من درر العالمة ابن القيم عن الذنوب واملعاصي

مجع
فهد بن عبدالعزيز بن عبدهللا الشويرخ

مجيع حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ,والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ,نبينا حممد
وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد :فمن املواضيع اليت أكثر العالمة ابن القيم
رمحه هللا ,من معاجلتها يف العديد من كتبه :موضوع الذنوب واملعاصي وآاثرها على
الفرد واجملتمع .وهو وإن كان خصها بنصيب األسد يف كتابه اجليد النافع " الداء

والدواء " والذي طُبع ابسم " اجلواب الكايف ملن سأل عن اجلواب الشايف " إال أنه
يسر هللا الكرمي فجمعت بعضاً مما ذكره يف
رمحه هللا حتدث عنها يف بعض كتبه ,وقد ّ

تلك الكتب ,أسأل هللا أن ينفع هبا اجلميع.
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" مدارج السالكني يف منازل السائرين "
• قلوب أهل املعاصي يف جحيم وقلوب األبرار يف نعيم:

قلـوب أهــل البـدع ,واملعرضـني عــن القــرآن ,وأهــل الغفلـة عـن هللا ,وأهـل املعاصـي يف
جحيم قبل اجلحيم الكبى ,وقلوب األبرار يف نعيم قبل النعــيم األكـب ﴿ ,إن األبـرار
لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم ﴾ [االنفطار ]14-13:هذا يف دورهم الثالثة.
• مطالعة العبد ملنة هللا عز وجل عليه حال مواقعة الذنب وبعده:

كلما طالع العبد منته سبحانه قبل الذنب ويف حال مواقعة الذنب وبعد الذنب ,وبره

به وحلمه عنه وإحسانه إليه ,هاجت من قلبه لواعج حمبته والشوق على لقائه.
• العبد يبارز هللا عز وجل ابملعاصي وهو ميده بنعمه ويعامله أبلطافه:

حب من أحسن إليها ,وأي إحسان أعظــم مــن إحســان مــن يــبزه
القلوب جمبولة على ّ
العبــد ابملعاص ـي وهــو ميــده بنعمــه ,ويعاملــه أبلطاف ـه ,ويســبل عليــه س ـته ,وحيفظــه م ـن
خطفات أعدائه املتقبني له أدىن عثرة ينالون منه هبا بغيتهم...وحيول بينهم وبينه؟
• الفرح ابملعصية جهل بقدر من عصاه:

ـل ش ـدة الرغب ـة فيه ــا ,واجله ـل بق ـدر م ـن عص ـاه ,واجله ـل بس ـوء
الف ـر ُ
ح ابملعص ـية دلي ـ ُ

عاقبتها وعظم خطرها ,ففرحــه هبـا غطـى عليـه ذلـك كلـه ,وفرحـه هبـا أشـد ضــرراً عليـه
من مواقعتها.

املؤمن ال تتم لذته مبعصيته أبداً وال يكمـل هبـا فرحـه بـل ال يباشـرها إال واحلـزن خمــالط
لقلبه...ومىت خال قلبه من هذا احلـزن واشــتدت غبطتـه وسـروره فليـتهم إميانـه ,وليبـك

على موت قلبه ,فإنه لو كان حياً ألحزنه ارتكابه للذنب ,وغاظه ,وصعب عليه.
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• اجملاهرة ابلذنب خطر عظيم:
وأشد من هذا كله :اجملاهرة ابلـذنب مــع تـيقن نظـر الـرب جـل جاللــه مـن فــوق عرشـه

إليه ,فإن آمن بنظره إليه وأقدم على اجملاهرة فعظيم ,وإن مل يؤمن بنظره إليـه واطالعـه

عليه فكفر وانسالخ من اإلسالم ابلكلية.
• قد يقتن ابلصغرية أمور يلحقها ابلكبائر:

قــد يقــتن ابلص ـغرية مــن قلــة احليــاء ,وع ـدم املبــاالة ,وتــرك الـوف ,واالســتهانة هبـا م ـا
يلحقها ابلكبائر ,بل يعلها يف أعلى رتبها.

• تقطع القلب على فرط إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة:

مـن مل يتقطـع قلبــه يف الــدنيا علــى مـا فـرط حسـرةً وخوفـاً ,تقطــع يف اآلخـرة إذا حقـت

احلقـائق ,وعـاين ثــواب املطيعــني ,وعقـاب العاص ـني ,فــال بـد مــن تقطـع القلـب إ ّم ـا يف
الدنيا و ّإما يف اآلخرة.

• بذل اجلهد يف تعلم العلم النافع إلخراج النفس من جهلها:

العبد يف الذنب له نظر إل حمل اجلناية ومصدرها وهو الــنفس األمــارةُ ابلسـوء ويفيـده
نظره إليها أمـوراً منهـا أهنــا جاهلـة ظاملـة فيوجـب لــه ذلــك بــذل اجلهـد يف العلـم النـافع
الذي ُيرجها به عن وصف اجلهل والعمل الصاحل الذي ُيرجها به عن وصف الظلم.
• اختاذ الشيطان عدو وكمال االحتاز منه:

ض لــه عليهـا
العبــد يف الـذنب لـه نظـر إل...اآلمـر لــه ابملعصـية ,املـزين لــه فعلهــا ,احلـا ّ

وهــو شــيطانه املوكــل بـه ,فيفيــده النظـر إليـه ومالحظتـه اختـاذه عــدواً ,وكمـال االحــتاز
منه والتحفظ واليقظة واالنتباه ملا يريده منه عدوه وهو ال يشعر
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" زاد املعاد يف هدى خري العباد "
• من سقط من عني ربه خلي بينه وبني معاصيه:

الرب سبحانه...من سقط من عينه وهان عليــه ,فإنــه يلــي بينـه وبـني معاصـيه ,وكلمـا
أحـدث ذنبـاً أحـدث لـه نعمـة ,واملغـرور يظـن أن ذلـك مـن كرامتـه عليـه ,وال يعل ـم أن

عني اإلهانة ,وأنه يريد به العذاب الشديد ,والعقوبة اليت ال عاقبة معها.
ذلك ُ

• الذنوب لذاهتا تنقلب آالماً:
العاقل مىت وازن بني نيل حمبوب سريع الــزوال بفــوات حمبـوب أعظـم منــه وأدوم وأنفـع

وألـذ أو ابلعكـس ظهـر لـه التفــاوت ,ف ـال تبــع لــذة األبد...بلـذة سـاعة تنقلــب آالم ـاً,
وحقيقتها أهنا أحالم انئم...فتذهب اللذة وتبقي التبعة.
• الشهوات تفسد على العبد مصاحله:

لب عليه هذه الشهوةُ من مفاسد عاجلته ,ومـا متنعهــا مــن مصـاحلها ,فإهنـا
لينظر ما ت ُ

ب شيء ملفاسد الدنيا ,وأعظم شيء تعطيالً ملصاحلها ,فإهنا حتول بـني العبــد وبــني
أجل ُ
رشده الذي هو مالك أمره ,وقوام مصاحله.

• العاصي يد أثر ذنوبه يف خلق زوجته وولده وخادمه:

ق ـول كع ـب رض ـي هللا عنــه " :ح ـىت تنك ـرت ل األرض ,فمــا هــي ابل ـيت أع ـرف " ,ه ـذا

التنك ـ ُـر ي ـده املـ ـذنب العاص ـي بسـ ـب جرم ـه حـ ـىت يف خل ــق زوجتـ ـه وول ـده وخادمـ ـه,

ودابته ,ويده يف نفسه أيضاً ,فتتنكر له نفسه حىت ما كأنه هو.
• الذنوب تضعف القلوب وهتلكها:

الذنوب للقلب مبنزلة السموم ,إن مل هتلكه أضعفته وال بُد ,وإذا ضعفت قوته مل يقدر

على مقاومة األمراض.
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• املعاصي توجب اهلموم الغموم واألحزان وضيق الصدر:
املعاصي تُوجب اهلم والغـم والـوف واحلـزن وضـيق الصـدر وأمـراض القلـب ,حـىت أن
أهله ــا إذا قضـ ـوا منهـ ـا أوطـ ــارهم ,وسـ ـئمتها نفوسـ ــهم ارتكبوهـ ـا دفعـ ـاً ملـ ـا يدونـ ــه يف
صدورهم من الضيق واهلم والغم.

• الذنوب تلب األمراض والطواعني وتسلب البكات واملنافع:

مل تزل أعمال بين آدم وخمالفتهم للرسل حتدث هلم من الفساد العام والاص ما يلب
عليهم من اآلالم واألمــراض واألسـقام والطـواعني والقحـوط واجلـدوب وسـلب بركـات
األرض ومثارها....وسلب منافعها أو نقصاهنا أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً
• الذنوب توجب اآلفات والعلل يف األغذية واهلواء واملاء:

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث هلم رهبم تبارك وتعال من اآلفات والعلل يف
أغـ ــذيتهم وف ـ ـواكههم وأه ـ ـويتهم ومي ـ ـاههم ,وأب ـ ـداهنم وخلقه ـ ـم ,وص ـ ـورهم وأشـ ــكاهلم

وأخالقهم من النقص واآلفات ,ما هو موجب أعماهلم وظلمهم وفجورهم.
• أكثر األمراض بقية عذاب عذبت به األمم السابقة:

وأكثر هذه األمراض واآلفات العامة بقية عــذاب عُـذبت بـه األمـم السـابقة ,مث بقيـت
منها بقية مرصدة ملن بقيت عليه بقية من أعماهلم ,حكماً قسطاً ,وقضاء عدالً.
• ظلم العباد لبعضهم سبب جلور امللوك:

جعـل ظلــم املســاكني ,والـبخس يف املكاييــل واملـوازين ,وتعـدي الق ـوي علـى الض ـعيف
ســبباً جل ـور امللــوك والـوالة الــذين ال يرمح ـون إن اسـتمحوا ,وال يعطف ـون إن اس ـتعطفوا,
وهم يف احلقيقة أعمال الرعااي ظهرت يف صور والهتم.
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• منع الزكاة مينع الغيث من السماء:
ق ـد جع ـل س ـبحانه...منع اإلحس ـان والزكـاة والصــدقة س ـبباً ملن ـع الغي ـث م ـن الســماء,

والقحط واجلدب.

