
 " الّدر الثمني من كتاب "إحياء علوم الدين"

  احلمدهللا والصالة والسالم على رسوله اهللا ، وبعد :

فهذه فوائد منتقاة ، من كتاب اإلمام املجدد حجة اإلسالم واملسلمني زين الدين أيب حامد حممد بن 
هــ) ، املوسوم ٥٠٥الشافعي رمحه اهللا (ت:حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي الطابراين 

  " .إحياء علوم الدين بــ:"

، أسأل اهللا   هـ ١٤٣٤والطبعة اليت اعتمدا هي الطبعة الثانية الصادرة من دار املنهاج يف جدة عام 
 اتعاىل أن ينفعين والقارئ الكرمي ، مبا نقرأ ، وأن يرزقنا العلم النافع ويوفقنا للعمل الصاحل ، وجيعلن

  مباركني أينما كنا .

   

  : -رمحه اهللا-قال اإلمام الغزايل 

  

  " ولقد صنف الناس يف بعض هذه املعاين كتبًا ولكن يتميز هذا الكتاب عنها خبمسة أمور : -١

  األول : حل ما عقدوه ، وكشف ما أمجلوه .

  الثاين : ترتيب ما بددوه ، ونظم ما فرقوه .

  ا قرروه .الثالث : إجياز ما طولوه ، وضبط م

  الرابع : حذف ما كرروه ، وإثبات ما حرروه ،

إن إذ الكل و اخلامس : حتقيق أمور غامضة اعتاصت على األفهام ، مل يتعرض هلا يف الكتب أصًال ،
تواردوا على منهج واحد فال مستنكر أن يتفرد كل واحد من السالكني بالتنبيه ألمر خيصه ويغفل 

لتنبيه ولكن يسهو عن إيراده يف الكتب ، أو ال يسهو ولكن يصرفه عن ، أو ال يغفل عن ا  عنه رفقاؤه
  ١٢/١كشف الغطاء عنه صارف فهذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاويًا ملجامع هذه العلوم " . 

والتلطف يف اجتذاب القلوب إىل العلم الذي يفيد حياة األبد ، أهم من التلطف يف اجتذاا  "   -٢
، فثمرة هذا العلم طب القلوب ، واألرواح املتوصل به إىل   د إال صحة اجلسدإىل الطب الذي ال يفي

حياة تدوم أبد اآلباد ، فأين منه الطب الذي يعاجل به األجساد ، وهي معرضة بالضرورة للفساد يف أقرب 
  ١٥/١اآلماد ". 

  ٢١/١".  علم بالعلمعظم قدر اآلخرة ُي " { وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خري } بّين أن -٣

لى وأي منصب يزيد ع " وقال صلى اهللا عليه وسلم : ( يستغفر للعامل ما يف السموات واألرض ) ، -٤
  ٢٢/١" منصب من تشتغل مالئكة السموات واألرض باالستغفار له



، وهذه املعرفة إذا صدقت وغلبت عليه  وأدىن درجات الفقيه أن يعلم أن اآلخرة خري من الدنيا  " -٥
  ٢٣/١، برأته من النفاق والرياء ". 

اخلاصية اليت يتميز ا الناس عن سائر البهائم : هو العلم ، فاإلنسان إنسان مبا هو شريف   " -٦
، وليس ذلك بقوة شخصه ؛ فإن اجلمل أقوى منه ، وال بعظمه ؛ فإن الفيل أعظم منه ، وال  ألجله

ثور أوسع بطنًا منه ، وال ليجامع فإن أخس العصافري بشجاعته فإن السبع أشجع منه ، وال بأكله فإن ال
  ٢٩/١، بل مل خيلق إال للعلم ".  أقوى على السفاد منه

ْن َفَقَد اْلِعْلَم َفَقْلُبُه َوَم " ِغَذاَء اْلَقْلِب اْلِعْلُم َواْلِحْكَمُة َوِبِهَما َحَياُتُه َكَما َأنَّ ِغَذاَء اْلَجَسِد الطََّعاُم -٧
غلبة اخلوف قد  كما أن ُتُه َلاِزٌم َوَلِكنَُّه َلا يشعر به إذ حب الدنيا وشغله ا أبطل إحساسهَمِريٌض َوَمْو

  .٣٠/١تبطل أمل اجلراح يف احلال وإن كان واقعا " 

األشياء ما هو وسيلة إليها ، ولن " وأعظم األشياء رتبة يف حق اآلدمي السعادة األبدية ، وأفضل  -٨
سعادة يف فأصل ال يتوصل إليها إال بالعلم والعمل ، وال يتوصل إىل العمل إال بالعلم بكيفية العمل ،

  ٤٨/١ الدنيا واآلخرة هو العلم ، فهو إذن أفضل األعمال ".

  ٨٣/١".   هومن تصوف قبل العلم ، خاطر بنفس " من حّصل احلديث والعلم مث تصوف .. أفلح ، -٩

فاعرف احلق ، تعرف أهله إن كنت  " من عرف احلق بالرجال ، حار يف متاهات الضالل ، -١٠
  ٨٧/١".  سالكا طريق احلق

وقال أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه : ما صليت صالة منذ أربعني سنة إال وأنا أدعو للشافعي رمحه  -١١
  اهللا تعاىل .

دعو له وقس به األقران واألمثال من العلماء يف هذه األعصار فانظر إىل إنصاف الداعي وإىل درجة امل
  ١٠٠/١." وما بينهم من املشاحنة والبغضاء لتعلم تقصريهم يف دعوى االقتداء ؤالء

  ١٤١/١". غاية اخلسران تضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة اإلنسان بغري فائدة ،  "  -١٢

،    أسرار يف املعاجلات يستبعدها من ال " واعلم أنه كما يطلع الطبيب احلاذق على -١٣
األنبياء أطباء القلوب والعلماء بأسباب احلياة األخروية ، فال تتحكم على سننهم مبعقولك   فكذلك
، فكم من شخص يصيبه عارض يف أصبعه فيقتضي عقله أن يطليه ، حىت ينبهه الطبيب احلاذق  فتهلك

لبدن فيستبعد ذلك غاية االستبعاد من حيث ال يعلم أن عالجه أن يطلى الكف من اجلانب اآلخر من ا
كيفية انشعاب األعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدن ، فهكذا األمر يف طريق اآلخرة ويف دقائق 

سنن الشرع وآدابه ويف عقائده اليت تعبد الناس ا ، أسرار ولطائف ليست يف سعة العقل وقوته اإلحاطة 



األحجار أمورًا عجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حىت مل يقدر أحد على أن ا ، كما أن يف خواص 
يعرف السبب الذي به جيذب املغناطيس احلديد ، فالعجائب والغرائب يف العقائد واألعمال وإفادا 

لصفاء القلوب ونقائها وطهارا وتزكيتها وإصالحها للترقي إىل جوار اهللا تعاىل وتعرضها لنفحات فضله 
وكما أن العقول تقصر عن إدراك منافع األدوية مع أن   كثر وأعظم مما يف األدوية والعقاقري ،، أ

التجربة سبيل إليها فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع يف حياة اآلخرة مع أن التجربة غري متطرقة 
ولة النافعة ل املقب، وإمنا كانت التجربة تتطرق إليها لو رجع إلينا بعض األموات فأخربنا عن األعما إليها

فيكفيك من   املقربة إىل اهللا تعاىل زلفى وعن األعمال املبعدة عنه وكذا عن العقائد وذلك مما ال يطمع فيه
  ١١٧/١"  منفعة العقل أن يهديك إىل صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته

تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم وإمنا يعبد هواه إذ نفسه مائلة من  " وعلى التحقيق -١٤
  ١٢٧/١وميل النفس إىل املألوفات أحد املعاين اليت يعرب عنها باهلوى ".   إىل دين آبائه فيتبع ذلك امليل

يقصر  نصيحة للوعاظ : " فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إىل هفوات أو مساهالت -١٥ 
أو عن كوا هفوة نادرة مردفة بتفكريات متداركة حبسنات تغطي  العوام عن درك معانيهافهم 
فإن العامي يعتصم بذلك يف مساهالته وهفواته وميهد لنفسه عذرًا فيه وحيتج بأنه حكى كيت   عليها

 فكلنا بصدد املعاصي فال غرو إن عصيت اهللا تعاىل فقد عصاه وكيت عن بعض املشايخ وبعض األكابر
  ١٣٢/١من هو أكرب مين ويفيده ذلك جراءة على اهللا تعاىل من حيث ال يدري " 

" وأكثر ما اعتاده الوعاظ من األشعار ما يتعلق بالتواصف يف العشق ومجال املعشوق وروح  -١٦
واملجلس ال حيوي إال أجالف العوام وبواطنهم مشحونة بالشهوات وقلوم غري  الوصال وأمل الفراق

اللتفات إىل الصور املليحة فال حترك األشعار من قلوم إال ما هو مستكن فيها فتشتعل منفكة عن ا
وأكثر ذلك أو كله يرجع إىل نوع فساد فال ينبغي أن  فيها نريان الشهوات فيزعقون ويتواجدون

  ١٣٣/١يستعمل من الشعر إال ما فيه موعظة أو حكمة على سبيل استشهاد واستئناس ". 

صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها املفهومة إىل أمور باطنة ال يسبق منها إىل األفهام فائدة كدأب "  -١٧
الباطنية يف التأويالت فهذا أيضًا حرام وضرره عظيم فإن األلفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغري 

طالن الثقة ب اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غري ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك
باأللفاظ وسقط به منفعة كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم فإن ما يسبق منه إىل الفهم 

وهذا أيضًا من  والباطن ال ضبط له بل تتعارض فيه اخلواطر وميكن ترتيله على وجوه شىتال يوثق به
النفوس مائلة إىل الغريب ومستلذة   البدع الشائعة العظيمة الضرر وإمنا قصد أصحاا اإلغراب ألن



وذا الطريق توصل الباطنية إىل هدم مجيع الشريعة بتأويل ظواهرها وترتيلها على رأيهم كما حكيناه  له
  ١٣٨/١من مذاهبهم يف كتاب املستظهر املصنف يف الرد على الباطنية ". 

فراغ من نفسك وإياك أن فكن أحد رجلني إما مشغوًال بنفسك وإما متفرغًا لغريك بعد ال "-١٨
و فإن كنت املشغول بنفسك فال تشتغل إال بالعلم الذي هتشتغل مبا يصلح غريك قبل إصالح نفسك

فرض عليك حبسب ما يقتضيه حالك وما يتعلق منه باألعمال الظاهرة من تعلم الصالة والطهارة والصوم 
."١٤٦/١  

وهذه  فإن العلم كثري والعمر قصري صاء" وال تستغرق عمرك يف فن واحد منها طلبًا لالستق -١٩
يه وكل ما يطلب لغريه فال ينبغي أن ينسى ف العلوم آالت ومقدمات وليست مطلوبة لعينها بل لغريها

فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كالم العرب وتنطق به ومن غريبه  املطلوب ويستكثر منه
فيه واقتصر من النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة  على غريب القرآن وغريب احلديث ودع التعمق
  ١٤٨/١فما من علم إال وله اقتصار واقتصاد واستقصاء" 

" واستدرك ابن مسعود على أيب موسى األشعري رضي اهللا عنهما فقال أبو موسى ال تسألوين عن  -٢٠
  شيء وهذا احلرب بني أظهركم

بن هللا فقتل فقال هو يف اجلنة وكان أمري الكوفة فقام اوذلك ملا سئل أبو موسى عن رجل قاتل يف سبيل ا
مسعود فقال أعده على األمري فلعله مل يفهم فأعادوا عليه فأعاد اجلواب فقال ابن مسعود وأنا أقول إن 

قتل فأصاب احلق فهو يف اجلنة فقال أبو موسى احلق ما قال وهكذا يكون إنصاف طلب احلق ولو ذكر 
ه ألنكره واستبعده وقال ال حيتاج إىل أن يقال أصاب احلق فإن ذلك معلوم لكل مثل هذا اآلن ألقل فقي

  أحد

فانظر إىل مناظري زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح احلق على لسان خصمه وكيف 
حي من مث ال يست خيجل به وكيف جيهد يف جماحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من أفحمه طول عمره

  ١٦٥/١ابة رضي اهللا عنهم يف تعاوم على النظر يف احلق ". تشبيه نفسه بالصح

من ال يناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى عدو له وال يزال  " واعلم باجلملة أن -٢١
يدعوه إىل هالكه مث يشتغل مبناظرة غريه يف املسائل اليت املجتهد فيها مصيب أو مساهم للمصيب يف 

  ١٦٨/١"  وعربة للمخلصني األجر فهو ضحكة الشيطان

  ١٧٧/١"   األبد العلم ال ُيهمل العامل ، بل يهلكه هالك األبد ، أو حيييه حياة " -٢٢



" فهذا وغريه من األخبار يدل على عظيم خطر العامل ، وأن العامل إما متعرض هلالك األبد ، أو  -٢٣
  ٢١٩/١"  رك السعادةباخلوض يف العلم قد ُحرم السالمة إن مل يد لسعادة األبد ، وأنه

أقل درجات العامل أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وكدورا وانصرامها ، وعظم اآلخرة  " -٢٤
ودوامها وصفاء نعيمها وجاللة ملكها .. فإن من ال يعلم حقارة الدنيا وكدورا وامتزاج لّذا بأملها 

 تجربة ترشد إىل ذلك ، فكيف يكون من؛ فإن املشاهدة والمث انصرام ما يصفو منها ، فهو فاسد العقل
  ٢٢٣/١العلماء من ال عقل له ؟! ". 

فإن اهللا   " فتعليم العلم من وجه عبادٌة هللا تعاىل ، ومن وجه خالفة هللا تعاىل ، وهو أجّل خالفة ؛ -٢٥
تعاىل قد فتح على قلب العامل العلم الذي هو أخص صفاته ، فهو كاخلازن ألنفس خزائنه ، مث هو 

  له يف اإلنفاق منه على كل حمتاج . مأذون

فأي رتبة أجل من كون العبد واسطة بني ربه سبحانه وبني خلقه ، يف تقريبهم إىل اهللا زلفى ، وسياقتهم 
  ٥٢/١إىل جنة املأوى ؟! ". 

" فكم من بلدة ليس فيها طبيب إال من أهل الذمة ، وال جيوز قبول شهادم فيما يتعلق باألطباء  -٢٦
مث ال نرى أحدا يشتغل به ، ويتهاترون على علم الفقه ال سيما اخلالفيات   الفقه ، من أحكام

  ٨١/١  واجلدليات ، والبلد مشحون من الفقهاء ممن يشتغل بالفتوى واجلواب عن الوقائع ".

، إن مل يتداركك  وكم من شيء تّطلع عليه فيضرك اطالعك ضررا يكاد يهلكك يف اآلخرة " -٢٧
  ١١٧/١ اهللا برمحته ".

ما حيّرك دواعي الرياء ويوجب احلرص على نصرة كل واحد من  " ويف حضور اجلمع -٢٨
  ١٦٣/١ املتناظرين نفسه ، حمقا كان أو مبطال "

ال يدع طالب العلم فنًا من العلوم املحمودة وال نوعًا من أنواعه إال وينظر فيه نظرًا يطلع به  "-٢٩
طلب التبحر فيه وإال اشتغل باألهم منه واستوفاه وتطرف من مث إن ساعده العمر  على مقصده وغايته

  ١٩٢/١البقية فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ". 

ومن قصد اهللا  " و باجلملة : من يعمل مثقال ذرة خريا .. يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا .. يره -٣٠
  ١٩٧/١."   تعاىل بالعلم أي علم كان ، نفعه ورفعه ال حمالة

ال ينبغي أن خياض مع العوام يف حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعليم العبادات  " -٣١
وميأل قلوم من الرغبة والرهبة يف اجلنة والنار كما  وتعليم األمانة يف الصناعات اليت هم بصددها ،



يشقى ويهلك عليه حلها فنطق به القرآن ، وال حيرك عليهم شبهة فإنه رمبا تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر 
 ."٢١٣/١  

  ٢٢٦/١أعظم لذة من كل تنعم يف الدنيا " " التلذذ جباه اإلفادة ومنصب اإلرشاد ، -٣٢

فليس بأقل أجرا ممن نطق ؛ ألن االعتراف باجلهل أشد  " من سكت حيث ال يدري ، هللا تعاىل ، -٣٣
  ٢٥٧/١ على النفس ".

