وتال قوله سبحانه60: األنبياء"يقَالُ لَه ِإبراهيمقَالُوا سِمعنا فَىت يذْكُرهم ": تعاىل

، وقد كان أنس بن مالك إذا ذكر رسول اللّه 12: مرمي"وَآتيناه احلُكْم صِبياً": ، وقوله تعاىل13:الكهف
عشرون شعرة بيضاء فقيل وِلم يا أبا قبض، وليس يف شعر رأسه وشعر حليته : صلى اهللا عليه وسلم قال

كلكم يكرهه، ويقال إنّ حيىي : أو شني هو؟ قال: مل يشنه اللّه تعاىل بالشيب، قيل: محزة وقد أسن؟ قال
بن أكثم ويل القضاء وسنه إحدى عشرون سنة فقال له رجل ذات يوم وهو يف جملسه يريد أن حيشمه 

قال مثل سن عتاب بن أسيد حيث واله رسول اللّه صلى اهللا بذلك كم سن القاضي أيده اللّه تعاىل؟ ف
قرأت يف بعض كتب اللّه عز : عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها فأفحمه، وروينا عن مالك بن معول قال

ال تغرنكم اللحى فإن التيس له حلية، وقال بعض األدباء كلما طالت اللحية تشمر العقل وقال أبو : وجل
ا رأيته طويل القامة صغري اهلامة عريض اللحية فاقض عليه باحلمق، ولو كان أمية بن عمرو بن العالء إذ

يتبني محق الرجل من طول قامته وعظم حليته، ويف كنيته ونقش : عبد مشس، وقال معاوية رمحه اللّه تعاىل
أخذ عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف ال ي: خامته، وكان إبراهيم النخعي ومثله من السلف يقول

  : من حليته فيجعلها بني حليتني فإن التوسط يف كل شيء حسن وأنشدت لبعض الظرفاء

 منابتها طويله كبرت  ال تعجبن بلحية

 كأنها ذنب الحسيله ح  بها عصف الريا يهوى

 ولحيته قليله يوماً  قد يدرك الشرف الفتى

  : وأنشد لبعض العرب

 تنبت اللحى إن  لعمرك ما الفتيان
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 فتى ندي كل   الفتيانولكنما

    

ومل يكن األشياخ يستنكفون أن يتعلموا من الشباب ما جهلوا وال يزرون عليهم لصغر سنهم إذ الفضل 
بيد اللّه يؤتيه من يشاء ال مانع ملا أعطى اللّه من صيب أو غريه وال معطي ملا منع اللّه من كبري أو غريه، 

خ ابن مثانني سنة يتبع الغالم يتعلم منه فيقال له تتعلم من إين أدركت الشي: وقال أبو أيوب السجستاين
نعم، أنا عبده ما دمت أتعلم منه، وقال علي بن احلسن من سبق إليه العلم فهو إمامك فيه : هذا؟ فيقول

: أحيسن للشيخ الكبري أن يتعلم من الصغري؟ فقال: وإن كان أصغر سناً منك، وقيل أليب عمرو بن العالء

حلياة حتسن به فإن التعلّم حيسن، فإنه حيتاج إىل العلم ما دام حياً، وقال حيىي بن معني ألمحد بن إن كانت ا
يا أبا عبد اللّه تترك حديث سفيان بعلو : حنبل وقد رآه ميشي خلف بغلة الشافعي رضي اللّه تعاىل عنه

لكنت متشي من اجلانب لو عرفت منه ما أعرف : ومتشي خلف بغلة هذا الفىت وتسمع منه؟ فقال أمحد
اآلخر، إن علم سفيان إن فاتين بعلو أدركته برتول وإن عقل هذا الشاب إن فاتين مل أدركه بعلو وال 

نزول، ومسعت أبا بكر بن اجلالء يقول، إين ألرى الصيب يعمل الشيء فأستحسنه فأقتدي به فيكون إمامي 
 معىن اخلرب الذي روي ال يزال الناس خبري ما أتاهم فيه وما رأيت أشد تواضعاً منه على علمه وزهده، فأما

أصاغرهم : العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم هلكوا، فإن ابن املبارك سئل عن معىن ذلك فقال
كم من صغري السن محلنا عنه كبري علم، : أهل البدع ألنه ال صغري من أهل السنة ممن عنده علم، مث قال

: ن أكابرهم يعين أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم؛ فهذا مواطئ للخرب اآلخرإنّ قوله ع: وقد قيل

ال تزال أميت خبري ما دام فيهم من رآين وليأتني عليهم زمان يطلب يف أقطار األرض فال يوجد أحد رآين، 
لى اهللا كيف وقد جاء بذلك لفظة ذكرا ال يزال الناس خبري ما أتاهم العلم عن أصحاب رسول اللّه ص

عليه وسلم وعن أكابرهم، فإذا أتاهم عن أصاغرهم استعصى الكبري على الصغري فهلكوا أي فذلك خشية 
أن ال يتعلم منه ملا ذكرناه من احلياء والتكبر واالستنكاف ووجه آخر هذا جمازه عندي على اخلرب والكون 

ن بتعلم صغارها من كبارها، فإذا كان ال على الذم ألنه قد جاء يف األثر وصف هذه األمة يف أول الزما
آخر الزمان تعلم كبارهم من صغارهم، فإذا كان كذلك فهذا تفضيل األصاغر وتشريف هذه األمة على 

سالف األمم ألم مل يكونوا حيملون العلم إالّ عن القسيسني والرهبان واألشياخ العباد والزهاد، وأخرب أنّ 
ف األمم يف أول أزمنتهم بأن يتعلم الكبري من الصغري كما فضلهم هذه األمة يف آخر الزمان تفضل سال

: أميت كاملطر ال يدري أوله خري أم آخره، وملثله من الشاهد: اللّه تعاىل به فذلك أشد وطأ للخرب اآلخر

  .كيف لك أمة أنا يف أوهلا واملسيح ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم يف آخرها
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قروا عبداً آتاه اللّه تعاىل علماً فإن اللّه تعاىل مل حيقره إن جعل العلم عنده وكان ال حت: وقد روينا يف اخلرب
إذا كتبت عن الرجل سبعة : من كتبت عنه حديثاً أو تعلمت منه علماً فأنا عبده، وقال مرة: شعبة يقول

 سبيل اللّه أحاديث فقد استرقين، فأما اخلضاب بالسواد فقد يروى أن بعض العلماء ممن كان يقاتل يف
تعاىل كان خيضب بالسواد ولكن مل يكن هذا خيضب به ألجل اهلوى وتدليس الشيب إمنا كان يعد هذا 

 "وأَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍة": من أعداد القوة من العدة ألعداء اللّه تعاىل مبعىن قول اللّه عز وجلّ

وقد رمل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم واضطبع هو وأصحابه  وإظهار الشباب من القوة 60:األنفال
لرياهم الكفار فيعلموا أنّ فيهم جلداً وقوة، ومن صنع شيئاً بنية خالصة صاحلة يريد بذلك وجه اللّه تعاىل 

وكان عاملاً مبذهب له ذهب إليه فهو فاضل يف علمه وفعله وإن كان ذلك من دون أعماله مل يتبع أن 
من شر الناس مرتلة عند اللّه يقتدي بسيئة : ه ألنا روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلميسنت به في

  .املؤمن ويترك حسنته، فأخرب أنّ للمؤمن سيئة وأنّ من شر الناس من تأسى ا معذرة لنفسه يف هواها

  باب ما ذكر من نوافل الركوع وما يكره من النقصان منه 

    

، روينا عن علي رضي اللّه تعاىل 49: الطور"وِمن اللَّيِل فَسبحه وِإدبار النجوِم": تعاىلقال اللّه سبحانه و
، 40: ق"وِمن اللَّيِل فَسبحه وأَدبار السجوِد": ركعتا الفجر، وكذلك فسر قوله تعاىل: عنه أنه فسره قال

أللف، فأما من نصبها فإن معناه إدبار الصلوات أي ركعتا املغرب، وهذا على قراءة من كسر ا: قال
أعقاا وأواخرها، والتسبيح اسم الصالة النافلة لكون التسبيح فيها، وتسمى النافلة سبحة، فمن سنن 

الركوع واستحبابه إدبار الصلوات وقبلها الذي ال أستحب ترك شيء منه، وبعضه أوكد من بعض سبع 
حديث علي رضي اللّه تعاىل عنه أنه سئل عن صالة رسول اللّه : يثعشرة ركعة جمموع من مخسة أحاد

حفظت من رسول اللّه صلى : ست عشرة ركعة، وحديث ابن عمر: صلى اهللا عليه وسلم بالنهار فقال
اهللا عليه وسلم عشر ركعات، وحديث أيب أيوب األنصاري يف الصالة قبل الظهر، وحديث أنس بن 

من صلّى : العشاء اآلخرة، ويف الوتر وخرب أم حبيبة الوارد بالفضل من العددمالك وعائشة يف الصالة بعد 
يف يوم اثنيت عشرة ركعة غري املكتوبة بىن اللّه تعاىل له بيتاً يف اجلنة، وخرب غريب رواه أهل البيت مواطئ 

ثلها؛ أول لبعض ما ذكرناه أنّ اللّه تعاىل فرض عليكم يف اليوم والليلة سبع عشرة ركعة وسننت لكم م
ذلك ركعتا الفجر ومها سنة مؤكدة، وأربع قبل الظهر وهن مستحبات مؤثرة يف االستحباب، وركعتان 
بعدها ومها سنة، وأربع قبل العصر رجاء أن يدخل يف دعوة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وركعتان 

لي رضي اللّه عنه فإنه ذكر بعد املغرب ومها سنة مؤكدة، وثالث ركعات الوتر مؤكدة، فأما حديث ع
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أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلّي : من صالة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم شيئاً مل يذكره غريه
الضحى ست ركعات يف وقتني، إذا أشرقت الشمس وارتفعت قام فصلّى ركعتني وهذا هو اإلشراق وهو 

ربع السماء من املشرق، ومثلها حني تكون يف الورد الثاين من النهار، وإذا انبسطت الشمس وكانت يف 
ثالثة أرباع السماء، من صالة العصر صلّى أربعاً وهذا هو الضحى األعلى والورد الثالث من النهار، 

واملواظبة على هذه الصالة مبراعاة هذين الوقتني من عزائم األعمال وفواضلها، وذكرت أم هانئ أخت 
ى مثاين ركعات أطاهلن وحسنهن ومل ينقل هذا العدد غريها، وأما علي رضي اللّه عنه أنه صلّى الضح

عائشة رضي اللّه تعاىل عنها فإا ذكرت أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يصلّي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء 
  .للّه فلم حتد

ى وقد روينا يف حديث منفرد أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يصلّي الضحى ست ركعات، وقد رو
أنه مل يكن يدع أن يصلي أربعاً : أبو أيوب األنصاري عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم شيئاً تفرد به

إنّ أبواب : فسألته عن هذه الصالة فقال: الزوال وقبل صالة الظهر يقرأ فيهن مبقدار سورة البقرة، قال
ا عمل صاحل، وقد جاء يف حديث السماء تفتح هذه الساعة ويستجاب الدعاء فأنا أحب أن يرفع يل فيه

من صلّى يف يوم اثنيت عشرة ركعة غري املكتوبة بىن اللّه : أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم مفسراً
له بيتاً يف اجلنة، ركعتني قبل الفجر، وأربعاً قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني قبل العصر، وركعتني 

حفظت من رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف كل يوم عشر : حديثهبعد املغرب، ورواه ابن عمر يف 
تلك الساعة مل تكن تدخل فيها على رسول : وركعتني قبل الفجر، فإنه قال: ركعات فذكرها إالّ قوله

اللّه صلى اهللا عليه وسلم ولكن حدثتين أخيت حفصة أنه كان يصلّي ركعتني يف بيتها مث خيرج، وقال يف 
كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم : قبل الظهر وركعتني بعد العشاء، وقالت عائشةركعتني : حديث

  .يصلّى بعد العشاء األخرية أربع ركعات مث ينام

: كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يوتر بعد العشاء بثالث ركعات، يقرأ األوىل: وقال أنس بن مالك

قل هو اللّه أحد، وقد جاء يف خرب : يا أيها الكافرون، ويف الثالثةقل : بسبح اسم ربك األعلى ويف الثانية
أنه كان يصلّي بعد الوتر ركعتني جالساً ويف بعضها متربعاً، ويف بعض اخلرب إذا أراد أن يدخل يف فراشه 

  .إذا زلزلت األرض، وسورة أهلاكم التكاثر: زحف إليه وصلّى فوقه ركعتني قبل أن يرقد، يقرأ فيهما

    

وقل يا أيها الكافرون، فإن أضعف العبد هذه السبع عشرة ركعة فجعلها أربعاً وثالثني : يف رواية أخرىو
يداوم عليها وجيعلها ورده من الصالة فهو أفضل؛ وهذا مذهب أهل البيت واحتجوا فيه خبرب رووه عن 

يلة سبع عشرة ركعة وسننت هلم فرض اللّه تعاىل على أميت يف اليوم والل: النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
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الصالة : مثلهما وإن كان احلفاظ من أهل النقل يضعغون هذا احلديث إالّ أنه قال عليه الصالة والسالم
بني كل أذان وإقامة صالة ملن شاء، فإن فعل ذلك : خري موضوع، فمن شاء أكثر ومن شاء أقلّ، وقال

اً من السنن واالستحباب قبل الصلوات اخلمس وبعدها وراعاها على ما يرتبه فهو مقارب ملا ذكرناه آنف
ركعتان قبل الفجر، وأربع من الضحى، وأربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وست بعد 
املغرب، وأربع قبل العشاء وست بعدها، مث يوتر بواحدة؛ فهذا حينئذ حنو ما رمسناه وهو مشبه ملا نقلناه 

 اخلرب املأثور وإىل فعل أهل البيت، وأكثر ما روي من صالته بني العشاءين مما نقل من اآلثار، وليستند إىل
عدده ست ركعات، وأكثر ما روي من صالة الضحى مثان ركعات، ومن صالته بالليل ثالث عشرة 

لّي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يص: ركعة، إالّ حديثاً مقطوعاً موقوفاً على طاووس رواه ابن املبارك
من الليل سبع عشرة ركعة، فهو حديث شاذ ذو سائر األخبار املسندة عن ابن عباس، وعائشة، وميمونة، 

وأم حبيبة؛ إمنا هي إحدى عشرة ركعة وثالث عشرة ركعة، واستحب أن يصلّي العبد قبل كل صالة 
 قسم اللّه تعاىل له، وأن أربعاً وبعدها أربعاً إال ما ال صالة قبلها وال صالة بعدها، مث يزيد بعد ذلك ما

يصلّي الضحى مثاين ركعات ويواظب عليهن إذا أنشط أطاهلن وإذا فتر قصرهن، فإنّ املداومة على العمل 
عمل ثان، وهو من أفضل األعمال وأحبه إىل اللّه تعاىل، وإالّ اقتصر على أربع يدميهن، وال أكره أن 

كان اللباب من أصحاب رسول : قال أنس بن مالكيصلّي قبل املغرب ركعتني بعد غروب الشمس، فقد 
اللّه صلى اهللا عليه وسلم يصلّون ركعتني قبل املغرب، وكان أيب بن كعب، وعبادة بن الصامت، وأبو 

ذر، وزيد بن ثابت، وغريهم من أكابر أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يصلّوا، وقال عبادة أو 
ة املغرب ابتدر أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم السواري يصلّون كان املؤذن إذا أذن لصال: غريه

كنا نصلّي ركعتني قبل املغرب وذاك داخل يف عموم قوله صلى اهللا عليه : ركعتني، وقال أيضاً بعضهم
بني كل أذانني صالة ملن شاء، وقد كان أمحد بن حنبل رمحه اللّه تعاىل يصلّيهما فعليهما الناس : وسلم

إن صالّمها الرجل يف بيته أو حيث يراه الناس : مل أر الناس يصلّوما فتركتهما، وقال: يه، وقال مرةعل
  .فحسن وذلك استحب

السابع والثالثون الفصل   

  شرح الكبائر التي تحبط األعمال

  : وتوبق العمال وتفصيل ذلك ومنازل أهلها فيها ومسألة محاسبة الكفار
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، فاشترط لتكفري 31: النساء" تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئاِتكُمإنْ": قال اللّه تعاىل
الصلوات اخلمس واجلمعة إىل : الصغائر من السيئات اجتناب الكبائر املوبقات، وقال صلى اهللا عليه وسلم

رات ملا بينهن إالّ الكبائر، فاستثىن من كفّا: اجلمعة تكفر ما بينهن ملن اجتنب الكبائر، ويف لفظ آخر
كفّارات الذنوب الكبائر، فاختلف العلماء من الصحابة والتابعني يف الكبائر من أربع إىل سبع إىل تسع إىل 

الكبائر سبع، : هن أربع، وكان ابن عمر يقول: إحدى عشرة فما فوق ذلك، فكان ابن مسعود يقول
هي إىل : وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر إنّ الكبائر سبع يقولوقال عبد اللّه بن عمر وهن تسع، 

كل : كل ما ى اللّه تعاىل عنه فهو من الكبائر، وقال هو وغريه: سبعني أقرب منها إىل سبع، وقال مرة
كلما أوجب احلد يف الدنيا فهو : ما توعد اللّه تعاىل عليه بالنار فهو من الكبائر، وقال بعض السلف

ة، والصغائر عندهم من اللمم وهو ما ال حد فيه وما مل يتهدد بالنار عليه، فقد روي هذا عن أيب كبري
الكبائر إحدى عشرة وهذا أكثر ما قيل يف مجلة عددها جممالً، : هريرة وغريه، وكان عبد الرزاق يقول

لصالة الوسطى ليكون إا مبهمة ال يعرف حقيقة عددها كإام ليلة القدر وساعة يوم اجلمعة وا: وقيل
الناس على خوف ورجاء فال يقطعون بشيء وال يسكنون إىل شيء، وقد قال ابن مسعود فيها قوالً حسناً 

اقرأ من أول سورة النساء إىل رأس ثالثني آية منها عند : من طريق االستنباط، وقد سئل عن الكبائر فقال
، فكل ما ى اللّه تعاىل عنه من 31: النساء"نه نكَفِّر عنكُم سيئاِتكُمِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ ِع": قوله

أول السورة إىل ها هنا فهو من الكبائر، فأشبه هذا استدالل قول ابن عباس يف استنباط ليلة القدر أا ليلة 
ن كلمة، واللّه سبع وعشرين، أنه عد كلمات سورة القدر حىت انتهى إىل قوله هي فكان سبعاً وعشري

أربعة من : أعلم حبقيقة هذين القولني والذي عندي يف مجلة ذلك جمتمعاً من املتفرق سبع عشرة تفصيلها
الشرك باللّه تعاىل واإلصرار على معصية اللّه تعاىل والقنوط من رمحة اللّه تعاىل : أعمال القلوب وهن

هادة الزور وقذف احملصن وهو احلر البالغ املسلم واألمن من مكر اللّه تعاىل، وأربعة يف اللسان وهن ش
هي اليت يقطع ا مال مسلم ظلماً ولو : واليمني الغموس، وهي اليت تبطل ا حقّاً وحتق ا باطالً، وقيل

ألا تغمس صاحبها يف النار، : سواكاً من أراك، ومسيت غموساً ألا تغمسه يف غضب اللّه تعاىل، وقيل
 كان من كالم أو فعل يقلب األعيان أو يغري اإلنسان وينقل املعاين عن موضوعات والسحر وهو ما

: خلقها، والسحرة هم النفاثات يف العقد الذين أمر اللّه تعاىل باإلستعاذة منهم، وثالثة يف البطن وهي

ومها : لفرجشرب اخلمر، والسكر من األشربة، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الربا وهو يعلم، واثنتان يف ا
القتل والسرقة، وواحدة يف الرجلني : الزنا، وأن يعمل قوم عمل لوط يف االدبار واثنتان يف اليدين ومها

وهي الفرار من الزحف الواحد من اثنني، غري متحرف إىل األمام، وال متحيزاً إىل فئة، وال معتقد الكرة، 
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 مجلة أن يقسما عليه يف حق فال يرب عقوق الوالدين وتفسري العقوق: وواحدة يف مجيع اجلسد هي
قسمهما، وأن يسأاله يف حاجة فال يعطيهما، وأن يأمناه فيخوما، وأن جيوعا فيشبع وال تطعمهما، وأن 

أصل الرب بالوالدين يف التوراة أن تقي ماهلما مبالك وتؤخر : يستباه فيضرما، وذكر وهب بن منبه اليماين
صل العقوق أن تقي مالك مباهلما وتوفر مالك وتأكل ماهلما، ويف حديث ماهلما وتطعمها من مالك، وأ

إشراك باللّه، وترك السنة، : الصالة إىل الصالة كفارة ورمضان إىل رمضان كفارة إالّ من ثالثة: أيب هريرة
  .ونكث الصفقة، أن تبايع الرجل مث خترج عليه بالسيف تقاتله

    

من : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم:  عن أبيه عن أيب هريرة قالوقد روينا عن العالء بن عبد الرمحن
الكبائر استطالة الرجل يف عرض أخيه املسلم بغري حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة، وأما عبادة بن 

إنكم لتعملون أعماالً هي أدق يف : الصامت وأبو سعد اخلدري وغريمها من الصحابة فكانوا يقولون
 الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من الكبائر، وهي يف بعض أعينكم من

أربعة أشياء مبهمة ال يعلم : األلفاظ من املوبقات، وقالت طائفة كل عمد فهو كبرية، وقال بعض السلف
ذلك ليكون الصالة الوسطى، وليلة القدر، وساعة يوم اجلمعة املرجو فيها اإلجابة، والكبائر : حقائقها

الناس على خوف من الوعيد يف اإلتقاء، وعلى رجاء من الوعود يف االبتغاء، لئال يقطعوا بشيء وال 
يسكنوا إىل شيء وللّه عاقبة األمور، فالذي ذكرناه من اخلصائل هو من أوسط األقوال وأعدهلا وهو ما 

جتنبها كفرت عنه السيئات وثبتت له اتفقوا عليه، وكثرت األخبار فيه، فهذه الكبائر املوبقات اليت من ا
النوافل من الفرائض اخلمس اليت هي أبنية اإلسالم، وذلك أنّ دعائم اإلسالم وهذه الكبائر قرينان يعتلجان 

ويتقاومان يف العظم واملعىن بالتضاد، فالكبائر كربت فكفّر اجتناا ما دوا من الصغائر، والفرائض 
إذا متمت كفّرت ما بعدها من السيئات وثبت للعبد نوافله وتبدل سيئاته اخلمس اليت هي أبنية اإلسالم 

  .حسنات فيكون له فضل عظيم يرجى له اجلنة ومنازل العاملني وهو السابق باخلريات

    

:  وقال من بعد الكبائر31:  النساء"إنْ تجِتنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم": قال اللّه تعاىل

، وقال رسول اللّه صلى 7: الفرقان"إالّ من تاب وآمن عمالً صاِلحا فَأولئك يبدلُ اللّه سيئَاِتهم حَسناٍت"
الصلوات اخلمس كفّارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالفرائض األربع اليت هي أبنية : اهللا عليه وسلم
ة بالصلوات اخلمس، ال تصح إالّ ا كالشيء الواحد مبرتلة األربع، فالصلوات مرتبطة اإلسالم منوط

بالشهادتني، إن ترك خصلة منها كان كترك اخلمس ألا أس اإلسالم وأبنية اإلميان، واجتناب الكبائر 
ئض اخلمس، منوط بالشهادتني ال يقع مجيع ذلك إالّ ما، فإذا انتهكت الكبائر أحبطت األعمال الفرا
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أحبطت ما بينها من السيئات إالّ الكبائر، فإاكربت فال تكفرها فال يبقى للعبد يوم القيامة مع ارتكاب 
الكبائر من األعمال إالّ الفرائض اخلمس، وقد أكل سائر نوافله ارتكاب الكبائر فيخاف عليه النار ومنازل 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَِطيعوا اللّه ": اىل املؤمنني عنه قالاملسرفني وهذا هو ظامل لنفسه وهو الذي حذر اللّه تع
الَكُممِطلوا أعبال تول وسوا الرأَطيع ِبِه ":، ومنه قوله تعاىل33: حممد"و اطَتأَحئةً ويس بكَس نلى مب

هوعلى هذا اختيارنا هذا احلرف هي الكبائر أحاطت جبميع حسناته فمحقتها، :  قيل81:  البقرة"خطَيئَت
من مقرانا وعلى الوجه اآلخر وأحاطت به خطيئة هي الشرك الذي ختم له به فلم ينفعه عمل كان قبله، 

فإن قصر يف الفرائض اخلمس اليت هي مباين اإلسالم إالّ أنه جمتنب الكبائر كفرت عنه سيئاته كلها، 
د أن حيصل له صحة التوحيد ويسلم من كبائر البدع اليت ومتمت فرائضه بسائر نوافله ألا ثابتة له بع

تنقل عن امللة؛ وهذا ممن استوت حسناته وسيئاته فيطول وقوفه للحساب ويشاهد الزالزل واألهوال 
ليكون ذلك رجحان حسناته وجيعل من أصحاب األعراف على أعراف السور هي شرفه اليت بني اجلنة 

نار وأهل اجلنة إىل أن يتفضل اللّه تعاىل عليه بفضل رمحته، فإن مسح له والنار هو احلجاب الذي بني أهل ال
مواله فعفا عنه سقط عنه هذا كله وأدخل اجلنة يف أصحاب اليمني؛ وهذا هو املقصد املتوسط بني الظامل 

بائر لنفسه والسابق إىل ربه، فإن مل يكن له نوافل مع نقصان فرائضه مل يبق له من أعماله إالّ اجتناب الك
فيوزن ما بقي من عمله وهو اجتنابه الكبائر بفرائضه النواقص، فإن رحج اجتناب الكبائر مثقال ذرة أو 

فضلت له حسنة واحدة، ضاعفها اللّه تعاىل باملزيد وجتاوز عن سيئاته يف أصحاب اجلنة ومل تكن له 
إنَّ اللّه ال يظِْلم ِمثْقَالَ ذَرٍة وإنْ ": مقامات املقربني وال درجات السابقني وهو ممن قال اللّه سبحانه وتعاىل

، يعين اجلنة وإن خف أضاعته الفرائض 40: النساء"تك حسنةً يضاِعفْها ويؤِت من لَدنه أَجرا عِظيما
لسنته كان من املوقنني للحساب الطويل واحتاج إىل شفاعة الشافعني، فإن كان فرائضه اخلمس ناقصة، 

ن مرتكباً للكبائر فهو من اهلالكني، ألنه ممن خفت موازينه من املؤمنني، وهذا من املسرفني هم وكا
أصحاب النار، فيدخل النار لنقص إسالمه ولوفور سيئاته عليه إذ مل متحها حسناته ولتطول نوافله 

حة توحيده، وعلى أنه بانتهاكه الكبائر، وألن هذا نقص من مثقال دينار إالّ أنه ال يكون من املخلدين لص
أول من خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال دينارمن إميان فهو يف أول طبقة خيرج هذا إىل زنة شعرية 
إىل ذرة من إميان؛ وهؤالء آخر الطبقات خروجا إىل أن يبدو لبعضهم من اللّه تعاىل ما ال حيتسبه ويظهر 

 ممن حق عليه الوعيد ملا سبق له من الكلمة احلسىن، له غدا ما ال يعلمه، فيعفي عن البعض وال جيعل
  .ويتجاوز عن سيئام يف أصحاب اجلنة

أنّ : يؤتى بالرجل من هذه األمة فيسد به ركن من أركان جهنم، وقد جاء يف اخلرب: وقد جاء يف اخلرب
 من أهل اجلنة، العبد ليوقف بني يدي اللّه عز وجلّ وله من احلسنات أمثال اجلبال لو سلمت له لكان
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فيقوم أصحاب املظامل فيوجد قد سب عرض هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيقص من حسناته حىت 
ألقوا من سيئام : يا ربنا قد فنيت حسناته، وبقي طالبون كثري، فيقال: ال تبقى له حسنة، فيقول املالئكة

أنّ آخر من يبقى يف جهنم من املوحدين سبعة على سيئاته وصكّوا له صكا إىل النار، وقد جاء يف العلم 
  .آالف سنة

    

واللّه ال خيرج عبد من النار بعد أن : وفيه شدة، وقال: وروينا عن أيب سعيد اخلدري وغريه من الصحابة
دخلها حىت يقيم فيها سبعة آالف سنة، وهذا واللّه أعلم آخر من خيرج من النار ألم خيرجون زمراً 

وم واجلمعة والشهر والسنة إىل ستة آالف سنة فأكثرهم إمياناً أقلهم مقاماً وأقلهم مكثاً متفاوتون من الي
أوهلم خروجاً، أما أول زمرة خترج من يف قلبه مثقال من اإلميان فهذا أقلهم لبثًا وأسرعهم خروجا إىل 

لى اللّه عتياً وهم أكثرهم شعرية إىل ذرة؛ فهؤالء أقلهم إمياناً وأنقصهم توحيداً وأعظمهم جرماً وأشدهم ع
ياحنان يا منان، فقال احلسن ملا روى هذا : مقاماً وقد اشتهر خرب من خيرج من النار بعد ألف عام ينادي

احلديث يا ليتين كنت ذلك الرجل لشدة خوفه خاف أن يدخلها مث عظم خوفه فخاف أن ال خيرج منها 
  .فتمىن أن خيرج منها بعد ألف عام

آخر من خيرج من النار وهو أيضاً آخر من يدخل اجلنة، فلعله واللّه أعلم بعد سبعة : ربوقد جاء يف اخل
آالف سنة فيعطى من اجلنة مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف، رواه أبو سعيد وأبو هريرة رضي اللّه تعاىل 

ترتيب الكون ومعىن احلكمة يف إدخال البشر إىل النار على : عنهم عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
أم خلقوا من ماء مث خالطه ما امتزج به من األهواء فال يستخرج ذلك إالّ بالنار، فإا خترج املاء مما 

مازجه حىت خيلص، وأم أيضاً خلقوا من تراب األرض مبرتلة اخلشب املعوج يقوم بالنار حىت يستقيم، مث 
 وموضع احلكمة يف ختليد الكافرين والشياطني يف يقطع عنه النار ويستقيم ذلك فعندها يصلح لغري النار

النار أنّ أرواحهم خلقت من جوهر النار فرجعت إىل معدا، وهي أيضاً سوداء مظلمة نارية، وهم أيضاً 
خلقوا هلا ال يصلحون لغريها مبرتلة احلطب والشوك واحلراق الذي ال يصلح إالّ للنار، فتبارك اللّه تعاىل 

شياء وحكمه غامض فيها، ينظر بعني التعديل فيقسم ا املقادير مبعاين التنقيص حكمته معتدلة يف األ
والتفضيل، وجممل ما ذكرناه أنّ كل وصف يكون للعبد من اخلري كفر عنه سيئاته، فإن نوافله ساقطة 
 يف وكل وصف يكون له من الشر ال حيبط نوافله، فإن نوافله موفرة ثابتة ومن كان عامالً للحسنات وهو

ذلك يرتكب بعض الكبائر فإن أعمال بره وفضائله موقوفة إىل التوبة، فإن تاب واستقام كفرت توبته ما 
سلف من كبائره وبدلت استقامته على الطاعة سيئاته حسنات، وأكثر ما يوبق الناس من الكبائر املظامل، 

نة حبسنات غريهم إذا طرحت وأكثر ما يدخلهم النار ذنوب غريهم إذا طرحت عليهم وكثري يدخلون اجل
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عليهم ألا صحيحة ثابتة، وقد تبطل حسنام لدخول اآلفات عليها، بلغين عن أيب عبد اللّه بن اجلالء أنّ 
ال أفعل، ليس يف صحيفيت حسنة أفضل من حسناته، : بعض إخوانه اغتابه مث أرسل إليه ليستحلّه فقال

يغفر وذنب ال يترك؛ فالذنب الذي يغفر ظلمك نفسك، ذنب : أريد أن أزين صحيفيت ا، ويف احلديث
والذنب الذي ال يترك مظامل العباد؛ والتوبة طريق الكل، والرمحة تسعهم، وباب التوبة مفتوح للكافة إىل 
طلوع الشمس من مغرا، وكل عبد توبته متقبلة ما مل تبلغ الروح احللقوم ومل يعاين املالئكة فإذا بلغت 

من راق أي من يرقى : عاينت األمالك غلق عليه باب التوبة ومات على اإلصرار، وقيلالروح التراقي و
بروحه مالئكة الرمحة أم مالئكة العذاب؟ وظن أنه الفراق أيقن أنه قد فارق الدنيا مبعاينة اآلخرة وفارق 

حيلَ بينهم وبين ما و": الناس واألهل مبعاينة املالئكة، فإن مات عن غري توبة كان ممن قال اللّه عز وجلّ
  .التوبة كما فعل بأشياعهم من قبل:  قيل54:  سبأ"يشتهونَ

    

 "وَلَيسِت التوبةُ ِللَّدين يعملُونَ السيِّئات حتى إذا حضرأحدهم املَوت قَالَ إنى تبت اآلن":وملا قال تعاىل

ملك املوت إذا خرجت الروح من مجيع اجلسم فلم يبق إالّ  وحضور املوت يكون عند معاينة 18:النساء
يوم يرونَ املَالِئكَةَ ال بشرى يومِئٍذ ": ما بني القلب والعينني فهو الوقت الذي قال اللّه عز وجلة

ِرمنيجا":  وهو الذي خوف منه يف قوله تعاىل22:  الفرقان"ِللم مهونَ إالّ أنْ تأتيظُرنلْ يملَالِئكَةُه" 

 يعين عند املوت؛ وهذا ألهل املعاينة أو يأيت ربك، يعين يوم القيامة؛ وهذا ألهل الربزخ يوم 158:األنعام
يأيت بعض آيات ربك وهو اليأس الذي يقع عنده من الدنيا؛ اليأس من طلوع الشمس من مغرا وهو 

بعض آياِت ربك ال ينفَع نفْسا إميانها لَم تكُن يوم يأْت ": آخر التوبة ويؤمن معه كل كافر، فقال سبحانه
 قيل التوبة، 158:  األنعام"أَو كَسبت ِفي إمياِنها خيرا":  أي من قبل املعاينة158: األنعام"آمنت من قَبلُ

آمنا باللّه وحده : ف الغطاء قالوا يعين كش84: غافر"فَلَما رأَوا بأْسنا": وهوالوقت الذي قال اللّّه تعاىل
وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إميام ملا رأوا بأسنا سنة اللّه اليت قد خلت يف عباده يعين 

طريقته وشأنه الذي مضى يف اخللق ال تبديل له ولن جتد لسنة اللّه تبديالً، وحكم العباد كلهم يف املعاد 
وجلّ إن عذ م فبما اكتسبوا، ويعفو عن كثري، وإن شاء أن يغفر هلم وهو الغفور الرحيم، إىل اللّه عز

وقد يتفاوت الناس يف مجيع ما ذكرناه من أداء الفرائض ومن ارتكاب املعاصي والعرف، والتخلق بأخالق 
ري النفس من عادات أبناء الدنيا وعرف معاشرم فيما بينهم؛ فإنّ ذلك حال الغافلني ومقام اجلاهلني غ
حممود العاقبة، والمغبوط اخلامتة، وال يترك العمل الصاحل أيضاً خشية دخول اآلفة، واليدعه إن كان 

داخالً فيه ملا يعتريه فيه؛ ذلك بغية عدوه منه لكن يكون على نيته األوىل من جهة القصد، فإن دخلت 
ه وصاحل معاملته، وال يدع عمالً عليه علّة وضع عليها دواءها فعمل يف نفيها وإزالتها وثبت على حسن نيت
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ألجل اخللق حياء منهم وكراهة واعتقادهم فضله، ألن العمل ألجل الناس شرك، وتركه ألجلهم رياء، 
وترك العمل ألجل دخول اآلفة فيه جهل، وتركه عند دخول العلّة عليه ضعف ووهن، ومن دخل يف 

ن بني ذلك بعد أن ينفيه وال يساكنه، وقد يضره ما العمل للّّه تعاىل وخرج منه للّه تعاىل مل يضره ما كا
مثل إن كان سراً فأظهره بعد زمان فصار عالنية فنقل من ديوان السر إىل ديوان : يكون بعد ذلك

العالنية، ومثل أن يتظاهر به ويفتخر ويدل به ويتكرب فيحبط ذلك عمله ألنه قد أفسده، واللّه ال يصلح 
 العمل للّه تعاىل ودخل عليه يف وسط العمل علة فخرج من العمل ا بطل عمل املفسدين، ومن دخل يف

عمله، ومن دخل يف العلم بآفة وخرج منه بصحة سلم له عمله وجرب بآخره أوله، وأفضل األعمال ما 
دخل يف أوله للّه تعاىل وخرج منه باللّه تعاىل، وملا تطرقه فيما بينهما آفة فيكون اللّه تعاىل هواألول 

فاآلخر معه وعنده، مث يظهره بعد ذلك وال يتظاهر به، وأفضل النيات أن ال تريد بعملك إالّ وجه اللّه 
تعاىل وحده تعظيما حلق الربوبية وإلزاما للنفس وصف العبودية، فإن مل يكن هذا املقام عن مشاهدة وجه 

ام الرجاء، وال ينبغي للعبد أن ذي اجلالل واإلكرام فمشاهدة ما رغب فيه وشوق إليه من اآلخرة عن مق
يدخل يف شيء حىت يعلم علمه فيكون داخالً يف علم يعلم مثله، ألن للّه سبحانه وتعاىل يف كل شيء 

حكما، فما علم من ذلك محد اللّه تعاىل عليه وعمله، وما جهل سأل عنه من هو أعلم به، وما أشكل 
 يتركه، وليكن ما حترك فيه أو سكن عنه أو توقف عليه أمسك عنه حىت يستبني له وجهه فيقدم عليه أو

عن اإلقدام عليه ابتغاء مرضاة اللّه تعاىل تقريباً إليه ألجل اللّه تعاىل، فهذا أعلى النيات وهو غاية 
  .اإلخالص

    

ومن أراد بأعماله ما عند اللّه تعاىل من ثواب اآلخرة من حظوظ نفسه ومعاين شهواته ولذته من النعيم 
ان، واختاذ احلور احلسان، مما وصف اللّه تعاىل وندب، مل يقدح ذلك يف إخالصه ومل يغري صحة يف اجلن

نيته من قبل أنّ اللّه تعاىل مدحه ورغب فيه ووصفه، وكان ذلك مزيد مثله، إالً أنّ هذا نقص يف مقام 
 الذي احملبني وعيب عندهم كعيب من عمل لعاجل حظه من دنياه، وهو شرك يف إخالص املوحدين

اختصوا بالعبودية، فعتقوا من أسر اهلوى باحلرية، فلم يسترقهم سوى الوحدانية ملا شهدوا من خالص 
الربوبية، وإخالص العبودية للربوبية أشد من إخالص املعاملة ضرورة، إالّ أنّ من رزق املقام منها دخل 

ة، فكانوا خملصني؛ وهذا مقام حبقيقة إلخالص املعاملة ضرورة، فال ينقيه وال يصفيه عمل وال جماهد
احملبني، وإمنا أتعب املريدين بالتنقية والتصفية للمعاملة ملا بقي عليهم من الشرك اخلفي والشهوة اخلفية، 
كما أتعب خدام الدنيا باجلمع هلا ملا استرقهم من اهلوى فأما األحرار فهم من خدمة اخللق برآء؛ وهذا 

النتقاص، وما تلف له من شيء أو ظلم من حقه فلينِو بذلك يذهب اإلخالص ويفسد النية ويدخل ا
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  .لذخر عند اللّه تعاىل وليجعله يف سبيل اللّّه حبسن ظنه باللّه تعاىل وصدق يقينه فإن له من ذلك ما نوى

حدثونا عن رجل رؤي بعد وفاته فسئل منه كيف رأيت أعمالك؟ فقال كل شيء عملته للّه تعاىل 
لتقطتها من طريق، وحىت هرة ماتت لنا، رأيت ذلك كله يف كفة احلسنات، وجدته، حىت حبة رمان ا

وكان قد نفق يل محار قيمته مائة : وكان يف قلنسويت خيط من حرير فرأيته يف كفة السيئات، قال: قال
 موت سنور يف احلسنات وهذا محار قيمته مائة دينار وال أدري له ثواباً؟: دينار فما رأيت له ثواباً، فقلت

يف لعنة اللّه تعاىل، أما بطل : إنه وجه حيث بعثت به ألنك قلت ملا قيل لك مات احلمار فقلت: فقيل
  .أجرك؟ ولو قلت يف سبيل اللّه لوجدته يف حسناتك

    

وتصدقت يوماً بصدقة بني الناس فأعجبين نظرهم إيلّ فوجدته ال علي وال يل، قال : ويف رواية أخرى قال
 ما أحسن حاله حيث وجدها ال له وال عليه قد أحسن إليه،ومن أوذي أو اغتيب وقد رووا هذا: سفيان

فليحتسب عرضه عند اللّه تعاىل، فلعل ذلك يكون سبيا لنجاته، فقد روي أنّ العبد ليحاسب على أعماله 
كلها فتبطل بدخول اآلفات فيها حىت يستوجب النار، مث ينشر له أعمال من احلسنات مل يكن عملها 

هي أعمال الذين : يارب هذه أعمال ما عملتها؟ فيقال: وجب به اجلنة، فيعجب من ذلك فيقولفيست
اغتابوك وآذوك وظلموك جعلت حسنام لك، وال حتقرن شيئًا من األعمال وإن قل فتخليه من النية أو 

 ليتعلق أنّ الرجل:تصغره فرمبا كان هالكه وعطبه فيه وهو ال يعلم، وقد روي ابن املبارك عن احلسن
بلى أنت أخذت من : واللّه ما أعرفك، فيقول: فيقول: بيين وبينك اللّه تعاىل: بالرجل يوم القيامة فيقول

هذا أخذ من ثويب زبرية، ومات محاد بن أيب : حائطي تبنة وأنّ الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول
لو كانت يل نية لفعلت، : جنازنه؟ فقالأال تشهد : سليمان وكان أحد علماء أهل الكوفة، فقيل للثوري

مل يكن يل نية، وقد كان : ومات احلسن البصري فلم حيضر ابن سريين جنازته فسئل عن ذلك فقال
: إن رزقنا اللّه نية فعلنا ذلك، وقال حيىي بن كثري: العلماء إذا سئلوا عن عمل شيء أو سعي فيه يقولون

 بعض السلف كانوا يستحبون أن يكون هلم يف كل شيء نية، حسن النية يف العمل أبلغ من العمل، وقال
اخلوف على فساد النية وتغريها أشد : ال تتحدث إالّ بنية، وكان بعضهم يقول: وقال الفضيل بن عياض

من دعا رجالً إىل طعامه وليس له نية يف أن يأكل فإن أجابه فأكل فعليه : من ترك األعمال، وقال الثوري
به فعليه وزر واحد فصير عليه وزرين مع أكل طعامه بغري نية، لتعرضه للمقت ومحله وزران، وإن مل جي

أخاه على ما يكره، إذ لو علم ملا أجابه، فمن أفهمه اللّه تعاىل إخالص النية وزاده معرفة اإلخالص 
 إالّ شيء أخرجه ذلك إىل اهلرب من الناس ليخلص له معاملته ألنه ينظر بعني اليقني، وإذا ال ينفعه شيء

بينه وبني اللّه عز وجلّ ال شرك فيه لسواه؛ وهذا املعىن هو الذي أخرج طائفة األبدال إىل الكهوف ختليا 
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من أبناء الدنيا خلالص أعماهلم إىل النظر إليهم، فهم وإن فارقوا فضائل األعمال من صالة اجلماعة وغريها 
ل سبعني طاعة، فلذلك فارقوا فضول النوافل فقد تقرر عندهم أنّ اجتناب معصية واحدة خري من عم

خشية دخول معصية واحدة عليهم، واجلاهل باللّه عز وجلّ يعمل يف طلب الفضائل وال يبايل بيسري 
الذنوب وفيها بعد من اللّه تعاىل، وليس ذلك طريق املقربني، وقد ختتلف النيات الختالف املقاصد فيصري 

ما كان حسنا سيئًا لسوء النية به، من ذلك أنّ داود احملرب ملا صنف كتاب ما كان بعداً قربا حبسن النية و
ما لك؟ فقال فيه أسانيد : العمل جاء أمحد بن حنبل فطلبه منه فنظر فيه أمحد صفحا مث رده إليه فقال

عت به، أنا مل أخرجه على أسانيد فانظر فيه بعني اخلرب، إمنا نظرت بعني العمل فانتف: ضعفاء فقال له داود
رده علي حىت أنظر فيه بالعني اليت نظرت ا، فرده عليه فمكث الكتاب عنده طويالً حىت : قال أمحد

النية : جزاك اللّه خريا، قد انتفعت به منفعة بينة، وقال احلسن: اقتضاه إياه ابن احملرب، مث رده عليه وقال
فإن كانت األوىل للّه عز وجلّ فال : لبه منه نورانابن آدم ال يهم خبري اآلثار يف ق: أبلغ من العمل، وقال

تضر هذا اآلخرة؛ يعين إن كان عنده اإلخالص يف اخلري يف اهلمة األوىل فال تضره الوسوسة اليت ختاجله 
ختليص النية من : بعد ذلك فإا ضعيفة ال حتل قوة العقد وال حتلّ حمكم مربمه، وقال يوسف بن أسباط

  .عاملني من طول االجتهادفسادها أشد على ال

    

كنت قائما مع أيب عبيد التستري وهو حيرث أرضه بعد العصر من يوم : وحدثونا عن بعض الصوفية قال
ال، فمر كالسحاب ميسح األرض : عرفة، فمر به بعض إخوانه من األبدال فساره بشيء، فقال أبو عبيد

أال فعلت؟ : سألين أنْ أحج معه فقلت ال، فقال: ما قال لك؟ فقال: حىت غاب عن عيين، فقلت أليب عبيد
ليس يل يف احلج نية، وقد نويت أنّ أمتم هذه األرض العشية فأخاف إن حججت معه ألجله أتعرض : قال

ملقت اللّه تعاىل ألين أدخل يف عمل اللّه تعاىل شيئًا غريه فيكون هذا عندي أعظم من سبعني حجة، ومن 
 له نية يف فضيلة فاألفضل هو املباح، حينئذ وقد انتقل املعىن فصار املباح هو كان له يف مباح نية ومل تكن

الفضيلة وصارت الفضيلة هي النقيصة لعدم النية، وهذا ال يعلمه إالّ العلماء بباطن العلم وهو غوامض 
ر وليس مثل أن يكون رجل قد ظلم فله أن ينتصر وإن عفا كان أفضل إالّ أنه له نية يف االنتصا: التصريف

له نية يف العفو، فاالنتصار هو األفضل، ومثل أن تكون له نية يف األكل والشرب والنوم ليتقوى ا على 
الطاعة ويريح ا نفسه لوقت آخر وليس له يف الصوم وال يف القيام نية، فقد صار األكل والنوم حينئذ هو 

للهو ليكون ذلك عونا يل على احلق، إين ألستجم نفسي ببعض ا: األفضل، وقد كان أبو الدرداء يقول
وكل عمل مباح للعبد فيه نية فهو مأجور عليه، وكل عمل فاضل ال نية للعبد فيه فأحسن حاله السالمة 
منه ال له وال عليه ورمبا كان مأزورا فيه إذا دخلت عليه نية دنيا، وكان عمل مباح أو فضل ليس للعبد 
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نه يسأل عن فراغ وقته، وكل عمل فاضل للعبد فيه نية؛ فالعمل فيه نية فهو عقل ال شيء له فيه، ولك
باطل ونيته هوى، وإمنا وجد النية فيه القصور واختفاء لشهرته،فإن أراد به وجه اللّه تعاىل سلم من عاقبته 
وال فضيلة له به، وإن كان قد خفي عليه اهلوى أو دق عليه لطيف حب الدنيا جلهله بالعلم فهو مأثوم فيه 

قصريه يف طلب العلم الذي يعرف به اإلخالص وسكوته على اجلهل الذي يدخل منه االنتقاص، وال لت
أنّ اللّه تعاىل ال يعذر على اجلهل وال حيلّ للجاهل أن يسكت على : عذر له يف ذلك، وقد جاء يف اخلرب

لَ الذِّكْر إنْ كُنتم ال فَاسألُوا أه": جهله وال للعامل أن يسكت عن علمه، وقد قال اللّه سبحانه تعاىل
  .43: النحل"تعلَمونَ

ماهو؟ : نعم، قيل: ما عصي اللّه تعاىل مبعصية أعظم من اجلهل؟ قال: وقد كان سهل رمحه اللّه تعاىل سئل
اجلهل باجلهل يعين أن يكون العبد جاهالً وهو ال يعلم أنه جاهل، أو حيسب جبهله أنه عامل، : قال

 به فال يتعلم فيضيع فرض الفرائض وأصل الفرائض كلها وهو طلب العلم، فيسكت عن جهله ويرضى
ولعله أن يفيت اجلهل أو يتكلم بالشبهات وهو يظن أنه علم؛ فهذا أعظم من سكوته، وكذلك أيضاً ما 

أطيع اللّّه تعاىل مبثل العلم، ومن العلم العلم بالعلم أي شيء هو؟ وذلك أيضا واجب من حيث كان العلم 
اً ليكون على بصرية من تعلّم العلم، ألنه قد دخل مذهب املتكلمني وأقوال الغالطني من الصوفية واجب

والقصاص يف شبهات العلم، فصار زخرفًا من القول غروواً يشبه العلم وليس بعلم اللتباس املعىن بعضه 
ط لذلك القصاص ببعض وإلشكال دقائق العلوم وغرائبه وخفاء السنة من طريقة علماء السلف، فاختل

واملتكلمون بالعلماء فصار معرفة العلم أي شيء هو والعلم بالعامل من هو علم آخر، وصار العامل بالعلم ما 
هو دون الزخرف من القول كأنه عامل فكان أيضا العلم باملعلم مبرتلة فضل العلم ووجب وجوبه، كما 

قسوة القلب باجلهل من : ه تعاىل يقولكان اجلهل باجلهل أعظم من اجلهل، وقد كان سهل رمحه اللّ
  .قسوته باملعاصي ألن اجلهل ظلمة ال ينفع البصر فيه شيئاً ونور العلم يهتدي به القاصد وإن مل ميش

    

عملوا أعماالً :  قال47:  الزمر"وبدا لَهم ِمن اللّه ما لَم يكُونوا يَحتِسبونَ": وقد قيل يف تفسري وقوله تعاىل
ذنوب غريهم طرحت عليهم فعذبوا ا ومل يكونوا : لهم ظنوا أا حسنات فوجدوها سيئات وقيلجله

أنّ العبد لريى من أعماله احلسنات مما يرجو به : حيتسبون ا يف الدنيا؛ يعين هذا مثل ما روي يف اخلرب
يارب هذه : نار فيولاملنازل يف اجلنة فتلقى عليه سيئات مل يعملها فترجح حبسناته كلها فيستوجب ال

هذه ذنوب القوم الذي اغتبتهم وآذيتهم وظلمتهم ألقيت عليك : سيئات ما عملتها هلكت ا، فيقول
أنّ العبد ليوايف القيامة : وختلصوا منها، وقد روينا يف معناه حديثًا مسندا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 قد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا فيقتص هلذا حبسنات أمثال اجلبال لو خلصت له دخل اجلنة، ويأيت
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يا ربنا قد فنيت حسناته وقد بقي : من حسناته وهلذا من حسناته حىت ال تبقى له حسنة، فتقول املالئكة
ألقوا عليه من سيئام مث صكّوا له صكا إىل النار، وينبغي للعبد إن أراد : طالبون كثري، فيقول اللّه تعاىل

 يثبت له فيجدد له نية حسنة، مث يقف وقفة فيتفقد هل يدخل عليه يف ذلك آفة واحدة أن يعمل عمالً أن
أو أكثر، فيخرج ما دخل عليه من اآلفات مبشاهدة اليقني، مث يعمل ذلك العمل للّّه وحده ال شريك له يف 

 يكون قصده ووجده وطلبه وثوابه مث يستقيم على ذلك العمل؛ فإن دخلت عليه آفة يف خلله نفاها حىت
قائما بشهادته؛ فهذا هو اإلخالص ألن املخلص حيتاج يف إخالصه إىل شيئني ليس أحدمها أوىل به من 

اآلخر صحة القصد لوجه اللّه تعاىل وطلبه ما عنده من اآلخرة، مث إخراج اآلفات واحلذر على ذلك العمل 
وى وخيلص من الشهوة اخلفية من دخوهلا عليه إىل فراغه منه، فبذلك يتم إخالصه ويصفو من كدرة اهل

أخوف : فيكون خالصا من الرياء باإلخالص، صافيا من الشهوة، يتفقد دخول اآلفة، كما روي يف اخلرب
العمل؛ ألنه يؤجر العبد وحيمد مث إذا : حب الدنيا وقيل: ما أخاف على أميت الرياء والشهوة اخلفية، قيل

فكّر كم فيه من نية، فرمبا وجد يف العمل الواحد عشر نيات أو هم العبد بعمل وقف قبله وقفة فتبدبره وت
مخسا وما بني ذلك ملا حيتمل ذلك العمل من وجوه الرب ومعاين القربات املندوب إليه ا، فيكون له بكل 

نية عمل، فيؤجر على العمل الواحد عشرة أجور ألنه عشرة أعمال أو مخسة، يكون لكل نية عمل وبكل 
 من فضائل األعمال وتضاعيف احلسنات، وال يعلمه إالّ العلماء باللّه تعاىل وأحكامه؛ عمل أجر؛ وهو

وهو طريق األبدال من صاحلي أهل األحوال؛ فبذلك زكت أعماهلم وارتفعت مقامام وكثرت أجورهم 
 من :وحسنت حاالم ال بكثرة األعمال لكن بتحسينها ووجود النيات الكثرية فيها، وقد جاء يف األثر

من مل يشكر : عمل عمالً ال يريد به وجه اللّه مل يزل يف مقت من اللّه حىت يفرغ، وقد قال بعض األدباء
  : لك حسن النية فيه مل يشكر لك حسن الصنيعة إليه وأنشدوا يف معناه

 اهتمامك بالمعروف معروف إن  معروفاً هممت به ألشكرنك

   المكتوب مصروففالشيء بالقدر  ألومك إذا لم يمضه قدر وال

    

ولو مل يكن يف جتديد النية احلسنة وتفقد اهلمة العالية إالّ أنّ صاحبها اليزال عامالً من عمال اللّه تعاىل 
بقلبه ومهه، وإن مل يساعده القدر على األفعال جبوارحه، فيكون أبداً مأجوراً، ولو مل يكن يف نية الشر 

لة وخسارة وإن مل يساعده املقدور على األفعال السيئة جبوارحه واهلمة الدنية إالّ أنّ صاحبها يف بطا
إين ألستعد النية يف كل شيء قبل : فيكون خاسرا أبدا مأزورا، ونعوذ باللّه من ذلك، وقال بعضهم

الدخول فيه حىت يف أكلي ونومي ودخويل اخلالء، والنية يف هذا التقوي على الطاعة واالستعانة به على 
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 النفس مطيتك إن قطعت ا قطعت بك ونية التطهر من التحلي ألجل الدين فكان الناس اخلدمة ألنّ
لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقني يف ترك كثري من أعمال الرب لضعف النية ويعملون يف أحكام 

إمنا حرموا الوصول لتضييع األصول، والنية أصل األصول ألا فرض الفرائض، : األصل، قال ابن عيينة
إمنا أبعد القلب من اللّه عز وجلّ مظاهر أعمال اجلوارح بغري مواطأة من القلب بصحة : وقال بعضهم

القصد؛ يعين بذلك نقص اإلخالص ا ألجل اللّه تبارك وتعاىل، فالنكاح من معظم شأن الدين فنيته فيه 
ينوي السنة هلا والعفة والتحصني أن ال يتزوج املرأة جلماهلا وال ملاهلا وال حلسنها بل لدينها وعقلها، مث 

  .هلما، ويقنع باملرأة الدون عن غريها

من نكح للّه عز وجلّ وأنكح للّه تعاىل استحق والية اللّه تعاىل، وأفضل األعمال ما دخل فيه : ويف اخلرب
ه عز وجلّ للّّه عز وجلّ وخرج منه للّه ومل يعتوره بعد ذلك علة، وأعلى من هذا من دخل يف األعمال باللّ

وثبت فيها مع اللّه وخرج منها باللّه تعاىل، وهذا مقام املوحدين من املوقنني والعارفني، فأصح األعمال 
وأخلصها ما كان للّه تبارك وتعاىل هو األول يف أوهلا، ومع العامل يف أوسطها، وللعبد عنده فيها، واللّه 

واليتظاهر ا واليطالع عوضا عنها من الكرب األكرب، تعاىل هو اآلخرة عند آخرها، مث اليظهرها بعد ذلك 
بل ينساها ويشتغل بذكر مواله عنها، والقعود يف املساجد من أفضل شأن الدين وفضائل أعمال املتقني، 

من قعد يف املسجد فقد زار اللّه : فليكن له فيه عشر نيات منها زيارة مواله عز وجلّ يف بيته، كما روي
: املزور إكرام زائره، ومنها انتظار الصالة بعد الصالة، كما روي يف معىن قوله تعاىلتعاىل وحق على 

رهبانية أميت القعود يف : ورابطوا وهي املرابطة ومنها كف مسعه وبصره وترهبه يف تأهله، كما روي
بالتأله إىل اللّّه عز على القلب، وعكوف السر وجلّ، املساجد، ومنها العكوف وحقيقته عكوف اهلم 

من غدا إىل املسجد يذكر اللّه تعاىل : ومنها ذكر اللّه تعاىل واستماع ذكره والتذكري به، كما روي
ويذكر به كان كااهد يف سبيل اللّه، ومثل ذلك إذا جلس ليعلم علما أو يتعلّمه كان أيضا كااهد، أو 

 لترك الذنوب للخشية واحلياء، كما روينا يف جلس الستفادة أخ يف اللّه عز وجلّ أو لترتل رمحه اللّه أو
من أدمن االختالف إىل املساجد رزقه اللّه تعاىل إحدى سبع : حديث احلسن بن علي عليهما السالم

أخا مستفادا يف اللّّه تعاىل، أو رمحة مسترتلة، أو علما مستظرفًا، أو كلمة تدلّه على هدى أو : خصال
 خشية أو حياء منه، فإخالص النية هو خبروج أضدادها من القلب وعن تصرفه عن ردى، أو ترك الذنوب

القصد واهلمة وإن كثر أعداده لتنفرد النية بقصدها، وخيلص العمل بانفراد النية لوجه الواحد الفرد 
اشتريها وانتفع ا يف : غزوت يف البحرفعرض بعضنا خمالة فقلت: املقصود ا، يروى عن بعضهم قال

 دخلت مدينة كذا بعتها فرحبت فيها، فاشتريتها فرأيت تلك الليلة يف النوم كأنّ شخصني نزال غزايت، فإذا
خرج فالن مترتها وفالن مرائيا : أكتب الغزاة فأملي عليه، أكتب: من السماء فقال أحدمها لصاحبه
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اللّّه اللّه يفّ واللّّه ما : خرج فالن تاجرا، فقلت: أكتب: وفالن تاجرا وفالن يف سبيل اللّه، مث نظر إيلّ فقال
يا شيخ قد اشتريت أمس خمالة : خرجت أجتر وال معي جتارة أجتر فيها، ما خرجت إالّ للغزو، فقال يل

خرج : أكتب:ما ترى؟ فقال: تريد أن تربح فيها فبكيت وقلت ال تكتبوين تاجرا فنظر إىل صاحبه وقال
  .بح فيها حىت حيكم اللّه عز وجلّ فيه ما يرىفالن غازيا إالّ أنه اشترى يف طريقه خمالة لري

  فصل 

    

ومن املناقص املشبهة للفضائل امللتبسة على األفاضل، لشهرة فضلها وروعة اهلموم للدخول فيها، والتصرب 
ما روي أنّ رجلني تآخيا يف اللّه عز وجلّ بعد رفع عيسى بن : عليها، وهي منكشفة للعلماء باللّه تعاىل

لسماء فترهب أحدمها وهو سرجس ولزم أخوه اآلخر اجلماعة واملساجد وخمالطة الناس، وكان مرمي إىل ا
يا أخي إنّ هذا األمر الذي دخلت فيه بدعة، :أعلم منه باللّه عز وجلّ، وكان يلقى آخاه سرجس فيقول

واإللفة كان وإنّ عليك فيه رعاية ال تقوم حبقها، وإنه ليس للّه فيه رضا، فلو دخلت معي يف اجلماعة 
إنك قد ركنت : ذلك للّه تعاىل رضا وأصبت السنة، فكان املترهب يعرض عنه وال يعبأ برأيه ويقول له

فاجعل فطرك عندي الليلة حىت يتبني ذلك ففعل فقدم إليه : إىل الدنيا وأنست باخللق، فلما أعياه قال له
حىت يدعو اللّه كل واحد منا، :  بيننا قالتعال حىت جنعل هذين الفرخني قاضيني: فرخني شوامها وقال له

نعم : فمن كان سريته وهديه أحب إىل اللّه ورسوله يبعث بدعائه هذين الفرخني حىت يطريا حيين، قال
اللّهم إنْ كان هذا األمر الذي دخلت فيه أريد به رضاك أقرب إىل احلق : فادع أنت، فدعا الراهب فقال

اللّهم إن كان هذا األمر : فلم جيب، فقال اآلخر:  هذين الفرخني إيلّ قالمما يدعوين إليه أخي هذا فابعث
الذي متسكت به وخالفت فيه هذا وأصحابه أقرب إىل احلق وأرضامها عندك مما يدعوين إليه، أخي هذا 

فصارا حيين فطارا بإذن اللّه تعاىل فعلم : من االعتزال والفرقة للجماعة، فابعث يل هذين الفرخني قال
ألخ أنّ ذلك ليس للّه رضا فرجع إىل اجلماعة واملساجد، ومن التباس الفضائل العالية ترك العبد حاله يف ا

مقامه طلبا للفضيلة ليزداد ا قربا إىل اللّه عز وجلّ فينقلب عليه فيهلك ما أدخل العدو على برصيصا 
ماء من علم خري اخلريين فسبق إليه قبل العابد يف تعليم االسم األعظم وقصته مشهورة، فالعامل عند العل

فوته وعلم شر اخلريين فأعرض عنه لئال يشغله عن األخري منها، وعلم أيضاً خري الشرين ففعله إذا اضطر 
  .إليه وابتلى به، وعلم شر الشرين فأمعن يف اهلرب منه واحتجب حبجابني عنه وهذا من دقائق العلوم

  فصل 
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ة فتخفي واهلمة وبالوسوسة فتشتبه، والنية ما كان يراد به وجه اللّه عز وجلّ وقد تلتبس النية باألمني
ويطلب به ما عنده، واألمنية ما تعلق باخللق وطلب منه عاجل احلظ من امللك الفاين، وقد تلتبس اإلرادة 

ود ضده، باحملبة واحلاجة بالشهوة؛ فاإلرادة أن يريد وقوع األمر وقد ال حيب كونه أو يريد أيضاً وج
واحملبة ما قهر العقل وغلب الوجد وحلّ يف جمامع القلب وكره وجود غريه ومل يرد فقده، واحلاجة ما 

اضطررت إليه، ومل يكن منه بداً وال يستغين عنه بغريه، والشهوة مزيد لذّة واستدعاء فضل فآفة واجتالب 
ذكر ما أظهر النسي وكشف الغي تقدم عادة، وقد خيتلط الذكر بالقلب بالفكر يف معاين القرب؛ فال

وأذكر الشكر، والفكر ما صور األمر وأظهر اخلرب، وقد يلتبس الرجاء باحملبة واهلوى بالنية، فالرجاء ما 
طمعت فيه بسبب ما واحملبة ما تطمعت ذوقه وجدته بغري تسبب تستخرجه وقد يلتبس ذل القلب بضعفه 

ز اخلالق سبحانه وتعاىل، وقد يتداخل ذلّ الطمع لدناءة اهلمة وموته للطمع يف اخللق بذل النفس ملشاهدة ع
والنفس بذل العقل لالعتراف باحلق وخضوع العلم له، وقد يلتبس ذلّ النفس لغلبة اهلوى وقهره للعقل 
بذل القلب لسرعة االنقياد للعامل احملق، وقد خيتلط عزة القلب مبقلبه بدوام النظر إليه وعزة العقل بعمله 

كرب عنده، وقد تلتبس عزة النفس بوصفها املتسلّط بعزة اإلميان، املعزز بغيبة اليقني؛ فهذه فروق الذي 
ظاهرة للعارفني وخروق متسعة ترهب الغافلني، وقد تلتبس العبادة بالعادة مثل أن يكون للعبد نية يف علم 

 حاله الذي قد عرف به، ال أو عمل أو صدقة أو نفقة الشهر والسنة مث تعزب نيته فيبقى على عادته يرب
حيب أن خيرج من عرف الناس فيتعمل الستقامة احلال على التكلّف بتلك األعمال فتذهب النية وتبقى 
العادة فيخرج بذلك من إرادة اآلخرة والسعي هلا، ويدخل يف إرادة الدنيا بالشهوات على جريان العادة 

د اهلوى بطرقات اآلخرة يف معىن العلوم واألعمال ا، وقد يشهد شهادة الدنيا من طلب الرياسة لوجو
فما طلب من أعمال السلف وأريد به تأديب النفس ويعلم به الزهد يف الدنيا؛ فهذه طرقات اآلخرة، وما 

كان الناس إذا علموا عملوا، وإذا عملوا : كان على ضده فهو طرقات الدنيا؛ إذ هو ضدها، وقالوا
تفقه مث اعتزل، وقد يلتبس إظهار األعمال وكشف ما كتم من : واشغلوا، وإذا شغلوا هربوا، وقال

األحوال ألجل التأديب به واالبتاع عليه، أو الظهار قدرة اللّّه عز وجل وآياته ملزيد السامع من املعرفة به 
بفعل مثل ذلك للتزين والفخر أو للمدح به وطلب الذكر، وسئل أبو سليمان عن الرجل خيرب بالشيء عن 

خيتلف ذلك على قدر اإلرادة به إذا : إذا كان إماما يقتدى به فنعم، وقال مرة هو أو غريه:  فقالوانفسه
 أراد التأديب للنفس حسن ذلك فهذا يلتبس مبداخلة النفس أو بفنائها بقيومية شاهد اليقني للرب عز

  .وجلّ



ابو طالب املكي- قوت القلوب  658  

  فصل 

عا إىل نية حسنة أن يتركه للّه عز وجلّ ترك العمل عمل كثري حيتاج التارك للنهي أو املكروه فرضا أو ور
طلب مأمنه أو رغبة فيما عنده، ال لوجود اخللق، وال لريب به حاله أو يقيم به عند العبيد جاهه، ألنّ ترك 
املعصية من أفضل األعمال فيحتاج إىل أحسن النيات، إذ عليها من اللّه تعاىل أجزل املثوبات لبلوى النفس 

من أحب أن يعرف ورعه غري اللّه تعاىل فليس من اللّه يف : يها، وقال بعضهماواضطراب الوصف إل
أنّ قوما دخلوا عليه وكان يعمل يف حائط القوم بالطني، وكان : شيء، وروي عن زكريا عليه السالم

صانعا يأكل من كد يديه، فقدم إليه عندهم رغيفيه وجعل يأكل ومل يدعهم حىت فرغ، فسألوه عن ذلك 
إين أعمل لقوم بأجرة، وقربوا إيلّ هذين الرغيفني ألتقوى ما على عملهم، : هم بزهده وكرمه فقاللعلم

فلو أكلتم معي مل يكفكم ومل يكفين وضعفت عن عملهم؛ فهذا ممن ترك فضالً لفرض، وممن كانت له 
 يأكل فما دخلت على سفيان بن أيب عاصم وهو: نية يف الترك، كما تكون له يف الفعل وقال بعضهم

  .لوال أين أخذته بدين ألحببت أن تأكل منه: كلمين حىت لعق أصابعه، مث قال

    

أنّ أعجمياً مر بنفر قعود يتكلمون بكالم فيه استهزاء وهلو فظن أم يدعون اللّه عز : وقد روينا يف اخلرب
من عالمة املسلم أن ال : احلسنفغفر اللّه هلم حبسن نيته وقال: مثل ما يقولون حبسن نيته، قال: وجلّ فقال

يبدره لسانه وال يسبقه بصره،وال تقصر به نيته؛ يعين ال يضعف وال تقعد به عن املسارعة إىل القربات هي 
املؤمن تبلغ نيته وتضعف قوته، : أبد يف قوة وزيادة وإن قصرت أعماله فيها وعجزت قوى جوارحه وقال

لكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة : نيب صلى اهللا عليه وسلمواملنافق تضعف نيته وتبلغ قوته، وقال ال
اإلخالص حىت ال حيب أن حيمد على شيء من عمل اللّه عز وجلّ، وقال احلواريون لعيسى بن مرمي عليه 

الذي يعمل العمل للّه تعاىل ال حيب أن : ياروح اللّه ما اإلخالص للّه عز وجلّ؟ قال: الصالة والسالم
الذي يبدأ حبق اللّه تعاىل قبل حق : فمن الناصح للّه عز وجلّ؟ قال: أحد من الناس، قالواحيمده عليه 

 الناس، وإذا عرض له أمران؛ أحدمها للدنيا واآلخر لآلخرة بدأ بأمر اللّّه تعاىل قبل أمر الدنيا، فحب
وي بقلبه حمبة اإلعظام احملمدة من الناس أصل هو فرعها، وهو حيب أن يعرف مكانه، ويريد االشتهار، وين

له من وجوه األنام، فال ينفعه، مع هذه النية اختفاؤه يف اآلجام وعمله غري مقبول،كما روي أنّ عابداً من 
: بين إسرائيل عبد اللّّه تعاىل يف سرب أربعني سنة، فكانت املالئكة ترفع عمله يف السماء فال يقبل، فقالت

صدقتم مالئكيت ولكنه حيب أن يعرف مكانه، فلذلك :  فقال عز وجلّربنا وعزتك ما رفعنا إليك إالّ حقّاً
ما عاجلت شيئًا أشد : من جنا من الكرب والرياء وحب الشهرة فقد سلم، وقال الثوري: قال بعض السلف
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املداومة : علي من نييت ألا تفلت علي يعين تشرد أو تضعف، فتحتاج إىل مداواة هلا، كما قال املنصور
ما أعتد مبا ظهر من عملي، وقال علي رضي اللّه : لعمل حىت خيلص أشد من العمل، وقال الثوريعلى ا

كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل، فإنه ال يقلّ عمل مع تقوى وكيف يقلّ عمل : تعاىل عنه
 عبد العزيز بن من استوحش من الوحدة وأنس باجلماعة مل يسلم من الرياء، وقال: يتقبل؟ وقال بعضهم

  .أدركتهم جيتهدون يف العلم الصاحل فإذا بلغوه وقع عليهم اهلم أيتقبل منهم أم ال: أيب رواد

العمل ال يصلح : اخلوف على العمل أن ال يتقبل أشد من العمل، وقال ابن عجالن: وقال مالك بن دينار
ِليبلُوكُم أَيكُم ":  فسر الفضيل قوله تعاىلإالّ بثالث؛ التقوى للّه عز وجلّ، والنية احلسنة، واإلصابة وقد

العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا : وما ذاك؟ قال: أخلصه وأصوبه قيل: ، قال7: هود"أَحسن عمالً
معرفة اللّه عز وجلّ،ومعرفة احلق، واإلخالص : للعمل أربع خصال ال يتم إالً ن: مل يقبل، وقال التياحي

ل على السنة، فأي عمل كان قبل هذه األربع ال ينفع فمنهم من يكون حسن األداء لفرضه، به والعم
كثري الندم واإلشفاق من معاصيه، فيكون هذا أحسن حاالً، ومنهم من يكون سيء األداء، قليل احلزن 

ن يشاء والندم على ذنوبه، فيكون هذا أسوأ حاالً وليس جيدون يف ذلك على قياس واحد، واللّه تغفر مل
الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغري، ملا سبق هلما يف علمه، وملا نفذ هلما من مشيئته 

وحكمه، وقد يشترك اإلثنان يف معصية ويتفاوتان يف حكم املشيئة ويتوب اللّه على من أحب ويتقبل ممن 
بل ممن حيب ويرد ما يشاء ممن يشاء، حيب، والقبول غري العمل، على العبد العمل وإىل املوىل القبول، يق

والسابقة غري املعصية؛ السابقة يف املشيئة يغفر ملن سبقت له احلسىن مجيع معاصيه السوأى ويعذب من 
حقّت عليه كلمة العذاب وحيبط أعماله احلسىن، واخللق مردودن إىل السابقة وحمكوم عليهم بعلم اللّه 

قدما إىل النار؛ واإلصرار يكون مبعىن أن يعتقد بقلبه مىت قدر على هلك املصرون : تعاىل فيهم، ويف اخلرب
سبق : الذنب فعله أو ال يعقد الندم عليه وال التوبة منه وأكرب اإلصرار العسي يف طلب األوزار، ويف اخلرب
قت هلم املفردون املستهترون بذكر اللّه تعاىل وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافًا؛ فهؤالء الذين سب

  .منا احلسىن من املقربني أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنّ هلم أوزارا وضعتها األذكار

    

، هذا ما علمناه من أدلة العلوم 11- 10: الواقعة"والسابقُونَ الساِبقُونَ أُولِئك املُقَربونَ": وقال تعاىل
  .اء ذلك كله وعلم القدمي وهللاّّ عاقبة األموروتأوى الترتيل وعفو اللّه تعاىل وإرادته من ور

ارمسألة محاسبة الكفّ  
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فأما حماسبة الكفّار فهذه مسألة اختلف الناس فيها، فمنهم من ذهب إىل أم حياسبون، ومنهم من أنكر 
حسام، وقد اختلف اآلثار يف ذلك، فقد جاء يف بعضها ما يدل على حسام وبه تعلق من قال به، 

ثري منها ما يدل على أم ال حياسبون، وبه احتج من أنكر حسام، وإمنا يرجع عند االختالف وجاء يف ك
إىل كتاب اللّه تعاىل، ففيه الشفاء وبه الغىن، فيفصل ما أمجل القائلون ونعدل يف القول الشديد فيما تأوله 

تدل على مسألة الكفّار عن الشرك الذي واللّّه أعلم أنّ اللّه سبحانه ذكر يف كتابه آيتني : املتأولون، فنقول
ويوم يناديِهم فَيقُولُ أين شركَائي ": أدخلوا يف التوحيد، وعن إجابة املرسلني وتكذيبهم قال اللّه تعاىل

 " املُرسلنيويوم يناديِهم فَيقُولُ ماذَاَ أجبتم":  مث قال يف اآلية األخرى62: القصص"الَّذين كُنتم تزعمون

 فنقول أم على هذا يسألون عن التوحيد فقط وعن تكذيب املرسلني هاتني اآليتني، وقال 65:القصص
فَيومِئٍد ال يسألُ ":  وقال يف األخرى78: القصص"وال يسألُ عن ذُنوِبِهم املُجِرمون": يف اآليتني اآلخرتني

 "يعرف املُجِرمونَ ِبسيماهم فَيؤخذُ بالنواصي واألقْدام":  مث قال39: الرمحن"عن ذَنِبِه إنس وال جان

إم ال يسألون عن :  فهذا نص يف ترك املسألة على الذنوب واألعمال، فنقول اتني اآليتني41: الرمحن
ع ا ترجيح األعمال، وإمنا حياسب على العمل من كانت بينه وبينه معاملة ومن ثبتت له حسنات يق

  .وموازنة

 "وِففُوهم إنّهم مسؤولُونَ": وقد روينا عن أنس بن مالك رضي اللّه تعاىل عنه يف قوله تعاىل

، قال عن قول ال إله إالّ اللّه، وقد رويناه مرفوعا إىل النيب فهذ على معىن ماذكرناه أم 42:الصافات
لنار حيشرون يوم القيامة على ست طبقات؛ طائفة تدخل يسألون عن التوحيد، فالناس من أهل اجلنة وا

اجلنة بغري حساب وهم السابقون املقربون، وطائفة تدخل اجلنة بعد احلساب اليسري وهم خصوص 
املؤمنني والصاحلني، ومنهم من يدخل بعد احلساب الطويل واملناقشة وهم أصحاب اليمني وعموم املؤمنني 

طائفة تدخل النار بغري سؤال وال حساب، عاملان من عبدة األوثان من وكذلك أهل النار ثالث طبقات؛ 
ولد يافث بن نوح وهم يأجوج ومأجوج خلق خلقوا للنار، وطائفة تدخل النار بعد احلساب الطويل 
واملناقشة، وهم أهل الكبائر واملنافقون، وطائفة بسؤال وتوقيف من غري حمابة على األعمال وهم، أمم 

  .6: األعراف"فَلَنسألَن الَّذين أُرِسلَ إلَيِهم": ل إليه م املرسلون لقوله تعاىلاألنبياء املرس

    

فسوف : يا رسول اللّه أليس اللّّه تعاىل يقول: من نوقش احلساب عذّب فقيل: وقد روينا يف اخلرب املشهور
ا سهل بن عبد اللّه حياسب حسابايسرياً؟ فقال ذلك العرض ومن نوقش احلساب عذّب، وقد كان إمامن

يسأل الكفّار عن التوحيد وال يسألون عن السنة،ويسأل املبتدعون عن السنة، ويسأل املسلمون عن : يقول
أحد :  ففيها وجهان26-25: الغاشية"إنَّ إلَينا إيابهم ثُم إنَّ علَينا ِحسابهم": األعمال، فأما قوله تعاىل
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ا منفصالً عما قبله يراد به املسلمون ألنه ذكر خرب الكفّار فختمه بالعذاب، الوجهني أن يكون هذا كالم
 هذا آخر خربهم، 24-23: الغاشية" إالّ من تولّى وكفر فيعذبه اللّّه العذاب األكرب":فقال يف أول الكالم

:  يكون قوله تعاىلمث استأنف خمربا عن غريهم فقال إنّ إلينا إيام مث إنَّ علينا حسام، والوجه اآلخر أن

"مهابا ِحسنلَيإنَّ ع ازاة على 25: الغاشية"ثُمأي جزاءهم، فاحلساب أميا ذكر للكفّار يكون مبعىن ا 
 يعين جزاءه، إالّ إنّ الفراء 39: النور"ووجد اللّه ِعنده فَوفّاه ِحسابه":أعماهلم السيئة وكذلك قوله تعاىل

احتمل أن يكون :  خالفونا يف هذا فاعتربوه مبا بعده فجعلوه دليالً على احملاسبة قالواوغريه من أهل اللسان
واللّه سريع احلساب : قوله فوفاه حسابه أن يكون جزاءه كما قلنا واحتمل أن يريد حماسبته، فلما قيل

ناه آنفًا من كشف الترتيل التأويل بذلك أنّ حسابه يعين حماسبته، وكذلك قال الزجاج يف تأويل ما ذكر
 فقال معناه ال يسألون لتوجه من قبلهم أو لريجع 78: القصص"وال يسأَلُ عن ذُنوِبهم املُجِرمونَ": قوله

إليه م من علم ذلك وسبقه عليهم، أي قد فرغ اللّه عز وجلّ من ذلك فأحكمه مبا سبق من علمه، وواطأه 
 مبعىن صنعته التفسري، ألنه مل يكن له يف اللغة متكني، مقاتل بن سليمان على هذا التأويل باختالف معىن

وال يسأل هؤالء ارمون عن ذنوب السالفني؛ فجعل اهلاء وامليم على من تقدم ذكره : معىن ذلك: فقال
أَو لَم يعلَم ": من قارون وأصحابه والقرون السالفة، ألنّ ذكرهم كان سياق هذا اخلطاب يف قوله تعاىل

واليسأل : ، مث قال78: القصص"ه قَد أَهلَك ِمن قَبِلِه ِمن القُروِن من هو أَشد ِمنه قُوةً وأَكْثَر جمعاأَنَّ اللّ
: إنّ الكفّار سألوا فقالوا: عن ذنوم؛ يعين هؤالء ارمون؛ يعين مشركي هذه األمة، وقال أيضاً هو وغريه

فرتلت هذه اآلية فهي مبرتلة قول : األوىل الذين يقص علينا نبأهم؟ قالترى ماذا فعل اللّه تعاىل بالقرون 
علمها عند ريب، إالّ أنّ اللّه عز وجلّ قد : فما بال القرون األوىل؟ فقال موسى عليه السالم: فرعون، قال

لك، كفاية مبعىن كفاهم وأحسبهم ذ: قال يف ذكر احلساب مبعىن اجلزاء دعطاء حسابا يعين جمازاة، وقيل
  .، أي كافيهم ذلك8: اادلة"حسبهم جهنم": كما قال تعاىل

الثامن والثالثون الفصل   

  اإلخالص وشرح النيات

  : واألمر بتحسينها في تصريف األحوال والتحذير من دخول اآلفات عليها في األفعال

    

 وقال رسول اهللا صلى اهللا 5: البينة" مخِلصني لَه الدينوما أُِمروا إالّ ِليعبدوا اللّه":قال اللّه الكبري املتعال
إمنا األعمال بالنيات، : إخالص العمل للّه تعاىل، وقال: ثالث ال يغلّ عليهن قلب رجل مسلم: عليه وسلم
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 اليقبل اللّه تعاىل قوالً إالّ: ولكل امرئ ما نوى، وقد روينا يف احلديث من طريق أهل البيت عليهم السالم

أفضل األعمال أداء ما افترض : بعمل وال قوالً وعمالً إالً بنية، وقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنه
اللّه تعاىل والورع عما حرم اللّه تعاىل وصدق النية فيما عند اللّه عز رجلّ، فينبغي أن يكون للعبد يف كل 

 ذلك كله من أعماله اليت يسأل عنها؛ فإن شيء نية حىت يف مطعمه ومشربه وملبسه ونومه ونكاحه؛ فإن
كانت للّه تعاىل وفيه كانت يف ميزان حسناته، وإن كانت يف سبيل اهلوى ولغري املوىل كانت يف ميزان 

سيئاته، إذ لكل عبد ما نوى وإن كان ذلك غفلة وسهواً من غري نية وال عقد طوبة وال حسبة، مل يكن له 
آلخرة شيئًا، وكان فيه ال له وال عليه، وكان ذلك يف الدنيا على مثال يف ذلك شيء، ومل جيد عمله يف ا

األنعام اليت تتصرف عن غري مقول وال تكليف ولكن بإهلام وتوفيق، وأخاف أن يدخل يف وصف من قال 
: غفلة وسهوا، وقيل، أي 28:  الكهف"أَغْفلنا قَلْبه عن ِذكِْرنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فَرطًا": اللّه تعاىل

مقدماً إىل اهلالك، فالنية الصاحلة هي أول العمل الصاحل وأول العطاء من اللّه تعاىل : تفريطًا وتضييعاً، وقيل
وهو مكان اجلزاء، وإمنا يكون للعبد من ثواب األعمال على حسب ما يهب اللّه تعاىل له من النيات، 

لى مقدار ما حيتمل العبد من النية، وعلى مقدار علم العامل، فرمبا اتفق يف العمل الواحد نيات كثرية ع
فيكون له بكل نية حسنة، مث يضاعف كل حسنة عشر أمثاهلا، ألا أعمال جتتمع يف عمٍل، وصورة النية 

صحة قصد القلب إىل العمل حبسن التيقظ فيه واإلخالص به لوجه اللّه تعاىل ابتغاء ما : معنيان، أحدمها
ر، فكل عمل كان على علم ذه النية فهو صاحل متقبل بفضل اللّه تعاىل وبرمحته، ألن عنده من األج

صاحبه قد اتقى الشرك واجلهل واهلوى، فعمله مرفوع يف اخلزائن مدخر له اجلزاء وحقيقة اإلخالص 
كان الرياء واهلوى، ليكون خالصا كماوصف اللّه تعاىل اخلالص من اللنب، ف: سالمته من وصفني؛ ومها

، فلو وجد فيه أحد الوصفني 66:  النحل"ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لبَناً خالصاً": بذلك متام النعمة علينا، فقال
من فرث أو دم مل يكن خالصا، ومل تتم النعمة به علينا ومل تقبله نفوسنا، فكذلك معاملتنا للّه عز وجلّ 

تكن خالصة مل يتم ا الصدق واألدب يف املعاملة ومل إذا شاا رياء خبلق أو هوى من شهوة نفس، ومل 
  .يقبلها اللّه تعاىل منا فاعتربوا

    

: وروينا عن سعيد بن أيب بردة عن كتاب عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنه إىل أيب موسى األشعري

 اللّه تعاىل منه غري ذلك أنه من خلصت نيته كفاه اللّه تعاىل ما بينه وبني الناس، ومن تزين للناس مبا يعلم
اعلم يا عمر أنّ  اللّه تعاىل : شانه اللّه تعاىل، فما ظنك؟ وكتب سامل بن عبد اللّه إىل عمر بن عبد العزير

عون للعبد بقدر النية، فمن متّت نيته مت عون اللّه تعاىل إياه، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من عون اللّه 
، 35:  النساء"إنْ يريدا ِإصالحاً يوفِّّق اللّه بينهما":  تعاىل يف تصديق ذلكتعاىل بقدر ذلك، وقد قال اللّه
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فجعل سبب التوفيق إرادة اإلصالح؛ فذلك هو أول التوفيق من املوفق املصلح للعامل الصاحل، وقال بعض 
تعظمه النية رأيت اخلري إمنا جيمعه حسن النية وكفاك به خرياً وإن مل ينصب رب عمل صغري : السلف

أخلص النية يف أعمالك يكفك القليل من : ورب عمل كرب تصغره النية، وكتب بعض األدباء إىل أخيه
من أكرب مهه التقوى لو تعلقت مجيع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوماً إىل نية : العمل، وقال داود الطائي

 ولو تعلقت جوارحه بكل أعمال الصاحلات صاحلة، فكذلك اجلاهل باللّه تعاىل وأيامه مهه الدنيا واهلوى،
لكان مرجوعا إىل إرادة الدنيا وموافقة اهلوى، ألن سرها كان مهه النفس لعاجل عرض الدنيا، وقال حممد 

ختلص النيات : ينبغي للرجل أن تكون نيته بني يدي عمله، وقال أيوب السجستاين وغريه: بن احلسني
كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم، : ألعمال، وقال الثوريعلى العمال أشد عليهم من مجيع ا

: طلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي اخلري فأنت خبري، وقال زيد بن أسلم: وقال بعض العلماء

 خصلتان مها كمال أمرك تصبح وال يم للّه تعاىل مبعصية ومتسي وال يم للّه تعاىل مبعصية، وكذلك قال

إنّ نعمة اللّه تعاىل أكثر من أن حتصوها وإنّ ذنوبكم أخفى من أن تعلموها ولكن : بعض السلف يف معناه
  .أصبحوا توابني وأمسوا توابني يغفر لكم ما بني ذلك

من يدلّين على عمل ال أزال فيه : أنه كان يطوف على العلماء يقول: وروينا يف اخلرب عن بعض املريدين
ىل فإين أحب أن الجتيء علي ساعة من ليٍل أو ار إالّ وأنا عامل من عمال اللّه تعاىل، فقيل عامالً للّه تعا

قد وجدت صاحبك اعمل اخلري ما استطعت، فإذا أقترت أو تركته فهم بعمله، فإن اهلام بعمل اخلري : له
  .كعامله

  .ية وانتهت إىل غري إمثطوىب لعني نامت وال م مبعص: وروينا عن عيسى عليه الصالة والسالم

من هم حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة : وروينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ومل يعملها كتبت له حسنة، وقد جاء يف اخلرب املشهور نية املرء خري من عمله

  تفسير قوله نية المرء خير من عمله 

    

ألا غيب ال يطلع عليها غري اللّه تعاىل، : سر وأعمال السر تضاعف، وقيلإنّ النية : فيه عشرة أوجه؛ قيل
والظواهر مشتركة، وأيضاً فإن اللّه عز وجل يهبها للعبد خالصة ال يشوا شيء إذا وهبها، وال يدخل 
مل عليها اآلفات؛ فهذا عطاء مهيأ وسائر األعمال مدخر له، وأيضاً ألا من شرط العمل حىت ال يصح ع

معىن قوله نية املرء خري من عمله : إالّ ا وهي تصح مبجردها، وكان عبد الرحيم بن حيىى األسود يقول
: فاإلخالص بغري عمل خري من عمل غري خملص والنية عنده: يعين إخالصه يف العمل خري من العمل، قال



ابو طالب املكي- قوت القلوب  664  

النية، وقد قال اجلنيد رمحه هو الصدق يف احلال باستواء السريرة والع: هو اإلخالص نفسه، وعند غريه
اللّه تعاىل يف الفرق بني اإلخالص والصدق معىن لطيفًا مل يفسره وحيتاج إىل تفسري، حدثنا بعض األشياخ 

شهد مجاعة على رجل بشهادة فلم تضره وكانوا خملصني، ولو كانوا صادقني لعوقب؛ يعين أنّ : عنه قال
شهدوا به عليه؛ فهذا صدق احلال، وهو حقيقة النية صدقهم أن ال يعملوا عمله أومثل عمله الذي 
نية املرء خري من عمله ألن نية املؤمن دائمة متصلة، : وإخالصها عند احملققني، وقد قيل يف معىن قوله

واألعمال منقطعة، وبالنية خلد أهل التوحيد يف اجلنة، وخلد أهل الشرك يف النار لدوام نيام على 
: خرين على الشرك مدة الدهر؛ فهذه املعاين كلها على هذا الوجه الذي يقول فيهالتوحيد ودوام نيات اآل

إنّ معناه أنّ النية خري من العمل، وفيه وجه آخر يكون الكالم فيه على التقدمي والتأخري أي نية املؤمن هي 
يٍة أَو ننِسها نأِت ما ننسخ ِمن آ": هي بعض أعماله اخلري، فهذا كقوله تعاىل: من عمله خري، كأنه قال

 "يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها": ، معناه نأِت منها خبري، وكما قال160: البقرة"ِبخيٍر ِمنها

يسألونك عنها كأنك حفي م، فآخر قوله عنها ومعناه التقدمي فيكون هذا على : ، معناه781:األعراف
 من أعمال العبد خري كثري، وهذه األقوال كلها صحيحة وهي التأويل أنّ النية من أعمال القلوب، وأا

قلوب األبرار تغلي : موجودة يف النية ففضلت النية العمل، ألن هذه املعاين من صفتها، وقال بعض التابعني
بالرب وقلوب الفجار تغلي بالفجور واللّه تعاىل مطلع على نيام فيثيبهم بقدر ذلك فانظر ما مهك وما 

  .نيتك

ليس كل كالم احلكيم أتقبل، ولكين أنظر إىل : وروينا عن اللّه سبحانه وتعاىل يف بعض الكتب أنه قال
مهه وهواه، فمن كان مهه وهواه يل جعلت صمته ذكرا ونظره عربا؛ وهذا داخل يف عموم اخلربالذي 

 إىل أموالكم إمنا ينظر إىل أنّ اللّه تعاىل ال ينظر إىل أجسامكم وال: رويناه عن نبيناصلى اهللا عليه وسلم
نعم إذا كانت عزماً أخذ ا، ويف : هل يؤاخذ العبد بالنية؟ قال: قلوبكم وأعمالكم، وسئل سفيان الثوري

: أنّ العبد ليعمل أعماالً حسنة فتصعد ا املالئكة يف صحف خمتمة فتلقى بني يدي اللّه تعاىل فيقول: اخلرب

: اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا، فيقولون: لك وجهي، مث ينادي املالئكةألقوا هذه الصحيفة فإنه مل يرد بذ

رجل آتاه : الناس أربعة: ربنا إنه مل يعمل شيئًا من ذلك، فيقال إنه نواه، ويف حديث أيب كبشة األمناري
ما يعمل؛ لو آتاين اللّه تعاىل ما آتاه لعملت ك: اللّه عز وجلّ وماالً فهو يعمل بعلمه يف ماله،فيقول رجل

لو آتاين : فهما يف اخلري سواء، ورجل آتاه اللّه ماالً ومل يؤته علما فهو يتخبط جبهله يف ماله فيقول رجل
اللّه مثل ما آتاه عملت كما يعمل؛ فهما يف الوزر سواء، أال ترى كيف شركه حبسن النية يف حماسن عمله 

 حديث أنس بن مالك ملا خرج رسول اهللا وشرك اآلخر بسوء النية بنيته يف مساوئ عمله؟ وكذلك يف
إنّ باملدينة أقواماً، ما قطعنا وادياً وال وطئنا موطئاً يغيظ الكفّار : صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك قال
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وكيف ذلك : وال أنفقنا نفقة وال نصبنا نصبا وال أصابتنا خممصة، إال شركونا يف ذلك وهم باملدينة، قالوا
  .حبسهم العذر فشركونا حبسن النية: سوا معنا؟ قاليارسول اللّه ولي

    

صالح : صالح األعمال وفسادها بصالح النيات وفسادها، وكان مطرف يقول: وقال بعض السلف
عمل بصالح قلب، وصالح قلب بصالح نية، ومن صفا صفي له، ومن خلط خلط عليه، وكذلك جاء 

إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، : ليه وسلميف اخلرب وهو أصل من أصول الدين قوهلصلى اهللا ع
فمن كانت هجرته إىل اللّه ورسوله فهجرته إىل اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة 

يتزوج ا فهجرته إىل ما هاجر إليه فأخرب أنّ ال عمل إالّ بالنية، مث جعل لكل عبد نية مث رد طاليب الدنيا 
واج إىل نيام، وحكم عليهم ا، وجعلها نصيبهم من اللّه تعاىل، وفّق ذلك هلم أو مل يوفقه، فبطلت واألز

هجرم بفساد نيام وصارت مهتهم بدنياهم وهواهم سبب حرمان ثواب املخلصني للّه حبسن نيام، 
  .وطلب آخرم؛ وكان ذلك يف اآلخرة حسرة عليهم يف الدنيا وشيئًا هلم

من هاجر يبتغي شيئًا فهو له فهاجر رجل فتزوج امرأة منا فكان يسمى مهاجر : ث ابن مسعودويف حدي
مجعت السنن الصحاح يف حديث النيب : هذا احلديث ربع العلم، وذلك أنه قال: أم قيس، وقال أبو داود

ديث ربع قد أمررا على أربعة أحاديث؛كل ح: صلى اهللا عليه وسلم فكانت أربعة آالف حديث، مث قال
وهذا احلديث أوهلا، وإمنا قال ذلك ألنه فرض الفروض ال يتم فرض إالّ به، وكذلك جاء يف : العلم، قال

أنّ رجالً قتل يف سبيل اللّه عز وجلّ فكان يدعى قتيل احلمار، وذلك أنه قاتل رجالً ليأخذ سلبه : اخلرب
من غزا :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلمومحاره فقتل على ذلك فأضيف إىل نيته، ويف حديث أيب عبادة

: ال حىت جتعل يل جعالً: إين استعنت رجالً يغزو معي، فقال: وهو ال ينوي إالّ عقاالً فله ما نوى، وقال

  .ليس له من ديناه وآخرته إال ما جعلت له: فجعلت له فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له

لو كان يل هذا الرمل طعاما :  مر بكثبان من رمل يف جماعة فقال يف نفسهوروينا يف اإلسرائيليات أنّ رجالً
إنّ اللّه تعاىل قد قبل صدقتك وقد شكر : فأوحى اللّه تعاىل إىل نبيهم أن قل له: لقسمته بني الناس، قال

لها من هم حبسنة فلم يعم: حسن نيتك وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به، ويف أخبار كثرية
من تكن الدنيا نيته جعل اللّه فقره بني عينيه وفارقها : كتبت له حسنة، ويف حديث عبد اللّه بن عمر

أرغب مايكون فيها، ومن تكن اآلخرة نيته جعل للّه غناه يف قلبه ومجع عليه ضيعته وفارقها أزهد ما 
 ا خيسفيا : م يف البيداء فقلتيكون فيها، وحديث أم سلمة ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم جيش

مسعت رسول : حيشرون على نيام، ويف حديث عمر مثله: رسول اللّه يكون فيهم املكره واألجري، فقال
من مات على مرتبة : إمنا يقتتل املقتتلون على النيات، ويف حديث فضالة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



ابو طالب املكي- قوت القلوب  666  

 التقى الصفّات نزلت املالئكة تكتب اخللق على إذا: من املراتب بعث عليها، وكذلك قال يف اخلرب
مراتبهم فالن يقاتل للدنيا، فالن يقاتل عصبية إالّ فالنا يقولون قتل فالن يف سبيل اللّه فمن قاتل لتكون 

  .كلمة اللّه هي العليا فهو يف سبيل اللّّه تعاىل

    

 مات عليه، ويف حديث األحنف يبعث كل عبد على ما: وعن جابر عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اللّه هذا : إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار قيل: بن قيس عن أيب بكرة

ألنه أراد قتل صاحبه، والنية عند قوم اإلخالص بعينه، وعند آخرين الصدق، : القاتل فما بال املقتول؟ قال
قصد، وهي عند اجلماعة من أعمال القلوب مقدمة يف األعمال وعند اجلملة أا صحة العقد وحسن ال

يف التفسري خالصاً :  قيل41: األحزاب"واذْكُروا اللّه ِذكْرا كَثريا": وأول كل عمل، وقد قال اللّه تعاىل
: فسمي اخلالص كثريا، وهو ما خلصت فيه النية لوجه اللّه تعاىل، ووصف ذكر املنافقني بالقلة فقال

قُلْ هو اللّهُ  ": يعين غري خالص، ومسيت سورة142: النساء" الناس وال يذكرون اللّه إال قليالًيراءون"
ا خالصة يف ذكر صفات اللّه تعاىل وحده، ال خيتلط بذكره جنة وال نار وال "أحدسورة اإلخالص أل 

سواه فأول سلطان وعد وال وعيد وال أمر والي و كذلك قيل سورة التوحيد إذ ال شريك فيها من 
العدو على القلب عند فساد النية فإذا تغريت من العبد طمع فيه فيتسلط عليه وأول ارتداد العبد عن 

االستقامة ضعف النية، فإذا ضعفت النية قويت النفس فتمكن اهلوى، فإذا قويت النية صح العزم وضعفت 
 فيكون تاركًا لألوىل بنية الترك للّه تعاىل صفات النفس، وألنه ينتقل العبد من معصية إىل معصية دوا

كان أنفع له وأمحد عاقبة وأصلح لقلبه وأقرب إىل توبته من افتعال الطاعات مشوبة باهلوى وفساد 
النيات، ألنه يكون حينئذ متقلبا يف املعاصي بفساد نيته، وخالط عمالً سِيئًا بسيء مثله، ودرأ بالسيئة 

 102: التوبة"خلَطُوا عمالً صاِلحا وآخر سيئًا":  وصف اللّه تعاىل من قولهلسيئة قبلها، وهذا خبالف

اتبع : ، وخمالف ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله22: الرعد"ويدرؤونَ ِباحلَسنِة السيئَةَ": وقوله
داق وهو ال ينوي أداءه فهو زان، من تزوج امرأة على ص: السيئة احلسنة متحها، ويف حديث أيب هريرة

ومن أدان ديناً وهو ال ينوي قضاءه فهو سارق، ويف حديث ابن مسعود ذكر عند رسول اهللا صلى اهللا 
إنّ أكثر شهداء أميت ألصحاب الفرش، ورب قتيل بني الصفني اللّه أعلم بنيته، : عليه وسلم الشهداء فقال

مله، إنّ املؤمن ينوي أن يصوم النهار ويقوم الليل وخيرج من ماله نية املؤمن أبلغ من ع: وقال ثابت البناين
فال تتابعه نفسه على ذلك فنيته أبلغ من عمله، وقد ضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل القلب بامللك 

فإذا صلح القلب صلح اجلسد، وإذا فسد فسد اجلسد؛ معناه إذا صلحت للعبد : واجلوارح جنوده، قال
عبد استقامته، وإذا خلص وصفا من شوب الكدر واهلوى خلصت األعمال من الرياء وصفت نيته دامت لل
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  .من الشهوات واألهواء، وإذا فسدت نيته حبب الدنيا فسدت أعمال اجلوارح حبب املدح والرياء

    

هنا قوماً يعبدون إنّ ه: وقد حدثونا يف اإلسرائيليات أنّ عابداً عبد اللّه تعاىل دهرا طويالً فجاءه قوم فقالوا
شجرة من دون اللّه تعاىل، فغضب لذلك، فأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله 

أريد أن أقطع هذه الشجرة اليت تعبد من دون : أين تريد رمحك اللّه؟ قال: إبليس يف صورة شيخ فقال
إنّ هذا من : غري ذلك؟ فقالوما أنت وذاك؟ تركت عبادتك واالشتغال بنفسك وتفرغت ل:اللّه، قال

فقاتله فأخذه العابد فطرحه إىل األرض وقعد على صدره، : إين ال أتركك تقطعها، قال: عباديت، فقال له
يا هذا إنّ اللّه تعاىل قد أسقط عنك هذا : أطلقين حىت أكلمك، فقام عنه فقال له إبليس: فقال له إبليس

 فال عليك ممن كان يعبدها، فلو اشتغلت بعبادتك وتركتها :ال، قال: ومل يفرضه عليك، أنيب أنت؟ قال
ال بد يل من قطعها، : فإن للّه تعاىل يف أرضه أنبياء لو شاء بعثهم إىل أهلها وأمرهم بقطعها فقال العابد

فنابذه إبليس للقتال فغلبه العابد فأخذه وصرعه وقعد على صدره، فلما رأى إبليس أنه ال طاقة له به : قال
يا هذا هل لك يف أمر فصل بيين وبينك وهو خري لك وأنفع من هذا األمر الذي : طان له عليه قالوالسل

أنت رجل فقري ال شيء : قم عين أخربك به، فأطلقه العابد فقال له إبليس: وما هو؟ قال: جئت تطلبه قال
انك، وتتسع لك إمنا أنت كل على الناس يعولونك، ولعلك حتب أن تفضل على إخوانك، وتواسي جري

فارجع عن هذا األمر الذي جئت فيه ولك علي أن أجعل : نعم، قال: يف حالك وتستغين عن الناس،قال
عند رأسك يف كل ليلة دينارين، فإذا أصبحت أخذما فصنعت ما ما شئت، وأنفقت على نفسك 

الشجرة اليت وعيالك وتصدقت على إخوانك، فيكون لك أفضل من ذلك وأنفع للمسلمني من قطع هذه 
فتفكر العابد فيما قال : يغرس مكانه، وال يضرهم قطعها شيئًا وال ينفع إخوانك املؤمنني قطعك هلا، قال

صدق الشيخ، لست بين فيلزمين قطع هذه الشجرة وال أمرين اللّه تعاىل أن أقطعها فأكون قد : له وقال
 من بقائها وهذا الذي ذكره أكثرمنفعة عصيت بتركها، وإمنا هو شيء تفضلت به، وماذا يضراملوحدين

فعاهده على الوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إىل متعبده فبات ليلته فأصبح فإذا : لعموم الناس، قال
ديناران عند رأسه فأخذمها، مث كذلك الغد، مث أصبح اليوم الثالث فلم ير شيئًا، مث أصبح بعد ذلك فلم 

إن فاتين أمر الدنيا ال أتركن أمر : خرج يؤم الشجرة ليقطعها وقالجيد فغضب وأخذ فأسه على عاتقه و
كذبت : أقطع تلك الشجرة، قال: أين تريد؟ قال: فاستقبله إبليس يف صورة شيخ فقال: اآلخرة، قال

: فتناوله العابد ليأخذه كما فعل أول مرة فقال: واللّه ما أنت بقادر على ذلك وال سبيل لك إليه ا، قال

: وقعد إبليس على صدره وقال: فأخذه إبليس فصرعه فإذا هو كالعصفور بني يديه، قال: لهيهات قا

يا هذا قد غلبتين فحلّ عين : لتنتهني عن هذا األمر أو ألذحبنك، فنظر العابد فإذا ال طاقة له به، قال
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: بليسوأخربين عنك كيف قد غلبتك أول مرة فصرعتك واآلن غلبتين فصرعتين؟ فكيف ذلك؟ قال له إ

ألنك أول مرة غضبت للّه تعاىل وكانت نيتك اآلخرة فسخرين اللّه لك فغلبتين، وهذه املرة جئت مغاضباً 
لنفسك وكانت نيتك الدنيا فسلطين اللّه تعاىل عليك فصرعتك، وهكذا حدثونا يف قصة تطول أنّ ملكة 

 أتنظف، قال، مث صعد على موضع اجعلوا يل ماء يف اخلالء: من بين إسرائيل راودت عابدا عن نفسه فقال
فلزمه حىت وضعه باألرض : الزم عبدي قال: يف القصر فرمى بنفسه فأوحى اللّه عز وجلّ إىل ملك اهلوى

ليس يل سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه للّه : أال أغويته؟ فقال: على قدميه رويدا، فقيل إلبليس
  .تعاىل

م القيامة ليسأل عن كل شيء حىت عن كحل عينيه وعن فتات ويف حديث معاذ بن جبل أنّ العبد يو
الطينة بأصبعيه وعن ملسه ثوب أخيه، وروينا يف خرب مقطوع من تطّيب للّه تعاىل جاء يوم القيامة ورحيه 
أطيب من املسك، ومن تطّيب لغري اللّه تعاىل جاء يوم القيامة ورحيه أننت من اجليفة، وليس الطيب من 

ه وال من اإلمث املنهى عنه، وإمنا لصاحبه منه نيته، فإن كان نيته اتباع سنة رسول اهللا صلى أكرب املأمور ب
اهللا عليه وسلم وإظهار النعمة للّه تعاىل، كان بذلك مطيعا وكان له ثواب ما نواه، وإن تطيب لغري ذلك 

  .كان به عاصياً التباعه هواه

    

أردت أنّ أتربه يف مرتل جاري فتحرجت من ذلك مث كتبت كتابا و: وعن بعض السلف الصاحل قال
تراب وما تراب؟ فترتبه فهتف يب هاتف سيعلم من استخف بتراب ما يلقى غداً من سوء احلساب، : قلت

إن ألستحب أن يكون يل يف لك شيء نية حىت يف أكلي وشريب ونومي، وحدثت أنّ : وقال بعض العلماء
ان قد خرج معه بغلس، فلما أصبح نظر وإذ إزار سفيان مقلوب رجالً صلّى مع سفيان صالة العيد وك

فمد سفيان يده ليسوي إزاره مث قبضها فلم : يا أبا حممد قد لبست ثوبك مقلوبا فأصلحه قال: فقال له
إين لبسته للّه عز وجلّ فال أريد أن أسويه لغري ذلك : ما منعك أن تسويه عليك؟ قال: يسوه فقا له الرجل

: هايت املدري ليفرق به شعره فقالت امرأته: رجل امرأته وكان فوق سطح يسرح شعره فقالونادى 

إين قلت : نعم، فقال له من مسعه ألي شيء سكت عن املرآة؟ فقال له: وأجيء باملرآة فسكت هنية مث قال
يأ اللّه يل نية فقلت نعم هايت املدري بينة، فلما قالت واملرآة؟ فلم يكن يل يف ملرآة نية، فتوفقت حىت ه: هلا

  .جيئي ا

وما رأيته قام لغريه، : وحدثونا عن بعض أصحاب بشر أن فتحا املوصلي دخل عليه فقام له بشر، قال
أنا قمت إليه : قمت أنت إليه فلما قمت أنا أجلستين، فقال: فقمت فأجلسين، فلما انصرف قلت له

ثونا أنّ بعض الفقراء كان يصحب أبا سعيد اخلراز ألجل اللّه تعاىل وأنت قمت ألجلي فأجلستك، وحد



ابو طالب املكي- قوت القلوب  669  

: فكان خيف بني يديه يف حوائجه، وخيدم الفقراء، ويسارع يف قضاء حوائج أيب سعيد وأصحابه، قال

فتكلم أبو سعيد يوماً يف إخالص احلركة فوقر ذلك قي قلب الشاب فكأنه أخذ اإلخالص التفقد حلركته 
ء حوائج أيب سعيد يف اخلفة بني يدي إخوانه حىت أضر ذلك بأيب وخدمته فترك ما كان يعمله من قضا

