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 فتحي عيساوي



  

حباب
ٔ
   إلى كل اإلخوة واال

  
  أنا الفقري إىل رب الربيات 

  
  أنا املسكني يف جمموع حااليت   

  
  أنا الظلوم لنفسي وهي ظامليت 

  
  واخلري إن يأتنا من عنده يأيت   

  
  ال أستطيع لنفسي جلب منفعة 

  
  يل دفع املضراتوال عن النفس    

  
  وليس يل دونه موىل يدبرين 

  
  وال شفيع إذا حاطت خطيئايت   

  
  إال بإذن من الرمحن خالقنا 

  
  إىل الشفيع كما قد جاء يف اآليات   

  
  ولست أملك شيئا دونه أبدا 

  
  وال شريك أنا يف بعض ذرات   

  
  وال ظهري له كي يستعني به 

  
  كما يكون ألرباب الواليات   

  

  ت الزم أبدا والفقر يل وصف ذا
  

  كما الغىن أبدا وصف له ذايت   
  

  وهذه احلال حال اخللق أمجعهم 
  

  وكلهم عنده عبد له آيت   
  

  فمن بغى مطلبا من غري خالقه 
  

  فهو اجلهول الظلوم املشرك العايت   
  

  واحلمد هللا ملء الكون أمجعه 
  

  يأيتما كان منه وما من بعد قد    
  

  

 



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  فْلَح من زكَّاها * وقَد خاب من دساها}{قَد أَ

  

، وبصرهم عذرها وأكْرمهم مبطالعة ،الْحمد هللا الَّذي عرف أهل صفوته عيوب أنفسهم
، وأنزهلم منازل الفكر والبصرية، وجعلهم أهل الْيقَظَة واالنتباه ملوارد الْأَحوال علَيهِم مبساوئها،

من  ومكامن شرورها بأدوية ختفى إِلَّا على يوب النفسووفقهم ملداواة ع ،دواجل وأيدهم بالعزم
  :وبعداهللا وخاصته،  أهل وفقه اهللا وجعله من

–قظ ا الغافل من غفلته، ويتبني ا الراشد ييستو يدين ا الكيس نفسه، فُصول هذهف
 وصحبه وآلهوعلى  ،ى أشرف املرسلنيوالسالم عل والصلَاة ،ونعم الْوكيل ناوهو حسب ،بركتها

  األكرمني.

{وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوِء إِلَّا ما رحم ربي إِنَّ ربي  :قَالَ اهللا تعالَى
ةَ الدنيا * فَإِنَّ الْجحيم {فَأَما من طَغى * وآثَر الْحيا :وقَالَ تعالَى ،]53غَفُور رحيم} [يوسف: 

هي الْمأْوى * وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى * فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى} 
اف: وقال تعاىل: {ولَكنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه} [األعر ،]41 - 37[النازعات: 

]، وقال تعاىل: {ولَا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا} 176
]، وقال تعاىل: {فَلَا يصدنك عنها من لَا يؤمن بِها واتبع هواه فَتردى} [طه: 28[الكهف: 

]، وقال 43ت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيلًا} [الفرقان: {أَرأَي :وقَالَ ]،16
غيرِ هدى تعال: {فَإِنْ لَم يستجِيبوا لَك فَاعلَم أَنما يتبِعونَ أَهواَءهم ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِ

]، وقال تعاىل: {أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه 50لَا يهدي الْقَوم الظَّالمني} [القصص:  همن اللَّه إِنَّ اللَّ
يهدهي نةً فَماوشغ رِهصلَى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَى سع متخلْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه دعب نم 

ما يدل على شرور النفس وقلة رغبتها في  الكرميات وغري هذَا من الْآيات ؛]23ية: اللَّه} [اجلاث
  .واتباع العبد هواه من غري هدى من اهللا سبحانه ،الْخير

 



على  وال يترك هلا احلبل ،أن حياسب نفسه ودين كان لزاما على من له عقللذا 
أمارة بالسوء كما ، فإا ستجيب ألمرها، وال يوال يتبع هواها ،وال يسترسل معها الغارب،

، فما تعاسته ، وتبغيوتروم هالكه ،وصفها خالقها، وهي ال حمالة تسعى يف عطب صاحبها
، ويقفل عليه يف كهف حني حيال بينه وبني الرجعة ؛شهواته أغنب من سجنته نفسه وكبلته

  .الندامة واحلسرة

  

 



  حماسبة النفس:

وأن يكون له فكرتني؛ فكرة قبل أن  ،كل فعل يريده ن أن يفكر يفحري بكل عاقل دي
؛ ما هي وفكرة يف ما بعد الفعل لو فعل ،ما احملرك له وما الغاية منه :؛ فيتساءليقوم بالفعل

ز العاقل من يما مي ، وهذامث يوازن؛ ليقدم أو حيجم لشر الناتج،النتائج، وما هو اخلري احلاصل وا
اد سعادة نفسه وفالحها بال عطب وال خسران؛ وهلذا كانت أمر الزم ملن أروهو  غري العاقل،

  .؛ وإليك تفصيل هذه اجلملةحماسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعده

  حماسبة النفس قبل العمل:

فأما النوع األول: فهو أن يقف عند أول مهه وإرادته وال يبادر بالعمل حىت يتبني له 
رحم اهللا "أفضل من عدمه، قال احلسن رمحه اهللا تعاىل: رجحانه على تركه، ويتيقن أن فعله 

  ."عبدا وقف عند مهه فإن كان هللا مضى وإن كان لغريه تأخر

وشرح هذا بعض أهل العلم فقال: إذا حتركت النفس لعمل من األعمال، وهم به 
العبد، وقف أوال ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غري مقدور وال مستطاع، فإن مل يكن 

مل يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر: هل فعله خري له من أحجم ودورا مق
تركه أو تركه خري له من فعله، فإن كان الثاين تركه ومل يقدم عليه، وإن كان األول وقف وقفة 
ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه اهللا عز و جل وثوابه أو إرادة اجلاه والثناء واملال من 

ملخلوق وإظهار النفس وحب العلو، فإن كان الثاين مل يقدم عليه وإن أفضى به إىل مطلوبه ا
 عليها العمل لغري اهللا تعاىل، فبقدر ما خيف ويسهل ومبتغاه، لئال تعتاد النفس الشرك وخيف

 عليها العمل هللا سبحانه، حىت يصري أثقل شيء عليها ويصعب عليها ذلك يثقل ويسهل
له أعوان يساعدونه هل و ن األول وقف وقفة أخرى ونظر: هل هو معان عليه، وإن كاوأصعبه

كان العمل حمتاجا إىل ذلك أم ال، فإن مل يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك  وينصرونه إن
، وإن ؛ وقوة وأعوانالنيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجلهاد مبكة، حىت صار له شوكة وأنصار

بلوغ ، وال يفوت بإذن اهللا تعاىل وأعوان فليقدم عليه فإنه منصوروجده معانا عليه وله أنصار 
 النجاح إال من فوت خصلة من هذه اخلصال، وإال فمع اجتماعها ال يفوته النجاح أبدااهلدف و

 ودحوره ودحض الشر وعمومه ، فيحقق أهدافه املرجوة من نشر اخلريوهو مدرك مراده ال حمال

 



والقبول يف األرض وحمبة اخللق له، هذا وبقائه مث الثناء احلسن  والفوز برضوان اهللا تعاىل، ومن
 يف العاجل، أما يف اآلخرة فاملثوى جنة عرضها السماوات واألرض والنظر إىل وجه اهللا الكرمي.

إىل حماسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما كل ما يريد  العبد فهذه أربعة مقامات حيتاج 
 كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خريا له من تركه، وال كل العبد فعله يكون مقدورا له، وال

يكون معانا عليه،  وحده ، وال كل ما يفعله هللاوحده ما يكون فعله خريا له من تركه يفعله هللا
 مؤيدا فإذا حاسب نفسه على ذلك تبني له ما يقدم عليه وما حيجم عنه، ويكون بإذن اهللا تعاىل

  مأجورا يف إقدامه وإحجامه.

 حماسبة النفس بعد العمل:

 وأما النوع الثاين: فهو حماسبة النفس بعد العمل؛ وهو ثالثة أنواع: 

أحدها: حماسبتها على طاعة قصرت فيها من حق اهللا تعاىل، فلم توقعها على الوجه 
، وحق اهللا تعاىل يف الطاعة ستة أمور؛ وهي: اإلخالص يف ويرتضيه ربنا سبحانه الذي ينبغي
نصيحة هللا فيه، ومتابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيه، وشهود مشهد اإلحسان العمل، وال

فيه؛ وهو أن تأيت بالطاعة كأنك ترى اهللا ينظر إليك فإن مل تكن تراه فهو يراك، وشهود منة اهللا 
 تعاىل عليك، وشهود تقصريك فيه بعد ذلك كله، وأن اهللا تعاىل يستحق أعظم وأكمل.

سب نفسه: هل وىف هذه املقامات حقها، وهل أتى ا يف هذه فالبد للعبد أن حيا
الطاعة أم ال، وأن حياسب نفسه على كل عمل كان تركه خريا له من فعله، وأن حياسب نفسه 

اهللا تعاىل والدار اآلخرة وجه على أمر مباح أو معتاد: مل فعله، ومن أجل من فعله، وهل أراد به 
ويكون شقيا  لدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر بهراحبا، أو أراد به اسعيدا فيكون 

 .تعيسا

ه ونظر إىل العواقب، واملغبون من أخر وسوف، ولبس ثوب سوالعاقل من حاسب نف
اإلمهال وترك احملاسبة وركب االسترسال وتسهيل األمور ومتشيتها، فإن هذا يؤول به إىل 

ن العواقب، وميشى احلال، ويقتل الوقت وال اهلالك، وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه ع
، وأن رمحته سبقت غضبه والغفران يدري أنه يقتل نفسه، ويتكل على العفو وسعة الرمحة

سبحانه، فيهمل حماسبة نفسه والنظر يف العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب، 

 



ولو حضره رشده لعلم أن احلمية واستصغرها، وأنس ا، وألفها واعتادها، فعسر عليه فطامها، 
  أسهل من الفطام وترك املألوف واملعتاد، والوقاية خري من العالج.

ومجاع ذلك : أن حياسب نفسه أوال على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه، إما 
 بقضاء أو إصالح، مث حياسبها على املناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة

واالستغفار واحلسنات املاحية، مث حياسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل  الصاحلوالعمل 
عما خلق له تداركه بالذكر واإلقبال على اهللا تعاىل، مث حياسبها مبا تكلم به أو مشت إليه 

: ماذا أرادت ذا، وملن فعلته، وعلى أو نظرت إليه عيناه رجاله أو بطشت يداه أو مسعته أذناه
فعلته، ويعلم أنه البد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان ملن فعلته،  أي وجه

 كبروكيف فعلته، فاألول سؤال عن اإلخالص، والثاين سؤال عن املتابعة، قال تعاىل: {فَو
لَنسأَلَن الَّذين ]، وقال تعاىل: {ف93َ،  92لَنسأَلَنهم أَجمعني * عما كَانوا يعملُونَ} [احلجر : 

]، 7،  6أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلني * فَلَنقُصن علَيهِم بِعلْمٍ وما كُنا غَائبِني} [األعراف : 
]، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا 8وقال تعاىل: {ليسأَلَ الصادقني عن صدقهِم} [األحزاب : 

 صدقهم فما الظن بالكاذبني.على 

فالصادقون هم الرسل واملبلغون عنهم، فيسأل اهللا تعاىل الرسل عن التبليغ، ويسأل 
املبلغني عنهم عن تبليغ ما بلغهم الرسل، مث يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجابوا املرسلني، 

متباذَا أَجقُولُ مفَي يهِمادني مويالقصص:  كما قال تعاىل: {و] {نيلسرقال قتادة : 65الْم ،[
كلمتان يسأل عنهما األولون واآلخرون: ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم املرسلني، فيسأل عن 

  املعبود وعن العبادة.

]، قال حممد بن جرير: يقول 8وقال تعاىل: {ثُم لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ} [التكاثر :  
اىل: مث ليسألنكم اهللا عز و جل عن النعيم الذي كنتم فيه يف الدنيا: ماذا عملتم فيه، ومن اهللا تع

أين وصلتم إليه، وفيم أصبتموه، وماذا عملتم به، وقال قتادة: إن اهللا سائل كل عبد عما 
استودعه من نعمه وحقه، والنعيم املسئول عنه نوعان: نوع أخذ من حله وصرف يف حقه 

 ، ونوع أخذ بغري حله وصرف يف غري حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه.فيسأل عن شكره

فإذا كان العبد مسئوال وحماسبا على كل شيء، حىت على مسعه وبصره وقلبه ولسانه،  
عنه  كما قال تعاىل: {ولَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ

 



قال: يا  رضي اهللا تعاىل عنه ]، وكما يف احلديث الصحيح عن معاذ36مسئُولًا} [اإلسراء : 
لت عن عظيم وإنه ليسري سأرسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، قال: لقد 

ة، وتصوم على من يسره اهللا عليه: تعبد اهللا وال تشرك به شيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكا
رمضان، وحتج البيت، مث قال: أال أدلك على أبواب اخلري قلت: بلى يا رسول اهللا، قال: الصوم 
جنة، والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وصالة الرجل يف جوف الليل، مث قال: أال 

ة سنامه أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه: رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذرو
اجلهاد يف سبيل اهللا، مث قال: أال أخربك مبالك ذلك كله، قلت :بلى يا رسول اهللا، قال: كف 
عليك هذا، وأشار إىل لسانه، قلت: يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به، فقال: ثكلتك أمك 

  يا معاذ وهل يكب الناس يف النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم.

، وقد دل حياسب نفسه قبل أن يناقش احلساب حقيق عليه أن يقن بهوأ فمن علم هذا
 تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيعلى وجوب حماسبة النفس قوله تعاىل: {ي

وا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك ولَا تكُون *لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ 
} الْجنة هم الْفَائزونَ لَا يستوِي أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة أَصحاب *هم الْفَاسقُونَ 

األعمال: أمن  تعاىل: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من اهللا ]، يقول20 - 18[احلشر : 
ال يستوي أصحاب وليستحضر على الدوام أنه الصاحلات اليت تنجيه أم السيئات اليت توبقه، 

، وال الذين يعلمون النار وأصحاب اجلنة، وال أهل املعصية وأهل الطاعة، وال املتقني و الفجار
 .والذين ال يعلمون

واإلمساك بزمامها  هاواملقصود أن صالح العبد وجناته بالوقوف على نفسه وحماسبت
  ، وفساده وعطبه بإمهاهلا واالسترسال معها يف ملذاا وشهواا.جلامهاإحكام و

 



 حماسبة النفس: فوائد

  ويف حماسبة النفس عدة مصاحل منها:

االطالع على عيوا ومن مل يطلع على عيب نفسه مل ميكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها 
، وقد روى اإلمام أمحد عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه ذا عمل صاحلوه مقتها يف ذات اهللا تعاىل

قال: ال يفقه الرجل كل الفقه حىت ميقت الناس يف جنب اهللا، مث يرجع إىل نفسه فيكون هلا أشد 
مقتا، وقال مطرف بن عبد اهللا: لوال ما أعلم من نفسي لقليت الناس، وقال مصرف يف دعائه 

ألجلي، وقال بكر بن عبد اهللا املزين: ملا نظرت إىل أهل عرفات بعرفة: اللهم ال ترد الناس 
ظننت أم قد غفر هلم لوال أين كنت فيهم، وقال أيوب السختياين: إذا ذكر الصاحلون كنت 
عنهم مبعزل، وملا احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو األشهب ومحاد بن سلمة فقال له محاد: 

ا كنت ختافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الرامحني فقال: يا أبا عبد اهللا أليس قد أمنت مم
  يا أبا سلمه أتطمع ملثلي أن ينجو من النار، قال: إي واهللا إين ألرجو لك ذلك.

وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخربين محاد بن جعفر بن زيد: أن أباه أخربه 
فرتل الناس عند العتمة فصلوا مث  ،قال: خرجنا يف غزاة إىل كابل ويف اجليش: صلة بن أشيم

اضطجع فقلت: ألرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس حىت إذا قلت: هدأت العيون، وثب فدخل 
غيضة قريبا منا، فدخلت على أثره، فتوضأ مث قام يصلي، وجاء أسد حىت دنا منه، فصعدت يف 

 سلم مث قال: أيها عده جروا، فلما سجد قلت: اآلن يفترسه، فجلس مث شجرة، فتراه التفت أو
السبع اطلب الرزق من مكان آخر فوىل، وإن له لزئريا؛ أقول: تصدع اجلبال منه، قال: فما زال 
كذلك يصلي حىت كان عند الصبح جلس فحمد اهللا تعاىل مبحامد مل أمسع مبثلها، مث قال: اللهم 

ال: مث رجع وأصبح إين أسألك أن جتريين من النار ومثلي يصغر أن جيترئ أن يسألك اجلنة، ق
 كأنه بات على احلشايا، وأصبحت ويب من الفترة شيء اهللا به عامل.

وقال يونس بن عبيد: إين ألجد مائة خصلة من خصال اخلري ما أعلم أن يف نفسي منها  
واحدة، وقال حممد بن واسع: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد جيلس إيل، وذكر داود الطائي 

نوا عليه فقال: لو يعلم الناس بعض ما حنن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خري عند بعض األمراء فأث
أبدا، وقال أبو حفص: من مل يتهم نفسه على دوام األوقات ومل خيالفها يف مجيع األحوال ومل 

 



جيرها إىل مكروهها يف سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد 
 أهلكها.

إىل املهالك، معينة لألعداء، طاحمة إىل كل قبيح، متبعة لكل سوء، فهي فالنفس داعية  
ها، والتخلص من قبضت جتري بطبعها يف ميدان املخالفة، فالنعمة اليت ال خطر هلا: اخلروج من

رقها، فإا أعظم حجاب بني العبد وبني اهللا تعاىل، وأعرف الناس ا أشدهم إزراء عليها، 
ال ابن أيب حامت يف تفسريه: حدثنا علي بن احلسني املقدمي حدثنا عامر بن هلا، ق وازدراءا ومقتا

صاحل عن أبيه عن ابن عمر: أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال: اللهم اغفر يل ظلمي 
{إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار} قال:  ؟وكفري فقال قائل: يا أمري املؤمنني هذا الظلم فما بال الكفر

 .]34اهيم: [إبر

قال: وحدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار حدثنا عقبة ابن  
سألت عائشة رضي اهللا عنها عن قول اهللا عز و جل: {ثُم أَورثْنا الْكتاب  :صهبان اهلنائي قال

هنمو فِْسهنل مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ {اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم م
]، فقالت: يا بين هؤالء يف اجلنة؛ أما السابق باخلريات فمن مضى على عهد رسول 32[فاطر : 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلنة والرزق، وأما املقتصد 
؛ أصحابه حىت حلق به، وأما الظامل لنفسه فمثلي ومثلكم، فجعلت نفسها معنا فمن اتبع أثره من

  .رضي اهللا عنها وعنا

ومن فوائد حماسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق اهللا تعاىل، ومن مل يعرف حق اهللا تعاىل 
 عليه فإن عبادته ال تكاد جتدي عليه، وهي قليلة املنفعة جدا، فمن أنفع ما للقلب النظر يف حق
اهللا سبحانه على العباد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه، واإلزراء عليها، وخيلصه من العجب، 
ورؤية العمل، ويفتح له باب اخلضوع والذل واالنكسار بني يدي ربه، واليأس من نفسه، وأن 

ال يعصى، وأن يذكر فالنجاة ال حتصل له إال بعفو اهللا ومغفرته ورمحته، فإن من حقه أن يطاع 
، فمن نظر يف هذا احلق الذي لربه عليه ، وأن يعبد فال يشرك بهسى، وأن يشكر فال يكفرفال ين

العفو ب أن يتغمده اهللا تعاىل علم علم اليقني أنه غري مؤد له كما ينبغي، وأنه ال يسعه إال
هلك ال  وترك وكسبه ، وأنه إن أحيل على عمله؛ والتوبة والرمحة؛ واحللم واللطفواملغفرة

ذا حمل نظر أهل املعرفة باهللا تعاىل وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق حمال، فه
 .؛ فيئس منهم الشيطان وسلك فجا غري فجهمرجاءهم كله بعفو اهللا ورمحته

 



وال  تعاىل وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدم بضد ذلك، ينظرون يف حقهم على اهللا 
بون بنفوسهم وعملهم، ويرون استحقاق األجرة عليهم، ويعج سبحانه ينظرون يف حق اهللا

والثواب، ومن ههنا انقطعوا عن اهللا تعاىل، وحجبت قلوم عن معرفته وحمبته والشوق إىل لقائه 
 .وشقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل اإلنسان بربه وبنفسه، ومنتهى غبنه

مث نظره هل قام به كما عليه أوال،  عز وجل فمحاسبة النفس هو نظر العبد يف حق اهللا 
ثانيا، وأفضل الفكر الفكر يف ذلك، فإنه يسري القلب إىل اهللا تعاىل،  وفق مراد اهللا ورسوله ينبغي

ويطرحه بني يديه سبحانه ذليال خاضعا منكسرا كسرا فيه جربه، ومفتقرا فقرا فيه غناه، وذليال 
 ا فاته هذا فالذي فاته من الربذال فيه عزه، ولو عمل من األعمال ما عساه أن يعمل فإنه إذ

  .عشره استبان له، والذي خسره من اخلري يطيش العقل إذا أفضل من الذي أتىو أعظم

ويقشعر جلدك ويصفر  فينبغي عليك أيها العبد إذا ذكرت اهللا تعاىل أن تنتفض أعضاؤك
ي ، وكن عند ذكره خاشعا مطمئنا، واجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بني يدوجهك

اهللا تعاىل فقم مقام العبد احلقري الذليل، وذم نفسك فهي أوىل بالذم، وناج ربك حني تناجيه 
متوكال  مستعينا به ،بقلب وجل، ولسان صادق، وعني تبكي على ما فرطت يف جنب اهللا تعاىل

 رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤا الْممعليه سبحانه، صابرا حمتسبا، قال عز وجل: {إِن مهقُلُوب جِلَتو اللَّه
]، وقال تعاىل: {وبشرِ 2وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ} [األنفال: 

) نيبِتخا34الْملَى مع ابِرِينالصو مهقُلُوب جِلَتو اللَّه رإِذَا ذُك يناحلج:  ) الَّذ] {مهاب34أَص ،
35[.  

ومن فوائد نظر العبد يف حق اهللا عليه أن ال يتركه ذلك يدل بعمل أصال كائنا ما كان، 
، كما ذكر اإلمام أمحد عن بعض أهل ومل يتجاوز رأسه ومن أدل بعمله مل يصعد إىل اهللا تعاىل

 يكاد ينبت البقل من دموعي، أنه قال له رجل: إين ألقوم يف صاليت فأبكى حىت تعاىل العلم باهللا
فإن  ،فقال له: إنك أن تضحك وأنت تعترف هللا خبطيئتك خري من أن تبكى وأنت مدل بعملك

صالة الدال ال تصعد فوقه ، فقال له: أوصين قال: عليك بالزهد يف الدنيا، وأن ال تنازعها 
إن وقعت على إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، و ؛أهلها، وأن تكون كالنحلة

عود مل تضره ومل تكسره، وأوصيك بالنصح هللا عز و جل نصح الكلب ألهله، فإم جييعونه 
  ويأىب إال أن حيوطهم وينصحهم. ،ويطردونه

 



وبعد هذه التوطئة نشرع بإذن اهللا تعاىل يف املقصود من الكتاب؛ فنذكر عيوب النفس 
أعاذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وعالجها بقدر ما فتح اهللا به علينا، أعاننا اهللا و

  وجعلنا من خاصته وأهل طاعته وكرامته.

 



  عيوب النفس:

  :من عيوب النفس توهم النجاة

يقرع الْباب بفنون الْأَذْكَار  ،فَمن عيوب النفس أَنه يتوهم أَنه على باب جناته
مع  رجوع على نفسه بِكَثْرة املخالفاتولكنه أغلق باب ال ،والْباب مفْتوح ،والطاعات

من أدمن قرع  :فَقَالَ صاحل صاحل املريمرت بِمجلس يروى عن رابِعة أا كَما  ؛ةالالمباال
الْباب مفْتوح وأَنت تفر منه كَيف تصل إِلَى مقصد  :الْباب يوشك أَن يفتح لَه فَقَالَت رابِعة

أطلق لَها  بد من عيوب نفسه وهو الذيفَكيف ينجو الع ،ق منه في أول قدمأَخطَأت الطَّرِي
  .أم كَيف ينجو من اتباع الْهوى وهو لَا يرتجر عن املخالفات ،الشهوات

فيك عيب ولَا تطمع أَن تنجو وعلَيك ليس تصحو و لَا تطمع أَن :قَالَ بعض الْحكَماء
سلوك سبِيل الْهدى وطيب الْغذَاء  :الْحالة بِما قَالَه سرى السقطي وهو هذه ومداواة ،ذَنب

  .وكَمال التقى

ن لَا ميلكهمر مفس استكشاف الضوب النيمن ع:  

ن لَا ميلكهمر ما استكشافه الضمن عيوو، هلَين لَا يقدر عمفْع مي النورجاؤه ف، 
فيمن ال ميلك لنفسه نفعا وال  ، ولكنه غفل عنه وظنبه سبحانه ق وقد تكفل لَهواهتمامه بالرز

ضرا قوة واستقالال؛ فتراه يلتفت إىل األسباب ويعتقد فيها النفع والضر، ورمبا كان السبب غري 
  مشروع، بل حمرم وشرك؛ كاملزارات والقبور، ويعرض عن مسبب األسباب عز وجل.

{وإِن ميسسك اهللا بضر فَلَا  :صحة الْإِميان بِما أخرب اهللا في كتابه ومداواته الرجوع إِلَى
 :وإِلَى قَوله، كاشف لَه إِلَّا هو وإِن يردك بِخري فَلَا راد لفضله يصيب بِه من يشاء من عباده}

بِح لَه هذَا الْحال إِذا نظر ويص ويرتل هذا املقام ،{وما من دابة في اَألرض إِلَّا على اهللا رزقها}
 ،فَيعلم أَن كل من يكون محتاجا لَا يقدر على قَضاء حاجة غَريه ،إِلَى ضعف الْخلق وعجزهم

 مكنهاجِزا لَا يمن يكون عاب غَريهأويرجع إِلَى ربه  ،ن يصلح أَسبيئَة وطه الْخذفَيسلم من ه
ةفيكزن خالصا خملصا لربه ح له التوحيد ويسلم من أدران الشرك، فيحقق اإلميان ويصبِالْكُلِّي ،

  .جل يف عاله

 



  :من عيوب النفس الفتور في الطَّاعة

وأمت منه عيبا من لَا يهتم  ،في حقُوق كَانَ يقوم ا قبل ذَلك ومن عيوا فتور العبد
مثَّ أَكثر منه عيبا من  ،ا يرى فترته وتقصريهوأكْثر من ذَلك عيبا من لَ ،وفترته وتفريطه بتقصريه
واهللا الداء العضال، وقد وهذَا  ،مع فترته وتقصريه حمسن متوفر حيسن صنعا ويرى نفسه يظن أَنه

فَلَما قل شكره أزيل عن مقَام التوفر  ،من قلَّة شكره في وقت توفيقه للْقيام بِهذه الْحقُوقأويت 
{أَفَمن زين لَه سوء  :قَالَ اهللا تعالَى ،حهئويستر علَيه نقصانه واستحسن قبا ؛ام التقْصريإِلَى مقَ

  .عمله فَرآه حسنا}

 ،وقراَءة كتابه ،ومالزمة ذكره ،داوم االلتجاء إِلَى اهللا تعالَىبواخلالص من ذَلك 
 يرده أن تعاىل اهللا ني، وسؤالالسة الصاحل، وجموتعظيم حرمة الْمسلمني ،والبحث عن مطمعه

، وليوقن أن دوام النعم أَن يفتح علَيه سبِيل خدمته وطاعتهو حظرية الشكر والبصرية،إِلَى 
  .شكرها؛ فبه تدوم بل تزيد

واعلم أن كل عبد يسري وفق أخالقه وطبيعته من مقابلة النعم باملعاصي واإلعراض عن 
 ،والتودد إليه ،والثناء عليه ،وحمبته واملنعم، مبا يشاكله من شكر النعم املؤمن يعمللكن و ،نعمامل

وإجالله، فكلما ازداد قربه وعال مقامه قوي عزمه وجترد  وتعظيمه ،واملراقبة له ،واحلياء منه
صدقه وتفاىن يف شكر ربه، ومل يتواىن يف حقه، فالصادق ال اية لطلبه وال فتور لقصده وال 

  لرياء قلبه، بل قصده أَمت وطلبه أكمل ونيته أصح.خيالط العجب وا

  :من عيوب النفس الطَّاعة وعدم الشعور بلذاو

وقلة إخالصه في  ،لشوب طَاعته بالرياء ؛ومن عيوا أَن يطيع ولَا جيد لطاعته لَذَّة ذَلك
، خالص ومالزمة السنة في الْأَفْعالومداواا مطَالبة النفس باإل، أَو ترك سنة من السنن ،ذَلك

  .تصحيح مبادئ أُموره يصح لَه منتهاهابو وعرض األحوال على الكتاب والسنة،

فمن رام اإلخالص فيلزمه أن تستوي أعماله يف الباطن والظاهر، فإن كان ظاهره خريا 
  ذروة يف الصدق يف اإلخالص.من باطنه كان مرائيا، فإذا كان باطنه أعمر من ظاهره فقد بلغ ال

فيه ما يشفي من بيان مفهوم اإلخالص ومفهوم الرياء؛ يتبني به العبد  السلفوكالم 
: اإلخالص نسيان رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق، ومن تزين للناس الداء والدواء، فقد قيل

  مبا ليس فيه سقط من عني اهللا.

 



العمل من أجل الناس: رياء، والعمل من أجل : ترك رمحه اهللا تعاىل ومن كالم الفضيل
  الناس: شرك، واإلخالص: أن يعافيك اهللا منهما.

: اإلخالص سر بني اهللا وبني العبد، ال يعلمه ملك فيكتبه، رمحه اهللا تعاىل قال اجلنيدو
  وال هوى فيميله. وال شيطان فيفسده،

ألنه  ،فقال: اإلخالص التستري رمحه اهللا تعاىل: أي شيء أشد على النفس؟ وقيل لسهل
  ليس هلا فيه نصيب.

  وقال بعضهم: اإلخالص أن ال تطلب على عملك شاهدا غري اهللا، وال جمازيا سواه.

: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس رمحه اهللا تعاىل وقال أبو سليمان الداراين
  والرياء.

و حتقق لَا يسر أهل املشهد ولَه فيجعلها سبب اخلري، حيسن الظن بنفسومن عيوا أَن 
رأَيت أَقْواما لَولَا  :الْموقف فَقَالَ كَيف رأَيت أهل :كَما قيل لبعض السلف ؛من شؤم حضوره

  .أَني كنت معهم لرجوت اهللا أَن يغفر لَهم

متعثرا يف ه فقد رآه ومداواا أَن يعلم أَن اهللا وإِن غفر لَه ذنوب ،هكَذَا طَرِيق أهل الْيقَظَة
 ل بن عياضيكَما قَالَ الْفض ؛يستحىي من ذَلك ويسئ بِنفِسه الظَّنف ،الْخطَايا واملخالفات أوحال

  .وذَلك يتحققه بِعلم اهللا فيه ونظره إِلَيه: واسوأتاه منك وإِن غفرت، رمحه اهللا تعاىل

 منوم ومعاصيهم رمحة يف حقهم؛ إذ نفت عنهفهؤالء قوم تابوا إىل اهللا تعاىل وكانت ذ
، ووضعت خد مبأعماهل موإدالهل منفسهأب واعتدادهم ممن ثقته مداء العجب، وخلصته

 م، وأشهدمقدره م، وعرفتهمومواله معلى عتبة باب سيده موانكساره موذهل مضراعته
 موخرجت من قل، وأمومغفرته هل م، وإىل عفوه عنهمهل مإىل حفظ مواله موضرور مفقره

ا خريا من  منفسهأ وا ا، أو يرواا أو يتكرب وامن أن يشمخ مفهوصولة الطاعة، وكسرت أن
املذنبني،  اخلطاءينموقف  م وموالهم الذي ال موىل هلم سواهبني يدي ر م، وأوقفتهمغريه
م ااعلط ووجل، حمتقرينمنه  على استحياء وخوف، مهرم ومليكس بني يدي ي الرؤوناكس

م، فقد تقوى هذه األمور، حىت يعود التائب إىل أرفع من درجته، ويصري صيهاملع مستعظمني
  .، بل قد ينال من الدرجات ما تعجز أعماهلم بلوغهابعد التوبة خريا منه قبل اخلطيئة

 



دوا ومل  مسهوفأي نعمة وصلت من اهللا إليهم استكثروها على أنفسهم، ورأوا نف
 ممواله واأهال ملا هو أكرب منها، ورأ منفسهأ وارأ منقمة أو بلية وصلت إليهها أهال، وأي وير

، وال شطره، وال أدىن جزء منه معلى قدر جرمه ممل يعاقبهو سترها عليهم ، إذمقد أحسن إليه
انتظرهم حىت تابوا، بل هو سبحانه من وفقهم للتوبة واإلنابة، أفال يستحق ربنا و حلم عليهم بل

  .وله الشكر كله؛ ال إله إال هو ،فلله احلمد كله ؟؟ر الشكر والعرفاناحلليم الغفو

ولَا  ،لَا حتييها لآلخرة حتى متيتها عن الدنيا نك لَا حتييها حتى متيتها أيومن عيوا أَ
بِتلف نفسه من تقرب إِلَى اهللا  :ولذَلك قَالَ حيىي بن معاذ ،حتىي بِاللَّه حتى تموت عن األغيار

تألف  فَإِن النفس ال ،وذَلك أَن مينعها عن شهواا وحيملها على مكارهها ،حفظ اهللا علَيه نفسه
ومنعها  واهلوى، ومداواا السهر واجلوع والظمأ وركوب مخالفَة الطَّبع والنفس، الْحق أبدا

  .اهللا أبدان الصديقني ام بِه يقوي: الْجوع طَعحيىي بن معاذ قال ،عن الشهوات

وبيان هذه اجلملة أن تعلم أن تلف النفس حرام إال يف منفعة عائدة على الدين وعلى 
به أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله: {إِنَّ  تعاىل فهذا مقام شريف مدح اهللا ،املسلمني

أَمو مهفُسأَن نِنيمؤالْم نى مرتاش لُونَ اللَّهقْتفَي بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهو
: {وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربهِم تعاىل ويقْتلُونَ} وقال

يف نظائر ذلك  ،ن يشرِي نفْسه ابتغاَء مرضات اللَّه}: {ومن الناسِ معز وجل وقال ،يرزقُونَ}
  .سبحانه من اآلي اليت مدح اهللا فيها من بذل نفسه هللا

  :النفس لَا تألف الْحق

ويتولد أَكثر  ،والطَّاعة خالف سجيتها وطبعها ،ومن عيوا أَنها لَا تألف الْحق أبدا
، ومباينتها ومداواا الْخروج منها بِالْكُلِّية إِلَى را ،تباع الشهواتذَلك من متابعة الْهوى وا
 أيعن العبد إِذا خرج إِلَى اهللا على سئلَ ابن زادان يروى أن كَما  البينونة اليت ال رجعة فيها،

  .احظَة ما يبدو منه إِلَى اهللاعلى أَن لَا يعود إِلَى ما منه خرج وحفظ عن ملَ :قَالَفأصل خيرج 

، حىت وطبعا وليس األمر على إطالقه؛ فإنه قد تعود النفس على احلق فيصري هلا سجية
 عاقبة احلق و عاينت بعني اليقنيإا بعد ذلك متقت شهواا وملذاا يف ذات اهللا تعاىل، حيث 

ري من النفوس فيه إىل التدرج، لذته فما عدلت ا شيئا بعده، ولكنه أمر حتتاج كثذاقت 
  .وتطويعها حىت بلوغ الكمالوترويضها عة الغراء علمتنا تعويد النفس يوالشر

 



ملا كان غري مألوف  ؛مثال ذلك: التخيري يف الصوم يف أول اإلسالم بني اإلطعام وبينه
واقبه هلم وال معتاد والطباع تأباه، إذ هو هجر مألوفها وحمبوا، ومل تذق بعد حالوته وع

احملمودة، وما يف طيه من املصاحل واملنافع، فخريت بينه وبني اإلطعام وندبت إليه، فلما عرفت 
علته وحكمته وعرفت ما تضمنه من املصاحل والفوائد؛ فرضه عليها ومل يقبل منها سواه، فكان 

مة البالغة التخيري يف وقته مصلحة ورفقا ا، وتعيني الصوم يف وقته مصلحة بالغة، فاقتضت احلك
؛ فالنفس تقبل كل أمر يف وقته حيث شرع كل حكم يف وقته، ألن املصلحة فيه يف ذلك الوقت

  .إا مثة تذوق لذته وتعاين مصلحته والفائدة منه

وكذلك فرض الصالة أوال ركعتني ركعتني؛ ملا كانوا حديثي عهد باإلسالم، ومل 
وعقوهلم، فرضت عليهم خمففة فلما ذالت ا يكونوا معتادين هلا، وال ألفتها طباعهم ونفوسهم 

جوارحهم، وطوعت ا أنفسهم، واطمأنت إليها قلوم، وباشرت نعيمها ولذا وطيبها، 
وذاقت حالوة عبودية اهللا سبحانه فيها، ولذة مناجاته، زيدت ضعفها، وأقرت يف السفر على 

، فتأمل كيف جاء كل حكم يف الفرض األول حلاجة املسافر إىل التخفيف، وملشقة السفر عليه
وقته مطابقا للمصلحة واحلكمة، شاهدا هللا تعاىل بأنه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني؛ الذي 
رت حكمته العقول واأللباب، وبدا على صفحاا بأن ما خالفها هو الباطل، وأا هي عني 

  املصلحة والصواب.

