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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره نستعينه هلل احلمد
  .له هادي فال يضلل ومن له مضل فال هللا يهد من أعمالنا سيئات

 حممًدا أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد
 .اتسليمً  وسلم وأصحابه آله وعلى عليه هللا صلى ورسوله عبده
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 «وشفائها القلوب مرض يف» :فصل  
ُ  :املنافقني عن تعاىل هللا قال يفي قُ ُلوِبييْم َمَرض  فَ َزاَدُهُم اَّلله

ليَيْجَعَل َما يُ ْلقيي الشهْيطَاُن  :تعاىل وقال ،[01]سورة البقرة آية:  َمَرًضا
َيةي قُ ُلوبُ ُهمْ  َنًة ليلهذييَن يفي قُ ُلوِبييْم َمَرض  َواْلَقاسي  ،[55]سورة احلج آية:  فيت ْ

ُفوَن يفي  :وقال لَئيْن َلَْ يَ ْنَتهي اْلُمَنافيُقوَن َوالهذييَن يفي قُ ُلوِبييْم َمَرض  َواْلُمْرجي
]سورة األحزاب  اْلَمدييَنةي لَنُ ْغرييَ نهَك ِبييْم ُثُه ََل ُُيَاويُروَنَك فييَها إَله َقلييًل 

ُنوَن َولييَ ُقوَل َوََل يَ ْرتَاَب ا :وقال ،[61آية:  لهذييَن ُأوُتوا اْلكيَتاَب َواْلُمْؤمي
ََذا َمَثًل  ُ ِبي ]سورة املدثر  الهذييَن يفي قُ ُلوِبييْم َمَرض  َواْلَكافيُروَن َماَذا َأرَاَد اَّلله

َفاء  ليَما يفي  :تعاىل وقال ،[50آية:  َقْد َجاَءْتُكْم َمْوعيَظة  ميْن رَب يُكْم َوشي
 :وقال ،[55]سورة يونس آية:  َوُهًدى َوَرمْحَة  ليْلُمْؤمينييَ الصُُّدوري 

 نيَي َوََل َيزييُد الظهاليميَي إَله َفاء  َوَرمْحَة  ليْلُمْؤمي َن اْلُقْرآني َما ُهَو شي َونُ نَ ز يُل مي
*  َوَيْشفي ُصُدوَر قَ ْوٍم ُمْؤمينييَ  :وقال ،[28]سورة اإلسراء آية:  َخَسارًا
  .[05، 01]سورة التوبة آية:  ْب َغْيَظ قُ ُلوِبييمْ َويُْذهي 

 فيه يكون فساد   وهو وصالحه صحته خالف «البدن مرض»و
 كالعمى يذهب أن إما فإدراكه الطبيعية وحركته إدراكه به يفسد

 يدرك كما عليه هي ما خالف على األشياء يدرك أن وإما .والصمم
 فساد وأما .اخلارج يف هلا قةحقي ال أشياء إليه خييل وكما مرًّا احللو

 يبغض أن مثل أو اهلضم عن قوته تضعف أن فمثل الطبيعية حركته
 من له وحيصل تضره اليت األشياء وحيب إليها حيتاج اليت األغذية

 فيه بل يهلك؛ ومل ميت مل املرض ذلك مع ولكن ذلك؛ حبسب اآلالم
 أمل   [ذلك من فيتولد] اجلملة يف اإلرادية احلركة إدراك على قوة   نوع

 أما فاألول :الكيفية أو الكمية فساد بسبب إما البدن يف حيصل
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 إىل فيحتاج زياداهتا بسبب وأما غذاء   إىل فيحتاج املادة نقص
 االعتدال عن ةخارج والربودة احلرارة يف كقوة الثاينو  .استفراغ  

 .داوىتف

 تصوره به يفسد له حيصل فساد   نوع هو «القلب مرض» وكذلك
 يراه أو احلق يرى ال حىت له تعرض اليت بالشبهات فتصوره دتهوإرا

 وحيب النافع احلق يبغض حبيث وإرادته عليه هو ما خالف على
 فسر كما .والريب بالشك تارةً  [املرض] يفسر فلهذا الضار؛ الباطل
 [01]سورة البقرة آية:  يفي قُ ُلوِبييْم َمَرض   :تعاىل قوله وقتادة جماهد  

فَ َيْطَمَع  :تعاىل قوله به فسر كما الزنا بشهوة يفسر تارةً و  .شك   أي
 اخلرائطي صنف وهلذا .[58]سورة األحزاب آية:  الهذيي يفي قَ ْلبيهي َمَرض  

 بالشهوة مرضها به وأراد ،مرضها أي «القلوب اعتالل كتاب»
 والعمل والربد احلر يسري فيضره الصحيح يؤذي ال ما يؤذيه واملريض

- واملرض .باملرض لضعفه عليها يقوى ال اليت األمور نم ذلك وحنو
 يطيقه ما تطيق ال ضعيفةً  قوته علوجي املريض يضعف -اجلملة يف

 .سببه مبثل يقوى واملرض .بالضد وتزال ،باملثل حتفظ والصحة .القوي
 وزاد مرضه زاد مرضه سبب مثل للمريض حصل فإذا بضده ويزول
 ويزيل القوة يقوي ما له حصل وإن .يهلك رمبا حىت قوته ضعف
  .بالعكس كان املرض
 استوىل عدو    من كالغيظ القلب يف حيصل أمل   «القلب مرض»و
َوَيْشفي ُصُدوَر قَ ْوٍم  :تعاىل هللا قال .القلب يؤمل ذلك فإن عليك
 فشفاؤهم [05، 01]سورة التوبة آية:  َويُْذهيْب َغْيَظ قُ ُلوِبييمْ *  ُمْؤمينييَ 
 ويف غيظه ىشف فالن   :ويقال األمل من قلوهبم يف حصل ما بزوال
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  .ذلك وحنو املقتول أولياء استشفاء القود
 يف حتصل آالم   هذه وكل واحلزن والغيظ الغم    من شفاء   فهذا

َهله » : النيب قال القلب يؤمل «واجلهل الشك» وكذلك .النفس
َفاُء اْلَعي ي   الشيء يف والشاك .«السَُّؤالُ َسأَُلوا إَذا َلَْ يَ ْعَلُموا فَإينه شي

 الذي للعامل ويقال واليقني العلم له حيصل حىت قلبه يتأمل فيه املرتاب
 فالقلب املوت دون واملرض .باجلواب شفاين قد :احلق يبني مبا أجاب
 وحياة   ومرض   موت   فله اجلهل من بنوع وميرض املطلق باجلهل ميوت

 وموته البدن حياة من مأعظ وشفاؤه ومرضه وموته وحياته ،وشفاء  
 قوت شهوة   أو شبهة   عليه ورد إذا القلب ضيمر  فلهذا وشفائه ومرضه
 صالحه أسباب من كانت وموعظة   حكمة   له حصلت وإن مرضه

َنًة ليلهذييَن يفي قُ ُلوِبييْم  :تعاىل قال .وشفائه ليَيْجَعَل َما يُ ْلقيي الشهْيطَاُن فيت ْ
 والقاسية عندهم شبهةً  أورث ذلك نأل [55]سورة احلج آية:  َمَرض  
 الشيطان ألقى ما فصار باملرض ضعيفة   قلوهبم فأولئك ليبسها قلوهبم

 :قال .هلم فتنةً  فصار اإلميان عن قاسيةً  قلوهبم كانت وهؤالء هلم فتنةً 
 ُفوَن يفي  لَئيْن َلَْ يَ ْنَتهي اْلُمَنافيُقوَن َوالهذييَن يفي قُ ُلوِبييْم َمَرض  َواْلُمْرجي

َولييَ ُقوَل الهذييَن يفي  :قال كما [61]سورة األحزاب آية:  اْلَمدييَنةي 
 قلوب كموت قلوهبم متت مل [50]سورة املدثر آية:  قُ ُلوِبييْم َمَرض  

 بل املؤمنني قلوب كصاحل صاحلةً  صحيحةً  وليست واملنافقني الكفار
 ْلبيهي َمَرض  فَ َيْطَمَع الهذيي يفي ق َ  وكذلك وشهوات   شبهة   مرض فيها

 لو الصحيح القلب فإن الشهوة مرض وهو [58]سورة األحزاب آية: 
 فإنه بالشهوة املريض القلب خبالف إليها يلتفت مل املرأة له تعرضت
 فإذا وضعفه املرض قوة حبسب ذلك من له يعرض ما إىل مييل لضعفه
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 يف ملا شفاء   والقرآن .مرض   قلبه يف الذي طمع بالقول خضعن
 ما البينات من ففيه والشهوات الشبهات أمراض قلبه يف ومن ورالصد
 والتصور للعلم املفسدة الشبهة أمراض فيزيل الباطل من احلق يزيل

 احلكمة من وفيه عليه هي ما على األشياء يرى حبيث واإلدراك
 ما عربة   فيها اليت والقصص والرتهيب بالرتغيب احلسنة واملوعظة
 يضره عما ويرغب ينفعه فيما القلب فريغب القلب صالح يوجب
 مبغًضا للغي مريًدا كان أن بعد للغي مبغًضا للرشاد حمبًّا القلب فيبقى
 يصلح حىت الفاسدة لإلرادات املوجبة لألمراض مزيل   فالقرآن .للرشاد
 البدن يعود كما عليها فطر اليت فطرته إىل ويعود إرادته فتصلح القلب

 ويؤيده يزكيه مبا والقرآن اإلميان من قلبال ويغتذي الطبيعي احلال إىل
  .البدن مناء مثل القلب زكاة فإن ويقومه ينميه مبا البدن يغتذي كما

 الشيء زكا :يقال .الصالح يف والزيادة النماء «اللغة يف الزكاة»و
 يكمل حىت ويزيد فينمو يرتىب أن حيتاج فالقلب الصالح يف منا إذا

 مع بد وال له املصلحة باألغذية يرىب أن البدن حيتاج كما ويصلح
 ما ومنع ينفعه ما بإعطاء إال البدن ينمو فال يضره ما منع من ذلك
 ما حبصول إال صالحه ويتم فينمو يزكو ال القلب كذلك، و يضره
  .هبذا إال يزكو ال الزرع وكذلك يضره ما ودفع ينفعه

 صار النار املاء يطفئ كما اخلطيئة تطفئ كانت ملا «الصدقة»و
 هللا قال .الذنب من طهارته على زائد   معًن  وزكاته هبا يزكو القلب
َا :تعاىل ُرُهْم َوتُ زَك ييهيْم ِبي ْن َأْمَواِلييْم َصَدَقًة ُتَطه ي ]سورة التوبة آية:  ُخْذ مي
 املعاصي ترك وكذلك .القلب هبا يزكو الفواحش ترك وكذلك [015
 فإذا الزرع يف الدغل مثلو  البدن يف الرديئة األخالط مبنزلة فإهنا
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 ختلصت الزائد الدم كاستخراج الرديئة األخالط من البدن استفرغ
 من تاب إذا القلب وكذلك البدن فينمو واسرتاحت الطبيعية القوة

 وآخر صاحلًا عماًل  خلط حيث ختليطاته من استفراًغا كان الذنوب
 اللألعم وإراداته القلب قوة ختلصت الذنوب من تاب فإذا سيًئا

 .فيه كانت اليت الفاسدة احلوادث تلك من القلب واسرتاح الصاحلة
َوَلْوََل َفْضُل اَّللهي َعَلْيُكْم  :تعاىل قال .ويكمل ينمو حبيث القلب فزكاة

ْن َأَحٍد َأَبًدا ْنُكْم مي  :تعاىل وقال [80]سورة النور آية:  َوَرمْحَُتُه َما زََكا مي
ُعوا ُعوا ُهَو َأزَْكى َلُكمْ  َوإيْن قييَل َلُكُم اْرجي  [82]سورة النور آية:  َفاْرجي