وكم من مقتصر على املهم يف  لى جماوزة مسموعه بكلمة" فكم من متعلم طال تعلمه ومل يقدر ع -٣٤
التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب فتح اهللا له من لطائف احلكمة ما حتار فيه عقول ذوي 

  ٢٦٥/١" .   األلباب

" والعوام العصاة أسعد حاًال من اجلهال بطريق الدين ، املعتقدين أم من العلماء ؛ ألن العامي  -٣٥
معترف بتقصريه فيستغفر ويتوب ، وهذا اجلاهل الظان أنه عامل وأن ما هو مشتغل به من العلوم العاصي 

اليت هي وسائله إىل الدنيا من سلوك طريق الدين ، فال يتوب وال يستغفر بل ال يزال مستمرًا عليه إىل 
  ٣٠٣/١املوت ". 

كان للجنني عقل ، ألنكر إمكان وجود إنسان يف ولو  الطبع جمبول على إنكار غري احلاضر ، "-٣٦
  ٦٣١/١متسع اهلواء ". 

حتريف األسامي املحمودة وتبديلها  " منشأ التباس العلوم املذمومة بالعلوم الشرعية -٣٧
  ١٢٠/١باألغراض الفاسدة إىل معان غري ما أراده السلف الصاحل والقرن األول ".  ونقلها

احلكايات املرغبة يف الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة  ومن الناس من يستجيز وضع " -٣٨
ىل وفيما ذكر اهللا تعا ، فهذه من نزعات الشيطان فإن يف الصدق مندوحة عن الكذب اخللق إىل احلق

  ١٣٢/١ "ورسوله صلى اهللا عليه وسلم غنية عن االختراع يف الوعظ

  فالعلماء ثالثة : " -٣٩

  إما مهلك نفسه وغريه وهم املصرحون بطلب الدنيا واملقبلون عليها . 

  وإما مسعد نفسه وغريه وهم الداعون اخللق إىل اهللا سبحانه ظاهرًا وباطنًا .

وإما مهلك نفسه مسعد غريه وهو الذي يدعو إىل اآلخرة وقد رفض الدنيا يف ظاهره وقصده يف الباطن 
  ١٧٩/١قبول اخللق وإقامة اجلاه ". 

   



فيكون  كما يرى العاقل مصيبة لغريه  " معىن االعتبار أن يعرب ما ذكر إىل غريه فال يقتصر عليه ، -٤٠
قالب ، وكون الدنيا بصدد االن فيها له عربة بأن يعرب منها إىل التنبه لكونه أيضًا عرضة للمصائب

  ١٨٣/١فعبوره من غريه إىل نفسه ومن نفسه إىل أصل الدنيا عربة حممودة ". 

تفادة ومن تكربه على املعلم أن يستنكف عن االس " فال ينبغي لطالب العلم أن يتكرب على املعلم -٤١
، فإن العلم سبب النجاة والسعادة ، ومن يطلب مهربًا   إال من املرموقني املشهورين وهو عني احلماقة

هال وة سباع النار باجلمن سبع ضار يفترسه مل يفرق بني أن يرشده إىل اهلرب مشهور أو خامل ، وضرا
ا فاحلكمة ضالة املؤمن يغتنمها حيث يظفر ا ويتقلد املنة ملن ساقه باهللا تعاىل أشد من ضراوة كل سبع

  ١٨٧/١. إليه كائنًا من كان "

من دقائق صناعة التعليم : أن يزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريق التعريض ما أمكن وال  " -٤٢
 بطريق التوبيخ ؛ فإن التصريح يهتك حجاب اهليئة ويورث اجلرأة على ، وبطريق الرمحة ال يصرح

وألن التعريض أيضًا مييل النفوس الفاضلة واألذهان  اهلجوم باخلالف ويهيج احلرص على اإلصرار ...
فيفيد فرح التفطن ملعناه رغبة يف العلم به ليعلم أن ذلك مما ال يعزب عن  الذكية إىل استنباط معانيه

  ٢١٠/١". فطنته 

، كمعلم اللغة إذ   املتكفل ببعض العلوم ينبغي أن ال يقبح يف نفس املتعلم العلوم اليت وراءه " -٤٣
عادته تقبيح علم الفقه ، ومعلم الفقه عادته تقبيح علم احلديث والتفسري وأن ذلك نقل حمض ومساع وهو 

 يقول ذلك فروع وهو كالم يف حيضشأن العجائز وال نظر للعقل فيه ، ومعلم الكالم ينفر عن الفقه و
فهذه أخالق مذمومة للمعلمني ينبغي أن جتتنب بل   فأين ذلك من الكالم يف صفة الرمحن ؟ النسوان، 

 بعلوم فينبغي أن وإن كان متكفًال املتكفل بعلم واحد ينبغي أن يوسع على املتعلم طريق التعلم يف غريه
  ٢١١/١ىل رتبة ". يراعي التدريج يف ترقية املتعلم من رتبة إ

أعلم أهل الزمان وأقرم إىل احلق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق   " واعلم حتقيقًا : أن -٤٤
  ٢٩٤/١فمنهم أخذ الدين ".   السلف

إمنا هي من جنس حجج القرآن من الكلمات اللطيفة املؤثرة يف  " احلجة املحمودة يف الكالم -٤٥
غل يف التقسيمات والتدقيقات اليت ال يفهمها أكثر الناس ، وإذا ، دون التغل القلوب املقنعة للنفوس

  ٣٦١/١فهموها اعتقدوا أا شعوذة وصناعة تعلمها صاحبها للتلبيس ". 

فتدقيق احلساب يف حفظ حلظات العمر بصرفها إىل األفضل أهم من التدقيق يف أمور الدنيا  " -٤٦
  ٤٧٢/١".  حبذافريها



فينبغي أن خيطر بباله أنه طهر ظاهره وهو موضع  أقبل على الصالة" ومهما فرغ من وضوئه و -٤٧
نظر اخللق أن يستحي من مناجاة اهللا تعاىل من غري تطهري قلبه وهو موضع نظر الرب سبحانه 

، وأن من  واخللو عن األخالق املذمومة والتخلق باألخالق احلميدة أوىل وليحقق طهارة القلب بالتوبة ،
الظاهر كمن يدعو ملكا إىل بيته فتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتجصيص يقتصر على طهارة 

  ٤٩٧/١وما أجدر مثل هذا الرجل بالتعرض للمقت والبوار ".  ظاهر الباب الرباين من الدار ،

أن يراعي من ظاهره ما ال يوجب   " واجب على كل عامل تصدى لدعوة اخللق إىل اهللا عز وجل -٤٨
  ٥٠٧/١ نفرة الناس عنه ".

" وأن يتذكر حر النار حبرارة احلمام ، ويقدر نفسه حمبوسا يف البيت احلار ساعة ويقيسه إىل جهنم  -٤٩
ل عن بل العاقل ال يغف ، فإنه أشبه بيت جبهنم النار من حتت والظالم من فوق نعوذ باهللا من ذلك ، 

 ماء أو نار أو غريمها عربة ذكر اآلخرة يف حلظة فإا مصريه ومستقره فيكون له يف كل ما يراه من
  ٥١٣/١وموعظة فإن املرء ينظر حبسب مهته ".

وال ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فال يعلق بفهمك  " -٥٠
، فإن ذلك يضاهي قول الطبيب : إن فقء العني ال يبطل   من أوصاف السنة إال أنه جيوز تركها فتتركها

ن ، ولكن خيرجه عن أن يصدق رجاء املتقرب يف قبول السلطان إذا أخرجه يف معرض وجود اإلنسا
  ٥٨٦/١اهلدية ، فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن واهليئات واآلداب ". 

، ومن  وكم من معان لطيفة يفهمها املصلي يف أثناء الصالة ومل يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله " -٥١
ة عن الفحشاء واملنكر فإا تفهم أمورا تلك األمور متنع عن الفحشاء ال هذا الوجه كانت الصالة ناهي

  ٥٩٨/١حمالة ". 

" وعلى اجلملة : فهمة الدنيا ومهة اآلخرة يف القلب مثل املاء الذي يصب يف قدح مملوء خبل ،  -٥٢
  ٦١٢/١فبقدر ما ندخل فيه من املاء خيرج منه من اخلل ال حمالة وال جيتمعان ". 

استعمله يف األوقات الفاضلة بفواضل األعمال ، وإذا مقته  هللا سبحانه إذا أحب عبداا  "  -٥٣
ليكون ذلك أوجع يف عقابه وأشد ملقته حلرمانه بركة   استعمله يف األوقات الفاضلة بسيء األعمال ،

  ٦٩٨/١الوقت وانتهاكه حرمة الوقت ". 

عالنية } ندب إىل العالنية أيضا ملا فيها من " وقد قال اهللا تعاىل :{ وأنفقوا مما رزقناهم سرا و -٥٤
فليكن العبد دقيق التأمل يف وزن هذه الفائدة باملحذور الذي فيه فإن ذلك خيتلف   ، فائدة الترغيب 



فقد يكون اإلعالن يف بعض األحوال لبعض األشخاص أفضل ومن عرف الفوائد  باألحوال واألشخاص
  ٤٠/٢األوىل واألليق بكل حال ".  والغوائل ومل ينظر بعني الشهوة اتضح له

فإن أعمال اجلوارح مع إمهال هذه  " ودقائق هذه املعاين ينبغي أن يلحظها من يراعي قلبه ،-٥٥
إن  ، ومثل هذا العلم هو الذي يقال فيه الدقائق ضحكة للشيطان ومشاته له لكثرة التعب وقلة النفع

العلم حتيا عبادة العمل وباجلهل به متوت عبادة العمل  تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة إذ ذا
  ٩١/٢كله وتتعطل ". 

استمرت العادات بأن تدخر مجيع األطعمة لرمضان فيؤكل من األطعمة فيه ما ال يؤكل يف  " -٥٦
! .. ومعلوم أن مقصود الصوم اخلواء وكسر اهلوى لتقوى النفس على التقوى ، وإذا دفعت   عدة أشهر

حوة ار إىل العشاء حىت هاجت شهوا وقويت رغبتها مث أطعمت من اللذات وأشبعت املعدة من ض
زادت لذا وتضاعفت قوا وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادا ، 

فروح الصوم وسره تضعيف القوى اليت هي وسائل الشيطان يف العود إىل الشرور ولن حيصل ذلك إال 
  ١١٥/٢. بالتقليل "

" والفقيه بدقائق الباطن ينظر إىل أحواله فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقد  -٥٧
يقتضي مزج اإلفطار بالصوم ، وإذا فهم املعىن وحتقق حده يف سلوك طريق اآلخرة مبراقبة القلب مل خيف 

ىت اهللا عليه وسلم كان يصوم ح عليه صالح قلبه وذلك ال يوجب ترتيبا مستمرا ولذلك روي أنه صلى
يقال ال يفطر ويفطر حىت يقال ال يصوم وينام حىت يقال ال يقوم ويقوم حىت يقال ال ينام ، وكان ذلك 

  ١٢٥/٢حبسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام حبقوق األوقات " 

ذلك قال سلم وأمته ول" فما من قصة يف القرآن إال وسياقها لفائدة يف حق النيب صلى اهللا عليه و -٥٨
فليقدر العبد أن اهللا ثبت فؤاده مبا يقصه عليه من أحوال األنبياء  تعاىل :{ما نثبت به فؤادك}

  ٣٠٧/٢  وصربهم على اإليذاء وثبام يف الدين النتظار نصر اهللا تعاىل ".

حيح ان تص" وتالوة القرآن حق تالوته هو : أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب ، فحظ اللس -٥٩
احلروف بالترتيل ، وحظ العقل تفسري املعاين ، وحظ القلب االتعاظ والتأثر باالنزجار 

  ٣١٥/٢  فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ ". واالئتمار،

وقت السحر وقت صفاء القلب " وباحلقيقة يرجع شرف األوقات إىل شرف احلاالت أيضا ، إذ  -٦٠
وإخالصه وفراغه من املشوشات ، ويوم عرفة ويوم اجلمعة وقت اجتماع اهلمم وتعاون القلوب على 



فهذا أحد أسباب شرف األوقات سوى ما فيها من أسرار ال يطلع  استدرار رمحة اهللا عز وجل ،
  ٣٧٨/٢".  البشر عليها

على اخللق أنه ال تنصرف قلوم إىل ذكر اهللا عز وجل إال عند إملام حاجة وإرهاق والغالب  " -٦١
، فإن اإلنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض ، فاحلاجة حتوج إىل الدعاء والدعاء يرد القلب إىل  ملمة

ء الولذلك صار الب  ،فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات  اهللا عز وجل بالتضرع واالستكانة ،
ضرع إىل اهللا ألنه يرد القلب باالفتقار والت موكال باألنبياء عليهم السالم مث األولياء مث األمثل فاألمثل ،

؛فإن اإلنسان ليطغى أن رآه   عز وجل ومينع من نسيانه ، وأما الغىن فسبب للبطر يف غالب األمور 
  ٤٥٣/٢استغىن ". 

ق أوقاته يف الطاعة ، ومن أراد أن تترجح كفة فليستغر " فمن أراد أن يدخل اجلنة بغري حساب -٦٢
ر سيئا فإن خلط عمال صاحلا وآخ حسناته وتثقل موازين خرياته فليستوعب يف الطاعة أكثر أوقاته ،

فأمره خمطر ، ولكن الرجاء غري منقطع والعفو من كرم اهللا منتظر فعسى اهللا تعاىل أن يغفر له جبوده 
  ٤٦٠/٢وكرمه ". 

د أحسن أحواله النوم !! وذلك إذا كان يرائي بعبادته وال خيلص فيها فكيف " وكم من عاب -٦٣
  ٤٨٩/٢بالغافل الفاسق ". 

" ورب مسألة واحدة يتعلمها املتعلم فيصلح ا عبادة عمره ولو مل يتعلمها لكان سعيه ضائعا  -٦٤
."٥٢٦/٢  

وطه امليسرة له ظاهرا إال على من وفق للقيام بشر " اعلم أن قيام الليل عسري على اخللق -٦٥
  ". ٥٥٦/٢فأما الظاهرة فأربعة : ... انظر  وباطنا

فإنه لو نوى أن يسر إخوانه   والنية إمنا تؤثر يف املباحات والطاعات ، أما املنهيات فال ، " -٦٦
مبساعدم على شرب اخلمر أو حرام آخر ، مل تنفع النية ومل جيز أن يقال األعمال بالنيات ، بل لو قصد 

  الغزو الذي هو طاعة املباهاة وطلب املال انصرف عن جهة الطاعةب

  ٦٣/٣، وكذلك املباح املردد بني وجوه اخلريات وغريها يلتحق بوجوه اخلريات بالنية ".

أنه كان يكتب نسخة مبا يستحضر من األلوان ويعرض   " وحيكى عن بعض أصحاب املروءات : -٦٧
  ٧١/٣ على الضيفان ".



 حىت ال تكون أعينهم طاحمة إىل ضّيف :" وينبغي أن يعزل أوال نصيب أهل البيت ؛من آداب اُمل -٦٨
د أطعم ، ويكون ق رجوع شيء منه فلعله ال يرجع فتضيق صدورهم وتنطلق يف الضيفان ألسنتهم

  ٧٤/٣الضيفان ما يتبعه كراهية قوم وذلك خيانة يف حقهم".

ناس فهو حسن ، وخرق مروءة من بعضهم " األكل يف السوق تواضع وترك تكلف من بعض ال -٦٩
فمن ال يليق ذلك بسائر أعماله محل ذلك  وهو خمتلف بعادات البالد وأحوال األشخاص فهو مكروه ،

  ٧٩/٣على قلة املروءة وفرط الشره ". 

  " قال ابن عباس رضي اهللا عنهما : ( ال يتم نسك الناسك حىت يتزوج ) -٧٠

ولكن الظاهر أنه أراد به أنه ال يسلم قلبه لغلبة الشهوة إال  ، حيتمل أن جعله من النسك وتتمة له
  ٩٧/٣"  بالتزويج وال يتم النسك إال بفراغ القلب

وهو ما يف قضائها من اللذة اليت   " ولعمري يف الشهوة حكمة أخرى سوى اإلرهاق إىل اإليالد ، -٧١
د هلا ، إذ الترغيب يف لذة مل جي  اجلنانفهي منبهه على اللذات املوعودة يف  ، ال توازيها لذة لو دامت

، فلو رغب العنني يف لذة اجلماع أو الصيب يف لذة امللك والسلطنة ، مل ينفع الترغيب  ذواقا ال ينفع
نظر إىل ، فا  وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة يف دوامها يف اجلنة ليكون باعثا على عبادة اهللا ،

ية اإلهلية ، كيف عبئت حتت شهوة واحدة حياتان ، حياة ظاهرة وحياة احلكمة مث إىل الرمحة مث إىل التعب
باطنة ، فاحلياة الظاهرة حياة املرء ببقاء نسله ، فإنه نوع من دوام الوجود ، واحلياة الباطنة هي احلياة 

، فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة االنصرام حترك الرغبة يف اللذة الكاملة بلذة الدوام  األخروية
صله إىل ، فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر املواظبة على ما يو  حث على العبادة املوصلة إليهافيست

  ١١٨/٣نعيم اجلنان ". 

