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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املقدمة 

, نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
فإن مما جيعل بعض األشياء تشتبه على بعض   وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد:

اشتماهلا على   املصنفة الناس,  الكتب  حق وابطل, وخري وشر, ونفع وضر, وبعض 
لذا ينبغي التنبه هلا, واحلذر منها, وعدم االقتصار   , شتمل على ذلكت  قدمياً وحديثاً 
رؤية  احل  على  وإاألشياء  فيها,  من  سنة  فيها  ما  و غفال  تلك   ومن  أضرار, مفاسد 
 هـ(   505نة )املتوىف س  الغزايل  مدأيب حا  إلمامل"  إحياء علوم الدين "    كتاب    الكتب,
كالمه يف اإلحياء غالبه   :رمحه هللا  ابن تيمية  شيخ اإلسالم  قال  ,وعفا عنه  رمحه هللا 
فلسفية, و و جيد... مادة  فاسدة  مواد  تر   مادة كالمية, فيه  من  اومادة  وفية, لص هات 

املوضوعة  األحاديث  من  يف  .ومادة  من  إلا..وما  املهلكاتحياء  يف  مثل   ,الكالم 
ه منقول من كالم احلارث احملاسيب  لبغاف  ,والعجب والرايء واحلسد  الكربالكالم على  
اء واإلحي  , ومنه ما هو متنازع فيه  , دومنه ما هو مردو   ,ومنه ما هو مقبول  , يف الرعاية

فيه موا  ,كثرية  فوائد  فيه الف  ,د فاسدةلكن  وة ب نتتعلق ابلتوحيد وال,السفة  من كالم 
ب ياث  هأخذ عدواً للمسلمني ألبس   ة من فإذا ذكر معارف الصوفية كان مبنزل  ,دواملعا

وفيه أشياء من أغاليط   ,بل موضوعة كثرية  , املسلمني...وفيه أحاديث وآاثر ضعيفة
املستقيمني يف   كالم املشايخ الصوفية العارفني  ن ه مع ذلك م في و   , وترهاهتم  لصوفية ا

واألدب ما هو  غري ذلك من العباداتومن   ,لسنة او املوافق للكتاب  ,ل القلوب أعما
أكث  وافقم هو  ما  والسنة  الناس   , منه  رد  ي    امم  رللكتاب  اجتهاد  فيه  اختلف  فلهذا 

 وتنازعوا فيه. 
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ن  مــ   نكتاب فيه شــر كثــري وإن كــا  :رمحه هللا زهللا ابن ابدز بن عبعبدالعزي ةمالعال قالو 
  أجل كتبه كما قال الشارح ملــا فيــه مــن بعــض الفوائــد ولكنــه فيــه شــر كثــري...من البــدع

وإذا يملــه طالــب العلــم    ,الكثــرية ويييــد مــذهب األشــاعرة يف نفــي الصــفات ويويلهــا
مــن    وعــن كثــري  ,ال القلــوبو أحــ د عــن فوائــ  يــهف ,ةئــد مجــ او ووجد فيــه ف ,وجد شراً كثرياً 

 .ياء تضر طالب العلمشأب  ولكن مشحون أيضاً  ,عمالألا
ن  فيــه شــيء مــ وإن كــان    ,فــوزان الفــوزان : فيــه طــوام وفيــه بــالايبن   صاحل العالمة قالو 

  ,وهــو كتــاب  ــتلط  ,ريكثــ لســموم الشــيء اوال ,هلكاتملامن  لكن فيه ,اخلري والفوائد
 .عهنفشره أكثر من  

حــذر أهــل العلــم    فقــد  إحيــاء علــوم الــدين""  كتــاب  يف  واملفاســد  رار ضــ هــذه األ  ولوجــود
: رد  ن تيميــةبــ قال شــيخ اإلســالم ا  ذلك, منهم: اإلمام املازرييف  همصنف بعضو  ,همن

رأيــك كتــاب " الكشــف واإلنبــاء  وقــال احلــافذ الــذهيب:  ي يف كتــاب أفــرده.زر عليه املا
ــازري ــاء " للمـ ــاب اإلحيـ ــن كتـ ــن  ام ااإلمـــ نهم:  مـــ و   .  عـ ــوز ابـ ــال  يجلـ ــال   قـ ــك  أغـ : مجعـ

وأشــرت إب بعــض ذلــك يف كتــايب  ,  "  إعالم األحياء أبغــال  اإلحيــاء"    الكتاب ومسيته 
,  عبــداللطيف بــن عبــدالرمحن بــن حســن آل الشــيخ  ومنهم: العالمة  ." ستلبيس إبلي" 

 يف كتابه " القول املبني يف التحذير من كتاب إحياء علوم الدين "  
قــام  فقــد    ,ويســلموا ممــا فيــه مــن مفاســد  ,يف الكتاب مــن فوائــد  اناس ممفيد اليست ىتوح

  , والشــيخ أمحــد املقدســي الــذي اختصــركاإلمــام ابــن اجلــوزي  ابختصــاره, اءالعلم بعض 
 , رمحهم هللا مجيعاً.القامسي  كتاب ابن اجلوزي, وكالشيخ

أن ينفــع  مي  لكر ا  هللا  المن مواد انفعة, أس الكتاب يوجد يف ابنتقاء بعض ما وقد قمك  
 ّصرت فيه.قوز عين فيما  يتجا  ن, وأيعهبا اجلم 
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 العباداتالربع األول: ربع  
 كتاب العلم 

 :التعليم والتعلم و   العلم  ة ل ي فض
ن أوتوا العلم يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذي  قوله عز وجل: )  شواهدها من القرآن

(  ون يعلم لذين ال لذين يعلمون واتوي اهل يس)لوج  عز وقال  [11اجملادلة:](درجات
 [28طر:]فا  (ء منا خيشى هللا من عباده العلماإ  : ) تعاب  وقال  [9الزمر:]
يفقه يف لمصلى هللا عليه وس رسول هللا    فقال  أما األخبار:و  : ) من يرد هللا به خرياً 

 ليه وسلم: ) العلماء ورثة األنبياء ( الدين ( وقال صلى هللا ع
البدر على   د كفضل القمر ليلة ابلى الععامل عه وسلم: ) فضل العلي   هللا ى  صل ل  اقو 

  سائر الكواكب.(  
انقطع عمله    قال صلى هللاو  آدم  ابن  إذا مات   ( علم إال  عليه وسلم:   من ثالث: 

 ....احلديث( ينتفع به
 (  اخلري كفاعله  لسالم: ) الدال علىالصالة وا  هوقال علي 

 , جل حكمة عز و هللا   آاته ال يف اثنتني: رجل  سد إال حلم: )  وسوقال صلى هللا عليه  
 ( اخلري  فسلطه على هلكته يف   , ل آاته هللا ماالً , ورجويعلمها الناس    , اهبفهو يقضي  
ال, العلم قال علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: العلم خري من امل  د: فق وأما اآلاثر

حت وأنك  املال.حيرسك  حم  رس  واملال  حاكم  و كو والعلم  عليه,  النملام  تنقصه   ة فق ال 
  .نفاقإليزكو ابوالعلم  

اإلسالم ثلمة ال  ثلم يف  م اجملاهد, وإذا مات العاملمن الصائم القائ  وقال العامل أفضل
 ه. يسدها إال خلف من
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  قال ابن عباس رضي هللا عنهما: ذللك طالباً فعززت مطلوابً.
 .من إحيائهاعلم بعض ليلة أحب إيل ال  تذاكر  : عنه  رضي هللاوقال أبو الدرداء  

  وقال ابن املبارك: عجبك ملن مل يطب العلم كيف تدعوه نفسه إب مكرمة ؟
؟ ثالثة أايم ميوت طعام والشراب والدواء: أليس املريض إذا منع القال فتح املوصلي و 

 . تم ميو ثة أاينه والعلم ثالقلب إذا منع احلكمة ع لقالوا: بلى. قال: كذلك ا
القلبقد  لو  غذاء  فإن  الع صدق  وا:  حياته, كم لم  وهبما  أن  حلكمة  د اجلسغذاء  ا 

حب الدنيا ر به, إذ  نه ال يشعالعلم فقلبه مريض وموته الزم ولك  الطعام, ومن فقد
 وشغله هبا أبطل إحساسه. 

لبعو  سفينتك قيل  غرقك  إذا  اليت  األشياء  قال:  ؟  تقتين  األشياء  أي  احلكماء:  ض 
 لم. علا  عين: عك. يبحك م س
كمة الحظته ف ابحلومن عر   . إماماً   ختذه الناساحلكمة جلاماً ابعضهم: من اختذ  قال  و 
  ار.عيون ابلوقلا
ء حقري فرح, ومن يشيف  ولو    شرف العلم أن كل من ن سب إليهمن    :قال الشافعيو 

 رفع عنه حزن. 
كان   رتافتق  ك إنراق: عليك ابلعلم فإنقال الزبري بن أيب بكر: كتب إيل أيب ابلعو 

 . مجاالً   غنيك كان لك, وإن است ماالً   لك
لقماو  البنه:قال  بين,    ن  فإن  لساجاي  بركبتك,  وزامحهم  سبح  العلماء  حيي هللا   انه 

  ض بوابل السماء.القلوب بنور احلكمة كما حيي األر 
الدرداء رضي هللاقال أو  المتعاملاً, أو مستمعاً   أو : كن عاملاً,   عنه بو  رابع  , وال تكن 

 فتهلك. 
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 : طلب العلم أفضل من النافلة. يعقال الشافو 
 . العمل مث نشرهمث    ذحلفاتماع مث  قيل أول العلم: الصمك مث االسو 
معاذ:  و  بن  حيي  أبقال  أرحم  هللاالعلماء  صلى  حممد  آابئهم مة  من  وسلم  عليه   

 هتم. وأمها
 ؟ .  لككيف ذ:  قيل

  الدنيا وهم حيفظوهنم من انر اآلخرة.  ر من ان  هتم حيفظوهنم م وأمهائهابن آقال: أل
سرج  العلماء  بعضهم:  مصباح  وقال  واحد  أه  األزمنة, كل  به  يستضيء  ل زمانه, 

 عصره. 
 ل: العلماء. فقا    ناس ؟من السئل ابن املبارك: و 

 الناس عن سائر البهائم   يتميز هبا   يتاخلاصية ال  , ألن  ل غري العامل من الناسعفلم جي 
العل  فاهو  بقوة  إلنم,  ذلك  وليس  ألجله,  شريف  هو  مبا  إنسان  فإن ش سان  خصه, 

ه فإن السبع أشجع يل أعظم منه, وال بشجاعت وال بعظمه فإن الف  ه,اجلمل أقوى من 
ال ليجامع فإن أخّس العصافري أقوى على و   ,منهع بطناً  ر أوسإن الثو ف  له أبك ال  منه, و 

 د منه. فالسا
نيا, وهذه املعرفة إذا صدقك من الد  رة خري ن اآلخيعلم أأدىن درجات الفقيه أن  إن  

 والرايء.   هبا من النفاقوغلبك عليه برئ 
, الضعف   ن م   بدانألبصار من الظلم, وقوة األا  ى, ونورالعلم حياة القلوب من العمو 
وهو إمام    واحلرام,   ل ال...به يعرف احلبرار والدرجات العلى,زل األانغ به العبد ميبل 

 , رمه األشقياءداء وحيه السع, يلهم والعمل اتبعه
  حسن التوفيق. نسأل هللا
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 : آداب املتعلم
النفس-1 األخالقع  طهارة  رذائل  األوصاف  ن  مثل:   والصفات  ومذموم  الرديئة 

 .وأخواهتا   والعجب  والكرب  واحلسد  واحلقد  والشهوة   الغضب
  .قه من االشتغال ابلدنيائعالل  أن يقل   -2
 . معلم ر علىأمعلم وال يتال  رب علىيتكال  أن    -3
  .ألهم دفعة بل يراعي الرتتيب ويبتدئ اب  ن العلم و نفمن  نخيوض يف فال  أن    -4
طريق إب   فن الذي قبله, فإن العلوم بعضهاأن ال خيوض يف فن حىت يستويف ال  -5

  رج.تدالبعض, واملوفق من راعى ذلك الرتتيب و 
     انقر األاة  اهالسفهاء ومب   ةار ه ومماواجلا  أن ال يقصد الرايسة واملال  -6
 : وعلماء اآلخرة  علماء الدنيا ات الفارقة بنيالمالع

امله امن  اللعظيم مات  معرفة  اة  علماء  بني  الفارقة  اآلخرة, عالمات  وعلماء  لدنيا, 
الدونعىن العلم بعلماء  ابلدنيا, والتوصل   نعم تلا  نيا علماء السوء الذين قصدهم من 

عزيز   : : إين ألرحم ثالثةه هللارمحض  عيابن    ل يض قال الف  لها. هند أع  لة ملنز إب اجلاه وا
 لدنيا.عب به املاً تل قوم ذل, وغين قوم افتقر, وعا

 دنيا بعمل اآلخرة. ت القلب, وموت القلب طلب القال احلسن عقوبة العلماء مو و 
  : هلم عالماتعلماء اآلخرة  و 
 . قال هو أول عامل به يكن  ء ما مل لشياب  مر, بل ال ي هه قول ن ال خيالف فعلأ  : هامنف

  [44البقرة:( ] نسون أنفسكمابلرب وت ساأيمرون الن  ب: ) هللا تعا
نباً ب يف الطاعات جمت املرغ   اآلخرة   ه بتحصيل العلم النافع يف ن عنايتأن تكو   ها:ومن

 للعلوم اليت يقل نفعها.
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 . : أن ال يطلب الدنيا بعلمهمنهاو 
لفرار إب ا  ام جيد ألبته مادم  خل عليه ديفال    اً عن السالطنيقصيستم   ون يك  أن   ا:نهوم

سبيالً. حيرت   عنهم  أن  ينبغي  من  الطتهمبل  إليه,  ز  جاءوا  الدنيا    وإن  لوة حفإن 
 هنا أبيدي السالطني.خضرة وزما

 سبيالً   اخلالص  ا وجد إبمفاً وحمرتزًا  توقم  نال يكون مسارعاً إب الفتيا بل يكو   ومنها:
  ر االقتصادثؤ والتجمل بل ي  م.نعوالت  فه رت ال  بغري مائل إ  يكونأن    :اومنه
ع  ها:ومن اخلشية  أثر  يظهر  هيئته  أن  ونطق   ه وسريتلى  وسكونه   وسكوته,   هوحركته 

 والتواضع.فعلماء اآلخرة يعرفون بسيماهم يف السكينة  
ن ع   على التفتيش   حريصاً   وليكن   من حمداثت األمور,  يق و تأن يكون شديد ال  ومنها:
   م.م وأعماهلهتابة وسري صحال  لاأحو 
 ائف املعلم: ظو 
وأن-1 املتعلمني,  على  بنيه...أبن    الشفقة  جمرى  انجيريهم  من  إنقاذهم   ر يقصد 

 من إنقاذ الوالدين ولدمها من انر الدنيا.   اآلخرة, وهو أهم 
لوجه م  يعل   اً, بل, وال يقصد به جزاء وال شكر راً أجإفادة العلم  ال يطلب على    -2
 . ب إليهاً للتقر بل  وط تعاب  هللا
غرض بطلب العلوم القرب صح املتعلم شيئاً...فينبه على أن المن ن   ع د أن ال ي   -3

 . نافسة ملة واملباهاة والرايس اب دون  إب هللا تعا
وبطريق يصرح.    ض ما أمكن والاألخالق بطريق التعريأن يزجر املتعلم عن سوء    -4

 . خي التوبالرمحة ال بطريق  
 ه. غه عقله فينفر ال يبل  اى إليه مه فال يلققدر فهم ى ل لم عملتع ابتصر  ن يق أ  -5
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 أسرار الطهارة كتاب  
فيه رجال حيبون أن   : )لنظافة, قال هللا تعابف بعباده فتعبدهم اباحلمد هلل الذي تلط 

وهللا  امليتطهروا  حيب  ) تعابوقال    [ 108توبة:ال]  (نريطه  هللا   ا م  :  ليريد   يجعل  
  [6ة:دئاملا( ]يد ليطهركمولكن ير   جمن حر عليكم 

يكون  أن  والال  ه علي  وله ق ب  املراد  يبعد  )صالة  اإلميانسالم:  نصف   عمارة   ( الطهور 
ابأل مشحوانً  وإبقائه  الباطن  وختريب  وإلقائه,  املاء  إبفاضة  ابلتنظيف  ث ا بخالظاهر 

  ت هيهات. ا هيهر  واألقذا
 : الطهارةمراتب  

 . تن األخباث والفضالحداث وعألعن ا الظاهر  طهري: تة األوببتر امل
 ائم واآلاثم. : تطهري اجلوارح عن اجلر املرتبة الثانية
 ذمومة والرذائل املمقوتة. عن األخالق امل  : تطهري القلب ةاملرتبة الثالث

 فضيلة الوضوء: 
 مل نيتكع لى ر وص   ءتوضأ فأحسن الوضو   ) من :  لم  عليه وسقال رسول هللا صلى هللا

 دته أمه ( ل و من ذنوبه كيوم    رجخ  الدنيا شي منيهما بف فسه  دث نحي
؟ به الدرجات  اخلطااي ويرفعأال أنبئكم مبا يكفر هللا به  الصالة والسالم: )    ه وقال علي

 صالة اللصالة بعد  إسباغ الوضوء على املكاره, ونقل األقدام إب املساجد, وانتظار ا
 (   فذلكم الراب  ثالث مرات

 يطرد عنك الشيطان.الصاحل    ءالوضو ه: إن  ن  ع ي هللاعمر رض  لاوق
فإن األرواح غفرًا فليفعل,  رًا ذاكرًا مستوقال جماهد: من استطاع أن ال يبيك إال طاه

 ضك عليه. بعث على ما قب ت
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 أسرار الصالة   كتاب
 رة الطاعات. غ رابت, و س القرأ, و الدين الصالة عماد  

 توبة: كاملفضيلة  
, فمن هللا على العباد  نه: ) مخس صلوات كتبلموس عليه  هللا  ول هللا صلى  سر   قال

هبن  شيئاً   يضيع  ومل  جاء  حبقهن   منهن  هللااستخفافاً  عند  له  يدخله , كان  أن  عهد    
 اجلنة (   ه خل شاء أد  إن شاء عذبه وإن  ,يت هبن فليس له عند هللا عهداجلنة, ومن مل  

علي  ال  م: الصالة والسال  هوقال  مثل  اخلل ص )  غمر    ل هنر مس كمثوات  بباب عذب 
مرات  ه كلي فيقتحم  أحدكم   من    ,يوم مخس  يبقى  ذلك  ترون  ال فما  قالوا:  درنه, 

 الدرن.( مس تذهب الذنوب كما يذهب املاء  ات احلشيء, قال: فإن الصلو 
 على وقتها. ل: الصالة قا؟  أفضل    وسئل صلى هللا عليه وسلم: أي األعمال

 ة: عاجلمافضيلة  
 بع وعشرين درجة( سبذ  ة تفضل صالة الفاجلماع  ة) صال  ه وسلم: هللا علي قال صلى  

فقال: ) لقد عليه وسلم فقد انساً يف بعض الصلوات    هللا   ه صلىوروى أبو هريرة أن
 هم ليأحرق عر رجالً يصلي ابلناس مث أخالف إب رجال يتخلفون عنها فمهمك أن آم

 بيوهتم.( 
    د. سجمليف ا وأان  شرين سنة إال ذ عن مؤذن منأذ   قال سعيد بن املسيب: ما

  وحضور القلب: فضيلة اخلشوع
 [ 14:هط]  (  يوأقم الصالة لذكر  تعاب: )  وله قذلك    اعلم أن أدلة ذلك كثرية فمن 

كون ر األمر الوجوب, والغفلة تضاد الذكر, فمن عفل يف مجيع صالته فكيف يوظاه
 . كرهللصالة لذ   اً يم مق
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 اة كز أسرار ال  كتاب
جعل   تعاب  مبهللا  إحدى  الوعيد و ....اإلسالم  اينالزكاة  , فيهارين  املقصعلى    شدد 

ينفقوهنا يف س  ن يذوال  فقال: ) الذهب والفضة وال  بعذاب يكنزون  بيل هللا فبشرهم 
  ة. إخراج حق الزكاهللا  اإلنفاق يف سبيل   ومعىن  [34التوبة:( ]  مألي

 : املزكي  آداب
 ق اآلخرة بزكاته وظائف: ريد طريم   ن على م أاعل 
وق ومن ي  : )قال تعابت,  صفة البخل, فإنه من املهلكا التطهري من    :األوبة  فظيالو 
 [9ر:شحلا]  (ننفسه فأولئك هم املفلحو   شح
 , متبعوى  وه  ,عليه وسلم: ) ثالث مهلكات: شح مطاع  صلى هللا  رسول هللا  قالو 

 ( وإعجاب املرء بنفسه
االمتثجتع ال:  ةالثاني  الوظيفة يف  للرغبة  إظهاراً  الوجوب  وقك  عن  إبيصال يل  ال 

 ريات أن تعوق عن اخل  الزمانلعوائق    ومبادرة   ,السرور إب قلوب الفقراء
إن و   قال تعاب: )   . ةعم الرايء والسد عن  عبك أيف ذل فإن    اإلسرار, :  لثةثااليفة  وظلا

 [ 271البقرة:( ] راء فهو خري لكمتوها الفق تؤ ختفوها و 
, قال هللا قتداءناس يف االأن يظهر حيث يعلم أن يف إظهاره ترغيباً لل   ة:الرابع  الوظيفة

 [172رة:البق( ]  ي ما هنع ف   دقاتلصاا  تبدو إن    ) عز وجل:  
اخلاالوظيف تعاب:  يال  أن    مسة:ة  هللا  قال  واألذى,  ابملن  صدقته  تبطلوا   )فسد  ال 
 [ 264ة:البقر ]  (   ىم ابملن واألذتكصدقا
الالوظي هللنع ال  شكر   ة:سسادفة  فإن  عزمة,  عبد    على  ن  ه وجل  يف  , ويف فسهنعمة 
 ماله. 
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جب من صغر العطية, فإنه إن استعظمها أ عجب هبا, والع أن يست :  الوظيفة السادسة
فلم   ثرتكمأعجبتكم كذ  إ  نيحن يوم  و   ) :  , وهو حمبط لألعمال, قال تعابلكاتامله
   [52ة:بو ( ]الت اً عنكم شيئ تغن 

است الطاعة كلما  إن  عظم غص وي قال  عندرت  وجل,  هللا  ك   واملعصية كلما   عز 
 . لعند هللا عز وجاستعظمك صغرت 

 ه. رت وس, وتعجليه,  وقيل: ال يتم املعروف إال بثالثة أمور: تصغريه  
 يب إال طيقبل  تعاب طيب ال    فإن هللا  هيب أط...أن ينتقى من ماله  : ةعالسابفة  الوظي

 القابض:ف  ائظو 
ما   فليأخذ. ..مهه,  ية إليه ليكفأن يعلم أن هللا عز وجل أوجب صرف الزكا  :بو األ

...فإن استعان به معصية هللا كان كافرًا ألنعم هللا الطاعة,  على وعوانً  اً له  ...رزقيخذه
 . هللا سبحانه من   واملقك  بعد ل لحقاً  , مست عزوجل

 يه. عل له, ويثينيدعو  عطي و شكر امل ي  نأ  ثانية:لا
ومن يتق هللا جيعل له   )عنه.ينظر فيما يخذه, فإن مل يكن من حل تورع    نأ  الثالثة:
رام ولن يعدم املتورع عن احل  [3_2الطالق:( ] ث ال حيتسبمن حي ويرزقه*    اً  رج

 ل. فتوحاً من احلال 
الريبة واالشتباه  :بعةار لا يتوقى مواقع   ر قدا املخذ إاليخذه, فال ي  ام  مقدار   يف  أن 

 حتقق أنه موصوف بصفة االستحقاق.  إال إذا  يخذوال  املباح,  
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 وع: فضل صدقة التط
  ( والسالم:  الصالة  عليه  هللا  رسول  مل  اقال  فإن  مترة,  بشق  ولو  النار  جتدوا تقوا 

 مة طيبة ( فبكل
يب, ط سب  من ك  بصدقة د مسلم يتصدق  عب ن  م  ما)    م: وقال صلى هللا عليه وسل 

كما يريب أحدكم فصيله حىت يها  فريبن هللا أخذها بيمينه  إال طيباً إال كا   يقبل هللا وال  
 مثل أحد ( تبلغ التمرة  

 قال لقمان البنه: إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة. 
مان كت و   ض,ر امل  اناجلنة: كتم   ل ثالثة من كنوزكان يقارواد:    أيببن  قال عبدالعزيز  

 . يبةاملص  كتمانالصدقة, و 
 لصدقة: إخفاء ا

 فاء فيه معان: خاإل
أبقى للسرت على   األول: كشف و   ,هتك لسرت املروءة  ,هراً اآلخذ, فإن أخذه ظا  أنه 

ه اجلاهل أهلالذي حيسب    بوب, والتصون احمل  وخروج عن هيئة التعفف   عن احلاجة,
 ن التعفف. أغنياء م
, خذهأليه ون عكر أو ين ,ونحيسد م, فإهنم رمبا تهسنوأل اسنالأنه أسلم لقلوب  الثاين:

أنظيو  إبه  نون  ينسبونه  أو  االستغناء,  مع  زايدةآخذ  أخذ  الظن   وسوء  واحلسد   ,
 اجلرائم أوب.ن هذه  ع كبائر الذنوب, وصيانتهم والغيبة من  
على    الثالث: املعطي  ففإ  العمل,   إسرار إعانة  اإلعطاء ن  اجلهر يف  على  السر  ضل 

 ف. رو مع  عروفعلى إمتام امل  نةعاواإل,  ركثأ
    نفسه.   ذلامتهاانً, وليس للمؤمن أن ي و األخذ ذالً   هر أن يف إظها  :رابعلا
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 م صو لأسرار اكتاب  
الشيطان عنهم كيد  دفع  مبا  املنة,  عباده  على  أعظم  الذي  هلل  ج...,احلمد  عل إذ 

ألوليائه  صنح  لصوما بهاً  هلم  وفتح  اجلبأ  وج ّنة,  تعا  ة. نواب  )قال هللا  يوىف  ب:   إمنا 
 والصوم نصف الصرب.   [ 10الزمر:]  (بري حسا غبون أجرهم  صابر ال
فم الصائم أطيب   ه خللوففسي بيد ن  والذيعليه وسلم: )    صلى هللا  ال رسول هللاقو 

جلي, ه وشرابه ألهوته وطعام  من ريح املسك, يقول هللا عز وجل: إمنا يذر شعند هللا
, نابب يقان له الراي  ة لجنل: )  وسلم  ليه صلى هللا عقال  به.( و   يز فالصوم يل وأان أج

عند   والسالم: ) للصائم فرحتان, فرحة   الة الص  ه ال يدخله إال الصائمون.( وقال علي 
 فرحة عند لقاء ربه.( طاره, و إف
 وم الصاحلني: ص

 صوم الصاحلني...متامه بستة أمور: 
 . ر هللاغل القلب عن ذكما يش  ل ك  ...إب كل ما يذم ويكره, وإبرالبصغض    األول:
 مة والغيبة والنميمة والفحش واخلصو والكذب    نايذاللسان عن اهل  فذح  ين:الثا

قوله حرم اإلصغاء   كل ما حرموه ألن  كل مكر   كف السمع عن اإلصغاء إب  الثالث:
 إليه

الي  كف  الرابع: من  اآلاثم  والرجلاجلوارح عن  الشبهات وقك   ,د  عن  البطن  وكف 
    رام.حل ا  فطار علىمث اإل  الل حلاام  الطع  عن للصوم وهو الكفمعىن    ال فاإلفطار  
 تلئ جوفه. خلالل وقك اإلفطار حبيث مي أن ال يستكثر من الطعام ا  اخلامس:

فهو يقبل صومه  بني اخلوف والرجاء, إذ ليس يدري أمعلقاً  أن يكون قلبه    :سادالس
 تني.املمقو   من قربني, أو يرد عليه فهو  من امل
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 ج احل  راأسر كتاب  
   :حلاجا  آداب
قلب وتفرق اهلم, تشغل الجتارة    ة حالالً, وتكون اليد خالية منالنفقأن تكون    :األول

  ئره.وتعظيم شعاحىت يكون القلب مطمئناً منصرفاً إب ذكر هللا تعاب,  
ال إسراف, و   ,ري تقتمن غري  واإلنفاق,   ,ابلبذلالنفس    يبالتوسع يف الزاد, وط  :الثاين

 . ملرتفنيعلى عادة ا ,والرتفه بشرب أنواعها ,ةمعاألطأبطيب  التنعم :سرافوأعىن ابإل
 يل. لبذل فال سرف فيه, إذ ال خري يف السرف, وال سرف يف اخلري, كما ق فأما كثرة ا

 وفحش  ,امع لكل لغو وخىناسم ج :فثوالر . ترك الرفث والفسوق واجلدال :الثالث
  ومقدماته.بشأن اجلماع  ث  حد بتهن, والت النساء ومداع   ة لاز مغ يه م, ويدخل فلكاليف ا

 عز وجل.  عة هللاج عن طاخرو   والفسق: اسم جامع لكل
ن  غي أن يكو ..فال ينب . ,الضغائن   واجلدال: هو املبالغة يف اخلصومة واملماراة مبا يورث

يلني جناحه   , هغري على  و   ,هكثري االعرتاض على رفيق ن ائري للس  , جناحهوخيض    ,بل 
هللا  إب وجل  بيك  حسن    ,عز  اخللق   , اخللق ويلزم  حسن  األذى,   وليس  بل   كف 

  احتمال األذى. 
   كون غري مستكثر من الزينة, وال مائل إب أسباب التفاخر والتكاثر.أن ي  ع:الراب

طيبن  أ  اخلامس: مب  يكون  وهديالنفس  نفقة  من  أنفقه  أصابه   خسران  لفك....ا 
 وجل. ز   ع د هللا ء عن نه شيضيع مثواب فال ي 

 ج: بول احلالمة قع  من
املعاصي, وأ  جحلا قبول  إن من عالمة    اليق من  عليه  ما كان  يتبدل ترك  ه إبخوان  ن 

 . جالس اللهو والغفلة جمالس الذكر واليقظةالبطالني إخواانً صاحلني, ومب 
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 االعتبار أبعمال احلج: 
أحوال   على  لاج دلياحل  لال أحو فإن ك  , اها تر ر اآلخرة يف شيء ممعن أمو   فلال تغ
 .ةاآلخر 

ه, نشأم أنه عزم على أمر رفيع  بيك, وليعل وقدر رب الوليعظم يف نفسه قدر البيك,  
أمرهخطري هللاوجل  الصاً خ  مه عز   جعل ولي ....  سبحه  الر عبانه,    شوائب  عن  ايء يداً 

 .صل من قصده وعمله إال اخلالنه ال يقب وليتحقق أوالسمعة,  
يع مج   من   أوالً   وتب إليه  ,ملظاملورّد ا  ,امرهفنفذ أو   ,زايرتكإن كنك راغباً يف قبول  ف

على   يديه  ة فإن ذلك بنيآلخر لسفر لا..تذكر عند....السفر للحج..و ....,اصياملع
   فر. غفل عن ذلك السفر عند االستعداد هلذا الست   ينبغي أن  فال...,بالقر 
 لزاد:ا

أن زاده وليتذكر أن سفر اآلخرة أطول من هذا السفر, و .حالل..  ليطلبه من موضع
عدالتق ما  وأن  مما  وى  زااه  أنه  ع يظن  يتخلف  فال ده  وخيونه  املوت,  عند  بقى ي  نه 
ال تصحبه بعد املوت, بل   ةآلخر ا  هي زاده إب  ليتاله ان أعمفليحذر أن تكو ه...مع 

 لتقصري. وكدورات ا  ايءيفسدها شوائب الر 
 ة: الراحل 

 , ةه املشقذى وختفف عن وجل له لتحمل عنه األ  عز  هللا على تسخري   هللا بقلبهشكر لي
  ا.عليه نازة اليت حيملاجل, وهي  ةخر لذي يركبه إب دار اآلاملركب ا  ه ندوليتذكر ع

 : اإلحرامثويب  
 .ولفه فيه لكفن,  ا  عنده كر  ذ تلي
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  :دلاخلروج من الب
ضر يف فليح   ,يف سفر ال يضاهي أسفار الدنيا....عنده أنه فارق األهل والوطن   ليعلم 

مرة وزايرة من يقصد ؟ وأنه متوجه إب ملك امللوك يف ز    , وأين يتجه, ماذا يريد  لبهق
الذالزائر  له,  نودوا فأجابوا  ين  إدالاًل وال  الوصو رجاء  ر يف قلبه  ضحيولين  لقبول ال 
 عماله. أب

ه, إذ داً إليوجل وافيف الطريق, لقي هللا عز    ملنية كته اوأدر   ولريج أنه إن مل يصل إليه 
فقد وقع ركه املوت  ومن خيرج من بيته مهاجرا إب هللا ورسوله مث يد  )له: جال  ل جل قا
   [001:النساء]  (  ره على هللا أج

  قات: ملي من ا  بية تل والاإلحرام  
, واخش أن يقال لك هللا عز وجل, فارج أن تكون مقبوالً ة نداء  بامعناه إج  علم أنلي

وعن حولك وقوتك متربائً, داً,  مرتد  وفواخل  لرجاءن بني اديك, فك سعال لبيك, وال  
    . كالً وكرمه مت وعلى فضل هللا عز وجل  

  الطواف ابلبيك: 
    . واحملبة  ,ءرجاوال  ,وفواخل  , التعظيمفيه   قلبكيف  أحضر  

  الوقوف بعرفة: 
صات القيامة, عر   غات الل  واختالف اتألصو دحام اخللق وارتفاع ااذكر مبا ترى من از 
لزم قلبك اف  لككرتك ذوإذ تذ ....تفاء كل أمة بنبيهاواق  ألنبياء,واجتماع األمم مع ا
 . لعز وج إب هللا   الضراعة واالبتهال

  ر: رمي اجلما
 .  للرق والعبوديةاً ر إظها  ر منقياد لألبه اال  قصدا
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 آداب تالوة القرآن كتاب 
ال  )املنزل,  ه تابوك لم عليه وس بيه املرسل صلى هللا اده بنمنت على عباحلمد هلل الذي ا

قال و [  42( ]فصلك:  د  محي  تنزيل من حكيم    ه فني يديه وال من خلاطل من ببيه اليت
ا  اب: ) تع نزلنا  لهلذ إان حنن  أسباب    [9( ]احلجر:  نفظو حلا  كر وإان  فظه يف حومن 

 .على دراسته القلوب واملصاحف استدامة تالوته, واملواظبة 
 التالوة: آداب  
أن حيضر يف قلبه   الوة القرآن ينبغي ة بتلبدايعند ا, فالقارئ  لمللمتك عظيم  لتا  األول:

 . ا يقرؤه ليس من كالم البشرعظمة املتكلم, ويعلم أن م
لقلب, وترك حديث النفس, وكان بعض السلف إذا قرأ آية مل يكن ر احضو   :الثاين

 اثنية. قلبه فيها أعادها  
ديد إال برت كن من التدبر  مل يتم   ...وإذا,رتدبال  املقصود من القراءةفالتدبر,    :الثالث

 فلريدد. 
مالتخلي    الرابع: القرآن وانعن  معاين  تفهم  من  منعوا  الناس  أكثر  فإن  الفهم,  ع 
الشيب  ألسبا على ذنوهبم...منهطان على قل وحجب أسدهلا  أن يكون مصراً  ب, ا: 

 القلب ب ظلمة ذلك سب نإاع, فوى الدنيا مطملة هباجليف ى  , أو مبتل فاً بكربأو متص 
 به حجب األكثرون. جاب للقلب, و ..وهو أعظم ح ه..وصدئ
, قّدر أنه اً قدر أنه املقصود بكل خطاب يف القرآن, فإن مسع أمراً أو هنين يأ س:اخلام
 لك. ثل ذمسع وعداً أو وعيدًا فكم , وإن  ي واملأموراملنه
يتأثر قلبه.   س:الساد اعذ, ث واملو األحادي  هلورد: نظران يف هذبن اوهيب  قال    أن 
    ه.وتفهمه وتدبر   ءة القرآنوب...من قرالقشيئاً أرق لل  د فلم جن
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 عوات داألذكار والكتاب  
ضل من ذكر هللا تعاب, ابللسان أفبادة تؤدى  عوجل    هللا عزكتاب  ة  ليس بعد تالو 

 اب.  تع هللا صة إبابألدعية اخلال  احلاجات  رفعو 
 آداب الدعاء:

لد   األول: يرتصد  األوقاتأن  من,  الشريفة   عائه  ورمضان  السنة,  من  عرفة   كيوم 
ويو شهرألا اجل,  األسبو م  من  من  معة  السحر  ووقك  تعع,  قال  الليل,  : ابساعات 
) ينزل هللا  : وسلموقال صلى هللا عليه  [18]الذارايت:  ( نستغفرو وابألسحار هم ي)

يبقى    مساءإب    ليلة   تعاب كل اللل ث الدنيا حني  األ ث  من يقف  خري,يل  وجل:  عز  ول 
  فر له (  فأغتغفرين يس  , منأعطيهفأستجيب له, من يسألين ف  يدعوين 
 األذان  الدعاء بني  ليه وسلم: )هللا ع  لىقال ص  وال الشريفة.حأن يغتنم األ  :الثاين

 ه ( ترد دعوت  ئم ال الصا  الصالة والسالم: )   ه ليمة ال يرد ( وقال ع اإلقاو 
أقرب   وسلم: عليه    وقال صلى هللا  يكو   )  ربه  ما  من  العبد  عز وجل وهو ساجد ن 
 ء ( دعان الفأكثروا فيه م 

سبيل الصفوف يف    حف قال أبو هريرة رضي هللا عنه: إن أبواب السماء تفتح عند ز 
 , فاغتنموا الدعاء فيهاتوبةوعند إقامة الصلوات املك  الغيث  زولد ن, وعنهللا
وسلم: صلى هللا عليه  ول هللا  . قال رسيديهويرفع    قبل القبلة,عو مستأن يد  ث:لاالث

 إليه أن يردها صفراً.(   فعوا أيديهم إذا ر بيده  ن ع حي م , يست كرمي  ي) إن ربكم حي
وال جتهر بصالتك وال وجل: )   هر, قال عز فتة واجلبني املخا  وت خفض الص  الرابع:
 راي زكيه  بنعلى    وجل  هللا عز  وقد أثىن  عائك, أي: بد  [110( ]اإلسراء: هباختافك  
   [3مرمي: ( ]اً خفي  اءً ربه ند  إذ اندى ال: )الم, حيث قعليه الس
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ل كون حااعي ينبغي أن يلدأن ال يتكلف السجع يف الدعاء, فإن حال ا  اخلامس:
و عمتضر  يناسبه.الت,  ال  ادع    كلف  بعضهم:  ال  بلساقال  واالفتقار,  الذلة   بلسان ن 
 نطالق. الوااحة  الفص

 ن يف إهنم كانوا يسارعو    تعاب: ) والرهبة, قال هللا   ع, والرغبة ضرع واخلشو لتا  :السادس
 عوا ربكم تضرعاً دا  عز وجل: )وقال    [90( ]األنبياء:  اً ورهب  وننا رغباً ويدع  رياتاخل

 [ 55اف:األعر ( ] ةً وخفي 
هللا صلى   ل رسو قال    فيه,   , ويصدق رجاءهابإلجابة  يوقنأن جيزم ابلدعاء, و   السابع:
 اللهم ارمحين إن فر يل إن شئك,  دعا: اللهم اغ  ام إذ يقل أحدكوسلم: ) ال  هي هللا عل 
 املسألة, فإنه ال مكره له.(   يعزم, لشئك
هللا عنه: كان عليه   يمسعود رض  . قال ابنثالاثً ر  يكر و   أن يلح يف الدعاء,  الثامن:

اإلجابة   نبغي أن ال يستبطئي( و اثً.أل ثال, وإذا سأل, سثالاثً   اع د   ,االسالم إذا دع 
فلم   وتد دع ألحدكم ما مل يعجل, يقول: قاب  عليه وسلم: ) يستج  له صلى هللا لقو 
 يل.( ستجب ي

وجل,  التاسع: عز  هللا  بذكر  الدعاء  يفتتح  ابلسؤال,  ف  أن  يبدأ  سلمة أب  قال ال  و 
أن يسأ  الدارين أراد  هللا   صلى   النيبعلى     حاجة فليبدأ ابلصالةل هللارمحه هللا: من 

 صلى هللا عليه وسلم.  م ابلصالة على النيبته, مث خيتيسأله حاج  مث ,  عليه وسلم
يف ألاوهو    العاشر: عز ابةاإلج  صل  هللا  على  واإلقبال  املظامل,  ورّد  التوبة,  جل و   : 

زل بالء من ين  مل قال العباس رضي هللا عنه:    جابة. قريب يف اإلفلذلك هو السبب ال
 إال بتوبة.   يكشفومل    بذنب,السماء إال  
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 وراد وقيام الليل األكتاب  
ذلو  األرض  جعل  تعاب  لهللا  العبادالً  ليس ه  منزالً   تقروا  ليتخذوها  بل  مناكبها,  يف 

 ون منها حتفاً لنفوسهم عمالً , ويكتنز أوطاهنم  ب إ  اً حيملهم يف سفرهمادز   فيتزودوا منها
سفينة سري ال  يسري هبم   مر ققون أن العح ويتها,  معاطبدها و فضالً, حمرتزين من مصايو 

د, والوطن هو اللح   آخرها, و ملهدهذا العامل سفر, وأول منازله ا  . فالناس يف براكبها
مياله, مه أراسخه, وأاي فسنوه مراحله, وشهوره ف ,  اجلنة والنار. والعمر مسافة السفر

وطاعت  خطواته,  بضوأنفاسه  أمو ه  رءوس  وأوقاته  و وشهوااله,  اعته,  قطاع ته  أغراضه 
, قيمامل   الكبري, والنعيمم, مع امللك  اللسهللا تعاب يف دار ا  فوز بلقاءورحبه ال  , قهطري
   ميف دركات اجلحي األليم    ابوالعذ  اللغ مع األنكال واأل البعد من هللا تعاب رانه  وخس
, وحسرة ما هلا ةنيوم التغابن لغبي  رض يف متع  زلفى, إب هللا طاعة تقّربه  غري  يف ل  فالغاف

العذا امنتهى, وهل ودعوا ّد, و ق اجلا س  ن عن اهلائل, مشر املوفقو م, واخلطب  ظيخلطر 
عي والسبار, اجلك يف طلب القرب من املل, حرصاً  موا بقااي العمرالذ النفس, واغتن مب

 . إب دار القرار
 العبد ميوت  ن  ال أب  اللقاء إب, وأنه ال سبيل إبال يف لقاء هللا تعا...أنه ال جناة إاعلمو 

كر  ذ المن دوام    سبحانه. وأن احملبة واألنس ال حتصل إال  ابهلل  فاً ار تعاب, وع   حمباً هلل 
عليه. وت  ترتجح  نأ....أراد ...فمن  واملواظبة  حسناته,  خرياته ثقكفة  موازين  ل 

صاحلاً وآخر سيئاً فأمره  طر, مالً  خلط عإن  ف  ه,ر أوقاتأكثيف الطاعة    وعبتس فلي
غفر له جبوده عاب أن يعسى هللا تف  منتظر, هللا   ولكن الرجا غري منقطع, والعفو من كرم 

  . كرمهو 
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 : الليل  يام ة قيل فض
اآلاي )ت  هل فقو   ت:أما  ي  عاب:  ربك  تقومعلإن  أنك  من    م  الليأدىن  ( لثلثي 

)وتعا  انهسبح   وله وق   [20املزمل:] املضاج  ب:  عن  جنوهبم  (   عتتجاىف 
  [153البقرة:( ] صالة والا ابلصرباستعينو  )وقوله تعاب:    [16السجدة:]

 قافية رأس أحدكم على  يطان  د الشهللا عليه وسلم: ) يعق   صلى   : قوله ومن األخبار 
ارقد, فإن استيقذ ك ليل طويل فرب مكان كل عقدة علييضهو انم ثالث عقد,    اذإ

تعهللا   وذكر عقدة,   احنلك  صلى  فإن  عقدة,  احنلك  توضأ  فإن  عقدة,  احنلك  اب 
نه ذكر رب أث النفس كسالن ( ويف اخل أصبح خبي , وإالالنفساً طيب  فأصبح نشيط

 ( ه  ابل الشيطان يف أذن لبح فقال: ) ذاك رج يصيل حىتل اللعنده رجل ينام ك
م قال: ) إن من ه وسل علي   هللا عنه أن النيب صلى هللا ر رضي  عن جابيف الصحيح  و 

 ايه.( إ  هللاطاه  إال أع يسأل هللا تعاب خرياً الليل ساعة ال يوافقها عبد مسلم  
, كتبا عتنيفصليا رك   أته مر وأيقذ ا  ستيقذ من الليل من ا  وقال صلى هللا عليه وسلم: )

 (   اكراتلذاً وارين هللا كثري كا من الذ
  (   الليل  قيام  كتوبة املبعد  أفضل الصالة    ):   لصالة والسالم وقال علية ا

تفطرت   سلم حىتو   يهلى هللا عل قام رسول هللا ص:  رضي هللا عنه  قال املغرية بن شعبة
ل: أفال أكون فقا خر ؟وما ي لك ما تقدم من ذنبك ر هللاأما قد غفقدماه, فقيل له: 

 شكوراً.   عبداً 
  ي له دو مع  فيس  ت العيون قامأهللا عنه, إذا هدكان ابن مسعود رضي    :رومن اآلاث

النحل. كدو  ؟    ي  وجوها  الناس  أحسن  من  املتهجدين  ابل  ما  للحسن:  قال: قيل 
 م نوراً من نوره. محن فألبسها ابلر لو خ   ألهنم
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 ليل: م اللقيا  يسرةاألسباب امل
 . يثقل عليه القيام, فيغلبه النوم, و لشربا  فيكثر  , األكليكثر    أن ال  ول:األ

يأن    الثاين: هبا ابلن  نفسه   تعب ال  وتضعف  اجلوارح,  هبا  تعيا  اليت  األعمال  يف  هار 
 نوم. بة لل  جمل أيضاً   ذلكفإن  ,  األعصاب 
 ليل. يام الى قنة عل هار, فإهنا سنة لالستعاابلن أن ال يرتك القيلولة   الثالث:
األوزار ابحيت  أن ال  الرابع: مملنقب  فإن ذلك  يقسيهار,  بينه وبني   ا  القلب, وحيول 
للحسن: اي أاب سعيد, إين أبيك معايف, وأحب قيام الليل, رجل    . قالمحةالر   أسباب
  نوبك قيدتك.م ؟ قال: ذيل ال أقو    طهوري, فماوأعدّ 

تفالذنوب كل  ومتنع ها  القلب,  قساوة  ق  ورث  امن  ابلتأثري لليليام  وأخصها  تناول   , 
 يل. من قيام الل   عك من أكلة من معضهم: ك ب  احلرام. قال

الصال أن  تنوكما  الهى  ة  الصالة وامل  فحشاءعن  عن  تنهى  الفحشاء  فكذلك  نكر, 
 وسائر اخلريات.

ا  :امساخل من  سالمة  البدع,  قاحللقلب  وعن  املسلمني,  على  مهوم   فضول وعن  د 
 القيام.   ه الدنيا ال يتيسر لبري  م بتدق اهلالدنيا, فاملستغر 

ي خو   السادس: القلبف  قصر  لزم  مع  فإ,  أهوالاألمل,  يف  تفكر  إذا  , خرةاآل  نه 
 طار نومه, وعظم حذره.   هنم كات جودر 

يستحكم به   اآلاثر حىتواألخبار و سماع اآلايت  أن يعرف فضل قيام الليل ب  السابع:
 . ناغبة يف درجات اجلنوالر زيد  لب املثوابه, فيهيجه الشوق لطإب  وشوقه  رجاؤه  
تلذذ ...الالةأحب ال حم  فإذا أحب هللا تعاباحلب هلل...  البواعث   رف وهو أش  الثامن:

 . على طول القيام...ابملناجاة, فتحمله لذة املناجاة
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 ادات: ربع العثاينع الربال
 كل األ  آداب كتاب 

 إالن, وال تصفو سالمة البدن  دبهما إال بسالمة الاظبة عليو ن املال متك   العلم والعمل 
 وقات. ر األتكر على  ات, والتناول بقدر احلاجة ألقو ة واابألطعم

فال   قوى, فمن يقدم على األكل ليستعني به على العلم والعمل, ويقوى به على الت
 ى. رع  املبهائم يف يف األكل اسرتسال المهمالً سدى, يسرتسل فسه أن يرتك ن  غي ينب
 : لكليت تتقدم األاب ااآلد

 . يباً يف جهة مكسبهيف نفسه, ط د كونه حالالً بعأن يكون الطعام    األول:
 اطي األعمال فغسلها أقرب إب ن اليد ال ختلو عن لوث يف تعد...ألليغسل ا  :ثاينلا
 زاهة. والن  ظافةالن

امل  ضعو يأن    الثالث: السفرة  على  األرضوضالطعام  على  فعل   وعة  إب  أقرب  فهو 
 من رفعه على املائدة.   وسلم  عليه  لى هللا رسول هللا ص

يه وسلم يقول: وكان رسول هللا صلى هللا عل  ,  أن حيسن اجللسة على السفرةالرابع:  
  اً ( ئ) ال أكل متك

أن   اخلامس: أبكله  ينوى  طا  أن  على  به  تعع يتقوى  ذ  .ابة هللا  مع  على ويعزم  لك 
 . ل األكلتقلي

 . الطعام, وال جيتهد يف التنعمضر من  رزق, واحلاأن يرضي ابملوجود من ال  السادس:
جيتهد  ع:الساب تكثري  أن  األقي  ع   ايدي  هللا   قال  لطعاملى  الصالة   رسول  علية 

 لكم فيه( مكم يبارك  تمعوا على طعاوالسالم: ) اج
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 األكل:   حال  ابداآل
, وجيهر بذلك ليذكر به ره آخ" يف  مد هلل" احل  , وبــــــ يف أوله  ـــــ " بسم هللا "أن يبدأ ب

ا مل ميد اليد إب هعضغها. وما مل يبتلود م, وجيةللقم ويصغر ا  .وأن يكل ابليمىن  غريه. 
 هللا   صلى  هللا  ولرس  كان,  ة يف األكل. وأن ال يذم مأكوالً ل ج فإن يف ذلك عاألخرى,  

, قال ا يليهكل ممأن يه. و يه وسلم ال يعيب مأكوالً, كان إذا أعجبه أكله, وإال تركعل
 وسط الطعام.   ل من  يكالوأن    ,يليك (يه وسلم: ) كل مما  رسول هللا صلى هللا عل 

 ثناءثر الشرب يف أأكله. وأن ال يك ب أن يسهل  إيصربيف الطعام احلار, بل فخ  نيوال 
لقمة أحدكم فليأخذها,  عليه وسلم: ) إذا وقعك   صلى هللاهللا   قال رسول  م.طعاال

  , وال يدعها للشيطان.( من أذىا كان هبا وليمط م
يشرب قائماً,   ال ل: " بسم هللا " و ويقو ينه,  م ز بي خذ الكو رب, فأدبه أن يالش  وأما

 صلى  ى أنه رو , و "  ائماً هنى عن الشرب ق "   عليه وسلم:فإنه صلى هللا   وال مضطجعاً,
 ويشرب يف   ز,وال يتنفس يف الكو   كان لعذر.   هولعل   ",  شرب قائماً   "  يه وسلم عل هللا

 أوائلها. ها, ويسمى هللا يف  أنفاس, حيمد هللا يف أواخر ثالثة  
القوم  وز يدار ع كوال النيب صلى هللا عليه    دمينة, وقلى  و بكر  لبناً, وأب  لموس شرب 

 رايب, وقال: ) األمين فاألمين ( ه األع ولفنا ينه,مي عن   ايبوأعر   عنه عن مشاله,رضي هللا 
 ما يستحب بعد الطعام: 

 اب  تعيشكر هللاو مث يغسلها,  ويلعق أصابعه, مث ميسح ابملنديل,    لشبع, قبل اميسك  
عل ل بق مابه  الطع  ى  تعاب:  ماأطعمه, فريى  ما  كلوا من طيب  )  نعمة منه, قال هللا  ات 

فليدع له, وإن أفطر عند م الغري  عاأكل ط  إنف  [721ة:لبقر ]ا(  كم واشكروا هللرزقنا 
    ليك عليكم املالئكة. ألبرار, وصل طعامكم اقوم فليقل: أفطر عند الصائمون, وأك
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 نكاحال  آداب  كتاب
 رتغيب يف النكاح:لا

ال [ وق32( ]النور:  ما األايمى منككحو وأن  تعاب: )  قال هللا  فقد  أما من اآلايت:
 من قبلك وجعلنا هلم أزواجاً   ولقد أرسلنا رسالً   سل ومدحهم: )الر   فص يف و   تعاب
قولون ين ي والذ  ء, فقال: ) ومدح أولياءه بسؤال ذلك يف الدعا   [ 38الرعد:]  ( ةً وذري
 [74الفرقان:](   ة أعني  ر ق  أزواجنا وذرايتنا  من   ب لناا هنبر 

ج, فإنه و يتز فل   لباءةنكم اع مطا ست لى هللا عليه وسلم: ) من اص  له فقو   خبار: األ  وأما
لى هللا اء( وقال ص فليصم فإن الصوم له وج  ,ومن الأغض  للبصر, وأحصن للفرج,  

كن فتنة يف ه تو تفعل   , إالانته فزوجوهمترضون دينه وأ  ) إذا جاءكم من   يه وسلم: عل
 وفساد كبري (   األرض,

 ور. أو فججز  ع  النع من النكاح إ هللا عنه: ال ميعمر رضي   فقال  وأما اآلاثر:
 لنكاح:ائد  او ف

إبقاء النسل, وأن ال خيلو  الفائدة األوب:  . جنس اإلنس  العامل من   الولد, واملقصود 
 جه: أو ة  قربة من أربع  الولد التوصل إب    ويف

 الولد إبقاء جنس اإلنسان.  ل يحتص ابلسعي يف  بة هللاقة حم مواف   األول:
 ثري ما به مباهاته. تكضاه بم, ور وسل ه  ي ل هللا ع بة رسول هللا صلى  يف حم   السعي  الثاين:
 . أن يبقى بعده ولدًا صاحلاً يدعو له  الثالث:

ات وسلم: ) من مصلى هللا عليه  بله فيكون شفيعاً له, قال  الولد ق  أن ميوت  ع:الراب
رسول واثنان ؟   هم ( قيل: ايته إايمحه هللا اجلنة بفضل ر لخيبلغوا احللم, أد  ة ملثالث  له

 ( واثنان  قال: )  
  [27ــــ]ــــــــ ــ



وحفذ ودفع غوائل الشهوة, وغض البصر,  التحصن من الشيطان,    الفائدة الثانية:
 ا قوة قاومهي  ا غلبك, وملذفإن الشهوة إائلة الشهوة,  سبب دفع غ   ...فالنكاحالفرج

اقتحاتال إب  رسول هللا  . الفواحش  م قوى جرت  قال  علي  وقد  يف   وسلم   ه صلى هللا 
( فما يستعيذ منه   يصري وقليب وشر مني وبعي  شر مس من  بك    ذدعائه: ) اللهم أعو 

 ه. هل فيه لغري جيوز التسارسول هللا صلى هللا عليه وسلم كيف  
تغلب   ما  الطباع  الشهوة  ومن  العليه  فيستحب الواحدةة  املرأه  حتصن   حبيث   ,

 ة من له الثالث واألربع, لصحابمن ا  بع, وكانزايدة على الواحدة إب األر لالصاحبها  
ا  كانومن   العالج   انثنتله  يكون  أن  فينبغي  معلوماً  الباعث  ال حيصى, ومهماً كان 

 والقلة.   , فلينظر إليه يف الكثرةسكني النفسفاملراد ت  بقدر العلة, 
الثالثةائدالف و النف   ترويح   :ة  واملاو ابجملالسة    هايناسإس  للق العبلنظر  وإراحة  لب, ة, 
النفس ملولالعبادة,  على    ية لهوتقو  ألنه خالف طبعها,   ور نف  احلق  عن  وهي   , فإن 

ض لذات يف بعا روحك ابلفلو كلفك املداومة ابإلكراه على ما خيالفها مجحك, وإذ
 األوقات قويك ونشطك. 