ْم َوََيَْفُظوا فُ ُروَجُهْم َذليَك  :وقال ْن أَْبَصاريهي نيَي يَ ُغضُّوا مي ُقْل ليْلُمْؤمي
َا َيْصنَ ُعونَ   :تعاىل وقال [51]سورة النور آية:  َأزَْكى َِلُْم إنه اَّللهَ َخبيري  ِبي

 ََوذََكَر اْسَم رَب يهي َفَصلهى*  كهىَقْد َأفْ َلَح َمْن تَ ز  :01]سورة األعلى آية ،
 َوَقْد َخاَب َمْن َدسهاَها*  َقْد َأفْ َلَح َمْن زَكهاَها :تعاىل وقال [05

 َوَما يُْدرييَك َلَعلهُه يَ زهكهى :تعاىل وقال [01، 9]سورة الشمس آية: 
*  َلَك إََل َأْن تَ زَكهىفَ ُقْل َهْل  :تعاىل وقال [5]سورة عبس آية: 

 فالتزكية [09، 02]سورة النازعات آية:  َوَأْهديَيَك إََل رَب يَك فَ َتْخَشى
 ؛الشر بإزالة حتصل فإمنا اخلري وزيادة والربكة النماء أصلها كان وإن

الهذييَن *  َوَوْيل  ليْلُمْشريكييَ  :وقال .وهذا هذا جيمع التزكي صار فلهذا
 واإلميان التوحيد وهي ،[5، 6]سورة فصلت آية:  الزهَكاةَ ََل يُ ْؤُتوَن 

 القلب من احلق سوى ما إهلية نفي يتضمن فإنه القلب يزكو به الذي
 ما أصل وهذا .هللا إال إله ال حقيقة   وهو القلب يف احلق إهلية وإثبات

 يف وإما ذاته يف إما :زكيًّا الشيء جعل والتزكية .القلوب به تزكو
 يف أو نفسه يف عداًل  جعلته إذا عدلته يقال كما ؛واخلرب االعتقاد
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 [58]سورة النجم آية:  َفَل تُ زَكُّوا أَنْ ُفَسُكمْ  :تعاىل قال الناس اعتقاد
َلَح َمْن زَكهاَها :قوله غري وهذا بزكاهتا ختربوا أي ]سورة الشمس  َقْد َأف ْ

 وكان [58سورة النجم آية: ] ُهَو َأْعَلُم ِبيَني ات هَقى :قال وهلذا [9آية: 
 وأما .زينب  هللا رسول فسماها نفسها تزكي :فقيل برة زينب اسم
]سورة  َأَلَْ تَ َر إََل الهذييَن يُ زَكُّوَن َأنْ ُفَسُهْم َبلي اَّللهُ يُ زَك يي َمْن َيَشاءُ  :قوله

 الشهود املزكي يزكي كما بزكاته وخيرب زاكًيا جيعله أي [19النساء آية: 
 القلب صالح هو واالعتدال ،االعتدال هو «العدل»و .بعدهلم ربفيخ
ا فيها الرجل يكون الذنوب مجيع وهلذا فساده الظلم أن كما

ً
 لنفسه ظامل

 القلب فصالح ظلمها؛ بل نفسه؛ على يعدل فلم العدل خالف والظلم
 املظلوم وهو الظامل فهو نفسه العبد ظلم وإذا الظلم يف وفساده العدل يف

 مثرة تعود وعليه العمل فمنه عليه واملعدول العادل فهو عدل ذاإ كذلك
َها َما اْكَتَسَبتْ  :تعاىل قال .وشر    خري   من العمل  َِلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ

  .[826]سورة البقرة آية: 
 يف أثره قبل وصالح   وضر    نفع   من القلب يف أثر   له والعمل

َل  :تعاىل قال هلا م  ظل وفسادها هلا عدل   فصالحها اخلارج َمْن َعمي
َها هي َوَمْن َأَساَء فَ َعَلي ْ ًا َفلينَ ْفسي  وقال ،[16]سورة فصلت آية:  َصاِلي

ُكْم َوإيْن َأَسْأُُتْ فَ َلَها :تعاىل َنْ ُفسي ]سورة اإلسراء  إْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِلي
 البدن يف وقوةً  القلب يف لنورًا للحسنة إن :السلف بعض قال [5آية: 

 للسيئة وإن ،اخللق قلوب يف وحمبةً  الرزق يف وسعةً  الوجه يف وضياءً 
 الرزق يف ونقًصا البدن يف ووهًنا الوجه يف وسواًدا القلب يف لظلمةً 
َا َكَسَب َرهيي   :تعاىل وقال .اخللق قلوب يف وبغًضا  ُكلُّ اْمريٍئ ِبي

يَنة   ُكلُّ نَ ْفسٍ  :تعاىل وقال ،[80]سورة الطور آية:  َا َكَسَبْت َرهي  ِبي
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َا َكَسَبْت  :وقال [52]سورة املدثر آية:  َوذَك يْر بيهي َأْن تُ ْبَسَل نَ ْفس  ِبي
َها  ن ْ ٌّ َوََل َشفييع  َوإيْن تَ ْعديْل ُكله َعْدٍل ََل يُ ْؤَخْذ مي لَْيَس َِلَا ميْن ُدوني اَّللهي َوِلي

َا َكَسُبوا ُلوا ِبي  أي وتبسل [51]سورة األنعام آية:  ُأولَئيَك الهذييَن أُْبسي
 قد قيل مرضه من صح إذا اجلسد أن كما ؛وتؤسر وحتبس ترهتن

 احملض االعتدال أن مع املزاج احنراف هو إمنا واملرض مزاجه اعتدل
 فهكذا ؛فاألمثل ؛األمثل لكن إليه سبيل ال األخالط من السامل
 .واالحنراف والظلم الزيغ من ومرضه العدل يف وصالحه القلب صحة

 األمثل ولكن وعماًل  علًما متعذر   شيء   كل يف احملض والعدل
 الطريقة :السلفية للطريقة ويقال أمثل هذا :يقال وهلذا ؛فاألمثل

َوَلْن َتْسَتطييُعوا َأْن تَ ْعديُلوا بَ ْيَ الن يَساءي َوَلْو  :تعاىل وقال .املثلى
َوَأْوُفوا اْلَكْيَل  :تعاىل وقال [089]سورة النساء آية:  َحَرْصُتمْ 

يَزاَن بياْلقيْسطي ََل ُنَكل يُف نَ ْفًسا إَله ُوْسَعَها ]سورة األنعام آية:  َواْلمي
 بالقسط الناس ليقوم الكتب وأنزل الرسل بعث تعاىل وهللا .[058

 يف الناس على العدل مث له شريك ال وحده هللا عبادة القسط وأعظم
  .النفس على العدل مث حقوقهم

 والعدل القلوب أمراض من كله والظلم :«أنواع   ثالثة» والظلم
 صححت لو :الناس لبعض حنبل   بن أمحد قال .وصالحها صحتها

 كمرض فيك مرض   من هو املخلوق من خوفك أي أحًدا ختف مل
 :تعاىل قال واستنارته حياته هو القلب صالح وأصل .والذنوب الشرك

 ْ ي بيهي يفي النهاسي َكَمْن َمثَ ُلُه َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا فََأْحيَ ي َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا ََيْشي
َها ن ْ َاريٍج مي  ذكر لذلك .[088]سورة األنعام آية:  يفي الظُُّلَماتي لَْيَس ِبي

 :كقوله .موضع   غري يف وظلمتها وموهتا ونورها القلوب حياة هللا
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 ُْل َعَلى اْلَكافيريينَ لييُ ْنذيَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيَيقه اْلَقو  :[51]سورة يس آية 
يُبوا َّلليهي َوليلرهُسولي إَذا َدَعاُكْم ليَما  تعاىل وقوله يَا أَي َُّها الهذييَن آَمُنوا اْسَتجي

َواْعَلُموا َأنه اَّللهَ ََيُوُل بَ ْيَ اْلَمْرءي َوقَ ْلبيهي َوَأنهُه إلَْيهي  :قال مث َُيْيييُكمْ 
َن  :تعاىل وقال ،[81]سورة األنفال آية:  ُُتَْشُرونَ  ُُيْريُج اِلَْيه مي

َن اِْلَي ي    .[09آية:  الروم]سورة  اْلَمي يتي َوُُيْريُج اْلَمي يَت مي
 ويف .املؤمن من والكافر الكافر من املؤمن خيرج أنه أنواعه ومن
مثل البيت ال ذي يذكر اَّلل  فيه والبيت ال ذي َل » الصحيح احلديث

اجعلوا من » :أيًضا الصحيح ويف «ذكر اَّلل  فيه مثل اِلي  واملي تي
َوالهذييَن   :تعاىل قال وقد .«صلتكم يف بيوتكم وَل تت خذوها قبورًا

بُوا بيآيَاتيَنا ُصمٌّ َوُبْكم  يفي الظُُّلَماتي   وذكر [59]سورة األنعام آية:  َكذه
نُوُر السهَماَواتي َواِْلَْرضي اَّللهُ  :فقال الظلمة وآية النور آية سبحانه

َمَثُل نُوريهي َكميْشَكاٍة فييَها ميْصَباح  اْلميْصَباُح يفي زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَن هَها  
َكوَْكب  ُدر ييٌّ يُوَقُد ميْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة ََل َشْرقييهٍة َوََل َغْربييهٍة َيَكاُد 

يُء َوَلوْ   [55]سورة النور آية:  َلَْ ََتَْسْسُه نَار  نُور  َعَلى نُورٍ  زَيْ تُ َها ُيضي
َوالهذييَن َكَفُروا  :قال مث املؤمنني قلوب يف اإلميان نور مثل فهذا

َأْعَماُِلُْم َكَسَراٍب بيقييَعٍة ََيَْسُبُه الظهْمآُن َماًء َحَّته إَذا َجاَءُه َلَْ ُيَيْدُه َشْيًئا 
َسابَُه َواَّللهُ َسرييُع اِلْيَسابي َوَوَجَد اَّللهَ عينْ  َأْو َكظُُلَماٍت يفي  * َدُه فَ َوفهاُه حي

ْن فَ ْوقيهي َسَحاب  ظُُلَمات  بَ ْعُضَها  ْن فَ ْوقيهي َمْوج  مي ََبٍْر لُ ييٍ  يَ ْغَشاُه َمْوج  مي
 َلُه نُورًا َفَما َلُه فَ ْوَق بَ ْعٍض إَذا َأْخَرَج َيَدُه َلَْ َيَكْد يَ َراَها َوَمْن َلَْ َُيَْعلي اَّللهُ 

ْن نُورٍ    .[11، 59]سورة النور آية:  مي
 حيسبها هلا التابعة واألعمال الفاسدة االعتقادات مثل فاألول

 حسابه هللا فوفاه ينفعه شيًئا جيدها مل جاءها فإذا ينفعه شيًئا صاحبها
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  .األعمال تلك على
 صاحبها فإن والعلم اإلميان وعدم البسيط للجهل مثل   :الثاينو 

 بنور هو إمنا البصر فإن ؛شيًئا يبصر ال بعض   فوق بعضها ظلمات   يف
إنه الهذييَن ات هَقْوا إَذا َمسهُهْم طَائيف  ميَن  :تعاىل قال .والعلم اإلميان

ُرونَ   وقال [810]سورة األعراف آية:  الشهْيطَاني َتذَكهُروا فَإيَذا ُهْم ُمْبصي
َا َلْوََل َأْن رََأى بُ ْرَهاَن رَب يهي َوَلَقْد َهه  .تعاىل ]سورة يوسف  ْت بيهي َوَهمه ِبي
 ما به هللا فصرف قلبه يف حصل الذي اإلميان برهان وهو [81آية: 
 فعل إذ خطيئةً  عليه يكتب ومل كاملةً  حسنةً  له وكتب به هم كان
ُلَماتي إََل ليُتْخريَج النهاَس ميَن الظُّ  :تعاىل وقال .سيئةً  يفعل ومل خريًا
َن  :وقال [0]سورة إبراهيم آية:  النُّوري  ُّ الهذييَن آَمُنوا ُُيْريُجُهْم مي اَّللهُ َوِلي