وترك آذاهم، والصرب عليهم،  ومن هذا أمره سبحانه هلم باإلعراض عن الكافرين،
والعفو عنهم، ملا كان ذلك عني املصلحة لقلة عدد املسلمني وضعف شوكتهم وغلبة عدوهم، 
فكان هذا يف حقهم إذ ذاك عني املصلحة يف جمارات النفس وترويضها وتطويعها، فلما حتيزوا 

م يف ذلك إذنا إىل دار وكثر عددهم وقويت شوكتهم وجترأت أنفسهم ملناجزة عدوهم أذن هل
من غري إجياب عليهم، ليذيقهم حالوة النصر والظفر وعز الغلبة، وكان اجلهاد أشق شيء على 
النفوس فجعله أوال إىل اختيارهم إذنا ال حتما، فلما ذاقوا عز النصر والظفر، وعرفوا عواقبه 

على  به فجأةاهم األمر فلو أت ،فانقادوا له طوعا ورغبة وحمبة ،احلميدة أوجبه عليهم حتما
، فما أعظمها من شريعة علمتنا كيف نسوس أنفسنا، ضعف وقلة لنفروا عنه أشد النفار

ونسوقها إىل اخلري طوعا ال كراهية، حىت ما إذا ذاقت حالوة الطاعة، وملست فوائدها؛ مل تعدل 
  .ا شيئا من ملذاا وشهواا يف اتباع هواها

 



ا جاءت به الشريعة اليت أنزهلا اهللا تعاىل، وجعلها وقد أشرنا إىل يسري يتبني به الكثري مم
لحنا، وهو أحكم ستصاخلامتة؛ إلصالح العباد والبالد، فهو سبحانه األعلم مبا يصلحنا وكيف ي

  احلاكمني.

ما فنقول يف ذم اهلوى  معرضة عن الطاعة، ،البد من بيان أن النفس تابعة للهوىوهنا 
  نجاة من هواه:يبعد عنه من أراد اهللا تعاىل له ال

  ذم اهلوى:

 فافتقرناأن النفس جمبولة على حب اهلوى مع ما فيه من األذى،  وإياي اعلم وفقك اهللا
لذلك إىل جماهدا وخمالفتها، ومىت مل تزجر عن اهلوى حترك الفكر جتاهها وهجم عليها يف 

جيبة؛ خصوصا طلب ما شغفت به، فاستأنست باآلراء الفاسدة واألطماع الكاذبة واألماين الع
  إن ساعد الشباب الذي هو شعبة من اجلنون، وامتد ساعد القدرة إىل نيل املطلوب.

واهلوى ميل الطبع إىل ما يالئمه، وهذا امليل قد خلق يف اإلنسان لضرورة بقائه، فإنه 
لوال ميله إىل املطعم ما أكل وإىل املشرب ما شرب وإىل املنكح ما نكح، وكذلك كل ما 

لب له ما يفيد كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي، فال يصلح ذم اهلوى جوى مستيشتهيه، فاهل
  على اإلطالق، وإمنا يذم املفرط من ذلك وهو ما يزيد على جلب املصاحل ودفع املضار.

وملا كان الغالب من موافق اهلوى أنه ال يقف منه على حد املنتفع أطلق ذم اهلوى 
يبعد أن يفهم املقصود من وضع اهلوى يف النفس، وإذا فهم والشهوات لعموم غلبة الضرر، ألنه 

تعذر وجود العمل به وندر، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما ذكر اهللا عز وجل اهلوى يف 
  موضع من كتابه إال ذمه، وقال الشعيب: إمنا مسي هوى ألنه يهوي بصاحبه.

يتربص و ،فإنه يشمه اه،واعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إال من باب هو
من أين يدخل عليه حىت يفسد عليه قلبه وأعماله؛ فال جيد  متصيدا يطوف بهبه، ويترصده، و

  مدخال إال من باب اهلوى، فيسري معه سريان السم يف األعضاء.

، وحيث وال مآل واعلم أن مطلق اهلوى يدعو إىل اللذة احلاضرة من غري فكر يف عاقبة
جال وإن كانت سببا لألمل واألذى يف العاجل ومنع لذات أعظم يف على نيل الشهوات عا

اآلجل، فأما العاقل فإنه ينهى نفسه عن لذة تعقب أملا، وشهوة تورث ندما، وكفى ذا القدر 
  مدحا للعقل وذما للهوى.

 



اإلرادة، ألن البهائم واقفة مع الفكر وأعين ملكة  ؛وذا القدر فضل اآلدمي على البهائم
ال نظر هلا إىل عاقبة وال فكر يف مآل، فهي تتناول ما يدعوها إليه الطبع من الغذاء إذا  طباعها
وتفعل ما حتتاج إليه من الروث والبول والنكاح أي وقت اتفق، واآلدمي ميتنع عن ذلك  ،حضر

  بقهر عقله لطبعه وغلبة حيائه جلرأته.

كل حادثة إىل حاكم العقل وإذا عرف العاقل أن اهلوى يصري غالبا وجب عليه أن يرفع 
ا ريليت كثالصريح املؤيد بالنقل الصحيح، فإنه سيشري عليه بالنظر يف املصاحل اآلجلة والعاجلة وا

؛ ويأمره عند وقوع الشبهة باستعمال األحوط يف كف اهلوى؛ إىل أن يتيقن وتغيب ختفى ما
  السالمة من الشر يف العاقبة العاجلة واآلجلة.

يتمرن على دفع اهلوى املأمون العواقب، ليستمر بذلك على ترك ما وينبغي للعاقل أن 
وإمنا هيئ ألمر عظيم ال يناله إال  ،، وليعلم أنه مل خيلق للهوىتؤذي غايته وال يؤمن جانبه

  .مبعصيته للهوى؛ كما قيل: قد هيأوك ألمر لو فطنت له ... فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل

وات يصريون إىل حالة ال يلتذوا، وهم مع ذلك ال وليعلم العاقل أن مدمين الشه
يستطيعون تركها، ألا قد صارت عندهم كالعيش االضطراري وتعودا نفوسهم وألفوها، 

واحلريص على املال والسلطان ال يلتذ بذلك عشر التذاذ من  واملخذرات وهلذا ترى مدمن اخلمر
يف املهالك لنيل ما يقتضيه تعوده، ولو زال مل يدمن، غري أن العادة تقتضيه ذلك، فيلقي نفسه 

رين اهلوى عن بصر بصريته لرأى أنه قد شقي من حيث قدر السعادة؛ واغتم من حيث ظن 
الفرح؛ وأمل من حيث أراد اللذة، فهو كاحليوان املخدوع حبب الفخ؛ ال هو نال ما خدع به؛ 

  وال أطاق التخلص مما وقع فيه.

على: عزمية حر يغار لنفسه وعليها، وجرعة صرب يصرب  ومدار اخلالص من اتباع اهلوى
نفسه على مرارا، وقوة نفس تشجعه وتصربه، وعني بصرية بأمل اتباع اهلوى وحسن العاقبة يف 

  خمالفة النفس وما وى.

 :فإن قال قائل: فكيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه وترىب عليه وتعود؟ قيل له
ذي، والتدرج يف ترك ماال يؤمن أذاه، وهذا يفتقر إىل صرب بالعزم القوي يف هجران ما يؤ

  :بعون اهللا وتوفيقه له أموروجماهدة يهوما 

أحدها: التفكر يف أن اإلنسان مل خيلق للهوى، وإمنا هيئ للنظر يف العواقب والعمل 
ان؛ لآلجل، ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة املطعم واملشرب واملنكح ماال يناله اإلنس

 



مع عيش هينء خال عن فكر وهم، وهلذا تساق إىل منحرها وهي منهمكة على شهواا لفقدان 
العلم بالعواقب، واآلدمي ال ينال ما تناله لقوة الفكر الشاغل واهلم الواغل وضعف اآللة 
املستعملة، فلو كان نيل املشتهى فضيلة ملا خبس حظ اآلدمي الشريف منه وزيد حظ البهائم، 

  فري حظ اآلدمي من العقل وخبس حظه من اهلوى ما يكفي يف فضل هذا وذم ذاك.ويف تو

والثاين: أن يفكر يف عواقب اهلوى، فكم قد أفات من فضيلة، وكم قد أوقع يف رذيلة، 
وكم من مطعم قد أوقع يف مرض، وكم من زلة أوجبت انكسار جاه وقبح ذكر مع إمث، غري 

  أن صاحب اهلوى ال يرى إال اهلوى.

الثالث: أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه مث يتصور األذى احلاصل عقب و
  اللذة، فإنه يراه يرىب على اهلوى أضعافا، وقد أنشد بعض احلكماء:

  وأفضل الناس من مل يرتكب سببا ... حىت مييز ما جتين عواقبه

ا يعلم به والرابع: أن يتصور ذلك يف حق غريه مث يتلمح عاقبته بفكره، فإنه سريى م
  عيبه؛ إذا وقف يف ذلك املقام.

وأن  واخلامس: أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات، فإنه سيخربه العقل أنه ليس بشيء
أفاتت معصيته من فضيلة، وكم أوقعت يف رذيلة،  تأمل كم، فلو يمة وخسارته كبريةخعواقبه و

ونكست  ،جاها وكم أكلة منعت أكالت، وكم من لذة فوتت لذات، وكم من شهوة كسرت
عني  أن أليقن، وألزمت عارا ال يغسله املاء ،وأعقبت ذال ،وأورثت ذما ،وقبحت ذكرا ،رأسا

  اهلوى عمياء.

والسادس: أن يتدبر عز الغلبة وذل القهر، فإنه ما من أحد غلب هواه إال أحس بقوة 
  عز، وما من أحد غلبه هواه إال وجد يف نفسه ذل القهر.

 ،فائدة املخالفة للهوى من اكتساب الذكر اجلميل يف الدنيا والسابع: أن يتفكر يف
وسالمة النفس والعرض واألجر يف اآلخرة، مث يعكس فيتفكر لو وافق هواه يف حصول عكس 

كيف  ذلك على األبد، وليفرض هلاتني احلالتني حاليت آدم ويوسف عليهما السالم يف لقمة هذا
  .ف صريه عزيز مصر بعد أن كان يف السجنكي وصرب هذا أنزلته من اجلنة إىل األرض؛

قد فواعلم أن اهلوى يسري بصاحبه يف فنون، وخيرجه من دار العقل إىل دائرة اجلنون، 
، وقد يكون من البدعة والضاللة يكون اهلوى يف العلم فيخرج بصاحبه إىل ضد ما يأمر به العلم

 



كم فيخرج إىل الظلم ويصده عن وخمالفة السنة، وقد يكون يف احل يف الزهد فيخرج إىل الرياء
احلق، وقد يكون يف القسمة فيخرج عن قسمة العدل إىل قسمة اجلور، وقد يكون يف الوالية 

، وقد يكون يف والعزل فيخرج صاحبه إىل خيانة اهللا واملسلمني حيث يويل واه ويعزل واه
خرج إىل التسرع، وقد يكون احللم والصرب فيخرج إىل الصرعة واالنتقام، وقد يكون يف التأين في

، يف السماحة فيخرج إىل الغيض واحلقد، وقد يكون يف العدل فيخرج إىل الظلم، وقد، وقد؛...
  فما قارن شيئا إال أفسده.

  :النفس تألف اخلواطر الرديئَة

لْك ومداواا رد ت، ومن عيوا أَنها تألف اخلواطر الرديئَة فتستحكم علَيها املخالفات
ومالزمة الْخوف بِالْعلمِ أَن  ،وذَلك بِالذكر الدائم ،تستحكمتستفحل و اخلواطر في الابتداء لئَلَّا

فتستحي منه أَن تصلح للْخلقِ  ، بل أعظم،اهللا يعلم ما في سرك كَما يعلم الْخلق ما في عالنيتك
 إِن اهللا ال" :قد قَالَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلمو ،موضع نظرهم ولَا تصلح موضع نظر الْحق

ن ينظر إِلَى قُلُوبكُملَكالكُم وولَا إِلَى أَمو واص، وقال "ينظر إِلَى صوركُميم الْخاهررمحه اهللا  إِب
د أول الذَّنب اخلطرة فَإِن تداركها صاحبها بالكراهية وإِلَّا صارت سقط الْهوى فتص :تعاىل

  .الْعقل والْعلم والْبيان

  فكار:بيان منشأ اإلرادة والفعل من اخلواطر واأل

إن مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو اخلواطر واألفكار، فإا توجب التصورات، 
والتصورات تدعو إىل اإلرادات، واإلرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة، 

، والنفس تتعود ما عودها ح اخلواطر واألفكار، وفسادها بفسادهافصالح هذه املراتب بصال
  .صاحبها

فصالح اخلواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإهلها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته وحمابه، 
فإنه سبحانه به كل صالح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل 

كل ضالل وشقاء، فيضفر العبد بكل خري وهدى ورشد بقدر حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه 
إثبات عني فكرته يف آالئه ونعمه وتوحيده، وطرق معرفته وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضرا 
معه مشاهدا له ناظرا إليه رقيبا عليه مطلعا على خواطره وإراداته ومهه، فحينئذ يستحي منه 

يطلع عليها خملوق مثله، أو يرى من نفسه خاطرا ميقته وجيله أن يطلعه منه على عورة يكره أن 
  عليه.

 



فمىت أنزل ربه هذه املرتلة منه رفعه وقربه منه، وأكرمه واجتباه ووااله، وبقدر ذلك 
يبعد عن األوساخ والدناآت واخلواطر الرديئة واألفكار الدنيئة، وكلما بعد منه وأعرض عنه 

العيوب قطع عن مجيع الكماالت، واتصل جبميع قرب من األوساخ والدناآت واألقذار، وان
  .النقائصو

إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه، وعمل  وأفضلها فاإلنسان خري املخلوقات
إذا تباعد عنه، ومل يتحرك قلبه لقربه  وأنقصها مبرضاته، وآثره على هواه، وهو شر املخلوقات

من زاد على ذلك بأن تبغض إليه بأنواع من ، وأشد منه شرا ونقصا وطاعته وابتغاء مرضاته
، فمىت اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإميانه الشرور واملناهي

على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه، وهداه على هواه، ومىت اختار التباعد منه فقد 
  حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده.

م أن اخلاطرات والوساوس تؤدي متعلقاا إىل الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إىل وأعل
التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إىل اإلرادة، فتأخذها اإلرادة فتؤديها إىل اجلوارح والعمل، 

  فتستحكم فتصري عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوا ومتامها.

ن إماتة اخلواطر وال القوة على قطعها، فإا جم عليه هجوم ومعلوم أنه مل يعط اإلنسا
النفس على صدره، إال أن قوة اإلميان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له 
وسروره به، وعلى رفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه، كما قال الصحابة رضوان اهللا تعاىل 

د يف نفسه ما ألن حيترق حىت يصري محمة أحب إليه من أن عليهم: يا رسول اهللا إن أحدنا جي
يتكلم به فقال: أو قد وجدمتوه؟ قالوا: نعم قال: ذاك صريح اإلميان، ويف لفظ: احلمد هللا الذي 

قوالن: أحدمها: أن رده وكراهيته صريح اإلميان، والثاين: أن  ، وفيهرد كيده إىل الوسوسة
صريح اإلميان، فإنه إمنا ألقاه يف النفس طلبا ملعارضة اإلميان  وجوده وإلقاء الشيطان له يف النفس

  .و إزالته به

وقد خلق اهللا سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة اليت ال تسكن، وال بد هلا من شيء 
تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصا طحنته، فاألفكار واخلواطر 

رتلة احلب الذي يوضع يف الرحى، وال تبقى تلك الرحى معطلة قط، اليت جتول يف النفس هي مب
بل ال بد هلا من شيء يوضع فيها، فمن الناس من تطحن رحاه حبا خيرج دقيقا ينفع به نفسه 

 



وغريه، وأكثرهم يطحن رمال وحصا وتبنا وحنو ذلك، فإذا جاء وقت العجن واخلبز تبني له 
  حقيقة طحينه.

رد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جواال، فإذا دفعت اخلاطر الوا
فاستخدم اإلرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام اجلوارح، فإن تعذر استخدامها رجعا 
إىل القلب بالتمين والتشهي وتوجهه إىل جهة املراد، ومن املعلوم أن إصالح اخلواطر أسهل من 

إصالح اإلرادات، وإصالح اإلرادات أسهل من إصالح األفكار، وإصالح األفكار أسهل من 
  .تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد واملألوفات

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ماال يعنيك، فالفكر فيما ال يعين 
ال منفعة له باب كل شر، ومن فكر فيما ال يعنيه فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع األشياء له مبا 

فيه، فالفكر واخلواطر واإلرادة واهلمة أحق شيء بإصالحه من نفسك، فإن هذه خاصتك 
تقرب من إهلك ومعبودك الذي ال سعادة لك إال يف قربه ورضاه توحقيقتك اليت تبتعد ا أو 

عنك، وكل الشقاء يف بعدك عنه وسخطه عليك، ومن كان يف خواطره وجماالت فكره دنيئا 
يكن يف سائر أمره إال كذلك، وإياك أن متكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك،  خسيسا مل

فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس واألفكار املضرة، 
وحيول بينك وبني الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك 

  وخواطرك، فملكها عليك.

عه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد احلبوب، فأتاه شخص معه محل تراب فمثالك م
وبعر وفحم وغثاء ليطحنه يف طاحونته، فإن طرده ومل ميكنه من إلقاء ما معه يف الطاحون استمر 
على طحن ما ينفعه، وإن مكنه يف إلقاء ذلك يف الطاحون أفسد ما فيها من احلب، و خرج 

  الطحني كله فاسدا.

ه الشيطان يف النفس ال خيرج عن الفكر فيما كان ودخل الوجود لو كان والذي يلقي
على خالف ذلك، وفيما مل يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما ميلك الفكر فيه من أنواع 
الفواحش واحلرام، أو يف خياالت ومهية ال حقيقة هلا، وإما يف باطل أو فيما ال سبيل إىل إدراكه 

مه، فيلقيه يف تلك اخلواطر اليت ال يبلغ منها غاية وال يقف منها على من أنواع ما طوي عنه عل
  اية، فيجعل ذلك جمال فكره ومسرح ومهه.

 



ومجاع إصالح ذلك أن تشغل فكرك يف باب العلوم والتصورات مبعرفة ما يلزمك من 
ل وطرق التوحيد وحقوقه، ويف املوت وما بعده إىل الدخول إىل اجلنة والنار، ويف آفات األعما

التحرز منها، ويف باب اإلرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة 
ما يضرك إرادته، وعند العارفني أن متين اخليانة وإشغال الفكر والقلب ا أضر على القلب من 

وميلؤه منها  نفس اخليانة، والسيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرا فإن متنيها يشغل القلب ا
وجيعلها مهه ومراده، وأنت جتد يف الشاهد أن امللك من البشر إذا كان يف بعض حاشيته وخدمه 
من هو متمن خليانته مشغول القلب والفكر ا ممتلئ منها وهو مع ذلك يف خدمته وقضاء 

أبغض أشغاله، فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية املقت وابغضه وقابله مبا يستحقه، وكان 
بعض اجلنايات وقلبه وسره مع امللك غري منطو على متين اخليانة  جىنإليه من رجل بعيد عنه 

وحمبتها واحلرص عليها، فاألول يتركها عجزا واشتغاال مبا هو فيه وقلبه ممتلئ ا، والثاين يفعلها 
لم عاقبة من وقلبه كاره هلا ليس فيه إضمار اخليانة وال اإلصرار عليها، فهذا أحسن حاال وأس

  األول.

وباجلملة فالقلب ال خيلو من الفكر، إما يف واجب آخرته ومصاحلها؛ وإما يف مصاحل 
دنياه ومعاشه؛ وإما يف الوساوس واألماين الباطلة واملقدرات املفروضة، وقد تقدم أن النفس 

ا زجاجا فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيه يلقىمثلها كمثل رحى تدور مبا 
وحصا وبعرا دارت به، واهللا سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام هلا ملكا 

فيها ما يضرها فتدور به، فامللك يلم ا مرة  ييلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلق
ب الذي والشيطان يلم ا مرة، فاحلب الذي يلقيه امللك إيعاد باخلري وتصديق بالوعد، واحل

يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد، والطحني على قدر احلب، وصاحب احلب املضر 
ال يتمكن من إلقائه إال إذا وجد الرحى فارغة من احلب النافع، وقيمها قد أمهلها وأعرض 

  عنها، فحينئذ يبادر إىل إلقاء ما معه فيها.

ا وإلقاء احلب النافع فيها وجد العدو وباجلملة فقيم الرحى إذا ختلى عنها وعن إصالحه 
السبيل إىل إفسادها وإرادا مبا معه، وأصل صالح هذه الرحى باالشتغال مبا يعنيك، وفسادها 
كله يف االشتغال مبا ال يعنيك، وما أحسن ما قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن 

تهم يف العلم وتركهم العمل، اخللق من ستة أشياء: اشتغاهلم بالنعمة عن شكرها، ورغب

 



واملسارعة إىل الذنب وتأخري التوبة، واالغترار بصحبة الصاحلني وترك اإلقتداء بفعاهلم، وإدبار 
  الدنيا عنهم وهم يتبعوا، وإقبال اآلخرة عليهم وهم معرضون عنها.

قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقني، وأصله ضعف البصرية، 
مهانة النفس ودناءا، واستبدال الذي هو أدىن بالذي هو خري، وإال فلو كانت النفس  وأصله

شريفة كبرية مل ترض بالدون، فأصل اخلري كله بتوفيق اهللا ومشيئته وشرف النفس ونبلها 
وكربها، وأصل الشر خستها ودناءا وصغرها، قال تعاىل: {قد أفلح من زكاها وقد خاب من 

، وخاب من صغرها وحقرها تعاىل من كربها وكثرها ومناها بطاعة اهللادساها} أي: أفلح 
، فالنفوس الشريفة ال ترضى من األشياء إال بأعالها وأفضلها وأمحدها عاقبة، سبحانه اهللا ةصيمبع

، فمن حام حول والنفوس الدنيئة حتوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على األقذار
  .يهاحلمى يوشك أن يقع ف

ال ترضى بالظلم وال بالفواحش وال بالسرقة واخليانة ألا  النبيلة فالنفس الشريفة العلية
، والنفس املهينة احلقرية اخلسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس متيل وأنبل أكرب من ذلك وأجل

إىل ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معىن قوله تعاىل: {قل كل يعمل على شاكلته} أي: على ما 
كله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته اليت تناسب أخالقه وطبيعته، وكل إنسان جيري على يشا

طريقته ومذهبه وعادته اليت ألفها وجبل عليها، فالفاجر يعمل مبا يشبه طريقته من مقابلة النعم 
ليه والثناء ع وحمبة املنعمنعم، واملؤمن يعمل مبا يشاكله من شكر النعم باملعاصي واإلعراض عن امل

  والتودد إليه واحلياء منه واملراقبة له وتعظيمه وإجالله.

فْلَة والتواينمن عفس الْغوب الني:  

، وصدأ ومن عيوا الْغفْلَة والتواين واإلصرار والتسويف وتقريب األمل وتبعيد الْأَجل
اً على قلبه، القلب بأمرين بالغفلة والذنب، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكب

فيظلم القلب وحيرم العلم فلم تظهر فيه صورة احلقائق كما هي عليه ؛  وصدأه حبسب غفلته،
فريى الباطل يف صورة احلق واحلق يف صورة الباطل، فإذا تراكم عليه الصدأ واسود وركبه الران 

  والذكر. فسد تصوره وإدراكه، فال يقبل حقاً وال ينكر باطالً، وجالؤه بشيئني باالستغفار

والقلب إذا كان نائماً  به القلب من نومه، ويوقظه من سنته،الذكر ين( :قال ابن القيم 
فاتته األرباح واملتاجر وكان الغالب عليه اخلسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته يف نومته شد 

 



، م ثقيل)املئزر وأحىي بقية عمره واستدرك ما فاته، وال حتصل يقظته إال بالذكر، فإن الغفلة نو
  .وقال بعض السلف رمحة اهللا عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكر من ال يغفل عن ذكرك

  

واعلم أن سرورها ومدحها وطلبها الراحة من نتائج الْغفْلَة، ومداواا التيقظ ملا بني 
ن هذه الدار لَها يديها ولزوم اليقظة، وعلمها بتقصريها فيما أَمر بِه وارتكاا ما ى عنه، وأَ

سجن، وأنه لَا سرور ولَا راحة في السجن، فَإِن النبِي صلى اهللا علَيه وسلم قَالَ: "الدنيا سجن 
  الْمؤمن وجنة الْكَافر"، فَيجب أَن يكون عيشه فيها عيش املسجونني لَا عيش املستروحني.

 ؟كَيف السبِيل إِلَى الانقطَاع إِلَى اهللا :سئلَملا  ه اهللا تعاىلرمح قاله الْجنيدما تتمة الدواء و
بتوبة حتل الْإِصرار وخوف يزِيل التسويف ورجاء يبعث على قصد مسالك الْعمل وذكر  :فَقَالَ

فَبِم يصل  :قيل ،اهللا على اختلَاف الْأَوقَات وإهانة النفس بقرا من الْأَجل وبعدها عن األمل
  .بقلب مفْرد فيه توحيد مجرد :فَقَالَ ؟العبد إِلَى هذَا

فسكر الغفلة يورث التلذذ باملعاصي، وعلى قدر قوة الغفلة تنال الشهوات، وتتجرأ 
النفوس على معصية اهللا تعاىل، فتقترف من الذنوب ما يزيدها غيا وبعدا، فأما املؤمن، فإنه ال 

لتذاذه يقف بإزائه علم التحرمي، وحذر العقوبة، فإن قويت معرفته، رأى بعني يلتذ؛ ألنه عند ا
قادر عليه، فيتنغص عيشه رقيب علمه قرب الناهي وعظمة من يعصي، وأنه سبحانه ناظر إليه 

متواصل،  ، وأجهشت عينه ببكاءمالزم يف حال التذاذه، وما هي إال حلظة حىت حاصره ندم
زمان، حىت أنه لو تيقن العفو، وقف بإزائه حذر العتاب، فأف وأسف على ما كان مع طول ال

  .للذنوب! ما أقبح آثارها! وما أسوأ أخبارها! وال كانت شهوة ال تنال إال مبقدار قوة الغفلة

تشجعت بالعلم واإلميان و تسلحت ، وهالاملذنب العاصي هال عاتبت نفسك فيا أيها
نفس السوء! تسألني اهللا عز وجل حاجاتك، وتنسني : يا ، وخاطبتها من فوق وقلت هلاباليقني

ما أال تفهمني؟! جناياتك!! أو مثلك ينطق؟! فإن قالت: فممن أطلب مرادايت؟! فقل هلا: 
  .أمنعك من طلب املراد، إمنا أقول: حققي التوبة وانطقي

فاهللا اهللا من جراءة على طلب األغراض، مع نسيان ما تقدم من الذنوب، اليت توجب 
، جاءتك ، وذكر اهللا عز وجليس الرأس، ولئن تشاغلت بإصالح ما مضى، والندم عليهتنك

  مراداتك، كما روي: "من شغله ذكري عن مسأليت، أعطيته أفضل ما أعطي السائلني".

 



يبسط يديه للسؤال، مث يسبلهما، ويقول: مثلي ال  رمحه اهللا تعاىل وقد كان بشر احلايف
جا، وهذا خيتص ببشر لقوة معرفته، كان وقت السؤال يسأل! ما أبقت الذنوب يل وه

كاملخاطب كفاحا، فاستحيا للزلل، فأما أهل الغفلة، فسؤاهلم على بعد، فافهم ما ذكرته، 
  وتشاغل بالتوبة من الزلل.

! فإنك ال تكاد تسأل مهما من الدنيا، بل أيها املذنب العاصي مث العجب من سؤاالتك
، وال تم بآخرتك الح القلب والدين مثل ما تسأل صالح الدنيافضول العيش، وال تسأل ص

فاعتقل أمرك؛ فإنك من االنبساط بدينك مثلما تم مبالك وسلطانك،  مثلما تم بدنياك، وال
والغفلة على شفا جرف، وليكن حزنك على زالتك شاغلًا لك عن مراداتك، فقد كان احلسن 

 ذلك؟ قال: وما يؤمنين أن يكون اطلع على بعض ذنويب البصري شديد اخلوف، فلما قيل له يف
  .فقال: اذهب؛ ال غفرت لك؟!

ومداواا رؤية فضل اهللا علَيه في جميع الْأَحوال ، الشفَقَة علَيهاوومن عيوا رؤيتها 
  .ة النفس وأفعاهلااهللا رؤي إِلَى مقت أقرب شيء :الواسطي، كما قال يسقط عنه رؤية النفس

أمر ال يضعه اهللا تعاىل إال عند من حيبه، وحقيقته  واحلول والقوة فالتربؤ من رؤية النفس
بعدم الوثوق ا والوقوف معها، فيصري العبد  أن ال يستغين إال باهللا، ورمسه: عدم األسباب كلها

قي عليه شيء من أحكام كله هللا عز وجل، وال يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه، فمىت ب
  نفسه فتوحيده مدخول.

واعلم أن دوام االفتقار إىل اهللا تعاىل مع التخليط، خري من دوام الصفاء مع رؤية النفس 
، ومها أقرب شيء إىل مقت اهللا تعاىل، فإن من رأى نفسه، والعجب، مع أنه ال صفاء معهما

  .غريه أكثر منهتكرب، واملتكرب أمحق؛ ألنه ما من شيء يتكرب به إال ول

فمن رأى نفسه وأعجب ا ورآها أهال للثواب واجلزاء، ورمبا ترقت بقوة علمها 
..، فلينظر إىل سقطاا وذنوا، وليقابل متردها وعرفاا إىل دعوى قوهلا: يل، وعندي، واستحق

وعصياا ملن أعطاها من الفضائل اليت بدل أن تشكرها رأت نفسها وسقطت يف أوحال 
، فال بد هلا من هفوة تراقبها عني اخلوف من عقاا، فتصلح هلا عبودية وتسلم هلا العجب

عبادة، فلو قامت حبق املنعم وذل العبودية حبا وخوفا ورجاء لكان أوىل ا، وإىل هذا املعىن 
أشار احلديث الصحيح: "لو مل تذنبوا، لذهب اهللا بكم، وجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون، فيغفر 

  هلم".

 



  

  الكالم على رؤية النفس

  :من عيوب النفس الاشتغال بعيوب الناسو

  ،ومن عيوا اشتغاهلا بعيوب الناس عما ا من عيبها
وأَقل ما فيه إِذا مل يعمل  ،ومداواا في الْأَسفَار واالنقطاع وحمبة الصالحني واالئتمار بأوامرهم

ن يسكت عن عيوب الناس ويعذرهم فيها ويستر علَيهِم خزاياهم في مداواة عيوب نفسه أَ
من ستر على أَخيه " :فَإِن النبِي صلى اهللا علَيه وسلم قَالَ ،رجاء أَن يصلح اهللا بذلك عيوبه

ته حروسلم تتبع اهللا عيه الْمة أَخورمن تتبع عته وروسلم ستر اهللا عفْالْمى يوف تي جف حهض
، فطوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل ملن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس، "بيته

رأَيت أَقْواما من الناس لَهم  :زاذَان املدايين، وقال فاَألول عالمة السعادة، والثاين عالمة الشقاوة
ورأَيت أَقْواما مل  ،زالت عنهم تلْك الْعيوبعيوب فَسكَتوا عن عيوب الناس فَستر اهللا عيوم و

  .فَصارت لَهم عيوب تكن لَهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس

، فإن اهللا سبحانه وتعاىل رحيم حيب ، وكما تدين تدانواعلم أن اجلزاء من جنس العمل
ى عباده، وعفو حيب من الرمحاء، وإمنا يرحم من عباده الرمحاء، وهو ستري حيب من يستر عل

يعفو عنهم، وغفور حيب من يغفر هلم، ولطيف حيب اللطيف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ 
القاسي، ورفيق حيب الرفق، وحليم حيب احللم، وبر حيب الرب وأهله، وعدل حيب العدل، وقابل 

وعدماً،  املعاذير حيب من يقبل معاذير عباده، وجيازي عبده حبسب هذه الصفات فيه وجوداً
فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح ساحمه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده 
رفق به، ومن رحم خلقه رمحه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن 
نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورم تتبع عورته، 

هم هتكه وفضحه، ومن منعهم خريه منعه خريه، ومن شاق شاق اهللا تعاىل به، ومن ومن هتك
مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله اهللا تعاىل بتلك الصفة بعينها يف 

  الدنيا واآلخرة.

من الرمحة  ؛فال تتبع نفسك هواها جتاه الناس، وعاملهم على خالف هوى النفس
والستر واالعتذار والصفح واملغفرة واجلود والكرم وحنوها؛ لعلك تنال أعظم من  والرفق واللني

  اهللا تعاىل، الغفور الرحيم الكرمي اجلواد، وكن لعباده كما حتب أن يكون لك.

 



من عرف نفسه اشتغل بإصالحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن 
إلخالص وعن نفسك بشهود املنة فال ترى هوى نفسه، أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس با

فيه نفسك وال ترى اخللق، أخسر الناس صفقة من اشتغل عن اهللا بنفسه، بل أخسر منه من 
  اشتغل عن نفسه بالناس.

  :الاشتغال بتزيني الظَّاهر

، ومن عيوا الاشتغال بتزيني الظَّواهر والتخشع من غري خشوع والتعبد من غري حضور
 ،فَيكون مزينا من غري زِينة ،مداواا الاشتغال بِحفْظ الْأَسرار ليزين أنوار باطنه أَفعال ظَاهرهو

من أصلح " :ولذَلك قَالَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلم ،عزِيزا من غري عشرية ،مهيبا من غري تبع
  ."سرِيرته أصلح اهللا علَانِيته

 تعاىل خالصا! ألن أكثر الناس حيبون ظهور عبادام والتعامل على وما أقل من يعمل هللا
غريهم، وسفيان الثوري كان يقول: ال أعتد مبا ظهر من عملي!، واعلم أن ترك النظر إىل 
اخللق، وحمو اجلاه من قلوم بالتعمل والتعلم، وإخالص القصد، وستر احلال: وهو الذي رفع 

  من رفع.

االستقامة مع احلق،  كلنيات، وترك التزين للخلق! ولتكن عمدتونكتة األمر إصالح ا
 وإياك السلف وعلوا وسعدوا، ترقىوأن تكون مع احلق بال خلق ومع اخللق بال نفس، فبذلك 

  وما الناس عليه اليوم؛ فإنه باإلضافة إىل يقظة السلف نوم.