  ١٢٨/٣"  وينبغي أن يكون لنفوس املتقني استراحات إىل املباحات " -٧٢

  ١٦٤/٣" .   فالتلذذ باملباح حصن للدين " -٧٣

ه أو فإن املنفرد بنفس وكسر الغضب وحتسني اخللق ، " ويف الصرب على ذلك رياضة النفس -٧٤
، فحق  املشارك ملن حسن خلقه ، ال تترشح منه خبائث النفس الباطنة وال تنكشف بواطن عيوبه

على سالك الطريق اآلخرة أن جيرب نفسه بالتعرض ألمثال هذه املحركات واعتياد الصرب عليها ، لتعتدل 
، والصرب على العيال مع أنه رياضة وجماهدة  فات الذميمة باطنه أخالقه وترتاض نفسه ويصفو عن الص

  ١٣٧/٣تكفل هلم وقيام م وعبادة يف نفسها فهذه أيضا من الفوائد ". 



فاحلكم على شخص واحد بأن األفضل له النكاح أو العزوبة مطلقا قصور عن اإلحاطة  " -٧٥
ربا وحمكما ويعرض املريد عليه نفسه ". ، بل تتخذ هذه الفوائد واآلفات معت  مبجامع هذه األمور

١٤٥/٣  

  ١٥٨/٣".   والصرب على لسان النساء مما ميتحن به األولياء " -٧٦

  ١٦٠/٣" والغالب أن حسن اَخللق واُخللق ال يفترقان ".  -٧٧

" الطباع مائلة يف مبادي النكاح ووصف املنكوحات ، إىل اإلفراط والتفريط وقل من يصدق فيه  -٧٨
  ١٦٣/٣ل اخلداع واإلغراء أغلب واالحتياط فيه مهم ". ويقتصد ب

ن فكم من صاحب اب " ال يكثر فرحه بالذكر وحزنه باألنثى ، فإنه ال يدري اخلرية يف أيهما ، -٧٩
  ٢٠٩/٣، بل السالمة منهن أكثر والثواب فيهن اجزل ". يتمىن أن ال يكون له أو يتمىن أن يكون بنتا

، ومن ال يعرف الزيادة والنقصان إال بامليزان  ة كما ال ينقص من صدقةال يزيد مال من خيان  "  -٨٠
ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حىت يكون سببا لسعادة  ، مل يصدق ذا احلديث

اإلنسان يف الدنيا والدين واآلالف املؤلفة قد يرتع اهللا الربكة منها حىت تكون سببا هلالك 
س منها ويراه أصلح له يف بعض أحواله ، فيعرف معىن قولنا إن اخليانة ال تزيد حبيث يتمىن اإلفال مالكها

  ٢٩٧/٣يف املال والصدقة ال تنقص منه ". 

كل من ينتصف لنفسه من غريه ولو يف كلمة وال ينصف مبثل ما ينتصف فهو  " وباجلملة : -٨١
رمي س يستوفون اآليات } فإن حت:{ ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على النا  داخل حتت قوله تعاىل

ذلك يف املكيل ليس لكونه مكيال ، بل لكونه أمرا مقصودا ، ترك العدل والنصفة فيه فهو جار يف مجيع 
  ٣٠٣/٣  األعمال ".

  ٣٢٧/٣.وخمالطة ضعفاء العقول تضعف العقل كما أن خمالطة العقالء تزيد يف العقل""-٨٢

إنه واستعمال الطيب للمتعزب ف  ، حىت استكثار األكل  املباحات داعية إىل املحظوراتوأكثر  " -٨٣
كذلك و ، مث الشهوة تدعو إىل الفكر والفكر يدعو إىل النظر والنظر يدعو إىل غريه،  حيرك الشهوة

ه نالنظر إىل دور األغنياء وجتملهم مباح يف نفسه ، ولكن يهيج احلرص ويدعوا إىل طلب مثله ويلزم م
  ٣٧٥/٣ارتكاب ما ال حيل يف حتصيله ". 

املباحات كلها إذا مل تؤخذ بقدر احلاجة يف وقت احلاجة مع التحرز من غوائها باملعرفة أوال ،  " -٨٤
وكذا كل ما أخذ بالشهوة فقلما خيلو عن خطر ".  ، مث باحلذر ثانيا ، فقلما ختلو عاقبتها عن خطر

٣٧٥/٣  



هما النفس بشهوة واحدة وإذا تعودت الشهوة املساحمة استرسلت املحظور واملباح تشتهي " -٨٥
  ٣٧٦/٣".  فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله

أن الورع له أول وهو : االمتناع عما حرمته الفتوى ، وهو ورع العدول ،   " والتحقيق فيه : -٨٦
ورع الصديقني ، وذلك هو االمتناع من كل ما ليس له مما أخذ بشهوة أو توصل وله غاية وهو : 

ا فكلما كان العبد أشد تشديد ، وبينهما درجات يف االحتياط  إليه مبكروه أو اتصل بسببه مكروه
، وأبعد عن أن تترجح كفة  على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة وأسرع جوازا على الصراط

  ٣٨٠/٣اته ". سيئاته على كفة حسن

مقصودها حفظ مصاحل الدنيا ليتم   " وأحكام اخلالفة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام الفقه -٨٧
  ٤١٣/٣".   ا مصاحل الدين

" وكل ما حاك يف صدر املريد من هذه األسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضربه وأظلم  -٨٨
م على حرام يف علم اهللا وهو يظن أنه حالل مل يؤثر ذلك يف بل لو أقد قلبه بقدر احلزازة اليت جيدها ،

ولو أقدم على ما هو حالل يف فتوى علماء الظاهر ولكنه جيد حزازة يف قلبه فذلك  ، قساواة قلبه
  ٤٣٢/٣  يضره ".

، وحيث قضينا باستفتاء القلب، أردنا به حيث أباح املفيت أما حيث حرمه  اإلمث حواز القلب " -٨٩
مث ال يعول على كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل شيء ورب شره متساهل  تناع ،فيجب االم

، وال اعتبار ذين القلبني، وإمنا االعتبار بقلب العامل املوفق املراقب لدقائق األحوال   يطمئن إىل كل شيء
فسه نوهو املحك الذي ميتحن به خفايا األمور ، وما أعز هذا القلب يف القلوب ، فمن مل يثق بقلب 

  ٤٥١/٣فليلتمس النور من قلب هذه الصفة وليعرض عليه واقعته ". 

  ٤٧٧/٣" وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم املعاصي مث إذا أخربك بشيء وثقت به "  -٩٠

  ٤٧٨/٣".  وللقلب التفاتات إىل قرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق " -٩١

  ٥١٧/٣واحلالل يف أيديهم معدوم أو عزيز ".  عصارأغلب أموال السالطني حرام يف هذه األ " -٩٢

فأما اآلن فال تسمح نفوس السالطني بعطية إال ملن طمعوا يف استخدامهم والتكثر م  " -٩٣
واالستعانة م على أغراضهم والتجمل بغشيان جمالسهم وتكليفهم املواظبة على الدعاء والثناء 

  والتزكية واإلطراء يف حضورهم ومغيبهم .

فلو مل يذل اآلخذ نفسه بالسؤال أوال وبالتردد يف اخلدمة ثانيا وبالثناء والدعاء ثالثا وباملساعدة له على 
أغراضه عند االستعانة رابعا وبتكثري مجعه يف جملسه وموكبه خامسا وبإظهار احلب واملواالة واملناصرة له 



 مل ينعم عليه بدرهم واحد ولو، ابعا على أعدائه سادسا وبالستر على ظلمه ومقاحبه ومساوي أعماله س
، فإذا ال جيوز أن يؤخذ منهم يف هذا الزمان ما يعلم أنه حالل  كان يف فضل الشافعي رمحه اهللا مثال

فكيف ما يعلم أنه حرام أو يشك فيه ، فمن استجرأ على أمواهلم وشبه نفسه إلفضائه إىل هذه املعاين
  ٥٣١/٣"   احلدادينبالصحابة والتابعني فقد قاس املالئكة ب

  ٥٤٨/٣" والتواضع للظامل معصية" -٩٤

ذلك  ، ليجري من علم فسادا يف موضع وعلم أنه ال يقدر على إزالته فال جيوز له أن حيضر " -٩٥
  ٥٥٠/٣بني يديه وهو يشاهده ويسكت بل ينبغي أن حيترز عن مشاهدته ". 

  ٥٥٤/٣".  " فمراعاة حشمة أرباب الواليات فيما بني الرعايا مهم -٩٦

وكل من أحاط علمه بظلم ظامل ومعصية عاص فينبغي أن حيط ذلك من درجته يف قلبه ،  " -٩٧
، ألن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتبته يف القلب ال حمالة ، واملعصية ينبغي  فهذا واجب عليه

جه للرضا فال بد من أن تكره فإنه إما أن يغفل عنها أو يرضى ا أو يكره وال غفلة مع العلم وال و
  ٥٥٧/٣الكراهة فليكن جناية كل أحد على حق اهللا كجنايته على حقك ". 

: أنه لو توىل ذلك الوعظ غريه ممن هو من أقرانه يف العلم  وعالمة الصدق يف طلب اإلصالح " -٩٨
ذا املهم ، هووقع موقع القبول وظهر به أثر الصالح ، فينبغي أن يفرح به ويشكر اهللا تعاىل على كفايته 

صادف يف فإن كان ي  كمن وجب عليه أن يعاجل مريضا ضائعا فقام مبعاجلته غريه فإنه يعظم به فرحه ،
  ٥٦٥/٣ قلبه ترجيحا لكالمه على كالم غريه فهو مغرور ".

ضاة السوء ، فلوال القإمنا فسدت الرعية بفساد امللوك وفساد امللوك بفساد العلماء " وباجلملة : -٩٩
  ٥٧٣/٣السوء لقل فساد امللوك خوفا من إنكارهم ".  والعلماء

  ٥٧٧/٣".  بغض الظلمة والغضب هللا عليهم واجب " -١٠٠

ر اهللا اجلميل وإمنا ست وقلما يكون الصاحل حبيث لو انكشف باطنه لبقيت القلوب مائلة إليه ، " -١٠١
  ٥٨٨/٣هو الذي حيبب اخللق إىل اخللق ". 

ه قد فإن  ، بل يف ائتالف القلوب أمر أغمض من هذا ، وحمبوبوكل مستحسن فمستلذ به  " -١٠٢
تستحكم املودة بني شخصني من غري مالحة يف صورة وال حسن يف خلق وخلق ولكن ملناسبة توجب 

، فإن شبه الشيء ينجذب إليه بالطبع واألشياء الباطنة خفية وهلا أسباب دقيقة ليس يف  األلفة واملوافقة
  ٢٦/٤قوة البشر االطالع ". 

   



" وليس مبستنكر أن يشتد حبك إلنسان جلملة أغراض ترتبط لك به ، فإن امتنع بعضها نقص  -١٠٣
حبك وإن زاد زاد احلب ، فليس حبك الذهب كحبك للفضة إذا تساوى مقدارمها ، ألن الذهب يوصل 

ماع يل اجتإىل أغراض هي أكثر مما توصل إليه الفضة ، فإذًا يزيد احلب بزيادة الغرض ، وال يستح
  ٣٦/٤األغراض الدنيوية واألخروية فهو داخل يف مجلة احلب هللا ". 

" وحّده [ أي احلب يف اهللا ] : هو أن كل حب لوال اإلميان باهللا واليوم اآلخر مل يتصور وجوده  -١٠٤
ن مفهو حب يف اهللا ، وكذلك كل زيادة يف احلب لوال اإلميان باهللا مل تكن تلك الزيادة فتلك الزيادة 

  ٣٦/٤احلب يف اهللا فذلك وإن دق فهو عزيز ". 

حب اهللا إذ قوي أمثر حب كل من يقوم حبق عبادة اهللا يف علم أو عمل وأمثر   " واملقصود أن -١٠٥
وما من حمب لآلخرة  حب كل من فيه صفة مرضية عند اهللا من خلق حسن أو تأدب بآداب الشرع ،

، إال وجد يف نفسه  أخرب عن حال رجلني أحدمها : عامل عابد ، واآلخر :جاهل فاسق وحمب هللا إال إذا 
ميال إىل العامل العابد ، مث يضعف ذلك امليل ويقوى حبسب ضعف إميانه وقوته، وحبسب ضعف حبه هللا 

يا نوهذا امليل حاصل وإن كانا غائبني عنه حبيث يعلم إنه ال يصيبه منهما خري وال شر يف الد وقوته ،
  ٣٩/٤  ". فذلك امليل هو حب يف اهللا وهللا من غري حظ وال يف اآلخرة

 ، فإنك إن أحببت إنسانا ألنه مطيع هللا وحمبوب  كل من حيب يف اهللا ال بد أن يبغض يف اهللا " -١٠٦
عند اهللا ، فإن عصاه فال بد أن تبغضه ؛ ألنه عاص هللا وممقوت عند اهللا ، ومن أحب بسبب فبالضرورة 

ده ، وهذان متالزمان ال ينفصل أحدمها عن اآلخر ، وهو مطرد يف احلب والبغض يف العادات يبغض لض
 ."٤٣/٤  

" قلوب العوام سريعة التقلب ، فإن مل ينفع النصح وكان يف اإلعراض عنه تقبيح لبدعته يف عينه  -١٠٧
به عقده يف قل ، تأكد االستحباب يف اإلعراض ، وإن علم أن ذلك ال يؤثر فيه جلمود طبعه ورسوخ

  ٥٤/٤  ألن البدعة إذا مل يبالغ يف تقبيحها شاعت بني اخللق وعم فسادها ". فاإلعراض أوىل ،

   

خص ، بل هو أ تقتضي أيضا النطق باملحاب " فإن األخوة كما تقتضي السكوت عن املكاره ، -١٠٨
ن اد منهم ال ليتخلص عباألخوة ، ألن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور ، وإمنا تراد اإلخوان ليستف

فعليه أن يتودد إليه بلسانه ، ويتفقده يف أحواله اليت جيب أن  أذاهم ، والسكوت معناه كف األذى ،
،  يتفقد فيها ، كالسؤال عن عارض إن عرض ، وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه



كراهتها ، ومجلة أحواله اليت يسر ا  وكذا مجلة أحواله اليت يكرهها ، ينبغي أن يظهر بلسانه وأفعاله
  ٩٩/٤ينبغي أن يظهر بلسانه مشاركته له يف السرور ا فمعىن األخوة املسامهة يف السراء والضراء ". 

" من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته ، أو صفة مذمومة اتصفت ؛ ا لتزكي نفسك عنها ،  -١٠٩
فإن كنت تكره ذلك فما أشد  د مهت بإهالكك ،كان كمن ينبهك على حية أو عقرب حتت ذيلك وق

  ١٠٦/٤".  محقك

" حكي عن أخوين من السلف : انقلب أحدمها عن االستقامة ، فقيل ألخيه : أال تقطعه  -١١٠
أحوج ما كان إيل يف هذا الوقت ، ملا وقع يف عثرته أن آخذ بيده وأتلطف له يف  وجره ؟ فقال :

  ١١٢/٤  ما كان عليه ". املعاتبة ، وأدعو له بالعود إىل

"ولن يسع اجلمع بني خمالطة الناس ظاهرا واإلقبال على اهللا سرا إال قوة النبوة فال ينبغي أن يغتر  -١١١
  ٢٦٦/٤كل ضعيف بنفسه فيطمع يف ذلك وال يبعد أن تنتهي درجة بعض األولياء إليه ". 