يا بين قد كنت تسعى يف حوائج إخوانك مث قطعت ذلك فما السبب؟ فقال يا أستاذ إنك : سعيد فقال له
ال تغفل إنّ :تكلمت يف اإلخالص وأين خشيت أن تكون أفعايل مدخولة فتركتها، قال أبو سعيد

وال ينبغي للعاقل أن يترك العمل ألجل اإلخالص فيفوته اإلخالص والعمل، ومل اإلخالص اليقطع املعاملة 
أخلص فيه فإنّ طلبك لإلخالص قد قطعك عن عمل الرب وقد : اترك ما أنت عليه إمنا قلت لك: أقل لك

يع أضر ذلك بنا فارجع إىل ما كنت فيه وأخلص فيه للّه تعاىل، فينبغي للعبد أن يكون له نية خالصة يف مج
تصرفه يف حركته وسكونه وسعيه وتركه، فإن احلركة والسكون اللذين مها أصالً األعمال من أعماله اليت 
يسأل عنها فيحتاج إىل النية واإلخالص فيهما، فليجعل مجيع ذلك للّه تعاىل وفيه بعقد واحد على مراتب 

ء له، أو ألجل ما أمره به، فينوي أداء من املقامات عنده، إما حبا له وإجالالً له، وإما خوفًا منه أو رجا
الفرائض، أو ملا ندبه فينوي املسارعة إىل اخلري، وفيما أبيح له فتكون نيته يف ذلك صالحاً لقلبه، وإسكان 
نفسه، واستقامة حاله، وذلك كله ألجل الدين وعدة اآلخرة، وشكرا لربه تعاىل، ودخوالً فيما أحلّ له، 

، واتباعاً لسنة نبيه فيه وال يكون واقفًا مع طبع وال جاريا على العادة، وقال أبو عبدة واعترافاً مبا أنعم عليه
من سره أن يكمل عمله فليحسن نيته، فإن اللّه عز وجلّ يأجرالعبد إذا حسنت نيته حىت : بن عقبة

تعبد : حسان فقالباللقمة، فأحسن تفسري النية مبا فسره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل عن اإل
رب عمل : اللّه كأنك تراه فهذه شهادة العارفني ومعرفة املوقنني، فهم خملصو املخلصني، وقال ابن املبارك

القصد إىل اللّه تعاىل بالقلوب أبلغ من حركات األعمال بالصالة : صغري تعظمه النية، وقال بعضهم
 القلب استراحت اجلوارح، وروي عن علي عليه إذا صارت املعاملة إىل: والصيام وحنوه، وقال األنطاكي

من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم : السالم
رأيت اخلري كله جيمعه حسن النية فكفاك به خريا، وإن مل ينصب، وروي عن : القيامة، وقال داود الطائي

نيته الصادقة اكتسب ا األجر : ، قال27: العنكبوت"وآتيناه أَجره يف الدنياَ": احلسن يف تفسري قوله تعاىل
  .يف اآلخرة

    

من قام إىل شيء من اخلري ال يريد به إالّ اللّه عز وجلّ، مث عرض له : وروي عن عبد الرمحن بن مربح قال
الفرع، ومن قام إىل شيء من اخلري ال من يريد أن يرائيه بذلك أعطاه اللّه عز وجلّ باألصل، ووضع عنه 

يريد إالّ املراءاة مث فكر وبدا له فجعل آخر ذلك للّه عز وجلّ أعطاه اللّه تعاىل بالفرع ووضع عنه األصل، 
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كأنه حسب ذلك توبة؛ والتوبة مكفرة ملاسلف واللّه أعلم، وقد تلتبس الفضائل باملناقص لدقة معانيها 
لنفل وهو حيسب أنه األوجب، من ذلك أن رجالً كان يصلّي فدعاه رسول وخفي علومها كصالة العبد ا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبه فظن أنّ وقوفه بني يدي اللّه تعاىل بالغيب أفضل له، فلما سلم جاءه 
أمل تسمع قول : كنت أصلّي، فقال: ما منعك أن جتيبين حني دعوتك؟ فقال: فقال له صلى اهللا عليه وسلم

؟ فكان إجابة النيب صلى اهللا عليه 24: األنفال"استجيبوا للّه وِللرّسوِل إذَا دعاكُم ِلما يحييكُم": ه تعاىلاللّّ
من كان : وسلم أفضل له، ألن صالته نافلة وإجابة الرسولصلى اهللا عليه وسلم فرض عليه، قال بعضهم

ن شغل بغريه عن نفسه فقد مكر به، وقال طلب الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو خمدوع، وم
فأفضل شيء للعبد معرفته بنفسه، مث وقوفه على حده، مث : إمناحرموا الوصول بتضييع األصول: سفيان

إحكامه حلاله اليت أقيم فيها، مث قيامه بعلمه الذي فتح له، فيبتدئ العمل مبا افترض عليه بعد اجتنابه ماى 
 يشتغل بطلب فضل حىت حيكم عمل فرض، ألن الفضل ربح ال يصح إال عنه مبلغ علمه ووسع وجده، ال

بعد رأس املال، ولكل فضل آفة قاطعة، فمن سلم منها حاز فضله، ولكل أمر نفيس مؤونة ثقيلة، فمن 
حتملها أدرك نفيسها، ومن تعذرت عليه السالمة فهيهات أن يصري إىل فضل كرامة، ومن مل يصرب على 

ك علو مقامه، وقد يلتبس التكلف باإلخالص وإظهار العلم بظهور التزين به، قال حتمل غرامة مل يدر
زين نفسك بالعلم لوال تزين به؛ أي أدا للّه عز وجلّ فتكون زينا يف أوليائه، وال : الثوري رمحه اللّه

 به إىل اللّه عز تتزين به عند الناس ليمدحوك عليه ويلتبس االختبار باالختيار ما كان عن حاجة وتطرقت
وجلّ، واالختيار ما زاد يف الشهوة وكان سلماً إىل اخللق كالتباس ستر العورة من الثياب بالفاخر منها 

للنعمة والتكثر من األسباب، و وقد يتطوع العبد بعمل يضيع به فرضا وأحكام الفرض جلواز السالمة هو 
  .الفضل

را فليجب وإن كن صائما فليقل إين صائم، فأمره إذا دعي أحدكم للطعام فإن كان مفط: وقد روي
بإظهار عمله وهو يعلم أنّ اإلخفاء أفضل، ولكن إظهار عمله من حيث ال يؤثر يف قلب أخيه وجدا 

أفضل من إخفائه لنفسه مع تأثري ذلك يف قلب أخيه لتفضيل العمال على األعمال، إذ األعمال موقوفة 
لى قدر العامل ال على قدر العمل لتضعيف اجلزاء ملن يشاء عز وجلّ على العامل، فإمنا يعطي الثواب ع

ارفع التأثري والكراهة عن قلب : على غريه يف العمل لواحد، فدلّ ذلك أنّ املؤمن أفضل من العمل فقيل له
أخيك بإظهار عملك؛ فهو خري من إخفاء العمل مع وجد أخيك عليك، ألن أخاك إذا دعاك إىل طعام 

م جتبه ومل تعتذر إليه عذراً بيناً يقبله منك ويعرفه شق عليه ذلك إن كان صادقًا يف دعائك، صنعه لك فل
سأل كرز بن وبرة ربه عز وجلّ أن يعطيه االسم األعظم على أن ال يسأله شيئاً من أمر : قال ابن شربمة

: يلة ثالث مرات،فقيل لكرزالدنيا، فأعطاه اللّه تعاىل ذلك فسأل أن يقوي أن خيتم القرآن يف اليوم والل
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أما يرضى عبد أن يعمل : كم مقدار الدنيا قيل سبعة آالف سنة؟ قال: أتعبت نفسك يف العبادة، فقال
ركعتان ختلصهماخري : سبعة آالف سنة وينجو من يوم مقداره مخسني ألف سنة؟ وقال سري السقطي

  .لك من أن تكتب سبعني حديثا أو قال سبعمائة حديث

سع والثالثون التاالفصل   

  ترتيب األقوات

  بالنقصان منها أو بزيادة األوقات 

    

أما األقوات فقد كان بعض السلف ينقص منها حىت يرد النفس إىل أقل قوامها،، فمن أراد هذا الطريق 
فلينقص يف كل أكلة ربع سبع رغيف فيكون تاركاً لرغيف يف شهر برياضة ومتهل، فال يؤثر النقصان 

 تقف النفس على األكل يف ثلث بطنها وهو ثلث أكله املعتاد، وهذا طريق املريدين، ومن عليه شيئاً حىت
العلماء من مل يكن يعرض لألقوات ولكن يعمل يف زيادة األوقات فيؤخر أكله وقتا بعد وقت حىت ينتهي 

هذا إىل أكثر طاقة النفس حلمل اجلوع بضعف اجلسم عن الفرض أو خشية اضطراب العقل، فمن أراد 
الطريق أخر فطره كل ليلة إىل نصف سبع الليل حىت يكون قد طوى ليلة يف نصف شهر؛ وهذا طريق من 

أراد الطي السبع والعشر واخلمس عشرة يوما إىل األربعني، ألنه يعمل يف جتوعه على مزيد األيام وال 
رائض، إذا كان على صحة يعمل يف نقصان الطعام فال يؤثر ذلك نقصا يف عقله وال ضعفًا عن أداء الف

قصد وحسن نية وصدق عقد، فإنه يعان على ذلك وحيفظ فيه ويكون طعمه إذا أكل عند كل وقت يزيد 
فيه النقص ضرورة عن غريتعمل لنقصانه، ألن معاه تضيق ال حمالة، فكلما زاد جوعه نقص أكله على هذا 

لة اجلوع اليت وردت به األخبار إالّ بالطي، إىل أن ينتهي يف اجلوع، وينتهي يف قلة الطعم، وال ينال فضي
حد اجلوع األول من الوقت إىل مثله كالغد أربعة وعشرون ساعة، وحده اآلخر : ومن الناس من يقول

حد اجلوع : اثنان وسبعون ساعة؛ فهذا حد اجلوع من األوقات فأما حده يف األقوات فكان بعضهم يقول
حده : ت نفسك األدم مع اخلبز فلست جائعا؛ فهذا حد األول، وقيلأن ال تطلب نفسك األدم، فمىت طلب

اجلوع أن تطلب اخلبز فال متيز بينه وبني غريه، فمىت تاقت النفس إىل اخلبز بعينه فليست جبائعة ألن هلا 
ام شهوة يف التخري، ومىت مل متيز بني خبز وغريه من مأكول؛ فهذا حد اجلوع وهو الفاقة واحلاجة إىل الطع
الذي جعله اللّه تبارك وتعاىل غذاء لألجسام؛ وهذا يكون يف آخر احلدين من األوقات بعد الثالث إىل 
 مخس وسبع، ويكون طلب العبد عند هذا اجلوع القوام من العيش والضرورة من القوت وهو ما سد
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حد اجلوع : يقولاجلوعة وأعان على أداء الفريضة؛ وهذا حال الصديقني وقد مسعت بعض هذه الطائفة 
أن يبزق العبد، فإذا مل يقع على بزاقه ذباب فقد خلت معدته من الطعام يريد أنّ بزاقه قد خال من 

 ا مثل املاء فال يسقط عليه الذباب مع نطق حاسته اليت ركبت فيه وخفيالدسومة والدهنية وصار صافي
 واألكل حىت يشبع، فهذا عند العلماء إدراكه ملا يقع عليه، فأما أكل العادات والتنقل يف الشهوات

مكروه، وأهله عندهم مبرتلة البهائم وأما األكل على شبع واالمتالء حىت يتخم فهذا فسق عند العلماء وقد 
  .قاله يل بعض العارفني

لو مات ما صلّيت عليه، فأما الصوم : إنّ ابنك أكل البارحة حىت بشم، فقال: وروينا أنه قيل أليب بكر
عندهم اجلوع املقصود إلسكان النفس وإمخاد الطبع ألن الصوم يصري عادة ويرجع الصائم إىل فليس هو 

قوة طبعه إذا أفطر، فأما إذا كان يصوم ويفطر على الشهوت وميتلئ من األكل فإن صوم هذا ال يزيده إالّ 
يه الكسل قوة طبع وظهور نفس، وتفتق عليه الشهوات، ويدخل عليه الفتور عن الطاعات، وجيلب عل

والسبات، ورمبا قوي طبعه مجلة واحدة فظهرت عليه نفسه بقوة جمملة إالّ إنه ال جيري يف اره إالّ فيما 
أجريت عادته عليه وجعل حاله فيه من أبواب الدنيا والتنقل يف اهلوى، وإن كان ظاهر حاله أسباب 

 من القوت يف األوقات مع اإلفطار اآلخرة عنده لقصور علمه، فإن شهودها دنيا، فالتقلل وأخذ البلغة
أصلح لقلب هذا، وأدوم لعمله، وأبلغ يف آخرته من مثل هذا الصوم، ألن هذا الذي وصفناه هو صوم 

أبناء الدنيا املترفني ليس بصوم أهل اآلخرة الزاهدين ولكن بالتقلل والطي وترك الشهوات واجتناب 
 الصفة عن العادة، وتقوي إرادة اآلخرة، ويعمل الشبهات تنكسر النفس وتذلّ، وخيمد الطبع، وتضعف

  .املريد يف سعيها وخترج حالوة الدنيا من القلب فيصري العبد مع التجوع والطي وترك الرتهات كأنه زاهد

    

إنّ أقرب الناس من اللّه عز وجلّ يوم القيامة : وروينا يف حديث أسامة بن زيد وأيب يزيد الطويل اختصرته
طشه وحزنه يف الدنيا، األحفياء األتقياء الذين إن شهدوا مل يعرفوا وإن غابوا مل من طال جوعه وع

يفتقدوا، تعرفهم بقاع األرض وحتف م مالئكة السماء، نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة اللّه عز وجلّ، 
هم، تبكي األرض افترش الناس الفرش وافترشوا اجلباه والركب، ضيع الناس فعل النبيني وأخالقهم وحفظو

إذا فقدم ويسخط اللّه تعاىل على كل بلدة ليس فيها منهم، مل يتكالبوا على الدنيا تكالب الكالب على 
قد خولطوا وقد : اجليف، أكلوا الفلق ولبسوا اخلرق، شعثًا غربا، يراهم الناس يظنون أنّ م داء، يقال

الدنيا عنهم، فهم عند أهل الدنيا ميشون بال ذهبت عقوهلم، ولكن نظر القوم بقلوم إىل أن ذهبت 
عقول، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس، هلم الشرف يف اآلخرة، يا أسامة إذا رأيتهم يف بلدة فاعلم أم 

أمان لتلك البلدة، ال يعذّب اللّه عز وجلّ قوما هم فيهم، األرض م رحيمة، واجلبار عنهم راض، اختذهم 
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تنجو م، وإن استطعت أن يأتيك املوت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فإنك لنفسك أخداناً عسى أن 
 ار عزني، وتفرح بقدوم روحك املالئكة، ويصلّي عليك اجلبتدرك بذلك شرف املنازل وحتلّ مع النبي
وجلّ، وممن اشتهر بالطي وكثر النقل عنه بذلك اخلمس عشرة يوما إىل عشرين إىل شهر، مجاعة من 

ابن عمرو العويف،وعبد الرمحن بن إبراهيم دحيم، وإبراهيم التميمي، :  عددهم؛ منهمالعلماء يكثر
وحجاج بن قرافصة، وحفص بن العابد املصيصي، واملسلم بن سعد، وزهري البنائي، وسليمان اخلواص، 
د وسهل بن عبد اللّه، وإبراهيم اخلواص، وقد كان أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه يطوي ستا، وكان عب
اللّه بن الزبري يطوي سبعة أيام، وكان أبو اجلوزاء صاحب ابن عباس يطوي سبعاً، وروي أن الثوري 
وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثالثًا ثالثًا، وقد رأينا من كان يطوي تسعا ومخسا، وكثريا ممن يطوي 

  .ثالثًا ثالثًا

    

ال : م ظهرت له قدرة من امللكوت، وكان يقولمن طوى أربعني يوماً من الطعا: وقد قال بعض العلماء
ال : يزهد العبد حقيقة الزهد الذي ال مشوبة فيه إالّ مبشاهدة قدرة من غيب امللكوت، وبعضهم يقول

يوقن العبد يقيناً ثابتاً حبكم عليه الستقامة فيه، ولبسة حال الزمة، وعلم نافذ يف امللكوت،إالّ مبشاهدة 
 عني تظهر له بشهادة دائمة، يقوم ا ويضطره؛ فعند هذا يعرف من اللّه قدرة من قدرة الغيب، برأي

تعاىل، ومنه املخصوص القيوم به، ويصح لعبد مراد ذا الطريق املنهج أربعني يف سنة وأربعة أشهر، على 
يف ما نزلنا من تأخري األوقات وقتا بعد وقت، ورتبنا من رياضة النفس يف األوقات حىت تندرج الليايل 
األيام، وتدخل األيام يف الليايل، فتكون األربعون مبرتلة يوم واحد وليلة واحدة، وهذا طريق بعض 

املقربني، ال يقدر عليه إالّ مراد به، حممول فيه، مكاشف بشهادة تشغله عن نفسه، وتقطعه عن طبعه 
 وظهرت له آيات وعادته، وتنسيه جوعه، ويكشف له حقيقته ومرجوعه، وقد عرفنا من كان فعل ذلك،

من امللكوت، وكشف له عن معاين قدرة من اجلربوت، جتلى اللّه له عز وجلّ ا ومنها كيف شاء، وقد 
وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكره حباله، وطمع يف إسالمه، وترك ما هو عليه من الغرور، 

وي أربعني يوماً وأن معتقد إعجاز فإن املسيح كان يط: فكلمه يف ذلك بكالم كثري إىل أن قال له الراهب
فإن طويت مخسني يوما ما تترك ما أنت عليه وتدخل يف : هذا وأنه ال يكون إالّ النيب، فقال له الصويف

نعم فقعد عنده ال يربح وال يذهب إالّ : دين اإلسالم، وتعلم أنّ ما حنن عليه حق وأنك على باطل؟ قال
أزيدك أيضا، فطوى إىل متام الستني فعجب :  يوما، فقالمن حيث يراه الراهب إىل أن طوى مخسني
ما كنت أظن أنّ أحداً جياوز فعل املسيح عليه السالم ولكن : الراهب منه واعتقد فضله وفضل دينه، وقال

هذه أمة تشبه األنبياء يف العلم والفضل، فكان سبب إسالمه، وممن كان يطوي أربعني يوما إبراهيم 
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سهل بن عبد اللّه :  قرافصة، فأما الثالثني والعشرين فقد حكي عن عدد كثري منهمالتميمي وحجاج بن
ومجاعة من البصريني، وأما من يأكل يف الشهر أكلتني وثالثة وأربعة فهم كثري من الشاميني واجلزريني، 

ه، وإن أحب املريد أن يقسم فطره قسمني فيأكل رغيفاً عند إفطاره يف أول الليل فيسكن بذلك جوع
ويأكل رغيفًا عند السحر يستعني به على صومه فحسن، وإن أحب عمل يف تأخري اإلفطار على رياضة، 
ووقف عند السحر فلم جياوزه، فيكون أكله سحراً فيحصل له بذلك مخسة أشياء جوع النهار للصائم، 

لقلب، وسكون النفس وجوع الليل للقائم، وخلو القلب لفراغ املعدة، ورقة الفكر واجتماع اهلم خللو ا
  .للمعلوم فال ينازعه قبل وقته؛ وهذا أوسط الطرقات وأحبها إيلّ وهو طريق السائرين

ما قام رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قيامكم : ويف حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة قال
 قد أخر الفطر إىل هذا قط، وإن كان ليقوم حىت تزلع رجاله، وما واصل وصالكم هذا قط غري أنه

  .السحر

    

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يواصل إىل السحر، فإن : ويف حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت
كان املريد يصوم يوما ويفطر يوما؛ وهو أعدل طرقات الصيام أيضا، أكل يوم فطره بعد الظهر وليلة 

صف أكله باألمس فكأنه صائم، فإن مل يفعل اضطراب صومه عند الفجر، فإن مل يفعل فليأكل يوم فطره ن
جسمه وداخله الفتور يف حاله، ومن مل يكن له معلوم فال بأس أن يأكل شبعه مث يتربص حىت ينتهي 

جوعه؛ فعالمة جوعه،أن ال ختتار نفسه اخلبز دون غريه من املأكوالت، فإن اختارت نفسه اخلبز ففيه بقية 
األكل أن يأكل اخلرب البحت على شهوة، فإذا تاقت نفسه إىل األدم فقد من الشبع، وعالمة شبعه بعد 

ابتدأ شبعه، فإن ختريت األدام فهو شبعان، وترك املعلوم يف الطعام طريق صوفية البغداديني، والوقوف مع 
ه تعاىل املعلوم طريقة البصريني، وملا قدم صوفية أهل البصرة على أيب القاسم اجلنيد بعد وفاة سهل رمحه اللّّ

آه آه لو كنتم : نصوم بالنهار فإذا أمسينا قمنا إىل قفافنا، فقال: كيف تعملون يف الصوم؟ فقالوا:قال هلم
ال نقوى على هذا ولعمري أنّ : تصومون بال قفاف كان أمت حلالكم؛ أي ال تسكنون إىل معلوم، فقالوا

توكلني من األقوياء وطريقة البصريني طريق البغداديني بترك املعلوم من املطعوم أعلى؛ وهو طريق امل
  .باملعلوم، والتوقيت أسلم من آفات النفوس وأقطع للتشرف والتطلع؛ وهو طريق املريدين والعاملني

ل واألكل ذكر رياضة المريدين في المأكول وفضل الجوع وطريقة السلف في التقلّ  

 يكن منخل، وخبزمت املرقق ومجعتم بني قد غريمت بنخلكم الشعري ومل: كان أبو ذر يقول يف بعض إنكاره
أدمني، واختلف عليكم بألوان الطعام وغداً أحدكم يف ثوب، ورجع يف آخر، ومل يكونوا هكذا يف عهد 
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قويت يف كل مجعة صاع من شعري واللّه العظيم ال أزيد : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقول
أحبكم إىلّ وأقربكم مين جملسا يوم القيامة من :  عليه وسلمعليه حىت ألقاه، فإين مسعته يقول صلى اهللا

مات على مثل ما تركته عليه، وقد كان قوت مجاعة من الصحابة صاع من حنطة يف كل مجعة، فإذا 
أكلوا التمر اقتاتوا صاعا ونصفًا، وكان قوت أهل الصفة مد من متر بني اثنني يف كل يوم، واملد رطل 

املؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من احلشف، والقبضة من السويق، واجلرعة : ن يقولوثلث، وكان احلس
من املاء، واملنافق مثل السبع سرطًا سرطًا وبلعا بلعا، ال يطوي بطنه جلاره، وال يؤثر أخاه بفضله، وجهوا 

  .ضهإذا وجد الفقري املاء سقط عنك فر: هذه الفضول أمامكم، وكان أبو يزيد البسطامي يقول

    

املؤمن يأكل يف معي واحد واملنافق يأكل يف سبعة أمعاء، هذا على التمثيل يف : ويف احلديث املشهور العام
االتساع والكثرة ؛ أي يأكل أضعاف أكل املؤمن، فكان املؤمن يأكل سبع أكل املنافق، والعرب ترفع يف 

معىن يأكل يف سبعة : د سهل فقالذكر ضعف الشيء وإضعافه إىل سبعة، وقد فسر ذلك عاملنا أبوحمم
أمعاء؛ أحدها شره، وطمع، وحرص، ورغبة، وغفلة، وعادة، أي فاملنافق يأكل ذه املعاين، واملؤمن يأكل 

لو كانت الدنيا دما غبيطًا كان قوت املؤمن منها حالالً، ألنّ أكل : مبعىن الفاقة، والزهد، وهلذا كان يقول
 الناس من يضيف هذا الكالم إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وهو املؤمن عنده ضرورة للقوام، ومن

خمطئ يف ذلك، إمنا هو كالم إمامنا سهل بن عبد اللّه التستري رمحه اللّه، وقد سئل عن قوت املؤمن 
غذاؤه : إمنا سألت عن غذائه، فقال: الذكر فقال: سألت عن قوامه، فقال: قوته اللّه تعاىل، قال: فقال

ما لك واجلسم، دع اجلسم على من تواله قدمياً يتواله اآلن، : سألت عن طعمة اجلسم، فقال:  قلتالعلم،
ما مل يعص اللّه يف أوله : اجلسد صنعة إذا عابت ردها إىل صانعها، وسئل أيضا عن احلالل، فقال: مث قال

منني والقوام للصاحلني، القوت للمؤ: ومل ينس يف آخره، وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه، وكان يقول
والضرورة للصديقني، ومن كان ذا معلوم فاملستحب له أن ال يزيد على رغيفني يف يوم وليلة، وليجعل 
بينهما وقتاً طويالً مرة وقصريا أخرى على حسب احلاجة وتوقان النفس إىل الغذاء، العلى طرد العادة 

نفس يف كل ساعة ثالث لقمات، فإذا أراد أن يأكل والشهوة، والرغيف ستة وثالثون لقمة يكون قوام ال
الرغيف على هذا التقسيم فليجرع بعد كل ثالث لقم جرعة ماء، فذلك اثنا عشر جرعة يف تضاعيف 

  .ستة وثالثني لقمة، ففي ذلك قوام اجلسم وصالحه يف كل يوم وليلة على هذا الترتيب

قويت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : وقد روينا يف جممل هذا أثرا، كان أبوذر يقول
صاعا يف كل مجعة، واللّّه العظيم ال أزيد عليه حىت ألقاه؛ فهذا يكون يف كل يوم رطل أو حنوه، واألصل 
يف مجل ما ذكرناه من الترتل يف القوت ما رويناه أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل رجل مسني فأومأ 
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لو كان هذا يف غري ها كان خرياً لك؛ يعين لو قدمته آلخرتك وآثرت به إخوانك : الإىل بطنه بأصبعه، فق
فكان يف غري جوفك لكان ذلك خرياً لك، ويعين قلة الطعم خري من كثرته وجتشاً أبو جحيفة عند رسول 

عاً اكفف عنا جشاءك، فإن أكثركم شب: كنت أكلته، فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ثريد وحلم، قال
فواللّه ما مألت بطين من طعام بعدها إىل يومي هذا، وأرجو أن : يف الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة، قال

قال : يعصمين اللّه فيما بقي، وقد روينا عن احلسن عن أيب هريرة أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سماءالبسوا الصوف ومشروا وكلوا يف إنصاف البطون تدخلوا يف ملكوت ال

أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعلّ قلوبكم ترى اللّّه عز وجلّ، وقد : وروينا عن عيسى عليه السالم
وقيل أليب : رواه عبد الرمحن بن حيىي األسود عن طاوس رفعه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ببطن جائع وجسد عاٍر، : عرفة؟ قاليزيد البسطامي وهو أعلى هذه الطائفة إشارة بأي شيء نلت هذه امل
وميقت أهل بيت : أن اللّه تبارك وتعاىل ليبغض احلرب السمني، ويف بعض الكتب: ويف التوراة مكتوب

حلمني، وقد جاءا مسندين إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من طريق، وقد روينا عن ابن مسعود أنّ 
أنّ الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا : رب مرسلاللّه عز وجلّ يبغض القارئ السمني، ويف خ

جماريه باجلوع والعطش، فإذا جعل العبد شبعه بني جوعني كان جوعه أكثر من شبعه وسلم من حديث 
أيب خحيفة، ومن كانت له جوعة بعد كل شبعة اعتدل جوعه وشبعه، ومن أكل يوم يف كل مرتني فقد 

فة وشبعه، حينئذ أكثر من جوعه؛ وليس ذلك من السنة وهو من فعل تابع الشبع وحتقق خبرب أيب جحي
  .املترفني وقد كانوا يعدونه سرفًا

    

وقد روينا عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا تغدى مل يتعش، وإذا 
يب صلى اهللا عليه وسلم قال تعشى مل يتغد، وكان السلف يأكلون يف كل يوم أكلة، وقد روي أنّ الن

: إياك واإلسراف، فإن أكلتني يف يوم من اإلسراف، وقد قال اللّه عز وجلّ: لعائشة رضي اللّه عنها

 فكأنّ أكلتني يف يوم إسراف، وأكلة يف يومني 67:  الفرقان"والّذين إذا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا وملْ يقْتروا"
 بني ذلك، وأقول على هذا إنّ أكل أربعة أرغفة سرف، وزغيفني قتر، وثالثة إقتار وأكلة يف يوم قواماً

أرغفة قوام حسن؛ وهذا أعدل األقوات وال يعجبين أكل أربعة أرغفة يف مقام واحد ألين ال آمن به 
إنّ من : ازديادا فيصري ذلك مقتاً، وقد يروى يف خرب األكل على الشبع يورث الربص، وقال بعض السلف

ف أن يأكل العبد كلما يشتهيه، وقد كان للصحابة أكلتان وشربتان، فاألكلتان الوجبة والغبوق، السر
فإذا وجبت جنوا فكلوا منها؛ أي إذا : فالوجبة من الوقت إىل الوقت، وكقولك الوقعة، ومنه قوله

 أو بعد وقعت جنوب البدن على األرض، والغبوق أن يشرب مذقه لنب، أو يأكل كف متر عند النوم،
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عتمة، أو يكون عند الظهرية، وقد يكون ذلك سحرا، والشربتان العلل والنهل، فالنهل الشربة األوىل من 
اللنب مبرتلة الوجبة، والعلل الشربة الثانية مبرتلة الغبوق من نقيع متر أو زبيب يقوم مقام األكلتني فهن متام 

وكان من أخالف السلف ترك الشبع اختيارا الري، واألوىل عاللة النفس من العطش فسمي علالً، 
ألنفسهم خلفة اجلسم، أو مواساة الفقراء، أو مساواة هلم يف احلال لئال يفضل عليهم يف حاهلم؛ وهلذا 

أول بدعة حدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشبع،إن القوم ملا : قالت عائشة رضي اللّه عنها
  .ىل الدنياشبعت بطوم مجحت م نفوسهم إ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيوع ال من عوز أي خمتارا له مع اإلمكان يف : وروينا يف خرب
  .أبغض األشياء إىل اللّه عز وجلّ بطن مليء ولو من حالل: األوقات، وقال بعض العلماء

بليس فرأى عليه معاليق من وقد روينا معناه مسندا ويف اخلرب اإلسرائيلي أنّ حيىي عليه السالم ظهر له إ
فهل يل فيها شيء؟ : شهوات بين آدم، قال: ما هذه املعاليق؟ قال: ألوان األصباغ من كل شيء، فقال له

ال، قال للّه تبارك وتعاىل على : هل غري ذلك؟ قال: رمبا شبعت فثقلناك عن الصالة وعن الذكر، قال: قال
وللّه علي أن ال أنصح مسلماً أبداً، وقد كان من أخالق : أن ال أمال بطين من طعام أبداً، قال إبليس

التابعني الصرب على الطعم إىل أحد حدي اجلوع؛ األول منها وهو أربعة وعشرون ساعة، ومل يكن من 
أخالقهم األكل للعادة وال ختير األطعمة، وال تعمد اخلرب خاصة دون غريه من املأكوالت إذا سد اجلوعة 

إذا عرضت لك حاجة من حوائج اآلخرة فاقضها قبل :  وكان أبو سليمان الداراين يقولوقامت به البلغة،
تغري تقله عماً كان عليه، وكان يقول ألن أترك : أن تأكل، فما من أحد شبع إالّ نقص من عقله، أو قال

  .من عشائي لقمة أحب إيلّ من قيام ليلة، هذا إليثاره اجلوع والتقلل على العباد مع التكثر

    

وروينا عن وهب بن منبه وغريه أنّ عابداً دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغيفان فجعل أخوه يقلب بعض 
من أي شيء تصنع؟ أما علمت أنّ هذا الرغيف الذي رغبت عنه : األرغفة ليختار أجودها، فقال له العابد

لسحاب الذي حيمل املاء، ومل تقنع به قد عمل فيه كذا وكذا صانع، وظهرت فيه كذا وكذا صنعة؛ منها ا
واملاء الذي يسقي األرض، واألرض اليت أنبتتت، والرياح، والبهائم، وبنو آدم حىت صار إلىك، مث أنت 

إنّ الرغيف ال يستدير فيوضع بني يديك حىت : بعد هذا تقلبه ال ترضى به؟ وقال اآلخر زيادة يف اخلرب
ائيل الذي يكيل املاء من خزائن الرمحة، مث املالئكة اليت يعمل فيه ثالمثائة وستون صانعاً وصنعة؛ أوهلم ميك

وإنْ تعدوا "تزجر السحاب والشمس القمر واألفالك وملكوت اهلواء ودواب األرض، وآخر ذلك اخلباز، 
 ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطن فدل أنّ ما نقص:  واخلرب املشهور34:  إبراهيم"ِنعمةَ اللِّه ال تحصوها

لقيمات معنيان؛ : حسب ابن آدم لقيمات يشددن صلبه، ففي قوله: من ملء البطن فذلك خري، مث قال
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التقلل والتصغري، ألن التاء تدخل للجمع القليل وهو ما دون العشرة من العدد، واملعىن اآلخر هو التصغري 
: فس، ويف لفظ آخرفإن مل يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للن: ألن لقيمة تصغري لقمة، مث قال

وثلث للذكر، فدل أيضا أنّ ملء البطن مينع من الذكر وما منع من الذكر فهو شر، قال اللّه سبحانه 
 ومعىن قوله صلى اهللا عليه 17: األعلى"واآلِخرةُ خير وأبقى": ، وقال73: طه"واللّه خير وأبقى": وتعاىل
يصري ثلث الشبع قوام اجلسد باعتياد ثان، كما كان ملء البطن ثلث طعام أن يأكل شبعه املعتاد ف: وسلم

طعام الواحد يكفي : من الشبع هو العادة األوىل، وثلث الشبع هو مثان أواق؛ فهذا على معىن اخلرب اآلخر
طعام الواحد : االثنني وطعام االنني يكفي األربعة، ففي هذا مخسة أوجه، قال بعض علمائنا البصريني

طعام املسلم يكفي : االثنني قوتاً، وطعام االثنني شبعاً يكفي األربعة قوتاً، ومنهم من قالشبعاً يكفي 
مؤمنني، وطعام مسلمني يكفي أربعة من خصوص املؤمنني، وجيوز أيضا أن يكون طعام الواحد من 

، ويصلح أن املؤمن يأكل يف ِمعى واحد واملنافق يف سبعة أمعاء: املنافقني يكفي مسلمني على معىن قوله
يكون معناه طعام الواحد من الصناع املتصرفني يف املعايش يكفي اثنني ممن هو قاعد ال يتصرف، ويصلح 

أيضاً طعام الواحد من املفطرين يكفي طعام صائمني من اخلصوص، ويف خرب عمر رضي اللّه عنه حني 
أال طينتم عليه بيتا : ه وحيكماقال البن مسعود وأيب موسى يف قصة املرتد الذي قتاله قبل أن يستتيبا

وألقيتم إليه كل يوم رغيفًا ثالثة أيام، فلعله أن يتوب ويرجع إىل اإلسالم، اللهم إين مل آمر ومل أعلم ومل 
أرض إذ بلغين فدل هذا أنّ يف كل رغيف كفاية يوم وثالثة أرغفة عندنا باحلجاز رطل، ألن الرطل املكي 

إنّ مثاينَ أواق : ا، هذا فيكون كل رغيف مثان أواق؛ فهذا كما قلناهعدد ستة أقراص مذ ذاك إىل يومن
ثلث الشبع لقوله ثلث طعام بعد قوله لقيمات مجع ملا دون العشرة، وهذا مواطئ ملا روي عن عمر رضي 

هندي، ورومي، : اللّه عنه أنه كان يأكل سبع لقم، وحدثونا يف أخبار اخللفاء أنّ الرشيد مجع أطباء
الدواء الذي : ليصف كل واحد منكم الدواء الذي ال داء فيه، فقال اهلندي: سوادي، فقال هلموعراقي، و

الدواء الذي ال داء فيه حب الرشاد األبيض، وقال : ال داء فيه عندي هو االهليلج األسود، وقال الرومي
االهليلج يعفص املعدة إنّ : الدواء الذي ال داء فيه املاء احلار، فقال السوادي، وكان أعلمهم: العراقي

فما : وهذا داء، وإنّ حب الرشاد يرق املعدة وهذا داء، وإنّ املاء احلار يرخي املعدة وهذا داء، قالوا
: الدواء الذي ال داء فيه أن ال تأكل الطعام حىت تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت تشتهيه، فقالوا: عندك؟ قال

  .صدق

    

ض الفالسفة من أطباء أهل الكتاب قول النيب صلى اهللا عليه ذكرت لبع: وحدثين بعض العلماء قال
ما مسعت كالما يف قلّة : ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس، فتعجب منه واستحسنه وقال: وسلم
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جهدت األطباء من الفالسفة أن يقولوا مثل هذا يف : األكل أحكم من هذا وإنه لكالم حكيم، مث قال
ال تقعد على طعامك حىت تشتهيه وترفع يدك عنه وأنت : إليه فأكثر ما قالواالتقلل من األكل فلم يهتدوا 

ال يأكل إالّ بعد : ال يأكل إالّ بعد اجلوع ويرفع قبل الشبع، ومنهم من قال: تشتهيه، ومنهم من قال
: اجلوع املفرط وال يشبع شديداً، وإمنا كان مراده هذا الذي ذكره نبيكم، وقد كان بعض علمائنا يقول

يأكل بعد اجلوع، ويرفع : وما األدب قال: من أكل خبز احلنطة حبتا بأدب مل يعتلّ إالّ علّة املوت، قيل له
قبل الشبع، واألصل يف هذا أنّ العلل داخلة على األجسام من اختالف نبات األرض، ألن املعدة مركبة 

بت األرض على هذه الطبائع فإذا احلرارة، والربودة، والرطوبة، واليبوسة، وكذلك منا: على طبائع أربع
أكثر من اختالف منابتها أمالت احلرارة والربودة من النبات غرائز الطبائع من احلرارة والربودة من املعدة، 

وأمالت الرطوبة واليبوسة من النبات غرائز الطبائع من الرطوبة واليبوسة، فزاد بعض على بعض وقوي 
ذلك، ألن كل مأكول من نبات األكل يعمل يف وصف من وصف على مثله فكانت األمراض من مثل 

معاين اجلسم، وأنّ احلنطة خمالفة لسائر نبات األرض املعتدلة يف الطبائع األربع كاعتدال املاء يف سائر 
  .األشربة، وقد شبهوا حلم الدراج يف خفته وقلة دهنه من سائر اللحوم بطبع احلنطة يف سائر احلبوب

أكل اخلبز وحده خري من : ل من اخلبز حبتا ما شئت، فإن ال يضرك، وقال غريهك: وقال بعض األطباء
مل يدخل اإلنسان إىل معدته أنفع من الرمان، وال أضر من املاحل، وألن يتقلل : األدم املردي، وقال بعضهم

دة يف الطبائع من املاحل خري له من أن يستكثر من الرمان، وقد مثل األترج من سائر الفاكهة على سائر املع
األربع، وقد شبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمن باألترجة طعمها طيب ورحيها طيب؛ فهذه لطيفة 
من اللطيف، وحكمة من احلكيم تعاىل، إذا أراد صحة جسم عبد أوحى إىل املعدة أن يأخذ كل طبع منها 

بع الربودة، ويأخذ طبع الرطوبة طبع ضده من نبات األرض الذي وقع يف املعدة، فيأخذ طبع احلرارة ط
اليبوسة من املأكول، فتعتدل الطبائع، فاستوى املزاج فيكون ذلك سببا لصحة اجلسم من علله، فإذا أراد 

أسقام جسم أمر كل طبيعة أن تأخذ جنسها ومثلها من املأكوالت من نبات األرض مثله، فتضرب 
ق ومصباته إىل األعضاء املتفاوتة األدوات، فتقع كل أداة املزاجات، مث يدور ذلك يف اجلسد مبجاري العرو

يف عضو ضدها فتثقل ا، ويغشي كل آلة من جارحة ما ال يالئمها من طبعها فيسقم اجلسم وتتفاوت 
  .العلل، فيكون هذا سبب األمراض والعوارض، نعوذ باللّه ذلك تقدير العزيز العليم

    

حدثنا : ه تعاىل يف صفة خلق آدم عليه السالم، حدثنا عن الرباء قالأصل بنية اإلنسان عن اللّ: وقد روينا
حدثين أيب عن ابن منبه اليماين أنه وجد يف التوراة صفة آدم عليه السالم حني : عبد املنعم بن إدريس قال

إين خلقت آدم ركّبت جسده من أربعة أشياء، مث جعلتها وراثة يف : خلقه اللّه عز وجلّ وابتدعه، فقال
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لده تنمي يف أجسادهم، وينمون عليها ركّبت جسده من رطب ويابس وسخن وبارد، وذلك ألين و
خلقته من التراب، ورطوبته من املاء وحرارته من قبل النفس، وبرودته من قبل الروح، مث جعلت يف 

م إالّ ن، الروح بعد هذا اخللق األول أربعة أنواع من اخللق هن مالك اجلسم بإذين وقوامه ال يقوم اجلس
وال يقوم منهن واحدة إالّ بأخرى منهن املرة السوداء واملرة الصفراء والدم والبلغم، مث أسكت بعض هذا 

اخللق يف بعض، فجعلت مسكن اليبوسة يف املرة السوداء، ومسكن الرطوبة يف املرة الصفراء، ومسكن 
فيه هذه الفطر األربع اليت جعلتها مالكه احلرارة يف الدم، ومسكن الربودة يف البلغم، فأميا جسد اعتدلت 

وقوامه فكانت كل واحدة منهن ربعاً ال تزيد وال تنقص، كملت صحته واعتدلت بنيته؛ فإن زاد منهن 
واحدة عليهن قهرن ومالت ن، ودخل عليه السقم من ناحيته بقدر غلبتها حىت تضعف عن طاعتهن، 

وقد تغلب احلرارة على بعض املريدين من قبل قوة املزاج : وتعجز عن مقاربتهن، مث ذكر احلديث بطوله
وحدة الشبهات، فيظهر الطبع فيتسع املين على العزب، كما تقوى احلرارة فينبع الدم؛ ألن أصل املين هو 

الدم يتصاعد يف خرزات الصلب وهناك مسكنه فتنضجه احلرارة فيستحيل أبيض، فإذا امتألت منه 
لب اخلروج من مسلكه فقويت الصحة بذلك، فهذا حني هيجان اإلنسان خرزات الصلب وهو الفقار ط

إىل النكاح، وال يصلح ملثل هذا أن يأكل احلرارات من األطعمة، وليطفئ ذلك بأكل الربودات واألشياء 
  .القاطعة، وليجتنب أكل كل حار يابس أو بارد رطب؛ فإنه يهيج الطبع ويقوي العضو

، قال الغلمة وقال 286:  البقرة"وال تحملْناما ال طَاقَةَ لَنا ِبِه" قوله تعالىك وقد روينا عن قتادة يف تفسري
  .إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلث عقله: فياض بن جنيح

قيام الذكر، وقد أسند :  قال3: الفلق"وِمن شر غَاِسٍق ِإذَا وقَب": وقد روينا عن ابن عباس يف قوله تعاىل
الذكر إذا دخل، وعن رسول اهللا صلى اهللا : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالّ أنه قالبعض الرواة إىل رس

أعوذ بك من شر مسعي وبصري ولساين وقلب ومِنيي وروينا عن أزواج : عليه وسلم أنه كان يقول
سول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليهن أمجعني السالم أن كن يأكلن اخللّ والربودات بعد وفاة ر

اشتدت علي صفيت يف بدء : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطعن به الشهوة، وروى بعض أشياخ الصوفية قال
ما لك؟ : إراديت مبا مل أطق فكنت أضج إىل اللّّه تعاىل يف كل وقت فرأيت شخصا يف النوم فقال يل

داي ومجيع تقدم إيلّ فتقدمت فوضع يده على صدري فوجدت بردها يف فؤ: فشكوت إليه، فقال
فأصبحت وقد انكشف مايب فبقيت معاىف سنة، مث عاودين ذلك مبثله أو أشد فأكثرت : جسدي، قال

: حتب أن يذهب ما جتد وأضرب عنقك؟ فقلت: الضجيج إىل اللّه عز وجلّ فجاءين شخص يف املنام قال

ت وقد انكشف ما يب فأصبح: مد رقبتك، فمددا فجرد سيفاً من نور فضرب به عنقي، قال: نعم، فقال
: فبقيت معاىف سنة، مث عاودين مبثله من االغتالم وأشد فرأيت شخصا خياطبين فيما بني صدري وثويب
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فتزوجت فانقطع عين ومل يعاودين، فكان : فقال وحيك كم تسأل اللّّه تعاىل رفع ما مل حيب رفعه؟ قال
كرا لربه عز وجلّ فهو يشبه املالئكة، وإذا كان ذلك سبب ذريته وولد له، فإذا كان العبد ناسيا جلوعه ذا

  .شبعان مهموما يف طلب الشهوات فهو أشبه بالبهائم

اجلوع عز كله، والشبع ذلّ : ويقال إنّ اجلوع ملك والشبع مملوك، إنّ اجلائع عزيز والشبعان ذليل، وقيل
  .ح الدنيا وباب الرغبةاجلوع مفتاح اآلخرة وباب الزهد، والشبع مفتا: كله، وقال بعض السلف

: إنّ لكل شيء باباً، وباب العبادة الصوم، واخلرب املشهور: وقد روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صوموا تصحوا فصحة القلوب من علل الرؤوس أعلى وأحسن من صحة األجسام من علل األسقام

    

أدميوا قرع باب :  صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا: وقد روينا عن عائشة رضي اللّه عنها قال
باجلوع والظمأ، وقد نوع أبو : وكيف ندمي قرع باب اجلنة يا رسول اللّه؟ قال: اجلنة يفتح لكم، قلت

سعيد اخلراز مقامات أهل اجلوع يف مقاصدهم عن مواجيدهم ومهمهم، فحدثين اجلهضمي عن أمحد بن 
إنه كان يقسم : لثقة من علمائنا يقول عن عبد الواحد بن زيدمسعت ا: مسعت أبا سعيد يقول: شاكر قال

  .باللّه ما صاىف أحد إالّ باجلوع، وال مشوا على املاء إالّ باجلوع، وال طويت هلم األرض إالّ باجلوع

معىن اجلوع : وكان يعد األخالق السنية الشريفة احملمودة وحيلف أم ما نالوها إالّ باجلوع، قال أبو سعيد
معلق على اخللق افترقوا يف الدخول فيه والعمل به لعلل كثرية، فمنهم من جيوع ورعا إذا مل يصب اسم 

الشيء الصايف، ومنهم من وجد الشيء الصايف فتركه زهدا فيه من خمافة طول احلساب والوقوف 
طعاً له وشغالً والسؤال، ومنهم من استلذ العبادة والنشاط ا واخلفة فرأى النيل من الطعام والشراب قا

عن اخلدمة واخللوة، ومنهم من قرب من اللّه عز وجلّ فلزم قلبه حقيقة احلياء حني علم أنّ اللّه تبارك 
وتعاىل مشاهده، وكان احلياء مقامه ال غري، فتوهم أنّ اللّه تعاىل يراه وهو ميضغ بني يديه ويأكل ويشرب 

ا كان أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه، ومنهم من فيؤديه ذلك إىل الكنيف فيجوع من هذه العني، وهكذ
  .أدركه السهو عن حاجاته فسال عن نيل مصلحتني حىت يذكر يف الغيب أو يذكر

إنّ اللّه تعاىل ال يكلم أحدا، ويف بطنه شيء من : قال مجاعة من احلكماء: وقال أبو سعيد اخلراز أيضاً
النيل ليلقاه خالياً من الدنيا، وبنفس ساكنة عن : يقولالدنيا؛ فهذا يدل على أمره ملوسى عليه السالم، 

املنازعة إىل شيء من امللك، وروح روحانية قد أحياها احلي حلياته فعند ذلك يصلح هذا الشخص 
  .ملخاطبته مثالً بال ترمجان

لقيت سهل بن عبد اللّه، فلما دخلت عليه وبشرين : وحدثين احلسن بن حيىي البسيت عن ابن مسروق قال
يف كل : أحب أن تصف يل بدايتك وما كنت تقوت به، فقال: وقبلين وكان يف إرادة وتذلل فقلت له
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سنة ثالثة دراهم؛ كنت آخذ بدرهم دبساً، وبدرهم مسنا، وبدرهم دقيق الرز، وأشوبه خملصا ثالمثائة 
  .حد وال توقيفأكالً بال : الساعة كيف تعمل؟ فقال: وستني أكرة آخذ ليلة أكرة أفطر عليها، فقلت

: وحدثونا يف أخبار امللوك أنّ ملك اهلند أهدى إىل املنصور حتفًا منها أنه وجه إليه بفيلسوف طبيب قال

قد جئتك يا أمري املؤمنني بثالث خصال : فأنزله املنصور وأحسن إليه، فلما دخل عليه قال الفيلسوف
أخضب حليتك بسواد ال تنصل أبدا وال تتغري : وماهي؟ قال: يتنافس امللوك فيها ال نصنعها إالّ هلم قال

أعاجلك بعالج تتسع به يف املأكل فتأكل أي شيء شئت فال : وما اخلصلة الثانية؟ قال: عن حاهلا، قال
أقوي صلبك بقوة تبسط إىل اجلماع فتجامع ما شئت ال : وما الثالثة؟ قال: تتخم وال يؤذيك الطعام، قال

قد : فأطرق املنصور مث رفع رأسه إليه فقال: وال ينقص من قوتك، قالمتلّ من ذلك وال يضعف بصرك 
كنت أظن أنك أعقل مما أنت، أما السواد فال حاجة يل به؛ فإن ذلك غرور وزور، والشيب هيبة ووقار، 
ومل أكن ألغري نورا جعله اللّه تبارك وتعاىل يف وجهي بطلمة السواد، وأما ما ذكرت من األكل فواللّه ما 

 بشره، وما يل يف االستكثار من الطعام حاجة، ألنه يثقل اجلسم ويشغل عن النوائب وأقل شيء فيه أنا
كثرة اختاليف إىل اخلالء فأرى ما أكره وأمسع ما ال أحب، وأما ماذكرت من النساء فإن النكاح شعبة من 

دحورا فال حاجة يل مبا اجلنون، وما أقبح خبليفة مثلي جيثو بني يدي صبية، ارجع إىل صاحبك مذموما م
  .جئت به

    

أي : أتيت قامسا اجلوعي فسألته عن الزهد أي شيء هو؟ فقال يل: وحدثونا عن بعض هذه الطائفة قال
قالوا الزهد ترك االدخار، : وأي شيء مسعت فيه؟ فقلت: قالوا الزهد قصر األمل، فقال: شيء فيه؟ فقلت

أعلم أنّ البطن دنياً : أي شيء تقول أنت؟ فقال: فقلتحسن؛ حىت عددت عليه أقواالً فسكت، : فقال
العبد ومبقدار ما ميلك من بطنه ميلك من الزهد، ومبقدار ما ميلكه بطنه متلكه الدنيا، وعلى هذا املعىن قال 

لكل شيء وسط وطرفان، فإذا أمسكت أحد الطرفني مال اآلخر، وإن : وهب بن منبه حكيم هذه األمة
لطرفان، فكذلك البطن وسطاً بني اجلوارح إن امسكتها اعتدلت األطراف السمع أمسكت الوسط اعتدل ا

إذا أعطيت البطن حظه من : والبصر واللسان والفرج والرجالن، وكذلك كان شيخنا ابن سامل يقول
الشبع طلبت كل جارحة حظها من اللهو فجمحت بك النفس إىل اهللكة، وإذا منعت البطن حظه 

  .ن حظها فاستقام القلب لذلكقصرت عنك كل جارحة ع

وكان بشر بن احلارث قد اعتل فسأل عبد الرمحن املتطبب عن شيء يوافقه من املأكول فقال له عبد 
حتتاج تستعمل : صف يل حىت أمسع، فقال: تسألين؟ فإذا وصفت لك مل تقبل مين، فقا له بشر: الرمحن

تشرب سكنجبيناً ومتص سفرجالً وتأكل بعد : ما هن؟ قال: ثالثة أشياء، فإن فيهن صالح جسمك، قال
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فأنا : ال، قال: تعلم شيئًا أقل شيء من السكنجبني يقوم مقامه؟ قال: ذلك إسفيذاجا، فقال له بشر
: اهلندبا باخلل يقوم مقامه فتعرف شيئاً أقل مثناً من السفرجل يقوم مقامه قال: وما هو؟ قال: أعرف، قال

تعرف شيئاً أقل مثنا من االسفيذاج يقوم مقامه؟ :  اخلرنوب الشامي؟قالما هو؟: فأنا أعرف قال: ال قال
: ماء احلمص بسمن البقر يف معناه، فقال له عبد الرمحن: ما هو؟ قال: بلى، قال: أما هذا فال، قال: قال

  .فأنت أعلم مين بالطب فِلم تسألين؟

أكل لئال جيمع لنفسه بني حظني فيطلبهما، ويستحب للعبد إذا كان جائعا فتاقت نفسه إىل اجلماع أن ال ي
فرمبا طلبت اجلماع للتعفف وهي تريد األكل لتنبسط به إىل اجلماع، ويف اجلمع بني شهوتني تقوية النفس 
واجراء عادة هلا، ويستحب للعبد إذا أكل أن ال ينام على أكله فيجمع بني غفلتني، فيعتاد الفتور ويقسو 

أذيبوا طعامكم : جيلس فيذكر اللّه تعاىل، فإنه أقرب إىل الشكر، ويف احلديثقلبه لذلك، ولكن ليصِل أو 
بالصالة والذكر ال تناموا فتقسو قلوبكم، فأقل ذلك أن يصلّي أربع ركعات، ويسبح مائة تسبيحة، ويقرأ 

أجزاء من القرآن عقيب كل أكلة، وقد كان سفيان الثوري إذا شبع يف ليلة أحياها، وإذا شبع يف يوم 
أشبع احلمار وكده، وكان : أشبع الزجني وكده، ومرة يقول: واصله بالصالة والذكر، وكان يتمثل فيقول

إذا جاع كأنه يتراخى يف ذلك، وينبغي للمتقشف أن يأكل اللحم والدسم يف الشهر مرتني، فإن أكله 
 أكل اللحم أربعني من ترك: أربعا فال بأس قد كان السلف يفعلون ذلك، ويف خرب عن علي عليه السالم

إنّ له ضراوة :يوما ساء خلقه، ومن داوم عليه أربعني يوما قسا قلبه، وقد ى عن مداومة اللحم، وقيل
احفظوا عقولكم : كضراوة اخلمرة، وقد كان أبو حممد سهل رمحه اللّه يقول للمتقللني من أهل عبادان

ز وجلّ ناقص العقل، وإن أحبه املريد أن يأكل شيئاً وتعاهدوها باألدهان والدسم، فإنه ما كان ويلّ للّّه ع
من الطيبات والفاكهة فليجعل ذلك بدالً من اخلبز ويقطع به جوعه؛ فيكون ذلك له قوتا عند احلاجة إىل 
طعم وال يكون تفكّها لئال جيمع للنفس بني عادة وشهوة، فإنه أسرع ِلملَلِه ألنه إذا شبع من الِطيبات غري 

عة أو شبعتني كان أقرب إىل تركه وانقطاع شهوته، ونظر أبو حممد سهل إىل ابن سامل شيخنا اخلبز شب
ابتدئ بالتمر فإن قامت كفايتك به وإالً أخذت من اخلبز بعده : رمحه اللّه ويف يده خبز ومتر فقال له

ما بركة التمر إن التمر مبارك، واخلبز شؤم؛ يعين أنه كان سبب إخراج آدم من اجلنة، وأ: حاجتك، قال
أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً ": فإن اللّه تعاىل ضرب النخلة مثالً لكلمة التوحيد يف قوله تعاىل

  .24:  إبراهيم"كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها ثَاِبت وفَرعها يف السّماء

    

ا كشجرة طيبة وهي النخلة، وليس يف الثمار أحلى من كلمة التوحيد الشيء أحلى منه: قال ابن عباس
الرطب، ولذلك شبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمن يف حالوته ولينه وقوته وثبات أصله بالنخلة، 
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إذا استغنيت عن اخلبز بغريه من الطعم : ال يسقط ورقها مثلها كمثل املؤمن، يقول سهل رمحه اللّه: فقال
يد أن أتوقف نفسك مع عادة فتنازعك إليه ا، وقد ذكرت هذه احلكاية أليب بكر بن كان خريا لك؛ ير

هذا كالم احلكماء، وكان هذا يالئم حاله، وإن خشي املريد أن يكون شيء من : اجلالء فأعجبته، وقال
دئًا غراً ال املآكل والطيبات له عادة ومل يأمن تألّه قلبه وتوقان نفسه إليه ومنازعتها إياه، وكان العبد مبت

  .يعرف خبء النفس ودواهيها واليفطن ملكرها وآفاا؛ فإن ترك ذلك أفضل

فليتركه حينئذ ألجل اللّه خوفًا أن يشتهيه فيحرص على مثله، ويدخل مداخل السوء من أجله، ويبيع دينه 
وات ألنّ العادة جند فيه أو خشية متكّن العادة فيه، فتعذر عليه التوبة لدخوله يف الشبهات عند اعتياد الشه

اللّه تغلب العقل، واالبتالء سلطان من سلطان اللّه تعاىل يقهر العلم، ألجله تعذرت االستقامة، ولوال 
العداوة لكان الناس تائبني، ولوال االبتالء لكان التائبون مستقيمني، فليترك حينئذ أكل الطيبات إذا صارت 

 النفس باآلفات، ناويا بذلك ما ذكرناه لصالح قلبه، شهوات، وخشي منها مطالبة العادات، ودعاوي
وتسكني نفسه، ليملك بذلك نفسه قبل أن متلكه، ويفطم عادا قبل أن لكه، ويغلب بالترك طبعه 

إن ألقضي عامة حوائجي بالترك فيكون : وهواه قبل أن يكونا بالشهوة يغلبانه، كما قال بعض احلكماء
ذا أردت أن أستقرض من غريي لشهوة استقرضت من نفسي فتركت إ: أروح لنفسي، وكما قال آخر

الشهوة فهي خري غرمي يل، فيصري الترك حينئذ واملنع للنفس غذاء وعادة، كما كان األخذ واألكل عادة، 
ففي هذا عون له على صالح قلبه ودوام حاله، وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشيء من 

  : أرخصو ه بتركه، وقال بعض األدباء يف معناه: ، فيقول لهإنه غال: املأكول فيقال

  فيكون أرخص ما يكون إذا غال  غال شيء على تركه وإذا

    

وهو حينئذ تارك للشهوات ألجل اللّه تعاىل وعامل من عمال اللّه؛ وقد كان هذا طريق طائفة من السلف 
خلف من العلماء ابتغوا الشهوات؛ ومل يقاموا إىل اللّه تعاىل، مث انقرضوا فامنحى طريقهم وخلف بعدهم 

يف هذه املقامات والسلك م هذه الطرقات، فلم يتكلموا يف ترك الشهوات؛ فلذلك درس هذا الطريق 
وعفا أثره لفقد سالكه وعدم كاشفه، فمن عمل به وسلكه فقد أظهره، ومن أظهر فقد أحيا أهله، حدثين 

نازعتين نفسي خبز أرزة ومسكاً فمنعتها فقويت :  البصرة قالبعض علمائنا عن بعض املريدين من أهل
ال : ما فعل اللّه بك؟ فقال: فمات، فرأيته يف النوم فقلت: مطالبتها فاشتدت جماهديت هلا عشرين سنة، قال

أحسن، أصف إليك ما يلقاين به ريب من النعيم والكرامة؟ وكان أول شيء استقبلين به خبز أرزة ومسكاً، 
كُلُوا واشربوا هِنيئًا ِبما أَسلُفْتم يف األياِم ":  شهوتك اليوم هنيئاً بغري حساب، وقد قال اللّه تعاىلكل: فقال
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، فكأم أسلفوا ترك الشهوات ملا تركوها، وقدموا اجلوع والعطش يف خلو أيامهم 24: احلاقة"اخلَاِلية
:  اآلخرة من جنسه ومبعناه، وقال سري القطيلكل عمل جزاء يف: فاستقبلهم باألكل والشرب، ويقال

ترك : منذ ثالثني سنة أشتهي أن أغمس جزرة يف دبس وأنا أمنع نفسي، وكان أبو سليمان الداراين يقول
ألن أترك لقمة من عشائي أحب إيلّ : شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها، وقال

وخفة للعدة من الطعام أو خشية االعتياد للشبع، ومسعت أبا بكر بن اجلالء من قيام ليلة ذلك إيثاراً للتقلل 
أنا أصرب لك على طي عشرة أيام وأطعمين بعد ذلك شهوة : أنا أعرف إنساناً تقول له نفسه: يقول

ال أريد أن تصربي على طي عشرة أيام، ولكن اتركي هذه الشهوة اليت تشتهيها، : أشتهيها، فيقول هلا
جعت هذا اجلوع : رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فأخذ جبلد ذراعه وجعل يقول:  رجلوقال يل

أتركه لعله كان يتركه، وقد كان رمحه اللّه قد ترك أكل : كله؟ ومل يقل يل أترك اجلوع، ولو قال يل
 صالته فيجعل بينه يقوم أحدهم يف: الشهوات وأكل اخلبز أيضا ثالثني سنة، وكان اجلنيد رمحه اللّه يقول

وبني اللّه تعاىل زنبيل طعام، ويريد أن جيد حالوة املناجاة، أو يسمع فهم اخلطاب، ومثل البطن مثل الزهر 
وهو العود اوف ذو األوتار، إمنا حسن صوته خلفته ورقته، وألنه أجوف غري ممتلئ، ولو كان ثقيالً 

 خال من االمتالء كان أرق للقلب وأعذب للتالوة جالساً ممتلئاً مل يكن له صوت، وكذلك اجلوف إذا
إنّ فالنا يصف من قلبه : وأدوم للقيام وأقل للمنام، وروي عنه أنّ عتبة الغالم قل لعبد الواحد بن زيد

فأنا إنْ تركت التمر وأكله عرفت تلك : إن فالنا ال يأكل التمر وأنت تأكله، قال: مرتلة ال أعرفها، قال
عم وغريها، فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه أبكى اللّه عنك أعلى التمر تبكي؟ فقال عبد ن: املرتلة، قال

دعه فإن نفسه عرفت صدق عزمه يف الترك، هو إذا ترك شيئًا مل يعاود فيه أبدا، وكان بعض : الواحد
عت نفس لو طم: أشياخنا ترك أكل اخلبز احلار ألن كان حيبه ويشتهيه سنني كثرية فعوتب يف ذلك فقال

يف أكل اخلبز عشرين سنة ما أطعمتها الساعة، وكان رمبا يبكي من شدة شهوة نفسه وشدة عزم جماهدته 
الستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه، فتيأس من شهوا آخر الدهر، فكذلك كان يقع عليه البكاء لإلياس 

ود، فكم من شهوة دنية منعت من املشتهي، واعلم أنّ الشهوت ال حد هلا، ومثل القوة مثل العلم ذو حد
رتبة علية، فإن مل تقطع الشهوات وحتسمها أحب ما كانت إليك أعطتك أرغب ما تكون فيها، فال تقعد 
عن التوبة تنتظر آخرها، فإن النفس ال آخر لشهواا إىل أن ترى املالئكة فعند ذلك متحي صفاا فتغيب 

ات املعتادة فال تعمل يف مثلها من الزيادة بل يكون عملك الشهوات ألا من أوصافها، فإن مل تترك الشهو
ال تأكلوا الشهوات فإن :يف النقصان؛ فهو أقرب إىل أخالق اإلميان، وقد كان بعضهم يقول ألصحابه

أكلتموها فال تطلبوها، فإن طلبتموها فال حتبوها، وكانوا يقولون ما زاد على اخلبز فهو شهوة حىت امللح، 
  .بز من أكرب الشهوات واعلم أنّ مازاد على اخلبز فهو فاكهة يتفكّه بهاخل: وقال بعضهم



ابو طالب املكي- قوت القلوب  686  

    

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال ما تأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا من اخلبز، فإن كان البد من تفكّه 
يف بفاكهة مع اخلبز الذي هو قوت النفس فكما أطعم اللّه عز وجلّ الفقراء يف الكفّارة وهو التوسط 

األدام الذي أمر به وأحبه لفقرائه مثل اخلبز واللنب، ألن أعلى األدام اللحم واحللو، وأدناه امللح واخللّ،فلم 
يأمر سبحانه وتعاىل بأعاله ألن يشق على األغنياء، ومل يأمر باألدىن ألنه يشق على الفقراء، وتوسط األمر 

 فهو ما ذكرناه، وعلى ذلك فإن 89: املائدة"مونَ أَهليكُمِمن أوسِط ما تطِْع": بينهما، فقال عز من قائل
ابتلى العبد كل الشهوات وحبها فليظهر ذلك والخيفيه وليشترها بنفسه وال يسترها؛ فإن هذا من صدق 
احلال؛ وهو طريق السلف إن فاته ااهدة يف األعمال فال يفوتنه الصدق يف احلال، وإن مل يكن صديقًا 

كذبه؛ فإنّ الصدق يف الكذب أحد الصدقني، وإن خفاء الكذب والنقص وإظهار ضده من فليصدق يف 
اإلخالص والتمام هو كذبان ألنه نقص، وأظهر حال الكاملني واعتل وأبدى شعار املعصومني فكذب من 
 طريقني، واستحق املقت من وجهني؛ فلذلك غضب اللّه عز وجلّ على املنافقني ومقتهم مقتني مث مل يرض

 "ِإنَّ املُناَِفقني يف الدرِك اَألسفَِل من الناِر": منهم إالّ بتوبتني واشترط علهيم شرطني فقال تعاىل

 يعين أسفل من الكفّار؛ ألنّ الكافر أخلص يف كفره فسوي بني باطنه وظاهره، واملنافق كفر 145:النساء
لّه عز وجلّ إىل قلبه وعظم عني املخلوق، وأشرك يف إميانه فخالف بني باطنه وظاهره واستخف بنظر ال

إالَّ الَّذين تابوا وأَصلَحوا ": فزاد اللّّه عز وجلّ يف هوانه وشدد يف توبه مبا وكد من شرطه فقال تعاىل
باللّه  اآلية، وهذا الضرب من الرياء مما ال ميتحن به عامل 146: النساء"واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم للّّه

عز وجلّ وال عاقل عن اللّه عز وجلّ وللّه احلمد، وإن ابتلى بأكل الشهوات وببعض املعاصي، كما جتري 
الذنوب على العارفني، واليبتلون برياء املخلوقني وليس للسلف يف هذا الباب إالّ طريقان؛ طريق هو 

 ومنهم من كان يظهره ألنه مؤمن ااهدة للنفس وترك الشهوات، فمنهم من كان خيفيه ألنه أسلم له،
قوي نيته يف ذلك القدوة والتأسي، وطريق آخر كان فيه طائفة من العلماء والعاملني وكانوا يأكلون 

الطيبات ويتسعون يف املآكل إذا وجدوها، إالّ إم كانوا يظهرون ذلك ويكسفون نفوسهم به، فإن فاتك 
 فإما أن يكون عبدا يأكل الشهوات يف السر وخيفيها يف الطريق األعلى فاسلك الطريق األوسط األسلم،

العالنية، أو يظهر شعار ضدها من الترك هلا والزهد فيها؛ فليس هذا طريق املوقنني والمسلك الصادقني 
  .هذا وقد عرج طريق املسالك وسلك سبيل املهالك فإياك أن تترك حمجة الطريق فتقع يف حرية املضيق

    

ا من بين إسرائيل انتهى يف سياحته إىل أرض لقوم رأى يف وسطها طريقًا مستطرقًا يسلك حدثنا أنّ عابد
هذه أرض لقوم كيف أسلكها؟ وشق عليه أن جياوز األرض فيبعد عليه طريقه فتفكر : فيه السابلة فقال
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هذا طريق مسلوك ال بأس علي أن أسلكه فسلكه، فلما خرج من تلك األرض عوقب على ذلك : وقال
ألنك سلكت إىل غري طريق ودخلت يف حرث قوم بغري إذم، : نسي ذنبه فجعل يستكشف فقيل لهو

يارب معذرة إلىك إين رأيته قد جعل طريقًا فأوحى اللّه عز وجلّ إليه، وكلما اختذ الظاملون طريقًا : فقال
 احلرية والغرور فهلك جعلته إيلّ سبيالً، فمن سلك طريق ظامل بغرور مل يكن يف ذلك معذورا وأوقعه يف

وأهلك من اقتدى به؛ وهذا طريق متصنع جاهل متطرف بذلك إىل الدنيا، متشوف عند الناس بترك 
الشهوات، مظلم التوحيد يف الوجد، ضعيف اليقني يف غيبة عن العيون، وقد كان من شأن الصادقني من 

س شعار الراغبني وهم فيها عند اللّه السلف اشتراء الشهوات بأنفسهم وتعليقها يف منازهلم يظهرون للنا
عز وجلّ من الزاهدين، ال يأكلوا، إمنايريدون بذلك إسقاط مرتلتهم من قلوب اجلاهلني، وإخفاء حاهلم 

عن الناظرين وليصرفوا عنهم قلوب الغافلني، يقطعون بذلك املقامات ويشترون به املعامالت، ألن هذا 
، فمن اية إخفاء الزهد إظهار ضده واستشعار املزهود فيه، مث ال مقام من زهد يف األشياء وأخفى زهده

ثقل املنع من احلظ : يتناول واليتمتع به فيكون هذا أشد على النفس من ااهدة، ألنه محل عليها ثقلني
وثقل سقوط املرتلة عنه، فعدمت النفس لذة املتعة به، وفقدت أسباب املرتلة بتركه فجرعها كأس الصرب 

؛ فهذا حال الصادقني يف تلك الشهوات، وطريق األقوياء من أهل اإلرادات، وهو يشبه فعل مرتني
الزاهدين يف باب العطاء، إنّ منهم من كان يأخذ العطاء عالنية مث خيرجه سراً فيكون له يف األخذ سقوط 

نفسه باجلاه مع الرد وال اجلاه بظهور الرغبة، ويكون له يف اإلخراج معاملة السر حبقيقة الزهد فال هو متع 
هو أناهلا حظها بتناوله مع األخذ، فهذا أشد شيء على النفس، وهو طريق علماء الزهد، ومن سلكه 

أخرجه إىل مقام الصديقني، وهذان طريقان قد درسا وقد عفا أثرمها يف وقتنا هذا ال يسلكه إالّ من عرفه 
  .التصنع والتزينالفرد بعد الفرد والسابلة من القراء على طرقات 

إذا قدمت إيلّ شهوة نظرت إىل نفسي، فإن أظهرت شهوا : وروي عن جعفر الصادق رضوان اللّه عليه
هلا أطعمتها منها، وكان ذلك أفضل من منعها، وإن أخفت شهوا وأظهرت العزوف عنه عاقتبها بالترك 

 تبايل أن تعرف بأكل الشهوات، وأن ومل أنلها منها شيئًا؛ تفسري ذلك أنّ إظهار النفس الشهوة أن ال
حتب أن يظهر على ذلك من يعرف من أهل الديانات، وإخفاء النفس الشهوة أن تشتهي وحتب أن ال 

هذه هي املعاقبة بترك أكلها ألنه إذا ترك أكل : يعلم أا تشتهي، وتكره أن تعرف بأا ممن تشتهى، فقال
بتركها؛ فهذا شهوة الشهوات، فقد وقع يف أعظم مما كره، شهوة ألجل الشهوات مث اشتهى أن ال يعرف 

ومتتعه بشهوة النظر إليه ا واملدح له أكثر من متتعه بترك شهوته املأكولة؛ وهذا من الشهوة اخلفية، اليت 
أخوف ما أخاف على أميت الرياء، والشهوة اخلفية، والرياء باملعامالت، وخفي الشهوة أنْ : جاء يف اخلرب

  . تعرف وتوصف بترك الشهواتتشتهي أن
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ما أعلم به بأساً إالّ يف شيء : تعلم به بأساً؟ فقال: وسئل بعض العلماء عن بعض الزاد فسكت عنه فقال
واحد مكروه يأكل يف اخللوة ما ال يأكله يف اجلماعة، فأعلّه بذلك، ولعمري أنه موضع علّة؛ ألن 

يأكلون يف اخللوة، فهذا ضد حاهلم، فإن اتفق للعبد لونان الصادقني قد كانوا يأكلون يف اجلماعة ما ال 
أحدمها ألطف من اآلخر ابتدأ فأكل األلطف منهما، فلعل كفايته تتم به فيستريح من اآلخرة، فإمنا قدم 

أهل الدنيا غليظ األلوان على رقيقه ليتسعوا يف األكل وتنفتق شهوام فيكون لكل لون لطيف مكان 
املعدة مبرتلة جراب مألته جوزاً حىت مل يبق فيه فضل للجوز، فجئت بسمسم فصببته آخر، وشبه بعضهم 

عليه، فأخذ لنفسه موضعاً يف خالل اجلوز، فوسع اجلراب السمسم للطفه مع اجلوز؛ فكذلك املعدة إذا 
د الشبع ألقيت فيها طعاما رقيقاً لطيفًا بعد طعام غليظ خشن أخذته الشهوات يف أماكنها فتمكن فيها بع

: مما قبله والعرب تعيب ذلك وال تفعله إذ من سنتها أن تبتدئ باللحم قبل الثريد، قال رجل لبعض األنباط

أنت من الذي يبتدئون بالثريد قبل الشواء، يذم أهل العراق بذلك هذا إذا استوى اللونان يف احلكم أو مل 
 الشهوات مث قدمت إليه وكان على عقد نيته يكن للمريد يف ترك األفضل منهما نية، فأما إن كان قد ترك

وقوة عزمه فال بأس بأكل األدون، وقد كان بعض الصادقني ممن ترك أكل الشهوات يف االنفراد إذا 
قدمت إليه نال منها شيئاً يسرياً ليستر عن نفسه أبصار الناظرين ويصرف عنه قلوب املادحني، وقال أبو 

ت تاركًا هلا فَأِصب منها يسريا والتعط نفسك منتهاها فتكون إذا قدمت إلىك شهوة وقد كن: سليمان
قد أسقطت عن نفسك الشهوة، وتكون قد نغصت على نفسك، إذ مل تبلغ يف شهوا؛ فإن فعل هذا 

فحسن، ألن أبا سليمان خاف عليه ما ذكرناه قبيل من يظهر ترك الشهوة فيصري متعته باعتقاد فضله من 
 الشهوات لو أن يأكلها فيسرف على نفسه بلوغ شهوته اليت كان تركها بعلة ترك الشهوات أبلغ من كل
بعلة الصيب تشبع الدابة، فإن قوي يقينه وغاب اخللق عن عينه تركها وقلبه : اإلخالص، كما تقول العامة

    مطمئن باإلميان ألنه مل 

ليمان خاف عليه ما قد نغصت على نفسك، إذ مل تبلغ يف شهوا؛ فإن فعل هذا فحسن، ألن أبا س
ذكرناه قبيل من يظهر ترك الشهوة فيصري متعته باعتقاد فضله من ترك الشهوات أبلغ من كل الشهوات 

بعلة : لو أن يأكلها فيسرف على نفسه بلوغ شهوته اليت كان تركها بعلة اإلخالص، كما تقول العامة
وقلبه مطمئن باإلميان ألنه مل يعتل بالنظر الصيب تشبع الدابة، فإن قوي يقينه وغاب اخللق عن عينه تركها 

فيتداوى بالتناول للبعض، فأما إن كان قد اعتقد ترك شهوة ملعىن دخل علىه منها خيرجه من الورع، أو 
يعزم على ااهدة، مث أتى ا؛ فهذا اختبار من اللّه سبحانه وتعاىل لينظر كيف يعمل يف الوفاء بالعقد، 

نها شيئاً وليتعلّل ويدافع عن نفسه باملعاريض واملعاين حىت ال يفطن به أنه قد فأحب إيلّ أن ال ينال م
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تركها للمجاهدة، فيكون قد فعل الوصفني معا؛ الوفاء لعقد يف تركها، والتورية بلطيف احليلة من الفطنة 
إن ظهر قرب له يف قصده؛ وهذا طريق املريدين وصفات املتقني؛ وهو الطريق األدىن الذي ذكراه أوالً، ف

اللّه تعاىل منه وغلب نظره إليه أغناه عن احليلة واالحتىال لقربه وشهادته ذا اجلالل واإلكرام؛ وهو 
الطريق األعلى الذي ذكرناه آخراً، وهذا للموقنني، فأما إنْ كان الغليظ اخلشن هو األحل يف احلكم وأبعد 

أول لقمة يأكلها العبد من حالل يغفر : منه، يقالمن الشبهة فهو األطيب واألفضل يف العلم فال يأكل إالّ 
له ما سلف من ذنبه، فلعل اللّه تعاىل أن يشر له ترك لقمة شبهة لذيذة يف الطعم إن كانت كريهة يف 

غفور لذنوب كثرية، شكور : احلكم، يتركها ألجله فيغفر له ما سلف من ذنبه، إنه غفور شكور، قيل
 أويل اهلدى والتوحيد وذوي الرمحة والرشد حبسن التفقد يف الطعمة لعمل يسري، كيف وقد صف املؤمنني

:  الكهف"وربطْنا علَى قُلُوِبِهم ِإذْ قاموا فَقَالُوا"،13: الكهف"ِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبربِّهم وِزدناهم هدى": فقال

: أكول، ومراقبتهم للواحد يف قوهلم يعين بشهادم بالتوحيد، فكان من قيامهم حسن تفقدهم يف امل14

"ِبِرزٍق منه ا فَْليأِْتكُمامِكى طَعها أَزأَي ظُرنِة فَلْيِذِه ِإىل املِدينه ِرِقكُمِبو كُمثَوا أَحدعيعين 19: الكهف"فَاب 
كله إذ قدمه أيها أحلّ وأفضل فأمروا رسوهلم يتحرى احلالل إذ قاموا لذي اجلالل واإلكرام ملا أمرهم بأ

، ورعا منهم 51: املؤمنون"كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا": على األعمال الصاحلة يف قوله تعاىل
  .وتقوى، وكذلك فافعل لتتبع سبيل املؤمنني فتكون معهم وال تتبع سبيل ارمني الظاملني فتحشر معهم

    

 العارفون فليس هلم يف األكل جتربة وتقسيم إذا أطعموا تقلّلوا هذه رياضة املريدين وطريق ااهدين، فأما
كان رسول اللّه صلى اهللا : وشكروا، فإن رأوا له مكانا آثروا، وإن جوعوا عملوا وصربوا، قالت عائشة

هل عندكم من شيء فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا ال قال إين صائم، : عليه وسلم يدخل على أهله فيقول
أنه خرج صلى اهللا عليه : أما إين كنت أردت الصوم مث يأكل، ويف اخلرب:  إليه الشيء فيقولوكان يقدم

قد كنت أردت الصوم : قد أهدي لنا حيس فقال: إين صائم مث دخل فقالت عائشة: وسلم يوما فقال
بيه وكانت بينه وبني اللّه عالمة يف فطره وصومه، كان الوجود عالمة فطرة يكون مرادا به ولكن قر

وكان العدم عالمة صومه يكون معه مرادا، وعلى املعىن تصريف قلوب العارفني ومن هذه املشكاة تضيء 
: بصائر الشاهدين وال يوكلون إىل حال، وال يوقفون مع مقام، وال تصح هذه الثالث إالّ بثالث خالل

 نية كما له يف صومه نية فيكون أن يكون له يف أكله: أحدها عدم اهلوى وتوقان النفس بالعادة، والثانية
أكله للّه فيستوي أكله وصومه إذ كان العامل فيهما واحدا، والثالثة أن حيفظ اجلوارح الست حبسن 

الرعاية فيكون صائماً مبا هو فرض علىه وأفضل له؛ وهن البصر، والسمع، واللسان، والقلب، واليد، 
حفظ أكثر وأبلغ وأحب إىل اللّه عز وجلّ، ويكون والرجل، ويكون مفطراً بالبطن والفرج فيكون ما 
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أفضل ممن صام جبارحتىن؛ فإن مل يكن من أصبح صائما مث أفطر ذه األوصاف الثالث دخلت علىه 
الشهوة اخلفية اليت فسرها رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم، فقد روينا أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 

أن يصبح أحدكم صائما مث يعرض له الطعام يشتهيه : ء والشهوة اخلفية فقالأخاف علىكم الريا: قال
فيفطر ألجله فاألفضل ملن عقد للّه صوما أن يتمه، فإن فسخه لغري اللّه تعاىل عوقب على ذلك من 

: عقوبات القلوب أو عقوبات اجلوارح يف طرقات اآلخرة؛ فتلك عقوبة ترك فضائل األعمال، ويف خرب

: إنّ فالناً الغين يصوم الدهر، فقال: مل عبادة ونفسه تسبيح، هكذا رويناه، وقيل لبشر بن احلارثنوم العا

املسكني ترك حاله ودخل يف حال غريه، إمنا حاله أن يطعم اجلياع، ويكسو العراة، ويواسي احملتاجني؛ 
ادة الفقري كعقد اجلوهر عبادة الغين كروضة على مزبلة، وعب: فهذا أفضل له من صيامه الدهر،مث قال بشر

: يف جيد احلسناء، ودخل سفيان الثوري يوماً على أيب إسحاق الفزاري فقدم إليه قصعة فيها خبيص، فقل

دخل علي أخوك إبراهيم بن أدهم فقعد يف موضعك هذا : لوال أين صائم ألكلت معك، فقال الفزاري
إين كنت صائما إالّ إين أحببت أن : راف قالفقدمت إليه خبيصاً يف هذه القصعة فأكل، فلما أراد االنص

فوضع الثور ي يده وجعل يأكل وتأدب بإبراهيم، وحدثونا عن سهل : آكل معك أسرك بذلك، قال
رمحه اللّه أنه سئل كيف كان يف بدايته فأخرب بضروب من الرياضيات منها أنه كان يقتات ورق النبق 

وما :  مث ذكر أنه اقتات ثالثة دراهم يف ثالث سنني، قيلمدة، ومنها أنه أكل دقاق التنب ثالث سنني،
كنت أشتري يف كل سنة بدانقني متراً وأربعة دوانق كسباً، مث أعجنها عجنة مث أجزئها ثالمثائة : هو؟ قال

وستني كبة أفطر يف كل ليلة على كبة قال فقلت له فكيف أنت يف وقتك هذا قال آكل بال حد وال 
  .توقيت

    

إنّ أخاك بشرا ال يأكل من هذا، : عروف الكرخي يهدي إليه طيبات الطعام فيأكل فيقال لهوقد كان م
إمنا أنا ضيف يف دار موالي إذا أطعمين : أخي بشر قبضه الورع وأنا بسطتين املعرفة، مث قال: فيقول

 عليه وهو دخلت: أكلت، وإذا جوعين صربت، ما يل واالعتراض والتخري؟ وقال بعض إخوان بشر احلايف
سلمت من آفة : كل، فأكلتها، فقال: إين صائم، فناولين كسرة وقال يل: كل، فقلت: يأكل فقال يل

الصوم وأدخلت علي السرور، وكان بشر رمحه اللّه قد أصبح ذات يوم صائماً فزاره فتح املوصلي، قال 
من الطعام وأطيب ما جتد من اشتر لنا أطيب ما جتد : فدفع إيلّ كفّاً من دراهم فقال: حسني املغازيل

وما قال يل مثل ذلك قط، ففعلت فوضعت الطعام بني أيديهم : احلالوة وأطيب ما جتد من الطيب، قال
إذ أعطاك موالك بقطعة فقد : فجعل يأكل معه وما رأيته أكل مع غريه، وكان بعض هذه الطائفة يقول

ه فكل ذاك وال تتخري سواه، ودفع إبراهيم شهاك أن تشتري ما تشاء وتشتهي، وإن أعطاك مأكوالً بعين
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يا أبا إسحاق : خذ لنا ذه زبدا وعسالً وخبزاً حورانياً، فقلت: بن أدهم إىل بعض أخوانه دراهم فقال
وحيك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدمنا صربنا صرب الرجال، وأصلح ذات يوم : ذا كله؟ فقال

ا يسريا فأكثر ودعا نفرأما ختاف أن يكون هذا إسرافًا؟ فقال: ا منهم الثوري واألوزاعي فقال لهطعام :

كانوا : ليس يف الطعام إسراف، إمنا اإلسراف يف األثاث واللباس، وهكذا حكي عن سرية السلف، قال
يف الرجال خماصيب وكان يف الزي والثياب تقصري، ويف اخلرب أنّ رجالً صنع طعاما فدعا إليه بعض أخوانه 

صنع لك أخوك طعاما فلم تأكل أال : إين صائم، فبلغ ذلك رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فقال: قالف
  .أفطرت يوما مكانه

وحدثونا عن بعض العلماء أنه كان قاضيا بصنعاء فدخل على أمري صنعاء فحضر وقت غدائه فعرض عليه 
ه إذ نظر القاضي فإذا قد جاؤوا جبمل إين صائم، فلما أخذ األمري يف األكل وهو حيدث: األكل فقال

أمل تقل إين صائم، : مشوي، فجعل القاضي يزحف ويتقدم إىل املائدة، مث مد يده يأكل، فقال له األمري
أيها األمري أنا على قضاء يوم أصومه أقدر مين على قضاء مثل هذا اجلمل، وكان أبو سليمان : فقال

يتكلفها إمنا تضر من حرص عليها، وكان يدعو أصحابه فيقدم ال تضر الشهوات من مل : الداراين يقول
ألين أعلم أنكم تشتهوا فتأكلوا عندي : إليه م الطيبات فيقولون له تنهانا عنها وتقدمها إلىنا؟ فال

أكل الطيبات يورث الرضا عن اللّه : خريا، ولو جاءين من يزهد ما زدته على امللح شيئاً، وكان يقول
: شرب املاء بثلج خيلص الشكر للّه تعاىل وأوحى اللّه سبحانه إىل بعض أوليائه:  بعض اخللفاءتعاىل، وقال

إذا وقعت : يارب وما ألطف الفطنة؟ قال: أدرك يل لطف الفطنة وخفي اللطف فإين أحب ذلك، قال
 فولة مسوسة إذا أتاك: وما خفي اللطف؟ قال: عليك ذبابة فاعلم أين أوقعتها فسلين حىت أدفعها، قال

ال تنظر إىل قلّة اهلدية، وانظر إىل عظمة : فأعلم إين ذكرتك ا فاشكرين عليها وأوحي إىل بعض األنبياء
مهديها، وال تنظر إىل صغر اخلطيئة وانظر إىل كربياء من واجهته ا؛ فإذا أصابك فقر وضر فال تشكين 

  .إىل خلقي كما إذا صعدت مساوئك مل أشكك إىل مالئكيت

األربعون لفصل ا  

  كتاب األطعمة

  : وذكر ما يجمع األكل من السنن واآلداب وما يشتمل على الطعام من الكراهة واالستحباب

    

، 172: البقرة"يا أَيها الذَّي آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقناكُم واشكُروا اللّه": قال اللّه اجلليل جلّ جالله
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يا أَيها الَّذين آمنوا ال تأكُلُوا أمواَلكُم بينكُم ": ى األمر بالشكر، وقال سبحانهفقدم األمر باألكل عل
، فقدم النهي عن األكل للحرام على القتل للنفس تفضيالً لألكل احلالل وتعظيما 29:  النساء"ِبالباِطِل

يؤجر حىت يف اللقمة يرفعها إىل فيه أو إنّ الرجل ل: لألكل بالباطل، وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
إىل يف امرأته وروي عنه صلى اهللا عليه وسلم ما أطعم املسلم نفسه وأهل بيته فهو صدقة له، وسئل صلى 

: إطعام الطعام وبذل السالم، وقال عليه السالم يف الكفّارات والدرجات: اإلميان؟ فقال: اهللا عليه وسلم

إطعام الطعام ولني الكالم، وكان : والناس نيام، وسئل عن احلج املربور فقالإطعام الطعام والصالة بالليل 
من كرم الرجل طيب زاده يف سفره وبذله ألصحابه، وروينا عن علي عليه السالم ألن : ابن عمر يقول

  .أمجع إخواين على صاع من طعام أحب إيلّ من أن أعتق رقبة

إذا وضع الطعام وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء قبل : أنه قالورينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
فكان ابن عمر رمبا مسع اإلقامة وقراءة اإلمام فال يقوم من عشائه، وعن رسول اللّّه صلى اهللا : الصالة، قال
فضل عائشة على النساء كفضل : أفضل الطعام ما كثرت عليه األيدي، وقال عليه السالم: عليه وسلم

الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ويصح : ى الطعام، وقال صلى اهللا عليه وسلمالثريد عل
األكل من الطيب قدمه اللّه عز وجلّ على العمل، فقال : البصر يعين به غسل اليد، وقال أمحد بن حنبل

من مل حيسن أدب : ان سهل يقول، وك51:  املؤمنون"كُلُوا ِمن الطَّيباِت واعملُوا صاِلحا": عز وجلّ
والذي يتصنع يف األكل هو الذي يتصنع يف العمل، وقل مرة الذي : األكل مل حيسن أدب العمل، قال

إين ألحب أن يكون يل نية يف : يؤدي يف األكل هو الذي يؤدي يف الصالة، وكان بعض السلف يقول
ن ألحدهم يف األكل نية صاحلة كما يكون كل شيء حىت يف األكل والنوم، وقد كان السلف الصاحل يكو

له يف اجلوع نية صاحلة، والذي يأكل بغري نية اآلخرة للعادة والشهوة واملتعة قد جيوع لغريه اآلخرة للعادة 
والشهوة أيضا والتزين للخلق، وهذا من دقيق آفات النفوس، فحسن من يأكل بنية اآلخرة وألجل اللّه 

للّه تعاىل وبنية اآلخرة، وإال كان من أبواب الدنيا، فالطعام واألكل سبحانه وتعاىل كحسن من جاع 
يشتمل على مائة وسبعني خصلة ما بني فرض، وسنة، وأدب، وفضيلة، واستحباب، وكراهة، ومروءة، 

: وفتوة من طريق السلف وصنائع العرب؛ أول ذلك أن يكون املأكول حالالً، وعالمة احلالل ثالث

 خيالطها عني ذمها العلم من ظلم وخيانة، ويكون سببه مباحا مل حتتوه بسبب حمظور تكون عينه معروفة مل
يف الشرع ألجل هوى أو مداهنة يف دين ودنيا، ويكون قد وافق فيه حكم السنة ال يكون على وصف 

ا أا مكروه، مث ينوي باألكل التقوى على الرب والتقوى واالستعانة على خدمة املوىل، ويعرف النعمة فيه
من املنعم وحده ال شريك له فيها، ويعتقد الشكر له عليها، ويؤثر التقلل على االتساع، والقناعة على 

احلرص، واألدب فيه على الشره، مث غسل اليد يف أوله لالستحباب، ويف آخره للنظافة والتسمية يف أوله، 
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 يذم مأكوالً وال يعيبه إن أعجبه أكل واحلمد يف آخره، واألكل باليمني، ويبتدئ بامللح وخيتم به وأن ال
  .وإال تركه والقناعة باملأكول من القسم والرضا باملوجود من الرزق وأن تكثر األيدي على الطعام

    

اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه وتصغري اللقمة وجتويد املضغ، وأن ال ينظر يف وجوه : ويف اخلرب
 على رجله اليسرى وينصب اليمىن، وال يأكل متكئًا وال اآلكلني، وال يفقد مأكلهم، وأن يقعد

مضطجعاً، وال يكون أول من يبتدئ باألكل حىت يسبق صاحب املرتل، واألكرب فاألكرب إالّ أن يكون 
إماماً يقتدى به، أو يكون القوم منقبضني فيبسطهم باالبتداء، وال جيمع بني التمر والنوى يف طبق وال 

 النواة على ظهر كفه من فيه، مث يلقيها كذلك وما كان يف معناه مما له عجم أو جيمعهما يف كفه، وليضع
ثفل، ويستحب أنّ يأكل من التمر وترا سبعا أو إحدى عشرة وإحدى وعشرين، وأن يفطر على رطب 

الصائم يزيغ بصره، فإذا أفطر : إن وجده، وإالّ فتمر، فإن مل جيد فعلى املاء، وكان وهب بن منبه يقول
على حالوة رجع بصره، واليقرن بني مترتني يف اجلماعة إالّ أنْ يفعلوا ذلك أو يستأذم، وأنْ يأكل بعد 

اجلوع، ويرفع يده قبل االمتالء مبقدار ثلث بطنه أو نصفه، كذلك سنة السلف وهو أصحح للجسم، 
ىت تشتهيه وترفع يديك إن الدواء الذي ال داء فيه هو أنْ التأكل الطعام ح: وقال حكيم من أهل الطب

إنّ : هي التخمة، ويقال يف اختيار احلكماء: أصل كل داء الربدة، يقال: عنه وأنت تشتهيه، ويف اخلرب
لعلك حتتاج إليه، : خادماً ألرسطاطاليس استقضى رجالً من أهل السواد حاجة له فلم يفعل، فقال له

إن كان يأكل بعد اجلوع ويرفع قبل : فقالما يل إليه من حاجة، فأخرب اخلادم احلكيم بذلك، : فقال
الشبع ويتقلل بني ذلك فقد صدق ما له إلىنا من حاجة، وقد أحكم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 

ما مأل آدمي وعاء شرا من بطن حسب ابن آدم لقيمات يشد ن صلبه فإن مل يفعل فثلث : ذلك بقوله
ا وضع دواء من داء اجلوع، إذا وجدته عاجلته به، فإذا مل طعام وثلث شراب وثلث للنفس والطعام، إمن

جتده صار األكل داء، ألنّ التأذّي باألكل مثل التأذّي باجلوع أو أشد، وليأكل ما يليه إالّ الفاكهة له أن 
جييل يده فيها ويأكل بثالثة أصابع، إال الثريد فليأكل بأصابعه كلها، وأن ال يأكل من ذروة القصعة وال 

الطعام، وليأكل من نواحيه، وأن اليصمتوا على الطعام فإنه من سرية العجم فليتكلموا باملعروف، وسط 
وال يقطع اللحم بالسكني، فقد ى عن ذلك، ولكن اشوه شا، وال يقطع اخلرب بالسكني ويأكل من 

خلبز على التفرقة، وال استدارة الرغيف، إالّ أن يكون يف اخلبز قلة ويف اآلكلني كثرة، فيستعان بتكسري ا
كل على، أخيه فإن ذلك حيشمه ورمبا قطعه، وال ينبغي ألخيه أن حيوجه إىل تفقده يف األكل : يكثر قول

  .كل:وتكرير قوله له
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أحسن اآلكلني أكالً من مل حيوج صاحبه إىل تفقده يف األكل، ومن محل على أخيه : وقال بعض األدباء
 املأكول يشتهيه ألجل نظر الغري إليه، فإنه من التصنع، فإن تركه إيثارا مؤونة القول، واليدع شيئًا من

إلخوانه أو قدمه إىل أخيه فحسن، وال ينقص من أكله املعتاد يف الوحدة، وإن زاد ألجل مساعدة اجلماعة 
أو بنية فضل األكل مع اإلخوان فال بأس بذلك، والشرب يف تضاعيف األكل متسحب من جهة الطب 

إنه دباغ املعدة، والشرب متكئًا مكروه للمعدة أيضا من جهة الطب، :  يبتدئ به أو يكثر منه، يقالمما مل
واألكل متكئاً ونائماً ليس من السنة إالّ ما يتناول أو يتنقل به من احلبوب وما يف معناها، وقد رؤي علي 

ى بطنه، والعرب تفعله، ويف منبطحا عل: رضي اللّه عنه وهو يأكل على ترس مضطجعا كعكًا، ويقال
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، واملكوا العجني فإنه أعظم للربكة، : اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وما رد له من املأكول مع اجلماعة فال يرده يف القصعة مع الثقل، فيأكله غريه، إن وقع بيده أكله وإالّ 
إنّ املالئكة حتضر املائدة إذا كان :  ليطبع باخلل قبل اللحم، ويقالتركه مع الثقل، وال نتمم اخللّ بالدسم

أن املائدة اليت أنزلت على بين إسرائيل من السماء كان عليها من كل البقول إالّ : عليها بقل، ويف اخلرب
الكراث، وكان فيها مسكة عند رأسها خلّ وعند ذنبها ملح، وكان عليها سبعة أرغفة على كل رغيف 

إذا دعوت : تان وحب رمان، فهذا من أحسن الطعام إذا اتفق، فإن مل يكن فكما قال بعض األدباءزيتون
إخوانك فقدمت إليه م حصرمية وبورانية وسقيتهم ماء بارداً فقد أكملت الضيافة، ودعا بعض الرؤساء 

 خبزك جيداً مل تكن حتتاج إىل هذا كله إذا كان: إخوانه فأنفق مائيت درهم، فقال له بعض احلكماء
احلالوة بعد الطعام خري من كثرة األلوان، : وخلك حامضاً وماؤك بارداً فهو كفاية، وقال بعضهم
شرب املاء البارد على الطعام خريمن زيادة األلوان، : والتمكن على املائدة خري من زيادة لونني، وقال آخر

شرب : ه عز وجلّ، وقال املأمون رمحه اللّهأكل الطيبات يورث الرضا عن اللّ: وقال أبو سليمان الداراين
  .املاء بثلج خيلص الشكر للّه عزو جلّ

من كان يؤمن باللّه واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن إكرام : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: وقال
د الضيف تعجيل الطعام هلم، وأفضل ما قدم إليهم اللحم، وخري اللحم السمني النضيج؛ فإن كان بع

هلْ أَتاك حديثُ ضيِف إبراهيم ": اللحم حالوة فقد مجع هلم الطيبات، ينتظم هذه املعاين قوله عز وجلّ
نيمخدمته إياهم بنفسه، والثاين أكرمهم بتعجيل : ، قيل يف املكرمني قوالن؛ أحدمها24:  الذاريات"املُكْر

 أي فما احتبس وال أقام واحلنيذ 69:  هود" ِبعِجٍل حنيذفَما لَبثَ أنْ جاَء": الطعام إليه م، قوله تعاىل
: الذهاب بسرعة، وقيل: ، الروغان26:  الذاريات"فَراغَ إىل أَهِلِه فَجاَء ِبعِجٍل مسني": النضيج، وقال تعاىل

إنه جاء بفخذ من حلم فسمى عجالً ألنه عجله ومل يلبث به، مث وصف بأنه مسني : الذهاب خبفية،وقيل
وأنزلنا عليكم املن ":كان نضيجا، وقال يف وصف الطيبات: حنيذ وحمنوذ أيضا، قال: ، يقالنضيج
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اللحم، مسي سلوى ألنه يسلى به عن مجيع األدام، إنّ فيه : العسل، والسلوى:  املن57: البقرة"والسلوى
، فاللحم 57: البقرة"رزقْناكُمكُلُوا ِمن طَيباِت ما ":غنية عن مجيعها، وليس يف كلها مقامه، مث قال تعاىل

واحلالوة من طيبات الرزق، وليأكل الرجل يف مرتل أخيه سجية أكله يف مرتله بغري تكلّف والتزين، ألنه 
قد يدخل من الرياء والتزين يف الطعام مثل ما يدخل يف سائر األعمال من الصالة والصيام؛ واألكل عمل 

نيته يف أكله االستعانة على الطاعة، ولتكن نيته مع إخوانه وكل عمل حيتاج إىل نية وإخالص، فلتكن 
اجلماعة بركة، : إكرامهم بذلك وإدخال السرور عليهم والتربك باجلماعة، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

وينوي إقامة السنة يف إجابة الدعوة ليكون مأجورا يف أكله، عامالً يف مجيع ذلك بسنة نبيه صلى اهللا عليه 
إن العبد ليدرك : لم وهذا كله داخل يف حسن اخللق، وهو يف معىن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلموس

هو الرجل يسأل إخوانه أنْ يفطر معهم ارا، أو : حبسن خلقه درجة الصائم القائم، وقد قال بعضهم
سن خلقه درجة يسهر معهم ليالً، ويكون من عادته الصيام والقيام، فيساعدهم ختلقًا معهم فيدرك حب

  .الصائم القائم

    

ليس من السنة واملروءة أن يزور الرجل إخوانه فيتشاغل عنهم : وقال بعض العلماء من أهل األدب
بالصالة النافلة، أو يستزيره إخوانه فيقدمون إليه الطعام فال يساعدهم عليه ألجل الصيام واليقصر عن 

، فإنه غري حممود وال مأجور عليه إن مل يكن سبب أوجب بغيته من األكول فيترك األكل مع حاجته إليه
أحب إخوان إىلّ أكثرهم أكالً وأعظمهم لقمة وأثقلهم علي : عليه ذلك، وقال جعفربن حممد عليه السالم

يتبين حمبة الرجل ألخيه جبودة أكله يف مرتله، فإن قلل : من حيوجين إىل تعاهده يف األكل، وقال أيضاً
  .اء إيثارا هلم أو لقلة الطعام فحسناألكل مع الفقر

وروينا أنّ سفيان الثوري دعا إبراهيم بن أدهم وأصحابه إىل طعام فقصروا يف األكل، فلما رفعوا الطعام 
: ألنك قصرت يف الطعام فقصرنا يف األكل، قال: إنك قصرت يف األكل فقال إبراهيم: قال له الثوري

يا أبا إسحاق أما ختاف أن يكون هذا : م فأكثر منه فقال لهودعا إبراهيم الثوري وأصحابه إىل طعا
ليس يف الطعام سرف، وليلعق أصابعه قبل أنْ ميسحها باخلرقة، وليأكل ما سقط : إسرافاً؟ فقال إبراهيم
من لعق الصحفة وشرب ماءها، كان له عتق رقبة، : إنه مهور احلور العني يقال: من فتات الطعام،يقال

احلمد للّه الذي بنعمته تتم الصاحلات وترتل الربكات، اللهم صلِّ على سيدنا : فليقلوإنْ أكل حالالً 
حممد، وعلى آل سيدنا حممد، وأطعمنا طيبا، واستعملنا صاحلًا، وليكثر شكر اللّه تعاىل على ذلك، وإنْ 

حممد، وال جتعله احلمد للّه على كل حال، اللّهم صلِّ على سيدنا حممد، وعلى آل سينا : أكل شبهة فليقل
: إذا دعي أحدكم إىل طعام فلم جيب فال يقل: قوة لنا على معصيتك، وليكثر احلزن واالستغفار، ويف خرب
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اللّهم صلِّ : أطعمك اللّه طيبا وليقل إذا أكل لبناً: كل هنيئًا، فلعله يكون أخذه من غري حله، ولكن ليقل
  .ا، وارزقنا خرياً منهعلى حممد، وعلى آل حممد، وبارك لنا فيما رزقتن

ألن اللنب أعم نفعا من غريه، وليقل يف أول : كذلك روي أن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كان يقول
بسم اللّه الرمحن الرحيم، وليشرب الكوز يف : بسم اللّه الرمحن، ويف الثالثة: بسم اللّه، ويف الثانية: لقمة

: احلمد هللا رب العاملني، ويف الثالثة يزيد:  احلمد للّه ويف الثانية:ثالثة أنفاس يقطعه، وليقل يف أول جرعة

قل هو اللّه أحد : الرمحن الرحيم، وإن مسى يف أول كل لقمة فحسن، وليقرأ بعد فراغه من الطعام
وإليالف قريش وتقدمي الفاكهة قبل الطعام أوفق، ويف كتاب اللّه عز وجلّ ترتيب ذلك من قوله سبحانه 

، وال يرفع يده قبل 21: الواقعة"ولَحِم طَيٍر ِمما يشتهونَ"، 2: الواقعة"وفَاِكهٍة ِمما يتخيرون": وتعاىل
إخوانه إذا كانوا حيتشمون أو حيتاجون إىل بسط، فإن كان قليل األكل تربص حىت يضعوا أيديهم فيأكلوا 

 فإن كانوا علماء مل يكرهوا ذلك منه، وقد صدراً من الطعام، مث يقعد بعدهم ليستوي أكله مع أكلهم،
فعله كثري من الصحابة، وال يتكلف إلخوانه من املأكول ما يثقل عليه مثنه أو يأخذه بدين أو يكتسبه 

  .مبشقة أو من شبهة وال يدخر عنهم ما حبضرته وال يستأثر بشيء دوم وال يضر بعياله

    

أجيبك على شرائط ثالث؛ال تدخل من السوق :نه إىل مرتله فقالوروينا أنّ رجالً دعا علياً رضي اللّه ع
شيئًا، والتدخر ما يف البيت، والجتحف بعيالك، وقد كان من سرية السلف إذا دعا أحدهم أخاه قدم 

مجيع ما حبضرته أو أخرج من كل شيء عنده شيئاً، وكان بعض الرؤساء من األجواد إذا دعا الناس إىل 
مث يدعهم يأكلون حىت إذا قاربوا : أعلم الناس مبا عندك من األلوان، قال: يقولطعامه يدعو اخلباز ف

ساعدوين بارك اللّه عليكم، فكان السلف : الفراغ جثاً على ركبتيه ومد يده إىل الطعام فأكل، وقال
يسحسنون ذلك منه وليس من السنة أن يقصد الرجل قوما يتحين حضور طعامهم ليصادفه؛ فإن ذلك من 

ال تدخلُوا بيوت النيب إالّ أنْ يؤذَنَ لَكُم إىل طعام غَير ": املفاجأة، فقد ى عنه قال اللّه سبحانه تعاىل
من مشى إىل طعام مل يدع إليه مشى :  يعين منتظرين حينه ونضجه، ويف اخلرب53: ألحزاب"ناظرين إناه

لوه أن يأكل معهم، وعلم أم حيبون أكله معهم فال فاسقًا وأكل حراماً، ولكن إن صادفهم يأكلون فسأ
بأس، وليس ذلك داخالً يف املفاجأة، فإن مل يعلم أم حيبون أن يأكل معهم وإمنا قالوه تعزيزاً وحياء 
كرهت له األكل معهم، وإن كان جائعاً فقصد بعض إخوانه ليطعمه ومل يتحين وقت أكله فال بأس 

ى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي اللّه عنهم مرتل أيب اهليثم بن بذلك، قد قصد رسول اللّه صل
التيهان وأبا أيوب األنصاريني ألجل طعام يأكلونه وكانوا جياعا، ومن السنة أن خيرج الرجل مع ضيفه 
إذا انصرف إىل باب الدار، وليس من السنة أن خيرج الضيف من الرتل عن غري إذن صاحبه وال أن يقيم 
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  .افة فوق ثالثة أيام حىت خيرجه أويتبرم به يتأثر يف ذلكللضي

دخلناعلى : إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر، وإذا استزرت فال تبق وال تذر، ويف اخلرب: وقال بعضهم
لوال أنا ينا عن التكلّف لتكلفت لكم، ويف حديث : جابر بن عبد للّه فقدم إلىنا خبزا وخالة وقال

كلوا : م أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسراً من شعري، وخبز هلم بقالً كان يزرعه مث قاليونس عليه السال
: لوال أنّ اللّه تبارك وتعاىل لعن املتكلفني لتكلفت لكم، وروينا عن أنس بن مالك وغريه من الصحابة

ال ندري : نكانوا يقدمون إىل إخوام ما حضر من الكسر اليابسة واحلشف من التمر والدقل ويقولو
  .أيهما أعظم وزرا الذي حيتقر ما يقدم إليه أو الذي حيتقر ما عنده أن يقدمه

وقد روينا يف معناه خرباً مسنداً وقد كان أنس وغريه يقدمون ما عندهم إىل إخوام ويقولون إنّ 
سلم كانوا أنّ أصحاب النيب صلى اهللا عليه و: االجتماع على الطعام من مكارم األخالق، ويف اخلرب

جيتمعون على قراءة القران والذكر وال يفطرون إالّ عن ذواق وال ينبغي للمدعو أن يقترح على الداعي 
أريد كذا، فليس ذلك من القناعة، فإن خيره أخوه بني طعامني فليختر أقرما منه : شيئًا بعينه فيقول

ما خير بني أمرين إالّ اختار :  عليه وسلموأيسرمها عليه كذلك السنة، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا
مضيت مع صاحب يل إىل سلمان نزره فقدم إلىنا : أيسرمها، وحدثونا عن األعمش عن أيب وائل قال