الرابلا ال  عة:فائدة  عن  قلتفريغ  اإلنسانامل  تدبريب  جبميع .نزل...فإن  تكفل  ..لو 
املن ألضاع    لز أشغال  للعلم والعم  وقاته,أكثر  يتفرغ  الملر , فالومل  املصلحة   ةصاحلأة 

 للمنزل عون على الدين هبذه الطريق. 
والصرب على الية والقيام حبقوق األهل,  ية والو ابلرعا  نفسجماهدة ال  الفائدة اخلامسة:

واحت أ األماخالقهن,  منل  إصالحهن هن,  ذى  يف  طريق   ,والسعي  إب  وإرشادهن 
و ال يف كاالجتهدين,  و اد  ألجلهن,  احلالل  برت سب  ف والدهألا  ته بيالقيام  هذه   كل , 

 أعمال عظيمة الفضل. 
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 اخلصال املطيبة للعيش: 
 : اصدهيف مقتو وتد  ليدوم العقيف املرأة  اليت ال بد من مراعاهتا    يبة للعيش صال املطخلا

ناء, فإهنا إن  ه ينبغي االعتذات دين, فهذا هو األصل, وب  ةأن تكون صاحل  :وباأل
يفالديكانك ضعيفة   نصي  ن  الناس ا  هسفانة  بني  بزوجها, وسودت  أزرت  وفرجها, 

فإن سلك سبيل احلمية والغرية مل  , بذلك عيشهوجهه, وشوشك ابلغرية قلبه, وتنغص 
عرضه, ومنسوابً إب و  نهان متهاوانً بديساهل كالتسبيل سلك وإن وحمنة,  زل يف بالءي

 مية واألنفة. قلة احل
اخل لق   الثانية بذ  , مهمل  أصوذلك    ح سن  سليطة  إذا كانك  اللسانئيفإهنا  سيئة   , ة 
 . كان الضرر منها أكثر من النفع  ,رة للنعمافك  ,اخللق 
ع ال يكتفى بطصل التحصن, والحي   ذ به وب, إ مطل أيضاً فذلك    ,الوجهحسن    ة:الثالث
غالباً اب نقلناه  لذميمة  وما  وأن ,  الدين,  على  احلث  ليس ا  هلاح جلم تنكال    املرأة  من 

فساد يف , بل هو زجر عن النكاح ألجل اجلمال احملض مع الة اجلمالن رعايزاجر ع 
علي  .دين ال إذا نظ  خري نسائكمالصالة والسالم: )    ه قال  رته, ها سزوج  اإليهر  من 

 (وماله.  هاوإذا غاب عنها حفظته يف نفس  ,اعتهوإذا أمرها أط
ها, وسرعة رمحها ة تزوجياملرأة, سرع ة ركمن ب)  رباخل ويف أن تكون خفيفة املهر ابعة:الر 

 . املغاالة يف الصداقينهى عن    هللا عنه  ي وكان عمر رض  (ا]أي الوالدة[ ويسر مهره
 ود الودود ( لالم: ) عليكم ابلو الس و   الصالة  عليه  قال  لوداً ملرأة و كون اأن ت  مسة:اخلا
وج ز ت  قد نه, و  عهللا   رضي  جلابر  السالمو   الصالة   عليهقال    ,ن بكراً أن تكو   دسة:االس
 ( هال بكرًا تالعبها وتالعبك: )اً ثيب

 بناهتا وبنيها.ا سرتىب فإهنوالصالح...من أهل البيك  أن تكون    السابعة:
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 يف دوام النكاح: جيري  وما  اشرة  املع  ابآد
  :دبمراعاة االعتدال واأل الزوج  ى ل ع 
واحتما  األول:األدب  ف معهن,  اخللق  األحسن  ترمحهن من   ذىل  لقصور اً ,  عليهن,   
تعاب:  عق  هللا  قال  ابملعرو   ) لهن,  ]النساء  ف وعاشروهن  ليس أنه    واعلم [  19:( 

األذى   معها كف  اخللق  بحسن  احتماعنها,  األل  منل  ط  لمواحل,  هاذى  يشها عند 
أزواجه تراجعنه الكالم,   وسلم فقد كانكرسول هللا صلى هللا عليه  ب  ءااقتد  وغضبها.
  إب الليل. اً مهن يو مندة  واحه الوهتجر 
ع  الثاين: يزيد  اأن  واملز   تمالحلى  ابملداعبة,  وااألذى  فملالع ح,  البة,  تطيب هي  يت 

 ه أنه علي   ي رو   عهن,زح مسلم ميعليه و    صلى هللا رسول هللا  وقد كان  قلوب النساء.
م, األاي  قته يوماً, وسبقها يف بعض يف العدو, فسبة والسالم كان يسابق عائشة  الالص
عفقا ( السو   ةالصال  هلي ل  بتلك  ) هذه  أكمل وقال    الم:   ( عليه وسلم:  صلى هللا 

 عاقل أن ينبغي لل:  رمحه هللاوقال لقمان  فهم أبهله (  خلقاً وألط أحسنهم  املؤمنني إمياانً 
  القوم وجد رجالً.   يف كالصيب, وإذا كان  هله  يف أ  يكون

إب حد يفسد   ها واه  باع ابتلق, واملوافقة  سن اخل الدعابة, وحبسط يف ينأن ال    الثالث:
هيبته   ابلكلية  ويسقط  فيهخلقها,  االعتدال  يراعي  بل  اهل,  عندها,  يدع  يبة فال 

بل مهما   بته, ات ألملنكر ة على اب املساعداب   ال يفتحمنكراً, و قباض مهما رأى  واالن
 عض. ت ملف الشرع واملروءة تنمر واارأى ما خي
األمور اليت ختشى غوائلها,   ىادمبن  ل ع غافاالعتدال يف الغرية, وهو أن ال يت  الرابع:

لصالة والسالم: ) إن ا ه ليقال ع  اطن. والتعنك وجتسس البو  وال يبالغ يف إساءة الظن
 ريبة(   ل على أهله يف غريرحالغرية  وهي   ل, عز وجهللا يبغضها ة غرية  من الغري 
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وال ينبغي أن   يف اإلنفاق,ليهن  ع   رتقن يفال ينبغي أ  ,نفاقاالعتدال يف اإل  اخلامس:
وقال   [31األعراف:( ] ال تسرفواوكلوا واشربوا و   قال تعاب: )تصد,  يسرف, بل يق
 [92:سراءاإل( ] لبسطكل اسطها  ال تبب عنقك و يدك مغلولة إ  جتعل وال  عز وجل: ) 
علي والسالم:   هوقال  أنفق  الصالة  دينار  يف)  أنفقته  ودينار  هللا,  سبيل  يف   , ة برق  ته 

أنفقت  دينارو  ودينار  مسكني,  على  به  الذي تصدقك  أجراً:  أعظمها  أهلك,  على  ه 
 ( ه على أهلكأنفقت

وء الس  مداخل يدخل  ل, وال  المن احل  طعمها أن ي  وأهم ما جيب مراعاته يف اإلنفاق 
 هلا. ية عليها, ال مراعاة  ذلك جنا  , فإن يف ألجلها
, ز به االحرتاز الواجبحيرت   ما  هم حكاأن يتعلم املتزوج من علم احليض, وأ  ادس:الس

يلقنها اعتقاد أ السنة,  ويعلم زوجته أحكام الصالة....وأن  لبها كل ويزيل عن ق هل 
استمعك   إن  وخيإليهابدعة  يف,  أمر    كلتساهإن    هللا  وفها  منالدين يف  ويعلمها   , 

 تاج إليه. واالستحاضة ما حت  أحكام احليض
بعضهن, قال رسول وال مييل إب    ,ن ه نيبدل  أن كان له نسوة فينبغي أن يع  بع:ساال

خرى _ إحدامها دون األ  ن فمال إبله امرأات  هللا صلى هللا عليه وسلم: ) من كان
العدل يف   ه ائل( وإمنا عليه مشقي  وأحد   قيامة يوم ال  اءج  ,بينهما  دل مل يعو ويف لفذ _  

اب:  تعهللا  لقا حتك االختيار, الوقاع فذلك ال يدخل  أما يف احلب و طاء واملبيك, و الع
لوا ن تعدأي: أ  [129النساء:( ] ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم)
 هللا صلى  ل رسو  وكان قاع.يف الو  تفاوت لك الة القلب, وميل النفس, ويتبع ذ شهو يف

ي  وسلم  عليه  والدعهللا  العطاء,  يف  بينهن  يفبيتو ل  الليايلتة  ويقول  هذا   ,  اللهم   (
 احلب  :يعين(  , وال أملكلكفيما مت   قة يلطا  ال و   ك جهدي فيما أمل
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 ا مجيعاً, من جانبهم ان ن كام ومل يلتئم أمرمها, فإبينهما خص , فإذا وقعالنشوز الثامن:
من  أ أ...فالرجلو  حكمني,  من  بد  أهل دحال  من  واآلخر  أهله,  من  لينظرا مها  ها, 
 [ 35النساء:( ]  يوفق هللا بينهما  الحاً إص   اديير إن  )  :قال تعاب  ويصلح أمرمها   مانهبي

امل  من  النشوز  إذا كان  فالوأما  قوامو رأة خاصة  يؤدهبا ن عرجال  أن  فله  النساء,  لى 
 دم أواًل الوعذ قيديبها, وهو أن  رج يف يدتأن يي  ولكن ينبغالطاعة,    على ها  وحيمل 

يها ذلك ف   جحينفإن مل  جع,   ينجح والها ظهره يف املضمللتخويف, فإن  والتحذير وا
لرسول ضرهبا ضرابً  قيل  عنه, وقد  منهي  فذلك  يضرب وجهها  وال  مربح,  غري  هللا    

سوها ويكطعم, مها إذا ) يطع ؟ قال:الرجل وسلم: ما حق املرأة على هللا عليه صلى 
 ال يف البيك.( جرها إوال يه   مربح وال يضرب إال ضرابً غري  الوجه  وال يقبح   ذا اكتسىإ

م أنه مباح, وإمنا يكون مباحاً إذا مل يكن فيه إيذاء ابلباطل, يعل لو  ق,الطاليف التاسع: 
 منضرورة  ا أو ب جانبه  اية منله إيذاء الغري إال جبن  , وال يباحفقد آذاها  ومهما طلقها

اب  .هانبج مسعو قال  تن  قوله  يف  يت )ب:  اعد  أن  إال  خيرجن  بفاحشة  وال   ( نة  مبي  ني 
فهو فاحشة. مث لرياع الزوج يف وجها  ز   ت آذمهما بذت على أهله, و   [1]الطالق:

 ة أمور: ق أربعالطال
 يه. عها فهر مل جيامأن يطلقها يف ط  األول:
 ث. ني الثال فال جيمع بة  حدة واأن يقتصر على طلق  الثاين:

 ف.  تعنيف واستخفاليقها من غريطتف يف التعلل بطل يتأن    لث:ثاال
 ه أن نيحلالصاض عب ن ع   ىو ر ي , حا نكيفشي سرها ال يف الطالق وال يف ال ال  أن ع:الراب
 ه تأر امرت  تك س يهال قل  عالا  ل:اقف   ؟   ا منه  بك رييذي  الا  : مله  ل يق ف  أة امر   د طالق ار أ
 .ي ري غ  ة  أمر ال و   يل   ام: لاقف ؟    ا هقتلط  مل  : هل  ها قيل لقط  ما ل ف
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 حقوق الزوج على الزوجة: 
يه, وقد ورد يف صية فال معا  ممما طلب منها يف نفسها  وجها يف كل  ليها طاعة ز ع 

ح أخبار  قتعظيم  عليها  هللا  الزوج  صلى  رسول هللا  قال  وس كثرية,  عليه  إذا    ( لم: 
نة ك ج ل ها دخ ك زوجرجها, وأطاع ك فشهرها, وحفظ  أة مخسها, وصامكصلك املر 

 ( رهبا
 أمران:   اهأمهو ى الزوجة كثرية,  وج عل ز لوحقوق ا
 والسرت. الصيانة    ا:أحدمه
و البة  طملاترك    واآلخر: عن كسبه  مبا  والتعفف  احلاجة,  وهكذا  حرامإذا كان  راء  اً, 

الرجلسلف, كاال  يف  نساءالكانك عادة   له  ن  أ  إذا خرج من منزلة, تقول  و امرأته 
  ر. ضر, وال نصرب على النالاعلى اجلوع و نصرب    , فإانرامب احله: إايك وكس بنتا
قعر بيتها...حتفذ ة يف  قاعد  ون كتمن غري تطويل: أن    يف آداب املرأةلقول اجلامع  او 

وال خترج وماله,    ه يف نفسهابعلها يف غيبته, وتطلب مسرته يف مجيع أمورها, وال ختون
إال أبذ بيتها  , اهصيامصالهتا و على    مقبلة ها,  بيت  ريبح شأهنا, وتدنه, مهها صالمن 

مبا  زوجها  من  قانعة  وت  وتكون  هللا,  حقهرزق  أقارهب  قدم  سائر  وحق  حقها   ,اعلى 
مستعدة   ظفة تنم نفسها,  شاء,  يف  إن  هبا  للتمتع  األحوال كلها  على مش  يف  فقة 

 . زوجومراجعة ال,  رية اللسان عن سب األوالدعليهم, قصفظة للسرت  أوالدها, حا
 , وال تزدري زوجها لقبحه. اماهلر على زوجها جب تفاخال ت  ا: أن ومن آداهب

مالمو  آداهبا:  الصالح,  ن  واالنبسا   و زمة  أن ح يف  اللعب  ينبغي  وال  زوجها.  ضور 
 ها حبال. تؤذي زوج

 ها. ر تقدر عليداالن آداهبا: أن تقوم بكل خدمة يف  مو 
 [33]ـــ ــــــــــ ــــــــــ



 عاشوامل  لكسبآداب اكتاب 
شروا لينت  اشاً, ر معهالنهار, فجعل الليل لباساً, والنر الليل على احنمد هللا الذي...كو 

ورًا يا مقصالدنيف    ري اب, وليس التشم التشمري واالكتس...فالدنيا دار  بتغاء فضلهايف  
بل  ع  املعاش,  دون  املعاد  ذريعةامللى  املعا  عاش  ومعنيإب  ع د  مزرعة فالدني  ه, لي  ا 
 رجة إليها. دمخرة, و اآل

 عليه:  فضل الكسب واحلث
من )بالكتا  أما  تعاب:  فقوله  عل  :  جنيكليس  أنم  فضالً تبتغ   اح  ربكم  وا  (  من 

وق198البقرة:] )وله  [  األرض    تعاب:  يف  يضربون  من  وآخرون  هللايبتغون  ( فضل 
 [ 10اجلمعة:]  ( هللا ن فضلبتغوا م األرض وا  نتشروا يف اف  ) :  وقوله    [20]املزمل:
خذ أحدكم حبلة فيحتطب هبا ي  ألن   ه وسلم: ) : فقوله صلى هللا علياراألخب  أما من

 أو منعه( ,أله أعطاه   أعطاه هللا من فضله, فيسمن ييت رجالً   , خري ظهرهى  عل 
اآلاثر فقد وأما  البلقما  :  اي ن  احلالنه:  ابلكسب  استغن  بين,  ع   الفقر,  ل  ما ن  فإنه 

أحد ا إ  فتقر  أصقط  يف   صال:خ ثالث  ه  ابال  وذهاب دينه,    رقة  عقله,  يف  وضعف 
 من هذا استخفاف الناس به. روءته, وأعظم  م

ول: اللهم ارزقين, فقد : ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق, يق عنهي هللا مر رضع وقال
 ه إين ألكر   هللا عنه:ضي  وقال ابن مسعود ر   .وال فضة  هباً ال متطر ذ   لسماءعلمتم أن ا

  يف أمر آخرته. ال و ال يف أمر دنياه,  فارغاً  ل  الرج  أن أرى
بيته أو مسجده, وقال:  جلس  نما تقول في: ممحدوقيل أل حىت   اً ل شيئ أعم ال  يف 

ة الصال  هعلي   النيب  , أمل يسمع قول العلم   جل جهل هذا ر   : أمحد  قالف يتيين رزقي ؟  
    (   رحمي ظل    جعل رزقي حتكإن هللا  : )  لسالموا
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 لة: مايف املع ناب الظلم عدل واجتلا
ه: أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه, لي فيط الكوالضاب  ,لم ال يضر أبخيه املسأ  العدل

 يعامل غريه به, بل أن ال ه, فينبغي  على قلب , وثقل  ه  علي  ل به شق  وم  فكل ما لو ع  
رهم, دبن ابع أخاه شيئاً  بعضهم: م  له قاغري   ودرهم   رمههعنده ديستوي  غي أن  ينب

ه يف أمور بملا  , فإنه قد ترك النصحق ة دوان خبمس نفسه إالوليس يصلح لو اشرتاه ل
 ملة, ومل حيب ألخيه ما حيب لنفسه, هذه مجلته. املعا

من    يكتم وأن ال   ا ليس فيها,لعة مبىن على الس: أن ال يثعة أمورفأما تفصيله يف أرب
 ال يكتم , وأن  وزهنا ومقدارها شيئاً   , وأن ال يكتم يف اً أصالً شيئاهتا  خفااي صفوهبا و عي

 عنه.  عتنمل المرها ما لو عرفه املعامن سع
بل فهو ترك الثناء, فإن وصفه للسلعة إن كان مبا ليس فيها فهو كذب, فإن ق  ألول:ا

فهاملش ذلك  وظرتي  تلبيس  مع كونه كذابً,و  مل   لم  يقبلوإن  وإسقا  فهو      كذب 
( ديب عتي إال لديه رق  ما يلفذ من قول    )   منه,  لى كلمة تصدراسب عو حموه  ة.مروء
 [ 18:]ق

كاذابً فقد جاء ابليمني الغموس, وهي كان    نه إنفإبته,  أله  وال ينبغي أن حيلف علي
انه, ضة ألميعل هللا تعاب عر دقاً فقد جوإن كان صا, ر بالقعاليت تذر الداي من الكبائر

ورة. م هللا من غري ضر ساصد تروجيها بذكر  ق يأن  س من  يا أخساء فيه, إذ الدنوقد أ
بو هريرة رضي هللا ى أورو (    للربكة ة  حق مم  الكاذبة منفقة للسلعة  يمنيخلرب: ) الويف ا

ثالثة   ( قال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  ينظر    عنه  اال  يوم  عاهللا  ئل لقيامة: 
 عته بيمينه ( فق سل , ومن بعطيته   مستكرب, ومنان
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خفيها    هرظيأن    الثاين: املبيع  عيوب  يمجيع  وال  فذلك وجليها,  شيئاً,  منها  كتم 
فإجبوا أخفاه,  والغش حرامظاملاً كان    ن  غاشاً,  املعاملة,   للنصح يف  , وكان اتركاً 

ويدل (  نا  س م غشنا فلي   عليه وسلم: ) من صلى هللا هللا    رسول قال    ح واجب. والنص
 ا ابيع صلى هللا عليه وسلم مل  روى أن النيب ب ما  العيو   هارح إبظعلى وجوب النص 

اإل  جريراً  لينصرف,  على  ذهب  لكل النص   عليه   واشرت   وبه,ث  فجذبسالم,  ح 
 . مسلم
امل إن   مع  حبقوق هللا  واملعاملة  خالقيام  إهب  يقوم  الالطة  الصديقا  يتيسر ال  ولن  ون, 

 ن: أمري   تقدأبن يع  الإد  العب  ذلك على 
 كته رب ب به ويذهبل ميحقرزقه,    ه السلع ال يزيد يف جيو سه العيوب وتر تلبيأن    ا:دمهأح

 دفعة واحدة. قال رسول هللا صلى هللا لكه هللاهي  اتالتلبيسوما جيمعه من مفرقات  
صدقا   إذا  البيعان   ( وسلم:  ب  بورك  ,اصحونعليه  يف  وكذاب هلما  وإن كتما  يعهما, 

 هما( كة بيعزعك بر ن
عرف   الوادر الأن  ومن  يهم  قد  ححد  فيه  اإل  ىت بارك  لسعادة  سبباً  يف   نسانيكون 
وا ينزع لالدنيا  قد  املؤلفة  واآلالف  ا  دين,  سبب  ,منها  ةكلرب هللا  تكون  هلالك حىت  اً 
له    ,مالكها يتمىن اإلفالس منها, ويراه أصلح  فيعرف   بعض أحوايف حبيث  معىن له, 

 ه. قص من ال تنوالصدقة  ,  اليف املزيد  ال تنا: إن اخليانة  قول
ليه: أن يعلم أن ربح لنصح ويتيسر ع ليتم له ا  ,بد من اعتقاده  ال  يالذ  عىن الثاين:ملا

امن    ريناها خاآلخرة وغ  الدنيا تنقض ربح  العمر,   يلدنيا, وأن فوائد أموال   ابنقضاء 
و لذي ه ابأدىنلعاقل أن يستبدل الذي هو  يستجيز ا  ارها, فكيفوز وتبقى مظاملها وأ

 لدين. المة ا س كله يفواخلري    ري,خ
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, يف الكيل فيه و تيا   حال, واشيئاً, وذلك بتعديل امليزانار  يف املقديكتم  أال    الثالث:
ى اكتالوا عل الذين إذا *  ويل للمطففني فينبغي أن يكيل كما يكتال, قال هللا تعاب: )

وال خيلص من   [3_1فني:املطف( ]نو وهم خيسر م أو وزنلوهاكوإذا  *    ن الناس يستوفو 
نجو, يف ع كيسلف: عجبك للتاجر والبائبعض ال. قال طىأبن يرجح إذا أع  الهذا إ
 حيلف ابلنهار, وينام ابلليل. يزن و 
د هنى رسول هللا صلى هللا قه شيئاً, ف أن يصدق يف سعر الوقك, وال خيفي من   الرابع:
 ش. جن الن ع ركبان, وهنىعن تلقى ال ملعليه وس

 يف املعاملة: سان  اإلح
تعاب ابلعدل واإلحسمأ النجاة فقط, وهو جيريان مجيعاً, وار هللا  من   لعدل سبب 
املالجمرى  جارة  تال من رأس  جيري  وهو  السعادة,  ونيل  الفوز  سبب  واإلحسان   .

جمرى   وال التجارة  ا  الربح,  من  معامالت لعقيعد  يف  قنع  من  برأس    الء  ماله, الدنيا 
يف اآلخر معام   فكذا  للمت   ة, الت  ينبغي  عل يدفال  يقتصر  أن  واجتنن  العدل  اب ى 

ويد  هللاالظلم,  قال  وقد  اإلحسان,  أبواب  )ع  يللا   إن  :  ب  واإلحسانأمر  (   العدل 
ب  [90النحل:] ينتفع  ما  فعل  وااملعامل,    ه ونعىن ابإلحسان:  غري  عليه, وهو  جب 
 : بواحد من أمور   ن رتبة اإلحساه...وتنال ملكنه تفضل منو 
 . به يف العادة  مبا ال يتغابن  حبهال يغنب صا  أن  ول:األ

است  الثاين: الثمن وس فييف  الداء  مائر  البعة  ملساحمرة ابيون  ابلتأخريوحط  . ض, ومرة 
 هل القضاء(, سهل الشراء سالبيع  سهل   أً امر   الصالة والسالم: ) رحم هللا  هقال علي 

 صلى رسول هللا   فقد قال   ن القضاء.ه حس في   ن ااإلحس. ومن  يف توفية الدين   لث:ثاال
 كم قضاء ( خريكم أحسن)  م:  هللا عليه وسل 
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 ينه: د  لى اجر ع ة التشفق 
 تتم شفقة التاجر على دينه مبراعاة أمور: 

 . لعن السؤا  الستعفافنو هبا افليارة,  التج بتداءيف ا حسن النية  األول:
 . الكفاايت  من فروض ارته بفرض عته أو جتنص   يف يام  صد القأن يق  الثاين:
 ل هللا د, قاجاملسا  اآلخرةعن سوق اآلخرة, وأسواق    نياعه سوق الد أن ال مين   الثالث:

بيع    )   اب:تع وال  جتارة  تلهيهم  ال  ذكر    رجال  وإقام    عن  وإيت  هللا   ( ة  االزك  اء  الصالة 
)  [37]النور: تعاب:  هللا  أ   يوت  ب  يف  وقال  هللا  ويذ أذن  ترفع  امس  يف  كرن   ( ه  ها 

وقك  يغفينب   [36النور:] إب  النهار  أول  جيعل  آل  أن  السوق  فيالزم دخول  خرته, 
اجعلوا أول ل للتجار:  عنه يقو   رضي هللا   مروكان ع   .ورادعلى األاملسجد, ويواظب  

آخره السلف جيعلون أول النهار و   ون صاحل. وكانياكمهناركم آلخرتكم, وما بعده لد
مع اإلمام يف أول الوقك   بو ة األفضيلة التكبري من    يفوته   ماف   دنيا. سط لل والو   لآلخرة

 األسواق لون  خيو   آلذانعند ابتدرون وقد كان السلف ي  دنيا مبا فيهاال توازيها ال
سبحانه  الرابع: هللا  ذكر  يالزم  بل  هذا,  على  يقتصر  ال  السوق,  أن  ويشتغل   يف 

     .ضلأفلغافلني  ا  يف السوق بني  فذكر هللا   , حلتهليل والتسبي اب
يكون شدي  أن  س:اخلام والت   د ال  السوق  على  يكونوذلك أبجارة,  احلرص  أول   ن 

 . داخل وآخر خارج
ي  السادس: ال  اقتصر  أن  احلنا جتعلى  ومواطن ب  الشبهات  مواقع  يتقى  بل  رام, 
 الريب. 
فليعد اجلواب   اسب,...فإنه مراقب وحمملتهرى معاااقب مجيع جمينبغي أن ير   السابع:

   أقدم عليها ؟ وألجل ماذا ؟   فعله وقوله, مل م    كلاب, يفقلعواوم احلساب  لي
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 ام الل واحلر احل كتاب  
قيل إن املراد   [51املؤمنون:( ]  اً كلوا من الطيبات واعملوا صاحل  ):  تعاب  هللاال  ق

بي   )   ب: تعاال  وق  احلالل, به:   أموالكم  يكلوا  ابلباطوال   [ 188البقرة:](    ل نكم 
 م ال حتصى. ار احلدة يف احلالل و لوار ايت اواآل

عمه ر, مط األسفا  مشرد يف  وسلم: ) رب أشعث أغرب   صلى هللا عليه وقال رسول هللا  
يديه  م,راح يرفع  ابحلرام,  وغذي  حرام,  رب  فيقول:  , وملبسه  رب,    , اي  أىن فاي 

 ( اب له.يستج
 (   ه ب بام فالنار أو حلم نبك من حر   الصالة والسالم: ) كل  هلي ل عوقا

الوورد   لبناً   صديق رضي هللاأن  ف   مث سأل عبده,  من كسب    عنه شرب  قال: عبده 
 عل يقيء.  وجه, يف في أصبعه    لدخكهنك لقوم فأعطوين, فأت

 الورع.   لون عن أفضل العبادة, وهووقالك عائشة رضي هللا عنها: إنكم تغف
إاقو  ما  برال  أدهم رمحه هللا:  بن  أدركهيم  من  إال  أدرك  يدخل   يعقلن  كامن    ,  ما 
 وفه. ج

مفاحتها الدعاء, وأسنانه لقم   هللا, إال أن  الطاعة خزانه من خزائن   اذ:مع  بن   وقال حيي
 .احلالل
علم أو مل يعلم, أىب,    من أكل احلرام عصك جوارحه, شاء أمرمحه هللا:    لسه  وقال
 ات. اعته جوارحه, ووفقك للخري أطاًل  حال  كانك طعمته ومن  

 عذاب. ها ماحالهلا حساب, وحر   دنياإن القال:  ه   عنرضي هللا   وعن علي 
 بنا. يم قلو قال أنكل إال حالاًل, فلذلك تست ني قال: حنن  وروى أن بعض الصاحل
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 لفة واألخوة والصحبة واملعاشرة األكتاب  
تعا هللا التحاب يف القراب   خوة يف دينه واأل,  ب   ستفاد من ما يت, وألطف  من أفضل 

املتصرو ش  وهلا  اعات,الط يلتحق  هبا  تعاحا   وفيها حقو بون ابملتحابني يف هللا  ق ب, 
 غات الشيطان. نز و   ,دوراتائب الكخوة عن شو مبراعاهتا تصفو األ

 فضيلة األلفة واألخوة: 
األأ أن  والعلم  اخللق,  حسن  مثرة  مثرة  لفة  يوجب فح  اخللق, ء  سو تفرق  اخللق  سن 

 تحاسد, والتدابر.اغض, والبر التثم ي  لق , وسوء اخل, والتوافقالتآلف
 , ب هللا, وحوالدين   , وىالرابطة هي التقا إذا كانك  يم س  ,د ورد الثناء على األلفة قو 

على  قال هللا تعاب مظهرًا عظيم منته   ع. واألخبار واآلاثر ما فيه كفاية ومقن  ت اي آلمن ا
أل  ألرض مجيعاً لو أنفقك ما يف ا ة األلفة: )م نع ب  اخللق  لكن هللا هبم و قلو   فك بنيما 

 [ 103آل عمران:( ] ته إخواانً فأصبحتم بنعم  وقال: )  [63ل:افاألن( ]  مألف بينه
ابأللفة,  صل وقا  أي  هللا ل  ع ى  يقول و ه  لي  تعاب  هللا  إن   ( القيامة:    سلم:  أين يوم 

  ( يوم ال ظل إال ظلي  لهم يف ظلي , اليوم أظاملتحابون جباليل
 تسمع ال أالدنيا واآلخرة,    ة يف م عد, فإهنخوانعليكم ابإل  ه: ي هللا عن وقال علي رض

  [110_100:الشعراء( ]موال صديق محي * افعنيفما لنا من ش)إب قول أهل النار:  
 : يف هللا غضلبا

 ألنه انً نساإن أحببك إب يف هللا, ال بد أن يبغض يف هللا, فإنك  اعلم أن كل من حي
هلل, وممقوت   عاص  ألنه  بغضه, بد أن تفال  صاهع   هللا, فإنبوب عند  حم مطيع هلل, و 

فبالضرور هللاعند   بسبب,  أحب  ومن  لضده,  ,  يبغض  ينفصل وهذا  ة  ال  متالزمان 
 ر. خعن اآل  أحدمها
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 الصفات املشروطة فيمن ختتار صحبته: 
ل أنه ال يصلح  إاعلم  رء على دين . قال صلى هللا عليه وسلم: املننسالصحبة كل 

ا يف خبصال وصفات يرغب بسببه  بد أن يتميز( وال  خيالل    منم  حدكأ  ليله, فلينظرخ
مخغب.....فين صحبته صحبته  تؤثر  فيمن  يكون  أن  خصالي  عاقالً,   ن يكو أن    : س 

 .ى الدنياغري فاسق, وال مبتدع, وال حريص عل حسن اخللق, 
العق رأس    ل أما  خري يف صحبة  و   ال,املفهو  فال  األصل  فإبهو  الوحشة   األمحق, 

من   انتكوهو يريد نفعك وإع   قد يضرك  ق ا وإن طالك, فاألمحقبتهجع عاعة تر طيوالق
 .  يدريحيث ال 

قل يدرك األشياء على ما هي عليه, ولكن اع   ذ ربّ إمنه,  د  , فال بوأما حسن اخللق 
و املعلوم عنده ف ما هوخاله,  هواجنب أطاع    ه غضب, أو شهوة, أو خبل, أو ب إذا غل 

قهر لع أخوتقومي  صفاته   جزه عن  بعض  . يف صحبتهفال خري    ,القه  ال   : ءاألداب  قال 
  ائبغ رك ابلر يؤثيف النوائب و  يبك ويكون معك ع   م سرك ويسرتإال من يكت  تصحب 

الفسق   الفاسق   ماوأ  , ألن من خياف هللا ال يصرّ , فال فائدة يف صحبتهاملصر على 
و على كبرية غائلتهال  من  ,  تؤمن  ال  هللا  يوثق خياف  وال  بل  ,  بت يتغ  بصداقته,  غري ري 

وال تطلعه  علم من فجوره,فال تصحب الفاجر فتت  عنه: قال عمر رضي هللا اض.ألغر ا
 ن هللا تعاب. و ش خيذين  لرك اأم  على سرك, واستشر يف 

ق ستح ع مه, فاملبتد ففي صحبته خطر سراية البدعة, وتعدى شؤمها إلي   وأما املبتدع 
لى طلب ث ع يف احلعنه    هللاضي  قال عمر ر صحبته ؟  رهجر واملقاطعة, فكيف تؤث لل 

الرخاء,  فإهنم زينة يف    ش يف أكنافهم,صديق: عليك إبخوان الصدق تعلاالتدين يف  
 . من القوم, وال أمني إال من خشى هللا   صديقك إال األمني ذر  حاو ...,ءلبال اة يف وعد
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الدنياا  اوأم على  قاحلريص  سم  فصحبته  ألن  ,  على  جمبول  الطباع تل,  ه التشبة 
حلريص به, فمجالسة امن الطبع من حيث ال يدري صاح  اء, بل الطبع يسرق تدقواال

صحبة طالب   , فلذلك تكرهيف الدنيا  تزهد  دهاالز   جمالسةو على الدنيا حترك احلرص,  
 خرة.الدنيا, ويستحب صحبة الراغبني يف اآل

تالعلماء: ال تصحب إال أحد رجلنيض  عبقال    ينك أمر د  اً يفشيئ  تعلم منه : رجل 
 فاهرب منه. ثالث  منك, والفيقبل     دينهشيئاً يف أمر    رجل ت عّلمه  ك, أو  فينفع 

آخر مّر كله فال يؤكل , و كله فال يشبع منه  حلو   د واحفأربعة:  وقال بعضهم: الناس  
آخر فيه ملوحة فخذ منه ذ منك, و خا قبل أن يمنه, وآخر فيه محوضة فخذ من هذ

 فقط.   ةجقك احلاو 
مخس   هللارضي    لصادقاجعفر  وقال   تصحب  ال  على   : ةعنه:  منه  فإنك  الكذاب 
السر وهو    غرور, البعيد مثل  منك  يقرب  منكاب  ويبعد  فإنك محألوا  , القريب  ,  ق 

منه   يلسك  أن  يريد  أحوج  على شيء,  بك  يقطع  فإنه  والبخيل  فيضرك,  ما نفعك 
كلة يعك أبإنه يبوالفاسق فة,  لشدعند اويفر  اجلبان فإنه يسلمك  إليه, و   جو تكون أح

 .مث ال يناهلا  أقل منها ؟ قال: الطمع فيها  اقل منها. فقيل: ومأو أ
يستغىن عنه, واآلخر مثله   الغذاء ال ل  ثم  ثله مأحدهم    قال املأمون: اإلخوان ثالثة: 

 , ال حيتاج إليه قط. مثل الداء  , والثالث:مثل الدواء حيتاج إليه يف وقك دون وقك 
احل خري من صلالسوء, واجلليس ا  جليس من  دة خري: الوح عنهرضي هللاو ذر  أب  قال

 الوحدة.
لقم  العلماء, وزامحهم  بين جاان: اي  قال  الق,  تيكببركلس  ابحلكمة,    ياحت لوب  ل فإن 

  كما حتيا األرض امليتة بوابل املطر.
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 والصحبة:   ة وق األخو قح
 ملال. : املواساة اباحلق األول
ات فأدانها القيام ابحلاجة ج ر ء احلاجات, وهلا ديف قضافس  ابلن   اإلعانة   احلق الثاين:
 ح وقبول املنة. الفر   راهظ شار, وإدرة, لكن مع البشاشة واالستب لقواعند السؤال  
طق ه الني ب عل ذا وج إال إالسكوت عن ذكر عيوبه يف غيبته وحضرته,    احلق الثالث:

يبايل   الك  إذ ذلوت, فسكيف ال  د رخصة ومل جيمنكر,  يف أمر مبعروف, أو هني عن  
 أهنا إساءة يف الظاهر.  , وإن كان يظنذلك إحسان إليه يف التحقيق   نإبكراهته, ف

ذك مساو أما  فهوبه  ي وع   هئر  أهله,  حق كل   وومساوئ  يف  حرام  وذلك  الغيبة,  من 
 مران:مسلم, ويزجرك عنه أ

 ى ن عل وّ اً, فهمذموم  واحداً شيئاً  الع أحوال نفسك, فإن وجدت فيها  تط  نأ  األول:
احدة,  صلة الو لك اخليف ت   أنه عاجز عن قهر نفسه  ريك, وقدّ تراه من أخنفسك ما  
 به.   تلىمب  نكعاجز عما أ  كما أنك 

, ولن جتد تعلم أنك لو طلبك منزهاً من كل عيب اعتزلك عن اخللق كافة  أن  ين:اثلا
أصالً من   الناس  ,  تصحبه  من  أحد  من  حمفما  وله  ومإال  غ ساوئاسن  فإذا  لبك , 
ااحمل فهملساو اسن  واملنتهىئ  الغاية  يط  . و  املؤمن  املبارك:  ابن  املعاذير, قال  لب 

 واملنافق يطلب العثرات. 
, ت بلسانك عن مساويه فيجب عليك ترك إساءة الظن بهو كسلا  كب علي وكما جي
ما  أن حتمله على وجه حسن, فأماا أمكن م  ,وجه فاسده أن ال حتمل فعله على  وحدّ 
 . سيان ما أمكن نو ما تشاهد على سهو   ملأن حت   فعليك ...شاهدةقني ومكشف بيان

  غافل عنها شيمة أهل الدين. توالتجاهل والوسرت العيوب  
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ال والنصيحة  :رابعاحلق  مواساته  التعليم  فعليك  ابلعلم  غنياً  فإذا كنك  فض :  لك من 
إب  وإ الدرشاده  ينفعه يف  ما  واكل  علمته الدنيين  فإن  و   ,  يعوأرشدته   مبقتضى   مل مل 

لع عليه أحد, فما  يف سر, ال يط , ولكن ينبغي أن يكون ذلك حةي صفعليك الن   العلم, 
ضيحة, وما كان يف السر فهو شفقة ونصيحة, إذا قال  وف   يخ وب فهو تكان على املأل

عليه وسلم: ) امل ما ال يرى من  ملؤمن ( أيرآة اؤمن مصلى هللا  منه  , نفسه : يرى 
املفي أبخيهستفيد  نفسهعية  عرف م  ر  انفردو   ,وب  يس  لو  ابملرآة يد,  فتمل  يستفيد  كما 
الظاهف على عيوب  قو الو  الشافعي ر صورته  أخاه سرًا   من  : محه هللارة. وقال  وعذ 

نصحه وشانه.  فقد  فضحه  فقد  عالنية  وعظه  ومن  ملسعر:  وزانه,  من   أحتب  وقيل 
 . املأل فالبني    ين وإن قرع   نه فنعم,وبي  بيين ك بعيوبك ؟ قال: إن نصحين فيما  رب خي

يف يكون ذلك اش القلب, فك عيوب ففيه إحي  يف النصح ذكر   نافإن قلك: فإذا ك
القلوب, أعىن قلوب   ه بي تنعلم أن  ن حق األخوة ؟ فام عني الشفقة, وهو استمالة 

أو   على فعل مذموم تعاطيته,   إن من نبهك , فك إليهمالعقالء, وأما احلمقى فال يلتف
حية أو عقرب   ى نبهك عل   , كان كمننفسك عنهاتزكى  ل  تصفك هبامذمومة اصفة  

 ات , فالصفذلك فما أشد محقك  فإن كنك تكره ك إبهالكك,  مهد  حتك ذيلك, وق
القلوب واألرواح,   ذميمة لا تلدغ  عقارب, وحيات, وهي يف اآلخرة مهلكات, فإهنا 

رحم :  عنه يقول ضي هللا  مر ر ان عظواهر واألجساد. ولذلك كا يلدغ ال ممها أشد  وأمل
  .ه بعيو أهدى إب أخيه   مرأً  اهللا

 مقهور   إمنا هوك أنه يعلمه من نفسه, فعلم   , فأما ما غافل عنه  وهذا يف عيب هو 
عه, فال ينبغي أن يكشف فيه سرته إن كان خيفيه, وإن كان يظهره فال بد من طب يه  لع 

 ش. اإب اإلحي  ؤدي يابلتعريض وابلتصريح إب حد ال   النصح يف   التلطفمن  
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ضاً النطق ابحملاب, تضي أيكاره تقعن امل  ة كما تقتضي السكوتو خاأل  :امساحلق اخل
علو  قال  اقد  وااللصيه  أمر لسالمة  وإمنا    ) فليخربه  أخاه  أحدكم  أحب  إذا   (  :

زاي يوجب  ذلك  فدة حابألخبار ألن  إإنب,  حت  ذاه  أنك  ابلطبععرف  أحبك   ال   ,به 
فإذاهالحم حيب عرفك    ,  أيضاً  حم  زاد   ,كأنه  ال  فال حبك  احل  الة,  من   ب يزال  يتزايد 

قال   ضوره, وح يبته  غ   يف   حب أمسائه إليهن يدعوه أبومن ذلك: أ  ف.  ويتضاع اجلانبني
ع له توسيك: أن تسلم عليه إذا لقيته, و عمر رضي هللا عنه: ثالث يصفني لك ود أخ

اجمل وأن  يف  ألس,  ذ  . إليه  مسائهتدعوه أبحب  أومن  مبالك:  عليه  تثىن  من   تعرف  ن 
ب يف جلب ظم األسبا ن أع لك م هو الثناء عنده, فإن ذ  رثأحواله عند من يؤ   اسن حم

ثناء من أثىن عليه مع إظهار ن ذلك: أن تبلغه  م و   ذب. ا  أو ك ر إف ..من غري  احملبة..
يف ه  ب عنالذ   : ريًا يف احملبةذلك يث  وأعظم من  . سد الفرح, فإن إخفاء ذلك حمض احل

 نصرة. لاشمري يف احلماية و الت  ألخوة فحق امهما قصد بسوء....  ته غيب 
 ون يفا أن تكمإ   هفوة الصديق ال ختلوو   فوات,واهل  ن الزالت العفو ع  احلق السادس:

من ابرتكاب معصية, أو يف حقك بتقصريه يف األخوة, أما ما يكون يف الدين    دينه
ابية واإلصراارتكاب معص  فعليك  عليها,  مبا  يف نصح لتلطف  ر  أوده, وجي ه  مع يقوم 

ا حدمهف انقلب أكي عن أخوين من السل ح  حاله.   علور إب الصالح وا  يعيدله, و مش
  كان إيّل يف هذا الوقك فقال: أجوج ما    ره وهتج  قطعه  تالأ   ن االستقامة فقيل ألخيه:ع 

ما مه و   ,لعفو واالحتمالن األوب افال خالف أه,  أما زلته يف حقه, مبا يوجب إحياش
 بل عذره. فاق  دقاً, أو صاأخوك كاذابً كان  ك  ليعتذر إا

القطيعة, عاتبة خري ممعاتبته, وامل   على مضض األخ خري منالصرب  :م قال بعضه ن 
 , وينبغي أن ال يبلغ يف البغضة عند الوقيعة. وقيعةمن العة خري  يقطوال
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 فتدعو حيبه لنفسه, وألهله,  ا  م  كلب  مماته   ألخ يف حياته وبعدلالدعاء    :بعلساق ااحل
على ه دعاء لنفسك  ءك ل, فإن دعانفسك وبينه   بني  ال تفرق  دعو لنفسكما تله ك

 ظهريف  ) إذا دعا الرجل ألخيه    سلم:ليه و  ع صلى هللاهللا ل  فقد قال رسو التحقيق,  
خواين إأدعو لسبعني من  يقول: إين  و الدرداء  ان أبالغيب, قال امللك: ولك مثل.( وك

؟ يدعو   احلصلوأين مثل األخ ا  :يقول  هايناألصفحممد بن يوسف    كانو   ودي سج يف
 . طباق الثرىل, وأنك حتك ألك يف ظلمة اللي

 عىن الوفاء: الثبات على احلب, وإدامته إب املوت وم   خالص,اء واإللوفا  : ثامن احلق ال
صالة ال هليرة, قال ع يراد لآلخإمنا فإن احلب  وأصدقائه,  أوالدهوبعد املوت مع ,معه 

ى ذلك ل حتااب يف هللا اجتمعا عالن  جر ه: ) و هللا يف ظل  يظلهم  ذين عة اليف السب  والسالم
 كثريه يف حال احلياة.   ري من فاة خو بعد الفاء  و   ه.( قال بعضهم: قليل علي   فرقاوت

شأنه, واتسعك واليته,   وإن ارتفع  ع أخيهأن ال يتغري حاله يف التواضع م  :ومن الوفاء
 . لؤم  األحوالن  جدد م ع على اإلخوان مبا يت رتففالظم جاهه,  وع 

إال من إذا افتقرت صحب من الناس  قال: اي بين, ال تلف ابنه ف سلوأوصى بعض ا
 ه مل يطمع فيك, وإن علك مرتبته مل يرتفع عليك. يك عناستغن, وإن  كب من قر إليه  

, بل دين ابلمر يتعلق  الف احلق, يف أخ فيما خيموافقة األ  :لوفاءواعلم أنه ليس من ا
 لفة. الوفاء له املخا

, نفور قةمن املفار   زع أن تكون شديد اجل  : ام الوفاءمتاإلخالص و الصدق و   ومن آاثر 
 . االطبع عن أسباهب

         ال يسمع بالغات الناس على صديقه  أن  :ءالوفان  وم
 يقه. ومن الوفاء: أن ال يصادق عدو صد
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شق ما ي  ف أخاهيكل ن ال  وذلك أب  كلف والتكليف, الت  ك ف وتر يف التخ  احلق التاسع:
 القيام و   له, والتفقد ألحواله,  يكلفه التواضع من جاه ومال, وال  تمد منه يس   فال  عليه, 
ف, قال الفضيل: إمنا تقاطع الناس ابلتكل  . صد مبحبته إال هللا تعابال يق, بل  حبقوقه
: من تصحب ؟ قال: ضهم عب قيل ل عنه.   , فيقطعه ذلك فيتكلف له أحدهم أخاه يزور 
بن حممد  وكان جعفر ينه مؤنة التحفذ. بو وتسقط بينك  تكلف, قل النك ثرفع عمن ي
هللا  الصا رضي  منه,   عليّ   إخواينأثقل    ل:يقو   اعنهم دق  وأحتفذ  يل,  يتكلف  من 

ته دامك ن سقطك كلفقيل: مد  وق   وأخفهم علّي من أكون معه كما أكون وحدي.
 مودته.   مؤنته دامك ته, ومن خفكألف

 حقوق املسلم: 
لأن حي  منها: لنفلمؤمنب  ما حيب  لنفسهكيسه و ني  يكره  ما  هللا   رسولقال  ,  ره هلم 
محهم كمثل اجلسد, إذا اشتكى وترا  وادهمني يف تاملؤمنل  ) مثهللا عليه وسلم:    صلى

  ابلسهر احلمى(   هعضو منه تداعى سائر 
يه قال رسول هللا صلى هللا عل  ,عل وال قول ن املسلمني بفي أحداً مأن ال يؤذ  منها:و 

 انه ويده ( من لس نو سلم من سلم املسلمامل  لم: )وس
فخور, قال تال  كل    ال حيب   هللا ن  فإ,  مسلم وال يتكرب عليهيتواضع لكل   نأ  منها: و 

ال يفخر   واضعوا حىت إيل أن ت صلى هللا عليه وسلم: ) إن هللا تعاب أوحى  رسول هللا 
 حد على أحد ( أ
 ع يسم يبلغ بعضهم ما  وال  بعض,  على    سمع بالغات الناس بعضهم ي  ال أن    منها:و 

 اخلليل   ( وقال ت  ل اجلنة قتام: ) ال خي عليه وسل هللا من بعض, قال رسول هللا صلى  
 . أخرب غريك خبربك  ,عليك, ومن أخربك خبرب غريك   نّ   كل   : من نّ محدبن أ
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ى  صل ول هللاقال رسه,  أايم مهما غضب علية  جر على ثالثأن ال يزيد يف اهل  ا:منهو 
أ  ليه وسلم: ) ال عهللا أن يهجر  يلتقياثالث  خاه فوقحيل ملسلم  فيعرض  ,  هذا, ن 

  الم ( ابلس   يبدأ  ا الذي ذا, وخريمهه  ويعرض
 انصرف   مل يؤذن لهن  ثالاثً فإ  بل يستأذن   يدخل على أحد منهم إال أبذنه ال   أن  منهاو 
ليس منا من مل : ) وسلم عليه   هللا  لى ص قال  يرحم الصبيان, و  ر املشايخ يوقأن  منها: و 
, فيقاً ر   هطلق الوج  ستبشراً كافة اخللق موأن يكون مع    م صغريان ( حكبريان, ومل ير   ريوق
 م لني. دهللا بن عمر رضي هللا عنهما: إن الرب  شيء هني, وجه طليق, وكالعب   قال
ث يف : ) ثال هللا عليه وسلم  صلى   الق   ويفي به, مسلماً بوعد إال  يعد   أن ال   ها:نمو 
  وعد أخلف, وإذا ائتمن خان (   إذا حدث كذب, وإذانافق:  امل
 عليه قال صلى هللا  , سبيالً إليه  ما وجد  سلمني مه املت البني بني  ح ذاصل أن ي  منها:و 

, قال: قالوا: بلى والصدقة ؟  ة والصيام  وسلم: ) أال أخربكم أبفضل من درجة الصال
 ( ةني هي احلالقوفساد ذات الب  ,لبنيالح ذات اإص
سلم, من سرت على م  صلى هللا عليه وسلم: )قال      عورات املسلمنيسرت  أن ي  ها:نمو 

  رة ( خ ا واآليف الدني ابسرته هللا تع
  .سالمأن يبدأ كل مسلم منهم ابلسالم قبل الكالم ويصافحه عند ال  منها:و 
  . لم غريه مهما قدرمن ظونفسه وماله أخيه املسلم    عرضيصون  أن    :هامنو 

 .اطسالعيك  شم ت  ومنها:
 . عليه  يف إدخال السرور   مسلم واجلهد  النصيحة لكل   نها:مو 
 .ينزل الناس منازهلم أن    منها:و 
  . أن حيسن إب كل من قدر عليه منهم  منها:و 
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 . رضاهمعود مأن ي   ا:نهمو 
  . يشيع جنائزهمأن    منها:و 

  . سهأن ينصف الناس من نف  ومنها:
يف   سعى له وينز ه ممن املسلمني إب من له عند  ةج لكل من له حا  يشفع أن    نها:مو 

  يه. قدر علمبا ي  قضاء حاجته
ك, فإنه وإن  خري من تدري لعله  فتهلك, ألنك ال    أن ال تستصغر منهم أحداً   منها:و 

 . حلصالله اب  اله, وخيتم ك مبثل حم ل ه خيتفلعلكان فاسقاً  
 , عند هللا  الدنيا صغرية ف  , حال دنياهمالتعظيم هلم يف    ال تنظر إليهم بعنيأن    ومنها:

 .هايف   صغري ما
دنياهم, فتصغر يف أعينهم, مث حترم دنياهم, فإن مل   منك  دين  ذل هلم ال تبأن    منها:و 

 . ريو خابلذي هي هو أدىن  كنك قد استبدلك الذ  ,حترم
ويذهب   اداة,املعيف    ك , فيطول األمر عليلعداوةر اتظهتعادهم حبيث  ال  أن    :هانمو 

و  فيك  ك دنيادينك  دينهم  ويذهب  إال فيهم,  الدين,  كمنرأيك  إذا    ,  يف   فتعادى راً 
 يهم بعني الرمحة, لتعرضهم ملقك هللا وعقوبته بعصياهنم. ظر إل, وتنبيحة القم  أفعاهل

هم ائهم عليك يف وجهك, وحسن بشر وثن  ,كل    مودهتميف ال تسكن إليهم  أن    منها:و 
 ورمبا ال جتده.   ,املائة إال واحداً يف    جتدذلك ملفإنك إن طلبك حقيقة لك,  

  . لك هللا إليهميكهم أحوالك ف ليشك إت  ال أن    منها:و 
ي  تطمع ال  أن    منها:و  لكون أن  العالنية, فذلك طمع    الغيبك يف  وا  والسر كما يف 

  ؟  كاذب وأىن تظفر به 
 تستعجل الذل, وال تنال الغرض. أيديهم فطمع فيما يفال تن  أ  :منهاو 
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على   ة ب يلجئك إليهم عقو فإن هللا  , معنه  ك نائستغعليهم تكرباً ال  تعل  ال  أن    منها:و 
 التكرب.