َن  الظُُّلَماتي إََل النُّوري َوالهذييَن َكَفُروا َأْوليَياُؤُهُم الطهاُغوُت ُُيْريُجونَ ُهْم مي
يَا أَي َُّها الهذييَن  :لوقا [855]سورة البقرة آية:  النُّوري إََل الظُُّلَماتي 

ْن َرمْحَتيهي َوَُيَْعْل َلُكْم نُورًا  ُنوا بيَرُسوليهي يُ ْؤتيُكْم كيْفَلْيي مي آَمُنوا ات هُقوا اَّللهَ َوآمي
 .«مثلني» لإلميان هللا ضرب وهلذا .[82]سورة احلديد آية:  ََتُْشوَن بيهي 

 هبا اليت بالنار ومثاًل  دالزب من به يقرتن وما احلياة به الذي باملاء مثاًل 
 للنفاق هللا ضرب وكذلك .الزبد من عليه يوقد مبا يقرتن وما النور

أَنْ َزَل ميَن السهَماءي َماًء َفَساَلْت َأْودييَة  بيَقَدريَها  :تعاىل قال «مثلني»
ْلَيٍة َأْو فَاْحَتَمَل السهْيُل زََبًدا رَابيًيا َوِميها يُوقيُدوَن َعَلْيهي يفي النهاري اْبتي  َغاَء حي

ثْ ُلُه َكَذليَك َيْضريُب اَّللهُ اِْلَقه َواْلَباطيَل َفَأمها الزهَبُد فَ َيْذَهُب  َمَتاٍع زََبد  مي
 ُ َفُع النهاَس فَ َيْمُكُث يفي اِْلَْرضي َكَذليَك َيْضريُب اَّلله ُجَفاًء َوَأمها َما يَ ن ْ

َمثَ ُلُهْم َكَمَثلي  :املنافقني يف ىلتعا وقال [05]سورة الرعد آية:  اِْلَْمثَالَ 
ْم َوتَ رََكُهْم يفي  الهذيي اْستَ ْوَقَد نَارًا فَ َلمها َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اَّللهُ بيُنوريهي
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ُرونَ  ُعونَ *  ظُُلَماٍت ََل يُ ْبصي َأْو َكَصي يٍب *  ُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ََل يَ ْرجي
َن ميَن السهَماءي فييهي ظُُلمَ  ات  َوَرْعد  َوبَ ْرق  َُيَْعُلوَن َأَصابيَعُهْم يفي آَذاِنييْم مي

َيَكاُد اْلبَ ْرُق َُيَْطُف *  الصهَواعيقي َحَذَر اْلَمْوتي َواَّللهُ ُمُييط  بياْلَكافيريينَ 
ْم قَاُموا َوَلوْ  ُ  أَْبَصاَرُهْم ُكلهَما َأَضاَء َِلُْم َمَشْوا فييهي َوإيَذا َأْظَلَم َعَلْيهي َشاَء اَّلله

ْم إنه اَّللهَ َعَلى ُكل ي َشْيٍء َقديير   ْم َوَأْبَصاريهي ]سورة البقرة  َلَذَهَب بيَسْمعيهي
 أضاءت كلما النار أوقد كالذي مثاًل  هلم فضرب .[81 -05آية: 

 ورعد   ظلمات   وفيه السماء من النازل اءكامل املائي واملثل هللا أطفأها
 هنا املقصود وإمنا .آخر موضع   األمثال ذهه يف الكالم ولبسط .وبرق  
اجعل القرآن ربيع » املأثور الدعاء ويف ،وإنارهتا القلوب حياة ذكر

 السماء من ينزل الذي املطر هو «الربيع»و .«قلوبنا ونور صدورنا
إن  ِم ا ينبت الر بيع ما يقتل حبطًا » : النيب قال النبات به فينبت
 لنزول الربيع العرب تسميه املطر أول فيه ينزل الذي والفصل .«أو يلم  

 يلي الذي الفصل الربيع يسمي وغريهم فيه الربيع ينبت الذي املطر
 األوراق وتنبت الثمار منها ختلق اليت األزهار خترج فيه فإن ؛الشتاء

  .األشجار على
 ويعقل ويبصر يسمع النور من فيه ملا ؛املنور احلي والقلب

َوَمَثُل الهذييَن َكَفُروا   :تعاىل قال .يبصر وال يسمع ال امليت والقلب
َا ََل َيْسَمُع إَله ُدَعاًء َونيَداًء ُصمٌّ ُبْكم  ُعْمي  فَ ُهْم ََل  َكَمَثلي الهذيي يَ ْنعيُق ِبي

ُعوَن  :تعاىل وقال [050]سورة البقرة آية:  يَ ْعقيُلونَ  ُهْم َمْن َيْسَتمي ن ْ َومي
ُع ا ُهْم َمْن يَ ْنُظُر *  لصُّمه َوَلْو َكانُوا ََل يَ ْعقيُلونَ إلَْيَك َأفَأَْنَت ُتْسمي ن ْ َومي

ُرونَ  ]سورة يونس آية:  إلَْيَك َأَفأَْنَت تَ ْهديي اْلُعْمَي َوَلْو َكانُوا ََل يُ ْبصي
ُع إلَْيَك َوَجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِبييْم  :تعاىل وقال [15، 18 ُهْم َمْن َيْسَتمي ن ْ َومي
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َا َحَّته َأكينهًة َأْن يَ فْ  ُنوا ِبي َقُهوُه َويفي آَذاِنييْم َوقْ ًرا َوإيْن يَ َرْوا ُكله آيٍَة ََل يُ ْؤمي
 إَذا َجاُءوَك ُُيَاديُلوَنَك يَ ُقوُل الهذييَن َكَفُروا إْن َهَذا إَله َأَساطيرُي اِْلَوهلييَ 

 وال بقلوهبم يفقهون ال أهنم فأخرب .اآليات [85]سورة األنعام آية: 
 حيث عنهم أخرب كما النار من رأوه مبا يؤمنون وال بآذاهنم يسمعون

ْن بَ ْينيَنا َوبَ ْينيَك  :قالوا قُ ُلوبُ َنا يفي َأكينهٍة ِميها َتْدُعونَا إلَْيهي َويفي آَذانيَنا َوق ْر  َومي
َجاب    والسمع ،القلوب على املوانع فذكروا .[5]سورة فصلت آية:  حي

 حياة لكن ؛األشخاص وترى األصوات تسمع حية   وأبداهنم واألبصار
 وهي وبصر   مسع   هلا البهائم حياة جنس من القلب حياة بدون البدن
َوَمَثُل الهذييَن َكَفُروا َكَمَثلي  :تعاىل قال وهلذا وتنكح وتشرب تأكل

َا ََل َيْسَمُع إَله ُدَعاًء َونيَداءً   .[050]سورة البقرة آية:  الهذيي يَ ْنعيُق ِبي
 كما .نداءً  إال تسمع ال وهي الراعي هبا ينعق الذي بالغنم فشبههم

َأْم َُتَْسُب َأنه َأْكثَ َرُهْم َيْسَمُعوَن َأْو يَ ْعقيُلوَن إْن  :األخرى اآلية يف قال
 وقال [11]سورة الفرقان آية:  ُهْم إَله َكاِْلَنْ َعامي َبْل ُهْم َأَضلُّ َسبييًل 

ْنسي َِلُْم قُ ُلوب  ََل يَ ْفَقُهوَن َوَلَقْد َذرَْأنَا ليَ  :تعاىل َهنهَم َكثيريًا ميَن الْين ي َواْْلي
َا ُأولَئيَك َكاِْلَنْ َعامي  َا َوَِلُْم آَذان  ََل َيْسَمُعوَن ِبي ُروَن ِبي َا َوَِلُْم َأْعُي  ََل يُ ْبصي ِبي

 يف تقول املفسرين من فطائفة   [059]سورة األعراف آية:  َبْل ُهْم َأَضلُّ 
ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا  :كقوله أشبهها وما اآليات ذهه َوإيَذا َمسه اْْلي

َْنبيهي َأْو قَاعيًدا َأْو قَائيًما فَ َلمها َكَشْفَنا َعْنُه ُضرهُه َمره َكَأْن ََلْ َيْدُعَنا إََل ُضرٍ   لي
 اإلنسان عيوب يف هللا ذكر مما وأمثاهلا [08]سورة يونس آية:  َمسههُ 
 الكافر هنا باإلنسان واملراد الكفار يف اآلية هذه :هؤالء فيقول هاوذم

 الذم هذا يف اإلسالم يظهر ملن ليس أنه يظن ذلك يسمع من فيبقى
 من للشرك مظهرًا كان من إىل ومهه يذهب بل ؛نصيب   والوعيد
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 والنصارى كاليهود الكفر مظهري من يعرفهم من إىل أو العرب
 هللا أنزهلا اليت اآليات هبذه ينتفع فال ذلك ووحن .واهلند الرتك ومشركي
 مؤمن   فيهم لإلسالم املظهرون :-أواًل - فيقال .عباده هبا ليهتدي
 األسفل الدرك يف واملنافقون زمان   كل يف كثريون واملنافقون ومنافق  

 نفاق   من شعبة   عنده يكون قد اإلنسان «ثانًيا» :ويقال .النار من
 :عليه املتفق احلديث يف  النيب قال كما ن  إميا معه كان وإن وكفر  

أربع  من كن  فيه كان منافًقا خالًصا ومن كانت فيه خصلة  منهن   »
كانت فيه خصلة  من الن فاق حَّت  يدعها: إذا حد ث كذب وإذا 

 من أنه فأخرب  «اؤَتن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
 يف ثبت وقد .قالنفا من خصلة   فيه كانت منهن خصلة   فيه كانت

إن ك امرؤ  فيك » عنه هللا رضي ذر    أليب قال أنه الصحيح احلديث
 يف وقال إميانًا الناس أصدق من - عنه هللا رضي - ذر    وأبو  «جاهلي ة  
أربع  يف أم يت من أمر الاهلي ة: الفخر » :الصحيح احلديث

  «باِلحساب والط عن يف اِلنساب والن ياحة واَلستسقاء بالن جوم
لتت بعن  سنن من كان قبلكم حذو القذ ة » الصحيح احلديث يف وقال

قالوا: اليهود بالقذ ة حَّت  لو دخلوا جحر ضبٍ  لدخلتموه. 
لتأخذن » :الصحيح احلديث يف أيًضا وقال «فمنوالن صارى قال: 

قالوا: فارس أم يت ما أخذت اِلمم قبلها شربًا بشرب وذراًعا بذراع. 
 أدركت :مليكة أيب ابن وقال .«لن اس إَل  هؤَلءومن اوالر وم قال: 

 نفسه على النفاق خياف كلهم -  - حممد   أصحاب من ثالثني
 .«أربعة  » القلوب :قال - عنهما هللا رضي - حذيفة أو - علي    وعن
 قلب فذاك أغلف وقلب   املؤمن قلب فذلك يزهر سراج   فيه أجرد قلب  
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 مادة   :مادتان فيه وقلب   افقاملن قلب فذاك .منكوس   وقلب   الكافر
 وآخر صاحلًا عماًل  خلطوا قوم   فأولئك النفاق متده ومادة   اإلميان متده
 اإلميان يف هللا ذكر مبا ينتفع عبد   كل أن علم هذا عرف وإذا .سيًئا
 يف بعضهم يقول كما وهذا الكفر شعب وذم اإلميان شعب مدح من
َراَط اْلُمْسَتقيي :قوله  فيقولون .[6]سورة الفاحتة آية:  مَ اْهدينَا الص ي

 مث اهلدى طلب يف فائدة   فأي املستقيم الصراط إىل هدي قد املؤمن
 من :للنائم العرب تقول كما اهلدى على ثبتنا املراد بأن بعضهم جييب
 ويقول امللزوم فحذف اهلدى قلوبنا ألزم بعضهم يقول أو آتيك حىت