الناس كافة : التمضمض بأعراض الناس ، والتفكه ا ، والتنفل حبالوا ، وهي عادة  " -١١٢
، فإن خالطتهم ووافقتهم أمثت وتعرضت  طعمتهم ولذم وإليها يستروحون من وحشتهم يف اخللوة

لسخط اهللا تعاىل ، وإن سكت كنت شريكا ، واملستمع أحد املغتابني ، وإن أنكرت أبغضوك وتركوا 
، واغتابوك فازدادوا غيبة إىل غيبة ، ورمبا زادوا على الغيبة وانتهوا إىل اإلستخفاف والشتم  ذلك املغتاب

 ."٢٧٢/٤  

" وقال بعضهم : ( إين ألعرف أقواما كانوا ال يتالقون ولو حكم أحدهم على صاحبه جبميع ما  -١١٣
دهم لبيت ، ولو انبسط أحميلكه مل مينعه وأرى اآلن أقواما يتالقون ويتساءلون حىت عن الدجاجة يف ا

، وآية ذلك : أنك ترى هذا يقول :  فهل هذا إال جمرد الرياء والنفاق حلبة من مال صاحبه ملنعه )
فالسائل ال ينتظر اجلواب واملسئول يشتغل بالسؤال وال   كيف أنت ؟ ويقول اآلخر :كيف أنت ؟

 ختلو عن ضغائن وأحقاد ولعل القلوب ال وذلك ملعرفتهم بأن ذلك عن رياء وتكلف ،  جييب ،
  ٢٧٨/٤".   واأللسنة تنطق بالسؤال

، فهو داء دفني قلما يتنبه له العقالء ،  مسارقة الطبع مما يشاهده من أخالق الناس وأعماهلم " -١١٤
سه منكرا عليه يف باطنه إال ولو قاس نففال جيالس اإلنسان فاسقا مدة مع كونه  فضال عن الغافلني ،

ساد بكثرة ، إذ يصري للف إىل ما قبل جمالسته ألدرك بينهما تفرقة يف النفرة عن الفساد واستثقاله
املشاهدة هينا على الطبع فيسقط وقعه واستعظامه له ، وإمنا الوازع عنه شدة وقعه يف القلب ، فإذا صار 

ومهما  حل القوة الوازعة ، ويذعن الطبع للميل إليه أو ملا دونه ،مستصغرا بطول املشاهدة أوشك أن تن



ة ، ولذلك يزدري الناظر إىل األغنياء نعم  طالت مشاهدته للكبائر من غريه استحقر الصغائر من نفسه
  اهللا عليه فتؤثر جمالستهم يف أن يستصغر ما عنده، وتؤثر جمالسة الفقراء يف استعظام ما أتيح له من النعم ،

فمن يقصر نظره على مالحظة أحوال   ،  ذلك النظر إىل املطيعني والعصاة هذا تأثريه يف الطبع وك
الصحابة والتابعني يف العبادة والترته عن الدنيا فال يزال ينظر إىل نفسه بعني اإلستصغار وإىل عبادته 

واستتماما  االستكمال ، وما دام يرى نفسه مقصرا فال خيلو عن داعية االجتهاد رغبة يف بعني اإلستحقار
  ٢٨٠/٤لالقتداء ". 

  " من عرف من عامل زلة ، حرم عليه حكايتها لعلتني : -١١٥

  إحدامها أا : غيبة . 

حكايتها ون على املستمعني أمر تلك الزلة ويسقط من قلوم  : وهي أعظمهما، أن والثانية 
كر ذلك ، فإنه مهما وقع فيها فاستن يةاستعظامهم اإلقدام عليها فيكون ذلك سببا لتهوين تلك املعص

دفع االستنكار ، وقال : كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون اىل مثله حىت العلماء والعباد ؟! ، ولو 
خص فكم من ش اعتقد أن مثل ذلك ال يقدم عليه عامل ، وال يتعاطاه موفق معترب لشق عليه اإلقدام ،

الك على حب الرياسة وتزيينها ويهون على نفسه قبحها يتكالب على الدنيا وحيرص عل مجعها ويته
ويزعم أن الصحابة رضي اهللا عنهم مل يرتهوا أنفسهم عن حب الرياسة ورمبا يستشهد عليه بقتال 
علي ومعاوية وخيمن يف نفسه أن ذلك مل يكن لطلب احلق بل لطلب الرياسة فهذا االعتقاد خطأ 

  ٢٨٢/٤".  عاصييهون عليه أمر الرياسة ولوازمها من امل

وة فيما ال بل اىل تقدير اهلف  والطبع اللئيم مييل إىل اتباع اهلفوات واإلعراض عن احلسنات ، " -١١٦
ك وصف اهللا ، ولذل  وهو من دقائق مكايد الشيطان  هفوة فيه بالترتيل على مقتضى الشهوة ليتعلل به ،

  ٢٨٣/٤ون أحسنه} ". املراغمني للشيطان فيها بقوله : {الذين يستمعون القول فيتبع

ته أن ، وغاي فمن اعتزل قبل التعلم فهو يف األكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر يف هوس " -١١٧
وال ينفك يف أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور خييب  يستغرق األوقات بأوراد يستوعبها ،
ا ،  عن أوهام يتومهها ويأنس ، وال ينفك اعتقاده يف اهللا وصفاته سعيه ويبطل عمله حبيث ال يدري

،  فيكون يف أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه من العباد  وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها ،
، أعين من ال حيسن العبادة يف اخللوة وال  فال خري يف عزلة العوام واجلهال فالعلم هو أصل الدين ،

  يعرف مجيع ما يلزم فيها ،



مريض حيتاج اىل طبيب متلطف يعاجله فاملريض اجلاهل إذا خال بنفسه عن الطبيب فمثال النفس : مثال 
  ٣٠٠/٤".  فال تليق العزلة إال بالعامل قبل أن يتعلم الطب تضاعف ال حمالة مرضه ،

،   أاحلكم عليها مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا خط " إذا عرفت فوائد العزلة وغوائلها حتققت أن -١١٨
ينظر اىل الشخص وحاله واىل اخلليط وحاله واىل الباعث على خمالطته واىل الفائت بسبب بل ينبغي أن 

خمالطته ، من هذه الفوائد املذكورة ، ويقاس الفائت باحلاصل ، فعند ذلك يتبني احلق ويتضح األفضل ، 
اوة لعدوكالم الشافعي رمحه اهللا هو فصل اخلطاب إذ قال : ( يا يونس اإلنقباض عن الناس مكسبة ل

واإلنبساط اليهم جملبة لقرناء السوء فكن بني املنقبض واملنبسط ) فلذلك جيب االعتدال يف املخالطة 
راح ، هذا هو احلق الص ومبالحظة الفوائد واآلفات يتبني األفضل والعزلة وخيتلف ذلك باألحوال ،

و فيها وال جيوز أن وإمنا هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة ه  وكل ما ذكر سوى هذا فهو قاصر ،
  ٣٢٠/٤ حيكم ا على غريه واملخالف له يف احلال ".

" وكل مذكور يف العلم حمصل له من زمان الصحابة إىل زماننا هذا مل حيصل العلم إال بالسفر  -١١٩
  ٣٣٥/٤وسافر ألجله ". 

   

،  هو املحمود، فذم النفس يف اخللوة مع النفس   فكم من ذام نفسه وهو هلا مادح بعني ذمه " -١٢٠
وأما الذم يف املأل فهو عني الرياء ، إال إذا أورده إيرادا حيصل للمستمع يقينا بأنه مقترف للذنوب 

ق بينه والصادومعترف ا ، وذلك مما ميكن تفهيمه بقرائن األحوال وميكن تلبيسه بقرائن األحوال ،
راز عن أمثال ه حمال فال يتعذر عليه االحتوبني اهللا تعاىل يعلم أن خمادعته هللا عز وجل أو خمادعته لنفس

  ٣٥٢/٤".  ذلك

، وعلى هذا ال حيرم على الواعظ الطيب الصوت أن ينشد على  " املفضى إىل املحمود حممود -١٢١
املنرب بأحلانه األشعار املحزنة املرققة للقلب وال أن يبكي ويتباكى ليتوصل به إىل تبكية غريه وإثارة 

  ٤٣٨/٤ حزنه "

إذ ما  ،  نّزل كل ما يسمعه عليه سوء كان اللفظ مناسبا له أو مل يكن  من غلب عليه عشق ،"  -١٢٢
من لفظ إال وميكن ترتيله على معان بطريق االستعارة ، فالذي يغلب على قلبه حب اهللا تعاىل يتذكر 

بذكر ىل ، وبسواد الصدغ مثال ظلمة الكفر ، وبنضارة اخلد نور اإلميان ، وبذكر الوصال لقاء اهللا تعا
، وبذكر الرقيب املشوش لروح الوصال عوائق الدنيا  الفراق احلجاب عن اهللا تعاىل يف زمرة املردودين 



بل  وال حيتاج يف ترتيل ذلك عليه إىل استنباط وتفكر ومهلة وآفاا املشوشة لدوام األنس باهللا تعاىل ،
  ٤٥٦/٤ تسبق املعاين الغالبة على القلب إىل فهمه مع اللفظ ".

" املنكر قد يقدم عليه املقدم جبهله ، وإذا عرف أنه منكر تركه ، كالسوادي يصلي وال حيسن  -١٢٣
فيعلم أن ذلك جلهله بأن هذه ليست بصالة ولو رضي بأن ال يكون مصليا لترك  الركوع والسجود، 

هل جلفيجب تعريفه باللطف من غري عنف ، وذلك ألن ضمن التعريف نسبة إىل ا أصل الصالة ،
،  ، ال سيما بالشرع  واحلمق ، والتجهيل إيذاء وقلما يرضى اإلنسان بأن ينسب إىل اجلهل باألمور

ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على اخلطأ واجلهل ، وكيف جيتهد يف 
  ٦١٣/٤جماحدة احلق بعد معرفته خيفة من أن تنكشف عورة جهله ".

يف  ؛ ألن اجلهل قبح ستر عورة اجلهل منها على ستر العورة احلقيقية والطباع أحرص على " -١٢٤
صورة النفس ، وسواد يف وجهه ، وصاحبه ملوم عليه ، وقبح السوأتني يرجع إىل صورة البدن والنفس 
أشرف من البدن ، وقبحها أشد من قبح البدن ، مث هو غري ملوم عليه ألنه خلقة مل يدخل حتت اختياره 

ظم واجلهل قبح ميكن إزالته وتبديله حبسن العلم ، فلذلك يع   اختياره إزالته وحتسينه ،حصوله وال يف
  ٦١٣/٤ تأمل اإلنسان بظهور جهله ويعظم ابتهاجه يف نفسه بعلمه ".

  ٧١٠/٤".   طلب اإلعادة ثقيل ، والنفوس جمبولة على معاداة املعادات " -١٢٥

١٢٦- ا مهلكة : وهي أن العامل يرى عند التعريف عز نفسه " وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها فإ
فرمبا يقصد بالتعريف اإلدالل وإظهار التمييز بشرف العلم وإذالل  بالعلم ، وذل غريه باجلهل ،

، فإن كان الباعث هذا فهذا املنكر أقبح يف نفسه من املنكر الذي  صاحبه بالنسبة إىل خسة اجلهل
  ٦١٥/٤يعترض عليه ". 

  كام على الغري لذة للنفس عظيمة من وجهني :االحت -١٢٧

  ، واآلخر : من جهة دالة االحتكام والسلطنة . أحدمها : من جهة العلم 

ار وله حمك ومعي وذلك يرجع إىل الرياء وطلب اجلاه ، وهو الشهوة اخلفية الداعية إىل الشرك اخلفي ،
وهو أن يكون امتناع ذلك اإلنسان عن املنكر بنفسه أو باحتساب ،   ينبغي أن ميتحن املحتسب به نفسه

غريه أحب إليه من امتناعه باحتسابه ، فإن كانت احلسبة شاقة عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يكفى 
  ٦١٥/٤بغريه فليحتسب فإن باعثه هو الدين ". 

 لورع وحسن اخللقمجيع آداب املحتسب مصدرها ثالث صفات يف املحتسب : العلم وا " -١٢٨
" .٦٢٦/٤  



" فمن مل يقطع الطمع من اخللق مل يقدر على احلسبة ، ومن طمع يف أن تكون قلوب الناس عليه  -١٢٩
  ٦٢٩/٤طيبة وألسنتهم بالثناء عليه مطلقة مل تتيسر له احلسبة ". 

 ، كقول " وكل كذب ال خيفى أنه كذب وال يقصد به التلبيس فليس من مجلة املنكرات  -١٣٠
) ، ( وأعدت عليك الكالم ألف مرة ) ، وما جيري جمراه مما   : ( طلبتك اليوم مائة مرة  اإلنسان مثال 

  ٦٥٥/٤يعلم أنه ليس يقصد به التحقيق فذلك ال يقدح يف العدالة وال ترد الشهادة به ". 

مث  ، تباملواظبة على الفرائض وترك املحرما فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها " -١٣١
يعلم ذلك أهل بيته مث يتعدى بعد الفراغ منهم إىل جريانه مث إىل أهل حملته مث إىل أهل بلده مث إىل أهل 

وغريهم وهكذا إىل أقصى العامل  السوادى املكتنف ببلده مث إىل أهل البوادي من األكراد والعرب ،
 يه قريبا كان أو بعيدا ، وال يسقطفإن قام به األدىن سقط عن األبعد وإال حرج به على كل قادر عل ، 

احلرج ما دام يبقى على وجه األرض جاهل بفرض من فروض دينه ، وهو قادر على أن يسعى إليه 
وهذا شغل شاغل ملن يهمه أمر دينه يشغله عن جتزئة األوقات يف  بنفسه أو بغريه فيعلمه فرضه، 

ال فروض الكفايات وال يتقدم على هذا إالتفريعات النادرة والتعمق يف دقائق العلوم اليت هي من 
  ٦٥٩/٤". فرض عني أو فرض كفاية هو أهم منه

فهيم ولكنا جنتهد يف ت " ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به األقوياء والفحول من العلماء ، -١٣٢
  ٢٥/٥ الضعفاء بضرب األمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم ".

ول بني فإن اهللا حي اخللق جاهلون بقلوم وأنفسهم ، وقد حيل بينهم وبني أنفسهم ،وأكثر  " -١٣٣
مع  مينعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بني إصبعني  املرء وقلبه ، وحيلولته بأن :

رتفع ي، وأنه كيف يهوى مرة إىل أسفل السافلني ، وينخفض إىل أفق الشياطني ، وكيف  أصابع الرمحن
  أخرى إىل أعلى عليني ، ويرتقي إىل عامل املالئكة املقربني ،

ومن مل يعرف قلبه لرياقبه ويراعيه ويترصد ملا يلوح من خزائن امللكوت عليه وفيه فهو ممن قال اهللا 
:{نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون } فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل   تعاىل فيه

  ١١/٥اس طريق السالكني ". الدين ، وأس

طالب العلم ليس ميكنه أن حيصل العلم باملجهول إال بالتذكر للعلوم اليت تناسب مطلوبه  " -١٣٤
حىت إذا تذكرها ورتبها يف نفسه ترتيبا خمصوصا يعرفه العلماء بطرق االعتبار فعند ذلك يكون قد 

، ال  طرية لعلوم املطلوبة اليت ليست ف، فإن ا عثر على جهة املطلوب فتنجلى حقيقة املطلوب لقلبه
تقتنص إال بشبكة العلوم احلاصلة ، بل كل علم ال حيصل إال عن علمني سابقني يأتلفا ويزدوجان على 



وجه خمصوص ، فيحصل من ازدواجهما علم ثالث ، على مثال ما حيصل النتاج من ازدواج الذكر 
  ٥١/٥واألنثى ". 