 يقض فال إن مل  , و اها, فهو أخ مستفادقضف   حاجة منهم    إذا سألك أخاً نك  أ  منها:و 
 ك مقاسته. ي تطول علعدواً يصري  ف ,  بهتعات
رأيك  أنك    منها:و  و منهم كمهما  الذرامة  فاشكر هللا  واهم لكي سخر خرياً  ستعذ , 

 إليهم.   ك ابهلل أن يكل 
   ر:  وااجلحقوق  
أخوة اإلسالم, فيستحق اجلار املسلم ما   قتضيه ما ت  وراء  اً حقيقتضي    أن اجلوار اعلم  

 : ) ما زال جربيل يوصيين لمه وس علي  هللا  صلى  يستحقه كل مسلم وزايدة, قال النيب
 .(ه ابجلار حىت ظننك أنه سيورث

 ه ( جار   رمفليكخر  كان يؤمن ابهلل واليوم اآل  ن م )   لصالة والسالم: ا  هي ال عل وق
 يمن جاره بوائقه (   د حىتمن عبيؤ ) ال  سلم:  يه و لى هللا عل وقال ص

مال احتفى  ك ي  ال ى, و األذواعلم أنه ليس حق اجلوار كف األذى فقط, بل احتمال  
 . , وإسداء اخلري واملعروفرفق األذى بل ال بد من ال

يسمع ى أن  خش: أقالففقيل له: لو اقتنيك هراً ؟    داره,رة الفار يف  ضهم كثبع  شكا
اهلر  الفار إبف  ,صوت  ا  يهرب  فأجلريابيوت  أحب ن,  ال  ما  هلم  أحببك  قد  كون 

 . لنفسي
 هنئه يف ه يف املصيبة, ويزيويع  رض,يف امل  ده عو ومجلة حق اجلار: أن يبدأه ابلسالم, وي

نكشف , ويسرت ما يهتيتطلع إب عورا  ال و   زالتهن  ع   صفحوي  ويظهر السرور معه  الفرح
 ودنياه.   ينهمور دله يف أا جيهب مده إه عن حرمته, ويرشر يغض بصو   اته,له من عور 
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 الدين والولد: الو   حقوق 
 تضاعف فيدة, الوال وأمسها ص األرحامالرحم, فأخابة و القر  حق  يكده إذا ال خيفى أن

ه حىت لدي ولد واوقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ) لن جيز  حق يكد احلق فيها.
 .( مملوكاً فيشرتيه ويعتقه   جيده

أبرمها بعد وفاهتما ؟   لي من بر أبوي شيء قي ع هل ب  هللا,وجاء رجل فقال: اي رسول  
ن اقال:  عل لص عم,  أ  يهاالة  هلما_  الدعاء  هلماواالستغف  _  ي  وانار  ع ,  هدمها, فاذ 

 إال هبما ( اليت ال توصل    ة الرحموإكرام صديقهما, وصل 
قال: هل دعوت عليه ؟ بن املبارك فشكا إليه بعض ولده, ف  دهللاب عب وجاء رجل إ

 فسدته.: أنك أالعم, ققال: ن
بل وسلم وهو يق   عليه  هللا  يب صلىلنس ارأى األقرع بن حاب  ابلولد,  قفويستحب الر 

ا ف ولده  يل قال:  حلسن,  منهم  إن  واحداً  قبلك  ما  الولد,  من  علي   عشرة  فقال   ه ! 
 يرحم (   ال   حمال ير الصالة والسالم: ) من  
 حقوق األقارب والرحم:

يقول    ( وسلم:  عليه  صلى هللا  رسول هللا  تعابقال  الرمحهللا  أان  الرحم :  وهذه  ن, 
الصالة   ه يتته ( وقال علها بقطع  , ومنوصلته وصلها    فمن   امسي,من  اً  امس  هلا  شققك 

) من سره  وال له يف سالم:  ينسأ  عليه رز أثره, ويوس  أن  فليصل ع  (   قه,   الوق  رمحه 
)  صلى   وسلم:  عليه  ابملهللا  الواصل  رمحه كافئليس  قطعك  إذا  الواصل  ولكن   ,
صل اوصله وقال  عل (  هللا  امل ى  على  الصدقة   ( وسلم:  صيه  و سكني   ذي   ى عل دقة, 

   ن.(اثنتارحم  ال
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 حقوق اململوك: 
أوصى به   ا مفقد كان أخر    هتا,اراع من م  ال بدقاً يف املعاشرة  يقتضي حقو   ملك اليمني

امه, وك طع) للمل  والسالم :الصالة    هوقد قال علي ,  عليه وسلم  ول هللا صلى هللارس
ال ما  العمل  من  يكلف  وال  ابملعروف,  (وكسوته  يطيق  عوكا    عنه ن  هللا  رضي   مر 

 . عنهبداً يف عمل ال يطيقه, وضع  يف كل يوم سبك, فإذا وجد ع   العوايل يذهب إب  
وال ينظر ه فوق طاقته,  يف طعمته وكسوته, وال يكلف   هكملوك أن يشر حق امل فجملة  

 معاصيه   ,غضبه عليه  ندع يتفكر  أن  ن زلته, و عفو عوأن يزدراء,  لكرب واالإليه بعني ا
 هللا عليه فوق قدرته. ع أن قدرة طاعته, م  يف   وتقصريه   ق هللا تعابح  وجنايته يف 
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 ة العزل  اب آد ابكت
ع أن كل ألخرى, وممها على ااإحدواخللطة, وتفضيل    ةيف العزل   تالف كثري خللناس ا

ثر العباد ل أكماو   و إليها, تنفر عنها, وفوائد تدع   وائلعن غ   ال تنفك دة منهما  واح
الع اختيار  إب  وتفصيل والزهاد  امل زلة  على  التها  أكثر  وقال  ابستحباب ني  ابعخالطة, 

م انة هباالستعتحبب إب املؤمنني, و لان, والتألف و خواإلاارف  املعكثار  املخالطة, واست
ال الربيف  على  تعاوانً  إ  والتقوى,  دين  هذومال  سع ب  والشعيب ا:  املسيب,  بن  , يد 

 ومجاعة., والشافعي, وأمحد بن حنبل, ن املباركابوشريح, و 
 د العزلة: ائفو 

 .دة غ للعبا: التفر الفائدة األوب
, ملخالطةغالباً ابعرض اإلنسان هلا   يتاليت  ن املعاصي ة عزللص ابلعخ : التثانيةال  ةدالفائ
ف و ابملعر األمر  والنميمة, والرايء, والسكوت عن    : الغيبةها يف اخللوة, وهيلم منويس
ا هيوجب  اليت  مال اخلبيثةق الرديئة واألع , ومسارقة الطبع من األخال املنكرن  ع   ينهالو 
 حلرص على الدنيا. ا
الثالثة:لا ام   اخلالص   فائدة  والنا لفنت واخلصومن  الدين  وض اخل   فس عن ت, وصيانة 
فنت وخصومات, فاملعتزل ألخطارها, وقلما ختلو البالد عن تعصبات و تعرض  , واليهاف
 . منها مةسال نهم يف  ع 

ء الظن, بسو   ومرة   غيبة, فإهنم يؤذونك مرة ابل لناس,  : اخلالص من شر االفائدة الرابعة
 مجيع ذلك. التحفذ عن م استغنيك من  لتهتز يمة أو الكذب, فإذا اع منواترة ابل
 ع الناس عنك, وينقطع طمعك عن الناس.نقطأن ي  امسة:خلا  الفائدة

 ومقاساة محقهم وأخالقهم. مقى واحل  ءثقالاهدة الاخلالص من مش  الفائدة السادسة:
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 فوائد املخالطة: 
العبادامهو التعليم والتعلم    وب:ة األفائدلا لك إال ذ  , وال يتصور لدنياا  ت يف ا أعظم 

 ابملخالطة. 
الثفاال اواالنلنفع  ا  انية: ئدة  أما  واملعاملة, وذلك ال تفاع,  فبالكسب  ابلناس  النتفاع 
نه فيقوم حباجتهم , أو ببدما مبالهلنفع فهو أن ينفع الناس إاأما  , و ةطلابملخا  الإ  ىيتأت
 طة ملخالل إال اب ينا  ال  وذلك لمني ثواباملس  جئوض حبوا. ففي النه سبةيل احللى سب ع 

الثالثة: و   الفائدة  به  ونعىن  التأدب,التأديب  يف   واجملاهدة  الناس,  مبقاساة  االرتياض 
ة, تستفاد ابملخالط  الفوائد اليت  ي من, وهواتهشل وقهراً ل  حتمل أذاهم كسراً للنفس, 

 . هواتهششرع  دود الحلأخالقه, ومل تذعن  هذب  مل تتق من  لعزلة يف حوهي أفضل من ا
وهو    تئناس االس  الرابعة:ة  ائدفلا حي واإليناس,  من  الوالغرض  و ضر   اتالدعو ئم 

 وجه مباح ومواضع العشرة واإلنس. وقد يكون ذلك على وجه حرام...أو على  
 .ةالنشا  يف العباد  يهيج دواع ض منه ترويح القلب لتلغر إذا كان ا  ذلك  تحبسيو 
اخلفاال الثو   امسة:ئدة  نيل  النيلوإانلته,    بايف  املريض اجلنائز وعيا  بحضورف   أما  دة 

العي وأماوحضور  يف الب  يفتح  أنهو  ف  انلتهإ  دين,  ليعزوه  أو  الناس,  لتعوده  اب 
 . ذلك ثواابً ون بنالي  منعم, فإهن وه على النهاملصائب, أو ي
الس أفاضع,  التو   :دسةاالفائدة  امن  يقدر ضل  وال  وقد   ملقامات,  الوحدة,  يف  عليه 

 لعزلة. ا  اختيار كرب سبباً يف  يكون ال
اد من املخالطة للخلق وجمارى أحواهلم, والعقل تستف فإهناارب, : التجةسابعدة الالفائ

مارسة, وال تجربة وامل ها الإمنا تفيدو  الدنيا,ن و حل الدي تفهم مصاالغريزي ليس كافياً يف
 ه التجارب. نك  حتملة من   عزل خري يف 
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 سفر آداب الكتاب 
ب ومرغوب فيه...فإن  و  مطلبوصول إو الوب, أن مهر الص عاخل   بلة إالسفر وسي 

سبيل الكي  , كان من سكان مطلبه العلم والدين, أو الكفاية لالستعانة على الدين 
 ة.اآلخر 

 . فاتيه فوائد وله آو الطة, وف  سفر نوع حركة الو 
 فر:أقسام الس

طريقاً   من سلك)  م:  الصالة والسال  هسفر يف طلب العلم, قال علي لا:  القسم األول
 ه طريقاً إب اجلنة.(  لسهل هللا   علماً  هيلتمس في 

 , هحديث بلغ   يفراً  ب مصر, شه, من املدينة إرضي هللا عنه  بن عبدهللا   ل جابرحور 
 احد.الو   حلديثيف طلب ا سيب يسافر األايموكان سعيد بن امل

 .أو جهاد   ر ألجل العبادة, إما حلج, افسيأن    القسم الثاين:
 ين. ش للدب مشو ب من سبلسفر للهر أن يكون ا  :الثثلاسم  الق

  مما يقدح يف البدن, أو يف املال. هرابً سفر  : الالقسم الرابع
  نفال يسافر إال إذا كااره...مجيع أسف  خرة يفاألتكن نيته  لر...و م األسفاساأقفهذه  

 . ينصرفلو   قلبه متغرياً إب نقصان فيقف    سفره, ومهما وجدنه يف دة ديزاي
يستفيد من كل واحد منهم   يف أنتهد خها, وجييرى شيو ن  أ  دة ل بل كل  دخو   يف وي وين

 . أدابً, أو كلمة لينتفع هبا
     .قرآن ة الذكر, وقراءويالزم يف الطريق ال
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 ر ملنكعن ا  النهي األمر ابملعروف و كتاب  
 ك النبوة تعطل ل له  مع و وأمهل علمه    هلو طوى بساط  رلنهي عن املنكاو األمر ابملعروف  
ا واستشرى الفرت   وعمك   لداينة, واضمحلك  اجلهالة,  وشاعك  الضاللة,  وفشك  ة, 

رس من ن, إذ قد انده راجعو ليإان إ و هلل  اد, فإان لعب, وخربك البالد, وهلك االفساد
وعلمه عمله  القطب  و هذا  ابلكل منا,  ورمسه,  ية  حق  الافحقيقته  على  قلوب ستولك 

 والشهوات   اهلوىتباع  اس يف اسرتسل النبة اخلالق, واقمرا  اهمنحك عنوا  لق مداهنة اخل
 وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر: 

إمج  بعد  ذلك  على  علي األ  اع يدل  اإشاو   ه,مة  السلعرات  اقول  إليه:  آلايت ليمة 
  . واألخبار واآلاثر

 روف ع ملري ويمرون اب تكن منكم أمة يدعون إب اخللو    تعاب: ) هللا   ول فيق  : تاي اآل  امأ
ليسوا   )وقال تعاب:    [104آل عمران:( ]  نفلحو ك هم املنكر وأولئوينهون عن امل

يؤمنون *    ندو يسج  همو   الليل    ءآانآايت هللا  من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون    سواءً 
واليو اب ابهلل  ويمرون  اآلخر  املنكر    نهونوي  وف  ملعر م  اخلريات    ن و ويسارع   عن   يف 

جرد الح مبص لد هلم ابفلم يشه  [114_131:نار آل عم ( ]  حلنيوأولئك من الصا
وقال   واليوم اآلخر, حىت أضاف إليه األمر ابملعروف, والنهي عن املنكر,  ابهلل  إلميانا

ر املنك عن  هونينلياء بعض يمرون ابملعروف و ت بعضهم أو واملؤمنا  ونؤمنملوا ) :تعاب
الصال املؤمن[  71التوبة: ]  (  ة ويقيمون  نعك  يمر فقد  أبهنم  وينهون ابمل   نو ني  عروف 

وتني املنع  الءؤ املنكر خارج عن هوالنهي عن    مر ابملعروفألا  هجرالذي  ف  ر,ن املنكع 
عروف وتنهون رون ابمل جك للناس يم خر أ  أمة  خري    تم كن) تعاب:  , وقال  يف هذه اآلية
 [101ران:آل عم( ] عن املنكر
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 بة خطيف  نه قال  عنه, أ  هللابكر الصديق رضي    يبأروى عن  : ما  فمنها:  وأما األخبار
 أيها  اي  , )ون هذه اآلية وتؤولوهنا على خالف يويلهاأخطبها: أيها الناس إنكم تقر 

وإين   [ 105:املائدة( ]  مضل إذا اهتديت  م ال يضركم منكم أنفسكليمنوا عين آ الذ
, وفيهم من يصاعابمل م عملوا  ما من قو   عليه وسلم يقول:  ى هللارسول هللا صل   ك مسع

 مهم هللا بعذاب من عنده. إال يوشك أن يع ل  فعم ي يهم, فلن ينكر عليقدر أ
 ات ( قالوا: ما لنا طرقال  وس يفاجلل) إايكم و   وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ها( يق حق, فأعطوا الطر كلفإذا أبيتم إال ذ   ل: )ا, قاث فيهبّد, إمنا هي جمالسنا نتحد 
حقالو  وما  الا:  البصير طق  غض   ( قال:  ؟  األرق  وكف  ور ,  اذى,  واألمر اللسد  م, 

 ابملعروف والنهي عن املنكر ( 
نكر, ملعروف, ولتنهن عن املاب رنلتأمنه:  رضي هللا ع قال أبو الدرداء    فقد  وأما اآلاثر: 

 ريكم, ويدعو عليه وال يرحم صغ  , ال جيل كبريكم, ظاملاً انً اسلط  ليكم أو ليسلطن هللا ع 
 ال يغفر لكم. ف ونغفر ن, وتستفال تنصرو اب هلم, وتستنصرون  تجيس  الف خياركم  

 وال ه,  د املنكر بيوسئل حذيفة رضي هللا عنه عن ميك األحياء, فقال: الذي ال ينكر  
 ه, وال بقلبه. ناسبل 

لنك ومل ع أإال صاحبها, فإذا  تضر  ك مل  أخفي  عيد: إن املعصية إذال بن سوقال بال
 تغري أضرت العامة. 

نهم, فقيل له: لو أتيتهم ع  عد قعمال, مث الا ييت   عنهم بن عمر رضي هللا  وكان عبدهللا
ي ذلاري   غ ي يب ذروا أن الجيدون يف أنفسهم, فقال: أرهب أن تكلمك أن ي   هم ل فلع 

 آمث.  نأيب, وإن سكك  رهبة  
 ذلك املوضععد عن  بيفعليه أن   ملعروف األمر ابن  عجز ع وهذا يدل على أن من 
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 أخالق النبوة ب  كتا
نبيه حممدًا صلى هللا حسن خلفأء  شي  كل خلق    الذي   هلل  احلمد قه وترتيبه, وأدب 

 ذيبه, قتداء به من أراد هتووفق لال, خالقهأفه و أوصا  عليه وسلم فأحسن يديبه, وزكى
 يبه. د ختن أراقه م وحرم من التخلق أبخال 

 أخالقه:   ن مجلة من حماس 
الناسم  أحل   ملعليه وس هللا  كان صلى هللا االناس, وأشجع   أعف لناس, و , وأعدل 

متس يده قط يد امرأة ال ميلك رقها, أو عصمة أمرها, أو تكون ذات حمرم اس مل  لنا
 ه أعطا  درهم, ال ي سأل عن شيء إال  اس ال يبيك عنده دينار والنلاأسخى    وكان  ,منه 

النعوكان خي أهلهثلل, ويرقع اصف  واحلر,   دلعبا  عوةب د, وجيوب, وخيدم يف مهنة 
اهلدااي أهنويقبل  ولو  جرعة    عليكو   لنبا  األرملة يها,  افئ  إجابة  عن  يستكرب  وال 

 من اجلوع, لى بطنه  ر عجصب احلع ان يه, وكواملسكني, يغضب لربه وال يغضب لنفس
 وال على خوان,   , ال يكل متكئاً   له, أك  شعري و  بر أ  راً أكله, وإن وجد خربجد مت إن و 

فقرًا وال   ال   سه, نفى  عل   إيثاراً  تعاب  حىت لقى هللا   م متوالية أاي  ثة خبز ثالمل يشبع من  
الوليمة, ويعود املرضى, ويشهد اجلنائز, أشّد   هم سكنوأعاً,  ض توا  الناسخبالً, جييب 

 ء من أمور الدنيا,هوله شيي   ال ,  شراً يف غري تطويل, وأحسنهم بيف غري كرب, وأبلغهم  
املباح,   وجد ويلبس ما   أ عبفه  ف خليرد  من  ساً مرة فر ه,  مكن ه, يركب ما أري غ و  ده 

بومر  ومرة اً عري ة  محاراً,      ومرة  الرائبغلة  ويكره  الطيب,  وجيالس  حيب  الرديئة,  حة 
رف, يصل رمحه, وال أهل الش  , ويتألف أهل الفضل  ويكرم,  كنياملسا   ؤاكل ء, ويالفقرا
ن حك م يضحقاً,    ميزح وال يقول إال  ذر إليه, ت عملا  يقبل معذرة منحد,  على أجيفو  

, ترفع األصوات عليه فيصرب. لهيسابق أه,  كرهفال ين  احعب املبيرى الل  هه, غري قهق
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أ بيده  تعاب, و   ربيضأن    الإقط  حد  ما ضرب  انتقم من شيء هبا يف سبيل هللا  ما 
ا مهأيسر   بني أمرين قط إال اختارمها  ريوما خحرمة هللا,    تنتهك   أن  إالط  صنع إليه ق

ذلك, وما أخذ أحد بيده اس من  لنا  بعدفيكون أ  طيعة رحمإمث أو قأن يكون فيه  إال  
يده حىت   أحدفريسل  لقى  إذا  اآلخر, وكان  اببدبه  حاص أمن  اً  يرسلها   , ةحف ملصاأه 

عد أبن  وكاس,  جل س  ل به اجمل  انتهى  حيث و ى ذكر هللا,  ل ع لس إال  قوم وال جي وكان ال ي
وأالن للناس,  الناس  ابلناس, وخري  الناس  أراف  وأسرعهم رضا, وكان  نفع اس غضباً 

هم  وأحال   الناس منطقاً   أفصح ن  كا  وات,ألصتكن ترفع يف جملسه ا  للناس, وملالناس  
نوكا,  الماً ك الكالن  املقا  م زر  ليس  ومسح  نطق  إذا  وكان  لة,  الناس  مبهذار,  أوجز 

يتكلم كالماً, و  السكوت ال ول وال تقصري,  ال فض  مكالال  امع و جب  كان  وكان طويل 
 يكىن ا والغضب إال احلق, و ول يف الرضكر, وال يق يتكلم يف غري حاجة, وال يقول املن

حابه, كاً يف وجوه أصحضسماً و اس تبر النثن أك, وكايكره  ر الكالم إليه مماضطعما ا
 .يء ضبه شإال هلل _ مل يقم لغ  ب ب _ وليس يغضوإن غض

لطيف   , لم أحلم الناس, وأرغبهم يف العفو, كان رفيق البشرةليه وس ع   هللا   صلى ن  كا
يف , وكان  هموأسخالناس  ورضاه, وكان أجود اوجه غضبه    يعرف يف   ,طن الظاهر والبا

ن أشد ان أجند الناس وأشجعهم, وكاكو سك شيئاً,  مي  ة الاملرسل   يحلر كا  ضانشهر رم
 واضعاً يف علو منصبه.الناس ت
الفاضلة, والسياسة التامة, وهو أمي ال يقرأ وال يكتب, لسرية  ا  له ب   تعاهللا  قد مجع

تعاب  هللا  حماعلمه  األخالق  مجيع  و   سن  احلميدة,  و لنياألو   أحبار والطرق  اآلخرين,  
 .فعله. آمني اي رب العاملني  يفبه   أسيلت , واأمرهيف    طاعته  لوفقنا هللا 
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 ات هلكامل  بعر   :ثالثالربع ال
 القلب   ابكت

 : اناإلنس  قلب إب  ه  مداخلب الشيطان و واأب
فيملكه احلصن,    لن عدو يريد أن يدخشيطا, والل حصناعلم أن مثال القلب مثا

وال   , هلخاومداحلصن    بااسة أبو حبر إال    لى حفذ احلصنر ع, وال يقد عليهيل  و تسوي
 لشيطان:واب ا من أبو   راسة أبوابه من ال يدري أبوابه.يقدر على ح 

 : سداحلب, و الغض
غضب ا  مهم , و نلشيطاجند االعقل هجم    ل, وإذا ضعف جند غضب هو غول العقال
  . رةكلاب  كما يلعب الصيب  ,به ب الشيطان  عل

 من أعظم مداخله.   دسواحل
 م: عاشبع على الطلا
 ان. سلحة الشيطكان حالاًل صافياً, فإن الشبع يقوي الشهوات, والشهوات أ  إنو   

 ذمومة: كثرة األكل سك خصال م   ويقال يف
 ن قلبه. م هللا  ب خوف  أن يذه  أوهلا:
 ع. م كلهم شبا أهنة اخللق من قلبه, ألنه يظن  مح: أن يذهب ر الثاين
  كمة ال جيد له رقة.احلم  إذا مسع كال  هنأ  ع:الراب.  عةعن الطا قلأنه يث  لث:الثا
 ب الناس. يقع يف قلو إذا تكلم ابملوعظة واحلكمة ال    خلامس:ا
    . أنه يهيج األمراض  س:ادلسا

 : فقرالبخل وخوف ال
 ب االدخار والكنز.ع اإلنفاق والتصدق, ويدعو إلذي مينلك هو ان ذفإ
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  اس: يف النالطمع  
فيه   عم تزين ملن طإليه التصنع وال  بالشيطان حيبزل   يلب ملى الق مع عل الط  بغل ا  إذ

أ,...و والتلبيس  الرايء أبنواع   الثناالحو أقل  عه  لمب  هي ل ء  في ا  برتك يس  له  واملداهنة  ه, 
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

 :العجلة وترك التثبك يف األمور
أن بغي  ين  مالعوهذا ألن األ  [11ء:سرااإل( ]عجوالً وكان اإلنسان    عز وجل: ) ال  ق

التب  بعد  واملع تكون  حتتاج  صر والتب  , رفةصرة  ومتإب  ة  والعهيمل  ذلك, مت  جلةل,  نع 
 من حيث ال يدري.   شره على اإلنسان  يروج الشيطاند االستعجال  وعن
 : ظن ابملسلمنيلا  سوء

( تعاب:  هللا  اج   قال  آمنوا  الذين  أيها  الظنا  نبوا كثري تاي  ال  من  بعض  (   ظنإن 
الشيطانغري ى  عل   بشر  م  حيك  فمن  [12]احلجرات: حيثه  ابلظن,  ي  ه  فأن  يه طول 

 . ًا منهفسه خري ويرى ن  بعني االحتقار ه  لي إ  رظوين  , للسان ابلغيبةا
 الشيطان:ل  خاد مسدّ  يف   جالعال
  ؟  نفما العالج يف دفع الشيطاإن قلك:  ف

هذه الصفات ن  م  بل ملداخل بتطهري القذه اسد ه  ذلك:  القلب يفن عالج  أ  فاعلم 
الذك  نأل   مومة,املذ احقيقة  من  تتمكن  ال  بلقلب  ر  الع   عدإال  لتقوى, اب  لبق مارة 
املذمومةوتطه الصفات  من  أ  ريه  افإن  الشيطانردت  من  االح  خلالص  تماء فقّدم 
, هللااتق    ك قال وهب بن منبهلذول  كالشيطان من   يفر    ر ذكالاء  بدو مث أردفه    ىابلتقو 
اي   :يلوق   ه أنك مطيع ل  :يأ   يف السرّ ه  صديق نك  وأ  شيطان يف العالنيةسب الوال ت

 . عرقته بطغيانهبعد م   اللعنيطيع  ي, و نهإبحسا  ه عجباً ملن يعصى احملسن بعد معرفت
 [ 61]ــــــــــــــــــ 



 س رايضة النفكتاب  
ي ئة هي الس  خالق واأل  وأفضل أعمال الصديقني,   , رسلنيسيد امل  فة ص   ق احلسنل خلا
القاتلة,ال الواضحة,   ى از خملوا  مغة, لداا  ت لكامله وا  سموم  والرذائل   الفاضحة, 

 الشياطني.  ها يف سلكرطة بصاحب خ نملواخلبائث املبعدة عن جوار رب العاملني, ا
محن, ر لنان, وجوار ااجلم  ينع  ب إب ل الق   ب املفتوحة من يلة هي األبوا واألخالق اجلم 
 ام النفوس. وأسق  ض القلوب راأم   يثةواألخالق اخلب 

 اخللق:   ءو ة س ومذم لق  خلاة حسن  ل ي فض
 ( لديه:  نعمته  ومظهراً  عليه  مثنياً  لنبيه  تعاب  هللا  خ  قال  لعلى   (   م ظيع   لقوإنك 

ه خلق   م ل وس   ليه ع   ها: كان رسول هللا صلى هللا وقالك عائشة رضي هللا عن  [4القلم:]
 خالق ( وقال صلى م األمكار   ثك ألمتم الصالة والسالم: ) إمنا بع  ه ي عل   ن. وقال رآالق
و ي ل عهللا   ( قثأ)    سلم:ه  اخللق  تقوى هللا وحسن  القيامة  يوم  امليزان  يوضع يف  ما  ل 
ثما كنك,  حياتق هللا   : )   فقال  ,أوصينليه وسلم   عهللالى  ص  رسول هللا لرجل    قالو 

ال اسيئوأتبع    صلى هللا حسن(  وكان رسول هللا  ق خبلالناس    لق , وخاحهامت ة  سنحلة 
 ( لقيخ    حسن ي, فخلق  ك نلهم حسيقول يف دعائه: ) ال  ه وسلمعلي

 . قال احلسن: من ساء خلقه عذب نفسه 
غري عابد, يف اجلنة وهو أعلى درجة خلقه    سنحب وقال أنس بن مالك: إن العبد ليبلغ  

 د. عابو وهم  هن جك يف خلقه أسفل در   ويبلغ بسوء
  رزاق. كنوز األ  األخالق سعة    : يف ذاي بن ع حي  لاقو 

ا املوصحب  سيءبن  رجاًل  فسف  يف   اخللق  بارك  فلما حي  كان ر,  ويداريه,  منه,  تمل 
  يفارقه. معه مل  لقه خو   تهرق, فافارقه بكى, فقيل له يف ذلك, فقال: بكيته رمحة له
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 قاخلل   وءوسخللق  بيان حقيقة حسن ا
أيب  عل   لاق بن  عاطي  هللا  رضي  اخللب  حسن  خصال  لقنه:  ثالث  اجتناب يف   :

 ى العيال. ل ع  سعة التو , و لاللب احلاحملارم, وط
 وقال احلسن: حسن اخللق: بسط الوجه, وبذل الندى, وكف األذى. 

 العدل. عفة, و أربعة: احلكمة, والشجاعة, وال  وهلا ق أصاألخال أمهات  
 يارية ختيف مجيع األفعال اال اخلطأ  صواب من رك اليدا  هبفس نللة  : حالونعىن ابحلكمة

وة وحتملها على مقتضى هشل وا  لغضبس او ستة هبا  الة للنفس وقو لعدل حونعىن اب
 ها.حسب مقتضااحلكمة, وتضبطها يف االسرتسال واالنقباض على  

 إقدامها وإحجامها.  يف   ل ة كون قوة الغضب منقادة للعقلشجاع ونعى اب
 العقل والشرع.   بة بتأديالشهو ة  قو   يديب  ة فع ل ابونعىن

 ا. هل ك  ميلةربعة تصدر األخالق اجلذه األصول األه فمن اعتدال
 حيصل حسن التدبري, وجودة الذهن, وثقابة الرأي   ال قوة العقلدت ع ان  إذ م

فس واالحتمال نكرم والنجدة والشهامة وكسر النه الة: فيصدر موأما خلق الشجاع 
 اروقوالغيذ لا  ظم ات وكواحللم والثب
خلق   فيصلاوأما  واحلعفة  السخاء  منه  وامليدر  والصرب  والو اء  والقناعة  رع ساحمة 

 والظرف وقلة الطمع.   ةدعساواملفة  اطل وال
 عها. فضائل األربعة...والباقي فرو ت حماسن األخالق هذه الفأمها
ناس وال,  وسلم  ال رسول هللا صلى هللا عليه مال االعتدال يف هذه األربع إبلغ كومل ي
ألخالق استحق أن هذه ا  ع كمالمج  كل منقرب والبعد منه....و لامتفاوتون يف    هبعد

 .اً ع ا طم  لكاً ق ملخلبني ا  يكون
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 لرايضة: تغري اباألخالق للقبول  
أاعل  الببعض من غلبن  م  شتغال بتزكية الا, و اهدة والرايضةاجمل  ستثقل الة اطك عليه 

 م ع ز فه,  ونقصه,  ر و صذلك لقأبن يكون    نفسه  مح تس  مق, فلاألخال   النفس وهتذيب 
 أن األخالق ال يتصور تغريها فإن الطباع ال تتغري. 

لفنقو  األخل:  تالق  و كانك  الال  واملواعذ   , تغريقبل  الوصااي   ت أديباوالت  لبطلك 
كن, إذ ينقل الباري من ممغيري خلق البهيمة  دمي, وتألحق ا  هذا يفينكر  ...وكيف  

األاو   نس, اإل  إبتحياش  االس شره  من  إب لكلب  و لتأا  كل  والتخلية,   ك اسماإل دب 
 . القل ذلك تعيري لألخوالفرس من اجلماح إب السالمة واالنقياد, وك

 نال به حسن اخللق: اليت يسباب  األ
و جو   األول: إهلي,  ف د  حبكمال  خي طري,  ح  ولدوي  نسان إلا  لقيث  العقل,   ن سكامل 

  يبيد  غري  ن م ؤدابً  بغري تعليم ماً  ملاع   فيصري   ب والغض  قد كفى سلطان الشهوة لق اخل
نفس على األعمال ال  محل والرايضة, وأعىن    : اكتساب هذه األخالق ابجملاهدة يناثلا

 خللق املطلوب ها اقتضيياليت  
أ  :الثالث الفعمشاهدة  احل رابب  وإخوان   قران وهم    بتهم, ومصاحميدة,  ال   اخلري, 

 . عاً مجي   واخلريالشر    ح, إذ الطبع يسرق من الطبعالصال
صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو  ىت ح الث الث  هاتجلا حقه فمن تظاهرت يف 

 ضيلة. يف غاية الف 
الشر,   وتيسرت له أسباب ق له قرانء السوء, فتعلم منهم,  اتف ابلطبع, و  ومن كان رذالً 

 ه هذ  ه منلفك في تني من اخت وجل, وبني الرتب  ز ع هللا ية البعد من  فهو غاها  تاداعحىت  
  صورته وحالته. قتضيه ت  ما بحبسبعد  وال  بر يف القولكل درجة   هات,جلا
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 ألخالق: هتذيب اإب    ق يطر ال
 األخالق و ائل  الفضلب  ق الرذيلة عنها, وجس يف عالجها مبحو الرذائل واألخالنفال
إليه, ها  لبله, وج   صحةكسب اله, و ل عنالعل   بدن يف عالجه مبحولاميلة هلا, مثال  جلا
امالً وإمنا يكمل ويقوى ابلنشو والرتبية ابلغذاء, خيلق كاء ال  دتباال  يف دن  بلاما أن  وك
ختف النفس  انقصة  كذلك  للكم لق  ابلرتبيةقابلة  تكمل  وإمنا  األخالق   ال,   وهتذيب 

أن  .لعلمغذية ابوالت املغرية الا  وكما  املتعلعلة  البدن  للمرض, الدال  تعاجل إال وجبة    
فإب حر ن  ضدها,  من  فبكانك  ب  كناكإن  و   ة.ودرب لاارة  فكذلك رودة  من  فباحلرارة, 

ابلتعلم, ومرض   هلاجلمرض  جل  فيعا  ضدها,ب  الرذيلة اليت هي مرض القلب, عالجها
 . املشتهى تكلفاً ف عن  ابلكشره  لومرض امرض الكرب ابلتواضع,  البخل ابلتسخي, و 

ملكو  االحتمال  من  بد  ال  أنه  الدواءما  الص ,  رارة  املشتهع  ربوشدة  لعن   ج اليات 
اداباأل فر ملن  اليضة,  مرض كذلك  ملداوة  والصرب  اجملاهدة,  مرارة  احتمال  من  بد   

 ب والعياذ ابهلل تعاب ص منه ابملوت, ومرض القل البدن خيل  . فإن مرض القلب بل أوب
 . بعد املوت  يدوم مرض  

 ن عيوب نفسه: يعرف به اإلنسا  الطرق الذي
له بصرية   ه, فمن كانكسفن وب  عي ب  صره ب  ه خرياً عبدب  ادإذا أر   وجلعز  اعلم أن هللا  

أمكنان العيوب  عرف  فإذا  عيوبه,  عليه  مل ختف  العالفذة  أراجه  فمن  يعرف ,  أن   د 
 عيوب نفسه فله طرق: 

 . ينبه عليه  يوبه عو   ن أخالقه وأفعالهره م فما كيناً  دأن يطلب صديقاً صدوقاً    ل:األو 
 وي. املسا  ى دتب  لسخط اعني ئه فإنأعدا  نة ه من ألسوب عي تفيد معرفة يس  أن  الثاين:

 مه ن كل ما يذ طهرها مليتفقد نفسه ويف   أن خيالط الناس فكل ما رآه مذموماً   :لثثاال
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 حسن اخللق:   عالمات 
إنس أن كل  بعاج  اناعلم  نيوب  هل  جاهد  فإذا  ترك سف نفسه,  جماهدة حىت  أدىن  ه 

عن اجملاهدة,   ىنغاست و   قهخل   ن س حنفسه و ب  هذ فسه أنه  بن ن  ا ظ رمب  ش املعاصي فواح
اإلفالبد   هو  اخللق  فإن حسن  اخللق,  إيضاح عالمة حسن  و ميانمن  ذكر  ,   هللا قد 

آية   ذلك لتعلم  من ة  مجل  لتها حسن اخللق, فلنوردفات املؤمنني يف كتابه, وهي جبم ص
(   نو شعصالهتم خا  هم يف  الذين*    ن ؤمنو قد أفلح امل  تعاب: ) هللا    لاخللق. قحسن ا

وقال عز وجل:   [10( ]املؤمنون:   نارثو هم الو أولئك    )قوله    بإ[  2_1ن:منو ؤ مل] ا
العا  ) احلامدونبدو التائبون  اآلمر السائ  ن  الساجدون  الراكعون  ابملعروف حون  ون 

عز   وقال  [112التوبة:( ]  ؤمننيملاحلدود هللا وبشر    افظونواحلر  كنوالناهون عن امل 
م هم آايته زادهت وإذا تليك علي  م هبقلو جلك   و هللا ا ذكر  إذن  ن الذيؤمنو امل  ا إمن  جل: )و 

أولئك هم *    ن ناهم ينفقو زقالة ومما ر الص الذين يقيمون  *    نإمياان وعلى رهبم يتوكلو 
وقال   [4_3-2األنفال:( ]  كرمي   ورزق   رة غفد رهبم وم حقا هلم درجات عن   املؤمنون

 او قاللون  اهاجل  مخاطبها  إذان و رض هو على األ  الذين ميشون  وعباد الرمحن  عاب: )ت
 . ورةإب آخر الس  [36ان: الفرق( ]  اً سالم

حاله عليه  أشكل  نفسه   , فمن  اآلايتعلى    فليعرض  مج هذه  فوجود  الصفات ,  يع 
 , يدل عضها دون بعضود ب, ووج ق لاخلمجيعها عالمة سوء  لق, وفقد حسن اخل المة ع 

  ه.وجد   ذ ماحفو   قده, ما ف  ل بتحصيلالبعض دون البعض, فليشتغعلى  
وص  صل لنيبا  فوقد  هللا   امل  ى  وسلم  بصفات كثري عليه  إب ؤمن  جبميعها  وأشار  ة, 

لنفسه( ملؤمن حيب ألخيه ما حيب  لسالم: ) االصالة وا  ه علي  حماسن األخالق, فقال
  (   ه , فليكرم ضيفآلخراواليوم    هلل اب  وقال: ) من كان يؤمن
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ن ابهلل ) من كان يؤم   :لوقاه (  جار   مر كفلي ,  خرآلا  واليومهلل  ن ابكان يؤم   ) من   وقال:
ق, ن اخللهي حس   منني املؤ ات  م اآلخر فليقل خريًا أو ليصمك ( وذكر أن صفواليو 

عليه وسلم:  أ  فقال صلى هللا  إمياانً  املؤمنني  ( وقال: ) من   قاً أخال   حسنهم) أكمل 
 قال:لق ف خلحسن ا  مات م عالومجع بعضه    (   حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن   سرته
لصالح, صدوق اللسان, قليل الكالم,  األذى, كثري ااحلياء, قليل    كثريكون  ن يأ  وه

شكوراً, رضياً, حليماً,   , براً, وصوالً, صبوراً,ليل الفضول ل الزلل, ق مل, قليكثري الع
 اً, دو قوال ح ,  عجوالً تاابً, وال  مغ   وال ساابً, وال مناماً, وال  لعاانً,   فيقاً, العفيفاً ش   يقاً,رف

هللا, ويبغض يف هللا, ويرضى يف هللا,   اشاً, حيب يف, بشاشاً, هشاً دحسو وال  ,  الً ي وال خب
 . حسن اخللق  , فهذا هويف هللا ويبغض

 أخالقهم: م وحتسني  ن ويديبهرايضة الصبيا
أم الد والديهن ع   انةالصيب  نفيسة ساذجة, خالية من كر هطاهر جو , وقلبه  نقش   لة 
و  قوصورة,  فإن    به  لامي ما    كل   ب إومائل  ,  قشن  مالكل  ابل  هو  اخلري إليه,  عود 

 ومؤدب له  معلم كل  و  أبوه ابه يف ثو   ه يف الدنيا واآلخرة, وشارك علمه نشأ عليه وسعد و 
 يه, والوايل له. لقيم علا  بة رق   يف ري وهلك, وكان الوز ل شقوإن عود الشر وأمه

أبن ته  نايب, وصة أو خر انر اآلعن   ونهفألن يص  لدنياهما كان األب يصونه عن انر امو 
األخويهذبه ويعلم   هبيؤد التن ه حماسن  يعوده  السوء, وال  قرانء  عم, الق, وحيفظه من 
 . طلبها إذا كرب فيهلكلرفاهية, فيضيع عمره يف  الزينة وا  جيبب إليه   وال

األ  , ىتحيسذا كان  ...إوالصيب بعض  يرى   , العفويرتك  قبي   حىت  األفعال   , حاً بعض 
 العقل عند   بكمال   ر شبم و   , لقلبء اافص و   , خالقاأل  دالت ع اتدل على    ة فهذه بشار 

   البلوغ.
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 ال يخذ أن  مثل    بغي أن يؤدب فيه ين ف  امالطع  : شره ه من الصفاتل ما يغلب عليو أو 
وأن ال يبادر   , هيليمما  كل  ي  ه, وأن ول: بسم هللا عند أخذقوأن ي  يمينه,الطعام إال ب

 . كلأليف اسرع من يكل, وأن ال ي إب   حيدق النظرال  غريه, وأن   إب الطعام قبل 
 . خرةاب الفاثيالبس  لرفاهية, ولعودوا التنعم واوحيفذ الصيب عن الصبيان الذين 

, خالق, كذاابً, حسوداً ئ األدر ألغلب  تداء نشوه خرج يف ال يف ابمهأوالصيب إذا  
يع ذلك فذ عن مج حي   , وإمناانة, وجماً, ذا فضول, وضحك, وكيدحو , حلاماً من  ,اً سروق

وحكاايت   ,بارتعلم القرآن, وأحاديث األخكتب, في امليف  غل  يش, مث  حبسن التأديب
ذكر   من األشعار اليت فيها  فذ وحي    نفسه حب الصاحلني, يف    ينغرسهلم لبرار وأحوااأل
و علا األالط  من    فذهله, وحي  أشق  من    نو ميزع ذين  ال  ءابدة  ذلك  و أن  رقة الظرف 

 ن بذر الفساد.صبياس يف قلوب الغر فإن ذلك ي  ,الطبع
ه وجيازي علي ي أن يكرم عليه,  خلق مجيل وفعل حممود فينبغ  ن الصيب ر م ظها  مهم مث  
أوميد   به,  يفرح   مبا بني  الظح  خالانهر  فإن  ذلك  س,  يف  بعض  ف  محوااأليف  رة ل 
جتهد يف ..وال سيما إذا سرته الصيب وا.هسرت هتك   يوال   ل عنه,ي أن يتغافاحدة فينبغو 
شفة, فعند ذلك ملكاال يبايل اب  ة حىتجسار ظهار ذلك عليه رمبا يفيده  ئه, فإن إفاإخ

 د بعد ذلك و ك أن تع اي فيه, ويقال: إمر  عظم األ وي سراً, ن يعاتب ي أاد اثنياً فينبغإن ع 
هذا التكث, وال  ملثل  عليه  ر  املالمة   ه ي عل   يهون نه  فإ  ني كل حيف    لعتاب ابقول  مساع 

 معه   م الكاليبة  , وليكن األب حافظاً هالم من قلبهلكا  ويسقط وقع   وركوب القبائح, 
 . قبائحره عن التزج, و ابألب  ه ختوف  واألم  ه إال أحياانً, خب و فال ي
من الصبيان   ذأن يخومينع  ميلكه والداه,    نه بشيء مماار يفتخر على أق  أن  ن م ومينع  
 رانء السوء.ان احلفذ من قيبصال  ديبل يصأو   ا له,شيئاً بد
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يه من مجياًل يسرتيح إلأن يلعب لعباً    اب من الكت  اف نصر وينبغي أن يؤذن له بعد اال
امل ال  كتبتعب  حبيث  اليتعب  ,  من  لعب, يف  الصيب  منع  إب اللعب    فإن  وإرهاقه 
احليلة يف   بلط ي, حىت عيشال  ص عليه ه, ويبطل ذكاءه, وينغب يك قل مي  ئماً التعلم دا

 اً. اخلالص منه رأس
يعلمأ  نبغيوي ومؤدبه,    ن  ومعلمه,  والديه,  أكربن  ومطاعة  سناً هو  منه  قريب     من 

 .أيديهماللعب بني    ك يرت وأجنيب, وأن  
 ابلصوم ر  ويؤمك الطهارة والصالة,  ح يف تر ما, فينبغي أن ال يسسن التميز  بلغ  مهما و 

تاج إليه ير والذهب, ويعلم كل ما حير حلوا  يباجالد  سبنب لجيو   يف بعض أايم رمضان,
 حدود الشرع. ن  م

غلب ب, والفحش, وكل ما يالكذاخليانة, و , ومن  امر وخيوف من السرقة, وأكل احل
 ان.على الصبي
وقع   ا  كذلك نشوه  فإذا  الصبيف  قارب  فمهما  أن  ب لا  أمكن  هذه لوغ  أسرار   يعرف 

أن يقوى اإلنسان هبا على   ا همن  قصود امل  ا ة, وإمنر له أن األطعمة أدويكر, فيذ مو األ
نعيمها, وأهنا دار   طع وت يقاملن  بقاء هلا, وأيا كلها ال  نوجل, وأن الدز  اعة هللا ع ط

عة, وأن اسملوت منتظر يف كل ر, وأن ادار ممة دار مقر ال قر, وأن اآلخر ممر ال دار م
سع تيو ,  تعاب  هللا  ته عند لآلخرة, حىت تعظم درج  الدنيان  ود م الكيس العاقل من تز 

فإذا   اجلنان,  يف  النشو  نعيمه  هذاصاكان  البل   حلاً كان  عند   اً ثر مؤ   واقعاً   غو الكالم 
 جر. ش يف احل عاً, يثبك يف قلبه كما يثبك النقجان
النشو  إو  وقع  و حىت  ذلك    خبالفن  اللعب  الصيب  وشره لاألف  والوقاحة  فحش 

 قاحل  لو بعن قه  لبنبا ق  فاخر,ين والت, والتز اساللبالطعام و 
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 بطنة الشهو   كتاب
 :لشبعا  ذم

ل يف واملنافق يك  معي واحد,   من يكل يف لم: ) املؤ قال رسول هللا صلى هللا عليه وس 
أمع يكلسبعة  أي:   ) مأضعا  سبعة   اء  أو    اف  املؤمن,  سبعة كتيكل  شهوته  ون 

  أضعاف شهوته. 
 يوم القيامة أكثرهم شبعاً   اً ع و س جل الناو طأالم: )  عليه الصالة والس  رسول هللا  وقال

  ( ا  يف الدني
  املمات. ياة, وننت يف ثقل يف احل  طنة, فإهناقال عمر رضي هللا عنه: إايكم والبو 

ال لقمان  بين,  وقال  اي  ابنه:  الفكر امل   متألتإذا  انمك  احلر خو ة,  عدة  كمة, سك 
 بادة.لعا  عن وقعدت األعضاء 

 ألكل: ا  قلة ائد  و ف
وإنفاذ    ,بلقال  صفاء   :بو األئدة  الفا القرحية,  فوإيقاد  يورث   إن البصرية,  الشبع 

إذا    ,البالدة ح بط  ,األكل  كثرأوالصيب  الفهم   , فظهل  بطئ  وصار  ذهنه,   وفسد 
   واإلدراك

الثانيةفاال االق   رقة   :ئدة  يتهيأ  لب,  التأثر ابلذ   ك اإلدر لذي به   كر ذ   كر, فكم منلذة 
 من اابً ه وبينه حجبه, وال يتأثر حىت كأن بين  ذت يل   قلب ال لا  , ولكناللسان  على ري  جي

ا األقلبلقسوة  بعض  يف  يرق  وقد  فيعظم ,  ابل  حوال  ابملناجاة, يثره  وتلذذه  ذكر, 
 . يهف  رظهوخلو املعدة هو السبب األ

االنكةالثالث  الفائدة والفرح    رسا:  البطر  وزوال  الذشرألاو والذل,  مبدأ ي  ,  هو 
 ب. تعاهللا  غفلة عنيان, والالطغ
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الالفائ ينس  :رابعةدة  بالء هللا وعذابه, وال  ينسى  البالءى  أن ال  الشبأهل  فإن  عان , 
 ه إال ويتذكر بالء غري   ء منهد بال اع, والعبد الفطن ال يشاجلو نسى  ينسى اجلائع, وي

 .اآلخرة
ا وهخلامسةالفائدة  الفكربأ   من ي  :  املعوائد,    شهوات   ء يالواالست  , ااصي كلهكسر 

ى قو الشهوات والقوى, ومادة الملعاصي كلها  ا  , فإن منشأ على النفس األمارة ابلسوء
 كل شهوة وقوة. األطعمة, فتقليلها يضعف  ال حمالة    والشهوات
الس النوم :  دسةاالفائدة  فإن من شبدفع  نوم, ومن كثر شر رياً ث كع شرب  ,   ه, به كثر 

العمر,  كثريهفت  موت  منو الو  فواهتاخت  ال  التهجد  ة ل ضي ف مث    ينقص  النوم  ويف  , فى, 
 . جد مل جيد حالوة العبادةوم فإن هتلنا غلب امهم و 
 . : تيسري املواظبة على العبادةةالسابعئدة  فاال
فإن سببها كثرة   , ضألمرالبدن, ودفع اصحة ا  كل األ  لة ق : يستفيد من  ئدة الثامنةفاال

األفضل   ل و األكل, وحص املعدة والعروقالخ ة  امل.    يف  بادات, علامن  مينع    ضر مث 
  ينغص العيش.و والفكر,    رنع من الذكويشوش القلب, ومي

التاسع املؤن  ة: الفائدة  من  خفة  فإن  من  تعة,  األكل كفاه  قلة  يسري, ود  قدر  املال 
 . هله غرمياً مالزماً  ع صار بطنالشب  د تعو   والذي

ى اإليثار والتصدق مبا فضل من األطعمة على اليتام  ن منيتمك   ن: أالعاشرة  ةلفائدا
 رد به اخلرب.ته, كما و دق يف ظل ص ةم وم القيا, فيكون يواملساكني

فوائدهف عشر  من كل   ,ذه  و   ,فوائد  ةفائد  يتشعب  عددها  ينحصر  تتناهى   الال 
 .فوائدها
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 ان آفات اللس كتاب
, صغري جرمه, عظيم طاعته وجرمه, رحب امليدان ليس له ظيمةعلاعم  من الن   نااللس

طلق فمن أ  ب, سحال, وله يف الشر ذيل  ري جماخليف  , له  دّ ى وح هتمرد, وال جملاله من 
 إب شفا يف كل ميدان, وساقه    ن ان, سلك به الشيطانالعمرخى  مهله  ذبة اللسان وأع 
إب ه  رفج البوار  أن  ار,  إب  ي  ,يضطره  إال لايف  الناس    بكوال  مناخرهم  على  نار 

ه إال قلط ي, فالشرعال بلجام سان إال من قيدهحصائد ألسنتهم, وال ينجو من شر الل 
 اجله  وآجله.  ع يف ئلته شى غان كل ما خيويكفه ع  واآلخرة,فيما ينفعه يف الدنيا  

 اللسان:   خطر   عظيم 
 , كسانعليك ل  كس م: ) أم صلى هللا عليه وسل رسول هللا قال  ,  ان عظيمخطر اللس

الصالة والسالم: ) من يتكفل يل   هوليسعك بيتك, وبك  على خطيئتك ( وقال علي 
ن سلم ع عليه و  صلى هللا رسول هللا  تكفل له ابجلنة( وقد سئلليه أرج ه و حليي ني  ا بمب

 ) الفم والفرج (   : ار, فقاليدخل الن  أكثر ما
اي بن   أمك,   ك تلثك؟ قال:    ل مبا نقو : أنؤاخذ   رسول هللاقلك اي:  بلج  بنمعاذ  ل  قا

     ؟ (   ألسنتهم   إال حصائد  على مناخرهم  جبل, وهل يكب الناس يف النار
أ إ  ربكبو  وكان  يشري  عنه  هللا  رضي  لسانهالصديق  ويقول: ب  الذي    ,   أوردين هذا 

   .كهالامل
أحوج إب طول   ما شيء هو,  الإ  له إ  الذي الوهللا    رضي هللا عنه:  وقال ابن مسعود 

  ن.اسلسجن من  
  س: لساين سبع إن أرسلته أكلين.و اطال  وق

 دينه من مل حيفذ لسانه.   وقال احلسن: ما عقل
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 الكالم فيما ال يعنيك: 
أحاعلم   أحوالك  أن  ألأن حتسن  أنك  فاظك....و فذ  مبا  تتكلم  عنه, وال سنال  تغن 
 ي ذلال  وتستبد  , كمل لسانك, وحماسب على عزمان  يع بهمض ك  إنف  بك إليه,   حاجة

 اً ...هللك هللا سبحانه وذكرته وسبحته, لكان خري .هو أدىن ابلذي هو خري, ألنك لو
 أخذ نوز فن الكن يخذ كنزاً م قدر أ  ؟ ومن  لمة يبىن هبا قصرًا يف اجلنة ن كم   م لك, فك

,  تعابمن ترك ذكر هللا ل  ا مثاوهذ  .ران مبيناً هبا كان خاسرا خس  عفمكانه مدرة ال ينت 
 . العظيم بذكر هللا  ححيث فاته الرب  يه, فإنه وإن مل يمث فقد خسر ن عي  ال مبباح   لغواشت

 عنيه (  يه ما ال لم: ) من حسن إسالم املرء تركوس ه  ي هللا عل   ىلقال النيب ص
 منآ  فضل, وال   ما ال يعنيك, فإنه ي فس يقول: ال تتكلم  عبا   ك ابن : مسعوقال جمتهد

الع  احلك  زر.و ليك  للقمان  ما  وقيل  ؟ قم ك حيم:  عما كفيك, وال أس  ال  : التك  أل 
, مل أقدر ةسن  شرين منذ ع   وقال مورق العجلي: أمر أان يف طلبه  كلف ما ال يعنيين.أت

 عنيين. ال يعما    لسكوت : وما هو ؟ قال: الواقا به,طل   عليه, ولسك بتارك 
ه يف مل يمث, ومل تستضر ب  كك عنهس  لوم  التتكلم بكعنيك أن  فيما ال ي  الكالم  وحدّ 
تذكر هلم أسفارك, وما رأيك فيها من جبال اله أن جتلس مع قوم فثم    ل, ما و ال   لحا

وما تعجبك   , لثيابما استحسنته من األطعمة وا, و عئاق و اللك من    ع, وما وقوأهنار
 تضر. ستمث, ومل  نها مل يلو سكك ع  أمور   منه. فهذه

مجلتها: غ  ومن  تسأل  يعم ك  ري أن  ال  معا  ابلسؤال  فأنك  وقتكيض نيك,  وقد   ,ع 
 . عيبك أيضاً ابجلواب إب التضي حاص  أتأجل
نفاسه رأس أن أ, و ةم لعن كل ك  ل و أن يعلم أن املوت بني يديه, وأنه مسئ  عالجالو 

 عنيه. ياللسان ترك ما ال  تاد  ىت يع نيه حالسكوت عن بعض ما يع  م نفسه وأن يلز ماله,  
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 : مالكالل  فضو 
فيما ال يعين, والزايدة فيما يعين على   ضو اخليتناول    اذوم, وه ...مذم فضول الكالم
ومهما يتى مقصوده   م  تصر, الكن يذكره بأنيه أمر ميكنه  غ فإن من ي  قدر احلاجة. 