لو كان يف هذا امللح سعتر لكان أطيب، فخرج سلمان فرهن : خبز شعري وملحا جريشا، فقال صاحيب
لو قنعت مبا : احلمد للّه الذي قنعنا مبا رزقنا، فقال سلمان: مطهرته وأخذ سعترا، فما أكلنا قال صاحيب

رزقت مل تكن مطهريت مرهونة، فإن كان أخوه ممن يأنس به وعلم أنّ اقتراحه عليه مما حيبه فال بأس 
بذلك، قد فعله الشافعي مع الزعفراين رمحها اللّه تعاىل، كن نازالً عليه ببغداد فكانا خيرجان يوم اجلمعة 

الة، فكان الزعفراين يكتب يف رقعة للجارية ما تصلح من األلوان، فدعا الشافعي ذات يوم اجلارية إىل الص
فنظر فيها مث زاد لوناً اشتهاه، فلما جاء الزعفراين وقدمت اجلارية ذلك اللون أنكره، إذ مل يأمرها به 

، فلما نظر إىل خط الشافعي يف أريين الرقعة: فسأهلا عنه فأخربته أنّ الشافعي زاد ذلك يف الرقعة، فقال
أنت حرة لوجه اللّه تعاىل فأعتقها سروراً منه بفعل : الرقعة بذلك اللون فرح بذلك وأعجبه، فقال

الشافعي ذلك، وإليه نسب درب الزعفراين بباب الشعري يف اجلانب الغريب من بغداد، فإن شهاه أخوه 
  .ى فضيلتهاوسأله فال بأس أن يذكر له شهوة ليصنعها فيعينه عل

    

من صادف من أخيه شهوة غفر له، ومن : فقد روينا يف فضل ذلك غري حديث، منها احلديث املشهور
قال رسول اللّه صلى اهللا : سر أخاه املمؤمن فقد سر اللّه عز وجلّ، وروينا عن ابن الزبري عن جابر قال

، وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له من لذذ أخاه مبا يشتهي كتب اللّه له ألف ألف حسنة: عليه وسلم
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ألف درجة، وأطعمه اللّه تعاىل من ثالث جنات؛ جنة الفردوس، وجنة عدن، وجنة اخللد، واخلالل بعد 
  .األكل حسن فال يبني عنه، وال بأس بغسل اليد يف الطست وليس من األدب التنخم فيه

دم الطست إىل ثابت ليغسل يده فامتنع، وروينا أنّ أنس بن مالك اجتمع هو وثابت البناين على طعام فق
إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته والترده فإنه إمنا يكرم اللّه عز وجلّ، وروى أنّ هارون : فقال أنس

يا أبا معاوية تدري : الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فصب الرجل على يده يف الطست، فلما فرغ قال له
يا أمري املؤمنني، إمنا أكرمت العلم وأجللته فأجلّك :  املؤمنني قالال، قال أمري: من صب على يدك؟ قال

اللّه عز وجلّ وأكرمك، كما أجلت العم وأكرمته، وأكره قيام اخلادم أحب إىل أن يصب على يده 
جالسا، واجتماع االثنني أو الثالثة يف غسل اليد ومجع مائهم املستعمل يف مرة واحدة يف الطست حسن؛ 

لتواضع، ومن انفرد بغسل يده وحده فال بأس أن يتنخم يف الطست، ومن بزق فيه بعد أن يرفع وهو من ا
  .ويفرغ من غسل يده فال بأس

ال يرفع الطست من بني يدي القوم إالّ مملوءاً وال تشبهوا : وكتب عمر بن عبد العزيز إىل األمصار
ل اليد يف طست واحد وال تستسنوا بسنة اجتمعوا على غس: بالعجم، وقد رويناه عن ابن مسعود أنه قال

العجم، وال يزدردن ما أخرج اخلالل من أسنانه فإنه داء ومكروه، وما الكه بأسنانه فال بأس أن يزدرد 
احلمد : وليتمضمض بعد اخلالل ففيه أثر عن بعض أهل البيت عليهم السالم، وليقل عند فراغه من الطعام

أوانا سيدنا وموالنا، ياكايف من كل شيء وال يكفي منه شيء، أطعمت للّه الذي أطعمنا وسقانا وكفانا و
من جوع وأمنت من خوف، لك احلمد، أويت من يتم، وهديت من ضاللة، وأغنيت من عيلة، لك 

احلمد محداً كثرياً دائماً طيباً نافعاً مباركاً فيه، كما أنت أهله ومستحقّه، اللهم صلّ على حممد وعلى آله 
  . واستعملنا صاحلاً جلعله عونا لنا على طاعتك ونعوذ بك أن نستعني به على معاصيكوأطعمنا طيباً

إذا قعدمت مع اإلخوان : روي عن جعفر بن حممد عليهما السالم: ويف األكل مع اإلخوان ثالث فضائل
 عليه على املائدة فأطيلوا اجللوس فإا ساعة ال حتتسب عليكم من أعماركم، وقد روي عن النيب صلى اهللا

  .ال تزال املالئكة تصلّي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة بني يديه حىت ترفع: وسلم

كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دوم حياسب عليها : وروي عن احلسن البصري رمحه اللّه
له عن ذلك، وقد روي إال نفقة الرجل إذا دعا إخوانه إىل طعام، فإن اللّه سبحانه وتعاىل يستحي أن يسأ

عن بعض علماء خراسان أنه كان إذا دعا إخوانه قدم إليه م حنو القفيز من صوف األطعمة واحلبوب 
بلغنا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن اإلخوان إذا رفعوا : والفواكه اليابسة فسئل عن ذلك فقال

 أحب أن أستكثر مما أقدم إلىكم لنأكل أيديهم عن الطعام مل حياسب من أكل فضل ذلك الطعام، فأنا
ال حياسب العبد على ما يأكله مع إخوانه، فكان بعضهم يكثر : فضل ذلك، ويف خرب عن بعض السلف
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ثالث ال حياسب عليها العبد، أكلة السحور وما : من األكل يف اجلماعة ويتقلّل إذا أكل وحده، ويف اخلرب
يكن له نية يف تقدمي فضول األطعم ذا اخلرب، فإين أكره أن يقدم أفطر عليه واألكل مع اإلخوان، ومن مل 

من الطعام إالّ ما يريد أن يؤكل، وال يترك منه شيء وال يستثىن هو وال أهل البيت يف أنفسهم رجوع 
شيء منه، وإالّ كان ما يقدمه مما ينوي رجوع بعضه، وال حيب أكل كله تصنعا ومباهاة، فإن علم بذلك 

 إليه مل استحب له يف الورع يف أن يأكل منه ألن املأكول إذا قدم ليؤكل بعضه فهو تصنع من قدم
وتزين،ال يصنع الورعون ذلك وال يأكل املتقون من هذا، ألنه ال يدري كم مقدار ما حيبون أن يأكلوا 

  .منه

    

اعة من الصحابة أكل ينا أن جنيب دعوة من يباهي بطعامه، وقد كره مج: وروينا عن ابن مسعود قال
طعام املباهاة واملباداة، وهذا مكروه مل يقدمه ذه النية إىل إخوانه ألنه قد عرضهم لتناول ما يكرهون، 
وقد دلس عليهم ما ال يعلمون، وأيضا فإنه شيء قد قدم ألجل اللّه تعاىل فال يصلح أن يستثىن ارجتاع 

 السائل فيجده قد انصرف فكره أن يرجع فيه فيأكله، شيء منه مبرتلة من خيرج الرغيف أو الشيء إىل
  .يعزله حىت يأيت سائل آخر فيدفعه إليه: وقال

وكان بعض أهل احلديث إذا أكل مع إخوانه ترك من الطعام على رغيف يعزله معه وكان سيار بن حامت 
 يف مجاعة فلما اعزلوا نصييب، وأكل ذات يوم على مائدة: إذا حضر على مائدة أكل لقيمات، مث يقول

اجعلوا نصييب يف هذه، فينبغي أن يعزل أنصبة أهل البيت قبل تقدمي : جاءت احللوى نزع قلنسوته، مث قال
الطعام إىل إخوانه كيال حيدثوا نفوسهم برجوع شيء منه فإنه مكروه هلم، ولعله ال يرجع شيء منه 

 ا من اآلكلني ومنقصة هلم؛ وهذا عليهم أشدمن إكرامهم بالطعام، أن يكون ذلك فيكون ذلك إحراج
مضراً باألهل فيكون مضيعا لألصل، وال ينبغي له أن يقدم إالّ ما حيب أن يأكلوه من كل شيء أيضاً 

  .ومقدار احلاجة والكفاية من املأكول فيجمع بني السنة والفضيلة

    

ة طعام قط؛ هذا ألم كانوا ما رفع من بني يدي رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فضل: روي يف اخلرب
خملصني يف كل شيء فال يقومون إال كفايتهم، وال يأكلون إالّ بعد جوعهم، وال يتركون األكل ويف 

نفوسهم منه شيء ولالقتصار الذي كان فيهم، ففيما ذكرناه من تقدمي الكفاية لئال يرد فضول األطعمة 
أن من أكل ما فضل من اإلخوان :  حسنة، ملا جاء فيهموافقة للسنة، ويف تقدمي املأكول لريجع أكثره نية

مل حياسب عليه، ومن كان يف مجاعة فال يأمر بتأخري الطعام فلعل فيهم من حيتاج إىل تقدميه إال أن يتفقوا 
على تأخريه فال يأمر حينئذ بتقدميه ألجل نفسه، وإذا حضر الطعام والصالة فإنْ كانت نفوسهم تتوق إليه 
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 قدموا األكل وإن كانت نفوسهم ساكنة أو ضاق الوقت أو خشوا أن يتطاول م األكل ويف الوقت سعة
صلّوا أوالً واستحب األكل على األرض، كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إذا أتى بطعام وضعه على 

د وأجلس ال آكل متكئاً، إمنا أنا عبد آكل كما يأكل العب: األرض وكان يأكل مقعياً على قدميه ويقول
كما جيلس العبد، ورمباجثا لألكل على ركبتيه وجلس على ظهر قدمه، ونصب وجله اليمىن وهي جلسة 
العرب لألكل إىل اليوم، وإن أكلو على السفر فهو سنة فيتزود لسفره، وخري الزاد التقوي، وأكره األكل 

؛ وهذا حمدث وليس من التواضع، على املوائد العالية ألم كانوا يكرهون أن يعلون الطعام على األيدي
فعلى : ما أكل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على حوان وال يف سكرجة قط، قيل: قال أنس بن مالك

أول ما أحدثت األمة بعد رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم هذه : على السفر، وقيل: ما كنتم تأكلون؟ قال
ع، ومن غسل بأشنان ابتدأ بغسل فيه بعد غسل يده اليمىن، املوائد، واملناخل، واألشنان، والشب: األربع

وجيعل األشنان يف بطن كفه اليسرى يابسا، مث يغسل فاه حىت ينقيه بأصابعه، مث يبل األشنان فيغسل يديه 
واليعيد يغسل كفيه وهو فعل ذوي املروءة، وينغي إذا حضرت األلوان أن يبتدئ بتقدمة األلطف 

يب واألمثل أن يبتدئ بالشواء قبل الرييد ويقدم الطباهج قبل السكباج؛ فذلك فاأللطف واألطيب فاألط
سنة العرب ليصادف جوعهم أطيب الطعام فيستوفوا من ذلك أوفر النصيب فيكون أثوب لصاحبه وأقل 

لون ألكلهم، فإن احتاجوا إىل مابعده من غليط األلوان والطعام تناولوا منه قليالً، فإمنا قدم أهل الدنيا ال
الغليظ على اللطيف ليتسع أكفهم وتنفتق شهوم، فيكون اللون اللطيف يف موضع آخر، وليكونوا قد 
أكلوا من اللون األجود األطيب أقلّ؛ وهذا غري مستحب عند أبناء اآلخرة، وقد كان من سنة املتقدمني 

م معلومموا مجلة األلوان يف مكان واحد مما يشتهي، وليكون ماتقدا هلم وقال هلم إذ مل يكن عنده أن يقد
ليس حيضر إالّ هذا ليستوفوا منه واليتطلعوا إىل غريه كان صوابا، حدثين بعض شيوخنا : إالّ لون واحد

قدم إىل بعض أهل الشام لونا من طبيخ فقلت له عندنا بالعراق يقدم هذا اللون آخر : عن شيخ له قال
فاستحييت إذ مل يكن عنده غري ذلك اللون، وقال يل :  قالهكذا هو عندنا بالشام،: اآللوان فقال يل

كنا يف مجاعة عند رجل فجعل يقدم إلينا ألوان الرؤوس منها طبيخا وقديدا فجعلنا نقصر يف األكل : آخر
فجاءنا بالطست ومل يقدم غريها، فقال يل بعض الشيوخ من : نتوقع بعده األلوان ومجالً أو جدياً، قال

فبتنا تلك الليلة جياعاً : وهو تعاىل يقدر أن خيلق رؤوساً بال أبدان، قال: وكان مزاحاًأهل التصوف 
فطلب بعضنا يف آخر الليل خبزا أو فتيتاً لسحوره وينبغي أن ميكنهم من بقية األلوان وال يرفعهاحىت 

م بعد، وقد يكون يرفعوا أيديهم، فإنه من األدب، ولعل فيهم ما يكون عنده ما قدم أشهى إليه مما يقد
  .فيهم من به حاجة إىل فضل أكل فينقص عليه برفعه قبل أن يستويف ما يف نفسه
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: حدثين بعض أصحابنا عن الستوري وكان صوفياً أنه حضر على مائدة أبناء الدنيا وكان فيه خبل، قال

: فع إىل الصبيان قاليا غالم ار: فقدم مجالً فجعلوا يأكلون فلما رآهم ميزقون كل ممزق ضاق صدره فقال

إىل أين يا أبا عبد اللّه : فرفع اجلمل إىل داخل الدار، فقام الستوري بعد وخلف اجلمل فقال صاحب املرتل
: آكل مع الصبيان، فاستحيا الرجل وأمر برد اجلمل حىت استوفوا منه، وكان سفيان الثوري يقول: فقال

 مل جيب كتبت عليه خطيئة، وإن أجاب كتبت عليه من دعا رجالً إىل طعامه وهوحيب أن ال جييبه فإن
خطيئتان؛ فاملعىن يف اخلطيئة األوىل ألنه أظهر بلسانه خالف ما يف قلبه فتصنع بالكالم وهذا من السمعة 
وداخل يف حمبة أن حيمد مبا مل يفعل، واملعىن يف اخلطيئتني أنه أجابه أخوه، فاخلطيئة الثانية ألنه محل أخاه 

علم حقيقته منه وعرضه ملا يكره فلم ينصحه فيما أظهر له من نفسه، ألن أخاه لو علم غري على ما مل ي
حمب إلجابته مل يأكل من طعامه، وألنه قد أدخله يف السمعة، فلذلك كانت عليه خطيئة ثانية، وقد كان 

ن يأكل معه من املتقدمني من إذا دخل عليه وهو يأكل قوته مل يعرض على إخوانه األكل إذا مل حيب أ
  .خشية التزين بالقول أو لئال يعرضهم ملا يكرهون

لوال أين أخذته بدين ألطعمتكم منه، : دخل قوم على مسري أيب عاصم، وكان زاهدا، وهو يأكل فقال
أن تطعم أخاك ما ال تأكله أنت أي ال يكون من مأكلك : وكان بعض السلف يقول يف تفسري التكلف

  .تشق على نفسك بذلكيف اجلودة ومما له قيمة ف

إمنا تقاطع الناس بالتكّلف، يدعو أحدهم أخاه فيكلف له فيقطعه عن الرجوع إليه، : وكان الفضيل يقول
وكان بعض السلف يأمر بتقدمي ما حضر فإنه أدوم للرجوع، وأذهب لكراهة صاحب املرتل، وقال 

ب ما عندي، ولو أين تكلّفت ماليس ما أبايل من أتاين من إخواين فإين ال أتكلف له إمنا أقر: بعضهم
كنت آنس بعض إخواين فكنت أكثر زيارته، : حاضرا ملللته وكرهت دوام جميئه، وقال يل بعض الشيوخ

إذا كنت وحدك تأكل مثل هذا : حدثين عن شيء أسألك عنه: فكان يتكلف األشياء الطيبة فقلت له يوما
 مرتيل إذا كنت وحدي ال آكل مثل هذا فِلم إذا اجتمعنا وكذلك أنا يف: ال، قلت: الذي تقدمه إيلّ؟ قال

نأكله وحنن ال نأكل مثله على االنفراد هذا من التكلف فأما أن تقطع هذا وتقدم إىلّ ما تأكله على 
فقطع ذلك، وكان يقدم ماعنده وما يأكل مثله فدامت معاشرتنا، : االنفراد أو أقطع جميئي إلىك، قال

عنده إنسان أو مجاعة من حيث يعملون فليستثن الواحد أو اجلماعة معه، فإنه من ومن دعي إىل طعام و
السنة واألدب، فإن دعي وحده أو مع نفر بأعيام أو أعدادهم فتبعهم واحد مل يكن يف العدد فليذكر 

ليعرف للداعي قبل دخوهلم إليه ليأذن له معهم، كذلك السنة ومن دعي يف مجاعة وفوض إليه األمر فيهم ف
صاحب املرتل عدم قبل جميئهم ليستعد هلم بعد أن يعرض عددهم، من دعا رجالً يف غري دعوة عامة 

وعنده قوم أو رجل بعينه فليعلمه مبن عنده ليدخل على بصرية، فلعلّ أن يكون عنده من يكره هذا املدعو 
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ل معاشرة وليس كل إنسان حيب الجتماع معه، أو لعله أن جييبه ألنه حيسب أن ليس عنده غريه ألن األك
أن يعاشر كل أحد خاصة الرؤساء، ومن أكل مع رجل من طعامه فوقف عليه سائل فال يعطني شيئاً إالّ 

بأذنه أو يسأل صاحب الطعام حىت يكون هو الذي يعطيه، فإن أعطاه بغري إذن كان األجر لصاحب 
لقد : ن كان يأكل معه فأعطى سائال بغري أمرهالطعام والوزر عليه، روي ذلك عن أيب الدرداء قال إلنسا

كنت غنياً أن يكن األجر يل والوزر عليك، ومثله ال يدعو إىل طعام غريه أحداً بغري إذن صاحبه ومن دعا 
  .خصوص إخوانه فدخل عليه داخل فال يقعده معهم لألكل وليصرفه أو يفرده عنهم

    

ا إخوانه من الصوفية على طعام فدخل رجل من حدثين بعض أشياخنا عن بعض اخللف الصاحل أنه دع
هذا عملناه هلؤالء خاصة ال يصلح أن يكون معهم : العامة فجلس يأكل معهم فقبض على يده وحناه وقال

غريهم، مث أفرده بطعام خصه به وعمله ألجله عوضاً مما فعل ومن دخل عليه داخل وهو يأكل فال يرفع 
 فعل املروءة ولعل الداخل أحوج إليه منه وقد بعث إليه اختباراً له، الطعام فليس ذلك من السنة وال من

وإذا عرضت على أخيك الطعام مرة أو مرتني فال تلحن عليه، وكذلك إذا دعوته فكره فقد قالوا ال تكرم 
أخاك مبا يشق عليه وال تزيدن على ثالث مرات فإن إالحلاح واللجاج مازاد على ثالث مرات وليس 

كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إذا خوطب يف شيء ثالثاً مل يراجع بعد : دب، قالواذلك من األ
  .ثالث

من أنْ يدعى : الطعام أهون من أن حيلف عليه، وقال مرة: وكان احلسن بن علي رضي اللّه عنهما يقول
يك ولكن قدم ما إذا زارك أخوك فال تقل له تأكل أو أقدم إل: إليه ذلك لعظيم حق، وكان الثوري يقول

عندك، فإن أكل وإال فارفعه، وكان احلسن وابن املبارك إذا أرادا الغداء أو العشاء فتحابا ما فمن دخل 
عرضاً عليه األكل، وقد كان هذا من سرية السلف أم يفتحون الباب عند حضور الطعام ومن صادف 

لباب فكل من مر عليه يف الطريق دعاه إىل دخوله أكل معهم، ومنهم من كان يقعد يف دهليز داره ويفتح ا
إالّ إنّ خياركم آكلكم يف األفنية وأوسعكم آنية وأحالكم : طعامه من غين أو فقري، وقال بعض التابعني

 أطلية إالّ إنّ شراركم آكلكم يف األخبية وأصغركم أطلية، ومن دعا رجالً إىل طعامه وهويعلم أنّ األحب
ه أن يأكل وال يعبأ بقوله إذا علم منه خالفه، فإن مل يعلم حقيقة ذلك فله أن إليه أن ال يأكل فمكروه ل

جييبه على ظاهر قوله وليس له أن يسيء الظن به، دعا رجل األحنف بن قيس يف سفر إىل طعامه فقال له 
 الذين حيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا، فسكت: وما العارضون؟ قال: لعلك من العارضني، قال: األحنف

الرجل فلم جيبه األحنف إىل الطعام، وكان الثوري ميشي مع رجل فمر بباب مرتله فعرض عليه الدخول 
أميا أحب إليك أدخل أو أنصرف؟ فسكت، : أصدقين عن شيء أسألك: ليأكل عنده فقال له الثوري
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ن ألن علمه فانصرف الثوري، ومن علم من أخيه أنه حيب أن يأكل من طعامه فال بأس أن يأكل بغري إذ
  .حبقيقة حاله ينوب عن إذنه له يف األكل

    

وقد كان حممد بن واسع وأصحابه يدخلون مرتل احلسن فيأكلون ماجيدون بغري إذن، وكان احلسن رمبا 
دخل فيجدهم كذلك فيسر ويقول هكذا كنا، وروي عنه أنه كان يأكل من متاع بقال يأخذ من هذه 

: يا أبا سعيد تأكل من متاع الرجل بغري إذنه؟ فقال:  له هاشم األوقصاجلونة تينة ومن هذه فستقة فقال

 "وال على أَنفُِسكُم أَنْ تأْكُلُوا ِمن بيوِتكُم أَو بيوِت آباِئكُم": يالكع أما قرآت آية األكل؟مث تال عليه

من استروحت إليه النفس : ، مث قال احلسن الصديق61: النور"أو صدىِقكُم": ، إىل قوله تعاىل61:النور
واطمأن إليه القلب فإذا كان كذلك فال يأذن له يف ماله، وجاء قوم إىل مرتل سفيان الثوري فلم جيدوه 

ذكرمتوين أخالق : ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة فجعلوا يأكلون ما فيها فدخل الثوري فجعل يقول
نده ما يقدمه إليهم، فذهب إىل مرتل بعض السلف، هكذا كانوا، وزار قوم بعض التابعني ومل يكن ع

إخوانه فلم يصادفه يف املرتل فدخل فنظر إىل قدر قد طبخها وإىل خبز قد خبزه وغري ذلك فحمله كله 
قد جاء فالن فأخذه، : كلوا، فجاء رب املرتل فلم ير الطعام، فسأل عنه فقيل له: فقدمه إىل أصحابه وقال

يا أخي إن عادوا فعد، وقد أكل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم حلماً : قد أحسن، فلما لقيه قال: فقال
إنّ الصدقة قد : تصدق به على بريرة من غري أن يستأذا، ومل تكن حاضرة، لعلمه أا تسر بذلك، وقال

رسول الرجل إىل الرجل إذنه أي قد : بلغت حملها هو عليها صدقة ولنا هدية، وقال صلى اهللا عليه وسلم
 بإذنه له يف الدخول عليه فأغناه عن االستئذان، ففي تدبر فعله عليه السالم أنّ من علمت كراهته علم

ألكلك من طعامه أن ال تأكل وإن أذن لك بقوله، فتدبر عمل بعض السلف صنيعاً، فدعا رجالً فلم 
رج إليه الرجل يصادفه الرسول، مث أعلم وقد انصرف الناس من عنده فقصد مرتله، فدق عليه الباب، فخ

قد انصرف : إنك دعوتين فلم يتفق ذلك فقد جئت اآلن ملاعلمت، فقال: هل من حاجة؟ قال: فقال
فالقدور : فلم يبق شيء، قال: فكسرة، إنْ بقيت، قال: فهل بقي منه بقية؟ قال ال، قال: الناس، قال

وقد أحسن الرجل : ن ذلك فقالقد غسلناه فانصرف حبمد اللّه تعاىل فقيل له يف مسألته ع: أمسحها، قال
دعانا بنية فنفس؛ هذا يف الضعة والذلة وسقوطها من مراتب األنفة والعزة تشبه نفس ابن الكديين، وهو 
أستاذ أيب القاسم اجلنيد دعاه صيب إىل دعوة أبيه فرده األب أربع مرات يف دعوة واحدة وهو يرجع يف 

د، مشاهدة بالبلوى من املوىل املبلى للعبيد، مذللة بالذلة، كل مرة وهو يرده؛ فهذه نفوس مطمئنة بالتوحي
موضوعة على الضعة؛ وهذا طريق مفرد ألفراد وحال جمرد آلحاد، واملتكربون ال جييبون الدعوات ؛ وهم 

انتظار املرقة ذلّ، وقال : وِلم؟ قال: أنا ال أجيب دعوة، قيل: عند بعضهم من أنفة النفوس، قال قائلهم
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ضعت يدي يف قصعة غريي ذلّت له رقبيت، ومنهم من مل يكن جييب الفقري لكرب يف نفسه إذا و: آخر
وجييب األغنياء لعظمهم يف عينه، ومن أبناء الدنيا املوصوفني ا من الجييب إالّ نظراءه وأشكاله من مثل 

وسلم من أفعاله أنه طبقته ومرتبته يف الرياضة يف الدنيا؛ وهذا على خالف سنة رسول اللّه صلى اهللا عليه 
بئس الطعام وشر الطعام الوليمة يدعى إليها : كان جييب دعوة املسكني وجييب دعوة العبد، ومن قوله

من ال جييب الدعوة فقد عصى اللّه تعاىل، ومر احلسني بن علي رضي اللّه : األغنياء ويترك الفقراء، مث قال
ى قارعة الطريق، وقد نثروا كسراً على األرض يف الرمل عنهما بقوم من املساكني الذين يسألون الناس عل

هلم إىل الغداء يا ابن بنت : وهم يأكلون، وكان على بغلته، فلما مر م سلّم عليهم فردوا عليه وقالوا
نعم إن اللّه ال حيب املستكربين مث ثىن وركه فرتل عن دابته وقعد : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، قال

قد أجبتكم :  فقال- زيادة - األرض وأقبل يأكل مث سلم عليهم وركب، ويف خرب آخر معهم على
يا : نعم فوعدهم ايء يف وقت من النهار فجاؤوا فرحب م ورفع جملسهم، مث قال: فأجيبوين، قالوا

ابن واذات هايت ما كنت تدخرين، فأخرجت اجلارية فاخر ما عندها من الطعام فأقبل يأكل معهم، وكان 
من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درمهاً فكان يعد النوى : املبارك يقدم إىل إخوانه فاخر الرطب ويقول
  .فيعطي من كان له فضل نوى بعددها دراهم

    

ما أجبت إالّ ألتذكر ا نعيم اجلنة، طعام ينقل بغري كلفة وال مؤونة، ولذلك : وقال بعض أهل االعتبار
 يف وجود الكفاية على األنس واُأللفة ليس هو من الدنيا، وقد كان بعض إنّ اجتماع اإلخوان: قيل

ال جتب دعوة إالّ من يرى لك أنك أكلت رزقك وأنه سلمه إليك وديعة كانت لك : الصوفية يقول
عنده، ويرى لك الفضل عليه يف قبوهلا منه؛ فهذه شهادة العارف من الداعني، كذلك شهادة املدعوين من 

يشهدوا الداعي األول، وايب اآلخر، واملعطي الباطن، والرازق الظاهر، كما امتحن املوحدين؛ أن 
بلغين أنّ رجالً دعا إماماً من الصوفية يف أصحابه إىل طعام، فلما أخذ : أصحابه بذلك بعض الصوفيني

اكم إنّ هذا الرجل زعم أنه دع: القوم جملسهم ينتظرون فضل الطعام إليهم، خرج إليهم شيخهم فقال
فقاموا كلهم : حرام على من مل يشهده يف فعله أن يأكل، قال: وأنكم تأكلون طعامه ففي حرج، أو قال

فخرجوا ومل يستحلوا األكل، إذ كانوا ال يرونه يف الفعل إالّ غالماً حدثاً، فإنه قعد إذ مل تثبت شهادته 
وك وأنت صائم فعلمت أنه يسر بأكلك وإن دعاك أخ: ومل ينفذ نظره العبارة واملعىن لقائله مثله أو حنوه

أنا أسر بأكلك فصدقه وأحسن به الظن، وإن : فال بأس أن تفطر ألجله، فإن مل تعلم ذلك منه وقال لك
مل تعلم ذلك منه ومل يلفظ به لساين فإين أكره خروجك من عقد الصوم لغري نية، هي أبلغ منه أو مثله، 

 تريد إكرامه بذلك فهذه نية صاحلة، قد كان بعضهم إذا فصومك حينئذ أفضل، وإنْ أكلت مع أخيك
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  .أكل يوم فطره أكل مع إخوانه وحيتسب يف أكله ما حيتسب يف صو مه

من أفضل احلسنات إكرام اجللساء، ومن مل يرد أن يطعم قوماً من طعام فال : وروينا عن ابن عباس أنه قال
إذا أردت أن : مل يأكله، وكان الثوري يقوليظهرهم عليه وال يصفه هلم سواء كان هو قد أكله أو 

التطعم عيالك من شيء تأكله فال حتدثهم به وال يرونه معك، وينبغي أن يكون للمجيب إىل الدعوة 
نيات سبع؛ إذ األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، إذ اإلجابة من األعمال، فمن نواها دنيا كانت له 

 فهي له آخرة حبسب نيته، وإنْ مل حتضر نية أو أعتلّ بفسادها توقف دنيا لعاجل حظه، ومن أراد ا آخرة
حىت يهيئ اللّه عز وجلّ له نية صاحلة تكون اإلجابة عليها أو ترك اإلجابة إذا كانت بغري نية، ألا من 

أفاضل األعمال، فتحتاج إىل أحسن النيات لوجود العامل فيها فتكثر ا احلسنات، ولفقد اهلوى منها 
يسلم فيها من السيئات وإالّ كانت إجابته هزواً، وكان عامالً يف باب من أبواب الدنيا، وساعياً ف حظّ ف

من كانت هجرته إىل دنيا يصيبها فهجرته إىل ما هاجر : نفسه وملء جوفه وقد قال الرسول عليه السالم
  .إليه، فيصري مأزوراً بفساد النية، أو يكون غري مأجور لعدمها

من مل جيب : ات طاعة اللّه تعاىل وطاعة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لقوله عليه السالمفأول الني
  .الدعوة فقد عصى اللّه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم

لو دعيت إىل كراع ألجبت وهو موضع على أميال من املدينة أفطر : والثانية إقامة سنته لقوله عليه السالم
لو دعيت : سلم يف رمضان ملا بلغه وقصر عنده يف سفره، وقال يف اخلرب اآلخررسول اللّه صلى اهللا عليه و

إىل ذراع ألجبت؛ فهذا ظاهر يف اإلجابة عن القليل، واألول حمتمل يف اإلجابة إىل املوضع البعيد، فقد نقل 
أجب دعوة، أنّ يف التوراة أو يف بعض الكتب سر ميالً عد مريضاً، سر ميلني شيع جنازة، سر ثالثة أميال 

سر أربعة أميال زر أخاً يف اللّه عز وجلّ، فبعد يف إجابة الدعوة وفضلها على العبادة وشهود اجلنازة ألن 
  .فيها قضاء حق احلي، وفيها إجابة داٍع

من أكرم أخاه املؤمن فإمنا يكرم اللّه تعاىل، ويف حديث احلسن : والنية الثالثة إكرام أخيه، ويف اخلرب
اءه شيء من غري مسألة فرده فإمنا يرده على اللّه تعاىل، فترك اإلجابة رد العطاء، ويف تأويل من ج: وعطاء

كيف أطعمك وأنت : جعت فلم تطعمين، فيقول: اخلرب عن اللّه تعاىل مبعناه أنه يقول للعبد يوم القيامة
، فمن ظاهره تعظيم جاع أخوك املسلم فلم تطعمه، ولو أطعمته كنت قد أطعمتين: رب العاملني؟ فيقول

حرمة املسلم ألنه أقامه مقامه، ويف باطنه يف الفهم أنه إذا أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه، فكأنه 
أطعمها، فإذا مل جيب دعوته فقد ترك معاونته على إطعامه فدخل حتت التفريع بأنه مل يطعم نفسه وهو 

  .املسلم إذا مل جيب الدعوة فتفكّروا
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  .من سر مؤمناً فقد سر اللّه عز وجلّ: عة إدخال السرور على أخيك املؤمن، واخلرب اآلخروالنية الراب

والنية اخلامسة رفع الغم عن قلبه ووضع اهلم عن نفسه يف ترك إجابته من ترجيم الظنون به وتوقيع الرجم 
ؤونته سوء الظن به بالغيب فيه ملا مل جيب ولعله جييب، وإال كان جييب فريفع عنه ذلك ويسقط عنه م

  .وترتيل الشك فيه باليقني به

والنية السادسة أن ينوي زيارته فيصري ذلك نافلة له متاماً على الذي أحسن، فقد جاء يف فضل الزيارة يف 
: اللّه تعاىل وأنّ ا يستحق والية اللّه تعاىل، وأا عالمة والية املتحابني يف اللّه فاشترط لذلك شيئان

ه والتزاور فيه، فقد حصل البذل من أحدمها بقيت الزيارة من اآلخر على اخلرب السائر أنّ اإلجابة التباذل للّ
أنّ املتكربين ال جييبون الداعي فهذه سبعة أعمال نيات ملن وفّق لعملها : من التواضع، كما ذكرنا قبل

: ه فجائز له ذلك بشرطنيوالعمل ا، ومن طرقته فاقة من الفقراء فقصد بعض إخوانه يتصدى لألكل عند

ال يكون عنده موجود من طعام ونيته أن يؤجر أخاه ويكون هو اجلالب ألجره ألنه عرضه للمثوبة؛ فهذا 
داخل يف التعاون على الرب والتقوى وداخل يف التحاض على طعام املسكني ونفسه كغريه من الفقراء، 

يه إدخال السرور عليه من حيث يعلم، وقد فعل وألن أخاه ال يعلم بصورة حاله ولو علمه لسره ذلك فف
عون بن عبد اللّه : هذا مجاعة من السلف، وقد روى مبعناه أثر من ثالثة طرق للسلف الصاحل منهم

املسعودي، كان له ثالمثائة وستون صديقاً، وكان يكون عند كل واحد يوماً وآخر كان له ثالثون صديقاً 
 وكانوا يقدمون هذه األخالق السنية مع إخوام فيؤثروا على كان يكون عند كل واحد يوماً وليلة

املكاسب واملعلوم، فكان إخوام معلومهم، ومل يكن هؤالء يكتسبون وال يدخرون، وكان إلخوام 
فيهم نية صاحلة يسألوم ذلك ويقسمون عليهم فيه ويرونه من أفضل أعماهلم، وكان هؤالء لإلنصاف 

ابتهم وكوم عندهم، ومل يكن سعيد بن أيب عروبة يعرض على إخوانه الطعام، يكرمون إخوام بإج
ولكنه كان يظهره ويعرض به فكان اللحم مسلوخاً مصلقاً واخلبز موجوداً ظاهراً، وكذلك كان يفعل 

بالثياب واألثاث، كان مجيع ما يف مرتله مظهراً مسبالً، فكل من دخل عليه من إخوانه إن شاء قطع من 
لوخ فشوى وطبخ، وإن شاء أكل من اخلبز مبا وجد من األدم، ومن شاء لبس من الثياب ما شاء املس

فكان ذلك مشاعاً يف مرتله ملن أراد تناوله، ومنهم من كان منقطعاً يف مرتل أخيه قد أفرده مبكان يقوم 
: قال بعض العلماءبكفايته وال يربح من مرتله على الدوام حيكم فيه ويتحكم كما يكون يف مرتل نفسه، و

ما أكله يف سحوره وما أكله عند إخوانه إكراماً هلم بذلك، ومن أكل : أكلتان ال حياسب العبد عليهما
عند قوم فليقل عند فراغه أفطر عندك الصائمون وأكل طعامكم األبرار وصلّت عليكم املالئكة وقد روينا 

فجار يصلّون الليل ويصومون النهار فقد كان أن يقول عليكم صالة قوم أبرار لسوا بآمثني وال : أيضاً
  .الصحابة يقولون ذلك
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ذكر غسل اليد ليس كل أحد حيسن أدب الغسل كما ليس كل إنسان يعرف سنة األكل، فمن غسل يده 
بأشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثالث أوالً، مث جعل األشنان يف راحته اليسرى يابساً، مث أمره على شفتيه 

غسل فيه بأصبعيه وظاهر أسنانه وباطنه وحنكه ولسانه، مث غسل أصابعه من ذلك باملاء، مث جساً وأنعم 
دلك ببقية األشنان اليابس أصابعه وظهراً وبطناً، مث مل يدخل األشنان ثانياً إىل فيه لئال يعود بالغمر إليه من 

ه فمن األدب أن يصب يديه؛ وهذا يكفيه من تثنية الغسل، ومن غسل يد إخوانه بعد أكلهم من طعام
على أيدهم باملاء العذب، فبمثل هذه اللطيفة وحنوها يعرف حسن تفقد الدعاة وليستبني تعاهد الرعاة 

يدعو الرجل إخوان ينفق يف الطّيبات مجلة وحيليهم بعدها باحلالوة، مث ميرر أفواهم : كأنّ بعضهم يقول
  .دباملاء امللح؛ فهذا يكون من نقص التعاهد وقلة التفق

  ذكر أخبار جاءت في اآلثار رويناها منثورة في األطعمة واألكل من بين نقص وفضل 

    

هي من طرائق السلف وصنائع العرب أدخلناها يف تضاعيف كالمنا ألا منقولة من كالم القدماء من 
: مقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسل: حديث إسحاق بن جنيح عن عطاء بن ميسرة عن أيب هريرة قال

من أكل ما يسقط من املائدة عاش يف سعة وعويف يف ولده، ويف خرب سعيد بن لقمان عن عبد الرمحن 
األكل يف السوق دناءة هذا : مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: األنصاري عن أيب هريرة قال

ه، وعن جويرب عن غريب مسند أو ليس بذاك الصحيح أنه من قول التابعني؛ إبراهيم النخعي ومن دون
من ابتدأ غذاءه بامللح أذهب اللّه عنه سبعني نوعاً : الضحاك عن الرتّال بن سرية عن علي عليه السالم قال

من البالء، ومن أكل يوماً سبع مترات عجوة قتلت كل دابة يف بطنه، ومن أكل يف كل يوم إحدى 
ينبت اللحم، والثريد طعام العرب، وعشرين زبيبة محراء مل ير يف جسده شيئاً يكرهه، واللحم 

والسارحات تعظم البطن وترخي األليتني، وحلم البقر داء ولبنها شفاء،ومسنها دواء، والشحم خيرج مثله 
من الدواء ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرطب والسمك يذيب اجلسد، وقراءة القرآن، 

يباكر الغداء، وليقلّ غشيان النساء، وليخفف الرداء والسواك يذهب البلغم، ومن أراد البقاء وال بقاء فل
: صف يل صفة آخذ ا وال أعددها، قال له: وهو الدين، يف أخبار األمراء أن احلجاج قال لبنادق املطيب

ال تنكح من النساء إالّ فتاة، وال تأكل من اللحم إالّ فتيتاً، وال تأكل املطبوخ حىت ينعم نضجه، وال 
من علّة، والتأكل من الفاكهة إالّ نضيجها، وال تأكل طعاماً إالّ أجدت مضغه، وكل ما تشرب دواء إالّ 

أحببت من الطعام وال تشرب عليه، فإذا شربت فال تأكل عليه شيئاً وال حتبس الغائط والبول، وإذا أكلت 
حكمة، قد ورد بالنهار فنم، وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة، وفيما قاله الفلسوف 
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من استقل بدائه فال : ببعضها آثار، قد يروى يف خرب مقطوع ذكره أبو اخلطاب بن عبد اللّه بن بكر يرفعه
: دافع بالدواء ما محلت قوتك الداء، وقال بعضهم: يتداوى فرب دواء يورث داء، وكانت احلكماء تقول

  .مثل شرب الدواء مثل الصابون للثوب ينقيه ولكن خيلقه

    

الدواء من فوق والداء من حتت، فمن كان داؤه يف بطنه فوق سرته سقي : قال أبقراط الفيلسوفو
الدواء، ومن كان داؤه حتت سرته حقن، ومن مل يكن به داء من فوق وال من حتت مل يسق الدواء، فإن 

ء مهرمة، قطع العروق مقة وترك العشا: سقى عمل يف الصحة داء إذا مل جيد داء يعمل فيه، ويف اخلرب
اين األطباء عن الشرب يف : ترك الغداء يذهب بشحم البكاذة يعين األلية، وقال بعضهم: والعرب تقول

تعش ومتش وتغدَْ ومتدّ؛ يريدون متدد فأبدلوا األلف من الدال الثانية : تضاعيف الطعام، والعرب تقول
 أي يتمطط، 33: القيامة" ذَهب ِإىل أَهِلِه يتمطَّىثُم": كراهية التكرار والزدواج الكالم، ومنه قوله تعاىل

الطعام : فقد قال بعض الفالسفة: فأبدل من الثانية ألفاً مبعىن ميد مطاه يرفع ظهره، وأما يف حبس الغائط
إذا خرج جنوه قبل ست ساعات فهو مكروه من املعدة، وإذا بقي فيها أكثر من أربع وعشرين ساعة فهو 

إنّ حبس البول يفسد من اجلسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد جمراه ففاض : دة، ويقالضرر على املع
قرأت يف احلكمة مدار : إنّ أرواح املفاصل مرياث حبس الريح، قال الشيخ أبو طالب: من جوانبه، ويقال

، وامللك ال يصلحه الطعام ال يؤكل إالّ على شهوة، واملرأة ال تنظر إالّ إىل زوجها: صالح األمور يف أربعة
: أي وقت الطعام فيه أصلح فقال: إالّ الطاعة، والرعية ال يصلحها إالّ العدل، وقيل لبعض حكماء الروم

إذا كثرت املقدرة نقصت الشهوة، وقال : إما ملن قدر فإذا جاع وإما ملن مل يقدر فإذا وجد، ويقال
البخل أشد من الفقر، ألنّ الفقري ال : ، فقالالفقر: أي خصلة يف اإلنسان أضر؟ فقالوا: كسرى جللسائه

أكل احلار وشرب القار واالتكاء : جيد والخبيل جيد وال يأكل، وقيل لرجل رؤي مسيناً ما أمسنك؟ فقال
قلة الفكر : ما أحسن جسمك؟ قال: على مشايل واألكل من غري مايل، وقيل ألخر رؤي حسن اجلسم

أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك فما : آلخر رآه حكيم مسيناًوطول الدعة والنوم على الكمطة، وقيل 
العاشية يج اآلبية؛ :آكل اللباب وصغار املعز وأدهن جبام بنفسج وألبس الكتان، والعرب تقول: هي؟ قال

يعين أنّ الذي ال يشتهي الطعام إذا نظر إىل من يأكل هاجه ذلك على األكل الذي يأباه ملا رأى اآلخر 
يا بين ال خترج من مرتلك حىت تأخذ : األصمعي أنّ بعض احلكماء أوصى ابنه فقالتعشى، وذكر 

حلمك؛ يعين تتغذى وكذلك يقال يف تناول الشيء قبل اخلروج إىل السوق وقبل لقاء الناس أنه أقلّ 
  : للشهوة يف األسواق وأقطع للطعام بلقاء الناس، وأنشد هالل بن جمشم شعراً
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ويكفيك سوءات األمور اجتنابها  ألهقراب البطن يكفيك م وأن  

تأكل يف السوق؟ : فقلت له: ورؤي بعض الصوفية ميشي يف السوق وهو يأكل وكان ممن يشار إليه قال
أستحي منه : عافاك اللّه إذا جعت يف السوق آكل يف البيت، قلت فلو دخلت بعض املساجد؟ فقال: فقال

األسواق موائد :  أبواب الدنيا، فدخل يف طريقها كما قيلأن أدخل بيته لألكل، هذا ألنه رأى األكل من
كنا نأكل يف عهد رسول اللّه صلى : اآلباق أبقوا من اخلدمة فجلسوا يف األسواق، ويف خرب ابن عمر قال

احلمية : حلمية أحد العلّتني، ويقال: اهللا عليه وسلم وحنن منشي ونشرب وحنن قيام، وقال بعض أهل الطب
ا أا للعليل نافعة، والدواء إذا مل جيد ما يعمل فيه وجد الصحة فعمل فيها وأنشد للصحيح ضارة كم
  : بعض العرب شعراً

  وعلّة جر الداء حفظ التقلل  حام كان للعبد علّة وربة

ليس : من احتمى فهو على يقني من املكروه ويف شك مما يأكل من العوايف، وكان يقال: وقال لقمان
لوك ومنعهم من الشهوات، إمنا الطبيب من خالهم وما يريدون، مث دبر سياستهم على الطبيب من أمحى امل

أخربين مبا تأكلون وما تدعون، : ذلك حىت تستقيم أجسادهم، وقال مدين عندنا باحلجاز لبعض األعراب
رسول اللّه ليهن أم حنني منكم العافية، ويف اخلرب أنّ : نأكل ما أدب ودرج إالّ أم حنني فقال املدين: فقال

يا رسول اللّّه : تأكل التمر وأنت رمد؟ فقال:صلى اهللا عليه وسلم رأى صهيباً يأكل متراً وبه رمد فقال له
  .إمنا آكل ذا الشق اآلخر يعين جانب العني السليمة، فضحك رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

  ذكر أخبار جاءت في التقلل والحمية وذم البطنة 

    

بئس العون على الدين قلب : قال أبو الدرداء: عيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قاليف حديث إمسا
جنيب وبطن رغيب ونعظ شديد جنيب، يعين خفيفاً ضعيفاً، ورغيب يعين واسعة طامعة، قيل لبعض 

نعم اإلدام اجلوع ما : كما قيل: اجلوع أعلم، أي به يطيب الطعام: أي الطعام أطيب؟ فال: احلكماء
يا أخي إين ألعجب أنّ فقهاءكم أظرف : قال عبيد اللّه لرجل من أهل الدمينة: إليه قبله، قال العتيبألقيت 

ال، : فتدري ِلم ذاك؟ قلت: من فقهائنا، وعوامكم أظرف من عوامنا، وجمانينكم أظرف من جمانيننا، قال
 اللّه بن الزبري احلسن بن علي اجلوع أال ترى أنّ العود إمنا صفي صوته من خلو جوفه؟ يقال دعا عبد: قال

إين صائم، ولكن حتفة : رضي اللّه عنهم فحضر هو وأصحابه فأكلوا ومل يأكل هو فقيل له يف ذلك، قال
الكحل والدهن أحد القرابني واللنب أحد : الدهن وامرة، وكذلك يقال: وماهي؟ قال: الصائم قال
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، فيستحب ملن كان صائماً فحضر ومل يأكل أن اللحمني والفاكهة، واحلديث للضيف أحد الضيافتني
يطيب وحييي فذاك زاده، روي أنّ عبد الرمحن بن أيب بكر كان على خوان معاوية فرأى معاوىة لقم عبد 

اعتلّ، قال : ما فعل ابنك التلقامة؟ قال: الرمحن، فلما كان بالعشي راح إليه أبو بكرة وحده فقال له
لو مات ما صلّيت عليه، : إنّ ابنك أكل حىت بشم، قال: وقيل أليب بكرةمثله ال يعدم العلّة، : معاوية

ما الدواد الذي ال داء فيه، : ويقال للبشم سكر كسكر اخلمر، وسئل احلارث بن كلدة طبيب العرب
غرضي من الطعام أن آكل : إنك تقلّ من الطعام فقال: هو الالزم؛ يعين احلمية، وقيل جلالينوس: فقال

ما أدخل اإلنسان جوفه أنفع من الرمان وال أضر : ريي من الطعام أن حييا ليأكل، ويقالألحيا وغرض غ
من املاحل، وألن يتقلّل من املاحل خري من أن يستكثر من الرمان، هذا لذّم االستكثار وإن كان مما ينفع، 

قال : به قالومدح القلّة وإن كان ما يضر، حدثت عن عبد املنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن من
يا بين إن طول اجللوس على اخلالء يرفع احلرارة إىل الرأس ويورث الباسور ويبجبع له الكبد، : البنه

ما أذهب األشياء : سأل احلجاج جلساءه: حكمه على باب احلش، ويقال: اجلس هويناً وقم، قال
الصمائخ، فقال : قال آخراجلماع، و: احلمام، وقال بعضهم: أكل التمر، وقال بعضهم: لإلعياء؟ قالوا

أذهب األشياء لإلعياء قضاء احلاجة، حدثت عن بعض األطباء أنّ رجالً شرب خبث احلديد : يتاذوق
فسحقت له قطنة مغناطيس وسقيته إياه فتعلق باخلبث : املعجون فبقي يف جوفه واشتد به وجعه، قال

  .وخرج مع الغائط

    

إنّ اللحم على اللحم يقتل السباع : ل يتاذوق الفيلسوفقا: وروى األصمعي عن جعفر بن سليمان قال
كان لنا ظيب فمر بعجني قد هيئ فأكل منه حىت : قالت جارية لنا: مث قال أبو جعفر: يف الربية، قال

هكذا يصيب اإلنسان إذا : حبط؛واحلبط انتفاخ اجلنينني فسلخ فوجد قد شرق بالدم، فقال يونس الطبيب
ال : قال األصمعي عن جعفر وايل البصرة إنه قال ألنسان أكول يقيء إذا أكلبشم يشرق قلبه بدمه، و

تفعل، فإن املعدة تضغن إىل القيء كما تضغن الدابة العلف وال ينضج الطعام؛ معىن تضغن أي تألف 
سئل يتاذوق عن البخر فقال، دواؤه الزبيب يعجن بالشعري، مث يؤكل أسبوعني أو : وتعتاد، وقال بعضهم

معرفة خفّة املاء أن يكون سريع الغليان سريع الربد، ويكون قبالة الشمس جمراه على : ، وقال األطباءثالثاً
الشمال ومروره على الطني األمحر وعلى الرمل، ذكر أبو طالب أنّ هذا آخر الزيادة من األقوال، وروي 

نزله من السماء، فمن بركات أكرموا اخلبز فإن اللّه قد أ: عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
اخلبز أنه ال ينتظر به أدام وىؤكل مع ما حضر معه من امللح واخللّ والبقل وغريه، وأنْ ال جيعل حتت 

شيء من آلة املائدة وال حتت غضارة، مثل أن يسند به شيء وال يتخذ طبقاً لشيء، فإن وضع عليه ما 
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الطعام غائب إذا حضر مجاعة، ولكن يأكل من حضر؛ يؤكل فال بأس، ومن السنة واألدب أن ال ينتظر ب
فإن حرمة احلاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب إال أن يكون الغائب فقرياً فال بأس أن 

ينتظر لريفع من شأنه ولئال ينكسر قلبه، وإن كان الغائب غنياً مل ينتظر مع حضور الفقراء فإن انتظار الغين 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك : نيب صلى اهللا عليه وسلم قالمعصية ملا روى أنّ ال

الفقراء، فسمي الطعام شريراً ألجل األغنياء، والطعام ال تعبد عليه، وإمنا الشر اسم ألهل الطعام الداعني 
أهل امليت للنوائح األغنياء عليه التاركني للفقراء، فأما طعام املآمت فهو على ضربني؛ نوع منه يصنعه 

والبواكي ومن يينيهم على اجلزع، فإن أكل هذا مكروه منهي عنه، ونوع حيمل إليهم لشغلهم عن 
أنفسهم وإصالح طعامهم مبيتهم؛ فهذا ال بأس به وحبمله إليهم، وجيوز األكل منه إن أطعموه غريهم ألنه 

  .القبور للجزع واألسىمن الرب واملعروف إن مل يرد به النوائح وال االسسة على 

    

إنّ آل جعفر : ملا جاء نعي جعفر بن أيب طالب: وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
شغلوا مبيتهم عن صنيع طعامهم فامحلوا إليهم ما يأكلون؛ فهذا سنة يف محل الطعام إىل أهل امليت، ومن 

صال فال جيبب دعوته وال حرج يف ترك إجابته إن دعي إىل طعام وكان يف بيت الداعي إحدى مخس خ
كانت مائدته يشرب بعدها مسكر، وإن مل يعاينه يف احلال، أو كان يف األثاث فراش حرير، أو ديباج، أو 

كان يف اآلنية ذهب، أو فضة، أو كان متخذ احليطان مستراً بالثياب كما تستر الكعبة، أو كان صورة 
 حائط، ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه اخلمس فعليه أن خيرج أو ذات روح يف ستر منصوب أو يف

خيرج ذلك، فإن قعد فقد شركهم يف فعلهم، دعي أمحد بن حنبل رمحه اللّه إىل طعام فأجاب يف مجاعة 
من أصحابه، فلما استقر يف املرتل رأى إناء من فضة يف البيت فخرج وخرج أصحابه معه ومل يطعموا، 

ن أشنانة رآها كان رأسها املغطاة به فضة مل يصرب فخرج لذلك، حدثت عن أمحد بن إنه خرج م: ويقال
سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يدعى إىل الوليمة من أي : حدثنا أبو بكر املروزي قال: عبد اخلالق قال

خرج أبو أيوب حني دعي فرأى البيت قد ستر ودعي حذيفة فرأى شيئاً من زي : شيء خيرج؟ قال
فإن رأى شيئاً من فضة ترى أن : من تزيا بزي قوم فهو منهم، قلت أليب عبد اللّه:  فخرج وقالالعجم

دعانا رجل من أصحابنا قبل احملسنة وكنا خنتلف إىل : ومسعته يقول: نعم أرى أن خيرج، قال: خيرج؟ قال
أليب عبد عفان، فإذا إناء من فضة فخرجت فأتبعين مجاعة، فرتل بصاحب البيت أمر عظيم فقلت 

هذا يستعمل كل ما ال يستعمل، فأخرج منه، إمنا : الرجل يدعي فريى املكحلة رأسها مفضضة قال:اللّه
فألقيه أو أخليها؟ فلم ير ا بأساً، : رخص يف الضبة أو حنوها فهو أسهل، وسألته عن الكلة فكرهها، قلت

نعم، : إبريق فكسره هل جيوز كسره؟ قالإنّ رجالً دعا قوماً فجيء بطست فضة أو : قلت أليب عبد اللّه
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سألته عن الرجل يدعى فريى فرش ديباج ترى أن يقعد عليه أو يعقد يف بيت آخر؟ : قال أبو بكر املروزي
  .خيرج، قد خرج أبو أيوب وحذيفة: قال

    

د هذا ال جيوز، قلت أليب عب: نعم، يقول: ترى أنْ يأمرهم؟ قال: وقد روي عن ابن مسعود اخلروج قلت
الرجل : ال تدخل عليه وال جتلس معه، قلت: الرجل يكون يف بيت ديباج يدعي إليه للشيء؟ قال: اللّه

الرجل يدعى فريى ستراً : هو رياء ال ترد من حر وال ترد من برد، قلت: يدعى فريى الكلة فكرهها وقال
سألت أبا عبد اللّه : ه خلعته، قالإنْ أمكنك خلع: قد أنظر إليه، قال: ال تنظر إليه قلت: فيه تصاوير، قال

وال يكتب القرآن على شيء منصوب ال ستر وال غريه، : عن الستر يكتب فيه القرآن فكره ذلك قال
دخلت محاماً : نعم، قلت أليب عبد اللّه: الرجل يكتري البيت فيه التصاوير تري أن حيكه؟ قال: قلت

لته عن اجلوز ينثر إسناده جيد أبو حصني عن نعم، وسأ: فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس؟ قال
دخلت على أيب عبد اللّه وقد حذق ابنه قد اشترى جوزاً يريد أن : خالد بن مسعود قال أبوبكر املروزي

: حدثنا حممد قال: هذه بة، وقال هاشم بن القاسم:يعده على الصبيان يقسمه عليهم وكره النثر وقال

: يف كل شيئ يف العرس ويف احلذاق وغريمها من اجلوز والسكر، قالكان طلحة والزبري يكرهان النثر 

وسألت أبا عبد اللّه عن قرض الرغيف واخلمري فلم ير به بأساً آخر الزيادة يف اجلديد، ومن األصل األول 
مخسة ال جتاب دعوم وإن دعي رجل ومل يعلم مث علم فال حرج عليه، أن خيرج من بيته املبتدع، وأعوان 

مة، وآكل الربا، والفاسق املعلن بفسقه، ومن كان األغلب على ماله احلرام ومل يكن يردع عن اآلثام الظل
ال تأكل إالّ طعام تقي وذاك ألن التقي قد كفاك : يف معاملته األنام ألنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

مته استعان على الطعمة على الرب االجتهاد يف املأكول للتقوى فأغناك عن السؤال عنه، ألن التقي إذا أطع
والتقوى فتصري معاوناً له عليها، كما قال تعاىل، فيشركه يف بره والفاجر والظامل إن أكلت طعامهما 

إين أخيط لبعض : صرت من أعوان الظلمة مبشاركتك هلما يف الطمعة، كما سأل خياط ابن املبارك فقال
لست من أعوان الظلمة بل أنت : ن من أعوان الظلمة؟ فقالوكالء هؤالء يعين األمراء فهل خياف أن أكو

من الظلمة، أعوان الظلمة من يبيع منك اخليوط واإلبر، وقد عمل ذو النون املصري أغمض من هذا 
الورع، وما مسعت أدق منه، إن السلطان ملا سجنه يف كالم أنكره عليه العامة من العلم الغامض كانت 

تلف إليه فلم يكن يطعم منها شيئاً، ومل يأكل أياماً كثرية مدة مقامه يف السجن، املائدة من قبل السلطان خت
فكانت له أخت قد آخته يف اللّه تعاىل تبعث إليه من مغزهلا وتدفعه إىل السجان فيحمله إليه ويعرفه أنه 

رد الطعام من قبل تلك العجوز الصاحلة، فلم يأكل أيضاً منه، فلما خرج لقيته العجوز فعاتبته على 
نعم، إال أنه جاءين على طبق ظامل فرددته ألجل الظرف : قد علمت أنه كان من مغزيل؟ فقال: وقالت
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يعين ذا يد السجان،ولعمري أنا روينا عن علي عليه السالم أنه أهدى له دهقان بالكوفة يف يوم عيد هلم 
رددته ألجل ظرفه الذي كان فيه، : خبيصاً على جام من ذهب يكرمه بذلك، فرده ومل يأكل منه، قال

أظلم قلبه، ومن أكل احلالل أربعني يوماً : من أكل لقمة من حرام قسا قلبه أربعني يوماً، ويقال: وقيل
أول لقمة يأكلها : زهد يف الدنيا وأدخل اللّه تعاىل يف قلبه وأجرى احلكمة على لسانه، وقال بعض السلف

من أقام نفسه مقام ذلّ يف طلب : ه ا ما تقدم من ذنبه، وقال اآلخرالعبد من حالل يغفر اللّه تعاىل ل
احلالل تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر يف الشتاء، وكان سهل يقول يف السائحني يف 

إنّ الرجل ليدخل قرية فيجوع، وال يقدر على الشبهات فال يأكل، ويبيت : األمصار واملنقطعني باألسفار
ئعاً، فيجعل يف ميزانه مجيع أعمال أهل تلك القرية، ومن أجربه سلطان على طعام أو قدم تلك الليلة جا

إليه شبهة أكرهه على أكلها، فليتعلل بعاللة منه، وليتغير تغيراً، وال يقصد طيباً وال يكرب اللقمة، وال 
: دثين بعض الشهوديستكثر يف الطعمة وليأكل ما يسد رمقه، وما خياف التلف بنفسه، إن هو فارقه، ح

إنه كان : إنّ مزكياً من بعض أهل العلم خبراسان رد شهادة شاهد أكل من طعام سلطان كان أجربه فقال
قد علمت ذلك ومل أرد شهادتك ألنك أكلت، ولكنك رأيتك تقصد الطّيب : أجربين على األكل، فقال

 قال لنا الشيخ وأجرب السطان هذا وتكرب اللقمة فهل كان أجربك على هذا؟ فلهذا جرحتك عند احلاكم،
    اختاروا إحدى : املذكي على األكل من ماله فقال

إما أن آكل كما أمرمت وال أزكي أحداً بعد ذلك وال أجرح وال أعدل شاهداً، وإما أن أترك : خصلتني
تاجون فنظرالسلطان وذووه فإذا هم حم: على هذا يف اجلرح والتعديل بالتزكية وال آكل من طعامكم، قال

إليه ألنه كان قليل النظري، ومل يكن له بد من حسن نظره ومن قيامه بشأن احلكام، فتركوه وحده فلم 
يأكل من طعامهم شيئاً وأجربوا من كان معه، وكانوا قد محلوا من نيسابور إىل خبارى يف قصة طويلة 

 مسعت على املعىن، وقد كان حذفت سببها، واملعىن هذا باختالف األلفاظ اليت مسعتها ولكن توخيت ما
يف األكل من الشبهات يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة، وكان إذا نفروا : بشر بن احلارث يقول
ال : فأنت يا أبا نصر من أين تأكل؟ وهو يضحك، وقد كان سري السقطي يقول: تكلم يف احلالل قيل له

أصدقكم احلق اتسعنا : ة بين مروان يقولنصرب على ترك الشبهات كما كان الزهري إذا عوتب يف صحب
  .يف الشهوات فضاق علينا ما يف أيدينا فانبسطنا إليهم؛ وهذا فصل اخلطاب ألويل األلباب واللّه أعلم

الحادي واألربعون الفصل   

  ذكر فضائل الفقر

  : وفرائضه ونعت عموم الفقراء وخصوصهم وتفصيل قبول العطاء ورده وطريقة السلف فيه
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، وقال تبارك 8: احلشر"ِللُُقُقَراء املُهاجِرين الذَّين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم": ه الكبري املتعالقال اللّ
 فقدم وصف 273: البقرة"ِللفُقَراِء الَّذين أُحِصروا يف سبيل اللّه الَ يستطيعونَ ضرباً يف اَألرِض": وتعاىل

دحهم باهلجرة واحلصر، واللّه تعاىل ال يصف من حيب إالّ مبا حيب، فلوال أنّ الفقر أوليائه بالفقر على م
أحب األوصاف إليه ما مدح به أحباءه وشرفهم به، وأمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بالفقر وأخرب 

ن رسول بفضله يف غري حديث؛ منها حديث إمساعيل بن عياش عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمران ع
موسر من املال يعطي حق اللّه عز وجلّ : أي الناس خري؟ فقالوا: اللّه صلى اهللا عليه وسلم، قال ألصحابه

فقري يعطي : من خري الناس يارسول اللّه؟ قال: نعم الرجل هذا وليس به، قالوا: يف نفسه وماله، فقال
إلق اللّه عز وجلّ فقرياً وال تلقه : ل لهجهده؛ ومنها حديث بالل أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قا

ال أفضل من الفقري : أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له: غنياً، ويف احلديث الذي روي عن ابن األعرايب
أنّ اللّه تبارك وتعاىل حيب الفقري املتعفّف أبا العيال، ويف اخلربين : إذا كان راضياً، ويف احلديث اآلخر

اللّهم أحيين مسكيناً : خل فقراء أميت اجلنة قبل أغنيائهم خبمسمائة عام، واحلديث اآلخريد: املشهورين
وأمتين مسكيناً واحشرين يف زمرة املساكني؛ فهذا منه صلى اهللا عليه وسلم تفضيل الفقراء وإكرام هلم 

 وأسرعها خري هذه األمة فقراؤها: وتنبيه وحثّ على فضل الفقر، وروينا عنه صلى اهللا عليه وسلم
  .تضجيعاً يف اجلنة ضعفاؤها

    

يارب أين : أنّ إمساعيل قال: وروينا يف خرب إمساعيل النيب عليه السالم املفسر خلرب موسى عليه السالم
الفقراء : ومن هم؟ فقال تعاىل: عند املنكسرة قلوم من أجلي، قال: أطلبك؟ فقال اللّه عز وجلّ

األعمال كلها يف اخلزائن مطروحة إالّ شيئني، فإنه خمزون خمتوم : ينالصادقون، وقال أبو سليمان الدار
تنفّس الفقري دون شهوة ال : عليه ال يعطيه إالّ من طبعه بطابع الشهداء، الفقر مع املعرفة، وكان يقول

مثل الغين املتعبد مثل روضة على : يقدر عليها أفضل من عبادة غين عمره كله، وقد كان بشر يقول
العبادة ال تليق باألغنياء، وكان :  ومثل العبادة على الفقري مثل عقد جوهر يف جيد احلسناء، وقالمزبلة،
يا أبا نصر ادع اللّه عز وجلّ يل فقد أضر يب : التقوى ال حتسن إالّ يف فقر، وقال له رجل فقري: يقول

ز فادع اللّه تبارك وتعاىل أنت ليس عندنا دقيق وال خب: إذا قال لك عيالك: الفقر والعيال، فقال له بشر
أي أهل املعرفة باللّه عز وجلّ أنْ : يف ذلك الوقت، فإن دعاءك أفضل من دعائي، وقال بعض السلف

: يقبلوا هذا العلم وكرهوا أن يسمعوه من األغنياء وزعموا أنه ال يليق م، وقد كان بعض الفقراء يقول

حانه وتعاىل الفقراء بدالً من الدنيا ال يظهره إال هم وال يوجد هذا العلم يعين علم املعرفة عوضه اللّه سب
إالّ عندهم، روحهم اللّه عز وجلّ به يف الدنيا وجعله عوضاً هلم مما تركوه له اليوم، فإذا كان غداً فهم 
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ِئكَةُ واملَال": الذين ال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني وهو املزيد، وقد روينا يف تفسري قوله تعاىل
متربا صِبم كُملَيع الماٍب سكُلِّ ب ِمن ِهملَيلُونَ عخدالفقر يف الدنيا:  قال23: الرعد"ي.  

الصرب عليه بترك املسألة قبل ورود الفاقة، وقطع اهلم عن التشرف إىل : فمن فرائض الفقر عند الفقراء
لعلم، وال جياوز حداً من حدود األحكام، وإن سأل عند اخللق، وأن ال يتناول عند احلاجة ما حظره عليه ا

حاجة مل يستكثر ومل يدخر، فإن أعطى فوق كفايته فاقتناه ليكف عن املسألة فال بأس به، ويتوخى يف 
ومن يعلم أنه يتحرى يف مكسبه فإن مسألته عمل له يلزمه التورع فيها، كما يلزمه الورع : مسألته املتقني

 يسأل من يعلم أنه ال يبايل من أين يأكل، ومن ال يردع عن احلرام يف مكسبه والعبد يف مكسبه، وال
بنفس احلاجة واجلوع يستحق على إخوانه شبعة يقيم ا صلبه ويسكن ا نفسه، وبنفس العري والعدم 
يستحق عليهم ثوباً يواري به عورته، وذلك الزم للمسلمني وواجب له، فإن قام به بعضهم سقط عن 

عض وجوبه، وإن سأل ذلك فال شيء عليه، ويقال إنّ كفّارة املسألة صدق السائل يف مسألته وصدقه أن ب
ال يسأل إالّ بعد فاقته ومع خوف التقصري يف أداء فرائضه من اختالف عقله وتشتت قلبه، وأن يكف مع 

له عادة وكداً وال حرفة، أول الكفاية، وال يدخر بعد الشبع ليستكثر، وال جيعل املسألة إن دفع إليها 
ومهما استغىن عن السؤال فليكن ذلك أحب إليه، فإنه أفضل له، وقد سأل ثالثة من األنبياء عند فاقتهم 
  .سليمان عليه السالم ملا سلب ملكه أربعني يوماً، وموسى واخلضر عليهما السالم ملا استطعما أهل القرية

ردوا السائل :  للسائل حق وإن جاء على فرس، ويف احلديث:وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
ولو بظلف حمرق، فلو كانت املسألة إمثاً وعدواناً مل حيثّ على اإلعطاء فيكون معاوناً على اإلمث واالعتداء، 

ولكن ذلك من الرب والتقوى، ألنه سبب منه ودالّ عليه، فعاون باألمر به حلرمة اإلسالم، وألن املواساة 
يا يرفا عش الرجل، : ملعروف واإلحسان، ومسع عمر رضي اللّه عنه سائالً يسأل بعد املغرب فقالمن ا

قد عشيته، فنظر عمر فإذا حتت يدة : أمل أقل لك عش الرجل؟ فقال: فعشاه، مث مسعه ثانية يسأل فقال
ل الصدقة وضربه بالدرة لست سائالً ولكنك تاجر، مث نثر املخالة بني يدي إب: خمالة مملوءة خبزاً فقال

  .لست سائالً، أنت تاجر: وقال

    

وروينا عن علي عليه السالم أنّ للّه عز وجلّ يف خلقه مثوبات فقر وعقوبات فقر، فمن عالمة الفقر إذا 
كان مثوبة أن حيسن خلقه، ويطيع به ربه، وال يشكو حاله، ويشكر اللّه تعاىل على فقره، ومن عالمات 

 عقوبة أن يسوء عليه خلقه ويعصي به ربه ويكثر الشكاية ويتسخط القضاء؛ فهذا كما قال الفقر إذا كان
عليه السالم، وهذا النوع الذي هو عقوبة من الفقر هو الذي استعاذ منه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو 

  .دم صدق احلالفقر النفس، ألن الفقر من املال إمنا هو االفتقار إىل اخللق والفقر إىل األشياء مع ع
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مسألة الناس من الفواحش ماأحلّ من الفواحش غريها، وبايع رسول اللّّه صلى اهللا : وقد روينا يف اخلرب
وال تسألوا الناس شيئاً : عليه وسلم قوماً على اإلسالم فاشترط عليهم السمع والطاعة، مث قال كلمة خفيفة

من سألنا أعطيناه ومن استغىن أغناه : ملسألة ويقولفكان صلى اهللا عليه وسلم يأمر بالتعفّف والكف عن ا
استغنوا عن الناس، وما قلّ من : من مل يسألنا فهو أحب إلينا، وقال عليه السالم: اللّه عز وجلّ، وقال

ومين، فلو مل يكن يف ترك املسألة الدعاء رسول اللّه : ومنك يارسول اللّه قال: السؤال فهو خري، قالوا
وسلم من سأل عن غىن فإمنا يستكثر من مجر جهنم، ومن سأل وله ما يغنيه جاء يوم صلى اهللا عليه 

كانت مسألته خدوجاً وكدوحاً يف وجهه، : القيامة ووجهه عظم يتقعقع ليس عليه حلم، ويف خرب آخر
 من :غداء يوم أو عشاء ليلة، ويف اخلرب: وما هو؟ قال: استغنوا بغىن اللّه عز وجلّ، قالوا: ويف احلديث

سأل وله مخسون درمهاً أو عدهلا من الذهب، فقد سأل إحلافاً، ومن كان معه هذا القدر من الدنيا مل 
خيرجه من عموم الفقراء، فإن سأل مع ذلك أخرجه من عمومهم، ومن سأل قبل اجلوع أو بعد الشبع أو 

وسئل سفيان الثوري سأل ليدخر أو سأل وله غداء يوم أو عشاء ليلة أخرجه ذلك من خصوص الفقراء، 
التجمل عند احملنة، وعلى الفقري أن ال يزكي غنياً ألجل عطائه، وال يذمه وال : عن أفضل األعمال فقال

من تواضع الفقري أن : ميقته ألجل منعه، وال يعظم أهل الدنيا، وال يكرمهم ألجل دنياهم، وقال ابن املبارك
ما أحسن تواضع الغين للفقري رغبة يف ثواب : يف حكاية املناميتكرب على األغنياء، وعن علي عليه السالم 

اللّه عز وجلّ، وأحسن منه تيه الفقري على الغين ثقة باللّه عز وجلّ، ومن فرائض الفقر أن ال يسكت 
الفقري عن حق، وال يتكلم وى ألجل دوام العطاء من أحد، وال الجتالب نفع؛ فإن ذلك وليجة يف 

لمؤمنني، ومن فضائل الفقر أن ال يدخر ألكثر من أربعني يوماً، وال يكون املدخر أكثر الدين ومداهنة ل
وِإذْ واعدنا موسى أربعني ": من أربعني درمهاً، واألصل يف ذلك أنّ اللّه تبارك وتعاىل قال عز من قائل

إن أمل حياة أربعني يوماً جاز له أن  فإذا فسح له يف تأميل أربعني فاالدخار من األمل؛ ف51: البقرة"لَيلَةً
يدخر ألربعني، ومن قصر أمله إىل يوم وليلة مل يدخر إالّ ليومه وليلته، فترك االدخار مقتضى قصر األمل، 
وقد جعل غىن الفقري يف أربعني درمهاً فهذا لعموم الفقراء، فأما خصوصهم فإن غناءهم غداء يوم أو عشاء 

وما غىن اللّه : استغنوا بغىن اللّه عز وجلّ، قيل:  يف احلديث الذي ذكرناه آنفاًليلة لقصر أملهم، كما جاء
غداء يوم أو عشاء ليلة، ومن فضل الفقري أن ال يهتم برزق غد كما إن اللّه تبارك : تبارك وتعاىل؟ قال

يكون راضياً وتعاىل ال يطالبه بعمل غد قبل جميئه، وألنّ الرزق معلوم مقسوم والوكيل حفيظ قيوم، وأن 
بفقره شاكراً عليه ويغتبط بالفقر لعظيم نعمة اللّه عز وجلّ عليه فيه، وخياف أن يسلب فقره أشد من 

  .خوف الغين أن يسلب غناه لشدة اغتباطه به
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يا معشر الفقراء أعطوا اللّه عز وجلّ الرضا من قلوبكم : ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
اب فقركم وإالّ فال، وروى عبد الرمحن بن سابط عن علي عليه السالم عن النيب صلى اهللا تظفروا بثو

أحب العباد إىل اللّه عز وجلّ الفقري القانع برزقه، الراضي عن اللّه عز : عليه وسلم يف حديث طويل
 على أبناء الدنيا، وجلّ، وينبغي أن يغتم باالتساع ويفرج بالضيقة واملصيبة، وحيب املساكني ويفضلهم

ويرحم األغنياء وال يذمهم ألجل غناهم، ويؤثر الفقراء ويقرم وحيسن على الفقري خلقه، وحيمل معه 
 ه له والشكوى، يف اخلرب عن اللّه عزوال يكشف فقره بالتكر صربه، ويستر بالتعفف فقره، ويظهر الغين

احلني، وإذا رأيت الغين مقبالً فقل ذنب عجلت إذا رأيت الفقر مقبالً فقل مرحباً بشعار الص: وجلّ
كل فقري فقري التكرار : يا رب من أحباؤك من خلقك حىت أحبهم ألجلك؟ فقال: عقوبته، وقال موسى

فيه ملعنيني؛ أحدمها املتحقق بالفقر، والثاين الشديد احلاجة والضر، وقال عيسى صلى اهللا عليه وسلم إين 
يامسكني، وقال رسول اللّه : كان من أحب أمسائه إليه أن يقال له: ، وقيلألحب املسكنة وأبغض الغىن

أسألك الطيبات، وفعل اخلريات، وحب : صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه الذي تلقاه من ربه وأمره به
املساكني؛ ومما يعترب به فضل الفقر على الغىن أنّ أفضل اخللق رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، فمن 

اركه وقارنه مبعىن وصفه فهو األفضل ألنه األمثل فاألمثل وهم الفقراء، وصفهم اللّه عز وجلّ بوصفه ش
 فلما - اآلية 92: التوبة"والَ علَى الَّذين إذَا ما أَتوك لِِتحِملَهم قُلْت الَ أَِجد ما أَحِملُكُم علَيِه": فقال تعاىل

لرسول صلى اهللا عليه وسلم هو األفضل واألمتّ دلّ على فضل حاهلم على شاركوه يف العدم وكان حال ا
  .غريهم

    

كَالّ ِإنَّ ":، وقال تعاىل39:  التوبة"إنما السبيلُ علَى الَّذين يستأِذنونك وهم أَغِْنياُء":وقد قال اللّه عز وجلّ
، فوصف األغنياء بالطفو وأوقع عليهم احلجة، وقال يف 7-6:  العلق"اِإلنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغىن

، فلوال أنّ الغىن مفضول ما نسب من وصفهم به 372: البقرة"يحسبهم اجلَاِهلُ أَغِْنياَء": وصف الفقراء
إىل النقص، والغىن باب الدنيا وأصل التفاخر والتكاثر املذموم، والفقر باب اآلخرة وأصل الزهد والتواضع 

إنّ الغىن من الصفات اليت ال ينبغي أن ينازع فيها ومكروهة ملن ابتلي مبعانيها، : مود، وعند أهل املعرفةاحمل
وأنه مثل العز والكرب وحب املدح والذكر، فمن أحب شيئاً من ذلك وطلبه فقد نازع اللّه تعاىل لبسته، 

وه له خوفاً منه أو حباً له، وإن الفقر وتركوا ذلك ألجل اللّه عز وجلّ ألنه من صفات الربو بية، وسلّم
من صفات العبودية مثل الرجاء واخلوف والتواضع والذلّ، فمن طلب ذلك وأحبه فقد حتقّق بوصف 

العبودية، واللّه سبحانه وتعاىل حيب أن يتحقق العبد بأوصافه ألنه عبد ذليل، ويكره أن ينازعه معىن صفاته 
حب الغىن شرك يف الربوبية؛ : دلّ على حبه البقاء، وكان سهل يقولألنه ملك جليل، ومن أحب الغىن 
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أي ألنّ البقاء من صفات الباقي، ومن فضل الغىن على الفقر دلّ على حبه للغىن فظهر بذلك حمبة األغنياء 
ألنّ حب الوصف دليل حب املوصوف، وحب الشيء أيضاً دليل على بغض ضده، فإذا أبغض الفقراء 

 وبغض الفقر حلب الغىن، فقد اختار الرغبة على الزهد، والكثرة على القلة، والعز يف الدنيا أبغض الفقر،
على الذلّ، ويف هذا إيثار الدنيا على اآلخرة، وهدم اآلثار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن الصحابة 

ان الفقراء فيما سلف يف كان الفقر شرف املؤمن وك: والتابعني يف تفضيل الفقر وتشريف األغنياء، ويقال
املؤمنني مبرتلة األشراف فيكم اليوم وال خفاء بفساد هذا القول ونقصه عند العلماء باللّه تعاىل، مث إنّ 

الفقراء على منازل ثالث؛ فقراء األغنياء وهم السؤال عند الفاقات، الكافون نفوسهم مع الكفاية، 
 من اللّه تعاىل، وهم الذين جعل اللّه هلم يف أموال القانعون بالكفاف؛ وهم طهرة األغنياء، ومزيدهم

األغنياء سهماً، ألنّ منهم السائل واحملروم، ومنهم القانع واملعتر، والطبقة الثانية فقراء الفقراء وهم 
املتحققون بالفقر، املختارون له، املؤثرون إياه على الغىن، لعظم معرفتهم بعظيم فضيلة أهل التعفّف 

يبتذلون للسؤال وال يعرضون يف املقال، راضون بامليسور من موالهم، تعرفهم إذا رأيتهم والصيانة، ال 
حيسبهم اجلاهل أغنياء لترك املسألة والشكوى، ومنهم احملروم حرم السعي للدنيا، ومنهم احملارف : سيماهم

هم املعتر رضي عن احنرفت عنه األسباب، ومنهم القانع قنع مبا يصل إليه من غري امتهان وتبذل فيه، ومن
إنه ما أعطى أحد شيئاً من الدنيا إالّ قيل له خذه على ثالثة لثالث؛ شغل، : اللّه عز وجلّ مبا يعتريه، وقيل

وهم، وطول حساب، وأما الطبقة الثالثة فهم أغنياء الفقراء وهم األجواد األسخياء أهل البذل والعطاء، 
، إن منعوا شكروا املانع ألنه هو املعطي فصار منعه وإنْ يأخذون وخيرجون، وال يستكثرون وال يدخرون

ضيق عليهم محدوا الواسع ألنه هو احملمود فصار ضيقه رخاء، وإنْ أعطوا بذلوا وآثروا فهم الزاهدون يف 
  .الدنيا ألم موقنون فكفاهم اليقني غىن

    

ف تركت الفقراء من أصحابك؟ كي: وقال إبراهيم بن أدهم لشقيق بن إبراهيم حني قدم عليه من خراسان
صدقت ياأستاذ وقد كان بشر : تركتهم إن أعطوا شكروا، وإن أعطوا آثروا فقّبل رأسه وقال: فقال
الفقراء ثالثة؛ فقري اليسأل وإن أعطى مل يأخذ؛ فهذا مع الروحانيني يف عليني، وفقري ال يسأل وإن : يقول

 يسأل عند فاقته؛ فهذا مع الصادقني، وصدقه يف أعطى أخذ فهو مع املقربني يف حظرية القدس، وفقري
حاله كفّارة مسألته، ودفع إىل إبراهيم بن أدهم ستون ألفاً وكان عليه دين وبه حاجات إليها فردها 

كرهت أن أحمو امسي من ديوان الفقراء لستني ألفاً، وقد كانت عائشة رضي اللّه : فعوتب يف ذلك فقال
لو اشتريت لك بدرهم حلماً تفطرين عليه : عها ملرقوع فقالت هلا اخلادمةعنها تفرق مائة ألف وإنّ در

إن أردت اللحوق يب : لو ذكرتين لفعلت، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أوصاها فقال: فقالت
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 فعليك بعيش الفقراء، وإياك وجمالسة األغنياء، وال ترتعي ثوباً حىت ترقعيه فأما معىن قول النيب صلى اهللا

ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء فلعل متومهاً مل يتدبر أول الكالم فظن أنّ هذا تفضيل : عليه وسلم للفقراء
قولوا كذا وكذا، فإنه ال يسبقكم أحد قبلكم، وال : لألغنياء على الفقراء وإمنا هو حتقيق لقوله األول

 هجس يف قلوب الفقراء منه شيء، يدرككم أحد بعدكم، فقالوه، فلما مسع األغنياء بذلك فقالوا كقوهلم
األمر كما قلت لكم ال يسبقكم أحد : فاستفتوا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ليتثبتوا يف قوله فقال

قبلكم إذ قد صح منه هذا القول يف األول وهو معصوم فيه، فلو مل يكن كذلك لنقض آخر قوله أوله، 
 تأوله، فإنه فضل اللّه تعاىل يف الدنيا، ال تفضيل هلم به وال جيوز ذلك، وأيضاً فإن محل على ظاهره كما

يف اآلخرة على مقامات الفقراء، إالّ إنّ األوىل قد قامت بفضلهم، ويصلح مبعناهم فضل أعطاهم اللّه تعاىل 
ذا القول الذي قلتموه، زادهم اللّه به، ال أنه أفضل من مقامكم وحالكم بغريه، إذ قد ثبت فضلكم 

ف الفقر وحال الصرب بغري هذا الذكر؛ وهذا التسبيح رجحان لكم متاماً على فضلكم بغريه، عليهم بوص
ليس الغىن : وهذا القول لألغنياء تفضيل من اللّه عليكم ورمحة، إالّ إم يفضلون به عليكم، وحنن فلم نقل

األنبياء، وعن احلسن يف قوله عز طريقاً لألغنياء إىل اللّه وإمنا فضلنا طريق الفقراء ألم األمثل فاألمثل ب
الفقراء واألغنياء، فجعل الفقراء أحياء : ، قال22: فاطر"وما يستِوي األحياُء والَ األموات": وجلّ

إذا رأيت الفقري يداخل األغنياء فاعلم أنه : مبوالهم، وجعل األغنياء موتى بدنياهم، وقال الثوري رمحه اللّه
إذا مال الفقري إىل بعض األغنياء حنلت : ان فاعلم أنه لص، وقال بعض العارفنيمراء، وإذا خالط السلط

عروته، فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته، فإذا سكن إليهم ضلّ، فمن فضل الغىن على الفقر بعد األخبار 
وى اليت وردت يف تفضيل الفقر والفقراء والغىن واألغنياء فأحسن حاله اجلهل بالسنن إليثار الرأي واهل

على ما فيه أثر وسنة، ألن األثر إذا جاء يف شيء مل يكن للرأي فيه مدخل، وكان يف خمالفته مع العلم به 
  .عناد وحمادة، نعوذ باللّه من اجلهل واهلوى ونسأله التوفيق للعلم والتقوى

  ذكر حكم من ال معلوم له من األسباب

    

 أجرى على أيدى العباد من غري تعويض منه هلم من فإن مل يكن للفقري معلوم من الدنيا وكان رزقه قد
إن هذا املال مال اللّه فمن أخذه حبقه : صنائع الدنيا معتاد، فقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

فكان كاآلكل وال يشبع، وروينا من أتاه شيء : بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه
 مسألة وال استشراف فإمنا هو رزق ساقه اللّه تعاىل إليه، ويف لفظ آخر فال يرده فإن من هذا املال من غري

كان حمتاجاً إليه وإالّ فليصرفه إىل من هو إليه أحوج منه، وروينا عن احلسن وعطاء حديثاً مرسالً أن النيب 
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اللّه، وروينا عن عابد بن من أتاه رزقه من غري مسألة فرده فإمنا هو يرده على : صلى اهللا عليه وسلم قال
ما ملعطي من سعة بأعظم أجراً من اآلخذ إذا : شريح عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

لو هرب العبد من رزقه لطلبه حىت يصل إليه كما لو هرب من املوت : كان حمتاجاً، وقال بعض العلماء
ال ترزقين ملا استجاب له وكان عاصياً، :  ربه فقاللو أنّ العبد سأل: ألدركه، وقال أبو حممد رمحه اللّه

يا جاهل ال بد أن أرزقك كما خلقتك، وقد حدثنا بعض العارفني أنه زهد يف الدنيا فبلغ من : ويقال له
ال أسأل أحد أشياء حىت يأتيين رزقي إن كان يل رزق، : زهده أن فارق الناس وخرج من األمصار، وقال

يارب إن أحييتين فأتين :  سفح جبل سبعاً مل يأته شيء حىت كاد أن يتلف، قالفأخذ يسيح فأقام يف: قال
وعزيت ال أرزقنك حىت تدخل األمصار : برزقي الذي قسمت يل وإالّ فاقبضين إليك فأوحى اللّه تعاىل إليه

هذا وتقيم بني الناس، فدخل املصر لألمر، وأقام بني ظهراين الناس، فجاءه هذا بطعام، وهذا بأدام، و
أردت أن تذهب حكميت بزهدك يف : بشراب، فأكل وشرب فأوجس يف نفسه من ذلك، فأوحى اللّه إليه

  .الدنيا أما علمت أين أرزق عبد بأيدي عبادي أحب إيلّ من أن أرزقه بيد القدرة

: كنت ذا صنعة جليلة، فأريد مين تركها، فحاك يف صدري: وقال بعض املنقطعني إىل اللّه من العارفني

ال أراه، تنقطع إيلّ وتتهمين يف رزقك على أن أخدمك ولياً من أوليائي، : من أين املعاش؟ فهتف يب هاتف
اخدمي : أوحى اللّه تبارك وتعاىل إىل الدنيا: أو أسخر لك منافقاً من أعدائي، ويف خرب عن بعض السلف

 أعددا لإلنفاق يف سبيل كانت عندي دراهم: من خدمين واتعيب من خدمك، وقال بعض ااورين مبكة
فكنت أتتبع آثار : اللّه، فرأيت ذات لية فقرياً يطوف بالكعبة يف طلمة الليل، حسن اهلدى والسمت، قال

قدمه وأمشي خلفه من حيث ال يشعر، فلما قضى أسبوعه وقف يف امللتزم بني الباب واحلجر، فسمعته 
 كما ترى، عريان كما ترى، فما نرى فيما ترى يا جائع: يدعو دعاء خفياً، فأصغيت إليه، فإذا هو يقول

ال أجد : فنظرت فإذا عليه خلقان رثاث، ال تكاد أن تواريه فقلت يف نفسي: من يرى وال يرى، قال
فتبعته حىت انصرف إىل ناحية قبة زمزم يصلّي ركعيت الطواف، : لتلك الدراهم موضعاً خري من هذا، قال

رمحك اللّه أنت يف مثل هذا املوضع، وعلى مثل : فدفعتها إليه وقلتوذهبت إىل مرتيل فجئت بالدراهم 
وصببتها يف طرف إزاره بني يديه على األرض، فنظر إليها مث أخذ : هذه احلالة، فخذ هذه تنفقها، قال

: الحاجة يل بسائرها، قال: أربعة مثن مئزرين ودرهم أتفوت به ثالثاً، مث قال: منها مخسة دراهم فقال

فهجس يف نفسي من أمره شيء، فقبض على : الليلة الثانية وعليه مئزران جديدان قد لبسهما، قالفرأيته 
يدي فأطافين معه أسبوعاً كل شوط منها يف جوهر من معادن األرض تتخشخش حتت أقدامنا إىل 

ا هذا كله قد أعطيناه فزهدن: الكعبني، منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر، مل يظهر للناس، فقال
فيه، ونأخذ من أيدي اخللق أحب إلينا ألنه أحب إىل اللّه، وأخف علينا يف املطالبة؛ وهذه أثقال وفتنة، 
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البالد بالد اللّه واخللق عباده، فأينما وجدت رزقاً فأقم : وذاك للعباد فيه رمحة ونعمة، وروينا يف خرب
  .وامحد اللّه

    

 إالّ يف الرزق واألجل، أمجعوا على أنّ ال رازق إالّ اللّه اختلف الناس يف كل شيء: وروينا عن ابن عباس
إنّ اللّه عز وجلّ ملا خلق األرزاق أمر الرياح أن متزقها يف أقطار األرض ففرقها، : وال مميت إالّ اللّه، وقال

فمن الناس من وقع رزقه يف مائة ألف موضع، ومنهم من وقع رزقه يف عشرة آالف موضع، ومنهم من 
ع، ومنهم من مائة موضع، ومنهم يف موضع وأقل وأكثر، ومنهم من وقع رزقه على باب مرتله ألف موض

يغدو ويروم إليه، وكل عبد يسعى بأثره الذي كتب له حىت يستويف رزقه الذي قسم له، فإذا فين أثره 
 خلقته واستوىف رزقه جاءه ملك املوت فقبض روحه، واعلم أنّ العبد ال ينقطع رزقه أبداً منذ أظهرت

كان يف بطن أمه، غذاؤه مما تفيض األرحام من دم احليض، يعيش بذلك جسمه من ظاهره، ومعاه 
 ته متصل مبعي أمه، يصل من بطنها مخ الطعام إىل بطنه، فيعيش بذلك؛ فإذا أذن اللّه عزاملستطيل من سر

إذا دخل إىل الدنيا جعل وجلّ خبروجه بعث إليه امللك، فقطع ذلك املعي من موضع اتصاله مبعي أمه؛ ف
رزقه من الدنيا؛ فإذا خرج منها فآخر رزقه من الدنيا أول رزقه من اآلخرة؛ فإذا دخل يف اآلخرة كان 
رزقه من الربزخ كما كان يف الدنيا بتلك املعاين ملعاينته املختلفة احملتملة؛ لذلك فإذا خرج من الربزخ 

 حاله هناك؛ فإذا خرج من املوقف دخل أحد الدارين ودخل يف القيامة كان رزقه يف املوقف على قدر
انتقل رزقه إليها فكان منها إىل أبد األبد؛ فإذا شهد العبد هذا بيقني إميانه اطمأن قلبه فاستوى عنده الرزق 

واألجل فعلم يقيناً أنّ ال بد من رزق كما البد من أجل، فلم يكن عليه إالّ مراعاة األحكام فيه، وشهد 
لشهادة أنّ خلقاً ال يقدر أن يزيد يف عمره ساعة وال ينقص منه ساعة؛ فإذا أيقن ذا كان من هذه ا

مشغوالً باملخالصة ملواله فيما تعبده به وواله، مث أنّ الرزق على وجهني؛ عن معان ال حتصى وبأسباب ال 
رك إليه ويأتيه، ومنه تعد وال تضبط، فمن الرزق ما يأيت العبد بسكونه وقعوده فيكون الرزق هو الذي حت

ما يأيت العبد حبركته وقيامه فيكون يتسبب إليه ويطلبه، والرزق فيهما واحد والرازق ما واحد، احلكمة 
والقدرة يف املتحرك القائم ويف الساكن القاعد واحد، إالّ إنّ األحكام فيهما متفاوتة، مث إنّ األشياء كلها 

ا سخر لك سلطت عليه وهو نعمة عليك وعليك الشكر مسخر لك ومسلّط عليك، فم: على ضربني
عليه؛ وهذا مقام الشكر على معىن الرزق، وما سلط عليك فقد سخرت له أنت وهو بالء عليك وعليك 
الصرب فيه؛ وهذا مقام الصرب عن معىن االبتالء، فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه فقام حبكم ما 

 يدر مقامه فاضطرب فيه فضيع حكم اللّه عليه واملستحب ملن ال عرف، ومن مل يشهده جهل حاله ومل
معلوم له أن ال يأخذ مما آتاه إالّ قدر احلاجة، وعالمة حاجته هو أن ال يأخذ إالّ ما حيتاج أن يشتريه فهو 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  722  

 أو حاجته يف وقته؛ فذاك رزق من اللّه تعاىل ومعونة له، فأخذ هذا أفضل وما آتاه مما ال حيتاج أن يشتريه
عنده مثله فهو اختبار له وابتالء لينظر كيف زهده يف فضول حاجته، وكيف رغبته يف االستكثار، ألنه إذا 
ملك الشيء فكأنه قد كان له فيعلم اآلن مبعرفته أنّ هذا ابتالء من اللّه، وفيه حكمان؛ أحدمها أن يأخذه 

ريق األقوياء، ومن أشد األشياء على النفس يف العالنية وخيرجه يف السر إىل من هو أحوج إليه منه؛ هذا ط
وهو الذي أمر به النيب صلى اهللا عليه وسلم عمر وغريه؛ وهذا حال علماء الزاهدين، واحلكم اآلخر أن ال 

يأخذه ليصرفه صاحبه إىل من هو أحوج إليه منه ألن اللّه تعاىل له عليه فيه أحكام؛ وهذا هو الطريق 
أن يأخذه من غري حاجة ليتكثر به ويدخره فال أعلم يف هذا طريقاً إىل اللّه األوسط من طرق الزهاد، فإما 

تعاىل، وما مل يكن طريقاً إىل اللّه فهو من طرقات اهلوى إىل العدو، مث ينظر اآلخذ فيما آتاه من اللّه إىل 
ستة املنصوص أحكامه فيه، فإن كان ما يأتيه من الزكاة املفروضة على أرباا املشترط له األوصاف ال

عليها يف الكتاب؛ فذلك أضيق عليه وألزم له يف االحتياط ألخيه أن يضعه يف حقيقة موضعه عند أخيه 
: نصحاً للّه تعاىل يف دينه ونصحاً إلخوانه يف ربه فإنّ األفضل يف ذلك أن ال يضعه إالّ يف أربعة أشياء

  .صرفت فيه الواجباتمطعم، وملبس، ومسكن، ودين يف قضائه عنه؛ فهذا من أفضل ما 

    

من اشترى ما ال حيتاج إليه باع ما حيتاج إليه، وفضول الدنيا وهو الزيادة على : وقد روينا عن ابن عباس
الكفاية ال حيتاج إليه، والدين حيتاج إليه، فال ينبغي للعاقل أن يبيع ما حيتاج إليه من دينه بشراء ما ال 

رة وجتارته بائرة، والشهوات ال حد هلا ألنه ال غاية ينتهي إليها حيتاج إليه من دنياه، فتكون صفقته خاس
ال حق البن آدم إالّ : فيها، والقوت له حد وغاية ينتهي إليه فيها، وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف ثالث؛ طعام يقيم صلبه، وثوب يواري عورته، وبيت يكنه، فما زاد فهو حساب؛ وهذه الثالث مع 
آدم يف بطن أمه، ويف قربه، وبني ذلك يف دنياه، وبعد ذلك يف عقباه، فاألخذ ملصاحل هذه الثالث ابن 

مأجور عليه العبد والرد ملا زاد عليها هو أفضل من األخذ، وينبغي أن يكون العبد الذي ال معلوم له عارفاً 
مودان، ونوعان مكروهان، نوعان حم: بأحكام العطاء؛ فإن العطاء من اللّه لعبده على أربعة أنواع

فاحملمودان ما كان مبعىن الرفق واملعونة، واملكروهان ما يكون مبعىن االختبار واالبتالء، وبني الرفق واملعونة 
فتفصيل ذلك أنّ االبتالء ما جاءه من األسباب قبل احلاجة إليه أو جاءه وله غنية عنه أو عنده مثله؛ فهذا 

ر عمله فيه، فاألفضل يف هذا أن خيرجه فيكون معامالً للّه تعاىل به يف السر ابتالء من اللّه تعاىل له لينظ
مسقطاً ملرتلته عند الناس يف العالنية، فإن مل يقو على هذا الثقل ومحله على النفس فاألفضل بعده أن ال 

 أن يكون -ر سيما إن كان من الواجب واالختيا-يأخذه ليحكم اللّه فيه ما يشاء ونصحاً ألخيه يف ما له 
الفقري قد نوى ترك أكل شيء أو اعتقد التقلّل يف شيء قربه إىل ربه تعاىل ملخالفة هوى نفسه وعمالً يف 
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صالح قلبه يتباعد به مما يدخله يف الكثرة وحيلّ عليه عقده، فرد هذا أفضل وهو من الزهد والرعاية 
وله يف هذا معامالت؛ منها أنّ العبد مندوب للعهد، فإن أخذه مث أخرجه إىل حمتاج؛ فهذا هو زهد الزهد، 

إىل اإليثار، فإذا كان فقرياً وملك شيئاً فأخرجه كان يف ميزانه، ومنها موافقة السنة يف أنه قد أمر بأخذه 
أو دفعه إىل من هو أحوج إليه منه، ومنها إنّ أخذ هذا يف العالنية من الناس ورده يف السر إىل اللّه تعاىل 

النفوس إالّ على اخلاشعني ألنّ النفس تسقط يف مرتلتها، مث ال ينال به سعتها فال يصرب على كبرية على 
هذا إالّ املوقنون؛ وهذا مقام الزاهدين يف النفس؛ وهو حال أغنياء الفقراء، وعلماء الزهاد، وهم أهل 

 أن يأتيه الرزق عند والوجهان اآلخران من العطاء هو الرفق وصورته: الطبقة العليا الذين قدمنا ذكرهم
حاجته أو مع شهوته للشيء الذي ال يقدر عليه، فيعلم اللّه ذلك منه فيبعث به إليه من غري طمع يف خلق، 

أو يأتيه ما يصلح أن يشتريه لريتفق مبنافعه، فهذا النوع من العطاء رفق اللّه سبحانه، األفضل للعبد أن 
ال عقل أو رد إىل غلبة طبع أو ابتالء بطمع خلق أو يأخذه ورمبا خيف من رد مثل هذا عقوبة من زو

  .دخول يف دينء من مكسب

    

من أعطى ومل يأخذ سأل ومل يعط، وهذا من النوع الذي قال رسول اللّه صلى اهللا : وقال بعض العلماء
ما املعطي من سعة بأعظم أجراً من اآلخذ إذا كان حمتاجاً، فأخذ هذا مشاركة ملعطيه يف : عليه وسلم

األجر من حيث استويا على املعاونة يف التقوى والرب املأمور ما، وال يضر هذا العطاء آخذه، وقد كان 
يا أمحد إحذر آفة الرد فإا أشد من : سري السقطي يوصل إىل أمحد ابن حنبل شيئاً فريده فقال له سري

رددت عليك إالّ ألن عندي قوت ما : أعد علي ما قلت فأعاده، فقال أمحد: آفة األخذ، فقال له أمحد
شهر فأحبسه يل عندك، فإذا كان بعد شهر فأنفذه إىلّ، والرابع من العطاء هو املعونة؛ وهذا يكون 

خمصوصاً ألهله هو أن يكون يف خلق هذا الفقري البذل واإلفضال ويف غريزته السخاء واالتساع من إطعام 
ضيق عنه يده فيبعث اللّه إليه بالعطاء معونة له على أخالقه الطعام وإيثار الفقراء، فال يتسع لذلك حاله وت

ليبلغه به مراده، وينفذ له من املعروف والرب عادته، ويعينه على خلقه ومروءته؛ فهذا النوع من العطاء هو 
االختبار عند العارفني واألفضل أخذه وإمضاؤه يف سبله من املروءات واألخالق؛ وهذا كان طريقة كثري 

لف، وقد غلط يف هذا الطريق قوم مل يكن هلم زهد وقد كانت فيهم رغبة ومهم دنيئة، فاقتنعوا يف من الس
قبول هذا العطاء لنفوسهم ومتلكوه واستأثروا به وزعموا أنّ هذا هو االختبار، فخالفوا السلف يف معرفة 

وافقوا أهواءهم يف التوسع منه االبتالء من االختبار ألن هذا عند العارفني، إذا مل ينفذ ويؤثر به ابتالء و
والتكثر به، ومتلكوه بالدعوى فأخطؤوا يف العلم إلحالة املعىن وغلطوا يف طريق احلال لوجود اهلوى، وقد 
كان بعض القاعدين من الصادقني يدان على اللّه حلسن ظنه به، فإذا رزقه قضاه، فإن مات هذا على هذه 
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مواله قضاؤه، وأن يرضى عنه غرماءه، وقد كان فيما سلف يقضي النية فال تبعة عليه فيه يف دينه، على 
دين مثل هذا من بيت مال املسلمني، وكان آخرون ال يقترضون حىت يبيع أحدهم أحد ثوبيه أو فضل ما 

: ، قال7:طالق ال"ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفق ِمما آتاه اللّه": حيتاج إليه؛ وهذا أحد الوجوه يف قوله تعاىل

  .فليستقرض جباهه فذلك آتاه اللّه عز وجلّ: من ضيق عليه معاشه فليبع أحد ثوبيه، وقد قيل

للّه عباد ينفقون على قدر بضائعهم، وله عباد ينفقون على قدر حسن الظن به، ومات : وقال بعضهم
من هؤالء؟ : غنياء فقيلاألقوياء واألسخياء واأل: بعض السلف فأوصى مباله أن يفرق على ثالث طوائف

أما األقوياء فهم أهل التوكل على اللّه، وأما األسخياء فهم أهل حسن الظن باللّه، وأما األغنياء فهم : قال
أهل االنقطاع إىل اهللا، وينبغي ملن المعلوم له من األسباب أن يتورع يف أخذها ويتحرى املعطني هلا، كما 

ن اللّه سبحانه وتعاىل له يف كل شيء حكم، والقعود عن يتحرى أهل املكاسب يف االكتساب؛ أل
املكاسب ال يسقط أحكامها، والقاعد عن الطلب ال تسقط عنه أحكام الطالب، ألنّ ترك العمل عمل 

حيتاج إىل عمل، ومل تكن سرية الفقراء الصاحلني أن يأخذوا من كل أحد، وال يف كل وقت، وال يأخذون 
يتهم إالّ أنْ يكونوا ممن خيرجه إىل غريهم، وإمنا كانوا يقبلون ممن خيف على كلما يعطون مما زاد على كفا

قلوم القبول منه وممن يرتفع الوحشة واحلشمة فيما بينهم وبينه؛ ألنّ ذلك هو الذي يفرح بقولك ويرى 
 يده نعمة اللّه تعاىل عليه يف أخذك ومن يثقل على قلبك معروفه فهو الذي يثقل على قلبه إخراج ما يف

  .وال يغتم بردك عليه

    

وقال بعض العارفني ما تواخى اثنان يف اللّه عز وجلّ فاحتشم أحدمها من صاحبه أو استوحش منه إالّ من 
علّة يف أحدمها، فال يستحب للفقري أن يأخذ إالّ من صديق، وال يقبل إالّ ممن حيب ألن ألهل املعرفة باللّه 

ب مبا أراهم اللّه تعاىل من الرد أو من القبول، فإن اعتلّ معتلّ مبا رويناه آنفاً عز وجلّ أن حيكموا يف األسبا
من جاءه شيء من غري مسألة فرده فإمنا يرده على اللّه تعاىل، وبأن أهل املعرفة يشهدون أن العطاء من اللّه 

 تعاىل هو الذي يشهد الرد إنّ من يشهد العطاء من اللّه: سبحانه وتعاىل فال يصلح أن يردوا عليه، قيل له
أيضاً منه، فإن يرد إليه له أو رد إليه به ملعرفته باختباره وابتالء حسن الرد منه وشكر الفعل له، فهو أيضاً 

إذا شهد تصريف اخللق بالعطاء فعل اللّه عز وجلّ، كان يشهد فعل نفسه بالرد، فعل اللّه تبارك وتعاىل 
من علم األحكام، ومل يتبع اهلوى، وقام حبكم ما منه يقتضي، فليس يف هذا باملنح؛ فاحلاالن سواء عند 

حجة إالّ لعامل مستكثر، أو لعابد جاهل غري مستبصر، على أنّ يف القبول من بعض الناس دون بعض، ويف 
 ة، أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مسن وإقط وكبش فقبل السمن واإلقط وردبعض اهلدية سن رد

لقد مهمت : كبش، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقبل من بعض الناس ويرد على بعض، وقالال
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  .مراراً أن ال أب إالّ من قرشي أو ثقفي أو دوسي وفعل هذا مجاعة من التابعني

: حدثنا عطاء أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: جاءت صرة إىل فتح املوصلي فيها مخسون درمهاً فقال

ن أتاه رزق من غري مسألة فرده، فإمنا يرده على اللّه عز وجلّ، مث فتح الصرة فأخذ منها درمهاً ورد م
سائرها، وقد كان احلسن البصري يروي هذا احلديث أيضاً، مث حدثنا عنه أنّ رجالً أهدى إليه كيساً فيه 

من جلس مثل جملسي : لك فقالمال ورزمة فيها من دق خراسان، فرد ذلك، فقال له بعض أصحابه يف ذ
هذا وقبل من الناس مثل هذا لقي اللّه عز وجلّ يوم القيامة، وليس له عند اللّه عز وجلّ خالق، وقد كان 
احلسن يقبل من أصحابه، وكان إبراهيم التيمي يسأل أصحابه الدرهم وحنوه، ويعرض عليه غريهم املائتني 

أحب أن أعلم من أين : بل من الناس شيئاً، وكان بعضهم يقولفال يأخذ، وقد كان بشر بن احلارث ال يق
من خيرب أمره؟ أنا أدري من أين يأكل، له صديق عاقل يعين نظريه يف العقل والدين، ألنّ : يأكل؟ فقال له

بعضهم كان ال يقبل إالّ من نظرائه، ال من األتباع، وهذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايته، ومل 
ما سألت :  أمره، وال يلتقي معه؛ هو سري بن املغلس السقطي، ألنا حدثنا عن بشر أنه قاليكن يظهر

أحد قط شيئاً من الدنيا إالّ سرياً السقطي، ألنه قد صح عندي زهده يف الدنيا، فهو يفرح خبروج الشيء 
من يده، ويتربم ببقائه عنده، فأكون أعينه على ما حيب.  

