
  صيد اخلاطر: كتاب 
بن اجلوزي: املؤلف   ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  وبه املستعان وعليه التكالن

احلمد هللا محداً يبلغ : قال الشيخ اإلمام العامل أبو الفرج؛ عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي رمحة اهللا عليه
  .لم تسليماً ال يدرك منتهاهرضاه، وصلى اهللا على أشرف من اجتباه، وعلى من صاحبه ووااله، وس

ملا كانت اخلواطر جتول يف تصفح أشياء تعرض هلا، مث تعرض عنها فتذهب، كان من أوىل األمور حفظ ما خيطر 
  .لكيال ينسى

  .قيدوا العلم بالكتابة: وقد قال عليه الصالة والسالم
  .وكم قد خطر يل شيء، فأتشاغل عن إثباته فيذهب، فأتأسف عليه

ي أنين كلما فتحت بصر التفكر، سنح له من عجائب الغيب، ما مل يكن يف حساب، فأنثال عليه من ورأيت من نفس
واهللا ويل النفع، إنه قريب  -لصيد اخلاطر  -كثيب التفهيم ما ال جيوز التفريط فيه، فجعلت هذا الكتاب قيداً 

  .جميب

  فصل بني اليقظة والغفلة

فتدبرت السبب ! إذا انفصل عن جملس الذكر عادت القسوة والغفلة قد يعرض عند مساع املواعظ للسامع يقظة، ف
  .يف ذلك، فعرفته

مث رأيت الناس يتفاوتون يف ذلك، فاحلالة العامة أن القلب ال يكون على صفة من اليقظة عند مساع املوعظة وبعدها، 
  .لسببني
  .ت وقوعهاأن املواعظ كالسياط، والسياط ال تؤمل بعد انقضائها إيالمها وق: أحدمها
أن حالة مساع املواعظ يكون اإلنسان فيها مزاح العلة، قد ختلى جبسمه وفكره عن أسباب الدنيا، وأنصت : والثاين

  !.حبضور قلبه، فإذا عاد إىل الشواغل اجتذبته بآفاهتا، وكيف يصح أن يكون كما كان ؟
  .وهذه حالة تعم اخللق، إال أن أرباب اليقظة يتفاوتون يف بقاء األثر

: فمنهم من يعزم بال تردد، وميضي من غري التفات، فلو توقف هبم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه
  !.نافق حنظلة 

ومنهم أقوام مييل هبم الطبع إىل الغفلة أحياناً، ويدعوهم ما تقدم من املواعظ إىل العمل أحياناً، فهم كالسنبلة متيلها 
  !.الرياح 

  .... !!.ال مبقدار مساعه، كما دحرجته على صفوانوأقوام ال يؤثر فيهم إ

  فصل روابط النفس بالدنيا



  .جواذب الطبع إىل الدنيا كثرية مث هي من داخل، وذكر اآلخرة أمر خارج عن الطبع، من خارج
  .ورمبا ظن من ال علم له أن جواذب اآلخرة أقوى، ملا يسمع من الوعيد يف القرآن

ميله إىل الدنيا، كاملاء اجلاري فإنه يطلب اهلبوط، وإمنا رفعه إىل فوق حيتاج إىل ألن مثل الطبع يف . وليس كذلك
  .التكلف

  .بالترغيب والترهيب يقوى جند العقل: وهلذا أجاب معاون الشرع
  .فأما الطبع فجواذبه كثرية، وليس العجب أن يغلب، إمنا العجب أن يغلب

  فصل تقدير العواقب

  .مور يف بداياهتا، نال خريها، وجنا من شرهامن عاين بعني بصريته تناهي األ
  .ومن مل ير العواقب غلب عليه احلس، فعاد عليه باألمل ما طلب منه السالمة وبالنصب ما رجا منه الراحة
  .وبيان هذا يف املستقبل، يتبني بذكر املاضي، وهو أنك ال ختلو، أن تكون عصيت اهللا يف عمرك، أو أطعته

وأزيدك يف ! فليت الذنوب إذ ختلت خلت ! ن تعب طاعتك ؟ هيهات رحل كل مبا فيه فأين لذة معصيتك ؟ وأي
كيف تغلب حالوة اللذات، ألن : مثل ساعة املوت، وأنظر إىل مرارة احلسرات على التفريط، وال أقول: هذا بياناً

  .حالوة اللذات استحالت حنظالً، فبقيت مرارة األسى بال مقاوم
  .بعواقبه ؟ فراقب العواقب تسلم، وال متل مع هوى احلس فتندمأتراك ما علمت أن األمر 

  فصل متاع الغرور

  .من تفكر يف عواقب الدنيا، أخذ احلذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر
  " .وختشى الناس واللّه أحق أن ختشاه " ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر مث ينساه، ويتحقق ضرر حال مث يغشاه 

  .ى ما تظن، وال تغلبها على ما تستيقنتغلبك نفسك عل
  .أعجب العجائب، سرورك بغرورك، وسهوك يف هلوك، عما قد خىبء لك
  .تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافالً عن قرب األمل

  .مضجعك -قبل املمات  -لقد أراك مصرع غريك مصرعك، وأبدى مضجع سواك 
  :تكوقد شغلك نيل لذاتك، عن ذكر خراب ذا

  !ومل تر يف الباقني ما يصنع الدهر ... كأّنك مل تسمع بأخبار من مضى 
  !حماها جمال الرّيح بعدك والقرب ... فإن كنت ال تدري فتلك ديارهم 

  !.كم رأيت صاحب منزل ما نزل حلده، حىت نزل 
  !.وكم شاهدت وايل قصر، وليه عدوه ملا عزل 
  ... من ال يفهم وال يدريفيا من كل حلظة إىل هذا يسري، وفعله فعل 

  ومل تدر من أّي احمللني تنزل ؟... وكيف تنام العني وهي قريرة ؟ 

  فصل ال حتم حول احلمى



  .ومن ادعى الصرب، وكل إىل نفسه. من قارب الفتنة بعدت عنه السالمة
  !.ورب نظرة مل تناظر 

  .وأحق األشياء بالضبط والقهر، اللسان والعني
  .فإن اهلوى مكايد. مك على ترك اهلوى، مع مقاربة الفتنةفإياك إياك أن تغتر بعز

  .واذكر محزة مع وحشي! وكم من شجاع يف صف احلرب اغتيل فأتاه ما مل حيتسب ممن يأنف النظر إليه 
  رّب برقٍ فيه صواعق حني... فتبّصر وال تشم كلّ برقٍ 

  تكتسي فيه ثوب ذل وشني... واغضض الطرف تسترح من غرام 
  س وبدء اهلوى طموح العني...  موافقة النف فبالء الفىت

  فصل حالة القلب مع العبادة

وأشد من ذلك أن يقع السرور مبا هو عقوبة، كالفرح باملال احلرام، . أعظم املعاقبة أن ال حيس املعاقب بالعقوبة
  .والتمكن من الذنوب

  .ومن هذه حاله، ال يفوز بطاعة
  .هدين فرأيتهم يف عقوبات ال حيسون هبا، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسةوإين تدبرت أحوال أكثر العلماء واملتز

  .فالعامل منهم، يغضب إن رد عليه خطؤه، والواعظ متصنع بوعظه، واملتزهد منافق أو مراء
  .فأول عقوباهتم، إعراضهم عن احلق شغالً باخللق

  .ومن خفي عقوباهتم، سلب حالوة املناجاة، ولذة التعبد
نون، ونساء مؤمنات، حيفظ اهللا هبم األرض، بواطنهم كظواهرهم، بل أجلى، وسرائرهم كعالنيتهم، إال رجال مؤم

  .بل أحلى، ومهمهم عند الثريا، بل أعلى
  .إن عرفوا تنكروا، وإن رئيت هلم كرامة، أنكروا

  .فالناس يف غفالهتم، وهم يف قطع فالهتم، حتبهم بقاع األرض، وتفرح هبم أمالك السماء
  . معز وجل التوفيق التباعهم، وأن جيعلنا من أتباعهمنسأل اهللا

  فصل دعوة إىل علو اهلمة

  !!.والراضي بالدون دينء ! من عالمة كمال العقل علو اهلمة 
  كنقص القادرين على التمام... ومل أر يف عيوب الناس عيباً 

  فصل احملبة اإلهلية

، واشترى منهم ما أعطاهم، وقدم املتأخر من سبحان من سبقت حمبته ألحبابه، فمدحهم على ما وهب هلم
  .أوصافهم، ملوضع إيثارهم، فباهى هبم يف صومهم، وأحب خلوف أفواههم

  .وال يبلغ كنه وصفها كل خاطب! يا هلا من حالة مصونة ال يقدر عليها كل طالب 



  فصل دوام اليقظة

  .ربه، وال يدري مىت يستدعى ؟الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله، فإنه ال يعلم مىت يفجؤه أمر 
  .وإين رأيت خلقاً كثرياً غرهم الشباب ونسوا فقد األقران، وأهلاهم طول األمل

أشتغل بالعلم اليوم مث أعمل به غداً فيتساهل يف الزلل حبجة الراحة، ويؤخر األهبة : ورمبا قال العامل احملض لنفسه
  .ن كسب شبهة يأمل أن ميحوها بالورعلتحقيق التوبة، وال يتحاشى من غيبة أو مساعها، وم

فإن بغته املوت رئي مستعداً، وإن . وينسى أن املوت قد يبغت فالعاقل من أعطى كل حلظة حقها من الواجب عليه
  .نال األمل ازداد خرياً

  وعقوبته.. فصل الذنب

اليت تتناهى إىل هناية  خطرت يل فكرة فيما جيري على كثري من العامل من املصائب الشديدة، والباليا العظيمة،
  .الصعوبة
  .إن اهللا أكرم األكرمني، والكرم يوجب املساحمة! سبحان اهللا : فقلت

  .فما وجه هذه املعاقبة ؟
فتفكرت، فرأيت كثرياً من الناس يف وجودهم كالعدم، ال يتصفحون أدلة الوحدانية، وال ينظرون يف أوامر اهللا تعاىل 

  .كالبهائم -م على عاداهت -ونواهيه، بل جيرون 
  .فإن وافق الشرع مرادهم، وإال فمعوهلم على أغراضهم

  .وبعد حصول الدينار ال يبالون، أمن حالل كان أم من حرام
  .وإن سهلت عليهم الصالة فعلوها، وإن مل تسهل تركوها
  .وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة، مع نوع معرفة املناهي

  .ذنوبه ورمبا قويت معرفة عامل منهم، وتفاقمت
  .فعلمت أن العقوبات، وإن عظمت دون إجرامهم
  .ترى هذا بأي ذنب ؟: فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنباً، صاح مستغيثهم

  .وينسى ما قد كان، مما تتزلزل األرض لبعضه
  .وقد يهان الشيخ يف كربه حىت ترمحه القلوب، وال يدري أن ذلك إلمهاله حق اهللا تعاىل يف شبابه

  .اً، فاعلم أنه لذنوبفمىت رأيت معاقب

  فصل حقيقة زهد العلماء

تأملت التحاسد بني العلماء، فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء اآلخرة يتوادون وال يتحاسدون، كما قال عز 
  " . َوالَ َيجُدون يف ُصُدورِِهْم َحاَجة ِممَّا أُوُتوا : " وجل

َربََّنا أغِْفرْ لََنا وِإلْخوَانِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاالَِْمياِن َوالَ َتْجَعلْ يفِ قُلُوبَِنا : َيقُولُونَ والِّذْيَن َجاُءوا ِمْن َبْعدِِهْم: " وقال تعاىل
  " .ِغالًّ ِللَِّذيَن آمنُوا 



  .يدعو كل ليلة جلماعة من إخوانه: وقد كان أبو الدرداء
  .أدعو هلم كل ليلة وقت السحرأبوك من الستة الذين : وقال اإلمام أمحد بن حنبل لولد الشافعي

  .أن علماء الدنيا، ينظرون إىل الرياسة فيها، وحيبون كثرة اجلمع والثناء: واألمر الفارق بني الفئتني
  .وعلماء اآلخرة، مبعزل من إيثار ذلك، وقد كانوا يتخوفونه، ويرمحون من بلي به

  .ال يستند إىل سارية: وكان النخعي
  .عقيبأكره أن يوطأ : وقال علقمة
  .إذا جلس إليه أكثر من أربعة، قام عنهم: وكان بعضهم

  .وكانوا يتدافعون الفتوى، وحيبون اخلمول، مثل القوم، كمثل راكب البحر، وقد خب، فعنده إىل أن يوقن بالنجاة
  .اجلنة وإمنا كان بعضهم يدعو لبعض، ويستفيد منه ألهنم ركب تصاحبوا فتوادوا، فاأليام والليايل مراحلهم إىل سفر

  فصل مثار الطاعة

  .من أحب تصفية األحوال، فليجتهد يف تصفية األعمال
  " .َوأَنْ لَوِ اْسَتقَاُموا َعلَى الطَّرِيقَِة، َألسْقَْيَناُهْم َماًء غََدقاً : " قال اهللا عز وجل

طر بالليل، وأطلعت لو أن عبادي أطاعوين لسقيتهم امل: وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل
  .عليهم الشمس بالنهار، ومل أمسعهم صوت الرعد

  .الرب ال يبلى، واإلمث ال ينسى والديان ال ينام وكما تدين تدان: وقال صلى اهللا عليه وسلم
من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن يف ليله كوىفء يف هناره، ومن : وقال أبو سليمان الداراين

  .كوىفء يف ليله أحسن يف هناره
  .من سره أن تدوم له العافية، فليتق اهللا عز وجل: وكان شيخ يدور يف اجملالس، ويقول

  .إين ألعصي اهللا، فأعرف ذلك يف خلق دابيت، وجارييت: وكان الفضيل بن عياض، يقول
  .هأنه ال حيس بضربة مبنج، وإمنا يعرف الزيادة من النقصان احملاسب لنفس -وفقك اهللا  -واعلم 

ومىت رأيت تكديراً يف حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم، ومفاجأة النقم، وال 
  .تغتبت بسعة بساط احللم، فرمبا عجل انقباضه

  " .إِنَّ اللّه ال ُيغَيُِّر َما بِقَْومٍ، َحىت ُيغَيُِّروا َما بِأَنْفُِسهِم : " وقد قال اهللا عز وجل
من االغترار أن تسيء، فيحسن إليك، فتترك التوبة، تومهاً أنك تسامح يف : علي الروذباري يقولوكان أبو 
  ... !!!.العقوبات 

  فصل ما يطيقه البشر وما ال يطيقونه من التكليف

  .تفكرت يوماً يف التكليف، فرأيته ينقسم إىل سهل، وصعب
ن بعض، فالوضوء والصالة أسهل من الصوم، والصوم فأما السهل، فهو أعمال اجلوارح، إال أن منه ما هو أصعب م

  .رمبا كان عند قوم أسهل من الزكاة
  .وأما الصعب فيتفاوت، فبعضها أصعب من بعض

فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور احلس، . فمن املستصعب، النظر، واالستدالل، املوصالن إىل معرفة اخلالق



  .سهل عند أهل العقل
ى، وقهر النفوس، وكف أكف الطباع عن التصرف فيما يؤثره، وكل هذا يسهل على ومن املستصعب غلبة اهلو

  .العاقل النظر يف ثوابه، ورجاء عاقبته، وإن شق عاجالً
وإمنا أصعب التكاليف وأعجبها، أنه قد ثبتت حكمة اخلالق عند العقل، مث نراه يفقر املتشاغل بالعلم، املقبل على 

  .يه، فيذل للجاهل يف طلب القوتالعبادة، حىت يعضه الفقر بناجذ
  .ويغين الفاسق مع اجلهل، حىت تفيض الدنيا عليه

  .مث تراه ينشيء األجسام وحيكمها، مث ينقض بناء الشباب يف مبدأ أمره، وعند استكمال بنائه، فإذا به قد عاد هشيماً
  .مث تراه يؤمل األطفال، حىت يرمحهم كل طبع

  .رحم الرامحنيإياك أن تشك يف أنه أ: مث يقال له
أعتقد أن اهللا تعاىل أضل فرعون واعلم أنه ما كان آلدم بد من أكل : مث يسمع بإرسال موسى إىل فرعون، ويقال له

  " .وَعَصى آَدُم َربَُّه : " الشجرة وقد وبخ بقوله
  .ويف مثل هذه األشياء حتري خلق، حىت خرجوا إىل الكفر والتكذيب

لعلموا أن تسليم هذه األمور، تكليف العقل ليذعن، وهذا أصل، إذا فهم، حصل ولو فتشوا على سر هذه األشياء، 
  .السالمة والتسليم

  .نسأل اهللا عز وجل أن يكشف لنا الغوامض، اليت حريت من ضل، إنه قريب جميب

  فصل أمهية الزمن

  . ينبغي لإلنسان أن يعرف شرف زمانه، وقدر وقته، فال يضيع منه حلظة يف غري قربة

ولتكن نيته يف اخلري قائمة، من غري فتور مبا ال يعجز عنه البدن من . األفضل فاألفضل من القول والعملويقدم 
.نية املؤمن خري من عمله : " العمل، كما جاء يف احلديث  "  

: كلمين، فقال له: فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجالً قال له. وقد كان مجاعة من السلف يبادرون اللحظات
  .مسأمسك الش

  .يا بين دعين، فإين يف وردي السادس: ذهبت ألقن أيب، فقال: وقال ابن ثابت البناين
  .ودخلوا على بعض السلف عند موته، وهو يصلي، فقيل له

  .اآلن تطوى صحيفيت: فقال
  .هبأن املوت يقطعه عن العمل، عمل يف حياته ما يدوم له أجره بعد موت -وإن بالغ يف اجلد  -فإذا علم اإلنسان 

فإن كان له شيء من الدنيا، وقف وقفاً، وغرس غرساً، وأجرى هنراً، ويسعى يف حتصيل ذرية تذكر اهللا بعده، 
  .أو أن يصنف كتاباً من العلم، فإن تصنيف العامل ولده املخلد. فيكون األجر له

  .وأن يكون عامالً باخلري، عاملاً فيه، فينقل من فعله ما يقتدي الغري به
  . ميتفلذلك الذي مل

  .قد مات قوم وهم يف الناس أحياء

  فصل شرف العامل غناه بعمله



رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره، أن حييط أرباب األموال باآلمال، والتشاغل باللذات القاطعة عن اآلخرة 
  .وأعماهلا

  .أمرهم حبراسته خبال به -حتريضاً على مجعه، وحثا على حتصيله  -فإذا علقهم باملال 
  .من متني حيله، وقوي مكرهفذلك 

مث دفن يف هذا األمر من دقائق احليل اخلفية، أن خوف من مجعه املؤمنني، فنفر طالب اآلخرة منه، وبادر التائب خيرج 
  .ما يف يده

. وال يزال الشيطان، حيرضه على الزهد، ويأمره بالترك، وخيوفه من طرقات الكسب، إظهاراً لنصحه وحفظ دينه
  .عجائب من مكرهويف خفايا ذلك 

اخرج من مالك وادخل يف زمرة : ورمبا تكلم الشيطان على لسان بعض املشايخ الذين يقتدي هبم التائب، فيقول له
  .الزهاد

  .ومىت كال لك غداء أو عشاء، فلست من أهل الزهد، وال تنال مراتب العزم
  .ورمبا كرر عليه األحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب وملعىن

أو حيسن عنده صحبة السلطان، ألنه . وتعطل عن مكاسبه، عاد يعلق طموحه بصلة اإلخوان. فإذا أخرج ما يف يده
  .ال يقوى على طريق الزهد والترك إال أياماً، مث يعود الطبع فيتقاضى مطلوباته، فيقع يف أقبح مما فر منه

  .ويقف يف مقام اليد السفلى ويبذل أول السلع يف التحصيل دينه وعرضه، ويصري متمندالً به،
ولو أنه نظر يف سري الرجال نبالئهم، وتأمل صحاح األحاديث، عن رؤسائهم، لعلم أن اخلليل عليه الصالة والسالم 

  .كان كثري املال، حىت ضاقت بلدته مبواشيه
  .ن الصحابةوكذلك لوط عليه الصالة والسالم، وكثري من األنبياء عليهم الصالة والسالم، واجلمع الغفري م
  .وإمنا صربوا عند العدم، ومل ميتنعوا من كسب ما يصلحهم، وال من تناول املباح عند الوجود

  .وكان أبو بكر رضي اهللا عنه خيرج للتجارة والرسول صلى اهللا عليه وسلم حي
  .وكان أكثرهم خيرج فاضل مما يأخذ من بيت املال، ويسلم من ذل احلاجة إىل اإلخوان

  .مر ال يرد شيئاً، وال يسألوقد كان ابن ع
وإين تأملت أكثر أهل الدين والعلم على هذه احلال، فوجدت العلم شغلهم عن املكاسب يف بداياهتم، فلما احتاجوا 

  .إىل قوام نفوسهم ذلوا، وهم أحق بالعز
لى شيء إال يبذل وقد كانوا قدمياً يكفيهم بيت املال فضالت اإلخوان، فلما عدمت يف هذا األوان، مل يقدر متدين ع

  .شيء من دينه
  .وليته قدر فرمبا تلف الدين مل حيصل له شيء

فالواجب على العاقل أن حيفظ ما معه، وأن جيتهد يف الكسب لريبح مداراة ظامل، أو مداهنة جاهل، وال يلتفت إىل 
  .ترهات املتصوفة، الذي يدعون يف الفقر ما يدعون

  .ى الفقر ثواب الصابر على املرضفما الفقر إال مرض العجزة، وللصابر عل
اللهم إال أن يكون جباناً عن التصرف، مقتنعاً بالكفاف، فليس ذلك من مراتب األبطال، بل هو من مقامات اجلبناء 

  .الزهاد



  .وأما الكاسب ليكون املعطي ال املعطى، واملتصدق ال املتصدق عليه، فهي من مراتب الشجعان الفضالء
  .الغىن وخماطرة الفقر ومن تأمل، هذا علم شرف

  فصل الندم على ما فات

يف أيدي  -غالباً  -قد خبسوا من حظوظ الدنيا، ورأيت الدنيا  -يف األغلب  -تأملت أحوال الفضالء، فوجدهتم 
  .أهل النقائص

  .فنظرت يف الفضالء، فإذا هم يتأسفون على ما فاهتم مما ناله أولو النقص، ورمبا تقطع بعضهم أسفاً على ذلك
  . وحيك تدبر أمرك، فإنك غالط من وجوه: فخاطبت بعض املتأسفني فقلت له

متأسفاً على  -أنه إن كانت لك مهة يف طلب الدنيا، فاجتهد يف طلبها تربح التأسف على فوهتا، فإن قعودك : أحدها
  .ما ناله غريك، مع قصور اجتهادك غاية العجز

وما يناله أهل النقص . وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه فهمك أن الدنيا إمنا تراد لتعرب ال لتعمر،: والثاين
فإذا عرفت ذلك مث تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك، وكان تأسفك عقوبة . من فضوهلا يؤذي أبداهنم وأدياهنم

  .لتأسفك على ما تعلم املصلحة يف بعده، فاقنع بذلك عذاباً عاجالً، إن سلمت من العذاب اآلجل
  .أنك قد علمت خبس حظ اآلدمي يف اجلملة، من مطاعم الدنيا ولذاهتا باإلضافة إىل احليوان البهيم: والثالث

  .ألنه ينال ذلك أكثر مقداراً ، مع أمن، وأنت تناله مع خوف، وقلة مقدار
. فإذا ضوعف حظك من ذلك كان ذلك الحقاً باحليوان البهيم، من جهة أنه يشغله ذلك عن حتصيل الفضائل

  .املؤن حيث صاحبه على نيل املراتب وختفيف
الفضول، عدت على ما علمت باإلزراء، فشنت علمك، ودللت على اختالط  -مع قلة الفضول  -فإذا آثرت 

  ...رأيك

  فصل أسباب اخلطأ

هو أن الناس : تأملت إقدام العلماء على شهوات النفس املنهي عنها، فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لوال تلوح معىن
  .واقعة احملظور ينقسمونعند م
  .جاهل باحملظور، أنه حمظور، فهذا له نوع عذر: فمنهم
  .من يظن احملظور مكروهاً ال حمرماً، فهذا قريب من األول: ومنهم

  .ورمبا دخل يف هذا القسم آدم صلى اهللا عليه وسلم
ينها، فأكل من جنسها، ال من هني عن شجرة بع. إن آدم عليه الصالة والسالم: من يتأول فيغلط، كما يقال: ومنهم
  .عينها
  .من يعلم التحرمي، غري أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذاك، فشغله ما رأى عما يعلم: ومنهم

  .وهلذا ال يذكر السارق القطع، بل يغيب بكليته يف نيل احلظ
  .وال يذكر راكب الفاحشة الفضيحة وال احلد، ألن ما يرى يذهله عما يعلم

  ...خلطر ويذكرهمن يعلم ا: ومنهم



غري أن باحلزم أوىل بالعاقل، كيف وقد علم أن هذا امللك احلكيم قطع اليد يف ربع دينار، وهدم بناء اجلسم احملكم 
  .بالرجم باحلجارة، اللتذاذ ساعة

  .....وخسف، ومسخ، وأغرق

  فصل ضرورة اجلزاء

  .مرصداً، ولو بعد حني من تأمل أفعال البارىء سبحانه، رآها على قانون العدل، وشاهد اجلزاء
  .فال ينبغي أن يغتر مسامح، فاجلزاء قد يتأخر

ومن أقبح الذنوب اليت قد أعد هلا اجلزاء العظيم، اإلصرار على الذنب، مث يصانع صاحب باستغفار، وصالة، 
  .وتعبد، وعنده أن املصانعة تنفع

والعاجز من أتبع : " ، كما روي يف احلديثوطلب منه ما حيبه هو. وأعظم اخللق اغتراراً، من أتى ما يكرهه اهللا
  " .نفسه هواها ومتىن على اهللا األماين 

يا مفلس، فأفلست بعد أربعني : عريت رجالً فقلت: ومما ينبغي للعاقل أن يترصد، وقوع اجلزاء، فإن ابن سريين قال
  .سنة

  .بها، فنسيت القرآن بعد أربعني سنةما هذا ؟ لتجدن غ: رآين شيخ يل وأنا أنظر إىل أمرد، فقال: وقال ابن اجلال
  .وبالضد من هذا، كل من عمل خرياً أو صحح نية، فلينتظر جزاءها احلسن، وإن امتدت املدة

  " .إِنَّه َمْن َيتَّقِ َوَيْصبِْر فَإِنَّ اللَّه الَ ُيِضيعُ أَْجَر الُْمْحِسنَِني : " قال اهللا عز وجل
  .عن حماسن امرأة أثابه اهللا إمياناً جيد حالوته يف قلبهمن غض بصره : وقال عليه الصالة والسالم

  .فليعلم العاقل أن ميزان العدل ال حياىب

  فصل حقائق احلياة بني العلم واجلهل

  .تأملت أحوال الصوفية والزهاد، فرأيت أكثرها منحرفاً عن الشريعة، بني جهل بالشرع، وابتداع بالرأي
  .حاديث هلا أسباب، ومجهورها ال يثبتيستدلون بآيات ال يفهمون معناها، وبأ
اعلَْموا أنَّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب " ، " َوَما احلََياةُ الدُّْنَيا إِالَّ َمتَاُع الُغُرورِ : " فمن ذلك، أهنم مسعوا يف القرآن العزيز

فبالغوا يف هجرها من غري " لى أهلها للدنيا أهون على اهللا من شاة ميتة، ع: " مث مسعوا يف احلديث" َولَْهٌو َوزِيَنةٌ 
  .حبث عن حقيقتها

  .وذلك أنه ما مل يعرف حقيقة الشيء فال جيوز أن ميدح وال أن يذم
  .فإذا حبثنا عن الدنيا رأينا هذه األرض البسيطة اليت جعلت قراراً للخلق، خترج منها أقواهتم، ويدفن فيها أمواهتم

  .ومثل هذا ال يذم ملوضع املصلحة فيه
  .رأينا ما عليها من ماء، وزرع، وحيوان، كله ملصاحل اآلدمي، وفيه حفظ لسبب بقائهو

  . ورأينا بقاء اآلدمي سبباً ملعرفة ربه، وطاعته إياه، وخدمته

  .وما كان سبباً لبقاء العارف العابد، ميدح وال يذم
  .فبان لنا أن الذم إمنا هو ألفعال اجلاهل، أو العاصي يف الدنيا



  .قتىن املال املباح، وأدى زكاته، مل يلمفإنه إذا ا
وخلف ابن . أربعني ألفاً -رضي اهللا عنه  -فقد علم ما خلف الزبري، وابن عوف وغريمها، وبلغت صدقة علي 

تسعني ألفاً، وكان الليث بن سعد يستغل كل سنة عشرين ألفاً، وكان سفيان، يتجر مبال، وكان ابن مهدي : مسعود
  .ناريستغل كل سنة ألفي دي

وإن أكثر من النكاح والسراري، كان ممدوحاً ال مذموماً، فقد كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم زوجات، وسراري 
أربع حرائر، وسبع  -رضي اهللا عنه  -وكان لعلي بن أيب طالب . ومجهور الصحابة، كانوا على اإلكثار من ذلك

  .عشرة أمة
  .وتزوج ولده احلسن، حنواً من أربعمائة

ب التزوج لألوالد، فهو الغاية يف التعبد، وإن أراد التلذذ فمباح، يندرج فيه من التعبد ما ال حيصى، من فإن طل
  .إعفاف نفسه واملرأة، إىل غري ذلك

  .من عمره الشريف عشر سنني يف مهر ابنة شعيب -عليه السالم  -وقد أنفق موسى 
خيار : األنبياء فيه وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فلوال أن النكاح من أفضل األشياء، ملا ذهب كثري من زمان

  .هذه األمة أكثرها نساء
  .وكان يطأ جارية له، وينزل يف أخرى

  .كان الربيع يعزل: وقالت سرية الربيع بن خيثم
  .وأما املطعم، فاملراد منه تقوية هذا البدن خلدمة اهللا عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله

يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، ويأكل حلم الدجاج، وأحب األشياء . النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد كان
  .إليه احللوى والعسل، وما نقل عنه أنه امتنع من مباح
  .نوروزنا كل يوم: يوم النوروز، فقال: ما هذا ؟ قالوا: وجيء علي رضي اهللا عنه بفالوذج فأكل منه، وقال

  .فوق الشبع، واللبس على وجه االختيال والبطروإمنا يكره األكل 
وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، ألن احلالل الصايف ال يكاد ميكن فيه حتصيل املراد، وإال فقد لبس النيب صلى اهللا 

  .حلة اشتريت له بسبعة وعشرين بعرياً: عليه وسلم
  .حلة اشتريت بألف درهم، يصلي فيها بالليل: وكان لتميم الداري

  .فجاء أقوام، فأظهروا التزهد، وابتكروا طريقة زينها هلم اهلوى، مث تطلبوا هلا الدليل
  .وإمنا ينبغي لإلنسان أن يتبع طريقاً ويتطلب دليلها

  .فمنهم، متصنع يف الظاهر، ليث الشرى يف الباطن: مث انقسموا
صوف متزهد، وما تزهد إال القميص ويري الناس بزيه أنه مت. يتناول يف خلواته الشهوات، وينعكف على اللذات

  .وإذا نظر إىل أحواله فعنده كرب فرعون
  .سليم الباطن، إال أنه يف الشرع جاهل: ومنهم
  .من تصدر، وصنف، فاقتدى به اجلاهلون يف هذه الطريقة، وكانوا كعمي اتبعوا أعمى: ومنهم

  .وسلم والصحابة رضي اهللا عنهم، ملا ذلوا ولو أهنم تلمحوا لألمر األول، الذي كان عليه الرسول صلى اهللا عليه
  .ولقد كان مجاعة من احملققني، ال يبالون مبعظم يف النفوس إذا حاد عن الشريعة، بل يوسعونه لوماً

فقد قال : فقال. سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم: ما تقول يف النكاح ؟ فقال: فنقل عن أمحد أنه قال له املروزي



ملا خلق اهللا تعاىل احلروف، : إن سريا السقطي قال: جئتنا ببنيات الطريق ؟ وقيل له: وقال فصاح يب: قال. إبراهيم
  .نفروا الناس عنه: وقف األلف وسجدت الباء، فقال

أتظن أنا نظن أن طلحة : واعلم أن احملقق ال يهوله اسم معظم، كما قال رجل لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .إن احلق ال يعرف بالرجال، اعرف احلق تعرف أهله: فقال له والزبري، كانا على الباطل ؟

  .ولعمري إنه قد وقر يف النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاهل بالشرع قبله، لتعظيمهم يف نفسه
  .تراعنت علي نفسي فحلفت ال أشرب املاء سنة: كما ينقل عن أيب يزيد رضي اهللا عنه، أنه قال

  .ه، كان خطأ قبيحاً، وزلة فاحشة، ألن املاء ينفذ األغذية إىل البدن، وال يقوم مقامه شيءوهذا إذا صح عن
  .فإذا مل يشرب فقد سعى يف أذى بدنه

  .وقد كان يستعذب املاء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أفترى هذا فعل من يعلم أن نفسه ليست له، وأنه ال جيوز التصرف فيها إال عن إذن مالكها

سرت إىل مكة على طريق التوكل حافياً، فكانت الشوكة تدخل يف : ذلك ينقلون عن بعض الصوفية، أنه قالوك
. رجلي فأحكها باألرض وال أرفعها، وكان علي مسح، فكانت عيين إذا املتنيب أدلكها باملسح فذهبت إحدى عيين

عوام، فيخايل هلم أن فاعل هذا أعلى وأمثال هذا كثري، ورمبا محلها القصاص على الكرامات، وعظموها عند ال
  .مرتبة من الشافعي، وأمحد

  " .َوالَ تَقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم : " ولعمري، إن هذا من أعظم الذنوب وأقبح العيوب، ألن اهللا تعاىل قال
  " .إن لنفسك عليك حقاً : " وقال النيب عليه الصالة والسالم

جرة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ظالً، حىت رأى صخرة ففرش له يف وقد طلب أبو بكر رضي اهللا عنه، يف طريق اهل
  .ظلها

قرب : اجلهل بالعلم، والثاين: أحدمها. وقد نقل عن قدماء هذه األمة بدايات هذا التفريط، وكان سببه من وجهني
  .العهد بالرهبانية

ال رغيفي : طعام فيه حلم، فقالوقد كان احلسن يعيب فرقد السنجي، ومالك بن دينار، يف زهدمها، فرئي عنده 
  .مالك، وال صحنا فرقد

  .يا فرقد إن أكثر أهل النار أصحاب األكسية: ورأى على فرقد كساء، فقال
وكم قد زوق قاص جملسه بذكر أقوام خرجوا إىل السياحة بال زاد وال ماء، وهو ال يعلم أن هذا من أقبح األفعال، 

  .وأن اهللا تعاىل ال جيرب عليه
  .عه جاهل من التائبني فخرج فمات يف الطريق، فصار للقائل نصيب من إمثهفرمبا مس

ال حيل المرأة : أنه لقي امرأة يف السياحة فكلمها وكلمته، وينسون األحاديث الصحاح: وكم يروون عن ذي النون
  .أن تسافر يوماً وليلة إال مبحرم

  .ال يصح أن أحداً مشى على املاء قط: حلريبأن أقواماً مشوا على املاء، قد قال إبراهيم ا: وكم ينقلون
  .أتنكرون كرامات األولياء الصاحلني ؟: فإذا مسعوا هذا قالوا

  .لسنا من املنكرين هلا، بل نتبع ما صح، والصاحلون هم الذين يتبعون الشرع، وال يتعبدون بآرائهم: فنقول
  .إن بين إسرائيل شددوا، فشدد اهللا عليهم: ويف احلديث
ن على الفقر حىت محلوا خلقاً على إخراج أمواهلم، مث آل هبم األمر إما إىل التسخط عند احلاجة، وإما إىل وكم حيثو



  .التعرض بسؤال الناس
ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث : وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم! وكم تأذى مسلم بأمرهم الناس بالتقلل 
  .تقللنفس، فما قنعوا حىت أمروا باملبالغة يف ال

أن فيهم من كان يزن قوته بكربة رطبة، ففي كل ليلة يذهب من " : قوت القلوب " فحكى أبو طالب املكي يف 
  .رطوبتها قليل، وكنت أنا ممن اقتدى بقوله يف الصبا، فضاق املعي وأوجب ذلك، مرض سنني

  .أفترى هذا شيئاً تقتضيه احلكمة، أو ندب إليه الشرع ؟
  .ه، فإذا سعى يف تقليلها، ضعف عن العبادةوإمنا مطية اآلدمي قوا

احلصول على احلالل احملض مستحيل، لذلك وجب الزهد جتنباً للشبهات، فإن املؤمن حسبه أن يتحرى : وال تقولن
  .يف كسبه هو احلالل وال عليه من األصول اليت نبتت من هذه األموال

  .فجور، كان لنا حالالً بوصف الغنيمةفإنا لو دخلنا ديار الروم، فوجدنا أمثان اخلمور وأجرة ال
  .مذ خرجت من املعدن، على وجه ال جيوز -أفتريد حالالً، على معىن أن احلبة من الذهب مل تنتقل 
  .فهذا شيء مل ينظر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ك العني لتغري أوليس قد مسعت أن الصدقة عليه حرام، فلما تصدق على بريرة بلحم فأهدته، جاز له أكل تل
  .الوصف

  .أكره التقلل من الطعام، فإن أقواماً فعلوه فعجزوا عن الفرائض: وقد قال أمحد بن حنبل
وهذا صحيح، فإن املتقلل ال يزال يتقلل، إىل أن يعجز عن النوافل مث الفرائض مث يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم، 

  .فعلهوعن بذل القوى يف الكسب هلم، وعن فعل خري قد كان ي
وال يهولنك ما تسمعه من األحاديث، اليت حتث على اجلوع، فإن املراد هبا إما احلث على الصوم، وإما النهي عن 

  .مقاومة الشبع
  .فأما تنقيص املطعم على الدوام، فمؤثر يف القوى، فال جيوز

  .أكله كل يوممث يف هؤالء املذمومني من يرى هجر اللحم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم كان يود أن ي
  .وامسع مين بال حماباة

قال بشر، وقال إبراهيم بن أدهم، فإن من احتج بالرسول صلى اهللا عليه : ال حتتجن علي بأمساء الرجال، فتقول
  .أقوى أن ألفعال أولئك وجوهاً حنملها عليهم حبسن الظن -رضوان اهللا عليهم  -وسلم وأصحابه 

  .ما وجه هذا ؟: اعة من السادات، أهنم دفنوا كتبهم، فقلت لهولقد ذاكرت بعض مشاخينا ما يروى عن مج
  .أحسن ما نقول أن نسكت، يشري إىل أن هذا جهل من فاعله: فقال

  .ما دفنوا من كتبهم، فيه شيء من الرأي، فما رأوا أن يعمل الناس به: فقلت: وتأولت أنا هلم
وال ! وقال، نعم الدليل كنت : كتبه فرمى هبا يف البحرأنه أخذ : ولقد روينا يف احلديث، عن أمحد بن أيب احلواري
  .حاجة لنا إىل الدليل، بعد الوصول إىل املدلول ؟

  .كان فيها من كالمهم ما ال يرتضيه: قلنا -إذا أحسنا به الظن  -وهذا 
يف حق فأما إذا كانت علوماً صحيحة، كان هذا من أفحش اإلضاعة، وأنا وإن تأولت هلم هذا، فهو تأويل صحيح 

أنه قد أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها، عن قوم، : العلماء منهم، ألنا قد روينا عن سفيان الثوري
وهذا ألنه كان يكتب عن الضعفاء واملتروكني، فكأنه ملا عسر عليه التمييز أوصى  -محلين شهوة احلديث : وقال



  .بدفن الكل
  .نه، جاز أن يدفن الكتب اليت فيها ذلك، فهذا وجه التأويل للعلماءوكذلك من كان له رأي من كالمه مث رجع ع

  .فأما املتزهدون، الذين رأوا صورة فعل العلماء، ودفنوا كتباً صاحلة لئال تشغلهم عن التعبد، فإنه جهل منهم
  .ألهنم شرعوا يف إطفاء مصباح يضيء هلم، مع اإلقدام على تضييع مال ال حيل تضييعه

  .ل بواقعة دفن كتب العلم، يوسف بن أسباط، مث مل يصرب عن التحديث فخلط، فعد يف الضعفاءومن مجلة من عم
حدثنا : أخربنا أمحد بن حممد العتيقي، قال: أخربنا حممد بن املظفر الشامي، قال: أنبأنا عبد الوهاب بن املبارك، قال

أخربنا أمحد بن خالد : بن عيسى، قالحدثنا حممد : حدثنا حممد بن عمرو العقيلي، قال: يوسف بن أمحد، قال
جئت إىل : كيف صنعت بكتبك ؟ قال: قلت ليوسف بن أسباط: مسعت شعيب بن حرب يقول: قال. اخلالل

  .اجلزيرة، فلما نضب املاء دفنتها حىت جاء املاء عليها، فذهبت
  .أردت أن يكون اهلم مهاً واحداً: ما محلك على ذلك ؟ قال: قلت

دفن يوسف بن أسباط كتبه، وكان بعد يغلب : قال صدقة: مسعت البخاري قال:  آدم، قالوحدثين: قال العقيلي
  .عليه الوهم فال جييء كما ينبغي

الظاهر أن هذه كتب علم ينفع، ولكن قلة العلم أوجبت هذا التفريط، الذي قصده به اخلري، : قال املؤلف قلت
  .وهو شر

إمنا تعليله جبمع . عن ضعفاء ومل يصح له التمييز، قرب احلال. فلو كانت كتبه من جنس كتب الثوري، فإن فيها
  .اهلم هو الدليل على أهنا ليست كذلك، فانظر إىل قلة العلم، ماذا تؤثر مع أهل اخلري

ولقد بلغنا يف احلديث عن بعض من نعظمه، ونزوره، أنه كان على شاطىء دجلة، فبال مث تيمم، فقيل له املاء قريب 
  !!.أن ال أبلغه  خفت: منك، فقال

وهذا وإن كان يدل على قصر األمل، إال أن الفقهاء إذا مسعوا عنه مثل هذا احلديث تالعبوا به، من جهة أن التيمم، 
  .إمنا يصح عند عدم املاء

وليس من الضروري وجود املاء أن يكون إىل جانب . فإذا كان املاء موجوداً كان حتريك اليدين بالتيمم عبثاً
  .لو كان على أذرع كثرية، كان موجوداً فال فعل للتيمم، وال أثر حينئذ احملدث، بل

أفضل من ألوف تتمسح  -وإن قل أتباعه، وخفت إذا مات أشياعه  -ومن تأمل هذه األشياء، علم أن فقيهاً واحداً 
  .العوام هبم تربكاً، ويشيع جنائزهم ما ال حيصى

  .مراد الشرع ويفيت به ؟وهل الناس إال صاحب أثر نتبعه، أو فقيه يفهم 
  !.نعوذ باهللا من اجلهل، وتعظيم األسالف تقليداً هلم بغري دليل 

  .فإن من ورد املشرب األول، رأى سائر املشارب كدرة
  ... !!.واحملنة العظمى مدائح العوام، فكم غرت 

  .ما أبقى خفق النعال وراء احلمقى من عقوهلم شيئاً: كما قال علي رضي اهللا عنه
ال ينام الليل، وال يفطر النهار، وال يعرف زوجة، : رأينا ومسعنا من العوام، أهنم ميدحون الشخص، فيقولونولقد 

وال يذوق من شهوات الدنيا شيئاً، قد حنل جسمه، ودق عظمه، حىت إنه يصلي قاعداً، فهو خري من العلماء الذي 
  .يأكلون ويتمتعون

الدنيا لو اجتمعت يف لقمة فتناوهلا عامل يفيت عن اهللا، وخيرب بشريعته، ذلك مبلغهم من العلم، ولو فقهوا علموا أن 



  .كانت فتوى واحدة منه يرشد هبا إىل اهللا تعاىل خرياً وأفضل من عبادة ذلك العابد باقي عمره
  .فقيه واحد، أشد على إبليس من ألف عابد: وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
  .ين أمدح من ال يعمل بعلمهومن مسع هذا الكالم فال يظنن أن

  .وإمنا أمدح العاملني بالعلم، وهم أعلم مبصاحل أنفسهم
  .فقد كان فيهم من يصلح على خشن العيش، كأمحد بن حنبل

  .وكان فيهم، من يستعمل رقيق العيش، كسفيان الثوري، مع ورعه، ومالك مع تدينه، والشافعي مع قوة فقهه

  .قوى عليه غريه، فيضعف هو عنهوال ينبغي أن يطالب اإلنسان مبا ي
  .فإن اإلنسان أعرف بصالح نفسه

  .إن كان صالح قلبك يف الفالوذج فكله: وقد قالت رابعة
  .وال تكونن أيها السامع ممن يرى صور الزهد

  .فرب متنعم ال يريد التنعم، وإمنا يقصد املصلحة
الفكر، أو أمضه الفقر، فإنه إن مل يرفق وليس كل بدن يقوى على اخلشونة، خصوصاً من قد القى الكد وأجهده 

  .بنفسه، ترك واجباً عليه من الرفق هبا
فهذه مجلة لو شرحتها بذكر األخبار واملنقوالت لطالت، غري أين سطرهتا على عجل حني جالت يف خاطري، واهللا 

  .ويل النفع برمحته

  فصل حياة الربزخ

  .على وجودها، وال يضر اجلهل بذاهتا مع إثباهتا قد أشكل على الناس أمر النفس وماهيتها، مع إمجاعهم
  .مث أشكل عليهم مصريها بعد املوت، ومذهب أهل احلق أن هلا وجوداً بعد موهتا، وأهنا تنعم وتعذب

  .قال أمحد بن حنبل؛ أرواح املؤمنني يف اجلنة، وأرواح الكفار يف النار
  .من شجر اجلنة أهنا يف حواصل طري خضر تعلق: وقد جاء يف أحاديث الشهداء

  .إن املوتى يأكلون يف القبور، وينكحون: وقد أخذ بعض اجلهلة بظواهر أحاديث النعيم، فقال
  .والصواب من ذلك أن النفس خترج بعد املوت إىل نعيم أو عذاب، وأهنا جتد ذلك إىل يوم القيامة

دليل على أن  -يف حواصل طري خضر  -فإذا كانت القيامة، أعيدت إىل اجلسد ليتكامل هلا التنعم بالوسائط وقوله 
  .النفوس ال تنال لذة إال بواسطة

  .إال أن تلك اللذة لذة مطعم أو مشرب، فأما لذات املعارف والعلوم فيجوز أن تناهلا بذاهتا، مع عدم الوسائط
إن : هلا واملقصود من هذا املذكور أين رأيت بعض االنزعاج من املوت، ومالحظة النفس بعني العدم عنده، فقلت

  .كنت مصدقة للشريعة فقد أخربت مبا تعرفني، وال وجه لإلنكار
  .وإن كانت هناك ريب يف أخبار الشريعة، صار الكالم يف بيان صحة الشريعة

فاجتهدي يف تصحيح اإلميان، وحتقيق التقوى، وأبشري حينئذ بالراحة من ساعة : ال ريب عندي، قلت: فقالت
  .املوت

  . من التقصري يف العملفإين ال أخاف عليك إال



واعلمي أن تفاوت النعيم مبقدار درجات الفضائل، فارتفعي بأجنحة اجلد إىل أعلى أبراجها، واحذري من قانص 
  .هوى، أو شرك غرة، واهللا املوفق

  فصل حرية عامل

  .لو أن اجلبال محلت ما محلت لعجزت: قلت يوماً يف جملسي
ف قلت هذا ؟ ورمبا أوهم الناس أن بك بالء، وأنت يف عافية يف نفسك كي: فلما عدت إىل منزيل، قالت يل النفس

  !!.وأهلك 
  .وهل الذي محل إال التكليف الذي حيمله اخللق كلهم ؟ فما وجه هذه الشكوى

  .ولكن لالسترواح. إين ملا عجزت عما محلت، قلت هذه الكلمة ال على سبيل الشكوى ؟: فأجبتها
  !.ليتنا مل خنلق : بعني قبليوقد قال كثري من الصحابة والتا
  .وما ذاك إال ألثقال عجزوا عنها

  .مث من ظن أن التكاليف سهلة، فما عرفها
هذا ! أترى يظن الظان أن التكاليف غسل األعضاء برطل من املاء، أو الوقوف يف حمراب ألداء ركعتني ؟ هيهات

  .أسهل التكليف
أنين إذا رأيت القدر جيري مبا ال يفهمه العقل، ألزمت العقل : وإن التكليف هو الذي عجزت عنه اجلبال، ومن مجلته

  .اإلذعان للمقدر، فكان من أصعب التكليف
وخصوصاً فيما ال يعلم العقل معناه كإيالم األطفال، وذبح احليوان، مع االعتقاد بأن املقدر لذلك واآلمر به، أرحم 

  .الرامحني
  ... !!.سليم، وترك االعتراضفهذا مما يتحري العقل فيه، فيكون تكليفه الت

  .؟.. فكم بني تكليف البدن وتكليف العقل 
  .ولو شرحت هذا لطال، غري أين أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي، وما يلزمين حال غريي

  .إين رجل حبب إيل العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، مث مل حيبب إيل فن واحد منه، بل فنونه كلها
  .فن على بعضه، بل أروم استقصاءه مث ال تقتصر مهيت يف

  .والزمان ال يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض املطلوبات حسرات
  .مث إن العلم دلين على معرفة املعبود، وحثين على خدمته

  .مث صاحت يب األدلة عليه إليه، فوقفت بني يديه، فرأيته يف نعته وعرفته بصفاته
  .يت من ألطافه ما دعاين إىل اهليمان يف حمبته، وحركين إىل التخلي خلدمتهوعاينت بصري

  .وصار ميلكين أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلويت يف خدميت له، أحلى عندي من كل حالوة
  .فكلما ملت إىل االنقطاع عن الشواغل إىل اخللوة، صاح يب العلم أين متضي ؟

  . أتعرض عين وأنا سبب معرفتك به

  .إمنا كنت دليالً وبعد الوصول يستغىن عن الدليل ؟: فأقول له
  .كلما زدت، زادت معرفتك مبحبوبك، وفهمت كيف القرب منه! هيهات : قال



  .ودليل هذا، أنك تعلم غداً، أنك اليوم يف نقصان
  " .َوقُلْ َربِّ زِدْنِي ِعلْماً : " أو ما تسمعه يقول لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

  .بغي القرب منه ؟ فاشتغل، بداللة عباده عليه، فهي حاالت األنبياء عليهم الصالة والسالممث ألست ت
  .أما علمت أهنم آثروا تعليم اخللق، على خلوات التعبد، لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم ؟

  .ر النعم ؟ألن يهدي اهللا بك رجالً، خري لك من مح: أما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم، لعلي رضي اهللا عنه
  .فلما فهمت صدق هذه املقالة، هتوست على تلك احلالة، وكلما تشاغلت جبمع الناس، تفرق مهي

  .وإذا وجدت مرادي من نفعهم، ضعفت أنا، فأبقى يف حيز التحري متردداً، ال أدري على أي القدمني أعتمد
ذكر اهللا، فإذا شرعت يف ذلك قلص قم لكسب العيال، وادأب يف حتصيل ولد ب: فإذا وقفت متحرياً صاح العلم

  .ألن صناعة العلم شغلتين عن تعلم صناعة. ضرع الدنيا وقت احللب، ورأيت باب املعاش مسدوداً يف وجهي
  .فإذا التفت إىل أبناء الدنيا، رأيتهم ال يبيعون شيئاً من سلعها إال بدين املشتري

  .دينه ومل حيصل مرادهوليت من نافقهم أو راءاهم نال من ديناهم، بل رمبا ذهب 
  .كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت: قال الشرع. اهرب: فإن قال الضجر
  .فكيف مبن تعول ؟: انفرد، قال: وإن قال العزم

فغاية األمر أنين أشرع يف التقلل من الدنيا، وقد ربيت يف نعيمها، وغذيت بلباهنا، ولطف مزاجي فوق لطف وضعه 
  .بالعادة

ي وخشنت مطعمي، ألن القوت ال حيتمل االنبساط، نفر الطبع لفراق العادة، فحل املرض فقطع فإذا غريت لباس
  .عن واجبات، وأوقع يف آنات

  .ومعلوم أن لني اللقمة بعد التحصيل من الوجوه املستطابة مث ختشينها ملن مل يألف سعي يف تلف النفس
  .كيف أصنع وما الذي أفعل ؟: فأقول

  .، وأتزيد من البكاء على نقص حااليتوأخلو بنفسي يف خلوايت
  .أصف حال العلماء، وجسمي يضعف عن إعادة العلم ؟: وأقول

  .وحال الزهاد، وبدين ال يقوى على الزهد ؟
  .وحال احملبني، وخمالطة اخللق تشتت مهي، وتنقش صور احملبوبات من اهلوى يف نفسي ؟ فتصدأ مرآة قليب ؟

  .تربة طيبة، لتسقى ماء اخللوة من دوالب الفكرة وشجرة احملبة حتتاج إىل تربية يف
فال يبقى  -مع أن طبعي األنفة من الذل وتديين مينعين  -وإن تعرضت ألبناء الدنيا . وإن آثرت التكسب مل أطق
  .للميل مع هذين اجلاذبني أثر

  !!!.وخمالطة اخللق تؤذي النفس مع األنفاس 
  :فإذاً رأيتين كما قال القائل. ة من علم أو عمل أو حمبة يصح يلوال حتقيق التوبة أقدر عليه، وال نيل مرتب

  إيّاك إّياك أن تبتلّ باملاء... ألقاه يف اليّم مكتوفاً وقال له 
  :حتريت يف أمري، وبكيت على عمري، وأنادي يف فلوات خلوايت مبا مسعته من بعض العوام، وكأنه وصف حايل

  ألسري بال حبل وال سرييمثل ا... واحسريت كم أداري فيك تعثريي 
  ملا شكلت جناحي قلت يل طريي... ما حيليت يف اهلوى قد ضاع تدبريي 

  فصل طريق الفالح



واحلسيات أقوى . تأملت أمر الدنيا واآلخرة، فوجدت حوادث الدنيا حسية طبعية، وحوادث اآلخرة إميانية يقينية
  .جذباً ملن مل يقو علمه ويقينه
ة أسباهبا، فمخالطة الناس، ورؤية املستحسنات، والتعرض بامللذوذات، يقوي حوادث واحلوادث إمنا تبقى بكثر

  .احلس
  .والعزلة، والفكر، والنظر يف العلم يقوي حوادث اآلخرة

ويبني هذا بأن اإلنسان إذا خرج ميشي يف األسواق، ويبصر زينة الدنيا، مث دخل إىل املقابر، فتفكر ورق قلبه فإنه 
  .فرقاً بيناًحيس بني احلالتني 

  .وسبب ذلك، التعرض بأسباب احلوادث
  .والدواء مع التخليط ال ينفع. فعليك بالعزلة والذكر والنظر يف العلم، فإن العزلة محية، والفكر والعلم أدوية

  .وقد متكنت منك أخالط املخالطة للخلق، والتخليط يف األفعال فليس لك دواء إال ما وصفت لك
  .وتعرضت للشهوات، مث رمت صالح القلب رمت املمتنعفأما إذا خالطت اخللق 

  فصل أسباب احلرص

  .تأملت حرص النفس على ما منعت منه، فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة املنع
  . ورأيت يف الشرب األول، أن آدم عليه السالم ملا هني عن الشجرة، حرص عليها مع كثرة األشجار املغنية عنها

  .على ما منع، وتواق إىل ما مل ينل املرء حريص: ويف األمثال
  .لو أمر الناس باجلوع لصربوا، ولوا هنوا عن تفتيت البعر لرغبوا فيه: ويقال
: أحب شيء إىل اإلنسان ما منعا فلما حبثت عن سبب ذلك وجدت سببني: وقد قيل. ما هنينا عنه إال لشيء: وقالوا
  .ا يف صورة البدن، فإذا حصرت يف املعىن مبنع زاد طيشهاأن النفس ال تصرب على احلصر فإنه يكفي حصره: أحدمها

  .وهلذا لو قعد اإلنسان يف بيته شهراً مل يصعب عليه
  .ال خترج من بيتك يوماً طال عليه: ولو قيل له

  .أهنا يشق عليها الدخول حتت حكم، وهلذا تستلذ احلرام، وال تكاد تستطيب املباح: والثاين
  .ى ما ترى، وتؤثره ال على ما يؤثرولذلك يسهل عليها التعبد عل

  فصل حقيقة العمل ودوافعه

إىل الزهد واالنقطاع عن اخللق ... ما زالت نفسي تنازعين مبا يوجبه جملس الوعظ، وتوبة التائبني، ورؤية الزاهدين
  .واالنفراد باآلخرة

خلق ال حيصون، يبكون فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه ال خيلو يل جملس من 
  .ويندبون على ذنوهبم، ويقوم يف الغالب مجاعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا

  .ولقد تاب عندي يف بعض األيام أكثر من مائة. ورمبا اتفق مخسون ومائة
  .وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب واالهنماك يف املعاصي

من أجتذب منه، فأراد أن يشغلين عن ذلك مبا يزخرفه ليخلو  فكأن الشيطان لبعد غوره يف الشر، رآين أجتذب إيل



  .هو مبن أجتذهبم من يده
  .ال خيلو من تصنع للخلق: ولقد حسن إيل االنقطاع عن اجملالس، وقال

  .أما زخرفة األلفاظ وتزويقها، وإخراج املعىن من مستحسن العبارة، ففضيلة ال رذيلة: فقلت
  .يف الشرع، فمعاذ اهللاوأما أن أقصد الناس مبا ال جيوز 

  .من االكتساب -مث رأيته يربين يف التزهد قطع أسباب ظاهرة اإلباحة 
  .فإن طاب يل الزهد، ومتكنت من العزلة، فنفذ ما بيدي أو احتاج بعض عائليت، ألست أعود القهقرى ؟: فقلت له

وال . لسبب، وإال كان للعائلةفدعين أمجع ما يسد خليت، ويصونين عن مسألة الناس، فإن مد عمري، كان نعم ا
  .أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب، فلما ندم وقت الفوات، مل ينتفع بالندم

  ..وإمنا الصواب توطئة املضجع قبل النوم، ومجع املال الساد للخلة الكرب أخذاً باحلزم
م عالة يتكففون الناس، ألن تترك ورثتك أغنياء، خري لك من أن تتركه: وقد قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم املال الصاح، للرجل الصاحل: وقال
وأما تعليم . وأما االنقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر ال عن اخلري، والعزلة عن الشر واجبة على كل حال