 الصراط تصورهم لعدم ؤالالس هذا يوردون وإمنا هًدى زدين بعضهم
 هللا أمر مبا العمل به املراد فإن ؛إليه اهلداية العبد يطلب الذي املستقيم

  .األمور مجيع يف عنه هللا هنى ما وترك به
 حق   القرآن وأن هللا رسول حممًدا بأن أقر كان وإن واإلنسان

 وما ويضره ينفعه مبا العلم من إليه حيتاج ما فأكثر اإلمجال سبيل على
 عرفه وما يعرفه مل وجزئياهتا األمور تفاصيل يف عنه هنى وما به أمر

 والسنة القرآن يف وهني   أمر   كل بلغه أنه قدر ولو علمهي مل منه فكثري  
 ال ذلك غري ميكن ال الكليةو  العامة األمور فيهما إمنا والسنة فالقرآن

 سؤالب ذلك مثل يف اإلنسان أمر وهلذا عبد   كل به خيص ما ذكري
 هذا يتناول املستقيم الصراط إىل واهلدى .املستقيم الصراط إىل اهلدى

 مبا التعريف ويتناول مفصاًل  الرسول به جاء مبا التعريف يتناول كله
 العلم جمرد فإن بعلمه العمل إهلام ويتناول الكليات أوامره يف يدخل
 عدب لنبيه قال هلذا علمه يعمل مل إن االهتداء به حيصل ال باحلق
َم *  إنها فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا ُمبييًنا :احلديبية صلح لييَ ْغفيَر َلَك اَّللهُ َما تَ َقده
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َراطًا ُمْسَتقييًما ْن َذنْبيَك َوَما تََأخهَر َويُتيمه نيْعَمَتُه َعَلْيَك َويَ ْهديَيَك صي  مي
َناُهَا  :وهارون موسى حق يف وقال [8، 0]سورة الفتح آية:  َوآتَ ي ْ
َراَط اْلُمْسَتقييمَ *  اْلكيَتاَب اْلُمْسَتبييَ  ]سورة الصافات  َوَهَديْ َناُهَا الص ي

 . [002، 005آية: 
 والعلمية اخلربية األمور من هللا شاء فيما تنازعوا قد واملسلمون

 حق   حممًدا أن على متفقون كلهم أهنم مع والعملية االعتقاديةو 
 فيما املستقيم الصراط إىل هلدىا منهم لكل حصل فلو حق   والقرآن
 يعصونه أكثرهم به هللا أمر ما علموا الذين مث خيتلفوا مل فيه اختلفوا

 األعمال تلك يف املستقيم الصراط إىل هدوا فلو حذوه حيتذون [ال]و
 األمة هذه من هللا هداهم والذين عنه هنوا ما وتركوا به أمروا ما لفعلوا
 دعاؤهم ذلك أسباب أعظم من كان تقنيامل هللا أولياء من صاروا حىت
 هللا إىل وفاقتهم حباجتهم علمهم مع صالة   كل يف الدعاء هبذا هللا

 الدعاء هذا فبدوام .املستقيم الصراطإىل  يهديهم أن يف دائًما
 التسرتي هللا عبد بن سهل قال .املتقني هللا أولياء من صاروا واالفتقار

 فيه حصل وما االفتقار من إليه بأقر  طريق   ربه وبني العبد بني ليس
 وهذا املستقبل يف فيه اهلدى حصول إىل حمتاج   فهو املاضي يف اهلدى
 زدنا :قال من وقول .الصراط لزوم واهدنا ثبتنا :يقول من قول حقيقة
 إىل املستقبل يف منه هًدى كله هذا لكن ؛تقدم ما يتناول هًدى

 وال بعد حيصل مل لعلمبا املستقبل يف العمل فإن ؛املستقيم الصراط
 يف العلم حيصل ال وقد بالعلم املستقبل يف يعمل حىت مهتديًا يكون

 فالناس العمل حيصل ال فقد حصل وإن القلب عن يزول بل املستقبل
 صالة   كل يف عليهم هللا فرضه وهلذا ؛الدعاء هذا إىل مضطرون كلهم
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 إىل دىاهل حصل وإذا إليه منهم أحوج الدعاء من شيء   إىل فليسوا
 من النفوس تطلب ما وسائر والرزق النصر حصل املستقيم الصراط
 .أعلم وهللا السعادة

 واحلركة احلس جمرد ليست غريه وحياة القلب حياة أن واعلم
 يف النظار من طائفة   ذلك يظن كما والقدرة العلم جمرد أو اإلرادية

 يعلم حبيث هأن حياته إن :قالوا .البصري احلسني كأيب وقدرته هللا علم
 واإلرادة العلم يف شرط   وهي باملوصوف قائمة   صفة   احلياة بل ويقدر
 حي    فكل لذلك مستلزمة   أيًضا وهي االختيارية األفعال على والقدرة

 وعمل   وإرادة   علم   له ما وكل بقدرة اختياري   وعمل   وإرادة   شعور   له
 يكون احلي القلب نفإ ؛احلياة من مشتق   واحلياء .حي   فهو اختياري  

 من املانعة هي القلب حياة فإن القبائح عن مينعه حياءً  فيه حيًّا حلًاصا
  «اِلياء من اْلَيان»  النيب قال وهلذا القلب تفسد اليت القبائح

اِلياء والعي  شعبتان من اْلَيان. والبذاء والبيان شعبتان » :وقال
 حياة ال الذي مليتا خبالف ؛يؤذيه ما يدفع احلي فإن «من الن فاق

 لرطوبة املخالف اليبس وهو الصالبة والوقاحة وقًحا يسمى [فإنه] فيه
 حياة   قلبه يف يكن مل الوجه صليب يابًسا وقًحا كان فإذا احلياة

 وطء فيها يؤثر ال اليابسة كاألرض القبح من وامتناعه ،حياءه توجب
 التأثر يهعل يظهر ياحلي كان وهلذا .اخلضرة األرض خبالف األقدام
ي حبي ليس الذي الوقح خبالف حيالقب فعل عن متنعه إرادة   وله بالقبح

 حيًّا كان إذا فالقلب .ذلك عن يزجره إميان وال معه حياء ال فإنه
 للبدن فراقها النفس موت كان بدنه روحه بفراق اإلنسان فمات
 :تعاىل قال وهلذا .عنها حياهتا زوال مبعن ميتةً  نفسها يف هي ليست
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  َوََل تَ ُقوُلوا ليَمْن يُ ْقَتُل يفي َسبييلي اَّللهي َأْمَوات  َبْل َأْحَياء  :سورة البقرة آية[
َوََل َُتَْسََبه الهذييَن قُتيُلوا يفي َسبييلي اَّللهي َأْمَواتًا َبْل  :تعاىل وقال [051
 :قوله يف داخلون موتى أهنم مع [069]سورة آل عمران آية:  َأْحَياء  
 ُلُّ نَ ْفٍس َذائيَقُة اْلَمْوتي ك  :قوله ويف [025]سورة آل عمران آية: 
 َإنهَك َمي يت  َوإين هُهْم َمي يُتون  :وقوله [51]سورة الزمر آية:  َوُهَو الهذيي

 غري املثبت فاملوت [66]سورة احلج آية:  َأْحَياُكْم ُثُه َيُييُتُكْم ُثُه َُيْيييُكمْ 
 باجلملة احلياة زوال واملنفي البدن الروح فراق هو بتاملث .املنفي املوت

 وفاةً  فيسمى املوت أخو النوم أن كما وهذا .والبدن الروح عن
اَّللهُ يَ تَ َوَّفه  :تعاىل هللا قال .فيهما موجودةً  احلياة وكانت موتًا ويسمى

َها فَ ُيْمسي  َا َوالهيتي َلَْ ََتُْت يفي َمَنامي َي َمْوِتي َها اِْلَنْ ُفَس حي ُك الهيتي َقَضى َعَلي ْ
ُل اِْلُْخَرى إََل َأَجٍل ُمَسمًّى  وكان .[18]سورة الزمر آية:  اْلَمْوَت َويُ ْرسي

اِلمد َّلل  ال ذي أحيانا بعد ما إذا استيقظ من منامه يقول:  الن يب  »
اِلمد َّلل  ال ذي رد  علي  » :آخر حديث   ويف  «أماتنا وإليه الن شور
 جسدي وأذن ِل بذكره وفض ل ي على كثرٍي ِم ن روحي وعافاين يف

الل هم  أنت خلقت » :يقول فراشه إىل أوى وإذا «خلق تفضيًل 
نفسي وأنت توف اها لك ِماِتا وُمياها إن أمسكتها فارمحها وإن 

بامسك » :ويقول  «أرسلتها فاحفظها ِبا ُتفظ به عبادك الص اِلي
  «الل هم  أموت وأحيا
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 فصل  
 «اِلسد» القلوب أمراض ومن

 حبسن العلم بسبب يلحق أًذى إنه :حده يف بعضهم قال كما
 جيري الفاضل ألن ؛حسوًدا الفاضل يكون أن جيوز فال األغنياء حال
 النعمة زوال متين إنه :الناس من طائفة   قال وقد اجلميل هو ما على
 مثلها متين فإنه الغبطة خبالف مثلها للحاسد يصر مل وإن احملسود عن

 البغض هو احلسد أن والتحقيق .املغبوط عن زواهلا حب غري نم
 كراهة   أحدمها :نوعان وهو احملسود حال حسن من يراه ملا والكراهة

 يتأمل فإنه ذلك أبغض وإذا املذموم احلسد هو فهذا مطلًقا عليه للنعمة
 بزوال ويلتذ قلبه يف مرًضا ذلك فيكون يبغضه ما بوجود ويتأذى
 الذي األمل زوال نفعه لكن ؛بزواهلا نفع   له حيصل مل وإن عنه النعمة
 راحة   وهو منه مبباشرة إال يزل مل األمل ذلك ولكن نفسه يف كان

 بغضه فإن ؛باق   واملرض وجعه يسكن مبا عوجل الذي كاملريض وأشده
 احملسود على تعود قد النعمة تلك فإن مرض   عبده على هللا لنعمة

 .احملسود ذلك لنظري النعمة لكت نظري حيصل وقد منها وأعظم
 به أنعم ما تكره نفسه لكن ؛معني   شيء   يف غرض   له ليس واحلاسد

 كره من فإن النعمة زوال متين إنه :قال من قال وهلذا .النوع على
  .بقلبه زواهلا متن غريه على النعمة
 أن فيحب عليه الشخص ذلك فضل يكره أن :الثاين النوعو 
 مساه وقد الغبطة مسوه الذي وهو حسد   فهذا همن أفضل أو مثله يكون
 وابن مسعود   ابن حديث من عليه املتفق احلديث يف حسًدا  النيب
َل حسد إَل  يف اثنتي: رجل  آتاه » :قال أنه عنهما هللا رضي عمر
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اَّلل  اِلكمة فهو يقضي ِبا ويعل مها ورجل  آتاه اَّلل  ماًَل وسل طه 
رجل  » عمر ابن ولفظ .مسعود ابن ظلف هذا  «على هلكته يف اِلق  

آتاه اَّلل  القرآن فهو يقوم به آناء الل يل والن هار ورجل  آتاه اَّلل  ماًَل 
 من البخاري رواهو  «فهو ينفق منه يف اِلق  آناء الل يل والن هار

َل حسد إَل  يف اثنتي رجل  آتاه اَّلل  » :ولفظه هريرة أيب حديث
هار فسمعه رجل  فقال: يا ليت ي أوتيت القرآن فهو يتلوه الل يل والن  

مثل ما أويت هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا ورجل  آتاه اَّلل  ماًَل 
يف اِلق  فقال رجل : يا ليت ي أوتيت مثل ما أويت هذا  ينفق منهفهو 

  النيب عنه هنى الذي احلسد فهذا «فعملت فيه مثل ما يعمل هذا
 حال مثل حيب أن وهو الغبطة كأولئ مساه الذي هو موضعني يف إال