• أعمال العباد تظهر يف قوالب وصور تناسبها:
هللا س ـبحانه بكمت ـه وعدل ـه يُظه ـ ُر للن ــاس أعم ـاهلم يف قوال ــب وص ـور تناس ـبها ,فت ـارة
بقحـ ـ ـط واترة بعـ ـ ــدو واترة بـ ـ ـوالة جـ ـ ـائرين واترة أبمـ ـ ـراض عامـ ـ ـة واترة هبم ـ ـ ـوم وآالم

وغموم...واترة بتسلط الشياطني عليهم...واترة مبنع بركات السماء واألرض عنهم.
" روضة احملبني ونزهة املشتاقني "

• من صب عن احلرام أعقبه هللا يف الدنيا املسرة:
قد جرت سنة هللا تعال يف خلقه :أن من آثر األمل العاجل على الوصال احلرام ,أعقبه

هللا ذل ـك يف ال ـدنيا املس ـرة التام ـة ,وإن هلــك فــالفوز العظـيم ,وهللا تع ـال ال يض ـيع م ـا
يتحمل عبدها من ألجله.
• كل لذة منعت لذة أكمل منها فليست بلذة يف احلقيقة:

كل لذة أعقبت أملاً أو منعت لذةً أكمل منها فليست بلذة يف احلقيقــة ,وإن غالطـت

هي مسموم يُقطّع أمعاءه عن قرب.
النفس يف االلتذاذ هبا فأي لذة آلكل طعام ش ّ
• عذاب الزانة يف البزخ:

قيل أهلهـا يف اجلحــيم شـر مقيـل ,ومسـتقر أرواحهــم
فأما سبيل الزىن ,فأسوأُ سبيل ,وم ُ
يف ال ــبزح يف تنـ ـور مـ ـن انر أيت ــيهم هليبهـ ـا مـ ـن حتـ ـتهم ,فـ ـإذا أاته ــم الله ــب ,ضـ ـجوا,

وارتفعوا ,مث يعودون إل موضعهم ,فهم هكذا إل يـوم القيامـة ,كمـا رآهـم النـيب صـلى
هللا عليه وسلم يف منامه ,ورؤاي األنبياء وحي ال شك فيه.
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• الزان يمع حالل الشر كلها:
والزىن يمع خالل الشر كلها ,من :قلة الدين ,وذهاب الــورع ,وفســاد املـروءة ,وقلـة
الغ ـرية ,ف ـال ت ـد زاني ـاً معــه ورع ,وال وفــاء بعه ـد ,وال ص ـدق يف احل ـديث ,وال حمافظــة

علــى ص ـديق ,وال غــرية اتمــة عل ـى أهلــه ,فالغ ـدر ,والك ـذب ,واليان ـة ,وقلــة احليــاء,
وعدم املراقبة ,وعدم األنفة للحرم ,وذهاب الغرية من القلب من شعبه وموجباته.
ومنها :أن الناس ينظرونه بعني اليانة ,وال أيمنه أحد على حرمته ,وال على ولده.

ومنها :سواد الوجه ,وظلمته وما يعلوه من الكآبة واملقت الذي يبدو عليه للناظرين

ومنها :الوحشة اليت يضعها هللا يف قلب الزاين ,وهـي نظـري الوحشـة الـيت تعلـو وجهـه,
فالعفيف على وجهه حالوة ,ويف قلبــه أنـس ,ومــن جالسـه اسـتنأنس بــه ,والـزاين تعلـو

وجهه الوحشة ,ومن جالسه استوحش به.

ومنها :ظلمة القلب ,وطمس نوره.ومنها :الفقر الالزم.
ومنها :أنه يفارقه الطيب الذي وصف هللا به أهل العفاف ,ويستبدل به البيث الذي
وصف هللا به الزانة.

ومنها :قلة اهليبة اليت تنزع من صدور أهله وأصحابه ,وغريهم له ,وهو أحقر شيء يف
نفوسهم ,وعيوهنم ,خبالف العفيف ,فإنه يرزق املهابة ,واحلالوة.

ومنها :ضيق الصدر وحرجه ,فإن الزانة يُقابلون بضد مقصودهم ,فإن مـن طلـب لــذة

العيش وطيبه مبا حرمه هللا عليه ,عاقبه هللا بنقيض قصده ,فإن ما عند هللا ال يُنال إال
بطاعت ـه ومل يع ـل هللا معص ـيته س ـبباً إل خ ـري ق ـط ول ـو عل ـم الف ـاجر م ـا يف العف ـاف م ـن

اللـ ـذة والس ــرور ,وانشـ ـراح الصـ ـدر ,وطيـ ـب العـ ـيش لـ ـرأى أن الـ ـذي فات ــه مـ ـن الل ــذة
أضعاف أضعاف ما حصل له ,دع ربح العاقبة ,والفوز بثواب هللا وكرامته.
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ومنها :الرائحة اليت تفوح عليه ,يشمها كل ذي قلب سليم ,تفوح من فيه وجسده.
ومنها :أنه يعرض نفســه لفــوات االسـتمتاع ابحلـور العـني يف املسـاكن الطيبـة يف جنــات
عدن.

ومنه ـا :أن ال ـزىن يُّرئ ـه عل ـى قطيع ـة الــرحم ,وعقــوق الوال ـدين ,وكســب احل ـرام ,وظل ـم
اللــق ,وإض ـاعة أهل ـه وعياله...فهــذه املعص ـية ال تــتم إال أبن ـواع م ــن املعاصــي قبله ـا

ومعها ,ويتولد عنها أنواع أخ ُر من املعاصي بعدها...وهي أجلب لش ّر الدنيا واآلخرة,
وأمنع شيء لري الدنيا واآلخرة.
• عقوبة اللوطية:

األمة اللوطية...مجع هللا عليهم من أنواع العقوابت ما مل يمعه على أمة من األمم ,ال
م ــن أخـ ـر ع ــنهم وال مـ ـن تق ــدم ,وجعـ ـل دايرهـ ـم وآاثرهـ ـم ع ــبةً للمعُتـ ـبين ,وموعظـ ـة

للمتقني.

• قتل اللوطي:
والصحابة اتفقوا على قتل اللوطي ,وإمنا اختلفوا يف كيفية قتله...,وعقوبته أغلظ مــن
عقوبة الزاين ,إلمجاع الصحابة علــى ذلـك ,ولغلــظ حرمتـه ,وانتشـار فسـاده ,وألن هللا

سبحانه مل يعاقب أُ ّمةً ما عاقب اللوطية.
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" بدائع الفوائد "
• فضول الطعام والكالم والنظر تولد أكثر املعاصي:

فضول الطعام داع إل أنواع كثرية من الش ّر ,فإنه ُحير ُك اجلوارح إل املعاصـي ,ويثقلهـا

عن الطاعات ,وحسبك هبذين شراً!! فكم من معصية جلبها الشــبع وفضــول الطعــام,

وكم من طاعة حال دوهنا ,فمن وقي شر بطنه فقد وقي شراً عظيماً.
وأكثر املعاصي إمنا تولدها من فضول الكـالم والنظــر ,وهـا أوسـع مـداخل الشـيطان,
فـ ــإن جارحتيهم ـ ـا ال مي ـ ـالن وال يس ـ ـأمان...,فلو ترك ـ ـا مل يف ـ ـتا م ـ ـن النظ ـ ــر والك ـ ـالم,

فجنايتهما ُمتسعةُ األطراف ,كثرية الشعب ,عظيمة اآلفات.
• زوال النعم ابملعاصي:

هـل زالـت عـن أحـد قـط نعمـة إال بشـؤم معصـيته ,فـإن هللا إذا أنعـم علـى عبـد بنعم ـة

حفظه ـ ـا علي ـ ـه ,وال يغريه ـ ـا عن ـ ـه ح ـ ـىت يك ـ ـون هـ ــو الس ـ ـاعي يف تغريه ـ ـا ع ـ ـن نفس ـ ـه:
اد اّللُ ب هقـ ْوم ُسـوءًا فهـ هال همـ هرد
﴿إن اّلله هال يُـغه ّريُ هما ب هق ْوم هحـ ى
ريوا همـا أبهن ُفسـه ْم و هوإذها أ ههر ه
ىت يُـغهـ ُّ
لههُ ۚ هوهما ههلُم ّمن ُدونه من هوال ﴾ [الرعد]11:
ومن أمل ما قص هللا تعـال يف كتابـه مــن أحـوال األمــم الــذين أزال نعمــه عــنهم ,وجــد
سبب ذلك مجيعه إمنا هو خمالفة أمره وعصيا ُن رسله ,وكذلك من نظر يف أحوال أهــل
عصره ,وما أزال هللا عنهم من نعمه ,وجد ذلـك كلـه مــن ســوء عواقـب الـذنوب ,كمـا
ت يف نعمة فارعها
قيل :إذا كن ه

فإن املعاصي تُزي ُل النعم

فمـا حفظــت نعمــة هللا بش ـيء قـط مث ـل طاعتـه ,وال حص ـلت الــزايدة مبث ـل ش ـكره ,وال
ـل فيهـا كمـا تعمـل النـار يف
زالت عن العبد مبثل معصيته لربه ,فإهنا ان ُر النعم الـيت تعمـ ُ

احلطب اليابس....ومن سافر بفكره يف أحوال العامل استغىن عن تعريف غريه له.
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" إغاثة اللهفان يف مصايد الشطان "
بُلي احلبيب ابلذنب ,فاعتف واتب وندم ,وتضرع واستكان وفزع إل مفــزع الليقـة,

وه ـو التوحي ـد واالس ـتغفار ,فأُزي ـل عن ـه العيــب ,وغُف ـر لــه ال ـذنب ,ف ُقب ـل من ـه املت ـاب,
وفُتح له من الرمحة واهلداية كل ابب ,ونن األبناء ,ومن أشبه أابه فما ظلم.
من كانت شيمتُهُ التوبة واالستغفار فقد ُهدى ألحسن الشيم.

اي حس ـرة احمل ـب ال ـذي ابع نفس ـه لغ ـري احلبي ـب األول ب ـثمن خب ـس ,وش ـهوة عاجل ــة,
ذهبــت ل ـذهتا ,وبقيــت تبعته ـا ,وانقض ـت منفعته ـا وبقي ــت مض ـرهتا ,ف ــذهبت الش ـهوة

وبقيت الشقوة ,وزالت املسرة وبقيت احلسرة.