فبينا  د عما يسخطه،واالبتعا وتتبع حمابه ،أوامرهبامتثال ربه،  ناوالصادق مطلوبه رضف
 بالصدقة والنصح مث يف إحسان للخلقيته يف ذكر مث يف غزو، مث يف حج، هو يف صالة إذ رأ

  .أو يف قيام بسبب يف عمارة الدين والدنيا  يف أمر مبعروف، أو ي عن منكر،مث ،التعليم وغريهو

ال عادة وال ال ميلكه رسم و عز وجل، ، ومجعية على اهللاتعاىل فهو يف تفرق دائم هللا
زي معني ال بو ،وال مبكان معني يصلي فيه ال يصلي يف غريه ،وال يتقيد بقيد وال إشارة ،وضع

  .عبادة معينة ال يلتفت إىل غريهاال بو ،ال يلبس سواه

 فإن البالء واآلفات والرياء والتصنع، وعبادة النفس، وإيثار مرادها، واإلشارة إليها
عن وحبستهم أرباا  كبلت ه األوضاع، والرسوم والقيود، اليتكلها يف هذ والنظر إىل اخللق؛
فإذا خرج أحدهم عن رمسه ووضعه  ،فضال عن السري من قلوم إىل اهللا تعاىل ،السري إىل قلوم

 



ورآه نقصا، وسقوطا من أعني الناس، واحنطاطا لرتبته  ،وزيه وقيده وإشارته استهجن ذلك
  .تعاىل هللاوهو قد احنط وسقط من عني ا ،عندهم

تدعه رسومه وأوضاعه وزيه وقيوده أن  وقد حيس أحدهم ذلك من نفسه وحاله. وال
وهذا شأن الكذاب املرائي الذي يبدي للناس خالف ما يعلمه  يسعى يف ترميم ذلك وإصالحه،

ولو  ومكانته عند اخللق، وهذا هو النفاق بعينه، اهللا من باطنه، العامل على عمارة نفسه ومرتبته
 ،وحبسته تلك الرسوم ،عامال على مراد اهللا منه، وعلى الصدق مع اهللا ألثقلته تلك القيود كان

؛ وحمض الشرك والنفاق ال التوحيد ولرأى الوقوف عندها ومعها عني االنقطاع عن اهللا ال إليه
  وملا باىل أي ثوب لبس، وال أي عمل عمل، إذا كان على مراد اهللا من العبد. واإلخالص،

 



  

  وب النفس رؤيتها استحقاق األجر:من عي

 ،ومداواا رؤية تقْصريه في عمله وقلة إخالصه، ومن عيوا طلب الْعوض على أَعماهلَا
ن طلب الْأَعي عمله من أعرض عفَإِن الْكيس في قدر واملا بِأَن الَّذصرفا ع نهاض أدبا وتورعا ع

  .الْإِخلَاص إال ذي علَيه لَا يخرجه منهلَه يأْتيه دنيا وآخرة وأَن الَّ

فقد يعرض للعامل يف عمله ثالث آفات: رؤيته ومالحظته، وطلب العوض عليه، 
شاهدته مب معرفة ربه ومعرفة نفسه، وذلك والذي خيلصه من رؤية عمله، ورضاه به وسكونه إليه

ة أنه إمنا أوجب عمله مشيئة اهللا ال مشيئملنة اهللا عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه باهللا ال بنفسه، و
]، وأنه لو 29، كما قال تعاىل: {وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَمني} [التكوير: نفسه

فإن النفس جاهلة ظاملة، طبعها الكسل، وإيثار  مل يكن من فعله الصاحل شيء البتة،خلي ونفسه 
، فاخلري ؟خري ايصدر منهفكيف  ،ي منبع كل شر، ومأوى كل سوءوه ،الشهوات والبطالة

{ولَولَا فَضلُ اللَّه  كما قال تعاىل: ال من العبد، وال به، ،الذي يصدر منها إمنا هو من اهللا وبه
] ، وقَالَ 21} [النور: علَيكُم ورحمته ما زكَا منكُم من أَحد أَبدا ولَكن اللَّه يزكِّي من يشاُء

] ، وقال تبارك وتعاىل لرسوله صلى 43أَهلُ الْجنة: {الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا} [األعراف: 
]، وقَالَ 74اهللا عليه وسلم: {ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَليلًا} [اإلسراء: 

عاحلجرات: ت] {ي قُلُوبِكُمف هنيزانَ والْإِمي كُمإِلَي ببح اللَّه نلَكو} :ةَ.7الَىالْآي [  

والعبد ال يستحق  علمه بأنه عبد حمض، والذي خيلصه من طلب العوض على العمل
من فما يناله من سيده  جرة؛ إذ هو خيدمه مبقتضى عبوديته،على خدمته لسيده عوضا وال أ

  إحسان إليه، وإنعام عليه، ال معاوضة.األجر والثواب تفضل منه، و

  والذي خيلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران:

وآفاته، وتقصريه فيه، وما فيه من حظ النفس، ونصيب  أحدمها: مطالعة عيوب عمله
إن و وللنفس فيه حظ ،فقل عمل من األعمال إال وللشيطان فيه نصيب، وإن قل ،الشيطان

  .خفي

س هو اختال"سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التفات الرجل يف صالته؟ فقال: 
؛ فكيف التفات جارحة من جوارحهفإذا كان هذا التفات خيتلسه الشيطان من صالة العبد"، 

 



وأما حظ النفس من العمل فال ا أعظم نصيب الشيطان من العبودية، قلبه إىل ما سوى اهللا؟ هذ
 العجب والرياء والشهرة :؛ الذين هلم خربة بأمراض النفوس منل البصائر الصادقونيعرفه إال أه

والكرب واحلسد وحنوها، ومل يكتفوا مبعرفتهم مبا يزكي النفس بل مترسوا  وطلب السمعة والثناء
  .يف تزكية نفوسهم وجاهدوها يف اهللا حق جهاده

آداا الظاهرة والباطنة، دية، والثاين: علمه مبا يستحقه الرب جل جالله من حقوق العبو
ن يوفيها حقا، وأن يرضى ا ، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أوشروط صحتها وكماهلا

ربه، وال يرضى نفسه هللا طرفة عني ألنه يتهمها على فالعارف ال يرضى بشيء من عمله ل لربه،
  ويستحيي من مقابلة اهللا بعمله. الدوام،

بني ه هلا، وكراهته ألنفاسه وصعودها إىل اهللا حيول بينه وفسوء ظنه بنفسه وعمله وبغض
ومن نظر إىل  ،: آفة العبد رضاه عن نفسهالرضا بعمله، والرضا عن نفسه، قال بعض السلف

نفسه على دوام األوقات فهو مغرور، ومن مل يتهم  سه باستحسان شيء منها فقد أهلكها،نف
]، 60رم راجعون} [املؤمنون:  وجلة أم إىل قال تعاىل: {والذين يؤتون ما آتوا وقلومو

"، هو الرجل يصوم، ويصلي، ويتصدق، وخياف أن ال يقبل منه"قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
يراه الناس، حياء وقال بعضهم: إين ألصلي ركعتني فأقوم عنهما مبرتلة السارق أو الزاين، الذي 

واملغرور: حسن الظن بنفسه  ،افة وسوء ظن بنفسهفاملؤمن: مجع إحسانا يف خممن اهللا عز وجل، 
  مع إساءته.

خيجل ويستحي من اهللا عز وجل أن عمل أن جيتهد فيه، و يف ما يأتيه منفال بد للعبد 
عمله عن شهوده من نفسه، بل يراه  نوصأن ين ناقص، وعأن يتقدم له بعمل ناقص صدر 

تعاىل، مث عليه أن جيعل عمله تابعا نه وسبحاحمض توفيق اهللا ومنه وما كان إال حبوله وقوته 
، موافقا له، مؤمتا به؛ يسري بسريه ويقف بوقوفه، ويتحرك ؛ له شاهد من الكتاب والسنةللعلم

حبركته، نازال منازله، مرتويا من موارده، ناظرا إىل احلكم الديين األمري، متقيدا به، فعال 
قاب عليه سببا وكسبا، مشاهدا للحكم وتركا، وطلبا وهربا، ناظرا إىل ترتب الثواب والع

الكوين القضائي، الذي تنطوي فيه األسباب واملسببات، واحلركات والسكنات، وال يبقى هناك 
  غري حمض املشيئة، وتفرد الرب وحده باألفعال، ومصدرها عن إرادته ومشيئته.

عبودية هاتني  واملقصود أن يكون ناظرا إىل احلقيقة، قائما بالشريعة، وهذان األمران مها
اآليتني: {لمن شاَء منكُم أَنْ يستقيم وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَمني} [التكوير: 

 



لَّا أَنْ وقَالَ تعالَى: {إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاَء اتخذَ إِلَى ربه سبِيلًا وما تشاُءونَ إِ ،]29 -  28
  .]30 - 29يشاَء اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما} [اإلنسان: 

فهذه أربعة أمور: بذل اجلهد، وحتكيم العلم، والنظر إىل احلقيقة، والتخلص من 
  ، واهللا املوفق واملعني.-ال النفس وال اخللق–االلتفات إىل غريه 

  من عيوب النفس فقدان لذة الطاعة:

مجلة:  ومداواا، عيوا فقدان لَذَّة الطَّاعة وذَلك من سقم الْقلب وخيانة السر ومن
وخدمة  ،، وقيم الليلومداومة الذّكر ،أكل الْحلَالو حب اهللا ورسوله، وتفصيال: الصرب،

لبه التضرع إِىل اهللا تعالَى في ذَلك ليمن على قالدعاء وو ،وصحبتهم مالصالحني والدنو منه
ةحال ظلمات األسقام والعافية بِالصودها، وإعمارها بنور الوحي بِزنة فيجد علَذَّة الطَّاع 

  .وحالوة اإلميان

فالطاعة هلا لذة ال جيدها إال حمب، فذاك الذي يتلذذ خبدمة حمبوبه، وكلما كانت احملبة 
ته هللا تعاىل ذا امليزان، ولينظر أقوى كانت لذة الطاعة واخلدمة أكمل، فليزن العبد إميانه وحمب

  هل هو ملتذ خبدمته، أو كاره هلا يأيت ا على السآمة وامللل.

قال بعض السلف: إين أدخل الصالة فأمحل هم خروجي منها، ويضيق صدري إذا 
عرفت أين خارج منها، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "جعلت قرة عيين يف الصالة"، 

عينه يف شيء فإنه يود أن ال يفارقه وال خيرج، وقال آخر: إين ألفرح بالليل ومن كانت قرة 
حني يقبل، ملا يلتذ به عيشي وتقر به عيين من مناجاة من أحب، وخلويت خبدمته والتذلل بني 

  يديه، وأغتم للفجر إذا طلع، ملا اشتغل به بالنهار عن ذلك.

: آخرقال وا عشرين سنة،  وقال بعضهم: تعذبت بالصالة عشرين سنة، مث تنعمت
سقت نفسي إىل اهللا وهى تبكى، فما زلت أسوقها حىت انساقت إليه وهى تضحك، فال يزال 
السالك عرضة لآلفات والفتور واالنتكاس حىت يصل إىل هذه احلالة، فحينئذ يصري نعيمه يف 

عليه ضياع شيء  ، فترى أشد األشياءوتوانيه سريه ولذته يف اجتهاده وعذابه يف فتوره ووقوفه
الذي يلح على صاحبه يف  من وقته ووقوفه عن سريه، وال سبيل إىل هذا إال باحلب املزعج

خدمة من حيب وال يفتر أبدا، حىت إذا توقف أو أذنب رأى ذلك كبرية وتذكر ربه فأحدث 
  .توبة وإنابة رفعته دراجات قد ال يصل إليها بسعيه وعمله

 



شيء غريه عوضا منه أصال،  كل شيء، وال يرى يفحمبوبه عوضا عن  يرى يفواحملب 
، وهلذا ملا خرجت تلك املرأة األنصارية يوم أحد فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه حمبوبه

تنظر ما فعل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرت بأبيها وأخيها مقتولني، فلم تقف عندمها، 
عليه وسلم؟ فقيل هلا: ها هو ذا حي، فلما وجاوزما تقول: ما فعل رسول اهللا صلى اهللا 

  نظرت إليه قالت: ما أباىل إذا سلمت هلك من هلك.

ولو مل يكن يف احملبة من الفوائد إال هذه الفائدة وحدها لكفى ا شرفا، فإن املصائب 
الزمة للعبد ال حميد له عنها، وال ميكن دفعها مبثل احملبة، وهكذا مصائب املوت وما بعدها إمنا 

القيامة، وأعظم املصائب مصيبة النار وال يدفعها و القرب تسهل وون باحملبة، وكذلك مصائب
  إال حمبة اهللا وحده ومتابعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم.

فاحملبة أصل كل خري يف الدنيا واآلخرة، كما قال مسنون: ذهب احملبون هللا بشرف الدنيا 
  قال: "املرء مع من أحب"؛ فهم مع اهللا تعاىل. واآلخرة، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ذاق طعم اإلميان من رضي باهللا ربا "ويف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 
ويف الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم: " ثالث من كن فيه وجد "، وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا

امها، ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا، حالوة اإلميان: من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سو
، فقد ومن كان يكره أن يرجع إىل الكفر بعد إذا أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار"

أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثالث وجد حالوة اإلميان، ألن وجد 
اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه جيد احلالوة احلالوة بالشيء يتبع احملبة له؛ فمن أحب شيئا أو 

  .واللذة والسرور بذلك

فهذا وافق ربه فيما حيبه وما يكرهه؛ فكان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأحب 
املخلوق هللا ال لغرض آخر، فكان هذا من متام حبه هللا فإن حمبة حمبوب احملبوب من متام حمبة 

وأولياء اهللا والصاحلني من عباد اهللا ألجل قيامهم مبحبوبات احلق احملبوب، فإذا أحب أنبياء اهللا 
 هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتي فوال لشيء آخر فقد أحبهم هللا ال لغريه، وقد قال تعاىل: {فَس

يلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ} [املائدة: أَذلَّة علَى الْمؤمنِني أَعزة علَى الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِ
]، وقال 31]، وقال تعاىل: {قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم} [آل عمران: 54

ريشعو كُماجوأَزو كُمانوإِخو كُماؤنأَبو كُماؤا تعاىل: {قُلْ إِنْ كَانَ آبوهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمت

 



بِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتو ه
قالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرالتوبة: فَت] {24ني.[  

، وذلك ألن : اتباع الرسول واجلهاد يف سبيل اهللافقد جعل اهللا ألهل حمبته عالمتني
اجلهاد هو: حقيقة االجتهاد يف حصول ما حيبه اهللا من اإلميان والعمل الصاحل ومن دفع ما 

  يبغضه اهللا من الكفر والفسوق والعصيان.

حيح أنه قال: "والذي نفسي بيده ال يؤمن بل قد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم يف الص
أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني"، ويف الصحيح أن عمر بن 
اخلطاب رضي اهللا عنه قال: يا رسول اهللا ألنت أحب إيل من كل شيء إال من نفسي فقال: 

من نفسي فقال:  "ال يا عمر حىت أكون أحب إليك من نفسك" فقال: فواهللا ألنت أحب إيل
  "اآلن يا عمر".

فحقيقة احملبة ال تتم إال مبواالة احملبوب؛ وهو موافقته يف حب ما حيب وبغض ما يبغض، 
، وحيب املؤمنني واملتقني، ويبغض واهللا حيب اإلميان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان

 يقدر بعدها على االستغناء ، وعندئذ جيد حالوة اإلميان ويذوق طعمه، فالالكافرين والفاسقني
؛ فريتقي ويرتقي حىت يلقى ربه وحمبوبه الذي وأهله هادوأهلها واجل عنها، مما جيعله يالزم الطاعة

  .ال يقدر أن يستغين عنه حلظة أبدا

فإن احملب املخلص هللا ذاق من حالوة عبوديته هللا ما مينعه عن عبوديته لغريه، ومن 
حمبة غريه، إذ ليس عند القلب السليم أحلى وال ألذ وال أطيب وال حالوة حمبته هللا ما مينعه عن 

أسر وال أنعم من حالوة اإلميان؛ املتضمن عبوديته هللا، وحمبته له، وإخالص الدين له، وذلك 
يقتضي اجنذاب القلب إىل اهللا فيصري القلب منيبا إىل اهللا خائفا منه راغبا راهبا، كما قال تعاىل: 

الر يشخ ننِيبٍ} [ق: {ماَء بِقَلْبٍ مجبِ ويبِالْغ نم33ح.[  

وإذا كان العبد خملصا هللا اجتباه ربه فأحىي قلبه واجتذبه إليه، فينصرف عنه ما يضاد 
ذلك من السوء والفحشاء، وخياف من حصول ضد ذلك، خبالف القلب الذي مل خيلص هللا فإن 

ه، ويتشبث مبا يهواه، فتارة جتتذبه الصور احملرمة فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا، فيهوى ما يسنح ل
وغري احملرمة فيبقى أسريا عبدا هلا، وتارة جيتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة 
ويستعبده من يثين عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو باحلق، وتارة يستعبده الدرهم 

 



ويتبع  ،هواه فيتخذ إهله تستعبد القلوب والقلوب واها،والدينار، وأمثال ذلك من األمور اليت 
  بغري هدى من اهللا. ىهوما ي

ومن مل يكن خالصا هللا عبدا له، قد صار قلبه معبدا لربه وحده ال شريك له، حبيث 
يكون اهللا أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليال له خاضعا، وإال استعبدته الكائنات 

، وصار فيه من السوء ان من الغاوين إخوان الرجيم اللعنيني، فكواستولت على قلبه الشياط
  .رب العاملني والفحشاء ما ال يعلمه إال اهللا

  

  

  :من عيوب النفس الكسل

فَإِذا قويت أخذت  ،فَإِن النفس إِذا شبعت قويت ،ومن عيوا الكسل وهو مرياث الشبع
فَإِنها إِذا جاعت عدمت حظها  ،ومداواا التجويع ،حبظها وغلبت الْقلب بوصلها إِلَى حظها

ولذَلك  ،فَإِذا غلب علَيها محلها على الطَّاعة وأسقط عنها الكسل ،وضعفت فغلب علَيها الْقلب
ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطْنه بِحسب ابن آدم لقيمات " :قَالَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلم

  ."يقمن صلبه فَإِن كَانَ والبد ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس

والعجز والكسل قرينان: فإن ختلف العبد عن أسباب اخلري والفالح، إن كان لعدم 
قد يغلط العبد ويظن عجزه وكسله قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل، و

حة أعاقته عن طلب اآلخرة والعمل الصاحل والعلم النافع، زهدا مأجورا عليه، وإمنا هو بطالة ورا
له يف دنياه، فهو ال يعمر الدنيا وال اآلخرة، كما قال عبد اهللا بن مسعود: "إين  وعما يصلح

  ألكره أن أرى الرجل بطاال ليس يف أمر الدنيا وال يف أمر اآلخرة".

يع أموره، والبد معه من مث إنه ليس للعبد شيء أنفع من الصدق مع اهللا تعاىل يف مج
 فَلَو رالْأَم مزصدق العزمية فيصدقه يف عزمه ويف فعله، ومثة اخلري والسعادة، قال تعاىل: {فَإِذَا ع

]، وصدق العزمية مجعها وجزمها وعدم التردد فيها 21صدقُوا اللَّه لَكَانَ خيرا لَهم} [حممد: 
وأن ال يتخلف عنه بشيء من  ،ع وبذل اجلهد فيهصدق الفعل استفراغ الوسووال التلوم، 

وصدق الفعل مينعه من الكسل  ،فعزمية القصد متنعه من ضعف اإلرادة واهلمة ،ظاهره وباطنه
  .يف مجيع أموره صنع اهللا له فوق ما يصنع لغريه تعاىل ومن صدق اهللا والتواين، والفتور

 



ز وكسل وفتور يف كل يا نفس السوء لك منشط ومهة يف كل بطالة وشر؛ ولك عج
طاعة وخري، كيف تزامحني أهل العزائم مبناكب العجز والكسل، هيهات ما وصل القوم إىل 

  املرتل إال بعد مواصلة السرى، وال عربوا إىل مقر الراحة إال على جسر التعب.

ولكن حتكمت أخالط الشهوات يف أعضاء الكسل، فثبطت عن احلركة، فتولدت 
ن نام على فراش الكسل أصبح ملقى بوادي األسف، ومن أدجل يف األمراض املختلفة، وم

غياهب الليل على جنائب الصرب صبح مرتل السرور، واعلم أن العلم والعمل توأمان أمهما علو 
  اهلمة، واجلهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل.

رب لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إىل بيداء الطلب، فإذا جن الليل وقعت احل
بني النوم والسهر ومحى وطيسها، فكان الشوق واخلوف يف مقدمة عسكر اليقظة، وصار العجز 
والكسل والتواين يف كتيبة الغفلة، فإذا محل الغرمي محلة صادقة هزم جنود الفتور والنوم والراحة، 

  فحصل الظفر والغنيمة، فما يطلع الفجر إال وقد قسمت السهمان، وما عند النائمني خرب.

قام املتهجدون على أقدام اجلد حتت ستر الدجى يبكون على زمن ضاع يف غري 
الوصال، ما زالت مطايا السهر تذرع بيداء الدجى وعيون آماهلا ال ترى إال املرتل وحادي العزم 

  يقول:

  يا رفقة الليل طاب السري فاغتنموا...

  ...املسرى فمن نام طول الليل مل يصل

يبغي ظالم الليل، فلما هم بالرحيل تشبث  قفقام الصادإىل أن هب نسيم السحر، 
القوم بأذياله يبكون على فراق احملبوب، فلما طلع الفجر حدا حاديهم: عند الصباح حيمد القوم 

  السرى.

فيا أيها العاقل جنب نفسك الكسل والبطالة والدعة والراحة، وخذها بأضدادها، 
لكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللجد ووطنها على االستجمام باجلد والشغل، فإن ل

والتعب عواقب محيدة، إما يف الدنيا وإما يف العقىب وإما فيهما، فأروح الناس أتعب الناس، 
وأتعب الناس أروح الناس، فالسيادة يف الدنيا والسعادة يف العقىب ال يوصل إليها إال على جسر 

  نال العلم براحة اجلسم.، قال حيىي بن أيب كثري: ال يوالكد من التعب

 



ا، وذلك نتاج العلم موالصرب عليه وترك املعصية الطاعة فعل ووطن نفسك على
فإن من باشر قلبه اإلميان بقيام اهللا عليه ورؤيته له، وحترميه ملا حرم عليه، وبغضه له، واإلميان، 

قلبه اإلميان بالبعث ومقته لفاعله، وإجيابه ملا أوجبه عليه، وحبه له،  ورضاه عن فاعله، وباشر 
داعي  فكلما قويوالثواب والعقاب واجلنة والنار، امتنع من أن ال يعمل مبوجب هذا العلم، 

اإلميان واحملبة يف القلب كانت استجابته للطاعة حبسبه، وتركه للمعصية حبسبه، فكان كسله 
  ونشاطه حبسب ذلك.

تفريق اجلوائز، فمستقل وعود نفسك االنتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم و
ومستكثر وحمروم، فمىت اعتادت ذلك يف أول األمر سهل عليها يف آخره، وجنبها فضول الطعام 
والكالم واملنام وخمالطة األنام، فإن اخلسارة يف هذه الفضالت، وهي تفوت على العبد خري دنياه 

، فإن كان والبد فاليسري وآخرته، وجنبها مضار الشهوات املتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب
منها قدر احلاجة، فإن متكينها من أسباا والفسح له فيها واالستغراق يفسدها فسادا يعز عليك 

، فإا تطلب هلا مصرفا فيضيق عليها املباح فتتعداه إىل احلرام، مث إا ال تقعد بعده صالحها
كم ممن أشقى ف ،لته مبا يضره وال بدفارغة بطالة البتة، بل إن مل يشغلها صاحبها مبا ينفعها شغ

ا وتركها يف على شهوا اوإعانته اوترك تأديبه ايف الدنيا واآلخرة بإمهاهل اليت بني جنبيه نفسه
 اوقد ظلمه ا ويشفق عليهاوأنه يرمحه ا،وقد أها اويزعم أنه يكرمه بيداء اخلمول والكسل،

من التنعم  اآلخرةخري ووالتقرب منه؛  إليه من مناجاة الرب والتودد خري الدنيا ففاته ا،وحرمه
يف جناته والتلذذ بالنظر إىل وجهه الكرمي، فيا له من حرمان ويا هلا من خسارة، وال حول وال 

  .قوة إال باهللا العلي العظيم

  :طلب الرئَاسة بِالْعلمِ والتكربمن عيوب النفس 

واجلدال  االفتخار بِه واملباهاة على أَبناء جنسهومن عيوا طلب الرئَاسة بِالْعلمِ والتكرب و
وفضله على كثري من  ومداواا رؤية منة اهللا علَيه في أَن جعله وعاء ألحكامه، وإفحام اخلصوم

 ،نعمة اهللا علَيه بِالْعلمِ والْحكمة علىورؤية تقْصري شكره  ،خلقه ووهبه أعظم وأفضل رزق
وعوالتزام التم ،واالنكسار والذل اضم والشفقة على الْخلق والنصيحة لَهواالعتذار لزال،  هفَإِن

من طلب الْعلم ليباهى بِه الْعلماء أَو ليمارى بِه " :روى عن النبِي صلى اهللا علَيه وسلم أَنه قَالَ
من  :ولذَلك قَالَ بعض السلف ،"مقْعده في النارالسفَهاء أَو ليصرف بِه وجوه الناس إِلَيه فَليتبوأ 

وقَالَ رجل  ،{إِنما خيْشى اهللا من عباده الْعلماء} :ازداد علما فليزدد خشية فَإِن اهللا تعالَى يقُول

 



بِيعلشامل فَقَالَ :لا الْعى اهللا :أَيهامل من خيْشا الْعمم جنات  ، وقال تعاىل: {جزاؤهمإِنعند ر
عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها أبدا رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشي 

قد أخرب أن أهل خشيته هم العلماء، وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه: كفى خبشية اهللا و ؛ربه}
  .علما، وكفى باالغترار باهللا جهال

ون وميارون قد تركوا املهم من العلوم، فالعلماء الذين يطلبون الرياسة، ويتكربون ويباه
ورمبا ضيعوا علوم األعمال الظاهرة والباطنة، ومل يتفقدوا اجلوارح، ومل حيرسوا اللسان من 

، ومل وال يرضى الغيبة، والبطن عن احلرام، والرجل عن السعي إىل حيث ال حيب اهللا تعاىل
  ، فهم مغرورون من وجهني:حيرسوا قلوبه عن الكرب والرياء واحلسد، وسائر املهلكات

أحدمها: اشتغاهلم بتزكية الناس والنصح هلم عن تزكية نفوسهم والنصح هلا، وإمنا غرهم 
وحنوها من  ال يشق له غبار، تعظيم اخللق هلم وإكرامهم ورجوع أحدهم شيخا ومفتيا وعالمة

شيئا، فتراهم يطعن  كلمات املدح والثناء اليت تعبدهم ا العامة واجلهال وهي ال تغين من احلق
 ، فإذا أسقطه ظن أنه ارتفع جاهه وعلت مرتلته، بل فيهم من النفاق ما لوكل واحد يف صاحبه

  .وكثرت كلمات املدح والثناء زال الطعنلاجتمعوا 

والثاين: من حيث العلم، وذلك لظنهم أن ما عندهم هو العلم وما سواه ليس بعلم، 
، وصاحب املذهب ال يقر إال مبذهبه، وصاحب الطريقة ينفي وجداله فاادل ال يعتد إال جبدله

وال ما عداها، فكل يعمل على شاكلته، وال يقر خلصمه مبا معه من حق، بل يرد حقه وباطله، 
يهمه إال اإللزام، وإقحام اخلصم، ودفع احلق ألجل املباهاة، وهو طول الليل والنهار يف التفتيش 

فيحتكر احلق واحلقيقة على ، وتتبع العورات وب األقرانيف مناقضات اخلصوم، والتفقد لعي
وهؤالء أنه املنجي املوصل، يظنون ، وما مسوه علما طائفته ورمسه وشيخه ومذهبه، فال علم إال

، تعاىل وحب رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإمنا املنجي املوصل حب اهللامل يقصدوا اهللا تعاىل، 
، وال يتصور حب الرسول إال باتباعه، ته وتقديره حق قدرهوال يتصور حب اهللا تعاىل إال مبعرف

  .]31قال عز وجل: {قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه} [آل عمران: 

، فتعقله هذه اخلشية حق خشيته ومل خيش سواه العامل احلق هو من خشي اهللا تعاىلو
، فال جيرؤ أن حيرك لسانه بكلمة من واألحوال نبغي من األقوال واألفعالعما ال ي تعاىل بإذن اهللا

وحنو  واالزدراء املنكرات كالغيبة والنميمة والكذب والقذف والفسق والسخرية واالستهزاء
ال ينطوي على رذيلة كالكرب واحلقد واحلسد وذلك، وال يستعمل جوارحه فيما حرم اهللا تعاىل، 

 



اء وغري ذلك من الرذائل، فال يستريح حىت يكون باطنه كظاهره، وسوء الظن والعجب والري
مطهرا من كل سوء وفحشاء، وال يرى إال حمتسبا صابرا متوكال على اهللا تعاىل، ال ييأس وال 

، وهو على الدوام يف غموم ثالث: غم الطاعة أن سبحانه ، وال يؤمن نفسه من عذاب اهللايقنط
فهو مبعرفته باهللا تعاىل حق املعرفة ، ، وغم املعرفة أن تسلبال تقبل، وغم املعصية أن ال تغفر

يف شغل دائم بربه وإهله عن وخشيته له حق اخلشية حيسب أنفاسه على نفسه؛ فال يرى إال 
  نفسه وعن مجيع اخللق.

ويف صحيح مسلم قال صلى اهللا عليه وسلم: "ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال 
وهو ذنب إبليس الذي آل أمره إىل ما رب بطر احلق وغمط الناس"، ذرة من كرب"، وقال: "الك
والذي  محله على االحتجاج بالقدر واإلصرار، فكان التكرب شر من آل إليه من اللعن والطرد، 

الشرك، إذ حيمل صاحبه على التكرب على عبادة اهللا تعاىل ودفع احلق ورده، بينما املشرك يعبد 
{ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين} [غافر: مع اهللا غريه، قال تعاىل: 

]، {أَلَيس 29]، {فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين} [النحل: 76
]، وأخرب أن أهل الكرب والتجرب هم الذين طبع اهللا 60ر: في جهنم مثْوى للْمتكَبرِين} [الزم

  ].35على قلوم، فقال تعاىل: {كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ} [غافر: 

وكما أن من تواضع هللا رفعه، فكذلك من تكرب عن االنقياد للحق أذله اهللا ووضعه، 
ولو جاءه على يد صغري، أو من يبغضه أو -االنقياد للحق  وصغره وحقره، ومن تكرب عن

فإمنا تكربه على اهللا تعاىل؛ فإن اهللا هو احلق، وكالمه حق، ودينه حق، واحلق صفته،  - يعاديه
  ومنه وله، فإذا رده العبد وتكرب عن قبوله: فإمنا رد على اهللا، وتكرب عليه، واهللا أعلم.

صدره، كدفع الصائل، وغمط الناس: احتقارهم وبطر احلق: رده وجحده، والدفع يف 
وازدراؤهم، ومىت احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم، وجحدها، واستهان ا، فكان الكرب 
واملتكرب ذا مذموما غاية الذم، ولكن الواجب هو التواضع هللا وللناس، وحقيقته: خضوع العبد 

  وتكربه على احلق.لصولة احلق، وانقياده هلا، فال يقابلها بصولته عليها 

  والتواضع ثالث درجات:

التواضع للدين، وهو االنقياد ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، الدرجة األوىل: 
واالستسالم له، واإلذعان، فال يعارض الدليل الصحيح مبعقول أو قياس أو ذوق ووجد أو 

  سياسة.

 



رضوا نصوص الوحي مبعقوالم فاألوىل: للمنحرفني أهل الكرب من املتكلمني، الذين عا
إما عزل تفويض، وإما  ،وعزلنا النقل تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل،وقالوا: إذا  ،الفاسدة

  عزل تأويل.

إذا تعارض القياس والرأي والنصوص والثاين: للمتكربين من املنتسبني إىل الفقه، قالوا: 
  ومل نلتفت إليه. قدمنا القياس على النص،

فإذا تعارض عندهم  ،للمتكربين املنحرفني من املنتسبني إىل التصوف والزهدوالثالث: 
  ومل يعبأوا باألمر. والوجد، قدموا الذوق واحلال ،الذوق واألمر

إذا تعارضت عندهم الشريعة  فني من الوالة واألمراء الظلمة،والرابع: للمتكربين املنحر
  لشريعة.ومل يلتفتوا إىل حكم ا ، قدموا السياسة،والسياسة

  التخلص من ذلك كله. هو والتواضع ،فهؤالء األربعة هم أهل الكرب

ال يتهم دليال من أدلة الدين، حبيث يظنه فاسد الداللة، أو ناقص الداللة، أو قاصرها،  مث
أو أن غريه من سياسات الناس وتشريعام الوضعية كان أوىل منه، ومىت عرض له شيء من 

  يعلم أن اآلفة منه، والبلية فيه، كما قيل:ذلك فليتهم فهمه وعقله، ول

  وكم من عائب قوال صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك، وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه 
استعصى عليك، وأن حتته كرتا من كنوز العلم، ومل تؤت مفتاحه بعد، هذا يف حق نفسك، 

 إىل غريك: فام آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك  وأما بالنسبة
للنصوص، فما مل تفعل ذلك فلست على شيء، وقد قال الشافعي، قدس اهللا روحه: من ردك 

أمجع املسلمون على أن من استبانت له سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ مل حيل له أن 
  يدعها لقول أحد.

 ،وال بفعله ،ال بباطنه، وال بلسانه ؛أن ال جيد إىل خالف النص سبيال البتة بدعلى الع مث
، ومن وجد ذلك فليتهم نفسه، فإن بابا من أبواب النفاق العظيمة قد فتح عليه، وال حباله

  .، وليستعن باهللا على مالزمة النص ما أمكنه ذلكفليتعوذ باهللا منه

 



يخه ومقلده، أو لرأيه ومعقوله، وذوقه، لقول متبوعه وش-املخالف للنص فإذا كان 
املخالف لقوله من أجل فاعلم أن  - إن كان عند اهللا معذورا، وال أظنه مبعذور ؛وسياسته

  نصوص الوحي أوىل بالعذر عند اهللا ورسوله، ومالئكته، واملؤمنني من عباده.

يال، أو لغري فواعجبا إذا اتسع بطالن املخالفني للنصوص لعذر من خالفها تقليدا، أو تأو
ذلك، فكيف ضاق عن عذر من خالف أقواهلم، وأقوال شيوخهم وطوائفهم ألجل موافقة 
النصوص؟ وكيف نصبوا له احلبائل، وبغوه الغوائل، ورموه بالعظائم، وجعلوه أسوأ حاال من 

ذا أرباب اجلرائم؟ فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذا، وقذفوه مبصام، وجعلوا تعظيم املتبوعني مال
  هلم ومعاذا، واهللا املستعان.

أن ترضى مبا رضي احلق به لنفسه عبدا من املسلمني أخا؛ فرفضك الدرجة الثانية: 
ألخوة من رضيه سيدك عبدا هو عني الكرب، وأن ال ترد على عدوك حقا؛ فالواجب أن تقبل 

ة من قبول احلق ممن حتب وممن تبغض، وأن تؤدي احلق ملن حتب وملن تبغض، فال متنعك عداو
حقه، وال من إيتائه إياه، وأن تقبل من املعتذر معاذيره؛ فتقبل ممن أساء إليك مث جاء يعتذر من 
إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته، حقا كانت أو باطال، وتكل سريرته إىل اهللا 

يف الغزو؛ قبل  تعاىل، كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنافقني الذين ختلفوا عنه
  أعذارهم، ووكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل.

الدرجة الثالثة: أن تعبد اهللا تعاىل مبا أمرك به، على مقتضى أمره، ال على ما تراه من 
ترى رأيك، وال يكون الباعث لك داعي العادة واهلوى، وإمنا امتثال األمر وطاعة اآلمر، مث ال 

يتك وذلك وانكسارك، فمىت رأيت لنفسك على اهللا ك وعبودحقا على اهللا ألجل عمل لنفسك
حقا فسدت عليك، وصارت معلولة وخيف منها املقت، وال ينايف هذا ما أحقه سبحانه على 
نفسه من إثابة عابديه وإكرامهم، فإن ذلك حق أحقه على نفسه مبحض كرمه وبره وجوده 

قال عليه الصالة والسالم: "لن  وإحسانه، ال باستحقاق العبيد، وأم أوجبوه عليه بأعماهلم،
"وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه  يدخل أحد منكم اجلنة بعمله" قالوا: وال أنت؟ قال: 

  واهللا أعلم. وفضل"،

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه: "يا معاذ، أتدري ما حق اهللا 
: حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، يا معاذ، على العباد؟ قال: اهللا ورسوله أعلم، قال

 



أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك؟ قال: اهللا ورسوله أعلم، قال: حقهم عليه: أن ال 
  يعذم بالنار".