 أحب وإمنا حسًدا مسي مل إًذا :قيل فإن .عليه يفضل أن ويكره الغري
 على إنعامه إىل نظره هو احلب هذا مبدأ قيل .؟ عليه هللا ينعم أن

 ذلك حيب مل الغري ذلك وجود ولوال عليه يتفضل أن وكراهته الغري
 ألنه ؛حسًدا كان الغري عليه يتفضل أن كراهته ذلك مبدأ كان فلما

 إىل التفاته عدم مع عليه هللا ينعم أن أحب من وأما حمبة   تتبعها كراهة  
 غالب يبتلى وهلذا .شيء   احلسد من عنده ليس فهذا الناس أحوال
 األمر يف االثنان فيتنافس املنافسة تسمى وقد الثاين القسم هبذا الناس

 أن أحدمها لكراهية وذلك يأخذه أن يطلب كالمها املطلوب احملبوب
 اآلخر يسبقه أن منهما كل   املستبقان يكره كما اآلخر عليه يتفضل

إنه  :تعاىل قال .اخلري يف حممود   هو بل مطلًقا مذموًما ليس والتنافس
ْم َنْضَرَة *  َعَلى اِْلَرَائيكي يَ ْنظُُرونَ *  اِْلَبْ َراَر َلفيي نَعييمٍ  تَ ْعريُف يفي ُوُجوهيهي

يٍق ََمُْتومٍ  * النهعييمي  َتاُمُه ميْسك  َويفي َذليَك فَ ْلَيتَ َناَفسي *  ُيْسَقْوَن ميْن رَحي خي
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 ينافس أن املنافس فأمر [86 -88]سورة املطففني آية:  اْلُمتَ َنافيُسونَ 
 حلديث موافق   وهذا الزائل الدنيا نعيم يف ينافس الو  النعيم هذا يف

 به يعمل فهو العلم أويت فيمن إال احلسد عن هنى فإنه  النيب
 ومل به يعمل ومل علًما أويت من فأما ينفقه فهو املال أويت ومن ويعلمه
 يتمن وال حيسد ال فهذا هللا طاعة يف ينفقه ومل مااًل  أويت أو يعلمه
 ومن للعذاب معرض   هو بل فيه يرغب خري   يف ليس فإنه حاله مثل
 بني وحكم أهلها إىل األمانات أدى وعدل   بعلم فيأتيها واليةً  ويل

 عظيم   جهاد   يف هذا لكن ؛عظيمة   درجته فهذا والسنة بالكتاب الناس
 تعب   يف هو من حتسد ال والنفوس .هللا سبيل يف اجملاهد كذلك
 الذي من أفضل هللا سبيل يف اجملاهد كان وإن يذكره مل فلهذا عظيم  
 عدو   ةالعاد يف هلم ليس هذين فإن واملعلم املنفق خبالف ؛املال ينفق
 لدرجتهما أفضل فذلك .جياهدانه عدو   هلما أهنما قدر فإن خارج   من

 األعمال هذه ألن ؛واحلاج والصائم املصلي  النيب يذكر مل وكذلك
 الشخص به يعظمون الذي الناس نفع من العادة يف منها حيصل ال

  .واإلنفاق بالتعليم حيصل ما ويسودونه
 والرياسة السؤدد من للغري صلحي ملا يقع إمنا األصل يف واحلسد

 والشرب باألكل تنعمه كان ولو العادة يف حيسد ال فالعامل وإال
 كثريًا حيسدان فإهنما النوعني هذين خبالف غريه من أكثر والنكاح

 يوجد ال ما احلسد من أتباع   هلم الذين العلم أهل بني يوجد وهلذا
 فهذا ماله إنفاق بسبب أتباع   له فيمن وكذلك كذلك ليس فيمن
 كلهم والناس األبدان بقوت ينفعهم وهذا القلوب بقوت الناس ينفع

 سبحانه هللا ضرب وهلذا .وهذا هذا من يصلحهم ما إىل حمتاجون
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َضَرَب اَّللهُ َمَثًل َعْبًدا َِمُْلوًكا ََل  :فقال هبذا ومثاًل  هبذا مثاًل  :«مثلني»
رًّا َوَجْهًرا يَ ْقديُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرزَقْ َناُه مي  ْنُه سي نها ريْزقًا َحَسًنا فَ ُهَو يُ ْنفيُق مي

َوَضَرَب اَّللهُ َمَثًل *  َهْل َيْستَ ُووَن اِْلَْمُد َّلليهي َبْل َأْكثَ ُرُهْم ََل يَ ْعَلُمونَ 
رَُجَلْيي َأَحُدُهَا أَْبَكُم ََل يَ ْقديُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوََلُه َأيْ َنَما 

َراٍط ي ُ  َرْيٍ َهْل َيْسَتويي ُهَو َوَمْن يَْأُمُر بياْلَعْدلي َوُهَو َعَلى صي ْهُه ََل يَْأتي ِبي َوج ي
 سبحانه هللا ضرهبما املثالنو  .[56، 55]سورة النحل آية:  ُمْسَتقييمٍ 
 عمل   على ال تقدر ال األوثان فإن ؛دونه من يعبد وملا املقدسة لنفسه
 شيء   على يقدر ال مملوك   عبد   قدر إذاف ينفع كالم   على وال ينفع

 يستوي هل وجهًرا سرًّا منه ينفق فهو حسًنا رزقًا هللا رزقه قد وآخر
 احملسن اإلحسان على القادر وهذا اإلحسان عن العاجز اململوك هذا
 وهو عباده إىل اإلحسان على قادر   سبحانه وهو وجهًرا سرًّا الناس إىل

 على يقدر ال الذي اململوك العاجز به هيشب فكيف دائًما إليهم حمسن  
 ينفق فهو مااًل  هللا أعطاه الذي مثل وهذا معه به يشرك حىت شيء  

 ال أبكم أحدمها شخصان قدر إذا الثاين املثلو  .والنهار الليل آناء منه
 مواله على كل   هذا مع وهو شيء   على يقدر وال يتكلم وال يعقل
 من على كل   هو بل قط نفع   من هفي فليس خبري   يأت ال يوجهه أينما
 على فهو بالعدل ويعمل بالعدل يأمر عادل   عامل   وآخر أمره يتوىل

 هبا يعمل فهو احلكمة هللا أعطاه الذي نظري وهذا .مستقيم   صراط  
 عادل   عامل   سبحانه فإنه ؛لنفسه مثاًل  ذلك ضرب وقد .الناس ويعلمها

 قال كما .مستقيم   صراط   على بالقسط قائم   وهو بالعدل يأمر قادر  
َد اَّللهُ أَنهُه ََل إَلَه إَله ُهَو َواْلَمَلئيَكُة َوُأوُلو اْلعيْلمي قَائيًما  :تعاىل َشهي

 وقال [02]سورة آل عمران آية:  بياْلقيْسطي ََل إَلَه إَله ُهَو اْلَعزييُز اِْلَكييمُ 
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َراٍط ُمْسَتقييمٍ  :هود    كان وهلذا .[56هود آية:  ]سورة إنه َرّب ي َعَلى صي
 يطعم وأخوه الناس يعلم هللا عبد كان العباس دار يعظمون الناس
 ابن يسألون الناس معاوية ورأى .ذلك على يعظمون فكانوا الناس
 .ذلك حنو أو الشرف وهللا هذا :فقال يفتيهم وهو املناسك عن عمر
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 املنافسة بي الصديق وعمر
 هللا رضي بكر   أبا نافس عنه هللا رضي اخلطاب بن وعمر هذا 

 هللا رضي - اخلطاب بن عمر عن الصحيح يف ثبت كما اإلنفاق عنه
أن نتصد ق فوافق ذلك مااًل عندي  أمرنا رسول اّلل  » :قال - عنه

فقلت اليوم أسبق أبا بكر  إن سبقته يوًما. قال: فجئت بنصف مايل 
وأتى  ،مثله :قلت ؟ما أبقيت ِلهلك :قال: فقال يل رسول اّلل  

 أبو بكر  رضي اّلل  عنه بكل  ما عنده فقال له 
 .أبقيت هلم اّلل  ورسوله :قال ؟ما أبقيت ِلهلك :رسول اّلل  

 املنافسة من عمر فعله ما فكان .«ال أسابقك إىل شيء  أبًدا :فقلت
 وهو منه أفضل عنه هللا رضي الصديق حال لكن ؛املباحة والغبطة

 موسى » وكذلك .غريه حال إىل ينظر ال ًقامطل املنافسة من خال  
بكى مل ا حىت   يف حديث املعراج حصل له منافسة  وغبطة  للن يب  

ِلن  غلًما  ؛فقيل له: ما يبكيك ؟ فقال: أبكي جتاوزه الن يب  
 «ن يدخلها من أم يتبعث بعدي يدخل الن ة من أم ته أكثر ِم  

 الصحيح غري املروية اظاأللف بعض يف وروي الصحيحني يف أخرجاه
قال:  .مررنا على رجٍل وهو يقول ويرفع صوته: أكرمته وفض لته»

إليه فسل منا عليه فرد  الس لم فقال: من هذا معك يا جربيل  فرفعنا
؟ قال: هذا أمحد قال: مرحًبا بالن يب  اِلم ي  ال ذي بل غ رسالة رب ه 

؟ قال: جربيل من هذا يا :فقلت ،ونصح ِلم ته قال: ُث  اندفعنا
 .هذا موسى بن عمران قلت: ومن يعاتب ؟ قال: يعاتب رب ه فيك

إن  اَّلل  عز  وجل  قد عرف  :قلت: ويرفع صوته على رب ه قال
 أفضل حاله ونبينا مبوسى مشبًها كان عنه هللا رضي وعمر .«صدقه
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 يف كان وكذلك .ذلك من شيء   عنده يكن مل فإنه موسى حال من
 هذه مجيع من ساملني كانوا وحنوه اجلراح بن عبيدة أبو الصحابة

 ذلك كان وإن وغبطة   منافسة   عنده ممن درجةً  أرفع فكانوا األمور
 هذه أمني يكون أن عنه هللا رضي عبيدة أبو استحق وهلذا مباًحا
 عليه اؤمتن مما شيء   على مزامحة   نفسه يف يكن مل إذا املؤمتن فإن األمة
 النساء على يؤمتن وهلذا ؛مزامحته خياف ممن باألمانة أحق كان

 يزاحم ال أنه يعرف من الصغرى الوالية على ويؤمتن اخلصيان والصبيان
 أخذ يف غرض   له ليس أنه يعرف من املال على ويؤمتن الكربى على
 على املؤمتن بالذئب شبه خيانة   نفسه يف من اؤمتن وإذا منه شيء  
 ملا الطلب من نفسه يف امل ذلك يف األمانة يؤدي أن يقدر فال الغنم
أنس  » عن مسنده يف أمحد اإلمام رواه الذي احلديث ويف .عليه اؤمتن

يطلع فقال:  رضي اّلل  عنه قال: كن ا يوًما جلوًسا عند رسول اّلل  
قال: فطلع رجل  من  عليكم اآلن من هذا الفج  رجل  من أهل الن ة

 يده الش مال فسل م األنصار تنطف حليته من وضوء  قد عل ق نعليه يف
مثل ذلك فطلع ذلك الر جل على حاله  فلم ا كان الغد قال الن يب  

مقالته فطلع ذلك الر جل على  فلم ا كان اليوم الث الث قال الن يب  
ات بعه عبد اّلل  بن عمرو بن العاص رضي  مثل حاله فلم ا قام الن يب  

 أدخل عليه ثالثًا فإن اّلل  عنه فقال: إين  الحيت أيب فأقسمت أن ال
رأيت أن تؤويين إليك حىت  متضي الث الث فعلت قال: نعم قال أنس  
رضي اّلل  عنه فكان عبد اّلل  حيد ث أن ه بات عنده ثالث ليال  فلم يره 