    

ذاك الغين :  أمحد بن حنبل يف حاجاته فيقبل منه، وكان إذا ذكر عند أمحد يقولوقد كان سري يوجه إىل
دعه : املعروف بطيب الغىن أنه ليعجبين أمره، وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أبناء الدنيا الشيء يقول

 أنت: عندك، وأعرض على قلبك كيف أنا عندك بعد األخذ أفضل أو دون ذلك وأصدقين، فإن قال له

عندي اآلن أفضل منك قبل ذلك قبل، وإن أخربه بنقصانه يف قلبه مل يقبل منه، وكان بعضهم يرد على 
ماأرد إالّ إشفاقاً عليهم ونصحاً هلم، يذكرون ذلك وحيبون أن : أكثر الناس صلته فعوتب يف ذلك فقال

 كان يشترط على بعض يعلم به فتذهب أمواهلم وحتبط أجورهم، وممن ذهب إىل هذا سفيان الثوري، وقد
الَ تبِطلُوا ": من يأخذ منه أن ال يذكره إشفاقاً عليه من ذهاب أجره، ألنه قيل يف معىن قوله عز وجلّ

املن أن يذكره واألذى أن يظهره، وقال اجلنيد للخراساين :  قال264: البقرة"صدقَاِتكُم ِباملَن واَألذى
أنا أعلم بالفقراء منك ومل : بل أفرقه على الفقراء، فقال:  اجلنيدالذي جاءه مبال وسأله أن يأكله فقال

إين مل أقل لك أنفقه يف اخلل والكامخ : أنا أؤمل أن أعيش حىت آكل هذا، فقال: أختر هذا، فقال اجلنيد
والبقل، إمنا أريد أن تنفقه يف الطيبات وألوان احلالوة فكل ما نفد أسرع كان أحب إيل فقال اجلنيد مثلك 

وما ينبغي : ما ببغداد أحد أعطم منة علي منك، فقال اجلنيد: ال حيل أنْ يرد عليه، فقبله، فقال الرجل
ألحد أن يقبل منه إالّ من كان مثلك؛ فهذه كانت طرائق أهل احلقائق، وال ينبغي للقاعد عن املكاسب 
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لّه عز وجلّ، قائماً بعلم حاله، إالّ أن يكون تاركاً ذلك ألجل اللّه سبحانه، عاملاً يف قعوده بأحكام ال
  .فيحسن يومئذ قعوده عن األسباب ثقة منه باملسبب الوهاب، وحيلّ تركه للمعلوم يقيناً منه بالعامل

ال تأكل إالّ عند من يعلم أنك أكلت رزقك، وال تشكر عليه إالّ ربك، : وقد كان بعض العلماء يقول
 من أصحابه حنو اخلمسني رجالً، فوضع الرجل طعاماً ودعا بعض الناس شقيقاً البلخي وكان يف طبقة

من مل يرين صنعت هذا الطعام : إنّ هذا الرجل يقول: واسعاً وأنفق نفقة كثرية، فلما قعدوا قال هلم شقيق
فقاموا كلهم خرجوا إالّ شاباً كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم، : وأنا أقدمه إليه فطعامي عليه حرام، قال

أردت أن أجرب توحيد أصحايب أي : رمحك اللّه ماأردت إيلّ هذا؟ فقال: ل لشقيقفقال صاحب املرت
  .كلهم، ال يراه فيما صنع وال ينظرون إليه فيما قدم إالّ ذلك الغالم وحده

يارب جعلت رزقي هكذا على أيدي بين إسرائيل : وحدثونا عن موسى صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
هكذا أصنع بأوليائي أجري أرزاقهم على أيدي : هذا الليلة، فأوحى اللّه إليهيغديين يوماً هذا ويعشيين 

الطالبني من عبادي ليؤجروا فيهم، والعامل القاعد عندهم أفضل من اجلاهل املتصرف، والعامل املتكسب 
أفضل من القاعد اجلاهد، والقوي التارك للتصرف أفضل عندهم من الضعيف املتصرف، والقوي 

  .فضل من الضعيف التارك للتصرفاملتصرف أ

    

إمنا ": وقد جعل اللّه املستحقني للعطاء ستة، ذكرهم يف آيات ثالث، فقال عز وجلّ يف اآلية األوىل
 "ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم":  وقال يف الثانية60: التوبة"الصدقات للفقراء واملساكني

، فمن المعلوم له من 36: احلج"طعموا القانع واملعترفكلوا منها وأ": ، وقال يف الثالثة19:الذاريات
تكسب أو تصرف فهو أدخل شيء يف هذه اآليات وأحوج أحد إىل اإلعطاء، ومن كان ذا معلوم حيتاج 

إىل أكثر منه لفضل عيلة أو كثرة نفقة فإنه يدخل مبعىن من أوصافهم، وكان ابن عباس رضي اللّه عنه 
 للفقراء واملساكني نزلت يف أهل الصفة، ومن كان يف معناهم إىل يوم إمنا الصدقات: يقول يف اآلية

القيامة، وكانوا أربعمائة ومخسني رجالً مل تكن هلم عشائر باملدينة وال أموال كاملهاجرين واألنصار، 
وكانوا نزاع القبائل، أسكنهم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم صفّة املسجد، وقسم اللّّه عز وجلّ هلم 

ألموال، مث إنّ اللّه سبحانه وتعاىل أفرد طبقة سابعة عن مجل هؤالء الستة، ووصفهم بأحسن الصفات، ا
ياأَيها الذَّين آمنوا أَنِفقُوا ":وفضل أجور املتقني بطيب االكتساب عليهم الطالبني وجه اللّه عز وجلّ فقال

متبا كَسباِت مطَي وقال267: البقرة"ِمن  :"وكُمإلي فوٍر ييخ ِفقُوا ِمننا توكل هذا 272: البقرة"م ،
:  البقرة"للفُقَراِء الَّذين أُحِصروا يف سبيِل اللّه الَ يستطيعونَ ضرباً يف اَألرِض":متصل متعلق بقوله عز وجلّ

ائها، وأم ال يلتحفوا ، إىل آخر أوصافهم، فوصفهم باإلحصار يف سبيله وبالعفة عن الدنيا وأبن372
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التحافاً لزهدهم فيها ومسى من ال يعرف أوصافهم جاهالً؛ فهذه الطائفة فوق الطبقات املوسومة 
بالصدقات املقسوم عليها الزكوات، بل أمر املؤمنني باإلنفاق عليهم من االكتساب للطيبات من بعد 

داً إالّ وصفه، فإذا مدحه بوصف وأثىن عليه وصف أحسن اخلالقني هلم، واللّه تبارك وتعاىل ال حيب عب
ثبتت حمبته له يف املدح والوصف، دليل على احلب واحملبة، تدل على الفضل العظيم، كما قال تعاىل يف 

 وقد قال بعض الصوفية يف معىن قول النيب 54: املائدة"ذِلك فَضلُ اللّه يؤِتيِه من يشاُء": آخر وصف احملبني
يد املعطي هي العليا ويد املعطى هي السفلى، إنّ املعطى هو الفقري وإنّ املعطي هو : ليه وسلمصلى اهللا ع

الغين، ويصلح أن يستدلّ له بأن حقيقة اإلعطاء هو النصيب من اآلخرة وعطاؤه منها، فصار هو املعطى 
تقع بيد اللّه سبحانه إنّ الصدقة : وصار الغين هو املعطي، ويكون دليل هذا القول اخلربين اآلخرين قوله

: وتعاىل قبل أن تقع بيد السائل وهو يضعها يف يد السائل، فقد صارت يد الفقري هي العليا، واخلرب اآلخر

يد اللّه العليا ويد املعطي الوسطى فهذا يصحح أنّ الفقري هو املعطى إذا كان يد اللّه تبارك وتعاىل فوقه 
  .يده هي الوسطىألا هي اليت تضع يف يده العطاء فكانت 

    

يد اللّه هي العليا ويد املعطي هي الوسطى ويد املعطى هي : قد رتب األيدي بقوله تعاىل: فإن قيل
إنّ يد اللّه : السفلى، فينبغي أن يكون املعطي هو الغين إذا كان العطاء يظهر عندنا على الترتيب، قيل له

 فيده سبحانه وتعاىل العليا عليهما مجيعاً، قال تبارك وتعاىل فوقهما معاً وهي ال تدخل حتت الترتيب،
يد اللّه فوق أيديهم وقد علمنا أنّ أيديهم بعضها فوق بعض، مث أخرب مع ذلك أا فوق : تبارك وتعاىل

الكل وألنه هو املعطي األول هلما مجيعاً، فكما ال أول؛ أول منه يف العطاء، فكذلك ال يد فوق يده يف 
إنّ املعطي يف احلقيقة إذ كان : يب بني الغين والفقري أيهما املعطي بعد يد اللّه تعاىل فقلنااإلعطاء، وإمنا الترت

العطاء احلقيقي هو ما يبقى ويدوم ال ما يفىن ويزول؛ وذلك هو العطاء من اآلخرة الباقية، فصار الفقري هو 
 رفق بالفقري من الدنيا وعمارة دنياه املعطي للغين يف الدنيا نصيبه من اآلخرة ألنه عمارة منازله فيها، والغين

الفانية، والدنيا موصوفة بال شيء، فأي شيء يعطي منها؟ فأما يد اللّه تعاىل فإا فوقهما، والذي أعطامها 
مجيعاً، ألنّ يده فوق الفوق وفوق التحت ال يوصف بتحت وال بأسفل، تعالت أوصافه العليا عن نعوت 

رأيت أبا :  القياس والتشبيه، فقد حدثنا بعض إخواننا عن شيخ له فقالاخللق السفلى، وهو ال يدخل حتت
فأعظمت ذلك واستقبحته، فأتيت اجلنيد : احلسن النوري ميد يده ويسأل الناس يف بعض املواطن قال

ال يعظم هذا عليك، فإن النوري مل يسأل الناس إالّ ليعطيهم إمناسأل هلم ليثيبهم من اآلخرة : فأخربته فقال
فوزن مائة درهم مث قبض قبضة فألقاها على : هات امليزان قال: جرون من حيث ال يضره، مث قالفيؤ

قلت يف نفسي إمنايوزن الشيء ليعرف مقداره فهذا قد خلط منه شيئاً : امحلها إليه، قال: املائة، مث قال
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 إىل النوري فذهبت بالصرة: آخر فصار جمهوالً وهو رجل حكيم فاستحييت أن أسأله عن ذلك، قال
أنا ال أقبل منك أنت شيئاً، وأخذ : ردها عليه، وقل آه: فوزن مائة درهم وقال: هات امليزان، قال: فقال

اجلنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ : مل فعلت هذا؟ فقال: فقلت هذا أعجب فسألته: مازاد على املائة، قال
رح عليها قبضة بال وزن للّه عز وجلّ، احلبل بطرفيه وزن هذه املائة لنفسه للثواب من اآلخرة، وط

فرددا إىل اجلنيد فبكى، وقا حلب : فأخذت ماكانت للّه عز وجلّ، ورردت ما كان جعله لنفسه، قال
  .أخذ ماله ورد مالنا واللّه أعلم

اإلظهار أفضل وتفضيل ذلكذكر اختالفهم في إخفاء العطاء وإظهاره ومن رأى أن  :  

    

صني يف ذلك فرأى بعضهم أن خيفي ما يأخذ من العطاء، ألنه أدخل يف التعفف قد اختلف فعل املخل
وأقرب إىل التصون، وأنه أسلم لقلوب الغري وأصلح لنفوس العامة، وأنّ فيه النصرة إلخوانه من الغيبة 

إنْ ":والتهمة مبثل ذلك أو بأكثر منه، وفيه االحتياط ألخيه وعون له على الرب والتقوى يف قوله عز وجلّ
لَكُم ريخ واَء فَها الفُقَروهتؤتا وفُوهخأفضل الصدقة جهد املقلّ إىل : ، وللخري الذي جاء271:  البقرة"ت

فقري يف سر، وألنّ عمل السر يفضل على عمل العالنية بسبعني ضعفاً فإذا مل يعاونه هذا على إخفاء 
 له ذلك بنفسه، ألنه سر بني اثنني إن أفشاه أحدمها أو مل عطائه، ومل يساعده على كتم معروفه فلم يتم

استعينوا : يتفقا على كتمه فقد ظهر من أيها كان اخلرب كيف، وقدروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
على أموركم بالكتمان، فإنّ كل ذي نعمة حمسود، وهذا مذهب القراء من العابدين، وقال أيوب 

رمبا :  الثوب اجلديد خشية أن حيدث يف جرياين حسد، وقال بعض الزاهدينإين ألترك لبس: السجستاين
تركت استعمال الشيء ألجل إخواين يقولون من أين، هذا وحدثونا عن إبراهيم التيمي أنه رأى صاحباً له 

كسانيه أخي خيثمة ولو علمت أنّ أهله علموا به ما : من أ ين للك هذا؟ قال:عليه قميص جديد فقال
 ودفع رجل إىل بعض العلماء شيئاً ظاهراً فرده ودفع إليه آخر شيئاً يف السر فقبله، فقيل له يف ذلك قبلته،
إنّ هذا أخفى معروفه وعمل باألدب يف معاملته فقبلنا عمله، والذي أظهر معروفه أساء يف األدب : فقال

مل ترد :  بني املالء فرده فقيل لهيف املعاملة فرددنا عمله عليه، ودفع بعض الناس إىل بعض الصوفية شيئاً
إنك أشركت غري اللّه سبحانه وتعاىل فيما للّه، ومل تقنع بعني اللّه عز : على اللّه عز وجلّ ما أعطاك؟ فقال

وجلّ فرددت عليك شركك، وقد كان بعض العلماء ال يقبل يف العالنية ويأخذ يف السر سئل عن ذلك 
الً للعلم وامتهاناً ألهله وما كنت بالذي أرفع شيئاً من الدنيا بوضع العلم إنّ يف إظهار الصدقة إذال: فقال

وإذالل أهله، وكذلك حدثنا أنّ رجالً دفع إىل بعض العارفني شيئاً عالنية فرده مث دفعه إليه يف السر فقبله، 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  729  

نتك على برك ألنك أطعت اللّه تعاىل يف السر فأع: رددت يف اجلهر وقبلت يف السر؟ فقال: فقيل له
بقبوله، وعصيته باجلهر فلم أكن عوناً لك على املصية، وقد كان سفيان الثوري يقول لو علمت أنّ 

أحدهم ال يذكر صلته وال يتحدث ا لقبلت صلته،ويف هذا لعمري مواطأة ملا ندب اللّه تعاىل إليه من 
مال السر، وهو أيضاً ال يدخل اآلخذ اإلخفاء وملا أمر به رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وفضله من أع

من أهدي له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها، وقال : يف ي رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من قوله
أفضل ما أهدى الرجل إىل أخيه ورقاً أو يطعمه خبزاً، فجعل الورق هدية كاهلدايا، : يف احلديث اآلخر

األشياء، فهذا اآلخذ للهدية جهراً يلزمه اإلشراك للحاضرين فيها إالّ ألنه قيم : وهو من أفضلها، كما قال
  .أنْ يهبوا ذلك له، فإن مل يفعل مل يعجبين ذلك

    

وذهب آخرون من أهل املعرفة املوصوفني بالتوحيد إىل أنّ اإلظهار لآلخذ أفضل، ألنه أسلم له، وأدخل 
 ":ة واجلاه بالرد والزهد، وقد قال اللّه سبحانهيف اإلخالص والصدق، وأخرج من الثبات والقدر واملرتل

كفْسإالَّ ن كَلَّففليس علينا إذ علمنا يف سالمتنا وحكم حالنا من إسقاط جاهنا : ، قالوا84:  النساء"الَت
وألن يف : باألخذ عالنية ما وراء ذلك من أقوال الناس، بتوىل اللّه عز وجلّ من ذلك من به ابتاله، وقالوا

سر العارف : حيد أنّ الظاهر والباطن هو املعطي فال معىن للرد عليه يف الظاهر، وقد قال بعضهمالتو
: وعالنيته واحد، ألن املعبود فيهما واحد، فاختالف فعل أحدمها شرك يف التوحيد،وقال بعض العارفني

يا والعالنية يف أمور الدنيا هذا من الدن: كنا ال نعبأ بدعاء من يأخذ يف السر فرفع يده به عالنية، مث قال
سألت أستاذي وكان أحد العارفني عن إظهار : أفضل والسر يف أمور اآلخرة أفضل، وقال بعض املريدين

أظهر األخذ على كل حال إنْ كنت آخذاً، فإنك ال ختلو من أحد رجلني، رجل : السبب أو إخفائه فقال
نه أسلم لدينك وأقلّ آلفات نفسك، وينبغي أن تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو الذي تريد، أل

تعمل يف ذلك، فقد جاءك بال تكلّف، ورجل تزداد وترتفع يف قلبه فذاك هو الذي يريد أخوك ألنه يزداد 
ثواباً بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤجر أنت إذ كنت سبب مزيده، وينبغي أن تعمل يف ذلك، وقال 

ا نعمة من اللّه إظهارها أفضل، وإذا رددت فأخف فإنه عمل لك إذا أخذت فأظهر فإ: بعض العارفني
إظهار العطاء من : وإسراره أفضل، وهذا لعمري قول فصل، وهو طريق العارفني، وقال بعض علمائنا

اآلخذ آخرة وكتمانه دنيا وإظهار األعمال من الدنيا وكتمها آخرة، وكان هذا ال يكره اإلظهار، 
 وقد ذم اللّه تبارك وتعاىل من كتم ما 11:  الضحى"وأَما ِبنعمِة ربك فَحدثْ": وهذاكما قال اللّه تعاىل

الَّذين يبخلُونَ ويأمرونَ الناس ": أتاه اللّه من فضله وقرنه بالبخِل؛ والبخل باب كبري من الدنيا فقال تعاىل
إذا أنعم اللّه عز : ، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم37: النساء"ضِلِهبالبخِل ويكْتمونَ ما آتاهم اللّه ِمن فَ
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وجلّ على عبد نعمة أحب أن ترى عليه، وهذا هو األقرب إىل قلوب املوحدين من العارفني، ألنه مقتضى 
حاهلم وموجب مشاهدم الستواء ظروف األيدي عندهم من العبيد ونفاد نظرهم إىل املعطي األول، 

سرهم وعالنيتهم يف األخذ من يده، وفصل اخلطاب يف هذا الباب عندي أنه حيتاج إىل تفصيل فاستوى 
إنّ اخللق مبتلي بعضه ببعض، وفرض كل عبد القيام حبكم حاله ليفضل بقيامه ويسلم : فنقول واللّه أعلم

هذه آفة من يف حاله، فعلى املعطي أن خيفي ويسر جهده، فإن أظهر ترك علم حاله فنقص بذلك، فكانت 
آفات نفسه وباباً من أبواب دنياه، وعلى املعطي أن يذكر وينشر، فإن أخفى وكتم فقد ترك اإلخالص يف 

  .عمله ونقص لذلك،وكانت آفة من آفات نفسه وباباً من دنياه مثله

    

لكن : ر، فقالإنّ فالناً أعطيته ديناراً فأثىن بذلك وشك: وروينا أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قيل له
فالن أعطيته ما بني الثالثة إىل العشرة فما أثىن وال شكر، فكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم مريداً أن 

أما ما مدحتين به فألقه عنك، وأما مامدحت : يشكره أو يثين عليه وهو يقول البن احلمامة الشاعر وغريه
د منه القيام حبكم حاله لعلمه أنّ يف الشكر والثناء حضاً به ربك عز وجلّ فهاته، فإنه حيب املدح لكنه أرا

وحتريضاً على املعروف والعطاء، وأنه خلق من أخالق الربوبية، أحبه اللّه عز وجلّ من نفسه فشكره 
للمنفقني وهو الرازق، وأحب من أوليائه أن يشكروا لألواسط ويثنوا به عليهم، وإنْ شهدوا فيه األول، 

يا رسول اللّه ما رأينا خرياً من قوم نزلنا عليهم قامسونا األموال حىت خفنا : ت املهاجرونوكذلك ملا قال
أن يذهبوا باألجر كلّه، فقال كالماً شكرمت هلم وأثنيتم به عليهم، ولذلك أمر به صلى اهللا عليه وسلم يف 

من :  ويف لفظ آخرمن أسدي إليه معروف فيلكافئ به، فإن مل يستطع فليثن به،: احلديث اآلخر فقال
أسدى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل تستطيعوا فأثنوا به خرياً وادعوا له حىت يعلم أن قد كافأمتوه، واخلرب 

من مل يشكر الناس مل يشكر اللّه، وقد روينا يف معىن احلدث لفظة غريبة جاءت من : العام مبعىن ذلك
ز وجلّ أن يذكرهم يف العطاء ويثين عليهم به، والنوع من مل يذكر الناس مل يذكر اللّه ع: طريقني، وهو

الثاين من التفضيل أنّ على املعطي أن ال حيب أن يذكر معروفه وال يشكر فإن علمت من يقصد ذلك 
وحيبه منك فهذا يدل على نقصان علمه وقوة آفات نفسه، فترك الثناء على مثل هذا والكتم من الفقري 

اءه فقد ظلمه إلعانته إياه على ظلم نفسه، وقد قوى آفات نفسه، وهذا إذا أفضل، فإن شكر له فأظهر عط
فعله به من املعاونة على اإلمث والعدوان فقد كان ينبغي للمعطي أن ينصره إذا كان ظاملاً من حيث ال يعلم 

  .بأن خيفي عليه ما يعمل واللّه أعلم بالصواب

  : نوع آخر من التفضيل في اآلخذ للفقير
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ناس من يستوي عنده إظهاره للعطاء وإخفاؤه لصحة يقينه بذلك وإخالص نيته فيه ونفاد إنّ من ال
مشاهدته بدوام نظره إىل املنعم األول، فهذا إن قبلت منه عالنيته صلح وإن أثنيت عليه بذلك جاز لقوة 

منه، وملثل معرفته وكمال عقله وسبق نظره إىل مواله فيما وفقه به وتواله، فيشكر له ذلك ويراه نعمة 
ميدح الرجل علي قدر : إذا مدح املؤمن ربا اإلميان يف قلبه،، وقال بعض العارفني: هذا جاء اخلرب املشهور

  .من عرف نفسه مل يضره مدح الناس له: عقله، وقال الثوري

  النوع الرابع من التفضيل 

    

ين والتصنع، فمثل هذا اليصلح من الناس من إذا أظهر معروفه فسد قصده بذلك واعتورته اآلفات من التز
أن يقبل منه ما أعلن به ألنه يكون معيناً له على معصيته، وهذا أيضاً ال يصلح أن يثين عليه، فإن ذكر 
مبعروفه أو مدح به، كان ذلك مفسدة له واغتراراً منه لقوة نظره إىل نفسه ونقصان معرفته بربه، فمن 

عانه على شركه، ومدح رجل رجالً عند النيب صلى اهللا عليه مدح هذا فقد قبله ومن ذكره مبعروفه فقد أ
ضربت عنقه، لو مسعها ما أفلح وقد كان هو صلى اهللا عليه وسلم يثين على قوم يف : وسلم فقال

هذا سيد : وجوههم ومن حيث يسمعون لثقته بيقينهم وعلمه أنّ ذلك مزيداً هلم، وقال لرجل أقبل إليه
إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه، وتكلم رجل بكالم فصل فأعجبه : يث يسمعأهل الوبر، وقال آلخر من ح

إنّ من البيان سحراً، وقد كان خيفي الثناء على آخرين إذا علم أنّ ذلك : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إذا أوليتك معروفاً فكنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك نعمة : خري هلم، وقال الثوري ليوسف بن أسباط

 اللّه تعاىل علي وكنت أشد حياء منك فاشكر، وإالّ فال، فجملة ذلك أنّ املعطي حاله اإلخفاء وأنّ من
اآلخذ حاله اإلظهار، فمن خالف ذلك فارق حاله، وإن فرض املعطي أن يكره املدح وال حيب الثناء 

ظهار ويقتضي والذكر، فمن علمت منه ذلك فعليك أن تثين وتشكر وتنشر، ومن علمت منه حبِب اإل
منك االشتهار فحالك أن تعاونه على ظلمه لنفسه، فترك الثناء ملثل هذا أفضل له وأسلم لك فهذا تفصيل 

ما أمجله الصادقون مث اختلفوا يف األخذ من الواجب أفضل أم التطوع؟ فرأى بعضهم أن يأخذ من 
عن قسمه، وإنّ اللّه تعاىل أوجب الواجب وال يقبل من التطوع، أي ألنّ الواجب يؤخذ بإذن اللّه تعاىل 

عليه أن يأخذه من حيث أوجب الزكاة، ألن الفقراء واملساكني لو تواطؤوا على أن اليقبلوا الزكوات 
وألنّ هذا : أمثوا أمجعون ولعصوا كلهم بذلك إلسقاطهم فرض اللّه عز وجلّ من األموال بالزكوات، قالوا

وال منة ألحد علينا فيه وال حق : ب إىل التواضع والذلة، قالواأدخل له يف مجلة الضعفاء واملساكني وأقر
وألنه أسلم لديننا لئاليدخل علينا األكل بالدين ألنا إمنا : يلزمنا عليه إذ كنا نستحق ذلك منه، قالوا
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نستوجبه باحلاجة وحرمة اإلسالم فقط، وخناف أن يكون أخذنا التطوع أكالً بديننا أو أنا أعطينا 
واعتقاد فضلنا فال حنب أن خنص بشيء دون الفقراء، وهذا مذهب القراء من العابدين، ومن لصالحنا 

ينظر إىل صالحه ونفسه يف الدين هو مقتضى حاهلم وموجب شهادم، واختارت طائفة أن يأخذوا من 
التحبب، قد أمر بقبوهلا وندب إىل التهادي للتآلف و: النوافل دون الفرائض أجروه جمرى اهلدية وقالوا

والنزاحم املساكني يف حقوقهم ولعلنا النكمل أوصافهم، وخناف أن اليوجد فينا ما شرط اللّه عز : قالوا
وجلّ لواجبه، والنضعه يف حقيقة موضعه، أو ال حنتاط ملن يسقط عنه الواجب به، فالتطوع أوسع علينا، 

أالّ للّه الدين ":  هو للّه عز وجلّ، كا قالومع هذا فإم يشهدون النعمة من اللّه تعاىل وأنّ الدين إمنا
، وأم مستعملون بأنفسهم من حيث كانوا منعماً عليهم ال منعمني على أنفسهم، 3: الزمن"اخلالص

وهذه طريقة بعض أهل املعرفة، وممن ذهب إىل هذا إبراهيم اخلواص وأبو القاسم اجلنيد ومن وافقهما، 
ذ من كال إنسان وال يف كل أوان، ومل يقبل إالّ عند احلاجة، وما واألمر يف ذلك عندي أنّ من مل يأخ

البد له منه، مث قام حبكم اللّه تعاىل يف الواجب وحكمه يف التطوع أنّ احلالني يتقاربان، ألنّ الواجب أمر 
 اللّه تبارك وتعاىل فيه حكم،والتطوع ندب، وله عز وجلّ فيه حكم، فعلى العبد أن ينظر لدينه وحيتاط

ألخيه فيعمل مبا يوجب الوقت من احلكم من أيهما كان فسواء ذلك، وال ينظر بظلمة يف هوى احلظ 
  .ففي ذلك سالمته

الثاني واألربعون الفصل   

  كتاب حكم المسافر والمقاصد في األسفار

    

ت رزقاً البالد بالد اللّه عز وجلّ واخللق عباده، فحيث ما وجد: فإن سنح هلذا املريد سفر ففي احلديث
سافروا تغنموا، فغنيمة أبناء اآلخرة ريح جتارة اآلخرة، وقد : فأقم وامحد اللّه عز وجلّ، واخلرب املشهور

، وقال عز 97: النساء"أَملْ تكُن أَرض اللّه واِسعةً فَتهاِجروا فيها": قال اللّه تعاىل وهو أصدق القائلني
 "ويف األرِض آيات للموِقنني": وقال تعاىل20: العنكبوت"ظَرواقُلْ ِسريوا يف األرِض فَان": وجلّ

، فمن جعلت آياته يف نفسه 21:  الذاريات"ويف أَنفُِسكُم أفَال تبِصرونَ": وقال جلّ وعال20:الذاريات
تمرونَ وإنكُم لَ": تبصر ففطن، ومن جعلت له اآليات يف اآلفاق سرب وسري، وكذلك قال اللّه عز وجلّ

وكأَين ِمن آية ِفي السمواِت ": ومثله138 - 137:  الصافات"علَيِهم مصبِحني وبالَّليِل أَفال تعِقلُونَ
 فمن سار فكانت له بصرية اعترب وعقل، ومن 105:  يوسف"واألرِض يمرونَ علَيها وهم عنها معِرضونَ
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 إليها منها تذكر وأقبل، ومن أمر اللّه عز وجلّ باملشي يف مناكب بساطه واألكل من مر على اآليات فنظر
هو الَّذي جعلَ لَكُم اَألرض ذَلُوالً فَامشوا يف ": رزقه بعد إظهار نعمته بتذليل مهاده فقال سبحانه وتعاىل

جباهلا، وهو أحب إىل : قراها، وقيل:  وقيليف أسواقها،: ، قيل15:  امللك"مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقِه 
يا معشر القراء سيحوا تطيبوا : أحداب األرض قراها ومناكبها جباهلا ألا أعاليها، وكان بشر احلايف يقول

إمنا مسي سفراً ألنه يسفر عن أخالق النفس، وأيضاً يسفر : فإن املاء إذا كثر مقامه يف موضع تغير، وقيل
نه وقدره وحكمه يف أرضه، فإذا عزم على السفر فليصلّ ركعيت االستخارة وليعقد عن آيات اللّه سبحا

التوكّل على اللّه عز وجلّ، فكفى ناظراً وساكناً إليه تبارك وتعاىل واثقاً به ومعتمداً عليه مستوراً حاله 
اآليات باالستبصار راضياً عنه عز وجلّ يف تقلّبه ومثواه، ولينو يف سفره االعتبار باآلثار والنظر إىل 

إنّ اللّه تبارك وتعاىل وكّل باملسافرين : واالبتغاء من فضل اللّه سبحانه فيما ندبه إليه من األسباب، ويقال
مالئكة ينظرون إىل مقاصدهم فيعطي كل واحد على حنو نيته، فمن كانت نيته طلب الدنيا أعطي منها 

 والرغبة شغله، ومن كانت نيته طلب اآلخرة ونقص من آخرته أضعافه وفرق عليه مهه وكثر باحلرص
وأهلها أعطي من البصرية والفطنة، وفتح له من التذكرة والعربة بقدر نيته،ومجع له مهه وملك من الدنيا 
بالقناعة والزهد شغله، ودعت له املالئكة واستغفرت له، فلتكن نية هذا املسافر استصالح قلبه ورياضة 

 أوصافه، ألنّ النفس إمنا أظهرت اإلذعان واالنقياد يف احلضر، ورمبا نفسه واستكشاف حاله وامتحان
استكانت وأجابت يف السفر، فإذا وقعت علها أثقال األسفار ولزمتها حقائق االستخبار خرجت عن 

معتاد ذلك املعيار فأسفرت حقيقتها وانكشفت دواعيها، فيكون املسافر يف علوم وبصائر يعرف ا خفايا 
ها، ويكون هذا من خبء األرض الذي خيرجه اللّه عز وجلّ حملبيه مىت شاء، كما قال جلّ نفسه ومكامن

، فإن خرج سائحاً يف طلب العلم فقد جاء 25:  النمل"يخِرج اخلَبَء يف السمواِت واألرِض": وعال
قد كان سعيد بن هم طلبة العلم، و: يف طلب العلم، وقيل: ذلك يف تفسري قوله عز وجلّ السائحون قيل

لو سافر رجل من الشام إىل أقصى اليمن يف : املسيب يسافر األيام يف طلب احلديث الواحد، وقال الشعيب
كلمة تدل على هدى، ما رأيت أنّ سفره كان ضائعاً، ورحل جابر بن عبد اللّه من املدينة وغريه من 

 أنيس األنصاري حيدثه عن رسول اللّه الصحابة إىل مصر فساروا شهراً يف حديث بلغه عن عبد اللّه بن
صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعوه، ومن سافر يف طلب العلم من عهد الصحابة إىل يومنا هذا أكثر من أنْ 

  .من خرج من بيته يف طلب العلم، فهو يف سبيل اللّه عز وجلّ حىت يرجع: حيصى، ويف اخلرب

    

إنّ النفقة :  سهل اللّه عز وجلّ له طريقاً إىل اجلنة، ويقالمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً: ويف خرب آخر
كانوا : يف العلم كالنفقة يف سبيل اللّه، الدرهم بسبعمائة، وإن سافر يف لقاء الصاحلني فقد جاء يف األثر
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حيجون للقاء، واحلج من أفضل األسفار فجعلوه سبباً للقاء األخيار، فإن نوى القرب من األمصار طمعاً 
سالمة دينه وبعداً من تعلّق النفس مبا يف احلضر من حظّ دنياه فحسن، ورمبا خرج طلباً للخمول يف 

والذلة، خشية الفتنة بالشهرة، ورجاء صالح قلبه،واستقامة حاله يف البعد من الناس، ورياضة بالتفرق 
ده وجود اخللق والتوحد إىل أن يقوي يقينه ويطمئن قلبه،فيستوي عنده احلضر والسفر، ويعتدل عن

هذا زمان سوء اليؤمن فيه على اخلامل فكيف : وعدمهم بإسقاط االهتمام م، وقد قال الثوري
باملشهورين، وهذا زمان رجل ينتقل من بلد إىل بلد كلما عرف يف موضع حتول إىل غريه، وقال أبو 

: أين يا أبا عبد اللّه ؟ فقالإىل : رأيت الثوي وقد علق قلّته بيده، ووضع جرابه على ظهره، فقلت له:نعيم

نعم إذا : وتفعل هذا يا أبا عبد اللّه؟ قال: قد بلغين عن قرية فيها رخص، فأنا أريد أن أقيم ا، فقلت
بلغك عن قرية فيها رخص فأقم ا، فإنه أسلم لدينك، وأقلّ هلمك، وقد كان سري السقطي يقول 

شجار طاب االنتشار، ومن أفضل األسفار ما خرج له إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت األ: للصوفية
يف سبيل اللّه عز وجلّ من اجلهاد واحلج والرباط وزيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث زيارة أصحابه، 
حمتسباً بذلك ما عند اللّه عز وجلّ، والسفر يف زيارة األخ يف اّهللا عز وجلّ مستحب مندوب إليه، روينا 

مكتوب يف التوراة سر ميالً عد مريضاً، سر ميلني شيع : ن بعض أهل البيت عليهم السالم وقيليف خرب ع
أنّ رجالً زار أخاً له : جنازة، سر ثالثة أميال أجب دعوة، سر أربعة أميال زر أخاً يف اللّه تعاىل، ويف اخلرب

أخاً يل يف هذه القرية : تريد؟ فقالأين : يف قرية أخرى فأرصد اللّه عز وجلّ على مدرجته ملكاً، فقال
ال إالّ  أين أحببته يف اللّه :فله عليك نعمة تردها، قال: ال، قال: أبينك وبينه رحم تصلها؟ قال: أزوره، قال

فإين رسول اللّه إليك يبشرك باجلنة وخيربك أنه قد غفر لك بزيارة أخيك، وإن سافر إىل : عز وجلّ، قال
أربعني يوماً أو ثالثة أيام فحسن، وإن قصد عبادان فرابط فيها ثالثاً فقد أساا بعض الثغور ناوياً رباط 

  .ثالمثائة من العلماء والعباد للرباط فيها ما جيله وصفه

روي عن علي عليه السالم أنه سأل رجالً بالبصرة أن يرابط بعبادان ثالثاًِ ويشركه يف صحبته، وقال 
يت الثغور كلها تسجد لعبادان، ومن قصد يف سفره أحد املساجد كوشفت باألمصار فرأ: بعض العارفني

الثالث املندوب إليها لشد الرحال فهو أفضل، أوالها املسجد احلرام، ومسجد الرسول صلى اهللا عليه 
من مجع الصالة يف هذه املساجد الثالث من سنته غفرت له ذنوبه : وسلم، ومسجد بيت املقدس، فيقال

أو عمرة من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كلها، ومن أهل حبج 
وخرج ابن عمر من املدينة قاصداً إىل بيت املقدس حىت صلّى فيه الصلوا ت اخلمس، مث كر راجعاً من 

ة فيه أن إنّ من قصد هذا املسجد ال يهمه إالّ الصال: الغد إىل املدينة، وسأل سليمان عليه السالم ربه تعاىل
ال تصرف نظرك عنه ما دام مقيماً فيه حىت خيرج منه، وأن خترجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه اللّه 
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تعاىل ذلك، وأما فضائل املسجدين يف احلرمني حرم اللّه عز وجلّ وحرم رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
م فذانك له قربتان، وقد فعله صاحلو فأكثر من أن نذكرها،وإن سافر طلباً للحالل وهويأمن طعمة احلرا

السلف يف كل زمان، وليكن العبد يف سفره مراعياً هلمه، حافطاً لقلبه من التشتت والطمع يف اخللق، 
والتعرض للمسألة، فإن مل يكن ذا معلوم معهود كان معلومه العالم الودود، وكان طريقه إليه صدق 

صحة األياس من الناس، وعليه حينئذ الصرب على بالئه، التوكّل، وزاده يف طريقه حسن التقوى له ب
والرضا بتصريفه يف قضائه، والشكر على لطائف نعمائه من منع أو عطاء أو شدة أو رخاء، ألنه يف يد 

الوكيل يقلبه كيف يشاء، والتوكّل عند املتوكّلني هو يف الصرب للصبور وتسليم احلكم للحاكم، ومنه قوله 
 "إنْ احلُكْم إالَّ للّه علَيِه توكَّلت":  وقوله59:  العنكبوت"روا وعلى ربِهم يتوكَّلُونَالَّذين صب":تعاىل

  .67: يوسف

    

ال مينعك العدم من : إين أريد سفراً ولكين منعين أنه ليس عندي شيء، فقال: وقال رجل لبشر بن احلارث
كف : عك ما لك، وكان إبراهيم اخلواص يقولسفرك واخرج لقصدك، فإن مل يعطك ما لغريك مل مين

فارغ وقلب طيب ومر حيث شئت،ومن طرقته فاقة أو رهقته حاجة مل خيرجه من التوكّل أن يسأل إذا 
عدم القوة والصرب،ألنه حينئذ يسأل لربه ال لنفسه، حيركه العلم ال اهلوى إلقامة فرضه وحفظ عقله الذي 

ع فلم يسأل فمات دخل النار، ألنّ  ترك السؤال عند خوف رهق من جا: هو مكان تكليفه، ويف األثر
املوت،ومع عدم الصرب سبب التلف، إن كان اجلوع أحد احلنوف القاتلة، وقد تأول بعض متأخري 

املسألة عند الفاقة وأنا : أحلّ ما أكل العبد من كسب يده قال: الصوفية قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
لتأويل، وقد كان جعفر اخللدي حيكي هذا عن شيخ من الصوفية وكان هو بريء من عهدة هذا ا

  .مث شيء للّه: يستحسنه، ولكن قد كان أبو سعيد اخلراز ميد يده عند الفاقة ويقول

وحدثونا عن أيب جعفر احلداد، وكان شيخاً للجنيد، له علم يف التوكلّ وحال من الزهد، كان يقتات 
من باب أو بابني،فيكون ذلك معلومة إىل بعض حاجاته من يوم أو يومني، خبروجه بني العشاءين فيسأل 

ومل يعب هذا عليه أحد من اخلصوص، وقد رأى بعض الناس رجالً من الصوفية دفع إليه كيس فيه مئون 
دفع إليك : دراهم يف أول النهار ففرقه كله، مث سأل قوتاً يف يده بعد عشاء اآلخرة فعاتبه على ذلك وقال

ما ظننت أين أعيش إىل املساء، ولو علمت ذلك : خرجته كله،فلو تركت منه لعشائك شيئاً؟ فقالشيء أ
فعلت، وكان هذا زاهد قصري األمل إالّ أنّ السؤال للمتوكّل عند اخلواص خيرجه من التوكّل، وقد كان 

ألة عند الفاقة، بل املتوكّل ال يسأل وال يرد وال حيتكر، وليس خيرجه عندي من التوكّل املس: سهل يقول
عدم الصرب والقوة، ففقد ذينك وجود اإلذن من اللّه له يف السؤال إذا كان ناظراً إىل تصريف والوكيل يف 
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كل حال، وألنّ الويلّ احلميد يقلب وليه يف مجيع األحوال، أمل تر إىل إمامي أهل الظاهر والكتاب وأهل 
يستحق على إخوانه سد جوعته حلرمة اإلسالم، وقال النيب الباطن والقلوب، استطعما أهلها، ألن املسلم 

ولك أن : الضيافة حق، ويف اخلرب: ليلة الضيف واجبة، وقال عليه الصالة والسالم: صلى اهللا عليه وسلم
أميا أهل عرضة أو قرية بات فيهم رجل من املسليمني جائعاً فقد : تأخذ من ماله مقدار ليلة، ويف احلديث

كنت أذكرهم : لذمة، وكان الثوري يسأل يف البوادي من احلجاز إىل صنعاء اليمن، فقالبرئت منهم ا
فيخرجون إيلّ طعاماً فآكل شبعي وأترك ما بقي، واملسافر هو ابن : حديث عبد اللّه هذا يف الضيافة، قال

احب طريق السبيل الذي أوجب اللّه حقه يف األموال، ألن السبيل هو الطريق، وراكبها ابنها، ألنه ص
  .وسالكه، وليس عليه أيضاً يف الثواء عن أخيه املسلم ثالثة أيام شيء، ألنه مقيم على ما أبيح له

    

الضيافة ثالثة، فما زاد فهو صدقة، فال يقيمن فوق ثالث، فقد ى : وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
الث فيحوجه أن يضيق عليه، وتأويل قوله واليقم فوق ث: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال

عندي فما زاد فهو صدقة، أي مروه المندوب إليه، وال مأمور به، فإن اختار الصدقة ومل يرتّه نفسه عنها 
فهو أعلم، أي وما كان يف الثالث فهو حق له وواجب على مضيفه، فإن سألوه األقامة فوق ثالث أو 

فما زاد : ك، وقد تأول بعض الصوفية قول النيب صلى اهللا عليه وسلمعلم أم حيبون اإلقامة فال بأس بذل
فوق ثالث فهوصدقة، إنه صدقة على أصحاب املرتل من الضيف، تصدق عليهم إلقامته، ألنه مثوبة هلم، 

وال يعجبين هذا التأويل، وليحافظ على صالته يف أوقاا حبسن طهارة ومجيل أداء، وليحفظ قلبه أن 
لسفر قد يشتت هم املريد، وجيمع هم العارفني، ويشغل قلوب الضعفاء، ويروح قلوب يتشتت، فإن ا

األقوياء، وهو حمنة وكشف ألخالق العبد، وقال عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه للرجل الذي زكّى عنده 
خالق؟ هل صحبته يف السفر الذي يستدلّ به على مكارم األ: رجالً ملا سأله عنه ليقبل شهادته فقال له

إذا أثىن على الرجل معاملوه يف احلضر ورفقاؤه يف : ما أراك تعرفه، وعن بعض السلف: ال، قال: فقال
السفر فال تشكّوا يف صالحه إذ ذاك، ألنّ السفر يسيء األخالق، ويكثر الضحر، وخيرج مكامن النفس 

س كل من صحب من الشح والشره، وكل من صلحت صحبته يف السفر صلحت صحبته يف احلضر، ولي
ثالثة ال يالمون على الضجر، الصائم، : يف احلضر صلح أن يصحب يف السفر، وقال بعض السلف

واملريض واملسافر، وال ينبغي أن يفارقه من األسباب أربعة، الركوة، واحلبل، واإلبرة خبيوطها واملقراض، 
 ليست من الدنيا،وبعض الصوفية :وكان اخلواص من املتوكلني، ومل تكن هذه األربعة تفارقه، وكان يقول

إذا مل يكن مع الفقري ركوة وحبل دلّ ذلك على نقصان دينه، وكان مجاعة من أرباب : كان يقول
القلوب وأهل املعاينة باألحوال إذا استوطنت نفوسهم مصر أو سكنت إىل موضع عملوا يف الغربة لرفع 
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ن من قلّة أو علّة أو ذلّة، وكانوا إذا خافوا االستشراف إىل ال خيلو املؤم: العادة وإيثاراً للقلة والذلة، وقالوا
اخللق خرجوا يف األسفار لقطع ذلك وحسمه من األذكار، وقد كان اخلواص ال يقيم يف بلد أكثر من 

  .أربعني يوماً ويرى إنّ ذلك علّة يف توكله فيعمل يف اختبار نفسه وكشف حاله

ية أحد عشر يوماً مل أطعم شيئاً،، وتطّلعت نفسي أن تعرج لبثت يف الرب: وحدثنا عن بعض الشيوخ قال
على حشيش الربية، فرأيت اخلضر مقبالً حنوي فهربت منه، فلما ولّيت عنه هارباً التفت إليه، فإذا هو قد 

: ِلم هربت منه؟ قال: رجع عين،فانظروا إىل ويلّ اللّه عز وجلّ كيف مل يفسد على توكلّي، فقيل له

ي أن يقيتين، وعلى املسافر من أهل القلوب أن يفرق بني سكون القلب إىل الوطن والسفر، تشوفت نفس
وبني سكون النفس إليهما، فإنّ ذلك قد يلتبس فيحسب من ال بصرية له، وال تفتيش حلاله، وال صدق يف 

ن إىل أحواله، أنّ سكون النفس هو سكون القلب فينقص بذلك وال يفطن لنقصانه، فإن كان قلبه يسك
أحدمها وفيه صالح دينه وعمارة آخرته وحمبة ربه، فهذا سكون القلب ألنه يسكن إىل أخالق اإلميان 

وماورد العلم به وإن كانت نفسه تسكن إىل أحدمها مما فيه عاجل حظوظ وعمارة دنياه وموافقة هواه، 
بة، ولريجع من الغربة إىل فهذا سكون نفس، ألا تسكن إىل معاين اهلوى، فليتحول من الوطن إىل الغر

املصر، ومن كان يف سفر على غري هذا النعت من التفقد حلاله وحسن القيام بأحكامه فهو على هوى 
وفتنة، وسفره بالء عليه وحمنة، وفصل اخلطاب أنّ من مل يكن له يف سفره حال يشغله، وهم جيمعه، 

وعلم من عامله، فإنّ احلضر أرفق حلاله، ووقت حيبسه، ومأوى يظلّه، ومسكن يؤنسه، وزاد من باطنه، 
وأصلح لقلبه، وأسكن لنفسه من السفر، ألنه يكون يف السفر مشتت السر، مفرق اهلم، تارة بوجود 

معلوم خياف عليه، ومرة بفقد معتاد حين إليه، مرة باستشراف إىل خلق يطمع فيه، فمرة يضعف قلبه مع 
بشر، ومرة يفزع بفقد ما عنده قد حضر، فمثل هذا يكون يف العدم، وتارة يقوى باالستطالع إىل ال

السفر نقصان ما ادعى، والسفر جيمع هم األقوياء، ويشتت قلوب الضعفاء، ويذهب أحوال أهل االبتداء، 
مث إن مل يصلح قلبه ومل يستقم حاله يف احلضر فإنه اليصلح حاله وال يستقيم قلبه يف السفر، وأنشدوا 

     :  التغربلبعض السائحني يف

 ففي كل يوم أطي تربه  ألفت التفرد والغربه

 مطّل على نكبه ويوم  فيوم مقيم على نعمه

  ب حبيب تطيب به الصحبه  ومما يطلب نفس الغري

إذا كنتم يف : الثالثة نفر، وقال: وقد ى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده فقال
فكانوا يفعلون ذلك، ويقولون ذاك أمري أمر رسو ل اللّه صلى اهللا عليه : دكم، قالسفر ثالثة فأمروا أح
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وسلم وكذلك يستحب.  

خري األصحاب أربعة، واألسفار، والرته ال تطيب إالّ يف مجاعة، وأقل اجلماعة اثنان، : وقد جاء يف اخلرب
ة، فإن اتفق ثالثة يف سياحة بقلب والثالثة واألربعة أفضل، والسياحة ال حتسن إال على االنفراد والوحد

واحد، وهم واحد، على حال واحد، فهم كعبد واحد، فهو حسن وفيه معاونة على الرب والتقوى، قال 
 "الَ يستطيعونَ نصر أَنفُِسِهم والَ هم ِمنا يصحبونَ":اللّه عز وجلّ فيمن منعه النصرة وحرمه منه الصحبة

ن نصره اللّه على نفسه فقد صحبه، ومن مل يصحبه سلَّط عليه نفسه وسخره هلا، ومجله ، فم43: األنبياء
األمر أنّ السفر عمل من األعمال حيتاج إىل نية وإخالص، فمنه فرض وهو ما هرب به من معصية، ومنه 

فضل وهو ما طلب به طاعة، ومنه مباح وهو ما ضرب به يف جتارة، ومنه معصية وهو ما سعى به يف 
  .فساد

  لفصل الثالث واألربعون 

  كتاب حكم اإلمام ووصف اإلمام والمأموم

    

فإن كان هذا املريد إماماً حليه كان عليه أن يقوم حبكم اإلمامة حىت يتمها، فيستحق اإلمام بأن يكون له 
اده هو وجهتهم مثل أجر من صلّى خلفه بأن يكون داعياً إىل اللّه عز وجلّ، قائماً بني اللّه تعاىل وبني عب

إمنا اإلمام أمري، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ويف احلديث فإن متّ : وطريقتهم إليه، ويف اخلرب
أئمتكم وفدكم إىل اللّه عز وجلّ، فإن أردمت أن تزكوا : فله وهلم، وإن نقص فعليه وال عليهم، ويف اخلرب

م ضامن واملؤذن مؤمتن، اللّهم أرشد األئمة واغفر اإلما: صالتكم فقدموا خياركم، ويف اخلرب املشهور
العبد اآلبق، : ال جتاورصالم رؤوسهم: ثالثة ال تقبل هلم صالة، ويف لفظ آخر: للمؤذنني، ويف احلديث

وامرأة زوجها عليهاساخط، وإمام قوم وهم له كارهون، فأول ما عليه من الشروط أن يكون جمتنباً 
وجلّ، أو ملا حيسن منه بغري حلن وال للفسوق والكبائر وغري مصر على الصغائر، قارئاً لكتاب اللّه عز 

إحالة معىن، عاملاً بفرائض الصالة وسننها، وما يفسدها وما يوجب السهو وما ال يوجبه منها، وإنْ 
حدثت عليه حادثة يف الصالة، أو ذكر أنه على غري وضوء ورع واتقى اّهللا عز وجلّ، وخرج من صالته 

أخذ بيد أقرب الناس منه، فاستخلفه يف مقامه، وقد أصاب ذلك رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم إمام و
األمة يف الصالة فخرج منها، وذلك أنه ذكر أنه كان جنباً فاغتسل، مث رجع فدخل يف الصالة، فإن 

خرج ومل كانت احلادثة يف الصالة فعل ذلك، وإن كان ذكر أنه دخل يف الصالة على غري طهارة 
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يستخلف وابتدأ القوم صالم، فليكن اإلمام مأموناً على طهارته بإكماهلا، مأموناً يف صالته بإقامتها، 
خملصاً باإلمامة، يريد ا وجه اللّه تعاىل وما عنده، والحيلّ له أن يأخذ على الصالة أجراً وال على األذان 

واختذ مؤذناً : وسلم عثمان بن أيب العاص الثقفي فقالالذي هوطريق إليها، أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه 
ال يأخذ على األذان أجراً، فهذا الداعي إىل الصالة ال حيلّ له أن يأخذ على دعائه أجراً فكيف املصلّي 

ليس بعد األنبياء أفضل من العلماء، وال بعد : القائم بني اللّه وبني عباده؟ وقد كان بعض السلف يقول
ن أئمة املصلّني، ألنّ هؤالء قاموا بني اللّه تبارك وتعاىل وبني خلقه، هذا بالنبوة، وهذا العلماء أفضل م

بالعلم، وهذا بعماد الدين، وهي الصالة، وذه احلجة احتج على علي رضي اللّه عنه يف تقدمة أيب بكر 
فنظرنا فإذا الصالة عماد :  قالرضي اللّه تعاىل عنه للخالفة ملا أهله رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لديننا

يارسول اللّه دلّين : الدين، فاخترنا لدنيانا من رضيه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم لديننا، وقال ورجل
فصلِّ : ال أستطيع، قال: كن إماماً، قال: ال أستطيع، قال: كن مؤذناً، قال: على عمل يدخلين اجلنة، فقال

رعني يتورع عن اإلمامة ملا فيها وملا على اإلمام من ثقلها وحتملها، بإزاء اإلمام، وقد كان بعض الو
وكانوا خيتارون األذان على اإلمامة ويفضلونه عليها، منهم كثري من الصحابة، وعليه أن يراعي أوقات 

الصلوات ليصلّي يف أوائلها، فيدرك رضوان اللّه عز وجلّ، وبين فضل الصالة يف أول وقتها على الصالة 
 آخر وقتها كفضل اآلخرة على الدنيا، كذلك روي عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ويف حديث يف

أنّ العبد ليصِلي الصالة يف آخر وقتها ومل يفته وملا فاته من أول وقتها خري له من الدنيا وما : آخر
لسواء، معتدالً كله، حىت فيها،وليتم الركوع والسجود واالعتدال والقعود بنيهما، فيكون ذلك قريباً من ا

يدرك من وراءه من الضعفاء واملرضى،فتلك كانت صالة رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وينبغي أن 
  .يكون له ثالث سكتات

    

إذا كرب : كذلك روى مسرة بن جندب وعمران بن حصني عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، أوهلن
 خلفه فاحتة الكتاب لئال يقرؤوا يف قراءته، فيكون عليه ما نقص من وهي الطوىل منها مقدار ما يقرأ من

صالم، فإن مل يقرؤوا فاحتة الكتاب يف سكوته واشتغلوا بغريها، فذلك حينئذ عليهم، وقد فعل هو ما 
عليه، والسكتة الثانية إذا فرغ هو من قراءة احلمد ليتمم من بقى علي شيء من فاحتة الكتاب يف هذه 

هي على النصف من السكتة األوىل، والسكتة الثالثة إذا فرغ من قراءة السورة قبل أن يركع السكتة و
وهي أخفهن على النصف من السكتة الثانية لئال يكون مواصالً يف صالته بأن يصل التكبرية بالقراءة 

وال تسليمه ويصل القراءة بالركوع فقد ى عن ذلك، وعلى املأموم أيضاً أن ال يصل تكبريه اإلحرام 
بتسليم اإلمام، وعليهما أن ال يصال التسليمتني ليفصال بينهما، فقد ى عن املواصلة يف الصالة وهي يف 
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هذه اخلمس، وعلى املأموم أن يكرب ويركع ويسجد ويرفع ويضع بعد اإلمام وال خيرون سجداً حىت تقع 
 صالة الصحابة خلف رسول اللّه صلى جبهة اإلمام على األرض وهم قيام مث خيرون بعده، كذلك كانت

اهللا عليه وسلم، وال يكرب حىت يعتدل الصف وراءه، وليلتفت مييناً ومشاالً، فإن كان أعوج أشار بيده، وإن 
رأى خلالً أمر بسده فإن تسوية الصف من متام الصالة، وكانوا حيذون بني املناكب ويتضامون يف 

 الصالة على ثالثة أقسام، طائفة خبمس وعشرين صالة وهم إنّ الناس خيرجون من: الكعاب، وقد قيل
الذي يتمون صالم بعد ركوع اإلمام وسجوده، وطائفة بصالة واحدة وهم الذين يكربون ويركعون 

ويسجدون معه مواصلة له ومبادرة، وطائفة خترج بغري صالة وهم الذين يرفعون ويضعون قبله فيسابقون 
اة بسورتني من املثاين وهي مادون املائة، فإن اإلطالة يف قراءة الفجر إمامهم، وليقرأ يف صالة الغد

والتغليس سنة، وال يضره خروجه منها مسفراً إذا كان قد دخل فيها مغلساً، وال أكره أن يقرأ يف الركعة 
ضل الثانية منها بأواخر السور من حنو الثالثني أو العشرين إىل أن خيتمها ألن يف ذلك مزيد تذكرة وف

تبصرة، ألنه يبعد طروقه على األمساع لكثرة االعتياد لتالوة السور القصار فهي أدىن إىل االنقطاع 
والتفكّر، وإمنا كره أن يقرأ من أوهلا كذلك، مث يقطع أو يقرأ من وسطها، مث يركع قبل أن خيتمها هذا 

  .الذي كرهه بعض العلماء

 بعض سوررة يونس فلما انتهى إىل ذكر موسى وفرعون قطع وقد روينا أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ
فركع،وروينا حديثاً أشهر منه أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ يف ركعيت الفجر مائة مرة من سورة البقرة 

، ويف 53: آل عمران "ربنا آمنا ِبما أَنزلْت":  اآلية، ويف الثانية136: البقرة"قُولُوا آمنا ِباللّه": قوله تعاىل
، وأنه مسع بالالً يقرأ من ههنا وههنا 18:  آل عمران"شِهد اللّه أَنه الَ إله إالَّ هو":رواية أنه قرأ فيهما

أحسنت أو أًصبت، واخلرب املشهور عن أيب بكر : أخلط الطيب بالطيب، فقال: فسأله عن ذلك فقال
 ربنا ":فأصغيت إليه يف الركعة الثالثة، فإذا هو يقرأ هذه اآليةصلّيت خلفه املغرب : الصديق قال الصناحبي

 اآلية، فكذلك يستحب أن يقرأ ذه اآلية خاصة يف الثالثة 8:  آل عمران"الَ تِزغ قُلُوبنا بعد إذْ هديتنا 
 الركعة الثانية من صالة املغرب،وروينا عن ابن مسعود أنه أم الناس يف صالة العشاء اآلخرة فقرأ يف

بالعشر األواخر من سورة آل عمران، وأنه قرأ أيضاً يف هذه الصالة بآخر سورة الفرقان من قوله تبارك 
 وقد قال الفقهاء يف املستحب من القراءة بعد 61:  الفرقان"تبارك الذي جعل يف السماء بروجاً":وتعاىل

آيتني من سورة، فإن :  سورة، وبعضهم يقولسورة احلمد من الزيادة عليها أن يقرأ ثالث آيات من
  .اكتفى بسور احلمد أجزأه

    

وقد روينا عن جابر بن زيد فقيه أهل البصرة وكان ابن عباس يستخلفه يف الفتيا ويأمر أن يستفيت أنه 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  741  

 وركع، وهذه أقصر آىة يف كتاب اللّه عز 64: الرمحن"مدهامتان": افتتح الصالة مث قرأ احلمد مث قال
 وبعدها، مث نظر وقد رأيت بعض األئمة يف جامع عظيم من جوامع املسلمني قرأ يف الركعة الثانية وجلّ

من صالة العشاء االخرة بآخر سورة يونس وخلفه العلماء واألشهاد، فما أنكر عليه أحد، وليقرأ يف 
الة الظهر، يف صالة الظهر بطوال املفصل إىل الثالثني آية، يف صالة العصر بوسط املفصل على نصف ص

املغرب بأواخر املفصل وآخر صالة صالّها رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم املغرب قرأ فيها رسول اللّه 
كان : صلى اهللا عليه وسلم سورة واملرسالت ما صلِّى بعدها حىت قبض صلى اهللا عليه وسلم، وقال أنس

كان رسول اللّه صلى اهللا :  مث قال أيضاًرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من أخف الناس صالة يف متام
  .عليه وسلم يأمر بالتخفيف يف الصالة وإن كان ليؤمنا بسورة والصافات

وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف الرخص إذا صلّى أحدكم بالناس فليخفّف فإن فيهم 
د كان معاذ بن جبل يصِلي بقومه الكبري والضعيف وذا احلاجة، وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء، وق

نافق : صالة عشاء اآلخرة فافتتح بسورة البقرة، فخرج رجل من الصالة وأتم لنفسه، مث انصرف فقالوا
أفتان أنت؟ اقرأ : الرجل، مث تشاكيا إىل رسول اللّهّ  صلى اهللا عليه وسلم فأشكى الرجل وزر معاذ وقال

اها، وليسبح يف ركوعه وسجوده سبعاً أو مخساً ليدرك بسورة سبح والسماء والطارق والشمس وضح
  .من وراءه ثالثاً ثالثاً ألم يركعون ويسجدون بعده

ما صِلت بعد رسول : وروينا أنّ أنس بن مالك ملا صلّى خلف عمر بن عبد العزيزكان أمرياً باملدينة قال
راءه يف الركوع والسجود عشراً وكنا نسبح و: اللّه صلى اهللا عليه وسلم مثل صالة هذا الشاب قال

كنا نسبح وراءه يف الركوع والسجود : عشراً، وقد روينا جمهالً عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال
عشراً عشراًً، فإن قرأ يف األخريتني من الظهر والعصر وعشاء االخرة بعد احلمد بسورة قصرية أو آيتني من 

حلمد على مهل، وقد اختلف مذهب السلف يف اإلمام يكون راكعاً سورة فحسن ليدرك من وراءه قراءة ا
: فيسمع خفق النعال هل ينتظر يف ركوعه ويتوقّف حىت يدخلوا يف الركعة أو ال يباليهم؟ فقال بعضهم

ال ينتظرهم فإن حرمة من معه يف الصالة : ينتظر حىت يلحقوا معه وممن اختاره الشعيب، وقال آخرون
ال ينتظرهم فإنه : خر عنها، وقال ذا إبراهيم النخعي، وكذلك قال فقهاء احلجازأعظم من حرمة من تأ

زيادة يف الصالة، ومن اإلخالص ا ترك التوقف ا ألجلهم، وقال بعض فقهاء الكوفة إن انتظرهم 
فحسن ليدركوا معه اجلماعة فيكون له فضل إدراكهم، وقد قدم عثمان القنوت قبل الركوع يف صالة 

ة ليدركوا الناس الركوع، والذي عندي يف هذا التوسط وهو أنه ينتظر فإن مسع خفق نعاهلم يف أول الغدا
ركوعه فال بأس أن ميد حىت يلحقوا،وإن مسعها يف آخر ركوعه عند رفع رأسه مل أحب أن ال يزيد يف 

، وقد اختلفت الصالة ألجلهم فلريفع وال يبايل، وأفضل التشهد عندي الذي رواه ابن مسعود وجابر
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الروايات يف ألفاظ التشهد والذي اختاره، وأقوله ما رويناه عن عبد اّهللا بإثبات الواوات، وبتقدمي اسم اللّه 
عز وجلّ يف أوله، وبزيادة املباركات، فأكون بذلك جامعاً بني مجيع الروايات ألن يف حديث عمر ذكر 

  .ابن عمر ذكر التسميةاملباركات وتأخري قوله للّه عز وجلّ، ومن رواية 

    

وقد روينا ذلك يف حديث الثوري عن أمين بن وائل عن أيب الزبري عن جابر أنّ رسول الّه صلى اهللا عليه 
بسم اللّه، وباللّه، التحيات للّه، والصلوات والطّيبات للّه عز وجلّ، فهذا هو األفضل : وسلم كان يقول

اعات فيه، مث اختلفوا يف مواجهة النيب صلى اهللا عليه وسلم عندي ألنه هو األحوط ولدخول روايات اجلم
باإلشارة إليه يف السالم،أو تركها، فالذي اختاره السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ورمحة اللّه 
: وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اّهللا الصاحلني ألنه قد جاء يف بعض األخبار كالتفسري ملا ذكرناه، قال

السالم عليك أيها النيب ورمحة اللّه : نا نقول إذا كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرناك
وأشهد : السالم على النيب، ويف كل الروايات قوله: وبركاته، فلما قبض صلى اهللا عليه وسلم صرنا نقول

 اللّه صلى اهللا عليه وسلم، أنّ حممداً عبده ورسوله، فكذلك اختار إال يف رواية عمر، فإنه ذكره رسول
يا رسول : رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقلت: وحدثين بعض العلماء عن بعض الصاحلني قال

التشهد هو الذي رواه ابن أم عبد، وال يدع أن : اللّه قد اختلف العلماء علينا يف التشهد فيم نأخذ فقال
أعوذ بك من عذاب جهنم، وعذاب القرب، وأعوذ بك من : يستعيذ يف تشهده بالكلمات اخلمس فيقول

فتنة احمليا،واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضين إليك غري مفتون، قد فعله 
رسول اّهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر به، واملسيح بنصب امليم مع التخفيف ألنه قيل مسي كذلك معدول 

عدل به عن : تطوى له األرض، وبعض أهل اللغة يقول: سح األرض مسحاً،ألنه قيلبه من ماسح، أي مي
ممسوح العني أي مطموسها، والتكبري والتسليم جزم واألذان جزم، قد قيل ذلك واستحب أنْ يكون 

  .املؤذن غري اإلمام

 وقد كان عمر رضي وقد روينا يف اخلرب أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم كره أن يكون اإلمام مؤذناً،
  .اللّه عنه إذا ذكر فضل األذان يقول لوال اإلمامة ألذنت

األذان إىل املؤذن واإلقامة إىل اإلمام؛ أي هو أملك ا، وللمؤذن : وروينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 انتظار أحد إذا أنْ ينتظر اإلمام، وليس على اإلمام واملأموم انتظار املؤذن إذا دخل الوقت، وال على املؤذن

انتظر اإلمام ودخل الوقت، والصالة يف أول وقتها أفضل من انتظار اجلماعة هلا، وأفضل من قراءة طوال 
قد كانوا إذا حضر اثنان يف الصالة مل ينتظروا الثالث، وإذا حضر أربعة يف اجلنازة مل : السور فيها، وقيل

مام مكروه والنعي بامليت واإليذان به بدعة، وقد تأخر انتظار املأموم مع شهود اإل: ينتظروا اخلامس، وقيل
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رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من صالة الفجر وكانوا يف سفر، وإمنا تأخر لطهارة، فلم ينتظر، وقدموا 
: عبد الرمحن بن عوف فصلّى م حىت فاتت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ركعة فقام يقضيها، قال

أحسنتم هكذا فافعلوا، وقد تأخر يف صالة الظهر فقدموا أبا بكر رضي اللّه عنه : لفأشفقنا من ذلك فقا
قد قامت الصالة، : حىت جاء وهم يف الصالة، فقام إىل جانبه، ليدخل يف الصالة مكبراً إذا قال املؤذن

  .حي على الصالة، كذلك السنة وعليه كان السلف: ويكون الناس قد قاموا إذا قال املؤذن

    

حي على الصالة قام الناس للدعوة، فإذا : روينا عن علي عليه السالم وعبد اللّه وكانوا إذا قال املؤذنو
قد قامت الصالة كبر اإلمام، ويبقى املؤذن وحده يتم اإلقامة، مث يدخل يف الصالة واإلمام يقرأ : قال

ة، وقد قام املصلّون ألنّ الصالة ال سورة احلمد، ألنّ حقيقة قوله قد قامت الصالة أي قد قام الناس للصال
قد قامت الصالة كان املؤذن صادقاً يف قوله، وإن كان جائزاً على ااز لقرب : تقوم، فإذا قاموا عند قوله

الوقت وظهور سبب القيام، ولذلك كره أن يكون اإلمام مؤذناً ألنه حينئذ حيتاج أن يكبر ويدخل الناس 
ت الصالة، وكذلك جاء عن السلف من السنة أن يكون األذان يف املنارة قد قام: يف الصالة عند قوله

واإلقامة يف املسجد ليقرب على املؤذن الدخول يف الصالة، وكذلك قال بالل لرسول اللّه صلى اهللا عليه 
 ال تسبقين بآمني؛ أي متهل حىت أدرك النامني معك لفضله إذ قد علم أنه يسبقه بافتتاح احلمد، ويف: وسلم

هذا دليل على صحة اختيارنا فيما ذكرنا من انتظار اإلمام ملن مسع خفق نعله إذا كان يف أول الركوع 
ال تسبقين باحلمد وال أستحب لإلمام اجلهر ببسم اللّه الرمحن : ال تسبقين بآمني ومل يقل: لقول بالل

اللّه صلى اهللا عليه وسلم ترك الرحيم، وإن كانت آية من سورة احلمد فأكثر الروايات وأثبتها عن رسول 
اجلهري ا، وأنه اآلخر من فعله فقد كانوا يأخذون باآلخر فاآلخر من أفعاله صلى اهللا عليه وسلم وألنه 

  .مذهب أكثر العلماء

من السنة أن ال خيفي اإلمام أربعاً؛ سبحانك اللّهم، واالستعاذة، وقراءة : وروينا عن ابن مسعود أنه قال
ليس : اجلهر ا، وعن ابن عباس: رمحن الرحيم، والتأمني، وقد روينا عن علي كرم اللّه وجههبسم اللّه ال

من السنة اجلهر ا وال أكره القنوت يف صالة الغداة بالكلمات الثمانية اليت رويت عن احلسن عن رسول 
لدعاء، وإن ترك ذلك فحسن، اللّه صلى اهللا عليه وسلم أن يقوهلا سراً وال يرفع يديه، ألا جتري جمرى ا

قد تركه أكثر الفقهاء واستحب أن يقرأ يف ليلة اجلمعة وغداا من السور ما روينا عن رسول اللّه يف 
، 1: الدهر"هل أَتى"أنه كان يقر يف صالة الغداة يوم اجلمعة بسورة السجدة : حديثني؛ املشهور منهما

 "قُلْ يا أَيها الكَاِفرونَ وقُلْ هو اللّه أحد" ليلة اجلمعة واحلديث اآلخر، أنه كان يقرأ يف صالة املغرب

، ويف عشاء اآلخرة بسورة اجلمعة وسورة املنافقني، واستحب أن يقول يف 1:، اإلخالص1:الكافرون
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اللّهم إين سألك : تشهده من الدعاء ما علم رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عائشة من اجلوامع والكوامل
 اخلري كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم، أسألك مما سألك منه حممد صلى اهللا عليه وسلم، من

وأعوذ بك ما استعاذك منه حممد صلى اهللا عليه وسلم، أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، 
 عاقبته رشداً، مث وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللّهم ما قضيت يل من أمر فاجعل

 اآلية، ربنا آتنا يف 8: آل عمران"ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد إذْ هديتنا": يستغفر للمؤمنني واملؤمنات ويقول
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس بعد هذا دعاء مفضل وال كالم مأثور سوى ما 

كلمات اخلمس، وإنْ اقتصر عليها أجزأته ويكره لإلمام أن خيص نفسه بدعاء ذكرناه آنفاً من االستعاذة بال
دون من خلفه فإن دعا يف صالته فليجمع بالنون فيقول نسألك ونستعيذك وهو ينوي بذلك نفسه ومن 

  .خلفه

    

قال بعض من أم قوماً فال خيص نفسه بدعوة دوم فإن اختار املريد التأذين على اإلمامة فقد : ويف اخلرب
: إنّ األذان أفضل من اإلمامة، وإنّ املؤذن أعظم أجراً لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: السلف من العلماء

فإن نقص فعليه ال عليهم، فاألذان : اإلمام ضامن، فشبهها باإلمارة والضمان، مث قال: اإلمام أمري، ولقوله
مام فيكون عليه بعض صالة املصلّني كما يكون له أسلم، ولعله ال يقوم حبكم اإلمامة، وال يتم وصف اإل

أيضاً يف اإلمتام أجورهم، وأيضاً فإن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم دعا للمؤذنني دعاء هو أمدح من 
يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل : اللّهم أرشد األئمة، واغفر للمؤذنني وبقوله: دعائه لإلمام بقوله

مؤذنوكم وأئمتكم : املؤذن مؤمتن، ويف لفظ آخر: ضاً بوصف هو أبلغ فقالرطب ويابس، ووصفه أي
ضمناؤكم، فاألمني أرفع حاالً من الضامن ألنّ الضامن غارم، وقد ال يكون أميناً، واألمني مكيناً، وال 

قلت لسهل بن سعد وكان : ضمان عليه؛ ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي اإلمامة، قال أبو حازم
أنت صاحب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ولك من السابقة : ان قومه يصلّون به، فقلتيقدم فيت

: يا ابن أخي مسعت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول: والفضل لو تقدمت فصلّيت بقومك، فقال

ن أذّن من أذّن يف مسجد سبع سنني وجبت له اجلنة، وم: اإلمام ضامن فأكره أنْ أكون ضامناً، ويف اخلرب
ثالثة يوم القيامة : أربعني عاماً دخل اجلنة بغري حساب، ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

على كثيب من مسك يفزع الناس وال يفزعون حىت يقضي بني اخلالئق؛ رجل قرأ القرآن فأداه إىل اللّه 
لىى، ورجل ابتلى بالرق يف الدنيا فأطاع سبحانه وتعاىل مبا فيه، ورجل أذّن يف مسجد ابتغاء وجه اللّه تعا

  .اللّه عز وجلّ وأطاع مواليه

نزلت يف املؤذنني : ؟ قال33: فصلت"ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اللّه":وروينا يف تفسري قوله تعاىل
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وأنا من : الصالة بني األذان واإلقامة يستجب إذا فرغ املؤذن من األذان أن يقول: وعمل صاحلاً قال
إنين من املسلمني، وقوله خملصني له : لمني احلمد للّه رب العاملني، وتال قوله وعمل صاحلاً، وقالاملس

الدين احلمد للّه رب العاملني، فاستحب أنْ يصلّي املؤذن بني األذان واإلقامة أربعاً، وأنْ جيهد يف الدعاء، 
ما : يا والوصية والوديعة، وقال بعضهماإلمامة والفت: وكان السلف يكرهون أربعاً ويتدافعوا عنهم: قال

شيء أحب إيلّ من الصالة يف مجاعة، وأكون مأموماً فأكفى سهوهاً ويتحمل غريي ثقلها، ولكن إذا 
أقمت الصالة فليتقدم من أمر بالتقدم وال يتدافعوا، فقد جاء يف العلم أنّ قوماً تدافعوا اإلمامة بعد إقامة 

م املؤذن حىت حيضر اإلمام، وال ينتظروا اإلمام قياماً فإنه مكروه، وقال الصالة فخسف م، ولكن ال يقي
من أراد سالمة : ال تقوموا حىت تروين، وكان بشر بن احلارث يقول: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ال حيدث وال يشهد وال يؤم وال يفيت، ويف بعضها وال جييب دعوة، : الدنيا وعز اآلخرة فليجتنب أربعاً
وال يقبل هدية وهذا من تشديده، والذي اختار من التأذين واإلقامة مذهب أهل احلجاز بتثنية : قال مرةو

األذان، بالترجيع وإفراد اإلقامة، وأنْ يزيد يف أذان الفجر الصالة خري من النوم مرتني، وأنْ يؤذن هلا قبل 
إالّ أنْ يتفقوا على صحة احلديث دخول الوقت، خاصة ليتأهب هلا املصلّون وإمنا هي الصالة الوسطى 

شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر، فليدع االختيار لآلثار، وإنْ ميد املؤذن صوته ويرفعه جهده 
يف األذان وعند : ويترسل أذانه، وقيل كانوا يستحبون خفض الصوت يف كل موطن إالّ يف موضعني

  .التلبية

    

إقامته قدر ما يفرغ األكل من طعامه، واملعتصر من اعتصاره، فهذا يتمهل املؤذن بني أذانه و: ويف اخلرب
توقيت من مقدار املصلّني بني األذانني، فمن كانت به حاجة إىل هذين فليقدم ذلك قبل دخوله يف الصالة 
لئال يشغله شيء عن صالته، وى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن مدافعة األخبثني يف الصالة، وأمر 

إذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء، ذلك ليكون القلب فارغاً لربه : ة العشاء يف قولهبتبدئ
خالياً من نوائبه، فذلك من إقامة الصالة ومتامها، وأكره اإلمامة ملن كثر سهوه يف الصالة، أو دام اشتغال 

ه يف الدين والعلم وإنْ كان هو عابداً قلبه عن فهم املناجاة، أو ملن علم أنّ وراءه من هو أقرأ منه أو أفق
صاحلاً، أو لفقيه بالعلم إذا كان وراءه أتقى منه وأصلح وأروع بعد أنْ يكون مؤدياً لفرض التالوة، وال 

يؤم األمي القراء وال األعجمي الفصحاء وال املتيممون املتوضئني، وإنْ اتفق أميون قدم أقرؤهم وإنْ حضر 
لعلم، وإنْ اتفق رجالن أحدمها قد مجع كل القرآن إالّ أنّ اآلخر أحسن جتويداً وتثقيفاً أئمة قراء فليتقدم با

يؤم القوم أقرؤهم : ملا يقرأ منه، وليس حيفظ مجيعه فليقدم أقومهم قراءة إذا كان عاملاً بالصالة، ويف اخلرب
كانوا يف الفقه سواء فأكربهم لكتاب اللّه عز وجلّ، فإن كانوا يف القراءة سواء فأفقههم يف الدين، فإن 
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سناً، فلذلك األمر الرجل أحق باإلمامة إذا كان يف مرتله إالّ أنْ يأذن، واستحب لإلمام إذا سلم أنْ يسرع 
االنفتال بوجهه إىل الناس، وأكره للمأموم القيام قبل انفتال إمامه، فقد روينا يف ذلك سنة حسنة عن 

ما أحسن صالتك وأمتّها، كما : صرة خلف إمام، فلما سلّما قاال لإلمامطلحة والزبري، أما صلّيا يف الب
ما أحسن ما صلّيتم إالّ أنكم : كنا نصلّي األشياء، واحداً أنك ملا سلمت مل تنفتل بوجهك، مث قالوا للناس

 يتقدم، انصرفتم قبل أنْ ينفتل إمامكم، ومن كرهه جريانه أو كرهه من وراءه من املأمومني فال حيل له أنْ
فإن اختلفوا فكرهه قوم وأحبه آخرون، نظر إىل أهل الدين والعلم منهم فحكم بقوهلم وال يعترب األكثر 

إذا كان األقلون هو األخري، وال يصلّي خلف مبتدع، فمن صلّى خلف مبتدع وال يعلم فليعد، ومن مسع 
أنْ : جد آخر إالّ ألحد معنينياألذان من مسجد وهو يف طريق ميشي فليدخل فليصلِّ، وال يؤخر إىل مس

يكون على يقني من حلوق إمام آخر أفضل من هذا، أو يكون يعرف هذا ببدعة أو فسوق، وإالّ فالصالة 
  .مع أول من قام ا من املسلمني أفضل

أحدمها من مسع األذان وروي : ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد، ويف جار املسجد قوالن: ويف اخلرب
 علي عليه السالم، والثاين من كان بينه وبني املسجد ثالث دور وهو الرابع، والتشديد يف ترك هذا عن

اجلماعة على من مسع التأذين، ومن كان يف جنبه مسجدان فأوالمها بالصالة فيه أقرما منه، وهذا مذهب 
أقدمهما، : هو األفضل، وقيلاحلسن إالّ أنْ يكون له نية يف كثرة اخلطا إىل األبعد، أو يكون إمام األبعد 

وروي هذا عن أنس بن مالك وبعض الصحابة، أم كانوا جياوزون املساجد احملدثة إىل العتق، ومن كان 
مأموماً فال يقرأ سورة مع احلمد فيما جيهر به اإلمام أصالً وال يقرأ احلمد أيضاً إالّ يف سكتات اإلمام وإنْ 

 احلمد فقط فيما جيهر به اإلمام، وكان ما عليه من وزر قراءته يف قطعها، فإن مل يكن لإلمام سكتات قرأ
قراءة اإلمام على إمامه، ألنه قد نقص صالته وترك ما عليه، فاللّه عز وجلّ حسيبه، فإذا أسر اإلمام فليقرأ 

ة فال احلمد وسورة إذا أمكنه وال بد من قراءة احلمد وحدها، واستحب لإلمام أنْ يتحول إذا صلّى املكتوب
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا سلم وثب، وكان أبو بكر : يصلّي يف موضعه نافلة، ففي اخلرب

رضي اللّه عنه إذا سلم وثب، وكان عمر رضي اللّه عنه إذا سلم وثب، ويف اخلرب املشهور أنه مل يكن 
ا ذا اجلالل واإلكرام، مث اللّهم أنت السالم ومنك السالم، تباركت وتعاليت ي: يقعد إالّ قدر قوله

ينصرف، وإنْ حتول املأموم فصلّى النافلة يف غري مكان الفريضة ولو بقدم فحسن، ففي ذلك أثر، فإن 
  .جلسا قليالً للتسبيح والدعاء فال بأس، وهذا آخر كتاب اإلمامة

الرابع واألربعون الفصل   

  كتاب األخوة في اللّه
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  : ان فيه، وأحكام المؤاخاة وأوصاف المحبينتبارك وتعالى، والصحبة والمحبة لإلخو

    

ذكر اللّه عز وجلّ عباده املؤمنني نعمته عليهم يف الدين، إذ ألف بني قلوم بعد أن كانوا متفرقني، 
فأصبحوا بنعمته إخواناً باأللفة متفقني، وعلى الرب والتقوى مضطجعني، مث ضم التذكرة بالنعمة عليهم إىل 

تصام حببله وهداه، وى عن التفرق إذ مجعتهم الدار، وقرن ذلك باملنة منه عليهم، إذا تقواه، وأمر باالع
أنقذهم من شفا حفرة النار، وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه وتعاىل وسيله الواصلة 

وال " 102: آل عمران" حق تقَاِتِهيا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللّه": باهلداية إليه، فقال يف مجل ما شرحناه
 وقد كانت املؤاخاة يف اللّه تعاىل والصحبة ألجله واحملبة له يف 103 آل عمران"ولعلكم تدون" "تفرقوا

احلضر والسفر طرائق للعاملني، يف كل طريق فريق، ملا يف ذلك من الفضل، وملا جاء فيه من األمر 
يف اللّه عز وجلّ من أوثق عرى اإلميان، وكانت األلفة والصحبة ألجله واحملبة والندب، إذ كان احلب 

والتزاور من أحسن أسباب املتقني، وقد كثرت األخبار يف تفضيل ذلك واحلث عليه، وليس قصدنا اجلمع 
ملا روي مليلنا إىل اإلجياز يف كل فن، ولكن نذكر األفعال املستحسنة وما تعلّق ا مما ال بد منه، على أنّ 

رأي التابعني قد اختلف يف التعريف، فمنهم من كان يقول أقلل من املعارف، فإنه أسلم لدينك وأقل غدا 
كلما كثرت املعارف كثرت احلقوق، وكلما : لفضيحتك، وأخف لسقوط احلقوق عنك، ألنه يقال

ذا فهو هل رأيت شراً إال ممن تعرف، فكلما نقص من ه: طالت الصحبة توكدت املراعاة، وقال بعضهم
سفيان : أنكر من تعرف وال تتعرف إىل من ال تعرف، وممن مال إىل هذا الرأي: خري، وقال بعضهم

الثوري وإبراهيم بن أدهم، وداود الطائي والفضيل بن عياض، وسليمان اخلواص ويوسف بن أسباط، 
 عز وجلّ، بالتأليف وحذيفة املرعشي وبشر احلايف، وقال أكثر التابعني باستحباب كثرة اإلخوان يف اللّه

والتحبب إىل املؤمنني، ألن ذلك زين يف الرخاء، وعون يف الشدائد، وتعاون على الرب والتقوى، وألفة يف 
استكثر من اإلخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل يف شفاعة أخيك، : الدين، وقال بعضهم

فر للعبد شفع يف إخوانه، وروينا عن رسول إذا غ: وكانوا يأمرون باألخوة ويتحاضون على األلفة، ويقال
ويستجيب الَّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت ": اللّه صلى اهللا عليه وسلم حديثاً غريباً يف تفسري قوله تعاىل

يشفعهم يف إخوام فيدخلهم اجلنة معهم، وممن مال إىل هذا : ، قال26: الشورى"ويزيدهم ِمن فَضِلِه
ابن املسيب والشعيب، وابن أيب ليلى وهشام بن عروة، وابن شربمة وشريح وشريك بن عبد اللّه، : طريقال

وابن عيينة وابن املبارك، والشافعي وأمحد بن حنبل، ومن وافقهم، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا 
  .ين يألفون ويؤلفونأنّ أقربكم مين جملساً أحاسنكم أخالقاً، املوطئون أكنافاً الذ: عليه وسلم
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أول ما يرفع : املؤمن مألوف وال خري فيمن يألف وال يؤلف، وقد قيل: وروينا عنه صلى اهللا عليه وسلم
من أراد اللّه به خرياً رزقه خليالً صاحلاً، : من هذه األمة، اخلشوع مث الورع مث األمانة مث األلفة، ويف اخلرب

إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحدامها :  يف خرب مثل األخوينإنْ نسي ذكره وإنْ ذكر أعانه، وروينا
األخرى، وما التقى مؤمنان إالّ أفاد اللّه عز وجلّ أحدمها من صاحبه خرياً، وروينا يف خرب عن رسول اللّه 

 من من آخى أخاً يف اللّه عز وجلّ، رفعه اللّه عز وجلّ درجة يف اجلنة ال يناهلا بشيء: صلى اهللا عليه وسلم
عمله، ويقال إنّ األخوين يف اللّه عز وجلّ إذا كان أحدمها أعلى مقاماً من اآلخر، رفع اآلخر معه إىل 

مقامه، وأنه يلحق به كما تلحق الذرية باألبوين، واألهل بعضهم ببعض، ألن األخوة عمل كالوالدة، وقد 
، أي وما 21: الطور"وما ألتناهم ِمن عمِلِهم ِمن شيٍءأَلَحقْنا ِبِهم ذُرياتهم ": قال اللّه سبحانه بعد قوله

 "فَما لَنا ِمن شاِفعني والَ صديٍق حِميٍم": نقصناهم، وقال تعاىل خمرباً عمن ال صديق له محيم تنفعه شفاعته

ي مهتم  ومعىن محيم أي مهيم، أبدلت احلاء هاء لتقارما، مأخوذ من االهتمام أ101-100:الشعراء
بأمره، ففيه دليل أنّ الصديق لك هو املهتم بك، وإنّ االهتمام حقيقة الصداقة، وروينا عن النيب صلى اهللا 

ما أعطى عبد بعد اإلسالم خرياً : املؤمن كثري بأخيه، وعن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه: عليه وسلم
سك به، فقلما تصيب ذلك، وقد قال إذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتم: من أخ صاحل، وقال أيضاً

  : بعض احلكماء يف معناه كالماً منظوماً شعراً

 من ود صديق أمين ألذّ  ما نالت النفس على بغية

نأخ صالح م فذلك المقطوع منه الوتين  فاتَه ود  

    

 اللّه تبارك وتعاىل وقد يروي هذا املصراع الثاين فذلك املغبون حقّاً يقني، وروينا يف األخبار السابقة إنّ
يا ابن عمران كن يقظان وارتد لنفسك إخواناً، وكل خدن وصاحب ال : أوحى إىل موسى عليه السالم

يوازرك على مسريت فهو لك عدو، ويف خرب غريه عن داود عليه السالم أنّ اللّه سبحانه وتعاىل أوحى 
يا : اخللق من أجلك، فأوحى اللّه عز وجلّ إليهإهلي قليت : يا داود ما يل أراك منتبذاً وحداناً، قال: إليه

داود كن يقظان مرتاداً لنفسك إخواناً، فكل خذن ال يوافقك على مسريت فال تصحبه، فإنه لك عدو 
كونوا مؤلفني وال تكونوا : ويقسي قلبك ويباعدك مين، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

إىل اللّه عز وجلّ الذين يألفون ويؤلفون، وإنّ أبغضكم إىل اللّه عز وجلّ إنّ أحبكم : منفرين، ويف احلديث
يا رب كيف يل : املشاؤون بالنميمة، املفرقون بني اإلخوان، ويف أخبار داود صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



ابو طالب املكي- قوت القلوب  749  

بينك، ويف خالق الناس بأخالقهم وأحسن فيما بيين و: أنْ حيبين الناس كلهم وأسلم فيما بيين وبينك، قال
خالق أهل الدنيا بأخالق الدنيا، وخالق أهل اآلخرة بأخالق اآلخرة، قال الشعيب عن صعصعة بن : بعضها

أنا كنت أحب إىل أبيك منك، وأنت أحب إيلّ من ابين، خصلتان : صوجان أنه قال البن أخيه زيد
لفاجر يرضى منك باخللق خالص املؤمن خمالصة وخالق الفاجر خمالقة، فإن ا: أوصيك ما فاحفظهما

إنا لنشكر يف وجوه أقوام وإنّ قلوبنا : احلسن وأنه حلق عليك أنْ ختالص املؤمن، وقد قال أبو الدرداء قبله
إدفَع ": لتلعنهم، فمعىن هذا على الثقة واملداراة ليدفع بذلك شره وأذاه، كما جاء يف تفسري قوله تعاىل

نسأَح السالم، قيل 34: فصلت"باليت ِهي :"ميمح ِليو هةٌ كَأَنداَوع هنيوب كني34: فصلت"فَإذَا الَّذي ب 

يدفعون : ، قال22: الرعد"ويدرؤونَ ِباحلَسنِة السيئَةَ": وكان ابن عباس يقول يف معىن قوله عز وجلّ
أفضل احلسنات إكرام اجللساء، الفحش واألذى وهو السيئة بالسالم، واملداراة وهو احلسنة، وقد كان 

، قيل بالرغبة والرهبة واحلياء 251: البقرة"ولَوالَ دفْع اللّه الناس بعضهم ِببعٍض": ومنه قوله عز وجلّ
خالص املؤمن وخالق الفاجر فاملخالصة بالقلوب من املودة واعتقاد : واملداراة، وكذلك معىن قوهلم

: ، واملخالفة املخالطة يف املعاملة واملبايعة، وعند اللقاء، وكذلك جاء مفسراًاملؤاخاة يف اللّه عز وجلّ

خالطوا الناس بأعماهلم وزايلوهم يف القلوب، وقد قال حممد بن احلنفية بن علي بن أيب طالب رضي اللّه 
جلّ له منه ليس حبكيم من مل يعاشر باملعروف من ال جيد من معاشرته بداً، حىت جيعل اللّه عز و: عنهم

  .فرجاً، فمعاملة غري تقي ومكاملته من أحوال اإلضطرار، ومعاشرة التقي ومصافاته من حسن االختيار

ويف أخبار موسى عليه السالم فيما أوحى اللّه عز وجلّ إليه، إنْ أطعتين فما أكثر إخوانك من املؤمنني، 
سدهم، كثر إخوانك، ويقال إنّ أحد إنْ واسيت الناس وأشفقت عليهم وسلم قلبك هلم ومل حت: املعىن

  .األخوين يف اللّه عز وجلّ إذا مات قبل صاحبه

    

ادخل اجلنة سأل عن مرتل أخيه، فإن كان دونه مل يدخل اجلنة حىت يعطي أخوه مثل منازله، : وقيل له
ل يل إين كنت أعم: وال يزال يسأل له من كذا وكذا، فيقال إنه مل يكن يعمل مثل عملك فيقول: قال

فيعطي مجيع ما سأل له ويرفع أخوه إىل درجته معه، فقد كانوا يتواخون ويتعارفون املنافع : وله، قال
احملبة الدائمة واأللفة الالزمة : اآلخرة الباقية، ال ملرافقة الدنيا الفانية وأفضل األخوة، كما قال بعض العلماء

حسن خامتة به ليتم العمل، فيكمل أجره، فإن مل من قبل، أنّ األخوة واحملبة عمل، وكل عمل حيتاج إىل 
خيتم له باآلخرة ومل حيسن عاقبة الصحبة واحملبة، فقد أدركه سوء اخلامتة، بطل عنه ما كان قبل ذلك، فقد 

يصطحب االثنان ويتواخى الرجالن عشرين سنة، مث ال خيتم هلما حبسن األخوة فيحبط بذلك ما سلف 
ما حسد :  احملبة الدائمة واأللفة الالزمة إىل الوفاة ليختم له به، ويقالمن الصحبة، فلذلك شرط العامل
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العدو ومتعاونني على بر حسده، متواخيني يف اللّه عز وجلّ ومتحابني فيه، فإنه جيهد نفسه وحيث قبيله 
ن ينزغُ اليت هي أحسن إنّ الشيطا: وقل لعبادي يقولوا": على إفساد ما بينهما، وقد قال الصادق عز وجلّ

 يعين يقولون الكلمة احلسنة بعد نزغ الشيطان، وقال عز وجلّ خمرباً عن يوسف عليه 53: اإلسراء"بينهم
ما تواخى اثنان يف اللّه عز :  وقد يقال100: يوسف"بعِد أنْ نزغَ الشيطانُ بيين وبين إخويت": السالم من

إذا قصر العبد يف طاعة اللّه تبارك وتعاىل، سلبه : دمها، فقال بشروجلّ ففرق بينهما، إالّ بذنب يرتكبه أح
اللّه عز وجلّ من يؤنسه، ويقال للعدو شيطان، قد وكله بالتفريق بني املتواخيني، ليس له عمل إالّ ذلك، 
قد تفرغ له، ومن عالمة التقى حسن املقال عند التفرق، ومجيل البشر عند التقاطع، أنشدنا بعض العلماء 

  : احلكماء يف معناه

يخفي القبيح ويظهر اإلحسانا  الكريم إذا تقضى وده إن  

 الجميل ويظهر البهتانا يخفي  اللئيم إذا تصرم حبله وترى

    

فوصف الكرمي يف هذا املعىن التخلق خبلق الربوبية، أمل تسمع إىل الدعاء املأثور عن رسول اللّه صلى اهللا 
ظهر اجلميل وستر القبيح، ومل يؤاخذ باجلريرة ومل يهتك الستر، فكذلك يا من أ: عليه وسلم يف أوله

معاتبة الصديق خري من : صفات املؤمنني على معاين أخالق املؤمن األعلى، وقد كان أبو الدرداء يقول
فقده، ومن لك بأخيك كله هن ألخيك، ولن له وال تطع الشيطان يف أمره، غداً يوافيه املوت فيكفيك 

أحبب حبيبك :  تبكيه بعد املوت ويف احلياة تركت وصله، وقد روينا عن علي عليه السالمفقده، كيف
هوناً ما عسى أنْ يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أنْ يكون حبيبك يوماً ما، وقد 

: ، قلتاسلم: ال يكن حبك كلفاً وبغضك تلفاً، قال: روينا عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه معناه

إذا أحببت فال تكلف كما يكلف الصيب بالشيء حيبه، وإذا أبغضت فال تبغض بغضاً : وكيف ذاك، قال
حتب أنْ يتلف صاحبك ويهلك، ويف وصية عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه اليت رويناها عن حيىي بن 

لصدق تعش يف عليك بإخوان ا: قال عمر رضي اللّه عنه: سعيد األنصاري عن سعيد بن املسيب، قال
أكمافهم، فإم زينة يف الرخاء وعدة يف البالء، وضع أمر أخيك على أحسنه حىت حيبك ما يغلبك منه، 

واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إالّ األمني، وال أمني إالّ من خشي اللّه عز وجلّ، وال تصحب 
شون اللّه تبارك وتعاىل، وحدثونا الفاجر فتعلم فجوره، وال تطلعه على سرك واستشر يف أمرك الذين خي

حدثين سفيان : حدثت املأمون أمري املؤمنني فقلت له: حدثنا حيىي بن أكثم قال: عن إبراهيم بن سعيد قال
يا بين، إنْ : ملا حضرت علقمة العطاردي الوفاة دعا بابنه فقال: بن عيينة عن عبد امللك بن أجبر قال
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ب من إذا خدمته صانك، وإنْ قعدت بك مؤونة مانك، عرضت لك إىل صحبة الرجال حاجة فاصح
اصحب من إذا مددت يدك خبري مدها، وإنْ رأى منك حسنة عدها، وإنْ رأى منك سيئّة سدها، اصحب 

من إذا سألته أعطاك، وإنْ سكت ابتداك، وإنْ نزلت بك نازلة واساك، اصحب من إذا قلت صدق 
وأين هذا ؟، وقيل : فقال املأمون: عتما آثرك، قال ابن أكثمقولك، وإذا حاولت أمراً أمرك، وإنْ تناز

من يسد خللي، ويستر زللي، ويقبل عللي، وحدثونا : أي إخوانك أحب إليك فقال: لألحنف بن قيس
من حق الصديق أنْ حيتمل له : قال األحنف: حدثنا العالء بن جرير عن أبيه قال: عن األصمعي قال

اإلخاء جوهرة رقيقة، فهي ما مل توق : غضب وظلم اهلفوة وظلم الدالة، وقالأنْ جياوز عن ظلم ال: ثالث
عليها وحترسها كانت معرضة لآلفات، فارض اإلخاء بالذلة حىت تصل إىل فوقه، وبالكظم حىت تعتذر إىل 

من مل يظلم نفسه : من ظلمك، وبالرضا حىت ال تستكثر من نفسك الفضل وال من أخيك التقصري، ويقال
ما سئمت أحداً : ناس ويتظامل هلم ويتغافل عنهم، مل يسلم منهم، وكان أمساء بن خارجة الفزاري يقوللل

كرمي كانت منه زلة وهفوة، فأنا أحق من غفرها وآخذ عليها بالفضل : قط ألنه إمنا يسأمين أحد رجلني
  : فيها، أو لئيم فلم أكن أجعل عرضي له غرضاً مث متثل شعراً

 عن ذات اللئيم تكرما وأعرض  ريم اصطناعهواغفر عوراء الك

  : وأنشدونا حملمد بن عامر يف اإلخوان شعراً

 الظلم مرتعه وخيم فإن  تعجل على أحد بظلم فال

 أحد فإن الفحش لوم على  وال تفحش وإن ملئت غيظاً

 الذنب يغفره الكريم فإن  تقطع أخاً لك عند ذنب وال

 ع الخلق القديمقد يرق كما  ولكن داو عورته برقع

 الصبر في العقبى سليم فإن  وال تجزع لريب الدهر واصبر

  : أنشدين عبد اهللا بن شبيب: وأنشدونا يف معناه عن أمحد بن حيىي بن ثعلب، قال

 فعلهم سمج وأكثر  الناس ممتزج إخاء

 فليس وراءهم فرج  فإن بدهتك مقطعة

  فإن لم يوصلوا اعتوجوا  بوصلهم فقومهم

 دونها المهج تقطع  ف الدهر دائبةصرو
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ال متار أخاك وال متازحه وال تعده : وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إنكم ال تسعون الناس : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: موعداً فتخلفه، وعن أيب هريرة قال

وحسن خلق، وعن أيب جنيح عن جماهد يف قول اللّه عز بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه 
خذ من أخالق الناس ومن أعماهلم ما ظهر من غري حتسس، وقد : خذ العفو وأمر بالعرف، قال: وجلّ

  : أنشدنا بعض احلكماء يف ذلك

 الذي فيه الكدر وذر  من خليلك ما صفا خذ

  تبة الخليل على الغير  فالعمر أقصر من معا

ضل اإلخوة يف اللّه عز وجلّ، وعلم درجة احملبة للّه تعاىل، صرب ألخيه وشكر له وحلم عنه ومن عرف ف
وإحتمل له، لينال ما أمله من مؤمله فيه ويبلغ ما طلبه من طالبه به، فإنّ الصرب حيتاج إليه ليتم العمل 

 رغبة بذل هلا مرغوباً، والشكر، ال بد له منه لدوام النعمة، ومن طلب نفيساً خاطر بنفيس ومن رغب يف
قال رسول اللّه صلى اهللا عليه : واللّه عز وجلّ املوفق من حيب ملا حيب، وروينا يف حديث ابن مسعود قال

املتحابون يف اللّه عز وجلّ على عمود من ياقوتة محراء، يف رأس العمود سبعون ألف غرفة، : وسلم
ما تضيء الشمس ألهل الدنيا، عليهم ثياب سندس مشرفون على أهل اجلنة، يضيء حسنهم ألهل اجلنة ك

هؤالء املتحابون يف اللّه عز وجلّ، وروينا يف حديث معاذ، وقد قال له أبو : خضر، مكتوب على جباههم
أبشر مث أبشر، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : إين ألحبك يف اللّه عز وجلّ، فقال له: إدريس اخلوالين
طائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، ووجوههم كالقمر ليلة ينصب ل: عليه وسلم يقول

البدر، يفزع الناس وهم ال يفزعون، وخياف الناس وال خيافون، وهم أولياء اللّه عز وجلّ الذين ال خوف 
 هم املتحابون يف اللّه عز وجلّ، ورواه أبو:من هؤالء يا رسول اللّه، قال: عليهم وال هم حيزنون، فقيل

إنّ حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء وال : هريرة فقال فيه
هم املتحابون يف اللّه عز وجلّ، : يا رسول اللّه حلّهم لنا، فقال: شهداء، يغبطهم األنبياء والشهداء،فقالوا

  .واملتجالسون يف اللّه تعاىل، واملتزاورون يف اللّه تعاىل

حقّت حمبيت للمتحابني يفّ، واملتزاورين يفّ : وروينا يف حديث عبادة بن الصامت، يقول اللّه عز وجلّ
لَو أَنفَقْت ما يف األرض ِمجيعاً ما ": واملتباذلني واملتصادقني يفّ، وكان ابن مسعود يقول يف قوله عز وجلّ

نياللّه ألف ب ِلكنو قُلُوِبِهم نيب أَلَّفْتمقال63: األنفال"ه ، : نزلت هذه اآلية يف املتحابني يف اللّه عز
املتحابون يف اللّه عز وجلّ إذا التقوا فكشر بعضهم إىل بعض، تتحات : وجلّ، وأبو بشر عن جماهد قال
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: عنهم اخلطايا كما يتحات ورق الشجر يف الشتاء إذا يبس، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

يظلهم اللّه عز وجلّ يف ظل عرشه، يوم ال ظل إال ظله، منهم كذا، واثنان تواخيا يف اللّه عز وجلّ، سبعة 
نظر األخ إىل وجه أخيه على املودة : اجتمعا على ذلك وتفرقا، وكان الفضيل بن عياض وغريه يقول

محة يف االجتماع، واخللطة عند والرمحة عبادة، فال تصح احملبة يف اللّه عز وجلّ إالّ مبا شرط فيها من الر
االفتراق بظهور النصيحة، واجتناب الغيبة، ومتام الوفاء، ووجود األنس، وفقد اجلفاء، وإرتفاع الوحشة، 

: إذا وقعت الغيبة، ارتفعت األخوة وقال اجلنيد: ووجد االنبساط، وزوال االحتشام، وكان الفضيل يقول

حش أحدمها من صاحبه واحتشم منه إالّ لعلّة يف أحدمها، ومن ما تواخى اثنان يف اللّه عز وجلّ فاستو
ما حتاب اثنان يف اللّه عز وجلّ إالّ كان أحبهما إىل اللّه عز : ذلك ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

كان أفضلهما ويف اخلرب اآلخر أحب اإلخوان إىل اهللا عز وجله : وجلّ أشدمها حبا لصاحبه، ويف خرب
  .ما بصاحبهأرفقه

    

ال يذوق العبد طعم اإلميان حىت حيب املرء ال حيبه إالّ للّه، وقال ابن عباس يف وصيته : ويف اخلرب املشهور
وال تذكر أخاك إذا تغيب عنك إالّ مبثل ما حتب أنْ تذكر به إذا غبت، وأعفه مبا حتب أنْ تعفى : اهد

الّ متثلته جالساً، فقلت فيه ما حيب أنْ يسمع يف ما ذكر أخي عندي يف غيب إ: به، وكان بعضهم يقول
ما ذكر أخ يل يف غيبة إالّ تصورت نفسي يف صورته، فقلت فيه ما أحب أنْ يقال : حضوره، وقال آخر

يفّ، فهذا حقيقة يف صدق اإلسالم، ال يكون مسلماً حىت يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره 
 اقتضى من إخوانه ما ال يقتضون منه ظلمهم، ومن اقتضى منهم ما من: لنفسه، وقال بعض األدباء

من جعل : يقتضون منه فقد أتعبهم، ومن مل يقتضهم فقد تفضل عليهم، ومبعناه روينا عن بعض احلكماء
نفسه فوق قدره عند اإلخوان أمث وأمثوا، ومن جعل نفسه يف قدره تعب وأتعبهم، ومن جعلها دون قدره 

ك عزز الناس األخوة يف اللّه عز وجلّ قدمياً، ألن هذا حقيقتها، فروى يف األخبار، سلم وسلموا، فلذل
إثنان عزيزان وال يزدادان، إالّ عزة درهم من حالل وأخ تسكن إليه، وقيل تأنس به، وقال حيىي بن معاذ 

أنْ يكون له يف ثالثة عزيزة يف وقتنا هذا، ذكر منها حسن اإلخاء مع الوفاء، يعين بالوفاء : رمحه اللّه
غيبته، ومن حيث ال يعلم وال يبلغه، مثل ما كان له يف شهوده ومعاشرته، ويكون له بعد موته وألهلّه من 

بعده كما كان له يف حياته، فهذا هو الوفاء، وهو الذي شرطه النيب صلى اهللا عليه وسلم للمؤاخاة يف 
  .رش يوم القيامةاجتمعا على ذلك أو تفرقا، وجعل جزاءه أظالل الع: قوله

قليل الوفاء بعد الوفاة خري من كثريه يف حال احلياة، وكذلك كان السلف : وكذلك قال بعض األدباء
كان أحدهم خيلف أخاه يف عياله بعد موته أربعني سنة، ال يفقدون إالّ : فيما ذكره احلسن وغريه، قالوا
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فذهب مسروق فقضى دين : ه خيثمة دين، قالوجهه، ويقال إنّ مسروقاً أدان ديناً ثقيالً، وكان على أخي
 اً وهو ال يعلم، فمن حقيقة املؤاخاة يف اللّه عزخيثمة وهوال يعلم، وذهب خيثمة فقضي دين مسروق سر

وجلّ إخالص املودة له بالغيب، والشهادة واستواء القلب مع اللسان، واعتدال السر مع العالنية يف 
ذلك فهو إخالص األخوة، وإنْ اختلف ذلك ففيه مداهنة يف األخوة، اجلماعة واخللوة، فإذا مل خيتلف 

وممازقة يف املودة، وذلك دخل يف الدين، ووليجة يف طريق املؤمنني، وال يكون ذلك مع حقيقة اإلميان، 
أنْ حيب غري ذي نسب ال :وقد سأل أبو رزين العقيلي النيب صلى اهللا عليه وسلم، فشرط له أشياء منها

للّه عز وجلّ، ومن شرط احملبة يف اللّه تعاىل أنْ ال يكون لرحم يصلها أو لنعمة يرا، كما جاء يف حيبه إالّ 
األثر عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، أنّ رجالً زار أخاً يف اللّه تعاىل يف قرية أخرى، فأرصد اللّه 

هل بينك وبينه رحم : هذه القرية، قالأردت أخاً يل يف : أين تريد، قال: تعاىل على مدرجته ملكاً، فقال
فإين رسول اللّه إليك، إنّ اللّه : ال، إالّ أين أحببته يف اللّه تعاىل، قال: تصلها أو له عليك نعمة ترا، قال

  .تبارك وتعاىل قد أحبك كما أحببته فيه

    

لو أن رجالً صام : ماوقد روينا عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه، وعن ابنه عبد اللّه رضي اّهللا عنه
النهار ال يفطر، وقام الليل وجاهد، ومل حيب يف اللّه عز وجلّ ويبغض يف اللّه ما نفعه ذلك شيئاً، وقد 

: الصالة، قال: أي عرى اإلميان أوثق؟ قال: روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنه قال ألصحابه

أوثق عرى : فأخربنا يا رسول اللّه، قال: ليس به، قالوااحلج واجلهاد، قال حسنة و: حسنة وليس به، قالوا
 اإلميان احلب يف اللّه تعاىل، والبغض فيه، وقد اختلف مذهب الصحابة يف األخ حبب أخاه يف اللّه عز

إذا انقلب : وجلّ، مث ينقلب اآلخر عما كان عليه ويتغري، هل يبغضه بعد ذلك أم ال؟ فكان أبو ذر يقول
تغري، فأبغضه من حيث أحببته، وروينا عن أيب الدرداء أنّ شاباً غلب على جملسه حىت عما كان عليه و

أحبه أبو الدرداء، فكان يقدمه على األشياخ ويقربه فحسدوه، وأنّ الشاب وقع يف كبرية من الكبائر، 
شيء من سبحان اللّه ال نترك صاحبنا ل: لو أبعدته، قال: فجاؤوا إىل أيب الدرداء فحدثوه، وقالوا له

إمنا أبغض عمله : األشياء، وروينا عن بعض التابعني وعن الصحابة يف مثل ذلك، وقد قيل له فيه، فقال
فإن عصوك فقل إين بريء مما تعملون، ومل : وإالّ فهو أخي، وكذلك قال اللّه عز وجلّ لنبيه يف عشريته

: ة النسب، وقيل حلكيم بن مرةقل إين بريء منكم للحمة النسب، وقد قيل للصداقة حلمة كلحم: يقل

كم من : أخوك أو صديقك؟ فقال إمنا أحب أخي إذا كان صديقاً، وكان احلسن يقول: أميا أحب إليك
القرابة حتتاج إىل مودة، واملودة ال حتتاج إىل قرابة، ويف حديث النيب : أخ لك مل تلده أمك، ولذلك قيل