  فالرب سبحانه ما ألحد عليه حق، وال يضيع لديه سعي؛ كما قيل:

  ضائع ما للعباد عليه حق واجب ... كال وال سعي لديه

  أو نعموا ... فبفضله وهو الكرمي الواسع إن عذبوا فبعدله

اللهم أهلمنا ذكرك وشكرك وارزقنا االستقامة طوع أمرك وتفضل علينا بعافيتك 
أهلمنا اللهم القيام حبقك وبارك لنا يف ووجزيل عفوك، واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، 

وال تفضحنا بني خلقك، يا خري من دعاه داع ، وفيما آتيتنا من فضلك احلالل من رزقك
، يا أرحم وحسن اإلنابة إليك وأفضل من رجاه راج، وأذقنا اللهم برد عفوك وحالوة مغفرتك

  الرامحني.

  :من عيوب النفس كَثْرة الْكَلَام

يرى أن يرِيد  اسةئما طلبه رإ :وإِنما يتولَّد ذَلك من شيئَينِ ،ومن عيوا كَثْرة الْكَلَام
علمه ويقينه بأن عليه  ومداواا، قلَّة الْعلم بِما جيلب علَيه الْكَلَاموإما  ،الناس علمه وفصاحته

تحقيقه بِأَنه حفظة كراما كاتبني؛ ال تفوم صغرية وال كبرية إال أحصوها وكتبوها يف سجله، و
كَلَّم بِها يتوذ بِمأْخومسئوله معروض علينه أو ،م نهقُول ،عالَى يعأَن اهللا تكُم  :للَيإِن عو}

وقَالَ النبِي  ،{ما يلفظ من قَول إِلَّا لَديه رقيب عتيد} :وقَالَ تعالَى ،حلافظني كراما كاتبني}
رهم إِلَّا لى مناخوهل يكب الناس ع" :وقَالَ ،"الْبلَاء موكل بالْمنطق" :صلى اهللا علَيه وسلم

بِمعروف أَو  أمركَلَام ابن آدم علَيه لَا لَه إِلَّا ما " :السلَامالصالة ووقَالَ علَيه  ،حصائد ألسنتهم"
{لَا خري في كثري من نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف : قَالَ اهللا تعالَىو ،ى عن منكر"

ني النلَاح باس}أَو إص.  

، قال صلى اهللا عليه فالعاقل من يبصر مواقع الكالم وحيفظ لسانه من الفضول واهلذيان
"، فالصمت جنة ووقاية ما مل من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت"وسلم: 

قد تؤدي باإلنسان  واحدة فزلة وخطبها جسيم، أن زالت اللسان عظيمةيكن يف باطل، ذلك 
، هذا يف الدنيا، أما اآلخرة فقد توبقه ك والعطب ومفارقة أهله وولده وأصدقائه وجريانهإىل اهلال

  ليحذر اإلنسان مما جيري به لسانه.ف منخريه يف جهنم، ىوتكبه عل

 



ال يستقيم إميان عبد حىت يستقيم قلبه وال يستقيم قلبه حىت "قال صلى اهللا عليه وسلم: 
إذا "مرفوعا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: وعن سعيد بن جبري "، يستقيم لسانه

أصبح ابن آدم أصبحت األعضاء كلها تذكر اللسان أي تقول: اتق اهللا فينا فإنك إن استقمت 
، وروي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأى أبا بكر "استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا

له: ما تصنع يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه  الصديق رضي اهللا عنه وهو ميد لسانه بيده فقال
وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يليب ويقول: يا لسان قل ، وسلم قال: هذا أوردين املوارد

  خريا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم.

فإن العني ال تصل إىل غري األلوان  ؛فخطر اللسان عظيم ليس كغريه من األعضاء
واللسان جيول يف  ،واليد ال تصل إىل غري األجسام ،ألذن ال تصل إىل غري األصواتوا ،والصور

في الصحيحني عن أىب هريرة رضي اهللا وتوابعه، ف من الكفر وتوابعه كل شيء وبه يبني اإلميان
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها يزل ا يف قال: "عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من "وأخرج الترمذي ولفظه: "، أبعد مما بني املشرق واملغربالنار 
  ".الشر ما يعلم مبلغها يكتب اهللا له ا عليه سخطه إىل يوم القيامة

فإن معاصي اللسان فاكهة اإلنسان كالنميمة والغيبة والكذب واملراء والثناء على النفس 
، اس والطعن على من يبغضه ومدح من حيبه وحنو ذلكتعريضا وتصرحيا، وحكاية كالم الن

فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف والنفس تستعذب هذه الفاكهة وتلتذ ا، 
فقال: وإنا ملؤاخذون مبا "أمسك عليك لسانك"، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ:  ؛الصرب

  ".اخرهم إال حصاد ألسنتهموهل يكب الناس يف النار على من"نتكلم به؟ فقال: 

وهلذا جتد  ،سيما إذا صارت املعاصي اللسانية معتادة للعبد، فإنه يعز عليه الصرب عنهاوال
ويطلق  ؛الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إىل وسادة حرير حلظة واحدة

  راض اخللق.كه يف أعلسانه يف الغيبة والنميمة والتف

يتمكن صاحبه من النطق مبا ينفعه إال  فال شتغل بالتكلم مبا ال ينفعيقد كما أن اللسان 
، وكالمه يف غري احلق وإن مل يكن يف حرام فهو باطل وأوقات إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل

  .ضائعة يندم عليها يوم القيامة؛ ولو مل توبقه، لكنها مل تنفعه بل أخرته

ومينع أن  ،يدخل فيها ما يضر العبد وال ينفعه واملقصود أن الشيطان لزم ثغر األذن أن
  ن دخل بغري اختيار أفسده عليه.، وإيدخل إليها ما ينفعه

 



  وصية إبليس جلنوده مبالزمة ثغر اللسان:

: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر األعظم، وهو قبالة امللك، هذا اللعني جلنوده مث يقول
وامنعوه أن جيري عليه شيء مما ينفعه، من ذكر اهللا  ،فعهفأجروا عليه من الكالم ما يضره وال ين

اعلموا أن يف هذا الثغر تعاىل، واستغفاره، وتالوة كتابه ونصيحة عباده، والتكلم بالعلم النافع، و
  ا بأيهما ظفرمت:ال تبالوفأمران عظيمان، 

م كرب جندكأومن  ،أحدمها: التكلم بالباطل، فإن املتكلم بالباطل أخ من إخوانكم
  وأعوانكم.

ق، فإن الساكت عن احلق أخ لكم أخرس، كما أن األول أخ والثاين: السكوت عن احل
  ناطق، ورمبا كان األخ الثاين أنفع أخويكم لكم،

املتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن احلق شيطان " :أما مسعتم قول الناصح
  ."أخرس

وزينوا  ،كلم حبق أو ميسك عن باطلعلى هذا الثغر أن يت الرباط الرباطيا جند إبليس 
 وسيلة وعلى وخوفوه من التكلم باحلق بكليف كل حال وعلى كل سبيل،  له التكلم بالباطل

وأكبهم منه على  ،واعلموا يا بين أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بين آدم ،طريق كل
  فكم يل من قتيل وأسري وجريح أخذته من هذا الثغر. ،مناخرهم يف النار

لينطق أحدكم على لسان أخيه من اإلنس بالكلمة،  :وأوصيكم بوصية فاحفظوها
ويكون اآلخر على لسان السامع، فينطق باستحساا وتعظيمها والتعجب منها، ويطلب من 
أخيه إعادا، وكونوا أعوانا على اإلنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا هلم 

منهم أو بعضها، فقد أقسمت به لرم وقلت: {فَبِما أَغْويتنِي حىت تصيبوا حاجيت  كل مرصد
م وعن َألقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم * ثُم آلتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِ

{رِيناكش مهأَكْثَر جِدالَ تو هِملآئمش.  

ذرهم ذلك رسوهلم وقال هلم: إن الشيطان قد قعد البن آدم بطرقه كلها، وقعد وقد ح
فقعد له بطريق ر دينك ودين آبائك، فخالفه وأسلم، أتسلم وتذ :فقال ،له بطريق اإلسالم

اهلجرة، فقال: أاجر وتذر أرضك ومساءك، فخالفه وهاجر، فقعد له بطريق اجلهاد، فقال: 
  وتنكح الزوجة.أجتاهد فتقتل فيقسم املال 

 



فهكذا فاقعدوا هلم بكل طرق اخلري، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق 
الصدقة، وقولوا له يف نفسه: أخترج املال فتبقى مثل هذا السائل، وتصري مبرتلته أنت وهو سواء، 

إن أو ما مسعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه، فقال: هي أموالنا 
  أعطيناكموها صرنا مثلكم.

واقعدوا له بطريق احلج، فقولوا: طريقه خموفة مشقة، يتعرض سالكها لتلف النفس 
  واملال، وهكذا فاقعدوا على سائر طرق اخلري بالتنفري عنها وذكر صعوبتها وآفاا.

مث أقعدوا هلم على طرق املعاصي فحسنوها يف أعني بين آدم، وزينوها يف قلوم، 
  وا أكثر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوان فادخلوا عليهم، فنعم العون هن لكم.واجعل

، وهكذا سائر مث الزموا ثغر اليدين والرجلني، فامنعوها أن تبطش مبا يضركم ومتشي فيه
  .وأميتوا فيها بذرة اخلري الثغور؛ اسقوا فيها بذرة الشر

ولكن الغرض التنبيه على رباطه  ولو رحنا نسوق حيل الشيطان ومكره لطال املقام،
، وليكن دستورك على ثغر اللسان، واجتهاده فيه لتحصيل ما أمكنه من الشر وهالك اإلنسان

النيب صلى اهللا عليه وسلم: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ما يظن أيها املؤمن قول 
جل ليتكلم بالكلمة من رضوان أا تبلغ ما بلغت يكتب له ا سخطه إىل يوم القيامة، وإن الر

  .اهللا ما يظن أا تبلغ ما بلغت، يكتب له ا رضوانه إىل يوم القيامة"

  

  :الرضا عند الْمدح والْغضب عند الذَّم

رضيت مدحت الراضي عنه فَوق الْحد وإِذا غضبت ذمته وجتاوزت إذا ومن عيوا أَنها 
عنه ولَا  رضيالنفس على الصدق والْحق حتى لَا تتعدى في مدح من  ومداواا رياضة، الْحد

  .في ذم من سخط علَيه فَإِن أَكثر ذَلك من قلَّة املباالة باألوامر والنواهي

، ورد الباطل على من ، بل ومدحه عليهالواجب قبول احلق ممن قاله وإن كان بغيضاو
احملق الناطق باحلق، وال احلب  وال خيرجها البغض إىل ذم يه،بل وذمه عل قاله وإن كان حبيبا،

إىل مدح املبطل الناطق بالباطل، والواجب على النفس أن تروض على أن يكون مصدر كالمها 
عن العلم باحلق، وغايته النصيحة هللا ولكتابه ولرسوله وإلخوانه املسلمني، وإن جعلت احلق تبعا 

والطريق، قال اهللا تعاىل: {ولَوِ اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدت  للهوى فسد القلب والعمل واحلال

 



]، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "ال يؤمن 71السماوات والْأَرض ومن فيهِن} [املؤمنون: 
ل كل خري، والظلم واجلهل أصأحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به"؛ فالعلم والعدل أصل 

  كل شر.

واتق كثرة التزكية لنفسك، أو ترضى ا من أحد يقوهلا لك يف وجهك، أما علمت أن 
رجال امتدح رجال عند النيب صلى اهللا علَيه وسلم فقال: "وحيك قطعت عنقه، ولو مسعها ما 

وسلم النبِي صلى اهللا علَيه إياك ومدح الناس والثناء عليهم يف وجوههم، فإن و ،أفلح أبدا"
ا ال حمالة فليقل إن كان أحدكم مادح"وكان يقول: ، في وجوه املادحني التراب" أحثوا" :يقُول

  ".إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه اهللا وال يزكي على اهللا أحدا أحسبه كذا وكذا،

واملقصود النهي عن اختاذ املدح عادة فإنه مدرجة إىل الكذب، واملسلم جيب أن يكون 
حذرا يثىن على غريه فال يذكر إال ما يعلم من خري، فيمدح على األمر احلسن والفعل نبيها 

اجلميل ترغيبا وتنشيطا وحتريضا للناس على اإلقتداء به، وال جينح إىل املبالغة يف املدح، فمهما 
كان املمدوح جديرا بالثناء فإن املبالغة يف مدحه ضرب من الكذب، على أن املمدوح إن كان 

  العقل انتقد املتجاوز للحد يف مدحه.رزين 

أرى الغر يف الدنيا   وهذا الشافعي ال حيب الرياء والشهرة وطلب املدح والثناء، ويقول:
  .إذا قيل فاضل ..

  ترقى على رؤوس الرجال وخيطب... 

  .وإن كان مثلي ال فضيلة عنده ..

  يقاس بطفل يف الشوارع يلعب... 

ه فشناعة وفظاعة، وقد قيل حلكيم: ما الذي ال حيسن وأما الثناء من اإلنسان على نفس
وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل نفسه، وقال معاوية رضي اهللا عنه لرجل: من سيد قومك؟ 

  فقال: أنا، فقال: لو كنته ملا قلته.

ورمبا آل حب املدح بصاحبه إىل أن يصري ديدانه مدح نفسه؛ إما لتومهه أن الناس غفلوا 
حبقه من املدح فتسوقه املنافسة إىل مدح نفسه وفتح باب االستهزاء عليه؛ وإما  عن فضله وأخلوا

ليخدعهم بتدليس نفسه باملدح واإلطراء فيعتقد اجلهال أن قوله حق متبع وصدق مستمع؛ وإما 

 



لتلذذه بسماع الثناء وسرور نفسه باملدح؛ وألي واحد من الثالثة كان مدح النفس فهو اجلهل 
  الفضيح، والكرب القبيح، ألنه ناشئ عن عقل فاسد.الصريح؛ والنقص 

وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق، الذين هم أصفياء القلوب، الذين يثق بدينهم 
وأمانتهم، فهم مرايا احملاسن والعيوب، لينبهوه على مساويه اليت صرفه حسن الظن بنفسه عنها، 

ه عليه من مساويه عوضا عن تصديقه املدح فإم أمكن نظرا وأسلم فكرا، وجيعلون ما ينبهون
  فيه.

وقد روى أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "املؤمن مرآة املؤمن، 
إذا رأى فيه عيبا أصلحه"، وكان عمر رضي اهللا عنه يقول: رحم اهللا امرأ أهدى إلينا مساوينا 

بك؟ قال: نعم ممن يريد براءيت من لنصلحها، وقيل لبعض احلكماء: أحتب أن دى إليك عيو
  العيوب ال من عدو يشمت بالذنوب.

وأما قول يوسف عليه السالم: {اجعلين على خزآئن األرض}، فألنه قصد بذلك التنبيه 
على استقالله مبا سأل أن يفوض إليه ملصلحة ال يقوم ا غريه، وهي العلم جبميع اجلهات 

راج وحسن التصرف وإقامة العدل الكامل مع احلفظ املتعلقة ذه اخلزائن من حسن االستخ
التام لذلك، فهو ملا رأى امللك استخلصه لذلك وجعله مقدما عليه ويف احملل العايل وجب عليه 

  النصيحة التامة للملك والرعية.

وأما طلب ما حيصل به الثناء من وجه يستحب فذلك حممود، وهو طريق إبراهيم عليه 
اجعلين حبيث أفعل  :أي {واجعل لِّي لسانَ صدقٍ في الْآخرِين}؛ل: الصالة والسالم حيث قا

اللهم  :ولذلك ينبغي لإلنسان إذا أثين عليه أن يقول ،ما إذا مدحت به يكون مادحي صادقا
  ويكثر من محد اهللا وشكره. ،اجعلين خريا مما يظنون

  

  من عيوب النفس السخط على املقدور بعد االستخارة:

ن اواا أومد، يوا أَنها تستخري اهللا تعالَى في أفعاهلا مثَّ تسخط فيما خيْتار لَهاومن ع
فَإِن حسن اختيار اهللا لَه  على سواء، اباطنهنه يعلم من الْأَشياء ظواهرها واهللا يعلم علنها وأيعلم 

فِسهاره لنيتيعلم  ،خري من اخلَ له دبراهللا هو املُ نأودبر سواهغري أو ،ا ماء لَا يمن ن سخطه للْقَض
  .كَثْرة التمنيمن  فَيلْزم نفسه طَرِيق الرضا بِالْقضاِء ويستريح املقضي شيء،

 



وملا كنت أيها العبد الفقري غري عامل مبصلحتك وال قادر عليها، وال مريد هلا كما ينبغي، 
لحتك، وال قادرا عليها، وال مريدا هلا، واهللا سبحانه فغريك من الناس أوىل أال يكون عاملا مبص

وتعاىل هو الذي يعلم وال تعلم، ويقدر وال تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما يف حديث 
االستخارة: "اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، 

  الغيوب".فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم 

"إذا هم أحدكم باألمر، يف فقد صح  البخاري عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 
فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، 
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم 

أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي، وعاجل أمري وآجله، فاقدره يل، ويسره  إن كنت تعلم
يل، وبارك يل فيه، وإن كنت تعلمه شرا يل يف ديين ومعاشي، وعاجل أمري وآجله، فاصرفه 

  عين، واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، مث رضين به" قال: "ويسمي حاجته".

ه سبحانه، واإلقرار بصفات كماله من كمال العلم فتضمن هذا الدعاء اإلقرار بوجود
والقدرة واإلرادة، واإلقرار بربوبيته، وتفويض األمر إليه، واالستعانة به، والتوكل عليه، 
واخلروج من عهدة نفسه، والتربي من احلول والقوة إال به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه 

  لك كله بيد وليه وفاطره وإهله احلق.مبصلحة نفسه وقدرته عليها، وإرادته هلا، وأن ذ

مسند اإلمام أمحد من حديث سعد بن أيب وقاص، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف 
ترك  من سعادة ابن آدم استخارة اهللا ورضاه مبا قضى اهللا، ومن شقاوة ابن آدم"أنه قال: 

  استخارة اهللا، وسخطه مبا قضى اهللا".

أمرين: التوكل الذي هو مضمون االستخارة قبله، فتأمل كيف وقع املقدور مكتنفا ب
والرضا مبا يقضي اهللا له بعده، ومها عالمة السعادة، وعالمة الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل 
واالستخارة قبله، والسخط بعده، فالعبد يتوكل قبل القضاء، ويستخري اهللا تعاىل يف أموره 

إىل الرضا بعده، كما ورد يف الدعاء املشهور: كلها، فإذا أبرم القضاء ومت، انتقلت العبودية 
  "وأسألك الرضا بعد القضاء".

واملقصود أن االستخارة توكل على اهللا وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه، وحسن 
اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي ال يذوق طعم اإلميان من مل يكن كذلك، 

  ك عالمة سعادته.وإن رضي باملقدور بعدها، فذل

 



والرضا من أعظم مثرات التوكل وفوائده، فإنه إذا توكل العبد حق التوكل على اهللا 
تعاىل رضي مبا يفعله وكيله، فمن توكل على اهللا قبل الفعل، ورضي باملقضي له بعد الفعل فقد 

اهللا،  يقول أحدهم: توكلت على اهللا، يكذب على(قام بالعبودية، وهذا معىن قول بشر احلايف: 
وقول حيىي بن معاذ وقد سئل: مىت يكون الرجل )، لو توكل على اهللا لرضي مبا يفعله اهللا به

  متوكال؟ فقال: إذا رضي باهللا وكيال.

  

  :ومن عيوا كَثْرة التمني

لَا يدرِي ومداواا أَن يعلم أَنه ، والتمني هو الاعتراض على اهللا تعالَى في قَضائه وقدره
فَإِذا أَيقَن اام عاقبة  ،إِلَى ما يرضيه أَو إِلَى ما يسخطه ،م شرقب التمني أجيره إِلَى خري أما يع

ولذَلك قَالَ النبِي صلى اهللا  ،متنيه أسقط عن نفسه ذَلك ورجع إِلَى الرضا والتسليم فيستريح
حدكُم الْموت لضر نزل بِه وليقل اللَّهم أحيين ما كَانت الْحياة خريا يل لَا يتمنني أ" :علَيه وسلم

إِذا متىن أحدكُم " :ولذَلك قَالَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلم ،"وتوفين إِذا كَانت الْوفَاة خريا يل
لَا يد هى فَإِننما يتظر منِيفَلْينمن أم ا يكْتب لَهته"رِي م.  

وكما قيل: إن التمين رأس أموال املفاليس، فهو من مواعيد الشيطان الذي ال يعد إال 
الغرور، وخياالت احملال والبهتان، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية، ليست هلا مهة 
تنال ا احلقائق اخلارجية، بل اعتاضت عنها باألماين الذهبية، وكل حبسب حاله من متمن 

لسلطان، وللسياحة والنسوان، وللغناء واألفالم، ولألموال واألمثان، وال يهم وسيلة للقدرة وا
حتصيلها، وأما ذو اهلمة العلية فأمانيه حائمة حول العلم واإلميان، والعمل الذي يقربه إىل اهللا، 

  ويدنيه من جواره، فأماين هذا إميان ونور وحكمة، وأماين أولئك خدع وغرور.

ى اهللا عليه وسلم متمين اخلري، ورمبا جعل أجره يف بعض األشياء وقد مدح النيب صل
ففي حديث كبشة األمناري الذي أخرجه أمحد والترمذي وصححه، أن النيب كأجر فاعله، 

صلى اهللا عليه وسلم قال: "إمنا الدنيا ألربعة: رجل آتاه اهللا ماالً وعلما، فهو يتقي يف ذلك املال 
محر صلُ فيهه ويؤته ماالً، فيقول: لو أنَّ ربا ومل يه، فهذا بأشرف املنازل؛ ورجل آتاه اهللا علم

يل ماالً لعملت فيه بعملِ فالن؛ قال النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فهما يف األجر سواء؛ ورجل 
فيه رحمه، فهذا بأخبث  آتاه اهللا ماالً ومل يؤته علما، فهو ال يتقي يف ذلك املال ربه وال يصل

 



املنازل؛ ورجل مل يؤته اهللا ماالً وال علما، فيقول: لو أنّ يل ماالً لعملت مثل عملِ فالن؛ قال 
  النيب صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: فوِزرمها سواٌء".

دي، صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع أنه لو كان متتع وحل ومل يسق اهلالنيب ومتىن 
وكان قد قرن، فأعطاه اهللا ثواب القران بفعله، وثواب التمتع الذي متناه بأمنيته، فجمع له بني 

  األجرين.

  

  :الْخوض في أَسباب الدنيا

  ،ومن عيوا حمبتها الْخوض في أَسباب الدنيا وحديثها
يعنيه من دينه وفيما يعنيه من دنياه  ؛ فيماومداواا الاشتغال بالفكر الدائم في كل أوقاته

ويعلم أَن ذَلك مما لَا يعنيه  ؛يشغله ذَلك عن ذكر الدنيا وأَهلها واخلوض فيما هم فيهف آلخرته،
  .(من حسن إِسلَام الْمرء تركه ماال يعنيه) يقُول: لأَن النبِي صلى اهللا علَيه وسلم ،فيتركه

، تزين بذلك عندهمميروه  أوا إِظْهار طاعاا وحمبة أَن يعلم الناس منه ذَلك ومن عيو
وجيتهد في مطَالبة نفسه باإلخالص في  ،ومداواا أَن يعلم أَنه لَيس إِلَى الْخلق نفعه ولَا ضره

أمروا إِلَّا ليعبدوا اهللا مخلصني لَه الدين  {وما :فَإِن اهللا تعالَى يقُول ،أَعماله ليزيل عنه هذَا الْعيب
(من عمل عمال  :والنبِي صلى اهللا علَيه وسلم يقُول حاكيا عن ربه عز وجل أَنه قَالَ ،حنفَاء}

  .أشرك فيه غَيرِي فَأَنا منه برِئ وهو للَّذي أشرك)

  :من عيوب النفس الطمع

يدخله في  فيما سوى اهللا تعاىل طمعه يعلم العبد أن ا أَنومداوا، ومن عيوا الطمع
ويصريه عبد العبيد بعد أَن جعله اهللا حرا من  ،وينسيه حالوة الْعبادة ،والتصنع للناس الرياء

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "تعس عبد الدرهم تعس عبد  في الصحيحف ،عبوديتهم
 انتقش إن أعطي ة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فالالدينار تعس عبد القطيف

  ".رضي وإن منع سخط

فسماه النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد اخلميصة 
"تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش" والنقش إخراج  وذكر ما فيه دعاء وخربا وهو قوله: 

  ش ما خيرج به الشوكة.الشوكة من الرجل واملنقا

 



تعس وانتكس فال نال  وهذه حال من إذا أصابه شر مل خيرج منه ومل يفلح لكونه
املطلوب وال خلص من املكروه وهذه حال من عبد املال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي 

التوبة] : {ومنهم من يلمزك يف الصدقات فإن أعطوا منها  58وإن منع سخط كما قال تعاىل [
  ا وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون} فرضاهم لغري اهللا وسخطهم لغري اهللا.رضو

 - وحنو ذلك من أهواء نفسه  - امرأةأو  أو منصب وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة
إذ  ،وهو رقيق له ،فهذا عبد ما يهواه من ذلك ؛إن حصل له رضي وإن مل حيصل له سخط

  فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ،بوديتهرق القلب وع هيالرق والعبودية حقيقة 

  العبد حر ما قنع ... واحلر عبد ما طمع وهلذا يقال:

   وقال الشاعر:

  أطعت مطامعي فاستعبدتين ... ولو أين قنعت لكنت حرا

فإذا زال الغل من العنق زال القيد من  ،ويقال: الطمع غل يف العنق قيد يف الرجل
  الرجل.

ليأس غىن وإن اهللا عنه أنه قال: الطمع فقر وا رضيطاب ويروى عن عمر بن اخل
  استغىن عنه. أحدكم إذا يئس من شيء

وهذا أمر جيده اإلنسان من نفسه فإن األمر الذي ييأس منه ال يطلبه وال يطمع فيه وال 
 وأما إذا طمع يف أمر من األمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به ،يبقى قلبه فقريا إليه وال إىل من يفعله

وهذا يف املال واجلاه والصور وغري  ،فيصري فقريا إىل حصوله وإىل من يظن أنه سبب يف حصوله
  .؛ وهو مشاهد يف هذا العصر الذي غلبت عليه املادة؛ ال يراه إال من أصيب بالعمىذلك

قال اخلليل صلى اهللا عليه وسلم: {فابتغوا عند اهللا الرزق واعبدوه مثاله طلب الرزق؛ 
 ؛فالعبد ال بد له من رزق وهو حمتاج إىل ذلك؛ ]17[العنكبوت إليه ترجعون} واشكروا له 

وإذا طلبه من خملوق صار عبدا لذلك املخلوق  ،فإذا طلب رزقه من اهللا صار عبدا هللا فقريا إليه
النيب صلى  وقال، وهلذا كانت مسألة املخلوق حمرمة يف األصل وإمنا أبيحت للضرورة ،فقريا إليه
يف احلديث الصحيح: "من يستغن يغنه اهللا ومن يستعف يعفه اهللا ومن يتصرب  وسلماهللا عليه 

  ".طي أحد عطاء خريا وأوسع من الصربيصربه اهللا وما أع

 



على حريته وعبوديته هللا الواحد األحد بعد اهللا سبحانه؛ التجرد من وأعظم عون للعبد 
هان عليه التحيز إىل اهللا ورسوله وكان الطمع يف غريه والفزع إىل سواه، فمىت جترد العبد منهما 

دائما يف اجلانب الذي فيه اهللا ورسوله، ومىت قام به الطمع فال يطمع يف هذا األمر وال حيدث 
، فإن قال: فبأي شيء أستعني على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ فإنه ليس من أهله نفسه به

، وعلمك بأنه ال يأيت باحلسنات إال جلعز و : بالتوحيد واإلخالص والتوكل والثقة باهللاجوابه
  ليس ألحد مع اهللا شيء. سبحانه هو وال يذهب بالسيآت إال هو، وأن األمر كله هللا

قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمبة املدح والثناء والطمع 
حدثتك نفسك بطلب  فإذا ،فيما عند الناس إال كما جيتمع املاء والنار والضب واحلوت

اإلخالص فأقبل على الطمع أوال فاذحبه بسكني اليأس وأقبل على املدح والثناء فازهد فيهما 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح سهل عليك  ،زهد عشاق الدنيا يف اآلخرة

أما ذبح  :قلت ؟وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح :فإن قلت ،اإلخالص
الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إال وبيد اهللا وحده خزائنه ال 

زهد يف الثناء واملدح فيسهله عليك علمك لوأما ا ،ميلكها غريه وال يؤتى العبد منها شيئا سواه
 :عرايب للنيبكما قال ذلك األ ؛أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشني إال اهللا وحده

فازهد يف مدح من ال يزينك مدحه ويف  ،ذلك اهللا عز وجل :إن مدحي زين وذمي شني فقال
ولن يقدر  ،وارغب يف مدح من كل الزين يف مدحه وكل الشني يف ذمه ه،نك ذميذم من ال يش

فمىت فقدت الصرب واليقني كنت كمن أراد السفر يف البحر يف  ،على ذلك إال بالصرب واليقني
 :وقال تعاىل }فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون{ :قال تعاىل ،ري مركبغ
  ).}وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون{

  

  :الْحرص على عمارة الدنيا

علم أَن الدنيا لَيست ومداواا أَن ي، ومن عيوا حرصها على عمارة الدنيا والتكثر منها
فَإِن املراحل  ،والعاقل من يعمل لدار قراره لَا ملراحل سفَره ،ن الْآخرة دار مقرأو ،بدار قَرار

{أَمنا الْحياة الدنيا لعب ولَهو  :قَالَ اهللا تعالَى ،فَيعمل إِلَى ما إِلَيه مآبه ،تنقَطع بالْمقَام في السفر
{والْآخرة خري ملن  :ولأَن اهللا تعالَى يقُول ،تفاخر بينكُم وتكاثر في الْأَموال والْأَولَاد}وزينة و

 



{والْآخرة خري  ،{والْآخرة عند ربك للْمتقني} ،{والدار الْآخرة خري للَّذين يتقُونَ} ،اتقى}
  .{ولآلخرة خري لَك من األوىل}، وأبقى}

القلب قد يستويل عليه ما يريده العبد وحيبه وما خيافه وحيذره من أمور الدنيا،  ولكن
فيغمرها ذلك عن ذكر اهللا والدار اآلخرة وما فيها من النعيم والعذاب األليم؛ كما قال تعاىل: 

ا علَه مه كذَل وند نالٌ ممأَع ملَهذَا وه نم ةري غَمف مهلْ قُلُوبلُونَ}، وقال تعاىل: {بام
{فَذَرهم في غَمرتهِم حتى حنيٍ}، أي فيما يغمر قلوم من حب املال والبنني والشهرة واجلاه 
والسلطان وحنوها من فنت الدنيا وشهواا؛ املانع هلم من املسارعة يف اخلريات واألعمال 

  الصاحلة.

الَّذ} {َوناصرلَ الْخقُت} :ونَ}وقال تعاىلاهس ةري غَمف مه اآليات، أي ساهون  ين
عن أمر اآلخرة غافلون عما خلقوا ألجله، فهم يف غمرة عنها أي فيما يغمر قلوم من حب 

  الدنيا ومتاعها غارقون، وعن أمر اآلخرة وما خلقوا له ساهون.

ظة واالجتهاد فهذه الغفلة عن اهللا والدار اآلخرة تسد باب اخلري الذي هو الذكر واليق
يف العبادة والتقوى، وأما الشهوة واهلوى فإا تفتح باب الشر والسهو واخلوف، فيبقى القلب 
مغمورا فيما يهواه وخيشاه غافال عن ربه ومواله، رائدا غري اهللا ساهيا عن ذكره، قد اشتغل بغري 

وغريه عن أيب اهللا، فانفرط أمره وران حب الدنيا على قلبه؛ كما روي يف صحيح البخاري 
"تعس عبد الدينار تعس عبد  هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: 
الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش إن أعطي 
رضي وإن منع سخط"، فقد جعله عبد ما يرضيه وجوده، ويسخطه فقده، حىت يكون عبد 

لكنه آثر أن يجلس عليها ول خلقت، وعبد قطيفة حرم نفسه نفعهاءه فإذا حصله درهم يلهث ور
، فكيف إذا استوىل على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والقطيفة من خادمها يكون

الشهوات واألهواء واحملبوبات اليت جتذب القلب عن كمال حمبته هللا وعبادته فتخليه يف ال 
  موضع.

ال اجلنيد: (ال يكون العبد عبدا حىت يكون مما سوى اهللا تعاىل حرا)، ويف هذا املعىن ق
وهذا مطابق هلذا احلديث فإنه ال يكون عبدا هللا خالصا خملصا دينه هللا كله حىت ال يكون عبدا 
ملا سواه وال فيه شعبة وال أدىن جزء من عبودية ما سوى اهللا تعاىل، فإذا كان يرضيه ويسخطه 

و عبد لذلك الغري ففيه من الشرك بقدر حمبته وسخطه، وعالمته أن ترضيه غري اهللا سبحانه فه

 



الكلمة اليت فيها تعظيمه وإن كانت باطال، وتغضبه الكلمة اليت فيها ذمه وإن كانت حقا، 
  واملؤمن حقا من ترضيه كلمة احلق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه.

صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه: "الفقر وقد روى اإلمام أمحد يف مسنده أن النيب 
ختافون ال أخاف عليكم الفقر، إمنا أخاف عليكم الدنيا حىت إن قلب أحدكم إذا زاغ ال يزيغه 

، وقد قيل: مفتاح كل خري الرغبة يف اهللا والدار اآلخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا إال هي"
  .وطول األمل

 



  ا تستقبحه من غريها:من عيوب النفس استحساا من نفسها م

ذلك واستقباح  قوال وفعال؛ من الْأُمور هي ومن حتبه ومن عيوا استحسان ما ترتكبه
، وهذا من اتباع اهلوى الذي يكون يف احلب والبغض، كما قال تعاىل: يخالفهان مم من غريها

ش طسبِالْق نياموا قَووا كُوننآم ينا الّذها أَيي} بِنياألقْرنِ ويدالأَوِ الْو فُِسكُملَى أَنع لَواَء ِهللا وده
]، وقال تعاىل: 135إنْ يكُن غَنِيا أَو فَقرياً فَاُهللا أَولَى ما فَال تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا} [النساء: 

دعلَى أَنْ ال تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجال يى} [املائدة: {وقْولتل بأَقْر ولُوا هدا ]8لُوا اعومداوا ،
  .اام النفس لأَنها أَمارة بالسوء، وحسن الظَّن باخللق النبهام العواقب

فأما سوء الظن بالنفس فإمنا حيتاج إليه؛ ألن حسن الظن بالنفس مينع من كمال التفتيش 
والعيوب كماال، فإن احملب يرى مساوئ حمبوبه وعيوبه ويلبس عليه، فريى املساوئ حماسن، 

  حماسن.

  فعني الرضى عن كل عيب كليلة ... كما أن عني السخط تبدي املساويا.

، ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل وخربها وال يسيء الظن بنفسه إال من عرفها
  .وأغبنهم الناس بنفسه

، ويصلي، ويتصدق، وخياف أن ال قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "هو الرجل يصوم
يقبل منه"، وقال بعض العارفني: إين ألصلي ركعتني فأقوم عنهما مبرتلة السارق أو الزاين، الذي 
يراه الناس، حياء من اهللا عز وجل، فاملؤمن: جيمع إحسانا يف خمافة وسوء ظن بنفسه، واملغرور: 

  حسن الظن بنفسه مع إساءته.