انقلب على فراشه ذكر اّلل  عز  و غري أن ه إذا تعار   ؛يقوم من الل يل شيًئا
فجر فقال عبد اّلل  غري أين  مل أمسعه وجل  وكرب  حىت  يقوم إىل صالة ال
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يقول إال  خريًا فلم ا فرغنا من الث الث وكدت أن أحق ر عمله قلت: يا 
عبد اّلل  مل يكن بيين وبني والدي غضب  وال هجرة  ولكن مسعت 

يقول ثالث مر ات  يطلع عليكم رجل  من أهل اجلن ة  رسول اّلل  
أن آوي إليك ألنظر ما  ر ات  فأردتاملالث الث  يف فطلعت أنت

عملك فأقتدي بذلك فلم أرك تعمل كثري عمل  فما ال ذي بلغ بك ما 
؟ قال: ما هو إال  ما رأيت غري أن ين ال أجد على  قال رسول اّلل  

أحد  من املسلمني يف نفسي غشًّا وال حسًدا على خري  أعطاه اّلل  إي اه 
 هللا عبد فقول .«ال نطيققال عبد اّلل  هذه ال يت بلغت بك وهي ال يت 

 خلوه إىل يشري نطيق ال اليت وهي بك بلغت اليت هذه له عمر و بن
 األنصار على تعاىل هللا أثن وهبذا .احلسد أنواع مجيع من وسالمته

ْم  :فقال هي ْم َحاَجًة ِميها ُأوُتوا َويُ ْؤثيُروَن َعَلى َأنْ ُفسي َوََل ُيَيُدوَن يفي ُصُدوريهي
 إخواهنم أويت مما أي [9]سورة احلشر آية:  ْم َخَصاَصة  َوَلْو َكاَن ِبيي 
 حسًدا أي حاجةً  صدورهم يف جيدون ال املفسرون قال املهاجرون

 من وقيل الفيء مال من بعضهم قال مث املهاجرون أويت مما وغيظًا
 اجلاه من وال املال من أوتوا مما حاجةً  جيدون ال فهم والتقدم الفضل
 الدين على منافسة   واخلزرج األوس بني وكان .اهذ على يقع واحلسد
 اآلخرون أحب ورسوله هللا عند به يفضلون ما فعلوا إذا هؤالء فكان

َويفي  :قال كما هللا إىل يقرهبم فيما منافسة   فهو ذلك نظري يفعلوا أن
 .[86]سورة املطففني آية:  َذليَك فَ ْلَيتَ َناَفسي اْلُمتَ َنافيُسونَ 

َوده َكثيري   :اليهود حق يف تعاىل قال فقد كله موماملذ احلسد وأما
ْن بَ ْعدي إَيَانيُكْم ُكفهارًا َحَسًدا ميْن عيْندي  ْن َأْهلي اْلكيَتابي َلْو يَ ُردُّوَنُكْم مي مي

ْن بَ ْعدي َما تَ بَ يهَ َِلُُم اِْلَقُّ  ْم مي هي  أي يودون [019]سورة البقرة آية:  أَنْ ُفسي
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 بعد من الود لذلك املوجب هو احلسد فجعل احسدً  ارتدادكم يتمنون
 ما النعمة من لكم حصل قد أنكم رأوا ملا ألهنم ؛احلق هلم تبني ما

 اآلية يف وكذلك حسدوكم -مثله هلم حيصل مل ما بل -حصل
َنا  :األخرى ْن َفْضليهي فَ َقْد آتَ ي ْ َأْم ََيُْسُدوَن النهاَس َعَلى َما آتَاُهُم اَّللهُ مي

َناُهْم ُمْلًكا َعظييًماآَل إبْ َراهي  ُهْم َمْن آَمَن *  يَم اْلكيَتاَب َواِلْيْكَمَة َوآتَ ي ْ ن ْ َفمي
ََهنهَم َسعيريًا ُهْم َمْن َصده َعْنُه وََكَفى ِبي ن ْ  [55، 51]سورة النساء آية:  بيهي َومي

ْن َشر ي *  ميْن َشر ي َما َخَلقَ *  ُقْل َأُعوُذ بيَرب ي اْلَفَلقي  :تعاىل وقال  َومي
ٍق إَذا َوَقبَ  ْن َشر ي الن هفهاثَاتي يفي اْلُعَقدي *  َغاسي ٍد إَذا *  َومي َوميْن َشر ي َحاسي

 أهنا املفسرين من طائفة   ذكر وقد .[5 -0]سورة الفلق آية:  َحَسدَ 
 بن لبيد سحره ؛سحروه حىت  للنيب اليهود حسد بسبب نزلت

 هبا عليه هللا أنعم من على للنعمة املبغض فاحلاسد اليهودي األعصم
 فيما إال ذلك عن منهي   ملماثلته احملب لتفضيله والكاره معتد   ظامل  
 فهذا هللا إىل يقربه مما أعطي ما مثل يعطى أن أحب فإذا هللا إىل يقربه

 .أفضل الغري حال إىل ينظر ال حبيث هذا عن قلبه وإعراض به بأس ال
  كان صاحبه مبوجبه عمل إن احلسد هذا مث

ً
 مستحقًّا معتديًا اظامل

 والتقوى بالصرب مأمورًا مظلوًما احملسود وكان يتوب أن إال للعقوبة
َوده   :تعاىل قال كما عنه ويصفح ويعفو احلاسد أذى على فيصرب

ْن بَ ْعدي إَيَانيُكْم ُكفهارًا َحَسًدا ميْن  ْن َأْهلي اْلكيَتابي َلْو يَ ُردُّوَنُكْم مي َكثيري  مي
ُ عيْندي َأنْ ُفسي  َ اَّلله ْن بَ ْعدي َما تَ بَ يهَ َِلُُم اِْلَقُّ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحَّته يَْأيتي ْم مي هي

 له إخوته حبسد يوسف ابتلي وقد [019]سورة البقرة آية:  بيَأْمريهي 
نها َوََنُْن ُعْصَبة  إنه َأبَانَا  :قالوا حيث لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إََل أَبييَنا مي
 األب تفضيل على فحسدومها [2]سورة يوسف آية:  َضَلٍل ُمبييٍ َلفيي 
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ََل تَ ْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى يَا بُ  َيه  :ليوسف يعقوب قال وهلذا هلما
ْنَساني َعُدوٌّ ُمبيي   ]سورة  إْخَوتيَك فَ َيكييُدوا َلَك َكْيًدا إنه الشهْيطَاَن ليْْلي

 اجلب يف وإلقائه قتله يف بتكلمهم ظلموه إهنم مث .[5يوسف آية: 
 إن مث كفار   لقوم مملوًكا فصار الكفر بالد إىل به ذهب ملن رقيًقا وبيعه

 عليها ويراود الفاحشة إىل يدعوه مبن -ظلم أن بعد- ابتلي يوسف
 على السجن واختار فاستعصم ذلك على يعينه مبن عليه ويستعني
 جهة من امظلومً  فكان هللا سخط على الدنيا عذاب وآثر الفاحشة

 ،حمبوهبا هلوى أحبته احملبة فهذه .الفاسد وغرضه هلواه أحبه من
 أوجبت بغضةً  أبغضوه املبغضون وأولئك وافقها إن ااؤهقوش شفاؤها

 أخرجوه فأولئك اختياره بغري مملوًكا أسريًا مث اجلب يف ملًقى يصري أن
 إىل جلأتهأ وهذه اختياره بغري الباطلة العبودية رق إىل احلرية إطالق من
 يف أعظم هذه فكانت باختياره مسجونًا حمبوًسا يكون أن اختار أن

 على صربه خبالف التقوى به اقرتن اختياريًّا صربًا هنا صربه وكان حمنته
 عليها يصرب مل من اليت املصائب باب من كان ذلك فإن ظلمهم

 وهلذا ؛الصربين أفضل الثاين والصرب .البهائم سلو سال الكرام صرب
نييَ  :تعاىل الق يُع َأْجَر اْلُمْحسي ْ َفإينه اَّللهَ ََل ُيضي  إنهُه َمْن يَ تهقي َوَيْصربي

 .[91]سورة يوسف آية: 
 أو الكفر منه وطلب إميانه على املؤمن أوذي إذا وهكذا 

 األذى فاختار -وعوقب أوذي يفعل مل وإن- العصيان أو الفسوق
 جرى كما بلده من اخلروج وإما احلبس إما :دينه فراق على والعقوبة

 وكانوا الدين فراق على األوطان فراق اختاروا حيث للمهاجرين
 يصرب فكان األذى من بأنواع  النيب أوذي وقد .ويؤذون يعذبون
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 وكان باختياره يفعله ما يفعل لئال يؤذى إمنا فإنه اختياريًّا صربًا عليها
 وإمنا الفاحشة همن طلب إمنا يوسف ألن :يوسف صرب من أعظم هذا

 الكفر منهم طلب وأصحابه  والنيب باحلبس -يفعل مل إذا- عوقب
 به عوقب ما وأهون دونه فما بالقتل عقوبتهم طلبت يفعلوا مل وإذا

 أبو مات ملا مث مدةً  بالشعب هاشم   وبين حبسوه املشركني فإن احلبس
 صاروا بذلك وعرفوا األنصار بايعت فلما عليه اشتدوا طالب  
 يكن ومل ذلك عن وأصحابه هو وحيبسونه اخلروج من منعه دونيقص
 إىل أجلئوهم قد فكانوا وحنوه اخلطاب بن عمر إال سرًّا إال يهاجر أحد  

 .وحبسوه ذلك عن منهم منعوه من منعوا هذا ومع ديارهم من اخلروج
 طاعةً  باختيارهم هو واملصائب األذى من للمؤمنني حصل ما فكان

 اختيار بدون جتري اليت السماوية املصائب من يكن مل ورسوله هلل
 أبيه وبني بينه التفريق جنس من ال يوسف حبس جنس من العبد
 صاحب كان وإن - درجةً  أعظم وأهلها النوعني أشرف وهذا

 فإن - مبصائبه الذنوب عنه وتكفر ورضاه صربه على يثاب املصائب
 ملصائبا نفس على يثاب هلل طاعةً  باختياره وأوذي أصيب هذا

يبُ ُهْم َظَمأ   :تعاىل قال .صاحل   عمل   هبا له ويكتب َذليَك بيأَن هُهْم ََل ُيصي
َوََل َنَصب  َوََل ََمَْمَصة  يفي َسبييلي اَّللهي َوََل َيطَُئوَن َمْوطيًئا يَغييُظ اْلُكفهاَر َوََل 

ْن َعُدوٍ  نَ ْيًل إَله ُكتيَب َِلُْم بيهي َعَمل  َصالي  يُع َأْجَر يَ َناُلوَن مي ح  إنه اَّللهَ ََل ُيضي
نييَ   بال جتري اليت املصائب خبالف .[081]سورة التوبة آية:  اْلُمْحسي

 فإن ماله اللصوص وأخذ عليه العزيز وموت كاملرض العبد اختيار
 ؛املصيبة من حيدث ما نفس على ال عليها الصرب على يثاب إمنا تلك
 األعمال على يكون إمنا لثوابا فإن خطاياه هبا يكفر املصيبة لكن
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 هللا وطاعة اإلميان على يؤذون والذين .عنها يتولد وما االختيارية
 فراق أو حبس   أو مرض   أو حرج   ذلك بسبب هلم وحيدث ورسوله

 هم ومال   رياسة   نقص أو شتم   أو ضرب   أو وأهل   مال   وذهاب وطن  
 فهؤالء ولنياأل كاملهاجرين وأتباعهم األنبياء طريقة على ذلك يف

 يثاب كما صاحل   عمل   به هلم ويكتب به يؤذون ما على يثابون
 الكفار غيظه وعلى والتعب والعطش اجلوع من يصيبه ما على اجملاهد