" الكالم على مسألة السماع "
• ال يغري نعمه اليت أنعم هبا على عباده حىت يُغريوا طاعته مبعصيته

ريوا همـ ـا أبهن ُفسـ ـه ْم و ﴾ [الرعـ ـد]11:
قولـ ـه تعـ ـال﴿ :إن اّلله هال يُـغهـ ـ ّريُ همـ ـا ب هقـ ـ ْوم هحـ ـ ى
ىت يُـغهـ ـ ُّ

فداللة لفظها أنه ال يغري نعمـه الـيت أنعـم هبـا علـى عبـاده حــىت يُغـريوا طاعتـه مبعصـيته,

ىت
ك أبهن اّلله هملْ يه ُ
كما قال يف اآلية األخرى﴿ :ذَل ه
ك ُمغهـ ًّريا نّ ْع همـةً أهنْـ هع هم ههـا هعلهـ ىى قه ـ ْوم هحـ ى
ريوا هما أبهن ُفسه ْم ﴾ [األنفال ]53:وإشارهتا أنــه إذا عاقـب قومـاً وابـتالهم ,مل يغـري
يُـغه ُّ
ما هبـم مـن العقوبـة والـبالء حـىت يغــريوا مـا أبنفسـهم مـن املعصـية إل الطاعــة كمــا قـال
العباس عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(ما نزل بالء إال بذنب ,وال ُرفع إال بتوبة)

ومنه قول النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :ال تدخل املالئكة بيتـاً فيـه كلـب وال صـورة)
فإذا منع الكلب والصورة دخول امللك البيت ,فكيـف تــدخل معرفـة الـرب وحمبتـه يف
قلب ممتلئ بكالب الشهوات وصورها.

فهذه إشارات صحيحة ,وهي من جنس مقاييس الفقهاء ,بل أصح من كثري منها.
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" الداء والدواء "
• كل شر وداء يف الدنيا واآلخرة سببه الذنوب:

مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر وال بد ,وأن ضررها يف القلوب كضـرر الســموم يف
األبدان ,على اختالف درجاهتا يف الضرر ,وهل يف الدنيا واآلخرة شر وداء إال وسببه
الذنوب واملعاصي ؟

• من عقوابت الذنوب املعاصي:

حرمان العلم ,وحرمان الرزق ,ووحشة يـدها العاصـي يف قلبــه بينـه وبــني هللا ,ووحشـة
ال ـيت حتصــل بينــه وبــني الن ـاس والس ـيما أهــل ال ـري مــنهم ,وتعســري أم ـوره علي ـه ,ووه ـن

القل ـب والب ــدن ,وحرم ـان الطاع ـة ,وت ـزرع أمثاهل ـا ويول ـد بعض ـها بعض ـاً ,وينس ـلخ م ـن
القلب اسـتقباحها فتصــري لــه عـادة ,وسـبب هلـوان العبـد علـى ربـه وســقوطه مـن عينـه,

وت ـورث ال ـذل وال بــد ف ـإن الع ـز كــل العـ ّـز يف طاع ـة هللا تع ـال ,وتطف ـئ م ـن القل ـب انر

الغــرية ,وذه ـاب احليــاء ال ـذي هــو م ـادة احليــاة للقل ـب ,وتس ـتدعى نس ـيان هللا لعب ـده,

وتركه وختليته بينه وبني نفسه وشيطانه ,وهنــاك اهلـالك الـذي ال يُرجـي معـه نـاة ,ومـن
أقوى األسباب لزوال نعم هللا وحتول عافيته وفجاءة نقمته ومجيع سخطه ومتحـق بركـة

العمــر وبركـة الـرزق ف ـال تـد أق ـل بركـة يف عم ـره ودينـه ودني ـاه ممـن عص ـى هللا ,وُتـ ّرئ
على العبد من مل يكـن يـتئ عليـه مــن أصـناف املخلوقـات ,فيجـتئ عليــه الشــياطني
ابألذى واإلغـواء والوسوسـة والتخويـف والتحـزين....ويتئ عليـه شـياطني اإلنـس مبـا
تقدر عليه من أذاه يف غيبته وحضوره ,وتتئ عليـه نفســه ,فتتأســد عليـه وتستصـعب

عليه ,فلو أرادها لري مل تطاوعه ,ومل تنقد له ,وتسوقه إل ما فيه هالكه ,شاء أم أب.
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• الذنب ال يلو من عقوبة ألبتة:
الذنب ال يلو من عقوبة ألبتة ولكن جلهل العبد ال يشعر مبا هو فيه من العقوبة ألنه

مبنزلة السكران واملخدر والنائم الذي ال يشعر ابألمل فإذا استيقظ وصحا أحس ابملؤمل
• العقوبة قد تقع مع الذنب وقد تتأخر عنه قليالً:
قد تقارن املضرة للذنب ,وقد تتأخر عنه يسرياً وإما مدة ,كما يتأخر املرض عن سببه

أو يقارنــه ,وكث ـرياً م ـا يق ـع الغل ـط للعب ـد يف هــذا املقــام ,وي ـذنب ال ـذنب ف ـال يــرى أث ـره

عقيبـ ـه ,وال ي ــدري أنـ ـه يعمـ ـل عمل ــه عل ــى الت ــدرج شـ ـيئاً فشـ ـيئاً ,كم ــا تعم ــل السـ ـموم

واألشـياء الضــارة حـذو ال ُقـذة ابلقــذة ,فـإن تـدارك العبـد ابألدويــة واالسـتفراغ واحلميــة

وإال فهو صائر إل اهلالك ,هـذا إذا كـان ذنبـاً واحـداً مل يتداركـه مبـا يزيـل أثـره ,فكيـف

ابلذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة ؟ وهللا املستعان.

• استحضر بعض عقوابت الذنوب ليكون ذلك داعياً إل هجراهنا

استحضر بعض العقوابت الــيت رتبهـا هللا ســبحانه علـى الـذنوب وجــوز وصـول بعضـها
إلي ـك واجع ـل ذل ـك داعي ـاً لل ـنفس إل هجراهنــا منهــا :املعيش ـة الضــنك يف ال ـدنيا ,ويف

ش ـةً
ض هع ـن ذ ْكـري فهـإن لـههُ همعي ه
الـبزخ ,والعــذاب يف اآلخ ـرة ,قــال تعــال ﴿ :هوهم ـ ْن أه ْعـ هر ه
ش ـ ُرهُ يهـ ـ ْوهم الْقيها هم ـة أه ْع هم ـ ىى﴾ [ط ـه ]124:ف ـاملعرض عن ـه لــه ضــنك املعيش ــة
ض ـن ًكا هوهْن ُ
ه
بســب إعراضـه ,وإن تــنعم يف الــدنيا أبص ـناف النعــيم ,فف ـي قلبـه م ـن الوحشـة وال ـذل

واحلسرات اليت تقطع القلوب واألماين الباطلـة والعـذاب احلاضـر مـا فيـه ,وإمنـا يواريـه
عن ـه ســكر الش ـهوات والعش ـق وح ـب ال ـدنيا والرايس ـة ,.فاملعيشــة الض ـنك الزم ـه مل ـن
أع ـرض ع ـن ذك ـر هللا ال ـذي أنزل ـه علـ ـى رس ـوله ص ــلى هللا علي ـه وس ــلم يف دنيـ ـاه ,ويف
البزخ ,ويوم معاده.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[]14

• طيب النفس وسرور القلب يف عافيته من الشهوات احملرمة:
إن طيــب ال ـنفس وس ـرور القل ـب وفرح ـه ولذت ـه وابتهاج ـه وطمأنينت ـه وانش ـراحه ون ـوره

وسعته وعافيته من الشهوات احملرمة والشبهات الباطلة ,هو النعيم على احلقيقة.
• من آفات النظر:

أنه يورث احلسرات والزفرات واحلرقات فريى العبد ما ليس قادراً عليه وال صابراً عنه

وهذا من أعظم العذاب ,أن ترى ما ال صب لك عن بعضه ,وال قدرة لك على بعضه
• حركة اللسان تدل على ما يف القلب:

إذا أردت أن تستدل على ما يف القلب فاستدل عليه بركة اللسان ,فإنه يُطل ُع ما يف
القلب ,شاء صاحبه أم أب.
• حفظ اللفظات:

وأم ـا اللفظ ـات فحفظهــا أبن ال يــرج لفظ ـة ض ـائعة ,ب ـل ال يــتكلم إال فيمــا يرج ـو فيــه
الربح والزايدة يف دينه ,فإذا أراد أن يتكلم ابلكلمة نظر :هل فيها ربح وفائـدة أم ال؟
فإن مل يكن فيها فائدة أمسك عنها ,وإن كان فيها ربح نظر :هل يفوته هبـا كلمـة هــي

أربح منها ,فال يضيعها هبذه.

ومن العجب أن اإلنسان يهون عليه التحفظ واالحتاز من أكل احلـرام والظلـم والـزان
والس ـرقة وش ـرب الم ـر ومــن النظ ـر احمل ـرم وغــري ذل ـك ,ويص ـعب علي ـه الــتحفظ مــن

حركـ ـة لسـ ـانه ,ح ــىت تـ ـرى الرجـ ـل يش ــار إلي ــه ابل ــدين والزهـ ـد والعبـ ـادة ,وهـ ـو يـ ـتكلم
ابلكلمـات مـن ســخط هللا ,ال يلقــى هلـا ابالً ,يـزل ابلكلمـة الواحــدة منهـا أبعــد مـا بــني
املشرق واملغرب ,وكم تـرى مــن رجـل متـورع عــن الفـواحش والظلــم ,ولسـانه يفـري يف
أعراض األحياء واألموات ,وال يبال مبا يقول.
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• مفسدة الزان:
كم يف الزىن من استحالل حمرمات ,وفوات حقوق ,ووقوع مظامل.

ومن خاصيته :أنه يوجب الفقر ,ويقصر العمر ,ويكسـو صـاحبه سـواد الوجـه ,وثــوب
املقت بني الناس...ويشتت القلب ,وُميرضه إن مل ميته ,ويلـب اهلـم واحلـزن والـوف,

ويباعد صاحبه من امللك ,ويقرب منه الشيطان.