وابكلم  فحدة  ة  أي:  ضف نية  الثافذكر كلمتني,  احلاجةول,  عن  وهفضل  ضاً أي  و, 
 ن كا  إن من   :حء بن رابقال عطاإمث وال ضرر.  فيه  كن   يملن  وإ  ملا سبق __    مذموم

 قبلكم كانوا يكرهون فضول الكالم, وكانوا يعدون فضول الكالم ما عدا كتاب هللا 
 أو   , منكر  عروف, أو هنياً عن را مبو أم  صلى هللا عليه وسلم, أرسول هللا   ةن تعاب, وس

  حافظني كراماً عليكم   أنن رو , أتنكك منهااليت ال بد ل كت شيف معيحباجتك  نطق أن ت
أما   قعيد, ما يلفذ من قول إال لديه رقيب عتيد,   لالشم وعن ا  ني م الي  عن  بنيكات

 ا فيها ليس ه, كان أكثر مصدر هنار   اهاليت أمال  يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته
 نه وال دنياه. ديأمر  من  
 عز قال هللا,  بعاكتاب هللا ت  املهم حمصور يف  لب  لكالم ال ينحصر,ضول اأن ف علم  او 

أمر بصدقة    إال  جنواهم  نم  كثري  ال خري يف  )  وجل: بني   أو إصالح  أو معروف    من 
       [114النساء:( ]  ساالن

 حاجته   به   بلغالم ما  كحسب امرئ من ال  ,كمكالمل  و ضف : أنذركم  دوقال ابن مسعو 
احلسن:   آوقال  بس ابن  لدم  ووكل طك  صحيفتك,  يكتبان ملكان كرميان  اهب  ك   ,

 . أقلّ ئك وأكثر و ما ش مل فاع  ك, الأعم 
, وإال أمسك, مكله تل  اد املؤمن أن يتكلم نظر فإن كانر أ  إذاتيمي:  لا  يمإبراهوقال  

 ال. , رس الوالفاجر إمنا لسانه رس
  . كثرت ذنوبه  هر كذبكث  ومن كثر كذبه,    احلسن: من كثر كالمه  الوق
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 : لباطليف ا اخلوض
 ق, اسفال  مات ومقا  ,س اخلمرلنساء, وجمالأحوال ا  كحكاية  ,ي اصعوهو الكالم يف امل

ك ذلن كل  إف,  ة ومرامسهم املذمومة, وأحواهلم املكروهوتنعم األغنياء, وجترب امللوك,  
 ل اخلوض فيه, وهو حرام.مبا ال حي

الكالم فيما ال يعينمو  يكثر  الباطل  عليه يؤمن   ال  ن  الاخلوض يف  باطل ال . وأنواع 
ى ما يعين من ر عل تصاالقنها إال ابن حصرها لكثرهتا وتفننها, فلذلك ال  لص مميك

ا و لديمهمات  تن  اجلنس  هذا  ويف  كل الدنيا.  يقع  صاحبهلك  مات  وهو هبا  ها 
 ن إسلم: )  هللا عليه و هللا صلى  ل  رسو ل  قا:  رثفقد قال بالل بن احلاها,  ر قحتسي

 هبا فيكتب هللا   ما بلغكهبا  أن تبلغ  ما يظن    وان هللا ضابلكلمة من ر   مل كليتالرجل  
سخط هللا, ما يظن أن تبلغ   وإن الرجل ليتكلم ابلكلمة من  ة, يامب يوم الق رضوانه إ

ن  م  كم   ل: قو ي  مة وكان علق امة.(   يوم القيب إ  ه سخط  عليه   هللا   ب كتغك, فيبل   ما  به
 ارث.حلاب بن  ال كالم منعنيه حديث ب

 هبا يرفعه هللاليتكلم ابلكلمة ما يلقى هلا ابالً  إن الرجلو هريرة رضي هللا عنه: بأ قالو 
  اجلنة.   على يف أ

  .ية هللا  يف معصاً مكال   ثرهمذنوابً يوم القيامة أك  وقال سلمان: أكثر الناس
بعض , فإن  فيقول: توضئوا  , هلملس  ج مب  ركان رجل من األنصار ميسريين:    ن وقال اب

 دث. حلا  من  لون شرو قت  ما
على حكاية ما جرى بني من قتال الصحابة,  , ويدخل فيه:  لباطلفهذا هو اخلوض اب

نسأل   يف الباطل,  واخلوض فيه خوضوكل هذا ابطل,    طعن يف بعضهم. ال  مهجه يو و 
 .ه بلطفه وكرم  العونحسن  هللا  
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 :لداجلوااملراء  
أن هداهم ا ضل قوم بعد  : ) مم ل سه و  عليهللا    صلى عنه, قال رسول هللا  منهي وهو  
 تعاب إال أوتوا اجلدل(   هللا

 شيطان زلته يبتغي الوعندها    فإنه ساعة جهل العامل  راءملإايكم وا  قال مسلم بن يسار:
ما بن وقال  الدين يف شيء.دجلا  يس هذا: لهللا  س رمحهأن  لك   اءر امل :  وقال  ال من 
الضغائن وب, ويلقل ايقسي   العلماء في  ,بيناي  ان  م ق لوقال    .ورث   مقوتك. ال جتادل 

 خسارته.   يه فقد متك أمعجباً بر وقال بالل بن سعد: إذا رأيك الرجل جلوجاً ممارايً  
ا يف مإو ,  اللفذ  ا يف , إميهف   ر خلل إبظهاكالم الغري    كل اعرتاض على   وحّد املراء هو

عته مس   المفكل ك   , ضاواالعرت برتك اإلنكار  املراء  وترك    .م ل تكملاملعىن, وإما يف قصد ا
ف حقاً  اصدّ فإن كان  أبمور  متعلقاً  يكن  ومل  أو كذابً  ابطالً  وإن كان  به,  لدين ق 

ح يف  لقد صه ابي إفحام الغري وتعجيزه, وتنق وأما اجملادلة فعبارة عن قصد  عنه.  كفاسك
 القصور واجلهل فيه.   إبنسبته  ه, و كالم 

ف يف نصحه طل ت اً  مبتدع   ىأر وإذا  ,  لةلسانه عن أهل القب   ن يكف أ  اننسإلوينبغي ل
 طريق اجلدال. ال ب  يف خلوة 
 إبظهار م على الغري ضل, والتهجفالعلم والاعث على هذا فهو الرتفع إبظهار  وأما الب
يكسر الكرب   ن أبو  جه: فهعال   وأما  ا. تان هلس قويابطنتان للنف  . ومها شهواتننقصه
ه, ووجد ي ل عاس  ىن النثأو ة مدة,  وكل من اعتاد اجملادل   سه.فنر  هاإظاعث له على  الب

بسب وقبوالً,  لنفسه  عزًا  هذه به  فيه  عنها    قويك  يستطيع  وال  إذاملهلكات,   ا نزوحاً 
ه وآحاد هذ  ,لفضلوحب اجلاه والتعزز اب  لرايءالغضب والكرب وا  ه سلطاناجتمع علي 

 ا فكيف مبجموعها ؟ هتد هاشق جمي  صفاتال
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 اخلصومة: 
م  أيضاً  ليستويف   ججلا صومة  خلاو ذمومة,  وهي  الكالم  أو حق  يف  مال,  به  مقصود,  

 . عرتاضاً وذلك اترة يكون ابتداء, واترة يكون ا 
رسولاق قال  عنها:  هللا  رضي  عائشة  وسلم:    لك  عليه  هللا  صلى  إن  هللا  ض أبغ) 

 اخلصم (   لداألب هللا  إ  الالرج
ل إذا كان  قلك:  فال   ن انسإلفإن  يف   حق  اخلصومة  من  له  يكون يك فطلبه,    بد   ف 

خصومته   ه م حك تذم  هذا  وكيف  أن  فاعلم  ابلباطل,   ؟  خياصم  الذي  يتناول  الذم 
يق الشرع من غري لدد فأما املظلوم الذي ينصر حجته بطر   . معلم بغري  والذي خياص

رام حب س  ليغري قصد عناد وإيذاء ففعله    نوم   ة, در احلاجق   لى جلاج عدة  وزاي  وإسراف
وجدكول ما  تركه  األوب  س  ن  فإالً ي بإليه  ض ,  اخلصو   طبن  يف  حد اللسان  على  مة 

الغضب نسي   ج ها , وإذا  دال متعذر, واخلصومة توغر الصدر, وهتيج الغضب االعت
ن ز وحي  احبه ص  ءة د مبساواحح كل  قد بني املتخاصمني, حىت يفر املتنازع فيه, وبقى احل

عرضه,سمب اللسان يف  ويطلق  ادأ ابخل ب  من ف   رته,  هلذه  تعرض  فقد   , تحملذورا صومة 
شتغل مبحاجة خصمه, فال يبقى إنه يف صالته, ي  تشويش خاطره, حىت   ه يا ف وأقل م

املراء واجلخلفا لواجب.  األمر على حد ا فينبغي إال صومة مبدأ كل شر, وكذا  دال, 
اببه  و لضر إال    يفتح  تب   بغيينالضرورة  د  عنورة,  عن  والقلب  اللسان  حيفذ  ت عاأن 

مث, خصومته سلم من اإل  ب يفالواج  ى ل ع اقتصر    وذلك متعذر جدًا, فمن  صومة,خلا
, ألن عنده هيف   ما خاصمه, إال أنه إن كان مستغنياً عن اخلصومة فيوال تذم خصومت 

اء ر واملة   اخلصوميف   تهما يفو قل  نعم أ لألوب, وال يكون أمثاً,  ما يكفيه, فيكون اتركاً 
 لثواب. ايه من  ف  ردو   واجلدال طيب الكالم, وما
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 م: الكل اتقعر يفلا
 رون, الثراث عليه وسلم: ) إن أبغضكم إب وأبعدكم مين جملساً   صلى هللا قال رسول هللا

صلى  ول هللا رس قال:  نها( وقال فاطمة رضي هللا ع ن, املتشدقون يف الكالم املتفيهقو 
غذوا  )  م:  ل س ليه و ع  هللا الذين  أميت  ويل ل م, يك عي نلابشرار  الطعام,  ألوان  بسون ون 
 (م.شدقون يف الكالتيو ب,  الثيا  ناو أل

 قائق الكالم من شقائق الشيطان.وقال عمر رضي هللا عنه: ش
 حة, كل ذلك من املذموم, ومنابلتشدق, وتكلف السجع والفصا  لكالم ايف    تقعرلا
كالم ال  د صو يف كل شيء على مقصوده, ومق   رصن يقت أ  ينبغي ...فتاملمقو لف  لتكا
ورالا وما  للغرض,  تتفهيم  ذلك  و مذموم  عنصء  حت  ال,  هذا  يف  ألفاظ يدخل  سني 

املق اخلط فإن  إغراب,  أو  إفرا   غري  من  والتذكري,  مابة  حتصود  القلو نها  ب ريك 
   .بهئق  , فهو اللفذ يثري فيه...فلرشاقة الوتشويقها

 للسان: ءة اوبذافحش  لا
إايكم وسلم: )  ليه  ى هللا ع قال صل  , مؤ لالهي عنه, ومصدره اخلبث و م منو مو مذهو 
الصالة والسالم:   هوقال علي حش (  الفحش وال التفتعاب ال حيب    ن هللاحش, فإفلاو 

   الفاحش وال البذي ( اللعان وال   ن وال لطعا) ليس املؤمن اب
الصرحية, وأكثر ذلك   باراتلعستقبحة ابر املاألمو  عن  ما حده وحقيقته فهو التعبريأف

يف   فإ  ,الوقاعظ  افألجيري  به,  يتعلق  ألوما  صعبارا  داس الف  هل ن  فاحشة حي ر ت  ة 
 ح يتحاشون عنها, بل يكنون عنها.الوهنا, وأهل الصيستعمل 

من  الطة الفساق,   د اإليذاء, وإما االعتياد احلاصلقصإما    الفحشوالباعث على  
 اللؤم. بث و وأهل اخل
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 زاح:ملا
يق  ال إ  وأصله مذموم منهي عنه,    اسبان  اح فيهز مل قلك: ا  رياً يستثىن منه, فإنس دراً 

ا أم يه. ؟ فاعلم أن املنهي عنه اإلفرا  فيه, أو املداومة عل لم ينهى عنهوطيب قلب ف
فألامل واهلزلداومة  ابللعب  اشتغال  وال  نه  املفيه,  ولكن  مباح,  علي واظبلعب  ه ة 
فإنه يورث كثرة الضحك,     راف اإل  مامومة, وأمذ القلب, متالضحك  ة  ثر كو فيه  يك 

والوقار. فما خيلو من هذه األمور   وتسقط املهابة  ,والض األحعب  غينة يفوتورث الض
ال قول إلم أنه قال: ) إين ألمزح وال أه وسعلي   ى هللا وي عن النيب صل فال يذم, كما ر 

ح  ا ز وأما غريه إذا فتح ابب امل   , إال حقاً ل  وال يقو   ح, ز أن مي  يقدر   حقاً.( إال أن مثله 
 كان.   ناس كيفماأن ي ضحك ال  ن غرضه كا
هللا عليه وسلم وأصحابه فكيف ينهى   سول هللا صلىاملزاح عن ر   لقنقد  قلك:    نإف

يه وسلم وأصحابه, عليه رسول هللا صلى هللا عل ما قدر رت على قد عنه ؟ فأقول: إن
 حياانً أ  يهل عتفر  فيه, وتقتصر  باً, وال  ل ق ذي   تؤ وال ,   حقاً إالل   تقو وال   ,زحوهو أن مت 

  ليك. على الندور فال حرج ع 
 ر:عشلا

التجرد له مذموم, قال رسول هللا أن    إال  ,قبيح  حهبيوق  ,ه حسنمه حسنالكعر  الش
خري له من أن ميتلئ   يريه, حىت    لئ جوف أحدكم قيحاً ) ألن ميت  سلم: ه و علي صلى هللا 

 ( عراً.ش
 خري ر هللا ن ذك, فإاً , فقال: اجعل مكان هذا ذكر رعشالمن  ء  شين  عضهم عب  وسئل 
ليس    رعشال  فإنشاء  ةلاجلم لى  وع  الشعر. من   ملونظمه  إذا  فيه كالم   حبرام  يكن 

 . مستكره
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 اللعن: 
أ  اإم إنسان, كل ذلك مذموم, قاو مجاد أحليوان   ل صلى هللا عليه وسلم : ) ال و 
بغ و   ة هللا بلعن عنوا  تال (  ال و ضبه  ال  عن  جبهنم  عبارة  من هللا اواإلبعد  طر ال  واللعن  د 

وذل جتعاب,  غري  ع   زئاك  بصفة  ن م لى  إال  من  اتصف  وهو   تبعده  وجل,  عز  هللا 
 وعلى الكافرين.  الظاملني  الكفر والظلم, أبن يقول: لعنة هللا على 

 السب:
ع قال رسول هللا  ) سبل صلى هللا  امليه وسلم:  وقتاقفسو ؤمن  اب  ( وقك   له,   ل افر 

لرسول هللا صلى هللا أعرا عليك    وسلم:   يهعل   يب   ( فقال:  وإن بتقوى هللاأوصين,   ,
جره لك, وال فيك, فال تعريه بشيء فيه, يكن وابله عليه, وأيعلمه  بشيء    عريك  ؤر أم

  فما سببك شيئاً بعد. قال:  شيئاً (    تسنب
 هزاء:واالست  السخرية

 وم  ق  من  ها الذين آمنوا ال يسخر قوميأ  عاب: )ت  ما قالك   مؤذايً   ا كانوهذا حمرم مهم 
أ خرياً   نعسى  وال  يكونوا  نساء  منهم  خري   ن أسى  ع  نساء    ن م    ( منهن   اً يكن 

ع  [11احلجرات:] والتنبيه  والتحقري,  االستهانة  السخرية:  العيوب   ىل ومعىن 
د , وقل القو و الفعل  ذلك ابحملاكاة يف  ون  لى وجه يضحك منه, وقد يكوالنقائض ع 

 . ءاارة واإلميشون ابإليك
 إفشاء السر:
السالم: الصالة و   ه عليقال    ,فر اق املعيذاء والتهاون حبن اإل م ا فيه  مله  ن ع وهو منهي  

أمانة (  التفك فهي  ار, إضر   فيه ان  وهو حرام إذا ك  ) إذا حدث الرجل احلديث مث 
 . يكسر أخدث بن: إن من اخليانة أن حتاحلس  . قالؤم إن مل يكن فيه إضرارلو 
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 كاذب: الوعد ال
 لفاً, وعد خ لا  صرياء, فيفو لاب   تسمحد, مث النفس رمبا ال  وع ب الإ  اقسب  فإن اللسان

( تعاب:  هللا  قال  النفاق,  أمارات  من  أ  وذلك  آمنوا  الذين  أيها  ابلعق فو اي  (    ودوا 
 . بو األو . وههللا  ن شاء ويقول: إ ال يعد وعداً, إال وكان ابن مسعود    [1املائدة:]

 د نن كان عء إال أن يتعذر, فإفاالو   من   بد    الذلك اجلزم يف الوعد فم مع  هفمث إذا  
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   النفاق, هو  فهذا    , يفي   أن العلى    اً معاز الوعد  

حىت   خلة من نفاق   ه ن كان في ومن كانك فيه خلة منه  نافقاً,كان مفيه    كن   ن م أربع  )  
 جر ( ف   م اص, وإذا عاهد غدر, وإذا خفلذا وعد أخوإ كذب,    حدث  إذا  ,يدعها
 ر. ذ ع  غرياء من فو لو ترك اعزم اخللف, أ نزل علىوهذا ي

 ب يف القول واليمني: كذال
عليه وسلم: ) ال   صلى هللا   قال رسول هللا وفواحش العيوب,    وهو من قبائح الذنوب 

 ة الصال  هي عل وقال    (  ذاابً ك  هللا  ويتحرى الكذب حىت يكتب عند  يزال العبد يكذب 
 (   كذب فهو أحد الكاذبني  رى أنهي  هوو   ثدث عين حبديوالسالم: ) من ح

, أليس هللا ( فقيل: اي رسول هللا ) إن التجار هم الفجار    وسلم   هي ل  عصلى هللا   لوقا
أح البيع  قد  )  ؟ل  ولعمن  قال:  وحيدثو   نهمك,  فيأمثون,  (حيلفون  فيكذبون  وقال   ن 

 يل و ليضحك به القوم, ويل له,    , بذ حيدث فيكي  يل للذ ) و   وسلم: عليه  صلى هللا  
ا مال امرئ تطع هب ليقمثإب  نيعلى مي   ف ل ح ) من    الصالة والسالم:  ه عليوقال  (  ه  ل

  مسلم بغري حق, لقي هللا عز وجل وهو عليه غضبان ( 
 للسان الكذوب. : أعظم اخلطااي عند هللا: ا عنهي رضي هللا عل   قال

  لكذب يشني صاحبه. أن ا  ك علم  ك منذذب ما كوهللا   زيز: دالعبقال عمر بن ع 
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 الغيبة: 
وشبه صاحبها آبكل حلم امليتة, فقال تعاب:   به, كتا  يفها  على ذم   هنسبحا  هللا قد نص  

بعضاً   ) بعضكم  يغتب  أنأحي  وال  أحدكم  حلم    ب  ميتاً أخييكل   (   ه  و م  فكرهت    ه 
حرام, دمه,   م ل املس   لم على سل امل: ) كمسالة واله الصالوقال علي  [ 12جرات:حلا]

تفاحشوا   الا و تباغضو   الاسدوا و ليه وسلم: ) ال حت عهللاصلى  ل  قاو   ه (وماله, وعرض
تد ياوال  وال  بغ بروا,  بعظكم  إتب  هللا  عباد  وكونوا  ة لصالا  ه علي ل  وقا  ( واانً خعضاً, 

 فقلك: اي   , فريهمهم أبظاى أقوام خيمشون وجوهلسالم: ) مررت ليلة أسري يب عل وا
    (    أعراضهم يفيقعون و   اسلنون اؤالء الذين يغتابقال: ه ؟من هؤالء  يل  رب ج

بذكر هللا تعاب فإنه شفاء, وإايكم وذكر الناس فإنه   مكي عل   عنه: هللا ي  مر رضقال ع
ابن عباس ر  ذكر ب صاحبك فات أن تذكر عيو ا: إذا أردهللا عنهم   ضي داء. وقال 

أخيه, وال ى يف عني ذقحدكم البصر أي نه: ع هللا ضييرة ر فسك. وقال أبو هر عيوب ن
العبادة يف   نو ر دع يوهم ال    ف نا السلل بعضهم: أدركوقاسه.  ف عني ن  يفع  ذ ر اجليبص
 م وال يف الصالة, ولكن يف الكف عن أعراض عن الناس.الصو 
 ة: غيب حّد ال

و , أهنيف بدواء ذكرته بنقص  لو بلغه, س  ك مبا يكرههيبة أن تذكر أخاالع  حد    اعلم أن
وبه حىت يف ث  دنياه,  أو يف   ه,يند  أو يف يف فعله, أو يف قوله,    و  خلقه, أأو يف ,  بهنس
 ه. تباودداره  و 

مبا   نألم  واع  وتعريفه  أخيك  نقصان  الغري  تفهيم  فيه  ألنه  حرم  إمنا  ابللسان  الذكر 
 هلمز اإلشارة واإلمياء والغمز واح, والفعل فيه كالقول, و به كالتصريفالتعريض    هه,يكر 
 م.راوهو حاخل يف الغيبة  م فهو ده فوكل ما ي  كة,ر حلوالكتابة  او 
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 : ةالغيب   ى ث عل واع الب
أنه إذا جرى سبب غضب به عليه, فإنه إذا هاج   :لو األ الغيذ, وذلك  أن يشفي 

مّث دين وازع, وقد    يكن إن مل  يه, فيسبق لسانه إليه ابلطبعو اه بذكر مسي يشف  غضبه
الغ غضالعند  لغيذ  اتنع  مي فيحتقن  فيصري ح   ب ضب,  الباطن,  اثقديف  فيكون   ,اً بتاً 
 غيبة. لاالبواعث العظيمة على    ن م  غضبالقد و حلا, فيساو دائماً لذكر امل  بباً س

الرفقاء,  الثاين: وجماملة  األقران  على  ومسا  موافقة  فإعدهتم  إذا كانوا  الكالم,  هنم 
 هم فيساعد  , ونفروا منه, وهقلاستثليهم  ع نكر  عراض, فريى أنه لو أذكر األكهون بيتف

 ة. أنه جماملة يف الصحب  نة, ويظشر لع ا  من حسن  ويرى أن ذلك 
أو يقبح حاله عند من إنسان أنه سيقصده, ويطول لسانه عليه,   رتشعيسأن  :ثلالثا

 ن فيه. , ويطع الهحح هو  يبادره قبل أن يقب فه بشهادة,  د عليحمتشم, أو يشه
ه أن فعله, وكان من حق ذي  لايذكر  ربأ منه فتي  أن   دفريي  ,شيء  أن ينسب إب   الرابع:

 . يذكر الذي فعل  ه, وال فس ن  ئيرب 
فالن ابواملع  التصن  ةإراد  س:اخلام فيقول  غريه,  بتنقيص  نفسه  يرفع  أن  وهو  هاة, 

 ضمن ذلك فضل نفسه.   أن يثبك يفيف. وغرضه  مه ضع جاهل, وفهمه ركيك, وكال
ه, فرييد كرمونيو حيبونه  ليه, و ع  اسالن  يثين  نسد ماحلسد: وهو أنه رمبا حي  دس:السا
 . ه يالقدح فإليه إال    جيد سبيالً فال  ه,  عن  ة عم الن  تلك زوال  
ابلضحكل لا   ع:ابالس الوقك  وتزجية  واهلزل  يضحك عب  مبا  غريه  عيوب  فيذكر   ,

 . ةاكايل احملالناس على سب 
 ة. لغيب ويف ا  ضور, إن ذلك جيرى يف احلًا له, فاستحقار   ,الستهزاءاو   ة السخري  من: ثاال
 . منشؤه التكربو 
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 : الغيبة  ج عال
ناته يوم القيامة إب من اغتابه, سح  قل ن تا  فإهن  , القيامةناته يوم  ا حمبطة حلسأهنعلم  أن ي

ملقك هللا ذلك متعرض ه, وهو مع ئات خصمفإن مل تكن له حسنات نقل إليه من سي
على   ه تن ترتجح كفة سيئاأب  النار ل خيدد بل العبآبكل امليتة, ه عند مشبه و عز وجل, 

 ل يدخو   ن, حاجر لل هبا اتابه فيحصغة ممن ااحد ة و سيئ  يه إلل  ورمبا تنقكفة حسناته,  
وذلك   أعماله,  ثواب  من  تنقص  أن  الدرجات  أقل  وإمنا  النار.  املخاهبا  صمة بعد 

 اجلواب واحلساب.سؤال و طالبة والوامل
  الغيبة: رخصة يف األعذار امل

 به, إاله  حق استيفاء    , إذ ال ميكنه لطانسلله أن يتظلم إب ام  فاملظلو   م, ظل الت  األول:
 ااًل ( قم حلق ا  ب حلصا  نم: ) إالصالة والسال  هال علي ق

 ح. االستعانة على تغري املنكر, ورد العاصي إب منهج الصال  الثاين:
 قي أخي, فكيف طريأو زوجيت, أو  : ظلمين أيب,  ا يقول للمفيتفتاء كم : االستالثالث
 ؟   صاخلال   يف

 مبتدع, أو فاسق, وخفك   دد إبرت ي  اً رأيك فقهيلشر, فإذا  لم من اس حتذير امل  الرابع:
وفسقه, مهما كان الباعث لك اخلوف عليه من سراية البدعة   , هدعت ب  يه إل  ى د أن تتع
 ه. , ال غري والفسق 

 مش, فال يبه, كاألعرج, واألعوفاً بلقب يعرب عن ع نسان معر ون اإلأن يك  امس:اخل
 . عمشعن األ  عن األعرج, وسلمان  أبو الزانءل: روى  و يقمن   ىعل   مثإ

واجملاهر بشرب اخلمر,   رخو ب امل حاصو   كاملخنثن جماهراً ابلفسق  يكو أن    دس:السا
   عليك به فال إمث  ا يتظاهرفإذا ذكرت فيه من أن يذكر به, حبيث ال يستنكف م 
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 النميمة: 
 النمام.   مزة:هل قيل ا  [1اهلمزة:]  (   ة  ز مل  مهزة    لويل لك  ) قال هللا تعاب:  

 (   ما ة مناجلندخل  ليه وسلم: ) ال ي ع هللا   صلى  هللا   قال رسولو 
 مة: يمنال  حدّ 

ما قول فيه, كري إب امل قول الغ اعلم أن اسم النميمة إمنا يطلق يف األكثر على من ينمّ 
ف  بكذا  تقول:  فيك  يتكلم  النميمة  تصة الن كان  وليسك    هاحد  لببه,    وكذا, 

كرهه اثلث. وسواء    يه, أو إلل  قو املنعنه, أو  املنقول   هكره  ءاكشفه, سو ف ما كره  كش
ألابالكشف    كان اب قول,  من كلو  املنقول  وسواء كان  ابإلمياء,  أو  ابلرمز,  أو  تابة, 

  ن األقوال.األعمال أو م 
 لك إليه النميمة: لى من نق ما جيب ع
 أمور: ستة    ه , فعليايك كذا وكذل فقاان  ال إن ف  النميمة, وقيل له:لك إليه  كل من مح

اي   )   : بتعاهللا    لاقدة,  شهام فاسق, وهو مردود ال نمان الأل,  قهأن ال يصد  ل:األو 
     [6ت:احلجرا ( ]  ة  ما جبهالفتبينوا أن تصيبوا قو   أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ  

ذلك,    الثاين: عن  ينهاه  عل أن  ويقبح  له,  فعلهوينصح  ) عابت  هللا قال    ,يه  وأمر   : 
 [ 17لقمان:( ]  رنكوانه عن امل   فابملعرو 
 اب, وجيب بغض من يبغضه هللا عت   عند هللا  ض يغب فإنه    ه يف هللا تعاب,يبغض أن    لث:الثا

من الظن إن   اجتنبوا كثرياً    تعاب: )ء لقول هللاأن ال تظن أبخيك الغائب السو   الرابع:
 [12احلجرات: ( ]  ن إمثبعض الظ

 ول قل   حقق, اتباعاً سس, والبحث للت ج تلى الما حكي لك ع  ملكحي   ال  أن  س:ماخلا
 [ 12:تار احلج]   (   وال جتسسوا  اب: ) هللا تع
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 تقول: فالن ى منيمته فعنه, فال حتكال ترضي لنفسك ما هنيك النمام    أن  السادس:
 عنه هنيك.   ما يك  أت  د قكون  وت  ,ومغتاابً   ون به مناماً كتقد حكى يل كذا وكذا, ف 

 ت أطأب  د ق :  فقال له  ض أصدقائه عن بع ربخب هفأخرب   هعض إخوان زاره بحكيماً   ذكر أن 
هتمك او   , وشغلك قليب الفارغ  , ك أخي إيلغضب  : يك بثالث جناايتتأو   , رةالزاي   يف

  . مينةنفسك األ
 وهي أاثيف الذل  بنية على الكذب واحلسد والنفاق مة ملنمي ضهم: اقال بع
 :لساننيذي الكالم  
كالم يوافقه, هما بمند  احو   ويكلم كل تعادين,  دد بني املرت انني الذي يي اللسكالم ذ
انن ا, كان له لساوسلم: ) من كان له وجهان يف الدني  هعلي هللا    ىل ص ل هللا  سو قال ر 
ان يوم  من  (  القيام ر  والالصال  هعلي  وقالة  عباد هللا ة  شر  من  ) جتدون  يوم سالم:   

 ديث.(حب ء حبديث, وهؤالء  الهؤ   يتي   الذي  جهني,القيامة ذا الو 
 ح:املد 
 ح: د اامل  فأما   .حو دميف املن ثنتايف املادح, وا  عت, أربفاآ   سك   ح يدخلهواملد 

 قد يفر  فينتهي به إب الكذب. أنه    فاألوب:
 ر للحب. ملدح م ظهء, فإنه ابخله الرايقد يدأنه    :الثانية
 ع عليه. طال الا  بله إ  سبيل  ال يتحققه وال يقول ما  أنه قد    الثالثة:
 لك غري جائز. ذاسق, و ف  أو   هو ظاملاملمدوح, و ه قد يفرح  نأ  الرابعة:
 :جهنيه من و ر ضي مدوح فاملوأما  

 حيدث فيه كربًا وإعجاابً ومها مهلكان. أنه    أحدمها:
 ه. شمري وقل ت  نفسه,  ه, وفرت ورضي عنح بفر   ه اخلريأثىن علي  إذا  هأن  الثاين:
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 احلقد واحلسدغضب و ال  ذم   ابتك
ان شعلة  ويستكربهالغضب  ار,  عنيف لدفني  ا  ربلكا  جبار  قلب كل   ج استخرا ك  يد,  

ك, من احلديد, ومن نتائج الغضب: احلقد, واحلسد, وهبما هلك من هل  رلناا  احلجر
فسد.وفس من  ا  د  واحلسوإذا كان  العبحلقد  يسوق  مما  والغضب,  مواطن د  إب  د 

مم  إب  جه أحو   العطب, فما لعاطبه ومساويعرفة   ! عن يه, ومييطه  ذر ذلك ويتق حي ه 
من ال يعرف الشر يقع   نإفه,  داويوي  هب خ يف قل سن ر ويعاجله إينفيه,  و   ن كانب إل قلا

  الشر ويقصيه.  ع يدفبه  لذي  ف الطريق ايعر مل  فيه, ومن عرفة فاملعرفة ال تكفيه, ما  
 : لغضبا

ذي لاقال: السيد    [39ن:عمرا   لآ]  ( اً ر وحصو   اً وسيد) ب:   قوله تعاعن عكرمة يف
  الغضب   ه ال يغلب

ل: ) ال تغضب ( اقف ل,  ل وأقل معب  , مرين هللا قال: اي رسول  أن رجالً   رةريه  روى أبو
علي وقال   ) تغضب  ) ال  فقال:  عليه,  أعاد  الشدوالسالم:    الة الص   ه مث  ليس  د ي) 

 ك نفسه عند الغضب ( ابلصرعة, وإمنا الشديد الذي ميل
اياود  د  بن   ليمانس  الوق السالم:  وك  عليهما  إايك  فبين,  الغضب,   رة كثإن  ثرة 
 م. يحلل فؤاد الرجل اتخف  ب تسلغضا
 غضب, فإنه يصريك إب ذلة االعتذار.لاو ك  هم: إاي ضعبل  قا

 ل: ال تغضب. مة. قا يف كل  خللقمجل لنا حسن اأ:  قيل لعبدهللا بن املبارك
 ل. العقضب غول  عدو العقل, والغوقد قيل: الغضب  

وى, وال هله ايصرعوال , شهوةال تذله ال ! قال: إذا ه سان لنفما أملك فالكيم:  حل لقي
 ب. ضالغ يغلبه  
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 حقيقة الغضب ودرجاته: 
هذه والناس يف  االنتقام,  دم القلب بطلب    نياقوة الغضب حملها القلب, ومعناها غل 

 ال. دتعواال ,    فرااإلالتفريط, و ث, من:  القوة على درجات ثال
ال : إنه  قال فيهلذي ي  ا  هوو   م,ذلك مذمو ضعفها, و   القوة أو  هذ تفريط: فبفقد هال  أما
 ي رمحه هللا: من استغضب فلم يغضب فهو محار. ع فاشالك قال  لذلو   ة له. محي

 عقل والدين وطاعته سياسة ال  رج عن حىت خت   لصفةذه اه  أن تغلب  وهف  وأما اإلفرا :
 اختيار.   وال   كرةفو   ونظربصرية  وال يبقى للمرء معها  

اعتيادةزيغريأمور    هت وسبب غلب إن, فر يه, وأمور  رعة لس  تعدمس  هو ابلفطرة  سانب 
ذلك حرارة  ر و صأن  حىت ك  ,بضلغا على  ويعني  الفطرة صورة غضبان,  مزاج ته يف 

من أل,  القلب الغضب  االن  ن  وأما  االار.  فهوةعتياديألسباب  ق  :  خيالط   وما أن 
 لة. و ج سمون ذلك شجاعة ور , ويغضبلا  طاعة غيذ, و بتشفي ال  يتبجحون
الاللون,  : تغري  هرظاال ذا الغضب يف  اثر ه ومن آ   وخروج   , فاطر  األة يفرعدوشدة 

الرتتيبعفاأل عن  وا  ال  احلركة  واضطراب  يظهروالنظام,  حيت  على ز لا  لكالم,  بد 
ن يف لقة, ولو رأى الغضباوتنقلب املناخر, وتستحيل اخل,  حداق, وحتمر األاألشداق

قبضغالة  ح صه  ح  ورتهبح  غضبه,  قبح  ايلسكن  من  واستحالرتهصو ء  خ ,  ه, تلق ة 
 باطن. لا  واناهر عن ظلان  إه, فهر اظح  طنه أعظم من قبح ابوقب

اللسان وأما   يف  الكفا  أثره  من  والفحش  ابلشتم  من  مالنطالقه  يستحي  ذو الذي  ه 
 ب. ويستحي منه قائله عند فتور الغض.  العقل
  . التمكن جلرح عند  او والتمزيق والقتل    تهجموال  بر فالض   عضاءأثره على األ  وأما

 . ءلسو ضمار اإ و   سد واحل  قدفاحلغضوب عليه  امل   مع لقلبيف اه  وأما أثر 
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أحس   الفتور حىت  إب  غضبه  مال  الغرية, ن من  فمن  بضعف  النف  فسه  س يف وخسة 
ومن .  بهوى غض قي  ىت  نفسه حغي أن يعاجلفينب له,  ل الذل والضيم يف غري حم احتما

إب   غضبه  حىت إلمال  إفرا   جره  و ب  التهور,  أناحالفو   امتحاق  فينبغي  اجل يع  ش, 
سور   صق ينل فسه  ن امن  الصرا    ,بضغ لة  فهو  الطرفني,  بني  الوسط  على  ويقف 

جز عن االتيان ابخلري  ع ليس كل من  قرب منه, فه فليطلب الجز عن عن  إفاملستقيم,  
ع من ري أرفخلاهون من بعض, وبعض  ض الشر أعب ن  لكر, و ابلشله, ينبغي أن ييت  ك
 . يرضيه  املق في لتو حسن ا  اته, نسال هللا جب, ودر غضالة  ض, فهذه حقيقبع
 : عالجهاطرق  و   األسباب املهيجة للغضب  نايب

ل املهيجة  والعجب,بلغضاألسباب  الزهو,  وشدة   واملزاح,  :  والغدر,  واملماراة, 
على  واجلاه  احلرص  املال  ردأخ   اعهمج, وهي أبفضول  وال   ,يئة, ومذمومة شرعاً الق 

 ضدادهاأب   ابباألسهذه    الةال بد من إز ف   ألسبابا  ذهه لغضب مع بقاء ص من اخال
رايضة   إب   فتقر يف عالجهخلق من هذه األخالق, وصفة من هذه الصفات, ي  لوك

لوفة ىت تصري ابلعادة مأمباشرة أضدادها مدة مديدة ح  بة على املواظة, و مشق  وحتمل 
امنحك  فس,  النف  ىعل ة  هين النفإذا  ز   سعن  الرذتطهرت  و   ككفقد  هذه   ل, ائعن 
 نها. ولد ميت  ن الغضب الذيم   ختلصك و 

 جانه: يه   بعد الغضب    ج عال
 أمور: فبلم  عال  يعاجل الغضب بعد هيجانه مبعجون العلم والعمل, أما 

يتفكر  :األول األخب  أن  فضل كيف  يف  الغيذظار  واحلم  فو, لعواال,  واالحتم لم,  , 
ثوايفب  غفري  احلرص    به,   شدة  ثواب  ل عفتمنعه  عى  واالتشفن  الكظم  , ماقنتالي, 
       فئ عنه غيظه. وينط
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يقول: قدرة هللا أن خيوف نفسه    :يناثلا أن  أ عل   بعقاب هللا, وهو  عظم من قدريت ي 
ّي يوم عل   ضبهن ميضي هللا غضيك غضيب عليه, مل آمن أان, فلو أم هذا اإلنس  على
 ن إب العفو.ا أكو حوج مأ  مةقياال

 لسعي يف او   قابلته, مللعدو  ار  شم نتقام, وتة واالاو عدال: أن حيذر نفسه عاقبة  الثالث
فسه بعواقب ف نيخو شماتة مبصائبه, وهو ال خيلو من املصائب, فأغراضه, وال  مده

 خياف من اآلخرة.  إن كان ال  يف الدنيا الغضب
 . الغضب  در صورة غريه عنن يتذكالغضب, أبد  ورته عن ح صأن يتفكر يف قب  الرابع:

 ال و   يذ,كظم الغ   ن مينعه م تقام, و النيدعوه إب االذي    ببلسا  أن يتفكر يف  اخلامس:
يكون  أن  حي  بد  هذا  إن  له:  الشيطان  قول  مثل:  سبب,  العجز,   منك مل  له  على 

وامله   وصغر والذل,  حقرياً النفس,  وتصري  أعني   انة,  الناسيف  فيقول     ما لن  !   فسه: 
 ة. ام قيينفني من خزى يوم ال  , وال ننفني من االحتمال اآلعجبك !, يأ

ت فأن  العمل:  أعوذ  بلسانك  قول أما  الرجيم,اطيالش من  هللاب :  بذلك   ن  يزل  مل  فإن 
واضط قائماً,  إن كنك  واقر إن  جع  فاجلس  جالساً,  منها كنك  اليت  األرض  من  ب 

ن سبب لسكون, فإا  الضطجاعوا  , واطلب ابجللوس ذل نفسكخلقك لتعرف بذلك  
 حلرارة احلركة. الغضب احلرارة, وسبب ا

 غيذ: ال  مظك فضيلة  
  معرض وذكر ذلك يف   [341ان:  ر مع آل  ( ]   ذيغل ااظمنيوالك  )   ب: قال هللا تعا

 .املدح
البنه:   لقمان  وجبيناي  وقال  ماء  تذهب  ال  غيظك ,  تشف  وال  ابملسألة,   هك 

 ك تنفعك معيشتك. عرف قدر , وا بفضيحتك
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 بيان فضيلة احللم: 
 تكلف حلم إب التعن  يذ عبارة  ظم الغك  نأل  لم أفضل من كظم الغيذ, حلاعلم أن ا

يدة, شددة  اه غيذ إال من هاج غيظه, وحيتاج فيه إب جمج إب كظم الا ت حيلم, وال حلا
 يكون   ج فال , وإن ها ج الغيذود ذلك مدة, صار ذلك اعتياداً, فال يهيولكن إذا تع

ر قوة سانكوامال العقل, واستيالئه كوهو داللة   ب, وهو احللم الطبيعي.ه تعظم يف ك
 . قلللع   هاع و الغضب وخض 

 [ 63:]الفرقان  (  اً اطبهم اجلاهلون قالوا سالموإذا خ  ب: )عاتله  يف قو   ن سعن احلو 
 هلوا. عليهم مل جي حلماء, إن جهل ل:  قا

هم طعون, وأحسن إليصلهم ويقأ  قرابة  ن يلاي رسول, إ:  الرجالً ققال أبو هريرة: إن  
 ل, ا تسفهم املفكأمن,  لو ) إن كان كما تقال:  هلون علي وأحلم عنهم. قجيويسيئون, و 

) إن   : المالسالصالة و   ه وقال علي  ري ما دمك على ذلك.( معك من هللا ظه  زال وال ي
 انة( خلقني حيبهما هللا ورسوله, احللم واأل  فيك اي أشج 

 م. ل واحل  , وتعلموا للعلم السكينة وا العلملم نه: تع ع قال عمر رضي هللاو 
أن يكث عنه: ليس اخلري  الك و ما  روقال علي رضي هللا  أن  ولدك, ولكن   ريكثخلري 

هم أعوانه ل كس  لنان اوقال: إن أول عوض احلليم من حلمه, أ  مك. علمك ويعظم حل 
لمه ح   يغلبي حىتلعبد مبلغ الرأيبلغ ا  اجلاهل. وقال معاوية رضي هللا عنه: ال  على
 احللم, ومجاع األمر الصرب.   عقللكثم بن صيفي: دعامة اوقال أ  . جهله

 اً. يدع شراً كثري اعة  س  م ل وقال أيوب: ح
 حبليم, ولكين أحتلم.   لسكألحنف بن قيس:  اال  وق

 عقل, ألن هللا تعاب تسمى به. رفع من الاحللم أ  إن  اء:وقال بعض العلم 
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 احلقد: 
ااعلم   إذالغ أن  التشف  ضب  عن  لعجزه  ا  ي لزم كظمه  الباطن, ل,  حلايف  إب  رجع 

يلزم  عىن وم  تقن فيه فصار حقداً.حوا أن  است احلقد  لهلثقاقلبه  لنفار وا  , ه, والبغضة 
 د مثرة الغضب. فاحلق عنه, وأن يدوم ذلك ويبقى. 

 قد: احلمثار  
 يثمر مثانية أمور:   احلقد
زوال النعمة عنه, فتغتم بنعمة تتمىن  ن  لى أحلقد ع و أن حيملك اسد, وه: احلاألول

 . ا, وتسر مبصيبة إن نزلك بهصاهبن أإ
 ن البالء. م   هفتشمك مبا أصاب طن,يف البا ر احلسدعلى إضما يدتز   أن  الثاين:

 قبل عليك. عنه, وإن طلبك وأتنقطع ارمه و : أن هتجره وتصثالثال
 له.   تصغاراً وهو أن تعرضه عنه اس  الرابع:

 سرت, وغريه. تك  وه  ال حيل من كذب وغيبة وإفشاء سر,ه مبا  فيكلم  أن تت  اخلامس:
 نه. سخرية مو   ه,ب: أن حتاكيه استهزاء السادس
 نه. بد  لضرب, وما يؤمله ابإيذاؤ   ع:الساب
 لمة, وكل ذلك حرام.ة رحم, أو رد مظ ل, أو صاء دين : أن متنعه حقه من قض الثامن 

 قدرة:عند ال أحوال احملقود عليه
 و العدل. وه  ان,أو نقص  , من غري زايدة ,ي يستحقه قه الذح   تويفأن يس  األول:
 . ة, وذلك هو الفضلصل الو , أن حيسن إليه ابلعفو  الثاين:
لثاين هو ذل, وااألرا  حقه, وذلك هو اجلور, وهو اختيار ست ييظلمه مبا ال    نأ  :الثالث
 ني. واألول هو منتهى درجات الصاحلالصديقني,  اختيار  
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 و واإلحسان:العفة  يل فض
مة, وهو غرايسقطه, ويربى عنه من قصاص أو ف  ق حقاً ستحأن ي اعلم أن معىن العفو

وك  غري الغيداحللم  فظم  أفردانه,ل,  )ال  ق  ذلك  تعاب:  وأمر    هللا  العفو   ابلعرف خذ 
( ىللتقو ا أقرب وأن تعفو ) : وقال هللا تعاب [199عراف:األ( ] عن اجلاهلني  وأعرض

  [237بقرة:لا]
ه, لو كنك حالفاً ذي نفسي بيدوالثالث  : )  وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ة يبتغي هبا ظلمم عفا رجل عن  ال , و فتصدقوا  : ما نقص مال من صدقة يهن حللفك عل 
القيامة, و هبا ع  ه هللا وجه هللا إال زاد يوم  ال فتح رجل على نفسه ابب مسألة إال زاً 

 ر ( ليه ابب فقهللا ع  فتح 
 در, فاعفوا يعزكم هللا. ا قفو إذداء: عن أعّز الناس, قال: الذي يعالدر و  أبسئل  

عبدالعزيز بن    ل رجل على عمر خدو   ه. محفأر   مي: إن الرجل ليظلمينلتيقال إبراهيم ا
لقى هللا, تفقال له عمر: إنك أن   ظلمه, ويقع فيه,  ه رجالً كو إليرمحه هللا, فجعل يش

  اقتصصتها.وقد  ه  قامن أن تل ي, خري لك  ك كما هومظلمت 
م من ظ ل مم ليقدر انتقم, ولكن احلفحلم, حىت إذا  مم ظ ل  من   موقال بعضهم: ليس احللي 

  ضب.د والغ رة تذهب احلفيظة, يعين: احلقلقدا  وقال زايد:  . اعف ر  إذا قدفحلم, حىت 
يبتاع مسعود  ابن  وكان  وجلس  الدراهم,  طلب  مث  فابتاع,  عم طعاماً,  يف  امته, ك 

ن أخذها, ى م عون عل فجعلوا يدعي,  مل   إهنال: لقد جلسك و فقا  , كدها قد حل فوج
الس يد  اقطع  اللهم  ا  ,ارقويقولون:  اللهم  أخذها,  به كالذي  ابن   .ذافعل  فقال 

ءة لته جراله فيها, وإن كان مححاجة, فبارك للهم إن كان محله على أخذها : اودمسع 
 . على الذنب, فاجعله آخر ذنوبه
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 فضيلة الرفق: 
حم الرفق  أن  ااعلم  ويضاد  والفظانف  لعمود,  الغضب  نتيجة  والعنف   ظة, واحلدة, 

حسوا نتيجة  واللني  اخللق  لرفق  فالر سوالن  يف المة,  افق  إال   يثمرها  ال  مثرة  ألمور 
 حسن اخللق. 