مه وزبرهم ال تكونوا عوناً للشيطان :  أتى فاحشة فقالصلى اهللا عليه وسلم، ملا شتم القوم الرجل الذي
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ود الشيطان أنْ يلقي على أخيكم : على أخيكم، ويف أثر عن بعض العلماء يف مثل زالت اإلخوان، قال
إذا تغري أخوك : مثل هذا حىت تقطعوه وجروه، فماذا بغيتم من حمبة عدوكم؟ وقد كان أبو الدرداء يقول

داِو أخاك :  تدعه ألجل ذلك، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى، وكان يقولوحال عما كان، فال
ال تقطع أخاك : أي الرجال املهذب وقال إبراهيم النخعي:وال تطع فيه حاسداً، فتكون مثله وقال احلسن

ن العامل ال حتدثوا الناس بزلة العامل، فإ: وال جره عند الذنب، فإنه يركبه اليوم ويتركه غداً، وقال أيضاً
اتقوا زلة العامل وال تقطعوه وانتظروا فيئته، وعن رسول اللّه صلى اهللا عليه : يزل الزلة مث يتركها، ويف اخلرب

شرار عباد اللّه املشاؤون بالنميمة، املفرقون بني األحبة، الباغون للربآء الغيب، وقال سعيد بن : وسلم
  . مرة بني املتحابنياملسيب إين ألكره أنْ أفرق بني املتألفني وقال

    

: ويف حديث عمر، وقد سأل عن أخ كان آخاه فخرج إىل الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه، فقال

: إذا أردت اخلروج فأذين قال: إنه قارف الكبائر حىت وقع يف اخلمر فقال: مه قال: ذاك أخو الشيطان قال

 اللّه العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب فكتب إليه بسم اللّه الرمحن الرحيم، حم ترتيل الكتاب من
فتاب ورجع، : صدق اللّه ونصح يل عمر قال: اآلية، مث عاتبه حتت ذلك وعذله، فلما قرأ الكتاب قال

ومن أفضل فضيلة احلب يف اللّه تعاىل أنه جعل علماً لوجود اإلميان، وقرن حبب اللّه تعاىل ورسوله صلى 
: ال يؤمن عبدي حىت يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سوامها، مث جاء مثله: رباهللا عليه وسلم كما يف اخل

ال جيد العبد حالوة اإلميان حىت حيب املرء للّه عز وجلّ، فمن مقتضى احلب يف اللّه تعاىل ما ذكرناه آنفاً 
كنت : ن عقبةمن التزاور والتباذل والتصايف للّه عز وجلّ، ويف حديث عبادة بن الصمامت وقال موسى ب

كمن إذا وجدت يف نفسي : ألقى األخ من إخواين مرة فأقيم عاقالً بلقائه أياماً، وقال جعفر بن سليمان
ما بقي يف الدنيا : فترة، نظرت، إىل حممد بن واسع، فأعمل على ذلك مجعة، وكان حممد بن واسع يقول

لقاء : اء اإلخوان، وكان بعضهم يقولالصالة يف مجاعة، والتهجد من الليل، ولق: شيء ألذه إالّ ثالث
إخواننا أحب إلينا من أهلينا و : اإلخوان مسالة للهم ومذهبة لألحزان، وكان احلسن وأبو قالبة يقوالن

ألن األهل والولد من الدنيا : أوالدنا، ألن أهلينا يذكرونا الدنيا وأخواننا يذكرونا اآلخرة، وقال أحدمها
جمالسة اإلخوان : أي األشياء ألذّ فقال:  من آلة اآلخرة، وقيل لسفيان بن عيينةواإلخوان يف اللّه عز وجلّ

ما زار رجل أخاه يف اللّه عز وجلّ شوقاً إليه ورغبة يف لقائه، إالّ ناداه : واالنقالب إىل كفاية، ويف اخلرب
 بعث اللّه مالئكة من شيع أخاً له يف اللّه عز وجلّ: طبت وطابت لك اجلنة، وقال احلسن: ملك من خلفه

تفقدوا إخوانكم بعد ثالث، : كان يقول: من حتت عرشه يوم القيامة يشيعونه إىل اجلنة، وعن عطاء قال
فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم، وإنْ كانوا نسوا فذكروهم، وكان الشعيب 
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  . ذلك معرفة التوكلأعرف وجهه وال أعرف امسه: يف الرجل جيالس الرجل فيقول: يقول

يا رسول اللّه : وقد روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه رأى عمر يلتفت مييناً ومشاالً فسأله، فقال
يا أبا عبد اللّه إذا أحببت أحداً فسله عن امسه واسم أبيه، وعن : أحببت رجالً فأنا أطلبه وال أراه، فقال

من أحب : شغوالً أعنته، وعن الضحاك عن ابن عباس قيل لهمرتله فإن كان مريضاًً عدته، وإنْ كان م
ما اختلف رجل إىل جملسي ثالثاً من غري حاجة تكون له إيلّ، : جليسي، وكان يقول: الناس إليك، قال

  .فعلمت مكافأته من الدنيا

    

لس إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا ج: جلليسي علي ثالث: وكان سعيد بن العاص يقول
اإلنصاف يثبت املودة، ومع كرم العشرة تطول الصحبة، وكان : أوسعت له، وقال األحنف بن قيس

اإلنصاف يف املعاشرة، واملواساة يف الشدة واالنطواء على املودة، : ثالث خالل جتلب ن احملبة: يقول
ما :  وقد قيل أليب حازميا بين، تقاربوا يف املودة وال تتكلوا على القرابة،: وقال أكثم بن صيفي لبنيه

املودة، فأول ما تصح له احملبة يف اللّه عز وجلّ أنْ ال يكون لضد ذلك من صحبة ألجل : القرابة، قال
معصية، وال على حظ من دنياه، وال لسبب موافقته على هواه، وال ألجل ارتفاقه به اليوم ملنافعه ومصاحله 

أحسن به إليه، وال لنعمة ويد جيزيه عليها، فهذه ليس يف أحواله، وال يكون ذلك مكافأة على إحسان 
فيها طريق إىل اللّه عز وجلّ وال لآلخرة، ألا طرقات الدينا وألسباب اهلوى، فإذا سلم من هذه املعاين، 
فهذه أول احملبة للّه عز وجلّ، وال يقدح يف األخوة للّه تبارك وتعاىل ألن هذه شبهة ثانية فيه مثل أنْ حيبه 

سن خلقه، وفضل أدبه، وحسن حلمه، وكمال عقله، وكثرة احتماله وصربه، أو لوجود األنس به حل
وارتفاع الوحشة منه، أو لأللفة اليت جعل اللّه بينه وبينه، وإمنا خيرجه عن حقيقة احلب يف اللّه عز وجلّ، 

 ومل يكن متصالً به، مثل أنْ حيبه ملا يكون دخال يف الدين ووليجة يف طرائق املؤمنني، وملا انفصل عنه
األنعام واألفضال ووجود االرتفاق، فهذا احلب ال مينع القلب وجده، ملا جبل الطبع عليه، ولبغض من 

كان بضده، ممن أساء إليه وليس يأمث وال يعصى بوجود هذه احملبة ألجل هذه األسباب املعروقة، كما أنه 
لبغض إىل جماوزة حد بإجياب حكم، إالّ أنْ هذه حمبة إذا أساء إليه ووجد بغضه ال يأمث ما مل خيرجه ا

النفس بالطبع، وإمنا يفضل املرء مبحبة القلب ألجل اللّه عز وجلّ، والبغض فيه شيء، وإنْ كان مباحاً ألا 
حتول وتزول، وكل حمبة تكون عن عوض، إذا ذهب العوض زالت احملبة، وصحة احلب يف اللّه عز وجلّ 

قلب لسبب حب جعل يف الطبع ملنافع الدنيا، وال ألجل بغض يف النفس ملضارها، والبغض فيه ال ين
وحقيقة احلب يف اللّه عز وجلّ أنْ ال حيسده عى دين وال دنيا، كما ال حيسد نفسه عليهما، وأن يؤثره 

ا اللّه تعاىل بالدين والدنيا إذا كان حمتاجاً إليهما كنفسه، وهذا شرطا احلب يف اللّه عز وجلّ اللذان ذكرمه
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: ، مث وصف حمبتهم، إذ كان يصف حقا وميدح حمقا، فقال9: احلشر"يِحبونَ من هاجر إلَيِهم": يف قوله

: من دين ودنيا، واحلاجة يف هذا املوضع: ، يعني9: احلشر"وال يِجدونَ يف صدوِرِهم حاَجةً ِمما أُوتوا"

: حاجة ألنفسهم حسداً، مث قال عز وجلّ يف الشرط الثايناحلسد، أي كما ال جيدون يف صدورهم 

، فهذا فصل اخلطاب، ومجلة نعت األحباب، 9: احلشر"ويؤِثرون على أنفُِسِهم ولَو كانَ ِبِهم خصاصةٌ"
فينبغي أنْ يؤثر أخاه بنفسه وماله إنْ إحتاج إىل ذلك، فإن مل يكن يف هذه املرتلة وهو مقام الصديقني 

ساويه يف حاله، وهذا من مقام الصادقني، وهذا أقل منازل األخوة، وهو من أخالق املؤمنني، وإمنا آخى في
رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمبني الغين والفقري ليساوي الغين الفقري فيعتدالن، وينبغي أنْ يقدمه على 

 واهلوى، وحمبة اإلخوان من اآلخرة أهله وولده، وأنْ حيبه فوق حمبتهم ألن حمبة أولئك من الدنيا والنفس
وللّه تبارك وتعاىل، ويف الدين وأمور الدين واآلخرة مقدم عند املتقني، وكان عبد اللّه بن احلسن البصري 

ال متلّوا الشيخ، فكان : يصرف إخوان احلسن إذا جاؤوه، لطول لبثهم عنده ولشدة شغله م، فيقول هلم
ا لكع، فإم أحب إيل منكم، فؤالء حيبوين للّه عز وجلّ وأنتم دعهم ي: احلسن إذا علم ذلك يقول

وكيف ذاك قال كلهم يرى : إخواين كلهم خري مين، قيل: تريدوين للدنيا، وقال أبو معاوية األسود
: الفضل يل عليه، ومن فضلين على نفسه فهو خري مين، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

من : له، وال خري يف صحبة من ال يرى لك مثل ما يرى لنفسه، وكان األعمش يقولاملرء على دين خلي
أخفى عنا بدعته مل خيف عنا ألفته، أي ينظر إىل إخوانه الذين يألفهم، فيستدل عليه م، وقد روى 

كرم اللّه وجهه لرجل وكره له صحبة : قال علي بن أيب طالب: األصمعي عن جماهد عن الشعيب قال
  : ق فقال شعراًرجل ره

 وإياه وإياك  ال تصحب أخا الجهل

    

 حين آخاه حليماً  فكم من جاهل أردى

 ما هو ما شاه إذا  المرء بالمرء يقاس

 وأشباه مقاييس  من الشيء وللشيء

 حين يلقاه دليل  وللقلب على القلب

  : وأنشد حممد بن جامع الفقيه شعراً

 ضل ال للبلهيرى ذاك للف  تذلل لمن إن تذللت له

  على األصدقاء يرى الفضل له  صداقة من ال يزال وجانب
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  : وأنشدنا لبعض األدباء

 حظي من الصديق العتيق صار  من صديق عرفته بصديق كم

  صار عندي محض الصديق الحقيقي  رأيته في طريق ورفيق

  : اً خمتصراًوروينا عن احلسن بن علي عليهما السالم يف وصف األخ كالماً رجزاً جامع

 نفسه لينفعك يضر ومن  أخاك الحق من كان معك إن

 شمل نفسه ليجمعك شتت  ومن إذا ريب الزمان صدعك

    

وال تصح مؤاخاة مبتدع يف اللّه تعاىل، وال حمبة فاسق يصحب على فسوقه، وال حمبة فقري أحب غنياًِ 
بني الغين والفقي، وتوجد األخوة إنْ مل يقم ألجل دنياه، وال ما يناله من عاجل مهناه، وقد تصح احملبة 

الغين حبقوق أخيه، إذا آثره أخوه مبا حيب أنْ يؤثره به، فلم يفتضه، وقد تصح األخوة بني العامل واجلاهل، 
وبني الصاحل والطاحل ألجل التدين من أحدمها، والتقربة إىل اللّه عز وجلّ، ويكون من األعلى منهما لنيات 

سن خلقه، أو جلميل معاملته، أو ملعان حممودة تكون فيه، ألن لكل مؤمن سديداً من تكون له فيها حل
عمله يرجى له به، واملؤمن ال يهلك كله، وال يذهب مجلة واحدة، أو إلشفاقه عليه أو لتواضع العامل 

غري، فهذه والصاحل يف نفسه، فرياه يف كل حال فوقه، أو ألجل الستر عليه لئال يلحقه النقص والشني من ال
طرقات اإلخوان، فيها حسن نيات، وينبغي على ذلك أنْ تعلمه ما جهل مما هو به أعلم، فيعينه بعلمه 
كما يعينه مباله، فإنّ فقر اجلهل أشد من فقر املال، وإنّ احلاجة إىل العلم ليست بدون احلاجة إىل املال 

، فإن كنت أغىن منه فأرفقه مبالك، وإنْ إمنا مسي الصديق لتصدقه والرقيق لترفقه: وكان الفضيل يقول
كنت أعلم منه فأرفقه بعلمك، وينبغي أنْ ينصح له فيما بينه وبينه، وال يوخبه بني املأل واليطلع على غيبه 

قل يل يف : قال يل ميمون بن مهران: إنّ نصائح املؤمنني يف آذام، وقال جعفر بن برقان: أحداً، فقد قيل
رجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف وجهه ما يكره، فإن كان أخوه الذي نصح وجهي ما أكره، فإن ال

له صادقاً يف حاله، أحبه على نصحه، فإن مل حيبه وكره ذلك منه دلّ على كذب احلال، قال اللّه سبحانه 
: قول وقد كان بعض الصاحلني ي79: األعراف"ولكن ال تِحبونَ الناِصحني": وتعاىل يف وصف الكاذبني

ويأمر اإلخوان بذلك : أحب الناس إيل من أهدى عيويب، وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول
حتب من خيربك بعيوبك، : رحم اللّه امرًءا اهتدى إىل أخيه عيوب نفسه، ولكن قد قيل ملسعر بن كدام

كان الرجل إذا : ق السلف قالإنْ نصحين فيما بيين وبينه فنعم، وإنْ قرعين يف املأل فال، ومن أخال: فقال
كره من أخيه خلقاً عاتبه فيما بينه وبينه أو كاتبه يف صحيفة، وهذا لعمري فرق بني النصيحة والفضيحة 
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فما كان يف السر فهو نصيحة، وما كان على العالنية فهو فضيحة، وقلما تصح فيه النية لوجه اللّه تعاىل، 
 والتوبيخ، فالعتاب ما كان يف خلوة، والتوبيخ ال يكون إالّ يف ألن فيه شناعة، وكذلك الفرق بني العتاب

مجاعة، ولذلك يعاتب اللّه عز وجلّ رجالً من املؤمنني يوم القيامة حتت كنفه، ويسبل عليه ستره فيوقفه 
ا على ذنوبه سراً، ومنهم من يدفع كتاب عمله خمتوماً إىل املالئكة الذين حيفرون به إىل اجلنة، فإذا قاربو

دخول اجلنة، دفعوا إليهم الكتب خمتومة فيقرؤوا، وأما أهل التوبيخ فينادون على رؤوس األشهاد، فال 
خيفى على أهل املوقف فضيحتهم، فيزداد ذلك يف عذام، وكذلك الفرق بني املداراة واملداهنة، فاملداراة 

ه سالمة أخيك من اإلمث وصالح ما أردت به وجه اللّه تعاىل وطريق اآلخرة، من دفع عن دين وقصدت ب
قلبه للّه تبارك وتعاىل، واملداهنة ما اجتلبت به دنيا وأردت به حظ نفسك، وكذلك الفرق بني الغبطة 
واحلسد، إن الغبطة أنْ حتب لنفسك ما رأيته من أخيك، وال حتب زواله عنه بل تبقيته له وإمتامه عليه 

ت زواله عنه وكرهت تبقيته عليه، فهذا مكروه، فإن واحلسد ما أردت أنْ يكون ذلك منه لك، وأحبب
سعيت يف ذلك بقول أو فعل فهو البغي زيادة على احلسد، وهو من كبائر املعاصي، وكذلك الفرق بني 

الفراسة وسوء الظن إنْ الفراسة ما تومسته من أخيك بدليل يظهر لك أو شاهد يبدو منه أو عالمة تشهدها 
 تنطق به إنْ كان سوءاً، وال تظهره وال حتكم عليه وال تقطع به فتأمث، وسوء فيه، فتتفرس من ذلك فيه وال

الظن ما ظننته من سوء رأيك فيه أو ألجل حقد يف نفسك عليه، أو لسوء نية تكون أو خبث حال فيك، 
تعرفها من نفسك فتحمل حال أخيك عليها وتقيسه بك، فهذا هو سوء الظن واإلمث، وهو غيبة القلب 

إنّ اللّه تعاىل حرم من املؤمن دمه وماله وعرضه، وإنْ تظن به : رم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلموذلك حم
إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث، فهذه مخس معان وأضدادها بينها : ظن السوء وقوله عليه السالم

     لبه وأفعاله، فإن فرق عند العلماء، فاعرف ذلك، وينبغي أنْ ينصر أخاه ويعينه مباله ولسانه وق

بالنفس إنْ احتاج إليك يف األفعال، وباللسان إنْ ظلم يف : النصرة يف اهللا تعاىل تكون ذه املعاين األربع
املقال، وباملواساة إنْ احتاج إىل املال، وأقل ذلك بالقلب أنْ يساعده يف اهلم والكرب يف اعتقاد السالمة 

  .غيبه وأنْ حيسن الثناء عليه وينشر فضله ويطوي زلَلَه ويقبل عللهفيه ومجيل النية له، وعليه أنْ حيفظ 

ما من الناس أحد إالّ له حماسن ومساٍو، فمن ظهرت حماسنه فغلبت مساوئه فهو املؤمن املقتصد، : ويقال
فاألخ الشفيق الكرمي يذكر أحسن ما يعلم يف أخيه، واملنافق اللئيم يذكر أسوأ ما يعلم فيه، ومن هذا جاء 

أستعيذ باللّه من جار السوء الذي إن رأى خرياً ستره، وإنْ رأى شراً أظهره، وهذا املعىن هو :  اخلربيف
سبب قول النيب صلى اهللا عليه وسلمإنْ من البيان سحراً، إذ لكل حديث يروي آخره سبب يكون أوله 

يه وسلم، فلما كان الغد خرج احلديث عليه، وهو أنّ رجالً أثىن على رجل عند رسول اللّه صلى اهللا عل
واللّه لقد : أنت باألمس تثين عليه واليوم تذمه، فقال: ذمه وعابه فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم



ابو طالب املكي- قوت القلوب  760  

صدقت عليه باألمس وما كذبت عليه اليوم، إنه أرضاين باألمس، فقلت أحسن ما أعلم فيه وأغضبين 
إنّ من البيان سحراً كأنه :  اهللا عليه وسلمعند ذلكاليوم مفقلت أسوأ ما أعلم فيه، فقال رسول اللّه صلى

كره ذلك إنْ شبهه بالسحر، ألن السحر حرام، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم يف اخلرب اآلخر البذاء 
والبيان شعبتان من النفاق، ويف احلديث اآلخر أنّ اللّه تعاىل كره لكم البيان، كل البيان، وقد قال اإلمام 

للّه يف وصف العدالة قوالً استحسنه العلماء، وحدثنا عن حممد بن عبد اللّه بن عبد احلكم الشافعي رمحه ا
ما أحد من املسلمني يطيع اللّه عز وجلّ حىت اليعصيه، وال أحد يعصي اللّه : مسعت الشافعي يقول: قال

وهذا : احلكمعز وجلّ حىت ال يطيعه، فمن كانت طاعاته أكثر من معاصيه فهو العدل، قال ابن عبد 
االنقباض عن : كالم احلذاق، وقال أيضاً قوالً فصالً يف التوسط بني االنقباض واالنبساط، حدثنا عنه قال

الناس مكسبة لعداوم، واالنبساط إليهم جملبة لقرناء السوء فكن بني االنقباض واالنبساط، وقد وصف 
، 17: البلد"وتواصوا ِبالصبِر وتواصوا باملَرحمِة": اهللا تعاىل املؤمنني بالصرب والرمحة يف قوله عز وجلّ

رحماُء ": ، وقال تعاىل54: املائدة"أِذلٍَّة على املُؤِمنني أَِعزِة على الكافرين": ونعتهم الذلة يف قوله تعاىل
 مهنيكما قال، وال ، وهذا كله داخل يف االهتمام به، وهو حقيقة صدقه يف الصداقة له29: الفتح"ب 

كيف تصنعون إذا رأيتم : صديق محيم أي مهيم من االهتمام به، وقد قال عيسى عليه السالم ألصحابه
سبحان اللّه : بل تكشفون عورته، قالوا: نستره ونغطيه فقال: أخاكم نائماً فكشفت الريح عنه ثوبه، قالوا

 ويشيعها بأعظم منها، وهذا خمرجه من أحدكم يسمع يف أخيه بالكلمة فيزيد عليه: من يفعل هذا، فقال
احلسد الكائن يف النفس والغل املستكن يف القلب، أنْ يزيد الرجل على الشيء مما يسمع أو يتبعه مبثله، 

 اآلية، 10: احلشر"وال تجعلْ يف قُلُوبنا ِغال": فيظهر هذا غله، وهذا الذي استعاذ منه املؤمنون يف قوهلم
إذا قال األخ ألخيه قم بنا، :  يف شيء وال يعترض عليه يف مراد، قال بعض العلماءوينبغي أنْ ال خيالفه

كم تريد أو ماذا تصنع به مل : أعطين من مالك، فقال: إذا قال: إىل أين، فال تصحبه وقال اآلخر: فقال
أعطين : لكان يل أخ بالعراق، فكنت أجيئه يف النوائب فأقو: يقم حبق اإلخاء، قال أبو سليمان الداراين

: من مالك شيئاً فكان يلقي إيلّ كيسه فآخذ منه ما أريد، فجئته ذات يوم فقلت أحتاج إىل شي، فقال

مل يكن أحد أحق بديناره ودرمهه من : كم تريد فخرج حالوة أخاه من قليب، وعن ابن عمر وأيب هريرة
  .أخيه

    

دابروا وال حتاسدوا وال تقاطعوا، وكونوا ال تباغضوا وال ت: وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
عباد اللّه إخواناً، املسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال حيرمه، وال خيذله حبسب املرء من الشر أنْ حيقر أخاه 

من عامل الناس فلم : املسلم، ويف حديث علي عليه السالم عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال
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، ووعدهم فلم خيلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت يظلمهم، وحدثهم فلم يكذم
خرج علينا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وحنن : أخوته وحرمت غيبته، ويف حديث أيب أسامة الباهلي

ذروا املراء لقلّة خربه، ذروا املراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بني اإلخوان، : نتمارى فغضب مث قال
إياك : وذهبت كرامته، وقال عبد اللّه بن احلسن: من الص اإلخوان وما رآهم، قلت: ل بعض السلفوقا

ظاهر العتاب خري من : ومعاداة الرجال، فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم، وقال بعض احلكماء
  .مكنون احلقد، وال يزيدك لطف احلقد إالّ وحشة منه

 لفظة شديدة، وهو ما حدثونا عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه وقد روينا يف احلقد على اإلخوان
إنّ اللّه : كنت باليمن، وكان يل جار يهودي خيربين عن التوراة، فقدم علينا يهودي من سفر فقلت: قال

: ديتبارك وتعاىل قد بعث فينا نبيا، فدعا إىل السالم فأسلمنا، وقد نزل علينا مصدقاً للتوراة فقال اليهو

صدقت، ولكنكم ال تستطيعون أنْ تقوموا مبا جاءكم به، إنا جند نعته ونعت أمته أنه ال حيل المرئ يعلم 
أعجز الناس من قصر : منهم أنّ خيرج من عتبة بابه ويف قلبه سخيمة على أخيه املسلم، وقال بعض السلف

تر عداوة رجل مبودة ألف ال تش: يف طلب اإلخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر منهم، وقال احلسن
إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك، فإذا قضيت حاجته انقضت : رجل، وقال عمر بن عبد العزيز

هذا يل وهذا لك، بل كان كل من : مل يكن أحد منا يقول يف رحله: مودته، ومن أخالف السلف قال
وأَمرهم ": ملؤمنني ذا يف قوله تعاىلاحتاج إىل شيء استعمله عن غري مؤامرة، وقد وصف اللّه عز وجلّ ا

، معىن أمرهم أي أمورهم ذكر مجاعها كالشيء 38: الشورى"شورى بينهم وِمما رزقْناهم ينِفقُونَ
الواحد بينهم شورى أي مشاع غري مقسوم، وال يستبد به واحدهم فيه سواء، ومما رزقناهم ينفقون، أي 

ال ال مييز بعضهم رحله من بعض أي شركاء، وجاء عتبة الغالم إىل مرتل رجل كانوا خلطاء يف األمو
آثرت الدنيا : خذ ألفني فأعرض عنه وقال: أحتاج من مالك إىل أربعة آالف، فقال: كان قد آخاه فقال

 على اللّه عز وجلّ، أما استحيت أنْ تدعي األخوة يف اللّه عز وجلّ وتقول هذا، وجاء فتح املوصلي إىل

مرتل أخ له وكان غائباً، فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه فأخذ من كيسه حاجته، فذهبت اجلارية إىل 
  .إنْ كنت صادقة فأنت حرة لوجه اللّه تعاىل سروراً مبا فعل: موالها فأعلمته فقال

    

ا هذا م: وروي أنّ ابن أيب شربمة قضى لبعض إخوانه حاجة كبرية، فجاءه الرجل دية جليلة، فقال
خذ مالك، عافاك اللّه إذا سألت أخاك حاجة فلم جيهد نفسه يف قضائها : ما أسديت إيل، فقال: فقال

إذا استقضيت أخاك : فتوضأ للصالة، وكبر عليه أربع تكبريات وعده يف املوتى، وعلى ذلك قال بعضهم
عاوده ثالثة فقد يكون شغل احلاجة فلم يقضها للّه فذكّره ثانية، فلعله يكون قد نسي، فإن مل يقضها ف
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، وقال 36: األنعام"واملوتى يبعثُهم اللّه": عنها بعذر، فإن مل يقضها فكربه عليه واقرأ عليه هذه اآلية
من رضي من اإلخوان بترك األفضال فليؤاخ أهل القبور، وجاء رجل إىل أيب هريرة : ميمون بن مهران

ال تكون : عرفين، قال: أتدري ما حق اإلخاء قال: ز وجلّ، فقالإين أريد أنْ أؤاخيك يف اللّه ع: فقال
فاذهب عين، وقال علي بن احلسني رضي : مل أبلغ هذه املرتلة بعد، قال: بدرمهك ودينارك أحق مين، قال

: الرجل هل يدخل أحدكم يده يف كم أخيه أو كيسه، فيأخد منه ما يريد من غري إذن قال: اللّه عنهما

فإن أهل : نعم قالوا: أصلّيت يا أبا سعيد، قال: ستم بإخوان، ودخل قوم على احلسن فقالوا لهفل: ال، قال
ومن يأخذ دينه عن أهل السوق، بلغين أنّ أحدهم مينع أخاه الدرهم، وقال : السوق مل يصلّوا بعد، فقال

يد أنْ أرافقك فقال إين أر: جاء رجل إىل إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت املقدس فقال له: حممد بن نصر
: فأعجبين صدقك، وقال موسى بن طريف: ال، قال: على أنْ أكون أملك بشيئك منك قال: له إبراهيم

 كان إبراهيم بن أدهم إذا رافقه رجل مل خيالفه، وكان ال يصحب إالّ من يوافقه، وبلغين أنّ رجالً شرا
ملنازل،فأراد أنْ يرد القصعة فأخذ جراب كأصحبه يف سفر فأهدى إىل إبراهيم قصعة من ثريد يف بعض ا

: رفيقه ففتحه، وأخذ حزمة من شرك فجعله يف القصعة، مث دفعها إىل صاحب اهلدية، فلما جاء رفيقه قال

: فكنت تعطيه شراكني ثالثة قال: تلك القصعة الثريد اليت أكلتها أي شيء كانت، قال: أين الشرك؟ قال

ة محاراً كان لرفيقه بغري إذنه لرجل رآه راجالً، فلماء جاء رفيقه امسح يسمح لك، وبلغين أنه أعطى مر
ال تسأل امرءاً عن وده : قال ابن مسعود: سكت فلم يكره ذلك، وقد روي عن عون بن عبد اللّه قال

مروءة احلضر : إياك، ولكن انظر ما يف قلبك فإن يف قلبه لك مثل ذلك، وقال ربيعة بن أيب عبد الرمحن
 املساجد وكثرة اإلخوان يف اللّه عز وجلّ، ومروءة السفر بذل الزاد وقلّة اخلالف على اإلدمان إىل

ثالثة من املروءة يف : إخوانك وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من طريق أهل البيت قال
من فضل املؤاخاة تالوة كتاب اللّه عز وجلّ، وعمارة مساجد، واتخاذ اإلخوان يف اللّه تعاىل، ف: احلضر

يف اهللا تعاىل أنه قرا بتالوة كتابه وعمارة بيوته، وقد جعل االختالف إىل املسجد سبب اجتالب اإلخاء، 
من أدمن االختالف إىل املسجد، أصاب إحدى مخس خصال : ويف حديث ابن عباس واحلسن بن علي

  .أخاً مستفاداً يف اللّه عز وجلّ

  :  البيتوقال أبو عيينة وقد أنشد هذا

  سوى فرقة اإلخوان هينة الخطب  مصيبات الزمان جميعها وجدت
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لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثالثني سنة، ما ختيل يل أنّ حسرم ذهبت من قليب، وقال بعضهم : فقال
إذا مات صديق الرجل فَقَد فَقَد عضواً من أعضائه : ما هدين شيء ما هدين موت األقران، ويقال

  : ا عن العتيبوأنشدون

  ووصلت ما قطعوا من األسباب  بلوت الناس ثم خبرتهم ولقد

 المودة أقرب األنساب وإذا  القرابة ال تقرب قاطعاً فإذا

    

إين قد اعتللت باهلوى، فإن شئت أنْ ال : وبلغين أنّ أخوين ابتلى أحدمها وى، فأظهر عليه أخاه وقال
ما كنت ألحلّ عقد أخوتك ألجل خطيئتك أبدا، قال مث عقد : فقالتعتقد علي حمبيت للّه تعاىل فافعل 

أخوه بينه وبني اللّه عز وجلّ أنْ ال يأكل وال يشرب حىت يعايف اللّه عز وجلّ أخاه من هواه، قال فطوى 
وما زال : القلب مقيم على حاله قال: كيف أنت منه فكان يقول: أربعني يوماً يف كلها يسأله عن هواه

فأزال اللّه اهلوى عن قلب أخيه : آلخر ينحل ويسقم من الغم عليه، ومن تركه الطعام والشراب قالأخوه ا
بعد األربعني، فأخربه بذلك، فأكل وشرب بعد أنْ كاد يتلف هزالً وضرا، ومبعناه حدثت عن أخوين من 

 هو أحوج ما كان إيلّ :أال تقطعه وجره فقال: السلف انقلب أحدمها عن االستقامة، فقيل ألخية التقي
يف هذا الوقت ملا وقع يف عثرته، أنْ آخذ بيده، وأتلطف له يف املعاتبة، وأدعو له بالعود إىل ما كان عليه، 
وفيما رويناه من اإلسرائيليات أنّ أخوين عابدين يف جبل، نزل أحدمها ليشتري من املصر حلماً بدرهم، 

:  أقام عندها ثالثاً واستحى أنْ يرجع إىل أخيه من جنايته، قالفبصر ببغي عند اللحام، فهويها فواقعها، مث

فافتقده أخوه واهتم بشأنه، فرتل إىل املدينة فلم يزل يسأل عنه حىت دل عليه، فدخل عليه وهو جالس مع 
قم يا أخي فقد : البغي، فاعتنقه وجعل يقلبه ويلزمه، وأنكر اآلخر أنه يعرفه لفرط استحيائه منه، فقال

شأنك وقصتك، وما كنت أعز علي وأحب منك يف يومك هذا وساعتك هذه، فلما رأى ذلك علمت ب
ال يسقطه عنده، قام فانصرف معه، فهذا من أحسن النيات وهو طريق العارفني من ذوي اآلداب 

واملروءات، فإن أحب هذا األخ أنْ يؤثر أخاه مبا آثره به، وال يقتضيه حق إخائه، فحسن، قد فعل ذلك 
بارك اللّه لك فيهما، فآثره مبا به آثره، : الرمحن بن عوف ملا آثره سعد بن الربيع باملال والنفس، فقالعبد 

فكأنه أستأنف هبته له ألنه قد كان ملكه إياه لسخاوة نفسه، وحقيقة زهده، وصدق مودته، فكانت 
لى األنصار إذ كانت املساواة املساواة لسعد، واإليثار لعبد الرمحن، فزاد عليه، وهذا من فضل املهاجرين ع

من أحب رجالً مث قصر يف حقه فهو كاذب يف : دون اإليثار، وقد كان مضر بن عيسى وسليمان يقوالن
لو أنّ الدنيا كلها يل : هو صادق يف حبه مفرط يف حقّه، مث قال: حبه، وكان أبو سليمان الداراين يقول
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إين أللقم األخ من إخواين اللقمة فأجد طعمها يف : الفجعلتها يف فم أخ من إخواين الستقللتها له، وق
حلقي، وأعلم أنّ إطعام الطعام واإلنفاق على اإلخوان مضاعف على الصدقات وعلى العطاء لألجانب، 

  .مبرتلة تضعيف الثواب يف األهل والقرابات

 من أنْ أتصدق مبائة لعشرون درمهاً أعطيها أخي يف اللّه عز وجلّ أحب إيل: وروي عن علي عليه السالم
ألن أصنع من طعام وأمجع عليه إخواين يف اللّه عز وجلّ أحب إىل من : درهم على املساكني، وقال أيضاً

: يا بين ادخل بني األعداء وال تدخلن بني األصدقاء، قال: أنْ أعتق رقبة، وأوصى بعض احلكماء ابنه فقال

قة والدخول بني األصدقاء يورث العداوة، وال الدخول بني األعداء يكسب الصدا: وكيف ذلك قال
ينبغي لألخ أنْ خيون أخاه يف غيبه مبا يكره إنْ كان ذلك يف شيء مباح إذا كرهه، وال ينكر عليه ما ال 

يقوم يف علمه إذا فعله إنْ كان أخوه أعلم منه، أو كان له وجه خيرج عليه، وال ينبغي أنْ يكذبه يف أمره 
وال يعرضنه لغيبة وال منيمة، وال حيوجه إىل مداراة، وال يلجأ إىل اعتذار، وال يتكلفن وال يفشني له سراً، 

إين أرى هذا الرجل، يعين عمر بن : له ما يشق عليه أو ما ال حيبه هو منه، وقال العباس البنه عبد اللّه
ني له سراً، وال ال تفش: اخلطاب رضي اللّه عنه، يقدمك على األشياخ ويقربك دوم فاحفظ عين ثالثاً

وال تعصني له أمرا، وال يطلعن منك على : تغتابن عنده أحداً، وال جيربن عليك كذبة، ويف بعض الروايات
كل كلمة خري من عشرة آالف، : كل كلمة خري من ألف قال: فقلت للشعيب وقد رواه: خيانة، قال

ل لبعض األدباء كيف حفظك السر بل نسيت وقي: حفظت قال: وأفشى بعضهم إىل أخيه سرا مث قال له
أجحد املخرب وأحلف للمستخرب، ومن أحسن ما مسعت : أنا قربه وقيل آلخر كيف حتفظ السر فقال: قال

يف حفظ السر ما حدثين بعض أشياخنا عن إخوان له، دخلوا على عبد اللّه بن املعتز فاستنشدوه شيئاً من 
    : شعره يف حفظ السر، فأنشدهم على البديهة

  فأود عته صدري فصار له قبرا  سرا تبوأت كتمه ومستودعي

قال فخرجنا من عنده، فاستقبلنا حممد بن داود األصبهاين فسألنا من أين جئنا فأخربناه مبا أنشدنا ابن 
  : املعتز يف السر، فاستوقفنا مث أطرق مليا مث قال مسعوا قويل

  المقبور ينتظر النشراألني أرى   السر في صدري كثاٍو بقبره وما

  بما كان منه لم أحط ساعة خبرا  أنساه حتى كأنني ولكنني

 السر واألحشا لم يعلم السرا عن  ولو جاز كتم السر بيني وبينه

شر : شر األصدقاء من أحوجك إىل مداراة، وأجلأك إىل اعتذار، وقال أيضاً: وقال علي عليه السالم
إمنا تقاطع الناس بالتكلف يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما ال : ل الفضيلاألصدقاء من تكلف له، وقا
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: يفعله كل واحد منهما يف مرتله، فيحشمه ذلك من الرجوع إليه، وروينا عن عائشة رضي اللّه عنها

املؤمن أخو املؤمن ال يغتنمه وال حيشمه، وروينا يف االنبساط إىل اإلخوان شيئاً استظرفته ولوال أنه جاء 
أهدي هلشام فرو كثري : ن إمام ما ذكرته، حدثنا احلرث بن حممد عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري قالع

فذهب ا إليه : هذه فرو جاء به هشيم اشترها له قال: اذهب ا إىل سعيد اجلوهري فقل له: الثمن فقال
إين : ال أمحد بن حنبلق: فاشتراها، مث بعت ا إىل هشيم فصارت له ودرامهها، وقال علي بن املديين

أحب أن أصحبك إىل مكة وما مينعين من ذلك إالّ أين أخاف أنْ أملك أو متلين، ألنه يقال إنّ ملل 
ال تصحنب : قلت للحسن إين أريد اخلروج إىل مكة فقال: اإلخوان ليس من أخالق الكرام وقال مكحول

يستحسن الصرب عن كل : ن العالء يقولرجالً يكرم عليك فينقطع الذي بينك وبينه، وكان أبو عمرو ب
أستحب للمتواخني يف اللّه عز وجلّّ أنْ يلتقيا يف كل يوم مرتني وقال أنس : شيء إالّ عن الصديق، وقال

كان أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلهم صخرة أو أكمة فرقت : بن مالك
ليس من املروءة أنْ يريح : على بعض، وقال احلسن وأبو قالبةبينهم فالتقوا من ورائها، سلم بعضهم 

  .الرجل على صديقه، وقال ابن سريين ال تكرم أخاك مبا يشق عليه

    

إمنا يتجالس املتجالسان باألمانة فال حيل ألحدمها أن : وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال
إنْ أنكر أحد منكم شيئاً :  سفر، فصحبه قوم فقال هلميفشي على أخيه ما يكره، وخرج ابن املبارك يف

وما أنكرت : أنا قال: هل أنكرمت مين شيئاً فقال شاب منهم: فليخربين، فلما أرادوا أنْ يتفرقوا قال هلم
ال : وحيك وهل يستاك الرجل بني يدي صديقه، وكان بشر بن احلارث يقول: مل أرك تستاك فقال: قال

سن اخللق فإنه ال يأيت إالّ خبري، وال ختالط سئّ اخللق فإنه ال يأيت إالّ بشر، وقال ختالط من الناس إالّ ح
من استغضب فلم يغضب فهو محار، ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطان، وقال : الشافعي رمحه اللّه

زهدك يف راغب فيك نقص حظ، ورغبتك يف زاهد فيك ذل نفس، وكان ابن سريين : عمرو بن دينار
لعل ألخي عذراً : تمل الرجل ألخيه إىل سبعني زلة ويطلب له املعاذير، فإن أغناه ذلك وإالّ قالحي: يقول

إذا أردت أنْ تؤاخي رجالً فأغضبه مث دس عليه من يسأله عنك، فإن قال خرياً : غاب عين، وقال الثوري
تغضبه وانظر، فإن أفشاه ال تؤاخني أحداً حىت تبلوه وتفشي إليه سراً، مث إجفه واس: فاصحبه وقال غريه

من يعلم منك ما يعلم اللّه عز وجلّ، ويستر : من أصحب من الناس قال: عليك فأجتنبه، وقيل أليب يزيد
ال خري لك يف صحبة من ال حيب أنْ يراك إالّ معصوماً، : عليك ما يستر اللّه تعاىل،وكان ذو النون يقول

 يرفع عنك ثقل التكلف، وتسقط بينك وبينه مؤونة من: من يصحب من الناس قال: وقيل لبعض العلماء
أثقل إخواين علي من يتكلف يل : التحفظ، وقد كان جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم يقول
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وأحتفظ منه، وأخفهم على قليب من أكون معه كما أكون وحدي، يريدون ذا كله أنّ من مل يكن على 
فأخرجاه إىل الرياء والتكلف، فذهبت بركة الصحبة وبطلت هذه األوصاف دخل عليه التصنع والتزين، 

ال تعاشر من الناس إال من ال تزيد عنده برب وال تنقص بإمث، ومن : منفعة األخوة، وقال بعض الصوفية
يتوب عنك إذا أذنبت، ويعتذر إليك إذا أسأت، وحيمل عنك مؤونة نفسه ويكفيك مؤونة نفسك، وهذه 

: قد عز يف هذا الزمان أخ يف اللّه تعاىل قال: لوقت، كما قال رجل للجنيدمن أعز األوصاف يف هذا ا

إذا أردت أخاً يف اللّه عز وجلّ يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك : فسكت عنه، مث عاد ذلك فقال له اجلنيد
فهذا لعمري قليل، وإنْ أردت أخاً يف اهللا تتحمل أنت مؤونته وتصرب على أذاه، فعندي مجاعة أدلك 

يهم إنْ أحببت، فهذا لعمري يكون حمباً لنفسه إذا أقتضى هذا من أخيه ال حمباً ألخ يف اللّه تعاىل، وليس عل
اإلخاء كف األذى ألن هذا واجب، ولكن اإلخاء الصرب على األذى، وكانت هذه الطائفة من الصوفية ال 

كون فيها اعتراض من بعض إنْ يصطحبون إالّ على استواء أربع معان، ال يترجح بعضها على بعض، وال ي
أكل أحدهم النهار كله مل يقل له صاحبه صم، وإنْ صلّى الليل أمجع مل يقل له أحد من بعضه، وتستوي 

حااله عنده، فال مزيد ألجل صيامه وقيامه، وال نقصان ألجل إفطاره ونومه، فإذا كان عنده يزيد بالعمل 
د من املراءاة من قبل إنّ النفس جمبولة على حب املدح وينتقص بترك العمل، فالفرقة أسلم للدين وأبع

وكراهة الذم، ومبتالة بأن ترب حاهلا اليت عرفت به، وأنْ تظهر أحسن ما حيسن عند الناس منها، فإن 
صحب من يعمل معه هذا فليس ذلك بطريق الصادقني وال بغية املخلصني، فمجانبة هؤالء الناس أصلح 

اشرم وصحبة أمثاهلم فساد القلوب ونقصان احلال، ألن هذه أسباب للقلب وأخلص للعمل، ويف مع
الرياء، ويف الرياء حبط األعمال وحسن رأس املال، والسقوط من عني ذي اجلالل نعوذ به سبحانه وتعاىل 

من عاشر الناس داراهم، ومن داراهم راءاهم، ومن راياهم : من ذلك، وكان الثوري رمحه اللّه تعاىل يقول
ال تؤاِخ من الناس إالّ من ال يتغري عليك يف : ما وقعوا فهلك كما هلكوا، وكان بعض الناس يقولوقع في

عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه، ألن هذه املعاين تتغري هلا الطباع لدخول الضرر منها على : أربع
يكتم :  الوصفال تصحب من الناس إالّ من كان على هذا: النفس وفقد االنتفاع، وقال بعض األدباء

سرك وينشر برك ويطوي عيبك ويكون يف النوائب معك ويف الرغائب يؤثر، فإن مل جتده فال تصحب إالّ 
  : نفسك، وقد أنشدنا بعض العلماء لبعض األدباء يف معىن هذه األوصاف

 حديثه خبره كان  وندمان أخي ثقة

 منه مختبره وتحمد  يسرك حسن ظاهره
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 أثره أخالقه يوف  فساعد خله كرما

  وحسناً إن طوى نشره  سوءة أبداً ويطوى

 ستره أنه ويستر  عيب صاحبه ويستر

رجالً تتعلم منه شيئاً من أمر دينك فينفعك، أو رجالً : ال تصحب إالّ أحد رجلني: وقال بعض العلماء
:  أستاذي أبو سليمانقال يل: تعلمه شيئاً من دينه فيقبل منك، والثالث هرب منه، وقال ابن أيب احلواري

رجل ترتفق به يف دنياك، أو رجل تزيد معه وتنتفع به يف آخرتك، : يا أمحد ال تصحب إالّ أحد رجلني
  .واالشتغال بغري هذين محق كبري

أحدهم مثله مثل الغذاء ال يستغىن عنه، واآلخر مثله مثل الدواء : اإلخوان ثالثة: وكان املأمون يقول
الثالث مثله مثل الداء ال حيتاج إليه فالعبد مبتلي ذا الثالث وهو الذي ال أنس فيه حيتاج إليه يف وقت، و

  .وال نفع عنده، واألول نعمة من اّهللا سبحانه وتعاىل على العبد، فيه أُلفة وأنس ومعه غنيمة ونفع

بن الوحدة خري من جليس السوء، واجلليس الصاحل خري من الوحدة، وقال بشر : وكان أبو ذر يقول
أخ آلخرته، وأخ لدنياه، وأخ يأنس به، فأخرب أنّ أخ املؤانسة قد ال : يكون للرجل ثالثة إخوان: احلارث

ال يوجد إالّ يف كرمي، وكان يوسف بن أسباط يعزز من : يكون متقرباً عابداً، وأنّ األنس خمصوص يقال
لم أنّ األنس اليوجد يف كل عامل، فيه أنس من اإلخوان، فكان يقول ما يف املصيصة ثالثة يؤنس م، واع

وال يف كل عاقل، وال يف كل عابد زاهد، وحيتاج األنس أىل وجود معان تكون يف الويل، فإذا اجتمعت 
فيه كمل فيه األنس، وارتفعت عنه الوحشة واحلشمة، ومن مل تكن فيه مل يوجد فيه أنس، ومن مل تكمل 

 الروح من الكروب واالستراحة من الغم والسكون فيه وجد فيه بعض األنس، وإذا حصل األنس ففيه
علم وعقل وأدب وحسن : وطمأنينة القلب، فكذلك عز من يوجد فيه األنس لعزة خصاله وهي سبع

خلق وسخاء نفس وسالمة قلب وتواضع، فإن فقد بعضها مل جيد خالً يأنس بكماله، من قبل أن 
محق ال أنس به، والبخيل سئ اخللق ال أنس عنده، أضدادها وحشة كلها ألن اجلاهل ال أنس فيه، واأل

  .واخلبيث واملتكرب ال أنس معه فاعرف هذا

عاملوا أحرار الناس مبحض املودة، وعاملوا العامة : وروينا عن األصمعي أنه ذكر عن بعض احلكماء قال
من له ظل ليس فيه بالرغبة والرهبة، وسوسوا السفلة باملخافة، ومثل مجلة الناس كمثل مجلة الشجر، منهم 

مثر وهذا الذي فيه نفع من الدنيا وال مثرة له يف العقىب، وحيتاج إليه يف وقت، ومنهم من فيه مثر وليس له 
ظل وهذا يصلح لآلخرة وال يصلح للدنيا، ومنهم من فيه ظل ومثر، فهذا الذي يصلح للدين والدنيا وهو 

 حيتاج إليه، فمثله يف الشجر مثل شجر الغضا وهو أعزها، ومنهم من ال ظل له وال مثر وهذا هو الذي ال
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 شوك الربية اليت تسميه العامة أم غيالن، متزق الثياب ال طعام فيه وال شراب، فهؤالء من الناس من يضر
املَوىل يدعو لَمن ضره أَقْرب ِمن نفِْعِه لَبِئس ": وال ينفع ويكثر وال يدفع، مثله كما قال اهللا تبارك وتعاىل

العشري لَِبئسومثله يف الدواب مثل الفأرة والعقرب، وقد قيل يف وصفهم13: احلج"و ، :  

  ال يستوون كما ال يستوي الشجر  شيء إذا ما أنت ذقتهم الناس

 ليس له ظل وال ثمر وذاك  ظّل وهذا عنده ثمر ذارب

  : وقد أنشدنا يف مثل وصف هذا لبعض األدباء

  ولم تك يوم الحشر ممن يشفع  لدفع مهمةكنت ال ترجى  إذا

 خالل من إخائك أنفع فعود  وال أنت ذا مال يجود بماله

إذا وىل أخوك والية فثبت على نصف مودتك فكثري، وحدثنا حممد بن القاسم القرشي : قال بعض السلف
نّ أخاه ويل السيبني فتغري عن الربيع بن سليمان، عن اإلمام الشافعي رمحه اللّه، أنه آخى رجالً ببغداد مث إ

  : للشافعي كما كان يعهده منه فكتب إليه الشافعي رضي اللّه عنه هذه األبيات

 وليس طالق ذات البين مني  اذهب فودك من ودادي طالق

 ودك لي على ثنتين ويدوم  فإن ارعويت فإنها تطليقة

 تطليقتين في حيضين فتكون  امتنعت شفتها بمثالها وإذا

 تغِن عنك والية السيبين لم  ثالث أتتك مني بتةال فإذا

    

هذا الطالق فقهي، إالّ أنه طلق قبل النكاح، وقد كان : فذكر هذا الكالم لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال
ما يقيمين مبصر غريه، : الشافعي عليه السالم آخى حممد بن عبد احلكم املصري وكان حيبه ويقربه، ويقول

  : مسعت الشافعي ينشد وقد عاد حممداً: لشافعي، فحدثين القرشي عن الربيع قالواعتل حممد فعاده ا

  فمرضت من حذري عليه  مرض الحبيب فعدته

 من نظري إليه فبرأت  الحبيب يعودني وأتى

وما شك أهل مصر أنّ الشافعي يفوض أمر حلقته إليه، وأنه يستخلفه بعد موته ويأمر الناس باحلضور 
يا أبا عبد اللّه إىل من جنلس بعدك، ومن يكون صاحب : عن ذلك يف علّته فقيل لهعنده، حىت سئل 

: احللقة، وهم يظنون أنه يشري إىل حممد فاستشرف لذلك حممد وتطاول هلا، وكان جالساً عند رأسه فقال

 سبحان اهللا أيشك يف هذا أبو يعقوب البويطي، فانكسر هلا حممد ووجد يف نفسه ومال أصحابه إىل أيب
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يعقوب البويطي، وقد كان حممد محل علم الشافعي ومذهبه وفارق مذهب مالك، إال أنّ البويطي كان 
أزهد وأورع، فحمل الشافعي نصحه للدين والنصيحة للمسلمني، ومل يداهن يف ذلك بأن وجه األمر إىل 

ن عبد احلكم مذهبه، أيب يعقوب، وآثره ألنه كان أوىل، فلما قبض الشافعي رضي اللّه عنه إنتقل حممد اب
وفارق أصحابه ورجع إىل مالك، وروى كتب أبيه عن مالك، وتفقه فيها، فهو اليوم من كبار أصحاب 

مالك رضى اللّه عنه، وأمخل البويطي رمحه اللّه نفسه واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصر، وصنف 
وإمنا هو مجع البويطي مل يذكر نفسه فيه، كتاب األم الذي ينسب اآلن إىل الربيع ابن سليمان ويعرف به، 

وأخرجه إىل الربيع فزاد فيه، وأظهره ومسعه منه وقد كان البويطي محل يف احمللة ورفع من مصر إىل 
كتب إيلّ البويطي من السجن حيثين على : السلطان، وحبس يف شأن القرآن، فحدثنا عن الربيع قال

كثرياً ما : لرفق باملتعلمني واإلقبال عليهم، وأنْ أتواضع هلم وقالاالس، ويأمرين باملواظبة على العلم وا
  : كنت أمسع الشافعي رضي اللّه عنه يقول

  ولن تكرم النفس التي ال تهينها  أهين لهم نفس لكي يكرمونها

يا بين ال تصحب من الناس إالّ من إنْ افترقت قرب منك، وإذا استغنيت : وأوصى بعض السلف ابنه فقال
يطمع فيك، وإنْ علت مرتبته مل يرتفع عليك، إنْ تذللت له صانك، وإنْ احتجت له مانك، وإنْ مل 

اجتمعت معه زانك، فإن مل جتد هذا فال تصحنب أحداً، ومن حق األخوة يف اللّه عز وجلّ ما نقل إلينا من 
 هل عندكم دقيق، :كان الرجل جييء إىل مرتل أخيه من حيث ال يعلم، فيقول ألهله: سرية السلف قال

ومل يكن األخ يفرق بني : ألكم زيت حتتاجون إىل كذا، فإن قالوا ليس عندنا اشترى هلم مصاحلهم، قال
ويلقى أخاه فال يعلمه بشيء من ذلك، وأما سعيد بن أيب عروبة، : عياله وعيال أخيه، يقامسهم املؤونة قال

ام فيصفه، ورمبا اشترى املسلوخ فيعلقه، فكان يعلق كل ثوب عنده على احلبل، ويظهر كل صنف من طع
ويفتح بابه ويدخل عليه إخوانه يف اللّه عز وجلّ، فكان من أراد طعاماً أكل، ومن اشتهى حلماً قطع 

وشوى أو طبخ، ومن احتاج إىل ثوب لبس من غري إذن وال مؤامرة، قد عرفوا ذلك من أخالقه، وكان 
جعل اللّه تبارك وتعاىل األلفة بني املؤمنني من آياته، ومتدح مثله مجاعة متخلّقني ذه األخالق، وقد 

وأَلَّف بين قُلُوِبِهم ولو أنفَقْت ما يف ": بوصفها ومل يكلها إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال عز وجلّ
زيزع هإن مهنياللّه ألَّف ب ِلكنو مِبني قُلُو األرِض مجيعاً ما ألَّفْتٌكيمأي عزيز ال يؤلف 63: األنفال" ح ،

غريه ما فرق، وال يفرق سواه ما ألف، حكيم تفرد باحلكم يف التأليف، كما توحد بالتوحيد بالتعريف، 
عزيز عزز األلفة وعظمها عند املؤمنني، حكيم جعلها يف احلكمة مع احلكماء من : ومعىن آخر

يف فدان، فوقف أحدمها حيك جسده فوقف اآلخر فبكى أبو الصاحلني،ونظر أبو الدرداء إىل ثورين حيرثان 
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هكذا اإلخوان يف اللّه عز وجلّ، يعمالن للّه تبارك وتعاىل ويتعاونان على أمر اللّه، فإذا : الدرداء فقال له
إين ألدعو ألربعني : وقف أحدمها وقف اآلخر لوقوفه، وكان أكثر عبادة أيب الدرداء التفكر، وكان يقول

  . يف سجودي أمسيهم بأمسائهممن إخواين

    

ولك مثل هذا، ويف لفظ آخر يقول : دعاء األخ ألخيه بالغيب ال يرد، ويقول امللك: وقد جاء يف احلديث
يستجاب للمرء يف أخيه ما ال يستجاب له يف نفسه، فمن : بك أبدأ، واحلديث املشهور: اللّه تبارك وتعاىل

واالستغفار له يف الغيب، فلو مل يكن من بركة األخوة إالّ هذا واجب األخوة ختصيصه وإفراده بالدعاء، 
وأين مثل األخ الصاحل، أهلك يقتسمون مرياثك وهو : كان كثري، وكان حممد بن يوسف األصبهاين يقول

منفرد حبسرتك، مهتم مبا قدمت، يدعو لك يف ظلمة الليل وأنت حتت أطباق الثرى، فقد أشبه األخ 
ما قدم، يفرحون : ما خلف وقالت املالئكة: إذا مات العبد قال الناس: ه جاء يف اخلربألن: الصاحل املالئكة

لو مل يكن يف اختاذ اإلخوان إالّ أنّ أحدهم يبلغه : مبا قدم من خري ويشفقون عليه، وقال بعض العلماء
ه فترحم عليه من بلغه موت أخي: موت أخيه فيترحم عليه ويدعو له، فلعله يغفر له حبسن نيته له ويقال

مثل امليت : واستغفر له، كأنه شهد جنازته وصلّى عليه، وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يف قربه مثل الغريق يتعلق بكل شيء، ينتظر دعوة من ولد أو والد أو أخ، وإنه ليدخل على قبور األموات 

:  لألموات مبرتلة اهلدايا لألحياء يف الدنيا، قالالدعاء: من دعاء األحياء، من األنوار أمثال اجلبال ويقال

هذه هدية من عند أخيك فالن، : فيدخل امللك على امليت معه طبق من نور، عليه منديل من نور فيقول
فيفرح بذلك، كما يفرح احلي باهلدية، فقد كان اإلخوان يوصون إخوام : من عند قرينك فالن قال

ن يف ذلك حلسن يقينهم وصدق نيام، وإن أعظم احلسرة من خرج من بعدهم بدوام الدعاء هلم، ويرغبو
الدنيا ومل يؤاخ أخاً يف اهللا عز وجلّ، فيدرك بذلك فضائل املؤاخاة وينال به منازل احملبني عند اللّه تعاىل، 
 ومن أشد الناس وحشة يف الدنيا من مل يكن له خليل يأنس به وصديق صدق يسكن إليه، كما قال علي

وغريب من مل يكن له حبيب وال يوحشنك من صديق سوء ظن، وأنشد بعض الشيوخ : يه السالمعل
  : لبعضهم

  ولكن من يجفي فذاك غريب  غريبا من تناءت دياره وليس

 جاوز السدين فهو قريب فلو  ومن كان ذا عهد قديم وذا وفا

    

أنا : يته منذ سنتني، وكان بعضهم يقولبقيس بن الربيع، وما رأ: مبن تأنس فقال: وقيل لسفيان الثوري
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مبودة من غاب عين من بعض إخواين أوثق مين مبودة من يغدو علي ويروح يف كل يوم مرتني، وقال حممد 
قرب القلوب على بعد املزار خري من قرب الديار من الديار، وليتِق أنْ يعاشر أخاه خبمس : بن داود

ا أنْ ال يلزمه مبا يكره مما يشق عليه، والثانية أن ال يسمع فيه أوهل: خصال، فليست من األدب وال املروءة
بالغة وال يصدق عليه مقالة، والثالثة أن ال يكثر مسألته من أين جتيء وإىل أين تذهب، وأنْ ال يتجسس 

عليه وال يتحسس عنه، والفرق بينهما أنّ التجسس يكون يف قفو اآلثار، والتحسس يكون يف تطلع 
ال تلزم أخاك مبا يشق :  روينا كراهة هذه اخلمس يف سرية السلف، وقال حممد بن سرييناألخبار، فقد

عليه، وقال جماهد إذا رأيت أخاك يف طريق فال تسأله من أين جئت وال أين تذهب فلعله أنْ يصدقك يف 
باً جئتك خاط: ذلك أو يكذبك، فتكون قد محلته على الكذب، وروينا أنّ حكيماً جاء إىل حكيم فقال

ال ختالفين يف أمر، وال تقبل علي : وما هن قال: إنْ جعلت مهرهاً ثالثاً فعلت قال: إليك مودتك فقال
قد آخيتك، وأما التجسس والتحسس فقد ى اللّه : قد فعلت قال: بالغة، وال تعطني يفّ رشوة فقال

 ترك التدابر والتقاطع، ورسوله عنهما، وجعلهما رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من شرط األخوة مع
ال جتسسوا وال حتسسوا، وال تقاطعوا وال تدابروا، وكونوا عباد اللّه إخواناً، : فقد روينا يف اخلرب السائر

املقاطعة يف الشهادة أن تقطع مواصلته، وتنحرف عن جريان عادته، والتدابر يف الغيب مأخوذ منه إذا 
ا تكون له يف املقابلة كما أخذت الغيبة من الغيب أي ال ختلفه والك الدبر أي ال تدابره إالّ مبا حيب، كم

يف غيبه مبا يكره، وقد كان اإلخوان يتبايتون على العلوم واألعمال، وعلى التالوة واألذكار وذه املعاين 
حتسن الصحبة، وحتق احملبة، وكانوا جيدون من املزيد من ذلك والنفع به يف العاجل واآلجل، ما ال جيدونه 
يف التخلي واالنفراد من حتسني األخالق، وتلقيح العقول، ومذاكرة العلوم، وهذا ال يصح إالّ ألهله، وهم 

أهل سالمة الصدور والرضا بامليسور مع وجود الرمحة، وفقد احلسد، ووجد التناصر، وعدم التظاهر، 
: املباينة، وقد قيلوسقوط التكلف، ودوام التآلف، فإذا عدمت هذه اخلصال ففي وجود أضدادها تقل 

شر : من سقطت كلفته دامت صحبته وألفته، ومن قلّت مؤونته دامت مودته، وقال علي عليه السالم
األصدقاء من تكلف له، وقال يونس النيب عليه السالم ملا زاره إخوانه، فقدم إليهم خبز شعري وجزهلم من 

  .تكلفني لتكلفت لكملوال أنّ اللّه تبارك وتعاىل لعن امل: بقل كان زرعه وقال

    

أنا واألتقياء من أميت براء من التكلف، فجملة التكلف هو عمل ما : وروينا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم
ال نية للعبد فيه، ودخول العبد فيما ال يعنيه وتعاطيه ما قد كفيه، ومع وجود احلسد وكمون الغل، وهو 

ظاهر تقع اانية، ومع اخلبث واملكر تكون املنافرة، وهذا كله ثبوت احلقد تكون املباينة، ويف التطاول والت
أثقل إخواين علي من أحتشمه : يذهب األلفة وينقص احملبة ويبطل فضيلة األخوة، وقال بعض أهل البيت
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كانوا ال يغتنمون وال حيتشمون، وسئل احلسن عن الصديق الذي أكل : وحيتشمين، وقال بعض السلف
من استراحت إليه النفس وسكن إليه القلب، فإذا كان كذلك فال إذن له يف : فقالماله بغري إذن منه 

أنْ تأنس بكل وجه صبيح وكل صوت فصيح، واللّه تبارك وتعاىل : ماله، وسئل ذو النون عن األنس فقال
فيما بينك وبني ذلك، وإذا علمت أنّ أخاك يسر بأخذك من رحله وملكه، أو علمت أنه ال يكره ذلك 

فعلته، حل لك أنْ تأخذ، وإنْ كان مل يأذن لك ألن علمك يقوم مقام إذنه، وعالمة هذا منك انشراح إنْ 
صدرك بذلك، وخفته على قلبك، فذلك دليل على سروره به، وعلى قياسه من علمت من الناس أنه 

ن ماله شيئاً وإنْ يكره تناولك من ماله شيئاً، أو عرفته يبخل ضنانة مبا يف يديه، فإين أكره لك أنْ تأكل م
أذن لك بعد أنْ تعلم أنّ األحب إليه أنْ ال تأخذ، ففي الورع وإنْ أعطاك أنْ ال تقبل فإن بذله مع علمك 

بأمره لغو ال حقيقة له، ودليل ذلك ضيق صدرك به، ووجود احلشمة والوحشة يف القلب، فقد جاء يف 
الرب حسن اخللق، والرب ما سكنت إليه النفس األثر اإلمث حواز القلب، وجاء اإلمث ما حاك يف صدرك، و

واطمأن به القلب، فقد جاءت هذه األلفاظ يف أحاديث متفرقة، وعلى ما ذكرناه أنّ رسول اللّه صلى اهللا 
عليه وسلم أكل من حلم بريرة تصدق به عليها وكانت غائبة ملا علم أنه يسرها، فلم ينتظر إذا فعلى ضد 

 ونظر هاشم األوقص إىل احلسن وهو يأكل من جون لبقال، من هذه بسرة ذلك يف القياس ما ذكرناه،
يا لكع، اتل علي آية األكل، : يا أبا سعيد، تأكل من مال الرجل بغري إذنه فقال: ومن هذه تينة، فقال له

 "ِدِيِقكُمأو ص": إىل قوله تعاىل61: النور"وال على أنفُِسكُم أنْ تأْكُلوا ِمن بيوِتكُم"مث قرأ احلسن 

، وقد كان أصحاب حممد بن واسع وفرقد السنجي يدخلون مرتله فيأكلون من غري أنْ يؤذن 61:النور
وكنا ندخل على أيب سليمان الداراين، فيقدم : ذكرمتوين أخالق قوم مضوا هكذا كنا، قال: هلم ويقول

ال آكلها : الشهوات وال تأكلها فقالتطعمنا : إمنا خبأته لكم فقلنا: إلينا الطيبات وال يأكل معنا ويقول
كنا نبايت إبراهيم بن أدهم يف : ألين قد تركت أكلها، وأقدمها إليكم ألين أعلم أنكم تشتهوا وقال

  .املصيصة

    

لو أقبلت على : كلوا فقلنا: ويف قرى السواحل، فكان يكسر لنا الصنوبر والبندق واللوز ليله أمجع ويقول
هذا أفضل، وكان بعض الناس يفجؤه الضيف، فال يكون عنده ما يقدمه : صالتك وتركت هذا فيقول

إليه، فيذهب إىل مرتل أخيه، فيأخذ خبزاً وقدراً قد كان طبخها، فيحمله إىل ضيفه، فيلقاه أخوه بعد ذلك 
إذا عمل الرجل يف مرتل أخيه : فيستحسنه منه ويأمره بفعل مثل ذلك يف كل نائبة، وقال بعض العلماء

خصال فقد مت أنسه به إذا أكل عنده، ودخل اخلالء ونام وصلّى، فذكرت هذه احلكاية لبعض أربع 
معها وجامع فإذا فعل هذا فقد مت أنسه به، ألن : ما هي قال: صدق، بقيت خصلة قلت: أشياخنا فقال
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بيوت اللّه هذه اخلمس ألجلها يتخذ البيوت، ويقع االستخفاء ملا فيها من التبذل والعورة، ولوالها كانت 
سبحانه أروح وأطيب، ففي األنس باألخ وارتفاع احلشمة من هذه اخلمس، مثال حال األنس يف الوحدة 

بالنفس من غري عيب من عائب وال ضد لكن من اتفاق جنس، وهذا لعمري اية األنس ذاتاً، فأما 
:  تسليمهم وترحيبهماخلامسة، وهو قول شيخنا وجامع، فعلى ذلك يصلح أنْ يستدل له بقول العرب يف

مرحبا وأهالً وسهالً أي لك عندنا مرحب، وهو السعة يف القلب واملكان، ولك عندنا أهل تأنس م بال 
وحشة منا، وسهالً أي لك عندنا سهولة، ذلك يسهل علينا وال يشتد فهو سهولة اللقاء وسهولته من 

مات بعضها فوق بعض، فأول ذلك املعرفة عن األخالق يف االلتقاء، واعلم أنّ للناس يف التعارف سبع مقا
الرؤية أو السمع فقط، فلهذا حرمة اإلسالم وحق العامة، مث ااورة وله حق اجلوار، وهو ثاين حقوق 

اإلسالم، وهذا هو اجلار اجلنب، مث املرافقة يف طريق أو سفر وهذا هو الصاحب باجلنب يف أحد الوجهني 
نه قد مجع حرمة اإلسالم وحرمة اجلوار وزاد عليها بأنه ابن سبيل، مث من اآلية، فلهذا ثالثة حقوق أل

الصحبة وهي املالزمة واالتباع، فهذا فوق ذلك، مث الصداقة وهي حقيقة األخوة، ومعها تكون املعاشرة 
وهو اسم تكون معه املخالطة، وتوجد فيه املؤانسة، وهو حيكم باملزاورة واملبايتة واملؤاكلة وهذا مجلة 

عشرة، فاملعاشرة مأخوذة من العشري، وهو اخلليط املقارب، ولذلك مسي الزوج عشرياً يف قول النيب صلى ال
لَِبئس الَوىل ولًَِبئس ": ويكفرن العشري، وقد قال اللّه عز وجلّ يف تسمية املعاشر ويف قربه: اهللا عليه وسلم

شريمعاشرة على زنة مفاعلة ألنه شيء يقع بني اثنني ، يعين ابن العم املختلط به، فقيل منه13: احلج"الع 
ال حمالة، كان كل واحد قد فعل مثله أي يفعل هذا مثل ما يفعل هذا، مثل املضاربة واملقاتلة واملشامتة، إذا 
فعل كل واحد بصاحبه كفعله به، مث األخوة فوق الصداقة، وهذا ال يكاد يكون إالّ بني النظراء يف احلال، 

يف احلسن، واملعاين بأن يوجد يف أحدمها من القلب واهلمة والعلم واخللق، ما يوجد يف اآلخر واملتقاربني 
، وليسوا من 27: األسراء"إنَّ املُبذِّرين كانوا ِإخوانَ الشياطني": وإنْ تفاوتا كما قال تبارك وتعاىل

ى بينهم، فهذه أخوة احلال جنسهم وال على وصفهم يف اخللقة، ولكن ملا تشات قلوم وأحواهلم آخ
وهي حقيقة الصداقة، مث احملبة وهي خاصية األخوة، وهذا جيعله اللّه تبارك وتعاىل من األلفة ويوجده من 
األنس يف القلوب، يتواله بصنعه وال يوليه غريه، وهذا ارتياح القلوب وانشراح الصدور ووجد السرور، 

 فوق احلبيب، وال يكون هذا إالّ يف عاقلني عاملني عارفني وفقد الوحشة، وزوال احلشمة، مث اخلليل وهذا
على معيار واحد، وطريق واحد، وهذا أعز موجود وأغرب معهود، واخللة مأخوذة من ختلل األسرار، 
ومعها تكون حقيقة احلب واإليثار، فكل خليل حبيب، وليس كل حبيب خليالً، ألن اخللة حتتاج إىل 

متكني، وقد ال يوجد ذلك يف كل حمبوب، فلذلك عز طلبه وجلّ وصفه، فضل عقل، ومزيد علم، وقوة 
وقد رفع اللّه عز وجلّ نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم يف مقام احملبة، فأعطاه اخللة ليلحقه مبقام إبراهيم، 
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 خليالً لو كنت متخذاً من اخللق: فكانت اخللة مزيد احملبة، ومنه ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
الختذت أبا بكر خليالً ولكن صاحبكم خليل اللّه عز وجلّ، فلما أختذه خليالً مل يصلح أنْ يشرك يف خلة 

ولكن أخوة اإلسالم فأوقفه مع األخوة، ألن فيها مشاركة يف احلال كما فعل : اخلالق خلة اخللق، مث قال
  . عن اخللةبعلي عليه السالم، وعدل به عن النبوة كما عدل بأيب بكر

    

أال إنّ اللّه تبارك وتعاىل، :ويف احلديث اآلخر أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم صعد املنرب فرحاً مستبشراً فقال
قد اختذين خليالً كما أختذ إبراهيم خليالً، فأنا حبيب اللّه عز وجلّ، وأنا خليل اللّه، وليس قبل املعرفة 

ال بعد اخلليل وصف يعرف إالّ نعت حمب، مث تتزايد احلرمات يف اسم يوجب حكماً إالّ ظاهر اإلسالم، و
األخوات ما بني املعرفة واخللة، وتعظم احلقوق بطول الصحبة ومجيل العشرة، ويقال صحبة سنة أخوة 

ومعرفة عشر سنني قرابة، قد ضم اللّه عز وجلّ الصديق إىل األهل ووصله م، مث رفع األخ وقدمه على 
، كان األخ يدفع مفاتح خزائنه إىل أخيه، 61: النور"أو ما ملَكْتم مفَاِتحه": له عز وجلّالصديق، وهو قو

حكمك فيما أملك كحكمي، وملكي له : ويتصرف يف احلضر ويتقلب يف السفر، ويقول ألخيه
لو كان حاضراً : كملكك، فكان أخوه يتضايق ويتحرج فيقتر على نفسه ألجل غيبة أخيه، ويقول

وجلّ تضايقهم وشكر الت سعت وأكلت رغداً للورع الذي فيه، والنصح واإليثار ألخيه فرحم اللّه عز
، أي ال 61: النور"وال على أَنفُِسكُم": تورعهم، فأطلق هلم اإلذن ووسع عليهم يف األكل فقال عز وجلّ

تيب األحكام، وضم إليهم إمث وال ضيق أنْ  تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، مث نسق األقارب على تر
أَو ما ": األخ ملا وصفه بتمليكه مفاحته أخاه، فأقام ذلك مقام ملك أخيه، ألنه أقام أخاه مقامه فقال تعاىل

هفَاِتحم ملَكْتوجل61ّ: النور"م مث أخر الصديق بعده إذ مل يكن حبقيقة وصفه، مث قال عز ، :" كُمليع سلَي
، حبضرة اإلخوان أو أشتاتاً يف حال تفرقهم، فسوى بني غيبتهم 61: النور"وا جِميعاًجناح أنْ تأكُلُ

وشهودهم لتسوية إخوام بينهم وبني أمالكهم، واستواء قلوم مع ألسنتهم يف البذل و احملبة، لتناول 
، وقال بعض 38: الشورى"وأَمرهم شورى بينهم": املبذول وهذا حتقيق وصفه عز وجلّ هلم يف قوله تعاىل

إذا ائتلف اإلخوان مجاعة، مث اجتمع بعضهم على لذّة وفقد البعض نقص من اللذة مبقدار من : األدباء
نقص منهم، وهذا يكون بوجود األنس م ومواصلة الذكر، وروينا أنّ مالك بن دينار وحممد بن واسع 

 فيها طعام من حتت السرير فجعل يأكل، دخال مرتل احلسن وكان غائباً، فأخرج حممد بن واسع سلة
هكذا كنا ال حيتشم بعضنا من بعض واعلم أنه ليس بني األخوين والصاحبني رياء يف : فدخل احلسن فقال

أعماهلما، وإنْ تراءى برأي العني أعماهلم هلم ثواب السر واخللوة، ألما كاألهل يف احلضر وكالصحابة 
يته وال بني املسافر ورفقائه رياء وال مسعة، وال عليه منهم اختفاء وال يف السفر، وليس بني الرجل وأهل ب
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خلوة، فإن صحبه أخوه هذا يف سفر كانت حرمته عليه ألزم وحقه أوجب، فينبغي أنْ ال خيالفه وال 
يعترض عليه إنْ أحب الرتول يف مرتل مل يكره أخوه ذلك، وإنْ اختار أحدمها الرحيل مل حيب اآلخر 

نْ سار أحدمها مل يقف صاحبه، وإنْ استراح اآلخر وقف له رفيقه، وإنْ اشترى شيئاً مل ينهه املقام، وإ
ما اصطحب اثنان قط إالّ كان أحبهما : عنه، وال يستأثر مبطعوم وال مشروب بل يؤثره بذينك، ويف اخلرب

  .إىل اللّه عز وجلّ أرفقهما بصاحبه

    

ه وسلم أنه دخل غيضة مع بعض أصحابه، فاجتىن منها سواكني وروينا أيضاً عن رسول اللّه صلى اهللا علي
يار سول : من أراك، أحدمها معوج واآلخر مستقيم، فحبس املعوج لنفسه ودفع املستقيم إىل صاحبه فقال

ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من ار، إالّ سأله اللّه عن : اللّه أنت كنت أحق باملستقيم فقال
ه حق اللّه تعاىل أو أضاعه، ومن كان ناظراً يف أخوة أخيه أو يف صحبته إىل كثرة صحبته هل أقام في

أعماله، أو واقفاً مع أكمل أحواله، دل على جهله ذا الطريق الذي ينفذ إىل التحقيق ألا حتول، وإنما 
قص معرفة اآلخر املعول على حقائق القلوب وسالمة العقول ألن إليها األمر مردود، فإن اقترن إىل جهله ن

دل علىه التزين له والتصنع عنده لتعلو مرتلته وحيسن عنده أثره فيدخله ذلك يف الشرك وخيرجه الشرك 
عن حقيقة التوحيد، فتزل قدم بعد ثبوا ويسقط من عني مواله، فال يتواله ألن النفس مبتالة حبب الثناء 

ب حينئذ من أشأم الناس عليه وأضرهم له، واملدح وإثبات املرتلة بإظهار الوصف، فيكون هذا الصاح
ويصري أحدمها بالء على صاحبه، فليفارقه حينئذ ألنه جاهل وال يصحبه، فإنه جيد النقصان وتدخل عليه 
اآلفات مبقارنته، فلينفرد بنفسه فيصدق يف حاله عالية كانت أو دنيئة، وضيعة كانت أم رفيعة، من غري 

 له وأمحد عاقبة، وهذا باب لطيف قد هلك فيه خلق كثري على ضربني مقارنة أحد وال مباينة فهو خري
منهم، من صاحب وآخى وبايت على هذه العلل فساكنها، ومن هذه اآلفات فقارا الضعف يقينه وقوة 
هواه، وكرب الناس يف عينه وعظم قدر الدنيا مما يناله منهم يف قلبه، فهلك بالتزين والتصنع وأهلك أخاه 

والضرب الثاين من املتعبدين املعروفني بالستر والصالح، خافوا ومل حيبوا أن يظهروا على بنحو ذلك، 
حاهلم كراهة الذم وخيفة النقص هلم، فلم حيبوا أنْ خيتربوا باملباينة وال ينكشفوا يف املصاحبة، وال تعرف 

عبادة من غري طول أحواهلم بطول املمارسة،وأحبوا مع ذلك أنْ يشار إليهم من بعيد ويتوهم فيهم ال
مالقاة، فأظهروا التفرد والعزلة، وتركوا املباينة والصحبة، وأنكروا هذا وعابوه، يريدون أنْ يبينوا بذلك 

عن نظرائهم وينفردوا به عن مجلة اخللق بدعوى احلال، ليختصوا بغريها عندهم من غري حال، وال انقطاع 
مة بأحوال الصادقني، فهلك أيضاً باملباينة وغربة احلال وترك إىل اهللا سبحانه، وال اشتغال، ولقلة معرفة العا

السنة من إجابة الدعوى، وخمالطة األمة كرباً وتطاوالً على العامة، ومتويهاً منهم على من ال يعرف سرية 
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األمة، وأوهم بذلك أنه مشغول عنه بسلوك الطريق، لعلمه أم ال يعرفون حمجة التحقيق، ولعلّه مشغول 
م وساوس قلبه، وهو يف ذلك منكشف للصادقني ظاهر جلي للعارفني، وقد جاء يف خمالطة م وأ

املسلمني، ويف األكل مع اإلخوان واالختالط بالعامة، واملشي يف األسواق واشتراء احلوائج، ومحلها 
ر للتواضع ما يكثر رمسه ويطول وصفه وكذلك كان سرية الصحابة وشيمة التابعني بإحسان منهم، عم

رضي اللّه عنه، كان حيمل القربة على ظهره ألهله، وعلي رضي اللّه عنه كان حيمل التمر وامللح يف ثوبه 
  : ويده ويقول

 جر من نفع إلى عياله ما  ال ينقص الكامل من كماله

    

ومنهم أيب وابن مسعود وحذيفة وأبو هريرة، كانوا حيملون حزم احلطب وجرب الدقيق على أكتافهم 
رهم، وسيد املرسلني وإمام املتقني، ورسول رب العاملني حممد صلى اهللا عليه وسلم كان يشتري وظهو

صاحب الشيء أحق حبمله، وكان : أعطين أمحله عنك فيقول: الشيء فيحمله بنفسه، فيقول له صاحبه
ض، فيسلم احلسن بن علي عليهما السالم مير على السؤال يف الطريق، وبني أيديهن كسر ملقاة يف األر

هلم الغداء يا بن بنت رسول اللّه، فيثين رجله عن بغلته ويرتل، فيقعد معهم على األرض : عليهم فيقولون
إنْ اللّه تبارك وتعاىل ال حيب املستكربين مث يدعوهم بعد ذلك إىل مرتله فيقول : ويأكل، مث يركب ويقول

سرائيليات أنْ حكيماً من احلكماء صنف هلمي ما كنت تدخرين فيأكلون معه، وروينا يف اإل: للخادم
قل لفالن : ثالمثائة وستني مصنفاً يف احلكمة، حىت ظن أنه نال مرتلة عند اللّه تعاىل، فأوحى اللّه إىل نبيه

فتخلى وانفرد يف سرب حتت األرض : أنك قد مألت األرض نفاقاً، وإين ال أقبل من نفاقك شيئاً، قال
فدخل األسواق :  اللّه عز وجلّ إىل النيب، قل له إنك مل تبلغ رضاي قالقد بلغت حمبة ريب فأوحى: وقال

وخالط العامة وجالسهم، وأكل الطعام بينهم ومشى يف األسواق معهم، فأوحى اللّه تبارك وتعاىل اآلن 
حني بلغت رضاي، فلو أيقن اليائس املتصنع للخلق، األسري يف أيديهم، الرهني لنظرهم، أنّ اخللق ال 

ون من رزق، وال يزيدون يف عمر، وال يرفعون عند اللّه، وال يضعون لديه، وأنّ هذا كله بيد اللّه ينقص
ِإنَّ ": عز وجلّ، ال ميلكه سواه، ولو مسع خطاب املوىل الستراح من جهد البالء، إذ يقول اللّه عز وجلّ

قاً فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه، مع ، ال ميلكون لكم رز194: األعراف"الَّذين تدعونَ ِمن دوِن اللّه
 فلو عقل ذلك لطرح، اخللق 194: األعراف"إنَّ الَّذين تدعونَ ِمن دون اللّه ِعباد أمثَالُكُم": قوله تعاىل

عن قلبه اشتغاالً مبقلبه، وألعرض عن الناس مه نظراً منه إىل مهمه، وأظهر حاله وكشف أمره تقوياً بربه 
علمه، فلم يبال أنْ يراه الناس على كل حال يراه فيه مواله، إذا كان ال يعبد إالّ إياه وال يضره وال وغنية ب
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ينفعه سواه، فعمل ما يصلحه وإنْ كان عند الناس يضعه، وسعى فيما حيتاج إليه وإنْ كان عند املوىل 
ه إلثبات املرتلة عندهم، يزري عليه، ولكن ضعف يقينه فقوى إىل اخللق نظره، وأحب أنْ يستر عنهم خرب

والستخراج اجلاه لنفسه، فيفخر باخليالء والعجب، فموه حبال على من ال حال له، ووهم مبقام عند من 
ليس له مقام، واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم، وتومهوا به علمه جلهلهم، ولو صدقوا اللّه لكان خرياً هلم، 

واللّه ما أقول لك إالّ نصحاً، أنه : شافعي رضي اللّه عنهقال يل ال: حدثونا عن يونس بن عبد األعلى قال
رضا الناس غاية : ليس إىل السالمة من الناس سبيل، فانظر ما يصلحك فافعله، وحدثونا عن الثوري قال

  : ال تدرك، فأمحق الناس من طلب من ال يدرك وقد قال بعض احلكماء يف معناه قوالً منظوماً

 وفاز باللذّة الجسور  من راقب الناس مات غما

    

يا أستاذ ال أقدر على هذا : اعمل كذا وكذا فقال: ونظر أبو حممد سهل إىل رجل من الفقراء فقال له
عبد : ال ينال العبد حقيقة من هذا األمر حىت يكون بأحد وصفني: ألجل الناس، فالتفت إىل أصحابه فقال

لقه، وأنّ أحد ال يقدر أنْ يضره والينفعه، أو عبد يسقط الناس عن عينه فال يرى يف الدار إالّ هو وخا
أسقط الناس عن قلبه فال يبايل بأي حال يرونه، وحدثونا عن إمام األئمة احلسن بن يسار البصري رمحه 

يا أبا سعيد إنّ قوماً حيضرون جملسك ليس بغيتهم الفائدة منك، وال األخذ عنك، : اللّه أنَّ رجالً قال له
هون عليك يا ابن : قط كالمك وتعنتك يف السؤال ليعيبوك بذلك، فتبسم احلسن مث قالإمنا مههم تتبع س

أخي فإين حدثت نفسي بسكىن احلنان، فطمعت وحدثت نفسي مبعانقة احلور احلسان، فطمعت وحدثت 
نفسي مبجاورة الرمحن، فطمعت وما حدثت نفسي قط بالسالمة من الناس، ألين قد علمت أنّ خالقهم 

وحمييهم ومميتهم مل يسلم منهم، فكيف أحدث نفسي بالسالمة منهم، ومبعناه ما روي عن ورازقهم 
يا موسى : يا رب احبس عين ألسنة الناس، فقال اللّّه تبارك وتعاىل: موسىصلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ي، لو خصصت ذا أحداً خلصصت به نفس: هذا شيء مل أفعله لنفسي، فكيف أفعله بك، ويف لفظ آخر
ما من يوم أصبح فيه حيا وأمسي وال يرميين فيه الناس بداهية : وقد كان أبو الدرداء رضي اللّه عنه يقول
  : إالّ عددته نعمة من اللّه تعاىل علي وأنشد

 من الناس إالّ ما جنا لسعيد  وإن امرءا يمسي ويصبح سالماً

أجعلك علكاً يف أفواه املاضغني مل أكتبك عندي إنْ مل تطب نفساً بأن : وأوحى اللّه عز وجلّ إىل عزير
من املتواضعني، ومثله روينا عن عيسى عليه السالم أنه كان يقول يا معشر احلواريني، إنْ أردمت أنْ تكونوا 

إخواناً فوطنوا نفوسكم عند العداوة والبغضاء من الناس، وقد جعل اللّه تبارك وتعاىل يف املخالطة 
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ما لو مل جييء فيه األثر إال هذا، كان فيه كفاية، وروينا أنّ النيب صلى اهللا عليه للمؤمنني من الربكة، 
وسلم ملا طاف بالبيت عدل إىل زمزم ليشرب منها، فإذا التمر املنقع يف احلياض اآلدم قد مغثه الناس 

إنّ هذا النبيذ يا رسول اللّه : اسقوين فقال العباس: بأيديهم وهم يتناولون منه يشربون فاستسقى منه فقال
ال اسقوين من : شراب قد مغث وحيض باأليدي، أفال آتيك أنظف من هذا يف جر خممر يف البيت فقال

يا رسول : هذا الذي يشرب منه الناس، ألتمس بركة أيدي املسلمني فشرب، وروينا يف خرب آخر قيل
بل من هذه : ها الناس فقالاللّه، الوضوء من جر خممر أحب إليك أو من هذه املطاهر اليت يتطهر من

إذا التقى املسلمان فتصافحا، فتبسم أحدمها إىل : املطاهر إلتماس بركة أيدي املسلمني، وروينا يف اخلرب
قسمت بينهما مائة رمحة : صاحبه حتاتت ذنوما كما يتحات ورق الشجر، ويف لفظ احلديث اآلخر

خري األصحاب عند اللّه عز وجلّ :  يف اخلربتسعة وتسعون آلنسهما بصاحبه وأحسنهما بشرا، وروينا
أرفقهم بصاحبه، وخري اجلريان أرفقهم جباره، وإياك أنْ تصحب جاهالً فتجهل بصحبته، أو غافالً عن 

فاستقيما وال تتِبعانِّ سبيلَ الَّذين ال ": مواله متبعاً هلواه فيصدك عن سبيله فتردى، كما قال سبحانه وتعاىل
وال تِطع من أَغْفَلْنا قَلْبه ": ، فأول االستقامة صحبة العلماء باللّه عز وجلّ وقال تعاىل89: يونس"يعلَمونَ

واهه عباتا وِذكْرن ندى": ، وقال تعاىل28: الكهف"عرفَت واهه عبا وات ِمنؤال ي نها منك عندصفال ي" 

، ففي 29: النجم"فأعِرض عمن تولّى عن ِذكِْرنا": يل فتهلك وقال تعاىل، أي فتكون ردياً وق16:طه
دليله اإلقبال بالصحبة على من أقبل إىل ذكره تعاىل، واإلعراض عمن أعرض عن وجهه، فال تصحنب إالّ 

 تصحب من الناس ، وإياك أن15ْ: لقمان"واتبع سبيلَ من أناب ِإيلَّ": مقبالً عليه كما قال اللّه عز وجلّ
املبتدع والفاسق واجلاهل واحلريص على الدنيا والكثري الغيبة للناس، فإن هؤالء مفسدة للقلوب : مخسة

  .مذهبة لألحوال، مضرة يف احلال واملآل

    

ال : النظر إىل وجه األمحق خطيئة مكتوبة وقال سعيد بن املسيب: وقد كان سفيان الثوري رمحه اّهللا يقول
إذا لقيت املؤمن :  الظلمة فتحبط أعمالكم الصاحلة، ولكن قد كان صعصعة بن صوحان يقولتنظروا إىل

أحسن الواصفني يف وصف أوليائه املتقني، : فخالطه خمالطة، وإذا لقيت املنافق فخالفه خمالفة، وقد قال
املعىن، أي سلمنا سالماً أي سالمة، األلف بدل من اهلاء الزدواج الكلم، و: وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا

كان الناس ورقاً ال شوك فيه، وهم : من إمثكم وسلمتم من شرنا، وقد كان أبو الدرداء يقول يف زمانه
اليوم شوك ال ورق فيه، إنْ ناقدم ناقدوك، وإنْ تركتهم مل يتركوك، فأقرضهم من عرضك ليوم فقرك، 

نعمة من اللّه تعاىل علي، وقال حكيم كل يوم أصبح ال يرميين الناس فيه بداهية أعده : وكان يقول
من خالط الناس وصرب على أذاهم، أفضل ممن مل خيالطهم ومل يصرب على : احلكماء صلى اهللا عليه وسلم
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 "ئِةأُولَِئك يؤتونَ أَجرهم مرتيِن ِبما صبروا ويدرؤنَ ِبالْحسنِة السي":أذاهم، وقال العالم ذو اجلالل واإلكرام

ادفَع باليت هي ":، إي يدفعون بالكالم احلسن السيء وقال عز وجلّ يف الكالم املفسر45:القصص
نسيعين بالكلمة احلسىن34: فصلت"أَح ، :"ميميلُّ حو هةٌ كأناودع هنيبو نكي34: فصلت"فإذا الَّذي ب 

، أي على أمر اللّه تعاىل وعلى 35: فصلت"ذين صبرواإالّ الَّ": مث قال عز وجلّ وما يلقاها يعين الكلمة
، أي من احللم والعلم وقيل ذو حظ 35: فصلت"وما يلَقّاها إالَّ ذُو حظٍّ عظيٍم":الغيظ، وعن الغضب

يا بين ال تكن حلواً : عظيم عند اللّه عز وجلّ من النصيب واجلزاء وقد قال لقمان احلكيم قوالً متوسطاً
ال متكن الناس من نفسك وال تتابعهم يف كل شيء فال يبقوا عليك : راً فتلفظ، املعىنفتبلع، وال م

وينبسطوا إليك، وال تنافرهم وختالفهم يف كل شيء فيجانبوك ويرفضوك فيقعوا فيك، وقال بعض 
: ال تصحب إالّ مريداً، وكل خليل ال يريد ما تريد فانبذ عنك صحبته، وقال بعض علماء العرب: السلف

كل إنسان مع شكله كما : لصاحب كالرقعة يف الثوب إنْ مل تكن من جنسه شانته، وقال بعض احلكماءا
أنّ كل طري مع جنسه، وقد كان مالك بن دينار يقول مثل هذا، وقد ال يتفق اثنان يف عشرة ودوام 

 غراباً مع صحبة، إالّ ويف أحدمها وصف من اآلخر وإنّ أشكال الناس كأجناس الطري، قال ورأى يوماً
من ههنا : مث طارا فإذا مها أعرجان فقال: كيف اتفقا وليسا من شكل قال: محامة فعجب من ذلك وقال

إذا اصطحب اثنان برهة من الزمان ومل يتشاكال يف احلال فال بد أنْ يفترقا، وقد أنشدنا : اتفقا ويقال
  : بعض العرب لبعض احلكماء يف معناه

 والً فيه إنصافق فقلت  لما تفرقتما وقائل

 أشكال وآالف والناس  لم يك من شكلي ففارقته

    

وقد روينا يف حديث أنّ األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، تلتقي 
فتشام يف اهلواء، قيل معناه يف املذهب واخللق، ويف هذا اخلرب زيادة ولو أنّ مؤمناً دخل إىل جملس فيه مائة 

نافق وفيه مؤمن واحد، جلاء حىت جيلس إليه، ولوأنّ منافقاً دخل إىل جملس فيه مائة مؤمن وفيه منافق م
واحد، جلاء حىت جيلس إليه، وقد ذكر هلذا احلديث سبب على ما ذكرناه، وهو أنّ امرأة عطّارة كانت 

: صلى اهللا عليه وسلمباملدينة من أحد فقدمت امرأة من مكة عطّارة وكانت مزاحة، فقال رسول اللّه 

إنّ اللّه خلق األرواح : األرواح جنود جمندة، وبعض العلماء يقول: على فالنة فقال: على من نزلت قيل
ففلق بعضها فلقاً، وقدر بعضها قدراً، مث أطافها حول عرشه، فأي روحني من فلقتني تعارفا هناك فالتقيا 

رتني أو فلقة وقدرة أختلفا مث وتناكرا هناك فاختلفا يف تواصال ههنا يف الدنيا وترافقا، وأي روحني من قد
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اجلوالن، فإن هذين إذا ظهرا اليوم تباينا وتنافرا، فهذا تأويل اخلرب عنده، فما تعارف منها أي يف الطواف 
ملا فتقابال تعارفا ههنا وترافقا ائتلفا، وما تناكرا مث يف اجلوالن فتدابرا تناكرا ههنا اليوم يف اخللق واحلال 

ظهرا فاختلفا، وليس االئتالف يقع بنفس االجتماع ووقت االتفاق، فإمنا االئتالف يكون مبجانسة احلال 
ومشاكلة األخالق، ألم شبهوا أجناس الناس بأجناس الطري، وقد يتفق الطريان من جنسني ويتجامعان يف 

باينهما يف التشاكل، وال يتبني ذلك يف مكان، فال يكون ذلك ائتالفاً يف احلقيقة وال اتفاقاً يف اخلليقة لت
االجتماع وإمنا يتبني يف الطريان إذا طارا معاً، فأما إذا ارتفع أحدمها ووقع اآلخر وعال أحدمها وقصر 

اآلخر، فال بد من افتراق حينئذ لفقد التشاكل، وال بد من مباينة لعدم التجانس عند الطريان، فهذا مثال 
عدم حقيقة تشاكل احلال والوصف بعد االتفاق، واعلم أنّ االئتالف واالختالف ما ذكرناه من االفتراق ل

يقع بني اثنني إذا اشتركا وافترقا يف أربعة معان، إذا استويا يف العقود، واشتركا يف احلال، وتقاربا يف العلم 
تالف واالتفاق، التشاكل والتجانس ومعه يكون االئ: واتفقا يف األخالق، فإن اجتمعا يف هذه األربع فهي

وإن اختلفا يف مجيعها فهو التباعد والتضاد وعنده يكون التباين واإلفتراق، وإنْ اتفقا يف بعضها واختلفا يف 
البعض كان بعض االتفاق وبعض االختالف فيوجد من االئتالف مبقدار ما وجد من التعارف، ويوجد 

واح لتباعد نشأا وتشامها يف اهلواء، وذلك من اإلختالف حنو ما فقد من االتفاق، وهذا هو تناكر األر
  .األو ل هو تعارف األرواح بقرب التشام باجتماع األوصاف

    

جاء األسود بن سامل إىل عمي معروف، وكان : حدثت عن يعقوب ابن أخي معروف رمحهما اللّه قال
يشافهك بذلك، وقد إنّ بشر بن احلارث رمحه اللّه حيب مؤاخاتك، وهو يستحي أنْ : مؤاخياً له فقال

أرسلين إليك يسألك أنْ تعقد له فيما بينك وبينه أخوة حيتسبها ويعتد ا، إالّ أنه يشترط فيها شروطاً ال 
حيب أنْ يشتهر بذلك، وال يكون بينك وبينه مزاورة وال مالقاة، فإنه يكره كثرة االلتقاء، فقال معروف 

ب أنْ أفارقه ليالً وال اراً، ولزرته يف كل وقت وآلثرته على أما أنا، فلو أحببت واحداً مل أح: رمحه اللّه
نفسي يف كل حال، مث ذكر من فضل األخوة واحلب يف اللّه عز وجلّ أحاديث كثرية، مث قال فيها وقد 

آخى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني علي عليه السالم، فشاركه يف العلم وقامسه يف البدن 
وإين أشهدك أين قد عقدت له أخو ة بيين وبينه :  بناته وأحبهن إليه، وخصه بذلك ملؤاخاتهوأنكحه أفضل

وأعتقده أخاً يف اللّه عز وجلّ لرسالته وملسألتك، على أنْ ال يزورين إنْ كره ذلك ولكين أزوره مىت 
 وأنْ يطلعين على أحببت، وآمره بلقائي يف مواضع نلتقي فيها، وآمره أنْ ال خيفي علي شيئاً من شأنه،

فأنصرف بذلك أسود بن سامل فأخرب به بشراً، فرضي بذلك وسربه، فهذا أسود بن : مجيع أحواله، قال
سامل أحد عقالء الناس وفضالئهم، فكان فيه اتساع لألصحاب وصرب عليهم، وهو الذي أشار معروف به 
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ن إماما هذا البلد، فأشر علي أيهما يا أبا حمفوظ، هذان الرجال: على الرجل الذي سأله مستشرياً فقال
ال : أصحب، فإين أريد أنْ أتأدب به أمحد بن حنبل أو بشر بن احلارث رضي اللّه عنهما قال له معروف

اشتغال بالناس فإن صحبته ذهب ما جتد يف : تصحب أحدمها، فإن أمحد صاحب حديث، ويف احلديث
فرغ لك وال يقبل عليك شغالً حباله، ولكن قلبك من حالوة الذكر وحب اخللوة، وأما بشر فال يت

اصحب أسود بن سامل، فإنه يصلح لك ويقبل عليك، ففعل الرجل ذلك فانتفع به وإمنا ضمه معروف 
رضي اللّه عنه إىل األسود دوما، ألنه كان أليق حباله وأشبه بوصفه، وكذلك روينا يف حديث املؤاخاة 

 وسلم بني أصحابه، فآخى بني إثنني شكلني يف العلم واحلال الذي آخى فيه رسول اللّه صلى اهللا عليه
آخى بني أيب بكر وعمر، وبني عثمان وعبد الرمحن، ومها نظريان، وآخى بني سلمان وأيب الدرداء ومها 
شكالن يف العلم والزهد، وآخى بني عمار وسعد وكانا نظريين، وآخى بني علي وبينه رضي اللّه عنهم 

ه على سيدنا حممد وآله أمجعني، وهذا من أعلى فضائله ألن علمه من علمه، وحاله من أمجعني،و صلّى اللّ
وصفه، مث آخى بني الغين والفقري ليعتدال يف احلال، وليعود الغين على أخيه الفقري باملال، قال أبوسليمان 

تكرهه منه، فإنك ال إذا آخيت أحداً يف هذا الزمان فال تعاتبه على أمر : الداراين ألمحد بن أيب احلواري
الصرب : فجربته فوجدته كما قال، وقال بعض العلماء: تأمن أنْ يعنيك بشر من األمر األول، قال أمحد

: على مضض األخ خري من معاتبته، ومعاتبته خري من القطيعة، والقطيعة أحسن من الوقيعة، وقال بعضهم

ة الرقيقة ما مل حتفظها وتوقها كانت معرضة كدر اجلماعة خري من صفو الفرقة، ومثل األخوة مثل الزجاج
: الناس أربعة: لآلفات، واستتمام اإلخاء إىل خري الوفاة أشد من ابتدائها يف حال احلياة، وقال بعض األدباء

فواحد حلو كله فهذا ال يشبع منه، وآخر كله مر وهذا ال يؤكل منه، واحد فيه محوضة فخذ من هذا 
الناس أربعة فاصحب :  ملوحة فخذ منه إذ احتجت إليه،وقال بعض األئمةقبل أنْ يأخذ منك، وآخر فيه

ثالثة وال تصحب واحداً، رجل يدري ويدري أنه يدري، فهذا عامل فاتبعه ورجل يدري وال يدري أنه 
يدري فهذا نائم فنبهوه، ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري فهذا جاهل فعلموه، ورجل ال يدري وال 

ما عصي اللّه عز وجلّ مبعصية شر : ي فهذا منافق فاجتنبوه، ومثل هذا الرابع قول سهليدري أنه ال يدر
فاصحب رجلني وأهرب : الناس ثالثة: من اجلهل، وأعظم من اجلهل اجلهل باجلهل، وقال بعض األدباء

رجل أعلم منك فاصحبه تتعلم منه، ورجل أنت أعلم منه يقبل منك فاصحبه تعلمه، ورجل : من الثالث
ليس بلبيب : معجب بنفسه ال علم عنده وال تعلم فاهرب من هذا، وقال حممد بن احلنفية رضي اللّه عنه

من مل يعاشر باملعروف من ال جيد من معاشرته بدا، حىت جيعل اللّه له منه فرجا، فمعاملته عين يتقي 
    أبو مهران وخمالطته إخوان األضطرار ومعاشرة التقي ومصافاته من أحس اإلحسان، وكان 

أخرج من مرتيل فأنا بني ثالثة، إنْ لقيت من هو أعلم مين فهو يوم فائديت أتعلم منه، وإن لقيت : يقول
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من هو مثلي فهو يوم مذاكريت، وإنْ لقيت من هو دوين فهو يوم مثوبيت أعلمه فأحتسب فيه األجر، وقال 
 تصحنب من الناس مخسة، واصحب من ال: أبو جعفر حممد بن علي البنه جعفر بن حممد عليهم السالم

شئت؛ الكذاب فإنك منه على غرر، وهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، واألمحق 
فإنك لست منه على شيء، يريد أنْ ينفعك فيضرك، والبخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه، 

وما أقل : ه يبيعك بأكلة أو بأقل منها، قلتواجلبان فإنه يسلمك وماله ونفسه عند الشدة، والفاجر فإن
  .الطمع: منها قال

روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنّ رجالً صحبه يف طريق فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
غيضة، فاجتىن سواكني من أراك أحدمها معوج واآلخر مستقيم، فأخذ املعوج وأعطى صاحبه املستقيم، 

ما من صاحب يصحب رجالً ولو : حق باملستقيم مين، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمأنت أ: فقال الرجل
ساعة من ار إالّ سأله اللّه عن صحبته، هل أدى فيها حق اللّه عز وجلّ أم ال، فكرهت أنْ يكون لك 

 كانت طرائق علي حق مل أرده، واعلم أنّ األخوة يف اللّه عز وجلّ، واحملبة يف اللّه تعاىل وحسن الصحبة
السلف الصاحل، قد درست اليوم حماجها وعفت آثارها، فمن عمل ا فقد أحياها، ومن أحياها كان له 

 ا، فمن رزقه اللّه أخاً صاحلاً تطمئن به نفسه، ويصلح معه قلبه فهي نعمة من اللّه عز مثل أجر من عمل
  . على سيدنا حممد وآلهوجلّ مضافة إىل حماسن نعمه، واحلمد للّه وحده وصلّى اللّه

الخامس واألربعون الفصل   

  ذكر التزويج

  وتركه أيهما أفضل ومختصر أحكام النساء في ذلك 

 اآلية، فأمر احملتاجني وندب املعصومني، فالنكاح 32: النور"وأنِكحوا اَأليامى ِمنكُم": قال سبحانه وتعاىل
 الغىن على الفقر، فالغىن على الغين جيعله على حنو فرض مع احلاجة وسنة على الكفاية، مث وعدهم تعاىل

الفقر من الفقري، فقد يكون فقرياً من األجر فيغنيه باألجر، ويكون فقرياً من عدم احلكم فيغنيه بإجياب 
احلكم عليه، ويكون فقرياً بالضيعة والشتات وفقد املرتل واألثاث فيغنيه بوجود ذلك، وأحكمه عز وجلّ 

، فهو واسع لغناهم عن معاين فقرهم 247: البقرة"واللّه واِسع عليم": له تعاىل وهو احلكيممبا عقبه من قو
عليهم حباهلم وما يصلحهم فيما ال يعلمون على مقادير رتبهم، وروى احلسن عن أيب سعيد عن النيب 

إذا : هللا عليه وسلممن ترك التزويج خمافة العيلة فليس منا، وروينا عن النيب صلى ا: صلى اهللا عليه وسلم
  .أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه أالّ تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري
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من نكح للّه عز وجلّ وأنكح للّه تبارك وتعاىل استحق والية اللّه تعاىل، وهذا أدىن حال تنال : ويف اخلرب
نا روينا أنّ بشر بن احلارث قيل له إنّ الناس به الوالية ألا مقامات لكل مقام عمل من الصاحلات، إالّ أ

إين : قل هلم: يقولون إنك تارك لسنة يعنون النكاح، فقال: وما عسى يقولون؟ قيل: يتكلمون فيك، فقال
ولَهن ِمثْلُ ": ما مينعين من ذلك إال آية يف كتاب اللّه تعاىل قوله: مشغول بالفرض عن السنة، وقال مرة

لو كنت أعول دجاجة خلفت أن : ، ولعسى أن ال أقوم بذلك، وكان يقول228: البقرة"نالَّذي علَيِه
أكون جالّداً على اجلسر، هذا يقوله يف سنة عشرين ومائتني، واحلالل والنساء أمحد عاقبة، فكيف بوقتنا 

نازعه نفسه إىل هذا؟ فاألفضل للمريد يف مثل زماننا هذا ترك التزويج إذا أمن الفتنة وعود العصمة، ومل ت
معصية، ومل يترادف خواطر النساء على قلبه حىت يتشتت مهه أو يقطعه عن حسن اإلقبال على اخلدمة من 

مسامرة الفكر وحمادثة النفس بأمر النساء، وما مل جيمح بصره إىل حمظور ومل خيالط ذكره شهوة تستويل 
إنعاظ الفرج عن :  معقول اخلطيئة الثانيةعليه، ألنّ أول خطايا الفرج شهوة القلب مبسامرة الفكر وهو

شهوة القلب وهذا عمل، وقبض الرجل على فرجه متعظاً معصية ثالثة، فإن ظهرت الشهوة من الفرج 
فهو معصية رابعة، ومس الفرج باليمني مكروه، فمىت وقعت هذه املعاين فإا تغير القلب عن اخلشوع، 

د ا، فإن اخللوة أفضل املعاين، وفيها جيد لذة الوجود وحالوة وتدخل عليه النقصان، ومىت مل يبتل العب
املعاملة، ويقبل على نفسه ويشتغل حباله وال يهتم حبال غريه، فيحمل حاله على حال غريه فيقصر، أو 

يقوم حبكم آخر فيعجز، ويعاجل شيطاناً آخر مع شيطانه، وتنضم نفس أخرى إىل نفسه، وله يف جماهدة 
واه وعدوه أكرب األشغال، ومنها أنّ املكاسب قد فسدت فليس ينال أكثرها إالّ ميعصية نفسه ومصابرة ه

وهو مسؤول من أين اكتسبه وفيم أنفقه، فإن كان كسب من غري حلّه حسب ذلك عليه، وإن أنفق على 
، هواه مل حيسب ذلك له، ومنها أن أكثر النساء قليالت الدين والصالح، واألغلب عليهن اجلهل واهلوى

فال يأمن أن ينقاد هلن ألجل هواه فيخسر آخرته، أو ميانعهن فيغالطهن، فال ينقدن له فيتنغص عليه عيش 
واللّه ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما وى إالّ أكبه اللّه يف النار، : دنياه، وقال احلسن رمحه اللّه

 عنهم، وتقصريهم عما أوجب اللّه عز وجلّ ومنها أنّ األغنياء يف مقام الظاملني للفقراء لبخس حقوقهم
عليهم هلم، فإن كان املتأهل فقرياً لقي شدةً وجهداً وعنتاً وكداً ومل يأمن دخول اآلفات عليه ألجل عيلته، 

قلة : كثرة العيال، وقلة املال، وقال بعض السلف: وقد سئل ابن عمر رضي اللّه عنه عن جهد البالء فقال
إنّ العيال عقوبة شهوة احلالل وإنّ احلرص : ، وكثرة العيال أحد الفقرين، ويقالالعيال أحد اليسارين

  .عقوبة طلب فوق الكفاية فهو عقوبة املوحدين

الوحدة خري من قرين السوء وهو من القرين الصاحل على غري يقني، فال يزال اليقني : وقد جاء يف األثر
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مثل املرأة الصاحلة : هلوى وحب الدنيا عليهن، ويف اخلرببالشك، فإن أكثر النساء من ال صالح فيه لغلبة ا
يا بين اتِق : يف النساء كمثل الغراب األعصم من مائة غراب، يعين األبيض البطن، ويف وصية لقمان البنه