  .الطالبني، وهداية املريدين، فإنه عبادة العامل
لصوم، عن تصنيف كتاب، أو تعليم علم ينفع ألن ذلك بذر وإن من تفضيل بعض العلماء إيثاره التنفل بالصالة وا

  .يكثر ريعه، وميتد زمان نفعه
  .وإمنا متيل النفس إىل ما يزخرفه الشيطان من ذلك ملعنيني

  .حب البطالة، ألن االنقطاع عندها أسهل: أحدمها
  .حب املدحة فإهنا إذا تومست بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر: والثاين

وهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، رضي اهللا . لنظر يف الشرب األول، فكن مع الشرب املقدمفعليك با
  .تعاىل عنهم

  .فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة املتزهدين واملتصوفة، من االنقطاع عن العلم ؟ واالنفراد عن اخللق
  .وهنيهم عن الشر وهل كان شغل األنبياء إال معانات اخللق ؟ وحثهم على اخلري

  .إال أن ينقطع من ليس بعامل بقصد الكف عن الشر، فذاك يف مرتبة احملتمي خياف شر التخليط
  .فأما الطيب العامل مبا يتناول، فإنه ينتفع مبا يناله

  فصل بني العلم والعمل

  .تأملت املراد من اخللق فإذا هو الذل، واعتقاد التقصري والعجز
العاملني صنفني فأقمت يف صف العلماء مالكاً وسفيان وأبا حنيفة والشافعي وأمحد، ويف ومثلت العلماء والزهاد 

  .صف العباد مالك بن دينار ورابعة ومعروف الكرخي وبشر بن احلارث
عباداتكم ال يتعداكم نفعها وإمنا يتعدى نفع العلماء، وهم ورثة . فكلما جد العباد يف العبادة وصاح هبم لسان احلال

ء، وخلفاء اهللا يف األرض، هم الذين عليهم املعول، وهلم الفضل، إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك األنبيا
  .احلسن أستاذنا: احلال، وجاء مالك بن دينار إىل احلسن يتعلم منه ويقول

  !. ؟وهل املراد من العلم إال العمل : وإذا رأى العلماء أن هلم بالعلم فضالً، صاح لسان احلال بالعلماء



وددت أن يدي : وهل يراد بالعلم إال ما وصل إليه معروف ؟ وصح عن سفيان الثوري قال: وقال أمحد بن حنبل
  .قطعت ومل أكتب احلديث
  .فلم تستكثر من حجة اهللا عليك؟: قالت. ال: هل عملت مبا علمت ؟ قال: وقالت أم الدرداء لرجل

  .ويل ملن علم ومل يعمل سبعني مرةويل ملن يعلم ومل يعمل مرة، و: وقال أبو الدرداء
  .قبل أن يغفر للعامل ذنب واحد. يغفر للجاهل سبعون ذنباً: وقال الفضيل

  " .َهلْ َيْستَوِي الَِّذْيَن َيْعلَُمون والَِّذيَن الَ َيْعلَُمونَ : " فما يبلغ من الكل قوله تعاىل
علماء العلم على أن املقصود منه العمل به، وأنه آلة فجلس بني يديها ينتفع بكالمها، فدل ال: وجاء سفيان إىل رابعة

  .فانكسروا واعترفوا بالتقصري
فحصل الكل على االعتراف والذل، فاستخرجت املعرفة منهم حقيقة العبودية باعترافهم، فذلك هو املقصود من 

  .التكليف

  فصل التفكر يف اهللا وحمبته

حمبته طاعته، : فإذا النفس تأىب إثبات حمبة للخالق توجب قلقاً وقالت. " ُيحِبُُّهم وَُيحبُّونُه : " تأملت قوله تعاىل
  .فتدبرت ذلك فإذا هبا قد جهلت ذلك لغلبة احلس

  .أن حمبة احلس ال تتعدى الصور الذاتية، وحمبة العلم والعمل ترى الصور املعنوية فتحبها: وبيان هذا
بون علياً بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وقوماً يتعصبون ألمحد فإنا نرى خلقاً حيبون أبا بكر رضي اهللا عنه، وخلقاً حي

  .بن حنبل، وقوماً لألشعري، فيقتتلون ويبذلون النفوس يف ذلك
  .وليسوا ممن رأى صور القوم، وال صور القوم توجب احملبة

دت بأعني ولكن ملا تصورت هلم املعاين فدلتهم على كمال القوم يف العلوم، وقع احلب لتلك الصور اليت شوه
  .البصائر

فكيف مبن صنع تلك الصور املعنوية وبذهلا ؟ وكيف ال أحب من وهب يل ملذوذات حسي، وعرفين ملذوذات 
علمي ؟ فإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم أوىل من مجيع اللذات احلسية، فهو الذي علمين وخلق يل إدراكاً وهداين 

  .إىل ما أدركته
  .يف خملوق جديد، أراه فيه بإتقان ذلك الصنع، وحسن ذلك املصنوع مث إنه يتجلى يل يف كل حلظة

فكل حمبوبايت منه، وعنه، وبه، احلسية واملعنوية، وتسهيل سبل اإلدراك به، واملدركات منه، وألذ من كل لذة عرفاين 
  .له، فلوال تعليمه ما عرفته

وكل مستحسن حمبوب هو صنعه وحسنه وكيف ال أحب من أنا به، وبقائي منه، وتدبريي بيده ورجوعي إليه، 
  .وزينه وعطف النفوس إليه

فكذلك الكامل القدرة أحسن من املقدور، والعجيب الصنعة أكمل من املصنوع، ومعىن اإلدراك أحلى عرفاناً من 
  .املدرك

ا مما تترقى وهذ. ولو أننا رأينا نقشاً عجيباً الستغرقنا تعظيم النقاش وهتويل شأنه، وظريف حكمته عن حب املنقوش
  .إليه األفكار الصافية، إذا خرق نظرها احلسيات ونفذ إىل ما وراءها، فحينئذ تقع حمبة اخلالق ضرورة

  .وعلى قدر رؤية الصانع يف املصنوع يقع احلب له



  .فإن قوي أوجب قلقاً وشوقاً
  .وإن مال بالعارف إىل مقام اهليبة أوجب خوفاً

  " .قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمْشَربَُهْم " جاء قوياً، وإن احنرف به إىل تلمح الكرم أوجب ر

  فصل التسليم للحكمة العليا

  .تأملت حاالً عجيبة، وهي أن اهللا سبحانه وتعاىل قد بىن هذه األجسام متقنة على قانون احلكمة
  .فدل بذلك املصنوع على كمال قدرته، ولطيف حكمته

  .له باحلكمة، يف سر ذلك الفعلمث عاد فنقضها فتحريت العقول بعد إذعاهنا 
فأعلمت أهنا ستعاد للمعاد، وأن هذه البنية مل ختلق إال لتجوز يف جماز املعرفة، وتتجر يف موسم املعاملة فسكنت 

  .العقول لذلك
  .مث رأت أشياء من هذا اجلنس أظرف منه، مثل اخترام شاب ما بلغ بعض املقصود بنيانه

وال يظهر سر سلبه، واهللا الغين عن أخذه، ومها أشد اخللق . يه يتملمالنوأعجب من ذلك أخذ طفل من أكف أبو
  .فقراً إىل بقائه

  .وأظرف منه إبقاء هرم ال يدري معىن البقاء، وليس له فيه إال جمرد أذى
  .ومن هذا اجلنس تقتري الرزق على املؤمن احلكيم، وتوسعته على الكافر األمحق

  .عقل يف تعليلها، فيبقى مبهوتاًويف نظائر هلذه املذكورات يتحري ال
فلم أزل أتلمح مجلة التكاليف، فإذا عجزت قوي العقل عن االطالع على حكمة ذلك وقد ثبت هلا حكمة الفاعل، 

  . وبذلك تؤدي مفروض تكليفها. علمت قصورها عن درك مجيع املطلوب فأذعنت مقرة بالعجز

ألين عرفت . فيجوز أن ينقدح يف حكمته أنه نقض ؟ لقالقد ثبت عندك حكمة اخلالق مبا بين أ: فلو قيل للعقل
  .بالربهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علله فأسلم على رغمي مقراً بعجزي

  فصل دور املرأة يف حياة الرجل

  .تأملت يف فوائد النكاح ومعانيه وموضوعه، فرأيت أن األصل األكرب يف وضعه وجود النسل
تحلل مث خيتلف من املتحلل الغذاء، مث يتحلل من األجزاء األصلية ماال خيلفه شيء، فإذا مل ألن هذا احليوان ال يزال ي

  .يكن بد من فنائه، وكان املراد امتداد أزمان الدنيا جعل النسل خلفاً عن األصل
ة وملا كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف العورة ومالقاة ما ال يستحسن لنفسه، جعلت الشهو

  .حتث عليه ليحصل املقصود
  .مث رأيت هذا املقصود األصلي يتبعه شيء آخر، وهو استفراغ هذا املاء الذي يؤذي دوام احتقانه

فإن املين ينفصل من اهلضم الرابع، فهو من أصفى جوهر الغذاء وأجوده، مث جيتمع، فهو أحد الذخائر للنفس فإنه 
  . تدخر التفل الذي هو من أعمدة البدن كأنه خلوف عدم غريهالدم مث املين، مث -لبقائها وقوهتا  -تدخر 

فإذا زاد اجتماع املين أقلق على حنو إقالق البول للحاقن، إال أن إقالقه من حيث املعىن أكثر من إقالق البول من 
ذي، ألنه يترقى من خباره إىل الدماغ فيؤ. حيث الصورة، فتوجب كثرة اجتماعه، وطول احتباسه، أمراضاً صعبة



  .ورمبا أحدث مسية
ومىت كان املزاج سليماً فالطبع يطلب بروز املين إذا اجتمع كما يطلب بروز البول، وقد ينحرف بعض األمزجة، 

قد بينت أنه إذا وقع به احتباسه : فيقل اجتماعه عنده فيندر طلبه إلخراجه، وإمنا نتكلم عن املزاج الصحيح، فأقول
  .ئة، وجلب العشق والوسوسة إىل غري ذلك من اآلفاتأوجب أمراضاً وجدد أفكاراً ردي

  .وقد جند صحيح املزاج خيرج ذلك إذا اجتمع وهو بعد متقلقل، فكأنه اآلكل الذي ال يشبع
فبحثت عن ذلك فرأيته وقوع اخللل يف املنكوح، إما لدمامته، وقبح منظره، أو آلفة فيه، أو ألنه غري مطلوب للنفس 

  .عضهفحينئذ خيرج منه ويبقى ب
ويف احملل الذي هو دونه، كالوطء . فإذا أردت معرفة ما يدلك على ذلك، فقس مقدار خروج املين يف احملل املشتهى

  .بني الفخذين باإلضافة إىل الوطء يف حمل النكاح، وكوطء البكر باإلضافة إىل وطء الثيب
  .ذة، ملوضع كمال بروز الفضولفعلم حينئذ أن ختري املنكوح يستقصي فضول املين، فيحصل للنفس كمال الل

مث قد يؤثر هذا يف الولد أيضاً، فإنه إذا كان من شابني قد حبسا أنفسهما عن النكاح مدى مديدة كان الولد أقوى 
  .منه من غريمها، أو من املدمن على النكاح على األغلب

نه ينكح بعضه، ومدح نكاح وهلذا كره نكاح األقارب، ألنه مما يقبض النفس عن انبساطها، فيتخيل اإلنسان أ
  .الغرائب هلذا املعىن

ومن هذا الفن حيصل كثري من املقصود من دفع هذه الفضول املؤذية مبنكوح مستجد، وإن كان مستقبح الصورة ما 
  .ال حيصل به يف العادة

فيتناول، فلو قدم  ومثال هذا أن الطاعم إذ امتأل خبزاً وحلماً حيث مل يبق فيه فضل لتناول لقمة، قدمت إليه احللوى
  .أعجب منها لتناول، ألن، اجلدة هلا معىن عجيب

فإذا مل جتد مرادها . وذلك أن النفس ال متيل إىل ما ألفت، وتطلب غري ما عرفت، ويتخايل هلا يف اجلديد نوع مراد
  .صدفت إىل جديد آخر، فكأهنا قد علمت وجود غرض تام بال كدر، وهي تتخايله فيما تراه

  .فافهم هذا ؟. عىن دليل مدفون على البعث، ألن يف خلق مهته متعلقة بال متعلق نوع عبثويف هذا امل
  .فإذا رأت النفس عيوب ما خالطت يف الدنيا عادت تطلب جديداً

  .العشق، العمى عن عيوب احملبوب، فمن تأمل عيوبه سال: ولذلك قال احلكماء
يه إياها، وال تقرب منه قرباً ميلها معه، وكذلك يستحب ولذلك يستحب للمرأة أن ال تبعد عن زوجها بعداً تنس

  .ذلك له، لئال ميلها أو تظهر لديه مكنونات عيوهبا
وينبغي له أن ال يطلع منها على عورة، وجيتهد يف أن ال يشم منها إال طيب ريح، إىل غري ذلك من اخلصال اليت 

  .احتياج إىل تعليم تستعملها النساء احلكيمات، فإهنن يعلمن ذلك بفطرهن من غري
  .فأما اجلاهالت فإهنن ال ينظرن يف هذا فيتعجل التفات األزواج عنهن

فمن أراد جنابة الولد وقضاء الوطر فليتخري املنكوح، إن كان زوجة فلينظر إليها، فإذا وقعت يف نفسه فليتزوجها، 
الطرف عنه، فإذا انصرف الطرف قلق  ولينظر إىل كيفية وقوعها يف نفسه، فإن عالمة تعلق حبها بالقلب أال يصرف

  . القلب بتقاضي النظرة، فهذا الغاية

  .ودونه مراتب على مقاديرها يكون بلوغ األغراض
وإن كان جارية تشترى فلينظر إليها أبلغ من ذلك النظر، ومن قدر على مناطقة املرأة أو مكاملتها مبا يوجب التنبيه، 



  .والعيننيمث لريى ذلك منها، فإن احلسن يف الفم 
  .على جواز أن يبصر الرجل من املرأة اليت يريد نكاحها ما هو عورة، يشري إىل ما يزيد على الوجه: وقد نص أمحد

ومن أمكنه أن يؤخر العقد أو شراء اجلارية لينظر كيف توقان قلبه، فإنه ال خيفى على العاقل توقان النفس ألجل 
أخربنا محد بن : فإنه قد أخربنا حممد بن عبد الباقي قال. ق احلب أقدماملستجد، وتوقاهنا ألجل احلب، فإذا رأى قل

: حدثين أيب قال: حدثنا عبد اجلبار بن أيب عامر قال: حدثنا سليمان بن أمحد قال: أخربنا أبو نعيم قال: أمحد قال
هوى حسرة وندامة مكتوب يف التوراة كل تزويج على غري : حدثنا عطاء اخلراساين قال: حدثين خالد بن سالم قال

  .إىل يوم القيامة
  .مث ينبغي للمتخري أن يتفرس يف األخالق فإهنا من اخلفي، وإن الصورة إذا خلت من املعىن كانت كخضراء الدمن
وجنابة الولد مقصودة، وفراغ النفس من االهتمام مبا حصلت من رغبات أصل عظيم، يوجب إقبال القلب على 

  .املهمات
  .العارضة أقبل على املهمات األصليةومن فرغ من املهمات 
  .ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان: وهلذا جاء يف احلديث

  .وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدءوا بالعشاء
فمن قدر على امرأة صاحلة يف الصورة واملعىن فليغمض عن عوراهتا، ولتجتهد هي يف مراضيه من غري قرب ميل، وال 

  .على التصنع له حيصل الغرضان منها، الولد وقضاء الوطربعد ينسي، ولتقدم 
  .ومع االحتراز الذي أوصيت به، تدوم الصحبة، وحيصل الغناء هبا عن غريها

فإن قدر على االستكثار فأضاف إليها سواها عاملاً أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل 
  .حلاله

يشغل القلب الذي قد اهتممنا جبمع مهته، أو خاف وجود مستحسنة تشغل قلبه عن فإن خاف من وجود الغرية ما 
  .ذكر اآلخرة، أو تطلب منه ما يوجب خروجه عن الورع فحسبه واحدة

  .فليبالغ الواجد هلن يف حفظهن وسترهن. ويدخل فيما أوصيت به أنه يبعد يف املستحسنات العفاف
ه سبب السلو، وإن قدر على االقتصار فإن االقتصار على الواحدة أوىل، فإن وجد ما ال يرضيه عجل االستبدال، فإن

فإن كانت على الغرض قنع، وإن مل تكن استبدل، ونكاح املرأة احملبوبة يستفرغ املاء اجملتمع، فيوجب جنابة الولد 
  .ومتامه، وقضاء الوطر بكماله

  .راف هلن أمكن من استظراف الزوجاتومن خاف وجود الغرية فعليه بالسراري فإهنن أقل غرية، واالستظ
وقد كان مجاعة ميكنهم اجلمع، وكان النساء يصربن، فكان لداود عليه الصالة والسالم مائة امرأة، ولسليمان عليه 
الصالة والسالم ألف امرأة، وقد علم حال نبينا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وكان ألمري املؤمنني علي رضي اهللا 

، وسبع عشرة سرية، وتزوج ابنه احلسن رضي اهللا عنه بنحو من أربعمائة، إىل غري هذا مما يطول عنه أربع حرائر
  .ذكره

  .فافهم ما أشرت إليه تفز به إن شاء اهللا تعاىل

  فصل حالوة الطاعة وشؤم املعصية



فأما .  اآلخرةكل شيء خلق اهللا تعاىل يف الدنيا فهو أمنوذج يف اآلخرة، وكل شيء جيري فيها أمنوذج ما جيري يف
  .ليس يف اجلنة شيء يشبه ما يف الدنيا إال األمساء: املخلوق منها فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما

فأما ما جيري يف الدنيا فكل ظامل معاقب يف العاجل على . وهذا ألن اهللا تعاىل شوق بنعيم وخوف بعذاب من عذاب
  " .َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز بِِه : " له تعاىلظلمه قبل اآلجل، وكذلك كل مذنب ذنباً، وهو معىن قو

  .ورمبا رأى العاصي سالمة بدنه وماله فظن أن ال عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة
  .املعصية بعد املعصية عقاب املعصية، واحلسنة بعد احلسنة ثواب احلسنة: وقد قال احلكماء

كم : يا رب كم أعصيك وال تعاقبين ؟ فقيل له: ار بين إسرائيلورمبا كان العقاب العاجل معنوياً كما قال بعض أحب
  .أعاقبك وأنت ال تدري، أليس قد حرمتك حالوة مناجايت ؟

أجيد لذة الطاعة من يعصي ؟ : فمن تأمل هذا اجلنس من املعاقبة وجده باملرصاد، حىت قال وهب بن الورد وقد سئل
  .وال من هم: فقال

ر بصريته، أو لسانه فحرمه اهللا صفاء قلبه، أو آثر شبهة يف مطعمه فأظلم سره، فرب شخص أطلق بصره فحرم اعتبا
  . وحرم قيام الليل وحالوة املناجاة، إىل غري ذلك

وهذا أمر يعرفه أهل حماسبة النفس، وعلى ضده جيد من يتقي اهللا تعاىل من حسن اجلزاء على التقوى عاجالً، كما يف 
النظرة إىل املرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، :  عليه وسلم يقول اهللا تعاىلعن النيب صلى اهللا: حديث أيب أمامة

  .من تركه ابتغاء مرضايت آتيته إمياناً جيد حالوته يف قلبه
  .فهذه نبذة من هذا اجلنس تنبه على مغفلها

لصبحة متنع الرزق، وإن ا: فأما املقابلة الصرحية يف الظاهر فقل أن حتتبس، ومن ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

أن كل شخص من األسباط جاء باثين عشر ولداً، وجاء يوسف بأحد عشر باهلمة، ومثل هذا : وقد روى املفسرون
إين ألعصي اهللا عز وجل فأعرف ذلك يف خلق دابيت : إذا تأمله ذو بصرية رأى اجلزاء وفهم كما قال الفضيل

ما : أنه انقطع شسع نعله يف مضيه إىل اجلمعة فتعوق إلصالحه ساعة، مث قال: عن عثمان النيسابوريو. وجارييت
  .انقطع إال ألين ما اغتسلت غسل اجلمعة

امتدت أكفهم بني " َوَشرَْوُه بِثََمنِ َبْخسٍ : " ومن عجائب اجلزاء يف الدنيا أنه ملا امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف
  " .َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا : " لونيديه بالطلب، يقو

، نطقها احلق " َما جََزاُء َمْن أَرَاَد بِأَْهِلكَ ُسوًءا : " وملا صرب هو يوم اهلمة ملك املرأة حالالً، وملا بغت عليه بدعواها
  " .أََنا َراوَْدُتُه : " بقوهلا

إذا أملقتم : ويف احلديث. طاعة ولو أن شخصاً ترك معصية ألجل اهللا تعاىل لرأى مثرة ذلك، وكذلك إذا فعل
  .فتاجروا اهللا بالصدقة، أي عاملوه لزيادة األرباح العاجلة

ولقد رأينا من سامح نفسه مبا مينع منه الشرع، طلبٍا للراحة العاجلة، فانقلبت أحواله إىل التنغص العاجل، وعكست 
  .عليه املقاصد

فلما ملكتها تاقت نفسي إليها، فما زلت أسأل الفقهاء : أنه اشترى يف زمن شبابه جارية، قال: حكى بعض املشايخ
: ال جيوز النظر إليها بشهوة، وال ملسها، وال مجاعها، إال بعد حيضها، قال: لعل خملوقاً يرخص يل، فكلهم قال

ال يعتد هبذه احليضة حىت : قرب األمر، فسألت الفقهاء فقالوا: فسألتها فأخربتين أهنا اشتريت وهي حائض، فقلت



ما تقولني ؟ : فقلت لنفسي وهي شديدة التوقان لقوة الشهوة، ومتكن القدرة، وقرب املصاقبة: حتيض يف ملكه، قال
فقالت؛ اإلميان بالصرب على اجلمر شئت أو أبيت، فصربت إىل أن حان ذلك، فأثابين اهللا تعاىل على ذلك الصرب بنيل 

  .ما هو أعلى منها أرفع

  فصل بني السر والعالنية

يف األدلة على احلق سبحانه وتعاىل فوجدهتا أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن اإلنسان قد خيفي ما ال  نظرت
  .يرضاه اهللا عز وجل، فيظهره اهللا سبحانه عليه ولو بعد حني، وينطق األلسنة به وإن مل يشاهده الناس

أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن  ورمبا أوقع صاحبه يف آفة يفضحه هبا بني اخللق، فيكون جواباً لكل ما
  .هنالك من جيازي على الزلل، وال ينفع من قدره وقدرته حجاب وال استتار، وال يضاع لديه عمل

وكذلك خيفي اإلنسان الطاعة فتظهر عليه، ويتحدث الناس هبا وبأكثر منها، حىت إهنم ال يعرفون له ذنباً وال 
  .الك رباً ال يضيع عمل عامليذكرونه إال باحملاسن، ليعلم أن هن

وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وحتبه، أو تأباه، وتذمه أو متدحه وفق ما يتحقق بينه وبني اهللا تعاىل فإنه 
  .يكفيه كل هم، ويدفع عنه كل شر

  .وما أصلح عبد ما بينه وبني اخللق دون أن ينظر احلق، إال انعكس مقصوده وعاد حامده ذاماً

  األولون فصل السابقون

  .تأملت األرض ومن عليها بعني فكري، فرأيت خراهبا أكثر من عمراهنا
مث نظرت يف املعمور منها، فوجدت الكفار مستولني على أكثره، ووجدت أهل اإلسالم يف األرض قليالً باإلضافة 

  .إىل الكفار
  .العلم الدال عليه مث تأملت املسلمني فرأيت األكساب قد شغلت مجهورهم عن الرازق، وأعرضت هبم عن
  .فالسلطان مشغول باألمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية ال شكر هلا

  .وال يتلقاه أحد مبوعظة بل باملدحة اليت تقوي عنده هوى النفس
  .وإمنا ينبغي أن تقاوم األمراض بأضدادها

ما لك : قد حدت عن احلق فخذ بثيايب وهزين، وقل إذ رأيتين: قال يل عمر بن عبد العزيز: كما قال عمر بن املهاجر
  .يا عمر ؟

  .رحم اهللا من أهدى إلينا عيوبنا: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  . فأحوج اخللق إىل النصائح واملواعظ، السلطان

هم ذنب، وأما جنوده فجمهورهم يف سكر اهلوى، وزينة الدنيا، وقد انضاف إىل ذلك اجلهل، وعدم العلم، فال يؤمل
  .أيلبس القطن ؟. إيش يعمل اجلندي: وال ينزعجون من لبس حرير، أو شرب مخر، حىت رمبا قال بعضهم

  .مث أخذهم لألشياء من غري وجهها، فالظلم معهم كالطبع
ما أكثر تقلبهم يف األجناس وهتوينهم ألمر الصلوات، . وأرباب البوادي قد غمرهم اجلهل، وكذلك أهل القرى

  .ملرأة منهن قاعدةورمبا صلت ا



مث نظرت يف التجار فرأيتهم قد غلب عليهم احلرص، حىت ال يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت؛ وصار الربا 
وهم يف باب الزكاة مفرطون، وال يستوحشون من . يف معاملتهم فاشياً، فال يبايل أحدهم من أين حتصل له الدنيا ؟

  .تركها، إال من عصم اهللا
  .املعاش، فوجدت الغش يف معامالهتم عاماً، والتطفيف والبخس، وهم مع هذا مغمورون باجلهلمث نظرت يف أرباب 

  .ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه األشغال طلباً للكسب قبل أن يعرف ما جيب عليه وما يتأدب به
  .خرب إال من عصم اهللا مث نظرت يف أحوال النساء، فرأيتهن قليالت الدين، عظيمات اجلهل، ما عندهم من اآلخرة

  .واعجباً فمن بقي خلدمة اهللا عز وجل ومعرفته ؟: فقلت
فتأملت العباد، واملتزهدين فرأيت مجهورهم يتعبد خبري علم، . فنظرت فإذا العلماء، واملتعلمون، والعباد، واملتزهدون

ري حاجة من السوق مل يفعل، ويأنس إىل تعظيمه، وتقبيل يده وكثرة أتباعه، حىت إن أحدهم لو اضطر إىل أن يشت
  .لئال ينكسر جاهه

وال . مث تترقى هبم رتبة الناموس إىل أن ال يعودوا مريضاً، وال يشهدوا جنازة، إال أن يكون عظيم القدر عندهم
  .يتزاورون، بل رمبا ضن بعضهم على بعض بلقاء، فقد صارت النواميس كاألوثان يعبدوهنا وال يعلمون

فتوى جبهل لئال خيل بناموس التصدر، مث يعيبون العلماء حلرصهم على الدنيا وال يعلمون أن وفيهم من يقدم على ال
  .املذموم من الدنيا ما هم فيه، ال تناول املباحات

فرأيت القليل من املتعلمني عليه أمارة النجابة، ألن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، . مث تأملت العلماء واملتعلمني
لب منه ما يصريه شبكة للكسب، إما ليأخذ به قضاء مكان أو ليصري به قاضي بلد، أو قدر ما يتميز ومجهورهم يط

  .به عن أبناء جنسه مث يكتفي
مث تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتالعب به اهلوى ويستخدمه، فهو يؤثر ما يصده العلم عنه، ويقبل على ما ينهاه 

  .إمنا مهته أن يقول وحسبوال يكاد جيب ذوق معاملة هللا سبحانه، و
فذلك . عارف حبقوق اهللا تعاىل، خائف منه. إال أن اهللا ال خيلي األرض من قائم له باحلجة، جامع بني العلم والعمل

  .قطب الدنيا، ومىت مات أخلف اهللا عوضه
  .ورمبا مل ميت حىت يرى من يصلح للنيابة عنه يف كل نائبة

  .ام النيب يف األمةفهو مبق. ومثل هذا ال ختلو األرض منه
  .وهذا الذي أصفه يكون قائماً باألصول، حافظاً للحدود، ورمبا قل علمه أو قلت معاملته
  .فأما الكاملون يف مجيع األدوات فيندر وجودهم، فيكون يف الزمان البعيد منهم واحد

ن، وبني العمل حىت ولقد سربت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من مجع بني العلم حىت صار من اجملتهدي
  .أوهلم احلسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أمحد بن حنبل: صار قدوة للعابدين، فلم أر أكثر من ثالثة

  .وقد أفردت ألخبار كل واحد منهم كتاباً، وما أنكر على من ربعهم بسعيد بن املسيب
ن اآلخر، فمنهم من غلب عليه العلم، ومنهم وإن كان يف السلف سادات إال أن أكثرهم غلب عليه فن، فنقص م

  .من غلب عليه العمل، وكال هؤالء كان له احلظ الوافر من العلم، والنصيب األوىف من املعاملة واملعرفة
فقد أطلع اهللا عز وجل اخلضر على ما خفى من . وال يأس من وجود من حيذو حذوهم، وإن كان الفضل بالسبق هلم

  .موسى عليهما السالم
  .زائن اهللا مملوءة، وعطاؤه ال يقف على شخصفخ



أنا عملت يف قارب مث كسر، وهذا غلط فمن أين له ؟ فكم : ولقد حكي يل عن ابن عقيل أنه كان يقول عن نفسه
  :معجب بنفسه كشف له من غريه ما عاد حيقر نفسه على ذلك، وكم من متأخر سبق متقدماً، وقد قيل

  ليس يعلم غري اللّه ما تلدو... إن الليايل واأليام حاملةٌ 

  فصل جهادا هلوى

رأيت ميل النفس إىل الشهوات زائداً يف املقدار حىت إهنا إذا مالت مالت بالقلب والعقل والذهن، فال يكاد املرء 
  .ينتفع بشيء من النصح

   .قفي حلظة أكلمك كلمات مث افعلي ما بدا لك! وحيك : فصحت هبا يوماً وقد مالت بكليتها إىل شهوة

  .قل أمسع: قالت
وأما أكشف لك عن األمرين، . قد تقرر قلة ميلك إىل املباحات من الشهوات، وأما جل ميلك فإىل احملرمات: قلت

  .فرمبا رأيت احللوين مرين
أما املباحات من الشهوات، فمطلقة لك ولكن طريقها صعب، ألن املال قد يعجز عنها، والكسب قد ال حيصل 

  .ف يذهب بذلكمعظمها، والوقت الشري
  .مث شغل القلب هبا وقت التحصيل، ويف حالة احلصول، وحبذر الفوات

مث ينغصها من النقص ما ال خيفى على مميز، وإن كان مطعماً فالشبع حيدث آفات، وإن كان شخصاً فامللل، أو 
  .الفراق، أو سوء اخللق

  .مث ألذ النكاح أكثره إيهاناً للبدن، إىل غري ذلك مما يطول شرحه
فتشتمل على ما أشرنا إليه من املباحات وتزيد عليها بأهنا آفة العرض ومظنة عقاب الدنيا : وأما احملرمات

  .وفضيحتها، وهناك وعيد اآلخرة، مث اجلزع كلما ذكرها التائب
 خبالف. أال ترين إىل كل مغلوب باهلوى كيف يكون ذليالً ؟ ألنه قهر. ويف قوة قهر اهلوى لذة تزيد على كل لذة

  .غالب اهلوى فإنه يكون قوي القلب، عزيزاً ألنه قهر
  .فاحلذر احلذر من رؤية املشتهى بعني احلسن، كما يرى اللص لذة أخذ املال من احلرز، وال يرى بعني فكره القطع

ات، أو وليفتح عني البصرية لتأمل العواقب واستحالة اللذة نغصة، وانقالهبا عن كوهنا لذة، إما مللل أو لغريه من اآلف
  .فتكون املعصية األوىل كلقمة تناوهلا جائع، فما ردت كلب اجلوع، بل شهت الطعام. النقطاعها بامتناع احلبيب

  .وليتذكر اإلنسان لذة قهر اهلوى مع تأمل فوائد الصرب عنه
  .فمن وفق لذلك كانت سالمته قريبة منه

  فصل حجب العيش

، والعيون جارية، والرؤوس مطرقة، والنفوس قد ندمت خطر يل خاطر واجمللس قد طاب، والقلوب قد حضرت
على تفريطها، والعزائم قد هنضت إلصالح شؤوهنا، وألسنة اللوم تعمل يف الباطل على تضييع احلزم وترك احلذر 

ما بال هذه اليقظة ال تدوم ؟ فإين أرى النفس واليقظة يف اجمللس متصادقني متصافيني، فإذا قمنا عن : فقلت لنفسي
  .التربة، وقعت الغربة هذه



فتأملت ذلك فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة، والقلب ما يزال عارفاً، غري أن القواطع كثرية، والفكر الذي ينبغي 
استعماله يف معرفة اهللا سبحانه وتعاىل قد كل مما يستعمل يف اجتالب الدنيا، وحتصيل حوائج النفوس، والقلب 

  .خدممنغمس يف ذلك، والبدن أسري مست
وبينما الفكر جيول يف اجتالب الطعام والشراب والكسوة، وينظر يف صدد ذلك، وما يدخره لغده وسنته، إذا هو 

. فاحتاج إىل النكاح، فعلم أنه ال يصح إال باكتساب كسب الدنيا -ومنها املين  -مهتم خبروج الفضالت املؤذية 
  .فتفكر يف ذلك وعمل مبقتضاه

  .له، وإذا الفكر عامل يف أصول الدنيا وفروعهامث جاء الولد فاهتم به و
بل حيضره جامعاً هلمته، ناسياً ما كان من الدنيا على . فإذا حضر اإلنسان اجمللس فإنه ال حيضر جائعاً وال حاقناً

فيحضرون . فيخلو الوعظ بالقلب فيذكره مبا ألف، وجيذبه مبا عرف، فينهض عمال القلب يف زوارق عرفانه. ذكره
إىل باب املطالبة بالتفريط، ويؤاخذون احلس مبا مضى من العيوب، فتجري عيون الندم، وتنعقد عزائم النفس 

  .االستدراك
  .ولو أن هذه النفس خلت عن املعهودات اليت وصفتها، لتشاغلت خبدمة باريها

  .ولو وقعت يف سورة حبه، الستوحشت عن الكل شغالً بقربه
لوا بقطع املعوقات، وعلى قدر جماهدهتم يف ذلك نالوا من اخلدمة مرادهم، كما وهلذا اعتمد الزهاد اخللوات، وتشاغ

  .أن احلصاد على مقدار البذر
. وهو أن النفس لو دامت هلا اليقظة لوقعت فيما هو شر من فوت ما فاهتا -دقيقة  -غري أين تلمحت يف هذه احلالة 

  .وهو العجب حباهلا، واالحتقار جلنسها
  .فتركها يف حومة ذنوهبا تتخبط. يل، وعندي، وأستحق: لمها وعرفاهنا، إىل دعوىورمبا ترقت بقوة ع

  .فإذا وقفت على الشاطىء قامت حبق ذلة العبودية، وذلك أوىل هلا
فمن بذر فصلح له فال بد له من هفوة تراقبها عني . هذا حكم الغالب من اخللق، ولذلك شغلوا عن هذا املقام

  .وتسلم له عبادته اخلوف هبا تصح له عبوديته،
  " .لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر هلم : " وإىل هذا املعىن أشار احلديث الصحيح

  فصل من شطحات التصوف

. تفكرت فرأيت أن حفظ املال من املتعني، وما يسميه جهلة املتزهدين توكالً من إخراج ما يف اليد ليس باملشروع
: " وقال لسعد" . أمسك عليك بعض مالك أو كما قال له : " صلى اهللا عليه وسلم قال لكعب بن مالك فإن النيب

  " .ألن تترك ورثتك أغنياء خري من أن تتركهم عالة يتكففون الناس 
فاجلواب أن أبا بكر صاحب جأش وجتارة، فإذا . فقد جاء أبو بكر رضي اهللا عنه بكل ماله: فإن اعترض جاهل فقال

  .ج الكل أمكنه أن يستدين عليه، فيتعيشأخر
  .فمن كان على هذه الصفة ال أذم إخراجه ملاله، وإمنا الذم متطرق إىل من خيرج ماله ليس من أرباب املعائش

أو يكون من أولئك، إال أنه ينقطع عن املعاش فيبقى كال على الناس، يستعطيهم ويعتقد أنه على الفتوح، وقلبه 
  .ناشب فيهم متعلق باخللق، وطمعه

  .رزق قد جاء: وقال. ومىت حرك بابه هنض قلبه



  .وهذا أمر قبيح مبن يقدر به على املعاش، وإن مل يقدر كان إخراج ما ميلك أقبح، ألنه يتعلق قلبه مبا يف أيدي الناس
  .ورمبا ذل لبعضهم، أو تزين له بالزهد، وأقل أحواله أن يزاحم الفقراء واملكافيف والزمىن يف الزكاة

  .فعليك بالشرب األول، فانظر هل فيهم من فعل ما يفعله جهلة املتزهدين ؟
  .وقد أشرت يف أول هذا إىل أهنم كسبوا وخلفوا األموال، فرد إىل الشرب األول، الذي مل يطرق فإنه الصايف

ا أن الشرع ناقص واحذر من املشارع املطروقة باآلراء الفاسدة اخلارجة يف املعىن على الشريعة، مذعنة بلسان حاهل
  .حيتاج إىل ما يتم به

  .أن البدن كاملطية، وال بد من علف املطية، واالهتمام به -وفقك اهللا تعاىل  -واعلم 
  .فإذا أمهلت ذلك كان سبباً لوقوفك عن السري

عليه أتفعل هذا وأنت صاحب رسول اهللا صلى اهللا : وقد رئي سلمان رضي اهللا عنه حيمل طعاماً على عاتقه فقيل له
  .إن النفس إذا أحرزت قوهتا اطمأنت: وسلم ؟ فقال

  .إذا حصلت قوت شهر فتعبد. وقال سفيان الثوري
  .فإياك وإياهم. هذا شك يف الرازق والثقة به أوىل: وقد جاء أقوام ليس عندهم سوى الدعاوي فقالوا

  .خالفهم ورمبا ورد مثل هذا عن بعض صدور الزهاد من السلف فال يعول عليه، وال يهولنك
قال ابن أدهم، فما تركين أمتم حىت : فقلت له. مسعت أمحد بن حنبل يرغب يف النكاح: فقد قال أبو بكر املروزي

  .أذكر لك حال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وتأتيين ببنيات الطريق ؟: صاح علي، وقال
ال آكل وال أشرب، وال أقوم من الشمس يف : لوقا. أنه لو رفض األسباب شخص يدعي التزهد: واعلم وفقك اهللا

  .احلر، وال استديفء من الربد، كان عاصياً باإلمجاع
  .فأصاهبم أذى كان آمثاً: ال أكتسب ورزقهم على اهللا تعاىل: وكذلك لو قال وله عائلة

  " .كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت : " كما قال عليه الصالة والسالم
  .الكسب جيمع اهلم، ويفرغ القلب، ويقطع الطمع يف اخللق، فإن الطبع له حق يتقاضاهواعلم أن االهتمام ب

  .إن لنفسك عليك حقاً؛ وإن لعينك عليك حقاً: وقد بني الشرع ذلك فقال
ومثال الطبع مع املريد السالك، كمثل كلب ال يعرف الطارق، فكل من رآه ميشي، نبح عليه، فإن ألقى إليه كسرة 

  .سكت عنه
  ..راد من االهتمام بذلك مجع اهلم ال غري، فافهم هذه األصول فإن فهمها مهمفامل

  فصل الشهوات مهلكة

  .تأملت يف شهوات الدنيا فرأيتها مصائد هالك، وفخوخ تلف
  .فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه يسلم، ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته

مث يستعمل احلرارات املهيجة للباه، فما لبث أن احنلت حرارته . ولقد رأيت بعض أبناء الدنيا كان يتوق يف التسري
  .الغريزية وتلف

ومل أر يف شهوات النفس أسرع هالكاً من هذه الشهوة، فإنه كلما مال اإلنسان إىل شخص مستحسن أوجب ذلك 
  .حركة الباه زائداً عن العادة

  .ول، فيفىن جوهر احلياة أسرع شيءوإذا رأى أحسن منه زادت احلركة وكثر خروج املين زائداً عن األ



وبالضد من هذا أن تكون املرأة مستقبحة فال يوجب نكاحها خروج الفضلة املؤذية كما ينبغي، فيقع التأذي 
  .باالحتباس وقوة التوق إىل منكوح

أن وكذلك املفرط يف األكل فإنه جيين على نفسه كثرياً من اجلنايات، واملقصر يف مقدار القوت كذلك، فعلمت 
  .أفضل األمور أوساطها

هذا  -والدنيا مفازة فينبغي أن يكون السابق فيها العقل، فمن سلم زمام راحلته إىل طبعه وهواه، فيا عجلة تلفه 
  .فقس عليه أمر اآلخرة فافهم -فيما يتعلق بالبدن والدنيا 

  فصل النجاة يف العلم

ألن نفسي تشتهيه، وأنا منذ سنني ما . مل ؟: فقيل له. كلال آ: بلغين عن بعض زهاد زماننا أنه قدم إليه طعام فقال
  .بلغت نفسي ما تشتهي

  .لقد خفيت طريق الصواب عن هذا من وجهني، وسبب خفائها عدم العلم: فقلت
فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يكن على هذا وال أصحابه، وقد كان عليه الصالة والسالم : أما الوجه األول
  .، وحيب احللوى والعسليأكل حلم الدجاج

يا فرقد ما تقول يف هذا ؟ فقال ال آكله وال أحب : ودخل فرقد السبخي على احلسن وهو يأكل الفالوذج، فقال
  .لعاب النحل، للباب الرب، مع مسن البقر، هل يعيبه مسلم؟: فقال احلسن. من أكله

إن : ال أؤدي شكره، فقال: ومل ؟ قال يقول: فقال. إن يل جاراً ال يأكل الفالوذج: وجاء رجل إىل احلسن فقال
  .جارك جاهل وهل يؤدي شكر املاء البارد ؟

  .إن الدابة إذا أحسن إليها عملت: واحلمل املشوي، ويقول. حيمل يف سفره الفالوذج: وكان سفيان الثوري
ال ُتَحرُِّمو طَيِّباِت : " ىلوما حدث يف الزهاد بعدهم من هذا الفن فأمور مسروقة من الرهبانية وأنا خائف من قوله تعا

  " .َما أََحلَّ اللَُّه لَكُم والَ َتْعَتدُوا 
  .وال حيفظ عن أحد من السلف األول من الصحابة من هذا الفن شيء إال أن يكون ذلك لعارض

هنا أحب إ: أنه اشتهى شيئاً فآثر به فقرياً، وأعتق جاريته رميثة، وقال: وسبب ما يروى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .اخللق إيل، فهذا وأمثاله حسن، ألنه إيثار مبا هو أجود عند النفس من غريه، وأكثر هلا من سواه

  .فإذا وقع يف بعض األوقات كسرت، بذلك الفعل سورة هواها أن تطغى بين كل ما تريد
ا، فيؤذيها أكثر مما فأما من دام على خمالفتها على اإلطالق، فإنه يعمي قلبها، ويبلد خواطرها، ويشتت عزائمه

  .ينفعها
إن القلب إذا أكره عمي، وحتت مقالته سر لطيف وهو أن اهللا عز وجل قد وضع طبيعة : وقد قال إبراهيم بن أدهم

اآلدمي على معىن عجيب، وهو أهنا ختتار الشيء من الشهوات مما يصلحها، فتعلم باختيارها له صالحه، وصالحها 
  .به ؟

بغي أن يفسح للنفس فيما تشتهي من املطاعم، وإن كان فيه نوع ضرر؛ ألهنا إمنا ختتار ما ين: وقد قال حكماء الطب
  .يالئمها، فإذا قمعها الزاهد يف مثل هذا عاد على بدنه بالضرر

ولوال جواذب الباطن من الطبيعة ما بقي البدن ؟ فإن الشهوة للطعام تثور، فإذا وقعت الغنية مبا يتناول كفت 
  .الشهوة



  .ة مريد ورائد ونعم الباعث هي على مصلحة البدنفالشهو
غري أهنا إذا أفرطت وقع األذى، ومىت منعت ما تريد على اإلطالق مع األمن من فساد العاقبة عاد ذلك بفساد 

واختالف السقم الذي تتداعى به اجلملة، مثل أن مينعها املاء عند اشتداد العطش، . أحوال النفس، ووهن اجلسم
اجلوع، واجلماع عند قوة الشهوة، والنوم عند غلبته، حىت إن املغتم إذا مل يتروح بالشكوى قتله والغذاء عند 

  .الكمد
من حيث النقل، . فهذا أصل إذا فهمه هذا الزاهد، علم أنه قد خالف طريق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه

  .وخالف املوضوع من حيث احلكمة
ن أين يصفو املطعم ؟ ألنه إذا مل يصف كان الترك ورعاً، وإمنا الكالم يف املطعم فم: وال يلزم على هذا قول القائل

  .ما أبلغ نفسي شهوة على اإلطالق -الذي ليس فيه ما يؤذي يف باب الورع، وكان ما شرحته جواباً للقائل 
تناول، وللنفس يف هذا أين أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إىل الترك فصار يشتهي أن ال ي: والوجه الثاين

مكر خفي، ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق، كانت اآلفة من جهة تعلقها مبثل هذا الفعل، وإدالهلا يف 
  .الباطن به، فهذه خماطرة وغلط

وليس كذلك، فإن احلديث قد صح عن النيب صلى اهللا عليه . هذا صد عن اخلري والزهد: ورمبا قال بعض اجلهال
  " .كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد : " قالوسلم أنه 

وال ينبغي أن يغتر بعبادة جريج، وال بتقوى ذي احلويصرة، ولقد دخل املتزهدون يف طرق مل يسلكها الرسول صلى 
من إظهار التخشع الزائد يف احلد، والتنوق يف ختشني امللبس، وأشياء صار العوام . اهللا عليه وسلم، وال أصحابه

  .يستحسنوهنا
  .وصارت ألقوام كاملعاش جيتنون من أرباحها، تقبيل اليد، وتوفري التوقري، وحراسة الناموس

  .وأكثرهم يف خلوته؛ على غري حالته يف جلوته
  .وقد كان ابن سريين يضحك بني الناس قهقهة، وإذا خال بالليل فكأنه قتل أهل القرية

جب معرفة املعبود عز وجل، وحرك إىل خدمته مبقتضى ما فنسأل اهللا تعاىل علماً نافعاً فهو األصل، فمىت حصل أو
  .شرعه وأحبه، وسلك بصاحبه طريق اإلخالص

أُولئكَ الِّذيَن هَدى : " العلم، وأنفع العلوم النظر يف سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه: وأصل األصول
  " .اللُّه فَبُِهَداُهْم اقَْتِدْه 

  فصل تربية النفس

النفس فرأيته أعظم اجلهاد، ورأيت خلقاً من العلماء والزهاد ال يفهمون معناه، ألن فيهم من منعها تأملت جهاد 
  .حظوظها على اإلطالق، وذلك غلط من وجهني

  .أنه رب مانع هلا شهوة أعطاها باملنع أوىف منها: أحدمها
  .د استبدلت به املدحمثل أن مينعها مباحاً فيشتهر مبنعه إياها ذلك، فترضى النفس باملنع ألهنا ق

أنه قد فضل من سواه ممن مل مينعها ذلك، وهذه دفائن حتتاج إىل  -مبنعه إياها ما منع  -وأخفى من ذلك أن يرى 
  .منقاش فهم خيلصها



أننا قد كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إىل األشياء اليت تقيمها، فال بد من إعطائها ما : والوجه الثاين
  .ر ذلك أو كله مما تشتهيهيقيمها، وأكث

  .ألهنا ليست لنا بل هي وديعة عندنا، فمنعها حقوقها على اإلطالق خطر. وحنن كالوكالء يف حفظها
  .مث رب شد أوجب استرخاء، ورب مضيق على نفسه فرت منه فصعب عليه تالفيها

به العافية، ويذوب يف املرارة قليالً وإمنا اجلهاد هلا كجهاد املريض العاقل، حيملها على مكروهها يف تناول ما ترجو 
وال حتمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم رمبا جر . من احلالوة، ويتناول من األغذية مقدار ما يصفه الطبيب

  .جوعاً، ومن لقمة رمبا حرمت لقمات
  .بل يرخي هلا يف وقت والطول بيده -فكذلك املؤمن العاقل ال يترك جلامها، وال يهمل مقودها 

  .فما دامت على اجلادة مل يضايقها يف التضييق عليها
  .فإذا رآها قد مالت ردها باللطف، فإن ونت وأبت، فبالعنف

وحيبسها يف مقام املداراة، كالزوجة اليت مبين عقلها على الضعف والقلة، فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ، فإن مل 
  .تصلح فباهلجر، فإن مل تستقم فبالضرب

  .التأديب أجود من سوط عزم وليس يف سياط
هذه جماهدة من حيث العمل، فأما من حيث وعظها وتأنيبها، فينبغي ملن رآها تسكن للخلق، وتتعرض بالدناءة من 

خلقتك بيدي، وأسجدت لك مالئكيت، : ألست اليت قال فيك: األخالق أن يعرفها تعظيم خالقها هلا فيقول
  .ض منك واشترىوارتضاك للخالفة يف أرضه، وراسلك، واقتر

  .هل أنت إال قطرة من ماء مهني، تقتلك شرقة، وتؤملك بقة ؟: فإن رآها تتكرب، قال هلا
  .وإن رأى تقصريها عرفها حق املوايل على العبيد

  .وإن ونت يف العمل، حدثها جبزيل األجر
قُلْ أَرَأَْيُتْم إِنْ أََخذَ اللّهُ : " وإن مالت إىل اهلوى، خوفها عظيم الوزر، مث حيذرها عاجل العقوبة احلسية، كقوله تعاىل

  " .َسأَْصرُِف َعْن آَياَتي الِّذيَن يََتكَبَُّرونَ يف األرضِ بَِغريِ الَْحقِّ : " ، واملعنوية كقوله تعاىل" َسْمَعكُم َوأَْبَصارَكُْم 
  .فهذا جهاد بالقول، وذاك جهاد بالفعل

  فصل علة اإلبطاء يف اإلجابة

أن املؤمن يدعو فال جياب، فيكرر الدعاء وتطول املدة، وال يرى أثراً لإلجابة، فينبغي له . جابرأيت من البالء الع
  .أن يعلم أن هذا من البالء الذي احتاج إىل الصرب

  .وما يعرض للنفس من الوسواس يف تأخري اجلواب مرض حيتاج إىل طب
فلم أر اإلجابة، فأخذ إبليس جيول يف حلبات فدعوت وبالغت، . فإنه نزلت يب نازلة. ولقد عرض يل من هذا اجلنس

  .كيده
  .الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة تأخري اجلواب ؟: فتارة يقول

  .إخسأ يا لعني، فما أحتاج إىل تقاضي، وال أرضاك وكيالً: فقلت
املقدر يف حماربة  إياك ومساكنة وسوسته، فإنه لو مل يكن يف تأخري اإلجابة إال أن يبلوك: مث عدت إىل نفسي فقلت
  .العدو لكفي يف احلكمة



  .فسلين عن تأخري اإلجابة يف مثل هذه النازلة: قالت
  .قد ثبت بالربهان أن اهللا عز وجل مالك، وللمالك التصرف باملنع والعطاء، فال وجه لالعتراض عليه: فقلت
ق أن احلكمة ال تقتضيه، وقد خيفى أنه قد ثبتت حكمته باألدلة القاطعة، فرمبا رأيت الشيء مصلحة واحل: والثاين

  .وجه احلكمة فيما يفعله الطبيب، من أشياء تؤذي يف الظاهر بقصد هبا املصلحة، فلعل هذا من ذاك
ال يزال العبد يف : " أنه قد يكون التأخري مصلحة، واالستعجال مضرة، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: والثالث

  " . فلم يستجب يل خري ما مل يستعجل، يقول دعوت 

أنه قد يكون امتناع اإلجابة آلفة فيك فرمبا يكون يف مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء يف غفلة، أو : والرابع
  .تزاد عقوبتك يف منع حاجتك لذنب ما صدقت يف التوبة منه

أنه نزل بعض األعاجم : فاحبثي عن بعض هذه األسباب لعلك توقنني باملقصود، كما روي عن أيب يزيد رضي اهللا عنه
يف داره، فجاء، فرآه فوقف بباب الدار، وأمر بعض أصحابه فدخل، فقلع طيناً جديداً قد طينه، فقام األعجمي 

  .وخرج
  .هذا الطني من وجه فيه شبهة، فلما زالت الشبهة زال صاحبها: فسئل أبو يزيد عن ذلك فقال

منكر، فنبحه كلب له فمنعه أن ميضي، فعاد ودخل املسجد،  وعن إبراهيم اخلواص رمحة اهللا عليه أنه خرج إلنكار
  .وصلى مث خرج، فبصبص الكلب له فمضى، وأنكر فزال املنكر

  .كان عندي منكر، فمنعين الكلب، فلما عدت تبت من ذلك، فكان ما رأيتم: فسئل عن تلك احلال فقال
كان يف حصوله زيادة إمث، أو تأخري عن مرتبة  أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك هبذا املطلوب، فرمبا: واخلامس

  .خري، فكان املنع أصلح
إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت : وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل اهللا الغزو، فهتف به هاتف

  .تنصرت
  .ملسؤولأنه رمبا كان فقد ما تفقدينه سبباً للوقوف على الباب واللجأ، وحصوله سبباً لالشتغال به عن ا: والسادس

  .وهذا الظاهر بدليل أنه لوال هذه النازلة ما رأيناك على باب اللجأ
فاحلق عز وجل علم من اخللق اشتغاهلم بالرب عنه، فلذعهم يف خالل النعم بعوارض تدفعهم إىل بابه، يستغيثون به، 

  .فهذا من النعم يف طي البالء
  .يديه، ففيه مجالكوإمنا البالء احملض، ما يشغلك عنه، فأما ما يقيمك بني 

يا حيىي إين : يا رب كم أدعوك وال جتيبين؟ فقال: وقد حكي عن حيىي البكاء أنه رأى ربه عز وجل يف املنام، فقال
  .أحب أن أمسع صوتك

وإذا تدبرت هذه األشياء تشاغلت مبا هو أنفع لك، من حصول ما فاتك من رفع خلل، أو اعتذار من زلل، أو 
  .األرباب وقوف على الباب إىل رب

  فصل عالج الباليا

  .من نزلت به بلية، فأراد متحيقها، فليتصورها أكثر مما هي هتن
  .وليتخيل ثواهبا وليتوهم نزول أعظم منها، ير الربح يف االقتصار عليها



  .وليتلمح سرعة زواهلا، فإنه لوال كرب الشدة، ما رجيت ساعات الراحة
ضيف يتفقد حوائجه يف كل حلظة، فيا سرعة انقضاء مقامه، ويا لذة وليعلم أن مدة مقامها عنده، كمدة مقام ال

  .مدائحه وبشره يف احملافل، ووصف املضيف بالكرم
فكذلك املؤمن يف الشدة، ينبغي أن يراعي الساعات، ويتفقد فيها أحوال النفس، ويتلمح اجلوارح، خمافة أن يبدو 

األجر، فاجناب ليل البالء، ومدح الساري بقطع  من اللسان كلمة، أو من القلب تسخط، فكأن قد الح فجر
  .الدجى، فما طلعت مشس اجلزاء، إال وقد وصل إىل منزل السالمة

  فصل خطر العلم مع قلة العمل

ملا رأيت نفسي يف العلم حسناً، فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات 
أين رأيت كثرياً ممن شغلتهم نوافل الصالة والصوم عن . على فضله على النوافلأقوى دليل يل : النوافل، وتقول

  .نوافل العلم، قد عاد ذلك عليهم بالقدح يف األصول، فرأيتها يف هذا االجتاه على اجلادة السليمة والرأي الصحيح
ين اخلوف؟ أين القلق ؟ أين أ. إال أين رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصحت هبا فما الذي أفادك العلم ؟

  .احلذر ؟
  .أما مسعت بأخبار أخيار األحبار يف تعبدهم واجتهادهم ؟

  .أما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم سيد الكل، مث إنه قام حىت ورمت قدماه ؟
  .أما كان أبو بكر رضي اهللا عنه شجي النشيج، كثري البكاء ؟

  .آثار الدموع ؟أما كان يف خد عمر رضي اهللا عنه خطان من 
  .أما كان عثمان رضي اهللا عنه خيتم القرآن يف ركعة ؟

  .أما كان علي رضي اهللا عنه يبكي بالليل يف حمرابه حىت ختضل حليته بالدموع ؟
  .يا دنيا غري غريي ؟: ويقول

  .أما كان احلسن البصري حييا على قوة القلق ؟
  .الة يف مجاعة أربعني سنة ؟أما كان سعيد بن املسيب مالزماً للمسجد فلم تفته ص

  .أما صام األسود بن يزيد حىت اخضر واصفر ؟
  .إن أباك خياف عذاب البيات: فقال. ما يل أرى الناس ينامون وأنت ال تنام ؟: أما قالت ابنة الربيع بن خيثم له ؟

  .أما كان أبو مسلم اخلوالين يعلق سوطاً يف املسجد يؤدب به نفسه إذا فتر ؟
  . والفاه سبقين العابدون، وقطع يب: د الرقاشي أربعني سنة ؟ وكان يقولأما صام يزي

  .أما صام منصور بن املعتمر أربعني سنة ؟
  .أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من اخلوف ؟

أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من اخلوف ؟ أما تعلمني أخيار األئمة األربعة يف زهدهم وتعبدهم، أو حنيفة، 
  .الك، والشافعي، وأمحدوم

  :احذري من اإلخالد إىل صورة العلم، مع ترك العمل به، فإهنا حالة الكساىل الزمىن
  ومقبل عيشك مل يدبر... وخذ لك منك على مهلة 



  ر وتطوي الورود على املصدر... وخف هجمة ال تقيل العثا 
  ل يضمك يف حلبة احملشر... ومثّل لنفسك أي الرعي 

  فصل زهاد جهلة

  .مما يزيد العلم عندي فضالً، أن قوماً تشاغلوا بالتعبد عن العلم، فوقفوا عن الوصول إىل حقائق الطلب
  !!.يا أبا الوليد، إن كنت أبا الوليد، يتورع أن يكنيه وال ولد له : فروي عن بعض القدماء أنه قال لرجل