 عن متسببة   لكنها به يقوم فعله عماًل  ليست اآلثار هذه كانت وإن
 هل الناس اختلف وقد .متولدة   هلا يقال اليت وهي االختياري فعله
 أهنا والصحيح ؟هلا فاعل ال أو هلل أو السبب لفاعل فعل   إهنا يقال

 عمل   هبا له كتب وهلذا األسباب وسائر السبب فاعل بني مشرتكة  
 .صاحل  
 مرض   وهو النفس أمراض من مرض   «احلسد» أن واملقصود 
 جسد   خال ما :يقال وهلذا الناس من قليل   إال منه خيلص فال غالب  

 :البصري للحسن قيل وقد .خيفيه والكرمي بديهي اللئيم لكن حسد   من
 عمه ولكن ؟لك أبا ال يوسف إخوة أنساك ما فقال ؟ املؤمن أحيسد

 نفسه يف وجد فمن .ولسانًا يًدا به تعد مل ما يضرك ال فإنه صدرك يف
 من ذلك فيكره .والصرب التقوى معه يستعمل أن فعليه لغريه حسًدا
 فال احملسود على يعتدون ال دين   معنده الذين الناس من وكثري   نفسه

 إذا بل حقه من جيب مبا يقومون ال أيًضا ولكنهم ظلمه من يعينون
 مدحه لو وكذلك حمامده يذكرون وال ذمه على يوافقوه مل أحد   ذمه
 ؛ذلك يف مفرطون حقه يف املأمور ترك يف مدينون وهؤالء لسكتوا أحد  

 أيًضا ينصفون فال محقوقه يبخسون أهنم وجزاؤهم عليه معتدون ال
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 احملسود هذا ينصروا مل كما ظلمهم من على ينصرون وال مواضع يف
 فلم وصرب هللا اتقى ومن .يعاقب فذلك فعل   أو بقول اعتدى من وأما

 - جحش   بنت لزينب جرى كما :بتقواه هللا نفعه الظاملني يف يدخل
 النيب أزواج من عائشة تسامي اليت هي كانت فإهنا - عنها هللا رضي

-  - سيما ال غالب   كثري   لبعض بعضهن النساء وحسد 
 فإنه منه حلظها زوجها على تغار املرأة فإن واحد   بزوج املتزوجات

 بني كثريًا يقع احلسد وهكذا .حظها بعض يفوت املشاركة بسبب
 وفات ذلك من قسطًا بعضهم أخذ إذا مال   أو رئاسة   يف املتشاركني

 عليه اآلخر يفضل أن أحدمها لكراهة اءالنظر  بني ويكون ؛اآلخر
 حسده فإنه ألخيه أحدمها آدم ابين كحسد يوسف إخوة كحسد

 فضله ما على فحسده ؛هذا قربان يتقبل ومل قربانه تقبل هللا أن لكون
 .وقتله على ذلك والتقوى اإلميان من هللا

 به هللا عصي ذنب   أول :قيل وهلذا ؛للمسلمني اليهود كحسدو 
 إبليس من والكرب آدم من فاحلرص .واحلسد والكرب رصاحل :ثالثة  

ثلث  َل ينجو » احلديث ويف .هابيل قتل حيث قابيل من واحلسد
منهن  أحد : اِلسد والظ ن  والط رية. وسأحد ثكم ِبا ُيرج من ذلك 

ت فامض   «إذا حسدت فل تبغض وإذا ظننت فل ُتق ق وإذا تطري 
  النيب عن السنن ويف .هريرة أيب حديث من الدنيا أيب ابن رواه

دب  إليكم داء اِلمم قبلكم: اِلسد والبغضاء وهي اِلالقة َل »
 البخل مسى كما داءً  فسماه «أقول ُتلق الش عر ولكن ُتلق الد ين

 وقد مرض   هذا أن فعلم  «وأي  داٍء أدوأ من البخل» :قوله يف داءً 
هواء أعوذ بك من منكرات اِلخلق واِل» آخر حديث   يف جاء
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 ما «اخللق» فإن .واألهواء األخالق على األدواء فعطف «واِلدواء
 َوإينهَك َلَعلى ُخُلٍق َعظييمٍ  :تعاىل قال .وسجيةً  للنفس عادةً  صار

 رضي حنبل   بن وأمحد عيينة وابن عباس   ابن قال [1]سورة القلم آية: 
 دين على :عباس   ابن عن لفظ   ويف عظيم   دين   على :عنهم هللا

 خلقه كان :- عنها هللا رضي - عائشة قالت وكذلك .اإلسالم
 .العظيم اخللق هو القرآن أدب :البصري احلسن قال وكذلك .القرآن

 القلب تأمل وهو املرض هو والداء عارًضا يكون فقد «اهلوى» وأما
 احلاسد ألن ؛بالبغضاء احلسد األول احلديث يف وقرن فيه والفساد

 بغض فإن ؛بغضه إىل ينتقل مث ؛الغري ذلك ىعل هللا فضل أواًل  يكره
 حيب وهو الزمةً  كانت إذا هللا نعمة فإن امللزوم بغض يقتضي الالزم
 يوجب واحلسد عدمه وأحب أبغضه بزواله إال تزول ال وهي زواهلا
ْن بَ ْعدي َما   اختلفوا أهنم :قبلنا عمن تعاىل هللا أخرب كما البغي مي

نَ ُهمْ  َجاَءُهُم اْلعيْلُم بَ ْغًيا  علموا بل العلم لعدم اختالفهم يكن فلم  بَ ي ْ
 .احملسود على احلاسد يبغي كما بعض   على بعضهم بغى ولكن احلق
 :قال  النيب أن عنه هللا رضي مالك   بن أنس عن الصحيحني ويف
وَل تدابروا وَل تقاطعوا وكونوا عباد اَّلل   ؛َل ُتاسدوا وَل تباغضوا»

أن يهجر أخاه فوق ثلث لياٍل: يلتقيان  إخوانًا وَل َيل  ملسلم
  قال وقد  «فيصد  هذا ويصد  هذا وخريها ال ذي يبدأ بالس لم

وال ذي نفسي » أيًضا أنس   رواية من صحته على املتفق احلديث يف
 قال وقد .«بيده َل يؤمن أحدكم حَّت  َيب  ِلخيه ما َيب  لنفسه

ْنُكْم َلَمْن لَُيَبط ي  :تعاىل ُ َوإينه مي يَبة  قَاَل َقْد أَنْ َعَم اَّلله َئنه فَإيْن َأَصابَ ْتُكْم ُمصي
يًدا َولَئيْن َأَصاَبُكْم َفْضل  ميَن اَّللهي لَيَ ُقوَلنه َكَأْن *  َعَليه إْذ ََلْ َأُكْن َمَعُهْم َشهي
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َنُه َمَودهة  يَا لَْيَت يي ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوَز ف َ  َنُكْم َوبَ ي ْ  ْوزًا َعظييًماَلَْ َتُكْن بَ ي ْ
 املؤمنني إلخواهنم حيبوا مل املبطئون فهؤالء .[55، 58آية:  لنساء]سورة ا

 وإن باختصاصهم فرحوا مصيبة   أصابتهم إن بل ألنفسهم حيبون ما
 حظ   منها هلم يكون أن أحبوا بل هبا هلم يفرحوا مل نعمة   أصابتهم

 إذا عنهم ينصرف دنيوي    شر    أو هلم حتصل بدنيا إال يفرحون ال فهم
 ألحبوا كذلك كانوا ولو اآلخرة والدار ورسوله هللا حيبون ال كانوا

 املصيبة من يصيبهم مبا وتأملوا فضله من إليهم وصل ما وأحبوا إخواهنم
 .منهم فليس املؤمنني يسوء ما هؤ ويسو  املؤمنني يسر ما يسره مل ومن
 خيطب بشري   بن النعمان مسعت :قال عامر   عن الصحيحني ففي

مثل املؤمني يف تواد هم  يقول: مسعت رسول اّلل  » :ويقول
مثل السد الواحد. إذا اشتكى منه شيء  كوترامحهم وتعاطفهم  

 أيب عن الصحيحني ويف  «تداعى له سائر السد باِلم ى والس هر
املؤمن  :قال رسول اّلل  » :قال عنه هللا رضي األشعري موسى

 .«وشب ك بني أصابعهضه بعًضا للمؤمن كالبنيان يشد  بع
 يف كما البخل من شر   واحلسد مرض   والبخل مرض   والشح 

اِلسد يأكل » :قال أنه  النيب عن داود أبو رواه الذي احلديث
اِلسنات كما تأكل الن ار اِلطب والص دقة تطفئ اخلطيئة كما 

 نعمة يكره واحلسود نفسه مينع البخيل أن وذلك «يطفئ املاء الن ار
 أغراضه على يعينه ملن إعطاء   الرجل يف يكون وقد عباده على هللا

 .ذلك أصل والشح لغريه حسد   بال خبل   فيه يكون وقد لنظرائه وحسد  
هي َفُأولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحونَ  :تعاىل قال ]سورة  َوَمْن يُوَق ُشحه نَ ْفسي

والش ح   إي اكم» :قال أنه  النيب عن الصحيحني ويف [9احلشر آية: 
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فإن ه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظ لم 
 يكثر عوف   بن الرمحن عبد وكان «فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا

 ما :رجل   له فقال نفسي شح قين اللهم :يقول طوافه يف الدعاء من
 والظلم الشح وقيت نفسي شح وقيت إذا :فقال ؟هبذا تدعو ما أكثر

 .الظلم يوجب واحلسد .والقطيعة
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 فصل يف مرض الشهوة والعشق
 بل ينفعها ملا النفس بغض يوجب مرض   واحلسد فالبخل فصل

 مرض وأما والغضب باحلقد احلسد يقرن وهلذا يضرها ملا وحبها
 ملا بغضها به يقرتن وقد يضرها ملا النفس حب فهو والعشق الشهوة
 يف مرًضا فصار البدن يف هأثر  قوي وإذا نفساين   مرض   والعشق ينفعها
 مرض   هو :فيه قيل لكولذ ؛كاملاليخوليا الدماغ أمراض من إما اجلسم

 والنحول كالضعف البدن أمراض من وإما باملاليخوليا شبيه   وسواسي  
 ملا النفس حمبةيف  أصل فإنه «القلب مرض» هنا واملقصود .ذلك وحنو

 تأمل ذلك يطعم مل وإذا يضره ما يشتهي الذي البدن كاملريض يضرها
 اتصاله يضره العاشق كذلك .وزاد املرض به قوي ذلك أطعم وإن

 له والتخيل فيه ريالتفك ويضره بل ومساًعا ومالمسةً  مشاهدةً  باملعشوق
 أعطي وإن وتعذب تأمل مشتهاه من منع فإن ذلك يشتهي وهو

أن  اَّلل  » :احلديث ويف .األمل لزيادة سبًبا وكان مرضه قوي مشتهاه
نيا كما َيمي أحدكم مريضه الط عام َي مي عبده املؤمن الد 

 اإلمام رواها اليت وهب   عن املأثورة موسى مناجاة ويف «والش راب
يقول اَّلل  تعاَل: إين  ِلذود أوليائي عن » «الزهد كتاب» يف أمحد

نعيم الد نيا ورخائها كما يذود الر اعي الش فيق إبله عن مراتع 
هم سكوِنا وعيشها كما ُين ب الر اعي الش فيق اِللكة. وإين  ِلجن ب

إبله عن مبارك الغر ة وما ذلك ِلواِنم علي  ولكن ليستكملوا 
نيا وَل يطفئه اِلوى  .«نصيبهم من كراميت ساملًا موف  ًرا َل تكل مه الد 

 .قلبه من املذموم احلب ذلك بزوال بل مرضه بزوال املريض شفاء وإمنا
 هو وهذا اإلرادات باب من إنه قيل :قولني على العشق يف والناس



 59 أمراض القلوب وشفاؤها

 حيث التخييل يف فساد   وأنه التصورات باب من :وقيل .املشهور
 هللا يوصف ال وهلذا :هؤالء قال به هو ما (غري) على املعشوق يتصور