املرأة السوء فإا تشيبك قبل املشيب، واتِق شرار النساء فإن ال يدعون إىل خري، وكان من خيارهن على 
إنكن صواحبات يوسف عليه السالم، إن : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خريات النساءحذر، 

صرفكن أبا بكر رضي اللّه عنه عن اإلمامة ميل منكن إىل اهلوى وتزيني وإغواء، كما أنّ زليخا حني 
م وإيقاع اللوم راودت يوسف عليه السالم كان ذلك منها غواية وتسويالً، ففيه اعتذار ليوسف عليه السال

إنْ تتوبا إىل اللّه فَقَد ": عليها وتشبه هلن ا، وقال اللّه فيهن حني أفشني سر النيب صلى اهللا عليه وسلم
وإن تظاهرا : ، يعن مالت إىل اهلوى فأمرمها بالتوبة للميل إىل اهلوى، مث قال4: التحرمي"صغت قُلُوبكُما

  .األزواج فماظنك مبن شاكلته اجلهالة ووصف اهلوى والضاللة؟عليه يعين تعاونا ومها من خري 

    

ما أفلح قوم متلكهم امرأة، وقال اللّه تعاىل خمربا بعداوة : ويف اخلرب عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
، يعين يف 41:لتغابن ا"ِإنَّ ِمن أَزواِجكُم وأَوالَِدكُم عدوا لَكُم فاحذَروهم": بعض األزواج واألوالد

اآلخرة الحنطاطكم يف أهوائهم وميلكم إىل وهن آرائهن، فصاروا عدواً غداً، كيف وقد تكون املرأة 
والولد أعدى عدو للرجل اليوم بل يوم القيامة إذا خالفهم يف أهوائهم وعمل بالعلم يف أحواهلم وقد كان 

لوكان يل عيال : ح، وكان بشر رمحه اللّه يقولمن تعود أفخاذ النساء مل يفل: إبراهيم بن أدهم يقول
خلشيت أنْ أكون جالّداً على اجلسر، فالوحدة أروح للقلب وأقلّ للهم خلفة املؤونة وقلة املطالبة وأمن 

املنازعة وسقوط حكم من أحكام الشرع عنه، وقد كان السلف يعملون يف إسقاط احلكم عنهم للعجز 
يف التخلي قلّة االهتمام باألدخار واجلمع، وترك املراعاة، والتحفظ عن القيام ا، ويغتنمون ذلك، و

للمبيت يف البيت، وسقوط املسألة واالستخبار، وترك التجسس لآلثار اليت ى اللّه ورسوله عنها إذ ال 
يأمن ذلك مع الزوجة السوء، وإمنا زهد الزاهدون يف الدنيا لراحة القلب واطّراح اهلم وسقوط املطالبة، 

وقد أبيحت العزبة وفضل التعزب هلذه األمة يف آخر الزمان، بعد املائتني أبيحت العزبة ألميت، وألن يريب 
خري الناس بعد املائتني اخلفيف احلاد الذي ال : أحدكم جرو كلب خري من أن يريب ولدا، واخلرب املشهور

جل على يدي زوجته وأبويه يأيت على الناس زمان يكون هالك الر: أهل له وال ولد، ويف خرب آخر
وولده، يعيرونه بالفقر وحيملونه ما ال يطيق، فيدخل املداخل اليت يذهب فيها دينه فيهلك ورمبا كانت 

  .املرأة عقوبة للعبد

وقد حدثونا يف أخبار األنبياء عليهم السالم أنّ قوماً دخلوا على يونس عليه السالم فأضافهم، وكان 
ؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت، فعجبوا من ذلك، وهابوه أنْ يسألوه يدخل وخيرج إىل مرتله فت
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يا رب ما كنت معاقيب به يف اآلخرة فعجله يل : ال تعجبوا من هذا، فإين سألت اللّه عز وجلّ فقلت: فقال
هذا كله إنّ عقوبتك ابنة فالن فتزوج ا، فتزوجت ا وأنا صابر على ما ترون منها، و: يف الدنيا فقال

ملن مل خيش العنت، فأما من خاف العنت وهو الزنا، وأصل العنت يف اللغة هو الكسر بعد جرب، يقال 
للدابة إذا كسرت بعد ما جربت قد عنتت، فكأنه كان جمبوراً بالعصمة وبالتوبة مث كسر بالزلل أو العادة 

مة خري من نكاحها، وهذا معىن قوله السوداء فنكاح األمة حينئذ خري له من العنت، والصرب عن نكاح األ
، وكذلك إنْ كثرت اخلواطر 25:  النساء"ذَِلك ِلمن خِشيَ  العنت ِمنكُم": عز وجلّ يف نكاح األمة

الردية والوساوس الدنية يف قلبه بذكر النكاح فشغله ذلك عن فرضه أو شتت ذلك مهه، فإن نكاح األمة 
ة حمرم على من وجد طوالً حبرة، انصرف الناس ذات يوم من جملس ابن أيضاً خري له على أنّ نكاح األم

نعم، يل حاجة : هل لك من حاجة فقال: عباس وبقي شاب مل يربح، فأطال القعود فقال له ابن عباس
إمنا : إين أهابك وأجلك فقال ابن عباس: سلين عما شئت قال: استحيت أنْ أسألك عنها حبضرة املأل قال

 الوالد ال حشمة على السائل منه، فمهما أفضيت به إىل أبيك فأفض به إيلّ فإنه ال عيب عليك العامل مبرتلة
رمحك اللّه إين شاب ال زوجة يل ورمبا خشيت العنت على نفسي، ورمبا استمنيت بذكري : عندي فقال

 خري من أف وتف، نكاح األمة: فهل يل يف ذلك معصية، فأعرض عنه ابن عباس رضي اللّه عنهما مث قال
هذا، وهذا خري من الزنا، ونكاح األمة عند علماء العراق حرام على من وجد عشرة دراهم، وعند بعض 

علماء احلجاز إذا كان واجداً ثالثة دراهم مل حيل له نكاح األمة، وعن بعض أصحاب ابن املسيب إنْ 
ج بأمة، وأعقل الناس عبد أمحق الناس حر تزو: وجد الرجل درمهني حرم عليه األمة، وقال بعض الناس

تزوج حبرة، ألن هذا يعتق بعضه وذلك يرق بعضه، ألنه يرق ولده وقد جاء يف كراهة االستمناء وحترميه 
  .والتغليظ فيه أخبار شديدة

    

روينا أنّ اللّه عز وجلّ أهلك أمة من األمم كانوا يعبثون مبذاكريهم، وقد أسنده إمساعيل بن أبان عن أنس 
الصرب عنهن وال الصرب عليهن، والصرب عليهن خري من الصرب : ، وسئل أبو حممد عن النساء فقالبن مالك

معاجلة العزبة خري من معاجلة النساء وقال بعض علمائنا : على النار، وكذلك قال بعض العلماء قبله
سب وقلة احلالل البصريني من أهل الورع واليقني، وقد سئل عن التزويج يف مثل زماننا، فذكر ضيق املكا

وكثرة فساد النساء، فكرهه للورع وأمره باملدافعة فأعيد عليه يف ذلك، فقال إنه يدخل يف املعاصي 
لدخول اإلنسان يف اآلفات ويف املكاسب احملرمات ومن أكله بدينه وتصنعه للخلق، فال يصلح التزويج يف 

إىل أتان، مل ميلك نفسه أنْ يثب عليها حىت هذالوقت إالّ لرجل يدركه من الشبق ما يدرك احلمار إذا نظر 
يضرب رأسه، وهو ال ينثين،فإن كان اإلنسان على مثل هذا الوصف كان التزويج له أفضل، وقد روينا 
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، قال الغلمة وعن عكرمة وجماهد 286: البقرة"وال تحملْنا ما ال طاقَةَ لنا بِه": عن قتادة يف قوله عز وجلّ
  .ال يصرب عن النساء: اإلنسان ضعيفاً قالرضي اللّه عنهما وخلق 

ذهب ثلث دينه، وروينا : وروينا عن فياض بن جنيح إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله، وبعضهم يقول
قيام الذكر وقد أسنده بعض الرواة، إالّ أنه : يف نوادر التفسري عن ابن عباس ومن شر غاسق إذا وقب قال

إذا تزوج الرجل فقد أحرز نصف دينه، فليتِق اللّه يف : ر قام، ويف اخلربالذكر إذا دخل ومل يذك: قال فيه
أعوذ بك من شر مسعي وبصري وقليب ومين، فكان املين إذا : الشطر اآلخر، ويف دعاء الرباء بن عازب

امتأل به خرز الصلب، فطلب اخلروج فخيف منه فساد القلب ومرضه مبرتلة الدم إذا كان يف العروق، فإذا 
اعد من الصلب طبخه وغريه فابيض وصار منياً بإذن اللّه عز وجلّ، وذكر النساء يف جملس معاوية تص

ال تفعلوا، فما علل املريض وال ندب امليت وال عمر البيوت مثلهن، وال احتاجت : فذمهن قوم فقال
النساء، :  قال7:ف الكه"أنا جعلنا ما على األرض زينة هلا": الرجال إىل مثلهن ويف بعض التفسري قال

ال يتم نسك الشاب حىت يتزوج، وكان جيمع غلمانه ملا أدركوا : وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال
إنْ أردمت النكاح أنكحتكم، فإن العبد إذا زنا نزع نور اإلميان من قلبه، : عكرمة وكريب وغريمها فيقول

النكاح إال عجوز أو فجور، وحدثنا بعض علماء ما مينعك من : وقد قال عمر رضي اللّه عنه أليب الزوائد
خراسان عن شيخ له من الصاحلني، كان يصحب عبدان صاحب ابن املبارك ووصف من صالحه وعلمه 

هل يعرف أحد : فكان يكثر التزويج حىت مل يكن خيلو من اثنتني أو ثالثة فعوتب يف ذلك فقال: قال
 أو وقف بني يدي اللّه موقفاً يف معاملته، فخطر على قلبه منكم أنه جلس بني يدي اللّه عز وجلّ جملساً،

لو رضيت يف عمري كله مبثل حالكم يف : قد يصيبنا هذا كثري فقال: خاطر شهوة، وأفكر يف ذلك فقيل
وقت واحد ملا تزوجت مث قال، لكين ما خطر على قليب خاطر يشغلين عن حايل إالّ نفذته ألستريح منه، 

منذ أربعني سنة ما خطر على قليب خاطر معصية، ومسع بعض العلماء بعض : الوأرجع إىل شغلي مث ق
وأنت أيضاً، : يأكلون كثرياً فقال: يا هذا ما الذي نقصهم عندك فقال: اجلهال يطعن على الصوفية فقال

وأنت أيضاً، لو : ويتزوجون كثرياً فقال: ماذ؟ قال: لو جعت كما جيوعون ألكلت كما يأكلون مث قال
وأنت : ويسمعون القول قال: ت فرجك كما حيفظون تزوجت كما يتزوجون وأي شيء أيضاً قالحفظ

ِلم يكثرون : أيضاً، لو نظرت كما ينظرون لسمعت كما يسمعون، وقد سئل بعض العلماء عن القراء
ذا ألنه يطول جوعهم ويتعذر عليهم موجود الطعام، فإ: األكل ويكثرون اجلماع وتعجبهم احلالوة فقال

وجدوا استكثروا منه، وأما احلالوة فإم تركوا شرب اخلمر وكثرة لذات النفوس فاجتمعت لذم يف 
احلالوة، فهم يأكلوا، وأما اجلماع فإم غضوا أبصارهم يف الظاهر، فضيقوا على قلوم يف اخلواطر، 

األبصار، وقد كان اجلنيد رمحه فاتسعوا يف النكاح فأكثروا منه ملا ضيقوا على جوارحهم عن االنتشار يف 
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أحتاج إىل اجلماع كما أحتاج إىل القوت، وكان ابن عمر رضي اللّه عنه من زهاد أصحاب : اللّه يقول
النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلمائهم، وكان يصوم كثريا، وكان يفطر على اجلماع قبل األكل، ورمبا 

  .جامع قبل أنْ يصلي باملغرب مث يغتسل ويصلّي

    

وروينا عنه أنه جامع أربعا من جواريه يف رمضان قبل صالة عشاء اآلخر، وقد كان ابن عباس رضي اللّه 
كثرة النساء ليست من الدنيا ألن : خري هذه األمة أكثرها نكاحاً، وكان سفيان بن عيينة يقول: عنه يقول

ه وسلم، وكان له أربع نسوة عليا رضي اللّه تعاىل عنه كان أزهد أصحاب رسول اللّه صلى اهللا علي
وسبعة عشر سرية، فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخالق األنبياء صلوات اللّه عليهم، وقد روينا يف أخيار 

فذكر ذلك لنيب ذلك : األنبياء أنّ عابداً تبتل وبلغ من العبادة ما فاق على أهل زمانه، ووصف بذلك فقال
فنمى ذلك إىل : نعم الرجل هو لوال أنه تارك لشيء من السنة قال: الزمان، فأثىن عليه حبسن الثناء فقال

نعم أنت : ما ينفعين عباديت ليالً واراً وأنا تارك للسنة، فجاء إىل ذلك النيب فسأله فقال: العابد فأمهه فقال
ناس، ما تركته أنين حرمته ومنعين منه إالّ أين فقريال شيء عندي وأنا عيال على ال: تارك للتزوج فقال

ما مينعك إالّ هذا : يطعمين هذا مرة وهذا مرة، فكرهت أنْ أتزوج امرأة أعضلها وأرهقها جهداً، فقال
فزوجه النيب عليه السالم ابنته يف قصة طويلة، وروينا يف نوادر : فأنا أزوجك ابنيت قال: نعم قال: قال

: لغض البصر وقيل:  يكن يقرا، قيلأنّ حيىي بن زكريا عليهما السالم تزوج امرأة ومل: أخبارهم أيضاً

للسنة، وكان بشر بن احلارث رمحه اللّه يعتقد : للفضل يف ذلك، كأنه أراد أن جيمع الفضائل كلها، وقيل
فضل علي بثالث بطلب احلالل لنفسه ولغريه، وأنا أطلب احلالل لنفسي : أمحد بن حنبل رمحه اهللا ويقول

ل إماماً للعامة، وأنا أطلب الوحدة لنفسي، ويقال إنّ أمحد بن حنبل واتساعه للنكاح وضيقي عنه وقد جع
رضي اللّه عنه تزوج اليوم الثاين من وفاة أم عبد اللّه ولده، ويقال إنه مل يبت عزباً بعد وفاا إالّ ليلة، 

أنْ وما عسى : ولكن قد كان بشر رمحه اللّه حيتج لنفسه حبجة، قيل له إنّ الناس يتكلمون فيك فقال
هو مشغول بالفرض عن السنة، : قل هلم: يقولون هو تارك للسنة يف ترك النكاح فقال: يقولوا قال

وهلن ": ما مينعين من ذلك إالّ حرف يف كتاب اللّه عز وجلّ: وعوتب مرة أخرى يف ترك التزوج فقال
ر أنه قعد على مثل وأين مثل بش: فذكر ذلك ألمحد بن حنبل فقال:  قال228: البقرة"مثل الذي عليهن

رفعت : حد السنان، وعلى ذلك فقد بلغنا أنه رمحه اللّه رؤي يف املنام بعد وفاته، فسئل عن حاله فقال
: سبعني درجة يف عليني، وأشرف يب على مقامات األنبياء ومل أبلغ منازل املتأهلني، وبلغنا عنه أنه قال

فقلت له ما فعل أبو نصر التمار :  تلقاين عزباً قاليا بشر ما كنت أحب أنْ: وعاتبين ريب عز وجلّ وقال
  .بصربه على بناته والعيال: مباذا، وقد كنا نراك فوقه فقال: رفع فوقي سبعني درجة فقلنا: فقال
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لو مل يبق من عمري إال عشرة أيام أموت يف آخرها ألحببت أنْ أتزوج، وال : وقد كان ابن مسعود يقول
نا أعزب،وماتت امرأة معاذ بن جبل رضي اللّه عنه يف الطاعون، وكان هو أيضاً ألقى اللّه عز وجلّ وأ

زوجوين فإين أكره أنْ ألقى اللّه عز وجلّ عزبا، وقد كان بعض الصحابة، انقطع إىل رسول : مطعوناً فقال
رسول اللّه، أنا يا : أال تتزوج فقال: اللّه صلى اهللا عليه وسلم خيدمه ويبيت عنده حلاجة إنْ طرقته فقال له
أال تتزوج، فقال له مثل ذلك، مث : فقري ال شيء يل وأنقطع عن خدمتك، فسكت عنه مث أعاد عليه ثانية

واللّه لرسول اللّه أعلم مبا يصلح يف دنياي وآخريت، وما يقربين إىل اللّه عز : تفكر الصحايب يف نفسه فقال
يا : فقلت: أال تتزوج قال: ل اللّه صلى اهللا عليه وسلموجلّ مين لئن قال يل الثالثة ألفعلن فقال له رسو

اذهب إىل بين فالن فقل هلم إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أنْ : رسول اهللا زوجين قال
امجعوا ألخيكم وزن نواة من : يا رسول اللّه إنه ال شيء يل فقال ألصحابه: فقلت: تنكحوين فتاتكم قال

يار : أوِلم فقال: ب إىل القوم فأنكحوه، فقال له رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمذهب، فجمعوا له وذه
امجعوا ألخيكم مثن شاة، فجمعوا له وأصلح طعاماً، ودعا عليه : سول اللّه ال شيء عندي فقال ألصحابه

: ظ آخرمن كان ذا طول فيلتزوج، ويف لف: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ويف اخلرب املشهور

من استطاع منكم الباءة يعين اجلماع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ال فليصم، فإن 
الصوم له وجاء، وأصل الوجاء رض اخلصيتني للفحل من الغنم لتذهب فحولته وضرابه، فكانت العرب 

ه صلى اهللا عليه جتأ حبجرين فتقطع ضرابه، فيسكن لذلك عهره ويسمن، ومن ذلك اخلرب ضحى رسول اللّ
  .وسلم بكبشني أملحني موجوءين يعين أبيضني مرضوضي اخلصية

    

تناكحوا، تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة حىت : روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
: يمن أحبين فليسنت بسنيت يعين النكاح، وحديث أيب سعيد اخلدر: بالسقط والرضيع، ويف اخلرب اآلخر

ما أتزوج إالّ ألجل الولد، : من ترك النكاح خمافة العيلة فليس منا، وقد كان عمر يكثر النكاح ويقول
وقد كانت هذه نية مجاعة من السلف، يتزجون ألجل أنْ يولد هلم فيعيش، فيوحد اللّه تعاىل ويذكره أو 

أنّ : ه صلى اهللا عليه وسلمميوت، فيكون فرطاً صاحلاً يثقل به ميزانه كيف، وقد روينا عن رسول اللّ
فيقف على باب اجلنة، فيظل : ادخل اجلنة قال: الطفل جير أبويه بسرره إىل اجلنة وأنّ املولود يقال له

أدخلوا أبويه معه اجلنة، وقد روينا : ال أدخل إالّ وأبواي معي فيقال: حمبنطئاً أي ممتلئاً غيظاً وغضباً فيقول
اذهبوا : عون يف موقف القيامة عند عرض اخلالئق للحساب فيقال للمالئكةأنّ األطفال جيم: خربا غريباً

مرحباً بذراري املسليمن، ادخلوا ال حساب : فيقول هلم: فيقفون على باب اجلنة قال: ؤالء إىل اجلنة قال
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 كانت إنّ آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم، إم: فتقول اخلزنة: فأين آباؤنا وأمهاتنا قال: عليكم فيقولون
فيتضاغون ويضجون على باب اجلنة ضجة : هلم ذنوب وسيئات، فهم حياسبون عليها ويطالبون قال

يا ربنا، أطفال املسلمني قالوا : ما هذه الضجة، فيقولون: واحدة فيقول اللّه عز وجلّ للمالئكة، وهو أعلم
فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم معهم ختللوا اجلمع، : ال ندخل اجلنة إالّ مع آبائنا فيقول اللّه عز وجلّ

من مات له اثنان من الولد، فقد احتظر له حبظار من : اجلنة، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
من مات له ثالثة مل يبلغوا احلنث أدخله اللّه عز وجلّ اجلنة، بفضل رمحته إياهم : النار، ويف خرب آخر

واثنان، وكان بعض الصاحلني يعرض عليه التزويج فيأباه برهة من دهره : يا رسول اللّه، فاثنان قال: قيل
لعل اللّه يرزقين ولداً أو يقبضين، : زوجوين فسئل عن ذلك فقال: فانتبه من نومه ذات يوم فقال: قال

رأيت يف نومي كأن القيامة قد قامت، : فيكون مقدمة يل يف اآلخرة، مث حدث عن سبب ذلك فقال
اخلالئق يف املوقف، ويب من العطش ما كاد أن يقطع عنقي، وكذلك اخلالئق يف شدة وكنت يف مجلة 

فبينما حنن كذلك، إذا الولدان يتخللن اجلمع، عليهم مناديل من : العطش من احلر والشمس والكرب قال
نور وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعد الواحد، ويتخللون اجلمع 

ليس : اسقين شربة فقد أجهدين العطش فقال: فمددت يدي إىل أحدهم فقلت: زون أكثر الناس قالوجياو
  .حنن من مات، من أطفال املسلمني: وما أنتم فقالوا: لك فينا ولد إمنا نسقي آباءنا فقلت

    

 البيت حصرية يف: خري نسائكم الودود الولود، وروي أيضاً: وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
سوداء ولود خري من حسناء ال تلد،هذا كله ألجل هذا، وروينا عن : خري من امرأة ال تلد، وروي أيضاً

من رغب عن سنيت فليس مين وإنّ من سنيت النكاح، ومن أحبين فليسنت : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
املتأهلني وهم مخس وثالثون، وقد ذكرنا آنفًا إنّ اللّه تعاىل مل يذكر يف كتابه من األنبياء إالّ : بسنيت ويقال

أنّ حيىي عليه السالم قد تزوج، وأما عيسى عليه السالم فإنه سينكح إذا نزل من السماء ويولد له، وقد 
قيل إنّ فضل املتأهل على العزب كفضل ااهد على القاعد، وإنّ ركعتني من متأهل أفضل من سبعني 

ولَقد أَرسلْنا رسالً ِمن قَبِلك وجعلْنا لَهم ": اىل يف وصف الرسل ومدحهمركعة من أعزب، وقال اللّه تع
، فعد األزواج والذرية من مدحهم وذكرها يف وصفهم، وكذلك أحلق م 38: الرعد"أَزواجاً وذُريةً

 " لَنا ِمن أَزواِجنا وذُِرياِتنا قُرةَ أَعيٍنوالَّذين يقُولُونَ ربنا هب":أولياءه يف املدح والفضل يف قوله عز وجلّ

، فسألوا اللّه عز وجلّ من فضله، وكل ما ذكرناه من فضل النكاح يشترك يف فضل ذلك 74:الفرقان
النساء، بل هو هلن أفضل وأثوب لسقوط املكاسب عنهن، وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم املرأة 

وأخرب بفضل الرجل وفضل املتزوجة على العزباء يف غري حديث، وقال صلى اهللا عليه بالتزوج وندا إليه، 
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ال : ال نتزوج، لعن اللّه املتبتالت من النساء الاليت يقلن: لعن اللّه املتبتلني من الرجال الذين يقولون: وسلم
:  ال أتزوج إذاً قالنتزوج بعد ما ذكر من عظيم حق الرجل على املرأة وثقل واجبه حىت قالت املرأة إذاً

بل تزوجي، فهو خري، واألخبار يف فضل النكاح للزوجني معا أكثر، وليس مذهبنا اإلطالة واإلكثار يف 
، ويف أنى 223: البقرة"فَاْتوا حرثَكُم أنى ِشئْتم": اجلمع، وقد ندب اللّه تعاىل إىل النكاح يف قوله تعاىل

 أنى مبعىن كيف شئتم من ليل أو ار، فكيف شئتم مقبلة أو مدبرة، معنيان منها هنا يكون: ثالث، معان
وبني ذلك بعد أنْ يكون يف موضع احلرث، وقد يكون أنى يف موضع آخر مبعىن أين، وال يصلح هذا 

النكاح معطوف به اإلتيان، وهو : ، قيل223: البقرة"وقَدموا ألنفُِسكُم "الوجه ههنا مث قال عز وجلّ 
ملا فيه من فضل االغتسال من اجلنابة، وملا فيه من فضل مباشرة املرأة وأنّ املرأة إذا : وجوه الثالثةأحد ال

العبها بعلها وقبلها كثرت له من احلسنات ما شاء اللّه، فإذا اغتسال خلق اللّه من كل قطرة ملكًا يسبح 
 التحصني هلما ووضع النطفة يف حملها، اللّه تعاىل إىل يوم القيامة، وجعل ثواب ذلك هلما، وملا يف ذلك من

ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا : ويف ذلك فضائل مجة، وقد أمر به رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف قوله
  .ولسانا ذاكراً، زوجة مؤمنة تعينه على آخرته

    

 قدموا آلخرتكم، ألنه عمل من الولد: ، قيل223: البقرة"وقَدموا ألنفُِسكُم": والوجه الثاين يف قوله تعاىل
، أي ما 21: الطور"أَحلقْنا ِبِهم ذُريتهم وما أَلتناهم ِمن عمِلِهم ِمن شيٍء": أعمالكم، كما قال عز وجلّ

نقصناهم أوالدهم، أي جازيناهم م وجعلناهم مزيدا يف حسنام ألم من أعماهلم وأكسام، وكما 
، يعين ولده، ففي تدبره أنّ الولد يغين املؤمن يف 2: املسد"غْىن عنه مالُه وما كسبما أ":قال عز وجلّ

ولد الرجل من كسبه فأحل ما أكل : اآلخرة كما يغين املال عنه إذا أنفقه يف سبيل اللّه تعاىل، ويف اخلرب
، قيل التسمية عند 223:لبقرة ا"وقَدموا ألنفُِسكُم": من كسب ولده، والوجه الثالث يف قوله عز وجلّ

 اجلماع أي اذكروا اسم اللّه تعاىل عنده، فذلك تقدمة لكم، وأنه يستحب للمجامع أنْ يسمي اللّه عز
 قبله، وكان بعض أصحاب احلديث إذا أراد 1: اإلخالص"هو اللّه أحد: قل"وجلّ عند مجاعه، ويقرأ 

ذا كانت املرأة معينة لزوجها على الطاعة، طالبة اجلماع، هلّل وكرب حىت يسمع أهل الدار تكبريه، وإ
 "وأَصلَحنا لَه زوجه": للتقلل والقناعة فهي نعمة من اللّه عليه يطالبه بشكرها قال اللّه عز وجلّ

: كان خلقها سيئًا فحسن، وقيل:  فعد ذلك من نعمة اللّه عليه وإحسانه إليه، وقيل يف التفسري90:األنبياء

: فضلت على آدم عليه السالم خبصلتني: ساا طول فقصر، وروينا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلمكان يف ل

كانت له زوجة عونا له على املعصية وأزواجي عونا يل على الطاعة، وكان شيطانه كافرا وشيطاين 
رأة حسنة الوجه خيرة مسلما ال يأمرين إالّ خبري، فعد ذلك صلى اهللا عليه وسلم يف فضائله، وإذا كانت امل
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األخالق سوداء احلدقة والشعر، كبرية العني بيضاء اللون، حمبة لزوجها قاصرة الطرف فهذه على صورة 
خريات األخالق حسان : ،، قيل7: الرمحن"فيِهن خيرات ِحسانٌ": احلور العني قال اللّه تعاىل يف ذلك

، واحلور البيض والعني، كبار 23-22:  الواقعة"ؤلُؤ املَكْنوِنوحور عني كأمثاِل اللُّ": الوجوه وقال تعاىل
 األعني هو مجع عيناء، واحلوراء هي البيضاء شديدة بياض العني، شديدة سوادها وسواد الشعر وقال عز

تكون العاشقة لزوجها، وتكون املشتهية للجماع، :  العربة على معنيني157:  الواقعة"عُرباً": وجلّ
ن من متام اللّذة يف الوقاع، ألنّ املرأة إذا مل تكن حمبة لزوجها وال مشتهية إلفضائه إليها، نقص وذلك يكو

رجل شبق وامرأة عربة : ذلك من لذته فلذلك وصف اللّه عز وجلّ نساء أهل اجلنة بتمام اللّذة، ويقال
ثالث : احلكماءخري نسائكم الغلمة على زوجها وقال بعض : يوصفان بشهوة اجلماع كيف وقد روي

املشي يف الصيف بال سراويل، والتربز على الشط، وجمامعة الربوخ يعين املشتهية : من اللّذات ال يؤبه هلن
، أي قد قصر طرفها على 48: الصافات"قاِصرات الطَّرِف":للجماع وقال عز وجلّ يف متام وصفهن

خري : رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمزوجها وحده، فليست ترى أحسن منه والتريد بدالً غريه، وقال 
  .نسائكم اليت إذا نظر إليها الرجل سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته يف نفسه وماله

    

 "ربنا آِتنا يف الدنيا حسنةَ":وروينا عن حممد بن كعب القرظي رضي اللّه عنه يف معىن قوله عز وجلّ

املرأة الصاحلة : قال16 النحل "فلنحيينه حياة طيبة":  الصاحلة، ويف بعض التفسرياملرأة:  قال102:البقرة
املرأة الصاحلة ليست من الدنيا ألا تفرغك لآلخرة، إالّ أنه كان : وقد كان عمر رضي اللّه عنه يقول

عاىل عنه املنفرد جيد من حالوة العبادة ما ال جيد املتزوج، وكان عمر بن اخلطاب رضي اللّه ت: يقول
منهن غنم ال : ما أعطى عبد بعد إميان باللّه عز وجلّ خريا من امرأة صاحلة، ووصف النساء فقال: يقول

جيزأ منه، يعين غنيمة ال يعتاض منها بعطاء، احلديا هي العطاء، ومنهن غل ال يفدي منه أي ال قيمة له 
: قيل:  ال يفتدى أبدا إالّ مبوا وقال أيضافيفدى منه وجيوز أنّ ال راحة منه كالغل،فصاحبها أسري حببها

كانت العرب من اية تعذيبها لألسري تسلخ جلد الشاة مث تلبسه إياه حلماً طريا، فيلتزق على جسده 
وينقبض، مث ال ترتعه عنه حىت يقمل وينتثر منه اهلوام، فذلك؛ هو الغل مثل املرأة املكربة، واعلم أنّ النساء 

: ، من عرف صفات النفس عرف ا أوصاف النساء، وقاساهن بالتجربة، واخلربعلى أوصاف النفس

فمنهن املسولة وهي أدناهن، ومنهن األمارة بالسوء وهي شرهن ال تستر من : عرف بذلك صفات النفس
األذى وال تين عن خلق السوء والبذاء، ومنهن مبرتلة النفس اللوامة وهي من صاحلي النساء، ومنهن 

إنْ كان صالح قلب العبد :  املرضية وهذه هي الصاحلة اخليرة الساكنة الراضية، وفصل اخلطاباملطمئنة
واستقامة حاله يف بالعزبة فال أعدل بالوحدة شيئاً، ألن أقل ما فيها السالمة، والسالمة يف وقتنا هذا فضيلة 
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ى إىل سالمة دينه، وإنْ مل تتم وغنيمة، وإن تاقت نفسه إىل التزويج ومل يأمن دواعي اهلوى فيتزوج إذا أد
كفايته بواحدة ضم إليها أخرى فإن مل تكن ما غنيمته ومتام حاله وحتصينه زاد ثالثة إىل أربع، فإن 

األربعة مع توقان النفس إىل النكاح وقوة شهوا يف التنقل يف املناكح مبرتلة الواحدة، وإنّ الواحدة مع 
 عن األربع، كذلك خري اللّه عز وجلّ صورة النفس فيما عليه وقوع الكفاية ووجود االستغناء تنوب

إنّ اللّه عز وجلّ أباح اجلمع بني األربع ألجل الطبائع : جبلها، وفاوت بني الطبائع فيما عليه جعلها، يقال
األربع، لكل طبيعة واحدة على قدر حركاا وتوقان النفس عندها، وال نقص على العبد يف ذلك إذا قام 

  .عليه هلن أو مسحن حبقوقهن من النفقة واملبيت له، بل ذلك مزيد لهمبا 

    

وداللة على قوته ومتكنه يف احلال، وهذه طرائق األقوياء واألئمة من الرجال، وأيضاً فإنّ اللّه عز وجلّ ما 
كوين سرية أنعم به من امتطاء األربع من النساء من احلكمة، وتلوين الطبع يف الصنعة مثل ما أنعم به من ت

املطايا، اليت جعلهن مراكب عباده، فجعل تفاوت تكوين وطء األربعة مبرتلة تغاير مشي دواب الرب األربعة 
ِمن الفُلِْك واألنعاِم ":، وقال عز وجل8ّ: النحل"واخلَيلَ والبغالَ واحلمري ِلتركَبوها وزينةً": فقال عز وجلّ

 اإلبل، فسري الناقة غري سري الفرس، وسري البغل خمالف ملشي احلمار، ، يعين12: الزخرف"ما تركَبونَ
وكذلك جعل ملن مجع األربع بالوطء ما ال جيعل باآلحاد واملثىن والثالث، فحسن ذلك وأباحه ملن مجع 
بنيهن أربعا كإطالقه ملن جعل له املطايا أربعة ينتقل على دابة بعد دابة، فكان له فرس وبغل ومحار إذا 
اتسع بذلك وأقام مبؤونتهن، وقد يكتفي الواحد بدابة واحدة فيكون فيها بالغ إىل حني، ذلك تقدير 

العزيز العليم وإتقان صنع املنعم احلكيم، وقد شرط اللّه تعاىل مع الزوجة ثالثة شروط، إنْ وجدت متّت 
نْ مل توجد الشروط الثالثة ن كفاية العبد وسكنت ا نفسه، وكان ذلك من آيات اللّه الدالة عليه، وإ

 مع اإلحدى، كان له املزيد عليها إىل الرباع، وكن يف املعىن كاآلحاد لعدم الشروط اليت أخرب اللّه عز
وجلّ بسكون النفس عندها، وعند األربع توجد الشروط يف قلوب املؤمنني ال حمالة كما أخرب عز وجلّ، 

ومن آياِتِه أنّ خلَق لَكُم ِمن أنفُسكُم ": يه فقال سبحانهوكان ذلك أيضا من آياته وحكمته الدالة عل
، فإن وجد العبد سكون النفس ورمحة 21: الروم"أَزواجاً ِلتسكنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمةً

جيد السكون وال القلب ومودة املرأة يف الواحدة، فهو من آيات اللّه عز وجلّ وهي كفايته وغنيته، وإنْ مل 
الرمحة وال املودة إالّ يف األربع، فهن حينئذ كفايته وقنيته، واللّه تبارك وتعاىل يغين بالواحدة ويقين باألربع، 
أي جيعل غنيا وجيعل قنية مجاعة ومدخرا، وذلك أيضا من آيات اللّه تعاىل واختياره ملن قوي عليه واستقام 

ليس من السرف أنْ جيمع الرجل أربعة أقمصة، وما زاد : لقمص فقالبه، وقد شبه بعض الناس األزواج با
على ذلك كان سرفاً، كما إنّ اللّه عز وجلّ أمر باجلمع بني األربع من النساء، ويصلح أنْ يستدل له 
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، فجعلهن يف معىن امللبوس ورفع فيهن إىل األربع ويف قوله 187: البقرة"هن ِلباس لَكُم ": بقوله تعاىل
إحدى على : ، مث ابتدأ فنص على مثىن ومل يقل3: النساء"فانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء": تعاىل

الندب واالستحباب للجمع بني اثنني، وإنّ العدل قد يوجد ويقدر عليه معهما، مث رد إىل الواحدة ملن 
، ففي دليل اخلطاب أشتراط 3: النساء"ِحدةًفإنْ ِخفْتم أن ال تعِدلُوا فَوا": خاف اجلور فيهن فقال تعاىل

، يعين أقرب أن ال جتوروا، وقد قال 3: النساء"ذَلِك أدىن أن ال تعولُوا": العدل يف األربع، مث ذكره بقوله
ال تعولوا، أي ال تكثر عيالكم، واألول أحب إيلّ، ألنه أشبه : بعض الفقهاء من أهل احلجاز واللغة

ذلك أدىن أنْ ال جتوروا، واألول أحب إيلّ، : أنْ ال تعولوا،قال:  النص ملا قالبالقرآن كأنه عطف على
عال يعول، مبعىن أعال يعيل، وأكثر العرب فرقت بني ذلك : ويصلح هذا الوجه أيضا يف اللغة من قال

عىن عال يعول إذا جار، وأعال يعيل من العيلة إذا كثر عياله، وشاذ نادر من جيعلها لغتني مب: يقولون
فليتوخ العدل بني أزواجه، من مجع بينهن يف النفقة والكسوة واملبيت، وال حييف على بعض فيقصر عن 

  .كفايتها وواجبها يف ذلك

    

من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها دون األخرى، ويف لفظ آخر، فلم يعدل : فقد جاء يف احلديث
دل عليه يف احملبة واجلماع، ألن ذلك ال ميلك إذاً سوى بينهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل وال ع

ولَن ": بني البيتوتة، وال عليه أيضاً أنْ جيامع من بات عندها إمنا عليه املبيت ليلة وليلة ويف تفسري قوله تعاىل
متصحر ساء ولوالن نيِدلُوا بعوا أنْ تتطيعسل بينهن يف احلب ال تقدروا على العد: ، قال129: النساء"ت

واجلماع، ألن ذلك فعل اهللا عز وجلّ يف القلوب ويف شهوة النفس، وروينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اللّهم هذا جهدي فيما أملك وال طاقة : وسلم أنه كان يقسم بني نسائه يف العطاء واملبيت، وكان يقول

ان حيب بعضهن أكثر من بعض وكانت عائشة يل فيما متلك وال أملك، يعين يف احملبة واجلماع، فقد ك
أين أنا غدا ففطنت : رضي اللّه عنها أحبهن، وكان يطاف به حمموالً يف مرضه يف كل يوم وليلة فيقول

يا رسول اللّه إنه ليشق عليك أنْ : إمنا يسأل عن يوم عائشة رضي اللّه عنها فقلن: امرأة منهن فقالت
: نعم قال: قد رضينت بذلك قلن: يت عائشة رضي اللّه عنها فقالحتمل، فقد أذنا لك أنْ تكون يف ب

قبض يف بييت وبني سحري وحنري تفتخر بذلك، مث قال : فحولوين إىل بيت عائشة، فلذلك كانت تقول
 يعين على واحدة دون األخرى يف التقصري 129: النساء"فال تميلوا كُلَّ املَيِل": اللّه تعاىل عز وجلّ

وها كاملعلقة أي موقوفة غري مستقرة، كأا ال ذات زوج وال مطلقة، أي ال أمي فتتحمل والنفقة فتذر
  .لنفسها وال ذات زوج ينفق عليها فتستغين بزوجها

علقت األمر إذا أوقفته، وقول معلق أي موقوف غري مطلق حبكم، فعليه أنْ يقسم بينهن : والعرب تقول
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 وليلة، إالّ أنْ ب لصاحبتها ليلتها أو تسمح له بذلك، فكذلك أيامه ولياليه، فيكون عند كل واحدة يوماً
كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقسم بني نسائه، فأراد أنّ يطلق سودة بنت زمعة ملا كربت فوهبت 

ليلتها لعائشة، وسألته أنْ يقرها على الزوجية لتحشر يف نسائه، فتركها ومل يكن يقسم هلا، فكان يقسم 
ليلتني ولسائر أزواجه ليلة ليلة، إالّ أنه صلى اهللا عليه وسلم لشدة عدله كانت نفسه إذا تاقت إىل لعائشة 

واحدة يف غري ليلتها أو ارا يف غري يومها تاه فجامعها، مث طاف يف ليلته على سائرهن، وكذلك كان 
 اللّه صلى اهللا عليه وسلم يفعل يف يومه، فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي اللّه عنها وغريها، أنّ رسول

طاف على نسائه يف ليلة واحدة، وعن أنس، طاف رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على تسع نسوة يف 
ضحوة ومن مل يكن له إالّ واحدة استحب له أنْ يفضي إليها يف كل ثالث ليال مبرتلة من له أربع نسوة، 

كعب بن األسود رضي اللّه عنهما للرجل أن يأتيها يف ويكون يباشرها يف الليلة الرابعة، وذا قضى عمر و
كل أربع ليال ليلة، فإن علم أنّ حاجتها إىل أكثر من ذلك كان عليه أن يفعل ماهو أقرب إىل حتصينها 

وأثبت لعفافها، وإنْ علم منها كراهة ذلك وقلة مهتها له مل يكن عليه اإلفضاء إليها إالّ يف كل شهر مرة 
، وعليها أنْ ال متنعه ليالً وال ارا يف كل وقت، وإن كانت صائمة فال حيل هلا أن أو يف كل سنة مرة

تصوم إالّ بإذنه، وتزوج علي عليه السالم بعشر نسوة وتويف عن أربع وسبع عشرة سرية، وكان بعض 
تزوج ليست بنكحة وال طلقة يعرض له بذلك، ويقال أنه : أمراء الشام إذا بلغه عنه كثرة نكاحه يقول

بعد وفاة فاطمة صلوات اللّه عليها وعلى أبيها بتسع ليال، ونكح أُمامة ابنة زينب ابنة رسول اللّه صلى 
اهللا عليه وسلم، كانت فاطمة صلوات عليها أوصته بذلك، وتزوج احلسن بن علي رضي اللّه عنهما 

من ذلك ويكره حياء من أهليهن مائتني ومخسني امرأة وقيل ثالمثائة، وقد كان علي عليه السالم يضجر 
واللّه يا أمري املؤمنني، : إنّ حسناً مطلقاً فال تنكحوه فقال له رجل من مهدان: إذا طلقهن وكان يقول

  : لننكحنه ما شاء فمن أحب أمسك ومن كره فارق، فسر علي رضي اللّه عنه بذلك وأنشأ يقول

 الملهمدان ادخلي بس لقلت  ولو كنت بواباً على باب جنة

    

وهذا أحد ما كان احلسن يشبه فيه رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وكان يشبهه يف اخللق واخللق فقد 
من علي، : مين وحسني: أشبهت خلقي وخلقي، وقال حسن: قال له رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

: قل هلما: تني هلما وقالوكان احلسن رمبا عقد على أربعة ورمبا طلق أربعاً فأرسل غالمه بطالق امرأ

ماذا قالتا فقال له :اعتدا، وأمر له أنْ يدفع إىل كل واحدة عشرة آالف درهم ففعل، فلما رجع إليه قال
  : أما احدامها فنكست رأسها وسكتت، وأما األخرى فبكت وانتحبت ومسعتها تقول: الرسول
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  متاع قليل من حبيب مفارق

اجعاً امرأة لراجعتها، ودخل على عبد الرمحن بن احلارث بن هشام لو كنت مر: فأطرق ورحم هلا مث قال
إنك ألحب الناس إيل، ولكنك مطالق وأكره أنْ يتغري قليب عليك، فإن ضمنت أنك : فخطب ابنته فقال

ما أراد عبد الرمحن إالّ أنْ جيعل ابنته طوقاً : ال تفارقها فعلت، فسكت مث اتكأ على بعض أصحابه مث قال
وقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنّ اللّه عزوجلّ حيب النكاح ويبغض الطالق، يف عنقي، 

فانكحوا وال تطلقوا، وهذا ال يصلح ملن أراد أكثر من أربع، وتزو ج املغرية بن شعبة بثمانني امرأة، وقد 
إنّ :  خيلو منهما، ويقالكان يف الصحابة من له الثالث واألربع،وكثري منهم ال حيصى كانت له اثنتان ال

كثرة النكاح من شدة غض البصر وقطع املشي يف األثر، إذا خشع الطرف وقصر عن احلرام وانقطع 
املشي على األرض غاض البصر والنفس فاتسع يف احلالل، وذلك أنّ للنفس استراحات إىل ما جانسها، 

 "ِليسكُن إلَيهاَ":  ذلك قوله عز وجلّهو فتورها عن الذكر، فاستراحات نفوس املتقني إىل املباح من

، وهذا سكون النفس إىل اجلنس ملا تالئمه من الصفات اانسة، وهو أحد املعاين يف قول 189:األعراف
روحوها باستراحة النفس إىل املباح، يعين ذكر : روحوا القلوب يعين، يف الذكر قيل: علي عليه السالم

إنّ لكل عامل شرهاً وفترة، فمن كانت : مبعىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلماآلخرة ألن الذكر أثقال وهو 
فترته إىل سنيت فقد اهتدى، والشره املكابدة والفترة الوقوف واالستراحة، وقد كان أبو الدرداء رضي اللّه 

دمياً إين ألستجم نفسي بشيء من اللهو فأقوى بذلك فيما بعد على احلق، وقد كان النساء ق: عنه يقول
يا أبانا، ال : يا هذا وتقول له ابنته: على غري وصفهن اآلن، كان الرجل إذا خرج من مرتله تقول له امرأته

تكسب اليوم شيئاً من غري حله فيدخلك النار، فنكون حنن سببه، فإنا نصرب على اجلوع والضر والنكون 
ه إخوانه ذلك ألنسهم به فجاؤوا إىل عقوبة لك، وأراد رجل من السلف أنْ يغيب عن أهله يف غزوة، فكر

: ِلم تتركني زوجك يسافر وال يدع لك نفقة، ويغيب عنك وال تدرين مىت يقدم فقالت: أهله فقالوا

زوجي منذ عرفته أكال وما عرفته قط رزاقاً، يذهب األكال ويبقى الرزاق، ومع ذلك فال أحب أنْ أكون 
  .مشؤومة عليه أقطعه عن سبيل اخلري

    

على أنْ أقوم : أي شيئ تزوجت يب ورغبت يفّ قالت:  أمحد بن عيسى اخلراز ملا تزوج بامرأة عليقال
حبقك علي وأسقط حقّي عليك، وخطبت رابعة بنت إمساعيل بن أيب احلواري، فكره ذلك ملا فيه من 

لت يا هذا، إين ألشغل يا هذه، مايل مهة يف النساء لشغلي حبايل فقا: العبادة فأحلت عليه وأكثرت فقال هلا
حبايل من شغلك حبالك، ومايل شهوة يف الرجال، ولكين ورثت عن زوجي ثالمثائة ألف دينار وهي 
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حالل، وأردت أنْ أنفقها عليك وعلى إخوانك، وأعرف بك الصاحلني فتكون طريقاً إىل اللّه عز وجلّ 
ا، وقد كان ينهاين عن التزويج فجئت إىل أيب سليمان فذكرت قوهل: حىت أستأذن أستاذي قال: فقال

ما تزوج من أصحابنا إالّ تغري، فلما ذكرت له ما قالت، أدخل رأسه يف جيبه وسكت ساعة، مث : ويقول
فتزوجت ا قال : يا أمحد، تزوج ا فإن هذه ولية للّه تعاىل، وهذا كالم الصديقني قال: رفع رأسه وقال

يبق منه شيء يف غسل أيدي املستعجلني للخروج بعد األكل فكان يف مرتهلا كر من جص، فلم : أمحد
وتزوجت عليها بثالث نسوة، فكانت تطعمين من : سوى من كان يغسل يده باألشنان يف البيت قال

اذهب بقوتك ونشاطك إىل أزواجك، فكانت هذه من أرباب القلوب، وكان : الطيبات وتطيبين وتقول
 أمحد يرجع إليها يف بعض املسائل، وكانت فاضلة تشبه يف أهل الصوفية يسألوا عن األحوال، وكان

من صرب على : الشام برابعة العدوية يف أهل البصرة، وقد كان أبو سليمان يقول يف التزويج قوالً عدالً
ما : الشدة فالتزويج له أفضل، والوحيد جيد من حالوة العمل وفراغ القلب ما ال جيد املتأهل، وقال مرة

ثالث من طلبهن فقد رغب :  من أصحابنا تزوج وثبت على مرتبته األوىل، وروينا عنه أنه قالرأيت أحداً
يف الدنيا، من طلب معاشاً، أو تزوج أو كتب احلديث، ولعمري أنّ املرأة حتتاج إىل فضل مداراة ولطيفة 

لطف لفظ وهو من احلكمة، وطرف من املواساة وباب من املالطفة، واتساع صدر للنفقة وحسن خلق، و
ال حيسنه إالّ عامل حليم، وال يقوم به إالّ عارف حكيم، فمن مل يقم بذلك ومل يهتِد إليه، ومل يعتد للنفقة 
ومل يألف اجلماعة، وكان قد ألف وحدته وأعتاد االنفراد بأكلته، وكان ضيق القلب خبيل الكف، سيّء 

 من النساء لقلبه أروح، فمىت تزوج من هذا اخللق غليظ القلب، فظ اللفظ فالوحدة هلذا أصلح، والبعد
وصفه عذب وعذب، وآذى وتآذى، وأمث وآمث به ألن النساء حيتجن إىل فضل حلم حيمل سفههن، وإىل 

سعة علم يغمر جهلهن، وإىل حسن لطف وحكمة يداري أخالقهن ويتغافل عن زللهن، فإذا كان الرجل 
، اجتمع اجلهل فافترق العقل وتقادح اجلفاء، وغلظ القلب جاهالً سفيهاً، أو كان سيّء اخللق فظاً غليظاً

واألذى فسد أكثر مما يصلح، وتنافرا ومل يكن بينهما أبدا صلح، وليس هو وصف العقالء، واستحب 
للرجل إذا أراد التزويج أنْ يشرح حاله ويبني أخالقه للمرأة، حىت تكون على بصرية من أمره ويقني من 

ار منها، فذلك من الورع وقد فعله بعض السلف، وقد تزوج رجل على عهد حاله، ويدخل على إختي
عمر رضي اللّه عنه، وكان خيضب بالسواد فلما دخل بأمراته نصل خضابه فظهرت شيبته، فاستعدى أهل 

  .غررت القوم وفرق بينهما: حنن حسبناه شابا فأوجعه ضربا وقال: املرأة وقالوا

يا هذا، أسوأ خلق : إين سيء اخللق فقالت: راد أنْ يتزوج قال للمرأةوروينا عن شعيب بن حرب، ملا أ
  .منك من حيوجك إىل سوء اخللق
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إنّ يل أخالقًا أوقفك عليها فإن رضيت ا : وروي ضد هذا أنّ رجالً أراد أنْ يتزوج فقال للمرأة
 واسع الضرب، إنْ أنا رجل ملول حقود، سيء الظن غيور، ضيق الصدر: افعل فقال: تزوجتك فقالت

كثرت عندي مللت، وإنْ أبعدت قلقت، وإنْ تكلمت أوغرت صدري، وإنْ سكت أشغلت قليب، فقالت 
أما بعد فقد ذكرت من نفسك أخالقاً ماكنا نرضاها لبنات إبليس فكيف نرضاها لبنات آدم، : املرأة

فيها بعض اخلصال انصرف راشداً ال حاجة لنا بك، ومن خشي على نفسه اآلفات ووفق له امرأة 
احملمودة، فالتزويج له أفضل فليكن له حينئذ يف التزويج نيات، ألنه من أكرب األعمال وال يكون نكاحه 

إذا وافق احلق اهلوى فذلك الزبد بالرب : ألجل هواه جمرداً فقد قال عمر بن عبد العزيز رضي اللّه عنه
ينه وغض بصره، وحتصني فرجه فقد أمر بذلك، سيان، فلتكن نيته إقامة سنة وصالح قلب، وسالمة د

وحيتسب يف الكسب على العيال التوبة من اللّه عز وجلّ، وحيتسب مثل ذلك يف نصحه هلا يف أمر اآلخرة 
كما حيبه لنفسه، حىت يؤجر بسببها مثل ما يثاب لنفسه، فهو من النصيحة هلا واإلشفاق عليها، وليجعل 

ما أنفق الرجل على أهله فهو له صدقة، :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلمذلك لوجه اللّه سبحانه فقد روى
وإنّ الرجل ليؤجر يف رفع اللقمة إيلّ يف إمرأته، ومنها إنه كااهد يف سبيل اللّه، وقال رجل لبعض العلماء 

واجلهاد من كل عمل قد أعطاين اللّه تعاىل نصيباً، حىت ذكر احلج : وهو يعدد نعم اللّه عز وجلّ عليه
كسب احلالل والنفقة : وما هو قال: فأين أنت من عمل األبدال قال: وصنوف العبادات فقال له العامل

ما نعلم، : تعلمون عمالً أفضل مما حنن فيه قالوا: على العيال، وقال ابن املبارك إلخوانه وهم يف اجلهاد
رجل : ما هو قال:  لكين أعلم قالوا:ذاك جهاد يف سبيل اللّه وقتال ألعدائه، أي شيء أفضل منه قال

متعفف ذو عيلة، قام من الليل فنظر إىل صبيانه نياماً متكشفني فسترهم وغطاهم بثوبه، فعمله هذا أفضل 
: قد أضرين الفقر والعيال فادع اللّه يل فقال له بشر: من جهادنا يف سبيل اللّه عز وجلّ وقال رجل لبشر

خبز وال دقيق وحنن جياع فادع اللّه يل أنت ذلك الوقت، فإن دعاءك ليس عندنا : إذا قال لك عيالك
من حسنت صالته وكثر عياله، وقلّ ماله ومل : أفضل من دعائي، وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يغتب املسلمني، فهو معي يف اجلنة كهاتني

    

عيال ومن النية يف ذلك أنّ األهتمام مبصلحتهم، أنّ اللّه تعاىل حيب الفقري املتعفف، أبا ال: ويف حديث آخر
إذا كثرت ذنوب العبد إاتاله اللّه : والغم على نوائبهم زيادة يف حسنام، ألنه عمل من أعماله، ويف اخلرب

أنّ : من الذنوب ذنوب ال يكفرها إالّ الغم بالعيال، وقد روينا: تعاىل باهلم ليكفرها، وقال بعض السلف
ا ال يكفرها إالّ اهلم بطلب املعاش، وله يف الصرب عليهن ومجيل االحتمال ألذاهن، ويف من الذنوب ذنوب

حسن العشرة هلن مثوبات وأعمال الصاحلات، ورمبا كان موت العيال عقوبة للعبد ونقصان حظ، إذا 
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نّ بعض أ: كان الصرب عليم واإلنفاق مقاماً له كان عدم ذلك مفارقة حلاله نقص به، وحدثنا بعض العلماء
املتعبدين كان له زوجة، وكان حسن القيام عليها إىل أنْ توفيت، فعرض عليه إخوانه التزويج فامتنع 

فرأيت يف املنام بعد مجعة من وفاا، كأن أبواب السماء : إنّ الوحدة أروح لقليب وأمجع هلمي قال: وقال
ا، وكلما نزل واحد نظر إيل فقالقد فتحت، وكان رجاالً يرتلون ويسريون يف اهلواء يتبع بعضهم بعض :

: نعم قال: ملن وراءه هذا هو املشؤوم فيقول الرابع: نعم ويقول الثالث: ملن وراءه هذا هو املشؤوم فيقول

يا هذا، من : فراعين ذلك وعظم علي، وهبتهم أن أسأهلم إىل أنّ مر يب آخرهم وكان غالما فقلت له
كنا نرفع أعمالك يف أعمال ااهدين يف : وِلم ذلك؟ قال: قلتأنت : املشؤوم الذي تومؤون إليه قال

: سبيل اللّه تعاىل، فمنذ مجعة أمرنا أنْ نضعها يف أعمال املخالفني، فما أدري ماذا أحدثت فقال إلخوانه

زوجوين، زوجوين فلم يكن يفارقه زوجة أو زوجتان أو ثالث، ورمبا كانت النفس األمارة أضر على 
ربع نسوة، وإمنا كره من كره األهل والولد ألجل الشغل م عن اللّه تعاىل وما قرب إليه، فإذا العبد من أ

كان من ال أهل له وال ولد مشغوالً ببطالته عن اللّه عز وجلّ، منهمكاً يف شهواته عن سبيل هؤالء، كان 
ه واإلفضال يف املرتل أسوأ حاالً من ذي األهل والولد وقد جعل من ال يطلب األهل واملال للكفاف ب

  .املكروه

    

أنّ من أهل النار الضعيف الذي ال دين له، هو فيكم تبع، ال يبغون أهالً وال ماالً، : وقد روي يف اخلرب
هم السؤال املنهومون يف املسألة، الذي مهه بطنه ال يبايل كيف طلب وال على أي حال من الفحش : قيل

للّه عز وجلّ كان أفضل ممن ال أهل له وال ولد، فهو عبد بطنه تقلب، فمن مل يشغله أهله وماله عن ا
وفرجه، أسري هواه وشهوته، وقد أخرب اللّه تعاىل أنّ للمؤمنني أمواالً وأوالداً، مث أمرهم أن ال يشغلهم 

ذلك عن اللّه عز وجلّ، وقد وصف أقواماً بأن بيعهم وجتارم ال تشغلهم عن عبادته، وأم أهل خوف 
م تنقلب فيه القلوب واألبصار، وقد مدح قوما فسألوه األزواج والذرية، وجعل ذلك يف وصفهم من يو

، وقرة أعني ال 74:  الفرقان"يقُولُونَ ربنا هب لنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أعيٍن": يف قوله عز وجلّ
حبب : ه، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلميشغل وال حيجب عن قرة العني بل يكشف عنه ويقرب من

إمنا : إيلّ من دنياكم ثالث، الطيب، والنساء، وجعل قرة عيين يف الصالة، وقد كان أبو سليمان يقول
تركوا التزويج لتتفرغ قلوم لذكره، وروينا عن ابن أيب احلواري احلديث الذي رواه عن حبيش عن 

فناظرنا يف احلديث :  مل يشغله بأهل وال مال، قال أمحد رضي اللّه عنهإذا أراد اللّه بعبد خرياً: احلسن
مجاعة من العلماء، وإذًا ليس معناه أنه ال يكون له امرأة وال ولد ولكن يكونون له وال يشغلونه، وإمنا 
حيس النكاح مبشغول اهلم عن الفكر، فيه ذي نفس مطمئنة وعني خاشعة لرب ذي سكينة وقلب ذي 
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هل : منذ مخسني سنة ما خالط ذكري ريح، وقيل لبعضهم: ا حدثونا عن داود الطائي أنه قالخشية، كم
منذ عشرين سنة ما وقع : أما منذ قرأت القرآن فال، وقال بعض العلماء: دخل ذكرك ريح بشهوة؟ فقال

أرفع نظري على فرجي قاما بطال ذو نفس أمارة ونظرة ثاقبة وشهوة قوية، فالنكاح من أحسن أعماله و
أحواله، ألنّ املباح مقام من ال مقام له، فإن عزم العبد على النكاح فال يكون مهه من النساء إالّ ذات دين 
وصالح، والعقل والقناعة فليس ختلص له النيات اليت ذكرناها آنفاً إالّ على هذه القواعد، قال رسول اللّه 

من : نها ودينها فعليك بذات الدين، ويف لفظ آخرتنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا وحس: صلى اهللا عليه وسلم
نكح املرأة ملاهلا ومجاهلا حرم ماهلا ومجاهلا، ومن نكحها لدينها رزقه اللّه عز وجلّ ماهلا ومجاهلا، وروينا 

ال تنكحوا املرأة جلماهلا فلعل مجاهلا يرديها، وال ملاهلا فلعل ماهلا يطغيها، وانكحوا املرأة لدينها : أيضا
اح املرأة للدين والصالح طريق من اآلخرة، والرغبة يف املرأة الناقصة اخللق الدنيئة الصورة الكبرية فنك

الزهد يف كل شيئ حىت يتزوج الرجل العجوز : السن، السن باب من الزهد، وقد كان أبو سليمان يقول
ك أحدهم أن يتزوج يتيمة فيؤجر يتر: أو غري ذات اهليئة إيثارا للزهد يف الدنيا، وكان مالك بن دينار يقول

فيها إنْ أطعمها وكساها تكون خفيفة املؤونة ترضى باليسري ويتزوج بنت فالن وفالن، يعين أبناء الدنيا، 
  .اكسين ثوب كذا واشتر يل مرط حرير فيتمرط دينه: فتشتهي الشهوات عليه وتقول

    

: أختها صحيحة مجيلة، فسأل من أعقلهما؟ قيلوقد أختار أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه امرأة عوراء على 

زوجوين إياها، وقد يكون يف تزويج املرذولة اذوعة فيه بأن يرفع قلبها إذ ال يرغب يف : العوراء، فقال
مثلها، واستحب له أن ينظر إىل وجهها قبل التزويج ا وإىل ما يدعوه إليها، فإن ضم إىل الوجه والكفني 

علماء احلجاز، ففي النظر إىل الوجه أحاديث مأثورة، منها حديث حممد بن مسلمة فال بأس بذلك عند 
تفعل هذا وأنت من أصحاب رسول : رأيته يتبع النظرة فتاة يف احلي حىت توارت بالنخل فقلت له: قال

 عز وجلّ إذا أوقع اللّه: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أمرنا ذا، قال: فقال: اللّه صلى اهللا عليه وسلم
يف قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها لريى منها ما يدعوه إليها، ويف احلديث اآلخر إن يف أعني 

إذا أوقع يف نفس أحدكم : األنصار شيئاً، فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن، يف لفظ آخر
م وقوع األدمة على األدمة، وهو أبلغ من من امرأة شيئ فلينظر إليها فإنه أحرى أنْ يؤدم بينهما، يعين يؤد

البشرة ألنّ البشرة ظاهر اجللد واألدمة باطنه جاء، هذا يف املبالغة على ضرب املثل، وقد كان األعمش 
كل تزويج يقع عن غري نظر يكون آخره غماً ومهّاً وال يغايل يف املهر، فقد تزوج رسول اللّه صلى : يقول

على عشرة دراهم وأثاث البيت، وكان رحى يد، وجرة، ووسادة من أدم اهللا عليه وسلم بعض نسائه 
وحشوها ليف، وأومل على أحد نسائه مبدين من شعري، وعلى أخرى مبدي متر، فالوليمة سنة وترك 
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ما : اإلجابة إليها معصية، وقد كان عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه ينهي عن املغاالة مبهور النساء ويقول
  . اللّه صلى اهللا عليه وسلم امرأة من نسائه وال زوج على أكثر من أربعمائة درهمتزوج رسول

كانت مهور أزواج رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم اثين عشرة وقية : وروينا عن عائشة رضي اللّه عنها
، ونصفًا، وقد كان يزوج أصحابه على وزن نواة من ذهب، والنواة صغرية وهي نواة التمر الصيحاين

زوج رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بعض أصحابه على نواة من : قيمتها مخسة دراهم، ويف خرب: يقال
ذهب قومت ثالثة دراهم وثلث، وقد زوج سعيد بن املسيب، وهو من خيار التابعني وعلمائهم، ابنته من 

ة دراهم، وهو أكثر أيب هريرة على درمهني، مث محلها هو إليه ليالً، وال أكره التزويج على عشر
االستحباب يف القلة ليخرج من اختالف العلماء، وال أستحب أن ال ينقص املهر عن ثالثة دراهم، وهذا 

هو القول األوسط من مذاهب الفقهاء ويف هذه القيمة تقطع يد السارق، وهذا مذهب بعض أهل 
  .احلجاز

    

املرأة سرعة تزوجيها وسرعة رمحها، يعين الوالدة أبركهن أقلهن مهراً، وروينا أيضاً من بركة : وقد روينا
وأقول فإن من شؤمها كثرة صداقها، وال يصلح للمتزوج أن يسأله أي شيئ : ويسر مهرها، قال عروة

للمرأة وال حيل له أن يدفع شيئاً ليأخذ أكثر منه، وال حيلّ هلم أن يهدوا إليه شيئاً ليضطروه أن يكافئ 
يزيد بأكثر من قيمته إن كافأ، وله أن ال يقبل هديتهم إن علم ذلك منهم، بأكثر منه، وليس عليه أن 

وهذا كله بدعة يف النكاح، وهو كالتجارة يف التزويج، وهو داخل يف الربا، وهو يشبه القمار، ومن زوج 
: أو تزوج على هذا ذه النية فهي نية فاسدة وليس نكاحه هذا للدين وال لآلخرة، وكان الثوري يقول

أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص، فال تزوجوه، وال ينكح إىل مبتدع، وال فاسق، : إذا تزوج الرجل وقال
وال ظامل، وال شارب مخر، وال أكل الربا، فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه، وقطع رمحه، ومل حيسن الوالية 

النكاح : د قال بعض السلفلكرميته، ألنه ترك اإلحسان، وليس هؤالء أكفاء للحرة املسلمة العفيفة، وق
ال تنكح إالّ األتقياء فإنه إن أحبها أكرمها، وإن : رق فلينظر أحدكم عند من يرق كرميته، وقال بعضهم
ختريوا لنطفكم وأنكحوا األكفاء، وأنكحوا : أبغضها أنصفها، وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ت ثيبا فإن مل يكن ولّي فالسلطان ويل من ال ويل له إليهم، وال نكاح إالّ بويل وشاهدي عدل، وإن كان
أو من واله احلكم كذلك السنة، وليتعلم املتزوج علم احليض واختالف أوقاته وزيادته ونقصانه وأحكام 
االستحاضة من ذلك، وعلم وقت األطهار ليعلمها ذلك وليغنيها بذلك عن السؤال والظهور إىل الرجال، 

 ال يسعهم جهله من الفرائض وأحكام الصالة وشرائع اإلسالم واعتقادات املؤمنني مث ليعلم أهله علم ما
من السنة وما عليه من مذهب اجلماعة، فإذ فعل ذلك مل يكن عليها أن خترج إىل العلماء، وإن قصر عن 
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ما ال علمها علم التوحيد ومباين اإلسالم وعقود اإلميان ومذهب أهل السنة فلها أن خترج إىل السؤال ع
يسعها جهله وليس هلا أن خترج بغري إذنه لطلب علم يرجى فضله، وليس للمرأة أنّ حتمل زوجها على 
املكاسب احلرام وال تكلفه ما يقترف به اآلثام، وال للرجل أن يدخل يف مداخل السواء وال يبيع آخرته 

 والعدوان فارقها، وإن يتفرقا يغِن بدنياه، فإن صربت معه على الرب والتقوى أمسكها، وإن محلته على اإلمث
أول من يتعلق بالرجل يوم القيامة زوجته وولده، فيوقفونه بني يدي اللّه عز : اللّه كالً من سعته، ويقال

يا ربنا خذ لنا حقّاً من هذا، فإنه ما علمنا ما جنهل، وكان يطعمنا احلرام وحنن ال نعلم، : وجلّ فيقولون
أنّ العبد ليوقف للميزان وله من احلسنات أمثال اجلبال، فيسأله عن رعاية :  خربفيقتص هلم منه، ويف: قال

عياله والقيام م، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، حىت تستفرغ تلك املطالبات مجيع أعماله، فال 
له، فلهذا قال هذا الذي أكل عياله حسناته يف الدنيا وارن اليوم بأعما: يبقى له حسنة، فينادي املالئكة

  .إذا أراد اللّه بعبد شراً سلط عليه يف الدنيا أنيابا تنهشه، يعين العيال: بعض السلف

    

كفى باملرء إمثًا أن يضيع : ال يلقى اللّه عبد بذنب أعظم من جهالة أهله، واخلرب املشهور: وروينا يف اخلرب
 ال يقبل له صالة وال صيام حىت يرجع إليهم، من يعول، وروي أنّ اآلبق من عياله كالعبد اآلبق من سيده،

، فأضاف األهل إىل النفس 6: التحرمي"يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أنفُسكُم وأَهليكُم ناراً": وقد قال عز وجلّ
: وأمرنا أن نقيهم النار بتعليم األمر والنهي كما نقي أنفسنا النار باجتناب النهي، وجاء يف تفسري ذلك

كلكم راعٍ  وكلّكم مسؤول عن رعيته، فاملرأة راعية : علّموهن وأدبوهن، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إذا أنفقت املرأة : على مال زوجها وهي مسؤولة عنه، والرجل راٍع على أهله وهو مسؤول عنهم، ويقال

 حيلّ هلا أن تطعم من مرتله إالّ من مال زوجها بغري إذنه مل تزل يف سخط اللّه عز وجلّ حىت يأذن هلا، وال
الرطب الذي خياف فساده، فإن أطعمت وأنفقت عن إذنه ورضاه كان هلا مثل أجره، وإن أطعمت بغري 

عليك : إذنه كان له األجر وعليها الوزر، وينبغي أن يعرفها أعظم حقه عليها يف مقام الوالدة بقوله للمرأة
أميا امرأة ماتت وزوجها عنها راٍض : ى اهللا عليه وسلمبطاعة زوجك، فإنة جنتك ونارك، وقال صل

دخلت اجلنة، وكان رجل قد خرج يف سفر وعهد إىل امرأته أن ال ترتل من العلو إىل سفل الدار، وكان 
أبوها يف السفل، فمرض أبوها فأرسلت املرأة تسأذن أن ترتل إىل أبيها فقال رسول اللّه صلى اهللا عليه 

: مات أبوها فاستأذنت رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، أن ترتل إليه فقالأطيعي زوجك، ف: وسلم

فأرسل إليها رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم خيربها أنّ اللّه قد غفر : أطيعي زوجك، فدفن أبوها، قال
إذا صلّت املرأة مخسها وصامت شهرها وحفظت : ألبيها بطاعتها زوجها، وقال صلى اهللا عليه وسلم

طاعة الزوج إىل أبنية اإلسالم اليت ال يدخل اجلنة إالّ :  وأطاعت زوجها دخلت جنة را، فأضاففرجها
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حامالت والدات : ا، واشترط طاعته لدخوهلا، وذكر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم النساء فقال
 اهللا عليه مرضعات رحيمات بأوالدهن، لوال ما تأتني إىل أزواجهن دخلت مصليان اجلنة وقال صلى

أين : أطلعت يف النار فرأيت أكثر أهلها النساد، وأطلعت يف اجلنة فرأيت أقل أهلها النساء فقلت: وسلم
شغلهن األمحران الذهب والزعفران يعين احللي ولبس املصبغات كانت العرب مشتهرة بذلك : النساء فقيل

: ِلم يا رسول اللّه قال: هل النار قلنتصدقن من حليكن فإين رأيتكن أكثر أ: وقال صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا : تكثرن اللعن وتكفرن العشري يعين الزوج املعاشر، تكفرن نعمته عليكن فلذلك قالت الفتاة
  .فال أتزوج

    

: أتت فتاة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت: روينا عن أم عبد املغنية عن عائشة رضي اللّه عنها قالت

لو كان من فرقه إىل : للّه، إين فتاة أخطب وإين أكره التزويج فما حق الزوج على املرأة فقاليا رسول ا
بلى فتزوجي فإنه خري، فهذا جممل خرب : فال أتزوج قال: قدمه صديدا فلحسته ما أدت شكره قالت

النيب صلى اخلثعمية وقد فسر حقه يف حديثها، وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أنّ امرأة من خثعم أتت 
إنّ من حق الزوج على : إين امرأة أمي، وإين أريد أنْ أتزوج فما حق الزوج فقال: اهللا عليه وسلم فقال

أنّ النيب : الزوجة إذا أرادها على نفسها وهي على ظهر بعري أنْ ال متنعه، ويف اخلرب اجلامع لفضائل الزوج
 سوى اللّه تعاىل ألمرت املرأة تسجد لزوجها لو أمرت أحدا أنْ يسجد لشيء: صلى اهللا عليه وسلم قال

من عظم حقّه عليها، ومن حقّه أنْ ال تعطي شيئاً من بيته ال بإذنه فإن فعلت ذلك كان اإلمث عليها 
واألجر له، ومن حقه أنه ال تصوم تطوعاً إالّ بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ومل يقبل منها، ومن حقه 

نه فإن فعلت لعنتها املالئكة حىت ترجع إىل بيتها أو تنوب، وينبغي أن تعرض أنْ ال خترج من بيتها إالّ بإذ
أقرب ما تكون املرأة من وجه را : نفسها عليه يف كل ليلة، وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

ا يف املسجد، وصالا يف صحن دارها أفضل من صالوجلّ إذا كانت يف قعر بيتها، وإنّ صال ا يف عز
بيتها أفضل من صالا يف صحن دارها، وصالا يف خمدعها أفضل من صالا يف بيتها، واملخدع بيت يف 
بيت وذلك إا عورة فما كان أستر هلا فهو أسلم، واألسلم هو األفضل كيف وقد روي أنّ املرأة عوراء 

إذا تزوجت ستر الزوج فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ويف حديث غريب أنّ للمرأة عشر عورات، ف
عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القرب عشر عورات، فإن أمرها مبا يصلحها مما أبيح هلما فخالفته وعظها 

يعتزل : يوليها ظهره وبعضهم يقول: وزجرها، فإن عادت خلالفه هجرها يف املضجع فبعض العلماء يقول
ضربا : ذلك ومل تبال به ضرا والعلماء يقولنفراشها يف ليلة إىل ثالث إىل سبع ليال فإن مل ينجح فيها 

غري مربح وتفسريه أن ال يكسر هلا عظماً وال يدمي هلا جسما، وله أنْ يغضب عليها يف األمر من أمور 
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الدين من عشرة أيام إىل شهر، فقد غضب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم شهرا يف كالم كلمه بعض 
لقد أقمتك إذا ردت عليك : ينب فردا عليه فقالت له اليت هو يف بيتهاأزواجه، فأرسل دية إىل بيت ز

أننت أهون على اللّه أنْ تقمينين، مث غضب عليهن كلهن شهرا ومعىن : هديتك فقال صلى اهللا عليه وسلم
لتفعلن كذا : أذللته وأقميته ويقولون: أقمتك استصغرتك وأذلتك فهذه كلمة من االتباع، تقول العرب

 قميا، وما زال كذلك حىت ذل وقمى فيبتغون ذه الكلمة لسب بالتصغري والتذلل، للمبالغة يف صاغراً
  .الوصف وال ينبغي أن يفتِر على أهله من اإلنفاق

    

خريكم خريكم ألهله، وكان لعلي عليه السالم أربع نسوة، : وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
كانوا يف الرحال خماصيب، ويف :ل أربعة أيام بدرهم حلماً وقال احلسنوكان يشتري لكل واحدة يف ك

أستحب للرجل أنْ يعمل ألهله يف كل شهر، فالوذجة وإنْ : األثاث والثياب تقارب وقال ابن سريين
خلقت املرأة من ضلع : كانت من أهله زلة أو هفوة احتمل ذلك ورفق ا ومل يعسفها، ويف احلديث

وكسرها طالقها، وقد : رته وإنْ تركتها استمتعت ا على عوج، ويف لفظ حسنأعوج إنْ قومته كس
كان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يراجعنه القول وجره إحداهن يوماً إىل الليل، ودفعت إحداهن يف 

 دعيها، فإن يصنعن أكثر من هذا، وجرى بينه وبني عائشة رضي اللّه عنها: صدره فزجرا أمها فقال

: كالم حىت أدخل أبا بكر رضي اللّه عنه بينهما حكماً واستشهد فقال هلا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

بل تكلم أنت ولكن ال تقل إالّ حقًا، فلطمها أبو بكر رضي اللّه عنه حىت دمي : تكلمني أو أتكلم قالت
الباطل وال يقول رسول اللّه أي عدوة نفسها، أو يقول غري احلق؟ بل أنت وأبوك تقوالن : فوها وقال

صلى اهللا عليه وسلم إالّ حقّاً، نصرة لرسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وغضباً له حىت استجارت بالنيب 
مل ندعك هلذا ومل نرد هذا : صلى اهللا عليه وسلم وقعدت خلف ظهره فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

الذي تزعم أنك نيب؟ فتبسم رسول اللّه صلى اهللا عليه أنت : منك وقالت له مرة يف كالم غضبت عنده
إين ألعرف : وسلم حلماً وكرماً، وكان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول لعائشة رضي اللّه عنها

ال : ال وإله حممد وإذا غضبت قلت: إنْ رضيت قلت: وكيف تعرف ذلك؟ قال: غضبك من رضاك قالت
هجر امسك وقد كان صلى اهللا عليه وسلم ميزح مع أزواجه ويقارن يف صدقت إمنا أ: وإله إبراهيم قالت

كان رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه، : عقوهلن يف املعاملة واألخالق، ويف اخلرب
العاقل يف بيته ومع أهله كالصيب فإذا كان يف القوم وجد رجالً، ويف : وقد كان لقمان احلكيم يقول

هو الشديد على أهله املتكرب يف نفسه، ويف أحد :  اخلرب املروي أنّ اللّه يبغض اجلعظري اجلواظ قيلتفسري
الفظّ اللسان الغليظ القلب على أهله وما : ، قيل13: القلم"عتلٍّ بعد ِذلك زنيٍم": املعاين يف قوله عز وجلّ
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 وجلّ، غرية الرجل على أهله يف غري رينة كأنه غرية يبغضها اللّه عز: ملكت ميينه، وروينا يف يف اخلرب
  .يكون من سوء الظن الذي ى اللّه عز وجلّ ورسوله عنه

    

ال تكثر الغرية على أهلك فترمي بالسوء من أجلك ولعمري إنّ الغرية هلا : وروينا عن علي رضي اّهللا عنه
أتدعون نساءكم :  احلسن يقولحد فإذا جاوزها الرجل قصر عن الواجب وزاد على احلق، وقد كان

يزامحن العلوج يف األسواق قبح اللّه من ال يغار، وقد قال ابن عمر رضي اللّه عنهما عن رسول اللّه صلى 
بلى واللّه مننعهن فضربه وغضب عليه :ال متنعوا إماء اللّه مساجد اللّه فقال بعض ولده: اهللا عليه وسلم

بلى متنعهن وقد قال اللّه : ال متنعوهن وتقول: لى اهللا عليه وسلمقال رسول اللّه ص: تسمعين أقول: وقال
من جاوز الشيئ فمذموم : ، وقال بعض احلكماء3: الطالق"قَد جعلَ اللّه ِلكُِل شيٍء قَدرا": عز وجلّ

كمن قصر عنه، فال بأس باحلرة العفيفة أن خترج لشيئ ال بد هلا منه من قضاء حوائجها قال رسول اللّه 
إذن لكن أنْ خترجن يف حوائجكن كذلك خترجن يف األعياد خاصة، أطلق ذلك هلن :  اهللا عليه وسلمصلى

وال خيرجن أيضا إالّ :رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ولكن ال خيرجن إال بأذن أزواجهن وعن رضاهم
هلن وأصلح لقلون، فيما يعين مما ال بد منه ومهما استغنني عن اخلروج، وأنْ ال يراهن رجل فهو أفضل 

يا بنية، أي شيئ خري للمرأة : وروينا أنّ رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال البنته فاطمة عليها السالم
ذرية بعضها من بعض، وكان أصحاب : أن ال ترى رجالً وال يراها رجل، فضمها إليها وقال: فقالت

احليطان لئال يطلع النسوان، وروينا إنّ معاذًا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يسدون الثقب والكوى يف 
رأى امرأة تطلع من كوة يف اجلدار فضرا، وأنّ امرأته دفعت إىل غالم هلا تفاحة قد أكلت بعضها 

عودوا نساءكم ال، وتكلم مرة يف : أعروا النساء يلزمن احلجال وقال أيضاً: وقد كان عمر يقول. فضرا
ما أنت هلذا إمنا أنت لعبة يف جانب البيت :  تراجعه يف القول فزبرها وقالشيئ من األمر فأخذت امرأته

إن كانت لنا إليك حاجة وإالّ جلست كما أنت وهو مأجور على احتماله هفوات أهله وصربه على 
أذاهن ومثاب على حسن عشرن، وقد كان حممد بن احلنفية يقول ليس حبكيم من مل يعاشر باملعروف 

عاشرته بداً، حىت جيعل اللّه له منه فرجا وخمرجا، فإن كانت بذيئة اللسان قليلة القبول من ال جيد من م
عظيمة اجلهل كثرية األذى، فطالقها أسلم لدينهما وأروح لقلوما يف عاجل دنياه وآجل أخرته، وقد 

:  أحبها قالإين: طلّقها فقال: شكى رجل إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم بذاء امرأته فقال له

  .أمسكها إذاً، فخشي عليه تشتت مهه بفراقها مع احملبة وتشتت اهلم أعظم من أذى اجلسم

    

. 1: الطالق"ال تخِرجوهن ِمن بيوِتِهن وال يخرجن إالّ أنّ يأتني ِبفاحشٍة مبينٍة": ويف معىن قوله عز وجلّ
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: ذت زرجها فهو فاحشة، وهذا يعين به يف العدة ألن اللّه يقولإذا بذت على أهلها وآ: قال ابن مسعود

"ِدكُمجو ِمن متكَنثُ سحي ِمن نوهِكنفهو متصل بقوله. 6: الطالق"أس :" نِرجوهخةَ وال توا الِعدصوأح
هذه اآلية على غري أي يف العدة، ومن الناس من يظن أنّ الطالق حمظور يتأول . 1: الطالق"ِمن بيوِتِهن

ما أحل اللّه شيئًا أبغض :وقد يروى يف خرب. تأويلها، فالطالق مباح إالّ أنه مكروه بغري سب لتفرقه األلفة
إليه من الطالق، وال بأس أنْ تفتدي املرأة من زوجها إذا خافت أنْ ال تقيم حدود اللّه فيه وال تقوم 

فإنْ ِخفْتم أالّ ": وقد قال اللّه تعاىل.  أكثر مما أعطاهابواجب حقوقه عليها، وأكره أنْ يأخذ يف الفدية
، وهذا هو اخللع اجلائز عند أكثر العلماء، 229: البقرة"يقيما حدود اللّه فال جناح عليِهما فيما افْتدت بِه

 عليه قال رسول اللّه صلى اهللا. وال حيل المرأة أن تسأل زوجها طالقها وال أنْ ختتلع منه بغري رضاه
املختلعات هن املنافقات : أميا امرأة سألت زوجها طالقها من غري بأس مل ترح رائحة اجلنة، وقال: وسلم

والنشوز، قد يكون من الزوجني معا إالّ أنه أبيح للزوج ضرا يف النشوز وأبيح هلا الصلح يف نشوز الزوج 
 النشوز أنْ يعلو أحدمها على صاحبه ويرتفع عنه، وأصل. 128: النساء"والصلح خير": قال اللّه عز وجلّ

كان جيفو عليه وجيتنبه فيكون يف حنو غري حنوه، فيكون من هذا الكالم الفاحش ويكون منه األذى 
ويكون منه اهلجر واالنفراد، وحيكم احلكمان يف هذا أحدمها من أهله واآلخر من أهلها،يعدلون وينظرون 

وِإنْ يتفَرقا يغِن اللّه ": ز وجلّ الغين مع الفرقة كما وعده مع النكاح فقالوقد وعد اللّه ع. فيما بينهما
وأَنِكحوا األيامى ِمنكُم والصاِلحني ِمن ِعباِدكُم وِإماِئكُم إنْ ":  كما قال130: النساء"كَالً ِمن سعِتٍه

فقد يكون الغين باملال ويكون بأن يستغين كل واحد منهما . 32: النور"يكُونوا فُقَراَء يغِنِهم اللّه من فَضلِه
  .عن صاحبه مبا خصه اللّه عز وجلّ من خفي لطفه

    

رجل له امرأة سوء يقول أراحين اللّه منك وقد جعل اللّه : ثالث ال يستجاب دعوم: وجاء يف خرب
ن الرجل عشرة أهله والقيام الطالق بيده إن شاء طلق، واآلخر يف اململوك السوء، وجار السوء، وليحس

أي ال تطلبوا طريقاً إىل الفرقة . 34: النساء"فِإنْ أطَعنكُم فال تبغوا علَيِهن سبيالً": فقد قال اللّه تعاىل. ن
وال إىل خصومة ومكروه، وهذه حينئذ على صورة األنفس املطمئنة إذا استجابت لإلميان وطوعت لك 

وقد شبه اللّه عز وجلّ حسن القيام . هلا من اإلرفاق وأرفق ا يف مناهلا من املباحإىل أخالق املؤمنني فتو
وقال يف . 15: لقمان"وصاِحبهما يف الدنيا معروفاً":على الزوجة حبسن القيام على الوالدين فقال فيهما

ا فرقه من حق الزوج يف كلمة واحدة  مث أمجل يف النساء م19: النساء"وعاِشروهن ِبالْمعروِف":أمر النساء
وأخذْنَ ِمنكُم ِميثاقاً ": وقال يف عظيم حقهن. 228: البقرة"ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف": فقال
وآخر ما أوصى . هي املرأة: قيل. 36: النساء"والصاِحِب ِبالْجنب": وقال عز وجلّ. 21: النساء"غَليظًا
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: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ثالث كان يتكلم ن حىت تلجلج لسانه وخفي كالمه جعل يقولبه 

الصالة الصالة، وما ملكت أميانكم ال تكلفوهم ما ال يطيقون، واللّه اللّه يف النساء فإن عوار يف أيديكم 
:  اللّه صلى اهللا عليه وسلموسئل رسول. يعين أسرى أخذمتوهن بعهد اللّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه

وال يقبح الوجه وال يهجر إال يف . يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى: ما حق املرأة على الرجل قال
البيت وينبغي أيضا إذا أراد النكاح أنْ يتعلم ما حتتاج إليه املرأة من حسن العشرة والقيام مبا هلا عليه 

ها حسن قيامها مبا جيب له عليها ويعرفها ما أوجب اللّه له عليها ومجيل املداراة ولطف املفاوضة، ويعلم
من ذلك، وال متلك املرأة شيئًا من أمرك فإنّ اللّه عز وجلّ قد ملكك إياها فال تقلب واك حكمة اللّه 
ه فينقلب األمر عليك، فكأنك قد أطعت العدو ووافقته يف قوله، وآلمرم فليغرين خلق اللّه وقد قال اللّ

 يعين النساء والصبيان ومنه قول 5: النساء"وال تؤتوا السفَهاُء أموالَكُم الَّيت جعلَ اللّه لَكُم ِقياما": عز وجلّ
تعس عبد الزوجة ألنه إذا أطاعها فيما وى دخل حتت التعس، فكأنه قد بدل : النيب صلى اهللا عليه وسلم

 "وأَلَفيا سيدها لَدى الباِب": عله سيدها يف قوله عز وجلّنعمة اللّه كفراً ألن اللّه عز وجلّ ج

ما أصبح اليوم رجل يطيع امرأته فيما وى إالّ أكبه اللّه يف النار : قال احلسن. يعين زوجها. 25:يوسف
وال يعودها عادة فتجترئ عليه وتطلب املعتاد منك، فهي على مثال أخالق النفس سواء إن أرسلت عناا 

حت بك، وإن أرخيت عناا فترا جذبتك ذراعا، وإن شددت يدك عليها وكبحتها ملكتها فلعلها أن مج
  .تطوع لك

وكان الشافعي رضي اللّه عنه يقول ثالثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك، املرأة واخلادم 
يا :  أنكحت ابنتها قالكانت املرأة إن. وكان نساء العرب يعلمن أوالدهن اختبار أزواجهن. والنبطي

بنية، اختربي حليلك قبل أن تقدمي عليه، انزعي زج رحمه فإن سكت لذلك فقطعي اللحم على ترسه، 
  .فإن أقر فكسري العظام بسيفه، فإن صرب فاجعلي األكاف على ظهره وامتطيه فإمنا هو محار

يا بنية، قد كانت : فافها فقالوأوصى أمساء بن خارجة الفزاري، وكان من حكماء العرب، ابنته ليلة ز
: والدتك أحق بتأديبك مين لو كانت باقية، وأما اآلن فإين أحق بتأديبك من غريي افهمي عين ما أقول

إنك قد خرجت من العش الذي فيه درجت وصرت إىل فراش ال تعرفينه وقرين مل تألفيه، كوين له أرضا 
كوين له أمة يكون لك عبدا، ال تلحفي به فيقالك وال يكون لك مساء وكوين له مهادا يكون لك عمادا ف

تتباعدي عنه فينساك، إذا دىن فاقريب منه وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه ومسعه وعينه، ال يشم منك 
  : إالّ طيباً وال يسمع إالّ حسنا وال ينظر إالّ مجيالً وأنا الذي أقول ألمك ليلة ينائي ا

  وال تنطقي في سورتي حين أغضب  مودتيالعفة مني تستديمي  خذي
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 ال تدرين ماذا المغيب فإنك  تنقريني نقرك الدفّ مرة وال

 اجتمعا لم يلبث الحب يذهب إذا  فإني رأيت الحب في القلب واألذى

    

ال تنكحوا من النساء ستة، أنانة وال منانة وال حنانة وال حداقة وال براقة : وأوصى بعض العرب بنيه فقال
ال شداقة، تفسري ذلك األنانة وهي اليت تعصب رأسها كثريا وتكثري األنني والتوجع والتشكي واملنانة اليت و

فعلت بك وفعلت فأنا أفعل وأفعل واحلنانة تكون على وجهني، تكون ذات ولد : متن على زوجها تقول
قة هي اليت تومئ حبدقتها وقوله حدا. من غريه فهي حتن إليه وقد تكون ذات زوج قبله فيحن قلبها إليه

فتشتري كل شيئ وتطالب زوجها مبا تشتهيه من كل شيئ، وقد تلحظ الرجال كثريا كما يالحظ بعض 
الرجال النساء، والرباقة حتتمل تأويلني، أحدمها أنّ تكون غضوبا يف الطعام فتربق لقلته أو لسوء خلقها 

ها، وتكون أيضاً تستقل نصيبها من كل شيئ وهذه وال تكاد الرباقة للمأكول أن تأكل إالّ وحدها لشره
قد برقت املرأة وبرق الصيب الطعام إذا غضب عليه، والوجه الثاين : لغة ميانية نعرفها فأشبه عندهم يقال

وخضابه يف بروقه أبدا، وأما الشداقة فهي اليت . من الرباقة أنْ تكون من الربيق أنْ تكثر صقال وجهها
  .تكون ذربة اللسان مفوهة يف النطقتشدق بكثرة الكالم و

ويف قصة الرجل السائح . ومن ذلك اخلرب الذي جاء أنّ اللّه عز وجلّ يبغض الثرثارين من املتشدقني
: هو خري لك، واه عن التبتل وقال: األزدي أنه لقي إلياس عليه السالم يف سياحته، فأمره بالتزويج وقال

ن سواهن املختلعة واملبارية والعاهر والناشر، فاملختلعة هي اليت تطلب ال تنكح من النساء أربعا وأنكح م
واملبارية املباهية لغريها، املفاخرة بأسباب الدنيا اليت . اخللع من زوجها من غري ما بأس وهو مع ذلك حيبها

و خدن والعاهر الفاجرة اليت تعرف حبليل أ. تطلب من زوجها ما تباهي به غريها وتفتخر به يف نظائرها
والناشر اليت تعلو على زوجها يف . 25: النساء"وال متِخذاِت أخداٍن": وهو الذي قال اللّه عز وجلّ

  .الفعال واملقال

    

فإن . شرار خصال الرجل خيار خصال النساء، البخل والزهو واجلنب: وقد كان علي عليه السام يقول
لم الرجال، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيئ فلم املرأة إذا كانت مزهوة أي معجبة استنكفت إن تك

وأكره العزل كراهية شديدة فإنه دقيقة من الشرك اخلفي، وفيه ى رسول اللّه صلى اهللا . خترج من بيتها
وأقلّ ما فيه، اخلروج من . وكرهه مجاعة من السلف الصاحل، ومل يكن خيار املتقني يعزلون. عليه وسلم

 وكان ابن عباس رضي اللّه عنه يقول العزل هي . وجلّ، وقلة الرضا حبكم اللّه تعاىلالتوكل على اهللا عز
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املوؤودة الصغرى فلقوله هذا استنباط حسن من السنة، وذلك أنه روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
. عز وجلّأنّ الرجل ليجامع أهله فيكتب له من مجاعة أجر ولد ذكر قاتل يف سبيل اللّه : فضائل اجلماع

. أنت خلقته، أنت رزقته، أنت هديته، إليك حمياه إليك مماته: وكيف ذلك يا رسول اللّه فقال: فقيل له

إذا جامعت : فأنت تراه يف هذا املعىن يفّ يقول: قال. بل اللّه خلقه، ورزقه، وهداه، وأحياه، وأماته: قالوا
. 58: الواقعة"م ما تمنونَ أََءنتم تخلُقُونه أم نحن اخلَاِلقُونَأَفَرأَيت": وقد قال اللّه تعاىل. فأمنيت يف الفرج

فإذا مل خيلق اللّه من منيك خلقاً حسب لك كأنه قد خلق منه ذكرا على أمت أحواله وأكمل أوصافه بأن 
إمنا يقدر يقاتل يف سبيل اللّه فيقتل، ألنك قد جئت بالسبب الذي عليك وليس عليك خلقه وال هدايته، و

على ذلك اللّه عز وجلّ وهو فعله جمردًا فكان لك أجر ما لو فعله اللّه تعاىل إذا قد أتيت مبا أمكنك عمله، 
هو املوؤودة الصغرى ألنه يوجد العزل بعدم هذا الفضل، إذا كان العبد سبب : فلذلك قال ابن عباس

عليه فتله، وإمنا قلنا أنّ العزل دقيقة من عدمه ألنه مل يفعل ما يتأتى منه الولد، فذهب فضله وحسب 
الشرك ألن أهل اجلاهلية كان سبب قتلهم بنام معاين أحدها خشية العار ن، ومنها كراهة اإلنفاق 

وكان العرب من ولد له بنون وبنات فمات البنون وعاش . عليهن ومنها الشح وخوف الفقر واإلمالق
ول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ذا الوصف الذي يكرهون مات وكان رس. البنات مسوه أبتر وذموه بذلك

ومنه سبه العاص بن وائل . ولده الذكر وعاش البنات، فلذلك كان يسمونه مذمما أي مذموما عندهم
أي ال ذكر لك . 3: الكوثر"إنَّ شاِنئك هو األبتر": حىت قال، إنك أبتر فرد اللّه عز وجلّ عليه فقال تعاىل

 "ِإنَّ شاِنئَك هو األبتر":  موتك قد انقطع ذكرك مبوت الذكور من ولدك فقال اللّه عز وجلّ بلبعد

الذي ينقطع ذكره وثناؤه فال يذكر خبري بعد موته، فأما أنت فقد رفعت لك ذكرك تذكر . 3:الكوثر
عشريته ومل يسد من كن له أحد احلوبات الثالث، مل يشرف : وكانت العرب تقول. معي إذا ذكرت

يف أكلكم : قومه يعنون باحلوب األم واألخت والبنت، واحلوبات مجع حوب وهي كبرية قال اللّه تعاىل
  .عندي ليس هذا الذي قلتم عندكم. 10 - 2: النساء"كان حوبا كَبريا" "أموالَ الْيتامى ظُلْما"

    

األم واألخت والبنت، ملا فيهن :  هؤالء الثالثوكان من خيار التابعني املؤمنني من يستحب له اجلمع بني
فقد توجد هذه املعاين أو بعضها يف العزل فلذلك . من عظيم املثوبة والفضل ليخالف بذلك سنة اجلاهلية

مسيناه شركًا وكرهناه، وهو مذهب اخلوارج من النساء كأن فيهن تقزز وتعمق من استعمال كثرة املاء 
وكن أيضاً يقضني الصالة أيام احليض ويصمن يف . اوزة احلد يف الطهورللطهارة، ودخول احلمامات وجم

حيضهن، وال يصلّني يف ثياب احليض حىت يغلسنها، وال تدخلن اخلالء إالّ عراة، وكانوا يكرهون الوالدة 
هللا نساء العرب ابتدعوا هذه البدع ففارقوا ا سنة رسول اللّه صلى ا. طلبا للنظافة والتقرز خالف السنة
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وكان بعضهن دخل على عائشة رضي اللّه عنها ملا . عليه وسلم وسنن نسائه من أنباط العراق وأهل النهر
: وأيضا فإن اللّه ورسوله ندبا إىل اختاذ الوالدة بقوله تعاىل. قدمت البصرة، فلم تأذن هلن يف الدخول عليها

الولد وقول رسول اللّه صلى اهللا عليه : قيل. 223: البقرة"مفأتوا حرثَكُم أَنى ِشئْتم وقَدموا ألنفُِسكُ"
خري نسائكم : تناكحوا تناسلوا فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة، وقوله صلى اهللا عليه وسلم: وسلم

سوداء ولود خري من حسناد ال تلد، وحصري يف البيت خري من : الودود الولود وقوله صلى اهللا عليه وسلم
ويف هذا . ومن بركة املرأة أن تيسر رمحها أحوج ما يكون إىل اجلماع إذا طهرت من احليض. امرأة ال تلد

فلهذه املعاين عقب . الوقت أكثر ما يعرب النساء باحلمل وأمحد ما يكون املولود عاقبة إذا علق به قبل الطهر
 "هرنَ فَأتوهن ِمن حيثُ أمركُم اللّهفَإذا تطَ": اللّه عز وجلّ األمر باجلماع والولد بعد الطهر يف قوله تعاىل

، وألضدادها يف الكراهة والذم أمر اللّه تعاىل باعتزال النساء يف احليض، ويقال إنّ كل مبذول 222:البقرة
كان أو جمنونا أو جمذوبا أو خمتالً، أو يف حاله وعتالً خمبالً ألنه كان غرسه يف سبخة من األرض فلم يزرع 

من حيث أمركم : ، ومن زرع من حرث طيب زكا زرعه وهو الغشيان يف الطهر فلذلك قالومل يزك
  .اللّه، وقد رخص طائفة يف العزل

روينا يف ذلك رخصة عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان سعد يعزل وقد أنكر علي عليه 
إا ال تكون : دة الصغرى وقالإنّ العزل هي املوؤو: السالم على ابن عباس رضي اهللا عنهم يف قوله

، أا ذكرت بعد سبع مث تال 8: التكوير"وإذا املَوؤودةُ سِئلَت": موؤودة إالّ بعد سبع مث تال قوله عز وجلّ
مث جعلناه نطفة . 12: املؤمنون"ولَقَد خلَقْنا اإلنسانَ ِمن ساللَِة ِمن طٍني": قوله عز وجلّ آية تنقيل اخللقة

فال يكون موؤودة مقتولة إالّ بعد هذه السبع : له مث أنشأناه خلقًا آخر أي نفخ الروح فيه قالإىل قو
اخلصال، وألن اللّه عز وجلّ ذكرها يف كورت بعد سبع معان مث مجع بينهما يف الفهم فاستنبط ذلك، 

ب علمه ونفاذ وهذا من دقيق العلم وغامض الفهم ولطيف االستدالل الذي تفرد به عليه السالم لثقو
فإذا تطهرن يعين باملاء ويكره اجلماع مستقبل القبلة . فطنته وخفي استدالله، فال جيامعهن حىت يطهرن

وروينا أنّ رسول . ويف اخلرب، إذا جامع أحدكم أهله فال يتجردا جترد العريين يعين احلمارين. حلرمة القبلة
عليك السكينة، ومن : خفض صوته وقال للمرأةاللّه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا جامع غطى رأسه و

جامع مرة وأراد العود فليغسل فرجه قبل ذلك، فإن احتلم فال جيامع حىت يغسل فرجه أو يبول، فإن 
  .جامع بعد االحتالم من غري غسل خيف على ولده إن كان من مجاعة أنْ يصيبه ملم من الشيطان

  .ول ليلة ويف آخر ليلة ويف ليلة النصفيف أ: ويكره له اجلماع يف ثالث ليال من الشهر

    

يقال إنّ الشيطان حيضر اجلماع يف هذه الليايل وقيل إنّ الشياطني جيامعون فيها، وروي عن علي عليه 
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ومن العلماء من كان يستحب اجلماع يف يوم . السالم كراهة ذلك وأيب هريرة ومعاوية رضي اللّه عنهما
ويكره اجلماع . من غسل واغتسل أي غسل أهله: صلى اهللا عليه وسلماجلمعة ألحد التأويلني من قوله 

يف أول الليل لئال ينام على غري طهارة، فإن األرواح تعرج إىل العرش فما كان منها طاهرا أذن له يف 
والرؤيا أيضا على طهارة من غري جنابة، وعلى وضوء أصح وأفضل . السجود، وما كان جنبا مل يؤذن له

وقد جاء رخصة . يغتسل مث ينام فإن مل يغتسل وجامع فال ينام واليطعم حىت يتوضأ وضوءه للصالةإالّ أنْ 
يف النوم بعد اجلماع من غري أنّ ميس ماء، فعله رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وأنا أكره أنْ حيلق الرجل 

د إليه مجيع شعره وظفره رأسه أو يقلم ظفره أو يستحد أو يتورى وخيرج دما وهو جنب، فإن العبد ير
  .طالبته كل شعرة جبنابتها: وقيل. ودمه يوم القيامة، فما سقط منه من ذلك وهو جنب رجع إليه جنباً

قد كنا : وقد روينا معىن هذا يف حديث مقطوع موقوف عن األوزاعي وحيىي بن كثري قال األوزاعي
فيه على النهي أن يطأ الرجل جنبا، وال حيل ال بأس أن يطأ اجلنب، حىت مسعنا ذا احلديث والنص : نقول

للرجل من امرأته إالّ الفرج ال غري على أي حال شاؤوا من جامع، فليتمهل على أهله وليتوقّف حىت 
فرمبا أخر انزال املرأة بعد الرجل فيكون ذلك كريها إليها، فإن . تقضي هي متها كما قضى هو مته

وأوفق ما يكون . تج إىل توقف وليس خيفي سبقها بالشهوة على فطنعلم أا قد سبقت بالشهوة مل حي
اجلماع بينهما إذا اتفقت الشهوتان منهما معا، وأكثر ما يكون التباغض بني الزوجني الختالفهما من طبع 

  .اإلنزال أن يكون طبعه سابقًا لطبعها أيضا

    

ستأمرها يف ذلك، وينبغي أن يعلمها ألن املرأة قود كان بعض العلماء من األدباء ال يتأخر عن املرأة حىت ي
إذا بلغت واحتلمت جيب عليه الغسل كما جيب على الرجل، فإنّ يف ذلك سنة ألن أم سليم سألت عن 

نعم، النساء نساء األنصار ال مينعهن احلياء أن : ذلك رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فأمر بذلك قال
أة حائضاً ائتزرت مبئزر صغري من حقويها إىل أنصاف الفخذين وكان له يتفقهن يف الدين، وإذا كانت املر

املتعة جبميع جسدها كيف شاء إالّ حتت املئزر، وهذا مذهب فقهاء احلجاز وهو أحب الوجهني إيلّ، 
وبعض علماء أهل العراق جيوز من احلائض املباشرة ملا حتت خال الفرجني، وال يعجبين هذا وال حرج 

متاع ببدا، وأستحب للرجل إذا دخل يف حلافها أن يأتزر حبقو صغري يكون يف وسطه وهو عليه من االست
ويضاجع الرجل احلائض كيف شاء وتناوله ما شاء، أو . املئرز لئال يتجرد عريانا، فإنّ هذا من األدب

فذكر أهل . ا دونهيؤاكلها وال جيانبها يف شيئ من األشياء إالّ اجلماع يف الفرج إتفقوا عليه واختلفوا فيم
احلجاز كما ذكرناه آنفًا وهو استحباب، واتفقوا على جتويز ما فوق املئزر من السرر إىل أنصاف 

الفخذين، فينبغي للمتزوج أن يعرف حكم الطالق، فإن عرض عليه طالق طلق واحدة واحدة يف طهر ال 
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أو أشهر تعمل عمل التحرمي بالثالث مجاع فيه، ألن التطليقة الواحدة إذا انقضت عدة املرأة منها حبيض 
: أحدها موافقة الكتاب والسنة من قوله عز وجلّ: سواء، إالّ أنه يربح يف التطليقة الواحدة أربع خصال

"ِتِهنِلِعد نفطلقوهن لقبل : ، ويف قراءة عمر وابن عباس رضي اللّه عنهم بيان ذلك1: الطالق"فَطَلِّقُوه
وإن تكافأ ذلك يف اللغة و تساوى يف املعاين . راء هي األطهار، وكذلك هو عنديعدن فقد دل أنّ األق
والثانية تيسري العدة عليها وسرعة خروجها منها، فخروجها من الطالق حمتسب . بأن يكون احليض أيضاً

لّ، من الطهر الذي طلقها فيه من غري مجاع قرأ، فتستعجل اخلروج من العدة ألا من حدود اللّه عز وج
ويربح أيضاً هو أنه ندم على طالقها كان له رجعتها يف العدة من غري إحداث عقد ثان وال مهر آخر، 

وإن أحب رجعتها بعد انقضاء العدة كان له تزوجيها ثانية من غري زوج ثان حتدثه، وهذا كله معدوم مع 
 ألنه ال حتل له إالّ بعد، زوج الثالث دفعة واحدة وموجود فيه التحرمي، وإن ندم مل جيعل اللّه له خمرجاً

وخيسر العبد خروج املرأة من يده فإن ابتلى واها حيتاج أن ينتظر فراغ الزوج الثاين أو التجأ أنْ يعمل يف 
  .تزوجيها لغريه، فيكون حملّالً لنفسه ومفسد النكاح الثاين بالتحليل فيقع يف ثالث معان من املعاصي

    

إنّ نكاح األول بعده على : وقال بعض العلماء.  عليه وسلم احمللل واحمللل لهوقد لعن رسول اللّه صلى اهللا
 "فَطَلِّقُوهن ِلِعدِتهن": وقد قال اللّه تعاىل. التحليل ال جيوز أيضاً، وهذا كله مثرة اجلهل وخمالفة السنة

طلق فتعجب الزوجة، فإذا ال تدري لعلّ اللّه حيدث بعد ذلك أمرا يعين ندما من امل: ، مث قال1:الطالق
: كان قد طلق تطليقة واحدة أو اثنتني حلت له من العدة من غري عقد وبعد انقضائها بغري زوج مث قال

 أي يتقي اللّه فيطلق يف العدة جيعل له خمرجا يف جواز الرجعة كما ذكرناه "ومن يتق اللّه جيعل له خمرجاً"
احليض، وقع الطالق وحرمت املرأة ومل حتل له إالّ بعد زوج إن ومن طلق ثالثًا مرة واحدة أو طلق يف 

كان قد خالف السنة ووافق كراهة األئمة بآثار، قد كثرت يف ذلك عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم 
وعن عمر وابنه وأيب بن كعب وزيد بن ثابت وابن عباس ومجلة من الصحابة والتابعني، واألصل فيما 

 "وانِكحوا األيامى ِمنكُم": ة والرخصة يف فعل النكاح وتركه قول اللّه عز وجلّذكرناه من العزمي

، فأمر بالنكاح وهو أعلم باخلري والصالح، واأليامى مجع أمي وهي اليت ال بعل هلا، وقد يسمى 32:النور
فلوال . 32: النور" ِعباِدكُموالصاِلِحني ِمن": به الرجل الذي ال زوجة له أيضا كما يقال ثيبا وبكرا مث قال

أنّ النكاح فاضل ما خص به الصاحلني وضمه إىل فضلهم، وهم أهل واليته لقوله عز وجلّ وهو يتوىل 
، واللّه أعلم باألغنياء كيف هم وقد 32: النور"إن يكُونوا فُقَراَء يغِنهم اللّه من فَضِلِه": الصاحلني، مث قال

، وقد يغنيهم عن األشياء وهي القناعة والزهد، وقد يغين 48: النجم"أَغْىن وأَقْىن":يغنيهم باألشياء كقوله
ليس الغين بكثرة العرض إمنا الغين غين : نفوسهم عن اإلعراض لقول رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
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لفرج وقد يغنيهم بغض البصر وحتصني ا. كفى باليقني غىن: النفس، وقد يغنيهم باليقني كما قال أيضا
من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج مث إنّ اللّه عز وجلّ قال يف اخلرب : كما قال

 "وِإنْ يتفَرقا يغِن اللّه كُالً ِمن سعِتِه": من وعد الغين يف التفرق وذلك أيضا يف قوله عز وجلّ: الثاين

هذا املعىن اآلخر أيضا، ويزيد عليه الغنية بالعصمة واالستغناء فقد أمجل وجوه اإلغناء كلها يف . 3:النساء
مث قال يف األمر . عن املكاسب وعن السؤال واحملاسبة على االكتساب، والغنية عن حال النساء وأحكامهن