يا أبا عمري، ما : يباً أبا حيىي، وكىن طفالً فقالكىن صه: ولو أوغل هذا يف العلم لعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فعل النغري ؟

: هذا يضرين، مث وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت: فقلت. كل من هذا اللنب: قيل يل يوماً: وقال بعض املتزهدين
  .اللهم إنك تعلم أين ما أشركت بك طرفة عني، فهتف يب هاتف، وال يوم اللنب؟

تأديباً له، لئال يقف مع األسباب ناسياً للمسبب وإال فالرسول صلى اهللا عليه وسلم قد  وهذا لو صح جاز أن يكون
  " .ما نفعين مال كمال أيب بكر : وقال. ما زالت أكلة خيرب تعاودين حىت اآلن قطعت أهبري: " قال

دخل :  عليه وسلمفإن النيب صلى اهللا. ومن املتزهدين أقوام يرون التوكل قطع األسباب كلها، وهذا جهل بالعلم
الغار، وشاور الطبيب، ولبس الدرع، وحفر اخلندق، ودخل مكة يف جوار املطعم بن عدي وكان كافراً، وقال 

  .ألن تدع ورثتك أغنياء خري لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس: لسعد
  .بب هو املشروعفالوقوف مع األسباب مع نسيان املسبب غلط، والعمل على األسباب مع تعلق القلب باملس

  .وكل هذه الظلمات إمنا تقطع مبصباح العلم
  .ولقد ضل من مشى يف ظلمة اجلهل أو يف زقاق اهلوى

  فصل شرف البشر

ما أزال أتعجب ممن يرى تفضيل املالئكة على األنبياء واألولياء، فإن كان التفضيل بالصور، فصورة اآلدمي أعجب 
  .من ذوي أجنحة

مث قد استحسن منها . جل أوساخها املنوطة هبا، فالصورة ليست اآلدمي، إمنا هي قالبوإن تركت صورة اآلدمي أل
ما يستقبح يف العادة، مثل خلوف فم الصائم، ودم الشهداء، والنوم يف الصالة، فبقيت صورة معمورة، وصار 

  .احلكم للمعىن
هو صريح يف تفضيلنا عليهم، فإن كانت و. وكيف دار األمر فقد سجدوا لنا. أهلم مرتبة حيبهم، أو فضيلة يباهي هبم

  " .يا آَدُم أَْنبِئُْهْم " ، " الَ ِعلَْم لََنا " الفضيلة بالعلم فقد علمت القصة، يوم 
  .وإن فضلت املالئكة جبوهرية ذواهتم فجوهرية أرواحنا من ذلك اجلنس، وعلينا أثقال أعباء اجلسم

  .لطلب علفها، ويرفق يف السري هبا لطرق أرض مين قبل العشرباهللا لوال احتياج الراكب إىل الناقة فهو يتوقف 
  .فما مث صاد! واعجبا أتفضل املالئكة بكثرة التعبد 

  .أو يتعجب من املاء إذا جرى، أو من منحدر يسرع، إمنا العجب من مصاعد يشق الطريق ويغالب العقبات ؟
َوَمْن َيقُلْ : " صخور، وشق األرض لذلك توعدوالقدرهتم على دك ال. بلى قد يتصور منهم اخلالف، ودعوى اإلهلية

  .لكنهم يعلمون عقوبة احلق فيحذرونه" ِمْنُهْم إِنِّي إِلٌه ِمْن ُدونِِه فَذَِلَك َنجْزِيِه َجهَنََّم 



  .حيتاج إىل جهاد أعظم من جهادهم. فأما بعدنا عن املعرفة احلقيقية وضعف يقيننا بالناهي، وغلبة شهوتنا مع الغفلة
  . لو ابتلى أحد املقربني مبا ابتلينا به، ما قدر على التماسكتاهللا

وقد متكن منه ما ليس من فعله، . الكسب لعائلتك، واحذر يف كسبك: يصبح أحدنا وخطاب الشرع يقول له
  .كحب األهل، وعلوق الولد بنياط القلب، واحتياج بدنه إىل ما ال بد منه

  .دك بيدك، واقطع مثرة فؤادك بكفك، مث قم إىل املنجنيق لترمى يف الناراذبح ول: فتارة يقال للخليل عليه السالم
  . صم شهراً، ليالً وهناراً: وتارة يقال ملوسى عليه السالم

اكظم، وللبصري أغضض، ولذي املقول اصمت، وملستلذ النوم هتجد، وملن مات حبيبه اصرب، وملن : مث يقال للغضبان
مث اعلم أن املوت يأيت بأصعب املرارات . ال حيل أن تفر: هاد بني الغمراتأصيب يف بدنه أشكر، وللواقف يف اجل

وإن وقع . واعلم أنك ممزق يف القرب فال تتسخط ألنه مما جيري به القدر. فينزع الروح عن البدن، فإذا نزل فاثبت
  .بك مرض فال تشك إىل اخللق

وهل هي . ليس فيها مقاومة طبع، وال رد هوى ؟ فهل للمالئكة من هذه األشياء شيء ؟ وهل مث إال عبادة ساذجة
إال عبادة صورية بني ركوع وسجود وتسبيح ؟ فأين عبادهتم املعنوية من عبادتنا ؟ مث أكثرهم يف خدمتنا بني كتبة 

فكيف يفضلون علينا بال علة . علينا، ودافعني عنا، ومسخرين إلرسال الريح واملطر، وأكرب وظائفهم االستغفار لنا
  .ظاهرة

  .وإذا ما حكت على حمك التجارب طائفة منهم مثل ما روي عن هاروت، وماروت، خرجوا أقبح من هبرج
لكن . وال تظنن أين أعتقد يف تعبد املالئكة نوع تقصري، ألهنم شديدو اإلشفاق واخلوف، لعلمهم بعظمة اخلالق

  .ىل التراقي ؟وانزعاج الغائص يف الزلل يرقى روحه إ. طمأنينة من مل خيطىء تقوي نفسه
فاعرفوا إخواين شرف أقداركم، وصونوا جواهركم عن تدنيسها بلوم الذنوب فأنتم معرض الفضل على املالئكة، 

  .فاحذروا أن حتطكم الذنوب إىل حضيض البهائم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  فصل السالمة يف كتاب اهللا

ء، ال ينتهون عن البحث عن أصول األشياء اليت أمر بعلم جلها من غري حبث رأيت كثرياً من اخللق وعاملاً من العلما
فلم يقنعوا، وأخذوا يبحثون عن " قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي : " عن حقائقها، كالروح مثالً، فإن اهللا تعاىل سترها بقوله

العقل، فإنه موجود بال شك، كما  ماهيتها وال يقعون بشيء، وال يثبت ألحد منهم برهان على ما يدعيه، وكذلك
  .أن الروح موجودة بال شك، كالمها يعرف بآثاره ال حبقيقة ذاته

ألن النفس ما تزال تترقى من حالة إىل حالة فلو اطلعت على : فما السر يف كتم هذه األشياء ؟ قلت: فإن قال قائل
؛ ألنه إذا كان بعض خملوقاته ال يعلم كنهه، فهو هذه األشياء لترقت إىل خالقها، فكان ستر ما دونه زيادة يف تعظيمه

  .أجل وأعلى
  .ما الصواعق ؟ وما الربق ؟ وما الزالزل ؟: ولو قال قائل

  .شيء مزعج، ويكفي: قلنا
  .والسر يف ستر هذا أنه لو كشفت حقائقه خف مقدار تعظيمه

  .ق أجل وأعلىومن تلمح هذا الفصل علم أنه فصل عزيز، فإذا ثبت هذا يف املخلوقات فاخلال



فينبغي أن يوقف يف إثباته على دليل وجوده، مث يستدل على جواز بعثه رسله، مث تتلقى أوصافه من كتبه ورسله، 
  .وال يزاد على ذلك

  .ولقد حبث خلق كثري عن صفاته بآرائهم فعاد وبال ذلك عليهم
ا هذا يف صفاته، وال خنوض يف شيء كفان. إنه موجود، وعلمنا من كالمه أنه مسيع، بصري، حي، قادر: وإذا قلنا

  .آخر
  .متكلم والقرآن كالمه، وال نتكلف ما فوق ذلك: وكذلك نقول
ينزل بذاته، بل : استوى على العرش بذاته، وال قالوا: تالوة ومتلو، وقراءة ومقروء، وال قالوا: ومل يقل السلف

  .أطلقوا ما ورد من غري زيادة
  .جيوز عليهملا مل يثبت بالدليل ما ال : ونقول

  .وهذه كلمات كاملثال، فقس عليها مجيع الصفات، تفز سليماً من تعطيل، متخلصاً من تشبيه

  فصل سر وجود اهلمل

رأيت أكثر اخللق يف وجودهم كاملعدومني، فمنهم من ال يعرف اخلالق، ومنهم من يثبته على مقتضى حسه، ومنهم 
  .من ال يفهم املقصود من التكليف

بالزهد يدأبون يف القيام والقعود، ويتركون الشهوات، وينسون ما قد أنسوا به من شهوة الشهرة، وترى املترمسني 
  .وتقبيل األيادي

  .أملثلي يقال هذا ؟ ومن فالن الفاسق ؟: ولو كلم أحدهم لقال
  .فهؤالء ال يفهمون املقصود، وكذلك كثري من العلماء يف احتقارهم غريهم، والتكرب يف نفوسهم

  !.ف يصلح هؤالء جملاورة احلق، وسكىن اجلنة ؟فتعجبت كي
فرأيت أن الفائدة يف وجودهم يف الدنيا، جتانس الفائدة يف دخوهلم اجلنة، فإهنم يف الدنيا بني معترب به، يعرف عارف 

  .اهللا سبحانه نعمة اهللا عليه، مبا كشف له مما غطى عن ذاك، ويتم النظام باالقتداء تصور أولئك
تسع وقته ملخالطة من يقف مع الصورة، الزاهد كراعي البهم، والعامل كمؤدب الصبيان، والعارف فإن العارف ال ي
  .كملقن احلكمة

  . ما مت عيشه. ووقاد أتونه. ولوال نفاط امللك وحارسه

فمن متام عيش العارف استعمال أولئك حبسبهم، فإذا وصلوا إليه حرر مانعهم، وفيهم من ال يصل إليه، فيكون 
  .هي حشو، وهي موكدة. يف الكالم -ال  -لئك كزيادة وجود أو

  .فكيف يف اجلنة ؟. فهب هذا يصح يف الدنيا: فإن قال قائل
  .أن األنس باجلريان مطلوب، ورؤية القاصر من متام لذة الكامل، ولكل شرب: واجلواب

  .ومن تأمل ما أشرت إليه، كفاه رمز لفظي عن تطويل الشرح

  فصل من دروس النشأة



وإنزال املطر برفق، والبذر دفني حتت األرض، كاملوتى، . بتسخري السحاب. لمحت تدبري الصانع يف سوق رزقيملا ت
  .قد عفن ينتظر نفخة من صور احلياة فإذا أصابته اهتز خضراً

ج وإذا انقطع عنه املاء، مد يد الطلب يستعطي، وأمال رأسه خاضعاً، ولبس حلل التغري، فهو حمتاج إىل ما أنا حمتا
كيف  -فيما يربيين به  -إليه من حرارة الشمس، وبرودة املاء، ولطف النسيم، وتربية األرض فسبحان من أراين 

  .تربييت يف األصل
  .اإلقبال على غريه -واهللا  -فيا أيتها النفس اليت قد اطلعت على بعض حكمه، قبيح بك 

  !.ما بك، يا محام  مث العجب كيف تقبلني على فقري مثلك، ينادي لسان حاله يب مثل
  .فارجعي إىل األصل األول، واطليب من املسبب

  .ويا طوىب لك أن عرفتيه، فإن عرفانه ملك الدنيا واآلخرة

  فصل اخللوة وحالوة املناجاة

  .كنت يف بداية الصبوة، قد أهلمت سلوك طريق الزهاد، بإدامة الصوم والصالة
ت عني بصرييت قوية احلدة تتأسف على حلظة متضي يف غري طاعة، وكان. فكنت أجد قلباً طيباً. وحببت إيل اخللوة

  !!.ويل نوع أنس، وحالوة مناجاة .. وتبادر الوقت يف اغتنام الطاعات
  .فانتهى األمر إىل أن صار بعض والة األمور يستحسن كالمي، فأمالين إليه، فمال الطبع، ففقدت تلك احلالوة

  .وكانت حاليت قريبة. طاعمه، خلوف الشبهاتمث استمالين آخر فكنت أتقي خمالطته وم
  .مث جاء التأويل فانبسطت فيما يباح، فانعدم ما كنت أجد من استنارة وسكينة

  .وصارت املخالطة توجب ظلمة يف القلب إىل أن عدم النور كله
  .وبني حايل فكان حنيين إىل ما ضاع مين يوجب انزعاج أهل اجمللس، فيتوبون ويصلحون، وأخرج مفلساً فيما بيين

وكثر ضجيجي من مرضي، وعجزت عن طب نفسي، فلجأت إىل قبور الصاحلني، وتوسلت يف صالحي، فاجتذبين 
  .لطف موالي إىل اخللوة على كراهة مين، ورد قليب علي بعد نفور عين، وأراين عيب ما كنت أوثره

وبأي لسان أنطق مبدحك ؟ إذ  سيدي كيف أقدر على شكرك ؟: وقلت يف مناجاة خلويت! فأفقت من مرض غفليت 
  .مل تؤاخذين على غفليت، ونبهتين من رقديت وأصلحت حايل على كره من طبعي

  !.فما أرحبين فيما سلب مين إذا كانت مثرته اللجأ إليك 
  .وما أوفر مجعي إذ مثرته إقبايل على اخللوة بك

  .وما أغناين إذ أفقرتين إليك، وما آنسين إذ أوحشتين من خلقك
  .أسفاً لوقت مضى يف غري طاعتك! ى زمان ضاع يف غري خدمتك آه عل

  .قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر ال يؤملين نومي طول الليل
  .وإذا انسلخ عين النهار ال يوجعين ضياع ذلك اليوم

  .وما علمت أن عدم اإلحساس لقوة املرض
  .فاآلن قد هبت نسائم العافية، فأحسست باألمل فاستدللت على الصحة

  .يا عظيم اإلنعام متمم يل العافيةف
  .آه من سكر مل يعلم قدر عربدته إال يف وقت اإلفاقة



لقد فتقت ما يصعب رتقه، فواأسفاً على بضاعة ضاعت، وعلى مالح تعب يف موج الشمال مصاعداً مدة، مث غلبه 
  .النوم فرد إىل مكانه األول

إخواين من  -احذروا  -الفعل، نصيح إلخواين بالقول وإن كنت نفسي ب -يا من يقرأ حتذيري من التخليط فإين 
  .الترخص فيما ال يؤمن فساده

  .مث جير إيل اجلناح فتلمحوا املآل، وافهموا احلال. فإن الشيطان يزين املباح، يف أول مرتبة
َهلْ أَُدلُّكَ : " كمورمبا أراكم الغاية الصاحلة، وكان يف الطريق إليها نوع خمالفة، فيكفي االعتبار يف تلك احلال، بأبي

  .؟" َعلَى َشَجَرةِ الُْخلِْد َوُملٍْك الَ َيْبلَى 
  .إمنا تأمل آدم الغاية وهي اخللد، ولكنه غلط يف الطريق، وهذا أعجب مصايد إبليس اليت يصيد هبا العلماء

  .يتأولون لعواقب املصاحل، فيستعجلون ضرر املفاسد
  . فاشفع يف مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية املنكرات، ويتزلزل دينهمثاله أن يقول للعامل أدخل على هذا الظامل

  .ورمبا وقع يف شرك صار به أظلم من ذلك الظامل
  . فمن مل يتق بدينه فليحذر من املصائد، فإهنا خفية

وأسلم ما للجبان العزلة، خصوصاً يف زمان قد مات فيه املعروف، وعاش املنكر، ومل يبق ألهل العلم وقع عند 
  .والةال

  .فمن داخلهم دخل معهم فيما ال جيوز، ومل يقدر على جذهبم مما هم فيه
  .مث من تأمل حال العلماء الذين يعملون هلم يف الواليات يراهم منسلخني من نفع العلم قد صاروا كالشرطة

 يل من أن خري: وألن أنفع نفسي وحدي. واإلعراض عن كل تأويل فاسد يف املخالطة. فليس إال العزلة عن اخللق
  .أنفع غريي وأتضرر

  .فاحلذر احلذر من خوادع التأويالت، وفواسد الفتاوي، والصرب الصرب على ما توجبه العزلة
فهان كل صعب، وطاب كل مر، وتيسر كل عسر، وحصلت كل . فإنه إن انفردت مبوالك فتح لك باب معرفته

  .مطلوب
  .واهللا املوفق بفضله، وال حول وال قوة إال به

  مدخل الفسادفصل 

  .تأملت على نفسي تأويالً يف مباح أنال به شيئاً من الدنيا، إال أنه يف باب الورع كدر
  .فرأيته أوالً قد احتلب در الدين فذهبت حالوة املعاملة هللا تعاىل

  .مث عاد فقلص ضرع حليب له فوقع الفقد للحالني
  .فأخذ منه الذي مجع، وألزم ما مل جيمع. حله، فصودرما مثلك إال كمثل وال ظامل مجع ماالً من غري : فقلت لنفسي

  .فاحلذر احلذر من فساد التأويل، فإن اهللا تعاىل ال خيادع، وال ينال ما عنده مبعصيته

  فصل خري األمور الوسط



رأيت نفسي كلما صفا فكرهاً، أو اتعظت بدارج، أو زارت قبور الصاحلني، تتحرك مهتها يف طلب العزلة واإلقبال 
  .معاملة اهللا تعاىلعلى 

  .حدثيين ما مقصودك ؟ وما هناية مطلوبك ؟: فقلت هلا يوماً، وقد كلمتين يف ذلك
  .أتراك تريدين مين أن أسكن قفراً ال أنيس به، فتفوتين صالة اجلماعة، ويضيع مين ما قد علمته لفقد من أعلمه

  .وأن آكل اجلشب الذي مل أتعوده، فيقع نضوي طلحاً يف يومني
  .لبس اخلشن الذي ال أطيقه، فال أدري من كرب حممويل من أنا ؟وأن أ

  .وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب
  .باهللا ما نفعين العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم

  .اكبها إىل املنزلاعلمي أن البدن مطية، واملطية إذا مل يرفق هبا مل تصل بر
وليس مرادي بالرفق اإلكثار من الشهوات، وإمنا أعين أخذ البلغة الصاحلة للبدن، فحينئذ يصفو الفكر، ويصح 

  .العقل، ويقوي الذهن
ال يقضي القاضي بني اثنني وهو غضبان، : أال ترين إىل تأثري املعوقات عن صفاء الذهن يف قوله عليه الصالة والسالم

  .على ذلك اجلوع وما جيري جمراه من كونه حاقناً، أو حاقباً وقاس العلماء
  .وهل الطبع إال ككلب يشغله األكل ؟، فإذا رمي له ما يتشاغل به طاب له األكل

  .فأما االنفراد والعزلة فعن الشر ال عن اخلري
  . عنهمولو كان فيها لك وقع خري لنقل ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه رضي اهللا

هيهات لقد عرفت أن أقواماً دام هبم التقلل واليبس إىل أن تغري فكرهم، وقوي اخللط السوداوي عليهم، 
فاستوحشوا من الناس، ومنهم من اجتمعت له من املآكل الردية أخالط جمة، فبقي اليوم واليومني والثالثة ال يأكل 

  .وهو يظن ذلك من أمداد اللطف، وإذا به من سوء اهلضم
  .وفيهم من ترقى به اخللط إىل رؤية األشباح فيظنها املالئكة

  .فاهللا اهللا يف العلم، واهللا اهللا يف العقل، فإن نور العقل ال ينبغي أن يتعرض إلطفائه، والعلم ال جيوز امليل إىل تنقيصه
يف املطعم واملشرب  فإذا حفظا حفظاً وظائف الزمان، ودفعا ما يؤذي، وجلبا ما يصلح، وصارت القوانني مستقيمة

  .واملخالطة
  .فوظف يل وظيفة واحسبين مريضاً قد كتبت له شربة: فقالت يل النفس

  .يصف كل حلظة لكل داء يعرض دواء يالئم. قد دللتك على العلم وهو طبيب مالزم: فقلت هلا
احلالل يف املطعم، وإيداع  ويف اجلملة ينبغي لك مالزمة تقوى اهللا عز وجل يف املنطق والنظر، ومجيع اجلوارح، وحتقق

  .كل حلظة ما يصلح هلا من اخلري، ومناهبة الزمان يف األفضل، وجمانبة ما يؤدي إىل من نقص ربح أو وقوع خسران
  .وال تعملي عمالً إال بعد تقدمي النية

  .وتأهيب ملزعج املوت فكأن قد، وما عندك من جميئه يف أي وقت يكون
فريها عليه وناوليه إياها على قانون الصواب، ال على مقضى اهلوى، فإن إصالح وال تتعرضي ملصاحل البدن، بل و

  . البدن سبب إلصالح الدين

ودعي الرعونة اليت يدل عليها اجلهل ال العلم، من قول النفس فالن يأكل اخلل والبقل، وفالن ال ينام الليل، فامحلي 
  .ما تطيقني، وما قد علمت قوة البدن عليه



إذا أقبلت إىل هنر أو ساقية فضربت لتقفز مل تفعل حىت تزن نفسها، فإن علمت فيها قوة الطفر طفرت فإن البهيمة 
  .وإن علمت أهنا ال تطيق مل تفعل ولو قتلت

وليس كل األبدان تتساوى يف اإلطاقة، ولقد محل أقوام من اجملاهدات يف بداياهتم أشياء أوجبت أمراضاً قطعتهم عن 
  .فإنه شفاء من كل داء، واهللا املوفق. وقوعها، فعليك بالعلمخري، وتسخطت قلوهبم ب

  فصل سلفيون جهال

عجبت من أقوام يدعون العلم، ومييلون إىل التشبيه حبملهم األحاديث على ظواهرها، فلو أهنم أمروها كما جاءت 
  .سلموا، ألن من أمر ما جاء ومر من غري اعتراض وال تعرض فما قال شيئاً ال له وال عليه

ولكن أقواماً قصرت علومهم، فرأت أن محل الكالم على غري ظاهره نوع تعطيل، ولو فهموا سعة اللغة مل يظنوا 
  .هذا

  :وما هم إال مبثابة قول احلجاج لكاتبه وقد مدحته اخلنساء فقالت
  تتبع أقصى دائها فشفاها... إذا هبط احلجاج أرضاً مريضة 

  م إذا هز القناة شفاهاغال... شفاها من الداء العضال الذي هبا 
  .لكاتبه إقطع لساهنا، فجاء ذاك الكاتب املغفل باملوسى: فلما أمتت القصيدة، قال

  .ويلك إمنا قال أجزل هلا العطاء: فقالت له
  .كاد واهللا يقطع مقويل: مث ذهبت إىل احلجاج فقالت

  .ث ومل يزد، مل أمله، وهذه طريقة السلففكذلك الظاهرية الذين مل يسلموا بالتسليم، فإنه من قرأ اآليات واألحادي
استوىل على العرش بذاته، وينزل إىل السماء : احلديث يقتضي كذا، وحيمل على كذا، مثل أن يقول: فأما من قال

  .الدنيا بذاته فهذه زيادة فهمها قائلها من احلس ال من النقل
، فذكر فيه حديث النزول إىل السماء الدنيا ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد الرب، صنف كتاب التمهيد

  .ألنه لوال ذلك ملا كان لقوله ينزل معىن. هذا يدل على أن اهللا تعاىل على العرش: فقال
فقاس صفة احلق . وهذا كالم جاهل مبعرفة اهللا عز وجل ألن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول األجسام

  .عليه
  .فأين هؤالء وأتباع األثر ؟

  .تكلموا بأقبح ما يتكلم به املتأولون، مث عابوا املتكلمني ولقد
  .عليهما مر األحاديث كلها. واعلم أيها الطالب للرشاد، أنه سبق إلينا من العقل والنقل أصالن راسخان

  .احلسومن فهم هذا مل حيمل وصفاً له على ما يوجبه " . لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء : " أما النقل فقوله سبحانه وتعاىل
وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات، واستدل على حدوثها بتغريها، ودخول االنفعال عليها، فثبت 

  .له قدم الصانع
  .وا عجباً كل العجب من راد مل يفهم طبيعة الكالم ؟

  .أوليس يف احلديث الصحيح أن املوت يذبح بني اجلنة والنار
  .ملا ثبت عند من يفهم ماهية املوت؟. صرف األمر عن حقيقته أوليس العقل إذا استغىن يف هذا

  .فكيف ميات املوت ؟. املوت عرض يوجب بطالن احلياة: فقال



  .فإذا قيل له فما تصنع باحلديث ؟
  .هذا ضرب مثل بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة احلسية فوات ذلك املعىن: قال

  .عمران كأهنما غمامتان تأيت البقرة وآل: فقد روي يف الصحيح: قلنا له
  .فقال الكالم ال يكون غمامة، وال يتشبه هبا

  .ال، ولكن أقول يأيت ثواهبما: قلنا له أفتعطل النقل، قال
  .فما الدليل الصارف لك عن هذه احلقائق: قلنا
ما ضاقت . علمي بأن الكالم ال يتشبه باألجسام، واملوت ال يذبح ذبح األنعام، ولقد علمتم سعة لغة العرب: فقال

  .أعطانكم من مساع مثل هذا
  .هكذا نقول يف تفسري جميء البقرة، ويف ذبح املوت: فقال العلماء صدقت

واعجبا لكم، صرفتم عن املوت والكالم ما ال يليق هبما، حفظاً ملا علمتم من حقائقهما فكيف مل تصرفوا عن : فقال
  .دليل على تنزيهه عنه؟اإلله القدمي ما يوجب التشبيه له خبلقه، مبا قد دل ال

  .ال أقطع حىت أقطع، فما قطع حىت قطع: ويقول. فما زال جيادل اخلصوم هبذه األدلة

  فصل حول دليل الرجم

  . مع ثبوت حكمها إمجاعاً، فوجدت لذلك معنيني. تفكرت يف السر الذي أوجب حذف آية الرجم من القرآن لفظاً

بل ذكر اجللد، وستر اجلرم، ومن هذا املعىن قال . واجههم بأعظم املشاقلطف اهللا تعاىل بعباده يف أنه ال ي: أحدمها
، على لفظ مل يسم فاعله، وإن كان قد علم " كُِتَب َعلَْيكُم الصَِّياُم " إن اهللا تعاىل قال يف املكروهات : بعض العلماء
  .أن هو الكاتب

  " .ِسِه الرَّْحَمةَ كََتَب رَُبكُْم َعلَى نَفْ: " :فلما جاء إىل ما يوجب الراحة قال
  .أنه يبني بذلك فضل األمة يف بذهلا النفوس قنوعاً ببعض األدلة: والوجه الثاين

  .إال أنه ليس كالدليل املقطوع بنصه. فإن االتفاق ملا وقع على ذلك احلكم كان دليالً
  .يف اليقظة آكد ومن هذا اجلنس شروع اخلليل عليه الصالة والسالم، يف ذبح ولده مبنام، وإن كان الوحي

  فصل قوانني األسباب واملسببات

  .عرضت يل حالة جلأت فيها بقليب إىل اهللا تعاىل وحده، عاملاً بأنه ال يقدر على جلب نفعي ودفع ضري سواه
  .هذا قدح يف التوكل: مث قمت أتعرض باألسباب، فأنكر على يقيين، وقال

  .ليس كذلك، فإن اهللا تعاىل وضعها من احلكم: فقلت
  .كان معىن حايل أن ما وضعت ال يفيد وإن وجوده كالعدمو

َوإذَا كُْنَت ِفيِهْم فَأَقَْمَت لَْهمْ الصَّالَةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َمَعَك وَلَْيأُْخذُوا : " وما زالت األسباب يف الشرع كقوله تعاىل
  " .أَْسِلَحَتُهْم 
  " .فَذَُروُه ِفي ُسْنُبلِه : " وقال تعاىل

وقد ظاهر النيب صلى اهللا عليه وسلم بني درعني، وشاور طبيبني، وملا خرج إىل الطائف مل يقدر على دخول مكة، 



  .أدخل يف جوارك: حىت بعث إىل املطعم بن عدي فقال
  .وقد كان ميكنه أن يدخل متوكالً بال سبب

  .كمةفإذا جعل الشرع األمور منوطة باألسباب، كان إعراضي عن األسباب دفعاً للح
وهلذا أرى أن التداوي مندوب إليه، وقد ذهب صاحب مذهيب إىل أن ترك التداوي أفضل، ومنعين الدليل من اتباعه 

  .ما أنزل اهللا داء إال وأنزل له دواء فتداووا: يف هذا فإن احلديث الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .اً، أو ندباًومرتبة هذه اللفظة األمر، واألمر إما أن يكون واجب

  .هو أمر إباحة: ومل يسبقه حظر، فيقال
  .تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما ينعت له: وكانت عائشة رضي اهللا عنه تقول

  .كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا: وقال عليه الصالة والسالم لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
مث وصفهم . يدخل اجلنة سبعون ألفاً بال حساب: أفضل احتج بقوله عليه الصالة والسالمومن ذهب إىل أن تركه 

  .ال يكتوون، وال يسترقون، وال يتطريون، وعلى رهبم يتوكلون: فقال
وهذا ال ينايف التداوي، ألنه قد كان أقوام يكتوون لئال ميرضوا ويسترقون لئال تصيبهم نكبة، وقد كوى عليه 

  .فعلمنا أن املراد ما أشرنا إليه. سعد بن زرارة، ورخص يف الرقية يف احلديث الصحيحالصالة والسالم 
وإذا عرفت احلاجة إىل إسهال الطبع، رأيت أن أكل البلوط مما مينع عنه علمي، وشرب ماء التمر عندي أوفق، 

  .وهذا طب
أعقلها وتوكل ؟ إشرب وقل عافين، وال أما مسعت : فإذا مل أشرب ما يوافقين، مث قلت اللهم عافين، قالت يل احلكمة

  .تكن كمن بني زرعه وبني النهر كف من تراب، تكاسل أن يرفعه بيده، مث قام يصلي صالة االستسقاء
وما هذه احلالة إال كحال من سافر على التجريد، وإمنا سافر على التجريد ألنه جيرب بربه عز وجل هل يرزقه أو 

  .ال أتزود، فهذا هالك قبل أن يهلكه: فقال" َزوَّدُوا َوَت: " ال، وقد تقدم األمر إليه
  .هال استصحبت املاء قبل املفازة: ولو جاء وقت صالة وليس معه ماء، ليم على تفريطه، وقيل له

فاحلذر احلذر من أفعال أقوام فمرقوا عن األوضاع الدينية، وظنوا أن كمال الدين باخلروج عن الطباع، واملخالفة 
  .لألوضاع

ال قوة العلم والرسوخ فيه، ملا قدرت على شرح هذا وال عرفته، فافهم ما أشرت إليه، فهو أنفع لك من ولو
  .كراريس تسمعها، وكن مع أهل املعاين ال مع أهل احلشو

  فصل النظافة واجلمال

  .تلمحت على خلق كثري من الناس إمهال أبداهنم، فمنهم من ال ينظف فمه باخلالل بعد األكل
ال ينقي يديه يف غسلها من الزهم، ومنهم من ال يكاد يستاك، وفيهم من ال يكتحل، وفيهم من ال يراعي ومنهم من 

  . اإلبط إىل غري ذلك، فيعود هذا اإلمهال باخللل يف الدين والدنيا

ل أما الدين إنه قد أمر املؤمن بالتنظف واالغتسال للجمعة ألجل اجتماعه بالناس، وهنى عن دخول املسجد إذا أك
  .وغري ذلك من اآلداب. الثوم، وأمر الشرع بتنقية الرباجم، وقص األظفار، والسواك، واالستحداد

فإذا أمهل ذلك ترك مسنون الشرع، ورمبا تعدى بعض ذلك إىل فساد العبادة، مثل أن يهمل أظفاره فيجمع حتته 



  .الوسخ املانع للماء يف الوضوء أن يصل
  .املهملني أنفسهم، يتقدمون إىل السراروأما الدنيا فإين رأيت مجاعة من 

  .والغفلة اليت أوجبت إمهاهلم أنفسهم، أوجبت جهلهم باألذى احلادث عنهم
  .فإذ أخذوا يف مناجاة السر، مل ميكن أن أصدف عنهم، ألهنم يقصدون السر، فألقى الشدائد من ريح أفواههم

  .ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمر أصبعه على أسنانه
  .يوجب مثل هذا نفور املرأة، وقد ال تستحسن ذكر ذلك للرجل، فيثمر ذلك التفاهتا عنه مث

  .إين ألحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين يل: وقد كان ابن عباس رضي اهللا عنهما يقول
  .هذا تصنع: ويف الناس من يقول

  .العني حظاً يف النظر ألن" . زيََّنَنا لَّما َخلَقََنا : " وليس بشيء، فإن اهللا تعاىل
  .وحسن ترتيب اخللقة، علم أن اهللا زين اآلدمي. ومن تأمل أهداب العني واحلاجبني

وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، ويف احلديث عنه صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه 
  .حىت تبني عفرة إبطيه، وكان ساقه رمبا انكشفت فكأهنا مجارة

  .كان ال يفارقه السواك، وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبةو
  .ما شانه اهللا بيضاء: ويف حديث أنس الصحيح

  .من نظف ثوبه قل مهه، ومن طاب رحيه زاد عقله: وقد قالت احلكماء
  .ما لكم تدخلون علي قلحاً، استاكوا: وقال عليه الصالة والسالم ألصحابه
  .الصالة بغري سواك، فاملتنظف ينعم نفسه، ويرفع منها قدرها وقد فضلت الصالة بالسواك، على

  .من طال ظفره قصرت يده، مث إنه يقرب من قلوب اخللق وحتبه النفوس، لنظافته وطيبه: وقد قال احلكماء
  .وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيب الطيب

أنه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه، ورمبا فإن النساء شقائق الرجال، فكما . مث إنه يؤنس الزوجة بتلك احلال
  .صرب هو على ما يكره وهي ال تصرب

  .وقد رأيت مجاعة يزعمون أهنم زهاد وهم من أقذر الناس، وذلك أهنم ما قومهم العلم
إين عنها مشغول، فهذا معتذر عن العمل : أنه قيل له لو سرحت حليتك، فقال: وأما ما حيكى عن داود الطائي

واإلخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من اآلخرة، ولو كان مفيقاً لذلك مل يتركه، فال حيتج حبال بالسنة، 
  .املغلوبني

ومن تأمل خصائص الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى كامالً يف العلم والعمل، فيه يكون االقتداء وهو احلجة 
  .على اخللق

  فصل اخشوشنوا

وإمنا حتصل جمرد لذة وال . فرأيتها تعكس املقصود يف باب احلكمة. اتقاء احلر والربد تأملت مبالغة أرباب الدنيا يف
  .خري يف لذة تعقب أملاً

إنه حيدث أمراضاً صعبة : وذلك على غاية يف الضرر، وأهل الطب يقولون. فأما يف احلر فإهنم يشربون املاء املثلوج
  .ة الرقيق الشفاف ويف الربد يصنعون اللبود املانعة للربديظهر أثرها يف وقت الشيخوخة ويضعون اخليوش املضاعف



فإنه جعل احلر لتحلل األخالط، والربد جلمودها، فيجعلون هم . وهذا من حيث احلكمة مضاد ما وضعه اهللا تعاىل
  .مجيع السنة ربيعاً، فتنعكس احلكمة اليت وضع احلر والربد هلا، ويرجع األذى على األبدان

  .أين آمره مبالقاة احلر والربدوال يظن سامع هذا 
ويف الربد . ال يفرط يف التوقي، بل يتعرض يف احلر ملا حيلل بعض األخالط، إىل حد ال يؤثر يف القوة: وإمنا أقول له

  .بأن يصيبك منه األمر القريب ال املؤذي، فإن احلر والربد ملصاحل البدن
فتغريت حالته فمات عاجالً، وقد ذكرت قصته يف كتاب  وقد كان بعض األمراء يصون نفسه من احلر والربد أصالً

  .لقط املنافع يف علم الطب

  فصل فلسفة الصرب والرضا

  .ليس يف التكليف أصعب من الصرب على القضاء، وال فيه أفضل من الرضى به
  .وأما الرضا فهو فضل. فهو فرض: فأما الصرب

فس، وليس مكروه النفس يقف على املرض واألذى يف وإمنا صعب الصرب ألن القدر جيري يف األغلب مبكروه الن
  .البدن، بل هو يتنوع حىت يتحري العقل يف حكمة جريان القدر

فمن ذلك أنك إذا رأيت مغموراً بالدنيا قد سالت له أوديتها حىت ال يدري ما يصنع باملال، فهو يصوغه أواين 
  . يستعملها

ن منها صورة، غري أن قلة مباالته بالشريعة جعلت عنده وجود ومعلوم أن البلور والعقيق والشبه، قد يكون أحس
  .النهي كعدمه

  .ويلبس احلرير، ويظلم الناس، والدنيا منصبة عليه
  .مث يرى خلقاً من أهل الدين، وطالب العلم، مغمورين بالفقر والبالء، مقهورين حتت والية ذلك الظامل

  .ح يف حكمة القدرفحينئذ جيد الشيطان طريقاً للوسواس ويبتدي بالقد
  .فيحتاج املؤمن إىل الصرب على ما يلقى من الضر يف الدنيا، وعلى جدال إبليس يف ذلك

  .وكذلك يف تسليط الكفار على املسلمني والفساق على أهل الدين
  .وأبلغ من هذا إيالم احليوان، وتعذيب األطفال، ففي مثل هذه املواطن يتمحص اإلميان

  .التني النقل والعقلومما يقوي الصرب على احل
أما النقل فالقرآن والسنة، أما القرآن فمنقسم إىل قسمني، أحدمها بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك 

سقفاً  َولَْوالَ أَنْ َيكونَ الناُس أمة واحة جلَْعلنا ملْن يكفُُر بالرَّمحن لُبيوهتم" . " إِنََّما ُنملي هلْم ليزَْداُدوا إمثاً : " قوله تعاىل
  .ويف القرآن من هذا كثري" . َوإِذَا أََرْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمرَْنا ُمْتَرِفْيَها فَفََسقُوا ِفيَها " ، " ِمْن ِفضٍَّة 

الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُمُ  أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَم اللَُّه: " ابتالء املؤمن مبا يلقى كقوله تعاىل: والقسم الثاين
أًْم " ، "  َوالضَّّرَ؟اُء َوُزلْزِلُوا أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولََما َيأِْتكُْم مَثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّتُْهُم الَْبأَساُء" ، " 

  .ويف القرآن من هذا كثري" الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم َحِسبُْتُم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه 
فإنه صلى اهللا عليه وسلم كان يتقلب على رمال حصري تؤثر يف : أما احلال. وأما السنة فمنقسمة إىل قول وحال
أيف شك : كسرى وقيصر يف احلرير والديباج، فقال له صلى اهللا عليه وسلم: جنبه، فبكى عمر رضي اهللا عنه وقال



  .نت يا عمر ؟ أال ترضى أن تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا ؟أ
  .لو أن الدنيا تساوي عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء: وأما القول فكقوله عليه الصالة والسالم

فال . قدرقد ثبتت عندي األدلة القاطعة على حكمة امل: فإنه يقوي عساكر الصرب جبنود منها أن يقول: وأما العقل
  .أترك األصل الثابت ملا يظنه اجلاهل خلالً

ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض يف املعىن، وما قد أثر عندك من قبض يد : ومنها أن يقول
 الطائع بسط يف املعىن، ألن ذلك البسط يوجب عقاباً طويالً، وهذا القبض يؤثر انبساطاً يف األجر جزيالً، فزمان

  .والركبان يف السري احلثيث. واملراحل تطوى. الرجلني ينقضي عن قريب
قد ثبت أن املؤمن باهللا كاألجري، وأن زمن التكليف كبياض هنار، وال ينبغي للمستعمل يف الطني إن : ومنها أن يقول

رفه وقت العمل فمن ت. يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه
  .ندم وقت تفريق األجرة وعوقب على التواين فيما كلف، فهذه النبذة تقوي أزر الصرب

أترى إذا أريد اختاذ شهداء، فكيف ال خيلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل املؤمنني، أفيجوز أن : وأزيدها بسطاً فأقول
أن يقتل حيىي بن زكريا إال جبار كافر، ولو أن  أفيصح: يفتك بعمر إال مثل أيب لؤلؤة ؟ وبعلي إال مثل ابن ملجم

إيثاراً ملا . لرأيت املسبب ال األسباب، واملقدر ال األقدار، فصربت على بالئه.. عني الفهم زال عنها غشاء العشا
  .يريد، ومن ههنا ينشأ الرضى
  .لأحبه إيل أحبه إىل اهللا عز وج: ادع اهللا بالعافية، فقال: كما قيل لبعض أهل البالء

  فسالم اللّه على وسين... إن كان رضاكم يف سهري 

  فصل الرضا عن اهللا

دعين من شرح الصرب على األقدار، فإين قد اكتفيت . هتف يب هاتف من باطين. ملا أهنيت كتابة الفصل املتقدم
  .بأمنوذج ما شرحت
  .فإين أجد نسيماً من ذكره فيه روح للروح. وصف حال الرضى

  .وافهم الصواب. مسع اجلوابأيها اهلاتف ا: فقلت
إن الرضى من مجلة مثرات املعرفة، فإذا عرفته رضيت بقضائه، وقد جيري يف ضمن القضاء مرارات جيد بعض طعمها 

  .الراضي
  .أما العارف فتقل عنده املرارات لقوة حالوة املعرفة

  :فإذا ترقى باملعرفة إىل احملبة، صارت مرارة األقدار، حالوة كما قال القائل
  وبعده فيك قرب ... عذابه فيك عذب 

  بل أنت منها أحب... وأنت عندي كروحي 
  ملا حتّب أحّب... حسيب من احلب أين 

  :وقال بعض احملبني يف هذا املعىن
  فتفعله فيحسن منك ذاك... ويقبح من سواك الفعل عندي 

قر، أفأرضى بالكسل عن خدمته، حدثين مباذا أرضى ؟ قدر أين أرضى يف أقداره باملرض والف. فصاح يب اهلاتف



  .والبعد عن أهل حمبته ؟ فبني يل ما الذي يدخل حتت الرضى، مما ال يدخل
  .نعم ما سألت فامسع الفرق مساع من ألقى السمع وهو شهيد: فقلت له

  .فأما الكسل والتخلف فذاك منسوب إليك، فال ترضى به من فعلك. إرضى مبا كان منه
  .ناقشاً نفسك فيما يقربك منه، غري راض منها بالتواين يف اجملاهدةوكن مستوفياً حقه عليك، م

وقد  -فكن راضياً هبا كما قالت رابعة رمحة اهللا عليها . فأما ما يصدر من أقضيته اجملردة اليت ال كسب لك فيها
 - هذا ؟ هال سأل اهللا تعاىل أن جيعل رزقه من غري: ذكر عندها رجل من العباد يلتقط من مزبلة فيأكل، فقيل

  .وجد فيه طعم احملبة، فوقع الرضى عنده ضرورة. إن الراضي ال يتخري ومن ذاق طعم املعرفة: فقالت
  .فينبغي االجتهاد يف طلب املعرفة باألدلة، مث العمل مبقتضى املعرفة باجلد يف اخلدمة، لعل ذلك يورث احملبة

فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، . ل حىت أحبهال يزال العبد يتقرب إيل بالنواف: فقد قال سبحانه وتعاىل
  .وبصره الذي يبصر به
  ... !!!!.ووافقراه ... فذلك الغىن األكرب

  فصل تعليل

رأيت مجهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم يف زمن الصبا عن املعاش، فيحتاجون إىل ما ال بد منه، فال يصلهم من 
يكفي، فيحتاجون إىل التعرض لإلذالل، فلم أر يف ذلك من احلكمة إال  بيت املال شيء، وال من صالت اإلخوان ما

  .سببني
  .نفع أولئك بثواهبم: قمع إعجاهبم هبذا اإلذالل، والثاين: أحدمها

مل تساكنها بالقلب، ونبت . مث أمعنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس األبية إذا رأت حال الدنيا كذلك
  .مزبلة عليها الكالب، أو غائطاً يؤتى لضرورة. رب األشياء شبهاً هباعنها بالعزم، ورأت أق

  .مل يكن للقلب هبا متعلق متمكن فتهون حينئذ. فإذا نزل املوت بالرحلة عن مثل هذه الدار

  فصل من خلط الزهاد

. ى هذا اجلهلوالذي حيملهم عل. ما زال مجاعة من املتزهدين يزرون على كثري من العلماء إذا انبسطوا يف مباحات
  .فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم

وهذا ألن الطباع ال تتساوى، فرب شخص يصلح على خشونة العيش، وآخر ال يصلح على ذلك، وال جيوز ألحد 
  .أن حيمل غريه على ما يطيقه هو

  .لك الضابطفال ينبغي أن يالم من حصر نفسه يف ذ. غري أن لنا ضابطاً هو الشرع، فيه الرخصة وفيه العزمية
  .ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثري نفعها

فتنبت القلوب من خوفه، وتنحل األجسام للحذر منه فوجب . ولو علم املتزهدون أن العلم يوجب املعرفة باهللا تعاىل
  .التلطف حفظاً لقوة الراحلة

  .ال يعلم إال بالعلم القلب والفكر، فإذا رفهت اآللة جاد العمل، وهذا أمر. وألن آلة العلم واحلفظ
وظنوا أن املراد إتعاب األبدان، وإنضاء الرواحل، وما علموا أن . فلجهل املتزهدين بالعلم أنكروا ما مل يعلموا

  .روحوا القلوب تعي الذكر. اخلوف املضين حيتاج إىل راحة مقاومة، كما قال القائل



  فصل التصوف ونشر اجلهل

  .فإذا عدم وقع الضالل. كيف ال وهو الدليلليس يف الوجود شيء أشرف من العلم، 
وإن من خفي مكائد الشيطان أن يزين يف نفس اإلنسان التعبد ليشغله عن أفضل التعبد وهو العلم، حىت أنه زين 

كان : وأحسن ظين هبم أن أقول. وهذا قد ورد عن مجاعة. جلماعة من القدماء أهنم دفنوا كتبهم ورموها يف البحر
  .هم وكالمهم فما أحبوا انتشارهفيها شيء من رأي

وإال فمىت كان فيها علم مفيد صحيح ال خياف عواقبه، كان رميها إضافة للمال ال حيل وقد دنت حيلة إبليس إىل 
  .مجاعة من املتصوفة حىت منعوا من محل احملابر تالمذهتم

عن أيب العباس الدوري فلقيين لو تركين الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا، كتبت جملساً : وحىت قال جعفر اخللدي
  .دع علم الورق، وعليك بعلم اخلرق: بعض الصوفية فقال

  :وقد أنشدوا للشبلي! استر عورتك : فقال له صويف آخر. ورأيت حمربة مع بعض الصوفية
  برزت عليهم بعلم اخلرق... إذا طالبوين بعلم الورق 

  : ، وإمنا فعل وزينه عندهم لسببني" إِْبلِيُس ظَنَُّه  َولَقَدْ َصدََّق َعلَْيهِْم" وهذا من خفي حيل إبليس، 

  .أنه أرادهم ميشون يف الظلمة: أحدمها
ويكشف له ما كان خفي عنه، ويقوي إميانه ومعرفته، ويريه . أن تصفح العلم كل يوم يزيد يف علم العامل: والثاين

  .وسلم، والصحابة عيب كثري من مسالكه خصوصاً، إذا تصفح منهاج الرسول صلى اهللا عليه
فأراد إبليس سد تلك الطرق بأخفى حيلة، فأظهر أن املقصود العمل، ال العلم لنفسه، وخفي على املخدوع أن 

  .العلم عمل وأي عمل
  .فاحذر من هذه اخلديعة اخلفية، فإن العلم هو األصل األعظم، والنور األكرب

  .والغزو ورمبا كان تقليب األوراق أفضل من الصوم والصالة، واحلج
وكم من معرض عن العلم خيوض يف عذاب من اهلوى يف تعبده، ويضيع كثرياً من الفرض بالنقل، ويشتغل مبا يزعمه 

  .األفضل عن الواجب
  .ولو كانت عنده شعلة من نور العلم الهتدى، فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء اهللا تعاىل

  فصل تعليل النفس

  .وبان بإنشاد النغم، وكلمات االستراحةمر يب محاالن جذع ثقيل، ومها يتجا
  .فأحدمها يصغي إىل ما يقوله اآلخر مث يعيده أو جييبه مبثله، واآلخر مهته مثل ذلك

  .فرأيت أهنما لو مل يفعال هذا زادت املشقة عليهما، وثقل األمر، وكلما فعال هذا هان األمر
ا يقوله اآلخر، وطربه به، وإحالة فكره يف اجلواب فتأملت السبب يف ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما مب

  .مبثل ذلك، فينقطع الطريق، وينسى ثقل احملمول
فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت اإلنسان قد محل من التكليف أموراً صعبة، ومن أثقل ما محل مداراة نفسه، 

  .وتكليفها الصرب عما حتب، وعلى ما تكره
  :بالتسلية والتلطف للنفس، كما قال الشاعر فرأيت الصواب قطع طريق الصرب



  ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى... فإن تشكت فعلّلها اجملرة من 
نشرب من هذه : سار ومعه رجل يف طريق فعطش صاحبه، فقال له: ومن هذا ما حيكى عن بشر احلايف رمحة اهللا عليه

  .البئر األخرى: ا قال لهاصرب إىل البئر األخرى، فلما وصال إليه: البئر ؟ فقال بشر
  .هكذا تنقطع الدنيا: مث التفت إليه فقال له... فما زال يعلله

ومن فهم هذا األصل علل النفس وتلطف هبا ووعدها اجلميل لتصرب على ما قد محلت كما كان بعض السلف يقول 
  .واهللا ما أريد مبنعك من هذا الذي حتبني إال اإلشفاق عليك: لنفسه

  .ما زلت أسوق نفسي إىل اهللا تعاىل وهي تبكي حىت سقتها وهي تضحك: رمحة اهللا عليهوقال أبو يزيد 
  .واعلم أن مداراة النفس والتلطف هبا الزم، وبذلك ينقطع الطريق؛ فهذا رمز إىل اإلشارة، وشرحه يطول

  فصل تلحني الوحي وتطريب الوعظ

  .علماء قربة، وهي منكر وبعدتأملت أشياء جتري يف جمالس الوعظ، يعتقدها العوام وجهال ال
وذاك أن املقرىء يطرب وخيرج األحلان إىل الغناء، والواعظ ينشد بتطريب أشعار اجملنون وليلى، فيصفق هذا، 

  .وخيرق ثوبه هذا، ويعتقدون أن ذلك قربة
  .ومعلوم أن هذه األحلان كاملوسيقى، توجب طرباً للنفوس ونشوة؛ والتعرض ملا يوجب الفساد غلط عظيم

وينبغي االحتساب على الوعاظ يف هذا، وكذلك املقابريون منهم فإهنم يهيجون األحزان ليكثر بكاء النساء، 
  .فيعطون على ذلك األجرة

  .ولو أهنم أمروا بالصرب مل ترد النسوة ذلك، وهذه أضداد للشرع
هذه نياحة : ، فقلت له" يُوُسف  َيا أََسفَى َعلَى: " حضرنا عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ املقرىء: قال ابن عقيل

  .بالقرآن
ويف الوعاظ من يتكلم على طريق املعرفة واحملبة، فترى احلائك والسوقي الذي ال يعرف فرائض تلك الصالة ميزق 

  .أثوابه دعوى حملبة اهللا تعاىل
يسمع من عظمته يتخايل بومهه شخصاً هو اخلالق، فيبكيه شوقه إليه ملا  -وهو أصلحهم  -والصايف حاالً منهم 

  .ورمحته ومجاله
  .املعبود ال يقع يف خيال: وليس ما يتخايلونه املعبود؛ ألن

  .وبعد هذا فالتحقيق مع العوام صعب، وال يكادون ينتفعون مبر احلق
  .إال أن الواعظ مأمور بأن ال يتعدى الصواب، وال يتعرض ملا يفسدهم

 صناعة، فإن من العوام من يعجبه حسن اللفظ، ومنهم من بل جيذهبم إىل ما يصلح بألطف وجه، وهذا حيتاج إىل
  .يعجبه اإلشارة، ومنهم من ينقا ببيت من الشعر

وأحوج الناس إىل البالغة الواعظ ليجمع مطالبهم، لكنه ينبغي أن ينظر يف الالزم الواجب، وأن يعطيهم من املباح يف 
  . يعرفهم الطريق احلقاللفظ، قدر امللح يف الطعام، مث جيتذهبم إىل العزائم، و

ال يعجبين احلضور، وإمنا بكى ألن احلال : وقد حضر أمحد بن حنبل؛ فسمع كالم احلارث احملاسيب فبكى، مث قال
  .أوجبت البكاء



  .وقد كان مجاعة من السلف يرون ختليط القصاص، فينهون عن احلضور عندهم
لزمان متشاغلني بالعلم، فرأوا حضور القصص صاداً وهذا على اإلطالق ال حيسن اليوم؛ ألنه كان الناس يف ذلك ا

هلم، واليوم كثر اإلعراض عن العلم، فأنفع ما للعامي جملس الوعظ، يرده عن ذنب، وحيركه إىل توبة، وإمنا اخللل يف 
  .القاص، فليتق اهللا عز وجل

  فصل ضرر اجلدال

  .افاتمن أضر األشياء على العوام كالم املتأولني، والنفاة للصفات واإلض
فإن األنبياء عليهم الصالة والسالم بالغوا يف اإلثبات ليتقرر يف أنفس العوام وجود اخلالق؛ فإن النفوس تأنس 

طرد عن قلبه اإلثبات، فكان أعظم ضرر عليه، وكان هذا املنزه من . باإلثبات؛ فإذا مسع العامي ما يوجب النفي
  .م الصالة والسالم باحملو، وشارعاً يف إبطال ما يفتون بهالعلماء على زعمه، مقاوماً إلثبات األنبياء عليه

َوَيبْقَى : " وبيان هذا أن اهللا تعاىل أخر باستوائه على العرش، فأنست النفوس إىل إثبات اإلله ووجوده، قال تعاىل
وأخرب الرسول " َرضيَ اللَُّه عنهم " ، "  غَِضبَ اللَُّه َعلَْيهِْم: " وقال" َبلْ َيداُه َمْبُسوطََتاِن : " وقال تعاىل" َوْجُه رَبَِّك 

وكتب التوراة بيده، وكتب كتاباً فهو عنده فوق : قلوب العباد بني إصبعني وقال: أن ينزل إىل السماء الدنيا وقال
  .العرش، إىل غري ذلك مما يطول ذكره

" لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء : " ل لهفإذا امتأل العامي والصيب من اإلثبات، وكاد يأنس من األوصاف مبا يفهمه احلس؛ قي
  .فمحا من قلبه ما نقشه اخليال، وتبقى ألفاظ اإلثبات متمكنة

  .وفوق العرش رب العاملينا، فضحك: وهلذا أقر الشرع مثل هذا، فسمع منشداً يقول
  .فوسإنه على عرشه هكذا، كل هذا ليقرر اإلثبات يف الن: نعم، وقال: أويضحك ربنا ؟ فقال: وقال له آخر

  .وأكثر اخللق ال يعرفون اإلثبات إال على ما يعلمون من الشاهد، فيقنع منهم بذلك إىل أن يفهموا التنزيه
ليس يف السماء، وال على العرش، وال يوصف بيد، وكالمه : فأما إذا ابتدأنا بالعامي الفارغ من فهم اإلثبات، فقلنا
نزوله، امنحى من قلبه تعظيم املصحف، ومل يتحقق يف سره صفة قائمة بذاته، وليس عندنا منه شيء، وال يتصور 

  .إثبات إله
وهذه جناية عظيمة على األنبياء، توجب نقض ما تعبوا يف بيانه، وال جيوز لعامل أن يأيت إىل عقيدة عامي قد أنس 

  .باإلثبات فيهوشها، فإنه يفسده ويصعب صالحه
حالة جتدد صفة اهللا تعاىل، وأنه ال جيوز أن يكون استوى كما يعلم، وال فأما العامل فإنا قد أمناه ألنه ال خيفى عليه است

  .جيوز أن يكون حمموالً، وال أن يوصف مبالصقة ومس، وال أن ينتقل
وال خيفى عليه أن املراد بتقليب القلوب بني أصبعني اإلعالم بالتحكم يف القلوب فإن ما يدبره اإلنسان بني أصبعني 

  .ليةهو متحكم فيه إىل الغا
  .اإلقامة، واإلزاغة: اإلصبع األثر احلسن، فالقلوب بني أثرين من آثار الربوبية، ومها: وال حيتاج إىل تأويل من قال

وضربت لنا األمثال مبا . وقد حدثنا مبا نعقل. يداه نعمتاه، ألنه إذا فهم أن املقصود اإلثبات: وال إىل تأويل من قال
  .وع به أنه ال جيوز عليه ما يعرفه احلس، علمنا املقصود بذكر ذلكنعلم، وقد ثبت عندنا باألصل املقط

أمروا هذه األشياء كما جاءت، وال تتعرضوا لتأويلها، وكل ذلك يقصد به حفظ اإلثبات، : وأصلح ما نقول للعوام
  .وهذا الذي قصده السلف



ل على االتباع، وتبقى ألفاظ لفظي بالقرآن خملوق أو غري خملوق، كل ذلك ليحم: وكان أمحد مينع من أن يقال
  .اإلثبات على حاهلا

  .وأجهل الناس من جاء إىل ما قصد النيب صلى اهللا عليه وسلم تعظيمه، فأضعف يف النفوس قوي التعظيم
  .ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو يشري إىل املصحف: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .عظيماً لهومنع الشافعي أن حيمله احملدث بعالقته ت
الكالم صفة قائمة بذات املتكلم، فمعىن قوله هذا أن ما ههنا شيء حيترم، فهذا قد ضاد مبا : فإذا جاء متحذلق فقال
  .أتى به مقصود الشرع

وينبغي أن يفهم أوضاع الشرع ومقاصد األنبياء عليهم الصالة والسالم، وقد منعوا من كشف ما قد قنع الشرع، 
هللا عليه وسلم عن الكالم يف القدر وهنى عن االختالف، ألن هذه األشياء خترج إىل ما فنهى رسول اهللا صلى ا