• اجلرأة على معاصي هللا من أسباب سوء الامتة:

قــال احلـافظ أب ـو حممـد عب ـداحلق بــن عب ـدالرمحن األشـبيلي رمح ـه هللا :واعلـم أن لســوء

الامتة – أعاذان هللا منها – أسباابً ,وهلا طرق وأبواب ,أعظمها :االكباب على الدنيا,

واإلع ـراض ع ـن األخ ـرى ,واإلق ـدام واجل ـرأة عل ـى معاص ـي هللا ع ـز وج ـل ,ورمب ـا غل ـب
على اإلنسان ضرب من الطيئة ,ونوع من املعصية ,وجانـب مـن اإلعــراض ,ونصـيب
من اجلرأة واإلقدام ,فملك قلبه ,وسيب عقلـه ,وأطفــأ نـوره ,وأرسـل عليــه حجبـه ,فلـم

تنفع فيه تذكرة ,وال نعت فيه موعظة ,فرمبا جاءه املوت على ذلك.
وقال :واعلم أن سوء الامتة – أعاذان هللا منها – ال تكون ملن استقام ظاهره ,وصلح

ابطنه ,ما مسع هبذا وال علم به ,وهلل احلمــد ,وإمنـا تكـون ملـن لــه فســاد يف العقيـدة ,أو
إص ـرار عل ـى الكب ـائر ,وإقــدام عل ـى العظــائم ,فرمب ـا غل ـب ذلــك علي ـه ,حــىت ينــزل بــه
امل ـوت قب ـل التوب ـة ,فيأخ ـذه قب ـل إص ـالح الطوي ـة ,ويُص ــطلم قب ـل اإلانب ـة ,فبظف ـر ب ــه
الشيطان عند تلك الصدمة ,ويتطفه عند تلك الدهشة ,والعياذ ابهلل.
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• مفسدة اللواط:
يف اللواط من املفاسد ما يفـوت احلصـر والتعـداد ,وألن يقتـل املفعـول بـه خـري لــه مــن
أن يؤتى ,فإنه يفسد فساداً ال يرجي له بعده صالحاً أبداً ,وبذهب خريه كلـه ,ومتـُص
األرض ماوية احلياء من وجهه ,فال يستحي بعد ذلك ال من هللا وال من خلقه ,وتعمل

يف قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم يف البدن.
• عقوبة اللوطية:

قلب هللا سبحانه عليهم دايرهم ,فجعل عاليها سافلها ,فجعلهم آيةً للعاملني وموعظة

للمتقـني ونكـاالً وس ـلفاً ملـن شــاركهم يف أعم ـاهلم مـن اجملـرمني .أخ ـذهم علــى غـرة وه ـم

انئمون ,وجاءهم أب ُسه وهم يف سـكرهتم يعمهـون ,فمـا أغـىن عـنهم مــا كـانوا يكسـبون,
فانقلبـ ــت تلـ ـك اللـ ـذات آالمـ ـاً فأصـ ــبحوا هبـ ـا يعـ ــذبون...ذهبت اللـ ــذات ,وأعقبـ ــت

احلس ـرات ,وانقضــت الش ـهوة ,وأورث ـت الشــقوة ,متتع ـوا قل ـيالً وع ـذبوا ط ـويالً ,رتع ـوا

مرتعاً وخيماً ,فأعقبهم عــذاابً أليمـاً ,أســكرهتم خـرة تلـك الشــهوة ,فمــا اسـتفاقوا منهــا

إال يف داير املعذبني ,وأرقدهتم تلك الغفلة فما اسـتيقظوا إال وهـم يف منـازل اهلـالكني,
فندموا وهللا أشد الندامة حني ال ينفع الندم وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع ابلدم
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• غض البصر ومنافعه:
النظـر أص ـل عام ـة احل ـوادث ال ـيت تص ـيب اإلنس ـان ,ف ـإن النظـرة تول ـد خطـرة ,مث تول ـد
الطـرة فك ـرة ,مث تولــد الفكــرة ش ـهوة ,مث تولــد الش ـهوة إرادة ,مث تقــوى فتص ـري عزمي ـة
جازمة ,فيقع الفعل ,وال بد ,ما مل مينع منه مانع.
ض البصر عدة منافع:
يف غ ّ

أحدها :أنه امتثال ألمر هللا الذي هو غاية سعادة العبد يف معاشه ومعاده.
الثانية :أنه مينع من وصول أثر السهم املسموم الذي لعل فيه هالكه إل قلبه.
الثالثة :أنه يورث القلب أنساً ابهلل ومجعية على هللا.

الرابعة :أنه يقوي القلب ويفرحه ,كما أن إطالق البصر يضعفه وحيزنه.
الامسة :أنه يكسب القلب نوراً ,كما أن إطالقه يكسبه ظلمةً
السادسة :أنه يورثه فراسة صادقةً يتميز هبا احملق واملبطل ,والصادق والكاذب.
السابعة :أنه يورث القلب ثبااتً وشجاعةً وقوةً.
الثامنة :أنه يسد على الشيطان مدخله إل القلب ,فإنه يدخل مع النظرة.

التاسعة :أنه يفرغ القلب للفكرة يف مصاحلة واالشتغال هبا ,وإطالق البصر يشتته

وإذا عـرف هـذا فاللـذة والســرور والفــرح أمـر مطلـوب يف نفسـه ,بـل هــو مقصـود كـل

حــي ,وإذا كانــت الل ـذة مطلوب ـة لنفس ـها ,فه ـي تُـذم إذا أعقب ـت أمل ـاً أعظ ـم منهــا ,أو
منع ـت ل ـذةً خ ـرياً وأج ـ ّل منه ــا ,فكي ـف إذا أعقب ـت أعظ ـم احلس ــرات ,وفوت ـت أعظ ـم
اللــذات واملسـرات؟ وُحتمـد إذا أعانـت علــى لـذة عظيمـة مسـتقرة ال تنغـيص فيهـا وال

نك ـ ــد بوج ـ ـه م ـ ـا ,وه ـ ــي ل ـ ـذة اآلخ ـ ــرة ونعيمه ـ ـا وطي ـ ـب الع ـ ـيش فيه ـ ـا ,ق ـ ـال تع ـ ــال:
﴿ب ْل تُـ ْؤث ُرو هن ا ْحلهيهاةه الدنْـيها * هو ْاآلخ هرةُ هخ ْرير هوأهبْـ هقىٰ﴾ [األعلى]17-16:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ[]18

• العشق الداء العضال والسم القاتل:
هذا داء أعيا األطباء دواؤه ,وع ّز عليهم شفاؤه ,وهو – لعمـر هللا – الـداء العضـال,

والس ـم القات ـل ,ال ـذي م ـا هعل ـ هق بقل ـب إال عـ ّـز عل ـى الــورى اســتنفاذه م ـن إســاره ,وال
اشتعلت انره يف مهجة إال صعب على اللق ختليصها من انره.
• العشق الشركي الكفري:
ـب هللا ,فكيــف
وهو أقسام :فإنه اترة يكون كفراً ,كمن اختذ معشـوقه نـداً حيبـه كمــا حيـ ّ
إذا كانـت حمبت ـه أعظـم م ـن حمبـة هللا يف قلبــه؟ فهــذا عشـق ال يغف ـر لصـاحبه ,فإنــه م ـن
أعظم الشرك ,وهللا ال يغفر أن يشرك به ,وإمنا يُغفر ابلتوبة النصوح.
• عالمة العشق الشركي الكفري:
وعالمة هذا العشق الشـركي الكفـري أن يقـدم العاشــق رضــا معشـوقه علـى رضــا ربــه,
وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعتـه قـدم حـق معشـوقه علـى حــق

ربه ,وآثر رضــاه علـى رضــاه ,وبـذل ملعشـوقه أنفـس مـا يقــدر عليـه ,وبـذل لربــه – إن

بذل – أردأ ما عنده ,واستفرغ وسعه يف مرضاة معشوقه وطاعته والقرب إليه ,وجعل
لربه – إن أطاعه – الفضلة اليت تفضل عن معشوقه من ساعاته.
• دواء هذا الداء القتّال:

دواء هذا الداء القتّال :أن يعرف ما ابتلي بــه مـن الـداء املضـاد للتوحيـد أوالً ,مث أيت
م ـن العب ـادات الظ ـاهرة والباطن ـة مب ـا يش ـغل قلب ـه ع ـن دوام الفك ـرة فيــه ,ويكث ـر اللجــأ

والتضرع إل هللا سبحانه يف صرف ذلك عنه وأن يراجع بقلبه إليه.
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ولـ ـ ـ ــيس لـ ـ ـ ـه دواء أنفـ ـ ـ ـع مـ ـ ـ ـن اإلخـ ـ ـ ـالص هلل وهـ ـ ـ ـو الـ ـ ـ ــدواء الـ ـ ـ ــذي ذكـ ـ ـ ـره هللا يف
ني﴾
صـ ـ ـر ه
ف هع ْنـ ـ ـهُ السـ ـ ـوءه هوالْ هف ْح ه
كتابه﴿ هكـ ـ ـ ىهذل ه
ك لنه ْ
شـ ـ ـاءه ۚ إنـ ـ ـهُ مـ ـ ـ ْن عبهـ ـ ـاد هان ال ُْم ْخلهصـ ـ ـ ه
[يوسف ]34:فأخب سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشـاء مـن الفعـل
إبخالصه ,فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله هلل ,مل يتمكن منه عشق الصور.
• عشق املردان:

عشق هو مقت من هللا ,وبعد من رمحته ,وهو أضر شيء على العبــد يف دينـه ودنيـاه,
وهو عشق املردان ,فما ابتلـي بــه إال مـن ســقط مـن عــني هللا ,وطــرده مـن اببـه ,وأبعــد
قلبه عنه ,وهو من أعظم احلجب القاطعة عن هللا ,كما قال بعض السلف :إذا سـقط

العبد من عني هللا ابتاله مبحبة املردان.
• دواء هذا الداء الدوي:

ودواء هـذا الـداء الـدوي :االسـتعانة مبقلـب القلـوب ,وصــدق اللجــأ إليـه ,واالشـتغال
بـذكره ,والتعـوض ببـه وقربــه ,والتفكــر يف األمل الـذي يُعقبــه هـذا العشـق ,واللــذة الــيت

تفوت ـه بــه ,فيتت ـب علي ـه ف ـوات أعظــم حمب ـوب ,وحصــول أعظ ـم مك ـروه ,ف ـإن أق ـدمت
نفسه على هذا وآثرته فليكب عليها تكبريه على اجلنائز وليعلم أن البالء قد أحاط به
• مقامات العاشق:

العاشق له ثالث مقامات :مقام ابتداء ومقام توسـط ومقـام انتهـاء .فأمـا مقـام ابتدائــه
فالواجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقـدر عليـه إذا كــان الوصــول إل معشـوقه متعــذراً
قدراً أو شرعاً فإن عجز عن ذلك وأب قلبه إال السفر إل حمبوبه وهـذا مقـام التوسـط

واالنتهاء فعليه كتمان ذلك وأن ال يفشيه إل اللق ,وال يشـبب مبحبوبـه ويهتكــه بـني
الناس ,فيجمع بني الشرك والظلم ,فإن الظلم يف هذا الباب من أعظم أنواع الظلم.
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• أسباب العشق:
أول أسباب العشق االستحسان ,سواء تولد عن نظر أو مساع ,فإن مل يقارنـه طمــع يف

الوصال ,وقارنه اإلايس من ذلك ,مل حيدث له العشق ,فــإن اقــتن بــه الطمـع ,فصـرفه
عن فكره ,ومل يشتغل قلبه به ,مل حيدث له ذلك.
فإن أطال مع ذلك الفكـر يف حماسـن املعشــوق ,وقارنــه خــوف مــا هـو أكــب عنــده مـن

لذة وصالة :إما خوف ديين كدخول النار ,وغضب اجلبار ,واحتقاب األوزار ,وغلـب
هذا الوف على ذلك الطمع والفكر ,مل حيدث له العشق.