، العلم الذي مييز به العبد بني احلق والباطل، واهلدى والضاللوال تعرف النفس إال بنور 
، والضار والنافع، والكامل والناقص، واخلري والشر، ويبصر به مراتب األعمال، والغي والرشاد

راجحها ومرجوحها، ومقبوهلا ومردودها، فإذا اقترن العلم بالعدل واإلنصاف مع النفس أوال مث 
  ناس؛ كان حظه من حماسبة النفس وتأديبها وتزكيتها أكمل وأمت.ال املوايل واملخالف من مع

 نوأما حسن الظن بالناس فقد ورد عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال: ال تظن
بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت جتد هلا يف اخلري محمالً، وقال: امحل أمر أخيك على 

ال اهللا تعاىل: {اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن أحسنه حىت جييئك ما يغلبك منه، وقد ق
  ].12إِثْم} [احلجرات 

 



  

  :من عيوب النفس االنتقام لَهاو

  ،ومن عيوا االنتقام لَها والْخصومة عنها والْغضب لَها
كَما روى عن النبِي صلى  ،املناهيوحمبة الدين والْغضب الرتكاب  ،ومداواا عداوا وبغضها

  .تنتهك حمارم اهللا فَكَانَ ينتقم هللا أناهللا علَيه وسلم أَنه ما انتقم لنفِسه قطّ إِلَّا 

 يممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعقال اهللا تعاىل: {اد
الصرب  )}؛ ويعني على35) وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ (34(

  أمور: والعفو وعدم االنتقام من اخلصم واالنتصار للنفس

أفعالِ العباد؛أن اهللا سب العبد منها: أن يشهد هم  حانه وتعاىل خالقكَناتهم وسحركات
هم، فما شاَء اهللا كان، وما مل يشأ مل يكن، فانظر إىل الذي سلطهم عليك، وال تنظر إىل وإرادات

  فعلهم بك، تسترح من اهلم والغم.

، كما قال تعاىل: {وما ، وأن اهللا إمنا سلطهم عليه بسببهاومنها: أن يشهد العبد ذنوبه
من  بة واالستغفارأصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري}؛ فيشتغل بالتو

الذنوب اليت أوجبت تسلطهم عليه، عن ذمهم ولومهم والوقيعة فيهم، كما قال علي رضي اهللا 
تعاىل عنه: ال يرجون عبد إال ربه، وال خيافن عبد إال ذنبه، وقال: ما نزل بالء إال بذنب، وال 

  رفع إال بتوبة.

ا وصرب، كما قال تعاىل: ومنها: أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده اهللا ملن عف
{وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب الظاملني}؛ ويشهد نداء 
املنادي يوم القيامة: "أال ليقم من وجب أجره على اهللا"، فال يقوم إال من عفا وأصلح، وإذا 

  فو.شهد مع ذلك فوت األجر باالنتقام واالستيفاء، سهل عليه الصرب والع

ومنها: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أورثه ذلك من سالمة القلب إلخوانه، ونقائه من 
الغش والغل وطلب االنتقام وإرادة الشر، وحصل له من حالوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته 
عاجال وآجال، على املنفعة احلاصلة له باالنتقام أضعافا مضاعفة، ويدخل يف قوله تعاىل: {واهللا 

  احملسنني}.حيب 

 



ومنها: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إال أورثه ذلك ذال جيده يف نفسه، فإذا عفا 
"ما زاد اهللا عبدا بعفو إال  أعزه اهللا تعاىل، وهذا مما أخرب به الصادق املصدوق حيث يقول: 

إن هذا عز يف عزا"؛ فالعز احلاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز احلاصل له باالنتقام، ف
  الظاهر، وهو يورث يف الباطن ذال، والعفو ذل يف الباطن، وهو يورث العز باطنا وظاهرا.

ومنها: أن يشهد أن اجلزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظامل مذنب، وأن من عفا عن 
الناس عفا اهللا عنه، ومن غفر هلم غفر اهللا له، فإذا شهد أن عفوه عنهم وصفحه وإحسانه مع 

م إليه سبب ألن جيزيه اهللا كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح، وحيسن إليه على إساء
  ذنوبه، ويسهل عليه عفوه وصربه، ويكفي العاقل هذه الفائدة.

ومنها: أن يعلم العبد أنه إن شغل نفسه باالنتقام وردود الفعل ضاع عليك زمانه، 
دراكه، ولعلّ هذا أعظم عليه من املصيبة اليت وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصاحله ماال يمكن است

  نالته من جهتهم، فإذا عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه ملصاحله اليت هي أهم عنده من االنتقام.

ومنها: أن يشهد العبد أن رسول اهللا عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خري 
أذاه أذى اهللا، ويتعلق به حقوق الدين، خلق اهللا وأكرمهم على اهللا مل ينتقم لنفسه، مع أن 

ونفسه أشرف األنفس وأزكاها وأبرها، وأبعدها من كل خلق مذموم، وأحقها بكل خلق 
مجيل، ومع هذا فلم يكن ينتقم هلا، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه اليت هو أعلم ا ومبا فيها من 

هلا، وال قدر هلا عنده  الشرور والعيوب، بل الرجل العارف ال تساوي نفسه عنده أن ينتقم
  يوجب عليه انتصاره هلا.

ومنها أنه إن أوذي على ما فعله هللا، أو على ما أمر به من طاعته وي عنه من معصيته، 
وهلذا ملا كان  ،وجب عليه الصرب، ومل يكن له االنتقام، فإنه قد أوذي يف اهللا فأجره على اهللا

م يف اهللا مل تكن مضمونة، فإن اهللا اشترى منهم ااهدون يف سبيل اهللا ذهبت دماؤهم وأمواهل
أنفسهم وأمواهلم، فالثمن على اهللا ال على اخللق، فمن طلب الثمن منهم مل يكن له على اهللا 
مثن، فإنه من كان يف اهللا تلفه كان على اهللا خلفه، وإن كان قد أوذي على مصيبة فلريجع 

ومه ملن آذاه، وإن كان قد أوذي على حظ باللوم على نفسه، ويكون يف لومه هلا شغل عن ل
فليوطن نفسه على الصرب، فإن نيل احلظوظ دونه أمر أمر من الصرب، فمن مل يصرب على حر 

؛ فمن اهلواجر واألمطار والثلوج ومشقة األسفار ولصوص الطريق، وإال فال حاجة له يف املتاجر
  .صدقه يف طلبه صدق يف طلب شيء من األشياء بدل من الصرب يف حتصيله بقدر

 



ومنها: أن يشهد العبد معية اهللا معه إذا صرب، وحمبه اهللا له إذا صرب، ورضاه عنه؛ قال 
  تعاىل: {واصربوا إن اهللا مع الصابرين}، وقال تعاىل: {واهللا حيب الصابرين}.

ومنها: أن يشهد أن الصرب نصف اإلميان، فال يبدل من إميانه جزاء يف نصرة نفسه، فإذا 
  أحرز إميانه، وصانه من النقص، واهللا يدفع عن الذين آمنوا. صرب فقد

ومنها: أن يشهد أن صربه حكم منه على نفسه، وقهر هلا وغلبة هلا، فمىت كانت النفس 
مقهورة معه مغلوبة، مل تطمع يف استرقاقه وأسره وإلقائه يف املهالك، ومىت كان مطيعا هلا سامعا 

  لكه، أو تتداركه رمحة من ربه.منها مقهورا معها، مل تزل به حىت 

ومنها: أن يعلم أنه إن صرب فاهللا ناصره والبد، فاهللا وكيل من صرب، وأحال ظامله على 
اهللا، ومن انتصر لنفسه وكله اهللا إىل نفسه، فكان هو الناصر هلا؛ فأين من ناصره اهللا خري 

  الناصرين إىل من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه؟.

صربه على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه، وندامته ومنها: أن 
واعتذاره، ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييا منه نادما على ما فعله، بل يصري مواليا 
له، وهذا معىن قوله تعاىل: {ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم 

  ال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم}.) وما يلقاها إ34(

ومنها: أنه رمبا كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه، وقوة نفسه، وفكرته يف 
أنواع األذى اليت يوصلها إليه، كما هو املشاهد. فإذا صرب وعفا أمن من هذا الضرر، والعاقل ال 

  خيتار أعظم الضررين بدفع أدنامها.

اعتاد االنتقام ومل يصرب البد أن يقع يف الظلم، فإن النفس ال تقتصر على  ومنها: أن من
قدر العدل الواجب هلا، ال علما وال إرادة، ورمبا عجزت عن االقتصار على قدر احلق، فإن 
الغضب خيرج بصاحبه إىل حد ال يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز، إذ 

  املقت والعقوبة.انقلب ظاملا ينتظر 

ومنها: أن هذه املظلمة اليت ظلمها هي سبب إما لتكفري سيئته، أو رفع درجته، فإذا 
  انتقم ومل يصرب مل تكن مكفرة لسيئته وال رافعة لدرجته.

 



ومنها: أن عفوه وصربه من أكرب اجلند له على خصمه، فإن من صرب وعفا كان صربه 
ومن الناس، فإن الناس ال يسكتون عن خصمه،  وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه

  وإن سكت هو، فإذا انتقم زال ذلك كله.

ومنها: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه، وأنه قد ربح عليه، فال 
  يزال يرى نفسه دونه، وكفى ذا فضال وشرفا للعفو.

رى، وتلك األخرى ومنها: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة، فتولد له حسنة أخ
تولد له أخرى، وهلم جرا، فال تزال حسناته يف مزيد، فإن من ثواب احلسنة احلسنة، كما أن 
من عقاب السيئة السيئة بعدها، ورمبا كان هذا سببا لنجاته وسعادته األبدية، فإذا انتقم وانتصر 

  زال ذلك.

  ).؛ بقليل من التصرفعن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل(

  مجال الظاهر والباطن:

 وي هن الَّذاطلَاح الْبن إصاس وغفلته عر لزينة النا اشتغاهلا باإلصالح الظَّاهمن عيوو
ومداواا أَن يتيقَّن أَن الْخلق لَا يكرمونه إِلَّا بِمقْدار ما جعل اهللا لَه في ، موضع نظر اهللا عز وجل

طنه موضع نظر اهللا فَهو أوىل باإلصالح من الظَّاهر الَّذي هو موضع نظر ويعلم أَن با ،قُلُوم
إِن اهللا " :وقَالَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلم ،{إِن اهللا كَانَ علَيكُم رقيبا} :قَالَ اهللا تعالَى ،الْخلق

  ."ى قُلُوبكُملَا ينظر إِلَى صوركُم ولَا إِلَى أَعمالكُم ولَكن ينظر إِلَ

  

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس إىل مجال الباطن جبمال الظاهر، كما قال 
جرير بن عبد اهللا وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يسميه يوسف هذه األمة قال: قال يل 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "أنت امرؤ قد حسن اهللا خلقك فأحسن خلقك".

باس رضي اهللا عنهما يرفعه: "من آتاه اهللا وجها حسنا وامسا حسنا وخلقا وعن ابن ع
حسنا وجعله يف موضع غري شائن له فهو من صفوة اهللا من خلقه"، وقال وهب: قال داود: يا 
رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: مؤمن حسن الصورة قال: فأي عبادك أبغض إليك؟ قال: 

  كافر قبيح الصورة.

 



ضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينتظره نفر ويذكر عن عائشة ر
من أصحابه على الباب فجعل ينظر يف املاء ويسوي شعره وحليته مث خرج إليهم فقلت: يا 

ء ىيقال: "نعم إذا خرج الرجل إىل إخوانه فليه ؟رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت تفعل هذا
  .ال"من نفسه فإن اهللا مجيل حيب اجلم

فمجرد اجلمال الظاهر يف الصور والثياب ال ينظر اهللا إليه وإمنا ينظر إىل القلوب 
واألعمال؛ فإن كان الظاهر مزينا جممال حبال الباطن أحبه اهللا، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح 

  الباطن أبغضه اهللا، فإنه سبحانه حيب احلسن اجلميل ويبغض السيئ الفاحش.

من أعظم نعم اهللا تعاىل على عبده فاجلمال الظاهر نعمة منه  وكما أن اجلمال الباطن
وإن استعمل  ،فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد مجاال على مجاله ،أيضا على عبده يوجب شكرا

فتعود تلك احملاسن وحشة  ،مجاله يف معاصيه سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا يف الدنيا قبل اآلخرة
فكل من مل يتق اهللا عز وجل يف حسنه ومجاله انقلب قبحا  ،وينفر عنه من رآه ،وقبحا وشينا

وقبح الباطن يعلو مجال  ،فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره ،وشينا يشينه به بني الناس
  .الظاهر ويستره

قد قال تعاىل عن املنافقني {وإذا فومعلوم أن املنفي ليس نظر اإلدراك وإمنا نظر احملبة، 
[سورة املنافقون رأيتهم تعجبك أجسامه م وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأم خشب مسندة} 

[سورة مرمي ، ]4 {وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا}   ؛]74وقال تعاىل 
الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن  أنفأخرب  ،رظاملن ، والرئيواألثاث املال من اللباس وحنوه

؛ ملا كانت حقائق أخالقهم اليت هي أملك نده وال يعبأ بهصورا وأمواال لنتبني أن ذلك ال ينفع ع
، وذلك أن اهللا ميتع بالصور كما ميتع م مشتملة على ما هو أبغض األشياء وأمقتها إليه

باألموال؛ وكالمها من زهرة احلياة الدنيا؛ وكالمها يفنت أهله وأصحابه؛ ورمبا أفضى به إىل 
مستطيع وعاجز، فالعاجز مفتون بالنظر ومد العني إليه، اهلالك دنيا وأخرى، واهللكى رجالن: ف

  واملستطيع مفتون فيما أويت منه غارق قد أحاط به ما ال يستطيع إنقاذ نفسه منه.

وقد جتد من حيتج ملا حرم اهللا تعاىل إذا استحسنته نفسه واستجمله هواه، بل وحيتج مبا 
اهللا عليه وسلم: إن اهللا مجيل حيب  جيده يف ذلك من راحة النفس ولذاا  بقول النيب صلى

اجلمال، وينسى قوله: إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم 

 



جعلوا ما ى اهللا عنه مما أمر اهللا به، ، وهؤالء مبتدعة ضالل أسوء من الفساق، فقد وأعمالكم
  .وزين هلم سوء أعماهلم فرأوه حسنا، ومبثلهم يضل أولئك

يكرهها اهللا تعاىل اليت الفساق فقد حيبون احملرمات مؤمنني بأا من احملرمات  اأم
ويبغضها، لكنهم ال حيبوا تدينا وتقربا إىل اهللا عز وجل، بل عقوهلم وإميام يبغضها ويكرهها، 
ولكن قد غلبهم هواهم، فهؤالء قد يرمحهم اهللا إما بتوبة إذا قوى ما يف إميام من بغض ذلك 

  وكراهته حىت دفع اهلوى، وإما حبسنات ماحية، وإما مبصائب مكفرة، وإما بغري ذلك.

أما إذا اعتقد أن هذه احملبة هللا، فإميانه باهللا يقوي هذه احملبة ويؤيدها، وليس عنده إميان 
يزعه عنها، بل جيتمع فيها داعي الشرع والطبع؛ اإلميان واهلدى، وذلك أعظم من شرب 

  فهذا ال يتوب من هذا الذنب وال يتخلص من وباله إال أن يهديه اهللا تعاىل. النصراين للخمر،

أنه ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من كرب وال يدخل "قد ثبت يف الصحيح و
فقيل: يا رسول اهللا الرجل حيب أن يكون ثوبه حسنا  ،النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان

، ولكن الكرب بطر احلق إن اهللا مجيل حيب اجلمال فقال: ال،، ونعله حسنا أفمن الكرب ذاك
الذي ال حيصل إال  فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا حيب التجمل يف اللباس وغمط الناس"،

  .بالغىن وأن ذلك ليس من الكرب

"ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم  ويف احلديث الصحيح: 
أليم: فقري خمتال وشيخ زان وملك كذاب"، وكذلك احلديث املروي: "ال يزال  وهلم عذاب

الرجل يذهب بنفسه مث يذهب بنفسه مث يذهب بنفسه حىت يكتب عند اهللا جبارا وما ميلك إال 
أهله"، فعلم ذين احلديثني: أن من الفقراء من يكون خمتاال؛ ال يدخل اجلنة، وأن من األغنياء 

ري متكرب؛ حيب اهللا مجاله، مع قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث من يكون متجمال غ
الصحيح: "إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم"، ومن 
هذا الباب قول هرقل أليب سفيان: أفضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم، قال: 

وقد قالوا لنوح: {أنؤمن لك واتبعك األرذلون} فهذا فيه أن أهل الرئاسة وهم أتباع األنبياء، 
والشرف يكونون أبعد عن االنقياد إىل عبادة اهللا وطاعته؛ ألن حبهم للرئاسة مينعهم ذلك 

  خبالف املستضعفني.

منه ما حيمد ومنه ما يذم  :واملقصود أن اجلمال يف الصورة واللباس واهليأة ثالثة أنواع
هللا وأعان على طاعة اهللا وتنفيذ أوامره  فاحملمود منه ما كان ،ال يتعلق به مدح وال ذمومنه ما

 



وهو نظري لباس آلة احلرب  ،كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتجمل للوفود ،واالستجابة له
للقتال ولباس احلرير يف احلرب واخليالء فيه؛ فإن ذلك حممود إذا تضمن إعالء كلمة اهللا ونصر 

 ،ينه وغيظ عدوه، واملذموم منه ما كان للدنيا والرياسة والفخر واخليالء والتوسل إىل الشهواتد
وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه؛ فإن كثريا من النفوس ليس هلا مهة يف سوى ذلك، 

  وأما ماال حيمد وال يذم فهو ما خال عن هذين القصدين وجترد عن الوصفني.

ى اهللا عليه وسلم "إن اهللا مجيل حيب اجلمال" بيان اشتماله على بل الغاية من قوله صل
أصلني عظيمني: فأوله معرفة وآخره سلوك؛ فيعرف اهللا سبحانه باجلمال الذي ال مياثله فيه 
شيء، ويعبد باجلمال الذي حيبه من األقوال واألعمال واألخالق، فيحب من عبده أن جيمل 

بة واإلنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه لسانه بالصدق وقلبه باإلخالص واحمل
عليه يف لباسه وتطهريه له من األجناس واألحداث واألوساخ، فيعرفه باجلمال الذي هو وصفه 

  ويعبده باجلمال الذي هو شرعه ودينه، فجمع احلديث قاعديت املعرفة والسلوك.

  

  :االهتمام بالرزق

ا اهتمامها بالرزق ومن عيوكوقد ضمن اهللا ذَل،  هلَيل افترضه اهللا عمقلة اهتمامها بِعو
 :فَقَالَ عز وجل ،ومداواا أَن يعلم أَن اهللا الَّذي خلقه ضمن لَه كفَاية رزقه، لَا يقوم عنه غَريه

ا والشيطان ما من صباح إِلَّ :حيكى عن حاتم الْأَصم أَنه قَالَو ،{اهللا الَّذي خلقكُم مثَّ رزقكم}
آكل الْموت وألبس الْكَفَن وأسكن  :فَأَقُول لَه ؟ما تأْكُل الْيوم وما تلبس وأَين تسكن :يقُول
  .الْقَبر

يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم، وكلكم يقول اهللا تعاىل: "
  ظيمني:"؛ وهذا يقتضي أصلني ععار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم

، املغذي وجوب التوكل على اهللا يف الرزق املتضمن جلب املنفعة، كالطعام :أحدمها
وإمنا  ،، وأنه ال يقدر غري اهللا على اإلطعام والكسوة قدرة مطلقةالواقي ودفع املضرة كاللباس

القدرة اليت حتصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك، وهلذا قال: {وعلى املولود له 
وقال: {وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل  ]،233كسون باملعروف} [البقرة: و رزقهن

وكذلك  ]، فاملأمور به هو املقدور للعباد،5قوهم فيها واكسوهم} [النساء: اهللا لكم قياما وارز
  .]16-14أو مسكينا ذا متربة} [البلد:  يتيما ذا مقربة قوله: {أو إطعام يف يوم ذي مسغبة

 



وقوله: {فكلوا منها وأطعموا البائس  ]،36عموا القانع واملعتر} [احلج: أطوقوله: {و
وقال: {وإذا قيل هلم أنفقوا مما رزقكم اهللا قال الذين كفروا للذين آمنوا  ،]28الفقري} [احلج: 

  فذم من يترك املأمور به اكتفاء مبا جيري به القدر. ،]47أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه} [يس: 

املأمور به، أو املباح ال ينايف وجوب التوكل على اهللا يف وجود السبب، لسبب فاألخذ با
إذ ليس يف املخلوقات ما هو وحده سبب  ،مع فعل السبب دائمة بل احلاجة والفقر إىل اهللا ثابتة

مشيئة اهللا تعاىل، فإنه ما شاء اهللا  ، فال بد يف اقتران احلوادث باألسباب منتام حلصول املطلوب
على اهللا وأنه هو خالق  من ظن االستغناء بالسبب عن التوكلو ،ما مل يشأ مل يكنكان، و

 عظيم من واجبات فقد ترك ما أوجب اهللا عليه من التوكل، وأخل بواجب األسباب ومسببها
، فمن رجا نصرا ، وهذا واقع كثريالتوحيد، وهلذا خيذل أمثال هؤالء إذا اعتمدوا على األسباب

: ال يرجون عبد إال - رضي اهللا عنه-من غري اهللا خذله اهللا، كما قال علي أو مكانة أو رزقا
  ربه، وال خيافن إال ذنبه.

وقد قال تعاىل: {ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا وما ميسك فال مرسل له من 
وقال تعاىل: {وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال  ،]2بعده وهو العزيز احلكيم} [فاطر: 

وقال: {قل  ،]107و وإن يردك خبري فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده} [يونس: ه
أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين برمحة هل 

  ].38هن ممسكات رمحته قل حسيب اهللا عليه يتوكل املتوكلون} [الزمر: 

 فهو أيضا ؛ما أمر به من األسباب وترك لى اهللا تعاىل؛ع التوكلزعم  من يف مقابل هذاو
وقد قال  ،سبحانه ترك ما أمره، فإن فعل املأمور به عبادة هللاب عز وجل جاهل ظامل عاص هللا

عبد وإياك نستعني} [الفاحتة: وقال: {إياك ن ،]123تعاىل: {فاعبده وتوكل عليه} [هود: 
5.[  

ترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبا ممن ، ومن األسباب أمر به فليس من فعل شيئا
السبب، إذ كالمها خمل ببعض ما وجب األخذ ب فعل توكال أمر به وترك فعل ما أمر به من

، ومها مع اشتراكهما يف جنس الذنب فقد يكون ، تارك ملا أمر به، مذنب عاص هللا تعاىلعليه
  .وليس وحده لة األسبابوقد يكون اآلخر، مع أن التوكل يف احلقيقة من مج ،هذا ألوم

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى بني رجلني، فقال " وقد روى أبو داود يف سننه:
صلى اهللا عليه وسلم: إن اهللا يلوم على  املقضي عليه: حسيب اهللا ونعم الوكيل، فقال النيب

 



سلم، ويف صحيح م "،العجز، لكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسيب اهللا ونعم الوكيل
املؤمن القوي خري وأحب أنه قال: " عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

إىل اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري، احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز، فإن 
لو قدر اهللا وما شاء فعل، فإن  :كذا، ولكن قلو لو أين فعلت لكان كذا :أصابك شيء فال تقل

  ."تفتح عمل الشيطان

أمر  "؛احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز"صلى اهللا عليه وسلم: ففي قوله 
بالتسبب املأمور به وهو احلرص على املنافع، وأمر مع ذلك بالتوكل وهو االستعانة باهللا، فمن 

قال يف اكتفى بأحدمها فقد عصى أحد األمرين، وى عن العجز الذي هو ضد الكيس، كما 
  ."إن اهللا يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس"احلديث اآلخر: 

الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع ": آخر وكما يف حديث
فالعاجز يف احلديث مقابل الكيس، ومن قال: العاجز الذي هو  "،نفسه هواها ومتىن على اهللا

كل شيء بقدر حىت العجز "ومنه احلديث:  ،معناه مقابل الرب، فقد حرف احلديث ومل يفهم
ومن ذلك ما روى البخاري يف صحيحه، عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن  "،والكيس

حيجون وال يتزودون، يقولون حنن املتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس، فقال اهللا تعاىل: {وتزودوا 
مر به من التزود فاستعان به على طاعة فمن فعل ما أ]، 197خري الزاد التقوى} [البقرة: فإن 
لى من يكون حمتاجا، كان مطيعا هللا يف هذين األمرين، خبالف من ترك ذلك عمنه  وتفضلاهللا 

قلبه غري ملتفت إىل معني، فهو ملتفت  زعم أنملتفتا إىل أزواد احلجيج كال على الناس، وإن 
من التوكل على اهللا ومواساة احملتاج،  إىل اجلملة، لكن إن كان املتزود غري قائم مبا جيب عليه

تزود ا يسد حاجته من ال، من جنس هذا التارك ملمن التوكل فقد يكون يف تركه ملا أمر به
  املأمور به.

واملقصود بيان غلط من يلغي األسباب أو يضعف أمرها ويعد من يأخذ ا ناقصا يف 
عل التخلي عن األخذ باألسباب من درجات العبودية هللا تعاىل، ويقدح يف توحيده وتوكله، وجي
ال لطامة إذا قارنه وهو مقارنه ال حمكمال التوكل ومتام التوحيد، وهذا مغبون ملبوس عليه، وا

اتباع اهلوى يف سكون النفس وطلبها للراحة والدعة وإخالدها إىل البطالة والكسل، ومن مث 
فتجده يتعلق باخللق رغبة يتعلق بأسباب دون تلك، وقد تكون مكروهة وقد تكون حمرمة؛ 

كمن يصرف مهته ورهبة، بل هذا الغلو يف التوكل قد يشغلهم بصغائر األمور عن عظائمها، 

 



يف توكله إىل شفاء مرضه بال دواء، أو نيل رزقه بال سعي، فقد حيصل ذلك، لكن كان مباشرة 
صاحل أنفع له،  وعمل نافع الدواء اخلفيف والسعي اليسري، وصرف تلك اهلمة، والتوجه يف علم

  .بل قد يكون أوجب عليه من تبتله هلذا األمر اليسري

 م، الذين يف ظنهوفوق هؤالء من جيعل التوكل والدعاء أيضا نقصا وانقطاعا عن اخلاصة
فال تأثري للسبب سواء كان توكال أو غريه، وغفلوا عن قوله  شاهدوا القدر واطلعوا على سره

"كلكم جائع إال من أطعمت ه فاستطعموين أطعمكم"، وقوله: "فاستكسوين أكسكم"، تعاىل: 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حىت شسع نعله إذا انقطع "صلى اهللا عليه وسلم: وقول النيب 

  ."فإنه إن مل ييسره مل يتيسر

 وا؛ فال يفعلبطاعته من ذلك العملأيضا استهداء اهللا و واأن جيعل مقد يلزمه وهؤالء
 مطلقا، بل دفع املخلوق واملأمور، وقوهلم يوجب دفع املأمور به ضورا،حم وامأمورا وال يترك

وهؤالء مرضهم  سبق التقدير مينع أن يكون بالسبب املأمور به، أن وإمنا غلطوا من حيث ظنوا
  وإنا هللا وإنا إليه راجعون.فاهللا أكرب أربعا عضال؛ فال عبودية وال توكل وال إميان بالقدر، 

سفيان، عن الزهري، عن أيب خزامة، عن أبيه، قال:  عنلترمذي؛ واعترب والزم حديث ا
سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت: يا رسول اهللا أرأيت أدوية نتداوى ا، ورقى نسترقي 

  ا، وتقاة نتقيها، ترد من قدر اهللا شيئا؟ فقال: "هي من قدر اهللا".

والرجاء والشكر وحنوها؛  وبعض الناس يف أعمال القلوب من التوكل واحلب واخلوف
من مقامات اخلاصة املقربني فقط؛ وال جتب على غريهم، وهذا عني الضالل؛ بل  يظن أا

مجيعها فروض على مجيع الناس باتفاق أهل اإلميان، ومن تركها بالكلية فهو إما كافر أو منافق، 
هم مقتصد ومنهم سابق لكن الناس فيها كما صنفهم اهللا تعاىل يف كتابه؛ منهم ظامل لنفسه ومن

فليس من ترك من هذه األعمال الباطنة علما باخلريات، والقرآن والسنة مملوءان ذا املعىن، 
وعمال بأقل لوما وجرما ممن ترك من األعمال الظاهرة، واستحقاق الذم والعقاب يلحق كليهما 

مبتدأ األمور الظاهرة  ممن ترك املأمور من األمور الباطنة والظاهرة، إن كانت األمور الباطنة
  وأصوهلا، واألمور الظاهرة كماهلا وفروعها اليت ال تتم إال ا.

املأمور ا فليس له عقل، وهو  أن التوكل يغين عن األخذ باألسبابوأما من اعتقد 
ظن أن يتكل على ما سبق به القدر والكتاب من الشقاوة يستحق الذم والعقاب، وهو كمن 

هذه املسألة يف حظرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأجاب عنها مبا يزيل والسعادة، وقد ذكرت 

 



"ما منكم من أحد إال  الشبهة ويشفي العليل؛ كما يف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه وسلم قال:
وقد كتب مقعده من اجلنة والنار فقيل يا رسول اهللا أفال ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

ملا خلق له" وبني صلى اهللا عليه وسلم أن األسباب املخلوقة فقال: ال اعملوا فكل ميسر 
واملشروعة هي من قدر اهللا تعاىل؛ (فقيل له: أرأيت رقى نسترقي ا؟ وتقى نتقي ا؟ وأدوية 

  نتداوى ا هل ترد من قدر اهللا شيئا؟ فقال: هي من قدر اهللا).

وهو شرك يف التوحيد، وخالصة الكالم أن االلتفات إىل األسباب مناف ألصل الدين؛ 
وحمو األسباب أن تكون أسبابا وعدم األخذ ا نقص يف العقل، واإلعراض عن األسباب املأمور 
ا قدح يف الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدا على اهللا وحده ال على سبب من 

سباب األسباب، واهللا ييسر له من األسباب ما يصلحه يف الدنيا واآلخرة، فإن كانت األ
مشروعة مقدورة له أخذ ا مع التوكل على اهللا كما يؤدي الفرائض، وكما جياهد العدو 
وحيمل السالح ويعد عدة احلرب ويقاتل املعتدي، وال يكتفي يف دفع العدو على جمرد توكله 
بدون أن يفعل ما أمر به من اجلهاد واالستعداد، ومن ترك األسباب املأمور ا فهو عاجز مفرط 

  وم.مذم

وشرع للعباد أسبابا ينالون ا مغفرته ورمحته  ،بأسباب تعاىل خلق اخللق اهللا ذلك أن
فمن ظن أنه مبجرد توكله مع تركه ما أمره اهللا به من األسباب حيصل  ،وثوابه يف الدنيا واآلخرة

طأ فهو خمطئ خ أن املطالب ال تتوقف على األسباب اليت جعلها اهللا أسبابا هلاظن  وأ ؛مطلوبه
د رزقه وهو ال بد أن يرزقه ما بقي قد ضمن للعباهللا سبحانه وتعاىل إن كان مثال؛ ف فادحا،

؛ فهذا ال مينع أن يكون ذلك الرزق املضمون له أسباب حتصل من فعل العبد وغري فعله حيا؛
  .البد منها

ه يف حصول لومن هذا الباب الدعاء والتوكل؛ فقد ظن بعض الناس أن ذلك ال تأثري 
وظن  ،وما حصل به حصل بدونه ال تأثري هلا؛ لوب وال دفع مرهوب ولكنه عبادة حمضةمط

أن ذلك من أعظم  هاومجهور األمة والصواب الذي عليه سلف ؛آخرون أن ذلك جمرد عالمة
  .األسباب اليت تنال ا سعادة الدنيا واآلخرة

ماذا  افترض عدمها وما قدره اهللا بالدعاء والتوكل والكسب وغري ذلك من األسباب إذا
بعض القدرية أنه كان  تظنف ؛مبرتلة من يقول هذا املقتول لو مل يقتل هل كان يعيش ؛يكون

 وقدرقدر موته  تعاىل والصواب أن اهللا ؛يعيش وظن بعض املنتسبني إىل السنة أنه كان ميوت

 



دعائه وتوكله كما قدر اهللا سعادة هذا يف الدنيا واآلخرة بعبادته و ،السبب فال ميوت إال به
 ،عدم هذا السبب مل يعلم ما يكون املقدر افترضوإذا  ،وعمله الصاحل وكسبه فال حيصل إال به

، فالتقديرين واردين وبتقدير عدمه فقد يكون املقدر حينئذ أنه ميوت وقد يكون املقدر أنه حيىي
در حيايت فهو لو قال القائل: أنا ال آكل وال أشرب فإن كان اهللا قف واجلزم بأحدمها خطأ،

  مغفال. حيييين بدون األكل والشرب كان أمحق

 



  من عيوب النفس التصنع يف الكالم أمام الناس:

والتندر بالغريب من  واخلوض في فايق الْعلُوم األشهاد ومن عيوا حبها للْكَلَام على
 ؛ ليقالوه الناس إِلَيهويصرف بِحسن كَلَامه وج ،ليصبو بِه قُلُوب األغيار املعارف والدقيق منها

أن يسبق عمله  ومداواا، وأنه وحده يضيء البالد وفريد عصره زمانالوعبقري  األمةعنه عامل 
أَن اهللا تبارك وتعالَى أوحى إِلَى  ، كَما روييعظ الناس بِفعله لَا بقولهو ،بِما يعلملسانه؛ فيعمل 

وأَن  ،دت أَن تعظ الناس فعظ نفسك فَإِذا اتعظت وإِلَّا فاستحي مين)(إِذا أر :عيسى علَيه السلَام
مررت لَيلَة الْإِسراء بِقوم تقْرض شفاههم مبقاريض من نار " :النبِي صلى اهللا علَيه وسلم قَالَ

س وينسون أنفسهم وهم هؤلَاِء اخلطباء من أمتك يأمرون النا :فَقَالَ ؟هؤلَاِء يا جِبرِيل فَقلت من
  .لْكتاب أَفال يعقلُونَ"يتلون ا

  

  :من عيوب النفس كَثْرة الذُّنوبو

فمن استصغر الصغري  ،الْقلب ويقس أنومن عيوا كَثْرة الذُّنوب واملخالفات إِلَى 
 ،بة في كل نفسومداواا كَثْرة االستغفَار والتو يوشك أن جيمع إليه صغريا فإذا الصغري كبري،

، هل الْخير وجمالسة الصالحني وحضور جمالس الذّكروخدمة أ ومداومة الصيام والتهجد بِاللَّيلِ
فإنه يقال جمالسة أهل الديانة جتلو عن القلب صدأ الذنوب وجمالسة ذوي املروءات تدل على 

إِلَى رسول اهللا صلى اهللا علَيه  شكاإِن رجال و، مكارم األخالق وجمالسة العلماء تذكي القلوب
فر اهللا في الْيوم سبعني إِني ألستغ" :وقَالَ ،"من جمالس الذّكر أدنه" :وسلم قسوة قلبه فَقَالَ

وعن أنس قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخري اخلطاءين  ،مرة"
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: إن اهللا يبسط  التوابون، ويف صحيح مسلم عن أيب موسى

يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من 
  مغرا.

"إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت يف قلبه نكتة  وقَالَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
زاد زيد فيها حىت تعلو كل قلبه فذلك الران"،  سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإذا

مثَّ قَرأَ النبِي صلى اهللا علَيه وسلم: {كال بل ران على قُلُوم ما كَانوا يكِْسبونَ}، وذلك أن 
القلب وغريه من األعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما ال آفة به، يتأتى منه ما هيئ له 

ستقامة إما ليبسه وقساوته، وعدم التأيت ملا يراد منه، كاليد وخلق ألجله، وخروجه عن اال

 



الشالء، واللسان األخرس، والعني العمياء، وإما مبرض وآفة فيه متنعه من كمال هذه األفعال 
  ووقوعها على السداد.