  . يؤذي

  .قضى وعاقب، تزلزل إميانه بالعدل: فإن الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إىل أن يقول
  .مل يقدر ومل يقض تزلزل إميانه بالقدرة، وامللك، فكان األوىل ترك اخلوض يف هذه األشياء: وإن قال

  .هذا منع لنا عن االطالع على احلقائق، وأمر بالوقوف مع التقليد: ولعل قائالً يقول
ال، إمنا أعلمك أن املراد منك اإلميان باجلمل، وما أمرت بالتنقري ملعرفة الكنه مع أن قوى فهمك تعجز عن : فأقول

  .إدراك احلقائق
ه ميتاً حيي، ومل يره كيف أحياه، ألن قواه تعجز عن أرين كيف حتيي، فأرا: فإن اخلليل عليه الصالة والسالم قال

  .إدراك ذلك
وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي بعث ليبني للناس ما نزل إليهم، يقنع من الناس بنفس اإلقرار 

  .واعتقاد اجلمل
م قالوا استوى مبعىن وكذلك كانت الصحابة، فما نقل عنهم أهنم تكلموا يف تالوة ومتلو، وقراءة ومقروء وال أهن

  .استوىل ويتنزل مبعىن يرحم
  " .لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء : " بل قنعوا بإثبات اجلمل اليت تثبت التعظيم عند النفوس، وكفوا كف اخليال بقوله

  .من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟: مث هذا منكر ونكري إمنا يسأالن عن األصول اجململة فيقوالن
  .صل سلم من تشبيه اجملسمة، وتعطيل املعطلة، ووقف على جادة السلف األول، واهللا املوفقومن فهم هذا الف

  فصل أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم

" بِِه  ْمقُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ أََخذَ اللُّه َسْمَعكُم َوأَْبَصارَكُْم َوخََتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌه غَْيُر اللَِّه يَأِْتْيكُ: " قرأت هذه اآلية
  .فالحت يل فيها إشارة كدت أطيش منها

وذلك أنه إن كان عين باآلية نفس السمع والبصر فإن السمع آلة إلدراك املسموعات، والبصر آلة إلدراك 
فإذا عرضت املخلوقات على السمع والبصر، أوصال . املبصرات، فهما يعرضان ذلك على القلب، فيتدبر، ويعترب

  .أهنا تدل على اخلالق، وحتمل على طاعة الصانع، وحتذر من بطشه عند خمالفتهإىل القلب أخبارها من 
وإن عين معىن السمع والبصر، فذلك يكون بذهوهلما عن حقائق ما أدركا، شغال باهلوى، فيعاقب اإلنسان بسلب 



قى اإلنسان معاين تلك اآلالت، فريى وكأنه ما رأى ويسمع وكأنه ما مسع، والقلب ذاهل عن ما يتأدب به، فيب
خاطئاً على نفسه ال يدري ما يراد به، ال يؤثره عنده أنه يبلى، وال تنفعه موعظة جتلى، وال يدري أين هو، وال ما 

املراد منه، وال إىل أين حيمل، وإمنا يالحظ بالطبع مصاحل عاجلته وال يتفكر يف خسران آجلته، ال يعترب برفيقه، وال 
  :كما قال الشاعريتعظ بصديقه، وال يتزود لطريقه 

  وما يفيقون حىت ينفد العمر... الناس يف غفلة واملوت يوقظهم 
  وينظرون إىل ما فيه قد قربوا... يشيعون أهاليهم جبمعهم 

  كأهنم ما رأوا شيئاً وال نظروا... ويرجعون إىل أحالم غفلتهم 
  .االتوهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ باهللا من سلب فوائد اآلالت، فإهنا أقبح احل

  فصل حقيقة العشق

  .نظرت فيما تكلم به احلكماء يف العشق وأسبابه وأدويته وصنفت يف ذلك كتاباً مسيته بذم اهلوى
ال يعرض : فقال قوم منهم. سبب العشق حركة نفس فارغة، وأهنم اختلفوا: وذكرت فيه عن احلكماء أهنم قالوا

  .العشق إال لظراف الناس
  .منهم عن تأمل احلقائق بل ألهل الغفلة: وقال آخرون

  .إال أنه خطر يل بعد ذلك معىن عجيب أشرحه ههنا
فأما أرباب صعود اهلمم فإهنا كلما ختايلت ما توجبه احملبة فالحت . وهو أنه ال يتمكن العشق إال مع واقف جامد

  .عيوبه هلا، إما بالفكر يف احملبوب أو باملخالطة له، تسلت أنفسهم وتعلقت مبطلوب آخر
  .يقف على درجة العشق املوجب للتمسك بتلك الصورة، العامي عن عيوهبا، إال جامد واقففال 

فأما العشق فال يفهم أبداً يف سريهتم، بل يوقفوا الطبع تتبع حادي فإذا علقت الطباع حمبة شخص مل يبلغوا مرتبة 
لقلة املخالطة واالطالع على العيوب، وإما العشق املستأثر، بل رمبا ملوا ميالً شديداً إما يف البداية لقلة التفكر أو 

لتشبث بعض اخلالل املمدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعت بني الشخصني، كالظريف مع الظريف، والفطن مع 
  .الفطن، فيوجب ذلك احملبة

ده يف الدنيا، فأما العشق فال يفهم أبداً يف سريهتم، بل يوقفوا إبل الطبع تتبع حادي الفهم، فإن للهمم متعلقاً ال جت
  . ألنه يروم ما ال يصح وجوده من الكمال يف األشخاص، فإذا تلمح عيوهبا نفر

وإن كانت حمبة ال جتانس حمبة . وأما متعلق القلوب من حمبة اخلالق البارىء، فهو مانع هلا من الوقوف مع سواه
  .املخلوقني غري أن أرباب املعرفة وهلى قد شغلهم حبه عن حب غريه

  :لطباع مستغرقة لقوة معرفة القلوب وحمبتها كما قالت رابعةوصارت ا
  وأحببتهم من يف هواه عيوب... أحب حبيباً ال أعاب حبّبه 

ولقد روي عن بعض فقراء الزهاد أنه مر بامرأة فأعجبته، فخطبها إىل أبيها، فزوجه وجاء به إىل املنزل وألبسه غري 
  .خلقانه

فقدت ما كنت أجده، فهذه عثرة يف طريق هذا الفقري دلته على أنه . ثيايبثيايب : فلما جن الليل صاح الفقري
  .منحرف عن اجلادة



  .وإمنا تعتري هذه احلاالت أرباب املعرفة باهللا عز وجل وأهل األنفة من الرذائل
  .إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مثانتها: وقد قال ابن مسعود

  .ء تناول املشتهى من الطعام، عن التفكر يف تقلبه يف الفم وبلعهومثال هذه احلال أن العقل يغيب عند استحال
ويذهل عن اجلماع عن مالقات القاذورات لقوة غلبة الشهوة، وينسى عند بلع الرضاب استحالته عن الغذاء، ويف 

  .تغطية تلك األحوال مصاحل
فينغص عليهم لذيذ العيش،  إال أن أرباب اليقظة يعتريهم هذا اإلحساس من غري طلب له يف غالب أحواهلم،

  .ويوجب األنفة من رذالة اهلوى
  :وعلى قدر النظر يف العواقب خيف العشق عن قلب العاشق، وعلى قدر ومجود الذهن يقوى القلق، قال املتنيب

  حسن الذي يسبيه مل يسبه... لو فكر العاشق يف منتهى 
  .شخص مستحسن أن طباع املتيقظني تترقى فال تقف مع. وجمموع ما أردت شرحه

  .وسبب ترقيها التفكر يف نقص ذلك الشخص وعيوبه، أو يف طلب ما هو أم منه
  .وقلوب العارفني تترقى إىل معروفها، وتتنقل يف معرب االعتبار

  .فأما أهل الغفلة فجمودهم يف احلالتني، وغفلتهم عن املقامني، يوجب أسرهم وقسرهم وحريهتم

  فصل دعاء املقر بالذنب

فأخذ بعض أهل اخلري يدعو معي، فرأيت . ر يل حيتاج إىل سؤال اهللا عز وجل ودعائه، فدعوت وسألتعرض يل أم
  .نوعاً من أثر اإلجابة
أما أنا فإين أعرف من نفسي من الذنوب والتقصري : هذا بسؤال ذلك العبد ال بسؤالك، فقلت هلا: فقالت يل نفسي

الذي أجبت، ألن هذا الداعي الصاحل سليم مما أظنه من نفسي، إذ ما يوجب منع اجلواب، غري أنه جيوز أن يكون أنا 
  .معي انكسار تقصريي ومعه الفرح مبعاملته

ورمبا كان االعتراف بالتقصري أجنح يف احلوائج، على أنين أنا وهو نطلب من الفضل، ال بأعمالنا، فإذا وقفت أنا 
  .ا يل يف سؤايل شيء أجبت بهوقلت أعطوين بفضلكم فم. على قدم االنكسار معترفاً بذنويب

  .ورمبا تلمح ذاك حسن عمله وكان صاداً له
  .فال تكسريين أيتها النفس فيكفيين كسر علمي يب يل

ومعي من العلم املوجب لألدب، واالعتراف بالتقصري، وشدة الفقر إىل ما سألت، ويقيين بفضل املطلوب عنه، ما 
  .رمبا كان اعترايف بتقصريي أوىفف. ليس مع ذلك العابد، فبارك اهللا يف عبادته

  فصل حسن التدبر

قرأت من غرائب العلم، وعجائب احلكم، على بعض من يدعي العلم، فرأيته يتلوى من مساع ذلك، وال يطلع على 
إمنا يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي : غوره، وال يشرئب إىل ما يأيت، فصرفت عن إمساعه شيئاً آخر وقلت

  .العطشان املاء
مث أخذت من هذه إشارة هي إنه لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحين حلسن ما صنعت لعظم قدره عندي، وألريته 

  .حماسن جمموعايت وكالمي



  .ولكين ملا مل أره هلا أهالً صرفتها عنه، وصدفت بنظري إليه
مث عرضها على أن اهللا عز وجل، قد صنف هذه املخلوقات فأحسن التركيب، وأحكم الترتيب : وكانت اإلشارة

األلباب، فأي لب أوغل يف النظر مدح على قدر فهمه فأحبه املصنف، وكذلك أنزل القرآن حيتوي على عجائب 
  .استجلب رضى املتكلم به وحظى بالزلفى لديه. وحادثه يف خلوة الفكر. احلكم، فمن فتشه بيد الفهم

  .ومن كان للذهن مستغرق الفهم باحلسيات، صرف عن ذلك املقام
  " .َسأَْصرُِف َعْن آياِتيَ الِذيَن يََتكَبَّرونَ يف األرض بِغَْيرِ الَْحقَّ : " ل اهللا عز وجلقا

  فصل عظمة اهلمة

اللهم بلغين آمايل من العلم والعمل، وأطل عمري ألبلغ ما أحب من ذلك فعارضين وسواس : دعوت يوماً فقلت
  .ع طول احلياة ؟مث ماذا ؟ أليس املوت ؟ فما الذي ينف: من إبليس، فقال

  . لو فهمت ما حتت سؤايل علمت أنه ليس بعبث. يا أبله: فقلت له

  .أليس يف كل يوم يزيد علمي ومعرفيت فتكثر مثار غرسي، فأشكر يوم حصادي ؟
  .أفيسرين أنين مت منذ عشرين سنة ؟ ال واهللا؛ ألين ما كنت أعرف اهللا تعاىل عشر معرفيت به اليوم

ليت فيها اجتنيت أدلة الوحدانية، وارتقيت عن حضيض التقليد إىل يفاع البصرية، واطلعت وكل ذلك مثرة احلياة ا
  .على علوم زاد هبا قدري، وجتوهرت هبا نفسي

َوقُلْ َربِّ زِْدنِي : " مث زاد غرسي آلخريت، وقويت جتاريت يف إنقاذ املباضعني من املتعلمني، وقد قال اهللا لسيد املرسلني
.ِعلْماً   "  
ال يزيد املؤمن من : حيح مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالويف ص

  .عمره إال خرياً
إن من السعادة أن يطول : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما، قال

  .عمر العبد ويرزقه اهللا عز وجل اإلنابة
  .ليتين قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثري، وكلما حصل منه حاصل رفع ونفعفيا 

  فصل حدود التعلق باألسباب

  .قلوب العارفني يغار عليها من األسباب وإن كانت ال تساكنها ألهنا ملا انفردت ملعرفتها انفرد هلا بتويل أمورها
  " .إذْ أَْعَجَبْتكُْم كَثَْرُتكم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُم َشيئاً  َوَيْوَم حَُنْينٍ: " فإذا تعرضت باألسباب حمي أثر األسباب

فأكله : " فقالوا" وأََخاف أَنْ يأكلَُه الذِّئُْب : " وتأمل يف حال يعقوب وحذره على يوسف عليهما السالم، حىت قال
  " .الذئب 

  " .وُسَف إنِّي ألجُِد رِيَح ُي" فلما جاء أوان الفرج، خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح 
فعوقب بأن لبث سبع سنني، وإن كان يوسف " اذكْرين ِعند رَّبَك : " وكذلك قول يوسف عليه السالم للساقي

  .عليه السالم يعلم أنه ال خالص إال بإذن اهللا، وأن التعرض باألسباب مشروع، غري أن الغرية أثرت يف العقوبة
كلَما َدَخلَ َعلَْيَها َزكَرِيَّا " فغار املسبب من مساكنة ألسبابك " كَرِيَّا َوكَفّلََها َز: " ومن هذا قصة مرمي عليها السالم



  " .احملراب َوَجَد ِعْنَدَها زِْرقاً 
أىب اهللا أن يرزق عبده املؤمن إال ن حيث ال : ومن هذا القبيل ما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .حيتسب
والعارف ال يساكنها غري أنه جيلى له من أمرها ما ال جيلى لغريه، من أهنا ال . واألسباب طريق، وال بد من سلوكها

تساكن، ورمبا عوقب إن مال إليها وإن كان ميالً ال يقبله، غري أن أقل اهلفوات يوجب األدب، وتأمل عقىب سليمان 
فما محلت إال . إن شاء اهللا:  يقلألطوفن الليلة على مائة امرأة، تلد كل واحدة منهن غالماً، ومل: عليه السالم ملا قال

  .واحدة جاءت بشق غالم
ولقد طرقتين حالة أوجبت التشبث ببعض األسباب باال أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة، ومداراته 

يَن َوالَ َتْركَنُوا إىل الِذ: " فبينما أنا أفكر يف تلك احلال دخل علي قارىء فاستفت فتفاءلت مبا يقرأ فقرأ. بكلمة
  " .ظَلَُموا فََتَمسَّكُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ ال ُتْنَصُرون 

امسعي فإنين طلبت النصر يف هذه املداراة فأعلمين القرآن أنين إذا : فبهت من إجابيت على خاطري، وقلت لنفسي
  .ركنت إىل ظامل فاتين ما ركنت ألجله من النصر

  .طوىب ملن عرف املسبب وتعلق به، فإهنا الغاية القصوى، فنسأل اهللا أن يرزقنا فيا

  فصل اإلميان والذنوب

  .املؤمن ال يبالغ يف الذنوب وإمنا يقوى اهلوى وتتوقد نريان الشهوة فينحدر
  .وله مراد ال يعزم املؤمن على مواقعته، وال على العود بعد فراغه

  .، وينوي التوبة قبل الزللوال يستقصي يف االنتقام إن غضب
مث زاد ذلك " اقُْتلُوا يوُسَف : " فإهنم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف فقالوا. وتأمل إخوة يوسف عليهم السالم

  " .َوتكُوُنوا ِمْن َبْعِدِه قَْوماً َصاحلَني : " مث عزموا على اإلنابة فقالوا" . أَوِ اطَْرُحوهً أْرضاً : " تعظيماً فقالوا
  .فلما خرجوا به إىل الصحراء مهوا بقتله مبقتضى ما يف القلوب من احلسد

ومل يرد أن ميوت بل يلتقطه بعض السيارة، فأجابوا إىل " الَ َتقُْتلُوا يوُسَف وَأَلْقُوُه ِفي غََيابت اجلُبِّ : " فقال كبريهم
  .ذلك

ته، فتارة يردها عند اهلم، وتارة يضعف والسبب يف هذه األحوال أن اإلميان يف قمع النفوس يكون على حسب قو
فريدها عند العزم، وتارة عن بعض الفعل، فإذا غلبت الغفلة، ووقع الذنب، فتر الطبع، فنهض اإلميان للعمل، 

  .فينقص بالندم أضعاف ما التذ

  فصل علم املغرورين

برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له  أفضل األشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافياً استبد
  .واملذاكرة تبني له خطأه، ورمبا كان معظماً يف النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه. من االستفادة

  .ولو أنه أظهر االستفادة ألهديت إليه مساويه فعاد عنها
شياء وال يعلم التفاصيل، وال أدري إن اهللا تعاىل يعلم مجل األ: ولقد حكى ابن عقيل عن أيب املعايل اجلويين أنه قال
  .أي شبهة وقعت يف وجه هذا املسكني حىت قال هذا



وكيف أصف هذا بالفقه، أو هذا بالزهد وهو ال . النزول التنقل، واالستواء مماسة: وكذلك أبو حامد حني قال
  .يدري ما جيوز على اهللا مما ال جيوز

  .عليه، فبان له صدقهمولو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب رأيه 
فإنه عمل كتاب االحتجاج للقراء، فأتى فيه بفوائد، إال أنه أفسد علمه بإجازته : ومن هذا الفن أبو بكر بن مقسم

: فقال" . فَلَمَّا اسَْتيأسوا ِمْنُه َخلَصُوا : " أن يقرأ به، مث تفاقم ذلك منه حىت أجاز ما يفسد املعىن، مثل قوله تعاىل
  .هنا جنياً أي خلصوا كراماً براء من السرقةيصلح أن يقال 

  .وهذا سوء فهم للقصة، فإن الذي نسب إىل السرقة فظهرت معه ما خلص؛ فما الذي ينفع خالصهم
  .وإمنا سيقت القصة ليبني أهنم أنفردوا وتشاوروا فيما يصنعون؛ وكيف يرجعون إىل أبيهم وقد احتبس أخوهم

  .فأي وجه للنجاة ها هنا ؟
: كتابه رأى فيه من هذا اجلنس ما يزيد على اإلحصاء من هذا الفن القبيح؛ ولو أنه أصغى إىل علماء وقته ومن تأمل

  .وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب
  .غري أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب نعوذ باهللا من ذلك

  فصل اإلدالل بالعبادة

ْيَمانِ َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ الَ َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسالََمكُم َبلِ اللُّه َيُمنُّ َعلَْيكم أَنْ َهَداكُْم ِلِإل: " وجل تأملت قوله عز
  .، فرأيت فيه معىن عجيباً" 

ا العبادة إىل من فطر وهو أهنم ملا وهبت هلم العقول فتدبروا هبا عيب األصنام، وعلموا أهنا ال تصلح للعبادة، فوجهو
  .كانت هذه املعرفة مثرة العقل املوهوب الذي به باينوا البهائم. األشياء

  .فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل املوهوب، فقد جهلوا قدر املوهوب، وغفلوا عن وهب
  .وأي شيء هلم يف الثمرة والشجرة ليست ملكاً هلم ؟

منا رأى بنور اليقظة، وقوة الفهم والعقل صواباً، فوقع على املطلوب، فينبغي فعلى هذا كل متعبد وجمتهد يف علم إ
  .أن يوجه الشكر إىل من بعث له يف ظالم الطبع القبس

تعالوا نتوسل : ومن هذا الفن حديث الثالثة الذين دخلوا الغار، فاحنطت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فقالوا
وهؤالء إن كانوا الحظوا نعمة الواهب للعصمة عن اخلطأ . ذا وكذافعلت ك: بصاحل أعمالنا، فقال كل منهم

  .فتوسلوا بإنعامه عليهم الذي أوجب ختصيصهم بتلك النعمة عن أبناء جنسهم، فبه توسلوا إليه
وإن كانوا الحظوا أفعاهلم، فلمحوا جزاءها ظناً منهم أهنم هم الذين فعلوا، فهم أهل غيبة ال حضور ويكون جواب 

  .لقطع مننهم الدائمةمسألتهم 
  .ومثل هذا رؤية املتقي تقواه حىت إنه يرى أنه أفضل من كثري من اخللق

  .وهذه غفلة عن طريق السلوك، ورمبا أخرجت. ورمبا احتقر أهل املعاصي وتشمخ عليهم
ريان وال أقول لك خالط الفساق احتقاراً لنفسك، بل اغضب عليهم يف الباطن وأعرض عنهم يف الظاهر مث تلمح ج

  .األقدار عليهم فأكثرهم ال يعرف ملن عصى ؟
  .ومجهورهم ال يقصد العصيان، بل يريد موافقة هواه، وعزيز عليه أن يعصى
  .وفيهم من غلب عليه تلمح العفو واحللم فاحتقر ما يأيت لقوة يقينه بالعفو



عليك أوىف من احلجة  وهذه كلها ليست باعتذار هلم، ولكن تلمحه أنت يا صاحب التقوى، واعلم أن احلجة
  .عليهم، ألنك تعرف من تعصي، وتعلم ما تأيت

  .بل انظر إىل تقليب القلوب بني إصبعني فرمبا دارت الدائرة فصرت املنقطع، ووصل املقطوع
  .فالعجب ممن يدل خبري علمه، وينسى من أنعم ووفق

  فصل أثر اجلهال واملبتدعني يف الفكر اإلسالمي

  جهال املتكلمني

  .شرعنا مضبوط األصول، حمروس القواعد، ال خلل فيه وال دخل، وكذلك كل الشرائع اعلم أن
  .إمنا اآلفة تدخل من املبتدعني يف الدين أو اجلهال

مثل ما أثر عند النصارى حني رأوا إحياء املوتى على يد عيسى عليه السالم، فتأملوا الفعل اخلارق للعادة الذي ال 
  . ىل اإلهليةيصلح للبشر، فنسبوا الفاعل إ

ولو تأملوا ذاته لعلموا أهنا مركبة على النقائص واحلاجات، وهذا القدر يكفي يف عدم صالح إهليته، فيعلم حينئذ أن 
  .ما جرى على يديه فعل غريه
مثل ما روي أنه فرض على النصارى صوم شهر فزادوا عشرين يوماً، مث جعلوه يف فصل . وقد يؤثر ذلك يف الفروع

  .رائهممن السنة بآ
ومن هذا اجلنس ختبيط اليهود يف األصول والفروع، وقد قارب الضالل يف أمتنا هذه املسالك، وإن كان عمومهم 

  .قد حفظ من الشرك والشك واخلالف الظاهر الشنيع ألهنم أعقل األمم وأفهمها
  .لغري أن الشيطان قارب هبم ومل يطمع يف إغراقهم، وإن كان قد أغرق بعضهم يف حبار الضال

َما فَرَّطَْنا ِفي : " جاء بكتاب عزيز من اهللا عز وجل قيل يف صفته: فمن ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
فقال " . ِلتَُبيِّن ِللنَّاسِ َما ُنزِّلِ إِلَيْهِم : " وبني ما عساه يشكل مما حيتاج إىل بيانه بسنته كما قيل له" الِْكَتابِ ِمْن َشْيٍء 

  .كم على بيضاء نقيةتركت: بعد البيان
  .فجاء أقوام فلم يقنعوا بتبيينه، ومل يرضوا بطريقة أصحابه، فبحثوا مث انقسموا

من تعرض ملا تعب الشرع يف إثباته يف القلوب فمحاه منها، فإن القرآن واحلديث يثبتان اإلله عز وجل : فمنهم
" َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتاِن : " وقوله تعاىل" ى الَعْرشِ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَ: " بأوصاف تقرر وجوده يف النفوس، كقوله تعاىل

ينزل اهللا إىل السماء الدنيا ويبسط يده ملسيء : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم" َولُِتْصَنَع َعلَى َعيْنِي : " وقوله تعاىل
  .الليل والنهار، ويضحك ويغضب

فاملراد منها إثبات موجود، فلما علم الشرع ما  -ه وإن كان ظاهرها يوجب ختايل التشبي -وكل هذه األشياء 
  " .لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء : " يطرق القلوب من التومهات عند مساعها قطع ذلك بقوله

، " إنَّا أَنَْزلْنَاُه : " وقد قصد الشرع تقرير وجوده فقال. مث إن هؤالء القوم عادوا إىل القرآن الذي هو املعجز األكرب
وأثبته يف القلوب بقوله " . َوهذَا ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه " ، " فَذَْرين َوَمْن ُيكَذُِّب هبذَا الّْحدِيِث " ، " هِ الرُّوُح األِمُني َنَزلَ بِ" 

وقول الرسول صلى اهللا " ِفي لَْوحٍ َمحفوٍظ : " ، ويف املصاحف بقوله تعاىل" يفْ ُصدُورِ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلْمِ : " تعاىل
  .ال تسافروا بالقرآن إىل أرض العدو: يه وسلمعل



مل ينزل وال يتصور نزوله، وكيف تنفصل الصفة : خملوق، فأسقطوا حرمته من النفوس، وقالوا: فقال قوم من هؤالء
  .عن املوصوف، وليس يف املصحف إال حرب وورق ؟ فعادوا على ما تعب الشارع يف إثباته باحملو

يس يف السماء، وال يقال استوى على العرش، وال ينزل إىل السماء الدنيا، بل ذاك إن اهللا عز وجل ل: كما قالوا
  .رمحته، فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيها، وليس هذا مراد الشارع

ثُمَّ : " اهللا على العرش، ومل يقنعوا بقوله: وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشرع، بل عملوا فيه بآرائهم فقالوا
  " .َوى َعلَى الْعَْرشِ اْسَت

ودفن هلم أقوام من سلفهم دفائن، ووضعت هلم املالحدة أحاديث، فلم يعلموا ما جيوز عليه مما ال جيوز، فأثبتوا هبا 
فأخذوه هم على الظاهر، فكانوا يف ضرب املثل كجحا،  -مجهور الصحيح منها آت على توسع العرب  -صفات 

إمنا قلت احفظ الباب، وما : فقال. عه ومشى به، فأخذ ما يف الدار، فالمته أمهاحفظ الباب، فقل: فإن أمه قالت له
  .قلت احفظ الدار

ومن أتاين ميشي، : وملا ختايلوا صورة عظيمة على العرش، أخذوا يتأولون ما ينايف وجودها على العرش، مثل قوله
  .املنزل واحلظ ليس املراد به دنو االقتراب، وإمنا املراد قرب: فقالوا. أتيته هرولة

فهم حيلونه عاماً . هو حممول على ظاهرها يف جميء الذات" . إِالَّ أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ : " وقالوا يف قوله تعاىل
  .وحيرمونه عاماً

قه وأثبتوا خلقه باليد، فلو قالوا خل. ويسمون اإلضافات إىل اهللا تعاىل صفات، فإنه قد أضاف إليه النفخ والروح
  .فأي مزية كانت تكون آلدم ؟. بقدرته مل ميكن إنكار هذا بل قالوا هي صفة تويل هبا خلق آدم دون غريه

  .فشغلهم النظر يف فضيلة آدم، عن النظر إىل ما هو يليق باحلق مما ال يليق به
: تعاىل اسم الصورة لقوله فقالوا نطلق على اهللا. فإنه ال جيوز عليه املس، وال العمل باآلالت، وإمنا آدم أضافه إليه

  .خلق آدم على صورته
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، وال يقل قبح اهللا وجهك وال : وفهموا هذا احلديث وهو قوله عليه السالم

  .وجهاً أشبه وجهك، فإن اهللا خلق آدم على صورته

وال وجهاً  -ألن احلديث كذا جاء فلو كان املراد به اهللا عز وجل لكان وجه اهللا سبحانه يشبه وجه هذا املخاصم 
وما علموا النقل وال السري، . وإن آخر وطئة وطئها اهللا بوج: ورووا حديث خولة بنت حكيم -أشبه وجهك 

اللهم اشدد وطأتك على مضر، وأن املراد به آخر وقعة قاتل فيها املسلمون : وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .ل اخلرب على ظاهره وأن اهللا وطىء ذلك املكانحنم: فقالوا. وهي غزاة حنني. بوج

إن اهللا ال ميل حىت : وال شك أن عندهم أن اهللا تعاىل كان يف األرض مث صعد إىل السماء، وكذلك قالوا يف قوله
 جيوز أن اهللا يوصف بامللل فجهلوا اللغة وما علموا أنه لو كانت حىت ههنا للغاية مل تكن مبدح ألنه إذا: قالوا. متلوا

  :مل حني ميل فأي مدح وإمنا هو كقول الشاعر
  ال ميل الشر حىت ميلوا... جلبت مين هذيل خبرق 
  .واملعىن ال ميل وإن ملوا

صفة ذات  -احلقو  -فقالوا . الرحم شجنة من الرمحن تتعلق حبقوي الرمحن: وقالوا يف قوله عليه الصالة والسالم
  .توذكروا أحاديث لو رويت يف نقض الوضوء ما قبل

. خلق اهللا املالئكة من نور الذراعني والصدر: وقال. وعمومها وضعته املالحدة كما يروى عن عبد اهللا بن عمرو



  .مث أرضوا العوام بقوهلم وال نثبت جوارح، فكأهنم يقولون فالن قائم وما هو قائم. نثبت هذا على ظاهره: فقالوا
  " .قائماً بالقسط : " قائم كقوله تعاىل فاختلف قوهلم هل يطلق على اهللا عز وجل أنه جالس أو

  .األمري قائم بالعدل: وهؤالء أخس فهما من جحا ألن قوله قائماً بالقسط ال يراد به القيام وإمنا هو كما يقال
  .وإمنا ذكرت بعض أقواهلم لئال يسكن إىل شيء منها فاحلذر من هؤالء فما هلم فقه وال عبادة

من ضيق علم الرجل أن يقلد : نين أقول لك قد قال أمحد بن حنبل رمحة اهللا عليهوإمنا الطريق طريق السلف على أ
  .يف دينه الرجال فال ينبغي أن تسمع من معظم يف النفوس شيئاً يف األصول فتقلده فيه

هذا من الراوي، ألنه قد ثبت عن ذلك اإلمام أنه ال : ولو مسعت عن أحدهم ما ال يوافق األصول الصحيحة فقل
  .شيء من رأيهيقول ب

  .فلو قدرنا صحته عنه فإنه ال يقلد يف األصول وال أبو بكر وال عمر رضي اهللا عنهما
  .فهذا أصل جيب البناء عليه فال هو يهولنك ذكر معظم يف النفوس

  .وكان املقصود من شرح هذا أن ديننا سليم، وإنا أدخل أقوام فهي ما تأذينا به

  جهال الزهاد

  . الدين، ما ينفر الناس منه، حىت إهنم يرون أفعاهلم فيستبعدون الطريقولقد أدخل املتزهدون يف
وأكثر أدلة هذه الطريق القصاص، فإن العامي إذا دخل إىل جملسهم وهو ال حيسن الوضوء كلموه بدقائق اجلنيد، 

حلق يف خلوة وإشارات الشبلي، فرأى ذلك العامي أن الطريق الواضح لزوم زاوية وترك الكسب للعائلة ومناجاة ا
  .على زعمه

  .مع كونه ال يعرف أركان الصالة، وال أدبه العلم، وال قوم أخالقه شيء من خمالطة العلماء
  .فال يستفيد من خلوته إال كما يستفيد احلمار من االصطبل

ىء رأسه، وميد يده فإن امتد عليه الزمان يف تقلله زاد يبسه فرمبا خايلت له املاليخوليا أشباحاً يظنهم املالئكة مث يطأط
  .للتقبيل

  .فكم قد رأينا من أكار ترك الزرع وقعد يف زاوية، فصار إىل هذه احلالة فاستراح من تعبه
  .فلعن اهللا عادة ختالف الشريعة. ما يل عادة: فلو قيل له عد مريضاً، قال

  .يف الضاللفريى العامة مبا يورده القصاص أن طريق الشرع هذه ال اليت عليها الفقهاء، فيقعون 
  .ومن املتزهدين من ال يبايل عمل بالشرع أم ال

  .مث يتفاوت جهاهلم، فمنهم من سلك مذهب اإلباحة ويقول الشيخ ال يعارض، وينهمك يف املعاصي
  .الشيخ ال يردي ؟: من حيفظ ناموسه فيفيت بغري علم، لئال يقال: ومنهم

حضر عنده  -وكان يقصد فيزار ويتربك به  -ف الدحايل أن الشري: ولقد حدثين الشيخ أبو حكيم رمحة اهللا عليه
اسكت : فقلت ال واهللا، فقال يل الشريف: قال -هل حتل املطلقة ثالثاً إذا ولدت ذكراً  -يوماً فسئل أبو حكيم 

  .فواهللا لقد أفتيت الناس بأهنا حتل من ههنا إىل البصرة
بالعلم، جاءت إليه امرأة فزوجها من رجل ومل يسأل وحكى يل الشيخ أبو حكيم أن جد آذاد احلداد وكان يتوسم 

  .عن انقضاء العدة، فاعترضها احلاكم وفرق بينها وبني الزوج، وأنكر على املزوج
  . دعي حديثهم ما أنت إال طاهرة مطهرة: يا سيدي أنا امرأة ال أعلم فكيف زوجتين ؟ فقال: فقالت. فلقيته املرأة



عباد أنه كان يسجد للسهو سنني، ويقول واهللا ما سهوت ولكن أفعله وحدثين بعض الفقهاء عن رجل من ال
  .قد بطلت صالتك كلها ألنك زدت سجوداً غري مشروع: احترازاً، فقال له الفقيه

  أثر املتصوفة

مث من الدخل الذي دخل ديننا طريق املتصوفة فإهنم سلكوا طرقاً أكثرها تنايف الشريعة، وأهل التدين منهم يقللون 
  .ونوخيفق

عاهدت اهللا . وهذا ليس بشرع، حىت إن رجالً كان قريباً من زماين يقال له كثري، دخل إىل جامع املنصور وقال
  .عهداً ونقضته، فقد ألزمت نفسي أن ال تأكل أربعني يوماً

  .فحدثين من رآه أنه بقي عشرة أيام مث يف العشر الرابع، أشرف على املوت
  .حلقه ماء فسمعنا له نشيشاً كنشيش املقالة مث مات بعد أيام فما انقضت حىت تفرغ فصب يف: قال

  .فانظروا إىل هذا املسكني وما فعله به جهله
ومنهم من فسخ لنفسه يف كل ما حيب من التنعم واللذات واقتنع من التصوف بالقميص والفوطة والعمامة اللطيفة، 

أرباب الدنيا، ولباس احلرير، وشراب اخلمور، حفظاً ومل ينظر من أين يأكل وال من أين يشرب، وخالط األمراء من 
  .ملاله وجاهه

  .ومنهم أقواماً عملوا سننا هلم تلقوها من كلمات أكثرها ال يثبت
ومنهم من أكب على مساع الغناء والرقص واللعب مث انقسم هؤالء، فمنهم من يدعي العشق فيه، ومنهم من يقول 

  .للعبباحللول، ومنهم يسمع على وجه اهلوى وا
  .وكال الطريقني يفسد العوام الفساد العام

  .وهذا الشرح يطول وقد صنفت كتباً ترى فيها البسط احلسن إن شاء اهللا تعاىل، منها تلبيس إبليس
واملقصود أن تعلم أن الشرع تام كامل فإن رزقت فهماً له فأنت تتبع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، 

  .تقلد يف دينك الرجالوتترك بنيات الطريق وال 
  .فإن فعلت فإنك ال حتتاج إىل وصية أخرى

واحذر مجود النقلة، وانبساط املتكلمني، ومجوع املتزهدين، وشره أهل اهلوى، ووقوف العلماء على صورة العلم من 
  .غري عمل، وعمل املتعبدين بغري علم

د، وجعله أمة وحده يف زمانه، ال يبايل مبن عبث وال ومن أيده اهللا تعاىل بلطفه، رزقه الفهم، وأخرجه عن ربقة التقلي
  .قد سلم زمامه إىل دليل واضح السبيل. يلتفت إىل من الم

عصمنا اهللا وإياكم من تقليد املعظمني وأهلمنا اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فإنه درة الوجود، ومقصود 
  .قنا اتباعه مع أتباعهالكون صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ورز

  فصل التقوى خري حافظ

  " .وتلَك األياُم نداوهلا بَني الناس : " اعلم أن الزمان ال يثبت على حال كما قال عز وجل
  .فتارة فقر، وتارة غىن، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة يفرح املوايل، وتارة يشمت األعادي

قوى اهللا عز وجل فإنه إن استغىن زانته، وإن افتقر فتحت له فالسعيد من الزم أصالً واحداً على كل حال، وهو ت



أبواب الصرب، وإن عويف متت النعمة عليه، وإن ابتلى محلته، وال يضره إن نزل به الزمان أو صعد، أو أعراه أو 
  .أشبعه أو أجاعه

العثرة، ويوافق على ألن مجيع تلك األشياء تزول وتتغري والتقوى أصل السالمة حارس ال ينام، يأخذ باليد عند 
  .احلدود

  .واملنكر من غرته لذة حصلت مع عدم التقوى فإهنا ستحول وختليه خاسراً
  .والزم التقوى يف كل حال فإنك ال ترى يف الضيق إال السعة، ويف املرض إال العافية

  فصل قمع الشهوة

ض صورة اللذات عليه مع قدرته على وعر. تأملت أمراً عجيباً، وأصالً ظريفاً، وهو اهنيال االبتالء على املؤمن
  .وخصوصاً ما كان يف غري كلفة من حتصيله كمحبوب موافق يف خلوة حصينة. نيلها
  .سبحان اهللا ههنا بني أثر اإلميان ال يف صالة ركعتني: فقلت

ه لو كان وافق واهللا ما صعد يوسف عليه السالم وال سعد إال يف مثل ذلك املقام، فباهللا عليكم يا إخواين، تأملوا حال
  .هواه من كان يكون ؟

  .وقيسوا بني تلك احلالة، وحالة آدم عليه السالم، مث زنوا مبيزان العقل عقىب تلك اخلطيئة، ومثرة هذا الصرب
  .واجعلوا فهم احلال عدة لكم عند كل مشتهى

  .اقب هزموإن اللذات لتعرض على املؤمن، فمىت لقيها يف صف حربه وقد تأخر عنه عسكر التدبر للعو
  .وكأين أرى الواقع يف بعض أشراكها ولسان احلال يقول له قف مكانك؛ أنت وما اخترت لنفسك

  .فغاية أمره الندم والبكاء
  .فإن أمن إخراجه من تلك اهلوة مل خيرج إال مدهوناً باخلدوش

  .وكم من شخص زلت قدمه فما ارتفعت بعدها
  . عرف شؤم الزلل" َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا : " اومن تأمل ذل إخوة يوسف عليهم السالم يوم قالو

وإن كانت توبتهم قبلت، ألنه ليس من رقع وخاط كمن . ومن تدبر أحواهلم قاس ما بينهم وبني أخيهم من الفروق
  .ثوبه صحيح

  .ورب عظم هيض مل ينجرب، فإن جرب فعلى وهى
  .يلفتيقظوا إخواين لعرض املشتهيات على النفوس، واستوثقوا من جلم اخل

  .وانتبهوا للغيم إذا تراكم بالصعود إىل تلعة
  .فرمبا مد الوادي فراح بالركب

  فصل فضل اهللا يف اإلجابة

  .تأملت حالة عجيبة وهي أن املؤمن تنزل به النازلة فيعدو، ويبالغ، فال يرى أثراً لإلجابة
من فضل اهللا عز وجل، فالغالب تعجيل فإذا قارب اليأس نظر حينئذ إىل قلبه، فإن كان راضياً باألقدار، غري قنوط 

  .اإلجابة حينئذ ألن هناك يصلح اإلميان ويهزم الشيطان، وهناك تبني مقادير الرجال



  " .مىت َنْصُر اِهللا : َحتَّى َيقُولَ الرَّسُولُ والذيَن آمنوا َمَعه: " وقد أشري إىل هذا يف قوله تعاىل
لداً وطال األمر عليه مل ييأس من الفرج فأخذ ولده اآلخر ومل وكذلك جرى ليعقوب عليه السالم فإنه ملا فقد و

  " .أَنْ يَأِْتيَنِي هبم َجميعاً : " ينقطع أمله من فضل ربه
  " .ومل أكْن بُِدعَاِئكَ َربِّ شَِقّياً : " وكذلك قال زكريا عليه السالم

يف التدبري والعامل باملصاحل، وإىل أنه يريد  فإياك أن تستطيل مدة اإلجابة وكن ناظراً إىل أنه املالك وإىل أنه احلكيم
وإىل أنه . اختبارك ليبلو أسرارك، وإىل أنه يريد أن يرى تضرعك، وإىل أنه يريد أن يأجرك بصربك إىل غري ذلك

  .يبتليك بالتأخري لتحارب وسوسة إبليس
اللتفات إىل سؤاله، وفقر وكل واحدة من هذه األشياء تقوي الظن يف فضله وتوجب الشكر له إذ أهلك بالبالء ل

  .املضطر إىل اللجأ إليه غىن كله

  فصل أسرار الغرائز

والغضب . ملا كان بدن اآلدمي ال يقوم إال باجتالب املصاحل ودفع املؤذي، ركب فيه اهلوى ليكون سبباً جللب النافع
  .ليكون سبباً لدفع املؤذي

  .فجعل له إليه ميل وتوق ولوال اهلوى يف املطعم، ما تناول الطعام، فلم يقم بدنه
  .فإذا حصل له قدر ما يقيم بدنه زال التوق، وكذلك يف املشرب وامللبس واملنكح

  .دفع الفضلة احملتقنة املؤذي احتقاهنا: إبقاء اجلنس وهو معظم املقصود، والثاين: وفائدة املنكح من وجهني، أحدمها
  .أحد، ففات النسل وآذى احملتقنولوال تركيب اهلوى املائل بصاحبه إىل النكاح ما طلبه 

فأما العارفون فإهنم فهموا املقصود، وأما اجلاهدون فإهنم مالوا مع الشهوة واهلوى ومل يفهموا مقصود وضعها فضاع 
زماهنم فيما ال طائل فيه، وفاهتم ما خلقوا ألجله وأخرجهم هواهم إىل فساد املال وذهاب العرض والدين، مث أداهم 

  .إىل التلف
قد رأينا من متنعم يبالغ يف شراء اجلواري ليحرك طبعه باملستجد فما كان بأسرع من أن وهنت قواه األصلية وكم 

  .فتعجل تلفه
  .وكذلك رأينا من زاد غضبه فخرج عن احلد ففتك بنفسه ومبن حيبه

اذ وإمنا جعلت اللذة فمن علم أن هذه األشياء إمنا خلقت إعانة للبدن على قطع مراحل الدنيا، ومل ختلق لنفس االلتذ
فيها كاحليلة يف إيصال النفع هبا رشد، إذ لو كان املقصود التنعم هبا ملا جعلت احليوانات البهيمة أوىف حظاً من 

  .اآلدمي منها
  .فطوىب ملن فهم حقائق الوضع، ومل ميل به اهلوى عن فهم حكم املخلوقات

  فصل النتيجة حبسب األسباب

  .قبيحة من تأمل عواقب املعاصي رآها
  .ولقد تفكرت يف أقوام أعرفهم يقرون بالزنا وغريه، فأرى من تعترهم يف الدنيا مع جالدهتم ما ال يقف عند حد

  .وكأهنم قد ألبسوا ظلمة، فالقلوب تنفر عنهم
  .فإن اتسع هلم شيء فأكثره من مال الغري، وإن ضاق هبم أمر أخذوا يتسخطون على القدر



  .عن ذكر اآلخرة هذا وقد شغلوا هبذه األوساخ
  .مث عكست فتفكرت يف أقوام صابروا اهلوى، وتركوا ما ال حيل

فمنهم من قد أينعت له مثرات الدنيا من قوت مستلذ، ومهاد مستطاب، وعيش لذيذ، وجاء عريض، فإن ضاق هبم 
ْر فَإِنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع أَْجَر إِنَُّه َمْن َيّتقِ وََيْصبِ: " أمر وسعه الصرب، وطيبه الرضى، ففهمت باحلال معىن قوله تعاىل

  " .املُْحِسنِني 

  فصل التذلل إىل اهللا تعاىل

  .ينبغي للعاقل أن يالزم باب مواله على كل حال، وأن يتعلق بذيل فضله إن عصى وإن أطاع
  :وليكن له أنس يف خلوته به، فإن وقعت وحشة فليجتهد يف رفع املوحش، كما قال الشاعر

  ت فأحسن إذا شئت واستأنس ... ا جين أمستوحش أنت مم

  .فإن رأى نفسه مائالً إىل الدنيا طلبها منه، أو إىل اآلخرة سأله التوفيق للعمل هلا
  .فإن خاف ضرر ما يرومه من الدنيا سأل اهللا إصالح قلبه، وطب مرضه، فإنه إذا صلح مل يطلب ما يؤذيه

  .هذه احلال مالزمة التقوى، فإنه ال يصلح األنس إىل هباومن كان هكذا كان يف العيش الرغد غري أن من ضرورة 
  .وقد كان أرباب التقوى يتشاغلون عن كل شيء إال عن اللجأ والسؤال

هو يف أقصى امليمنة : أين حممد بن واسع ؟ فقيل: إن قتيبة بن مسلم ملا صاف الترك هاله أمرهم فقال: ويف اخلرب
تلك األصبع الفاردة أحب إيل من مائة ألف سيف : ماء، فقال قتيبةجانح على سية قوسه يومىء بإصبعه حنو الس
  .آخذ لك مبجامع الطرق: ما كنت تصنع ؟ قال: شهري، وسنان طرير، فلما فتح عليهم قال له

  فصل الثرثرة بالنعم

لذات ينبغي ملن تظاهرت نعم اهللا عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبني أثرها، وال يكشف مجلتها، وهذا من أعظم 
  .الدنيا اليت يأمر احلزم بتركها، فإن العني حق

  .وإين تفقدت النعم فرأيت إظهارها حلواً عند النفس، إال أهنا أظهرت لوديد مل يؤمن تشعث باطنه بالغيظ
وإن أظهر لعدو فالظاهر إصابته ملوضع احلسد، إال أنين رأيت شر احلسود كالالزم، فإنه يف حال البالء يتشفى، ويف 

  .لنعم يصيب بالعنيحال ا
ولعمري إن املنعم عليه يشتهي غيظ حسوده، ولكنه ال يؤمن أن خياطر بنعمته، فإن الغالب إصابة احلاسد هلا بالعني، 

  .فال يساوي االلتذاذ بإظهار ما غيظ به ما أفسدت عينه بإصابتها
ن كبرياً، واحتقروه إن كان وكتمان األمور يف كل حال فعل احلازم، فإنه إن كشف مقدار سنه استهرموه إن كا

  .صغرياً
وإن كشف قدر ماله استحقروه إن كان قليالً، وحسدوه إن كان : وإن كشف ما يعتقده ناصبه األضداد بالعداوة

  :كثرياً، ويف هذه الثالثة يقول الشاعر
  سن ومال ما استطعت ومذهب... احفظ لسانك ال تبح بثالثة 

  ه وممخرق ومكذبمبمّو... فعلى الثالثة تبتلى بثالثة 



وقس على ما ذكرت ما مل أذكره، وال تكن من املذاييع الغر الذين ال حيملون أسرارهم حىت يفشوها إىل من ال 
  .يصلح

  .ورب كلمة جرى هبا اللسان هلك هبا اإلنسان

  فصل تتابع العثرات

  .ضوعاً يف اخللقرأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق يف مطر يلتفت إىل ما عثر به، فينظر إليه، طبعاً مو
  .كيف فاته التحرز من مثل هذا -مع احترازه وفهمه  -إما ليحذر منه إن جاز عليه مرة أخرى، أو لينظر 

يا من عثر مراراً هال أبصرت ما الذي أعثرك فاحترزت من مثله، أو قبحت لنفسك : فأخذت من ذلك إشارة وقلت
  .مع حزمها تلك الواقعة

  . التفاته كيف عثر مثلي مع احترازه مبثل ما أرىفإن الغالب ممن يلتفت أن معىن
  .فالعجب لك كيف عثرت مبثل الذنب الفالين والذنب الفالين ؟

كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطنه، وترى بعني فكرك مآله ؟ كيف آثرت فانياً على باق ؟ كيف بعت بوكس ؟ 
  .كيف اخترت لذة رقدة على انتباه معاملة

بعت أمحال ندم ال يقلها ظهر، وتنكيس رأس أمسى بعيد الرفع، ودموع حزن على قبح فعل آه لك لقد اشتريت مبا 
  .ما ملددها انقطاع

مباذا ؟ ومن أجل ماذا ؟ وهذا على ماذا ؟ يا من قلب الغرور عليه الصنجة ووزن له : وأقبح الكل، أن يقال لك
  .وامليزان راكب

  " .َبَع ُهدَاَي فَالَ َيِضلُّ َوالَ َيشْقَى فَمنِ اتَّ: " ؟فصل مثرة التقوى تأملت قوله تعاىل
  .هداي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكتايب: قال املفسرون

فوجدته على احلقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل مبا فيهما، فقد سلم من الضالل بال شك، وارتفع يف 
  .حقه شقاء اآلخرة بال شك، إذا مات على ذلك

  " .َوَمْن َيّتقِ اللَّه َيجْعلْ لَُه َمْخرجاً : " دنيا فال يشقى أصالً، ويبني هذا قوله تعاىلوكذلك شقاء ال
  .فإن رأيته يف شدة فله من اليقني باجلزاء ما يصري الصاب عنده عسالً

  .وإال غلب طيب العيش يف كل حال
  .والغالب أنه ال ينزل به شدة إال إذا احنرف عن جادة التقوى

لطريق التقوى فال آفة تطرقه، وال بلية تنزل به، هذا هو األغلب فإن وجد من تطرقه الباليا مع التقوى،  فأما املالزم
فذاك إلدخال ذهب صربه كري البالء حىت خيرج . فذاك يف األغلب لتقدم ذنب جيازي عليه، فإن قدرنا عدم الذنب

  .ء األملألنه يشاهد املبتلي يف البال. ترباً أمحر، فهو يرى عذوبة العذاب
  :قال الشبلي

  وأنا أحبك لبالئك ... أحبك الناس لنعمائك 

  فصل االستكانة للمعصية



  .ال ينال لذة املعاصي إال سكران بالغفلة
  .فأما املؤمن فإنه ال يلتذ ألنه عند التذاذه يقف بإزائه علم التحرمي، وحذر العقوبة

  .يف حال التذاذه فإن قويت معرفته رأى بعني علمه قرب الناهي فيتنغص عيشه
  .فإن غلب سكر اهلوى كان القلب متنغصاً هبذه املراقبات، وإن كان الطبع يف شهوته

  .وما هي إال حلظة، مث خذ من غرمي ندم مالزم، وبكاء متواصل، وأسف على ما كان مع طول الزمان
سوأ أخبارها، وال كانت شهوة حىت أنه لو تيقن العفو وقف بإزائه حذر العتاب، فأف للذنوب ما أقبح آثارها وما أ

  .ال تنال إال مبقدار قوة الغفلة

  فصل زهد يهدم الدين والدنيا

بكرت يوماً أطلب اخللوة إىل جامع الرصافة، فجعلت أجول وحدي وأتفكر يف ذلك املكان ومن كان به من العلماء 
  .والصاحلني

  .فأومأ إىل قريب من أربعني سنة منذ كم أنت ها هنا ؟: ورأيت أقواماً قد جاوروا فيه فسألت أحدهم
وجعلت أتفكر يف حبسه لنفسه عن النكاح هذه املدة، فأخذت النفس حتسن . فرأيته يف بيت كثري الدرن والوسخ
  .ذلك، وتذم الدنيا واالغترار هبا

لك فينحل من ذ. فأقبل العلم ينكر على النفس، وخضه الفهم حلقائق األمور، وموضوع الشرع يقوي ما قال العلم
  .اعلمي أن هؤالء على ضربني: أن قلت للنفس

منهم من جياهد نفسه يف الصرب على هذه األحوال فتفوته فضائل املخالطة ألهل العلم والعمل وطلب الولد، ونفع 
اخللق، وانتفاع نفسه مبجالسة أهل الفهم، فيحدث له من نفسه حالة تشابه فيها الوحش فتؤثر االنفراد لنفس 

  .االنفراد
ا يبس الطبع، وساء اخللق، ورمبا حدث من حبس مائه احملتقن مسية أفسدت بدنه وعقله، ورمبا أورثته اخللوة ورمب

وسوسة، ورمبا ظن أنه من األولياء واستغىن مبا يعرفه، ورمبا خيل له الشيطان أشياء من اخلياالت وهو يعدها 
  .راهة أقربكرامات ورمبا ظن أن الذي هو فيه الغاية وال يدري أنه إىل الك

هنى أن يبيت الرجل وحده، وهؤالء كل منهم يبيت وحده، وهنى عن التبتل : فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وهذا تبتل، وهنى عن الرهبانية وهذا من خفي خدع إبليس اليت يوقع هبا يف ورطات الضالل بألطف وجه وأخفاه

  .ليس ألحدهم مأوى، فهم يف مقام الزمىن مشايخ قد فنوا فانقطعوا ضرورة، إذ: والضرب الثاين
وإن كان الضرب األول قد قطعوا حبل نفوسهم يف العلم والعمل والكسب وتعلقت مهمهم بفتوح يطرق عليهم 

  .الباب، فرضوا بالعمى بعد البصر، وبالزمن بعد اإلطالق
فإذا مل . ستحسنات واملطاعم املشتهياتال أرضى هذا الذي تقوله، فإنك إمنا متيل إىل إيثار نكاح امل: فقالت يل النفس

  .تكن من أهل التعبد فال تطعن فيهم
  .إن فهمت حدثتك وإن كنت تقلدين صور األحوال فال فهم لك: فقلت هلا

أما املستحسنات فإن املقصود من النكاح أشياء منها طلب الولد، ومنها شفاء النفس بإخراج الفضلة املؤذية، 
واعترب هذا بالوطء دون الفرج فإنه خيرج من الفضالت ما ال . بوجود املستحسنوكمال خروجها ال يكون إال 

  .خيرج بالوطء يف الفرج وبتمام خروج تلك الفضلة تفرغ النفس عن شواغلها فتدري أين هي



  .كما نأمر القاضي باألكل قبل احلكم، وننهاه عن احلكم وهو غضبان أو حاقن
  .د لتمام النطفة اليت ختلق منهاوبكمال بلوغ هذا الغرض يكون كمال الول

  .مث للنفس حظ فهو يستو فيه استيفاء الناقة حظها من العلف يف السفر، وذلك يعني على سريها
وإمنا املراد إصالح الناقة جلمع مهمها، ونيل مرادها من . وأما املطاعم فاجلاهل من يطلبها لذاهتا أو لنفس لذاهتا

  .اغرضها الصارف هلا عن الفكر يف هواه
وإذا تأملت حال الشرب األول رأيت من هذا عجباً، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختار لنفسه عائشة رضي اهللا 

عنها وكانت مستحسنة ورأى زينب فاستحسنها فتزوجها وكذلك اختار صفية وكان إذا وصفت له امرأة بعث 
  .ت عنهنوكان لعلي رضي اهللا عنه أربع حرائر، وسبع عشرة سرية ما. خيطبها

وقبل هذه األمة فقد كان لداود عليه السالم مائة امرأة ولسليمان عليه السالم ألف امرأة، فمن ادعى خلالً يف هذه 
فقد ادعى على الكاملني . الطرق، أو أن هؤالء آثروا هواهم، وأنفقوا بضائع العمر يف هذه األغراض وغريها أفضل

  .النقصان وإمنا هو الناقص يف فهمه ال هم
قد كان سفيان الثوري إذا سافر ففي سفرته محل مشوية وفالوذج، وكان حسن املطعم، وكان يقول إن الدابة إذا و

  . مل حتسن إليها مل تعمل

وهذه الفنون اليت أشرت إليها أن قصدت للحاجة إليها، أو لقضاء وطر النفس منها، أو لبلوغ األغراض الدينية 
يعكر عليه من يقوم ويقعد يف ركعات ال يفهم معناها، ويف تسبيحات أكثر والدنيوية منها، فكله قصد صحيح ال 

  .ألفاظها ردية
  .كال ليس إال العلم الذي هو أفضل الصفات، وأشرف العبادات، وهو اآلمر باملصاحل، والناطق بالنصائح

ألن يهدي اهللا بك رجالً : مث منفعة العلم معروفة، وزهد الزاهد ال يتعدى عتبة بابه، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  .خري لك مما طلعت عليه الشمس

والطني الذي يعمل منه ما . واجلوارح على اليت ال تصيد. مث اعترب فضل الرسل على األنبياء عليهم الصالة والسالم
  .ينتفع به على الطني يف املطلع

  .قبيل اليد ألجل تركهم ما أبيحوغاية العلماء تصرفهم بالعلم يف املباح، وأكثر املتزهدين جهلة يستعبدهم ت
فكم فوتت العزلة علماً يصلح به أصل الدين، وكم أوقعت يف بلية هلك هبا الدين، وإمنا عزلة العامل عن الشر 

  .فحسب، واهللا املوفق

  فصل هناية العصاة

 رحم، وإمنا هو فإنه ليس بني اآلدمي وبني اهللا تعاىل قرابة وال. ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن حيذر عواقب املعاصي
  .قائم بالقسط، حاكم بالعدل

وإن كان حلمه يسع الذنوب، إال أنه شاء عفا فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ وأخذ باليسري، فاحلذر 
  .احلذر

. ولقد رأيت أقواماً من املترفني كانوا يتقلبون يف الظلم واملعاصي الباطنة والظاهرة، فتعبوا من حيث مل حيتسبوا
  .ونقض ما بنوا من قواعد أحكموها لذراريهم. لعت أصوهلمفق



وما كان ذلك إال أهنم أمهلوا جانب احلق عز وجل، وظنوا أن ما يفعلونه من خري يقاوم ما جيري من شر، فمالت 
  .فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم. سفينة ظنوهنم

. فمحا حماسن ذكرهم يف اجللوات. إليهم يف اخللوات ورأيت أقواماً من املنتسبني إىل العلم أمهلوا نظر احلق عز وجل
  .فكانوا موجودين كاملعدومني، ال حالوة لرؤيتهم، وال قلب حين إىل لقائهم

  .فإن ميزان عدله تبني فيه الذرة، وجزاؤه مرصد للمخطىء ولو بعد حني. فاهللا اهللا يف مراقبة احلق عز وجل
  .ذنوب عواقب سيئةولل -وإمنا هو إمهال  -ورمبا ظن أنه العفو 
  .اخللوات. فاهللا اهللا اخللوات
  .النيات النيات. البواطن البواطن