فإن فاته هذا الوف ,فقارنه خوف دنيوي ,كخوف تالف نفسه وماله ,وذهــاب جـاه
وســقوط مرتبتــه عن ـد الن ـاس ,وس ـقوطه مــن ع ـني مــن يع ـز علي ـه ,وغلــب هــذا ال ـوف
لداعي العشق دفعه.

وكذلك إذا خاف من فوات حمبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك املعشوق ,وقدم
حمبته على حمبة املعشوق ,اندفع عنه العشق.
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• مفاسد العشق:
لـيعلم العاقـل أن العقــل والشـرع يوجبـان حتصـيل املصـاحل وتكميلهـا ,وإعـدام املفاسـد

وتقليلها ومن املعلوم أنه ليس يف عشق الصور مصلحة دينيه وال دنيوية ,بل مفسـدته
الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من املصلحة ,وذلك من وجوه:
أحدها :االشتغال بب املخلوق وذكره عن حب الرب تعال وذكره.

ب شيئاً غري هللا عُذب به ,والبد.
الثاين :عذاب قلبه مبعشوقه ,فإن من أح ّ

الثالث :أن العاشق قلبه أسري يف قبضة معشوقة ,يسومه اهلوان ,ولكن لسكرة العشق

ال يشعر مبصابه.

الراب ـع :أنــه يش ـتغل ب ـه عــن مص ـاحل دينــه ودني ـاه ,فل ـيس ش ـيء أضــيع ملصــاحل ال ـدين
والدنيا من عشق الصور.

الـ ـامس :أن آفـ ـات الـ ـدنيا واآلخـ ـرة أسـ ـرع إل عشـ ـاق الصـ ــور مـ ـن النـ ـار يف ايبـ ـس
احلطب...فأبعد القلوب من هللا قلوب عشاق الصور ,وإذا بعد القلب من هللا طرقته
اآلفات من كل انحية.

السادس :أنه إذا متكن من القلب واستحكم وقوى سلطانه ,أفسـد الــذهن ,وأحـدث

الوسواس ,ورمبا التحق ابجملانني الذين فسدت عقـوهلم فــال ينتفعـون هبا...وهــل أذهـب

عقل جمنون ليلي وأضرابه إال العشق ؟

السابع :أنه رمبا أفسد احلواس أو بعضها إما فساداً معنوايً أو صورايً,
أمــا الفســاد املعن ـوي فه ـو اتب ـع لفســاد القل ـب ,ف ـإن القل ـب إذا فســد فســدت العــني

واألذن واللسان فريى القبيح حسناً منه ومن معشوقه.
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• أقسام الذنوب
الذنوب تنقسم إل أربعة أقسام  :هملهكيّـة ,وشــيطانية ,وســبعيه ,وهبيميــة ,وال ختـرج عـن

ذلك :

فالذنوب امللكية :أن يتعاطى ما ال يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة ,والكبايء,
واجلبوت ,والقهر ,والعلو ,واستعباد اللق ,ونو ذك ,ويدخل يف هذا الشرك ابلـرب
تعال...وهــذا القس ـم أعظـم أن ـواع ال ـذنوب....فمن كــان م ـن أه ـل ه ـذه ال ـذنوب فقــد

انزع هللا ســبحانه ربوبيت ـه وملكــه ,وجع ـل ل ـه نــداً ,وهــذا أعظ ـم ال ـذنوب عن ـد هللا ,وال
ينفع معه عمل.

وأم ــا الشـ ـيطانية :فالتشـ ـبه ابلش ــيطان يف احلسـ ـد ,والبغ ــي ,والغـ ـش والغـ ـل ,والـ ـداع,
واملك ـر ,واألم ـر مبعاص ـي هللا وحتس ـينها ,والنهــي ع ـن طاعت ـه ,وهتجينهــا ,واالبت ـداع يف
دينه ,والدعوة إل البدع والضالل ,وهذا النوع يلي النوع األول يف املفسدة.

وأم ــا السـ ـبعية :ف ـذنوب العـ ـدوان والغضـ ـب وس ــفك الـ ـدماء والتوث ــب علـ ـى الضـ ـعفاء
والعاجزين ويتولد منها أنواع أذى النوع اإلنساين واجلرأة على الظلم والعدوان.

وأما الذنوب البهمية :فمثل الشـره واحلـرص علــى قضـاء شـهوة الـبطن والفـرج ,ومنهــا
يتولد الزىن ,والسرقة ,وأكل أموال اليتامى ,والبخل والشح ,واجلنب ,واهللع ,واجلــزع,

وغري ذلك.

وهذا القسم أكثر ذنوب اللق لعجزهم عن الذنوب السبعية وامللكية ,ومنه يدخلون
إل سائر األقسام ,فهو يرهم إليها ابلزمام ,فيدخلون منه إل الذنوب السبعية ,مث إل
الشيطانية ,مث إل منازعة الربوبية والشرك يف الوحدانية.
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• من أضرار الذنوب واملعاصي:
مما ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضر وال بد ,وأن ضررها يف القلوب كضـرر الســموم يف
األبدان ,على اختالف درجاهتا يف الضرر ,وهل يف الدنيا واآلخرة شر وداء إال وسببه
الذنوب واملعاصي ؟
فما الذي أخرج األبوين من اجلنة دار اللـذة والنعـيم والبهجـة والسـرور إل دار اآلالم

واألحزان واملصائب ؟

ومــا الــذي أخـرج إبلـيس مــن ملكــوت السـماء ,وطـرده ولعنــه ,ومسـخ ظـاهره وابطنـه,
فجعلت صورته أقبح صورة وأشنعها ,وابطنه أقبح من صورته وأشنع ؟

وما الذي غرق أهل األرض كلهم حىت عال املاء فوق رؤوس اجلبال ؟
ومــا ال ـذي ســلط ال ـريح العقــيم عل ـى ق ـوم ع ـاد ح ـىت ألق ـتهم مــوتى عل ـى وج ـه األرض,
كأهنم أعجاز نل خاوية....حىت صاروا عبة لألمم إل يوم القيامة ؟

وما الذي أرسل على قوم مثود الصـيحة حـىت قطعـت قلـوهبم يف أجـوافهم ,ومــاتوا عــن
آخرهم ؟

وما الذي رفع قوى اللوطية حىت مسعت املالئكة نبح كالهبم ,مث قلبها علـيهم ,فجعـل
عاليها سافلها ,فأهلكهم مجيعاً....وما هي من الظاملني ببعيد.

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل ,فلمـا صــار فـوق رؤوسـهم
أمطر عليهم انراً تلظي ؟

وم ـا ال ـذي أغ ـرق فرع ـون وقوم ـه يف البحــر ,مث نُقل ـت أرواحه ـم إل جه ـنم ,فاألجس ـاد
للغرق ,واألرواح للغرق.

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله ؟
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ومن عقوابهتا :أهنا تستجلب مواد هالك العبد يف دنياه وآخرته.
فـإن ال ـذنوب ه ـي أمــراض م ـىت اس ـتحكمت قتلــت ,وال بـد ,وكمــا أن الب ـدن ال يك ـون

صحيحاً إال بغذاء حيفـظ قوتـه ,واسـتفراغ يســتفرغ املـواد الفاســدة ,واألخـالط الرديئـة
ال ـيت مــىت غلب ـت علي ـه أفس ـدته ,ومحيــة ميتن ـع هب ـا م ـن تنــاول م ـا يؤذيــه ويشــى ضــرره,

فكــذلك القل ـب ال تــتم حيات ـه إال بغــذاء م ـن اإلمي ـان واألعم ـال الص ـاحلة حيف ـظ قوتــه,

واستفراغ ابلتوبة النصوح يستفرغ املواد الفاسدة واألخالط الرديئة منه ,ومحية توجــب
له حفظ الصحة ,وتنب ما يضادها...والتقوى اسم متناول هلذه األمـور الثالثـة ,فمـا
فات منها فات من التقوى بقدره.

ص ـغار,
ومنه ـا :أهن ـا تس ـلب صــاحبها أمس ـاء امل ـدح والشــرف ,وتكســوه أمس ـاء ال ـذ ّم وال ّ
فتسلبه اسم املؤمن ,واملتقي ,واملطيع...,وتكسوه اسم الفاجر ,والعاصي ,واملفسد.

ومنه ـا :أهن ـا توج ـب القطيع ـة ب ـني العب ـد وبــني رب ـه تب ـارك وتع ـال ,وإذا وقع ـت القطيع ـة
انقطعت عنه أسباب الري ,واتصلت به أسباب الشر.
ومـ ـ ـن عقوابهتـ ـ ـا :أهنـ ـ ـا تنس ـ ــي العبـ ـ ـد نفسـ ـ ـه ,ف ـ ــإذا نسـ ـ ـي نفسـ ـ ـه أهلهـ ـ ـا وأفسـ ـ ـدها
وأهلكها...فينسي أسباب سعادهتا وفالحها وصالحها وما تكمل به...وينسى عيـوب
نفسه ونقصها وآفاهتا ,فال يطر بباله إزالتها وإصالحها...وينسى أمراض نفسه وقلبه

وآالمها فال يطر بقلبه مداوهتا وال السعي يف إزالة عللها وأمراضها.

ومــن عقوابهتـا  :أهنـا تزيــل الـنّعم احلاضـرة وتقطـع الـنعم الواصـلة فتزيـل احلاصــل ومتنـع
الواصــل ف ـإن نعــم هللا م ـا ُحف ـظ موجوده ـا مبثــل طاعتــه ,وال اس ـتجلب مفقودهــا مبث ـل

طاعت ـه...فإذا أراد هللا حفــظ نعمت ـه عل ـى عب ـده أهلم ـه رعايتهــا بطاعت ـه فيه ـا وإذا أراد
زواهلا عنه خذله حىت عصاه هبا.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ[]25

ومنها :أهنا تصغر الـنفس وتقمعهـا وحتقرهـا ,حـىت تصـري أصـغر شــيء وأحقـره ,كمـا أن
الطاعة تنميها وتزكيها وتكبها.

ومنهـا :أن العاص ـي دائمـاً يف أســر شـيطانه ,وس ـجن شــهواته ,وقي ـود هـواه ,فه ـو أســري
مسجون مقيد ,وال أسري أسوأ حاالً من أسري أسره أعدى عدو له.

ومنها :سقوط اجلاه واملنزلة والكرامة عند هللا وعند خلقه.

ومن عقوابهتا  :أهنا تباعد عن العبد وليه ,وأنفع اللق له ,وأنصحهم له ,ومن سعادتُه
يف قربـه من ـه ,وه ـو املل ـك املوّكـل بــه ,وتُـدين من ـه ع ـدوه ,وأغ ـش الل ـق ل ـه ,وأعظمه ـم
ض ــرراً ل ــه ,وهـ ـو الشـ ـيطان ,ف ــإن العبـ ـد إذا عص ــى هللا تباع ــد من ــه امللـ ـك بقـ ـدر تلـ ـك

املعصية ,حىت أنه يتباعد عنه ابلكذبة الواحدة مسافة وحيدة.