إن الم: )  ة والسعليه الصالفقال     عليه وسلم على الرفق, وقد أثين النيب صلى هللا
العنف  عليه ما ال ي  حيب الرفق, ويعطي  ق ي رف  هللا قال صلى هللا عليه و (  عطى على 

 , حيرم اخلري كله ( رفق ال  وسلم: ) من حيرم 
وم القيامة: كل هني, لني, ن من حيرم على النار يتدرو ) أم:  صالة والساللا  هقال عليو 

  ب.(  سهل, قري
يزي اإلميان  أحسن  ما  بعضهم:  العل وقال  وما  نه  الم,  وما ز ي  علمأحسن  العمل,  ينه 

 . نه الرفق أحسن العمل يزي
 ة. ين الوالال: تكون ذا أانة فتالفق  ق ؟ ه عبدهللا: ما الرفر بن العاص البنعم   وقال

 ة من يقدر على ضررك. قال: معاداة إمامك, ومناوأ؟    خلرق قال: فما ا
اع و  أيب عون  بكلمة صعبةقالألنصاري  ن  الناس  تكلم  ما  إال و :  ة إب جانبها كلم, 
 منها, جترى جمراها.   نيأل

  , وليس حاطب ليل.أنمت ن: املؤمن وقافوقال احلس
, وأغلب والاألح يف أكثر    د ي ومفه حممود  على الرفق, وذلك ألن  مء أهل العل فهذا ثنا

وإمنا الكامل من مييز مواقع قد تقع ولكن على الندور,    ب العنفاألمور, واحلاجة إ
الالرفق عن م  أأمر  عنف, فيعطى كل  واقع  أو  البصرية,  فإن كان قاصر  شكل حقه, 
 . رثالنجح معه يف األك  الرفق, فإن  له إب ة من الوقائع, فليكن مياقع عليه حكم و 
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 د:حلسا
نتا من  احلسد  أن  م اعلم  واحلقد  احلقد,  الئج  نتائج  فرعه, فه  ضب,غن  فرع  و 

 ال يكاد حيصى. ا  مة مالفروع الذمي ن  حسد مإن لل   ضب أصل أصله, مثغوال
وال   ,وال تباغضوا  ) ال حتاسدوا, وال تقاطعوا,م:  لى هللا عليه وسلقال رسول هللا ص 
سيصيب أميت   الصالة والسالم: ) إنه   ه علي وقال    (   خواانً إ  عباد هللا   تدابروا, وكونوا 

( داء   وما    األمم  والتكقالوا:  والبطر  األشر   ( قال:  ؟  األمم  يف وااثر,  داء  لتنافس 
 لغي مث اهلرج ( والتباعد والتحاسد, حىت يكون ا,  دنياال
 ه. ال قّل فرحه, وقل حسدذكر املوت, إ  ل أبو الدرداء: ما أكثر عبدوقا

 يه إال زواهلا.ة, فإنه ال يرضعلى رضاه, إال حاسد نعم  قدر لناس أية: كل او معاوقال  
 . نقمةك  علي  ه يرى النعمةإناسد,  ظلوم من حرايب: ما رأيك ظاملاً أشبه مبقال أع 

احلسن:   آدم  وقال  فإن  مل  ابن  ؟  أخاك  عليه,    كانحتسد  لكرامته  أعطاه  فلم الذي 
 ؟ .النار  إبمصريه  حتسد من   فلمغري ذلك  كرمه هللا ؟ وإن كان  حتسد من أ

 : حقيقية احلسد
 يها حالتان:, فلك فى نعمة, فإذا أنعم هللا على أخيك بنعمةه ال حسد إال عل ناعلم أ
 سمى حسداً. ة تالتلك النعمة وحتب زواهلا, وهذه احلكره  أن ت  ا:إحدامه
 بطة وهذه غ   ي مثلهاهتشتولكن   هاال تكره وجودها ودوامو   أن ال حتب زواهلا  الثانية:

هبا على   يستعني   و أصاهبا فاجر أو كافر وه, إال نعمة  بكل حال  ا األول فحرام فأم
 . اخللق ني, وإيذاء  ذات البهتيج الفتنة, وإفساد  

ويف ذلك  سة, قوله تعال: ) ملناف ة اابحوالذي يدل على إسة فليسك حبرام,  نافوأما امل
 [ 26ني:املطفف( ]  ن املتنافسو فليتنافس  
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 سد واملنافسة: باب احلأس
ب هللا فسة, فإن كان ذلك أمراً دينياً فسببه حة فسببها حب ما فيه املناأما املنافس
 . ام هبالتنعمباحات الدنيا و   نيوايً فسببه حبّ ان دوإن كب طاعته,  تعاب, وح

 باب: أس.لكن حيصر مجلتها.. ...واحلسد املذموم مداخله كثري جداً.
آذاه شخص   فإن منسد,  اب احلبوهذ أشد أس ضاء,  بغ والالعداوة    : ألولابب  الس

األسبا  من  أبغبسبب  الوجوه,  من  بوجوه  غرض  يف  وخالفه  قلبهب,  وغ ضه  ضب , 
ورسخ  عل نفيه,  ايف  واالنسه  التشفي  يقتضي  واحلقد  بسبب ...تقام,حلقد.  واحلسد 

 البغض. 
مه, خد يست , و صغرهيه ويستل  عأن يتكرب يف طبعهن يكون وهو أ ,ربالك: السبب الثاين

وامل  له,  االنقياد  منه  انويتوقع  فإذا  أغراضه,  يف  أن  تابعة  خاف  نعمة  يتجمل ل  ال 
 ته, أو إب أن يرتفع عليه, فيعود ساواإب ممبا تشوف  عته, أو ر عن متابتكربه, ويرتفع  

 , بعد أن كان م تكرباً عليه. رباً م تك 
االسب امل  لث:ثالب  فوت  من  وذاخلوف  مبتزامحني  خيلك  قصود,  قصود م  علىتص 

ا حتاسد  اجلنس  هذا  مقاواحد, ومن  على  التزاحم  الزوجية, وحتاسد لضرات يف  صد 
توصل به إب مقاصد الكرامة , لل بوين يف قلب األاملنزلة    على نيل اإلخوة يف التزاحم  

 . رتبة من قبل األستاذملال  ذين ألستاذ واحد يف ني ي حتاسد التلم  ذلكل, وكواملا
, وذلك  داجلاه لنفسه من غري توصل إب مقصو ب  وطل حب الرايسة  ع:  بلراالسبب ا

ظري له لو مسع بن.فإنه  ..من الفنون,أن يكون عدمي النظر يف فن    كالرجل الذي يريد
  اليت هبا يشاركه املنزلة  مة عنه لنع وال اذلك, وأحّب موته, أو ز   ءهامل لساالع  أقصى  يف

 .باد هللا تعابع لها ابخلري حخبث النفس وش  خلامس:ا  بالسب
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 دواء احلسد:
لم ال ابلعظيمة للقلوب. وال تداوى أمراض القلوب إلم أن احلسد من األمراض العع ا

يف الدنيا   ليك ر ع حلسد ضر قاً أن ا ملرض احلسد أن تعرف حتقي افع  الن. والعلم  ملوالع
مهما , و ينتفع به فيهما  بل   والدين,   لى احملسود يف الدنيايه عفوالدين, وأنه ال ضرر  
الة, ال حم  احلسد عدو نفسك وصديق عدوك فارقك  , ومل تكن  عرفك هذا عن بصرية

وكرهك   ,هللا تعاب  قضاءطك  ك ابحلسد سخفهو أن  ين  الدأما كونه ضرراً عليك يف
ته, فاستنكرت حكم  ي باده, وعدله الذي أقامه يف ملكه خبف عسمها بنينعمته اليت ق
 قد انضاف إب ذلك أنك غششك رجالً و   نجناية على الدي  هذاو   تبشعته ذلك واس

 ب, تعا  اده ري لعبقك أولياء هللا وأنبياءه يف حبهم اخلفار و   من املؤمنني وتركك نصيحته 
, وهذه خبائث زوال النعم, و البالايكفار يف حمبتهم للمؤمنني  سائر اليس و إبل وشاركك  

 . طبالنار احلكما يكل    سنات القلبكل حيف القلب, ي
وال   دك يف الدنيا, أو تتعذب به, عليك يف الدنيا فهم أنك تتأمل حبسًا  وأما كونه ضرر 

ليهم, فال تزال ها ع فيضب عن نعم ي تعاليهم هللا اؤك ال خي تزال يف كمد, وغم, إذ أعد
ت نعمة  بكل  و تتعذب  تنصتتأراها,  بلية  بكل  مغمو مل  فتبقى  عنهم,  حمروماً, اً,  مرف 

القلب المتشعب  ضيق  ما    ,صدر,  بك  نزل  وتشتهيه يشتقد  لك,  األعداء  هيه 
لعدوك  ألعدائك, احملنة  تريد  نقداً. فقد كنك  وغمك  حمنتك,  احلال  يف  فتنجزت   ,  

 ساب عث واحلسود حبسدك. ولو مل تكن تؤمن ابلب احملعن  زول النعمة  فال ت   اهذ  ومع
أ مع   بلقل من أمل ار من احلسد, ملا فيه  حتذ  نلكان مقتضى الفطنة إن كنك عاقالً 

النفع, العفك   عدم  من  احلسد  يف  مبا  عامل  وأنك  ايف  يف  الشديد  فما ذاب  آلخرة؟ 
 مله. حيت ل مع ضرر  ب  ع ينالهغري نف أعجب من العاقل كيف يتعرض لسخط هللا من 
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أ ضرر وأما  ال  دينه عل   نه  يف  احملسود  النأل  , فواضح  ودنياه  ى  عنه ن  تزول  ال  عمة 
أجل غري معلوم,   إب,ونعمة فال بد أن يدوم    قبالإ  ن  م ه هللا تعابر قد  ك, بل ماحبسد

 . ل أجل كتابكر, وله مبقداحانه, فال حيلة يف دفعه, بل كل شيء عندقدره هللا سب
هذا غاية اجلهل فإنه ي, و سداحملسود حبعمة كانك تزول عن  تقول: ليك الن  لعلك و 

عمة تزول لناسدك, فلو كانك  و حي عن عدو  ل  لنفسك, فإنك ال خت يه أوالً ه بالء تشت
 , اإلميان أيضاً  عمة ن , وال ن اخللق اب عليك نعمة, وال على أحد م يبق هللا تعابحلسد مل 

اب لكتمن أهل ا  ود كثري  ل هللا تعاب: )ميان, قااإل  ىن املؤمنني علحيسدو الكفار  ألن  
ما   ذإ  [ 109قرة:بال( ]  ممن عند أنفسه   حسداً   اً ر لو يردونكم من بعد إميانكم كفا

 ضالل لغريه. يكون, نعم هو يضّل إبرادته الال   ديريد احلسو 
فهذا   غريك, ك حبسد  ول النعمة عن اخللق حبسدك, وال تزول عنوإن اشتهيك أن تز 

 يشتهى أن خيتص هبذه يضاً اد أاحلس ل والغباوة, فإن كل واحد من محقى اجله يف غاية 
ة ابحلسد, مما عمن  إن مل تزل اليفيك  تعاب عل فنعمة هللا     بغريك.وب ك أبولساخلاصية,  

 وأنك جبهلك تكرهها.جيب عليك شكرها,  
ا أن  والدنياوأما  الدين  به يف  ينتفع  أما  فواض  حملسود  فمنفعت ح,  الدين:  أنهه يف  ه و 

 ه في يبة, والقدح, والفعل ابلغالقول   إبجك احلسد  مظلوم من جهتك ال سيما إذا أخر 
 أنك هتدي إليه حسناتك.   ىن أع   ديها إليه. هتاي فهذه هداسرته, وذكر مساويه,   وهتك 
م, اض اخللق مساءة األعداء, وغمهم وشقاوهت عته يف الدنيا فهو أن أهم أغر وأما منف 
مع وكوهن مغ م  احلوال    مومني,ذبني  أمل  من  فيه  أنك  مما  أشد  وغاية عذاب  اين أم  سد, 

سك فبن   وقد فعلكوحسرة بسببهم,    مّ غ يف  تكون    أنو أعدائك أن يكونوا يف نعمة,  
 م. ما هو مراده
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أ  ولذلك يشتهي  بل  موتك,  عدوك  يشتهي  عذاب ال  يف  ولكن  حياتك,  تطول  ن 
 ع قلبك حسداً. قطين ة هللا عليه, ف عم ر إب ناحلسد لتنظ

و  بغمك  عدوك  من ففرح  أعظم  م فر   حسدك  خالصك  علم  ولو  بنعمته,  أحته   ملن 
أعظم احلسد   لكان ذلك  فإذا    ةبلي مصيبة و   وعذابه  أنك   ملك يعنده,  هذا عرفك 

يف الدنيا واآلخرة, وانتفع به يق عدوك, إذ تعاطيك ما تضررت به  عدو نفسك, وصد
يف   مذ  آلخرة. واالدنيا  عدوك  يف ماً مو وصرت  شقياً  واخلالئق,  اخلالق  عند  احلال    

د عدوك تقتصر على حتصيل مرا  مث مل.  يكأب  ونعمة احملسود دائمة, شئك أمل,  واملآ
دى أعدائك, ألنه ملا م سرور على إبليس الذي هو أع أعظ ل  صلك إب إدخاو ىت  ح

 اف عنك, خ  به عدوكص  لذي اختمن نعمة العلم والورع واجلاه واملال ا  رآك حمروماً 
له  أ الثواب  ن حتب ذلك  للمسأل  بسبب احملبة, فتشاركه يف  لمني  ن من أحب اخلري 

يفته ثواب احلب مل  ا  ابر يف الدنيكاألق بدرجة  خلري, ومن فاته اللحا يكاً يف اشر   كان
هللا به على عبده من صالح   ذلك, فخاف إبليس أن حتب ما أنعم   مهما أحب   هلم

ودنياه تلح إله  فبغض   احلب,  بوا بثفتفوز    دينه  مل  حببك كما  تلحقه  ال  حىت  قه يك 
 بعملك. 

الذه  فه تفكر  األدوية  فمهما  فيهااإلعلمية  حاضر  نسان  وقلب  صاف,  , بذهن 
أنه مهلك نفسه, ومفرح عد, و به احلسد من قل  ران  نطفأتا ه,  وه, ومسخط ربعلم 

  ومنغص عيشه. 
ولكن النفع  ,داً ة على القلوب ج مر  أهنا ي أدوية احلسد, وهي انفعة جداً, إال ذه هفه

 اء.لشفدواء, مل ينل حالوة ارارة الى م ن مل يصرب عل يف الدواء املّر. فم
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 ادنيالذم    ابكت
هتا وآفاهتا, وكشف هلم عن عيوهبا وعورا  اءه غوائل الدنياعرف أوليذي   الاحلمد هللا

موا أنه يزيد منكرها على ل, فعناهتا سيئاهتاس نوا حبها وآايهتا, ووز حىت نظروا يف شواهد
و معروفه مرجو ا,  يفي  ولكنها يف صورة  مبخلوفها  ال  تسامها,  مليحة  الناس رأة  تميل 
فرارة عن طالهبا,   لراغبني يف وصاهلا, مث هيك الح هتوء, وقبائسار  ا أسر وهلا,  جبماهل

 عة أساءت سنة, احسنك سوإذا أقبلك مل يؤمن شرها ووابهلا, إن أ شحيحة إبقباهلا,  
ته, ومن أعرض عنها واتته, فاتومن خدمها    ا,هبا اهلرب من طالبها, والطلب هلار شأهن
ت, سالمتها غصانسرورها عن امل  فعك ال ين, و عن شوائب الكدوراتخيلو صفوها    ال

وشبا السقم,  ال  تعقب  ونعيمها  اهلرم,  إب  يسوق  فهي هبا  والندم,  احلسرة  إال  يثمر 
باهبا, كشرت أح زين لطالهبا حىت إذا صاروا من تتل فرارة, ال تزا رةرة, طياخداعة مكا

 قتهم بصوائب سهامها.امها, ورشمسل  ت, فأذاقتهم قوااهباعن أني  هلم
اث أحالم, مث عكرت إنعام إذ ولك عنها كأهنا أضغ, و ور ا منها يف سر حاهبما أص بين

 . لصعيدا  هنم حتكا فطحنتهم طحن احلصيد, ووارهتم يف أكفا عليهم بدواهيه
 نة الكافر ( وج  سجن املؤمن,  الدنيا صلى هللا عليه وسلم: )  هللا ل  قال رسو 
 ( ها  منما كان هلل    إال  فيها  من  الدنيا ملعونة ملعون   السالم: )ة و الصال  هوقال علي 

مايل, مايل, وهل لك   ) أهلاكم التكاثر, يقول ابن آدم:وقال صلى هللا عليه وسلم:  
 ك فأبقيك ؟ ( أو تصدق,  يك, أو لبسك فأبليكلك فأفن من مالك إال ما أك

ر  احلسن  رحقال  هللا:  أقواماً م هللامحه  عن     الدنيا  فأدهم  كانك  من وديعة,  إب  دوها 
 دينك فنافسه, أيضاً رمحه هللا: من انفسك يف ال  وق.  حوا خفافاً ا ر ها, مث عليمنها  ائت

 ك فألقها يف حنره. اومن انفسك يف دني
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البنه:  لقا عم باي    لقمان  حبر  الدنيا  إن  غر ين,  وقد  انس كثري,يق,  فيه  تكن فل   ق 
توكل على لا اشراعه, و اإلميان ابهلل تعاب  وجل, وحشوها   عز فيه تقوى هللا   سفينتك 

خرتك, ترحبهما دنياك آب عوقال: اي بين, ب انجياً. وجل, لعلك تنجو, وما أراكعز  هللا 
 . سرمها مجيعاً ختدنياك  مجيعاً, وال تبع آخرتك ب

رايشهم, ولكن انظر  لني, و خفض عيش امللوك  ال مطرف بن الشخري: ال تنظر إبقو 
  سوء منقلبهم.رعة ظغنهم, و ب سإ

ى, لكان ينبغي يفىن, واآلخرة من خزف يبقهب  من ذ  نك الدنيااو كيل: للفض وقال ا
 بقى على ذهب يفىن. ي  لنا أن خنتار خزفاً 

للدنيامبقدر    وقال مالك بن دينار:  مار , خيا حتزن  قلبك, وبقدر   ج هّم اآلخرة من 
حيث   رضي هللا عنه  تباس من كالما اق وهذ  هّم الدنيا من قلبك.رج  حتزن لآلخرة خي

 خرى. ألمها تسخط اار ما ترضى إحدبقد ن, فآلخرة ضراتاا و الدنيل:  قا
, ضرابه    ك العبد تزداد دنياه, وتنقص آخرته, وهو وقال سعيد بن مسعود: إذا رأي

 بوجهه, وهو ال يشعر. ي يلعب  ذن الفذلك املغبو 
العاصوقا بن  إل عمرو  الدنيا,:  من  وما شغل  األشغال,  ال   الدنيا كثرة  فإن  ايكم 

 شرة أبواب. ذلك الباب أن يفتح عليه ع شك  ال أو ابب شغل إ  فسه على نجل يفتح ر 
ه, وجيزع ن يف دي  قل ماله, وال يستقل عمله, يفرح مبصيبته وقال أيضاً: ابن آدم يست 

 يف دنياه.  ه صيبتمن م 
وال ينهى   ضاً,دنيا, فال يمر بعضنا بع ال  اصطلحنا على حب  وقال مالك بن دينار:

  ينزل علينا ؟ هللا   ري أي عذابك شعيفل   هذا,  على  هللا   ضنا بعضا, وال يدعنابع
 فقيل: اآلخرة ملن هي؟ قال: ملن طلبها حلكيم: الدنيا ملن هي ؟ قال: ملن تركها,  قيل
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 ل وذم حب املالذم البخ  ابكت
 به: حذم املال وكراهة  

 ومن هللا كر  دكم عن ذ هكم أموالكم وال أوالا الذين آمنوا ال تل ه أياي  هللا تعاب: )ال  ق
ذ اخلاسر لك  يفعل  هم  ]املن  نو فأولئك  ) 9فقون: ا(  تعاب:  وقال  أموا  [  لكم إمنا 

ماله, وولده على ما  فمن اختار[  15غابن: ( ]الت  م يوأوالدكم فتنة وهللا عنده أجر عظ 
خسعن وغنب  خسر  فقد  هللا,  عظيماً راانً د  وقال   ) بتعا  .  التكاث  :  (   رأهلاكم 

   [1]التكاثر:
ابن آدم: )  سلمى هللا عليه و ل ص  رسول هللا   وقال : مال, مايل, وهل لك من يقول 

 (   يك فنيك, أو لبسك فأبليك, أو تصدقك فأمضمالك إال ما أكلك فأ
 بينه وبني الذم:  جلمعل وامدح املا

إن  وعز: ) فقال جل  العزيز تابهخرياً يف مواضع من ك ال تعاب قد مسى املاعلم أن هللا
) نعم املال الصاحل    صلى هللا عليه وسلم: هللا ال رسول  وق  [801رة:( ]البق  ترك خرياً 

( وك الصاحل  ثناللرجل  الصدقة واحلج فهو  ثواب  ما جاء يف  اء ع ل  إذ ال ملاللى   , 
امي تلوصول  كن  وقال  به,  إال  )إليهما  ربنزمهويستخرجا ك  عاب:  من  رمحة  (   كا 
تعاب    [82كهف:ال] عباده:  وقال  على  وبنو أبموميددكم    )ممتناً  وجيعلال  م لك  ني 

 [12توح:( ]اً  ر جنات وجيعل لكم أهنا
قصوده, , وم البعد الذم واملدح, إال أبن تعرف حكمة املوال تقف على وجه اجلمع  

وأنه حممود من ه,  شر من وج من وجه, و ينكشف لك أنه خري    ه, حىتائلوغو   اته,وآف
بل ر حمض,  شال  ض, و  حمفإنه ليس خبريهو شر,    ومذموم من حيث  خري,حيث هو  

 ى. ا وصفه فيمدح ال حمالة اترة, ويذم أخر لألمرين مجيعاً, وما هذبب  هو س
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 ائده: و آفات املال وف
مه, فمن عرف مسو قه, وغوائله  ئده ترايحية, فيها سم وترايق, ففوال مثل املااعلم أن 
 ن خريه. رتز من شره, ويستدر م ائده, أمكنه أن حي وفو   غوائله 
 ائد:و الف

كرها, فإن ة, ودنيوية, أما الدنيوية فال حاجة إب ذ فهي تنقسم إب ديني  ئد,أما الفوا
هالكوا على طلبها, وأما يتلك مل  ال ذلق, ولو ناف اخلصمعرفتها مشهورة مشرتكة بني أ

  ثالثة أنواع: ا يف ينية فتنحصر مجيعهالد
أما يف   ,ةة على عبادتعانساالأو يف    ,ةإما يف عباد  , ى نفسهأن ينفقه عل   ألول:وع االن

وأما فيما   توصل إليهما إال ابملال فإنه ال ي  ,واجلهاد  ,به على احلج  ستعانة الكا  ,العبادة
 نكح وضرورات املعيشة وامل  كنطعم وامللبس واملسهو امل  فذلك   , لعبادةعلى ا  ه يقوي
 . نيلديتفرغ ل  وفاً إب تدبريها فاليسر كان القلب مصر  تت هذه احلاجات إذا مل  فإن
الثاينال الناسم  :نوع  إب  يصرفه  ووقا,  ا  واملروءة,  الصدقة,  أقسام:  أربعة  ية وهو 

 العرض, وأجرة االستخدام. 
 . افى ثواهبفال خي  ,لصدقة اأما  

ا املاملروءة فنعىن  وأما  ة إعانيف ضيافة وهدية, و   رافل إب األغنياء واألشهبا صرف 
   خاء.السيكتسب صفة  وبه   اء,واألصدق  وانخوهبا يكتسب اإل  .وما جيرى جمراها

, وقطع راء, وثلب السفهاءفنعىن بد بذل املال لدفع هجو الشع   لعرض,  وأما وقاية ا
 شرهم.  ألسنتهم, ودفع

 اعكبنفسه ض  ها , ولو توالنسان كثرية عمال اليت حيتاج إليها اإلاألام فستخدوأما اال
  ل اآلخرة. عذر عليه سلوك سبي, وتأوقاته
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الثالث:لا ال م  نوع  إنساا  إب  يصرفه  حيصل   ولكن  معني,  عام,    ن  خري  كبناء به 
 لخريات. ل  رصدة ف املاألوقا  مند, والقناطر, ودور املرضى, وغري ذلك  املساج
 اآلفات:

  : ية فثالثنيديوية, أما الفدينية, ودنوأما اآلفات, 
ك تحر املعصية مل ت  ن م وع  ساً عن نومهما كان اإلنسان آيأن جتر إب املعاصي,    ب:األو 
وع من القدرة حيرك داعية ستشعر القدرة عليها انبعثك داعيته, واملال ن, فإذا اه داعيت

 جور. كاب الفرتاملعاصي, وا
صرب ال    بوابً,حمعنده, و اً  حات, فيصري التنعم مألوفعم يف املبار إب التن أن جي  نية:الثا

التوصل إليه   علىرمبا ال يقدر    ,به   شتد أنسهنه إب البعض, فإذا ام   عض البعنه, وجير  
املرا  لكسباب يف  وخيوض  الشبهات,  فيقتحم  واملدااحلالل,  والكذب, ء,  هنة, 

 ه تنعمه. ه أمر دنياه, ويتيسر ل, لينتظم لديئةالر   األخالقئر  ق, وساوالنفا
الهو   ة:الثالث عنها  يت  ي  ينفعك  يل   أحد,ال  أنه  هللا إصالح    يه ه وهو  ذكر  عن  ماله 
 .فهو خسران غل العبد عن هللاش ما  ب, وكل تعا

وي  وصاحب متفكرًا يف  ص الضيعة ميسي  البح  وحماسبته, ويف خصومة فالح  خصومة 
ومنازع  أع , وخصوم تهم الشركاء  و وان  ة  التالسلطان,  على  األجراء  قصري يف خصومة 

ده ابلربح, وتقصريه  خيانة شريكه, وانفراراً يف ارة يكون متفك لتجالعمارة, وصاحب ا
    سائر أصناف األموال كذلك  صاحب املواشي, و لك  وكذيعه للمال,  ضوت    العمل,يف

اآلفات   مجلة  األم  سوى   , الدنيويةفهذه  أرابب  يقاسيه   خلوف ا  من  نيا الد  يف   وال ما 
فإن  وكسبه يف حفذ املال اب  وجتهم الصع يف دفع احلسادوالتعب   واهلم  والغم نواحلز 

 وآفات   ومك مس ات, وما عدا ذلخلري قي إب االقوت منه, وصرف الباترايق املال أخذ  
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 ى الناس:اليأس مما يف أيدمع, ومدح القناعة و ذم احلرص والط
لتفك إب ما يف أيديهم, مع عن اخللق, غري معاً منقطع الطقان  ن الفقريأن يكو ينبغي  
اك حريوال   على  ميكنه تساب  صاً  وال  إال  املال كيف كان,  بقدر أبن    ذلك  يقنع 

حمالة   أمله, فاته عز القناعة, وتدنس ال أو طول    ري,تشوف إب الكث  ن.فإة.. لضرور ا
وذل   إبابلطمع,  والطمع  احلرص  وجره  مسااحلرص,  األ  ارتكاب و ق,  خالوئ 

ا للمروءااملنكرات  احلرص والتخلارقة  على  اآلدمي  عة, القناوقلة    طمع, وقد جبل 
 تغى بن من ذهب, الايدم وادبن آليه وسلم: ) لو كان القال رسول هللا صلى هللا ع

 ه علة من اتب.( وقال علي لثاً, وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب, ويتوب هللا  هلما اث
 ل, وحب املال ( ألم ه اثنتان: اابن آدم, ويشب مع   ميهر : )  ة والسالمالصال

ج هذه  تعمضل   يآلدم ل  بلةوملا كانك  هللا  أثىن  مهلكة,  غزيرة  على ة,  ورسوله  اب 
ن هدي لإلسالم, وكان عيشه كفافاً, ) طوىب ملم:  هللا عليه وسل  ىقال صل عة, فالقنا

 , وإمنا الغىن غىن ضلعر رة الغىن عن كثاالصالة والسالم: ) ليس    ه ليوقنع به.( وقال ع 
عالنفس( و  الطلب, هني  )  فق  ن شدة احلرص واملبالغة يف  أمجلوا يف أيها  ال:  الناس 

ما كتب  يتيه  حىت  عبد من الدنيا  ب لن يذهله, و ليس لعبد إال ما كتب الطلب, فإنه 
 له من الدنيا, وهي راغمة ( 

الي  وقال عمر رضي هللا الطمع فقر, وإن  إن  ي نه مأس غىن, وإعنه:  أس عما يف ين 
 م. ىن عنهناس استغأيدي ال

يكفيك,   آدم, قليل بن  ملك ينادي: اي   م إال ا من يو : مقال ابن مسعود رضي هللا عنه
من كثري   و   وقال  يطغيك.خري  احلكماء:  الن  جدتبعض  احلسود, أطول  غماً  اس 
 اً القنوع. وأهنأهم عيش
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 ناعة: ي يكتسب به صفة الق ذء الواوالطمع, والدعالج احلرص  
لم, والعمل, وجمموع ذلك والع  صرب, ال  مركب من ثالثة أعمال:  الدواءهذا  ن  لم أاع 

 ور: مخسة أم
العمل   األول: القناعة يف اإلفق   املعيشة والر يف القتصاد  , اوهو  نفاق, فمن أراد عز 

 لقناعة. اكنه  متع إنفاقه مل  ...اتسا ال بد له منه, فمنفينبغي أن...يرد نفسه إال م
تيسإذ  الثاين: احلا  له  يكون شر  أن  ينبغي  فال  يكفيه,  ما  ألجل   ضطراب اال  ديد ال 

أن د و ذي قدر له ال بلالرزق ا أبن قصر األمل, والتحقق  ويعينه على ذلك املستقبل, 
صول األرزاق, بل يه, وإن مل يشتد حرصه, فإن شدة احلرص ليسك هي السبب لو يت

يف األرض إال   ا من دابة  وم  ل: )عز وج تعاب, إذا قال  عد هللابو يكون واثقاً  ينبغي أن  
  [6هود:]  ( ازقهعلى هللا ر 
 ذل. ص والطمع من الر ا يف احلوم  اعة من عز االستغناء,: أن يعرف ما يف القنالثالث
الن  تنعم  ثر يمله يفأن يك  ع:الراب اس, مث ينظر يف أحوال اليهود والنصارى, وأراذل 
مسبياءاألن وإب  وسائل اخل  ك,  الراشدين,  وافاء  الصحابة  أحواهل  لتابعني,ر  م,  ويطالع 

أو  أن يك  بنيله  وخيري عق الناس,  أراذل   أعز على االقتداء مبن هو  ون على مشاهبة 
 القناعة ابليسري و   الضنك  عليه الصرب على  بذلك  يهون حىتلق عند هللا.  خلأصناف ا
فيه من آفات املال, وما    يفران  ذكاخلطر, كما    ن يفهم ما يف مجع املال منأ  اخلامس:
ا والنهب واخوف  وما يف خلو  لسرقة  م اليلضياع,  األمد  والفراغ.ن  ذلك ...ن  ويتم 
يف  يصرف نظره  ن أبداً يطافإن الش   فوقه,  ن ال إب م يا  إب من دونه يف الدن  أبن ينظر

 طاعم مليتنعمون يف اعن الطلب, وأرابب األموال  الدنيا إب من فوقه, فيقول: مل م تفرت  
 إب من دونه.   يف الدين  ظرهواملالبس ؟ ويصرف ن
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 اء: خسة الضيل ف
  وإن  , وقلة احلرص.ةلعبد القناع فينبغي أن يكون حال افقوداً اعلم أن املال إن كان م 

اإليثار والسخاء, واصطناع  كا يكون حالة  أن  فينبغي  والتباعد ن موجوداً  املعروف, 
قال أنس رضي سالم,  عليهم ال  من أخالق األنبياء  سخاءال  نفإ,  لشح والبخلعن ا

, م شيئاً إال أعطاههللا عليه وسلم مل يسأل على اإلسال صلى  هللا هللا عنه: إن رسول  
بأأاته رجل فسو  الصدقة, فرجع إب قومه,   غنم بلني من  بني ج   كثري   غنم له, فأمر له 

 ة.فاقف العطاء من ال خيااسلموا, فإن حممد يعطى   فقال: اي قوم
 فه. مبعرو  ءحيايشرتي املماليك مباله, وال يشرتي األعجبك ملن   قال ابن السماك:

 وجل.   يف هللا عز  الك ؟ قال: أن جتود مبقيل للحسن البصري: ما السخاء  
لسفي ع ان  وقيل  الرب ابإلخوانبن  السخاء  قال:  ؟  السخاء  ما   ملال. , واجلود اب يينه: 

أيب مخس ف وقال: ورث  درهم,  ألف  إخوانه  هبابعث  ني  إب  قدصراراً  وقال:  كنك   , 
 ملال ؟ أفأخبل عليهم اباليت,  ص يف  أسأل هللا تعاب إلخواين اجلنة 

عبدا مر وقال  بن  أمكنا  إذا  وان: لعزيز  نفسه, حىتينلرجل  معر أض   من  عنده, ع  ويف 
 فيده عندي مثل يدي عنده. 

عائأم درة _ وكانك خت  نع  عنها  دم  إن معشة رضي هللا  قالك:  إليها  بعوية  ا_  ث 
أمسك   , فلمااسالنف درهم, فدعك بطبق فجعلك تقسمه بني  ني ومائة ألمبال, مثان

عك درة: ما استط م  أقالك هلا  ف   بز وزيك,خب, فجاءهتا  قالك: اي جارية, هلم فطوري
ين : لو كنك ذكرتنفطر عليه ؟ فقالك  قسمك اليوم أن تشرتي لنا بدرهم حلماً فيما  

 لفعلك. 
 ت أايديه عندي قال: من كثر   الناس إليك ؟  بّ أح   نء: ممايل لبعض احلكق
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 : البخلان ذم  بي
 ( تعاب:  يوق    قال هللا  امل ومن  هم  فأولئك  نفسه  ]ا  ن فلحو شح  و 9شر:حل(  قال [ 

هلم بل هو شر هلم  وال حيسنب الذين يبخلون مبا آاتهم هللا من فضله هو خرياً  : )ابتع
الذين يبخلون   تعاب: )  [ وقال801( ]آل عمران:  ةيامم القيو ه  قون ما خبلوا بسيطو 

   [37نساء:( ]ال  ه يكتمون ما آاتهم هللا من فضل بخل و لابويمرون الناس  
وذ بك عإين أعوذ بك من البخل, وأ  هم الل عليه وسلم: )     صلى هللا هللاقال رسول  

) شر ما سالم:  لوا  الصالة   ه ال عليوق  إب أرذل العمر (  أرد   من اجلنب, وأعوذ بك أن
 وجنب خالع (    ح هالع,يف الرجل ش

, إذ علقك سري مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلمن نحنا  طعم: بينم وقال جبري بن م
ألونه, حىت اضطروه إب مسرة فخطفك سب ييه وسلم األعرا لصلى هللا ع   برسول هللا
ده, لو  فسي بي نذي ين ردائي, فواله وسلم: فقال: ) أعطو فوقف صلى هللا عليرداءه, 

وال كذاابً, وال   الً, ي خبقسمته بينكم, مث ال جتدوين  صاة نعماً, لهذه الع كان يل عدد  
 (جباانً 

ا أم  ع وقالك  بن  عمر  لو كان  لالعزيز: أف  بدلبنني أخك  ما خالبلبخيل,  قميصاً  ل 
 لبسته, ولو كان طريقاً ما سلكته. 

طل  بن  وقال  عنحة  لنجد  عبيدهللا رضي هللا  إان  مو أبمهما:  لكنالنا  البخالء,  نا ا جيد 
 . نتصرب

م,  عليهم شراره  بقوم شراً, أمر هللااد هللار أ  وقال حممد بن املنكدر: كان يقال: إذا
 ي خبالئهم.يدوجعل أرزاقهم أب

 الء كرب على قلوب املؤمنني. خ البقال بشر: لقاء  و 
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 ر وفضله: بيان اإليثا
وهو أن جيود ثار,  اإلية السخاء:  جأرفع در رجات, فد  إب  السخاء...ينقسماعلم أن  

 . مباله مع احلاجة
اإليثاعط  قخالاأل بعد  وليس  يشاء,  يضعها هللا حيث  الاي  قد اء, و سخار درجة يف 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم   فقال: ) هللا عنهم,  ي  ضعلى الصحابة ر   أثىن هللا
فلم جيد   , ضيف  سلم عليه و   ى هللابرسول هللا صل   نزلوقد    [9احلشر:](    ة صخصا
ضيف إب أهله, مث وضع لاب  بهله شيئاً, فدخل عليه رجل من األنصار, فذهند أع 

م, كأنه يكل عاطميد يده إب ال  لسراج, وجعلفاء اأته إبطوأمر امر بني يديه الطعام,  
وسلم: ) لقد   صلى هللا عليهنيب  القال له    ,وال يكل, حىت أكل الضيف, فلما أصبح

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان   ( ونزلك: ) فكم  إب ضي يعكم الليلة   من صنجب هللا ع 
  [9احلشر:( ]  ة صاخص  مهب

ع عنه: وقال  م   مر رضي هللا  إب رجل  أصحأهدي  عليه  اب رسول هللان   صلى هللا 
لم يزل واحدًا ه إليه, فإليه, فبعث ب  لم رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مينوس
 ول.األ  عة أبيات, ورجع إباوله سب تدحىت  ث به إب آخر,  يبع

ابن عم يل, ومعي شيء من ماء,   بأطل   ريموك ذيفة العدوي: انطلقك يوم الحقال  
, فقلك: أسقيك ؟ به  فإذا أانوجهه,    حك به ومس   ,هسقيت   : إن كان به رمق وأان أقول

ه فجئت نطلق به إليه, ابن عمي إيل أن ا فأشار إيل أن نعم, فإذا رجل يقول: آه, فأشار
 ر هشام أسقيك ؟ فسمع به آخر فقال: آه, فأشالك:  هشام بن العاص, فق  فإذا هو

فرجعكل انط مات,  قد  هو  فإذا  فجئته  إليه,  به  فإذا  ق  هشام  قد  إب  مات,   هو 
 . هو قد مات, رمحة هللا عليهم أمجعني  ذاإإب ابن عمي, ف  فرجعك
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 عالج البخل: 
 حلب املال سببان: ملال, و حب ا  ببه: علم أن البخل سا
 . , مع طول األمل الابمل يها إالحب الشهوات, اليت ال وصول إل  دمها:حأ

ر على قتصا  ية عمره, إذاقما يكفيه لبمن معه    ل, فمن الناسأن حيب عني املا  الثاين:
رية, وال ال كثومعه أمو   , وهو شيخ بال ولد,ما جرت به عادته بنفقته, وتفضل آالف

الزكإبخر   نفسهتسمح   نفس اج  مبداوة  وال  املرض  هاة,  للداننري, عند  حمباً  صار  بل   ,
علم أنه رض وهو ينزها حتك األيلتذ بوجودها يف يده, وبقدرته عليها, فيك   , ا هلعاشقاً 
 ا أعداؤه.خذهي, فتضيع, أو  تمتو 

الشهوات   بها, فتعاجل حب عالج كل علة مبضادة سب ا  فهذه أسباب حب املال, وإمن
اري, وابابليساعة  ابلقن وتعاجل طول  موت أللصرب,  والنظر يف  املوت,  بكثرة ذكر  مل 
الولد   لقلب إب اجل التفات اياعه بعدهم, وتعل تعبهم يف مجع املال, وضطو و ان,  األقر 
؟ , وكم من ولد مل يرث من أبيه ماالً, وحاله أحسن ممن ورثزقهر   القه خلق معه خأبن  
إب شر, وأن   ده خبري, وينقلب هو يرتك ولد أن  يري  ه,لولدملال  ع ان يعلم أنه جيم وأب

عصية, يستعني مباله على امل سف ه, وإن كان فاسقاً  فيا كولده إن كان تقياً صاحلاً فاهلل
لواردة يف ذم البخل, ومدح السخاء, وما ر اباتأمل يف األخلضاً بكثرة اقلبه أي  ويعاجل

  عظيم. ل من العقاب التوعد هللا به على البخ
البخالء, ونفرة الطبع عنهم, واستقباحهم   ل ثرة التأمل يف أحواافعة: ك ة الندويومن األ
 ابه. ل من أصحستثقل كل خبي بح البخل من غريه, ويمن خبيل إال ويستقا م نهإله, ف
بقدر حاجته,   ال حيفذ من املال إالف ؟    فكر يف مقاصد املاليت   نقلبه أب أيضاً    ويعاجل
  . ذلهله ثواب بحيصل  آلخرة,  يف اي يدخره لنفسه  والباق
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 ءاه والرايذم اجل  ابكت
 الشهرة وانتشار الصيك:ذم  يان  ب
, إال من مذموم  وهويك واالشتهار,  صو انتشار اله  هللا أن أصل اجلاه  علم أصلحك ا

 لشهرة منه. طلب ا  شهره هللا تعاب لنشر دينه من غري تكلف
 لشهرة. من أحب ا صدق هللا   : ما ه هللاأدهم رمح  يم بن إبراهقال  

 مبكانه.   يشعر  الن  ره أ سد إالعب وهللا ما صدق هللا  ختياين: وقال أيوب الس 
 . كطعمل ذكرك, وطيب مأمخ  قال:ف ,  صينرث: أو لبشر بن احلاوقال لرجل  

, وقال أيضاً: ال وقال بشر: ما أعرف رجاًل أحب أن يعرف إال ذهب دينه وافتضح
 يعرفه الناس.  حيب أن  رجلحالوة اآلخرة   دجي

 اخلمول: فضيلة    بيان
لو ال يؤبه له,    ذي طمرين,  , شعث أغربب أ) ر   لم:قال رسول هللا صلى هللا عليه وس

) أال أدلكم على أهل اجلنة: كل   : المالصالة والس  ه ي.( وقال علرهبهللا ألأقسم على  
  ألبره.( ضعيف مستضعف, لو أقسم كل هللا 

هلدى, أحالس البيوت, صابيح اوا ينابيع العلم, منو ه: كن عمسعود رضي هللا   ل ابنوقا
 ألرض. ن يف أهل السماء, وختفون يف أهل ارفو تع  , لوبدد القجسرج الليل,  

ا قدرت  إ  ضيل: لفوقال  أن  فافععلى  تعرف  ال  وما و ,  لن  تعرف,  ال  أن  عليك  ما 
ًا د مو ناس, إذا كنك حم موماً عند التكون مذ   عليك أن ال يثىن عليك, وما عليك أن

 هللا تعاب ؟   عند 
من غري تكلف من   انهسبح  ذموم طلب الشهرة, فأما وجودها من جهة هللام أن امل اعل 

 م. العبد فليس مبذمو 
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 معناه: ذم اجلاه و 
هللا )عات  قال  علواً   يل:  يريدون  ال  للذين  جنعلها  اآلخرة  الدار  األ  تلك  وال يف  رض 
الدار اآلخرة للخايل أن فساد والعلو, وبني رادة ال إع بنيمج  [ 83]القصص: ( اً فساد

م يهينتها نوف إلمن كان يريد احلياة الدنيا وز   وجل: )   عز  قال عن اإلرادتني مجيعاً, و 
وهمأعما فيها  يبخسو   هلم  ال  النار   *  نفيها  إال  اآلخرة  يف  هلم  ليس  الذين  أولئك 

أيضاً متناول وهذا     [16_15:( ]هود  ن يعملو   ا وابطل ما كانواوحبط ما صنعوا فيه
 .من زينتهازينة  أكثر  , و نيا لذة من لذات احلياة الد  ب اجلاه, فإنه أعظمه حلبعموم

 قته: معىن اجلاه وحقي
ااع  أن  و لم  ركاملاجلاه  مها  الدنيال  ومعنا  ومعىن ىن  .  هبا,  املنتفع  األعيان  ملك  املال 

 تها.لوب تعظيمها وطاعاجلاه ملك القلوب املط 
 : جلاهعالج حب ا

اً اه صار مقصور اهلم على مراعاة اخللق, مشغوفاجل من غلب على قلبه حبعلم أن  ا
يز دتو ابل وال  ألجلهم,  واملراءات  إليهم,  و د  أقواله  يف  إب  أفعالهال  يعظم   ملتفتاً  ما 

الفساد,  وذلك    ندهم, ه ع منزلت   , اتدالتساهل يف العباوجير ذلك ال حمالة إب  أصل 
 . ام احملظوراتب اقتحوإ

في املهلكات  من  اجلاه  القلب,  عالجب  فحب  عن  وإزالته  اآلخرة جه  فهم   ومن 
, كأنه  من ينظر إب اآلخرةعني   ك إمنا يصغر يف إال أن ذله,  عيني ن  ...صغر اجلاه م 

ويكون  العاجلة,  ويستحقر  ك  يشاهدها,  باملوت  يديهاحلاصل  يف فكر  ,...ويتني 
 اء, سود, ومقصود ابإليذفإن كل ذي جاه حم  ,ب اجلاهراباليت يستهدف هلا أ  األخطار

  لوب.يف الق ري منزلته غتت   وحمرتز من أن  ,على جاهه  ائف على الدواموخ
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 ج حلب املدح: اللعا
حركاهتم  ت  فصار   س, وحب مدحهم,ناالناس إمنا هلكوا خبوف مذمة ال  ر كثأاعلم أن  

 وذلك من املهلكات   وخوف الذم  جاء املدحر   يوافق رضا الناس  على ما  قفة امو   كلها
 .دح, ومالحظة األسباب اليت ألجلها حيب املتهاجلفيجب مع

الكماااستشعف ا  بسبب   لر  فطريقت ملادحقول  وتقول في   ك,  عقلك,  إب  ترجع  أن   ه 
 ا, اً هبصفت مال ؟ فإن كنك    أنك متصف هبا أمدحك هبا  هذه الصفة اليت مي   : لنفسك 
لثروة كا  ح,, كالعلم والورع, وإما صفة ال تستحق املد دحملا  تستحق هباإما صفة    فهي

فإن ك الدنيوية,  واألعراض  األعر واجلاه  من  الدنيا انك  فالفرح  ض  هبا كالفرح وية, 
 . العقل  ة وهذا من قل  األرض, الذي يصري على القرب هشيماً تذروه الرايح, ات  ببن

يوإن كا الصفة مما  فينرح هبا  الف  ستحق نك  يفرح هبا ألن بغكالعلم والورع,  ي أن ال 
 ح شغل عن الفر   , ففي اخلوف من سوء اخلامتة ة ابقاخلامت رطوخ   ... اخلامتة غري معلومة

الدنيا.    بكل ما  يكون ا على رجاء حسن اخلامتة, فينبغي أن  هب  ح مث إن كنك تفر يف 
 دح., ال مبدح املاابلعلم والتقوى  فرحك بفضل هللا عليك

الوإن   اليت مدحك هبا  كانك  ... عنها, ففرحك ابملدح غاية اجلنونك خال  أنصفة 
, وغوائل ث ابطنكبمطلع على خ وا عليك ابلصالح والورع ففرحك به, وهللاثنأا فإذ
فإذا املادح صدق فليكن فرحك   كان ذلك من غاية اجلهل.   تكاوأقذار صف  رتكسري

  ك وال تفرح به. يغمك ذلأن    نبغي , وإن كذب فيضل هللايت هي من ف بصفتك ال
املمدوح  املدح    فة وآ من  عظيمة,على  السلف:  بعض  مكن ح  ر ف  قال  فقد  مبدح 

تفاته ال  ل هللا تعاب ق  واآلجال بيد   األرزاق  ومهما علم أن   الشيطان من أن يدخل بطنه 
  . ينهيهمه من أمر د  واشتغل مبابه حب املدح  ل , وسقط من ق وذمهم  إب مدح اخللق
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 لذم: ا  عالج كراهة 
فيما ث الث  القول الوجيز فيه أن من ذمك ال خيلو من ة أحوال: إما أن يكون صادقاً 

و  ا  قصدقال,  والشفقةلبه  يكنصح  أن  وإما  صادقاً ,  ولكون  ق ,  اإليذاء ن  صده 
 إما أن يكون كاذابً.والتعنك, و 

وحتقد بسببه, عليه,    غضبتأو    ذمه,فال ينبغي أن تقصده النصح  فإن كان صادقاً و 
شدك إب املهلك حىت أر   قدمنته, فإن من أهدى إليك عيوبك ف بغي أن تتقلد  ينبل  
 عليها درتإن ق  ة عن نفسك لصفة املذموم غل إبزالة اتبه, وتش  فينبغي أن تفرح   تتقيه 

قصد أرشدك  وإن كان  إذ  بقوله  انتفعك  قد  فأنك  التعنك,  إنه  عيبك  كنك   إب 
به و جاهالً  إن كنعيب   ذكرك أ,  وكهعن  غافالً ك  ك  وقد ل  .  سعادتك,  أسباب  ذلك 

منه, ب  استفدته  مسعت ا  بطلفاشتغل  ما  بسبب  أسباهبا  لك  أتيح  فقد  من لسعادة  ه 
 مة. ذامل

ند هللا تعاب, فينبغي أن ال تكره ذلك, وال ع  ه رئ منمبا أنك بيفرتي عليك    وإما أن
 ثة أمور: تفكر يف ثالتشتغل بذمه, بل ت

من أمثاله وأشباه, وما سرته هللا و  ك العيب, فال ختل ت من ذلك إن خلو : أنأحدها
 . اشكر هللا تعاب إذ مل يطلعه على عيوبكف  , ثرمن عيوبك أك

رماك بعيب أنك بريء منه   نه أك, فكنوب يك, وذت لبقية مساو ن ذلك كفاراأالثاين:  
 . ناتهد أهدى إليك حساغتابك فق   من   وطهرك من ذنوب أنك ملوث هبا, وكلّ 

امل  الثالث: على أن  جىن  قد  نفسه نه دي  سكني  وأهلك  هللا,  عني  من  سقط  حىت   ,
عليوتعئه  ابفرتا تغضب  أن  ينبغي  فال  األليم,  لعقابه  غض  ه رض  عليه, هللا   ب مع   

 عليه اللهم تب   اهلكه, بل تقول: اللهم أصلحه   لهمول: الوتق   يطانفتشمك به الش
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 ذم الرايء:
 . , واآلاثرد شهدت لذلك اآلايت, واألخباروت, وق عند هللا ممقملرائي  ايء حرام, واالر 
الذين   *   نصالهتم ساهو   ن هم عالذين  *    فويل للمصلني  ت: فقوله تعاب: ) اياآل  أما

ير  ]  ن اءو هم  )   [6-4ن:املاعو (  وجل:  عز  هلم   وقوله  السيئات  ميكرون  والذين 
 الرايء. د: أهل  [ قال جماه10اطر:( ]ف  رك هو يبو كر أولئعذاب شديد وم

  [ 9اإلنسان:( ]  اً شكور ال  و   اءً جز   إمنا نطعمكم لوجه هللا ال نريد منكم   : ) ل تعابوقا
فمن    : ) وقال تعابده.  والرايء ض,  رادة سوى وجه هللال إكفمدح املخلصني بنفي  