  .فإن عليكم من اهللا عيناً ناظرة
  .وإياكم واالغترار حبلمه وكرمه، فكم قد استدرج

  .وكونوا على مراقبة اخلطايا جمتهدين يف حموها
  ...وما شيء ينفع كالتضرع مع احلمية عن اخلطايا، فلعله

  .صل إذا تأمله املعامل هللا تعاىل نفعهوهذا ف
  .قدرت على لذة هي غاية وليست بكبرية: ولقد قال بعض املراقبني هللا تعاىل

  .فنازعتين نفسي إليه، اعتماداً على صغرها، وعظم فضل اهللا تعاىل وكرمه
  .إن غلبت هذه فأنت أنت، وإذا أتيت هذه فمن أنت ؟: فقلت لنفسي

  .يفسحون ألنفسهم يف مساحمة كيف انطوت أذكارهم، ومتكن اإلعراض عنهم وذكرهتا حالة أقوام كانوا
  .واهللا املوفق. فارعوت ورجعت عما مهت به

  فصل هذه ليست صغائر

. وهي تقدح يف األصول، كاستعارة طالب العلم جزءاً ال يردونه. كثري من الناس يتساحمون يف أمور يظنوهنا قريبة
  .معه، والتسامح بعرض العدو التذاذاً بذلك واستصغاراً ملثل هذا الذنبوقصد الدخول على من يأكل ليؤكل 

  .وإطالق البصر يف احملرم استهانة بتلك اخلطيئة
أو فتوى من . وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن حيطه من مرتبة املتميزين بني الناس، ومن مقام رفعة القدر عند احلق

  .ظنه صغرياً وهو عظيمهو جاهل وحنو ذلك مما ي: ال يعلم لئال يقال
  .كيف ترجو بتدليك رضا الديان؟. يا من اؤمتن على أمر يسري فخان: ورمبا قيل له بلسان احلال

  .تساحمت بلقمة فتناولتها فأنا اليوم من أربعني سنة إىل خلف: قال بعض السلف
واحذروا من نفخة . عظمة الناهيواعرفوا . وانظروا يف العواقب. فاهللا اهللا، امسعوا ممن قد جرب، كونوا على مراقبة

  .حتتقر، وشررة تستصغر فرمبا أحرقت بلداً
  .وهذا الذي أشرت إليه يسري يدل على كثري، وأمنوذج يعرف باقي احملقرات من الذنوب

والعلم واملراقبة يعرفانك ما أخللت بذكره، ويعلمانك إن تلمحت بعني البصرية أثر شؤم فعله، وال حول وال قوة 
  .العلي العظيم إال باهللا



  فصل كيف تدعو وماذا تبغي

  .تسأل اهللا عز وجل حاجاهتا، وتنسي جناياهتا: رأيت من نفسي عجباً
  .يا نفس السوء أو مثلك ينطق ؟: فقلت

  . فإن نطق فينبغي أن يكون السؤال العفو فحسب

  .، وانطقيإمنا أقول حققي التوبة. ما أمنعك من طلب املراد: فممن أطلب مرادايت ؟ قلت: فقالت
قلنا ال بل يتوب ! أفيموت : كما نقول يف العاصي بسفره إذا اضطر إىل امليتة ال جيوز له أن يأكل، فإن قيل لنا

  .ويأكل
فاهللا اهللا من جراءة على طلب األغراض مع نسيان ما تقدم من الذنوب اليت توجب تنكيس الرأس، ولئن تشاغلت 

  .كبإصالح ما مضى والندم عليه جاءتك مرادات
  .من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني: كما روي

  .مثلي ال يسأل وما أبقت الذنوب يل وجهاً: وقد كان بشر احلايف يبسط يديه للسؤال مث يسبلهما ويقول
  .وهذا خيتص ببشر لقوة معرفته، كان وقت السؤال كاملخاطب كفاحاً فاستحي للزلل

لى بعد، فافهم ما ذكرته، وتشاغل بالتوبة من الزلل مث العجب من سؤاالتك فإنك ال فأما أهل الغفلة فسؤاهلم ع
  .تكاد تسأل مهما من الدنيا، بل فضول العيش

  .وال تسأل صالح القلب والدين مثل ما تسأل صالح الدنيا
  .فاعقل أمرك فإنك من االنبساط والغفلة على شفا جرف

اتك، فقد كان احلسن البصري شديد اخلوف؛ فلما قيل له يف ذلك وليكن حزنك على زالتك شاغالً لك من مراد
  .وما يؤمنين أن يكون اطلع على بعض ذنويب فقال اذهب ال غفرت لك: قال

  فصل غرور املتعبدين

باهللا، ما عرفه إال من خاف منه، فأما املطمئن فليس من أهل . أعجب العجب دعوى املعرفة مع البعد عن العرفان
  .املعرفة
  .ملتزهدين أهل تغفيل، يكاد أحدهم يوطن نفسه على أنه ويل حمبوب ومقبولويف ا

  .ورمبا توالت عليه ألطاف ظنها كرامات ونسي االستدراج الذي لفت مساكنته األلطاف
  .ورمبا احتقر غريه وظن أن حملته حمفوظة به، تغره ركيعات ينصب فيها، أو عبادة ينصب هبا

  .ينال مقامه بعده أحد ورمبا ظن أنه قطب األرض وأنه ال
  .وكأنه ما علم أنه بينما موسى مكامل نىبء يوشع

  .وبينا زكريا عليه السالم جماب الدعوة نشر املنشار
  .وبينا حيىي عليه السالم يوصف بأنه سيد سلط عليه كافر احتز رأسه

  .وبينا بلعام معه االسم األعظم صار مثله كمثل الكلب
  .وبطل حكمهاوبينا الشريعة يعمل هبا نسخت 

  .وبينا البدن معمور خرب وسلط البلى عليه



  .وبينا العامل يدأب حىت ينال مرتبة يعتقدها، نشأ طفل يف زمانه ترقى إىل سرب عيوبه وغلطه
  .، لو عاش فسمع ما حدث بعده من الفصاحة عد نفسه أخرس!!ما مثلي : وكم من متكلم يقول

  .ن، ال يصلح لبعض تالمذتنا وال يرضاههذا وعظ ابن السماك، وابن عمار، وابن مسعو
  .ورمبا أتى بعدنا من ال يعدنا ؟. فكيف يعجب من ينفق شيئاً

  .فاهللا اهللا من مساكنة مسكن، وخمالفة مقام
  .وليكن املتيقظ على انزعاج، حمتقراً للكثري من طاعاته، خائفاً على نفسه من تقلباته، ونفوذ األقدار فيه

  .ء اليت أشرت إليها بضرب عنق العجب، ويذهب بطر الكربواعلم أن تلمح هذه األشيا

  فصل اإلعداد للنهاية باليقني

  .من عاش مع اهللا عز وجل طيب النفس يف زمن السالمة خفت عليه زمن البالء، فهناك احملك
  .إن اهللا عز وجل بينا يبين نقض، وبينا يعطي سلب، فيطيب النفس والرضا هناك بني

  .لنعم فإنه يكون طيب القلب لتواصلها، فإذا مسته نفحة من البالء فبعيد ثباتهفأما من تواصلت لديه ا
  .كانوا يتساوون يف وقت النعم فإذا نزل البالء تباينوا: قال احلسن البصري

  .فالعاقل من أعد ذخراً، وحصل زاداً، وازداد من العدد للقاء حرب البالء
ة املوت، فإهنا إن نزلت والعياذ باهللا فلم جتد معرفة توجب الرضى وال بد من لقاء البالء، ولو مل يكن إال عند صرع

  .أو الصرب، أخرجت إىل الكفر
ريب هو ذا يظلمين، فلم أزل منزعجاً مهتماً : ولقد مسعت من كنت أظن فيه كثرة اخلري وهو يقول يف ليايل موته

  .بتحصيل عدة ألقى هبا ذلك اليوم
  .عليكم هبذا، فإن فاتكم مل تقدروا عليه: يف تلك الساعة كيف وقد روى أن الشيطان يقول ألعوانه

وأي قلب يثبت عند إمساك النفس، واألخذ بالكظم، ونزع النفس والعلم مبفارقة احملبوبات إىل ما ال يدري ما هو، 
  .وليس يف ظاهره إال القرب والبالء

  .و نرضى بهفنسأل اهللا عز وجل يقيناً يقيناً شر ذلك اليوم، لعلنا نصرب للقضاء، أ
ونرغب إىل مالك األمور يف أن يهب لنا من فواضل نعمه على أحبابه، حىت يكون لقاؤه أحب إلينا من بقائنا، 

  .وتفويضنا إىل تقديره أشهى لنا من اختيارنا
  . ونعوذ باهللا من اعتقاد الكمال لتدبرينا، حىت إذا انعكس علينا أمر عدنا إىل القدر بالتسخط

  .ض، واخلذالن الصريح، أعاذنا اهللا منهوهذا هو اجلهل احمل

  فصل سعادة العارفني

  .ليس يف الدنيا وال يف اآلخرة أطيب عيشاً من العارفني باهللا عز وجل، فإن العارف به مستأنس به يف خلوته
  .فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مراً مذاقه يف فيه، ملعرفته باملبتلى

ما جرى به القدر، علماً منه باملصلحة بعد يقينه باحلكمة، وثقته حبسن  وإن سأل فتعوق مقصوده، صار مراده
  .التدبري



وصفة العارف أن قلبه مراقب ملعروفه، قائم بني يديه، ناظر بعني اليقني إليه، فقد سرى من بركة معرفته إىل اجلوارح 
  .ما هذهبا

  وإن سكت فأنتم عقد إضماري... فإن نطقت فلم أنطق بغريكم 
  .على العارف أذى أعرض نظره عن السبب، ومل ير سوى املسبب، فهو يف أطيب عيش معه إذا تسلط

إن سكت تفكر يف إقامة حقه، وإن نطق تكلم مبا يرضيه، ال يسكن قلبه إىل زوجة وال إىل ولد، وال يتشبث بذيل 
  .حمبة أحد

  .وإمنا يعاشر اخللق ببدنه، وروحه عند مالك روحه
  .الدنيا، وال غم عنده وقت الرحيل عنهافهذا الذي ال هم عليه يف 

  .وال وحشة له يف القرب، وال خوف عليه يوم احملشر
  .فأما من عدم املعرفة فإنه معثر ال يزال يضج من البالء ألنه يعرف املبتلى

  .ويستوحش لفقد غرضه ألنه ال يعرف املصلحة
  .ويستأنس جبنسه ألنه ال معرفة بينه وبني ربه

  .نه ال زاد له وال معرفة بالطريقوخياف من الرحيل أل
  .وكم من عامل وزاهد مل يرزقا من املعرفة إال ما رزقه العامي البطال، ورمبا زاد عليهما

  .وكم من عامي رزق منها ما مل يرزقاه مع اجتهادمها
  " .ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء . " وإمنا هي مواهب وأقسام

  فصل حالوة الكفاح يف سبيل احلق

  .عليك يا مرفوع القدر بالتقوى ال تبع عزها بذل املعاصيباهللا 
  .وصابر عطش اهلوى يف هجري املشتهى وإن أمض وأرمض

  .فإذا بلغت النهاية من الصرب فاحتكم وقل، فهو مقام من لو أقسم على اهللا ألبره
  .تاهللا لوال صرب عمر ما انبسطت يده بضرب األرض بالدرة

لئن أشهدين اهللا مشهداً لريين اهللا ما أصنع، : هواه، وقد مسعت من آثار عزمتهولوال جد أنس بن النضر يف ترك 
فأقبل يوم أحد يقاتل حىت قتل فلم يعرف إال ببنانه فلوال هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف واهللا ال تكسر 

  .سن الربيع
  .رف اآلخرةوش. باهللا عليك تذوق حالوة الكف عن املنهى، فإهنا شجرة تثمر عز الدنيا

  .ومىت اشتد عطشك إىل ما هتوى، فابسط أنامل الرجاء إىل من عنده الري الكامل
  .وقل قد عيل صرب الطبع يف سنيه العجاف، فعجل يل العام والذي فيه أغاث وأعصر

 باهللا عليك تفكر فيمن قطع أكثر العمر يف التقوى والطاعة مث عرضت له فتنة يف الوقت األخري، كيف نطح مركبه
  .اجلرف فغرق وقت الصعود

  .أف واهللا للدنيا، ال بل للجنة إن أوجب نيلها إعراض احلبيب
  .إمنا نسب العامي بامسه واسم أبيه، فأما ذوو األقدار فاأللقاب قبل األنساب

  .من أنت ؟ وما عملك ؟ وإىل أي مقام ارتفع قدرك ؟ يا من ال يصرب حلظة عما يشتهي: قل يل



  .الرجل ؟باهللا عليك أتدري من 
الرجل واهللا من إذا خال مبا حيب من احملرم وقدر عليه وتقلل عطشاً إليه نظر إىل نظر احلق إليه فاستحى من إجالة مهه 

  .فيما يكرهه، فذهب العطش
  ..كأنك ال تترك لنا إال ما ال تشتهي، أو مبا ال تصدق الشهوة فيه، أو ما ال تقدر عليه

  .كسرة ال تصلح لك، أو يف مجاعة ميدحونك كذا واهللا عادتك إذا تصدقت أعطيت
وتترك مشتهياتك، وتصرب على . تبذل أطايبك. هيهات واهللا ال نلت واليتنا حىت تكون معاملتك لنا خالصة

  .مكروهاتك
  .علماً منك تدخر ثوابك لدينا إن كنت معامالً بأنك أجري وما غربت الشمس

  .ك عنكفإن كنت حمباً رأيت ذلك قليالً يف جنب رضى حبيب
  .. !!.وما كالمنا مع الثالث

  فصل أسرار احلكمة

  .رأيت يف العقل نوع منازعة للتطلع إىل معرفة مجيع حكم احلق عز وجل يف حكمه
  .فيقف متحرياً -مثل النقض بعد البناء  -ورمبا مل يبني له شيء منها 

  .أين احلكمة من هذا ؟: ورمبا انتهز الشيطان تلك الفرصة، فوسوس إليه
ت له احذر أن ختدع يا مسكني، إنه قد ثبت بالدليل القاطع فيما رأيت من إتقان الصنائع مبلغ حكمة الصانع، فقل

  .فإن خفي عليك بعض احلكم فلضعف إدراكك
  .مث ما زالت للملوك أسرار فمن أنت حىت تطلع بضعفك على مجيع حكمه ؟

  .يكفيك اجلمل وإياك إياك أن تتعرض ملا خيفى عليك
  . موضوعاته وذرة من مصنوعاتهفإنك بعض 

  .فكيف تتحكم على من صدرت عنه ؟
مث قد ثبتت عندك حكمته وحكمه وملكه فأعمل آلتك على قدر قوتك يف مطالعة ما ميكن من احلكم، فإنه سيورثك 

  .الدهش
  .وغمض عما خيفى عليك فحقيق بذي البصر الضعيف أال يقاوي نور الشمس

  فصل سياسة النفس

  .ألهنا حتتاج إىل صناعة عجيبة. اهدة النفسأعجب األشياء جم
  .فإن أقواماً أطلقوها فيما حتب، فأوقعتهم فيما كرهوا

  .وإن أقواماً بالغوا يف خالفها حىت منعوها حقها، وظلموها
  .وأثر ظلمهم هلا يف تعبداهتم فمنهم من أساء غذاءها فأثر ذلك ضعف بدهنا عن إقامة واجبها

  .أمثرت الوحشة من الناس وآلت إىل ترك فرض أو فضل من عيادة مريض، أو بر والدةومنهم من أفردها يف خلوة 
  .فإذا فسح هلا يف مباح مل تتجاسر أن تتعداه. وإمنا احلازم من تعلم منه نفسه اجلد وحفظ األصول



  .فإن انبسط ذكر هيبة اململكة. فيكون معها كامللك إذا مازح بعض جنده، فإنه ال ينبسط إليه الغالم
  .فكذلك احملقق يعطيها حظها ويستويف منها ما عليها

  فصل إضاعة الوقت

  .رأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً
  .إن طال الليل فبحديث ال ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزاة ومسر

  .وإن طال النهار فبالنوم
  .وهم يف أطراف النهار على دجلة أو يف األسواق

  .يف سفينة وهي جتري هبم، وما عندهم خربفشبهتهم باملتحدثني 
  .ورأيت النادرين قد فهموا معىن الوجود، فهم يف تعبئة الزاد والتأهب للرحيل

  .إال أهنم يتفاوتون وسبب تفاوهتم قلة العلم وكثرته مبا ينفق يف بلد اإلقامة
  .همفاملتيقظون منهم يتطلعون إىل األخبار بالنافق هناك، فيستكثرون منه فيزيد رحب

  .والغافلون منهم حيملون ما اتفق، ورمبا خرجوا ال مع خفري
  .فكم ممن قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلساً

  .فاهللا اهللا يف مواسم العمل
  .والبدار البدار قبل الفوات

 فكأن قد حدا احلادي. واستشهدوا العلم، واستدلوا احلكمة، ونافسوا الزمان، وناقشوا النفوس، واستظهروا بالزاد
  .فلم يفهم صوته من وقع مع الندم

  فصل أنواع التخطيط

  .أضر ما على املريض التخليط، وما من أحد إال وهو مريض باهلوى، واحلمية هي رأس الدواء
  .والتخليط يدمي املرض، وختليط أرباب اآلخرة على ضربني

ي يقينهم وكلما زادت املخالطة، ختليط العلماء، وهو إما ملخالطة األضداد كالسالطني فإهنم يضعفون قو: أحدمها
  .يفقدون دليلهم عند املريدين

ختيط الزهاد، وقد يكون مبخالطة أرباب الدنيا، وقد يكون حبفظ الناموس يف إظهار التخشع، الجتالب حمبة : والثاين
  .العوام

  .فاهللا اهللا فإن ناقد اجلزاء بصري، واإلخالص يف الباطن، والصدق يف القلب
  ..مة ستة احلالونعم طريق السال

  فصل العلماء العاملون

  .لقيت مشايخ، أحواهلم خمتلفة يتفاوتون يف مقاديرهم يف العلم
  .وكان أنفعهم يل يف صحبة العامل منهم بعلمه وإن كان غريه أعلم منه



ولقيت مجاعة من علماء احلديث حيفظون ويعرفون ولكنهم كانوا يتساحمون بغيبة خيرجوهنا خمرج جرح وتعديل، 
  .يأخذون على قراءة احلديث أجرة، ويسرعون باجلواب لئال ينكسر اجلاه وإن وقع خطأ

ولقيت عبد الوهاب األمناطي فكان على قانون السلف مل يسمع يف جملسه غيبة، وال كان يطلب أجراً على مساع 
  .احلديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه

  .يعمل بكاؤه يف قليب، ويبين قواعد -ينئذ وأنا صغري السن ح -فكان 
  .وكان على مست املشايخ الذين مسعنا أوصافهم يف النقل

  .ولقيت الشيخ أبا منصور اجلواليقي، فكان كثري الصمت، شديد التحري فيما يقول، متقناً حمققاً
  .ورمبا سئل الظاهرة اليت يبادر جبواهبا بعض غلمانه فيتوقف فيها حىت يتيقن

  .ثري الصوم والصمت فانتفعت برؤية هذين الرجلني أكثر من انتفاعي بغريمهاوكان ك
  .ففهمت من هذه احلالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول

فقل . ورأيت مشايخ كانت هلم خلوات يف انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب وبدد تفريطهم ما مجعوا من العلم
  .بعد مماهتم، فال يكاد أحد أن يلتفت إىل مصنفاهتماالنتفاع هبم يف حياهتم، ونسوا 

  .فاهللا اهللا يف العلم بالعمل فإنه األصل األكرب
واملسكني كل املسكني من ضاع عمره يف علم مل يعمل به، ففاتته لذات الدنيا وخريات اآلخرة فقدم مفلساً مع قوة 

  .احلجة عليه

و

  فصل وأملي هلم

  . افه، ومن أمن مركه قط ما عرفهسبحان امللك العظيم الذي من عرفه خ

  .لقد تأملت أمراً عظيماً أنه عز وجل ميهل حىت كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه ال مانع
  .فإذا زاد االنبساط ومل ترعو العقول أخذ أخذ جبار

جيزي هذا بقبيح وإمنا كان ذلك اإلمهال ليبلو صرب الصابر، وليملي يف اإلمهال للظامل، فيثبت هذا على صربه، و
  .فعله

  .مع أن هنالك من احللم يف طي ذلك ما ال نعلمه
  .فإذا أخذ أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعة
  .ورمبا مجعت فضربت العاصي باحلجر الدامغ

  .ورمبا خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فالن من أهل اخلري فما وجه ما جرى له ؟
  .تيفاؤها ظاهراًحدود لذنوب خفية صار اس: فيقول القدر

  .فسبحان من ظهر حىت ال خفاء به، واستتر حىت كأنه ال يعرف
  .وأمهل حىت طمع يف مساحمته، وناقش حىت حتريت العقول من مؤاخذته، ال حول وال قوة إال باهللا

  فصل سياسة النفس



  .تأملت العلم وامليل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة متيل به إىل نوع قساوة
  .ولوال قوة القلب وطول األمل مل يقع التشاغل به

فإين أكتب احلديث أرجو أن أرويه، وأبتدىء بالتصنيف أرجو أن أمته، فإذا تأملت باب املعامالت قل األمل، ورق 
  .القلب، وجاءت الدموع، وطابت املناجاة، وغشيت السكينة، وصرت كأين يف مقام املراقبة

  .، وأعلى رتبة، وإن حدث منه ما شكوت منهإال أن العلم أفضل وأقوى حجة
واملعاملة وإن كثرت الفوائد اليت أشرت إليها منها، فإهنا قريبة إىل أحوال اجلبان الكسالن، الذي قد اقتنع بصالح 

  .نفسه عن هداية غريه، وانفرد بعزلته عن اجتذاب اخللق إىل رهبم
  .رققات تلذيعاً ال يقدح يف كمال التشاغل بالعلمفالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب امل

فإين ألكره لنفسي من جهة ضعف قليب ورقته أن أكثر زيارة القبور، وأن أحضر احملتضرين؛ ألن ذلك يؤثر يف 
  .فكري، وخيرجين من حيز املتشاغلني بالعلم إىل مقام الفكر يف املوت، وال أنتفع بنفسي مدة

  .أن يقاوم املرض بضده وفصل اخلطاب يف هذا أنه ينبغي
فمن كان قلبه قاسياً شديد القسوة، وليس عنده من املراقبة ما يكفه عن اخلطأ قاوم ذلك بذكر املوت وحماضرة 

  .احملتضرين
  .فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به، بل ينبغي له أن يتشاغل مبا ينسيه ذلك لينتفع بعيشه، وليفهم ما يفيت به

لى اهللا عليه وسلم ميزح ويسابق عائشة رضي اهللا عنها، ويتلطف بنفسه؛ فمن سار سريته عليه وقد كان الرسول ص
  .الصالة والسالم فهم من مضموهنا ما قلته من ضرورة التلطف بالنفس

  فصل ساعة االحتضار

لهف على زمانه من أظرف األشياء إفاقة احملتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباهاً ال يوصف، ويقلق قلقاً ال حيد، ويت
  .املاضي

  .ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته ويصدق يف توبته على مقدار يقينه باملوت، ويكاد يقتل نفسه قبل موهتا باألسف
  .ولو وجدت ذرة من تلك األحوال يف أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى

  .فالعاقل من مثل تلك الساعة وعمل مبقتضى ذلك
  .تصوير ذلك على حقيقته ختايله على قدر يقظتهفإن مل يتهيأ 

  .فإنه يكف كف اهلوى ويبعث على اجلد
  .فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كاألسري هلا

  .إذا مت اليوم ففالن يغسلين، وفالن حيملين: كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول المرأته
وكأنك تؤمل أن : إن صليت بكم الظهر مل أصل بكم العصر، فقال: لوقال معروف لرجل صل بنا الظهر، فقا

  .تعيش إىل العصر، نعوذ باهللا من طول األمل
  .اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك: وذكر رجل رجالً بني يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له

  فصل أهل اإلشارة



  .رمبا أخذ املتيقظ بيت شعر فأخذ منه إشارة فانتفع هبا
  :ناولين سري رقعة مكتوب فيها مسعت حادياً يف طريق مكة شرفها اهللا تعاىل يقول: جلنيدقال ا

  أبكي حذاراً أن تفارقيين... أبكي وما يدريك ما يبكيين 
  وتقطعي حبلي وهتجريين

 فانظر رمحك اهللا ووفقك، إىل تأثري هذه األبيات عند سري حىت أحب أن يطلع منها اجلنيد على ما اطلع عليه، ومل
  .يصلح لالطالع على مثلها إال اجلنيد

  .فإن أقواماً فيهم كثافة طبع، وخشونة فهم
  .إالم يشار هبذه ؟. قال بعضهم ملا مسع مثل هذه

  .إن كان احلق؛ فاحلق عز وجل ال يشار إليه بلفظ تأنيث
  . وإن كان إىل امرأة فأين الزهد ؟

لذلك ينهى عن مساع القصائد وأقوال أهل الغناء، ألن ولعمري إن هذا حدآء أهل الغفلة إذا مسعوا مثل هذا، و
  .الغالب محل تلك األبيات على مقاصد النفس، وغلبات اهلوى

  .ومن أين لنا مثل اجلنيد وسري ؟
  .وإذا وجدنا مثلهما فهما خبريان مبا يسمعان
ذلك على مطلوبه فيصريه  أن سرياً مل يأخذ اإلشارة من اللفظ، ومل يقس: وأما اعتراض هذا الكثيف الطبع فاجلواب

  .تأنيثاً أو تذكرياً
فهذا . أبكي حذاراً من إعراضك وإبعادك: وإمنا أخذ اإلشارة من املعىن؛ فكأنه خياطب حبيبه مبعىن األبيات، فيقول

  .احلاصل له
  .وما التفت قط إىل تذكري وال إىل لفظ تأنيث فافهم هذا

ىت كانوا يأخذوهنا من هذا الذي تقوله العامة ويلقبونه بكان وما زال املتيقظون يأخذون اإلشارة من مثل هذا ح
  .وكان

  :فرأيت خبط ابن عقيل عن بعض مشاخيه الكبار أنه مسع امرأة تنشد
  فركت له طول النهار... غسلت له طول الليل 

  زلق وقع يف الطني... خرج يعاين غريي 
شأنك، وقومت بنيتك، فأقبلت على غريي، يا عبدي إين حسنت خلقك، وأصلحت : فأخذ من ذلك إشارة معناها
  .فانظر عواقب خالفك يل

  :وكانت كلمة بقيت يف قلقها مدة. من هذا لكان: ومسعت امرأة تقول: وقال ابن عقيل
  لذا التواين غائله... كم كنت باهللا أقول لك 

  تبني بعد قليل... وللقبيح مخرية 
  .مور غداً تبني مخايرها بني يدي اهللا تعاىلفما أوقعه من ختجيل على إمهالنا أل: قال ابن عقيل

  فصل حساب الورعني



  .أمكنين حتصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص
  .فكنت كلما حصل شيء منه فاتين من قليب شيء، وكلما استنارت يل طريق التحصيل، جتدد يف قليب ظلمة

فال خري يف الدنيا كلها إذا كان يف القلب من  وقد قال استفت قلبك -اإلمث حواز القلوب  -فقلت يا نفس السوء 
  .حتصيلها شيء أوجب نوع كدر

وإن اجلنة لو حصلت بسبب يقدح يف الدين أو يف املعاملة ما لذت، والنوم على املزابل مع سالمة القلب من الكدر 
  .ألذ من تكآت امللوك

فما أتعدى يف : وتقول. ا ال بد هلا منهوما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبين أخرى، مث تدعى احلاجة إىل حتصيل م
  .الكسب املباح يف الظاهر

  .بلى: أوليس الورع مينع من هذا ؟ قالت: فقلت هلا
  .بلى: أليست القوة يف القلب حتصل به ؟ قالت: قلت
  .فال خري لك يف شيء هذا مثرته: قلت

  .وحيك امسعي أحدثك: فخلوت يوماً بنفسي فقلت هلا
  .ال: يا من وجه فيه شبهة أفأنت على يقني من إنفاقه ؟ قالتإن مجعت شيئاً من الدن

  .فاحملنة أن حيظى به الغري وال تنالني إال الكدر العاجل، والوزر الذي ال يؤمن: قلت
  .وحيك اتركي هذا الذي مينع منه الورع ألجل اهللا فعامليه بتركه

  .وجههوكأنك ال تريدين أن ال تتركي إال ما هو حمرم فقط أو ما ال يصح 
  .أو ما مسعت أن من ترك شيئاً هللا عوضه هللا خرياً منه ؟

  .أما لك عربة يف أقوام مجعوا فحازه سواهم، وأملوا فما بلغوا مناهم ؟
  .كم من عامل مجع كتباً كثرية ما انتفع هبا

  .وكم من منتفع ما عنده عشرة أجزاء، وكم من طيب العيش ال ميلك دينارين
  .وكن من ذي قناطري منغص

  .أما لك فطنة تتلمح أحوال من يترخص من وجه فيسلب منه من أوجه ؟
  .رمبا نزل املرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها فأنفق يف سنته أضعاف ما ترخص يف كسبه، واملتقي معاىف

  .إذا مل أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مين ؟: فضجت النفس من لومي وقالت
  .أعرف بباطن أمرك هلا أضن بك عن الغنب وأنت: فقلت
عليك باملراقبة ملن يراك، ومثلي نفسك حبضرة معظم من اخللق فإنك بني يدي امللك : قلت. فقل يل ما أصنع: قالت

  .األعظم يرى من باطنك ما ال يراه املعظمون من ظاهرك
  .فخذي باألحوط، واحذري من الترخص يف بيع اليقني، والتقوى بعاجل اهلوى

  .مهالً، فما انقضت مدة اإلشارة، واهللا مرشدك إىل التحقيق، ومعينك بالتوفيق: لقني فقويل لهفإن ضاق الطبع مما ت

  فصل جزاء الفسوق

ما زلت أمسع عن مجاعة من األكابر وأرباب املناصب إهنم يشربون اخلمور ويفسقون ويظلمون، ويفعلون أشياء 
  .توجب احلدود



  .يوجب حداً ؟ ولو ثبت فمن يقيمه ؟فبقيت أتفكر أقول مىت يثبت على مثل هؤالء ما 
  .وأستبعد هذا يف العادة ألهنم يف مقام احترام ألجل مناصبهم

  . فبقيت أتفكر يف تعطيل احلد الواجب عليهم، حىت رأيناهم قد نكبوا وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب

  .لقيد الثقيل، والذل العظيمفقوبل ظلمهم بأخذ أمواهلم، وأخذت منهم احلدود مضاعفة بعد احلبس الطويل، وا
  .وفيهم من قتل بعد مالقاة كل شدة، فعلمت أنه ما يهمل شيء، فاحلذر احلذر فإن العقوبة باملرصاد

  فصل الغىن من العافية

  .اجتهاد العاقل فيما يصلحه الزم له مبقتضى العقل والشرع
إلنسان ماله فقد هنى عن التبذير فيه، فقيل فمن ذلك حفظ ماله، وطلب تنميته والرغبة يف زيادته، ألنه سبب بقاء ا

  .أي قواماً ملعاشكم" اليت جََعلَ اللّه لكُم ِقَياماً : " فاعلم أنه سبب لبقائه" وال تُْؤُتوا السُّفََهاَء أموالَكم : " له
لَْم ُيسرفوا ولَْم َيقُترُوا : " وقال تعاىل" وال تبذِّْر تبذيراً : " ، وقال تعاىل" وال َتْبسُطها كلَّ البسِط : " وقال عز وجل

  " .وكان بني ذلك قواماً 
" وأنفقوا يف سبيل اللّه : " وقال تعاىل" . َمْن ذَا الِذي ُيقرُِض اللََّه قَْرضاَ حسناً : " ومن فضيلة املال أن اهللا تعاىل قال

، وجعل املال نعمة، وزكاته " الفَتح ال َيستوِي منكم من أنفَق ِمْن قبل : " وقال تعاىل" ينفقون أمواهلم : " وقال تعاىل
  " .ُخذْ ِمْن أموَالِهِْم َصدقَةَ ُتطهرُُهْم وتزكيهْم هَبا : " تطهرياً، فقال تعاىل

  .ما نفعين مال كمال أيب بكر: نعم املال الصاحل للرجل الصاحل، وقال: وقال صلى اهللا عليه وسلم
  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال ينهاه عن ذلكوكان أبو بكر رضي اهللا عنه خيرج إىل التجارة ويترك ر

ألن أموت بني شعبيت جبل أطلب كفاف وجهي أحب إيل من أن أموت : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .غازياً يف سبيل اهللا

مات وخلف ماالً، . وكان مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم يتجرون، ومن سادات التابعني سعيد ابن املسيب
  . -أي ينفرد ببيعه  -ن حيتكر الزيت وكا

وما زال السلف على هذا مث قد تعرض نوائب كاملرض حيتاج فيها إىل شيء من املال فال جيد اإلنسان بداً من 
  .االضطراب يف طلبته، فيبذل عرضه أو دينه

  .مث للنفس قوة بدنية عند وجود املال، وهو معدود عند األطباء من األدوية
  .الواضع وتلك حكمة وضعها

وال نتزود لسفر، ورزق األبدان . حنن ال منسك شيئاً: وإمنا نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أهنم متوكلة وقالوا
  .يأيت

  .وهذا على مضادة الشرع، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن إضاعة املال
  .وموسى عليه السالم ملا سافر يف طلب اخلضر تزود

  " .َوَتَزوَّدُوا فإن خَري الزاد التقَوى : " اهللا عليه وسلم ملا هاجر تزود، وأبلغ من هذا قوله تعاىلونبينا صلى 
  .مث يدعي هؤالء املتصوفة بغض الدنيا، فال يفهمون ما الذي ينبغي أن يبغض

  .ويرون زيادة الطلب للمال حرصاً وشرهاً



  .الرهبانية إذا صدقواويف اجلملة إمنا اخترعوا بآرائهم طريقاً فيها شيء من 
  .وشيء من البهرجة إذا نصبوا شباك الصيد بالتزهد فسموا ما يصل إليهم من األرزاق فتوحاً

  .واليد العليا: قال ابن قتيبة يف غريب احلديث عند شرح قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .هي املعطية: قال

  .قال فالعجب عندي من قوم يقولون هي اآلخذة
  .م إال قوماً استطابوا السؤال، فهم حيتجون للدناءةوال أرى هؤالء القو

  .ضاق البلد مبواشي إبراهيم ولوط عليهما السالم فافترقا: فأما الشرائع فأهنا بريئة من حاهلم، ويف احلديث
فإنْ أمتمَت : " مث قد ند طمعه يف زيادة األجر من موسى عليه السالم فقال. وكان شعيب عليه السالم كثري املال

  " .فمْن عنِدك  عشراً
  .من قال إين ال أحب الدنيا فهو كذاب: وكان ابن عقيل رمحه اهللا يقول

: ؛ فقال" وتزَداُد كْيلَ بِعري : " فقالوا" . َهلْ آمنكُم عليِه : " فإن يعقوب عليه السالم ملا طلب منه ابنه يامني قال
  .خذوه

  .أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو جمنونمن ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إىل : وقال بعض السلف
  .وقد نفر مجاعة من املتصوفة خلقاً من اخللق عن الكسب، وأوحشوا بينهم وبينه، وهو دأب األنبياء والصاحلني

  .وإمنا طلبوا طريق الراحة وجلسوا على الفتوح
  .فإذا شبعوا رقصوا؛ فإذا اهنضم الطعام أكلوا

  .وا عليه دعوة، إما بسبب شكر أو بسبب استغفارفإذا الحت هلم حيلة على غين أوجب
  .وأطم الطامات ادعاؤهم أن هذا قربة

  .وقد انعقد إمجاع العلماء أن من ادعى الرقص قربة إىل اهللا تعاىل كفر
فلو أهنم قالوا مباح كان أقرب حاالً، وهذا ألن القرب ال تعرف إال بالشرع، وليس يف الشرع أمر بالرقص وال 

  . ندب إليه

لقد بلغين عن مجاعة منهم أهنم كانوا يوقدون الشمع يف وجوه املردان وينظرون إليهم، فإذا سئلوا عن ذلك و
  !!!.نعترب خبلق اهللا : سخروا بالسائل فقالوا

وهل كانت : أفتراهم أقوى من النيب صلى اهللا عليه وسلم حني أجلس الشاب الذي وفد عليه من وراء ظهره وقال
  .لنظر ؟فتنة داود إال من ا

  .لقد متلك الشيطان تلك األزمة فقادها إىل ما أراد! هيهات 
  .والعجب ممن يذم الدنيا وهو يأكل فيشبع، وال ينظر من أين املطعم

وما زال صاحلوا السلف يفتشون على املطعم حىت كان إبراهيم بن أدهم يسهر هو وأصحابه ويقولون مع من نعمل 
  .غداً

الغذاء، وله يف الورع مقامات، فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون أتباع أولئك وكان سري السقطي يعرف بطيب 
  .السادة، ويأكلون من مال فالن، وهم يعرفون أصول تلك األموال، ويقولون رزقنا

فواعجباً إذا كان اآلكل ال يبايل به من أين، وال لديه امتناع من شهوة وال تقلل، وال خيلو الرباط من املطبخ، وال 
طع ليلة، وأصله من مال قد عرق من أين هو واحلمام دائر واملغين يدق بدف فيه جالجل ورفيقه بالشبابة، ينق



  .وسعدى وليلى يف اإلنشاد، واملردان يف الشمع، مث يذم الدنيا بعد هذا
  .من يتلهى بالناس إال هؤالء ؟ ولكن من مرت عليه زرجتهم فإهنم أخس منهم: فقولوا لنا

  فصل عجائب الكون

عرض يل يف طريق احلج خوف من العرب فسرنا على طريق خيرب، فرأيت من اجلبال اهلائلة والطرق العجيبة ما 
أذهلين، وزادت عظمة اخلالق عز وجل يف صدري، فصار يعرض يل عند ذكر تلك الطرق نوع تعظيم ال أجده عند 

  .ذكر غريها
ائبه بعني الفكر، تشاهدي أهواالً هي أعظم من هذه، وحيك اعربي إىل البحر وانظري إليه وإىل عج: فصحت بالنفس

  .مث اخرجي عن الكون والتفيت إليه فإنك ترينه باإلضافة إىل السموات واألفالك كذرة يف فالة
  .مث جويل يف األفالك وطويف حول العرش وتلمحي ما يف اجلنان والنريان

  .القادر الذي ال تقف قدرته عند حد مث اخرجي عن الكل والتفيت إليه، فإن تشاهدين العامل يف قبضة
مث التفيت إليك فتلمحي بدايتك وهنايتك، وتفكري فيما قبل البداية، وليس إال العدم، وفيما بعد البلى وليس إال 

  .التراب
  .فكيف يأنس هبذا الوجود من نظر بعني فكره املبدأ واملنتهى ؟

  .وكيف يغفل فعل القلوب عن ذكر هذا اإلله العظيم ؟
  . لو صحت النفوس عن سكر هواها لذابت من خوفه، أو لغابت يف حبهباهللا

غري أن احلس غلب فعظمت قدرة اخلالق عند رؤية جبل، وإن الفطنة لو تلمحت املعاين لدلت القدرة عليه أو يف من 
  .دليل اجلبل

  .سبحان من شغل أكثر اخللق مبا هم فيه عما خلقوا له، سبحانه

  فصل الصرب على األمل

  .يا هنايات معلومة الوقت عند اهللا عز وجلللبال
  .فال بد للمبتلي من الصرب إىل أن ينقضي أوان البالء

فإن تقلقل قبل الوقت مل ينفع التقلقل، كما أن املادة إذا احندرت إىل عضو فإهنا لن ترجع، فال بد من الصرب إىل حني 
  .البطالة

  .فاستعجال زوال البالء مع تقدير مدته ال ينفع
واجب الصرب وإن كن الدعاء مشروعاً وال ينفع إال به، إال أنه ال ينبغي للداعي أن يستعجل بل يتعبد بالصرب فال

  .والدعاء والتسليم إىل احلكيم
  .ويقطع املواد اليت كانت سبباً للبالء فإن غالب البالء أن يكون عقوبة

  .قام األعلى هو الرضى والصرب هو الالزمفأما املستعجل فمزاحم للمدبر وليس هذا مقام العبودية وإمنا امل
والتالحي بكثرة الدعاء نعم املعتمد، واالعتراض حرام واالستعجال مزامحة للتدبري، فافهم هذه األشياء فإهنا هتون 

  .البالء



  فصل عون على الصرب

  .ليس يف الوجود شيء أصعب من الصرب إما على احملبوب أو على املكروهات
  .مان أو وقع اليأس من الفرجوخصوصاً إذا امتد الز

  .وتلك املدة حتتاج إىل زاد يقطع به سفرها، والزاد من أجناس
  .فمنه تلمح مقدار البالء وقد ميكن أن يكون أكثر

  .ومنه أنه يف حال فوقها أعظم منها مثل أن يبتلي بفقد ولد وعنده أعز منه
  .ومن ذلك رجاء العوض يف الدنيا

  .ومنه تلمح األجر يف اآلخرة
  .ومنه التلذذ بتصوير املدح والثناء من اخللف فيما ميدحون عليه واألجر من احلق عز وجل

  .ومن ذلك بأن اجلزع ال يفي بل يفضح صاحبه إىل غري ذلك من األشياء اليت يقدحها العقل والفكر
  .وقد صبح املنزلفليس يف طريق الصرب نفقة سواها، فينبغي للصابر أن يشغل هبا نفسه ويقطع هبا ساعات ابتالئه 

  فصل اختيار اهللا أوىل

  .ينبغي ملن وقع يف شدة مث دعا أن ال خيتلج يف قلبه أمر من تأخري اإلجابة أو عدمها
  .ألن الذي إليه أن يدعو، واملدعو مالك حكيم، فإن مل جيب فعل ما يشاء يف ملكه، وإن أخر فعل مبقتضى حكمته

  .احم مبرتبة مستحقفاملعترض عليه يف سره خارج عن صفة عبد، مز
  .مث ليعلم أن اختيار اهللا عز وجل له خري من اختياره لنفسه

إنك : أن رجالً كان يسأل اهللا عز وجل أن يرزقه اجلهاد فهتف به هاتف: فرمبا سأل سيالً سال به ويف احلديث
  .غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت

  .ب قلبه قضيت حاجته أو مل تقضفإذا سلم العبد حتكيماً حلكمته وحكمه وأيقن أن الكل ملكه طا
  .فإما أن يعجلها وإما أن يؤخرها وإما أن يدخرها له يف اآلخرة. ما من مسلم دعا اهللا تعاىل إال أجابه: ويف احلديث

  .ليتك مل جتب يل دعوة قط: فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب وما مل جيب فيه قد بقي ثوابه، قال
  .وسلم قلبك من أن خيتلج فيه ريب أو استعجالفافهم هذه األشياء 

  فصل فضل العلم

من أراد أن يعرف رتبة العلماء على الزهاد فلينظر يف رتبة جربيل وميكائيل ومن خص من املالئكة بوالية تتعلق 
  .باخللق، وباقي املالئكة قيام للتعبد يف مراتب الرهبان يف الصوامع

  .علمهم باهللا تعاىلوقد حظي أولئك بالتقريب على مقادير 
قالوا . فإذا مر أحدهم بالوحي انزعج أهل السماء حىت خيربهم باخلرب، فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم

  .كما إذا انزعج الزاهد من حديث يسمعه سأل العلماء عن صحته ومعناه. احلق
  .فسبحان من خص فريقاً خبصائص شرفوا هبا على جنسهم

  .بزيادته صار آدم مسجوداً له وبنقصانه صارت املالئكة ساجدة. العلم وال خصيصة أشرف من



  .فأقرب اخللق من اهللا العلماء، وليس العلم مبجرد صورته هو النافع بل معناه، وإمنا ينال معناه من تعلمه للعمل به
  .فكلما دله على فضل اجتهد يف نيله وكلما هناه عن نقص بالغ يف جتنبه

  .له سره، ويسهل عليه طريقه، فيصري كمجتذب حيث اجلاذب فإذا حركه عجل يف سريهفحينئذ يكشف العلم 
  .والذي ال يعمل بالعلم ال يطلعه العلم على غوره وال يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب جلاذب جاذبه

  .فافهم هذا املثل وحسن قصدك وإال فال تتعب

  فصل التلطف مع النفس

كل شيء وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آماهلم، وفسدت يف اخلري أعماهلم،  اعلم أن أصلح األمور االعتدال يف
  .أمرناهم بذكر املوت والقبور واآلخرة

وأحاديث اآلخرة تقرأ عليه وجتري على لسانه فتذكاره املوت زيادة . فأما إذا كان العامل ال يغيب عن ذكره املوت
  .على ذلك ال تفيد إال انقطاعه باملرة

هلذا العامل الشديد اخلوف من اهللا تعاىل الكثري الذكر لآلخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر املوت ليمتد نفسه  بل ينبغي
  .أمله قليالً فيصنف ويعمل أعمال خري، ويقدر على طلب ولد

  .فأما إذا هلج بذكر املوت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته
  .رضي اهللا عنها فسبقته فسبقها، وكان ميزح ويشاغل نفسه ؟ أمل تسمع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سابق عائشة

  .فإن مطالعة احلقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس
أنه سأل اهللا تعاىل أن يفتح عليه باب اخلوف ففتح عليه فخاف على : وقد روي عن أمحد بن حنبل رمحة اهللا عليه

  .فسأل اهللا أن يرد ذلك عنه. عقله
  .صل فإنه ال بد من مغالطة النفس ويف ذلك صالحها واهللا املوفق والسالمنتأمل هذا األ

  فصل التطلع إىل األفضل

وقد قال أبو الطيب . من أعمل فكره الصايف دله على طلب أشرف املقامات، وهناه عن الرضى بالنقص يف كل حال
  :املتنيب

  كنقص القادرين على التمام... ومل أر يف عيوب الناس عيباً 
غي للعاقل أن ينتهي إىل غاية ما ميكنه، فلو كان يتصور لآلدمي صعود السموات لرأيت من أقبح النقائص رضاه فينب

  .باألرض
  .ولو كانت النبوة حتصل باالجتهاد رأيت املقصر يف حتصيلها يف حضيض

  .غري أنه إذا مل ميكن ذلك فينبغي أن يطلب املمكن
  .إىل غاية كماهلا املمكن هلا يف العلم والعملوالسرية اجلميلة عند احلكماء خروج النفس 

  .وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله
  .فليست الصورة داخلة حتت كسب اآلدمي بل يدخل حتت كسبه حتسينها وتزيينها: أما يف البدن

وحلقة العانة، فأمر بقص األظفار، ونتف اإلبط، . فقبيح بالعاقل إمهال نفسه، وقد نبه الشرع على الكل بالبعض
  . وهنى عن أكل الثوم والبصل الينء ألجل الرائحة



  .وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة وهناية الزينة
  .وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرف جميئه بريح الطيب فكان الغاية يف النظافة والنزاهة

  .التوسط هو احملمود ولست آمر بزيادة التقشف الذي يستعمله املوسوس ولكن
  .مث ينبغي له أن يرفق ببدنه الذي هو راحلته وال ينقص من قوهتا فتنقص قوته

ولست آمر بالشبع الذي يوجب اجلشاء إمنا آمر بالتوسط فإن قوى اآلدمي كعني جارية كم فيها من منفعة لصاحبها 
  .ولغريه

  .لتقلل فضعفوا عن الفرائضوال يلتفت إىل قول املوسوسني من املتزهدين الذين جدوا يف ا
  .وليس ذلك من الشرع وال نقل عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه

  .إمنا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إذا مل جيدوا جاعوا، ورمبا آثروا فصربوا ضرورة
ا ما يؤذيها بل ينظر هلا يف فال يعطيه -فرب لقمة منعت لقمات  -وكذلك ينبغي أن ينظر هلذه الراحلة يف علفها 

  .األصلح وال يتلفت إىل متزهد يقول ال أبلغها الشهوات
  .فإن النظر ينبغي أن يكون يف حل املطعم وأخذ ما يصلح مبقدار

ومل ينقل عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابه رضي اهللا عنهم ما أحدثه املوسوسون يف ترك املشتهيات 
  .على اإلطالق

  .عنهم تركها لسبب، إما للنظر يف حلها، أو للخوف من مطالبة النفس هبا يف كل وقت وجيوز ذلك إمنا نقل
  .وينبغي له أن جيتهد يف التجارة والكسب ليفضل على غريه وال يفضل غريه عليه
  .وليبلغ من ذلك غاية ال متنعه عن العلم، مث ينبغي له أن يطلب الغاية يف العلم

فإن املقلد أعمى يقوده . ، فإن قويت مهته رقته إىل أن خيتار لنفسه مذهباً وال يتمذهب ألحدومن أقبح النقص التقليد
  .مقلده

فإن . مث ينبغي أن يطلب الغاية يف معرفة اهللا تعاىل ومعاملته، ويف اجلملة ال يترك فضيلة ميكن حتصيلها إال حصلها
  .القنوع يف حالة األرذال

  مة مهّته يف الثريّاوها... فكن رجالً رجله يف الثّرى 
  .ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإهنم كانوا رجاالً وأنت رجل

  .وما قعد من قعد باال لدناءة اهلمة وخساستها
  .وال ختلد إىل كسل. واعلم أنك يف ميدان سباق واألوقات تنتهب

  .وال نال من نال إال باجلد والعزم. فما فات ما فات إال بالكسل
  :وإن اهلمة لتغلي يف القلوب غليان ما يف القدور، وقد قال بعض من سلف

  فبه أحيا من العدم... ليس يل مال سوى كّري 
  ومتطت يف العال مهمي... قنعت نفسي مبا رزقت 

  فصل الفقر بالء ومنقصة

  .حيز الكمال ليس يف الدنيا أنفع للعلماء من مجع املال لالستغناء عن الناس، فإنه إذا ضم إىل العلم
  .وإن مجهور العلماء شغلهم العلم عن الكسب، فاحتاجوا إىل ما ال بد منه



فالزهري مع عبد امللك، وأبو . وقل الصرب فدخوا مداخل شانتهم وإن تأولوا فيها، إال أن غريها كان أحسن هلم
وما زال خلف من . مبدح الوزيرعبيدة مع طاهر بن احلسني، وابن أيب الدنيا مؤدب املعتضد، وابن قتيبة صدر كتابه 

  .العلماء والزهاد يعيشون يف ظل مجاعة من املعروفني بالظلم
  .وهؤالء وإن كانوا سلكوا طريقاً من التأويل فإهنم فقدوا من قلوهبم وكمال دينهم أكثر مما نالوا من الدنيا

، فمنهم من يداهن ويرائي، ومنهم من وقد رأينا مجاعة من املتصوفة والعلماء يغشون الوالة ألجل نيل ما يف أيديهم
  .ميدح مبا ال جيوز، ومنهم من يسكت عن منكرات إىل غري ذلك من املداهنات وسببه الفقر

  .فعلمنا أن كمال العز وبعد الرياء إمنا يكون يف البعد عن العمال الظلمة
  .ومل نر من صح له هذا إال يف أحد رجلني
  .ان يتجر يف الزيت وغريه، وسفيان الثوري كانت له بضائع، وابن املباركإما من كان له مال كسعيد بن املسيب ك

  .وإما من كان شديد الصرب قنوعاً مبا رزق وإن مل يكفه كبشر احلايف، وأمحد ابن حنبل
  .ورمبا تلف دينه. ومىت مل جيد اإلنسان كصرب هذين، وال كمال أولئك، فالظاهر تقلبه يف احملن واآلفات

فما رأينا يف األغلب منافقاً يف . لعلم باالجتهاد يف مجع املال للغىن عن الناس فإنه جيمع لك دينكفعليك يا طالب ا
  .التدين والتزهد والتخشع وال آفة طرأت على عامل إال حبب الدنيا، وغالب ذلك الفقر

يز العلماء، نعوذ فإن كان له ما يكفيه مث يطلب بتلك املخالطة الزيادة، فذلك معدود يف أهل الشره، خارج عن ح
  .باهللا من تلك األحوال

  فصل فضل الفقه

  .ومن تأمل مثرة الفقه علم أنه أفضل العلوم. أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إىل مثرته
فإن أرباب املذاهب فاقوا على اخلالئق أبداً، وإن كان يف زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو باحلديث أبو 

  .باللغة
ا بأهل زماننا فإنك ترى الشاب يعرف مسائل اخلالف الظاهرة فيستغين ويعرف حكم اهللا تعاىل يف واعترب هذ

  .احلوادث ما ال يعرفه النحرير من باقي العلماء
وكما رأينا مربزاً يف علم القرآن أو يف احلديث أو يف التفسري أو يف اللغة ال يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام 

  .الشرع
  .فإنه ال يكون فقيهاً. ا ينويه يف صالته، على أنه ينبغي للفقيه أال يكون أجنبياً عن باقي العلومورمبا جهل عمل م

  .بل يأخذ من كل علم خبط مث يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا واآلخرة

  فصل نقائض سببها استمكان اهلوى

رون من الصدقة وال يبالون رأيت كثرياً من الناس يتحرزون من رشاش جناسة وال يتحاشون من غيبة، ويكث
مبعامالت الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت، يف أشياء يطول عددها من حفظ فروع وتضييع 

  .أصول
أحدمها العادة، والثاين غلبة اهلوى يف حتصيل املطلوب، فإنه قد يغلب : فبحثت عن سبب ذلك، فوجدته من شيئني

  .فال يترك مسعاً وال بصراً



لَقَْد َعِلْمُتم ما جِئَْنا "  -" إِنَّكُْم لََسارِقُونَ : " حني مسعوا صوت املنادي -ن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا وم
، فجاء يف التفسري أهنم ملا دخلوا مصر كمموا أفواه إبلهم لئال تتناول ما ليس " ِلُنفِْسَد ِفي اَألْرضِ َوَما كنَّا سَارِقَني 

د رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق، ونسوا هم تفاوت ما بني الورع واختطاف أكلة ال ميلكوهنا، هلم فكأهنم قالوا ق
  .وبني إلقاء يوسف عليه السالم يف اجلب وبيعه بثمن خبس

ويف الناس من يطيع يف صغار األمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفيفة أو معتادة، وفيما ال ينقص شيئاً من 
  .وملبس عادته يف مطعم

  !.كيف يراين عدوي بعد أن بعت داري، أو تغري ملبوسي ومركويب : نرى أقواماً يأخذون ويقول أحدهم
  .ونرى أقواماً يوسوسون يف الطهارة ويستعملون الكثري من املاء وال يتحاشون من غيبة
  .وأقواماً يستعملون التأويالت الفاسدة يف حتصيل أغراضهم مع علمهم أهنا ال جتوز

أين رأيت رجالً من أهل اخلري والتعبد أعطاه رجل ماالً ليبين به مسجداً، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح  حىت
  .اجعلين يف حل فإين فعلت كذا وكذا: فلما احتضر قال لذلك الرجل. قراضة

  .ونرى أقواماً يتركون الذنوب لبعدهم عنها، فقد ألفوا الترك، وإذا قربوا منها مل يتمالكوا
  .الناس من هذه الفنون عجائب يطول ذكرهاويف 

وقد علمنا أن خلقاً من علماء اليهود كانوا حيملون ثقل التعبد يف دينهم، فلما جاء اإلسالم وعرفوا صحته مل يطيقوا 
  .مقاومة أهوائهم يف حمور رياستهم

  .ة هواه وترك ملكهوكذلك قيصر فإنه عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالدليل، مث مل يقدر على مقاوم
  .فإنه إن أمهلت ماشية نفشت يف زروع التقى. ومن إمهال سرح اهلوى! فاهللا اهللا يف تضييع األصول 

  .وما مثل اهلوى إال كسبع يف عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه كفه
  .ورمبا الحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت

واه بسلسلة، ومنهم من يكفه خبيط، فينبغي للعاقل أن حيذر شياطني اهلوى، وأن يكون على أن من الناس من يكف ه
  .بصرياً مبا يقوى عليه من أعدائه ومبن يقوى عليه

  فصل جتارب مع الناس

  .من أعظم الغلط الثقة بالناس واالسترسال إىل األصدقاء
  :ع على خفي السر، قال الشاعرفإن أشد األعداء وأكثرهم أذى الصديق املنقلب عدواً، ألنه قد اطل

  واحذر صديقك ألف مرة... احذر عدوك مرة 
  فلرمبا انقلب الصديق فكان أعم باملضرة

واعلم أن من األمر املوضوع يف النفوس احلسد على النعم، أو الغبطة وحب الرفعة، فإذا رآك من يعتقدك مثالً له 
  .وقد ارتقيت عليه فال بد أن يتأثر ورمبا حسد

كيف يبقى اإلنسان بال صديق ؟ قلت لك أتراك ما تعلم أن اجملانس حيسد، وأن أكثر العوام يعتقدون يف : فإن قلت
  .العامل أنه ال يتبسم، وال يتناول من شهوات الدنيا شيئاً، فإذا رأوا بعض انبساطه يف املباح هبط من أعينهم

  .عاشرة ؟فإذا كانت هذه حالة العوام، وتلك حالة اخلواص، فمع من تكون امل
  . ال بل واهللا ما تصح املعاشرة مع النفس ألهنا متلونة



  .وليس إال املداراة للخلق واالحتراز منهم واختاذ املعارف من غري طمع يف صديق صادق
  .فإن ندر فيكن غري مماثل، ألن احلسد إليه أسبق

  .وليكن مرتفعاً عن رتبة العوام، غري طامع يف نيل مقامك
ذا ال تشفي ألن املعاشرة ينبغي ان تكون بني العلماء للمجانس فلزمهم من اإلشارات يف وإن كانت معاشرة ه

  .املخالطة ما تطيب به اجملالسة، ولكن ال سبيل إىل الوصال
  .ومثل هذه احلال أنك إن استخدمت األذكياء عرفوا باطنك، وإن استخدمت البله انعكست مقاصدك

  .له حلوائجك يف منزلك لئال يعلموا أسراركوالب. فاجعل األذكياء حلوائجك اخلارجة
واقنع من األصدقاء، مبن وصفته لك، مث ال تلقه إال متدرعاً درع احلذر، وال تطلعه على باطن ميكن أن يستر عنه، 

  :وكن كما يقال عن الذئب
  بأخى األعادي فهو يقظان هاجع... ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 