وإذا اشتد قرب امللك من العبد تكلم علــى لسـانه وألقــى علـى لسـانه القـول السـديد
وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه ,وألقى عليه قول الزور والفحش,
حىت ترى الرجل يتكلم على لسانه امللك ,والرجل يتكلم على لسانه الشيطان.
" مفتاح دار السعادة "

& قال السدي :كل من عصى هللا فهو جاهل.

& قال بشر :لو فكر الناس يف عظمة هللا ما عصوه.

& من بىن أمره على أن ال يعف عن ذنـب ,وال يقـدم خوفـاً ,وال يـدع هلل شـهوةً وهـو
ف عليـه أن حيـال
فرح مسرور يضحك ظهـراً لـبطن إذا ظفـر ابلـذنب ,فهــذا الــذي ُيـا ُ

بينه وبني التوبة ,وال يوفق هلا.

& كمال اآلدمي يف هذه الدار ابلتوبة النصوح ,ويف اآلخرة ابلنجاة من النار ودخـول
اجلنة ,وهذا الكمال مرتب على كماله األول.
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" الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب "
• من عالمات تعظيم املناهي:

ب منها
احلرص على التباعد عن مظاهنا وأسباهبا وما يدعو إليها ,وجمانبة كل وسية تُقر ُ

كمن يهرب من األماكن اليت فيها الصور اليت تقع هبا الفتنة خشـية االفتتـان هبـا ,وأن

يدع ما ال أبس به حذراً مما به البأس ,وأن يانب الفضول يف املباحات خشية الوقـوع

يف املكروهــات ,وجمانب ـة م ـن يـاهر ابرتكاهب ـا وحيس ـنها وي ـدعو إليه ـا ,ويته ـاون هب ـا ,وال
يب ـال م ـا رك ـب منه ـا ,فــإن خمالط ـة مثــل هــذا داعي ـة إل س ـخط هللا تع ـال وغضــبه ,وال
يالطه إال من سقط من قلبه تعظيم هللا تعال وحرماته.

ومن عالمات تعظيم النهي :أن يغضب هلل عز وجل إذا انتهكـت حمارمــه ,وأن يـد يف
قلبـه ُحـزانً وكســرةً إذا عُص ـى هللا تعــال يف أرضـه ,ومل يطـع إبقامـة حـدوده وأوامــره ,ومل

يستطيع هو أن يُغري ذلك.

ومن عالمات تعظيم األمر والنهي :أن ال يستسل مع الرخصة إل ح ّد يكون صـاحبه

جافياً غري مستقيم على املنهج الوسط.

ومن عالمات تعظيم األمر والنهي :أن...يُسلم ألمـر هللا تعـال وحكمـه ,ممتـثالً مــا أمـر
به ,سواء ظهرت له حكمة الشرع يف أمره وهنيـه أو لـو تظهـر .فـإن ظهـرت لــه حكمـة
الشرع يف أمره وهنيه محله ذلك على املزيد االنقياد ابلبذل والتسليم ألمر هللا.
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" طريق اهلجرتني وابب السعادتني "
• أسباب الصب على املعصية

الصب عن املعصية ينشأ من أسباب عديدة:
أحــدها :عل ـ ُم العبـد بقبحهــا ورذالتهـا ودانءهت ـا ,وأن هللا إمنـا حرمه ـا وهنـى عنه ـا صــيانةً
لعبده ومحايةً عن الداناي والرذائــل ,كمـا حيمـي الوالــد الشـفيق ولـده عمـا يضـره ,وهـذا
السبب حيمل العاقل على تركها ولو مل يعلق عليها وعيد ابلعذاب.

السبب الثاين :احلياء مـن هللا عـز وجـل ,فـإن العبـد مــىت علـم بنظــره إليــه ومقامـه عليـه

وأنه مبرأى منه ومستمع ,وكان حيا حييا ,استحيا من ربه أن يتعرض ملساخطه.

السبب الثالث :مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك ,فإن الذنوب تزيـل الـنعم وال بـد,
فما أذنب عبد ذنباً إال زالت عنه نعمة من هللا بسب ذلك الذنب ,فإن اتب وراجع

رجعت إليه أو مثلها ,وإن أصر مل ترجع إليـه ,وال تـزال الــذنوب تزيـل عنـه نعمـةً نعمـةً
ح ـ ـ ـ ــىت يُسـ ـ ـ ـ ـلب الـ ـ ـ ـ ـنعم كلهـ ـ ـ ـ ـا ,ق ـ ـ ـ ــال هللا تعـ ـ ـ ـ ـال﴿ :إن اّلله هال يُـغهـ ـ ـ ـ ـ ّريُ همـ ـ ـ ـ ـا ب هقـ ـ ـ ـ ـ ْوم

ب الــزان والسـرقة
هح ى
ريوا هما أبهن ُفسه ْم و ﴾ [الرعد ]11:وأعظم الـنعم اإلميـان ,وذنـ ُ
ىت يُـغه ُّ
وش ــرب المـ ـر وانتهـ ـاب النهبـ ـة تزيلهـ ـا وتس ــلبها .وابجلمل ــة ف ــإن املعاص ــي انر ال ــنعم

نار احلطب ,عياذاً ابهلل من زوال نعمته وحتويل عافيته.
أكلها ,كما أكل ال ُ

السبب الرابع :خوف هللا وخشية عقابه ,وهذا إمنا يثبت بتصـديقه يف وعـده ووعيــده,

واإلميان به وبكتابه ورسوله ,وهذا السبب يقوى ابلعلـم واليقـني ,ويضــعف بضـعفهما,
ور﴾ [ف ـاطر]28:
قـال تعـال ﴿ :إمنهـا هيْ ه
شـى اّلله م ـ ْن عبهـاده الْعُله همـاءُ و إن اّلله هعزيـ رـز غه ُفـ ر

قال بعض السلف :كفى خبشية هللا علماً ,وابالغتار به جهالً.
السبب الامس :قصر األمل ,وعلمه بسرعة انتقاله فهو حريص على ترك ما يضره
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الســبب الس ـادس :حمب ـة هللا س ـبحانه وه ـي م ـن أقــوى األســباب يف الص ـب عــن خمالفت ـه
ب ملن حيب مطيع ,وكلما قوى سلطان احملبة يف القلب كان اقتضاؤه
ومعاصيه فإن احمل ّ
للطاعة وترك املخالفة أقوى ,وإمنا تصدر املعصية واملخالفة من ضعف احملبة وسلطاهنا

وههنـا لطيف ـة يـب التنب ـه هلـا ,وه ـي أن احملبـة اجمل ـردة ال توجـب ه ـذا األثــر مــا مل تق ـتن
إبجالل احملبوب وتعظيمه ,فإذا قارهنا اإلجالل والتعظيم أوجبت هــذا احليــاء والطاعـة,

وإال فاحملبـ ـة الاليـ ـة عنهمـ ـا إمنـ ـا توجـ ـب نـ ـوع أُنـ ـس وانبسـ ـاط وتـ ـذكر واشـ ـتياق ,وهلـ ـذا
يتخلف عنهـا أثرهـا وموجبهــا ,ويفــتش العبـد قلبـه فــريى نــوع حمبـة هلل ,ولكـن ال حتملـه

عل ـى ت ـرك معاصــيه ,وســبب ذل ـك تردهــا ع ـن اإلج ـالل والتعظــيم ,فم ـا عم ـر القل ـب

شــيء كاحملب ــة املقتن ـة إبج ـالل هللا وتعظيمــه ,وتل ـك م ـن أفض ـل مواه ـب هللا لعب ــده أو
أفضلها ,وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء.

الس ـبب الســابع :ش ـرف ال ـنفس وزكاؤهــا وفض ـلها وأنفت ُه ـا ومحيته ـا أن ختت ـار األس ـباب
وحتقرها ,وتسوي بينها وبني السفلة.
اليت حتطها وتضع قدرها ,وختفض منزلتها ُ

السب الثامن :قوة العلم بسوء عاقبة املعصية ,وقبح أثرها ,والضر الناشئ منها:

من سـواد الوجـه ,وظلمــة القلـب ,وضــيقه وغمـه وحزنــه وأملــه ,وانصـاره ,وشـدة قلقـه

واضطرابه ,ومتزق مشله ,وضعفه عن مقاومة عدوه
ومنها :ذلة بعد عزة.

ومنها :زوال أمنه وتبدله به خمافة ,فأخوف الناس أشدهم إساءة.
ومنها :نقصان رزقه ,فإن العبد حيرم الرزق ابلذنب يصيبه.
ومنها :ضعف بدنه.

ومنها :حصول البغضة والنفرة منه يف قلوب الناس.
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ومنها :الطبع والرين علـى قلبـه فـإن العبــد إذا أذنـب نُكـت يف قلبـه نكتـة سـوداء فــإن

صقل قلبه وإن أذنب ذنباً آخر نكت فيــه نكتــة أخــرى وال تـزال حــىت تعلــو
اتب منها ُ
قلبه فذلك هو الران قال تعال ﴿ هكال ۖ به ْل ۖ هرا هن هعله ىى قُـلُوهبم ما هكانُوا يهكْسبُو هن ﴾

ومنها :أنه حيرم حالوة الطاعة.

ب إليه وخري له منها من جنسـها ,وغــري جنسـها ,فإنـه
ومنها :علمه بفوات ما هو أح ّ

ال يمع هللا لعبده بني لذة احملرمات يف الدنيا ,ولذة ما يف اآلخرة ,كما قال هللا تعال:

ين هك هف ُروا هعلهى النار أه ْذ هه ْبـتُ ْم طهيّبهات ُك ْم يف هحيهات ُك ُم الدنْـيها هوا ْسـته ْمتهـ ْعتُم
﴿ هويهـ ْوهم يُـ ْع هر ُ
ض الذ ه
هبها ﴾ [األحقاف ]20 :فاملؤمن ال يذهب طيباته يف الدنيا ,بل ال بـد أن يـتك بعـض
طيباته لآلخرة ,وأما الكافر فألنه ال يؤمن ابآلخـرة ,فهــو حـريص علـى تنـاول حظوظـه
كلها وطيباته يف الدنيا.

ومنه ـا :علمــه أبن عمل ـه ه ـو ولي ـه يف ق ـبه وأنيس ـه في ـه ,شــفيعه عن ـد رب ـه ,واملخاصــم
واحملاج عنه ,فإن شاء جعله له ,وإن شاء جعله عليه.
ومنه ـا :أن ـه ابملعص ـية ق ـد تع ـرض حمل ـق بركتــه يف كـل ش ـيء م ـن مــر دني ـاه وآخرت ـه ,ف ـإن
الطاعة تلب للعبد بركات كل شيء ,واملعصية متحق كل بركة.