 فهذا أدون من .3: النساء"فانِكحوا ما طاب لَكُم ِمن النساِء مثْىن وثُالثَ ورباع": الثاين من البيان الثاين
األول ألنه علقه باختيارنا إنْ طاب لنا، مث رفع فيه األربع توسعة منه وتفضيالً لعلمه بعالج القلوب 

فإنْ ِخفْتم ": وطبائع النفوس وتفاوت سكوا وحركاا، ووجود كفايتها ومصاحلها مث رمحنا فقال
 كُمانمأي لَِكتما م ةً أواِحدِدلُوا فَوعولُواأالّتعىن أالَّ تفرد إىل الواحدة وهو احلال . 3: النساء"ذلك أد

تعدلوا جتوروا : أالّ تعدلوا ثالثة أوجه: األوسط بني األربع وبني التعزب، وخري األمور أوسطها ويف قوله
عدل ضد ، ألن ال3: النساء"فإنْ ِخفْتم أن الّ تعِدلُوا": وهو أحسنها وأحبها إيل ألنه يواطئ قوله تعاىل

عال : والعرب تقول. ، أي جتوروا من العدل3: النساء"ِذلك أدىن أالّ تعولُوا":اجلور فعطف عليه فقال
عال يعيل عيلة وأعاله : أالّ تعولوا تفتقروا من العيلة وهي الفقر يقال: يعول عوالً إذا جار، والوجه الثاين

، ومع العيال الفقر ال حمالة، والوجه 28: التوبة"يغنيكُم اللّهإن ِخفْتم عيلَةً فَسوف ": إذا افتقر ومنه قوله
تعولوا تكثر عيالكم فيكون املعىن لذلك أقرب أن ال يكثر من تعولونه، وحذفت اهلاء اليت هي : الثالث

عال الرجل عياله، يعوهلم مثل مام ميوم : اسم العيال وهذا مذهب لبعض أهل احلجاز يرجع إىل قوله
ميريهم وصام يصوم، فيكون مشتقاً من لفظ العيال واألوالن أجود وأشهر واللّه سبحانه ما ومارهم 

افترض النكاح وال العزبة، كما مل يوجب األربع من النسوة وافترض صالح القلب وسالمة الدين 
، ومن فمن كان صالحه يف التزويج فهو أفضل له. وسكون النفس والدخول يف األوامر عند احلاجة إليها

كان استقامته وسكون نفسه عند األربع فجائز له طلب السكون وصحة احلال مع القيام باألحكام، ومن 
    وقعت كفايته بواحدة فالواحدة أصلح وأفضل ألا 

إىل السالمة أقرب، ومن كان صالح حاله واستقامة قلبه وسكون نفسه يف العزبة فذلك له أسلم، 
  .ا أفضل إذا هلذا يراد النكاح فإن وجد مل يضر فقدهواإلسالم ملثله يف زماننا هذ

طريق عزمية وطريق رخصة، فإنه يف النكاح أيضا ألنه من الدين، : ولعمري أنا إذا قلنا إنّ يف الدين طريقني
طريق األقوياء وهم أهل النكاح، والصرب على أحكامه، وعلى : ويف تركه يكون ألجل الدين طريقان

 آخر لألقوياء بالصرب عنهن ووجود العصمة منهن والتفرغ لآلخرة وكفى ا معاشرة النساء، وطريق
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شغالً، وطريق آخر من وجود الوسوسة وخوف العنت لقوة الطبع وضعف احلال بوجود االختالط، فيبدأ 
  : وقد كان الثوري رمحه اهللا تعاىل يقول. بالنكاح طلبا لالستقامة والصالح

 تخرقه الرياح كنومس  حبذا العزبة والمفتاح يا

    ال صخب فيه وال صياح

  .وللّه األمر من قبل ومن بعد واحلمد للّه وحده

السادس واألربعون الفصل   

  كتاب ذكر دخول الحمام

إالّ أنّ دخوله مباح، . األفضل يف وقتنا هذا ترك دخول احلمام لكثرة العراة فيه والعجز عن القيام بأحكامه
بئس البيت احلمام، يبدي :  دخوله وكل فيه قدوة وهدى فقال بعضهموقداختلف مواجيد الصحابة يف

وقال . العورة ويذهب احلياء، وروي هذا عن ابن عمر رضي اللّه عنه وعن علي رضي اللّه عنه معناه
ودخل أصحاب . نعم البيت ينفي الدرن ويذكر النار، وروي هذا عن أيب الدرداء وأيب أيوب: بعضهم

 عليه وسلم بالشام احلمامات، فمن كان داخالً إىل احلمام فال يدخله لشهوة لعاجل رسول اللّه صلى اهللا
حظ دنياه وال عابثًا ألجل اهلوى ألنه عمل من أعمال العبد، والعبد مسؤول عنه إن كان حماسباً على 

يف كل عمل فعله ويف دخول : ِلم دخلت؟ وكيف دخلت وملن دخلت؟ كما يقال له: جهل أعماله فيقال
فأما الفرائض فستر العورة وغض البصر، وأنْ ال يباشر . احلمام مثانية أحكام أربعة فرائض وأربعة نوافل

استتر أو هذا حرام عليك وهذا ال حيل : جسده غري يده وأن يأمر باملعروف وهو أن يرى عريانا فيقول له
ري إزار، فأي هذه األلفاظ قاله لك، أو قد ى رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أو حرم دخول احلمام بغ

سقط عنه ماوراء ذلك من كل شيء يراه من املنكر، وليس عليه القبول وال اإلجبار على املعروف ألن 
هذا على اإلمام القائم بصاحل الدين، والداعي لرغبة املسلمني بالبطش والقوة والتمكني يف األرض 

فأما النوافل األربع، فأن يرى الطهارة ألجل الدين والتسليط، وهو ساقط عن الرعية حبمد اللّه ومنه، 
والنظافة للعبادة ألن الطهارة من أفضل أمور اآلخرة واحلمام غاية الطهر، وأن يعطي صاحب احلمام 

األجرة قبل الدخول، وكذلك يستحب يف كل ما يشتريه أو يستعمله خاصة الشيء اهول مقداره من 
وإذا نظر .  يتقاضى عليه وال يشترط فيه،فكأنه يكون غري معلومشرب املاء وأجرة احلجام والذي ال

  .احلمامي إليه صار معلوما

والثالثة أن ال يكثر صب املاء عليه من غري حاجة، وال يستعمل ما يكفي رجلني وثالثة سيما من املاء 
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ومل يسوءه، وما علم احلار، فإنّ له موونة، وال يستعمل من ذلك إالّ ما لو رآه احلمامي مل يكره ذلك منه 
والرابعة أنْ يتذكّر . أن احلمامي لو رآه يستعمله من املاء الكثري لشق عليه ذلك، فإنه مكروه له يف غيبه

النار حبرارة احلمام ولذع مسه وغشيان ظلمته، ألن احلمام يف الظلمة أشبه شيء جبهنم، احلرارة من حتتك 
 منها فليتذكر بقلة صربه على احلمام وعظم كربه فيه والظلمة من فوقك، فهذا وصف جهنم نعوذ باللّه

حبسه يف جهنم، وإنه لو أقام يف احلمام فضل ساعة لضعف روحه حىت خيرج خفوقاً، ويكون له يف احلمام 
ومواعظ أهل التقوى ال تنقضي، وهلم يف كل شيئ عربة وموعظة . موعظة وعربة إذا عرب أويل األبصار

عز وجلّ قد أحياهم حياة طيبة، وهذه عالمة من كان له قلب ومن مقامه وبكل شيئ تذكرة، ألن اللّه 
املزيد، وال بأس أنْ يظهر ذكر اللّه عز وجلّ بالتسمية واالستغفار، ومكروه له قراءة القرآن إالّ يف نفسه 

  .سراً وال يسلم على أحد فيه بلفظ السالم

    

ليس يف احلمام سالم، فإن : ه عنهما يف احلمام فقالوروينا أنّ رجالً أسلم على احلسن بن علي رضي اللّ
. عافاك اللّه وأدام سالمتك: احتاج أن يتكلم رجل فيه فال بأس أن يأخذ بيده استئناساً للكالم أو يقول له

بسم اللّه، إذا دخله ويستعيذ باهللا :ومكروه له كثرة الكالم فيه وأن يتكلم رجل مبا ال يعنيه، ولكن يقول
ما : قال بشر. وإن أعطى احلمامي أجرة ليخليه له أجر على ذلك. خلبث الشيطان الرجيممن الرجس ا

  .أعنف رجالً ال ميلك إالّ درمهاً أنّ يعطيه خللوة احلمامي

وكان بشر يغطي ليخلي له احلمام، فكان يغلقه عليه من داخل ومن خارج، فإن وليته جاريته لإلطالء يف 
رأيت ابن عمر رضي اللّه عنهما يف احلمام مستقبالً : فال بأس، قالب بعضهماحلمام إذا كان خاليا ستريا 

تصلّي خلف : بوجهه احلائط، وقد عصب عينيه بعصابة ومد يده على احلائط، وقيل إلبراهيم احلريب
ال، ويكره دخول احلمام عند : فتصلّي خلف من يدخل احلمام بال مئزر قال: نعم قيل: شارب النبيذ قال

وبني العشاءين، فإن تلك الساعتني وقتت انتشار الشياطني، وليعرف بدخوله نعمة اللّه عز وجلّ الغروب 
وتسخريه له من شاء من خلقه بالتعب منهم والكد فيه، فهذا من لطيف أفضال اللّه عز وجلّ على 

كثرية، ودخل املتنعمني به، ومن دخل احلمام وقام ذه األحكام كان دخوله أفضل ألن له فيه أعماالً 
مىت كف بصرك يا هذا؟ : األعمش فرأى عريانا فغمض عينيه وجعل يتلمس احليطان، فقال له العريان

فقال األعمش منذ هتك سترك، وحكى الشافعي عن مالك رضي اللّه عنهما ثالثة أشياء فيها، ذلة حضور 
فقلت للشافعي : بغري كرنيب قالالس بغري حمرية وال صحيفة، وركوب السفينة بال زاد، ودخول احلمام 

: قد أحسن ترك املئزر فسوق، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مل تذكر املئزر فقال: رضي اللّه عنه

احلمام من : دخول احلمام على النساء حرام وعلى الرجال إالّ مبئزر، وقد كان عمر رضي اللّه عنه يقول
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املاء : ، قال8: التكاثر"ثُم لَتسئَلُن يومِئٍذ عِن النعيِم": ه تعاىلالنعيم الذي أحدثوه، ويف أحد الوجوه من قول
احلار يف الشتاء وال بأس أن يباشره رجل بالتدليك خال موضع العورة، حدثين بعض إخواين عن بعض 

 مث دخلت معه بعد ذلك فجعلت أدلكه: فأردت أدلكه فأمتنع قال: أهل العلم أنه دخل معه احلمام قال

كنت أعلم فيه أثرا مث وجدت بعد ذلك أصبغ الراشين : قد كنت أمتنعت أول مرة قال: فلم ميتنع فقلت له
أما تنظر أما أنه ما كتبه : أنّ رجالً دلكه يف احلمام فرأى على فخذه مكتوب للّه بعرق يف جسده فقال
 أن يغسله فالن إنسان مل إنسان، ويف ذلك أيضا أثر عن يوسف بن أسباط أنه ملا حضرته الوفاة أوصى

أنه قد كان مرة دلكين يف احلمام ومل : يكن من أصحابه وال كان معروفاً بفضل، فقيل له يف ذلك فقال
أكافئه علي ذلك وأنا أعلم أنه حيب أنّ يغسلين فأوصيت إليه فيكون ذلك مكافأة مين له، ويصلح أن 

  .يستدل على ذلك أيضا بتجويز الغمز للجسد والظهر

    

: فقد روينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنه نزل مرتالً يف بعض أسفاره، قال بعض أصحابه

فذهبت أمشي أختلل النخل أو قال الشجر، فإذا رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم نائم على بطنه وعبد 
ال حيلّ : وقال بعضهمأما أنّ الناقة تقحمت يب، : ما هذا يا رسول اللّه فقال: أسود يغمز ظهره فقلت له

دخول احلمام إالّ مبئزرين مئزر لوجهه ومئزر لعورته، ورأى ابن عمر رضي اللّه عنه رجالً عرياناً فخرج 
من دخل احلمام وخرج : أعوذ باللّه من الشيطان رأيت شيطانا، وقال مالك رضي اللّه عنه: وهو يقول

غسل فال بأس، وغسل الرجلني باملاء البارد عند عرياناً فال شهادة له، وإن كان قاعدا عند احلوض لي
إنه : اخلروج من احلمام أمان من النقرس، والتنورد بعده قبل غسل الوجه يشيب اللحية واخلناء بعد، يقال

أمان من اجلذام ويستحب أهل الطب البول قائما يف احلمام بعد اإلينار وقبل غسل النورة، وأمر بعض 
 كل شهر وأخرب أنه يطفئ املرارة وينقي اللون وأا تزيد يف اجلماع ويف السنة أطباء العرب بالنورة يف

بولة يف احلمام يف : االستحداد يف كل أربعني يوما ال يستحب جماوزة ذلك، وبعض زهل الطّب يقول
 يورث إنّ البول يف املستحم: الشتاء أنفع من شربة دواء، والبول يف املستحم مكروه من جهة السنة، وقيل

نومة يف الصيف بعد دخول احلمام تعدل شربة دواء، ويستحبون : الوسواس، وبعض أهل الطب يقول
إنّ اإلنسان إذا جاوز األربعني سنة : أيضا الغسل مباء بارد بعد نومة يف الصيف، وأنه نافع للجسد، ويقال

 الصيف أنفع منه يف الشتاء، نقص يف كل يوم إالّ اليوم الذي يدخل فيه احلمام، وإنّ احلمام عندهم يف
ويكره شرب املاء البارد عند اخلروج من احلمام، وحرم رسول الّه صلى اهللا عليه وسلم دخول احلمام عل 

النساء، وحرمه على الرجال إالّ مبئزر فإن دخلت املرأة احلمام ضرورة من علّة أو حيض أو نفاس أو يف 
نها من سقم كان ا ولينه الرجل امرأته وأهله عن دخول شتاء فال بأس، وقد دخلت عائشة رضي اللّه ع
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احلمام، فإن مل يقبلن مل حيلّ له أن يعطيهن أجرة احلمام، وكان األمر عليهن، وال حيل ملسلمة يف احلمام أن 
يليها للخدمة ذمية، فقد ى عمر وأبو عبيدة رضي اللّه عنهما عن ذلك وأكره للرجل أن يعطي امرأته 

  . فيكون معيناً هلا على اإلمث فإن اها فخالفته كان اإلمث عليهاأجرة احلمام

السابع واألربعون الفصل   

  ذكر حكم المتسبب للمعاش

  وما يجب على التاجر من شروط العلم 

: ، فذكره فيما عدد من آياته ونعمته، وقال عز وجل11ّ: النبأ"وجعلْنا النهار معاشا": قال اللّه تعاىل

"كُرونَوجشقَليالً ما ت اِيشعفيها م لنا لَكُمفجعل املعاش نعمة طالب بالشكر عليها، 1: األعراف"ع ،،
من الذنوب ذنوب ال يكفرها إالّ اهلم بطلب املعاش، قال : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أحلّ ما أكل :  ويف لفظ آخرأحلّ ما أكل املرء من كسب يده وكل عمل مربور،: صلى اهللا عليه وسلم
التاجر الصدوق حيشر يوم القيامة مع الصديقني : العبد من كسب يد الصانع إذا نصح، ويف اخلرب

  .والشهداء

    

من طلب الدنيا حالالً وتعفّفاً عن املسألة وسعياً على عياله وتعطّفاً على جاره لقي : وقد جاء يف احلديث
ة البدر، وقد روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ذات غداة جالسا اللّه عز وجلّ ووجهه كالقمر ليل

ويح هذا لو كان شبابه وجلده يف : مع أصحابه فنظروا إىل شاب ذي جلدة وقوة وقد بكر يسعى فقالوا
ال تقولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها : سبيل اللّه عز وجلّ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 املسألة ويغنيها عن الناس فهو يف سبيل اللّه، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفني أو ذرية ضعاف عن
ليغنيهم ويكفيهم فهو يف سبيل اللّه، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو يف سبيل الشيطان، وقال ابن 

: براهيم النخعي رمحه اهللاإين ألمقت الرجل أراه فارغاً ال يف عمل دنيا وال يف عمل آخرة، وقال إ: مسعود

كان الصانع بيده أحب إليهم من التاجر، وكان التاجر أحب إليهم من البطالة، وسئل إبراهيم عن التاجر 
التاجر الصدوق أحب إيلّ ألنه يف جهاد يأتيه الشيطان : الصدوق أهو أحب إليك أم املتفرغ للعبادة؟ قال

والعطاء فيجاهده وقد خالفه احلسن البصري رضي اللّه عنه يف من طريق املكيال وامليزان ومن قبل األخذ 
ما من موطن يأتيين فيه املوت أحب إيلّ من موطن : هذا، وروي عن عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه

إلزم السوق فإن الغين من العافية : أتسوق فيه ألهلي أبيع وأشتري يف رحلي وقال أيوب قال يل أبو قالبة
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اتجر وبع : ناس واللّه أعلم والغين الذي يطاع اللّه تعاىل به، وكان يقول بعض السلفيعين الغين عن ال
واشتِر ولو برأس املال جيعل لك من الربكة ماالً جيعل لصاحب الزرع، وقال ابن حمرييز وكان من عباد 

أقيم ا حق اللّه ما من طعام أمأل به ما بني جنيب بعد غنيمة يف سبيل اللّه من يفء املشركني : أهل الشام
وكانوا يعدون الكاسب على عياله كااهد يف سبيل : عز وجلّ أحب إيلّ من طعام تاجر صدوق، قال

اللّه عز وجلّ ويرون فضله على غريه، وروي فيه أثر أنّ اللّه عز وجلّ حيب املؤمن احملترف، ويف خرب 
  .الناسأنّ اللّه حيب العبد يتخذ املهنة يستغين ا عن : آخر

كنا يوماً عند اجلنيد فجرى ذكر ناس جيلسون يف : وحدثين بعض إخواين عن أيب جعفر الفرغاين قال
املساجد يتشبهون بالصوفية، ويقصرون عما جيب عليهم من حق اجللوس، ويعيبون من يدخل السوق، 

 فيه فيخرجه كم ممن هو يف السوق حكمه أن يدخل يف املسجد فيأخذ بإذن بعض من هو: فقال اجلنيد
وجيلس مكانه، إين ألعرف رجالً يدخل السوق وورده يف كل يوم ثالمثائة ركعة وثالثون ألف تسبيحة، 

فسبق، ومهّي أنه يعين نفسه، فإن كان العبد سوقيا فليبدأ فليتعلم علم البيع والشراء واألخذ والعطاء : قال
ك قبل الوقوع فيه فيجتنب ذلك ويتقيه، وليغِد إىل ومعاملة الناس يف البيوع ومعرفة أبواب الربا، ليعلم ذل

املفيت فيسأله عن علم حاله كل يوم من وجوه معاملته، إن مل يكن قد تقدم علمه بذلك ومل يكن عاملًا به 
يف وقت املعاملة، فليجعل بكوره إىل املفيت قبل غدوه إىل السوق، فإن لكل عمل علما، وللّه يف كل شيء 

بري علم عن علم غريه، فإن مل تفعل ذلك دخل عليك الربا والبيوع الفاسدة، وقد حكم، فال يغنيك ك
ال يبيع يف : كان عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه يطوف يف األسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول

 من جتارة سوقنا إالّ من تفقه وإالّ أكل الربا شاء أو أىب، مث لينصرف بعد العلم فيما يدخل فيه فيما أبيح له
أو صناعة بصدق معاملة وصدق يف مبايعة، ناويا يف ذلك إقامة سنة وأمراً مبعروف، وياً عن منكر، 

وجهادا يف سبيل اللّه، ألنّ من أخذ احلق وأعطاه وعامل بصدق ونصح فهو معاون على البر والتقوى ويف 
لدين بصالح الدنيا وفساده بفسادها جهاد العدو واهلوى سيما يف زمان يكثر فيه الباطل ألنّ صالح ا

  .لتعلق أحدمها باألخرى وحاجة كل واحد منهما بصاحبه

    

ال يستقيم عبد حىت يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حىت يستقيم لسانه، وروي عن النيب صلى اهللا : ويف اخلرب
 "لٍْم أُولئك لَهم األمن وهم مهتدونَالَّذين آمنوا ولَم يلِْبسوا إميانهم ِبظُ": عليه وسلم عن قوله تعاىل

من برت ميينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف فرجه وبطنه، مث لينو : ، من هؤالء؟ فقال82:األنعام
املتصرف يف معاشه كف نفسه عن املسألة واالستغناء عن الناس وقطع الطمع فيهم، والتشرف إليهم، 

 ليحتسب السعي على نفسه وأطعمة عياله فهو له صدقة وعليه الصدق يف فذلك عبادة إذا نوى نزعه، مث
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القول والنصح يف معاملة إخوانه املسلمني ألجل الدين، ويعتقد سالمة الناس منه نصحا هلم ورمحة م 
ويعمل يف ذلك ويكون أبدا مقدما للدين والتقوى يف كل شيء، فإن انتظمت دنياه بعد ذلك محد اللّه 

ك رحبا ورجحانا، وإن تكدرت لذلك دنياه وتعذّرت ألجل الدين والتقوى أحواله يف أمور وكان ذل
الدنيا كان قد أحرز دينه ورحبه، وحفظ رأس ماله من تقواه، وسلم له، فهو املعول عليه واحلاصل له، إالّ 

و عند اللّه من أنّ من ربح من الدنيا مثل املال وخسر عشر الدين فما رحبت جتارته وال هدى سبيله وه
أوىل األشياء بالعاقل أحوجه إليه يف العاجل، وأحوج شيء إليه يف العاجل : اخلاسرين، وقال بعض السلف

رضي اللّه عنه يف وصيته أنه ال بد لك من نصيبك من : أمحده عاقبة يف اآلجل، وكذلك قال معاذ بن جبل
 اآلخرة فخذه فإنه سيمر على نصيبك من الدنيا وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أحوج، فابدأ بنصيبك من

  .الدنيا فينظمه لك انتظاماً ويزول معك حيثما زلت

، ال تترك نصيبك يف الدنيا من الدنيا لآلخرة، 77: القصص"وال تنس نصيبك ِمن الدنيا":قد قال اللّه تعاىل
طاب مضمر لدليل الكالم عليه ألنك من ههنا تكتسب احلسنات فتكون هناك يف مقام احملسنني، ففي اخل

، وقد قال بعض 77: القصص"وأَحِسن كما أَحسن اللّه إليك وال تبِغ الفَساد يف األرِض": يف قوله تعاىل
من دخل السوق ليشتري ويبيع فكان درمهه أحب إليه من درهم أخيه مل ينصح املسلمني يف : العلماء

 أخاه شيئًا بدرهم وهو يصلح له خبمسة دوانيق فإنه مل حيب ألخيه ما من باع: املعاملة، وقال عامل آخر
حيب لنفسه حىت ال يبيع أخاه شيئاً بدرهم إالّ وهو يصلح له اشتراؤه به، فينبغي هلذا املتصرف أن يستوي 

يف قلبه درمهه ودرهم أخيه ورحله ورحل أخيه، ليعدل فيما يبيعه أو يشتري منه سواء بسواء، ويكون 
عيا ملوافقة حكم اللّه تعاىل الذي ورد به الشرع يف الشراء والبيع، مراعياً للسبب الذي يصل به الدرهم مرا

أن يكون السبب معروفاً يف العلم، مباحاً يف احلكم، فيكون متورعاً يف عني الدرهم املعتاض، ال يكون من 
ام اليت حترم ا املكاسب املباحة، فإذا خيانة أو سرقة أو فساد أو غصب أو غيلة أو حيلة، فهذه وجوه احلر

كان متجنباً هلذه املعاين مل يشهد أحدها بعينه أو مل يعلمه من عدل فكسبه حينئذ من شبهة، وال يكون 
مع ذلك حالالً إلمكان دخول أمر هذه األسباب فيه، وألنه على غري يقني معاينة منه لصحة أصله وأصل 

  . إالّ أنه شبهة احلاللأصله لقلّة املتقني وذهاب الورعني

    

: من شاة كذا، فقال: من أين لكم هذا؟ فقيل له: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى بلنب فقال: ويف اخلرب

إنا معاشر األنبياء أمرنا أن ال نأكل : من وضع كذا، فشرب منه مث قال: ومن أين لكم هذه الشاة؟ فقيل
يا أيها الَّذين آمنوا ": ل اللّه تعاىل أمر املؤمنني مبا أمر به املرسلني، فقالإالّ طيباً وال نعمل إالّ صاحلاً، وقا

قْناكُمزاِت ما ربطي فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أصل الشيء وأصل 172: البقرة"كُلُوا ِمن ،
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 التجار والصناع قد أصله ومل يسأل عما وراء ذلك، ألنه قد يتعذر وال يوقف على حقيقته، وألنّ أموال
اختلطت بأموال األجناد، وهم يأخذون ذلك بغري استحاق، فكأنه من أكل املال بالباطل إذ قد أوقفوا 

نفوسهم، وارتبطوا دوام يف سبيل اهلوى، فصاروا يأخذون العطاء بغري حق، وال ميلكون ذلك، مث ينتشر 
 يرغبون عنه لقلة التقوى وعدم الورع، فلذلك ذلك يف أموال التجار واصناع وهم ال مييزون بني ذلك وال

غلب احلرام ألنّ احلالل إمنا هو فرع للتقوى والورع، إذا كثر املتقون وظهر الورعون كثر احلالل وظهر، 
وإذا قلّوا فشاء احلرام وانتشر فصار احلالل مستهلكاً غامضاً يف احلرام لغربة الورعني وخفية املتقني، وإمنا 

 القرن األول موجوداً لوجود السلف الصاحل، وكان الناس ورعني وكانوا ال يأخذون ما كان احلالل يف
ليس هلم حبق فكانوا متقني وكانوا يتركون بعض حقّهم خشية دخول الشبهة عليهم، فمن أجل ذلك كان 

:  قالوِلم؟: ال أقبل شهادة شحيح، قيل: احلالل كثرياً، وقد حكى عن بعض فقهاء العراق أعرف أنه قال

حدثين عطاء عن علي بن أيب : الشح حيمله على استيفاء حقّه، ويف استيفاء حقّه أخذه ما ليس له، مث قال
عرف بعضه وأَعرض عن ": ما استقصى كرمي قط، وتال قوله عز وجلّ: طالب رضي اللّه عنه أته قال

: احلالل خمافة باب واحد من احلرام، وقال احلسنكما نترك سبعني باباً من : ، ويف اخلرب3: التحرمي"بعِض

ال حاجة يل به، أخاف أن يفسد على قليب، : أدركت من مضي يعرض على أحدهم املال احلالل فيقول
  .قد كانت األئمة عدوالً فكانت اجلنود معاونني هلم على التقوى يأخذون عطاءهم حبق

واخليل لرجل وزر، : اختصرناه، قال: كر اخليلويف احلديث عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يف ذ
وهو الذي يربطها فخراً ورياء ومسعة ونواء على اإلسالم، فما أكلت وشربت يف أجوافها حىت أبواهلا 

 "احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم": وأرواثها وآثارها أوزار يف ميزانه يوم القيامة، وقد قال اللّه تعاىل

يقال يوم القيامة ليقم والة السوء : عين وأشباههم وأعوام، فقال الثوري رمحه اللّه، ي22:الصافات
فمن الق هلم دواة أو برى هلم قلماً أو محل هلم لبداً أو أعام على أمر فهو معهم، وجاء : وأعوام، قال

ترى أكون من إين خياط ورمبا خطت شيئاً لبعض وكالء السلطان فماذا : رجل إىل ابن املبارك فقال
لست من أعوان الظلمة بل أنت من الظلمة إمنا أعوان الظلمة من يبيع منك اإلبر : أعوان الظلمة؟ قال

ناولين الطني : واخليوط، وكان بعض العلماء قد جلس يف ديوان بعض األمراء فكتب األمري كتاباً فقال
ظر فيه، فلم يناوله، وفعل مثل ذلك ناولين الكتاب الذي كتبته حىت أن: أختم به الكتاب، فامتنع فقال

يا أبا عبد اللّه : سفيان الثوري مع املهدي فكان بيد املهدي درج أبيض وقد أدخل عليه الثوري فقال له
أخربين بأي شيء تكتب، فإن كان حقّاً أعطيتك وإالّ كنت عوناً على : أعطين الدواة حىت أكتب، فقال

فوقع يف : ن يقوم له على الصناع يف عمارة ثغر من الثغور قالالظلم، وكان مبكة أمري قد أمر رجالً أ
ال تفعلن وال تكن عوناً هلم على قليل وال كثري، : نفسي من ذلك شيء، فسألت سفيان عن ذلك فقال
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نعم ولكن أقل ما يدخل عليك أن حتب : يا أبا عبد اللّه سور يف سبيل اللّه تعاىل للمسلمني فقال: فقلت
من دعا لظامل : ك أجرتك، فتكون قد أحببت من بغض اللّه عز وجلّ، وقد جاء يف اخلرببقاءهم ليوفون

  .بالبقاء فقد أحب أنْ يعصي اللّه عز وجلّ

    

من أكرم فاسقاً فكأمنا أعان على هدم : أنّ اللّه ليغضب إذا مدح الفاسق، ويف خرب آخر: ويف احلديث
دة مثل بيع الغرر واخلطر واهول، ومثل بيعتني يف بيعة، اإلسالم، وليجتنب هذا السوقي البيوع الفاس

أحدمها مصارفة أو مشارطة، وال يبيع ما ليس عنده وال ما اشتراه حىت يقبضه، وال يبيع الدين بالدين وال 
يتبايعان الثمار حىت يبدو صالحها ويؤمن عليها العاهة، ومن النخيل حىت حتمر أو تصفر، ومن العنب حىت 

 يسود، وى، رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عن النجش، وهو أن يعطي بسلعة شيئاً وهو ال يلني أو
يريد أن يشتريها بشئ ليغر غريه ا، وال يبتاع شيئاً من ذهب وخرز مثل القالدة وحنوها حىت يفصل كل 

ب القباالت مساة واحد على حدته، كذلك السنة، وال يتبايعان ما مل يظهر من احليوان والثمار، وجيتن
إالّ شهراً بشهر أو سنة، فقد كره ذلك، وليتوق كل بيع وشراء أخرب العلم ببطالنه من دخول ربا فيه أو 
خروج من حكم العلم به، فإن ذلك كله منقصة للدين، خمبثة للكسب، فإن أشكل عليه شيء من هده 

الورعني ورأي املتقني، وليحتط لدينه، األمور خلفائها سأل أهل العلم والفتيا فيأخذ عنهم على مذهب 
ولينظر لنفسه وال يغمض يف أمر آخرته، فذلك خري له وأحسن توفيقاً، وليجتنب الصنائع احملدثة من غري 

املعروفة واملعايش املتبدعة يف زماننا هذا، فإن ذلك بدعة ومكروه إذا مل يكن فيما مضى من السلف، 
داة فهو معصية، فال يصنعه وال يبيعه، فإنه من املعاونة على اإلمث وكلما كان سبباً للمعصية من آلة وأ

والعدوان، وكلما أخذ من املال على عمل بدعة أو منكر فهو بدعة ومنكر، وكل معني ملبتدع أو عاص 
فهو شريكه يف بدعته ومعصيته، وأخذ املال على مجيع ذلك من أكل املال بالباطل، ومن أكل احلرام فقد 

، 188: البقرة"وال تأكُلُوا أَموالُم بينكُم ِبالباِطِل": تل أخاه ألنه أطمعه إياه، قال اللّه تعاىلقتل نفسه وق
ويتبع ": ، وليس هذا من سبيل املؤمنني، وقد قال اللّه تعاىل29: النساء"وال تقْتلُوا أنفُسكُم": وقال تعاىل

ولِّه ما تون ِمننيبيِل املُؤس رغَيمّنهِلِه جصنوال ينبغي للسوقي أن يشغله معاش الدنيا 115: النساء"ىلّ و ،
عن اآلخرة، وال تقطعه جتارة الدنيا عن جتارة اآلخرة، وال مينعه سوق الدنيا عن سوق اآلخرة، ألنه من 

 ال تلْهيِهم ِتجارةٌ ِرجالٌ": املوقنني، وبيوت اللّه عز وجلّ يف األرض هي أسواق لآلخرة، قال اللّه عز وجلّ
يف بيوٍت أِذنَ اللّه أنْ ": ، وقال اللّه عز وجل37ّ: النور"وال بيع عن ِذكِْر اللّه وإقاِم الصالِة وإيتاِء الزكاِة

 النهار ، رجال، فليجعل العبد طريف36: النور"ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها ِبالغدو واآلصاِل
  .خلدمة سيده يذكره ويسبحه يف بيته حبسن معاملته
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اجعلوا أول اركم للّه عز وجلّ وما سوى ذلك : وقد كان عمر رضي اللّه عنه يأمر التجار فيقول
إنّ اهلريسة : لنفوسكم، ويف أخبار السلف كانوا جيعلون أول النهار لآلخرة وآخره لدنياهم، ويقال

 الشتاء إالّ الصبيان وأهل الذمة ألن اهلراسني والرآسني يكونون يف املساجد إىل والرؤوس مل يكن يبيعها يف
كانوا جيتمعون يف املساجد بعد العصر للذكر والتسبيح حىت يدخل الرجل : طلوع الشمس، ويقال إم

 أصلّيتم العصر؟ يظن أم قعود للصالة، وإمنا كانوا يقعدون للتسبيح إىل غروب الشمس وهذا: فيقول

الناس ثالثة، رجل شغله معاده عن معاشه : طريق قد درس، فمن عمل به فقد كشفه، وقال بعض العارفني
فتلك درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه ملعاده فتلك درجة الناجني، ورجل شغله معاشه عن معاده فهو 

ق يغدو ويروح يف من أحب اللّه عاش ومن أحب الدنيا طاش، واألمح: حال اهلالكني، وقال عامل فوقه
اللهم إين أعود بك من الكفر والفسوق ومن : الش، وكان ابن عمر رضي اللّه عنه إذا دخل السوق يقول

شر ما أحاطت به السوق، اللّهم إين أعوذ بك من ميني فاجرة وصفقة خاسرة، ولذكر اللّه عز وجلّ يف 
لغفلة وحني تزاحم الناس يف البيع والشراء، السوق ما ال جيد يف سواه فيلعتمد ذكر اللّه تعاىل ساعات ا

جييء يوم القيامة وله ضوء كضوء القمر وبرهان كربهان : وكان احلسن يقول ذاكراً للّه يف السوق
  .الشمس ومن استغفر اهللا يف السوق غفر له بعدد أهله

    

من : وات، ويف اخلرب اخلاصذاكر اللّه يف الغافلني كاملقاتل عن الفارين وكاحلي بني األم: ويف اخلرب العام
ال إله إالّ اهللا وحده، ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، وهو حي ال : دخل السوق فقال

ميوت، بيده اخلري وهو على كل شيء قدير، كتب اهللا له ألفي ألف حسنة، وكان ابن عمر وحممد بن 
لّه عز وجلّ طلباً للفضيلة، وفإن دخلت سوقاً واسع رضي اللّه عنهم، يدخالن السوق قاصدين يذكران ال

أو كنت فيه فال يفوتنك التهليل والذكر فهو عمل وقتك، وال تقعدن يف السوق لغري ذكر اللّه أو غري 
معاش، فقد كره ذلك، وإذا مسعت التأذين للصالة فلتأخذ يف أمر الصالة وال تؤخرها عن اجلماعة وإالّ 

، إالّ أن يكون يف الوقت سعة أو يكون ناوياً للصالة يف مجاعة أخرى يف كان فاسقاً عند بعض العلماء
مسجد آخر، فإدراكه لتكبرية اإلحرام يف اجلماعة أحب إليه من مجيع ما يربح من الدنيا إىل أنْ ميوت، 
وفوا أشد عليه من مجيع ما خيسر من الدنيا، هذا إن عقل وأبصر تبني له ذلك، وقد كان السلف من 

ل األسواق إذا مسعوا األذان ابتدروا املساجد يركعون إىل وقت اإلقامة، وكانت األسواق ختلو من أه
التجار، وكان يف أوقات الصالة معايش للصبيان وأهل الذمة، وكانوا يستأجروم التجار بالقراريط 

مل ا فقد والدوانيق حيفظون احلوانيت إىل أوان انصرافهم من املساجد، وهذه سنة قد عفت من ع
ِرجالٌ ال تلْهيِهم ِتجارةٌ وال بيع عن ِذكِْر اللّه وإقاِم الصالِة وإيتاِء ": نعشها، وجاء يف تفسري قوله عز وجلّ
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كانوا حدادين وخرازين وكان أحدهم إذا رفع املطرقة أو غرز األشفا فسمع : ، قيل36: النور"الزكاِة
  .ة ومل يرفع املطرقة رمى ا وقاموا إىل الصالةاألذان مل خيرج األشفا من الغرز

يفسخ ذلك البيع، : قال مالك رضي اللّه عنه يف رجل باع بعد النداء يوم اجلمعة: وروينا عن وهب قال
حيرم البيع : ظلم وأساء وقال مالك: يستغفر ربه، وقال ربيعة: قال: عامل ترك القيام إليها وهو حر: قيل

معة، وليجتنب الصانع عمل الزخرف من األشياء وما يكون فيه هلو وزينة من حىت خيرج اإلمام يوم اجل
التصاوير والنقوش وخترمي العاج ودقائق النقوش من العاج وتشييد اجلص والتزويق باألصباغ املشهاة، فإن 

ختيروا ألوالدكم الصنائع، : عمل ذلك مكروه وأخذ األجرة عليه شبهة، وقد كان بعض السلف يقول
أنّ اللّه عز وجلّ خلق كل صانع وصنعته، وقد كانوا يكرهون بيع الطعام وبيع :  عن حذيفةوروي

أنّ اللّه عز : الدقيق، وقد روي يف كراهة بيعها حديث عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم، ويف اخلرب
مالً أحب أنْ حيكمه، أنّ اللّه عز وجلّ إذا عمل عبده ع: وجلّ حيب العبد احلاذق يف صنعته، ويف خرب آخر

ال تسلم ولدك يف بيعتني وال يف صنعتني، : أن يتقنه، وأوصى بعض العارفني رجالً فقال: ويف لفظ آخر
بيع الطعام وبيع األكفان، فإمنا يتمىن الغالء ويتمىن موت الناس، والصنعتان أن يكون جزاراً فإا صنعة 

  .ضة والذهبتقسي القلب، أو صواغاً فإنه يزخرف الدنيا بالف

وروى عثمان الشحام عن ابن سريين أنه كره الداللة، وسعيد عن قتادة أنه كره أجر الدالل، وكانت 
بع احليوان واشتِر املوتان كأم كرهوا رد الثمن يف احليوان ملا خيافون من تفله واستحبوا : العرب تقول

ما من جتارة :  يف البز، قال ابن املسيبشراء املوات وهو ما ال روح فيه، وقد كانوا يستحبون التجارة
لو اتجر أهل اجلنة التجروا يف البز، ولو : أحب إيلّ من البزاز إن مل يكن فيه إميان، وقد روي خرباً آخر

اتجر أهل النار التجروا يف الصرف، وقد كره احلسن وابن سريين رضي اللّه عنهما التجارة يف الصرف، 
الفاسق ال تستظلن بظله وال تصلّني خلفه، والبستاين واحلمال واملالح : فقالوسئل احلسن عن الصرييف 

وصاحب احلمام واخلشاش واملزين وقد كانت هذه الصنائع العشر أعمال األخيار واألبرار اخلرز والتجارة 
واحلمل واخلياطة واحلذو والقصارة وعمل اخلفاف وعمل احلديد وعمل املغازل وصيد الرب والبحر 

  .وراقةوال

    

كسبك : وراق، فقال: ما صنعتك؟ فقلت: قال يل أمحد بن حنبل: وحدثونا عن عبد الوهاب الوراق قال
ال تكتب إالّ مواصفة : طيب وصنعتك طيبة ولو كنت صانعاً شيئاً بيدي لصنعت صنعتك، وقال يل

عون كسبه وبفضلونه، واستثن احلواش وظهور األجزاء، وكان مالك بن دينار وراقاً وكان السلف يستطي
وكل عمل يتقرب به إىل اللّه عز وجلّ ويكون من أعمال اآلخرة ومن الرب املعروف، فأخذ األجر مكروه 
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عليه مثل تعليم القرآن، وتعليم العلم، أو جمالس الذكر والصالة بالناس يف رمضان، وغسل املوتى، وما 
خذ أجرها إالّ من اآلخرة، ومن أخذها من الدنيا فقد كان يف هذا املعىن، ألن هذه جتارات اآلخرة، فال تأ

خسر خسراناً مبيناً إذا ربح احملتسبون فيها وأخذوا أجورهم اليت صربوا عليها يف دار الدنيا، وقد قال النيب 
  .واتخذ مؤذناً ال تأخذ على األذان أجراً: صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بن أيب العاص

: من جلب طعاماً ما فباعه بسعر يومه فكأمنا تصدق به، ويف لفظ، آخر: ورووي عنه يف فضل االحتكار

فكأمنا أعتق رقبة، ومن العلماء من كان جيعل االحتكار يف كل مأكول من احلبوب واألدام مثل العدس 
والباقال والسمن والعسل والشريج واجلنب والتمر والزيت، ويكره احتكار مجيع ذلك، وروي حنو هذا عن 

االحتكار : ، قيل25: احلج"ومن يِرد فيِه بإحلَاد ِبطُلْم نِذقْه من عذاِب أليٍم":  يف قوله عز وجلّابن عباس
: من الظلم، وحدثونا عن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إىل البصرة وكتب إىل وكيله

إن : لسعر فيه سعة، قال له التجارفوافق ا: مع هذا الطعام يف يوم تدخل البصرة فال تؤخره إىل غد، قال
أخرته مجعة رحبت فيه أضعافاً فأخره مجعة فربح فيه أمثاله، وكتب إىل صاحبه بذلك فكتب إليه صاحب 

يا هذا قد كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سالمة ديننا وإنك قد خالفت أمرنا وقد جنيت علينا : الطعام
ق به على فقراء أهل البصرة وليتين أجنو من االحتكار كفافاً جناية، فإذا أتاك كتايب فخذ املال كله فتصد

  .ال علي وال يل

اشترى سري السقطي كر : مسعت غيالن اخلياط يقول: وحدث شيخنا عابد الشط مظفر بن سهل قال
إنّ : لهلوز بستني ديناراً وكتب يف روناجمه ثالثة دنانري رحبه، فصار اللوز بتسعني ديناراً، فأتاه الدالّل فقال 

إنّ اللوز قد صار : بثالثة وستني ديناراً، قال له الدالّل: بكم؟ قال: خذه، فقال: ذلك اللوز أريده، فقال
قد عقدت بيين وبني اللّه عقداً ال أحله لست أبيعه إالّ بثالث وستني : الكر بسبعني ديناراً، قال له السري

اللّه عقداً ال أحله، أن ال أغش مسلماً، لست آخذ منك وأنا قد عقدت بيين وبني : ديناراً، قال له الدالّل
فال الدالّل اشترى منه وال سري باعه، وحدثونا عن رجل من التابعني كان : إالّ بسبعني ديناراً، قال

إن قصب السكر قد أصابته آفة يف هذه : بالبصرة له غالم بالسوس فجهز إليه السكر فكتب إليه الغالم
فانصرف ا إىل : فاشترى سكّراً كثرياً، فلما جاء وقته ربح فيه ثالثني ألفاً، قال: لالسنة فاشتر السكر قا

رحبت ثالثني ألفاً وخسرت نصح رجل من املسلمني، فلما أصبح غدا إىل : مرتله فأفكر ليله يف الربح فقال
ومن : لك فيها، قالهذه لك بارك اللّه : الرجل الذي كان اشترى منه السكر فدفع إليه الثالثني ألفاً فقال

ملا اشتريت منك؛ السكر مل آِت األمر من وجهه، إنّ غالمي قد كان كتب إيلّ أنّ : أين صارت؟ قال
رمحك اللّه قد أعلمتين : قصب السكّر أصابته آفة فلم أعلمك ذلك ولعلك لو علمت مل تكن تبيعين، فقال

مل : ساهراً أو جعل يتفكر يف ذلك ويقولفرجع إىل مرتله فبات تلك الليلة :اآلن، وقد طيبتها لك، قال
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عافاك :آِت األمر من وجهه ومل أنصح مسلماً يف بيعه لعله استحيا مين فتركها يل فبكر إليه من الغد فقال
لقد ترك حممد بن : فدفع إليه ثالثني ألفاً، وقال سليمان التميمي: اللّه خذ مالك فهو أصلح لقليب،قال
  .ء حاك يف صدره، مل ختتلف العلماء أن ليس به بأسسريين أربعني ألف درهم من شي

    

إنّ هذا كان سبب غلبة الدين عليه، مث ليتق البائع مدح السلعة وتنفيقها من خرف الكالم وليحذر : ويقال
املشتري ذمها وعيبها مبا ليس فيها للخداع، وأما اإلميان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب، وقد 

كنا نتحدث أنّ من نفر ال ينظر اللّه إليهم، التاجر الفاجر، :  ذلك، قال أبو ذركان السلف يشددون يف
وكان خزازاً فجاءه رجل يطلب : وكنا نعد من الفجور أن ميدح السلعة مبا ليس فيها، قال يونس بن عبيد

لرزمة، ومل أسأل اهللا اجلنة، فقال شد ا: ثوب خز، فأمر غالمه أن خيرج رزمة اخلز، فلما فتحها قال الغالم
إنه كانت عنده حلل على ضربني أمثان ضرب منها : يبع منها شيئاً خشية أن يكون قد مدح، ويقال

أربعمائة كل حلة، وأمثان اآلخر مائتان، فذهب إىل الصالة وخلف ابن أخيه ليبيع فجاءه أعرايب يطلب 
نه ومشى ا هي على يده حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل املائتني فاستحسنها ورضيها فاشتراها م

ينظر إليها خارجاً من السوق فاستقبله يونس بن عبيد خارجاً من املسجد فعرف حلته فقال بكم أخذت 
يا ذا الرجل إنّ هذه تساوي ببلدنا : ال تسوي إمنا قيمتها مائتان فقال: بأربعمائة، فقال: هذه احللة؟ فقال

دين خري من الدنيا كلها مث أخذ بيده فرده إىل ابن أخيه إنّ النصح يف ال: مخسمائة درهم، فقال له يونس
أما اتقيت اللّه؟ أما أستحيت أن تربح مثل الثمن وتترك النصح لعامة املسلمني؟ : فجعل خياصمه ويقول

وإن رضي أال رضيت له ما رضيت لنفسك، مث رد على : واللّه ما أخذه إالّ عن تراضي، فقال: فقال
قد فعل مثل ذلك حممد بن املنكدر وكانت عنده شقاق جنابية وبصرية أمثان األعرايب مائيت درهم، و

بعضها مخسة مخسة، وأمثان بعضها عشرة عشرة، فخلفه غالمه يف احلانوت فغلط فباع أعرابياً شقة من 
ويلك أهلكتنا، اذهب فاطلب : اخلمسات بعشرة، فجاء ابن املنكدر فتفقد الشقاق فعرف غلطه فقال

يا هذا إنّ الغالم غلط : األسواق، فلم يزل يطلبه يومه أمجع حىت وجده، فقال له ابن املنكدراألعرايب يف 
وإن رضيت لنفسك فإنا ال نرضى لك : يا هذا قد رضيت، فقال: فباعك ما يسوى مخسة بعشرة، فقال

ن نرد إالّ ما نرضاه ألنفسنا فاختر إحدى ثالث خصال، إما أن تأخذ شقة من العشرات بدراهك وإما أ
فأعطاه من درامهه : أعطين مخسة، قال: عليك مخسة، وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ درامهك، فقال

ال : هذا حممد بن املنكدر فقال: من هذا الشيخ؟ فقيل: مخسة فانصرف األعرايب فجعل يسأل عنه فيقول
  .إلّ إالّ اللّه هذا الذي نستسقي به يف البوادي إذا قحطنا

: ال يصح الورع يف البيع إالّ حبقيقة النصح، قال: علماء عن الورع يف املبايعة فقالوقد سئل بعض ال
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إذا بعته شيئاً بدرهم نظرت فإن صلح لك أن تشتريه بدرهم فقد نصحته يف البيع، : وكيف ذلك؟ قال
وإن كان يصلح لك خبمسة دوانيق وقد بعته بدرهم فإنك إن مل ترض له ما ترضى لنفسك فقد ذهب 

  .فإذا عدم النصح ذهب الورع: صح قالالن

إنَّ البائع يوقف يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئاً وقفة وحياسب عن كل واحد حماسبة : ويقال
ما : رأيت بعض التجار يف النوم فقلت: حىت عدد من عامله ومن اشترى منه يف الدنيا، وذكر بعضهم قال

هذه معامالت : هذه كلّها ذنوب، فقال: ألف صحيفة، فقلتنشر علي مخسني : فعل اللّه بك؟ فقال
الناس عدد ما كنت عاملته يف الدنيا لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بينك وبينه من أول معاملته إىل 

آخرها، فإن كان البائع ذا ميزان فلريجح يف الوزن إذا باع وأعطاه ولينقص نفسه إذا أخذ سيما إذا كان 
  .ر عليه أشدذا ميزانني كان األم

أال أشتري الويل من اهللا حببة؟ فكان إذا أخذ نقص نفسه حببة وإذا أعطى زاد غريه : وكان بعضهم يقول
، يعين الذين رضوا بالتطفيف باحلبة واحلبتني فباعوا 1: املطففني"ويلٌ للمطَفِّفني": حبة، لقوله عز وجلّ

 تعاىل وقلة يقينهم باآلخرة إذا اشتروا الويل بذلك جنة عرضها السموات واألرض جلهلهم بأمر اللّه
  .إنّ هذه املظامل ال ترد أبداً وال تصح التوبة منها لتعذر معرفة أصحاا: بطوىب، ويقال

    

زن وأرجح، ونظر : وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه اشترى شيئاً فلما وزن مثنه قال للوزان
 علي وهو يغسل كحالً من دينار أراد أن يصرفه فجعل ينقيه ويغسله الفضيل بن عياض رمحه اللّه إىل ابنه

عجباً للتاجر : يا بين فعلك هذا أفضل من عشرين حجة، وقال بعض أهل السلف: من كحله، فقال له
كما تدخل احلية بني : والبائع كيف ينجو يزن وحيلف بالنهار وينام بالليل، وقال سليمان عليه السالم

  .خل اخلطيئة بني املتبايعنياحلجرين كذلك تد

إنه قد : وحدثت أنّ بعض السلف صلّى على خمنث قد كان جيمع بني النساء والرجال وغري ذلك، فقيل له
كان فاسقاً وكان كذا وكذا، فسكت، فأعاد عليه القائل فسكت، قال فمه كأنك قلت يل كان صاحب 

الوعظ، أراد أنّ التطفيف مظامل بني اخللق ميزانني يأخذ بأحدمها ويعطي باألخرى، هذا على التغليظ و
وأنّ الفسق ظلم العبد لنفسه وبني مظامل العباد وظلم العبد لنفسه بون كبري من قبل أنّ اخللق فقراء جهلة 
نيام فيستوفون حقوقهم حلاجتهم إليها واللّه عز وجلّ عامل كرمي غين فيسمح حبقه، وال ينبغي للمشتري 

، أي بالعدل، وهو 9: الرمحن"وأَقيموا الوزنَ ِبالِقسِط":  إالّ اهللا عز وجلّ قالأن يسأل البائع الرجحان
وال تطغوا يف امليزان : السواء، وهو استواء اللسان يف البكرة ال مائالً إىل إحدى الكفتني،ويف قراءة عبد اللّه

رف ومكروه املعاملة باملزيفة، وأقيموا الوزن بالقسط باللسان وال ختسروا امليزان فهذا مفسر يف هذا احل
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وال يصلح بدرهم تكون الفضة فيه جمهولة أو مستهلكة وال مبا ال تعرف قيمته وما خيتلط بالفضة من 
غريها فال متتاز منه، فقد كان بعض السلف يشدد يف ذلك وحيرمه منهم الثوري والفضيل بن عياض 

إنّ كل قطعة :  بن عمران رضي اللّه عنهم، ويقالووهب ابن الورد وابن املبارك وبشر بن احلارث واملعاىف
من املزيفة ينفقها صاحبها جيدها ملصقة يف صحيفته بعينها وصورا مكتوب حتتها ألف سيئة، مخسة 

  .آالف سيئة على قدر وزا، ووزن ذرة منها سيئة، والذرة نقطة من هباء شعاع الشمس يف الضوء

محلت على فرسي ألتناول بعض العلوج :  سبيل اللّه عز وجلّ قالحدثين بعض العلماء عن بعض الغزاة يف
فقصر فرسي فرجعت، مث دنا مين العلج فحملت عليه ثانية ألتناوله فقصر فرسي، ومحلت عليه ثالثة وقد 

فرجعت حزيناً، فجلست إىل جنب فسطاطي منكراً : قرب مين فنقر يب فرسي، ومل أكن أعتاد ذلك منه
فوضعت رأسي على عمود الفسطاط :  العلج، وملا اختلف علي من خلق فرسي قالللذي فاتين من أخذ

باللّه عليك أردت أن تأخذ : فنمت وفرسي قائم بني يدي، فرأيت يف النوم كأنّ الفرس خياطبين ويقول يل
داً، علي العلج ثالث مرات، وأنت باألمس اشتريت يل علفاً ودفعت يف مثنه درمهاً زائفاً؟ ال يكون هذا أب

أخرج إيلّ الدراهم اليت اشتريت ا منك باألمس : فانتبهت فزعاً فذهبت إىل العالّف فقلت له: قال
إين كنت قد جوزت عليك هذا الدرهم : فأخرجها إيلّ،فأخذت منها الدرهم الزائف فقلت: العلف، قال

سألت :  باملزيفة فقالسألت بشراً عن املعاملة: فأبدلته له وانصرفت، وقال عبد الوهاب: باألمس، قال
  .املعاىف عنها فقال سألت الثوري عنها فقال حرام

    

مسعت أمحد أنكر التجارة واملعاملة باملزيفة واملكحلة، وقد كان بعض علمائنا : وحدثنا عن أيب داود قال
ألن سرقة مائة درهم معصية واحدة منقضية، : إنفاق درهم مزيف أشد من سرقة مائة درهم، قال: يقول

إنفاق دانق مزيف بدعة أحدثها يف الدين، وإظهار سنة سيئة يعمل ا بعده، وإفساد ملال املسلمني، و
فيكون عليه وزره إىل مائة سنة، فأكثر ما بقي ذلك الدرهم يدور يف أيدي املسلمني ويكون عليه، مث 

تت ذنوبه معه، والويل أفسد ونقص من أموال املسلمني إىل آخر فنائه وانقراضه، فطوىب ملن إذا مات ما
الطويل ملن ميوت وتبقى ذنوبه بعده مائة سنة ومائيت سنة يعذّب ا يف قربه، ويسأل عنها إىل آخر 

، ما قدموا ما عملوا، وآثارهم ما 12: يس"ونكْتب ما قَدموا وآثارهم": انقراضها، قال اللّه عز وجلّ
مبا قدم من عمل وما أخر : إلنسان يومئذ مبا قدم وأخر، قيلينبأ ا: سنوه بعدهم فعمل به وقال يف وصفه

من سن سنة سيئة فعمل ا بعده كان عليه : من سنة عمل ا بعده، وقال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
وزرها، ومثل وزر من علم ا ال ينقص من أوزارهم شيئاً، وإنفاق الدرهم الرديء على من يعرف النقد 

ظ، وهو على من ال يعرف أسهل، فيكون به أعذر ألن هذا ال يتعمد الغش واآلخر يتعمده أشد وأعل



ابو طالب املكي- قوت القلوب  827  

ويقصده، فإمنا كان املسلمون يتعلمون جودة النقد ألجل إخوام املسلمني لئال يغشوهم بالرديء، وإالّ 
من ردت عليه فإنّ تعلّم النقد بالء وإمث على صاحبه ألنه علم علمه ومل يعلمبه، فهو يسأل عن علمه، و

قطعة فلينفقها وال جيوزها على بيع آخر، وحيتسب بذلك الثواب من اللّه عز وجلّ، فله بذلك من األجر 
بوزن كل ذرة منها حسنة، وله يف طرحها أعمال كثرية من الصوم والصالة، فإن كان يف القطعة جتوز 

ين أا قد ردت عليه، فإن أخذها على بصرية نقد ينصرف مثلها فأراد أن يشتري ا شيئاً فليعلم البائع الثا
وعن مساحة فال بأس، فإن مل يعلمه فإنه مل ينصحه ورمبا كان على غري بصرية بالنقد، فقد روي عن عمر 

من زافت عليه درامهه فليضعها يف كفه وليناِد عليها يف السوق من يبيعها سحق ثوب : رضي اللّه عنه
ة على وجهها كالصفر والرصاص كان هلا قيمة مثلها، ويف قول ابن بدرهم زائف، وهذا إذا كانت زائف

لو حفظت عين كما حيفظ عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهم لكان أحب : عمر رضي اهللا عنه لنافع
  .كذلك كان يف نفسي: أفال جعلته جيداً؟ قال: إيلّ من أن يكون يل درهم زائف، قيل له

    

:  الدرهم شيء من الفضة وإن قلّ فال بأس به، وحدثت عن أيب داود قالإذا كان يف: وروينا عن النخعي

فال بأس به، ففيه ترخيص باإلنفاق بالزائف : سألت إسحاق بن راهويه رمحهما اللّه عن إنفاق املزيفة قال
إذا عرف ومن مسح يف النقد، وجيوز يف أخذ الرديء طلباً لآلجر، فيما حيتسب، مث إذا أخرج ذلك على 

لمني وجوزه عليهم بعد ذلك فقد أمث يف مساحته وتشديده حينئذ، ونقصه يف أخذ اجليد أفضل، وهذا املس
من دقائق األعمال وباطن الشر يف ظاهر اخلري، اللّهم إالّ أن يأخذ الرديء مث يلقيه وال خيرجه إىل أحد، 

 وأجر، فينبغي للتاجر أن يكثر فإن فعل هذا كان فاضالً حمتسباً حمسناً يف مساحته وله باحتسابه ذلك مثوبة
من الصدقة ليكون فيها كفّارة خطاياه وإميانه وكذبه، فقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم التاجر بالصدقة، 
لذلك فينبغي للتاجر والصانع أن يكونا مستعملني هلذه اخلصال، فإا جامعة له تشتمل على مجل أعمال 

 أخالق املؤمنني وطرائق املتقدمني، وقد ندبوا إىل مجيعها، منها أن الرب، فليأخذوا أنفسهم ا فإا من
يسمح إذا باع، ويسمح إذا اشترى، وحيسن إذا، قضى، وحيسن إذا اقتضى، وليمِش الرجل بدين غرميه 

إليه وال حيوجه إىل اقتضائه فيشق عليه، وليصرب صاحب الدين على أخيه وحيسن تقاضيه، وحيسن له 
 إىل ميسرته، وليغتنم دعاء رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم هلم على ذلك فينافسوا يف النظرة ويؤخر حقه

خري الناس : إمسح يسمح لك، وقال: مدحه ملن فعل ذلك، فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
: الخذ حقك يف عفاف وافياً كان أو غري واٍف حياسبك اللّه حساباً يسرياً، وق: أحسنهم قضاء، وقال

من مشى إىل غرميه حبقه أظلته : رحم اللّه عبداً مسح البيع مسح الشراء حسن القضاء حسن االقتضاء، وقال
أظله اللّه يف ظل : من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه اللّه حساباً يسرياً، ويف خرب آخر: املالئكة، وقال
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 على نفسه حوسب فلم جيد له حسنة عرشه يوم ال ظل إالّ ظله، وذكر عليه السالم رجالً كان مسرفاً
ال، إالّ إين كنت رجالً أداين الناس وأقول لغلماين ساحموا املوسر : هل عملت خرياً قط؟ فقال: فقيل له

 "حنن أحق بذلك منك فغفر له": وجتاوزوا عن املعسر، قال اللّه عز وجلّ: وانظروا املعسر، ويف لفظ آخر

ل فله بكل يوم صدقة إىل أجله فإذا حلّ األجل فانظره بعده فله بكل من أقرض ديناً إىل أج: ويف خرب آخر
من أدان ديناً وهو ينوي قضاءه وكّل به مالئكة حيفظونه : يوم مثل ذلك الدين صدقة، ويف حديث

ويدعون له حىت يقضيه، وكان مجاعة من السلف يدانون وهم واجدون ألجل هذا اخلرب، وكان مجاعة ال 
  .ماؤهم دينهم ألجل ذلك اخلرب األول إذ له بكل يوم تأخر قضاء صدقةحيبون أن يقضيهم غر

    

معناه ألن : رأيت على باب اجلنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر، قيل: ويف احلديث
ه الصدقة تقع يف يد حمتاج وغريه، والقرض ال يقع إالّ يف يد حمتاج مضطر إليه، ونظر النيب صلى اهللا علي

: ضع الشطر ففعل، فقال للمديون: وسلم إىل رجل يالزم رجالً بدين عليه فأومأ إىل صاحب الدين بيده

قم فأعِط، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أدان ديناً إىل أجل فجاءه صاحب الدين عند حلول األجل 
 عليه وسلم ويشدد عليه ومل يتفق عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فجعل الرجل يكلم النيب صلى اهللا

دعوه فإن لصاحب احلق مقاالً، واستحب أن تكون أكثر معاونة اإلنسان : الكالم فهم به أصحابه فقال
بني البائعتني مع املشتري منهم، واستحب أيضاً أن يكون عونه بني املتداينني مع الذي له الدين، إالّ أن 

: ذ على املشتري، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلميعتدي من له الدين أو يعتدي املشتري فيكون حينئ

املستبان بالسئة ربا واملستبان ما قاال، فعلى املعتدي منهما ما مل يعتد املظلوم، ويسري املغابنة يف التجارات 
جائز، فإن موضوع التجارة على الغنب إذا كان عن تراٍض، فإذا تفاوتت القيمة وعلم الغنب فمكروه، وقد 

فيه مقال املغبون ال حممود وال مأجور، هذا واللّه :  حديث أنّ غنب املستغفل حرام، ويف حديثيروى يف
أعلم إذا تغابن وهو يعلم فيخسر نفسه حقّه ومحل غريه على ظلمه، وكان إياس بن معاوية قاضي البصرة 

 يغنب يعين لست خبب واخلب ال: من علماء الزمان ومن عقالء التابعني وكانت ألبيه صحبة كان يقول
أدركت مثانية عشر : حممد بن سريين، ولكن يغنب احلسني ومعاوية بن قرة، وكان الزبري بن عدي يقول

  .من أصحاب رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم ما منهم رجل حيسن يشتري حلماً بدرهم

    

امسح يا أبا سعيد، : شتريوقد روي أنّ احلسن باع بغالً له بأربعمائة درهم، فلما استوجب املال قال له امل
قد وهبت له مائة أخرى فنقص : فأحسن يا أبا سعيد، قال: قد أسقطت عنك مائة قال له املشتري: قال

يا أبا سعيد : وهبت لك مائيت درهم، فقيل له: أحسن، قال: من حقه مائيت درهم، ويف رواية أخرى قال
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د كان احلسن واحلسني رضي اللّه عنهما هكذا يكون اإلحسان وإالّ فال، وق: هذا نصف الثمن، فقال
: وغريمها من خيا رالسلف يستقصون يف االشتراء مث يهبون مع ذلك اجلزيل من املال فقيل لبعضهم

إنّ الواهب يعطي فضله وإن : تستقصي يف شرائك على اليسري مث ب الكثري وال تبايل، فقال قائلهم
معرفيت، وال أمكن الغابن من ذلك، وإذا : يت، أو قالإمنا أغنب وبصري: املغبون يغنب عقله، وقال آخر

وهبت فإمنا أعطى للّه عز وجلّ فال استكثر له شيئاً واألخبار يف هذه املعاين تكثر والفضائل فيها تطول، 
ومل نقصد مجع ذلك، فقد ذكرنا مجلة وهذا كله داخل يف الرب والتقوى ومن العدل واإلحسان، ومن 

عروف فقد أمر اللّه بذلك يف مواضع من كتابه، وينبغي أن يستعمل النصح يف البيع تطوع اخلري وفعل امل
والشراء ويف الصنعة ويستوي عملهما يف املبيع واملشترى واملصنوع ويفطن كل واحد منهما صاحبه بعيب 

ويثين إن كان يف السلعة وينقص إن كان يف الصنعةإن مل يفطن املشتري لذلك واملستعمل ليتكافأ العلمان 
البيعان إذا صدقا ونصحا بورك هلما يف بيعهما وإذا : كل واحد منهما على صاحبه بإحسان، ويف اخلرب

يد اهللا على الشريكني ما مل يتخاونا، فإذا ختاونا رفع يده : كذبا وكتما أنزعت بيعهما، ويف حديث آخر
ب لينصرف جذب ثوبه، واشترط عنهما، وملا بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم جريراً، على اإلسالم ذه

إنّ شئت : فقال: فكان جرير إذا أقام السلعة ليبيعها بصر عيوا مث أخرب: عليه النصح لكل مسلم، قال
إمنا بايعنا رسول : رمحك اللّه، إنك إذا قلت هذا مل ينفذ لك بيع، فقال: فخذ وإن شئت فاترك، فقلنا له

ل اإلسالم، وكان واثلة بن األسقع واقفاً بالناس يف الكوفة اللّه صلى اهللا عليه وسلم على النصيحة أله
فباع رجل ناقة بثالمثائة درهم وغفل واثلة، وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصوت به حىت 

فإن حبقها نقناً قد رأيته : بل للظهر، فقال: يا هذا أَللحم اشتريت هذه الناقة أم للظهر؟ فقال: رجع، وقال
رمحك اللّه أفسدت علي : فردها، فنقصه البائع مائة درهم، فقال لواثلة:  تتابع السري عليه، قالوإا ال

إنا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيلّ ألحد يبيع شيئاً إالّ يبني ما فيه والحيلّ ملن : بيعي، فقال
ي يتعذر فعله علي كثري من املسلمني، إمنا يعلم ذلك إالّ يبينه، فانظر رمحك اللّه إىل النصح للمسلمني الذ

جعله رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم من شرط صحة اإلسالم وكان يبايع عليه، إالّ إنه جعله من فضائل 
الدين النصيحة الدين النصيحة ثالثاً، مث سوى بني طبقات الناس : الدين، وال اية لقرب املتقني، ألنه قال

  .ه ولرسوله وألئمة املسلمني ولعامتهمفيه فقال للّه ولكتاب

ال تزال ال إله إالّ اللّه تدفع عن اخللق سخط اللّه ما مل يؤثروا صفقة دنياهم : وقد روي يف خرب مشهور
ال إله : ما مل يبالوا ما نقص من دنياهم بسالمة دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا: على آخرم، ويف خرب آخر

كأنه مفسر : ردت إليهم، يف خرب:كذبتم لستم ا صادقني ويف لفظ آخر: حانهإالّ اللّه، قال اللّه سب
أن حترزه عما حيرم : وما إخالصها؟ قال: من قال ال إله إالّ اللهه خملصاً دخل اجلنة، قيل: حلديث جممل
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ا لو دخلت هذ: ما آمن بالقرآن من استحلّ حمارمه، وقد روينا عن بعض التابعني: اللّه، وخرب مشهور
هو شرهم، : نصحهم هلم، فإذا قالوا هذا قلت: من خري هؤالء؟ لقلت: اجلامع وهو غاص بأهله فقيل له

والغش يف البيوع والصنائع حمرم على املسلمني، ومن كثر ذلك منه فهو فاسق، ومن الغش أن ينشر على 
ن الصنعة أحسن املشتري أجود الطرفني من املبيع، أو يظهر من املبيع أجود الثوبني، أو يكشف م

الوجهني، روي أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم مر برجل يبيع طعاماً فأعجبه ظاهره فأدخل يده فرأى بلالً 
  .هالّ جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس من غش فليس مين: أصابته السماء، فقال: ما هذا ؟ فقال: فقال

    

ام مصري فارتاب منه فأدخل يده فإذا طعام ممطور، أنه مر على طع: ويف حديث عبد اللّه بن أيب ربيعة
هالّ جعلت هذا وحده حىت يأتوك : هذا واللّه طعام واحد يا رسول اللّه، فقال: ما هذا؟ فقال: فقال

فكيف أسلم يف : فيشترون شيئاً يعرفونه من غشنا فليس منا، وحدثين بعض إخواننا أنّ رجالً حذاًء سأل
 األول وليكونوا سواء واجعل الوجهني شيئاً واحداً ال يفضل اليمني وجود استجد: بيع النعال؟ فقال

احلشو، وقارب بني اخلرز وال تطبق أحد النعلني على األخرى، فينبغي للبائع والصانع أن يظهرا من البيع 
ع واملصنوع أردأ ما فيه وأرذله، ليقف املشتري والصانع على عيوبه، ويكونا على بصرية من باطنه، وبا

تقلب العلف برجلها، : قال: وما هو: أبرأ إليك من عيب فيها قال: ابن سريين شاة له فقال للمشتري
وباع احلسن بن صاحل جارية فقال للمشتري إا قد تنخمت مرة عندنا دماً، ويبني دقائق اإلعالم والبيان 

كون عن التقوى والورع يف ذلك مما ال يعلمه املشتري أو املستعمل، فهو من النصح والصدق، وذلك ي
يف البياعات واإلجارات ويكون الكسب عن ذلك أحلّ وأطيب فليجتنب املسلم حمرم ذلك كله وكل 

مكروه، فهذه سرية السلف وطريقة صاحلي اخللف، وأستحب له أن يتوخى يف الشراء والبيع، ويتحرى 
ملة من ال يرغب عن احلرام أو من أهل التقوى والدين، ويسأل عمن يريد أن يبايعه ويشاريه وأكره له معا

  .الغالب على ماله الشبهات

أنا نبايع أقوماً يبايعون : كتب غالم ابن املبارك إليه:وحدثت عن حممد بن شيبة أخت ابن املبارك قال
السلطان، فكتب إليه ابن املبارك إذا كان الرجل يبايع السلطان وغريه فبايعه، وإذا قضاك شيئاً فاقبض منه 

  .ن يقضيك شيئاً تعرفه بعينه حراماً فال تأخذه وإذا كان ال يبايع إالّ السلطان فال تبايعهإالّ أ

قال أتى على الناس زمان كان الرجل يأيت : وحدثنا عن بعض الشيوخ عن شيخ له من اخللف الصاحل قال
عامل : ل لهمن ترون يل أن أعامل من الناس من أهل الصدق والوفاء؟ فيقا: إىل مشيخة األسواق فيقول

عامل من : ترون يل أن أعامل من الناس؟ فيقال: من شئت، مث أتى عليهم وقت آخر فكان الرجل يقول
عامل فالن بن فالن : من نعامل من الناس؟ فيقال: وحنن يف زمن إذا قيل لنا: شئت إالّ فالناً وفالناً قال
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لف وال يكذب وال خيلف موعداً، وأخشى أن يأيت على الناس زمان يذهب فالن بن فالن أيضاً، وال حي
ال واللّه، وبلى واللّه، وويل للصانع : ويل للتاجر من يقول: فإنّ اليمني الكاذبة ممحقة للكسب، وقد قيل

: قال ر سول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: من اليوم وغد وبعد غد، أبو عمرو الشيباين عن أيب هريرة قال

امة، عبد متكرب ومنان بعطيته ومنفق سلعته بيمينه، وال ميدح إذا باع أو ثالثة ال ينظر اللّه إليهم يوم القي
صنع صنعة وال يذم إذا اشترى أو استعمل صانعاً، فإنّ هذا ال يزيد يف رزقه وال ينقص منه تركه، وهذا 

ية من اليقني يف الرزق يف هذا الباب، وفعله يزيد يف الذنوب فينقص من الدين، وعلى الصانع أنْ يبلغ غا
النصح يف صنعته ملستعمله ألنه أعرف بصالح صنعته وفسادها وبسرعة فناء الصنعة وكثرة بقائها، فينبغي 

أن يتقن اية علم الصانع بصالح الصنعة وحسن بقائها مع اية بغية مستعمله من جتويدها وأحكامها، 
انع والتاجر ذلك كانا قد عمال ويتقي من فساد يسرع إىل فنائها ما ال يفطن له مستعمله، فإذا فعل الص
ماذا عملتم فيما علمتم؟ إذ كانوا : بعملهما وسلما من املطالبة واملساءلة عنه، وإالّ فهما يسأالن فيقال هلما

على علم من التجارة والصناعة وذه األشياء عمارة اململكة، فال بد أن يسأال عن ذلك كما يسأل من 
 ألن هلم يف علوم العقل والتمييز من أبواب الدنيا أحواالً أيضاً ومقامات كان على علم من الدين واإلميان،

إذا أثىن على الرجل جريانه يف احلضر وأصحابه : من حيث كان عليهم يف ذلك تكليف وعبادات، ويقال
يف السفر ومعاملوه يف األسواق فال تشكّوا يف صالحه، وشهد رجل عند عمر بن اخلطاب رضي اللّه عنه 

  .ائتين مبن يعرفك، فأتاه رجل فأثىن عليه خرياً:  فقالبشهادة

    

فكنت رفيقه يف : ال قال: أنت جاره األدىن الذي تعرف مدخله وخمرجه قال: فقال له عمر رضي اللّه عنه
فعاملته بالدينار والدرهم الذي يتبني به ورع : ال قال: السفر الذي يستدل به على مكارم األخالق قال

: أظنك رأيته قائماً يف املسجد يصلي خيفض رأسه طوراً ويرفعه له زمرة بالقرآن قال: قالال : الرجل قال

اذهب فائتين مبن يعرفك، : أنت القائل ما ال تعلم مث قال للرجل: اذهب فلست تعرفه فقال مرة: نعم، قال
ل، فيه أمساء وقد كال من سرية السوقة فيما سلف أنه كان للبائع دفتران للحساب أحدمها ترمجته جمهو

من ال يعرفه من الفقراء الضعفاء، وذلك أنّ املسكني والضعيف كان يرى املأكول فيشتهيه أو حيتاج إليه 
: أحتاج إىل مخسة أرطال من هذا أو عشرة وليس عندي مثنه فيقول: وال ميكنه أنْ يشتريه فيقول للبائع

ومل يكن من يفعل هذا من خيار : هول قالخذ إىل ميسرة فإذا رزقت فاقِض، ويكتب امسه يف الدفتر ا
املسلمني بل كان اخلري من الباعة من ال يكتب امسه يف دفتره وال جيعله ديناً حتماً عليه وال مظلمة عنده، 

خذ حاجتك مما تريد فإن وجدت فاقضين وإن مل جتد فأنت يف حل، ال تضيقن قلبك لذلك، : ولكن يقول
 أحياه فكان مثل هؤالء يف املتقدمني أكثر من أنْ يسعهم كتاب، وهذا طريق قد مات فمن قام به فقد



ابو طالب املكي- قوت القلوب  832  

وكان من ينصح دقائق النصح وشدد على نفسه غاية التشديد ومسح إلخوانه اية اجلود أكثر من ذلك، 
وإمنا ذكرنا هؤالء لتنبيه الغافلني على أعماهلم ونكشف بعض ما عفا من طريقهم، ومل يكن هؤالء 

 من خيار الناس كلهم إمنا كان األخيار املسجدية العباد و النساك املنقطعون إىل اللّه املذكورون من السوقة
الزهاد، فإذا حصلت كفاية السوقي يف بعض يومه فليجعل بقيته ألخيه، فقد كان بعض السلف منهم من 
ر ينصرف من حانوته بعد صالة الظهر وجيعل نصف يومه لربه، ومنهم من ينصرف بعد العصر فيكون آخ

  .يومه آلخرته

وكان بعضهم إذا حصلت كفايته يف يومه وتأيت قوت عياله يف أي وقت من اره غلق حانوته وانصرف 
إىل مرتله أو مسجده يتعبد بقية يومه، وكان منهم من إذا ربح دانقاً أو قرياطاً انصرف قناعة وزهداً أو قلة 

 أنه كان يبيع اللحم يف سفط بني يديه، حرص على الدنيا، وأعجب من ذلك ما مسعت عن محاد بن سلمة
  .فكان إذا ربح حبتني رفع سفطه وانصرف

يا ابن يسار إنك طالب : قلت إلبراهيم بن أدهم أمر اليوم أعمل يف الطني فقال: وقال إبراهيم بن يسار
إنّ : ومطلوب يطلبك ما ال تفوته وتطلب ما ال يفوتك، أما رأيت حريصاً حمروماً وضعيفاً مرزوقاً؟ فقلت

يل دانقاً عند البقال فقال عز علي بك متلك دانقاً وتطلب العمل، وقد كان كثري من الصناع يعمل نصف 
يومه وثلثي يومه مث يأخذ ما استحقه من كفايته وينصرف إىل مسجده، ومنهم من كان يعمل يف األسبوع 

ن أول النهار وآخره لآلخرة يف يوماً أو يومني ويتعبد سائر األسبوع يف خدمة سيده، وقد كانوا جيعلو
أنّ املالئكة إذا صعدت بصحيفة : جتارة املعاد واملرجع، وجيعلون وسط النهار لتجارة الدنيا، ويف اخلرب

العبد من أول النهار ومن آخره فيها خري وذكر كفر اللّه عز وجلّ عنه ما بينهما من سيئ العمل، ويف 
ند طلوع الفجر تنفرج مالئكة الليل وترتل مالئكة النهار، وعند يلتقي مالئكة الليل والنهار، ع: اخلرب

كيف تركتم عبادي؟ : صالة العصر فترتل مالئكة الليل وتنفرج مالئكة النهار فيقول اللّه عز وجلّ
أشهدكم أين قد غفرت هلم، وقد : تركناهم يصلون وجئناهم يصلّون فيقول اللّه سبحانه وتعاىل: فيقولون

يا معشر التجار، خذوا احلق وأعطوا : للّه عنه مير يف سوق الكوفة ومعه الدرة وهو يقولكان علي رضي ا
احلق، تسلموا وال تردوا قليل الربح فتحرموا أكثر ما منع من حق إالّ ذهب أضعافه يف باطل، وقيل لعبد 

 وأخرت ثالث، ما رددت رحباً قط وال طلب مين حيوان: ما كان سبب يسارك؟ فقال: الرمحن بن عوف
بيعه وال بعت بنسإ، ويقال إنه باع ألف ناقة فربح عقلها وباع كل عقال بدرهم فربح فيها ألفي درهم، 

من : ألف أخذها وألف نفقة عليها يف يومها، وقد كان الورعون يكرهون ركوب البحر للتجارة ويقال
الّ حاٍج أو غاٍز أو ركب البحر للتجارة فقد استقصى يف طلب الرزق، ويف اخلرب ال يركب البحر إ

ابتاعوا بأموال اليتامى ال تأكلها الزكاة : معتمر،وعن زيد بن وهب عن عمر رضي اللّه عنه كان يقول
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  .ومثروها هلم باألرباح، وإياكم واحليوان فإنه رمبا هلك، وإياكم وجلج البحر اجتروا هلم فيها ماالً

    

وق وال آخر خارج فإنّ ا باض الشيطان ال تكن أول من يدخل الس: وكان عمرو بن العاص يقول
يا زلنبور ِسر : وفرخ، وروينا عن معاذ وعبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهم أنّ إبليس قال لولده زلنبور

بكتابيك وأنت صاحب السوق زين احللف والكذب واخلديعة واملكر واخليانة واخللف، وكن مع أول 
  .داخل وآخر خارج منها

مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهي أن يدخل السوق : مر وابن عباس رضي اللّه عنهموروينا عن ابن ع
أوائل النهار وأن خيرج منها آخر أهلها، فإذا كان املتسبب يف املعاش واملتصرف يف األسواق على هذه 

سبل اللّه عز األوصاف احملمودة ذه الشروط املوصوفة قائماً حبكم حاله حافظاً ملقامه فإنه يف سبيل من 
وجلّ، أفعاله وآثاره حسنات وكل ما تسبب به إىل اآلخرة، وكان عوناً له عليها وطريقاً له إليها فهو من 
اآلخرة، وإذا خالف هذه الشروط ومل يستعمل العلم يف أحواله وفارق التقوى يف تصرفه، أو كان يسعى 

 مستقالً ملا يف يديه منها، ال يبايل ما ذهب من تكاثراً وحرصاً على الدنيا جزوعاً على ما فاته من الدنيا
دينه إذا سلمت دنياه وال يبايل من أين اكتسب وفيما أنفق، فهذا يتقلب يف املعاصي واملكاره ظهر البطن 
متعرضاً للمقت من اللّه عز وجلّ، يعمل يف البعد واهلرب غري مستعد للموت وال موقن باحلساب، أفعاله 

  .التجارة على هذه األوصاف املكروهة خري هلذاوآثاره سيئات وترك 

  ذكر ما روينا من اآلثار في البيوع والصنائع وطريقة الورعين من السلف 

من : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: روينا عن علقمة رضي اللّه تعاىل عنه عن ابن مسعود قال
د اللّه تعاىل أجر شهيد، مث قرأ رسول اللّه جلب إىل مصر من أمصار املسلمني فباعه بسعر يومه كان له عن

وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اللّه، وآخرون يقاتلون يف سبيل اللّه، : صلى اهللا عليه وسلم
ال يدخل اجلنة صاحب : وروينا عن عقبة بن عامر أنه مسع رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم يقول

من أقال نادماً يف : قال رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: ة قالمكس،وروينا عن أيب صاحل عن أيب هرير
بيع أقاله اللّه عز وجلّ يوم القيامة، روينا عن هشام بن عروة ذكر ملعاوية أنّ رجالً من املعمرين من 

مخسني : وكم تعد من السنني؟ قال: ممن الرجل؟ قال من جرهم قال: اجلرامهة بالقرب منه فأحضره فقال
مث ماذا؟ : عني خدارة يف أرض خوارة تعول وال تعال قال: أخربين أي املال أفضل؟ قال: ة سنة قالوثالمثائ

إا ال تصلح ملثلك تصلح : اإلبل والغنم ال أراك تذكرها قال: فقال: فرس يف بطنها بتبعها فرس قال: قال
  .ملن يباشرها بنفسه
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ملسلم سكة مأبورة أو مهرة مأمورة، قوله سكة خري مال ا: وروينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم
مأبورة يعين النخيل اليت قد أبرت فهي طريق كالسكك، وقوله مهرة مأمورة يعين اخليل النواتج مأمورة 

  .كثرية

أمر القوم إذا كثروا، وحدثونا عن :  أي أكثرناهم، يقال16: اإلسراء"أمرنا مترِفيهاْ": ومن هذا قوله تعاىل
قدمت من عند معاوية بثالمثائة ألف دينار وليس بيدي منها إالّ دقيق وغنم وأثاث، : ه بن أمحد قالعبد اللّ

أين أنت من النخل، فإنا جندها يف كتاب : ففزعت من ذلك فلقيت كعب األحبار فذكرت له ذلك فقال
وق ومبتاعها مرزوق، مثل اللّه تعاىل املطعمات يف احملل الراسخات يف الوحل وخري املال النخل، بائعها ممح

من باعها مث مل جيعل مثنها يف مثلها كمثل رماد صفوان، اشتدت به الريح يف يوم عاصف ففزعت إىل 
بر الوالدين وإصالح املال، :ما املروءة؟ قال: وقال مروان بن احلكم لوهب بن األسود: النخل فابتعتها قال

اجعل طوافك : اهيم ابن أدهم إىل عباد بن كثريكتب إبر: حدثت عن عبد القدوس بن عبد السالم قال
اجعل حرسك ورباطك : وسعيك وحجك كنومة غاٍز يف سبيل اللّه عز وجلّ، فكتب عباد إىل إبراهيم

شيع رجل : مسعت أمحد بن ثور يقول: وغزوك كنومة كاد على عياله من حله، وروينا عن العباس قال
ما احلاج املعتمر وال : أكثر وأوجز قال: ا إسحاق أوصيين قاليا أب: إبراهيم ابن أدهم إىل الصنوبر فقال

  .الغازي املرابط وال الصائم والقائم بأفضل عندنا ممن أغىن نفسه عن الناس

  .يا بين، خذ من الدنيا بالغاً وال ترفضها كل الرفض فتكون عياالً على الناس: وروينا عن لقمان قال البنه

إن نظرت يف هذا حرم :ن بن حي عن شيء من املكاسب فقالسألت احلس: وحدثون عن شاذان قال
  .طلب احلالل أشد من لقاء الزحف: عليك ماء الفرات مث قال

    

رمبا : اركب الرب والبحر واستغن عن الناس، قال اهليثم: قال ابن املبارك: وروينا عن اهليثم بن مجيل قال
  .لك علييبلغين عن الرجل يقع فّي فأذكر استغنائي عنه فيهون ذ

  .كسب فيه بعض الشيء أحب إيلّ من احلاجة إىل الناس: قال أيوب: وروينا عن محاد بن زيد قال

  : أنشدين عمر بن عبد اللّه: أنشدونا عن ابن أيب الدنيا قال

  أخف علي من منن الرجال  الصخر من قلل الجبال لنقل

 العار في ذل السؤال فقلت  الناس كسب فيه عار يقول
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ركب إبراهيم بن أدهم البحر فأخذم ريح عاصف أشرفوا على اهللكة : عن موسى بن طريف قالحدثنا 
يا أبا إسحاق، أما ترى ما حنن فيه من الشدة؟ قال وهذه شدة؟ قالوا فأي شيء الشدة؟ قال : فقالوا

  : احلاجة إىل الناس، وأنشدنا بعض العلماء لبعض األدباء

 خير من سؤال بخيل وللبخل  لموت الفتى خير من البخل للغني

 تلق مخلوقاً بوجه ذليل وال  تجعلن شيئاً لوجهك قيمة فال

 خير من سؤال سؤل فللفقر  تسألن من كان يسأل مرة وال

  : وأنشدنا بعض األشياخ

  وشر من البخل المواعيد والمطل  إذا عدت اآلفات فالبخل شرها

  قول إذا لم يكن فعلوال خير في   خير في وعد إذا كان كاذباً وال

  : وأنشدنا لبعضهم

  فمن غير من كان يستطعم  مستطعماً كنت ال بد إذا

ال يطعم الجوع ذكر إذا  كان مستطعماً الذي فإن 

  : وأنشدنا لبعضهم

  من سائل يرجو الغنى من سائل  خلفت حواء أحمق لحية ما

 يغرس النخل، فدخل عليه عمر بن كان حممد بن مسلمة يف أرض: وحدثونا عن زيد بن أسلم قال
أصبت، استغِن عن الناس يكن أصون : ما ترى قال: ما تصنع يا حممد؟ قال: اخلطاب رضي اللّه عنه فقال

  : لدينك وأكرم لك عليهم كيف، قال صاحبكم حليحة بن احلالج

  إن الحبيب إلى اإلخوان ذو المال  أزال عن الزوراء أعمرها فلن

ما كس دون درمهك فإنّ املغبون ال حممود وال مأجور، وقال سفيان الثوري : د قالروينا عن ابن مسعو
إذا قلت لصاحبك أحسن فأحسن فهو صدقة، وحدثت عن عبد اللّه بن عبد الرمحن : رمحه اللّه تعاىل

كان إبراهيم بن أدهم ورفقاؤه يف املسجد يف شهر رمضان، فلما سلم اإلمام قام رجل فسأل، فلم : قال
ال تدعوه، فبات بغري عشاء فلما : يا أبا إسحاق ندعوه؟ قال: شيئاً ووضعوا عشاءهم فقالوا إلبراهيميعط 

يا أبا إسحاق، رأيت الذي سأل البارحة وعلى رأسه حزمة : كان من الغد جاء رفيق إلبراهيم فقال له
ت أنْ أدعوه فيتكل ال تدعوه سبق إىل قليب أنه مل يسأل قبلها فكره: تدرون ِلم قلت لكم: حطب فقال

خبري ما مل يتحمل مؤونيت : كيف أصبحت؟ قال: وقال رجل إلبراهيم: على عشائكم، قال عبد اللّه
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كان إبراهيم بن أدهم ال مياكس إذا عمل مع أحد، حدثونا عن : غريي، وعن موسى بن طريف قال
اللقاط : أو التكابة؟ فقالأيهما أفضل، اللقاط : مسعت إنساناً يسأل علي بن بكار: يوسف بن سعيد قال

فيه معروف كثري، كان سليمان اخلواص يلقط ههنا عندنا وكان إبراهيم بن أدهم يؤاجر نفسه وكان 
األسواق موائد اللّه تعاىل فمن أتاها أصاب :قال احلسن:حذيفة يضرب اللنب، أبو عمرو بن العالء قال

تِق توق وسل تعط وأطلب جتد، ومكتوب يف مكتوب يف التوراة ا: منها،احلسن بن دينار عن قتادة قال
  .ابن آدم اصرب تصرب: اإلجنيل

  .إذا اشتريت شيئاً فاشتِر أجوده: عن أيب خلدة عن أيب العالية قال

كذبة صباغ، حدثنا عن حيىي بن :خرج الدجال فقال: كنت عن أنس بن مالك فقيل له: أبو الطفيل قال
  .د أنّ الصيارفة من أهل النارأشه: ميان عن بسام الصرييف عن عكرمة قال

    

أقبلنا حجاجاً حىت إذا كنا : كنت عند ابن عباس، فأتاه رجل قال:وروينا عن عبد احلميد بن حممود قال
بالصفاح تويف صاحب لنا فحفرنا له، وإذا أسود قد مأل اللحد كله، مث حفرنا له قرباً آخر فإذا األسود قد 

: ذا األسود قد مأل اللحد كله، فتركناه وأتيناك نسألك ما تأمرنا، قالمأل اللحد، فحفرنا له قرباً آخر فإ

ذاك غله الذي كان يغل به، اذهبوا فادفنوه يف بعضها فو : ذاك عمله الذي كان يعمل، ويف رواية أخرى
سألنا فألقيناه يف قرب منها، فلما قضينا سفرنا أتينا امرأته ف: اهللا لو حفرمت له األرض كلها لوجدمت ذاك، قال

كان رجالً يبيع الطعام، فيأخذ قوت أهله كل يوم مث ينظر مثله من قصب الشعري : عن عمله فقالت
اً رضي : فيقطعه فيخلطه يف الطعام مكان ما أخذ فيبيعه، عن حجاج عن أيب جعفر حممد ابن عليأنَّ علي

تعتهم، وروينا عن هشام بن اللّه تعاىل عنه كان يضمن القصار والصباغ واخلياط ليحفظوا على الناس أم
يف الرجل يسلم الثوب إىل احلائك بالنصف ودرهم والنصف ودرمهني : سئل مالك بن أنس: عمار قال

هذا شرط فاسد وله أجرة مثله إالّ أن خيالف الشر فعليه العزم، وحدثنا عن أمحد بن احلسن املقري : قال
ثوب على اخلمسني ودرمهني وعلى اخلمسني وثالثة وأنا أمسع احلائك ينسج ال: سئل أبو بكر املروزي: قال

  .ال بأس: فالنصف ودرهم والنصف ودرمهني قال: ال بأس إذا رضينا قلت: دراهم وأكثر قال

مسعت ابن حنبل سئل عن : ال بأس، وحدثنا عن أيب داود قال: سئل أمحد بن حنبل عن هذه املسألة فقال
 ال بأس به، مث قال هل هذا إالّ مثل املضاربة ومثل قصة :الثوب يعطي على الثلث أو الربع للحائك قال

قال : جبري، لعله أنْ يربح املضارب شيئاً وال خيرج األرض شيئاً، كلها عندي قريبة، وعن ابن وهب قال
عامل وترك القيام إليها وهو حد : يفسخ ذلك البيع قيل: مالك يف رجل باع بعد النداء يوم اجلمعة قال

حيرم البيع حىت : وقال مالك: ظلم وإساء قال:  فليستغفر ربه عز وجلّ، وقال ربيعةبئسما صنع،: قال
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  .خيرج اإلمام يوم اجلمعة

    

مسعت أمحد بن حنبل غري مرة يكره التجارة واملعاملة باملزيفة واملكحلة، قال أبو : حدثنا عن أيب داود قال
سألت : بأس به، وقال عبد الوهاب الوراقال : سألت إسحاق بن راهويه عن إنفاق املزيفة فقال: داود

سألت سفيان الثوري عنها فقال حرام،حدثنا : سألت املعاىف عنها فقال: بشراً عن املعاملة باملزيفة فقال
أسلمت عمامة إىل احلائك : مسعت بشر ابن احلارث وقال له رجل من جريانه: عن احلسن اخلياط قال

ط لك، وحدثونا عن بشر عن الفضيل بن عياض عن ليث عن الدقيق علي من قال على احلائك واخليو
كيف : جماهد أنّ مرمي عليها السالم مرت حباكة قعود على ظهر طريق يف طلب عيسى عليه السالم فقالت

طريق موضع كذا وكذا؟ فأرشدوها إىل غري الطريق اليت أرادت، فضلّت فدعت اللّه تبارك وتعاىل عليهم 
أحسب أنّ اللّه : كة من كسبهم وأمتهم فقراء وحقرهم يف أعني الناس، قال بشراللّهم، إانزع الرب: فقالت

عز وجلّ استجاب دعاءها فيهم، وروينا عن أيب عبد الرمحن اجليلي عن أيب أيوب األنصاري عن رسول 
حبته يوم من فرق بني الوالد وولده يف البيع، فرق اللّه عز وجلّ بينه وبني أ: اللّه صلى اهللا عليه وسلم قال

القيامة، سفيان عن منصور عن موسى بن عبد اللّه أنّ أباه بعث بغالم له مبال إىل أصبهان بأربعة آالف، 
فبلغ املال ستة عشر ألفاً أو حنو ذلك فبلغه أنه مات، فذهب يأخذ مرياثه فبلغه أنه كان يقارف الربا فأخذ 

سألت أبا عبد اللّه عن الذي يعامل بالربا : الأربعة آالف وترك البقية، وحدثونا عن أيب بكر املروزي ق
الذي يتعامل بالربا يأخذ رأس ماله، وإن عرف : ومسعت أبا عبد اللّه يقول: ال قال: يؤكل عنده قال

قال : أصحابه رده عليهم وإال تصدق بالفضل، وروينا حديث ربيعة بن يزيد عن عطية السعدي قال
لغ العبد أن يكون من املتقني حىت يدع ما البأس به حذراً ملا به ال يب: رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم

إنّ متام التقوى أنْ يتقي العبد يف مثقال ذرة حىت : بأس، وروينا حديث عباس بن جليد قال أبو الدرداء
: يترك بعض ما يرى أنه حالل خشية أنْ يكون حجاباً بينه وبني احلرام، حدثنا عن أيب بكر املروزي قال

ال يأكل منه شيئاً : يكون معه ثالثة دراهم منها درهم حرام ال يعرفه قال:  أَبا عبد اللّه عن الرجلسألت
إين أرسل : حىت يعرفه، واحتج أبو عبد اللّه حبديث عدي بن حامت أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

: وسألت أبا عبد اللّه عن الرجلال تأكل حىت تعلم أنّ كلبك قد قتله، : كليب فأجد معه كلباً آخر فقال

ى عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه وأنا : يدفع إليه الدراهم الصحاح بصوغها قال فيها
تشتري به دراهم مث : فإن أعطيت ديناراً أصوغه كيف أصنع؟ قال: أكره كسر الدراهم والقطعة قلت

إذا أخذت : ء ويستهي صاحبها أن تكون بأعياا قالفإن كانت الدراهم من الفي: تشتري به ذهباً قلت
  .حبذائها فهو مثلها
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وروى أبو عبد اللّه حديث علقمة بن عبد اللّه عن أبيه، أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن كسر سكة 
 جيد :البأس أن خيتلف يف الدراهم فيقول الواحد: املسلمني اجلائزة بينهم إالّ من بأس، قال أبو عبد اللّه

وسألت أبا عبد اللّه عن الرجل يكتسب باألجر فيجلس يف : رديء فيكسره، هلذا املعىن قال: ويقول اآلخر
أما اخلياط وأشباهه فما يعجبين إمنا بىن املسجد ليذكر اللّه تعاىل فيه وكره البيع والشراء : املسجد فقال

 فرمبا أصابه املطر فيدخل يف بعض تلك القباب للرجل يعمل املغازل ويأيت املقابر: فيه، قلت أليب عبد اللّه
اشتري الدقيق فيزيد يف مثل : املقابر إمنا هي من اآلخرة وكره ذلك قلت أليب عبد اللّه: فيعمل فيها قال

هذا يتغابن الناس : فكيلجة أو دوا قال: هذا فاحش، هذا ال يتغابن الناس فيه قلت: القفيز املكوك قال
يعمله : رفاء الوسائد واألمناط يرفوا للتجار وهم يبيعون وال خيربون بالرفو قال: اللّهمبثله، قلت أليب عبد 

الثوب ألبسه ترى أن : العمل الذي يبتني ال يعمل اخلفي الذي اليتبني إالّ ملن يثق به، قلت أليب عبد اللّه
لق، سألت أبا عبد اللّه عن الوإن بعته مساومة فبني أنك قد لبسته وإالّ بعته يف سوق اخل: أبيعه مراحبة قال

  .ال يباع احلرير: ال حىت يكسر ويقول: إبريق فضة يباع قال

    

كان يونس بن عبيد إذا طلب املتاع أهل إىل وكيله بالسوس أنّ أعلم من يشتري منه : أمية بن خلد قال
يعطون :  فكرهه وقالسألت أبا عبد اللّه عن اجلوز ينثر: املتاع أنّ املتاع يطلب، وحدثنا عن املروزي قال

ودخلت على أيب عبد اللّه وقد حذق ابنه، وقد اشترى جوزاً يريد أن : يقسم عليهم يعين الصبيان قال
هذه بة، وقال أبو عبد اللّّه وذكر مسائل ابن املبارك : يعده على الصبيان يقسمه عليهم وكره النثر وقال

ال :ملن الصيد؟ قال: رجل رمى طرياً فوقع يف أرض قومكان فيها مسألة دقيقة، سئل ابن املبارك عن : فقال
إنّ : هذه دقيقة ما أدري فيها، قلت أليب عبد اللّه: فما تقول أنت فيها؟ قال: أدري، قلت أليب عبد اللّه
فقال أبو عبد : هل للوالدين طاعة يف الشبهة؟ قال: سألت بشر بن احلارث: عيسى بن عبد الفتاح قال

هذا حممد بن : فقال أبو عبد اللّه: فللوالدين طاعة يف الشبهة قال:  أليب عبد اللّههذا شديد، قلت:اللّه
ما أحسن أن : مقاتل قد رأيت ما قال، وهذا بشر بن احلارث قد قال ما قال، مث قال أبو عبد اللّه

: جالً فقالأدخلت على أيب عبد اللّه ر: إالمث حواز القلوب، قال املروزي: يداريهم، مث قال أبو عبد اللّه

هذا موضع بشر لو : إنّ يل أخوة وكسبهم من الشبهة، فرمبا طبخت أمنا وتسألنا أن جنتمع ونأكل فقال له
كان لك كان موضعاً، أسأل اللّه تعاىل أنْ ال ميقتنا، ولكن تأيت أبا احلسن عبد الوهاب فتسأله فقال له 

ستأذن والدته يف اجلهاد فأذنت له، وعلم أنّ قد روي عن احلسن إذا ا: فتخربين مبا يف العلم قال: الرجل
مسعت أبا عبد اللّه وسئل عن رجل له والدة يستأذا يرحل يطلب العلم : هواها يف املقام فليقم، قال

إن كان جاهالً ال يدري كيف يطهر وال يصلّي فطلب العلم أوجب، وإن كان قد عرف فاملقام : فقال



ابو طالب املكي- قوت القلوب  839  

  .يستأذما، فإن أذنا له خرج: ملنكر فال يقدر أن يغريه قالفإن كان يرى ا: عليها أحب إيلّ، قلت

يا أبا عبد اللّه، إين أكون مع : دخلت على سفيان بالبصرة فقلت له: حدثنا عن أيب الربيع الصويف قال
بلى، ولكن : أليس هلم أبواب؟ قلت: هؤالء احملتسبة فندخل على املخنثني ونتسلق عليهم احليطان فقال

إمنا : من أدخل هذا؟ فقلت: ال يفروا، فأنكرذلك إنكاراًشديداً وعاب فعالنا، فقال رجلندخل عليهم كي
ال : إمنا هلكنا إذ حنن سقمى فسمينا أطباء مث قال: دخلت إىل الطبيب أخربه بدائي، فانتفض سفيان وقال

أمر عامل مبا ينهي، يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر إالّ من فيه ثالث خصال، رفيق مبا ينهى، عدل مبا ي
أمر يف : سألت أبا عبد اللّه قلت: عامل مبا يأمر عدل مبا ينهي، حدثنا عن أمحد بن حممد بن احلجاج قال

أدعي أغسل امليت فأمسع صوت : إن قويت يا أبا بكر قلت: السوق فأرى الطبول تباع فأكسرها قال
فإذا كان : يكسر قلت: الطنبور قالإن قدرت على كسره وإالّ فاخرج، سألته عن كسر : الطبل قال

تكسره أيضاً إذا كان : فالطنبور الصغري يكون مع الغالم قال: إذا ستر عنك فال قلت: معطي؟ قال
إم يقولون الزئبق يعمل منه : رجل له قراح نرجس ترى أنْ يباع؟ فقال: مكشوفاً قلت أليب عبد اللّه

يسأل عن ذا فإن كان هكذا إالّ يباع، مسعت أبا عبد : لفإن كان ال يشتريه إالّ أصحاب املسكر قا: قلت
إنّ أيب كان يبيع من مجيع الناس وذكر من تكره معاملته فقال يدع من ذلك بقدر : اللّه وسأله رجل فقال

فتدعه : وترى له بذلك؟ قال: يقتضي ويقضي عنه قلت: فإنه له ديناً وعليه دين قال: ما ربح فقال له
 أبا عبد اللّه عن قريب يل أكره ناحيته يسألين أن أشتري له ثوباً أو أسلم له غزالً حمتسباً بدينه، سألت

  .ال تعنه والتشتِر له إالّ أن تأمرك والدتك، فإذا أمرتك فهو أسهل لعلها أن تغضب: فقال

ال ولكن : ترى له أن يفعل؟ قال: مسعت أبا عبد اللّه وسئل عن رجل له أب مراب يرسله أن يتقاضى له
رمحه اللّه أي رجل كان لوال : ال أذهب حىت تتوب، ذكرت أليب عبد اللّّه رجالً من احملدثني فقال: وليق

أي لعمري : أليس كان صاحب سنة قال: ليس كل اخلالل يكملها الرجل فقلت له: خلة واحدة؟ مث قال
 أبا عبد اللّه كان ال يبايل ممن أخذ، مسعت: مثل أيش؟ قال: وقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة فقلت

لقد كان فيه أنس، وذكر له شيء من الورع فقال يسأل عن مثل : وذكر بشر بن احلارث فقال رمحه اللّه
  .هذا موضع بشر وأنا ال ينبغي يل أن أتكلم يف هذا: بشر

    

اسكت لصربه : ما أحوجه إىل علم؟ فقال يل: ذكرت أليب عبد اللّه رجالً فقرياً يف أطمار خلقان وقلت
هؤالء خري منا، قلت أليب عبد اللّّه قيل البن :  فقره وعريه من العلم إين ألذكره وأنا يف الفراش وقالعلى

نعم، : يزهد يف الدنيا ويقبل على أمر آخرته فقال أبو عبد اللّه: كيف يعرف العامل الصادق؟ قال: املبارك
  .هكذا يريد أن يكون
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أخرى وتصلها وذكر املرأة ما أمرين به أبو عبد اللّه من سألت أبا عبد اللّه عن امرأة كانت جتري على 
  .أن تصدق به وتسأل: شيء صرت إليه قال

لئال : ألي علّة؟ قال: كان ال يكري دوره من املسلمني قلت: مسعت أبا عبد اللّه وذكر ابن عون فقال
هو ربا، قلت : ق قاليروعهم ابن املبارك عن حكيم بن زريق عن أبيه عن سعيد بن املسيب يف الرب بالدقي

أخربت أنّ بشر بن احلارث أرسل أخوه بتمر من األيلة، فأبقت أمه مترة من التمر الذي : أليب عبد اللّه
حبقي عليك ملا أكلت هذه التمرة؟ فأكلها : كانت تفرقه يعين على أهل بيته، فلما دخل بشر قالت له أمه

ه على شيء فقال أبو عبد اللّه وقد روي عن وصعد إىل فوق، وصعدت خلفه فإذا هو يتقيأ، وكان أخو
قد كلمه ابن املبارك : أيب بكر رضي اللّّه عنه حنو هذا، ومسعت أبا عبد اللّه وذكر وهيب بن الورد فقال

فيما جييء من مصر، وإمنا أراد ابن املبارك أن يسهل عليه ومل يدِر أنه يشدد عليه، وكان ال يأكل مما جييء 
ال هو كان : بشر بن احلارث كان يأكل من غلة بغداد قلت: ، وقال أبو عبد اللّهمن مصر، إالّ الزبيب

إمنا قدر بشر ألنه كان وحده مل يكن له عيال، ليس من كان معيالً كمن كان : ينكر على من يأكل فقال
وحده، لوكان إىل ما باليت ما أكلت، وذهب أبو عبد اللّّه إىل أن يأخذ من السواد القوت ويتصدق 

هذا : ترى أن يشرب الرجل من السواد؟ قال: اليعجبين أنْ أبيع شيئاً قلت أليب عبد اللّه: لفضل مث قالبا
: فيشتري الرجل فيه؟ فقال للسائل: الذي حنن فيه مرياث إمنا آخذ الغلة على االضطرار، قيل أليب عبد اللّه

 شيء من السواد وال يشتري إالّ إن كنت يف كفاء فال، مث قال أكره أن يبيع الرجل داره وال أرضى يف
أنا أذهب إىل أنّ السواد وقف على املسلمني، أما : مقدار القوت، فإذا كان أكثر من قوته تصدق به وقال

عمر رضي اللّه تعاىل عنه، فترك السواد ومل يقسمه، وهكذا عثمان تركه، إالّ أنه أقطع قوماً من أصحاب 
سعداً وذكر غري واحد، وأما علي رضي اللّه تعاىل عنه فأقره ومل النيب صلى اهللا عليه وسلم ابن مسعود و

من ذهب إىل قول ابن املبارك فذاك البالء يزعم أنّ السواد يقسم على من شهد : يقسمه، قال أبو عبد اللّه
  .الوقعة

    

 على ومن أين تقدر:يبيع أمرها حىت يردها إىل من فتحها بالسيف قلت: وقال ابن إدريس يف دار ببغداد
: يصري إىل املدينة مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيسأل عنهم، قال أبو عبد اللّه: هذا؟ فتبسم وقال

املدينة إذا فتحت عنوة قسمت على من شهدها، قلت أليب : أهل املدينة على مذهب ابن إدريس يقولون
للّّه عنهما أوقفاها على عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب رضي ا: فمن خالفهم؟ قال: عبد اللّه

قال ابن إدريس يردها على من شهد : فمن ورث داراً يف القطيعة؟ قال: املسلمني، قلت أليب عبد اللّه
نعم، ما أحسن ما قال، ولكن مثل هذا الذي يف أيدينا إمنا : وهذا هو عندك القول؟ قال: القادسية قلت



ابو طالب املكي- قوت القلوب  841  

 كنا نأمره أنْ يوقفها ألا يفء، سألت أبا عبد اللّه عن هي قطائع لو أنّ وجالً أراد أنْ خيرج مما يف يديه
: ال، إمنا جاؤوا فابتنوا فيها، وأدخلت على أيب عبد اللّه رجالً فقال: أليس افتتحت؟ قال: الكوفة والبصرة

أوقفها على قرابتك، فإن مل يكن فعلى جريانك، وقيل له : إين ورثت عن أيب أرضني من السواد فقال له
السواد يفء للمسليمن رخص يف الشراء، قلت : يوقفها، مث قال: ث رجل داراً يف القطيعة فقالور: أيضاً