عمالً  فليعمل  ربه  لقاء  يرجو  ر   صاحلاً   كان  بعبادة  يشرك  أوال  (   اً حدبه 
  , وأعماله. بعباداته  جر واحلمد طلب األفيمن ينزل ذلك   [110الكهف:]

 ( .هءى هللا به, ومن مسع, مسع هللا برا  , اءىن ر م: ) موسل قال النيب صلى هللا عليه  
الشرك األصغر ( قالوا: يكم  عل   أخوف ما أخوف ن  والسالم: ) إالصالة    هوقال علي 

ول م: ) يقه وسل ى هللا علي ل صل ( وقا ) الرايءال: ؟ قوما الشرك األصغر اي رسول هللا
, وأان أغىن رئ به, وأان كل   فهو لهعمل يل عمالً, أشرك فيه غريي,    ز وجل: منهللا ع 
الشرك.(غ األ عن  اخلطاب  ع  ىرأو     نياء  بن  عنهرضي هللامر   رقبته,   أطئطي  رجالً    
 يف القلوب  شوعإمنا اخل  ليس اخلشوع يف الرقاب  ارفع رقبتك  اي صاحب الرقبة ال:  فق
وينشط إذا كان   , ان وحدهل إذا كيكس  عالمات:   ئيللمرا  ي رضي هللا عنه:ل علوقا

  إذا أثين عليه, وينقص إذا ذم.   العمل   يف   د يزيو   ,يف الناس
 :ايءالر يقة  حق

ة من السماع, وإمنا الرايء أصله طلب املنزلة سمع ية, والمن الرؤ الرايء مشتق  اعلم أن 
  . اد بطاعة هللادة العبايء هو إرار ال  . فحدصال اخلريخ   يرائهميف قلوب الناس إب
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 :دواء الرايء
هلكات, وما هذا امل  ل, وسبب للمقك عند هللا تعاب, ومن كبائرعمالأل   بط الرايء حم

 ق. د يف إزالته, ولو ابجملاهدة وحتمل املشااجلري عن ساق  لتشم صفه فجدير ابو 
 احلالمنه يف  طر  فع ما خيه, والثاين: دأصولا: قلع عروقه و أحدمه  ويف عالجه مقامان:

األول:ا أصو   ملقام  واستئصال  عروقه  قلع  واجلاله  وأص  له,يف  املنزلة  ليس ف...هحب 
إما يف   ع لذيذ,انفخري له, و   أنه   لظنه  رغب فيه ا يقصد الشيء ويإمن  نأن اإلنسا  خيفى
هل عليه قطع آل سكنه ضار يف امل ولال , فإن علم أنه لذيذ يف احلآلل وإما يف املاحلا
ع ا يعل نه.  لرغبة  ال كمن  أن  لذيذم  فيه مساً  عسل  أن  له  إذا ابن  عن أعر , ولكن  ه,  ض 

 ف العبد مضرة املضرة. ومهما عر من    كذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم ما فيه
رة من لبه, وما حيرم عنه يف احلال من التوفيق, ويف اآلخه من صالح قفوتايء, وما يالر 

 الشديد, واخلزي الظاهر.واملقك  اب العظيم,  من العقوما يتعرض له  ,  املنزلة عند هللا
الدنيا مبا   يف   م خلزي وقابل ما حيصل من العباد والتزين هلا اهذ  د يف فمهما تفكر العب 

..هذا مع ما يتعرض له يف الدنيا من ..األعمال, واب حيبط من ث وما  ه يف اآلخرة, يفوت
اهلمّ  اخللق حب مالبسب  تشتك  قلوب  فإظة  غا,  الناس  تن رضا  مية ال  ا درك, فكل 

ن طلب رضاهم وم   عضهم,ط بيسخط به فريق, ورضا بعضهم يف سخ  فريقه  بيرضي  
مدحهم,   ه يف مث أي غرض ل  ,عليه  سخطهم أيضاً وأ  يف سخط هللا, سخط هللا عليه,

عه يوم فقره  ينف, وال ألجل مدحهم ؟ وال يزيده مدحهم رزقاً وال أجالً ر ذم هللايثاوإ
 امة. , وهو يوم القياقتهوف
قلبه, فإن   على هللا بل  , فرتت رغبته وأقفة هذه األسباب وضررها قلبه آ قرر يف تإذا  ف

 يقل نفعه. ه و ضرر العاقل ال يرغب فيما يكثر 
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األبواالدوأما   العبادات, وإغالق  إخفاء  نفسه  يعود  أن  فهو  العملي:  دوهنا,  ب  واء 
, طالعه على عبادتهاو ,  ه بعلم هللاقنع قلب , حىت يبواب دون الفواحشق األكما تغل

 لم غري هللا به. ب عس إب طل لنفوال تنازعه ا
الثاين: دف  املقام  ايف  العبع  أثناء  منه  فادةلعارض  نفسه وقلعإن من  ,  ارس مغ  جاهد 

ن شيطاني, وذمهم, فالوقر مدح املخل , واستحقالرايء من قلبه ابلقناعة, وقطع الطمع
 ما   تشمر لدفعطرات الرايء, فال بد وأن يخبل يعارضه  ادات, باء العبال يرتكه يف أثن

فع لق أو رجاء اطالعهم داخلطر الرايء...فإذا خطر له معرفة اطالع  خا  يعرض من 
, وهللا عامل حبالك فأي فائدة يف لموا, أو مل يعلمواق ع ال: مالك وللخلذلك أبن ق
آفة   من  من قبله  يف قلب  ما رسخ  ذكر,  ب لذة احلمدإة  ب رغ الفإن هاجك    ؟  علم غريه

 يف أحوج أوقاته إب أعماله.  ته خيب, و القيامة  يف   , وتعرضه للمقك عند هللاالرايء
 ت: يف قصد إظهار الطاعا  ةرخصال

فائدة اإلخالص والنجاة من الرايء, ويف اإلظهار فائدة   مال  األسرار لألع يف اعلم أن  
الناااالقتد وترغيب  يف ء,  آف  س  فيه  ولكن  الراياخلري  ولة  اإلظهاركء,  يف  فائدة,   ن 

 ي ما هنع ف   دقاتلصاتبدوا  إن    : )  , فقالنيةسر والعالال  ولذلك أثىن هللا تعاب على
 . واإلظهار: قسمان  [712ة:البقر ( ]   لكم  قراء فهو خرين ختفوها وتؤتوها الفإو 

العمل كالصدق   القسم األول:  اس فيها, كما روى الن   املأل لرتغيبيف ة  إظهار نفس 
ة لصالا  هال عليفق  ة, فتتابع الناس ابلعطية ملا رأوه,ذي جاء ابلصر اري الن األنصع 

 من تبعه.( ه أجرها, وأجر  ل  كان  ,هبامل والسالم: ) من سن سنة حسنة فع  
الثاينلا أنقسم  مب يت  :  و حدث  الفراغ,  بعد  فعله  العمل  كمهحا  إظهار  نفسه,   حكم 

 كاية زايدة جترى يف احل  , وقدنى اللساؤنة النطق خفيفة عل ن ميف هذا أشّد أل  رواخلط
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 الرايء ودخول اآلفات:   من  لطاعات خوفاً ك اتر 
لط وموافقة غك  رائياً به, وذلون ممن أن يكمن يرتك العمل خوفاً  ناس ال اعلم أن من
ف  ألن ...للشيطان, العمل,  ترك  إب  يدعوك  فيدعوك   تغلك ا مل جتب واشإذالشيطان 

راء ك م هذا العمل ليس خبالص, وأنل لك:  بقي يقو   ,ودفعك  جتب إذا مل  إب الرايء, ف
لك بذلك على ترك حىت حيم  ؟   ه في   فأي فائدة لك يف عمل ال إخالص  ئع,وتعبك ضا

 ه. لك غرضه فقد حصّ إذا تركت, فلالعم 
هللا به.   عصون في  مراء  ا: إنهناس أن يقولو ومن هذا القبيل أن يرتك العمل خوفاً من ال

أن يظن   قهحلظن ابملسلمني, وما كان من   أساء األنه أوالً   ,لشيطانفهذا من مكايد ا
 .ادة ثواب العبه  وتفإن كان فال يضره قوهلم, وي  مث   هبم ذلك.

وخوفه من   م هتمدحمللرايء, فلوال حبه   اإنه مراء هو عني:  ن قوهلم م وترك العمل خوفاً 
ولقو  فماله  قالذمهم,  مراهلم  أوا:  إنه  لص ء,  قالوا:  م فهذه ك؟    و  مكايد ن  لها 

فة آفة الرايء, وهو معر ال أبن تلزم قلبك  ه إ جناة من د اجلهال والالعباالشيطان على  
 وتستمر مع   , بكقل   اإلابء اهة و الكر يلزم  , لال نفع فيه يف الدنيااآلخرة, و يف    أنه ضرر 

, الة, وترك اخلرياتالبطّر إب  ذلك جي  وال تبايل, وترك العمل ألجل العمل  ذلك على  
الاب جتد    فما دمك  على  دينياً  تعثاً  العمل, وجاهدعمل فال  الرايء, وألزم خا  رتك  طر 

وهو مطلع ,  ل حبمده محد املخلوقني أن تستبد  نفسكك احلياء من هللا إذا دعتك  قلب 
تريد محدهم ملقتوك, بل إن قدرت اطل على قلبك, ولو   قلبك وأنك   ع اخللق على 

 فافعل.   عمل حياء من ربك التزيد يف   على أن
قال  فاعلانيطالش  ك ل  فإن  مراء,  أنك  تصادف يف :  مبا  وخدعه  من  قل   م كذبه  بك 

  تعاب. يائك من هللا وخوفك منه, وح إابئه,  ء و ة الرايكراه
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 كرب والعجب ال  م ذ  ابكت
 ن ذم الكرب:بيا

سأصرف   , فقال تعاب: ) تكربار م وذم كل جب  لقد ذم هللا الكرب يف مواضع من كتابه, 
 عز وجل  هللا   وقال   [461( ]األعراف:  قبغري احليتكربون يف األرض    الذين  عن آاييت 

واستفتحوا   )   [ وقال تعاب: 35ر:( ]غافر  جبا  رب  متك  ل قلب  ك يطبع هللا على ككذل  )
جبار  وخ تعاب:  15]إبراهيم:  (   د  عني  اب كل  وقال  امل   )[  (   نستكربيإنه ال حيب 
تعاب:  32ل:ح]الن وقال  استكربوا     )[  عتواً أنفسهم  يف  لقد  (   اً كبري   وعتوا 

و 21]الفرقان: )   قال[  يستكربو إ  تعاب:  الذين  عن  سي ن  عباديت  جهنم ن   دخلون 
 [60( ]غافر:  ن داخري

رسول هللا  عليه وس صلى  قال  ) هللا  يدخل    لم:  من   نة اجلال  حبة  قلبه  من كان يف 
من كرب عليوقا  (.خردل  )  لسواالصالة    ه ل  الكربايالم:  تعاب:  هللا  رديقول  ائي, ء 

ل صلى هللا وقاقيته يف جهنم, وال أابيل.(  أل  زعين واحد منها,لعظمة إزاري, فمن انوا
وسلم:  وال  عليه  اجلنة  حتاجك  فقال)  الننار,  ابملتكرب أو   ار: ك  واملتجربين, ثرت   ين 

قال هللا للجنة: ؟ ف  طهم وعجزهتم وسقالك اجلنة: مايل ال يدخلين إال ضعفاء الناس  قو 
ذايب أعذب ك ع ار: إمنا أنال للنأشاء من عبادي, وق  م بك من أرحإمنا أنك رمحيت  

 لؤها.( احدة منكما م ل و بك من أشاء, ولك
الصديق  قا بكر  أبو  عنه:   ل  هللا  حي رضي  منال  أحدًا  فإن   قرن  ري صغ  املسلمني, 

 املسلمني عند هللا كبري. 
العج احلسن:  آدم,  وقال  ابن  من  مرت  غسل يب  أو  مرة,  يوم  بيده كل  مث   ني,اخلراء 

 رض جبار السماوات. يعا
  [ 119ـ]ـــــــــــــــــ 



 بيان فضيلة التواضع: 
ع أحد وما تواض  ,اً و إال عز  عبدًا بعف يه وسلم: ) ما زاد هللا لى هللا علول هللا ص رس  قال

 ه هللا.( رفع هلل إال  
عن  هللا  رضي  الصديق  بكر  أبو  الكرمقال  وجدان  اليقني, يف    ه:  يف  والغىن  التقوى, 

 .لتواضعف يف اوالشر 
 .اضعغفلون عن أفضل العبادات, التو لت    عنها: إنكموقالك عائشة رضي هللا 

من    قليل التواضع, وجيزي  ن كثري العمل : جيرى قليل الورع م سف بن أسباوقال يو 
 . هادكثري االجت

حق, وتنقاد له, ع لل ؟ فقال: أن ختضوقد سئل عن التواضع, ما هو    وقال الفضيل 
 ته. قبل   عته من أجهل الناس, ولو مسقبلته  ولو مسعته من صيب 

يه مل يتواضع فيه, كان عل, مث  علماً اابً أو  ثي  اًل أو مجاالً أواة: من أعطى متادوقال ق
 ة. لقياموم اوابالً ي

 إال  اضع هبا هللعبد من نعمة يف الدنيا, فشكرها هلل, وتو  على ما أنعم هللا  وقال كعب:
 اه هللا نفعها يف الدنيا. طأع 

زلك, وال تلقى مسلمًا من  ضع أن خترج من ما التواضع ؟ التواأتدرون  احلسن:  وقال  
 الً. عليك فض له  إال رأيك

 . مراليت ال تث  ة الشجر ك    ,بغري تواضع  زايد النمريى: الزاهد  وقال
 وزهد   ,اضع على قدرةك بن مروان: أي الرجال أفضل ؟ قال: من تو مللوقيل لعبدا

 ن رغبة, وترك النصرة عن قوة.ع 
 ند نفسه. ن عأوضع ما يكو   ون املؤمن عند هللا ع ما يكقال: أرفي
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 وآفته:   قيقة الكربان حبي
ينقسم   ابالكرب  وظا طإب  هن  فالباطن  خ  هر,  النلو  يف  هوق  والظاهر  مال أع  فس, 

 إهنا مثرات لذلك اخللق. عمال فا األ, وأمأحق   لقخل  واسم الكرب اب  تصدر عن اخلوارج.
ومتكمتكرب   :يستدعي   الكربو  عليه,  بهاً  ي,  رب  فإن نفصوبه  العجب,  عن  الكرب  ل 

صور أن يكون حده ت بل لو مل خيلق اإلنسان إال و  املعجب,  غري عي  العجب ال يستد 
يتصباً معج وال  متك,  يكون  أن  نرباً ور  يرى  غريه, وهو  معه  يكون  أن  إال  فوق   فسه 

 الكمال.  يف صفات غري ذلك ال
  رب:ن ما به التكبيا

يستعظمها إال وهو يعتقد هلا صفة من ال  نفسه, و رب إال مىت استعظم  ال يتك  اعلم أنه
 لم, والعمل فالديين: الع  ويو دني اع ذلك يرجع إب كمال ديين ألكمال, ومجا  فاتص
 باب: ة أسنصار. فهذه سبع ة, واملال, وكثرة األاجلمال, والقو , و الدنيوي: النسبو 
 ني: فلذلك سبب  ؟ كرباً   س يزدادابل بعض النا  : فما, فإن قلكالعلم  ول:األ
, وإمنا العلم احلقيقي ما لماً حقيقاً ع  ليس أن يكون اشتغاله مبا يسمى علماً, و   :مهاأحد
 ع دون الكربواضرث اخلشية والت, وهذا يو فسهنربه, و ه العبد  عرف بي

الثاين خي  :السبب  العل  وضأن  يف  وهالعبد  خبيث  م  رداو  سيء لدخلة,  النفس,  ئ 
 , فبقي خبيث اجلوهر. قلبهية  , وتزك ه ل أواًل بتهذيب نفسمل يشتغ ألخالق, فإنه  ا

فهوامل  الع  الثاين: نفلعبادة,  ويرى  هالكني,  الناس  يرى  انو  اهلالجياً سه  وهو  ك , 
اس, يقول: هلك الن  ا مسعتم الرجلهللا عليه وسلم: ) إذلى  ال رسول هللا صقحتقيقاً,  
ن , آمن م ق هللا, مغرت ابهلل زدر خبل يدل على أنه م  ألن هذا القول منهكهم (  فهو أهل 

 كره, غري خائف من سطوته.م
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يس له ذلك يستحقر من ل فالذي له نسب شريف ب,التكرب ابحلسب والنس الثالث:
 وإن كان أرفع منه عماًل وعلماً.ب,  النس

 .لنساءلك أكثر ما جيرى بني اجلمال, وذخر ابالتفا  الرابع:
 , ويتكرب عليه. فقري الملال, فيستحقر الغينلكرب ابا  اخلامس:
 والتكرب به على أهل الضعف. ة البطش,  د وشالكرب ابلقوة,    :السادس

  .عشرة واألقاربواألنصار والالتكرب ابألتباع    :بعالسا
 جة له: املهي   وأسبابه  تكرب يان البواعث على الب
ابطن,   لكربا األخ و   خلق  من  يظهر  ما  فهوأما  واألفعال  و   الق  والكرب مثرة  نتيجة, 

أالظا امل سباهر  امل تكرب, وسبب يف  يتعلق  عليه, و ربتك به ثالثة: سبب يف  فيما  سبب 
ال العجب,  ب الذي يف املتكرب  سببغريمها, أما  يتعلق ابفهو:  كرب عليه هو ملتوالذي 

: عتبار أربعةفتصري األسباب هبذا اال : الرايء,  ا هوعلق يغريمهي يت واحلسد, والذ  احلقد
 ايء.قد, واحلسد, والر حلعجب, واال
 تكرب:تواضع واللا  ني, وجمامع ما يظهر فيه أثرعالق املتواضأخ

الر   التكرب أقوالهو ظره شزراً,  ون  : كصعر يف وجههجليظهر يف مشائل  يف هر  , ويظيف 
  :يتكرب يف بعضومنهم من  له,  من جيمع ذلك ك  فمن املتكربين مشيته وتبخرته,  

. خلفه  يمعه غريه ميش  شيمي ومنها: أن  س له أو بني يديه,  ام الناأن حيب قي  :فمنها
 , ه جيلس بني يدي ابلقرب منه, إال أن جلوس غريه  يستنكف من  أن  :ومنها
 . بيته  بيته, ومنها: أن ال يخذ متاعه وحيمله إب   يف اطى بيده شغالً أن ال يتع  ا:هومن

  عليه وسلم فينبغي صل هللا   النيب خالق والتواضع سرية  جامع حسن األ م ة ف وابجلمل
  اضعني.خالق املتو أالم جيمع  السو   الصالة   من أحواله عليه  نقل ما  , ف أن يقتدي به
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 التواضع: اب  ة الكرب, واكتسيف معاجلريق  بيان الط
  :ه مقامانويف معاجلتالكرب من املهلكات,  

  هما الشفاء إال مبجموع   وال يتموعملي,    وعالجه علمي  استئصال أصله   :ولاألقام  امل
إزالة الكرب, فإنه  فيه ذلك يفكب, ويتعا, ويعرف ربه : فهو أن يعرف نفسهلميأما الع
اضع, وإذا عرف ربه علم أنه لتو يليق به إال ا ال  نهأة علم حق املعرف  ا عرف نفسهمهم 

احدة  آية و يعرف معىنفيه أن , وأما معرفته نفسه فيك ال هللالكربايء إمة و ال تليق العظ 
 ه فقدر   ه فة خلقنط   من   *   ه من أي شيء خلق*    هما أكفر ان  قتل اإلنس  )   يف كتاب هللا: 

قد ف   [22_17]عبس:  (    هشاء أنشر مث إذا  *    هاته فأقرب مث أم*    همث السبيل يسر   *  
فلينظر اإلنسان إب  ,ه وسط  آخر أمره, وإب أشارت اآلية إب أول خلق اإلنسان, وإب 

شيئاً مذكوراً, مث خلقه   يكن فهو أنه مل    اإلنسانأما أول  ة,  ذه اآليم معىن ه ذلك, ليفه
 ؟   والفخر  والكربايء,له البطر,  , فمن أين  كان هذا بدؤهشياء, فمن  رذل األن أهللا م 
 ة,لف ملخت فات ايمة, واآلم وجوده األمراض اهلائلة, واألسقام العظدوايف     سلط عليه مث

كه هال ورمبا يكون    يشتهي الشيء  ضراً,  عاً وال لنفسه نف ع املتضادة, ال ميلك  با والط
ليل  من  أفيه, ال يمن يف حلظة  هنار ه  يسلب مس  ه و  أعضاأن  وتفلج  ؤه, عه, وبصره, 

يف دنياه, فأي شيء أذل منه   واهسلب مجيع ما يهتطف روحه, ويعقله, وخي  وخيتلس
 ه. أملتي فل   لوال جهله ؟ فهذه أوسط أحواله  بهكرب  , وأين يليق ال لو عرف نفسه 

(   ه نشر أا شاء  إذ  مث*    همث أماته فأقرب تعاب: )    وله شار إليه بقآخره فهو املوت امل   وأما
ي ول مرة, ال يبقاً كما كان أفيعود مجاد, سلب روحه ومعناه أنه ي [22_17س:  ]عب
فيه وال حر إ أعضائه وال حس  الرتابمث    ة,ك ال شكل  أعضاؤه, ت  مث   , يوضع يف  بلى 

   حاله والتكرب؟ن هذا  فما مل   ه,زائويكل الدود أج 
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ال العالج  التو   ملي ع وأما  و   هلل   اضعفهو  على ابلفعل,  ابملواظبة  اخللق  أخالق   لسائر 
  سول هللا صلى هللا عليه وسلم.ل ر واححلني, ومن أأحوال الصا  ن م   . املتواضعني

 العالج: ر طريق  ذكورة, فنذكالتكرب ابألسباب السبعة املض من يعر   : فيمام الثايناملقا
 رين: فة أمر مبعبه  قل  ييه الكرب من جهة النسب, فليداو عرت ي  ن مسب, ف الن  األول:
تأن هذا جهل, من حي  أحدمها: أنه  ابلنسب إن كان فاملتكرب    ه. عزز بكمال غري ث 
 ال غريه ؟ بكم   ساً قي صفات ذاته, فمن أين جيرب خستهخسي
احلقيقي,  أ  ين:الثا نسبه  يعرف  أاب  ,وجده  هأاب  فيعرف ن  قذر فإن  نطفة  القريب   ة, ه 

خلقه   ذي أحسن كل شيء  ال  : ) فقالبه,  نس  ه هللا تعاب , وقد عرف يد ترابلبعوجده ا
اإلوبدأ   طني  خلق  من  نسله  *  نسان  جعل  ساللة    مث  م  من  (   مهني    اء  من 

  [8-7]السجدة:
الث نظر  ل, ودواؤه  جلماالتكرب اب  :اينالسبب  ينظر يف ابطنه  ظر ن  , ومهماالعقالءأن 

ع يف مجيار  ذق , فإنه وكل به األزه ابجلمالكدر عليه تعز ا يئح مابطنه رأى من القباإب  
 أجزائه.

وجع عرق و ت...لن يعلم أنهنعه من ذلك ألقوة واأليدي, ومياب التكرب  :السبب الثالث
 .من كل ذليلأذل  من كل عاجز, و   واحد يف يده, لصار أعجز 

واخلام الرابع  الا  س:السبب  وكثرة  االتو   ملال,غين  معناه كثرة  وكل نصار,  واالباع  يف 
التكرب.ن...وهنسااإلتكرب مبعىن خارج عن ذات  ذات   أنواع  أقبح  به ر  ..فالتفاخذا 

اجله وكلغاية  إليك  ل,  ليس  إ  ما  بل  لك,  وإن ب  فليس  لك,  أبقاه  إن  واهبه, 
 رف ذلك ال , ومن ع لوك, ال تقدر على شيءمم إال عبد  أنك ه زال عنك, ومااسرتجع
 يزول كربه. بد أن  
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السادس العالج إال م اآلفأعظ  وهو   الكرب ابلعلم,   :السبب  ات, وأبعدها عن قبول 
عظيم عند الناس, ولن   ,لم عظيم عند هللاألن قدر الع  , ددة شديدة, وجهد جهي شب

ى أهل يعلم أن حجة هللا عل أن   أحدمها: أمرين:  إال مبعرفة الكربلى دفع لعامل عيقدر ا
 عصى هللا من    ن اجلاهل ما ال حيتمل عشره من العامل, فإنل م م كد, وأنه حيتألعلم  ا

نفسه أكرب من   ن العامل عند فال ينبغي أن يكو حش,  ف تعاب عن معرفة وعلم فجنايته أ
خوفاً من ين أمي,  مل تلد  ليتين  : اي بعضهم يقولكان  ن هللا عليهم, وقد  رضوا  ةحابالص
 ده زال ابلكلية كربه. بصد   ه يف اخلطر الذي هوطال فكر , ومهما أطر العاقبةخ

, وأنه إذا تكرب صار لأن الكرب ال يليق إال ابهلل عز وجيعرف    ملاعال  أن  األمر الثاين:
 لبه. عن ق ا يزيل التكرب منه أن يتواضع, وهذأحب هللا قد  هللا بغيضاً, و ممقواتً عند 
ال ابلور   سابع:السبب  أالتكرب  وذلك  والعبادة,  فتع,  عظيمةيضاً  العبا  نة  , دعلى 

لم أن من يتقدم عليه ابلعلم ال أن يع هوو  ر العباد,لسائسبيله أن يلزم قلبه التواضع و 
قل هل  لم, وقد قال تعاب: ) الع فضيلة عرفه من  ما كان, ملا  غي أن يتكرب عليه كيف بين

 مّت عقل ال وهب بن منبه: ما  ق  [9الزمر:( ]  ن لمو والذين ال يع   لمون يستوي الذين يع
ا ة ! ومشر اعخصال, فعد تسعة, حىت بلغ العاشر, فقال: الشر ع عبد حىت يكون فيه  

  منه. كلهم خرياً     ذكره, أن يرى الناسال العاشرة ! هبا شاد جمده, وهبا ع 
 ة يف خلق التواضع:ايض غاية الر 

 ذي مييل إب الزايدة ن وواسطة, فطرفه الق, له طرفاخالاأل ذا اخللق كسائراعلم أن ه
 اً, عإب النقصان يسمى مذلة, والوسط يسمى تواض   يلمي كرباً, وطرفه الذي  يسمى ت

إب هللا   وأحب األمور طريف األمور ذميم,  المود أن يتواضع من غري مذلة, فإن كواحمل
 ع.متواضأخر عنهم فهو ن يت فهو متكرب, وم  ثالهساطها, فمن يتقدم على أم أو   تعاب
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 آفاته: و العجب    بيان ذم
ليه وسلم, قال ع   هللاصلى  جب مذموم يف كتاب هللا تعاب, وسنة رسوله  عالاعلم أن  
تعاب:   أعجبتكم كثرتكمم حنويو    ) هللا  إذ  عنك  ني  تغن  ] اً م شيئفلم   [ 25:وبةالت( 

هللا   نعتهم حصوهنم منوظنوا أهنم ما  )   وجل:نكار, وقال عز  ذكر ذلك يف معرض اإل
على الكفار يف إعجاهبم حبصوهنم فرد    [2]احلشر:(    اتسبو يث مل حي فأاتهم هللا من ح 

وهذا   [104( ]الكهف:  اً نعوهم حيسبون أهنم حيسنون ص    ) اب:  تع  قالم, و وشوكته
إ يرجع  العجب ابلعم أيضاً  اإلنسان ابلعمل ل,  ب  يًعجب  فيه  وقد   كما   , وهو  طئ 

  صيب فيه.  عجب بعمل  هو م  ي
يفوقا اهلالك  مسعود:  ابن  والعجب   : اثنتني  ل  أبيك و .  القنو ,  ألن  مطرف:  قال 

 من أبيك قائماً, وأصبح معجباً   يلّ  إ أحبّ   انئماً, وأصبح اندماً,
 ب: العجآفة  

ن العجب فيتولد م   ألنه أحد أسبابه   ربب يدعو إب الكفإن العج  رية آفات العجب كث
ال  ومن   الكرب, اليت ال خت الكرب اآلفات  العباد, وأكثرية  تعاب ما مع هللا فى. هذا مع   

يتذكره د ي  فالعجب الذنوب وإمهاهلا, وما  نسيان  إب  يستعظمه,   , رهغتصيسف  عو  وال 
بجح هبا, ويت إنه يستعظمها,  ت واألعمال فتالفيه, وأما العباداه, و اركفال جيتهد يف تد
ها, مث إذا عجب هبا فيق والتمكني منابلتو هللا عليه   نعمةوينسى  بفعلها,وميّن على هللا 

 ب عجه الوخيرج ويمن مكر هللا وعذابه.   وبرأيه نفسهب جب يغرتهتا. واملععن آفا عمي 
دة ك من االستفاعقله منع ذل ه وعمله و برأي. وإن أعجب  يثين على نفسه يزكيها  نأ

االستشا بنفس  رة, ومن  فيستبد  السؤال,  س  ه ومن  من  أعلم ؤال  ويستنكف  هو  من 
 د استغىن. ق ه  أنعن السعي لظنه  ن يفرت طأ, ومن آفاته: أأي اخلورمبا يعجب ابلر   منه,
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 لة: على اجلم جب  عال   جبيان عال
احملض, فعالجه العجب اجلهل سببها بضده, وعلة  لة هو مقاباعلم أن عالج كل علة 

اجلامل لذلك  به   الذي   ,والعمل   ,والعبادة  , والتقوى  , رعالو :  فنقول  .هل عرفة املضادة 
ن غري وسيلة يديل هبا, فينبغي ومه,  غري حق سبق ل  ليه, من...نعمة من هللا ع يعجب

ستحق, وآثره به على ما ال يهللا وكرمه وفضله, إذ أفاض عليه   ودجب  جابهعأن يكون إ
 ابقة ووسيلة. من غري س  ريه غ 
 فصيل عالجه: أقسام ما به العجب وت  يانب
 نية أقسام: ...ما به العجب مثانلم أاع 
, فيلتفك إب مجال نفسه, تهقو و يئته, وصحته,  اله, وه يف مج  دنه ب أن يعجب ب  ألول:ا

ه التفكر يف . وعالج عاب, وهو بعرضة الزوال يف كل حال تمن هللا   وينسي أنه نعمة 
اب أولأقذار  ويف  آخره  طنه,  ويف  و أمره  واأل,  اجلميلة  الوجوه  الناعمة  يف  كيف بدان 

 ور, حىت استقذرهتا الطباع.نتنك يف القبمتزقك يف الرتاب, وأ
ابلعق  :ينالثا و العجب  االالل  ومثرته  األمور,  لدقائق  والتفطن  لرأي اب  د ستبداكياسة 

املشورة, واستجه الناوترك  املخاال  لهس  يشكر    جهولرأيه, وعال  ,لفني  تعاب أن  هللا 
 وجينب دماغه كيف يوسوس,  يصي  أنه أبدىن مرض  رزق من العقل, ويتفكر  ما  على 

وليستقصر   بشكره   قم  يومل   ن أ عجب بهعقله إ  فال يمن أن يسلبه   ! حك منهحبيث يض
ا جهله مما , وأن موإن اتسع علمه  ن العلم إال قليالً  ميتما أو   نه عقله وعلمه, وليعلم أ

م قوهلع ف يعجبون به وينظر إب احلمقى كيعقل رفه, وأن يتهم  س أكثر مما ع عرفه النا
قل ال اصر الع منهم وهو ال يدري, فإن القحذر أن يكون  في  يضحك الناس منهم,و 

   . هفسن ال من  غريه  فينبغي أن يعرف مقدار عقله من   له, عق ور يعلم قص
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ن م   )  أخرب هللا عنهم ما  حني قالوا في  دعاعن قوم  كى  حكما    البطش والقوة.  :لثالثا
يوم تضعف قوته ! وأنه   ىأن محّ   لمأن يع...[ وعالجه15]فصلك:  (   ةً ا قو أشد منّ 
 عاب أبدىن آفة يسلطها عليه.هللا ت  بها رمبا سل   عجب هباإذا أ
أنه مهما خالف جه أن يعلم  وعال  كعجب اهلامشية,   ,الشريف  نسبلجب ابالع  ع:الراب
فما كان   ابئهوإن اقتدى آب  . ملحق هبم فقد جهلنه , وظن أأخالقهميف أفعاهلم و ه ءآاب

العج أخالقهم  احل  قد ول  ,بمن  واخلصال  والعلم  ابلطاعة  اب  ميدةشرفوا   سب لن ال 
 . فليتشرف مبا شرفوا به

وهذا  لم. والع , نسب الدين أعواهنم دون  و  طني الظلمة ب السالالعجب بنس س:اخلام
على عباد هللا,   ن الظلم وما جرى هلم م   ,يف  ازيهمفكر  , وعالجه أن يتغاية اجلهل

هم هللا إن عصم ...فحق أوالد الظلمة .ند هللان عقوتو ملم وأهنم ا  هللا,   والفساد يف دين
 ا مسلمني. آلابئهم إن كانو فروا دينهم, ويستغم أن يشكروا هللا على سالمة  لمهظ  من
والعشرية واألقارب, كما مان  د واخلدم والغل العدد من األوال  ثرة العجب بك  سادس:ال
ه, ضعفكر يف  ه أن يتفالجوع  [35:( ]سبأ  اً وأوالد  حنن أكثر أمواالً   ار: )ال الكفق
  .ن ألنفسهم ضراً, وال نفعاً لكو مي   د عجزة, ال , وأن كلهم عبيضعفهم و 

كثر أان أ  إذ قال: )ني  عن صاحب اجلنت  عاب إخباراً ملال, كما قال تجب ابالع  السابع:
ماالً  ]الكهف:  اً نفر   وأعز    منك  أنوعالج  [34(  وكثرة   ه  املال,  آفات  يف  يتفكر 
 ملال غاد ورائح, وال أصل له. وإب أن ا  له,غوائ , وعظيمحقوقه

)   اخلطأ,  رأي ابل  بالعج   ثامن:ال تعاب:  ز  أفم  قال  عم ن  له سوء  (  اً ه فرآه حسنلين 
ئه, ولو خبط جاهلرأي اخلطأ ألن صاحب ال  ه,عالج غري أشد من   وعالجه [8ر:فاط]

 . بهغرت  , ال يأن يكون متهماً لرأيه أبداً   ابجلملة   جه وإمنا عالعرفه لرتكه,  
      [128ـــــــــ]ــــــــــ



 غرور ال  م ذ  ابكت
 : قيقتهوح ذم الغروربيان  

[ 33:( ]لقمانرالغرو غرنكم ابهلل احلياة الدنيا وال ي كمفال تغرن ) ب: اتعاعلم أن قوله 
ت )وقوله  وغرتكفتن  ولكنكم   عاب:  وارتبتم  وتربصتم  أنفسكم  األماينتم  ( م 
  ور.[ كاف يف ذم الغر 14]احلديد:

خدعة من ة و بع, عن شب ل إليه الطس إب ما يوافق اهلوى, وميير هو سكون النفغرو لوا
هة فاسدة باآلجل عن ش   إما يف العاجل أو يف  , اعتقد أنه على خري  الشيطان, فمن

اهتم, ختلفك أصناف غرورهم, واختلفك درجاإن  و   لناس مغرورونأكثر او   رغرو فهو م
 العصاة والفساق الكفار, وغرور  ور  ر أشدها غ و   أشد من بعض حىت كان غرور بعضهم  

 : غرور العصاة
 ه, واتكاهلم على ذلك, فو كرمي, وإان نرجو ع بقوهلم: إن هللا    ننيؤم صاة من املغرور الع 

األ مت   ذلك, وحتسني  عمالوإمهاهلم  و بتسمية  الر   اء,رج  مه غرتار انيهم  أن  اء  جوظنهم 
 دين, وأن نعمة هللا واسعة. حممود يف ال

 موضعني:   فاعلم أنه حممود يف   مود ؟ , وموضعه احمل جاءالر   ة نين مظ لك: فأقفإن  
قبل ل له الشيطان: وأين تقاخطرت له التوبة, فالعاصي املنهمك إذا  حق يف  حدمها:أ

ع القنو  ابلرجاء, ويتذكر يقم   يجب عند هذا أن تعاب, ف  يقنط من رمحة هللا توبتك, ف
عن   يقبل التوبة وأن هللا كرمي  [  35]الزمر:(    اً إن هللا يغفر الذنوب مجيع  عاب: ) قوله ت

أسرفوا ن  قل اي عبادي الذي  ب, قال هللا تعاب: ) ذنو ة تكفر الطاعالتوبة  عباده, وأن  
 م لغفور الرحيهو اإنه    وب مجيعاً يغفر الذن  محة هللا إن هللاتقنطوا من ر   على أنفسهم ال 

 . [ أمرهم ابإلانبة54_53( ]الزمر: وأنيبوا إب ربكم*  
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ت لغفار ملن   عاب: )وقال  ذا فإ[  82( ]طه:ىتداه  مث  صاحلاً   اتب وآمن وعمل   وإين 
 ور. إلصرار فهو مغر املغفرة مع اة فهو راج, وإن توقع  ع التوبتوقع املغفرة م

, فريجي نفسه نعيم فرائضعن فضائل األعمال, ويقتصر على الفسه  أن تفرت ن  اين:الث
, فيقبل على ن الرجاء نشا  العبادةاحلني, حىت ينبعث مصال  به  هللا تعاب, وما وعد

(   ن هم يف صالهتم خاشعو   الذين*    نقد أفلح املؤمنو   )قوله تعاب:    ذكرضائل, ويتالف
لذين يرثون الفردوس هم فيها ا*    نالوارثو ئك هم  أول  )ه  قول  ب إ[  2_1ن:ملؤمنو ] ا
ا  [10_9]املؤمنون:(    نو خالد يقمع  األول:  التوبة,   ملانعاو   لقنفالرجاء  من 

 . النشا فتور املانع من  الرجاء الثاين يقمع الو 
العمل, فهو   عمل, فما ال يبعث علىعلى ال  ان وسائقان يبعثانوف والرجاء قائداخلف

بب هم, وسبب إقباهلم على الدنيا, وسفتور اخللق هو سبب    كافةاء  متن وغرور, ورج
لإع  السعي  وإمهاهلم  تعاب,  هللا  عن  غرور....  ,رةخآلراضهم  يف وكان  فذلك  الناس 
 رهبم وهبم وجلة أهنم إبتون ما آتوا وقلويؤ لعبادات,  بون على ال يواظعصار األو اال

أ  راجعون, على  طخيافون  وهم  والنهنفسهم,  الليل  طار  ول  يباليف  هللا,  يف غون  اعة 
 ت, ويبكون على أنفسهم يف اخللوات. لشهواالتقوى, واحلذر من الشبهات وا

معاصيهم   ت ومعاص, إال أنطوائف هلم طاعا رب منه  الغرور ابهلل...ويق   ثلةأم   فهذه
يتأكث وهم  أوقعون  ر,  ويظنون  ترت املغفرة,  أهنم  مع  حسناهتم,  يف كفة جح كفة  ما  ن 
 ل, احد يتصدق بدراهم معدودة من احلال الو   ية اجلهل, فرتىا غاوهذأكثر,    ئاتيالس
والشو  املسلمني  أموال  من  يتناول  ما  أبهايكون  يعافه,ضت  من  أن ...ومنهم  ظن 

يه, كالذي يستغفر وال يتفقد معاص  سه, حياسب نف  معاصيه, ألنه ال طاعاته أكثر من  
 ر حصنهار من غري  ل الطو   وميزق أعراضهم   تاب املسلمنيسانه مائة مرة, مث يغهللا بل 

 [130]ــــ ـــــــــــــ ــ



 : غرتين أصناف امل
 ق: فر   أهل العلم واملغرتين منهم   ول: الصنف األ

د وأمهلوا تفق  ا,اشتغلوا هبة, وتعمقوا فيها, و م الشرعية, والعقلي أحكموا العلو فرقة:  ف
املعاصياجلوارح وحفظها   العن  بعلم ,  طاعات , وإلزامها  أهنم  واغرتوا   عند هم وظنوا 

احلالل واحلرام, ومعرفة   فة...معر علمنظروا بعني البصرية علموا أن  ولو  ...هللا مبكان,
ا النفس  وكيفية   مومةملذ أخالق  مع  واحملمودة,  والفرار  تراد    نها,الجها,  ال  إال علوم 

 عمل.له دون ال  د للعمل, فال قيمة ولكل علم يرا...للعمل
أخرى أحكوفرقة  وا:  العلم  فواظبوا  موا  الظاهر   على لعمل,  و الطاعات  تركوا ة, 

يتفق املذمومةقلوهبدوا  املعاصي, إال أهنم مل  الصفات  ليمحوا  ام  عند هللا,  م  , لكربن 
 لب الشهرة يف وط  والنظراء,ادة السوء لألقران  وطلب الرايسة, وإر   واحلسد, والرايء,
ز عليها غري متحر وم, فهو مكب  عرف بعضهم أن ذلك مذمورمبا مل يالعباد والبالد.  

  هللا عليه وسلم: ) إن وله صلى وأمهلوا بواطنهم, ونسوا ق  واهرهموا ظها. فهؤالء زيننم
إب صور  ينظر  أموالكم, وإمن  وال   كم,ال  قلوبكم  إب  إب  ينظر  فتعهدوا ا   وأعمالكم.( 

هللا ال ينجو إال من أتى    األصل _ إذقلوب _ والقلب هو   يتعهدوا الومل  األعمال,
ة يف القلب, فمن ال يطهر القلب ذميمهي األخالق ال  يعاصيم. ومغارس امل بقلب سل 

    رية. لكثتم له الطاعات الظاهرة إال مع اآلفات انها ال تم
أخرى: األخالق  م عل  وفرقة  هذه  أن  من  وا  مذمومة  الشرع الباطنة  إجهة  أهنم ,  ال 

 الكرب والرايسة عليهم  ايل ن عنها...مث إذا ظهر  أهنم منفكو هم أبنفسهم يظنون لعجب
.ونسي ما روي عن ..هللا.  ظهار شرف العلم ونصرة دين إ ا هو  , إمنما هذا كرب  وا:لقا

 اعة. لقنالصحابة من التواضع وا
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 رق:منهم ف   ون رور علم واملغ الو   رابب العبادةأ  : ينثاالصنف ال
ضائل, لف ايف    قواعم مبا توالنوافل, ور , واشتغلوا ابلفضائل  مهلوا الفرائضأفمنهم فرقة:  

العدوان والسرف, كالذي تغلب  جوا  حىت خر  ة يف الوضوء, فيبالغ عليه الوسوسإب 
ع طول األمر حىت يضي..وقد يى الشرع.كوم بطهارته يف فتو اء احملاملفيه, وال يرضى  

من   ا فهو مغرور ملا فاتهأيضاً عن وقتها, وإن مل خيرجها  ا عن وقتهرجهصالة, وخيال
أو  مل الوقكل  فضيلة  وإن  مغرو ي  ,  فهو  إلفته  املار  يف  فهو سرافه  يسرف  مل  وإن   ء, 
 عنه.  مندوحة له  عيه العمر الذي هو أعز األشياء فيما يمغرور لتض 

نية د  ن حىت يعق يطايدعه الش  , فال ة سة يف نية الصالغلب عليها الوسو   وفرقة أخرى: 
ي بل  عليه  صحيحة,  الصتفوت  حىتشوش  اجلماعة, وخيرج  الوقكه  عن  , وإن مت الة 

قد يغريون يف التكبري حىت   ن سو تردد قي صحة نيته, وقد يوسو  قلبه يكون يف ه فبري تك
 فيه. يا   حتصيغة التكبري لشدة اال

أخرى: وف علي  رقة  الوسوسة  تغلب  إخراج حهم  الفاحتة,  يف  األذكوسروف  من ار  ائر 
يزال    فال  التشديدات   تا  حيارجها,  احلروف  يف  م  وتصحيح  ارج  عن  عىن ذاهالً 

 من أقبح أنواع الغرور.   وهذا عاظ به,  التوا  القرآن, 
وم والليلة مرة, يف الي  تموا ا خاءة القرآن, فيهذونه هذاً, ورمباغرتوا بقر   خرى: وفرقة أ

القرآن  يتفكر يف معاين  إذ ال   ين, دية األماي به, وقلبه يرتدد يف أو ر سان أحدهم جيول
 ه. امره ونواهي أو   ويقف عند  ,اجره, ويتعذ مبواعظهلينزجر بزو 

ظون ألسنتهم عن وهم فيها ال حيفوا ابلصوم, ورمبا صاموا الدهر,  اغرت   :قة أخرىوفر 
وبطوهنم عنداحل  عن   الغيبة,  ذ  فطار,اإل  رام  مع  بنفسوهو  يظن  اخلريلك  فيهمل ه   ,

    غاية الغرور. يقوم حبقه, وذلك   مث الل,  يطلب النفالفرائض, و 
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امل, وقضاء ج من غري خروج عن املظون إب احليخرجف  ج,ابحلغرتوا  ا :  أخرى  وفرقة
الوالدين واس  الديون, ال,  رتضاء  ي,  احلالل  زادوطلب  حجة وقد  بعد  ذلك  فعلون 

الرفث   ذرون يف الطريق منحي ال  لفرائض, و ويضيعون يف الطريق الصالة وا  سالم,اإل
 . فاتميم الص الق, وذبرذائل األخ   حيضر البيك بقلب ملوثمث  .واخلصام...

عن املنكر, ينكر   عروف, والنهيمر ابمل طريق احلسبة, واأل  أخذت يف   أخرى:رقة  وف
    .وينسى نفسهخلري, يمرهم اب, وعلى الناس

 م فرق: منه   ون أرابب األموال, واملغرت   :لثثانف الالص
عحي :  منهم  قةففر  بنرصون  املساجدلى  أساميهميكتو ...اء  ذكبون  رهم, ...ليتخلد 

 خلري يف ص وقصد ااإلخال, وهم يظنون أبنفسهم  واغرت قد او   املوت أثرهم,ويبقى بعد  
الذامل امسه على  , وال يكتب  فق ديناراً ين  واحد منهم أناإلنفاق, ولو كلف   ي وضع 

 . مح به نفسهأنفق عليه لشق عليه ذلك, ومل تس
ل س والقناطر, وهم يبنوهنا من أمواواملدار جد  على بناء املسارصون  حي   خرى:ة أوفرق

   سبها.فهم قد تعرضوا لسخط هللا يف ك ,مالظلاكتسبوها من  
نها تزيزخرفتها و ...و وأنفقك يف املساجدل, ال من احلال: رمبا اكتسبك املرىفرقة أخو 
   م,  أبصاره  و تطفة   , لوب املصلنيق  نقوش اليت هي منهي عنها, وشاغلة ابل

أخرى: انفق ي  وفرقة  واملون  الفقراء  على  الصدقات  يف  ويطلبون ألموال  به   ساكني, 
 . يف السر افل اجلامعة, ويكرهون التصدقاحمل

هنم  إفقط, مث   اةأنفسهم إال أبداء الزكمح  لبخل, فال تس بهم على ا: غل أخرى   وفرقة
 ه. يرغبون عن  الذين   يءجون من املال اخلبيث الردخير 
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  رية, وهم فرق كث همعلي  املتصوفة, وما أغلب الغرور   :رابعنف الالص
منهم واهليففرقة  ابلزي  اغرتوا  وامل :  القئة  مراقبة  يف  أنفسهم  يتعبوا   لب, نطق....ومل 

الباطن   اجللية  وتطهري  اآلاثم  من  اية.فواخلوالظاهر  على  يتكالبون  حلرام, ..بل 
السالطني,  والشبهات الوأموال  والفلس واحلبة, ويتحاسدون   رغيف , ويتنافسون يف 

ن غرضه. أعراض بعض مهما خالفه يف شيء م م  بعضهري, وميزق  م ط لقعلى النقري وا
 هم ظاهر. ر وهؤالء غرو 

املعرفة...عل   ادعك  : أخرى  وفرقة واملفسر م  الفقهاء  إب  ينظر  واحملدثني فهو  ين 
اإلزراء,  وأص بعني  العلماء  العوام..ناف  عن  العباد فضاًل  مجيع  بذلك  ..ويستحقر 

املقربني, وهو عند هللا من   ه منإب احلق, وأن  والعلماء...ويدعي لنفسه أنه الواصل 
ومل يراقب قلباً,    يرتب عمالً,ومل  , ومل يهذب خلقاً,علماً   مكار املنافقني...مل حيالفج

 قف اهلذاين وحفظه. اهلوى, وتل   سوى اتباع 
طووا بسا  الشرع, ورفضوا األحكام, وسووا بني قعك يف االابحة, و و   وفرقة أخرى: 

وبعضهم ن عملي فلم أتعب نفسي ؟  مستغن ع  هللا بعضهم يزعم أن  ف   احلالل واحلرام.
, النظر إب القلوب, وقلوبنا واهلة حبب هللاا  قول: األعمال ابجلوارح ال وزن هلا, وإمني

ترقو   واصلة أهنم  هللا...ويزعمون  معرفة  العوام.إب  رتبة  عن  أغاليط ..ا  ذلك  وكل 
    ووساوس خيدعهم الشيطان هبا.

أخرى ادوفرقة  اخللق, عوا  :  والسما وال  حسن  للتواضع,  ذلك  واختذوا  رايسة, حة, 
وغرضهم   التواضع  يظهرون  فهم  املال,  ويظهروناالومجع  غرضهم و فاق  اإلر   رتفاع, 

...وابعث أتباعهم.  ركثيل  ونوينفق  الشبهات,و   احلرام,  مث إهنم جيمعون من   االستتباع,
    مجيعهم الرايء والسمعة. 
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 ور: لغر عالج ا
...أن يعرف أربعة أمور: فاعلم أنه ينجو منه ؟  قلك: فبم ينجو العبد من الغرور    فإن
 يف اثر  ... ذلك  رف ...فإذا ع خرةاآلرف  الدنيا, ويع ويعرف    رف ربه, نفسه, ويعرف  يع
ة اآلخرة شدة الرغبة فيها, ومبعرفة الدنيا الرغبة عنها, فر ع  حب هللا, ومبه مبعرفة هللا قلب 

هذه اإلرادة   بكخرة, وإذا غل يف اآلوينفعه  ه إب هللا تعاب,  يوصلأهم أموره ما    ويصري
دنيا نزوع إب المنشؤه ال  واندفع عنه كل غرور  ,هااألمور كل يف  على قلبه صحك نيته  

للنية,  افإن ذلك هو  واجلاه واملال,   إليه من اآلخرة,   ماو ملفسد  الدنيا أحب  دامك 
 . من الغرور  ه اخلالصميكن تعاب فال  هللاوهوى نفسه أحب إليه من رضا  

قل  غلب حب فإذا   على  مبعرفته ابهلل, هللا  كيفية فة  ...معر إباج  وبنفسه.....فيحت  به 
 يقعلم آبفات الطر لوا  عده عنه, يقربه من هللا وما يب والعلم مبا  سلوك الطريق إب هللا,  

وغوائله وآفاهت  , وعقباته  فرياعيها,  شروطها  العبادات  من  ويعر   افيعرف  ف فيتقيها, 
هأس وما  املعايش,  مضطر  رار  ف و  اأب  يأخذهإليه  عنه دب  مستغن  هو  وما  لشرع, 

فات املذمومة يف من هللا الص العقبات املانعة, فإن املانع  يع  ن يعلم مجوأ  فيعرض عنه,
املاخلل  فيعلم  عالجق,  وطرق  وأن   ه, ذموم  بد  ال  واليت  احملمودة,  الصفات  ويعرف 
ع األنوا ذر من  كنه احلأحا  جبميع ذلك أم  فإذامة بعد حموها,  و لفاً عن املذمخوضع  ت

هللا على القلب, ويسقط حب أن يغلب  كلهأشران إليها من الغرور, وأصل ذلك   اليت
 ابملعرفة الإ  وال حيصل ذلك   , ةتصح به الني  تقوى به اإلرادة, و نيا منه, حىت حب الد

 اليت ذكرانها.
 يمها. ألمور خبواتإن احسن اخلامتة, فو فنسأل هللا تعاب العون والتوفيق,  
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 نجيات : ربع املرابعالربع ال
 بة تو الاب  كت

 : وفضلها  بة لتو اب  و وج
 اً مجيع  هللاوتوبوا إب    ب: ) تعاخبار واآلايت, قال هللاظاهر ابأل  التوبةاعلم أن وجوب  

اي   عاب: )ال تالعموم, وقعلى  [ وهذا أمر  31( ]النور:  ن أيه املؤمنون لعلكم تفلحو 
 خلالص هللصوح: االن[ ومعىن  8( ]التحرمي:  اً نصوح  وا إب هللا توبةً بمنوا تو أيها الذين آ

التو   اب, ويدلتع التوابني  بة قوله تعاب: )على فضل  ( ن رياملتطه  وحيب  إن هللا حيب 
 (   نب له م: ) التائب من الذنب كمن ال ذالصالة والسال  ه وقال علي  [222رة:البق]

 لى وجوهبا.ع منعقد من األمة عواإلمجا واآلاثر يف ذلك ال حتصى,  بار  واألخ
بق قبال, وتدارك ما سعزم على تركها يف االستوال احلال,  عاصي يف امل ومن معناها: ترك  
 لتوبة. وهو روح ا  سبق فواجب,  ما   على  أما التندم حوال, و ق األمن التقصري يف ساب

 وجوب التوبة على الفور: 
نفس   املعاصي مهلكات من  رفة كون ور فال يسرتاب فيه, إذ معالف  جوهبا على أما و 

 .ورالف وهو واجب على    اإلميان,
لألميالإل   عاصيملا املضرة  ان كاملأكوالت  فإذا كان  هبدان,  يف  اهلالك  من  ذه خلائف 
ى وعل   أكوالت يف كل حال ضره من امل رك السموم, وما يه تعلي   نقضية جيب دنيا املال

فاخلالفور ه,  من  عليه  الك  ائف  جيب  أبن  أوب  إب ...ذلك,األبد  البدار   فالبدار 
ا مسوم  تعمل  أن  قبل  برو لذنالتوبة,  اإلميانوب  األعم  ح  فيه  األمر  جياوز   طباء الً 

ينفع بعده االحتم ,  واختيارهم ن   ال ينجحف   ,اءوال  ابعد ذلك  ووعذ   صحني,لناصح 
  .ظنيالواع 
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 نوب: قسام الذأ
 : تيف أربع صفامثارات الذنوب  ر تنحص  
 الء ستع اال  وطلب   البقاء  امدو   , مثل الكرب, والفخر, وحب بيةو ربالصفات  ال  ل:ألو ا

يتش   , الشيطانيةالصفة    الثانية: واملومنها  والبغي  احلسد  و   كر عب  الغش واخلداع 
 عوة إب البدع والضالل واألمر ابلفساد. الدو   لنفاقوا

 يتاممال األكل  ة وأيتشعب الزان واللوا  والسرق  ومنه  , ميةفة البهي الص  الثالثة:
 جم على الناس ابلضرب لتهواحلقد واعب الغضب  يتش  ومنها  , : الصفة السبعيةةالرابع

 ل. الل األمواوالشتم والقتل واسته
غلب أوالً, مث تتلوها تفة البهيمية هي اليت  الصفطرة, فج يف الات هلا تدر صفوهذه ال
ال إنياً,  سبعية اثالصفة  العقل يف  مث  ي واملكر واحليلة, وهاع  اخلدذا اجتمعا استعمال 

اب  مث  الشيطانية,  اآلخ الصفة  تغلب  الر رة  الية.بوبلصفات  أمهات  ذنوب ...فهذه 
 وارح. ابع على اجلنفجر الذنوب من هذه امل ومنابعها, مث تن

لق يتع   إب ماتعاب, و ما بني العبد وبني هللا    الذنوب تنقسم إباعلم أن    :نيةقسمة اث
     صغائر وكبائر.تنقسم إب  الذنوبأن  لم  اع :  قسمة اثلثة  حبقوق العباد. 