  فصل علماء الدنيا

فىن أوائل عمره وريعان شبابه يف طلب العلم يصرب على أنواع األذى، وهجر فنون الراحات، أنفقه رأيت نفراً ممن أ
  .من اجلهل، ورذيلته، وطلباً للعلم، وفضيلته

فلما نال منه طرفاً رفعه عن مراتب أرباب الدنيا، ومن ال علم له إال بالعاجل ضاق به معاشه أو قل ما ينشده لنسفه 
  .من حظوظ
  .لبالد يطلب من األرذال، ويتواضع للسفلة وأهل الدناءة واملكاس وغريهمفسافر يف ا

  .وحيك أين تلك األنفة من اجلهل اليت سهرت ألجلها: فخاطبت بعضهم وقلت
  .وأظمأت هنارك بسببها، فلما ارتفعت وانتفعت عدت إىل أسفل سافلني

  .أفما بقي عندك ذرة من األنفة تنبو به عن مقامات األرذال ؟
  .معك يسري من العلم يسري بك عن مناخ اهلوى ؟وال 

  .وال حصلت بالعلم قوة جتذب هبا زمام النفس عن مراعي السوء ؟
  .على أنه يبني يل أن سهرك وتعبك كأهنما كانا لنيل الدنيا

ين به مث إين أراك تزعم أنك تريد شيئاً من الدنيا تستعني به على طلب العلم، فاعلم أن التفاتك إىل نوع كسب تستغ
  .عن األرذال أفضل من التزيد يف علمك

فلو عرفت ما ينقص به دينك مل تر ف ما قد عزمت عليه زيادة، بل لعله كله خماطرة بالنفس، وبذل الوجه الذي 
  .طاملا صني ملن ال يصلح التفات مثلك إىل مثله

  .بعد الكفاف من اإلمثوبعيد أن تقنع بعد شروعك يف هذا األمر بقدر الكفاف، وقد علمت ما يف السؤال 
  .وأبعد منه أن تقدر على الورع يف املأخوذ
  .وكم رمى قفر يف بواديه من هالك. ومن لك بالسالمة والرجوع إىل الوطن ؟

  .مث ما حتصله يفىن ويبقى منه ما أعطى، وعيب املتقني إياك، واقتداء اجلاهلني بك
  .لت ما يناقضه، خصوصاً وقد مر أكثر العمرويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه إذ فع

  .ومن أحسن فيما مضى حيسن فيما بقي



  فصل التخطيط لتحصيل العلوم النافعة

  .رأيت الشره يف حتصيل األشياء يفوت الشره عليه مقصوده
  .وقد رأينا من كان شرهاً يف مجع املال فحصل له الكثري منه وهو مع ذلك حريص على االزدياد

وكم رأينا من : أن املراد من املال إنفاقه يف العمر، فإذا أنفق العمر يف حتصيله فات املقصودان مجيعاً ولو فهم، علم
  :مجع املال ومل يتمتع به فأبقاه لغريه وأفىن نفسه كما قال الشاعر

  وغريها بالذي تبنيه ينتفع... كدودة القز، ما تبنيه يهدمها 
فينفقون أعمارهم يف كتابتها، وكدأب أهل احلديث ينفقون األعمار  وكذلك رأينا خلقاً حيرصون على مجع الكتب
  .يف النسخ والسماع إىل آخر العمر مث ينقسمون

أسلم ساملا اهللا  -فمنهم من يتشاغل باحلديث وعلمه وتصحيحه ولعله ال يفهم جواب حادثة، ولعل عنده للحديث 
  .مائة طريق -

  .زء بن عرفة عن مائة شيخ، وكان عنده سبعون نسخةوقد حكي يل عن بعض أصحاب احلديث أنه مسع ج
ومنهم من جيمع الكتب ويسمعها وال يدري ما فيها من صحة حديثها وال من فهم معناها، فتراه يقول الكتاب 
الفالين مساعي وعندي له نسخة، والكتاب الفالين والفالين فال يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من 

  .سقيمه
  :اله بذلك عن املهم من العلم فهم كما قال احلطيئةوقد صده اشتغ

  مبثقلها إالّ كعلم األباعر... زوامل لألخبار ال علم عندها 
  بأوساقه أوراح يف الغرائر... لعمرك ما يدري البعري إذا غدا 

لم يف مث ترى منهم من يتصدر بإتقانه للرواية وحدها فيمد يده إىل ما ليس من شغله، فإن أفىت أخطأ، وإن تك
  . األصول خلط

ولوال أين ال أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعترب به، ولكنه ال خيفى على احملقق 
  .حاهلم

  .أليس يف احلديث منهومان ال يشبعان، طالب علم وطالب دنيا ؟: فإن قال قائل
  .ى بعضهأما العامل فال أقول له اشبع من العلم، واال اقتصر عل: قلت

قدم املهم فإن العاقل من قدر عمره وعمل مبقتضاه، وإن كان ال سبيل إىل العلم مبقدار العمر، غري أنه : بل أقول له
  .يبين على األغلب

  .فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداً، وإن مات قبل الوصول فنيته تسلك به
اقل الطالب لكماله الفضائل أن يتشاغل مثالً بسماع فإذا علم العاقل أن العمر قصري، وأن العلم كثري، فقبيح بالع
  .احلديث ونسخه ليحصل كل طريق، وكل رواية، وكل غريب

  .وهذا ال يفرغ من مقصوده منه يف مخسني سنة خصوصاً إن تشاغل بالنسخ
  .مث ال حيفظ القرآن

  .أو يتشاغل بعلوم القرآن وال يعرف احلديث
  .لذي عليه مدار املسألةأو باخلالف يف الفقه وال يعرف النقل ا



  .فدبر يل ما ختتار لنفسك: فإن قال قائل
  .ذو اهلمة ال خيفي من زمان الصبا: فأقول

إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع اخلري  -وقد بغت مخس عشرة سنة  -قال يل أيب : كما قل سفيان بن عيينة
  .هاتكن من أهله، فجعلت وصية أيب قبلة أميل إليها وال أميل عن

إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا، فاتبع  -وقد بلغت مخس عشرة سنة  -قال يل أيب : كما قال سفيان بن عيينة
  .اخلري تكن من أهله، فجعلت وصية أيب قبلة أميل إليها وال أميل عنها

  .ينبغي ملن له أنفة أن يأنف من التقصري املمكن دفعه عن النفس: مث قبل شروعي يف اجلواب أقول
  .و كانت النبوة مثالً تأيت بكسب مل جيز له أن يقنع بالواليةفل

  .أو تصور أن يكون مثالً خليفة مل حيسن به أن يقتنع بإمارة
  .ولو صح له أن يكون ملكاً مل يرض أن يكون بشراً

  .واملقصود أن ينتهي بالنفس إىل كماهلا املمكن هلا يف العلم والعمل
بتدىء بالقرآن وحفظه، وينظر يف تفسريه نظراً متوسطاً ال خيفى عليه بذلك منه وقد علم قصر العمر وكثرة العلم في

  .شيء
وإن صح له قراءة القراءات السبعة وأشياء من النحو وكتب اللغة وابتدأ بأصول احلديث من حيث النقل 

  .ذلككالصحاح واملسانيد والسنن، ومن حيث عليم احلديث كمعرفة الضعفاء واألمساء، فلينظر يف أصول 
  .وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغين به الطالب عن التعب

  .ولينظر يف التواريخ ليعرف ما ال يستغين عنه كنسب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وما جرى له
ا حتتوي مث ليقبل على الفقه فلينظر يف املذهب واخلالف، وليكن اعتماده على مسائل اخلالف فلينظر يف املسألة وم

  .عليه فيطلبه من مظانه، كتفسري آية وحديث وكلمة لغة
  .ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم

ويكفيه من النظر يف األصول ما يستدل به على وجود الصانع، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما جيوز عليه مما ال جيوز، 
  .لقبول منهم، فقد احتوى على املقصود من علم األصولوأثبت إرسال الرسل وعلم وجوب ا

  .فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه األنفع
  .ومهما فسح له يف املهل فأمكنه تصنيف يف علم، فإنه خيلف بذلك خلفه خلفاً صاحلاً

  .مع اجتهاده يف التسبب إىل اختاذ الولد
  .ىل فهم معاملة اهللا عز وجل، فإن جمموع ما حصله من العلم يدله عليهمث يعلم أن الدنيا معربة فيلتفت إ

  .فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقاً إال وجيذب إىل مقام الوالية
  .ومن أريد وفق

ومقوماً، ويقال له  .وإن اهللا عز وجل أقواماً يتوىل تربيتهم ويبعث إليهم يف زمن الطفولية مؤدباً، ويسمى العقل
  .الفهم، ويتوىل تأديبهم وتثقيفهم، ويهيء هلم أسباب القرب منه

  .فإن الح قاطع قطعهم عنه محاهم منه، وإن تعرضت هبم فتنة دفعها عنهم
  .فنسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا منهم، ونعوذ به من خذالن ال ينفع معه اجتهاد

  فصل نضح السرائر



اجللوة، كم من مؤمن باهللا عز وجل حيترمه عند اخللوات فيترك ما يشتهي حذراً من  إن للخلوة تأثريات تبني يف
عقابه، أو رجاء لثوابه، أو إجالالً له، فيكون بذلك الفعل كأنه طرح عوداً هندياً على جممر فيفوح طيبه فيستنشقه 

  .اخلالئق وال يدرون أين هو
على مقدار زيادة دفع ذلك احملبوب املتروك يزيد الطيب، وعلى قدر اجملاهدة يف ترك ما يهوى تقوى حمبته، أو 

  . ويتفاوت تفاوت العود

  .فترى عيون اخللق تعظم هذا الشخص وألسنتهم متدحه وال يعرفون مل
  .وال يقدرون على وصفه لبعدهم عن حقيقة معرفته

  .ينسىوقد متتد هذه األرابيح بعد املوت على قدرها، فمنهم من يذكر باخلري مدة مديدة مث 
  .ومنهم من يذكر مائة سنة مث خيفي ذكره وقربه

  .ومنهم أعالم يبقى ذكرهم أبداً
  .وعلى عكس هذا من هاب اخللق، ومل حيترم خلوته باحلق

  .فإنه على قدر مبارزته بالذنوب وعلى مقادير تلك الذنوب، يفوح منه ريح الكراهة فتمقته القلوب
  .اخلري، وبقي جمرد تعظيمهفإن قل مقدار ما جىن قل ذكر األلسن له ب

  .وإن كثر كان قصارى األمر سكوت الناس عنه ال ميدحونه وال يذمونه
إبق مبا آثرت فيبقى أبداً : ورب خال بذنب كان سبب وقوعه يف هوة شقوة يف عيش الدنيا واآلخرة وكأنه قيل له

  .يف التخبيط
  .فانظروا إخواين إىل املعاصي أثرت وعثرت

إن العبد ليخلو مبعصية اهللا تعاىل فيلقي اهللا بغضه يف قلوب املؤمنني من حيث ال : ي اهللا عنهقال أبو الدرداء رض
  .يشعر

وال هتملوا خلواتكم وال سرائركم، فإن األعمال بالنية، واجلزاء على مقدار . فتلمحوا ما سطوته، واعرفوا ما ذكرته
  .اإلخالص

  فصل األقدار واألسباب

  .امن عرف جريان األقدار ثبت هل
  .وأجهل الناس بعد هذا من قاواها، ألن مراد املقدر الذل له
  .فإذا قاويت القدر فنلت مرادك من ذلك مل يبق لك ذل

  .أن جيوع الفقري فيصرب قدر الطاقة، فإذا عجز خرج إىل سؤال اخللق مستحياُ من اهللا كيف يسأهلم: مثال هذا
  .أنه مغلوب الصرب فيبقى معتذراً مستحياً وذاك املراد منهوإن كان له عذر باحلاجة اليت أجلأته، غري أنه يرى 

أو ليس خبروج النيب صلى اهللا عليه وسلم من مكة فال يقدر على العود إليها حىت يدخل يف خفارة املطعم بن عدي 
  .وهو كافر

  .فسبحان من ناط األمور باألسباب، ليحصل ذل العارف باحلاجة إىل التسبب

  فصل حمك احلوادث



  .املتصرف يف خلقه باالغتراب واإلذالل ليبلو صربهم، ويظهر جواهرهم يف االبتالءسبحان 
  .هذا آدم صلى اهللا عليه وسلم تسجد له املالئكة مث بعد قليل خيرج من اجلنة

  .وهذا نوح عليه السالم يضرب حىت يغشى عليه مث بعد قليل ينجو يف السفينة ويهلك أعداؤه
  .يف النار مث بعد قليل خيرج إىل السالمة وهذا اخلليل عليه السالم يلقى

  .وهذا الذبيح يضطجع مستسلماً مث يسلم ويبقى املدح
  .وهذا يعقوب عليه السالم يذهب بصره بالفراق مث يعود بالوصول

  .وهذا الكليم عليه السالم يشتغل بالرعي مث يرقى إىل التكليم
يتيم ويقلب يف عجائب يالقيها من األعداء تارة ومن مكائد وهذا نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم يقال له باألمس ال

مث ملا مت مراده من الفتح، وبلغ الغرض من أكرب امللوك وأهل األرض نزل به . الفقر أخرى، وهو أثبت من جبل حراء
  .واكرباه: ضيف النقلة، فقال

مل يستهول نزول بالء، ومل يفرح  فمن تلمح حبر الدنيا وعلم كيف تتلقى األمواج، وكيف يصرب على مدافعة األيام
  .بعاجل رخاء

  فصل يف رياضة النفس

ينبغي للعاقل أن ال يقدم على العزائم حىت يزن نفسه هل يطيقها ؟ وجيرب نفسه يف ركوب بعضها سراً من اخللق 
  .فإنه ال يأمن أن يرى يف حالة ال يصرب عليها، مث يعود فيفتضح

ه اجلميلة ولبس الدون وانفرد يف زاوية، وغلب على قلبه ذكر املوت رجل مسع بذكر الزهاد فرمى ثياب: مثله
  .واآلخرة، فلم يلبث متقاضي الطبع أن أحل مبا جرت به العادة

  .فمن القوم من عاد مبرة إىل أكثر مما كان عليه كأكل الناقه من مرض
  .ومنهم من توسط احلال فبقي كاملذبذب
  .اس بثوب وسط ال خيرجه من أهل اخلري، وال يدخله يف زي أهل الفاقةوإمنا العاقل هو الذي يستر نفسه بني الن

فإن قويت عزميته يف بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر احلال، ومل يظهر شيئاً للخلق، فإنه أبعد من الرياء، 
  .وأسلم من الفضيحة

  .ويف الناس من غلب عليه قصر األمل وذكر اآلخرة حىت دفن كتب العلم
  .عل عندي من أعظم اخلطأ وإن كان منقوالً عن مجاعه من الكباروهذا الف

أخطأوا كلهم وقد تأولت لبعضهم بأنه كان فيها أحاديث عن قوم ضعفاء : ولقد ذكرت هذا لبعض مشاخينا فقال
  .ومل مييزوها، كما روي عن سفيان يف دفن كتبه

حتريق عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  أو كان فيها شيء من الرأي فلم حيبوا أن يؤخذ عنهم فكان من جنس
  .للمصاحف لئال يؤخذ بشيء مما فيها من اجملمع على غريه

  . وهذا التأويل يصح يف حق علمائهم

  .فأما غسل أمحد بن أيب احلواري كتبه وابن أسباط فتفريط حمض
هار ما ال يقوى عليه فاحلذر احلذر من فعل مينع منه الشرع أو من ارتكاب ما يظن عزمية وهو خطيئة، أو من إظ



  .املظهر فريجع القهقرى
  .وعليكم من العمل مب تطيقون كما قال صلى اهللا عليه وسلم

  فصل أهوال اآلخرة

  .أجهل اجلهال من آثر عاجالً على آجل ال يأمن سوء مغبته
من الندم فكم قد مسعنا عن سلطان وأمري صاحب مال أطلق نفسه يف شهواهتا، ومل ينظر يف حالل وحرام فنزل به 

  .وقت املوت أضعاف ما التذ، ولقي من مرير احلسرات ما ال يقاومه وال ذرة من كل لذة
  .ولو كان هذا فحسب لكفى حزناً كيف واجلزاء الدائم بني يديه

  .فالدنيا حمبوبة للطبع ال ريب يف ذلك وال أنكر على طالبها ومؤثر شهواهتا
  .خذها، ليسلم له عاقبة لذتهولكن ينبغي له أن ينظر يف كسبها ويعلم وجه أ

  .وإال فال خري يف لذة من بعدها نار
  .اجلس يف اململكة سنة مث نقتلك: وهل عد يف العقالء قط من قيل له

  .هيهات بل األمر بالعكس وهو أن العاقل من صابر مرارة اجلهد سنة بل سنني ليستريح يف عاقبته
  .ويف اجلملة أف للذة أعقبت عقوبة

الرمحن بن حممد القزاز قال أخربنا أبو بكر اخلطيب قال أخربنا احلسن بن أيب طالب قال حدثنا  وقد أخربنا عبد
يوسف بن عمر القواس قال حدثنا احلسني بن إمساعيل إمالء قال حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد قال حدثنا حممد بن 

رأيت كأن آتيا بعد موت : دلف، قالمسلمة البلخي قال حدثنا حممد بن علي القوهستاين قال حدثنا دلف بن أيب 
فقمت معه، فأدخلين دار وحشة وعرة سوداء احليطان، مقلعة السقوف واألبواب، مث . أجب األمري: أيب فقال

أصعدين درجاً فيها، مث أدخلين غرفة، فإذا يف حيطاهنا أثر النريان، وإذا يف أرضها أثر الرماد وإذا أيب عريان واضعاً 
  :نعم أصلح اهللا األمري ؟ فأنشأ يقول: دلف، قلت: ال يل كاملستفهمرأسه بني ركبتيه فق

  ما لقينا يف الربزخ اخلفاق... أبلغن أهلنا وال ختف عنهم 
  فارمحوا وحشيت وما قد أالقي... قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا 

  :نعم ؟ فأنشأ يقول: أفهمت، قلت
  لكان املوت راحة كل حي... فلو أنا إذا متنا تركنا 

  ونسأل بعده عن كل شيء... كنا إذا متنا بعثنا ول

  فصل جوانب الفضل

  .اللذات كلها بني حسي وعقلي، فنهاية اللذات احلسية وأعالها النكاح
وغاية اللذات العقلية العلم، فمن حصلت له الغايتان يف الدنيا فقد نال النهاية، وأنا أرشد الطالب إىل أعلى 

وق عالمة وهو أن يكون مرزوقاً علو اهلمة وهذه اهلمة تولد مع الطفل فتراه من زمن املطلوبني، غري أن للطالب املرز
  .طفولته يطلب معايل األمور

كما يروي يف احلديث أن كان لعبد املطلب مفرش يف احلجر فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأيت وهو طفل 
  .إن البين هذا شأناً: فيجلس عليه، فيقول عبد املطلب



  .فإذا كانت يل مهة ومل أرزق ما أطلب فما احليلة ؟: قائلفإن قال 
  .فاجلواب أنه إذا امتنع الرزق من نوع مل ميتنع من نوع آخر

مث من البعيد أن يرزقك مهة وال يعينك، فانظر يف حالك فلعله أعطاك شيئاً ما شكرته، أو ابتالك بشيء من اهلوى ما 
  .صربت عنه

الدنيا كثرياً ليؤثرك بلذات العلم، فإنك ضعيف رمبا ال تقوى على اجلمع، فهو  واعلم أنه رمبا روي عنك من لذات
  .أعلم مبا يصلحك

وأما ما أردت شرحه لك فإن الشاب املبتدىء طلب العلم ينبغي له أن يأخذ من كل علم طرفاً، وجيهل علم الفقه 
  .األهم، وال يقصر يف معرفة النقل؛ فبه تبني سري الكاملني

  .حة من حيث الوضع، مث أضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على أجود مسنوإذا رزق فصا
  .ومىت أدى العلم ملعرفة احلق وخدمة اهللا عز وجل فتحت له أبواب ال تفتح لغريه

باشر هلا مع وينبغي له بالتلطف أن جيعل جزءاً من زمانه مصروفاً إىل توفري االكتساب والتجارة، مستنيباً فيها، غري م
  .التدبري يف العيش املمتنع من اإلسراف والتبذير

فإن رواية العلم والعمل به إىل درجة املعرفة هللا عز وجل آسرة للمشاعر، فرمبا شغلته لذة ما وصل إليه عن كل 
  .شيء، ويا هلا حالة سليمة من آفة

  .ألغلب غلوإن وجد من طبعه منازعاً إىل الشوق يف النكاح فليتخري السراري يف ا
  .وليعزل عن اململوكات إىل أن جيرب خلقهن ودينهن

  . فإن رضني طلب الولد منهن، وإال فاالستبدال هبن سهل

وال يتزوج حرة إال أن يعلم أهنا تصرب على التزويج عليها والتسري، وليكن قصده االستمتاع هبا ال إجهاد النفس يف 
  .اإلنزال

  .فإن ذلك يهدم قوته فيضعف األصل
  .ه احلالة اجلامع من لذيت احلس والعقل ذكرهتا على وجه اإلشارةفهذ

  .وفهم الذكي مييل عليه ما مل أشرحه
؟فصل شروط التعلم واحلفظ أعلم أن املتعلم يفتقر إىل دوام الدراسة، ومن الغلط االهنماك يف اإلعادة ليالً وهناراً، 

  .ضفإنه ال يلبث صاحب هذه احلال إال أياماً مث يفتر أو مير
قد كنت تفعل : وقد روينا أن الطبيب دخل على أيب بكر بن األنباري يف مرض موت، فنظر إىل مائة كتاب وقال

  .ما جييء منه شيء: شيئاً ال يفعله أحد، مث خرج فقال
كنت أعيد كل أسبوع عشرة آالف ورقة من الغلط حتمل القلب حفظ الكثري : ما الذي كنت تفعل ؟ قال: فقيل له

ىت، فإن القلب جارحة من اجلوارح، وكما أن من الناس من حيمل املائة رطل ومنهم من يعجز عن من فنون ش
  .عشرين رطالً، فكذلك القلوب

  .فليأخذ اإلنسان على قدر قوته ودوهنا، فإنه إذا استنفدها يف وقت ضاعت منه أوقات
  .كما أن الشره يأكل فضل لقيمات فيكون سبباً إىل منع أكالت

  .يأخذ قدر ما يطيق ويعيده يف وقتني من النهار والليلوالصواب أن 
  .ويرفه القوي يف بقية الزمان، والدوام أصل عظيم



  .فكم ممن ترك االستذكار بعد احلفظ فضاع زمن طويل يف استرجاع حمفوظ
  .وللحفظ أوقات من العمر فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان

  .لنهار، والغدوات خري من العشيات، وأوقات اجلوع خري من أوقات الشبعوأفضلهما إعادة األسحار وأنصاف ا
  .وال حيمد احلفظ حبضرة خضرة وعلى شاطىء هنر، ألن ذلك يلهي

  .واألماكن العالية للحفظ خري من السوافل
  .واخللوة أصل ومجع اهلم أصل األصول

لنفس قوة كالبنيان يترك أياماً حىت يستقر مث يبين وترفيه النفس من اإلعادة يوماً يف األسبوع ليثبت احملفوظ وتأخذ ا
  .عليه

  .وتقليل احملفوظ مع الدوام أصل عظيم، وأن ال يشرع يف فن حىت حيكم ما قبله
  .ومن مل جيد نشاطاً للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس ال تصلح

  .وإصالح املزاج من األصول العظيمة، فإن للمأكوالت أثراً يف احلفظ
  .ما أكلت خال منذ عاجلت احلفظ: يقال الزهر

  .جبمع اهلم: مب يستعان على حفظ الفقه ؟ قال: وقيل أليب حنيفة
  .بقلة الغم: وقال محاد بن سلمة

  .من نظف ثوبه قل مهه، ومن طابت رحيه زاد عقله، ومن مجع بينهما زادت مروءته: وقال مكحول
كن فإن أمحد بن حنبل مل يتزوج حىت متت له أربعون سنة، وأختار للمبتدي يف طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أم

  .وهذا ألجل مجع اهلم
  .فإن غلب عليه األمر تزوج واجتهد يف املدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم

  .مث لينظر ما حيفظ من العلم فإن العمر عزيز والعلم غزير
، وإن كان كل العلوم حسناً، ولكن األوىل تقدمي األهم وإن أقواماً يصرفون الزمان إىل حفظ ما غريه أوىل منه

  .واألفضل
وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن مث الفقه، وما عبد هذا مبنزلة تابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم حيتج إىل 

  " .اللُّه  َواّت؟قُوا اللَّه َوُيَعلُِّمكُْم: " دليل، ومن قصد وجه اهللا تعاىل بالعلم دله، املقصود على األحسن

  فصل بني اخلطأ والتوبة

  .من أراد دوام العافية والسالمة فليتق اهللا عز وجل
  .فإنه ما من عبد أطلق نفسه يف شيء ينافيه التقوى وإن قل إال وجد عقوبته عاجلة أو آجلة

  " .بِِه  َمْن َيْعَملْ ُسوءاً ُيْجَز: " ومن االغترار أن تسيء فترى إحساناً فتظن أنك قد سوحمت، وتنسى
  .إنه يغفر فتساحمت وال شك أنه يغفر ولكن ملن يشاء: ورمبا قالت النفس

  .وأنا أشرح لك حاالً فتأمله بفكرك تعرف معىن املغفرة
وذلك أن من هفا هفوة مل يقصدها ومل يعزم عليها قبل الفعل وال عزم على العود بعد الفعل مث انتبه ملا فعل فاستغفر 

  .ه عمداً يف مقام خطأاهللا كان فعله وإن دخل
مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر ويتشاغل يف حال نظره بالتذاذ الطبع عن تلمح معىن النهي، 



فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله فقام الندم بغسل تلك األوساخ اليت كانت كأهنا 
  .غلطة مل تقصد

  " . إِذَا َمسَُّهْم طَاِئْف ِمَن الشيطان َتذَكّرُوا فَإذَا هم مُْبِصُرونَ : " فهذا معىن قوله تعاىل

فأما املداوم على تلك النظرة املردد هلا، املصر عليها، فكأنه يف مقام متعمد للنهي مبارز باخلالف فالعفو يبعد عنه 
  .مبقدار إصراره

رآين شيخي وأنا قائم أتأمل حدثاً نصرانياً، ما هذا ؟ : ءومن البعد أن ال يرى اجلزاء على ذلك، كما قال ابن اجلال
  .لترين غبها ولو بعد حني، فنسيت القرآن بعد أربعني سنة

  .واعلم أهنم من أعظم احملن االغترار بالسالمة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر
سوء االختيار للنفس، ومن أعظم العقوبة أن ال حيس اإلنسان هبا، وأن تكون يف سلب الدين وطمس القلوب و

  .فيكون من آثارها سالمة البدن وبلوغ األغراض
أطلقت نظري فيما ال حيل يل، مث كنت أنتظر العقوبة، فأجلئت إىل سفر طويل ال نية يل فيه، : قال بعض املعتربين

ت أمري فلقيت املشاق، مث أعقبت ذلك موت أعز اخللق عندي، وذهاب أشياء كان هلا وقع عظيم عندي، مث تالفي
  .بالتوبة فصلح حايل

مث عاد اهلوى فحملني على إطالق بصري مرة أخرى، فطمس قليب وعدمت رقته، واستلب مين ما هو أكثر من فقد 
  .األول، ووقع يل تعويض عن املفقود مبا كان فقده أصلح

  .فلما تأملت ما عوضت وما سلب مين صحت من أمل تلك السياط
إخواين احذروا جلة هذا البحر، وال تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل، والزموا : فها أنا أنادي من على الساحل
  .حصن التقوى فالعقوبة مرة

واعلموا أن يف مالزمة التقوى مرارات من فقد األغراض واملشتهيات، غري أهنا يف ضرب املثل كاحلمية تعقب صحة، 
  .والتخليط رمبا جلب موت الفجأة

  .مع الكالب يف طلب رضى املبتلي كان قليالً يف نيل رضاهوباهللا لو منتم على املزابل 
ولو بلغتم هناية األماين من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سالمتكم هالكاً، وعافيتكم مرضاً، وصحتكم 

  .سقماً واألمر بآخره، والعاقل من تلمح العواقب
  .وصابروا رمحكم اهللا تعاىل هجري البالء فما أسرع زواله

  .املوفق إذ ال حول إال به وال قوة إال بفضلهواهللا 

  فصل خطر اجلدل على العامة

ليس : قدم إىل بغداد مجاعة من أهل البدع األعاجم فارتقوا منابر التذكري للعوام، فكان معظم جمالسهم أهنم يقولون
ة اليت قال هلا النيب وإن اهللا ليس يف السماء وإن اجلاري. وهل املصحف إال ورق وعفص وزاج. هللا يف األرض كالم

  .أي ليس هو من األصنام اليت تعبد يف األرض. صلى اهللا عليه وسلم أين اهللا ؟ كانت خرساء فأشارت إىل السماء
فما زالوا كذلك حىت هان . أين احلروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت، هذا عبارة جربيل: مث يقولون

ر أحدهم يسمع فيقول هذا هو الصحيح، وإال فالقرآن شيء جييء به تعظيم القرآن يف صدور أكثر العوام، وصا



  .جربيل يف كيس
فشكا إيل مجاعة من أهل السنة فقلت هلم اصربوا فال بد للشبهات أن ترفع رأسها يف بعض األوقات، وإن كانت 

  .سكة السلطانوال خيلو بلد ممن يضرب البهرج على مثل . وللباطل جولة وللحق صولة والدجالون كثري. مدموغة
اعلم وفقك اهللا تعاىل أن اهللا عز وجل ورسوله قنعا من اخللق باإلميان : فما جوابنا عن قوهلم ؟ قلت: قال قائل

  .باجلمل ومل يكلفهم معرفة التفاصيل
  .إما ألن االطالع على التفاصيل خيبط العقائد وإما ألن قوى البشر تعجز عن مطالعة ذلك

اهللا عليه وسلم إثبات اخلالق ونزل عليه القرآن بالدليل على وجود اخلالق بالنظر يف  فأول ما جاء به الرسول صلى
  " .أَمَّْن جََعل األْرَض قََراراً َوجََعلَ ِخالَلَها أَْنهاراً : " صنعه فقال تعاىل

  " .وِفي أَْنفُِسكُْم أَفَالَ تُْبِصْرونَ : " وقال تعاىل
لى قدرته مبنوعاته، مث أثبت نبوة نبيه مبعجزاته، وكان من أعظمها وما زال يستدل على وجوده مبخلوقاته، وع
  .القرآن الذي جاء به فعجز اخلالئق عن مثله

  .واكتفى هبذه األدلة مجاعة من الصحابة، ومضى على ذلك القرن األول واملشرب صاف مل يتكدر
  .قرآنوعلم اهللا عز وجل ما سيكون من البدع، فبالغ يف إثبات األدلة ومأل هبا ال

وهذَا ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك : " وملا كان القرآن هو منبع العلوم، وأكرب املعجزات للرسول، أكد األمر فيه فقال تعاىل
  " .وُننزِّل ِمَن الْقُْرآن َما ُهَو ِشفَاٌء " ، " 

  " .ُيريُدونَ أَنْ يَُبدِّلُوا كَالََم اللَِّه : " فأخرب أنه كالمه بقوله تعاىل
  " .َحىت َيْسَمَع كَالََم اللَِّه : " وأخرب أنه مسموع بقوله تعاىل
  " .يف لَْوحٍ َمْحفُوٍظ : " وأخرب أنه حمفوظ فقال تعاىل

  " . َبلْ ُهَو آياتٌ بيِّنَاٌت يف ُصدُورِ الِذيَن أُوتُوا الِْعلْمِ : " وقال تعاىل

  " .ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ وال َتَخطُُّه بَِيِمينِك َوما كُْنتَ َتْتلو : " وأخرب أنه مكتوب ومتلو فقال تعاىل
  .إىل ما يطول شرحه من تعدد اآليات يف هذه املعاين اليت توجب إثبات القرآن

أَْم َيقولُونَ افْتَراُه َبلْ ُهو احلقُّ ِمْن . " فقال تعاىل. مث نزه نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن أن يكون أتى به من قبل نفسه
  . "ربِّك 

  " .َولَْو َتقَوَّلَ َعلَيَنا َبعَض األقاويل : " وتواعده لو فعل فقال تعاىل
  " .إِنْ هذَا إِالَّ قَْولُ الَبَشرِ سأْصليهِ َسقَر : " وقال يف حق الزاعم إنه كالم اخللق حني قال

الريح على عاد، وملا عذب كل أمة بنوع عذاب تواله بعض املالئكة كصيحة جربيل عليه السالم بثمود، وإرسال 
  .واخلسف بقارون، وقلب جربيل ديار قوم لوط عليه السالم، وإرسال الطري األبابيل على من قصد ختريب الكعبة

ذَْرين وَمْن َخلَقُت " . " فذرين َوَمْن ُيكَذِّبُ بِهذَا احلديث : " توىل هو بنفسه عقاب املكذبني بالقرآن فقال تعاىل
  " .َوِحيداً 

فإن مجع امللل ليس عندهم ما يدل على صحة ما كانوا . ذه الشرائع واملثبت لكل شريعة تقدمتوهذا ألنه أصل ه
  .فيه إال كتابنا ألن كتبهم غريت وبدلت

  .إمنا أشار إىل ما مسعه" إِن هذَا إِالَّ قَْولُ البَشرِ : " وقد علم كل ذي عقل أن القائل
كناية أيضاً " تنزل به : " كناية عن القرآن، وقوله" وإنه " ه أن قول. وال خيتلف أولو األلباب وأهل الفهم للخطاب



  .إشارة إىل حاضر" هذا كتاب : " عنه وقوله
وهذا أمر مستقر مل خيتلف فيه أحد من القدماء يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضوان اهللا عليهم، 

لوق، فثبت اإلمام أمحد رمحة اهللا ثبوتاً غريه على دفع هذا املشار إليه خم: مث دس الشيطان دسائس البدع فقال قوم
  .هذا القوم لئال يتطرق إىل القرآن ما ميحو بعض تعظيمه يف النفوس، وخيرجه عن اإلضافة إىل اهللا عز وجل

  .كيف أقول ما مل يقل: ورأى أن ابتداع ما مل يقل فيه ال جيوز استعماله فقال
فقال مرة بقول املعتزلة، مث عن له فادعى أن . ن نشأ علي بن إمساعيل األشعريمث مل خيتلف الناس يف غري ذلك، إىل أ

  .فأوجبت دعواه هذه أن ما عندنا خملوق. الكالم صفة قائمة بالنفس
  .وزادت فخبطت العقائد فما زال أهل البدع جيوبون يف تيارها إىل اليوم

ول فال أطيل به ههنا بل أذكر لك مجلة تكفي من والكالم يف هذه املسألة مرتب بذكر احلجج والشبه يف كتب األص
أراد اهللا هداه، وهو أن الشرع قنع منا باإلميان مجلة وبتعظيم الظواهر، وهنى عن اخلوض فيما يثري غبار شبهة وال 

  .تقوى على قطع طريقه أقدام الفهم
  ..وإذا كان قد هنى عن اخلوض يف القدر فكيف جيوز اخلوض يف صفات املقدر ؟

اك إال ألحد األمرين اللذين ذكرهتما، إما خلوف إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو ألن قوى البشر تعجز عن وما ذ
  .إدراك احلقائق

فقد رد الظواهر اليت تعب الرسول . ليس ههنا قرآن: فإذا كانت ظواهر القرآن تثبت وجود القرآن فقال قائل
  .فوسصلى اهللا عليه وسلم يف إثباهتا وقرر وجودها يف الن

  .ومباذا حيل وحيرم، ويبت ويقطع، وليس عندنا من اهللا تعاىل تقدم بشيء
  .قال اهللا فيعود فيثبت ما نفى: وهل للمخالف دليل إال أن يقول

  .فليس الصواب ملن وفق إال الوقوف مع ظاهر الشرع
نا وأنت على وجود قد أمجعنا أ: فأين القرآن ؟ فليقل له. هذا صوتك وهذا خطك: فقال. فإن اعترضه ذو شبهة
  .شيء به حنتج مجيعاً

وكما أنك تنكر علي أن أثبت شيئاً ال يتحقق يل إثباته حساً، فأنا أنكر عليك كيف تنفي وجود شيء قد ثبت 
  .شرعاً

  .هل اآلدمي إال حلم ودم ؟: وأما قوهلم هل يف املصحف إال ورق وعفص وزاج، فهذا كقول القائل
  .، فمن نظر إىل اللحم والدم وقف مع احلسهيهات أن معىن اآلدمي هو الروح

وهذا مما ننكره عليك ألنه ال يثبت حتقيق هذا لك وال : قلنا له. فكذا أقول إن املكتوب غري الكتابة: فإن قال
  .خلصمك

  .فإن أردت بالكتابة احلرب وختطيطه فهذا ليس هو القرآن
  .وإن أردت املعىن القائم بذلك فهذا ليس هو الكتابة

شياء ال يصلح اخلوض فيها فإن ما دوهنا ال ميكن حتقيقه على التفصيل كالروح مثالً، فإنا نعلم وجودها يف وهذه األ
  .اجلملة، فأما حقيقتها فال

  .فإذا جهلنا حقائقها كنا لصفات احلق أجهل، فوجب الوقوف مع السمعيات مع نفي ما ال يليق باحلق



يوجب عليه نفي ما يثبت بالسمع من غري حتقيق أمر عقلي، فال وجه  ألن اخلوض يزيد اخلائض ختبيطاً وال يفيده بل
  .للسالمة إال طريق السل والسالم

  .وكذلك أقو أن إثبات اإلله بظواهر اآليات والسنن ألزم للعوام من حتديثهم بالتنزيه وإن كان التنزيه الزماً
وألهنم يأنسون باإلثبات فمىت حمونا ذلك . األصلح العتقاد العوام ظواهر اآلي والسنن: وقد كان ابن عقيل يقول

  .من قلوهبم زالت السياسات واحلشمة
فيطمعوا وخيافوا شيئاً . ألن التشبيه يغمسهم يف اإلثبات. وهتافت العوام يف الشبهة أحب إيل من إغراقهم يف التنزيه

  .قد أنسوا إىل ما خياف مثله ويرجى
  .الفة من النفيفالتنزيه يرمي هبم إىل النفي وال طمع وال خم

أو يضحك : ومن تدبر الشريعة رآها عامة للمكلفني يف التشبيه باأللفاظ اليت ال يعطي ظاهرها سواه كقول األعرايب
  .نعم فلم يكفهر من هذا القول: ربنا ؟ قال

  فصل تكاليف بعد اهلمة

ك األنفة من قبول إرفاق اخللق أعظم الباليا أن يعطيك مهة عالية ومينعك من العمل مبقتضاها، فيكون من تأثري مهت
  .استثقاالً حلمل مننهم، مث يبتليك بالفقر فتأخذ منهم

ويلطف مزاجك، فال تقبل من املأكوالت ما سهل إحضاره، فتحتاج إىل فضل نفقة، مث يقلل رزقك ويعلق مهتك 
  .ويقطع بالفقر السبيل إليهن. باملستحسنات

  .اإلعادة وخيلي يديك من املال الذي حتصل به الكتب ويريك العلوم يف مقام معشوق، ويضعف بدنك عن
  .ويقوي توقك إىل درجات العارفني والزهاد، وحيوجك إىل خمالطة أرباب الدنيا وهذا البالء املبني

وال . وأما اخلسيس اهلمة الذي ال يستنكف من سؤال اخللق، وال يرى االستبدال بزوجته، ويكتفي بيسري من العلم
فهو يفرح فرح األطفال بالزخارف، . فذاك ال يؤمله فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية. لعارفنييتوق إىل أحوال ا

  .فما أهون األمر عليه
إمنا البالء على العارف ذي اهلمة العالية الذي تدعوه مهته إىل مجيع األضداد للتزيد من مقام الكمال، وتقصر خطاه 

  .عن مدارك مقصوده
  .قه زاد الصابرينفيا له من حال ينفد يف طري

ولوال حاالت غفلة تعتري هذا املبتلي يعيش هبا لكان دوام مالحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده يف السلوك 
  .هتون عليه العيش. خيفي قدمه لكن مالحظات اإلمداد له تارة ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة عما قصد

  .كنهه إال أصحابه وهذا كالم عزيز ال يفهمه إال أربابه، وال يعلم

  فصل احلزم أوىل

  .باهللا عليك تصربي: تراعنت علي نفسي يف طلبها شيئاً من أغراضها بتأويل فاسد، فقلت هلا
  .فإن يف املعرب شغالً حيذر الغرق من كثرة املوج عن التنزه يف عجائب البحر

ذلك الندم على ما فعلت، وال يؤمن إذا مهمت بفعل فقدري حصوله مث تلمحي عواقبه وما جتتنني من مثراته، فأقل 
  .أن يثمر غضب احلق عز وجل وإعراضه عنك



  .فأف للقاطع عنه ولو كان اجلنة
مث اعلمي أيتها النفس أنه ما ميضي شيء جزافاً وأن ميزان العدل تبني فيه الذرة فتلمحي األموات واألحياء، وانظري 

  .إىل من نشر ذكره باخلري والشر، وزيادة ذلك ونقصانه
فسبحان من أظهر دليل اخللوات على أرباهبا، حىت أن حبات القلوب تتعلق بأهل اخلري، وتنفر من أهل الشر من غري 

  .مطالعة لشيء من أعمال الكل
  .ال: أو تترك مرادك ألجل اخللق ؟ قلت: قال إبليس

  .إمنا هذا بعض الثمرات احلاصلة ال عن الغرض
ساع، فاملتقي قد نال شرف الذكر وإن مل يقصد نيل ذلك مترجحاً له يف وحنن نرى من ميشي ثالثني فرسخاً ليقال 

  " .سََيْجَعلُ لَُهُم الرَّْحمُن ُوّداً : " وزن اجلزاء
  .لقد أمرتين بالصرب على العذاب، ألن ترك األغراض عذاب: قالت النفس

  .لك عن الغرض عوض، ومن كل متروك بدل: قلت
  .أن يلبس ثياب الراحة يف زمان االستئجار وكل زمان املتقي هنار صوم وأنت يف مقام مستعبد وال يصح لألجري

  ...ومن خاف العقاب ترك املشتهى، ومن رام القرب استعمل الورع، وللصرب حالوة تبني يف العواقب

  فصل اهلزمية أمام الشهوة

وحيك ال تفعل : ف العقل يناديهمن نازعته نفسه إىل لذة حمرمة فشغله نظره إليها عن تأمل عواقبها وعقاهبا، ومسع هتا
؟ فإنك تقف عن الصعود، وتأخذ يف اهلبوط ويقال لك ابق مبا اخترت، فإن شغله هواه فلم يلتفت إىل ما قيل له، مل 

  . يزل يف نزول

: يا سيد السباع، غري امسي فإنه قبيح، فقال له: أن الكلب قال لألسد: وكان مثله يف سوء اختياره كاملثل املضروب
احفظ يل هذه إىل غد وأنا أغري : فجربين، فأعطاه شقة حلم وقال: خائن ال يصلح لك غري هذا االسم، قالأنت 
  .امسك

  .فجاع وجعل ينظر إىل اللحم ويصرب
فأكل، وهكذا اخلسيس اهلمة، القنوع بأقل . وأي شيء بامسي ؟ وما كل إال إسم حسن: فلما غلبته نفسه قال

  .لى آجل الفضائلاملنازل، املختار عاجل اهلوى ع
  .فاهللا اهللا يف حريق اهلوى إذا ثار وانظر كيف تطفئه

  .فرب زلة أوقعت يف بئر بوار، ورب أثر مل ينقلع، والفائت ال يستدرك على احلقيقة
  .فابعد عن أسباب الفتنة، فإن املقاربة حمنة ال يكاد صاحبها يسلم والسالم

  فصل فضل اجملاهدة

  .ة، والشياطني يرموهنم بنبل اهلوى، ويضربوهنم بأسياف اللذةرأيت اخللق كلهم يف صف حمارب
  .فأما املخلطون فصرعى من أول وقت اللقاء



وأما املتقون ففي جهد جهيد من اجملاهدة، فال بد مع طول الوقوف يف احملاربة من جراح، فهم جيرحون ويداوون إال 
  .، فليحذر ذلك اجملاهدونإن اجلراحة يف الوجه شني باق! أهنم من القتل حمفوظون، بلى 

  فصل احذر أن تقع

  .الدنيا فخ، واجلاهل بأول نظرة يقع، فأما العاقل املتقي فهو يصابر اجملاعة، ويدور حول احلب، والسالمة بعيدة
  .فكم من صابر اجتهد سنني مث يف آخر األمر وقع

  .فقد رأينا من كان على سنن الصواب، مث زل على شفري القرب. فاحلذر احلذر

  فصل مهالك الذنوب

  .على حالوهتا أضعافاً مضاعفة. أن للذنوب تأثريات قبيحة، مرارهتا تزيد. اعلموا إخواين ومن يقبل نصيحيت
  .واجملازي باملرصاد ال يسبقه شيء وال يفوته

 ولد له اثنا عشر -وكانوا اثين عشر  -أن كل واحد من أوالد يعقوب عليهم السالم . أو ليس يروى يف التفسري
  .ولداً، إال يوسف فإنه ولد له أحد عشر وجوزي بتلك اهلمة فنقص ولداً

  .فواأسفا ملضروب بالسياط ما حيس باألمل، وملثخن باجلراح وما عنده من نفسه خرب
  .وملتقلب يف عقوبا ما يدري هبا، ولعمري أن أعظم العقوبة أن ال يدري بالعقوبة

  .يرضي ربه بطاعة، ويقول حسنة، وسيئةفواعجبا للمغالط نفسه، يرضي نفسه بشهوة مث 
  .وحيك من كيسك تنفق، ومن بضاعتك هتدم، ووجه جاهك تشني
  .رب جراحة قتلت، ورب عثرة أهلكت، ورب فارط ال يستدرك

وحيك انتبه لنفسك ما الذي تنتظر بأوبتك ؟ وماذا تترقب بتوبتك املشيب ؟ فها هو ذا أوهن العظم وهل بعد رحيل 
  .األقارب، إال اللحاقاألهل واألوالد و

  .قدر أن ما تؤمله من الدنيا قد حصل، فكان ماذا ؟ ما هو عاجل فشغلك عاجالً
  .مث آخر جرعة اللذة شرقة، وإما أن تفارق حمبوبتك أو يفارقك

  .فيا هلا جرعة مريرة تودع عندها أن لو مل تره
ا يف هذه القبور نذير ؟ أما يف كرور الزمان آه حملجوب العقل عن التأمل، وملصدود عن الورود، وهو يرى املنهل أم

  .زاجر ؟
  .أين من ملك وبلغ املىن فيما أمل

  .هيهات صموا عن مناديهم. نادهم يف ناديهم
  .مث القبور... فلو أن ما هبم املوت، إمنا هنيهة

  .العمل حصل يا معدوماً باألمس، يا متالشي األشالء يف الغد
  .له من اهلوى لفظ عتاب ؟بأي وجه تلقى ربك ؟ أيساوي ما تنا

  .باهللا إن الرمحة بعد املعاتبة، رمبا مل تستوف قلع البغضة من صميم القلب
أخربنا : أخربنا أبو بكر اخلطيب، قال: فكيف إن أعقب العتاب عقاب، وقد أخربنا عبد الرمحن بن حممد القزاز قال

حدثنا أبو : خربنا أمحد بن حممد الزعفراين، قالأ: أخربنا أبو الفضل الزهري، قال: حممد بن احلسني املعدل، قال



رأى جار لنا حيىي بن أكثم بعد موته يف : مسعت حممد بن عبد الرمحن الصرييف قال: العباس بن واصل املقرىء، قال
  .سوءة لك يا شيخ: وقفت بني يديه، فقال يل: ما فعل بك ربك ؟ فقال: منامه، فقال

  .حي من أبناء الثمانني أن تعذهبم، وأنا ابن مثانني أسري اهللا يف األرضيا رب إن رسولك قال إنك لتست: فقلت
  .صدق رسويل قد عفوت عنك: فقال يل

: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: رأيت حيىي بن أكثم يف املنام فقلت: ويف رواية أخرى عن حممد بن سلم اخلواص، قال
  .بالنارأوقفين بني يديه وقال يل يا شيخ السوء لوال شيبتك ألحرقتك 

  .واملقصود من هذا النظر بعني االعتبار، هل يفي هذا بدخول اجلنة فضالً عن لذات الدنيا
  . فنسأل اهللا عز وجل أن ينبهنا من رقدات الغافلني، وأن يرينا األشياء كما هي لنعرف عيوب الذنوب واهللا املوفق

  فصل التعلق باهللا فوز

فما . ت أبالغ يف الفكر يف اخلالص من هذه اهلموم بكل حيلة وبكل وجهضاق يب أمر أوجب غماً الزماً دائماً، وأخذ
فعلمت أن التقوى سبب للمخرج " َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً : " فعرضت يل هذه اآلية. رأيت طريقاً للخالص

  .فما كان إال أن مهمت بتحقيق التقوى فوجدت املخرج. من كل غم
أن يتوكل أو يتسبب أو يتفكر إال يف طاعة اهللا تعاىل، وامتثال أمره، فإن ذلك سبب لفتح كل  فال ينبغي ملخلوق

  .مرتج
  " .َويَْرُزقْه ِمْن َحْيثُ الَ َيحَْتِسُب : " مث أعجبه أن يكون من حيث مل يقدره املتفكر احملتال املدبر، كما قال عز وجل

ومْن يتوكلْ َعلَى اللَِّه : " ال يعلق قلبه باألسباب، فقد قال عز وجلمث ينبغي للمتقي أن يعلم أن اهللا عز وجل كافيه ف
  " .فَُهَو حسبُه 

  فصل حكمة اإلبطاء يف إجابة الدعاء

  .من العجب إحلاحك يف طلب أغراضك وكلما زاد تعويقها زاد إحلاحك
ب الذنوب بعيد من وتنسى أهنا قد متتنع ألحد أمرين، إما ملصلحتك فرمبا معجل أذى، وإما لذنوبك فإن صاح

  .اإلجابة
  .فنظف طرق اإلجابة من أوساخ املعاصي

  .وانظر فيما تطلبه هل هو إلصالح دينك، أو جملرد هواك ؟
  .فاعلم أن من اللطف بك والرمحة لك تعويقه. فإن كان للهوى اجملرد

  .وأنت يف إحلاحك مبثابة الطفل يطلب ما يؤذيه فيمنع رفقاً به
  .ا كانت املصلحة تأخريه، أو كان صالح الدين بعدمهوإن كان لصالح دينك فرمب

فأره الصرب اجلميل تر . ويف اجلملة تدبري احلق عز وجل لك خري من تدبريك، وقد مينعك ما هتوى ابتالء ليبلو صربك
  .عن قرب ما يسر

كان أو  عطاء. فكل ما جيري أصلح لك. ومىت نظفت طرق اإلجابة من أدران الذنوب، وصربت على ما يقضيه لك
  .منعاً



  فصل االستعداد للموت

  .جيب على من ال يدري مىت يبغته املوت أن يكون مستعداً
  .وال يغترر بالشباب والصحة، فإن أقل من ميوت األشياخ، وأكثر من ميوت الشبان

  :وهلذا يندر من يكرب، وقد أنشدوا
  وينسى من ميوت من الشباب... يعّمر واحٌد فيغّر قوماً 

  .طول األمل، وما من آفة أعظم منه ومن االغترار
وإمنا يقدم املعاصي ويؤخر التوبة لطول األمل وتبادر الشهوات، وتنسى . فإنه لوال طول األمل ما وقع إمهال أصالً

  .اإلنابة لطول األمل
  .وإن مل تستطع قصر األمل فاعمل عمل قصري األمل

  .ا بتوبة، أو خرقاً فارقعه باستغفاروال متس حىت تنظر فيما مضى من يومك، فإن رأيت زلة فاحمه
  .وإذا أصبحت فتأمل ما مضى يف ليلك
  :وإياك والتسويف فإنه أكرب جنود إبليس

  ومقبل عيشك مل يدبر... وخذ لك منك على مهلة 
  ر وتطوى الورود على املصدر... وخف هجمة ال تقيل العثا 
  يضمك يف حلبة احملشر... ومثّل لنفسك أي الرعيل 

فسك قصر العمر، وكثرة األشغال، وقوة الندم على التفريط عند املوت؛ وطول احلسرة على البدار بعد مث صور لن
  .الفوت

  .وصور ثواب الكاملني وأنت ناقص، واجملتهدين وأنت متكاسل
  .وال ختل نفسك من موعظة تسمعها، وفكرة حتادثها هبا

  .ي بكفإن النفس كالفرس املتشيطن إن أمهلت جلامه مل تأمن أن يرم
  .وقد واهللا دنستك أهواؤك، وضيعت عمرك

فكم تعرقل يف فخ اهلوى جناح حازم، وكم وقع يف بئر بوار . فالبدار البدار يف الصيانة، قبل تلف الباقي بالصبابة
  .وال حول وال قوة إال باهللا. خممور

  فصل إحسان املتاب

  .فإن عواقبها سيئة. احلذر احلذر من املعاصي
يزال صاحبها يف هبوط أبداً مع تعثري أقدامه، وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا، وكم من معصية ال 
  .وحسرة ملن ناهلا

  .فلو قارب زمان جزائه على قبيحه الذي ارتكبه كان اعتراضه على القدر يف فوات أغراضه يعيد العذاب جديداً
  .فوا أسفاً ملعاقب ال حيس بعقوبته

  .ينسى سببهوآه من عقاب يتأخر حىت 
  .عريت رجالً بالفقر فافتقرت بعد أربعني سنة: أو ليس ابن سريين يقول



  .نظرت إىل شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد أربعني سنة: وابن اخلالل يقول
  .فواحسرة ملعاقب ال يدري أن أعظم العقوبة عدم اإلحساس هبا

فإن املبارزة . ذر من الذنوب خصوصاً ذنوب اخللواتواحلذر احل. فاهللا اهللا يف جتويد التوبة عساها تكف كف اجلزاء
  . هللا تعاىل تسقط العبد من عينه، وأصلح ما بينك وبينه يف السر وقد أصلح لك أحوال العالنية

  .وال تغتر بستره أيها العاصي فرمبا جيذب عن عورتك، وال حبلمه فرمبا بغت العقاب
  .فذلك، وتقوت باحلزن، ومتزز كأس الدمع فإن نفع شيء. وعليك بالقلق واللجأ إليه والتضرع

  .واحفر مبعول األسى قليب قلب اهلوى لعلك تنبط من املاء ما يغسل جرم جرمك

  فصل هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان

  ؟
  .امسعوا نصيحة من قد جرب وخرب: إخواين

  .حرمتكمإنه بقدر إجاللكم هللا عز وجل جيلكم، ومبقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم و
وكانوا ال يلتفتون . ولقد رأيت واهللا من أنفق عمره يف العلم إىل أن كربت سنه، مث تعدى احلدود فهان عند اخللق

  .إليه مع غزارة علمه وقوة جماهدته
فعظم اهللا قدره يف  -مع قصوره باإلضافة إىل ذلك العامل  -ولقد رأيت من كان يراقب اهللا عز وجل يف صبوته 

  .لقته النفوس، ووصفته مبا يزيد على ما فيه من اخلريالقلوب حىت ع
  .ورأيت من كان يرى االستقامة إذا استقام فإذا زاغ مال عنه اللطف
  .ولوال عموم الستر ومشول رمحة الكرمي الفتضح هؤالء املذكورون

  :غري أنه يف األغلب أو تلطف يف العقاب كما قيل
  ما رضي فكيف يكون إذا... ومن كان يف سخطه حمسناً 

  .وما يضيع عند األمني شيء. وحاكم اجلزاء ال جيوز. غري أن العدل ال حياىب
إذا أحسست نفحات اجلزاء فال تكثرن الضجيج، وال تقولن قد تبت وندمت، فهال زال عين من : أيها املذنب

  .فلعل توبتك ما حتققت! اجلزاء ما أكره 
  .فال تنجع فيه احليل حىت ينقضي أوانه. وإن للمجازاة زماناً ميتد امتداد املرض الطويل

  .فتلقى مدة مديدة: وعصى إىل إبان: وإن بني زمان
فإذا عصرته كف األسى، مث تكررت دفع . فاصرب أيها اخلاطيء حىت يتخلل ماء عينيك خالل ثوب القلب املتنجس

  .الغسالت حكم بالطهارة
  .بقي آدم يبكي على زهللا ثالث مائة سنة

  .الم يف بالئه مثاين عشرة سنةومكث أيوب عليه الس
  .وأقام يعقوب يبكي على يوسف عليهما السالم مثانني سنة

  .وللباليا أوقات مث تنصرم، ورب عقوبة امتدت إىل زمان املوت
وجتعل طعامك القلق، وشرابك البكاء، فرمبا قدم . فالالزم لك أن تالزم حمراب اإلنابة، وجتلس جلسة املستجدي



  .يعقوب احلزن بصرياًبشري القبول فارتد 
  .وإن مت يف سجنك فرمبا ناب حزن الدنيا عن حزن اآلخرة، ويف ذلك ربح عظيم

  فصل دموع التوبة

  .الواجب على العاقل أن حيذر مغبة املعاصي، فإن نارها حتت الرماد
وال ماء يطفىء ورمبا تأخرت العقوبة مث فجأت، ورمبا جاءت مستعجلة، فليبادر بإطفاء ما أوقد من نريان الذنوب، 

  .تلك النار إال ما كان من عني العني
  .لعل خصم اجلزاء يرضى قبل أن يبت احلاكم يف حكمه

  فصل العبودية هللا

  .واعجبا من عارف باهللا عز وجل خيالفه ولو يف تلف نفسه
  .هل العيش إال معه ؟ هل الدنيا واآلخرة إال له ؟

  .أف ملترخص يف فعل ما يكره لنيل ما حيب
  .لقد فاته أضعاف ما حصلتاهللا 

  :أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثري يف عيش ؟ وختبيط يف حال ؟ إال حال خمالفته
  إالّ تعثرت بأذيايل... وال انثىن عزمي عن بابك 

ألك : رأيت على سور بريوت شاباً يذكر اهللا تعاىل فقلت له: أما مسعت تلك احلكاية عن بعض السلف أنه قال
  .اجة ؟ح