 فيه يتخيل من حيمد وال ذلك عن منزه   ألنه ؛يعشق أنه وال بالعشق
 احملبة فإنه بالعشق يوصف :قال من فمنهم األولون وأما .فاسًدا خيااًل 
 أنه زيد   بن الواحد عبد عن أثر   يف وروي وحيب حيب وهللا ؛التامة
 بعض قول وهذا «َل يزال عبدي يتقر ب إِل  يعشق ي وأعشقه» :قال

 هو العشق ألن ؛هللا حق يف اللفظ هذا يطلقون ال واجلمهور .الصوفية
 هلا هناية ال حمبته تعاىل وهللا ينبغي الذي احلد على الزائدة املفرطة احملبة

 مذموم   والعشق :هؤالء قال .جماوزته تنبغي ال حد    إىل تنتهي فليست
 الزائدة املفرطة احملبة ألنه املخلوق وال اخلالق حمبة يف ميدح ال مطلًقا
 .احملمود احلد على

 حمبة يف العرف يف يستعمل إمنا «العشق» لفظ فإن أيًضاو  
 واملال األهل كمحبة حمبة   يف يستعمل ال صيب    أو المرأة   اإلنسان

 إما :احملرم بالفعل كثريًا مقرون   وهو والصاحلني األنبياء وحمبة واجلاه
 وغري احملرم واللمس احملرم النظر به يقرتن صيب    أو أجنبية   امرأة   مبحبة
 [حمبةً ] سريته أو المرأته الرجل حمبة وأما .احملرمة األفعال من ذلك

 كما- جيب ما ويرتك حيل ال ما ألجلها يفعل حبيث عدلال عن خترجه
 اجلديدة حملبته ؛العتيقة امرأته من ابنه يظلم حىت -كثريًا الواقع هو

 أن مثل ودنياه دينه يف يضره ما املذمومة مطالبها من يفعل وحىت
 يتعدى ما واملال الوالية من أهلها يعطي أو تستحقه ال مبرياث خيصها

 حمرمة   أمور   من هانكمي أو عليها اإلنفاق يف سرفي أو هللا حدود به
 فكيف .وطؤها له يباح من عشق يف وهذا- ودنياه دينه يف تضره
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 حيصيه ال ما الفساد من ففيه -العاملني من والذكران األجنبية عشق
 مث وعرضه صاحبها دين تفسد اليت األمراض من وهو العباد رب إال
َفَل ََتَْضْعَن بياْلَقْولي فَ َيْطَمَع  :تعاىل قال .جسمه مث عقله تفسد قد

 مرض قلبه يف ومن .[58]سورة األحزاب آية:  الهذيي يفي قَ ْلبيهي َمَرض  
 يقوي والطمع املريض طمع املطلوب خضع مىت الصورة وإرادة الشهوة
 من آيًسا كان إذا ما خبالف بذلك املرض ويقوي والطلب اإلرادة

 فإن احلب فيضعف اإلرادة فتضعف عالطم يزيل اليأس فإن املطلوب
 عمل   اإلرادة مع يكون فال منه آيس   هو ما يطلب أن يريد ال اإلنسان

 وحنو نظر   أو كالم   بذلك يقرتن أن إال نفس   حديث يكون بل أصاًل 
 على يثاب فإنه وصرب وعف بالعشق ابتلي إذا فأما .بذلك فيأمث ذلك
رب ُث  ق فعف  وكتم وصأن  من عش» :احلديث يف روي وقد هلل تقواه

 عن جماهد   عن القتات حيىي رواية من معروف   وهو «مات كان شهيًدا
 بأدلة املعلوم من لكن .هبذا حيتج وال نظر   وفيه مرفوًعا عباس   ابن

 فلم ذلك وكتم وعماًل  وقواًل  نظرًا احملرمات عن عف إذا أنه الشرع
 خملوق إىل ىشكو  إما- حمرم   كالم   ذلك يف يكون ال حىت به يتكلم

 هللا طاعة على وصرب   -للمعشوق طلب   نوع وإما فاحشة   إظهار وإما
 عن املصاب يصرب كما العشق أمل من قلبه يف ما وعلى معصيته وعن

ْ  وصرب هللا اتقى ممن يكون هذا فإن ؛املصيبة أمل إنهُه َمْن يَ تهقي َوَيْصربي
نييَ  يُع َأْجَر اْلُمْحسي  وهكذا [91]سورة يوسف آية:  فَإينه اَّللهَ ََل ُيضي

 ما تطلب النفس كانت وإذا النفوس أمراض من وغريه احلسد مرض
َوَأمها  :تعاىل قوله يف دخل ممن كان هللا من خشيةً  فينهاها هللا يبغضه

َي اْلَمْأَوى*  َمْن َخاَف َمَقاَم رَب يهي َونَ َهى الن هْفَس َعني اِْلََوى  فَإينه اْلَنهَة هي
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 يف سعت شيًئا أحبت إذا فالنفس [10، 11رة النازعات آية: ]سو 
 مقامات   كلها تكون كثرية   أمور   يف تسعى حىت ميكن مبا حصوله

 وفعل مذموًما بغًضا أبغض أو مذمومةً  حمبةً  أحب فمن الغاية لتلك
 به له من فيؤذي له حلسده شخًصا يبغض أن مثل آمثًا كان ذلك
 فيفعل معه هلواه له حملبة أو .عليهم عدوانب أو ؛حقوقهم مبنع إما تعلق  

 هلل ال هواه ألجل فيفعله هلل به مأمور   هو ما أو حمرم   هو ما ألجله
 فيبغض شيًئا يبغض قد واإلنسان النفوس يف كثرية   أمراض   وهذه
 فيحب شيًئا حيب وكذلك .واخليال الوهم مبجرد كثريةً  أمورًا ألجله
 أحب :شاعرهم قال كما واخليال مالوه ألجل ؛كثريةً  أمورًا ألجله
 ؛سوداء أحب فقد الكالب سود حلبها أحب حىت السودان حلبها

 يف القلب يف مرض   كله وهذا الكالب يف حىت السواد جنس فأحب
 ونعوذ ؛داء   كل من قلوبنا يعايف أن تعاىل هللا فنسأل .وإرادته تصوره

 ألجل خلق إمنا والقلب .واألدواء واألهواء األخالق منكرات من باهلل
 قال كما عباده عليها هللا فطر اليت الفطرة وهذه «تعاىل هللا حب»

كل  مولوٍد يولد على الفطرة فأبواه يهو دانه أو ينص رانه »  النيب
كما تنتج البهيمة ِبيمًة مجعاء هل ُتس ون فيها من   ؛أو َيج سانه

فطرة اَّلل   مث  يقول أبو هريرة رضي اّلل  عنه اقرءوا إن شئتم: .جدعاء
 أخرجه .«[51]الروم:  َل تبديل خللق اَّلل   ال يت فطر الن اس عليها

 ؛وحده وعبادته حمبته على عباده فطر سبحانه فاهلل .ومسلم   البخاري
 له عابًدا له حمبًّا باهلل عارفًا القلب كان فساد   بال الفطرة تركت فإذا

 أو ينصرانه أو يهودانه كأبويه- مرضه من فطرته تفسد لكن وحده
 بقضاء كانت وإن عليها فطره اليت فطرته تغري كلها وهذه -ميجسانه
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 هللا يسر إذا الفطرة إىل يعود قد مث باجلدع البدن يغري كما وقدره هللا
 عليهم هللا صلى والرسل .الفطرة إىل إعادهتا يف يسعى من هلا تعاىل
حتويلها وإذا كان و  الفطرة لتغيري ال وتكميلها الفطرة لتقرير بعثوا وسلم

فضاًل أن  ،هلل وحده خملًصا له الدين مل يبتل حبب غريه القلب حمبًّا
 وهلذا ملا .بالعشق فلنقص حمبته هلل وحده وحيث ابتلي .يبتلى بالعشق

 :بذلك بل قال تعاىل كان يوسف حمبًّا هلل خملًصا له الدين مل يبتل
 َيَ َواْلَفْحشَ  َكَذليَك ليَنْصريَف َعْنُه السُّوء ْن عيَبادينَا اْلُمْخَلصي  اَء إنهُه مي

لعزيز فكانت مشركًة هي وقومها امرأة ا وأما .[81]سورة يوسف آية: 
لنقص توحيده  ابتليت بالعشق وما يبتلى بالعشق أحد  إال لكفلذ

هللا اخلائف منه فيه صارفان يصرفان  وإميانه وإال فالقلب املنيب إىل
ألذ وأطيب من   هللا وحمبته له فإن ذلك أحدمها إنابته إىل :عن العشق

 الثاين خوفه منو  .هللا حمبة خملوق  تزامحه كل شيء  فال تبقى مع حمبة

من أحب شيًئا بعشق أو  هللا فإن اخلوف املضاد للعشق يصرفه وكل
 عن حمبته مبحبة ما هو أحب إليه منه إذا كان غري عشق  فإنه يصرف

يكون أبغض إليه من  ضرر  يزامحه وينصرف عن حمبته خبوف حصول 
هللا أحب إىل العبد من كل شيء  وأخوف  ترك ذاك احلب فإذا كان

عند غفلة  أو  من كل شيء  مل حيصل معه عشق  وال مزامحة  إال عنده
بعض الواجبات وفعل بعض  عند ضعف هذا احلب واخلوف برتك

بد فعل الع اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية فكلما احملرمات فإن
املعصية حبًّا له وخوفًا منه قوي حبه  الطاعة حمبًة هلل وخوفًا منه وترك

 .وخمافة غريه وخوفه منه فيزيل ما يف القلب من حمبة غريه له
الصحة حتفظ باملثل واملرض يدفع  فإن :وهكذا أمراض األبدان 
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يورث القلب إميانًا  فصحة القلب باإلميان حتفظ باملثل وهو ما بالضد
الصاحل فتلك أغذية  له كما يف حديث ابن  م النافع والعملمن العل
ن  إمأدبته و  إن  كل  آدٍب َيب  أن تؤتى»مرفوًعا وموقوفًا  مسعود  

 .(0)املضيف فهو ضيافة هللا لعباده واآلدب «دبة اَّلل  هي القرآنمأ
أدبار  الليل وأوقات األذان واإلقامة ويف سجوده ويف آخر 

فإنه من استغفر هللا مث تاب إليه  ؛الستغفارالصلوات ويضم إىل ذلك ا
يف  «األذكار» وليتخذ ورًدا من .متاًعا حسًنا إىل أجل  مسمًّى متعه

يعرض له من املوانع والصوارف  النهار ووقت النوم وليصرب على ما
وليحرص  .يؤيده هللا بروح منه ويكتب اإلميان يف قلبه فإنه ال يلبث أن

باطنًة وظاهرًة فإهنا عمود  لوات اخلمسعلى إكمال الفرائض من الص
األثقال  ال حول وال قوة إال باهلل فإهنا هبا حتمل الدين وليكن هجرياه

وال يسأم من الدعاء والطلب  .وتكابد األهوال وينال رفيع األحوال
فلم  قد دعوت ودعوت :يستجاب له ما مل يعجل فيقول فإن العبد

أن الفرج مع الكرب وأن مع و  يستجب يل وليعلم أن النصر مع الصرب
إال  -نيب  فمن دونه-ينل أحد  شيًئا من ختم اخلري  العسر يسرًا ومل

 .بالصرب
احلمد واملنة على اإلسالم والسنة  واحلمد هلل رب العاملني وله 
لكرم وجهه وعز  كما ينبغييكافئ نعمه الظاهرة والباطنة   محًدا

ه وأصحابه وأزواجه حممد  وعلى آل وصلى هللا على سيدنا .جالله
وسلم تسليًما   املؤمنني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين أمهات

                              
فمن ابتلي بشيء من هذه »بياض يف األصل والظاهر أن الساقط هو: ( 0) 

 .«األمراض فليستعن على ذلك بالدعاء وليتحر أوقات اإلجابة مثل...



 11 لوب وشفاؤهاأمراض الق
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