وإن من أجرد ما ، وإياك والكذب فإنه رأس الذنوب وهو يبدي الفضائح ويكتم احملاسن
، وإياك والغضب الذي الذنوبعلى االستقامة الطبع اجليد مع اهلمة واجتناب  يستعني املرء به

، وختلق باحللم فإن من نفاسته أن خيرجك إىل املعاصي ويسطع يف قلبك األحقاد وحب االنتقام
اهللا جل وعال تسمى به واتصف، مث مل يسم باحللم يف كتابه أحدا إال إبراهيم خليله وإسحاق 

براهيم آلواه حليم} وقال {فبشرناه بغالم حليم}، ولو مل يكن يف احللم نبيه حيث قال {إن إ
خصلة حتمد إال ترك اكتساب املعاصي والدخول يف املواضع الدنسة لكان الواجب على العاقل 

  أن ال يفارق احللم ما وجد إىل استعماله سبيال.

ح تذهب به أو فالقبائح تسود القلب، وتطفئ نوره، واإلميان نور يف القلب، والقبائ
تقلله قطعا، فاحلسنات تزيد نور القلب وتبيضه، والسيئات تطفئ نور القلب وتسوده، واملعاصي 
لإلميان كاملرض واحلمى للقوة، سواء بسواء، ولذلك قال السلف: املعاصي بريد الكفر، كما أن 

، ة اإلمياناحلمى بريد املوت، والعاقل يلزم ثالث: وهي صون النفس، وتوفري احلسنات، وصيان
فيكون على الدوام عامال على تزكية نفسه وصوا، وتأهيلها للوصول إىل را، فهو يصوا 
عما يشينها عنده، وحيجبها عنه، ويصون حسناته عما يسقطها ويضعها؛ ألنه يسري ا إىل ربه، 

ومعرفته  ويطلب ا رضاه، ويتقرب ا إليه سبحانه، ويصون إميانه بربه من حبه له، وتوحيده،
  .به، ومراقبته إياه عما يطفئ نوره، ويذهب جته، ويوهن قوته

  الصحبة اليت ال تليق:

الصاحب  أنومداواا أَن يعلم ، عيوا ميلها إِلَى معاشرة األقران وصحبة اإلخوانومن 
لَه جِبرِيل علَيه  عن النبِي صلى اهللا علَيه وسلم قَالَ ، كَما رويلَه مفارق واملعاشرة منقَطعة

من شئْت فَإنك مفارقه واعمل ما شئْت فَإنك  عش ما عشت فَإنك ميت وأحبب" :السلَام
قَالَ ، "جمزى بِهيم أبووكم الْحا  :الْقَاسمجع املَال حسرة إِلَّا ما صافيت وة إِلَّا ماودالصداقة ع

  .ما داويتواسيت واملخالطة تخليط إِلَّا 

عن أيب موسى قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مثل اجلليس الصاحل مثل و
العطار إن مل ينلك منه أصابك من رحيه ومثل جليس السوء مثل القني إن مل تصبك ناره أصابك 

، ولصاحب صاحل خري من الوحدة، والوحدة خري من صاحب السوء، ومملي اخلري خري شرره

 



العاقل يلزم صحبة األخيار ويفارق صحبة والساكت خري من مملي الشر، فمن الساكت، 
ومودة األشرار سريع انقطاعها بطيء  ،األشرار ألن مودة األخيار سريع اتصاهلا بطيء انقطاعها

ومن خادن األشرار مل يسلم من الدخول  ،وصحبة األشرار تورث سوء الظن باألخيار ،اتصاهلا
  .يف مجلتهم

د باهللا من صحبة من إذا ذكر اهللا مل يعنه وإن نسي مل يذكره وإن غفل وليستعيذ العب
حرضه على ترك الذكر، ومن كان أصدقاؤه أشرارا كان هو شرهم، وكما أن اخلري ال يصحب 

وخري األصحاب أشدهم مبالغة يف النصيحة، ، إال الربرة كذلك الردى ال يصحب إال الفجرة
  أحسنها إخالصا، وضرب الناصح خري من حتية الشانئ.كما أن خري األعمال أمحدها عاقبة و

فإذا رزق العبد ود امرئ مسلم صحيح الوداد حمافظ عليه فليتمسك به، مث يوطن نفسه 
على صلته إن صرمه، وعلى اإلقبال عليه إن صد عنه، وعلى البذل له إن حرمه، وعلى الدنو منه 

ب املرء تلونه يف الوداد؛ كما قال إن باعده، حىت كأنه ركن من أركانه، وإن من أعظم عي
  الشاعر:

  وكم من صديق وده بلسانه ... خؤون بظهر الغيب ال يتندم

  يضاحكين كرها لكيما أوده ... وتتبعين منه إذا غبت أسهم ..

فالعاقل ال يقصر يف تعاهد الوداد، وال يكون ذا لونني وذا قلبني، بل يوافق سره عالنيته، 
  .متآخيني ينمو بينهما اخللل ويزيد يف حاليهما الدغلوقوله فعله، وال خري يف 

ومن صحح احلال بينه وبني اإلخوان مل يضره قلة االجتماع الستحكام احلال بينهما، 
  .واملودة إذا أضر ا قلة االلتقاء تكون مدخولة

وال ينبل الرجل حىت يعف عما يف أيدي الناس ويتجاوز عما يكون منهم، كما يقول 
  الشاعر:

  كنت يف كل األمور معاتبا ... خليلك مل تلق الذي ال تعاتبه إذا

  فعش واحد أو صل أخاك فإنه ... مقارف ذنب مرة وجمانبه

  إذا أنت مل تشرب مرارا على القذى .. ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه

  

 



  

  :من عيوب النفس الْأنس بِالطَّاعةو

ا بطاعتها ورؤية استحساهسا أُنمن عيوفإنه أقرب شيء إىل مقت اهللا عز وجلاو ، ،
فقد استولت عليه، ومن استولت عليه النفس صار أسريا يف سجن الشهوات  هومن رأى نفس

أفعاهلا وإِن أخلصتها  أن ومداواا أَن تعلم، حمصورا يف حكم اهلوى، فحرم اهللا على قلبه الفوائد
 العبد يعملف ،وأن اهللا سبحانه وتعاىل أجل وشأنه أعظم ،لَا تخلُو من الْعلَل ، فهيةلَفَهِي معلُو

، ويعمل ليصري كله هللا عز وجل، وال يبقى عليه بقية من في إِسقَاط رؤية استحسانه من أفعاهلا
  .نفسه وحظه وهواه

وقد اتفقت كلمة العارفني على أن دوام االفتقار إىل اهللا مع التخليط خري من دوام 
ن من رأى نفسه، تكرب، واملتكرب أووالعجب، مع أنه ال صفاء معهما،  نفسالصفاء مع رؤية ال

؛ ففرغ قلبه أمحق؛ ألنه ما من شيء يتكرب به إال ولغريه أكثر منه، ومن رأى نفسه راءى اخللق
  .عبدهم وهو ال يعلم!ف، من احلق وامتأل بالناس وانشغل م، فصار يعمل هلم، ومن أجلهم

علة وإن صغرت إال ينشر هلا ديوانان: مل؟ وكيف؟ أي مل وقال بعض السلف: ما من ف
فعلت؟ وكيف فعلت؟ فاألول: سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه؛ هل هو حظ عاجل من 

وغرض من أغراض الدنيا يف حمبة املدح من الناس أو خوف ذمهم، أو  حظوظ النفس،
القيام حبق العبودية،  استجالب حمبوب عاجل، أو دفع مكروه عاجل؟ أم الباعث على الفعل

  وطلب التودد والتقرب إىل الرب سبحانه وتعاىل، وابتغاء الوسيلة إليه؟.

وحمل هذا السؤال: أنه، هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل ملوالك، أم فعلته حلظك 
  وهواك؟.

والثاين: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصالة والسالم يف ذلك التعبد، أي هل كان 
  مما شرعته لك على لسان رسويل، أم كان عمال مل أشرعه ومل أرضه؟. ذلك العمل

فاألول سؤال عن اإلخالص، والثاين سؤال عن املتابعة، فإن اهللا سبحانه ال يقبل عمال 
  إال ما.

 



فطريق التخلص من السؤال األول: بتجريد اإلخالص، وطريق التخلص من السؤال 
ب من إرادة تعارض اإلخالص، وهوى يعارض االتباع، الثاين: بتحقيق املتابعة، وسالمة القل

  فهذه حقيقة سالمة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة.

وقلب املرء إذا كانت قبلته نفسه فإنه ميرض؛ فيتعذر عليه ما خلق له من معرفة اهللا 
كل شيء وحمبته والشوق إىل لقائه، واإلنابة إليه، وإيثار ذلك على كل شهوته، فلو عرف العبد 

ومل يعرف ربه، فكأنه مل يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ نفسه ولذاا وشهواا ومل 
يظفر مبحبة اهللا، والشوق إليه، واألنس به، فكأنه مل يظفر بشيء وال قرت عينه، بل إذا كان 
القلب خاليا عن ذلك عادت تلك احلظوظ واللذات عذابا له حتما، فيصري معذبا بنفس ما كان 
منعما به من جهتني: من جهة حسرة فوته، وأنه حيل بينه وبينه، مع شدة تعلق روحه به، ومن 
جهة فوت ما هو خري له وأنفع وأدوم، حيث مل حيصل له، فاحملبوب احلاصل فات، واحملبوب 

  األعظم مل يظفر به، ويا له من خسران وبوار.

؛ والتنقيب عما النفس فالبد للمرء من التفتيش يف أعماله عما يشوا من حظوظ
، ولعل أكثرها أو كلها أن تكون حظا وهواها ، ومتييز حق الرب منها من حظ النفسيفسدها

، فالبد له أن خيلص عبوديته اليت هي حقيقته وسره من وسخ حظوظ لنفسك وأنت ال تشعر
فس احلاملة نفسه وإراداا املزامحة ملراد ربه منه، فإن حتقيق العبودية ال يكون إال بفقد الن

للحظوظ، فمىت فقدت حظوظها متحصت عبوديتها، وكلما مات منها حظ حيي منها عبودية 
ومعىن، وكلما حيي فيها حظ ماتت عبودية، حىت يعود األمر على نفسني وروحني وقلبني: 
قلب حي، وروح حية مبوت نفسه وحظوظها، وقلب ميت، وروح ميتة حبياة نفسه وحظوظه، 

  فاوتة يف الصحة واملرض، وبني بني، ال حيصيها إال اهللا عز وجل.وبني ذلك مراتب مت

فال إله إال اهللا، كم يف النفوس من علل وأغراض وحظوظ متنع األعمال أن تكون هللا 
خالصة، وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث ال يراه بشر البتة، وهو غري خالص هللا، 

نطاقا، وهو خالص لوجه اهللا، وال مييز هذا إال أهل ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه 
  .البصائر

فبني العمل وبني القلب مسافة، ويف تلك املسافة قطاع متنع وصول العمل إىل القلب، 
فيكون الرجل كثري العمل، وما وصل منه إىل قلبه حمبة وال خوف وال رجاء، وال زهد يف الدنيا 

بني أولياء اهللا وأعدائه، وبني احلق والباطل، وال قوة يف وال رغبة يف اآلخرة، وال نور يفرق به 

 



أمره، فلو وصل أثر األعمال إىل قلبه الستنار وأشرق، ورأى احلق والباطل، وميز بني أولياء اهللا 
  وأعدائه، وأوجب له ذلك املزيد من األحوال.

 مث بني القلب وبني الرب مسافة، وعليها قطاع متنع وصول العمل إليه، من كرب
، ورؤية العمل، ونسيان املنة، وعلل خفية لو استقصى يف طلبها لرأى وإشهار وإعجاب وإدالل

العجب، ومن رمحة اهللا تعاىل سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو 
  أشد منها، من اليأس والقنوط واالستحسار، وترك العمل، ومخود العزم، وفتور اهلمة.

لناجع أن ينظر العبد بعني احلقيقة إىل الفاعل احلق، واحملرك األول، وأنه لوال والدواء ا
لنجاة إمنا هي برمحته تعاىل رى اي، وهيأس من النجاة بعمليمشيئته ملا كان منك فعل، مث  أن 

وفضله، كما يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال "لن ينجي أحدا منكم  ومنه
  ال أنت يا رسول اهللا؟ قال: وال أنا، إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل".عمله، قالوا: و

فاهللا عز وجل هو احملسن بالسبب واملسبب، واألمر له من قبل ومن بعد، وهو األول 
  واآلخر، ال إله غريه، وال رب سواه.

  

  :الْأَمن من مكر الشيطَان

ومداواا تصحيح الْعبودية ، له ومكرهومن عيوا أَن تأمن من مكر الشيطَان وتسوي
{إِن عبادي لَيس لَك  :لأَن اهللا تعالَى يقُول ،والتضرع إِلَى اهللا في أَن مين علَيه بذلك ا،بشرائطه

، والبد للعبد من معرفة الشيطان وطرقه يف غواية بين آدم ليشركوه يف سوء علَيهِم سلْطَان}
  .مصريه

  اهللا إبليس:معرفة عدو 

فأما معرفة عدو اهللا إبليس، فإا تتم باليقني بأنه قد عادى اهللا تعاىل وعادى أبانا آدم 
عليه السالم، فإنه قد عصى اهللا تعاىل حني أمره بالسجود ألبينا آدم عليه السالم، وتكرب عليه، 

 نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتنيٍ}، مث أردف ذلك فأخذ يفاضل بني األصول فقال: {خط
باالعتراض على امللك احلكيم فقال: {أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي}، معترضا على اهللا 
سبحانه أن الذي فعلته ليس حبكمة، مث أتبع ذلك بالكرب فقال: {أَنا خير منه}، مث امتنع عن 

قاب، قال تعاىل: {قَالَ فَاهبِطْ منها فَما السجود فأهان نفسه اليت أراد تعظيمها باللعن والع

 



إِنك من يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر فيها فَاخرج إِنك من الصاغرِين، قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ، قَالَ 
ك الْمستقيم، ثُم لََآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن الْمنظَرِين، قَالَ فَبِما أَغْويتنِي لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَ

خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن شمائلهِم ولَا تجِد أَكْثَرهم شاكرِين، قَالَ اخرج منها مذُْءوما 
منهلَأَنَّ جلَأَم مهنم كبِعت نا لَمورحدم .{نيعمأَج كُمنم  

والصراط املستقيم هو الطريق املوصل إىل اهللا تعاىل، وهو يتضمن مجيع طرق اخلري، وما 
 دطَانَ قَعيمن طريق خري إال والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك، كما يف احلديث: "إِن الش

طاعة اهللا وجد شيطانا عليها يثبطه عنها البنِ آدم بأَطْرقه كُلِّها"، فالعبد إن سلك طريقا يف 
ويقطعه، أو يعوقه ويبطئه، وإن سلك طريقا ملعصية اهللا وجده عليها دليال له وخادما ومعينا 

  وممنيا.

وملا علم عدو اهللا إبليس أن املدار على القلب واالعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس، 
واألعمال واألحوال ما يصده عن الطريق، وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من األقوال 

وأمده من أسباب الغي مبا يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من املصايد واحلبائل ما إن 
سلم من الوقوع فيها مل يسلم من أن حيصل له ا التعويق، فال جناة من مصائده ومكائده إال 

والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه يف  بدوام االستعانة باهللا تعاىل، والتعريض ألسباب مرضاته،
حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أوىل ما تلبس به اإلنسان ليحصل له 

]، فهذه اإلضافة هي 42الدخول يف ضمان {إِنّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ} [احلجر: 
قيق مقام العبودية لرب العاملني، وإشعار القاطعة بني العبد وبني الشياطني، وحصوهلا يسبب حت

القلب إخالص العمل ودوام اليقني، فإذا أشرب القلب العبودية واإلخالص صار عند اهللا من 
  ].40املقربني، ومشله استثناء {إِالّ عبادك منهم الْمخلَصني} [احلجر: 

إِنْ يدعونَ إال شيطَاناً مرِيداً لَعنه اُهللا وقَالَ قال تعاىل: {إِنْ يدعونَ من دونِه إِال إِناثاً وو
نعامِ َألتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضا وألضلَّنهم وألمنينهم وآلمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ األ

ختي نماِهللا و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرآلمو مهدعبِيناً ياناً مخسر ِسرخ اِهللا فَقَد وند نيا ملطَانَ ويالش ذ
ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إال غُروراً}، فمن اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه املفروض 

بتأخريها وحظه املقسوم، وقد أقسم على إضالل بين آدم عن احلق، وإعاقتهم عن التوبة 
بالتسويف، وأن مينيهم ركوب األهواء الداعية إىل العصيان والبدع، وطول البقاء يف نعيم الدنيا، 

  وإيثارها على اآلخرة، وإيهامهم أم ينالون مع ذلك حظهم من اآلخرة.

 



فالشيطان يعده الباطل الذي ال حقيقة له، وهو الغرور، ومينيه احملال الذي ال حاصل له، 
بطلة اخلسيسة تلتذ باألماين الباطلة والوعود الكاذبة، وتفرح ا، فهو ميين أصحاا والنفس امل

الظفر باحلق وإدراكه، ويعدهم الوصول إليه من غري طريقه الذي جعله اهللا طريقه، فكل مبطل 
  ال غُروراً}.يف العلم والعمل له نصيب من قوله: {يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِ

 مهنُألغْوِي كتزقَالَ فَبِع} فأقسم عدو اهللا على أن يضار آدم عليه السالم يف ذريته، 
أَجمعني إِال عبادك منهم الْمخلَصني}، فهو ال يغفل إذا غفل العبد وال يسهو إذا سها، دائبا 

متسلطا عليه يف نومه ويقظته، يف سره حريصا يف عطبه، جمتهدا يف هالكه، ال ميل وال يكل، 
وعالنيته، يف الطاعة ليبطلها ويف املعصية ليوقعه فيها، ال يألو به جهدا وال خديعة وال حيلة وال 
مكرا، مداخله وحبائله نفوس العباد، يزين هلا الشهوات ويلبس عليها بالشبهات، ال راحة له إال 

و حعدا يمريِ}.إذا ورد العبد مورده، {إِنعابِ السحأَص نوا مكُونيل هبز  

وجهاد الشيطان ال يتم إال بدفع ما يلقي إىل العبد من الشبهات والشكوك، ومن 
اإلرادات الفاسدة والشهوات، فاجلهاد األول يكون بعده اليقني، والثاين يكون بعده الصرب، قال 

بِأَمرِنا لَما صبرواْ وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ}، فأخرب أن إمامة تعاىل: {وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ 
الدين ال تنال بالصرب واليقني، فالصرب يدفع الشهوات واإلرادات الفاسدة، واليقني يدفع 

  الشكوك والشبهات.

يطَان ومن يتبِع خطُوات {يأَيها الَّذين آمنوا لَا تتبِعوا خطُوات الش   : قال اهللا تعاىل
والَ تتبِعواْ خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم  {   : }، وقال تعاىل الشيطَان فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاء والْمنكَرِ

، فنهى عن إتباع   } ى اللّه ما الَ تعلَمونَعدو مبِني إِنما يأْمركُم بِالسوِء والْفَحشاء وأَن تقُولُواْ علَ
  خطواته، وأخرب أنه يأمر بالفحشاء واملنكر والسوء والقول على اهللا بال علم، وقال تعاىل:

طان يأمر ، فالشي } الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاء واللّه يعدكُم مغفرةً منه وفَضالً { 
العباد بالشر وخيوفهم من فعل اخلري، وهذان األمران مها مجاع ما يطلبه الشيطان من اإلنسان 
فإنه إذا خوفه من فعل اخلري تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها، مث ذكر سبحانه 

  وعده على طاعته، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهى املغفرة.

ور: "إن للملك بقلب ابن آدم ملة، وللشيطان ملة، فلمة امللك: إيعاد وىف احلديث املشه
باخلري، وتصديق بالوعد، وملة الشيطان: إيعاد بالشر، وتكذيب بالوعد"، مث قرأ: {الشيطَانُ 

واهللا يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاِء}، فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء واملنكر والسوء، 

 



يعد املغفرة والفضل، ويأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، وينهى عن الفحشاء واملنكر 
يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات  {   : والبغي، كما قال تعاىل عن نبيه

ع عضياخلبائث و هِملَيع مرحيوهِملَيع تي كَاناَألغْالَلَ الَّتو مهرإِص مهوقال عن أمته ن ،{ :  
}، فاتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم هو احلصن  يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ { 

ى احلصني، من دخله فقد آوى إىل حصن ال خوف على من حتصن به، وال ضيعة على من آو
إليه، وال مطمع للعدو يف الدنو إليه منه و {ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ 

  الْعظيمِ}.

  من كيد إبليس باإلنسان:

ملا كان من خلقة اإلنسان أنه يطلب ما ينفعه ويدفع ما يضره، عمل الشيطان على أن 
خييل إليه أن فيها منفعته، مث يتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت يورده املوارد اليت فيها عطبه، و

به، ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل مث يفضحه، قال تعاىل: {وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ 
ت الْفئَتان نكَص علَى أَعمالَهم وقَالَ ال غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم فَلما تراَء

عقبيه وقالَ إِني برِيٌء منكُم إِني أَرى ماال ترونَ إِني أَخاف اهللا واُهللا شديد الْعقَابِ}، وقال 
ني أَخاف اَهللا رب تعاىل: {كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ لِإلنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إين برِيٌء منك إِ

الْعالمني}، وهذا عام يف كل من أطاع الشيطان يف أمره له بالكفر، لينصره ويقضى حاجته، 
 نم ونمكْترا أَشبِم تي كَفَرفإنه يتربأ منه ويسلمه كما يتربأ من أوليائه يف النار، قائال: {إِن

  قَبلُ}.

املؤمنني من جنده وحزبه، فال يقومون فيهم بأمر اهللا ومن كيد عدو اهللا تعاىل أنه خيوف 
ويه؛ فال جياهدوم وال يأمروم باملعروف، وال ينهوم عن املنكر، وهذا من أعظم كيده 
بأهل اإلميان، قال اهللا سبحانه: {إِنما ذلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال تخافُوهم وخافُون إِنْ 

  نتم مؤمنِني}.كُ

ومن كيده أنه يسحر العقل ويزين له الفعل الذي يضره حىت خييل إليه أنه من أنفع 
األشياء، وينفره مما ينفعه، حىت خييل له أنه يضره، فهو صاحب األبوين حني أخرجهما من 
اجلنة، وصاحب قابيل حني قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حني أغرقوا، وقوم عاد حني أهلكوا 
بالريح العقيم، وصاحب قوم صاحل حني أهلكوا بالصيحة، وصاحب األمة اللوطية حني خسف 
م وأتبعوا بالرجم باحلجارة، وصاحب فرعون وقومه حني أخذوا األخذة الرابية، وصاحب 

 



عباد العجل حني جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حني دعوا يوم بدر، وصاحب كل 
  هالك ومفتون.

م النفس، ليعلم أي القوتني تغلب عليها؛ قوة اإلقدام والشجاعة، أم ومن كيده أنه يش
قوة واإلحجام واملهانة، فإن رأى الغالب على النفس املهانة واإلحجام أخذ يف تثبيطه وإضعاف 
مهته وإرادته عن املأمور به، ووينه حىت يتركه، أو يقصر فيه ويتهاون به، وإن رأى الغالب عليه 

اهلمة أخذ يقلل عنده املأمور به، ويومهه أنه ال يكفيه، وأنه حيتاج معه إىل  قوة اإلقدام وعلو
مبالغة وزيادة، حىت يدخله يف الغلو والتنطع، كما قال بعض السلف: "ما أمر اهللا سبحانه بأمر 
إال وللشيطان فيه نزغتان: إما إىل تفريط وتقصري، وإما إىل جماوزة وغلو، وال يباىل بأيهما 

  ظفر".

قصر م عن اإلتيان بواجبات الطهارة، وقوم جتاوز م إىل جماوزة احلد، وقوم  فقوم
قصر م عن إخراج الصدقات، وقوم جتاوز م حىت أخرجوا مجيع ما يف أيديهم وقعدوا كال 
على الناس، مستشرفني إىل ما بأيديهم، وقوم قصر م عن تناول ما حيتاجون إليه من الطعام 

ىت أضروا بأبدام وقلوم، وقوم جتاوز م حىت أخذوا فوق احلاجة والشراب واللباس ح
فأضروا بقلوم وأبدام، وقصر بآخرين حىت زين هلم ترك سنة رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه 

  وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وجتاوز بآخرين حىت ارتكبوا ما وصلوا إليه من احلرام.

األنبياء وورثتهم حىت قتلوهم كاليهود، وجتاوز بآخرين حىت  وكذلك قصر بقوم يف حق
عبدوهم كالنصارى، وقصر بقوم حىت جفوا الشيوخ من أهل الدين والصالح، وأعرضوا عنهم، 
ومل يقوموا حبقهم، وجتاوز بآخرين حىت عبدوهم مع اهللا تعاىل، وكذلك قصر بقوم حىت منعهم 

الكلية، وجتاوز بآخرين حىت جعلوا احلالل ما حللوه قبول أقوال أهل العلم وااللتفات إليها ب
واحلرام ما حرموه، وقدموا أقواهلم على سنة رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم الصحيحة 

  الصرحية.

وكذلك قصر بقوم حىت منعهم من االشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وجتاوز بآخرين حىت 
وقصر بقوم حىت أمهلوا أعمال القلوب ومل يلتفتوا  جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به،

إليها وعدوها فضال، أو فضوال، وجتاوز بآخرين حىت قصروا نظرهم وعملهم عليها، ومل يلتفتوا 
إىل كثري من أعمال اجلوارح، وقصر بقوم يف خلطة الناس حىت اعتزلوهم يف الطاعات، كاجلمعة 

  وم حىت خالطوهم يف الظلم واملعاصي واآلثام.واجلماعات واجلهاد وتعلم العلم، وجتاوز بق

 



وقصر بقوم حىت عادوا أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقاتلوهم، واستحلوا 
حرمتهم، وجتاوز بقوم حىت ادعوا فيهم خصائص النبوة: من العصمة وغريها، ورمبا ادعوا فيهم 

  اوز كثري جدا ال حيصيه إال اهللا تعاىل.اإلهلية، كالرافضة اإلمامية، وغري هذا من التقصري والتج

ومن كيده أن يدعو العبد حبسن خلقه وطالقته وبشره إىل خمالطة أهل األهواء والبدع 
وأهل الفجور واملعاصي، فيتعلق م قلبه، فريوم التخلص منهم فيعجز، وال يزال العدو يسعى 

  ودنياه. بينهما من باب حسن اخللق، وطالقة الوجه، حىت يفسد عليه دينه

ومن ذلك ما يزينه الشيطان للمغرورين من أم قادرين على اخلوض يف أنواع من 
  الباطل من علم الكالم والفلسفة، وأن هلم حظا من الذكاء والفطنة مينعهم من الزيغ.

ومن كيده أن يأمر العبد أن يويل ظهره للمساكني وذوى احلاجات، وإذا ما لقيهم 
وا فيه، ويتجرؤوا عليه، فتسقط هيبته من قلوم، فيحرمه صاحل كشر يف وجوههم، لئال يطمع

أدعيتهم، وحمبتهم له، فيأمره بسوء اخللق مع هؤالء، وحبسن اخللق مع أولئك، ليفتح له باب 
  الشر، ويغلق عنه باب اخلري.

ومن كيده أن يأمر العبد بإعزاز نفسه وصوا حيث يكون رضا الرب تعاىل يف إذالهلا 
كجهاد الكفار واملنافقني، وأمر الفجار والظلمة باملعروف ويهم عن املنكر، ويأمره  وابتذاهلا،

بإذالهلا وامتهاا حيث تكون مصلحتها يف إعزازها وصيانتها، كما يأمره بالتبذل لذوي 
املناصب والرياسات والسلطان، وإهانة نفسه هلم، وخييل إليه أنه يعزها م، ويرفع قدرها بالذل 

  هلم.

ن كيده أنه يأمر الرجل بانقطاعه يف مسجد، أو زاوية، وينهاه عن خمالطة الناس، لئال وم
يسقط من أعينهم، وتذهب هيبته من قلوم، ورمبا جيره إىل أنواع خفية من الكرب، واحتقار 
الناس وازدرائهم، واإلعجاب بالنفس، فيمسي يريد أن يزار وال يزور، ويقصده الناس وال 

مبجيء ذوي املناصب والسلطان إليه، واجتماع الناس عنده، وتقبيل يده، يقصدهم، ويفرح 
والتربك به، فيترك من الواجبات واملستحبات والقربات ما يقربه إىل اهللا، ويتعوض عنه مبا يقرب 

  الناس إليه، فيوقعه يف أنواع من الشرك والنفاق.

شرنا إليه أدىن إشارة، فاحلذر وهذا باب واسع جداً لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثرياً، وإمنا أ
احلذر، فإنه جيب على العبد أن ال يغفل وال يسهى، وأن يعلن على عدو اهللا حربا ال هوادة 
فيها، وحياربه أشد احملاربة وجياهده أشد ااهدة، سرا وعالنية، ظاهرا وباطنا، ال يقصر يف ذلك 

 



ليه، يرى من نفسه الضعف والفقر وال يألو جهدا، مستعينا باهللا متضرعا له متوسال الجئا إ
والفاقة ومن ربه القوة والغىن والنصرة، وينبغي للعبد أن يعلم أنه يف جهاد عظيم ويف قرب من 
الرب اجلليل، ال يوصف شرف مقامه، أعاذنا اهللا عز وجل ومجيع املسلمني من شر إبليس 

  يم.وجنوده ومن كيدهم ومكرهم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظ

 



  ومن عيوا التزين مبا ليس فيها:

ومن عيوا أن تتزين بزِي الصالحني معلنة له ومظهرة إياه؛ يف حني تعمل عمل أهل 
الْفساد مبطنة له مسرة إياه، ومداواا ترك زِينة الظَّاهر إِلَّا بعد إصلَاح الْباطن، فَإِن من تزين 

ي أَن يوافقهم فتهد فا مداهنة ونفاقا، وقد روي بزينة قوم اجعضها أو بلَاقهم وأفعاهلم كلهي أَخ
  في الْخبر أَنه قَالَ: كفى بِالْمرِء شرا أن يرى الناس أَنه خيْشى اهللا وقَلبه فَاجر.

ذلك أن املتزين مبا ليس فيه ضد املخلص، فإنه يظهر للناس أمرا يرى أم حيبونه وهو يف 
هذا يعامله اهللا بنقيض قصده، فإنه "من تزين مبا ليس فيه شانه اهللا"، حتقيقا الباطن خبالفه، ومثل 

لسنة اهللا الشرعية والقدرية يف املعاقبة بنقيض القصد، ومن تزين للناس مبا ليس فيه سقط من 
  عني اهللا.

وملا كان من تزين للناس مبا ليس فيه من اخلشوع والدين والنسك والعلم وغري ذلك قد 
للوازم هذه األشياء ومقتضياا فال بد أن تطلب منه، فإذا مل توجد عنده افتضح، نصب نفسه 

فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه، وأيضا فإنه أخفى عن الناس ما أظهر هللا خالفه، فأظهر اهللا 
  من عيوبه للناس ما أخفاه عنهم، جزاء له من جنس عمله.

لنفاق، قالوا: وما خشوع النفاق؟ وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ باهللا من خشوع ا
قال: أن ترى اجلسد خاشعا والقلب غري خاشع؛ وأساس النفاق وأصله هو التزين للناس مبا ليس 

  يف الباطن من اإلميان؛ وهذا من أنفع الكالم وأشفاه للسقام.

وعالج هذا الداء باإلخالص والصدق؛ واألول هو التوقي من مالحظة اخللق حىت عن 
ي أعمال العبد يف الظاهر والباطن؛ وينسى رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق، نفسك؛ فتستو

والثاين هو التنقي من مطالعة النفس فيكون باطنه أعمر من ظاهره، فاملخلص ال رياء له، 
والصادق ال إعجاب له، وال يتم اإلخالص إال بالصدق، وال الصدق إال باإلخالص، وال يتمان 

  إال بالصرب.

عني على هذا ويغري رؤية ثواب اهللا للمخلصني الصادقني؛ فإن اهللا سبحانه جيزي ومما ي
العبد على ما عمل من خري يف الدنيا وال بد، مث يف اآلخرة يوفيه أجره، كما قال تعاىل: {وإمنا 

]، فما حيصل يف الدنيا من اجلزاء على األعمال 185توفون أجوركم يوم القيامة} [آل عمران: 
س جزاء توفية، وإن كان نوعا آخر كما قال تعاىل عن إبراهيم: {وآتيناه أجره يف الصاحلة لي

[العنكبوت:  ]، وهذا نظري قوله تعاىل: {وآتيناه يف 27الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني} 

 



]، فأخرب سبحانه أنه آتى خليله أجره 122الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني} [النحل: 
من النعم اليت أنعم ا عليه يف نفسه وقلبه وولده وماله وحياته الطيبة، ولكن ليس ذلك  يف الدنيا

أجر توفية، وقد دل القرآن يف غري موضع على أن لكل من عمل خريا أجرين: أجر عمله يف 
الدنيا ويكمل له أجره يف اآلخرة كقوله تعاىل: {للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ولدار 

]، ويف اآلية األخرى: {والذين هاجروا يف اهللا من 30ولنعم دار املتقني} [النحل: اآلخرة خري 
]، 41بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون} [النحل: 

{من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة  وقال يف هذه السورة: 
] وقال فيها عن خليله: {وآتيناه يف 97حسن ما كانوا يعملون} [النحل: ولنجزينهم أجرهم بأ

  ].122الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني} [النحل: 

ومما يزجر عن العمل لغري اهللا والتزين للناس مبا ليس فيه؛ خرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واملتصدق مباله، الذين فعلوا ذلك ليقال:  عن أول ثالثة تسعر م النار: قارئ القرآن، وااهد،

فالن قارئ، فالن شجاع، فالن متصدق، ومل تكن أعماهلم خالصة هللا تعاىل، واحلديث 
الصحيح اإلهلي الذي يقول فيه اهللا تعاىل: "أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك 

يقول له يوم القيامة اذهب فخذ فيه غريي فهو للذي أشرك به، وأنا منه بريء"، ويف أثر آخر: 
  أجرك ممن عملت له، ال أجر لك عندنا.

  

  ومن عيوا قلَّة الْمعرفَة باآلمر:

ومن عيوا الكسل والْقعود عن الْأَمر، ومداواا أن يعلم أنه مأْمور من جِهة الْحق 
أَمر من قلَّة الْمعرفَة ليحمله فَرح ذَلك على النشاط، ولذَلك قال بعض السلف: التهاون بِالْ

  باآلمر.

فأما معرفة اهللا فهي أن يلزم العبد قلبه قرب ربه منه، وقيامه عليه، وقدرته عليه، 
وشهادته وعلمه به، وأن اهللا هو العليم بكل شيء، واحمليط بكل شيء، واخلالق لكل شيء، 

، وأنه رقيب والقادر على كل شيء، وأن مسعه وسع األصوات وبصره أحاط جبميع املبصرات
حفيظ، وأنه واحد ماجد، ال شريك له يف ملكه، وال يف ربوبيته وال يف إهليته، وأن وعده 
صادق، وأنه أوىف من وعد، وله مقام تصري إليه اخلالئق، وله لقاء وثواب وعقاب، وله العزة 

بر وال فاجر الغالبة جبميع الوجوه واالعتبارات، وله الكلمات التامات النافذات اليت ال جياوزهن 

 



من مجيع الربيات، وأنه كما وصف نفسه ووصفه رسوله، له األمساء احلسىن والصفات العال، 
وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصري، فال شبيه له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، 

سر وأنه كاف عبده، وأنه رحيم ودود، وأنه حي قيوم، وأنه نور السموات واألرض، يعلم ال
وأخفى، ويعلم اخلطرة واهلمة واإلرادة والوسواس واحلركة والطرفة والغمز واهلمز، وما فوق 
ذلك وما دون ذلك، مما دق فال يعرف، وجل فال يوصف، مما كان وما يكون، وأنه عزيز 

  حكيم.

وهو املالك للعطاء واملنع واإلكرام واإلهانة واإلثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية 
عزل، وإعزاز من يليق به العز وإذالل من يليق به الذل، كل يومٍ هو يف شأن، ال يشغله شأن وال

عن شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظاملا، ويفك عانيا ويغىن 
فقريا وجيرب كسريا ويشفي مريضا، ويقبل عثرة ويستر عورة ويعز ذليال ويذل عزيزا ويعطي 

داول األيام بني الناس، ويرفع أقواما ويضع آخرين، يسوق املقادير اليت قدرها قبل سائال، وي
خلق السموات واألرض خبمسني أَلف عام إىل مواقيتها، فال يتقدم شيء منها عن وقته وال 
يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه وسبق به 

املمالك كلها وحده تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام امللك، ال علمه، فهو املتصرف يف 
ينازعه يف ملكه منازع، وال يعارضه فيه معارض، فتصرفه دائر بني العدل واإلحسان، واملن 

  واالفضال، واحلكمة واملصلحة والرمحة.