ن وبينهما طريق يف االزدواج حيصل من ازدواجهما العلم كل علم فله أصالن خمصوصا " -١٣٥
ما ذكرناه  ، ومثاله : فاجلهل بتلك األصول وبكيفية االزدواج هو املانع من العلم  ،  املستفاد املطلوب

من اجلهل باجلهة اليت الصورة فيها ، بل مثاله : أن يريد اإلنسان أن يرى قفاه مثال باملرآة ، فإنه إذا رفع 
،فال يظهر فيها القفا ، وإن رفعها وراء القفا وحاذاه  إزاء وجهه مل يكن قد حاذى ا شطر القفا املرآة ب

ها ،فيحتاج إىل مرآة أخرى ينصب  ،كان قد عدل باملرآة عن عينه ، فال يرى املرآة وال صورة القفا فيها 
ع صورة القفا يف ني حىت تنطبوراء القفا وهذه يف مقابلتها حبيث يبصرها ، ويراعى مناسبة بني وضع املرآت

املرآة املحاذية للقفا ، مث تنطبع صورة هذه املرآة يف املرآة األخرى اليت يف مقابلة العني ، مث تدرك العني 
فكذلك يف اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وحتريفات أعجب ما ذكرناه يف  صورة القفا ،

  ٥٢/٥ كيفية احليلة يف تلك االزورارات ".املرآة يعز على بسيط األرض من يهتدي إىل 

اف ، كما أن العقل غري ك  العلوم العقلية غري كافية يف سالمة القلب وإن كان حمتاجا إليها " -١٣٦
يف استدامة صحة أسباب البدن ، بل حيتاج إىل معرفة خواص األدوية والعقاقري بطريق التعلم من األطباء 

ولكن ال ميكن فهمه بعد مساعه إال بالعقل فال غىن بالعقل عن السماع إذ جمرد العقل ال يهتدي إليه  ،
فالداعي إىل حمض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل ، واملكتفي  ، وال غىن بالسماع عن العقل ،

فإياك أن تكون من أحد الفريقني وكن جامعا بني  مبجرد العقل عن أنوار القرآن والسنة مغرور ،
لعلوم العقلية كاألغذية والعلوم الشرعية كاألدوية ، والشخص املريض يستضر بالغذاء ، فإن ا  األصلني

، وهي   أمراض القلوب ال ميكر عالجها إال باألدوية املستفادة من الشريعة  مىت فاته الدواء ، فكذلك
وى قلبه اوظائف العبادات واألعمال اليت ركبها األنبياء صلوات اهللا عليهم إلصالح القلوب ، فمن ال يد

املريض مبعاجلات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر ا كما يستضر املريض بالغذاء ". 
٦٣/٥  

فقد ملك من الدنيا ما ميكن أن يكون   " وعلى احلقيقة من ميلك حجرا يتوسد به عند النوم ، -١٣٧
ال القرب منه حجر ميكن أن يتوسده ف، فإن القائم بالليل مثال للصالة : مهما كان ب  عدة للشيطان عليه

يزال يدعوه إىل النوم وإىل أن يتوسده ، ولو مل يكن ذلك لكان ال خيطر له ذلك ببال وال تتحرك رغبته 
هذا يف حجر فكيف مبن ميلك املخاد امليثرة والفرش الوطيئة واملترتهات الطيبة فمىت ينشط  إىل النوم ،

  ١٢٢/٥".  لعبادة اهللا تعاىل



   

فإذا  عية ،من الصفات السب  الطعن يف الناس واالشتغال بذكر نقصهم صفة جمبولة يف الطبع " -١٣٨
خيل إليه الشيطان أن ذلك هو احلق وكان موافقا لطبعه غلبت حالوته على قلبه فاشتغل به بكل 

  ١٢٤/٥يظن أنه يسعى يف الدين ، وهو ساع يف اتباع الشياطني ".  ، وهو بذلك فرحان مسرور،  مهته

، وأثبت الناس عقال، أشدهم ااما لنفسه ،  أشد الناس محاقة أقواهم اعتقادا يف عقل نفسه  "-١٣٩
  ١٢٩/٥وأكثرهم سؤاال من العلماء". 

  ٢٢٨/٥".  فكل من كان أوفر عقال وأعلى منصبا ، كان أقل إعجابا ، وأعظم ااما لنفسه " -١٤٠

فإن األشرار ال يظنون بالناس كلهم إال  شرار ،" فيجب االحتراز عن ظن السوء وعن مة األ -١٤١
الشر ، فمهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب ، فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك 

فإن املؤمن يطلب املعاذير واملنافق يطلب العيوب  ، وإمنا رأى غريه من حيث هو ،  خبثه يترشح منه
  ١٣١/٥".واملؤمن سليم الصدر يف حق كافة اخللق

  ١٣٦/٥".  فالصالة حمك القلوب فيها يظهر حماسنها ومساويها " -١٤٢

" والفرق بني احلمق اجلنون : أن األمحق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد ، فال  -١٤٣
تكون له روية صحيحة يف سلوك الطريق املوصل إىل الغرض ، وأما املجنون فإنه خيتار ما ال ينبغي أن 

  ١٩٥/٥كون أصل اختياره وإيثاره فاسدا ".خيتار ، في

" ولن ترسخ األخالق الدينية يف النفس ما مل تتعود النفس مجيع العادات احلسنة ، وما مل تترك  -١٤٤
، وما مل تواظب عليه مواظبة من يشتاق إىل األفعال اجلميلة ،ويتنعم ا ، ويكره  مجيع األفعال السيئة

  ٢٠٨/٥األفعال القبيحة ، ويتأمل ا ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم : ( وجعلت قرة عيين يف الصالة ). 

" العادة تقتضي يف النفس عجائب أغرب من ذلك ، فإنا قد نرى امللوك واملنعمني يف أحزان  -١٤٥
 يستثقل معه فرح الناسدائمة ، ونرى املقامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره ، وما هو فيه ما 

ه ومع ذلك فهو حيبه ويلتذ ب ، بغري قمار ، مع أن القمار رمبا سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلسا 
، وكذلك الالعب باحلمام ، قد يقف طول النهار يف حر  مدة وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه

ماء ركاا وطرياا وحتليقها يف جو السالشمس قائما على رجليه وهو ال حيس بأملها ؛ لفرحه بالطيور وح
يتقدم به  ، وعلى أن  ، بل نرى الفاجر العيار يفتخر مبا يلقاه من الضرب والقطع والصرب على السياط 

، ويقطع  حىت يرى ذلك فخرا لنفسه للصلب ، وهو مع ذلك متبجح بنفسه وبقوته بالصرب على ذلك ،
تعاطاه أو تعاطاه غريه فيصر على اإلنكار ، وال يبايل بالعقوبات الواحد منهم إربا إربا ، على أن يقر مبا 



؛ فرحا مبا يعتقده كماال وشجاعة ورجولية ،فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه ، 
وسبب افتخاره ، بل ال حالة أخس وأقبح من حال املخنث ، يف تشبهه باإلناث يف نتف الشعر ووشم 

،   ، فترى املخنث يف فرح حباله وافتخار بكماله يف ختنثه ، يتباهى به مع املخنثني  الوجه وخمالطة النساء
كل ذلك ف حىت جيري بني احلجامني والكناسني التفاخر واملباهاة ، كما جيري بني امللوك والعلماء ،

ارف عنتيجة العادة واملواظبة على منط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك يف املخالطني وامل
." ٢١٠/٥  

كان  ، إال إذا  فكل قلب مال إىل حب شيء سوى اهللا تعاىل فال ينفك عن مرض بقدر ميله " -١٤٦
أحب ذلك الشيء لكونه معينا له على حب اهللا تعاىل ، وعلى دينه ، فعند ذلك ال يدل ذلك على املرض 

 ."٢١٢/٥  

 فإن كل صفة تظهر يف فس والبدن ،" وهذا من عجيب العالقة بني القلب واجلوارح ، أعين الن -١٤٧
لى ، وكل فعل جيري ع القلب يفيض أثرها على اجلوارح حىت ال تتحرك إال على وفقها ال حمالة

  ٢١٢/٥اجلوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إىل القلب واألمر فيه دور". 

افذة مل ته نبصره بعيوب نفسه ، فمن كانت بصري " اعلم أن اهللا عز وجل إذا أراد بعبد خريا ، -١٤٨
، ولكن أكثر اخللق جاهلون بعيوب أنفسهم ،  ختف عليه عيوبه ، فإذا عرف العيوب أمكنه العالج

  ٢٢٧/٥يرى أحدهم القذى يف عني أخيه ، وال يرى اجلذع يف عني نفسه". 

ن وقد آل األمر يف أمثالنا إىل أ " كانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوم بتنبيه غريهم ، -١٤٩
  ٢٢٩/٥بغض اخللق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ".أ

ولعل انتفاع اإلنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه ، أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثين  " -١٥٠
، إال أن الطبع جمبول على تكذيب العدو ، ومحل ما يقوله على احلسد  عليه ، وميدحه وخيفي عنه عيوبه

؛ فإن مساويه ال بد وأن تنتشر على ألسنتهم ".   تفاع بقول أعدائهولكن البصري ال خيلو عن االن ،
٢٢٩/٥  

، فإن   ال ميكن إصالح القلب لسلوك طريق اآلخرة ما مل مينع نفسه عن التنعم باملباح " فإذاُ  -١٥١
  ٢٣٩/٥النفس إذا مل متنع بعض املباحات ، طمعت يف املحظورات ". 

ومن شكا من سوء  صرب على األذى ، واحتمال اجلفاء ،" وأوىل ما ميتحن به حسن اخللق : ال-١٥٢
، فإن حسن اخللق احتمال األذى ، فقد روي أن رسول اهللا صلى  خلق غريه دل ذلك على سوء خلقه

اهللا عليه وسلم : كان يوما ميشي ومعه أنس فأدركه أعرايب فجذبه جذبا شديدا و، كان عليه برد جنراين 



 عنه : حىت نظرت إىل عنق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قد غليظ احلاشية ، قال أنس رضي اهللا
أثرت فيه حاشية الربد من شدة جذبه ، فقال : يا حممد هب يل من مال اهللا الذي عندك ، فالتفت إليه 

  ٢٤٨/٥رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضحك مث أمر بإعطائه ". 

، والصبيان أمانة عند والديه ، وقلبه  أوكدهاالطريق يف رياضة الصبيان من أهم األمور و " -١٥٣
وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما  الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة ،

، فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة ، وشاركه يف ثوابه أبوه وكل  ميال به إليه
معلم له ومؤدب ، وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك ، وكان الوزر يف رقبة القيم عليه 

  ٢٥٤/٥والوايل له ". 

مهما ظهر من الصيب خلق مجيل ، وفعل حممود ، فينبغي أن يكرم عليه وجيازى عليه ، مبا  " -١٥٤
تغافل فينبغي أن ي  ل مرة واحدة ،، فإن خالف ذلك يف بعض األحوا  يفرح به ، وميدح بني أظهر الناس

 سيما ، وال عنه وال يهتك ستره وال يكاشفه ، وال يظهر له أنه يتصور أن يتجاسروا أحد على مثله
باملكاشفة  ، حىت ال يبايل فإن إظهار ذلك عليه رمبا يفيده جسارة ،  إذا ستره الصيب واجتهد يف إخفائه 

  ٢٥٦/٤سرا ويعظم األمر فيه ". فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب  ،

 فإنه يهون عليه مساع املالمة وركوب القبائح ، " وال تكثر القول عليه بالعتاب يف كل حني ، -١٥٥
األم ختوفه و وليكن األب حافظا هيبة الكالم معه ، فال يوخبه إال أحيانا ،  ويسقط وقع الكالم من قلبه ،

  ٢٥٧/٥".  باألب وتزجره عن القبائح

ك تعود فإنه ال خيفيه إال وهو يعتقد أنه قبيح فإذا تر وينبغي أن مينع من كل ما يفعله يف خفية " -١٥٦
  ٢٥٧/٥ فعل القبيح ".

  ٢٥٩/٥".  وأصل تأديب الصبيان ، احلفظ من قرناء السوء " -١٥٧

ش قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العي" منع الصيب من اللعب وإرهاقه إىل التعلم دائما ، مييت  -١٥٨
  ٢٦٠/٥حىت يطلب احليلة يف اخلالص منه رأسا ". 

  ٣٠٧/٥" السعادة كلها يف أن ميلك الرجل نفسه والشقاوة يف أن متلكه نفسه ".  -١٥٩

" ويف كثرة النوم ضياع العمر ، وفوت التهجد ، وبالدة الطبع ، وقساوة القلب ، والعمر أنفس  -١٦٠
  ٣٠٩/٥و رأس مال العبد ، فيه يتجر والنوم موت فتكثريه ينقص العمر ". اجلواهر وه

أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف األقصى ، وكان فيه فساد ،   " من أسرار حكمة الشريعة : -١٦١
جاء الشرع باملبالغة يف املنع منه ، على وجه يوميء عند اجلاهل إىل أن املطلوب مضادة ما يقتضيه 



، والعامل يدرك أن املقصود الوسط ، ألن الطبع إذا طلب غاية الشبع ، فالشرع  إلمكانالطبع بغاية ا
ينبغي أن ميدح غاية اجلوع ، حىت يكون الطبع باعثا ، والشرع مانعا ، فيتقاومان وحيصل االعتدال ، فإن 

  ٣٤٥/٥من يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد فيعلم أنه ال ينتهي إىل الغاية ". 

، وهذا عمل الصديقني ، فإنه مجع بني صدقني  فنهاية الزهد الزهد يف الزهد بإظهار ضده " -١٦٢
،كما أن األول مجع بني كذبني ، وهذا قد محل على النفس ثقلني وجرعها كأس الصرب مرتني مرة بشربه 

  ٣٥٥/٥ومرة برميه ، فال جرم أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا ". 

أن يدرك لذته فيقيس به لذات   :  إحدامها طت على اإلنسان لفائدتني :" شهوة الوقاع سل -١٦٣
، فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات األجساد ، كما أن النار وآالمها أعظم آالم  اآلخرة

اجلسد ، والترغيب والترهيب يسوق الناس إىل سعادم ، وليس ذلك إال بأمل حمسوس ولذة حمسوسة 
  ٣٥٨/٥يدرك بالذوق ال يعظم إليه الشوق ". فإن ما ال مدركة ،

على التحقيق آالم يريد اإلنسان اخلالص منها فيدرك لذة بسبب  " شهوة الطعام والوقاع -١٦٤
  ٣٦١/٥ اخلالص ".

  ٣٦٦/٥".  ومن مل يقدر على غض بصره مل يقدر على حفظ فرجه " ١٦٥

خيلو اإلنسان يف ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان فمهما ختايل إليه وقلما  " -١٦٦
، وعنده ينبغي أن يقرر يف نفسه أن هذه املعاودة عني اجلهل ، فإنه إن   احلسن تقاضى الطبع املعاودة

قبح مل وإن است  فال حيصل له إال التحسر ، حقق النظر فاستحسن ثارت الشهوة ، وعجز عن الوصول ،
وعن  فال خيلو يف كلتا حالتيه عن معصية وعن تأمل  لتذ ، وتأمل ألنه قصد االلتذاذ ، فقد فعل ما آمله ،ي

، ومهما حفظ العني ذا الطريق ، اندفع عن قلبه كثري من اآلفات ، وإن أخطأت عينه وحفظ   حتسر
  ٣٨٢/٥، فذلك يستدعي غاية القوة واية التوفيق ".   الفرج مع التمكن 

أن تتكلم بكالم ولو سكت عنه مل تأمث ومل تستضر به يف حال   وحّد الكالم فيما ال يعنيك : " -١٦٧
  ٤٠٧/٥ وال مآل ".

سون وأكثر الناس يتجال ، ال يؤمن عليه اخلوض يف الباطل " من يكثر الكالم فيما ال يعين ، -١٦٨
  ٤١٦/٥".   اطلللتفرج باحلديث وال يعدو كالمهم التفكه بأعراض الناس أو اخلوض يف الب

، ولذلك  من مسع اخلطأ من غريه وهو قادر على كشفه يعسر عليه الصرب عند ذلك جدا " -١٦٩
قال صلى اهللا عليه وسلم : ( من ترك املراء وهو حمق بىن اهللا له بيتا يف أعلى اجلنة ) ، لشدة ذلك على 

  ٤٢٦/٥النفس ". 



ووجد لنفسه بسببه عزا وقبوال ، قويت فيه هذه  " وكل من اعتاد املجادلة مدة وأثىن الناس عليه -١٧٠
املهلكات ، وال يستطيع عنها نزوعا ، إذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكرب والرياء وحب اجلاه والتعزز 

  ٤٢٧/٥ هذه الصفات يشق جماهدا فكيف مبجموعها ". وآحاد بالفضل ،

ال خطر يف السكوت عن لعن و ، " وعلى اجلملة : ففي لعن األشخاص خطر ، فليجتنب  -١٧١
  ٤٤٨/٥ إبليس مثال فضال عن غريه ".

من الغلط العظيم أن يتخذ اإلنسان املزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه مث يتمسك بفعل  " -١٧٢
، وهو كمن يدور اره مع الزنوج ينظر إليهم وإىل رقصهم ، ويتمسك  الرسول صلى اهللا عليه وسلم

يه وسلم أذن لعائشة يف النظر إىل رقص الزنوج يف يوم عيد ، وهو خطأ إذ بأن رسول اهللا صلى اهللا عل
من الصغائر ما يصري كبرية باإلصرار ، ومن املباحات ما يصري صغرية باإلصرار ، فال ينبغي أن يغفل عن 

  ٤٦٢/٥هذا ". 