الس ـ ـبب التاسـ ــع :جمانبـ ــة الفضـ ــول يف مطعم ـ ـه ومش ـ ـربه وملبس ـ ـه ومنام ـ ـه واجتماع ـ ـه

ابلناس...ومن أعظم األشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه

الس ـبب العاش ـر :وه ــو اجل ــامع هل ـذه األس ــباب كله ــا ,وه ـو :ثب ـات ش ـجرة اإلميـ ـان يف
القلب فصب العبد على املعاصي إمنا هو بسب قوة إميانه.

إذا كان للذنوب عقوابت وال بد ,فكل ما عُوقب به العب ُد من ذلــك قبـل املـوت خــري
هل كثرياُ.
له مما بعده وأيسر وأس ُ
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• سلب النعم:
هللا س ــبحانه...حيب اجل ـود والب ـذل والعط ـاء واإلحس ـان أعظ ــم مم ـا حت ـب أن ـت األخ ـذ
واالنتفاع مبا سألته ,فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين ال اثلث هلما

أح ـدها :أن تك ـون أنــت الواقــف يف طري ـق مصــاحلك ,وأنــت املع ـوق لوص ـول فض ـله
إلي ـك ,وأنــت حجــر يف طري ـق نفســك ,وه ـذا األم ـر هــو األغل ـب عل ـى الليق ـة ,فإن ـه

سبحانه قضى فيما قضى به أن مـا عنـده ال يُنــال إال بطاعتـه ,وأنـه مـا اســتُجلبت نعـم
هللا بغري طاعته ,وال استُدميت بغري شكره ,وال عُوقت وامتنعت بغري معصيته ,وكــذلك
إذا أنعم عليك مث سلبك النعمة فإنه مل يسلبها لبخل منه وال اســتثار هبـا عليــك ,وإمنـا
أنت السبب يف سلبها عنك ,فإن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم.
ريوا هم ـا أبهن ُفس ـه ْم ﴾
ك أبهن اّلله هملْ يهـ ُ
﴿ذَل ـ ه
ك ُمغه ـ ًّريا نّ ْع هم ـةً أهنْـ هع هم هه ـا هعله ـ ىى قهـ ـ ْوم هحــ ى
ىت يُـغه ـ ُّ
[األنفال ]53:فما أُزيلت نع ُم هللا بغري معصيته:
فإن الذنوب تُزي ُل النّعم
إذا كنت يف نعمة فارعها
فآفتك من نفسك ,وبالؤك منك ,وأنت يف احلقيقة الذي ابلغت يف عداوتك ,وبلغت
من معاداة نفسك ما ال يبلغ العدو منك.

ولو شعرت بدائك ,وعلمت من أين ُدهيت ومن أين أُصبت ,ألمكنك تدارك ذلك

ولك ـن فس ـدت الفط ـرة وان ـتكس القلــب ,وأطف ـأ اهل ـوى مص ـابيح العل ـم واإلمي ـان من ـه,
فأعرضت عمن أص ُل بالئك ومصيبتك منه ,وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيــق أو

جليل وصل إليك منه ,فإذا شكوته إل خلقه كنت كما قــال بعـض العـارفني وقــد رأى
رجالً يشكو إل آخر ما أصابه :اي هذا تشكو من يرمحك إل من ال يرمحك.
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" الفوائد "
• الصب على الشهوة أسه ُل من الصب على ما تُوجبه الشهوةُ:
هل من الصب على مـا تُوجبـه الشـهوةُ فإهنـا إمـا أن توجـب أملـاً
الصب على الشهوة أس ُ

وعقوبة وإمــا أن تقطــع لـذة أكمــل منهـا ,وإمـا أن تضـيع وقتـاً إضــاعته حسـرة وندامـة,
وإما أن تثلم عرضاً توفريه أنفع للعبد من ثلمه ,وإما أن تذهب ماالً بقاؤه خرياً له من
ذهابه ,وإما أن تضيع قدراً وجاهاً قيا ُمهُ خري من وضعه ,وإما أن تسلب نعمـةً بقاؤهـا
ـب م ـن قض ـاء الشــهوة...وإما أن تلــب ه ـاً وغم ـاً وح ـزانً وخوف ـاً ال يق ـارب
أل ـذ وأطيـ ُ

الشهوة وإما أن تنسي علماً ذكره ألـذ مـن نيــل الشــهوة وإمـا أن تُشـمت عـدواً وحتــزن

ولياً وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة وإما أن حتدث عيباً يبقي صفة ال تزول.
• أصول الطااي:

أصول الطااي :الكبُ وهو الذي أصار إبليس إل ما أصاره واحلرص وهو الذي أخرج

آدم من اجلنة واحلس ُد وهو الـذي جــرأ أحـد ابـين آدم علـى أخيــه فمـن وقـي شــر هــذه
الثالثة فقد وقي الشر فالكفر من الكب واملعاصي من احلرص والظلم من احلسد.
• أمور تتولد عن املعصية والغفلة عن ذكر هللا:

قل ـةُ التوفي ــق ,وفس ـا ُد ال ــرأي ,وخف ـاء احل ـق ,و ُخ ـول ال ـذكر ,وإض ـاعة الوق ــت ,ونف ـرةُ
اللق ,والوحشة بني العبد وبني ربه ,ومنع إجابة الدعاء ,وقسوة القلب ,وحمق البكـة
يف ال ــرزق والعم ــر ,وحرمـ ـان العلـ ـم ,ولبـ ـاس ال ــذ ّل ,وإدالـ ـة العـ ـدو ,وضـ ـي ُق الص ــدر,

واالبتالء بقرانء السـوء الـذين يفسـدون القلـب ويضـيعون الوقـت ,وطـول اهلـم والغـ ّم,
ـف الب ـال :تتول ـد م ـن املعص ـية والغفل ـة ع ـن ذكـر هللا كم ـا يتولــد
ك املعيش ـة ,وكسـ ُ
وض ـن ُ
الزرع عن املاء واإلحراق عن النار ,وأضداد هذه تتولد من الطاعة.
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• آاثر ومثار ترك الذنوب يف الدنيا:
لو مل يكن يف ترك الذنوب واملعاصي إال إقامة املروءة ,وصـون العـرض ,وحفـظ اجلـاه,

وص ـيانة امل ـال الــذي جعل ـه هللا قوام ـاً ملص ـاحل ال ـدنيا واآلخ ـرة ,وحمبــة اللــق ,وصــالح
املعاش ,وراحة البدن ,وقوة القلب ,وطيب النفس ,ونعـيم القلـب ,وانشـراح الصـدر,

واألم ــن م ـن خم ـاوف الفس ـاق والفج ـار ,وقل ـة اهل ـ ّم والغ ـم واحل ـزن ,وع ـ ّز ال ـنفس ع ـن
احتم ـال األذى ,وص ـون ن ـور القل ـب أن تطفئــه ظلم ـة املعص ـية ,وحص ـول املخ ـرج مم ـا
ضاق علـى الفسـاق والفجـار ,وتيســري الــرزق عليـه مــن حيــث ال حيتسـب ,وتيسـري مـا

عس هر على أرابب الفسوق واملعاصي ,وتسهيل الطاعات عليه ,وتيسري العلـم ,والثنـاء
ُ
احلسن يف الناس ,وكثرة الدعاء له ,واحلالوة اليت يكتسـبها وجهـه ,واملهابـة الـيت تُلقـى
لــه يف قلــوب النــاس ,وانتص ـارهم ومحي ـتهم لــه إذا أُوذي وظُلــم ,وذهب ـم عــن عرض ـه إذا
ب املالئكة
اغتابه مغتاب ,وسرعة إجابة دعائه ,وزوال الوحشة اليت بينه وبني هللا ,وقُر ُ

من ـه ,وبع ـ ُد ش ـياطني اإلن ـس واجل ـن منــه ,وتن ـافس الن ـاس يف خدمتــه وقض ـاء حوائج ـه,

وخطبتهم ملودته وصحبته ,وعدم خوفه من املوت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه
وحرصهُ على امللـك الكبـري
له ومصريه إليه ,وصغ ُر ال ّدنيا يف قلبه ,وك هبُ اآلخرة عنده,
ُ

والفوز العظيم فيها ,وذو ُق حالوة الطاعة ,ووج ُد حالوة اإلميان ,ودعـاءُ محلـة العـرش

ح الكاتبني به ودعا ُؤهم له كل وقت ,والزايدة يف عقله
ومن حوله من املالئكة له ,وفر ُ

وفهمه وإميانه ومعرفته ,وحصول حمبة هللا له وإقباله عليه وفرحه بتوبته ,وهكـذا يازيـه
بفـرح وســرور ال نســبة ل ـه إل فرحـه وسـروره ابملعصـية بوجــه مـن الوجـوه .فهـذه بعــض

آاثر ترك املعاصي يف الدنيا.
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• آاثر ومثار ترك الذنوب بعد املوت:
فــإذا م ـات تل ّقت ـه املالئك ـةُ ابلبش ـرى م ـن رب ـه ابجلن ـة ,وأبن ـه ال خ ـوف علي ـه وال ُح ـزن,

وينتقل من سجن الدنيا وضيقها ,إل روضة من رايض اجلنة ينعم فيها إل يوم القيامة.
فإذا كان يوم القيامة كان الناس يف احل ّر والع هرق ,وهو يف ظ ّل العرش.

فإذا انصرفوا من بيدي هللا أخذ به ذات اليمني مع أوليائه املتقني وحزبه املفلحني.

ضل ال هْعظيم ﴾ [احلديد]21:
شاءُ ۚ هواّللُ ذُو الْ هف ْ
ك فه ْ
ض ُل اّلل يُـ ْؤتيه همن يه ه
و ﴿ ىذهل ه
• فوائد متفرقة:

& لوال تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب.
& دخل الناس النار من ثالثة أبواب ابب شبهة أورثت ش ّكاً يف دين هللا وابب شهوة

أورثت تقدمي اهلوى على طاعته ومرضاته ,وابب غضب أورثت العدوان على خلقه.

& للعبد ست بينه وبني هللا ,وست بينه وبني الناس ,فمن هتك الست الذي بينـه وبــني

هللا ,هتك هللا الست الذي بينه وبني الناس.
& اللذة احملرمة ممزوجة ابلقبح حال تناوهلاُ ,مثمـرة لـألمل بعـد انقضـائها ,فــإذا اشـتدت
الداعية منك إليها فف ّكر يف انقطاعها وبقاء قبحها وأملها ,مث وزان بني األمرين ,وانظر
ما بينهما من التفاوت.