الشراء عندي خالف البيع، واحتج أنّ أصحاب : كيف أشتري يف السواد وال أبيع؟ قال: أليب عبد اللّه
بن عبد اللّه، رسول اللّّه صلى اهللا عليه وسلم رخصوا يف شراء املصاحف وكرهوا بيعها ابن عباس وجابر 

إنّ : الربض، قلت أليب عبد اللّه: أميا أحب إليك؛ سكين القطيعة أو الربض؟ فقال: سئل أبو عبد اللّه
أمرها معلوم تعرفها ملن كانت قلت فتكره العمل فيها قد وقع يف : القطيعة أرفق من سائر األسواق فقال

فرجل يريد اخلروج إىل الثغر : أليب عبد اللّهاإلمث حواز القلوب، قلت : قليب منه شيء، فقال ابن مسعود
إن رضي املشتري كأنه : إمنا أبيع النقض، فتبسم وقال: فإن قال: ال قلت: وله دار يريد أن يبيعها قال

هذا معروف عن : فهي رخصة قال: قد ورث ابن سريين أرضاً من أرض السواد قلت: عنده حيلة مث قال
ما أعدل : أنا أفرح إذا مل يكن عندي شيء وقال:  عبد اللّه يقولمسعت أبا: ابن سريين، قال أبو بكر

لو أنّ عبد اللّه ترك هذه الغلة وكان : هذه الغلة ما تكون قوتنا، فأخربته أنّ رجالً قال: بالفقر شيئاً وقال
 ردية من تعود هذا مل يصرب: هذه طعمة سوء أو قال: يتصنع صديقاً له كان أعجب إيل فقال أبو عبد اللّه

  .هذا أعجب إيلّ من غريه: عنه مث قال

: نعم قال: ياسراج، أنت بعد يف القطيعة قلت: قال يل بشر: حدثنا عن عبد اللّه بن نوح السراج قال

وصف يل شيء أتداوى به : أغناك اللّه عز وجلّ عن الدخول إليها، حدثت عن بعض أصحاب بشر قال
لو كان شفائي فيه ما أردته، حممد بن حامت : القطيعة فقالليس جتده إالّ يف بستان بين كذا يعين : وقال
يا أبا يعقوب، : كنت مع بشر وقد خرجنا من باب حرب فقال يل: مسعت ابن أيب بشر يقول: قال

فكرت يف هذه القرية ومن كره الدخول إليها وأعلم أنّ الدباغ إذا كان يف املدبغة ال يشم رائحتها إمنا 
من ذنويب مقامي ببغداد، وقال شعيب بن : ومسعت بشراً يقول: ا، قال بعضهميشم رائحتها من ورد عليه

خرج من ههنا إىل املدائن إىل شعيب بن : أي رجال ببغداد كان هلم خري؟ وعن عبد الوهاب قال: حرب
حرب قوم فكلموه يف الرتول ببغداد فأشار علهم أن اليرجعوا، فتركوا دورهم وأقام بعضهم ليستقي ماء 

: لو رآك سفيان لفرح بك، قلت أليب عبد اللّه: ن، ولقد رأى شعيب بعضهم يستقي املاء فقالباملدائ

جاءنا كتاب من طرسوس فيه أنّ قوماً خرجوا من نيف األسل فطحنوا هلم طعاماً على رحى، فتبينوا بعد 
ال لست آمر فيه شيء : أن الرحى فيه ما يكرهونه غصب، فتصدق بعضهم بنصيبه وأىب بعضهم وقال

أرضى أكله ال أرضى أتصدق به فأي شيء تقول؟ فكان مذهب أيب عبد اللّه أنْ يتصدق به إذا كان شيئاً 
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يكرهه، ورجل اشترى حطباً واكترى دواب ومحله، مث تبني بعد أنه يكره ناحيتها، كيف يصنع باحلطب؟ 
نّ رجالً قال أليب عبد ما أدري، قلت إ: ترى أنْ يرده إىل موضعه وكيف ترى أنْ يصنع به؟ فتبسم وقال

  .ال: ما تقول يف نفاطة ملن تكره ناحيته ينقطع شسعي أستضيء به قال: اللّّه

    

: وذكر أبو عبد اللّه عثمان بن زائدة أنّ غالمه أخذ له ناراًمن قوم يكرههم فأطفأها، فقال أبو عبد اللّه

، فجئت أنا بعد فسجرته حبطب آخر تنور سجر حبطب أكرهه فخبز فيه: النفاطة أشد، قلت أليب عبد اللّه
ال، : اخلادم اخلصي ينظر إىل شعر موالته قال: فيه قال ال، أليس أمحى حبطبهم وكرهه، قلت أليب عبد اللّه

: قال ارب: هذا ضرورة ومل ير به بأساً قلت: املرأة تكون ا الكسرة فيضع ارب يده عليها قال: قلت

فالكحال خيلو : يوجد، قلت أليب عبد اللّه: ضع يدي عليها، قال طلحةالبد يل أن أكشف صدر املرأة وأ
: أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل: باملرأة وقد انصرف من عنده النساء، هل هذه اخللوة منهي عنها؟ قال

 إذا اضطر الرجل إىل امليتة ووجد: قلت أليب عبد اللّه: إمنا اخللوة تكون يف البيوت، قال أبو بكر: نعم قال

يأكل امليتة قد أحلت له، سألت أبا : مع قوم طعاماً ما يأخذ الطعام بغري إذن صاحبه أو يأكل امليتة قال
قد سهل فيه قوم من أصحاب رسول اللّه صلى : عبد اللّه عن الرجل مير باحلائط أو النخل يأكل منه فقال

 قوم طعاماً يأخذ الطعام بغري إذن فماذا تقول إذا اضطر الرجل إىل امليتة ووجد مع: اهللا عليه وسلم قلت
إذا كان عليه حائط مل : الرجل مير بالبستان قال: يأكل وال حيمل، قلت: صاحبه أو يأكل امليتة؟ قال

ال يعجبين، : يدخل، وإذا كان غريحموط أكل وال حيمل، سألت أبا عبد اللّه عن أجور بيوت مكة فقال
اليعجبين أن الخيرج الكراء، مث : خيرج وال يقضي الكراء قالفيكتري الرجل الدار و: قلت أليب عبد اللّه

ال، أما : فترى شراء دور مكة والبيع قال: هذا مبرتلة احلجام البد من أن يعطي، قلت أليب عبد اللّه: قال
الدور الكبار فمثل دار فالن وفالن مساها فتفتح أبواا حىت يضرب احلاج فيها فساطيطهم ويرتلوها ال 

ال هذا ال يشبه ما : هذا عمر بن اخلطاب قد اشترى السجن قال: د من نزوهلا، قيل أليب عبد اللّهمينع أح
اشترى عمر إمنا اشترى السجن للمسلمني، حيبس فيه السراق وغريهم، سئل أبو عبد اللّه عن السقايات 

ة يعين يوم اجلمعة، ال إالّ أن خياف فوت الصال: اليت يعملها من تكره ناحيته، ترى أن يتوضأ منها؟ قال
: قد سئل احلسن فقال: ترى أن يشرب منها فقال: سئل أبو عبد اللّه عن السقايات اليت تفتح إىل الطريق

حكي عن : قد شرب أبو بكر وعمر رضي اللّه تعاىل عنهما من سقاية أم سعيد فمه، قلت أليب عبد اللّه
فرمى ا بني : فذكر من يكره ناحيته قالعملت يف دار فالن : فصيل أنّ غالمه جاءه بدرمهني فقال

رمحه اللّه، وذهب أبو : اليتقرب إىل اللّه عز وجلّ إالّ بالطيب، فعجب أبو عبد اللّه وقال: احلجارة وقال
  .يعجبين أن يتصدق به إذا تصدق به فأي شيء بقي: عبد اللّه إىل أن يتصدق كأنه كان أحوط وقال
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حدثنا أبو بكر املروزي : اخلروج منه، حدثت عن أمحد بن عبد اخلالق قالذكر ما رأى أمحد بن حنبل 
خرج أبو أيوب حني : سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يدعى إىل الوليمة، من أي شيء خيرج؟ فقال: قال

فإن مل : دعاه ابن عمر، فرأى البيت قد ستر ودعي حذيفة فخرج، وإمنا رأي شيئاً من زمي األعاجم قلت
: ما كان يستعمل يعجبين أن خيرج، ومسعت أبا عبد اللّه: ت مستوراً ورأى شيئاً من فضة فقاليكن البي

يقول دعانا رجل من أصحابنا قبل احملنة، وكنا خنتلف إىل عفان فإذا فضة، فخرجت فأتبعين مجاعة فرتل 
هذا : البصاحب البيت أمر عظيم، قلت أليب عبد اللّه فالرجل يدعى فريى املكحلة رأسها مفضض ق

يستعمل فأخرج منه إمنا رخص يف الضبة أو حنوها فهو أسهل، سألت أبا عبد اللّه عن الكلة فكرهها 
فالقبة أو احلجلة فلم ير به بأساً، قلت أليب عبد اللّه أنّ رجالً دعا قوماً فجيء بطست فضة أو : قلت

ترى : جل يدعى فريى فرش ديباجإبريق فكسره، فأعجب أبا عبد اللّه كسره، سألت أبا عبد اللّه عن الر
خيرج، قد خرج أبو أيوب وحذيفة، وقد روي عن ابن مسعود :أن يقعد عليه أو يقعد يف بيت آخر؟ قال

الرجل يكون يف بيت فيه : هذا ال جيوز، قلت أليب عبد اللّه: نعم، فيقول: فترى أن يأمرهم؟ قال: قلت
الرجل يدعى فريى الكلة : لس معه، قلت أليب عبد اللّهال يدخل عليه وال جي: ديباج فيدعو ابنه للشيء قال

ال ينظر إليه : الرجل يدعى فريى تصاوير قال: هو رياء، ال يرد من حر وال من برد، قلت: فكره وقال
: قلت: إن أمكنك خلعه خلعته، أبو صاحل الفراء عن يوسف بن أسباط قال: فقد نظرت إليه قال: قلت

رجل، إذا دخلت عليه أفسد عليك قلبك، قد كان يكره الدخول على ال تدخل على : من أجيب؟ قال
سألت أبا عبد اللّه عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك : أهل البسط يعين األغنياء، املروزي قال

فالرجل يكتري البيت يرى فيه : ال يكتب القرآن على شيء منصوب ال ستر وال غريه، قلت: وقال
فإذا دخلت محاماً فرأيت فيه صورة ترى أن أحك : نعم، قلت أليب عبد اللّه: الالتصاوير ترى أن حيكه ق

  .نعم: الرأس قال

ترى الرجل : قلت أليب عبد اللّه: حدثنا أمحد بن احلجاج قال: ذكر الورع يف أشياء ابن عبد اخلالق، قال
أليس الصورة : ئاً قلتإن كانت صورة فال، وذكر فيه شي: الوصيء تسأله الصبية أن يشتري هلا لعبة قال

وقد يصريون : كل شيء له رأس فهو صورة، قال أبو عبد اللّه: عكرمة يقول: إذا كان يد أو رجل؟ فقال
نعم، سألت أبا عبد اللّه عن قبلة اليد : وأحب إليك أن جتتنب شراءها؟ قال: هلا صدراً وعيناً وأنفاً قلت

قبل أبو عبيدة يد عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنهما قد : فلم ير ا بأساً إن كان على التدين، قال
قال يل سعيد احلاجب : وإن كان على طريق الدنيا، فال رجل خياف سيفه أو سوطه، قال يل أبو عبد اللّه

مسعت : بيدي هكذا ومل أفعل، وروينا عن علي بن ثابت قال: أال يقبل يد ويل عهد املسلمني فقلت
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رجل يريد : ا لإلمام العادل وأكرهه على الدنيا يعين تقبيل اليد، قلت أليب عبد اللّهال بأس : حفيان يقول
اخلروج إىل الثغر وقد سألين أسألك، وهذا الطريق طريق األنبار خميف، فإن عرض له اللصوص ترى أن 

 فهو شهيد من قتل دون ما له: إن طلبوا أشياءه قاتلهم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: يقاتلهم قال
حىت إن يطلبوه هو ومل ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف، : فإن عرضوا للرفقة، ترى أن يقاتلهم؟ قال: قلت

ترى للرجل إذا جاءه : نعم إذا قدر على ذلك، قلت أليب عبد اللّه: يفر؟ قال: سئل أبو عبد اللّه عن األسري
ما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قدم ال لكن يعرض ك: الرجل يسأل ترى أن يسأله له قوماً قال

عبد الوهاب أطيب طعمة من : تصدق رجل بكذا، مسعت أبا عبد اللّه يقول: عليه القوم جمتايب النمار فقال
كان حيىي بن حيىي أوصى إيلّ جببته، فجاءين ابنه فقال يل : غريه يريد الوراقة، مسعت أبا عبد اللّه يقول

  .اللّه تبارك وتعاىل فيها أتربك ارجل صاحل قد أطاع : فقلت

    

: لو قمت فترددت يف الدار فقال: حدثت عن بعض العلماء أنّ حيىي بن حيىي قالت له إامرأته تشربه دواء

ما أدري ما هذه املسألة، أنا أحاسب نفسي منذ أربعني سنة، حدثت عن موسى بن عبد الرمحن بن 
البساط حنوه أدرجوه لغلة الورثة، ابن أيب خالد :  أفاق قالملا قبض عمي أغمي على أيب فلما: مهدي قال

كنت مع أيب العباس اخلطاب، وقد جاء يعزي رجالً ماتت امرأته، ويف البيت بساط فقام أبو العباس : قال
قعودك على ما ال متلك، فتنحى : نعم قال: أيها الرجل معك وارث غريك قال: على باب البيت فقال

كان جييء إىل أخته حني : دثت عن ابن الضحاك صاحب بشر بن احلارث قالالرجل عن البساط، وح
مات زوجها فيبيت عندها، فيجيء معه بشيء يقعد عليه ومل ير أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة، 

سألت أبا عبد اللّه عن بواري املسجد إذا فضل منه الشيء أو اخلشبة : ابن عبد اخلالق عن املروزي قال
إين : يصري يف مثله، قلت أليب عبد اللّه: دق به، سألته عن اجلص واآلجر يفضل عن املسجد قاليتص: قال

وهل يراد من العود إالّ : أكون يف املسجد يف شهر رمضان فيجاء بالعود من املوضع الذي يكره فقال
بن عبد أتيت عمر : رحيه؟ إن خفت خروجك فأخرج، روينا عن أيب عوانة عن عبد اللّه بن راشد قال

إمنا ينتفع برحيه عبد العزيز بن أيب سلمة : العزيز بالطيب الذي كان يف بيت املال فأمسك على أنفه وقال
واللّه لوددت : قدم علي عمر رضي اللّه عنه مسك من البحرين فقالت: حدثنا إمساعيل بن حممد قال: قال

سلمني فقالت امرأته عاتكة بنت عمرو إين أجد امرأة حسنة الوزن تزن يل هذا الطيب حىت أفرقه بني امل
إين أخشى أن تأخذيه هكذا وأدخل : وِلم؟ قال: ال قلت: إين جيدة الوزن فهلّم أزن لك قال: بن نفيل

حدثين نعيم عن : أصابعه يف صدغيه ومتسحني عنقك فأصيب فضالً عن املسلمني، وسليمان التيمي قال
فتبيعه امرأته، فباعتين طيباً فجعلت :  من طيب املسلمني قالكان عمر يدفع إىل امرأته طيباً: العطارة قال
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هكذا بأصبعها مث مسحت به : تقوم وتزيد وتنقص وتكسره بأسناا فيعلق بأصبعها شيء منه فقالت به
طيب املسلمني تأخذينه أنت فتتطيبني : ما هذه الريح؟ فأخربته بالذي كان فقال: مخارها فدخل عمر فقال

ار من رأسها وأخذ جراً من ماء فجعل يصب على اخلمار مث يدلكه يف التراب مث يشمه، به؟ فانتزع اخلم
مث أتيتها مرة أخرى فلما : مث يصب عليه املاء مث يدلكه يف التراب مث يشمه ففعل ما شاء اللّه، قالت العطارة

  .علق بأصبعها منه شيء فعمدت فأدخلت أصبعها يف فيها، مث مسحت بإصبعها التراب

حيضر يوم اجلمعة يوم بارد ترى أن يسخن املاء من املوضع : قلت أليب عبد اللّه:  بكر املروزي قالأبو
ال ترك الغسل أحب إيلّ من هذا، مسعت أبا عبد اللّه ينكر على أيب ثور قوله، وإذا أمجع : الذي أكره؟ قال

لقد كرهت أن يداوي :  عليه وقالاألطباء أنّ شفاء الرجل يف اخلمر أنه ليس به بأس فأنكر إنكاراً شديداً
  .الدبر باخلمر فكيف بشربه؟ وتكلم بكالم غليظ

ألن أرى ابين يسرق أو يزين أحب إيلّ من أن يأيت عليه وقت ال يعرف : حدثت عن شعيب بن حرب قال
ال : الأجيب وليمة فيها نبيذ ق: قلت أليب أسامة: اللّه تبارك وتعاىل فيه، حممد بن أيب داود األنباري قال

من : من مل جيب فقد عصى فقال: أخاف احلديث الذي جاء عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم: قلت
إنّ أيب حلف علي : جاءين فىت فقال: مل جيب اليوم فقد أطاع اللّه تعاىل ورسوله، هارون بن معروف قال

قال النيب صلى اهللا : خص له وقالبالطالق أن أشرب دواء مع مسكر، فذهبت به إىل أيب عبد اللّه فلم ير
  .كل مسكر حرام وكل مسكر مخر: عليه وسلم

    

ما كان للرجال فال، وما كان للنساء فليس به : سألت أبا عبد اللّه عن خياط امللحم فقال: املروزي قال
إن كان شيء عرض فأكرهه هو حمدث، وإن : خياط للنساء هذه الزيقات العراض فقال: بأس، وسألته

شيء وسطاً مل ير به بأساً، وكره أن يصري للمرأة مثل جيب الرجال، وقطع أبو عبد اللّه البنته كان 
صري جيبها من قدام، وقطع أبو عبد اللّه البنته قميصاً وأنا حاضر فقال : قميصاً وأنا حاضر فقال للخياط

بة وصريت زيقها دقيقاً فقلت صري زيقاا دقاقاً وكره أن يصري عريضاً، وقطعت أليب عبد اللّه ج: للخياط
ال، وكنت يوماً عند أيب عبد اللّه : هل أدركت أحداً من املشايخ كان له زيق عريض؟ قال: أليب عبد اللّه

كيف ال أكرهه جداً، لعن رسول اللّه صلى اهللا : تكرهه قال: فمرت جارية عليها قباء فتكلم بشيء فقلت
دعا يزيد ابن هارون خياطاً من : وروينا عن عبد الصمد قالعليه وسلم املتشبهات من النساء بالرجال، 

يا أبا خالد، قباء عمن فسكت : اقطع هلذه اجلارية قباء فوضع اخلياط املقراض من يده وقال: النساك فقال
إمنا أنكرت عليه أن لبس زيه زي النساك، : ذكر أليب عبد اللّه رجل من احملدثني فقال: يزيد املروزي، قال

أما أنا فال أستعملها، ولكن إذا كان للمخرج أو :  عبد اللّه عن الرجل يلبس النعل السبيت فقالسألت أبا
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ملن هي؟ فأخربته : الطني فأرجو، وأما من أراد الزينة فال، ورأى نعالً سندياً على باب املخرج فسألين
رتل أن أشتري نعالً سندياً أمروين يف امل: يتشبه بأوالد لوط يعين صاحبها، سألت أبا عبد اللّه قلت: قال

كنت عند : نعم أكرهه، زياد ابن أيوب قال: تكرهه للصبيان والنساك قال: ال تشتر قلت: للصبية قال
اذهب : أمي قال: من ألبسك هذا قال: سعيد بن عياض فأتاه صيب ابن ابنته ويف رجله نعل سندي فقال

  .إىل أمك ترتعها

أما أن تريد : املرأة تلبس املقطوع األمحر فكرهه كراهة شديدة وقالسألت أبا عبد اللّه عن : املروزي قال
الزينة فال يقال أول من لبس الثياب احلمر آل قارون، مث خرج على قومه يف زينته، قال يف ثياب محر، 

مر على النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أمحران فسلم فلم : جماهد عن عبد اللّه بن عمر قال
للرقاع اليت : ِلم صبغتها محراء قلت: رأى أبو عبد اللّه بطانة جنيب محراء فقال: ليه، املروزي قاليرد ع

ال : نعم، وأمرين أن أشتري له ِتكّة فقال: تكرهه قال: وايش تبايل أن يكون فيها رقاع قلت: فيها قال
:  تغطى به اجلنازة فكرهه قلتالثوب األمحر: نعم، قلت أليب عبد اللّه: تكرهه قال: يكون فيها محرة قلت

إن : قل هلم: نعم، وأمروين يف مرتل أيب عبد اللّه أن أشتري هلم ثوباً عليه كتاب فقال: ترى أن أجذبه قال
اين : التشتره، وأخربتين املرأة قالت: هم إمنا يريدون الكتاب قال: أردمت أن أشتريه وأقلع الكتاب قلت

: أغمسي اليد كلها، ومسعت أبا عبد اللّه وذكر املختضبة فقال: ب وقالأبو عبد اللّه عن النقش يف اخلطا

أرسلت أم الفضل ابنة غيالن إىل أنس : أسليه وادعميه، سليمان التيمي عن أيب عثمان قال: قالت عائشة
تسأله عن القالدة يف عنق املرأة وعن اخلضاب، فأرسل أنه يستحب للمرأة أن تعلق يف عنقها شيئاً يف 

سألت أبا عبد اللّه عن : آمرها أن تغمس يدها كلها، املروزي قال:  ولو سرياً وقال يف اخلضابالصالة
أما أرض البيوت فثوقيهم من التراب، وكره جتصيص احليطان، وذكرت أليب عبد : الرجل جيصص فقال

نيب صلى اهللا عليه قد سألوا ال: اللّه مسجداً قد بين وأنفق عليه ماالً كثرياً، فاسترجع وأنكر ما قلت وقال
إمنا هو شيء من الكحل : ال عريش كعريش موسى، قال أبو عبد اللّه: وسلم أن يكحل املسجد فقال

  .يطلي فلم يرخص النيب صلى اهللا عليه وسلم

    

قلت أليب عبد اللّه ال يبيع حاضر لباد : حدثنا أبو بكر املروزي قال: حدثت عن أمحد بن عبد اخلالق قال
قال رسول اللّه : مسعت جابر بن عبد اللّه قال: حدثنا أبو الزبري قال:  حدثنا سفيان قال:كيف هو؟ فقال

والبادي األعرايب : ال يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض، قال: صلى اهللا عليه وسلم
ه مبا تعرف فهو وأنت حاضر وجييء األعرايب وهو ال يعرف السعر، فتقوم أنت وقد عرفت السعر فتبيع ل

فتشتري له إذا جاء ألنه لو ترك ألشتري منهم الغايل مبرتلته إذا جاء : الذي ى عنه، قلت أليب عبد اللّه
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ليس هذا لو كان هذا هكذا ما اشترى الناس وال باعوا، إمنا عليه ال يبيع له ومل : فباع منهم الرخيص فقال
ال شرطني يف بيع : ا معىن قول النيب صلى اهللا عليه وسلمم: ير بأساً أن يشتري له، قلت أليب عبد اللّه

قول الرجل أبيعك أميت هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق ا، سئل أبو عبد اللّه عن ربح ما مل : قال
الرجل يبيع الطعام قبل أن يقبضه، قيل أليب عبد اللّه يف الرجل يشتري الطعام صربة ترى له : يضمن قال

يكون : جنية يوم بيوم، قلت أليب عبد اللّه: ال، سئل عن بيع املباطح فقال:  يكيله؟ فقالأن يبيعه قبل أنْ
: نعم هذا يكره وذهب، إىل أن جيفي، قلت أليب عبد اللّه: يف سقف البيت الذهب جبانب صاحبه قال

ن املكره أي شيء بقي إذا سكر؟ نعم جيفي أو جيانب، سألته ع: الرجل يكون له القرابة سكران جيفي قال
يروى عن عمر رضي اللّه عنه يف شرب اخلمر، إالّ أنه ال يفعل حىت ينال : يراد على شرب اخلمر فقال

الرجل يبيع : أما القتل فال يكون عند اللّه املقتول، قلت أليب عبد اللّه: فإن أمر أن يقتل قال: بعذاب، قلت
أي شيء قال : ليت فيها، قال يل أبو عبد اللّهال، أليس يكفر فيها وذكر احملاريب ا: داره من نصراين قال

ما أرى لك أن خترج أنت ههنا بالقرب ليس تسلم فكيف : لك عبد الوهاب يف خروجي إىل مكة؟ قلت
أشار علي رجل صاحل أن ال أخرج، أخربه أين قد قبلت ما أشرت به علي وقد كنا : إن تباعدت؟ قال

ن رجل ليب باحلج وليس عنده شيء وعليه دين قال ال جيوز اشترينا بعض حوائجه، سألت أبا عبد اللّه ع
قد أوجب على نفسه احلج، سألت أبا عبد اللّه عن رجل له أم : حىت يسأذن أصحاب الدين مث قال

حيج عنها إذا مل تقدر الركوب، وقال يعجبين أنْ ال حيج إالّ عن قرابة، : ضريرة وله مال حيج عنها فقال
 دخلت أغسل رجالً من أصحابنا فإذا قد دخل علينا رجل من أهل اخلالف قد إين: قلت أليب عبد اللّه

قد وقفت حيث ثبت وغسلته، لو خرجت كنت ال تأمن أن جييء برجل من أصحابنا : مسيته له فقال يل
: تدفن، فإن كانوا صبياناً صغاراً قال:فيتواله، سألت أبا عبد اللّه عن رجل مات وترك كتباً وله ورثة قال

حكم املخنثني أن ينفوا، سئل أبو عبد اللّه عن املرأة إذا : ها الوصي عليهم، مسعت أبا عبد اللّه يقوليدفن
تكتب إليه فإن أذن وإالّ خرجت مع ذي حمرم، قيل فإن : هل حتج؟ قال: كانت موسرة وزوجها غائب

وال خترج مع غريه، : النعم، ليس له أن مينعها ق: كان شاهداً مينعها خترج من غري علمه مع حمرمها؟ قال
فإن كان أخوها من الرضاعة خرجت، قيل أليب عبد اللّه الرجل يستأجر الدار واحلانوت فيؤاجره بأكثر 

: رجل له شجر يف أرضه وأغصاا يف أرض غريه قال: فيها اختالف ومل جيب، قيل له: مما استأجره قال

ال أدري، مسعت أبا عبد اللّه يقول يف :  قاليقطع أغصاا، قيل فإن صاحله على أن تكون الغلة بينهم
اذهب يف امليتة إىل حديث ابن حكيم، أتانا كتاب النيب : يأكل امليتة وقال: احملرم إذا اضطر إىل الصيد قال

: ال تنتفعوا من امليتة بشيء، سألت أبا عبد اللّه عن حمرم ذبح صيداً: صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته بشهر

فالرجل يقلع ضرسه مث يرده إىل موضعه، فمكث :  هذا ليس بزكاة هذا ال يؤكل، قلتال،: يؤكل؟ قال
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ال تعجل علي، مث : ثالثاً مث يقلعه أيش تقول فيه؟ فإن الشافعي قال يعيد الصالة ألنه صلّى يف ميتة قال
  .ما أبعد ما قال، بلى لو أخذ سن شاة مما يؤكل حلمه فوضعه مل يكن به بأس: سكت ساعة مث قال

    

إن : يباع الغزل يف الفلكة ولعلها ميتة قال: وذكر يف هذا أحب إيلّ أن يعيد ما صلّى، سألت أبا عبد اللّه
فأي شيء ترى؟ : إذا كان من محار فأكرهه قلت: لقد خيصف به اخلف أو النعل فقال: علم فال قلت

ال حىت يغسل : ن خيبز فيه قالتنور شوي فيه خرتير ترى أ: ما ال تعلم فال تريد أن تبحث قلت له: قال
ال : ال، سألته عن الرب يداس باحلمري فيبال فيه مث يطحن قبل أن يغسل قال: فيكسر قال: ويقلع ما فيه قلت

من كان له امرأة يسكن إليها وخبز يأكله فهو من املتنعمني : إنّ رجالً قال: يؤكل، قلت أليب عبد اللّه
إنّ عبد الوهاب : عبد اللّه وذكر املطاعم ففضل عمل اليدين قلت لهصدق، مسعت أبا : قال أبو عبد اللّه

وأي شيء مينعه من احلديث؟ : خياف علي من أمر احلديث إن امتنعت شيء قال: قل أليب عبد اللّه: قال
: مسعت بعض أصحابنا يقول: هذا أوجب عليه يعين الكسب، قال املروزي: الكسب واملعاش قال: قال

ه يف اجلمعة وسائل يسأل، فأعطى رجل لبس قطعة ليدفعها إىل السائل، فأخذها فدفعها رأيت أبا عبد اللّ
: فإذا كان قويت رغيفني قال: تواسيه قلت: إذا كان يل جار أعلم أنه جيوع قال: إليه، قلت أليب عبد اللّه

رجل قميصان أو إذا كان لل: تطعمه شيئاً، الذي جاء يف احلديث إمنا هو يف اجلار، قلت أليب عبد اللّه
األغنياء جتب : جبتان، جتب عليه املواساة؟ قال إذا كان حيتاج إليه يف هذا الربد، إالّ أنْ يكون يفضل، قلت

مسعت : عليهم املواساة؟ فقال إذا كان قوم يضعون شيئاً على شيء كيف ال جيب عليهم، قال املروزي
حرام ال : ون، وسئل عن أنفاق املكحلة قالمسعنا يزيد بن هار: حيىي اجلالء وأبا طالب صاحبنا قاال

قال ومسعت عبد الوهاب :الزانيان يتراضيان أفحالل هو؟ قال: فإن تراضيا أبا خالد قال: نصلح، قيل له
أقرضت رجالً : تقطع األيدي يف املكحلة يعين الذي يعملها، قلت أليب عبد اللّه: قال أبو أسامة: يقول

الرجل يدفع إيلّ الدنانري : مل تستوف حقك؟ قلت له: ضت درمهاً قالعشرة دراهم فردها على مكحلة فقب
  .حكها صالح لصاحبها: فتكون مكحلة أحكها قال

    

ألن أرى ابين حيك درمهاً أحب إيل من : مسعت حيىي اجلالء يذكر عن شعيب بن حرب قال: قال املروزي
صرفه بدراهم : عبد اللّّه ديناراً فقالودفع إىل أبو : أن أمحل على فرس يف سبيل اللّه عز وجلّ، قال

: صحاح، فجئت بالدراهم فأعطيته فلما كان بعد ذاك اليوم خرج يف تلك الدراهم درهم رديء قلت

الصرف منتفض وأما : قال مالك: قد اختلفوا فيه، وفيه أربعة أقاويل مث قال: فهات حىت أبدله فقال
إىل ما :  من الدنانري، وهذا قول ما أدري ماهو، قلتمانقص من الدراهم فتكون له حصته: الثوري فيقول
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وليس هو : ليس له أن يرد، قال أبو عبد اللّه: أرجو أن ال يكون به بأس وأما ابن عمر فيقول: تذهب قال
قول قتادة أوسع على الناس استخر اللّه : له أن يرده مث قال: بذاك، رواه رجل جمهول، وأما قتادة فيقول

دفعه إيل فأبدلته، عن املغرية عن إبراهيم أنه كره أن يشتري الدراهم بدينار على أن كان عز وجلّ ورده، ف
فيها زيف رده، وعن وكيع عن سفيان عن رجل عن احلسن يف الرجل يصرف الدينار فيعطي الدرهم 

وسئل إذا كان ستوقاً رده ويكون شريكه يف الدينار حبصته، : ال بأس أن يستبدله، قال سفيان: الزيف قال
أخربنا : حممد ابن جعفر عن رجل ابتاع دراهم بدنانري وشرط على صاحبها أنه ما رد فعليك بدله قال

إن كان فيها زيف رده ولكن ال يشترطان، سئل أبوعبد اللّه عن الرجل : سعيد عن قتادة عن احلسن قال
 قد اكترى شيئاً فأعطاه دنانري :يستأجر يكتب الورق املائة بعشرة دراهم فيدفع إليه ديناراً فقال ابن عمر

وال يعطي الدنانري من الدراهم إالّ بسعر يومها وال زيادة دانق، سألت أبا : وصارف ومل ير به بأساً، قال
ودعي حذيفة إىل شيء فرأى شيئاً من زي :هو من فعال اوس قال: عبد اللّه عن حلق القفا فقال

، وكان أبو عبد اللّه ال حيلق قفاه إالّ يف وقت احلجامة، من تشبه بقوم فهو منهم: األعاجم فخرج وقال
أما الوجه فاملقاريض تأيت عليه، وكره أن يؤخذ : فما ترى يف حتذيف الوجه قال: قلت أليب عبد اللّه

لعن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم املتنمصات، سألت أبا عبد اللّه عن : الشعر باملنقاش من الوجه وقال
جاءت امرأة من هؤالء الذين ميشطون إىل أيب عبد : عرها بقرامل فكره، ومسعت امرأة تقولاملرأة تصل ش

ال، وكره كسبه لنهي : إين أصل رأس املرأة بقرامل وأمشطها فترى أن أحج مما كسبت قال: اللّه فقالت
لكبرية تصل فاملرأة ا: يكون من مال أطيب منه، قلت أليب عبد اللّه: النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال

إن كان صوفاً أبيض، وتبسم ودخلت على أيب عبد اللّه فرأيت امرأة : رأسها بقرامل فلم يرخص هلا وقال
إن أيب اين : ِلم تتركي الصبية قالت: متشط صبية له فقلت للماشطة بعد أن وصلت رأسها بقرمل فقالت

  .وقالت يغضب

    

ن جابر أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم زجر أن تصل املرأة أخربين أبو الزبري ع: وروينا عن ابن جريج قال
أشد الكراهية، : تكرهه قال: سألت أبا عبد اللّه عن حلق الرأس فكرهه قلت: برأسها شيئاً، قال أبو بكر

كان معمر يكره احللق واحتج أبو عبد اللّه حبديث عمر بن اخلطاب رضي اللّه تعاىل عنه أنه قال : مث قال
رأيت رجالً من أصحابنا صلّى إىل : تك حملوقاً لضربت الذي فيه عيناك، قال أبو بكرلرجل لو وجد

: جانب أيب عبد اللّه، وقد كان استأصل شعره وظن أبو عبد اللّه أنه حملوق وكان رآه بالليل فقال يل

ا اضطر إذ: أردت أن أغلظ له يف حلق رأسه، سألت أبا عبد اللّه عن احلقنة فقال: نعم قال: تعرفه قلت
اجلوز إذا لعب به : إليها فال بأس، ورأيت أبا عبد اللّه ألقى خلتان درمهني يف الطست ومسعته يقول
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ال تفترش، ى النيب صلى اهللا : تفترش؟ فقال: الصبيان ما يعجبين أن يؤكل، سألته عن مسوك السباع
المه فباع ثوباً ممن يكره ناحيته، عليه وسلم أنْ تفترش، ذكرت أليب عبد اللّه أنّ رجالً خلف متاعه عند غ

فأخذ الدراهم فألقاها يف كيسه فجاء الرجل فأخربه، فأخذ الكيس وانطلق به إىل يوسف بن أسباط 
ما أجد قليب يسكن إالّ أنْ أتصدق بالكيس، فقال أبو : فأخربه، فذكر له يوسف عن الثوري وابن املبارك

ه عن الرجل يكون حمتاجاً فيجيئه الرجل من إخوانه بشيء خياف سئل أبو عبد اللّ: عبد اللّه بارك اللّه فيه
إن أتاه من غري مسألة وال استشراف نفس، أخاف أن يضيق عليه إن مل يقبل، : عليه إن مل يقبله فقال

: أعطه، فدفعته إليه فقال: نعم، فأخرج رغيفاً فقال يل: أعطيته الكراء قلت: وجئته حبمال دقيق فقال: قال

لم أين قبلت من أحد شيئاً ولكن ال أرد على أيب عبد اللّه، أتربك به، وجئته به مرة أخرى وحيك ما أع
لك أن ترد وحنن حنب أن : إنّ نفسي استشرفت إليه، فتبسم أبو عبد اللّه وقال: فأخرج إليه رغيفاً فقال

هي : درهم أو أكثر فقالتقبل فقبله، سألت أبا عبد اللّه عن بيع املراوح الرقاق، ورمبا باعوا املروحة بال
سألت أبا عبد اللّه : إذا باعها من تاجر فال بأس، قال: فأي شيء تقول فقال: مبرتلة الثياب الرقاق قلت

  .الرجل تدعوه أمه وهو يف الصالة: ماترى يف دفنه؟ قال يدفن، قلت: عن مصحف قد بلي

رجل سقطت : ا، قلت أليب عبد اللّهإذا كان يف التطوع فليجبه: قد روي عن ابن املنكدر أنه قال: قال
ال إالّ أن يأذن صاحبها، سألت أبا عبد : منه ورقة فيها أحاديث وفوائد، فأخذا أن أنسخها وأمسعها قال

اللّه عن شيء من أمر الورع، فأطرق رأسه إىل األرض وسكت وكان رمبا تغري وجهه، يقول يف بعض ما 
فإذا أعفيتك فمن : أحب أن تعفيين قلت: يا أبا عبد اللّه؟ قالفأي شيء تقول : استغفر اللّه قلت: أسأله

أنا منذ أكثر من سبعني سنة يف : هذا أمر شديد، ومسعته يقول: أسأل، لقد أصبح األدالء متحريين قال
إنّ أمحد بن حنبل وبشر بن : إنّ رجالً قال: ما قل من الدنيا كان أقل للحساب، قلت له: فقد وقال

عندي زهاد، أمحد له خبز يأكله وبشر له دراهم جتيئه من خراسان، فتبسم أبو عبد اللّه احلارث ليس مها 
وقع للتيمي فضرب فيه فسطاطاً أو خباء عشرين سنة، ومسعته : من الزهاد أنا، ومسعته يقول: مث قال
إنّ موىل : هالدنو منهم فتنة واجللوس معهم فتنة، قلت أليب عبد اللّ: وذكر قوماً من املترفني فقال: يقول

ما تقول إذا نزل دار من تكره ناحيته بأجر : ابن املبارك حدثين أنّ سعيد بن عبد الغفار قال البن املبارك
فإذا أجاز الذي تكره ناحيته رجالً فاشترى دار غلة ترى إن أنزهلا : ال بأس ا، قلت أليب عبد اللّه: قال

يعين املبارك يف رجل يشتري جارية من رجل فإذا هي قال أبو عبد اللّه : ال، قال أبو وهب: بأجر قال
يردها على الذي كانت له وال يردها على الذي اشتراها منه وهي صافنة، وذكره عن سفيان : صافنة قال

كنت مع عبد الرمحن بن مهدي بعبادان، وكنا نغسل أيدينا من ماء السيل : عباس العنربي عن رجل قال
كانوا يكتبون الكتاب : فيجيء من ماء البحر عبد الصمد ابن مقاتل، قالوكان هو ال يفعل، يأمر غالمه 
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وكتب إلينا ابن حشرم وكتب يف : وال يتربونه من دور السيل،يرسلون فيأخذون من طني البحر، قال
  .كتابه أنّ بشراً كان ال يشرب بعبادان من احلياض اليت اختذها امللوك، وكان يشرب من ماء البحر

    

مر إبراهيم النخعي على امرأة يقال هلا أم بكر من مراد : عيد بن خيثم عن حممد بن خالد قالوروينا عن س
يا أبا عمران كيف أتركه وقد مسعت علي بن : يا أم بكر، أما آن لك أن تتركينه فقالت: وهي تغزل فقال

اً موىل ابن املبارك إنّ حسن: إنه من أطيب الكسب، قلت أليب عبد اللّه: أيب طالب رضي اللّه عنه يقول
ما تقول يف رجلني دخال على من تكره ناحيته : حكى عن سعيد بن عبد الغفار أنه قال البن املبارك

فأجازمها، فقبل واحد ومل يقبل اآلخر فخرج الذي قبل، فاشترى منه الذي مل يقبل، ما تقول؟ فسكت 
لو علمت أنّ اجلواب خري يل ألجبتك، قال : لما يسكتك، ِلم ال جتيبين فقا: ابن املبارك فقال له ابن سعيد

: ومن يقوى على هذا؟ قال له: نعم فقال أبو عبد اللّه: قال ابن املبارك: أليس أصلنا على الكراهة: سعيد

هذا : ِلم ال جتيبين فقال: فما تقول يف رجل أجازه فاشترى داراً؟ ترى أن أنزهلا فسكت ابن املبارك فقال
ما يف أيدي احلشم سحت فأنكر أبو عبد اللّه أنّ عبد : إنّ الثوري قال: قلت لهأضيق أكره أن أجيبك ف
إذا : هذا شديد قلت: جياز مث يدفعها إىل اآلخر إنّ املال عنده شيء واحد فقال: الوهاب قال يف الرجل

ين ليس هو مثل إمنا اكرهه لألول من طريق احملاباة، والثا: أعطي تكرهه لألول، والثاين ال ترى به بأساً قال
من أعطى هذا املال أو حويب على أثره فليقبل وليفرق كما فعل أصحاب رسول اللّه : عطية األول، قال

صلى اهللا عليه وسلم؛ بعث عمر رضي اللّه عنه مبال إىل أيب عبيدة ففرق، وبعث مروان إىل أيب هريرة 
فعلى أي وجه :  عنها ففرقت، قلتففرق، وبعث إىل ابن عمر ففرق، وبعث إىل عائشة رضي اللّه تعاىل

إنه ملا رأى : لو مل يكن مباحاً ألخذ، فأنكر ذلك وقال: قبلها منهم ابن عمر؟ فإنّ قوماً حيتجون يقولون
فإنّ معاذاً يروى عنه أنه فضل عنده دينار، فطلبت منه : أنّ حويب كره أن يرد إليهم وفرقه بالسوية قلت

أنت تقول من بلى من هذا املال بشيء فليعدل يف :  إليه فقلت لهكانت حمتاجة: امرأته فأعطاها فقال
لو أنّ عندي عشرة آالف ألعنتك، فلما : تفريقه، وعائشة رضي اللّه عنها ملا شكا ابن املنكدر إليها قالت

إا كانت بليت بقوهلا، ومع هذا قد أخرجته : خرج أرسل إليها بعشرة آالف فبعثت خلفه فأعطته فقالت
كان أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يسألوا، مثل أيب موسى : زهدها وورعها وقالوذكر من 

  .األشعري وغريه ومل يكن يف أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم مثلها وإمنا كانت ابنة مثانية عشرة سنة

 عن أبيه عن حدثوين عن عبد اللّه بن حيىي ابن أيب كثري: قلت: حدثنا أبو طالب قال: أبو حيىي الناقد قال
نعم هكذا قلت، ما هذا : رجل من األنصار، أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن إذن القلب فقال

: قلت أليب الغدة فقال: اليؤكل،وعن عبد اللّه بن أمحد قال: ى عن أكل إذن القلب قال: احلديث؟ قال
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واصل عن جماهد، وروينا عن عبد ال تؤكل، النيب صلى اهللا عليه وسلم كرهها يف حديث األوزاعي عن 
طاب : ألقيته فقال: اللّه بن يزيد عن أم سلمة سأهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إذن القلب فقالت

  .قدرك، وهذا آخر كتاب املعاش وما اتصل به من اآلثار يف الورع واللّه تعاىل أعلم

الثامن واألربعون الفصل   

  كتاب تفصيل الحالل والحرام

  : هما من الشبهات وفضل الحالل وذم الشبهة وتمثيل ذلك بصور األلوانوما بين

    

يأيت على الناس زمان ال يبقى فيه أحد إالّ أكل الربا، : روينا عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وال فمن مل يأكله أصابه من غباره يعين واللّه أعلم أنه يدخل عليه، وإن مل يعمل به من غري قصد له 

اكتساب، كما يدخل الغبار يف املشام للمجتاز لفشو الربا وانتشار مداخله مما ال ميكن التحرز منه، ويف 
درهم من ربا أعظم عند اللّه عز وجلّ من ثالثني زنية يف اإلسالم، وما تواعد اللّه عز وجلّ وال : اخلرب

ظم شأنه بوصفني عظيمني إعظاماً له وترهيباً دد يف معصية مثل ما تواعد يف أكل الربا، فإنه عز وجلّ ع
منه، فذكر يف أوله احملاربة للّه عز وجلّ ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، ويف آخره اخللود يف النار ينتظم 

 مث 278: البقرة"ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللّه وذَروا ما بِقي ِمن الربا إنْ كُنتم مؤِمنني": ذلك يف قوله
فَإنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اللِّه ":إن، وهي للشرط واجلزاء مث قال: اشترط لإلميان ترك الربا بقوله

وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، :  مث أوجب التوبة منه بعد إعالمه الظلم منه فقال279: البقرة"ورسوِلِه
 مث تواعد 275: البقرة"وأَحلَّ اللّه البيع وحرم الربا": ص على حترميه يف قولهال تظلمون وال تظلمون، مث ن
، وهذا من 275: البقرة"ومن عاد فَأُولَِئك أَصحاب الناِر هم فيها خاِلدونَ": باخللود بعد ذلك كله فقال

  .شديد اخلطاب وعظيم العذاب

طلب احلالل فريضة بعد الفريضة، :  عن النيب صلى اهللا عليه وسلموروي عن ابن مسعود رضي اللّه عنه
فسوى بينه وبني العلم يف الفرض فأوجب الطلب هلما، مثل فرض احلالل لألكل مثل طلب العلم 

للجاهل، والفرائض إذا شرعت ثبتت إىل يوم القيامة، فإذا أمر بطلبها دلّ على وجودها ألنه ال يؤمر 
ن معدوماً، فاحلالل موجود من حيث افترض علينا وأمرنا بطلبه، ولكن طريقه بطلب مفترض علينا يكو

ضيق ووجوهه غامضة والتسبب إليه فيه مشقة، واحلاصل منه فيه خشونة وقلة، ومع ذلك فإنّ املعاون 
عليه قليل والطالب غريب وهذه أسباب تكرهها النفوس، وعسى أن تكرهو شيئاً وهو خري لكم، مث إنّ 
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ا علوم وأحكام؛ فمن مل يعرف علومها ومل يقم بأحكامها فكأنه مل يعلمها، وكان عمر رضي الفرائض هل
وكان بعض : ال يتجر يف سوقنا إالّ من تفقّه وإالّ أكل الربا: اللّه عنه يضرب أهل السوق بالدرة ويقول

طلب العلم : عليه وسلمتفقّه مث ادخل السوق فبع واشتِر، وتأول معىن قول النيب صلى اهللا : العلماء يقول
هو طلب علم احلالل واحلرام والبيع والشراء، إذا أراد اإلنسان أن يدخل فيه : فريضة على كل مسلم قال

من سعى على عياله من حله فهو كااهد يف سبيل اللّه عز وجلّ، ومن : افترض عليه علمه، ففي اخلرب
إنّ أول لقمة يأكلها العبد من حالل يغفر له : يقالطلب الدنيا حالالً يف عفاف كان يف درجة الشهداء، و

ما سلف من ذنوبه، ومن أقام نفسه يف مقام ذل يف طلب احلالل، تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق 
كسب : أين أنت من عمل األبطال: الشجر يف الشتاء إذا يبس، وكان بعض العلماء يقول لبعض ااهدين

ال حتقر دانقاً من حالل تكسبه تنفقه : قد كان شعيب بن حرب،وغريه يقولاحلالل والنفقة على العيال؟ و
على نفسك وعيالك أو أخ من إخوانك، فلعله ال يصل إىل جوفك أو ال يصل إىل غريك حىت يغفر لك، 

من أكل احلالل أربعني يوماً نور اللّه قلبه وأجرى ينابيع احلكمة من قلبه، ويف بعض الروايات : ويف اخلرب
  .من أكل حالالً وعمل يف سنة فهو من أبدال هذه األمة:  اللّه يف الدنيا ويقالزهده

  .ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يأكل احلالل بالورع: وقد كان سهل يقول

    

مل ينبل من نبل باحلج وال باجلهاد وال : وروينا عن إبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياض رضي اللّه عنهما
الة، وإمنا ينبل عندنا من كان يعقل ما يدخل جوفه يعين الرغيف من حله، وقال يوسف بالصوم وال بالص

نعم، وسأل : أشعرت أنّ الصالة مجاعة سنة وأن كسب احلالل فريضة؟ قال: بن أسباط لشعيب بن حرب
 أنا رجل أتكسب يف السوق، فإذا عملت فاتتين الصالة يف مجاعة فأميا أحب: رجل إبراهيم بن أدهم قال

اكتسب من حالل وأنت يف مجاعة، وقد كان إبراهيم بن أدهم : إليك أصلّي يف مجاعة أو أكتسب فقال
انصحوا يف عملكم بالنهار حىت تأكلوا : يعمل هو وإخوانه يف احلصاد يف شهر رمضان، فكان يقول هلم

: ، وقال بعض السلفحالالً وال تصلّوا بالليل، وإنّ لكم ثواب الصالة يف مجاعة وأجر املصلّني بالليل

  .أفضل األشياء ثالث؛ عمل يف سنة ودرهم حالل وصالة يف مجاعة

ال يبلغ العبد حقيقة من هذا األمر حىت يؤدي هذه األربع؛ أداء الفرائض : وكان سهل رمحه اللّه يقول
من : البالسنة وأكل احلالل بالورع واجتناب النهي يف الظاهر والباطن والصرب على ذلك إىل املمات، وق

مل يكن مطعمه من حالل مل يكشف احلجاب عن قلبه ومل ترفع العقوبة عن قلبه ومل يباِل بصالته وصيامه 
من اختار أن يرى خوف اللّه يف قلبه ويكاشف بآيات الصديقني، : إالّ أنْ يعفو اللّه عز وجلّ عنه، وقال

إمنا حرموا مشاهدة امللكوت، وحجبوا : يقولال يأكل إالّ حالالً وال يعمل إالّ يف سنة أو ضرورة، وكان 
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: بعد سنة ثالمثائة ال تصح ألحد توبة، قيل: عن الوصول بشيئني سوء الطعمة وأذى اخللق، وكان يقول

يفسد اخلبز وهم ال يصربون عنه، وقد روى مرة الطيب عن أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه عن : وِلم قال
أنه أكل من كسب : غذي حبرام ال يدخل اجلنة، النار أوىل به، ويف اخلربجسم : النيب صلى اهللا عليه وسلم
تكهنت هلم فأدخل يده يف فيه وجعل : رقيت لقوم فأعطوين، ويف لفظ آخر: غالمه مث سأله عنه فقال

  .اللّهم إين أعتذر إليك مما محلت العروق وخالط اإلمعاء: يقيء حىت استقاَءه عن آخر لقمة مث قال

أو ما علمتم أنّ الصديق ال يدخل جوفه :  رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلك فقالوقد روي أنّ
أنه سعد بن أيب وقاص رضي اللّه عنه سأل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم أنْ جيعله : إالّ طيباً؟ ويف اخلرب

الدعاء حمجوب عن : يا سعد، أطب طعمتك تستجب دعوتك، وقال العلماء: اللّه مستجاب الدعوة فقال
إنه اللّه ال يستجيب دعاء عبد حىت يصلح طعمته ويرضى عمله، وقال : السماء بفساد الطعمة، ويقال

يا أبِت، إنّ : اجلهاد عشرة أجزاء؛ تسعة يف طلب احلالل، وقال علي بن فضيل ألبيه: مجاعة من السلف
إنّ من صلّى ويف جوفه طعام حرام، أو : ، يقاليا بين إنه وإن عز فقليله عند اللّه كثري: احلالل عزيز فقال

يا مسكني إذا صمت فانظر عند من : على ظهره سلك من حرام مل تقبل صالته، وقال بعض السلف
تفطر وطعام من تأكل، فإنّ العبد ليأكل األكلة فيتقلب قلبه وينغل كما نغل األدمي، فال يعود إىل حاله أبداً 

: كم من صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش، قال:  صلى اهللا عليه وسلموهذا أحد التأويلني يف قوله

من طلب الدنيا حالالً مفاخراً مكاثراً ألقي اللّه عز وجلّ : هو الذي يصوم ويفطر على احلرام، ويف اخلرب
وهو عليه غضبان، وحدثونا من آثار السلف أنّ الواعظ واملذكر كان إذا جلس للناس ونصب نفسه سأل 

تفقدوا منه ثالثاً، انظروا إىل صحة اعتقاده وإىل غريزة عقله وإىل : العلم عن جمالسته فكانوا يقولونأهل 
طعمته، فإن كان معتقد البدعة فال جتالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق، وإن كان سيء الطعمة فاعلموا 

ا يصلح فال جتالسوه، وهذا أنه ينطق عن اهلوى، وإن كان غري ممكن العقل فإنه يفسد بكالمه أكثر مم
  .التفقد والبحث عن طريق قد مات فمن عمل به فقد أحياه

    

رب، أشعث أغرب مشرد يف اآلفاق، : وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم احلريص على الدنيا فذمه مث قال
اب له يا رب يا رب، فأنى يستج: مطعمه حرام وملبسه حرام غذي باحلرام، يرفع يده يف صالته فيقول

أنّ للّه عز وجلّ ملكاً على بيت املقدس : ذلك، ويف احلديث عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
من أكل حراماً مل يقبل منه صرف وال عدل، قيل الصرف النافلة والعدل الفريضة، : ينادي يف كل ليلة

صحت املعدة صدرت العروق إليها املعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، فإذا : ويف حديث أيب هريرة
بالصحة، وإذا سقمت املعدة صدرت العروق إليها بالسقم، ومثل الطعمة من الدين مثل األساس من 
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البنيان؛ فإذا ثبت األساس وقوي استقام البناء وارتفع، وإذا ضعف األساس واعوج اار البنيان ووقع، وقد 
، أفمن أسس بنيانه على تقوى من اللّه ورضوان خرياً من 125: الصافات"أَحسن اخلَاِلقني": قال اللّه

  .أسس بنيانه على شفا حرف جرف هار فاار به يف نار جهنم

من اكتسب ماالً من حرام وإن تصدق به مل يقبل منه، وإن : ويف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
الَ ":  وجلّتركه وراءه كان زاده إىل النار، وقيل يف معىن قول اللّه عزاِطِل وِبالب كُمنيب الَكُموالَ تأكُلُوا أَمو

كُمفُسلُوا أَنقْتمن أكل حراماً فقد قتل نفسه ألنه كان سبب هالكها وتعذيبها، ويف : ، قيل29: النساء"ت
أنّ الدنيا حالهلا حساب وحرامها عقاب، وقال يوسف بن أسباط : األخبار املشهوة عن علي وغريه

من قام يف موقف ذل : ال طاعة للوالدين يف الشبهة، وقال الفضيل بن عياض: سفيان الثوري رمحهما اللّهو
يف طلب احلالل حشره اللّه مع الصديقني ورفعه إىل الشهداء يف موقف القيامة، وقال أبو سليمان أو غريه 

له معيشة ضنكاً، قيل أكل ال يفلح من استحيا من طلب احلالل، ويف بعض التفسري فإن : من العلماء
يا أَيها الَّذين آمنوا ": نرزقه حالالً وقد قال اللّه تعاىل:  قال"فلنحيينه حياة طيبة": احلرام كما قيل يف قول

اكُمقْنزا رباِت مطَي الطَّ": من احلالل كما قال: ، قيل172: البقرة"كُلُوا ِمن ِل كُلُوا ِمنسا الرها أَيباِت يي
، أي من احلالل، فأمر بأكل احلالل قبل العمل الصاحل، وهكذا قال بعض 51:  املؤمنون"واعملُوا صاِلحاً

زكاة األعمال بأكل احلالل، فكلما كانت الطعمة أحل كان العمل أزكى وأنفع، وكان بشر بن : العلماء
لى العيال وأنا أضيق عن ذلك وهو قد فضل علي بثالث؛ صربه ع: احلارث إذا ذكر أمحد بن حنبل يقول

ما أترك الطيبات زهداً فيها وإمنا أتركها ألنه ال يصفو يل : يطلب احلالل لنفسه ولغريه وكان يقول
إن احلالل من عشرة : درمهها، ولو صح يل الدرهم الذي اشتريها به ألكلتها، وقد قال علماء الظاهر

جتارة بصدق : ذلك كله يرجع إىل ثالثة أشياءيوجد من سبعة أشياء وأصل : أوجه ومنهم من قال
وصناعة بنصح وعطية حبكم، مث تنقسم العطية أربعة أقسام؛ فيكون فيئاً أو مرياثاً أو هبة عن طيب نفس، 
أو صدقة مع وجود فقر، ومدار ذلك كله وقطبه أنّ احلالل مشتق من امسه مبعنيني؛ ما احنلّ الظلم عنه أو 

لظلم عنه احنلت املطالبة عنه، وما حل يف العلم حلت اإلباحة واألمر به، واحلالل حل العلم فيه، فما احنل ا
احلالل ما مل يعص اللّه عز وجلّ : عند العلماء ما مل يعص اللّه عز وجلّ يف أخذه، قال بعض علماء الباطن

  .يف أوله ومل ينس يف آخره

    

لو فتح : هو العلم، وقال: عن احلالل يقولوذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه، وكان سهل إذا سئل 
العبد فمه إىل السماء وشرب القطر مث تقوى بذلك على معصية أو مل يطع اللّه عز وجلّ بتلك القوة مل 

إنّ املتصنع للناس واملتزين هلم يأكل حراماً، ألنه مل ينصح : يكن ذلك حالالً، وقال طائفة من أهل العلم
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ال يكون حالالً حىت ال يشهد فيه سوى اللّه تعاىل، وإنّ من أشرك :  املوحدينمواله يف عمله، وقال بعض
يأكلون : يف رزق اللّه العباد فذلك شبهة وإنْ حل من طريق األحكام، واحتجوا بقول عيسى عليه السالم

رزقه ويشركون فيه خلقه، ومن األبدال من يقول احلالل ما مل يؤخذ من أيدي اخللق ومل ينتقل إىل 
الكهم، وكان بعضهم ال يأكل إالّ مما أنبتت األرض اليت هي غري مملوكة، وقوله عدل أنّ احلالل ما مل أم

يؤخذ من أيدي الظاملني، وما أخذ من أيدي املتقني، وحدثت عن بعض األبدال يف قصة طويلة ذكرها، 
حنن ال نأكل : امتناعه فقالأنّ بعض العامة من السياحني دفع إليه شيئاً من الطعام فلم يأكله، فسأله عن 

إالّ حالالً، فلذلك تستقيم قلوبنا على الزهد يف الدنيا وتدوم على حالة واحدة، ونكاشف بامللكوت 
لو أكلت مما تأكلون ثالثة أيام ملا رجعنا إىل شيء مما حنن عليه من علم اليقني، : ونشاهد اآلخرة مث قال

فإين أصوم الدهر وأختم : ويل، قال له الرجل يف آخرهولذهب اخلوف واملشاهدة من قلوبنا يف كالم ط
هذه الشربة من اللنب اليت رأيتين فد شربتها أحب إيل من : القرآن يف كل شهر ثالثني ختمة فقال له البدل

ثالثني ختمة يف ثالمثائة ركعة من أعمالك، وكانت شربة من لنب من أروى وحشية وهو األنثى من 
أنتم : قلت لبعض األبدال وقد حدثه عن أكل احلالل مبثل هذا احلديث: الوعل، وقال بعض السائحني

ال يصلح جلملة اخللق ومل نؤمر بذلك، : تقدرون على احلالل وال تطعمون إخوانكم من املسلمني فقال
ألم لو أكلوا كلهم حالالً لبطلت اململكة وتعطلت األسواق وخربت األمصار، ولكنه قليل يف قليل من 

ال أعلم حالالً ال شك فيه إالّ : صوص يف خمصوصني أو معىن هذا الكالم، وقال بعض العلماءاخللق وخ
ماء الغدران، وماأنبتت أرض غري مملوكة أوهدية من أخ صاحل أو معاملة تقي بصدق ونصح، وكان حيىي 

ل كلمة ابن معني قد صحب أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه يف السفر سنني، ومل يكن أمحد يأكل معه ألج
أنا ال أسأل أحداً شيئاً، ولو أعطاين الشيطان شيئاً ألكلته، فهجره أمحد رضي اللّه : بلغته عنه وهو أنه قال

متزح بالدين، أما علمت أنّ األكل بالدين قدمه اللّه : إمنا كنت أمزح قال: عنه حىت اعتذر إليه حيىي وقال
منذ أربعني سنة :  وقد كان كثري من الورعني يقولكلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً،: على العمل فقال

منذ ستني سنة ما أكلت إالّ من حيث أعلم، : ما دخل جويف إالّ ماء أعلم من أين هو، وبعضهم يقول
: وكان وهب بن الورد ال يأكل إالّ من حيث يعلم أو يشهد عنده شاهدان بصحته، وقد كان بشر يقول

إنّ من طلب الدنيا حالالً فهو أزهد فيها ممن أكل : لعلماءمن فقر جاع، ومن تغافل شبع، وعند ا
من مل يبال من أين مطعمه مل يباِل اللّه تعاىل من أي أبواب النار : الشبهات من غري طلب، ويف اخلرب

  .ذلك يف التوراة مكتوب: أدخله، وقيل

ن ذكر تفصيل احلالل من الشبهة واألصل يف ذلك حديث النعمان بن بشري احلالل بين واحلرام بي
والشبهات بني ذلك ال يعلمها كثري من الناس، من تركها فقد استربأ لدينه وعرضه ومن يرتع حول احلمى 
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إنّ هذا احلديث ثلث العلم، : يوشك أن يواقعه وإنّ لكل مالك محى وإن محى اللّه يف أرضه حمارمه، يقال
ب املؤمن العامل، واحلرام أيضاً ما تبني وانكشف فاحلالل ما ظهر وتبني وكنت على يقني منه واطمأن به قل

على يقني منه ومل خيتلف أحد من املسلمني فيه، ونفر قلب املؤمن وامشأز منه وقد تطمئن بعض القلوب 
إىل شيء لقلة ورعها، وقد تنفر بعض القلوب من شيء لقصور علمها وليس يقع مبثل هذين القلبني 

يار الذي قد جعل كاحملك خيترب به معادن امللكوت وهو قلب املؤمن املوقن اعتبار، وإمنا االعتبار بقلب املع
  .العامل، وهذا القلب يف القلوب أعز من الذهب إالبريز يف سائر املعادن

    

وكَذلك نولّي بعض الظَِّاملني بعضاً ِبما كَانوا ": وقد روينا عن بعض السلف عن تفسري قوله تعاىل
إذا فسدت أعمال الناس جعل عليهم والة يشبهون أعماهلم، وقال بعض : ، قال129: األنعام "يكِْسبونَ

إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم والشبهات على وجوه، أحدها ما أشبه احلالل : العلماء يف معناه
ى حتليله فهو من وجه وما اختلط أيضاً ا فاختلط ومل يتميز منهما، والشبهة أيضاً ما دل باطن العلم عل

حالل احلكم وأظهر باطن الورع الوقوف عنه، والشبهة ما أباحه علم الظاهر وكرهه علماء الباطن حلبك 
إنكم : القلوب وحوازها ولعدم الطمأنينة ومواجيد القلوب، كنحو ما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 على ما أمسع منه وهو يعلم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض، فأقضي له
خالفه، فمن قضيت له على أخيه فإن أقطع له قطعة من النار، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حيكم 
بظاهر األمر وردهم إىل حقيقة علم العبد مبا شهد وعرف من عيب نفسه املستتر عن األبصار، والشبهة 

سوية وما مل تره عينك فتقع على غيبه، واحلالل واحلرام ما أيضاً ما اختلف فيه خلفاء أدلته ولتكافؤها بال
أمجعواعليه وظهرت األدلة عليه، والشبهة أيضاً ما حل سببه وصودف فيه حكمه إالّ أنّ عينه جمهولة غري 

متيقن حتليلها، والشبهة أيضاً ما فقد منه بعض القيام باألحكام أو ما اعتل سببه الذي يوصل العبد ويتطرق 
 فضول جهل أو حدوث آفة من آفات النفوس،فهذه األنواع كلها من الشبهات، مث ختتلف نفس إليه من

الشبهات فيكون ذلك شبهة احلالل وتكون شبهة احلرام، شبهة كدرة، وتكون شبهة متقاربة ألنّ احلالل 
 عند علماء الباطن على ثالث مقامات، حالل كاف وهذا عموم وكأنه ما حل من طريق احلكم، وحالل

صاف وهذا خصوص وكأنه ما ظهرت األدلة فيه وحل سببه ووجدت السنة فيه، وحالل شاف وهذا 
خصوص اخلصوص، وكان ذلك ما علم أصله وأصل وجرى على أيدي املتقين ومل خيالطه جهل، فلذلك 
تفاوتت الشبهات لتفاوت حالل ضدها،فأما احلرام فطعمة الفاسقني، أكله فسوق وطلبه فسوق وإطعامه 

سوق، واملعاونة عليه فسوق واملدمن عليه فاسق، وهو من الكبائر وليس من حاجة املسلمني وال يغنيهم، ف
واحلالل هو ما أجلّه الكتاب والسنة وحللته األحكام والعلوم من سائر األسباب واملعاين املطلقة واملباحة 
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، فطلبه جهاد وإطعامه بر واملعاونة التصرف يف العلم، وهو بغية املؤمنني وطعمة املتقني ومقام الصاحلني
عليه تقوى وأكله عبادة، واملدمن عليه مؤمن تقي، والشبهة ما اختلف العلماء فيه ومل جيمعوا عليه، أو ما 

  .التبس باطنه فاشتبه لغموض األدلة أو خفاء االستدالل فلم يكن بيناً فلم جيمع أهل الظاهر

ال يعلمه كثري من الناس فهذه طعمة عموم املسلمني فإن : لموالورع عليه كما قال صلى اهللا عليه وس
ابتليت ذا فخذ منها حاجتك وضرورتك من كل شيء، تكن بذلك فاضالً ويصح لك مقام يف الورع، 

من تركه فقد استربأ لدينه أي ترته : واالستكثار منه واالقتناء مكروه، وتركه إذا أمكن أفضل ألن يف اخلرب
إنّ األميان نزه نظيف فتنظفوا وترتهوا، ومعىن الترته التباعد من : واحتاط له، وقيلوتنظف وتفقد دينه 

خرجنا نترته، وخرج فالن يف نزهة إذا تباعد عن املصر وفارق مجلة : الدناءة واألوساخ، ومن ذلك قيل
نا الشبهة وعرضه أي استربأ لعرضه أن يتكلم الناس فيه بسوء وينسبوه إىل فحش، وقد جعل: الناس، مث قال

من يرتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه أي يطلب الشبهة : طريقاً إىل احلرام وموقعة فيه ألن يف اخلرب
ما : ويدمن عليها ويستكثر منها يسرع الوقوع يف احلرام، أي تسرع إليه وتدخله فيه، وقال بعض العلماء

رف بعدالة وال جرح فهو شبهة، أخذ من يد تقي عدل حبكم جائز فهو حالل، وما أخذ من يد من ال يع
وما أخذ من يد ظامل أو فاجر فهو حرام وإن أخذ حبكم جائز وهذا القول يقرب من احلق، ومثله من 

إنّ من مل يعرف أنّ ماله خالطه خيانة وال معاملة ظامل فذلك حالل، : املقال مثل ما قال بعض أهل العلم
 يده حرام وإن اختلط ماله فلم يتميز، وكان يعامل ومن خالط الظلمة واكتسب املال من خيانات فما يف

  .بعض الظلمة ويعامل أهل التقوى واإلميان فما يف يده شبهة

دع ما يريبك إىل ما ال يريبك، فإن اخلري طمأنينة وإنّ الشر ريبة، معناه دع ما تشك : وقد جاء يف اخلرب
  .اإلمث حيك الصدور:  بيقني، ويف لفظ آخرفيه إنه حالل إىل شيء آخر ال شك فيه، فإن الشر ريبة وليس

    

اإلمث حواز القلوب أي ما حز يف القلب وأثر فيه بنكث فهو إمث، ألن اللّه تعاىل علق : وقد جاء يف احلديث
، ويف 283:  البقرة"ومن يكْتمها فَإنه آِثم قَلْبه":اإلمث بالقلب وجعله من أوصافه يف قوله عز وجلّ

لرب ما اطمأن إليه القلب وسكنت إليه النفس، واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه ا:اخلرب
ما رآه املؤمنون حسناً فهو عند اللّه حسن، وما رأوه : املؤمنون شهداء اللّه وقال: الناس فدعه ألنه قال

 ألن 105: التوبة"ولُُه واملُؤِمنونَفَسيرى اللّه عملَكُم ورس":قبيحاً فهو عنداّهللا قبيح كما قال سبحانه
كراهتك نظر اللّه إليك دليل على وجود الريبة فيك، وفصل اخلطاب من ذلك أنه ليس على العبد أكثر 

من جهده وطاقته، وأن يعمل يف دينه مببلغ علمه وما يؤدي إليه اجتهاده ووسعه، وأنْ ال خيبأ لنفسه خبيئة 
ن قصر علمه استعان بعلم غريه، فما أخطأ حقيقته وراء ذلك فهو وال يرخص لنفسه واه رخصة، فإ



ابو طالب املكي- قوت القلوب  859  

ما مل جتِر عليه يد : احلالل ما مل يتناوله أيدي الظاملني، وقال بعضهم: معفو اخلطأ، وبعض الورعني يقول
ال يكون حالالً حىت ال يتخاجل يف القلب منه شيء وحىت يسكن القلب إليه : ظامل، وقال بعض العلماء

احلالل ما عرض على أهل الظاهر والباطن، فإذا مل ينكروا منه شيئاً فذلك : ، وقال آخرويطمئن به
اجلهاد وقال : احلالل، وقد كان اجتمع مجاعة من العلماء يتذاكرون أي األعمال أشد فقال بعضهم

إىل الورع، فأمجعوا على الورع ورجعوا : خمالفة اهلوى وقال بعضهم: الصيام والصالة وقال آخر: بعضهم
إذا حاك يف : وكيف؟ قال: ما شيء عندي أسهل من الورع قيل: هذا القول، وقال حسان بن أيب سنان

صدري شيء تركته وهذا سهل على من ساعده القدر بالزهد وقواه على ذي النفس الشهوانية، كما أنّ 
نيا، وقد روي عن عمر الزهد سهل على من أمده اللّه بروح التأييد باليقني، وعزيز على من ابتلي حبب الد

بن اخلطاب رضي اللّه عنه أفضل األعمال والذي نقيم به وجوهنا عن اللّه عزوجلّ هو الورع، فقال له 
صدقت، ولعمري أنّ اليقني إذا وجد والزهد إذا حصل سهل والورع : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .واإلخالص ومها عمدة األعمال

منذ ثالثني : يفة املرعشي وغريهم من عباد أهل الشام أنّ قائلهم يقولوحكي عن يوسف بن أسباط وحذ
منذ أربعني سنة ما وقف قليب عن شيء وختاجل : سنة ماحاك يف صدري شيء إالّ تركته، وبعضهم يقول

منذ ثالثني سنة ما أبايل على أي حال رآين الناس إالّ أن يكون حاجة : فيه إالّ تركته، وقال بعضهم
كي أنّ بعض الورعني وقع منه دينار فانكب ليأخذه، فوجد دينارين فلم يعرف ديناره منها اإلنسان، وح

فتركهما معاً، وحكي أنّ امرأة من املتعبدات من أهل القلوب سألت إبراهيم اخلواص عن تغري وجدته يف 
أالّ تذكرين : قد تفقدت فما وجدت شيئاً أعرفه، فأطرق ساعة مث قال: عليك بالتفقد فقالت: قلبها فقال

هذا التغري من ذلك، فذكرت أا كانت تغزل فوق سطح هلا فانقطع : بلى فقال: ليلة املشعل فقالت
: خيطها، فمر مشعل السلطان فغزلت يف ضوئه خيطاً وأدخلت يف غزهلا، ونسجت منه قميصاً فلبسته قال

ن ذي النون املصري رمحه فرتعت القميص وباعته وتصدقت بثمنه، فرجع قلبها إىل الصفا، قد حكي ع
اللّه فوق ذلك أنه ملا سجن مل يأكل طعاماً ومل يشرب أياماً، فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات 

ذلك الطعام من حالل : هذا من حالل، فلم يأكله فقالت له بعد ذلك، فقال: بطعام إىل السجن وقالت
جاءين يف يد السجان وهو ظامل فلذلك : لك قالوكيف ذ: إالّ أنه جاءين يف طريق حرام فلم آكله فقالت

مل آكله وهذه خصال الورعني، والورع هو باب الزهد ومفتاح اخلوف وحقيقة الصدق، فعموم الورع 
  .أول عموم الزهد وخصوصه أول خصوص الزهد

    

ما فينبغي للعبد أن يبتدئ بطلب احلالل فيكون هو مهه وقصده، فيجعل ما استطاب من املكاسب وأعلى 
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قدر عليه مما يسلم فيه، فيجعل ذلك حلاجة نفسه فيما يطعم ويلبس، وجيعل مادخل عليه من الشبهات مما 
يف نفسه منه جزازات يف مؤونة عياله وفيما يرتقق به من مؤونة البيت مما ال يطعم وال يلبس، مثل احلطب 

 تعرفه، ويف هذه رخصة وله والبز وأجرة البيت وما أشبه ذلك، وسنذكر متثيل ذلك بصور األلوان حىت
فيه جماهدة وحسن نية ومعاملة إذا أخذ نفسه به وصرب عليه، وكان ذلك من باله ومهه فاحتسب يف ذلك 
ما عند اللّه عز وجلّ، وحترى بذلك لدين اللّه عز وجلّ، فإنّ اللّه عز وجلّ يشكر له سعيه، وجيزل عليه 

وهو حمجة كثري من السلف، ولو أنّ عبداً شك يف شيء أجره، وهذا طريق يوصل إىل اللّه عز وجل 
 فتحرز منه شكر اللّه له نيته، وإن كان قد أخطأ حقيقة الشيء عنده فكان الشيء حالالً يف علم اللّه عز
وجلّ ولو أنه أقدم على شيء بقلّة مباالة فلم يدعه، فتناول شيئاً على أنه حالل عنده كان مأزور السوء 

أجر العلم ومقام التوفيق، ومن :  وإن كان أصاب احلقيقة عند اللّه فهو أفضل وله أجراننيته وقلة ورعه،
وزر اجلهل ونقص العصمة، ومن عمل : قصد ترك العلم وأخطأ احلقيقة عند اللّه عز وجلّ فعليه وزران

م يف بعلم فأخطأ احلقيقة فله أجر واحد، ومن عمل جبهل فأصاب احلقيقة فعليه إمث اجلهل وهو معصو
قل لبين : الفعل، وحكى وهب اليماين مما نقل من الزبور أنّ اللّه عز وجلّ أوحى إىل داود عليه السالم

إين ال أنظر إىل صيامكم وال إىل صالتكم ولكن أنظر إىل من شك يف شيء فتركه ألجلي، ذلك : إسرائيل
أرفقوا بدهن املصباح فإمنا : لهالذي أؤيده بنصري وأباهي به مالئكيت، وقد كان بعض العلماء يقول أله

وكيف؟ قال ألنكم توقدون من كسيب، وكسيب من ديين وديين من حلمي : توقدون بلحمي ودمي، قيل
من تفقد من أين يكسب الدرهم تبصر أين يضعه، ومن مل يبال من أين اكتسب : ودمي، وقد كان يقال

احترف فإنه إذا كان :  وكان ذا عيال قال لهمل يبال فيما أنفقه، وقد قال بعض العلماء لرجل رآه بطاالً
لك كسب أكل عيالك دنياك، وإن مل يكن لك كسب أكلوا دينك، وروي أنّ بعض الزهاد وقعت منه 

أنت قد زهدت يف الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا : قطعة فجعل يطلبها عامة يومه فقيل له
لدنيا ألين ال أعتاض منها غريها، ألا من حيث أعلم إنّ طليب هذه القطعة من زهدي يف ا: الطلب فقال

املال إذا اجتمع من الشبهات ال ينفق إالّ يف : وأنا ال آكل إالّ من حيث أعلم، وقد كان بشر يقول
ال يصرب على ترك الشبهات إالّ من ترك الشهوات،ويف اخلرب أنّ رجالً : الشهوات، وقال سري السقطي

إنّ يل غالماً حجاماً : سلم عن كسب احلجام فنهاه عنه فأعاد مسألته عنه فقالسأل النيب صلى اهللا عليه و
إنْ كان ال بد فأعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، ويف اخلرب أنّ رسول اللّه : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إن كان : ال تأكلوه، ويف خرب آخر: صلى اهللا عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت يف مسن فماتت فقال
ال بأس بشحوم امليتة تطلى : جامداً فألقوها، وإن كان ذائباً فاستصحبوا به، وعن مجاعة من علماء الكوفة

  .ا السفن ويدبغ ا اجللود
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وقد روينا فيه حديثاً مسنداً، فهذا حجة فيما ذكرناه من أنّ حكم الشبهات أن ينفق منها فيما اليطعم 
نها مقدار احلاجة، وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أتى وال يلبس إالّ إن يضطر إليها فيتناول م

بلنب فسأل عن أصله فأخرب به، فسأل عن أصل أصله فأخرب به، فلما رضيه شرب منه، فهذا حكم احلالل 
أن تعرف عني الشيء مث تعرف أصله، فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك، فإن مل 

ال تأكل إالّ طعام تقي وال يأكل : سلم تقي أخباره لك مقام ذلك، ويف اخلربتعلم رأى عني وأخربك م
طعامك إالّتقي، ألن التقي قد استربأ لدينه واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه، فقد سقط عنك البحث 

واالجتهاد ألنه قد ناب عنك فيه وقام لك به، فكفاك كلفته فغنيت عن تكلفه، فلذلك جاءت األحاديث 
إذا دخل أحدكم إىل مرتل أخيه فقدم إليه طعاماً فليأكل من طعامه وال يسأل ويشرب : عىنعلى هذا امل

من شرابه وال يسأل، ألنه قد كفى والسؤال عما قد كفى تكلف، والتكلف ليس مما يعين املسلم، ويف 
ك كان من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه، فلهذا سقط عنا السؤال من البحث ولذل: اخلرب اآلخر

  .املتقدمون يستحبون أكل طعام العلماء والصاحلني

    

وأما من ال حيتاط لنفسه وال يستربئ لدينه وال يِتقي يف مكسبه حىت ال يبايل من أين أكل وال من أين 
اكتسب وال من أين جاءه الدرهم أبداً، فهذا غري تقي فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك واالجتهاد 

ال يأكل طعامك إالّ :  مل يقم به غريك ومل يكلفه أخوك، ففي مثل هذا جاء اخلربواالحتياط لدينك إذا
ال : تقي وال تأكل إالّ طعام تقي، والتقي هو الورع الدين املتقي للحرام اتنب لآلثام، ففي دليل خطابه

حكم تأكل طعام غري تقي فال يصح التقوى من عبد يتصرف حىت يكون مستعمالً يف جتارته وصناعته 
الكتاب والسنة، ويشهد له العلم بسالمته وبراءة دينه من اخليانة واملكر يف املعاملة، من الكذب والغنب يف 
التجارة والصنعة، بالصدق والنصح يف مجيع ذلك وحىت حيل السبب املعتاض منهما، وكل جتارة وصناعة 

ل، وإن كان االسم موجوداً لعدم خيالف العبد فيها حكم الكتاب والسنة فليست بتجارة وال صناعة حال
املعىن الذي تصح به األمساء يف احلكم، ألن وجود األمساء فارغة ال يغين مع عدم صحة املعاين ملوافقته 

شيئاً، فإذا كان ما يسميه اجلاهلون جتارة وصناعة وما يسميه املستحلون بيعاً وشراء ومعاملة، وهو غري 
 صناعة وال معاملة، وال يستحل به أكل احلالل ألنه باطل وامسه عند موافق للعلم، فليس ذلك بتجارة وال

العلماء خيانة وخالبة، أو غيلة أو حيلة أو حماتلة، وهذه أمساء حمرمة للمكاسب لفساد معانيها وعدم 
حقائقها يتعلق عليها أحكام مذمومة،، ال حيل ا أخذ ألن التسمية إىل العلماء من قبل، أن إجياب 

نهم يسمون على صحة املعاين بوقوع األحكام إذا كانوا هم احلكام، فقد اعتزل هذا التصرف، األحكام م
وإن وجد فيه االسم املبيح لفقد املعىن الصحيح، وهو حكم الكتاب والسنة، فإن وجد االسم حبقيقة املعىن 
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سالمة من الربا واجتناب حىت تسميه العلماء جتارة وصناعة، إالّ أما مل يصادفا حكم اللّه تعاىل فيه بال
البيوع الفاسدة، فهذا حرام أيضاً لعدم حكم اللّه عز وجلّ فيه باإلطالق، وإن كان الشراء مباحاً 

وصودف األحكام فيه إالّ أنّ عني املأخوذ املعتاض حرام رأي عني أو خرب من صدق، فهذا الكسب حرام 
إما بيقني : لعوض املشتبه من عني احلرام بأحد معنينيأيضاً ألنا على يقني من وجود احلرام فيه حىت يصفو ا

أنه حالل األصل وحالل أصل األصل، بأن النعلم يف عينه حراماً رأيناه وال أخربناه، فيحل به حينئذاً أكل 
املال ونسميه مع ذلك شبهة، وهو شبهة احلالل إذ لسنا على يقني من حالله، ال مكان دخول احلرام فيه 

ملأكلولة بالباطل وباألسباب املكروهة من قبل األجناد، ومن قلّة املتقني واختالط ذلك لغلبة األموال ا
باألمالك الصحيحة وبأموال التجار والصناع، فما كنا من حالله على علم ظن مسيناه شبهة لفقد علم 

  .اليقني

    

 تزوجت امرأة، فجاءتنا إين: جاء عقبة بن احلرث إىل رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم فقال: ويف اخلرب
وكيف؟ وقد : إا كاذبة فقال: دعها فقلت: امرأة سوداء فزعمت أا قد أرضعتنا وهي كاذبة فقال

كيف؟ وقد قيل، ويف حديث عبد : زعمت أا قد أرضعتكما ال خري لك فيها دعها عنك، ويف لفظ آخر
نه ولد على فراشه، وأبطل دعوى الرجل فيه اللّه بن زمعة أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قضي بالولد له أل

احتجيب عنه يا سودة وهي أخته : وإن كان منه، فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم شبهاً بيناً قال لسودة
الولد للفراش وكذلك جيب التقوى يف الفراش للورع، وإنّ األحكام على الظاهر جتيزها فيكون : مث قال

الل عند الورعني اسم ما احنلت عنه املطالبة وحل فيه العلم على حالل املقتبس تركها مقاماً للورعني واحل
إمنا مسيت املرأة حليلة : ، وحالئل مجع حليلة وقيل23:  النساء"وحالِِِئلُ أَبناِئكُم ": يف قوله عز وجلّ

 واملعىن اآلخر الرجل ألن حيل معها أين حلت، أي يوجد عندها ويقيم كأا فعيلة من فعول أي حلول،
مسيت حليلة، والرجل حليلها ألن اآلثام قد احنلت بينهما، أي ألا حتل له وحيل هلا واحلالل يف العلم اسم 

سبب مباح يف : ملا أباحه الكتاب والسنة بسبب جائز مباح، وكان احلالل هو ما وجد فيه ثالث معان
خالص من شبهة ومصادقة حكم اللّه عز وجلّ العلم وعلم بأصل الدرهم واملعتاض به وبأصل أصله أنه 

يف املعاملة، فإذا فقد أحد هذه املعاين فهو شبهة إىل احلالل أقرب، وإذا فقد معنيان فهي شبهة احلرام، فإذا 
فقدت املعاين الثالث حىت يكون السبب الذي وصل به الدرهم واملعتاض منه مكروهاً، أو يكون عني 

 يصادف فيه حكم الشرع يف البيع والشراء أو اهلبة بطيب نفس، فهذا هو الدرهم مكروهاً جمهوالً ومل
احلرام بعينه واحلرام واحلالل ضدان ظاهران، والشبهات أعين شبهة احلالل وشبهة احلرام مشتبهان، فهي 

  .تشبه احلالل من وجه وتشبه احلرام من وجه فمثل احلالل واحلرام
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مها أصالن ليسا فرعني لشيء وال متوالدين من شيء ومثل البياض والسواد، : من أصول األلوان مثل
شبهة احلالل كمثل الصفرة ألنه لون متولد من البياض، ومثل شبهة احلرام كاخلضرة لون متولد من 

السواد، فإن رأيت الصفرة فهي عالمة شبهة احلالل رددا إليه وحكمت عليها به، كما أنّ اخلضرة أقرب 
 لون صفرة وخضرة فهي الشبهات املخلطة يف الشيء، فانظر إىل األغلب منها إىل السواد، فإن اجتمع يف

األكثر، فاحكم عليه، فإن كانت الصفرة هي األكثر واألغلب، فهذا شبهة احلالل، تناول منه غري متسع 
أيت فيه إذ ليس حالالً صافياً وهذا مثل أموال التجار والصناع املختلطة بأرزاق اجلند واملعامالت، وإنْ ر

اخلضرة أكثر وأغلب فهذا شبهة احلرام، خذ منه ضرورتك إذ ليس بشبهة صافية، وهذا مثال أمالك أولياء 
السلطان، اللتباس ملك أيديهم يف خدمتهم ألمرائهم حىت تري البياض احملض الذي هو عالمة احلالل 

فيء املشركني فخذ كيف شئت واتسع، الجناح عليك على أنك ال تكون زاهداً بذلك، وهذا مثل ل
والغنائم يف سبيل اللّه، ومثل املواريث الطيبة وما أنبتت األرض اليت هي غري مغصوبة، ومثل ماء السماء 

والسيح يف األار وصيد الرب والبحر، وإنْ رأيت السواد الغريب فهو عالمة احلرام، فاجتنبه وال تأخذ منه 
الكبائر، وهذا مثل املغصوب واجلنايات، وما أكل شيئاً، فإن فعلت كنت بذلك فاسقاً وأكل احلرام من 

بأسباب املعاصي وما متلك من غري طيب نفس من الواهب، واعلم أنّ احلالل واحلرام فرعان للتقوى 
والفجور والعلم واجله، والعلم والتقوي مها حالالن للمتقني العلماء، فإذا كثر املتقون ووجد املؤمنون كان 

ود احلرام بظهوره وكثرته، بكثرته وجود اجلهل والفجور ومها حاال اجلاهلني احلالل أظهر وأكثر، ووج
الفجار، فإذا كثر اجلاهلون وظهر الفاسقون كان احلرام أغلب وأكثر، وأصل وجود احلالل يف الكافة 

ة عدل األئمة واستقامة الوالة، وطاعة أوليائهم فيما هلم معهم يف سبيل اللّه عز وجلّ لصالح الدين وحيط
املسلمني، كما إنّ أصل ظهور احلالل وانتشاره هوالرعية، فإذا قل ذلك وكان األمر على ضده غمض 

احلالل واختفى، فظهر احلرام وفشا، فكان احلالل قليالً عزيزاً، وكان يف خصوص من املسلمني خيص اللّه 
     لعصمة والوقاية؟ به من يشاء ويصرفه إىل من أحب، كيف أحب من طريق التوفيق واهلداية ومبعىن ا

 وقد جاء يف اخلرب إذا فسدت أديان الناس فسدت أرزاقهم، وقال بعض أهل التفسري يف قوله عز
إذا فسدت أعمال : ، قال129:  األنعام"وكَذلك نولِّي بعِض الظََاِلمني بعضاً ِبما كَانوا يكِْسبونَ":وجلّ

رزق : د روينا عن عائشة رضي اللّه تعاىل عنها أا قالتالناس، جعل عليهم أئمة يشبهون أعماهلم، وق
املؤمن، مثل قطر احلب، فهذا حيتمله معنيان، أحدمها الضيق والقلة والثاين يف الصفاء، وهذا على معىن ما 

لو كانت الدنيا دماً غبيطاً لكان قوت املؤمن منها حالالً، فهذا على معنيني، أحدمها : قال سهل رمحه اللّه
ملؤمن موفق معصوم قد عمل للّه عز وجلّ مبا علم، واللّه قد حفظه من حيث ال يعلم بأن يستخرج له أنّ ا

احلالل من احلرام باختياره من عمله، كما يستخرج له العلم من اجلهل، والتوحيد من الشرك بلطف 



ابو طالب املكي- قوت القلوب  864  

من عنده، ال يتناول شيئاً قدرته، فمن تذكر به وتبصر به أقامه مقام التوحيد من احلكمة، واملعىن الثاين املؤ
إال فاقة أو ضرورة، فقد حلّت له وإنْ حرمت على غريه، وهذا هواملؤمن الصديق وقد قيل البن املبارك 

إن استطعت أنْ متوت بعد : تذاكرنا ذلك عن محاد بن سلمة، فغضب وقال: يظهر بعد املائتني عدل فقال
ة ووزراء ظلمة وأمناء خونة، وقراء فسقة حديثهم املائتني فمت، فإنه حيدث يف ذلك الزمان أمراء فجر

إين ألستحي من اللّه عز وجلّ : فيما بينهم، التالوم يسمون عند اللّه األنتان، وقال بعض السلف الصاحل
أنْ أسأله بعد املائتني أن يرزقين حالالً، ولكين أسأله رزقاً ال يعذبين عليه، وقال إبراهيم بن أدهم رمحه 

 لنا بنو فالن من احلالل شيئاً، يعين امللوك واألمراء، ويقال إن علياً رضي اللّه عنه، مل يأكل ما ترك: اللّه
بعد قتل عثمان، وب الدار إالّ طعاماً خمتوماً عليه، وروي يف اخلرب العامل الذي أراد علي رضي اللّه عنه، 

وهراً أو ترباً ففض ختامها، فإذا فيها فدعا بطينة خمتومة طننت أنّ فيها ج: أنْ يستعمله على صدقات قال
نعم هذا شيء : أختتم عليه يا أمري املؤمنني؟ قال: كل من طعامنا، فقلت: سويق شعري فنثره بني يدي وقال

  .اصطفيته لنفسي، وأخاف أنْ خيتلط فيه ما ليس منه، واحلديث فيه طول فاختصرت هذا منه

    

طعام منذ قتل عثمان رضي اللّه عنه الختالط أموال أهل وروي أنّ مجاعة من الصحابة ما شبعوا من ال
املدينة بنهب الدار، منهم ابن عمر وسعد وأسامة بن زيد رضي اللّّه عنهم، وكان يوسف ووكيع بن 

الدنيا عندنا على ثالث منازل، حالل وحرام وشبهات، فحالهلا حساب، وحرامها : اجلراح يقوالن
يا ما ال بد لك منه فإن كان ذلك حالالً كنت زاهداً، وإن كان عقاب، وشبهاا عتاب، فخذ من الدن

لو زهد أحد يف زماننا هذا حىت : شبهة كنت ورعاً وكان يف عتاب بسري، وقد روينا عنهما أما قاال
ألن الزهد عندنا إمنا يكون يف : وِلم؟ قال: يكون كأيب ذر وأيب الدرداء يف الزهد ما مسيناه زاهداً قيل

احملض، واحلالل احملض ال يعرف اليوم،ومات يوسف ووكيع قبل املائتني، وقد كان وكيع بن احلالل 
اجلراح أشبه العلماء بالسلف، وكان يشبه بعبد اللّه بن مسعود وقد كان يشدد يف الطعمة فسئل عن 

 يف لوسألنا مسترشد عن علمنا: أين احلالل؟ وكيف يل باحلالل؟ مث قال: احلالل، فجعل يعزره ويقول
وأنت يا أبا سفيان من أين : كل أصول الربدي وألقي ثوبك وادخل يف الفرات قيل: احلالل فقلنا له

آكل من رزق اللّه وأرجو عفو اللّّه، وقد كان بشر بن احلارث من املتقدمني، سئل عن : تأكل؟ قال
هو يبكي كمن من حيث تأكلون، وليس من يأكل و: من أين تأكل يا أبا نصر؟ فقال: احلالل قيل له

ولكن يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة، وسأله : يأكل وهويضحك، وقال مرة أخرى يف رواية عنه
انظر يف الدرهم الذي تشتري به التمر من أين هو ؟ فإن كان حالالً : رجل عما ال يسكر من النبيذ فقال

احلالل ومل يكن يأكل إالّ وإالّ هلكت دع عنك ما ال يسكر، وقد كان سري السقطي يتحري يف أكل 
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تعنون ذلك الفىت : من حيث يعرف، وكان إذا ذكر ألمحد بن حنبل رضي اللّه عنه أثىن عليه وقال
ال يقوى على ترك الشبهات إالّ من ترك الشهوات، ويقال إنّ بشر : املعروف بطيب الغذاء، وكان يقول

وقف على بشر وهو يتكلم فاطلع يف حلقته بن احلارث كان يأكل من قبله، وذكر لنا أنّ سرياً السقطي 
يعين قوهلم بشر احلايف، فسكت بشر، فظن : يا بشر، لعل يدا نقني تلبسها وتستريح من هذا االسم: وقال

: يا أبا نصر، إنه مل يرد إالّ خرياً فقال: من كان من أصحاب سري عند بشر أنه قد وجد عليه فقالوا

سري رمحه اللّه قد وجه إىل أمحد بن حنبل رضي اللّه عنه مبال سبحان اللّه، هو سري كما سري، وكان 
فرده، فجاء سري فكلمه بكالم من هذا العلم فعرفه فيه ما يدق من آفة الرد فقبل منه ومل يكن بعد ذلك 

  .يرد عليه شيئاً

ئعاً وكنت جا: انتهيت ذات يوم يف سفر إىل نبات من األرض وعند غدير ماء، قال: وحدثونا عنه أنه قال
فأكلت من احلشيش، وشربت من ذلك املاء بكفي، مث استندت على ظهري، مث خطر ببايل أين إن كنت 

يا سري زعمت أنك أكلت حالِال، فالقوة اليت بلغتك إىل : أكلت حالالً فاليوم، فهتف يب هاتف يقول
: لبلخي رمحه اللّّه يقولفاستغفرت اللّه تعاىل مما كان وقع يف قليب، وكان شقيق ا: ههنا من أين هي؟ قال

إنّ املكاسب اليوم قد فسدت، وإنّ التجارات والصناعات شبهات كلها، ال حيل االستكثار واالدخار 
الناس : وإمنا ينبغي للمسليمن أنْ يدخلوا فيها ضرورة، وقال: منهما لوجود الغش وعدم النصح، قال

 إماتة السنن، ودرس طرق األنبياء، ومن أبطل كقتلة األنبياء عليهم الصالة والسالم، ألم أعانوا على
سنن نيب فكأمنا قتله هذا بقوله يف سنة سبعني ومائة، فإذا كان األمر أيها املسلم املوقن بتوحيد اللّه 

ووعيده، على هذا عند العلماء من السلف واألخيار من اخللف، يف ذلك الوقت، فكيف بوقتك هذا؟ وقد 
 وقد وجب عليك األخذ بالبلغة، مما البد منه من كل شيئ، فإن استكثرت افترض عليك الزهد يف الدنيا،

أو مجعت من مثل هذه األشياء كان ذلك معصية، وكل ما يظهره اللّه عز وجلّ لك من غري األمور 
وبديهات املصائب، فإمنا هو تزهد لك يف الدنيا إنْ فطنت لذلك، وكل ما صرف عنك مثل هذا فهو 

ما مأل ابن آدم وعاء شراً من بطن ولو كان من حالل، فإن كان ال بد :  اخلربخري، وإنْ كرهت، ويف
 ،فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس، فقد صار األكل يف ثلث البطن خري من األكل مأله ألنه شر

  .ما شيء أبغض إىل اللّه من بطن مليء ولو من حالل: وما نقص من الشر فهو خري، ويف اخلرب

    

وِرزق ربك خير ": ال يعذّب اللّه عبداً جعل رزقه يف الدنيا قوتاً، ويف قوله تعاىل: يف اخلربوقد جاء 
القناعة، وقد كان املسلمون يتورعون عن الشبهات يف وقت : يوم بيوم، وقيل:  قيل131: طه"وأبقى

ارك رضي اللّه عنهم، أنّ الفضل بن عياض وابن عيينة وابن املب: العدل، ومع وجود الفضل، حدثونا
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هو أحب الطعام إيلّ إالّ أين ال آكله، : اجتمعوا عند وهيب بن الورد مبكة، فذكروا الرطب فقال وهيب
ألنه قد اختلط رطب مكة ذه البساتني اليت اشتروها هؤالء، يعين زبيدة وأشباهها، فقال : وِلم؟ قال: قيل

نظرت يف : وما سببه؟ قال:  هذا، ضاق عليك اخلبز، فقالرمحك اللّه إنْ نظرت إىل مثل: له ابن املبارك
ما أردت : فغشي على وهيب، فقال له سفيان: أصول الضياع مبصر فإذا هي قد اختلطت بالصوايف، قال

فلما أفاق وهيب قال للّه : واللّه ما أردت إالّ أنّ أهون عليه، قال: ذا ؟ قتلت الرجل، قال ابن املبارك
من أين لك هذا : فأتته أمه بلنب فقال: فكان يشرب اللنب، قال: خبزاً أبداً حىت ألقاه، قالعلي أنْ ال آكل 

: من كذا وكذا، فرضيه، فال أدناه من فيه، قال: ومن أين هلم مثنها؟ قالت: ؟ قالت من شاة بين فالن، قال

 البن عبد الصمد لتخربيين، فإذا هي ترعى مع غنم: قد بقي شيء فأين ترعى هذه الشاة؟ فسكتت، فقال
هذا اللنب للمسلمني، فيه حق ال حيل يل أنْ أشربه دوم، وهم شركائي : اهلامشي أمري مكة يف احلي، فقال

: وِلم؟ قال: ما أحب أين شربته وأنه غفر يل، قالت: اشربه فإن اللّه يغفر لك، فقال: فيه، فقالت له أمه

اليماين بضاعة يتجر له فيها من التمر، فاشترى مضاربه أكره أنْ أنال مغفرته مبعصية، وقد كان لطاووس 
أفسدت علينا مالنا، ما : ببضاعة أدمياً من بعض أولياء السلطان وكتب إليه بذلك، وكتب إليه طاووس

أحب أن أتلبس بشيء منه فبع األدمي باليمن، وتصدق بثمنه، وال تدخل منه إىل احلرم درمهاً واحداً، وأنا 
إنّ ذلك كان سبب فقره ومل : طعمة الفقراء، وأرجو أنْ أجنو كفافاً ال علي وال يل، فيقالأستغفر اللّه من 

يكن له مال غريه، فبقي بغري معلوم من دنيا، وكان خالد القشريي ملا ولّي مكة بعد ابن الزبري أجرى راً 
نهما إ ذا مرا عليه مل يف طريق أهل اليمن إىل مكة، فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان رضي اللّّه ع

رجل بات يف قرية جائعاً قام إىل الغداة مل : يتركا دواما أنْ تشرب منه، وقد كان سهل رمحه اللّه يقول
وكيف ذلك، : يقدر أنْ يصلّي من اجلوع، أعطاه اللّه يف مرتله مجيع صالة املصلّني القائمني يف قريته، قيل

دخل جوفه حراماً فبات طاوياً فله أجر املصلني القائمني يف تلك طلب احلالل، فلم جيده فكره أنْ ي: قال
إا تطحن يف هذا األرحى، : الليلة وهو سليمان التيمي رمحه اللّه ترك أكل احلنطة، فقيل له يف ذلك، فقال

  .املسلمون شركاء يف املاء وهؤالء يأخذون خراجها دون سائر الناس: فقال

    

هذه من صنيعة أيب فردها بشر عليها، : ر بن احلارث سلة عنب، فقالتوحدثت أنّ امرأة أهدت إىل بش
سبحان اللّه تشك يف كرم أيب ويف صحة ملكه ومرياثي منه وشهادتك مكتوبة يف كتاب الشراء، : فقالت
سقيته من ر طاهر يعين طاهر بن : مباذا؟ قال: صدقت ملك أبيك ولكنك أفسدت الكرم، قالت: فقال

ن عبد اّهللا بن طاهر صاحب املأمون، وهذا النهر هواخلندق املعترض يف اجلانب احلسني بن مصعب ب
منذ ثالثني سنة أشتهي : الغريب، مل يكن يشرب من اخلندق وال ميشي على اجلسر وقد كان بشر يقول
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شواء وما أتركه زهداً فيه ولو صح يل درمهه ألكلته، فهذه سرية املتقدمني وطريق السالفني، من سلكها 
ق م وكان كأحدهم، ومن خالفها فليس على سنة السلف، وال من صاحلي اخللف وسعة رمحة اللّه حل

الواسعة مبشيئته السابقة، فاعتربوا يا أويل األبصار،وقد كان من سرية القدماء من أهل الورع أنْ ال 
من : الشبهة، فإنه يقاليستوعب أحدهم كلية حقّه بل يترك شيئاً خشية أنْ يستويف احلالل كله، فيقع يف 

استوعب احلالل حام حول احلرام، فكانوايستحبون أنْ يتركوا بينهم وبني احلرام من حقهم حاجزاً من 
من يرتع حول احلمى يوشك أنْ يواقعه، ومنهم من كان يترك : احلالل لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

:  قالوا90: النحل"إنَّ اللّه يأمر ِبالعدِل واإلحساِن"لّ من حقه شيئاً لغري هذه النية، ولكن لقول اّهللا عز وج

فالعدل أنْ تأخذ حقك كله وتعطي احلق، واإلحسان أنْ تترك بعض حقك وتبذل فوق ما عليك من احلق 
ى حقّاً علَى املتقني حقّاً علَ": لتكون حمسناً، وألن اللّّه تعاىل كما أمر بالعدل قد أمرباإلحسان لقوله

ا فقد أظهرها، حدثونا عن بعضهم 236-،18: البقرة"احملُِسنني وهذه الطريقة قد جهلت من عمل ،
ففتح يده فعددت فيها إىل تسع : أتيت بعض الورعني بدين له علي وكان مخسني درمهاً، قال: قال

 أكره أنْ قد تركته لك إين: هذا درهم قد بقي لك من حقك، قال: وأربعني درمهاً فقبض يده، فقلت
من اتقى من تسعة وتسعني : أستوعب مايل كله، فأقع مبا ليس يل، قد كان عبد اّهللا بن املبارك وغريه يقول

شيئاً ومل يتِق من شيء واحد مل يكن من املتقني، ومن تاب من تسعة وتسعني ذنباً ومل يتب من ذنب 
مل يزهد يف شيء واحد فليس من الزاهدين، واحد مل يكن من التوابني، ومن زهد يف تسعة وتسعني شيئاً و

وقد روى عطية السعدي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يكون الرجل من املتقني حىت يترك ما ال بأس 
إمنا التقوى أن يتقي اّهللا العبد يف مثقال ذرة حىت يترك : به حذاراً مما به البأس، وروينا عن أيب الدرداء

 أنْ يكون حراماً، يكون حجاباً بينه وبني احلرام، ومبعىن هذا ما روي عن بعض ما يرى أنه حالل خشية
كنا نترك سبعني باباً من احلالل خمافة باب واحد من احلرام، وهذا : أيب بكر الصديق رضي اللّه عنه قال

حة طريق قد مات أهله، فمن سلكه فقد أحياهم فأما أموال التجار والصناع واملتصرفني يف املعايش املبا
فتكون شبهة حالل : باألسباب اجلائزة يف العلم، مع موافقة الكتاب والسنة فهي شبهات، مث تتنوع بنوعني

إذا عاملت املتقني وأخذت من الورعني، وتكون شبهة حرام إذا عاملت قليلي التقوى والورع، وأما غري 
ن عن معاملة هلم وكسب ومل تعلم ذلك من أموال اجلند فإنه حرام لفساد سببه وملخالفة األحكام، فما كا

شيئاً بعينه غصباً وال جناية فهو أسهل، وما علمته فهو نص احلرام، فاللّّه اللّه يف نفسك انظر أيها املسكني 
ملعادك واحفظ لدينك، فإنّ كسبك من دينك وطمعتك من إميانك، فإن اونت بذلك فقد اونت 

مل تنظر فيما قدمت لغد ونعوذ باللّه من سوء القضاء، بالدين، ونبذت األحكام وضيعت اليوم نفسك و
قد ظفرت منك : ويقال إنّ العدو إذا ظفر من العبد بسوء الطعمة مل يعترض عليه يف األعمال، وقال
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حباجيت، اعمل اآلن ما شئت ومل يعد عليه من أعماله إالّ ظلمة يف قلبه، وقسوة وضعفاً يف عزمية، وفتوراً 
 والعصمة، ومل يورث علم املكتوب واحلكمة، فإن كان املتصرف يف السوف على ومعصية وحرم التوفيق

الوصف املكروه، خمالفاً للعلم يف تصرفه مفارقاً لألحكام اليبايل من أي وجه ظهر وبأي سبب عليه قدر، 
سد غري متٍق يف كسبه وال مرٍع لدين اللّه عز وجلّ فيه وحكمه، فهوآكل للمال بالباطل قاتل لنفسه مف

لدينه غاشٍِ للمسلمني، واللّه ال يصلح عمل املفسدين كما اليضيع أجر املصلحني، ومع ذلك فهو غري 
    ناصح للّه عز وجلّ وخللقه يف الدين، مقامه يف 

الظلم وحاله اهلوى،واّهللا ال حيب الظاملني، فهو مأمور بالتوبة يف مجيع تصرفه مفترض عليه اإلنابة يف مجيع 
ومن لَمْ يتب ": يبغته املوت ويفجأ الفوت، فيلقى اللّه تعاىل ظاملاً ذا هوى فقد قال تعاىلتقلبه قبل أنّ

:  الشعراء"وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقلٍَب ينْقَِلبونَ":، وقال تعاىل11: احلجرات"فأولِئك هم الظَّاملُِونَ

 والتجار فيه غاصة، فواحد يغوص فيخرج دراً، وهؤالء الدنيا حبر عجاج: ، وقال بعض احلكماء227
أبناء اآلخرة الذين هلا يعملون، وآخر يغوص فيخرج آجراً وهؤالء عمال الدنيا الذين عليها حيرصون، 

وآخر خيرج مسكاً، وهؤالء املقتصدون، وآخر يف قعره قد غرق، وهؤالء املطرودون عن الطاعة إىل 
رب طردوا عنها إىل السوق وشغلوا، فقد غرقوا يف حبر اخلطايا، وآخر طاف األسواق كلما أرادوا أعمال ال

مع األمواج يضطرب يطلب النجاة، كلما رفعته موجة طمع يف النجاة مث تغطيه موجة أخرى فيخاف 
  .اهللكة، وهؤالء املريدون االستقامة يف زماننا هذا، ترفعهم التوبة إىل النجاة وحتطهم العادة إىل اهللكة

ال تتخذوا الضيعة فترغبوا يف الدنيا، وأوحى اللّه عز وجلّ : ينا عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلمورو
إىل بعض أنبيائه ال تتخذوا األهل واملال يف زمن العقوبات، وال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم 

  .وصلّى اللّه على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

يأت القلوب للتيقظ ملرضاتك، وفتحت أقفاهلا بأسرار معرفتك وأنوار هباتك، ونصلي حنمدك يا من ه
ونسلّم على من أرسلته بطب القلوب، وأيدته مبا أنزلت عليه من قوت القلوب وتبيني الغيوب، وعلى آله 

  .الذي حتقّقوا برياضة النفوس فتحلّوا بأنوار اليقني، وأصحابه السائرين على منهجه املبني

 بعد، فقد متّ حبمده تعاىل طبع كتاب قوت القلوب يف معاملة احملبوب، لألمام الفاضل واألستاذ الكامل أما
سيدنا وموالنا الشيخ أيب طالب املكي رمحه اللّه وأثابه رضاه، وهو كتاب له من امسه أكرب نصيب، ومن 

طريق السلف الصاحل ما املتكلم على آفات النفوس واالستشهاد باآلي كال مطرب غريب، ويف تبيني 
جيعل الغائب كأنه حاضر مبصر، ويف أحوال أهل اليقني ما يزيح اخلفاء وجيلو من عني القلب النظر، 

  .وباجلملة، فهو كتاب شهرته طبقت اآلفاق، وهي أقل مما فيه، وليس اخلرب يكفي ما العيان يكفيه
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