 ب: من الذنو  ه الصغائرم بما تعظ
  أبسباب: كربتاعلم أن الصغرية  

 . غفاركبرية مع استال  رار, و ص ة مع إيل: ال صغري ق  رار واملواظبة, ولذلكاإلص   منها:
  لبك حالوة الصغرية عند العبد ما غ ا, وكللتبجح هبالسرور ابلصغرية والفرح وا  ومنها:
به بذنمن يتمدح  املذنبني  من  يف تسويد القلب, حىت إن    لصغرية, وعظم أثرهات اكرب 

 رحه مبقارفته إايه. ويتبجح به لشدة ف
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لذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند هللا ا  فإن,  غر الذنبيستصأن    ا:ومنه
من   . وذلك النفور مينع يته لههه يصدر عن نفور القلب عنه, وكراعظام است تعاب, ألن  

 ر يف القلب. لك يوجب شدة األثوذ  األلف به,اره يصدر عن  تصغشدة يثره به, واس
ليه, واملنافق يرى ع  يقع, خياف أن  فوقهذنبه كاجلبل    اخلرب: ) املؤمن يرىوقد جاء يف  

 ل الذنب يف قلب املؤمن لعلمه جبالعظم  ا ي اره. ( وإمنذابب مّر على أنفه فأطذنبه ك
 رية. كب  صى به رأى الصغريةمن عفإذا نظر إب عظم   هللا,

يتهاو   ومنها: بأن  عليه وحن  إايه,  سرت هللا  إمنا ميلمه عنه, وإمهاله  أنه  هل وال يدري 
فيكون   به,   تعاب  , فيظن أن متكنه من املعاصي عناية من هللامثاً إابإلمهال  داد  مقتاً ليز 
 . نه من مكر هللاألم   ذلك
 . منه كرب ذنبهلك  فإذا فعله حبيث يرى ذ  ب عاملاً يقتدى به,امل ذن  أن يكون  ومنها:
إتيانهالذنب ويظهر ييت  أن    ومنها: ن ريه, فإغ أو يتيه يف مشهد    ,ه, أبن يذكره بعد 
علىجنا  ذلك منه  وحتريكسرت  ية  عليه,  سدله  الذي  هللا  الشر      مسعه أ   فيمن لرغبة 
ضاف إب ه فغلظك به, فإن انتجناي  ه فعله, فهما جنايتان انضمتا إبأشهدأو  ذنبه,  

ل الرتغيب  فيه ريغلذلك  وهت  ملواحل    صار   يئةعليه  له,  رابعةاألسباب  اجلناية  , ت 
ن, يبيك أحدهم على ذنب هريإال اجملا اىف,كل الناس مع  )اخلرب: ويف األمر,  وتفاحش

 حدث بذنبه.( ويت  , يكشف سرت هللاقد سرته هللا عليه, فيصبح  
  . ب غريك فيه فتذنب ذنبنيان وال بد, فال ترغ فإن ك  ,قال بعضهم: ال تذنب

ال بعض  اوقال  ما  أخيه  نتهسلف:  من  املرء  يساعده  حرمة  ك  أن  من  على أعظم 
 عليه.  امعصية, مث يهوهن

  ك ذنوبه معه. مات, مات إذا    ملن فطوىب
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 حلل عقدة اإلصرار:   عالجاليق  وطر   دواء التوبة
ايقال   على  عل ف  يقف  ال  من  الداء....و لدواء  سببى  الغفللإل  ال  إال  ة صرار 

و والشهوة الغفل,  يضاد  الشهال  يضاد  وال  العلم,  إال  الصرب ة  إال   قطع  على   وة 
احمل للشهوةاألسباب  اخلطا  فلةالغو   ,ركة  دواءرأس  فال  معج  اي,  إال  للتوبة  ون إذن 
    لصرب. لعلم, ومرارة اوة ايعجن من حال

 الواعذ مع اخللق:   ي يسلكه لذالطريق ا
ذ مع اخللق ؟ يف طريق الوع   اعذ يسلكه الو الذي ينبغي أن  ريقفإن قلك: فاذكر الط

ر, ومحل الناس صراقد اإليف حل ع   نواع النافعةاأل  ل...ونشري إبيطو علم أن ذلك  فا
 ع: على ترك الذنوب, وهي أربعة أنوا 

ا ورد والعاصني, وكذلك م لمذنبني ل ما يف القرآن من اآلايت املخوفة   كريذ أن  األول:
  . ىالتائبني ال حتص  املعاصي ومدح  ذم  اآلاثر يف واألخبار و   اثر. اآل من األخبار و 

بب ذنوهبم, فذلك بس هم من املصائبي وما حرى عل لصاحلحكاايت السلف ا :الثاين
 اخللق.   وبشديد الوقع, ظاهر النفع يف قل 

وأن كل ما   , على الذنوب  متوقعالدنيا    عندهم أن تعجيل العقوبة يف  رأن يقر   :لثالثا
 . تهبسبب جناايهو  من املصائب فبد يصيب الع 
 غريه. رض و يا من الفقر واملرية يف آفات الذنوب يف الدنواألخبار كث

امل بركة  أما  فمن  حقهطاعطيع  يف  نعمة  تكون كل  أن  وي  ته  طاعته,  على  وفق جزاء 
 . تهية كفارة لذنوبه, وزايدة يف درجابلل  لشكرها, وك

والقتل ة  قزان والسر نوب, كاخلمر والالذالعقوابت على آحاد  ذكر ما ورد من    بع:الرا
 ة والكرب واحلسد. والغيب
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 شكرصرب والالكتاب  
 : صرببيان فضيلة ال

يف وسبعني موضعاً, نيف  صرب يف القرآن  وصف هللا تعاب الصابرين أبوصاف, وذكر ال
وجعلنا   اب: ) تع  قال   ها مثرة له, ات إب الصرب, وجعل واخلري   درجات ال  ر وأضاف أكث

ربك ك  ك كلم ومت  تعاب: )   وقال  [24( ]السجدة:اصربو   أبمران ملاون  أئمة يهد  منهم 
زين ولنج  تعاب: )   هللا   وقال  [ 137األعراف: ]  ( ا صربوامب  بين إسرائيل   لى احلسىن ع
تعاب: )[  96حل: ( ]الننرهم أبحسن ما كانوا يعملو ا أجو الذين صرب  ك أولئ  وقال 

منا يوىف الصابرون إ تعاب: )هللا  ال وق[ 54صص:( ]الق صربوا مبايؤتون أجرهم مرتني  
حسا أجرهم   ]اببغري  قرب10لزمر:(  من  فما  بة  [  وأجرها  إال تقدإال  وحساب,  ير 

( ن واصربوا إن هللا مع الصابري: )ابتع  هللا   فقالالصرب, ووعد الصابرين أبنه معهم,  
عل 46ألنفال:]ا النصرة  وعلق  ال[  تعاب: ى  فقال  تصربوا   )   صرب,  إن  وتتقوا   بلى 
هذيتو فورهم  من  آالفوكم  خبمسة  ربكم  ميددكم  املالئكة    ا  آل ]  (مسومنيمن 

للصاب  [251عمران: تعاب:    رين ومجع  فقال  لغريهم,  جيمعها  مل  أمور  ك أولئ  )بني 
 [ 157البقرة:( ]نهبم ورمحة وأولئك هم املهتدو من ر ت عليهم صلوا 
 :أقسام الصرب
 اهلوى له ثالثة أحوال:ضافة إب ابعث  إلابعث الدين اعلم أن اب 

يه بدوام الصرب, ويتوصل إل  زعة ى له قوة املنا, فال تبقوىاهلداعى  قهر  أن ي  دها:أح
رم هم ب هذه الرتبة هم األقلون, فال جإ  ون صل ظفر, والواوعند هذا يقال: من صرب 

  [30]فصلك: (  امث استقامو   ربنا هللاالذين قالوا   )  لصديقون املقربون ا
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 , فيسلم دين منازعة ابعث السقط ابلكلية  وت  ى,و اهل  يتغلب دواعأن    احلالة الثانية:
الشياطني جند  إب  هم  ,...نفسه  اوهؤالء  وهم  الذينوه  رون, ألكثالغافلون   م 

 . وغلبك عليهم شقوهتم  , اسرتقتهم شهواهتم
الثالثة يكون  :احلالة  علاحل  أن  اليد  له  فتارة  اجلندين,  بني  هلرب سجاالً  واترة  ا يها, 

اجمل  عليه,  من  يعدوهذا  المثل   اهدين  هم  ه  احلالة  هذه  وأهل  الظافرين,  من  الذين  
  [210توبة:( ]الم يهب علسى هللا أن يتو ع  وآخر سيئاً خلطوا عمال صاحلا  )

الصرب اليسأ  وينقسم  ابعتبار  يش يضاً  ما  إب  والعسر,  ار  على  ميكن   س,فلن ق  فال 
 . تصرباً مى ذلك تعب شديد, ويس و الدوام عليه, إال جبهد جهيد,  

 حوال:العبد ال يستغين عنه يف حال من األأن  صرب و جة إب الاحلا
يلق ما  العبد يف  اعلم أن مجيع  الذي : إحدامن نوعني  خيلو احلياة ال    هذه ى  مها هو 

 : يف كل واحد منهما ربلصج إب اوهو حمتا   , واآلخر الذي ال يوافقه  هواهق  يواف
األول يواف النوع  ما  ال  ق:  وهو  والهواه,  واملالصحة  و   سالمة  شرية العكثرة  واجلاه 

الدنيا, وما أح فإنهألمو العبد إب الصرب على هذه اوج  ومجيع مالذ  إن مل يضبط   ر, 
 اك يف مالذها املباحة منها, أخرجه ذلك م ركون إليها واالهنسال والن االسرت سه عنف
, قالوا:  عنهملصحابة رضي هللااعلى    الدنياأبواب  غيان....وملا فتحك  الطو   ربطال  إب
 م نصرب.تنة السراء فل ف فصربان, وابتلينا ب  راءض ة اللينا بفتن ابت

 يركن إليها...وال أن ال    رب عليهاالص  العافية, ومعىنن يصرب على  فالرجل كل الرجل م
 ب. نهمك يف التنعم واللذة واللهو واللعي

 أقسام:  وهو ثالثة   ,والطبع  يوافق اهلوىال  ما   :اينثالالنوع  
 عة أو معصية: اليت توصف بكوهنا طا  الهو أفعوه  ,تيارهما يرتبط ابخ: األولالقسم  
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 عة شديد, الطا  ا, فالصرب على رب عليهتاج إب الصد حيوالعب   الطاعة,   : ب األولالضر 
 الث أحوال:  ثيف عته ى طاوحيتاج املطيع إب الصرب عل 
الرايء, شوائب  ص والصرب عن  واإلخال تصحيح النية,  يف    األوب: قبل الطاعة, وذلك 

لعمل, كي : حالة ااحلالة الثانية  خالص والوفاء.اعي اآلفات, وعقد العزم على اإلودو 
يغ عال  أفل  عم ن هللا يف  يتكاسثناء  وال  عن  له,  على ل  ويدوم  وسننه,  آدابه  حتقيق 

حيتاج   ذمن العمل, إ  فراغ احلالة الثالثة: بعد ال  . لعمل األخرير اآخب  دب إشر  األ
 عة والرايء. به للسمهر  ه والتظاإفشائ  إب الصرب عن
 الصرب: الصرب واع  وأشد أن  عنها,   ب الصرباملعاصي, فما أحوج العبد إ  : الضرب الثاين

من   دانجنهر تظا ذا انضافك العادة إب الشهوة,فإلوفة, رت مأعاصي اليت صاعن امل
تيسر   مما  لك الفعلن كان ذى قمعها, مث إن عل جنود الشيطان فال يقوى ابعث الدي

افعله, كا النفس.ن  على  أثقل  عنه  الغيبة كالصرب  لصرب  من  اللسان  معاصي  عن   
 اً. رحيضاً وتصالنفس تعري على املراء والثناءوالكذب و 
ه, كما لو أذى بفعل, دفع  ر يفختياما ال يرتبط هجومه ابختياره, وله ا:  الثاينالقسم  

ال بعض ق,  املكافأةبرتك    لصرب على ذلكفا  اله,يف نفسه, أو مليه  ج ين عأو قول, و 
إذم: ما كنا نعد إميان الرجل إميالصحابة رضوان هللا عليه  ى, ذاألى  مل يصرب عل   ااانً 

   [12هيم:( ]إبران وعلى هللا فليتوكل املتوكلو يتموانربن على ما آذولنص)  قال تعاب
: من املسلمني  األعراب , فقال بعض  ماالً   سم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مرة وق

ما  هذه   وجه أريقسمة  هبا  فأخرب  د  فارسول هللا  هللا,  وسلم,  عليه   رت مح صلى هللا 
 .( ا فصربى أبكثر من هذأوذ  لقد  ,أخي موسى  هللا مث قال: يرحم    وجنتاه, 

 . لصربتب افالصرب على أذى الناس من أعلى مرا
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وت مثل مصائب  ملكا  أوله وآخره,ختيار  اال  ك حصر يدخل حتما ال  ث:القسم الثال
األموال,   الصحة األعزة, وهالك  ال, وابجلملة  وزوال  أنواع  علبسائر  فالصرب  ى الء, 

 لصرب. ك من أعلى مقامات اذل
قال   ذلك, ولالنفسلى  بضاعة الصديقني, فإن ذلك شديد ع   على بالء هللا  والصرب
 ئب الدنيا( ان علي به مصما هتو  ألك من اليقنيوسلم: ) أس  ل هللا صلى هللا عليهرسو 
التوكل   نعلى تقوى املؤمن بثالث: حسم: يستدل  عليهما السال اود لسليمان ل دوقا

 فات. الصرب فيما    , وحسن قد انل  ل, وحسن الرضى فيما ينفيما مل 
مقام   عن  خيرج  إمنا  أنه  ابجلالصواعلم  وشق  زعابرين  اخلدود, اجليوب,  ,  وضرب 

يف و  وإظه  املبالغة  الكآالشكوى,  اار  وتغري  امللبسلبة,  يف  واملطعم, وا  عادة  ملفرش 
لرضا بقضاء هللا هر انب مجيعها, ويظت , فينبغي أن جيداخله حتك اختياره  مور وهذه األ 

 ك. جعدته, ويعتقد أن ذلك كان وديعة فاسرت تمراً على عابقى مساب, ويتع
عن خيرجه    , والمن غريه  احب املصيبةرب اجلميل: أن ال يعرف صن الصل إوقد قي 

 ذلك مقتضى البشرية, ن  فإ   ابلدمع,وال فيضان العني  ب,  رين, توجع القل بمحد الصا
أما ه, فقيل له:  ك عينافاضسلم  يب صلى هللا عليه و الن  ات إبراهيم ولد مولذلك ملا  

بل ذلك ه الرمحاء.(  رحم هللا من عبادا يمحة, وإمنه ر فقال: ) إن هذن هذا ؟  هنيتنا ع
  لرضا.رج عن مقام اال خي

 ابرين. صانل درجة ال  ه ابلثوابيف نعمة هللا تعاب علي فكرع الكراهة ابلت ففإذن مهما د
الصرب: كت   نعم من  نوز قد قيل: من كائب. و ئر املصقر, وسااملرض, والف مان  كمال 

 دقة. الص و   ,واألوجاع  , كتمان املصائب  :الرب
 ال. واألفع  ع األحوالمجي ب الصرب عام يفت أن وجو لك هبذه التقسيما   ظهرفقد  
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 عان به عليه: يست   واء الصرب وماد
و ممتنعاً  أشاقاً الشفاء, فالصرب وإن كان    ووعد الدواء,    أنزل  اعلم أن الذي أنزل الداء

منها تركب ال  اليت  ألخعمل مها الم والالع ممكن مبعجون العلم والعمل. ففتحصيله  
 ب كلها.دوية ألمراض القلو األ

اوالعبد   شإب فتقر  إذا  عن  الصرب  وق   الوقاع,  غ هوة  اد  عليه  باعث ...فلشهوةلبك 
 ثة أمور: يفه ثالسبيل تضعالشهوة  

األغذ  نظر ي  أن  :هاأحد وهي  قوهتا,  مادة  الطي إب  للشهوة, ية  احملركة  من   بة  بد  فال 
 .على طعام قليل طار اإلفعند    , مع االقتصاد صومقطعها ابل 
نظر حيرك ال  ان الشهوة, إذالنظر إب مظاب  يهيج  فإنه إمنا  يجة قطع أسبابه امله  الثاين:

الشهوة. وهذا حيصل  ا البصر على ظان  م  ابالحرتاز عن لقلب, والقلب حيرك  وقوع 
 منها. والفرارالصورة املشتهاة  

النفس ابملباح من  تسل   الثالث: الذي تشتاجلية  اح, فإن كل ما لنكه وذلك ابهي نس 
  ه. احملظورات منن  غين عن جنسه ما يم شتهيه الطبع ففي املباحات ي

   حق األكثر  يف ج األنفععالوهذا هو ال
 : ريقنيبطفإمنا يكون     ما تقوية ابعث الدينوأ
 يف  لصرب, ويف حسن عواقبه أوردانه يف فضل ابار اليتأن يكثر فكره يف األخ دمها:حأ

 رة.الدنيا واآلخ
 . قليالً   , قليالً عث اهلوى تدرجياً,  ابمصارعة أن يعود    :الثاين

  . صربمجيع أنواع ال  اج العالج يف نههذا مف
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 : بيان فضيلة الشكر
يل   وين أذكركم واشكروافاذكر   ) :  قال تعاب  الشكر ابلذكر يف كتابه   قرن   اعلم أن هللا 
تكفرو  تعا[152قرة:الب]  ( نوال   [ 514عمران:  ]آل  (ن لشاكريا  ي سنجز )  :بوقال 

تع هللا  قطع  موقد  ابملزيد  تعاب,  الشكرع  اب  )فقال  شكرمت   :   (   ميدنكألز لئن 
  [7]إبراهيم:

 (   اعم الشاكر مبنزلة الصائم الصابرلطا  يه وسلم: ) علقال رسول هللا صلى هللا و 
 ر وحقيقته: حد الشك
الفرح اواحل  , نعمامل  النعمة منفالعلم معرفة    , ملوع  وحال  نتظم من علمالشكر ي ل 

ه, وحمبوبعم  هو مقصود املن  القيام مبال  والعم   ,ضوع والتواضعمع اخل  احلاصل إبنعامه
لقلب فقصد اخلري وإضماره ا  ماأ  ح, وابللسان. ويتعلق ذلك العمل ابلقلب, وابجلوار 

اجلوارح لدالة عليه, وأما  ت اابلتحميدا كر هلل  الش  ابللسان فإظهار, وأما  خللق لكافة ا
ر حىت أن من شك عصيته م عانة هبا على من االست   يوالتوق   يف طاعته ال نعم هللا عم استف

 . يهكل عيب تسمعه فوشكر األذنيني أن تسرت  ب تراه ملسلم,  كل عي  سرتأن ت  العينني
 السبب الصارف للخلق عن الشكر:

أاع  يلم  مل  عن شكرنه  ابخللق  اجله  قتصر  إال  و النعمة  منعالغفلة ل  فإهنم   ل وا ابجله, 
نعمة   هنم إن عرفوامث إ,  اال بعد معرفتهرفة النعم, وال يتصور شكرها إلغفلة عن معوا

ن معىن أ  واهلل, ومل يعرف  ها أن يقول: بلسانه: احلمد هلل, الشكركر عليالشظنوا أن  
يف  النعمة  يستعمل  أن  طاالشكر  هللا  الغفعة  أما  ال.  عن  جبهلهلة  فالناس  ال نعم   م 

ون هللا على أحواهلم نعمة, فال تراهم يشكر م يف مجيع  م هلويسل لق,  يعدون ما يعم اخل
 وا. ماتع اهلواء عنهم  اء, ولو انقطح اهلو و ر 
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 لرجاء اوف و كتاب اخل
طع د, ومطيتان هبما يقام حممو  كل مقف جناحان هبما يطري املقربون إبو واخلالرجاء  

اآل طرق  ي  خرةمن  فال  عقبة كئود,  قكل  إب  و رب  قود  أزمة الرمحن  إال  اجلنان  روح 
  ف.خويإال سيا  الت  , مالعذاب األليجلحيم و ا  يصد عن انر  الرجاء, وال

 حقيقة الرجاء: 
توقع ال وب عنده, ولكن ذلك احملبوب امل ب هو حملب النتظار ما  الرجاء هو ارتياح الق

وأن   له سبب بد  فاس  جلانتظاره أل  انفإن ك  ,يكون  أسبابه  أكثر  الرجاء حصول  م 
 . قعليه أصد   مقواحل  رورالغبابه فاسم  ق, وإن كان انتظاراً مع اخنرام أسه الصادعلي

الطاعات و   فيه, إلميان كالبذر  والقلب كاألرض, وا  دنيا مزرعة اآلخرة,الأن  مم  ل  وقد ع  
األهنا حفر  جمرى  وسياقة جارية  امل  املياه   ر  والقلب  ابلدنيإليها,  األرض كا  ستغرق 

اليت ال   فيها السبخة  ويال  ينمو  يوم احلصاد, وال حيصد  بذر,  القيامة  ما وم  إال   أحد 
وال  زر  إالع,  زرع  بذ  ينمو  اإلميامن  وسوء وقن,  ر  القلب  خبث  مع  إميان  ينفع  لما 

ة برجاء املغفر   اء العبد  أرض سبخة, فينبغي أن يقاس رجيف   بذر   ه, كما ال ينمو خلق 
ا حيتاج إليه أمده مب  مث  اً جيداً,, وألقى فيها بذر طيبة  ضاً الذي طلب أر   صاحب الزرع

البذر أو ت  نباوكل ما مينع    ضعن األر   شوكلا   نقى, مثيف أوقاته   وهو سوق املاء إليه 
إب   ات املفسدة, فواعق, واآللص فع اتعاب د  ل هللا مث جلس منتظرًا من فض  يفسده, 

  اره رجاءلغ غايته, مسى انتظرع, ويبيتم الز   أن
, ومل يشتغل بتعهد إليها املاء  ال ينصب عة  , مرتف بخةس صلبة  ث البذر يف أرض  ن بوإ
 غروراً ال رجاء. و   قاً مسى انتظاره محاحلصاد منه,  انتظر    مث   بذر أصالً, ال

 عبد. أسبابه الداخلة حتك اختيار ال  يعت مج ظار حمبوب متهد يصدق على انتفالرجاء  
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 :جاءالر ة  فضيلان  بي
(  تعابميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل   ال   ) م:  سالالو ة  الصالعليه  النيب    قال

 قال: ف ( ؟ النزع, فقال: ) كيف جتدك يف وهو  م على رجل لصالة والسالا ه علي  ودخل
ا يف اجتمع  اه وسلم: ) م. فقال صلى هللا عليمحة ريبرجو ر , وأدين أخاف ذنويبأج

   .(  ا خيافمم  يرجوه, وآمنهأعطاه هللا   إال ا املوطن  قلب عبد يف هذ
منعك إذ رأيك القيامة: ما  بد يوم ول للععاب يققال صلى هللا عليه وسلم: ) إن هللا تو 
س. قال: لناخفك اك, و ال: اي رب رجوتكر أن تنكره ؟ فإن لقنه هللا حجته, قنملا

 ك.( ل  : قد غفرته فيقول هللا تعاب
يسك   هذا, اي  ة ذنوبه:  ب القنو  لكثر جه اخلوف إأخر عنه لرجل  وقال علي رضي هللا 

 من رمحة هللا أعظم من ذنوبك. 
 : جاءواء الر د
الدو ه إلي  اءذا  إحيتاج  رجلني:  أحد  فرت   ماه  اليأس  عليه  غلب  العبادةرجل  وإك  ما , 

 على هللا املتمين  اصي املغرور فأضر بنفسه وأهله. فأما العوف,  ه اخلرجل غلب علي 
 وماً مهلكة يف حقه لب مستنقة الرجاء  فأدوي  واقتحام املعاصي   دة عباراض عن المع اإلع

قال ف, و خليمن غلب عليه ااآليس, أو ف  حقل يف  لتستعم الرجاء وحنن نذكر أسباب 
 محة هللا إن هللا  تقنطوا من ر سهم ال أنف  ذين أسرفوا على قل اي عبادي ال  هللا تعاب: )

ن ربك وإوقال عز وجل: )  [ 35لزمر:]ا  (  مالرحيإنه هو الغفور    يعاً ذنوب مج يغفر ال
 تعاب كتب إن هللا   شهور: )امل   ربويف اخل  [6الرعد:( ] للناس على ظلمهم  فرةمغ   ذول

 الصالة   وقال عليه   يب.( بل أن خيلق اخللق: إن رمحيت تغلب غضق  ة على نفسه الرمح
 ر.( يه النايئاً حرمك عل من لقى هللا ال يشرك به ش  الم: )السو 
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 حقيقة اخلوف: 
الستقبال,  ايمل القلب واحرتاقه, بسبب توقع مكروه يف   عن  وف عبارةاعلم أن اخل

املكر فالعلم   هأبسباب  الوه  السبب  و باع و  ويمله,  القلب  إلحراق  املثري  ذلك ث 
تعاب ومعرفة ة هللا  اترة يكون ملعرفاخلوف من هللا تعاب,    وف, فكذلك اخل  اإلحراق هو

ل, وأنصفاته يبال ومل    وه  العاملني مل  مانأهلك  اجلناية من ع,  مينعه  واترة يكون لكثرة 
بعيوب نفسه, ومعرفته ته  وحبسب معرفاً,  ون هبما مجيعاترة يكو   املعاصي,   فة ار العبد مبق

ليه صلى هللا ع قال فهم بنفسه وبربه, وكذلكلربه أعر  لناس, فأخوف اتعابجبالل هللا 
 [ 28طر:]فا  (ءااده العلم منا خيشى هللا من عبإ  )   تعاب ال  وق(  هلل أخوفكم  أان م: )وسل 
حلرقة من ا  مث يقيض أثر  القلب,  رتاق ح اخلوف واكملك املعرفة أورثك جالل    إذا  مث
اجللب  الق املعاصوارحعلى  عن  بكفها  ابل,  وتقيدها  قيلطاعاي,  ولذلك  ليس ت,   :

  يه.عل ما خياف أن يعاقب    من يرتك ى, وميسح عينه, بل  اخلائف من يبك
    , ومن خاف هللا هرب إليه. نه ب مشيئاً هر   اسم احلكيم: من خافقال أبو الق
 ه: ف والرتغيب فيفضيلة اخلو 

شهوات, وبقدر رق من الإن فضيلته بقدر ما حيف,  رقة للشهواتحملف هو النار ااخلو 
يلة وبه ف ذا فض وكيف ال يكون اخلو   طاعات,, وحيث على الف عن املعاصيا يكم

تقرب ة احملمودة اليت  اضل عمال الفى, واجملاهدة, وهي األورع, والتقو وال,  حتصل العفة
 إب هللا زلفى. 

دى والرمحة والعلم والرضوان, اهل للخائفني: ابمجع هللا تع  فضيلته هيك داللة علىوان
مقام جمامع  أوهي  قات  اجلنان,  ) هل  تعاب:  هللا  هم  ه    ال  للذين  ورمحة  لرهبم دى 

 [541( ]األعراف:  نرهبو ي
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 تهم ابلعلم خلشيم  صفهو  [28طر:]فا (ءى هللا من عباده العلماخيشا منإ : )وقال تعاب
 مثرة العلم. ى فضيلة اخلوف, ألن اخلوف عل  ضيلة العلم دلّ ف ما دل على    وكل
) قال  و  وجل:  مؤمنني  ن  وخافو   عز  عمران:    إن كنتم  ]آل  ف175(  ابخل[   وف أمر 

إن ضعف, ف و خو  ؤمن عناإلميان, فلذلك ال يتصور أن ينفك م يف  وشرطه وأوجبه, 
    وإميانه. ته  ه حبسب ضعف معرف ويكون ضعف خوف 

 كل خري.   على دله اخلوف هللايل: من خاف ال الفضق
العقاب,   حقها حسنتان, خوفالسيئة إال ويل   يعملذ: ما من مؤمن  وقال حيي بن معا

 ورجاء العفو. 
 عالمة السعادة: خوف الشقاوة. :  ولق بو احلسن الضرير يوكان أ
 اً اليوم. خوفاذ: من آمن اخللق غدًا ؟ فقال: أشدهم  مع بن   ليحي  وقيل
خت  ن:حلسا  الوق إن  خيإنك  أقواماً  موفو الط  لك  خري  أمن,  يدرك  حىت  أن نك  ن 

 ك اخلوف. يؤمنونك حىت يدر ماً  تصحب أقوا
 . وف قلباً إال خربفارق اخلو سليمان الدارين: ما  وقال أب

تعاب:ا هللا  قال  اخلشية,  مثرة  خشوع ويز ون  يبك  )   لبكاء  ]اً يدهم   [109اإلسراء:( 
وذكر إال ظله (  ظل  ه, يوم ال   ظليف يظلهم هللا  سبعة    )   عليه وسلم: هللاوقال صلى  
   ففاضك عيناه.(الياً اًل ذكر هللا خمنهم: ) رج 

مل يستطع   من و ع أن يبكى فليبك,  ن استطا لصديق رضي هللا عنه: موقال أبو بكر ا 
 فليتباك. 

تعلقة لك مأن مجلة ذو فهو داللة على فضل اخلوف,    اء,لبكا...ضلوكل ما ورد يف ف 
 سبب. املق  علتسبب, أو  لتعلق ا  , إمابه
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 داهلما: غلبة الرجاء أو اعت   ف أو غلبة اخلو فضل  األبيان  
دواءاناخلو  والرجاء  هب   ف  القل يداوى  ففضلهما حبما  فإن  ا  سبوب,  املوجود,  لداء 

أفضل,   فاخلوف   من مكر هللا تعاب, واالغرتار به   من داء األ  لب كان الغالب على الق 
الن األغل وإن كا فالرجاء أفضهللا  القنو  من رمحةيأس و ب هو  ك إن كان ل, وكذل 
 وف أفضل. ى العبد املعصية فاخلب عل الغال
 , غرتار على اخللق أغلباالي و ...ألن املعاصف أفضل.جيوز أن يقال مطلقاً  اخلو و 

كون ذلك فرة, فيأس وترك العمل وقطع الطمع من املغ اليهم إب  رجبشر  أن ال خي
إب االعمل,  ل عن الللتكاس  سبباً  لك قنو  وليس ن ذفإ  ي,ص ماك يف املعاهن وداعياً 
 و اخلوف فه  مل, ويكدر مجيع الشهواتحيث على الع  إمنا اخلوف هو الذي   ,وفخب

الرجاء  ند عا  احملمود...أم غلبة  يقاملوت فاألصلح  إليه ربه, وحي لبه,  ق  وى ...فإنه  بب 
 عاب.  تباً للقاء هللا كون حمعاب لي هلل تنياً إال حمباً أحد الدوال ينبغي أن يفارق  

 :هلا  , واالستعدادةسوء اخلامتأسباب  
أسبا اخلامتة  على  لسوء  تتقدم  والنب  البدعة,   كرب, ومجلة مناق, والفاملوت, مثل: 

 ليهم من النفاق.  ع وات هللارض , ولذلك اشتد خوف الصحابة  ات املذمومةصفال
, نيامن قلبك حب الدأخرج  عاب, و هللا ت  فواظب على ذكرد هلا,  اشتغل ابالستعداف

ة رتز من مشاهدفكر فيها بقلبك, واحن الجبوارحك, وع صي  واحرتس عن فعل املعا
أهلها ومشاهدة  يؤثر  جهدك,    ,املعاصي,  ذلك  تسوف قل يف  فإن  أن  وإايك  بك, 

كن إذ مي  ك, نفاسك خامتت نفس من أ  لامتة, فإن كاخلءت  ا جاإذستعد هلا  أتقول: سو 
ختتطف   رو أن  فراق ح فيه  قلب ك,  هتكب  أن  وإايك  اللحظ   مله ,  تلك  فلعل  ة حلظة, 

 خامتتك. 
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 فقر والزهد تاب الك
 : فضيلة الفقر

ت ) قال  املفقر لل  عاب:  وأمو اء  دايرهم  من  أخرجوا  الذين  ]احل  م هلاهاجرين  [ 8:شر( 
(   ضاألر   يف  ضرابً   يعونال يستطيف سبيل هللا  ين أحصروا  للفقراء الذ  وقال تعاب: )

هللا  [273رة:]البق رسول  عل وقال  هللا  صلى  و   أميه  فقراء  يدخل   ( قبل يت  سلم: 
علي أغني عام.( وقال  فرأيك اطلعك  )    والسالم:   الصالة  هائها خبمسمائة  اجلنة  على 

وإيثارك املرسلني,    ن معاذ: حبك الفقراء من أخالق  بوقال حيي  .(أكثر أهلها الفقراء
 .نيمة الصاحلعال تهم من جمالس

  فقره:  يفآداب الفقري
الفابتال ة ملا  ييه كراهف   ال يكون به من  تعاب  تعاب ويكو   قر,ه هللا  على هللا  ن متوكالً 

بهواثق واالتيظهر  وأن  ,  اً  ) لتجمل,  عفف  تعاب:  اجلاهل    قال  من أغ حيسبهم  نياء 
 . قر عن العبادةرت بسبب الفوأن ال يف   [273( ]البقرة:   ف فلتعا

 ءه بغري سؤال: جا  إذاء  ول العطاقري يف قبالف آداب  
 ي, غرضه يف األخذ. غرض املعط أمور: املال,    ثالثة  ءها جاي أن يالحذ فيم ينبغ
 . أخذه  نبهة فليحرتز م شفإن كان فيه   الشبهات  اً مناليأن يكون خ   فينبغي  املال,أما  
بقب: اهلديةضهيكون غر خيلو أن  رض املعطي فال  ا غ أم يكون   و أن أوهلا,  , فال أبس 
؟ أو أن يكون   كاة للز   هل هو مستحق  ظر زكاة, فعليه أن ين  أو   ثواب وذلك صدقة لل 

الفاس صدفينبغي أن يرد عليه ق  لرايءاالسمعة و غرضه   غرضه يف وأما  ه,   يقبلد واله 
فإن كان ا ال بد منه أو هو مستغن عنه,  فيم تاج إليه  األخذ فينبغي أن ينظر: أهو حم

 . خذله األ  تاجاً فاألفضلحم
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 حقيقة الزهد:   يانب
الزهد....عبارة  ا الشيء إب عن  الرغبة عن  ...وكل من ابع خري منه  ما هو  نصراف 

ن زاهد ولك  يضاً فهو أدنيا  اآلخرة ابل   ع وكل من اب  الدنيا,  يف   هو زاهد آلخرة فالدنيا اب
 نيا. دد يف الالزهد مبن يزهة بتخصيص اسم   اآلخرة, ولكن العادة جارييف

 : الزهدفضيلة  
لنفتنهم   الدنيامنهم زهرة احلياة    أزواجاً   ا بهيك إب ما متعنوال متدن عين  )  ب:قال تعا

الذين يستحبون احلياة الدنيا  تعاب: )ال وق [131طه:( ] ى فيه ورزق ربك خري وأبق
]إب  ةخر اآل  على  فم3يم:راه(  بذلك,  الكفار  فوصف  املؤ [  أن  الذي فهومه  هو  من 
   حلياة الدنيا.ى استحب اآلخرة عل ضه, وهو أن يصف بنقييت

الصحاب بعض  لصقال  أنتة  التابعني:  من  أكثردر  أصحاب أعماالً   م  من  واجتهاداً   
د كانوا أزه ال:   ذلك ؟ قوا خريًا منكم. قيل: ومل  نلم, وكاوس    عليه صلى هللا   رسول هللا 

  الدنيا منكم. يف
 سد. ة القلب واجلنيا راحلزهادة يف الدي هللا عنه: اوقال عمر رض
 هد:عالمات الز 

 ات: ثالث عالم  لىع  أن يعول   ينبغي 
 . حيزن على مفقودد وال  أن ال يفرح مبوجو   األوب:

 ه ادحذامه وموى عند  الثانية: أن يست
 وة الطاعة. حال   على قلبه   غالبة: أن يكون أنسه ابهلل تعاب, والالثالث

 . هد قصر األملمة الزاهما هللا: عال بل وسفيان رمحقال أمحد بن حن
 جود. : السخاء ابملو المة الزهدع اذ: مع  وقال حيي بن
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 التوكل   كتاب
 : فضيلة التوكل

عز وجل:   قال[ و 123:دة( ]املائ هللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني ى  وعل  ) تعاب: هللا قال
فل  ) املتوكلو وعلى هللا  ت   [12]إبراهيم:  (نيتوكل  على هللا ومن    )عاب:  وقال   يتوكل 
حسبهفه ]الطالق:  و  و 3(  املت  )   :باوتع  بحانه سقال  [  حيب  ]آل   نيوكل إن هللا   )

 , ومضمون كفاية هللا تعاب احبهص  لبة هللا تعامبح  سوم  مو   [ وأعظم مبقام  159عمران:
     يم. وز العظ فقد فاز الف  يه, عومراوكافيه وحمبة    حسبه    اب ن هللا تعمالبسه, ف م  

لرزقكم    وكله على هللا حق ت  ) لو أنكم تتوكلونم:  هللا عليه وسل   ل هللا صلى سو وقال ر 
 ( وتروح بطاانً.  اصاً,مختغدو   كما يرزق الطري

  سبيالً.    وجدت إب كل خري  كيالً  و رضيك ابهللم: مىت  قال بعضه 
 لتوكل: ل اان حابي
التوكل  ظن  ي    قد الكسب ابلبدن, و أن معىن  ترك  التدبري اب:  .وهذا ظن .لقلب,. ترك 
طمعك يف أن خيلق هللا ض, و و مل تزرع األر ,...فل م يف الشرعحراهال, فإن ذلك  اجل
 جنون.   ذلك اع, فكل  غري وق  غري بذر, أو تلد زوجتك من من ب نبااتً عات

امل  وسلم وصف  عليه  فلم  توك والنيب صلى هللا  يكتسبو يصف لني,  ال  أبهنم  وال هم  ن, 
 ذه األسباب ن ه م أبهنم يتعاطو بل وصفه  ئاً ي ن أحد شيخذون م وال    يسكنون األمصار 

ئن مطم  قوي القلب  توكل موحد املف لسالم لعياله قوت سنة ة واالصال ه عليدخر  وقد ا
التوكل ترك األسو ليس من شر و ..ريه.تدبواثق ب   فضل هللاالنفس إب   ي الذو   ,ابب  
تصحاب س ري اغ ن  ويكون سفره م  راً,قها الناس إال اندلبوادي اليت ال يطر  ايسافر يف 

 دي سنة األولني. لبواحاب الزاد يف االتوكل, بل استص   يف   فهذا ليس شرطاً زاد,  
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 حمبة هللا عز وجل كتاب 
, فرضليه وسلم  هللا ع أن احلب هلل تعاب ولرسوله صلى  جممعة على  مة  ن األاعلم أ

[ 54ئدة:( ]املا بونهحيبهم و حي   ) عز وجل:  ات احلب  هلل تعاب قوله  إثبويدّل على  
) تعاوقوله   حباً والذين    ب:  أشد  ]البقرة: هلل  آمنوا  دل165(  على[ وهو  إثبات   يل 

 . وت فيهاحلب, وإثبات التفا
ليه من ب إحن أوسلم: ) ال يؤمن أحدكم حىت أكو هللا عليه    صلى  رسول هللا   قالو 
 ( مجعني.وماله والناس أله  أه

ك, وحب أحب  حبك, وحب من  اللهم ارزقين  : ) عائهوالسالم يف د   الصالة   ه وقال علي 
 ( .  ربين إب حبكما يق
ا ) م  ؟ قال:    عليه وسلم, فقال: اي رسول مىت الساعة لى هللاجاء أعرايب إب النيب ص و 
له, ورسو  أحب هللا  أينيام, إال , وال صفقال: ما أعدت هلا كثرة صالة( ؟ عددت هلا أ

هللا    رضيأحب ( قال أنس  املرء مع من  )    لم :هللا عليه وس   فقال له رسول هللا صلى
 بذلك. فرحهم  بعد اإلسالم  رحوا بشيء  ني فما رأيك املسلم ف عنه:  
 د فيها.زه  دنياعرف ال حبه, ومن : من عرف ربه أ احلسن قال  
 لك:  ذت الناس يف , وتفاو بة هللا تعابحمل  املقوية   سباباأل

م ة معناها القدو فإن اآلخر   , عاب تأقواهم حباً هلل آلخرة  اااًل يف  حعد اخللق  اعلم أن أس
ينفك   ن, ألنه ال نه مؤم وأصل احلب ال ينفك ع  ه, لقائ, ودرك سعادة  لى هللا تعابع 

 . ة معرفة هللا تعاب: فقو احملبةوة  ..لق.السبب.وأما    ,عن أصل املعرفة
أن   مشرتكون املؤمننيواعلم  ال  يف     احلب  أصل  اكهم شرت أصل  ول  يف  هم كناحملبة, 
 .ويف حب الدنيا يف املعرفة, هتمتفاو متفاوتون ل
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 د: حمبة هللا تعاب للعب 
إن هللا   )ه, قال تعاب:  عبد  اب حيب رآن متظاهرة على أن هللا تعن شواهد القاعلم أ

 إن هللا حيب التوابني   عاب: ) [ وقال ت 4ف: الص( ] اً صف  ن يف سبيله حيب الذين يقاتلو 
 [ 222بقرة:( ]الن يوحيب املتطهر 

حىت  ابلنوافل   يزال عبدي يتقرب إيلً : ال قال هللا تعاب السالم: )ة و الصال ه قال علي و 
 به.( صره الذي يبصر  وب   ,يسمع بهمسعه الذي    أحبه, فإذا أحببته كنك 

  تعاب:المات حمبة العبد هللع 
احملا أن  يدعيها كلب علم  أع   أحد,  ة  وما  الدعوى  أسهل  املعىن, وما  رة بة شجواحمل  ز 

 واجلوارح.  ب واللسانلقل ارها تظهر يف ا...مثطيبة
 م. دار السال  حب لقاء هللا تعاب, يف  ها:فمن

أحبه هللا   ومنها: ما  يكون مؤثراً  ما حيبه يف ظعل   , تعاب  أن  فياهره وابطنهى  تنب ج , 
تقرابً إليه على طاعة هللا, وم  ال مواظباً كسل, وال يز ال  رض عن دعةاهلوى, ويعاتباع  

بني ابإليثار, فقال: احملصف هللا تعاب وقد و ....ات,ده مزااي الدرج, وطالباً عن لنوافلاب
هم ؤثرون على أنفسوي اا أوتو هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة ممبون من حي )

 [9شر:]احل(  ةولو كان هبم خصاص
 ائق... و ك ابنقطاع الع وصفاء الوق  ويغتنم هدء الليل   على التهجد,ظب أن يوا  ا:ومنه
الن  فمن ابكان  واالشتغال  عحلوم  ألذ  من  ديث  وأطيب  تصحّ   ة منجانده,   هللا كيف 
  ؟ حمبته  
هللا   ومنها: بذكر  مشتغاًل  يكون  تعاأن  ي  ال  عنه ب  علسا  فرت  خيلو  وال  قلبه, نه,   نه 

  . ب ذكرهفعالمة حب هللا: ح
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ابن م   ومنها: القرآن, قال  نفسه إال يف أل أحدكم عن  ي أن يسبغسعود: ال ينحب 
  و حيب هللا عز وجل. ن فهكان حيب القرآ  فإن  ن, قرآال
 ارك: بملابن اقال  فمن أحب هللا ال يعصيه, ولذلك  يه,  ال يعص أ  نها:وم

 عديــــل بعمري يف الفعاهذا ل       أنك تظهر حبه تعصى اإلله و 
 عحيب مطين  ـب مل ــــــ صادقاً ألطعته        إن احملـ  ك و كان حبل

ا ز وجل صار حبيباً, وإمن ع ن عمل بطاعة هللاس كل م لي   ه هللا تعاب:قال سهل رمح 
 اجتنب املناهي. احلبيب من  

 . لهاا, وال يضاد أصضاد كماهلبة ؟ فأقول: إنه ي حملضاد افإن قلك: فالعصيان هل ي 
: عز وجلقال   إليه, سبوحب كل ما ين عليه وسلم صلى هللا هللا  رسولب ح ومنها:

 [31:( ]آل عمران بكم هللاحيب هللا فاتبعوين  كنتم حتبون    قل إن  )
 عن ذكر هللا تعاب, وطاعته. اعة خلك  ل سعلى فوت ك: أن يعظم يسفه ومنها
, سنةيل عشرين  هم: كابدت الل  يستثقلها, كما قال بعض, وال يتنعم ابلطاعة  أن   نها:وم

 مك به عشرين سنة. مث تنع 
أعداء هللا,  مجيع    على اً هبم شديداً  د هللا, رحيم يع عبامج  مشفقاً على   يكون  أن  ومنها:
تعاب: ) ا قاكم  ا  ل  لومة   [29( ]الفتح: بينهملكفار رمحاء  أشداء على  وال يخذه 
 صارف.  صرفه عن الغضب هللي  وال م,  الئ

 ة والتعظيم. ك اهليب  حت , متضائالً  حبه خائفاً يفأن يكون   ومنها:
 ب. الق مثرة احلرم األخكان الدين, وموابجلملة مجيع حماس
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 واإلخالص والصدق نية  الكتاب  
 : النية فضيلة  
هللا ) قال  تعاب:  رهبم      يدعون  الذين  تطرد  وجه  اة لغدابوال  يريدون   (  هوالعشي 
 . ةة هي الني راد بتلك اإلرادوامل  [52]األنعام:
ة سبب فجعل الني   [53لنساء:( ]ا  بينهمايوفق هللا   إن يريدا إصالحاً  تعاب: )وقال  

  التوفيق. 
نوى,   امرئ ما  ل ولك  عمال ابلنيات, إمنا األ   عليه وسلم: ) هللا   رسول هللا صلى  وقال  

هجرته إب   وله, ومن كانكهللا ورس رسوله, فهجرته إب  و   هللا   فمن كانك هجرته إب
    حها فهجرته إب ما هاجر إليه.( ينك امرأة  أو  يصيبها,    دنيا

ا ينظر إب وإمنركم وأموالكم,   صو إب  ن هللا ال ينظر والسالم: ) إالصالة    هعلي وقال  
 الكم ( قلوبكم وأعم 

 ( عليه  مات ما لى هللا عليه وسلم: ) يبعث كل عبد على  وقال ص
والورع   هللا,   رتض داء ما افأفضل األعمال: أ اخلطاب رضي هللا عنه:  وقال عمر بن  

 . هللا  فيما عند عما حرم هللا, وصدق النية  
بن  وكتب   ع دالععب  بن   عمر  إب  عبدهللاسامل  أن  اعلم  قدون هللازيز:  على  للعبد  ر  

 ه مت عون هللا له, ومن نقصك نقص بقدره. ة, فمن متك نيتالني
 ي به غري يد  , وما أر وجهي فقليله كثريالتوراة ما أريد به     : مكتوب يف بو هريرةأال  وق

 ه النية صغر ب عمل كبري ت ور   نية مه الصغري تعظ: رب عمل  همقال بعض.  فكثريه قليل
 العمل.   نية للعمل, كما تتعلمون ن ال: كانوا يتعلمو لثوريل اوقا

 ري. نك خبدمك تنوى اخلري فأ  ومامل,  بعض العلماء: اطلب النية للعمل قبل الع وقال  
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 لقة ابلنية: ملتع ل ايل األعماتفص
  مباحات.اعات, و اص, وطاألعمال ثالثة أقسام: مع

األو  وه   ل:القسم  الاملعاصي,  موضعه  ي  عن  ابتتغري  إنسالنية, كا  يغتاب  انً الذي 
لقلب   أو  مراعاة  غريه,  مال  من  فقرياً  يطعم  أو  مسجداً  مدر ين  ي غريه,  أو  مبال سة 

اخلري,  حرام وقصده  وال,  جهل,  تؤ فهذا كله  ال  إثر  نية  ظلماً يف  عن كونه  خراجه 
 . وعدواانً ومعصية

علي ه صلى هللا وقول إمن   ( ابله وسلم:  األعمال  األقت  نياا  ثة, الثالسام  ( خيتص من 
وامل املعاصابلطاعات  دون  واملباحات  ابلقصد,  معصية  تنقلب  الطاعة  إذ  اح بي, 

ابلينق وطاعة  معصية  فلب  املعصية  فأما  ابلقصد,  طاعة  تنقلب  نعم  ال  ية للنقصد, 
 ا. , وعظم وابهلف وزرهاثة تضاعود خبيخل فيها, وهو أنه إذا انضاف إليها قص د

  ويف تضاعف فضلها  لنيات يف أصل صحتها,اب  تبطة لطاعات, وهي مر ا  ين:القسم الثا
. لرايء صارت معصيةنوى افإن  ال غري,    ابتع  أما األصل: فهو أن ينوي هبا عبادة هللا

ي هبا سنة, فإن الطاعة الواحدة ميكن أن ينو احل  يات بكثرة النأما تضاعف الفضل فو 
ضاعف كل  تمث دة منها حسنة,  احل و نية ثواب, إذ كيكون له بكل  ثرية, ف خريات ك

 ا.حسنة عشر أمثاهل
 ل نية أو نيات, يصري تم وحي  وما من شيء من املباحات إال  املباحات,  :القسم الثالث