فهو احلي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته ال تأخذه سنة وال نوم، مالك السموات 
واألرض الذي لكمال ملكه ال يشفع عنده أحد إال بإذنه، العامل بكل شيء الذي لكمال علمه 
يعلم ما بني أيدي اخلالئق وما خلفهم، فال تسقط ورقة إال بعلمه، وال تتحرك ذرة إال بإذنه، 
يعلم دبيب اخلواطر يف القلوب حيث ال يطلع عليها امللك، ويعلم ما سيكون منها حيث ال 

ه القلب، البصري الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة فما دوا وما فوقها، يطلع علي
ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء، ويرى ما حتت األرض وما 
فوق السماء، السميع الذي قد استوى يف مسعه سر القول وجهره، وسع مسعه األصوات فال 

لق وال تشتبه عليه اللغات، وال يشغله منها مسع عن مسع، وال تغلطه ختتلف عليه أصوات اخل
املسائل وال يربمه كثرة السائلني وال اختالف ألسنتهم، القدير الذي لكمال قدرته يهدى من 
يشاء ويضل من يشاء، وال حييط أحد بشيء من علمه إال مبا شاء، ولكمال قدرته خلق 

 



يام وما مسه من لغوب، وال يعجزه أحد من خلقه وال السموات واألرض وما بينهما يف ستة أ
يفوته، بل هو يف قبضته أين كان، فإن فر منه فإمنا يطوى املراحل يف يديه، كما قيل: وكيف 

  يفر املرء عنك بذنبه  ... إذا كان يطوى يف يديك املراحال

إذنه ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهري والشفيع بدون  
إليه، ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات واألرض، وهو العايل على كل شيء وفوق 
كل شيء، وهو بكل شيء حميط، وال تنفد كلماته وال تبدل، ولو أن البحر ميده من بعده سبعة 
أحبر مدادا وأشجار األرض أقالما، فكتب بذلك املداد وبتلك األقالم، لنفد املداد وفنيت 

ومل تنفد كلمات اهللا سبحانه، فال إله إال اهللا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد  األقالم،
  كلماته، له احلمد كله كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.

  

  :من عيوب النفس قلَّة الاعتبارو

 ،اواا دوام اخلشيةومد، الاعتبار بِما يراه من إمهال اهللا إِياه في ذنوبهقلة ومن عيوا 
إِلَّا أَن يرمحه  ،فَإِن اهللا تعالَى مسائله عن ذَلك وجمازيه ،ن يعلم أَن ذَلك الْإِمهال لَيس بإمهالأو

قَالَ  ،{إِن في ذَلك لعربة ملن خيْشى} :لأَن اهللا تعالَى يقُول ،ألهل اخلشية فَإِن الاعتبار ،اهللا
  ا إمهال خالقها لَها ... لَا حتسنب إمهاهلا إمهاهلا ...... غره :الْقَائل

فينبغي لكل ذي لب وفطنة أن حيذر عواقب املعاصي، فإنه ليس بني آدمي وبني اهللا 
تعاىل قرابة وال رحم، وإمنا هو قائم بالقسط، حاكم بالعدل، وإن كان حلمه يسع الذنوب، إال 

  ب، وإذا شاء أخذ باليسري؛ فاحلذر احلَذَر!كل كثيف من الذنو فعفاأنه إذا شاء، عفا، 

على العبد أن يعلم أن اهللا تعاىل إمنا أمهله ليعترب مبن أخذ بذنبه، فيتوب من قريب، و
وقدره عليها ولو شاء لعصمه  فينظر يف اجلناية والقضية فيعرف مراد اهللا فيها إذ خاله وإتياا

  ذنب ألحد معنيني:العبد والبني ، فإن اهللا تعاىل إمنا خيلي منها

يعرف و فيشهد أنه ذليل حقري أمام رب عزيز حكيم، أن يعرف عربته يف قضائه األول:
عليه حال ارتكاب املعصية، مع كمال رؤيته له وقدرته عليه، ولو شاء لفضحه بني بره يف ستره 

حلليم ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه ا حلمه يف إمهال راكبهخلقه فحذروه ونبذوه، مث يرى 
إذا اعتذر إليه معترفا مقرا بني يدي ربه،  كرمه يف قبول العذر منهيشهد  و الذي ال يعجل،

 



، فإن املغفرة فضله يف مغفرتهيرى و متوسال إليه بضعفه وذله ومسكنته وأنه غره باهللا الغرور،
 ، وإال فلو أخذك مبحض حقه، كان عادال حممودا، وإمنا عفوه بفضله التعاىل فضل من اهللا
  .باستحقاقك

بحانه احلكم العدل س، فهو والثاين: ليقيم على العبد حجة عدله فيعاقبه على ذنبه حبجته
، فإن حجة اهللا قامت على العبد بإرسال إن عفا وغفرإن عاقب، وهو املنان ذو الفضل 

الرسول، وإنزال الكتاب، وبلوغ ذلك إليه، ومتكنه من العلم به، سواء علم أم جهل، فكل من 
كن من معرفة ما أمر اهللا به وى عنه، فقصر عنه ومل يعرفه، فقد قامت عليه احلجة، واهللا مت

سبحانه ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه، فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه حبجته على ظلمه، 
]، وقال: {كلما ألقي فيها 15قال اهللا تعاىل: {وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال} [اإلسراء: 

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من  - فوج سأهلم خزنتها أمل يأتكم نذير 
  ].9 -  8شيء} [امللك: 

، ولو قدرت لقالت ما فيها لربوبيةامضاهاة  من فيها ،فلما كانت النفس متعجرفة
بذل كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر، وغريه عجز فأضمر، كان من رمحة اهللا ا أن كسرها 

العبودية ليخلصها من هذه املضاهاة ويطهرها من تلك العجرفة، فيترقى العبد يف مراتب الذل 
، ويتخلص من ، وخوفا وخشية منهإليهوالفاقة واخلضوع واالنكسار بني يدي ربه، واالفتقار 

 ، ويكمل يف حمبة اهللا واإلنابة إليه، وهذه املعاين هي لب العبودية وسرها،رق املعصية وذهلا
  وحصوهلا أنفع شيء للعبد، وأحب شيء إىل اهللا.

اهللا أعلم حيث يسوقها وإىل من يستحقها من جتارها  ،وهذه بضاعة عزيزة جليلة
والعارفني ا، وإن وقعت يف الطريق بيد من ال يعرف قدرها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، 

وال تكن ممن ختم اهللا  ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه، فكن واحدا من هؤالء أو أولئك،
، فتعرض لغضبه، وارتكب مساخطه وما وملكته نفسه، لتسوقه إىل النار وهو ال يدري على قلبه

يكرهه وأبق منه، وواىل عدوه وظاهره عليه، وحتيز إليه، وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه اليت 
واد الكرمي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والغضب واالنتقام، فاستدعى من اجل

  .خالف ما هو موصوف به من اجلود واإلحسان والرب، وتعرض إلغضابه وإسخاطه وانتقامه

فَاَهللا اَهللا يف مراقبة احلق عز وجل؛ فإن ميزان عدله تبني فيه الذرة، وجزاؤه مراصد 
  للمخطئ، ولو بعد حني، ورمبا ظن أنه العفو، وإمنا هو إمهال، وللذنوب عواقب سيئة.

 



النيات النيات! فإن عليكم من اهللا والبواطن البواطن! واخللوات اخللوات! وَهللا! فَاَهللا ا
عينا ناظرةً! وإياكم واالغترار حبلمه وكرمه، فكم استدرج! وكونوا على مراقبة اخلطايا قائمني، 
ويف حموها جمتهدين! وما شيء ينفع كالتضرع مع احلمية عن اخلطايا، وهذا فصل إذا تأمله 

   تعاىل نفعه.املعامل هللا

وأما السر األعظم، الذي ال تقتحمه العبارة، وال جتسر عليه اإلشارة، وال ينادي عليه 
منادي اإلميان على رءوس األشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لرا 

، وحمبة له، وطمأنينة به وشوقا إليه، وهلجا بذكره، وشهودا لربه، ولطفه وكرمه وإحسانه
 الصحيحني من حديث أنس يفومطالعة لسر العبودية، وإشرافا على حقيقة اإلهلية، وهو ما ثبت 

 - بن مالك رضي اهللا عنه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "هللا أفرح بتوبة عبده 
من أحدكم، كان على راحلة بأرض فالة، فانفلتت منه، وعليها طعامه  -حني يتوب إليه 

أيس منها، فأتى شجرة فاضطجع يف ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا وشرابه، ف
اللهم أنت عبدي وأنا ربك،  - من شدة الفرح  - هو ا قائمة عنده، فأخذ خبطامها، مث قال 

  أخطأ من شدة الفرح".

ة وال يطلع عليه إال من له معرف ،هذا الفرح له شأن ال ينبغي للعبد إمهاله واإلعراض عنه
  .وسلطانه خاصة باهللا عز وجل وأمسائه وصفاته، وما يليق بعز جالله وعظيم قدره

  كيف يرى املؤمن ذنبه؟

إن املؤمن الكيس الفطن حقا؛ حني يذنب يتساءل كيف أن اهللا تعاىل خلى بينه وبني 
الذنب، بل وأقدره عليه وخلق له أسبابه، مع أنه تعاىل لو شاء لعصمه، ولكنه بنور اهللا يرى 

 حكما عظيمة ال حيصيها إال اهللا سبحانه، قد من ربنا علينا بالبعض منها، وما خفي أعظم:

األول: أن يرى العبد أن اهللا حيب التوابني ويفرح بتوبتهم، فيخاف ذنبه ويرجو ربه، 
ويرى ما يريد ربه أن يستخرجه منه من حمبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه، فإنه بتوبته 

قضائه ونفوذ مشيئته  يفحمبة وشكرا ورضا ال حيصل بدوا، مث يرى عزة اهللا سبحانه يزداد 
وجريان حكمه، فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، فريى من نفسه أن احلاجة والفقر وصف 
ذايت هلا ال تنفك عنه وال ينفك عنها، وأنه يف حاجة دائمة إىل حفظ اهللا له وصيانته، وإال فمآله 

  إىل اهلالك والعطب والضياع.حتما 

 



الثاين: أن يرى أن اهللا تعاىل يريد أن يستخرج منه طلب العون من اهللا واالستغاثة به 
والتعوذ به من عدوه إبليس وجنوده، ومن شر نفسه وشركه، فيدعو ويتضرع ويبتهل بني يدي 

، فريى العبد ربه األعلى مسبحا مستغفرا، واضعا جبهته على األرض ومرغما أنفه يف التراب
نفسه ذليلة منكسرة بني يدي ربه، فإنه مىت شهد صالحه واستقامته ساكنه العجب والكرب، فإذا 
ابتلي بالذنب تصاغرت عنده نفسه، فعرف خستها وحقارا، وأا اخلاطئة اجلاهلة، وما عنده 

صمه اهللا من علم وعمل ما هو إال حمض فضل اهللا وكرمه ال من نفسه، وأيقن أن املعصوم من ع
 تعاىل.

الثالث: أن يرى العبد سعة حلم اهللا وكرمه يف ستره عليه وإمهاله حىت يتوب، فإنه لو 
شاء لعاجله بالعقوبة وفضحه على املأل، فيوقن أن الطريق الوحيد للنجاة يف عفو اهللا ومغفرته 

، فإن له عليه وكرمه يف قبول توبته مع ظلم العبد وإساَءته، وال ينسى أن حجة اهللا قائمة عليه
 احلجة البالغة، فإن عذبه فبعدله وإن غفر له فربمحته.

الرابع: أن يرى العبد أن اجلزاء من جنس العمل، فما حيب أن يعامله اهللا تعاىل به حني 
يذنب، يعامل هو الناس به يف إساءم إليه وزالم معه، فيصنع يف ذنوب اخللق معه ما حيب أن 

عذر الناس ويرمحهم ويكون سهال مسحا، مع القيام فيهم بأمر اهللا حبسب يصنعه اهللا يف ذنوبه، في
مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، متزودا بالعلم ومتحليا بالرفق ومتسلحا بالصرب 

 واليقني.

اخلامس: أن يرى العبد صولة الطاعة فيخلعها من قلبه، ويغذوه بالرقة والرأفة والرمحة 
رداِء العجب وجيمله بلباس التقوى، وجيرده من ثياب الترفع واحتقار الغري  واملسكنة، ويعريه من

وازدرائهم، ويلبسه لباس الذل الذي ال يليق بالعبد سواه، ويرفع عنه حجاب الدعوى، ويفتح 
له طريق الفاقة، فإنه ال حجاب أغلظ من الدعوى، وال طريق أقرب من العبودية، فدوام الفقر 

 خري من الصفاِء مع العجب. إىل اهللا مع التخليط

السادس: أن يرى العبد أن اهللا لطيف خبري، يريد أن يستخرج من قلب عبده عبوديته 
باخلوف واخلشية وتوابعهما، من البكاء واإلشفاق والندم، والعزم على عدم العود، واملبادرة يف 

وتفضله عليه و  إصالح ما فسد، وتدارك ما سلف، فحينئذ يعرف العبد مقدار معافاة اهللا له
 النعمة ال يعرف مقدارها ما مل يعرف ما يقاسيه املبتلى. يفتوفيقه وعصمته، فإن من ترىب 

 



السابع: أن يرى العبد إساءته وظلمه يف مقابل عظمة اهللا وكرمه وإحسانه، فيستكثر 
ما  القليل من نعم اهللا على نفسه املسيئة، ويستقل الكثري من عمله يف جنب ربه، فالرب يستحق

  هو أحسن وأفضل، فإن شأن اهللا أعظم.

الثامن: أن يرى العبد أَمراض قلبه الدفينة واليت ال يشعر ا، فيطلب دواَءها من ربه، 
فيمن عليه اللطيف اخلبري، ويقضى عليه بذنب ظاهر، فيزول احلجاب ويرى العبد اخللل، 

اهللا الواحد، كما قيل: لعل  فيسرع إىل إصالحه بتوفيق اهللا وكرمه، فتزول تلك األمراض بإذن
  عتبك حممود عواقبه ورمبا صحت األجسام بالعلل.

التاسع: أن يرى العبد احلجاب ويذوق أمل البعد بارتكاب الذنب، فيبادر إىل إزالة األمل 
، -فإنه من مل يلزم الباب لن يدخل أبدا-باإلقبال بقلبه إليه ومجعه عليه ولزوم بابه حىت يفتح له 

ه جيد ما ال خيطر بالبال من النعيم والسرور وتذوق حالوة اإلميان والذكر وأنواع فحني يفتح ل
من الفتوح واملعارف والكنوز الربانية، واليت ال يؤتيها اهللا إال خلواصه وأهل قرآنه وحمبته، فيا 

 بؤس من أعرض عن معرفة ربه وحمبته.

لح لعبوديته وواليته أم ال، العاشر: أن يرى العبد يف ذنبه امتحانا واختبارا له، هل يص
فإنه حني املعصية يسلب حالوة الطاعة والقرب، ويذوق مرارة البعد فيقع يف الوحشة، فإن كان 
ممن يصلح اشتاقت نفسه إىل لذة تلك املعاملة، فحنت وأنت وتضرعت واستعانت برا لريدها 

وحها وأبقت ومل حتس إىل ما عودها من بره ولطفه، وإن ركنت عنها واستمر إعراضها ومج
بضرورا وفاقتها الشديدة إىل مراجعة قرا من را علم أا ال تصلح هللا ، واهللا أعلم قبل 

 ذلك، ولكن اهللا ال يؤاخذ العبد بعلمه السابق وإمنا بفعل العبد وجرمه.

احلادي عشر: أن يرى العبد تركيبة نفسه من الشهوة والغضب خبالف امللك، فريى أن 
من موجبات بشريته وكذلك النسيان، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: "كُلُّ بين آدم الذنب 

خطَّاٌء، وخير اخلطَّائني التوابونَ"، وال يتم االبتالُء واالختبار إال بذلك، واهللا أعلم، فيشهد أنه 
واحلذر واحليطة، ويرى  قد وقع يف واحدة من مصايد العدو ومكايده الكثرية، فيوجب له التيقظ

 مداخله فيسدها مستعينا باهللا عز وجل.

الثاين عشر: أن يرى العبد أن عدم رؤية الطاعة ونسياا وأن جيعل نصب عينيه ذنبه فال 
يكاد يفارقه، نعمة عظيمة من عند اهللا املنان، فإن اهللا إذا أراد بعبد خرياً سلب رؤية أعماله 

من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فال يزال نصب عينيه فيحدث له احلسنة من قلبه واإلخبار ا 

 



توبة بعد توبة مع العمل الصاحل حىت يدخل اجلنة برمحة اهللا، وقال بعض السلف: إن العبد ليعمل 
اخلطيئة فيدخل ا اجلنة، ويعمل احلسنة فيدخل ا النار، قالوا: كيف؟ قال: يعمل اخلطيئة فال 

ها ندم واستقال وتضرع إىل اهللا وبادر إىل حموها وانكسر وذل لربه تزال نصب عينيه، إذا ذكر
وزال عنه عجبه وكربه، ويعمل احلسنة فال تزال نصب عينيه يراها ومين ا ويعتد ا ويتكرب ا 

 حىت يدخل النار.

الثالث عشر: أن يرى العبد ذنبه وخطيئته وتقصريه، فال يظن أنه خري من مسلم يؤمن 
اآلخر، فيوجب ذلك أن ال يرى له على الناس فضالً وال حقوقاً يذمهم على ترك باهللا واليوم 

القيام ا، فإنه يرى نفسه أخس قدراً وأقل قيمة من أن يكون هلا على عباد اهللا حقوق جيب 
مراعاا، أو هلا عليهم فضل يستحق الشكر منهم، فاستراح يف نفسه وأراح الناس من عتبه، 

 قد أحسن لنفسه ومن أساء فعليها.وأيقن أنه من أحسن ف

الرابع عشر: أن يرى العبد أنه من األفضل له اإلمساك عن عيوب الناس والفكر فيها، 
شغل بعيبه ونفسه، وطوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل ملن نسى عيبه وغفل  يففإنه 

إىل الناس  عنها أو تغافل، وتفرغ لعيوب الناس، واملوفق من أوجب له ذلك اِإلحسان
واالستغفار إلخوانه، فيشهد أن من أُصيب مبثل ما أصيب به حيتاج إِىل مثل ما هو حمتاج إليه، 
فكما حيب أن يستغفر له أخوه املسلم حيب أن يستغفر هو ألخيه املسلم، فيكون دأبه: رب 

 اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب.

به وبره وحلمه ومغفرته ملن أساء إليه، مع اخلامس عشر: أن يرى العبد سعة رمحة ر
شدة حاجته إىل ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عني، وهذا يوجب أن يغفر ملن استرعاه اهللا تعاىل 
عليهم ويساحمهم ويعفو عنهم ويغضي الطرف عن االستقصاِء يف طلب حقه قبلهم وعن 

  أخطائهم مع القيام حبق اهللا فيهم، واهللا أعلم وأحكم.

  

  عيوب النفس احلسد:ومن 

من قلَّة الشفَقَة  وهو ،الْحسد عدو نعمة اهللاأن ومداواا أَن يعلم ، دومن عيوا الْحس
"ال تباغضوا وال ، على الْمسلمني عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

  .حتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اهللا إخوانا"

 



الرفعة، فهي ال حتب أن يعلوها جنسها، و العلو د جلبت على حبواعلم أن النفس ق
، وهذا أمر على األكثر فإذا عال عليها، شق عليها وكرهته، وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ثالث ال يسلم منهن أحد ف، الناس مركوز يف طباع
منهن؟ قال: إذا تطريت فال ترجع وإذا ظننت فال حتقق  الطرية والظن واحلسد، قيل: فما املخرج

  وإذا حسدت فال تبغ.

وعالج احلسد، تارة بالرضا بالقضاء، وتارة بالزهد يف الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق 
بتلك النعم من مهوم الدنيا وحساب اآلخرة، فيتسلى بذلك وال يعمل مبقتضى ما يف النفس 

، ، فإذا فعل ذلك مل يضره ما وضع يف جبلتهبه ، وال ينطقه غريهمما جيده من حسد جتا أصالً
، فإن أحب أن ومع ذلك فعليه أن يدفعه وجيعله من قبيل الوساوس اليت يتعوذ باهللا تعاىل منها

يسبق أقرانه يف الدين والعلم، ويطلع على ما مل يدركوه مما يرفعه عند اهللا، فإنه ال يأمث بذلك، 
ويرفع درجته  ندهم عنهم، بل أحب االرتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربهإن مل يؤثر زوال ما ع

{وىف ذلك فليتنافس عز وجلقال اهللا فقد ، ويقترب أكثر من مواله سبحانه وتعاىل  :
]، وىف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما، عن  26املتنافسون} [ املطففني : 

د إال يف اثنتني: رجل آتاه اهللا عز وجل القرآن، فهو النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: "ال حس
  يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه اهللا ماالً، فهو ينفقه يف احلق آناء الليل وآناء النهار".

منها: العداوة، والتكرب، والعجب، وحب الرياسة، وخبث  واحلسد له أسباب
فإن من آذاه إنسان بسبب من األسباب، وخالفه النفس،وخبلها، وأشدها : العداوة والبغضاء، 
واحلقد يقتضي التشفي واالنتقام، فمهما أصاب ، يف غرضه، أبغضه قلبه، ورسخ يف نفسه احلقد

عدوه من البالء فرح بذلك، وظنه مكافأة من اهللا تعاىل له، ومهما أصابته نقمة ساءه ذلك، 
اية التقى أن ال يبغي، وأن يكره ذلك من فاحلسد يلزم البغض والعداوة وال يفارقهما، وإمنا غ

  نفسه.

، فيخاف أن يتكرب عليه وال منصباوأما الكرب، فهو أن يصيب بعض نظرائه ماالً أو 
وكان حسد  ،عليه أو مساواته علوهمن أصاب ذلك دونه، فال حيتمل يرى يطيق تكربه، وأن 

ال اهللا تعاىل: {وقالوا لوال نزل ق ؛الكفار لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قريباً من ذلك
وقال يف حق املؤمنني: {أهؤالء  ،]31هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم} [الزخرف: 

وقال يف آية أخرى: {ما أنتم إال بشر مثلنا} [يس :  ،]53من اهللا عليهم من بيننا} [األنعام: 

 



فعجبوا وأنفوا  ،]34ؤمنون: ] وقال: {ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً خلاسرون} [امل15
  من أن يفوز برتبة الرسالة بشر مثلهم فحسدوهم.

وأما حب الرياسة واجلاه، فمثاله أن الرجل الذي يريد أن يكون عدمي النظري يف فن من 
الفنون، إذا غلب عليه حب الثناء، واستفزه الفرح مبا ميدح به، من أنه أوحد العصر، وفريد 

نظري له يف أقصى العامل، ساءه ذلك وأحب موته، أو زوال النعمة اليت ا الدهر يف فنه، إذا مسع ب
يشاركه يف علم، أو شجاعة، أو عبادة، أو صناعة، أو ثروة، أو غري ذلك، وليس ذلك إال حملض 

صلى اهللا عليه وسلم ، وال  النيبوقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة  ،الرياسة بدعوى االنفراد
  .بطالن رئاستهم يؤمنون خوفاً من

وأما خبث النفس وشحها على عباد اهللا، فإنك جتد من الناس من ال يشتغل برئاسة وال 
شق ساءه ذلك وحسن حال عبد من عباد اهللا تعاىل فيما أنعم عليه به،  هتكرب، وإذا وصف عند

فرح به، و سره ذلك وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم، وتنغيص عيشهم، ،عليه
أم يأخذون ذلك من ملكه أبداً حيب اإلدبار لغريه، ويبخل بنعمة اهللا على عباده، ك فهو

  .وخزانته

يبخل مبال غريه،  وقد قال بعض العلماء: البخيل من يبخل مبال نفسه، والشحيح الذي
اهللا على عباده الذين ليس بينهم وبينه عداوة وال رابطة، وهذا ليس له سبب إال  فهذا يبخل بنعم

النفس ورداءة الطبع، وهذا معاجلته شديدة، ألنه ليس له سبب عارض، فيعمل على  خبث
  إزالته، بل سببه خبث اجلبلة، فيعسر إزالته.

ن مماسدة إال حم مثة، وال يكون والشركة فيه فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد
 ،ة اليت يفاخر ايف اخلصل يشاركهاشتد حرصه على اجلاه، فإنه حيسد كل من يف العامل ممن 

هي ومنشأ مجيع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي اليت تضيق على املتزامحني، وأما اآلخرة، ف
حب معرفة اهللا تعاىل، ومالئكته، وأنبياءه، وملكوت أرضه واسعة وال ضيق فيها، فإن من أ

ال يكون بني ومساءه، مل حيسد غريه إذا عرف ذلك، ألن املعرفة ال تضيق على العارفني، فلذلك 
، ألن مقصودهم معرفة اهللا ؛ أو من املفروض أن ال تكون بينهم حماسدةعلماء الدين حماسدة

 املرتلة عند اهللا، وال ضيق فيما عند -إن سلم-  سبحانه، وهو حبر واسع ال ضيق فيه، وغرضهم
يق بعض وال يض ،أجل ما عند اهللا من النعيم لذة لقائه، وليس فيه ممانعة وال مزامحةواهللا، 

والعلو  إذا قصد العلماء بالعلم املال واجلاه أماالناظرين على بعض، بل يزيد األنس بكثرم، 

 



وتباغضوا وبغى بعضهم على بعض، كما نراه من الكثريين منهم يف هذا  حتاسدوا والرفعة
   العصر، وال حول وال قوة إال باهللا تعاىل.

كه، وصار ذلك عنده ألذ من كل فمن عود نفسه الفكر يف جالل اهللا وعظمته ومل
نعيم، ألنه مل يكن ممنوعاً عنه وال مزامحاً فيه، فال يكون يف قلبه حسد ألحد من اخللق، ألن 

وال نظره  من لذته ذلك مل ينقص ونظر مثل نظر وتفكر مثل تفكره غريه لو عرف مثل معرفته
يضيق عن الوفاء  ركة فيماوالش قد عرفت أنه ال حسد إال يف املتوارد على مقصودو، وال فكره

وهلذا ال ترى الناس يتزامحون على النظر إىل زينة السماء، ألا واسعة األقطار، وافيه  ،بالكل
جبميع األبصار، فعليك إن كنت شفيقاً على نفسك أن تطلب نعيماً ال زمحة فيه، ولذة ال 

كوته، وال ينال ذلك يف تتكدر، وال يوجد ذلك يف الدنيا إال يف معرفة اهللا تعاىل وعجائب مل
املعرفة أيضاً، فإن كنت ال تشتاق إىل معرفة اهللا سبحانه، ومل جتد لذا، وضعفت فيها رغبتك، 
فلست برجل، إمنا هذا شأن الرجال، ألن الشوق بعد الذوق، ومن مل يذق مل يعرف، ومن مل 

ك قعد مع ك، ومن مل يدريعرف مل يشتق، ومن مل يشتق مل يطلب، ومن مل يطلب مل يدر
  .اخلالفني وبقى من احملرومني

احلسد من األمراض العظيمة للقلوب، وال تداوى أمراض القلوب إال بالعلم واعلم أن 
حقيقة احلسد ضرر عليك يف أن ، والعلم النافع ملرض احلسد هو أن تعرف واجلد فيهما والعمل

مظلوم من جهتك، السيما إذا  ؛ ألنه، بل ينتفع بهشيءالدين والدنيا، وأنه ال يضر احملسود يف 
، ولو مل بل بإذن اهللا ، والنعمة ال تزول عن احملسود حبسدكأخرجت احلسد إىل القول والفعل

تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقالً أن حتذر من احلسد، ملا فيه من أمل 
أما منفعته يف الدنيا، وتعلم ما فيه من العذاب يف اآلخرة، القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت 

  فمن أهم أغراض اخللق غم األعداء، وال عذاب أعظم مما أنت فيه من احلسد. 

نقيض ما  من جيده من نفسه ، فهو أن يتكلفلدفع احلسد من القلبوأما العمل النافع 
فإذا بعثه على احلقد والقدح يف احملسود، كلف نفسه املدح له، والثناء عليه،  ،يأمر به احلسد

ن محله الكرب، ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف األنعام عنه، ألزم نفسه زيادة يف وإ
 وإن احتقره وازدراه لضعف دينه وجترئه على املعاصي دعا له باملغفرة وصالح الدين،، اإلنعام

 واستغفروا له مراغمةوقد كان مجاعة من السلف إذا بلغهم أن شخصاً اغتام، أهدوا إليه هدية 
  .للشيطان وطلب إغاظة عدو اهللا تعاىل؛ فإا من أعظم األعمال الصاحلة اليت حيبها اهللا ورسوله

 



فالواجب على العاقل جمانبة احلسد على األحوال كلها، فإن أهون خصال احلسد هو  
ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم اهللا جل وعال لعباده، مث انطواء الضمري على إرادة 

م عن املسلم، واحلاسد ال دأ روحه وال يستريح بدنه إال عند رؤية زوال النعمة عن زوال النع
  أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد يف األحشاء.

ومن احلسد يتولد احلقد، واحلقد أصل الشر، ومن أضمر الشر يف قلبه أنبت له نباتا مرا 
يقع على إرادة زوال النعم عن غريه وحلوهلا مذاقه، مناؤه الغيظ ومثرته الندم، واحلسد هو اسم 

فيه، فأما من رأى اخلري يف أخيه ومتىن التوفيق ملثله أو الظفر حباله وهو غري مريد لزوال ما فيه 
أخوه فليس هذا باحلسد الذي ذم وي عنه، وال يكاد يوجد احلسد إال ملن عظمت نعمة اهللا 

  احلاسدون له باملكروه والنقم. عليه، فكلما أحتفه اهللا بترداد النعم ازداد

ما أنساك بين يعقوب  :قال ؟عن محيد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد هل حيسد املؤمن
فإنه ال يضرك ما مل يعد لسانك  ؛ولكن غم احلسد يف صدرك ،ال أبالك حيث حسدوا يوسف

  وتعمل به يدك.

مانه وترك إبداء ما فالعاقل إذا خطر بباله ضرب من احلسد ألخيه أبلغ اهود يف كت
خطر بباله، وأكثر ما يوجد احلسد بني األقران أو من تقارب الشكل بينهم، ولن يبلغ املرء مرتبة 
من مراتب هذه الدنيا إال وجد فيها من يبغضه عليها أو حيسده فيها، واحلاسد خصم معاند ال 

عليه، وإن قصد مل  جيب للعاقل أن جيعله حكما عند نائبة حتدث، فإنه إن حكم مل حيكم إال
يقصد إال له، وإن حرم مل حيرم إال حظه، وإن أعطى أعطى غريه، وإن قعد مل يقعد إال عنه، 

  وإن ض مل ينهض إال إليه، وليس للمحسود عنده ذنب إال النعم اليت عنده.

فبئس الشعار للمرء احلسد، ألنه يورث الكمد، ويورث احلزن، وهو داء ال شفاء له، 
رأى بأخيه نعمة ت، وإن رأى به عثرة مشت، ودليل ما يف قلبه كمني على وجهه  واحلاسد إذا

مبني، وما وجد حاسد سامل أحدا، واحلسد داعية إىل النكد، أال ترى إبليس حسد آدم فكان 
حسده نكدا على نفسه، فصار لعينا بعدما كان مكينا، ويسهل على املرء ترضي كل ساخط 

  سود، فإنه ال يرضيه إال زوال النعمة اليت حسد من أجلها.يف الدنيا حىت يرضى إال احل

قال بعض احلكماء: ألزم الناس للكآبة أربعة: رجل حديد، ورجل حسود، وخليط 
لألدباء وهو غري أديب، وحكيم حمتقر لألقوام، وأبعد الناس من الدخول يف دين احلق والنصيحة 

حظي فيهم بفضل الضاللة، ومعظم  ألهله: جاهل ورث الضاللة عن أهله، ورأس أهل ملته

 



للدنيا يرى جتها دائمة حمبوبة ويرى ما رجي من خريها قريبا وما صرف من شرها بعيدا ليس 
يعقد قلبه على اإلميان، ورجل خالط النساك فانصرف عنهم حلرصه وشرهه وداجمهم على مكر 

  وخديعة.

، وتناوهلا أعسر، فمن يسرها فهذه أدوية نافعة للحسد جداً، إال أا مرة وحتصيلها عسري
اهللا له وسهل له شرا فقد أريد به اخلري ويسر ملا خلق له، وزاحم أولياء اهللا فيما يسعهم مجيعا، 

  وإال فليكرب على نفسه أربعا فإنه قد زاحم الشيطان فيما خلق له وبئس املصري.

  

 فقد أشرك باهللا ، فمن استسلم هللا ولغري اهللاإلسالم له ضدان: اإلشراك واالستكبار
كل فوجعل له عدال وندا وشريكا، ومن مل يستسلم حبال فقد استكرب كحال فرعون وغريه، 

من الشرك والكرب كفر يضاد اإلميان واإلسالم، كما ثبت يف احلديث الصحيح عن النيب صلى 
جلنة من يف اهللا عليه وسلم أنه قال: "ال يدخل النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان، وال يدخل ا

قلبه مثقال ذرة من كرب"، فقال رجل: يا رسول اهللا! إين أحب أن يكون قويل حسنا وفعلي 
  حسنا، أذلك من الكرب؟ فقال: "ال، إن اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط الناس".

سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق وإن يروا {تعاىل:  اهللا قد قالو
آية ال يؤمنوا ا وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال  كل

، فوصف اهللا املستكربين بالتكذيب بآياته والغفلة }ذلك بأم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني
ق ، وبطر احلبطر احلق وغمط الناس :كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها، ألن الكرب

جحده ودفعه، وهذا هو التكذيب، وأعظم من ذلك التكذيب بآيات اهللا، قال تعاىل عن قوم 
، }وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين{فرعون: 

وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن {وقال عن املشركني: 
  }.فإم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون{: ، وقال}سبيل اهللا

وملا كان اإلنسان حارث مهام، البد له من عمل وحركة وذلك هو حرثه، والبد له من 
عن أن يكون اهللا هو مقصوده استكرب هذا اإلنسان فإذا قصد ونية وإرادة وحب وذلك هو مهه؛ 

، فالبد أن يكون له ؛ ويصرف حياته ومماته لربهالذي ينتهي إليه قصده وإرادته، فيسلم وجهه هللا
 ،؛ فيكون مشركا، وذاك هو إهله الذي أشركويصرف إليه فعله مقصود آخر ينتهي إليه قصده

وهلذا كان قوم فرعون الذين وصفهم باالستكبار والعلو يف األرض وهم الذين استعبدوا بين 

 



ما علمت لكم من {با، كما قال هلم: إسرائيل، كانوا مع ذلك مشركني بفرعون اختذوه إهلا ور
فاستخف قومه فأطاعوه إم كانوا قوما {، وقال: {أنا ربكم األعلى}، وقال هلم: }إله غريي

وفرعون نفسه الذي كان هو املستكرب األعظم على قومه وغريهم، كان مع هذا  }،فاسقني
أتذر موسى وقومه وقال املأل من قوم فرعون {مشركا، كما ذكر ذلك تعاىل عنه يف قوله: 

  قيل: كان له آهلة يعبدها سرا.و، }ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك

 معجبا بنفسه لو مل يكن املستكرب يعبد غري اهللا فإنه يعبد نفسه وال بد، فيكونحىت و
، عبد وإبليس هو أول املستكربين ،إن مل يشرك بغريهوشرك بنفسه يخمتاال فخورا متكربا، ف

  }.إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين{، قال تعاىل: نفسه

بالباطل، ومن غمط الناس فاحتقرهم  اإلقرارإىل  ه ذلكضطراومن بطر احلق فجحده 
فمن غمط الناس  ،وازدراهم بغري حق فإنه يضطر إىل أن يعظم آخرين بالباطل، وهذا من الشرك

بد له ممن يعينه على  جحد حقهم ليعظم نفسه بذلك، وهذا هو االستكبار واالختيال، فال
، ويشنأ من يذمه يواليهو استكباره واختياله للشرك به، وهو يفرح مبن حيمده ويثين عليه ويعظمه

رياء ومسعة، والرياء والسمعة من الشرك،  الناس ، فيكون من أعظمويعاديه ويبغضه ويعيبه
رك وكل كرب لبين وإبليس هو الذي يزين كل ش ،فاملستكرب من أعظم الناس شركا ورياء ومسعة

؛ فقد أقسم آدم، وينفخ يف أحدهم حىت يتعاظم، ويدعوهم إىل اإلشراك باهللا ويأمرهم بذلك
، كما قال تعاىل: على نفسه أن ال يدخل جهنم وحده وأن يقتطع نصيبا من بين آدم ليجاوروه

اهللا،  وهذا من أعظم الشرك بغري }،وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس{
وإن كان قد يشرك به أيضا، فهو جيمع اإلشراك باهللا وبغريه ممن أطاع اخللق وعظمهم، فمن 
أطاعهم اقتدى م، ومن أطاع الرسل اقتدى م يف توحيدهم وطاعتهم لرم، ومن عصاهم 

، وهذا موجود يف ، وكل حبسبه، فجميع من عصى الرسل ومل يقتد م فهو مشركوغوى ضل
، فمن ختيل أنه عظيم أراد ما يليق بذلك والعباد وأصحاب املناصب وغريهمجنس العلماء 

االختيال، ومن أراد العلو يف األرض فال بد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغري غريه، وهنا قد جيعل 
هذا املختال املستكرب االختيال وبطر احلق من باب االعتقادات؛ فيجعل احلق باطال والباطل حقا 

يم النفس وعلو قدرها، وجيحد احلق الذي خيالف هواها وعلوها، ويتخيل فيما يتعلق بتعظ
"إنه أوحي إيل أن الباطل الذي يوافق هواها وعلوها،  وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

  ".تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد

 



  

  ومن عيوا رؤية فَضله على إخوانه:

ؤا رمن عيوة فَضله على إخوانه وأقرانهوي ،هنم لَا أعلم بِهو فِسها الْعلم بِنومداوا، 
ولَا يصح لَه  ،على احتقار نفسه ورؤية فضل إخوانه وأقرانه ليحمله ذَلك ،وحسن الظَّن بأقرانه

كَذَلك  ،ى نفسه بِعني النقْصانذَلك إِلَّا بعد أَن ينظر إِلَى الْخلق أَجمعني بِعني الزيادة وينظر إِلَ
  .لَك فضل ما مل تر فضلك فَإِذا رأَيت فضلك فَلَا فضل لَك قال أَبو عبد اهللا السجزِي:

 :)519/  1قال ابن القيم يف مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني (
فتؤديها، وال ترى أن ما (وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس 

فعلوه من حقوقك عليهم، فال تعاوضهم عليها، فإن هذا من رعونات النفس ومحاقاا، وال 
  .تطالبهم حبقوق نفسك، وتعترف بفضل ذي الفضل منهم، وتنسى فضل نفسك

ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول: العارف ال يرى له على أحد 
  غريه فضال، ولذلك ال يعاتب، وال يطالب، وال يضارب). حقا، وال يشهد على

  

  داء العجب ودواؤه:

  يا من امتحن بالعجب مبا تعجب:

  (فصل منقول عن ابن حزم رمحه اهللا تعاىل بقليل من التصرف)

فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من اَألخالَق  ؛من امتحن بالعجب فليفكر يف عيوبه
يوبه مجلة حىت يظن أنه ال عيب فيه فليعلم أن مصيبته إىل األبد وأنه فإن خفيت عليه ع ؛الدنيئة

  ألمت الناس نقصاً وأعظمهم عيوباً، وأضعفهم متييزاً.

ألن العاقل هو من ميز  ،وال عيب أشد من هذين ،وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل
قلة علمه واألمحق هو الذي جيهل عيوب نفسه إما ل ،عيوب نفسه فغالبها وسعى يف قمعها

  وإما ألنه يقدر أن عيوبه خصال وهذا أشد عيب يف األرض. ،ومتييزه وضعف فكرته

ويف أضاليل األماين الطائفة  ،فإن أعجبت بعقلك ففكر يف كل فكرة سوء حتل خباطرك
  فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. ،بك

 



ويف كل رأي قدرته  ،واحفظها وال تنسها ،وإن أعجبت بآرائك فتفكر يف سقطاتك
  أصاب غريك وأخطأت أنت.ف ،صواباً فخرج خبالف تقديرك

فو اهللا  ،ويف معاشك ووجوهه ،وإن أعجبت بعملك فتفكر يف معاصيك ويف تقصريك
فليطل مهك حينئذ وأبدل من  ،لتجدن من ذلك ما يغلب على خريك ويعفي على حسناتك

  الْعجب تنقصاً لنفسك.

وأنه موهبة من اهللا جمردة وهبك إياها وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه ال خصلة لك فيه 
ربك تعاىل فال تقابلها مبا يسخطه فلعله ينسيك ذلك بعلة ميتحنك ا تولد عليك نسيان ما 

  علمت وحفظت.

وإن أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من ذلك فاجعل مكان الْعجب استنقاصاً لنفسك 
فلتهن نفسك عندك  ،ك جتدهم كثرياًوتفكر فيمن كان أعلم من ،واستقصاراً هلا فهو أوىل

 ،وتفكر يف إخاللك بعلمك وأنك ال تعمل مبا علمت منه فلعلمك عليك حجة حينئذ ،حينئذ
 ،ولقد كان أسلم لك لو مل تكن عاملاً، واعلم أن اجلاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حاالً وأعذر

  فليسقط عجبك بالكلية.

وم املتأخرة اليت ال كبري خصلة فيها مث لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العل
فانظر حينئذ إىل من علمه أجل من علمك يف مراتب الدنيا واآلخرة  ،كالشعر وما جرى جمراه

  فتهون نفسك عليك.

  وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر فيمن هو أشجع منك.

وإن أعجبت جباهك يف دنياك فتفكر يف خمالفيك وأندادك ونظرائك ولعلهم أخساء 
اط، فاعلم أم أمثالك فيما أنت فيه، ولعلهم ممن يستحيا من التشبه م لفرط وضعفاء سق

رذالتهم وخساستهم يف أنفسهم وأخالقهم ومنابتهم، فاستهن بكل مرتلة شاركك فيها من 
  ذكرت لك.

تفكر فيما قال ابن السماك للرشيد وقد دعا حبضرته بقدح فيه ماء ليشربه فقال له: يا 
  فقال له الرشيد: مبلكي كله. منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى أن تبتاعها؟ أمري املؤمنني فلو

قال: يا أمري املؤمنني فلو منعت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تفتدي من ذلك؟ 
  قال: مبلكي كله.

 



  قال: يا أمري املؤمنني أتغتبط مبلك ال يساوي بولة وال شربة ماء!

  .تعاىل وصدق ابن السماك رمحه اهللا

أعجبت مبالك فهذه أسوأ مراتب الْعجب فانظر يف كل ساقط خسيس فهو أغىن وإن 
  فال تغبط حبالة يفوقك فيها من ذكرت. ،منك

ألنه أحجار ال تنتفع ا إال أن خترجها عن ملكك بنفقتها  ،واعلم أن عجبك باملال محق
د غريك، ولعل ذلك واملال أيضاً غاد ورائح ورمبا زال عنك ورأيته بعينه يف ي ،يف وجهها فقط

  والثقة به غرور وضعف. ،فالعجب مبثل هذا سخف ،يكون يف يد عدوك

وإن أعجبت مبدح إخوانك لك ففكر يف ذم أعدائك إياك فحينئذ ينجلي عنك الْعجب، 
فليست إال مرتلة  ،فإن مل يكن لك عدو فال خري فيك وال مرتلة أسقط من مرتلة من ال عدو له

  عافانا اهللا. ؛نعمة حيسد عليها من ليس هللا تعاىل عنده

فحينئذ  ،ومتثل إطالعهم عليها ،فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إىل الناس
  ختجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من متييز.

واعلم بأنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائع وتولد اَألخالَق من امتزاج عناصرها 
وأا منح  ،لك وقوف يقني على أن فضائلك ال خصلة لك فيهااحملمولة يف النفس فستقف من ذ

 ،وأنك لو وكلت إىل نفسك لعجزت وهلكت ،من اهللا تعاىل لو منحها غريك لكان مثلك
فقد تتغري اَألخالَق احلميدة  ،وإشفاقاً من زواهلا ،فاجعل بدل عجبك ا شكراً لواهبك إياها
  باملرض وبالفقر وباخلوف وبالغضب وباهلرم.

نِحتعلى واهبها  بالتعصيوال تتعرض لزوال ما بك من النعم  ،وارحم من منع ما م
فتقدر أنك استغنيت عن عصمته فتهلك  ،وبأن جتعل لنفسك فيما وهبك خصلة أو حقاً ،تعاىل

  عاجالً و آجالً.

ألن هذا الذي أعجبت به ال فائدة  ،وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا
أو ينفعك يف  ،دنيا وال آخرة، وانظر هل يدفع عنك جوعة، أو يستر لك عورةله أصالً يف 

  آخرتك.

 ،فإن أعجبت بوالدة الفضالء إياك فما أخلى يدك من فضلهم إن مل تكن أنت فاضالً
وما أقل غناهم عنك يف الدنيا واآلخرة إن مل تكن حمسناً! والناس كلهم أوالد آدم الذي خلقه 

 



وأسجد له مالئكته، ولكن ما أقل نفعه هلم وفيهم كل معيب وكل فاسق  اهللا بيده وأسكنه جنته
  وكل كافر.

وال يكسبه وجاهة مل حيزها  ،وإذا فكر العاقل يف أن فضل آبائه ال يقربه من ربه تعاىل
فأي معىن لإلعجاب مبا ال منفعة فيه! وهل املعجب  ،ه أو بفضله يف نفسه وال ماالًيهو بسع

ل جاره وجباه غريه وبفرس لغريه سبق كأن على رأسه جلامه! وكما بذلك إال كاملعجب مبا
  تقول العامة يف أمثاهلا: كالغيب يزهى بذكاء أبيه.

ألنه قد عجز عقلك عن  ،فإن تعدى بك الْعجب إىل االمتداح فقد تضاعف سقوطك
  .هذا إن امتدحت حبق فكيف إن امتدحت بالكذب! ،مقاومة ما فيك من الْعجب

بقوة جسمك فتفكر يف أن البغل واحلمار والثور أقوى منك وأمحل  وإن أعجبت
فمن الْعجب  ،لألثقال، وإن أعجبت خبفتك فاعلم أن الكلب واألرنب يفوقانك يف هذا الباب

  العجيب إعجاب ناطق خبصلة يفوقه فيها غري ناطق.

ىل صربه واعلم أن من قدر يف نفسه عجباً أو ظن هلا على سائر الناس فضالً فلينظر إ
فإن رأى نفسه قليلة الصرب فليعلم أن  ،عندما يدمهه من هم أو نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة

مجيع أهل البالء من اذومني وغريهم الصابرين أفضل منه على تأخر طبقتهم يف التمييز، وإن 
عنهم يف بل هو إما متأخر  ،رأى نفسه صابرة فليعلم أنه مل يأت بشيء يسبق فيه على ما ذكرنا

  ذلك أو مساوٍ هلم وال مزيد.

واعلم أن التعسف وسوء امللكة ملن خولك اهللا تعاىل أمره من رقيق أو رعية يدالن على 
ألن العاقل الرفيع النفس العايل اهلمة إمنا يغلب  ،خساسة النفس ودناءة اهلمة وضعف العقل

 ميكنه املعارضة فسقوط يف الطبع أكفاءه يف القوة ونظراءه يف املنعة، وأما االستطالة على من ال
  ورذالة يف النفس واخللق وعجز ومهانة.

ومن فعل ذلك فهو مبرتلة من يتبجح بقتل جرذ أو بقتل برغوث،أو بفرك قملة، و 
  حسبك ذا ضعة و خساسة.

فمن معجب بعلمه فيكفهر ويتعاىل على  ؛قد يكون الْعجب لفضيلة يف املعجب ظاهرة
ومن معجب بنسبه  ،ومن معجب برأيه فيزهو على غريه ،له فريتفعومن معجب بعم ،الناس
  .ويتوخىومن معجب جباهه وعلو حاله فيتكرب  ،فيتيه

 



وعن خفة  ،وأقل مراتب الْعجب أن تراه يتوفر عن الضحك يف مواضع الضحك
ولو  ،وعن الكالم إال فيما ال بد له من أمور دنياه، وعيب هذا أقل من عيب غريه ،احلركات

ل هذه األفاعيل على سبيل االقتصار على الواجبات وترك الفضول لكان ذلك فضالً وموجباً فع
  ولكن إمنا يفعل ذلك احتقاراً للناس وإعجاباً بنفسه فحصل له بذلك استحقاق الذم. ،حلمده

ومل يكن هناك متييز  وإِنما الْأَعمالُ بِالنيات وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى، حىت إذا زاد األمر
حيجب عن توفية الْعجب حقه وال عقل جيد حدث من ذلك ظهور االستخفاف بالناس 

حىت إذا زاد ذلك وضعف التمييز والعقل ترقى ذلك إىل  ،واحتقارهم بالكالم ويف املعاملة
االستطالة على الناس باألذى باأليدي والتحكم والظلم والطغيان واقتضاء الطاعة لنفسه 

ضوع هلا إن أمكنه ذلك، فإن مل يقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم الناس و واخل
  االستهزاء م.

وهذا من عجيب ما يقع يف هذا  ،وقد يكون الْعجب لغري معىن ولغري فضيلة يف املعجب
  وفيمن عقله قريب من عقوهلن من الرجال. ،الباب، وكثرياً ما نراه يف النساء

ال علم وال شجاعة وال علو حال وال نسب  ؛فيه خصلة أصالً وهو عجب من ليس
ألن هذه األمور ال يغلط فيها  ،رفيع وال مال يطغيه وهو يعلم مع ذلك أنه صفر من ذلك كله

  وإمنا يغلط فيها من له أدىن حظ منها. ،من يقذف باحلجارة

وهذا مكان فيه للكالم شعب عجيب ومعارضة معترضة، وهو أنه ليس شيء من 
الفضائل كلما كان املرء منه أعرى قوي ظنه يف أنه قد استوىل عليه واستمر يقينه يف أنه قد 
كمل فيه إال العقل والتمييز، حىت إنك جتد انون املطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح؛ 
واجلاهل الناقص يهزأ باحلكماء وأفاضل العلماء؛ والصبيان الصغار يتهكمون بالكهول؛ 

اء العيارون يستخفون بالعقالء املتصاونني؛ وضعفة النساء يستنقصن عقول أكابر الرجال والسفه
  وآراءهم.

  وباجلملة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقالً وأكمل متييزاً.

وإمنا  ،فإن العاري منها مجلة يدري أنه عارٍ منها ،وال يعرض هذا يف سائر الفضائل
فإنه يتوهم حينئذ إن كان ضعيف التمييز أنه  ،له أدىن حظ منها وإن قليدخل الغلط على من 

  عايل الدرجة فيه.

 



وإال فداؤهم وضررهم على  ،فال دواء هلم أجنع منه ،ودواء من ذكرنا الفقر واخلمول
فال جتدهم إال عيابني للناس وقاعني يف األعراض مستهزئني باجلميع جمانبني  ،الناس عظيم جداً

  ني على الفضول.للحقائق مكب

ورمبا قصدوا املالطمة واملضاربة عند  ،ورمبا كانوا مع ذلك متعرضني للمشامتة واملهارشة
  أدىن سبب يعرض هلم.

حىت إذا حصل على أدىن مال أو جاه ظهر ذلك  ،وقد يكون الْعجب كميناً يف املرء
  وعجز عقله عن قمعه وستره. ،عليه

  العاملني.عافانا اهللا وإياكم، واحلمد هللا رب 

  

 



  حكمة سلفية بالغة:

من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غريه أعجز، من قلة الصدق كثرة اخللطاء ومن 
  عالمة االستدراج العمى عن عيوب النفس، وما ملكها عبد إال عز وما ملكت عبدا إال ذل.

أحسن األشياء مخسة: البكاء على الذنوب، وإصالح العيوب، وطاعة عالم الغيوب، 
  الء الرين من القلوب، وأن ال يكون لكل ما يهوى ركوب.وج

آه من نفس ما يقر قرارها، طلعت مشس الشيب وما خبت نارها، ما الحت هلا شهوة 
إال قل اصطبارها، ما بانت هلا موعظة فبان اعتبارها، كم وعظها ليلها ورها ارها، الذنب 

وزارها، كم تقوم وما يصلح ازورارها، لباسها واجلهل شعارها، كم نكثر النصائح وما تقل أ
كلما جذا أملها زاد اغترارها، إىل كم مع املعاصي أما يلزمها عارها، أساء تدبريها أم قبح 

  .اختيارها، من يأخذ بيدها إذا طال عثارها

إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أقنعت باليسري قنعت، فإذا أردت صالح مرضها 
ا، وكف كفها فبترك غرضها، احبس لساا، وغض طرفها عن حمرم نظراا عن فضول كلما

  عن مؤذي شهواا، إن شئت أن تسعى هلا يف جناا.

أجلد الناس من ملك غضبه، ومن تزين للناس مبا ليس فيه سقط من عني اهللا، ومن 
حاسب نفسه استحيا اهللا من حسابه، ولن يكمل رجل حىت يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك 

  يؤثر شهوته على دينه، واحذر أن تكون ثناء منشورا وعيبا مستورا. حىت

ثالث من كن فيه استكمل اإلميان: من إذا غضب مل خيرجه غضبه من احلق، وإذا رضي 
  مل خيرجه رضاه إىل الباطل، وإذا قدر مل يتناول ما ليس له.

  لنفسه.أول وصال العبد للحق هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد للحق مواصلته 

إمنا مجل كالم السلف يف مذاق األمساع وعظمت فيه الربكة وحسن به االنتفاع، ألم 
كانوا به عاملني ويف نشره خملصني، اللهم فعمنا بربكة أعماهلم الصاحلة وانفعنا مبقاصدهم 
الصادقة، فهم القوم ال يضل من اهتدى داهم وال يضيع من متسك بعراهم، وال يشقى من 

  وسار على خطاهم. اقتدى م

 



  تطالبين النفس باملشتهى   وتنسى القيامة واملنتهى
  وتسعى إحكام عهد اهلوى   وعقد دياناا قد هوى

  وتترك صحبة أهل النهى   وتصحب من قد سها أو هلا
  فإن دام هذا التنادي ا   فويل هلا مث ويل هلا

قرب شيء إىل مقت اهللا رؤية من ألزم نفسه بآداب السنة عمر اهللا قلبه بنور املعرفة، أ
النفس أحواهلا، من استولت عليه النفس صار أسريا يف سجن الشهوات حمصورا يف حكم اهلوى 

  فحرم اهللا على قلبه الفوائد، احلر عبد ما طمع والعبد حر ما قنع.

ينبغي على العازم على الدخول يف أولياء اهللا أن يكون شحيحا ضعيفا قويا مطيعا 
عي اهللا يف العبادة والتقى ويعصي داعي النفس إىل اتباع اهلوى، ويقوى على عصيا؛ يطيع دا

جماهدة النفس والشيطان ويضعف عن متابعة هواه يف ركوب املعاصي، ويشح بدينه وعرضه 
  وحسناته ويسخو بترك الدنيا الشاغلة عن طاعة اهللا وطلب مرضاته.

تولوهم األدبار، لو صرت جماهدا  أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فاليا
وقت مطالبة النفس وحماربة الشيطان لرأيت من نصر اهللا العجب، ولكنك انقلبت يوم الفرار إىل 
حياة اخلزي والعار، فبئست احلياة وبئس املنقلب، رحبت اخلزف واحلجر وخسرت اجلوهر 

  والذهب.

اهللا مل يزل عليال، ومن مل  من مل يعتز بطاعة اهللا مل يزل ذليال، ومن مل يستشف بكتاب
يستغن باالفتقار إىل اهللا فهو الدهر فقريا، ومن مل يتحقق بالعبودية هللا فهو لكل شيء عبد، ويف 
قبضة اهللا كل أسري، ومن مل يتترس بالتوكل على اهللا أصابه كل رام، ومن مل حيتم حبماية اهللا مل 

  حيمه سواه حام.

  اء من سحب عيين هامع هاميجفين القريح عليكم واقع دامي   وامل
  ومذ هجرمت وكنتم عزي السامي   غشاين الذل من خلفي وقدامي

هذا جزاء من دعي إىل العزيز الغفار فما أجاب الداعي وندب إىل السعي يف فكاك رقبته من 
  أسر النفس والشيطان فقصرت به املساعي.

 



ملرضه بغري ذلك فقد قد ثبت يف احلكمة أن شفاء األمراض قصد أسباا، فمن استشفى 
أتى البيوت من غري أبواا، فمن كان داؤه املعصية فشفاؤه الطاعة، ومن كان داؤه الغفلة 

  فشفاؤه اليقظة، ومن كان داؤه كثرة االشتغال فشفاؤه يف تفريغ البال.

من تفرغ من مهوم الدنيا قلبه قل تعبه، وتوفر من العبادة نصيبه، واتصل إىل اهللا مسريه، 
يف اجلنة مصريه، ومتكن من الذكر والفكر والورع والزهد واالحتراس من غوائل النفس  وارتفع

  ووساوس الشيطان.

ومن كثر يف الدنيا شغله اسود قلبه، واظلم طريقه، وكثر مهه، ونصب بدنه، وصار 
مهون الوقت، طائش العقل، معقود اللسان عن الذكر، مقيد اجلوارح عن الطاعة، من قلبه يف 

شعب، ومن عمره لكل شغل حصة، فاستعذ باهللا من فضول األعمال واهلموم، فكل ما كل واد 
شغل العبد عن الرب فهو مشئوم، ومن فاته القرب من مواله فهو لو جازت يداه نعيم اخللد 

  حمروم.

كل العافية يف الذكر والطاعة، وكل البالء يف الغفلة واملخالفة، وكل الشفاء يف اإلنابة 
أردت أن تعلم أي الدارين أوىل بك فانظر أي احلالني اغلب عليك، فإذا أصحاب والتوبة، مىت 

الطاعة اجلنة أوىل م، وأصحاب املعصية النار أوىل م، وال ختادع نفسك يف صحة النظر، 
  فجهل اإلنسان بنفسه أضر الضرر، وأعظم اخلطر.

ب املاء البارد ألجل وانظر بعني التفكري واالعتبار لو أن طبيبا نصرانيا عفاك عن شر
مرض من أمراض اجلسد الطعته يف ترك ما اك عنه، وأنت تعلم أن الطبيب قد يصدق وقد 
يكذب، ويصيب وخيطئ، وينصح ويغش، فما بالك ال تترك ما اك عنه انصح الناصحني 

  وأصدق القائلني ألجل مرض القلب الذي إذا مل تشف منه فأنت من اهلك اهلالكني.

التخلص من بلوى املعصية إال بالتخلص من سجن الغفلة، وال تتخلص من  ال تقدر على
الغفلة إال بتجويع البطن وتفريغ القلب ومواصلة الذكر، فجوع بطنك وارفض شغلك واذكر 
ربك يعتزلك شيطانك، إن الشيطان حامل على العصيان، والعصيان جنون، ومن مل حيضره 

  الشيطان فليس مبجنون.

 



مه مناجاة اهللا، وعمله معاملة مع اهللا، وفكره يف تدبر آيات اهللا طوىب ملن كان كال
واالعتبار بصنع اهللا، ونيته خالصة لوجه اهللا، يزاحم العلماء بركبتيه، ويقبض على العلم بكلىت 

  يديه، عبادته مؤسسة على القواعد وعلى تصحيح العقائد.

  دأال رب من قد احنل الزهد جسمه  كثري صالة دائم الصوم عاب
  يروم وصاال وهو بالطرق جاهل  إذا جهل املقصود قد خاب قاصد

  قليل من األعمال بالعلم نافع   كثري من األعمال باجلهل فاسد.

 



  :اخلامتة

 ، وينجوعلى ما وراَءهال الْعاق يسترشد االْفُصول بعض معايب النفس  جاء يف هذه
وكَيف والنفس معيوبة  ومعايب النفس لَا يمكن استيفاءها، ،يدمنها من يؤيده اهللا بِتوفيق وتسد

وقد وصفها اهللا تعالَى بِأَنها  ،وكَيف يمكن إحصاء عيب ما كلها عيب ،بِجميعِ أوصافها
ه من إِلَّا أَنه رمبا يصلح العبد من عيوا شيئا بِبعض هذه املداواة فَيسقط من ،األمارة بالسوء

  ما شاء اهللا تعاىل أن يسقط، ومن شاء اهللا له السالمة. عيوا

مث إنه ليس يف وسع العبد إحصاء مجيع عيوب النفس، فإنه كلما أحصى عيبا ظهر له 
إحصائها وإن كان املراد عيب آخر، فليس من الفطنة االشتغال بالتفتيش عن عيوب النفس و

ومرتله  لى سفينة القرآن والسنة حنو هدفه املنشود، وإمنا الكيس من سافر إىل اهللا عقطعها
 حينه، وهذه درة أملح كل عيب ظهر يف عاجل، ال يثنيه عليه شيء وال يعوقه عنه عائق، واملنتظر

ابن القيم يف مدارج  قال ابن القيم رمحهما اهللا تعاىل؛ حيثكذا اإلسالم ابن تيمية و إليها شيخ
): (... وسأَلْت يوما شيخ الْإِسلَامِ ابن 299/  2ك نستعني (السالكني بني منازل إياك نعبد وإيا

 عن هذه الْمسأَلَة، وقَطْعِ الْآفَات، والاشتغالِ بِتنقية الطَّرِيقِ وتنظيفها؟ - رحمه اللَّه  - تيميةَ 

ما نبشته ظَهر كُلَّ -وهو جب الْقَذَرِ  -باطُوسِ فَقَالَ لي جملَةَ كَلَامه: النفْس مثْلُ الْ
،جرخو هشبلْ بِنغتشلَا تلْ، وفَافْع ،هوزجتو هربعتو ،هلَيع قَفسأَنْ ت ككَنإِنْ أَم نلَكو،  لَن كفَإِن

ارِهلَ إِلَى قَرصئًا  ،تيش تشبا نكُلَّمو.هرغَي رظَه 

فَقُلْت: سأَلْت عن هذه الْمسأَلَة بعض الشيوخِ؟ فَقَالَ لي: مثَالُ آفَات النفْسِ مثَالُ 
فَإِنْ أَقْبلَ علَى تفْتيشِ الطَّرِيقِ عنها، والاشتغالِ  ،الْحيات والْعقَارِبِ الَّتي في طَرِيقِ الْمسافرِ

قَطَعا: انهلقَطُّ ،بِقَت فَرالس هنكمي لَمو،  مدعا، وهنع اضرالْإِعو ،ِسريالْم كتمه كُنتل نلَكو
 ثُم امضِ علَى سيرِك. ،فَإِذَا عرض لَك فيها ما يعوقُك عنِ الْمِسريِ فَاقْتلْه ،الالْتفَات إِلَيها

  .)وأَثْنى علَى قَائله ،استحسن شيخ الْإِسلَامِ ذَلك جِدافَ

مث إن تزكية النفوس مسلم إىل الرسل، وإمنا بعثهم اهللا هلذه التزكية ووالهم إياها، فهي 
، على أيديهم دعوة، وتعليما وبيانا، وإرشادا اهللا تعاىل جعلهاقد و ،يف هذه الدنيا ممهمته

{هو الَّذي بعثَ  قال اهللا تعاىل: ،فهم املبعوثون لعالج نفوس األمم ،قا وال إهلاما، ال خلونصحا

 



نْ كَانوا من في الْأُميني رسولًا منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ وإِ
]، وقَالَ تعالَى: {كَما أَرسلْنا فيكُم رسولًا منكُم يتلُو علَيكُم 2اجلمعة: قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ} [

ي أَذْكُركُم آياتنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ فَاذْكُرونِ
  ].152-151تكْفُرون} [البقرة: واشكُروا لي ولَا 

اللهم اهدين ألحسن «وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعاء االستفتاح 
  ».األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها، ال يصرف عين سيئها إال أنت

ذلك أن تزكية النفوس أصعب من عالج األبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة 
ا الرسل كما يفعل كثري من الصوفيةوا فهو كاملريض الذي عاجل  ؛اهدة واخللوة، اليت مل جيئ

نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب وخربته؟ فالرسل أطباء القلوب، وشهادام وحي 
، وهو سبحانه باريها على هذا اخللق الشفاء على متابعتهم اهللا تعاىل ، وقد أوقفاهللا إليهم

لعجيب، فال سبيل إىل تزكيتها وصالحها إال من طريقهم، وعلى أيديهم، ومبحض االنقياد، ا
  والتسليم هلم، واهللا املستعان.

  شيخ اإلسالم:وحقيق بكل واحد منا التمثل بأبيات 

  أنا الفقري إىل رب الربيات ... أنا املسكني يف جمموع حااليت
  يأتنا من عنده يأيتأنا الظلوم لنفسي وهي ظامليت ... واخلري إن 

  ال أستطيع لنفسي جلب منفعة ... وال عن النفس يل دفع املضرات
  وليس يل دونه موىل يدبرين ... وال شفيع إذا حاطت خطيئايت

  إال بإذن من الرمحن خالقنا ... إىل الشفيع كما قد جاء يف اآليات
  ولست أملك شيئا دونه أبدا ... وال شريك أنا يف بعض ذرات

  له كي يستعني به ... كما يكون ألرباب الواليات وال ظهري
  والفقر يل وصف ذات الزم أبدا ... كما الغىن أبدا وصف له ذايت

  وهذه احلال حال اخللق أمجعهم ... وكلهم عنده عبد له آيت
  فمن بغى مطلبا من غري خالقه ... فهو اجلهول الظلوم املشرك العايت

  كان منه وما من بعد قد يايتواحلمد هللا ملء الكون أمجعه ... ما 

 



فمن نظر إىل نفسه مبنظار الكتاب والسنة يف ساحة العدل واإلنصاف مع نفسه قبل 
غريه عرف أا جاهلة ظاملة، وأن اجلهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، فال يفرح 

تة، فيوجب له ا وال يسكن إليها، ومن وصفه اجلهل والظلم ال مطمع يف استقامته واعتداله الب
ذلك بذل اجلهد يف العلم النافع الذي خيرجها به عن وصف اجلهل، والعمل الصاحل الذي 

  خيرجها به عن وصف الظلم، ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدهلا.

فحقيق مبن هذا شأنه أن يلجأ إىل من يلجأ إليه كل شيء وال يلجأ هو إىل شيء؛ فيفر 
فاطرها، ويرغب إليه أن يقيها شرها ويداوي عيوا، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، إىل خالقها و

فهو خري من زكاها، فإنه را وموالها، وأن ال يكله إليها طرفة عني، فإنه إن وكله إليها هلك، 
ا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قال نفما هلك من هلك إال حيث وكل إىل نفسه، وهكذا علم

احلمد هللا، «، ويف خطبة احلاجة: »قل: اللهم أهلمين رشدي، وقين شر نفسي«ملنذر حلصني بن ا
» حنمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا

] وقال تعاىل: {إن 9وقد قال تعاىل: {ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون} [احلشر: 
  ] .53[يوسف:  النفس ألمارة بالسوء}

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أا منبع كل شر، ومأوى كل سوء، وأن 
{ولوال  :، كما قال تعاىلاشطاربوال  كل خري فيها ففضل من اهللا من به عليها، مل يكن منها

{ولكن اهللا  :وقال تعاىل ،]21فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا} [النور: 
بب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم ح

فهذا احلب وهذه الكراهة مل يكونا يف النفس وال ا، ولكن هو  ،]7الراشدون} [احلجرات: 
{فضال من اهللا ونعمة واهللا عليم  ،اهللا الذي من ما، فجعل العبد بسببهما من الراشدين

عليم مبن يصلح هلذا الفضل ويزكو عليه وبه، ويثمر عنده، حكيم فال  ؛]8حكيم} [احلجرات: 
  يضعه عند غري أهله فيضيعه بوضعه يف غري موضعه.

أف مث أف لنفس وقد خاضت يف الدنيا والدين، وبلغت ما بلغت فيهما، وما عبق ا 
ظرت مشخت، فضيلة وال شرفت مبا شرف به األنبياء والصاحلون من حسن الدين واخللق؛ إن نو

وإن نوصحت تعجرفت، وإن الحت الدنيا طارت إليها طريان الرخم وسقطت عليها سقوط 

 



وال  يف املخالطة عيوبا تبلى، الغراب على اجليف، فليتها أخذت أخذ املضطر من امليتة، توفر
  حتتشم نظر احلق إليها، وإن انكسر هلا غرض تضجرت، وإن أمدت بالنعم اشتغلت عن املنعم!!

الث حتت ا اليوم على وجه األرض، وغدا حتتها! واهللا إن ننت جسدها بعد ثأف هل
، وغرها قد رها حلم هذا الكرمي عنهاواهللا  بني األصحاب! هيو التراب أقل من ننت خالئقها

وجيمعها وهي تتشتت؟! وغدا يقال: مات احلرب  تهتك،ت ، كيف يسترها وهيباهللا ما غرها
، ولو عرفوه حق معرفته بنفسه، ما والزاهد الورع واملفكر الكبري البارعوالدكتور  العامل الصاحل

  دفنوه.

واهللا إين على يقني أن كل من عرف نفسه وكرمت عليه؛ ألشفق عليها مما هي صائرة 
إليه من جرياا وراء مشتهياا ورغباا؛ وإن حلت؛ ونادى عليها نداء املكشفني معايب 

 لألبناء، إذ ال نائح له ينوح عليه هلذه املصائب املكتومة، واخلالل األعداء، ولناح نوح الثاكلني
ستحسن يخلة  هلا العاقل دجيما  واهللاسترها من خربها، وغطاها من علمها، واملغطاة، اليت قد 

  قول متوسلًا ا: اللهم! اغفر يل كذا بكذا.يأن 

را يكفيه، ووقاية حتميه كيس قط إال وجد منه سبحانه ب إىل اهللا تعاىل واهللا، ما التفت
إال قضاها أكرم األكرمني،  إليه ، وال عرضت حاجة فمد يديه؛ وأوهلم نفسهمن تسلط األعداء

مع عبده، وهو رب غين عنه، وهذا فعل العبد وهو عبد فقري إليه!! وال عذر  سبحانه هذا فعله
  له فيقول: ما دريت، أو: سهوت.

، ونور قلبه بالفطنة، حىت ، وأحسن تقوميهليماواهللا، لقد خلق عبده خلقًا صحيحا سو
، فوا ، وأخضع له سائر خلقه وجعلهم يف خدمتهإن الغائبات واملكنونات لتنكشف لفهمه

حسرتاه على عمر انقضى فيما ال يطابق الرضا! وا حرمانه ملقامات الرجال والفطناء! ويا 
خيبة من أحسن الظن به إذا شهدت  به! وا اءعدحسرته على ما فرط يف جنب اهللا، ويا مشاتة األ

منه الشيطان، وهو الدكتور  -واهللا-اجلوارح عليه! وا خذالنه عند إقامة احلجة عليه! سخر 
، أول ؛ العامل احلرب الفاهم؛ العابد الزاهد؛ املنفق الكرمي؛ ااهد الشجاع؛ املفكر العبقريالفطن

  .!!من تسعر م جهنم؛ فهنيئا له ا وبئس املصري

 



للهم، توبة خالصة من هذه األقذار، وضة صادقة لتصفية ما بقي من األكدار، أىب ا
العلم إال أن يأخذ بيدي إىل معدن الكرم، وليس يل وسيلة إال التأسف والندم؛ فواهللا ما عصيتك 

؛ إنه ال يغفر إال جاهلًا مبقدار نعمك، وال ناسيا ملا أسلفت من كرمك، فاغفر يل سالف فعلي
  .أنت

الَىوعل جيعلنا موضع منه وفضله، وأن أسأل أن اهللا تسوحيلينا  ،يوفقنا ملتابعة الر
وجيعلنا في كنفه  ،، ويصرف عنا كل عالق وعائقويزيل عنا موارد الْغفْلَة والشهوات ،بالتوحيد

إِنه أرحم و ،لَهوالوهاب  والْقَادر عليه ويل ذلك فَإِنه ؛ولوائه رعايتهحتت ملَّته وعصمته و علىو
نيماح؛ يا كرمي يا ودود ال إله إال أنت، وهو حسبنا ونعم الوكيلالر.  

واحلمد هللا رب العاملني، وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن 
  وااله.
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