  .إذا وقعت يل حاجة سألته إياها بقليب فقضاها: فقال
يا أرباب املعاملة، باهللا عليكم ال تكدروا املشرب، قفوا على باب املراقبة وقوف احلراس، وادفعوا ما ال يصلح أن 

  .يلج فيفسد
  .واهجروا أغراضكم لتحصيل حمبوب احلبيب، فإن أغراضكم حتصل

  .د اجلزاءعلى أنين أقول أف ملن ترك بقص
  .أهذا شرط العبودية، كال ؟

  .إمنا ينبغي يل إذا كنت مملوكاً أن أفعل لريضى ال ألعطي
  .فإن كنت حمباً رأيت قطع اآلراب يف رضاه وصال

  .أقبل نصحي يا خمدوعاً بغرضه
  .إن ضعفت عن عمل بالئه فاستغث به

  .وإن آملك كرب اختياره فه نك بني يديه
  .خناق البالءوال تيأس من روحه وإن قوي 

  .باهللا إن موت اخلادم يف اخلدمة حسن عند العقالء
وستر عليك . إخواين لنفسي أقول فمن له شرب معي فلريد، أيتها النفس لقد أعطاك ما مل تأملي وبلغك ما مل تطليب

  .من قبيحك ما لو فاح ضجت املشام، فما هذا الضجيج من فوات كمال األغراض



علمت أنك يف دار التكليف وهذا اخلطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك املعرفة أمملوكة أنت أم حرة ؟ أما 
  .؟

  . أتراه لو هبت نفحة، فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا ؟

  .واأسفا عليك لقد عشيت البصرية اليت هي أشرف، وما علمت كم أقول عسى ولعل ؟ وأنت يف اخلطأ إىل قدام
  .حل القرب، ومالك يف املركب بضاعة تربحقربت سفينة العمر من سا

  .تالعبت يف حبر العمر ريح الضعف ففرقت تلفيق القوي وكان قد فصلت املركب
  .بلغت هناية األجل وعني هواك تتلفت إىل الصبا

  .هذا أقل األقسام. باهللا عليك ال تشميت بك األعداء
  .رتك على قطع املضمارباهللا عليك ال يفتونك قدم سابق مع قد: وأوىف منها، أن أقول

واستدركي صبابة األجل قبل أن متيل بك الصبابة . اخللوة، اخللوة واستحضري قرين العقل، وجويل يف حرية الفكر
  .عن الصواب

  .وكلما جد املوت هزلت. واعجبا كلما صعد العمر نزلت
  .من األخري أتراك ممن ختم له بفتنة، وقضيت عليه عند آخر عمره احملنة، كان أول عمرك خرياً

  " .َوتِلَْك األْمثَالُ َتضْرَِبها ِللنَّاس َوَما يعقلها إِالَّ الْعالُمون : " كنت يف زمن الشباب أصلح منك يف زمن أيام املشيب
  .نسأل اهللا عز وجل ما ال حيصل إال به، وهو توفيقه إنه مسيع جميب

  فصل التعفف والصرب

  .ها أحلى من املاء الزالل يف فم الصاديقدرت يف بعض األيام على شهوة النفس هي عند
  .ما ههنا مانع وال معوق إال نوع ورع: وقال التأويل

  .فترددت بني األمرين، فمنعت النفس عن ذلك. وكان ظاهر األمر امتناع اجلواز
  .فبقيت حرييت ملنع ما هو الغاية يف غرضها من غري صاد عنه حبال إال حذر املنع الشرعي

  .واهللا ما من سبيل إىل ما تودين، وال ما دونه ؟يا نفس : فقلت هلا
  .كم وافقتك يف مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله ؟: فتقلقلت فصحت هبا

  .فقدري بلوغ الغرض من هذا املراد، أليس الندم يبقى يف جمال اللذة أضعاف زماهنا ؟
  :كيف أصنع ؟ فقلت: فقالت

  ب لكين صربت على الرغمعلى احل... صربت وال واللّه ما يب جالدة 
أرجو أن . وقد تركت باقي هذه الوجهة البيضاء. وها أنا ذا أنتظر من اهللا عز وجل حسن اجلزاء على هذا الفعل
  .أرى حسن اجلزاء على الصرب فأسطره فيه إن شاء اهللا تعاىل

  .فإنه قد يعجل جزاء الصرب وقد يؤخره
ء ملن خاف مقام ربه، فإنه من ترك شيئاً هللا عوضه اهللا خرياً فإن عجل سطرته، وإن أخر فما أشك يف حسن اجلزا

  .منه
يوم : واهللا إين ما تركته إال هللا تعاىل ويكفيين تركه ذخرية، حىت لو قيل يل أتذكر يوماً آثرت اهللا على هواك، قلت



  .كذا وكذا
  .فافتخري أيتها النفس بتوفيق من وفقك، فكم قد خذل سواك

  .ها وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمواحذري أن ختذيل يف مثل
وكان هذا يف سنة إحدى وستني ومخسمائة، فلما دخلت سنة مخسة وستني، عوضت خرياً من ذلك مبا ال يقارب مما 

  .ال مينع منه ورع وال غريه
  .هذا جزاء الترك ألجل اهللا سبحانه يف الدنيا، وألجر اآلخرة خري واحلمد هللا: فقلت

  عاجلةفصل ذهاب ال

  .ألنه ليس كل أحد يقوى على الترك. ال أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق املباح
  .إمنا احملنة من طلبها فلم جيدها، أو أكثرها، إال من طريق احلرام، فاجتهد يف حتصيلها، ومل يبال كيف حصلت

ما آثر عقابه طاشت كفة اللذة اليت فنيت فهذه احملنة اليت خبس العقل فيها حقه، ومل ينتفع صاحبه بوجود ألنه لو وزن 
  .عند أول ذرة من أجزائها

  .وكم قد رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه
  .فليعجب العاقل حني التصفح ألحواهلم كيف آثروا شيئاً ما أقاموا معه، وصاروا إىل عقاب ال يفارقهم

  .فاهللا اهللا يف خبس العقول حقها
  .مستعجل وقع يف بئر بوار ولينظر السالك أين يضع القدم فرب

ولتكن عني التيقظ مفتوحة فإنكم يف صف حرب ال يدري فيه من أين يتلقى النبل، فأعينوا أنفسكم وال تعينوا 
  .عليها

  فصل حالوة الطاعة

  .احلق عز وجل أقرب إىل عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه
  .يدين إليه والسؤال لهفأمر بقصد نيته ورفع ال

فقلوب اجلهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم املعاصي إذ لو حتققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا األكف عن 
  .اخلطايا

  .واملتيقظون علموا قربه فحضرهتم املراقبة وكفتهم عن االنبساط
  .درت عني على نظرولوال نوع تغطية على عني املراقبة احلقيقية ملا انبسطت كف بأكل وال ق

ومن هذا اجلنس إنه ليغان على قليب ومىت حتققت املراقبة حصل األنس، وإمنا يقع األنس بتحقيق الطاعة، ألن 
  . املخالفة توجب الوحشة، واملوافقة مبسطة املستأنسني

  .يف لذة عيش املستأنسني، ويا خسار املستوحشني
  .الصالة والصيام وليست الطاعة كما يظن أكثر اجلهال أهنا يف جمرد
  .إمنا الطاعة املوافقة بامتثال األمر واجتناب النهي

هذا هو األصل والقاعدة الكلية، فكم من متعبد بعيد، ألنه مضيع األصل وهادم للقواعد مبخالفة األمر وارتكاب 



  .النهي
  .وإمنا احملقق من أمسك ذؤابة ميزان احملاسبة للنفس فأدى ما عليه واجتنب ما هنى عنه

  .إن رزق زيادة تنفل وإال مل يضره والسالمف

  فصل جتميل مستحب

  .الدنيا يف اجلملة معرب، فينبغي لإلنسان أن ال ينافس بلذاهتا وأن يعرب األيام هبا
  .فإنه لو تفكر يف كيفية الذبائح ووسخ من يباشرها وعمل الكامخ وغريها من املأكوالت ما طابت له

  .بالريق ما قدر على إساغتها ولو تفكر يف جوالن اللقمة خمتلطة
  .واملرء ال خيلو من حالني، إما أن يريد التنعم باللذات املباحات، أو يريد دفع الوقت بالضرورات

وأيهما طلب فال ينبغي له أن يبحث فيما يناله عن باطنه، فإنه لو نظر إىل عورة الزوجة نبا عنها، وقد قالت عائشة 
  . وال رآه مينما رأيته رسول اهللا: رضي اهللا عنها

  !.فينبغي للعاقل أن يكون له وقت معلوم يأمر زوجته بالتصنع له فيه مث يغمض عن التفتيش ليطيب له عيشه 
  .وينبغي هلا أن تتفقد من نفسها هذا فال حتضره إال على أحسن حال

  .ومبثل هذا يدوم العيش
  .بدال، مث يقع يف الثانية مثل ما يقع يف األوىلفأما إذا حصلت البذلة بانت هبا العيوب، فنبت النفس وطلبت االست

وكذلك ينبغي أن يتصنع هلا كتصنعها له ليدوم الود حبسن االئتالف، ومىت مل جير األمر على هذا يف حق من له أنفة 
  .من شيء تنبو عنه لنفس وقع يف أحد أمرين إما اإلعراض عنها، وإما االستبدال هبا

  . عن أغراضه، ويف حالة االستبدال إىل فضل مؤنة وكالمها يؤذيوحيتاج يف حالة اإلعراض إىل صرب
  .ومىت مل يستعمل ما وصفنا مل يطب له عيش يف متعة، ومل يقدر على دفع الزمان كما ينبغي

  فصل معرفة الفضل

نازعتين نفسي إىل أمر مكروه يف الشرع، وجعلت تنصب يل التأويالت وتدفع الكراهة، وكانت تأويالهتا فاسدة، 
  .واحلجة ظاهرة على الكراهة

فلجأت إىل اهللا تعاىل يف دفع ذلك عن قليب، وأقبلت على القراءة وكان درسي قد بلغ إىل سورة يوسف فاحتتها، 
قال معاذ اللّه إنه ريب أحسن مثواي : " وذلك اخلاطر قد شغل قليب حىت ال أدري ما أقرأ، فلما بلغت إىل قوله تعاىل

  .ت هباانتبهت هلا وكأين خوطب" 
  .يا نفس أفهمت ؟: فأفقت من تلك السكرة، فقلت

  .إنه ريب: هذا حر بيع ظلماً فراعى حق من أحسن إليه، ومساه مالكاً وإن مل يكن له عليه ملك، فقال
  .أحسن مثواي: مث زاد يف بيان موجب كف كفه عما يؤذيه فقال

  .وجودك فكيف بك وأنت عبد على احلقيقة ملوىل ما زال حيسن إليك من ساعة
  .وإن ستره عليك الزلل أكثر من عدد احلصا

أفما تذكرين كيف رباك وعلمك ورزقك ودافع عنك، وساق اخلري إليك، وهداك أقوم طريق، وجناك من كل كيد 
  .؟



  .وضم إىل حسن الصورة الظاهرة جودة الذهن الباطن ؟
  .ويلهوسهل لك مدارك العلوم حىت نلت يف قصري الزمان ما مل ينله غريك يف ط

  .وجلى يف عرصة لسانك عرائس العلوم يف حلل الفصاحة بعد أن ستر عن اخللق مقاحبك، فتلقوها منك حبسن الظن
  .وساق رزقك بال كلفة تكلف وال كدر من، رغداً غري نزر ؟

فواهللا ما أدري أي نعمة عليك أشرح لك، حسن الصورة وصحة اآلالت ؟ أم سالمة املزاج واعتدال التركيب ؟ أم 
لطف الطبع اخلايل عن خساسة ؟ أم إهلام الرشاد منذ الصغر ؟ أم احلفظ حبسن الوقاية عن الفواحش والزلل ؟ أم 

  .حتبب طريق النقل واتباع األثر من غري مجود على تقليد ملعظم، وال اخنراط يف سلك مبتدع ؟
  " .وإن تعدوا نعمة اللّه ال حتصوها " 

  .كم كائد نصب لك املكايد فوقاك ؟
  .م عدو حط منك بالذم فرقاك ؟ك

  .كم أعطش من شراب األماين خلقاً وسقاك ؟
  .كم أمات من مل يبلغ بعض مرادك وأبقاك ؟

  .فأنت تصبحني ومتسني سليمة البدن، حمروسة الدين، يف تزيد من العلم وبلوغ األمل
  .يقع اليقني بأن املنع أصلح فإن منعت مراد فرزقت الصرب عنه بعد أن تبني لك وجه احلكمة يف املنع فسلمي حىت

  .ولو ذهبت أعد من هذه النعم ما سنح ذكره امتألت الطروس ومل تنقطع الكتابة
  . وأنت تعلمني أن ما مل أذكره أكثر، وأن ما أومأت إىل ذكره مل يشرح

  " .معاذ اللّه إنه ريب أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملون " فكيف حيسن بك التعرض ملا يكرهه ؟ 

  اتقاء الشبهات فصل

  .وقل أن يقارهبا إال من يقع فيها. ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة
  .ومن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه

  .قدرت مرة على لذة ظاهرها التحرمي وحتتمل اإلباحة، إذ األمر فيها مردد: قال بعض املعتربين
  .ملقدور عليه فإذا متكنت فتركت كنت تاركاً حقيقةأنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب ا: فجاهدت النفس فقالت

  .ففعلت وتركت، مث عاودت مرة أخرى يف تأويل أرتين فيه اجلواز وإن كان األمر حيتمل
  .فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة يف قليب خلوف أن يكون األمر حمرماً

  .واالمتناعفرأيت أهنا تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها باجملاهدة 
  .فإذا ترخصت مل آمن أن يكون ذلك األمر حمظوراً، مث أرى عاجالً تأثري ذلك الفعل يف القلب

قدري أن هذا : فلما مل آمن عليها بالتأويل تفكرت يف قطع طمعها من ذلك األمر املؤثر فلم أر ذلك إال بأن قلت هلا
  .األمر مباح قطعاً، فواهللا الذي ال إله إال هو ألعدت إليه

فانقطع طمعها باليمني واملعاهدة، وهذا أبلغ دواء وجدته يف امتناعها ألن تأويلها ال يبلغ إىل أن تأمر باحلنث 
  .والتكفري

  .فأجود األشياء قطع أسباب الفنت وترك الترخص فيما جيوز إذا كان حامالً ومؤدياً إىل ما ال جيوز واهللا املوفق



  فصل سكرة اهلوى حجاب

  .يف وقت املعاصي كان كاملعاند لوال غيبة العاصي
  .غري أن اهلوى حيول بينه وبني الفهم للحال، فال يرى إال قضاء شهوته

  .وإال فلو الحت له املخالفة خرج من الدين باخلالف؛ فإمنا يقصد هواه فيقع اخلالف ضمناً وتبعاً
  .وأكثر ما يقع هذا يف نار إىل حلفا

انقضاء باقي العمر باحلسرة على قضاء ذلك الوطر ملا قرب منه ولو أعطى مث لو ميز العاقل بني قضاء وطره حلظة و
  .الدنيا

  .غري أن سكرة اهلوى حتول بني الفكر وذلك
  .آه كم معصية مضت يف ساعتها كأهنا مل تكن مث بقيت آثارها

  .وأقله ما ال يربح من املرارة يف الندم
  .يقاربه والطريق األعظم يف احلذر أن ال يتعرض لسبب فتنة، وال
  .فمن فهم هذا وبالغ يف االحتراز كان إىل السالمة أقرب

  فصل أشد الناس بالء

  .فكثري من الناس تراهم ساكتني راضني مبا عندهم من دين ودنيا. الباليا على مقادير الرجال
  .وأولئك قوم مل يرادوا ملقامات الصرب الرفيعة
  .أو علم ضعفهم عن مقاومة البالء فلطف هبم

نة العظمى أن ترزق مهة عالية ال تقنع منك إال بتحقيق الورع، وجتويد الدين، وكمال العلم، مث تبتلى بنفس إمنا احمل
  .متيل إىل املباحات، وتدعى أهنا جتمع بذلك مهها، وتشفي مرضها، لتقبل مزامحة العلة على حتصيل الفضائل

  .وهاتان احلالتان كضدين، ألن الدنيا واآلخرة ضرتان
 هذا املقام مراعاة الواجبات، وأن ال يفسح للنفس يف مباح ال يؤمن أن يتعدى منه إعراض عن واجب والالزم يف

  .ورع
  .املبتلي يصيح، فألن يبكي الطفل خري من أن يبكي الولد

واعلم أن فتح باب املباحات رمبا جر أذى كثرياُ يف الدين، فأوثق السكر قبل فتح املاء وألبس الدرع قبل لقاء 
  .وتلمح عواقب ما جتين قبل حتريك اليد، واستظهر يف احلذر باجتناب ما خياف منه وإن مل يتيقن احلرب،

  فصل استغل وقتك يف األنفس من العلوم

  .ينبغي لطالب العلم أن يكون جل مهته مصروفاً إىل احلفظ واإلعادة
  .فلو صح صرف الزمان إىل ذلك كان األوىل

  .ظنة االنقطاعغري أن البدن مطية، وإجهاد السري م
وملا كانت القوى تكل فتحتاج إىل جتديد، وكان النسخ واملطالعة والتصنيف ال بد منه، مع أن املهم احلفظ، وجب 
تقسيم الزمان على األمرين فيكون احلفظ يف طريف النهار وطريف الليل، ويوزع الباقي بني عمل بالنسخ واملطالعة، 



  .وبني راحة للبدن وأخذ حلظه
أن يقع الغنب بني الشركاء، فإنه مىت أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغنب وبان أثره، وإن النفس لتهرب إىل  وال ينبغي

  .النسخ واملطالعة والتصنيف عن اإلعادة والتكرار ألن ذلك أشهى وأخف عليها
  .فليحذر الراكب من إمهال الناقة، وال جيوز له أن حيمل عليها ما ال تطيق

  .تى كل مرادومع العدل واإلنصاف يتأ
  .ومن احنرف عن اجلادة طالت طريقه

ومن طوى منازل يف منزل أوشك أن يفوته ما جد ألجله، على أن اإلنسان إىل التحريض أحوج ألن الفتور ألصق 
  . به من اجلد

عشرين : من أتى اجلمعة فليغتسل: وبعد، فالالزم يف العلم طلب املهم، فرب صاحب حديث حفظ مثالً حلديث
  .واحلديث قد ثبت من طريق واحد، فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسلطريقاً، 

  .والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه يف نفس
  .وكفى بالعقل مرشداً إىل الصواب وباهللا التوفيق

  فصل صالح السر أصر القبول

  .إذا صح قصد العامل استراح من كلف التكلف
جهلوا اجلواب، : فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس لئال يقال فإن كثرياً من العلماء يأنفون من قول ال أدري،

  .وإن كانوا على غري يقني مما قالوا
  .وهذا هناية اخلذالن

ال أدري، فقال سافرت البلدان إليك، فقال ارجع إىل : وقد روي عن مالك بن أنس أن رجالً سأله عن مسألة فقال
  .بلدك وقل سألت مالكاً فقال ال أدري

  .دين هذا الشخص وعقله كيف استراح من الكلفة، وسلم عند اهللا عز وجل فانظر إىل
  .مث إن كان املقصود اجلاه عندهم، فقلوهبم بيد غريهم

واهللا لقد رأيت من يكثر الصالة والصوم والصمت، ويتخشع يف نفسه ولباسه، والقلوب تنبو عنه، وقدره يف 
  .النفوس ليس بذاك

  .س له كبري نفل وال ختشع، والقلوب تتهافت على حمبتهورأيت من يلبس فاخر الثياب ولي
فتدبرت السبب فوجدته السرير، كما روي عن أنس بن مالك أنه مل يكن له كبري عمل من صالة وصوم، وإمنا 

  .كانت له سريرة
  .فمن أصلح سريرته فاح عبري فضله، وعقبت القلوب بنشر طيبه

  .دها صالح ظاهرفاهللا اهللا يف السرائر، فإنه ما ينفع مع فسا

  فصل من أسرار احلرمان



  .نزلت يف شدة وأكثرت من الدعاء أطلب الفرج والراحة، وتأخرت اإلجابة، فانزعجت النفس وقلقت
  .أمدبَّرة أنت أم مدبِّرة ؟. ويلك، تأملي أمرك، أمملوكة أنت أم حرة مالكة ؟: فصحت هبا

  .راضك، ومل تصربي على ما ينايف مرادك فأين االبتالء ؟أما علمت أن الدنيا دار ابتالء واختبار، فإذا طلبت أغ
  .وهل االبتالء إال اإلعراض وعكس املقاصد

  .فافهمي معىن التكليف وقد هان عليك ما عز، وسهل ما استصعب
  .فلما تدبرت ما قلته سكنت بعض السكون

واجب له، وهذا عني وعندي جواب ثان، وهو أنك تقتضني احلق بأغراضك وال تقتضني نفسك بال: فقلت هلا
  .اجلهل

وإمنا كان ينبغي أن يكون األمر بالعكس، ألنك مملوكة، واململوك العاقل يطالب نفسه بأداء حق املالك، ويعلم أنه ال 
  .جيب على املالك تبليغه ما يهوى
  .فسكنت أكثر من ذلك السكون

رقها باملعاصي، فلو قد فتحت وعندي جواب ثالث، وهو أنك قد استبطأت اإلجابة، وأنت سددت ط: فقلت هلا
  .الطريق أسرعت

  .كأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى
  " .َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَمْرِِه ُيسْراً " ، " َوَمْن َيتَّقِ اللَّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجاً َويَْرُزقُه : " أو ما مسعت قوله تعاىل

  .أو ما فهمت أن العكس بالعكس ؟
فعرفت النفس أن . ى من كل سكر يف وجه مياه املراد مينعها من الوصول إىل زرع األماينآه من سكر غفلة صار أق

  .هذا حق فاطمأنت
  .وعندي جواب رابع، وهو أنك تطلبني ما ال تعلمني عاقبته، ورمبا كان فيه ضررك: فقلت

  .فمثلك كمثل طفل حمموم يطلب احللوى، واملدبر لك أعلم باملصاحل
  " .َعَسى أن تكرهوا شيئاً وهو خٌري لكُم َو: " كيف وقد قال اهللا

  .فلما بان الصواب للنفس يف هذه األجوبة، زادت طمأنينتها
وعندي جواب خامس، وهو أن هذا املطلوب ينقص من أجرك، وحيط من مرتبتك، فمنع احلق لك ما : فقلت هلا

  .هذا سبيله عطاء منه لك
  .ولو أنك طلبت ما يصلح آخرتك كان أوىل لك

  .لقد سرحت يف رياض ما شرحت، فهمت إذ فهمت: لك أن تفهمي ما قد شرحت، فقالتفأوىل 

  فصل الغىن عافية للعلماء

  .حضرنا بعض أغذية أرباب األموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم
  .فالعلماء يتواضعون هلم ويذلون ملوضع طمعهم فيهم، وهم ال حيفلون هبم ملا يعلمونه من احتياجهم إليهم

  .يت هذا عيباً يف الفريقنيفرأ
أما يف أهل الدنيا فوجه العتب أهنم كانوا ينبغي هلم تعظيم العلم، ولكن جلهلهم بقدره فاهتم وآثروا عليه كسب 

  .األموال



  .فال ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما ال يعرفون وال يعلمون قدره
  .فسكم اليت شرفت بالعلم عن الذل لألنذالينبغي لكم أن تصونوا أن: وإمنا أعود باللوم على العلماء وأقول

  .وإن كنتم يف غىن عنهم كان الذل هلم والطلب منهم حراماً عليكم
  . وإن كنتم يف كفاف فلم مل تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن احلطام الفاين احلاصل بالذلة

ف عن الفضول، فإن وجد ذلك إال أنه يتخيل يل من هذا األمر، أين علمت قلة صرب النفس على الكفاف والعزو
  .منها يف وقت مل يوجد على الدوام

فاألوىل للعامل أن جيتهد يف طلب الغىن، ويبالغ يف الكسب، وإن ضاع بذلك عليه كثري من زمان طلب العلم؛ فإنه 
  .يصون بعرضه عرضه

  .وقد كان سعيد بن املسيب يتجر يف الزيت وخلف ماالً
  .الك لتمندلوا يبوخلف سفيان الثوري ماالً وقال لو

وقد سبق يف كتايب هذا يف بعض الفصول شرف املال، ومن كان من الصحابة والعلماء يقتنيه، والسر يف فعلهم 
  .ذلك، وحىت طاليب العلم على ذلك ما بينته من أن النفس ال تثبت على التعفف، وال تصرب على دوام التزهد

ة فأخرج ما يف يده، مث ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وكم قد رأينا من شخص قويت عزميته على طلب اآلخر
  .وجه

  .ليخرج الطمع من القلب، ويصفو نشر العلم من شآئبة ميل. فاألوىل ادخار املال واالستغناء عن الناس
  .ومن تأمل أخبار األخيار من األحبار وجدهم على هذه الطريقة
  .ين والوجهوإمنا سلك طريق الترفه عن الكسب من ملي يؤثر عنده بذل الد

  .فطلب الراحة ونسي أهنا يف املعىن عناء
  .كما فعل مجاعة من جهال املتصوفة يف إخراج ما يف أيديهم وادعاء التوكل

  .وما علموا أن الكسب ال ينايف التوكل
  .وإمنا طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسباً

  .قلة العلم: الثاين. عرضقلة األنفة على ال: أحدمها: وهذه طريقة مركبة من شيئني

  فصل غلبة الشهوة

  .تأملت وقوع املعاصي من العصاة فوجدهتم ال يقصدون العصيان، وإمنا يقصدون موافقة هواهم، فوقع العصيان تبعاً
  .فنظرت يف سبب ذلك اإلقدام مع العلم بوقوع املخالفة فإذا به مالحظتهم لكرم اخلالق، وفضله الزاخر

  .ه وهيبته ما انبسطت كف مبخالفتهولو أهنم تأملوا عظمت
فإنه ينبغي واهللا أن حيذر ممن أقل فعله تعميم اخللق باملوت، حىت إلقاس احليوان البهيم للذبح، وتعذيب األطفال 

  .باملرض، وفقر العامل، وغىن اجلاهل
  .فليعرض املقدم على الذنوب على نفسه احلذر ممن هذه صفته

  " .كُمُ اللَُّه نَفَْسُه وُيَحذُِّر: " فقد قال اهللا تعاىل



  .ومالحظة أسباب اخلوف أدىن إىل األمن من مالحظة أسباب الرجاء
  .فاخلائف آخذ باحلزم، والراجي متعلق حببل طمع، وقد خيلف الظن

  فصل عفة العامل من متام دينه

  .مرأيت عموم أرباب األموال يستخدمون العلماء ويتسذلوهنم بشيء يسري يعطوهنم من زكاة أمواهل
  .فإن كان ألحدهم ختمة قال فالن ما حضر، وإن مرض قال فالن ما تردد

  .وكل منته عليه شيء نزر جيب تسليمه إىل مثله
  .وقد رضي العلماء بالذل يف ذلك ملوضع الضرورة فرأيت أن هذا جهل من العلماء مبا جيب عليهم من صيانة العلم

  .من رضي باخلل والبقل مل يستعبده أحد: ا قيلكم. القناعة باليسري: إحدامها: ودواؤه من جهتني
فإنه يكون سبباً إلعزاز العلم، وذلك أفضل من . والثاين صرف الزمان املصروف يف خدمة العلم إىل كسب الدنيا

  .صرف مجيع الزمان يف طلب العلم، مع احتمال هذا الذل
  .عى يف مكتسب يكفيهومن تأمل ما تأملته وكانت له أنفة قدر قوته، واحتفظ مبا معه، أو س

  .ومن مل يأنف من مثل هذه األشياء مل حيظ من العلم إال بصورته دون معناه

  فصل العقل أصل الدين

  .مدار األسر كله على العقل؛ فإنه إذا مت العقل مل يعمل صاحبه إال على أقوى دليل
  .ومثرة العقل فهم اخلطاب، وتلمح املقصود من األمر

  .ى الدليل كان كالباين على أساس وثيقومن فهم املقصود وعمل عل
بل كيف اتفق، ورمبا كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء . وإين رأيت كثرياً من الناس ال يعملون على دليل

  .يكون
فإهنم يقلدون اآلباء وال ينظرون فيما جاء من . مث رأيت خلقاً كثرياً ال يتبعون الدليل بطرق إثباته كاليهود والنصارى

  .ائع هل صحيح أم الالشر
  .وكذلك يثبتون إلله وال يعرفون ما جيوز عليه مما ال جيوز

  .فينسبون إليه الولد، ومينعون جواز تغيريه ما شرع
وهؤالء مل ينظروا حق النظر ال يف إثبات الصانع وما جيوز عليه، وال يف الدليل على صحة النبوات، فتقع أعماهلم 

  .ضائعة كالباين على رمل
وال يسألون عنها من . القبيل يف املعىن قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبداهنم يف العلم بأحاديث باطلة ومن هذا

  .يعلم
  . ومن الناس من يثبت الدليل وال يفهم املقصود الذي دل عليه الدليل

وأن النفس جتب  ومن هذا اجلنس قوم مسعوا ذم الدنيا فتزهدوا، وما فهموا املقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاهتا
جاهلني بقوله صلى اهللا عليه . وعذبوها بكل نوع، ومنعوها حظوظها. عداوهتا، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق

  .إن لنفسك عليك حقاً: وسلم



  .وفيهم من أدته احلال إىل ترك الفرائض، وحنول اجلسم، وضعف التقوى
ن داود الطائي أنه كان يترك ماء يف دن حتت كما روي ع. وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد

  .األرض فيشرب منه وهو شديد احلر
  .وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب، وتشرب املاء البارد املربد، فمىت حتب املوت والقدوم على اهللا ؟

  .فإن شرب املاء احلار يورث أمراضاً يف البدن وال حيصل به الري. وهذا جهل باملقصود
  .أمرنا بتعذيب أنفسنا على هذه الصورة، بل بترك ما تدعو إليه من ما هنى اهللا عنهوما 

أن أبا بكر رضي اهللا عنه ملا حلب له الراعي يف طريق اهلجرة صب املاء على القدح حىت برد : ويف احلديث الصحيح
  .أسفله، مث سقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرش له يف ظل صخرة

  .إن كان عندكم ماء بات يف شن وإال كرعنا: وقال. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املاءوكان يستعذب ل
  .ولو فهم داود رمحه اهللا أن إصالح علف الناقة متعني لقطع املسافة مل يفعل هذا

إليها مل إن الدابة إذا مل حيسن : أال ترى إىل سفيان الثوري فإنه كان شديد املعرفة واخلوف وكان يأكل اللذيذ ويقول
  .تعمل

كن مع العلماء وانظر إىل طريق احلسن، : هذا ميل على الزهاد، فأقول: ولعل بعض من مل يسمع كالمي هذا يقول
  .وسفيان، ومالك، وأيب حنيفة، وأمحد، والشافعي، وهؤالء أصول اإلسالم

  .وال تقلد دينك من قل علمه وإن قوي زهده
  .تد هبم فيما ال تطيقهوامحل أمره على أنه كان يطيق هذا وال تق
  .فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة عندنا

  .فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذي أنكرت عليهم
  .هذا رمز إىل املقصود والشرح يطول

  فصل حول تقسيم األرزاق

  .الواجب على العاقل أن يتبع الدليل مث ال ينظر فيما ال جيين من مكروه
  .ليل القاطع حكمة اخلالق عز وجل وملكه وتدبريهمثال أنه قد ثبت بالد

فإذا رأى اإلنسان عاملاً حمروماً، وجاهالً مرزوقاً، أوجب عليه الدليل املثبت حكمة اخلالق التسليم إليه، ونسبة العجز 
  .عن معرفة احلكمة إىل نفسه

  .فإن أقواماً مل يفعلوا ذلك جهالً منهم، أفتراهم مباذا حكموا ؟
  .تدبري ؟ أليس مبقتضى عقوهلم ؟ أو ما عقوهلم من مجلة مواهبه ؟بفساد هذا ال

  .فكيف حيكم على حكمته وتدبريه ببعض خملوقاته اليت هي باإلضافة إليه أنقص من كل شيء؟
: ولقد بلغين عن اللعني ابن الراوندي أنه كان جالساً على اجلسر ويف يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال فقال

  .ل لفالن اخلادمملن هذه ؟ فقي
  .ملن هذه ؟ فقيل لفالن اخلادم: مث جازت خيل وأموال فقال

  .ما هذه القسمة ؟! وهذا لفالن : فلما مر اخلادم رأى شخصاً حمتقراً، فرى الرغيف إىل ناحيته وقال
ا كان فيه وذلك يوجب عليه أشد مم. ولو فكر املعترض لبانت له وجوه أقلها جهله مبن يدعي معرفته وقلة تعظيمه له



  .من تضييق العيش ولكنه مرياث إبليس، حيث اعتقد سوء التدبري يف تفضيل آدم عليه السالم
  .فالعجب من تلميذ يتعامل على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده

  .ومما ينبغي فيه الدليل وال يلتفت إىل ما جنت احلال، أن العلم أشرف مكتسب
  .ال فائدة فيه: العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالواوقد رأى مجاعة من اجلهلة قلة حظوظ 

  .وذلك جلهلهم مبقدار العلم، فإن تابع الدليل ال يبايل ما جىن، وإمنا يبني االختبار بفقد الغرض
ولو مل يكن من الدليل على صدق نبينا صلى اهللا عليه وسلم إال إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، مث مل خيلف 

  .اً وحرم أهله املرياث، لكفاه ذلك دليالً على صدق طلبه ملطلوب آخرشيئ
  .ورمبا رأى اجلاهل قوماً من العلماء يفعلون خطيئة فيزدري على العلم ويدعيه ناقصاً وهذا غلط كبري

  .فليتق اهللا العاقل وليعمل مبقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة اهللا تعاىل والعمل بالعلم
  .تالء يف الصرب على فوات املطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جىن مكروهاً واهللا املوفقوليعلم أن االب

  فصل بني آدم ويوسف

قرأت سورة يوسف عليه السالم، فتعجبت من مدحه عليه السالم على صربه وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك 
  . ما ترك

  .فتأملت خبيئة األمر فإذا هي خمالفة للهوى املكروه
  .واعجباً لو وافق هواه من كان يكون ؟: قلتف

  .وملا خالفه لقد صار أمراً عظيماً تضرب األمثال بصربه، ويفتخر على اخللق باجتهاده
  .وكل ذلك قد كان بصرب ساعة فيا له عزاً وفخراً، أن متلك نفسك ساعة الصرب عن احملبوب وهو قريب

  .نقيصة يف حقه أبداً لوال التدارك فتاب عليه وبالعكس منه حالة آدم يف موافقته هواه، لقد عادت
  .فتلمحوا رمحكم اهللا عاقبة الصرب وهناية اهلوى

  .احللوين واملرين. فالعاقل من ميز بني األمرين
  .فإن من عدل ميزانه ومل متل به كفة اهلوى رأى كل األرباح يف الصرب، وكل اخلسران يف موافقة النفس

  .وى ألهل النهى واهللا املوفقوكفى هبذا موعظة يف خمالفة اهل

  فصل تكامل املعارف يف إصالح القلوب

رأيت االشتغال بالفقه ومساع احلديث ال يكاد يكفي يف صالح القلب، إال أن ميزج بالرقائق والنظر يف سري السلف 
  .الصاحلني

  .راد هباألهنم تناولوا مقصود النقل، وخرجوا عن صور األفعال املأمور هبا إىل ذوق معانيها وامل
وما أخربتك هبذا إال بعد معاجلة وذوق ألين وجدت مجهور احملدثني وطالب احلديث مهة أحدهم يف احلديث العايل 

  .وتكثري األجزاء
  .ومجهور الفقهاء يف علوم اجلدل وما يغالب به اخلصم

  .وكيف يرق القلب مع هذه األشياء ؟



  .ال القتباس علمه. إىل مسته وهديه وقد كان مجاعة من السلف يقصدون البعد الصاحل للنظر
وذلك أن مثرة علمه هديه ومسته، فافهم هذا وامزج طلب الفقه واحلديث مبطالعة سري السلف والزهاد يف الدنيا 

  .ليكون سبباً لرقة قلبك
 أخبار فجمعت كتاباً يف أخبار احلسن وكتاباً يف. وقد مجعت لكل واحد من مشاهري األخيار كتاباً فيه أخباره وآدابه

سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، وبشر احلايف، وأمحد بن حنبل، ومعروف، وغريهم من العلماء والزهاد، واهللا 
  .املوفق للمقصود

  .وال يصلح العمل مع قلة العلم
فهما يف ضرب املثل كسائق وقائد والنفس بينهما حرون ومع جد السائق والقائد ينقطع املنزل، ونعوذ باهللا من 

  .فتورال

  فصل قوة اإلرادة

ترخصت يف شيء جيوز يف بعض املذاهب فوجدت يف قليب قسوة عظيمة، وختايل يل نوع طرد عن الباب، وبعد 
  .ظلمة تكاثفت
  .أليس ما خرجت عن إمجاع الفقهاء. ما هذا: فقالت نفسي

  .تيت مل تفت مبا فعلتأحدمها أنك تأولت ما ال تعتقدين فلو استف: يا نفس السوء جوابك من وجهني: فقلت هلا
  .لو مل أعتقد جواز ذلك ما فعلته: قالت
  .إال أن اعتقادك ما ترضينه لغريك يف الفتوى: قلت

  .والثاين أنه ينبغي لك الفرح مبا وجدت من الظلمة عقيب ذلك، ألنه لوال نور يف قلبك ما أثر مثل هذا عندك
  .قالت فلقد استوحشت هبذه الظلمة املتجددة يف القلب

  .فاعزمي على الترك وقدري ما تركت جائزاً باإلمجاع، وعدي هجره ورعاً، وقد سلمت: قلت

  فصل التوسط يف املعاملة

مما أفادتين جتارب الزمان أنه ال ينبغي ألحد أن يظاهر بالعداوة أحداً ما استطاع، فإنه رمبا حيتاج إليه مهما كانت 
  .منزلته

  .يوماً ما كما ال حيتاج إىل عويد منبوذ ال يلتفت إليه وإن اإلنسان رمبا ال يظن احلاجة إىل مثله
  .فإذا مل تقع احلاجة إىل ذلك الشخص يف جلب نفع وقعت احلاجة يف دفع ضر. لكم كم من حمتقر احتيج إليه

  .ولقد احتجت يف عمري إىل مالطفة أقوام ما خطر يل قط وقوع احلاجة إىل التلطف هبم
. ألن املظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضرباً. لب أذى من حيث ال يعلمواعلم أن الظاهرة بالعداوة قد جت

  .وقد يلوح منه مضرب خفي، وإن اجتهد املتدرع يف ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو
فينبغي ملن عاش يف الدنيا أن جيتهد يف أن ال يظاهر بالعداوة أحداً ملا بينت من وقوع احتياج اخللق بعضهم إىل بعض 

  .بعضهم على ضرر بعض وإقدار
  .وهذا فصل مفيد تبني فائدته لإلنسان مع تقلب الزمان



  فصل بني املتعة واخلوف

  .رأيت النفس تنظر إىل لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من اآلفات
الشر حصل من  وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدهتا مشوبة فإن مل يقصد هو

  .عماله
  .مث هو خائف منزعج يف كل أموره حذر من عدو أن يسيئه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظري أن يكيده

مث أكثر زمانه ميضي يف خدمة من خيافه من السالطني، ويف حساب أمواهلم، وتنفيذ أوامرهم اليت ال ختلو من أشياء 
  . منكرة

  .نال من لذةوإن عزل أرىب ذلك على مجيع ما 
  .مث تلك اللذة تكون مغمورة باحلذر فيها ومنها وعليها

  .وإن رأيت صاحب جتارة رأيته قد تقطع يف البالد فلم ينل ما نال إال بعد علو السن وذهاب زمان اللذة
ترك كما حكي أن رجالً من الرؤساء كان حال شبيبته فقرياً، فلما كرب استغىن وملك أمواالً واشترى عبيداً من ال

  .وغريهم وجواري من الروم فقال هذه األبيات يف شرح حاله
  ملكته بعد أن جاوزت سبعينا... ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرينا 

  مثل الغصون على كثبان يربينا... تطوف يب من األتراك أغزلة 
  حيكني باحلسن حور اجلنة العينا... وخرد من بنات الروم رائعة 

  تكاد تعقد من أطرافها لينا... يغمزنين بأساريع منعمة 
  وكيف حييني ميتاً صار مدفونا... يردن إحياء ميت ال حراك به 

  فما الذي تشتكي قلت الثمانينا... قالوا أنينك طول الليل يسهرنا 
وهذه احلالة هي الغالبة فإن اإلنسان ال يكاد جيتمع له كل ما حيبه إال عند قرب رحيله، فإن بدر ما حيب يف بداية 

  .شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدابري أو حسن اإللتذاذ
  .واإلنسان يف حالة الصبوة ال يدري أين هو إال أن يبلغ، فإذا بلغ كانت مهته يف املنكوح كيف ما اتفق

  .وإن تزوج جاء األوالد فمنعوه اللذة وانكسر يف نفسه وافتقر إىل الكسب عليهم
ريبة من الثالثني وخطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه فبينما هو قد دعك يف تلك املديدة الق

  :كما قال ابن املعتز باهللا
  فكيف حتبين الغيد الكعاب... لقد أتعبت نفسي يف مشييب 

  .وهكذا ال ترى املتمتع باملستحسنات، إن وجدهن، مل جيد ما ال يبلغ به املراد
  .وإذا مت املطلوب فالشيب أقبح قذى وأعظم مبغض وإن اشتغل جبمع املال ضاع زمن متتعه،

  .مث إن صاحب املال خائف على ماله، حماسب ملعامليه، مذموم إن أسرف وإن قتر
  .ولده يرصد موته، وجاريته قد ال ترضى بشخصه، وهو مشغول حبفظ حواشيه

  .فقد مضى زمانه يف حمن، واللذات فيها خلس معتادة ال لذة فيها
  .شر األمري والتاجر خزايا، إال من عصم اهللامث يف القيامة حي

  .فإياك إياك أن تنظر إىل صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعده عنك، ولو قد بلغته كرهته



  .مث يف ضمنه من حمن الدنيا واآلخرة ما ال يوصف
  .فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سالمة الدنيا والدين

  .أتركه حىت أشتهيه: فقال. يف تشتهي هذاك. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس

  فصل مناجاة

فإين كنت يف جملس التذكري أنظر أن القرآن كالم اهللا . وقع بيين وبني أرباب الواليات نوع معاداة ألجل املذهب
  .وأنه قدمي، وأقدم أبا بكر

  .فض، ومتالؤا يف الباطنواتفق يف أرباب الواليات من مييل إىل مذهب األشعري، وفيهم من مييل إىل مذهب الروا
سيدي نواصي الكل بيدك، وما فيهم من يقدر يل على ضر، إال أن : فقلت يوماً يف مناجايت للحق سبحانه وتعاىل

  " .وما هم بضارين به من أحد إالَّ بإذن اللّه " جتريه على يده، وأنت قلت سبحانك 
  " .ه لنا قل لن يصيبنا إالّ ما كتب اللّ: " وطيبت قلب املبتلي بقولك

فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذالين كان خويف على ما نصرته أكثر من خويف على نفسي، لئال يقال 
  .لو كان على حق ما خذل

  .وإن نظرت إىل تقصريي وذنويب فإين مستحق للخذالن، غري أين أعيش مبا نصرته من السنة، فأدخلين يف خفارته
  .عبادك فإن مل حتفظين يب فاحفظين هبم وقد استودعين إياك خلق من صاحلي

على  -سيدي انصرين على من عاداين، فإهنم ال يعرفونك كما ينبغي، وهم معرضون عنك على كل حال، وأنا 
  .إليك أنسب -تقصريي 

  فصل بالء املتصوفة

يا : قال لهروي عن احلالج الصويف أنه كان يقعد يف الشمس يف احلر الشديد وعرقه يسيل، فجاز بعض العقالء ف
فإنه ما وضع التكليف إال على خالف األغراض، ! ، وما أحسن ما قال هذا ... !!!أمحق هذا تقاوي على اهللا تعاىل 

  .وقد حيرج صاحبه إىل أن يعجز عن الصرب
  .فكيف ما شئت فاختربين: فاجلاهل األمحق من تقاوى أو من يسأل البالء كما قال ذلك األبله

  فصل التجلد لألمور

سعيد من ذل اهللا وسأل العافية، فإنه ال يوهب العافية على اإلطالق إذ ال بد من بالء، وال يزال العاقل يسأل وال
  .العافية لتغلب على مجهور أحواله فيقرب الصرب على يسري البالء

  :شجاويف اجلملة ينبغي لإلنسان أن يعلم أنه ال سبيل إىل حمبوباته خالصة، ففي كل جرعة غصص، ويف كل لقمة 
  ولكن ال سبيل إىل الوصال... وكم من يعشق الدنيا قدمياً 

فالعاقل من دارى نفسه : وعلى احلقيقة ما الصرب إال على األقدار، وقل أن جتري األقدار إال على خالف مراد النفس
  .ئالً العافيةيف الصرب بوعد األجر، وتسهيل األمر، ليذهب زمان البالء ساملاً من شكوى، مث يستغيث اهللا تعاىل سا

  .نعوذ باهللا من اجلهل به، ونسأله عرفانه، إنه كرمي جميب. فأما املتجلد فما عرف اهللا قط



  فصل طريق النبوة الطريق األمثل

  .والبدار إىل االستنان به، فهو الكامل الذي ال ينقص فيه. اجلادة السليمة والطريق القومية، االقتداء بصاحب الشرع
رفوا إىل جادة الزهد، ومحلوا أنفسهم فوق اجلهد، فأفاقوا يف أواخر العمر، والبدن قد هنك، فإن خلقاً كثرياً احن

  .وفاتت أمور مهمة من العلم وغريه
  .وإن أقواماً احنرفوا إىل صورة العلم فبالغوا يف طلبه، فأفاقوا يف أواخر قدم، وقد فاهتم العمل به

  .، والتلطف بالبدنفطريق املصطفى صلى اهللا عليه وسلم العلم والعمل
  .إن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً: كما أوصى عبد اهللا بن عمر، عمرو بن العاص وقال له

  .فهذه هي الطريق الوسطى والقول الفصل
  .فأما اليبس اجملرد، فكم فوت من علم، لو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل

هبا، فيمشي العابد من الفجر إىل العصر، ويقوم العامل قبيل  فإن مثل العامل كرجل يعرف الطريق، والعابد جاهل
  .العصر فيلتقيان وقد سبق العامل فضل شوطه

صورة التعبد خدمة هللا تعاىل، وذل له، ورمبا مل يطلع العابد على معىن تلك : بني يل هذا، قلت: فإن قال قائل
ستحق تقبيل يده، أو إنه خري من كثري من الناس، الصورة، ألنه رمبا ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده، وأنه م

  .وذلك كله لقة العلم
  .وأعين بالعلم فهو أصول العلم، ال كثرة الرواية ومطالعة مسائل اخلالف

فإذا طالع العامل األصويل، سبق هذا العابد حبسن خلق، ومداراة الناس، وتواضعه يف نفسه، وإرشاده اخللق إىل اهللا 
  .تعاىل

  .لى العابد، وهو يف ليل جهله باحلال راقدفيعسر هذا ع
رمبا تزوج العابد مث محل نفسه على التجفف فحبس زوجته عن مطلوب ومل يطلقها، وصار كاليت حبست اهلرة فال 

  .هي أطعمتها وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض
  .حق حقهومن تأمل حالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، رأى كامالً من اخللق يعطي كل ذي 

فتارة ميزح، وتارة يضحك، ويداعب األطفال، ويسمع الشعر، ويتكلم باملعاريض، وحيسن معاشرة النساء، ويأكل 
  .ويستعذب له املاء، ويفرش له يف الظل، ومل ينكر ذلك. ما قدر عليه وأتيح له، وإن كان لذيذاً كالعسل

  .من منع النفس شهواهتا على اإلطالقومل يسمع عنه ما حدث بعده من جهال املتصوفة واملتزهدين، و
  .فقد كان يأكل البطيخ بالرطب، ويقبل، وميص اللسان، ويطلب املستحسنات

فأما أكل خبز الشعري ووزن املأكول، وجتفيف البدن، وهجر كل مشتهى، فإنه تعذيب للنفس، وهدم للبدن، ال 
  .يقتضيه عقل، وال ميدحه شرع

  .مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط طعام بطعام فتورعوا وإمنا اقتنع أقوام بالقليل، ألسباب
  .مث كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يويف العبادة حقها بقيام الليل واالجتهاد يف الذكر

ودع حديث فالن وفالن من الزهاد، وامحل . فعليك بطريقته اليت هي أكمل الطرق وبشرعته اليت ال شوب فيها
  .أقم هلم األعذار مهما قدرتأمرهم على أحسن حممل، و

  .فإن مل جتد عذراً فهم حمجوجون بفعله، إذ هو قدوة اخللق، وسيد العقالء
  .وهل فسد الناس إال باإلحنراف عن الشريعة



ولقد حدثت آفات من املتصوفة واملتزهدين، خرقوا هبا شبكة الشريعة وعربوا، فمنهم من يدعي احملبة والشوق، وال 
  .يعرف احملبوب

  .ه يصيح ويستغيث وميزق ثيابه وخيرج عن حد الشرع بدعواه ومضموهنافترا
ومنهم من محل على نفسه باجلوع والصوم الدائم، وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لعبد اهللا بن 

  . ال أفضل: صم يوماً وأفطر يوماً، فقال أريد أفضل من ذلك فقال: عمرو

ات نفسه اجلماعة، وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم، ومل يعلم أن وفيهم من خرج إىل السياحة فأف
  .دفنها خطأ قبيح، ألن النفس تغفل وحتتاج إىل التذكري يف كل وقت، ونعم املذكر كتب العلم

وإمنا دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء املصباح، ليس العابد يف 
  .الظلمة

وهذه  -هوكلة  -أريد أن أمضي إىل جبل اآلكام، فقال هذه : وما أحسن ما قال بعض العلماء لرجل سأله فقال
  .كلمة عامية معناها حب البطالة

وعلى احلقيقة الزهاد يف مقام اخلفافيش، قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا مل متنع من 
  .نازة، وعيادة مريضخري من مجاعة، وأتباعة ج

  .وهذه مقامات األنبياء عليهم السالم. إال أهنا حالة اجلبناء، فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون
  .أترى كم بني العابد إذا نزلت به حادثة وبني الفقيه ؟

  .باهللا لو مال اخللق إىل التعبد لضاعت الشريعة
ة والصوم فرب ماش يف حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على على أنه لو فهم معىن التعبد مل يقتصر به على الصال

  .صوم سنة
  .والعمل بالبدن سعي اآلالت الظاهرة، والعلم سعي اآلالت الباطنة من العقل والفكر والفهم، فلذلك كان أشرف

 ما أذمهم، بل حدثت منهم حوادث اقتضاها اجلهل: كيف تذم املعتزلني للشر وتنفي عنهم التعبد ؟ قلت: فإن قلت
  .من الدعاوي واآلفات اليت سببها قلة العلم، ومحلوا على أنفسهم اليت ليست هلم، وعن غري إذن اآلمر ما مل جيز

دخلت احلمام : حىت أن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على اإلطالق فضيلة، وحىت قال بعض احلمقى
  .مر فمرضتفوجدت غفلة، فآليت أن ال أخرج حىت أسبح كذا وكذا تسبحية، فطال األ

وهذا رجل خاطر بنفسه يف فعل ما ليس له، ومن املتصوفة والزهاد من قنع بصورة اللباس، وركب من اجلهل يف 
  .الباطن ما ال يسعه كتاب

  .طهر اهللا األرض منهم وأعان العلماء عليهم
  .فإن أكثر احلمقى معهم، فلو أنكر عامل على أحدهم مال العوام على العامل بقوة اجلهل

د رأيت كثرياً من املتعبدين وهو يف مقام العجائز يسبح تسبيحات ال جيوز النطق هبا، ويفعل يف صالته ما مل ترد ولق
  .به السنة

ولقد دخلت يوماً على بعض من كان يتعبد، وقد أقام إماماً وهو خلفه يف مجاعة يصلي هبم صالة الضحى وجيهر، 
كم ينكر هذا علينا : صالة النهار عجماء فغضب ذلك الزاهد وقال: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: فقلت هلم

.!  
واعجباً ومن قال لكم ال تناموا، أليس يف : فقلت. وقد دخل فالن وأنكر فالن وأنكر، حنن نرفع أصواتنا حىت ال ننام



لى اهللا عليه قم ومن، وقد كان رسول اهللا ص: الصحيحني من حديث ابن عمرو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال به
  .وسلم ينام، ولعله ما مضت عليه ليلة إال ونام فيها

ولقد شاهدت رجالً كان يقال له حسني القزويين جبامع املنصور وهو ميشي يف اجلامع مشياً كثرياً دائماً، فسألت ما 
  .السبب يف هذا املشي ؟ فقيل يل حىت ال ينام

 تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل، وفات املراد من التعبد وهذه كلها محاقات أوجبتها قلة العلم، ألنه إذا مل
  .لبعد الفهم

إين عاهدت اهللا : ولقد حدثين بعض الصاحلني اجملاورين جبامع املنصور أن رجالً امسه كثري دخل عليهم اجلامع فقال
منها عشرة أيام قريب  فمكث: على أمر ونقضته، وقد جعلت عقوبيت لنفسي أن ال آكل شيئاً أربعني يوماً، قال

احلال يصلي يف مجاعة، مث يف العشر الثاين بان ضعفه وكان يداري األمر، مث صار يف العشر الثالث يصلي قاعداً، مث 
استطرح يف العشر الرابع، فلما متت األربعون جيء بنقوع فشربه فسمعنا صوته يف حلقه مثل ما يقع املاء على 

  .املقالة، مث مات بعد أيام
  .يا اهللا العجب، انظروا ما فعل اجلهل بأهله، ظاهر هذا أنه يف النار، إال أن يعفى عنه: فقلت

  .ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه جيب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام
  .ولكن من أعظم اجلهل استبداد اإلنسان بعلمه، وكل هذه احلوادث نشأت قليالً قليالً حىت متكنت

الشرب األول فلم يكن فيه من هذا شيء، وما كانت الصحابة تفعل شيئاً من هذه األشياء، وقد كانوا يؤثرون  فأما
فمن أراد االقتداء فعليه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، . ويأكلون دون الشبع، ويصربون إذا مل جيدوا

  .ففي ذلك الشفاء واملطلوب
  .أبو يزيد وقال الثوري، فإن املقلد أعمى: قال: تقليد معظم شاع امسه، فيقولوال ينبغي أن خيلد العاقل إىل 

  .وكم قد رأينا أعمى يأنف من محل عصا، فمن فهم هذا املشار إليه طلب األفضل واألعلى واهللا املوفق

  فصل أساس البدع

  .ا هذا الدين وأنس الناس هبماتأملت الدخل الذي دخل يف ديننا من ناحييت العلم والعمل فرأيته من طريقني قد تقدم
  .فأما أصل الدخل يف العلم واالعتقاد فمن الفلسفة

وهو أن خلقاً من العلماء يف ديننا مل يقنعوا مبا قنع به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من االنعكاف على الكتاب 
على مذاهب ردية أفسدوا هبا والسنة، فأوغلوا يف النظر يف مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا يف الكالم الذي محلهم 

  .العقائد
  .وأما أصل الدخل يف باب العمل فمن الرهبانية

فإن خلقاً من املتزهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف، ومل ينظروا يف سرية نبينا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، 
  .ومسعوا ذم الدنيا وما فهموا املقصود

  .وء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحةفاجتمع هلم اإلعراض عن علم شرعنا مع س
  .فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم باإلعراض عن العلم، فدفنوا كتب وغسلوها

  .وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم، وأظهر هلم من اخلزعبالت ما أوجب إقبال العوام عليهم فجعل إهلهم هواهم



  .انطفأ مصباحهم ما فعلواولو علموا أهنم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم 
  .لكن إبليس كان دقيق املكر يوم جعل علمهم يف دفني حتت األرض

  .وبالعلم يعلم فساد الطريقني ويهتدي إىل األصوب
  .نسأل اهللا عز وجل أن ال حيرمنا إياه فإنه النور يف الظلم، واألنيس يف الوحدة، والوزير عند احلادثة

  فصل أهل الفراغ بالء

ن صحبة الباطلني، لقد رأيت خلقاً كثرياً جيرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون أعوذ باهللا م
  .ذلك التردد خدمة، ويطلبون اجللوس وجيرون فيه أحاديث الناس وما ال يعين، وما يتخلله غيبة

من الوحدة، وخصوصاً يف أيام  وهذا شيء يفعله يف زماننا كثري من الناس، ورمبا طلبه املزور وتشوق إليه واستوحش
التهاين واألعياد، فتراهم ميشي بعضهم إىل بعض، وال يقتصرون على اهلناء والسالم بل ميزجون ذلك مبا ذكرته من 

  .تضييع الزمان
  .فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء، والواجب إنتهاؤه بفعل اخلري كرهت ذلك وبقيت مهم بني أمرين

  .ملوضع قطع املألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان إن أنكرت عليهم وقعت وحشة
  .فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلب قصرت يف الكالم ألتعجل الفراق
فجعلت من املستعد للقائهم قطع الكاغد . مث أعددت أعماالً متنع من احملادثة ألوقات لقائهم لئال ميضي الزمان فارغاً

األشياء ال بد منها، وال حتتاج إىل فكر وحضور قلب، فأرصدهتا ألوقات وبري األقالم، وحزم الدفاتر، فإن هذه 
  .زيارهتم لئال يضيع شيء من وقيت

  .نسأل اهللا عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر، وأن يوفقنا الغتنامه
عد يف السوق ولقد شاهدت خلقاً كثرياً ال يعرفون معىن احلياة، فمنهم من أغناه اهللا عن التكسب بكثرة ماله، فهو يق

  .أكثر النهار ينظر إىل الناس، وكم متر به من آفة ومنكر
ومنهم من خيلو بلعب الشطرنج؛ ومنهم من يقطع الزمان بكثرة احلوادث من السالطني والغالء والرخص إىل غري 

  .ذلك
وما " تنام ذلك فعلمت أن اهللا تعاىل مل يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إال من وفقه وأهلمه اغ

  " .يلقّاها إالّ ذو حظ عظيم 

  فصل العامل ومراحل حياته

  .رأيت من الرأي القومي أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم باملشافهة
  .ألين أشافه يف عمري عدداً من املتعلمني، وأشافه بتصنيفي خلقاً ال حتصى ما خلقوا بعد