هل الصالح ، أ، فإم يفهمون املقصود على صيغة  غيبة القراء املرائني  وأخبث أنواع الغيبة:  " -١٧٣
ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ، ويفهمون املقصود ، وال يدرون جبهلهم أم مجعوا بني 

: أن يذكر عنده إنسان فيقول : ( احلمد هللا الذي مل يبتلنا  وذلك مثل ،  فاحشتني الغيبة والرياء 
أن  نعوذ باهللا من قلة احلياء ، نسأل اهللابالدخول على السلطان ، والتبذل يف طلب احلطام ) أو يقول : ( 

وكذلك قد يقدم مدح من   ،  وإمنا قصده أن يفهم عيب الغري فيذكره بصيغة الدعاء  يعصمنا منها )
، فيقول : ( ما أحسن أحوال فالن ، ما كان يقصر يف العبادات ، ولكن قد اعتراه فتور   يريد غيبته

فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غريه يف ضمن   )، وابتلي مبا يبتلي به كلنا ، وهو قلة الصرب
وميدح نفسه بالتشبه بالصاحلني بأن يذم نفسه فيكون مغتابا ومرائيا ومزكيا نفسه فيجمع بني  ، ذلك

ان بأهل ولذلك يلعب الشيط  ، وهو جبهله يظن أنه من الصاحلني املتعففني عن الغيبة ، ثالث فواحش
، فإنه يتبعهم وحيبط مبكايده عملهم ، ويضحك عليهم ،   علماجلهل ، إذا اشتغلوا بالعبادة من غري

  ويسخر منهم.

أن يذكر عيب إنسان فال يتنبه له بعض احلاضرين فيقول : ( سبحان اهللا ، ما أعجب   ومن ذلك :
، وهو  هويستعمل االسم آلة يف حتقيق خبث ، فيذكر اهللا تعاىل  هذا ) حىت يصغى إليه ويعلم ما يقول

  .  عز وجل بذكره جهال منه ، وغرورا مينت على اهللا



وكذلك يقول : ( ساءين ما جرى على صديقنا من االستخفاف به ، نسأل اهللا أن يروح نفسه ) 
فيكون كاذبا يف دعوى االغتمام ويف إظهار الدعاء له ، بل لو قصد الدعاء ألخفاه يف خلوته عقيب  ،

  رهه .، ولو كان يغتم به الغتم أيضا بإظهار ما يك صالته

وكذلك يقول : ( ذلك املسكني قد بلي بآفة عظيمة تاب اهللا علينا وعليه ) فهو يف كل ذلك يظهر  
واهللا مطلع على خبث ضمريه وخفي قصده وهو جلهله ال يدري أنه قد تعرض ملقت أعظم  الدعاء ،

  مما تعرض له اجلهال إذا جاهروا.

 فإنه إمنا تظهر التعجب ليزيد نشاط املغتاب يف  ومن ذلك : اإلصغاء إىل الغيبة على سبيل التعجب ،
ك ، ما ، فيقول: ( عجب ما علمت أنه كذل الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه ذا الطريق

ديق فإن كل ذلك تصعرفته إىل اآلن إال باخلري ، وكنت أحسب فيه غري هذا ، عافانا اهللا من بالئه ) ،
  ٥١٥/٥".  املغتاب غيبة بل الساكت شريكللمغتاب ، والتصديق بالغيبة 

" ومهما عرفت هفوة مسلم حبجة ، فانصحه يف السر ، وال خيدعنك الشيطان فيدعوك إىل  -١٧٤
وإذا وعظته فال تعظه وأنت مسرور باطالعك على نقصه ، لينظر إليك بعني التعظيم وتنظر  اغتيابه ،

كما  وليكن قصدك ختليصه من اإلمث وأنت حزين ، إليه بعني االستحقار ، وتترفع عليه بدالة الوعظ ،
أن يكون تركه لذلك من غري نصحك   وينبغي حتزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان يف دينك ، 

، فإذا أنت فعلت ذلك ، كنت قد مجعت بني : أجر الوعظ وأجر الغم   أحب إليك من تركه بالنصيحة
  ٥٣٥/٥مبصيبته وأجر اإلعانة له على دينه ". 

" فليس كل من عجز عن اإلتيان باخلري كله ، ينبغي أن يأيت بالشر كله ، ولكن بعض الشر  -١٧٥
  ٦٠٣/٥أهون من بعض ، وبعض اخلري أرفع من بعض ". 

" وكلما كانت اإلرادات والشهوات أكثر ، كان صاحبها أحط رتبة وأنقص ؛ ألن احلاجة صفة  -١٧٦
  ٦٠٥/٥نقص فمهما كثرة كثر النقص ". 

ال  إىل أن يغضب لو قيل له : إنك  ينتهي بعض اجلهال بالعادات الرديئة وخمالطة قرناء السوء ،"  -١٧٧
حتسن اللعب بالطيور ، واللعب بالشطرنج ، وال تقدر على شرب اخلمر الكثري ، وتناول الطعام 

  ٦٠٦/٥وما جيري جمراه من الرذائل ".  ،   الكثري

تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية  ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر اجلهال :"  -١٧٨
، وتلقيبه باأللقاب املحمودة ، غباوة وجهال ، حىت متيل النفس إليه وتستحسنه ،   وعزة نفس وكرب مهة

 والنفوس مائلة إىلوقد يتأكد ذلك حبكاية شدة الغضب عن األكابر ، يف معرض املدح بالشجاعة ،



، بل هو   وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جهل ، فيهيج الغضب إىل القلب بسببه ،  ه باألكابرالتشب
مرض قلب ، ونقصان عقل ، وهو لضعف النفس ونقصاا ، وآية أنه لضعف النفس : أن املريض أسرع 

غضبا من الصحيح ، واملرأة أسرع غضبا من الرجل ، والصيب أسرع غضبا من الرجل الكبري ، والشيخ 
لضعيف أسرع غضبا من الكهل ، وذو اخللق السيء والرذائل القبيحة أسرع غضبا من صاحب الفضائل ا
.  

فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة ، ولبخله إذا فاتته احلبة ، حىت أنه يغضب على أهله وولده 
  ٦١٥/٥".  مبل القوي من ميلك نفسه عند الغضب كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل  وأصحابه ،

ولكن ملا كانت الطباع إىل   ، كما يف سائر األخالق ، فاملحمود وسط بني العنف واللني" -١٧٩
على  ، فلذلك كثر ثناء الشرع العنف واحلدة أميل ، كانت احلاجة إىل ترغيبهم يف جانب الرفق أكثر

، فإذا كان  حسن جانب الرفق دون العنف ، وإن كان العنف يف حمله حسنا كما أن الرفق يف حمله 
  ٦٦٥/٥الواجب هو العنف فقد وافق احلق اهلوى ". 

" ثناء أهل العلم على الرفق وذلك ألنه حممود ومفيد يف أكثر األحوال وأغلب األمور ، واحلاجة  -١٨٠
، وإمنا الكامل من مييز مواقع الرفق عن مواضع العنف فيعطي  إىل العنف قد تقع ولكن على الندور

ق فليكن ميله إىل الرففإن كان قاصر البصرية ، أو أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع ،،   كل أمر حقه
  ٦٦٦/٥".   فإن النجح معه يف األكثر

حىت يصري ذلك ألذ األشياء عنده فيهجر النوم واملطعم واملنكح يف   " وقد يأنس العامل بالعلم ، -١٨١
  ٧٤/٦".  لذته ألنه أشهى عنده من مجيع ذلك

 فالبخل قد ينتهي كما أن السخاوة قد تنتهي إىل أن يسخو اإلنسان على غريه مع احلاجة ،"  -١٨٢
إىل أن يبخل على نفسه مع احلاجة ، فكم من خبيل ميسك املال وميرض فال يتداوى ، ويشتهي 

ة ، ج، ولو وجدها جمانا ألكلها ، فهذا خبيل على نفسه مع احلا   الشهوة فال مينعه منها إال البخل بالثمن
  ٢٠٠/٦وذلك يؤثر على نفسه غريه مع أنه حمتاج إليه". 

ها ، اليت يعلم قطعا أنه ال يطؤ  " حيب اإلنسان اتساع اجلاه وانتشار الصيت إىل أقاصي البالد ، -١٨٣
لك ومع اليأس من ذ أو ليربوه مبال أو ليعينوه على غرض من أغراضه ، وال يشاهد أصحاا ، ليعظموه

، وحب ذلك ثابت يف الطبع ، ويكاد يظن أن ذلك جهل ، فإنه حب ملا ال  اية االلتذاذ، فإنه يلتذ به غ
  ٢٧٨/٦نعم ، هذا احلب ال تنفك عنه القلوب ".   فائدة فيه ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ، فنقول: 

  ٢٨٤/٦".  والقلوب إمنا تتسخر باحلب " -١٨٤



بل حيب اإلنسان من العلوم ، ما ال يصلح للتوصل به إىل األغراض ، بل رمبا يفوت عليه مجلة "  -١٨٥
ألن يف  ؛ ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم يف مجيع العجائب واملشكالت من األغراض والشهوات ،

بع ". طالذي هو من صفات الربوبية فكان حمبوبا بال العلم استيالء على املعلوم وهو نوع من الكمال ،
٢٨٥/٦  

  ٢٨٦/٦" كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إىل اهللا تعاىل ".  -١٨٦

،كان  " مهما كان علم العبد أوضح وأيقن وأصدق ، وأوفق للمعلوم يف تفاصيل صفات العلوم  -١٨٧
  ٢٨٦/٦أقرب إىل اهللا تعاىل ". 

لدنيا موات واألرض ، وترتيب ا" فالعلم باهللا تعاىل وبصفاته وأفعاله وحكمته يف ملكوت الس -١٨٨
، وما يتعلق به ، هو الكمال احلقيقي الذي يقرب من يتصف به من اهللا تعاىل ويبقى كماال  واآلخرة 

  ٢٨٧/٦للنفس بعد املوت ". 

  ٢٨٨/٦  ال سعادة إال يف معرفة اهللا تعاىل ". " فإذًا -١٨٩

  ٢٩٠/٦، واالستيالء عليها بالقهر".  : فاخلالص من أسر الشهوات ، وغموم الدنيا  أما احلرية " -١٩٠

 ال خيلو عن حب املرتلة اليت ترسخ له يف " املعتزل يف بيته يف البلد الذي هو به مشهور ، -١٩١
ه ألا وإمنا سكنت نفس ، فإنه رمبا يظن أنه ليس حمبا لذلك اجلاه ، وهو مغرور ،  القلوب بسبب عزلته

اعتقدوه فيه فذموه أو نسبوه إىل أمر غري الئق به ، جزعت ولو تغري الناس عما  قد ظفرت مبقصودها ،
نفسه وتأملت ، ورمبا توصلت إىل االعتذار عن ذلك وإماطة ذلك الغبار عن قلوم ، ورمبا حيتاج يف إزالة 

  ٣٠٥/٦ذلك عن قلوم إىل كذب وتلبيس ، وال يبايل به ، وبه ويتبني بعد أنه حمب للجاه واملرتلة ". 

  ٣١٧/٦العباد فرحهم مبدح الناس هلم مستبطن يف قلوم وهم ال يشعرون ". " وأكثر -١٩٢

" ومن مل يطلع على مكايد الشيطان وآفات النفوس ، فأكثر عباداته تعب ضائع ، يفوت عليه  -١٩٣
الدنيا وخيسره يف اآلخرة ، وفيهم قال اهللا تعاىل :{قل هل ننبئكم باألخسرين أعماال الذين ضل سعيهم 

  ٣١٨/٦اة الدنيا وهم حيسبون أم حيسنون صنعا } ". يف احلي

" ومنهم : من إذا مسع هذا ، استحيا من أن ختالف مشيته يف اخللوة مشيته مبرأى من الناس  -١٩٤
فيكلف نفسه املشية احلسنة يف اخللوة ، حىت إذا رآه الناس مل يفتقر إىل التغيري ويظن أنه يتخلص به  ،

اخللوة  ، فإنه إمنا حيسن مشيته يف  فإنه صار يف خلوته أيضا مرائيا ه رياؤه ،، وقد تضاعف ب عن الرياء
  ٣٤٢/٦ليكون كذلك يف املأل ال خلوف من اهللا وحياء منه ". 



يوخه فيباهي بش " وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ، لريى أنه لقي شيوخا كثرية ، واستفاد منهم ، -١٩٥
 ، فيقول لغريه : من لقيت من الشيوخ ؟ وأنا قد لقيت فالنا ومباهاته ومراءاته تترشح منه عند خماصمته

  ٣٤٣/٦وفالنا ، ودرت البالد ، وخدمت الشيوخ ، وما جيري جمراه ". 

" فكم من راهب انزوى إىل ديره سنني كثرية ، وكم من عابد اعتزل إىل قلة جبل مدة مديدة  -١٩٦
 ولو عرف أم نسبوه إىل جرمية يف ديره ، ، وإمنا خبأته من حيث علمه بقيام جاهه يف قلوب اخللق ،

أو صومعته ، لتشوش قلبه ومل يقنع بعلم اهللا برباءة ساحته ، بل يشتد لذلك غمه ، ويسعى بكل حيلة يف 
  ٣٤٣/٦ مع أنه قد قطع طمعه من أمواهلم ولكنه حيب جمرد اجلاه فإنه لذيذ ". إزالة ذلك من قلوم ،

ولكن يظهر  اء ] : أن ال يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ،" الثالثة [ من درجات الري -١٩٧
ة ، وُيعتقد أنه من مجل  عبادته خوفا من أن ينظر إليه بعني النقص وال يعد من اخلاصة ، والزهاد 

، فيطلع عليه الناس فيحسن املشي ويترك العجلة ، كيال يقال : إنه من  ، كالذي ميشي مستعجال  العامة
أهل اللهو والسهو ، ال من أهل الوقار ، وكذلك إن سبق إىل الضحك أو بدا منه املزاح ، فيخاف أن 

قول : ما أعظم وي فيتبع ذلك باالستغفار وتنفس الصعداء وإظهار احلزن ،  ينظر إليه بعني االحتقار ،
اف أن ه ذلك وإمنا خيواهللا يعلم منه أنه لو كان يف خلوة ملا كان يثقل علي غفلة اآلدمي عن نفسه ! ،

  ينظر إليه بعني االحتقار ال بعني التوقري .

وكالذي يرى مجاعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون اخلميس واالثنني أو يتصدقون 
لك ، ولو خال بنفسه لكان ، ال يفعل شيئا من ذفيوافقهم خيفة أن ينسب إىل الكسل ويلحق بالعوام ،

و عاشوراء أو يف األشهر احلرم ، فال يشرب ، خوفا من أن يعلم الناس أنه ، وكالذي يعطش يوم عرفة أ
  ٣٩٥/٦غري صائم ، فإذا ظنوا به الصوم امتنع عن األكل ألجله ". 

" ورب رجل يقتدي به أهله دون جريانه ، ورمبا يقتدي به جريانه دون أهل السوق ، ورمبا  -١٩٧
ظهر بعض فغري العامل إذا أ  هو الذي يقتدي به الناس كافة ، وإمنا العامل املعروف يقتدي به أهل حملته ، 

وإمنا  ،  ، فليس له اإلظهار من غري فائدة الطاعات رمبا نسب إىل الرياء والنفاق وذموه ، ومل يقتدوا به 
  ٤٠١/٦ يصح اإلظهار بنية القدوة ممن هو يف حمل القدوة على من هو يف حمل االقتداء به ".

قدام العباد والعلماء ، فإم يتشبهون باألقوياء يف اإلظهار وال تقوى قلوم على " وهذه مزلة أ -١٩٨
  .والتفطن لذلك غامضاإلخالص ، فتحبط أجورهم بالرياء ،

أن يعرض على نفسه أنه لو قيل له : أخِف العمل حىت يقتدي الناس بعابد آخر من   وحمك ذلك :
فإن مال قلبه إىل أن يكون هو املقتدى به وهو املظهر  أقرانك ، ويكون لك يف السر مثل أجر اإلعالن ،



للعمل ، فباعثه الرياء دون طلب األجر واقتداء الناس به ورغبتهم يف اخلري ، فإم قد رغبوا يف اخلري 
بالنظر إىل غريه وأجره قد توفر عليه مع إسراره ، فما بال قلبه مييل إىل اإلظهار لوال مالحظته ألعني 

٤٠٢/٦م ؟! ". اخللق ومراءا  

  ٤٠٥/٦". فكم من خملص كان سبب إخالصه ، االقتداء مبن هو مراء عند اهللا  "-١٩٩

 واملراد به احلياء مما ليس بقبيح كاحلياء من " وقد قيل : إن بعض احلياء ضعف ، وهو صحيح ، -٢٠٠
وقد  ، حممود وعظ الناس وإمامة الناس يف الصالة وهو يف الصبيان والنساء حممود ويف العقالء غري

تشاهد معصية من شيخ فتستحي من شيبته أن تنكر عليه ، ألن من إجالل اهللا إجالل ذي الشيبة املسلم 
حلياء ، فالقوي يؤثر ا وأحسن منه أن يستحي من اهللا فال تضيع األمر باملعروف  ، وهذا احلياء حسن ،

  ٤١٢/٦ ". من اهللا على احلياء من الناس ، والضعيف قد ال يقدر عليه

لذة  " والواعظ جيد يف وعظه وتأثر قلوب الناس به ، وتالحق بكائهم وزعقام وإقباهلم عليه ،  -٢٠١
مال طبعه إىل كل كالم مزخرف يروج عند العوام وإن  ، فإذا غلب ذلك على قلبه ، ال توازيها لذة

 ما مة بالكلية إىل، ويصري مصروف اهل ويفر عن كل كالم يستثقله العوام وإن كان حقا ، كان باطال
فال يسمع حديثا وحكمة إال ويكون فرحه به من حيث  حيرك قلوب العوام ، ويعظم مرتلته يف قلوم ،

، وكان ينبغي أن يكون فرحه به من حيث إنه عرف طريق   إنه يصلح ألن يذكره على رأس املنرب
ذه م اهللا ذه النعمة ، ونفعين السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ، ليعمل به أوال ، مث يقول : إذا أنع

  ٤٢٧/٦احلكمة ، فأقصها ليشاركين يف نفعها إخواين املسلمون ". 