 أعظم خسران من يغفل عنها.   فما ات.ايل الدرجابت, وينال هبا معقر هبا من حماسن ال
إحوال    ة,ت كثري واملباحا النياتيكمن  وهلف  صاء  قاليها,  إين ض  بع  ذا  السلف: 

وشريب, ونومي, ودخويل إب ة, حىت يف أكلي,  ن يكون يل يف كل شيء نيحب أأست
  اخلالء.
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 لة اإلخالص: فضي 
تعاب:قال   أم  )  هللا  لوما  إال  الدين ديعبروا  له  هللا  لصني  ]البينة: وا   قال و [  5( 

 ( هلل  سبحانه:  اخلأال  الدين  ]الزمر: لصا  ) قو   [3(  وجل:  عز  اتبوا إال    ال  الذين 
فمن    )   : وقال تعاب  [146( ]النساء: ا دينهم هللعتصموا ابهلل وأخلصو وأصلحوا وا

ربه   لقاء  يرجو  عمالً كان  رب  اً صاحل  فليعمل  بعبادة  يشرك  أحدوال  ( اً ه 
إال   [110كهف:ل]ا الشيطان  من  العبد  يتخلص  ول  وال   ذلك كان ابإلخالص, 

ص ل يعقوب املكفوف: املخل وقا  لصي تتخلصي. أخ  اي نفسي يقول:  معروف الكرخ
ه إب أيب هللا عن   رضي وكتب عمر بن اخلطاب    يكتم سيئاته.   من يكتم حسناته, كما 

 .الناس  نيا بينه وبنيته كفاه هللا تعاب مشعري: من خلصك  موسى األ
 ؤه اإلخالص. اويقال: العلم بذر, والعمل زرع, وم

 لصدق: فضيلة ا
هللا تعاب:  قال  عاال  رج )  ما  عليه  هدواصدقوا  ]األحزاب: هللا  يف 23(  ويكفى   ]
ال  هللا   لفقا  ,املدح والثناء معرض  يف   ,ءأن هللا تعاب وصف به األنبيا  ,صدق فضيلة 
: تعاب  [ وقال41( ]مرمي:   اً نبي   صديقاً   ن كااهيم إنه  واذكر يف الكتاب إبر   )   :عز وجل

الكت  ) إنه كان  اب إمساواذكر يف  [ 54]مرمي:(    اً نبي  سوالً ن ر اصادق الوعد وكعيل 
( إنهواذك  وقال:  إمساعيل  الكتاب  يف  رسوالً   ر  وكان  الوعد  صادق  (   اً نبي  كان 

 ي الرب يهدإن الصدق يهدي إب الرب, و والسالم: )  الصالة    ه وقال علي   [ 56رمي:]م
ب يهدي إب إن الكذ, و  صديقاً هللا   اجلنة, وإن الرجل ليصدق حىت يكتب عندإب
 ( .يكتب عند هللا كذاابً   حىت, وإن الرجل ليكذب  لنارادي إب  يه  جور لفجور, والفا
 والشكر.احلياء وحسن اخللق  الصدق و بح:  د ر ابن عباس: أربع من كن فيه فق ال  ق
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 صدق: تب الامر 
تكلم إال , فال ين حيفذ ألفاظهعبد أوحق على كل    صدق اللسان,  صدق األول:ال
ف ما هي عليه فهو بار عن األشياء على خالاإلخه عن  سانحفذ ل  صدق, فمنابل

 .صادق
الثاين: الصد النية    ق  ايرجع ذل, و واإلرادةيف  يكون له إلخالص, وهو أن ال  ك إب 

النفس,   ب,تعا  هللا   نات إالابعث يف احلركات والسك فإن مازجه شوب من حظوظ 
 . يسمى كاذابً   جيوز أنلنية, وصاحبه  صدق ابطل  

 ين هللا مااًل تصدقك.  نفسه: إن رزقفيقول يف   عزم,دق الص :الثالثالصدق  
ة ذ ال مشقابلعزم يف احلال, إد تسخو  النفس قإن  : يف الوفاء ابلعزم, فالرابعالصدق  

 زمية حقك احلقائق, وحصل التمكن, احنلك العذا  فإ  خفيفة, نة  يف الوعد والعزم, واملؤ 
ماالً لنتصدقن    تعابهللا  رزقنا  إن  قاال: ن الناس فجا على مأل مجالن خر قال جماهد: ر 

ن من ولنكون  لنصدقنله  من عاهد هللا لئن آاتان من فضومنهم    فبخلوا به, فنزلك: ) 
يف   عقبهم نفاقاً فأ  *  نمعرضو   من فضله خبلوا به وتولوا وهمما آاتهم  فل *    الصاحلني

يلقو  يوم  إب  مب قلوهبم  هللا نه  أخلفوا  وعد  ا  كانو ما  ومبا  يكذبو وه  (   ن ا 
ال  [77_75ة:توب]ال عهداً, وجعلعفجعل  ب  زم  والوفاء  فيه كذابً,   ه صدقاً. اخللف 

 الوفاء.لعزم مث تكيع عند  اب تسخو  ن الناسفإ  وهذا أشد من الثالث
تهد حىت ال تدل أعماله الظاهرة  ن جي هو أو   , اليف األعم الصدق    اخلامس:  الصدق 
, ليس التهيف ص  شوع خلئة اف على هي .ورب واق.به.تصف هو يف ابطنه ال يأمر   على 

بني   ماً الة, فمن ينظر إليه يراه قائريه, ولكنه قلبه غافل عن الص يقصد به مشاهدة غ 
 . تهى شهوة من شهوابني يد السوق  ن قائم يفعز وجل, وهو ابلباطي هللا  يد
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 سبة ة واحملاراقب امل كتاب  
كان   وإن  فال تظلم نفس شيئاً امة  قيال  لقسط ليوم زين اونضع املوا  ) اب:  تعقال هللا  

 [ 47ياء:نب( ]األ  ا وكفى بنا حاسبني مثقال حبة من خردل أتينا هب
الكتاب ف  )   : تعاب  لاوق ل ما   ويلتنااي لون  اجملرمني مشفقني مما فيه ويقو رتى  ووضع 

يغادر صغريةً  ال  الكتاب  ووجإ  ال كبريةً و   هذا  أحصاها  ما  ال  حاضراً دوا  ال و   عملوا 
 [ 49]الكهف:  (   اً دحيظلم ربك أ
ى كل ونسوه وهللا عل   م مبا عملوا أحصاه هللا فينبئه   يوم يبعثهم هللا مجيعاً   ب: ) وقال تعا

 [  6( ]اجملادلة:دء شهيشي
 اً خري   ذرة  فمن يعمل مثقال  *    م أعماهلوا  لري   شتااتً س أيومئذ يصدر النا  وقال تعاب: ) 

 [ 8_6الزلزلة:( ]هير   اً شر  قال ذرة  ومن يعمل مث *    هير 
 [ 812قرة:ب( ]النل نفس ما كسبك وهم ال يظلمو مث توىف ك  ل تعاب: ) قاو 

 تود    ك من سوء  عمل   وما   خري حمضراً   عملك منيوم جتد كل نفس ما    )   وقال تعاب:
 [ 30عمران:  ( ]آل  م هللا نفسهذركوحي بعيداً   بينه أمداً لو أن بينها و 
ف عر ف  [235لبقرة:]ا  (هذرو فاح   نفسكم م ما يف أيعلن هللا  واعلموا أ  : )وقال تعاب

و  ابملرصاد,  هلم  تعاب  هللا  أن  البصائر  سيناقأابب  احل  شونأهنم  ويطالبون   ساب,يف 
المبث وحتق اقيل  أهنم  ذّر,  األخطارقوا  هذه  من  ينجيهم  احمل  ال  لزوم  و إال   صدق اسبة, 

نفمن حا  املراقبة,  قبل أن حياسبسب  القيام   خفّ ,  فسه  عند   رحضو   , حسابه  ةيف 
ومن مل حياسب نفسه, دامك حسرته, وطالك   ,ومآدبه  منقلبه  حسنو به,  جوا  لسؤالا

 سيئاته. واملقك    يقفاته, وقادته إب اخلز ة و صات القيام يف عر 
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 ة: املراقب
وقال تعاب:   [33( ]الرعد:  كنفس مبا كسبو قائم على كل  ن هأفم  ب: ) قال هللا تعا

ي   ) تعاب  [14]العلق:  (   ى ر ي  علم أبن هللا أمل  ) وقال  رقيب   :  عليكم  (   اً إن هللا كان 
وقال1]النساء: وعهدهم    )   تعاب:  [  ألماانهتم  هم  هم والذي  *   ن راعو والذين  ن 
 [ 33_32( ]املعارج:  ن م قائمو بشهاداهت
 كأنك تراه (   ) أن تعبد هللا  فقال:  , سانعن اإلح  السالم يه  ربيل علج   وقد سأل
    تكن تراه فإنه يراك.(ه, فإن مل  كأنك تراهللا  : ) اعبدسالمالالصالة و ليه  وقال ع

عثمان: أبو  يل  قال  فكن  أب  قال  للناس,  جلسك  إذا  حفص:   , لنفسكواعظاً  و 
 رقيب على ابطنك   اهرك, وهللافإهنم يراقبون ظيغرنك اجتماعهم عليك,  وقلبك, وال  

أنه   األحداث  بعض  عن  أ  نفسها,   راود جارية عن وحكي  له:  ؟ تست   الفقالك  حي 
 وما يراان إال الكواكب ؟ قالك: فأين مكوكبها ؟   ن أستحيمم   ال:فق

إليك,   لمك أن نظر هللا ال: بعصر ؟ فقلجنيد: مب أستعني على غض البل لوقال رج
 إليه.   ك إب املنظورأسبق من نظر 

 ي عليه خافية. يك ابملراقبة ممن ال ختفسفيان الثوري: عل ال  وق
ا امل لسوقال  إن  يننافنجي:  فإذق  ملظر  دخ  ير  ا  يراقب   لأحداً  وإمنا  السوء,  مدخل 
  تعاب. وال يراقب هللا الناس,  

 باح.ة, أو يف مأو معصي   ,  طاعةخيلو العبد إما أن يكون يف   ال
 ها من اآلفات. وحراست اة األدب,راع كمال, ومابإلخالص واإل   فمراقبته يف الطاعة 

 .ياءع واحلقالواإل  بة والندم, تو بته ابل معصية فمراقوإن كان يف
 ابلشكر عليها, و يف النعمةمث بشهود املنعم    , ح فمراقبته مبراعاة األدبمبا وإن كان يف 
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 س بعد العمل: حماسبة النف
هللا  ) قال  تعاب:  أي    الذين  اي  هللا آمن ها  اتقوا  لغ  وا  قدمك  ما  نفس   (  د  ولتنظر 
 األعمال,  من  لى ما مضى بة عسرة إب احملااهذه إشو   [18]احلشر:

 ( تعاب:  ا  وقال  من  طائف  مسهم  إذا  اتقوا  الذين  هم تذ   لشيطانإن  فإذا  كروا 
 [201ف:عرااأل( ]نمبصرو 

 توزنوا.    أن   وها قبلزنحتاسبوا, و   بل أن عنه: حاسبوا أنفسكم ق عمر رضي هللا قال  و 
ا  وعن يكون  ال  مهران:  بن  املتقميمون  من  حىتلعبد  نفسه    ني,  من شّد  أحياسب 

 يكه. شر   حماسبة 
والفضارأس   النوافل  ورحبه  الفرائض,  دينه:  يف  العبد  وخ مال  املعاصي. سرائل,   نه 

على   نفسه  أدأوالً   الفرائضفيحاسب  فإن   , اعليه  عاب ت  على وجهها شكر هللا   هاا, 
مثل ورغب يف  من   ها,ها  فوهتا  وإن    وإن  القضاء,  طالبها  انقصة ك أصلها  لها م أداها 
ليستويف منها ما يتدارك به ما عاتبتها,  ية اشتغل مب معصتكب  إن ار ل, و فابلنوا  انرب جلا

 جر بشريكه. لتايصنع افر , كما  
نفسه   حاسب  تسل ومهما  معصيةعن    م فلن  حقمقارفة  يف  تقصري  وارتكاب  هللا   , 

هبا   ملعاصي, وأنسكأمهلها سهل عليه مقارفة ا  هملها, فإنه إنن ي ينبغي أتعاب, فال 
    ا.ك سبب هالكهذل  ها, وكانمفطاه وعسر علي سه,  نف

 يف العبادة فتقتدي به. هد   جمتالعالج أن تطلب صحبة عبد من عباد هللا ومن أنفع  
تع أإب    دلأو  وما كانو ومطا  واهلم, حمساع  أخبارهم,  اجلهد.لعة  من  فيه  أبو   ا  قال 
هلل د  واجر, والسجو  ابهلحداً, الظمأ هللاث ما أحببك العيش يوماً و رداء: لوال ثالالد

  قوام ينتقون أطايب الكالم كما ينتقى أطايب الثمر.ل, وجمالس أللي يف جوف ا
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 تبتها:معاالنفس و توبيخ  
ة إب لسوء, ميالة ابلقك أمار  بني جنبيك, وقد خ  عدوك نفسك اليت  ىأعدأن  اعلم  
 رهبا  ب عبادةر إبسالل القه دهاو تقوميها, وق, و يتهابتزك  , وأ مرتفّرارة من اخلري الشّر,

أمهلتها مجحك وشردت, ومل إن  ا, فواهتا, وفطامها عن لذاهتوخالقها, ومنعها من شه
م اليت أقس  وامةكانك نفسك الل   لتوبيخ واملعاتبة,, وإن الزمتها ابذلكا بعد  تظفر هب

النفس امل هبا, ور هللا  هللا   ديف زمرة عباخل  تد  نأ إب  املدعوة  ,  مئنةط جوت أن تصري 
ني ا بني مفلن ساعتها عن تذكريها, فتقول هلا: اي نفس, أما تعرف, فال تغضيةراضية مر 

وأنك   والنار,  اجلنة  من  إصائر يديك  الق  دامهاإحب  ة  تشتغلني   ربعلى  فمالك   ؟ 
مطلو  وأنك  ا ابللهو,  هلذا  و خلطبة  اجلسيم,  غداً,  ب  أو  ختتطفني  اليوم  فأراك عساك 

أما تعلمني أن املوت ييت ؟    آت قريب هو   أن كل ما  لمنيع داً ؟ أما تبعي وت  ترين امل
األ من  نفس  وأن كل  ؟  مينفابغتة  ؟س  فجأة  املوت  فيه  يكون  أن  ال ف  كن   مالك 

اقرتب   ):  قوله تعابريب ؟ أما تتدبرين  أقرب إليك من كل ق   تعدين للموت وهوتس
غفلة  للن يف  وهم  حساهبم  يتيهم *    ن معرضو   اس  حم   ذكر من    ما  رهبم  إال   ث  دمن 

هك واج  لووحيك اي نفس      [3_1( ]األنبياء:   قلوهبم  الهيةً *    ن م يلعبو وه  استمعوه
ه ومقتك له, لي كيف كان غضبك ع  ينها تكرهعبد من عبيدك أو أخ من إخوانك مب

 ؟عذابه  ني ني أنك تطيقفتظنبه, أ وشديد عقا,  ضبهك هللا وغ جسارة تتعرضني ملق  فبأي
طفك من ولعله خيتملرصاد,  اب  , واملوت لك عملللك تسوفني افما!    تاههي  ات,ههي

إال اعث لك على التسويف, هل له سبب  البوما  غري مهلة, فما املانع من املبادرة,  
شهواع  كعجز  ا  تك ن  الفة  أمل  شعري  وليك  أع ؟  الشهوات  عن  شدة لصرب  ظم 
 ؟    النار يف دركات جهنممدة, أو أمل  طولوأ
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 كر تفالتاب  ك
 التفكر:   ة ضيل ف
حتصهللا  مر  أ ال  مواضع  يف  العزيز  يف كتابه  والتدبر  ابلتفكر  و ىتعاب  على ,  أثىن 

نوهبم ويتفكرون يف وعلى ج  وقعوداً   يذكرون هللا قياماً الذين    فقال تعاب: ) املتفكرين,  
  [191]آل عمران:  (   طالً ابا ما خلقك هذا  رض ربناأللسماوات و خلق ا
 ل: قائال  بقولما يتمثل   اً كثري عيينة  يان بن فوكان س

  ة رب ـــ ففي كل شيء له ع           إذا املرء كانك له فكرة
 ؤ قط إال عمل.  علم, وما علم امر إال  ئ قطكرة امر ك فلوقال وهب بن منبه: ما طا
 لعبادة.  عز وجل من أفضل اعم هللا  نة يف الفكر   وقال عمر بن عبدالعزيز: 

 بال قلب. لة  لي  كر خري من قيامتفيف   تصداتنعتان مقك عباس قال: ر  وعن ابن 
  القلوب. ي حييورث احلكمة و   قال أبو سليمان: الفكر يف اآلخرة

 تنبا  ابلفكر. ابلصمك, وعلى االس   مالكال تعينوا على : اسقال الشافعي
 ب: تعاالتفكر يف خلق هللا  

املخ داو املوج ح  لوقة ت  هبا  تظهر  وغرائب  عجائب  وقدفيها  هللا  وجالر كمة  له ته 
 سها وقمرها وحركتها ودوراهنا يف طلوعها وغروهبا ومش  بهابكواكالسماوات  ف  مته,وعظ

ء وما بني السماوحيواهنا ونباهتا,  ا  حبارهدهنا وأهنارها و فيها من جباهلا ومعا  ا مبواألرض  
بغيوم اجلو  وهو  وأمطار واألرض  وشهبها وثلوجهها  ها  وصواعقها  وبرقها  ورعدها  ا 

ا  ,عواصف رايحهاو  أنواع, وكل   م نقسا يهدة كل جنس منهشاامل  ألجناسفهذه  إب 
ينقسم  إب  نوع  قسم  ويتشعب كل  أقسام,  الأ  إب  هناية  وال  ذلك صناف,  نشعاب 
 . يع ذلك جمال الفكر, ومجومعانيه   ئاتهتالف صفاته وهياخ ه يف  وانقسام
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خلق السماوات ن يف إ ) ب:قال تعاكما اآلايت,   يف هذه   رد احلث على التفكروقد و 
األلبا األو  ألويل  آلايت  والنهار  الليل  واختالف  عمرابرض  ]آل  وكما   [ 091ن:( 

 [ 20]الروم:  (نر تنتشرو راب مث إذا أنتم بشمن ت كم ومن آايته أن خلق  قال تعاب: ) 
اإلفمن   املخآايته:  نفسك,  النطفة  من   لوقنسان  إليك  شيء  وأقرب  م ,  ن وفيك 

على الد  العجائب ت مة هللاعظ   الة  تنقضي   ما  عشر األ  عاب,  على  الوقوف  يف  عمار 
  [21( ]الذارايت:نويف أنفسكم أفال تبصرو   : ) قال تعابعشريه وأنك غافل عنه.  

آايو  األرض من  آايته:  فمن  خلق,  أن  ومهاداً   ته  فراشاً  وسلاألرض  سب ك  ,   الً فيها 
يها اجلبال رسى ف , وأحركة ال تتقار   ا, وجعلهالتمشوا يف مناكبه  ذلوالً اجاً, وجعلها  فج
فامشوا   ض ذلوالً ر األهو الذي جعل لكم     هلا متنعها من أن متيد, قال تعاب: )داً أوات

مناكبه ع   [ 15]امللك:  (ايف  ) وقال  وجل:  جعل    ز  األرضالذي  (  اً فراش  لكم 
فظهرها   لعزيز من ذكر األرض ليتفكر يف عجائبها,ا  ابهكثر يف كتوقد أ  [22]البقرة:
ل مرقد بطنهو   ألحياء, مقر  قال  ا  ) اتع  لألموات,  األرض كفااتً   ب:  جنعل  *  أمل   أحياءً  
 [26_25ت:سال ( ]املر   وأموااتً 
, ففي األرض من األرض  , واملعادن احلاصلة اجلبال  آايته: اجلواهر املودعة حتكومن  

 . تلفةقطع متجاورات   
النفيس إبظر  فان اجلواهر  منها  خيرج  اجلبال كيف  الذ  من  و ة    , ريهاغ و الفضة,  هب, 
الناس إب استخراجها, وتنقيتها  اص,صلر واحاس واحلديد  كالن , واختاذ  وكيف هدى 
 . والنقود واحللي منهاواآلالت    ينوااأل

اج ح وال حيتوأقلها املل   والقار وغريها.  والكربيك  ادن األرض من النفط إب مع  مث انظر 
 ها. ليهلالك إارع ابلدة لتسعنه  لك  خيه إال لتطيب بعض الطعام, ولو  إل
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احليواانتمن  و  أصناف  يطري,  آايته:  ما  إب  ما  وإب, وانقسامها  ما ميشي, وان  قسام 
وعلى عشر, وعلى مائة,    أربع,  , وإب ما ميشي على ى رجلنيعل ميشي, إب ما ميشي  

يشاه بعض  كما  يف  وااحلد  والصور  املنافع,  يف  انقسامها  مث  ل, ألشكاشرات, 
فانظر  طبا لالق واواألخ الرب, والبهائم األهلية, ترى   بوإ  , إب طيور اجلوع.  وحوش 

العجائ من  ت ب,  فيها  مقدرهاوال  وقدرة  خالقها,  عظمة  يف  معه  كمة وح,  شك 
 صورها. م

آايته:   األرض  البحارومن  ألقطار  املكتنفة  إن  ,  العميقة  من يمجحىت  املكشوف  ع 
واألرض  واجلبال  املإلضافاب  ,البوادي  إب  يف   يرةز اء كجة  وبحب  صغرية  عظيم,  ية ق ر 

اآلن عجائب   فتأمل ا,  األرض مستورة ابملاء, وقد شاهدت عجائب األرض وما فيه
ما تشاهده على عجائب  ان واجلواهر أضعاف  ن احليو م  جائب ما فيهالبحر, فإن ع 
سعة األرض, وما من صنف من أصناف حيوان   فعان سعته أضكما أوجه األرض,  

أمثاله وأضعافه, وفيه أجناس ر لبحاان إال ويف نسبقر, أو إأو  و طري,ن فرس, ألرب ما
ركوب عنوا ب  امذكرت أوصافها يف جملدات, ومجعها أقو   , وقد لربال يعهد هلا نظري يف ا

 ائبه. البحر ومجع عج
ند هبوب الرايح جسمه, وال يرى ع س  حبس اللم   , يدركومن آايته: اهلواء اللطيف

ا  بعني شخصه,  انظر إب  مث  الغيو   وما يظهر  و,جلعجاب  لرعود والربوق وا  م فيه من 
وقد السماء واألرض,    بنيما  جائب  ي ع واألمطار والثلوج والشهب والصواعق, فه

( نيلسماوات واألرض وما بينهما العبلقنا اوما خ  لة من ذلك: )إب مج   آنأشار القر 
تعاب,    [38:انالدخ] هللا  خلق  يف  نظر ف فتأمل  ه من  د.استفااألمور..هذه    يف   من 
    ى به. وعظمته, واهتد  ابعجبالل هللا ت  ملعرفة ا
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 وت وما بعده املذكر    تابك
 : املوت  ن ذكر الرتغيب يف اإلكثار م 
لبه ال حمالة ل ق ف اهتا, يغدنيا, املكب على غرورها, احملب لشو ال  اعلم أن املنهك يف

ت ملو إن اقل    : ). قال هللار منه ونف  هه,ذ كر به كر   ذاعن ذكر املوت فال يذكره, وإ
هادة فينبئكم مبا كنتم غيب والشال  الذي تفرون منه فإنه مالقيكم مث تردون إب عامل 

  [8ة:اجلمع ]  (   نتعملو 
يو  فإنه  التائب:  ا  كثرأما  قلبه  من  به  لينبعث  املوت  فيفي شيةخلوف واخلمن ذكر   ,

 . بتمام التوبة
الدنيا, عن  ايف  ملوت, التجبذكر ا  ستفيدمك ينهفضل, فإن املو   ويف ذكر املوت ثواب 

 . ه نعيمه, ويكدر عليه صفو لذته إذ ينغص علي 
 ملوت: ضل ذكر اف

علي هللا  صلى  هللا  رسول  وسل قال  أكه   ( هام:  ذكر  من  اذثروا  (  للذم  ومعناه: ات 
 فتقبلوا على هللا تعاب. ونكم إليها,  رك  عحىت ينقطنغصوا بذكره اللذات,  

والغفلة عن   داد لآلخرة,ستعاال  ر, ويتقاضى ر الغرو عن داايف  لتجملوت يوجب اا  ذكر
 دنيا. شهوات اليف املوت تدعو إب االهنماك 

 لذي لب فرحاً. م يرتك  يا فل فضح املوت الدنقال احلسن:  
 من املوت. له   من خرياً ثيم: ما غائب ينتظره املؤ ربيع بن خ ال  وقال

 ومها. ومه  نياه مصائب الدلي وقال كعب: من عرف املوت هانك ع
ص هللاقالك  رضي  ع فية  قساوة نها   عنها  هللا  رضي  عائشة  إب  اشتكك  امرأة  إن   :

 جاءت تشكر عائشة لبها, ففرق ق ك: أكثري من ذكر املوت يرق قلبك, ها, فقالقلب
 [ 168ـــــــــــــــــــ]ـــ ــ



 وت: امل  لذكر  ق يالطر بيان  
فيه, وذكرهم    فيه  رهم ة فكالناس عنه لقل  اعلم أن املوت هائل, وخطره عظيم, وغفلة 

كر فال ينجع ذ  يا, بل بقلب مشغول بشهوة الدن فارغ, يذكره بقلب  يسل , ن يذكرهوم
قلبه,   يف  ي  قي طر أجنع  و املوت  أن  ذكرفيه  وأقرانه  كثر  قبله, ال  أشكاله  مضوا  ذمي 

ومصارعه موهتم,  حتكفيتذكر  وأحواهلم, ابالرت   م  مناصبهم  يف  صورهم  ويتذكر   ,
 . يف قبورهم  ؤهمزاج تبددت أ  كيفحسن صورهم, و ب اآلن لرتاحما ا  كيف   أملتوي

تذكر رجل  وفصل يف  ومهما  حاله, وكيفية قل  رجالً  وتردد  به  نشاطه,  وتذكر  ه موته, 
 القوة ب, واخنداعه مبوااتة األسباب, وركونه إلموتقاء, ونسيانه ليش والبويمله للع 

و شباب,  وال واللهو,  الضحك  إب  عم فل غ وميله  يديته  بني  من ا  الذريع, املوت    ه 
لسانه, وكيف ك  انيف ككنه  السريع. وأ  الكواهل الدود  أكل  يضحك ان  ينطق وقد 

حىت   ليه, إإليه يف وقك     حيتاجر لنفسه ما ال رتاب أسنانه, وكيف كان يدبوقد أكل ال
ة امللك, وقرع مسعه النداء, إما: صور كشفك له  نيف وقك مل حيتسبه, فا  املوت  جاءه
الننة,  اجل لته كغفلتهم, وستكون وغف أنه مثلهم,  سه  ك ينظر يف نففعند ذل ار,  وإما: 

 ه.  عنه: السعيد من وعذ بغري بن مسعود رضي هللا ل اوقا  عاقبته كعاقبتهم. 
 . ذكرت املوتى فعد نفسك كأحدهم   إذا  رضي هللا عنه:  الدرداءقال أبو  
جيدد   الذيرضى, هو  دة املر وأمثاهلا, مع دخول املقابر, ومشاهفكاهذه األ  ةفمالزم

 نصب عينيه. ري  , حبيث يصلبالقكر املوت يف  ذ 
 مفارقته بد له من    ه الأن  اليف احل ينبغي أن يتذكر  ا,  ومهما طاب قلبه بشيء من الدني

 راً بك مسرو ك  وقال: وهللا لوال املوت لكنمث    حسنها  ه جبيع إب داره فأع ط مابن    نظر
 . اً ى بكاء شديدك. مث بايننابلدنيا أع قرت  ولوال ما نصري إليه من ضيق القبور ل
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 فضيلة قصر األمل: 
ث نفسك ا أصبحك فال حتد لم لعبدهللا بن عمر: إذ صلى هللا عليه وسهللاقال رسول 
وإ أمسيابملساء,  حيذا  من  وخذ  ابلصباح,  نفسك  حتدث  فال  ملوتك,  اتك   ومنك 

 ل العم   خري من   نه مينعفإ  مل,طول األ هلل من  قال معروف: نعوذ اب.(  صحتك لسقمك
 هد يف الدنيا: قصر األمل. الز قال الثوري:  

 نيا إب ا لسفركم من الدال حمالة, فتزودو   زاداً لعزيز: إن لكل سفر  بداقال عمر بن ع 
  .لوبكمق يطولن عليكم األمد, فتقسوا قوى, وال اآلخرة الت

, نه نصيبم م ل يو ص يف كب, وللنق أخ له: إن املوت من اإلنسان قري  إب كتب رجل  
 قبل أن تنادى ابلرحيل, والسالم.  ادرجسمه دبيب, فب  وللبالء يف 

يتاً قط رأيك م  بطول صحته, أما   يقول: أيها املغرت أيب   هللا بن مسيط: مسعكعبدوقال  
سقممن   املهل غري  بطول  املغرت  أيها  أماة,  قك  رأي  ,  ممأخوذاً  أاب ط  عدة,  غري  ن 

 ؟ ملوت يمنون  ؟ أم ا  حونمتر  يةلعافم بطول اأ  ؟   نالصحة تغرتو 
 ل أمله ضعف عمله,طا  ي: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد, ومنطائقال داود ال

 كل ما هو آت قريب. و 
 وعالجه: ب يف طول األمل  السب

لبها مفارقتها, ى ق ا ثقل عل اهت: فإنه إذا أنس هبا وبشهو حب الدنيا  األول:  له: سببان:
 . ارقتهاسبب مف  هو  الذي املوت  لفكر يف  قلبه من افامتنع 

 الشباب.   مع سان يعول على شبابه, فيستبعد قرب املوت نإلفا  اين: اجلهل:الث
 عالج نيا فالأما حب الدو طاهرة,  غة من القلوب السماع احلكمة البالب:  هلاجل  عالج و 

  قاب, وجزيل الثواب. الع من عظيم    يه ابإلميان ابليوم اآلخر, ومبا ف 
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 أخري:التوحذر آفة العمل   رة إببادامل
مك, قبل مخس, شبابك قبل هر اً   صلى هللا عليه وسلم: ) اغتنم مخسهللا   رسول   قال

ل موتك( وحياتك قب  بل شغلك, فراغك قوغناك قبل فقرك, و   وصحتك قبل سقمك,
والفراغ( ,  ةح س: الصفيها كثري من النا  ون بغ نعمتان مم: )  وقال عليه الصالة والسال

 د زواهلما. عن رف قدرمها, مث يعنمهمات يغ: الأي
 لآلخرة. , إال يف أعمال اخلري  خريمر رضي هللا عنه: التؤدة يف كل شيء  ل عوقا

احلسن   املوكان  موعظته:  يف  هاملبادر   بادرة,يقول  فإمنا  حبسك ة,  لو  األنفاس  ي 
 م. عمالكقطعك عنكم أنا

 وت وشدته: املسكرات  
ى سكرات ذاب سو ع وال    وال هول سكني كرب  امل  بني يدي العبد  ن يكمل  و  اعلم أنه ل
فيه فكره, وغفلته, وحقيقاً أبن يطول  وه  قه سهر ردها, لكان جديراً أبن يفامبجاملوت  
. فها ابحلقيقة إال من ذاقهات املوت ال يعر سكرامل يف  له استعداده...وشدة األ  ويعظم

ن يبق جزء م   مل   يع أجزائه, حىتاستغرق مجف  نزل بنفس الروح مل  ارة عن مؤ والنزع عب
املنتالرو   زاءأج اح  أعماق  يف  تلبدشرة  فال  األمل,  به  حّل  وقد  إال  بدن سل  ن,  عن 

ضو كل عولياً,  كل عضو من أعضائه تدرجي عروقه, مث ميوت  جيذب من كل عرق من  
تسأل عن طعم مرارة ال  ...فلقوم.غ هبا احلرة, وكربة بعد كربة, حىت يبل سكرة بعد سك

 كراته. ف س دعند ترا وكربه  , املوت
 جعل من ماء عند املوت, ف   ن عنده قدح كا  عليه وسلم أنه   لى هللانيب صى عن الورو 

 .( ملوتسكرات اول: ) اللهم هّون علّي سح به وجهه, ويق يدخل يده يف املاء, مث مي
 يف املعاصي.   كون هم نن امل حالنا وحن   فما  املوت على أولياء هللا,  فهذه سكرات 
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 رين:  كالم احملتض يف
معاويا  مل الو حضرت  سفيان  بن  قال:  ةفاة  و ,  العثرة,  أقّل  وعد اغفاللهم  الزلة,   ر 

 ومل يثق أبحد سواك. ريك,  غ يرجو    حبلمك على من ال 
 داً نلقى حمم   غداً اطرابه,  أته: واحزانه, فقال: اب و  الوفاة قالك امر ال ضرت بالوملا ح

  . كهزال مل  ه, ارحم من قدملك  ال يزول اي من  قال املأمون:و   حزبه.و 
ال: أنتظر من هللا رسوالً, ؟ قالوفاة, فقيل له: ما يبكيك   خعي رت إبراهيم النوملا حض

فقيل له: ما ى, ,  بكالوفاة  القيسدر بن عب عام  ملا حضرتو  أو ابلنار. شرين ابجلنة, يب
 على   نيا, ولكن أبكىرصاً على الدحوت, وال  امل جزعاً من  ما أبكى    ال:يبكيك ؟ ق
  قيام الليل. اجر, وعلى  و ظمأ اهل  ما يفتوين من

 اجلنائز:  هودش
حضري: ما شهدت   بن   سيدأ قال    فيها تنبيه وتذكري,للبصري, و   ربةاعلم أن اجلنائز ع

 . هفعول به, وما هو صائر إليبشيء سوى ما هو م  ي تين نفسجنازة فحدث
  ميع. حلزن اجلنعزي    نائز, فال ندري مناجل  شهد مش: كنا نوقال األع 

 عة حيضرون جنازة إال وأكثرهم ا مجال ننظر إب  ن  ملوت, واآلا  فهم عندهكذا كان خو 
ه لويف حا شاء هللا, يف جنازة نفسه,  منهم, إال ما وال يتفكر واحد  كون ويلهون, حيض

إال  إذا محل عليها,   الغفلة  القلب,  وال سبب هلذه  املقسوة  ي والذنوب. عاصبكثرة 
فل, ونغ , فصران نلهو,  بني أيدينا  وال اليتاآلخر, واأله  ليوم هللا تعاب, واحىت نسينا  

فو  يعنينا,  ال  مبا  من هذنسأنشتغل  اليقظة  تعاب  فإنا  ه ل هللا  أحوال أ  لغفلة,  حسن 
هم, ال على ولو عقلوا لبكوا على أنفسكاؤهم على امليك,  بنائز.  ن على اجلاحلاضري

 .مليكا
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 : كلاالتعاظ بذر و عتبا, واالة القبورزاير 
عن زايرة القبور, ى  هن صلى هللا عليه وسلم  ل هللا ة, وقد كان رسو القبور مستحب   زايرة

أذن يف ذلك   القبور, ع  يتكم الصالة والسالم: ) كنك هن  ه عليبعد, قال  مث  ن زايرة 
 ورها.( فز 

بن عثمان  إذا  فان رضي هللا  ع   وكان  بكى,    وقفعنه,  قرب  ذلك,   فسئلعلى  عن 
إتر فال  ر اجلنة والناتذك:  له وقيل   فقال: مسعك    ؟ ذا وقفك على قرببكى, وتبكى 

عليه وسلمى هللارسول هللا صل  )يقول    القرب    :  منازلإن  منه   أول  فإن جنا  اآلخرة, 
  ينج فما بعده أشد.(   ه أيسر منه, وإن ملعدفما بصاحبه,  

ا الدواهي إمنرك, حسن ظواهما أ : قابر يقولف على امل أشر إذا  صاحل وكان احلسن بن 
 . بواطنكيف  

ميمون   خرجوقال  مهران:  امل  مع  كبن  إب  عبدالعزيز  بن  إب قرب عمر  نظر  فلما  ة, 
مث  بكى,  عليّ   القبور  ميمونأقبل  اي  فقال:  قبور  ,  هذه  مل ب  آابئي ,  أمية, كأهنم  ين 

يف الدنيا  أهل  وعيشهم,  يشاركوا  تراه   لذاهتم  صأما  املر م  هبم  حلك  قد  ثالت, عى 
 كى. بداهنم, مث بأوام  هلبلى, وأصابك اال  فيهم واستحكم  

هبم, مكانه بني أظهرهم, فيستعد للحوق  ى  لذي ينظر إب قرب غريه فري و اوالبصري ه  
و عرض عليهم يوم من هبم, وليتحقق أنه لق   يلحمكاهنم ما ملم أهنم ال يربحون  ويعل 
رفوا قدر م عألهن ,  يا حبذافريهاأحب إليهم من الدن  نكامضيع له    م عمره الذي هوأاي
تخلص من في  , يتدارك املقصر به تقصريهر للى يوم من العم منا حسرهتم ع إ, فماراألع 

اة, وأنك يمن احل, فحسرهتم على ساعة د انقطاعهالعمر بع  العذاب, فإهنم عرفوا قدر 
 يع هلا. مث أنك مضتلك الساعة,  قادر على  
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 امة: أهوال يوم القي
ليت ر اذلك كله األخطاوأعظم من    , تاملو ات  يف سكر   امليك  أحوال   سبق  عرفك فيما

, والسؤال عن اجلبارور, والبعث يوم النشور, والعرض على  الصبني يديه, من نفح  
الصرا املي   صبالقليل والكثري, ون  الند  مع دقته وحدته, مث   زان. مث جوز  اء انتظار 

من   لك  وأهوال ال بد  أحوال  فهذه   شقاء.إما ابإلإما ابإلسعاد, و اء  صل القضف  عند
طويل الفكر يف ذلك لينبعث  تبيل اجلزم والتصديق, مث ى ساإلميان هبا عل معرفتها, مث  
قلبك د امن  الناس مل يدالستعداد هلاواعي  ميم ان ابليوم اآلخر ص اإلمي  خل, وأكثر 
م واستعدادهم ى ذلك شدة تشمرهعل   هتم, ويدل سويداء أفئد مكن من  قلوهبم, ومل يت 

احل الشتاء,  لصيف,  ر  حبرّ  اوهنوهتوبرد  جهنمم  م  وزمهريرها,  م,  من ع  تكنفه  ا 
اليوم اآلخر,    وال. ألهاملصاعب وا إذا سئلوا عن  ب بل  ألسنتهم, مث غفلك نطقك  ه 
قلوهبم.  قفأ  عنه  واشعر  املخاوف  تلك  فيهاأللبك  وأكثر  واالعتبار,   خطار,   التفكر 
 جلبار. شمر للعرض على التفتشتغل اب
واحدة, حة  لصور, فإهنا صيمن شدة نفح ابور  الققرع مسع سكان  فيما ياًل  تفكر أو 

القب هبا  املو ور  تنفرج  واحدةدفعفيثورون    ى, تعن  قال ة  )تعاب  .  الصور   :  يف  ونفخ 
فيه أخرى فإذا هم ن شاء هللا مث نفخ  ومن يف األرض إال م اوات  سم فصعق من يف ال

د م عننتهواستكاسارهم,  م وانكوذهلر يف اخلالئق,  فتفك  [68]الزمر:(  نيام ينظرو ق
ال االنبعاث خ هذه  من  يقضي صعقوفاً  ملا  وانتظاراً  شقاوة, عل   ة,  أو  سعادة  من  يهم 
ب فيما  متحري كتحريهم,  م   ينهم وأنك  من إن ك  بلنكسر كانكسارهم,  الدنيا  نك يف 

غرهم ألرض وأصاليوم أذل أهل الك ألرض يف ذفملوك ا  ,املتنعمنيواألغنياء  ,نيرتفامل
          نالك.ه بك  ل قلوحافكر يف حالك, , فتهمأحقر و 
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انظر حفاةً كي  مث  والنشور  البعث  بعد  يساقون  عراةً ف  احملشر, ,    أرض  إب  غرالً 
 . رضفهم من أقطار األئق على اختالف أصناع اخلالفسبحان من مج

ازدحا يف  تفكر  اخلالئقمث  الشم فأش  املوقف,  يف  م  عليهم  و رقك  تضاعف س,  قد 
 . موهبأبصارهم, منفطرة قل صة قف اخلالئق شاخالعاملني, ت  من رؤوس حرها, وأدنيك  

العظيم   اليوم  هلذا  مسكني  اي  اشأنفاستعد  سلطانه,  القاهر  زمانه,  املديد  قريب له, 
, إذ قال لنيسيد املرسب ذكره  جلوارح, يوم شيّ األلسن, وتنطق اخترس فيه  انه, يوم  أو 
(  هود وأخواهتاقال: ) شيبتينهللا,  ل د شبك اي رسو أراك ق نه:  ع الصديق رضي هللا  له
واملهي:  و  الشمس كور رسال الواقعة,  وإذا  يتساءلون,  وعم  فيأتت,  القارئ هي,  ا 

في  متفكراً  لو كنك  تن تقرؤه    ماللقرآن  أبن  جديراً  مما    شق لكنك  منه مرارتك  شاب 
لقيامة أحد القرآن, فارة  ك مثسان فقد حرم ك حبركة اللقنع ني, وإذا  شعر سيد املرسل 

في  ام وصف  ذكر  وقد  دواهيها,  بعض  أساميها  ها,هللا  من  بكثرة ل,  وأكثر  تقف 
 ص على معرفة معانيها. حر ا, فاأساميها على كثرة معانيه

اإل أيها  ما  نفيا  حسان  الكرمي,  بربك  األبو غرك  أغلقك  الستور, يث  وأرخيك  اب, 
  ؟عليك جوارحك  وقد شهدت   فعل,ا تالفجور, فم   ئق, فقارفكخلالترتت عن اواس

وخفكيف   حياءك  يعد  ترى  وهو  إنعامه علي جلتك,  ومعاصيكك  ف,  أنكرت ,  إن 
عضاء أل بشهادة ا  مأل اخللق   ن االفتضاح على م   شهدت عليك جوارحك, فنعوذ ابهلل 

 ه غريه. سرت عليه, وال يطلع علي د املؤمن أبن ي أن هللا تعاب وع إال
ه ال واعلم أنئل,  والشما  نب إب األمياتطاير الكتن, و لفكر يف امليزا تغفل عن ا المث

خ من  حطر  ينجو  من  إال  الدنيا  اسبامليزان,  الشر نفسه  يف  مبيزان  فيها  ووزن  ع , 
  .هأعماله, وأقوال
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   توزنوا.  أن   زنوها قبلأنفسكم قبل أن حتاسبوا, و   عنه: حاسبواقال عمر رضي هللا 
عن  لنفس منا حسابه  وإ يتوب  أن  تقبل  كل معصية  ه  ما نصوحاً,  وبة  املوت  ويتدارك 

فرائ  من  فر   بعد حبةض هللاتقصري يف  املظامل حبة  تعاب, ويرد  ل كل من ح ت, ويس 
وال فريضة. عليه مظلمة  حىت ميوت, ومل يبق  لوهبم  ق يطيب  و تعرض له بلسانه, ويده,  

ا  كل نفس مباليوم جتزى    )ب:  صماؤه, قال تعاحا  به خ , أ املظاملردّ   فإن مات قبل
ظ كس ال  اليو بك  ]غ ملم  ذ17افر:(  فعند  قلبكلك  [  قاينخلع  ت,  ) ل  وال   عاب: 

غافالً  هللا  ا  حتسنب  يعمل  فيه لظعما  تشخص  ليوم  يؤخرهم  إمنا   *   ر ااألبص  املون 
رءوسهم  مه مقنعي  إلطعني  يرتد  هواال  وأفئدهتم  طرفهم  الن*    ءيهم  (   ساوأنذر 

بت   أشد  فما  [44_42هيم:]إبرا اليوم  أبفرحك  وتناول الناس,  عراض  مضمضك 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ) هل  وم يف ذلك الي  تك سرا! وما أشّد حممواهلأ
وال   وال دينار,  من ال درهم له,  رسول هللا نا اي  ون من املفلس ( قالوا: املفلس فيدر ت
 وقد ام وزكاة, وييتوصي  القيامة بصالة  يت يوم ن يمن أميت م اع.( قال: ) املفلس  مت
طى هذا فيعا, وضرب هذا,  ذه  ل هذا, وسفك دمهذا, وأكل ما, وقذف  م هذاشت

ذ من حسناته قبل أن يقضى ما عليه, أخ  يكمن حسناته, وهذا من حسناته, فإن فن 
 . هذا اليوممثل  ( فانظر إب مصيبتك يف يف النار.  فطرحك عليه, مث طرحطاايهم خ

م إب فاهدوه  ب: ) قال تعا  را , إب الص   ن الناس يساقون ال أبعد هذه األهو   مث تفكر
وهو جسر ممدود     [24_23]الصافات:   (  ن سئولو م موقفوهم إهن *    م حيصرا  اجل

لى صرا  صرا  املستقيم خف ععلى ال  عاملالن استقام يف هذا  النار, فمى منت  عل 
, وعصى, تعثر وزار أثقل ظهره ابألدنيا, و ال ستقامة يف خرة, وجنا, ومن عدل عن االاآل
   ه ا  ودقتلصر ك إذا رأيك ادفؤاب   عمن الفز حيل  فيما    ر اآلنفتفك  دى وتر   م أول قديف
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أهفه فيهذه  الصرا  وعظائمه, فطول  فإ  وال  أسلم  فكرك,  يوم ن  أهوال   الناس من 
بد, فمن لى ع مع بني خوفني ع جي  ال. فإن هللاة, من طال فيها فكره يف الدنياالقيام

ك, ن عي أن تدمعوف  خلة, ولسك أعىن ابنها يف اآلخر نيا, أمل يف الدألهواخاف هذه ا
هذا , وتعود إب هلوك ولعبك, فما  القربحال السماع, مث تنساه على  ويرق قلبك,  

ينجيك ومن رجا شيئاً طلبه. فال    منه,هرب    اً شيئ  شيء, بل من خافوف يف  من اخل
 ه. طاعت  تعاب, وحيثك على  هللانعك عن معاصي  فك مي خو   إال

الكتاب ببيان سعة رمحة م  ت الفأل, فنخب   عليه وسلم حيهللا صلى هللا   ان رسوللقد ك
 ( تعاب:  قال  هللا   هللا,  ويغفر إن  به  يشرك  أن  يغفر  ال  ذ    دون  ملن  ما  (   يشاءلك 

 تقنطوا من هم ال نفسفوا على أقل اي عبادي الذين أسر   عاب: ) وقال ت  [48]النساء:
ل تعاب: وقا[  53( ]الزمر:مالغفور الرحيإنه هو    ب مجيعاً الذنو  إن هللا يغفر  ة هللارمح
سوءاً و   ) يعمل  هللا   من  يستغفر  مث  نفسه  يظلم  هللا أو  جيد  غفوراً   ( اً رحيم    

 [ 110:]النساء
 افقليت ال تو به القدم, ونستغفره من أقوالنا ا  زلك   تعاب من كل ماستغفر هللا وحنن ن

ونستغ قصدان مما  فره  أعمالنا,  وعمل  علم  الك  كل  وجهه  غريه,   مث   رميبه   غالطه 
 . ا علينا فاستعملناها يف معصيتههب عمة أنعمل نكونستغفره من  
التجاوز عن مجيع , و رمحةملغفرة والفار من مجيع ذلك, أن نكرم اباالستغ  ونرجو بعد

عم,  سيئاتال الكرمي  فإن  وابطناً,  عل  ,سعةوا   ةالرمحو   ,يمظاهراً  أصواجلود  ناف ى 
, رمهفضله وك  إال يه  سيلة لنا إلعز وجل, ال و ق هللا  خلق من خل   حنن اخلالئق فائض. و 

 , مبنه وسعة , ويتفضل علينا مبا هو أهلهنستحقه فنرجو من هللا تعاب, أن ال يعاملنا مبا
  رمحته. جوده و 
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 نصيحة 
الغزايل, ر " لإل كتاب " إحياء علوم الدين   , ه فوائدهللا وعفا عنه, كتاب فيمحه  مام 
فيه مسوم, وشرور,  , فقد سلك يتعلق ابلعقيدة   ما  وأابطيل, أخطرها  ,وآفات  ولكنه 

الفالسفة   تناول  يف    واملتكلمني طريقة  اليت  العقيدة, فياملباحث  أمور  وأظهرها يف   ها 
سن عبدالرمحن بن حقال العالمة عبداللطيف بن  خطورهتا,    د يز , مما يقوالب شرعية

 " ن " القول املبني يف التحذير من كتاب إحياء علوم الدي  تابهيف ك  ل الشيخ رمحه هللاآ
وامل  : الفالسفة  طريق  اإلحياء  اإلهل  تكلمني, وقد سلك يف  مباحث   يات يف كثري من 

الفل  الدين, وكسا  الشريعة,  وأصول  من دين   اجلهالو   , حىت ظنها األغمارسفة حلاء 
ناس يف اإلسالم, وهي يف ك به الكتب, ودخل به الونزلاءت به الرسل,  هللا, الذي ج

    " لو األبصار.أو   احلقيقة حمض فلسفة منتنة, يعرفها
ل من  الع   هوإذا كان  يف  قد  قدم  مب   بكالمه,  تضرر لم  الظن  هفما  ؟  ن  دونه   قال و 

يته, وال عن الكتاب: وإنين ممن انتفع به كثرياً يف بدا  الشيخ حممد رشيد رضا رمحه هللا
 ه. تضررت أيضاً لبعض أرائ  أنينأنكر  

ا قاله اإلمام الذهيب رمحه ه مأن يقال يف هذا الكتاب وأمثال نفس الذي تطمئن إليه الف
 حلذر من هذه الكتب." هللا: فاحلذر ا

 عرف بنفسه فيظن أنه سي وال يغرت اإلنسان  رتك النظر يف الكتاب,  ب  حصأن  ولذا فإين
ف مسوم  من  فيه  اب  يتجنبها, ما  اإلمام  اجلقال  أن  اعلم  هللا:  رمحه  يف كتاب وزي  ن 

 لماء. اإلحياء آفات  ال يعلمها إال الع
طرطوشي رمحه هللا, بعد أن بني قال اإلمام الل العلم الرابنني غنية عنه,  أه  ويف كتب 

 ة وكفاية إلخواننا املسلمني "  كتابه من أضرار: " ويف دونه من الكتب غنييفما  
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الغزايل رمحه هللا  ملوضوعات اليت ذكرهاااحلمد هلل فو   كية جمال تز يف    يف كتابه  ,اإلمام 
األخالق,   أهالنفس, وهتذيب  العلم مبثوثة يف كتب  ابن حزم رمحه منهم:    ل  اإلمام 

 "خالق والزهد يف الرذائلوس وهتذيب األ كتابه " مداواة النف هللا, يف
 : ةه التاليتبيف ك واإلمام ابن اجلوزي رمحه هللا,  

 إبليس  بيستل  •
 صيد اخلاطر •
 ذم اهلوى •

تيميةو  ابن  القلبيتابه "  ك   يف  رمحه هللا,  شيخ اإلسالم  العراقية يف األعمال   " ةالتحفة 
 , من جمموع الفتاوى. يف اجمللد العاشر طبوعوامل
 ة: يف كتبه التالي ,العالمة ابن القيم رمحه هللاو 

 إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان •
 لسالكني يف منازل السائرين مدارج ا •
 وابب السعادتني  طريق اهلجرتني •
 راححادي األروح إب بالد األف •
 الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب  •
 لدواء الداء وا •
 ة الشاكرين عدة الصابرين وذخري  •
 بني ونزهة املشتاقني ضة احملرو  •
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 ة: يف كتبه التالي ه هللا, رمح واحلافذ ابن رجب
 أهوال القبور, وأحوال أهلها  •
 التخويف من النار  •
 ذم قسوة القلب  •

سالمتها زكي نفسه, ويهذب سلوكه, مع  ما يها  وجد في  تب,هذه الكفمن رجع إب  
رحيم لسأل هللا اإلمام الغزايل, أل  " إحياء علوم الدين "   يف كتاب  ة دو وجامل  ضرار من األ

. وأن يرينا زلل, من خطأ أو  وقعنا فيه  فيما   اوز عنوأن يتجاميع برمحته,  اجل   أن يتغمد
الباطل   يرينا  وأن  اتباعه,  ويرزقنا  و ابطاحلق حقاً  اجتنابهالً  . وصلى هللا وسلم يرزقنا 

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه. على  
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