& أصـول املعاصـي كلهـا – كبارهــا وصـغارها -ثالثـة :تعلـق القلـب بغــري هللا ,وطاعـة
القوة الغضبية ,والقوة الشهوانية .وهي :الشرك ,والظل ُم ,والفواحش.

& كلمــا ك ـان القل ـب أض ـعف توحي ـداً وأعظ ـم ش ـركاً كـان أكث ـر فاحش ـةً وأعظــم تعلق ـاً
ابلصور وعشقاً هلا.
& كيف يكون عاقالً من ابع اجلنة مبا فيها بشهوة ساعة ؟!
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" شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل "
• فساد القلب واللسان والعقل:

كل شيء عُصي الرب سبحانه به ،فإنه يُفسده على صاحبه ،فمن عصاه مباله أفسده

علي ـه ،وم ـن عص ــاه باه ــه أفس ـده علي ـه ،وم ـن عص ــاه بلس ــانه أو قلب ـه أو عض ـو م ـن

أعضائه أفسده عليه ،وإن مل يشعر بفساده ،فأي فساد أعظم مـن فسـاد قلــب خـرب
من حمبة هللا ،وخوفه ،ورجائه ،والتوكل عليه ،واإلانبة إليه ،والطمأنينـة بـذكره ،واإلنـس

به ،والفرح ابإلقبال عليه؟ وهل هذا القلب إال قلب قد اســتحكم فسـاده ،واملصـاب

ال يش ـعر؟ وأي فس ـاد أعظـم م ـن فس ـاد لســان تعط ـل ع ـن ذكـره وم ـا ج ـاء ب ـه ،وت ـالوة
كالم ـه ،ونص ـيحة عب ـاده وإرش ـادهم ،ودع ـوهتم إل هللا؟ وأي فس ــاد أعظــم م ـن فس ـاد
جوارح تعطلت عن عبودية فاطرها وخالقها وخدمته ،واملبادرة إل مرضاته؟

وابجلملــة فمــا عُص ـي هللا بشــيء إال أفســده عل ـى ص ـاحبه ،وم ـن أعظ ـم معص ـية العقــل
إعراضـه عــن كتابــه ووحي ـه الـذي ه ـدى ب ـه رس ـوله وأتباعـه ،واملعارضــة بين ـه وب ـني كــالم

غريه ،فأي فساد أعظم من فساد هذا العقل؟
• اللذة واألمل:

ال ب ـد م ـن حص ـول األمل لك ـل نف ـس مؤمن ـة أو ك ـافرة ،لك ـن امل ـؤمن حيص ـل ل ـه األمل يف

الدنيا أشد مث ينقطع ويعقبه أعظم اللـذة ،والكـافر حيصــل لـه اللذة...ابتـداءً مث ينقطــع

ويعقبه أعظم األمل وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فيلتذون هبـا ابتــداءً ,مث تعقبهـا
اآلالم بســب م ـا انل ـوه منه ـا وال ـذين يصــبون عليه ـا أيمل ـون بفق ـدها ابتــداءً ،مث يعقــب

ذلك األمل من اللذة...بســب مـا صـبوا عنــه وتركـوا منهـا ،فـاألمل واللــذة أمـر ضــروري
لكل إنسان لكن الفرق بني العاجل املنقطع اليسري واآلجل الدائم العظيم بون.
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" اجتماع اجليوش اإلسالمية على حرب املعطلة واجلهمية "
شا مع هللا ،ومن كان قرير العني به:
• حال من كان مستوح ً

شا مع هللا مبعصيته إايه يف هذه الــدار ،فوحشـته معــه يف الــبزخ ،ويـوم
من كان مستوح ً

املعاد أعظم وأشد ،ومن قرت عينُه به يف هـذه احليــاة الــدنيا ،قـرت عينــه بـه يـوم لقائـه

عند املوت ويوم البعث ،فموت العبد على ما عاش عليه ،ويبعث على ما مات عليه،
اهرا وابطنًا.
ويعود عليه عمله بعينه ،فينعم به ظاه ًرا وابطنًا ،أو يعذب به ظ ً

• الارجون عن طاعة الرسل عليهم السالم يتقلبون يف عشر ظلمات:

الـارجون عــن طاعــة الرس ـل صــلوات هللا وسـالمه عل ـيهم ومتـابعتهم يتقلبـون يف عش ـر
ظلمات:
ظلمــة الطب ـع ،وظلم ـة اجله ـل ،وظلمــة اهل ـوى ،وظلم ـة القــول ،وظلم ـة العم ـل ،وظلم ـة
املدخل ،وظلمة املخــرج ،وظلمــة القـب ،وظلمـة القيامـة ،وظلمــة دار القـرار ،فالظلمـة

الزمة هلم يف دورهم الثالث.
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" التبيان يف أميان القرآن "
• دفع مبادئ الداء أسهل بكثري من طلب الدواء:

أول م ـا يطـرق القل ـب :الطـرة ،ف ـإن دفعه ـا اس ـتاح مم ـا بعــدها ،وإن مل ي ـدفعها قوي ـت
فص ــارت :وسوسـ ـة ،فكـ ـان دفعهـ ـا أص ـعب ،فـ ـإن ابدر ودفعهـ ـا وإال قويـ ـت فصـ ـارت:
شهوة ،فإن عاجلها وإال صارت :إرادة ،فإن عاجلها وإال صارت :عزمية.

ومىت وصلت إل هذه احلال ،مل ميكنه دفعها واقتن هبا الفعل ،وال بد ومـا يقـدر عليـه
من مقدماته ،وحينئـذ ينتقـل العــالج مــن مقدماتـه إل أقــوى األدويـة ،وهـو :االسـتفراغ

التام ابلتوبة النصوح .وال ريب أن دفع مبادئ هذا الداء أوًال أسهل بكثـري مـن طلـب
ال ـدواء ،وإذا وازن العب ـد بــني دف ـع هــذا الــداء م ـن أولــه وبــني اس ـتفراغ بع ـد حص ـوله،

وساعد القد ُر وأعان التوفي ُق  -رأى أن الدفع أول به.

وإذا أملت النفس مبفارقة احملبوب ،فليوازن بني فـوات هــذا احملبـوب األخــس ،املنقطـع
النكد ،املشوب ابآلالم واهلمــوم ،وبــني فـوات احملبـوب األعظـم الـدائم ،الـذي ال نسـبة
هلذا احملبوب إليه ألبتة ،ال يف قدره ،وال يف دوامه وبقائه.

وليـوازن بــني ل ـذة اإلانب ـة واإلقبـال عل ـى هللا تعــال ،والتــنعم ببـه وذكـره وطاعت ـه ،ول ـذة
اإلقبال على الرذائل واألنتان والقبائح.

وليوازن بني لذة الذنب ولذة العفة ،ولـذة الـذنب ولـذة القـوة وقهـر اهلـوى ،وبــني لــذة
الذنب ولذة إرغام عدوه ور ّده خاسئًا ذلي ًال ،وبني لذة الذنب ولذة الطاعة الـيت حتـول

بينه وبينه ،وبني مرارة فوته ،ومرارة فوت ثناء هللا تعال ومالئكتـه عليـه ،وفـوت حسـن

جال ،وفرحـة مــا يثيبــه
جزائه وجزيـل ثوابــه ،وبـني فرحـة إدراكـه وفرحـة تركـه هلل تعـال عــا ً
عليه يف دنياه وآخرته.
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• عذاب كل أمة بسب ذنوهبم:
كان عذاب كـل أمـة بسـب ذنـوهبم وجــرائمهم؛ فعـذب عــا ًدا ابلــريح الشـديدة العاتيـة

اليت ال يقوم هلا شيء.

وعذب قوم لوط أبنواع من العذاب مل يعذب هبـا أمـة غـريهم ،فجمــع هلـم بـني اهلـالك،
والرجم ابحلجارة من السماء ،وطمس األبصار ،وقلب دايرهم عليهم أبن جعل عاليها

سافلها ،والسف هبم إل أسفل سافلني.

وعذب قوم شعيب ابلنار اليت أحرقتهم ،وأحرقت تلك األموال اليت اكتسبوها ابلظلم
والعدوان.

وأما مثود فأهلكهم ابلصيحة ،فماتوا يف احلال.
• النجاة يف الدنيا واآلخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون:

مـن اعتــب أح ـوال الع ـامل ق ـدميًا وح ـديثًا ،ومـا يعاقــب ب ـه هم ـن س ـعى يف األرض ابلفس ـاد،

وس ـفك ال ـدماء بغ ـري احل ـق ،وأقــام الف ـنت ،واس ـتهان برم ـات هللا  -علــم أن النجــاة يف
الدنيا واآلخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون.
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" رسالة ابن القيم إل أحد إخوانه "
• مقايسة العاقل بني اللذة املنكدة ،وبني اللذة اليت ال تزول وال تنقطع

أين عقل من آثر لـذة عاجلــة منغصــة منكـدة  -إمنـا هـي كأضـعاث أحــالم ،أو كطيـف
متت ـع ب ـه زائــره يف املن ـام  -عل ـى ل ـذة ه ـي م ـن أعظـم الل ـذات ،وفرح ـة ومس ـرة ه ـي م ـن
أعظـ ـم املسـ ـرات ،دائم ــة ال ت ــزول وال تفـ ـىن وال تنقط ــع ،فباعهـ ـا هبـ ـذه اللـ ـذة الفانيـ ـة

املض ـمحلة ال ـيت ُحشــيت ابآلالم ،وإمن ـا حص ـلت ابآلالم ،وعاقبته ـا اآلالم؟ فلــو ق ـايس
العاقل بني لذهتا وأملها ،ومضرهتا ومنفعتها ،الستحيا من نفسه وعقله ،كيف يسعى يف

طلبها؟ ويُضيع زمانه يف اشـتغاله هبـا؟ فضـ ًال عــن إيثارهـا علـى (( مـا ال عـني رأت ،وال
أُذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر)).

وقد اشتى سبحانه من املؤمنني أنفسـهم وجعـل مثنهـا جنتـه ،وأجــرى هـذا العقـد علــى
يد رسوله وخليله وخريته من خلقه ،فسلعة رب السماوات األرض مشــتيها ،والتمتـع

ابلنظـر إل وجه ـه الك ـرمي ومس ـاع كالم ـه منــه يف دار مثنه ـا ،وم ـن جــرى عل ـى يــده العق ـد
رس ـوله ،كي ـف يلي ـق ابلعاق ـل أن يض ـيعها ويهمله ـا ويبيعه ـا ب ـثمن خب ـس ،يف دار زائل ـة

مضمحلة فانية! وهل هذا إال من أعظم الغنب؟ وإمنا يظهر له هذا الغنب الفـاحش يــوم
التغابن ،إذا ثقلت موازين املتقني وخفت موازين املبطلني.
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