: اشتغل بالعلم واترك مراءاة اخللق ، كما يقال ملن خاجله الرياء يف   " فينبغي أن يقال للعامل  -٢٠٢
،  علم كبري وخطره عظيمالصالة : ال تترك العمل ولكن أمتم العمل وجاهد نفسك ، فاعلم : أن فضل ال

كفضل اخلالفة واإلمارة ، وال نقول ألحد من عباد اهللا اترك العلم ، إذ ليس يف نفس العلم آفة ، وإمنا 
اآلفة يف إظهاره بالتصدي للوعظ والتدريس ورواية احلديث ، وال نقول له أيضا اتركه ما دام جيد يف 

مل حيركه إال الرياء فترك اإلظهار أنفع له وأسلم ".  نفسه باعثا دينيا ممزوجا بباعث الرياء ، أما إذا
٤٣٢/٦  

" فإن قلت فبأي عالمة تعرف العامل والواعظ أنه صادق خملص يف وعظه غري مريد رياء الناس ؟  -٢٠٣
  فاعلم أن لذلك عالمات :

فرح به ومل  إحداها : أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظا أو أغزر منه علما ، والناس له أشد قبوال ،
  ، نعم ال بأس بالغبطة وهو أن يتمىن لنفسه مثل علمه .  حيسده



،بل بقي كما كان عليه فينظر إىل اخللق بعني  واألخرى : أن األكابر إذا حضروا جملسه مل يتغري كالمه 
  واحدة .

األسواق ، ولذلك عالمات كثرية واألخرى : أن ال حيب اتباع الناس له يف الطريق واملشي خلفه يف 
  ٤٣٦/٦يطول إحصاؤها ". 

" وما أسرع الكرب إىل العلماء ... فال يلبث العامل أن يتعزز بعزة العلم ، يستشعر يف نفسه مجال  -٢٠٤
،ويتوقع أن  العلم وكماله ، ويستعظم نفسه ويستحقر الناس ، وينظر إليهم نظره إىل البهائم ويستجهلهم 

فإن بدأه واحد منهم بالسالم ، أو رد عليه ببشر ، أو قام له أو أجاب له دعوة ،   ، يبدءوه بالسالم
رأى ذلك صنيعة عنده ويدا عليه ، يلزمه شكرها واعتقد أنه أكرمهم وفعل م ما ال يستحقون من 

  ٥٠٣/٦وأنه ينبغي أن يرقوا له وخيدموه شكرا له على صنيعه ".   مثله ،

  عض الناس يزداد بالعلم كربا وأمنا ؟" فإن قلت : فما بال ب -٢٠٥

  فاعلم أن لذلك سببني :

بد وإمنا العلم احلقيقي ما يعرف به الع : أن يكون اشتغاله مبا يسمى علما وليس علما حقيقيا ، أحدمها 
، وهذا يورث اخلشية والتواضع ، دون الكرب واألمن   ربه ونفسه وخطر أمره يف لقاء اهللا واحلجاب منه

تعاىل :{ إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء } فأما ما وراء ذلك كعلم الطب واحلساب واللغة ، قال اهللا 
،وفصل اخلصومات وطرق املجادالت ، فإذا جترد اإلنسان هلا حىت امتأل منها ا، متأل ا   والشعر والنحو 

ة العبودية كربا ونفاقا ، وهذه بأن تسمى صناعات أوىل من أن تسمى علوما ، بل العلم هو معرف
  وهذه تورث التواضع غالبا . والربوبية وطريق العبادة

فإنه مل  أن خيوض العبد يف العلم وهو خبيث الدخلة ، رديء النفس ، سيء األخالق ،  السبب الثاين :
يشتغل أوال بتهذيب نفسه ، وتزكية قلبه بأنواع املجاهدات ، ومل يرض نفسه يف عبادة ربه ، فبقي 

إذا خاض يف العلم ، أي علم كان ، صادف العلم من قلبه مرتال خبيثا ، فلم يطب ، ف  خبيث اجلوهر
  ٥٠٥/٦ مثره ومل يظهر يف اخلري أثره ".

: وهو أنه لو استخف به مستخف ، أو   وهذه اآلفة أيضا قلما ينفك عنها كثري من العباد " -٢٠٦
 ، ولو آذى مسلما آخر مل ا عند اهللاستبعد أن يغفر اهللا له ، وال يشك يف أنه صار ممقوت آذاه مؤذ ،

يستنكر ذلك االستنكار ، وذلك لعظم قدر نفسه عنده ، وهو جهل ومجع بني الكرب والعجب واغترار 
، وإذا أصيب  وقد ينتهي احلمق والغباوة ببعضهم إىل أن يتحدى ويقول : سترون ما جيري عليه باهللا ،

أراد به إال شفاء غليله واالنتقام له منه ، مع أنه يرى  بنكبة ، زعم أن ذلك من كراماته ، وأن اهللا ما



طبقات من الكفار يسبون اهللا ورسوله ، وعرف مجاعة آذوا األنبياء صلوات اهللا عليهم ، فمنهم من 
قتلهم ومنهم من ضرم ، مث إن اهللا أمهل أكثرهم ومل يعاقبهم يف الدنيا ، بل رمبا أسلم بعضهم فلم يصبه 

وال يف اآلخرة ، مث اجلاهل املغرور يطن أنه أكرم على اهللا من أنبيائه ، وأنه قد انتقم له  مكروه يف الدنيا
مبا ال ينتقم ألنبيائه به ، ولعله يف مقت اهللا بإعجابه وكربه ، وهو غافل عن هالك نفسه ، فهذه عقيدة 

  ٥١١/٦املغترين ". 

حد ، الستنكافه أن يستفيد من وا جلهل" فكم من جاهل يشتاق إىل العلم ، وقد بقي يف رذيلة ا -٢٠٧
، حسدا وبغيا عليه ، فهو يعرض عنه ويتكرب عليه ، مع معرفته بأنه يستحق  من أهل بلده أو أقاربه

التواضع بفضل علمه ، ولكن احلسد يبعثه على أن يعامله بأخالق املتكربين ، وإن كان يف باطنه ليس 
  ٥٢٢/٦يرى نفسه فوقه ". 

أحواله صلى اهللا عليه وسلم ، جيمع مجلة أخالق املتواضعني ، فمن طلب التواضع  " فما نقل من -٢٠٨
ومن رأى نفسه فوق حمله صلى اهللا عليه وسلم ومل يرض لنفسه مبا رضي هو به فما أشد  فليقتد به ،

  ٥٣٥/٦، فلقد كان أعظم خلق اهللا منصبا يف الدنيا والدين فال عز وال رفعة إال يف االقتداء به ".  جهله

" هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر اخللق إذ ميتزج غضبك هللا يف إنكار البدعة والفسق ، بكرب  -٢٠٩
فكم من عابد جاهل وعامل مغرور إذا رأى فاسقا جلس جبنبه أزعجه  النفس واإلدالل بالعلم والورع ،

 من هذا أن والذي خيلصك من عنده وترته عند بكرب باطن يف نفسه وهو ظان أنه قد غضب هللا ،
يكون احلاضر على قلبك عند مشاهدة املبتدع أو الفاسق أو عند أمرمها باملعروف ، ويهما عن املنكر ، 

  : ثالثة أمور

  : التفاتك إىل ما سبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك يف عينك  أحدمها

أن تكون مالحظتك ملا أنت متميز به من العلم واعتقاد احلق والعمل الصاحل من حيث إا نعمة :   والثاين
  من اهللا تعاىل عليك فله املنة فيه ال لك فترى ذلك منه حىت ال تعجب بنفسك وإذا مل تعجب مل تتكرب.

ىت يشغلك  حمالحظة إام عاقبتك وعاقبتك أنه رمبا خيتم لك بالسوء وخيتم له باحلسىن  والثالث :
  ٥٥٩/٦اخلوف عن التكرب عليه ". 

وتصحيح األعمال وتصفيتها عن الشوائب واآلفات ، فهذا هو املقصود املخدوم من مجلة  " -٢١٠
  ٦٧٠/٦".  علوم الشرع

  ١٦/٧" وطلب العلم حبقائق األمور ، أهم من طلب األلفاظ املجردة ".  -٢١١



الك يف الطريق تعاىل يف كل نفس من أنفاسه ، ولو عّمر " لزوم التوبة النصوح مالزم للعبد الس -٢١٢
  ٤١/٧عمر نوح ". 

" كما ال خيلو األنبياء عن االبتالء باجلاحدين ، فال خيلو األولياء والعلماء عن االبتالء باجلاهلني  -٢١٣
ولذلك قلما ينفك األولياء عن ضروب من اإليذاء ، وأنواع البالء ، باإلخراج من البالد ،  ،

  ٩٩/٧".  والشهادة عليهم بالكفر واخلروج عن الدين  سعاية م إىل السالطني ، وال

وكالم املتصوفة أبدا يكون قاصرا فإن عادة كل واحد منهم أن خيرب عن حال نفسه فقط  " -٢١٤
؛ وهذا نقصان باإلضافة إىل اهلمة واإلرادة  وال يهمه حال غريه فتختلف األجوبة الختالف األحوال

يث يكون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه ، ال يهمه أمر غريه ، إذ طريقه إىل اهللا نفسه واجلد ، ح
فة ، فالطرق إىل اهللا تعاىل كثرية وإن كانت خمتل  ،وقد يكون طريق العبد إىل اهللا العلم   ، ومنازله أحواله 

  ١٤٢/٧ة ". يف القرب والعبد ، واهللا أعلم مبن هو أهدى سبيال مع االشتراك يف أصل اهلداي

" فإن األمم يف كنف شفقة األنبياء كالصبيان يف كنف شفقة اآلباء ، وكاملواشي يف كنف الرعاة  -٢١٥
، أما ترى األب إذا أراد أن يستنطق ولده الصيب كيف يرتل إىل درجة نطق الصيب ، كما قال صلى اهللا 

يف فيه ، وما كانت فصاحته  عليه وسلم للحسن : ( كخ كخ ) ملا أخذ مترة من متر الصدقة ووضعها
ولكنه ملا علم أنه ال يفهم منطقه ، ترك فصاحته  تقصر عن أن يقول : ( ارم هذه التمرة ، فإا حرام )

الذي يعلم شاة أو طائرا يصوت به رغاء أو صفريا تشبها بالبهيمة والطائر تلطفا يف  ونزل إىل لكنته ، بل
  ١٤٥/٧تعليمه ". 

هو : الذي ال يؤيس اخللق عن درجات السعادات ، مبا يتفق هلم من الفترات  " الفقيه يف الدين -٢١٦
  ١٥٠/٧ومقارفة السيئات املختطفات ". 

من تعود ، ف  فإن تعود اجلوارح للخري حىت يصري هلا ذلك كالطبع يدفع مجلة من املعاصي " -٢١٧
ود :( أستغفر اهللا ) ، ومن تعلسانه االستغفار ، إذا مسع من غريه كذبا سبق لسانه إىل ما تعود فقال 

) ومن تعود االستعاذة إذا حدث بظهور  ، وما أقبح كذبك  الفضول سبق لسانه إىل قول : ( ما أمحقك 
مبادىء الشر من شرير ، قال حبكم سبق اللسان : ( نعوذ باهللا ) ، وإذا تعود الفضول قال : ( لعنه اهللا ) 

ى ، وسالمته أثر اعتياد لسانه اخلري وهو من مجلة معاين ، فيعصي يف إحدى الكلمتني ويسلم يف األخر
قوله تعاىل: { إن اهللا ال يضيع أجر املحسنني } ومعاين قوله تعاىل : { وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 

  ١٦٤/٧من لدنه }". 



" فإياك وأن تلمح يف الطاعات جمرد اآلفات ، فتفتر رغبتك عن العبادات ، فإن هذه مكيدة  -٢١٨
الشيطان بلعنته على املغرورين ، وخيل إليهم أم أرباب البصائر وأهل التفطن للخفايا والسرائر روجها 

  ١٦٥/٧فأي خري يف ذكرنا باللسان مع غفلة القلب ". 

، وكل ذنب فإنه يدعو إىل ذنب آخر ويتضاعف   واحلرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان " -٢١٩
لسة العلماء املنكرين للذنوب ، ومن جمالسة الصاحلني ، بل ميقته فيحرم العبد به عن رزقه النافع من جما

  ١٨١/٧اهللا تعاىل ليمقته الصاحلون ". 

على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إىل تفرس الصفات اخلفية وتوسم األحوال الالئقة  " -٢٢٠
ه مبا واالشتغال بوعظ، فإن حكاية مجيع مواعظ الشرع مع كل واحد غري ممكنة ،   ليكون اشتغاله باملهم

  ١٨٧/٧هو مستغن عن التوعظ فيه ، تضييع زمان ". 

عة ، فإن العادة طبي بالعادة  وأشد أنواع الصرب : الصرب عن املعاصي اليت صارت مألوفة " -٢٢١
خامسة ، فإذا انضافت العادة إىل الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جند اهللا تعاىل ، فال 

مث إن كان ذلك الفعل مما تيسر فعله كان الصرب عنه أثقل على   ين على قمعها ،يقوى باعث الد
، كالصرب عن معاصي اللسان من الغيبة والكذب واملراء والثناء على النفس تعريضا وتصرحيا   النفس

وضروب الكلمات اليت يقصد ا اإلزراء واالستحقار وذكر املوتى والقدح وأنواع املزح املؤذي للقلوب 
  ٢٤٢/٧فيهم ويف علومهم وسريهم ومناصبهم ". 

وهذا هو   ،  كل ما يشتهيه الطبع ففي املباحات من جنسه ما يغين عن املحظورات منه " -٢٢٢
 مث قد ال يقمع الشهوة يف، فإن قطع الغذاء يضعف عن سائر األعمال ،  العالج األنفع يف حق األكثر

  ٢٥٨/٧حق أكثر الرجال ". 

.  لذة الرياسة والغلبة واالستعالء واالستتباع أغلب اللذات يف الدنيا على نفوس العقالء "  "-٢٢٣
٢٦٥/٧  

ومن راعى التدريج ، ترقى به الصرب إىل حالة يشق عليه الصرب دونه كما كان يشق عليه " -٢٢٤
 ما كان حمبوبا عنده ممقوتا وما كان مكروها عنده مشربا هنيئا ، ال يصرب فتنعكس أموره ، فيصري ، معه 
، وله نظري يف العادات : فإن الصيب حيمل على التعلم يف  وهذا ال يعرف إال بالتجربة والذوق عنه ،

بالعلم  حىت إذا انفتحت بصريته وأنس  االبتداء قهرا ، فيشق عليه الصرب عن اللعب والصرب مع العلم ،
  ٢٧٠/٧نقلب األمر فصار يشق عليه الصرب عن العلم والصرب على اللعب ".ا

  ٣٤٥/٧" وكل ما يفرغ قلبك من ضرورات الدنيا فهو معني لك على الدين فهو إذن نعمة". -٢٢٥



، ألن نور النفس إذ مت إشراقه ، تأدى إىل البدن  اجلمال يف األكثر يدل على فضيلة النفس" -٢٢٦
  ٣٤٩/٧كثريا ما يتالزمان ".فاملنظر واملخرب  ،

، فلذلك ال  الناس جبهلهم ال يعدون ما يعم اخللق ويسلم هلم يف مجيع أحواهلم نعمة " -٢٢٧
يشكرون على مجلة ما ذكرناه من النعم ، ألا عامة للخلق مبذولة هلم يف مجيع أحواهلم ، فال يرى كل 

أخذ  ، ولو  هم يشكرون اهللا على روح اهلواءوال ترا  واحد لنفسه منهم اختصاصا به ، فال يعده نعمة ،
فإن ابتلى واحد منهم بشيء من ذلك مث جنا رمبا قدر  مبختنقهم حلظة حىت انقطع اهلواء عنهم ماتوا ...

إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة  ، وهذا غاية اجلهل ،  ذلك نعمة وشكر اهللا عليها
 نعمة يف مجيع األحوال أوىل بأن تشكر يف بعضها ، فال ترى البصري، وال مث ترد عليهم يف بعض األحوال

يشكر صحة بصره إال أن تعمى عينيه فعند ذلك لو أعيد عليه بصره ، أحس به وشكره وعده نعمة ". 
٤٠٨/٧  

بل حنن نعلم من العلماء ، من لو سلم إليه مجيع ما دخل حتت قدرة ملوك األرض من  " -٢٢٨
من أموال وأتباع وأنصار ، وقيل له : ( خذها عوضا عن علمك ، بل عن عشر  املشرق إىل املغرب، 

وذلك لرجائه أن نعمة العلم تفضي به إىل قرب اهللا تعاىل يف اآلخرة ، بل  عشري علمك ) ، مل يأخذه ،
 لو قيل له : ( لك يف اآلخرة ما ترجوه بكماله ، فخذ هذه اللذات يف الدنيا ، بدال عن التذاذك بالعلم يف

لكان ال يأخذه لعلمه بأن لذة العلم دائمة ال تنقطع وباقية ال تسرق وال تعصب   الدنيا وفرحك به )
ال كدورة فيها ولذات الدنيا كلها ناقصة مكدرة مشوشة ال يفي مرجوها  وال ينافس فيها وأا صافية

ا بقي من الزمان مبخوفها وال لذا بأملها وال فرحها بغمها هكذا كانت إىل اآلن وهكذا تكون م
."٤١٥/٧  

إال ولو تأمل حق التأمل يف سوء أدبه ظاهرا وباطنا ، يف حق  " ما من إنسان أصيب ببالء ، -٢٢٩
، ومن استحق عليك أن يضربك مائة   مواله لكان يرى أنه يستحق أكثر مما أصيب به عاجال وآجال

فاقتصر على عشرة ، فهو مستحق للشكر ، ومن استحق عليك أن يقطع يديك فترك إحدامها ، سوط 
  ٤٢٦/٧فهو مستحق للشكر ". 

" واملعاصي من حيث التأثري يف ظلمة القلب وقساوته متفاوتة ، وكذا الطاعات يف تنوير القلب  -٢٣٠
  ٤٥٢/٧حوال ". وتصفيته ، فدرجاا حبسب درجات تأثريها ، وذلك خيتلف باختالف األ

  ٥٢٨/٧" وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة اخلوف ألن اخلوف مثرة العلم".  -٢٣١



" ومن العجائب : أنا إذا أردنا املال يف الدنيا زرعنا وغرسنا واجترنا وركبنا البحار والرباري  -٢٣٢
لب وجنتهد يف ط   وسهرنا ، وخاطرنا ، وإن أردنا طلب رتبة العلم ، فقهنا وتعبنا يف حفظه وتكراره

يننا حنو مث إذا طمعت أع  أرزاقنا ، وال نثق بضمان اهللا لنا ، وال جنلس يف بيوتنا فنقول : اللهم ارزقنا ،
تزازنا ، والذي إليه رجاؤنا وبه اع  امللك الدائم املقيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا اللهم اغفر لنا وارمحنا

ن إال ما سعى } { وال يغرنكم باهللا الغرور } { يا أيها اإلنسان ما ينادينا ويقول :{ وأن ليس لإلنسا
غرك بربك الكرمي } مث كل ذلك ال ينبهنا وال خيرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا ، فما هذه إال حمنة هائلة 

  ٦٢٢/٧، إن مل يتفضل اهللا علينا بتوبة نصوح يتداركنا ا وجيرينا فنسأل اهللا تعاىل أن يتوب علينا ". 

فكم من ظان بنفسه كراهة املعاصي عند تعذرها ، فلما تيسرت له أسباا ، من غري مكدر   " -٢٣٣
، وإذا كان هذا غرور النفس يف املحظورات فإياك أن تثق بوعدها يف   وال خوف من اخللق وقع فيها

  ١٠٥/٨املباحات". 

أبو سليمان : ( ال ينبغي أن يرهق " وأمر املنفرد يف مجيع ذلك أخف من أمر املعيل ، وقد قال  -٢٣٤
ضييق الت الرجل أهله إىل الزهد بل يدعوهم إليه فإن أجابوا وإال تركهم وفعل بنفسه ما شاء ) معناه : أن

عن  ، نعم ال ينبغي أن جييبهم أيضا فيما خيرج املشروط على الزاهد خيصه وال يلزمه كل ذلك يف عياله
صلى اهللا عليه وسلم إذ انصرف من بيت فاطمة رضوان اهللا عليها  حد االعتدال ، وليتعلم من رسول اهللا

  ١٧٨/٨بسبب ستر وقلبني ألن ذلك من الزينة ال من احلاجة ". 

 ، حىت إن الذي ينسب إىل العلم واملعرفة ولو يف شيء  وليس خيفى أن يف العلم واملعرفة لذة  " -٢٣٥
كاد يصرب ، وحىت أن اإلنسان ال ي يغتم به والذي ينسب إىل اجلهل ولو يف شيء حقري خسيس يفرح به،

ق ، فالعامل باللعب بالشطرنج على خسته ال يطي  عن التحدي بالعلم والتمدح به يف األشياء احلقرية 
 وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره  ، وينطلق لسانه بذكر ما يعلمه ،  السكوت فيه عن التعليم 

ذا ولذلك يرتاح الطبع إ  فات الربوبية وهي منتهى الكمال ،، فإن العلم من أخص ص  من كمال ذاته به
أثين عليه بالذكاء وغزارة العلم ألنه يستشعر عند مساع الثناء كمال ذاته وكمال علمه فيعجب بنفسه 

  ٤١٠/٨  ويلتذ به ".

ة ، وال لذ مث ليست لذة العلم باحلراثة واخلياطة كلذة العلم بسياسة امللك وتدبري أمر اخللق " -٢٣٦
بل لذة  العلم بالنحو والشعر ، كلذة العلم باهللا تعاىل وصفاته ومالئكته وملكوت السموات واألرض ،

، إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس  العلم بقدر شرف العلم وشرف العلم بقدر شرف املعلوم حىت
س البلد ال رئيفإن علم بواطن أحو وخيرب بذلك جيد له لذة ، وإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه ،



إن ، ف  وأسرار تدبريه يف رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فالح أو حائك
اطلع على أسرار الوزير وتدبريه وما هو عازم عليه يف أمور الوزارة فهو أشهى عنده وألذ من علمه 

لك ستوىل على الوزير كان ذ، فإن كان خبريا بباطن أحوال امللك والسلطان الذي هو امل بأسرار الرئيس 
وكان متدحه بذلك وحرصه عليه وعلى البحث عنه   أطيب عنده وألذ من علمه بباطن أسرار الوزير ،

، وذا استبان أن ألذ املعارف أشرفها وشرفها حبسب شرف  أشد وحبه له أكثر ألن لذته فيه أعظم
رف واألعظم فالعلم به ألذ العلوم ال حمالة ،فإن كان يف املعلومات ما هو األجل واألكمل واألش املعلوم 

، وليت شعري هل يف الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق   وأشرفها وأطيبها
، وهل يتصور أن تكون حضرة يف  ومعيدها ومدبرها ومرتبها  األشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها

احلضرة الربانية اليت ال حييط مببادي جالهلا وعجائب  امللك والكمال واجلمال والبهاء واجلالل أعظم من
أحواهلا وصف الواصفني ؟ فإن كنت ال تشك يف ذلك فال ينبغي أن تشك يف أن اإلطالع على أسرار 
الربوبية والعلم بترتب األمور اإلهلية املحيطة بكل املوجودات ، هو أعلى أنواع املعارف واالطالعات 

حرى ما تستشعر به النفوس عند االتصاف به كماهلا ومجاهلا وأجدر ما يعظم وألذها وأطيبها وأشهاها وأ
ه وذا تبني أن العلم لذيذ وأن ألذ العلوم العلم باهللا تعاىل وبصفات به الفرح واالرتياح واالستبشار، 

من  ىوأفعاله وتدبريه يف مملكته من منتهى عرشه إىل ختوم األرضني فينبغي أن يعلم أن لذة املعرفة أقو
  ٤١١/٨  سائر اللذات ".

هذه  فقد استنشقوا رائحة " ولعمري طالب العلوم وإن مل يشتغلوا بطلب معرفة األمور اإلهلية ، -٢٣٧
رف ، فإا أيضا معا اللذة عند انكشاف املشكالت واحنالل الشبهات اليت قوى حرصهم على طلبها

  ٤١٦/٨معلوماا غري شريفة شرف املعلومات اإلهلية ". وعلوم وإن كانت 

" فأما من طال فكره يف معرفة اهللا سبحانه وقد انكشف له من أسرار ملك اهللا ولو الشئ اليسري  -٢٣٨
فإنه يصادف يف قلبه عند حصول الكشف من الفرح ، ما يكاد يطري به ، ويتعجب من نفسه يف ،

، وهذا مما ال يدرك إال بالذوق واحلكاية فيه قليلة اجلدوى  ثباته واحتماله لقوة فرحه وسروره
." ٤١٦/٨  

: وهو أن الصيب يف أول حركته ومتييزه يظهر فيه غريزة  ومثال أطوار اخللق يف لذم ما نذكره" -٢٣٩
ا يستلذ اللعب واللهو ، حىت يكون ذلك عنده ألذ من سائر األشياء ، مث يظهر بعده لذة الزينة ولبس 

، مث يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء ، فيترك  فيستحقر معها لذة اللعب  ياب وركوب الدواب ،الث
يا وهي آخر لذات الدن ا مجيع ما قبلها يف الوصول إليها ، مث تظهر لذة الرياسة والعلو والتكاثر ،



 نة وتفاخر بينكم وتكاثر }، كما قال تعاىل :{ اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزي وأعالها وأقواها
قر معها مجيع فيستح  اآلية ، مث بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك ا لذة معرفة اهللا تعاىل ومعرفة أفعاله ،

، فكل متأخر فهو أقوى ، وهذا هو األخري ، إذ يظهر حب اللعب يف سن التمييز ، وحب  ما قبلها
بعد العشرين ، وحب العلوم بقرب األربعني ، وهي ، وحب الرياسة  ، يف سن البلوغ  النساء والزينة 

، وكما أن الصيب يضحك على من يترك اللعب ويشتغل مبالعبة النساء وطلب الرياسة ،   الغاية العليا
فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ، ويشتغل مبعرفة اهللا تعاىل ، والعارفون يقولون : 

  ٤٢١/٨  تسخرون فسوف تعلمون ". إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما

  ٩/٩ إال بالعلم والعبادة ".  " ال وصول إىل السعادة -٢٤٠

، فإن املواظبة  إذا حصل أصل امليل باملعرفة ، فإمنا يقوى بالعمل مبقتضى امليل واملواظبة عليه " -٢٤١
تترشح  حىتعلى مقتضى صفات القلب وإرادا بالعمل ، جتري جمرى الغذاء والقوت لتلك الصفة ، 

الصفة وتقوى بسببها ، فاملائل إىل طلب العلم أو طلب الرياسة ، ال يكون ميله يف االبتداء إال ضعيفا ، 
فإن اتبع مبقتضى امليل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة واألعمال املطلوبة لذلك ، تأكيد ميله ورسخ ، 

  ٢٧/٩ ورمبا زال واملحق ".وإن خالف مقتضى ميله ضعف ميله وانكسر  وعسر عليه الرتوع ،

  ٣٣/٩  ماتت معه ذنوبه ". " طوىب ملن إذا مات ، -٢٤٢

" مل يزل علماء السلف رمحهم اهللا تعاىل يتفقدون أحوال من يتردد إليهم ، فلو رأوا منه تقصريا  -٢٤٣
عن  يف نفل من النوافل أنكروه ، وتركوا إكرامه ، وإذا رأوا منه فجورا واستحالل حرام هجروه ونفوه

لعلمهم بأن من تعلم مسألة ومل يعمل ا وجاوزها إىل   جمالسهم ، وتركوا تكليمه ، فضال عن تعليمه ،
، وقد تعوذ مجيع السلف باهللا تعاىل من الفاجر العامل بالسنة وما  غريها فليس يطلب إال آلة الشر

  ٣٤/٩تعوذوا من الفاجر اجلاهل ". 

تمل نية أو نيات يصري ا من حماسن القربات ، وينال ا " وما من شيء من املباحات إال وحي-٢٤٤
فما أعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم املهملة عن سهو وغفلة  معايل الدرجات ،

." ٣٩/٩  

  ٤١/٩" من تعّرض للغيبة وهو قادر على االحتراز منها ، فهو شريك يف تلك املعصية ".  -٢٤٥

والعجب أنك تعاقب عبدك وأمتك واهلك وولدك ، على ما يصدر منهم من سوء خلق ، "  -٢٤٦
مل مث  وتقصري يف أمر ، وختاف أنك لو جتاوزت عنهم خلرج أمرهم عن االختيار ، وبغوا عليك ،

نفسك وهى أعظم عدو لك وأشد طغيانا عليك وضررك من طغياا أعظم من ضررك من طغيان 



يشوشوا عليك معيشة الدنيا ، ولو عقلت لعلمت إن العيش عيش اآلخرة وإن  فإن غايتهم أن أهلك ،
فيه النعيم املقيم الذى ال آخر له ، ونفسك هى اليت تنغص عليك عيش اآلخرى فهى باملعاقبة أوىل من 

  ١٧٢/٩غريها ". 

،  زيرةا جما ترى ظهورها ىف البحر فتظن أ " ولعظم البحر ، كان فيه من احليوانات العظام ، -٢٤٧
فيرتل أا جزيرة فيرتل الركاب عليها ، فرمبا حتس بالنريان إذا اشتغلت فتتحرك ويعلم أا حيوان ". 

٢٨٨/٩  

" ميل النفس إىل اخلريات األخروية وانصرافها عن الدنيوية هو الذي يفرغها للذكر والفكر  -٢٤٨
وبني  ألن بني اجلوارح  اصي باجلوارح ؛ولن يتأكد هذا إال باملواظبة على أعمال الطاعات وترك املع ،

  ٢٧/٩القلب عالقة ، حىت إنه يتأثر كل واحد منهما باآلخر ". 

املعارف إذا اجتمعت يف القلب وازدوجت يف القلب على ترتيب خمصوص أمثرت معرفة  " -٢٤٩
فإذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك  أخرى فاملعرفة نتاج املعرفة ،

وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إىل غري اية ، وإمنا تنسد طريق زيادة   ، نتاج آخر
، وأما أكثر  وهذا ملن يقدر على استثمار العلوم ويهتدى إىل طريق التفكري أو بالعوائق،  املعارف باملوت

،كالذي ال   عارف الىت ا تستثمر العلومالناس فإمنا منعوا الزيادة يف العلوم لفقدهم رأس املال وهو امل
بضاعة له ، فإنه ال يقدر على الربح ، وقد ميلك البضاعة ولكن ال حيسن صناعة التجارة فال يربح شيئا 

فكذلك قد يكون معه من املعارف ما هو رأس مال العلوم ولكن ليس حيسن استعماهلا وتأليفها  ،
 ومعرفة طريق االستعمال واالستثمار تارة تكون بنور إهلى يف،وإيقاع االزدواج املفضى إىل النتاج فيها 

، كما كان لألنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني وذلك عزيز جدا ، وقد تكون  القلب حيصل بالفطرة 
  ٢٤٠/٩ ". بالتعلم واملمارسة وهو األكثر

، فيتوقف  جلارحة " فحكم اهللا تعاىل على كل عبد أن يراقب نفسه عند مهه بالفعل ، وسعيه با -٢٥٠
عن اهلم وعن السعي حىت ينكشف له بنور العلم أنه هللا تعاىل ، فيمضيه ، أو هو هلوى النفس فيتقيه ، 

 فإن اخلطوة األوىل يف الباطل إذا مل تدفع أورثت الرغبة ،، ويزجر القلب عن الفكر فيه ، وعن اهلم به 
يورث الفعل ، والفعل يورث البوار واملقت والرغبة تورث اهلم ، واهلم يورث جزم القصد ، والقصد 

  ١٤٧/٩ ، فينبغي ، أن حتسم مادة الشر من منبعه األول ، وهو اخلاطر فإن مجيع ما وراءه يتبعه ".

  متت

  كتبه : عبيد بن أمحد الظاهري

 