  .دمني أكثر من انتفاعهم مبا يستفيدونه من مشاخيهمودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف املتق
  .فينبغي للعامل أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف املفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف

وليس املقصود مجع شيء كيف كان، وإمنا هي أسرار يطلع اهللا عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، 
  .تت، أو يشرح ما أمهل، هذا هو التصنيف املفيدفيجمع ما فرق، أو يرتب ما ش

  .وينبغي اغتنام التصنيف يف وسط العمر، ألن أوائل العمر زمن الطلب، وآخره كالل احلواس



ورمبا خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإمنا يكون التقدير على العادات الغالبة ال أنه ال يعلم الغيب فيكون زمان 
  .ىل األربعني، مث يبتدىء بعد األربعني بالتصانيف والتعليمالطلب واحلفظ والتشاغل إ

  . هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من اجلمع واحلفظ وأعني على حتصيل املطالب

فأما إذا قلت اآلالت عنده من الكتب، أو كان يف أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده يف هذا األوان، أخر 
  .التصانيف إىل متام مخسني سنة

 ابتدأ بعد اخلمسني يف التصنيف والتعليم إىل رأس الستني، مث يزيد فيما بعد الستني يف التعليم ويسمع احلديث مث
والعلم ويعلل التصانيف إىل أن يقع مهم إىل رأس السبعني، فإذا جاوز السبعني جعل الغالب عليه ذكر اآلخرة 

  .والتهيؤ للرحيل
  .به، أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف العدد لآلخرةفيوفر نفسه على نفسه إال من تعليم حيتس

ولتكن مهته يف تنظيف نفسه، وهتذيب خالله، واملبالغة يف استدراك زالته، فإن اختطف يف خالل ما ذكرنا فنية 
  .املؤمن خري من عمله

  .وإن بلغ إىل هذه املنازل فقد بينا ما يصلح لكل منزل
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفناً، وقد بلغ مجاعة من  من بلغ سن رسول: وقد قال سفيان الثوري

العلماء سبعاً وسبعني سنة، منهم أمحد بن حنبل، فإن بلغها فليعلم أنه على شفري القرب، وإن كل يوم يأيت بعدها 
  .مستطرف

ستغفار حليفه، والذكر فإن متت له الثمانون فليجعل مهته كلها مصروفة إىل تنظيف خالله، وهتيئة زاده وليجعل اال
  .أليفه، وليدقق يف حماسبة النفس ويف بذل العلم، أو خمالطة اخللق
  .فإن قرب االستعراض للجيش يوجب عليه احلذر من العارض

  .وليبالغ يف إبقاء أثره قبل رحيله، مثل بث علمه، وإنفاق كتبه، وشيء من ماله
  .وبعد فمن تواله اهللا عز وجل علمه، ومن أراده أهلمه

  .نسأل اهللا عز وجل أن ينعم علينا بأن يتوالنا وال يتوىل عنا إنه قريب جميب

  فصل أثر العادة يف الناس

رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة ال لنهي 
  !.الشرع 

ضة باعها بالصحيح من غري تقليد إلمام، أو عمل فكم من رجل يوصف باخلري يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القرا
  .برخصة، عادة من القوم، واستثقاالً لالستفتاء

  .ونرى خلقاً حيافظون على صالة الرغائب ويتوانون عن الفرائض
  .وكثرياً من املتصوفني ال يستوحشون من ظلم الناس، مث يتصدقون على الفقراء

  .استعمال التأويالت فيهاورمبا توانوا عن إخراج الزكاة، وتكاسلوا ب
  .مث إذا حضر أحدهم جملس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك احلال

  .ومنهم من خيرج بعض الزكاة مصانعة عما مل خيرجه



  .ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام، ويصعب عليه فراقه للعادة
  .وفيهم من حيلف بالطالق وحينث، ويرى الفراق صعباً

  .لتأويل اتكاالً على عفو اهللا تعاىل، ووعداً من النفس بالتوبةفرمبا تأول، ورمبا تكاسل عن ا
  .ومنهم من يرى أن استعمال الشرع رمبا ان سبباً يف تضييق معاشه

  .وقد ألف التفسح فال يسهل عليه فراق ما قد ألف والعادات يف اجلملة هي املهلكة
  .ت معه العقد، فلما افترقنا غدر بعد أيامولقد حضر عندي رجل شيخ ابن مثانني سنة، فاشتريت منه دكاناً وعقد

  .فطلبت منه احلضور عند احلاكم فأىب
  .فأحضرته فحلف باليمني الغموس أنه ما بعته، فقلت ما تدور عليه السنة

  .وأخذ يربطل ملن حيول بيين وبينه من الظلمة
هذا ما قبض الثمن فكيف يصح فرأيت من العوام من قد غلبت عليه العادات فال يلتفت معها إىل قول فقيه، يقول 

  .البيع ؟
  .وآخر يقول كيف حيوز لك أن تأخذ دكانه بغري رضاه ؟

  .وآخر يقول جيب عليك أن تقيله البيع
فلما مل أقله أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي، ورأى أنه حيامي عن ملكه، مث سعى يب إىل السلطان سعاية حيرض فيها 

  .لق الظلمة، فبالغوا وسعوامن الكذب ما أدهشين، ويربطل ما ال خل
  .إال أن اهللا تعاىل جناين من شرهم

ال حتكم له، فوقف عن احلكم بعد ثبوب : مث إين أقمت عليه البينة عند احلاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم
عندي ما البينة عنده، فرأيت من هذا احلاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ احلق حفظاً لرياستهم ما هون 

فعله ذلك الشيخ حفظاً ملاله، جلهله وعلم هؤالء، فينحل يل من األمر أن العادات غلبت على الناس، وأن الشرع 
  .أعرض عنه

  .وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو ألجل العادة
دة غالبة فإن اإلنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر يف رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأمواهلم عا

.!!  
  .فكم قد رأيت هذا الشيخ يصلي وحيافظ على الصالة، مث ملا خاف فوت غرضه ترك الشرع جانباً

وكم قد رأيت أولئك احلكام يتعبدون ويطلبون العلم، غري أهنم ملا خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب 
  . الدين

ا ثبت عنده، ودارت السنة فمات الشيخ على قل، فنسأله عز مث إن اهللا تعاىل نصرين عليه وتقدم إيل احلاكم بإنفاذ م
  .وجل التوفيق لالنقياد لشرعه وخمالفة أهوائنا

  فصل شرف العلم وتنزيهه

  .ما أعرف للعامل قط لذة وال عزاً وال شرفاً وال راحة وال سالمة أفضل من العزلة
  .لقفإنه ينال هبا سالمة بدنه ودينه وجاهه عند اهللا عز وجل وعند اخل



  .ألن اخللق يهون عليهم من خيالطهم، وال يعظم عندهم قدر املخالط هلم، وهلذا عظم قدر اخللفاء الحتجاهبم
  .وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصاً يف أمر مباح هان عندهم

  .فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر للعلم عندهم
  .تدى بنا فما أراه يسعنا ذلككنا منزح ونضحك، فإذا صرنا يق: فقد قال بعض السلف
  .تعلموا هذا العلم واكظموا عليه، وال ختلطوه هبزل فتمجه القلوب: وقال سفيان الثوري

  .فمراعاة الناس ال ينبغي أن تنكر
  .لوال حدثان قومك يف الكفر لنقضت الكعبة وجعلت هلا بابني: وقد قال صلى اهللا عليه وسلم لعائشة

  .رأيت الناس يكرهوهنما فتركتها: تني قبل املغربوقال أمحد بن حنبل يف الركع
  .وال تسمع من جاهل يرى مثل هذه األشياء رياء، إمنا هذه صيانة للعلم

وبيان هذا أنه لو خرج العامل إىل الناس مكشوف الرأس أو يف يده كسرة يأكلها قل عندهم وإن كان مباحاً، فيصري 
  .مبثابة ختليط الطبيب اآلمر باحلمية

  .غي للعامل أن ينبسط عند العوام حفظاً هلم، ومىت أراد مباحاً فليستتر به عنهمفال ينب
وهذا القدر الذي الحظه أبو عبيدة حني رأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قد قدم الشام راكباً على محار 

  .يا أمري املؤمنني يتلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما الحظ: ورجاله من جانب، فقال
إن اهللا أعزكم باإلسالم فمهما طلبتم العز يف : عمر رضي اهللا عنه أراد تأديب أيب عبيدة حبفظ األصل فقال إال أن

  .غريه أذلكم
  .واملعىن ينبغي أن يكون طلبكم العز بالدين ال بصور األفعال، وإن كانت الصور تالحظ

  .امة ورداءفإن اإلنسان خيلو يف بيته عرياناً، فإذا خرج إىل الناس لبس ثوبني وعم
  .ومثل هذا ال يكون تصنعاً وال ينسب إىل كرب

وقد كن مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث، وال تلتفت يا هذا إىل ما ترى من بذل العلماء على أبواب 
  .السالطني، فإن العزلة أصون للعامل والعلم، وما خيسره العلماء يف ذلك أضعاف ما يرحبونه

  .سعيد بن املسيب ال يغشى الوالة، وعن قول هذا سكتوا عنه، وهذا فعل احلازموقد كان سيد الفقهاء 
فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العلم بقعر بيتك، وكن معتزالً عن أهلك يطب لك عيشك، واجعل للقاء 

  .األهل وقتاً، فإذا عرفوه تصنعوا للقائك، فكانت املعاشرة بذلك أجود
  .لو فيه، وحتادث سطور كتبك، وجتري يف حلبات فكركوليكن لك مكان يف بيتك خت

  .واحترس من لقاء اخللق وخصوصاً العوام
  .واجتهد يف كسب يعفك عن الطمع، فهذه هناية لذة العامل يف الدنيا

أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعني، وأشار بذلك إىل أنه ينظر يف : وقد قيل البن املبارك مالك ال جتالسنا ؟ فقال
  .هكتب

  .ومىت رزق العامل الغين عن الناس واخللوة، فإن كان له فهم جيلب التصانيف فقد تكاملت لذته
  .وإن رزق فهما يرتقي إىل معاملة احلق ومناجاته فقد تعجل دخول اجلنة قبل املمات

  .دنسأل اهللا عز وجل مهة عالية تسمو إىل الكال، وتوفيقاً لصاحل األعمال، فالسالكون طريق احلق أفرا

  فصل من قصص احلياة



  .تأملت أحوال الناس يف حالة علو شأهنم فرأيت أكثر اخللق تبني خسارهتم حينئذ
فمنهم من بالغ يف املعاصي من الشباب، ومنهم من فرط يف اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من االستمتاع 

  .باللذات
وى ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان فكلهم نادم يف حالة الكرب حني فوات االستدراك لذنوب سلفت، أو ق

  .الكرب يف حسرات
  .فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال واأسفا على ما جنيت

  .وإن مل يكن له إفاقة صار متأسفاً على فوات ما كان يلتذ به
ع، وال يرى ما فأما من أنفق عصر الشباب يف العلم فإنه يف زمن الشيخوخة حيمد جين ما غرس ويلتذ بتصنيف ما مج

  .يفقد من لذات البدن شيئاً باإلضافة إىل ما يناله من لذات العلم
  .هذا مع وجود لذاته يف الطلب الذي كان تأمل به إدراك املطلوب
  :ورمبا كانت تلك األعمال أطيب مما نيل منها كما قال الشاعر

  ورب أمنية أحلى من الظفر ... اهتز عند متين وصلها طريا 

ت نفسي باإلضافة إىل عشرييت الذين أنفقوا أعمارهم يف اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب ولقد تأمل
  .يف طلب العلم، فرأيتين مل يفتين مما نالوه إال ما لو حصل يل ندمت عليه

فة العلم وما نلته من معر. مث تأملت حايل فإذا عيشي يف الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بني الناس أعلى من جاههم
  .ال يقاوم

  .ونسيت تعبك وسهرك: فقال يل إبليس
  .أيها اجلاهل، تقطيع األيدي ال وقع له عند رؤية يوسف: فقلت له

  :وما طالت طريق أدت إىل صديق
  وإن ترك املطايا كاملزاد... جزى اللّه املسري إليه خرياً 

  .من العسل ألجل ما أطلب وأرجو ولقد كنت يف حالوة طليب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى
كنت يف زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج يف طلب احلديث، وأقعد على هنر عيسى فال أقدر على أكلها 

  .إال عند املاء
  .فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعني مهيت ال ترى إال لذة حتصيل العلم

صلى اهللا عليه وسلم وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه  فأمثر ذلك عندي أين عرفت بكثرة مساعي حلديث الرسول
  .وتابعيهم، فصرت يف معرفة طريقه كابن أجود

وأمثر ذلك عندي من املعاملة ما ال يدري بالعلم، حىت أنين أذكر يف زمان الصبوة، ووقت الغلمة والعزبة قدريت على 
ومل مينعين عنها إال ما أمثر عندي العلم من خوف اهللا  أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إىل املاء الزالل،

  .عز وجل
  .ولوال خطايا ال خيلو منها البشر، لقد كنت أخاف على نفسي من العجب

غري أنه عز وجل صانين، وعلمين، وأطلعين من أسرار العلم معرفته، وإيثار اخللوة به، حىت أنه لو حضر معي 
  .معروف وبشر لرأيتها رمحة

  .مسين يف التقصري والتفريط حىت رأيت أقل الناس خرياً مينمث عاد فغ



  .وتارة يوقظين لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة حيرمين ذلك مع سالمة بدين
  .ولوال بشارة العلم بأن هذا نوع هتذيب وتأديب خلرجت إما إىل العجب عند العمل، وإما إىل اليأس عند البطالة

  .يف منهلكن رجائي يف فضله قد عادل خو
وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، ألين رأيت أنه قد رباين منذ كنت طفالً، فإن أيب مات وأنا ال أعقل، واألم مل تلتفت 

  .فركز يف طبعي حب العلم. إيل
  .وما زال يوقعين على املهم فاملهم، وحيملين إىل من حيملين على األصوب، حىت قوم أمري

رأيته قد نصرين وبصرين ودافع عين ووهب يل، قوى رجائي يف املستقبل مبا وإذ . وكم قد قصدين عدو فصده عين
  .قد رأيت يف املاضي

  .ولقد تاب على يدي يف جمالس الذكر أكثر من مائيت ألف، وأسلم على يدي أكثر من مائيت نفس
  .وكم سالت عني متجرب بوعظي مل تكن تسيل
  .وحيق ملن تلمح هذا اإلنعام أن يرجو التمام

  .الحت أسباب اخلوف بنظري إىل تقصريي وزلليورمبا 
: فقلت لنفسي. أو دمعت عينه. ولقد جلست يوماً فرأيت حويل أكثر من عشرة آالف ما فيهم إال من قد رق قلبه

إهلي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غداً فال تعلمهم بعذايب : فصحت بلسان وجدي: كيف بك إن جنوا وهلكت
  .ال يقولوا عذب من دل عليهصيانة لكرمك ال ألجلي، لئ

إهلي . ال يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه: أقتل ابن أيب املنافق فقال. إهلي قد قيل لنبيك صلى اهللا عليه وسلم
  .فاحفظ حسن عقائدهم يف بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك

  .حاشاك واهللا يا رب من تكدير الصايف
  ا لباين اجلود أن ينقضاحاش... ال ترب عوداً أنت رّيشته 

  بصوب إنعامك قد روضا... ال تعطش الزرع الذي نبته 

  فصل اللذة بني الواقع واخليال

من األمور اليت ختفي على العاقل أن يرى أنه مىت مل تكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شديداً أنه ال يلتذ يف 
  .الدنيا

  .فإذا صور حمبوباً مملوكاً ختايل لذة عظيمة
  .وإذا كان عنده من ال مييل إليه اعتقد نفسه حمروماً

  .وهو أن اململوك مملول. وهذا أمر شديد اخلفاء، فينبغي أن يوضح
  .ومىت قدر اإلنسان على ما يشتهيه مله ومال إىل غريه

  .العشق يعمي عن عيوب احملبوب. تارة لبيان عيوبه اليت تكشفها املخالطة فإنه قد قال احلكماء
  .ان القدرة عليه، والنفس ال تزال تتطلع إىل ما ال تقدر عليهوتارة ملك

فيكون جتنيه . مث لو قدرنا دوام احملبة مع القدرة فإهنا قد تكون ولكن ناقصة مبقدار القدرة، وإمنا يقويها جتين احملبوب
  . كاالمتناع، أو امتناعه من املوافقة



قلة ميله إىل هذا العاشق، ورمبا يتكلف القرب منه ويعلم فإذا صفا فال بد من أكدار، منها احلذر عليه، ومنها 
  .اإلنسان بقلة ميل حمبوبه إليه فينغص بل يبغض

  .فإن خاف منه خيانة احتاج إىل حراسة فقويت النغص
وإمنا . وأصلح املقامات التوسط، وهو اختيار ما متيل النفس إليه وال يرتقي إىل مقام العشق، فإن العاشق يف عذاب

  :فإنه كما قيل. الفارغ من العشق التذاذ العاشق وليس كذلكيتخايل 
  وإن وجد اهلوى عذب املذاق... وما يف األرض أشقى من حمب 

  خمافة فرقة أو الشتياق... تراه باكياً يف كل وقت 
  ويبكي إن دنوا خوف الفراق... فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم 
  فراقوتسخن عينه عند ال... فتسخن عينه عند التداين 

  فصل تفاوت اهلمم واآلمال

  .فإن من علت مهته خيتار املعايل. ما ابتلي اإلنسان قط بأعظم من علو مهته
  .ورمبا ال يساعد الزمان، وقد تضعف اآللة، فيبقى يف عذاب

والعاقل وإين أعطيت من علو اهلمة طرفاً فأنابه يف عذاب، وال أقول ليته مل يكن فإنه إمنا حيلو العيش بقدر عم العقل، 
  .ال خيتار زيادة اللذة بنقصان العقل

  :وال يبالون بالنقص فيما هو أهم، قال الرضي. ولقد رأيت أقواماً يصفون علو مهمهم، فإذا هبا يف فن واحد
  وبالء جسمي من تفاوت مهيت... ولكل جسم يف النحول بلية 
ذهن : بيبته ال يكاد ينام، فقيل له يف ذلك فقالوكان أبو مسلم اخلراساين يف حال ش. فنظرت فإذا غاية أمله اإلمارة

  .صاف، وهم بعيد، ونفس تتوق إىل معايل األمور، مع عيش كعيش اهلمج الرعاع
  .الظفر بامللك: قال. فما الذي يربد غليلك: قيل
  .ال يطلب إال باألهوال: فاطلبه، قال: قيل
  .العقل مانع. فاركب األهوال، قال: قيل
سأجعل من عقلي جهالً، وأحاول به خطراً ال ينال إال باجلهل، وأدبر بالعقل ما ال حيفظ إال  :فما تصنع ؟ قال: قيل

  .به، فإن اخلمول أخو العدم
فكم . فنظرت إىل حال هذا املسكني فإذا هو قد ضيع أهم املهمات وهو جانب اآلخرة، وانتصب يف طلب الواليات

  .فتك وقتل ؟ حىت نال بعض مراده من لذات الدنيا
  . مل يتنعم يف ذلك غري مثان سننيمث

  :وكان املتنيب يقول. مث اغتيل، ونسي تدبري العقل، فقتل ومضى إىل اآلخرة على أقبح حال
  ومركوبه رجاله والثوب جلده... ويف الناس من يرضى مبيسور عيشه 

  ولكن قلباً بني جنيب ما هلمدى ينتهي يب يف مراد أحدّه
  فيختار أن يكسى دروعاً هتدّه. ..يرى جسمه يكسي شفوفاً ترّبه 

  .فتأملت هذا اآلخر فإذا هنمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب
وذلك أنين أروم من العلم ما أتيقن أين ال أصل إليه، ألنين أحب نيل كل العلوم . ونظرت إىل علو مهيت فرأيتها عجباً



  .على اختالف فنوهنا
  .هوأريد استقصاء كل فن، هذا أمر يعجز العمر عن بعض

  .فال أعد مهته تامة. فإن عرض يل ذو مهة يف فن قد بلغ منتهاه رأيته ناقصاً يف غريه
  .فال أرى الرضى بنقصان من العلوم إال حادثاً عن نقصه اهلمة. والفقيه فاته علم احلديث. مثل احملدث فاته الفقه

مع مطالعة التصانيف وإفادة اخللق  مث إين أروم هناية العمل بالعلم، فأتوق إىل ورع بشر، وزهادة معروف، وهذا
  .ومعاشرهتم بعيد

وقبول املنن مما تأباه . مث إين أروم الغين عن اخللق، وأستشرف اإلفضال عليهم، واالشتغال بالعلم مانع من الكسب
  .اهلمة العالية

ويف طلب ذلك . التلفمث إين أتوق إىل طلب األوالد، كما أتوق إىل حتقيق التصانيف، ليبقى اخللفان نائبني عين بعد 
  .ما فيه من شغل القلب احملب للتفرد

  .مث إين أروم االستمتاع باملستحسنات، ويف ذلك امتناع من جهة قلة املال مث لو حصل فرق مجع اهلمة
وكذلك أطلب لبدين ما يصلحه من املطاعم واملشارب، فإنه متعود للترفه واللطف، ويف قلة املال مانع، وكل ذلك 

  .دادمجع بني أض
  .فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية مهته الدنيا

  .وأنا ال أحب أن خيدش حصول شيء من الدنيا وجه ديين بسبب
  .وال أن يؤثر يف علمي وال يف عملي

وحتصيل ما يالئم البدن من . فواقلقي من طلب قيام الليل، وحتقيق الورع مع إعادة العلم، وشغل القلب بالتصانيف
  .املطاعم

  .وواأسفي على ما يفوتين من املناجاة يف اخللوة مع مالقاة الناس وتعليمهم
  . ويا كدر الورع مع طلب ما ال بد منه للعائلة

  .غري أين قد استسلمت لتعذييب، ولعل هتذييب يف تعذييب، ألن علو اهلمة تطلب املعايل املقربة إىل احلق عز وجل
  .وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس يف غري فائدة. ملقصودورمبا كانت احلرية يف الطلب غليالً إىل ا

  .وإال فنية املؤمن أبلغ من عمله... وإن بلغ مهي مراده

  فصل الترويح عن النفوس

  .ملا سطرت هذا الفصل املتقدم، رأيت أذكار النفس مبا ال بد هلا يف الطريق منه
  .فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن. يف مرحلة خليق بأن يقفوهو أنه ال بد هلا من التلطف، فإن قاطع مرحلتني 

  .وإذا تعبت الرواحل هنض احلادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السباح يف طلب الدر صعود
ودوام السري حيسر اإلبل، واملفازة صعبة ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر يف سرية الرسول صلى اهللا عليه 

إنه كان يتلطف بنفسه، وميازح وخيالط النساء، ويقبل وميص اللسان، وخيتار املستحسنات، ويستعذب له وسلم، ف
  .املاء وخيتار املاء البارد، واألوفق من املطاعم كلحم الظهر والذراع واحللوى، وهذا كله رفق بالناقة يف طريق السري

  .فأما من جرد عليها السوط فإنه يوشك أن ال يقطع الطريق



إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق، فإن املنبت ال أرضاً قطع، وال ظهراً أبقى، : قد قال صلى اهللا عليه وسلمو
واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر املتيقظ يسبق قبل مباشرة املرأة إىل 

  .قمة إىل أهنا متقلبة يف الريق ولو أخرجها اإلنسان لفظهاأهنا اعتناق جبسد حيتوي على قذارة، وقيل بلع الل
ولو فكر يف قرب املوت وما جيري عليه بعده، لبغض عاجل لذته، فال بد من مغالطة جتري لينتفع اإلنسان بعيشه 

  :كما قال لبيد
  إن صدق النفس يزري باألمل... فأكذب النفس إذا حدثتها 

  :وقال البسيت
  جتّم وعللّه بشيء من الزح... راحة  أفد طبعك املكدود باهلم

  مبقدار ما يعطي الطعام من امللح... ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن 
  :وقال أبو علي بن الشبل

  وعداً، فخريات اجلنان عدات... وإذا مهمت فناج نفسك باملىن 
  حىت تزول هبّمك األوقات... واجعل رجاءك دون يأسك جنة 

  جلساؤك احلسّاد والّشمات.. .واستر عن اجللساء بثك، إمنا 
  ودع التوقع للحوادث إهنللحي من قبل املمات ممات

  يف أهله ما للسرور ثبات... فاهلم ليس له ثبات مثل ما 
  مل تصف للمتيقظني حياة... لوال مغالطة النفوس عقوهلا 

  :وقال أيضاً
  بقاء النار حتفظ بالوعاء... حيفظ اجلسم تبقى النفس فيه 

  وال متدد هلا طول الرجاء... فال متتها  فباليأس املمض
  وذكرها الشدائد يف الرخاء... وعدها يف شدائدها رخاء 

  وبالتركيب منفعة الدواء... يعد صالحها هذا وهذا 
وقد كان عموم السلف خيضبون الشيب لئال يرى اإلنسان منهم ما يكره، وإن كان اخلضاب ال يعدم النفس علمها 

  .ة للنفسبذلك، ولكنه نوع خمادع
  .وإمنا الفكر والعقل مع الغائب. وما زالت النفوس ترى الظاهر

  .وال بد من مغالطة جتري ليتم العيش
  .ولو عمل العامل مبقتضى قصر األمل ما كتب العلم وال صنف

  .فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، فإن األول يف مقام العزمية، وهذا يف مكان الرخصة
إعانة، واهللا عز وجل معك على قدر صدق الطلب، وقوة اللجأ، وخلع احلول والقوة، وال بد للتعب من راحة و

  .وهو املوفق

  فصل يف تعليم التدبري

  .قوام اآلدمي بشيئني احلرارة والرطوبة
  .ومن شأن احلرارة أن حتلل الرطوبة وتفنيها، فاآلدمي حمتاج إىل حتصيل خلف للمتحلل



  .ل منهافأبدان النشوء تغتذي بأكثر مما يتحل
وال . واألبدان املتناهية تغتذي مبقدار ما يتحلل منها واألبدان اليت قد أخذت يف اهلرم يتحلل منها أكثر مما تغتذي به
  .تتشبع مما تغتذي به، وينبغي للناشيء البالغ أن يتحفظ يف النكاح، ألنه بعفته يريب قاعدة قوة جيد أثرها يف الكرب

بغي أن حيذر فضول اجلماع، فإن حصل له مثل ما خيرج منه فأسرف، فالالزم أخذ وأما املتوسط والواقف السن فين
  .من احلاصل، ويوشك أن يسرع النفاد

  . وأما الشيخ فترك النكاح كالالزم له، خصوصاً إذا زاد علو السن، ألنه ينفق من اجلوهر الذي ال حيصل مثله أبداً

وليحذر السرف، فإن : ا ينفق ليكون الفاضل مدخراً لوقت العجزمث ينبغي أن ينظر العاقل يف ماله فيكتسب أكثر مم
  .العدل هو األصلح

وجود الولد، وتدبري املنزل، فإذا كانت مبذرة فعيب ال حيتمل، فإن : مث ينظر يف الزوجة، واملطلوب منها شيئان
  .انضمت صفة العقر فال وجه لإلمساك

  .فاف حسن اإلمساكإال أن تكون مستحسنة الصورة، فإن ضم إليها عقل وع
  .وإن كانت مما حيتاج أن حتفظ فتركها الزم

  .فأما اخلدم فليجتهد يف حتصيل خادم ال تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له موىل غري سيده
ولينظر املالك يف طبع اململوك، فمنهم من ال يأيت إال على اإلكرام فليكرمه فإنه يربح حمبته ومنهم من ال يأيت إال على 

  .هانة فليداره وليعرض عن الذنوباإل
  .فإن مل ميكن عاتب بلطف، وليحذر العقوبة ما أمكن وليجعل للمماليك زمن راحة

والعجب ممن يعين بدابته وينسى مداراة جاريته، وأجود املماليك الصغار، وكذلك الزوجات، ألهنم متعودون خلق 
  .املشتري

  .وال يطلعها على ماله، فإهنا سفيهة تطلب كثرة اإلنفاقوليحفظ نفسه باهليبة من اإلحنراف مع الزوجة، 
  .وأما تدبري األوالد فحفظهم من خمالطة تفسد مستقبلهم

  .رجى خريه -حيياً  -ومىت كان الصيب ذا أنفة 
  .وليحمل على صحبة األشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبته للجهال والسفهاء، فإن الطبع لص

  .التحذير، ومن املخالطة للصبيان املعوجنيوليحذر الصيب من الكذب غالة 
  .وليوصه بزيادة الرب للوالدين، وليحفظ من خمالطة النساء

  .فإذا بلغ فليزوج بصبية مل تعرف غريه فينتفعان
  .هذه اإلشارة إىل تدبري أمور الدنيا

  .فقه ومساع احلديثفأما تدبري العلم فينبغي أن حيمل الصيب من حني يبلغ مخس سنني على التشاغل بالقرآن وال
وليحصل له احملفوظات أكثر من املسموعات، ألن زمان احلفظ إىل مخس عشرة سنة، فإذا بلغ تشتت مهته، 

  .فليضرب تارة، ويرشى أخرى، ليبلغ وقد حصل حمفوظات سنية
ف هبا اللحن، وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقناً، فإنه يثبت وخيتلط باللحم والدم، مث مقدمة من النحو يعر

  .مث الفقه مذهباً وخالفاً، وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظه حسن
وليحذر من عادات أصحاب احلديث، فإهنم يفنون الزمان يف مساع األجزاء اليت تتكرر فيها األحاديث، فيذهب 

  .العمر وما حصلوا فهم شيء



  .ادوا القهقرىفإذا بلغوا سناً طبوا جواز فتوى، أو قراءة جزء من القرآن، فع
  .ألهنم حيفظون بعد كرب السن فال حيصل مقصودهم، فاحلفظ يف الصبا للمهم من العلم أصل عظيم

  .وقد رأينا كثرياً ممن تشاغل باملسموعات وكتابة األجزاء ورأى احلفظ صعباً فمال إىل األسهل فمضى عمره يف ذلك
  .فلما احتاج إىل نفسه قعد يتحفظ على كرب فلم حيصل مقصوده

  .فاليقظة لفهم ما ذكرت، وانظر يف اإلخالص، فما ينفع شيء دونه

  فصل عقىب التفريط

  .اشتد الغالء ببغداد يف أول سنة مخس وسبعني، وكلما جاء الشعري زاد السعر
وتدافع الناس على اشتراء الطعام فاغتبط من يستعبد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر يف أول النيسان إىل 

  .الطعام قبل أن يضاعف مثنه اشتراء
  .وأخرج الفقراء ما يف بيوهتم فرموه يف سوق اهلوان

  .وبان ذل نفوس كانت عزيزة
يا نفس خذي من هذه احلال إشارة، ليغبطن من له عمل صاحل وقت احلاجة إليه، وليفرحن من له جواب : فقلت

  .عند إقبال املسألة
  .ه، فتنبهيوكل الويل على املفرط الذي ال ينظر يف عاقبت

  .فقد نبهت ناساً الدنيا على أمر اآلخرة
  .وبادري موسم الزرع ما دامت الروح يف البدن
  .فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان احلصاد

  .وما لك زرع، وحاجة املفتقرين إىل أمواهلم متنعهم من اإليثار

  فصل هاجس مقلق

ته كل مجيل وهي ال حتبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق تأملت حالة أزعجتين، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأ
  .ما حيليت: يبغضه، وقد يتقرب إىل السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان ال يؤثره؛ فيبقى متحرياً يقول

  .فخفت أن تكون هذه حاليت مع اخلالق سبحانه، أتقرب إليه وهو ال يريدين
  .ورمبا يكون قد كتبين شقياً يف األزل

  .ال غفرت لك: أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنويب فقال: خاف احلسن فقال ومن هذا
  .من جرف -يوم دخلوها الشاطىء  -فليس إال القلق واخلوف لعل سفينة الرجا تسلم 

  فصل عدد األحاديث

صح من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : جرى بيين وبني أحد أصحاب احلديث كالم يف قول اإلمام أمحد
  .لم، سبع مائة ألف حديثوس

  .هذا بعيد التصور: ال بل املتون، فقلت: إمنا يعين به الطرق، فقال: فقلت له



: مث رأيت أليب عبد اهللا احلاكم كالماً ينصر ما قال ذلك الشخص، وهو أنه قال يف كتاب املدخل إىل كتاب اإلكليل
يبلغ عشرة آالف حديث، وقد روى عنه من  إن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال: كيف جيوز أن يقال

أصحابه أربعة آالف رجل وامرأة صحبوه نيفاً وعشرين سنة مبكة مث باملدينة حفظوا أقواله وأفعاله، ونومه ويقظته 
  .وحركاته وغري ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة

ائة ألف حديث وكسر، وأن صح من احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع م: واحتج بقول أمحد
أحفظ ألهل البيت ثالث مائة : إسحاق بن راهويه كان ميلي سبعني ألف حديث حفظاً، وأن أبا العباس بن عقدة قال

  .ألف حديث
  .وظهر البن كريب بالكوفة ثالمثائة ألف حديث: قال ابن عقدة

اكم وهو يعلم أن أمجع املسانيد وقد عجبت كيف خفي هذا على احل. وال حيسن أن يشار هبذا إىل املتون: قلت
الظاهرة مسند أمحد بن حنبل، وقد طاف الدنيا مرتني حىت حصله وهو أربعون ألف حديث، منها عشرة آالف 

  .مكررة
هذا كتاب مجعته من : مجعنا أمحد بن حنبل أنا وصاحل وعبد اهللا، وقرأ علينا املسند، وقال لنا: قال حنبل بن إسحاق
  .ف ومخسني ألفاًأكثر من سبع مائة أل

  .فما اختلف املسلمون فيه من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدمتوه وإال فليس حبجة
ألن السبع مائة األلف إن كانت من . أفترى خيفى على متيقظ أنه أراد بكونه مجعه من سبعمائة ألف أنه أراد الطرق

  .فكيف أمهلها ؟كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .مث أعوذ باهللا أن يكون سبع مائة ألف ما حتقق منها سوى ثالثني ألفاً. فقد أخرج يف مسنده أشياء ضعيفة: فإن قيل

  .وكيف ضاعت هذه اجلملة ؟ ومل أمهلت وقد وصلت كلها إىل زمن أمحد فانتقى منها ورمى الباقي ؟
  .وأصحاب احلديث قد كتبوا كل شيء من املوضوع والكذب

  .مجعت كتاب السنن من ستمائة ألف حديث: وكذلك قال أبو داود
  .إن الصحابة الذين رووها ماتوا ومل حيدثوا هبا التابعني: وال حيسن أن يقال

  .فإن األمر قد وصل إىل أمحد فأحصى سبع مائة ألف حديث، وما كان األمر ليذهب هكذا عاجالً
  .ل منقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بلغ مخسني ألفاًومعلوم أنه لو مجع الصحيح واحملال املوضوع وك

  .فأين الباقي ؟
وال جيوز أن يقال تلك األحاديث كالم التابعني؛ فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا هبا، وال وجه 

  .لتركها، ففهم كل ذي لب أن اإلشارة إىل الطرق، وأن ما تومهه احلاكم فاسد
  .فأين الباقي مل يكن له جواب: هذا االعتراض عليه، وقيل لهولو عرض 

  .واهللا املنعم بالتوفيق. لكن الفهم عزيز
  .إن البخاري مل خيرج كل ما صح عنده، وأن ما أخرج كاألمنوذج، وإال فكان يطول: ومثل هذا تغفيل قوم قالوا

  .ما تركت من الصحيح أكثر: وقد ذهب إىل حنو هذا أبو بكر اإلمسعيلي، وحكي عن البخاري أنه قال
ل على ما قلته أن الدارقطين وهو سيد احلفاظ مجع ما يلزم البخاري ومسلم إخراجه فبلغ ما مل وإمنا يعين الطرق، يد

ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، : يذكراه أحاديث يسرية، ولو كان كما قالوا ألخرج جملدات، مث قوله
  .ألنه من أخرج األمنوذج ال يلزمه شيء



اباً مجع فيه ما يلزم البخاري إخراجه فذكر حديث الطائر فلم يلتفت احلفاظ وكذلك أخرج أبو عبد اهللا احلاكم كت
  .إىل ما قال

  .فما أقل فهم هؤالء الذين شغلهم نقل احلديث عن التدقيق الذي ال يلزم يف صحة احلديث
  .وإمنا وقع لقلة الفقه والفهم

  .نقص األكثرون من احلديث وزادوا همإن البخاري ومسلم تركا أحاديث أقوام ثقات ألهنم خولفوا يف احلديث، ف
  .ومل كان مث فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة

ومعلوم أن انفراد الثقة ال عيب فيه، وتركوا من ذلك . وتركوا أحاديث أقوام ألهنم انفردوا بالرواية عن شخص
  .الغرائب، وكل ذلك سوء فهم

  .الثقة مقبولة وال يقبل القدح حىت يبني سببه الزيادة من: وهلذا مل يلتزم الفقهاء هذا، فقالوا
  .فاحلمد هللا الذي أنعم علينا باحلالتني. وكل من مل خيالط الفقهاء وجهد مع احملدثني تأذى وساء فهمه

  فصل فقه اللغة

فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر اخللق ال حيسنون . اعلم أن اهللا عز وجل وضع يف النفوس أشياء ال حتتاج إىل دليل
  .التعبري عنها

  .فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر اخللق ال حيسنون التعبري عنها. فإنه وضع يف النفوس أشياء ال حتتاج إىل دليل
فإنه وضع يف النفس أو املصنوع ال بد له من صانع، وأن املبين ال بد له من بان، وأن االثنني أكثر من الواحد، وأن 

  .حالة واحدة اجلسم الواحد ال يكون يف مكانني يف
ومثل هذه األشياء ال حتتاج إىل دليل، وأهلم العرب النطق بالصواب من غري حلن، فهم يفرقون بني املرفوع 

  .واملنصوب بأمارات يف جبلتهم، وإن عجزوا عن النطق بالعلة
: ك ؟ فقالكيف تقول ضربت أخو: سألت يوماً أبا عبد اهللا حممد بن العساف العقيلي فقلت له: قال عثمان بن جين
  .أقول ضربت أخاك

  .فأدرته على الرفع فأىب وقال ال أقول أخوك أبداً
أليس زعمت أنك ال تقول أخوك أبداً، فقال إيش هذا، اختلفت : فكيف تقول ضربين أخوك ؟ فرفع، فقلت: قال

  .جهتها يف الكالم
  .ه ليس استرساالً وال ترخيماًوهذا أدل شيء على تأملهم مواقع الكالم، وإعطائهم إياه يف كل موضع حقه، وإن

واللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم، والنحو انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من : قال عثمان
  .إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتكسري وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها

  فصل األيقاظ والغافلون

  .رأيت سبب صالح النظر، وسبب فساد األشرار إمهال النظرتدبرت أحوال األخيار واألشرار ف
وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه ال بد من صانع، وأن طاعته الزمة، ويتأمل معجزات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فيسلم قياده إىل الشرع
  .ويزلفه لديه. مث ينظر فيما يقربه إليه



  .هل ذلكفإذا شق عليه إعادة العلم تأمل مثرته فس
  .وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك

  .وإذا رأى مشتهى تأمل عاقبته فعلم أن اللذة تفىن، والعار واإلمث يبقيان؛ فيسهل عليه الترك
  .وإذا اشتهى االنتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصرب وندم الغضبان على أفعاله يف حال الغضب

  .أفضل الفضائل فينال مناه مث ال يزال يتأمل سرعة ممر العمر فيغتنمه بتحصيل
  .وأما الغافل فإنه ال يرى إال الشيء احلاضر

فمنهم من مل يتأمل يف معىن املصنوع وإثبات الصانع، فجحدوا وتركوا النظر وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا 
  .إىل العاجل، ومل يتفكروا يف مبتداه ومنتهاه
  .فليس عندهم من عرفان املطعم إال األكل

  .تأملوا كيف أنشىء ؟ وملاذا جعل حافظاً لألبدان ؟ لعرفوا حقائق األمورولو 
  .وكذلك كل شهوة تعرض هلم ال ينظرون يف عاقبتها بل يف عاجل لذهتا

  .فتعجيل اللذة يفوت الفضائل، وحيصل الرذائل. وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة
  .قل، وذاك املذموم شغل اهلوىوسببه عدم النظر يف العواقب، وهذا شغل الع

  .نسأل اهللا عز وجل يقظة ترينا العواقب، وتكشف لنا الفضائل واملعائب، إنه قادر على ذلك

  فصل قوة اهلمة

  .خلقت يل مهة عالية تطلب الغايات
  .بلغت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل تطويل العمر، وتقوية البدن، وبلوغ اآلمال

  .ما جرت عادة مبا تطلب: وقالتفأنكرت علي العادات 
  .فقلت إمنا أطلب من قادر على جتاوز العادات

  .اطلبوا هلا رجيالً: لنا حوجية فقال: وقد قيل لرجل
  .وقيل آلخر جئناك يف حاجة ال ترزؤك، فقال هال طلبتم هلا سفاسف الناس ؟
  .مي قادر ؟فإذا كان أهل األنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا فلم ال نطمع يف فضل كر

وقد سألته هذا السؤال يف ربيع اآلخر من سنة مخس وسبعني فإن مد يل أجلي وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إىل 
  .ما بعد وبيضته، وأخربت ببلوغ آمايل

  .وإن مل يتفق ذلك فسيدي أعلم باملصاحل، فإنه ال مينع خبالً، وال حول إال به

  فصل فساد التصوف

  .تعاىل خالصاً ألن أكثل الناس حيبون ظهور عباداهتم ما أقل من يعمل اهللا
  .ال أعتد مبا ظهر من عملي وكانوا يسترون أنفسهم: وسفيان الثوري كان يقول

واليوم ثياب القوم تشهرهم، وقد كان أيوب السختياين يطول قميصه حىت يقع على قدميه، ويقول كانت الشهرة 
  .يف التطويل، واليوم الشهرة يف التقصري

  . اعلم أن ترك النظر إىل اخللق وحمو اجلاه من قلوهبم بالتعمل وإخالص القصد وستر احلال وهو الذي رفع من رفعف



فقد كان أمحد بن حنبل ميشي حافياً يف وقت ونعاله يف يديه وخيرج للقاط، وبشر ميشي حافياً على الدوام وحده، 
  .ومعروف يلتقط النوى

حاجة، وما تتمكن الرياسات حىت تتمكن من القلب الغفلة، ورؤية اخللق،  واليوم صارت الرياسات أكثر من كل
  .ونسيان اخللق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا

ولقد رأيت من الناس عجباً، حىت من يتزي بالعلم، إن رآين أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآين أزور فقرياً عظم 
  .ذلك، وإن رآين أنبسط بتبسم نقصت من عينه

  .فواعجباً هذه كانت طريق الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة رضي اهللا عنهم: قلتف
  .فصارت أحوال اخللق نواميس إلقامة اجلاه

  .ال جرم واهللا سقطتم من عني احلق، فأسقطكم من عني اخللق
  .فكم ممن يتعب يف تربية ناموس وال يلتفت إليه وال حيظى مبراده، ويفوته املراد األكرب

ولتكن عمدتكم االستقامة مع احلق، فبذلك صعد السلف . تفتوا إخواين إىل إصالح النيات، وترك التزين للخلقفال
  .وسعدوا

  .وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه باإلضافة إىل يقظة السلف نوم

  فصل القدر السابق

سبحانه إذا أراد شخصاً رباه من طفولته واهللا ما ينفع تأديب الوالد إذا مل يسبق اختيار اخلالق لذلك الولد، فإنه 
  .وهداه إىل الصواب، ودله على الرشاد، وحبب إليه ما يصلح، وصحبه من يصلح

  .وبغض إليه ضد ذلك، وقبح عنده سفساف األمور، وعصمه من القبائح، وأخذ بيده كلما عثر
طلب املعايل، وشغله بالرذائل عن وإذا أبغض شخصاً تركه دائم التعثري متخبطاً يف كل حال، ومل خيلق له مهة ل

  " .مبا كسبت أيديكم " الفضائل، وإن قال مل خصصت هبذا، قال اخلطاب الذي ال جياب 

  فصل من األدلة على اهللا

من أكرب الدليل على وجود اخلالق سبحانه هذه النفس الناطقة املميزة احملركة للبدن على مقتضى إرادهتا، فقد دبرت 
معرفة األفالك، واكتسبت ما أمكن حتصيله من العلوم، وشاهدت الصانع يف املصنوع، فلم مصاحلها، وترقت إىل 

  .حيجبها ستر وإن تكاثف وال يعرف مع هذا ماهيتها وال كيفيتها وال جوهرها وال حملها
  .وال يفهم من أين جاءت، وال يدري أين تذهب، وال كيف تعلقت هبذا اجلسد ؟؟

إذ لو كانت وجدت هبا ملا خفيت أحواهلا . دبراً وخالقاً، وكفى بذلك دليالً عليهوهذا كله يوجب عليها أن هلا م
  .فسبحانه سبحانه. عليها

  فصل زهد الصوفية يف العلم

سبحان من من على اخللق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود األمر ومراد الشارع، فهم حفظة الشريعة فأحسن 
  .اهللا جزاءهم



  .م خوفاً منهم، فإهنم يقدرون على أذاه، وهو ال يقدر على أذاهموإن الشيطان ليتجافاه
  .ولقد تالعب بأهل اجلهل والقليل الفهم

  .وكان من أعجب تالعبه أن حسن ألقوم ترك العلم مث مل يقنعوا هبذا حىت قدحوا يف املتشاغلني به
: لغوا عين، وقد قال له ربه عز وجلب: وهذا لو فهموه قدح يف الشريعة؛ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  " .بلغ " 
  .فإذا مل يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إىل اخللق

ال جتالس أصحاب احلديث، : ولقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد، كبشر احلايف، فإنه قال لعباس بن عبد العظيم
  .إنك صاحب حديث فأحب أن ال تعود إيل: وقال إلسحاق بن الضيف

  .إمنا احلديث فتنة إال ملن أراد اهللا به: ذر فقالمث اعت
  .وهذا عجب منه. وإذا مل يعمل به فتركه أفضل

  .من أين له أن طالبه ال يريدون اهللا به، وأهنم ال يعملون به ؟
  .عمل مبا جيب، وذلك ال يسع أحداً تركه، والثاين نافلة وال يلزم: أوليس العمل به على ضربني

  .ضل من التنفل بالصوم والصالةوالتشاغل باحلديث أف
  .وما أظنه أراد إال طريقه يف دوام اجلوع والتهجد، وذلك شيء ال يالم تاركه

  .فإن كان يريد أن ال يوغل يف علوم احلديث فهذا خطأ ألن مجيع أقسامه حممودة
  .أفترى لو ترك الناس طلب احلديث كان بشر يفيت ؟

  .بفقيه، وال يهولنك تعظيم امسه فاهللا يعفو عنهفاهللا اهللا يف االلتفات إىل قول من ليس 

  فصل جانب اهللا أحق أن يرعى

  .العاقل من حيفظ جانب اهللا عز وجل وإن غضب اخللق
  .وكل من حيفظ جانب املخلوقني ويضيع حق اخلالق يقلب اهللا قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه

  . عليكال تعص اهللا بطاعيت فيسلطين: قال املأمون لبعض أصحابه
وملا بالغ طاهر بن احلسني فيما فعل باألمني وفتك به وصلب رأسه وإن كان ذلك عن إرادة املأمون، ولكن بقي أثر 

  . ذلك يف قلبه، فكان املأمون ال يقدر أن يراه

  .مل تبك ال أبكى اهللا عينك، فلقد دانت لك البالد ؟: ولقد دخل عليه يوماً فبكى املأمون، فقال له طاهر
  .أبكي ألمر ذكره ذل، وسره حزن، ولن خيلو أحد من شجن: فقال

يا : فلما خرج طاهر نفذ إىل حسني اخلادم مائيت ألف درهم، وسأله أن يسأل املأمون مل بك ؟ فلما تغدى املأمون قال
  .حسني اسقين

  .ال واهللا وال أسقيك حىت تقول مل بكيت حني دخل عليك طاهر ؟: قال
  .لغمي بذلك: ذا حىت سألت عنه ؟ قاليا حسني وكيف عنيت هب: قال
  .يا حسني أمر إن خرج من رأسك قتلتك: قال
  .يا سيدي ومىت أخرجت لك سراً ؟: قال



  .إين ذكرت أخي حممداً وما ناله من الذلة فحنقتين العربة فاسترحت إىل إفاضتها ولن يفوت طاهراً مين ما يكره: قال
  .د بن أيب خالدفأخرب حسني طاهراً بذلك، فركب طاهر إىل أمح

  .سأفعل: قال. إن املعروف عندي ليس بضائع فغيبين عن عينه: فقال له
وهو ومن معه . ألنك وليت غسان بن عباد خراسان: ومل ؟ قال: قال. ما بت البارحة: فدخل على املأمون فقال

  .أكلة رأس، فأخاف أن خيرج خارج من الترك فيصطلمه
  . فعقد له فمضى، فبقي مدة مث قطع الدعاء للمأمون على املنرب يوم اجلمعةطاهر بن احلسني: فمن ترى ؟ قال: قال

  .سهو فال تكتب: ما دعوت ألمري املؤمنني قال: فقال له صاحب الربيد
  .ال بد أن أكتب لئال يكتب التجار ويسبقوين: فقال له. ففعل ذلك يف اجلمعة الثانية والثالثة

إنه مل يذهب علي احتيالك يف أمر طاهر، وأنا أعطي اهللا : أيب خالد وقال اكتب فكتب، فدعا املأمون أمحد بن: قال
  .عهداً إن مل تشخص حىت توافيين به كما أخرجته من قبضيت لتذمن عقباك

  .فشخص وجعل يتلوم يف الطريق ويعتل باملرض، فوصل إىل الري وقد بلغته وفاة طاهر
تفي شهد مجاعة من الشهود بأن الراشد ال يصلح للخالفة وملا خرج الراشد من بغداد وأرادوا تولية املق: قلت

  .فنزعوه وولوا املقتفي
  .كان فيمن أعان على أيب جعفر: فبلغين أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه، وقال

  .وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب احلق والصواب، يرضى عنه من سخط عليه
 كتب إليه كتاباً وهو يومئذ ويل عهد، وأراد أن يستره من أبيه قال ولقد حدثين الوزير ابن هبرية أن املستنجد باهللا

  .للواصل به واهللا ما ميكنين أقرؤه ال أجيب عنه: فقلت
صدقت أنت : فقال. أكرب دليل على صدقي وإخالصي أين ما حابيتك يف أبيك: فلما ويل اخلالفة دخلت عليه فقلت

  .الوزير
: إىل املخزن بعض دين هلم ليستخلص، فقال املسترشد لصاحب املخزن وحدثين بعض األصدقاء أن قوماً أحلقوا

  .خلصه هلم وخذ ما ضمنوا لنا
  .هذا أمر بظلم وما أحكم فيه: فأحضر ابن الرطيب وعرض األمر عليه، فقال

  .إن السلطان قد تقدم، قال ما أفعل ؟: فقال
  .فأحضر قاضياً آخر فبت احلكم، فأخرب اخلليفة باحلال

  .وأما اآلخر فيعزل. ابن الرطيب فيشكر على ما قالأما : فقال
  .وذلك ألنه بان له أن احلق ما قاله ابن الرطيب

وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك امللوك، فاستفىت الفقهاء فأجازوا ذلك وامتنع من إجازته املاوردي، 
  .فعظم قدره عند السلطان
  .ومثل هذا إذا تتبع كثري

  .قصد لطاعة اخلالق وإن سخط املخلوق، فإنه يعود صاغراًفينبغي أن حيسن ال
  .وال يسخط اخلالق، فإنه يسخط املخلوق فيفوت احلظان مجيعاً

  فصل النظر إىل احلقائق



  .ينبغي للعاقل أن ينظر إىل األصول فيمن خيالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه
  .دليل على صالح الباطن مث ينظر بعد ذلك يف الصور، فإن صالحها

  .أما األصول فإن الشيء يرجع إىل أصله، وبعيد ممن ال أصل له أن يكون فيه معىن مستحسن
وإن املرأة احلسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صينة، وكذلك أيضاً املخالط والصديق واملباضع 

  .واملعاشر
  .الغالب معه السالمة، وإن وقع غري ذلك كان نادراًفإياك أن ختالط إال من له أصل خياف عليه الدنس، ف
  .أشر علي فيمن استعمل: وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه لرجل

أما أرباب الدين فال يريدونك أي ال يسألونك الرياسة، وأما أرباب الدنيا فال تردهم، ولكن عليك : فقال
  .باألشراف، فإهنم يصونون شرفهم عما ال يصلح

دعاين املعتصم فأدخلين معه احلمام، مث : حدثين احلسني بن حيىي عن إسحاق قال: روى أبو بكر الصويل قالوقد 
  .يا أبا إسحاق يف نفسي شيء أريد أن أسألك عنه: خرج فخال يب وقل

  . إن أخي املأمون اصطنع قوماً فأجنبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا

  .وابنه إسحاق وآل سهل فقد رأيت كيف هماصطنع طاهراً : ومن هم ؟ قال: قلت
  .واصطنعت أنا األفشني فقد رأيت إىل ما آل أمره، وأسناش فلم أجده شيئاً، وكذلك إيتاخ ووصيف

  .يا أمري املؤمنني، ههنا جواب، علي أمان من الغضب: قلت
ال أصول هلا فلم نظر أخوك إىل األصول فاستعملها فأجنبت فروعها، واستعملت فروعاً : قلت. لك ذاك: قال

  .تنجب
  .يا أبا إسحاق مقاساة ما مر يب طول هذه املدة أهون علي من هذا اجلواب: فقال

أما الصور، فإنه مىت صحت البنية ومل يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن اخللق، ومىت كان فيها عيب 
  .فالعيب يف الباطن أيضاً

  .ك، فإن بواطنهم يف الغالب رديةفاحذر من به عاهة كاألقرع واألعمى وغري ذل
  .مث مع معرفة املخالط، وكمال صورته ال بد من التجربة قبل املخالطة، واستعمال احلذر الزم، وإن كان كما ينبغي

  فصل جتارب مع احلياة

  .ينبغي أن يكون شغل العاقل النظر يف العواقب والتحرز مما ميكن أن يكون
املوافقة ملعاشه ولصحة بدنه، ورمبا ال جيري له مصحوبه فينبغي أن يعمل على  ومن الغلط النظر يف احلالة احلاضرة

  .انقطاع ذلك، فيكون مستعداً لتغري األحوال
  .وكذلك النظر يف لذة تفىن وتبقى تبعتها وعارها، وإيثار الكسل والدعة ملا جييء بعدمها من بقاء اجلهل

  . االحتيال، خصوصاً إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويحوكذلك حتصيل املرادات اليت ال حتصل إال بالتلطف يف
  .فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف يف االحتيال

  .وقد ذكر يف كتب احليل ما يشحذ اخلواطر، وأتينا جبملة منه يف كتاب األذكياء
الوزراء وحي فلم يرد ومل  مثل ما روي أن رجالً من األشراف كان ال يقوم ألحد وال خيشى أحداً، فجاز عليه بعض



  .يقم
أخرب فالناً أين قد كلمت أمري املؤمنني يف حقه، وقد أمر له مبائة ألف، فليحضر ليقبضها، : فقال ذاك الوزير لرجل
  .فأخربه ذلك الرجل

  .إن كان أمر يل بشيء فلينفذه يل، وإمنا مقصوده أن يضع مين بالتردد عليه: فقال الشريف
ذكي فينبغي أن يتحرز منه، ويسرق أغراضه بصنوف االحتيال وينظر فيما جيوز وقوعه فمىت وقع اإلنسان مع 

  .كما ينظر صاحب الرقعة النقالت. فليحترز منه
وكثري من األذكياء مل يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا يف إكرامه ليصيدوه؛ فإن كان قليل الفطنة 

  .أن حتت هذه النية خبيئاً فزاه ذلك احترازاً وقع الشرك، وإن كان أقوى منهم ذكاء علم
وأقوى ما ينبغي أن يكون االحتراز من موتور، فإنك إذا آذيت شخصاً فقد غرست يف قلبه عداوة، فال تأمن تفريع 

  .تلك الشجرة، وال تلتفت إىل ما يظهر من ود وإن حلف فإن قاربته فكن منه على حذر
ليه إساءة عظيمة وتعلم أن مثل ذلك جيدد احلقد، فتراه ذليالً لك طائعاً ومن التغفل أن تعاقب شخصاً أو تسيء إ

  .تائباً مقلعاً عما فعل، فتعود فتستطيبه وتنسى ما فعلت وتظن أنه قد امنحى من قلبه ما أسلفت
  .فرمبا عمل لك احملن، ونصب لك املكايد، كما جرى لقصري مع الزباء، وأخباره معروفة

  .ه، بل إن كان وال بد فمن خارج فما تؤمن األحقادفإياك أن تساكن من آذيت
ومىت رأيت عدوك فيه غفلة ال يثنيه مثل هذا فأحسن إليه، فإنه ينسى عداوتك وال يظن أنك قد أضمرت له جزاء 

  .على قبح فعله فحينئذ تقدر على بلوغ كل غرض منه
ولو مل .... اء إىل أن ميكن كسر شوكتهمومن أحسن التدبري التلطف باألعد.... ومن اخلور إظهار العداوة للعدو

  .ميكن ذاك كان اللطف سبباً يف كف أكفهم عن األذى، وفيهم من يستحيي حلسن فعلك فيتغري قلبه لك
وقد كان مجاعة من السلف إذا بلغهم أن رجالً قد شتمهم أهدوا إليه وأعطوه، فهم بالعاجل يكفون شهر، وحيتالون 

  .مهلة لتدبري احليل عليه إن أرادوا يف تقليب قلبه، ويقع بذلك هلم
  .وكفى بالذهن الناظر إىل العواقب والتأمل لكل ممكن مؤدباً

  فصل يف حفظ السر

  .رأيت أكثر الناس ال يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخربوا به
  .فواعجباً كيف ضاقوا حببسه ذرعاً مث الموا من أفشاه

  .ضاء أموركم بالكتماناستعينوا على ق: ويف احلديث
  .ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء، وترى بإفشائه راحة، خصوصاً إذا كان مرضاً أو مهاً أو عشقاً

  .إمنا الالزم كتمانه احتيال احملتال فيما يريد أن حيصل به غرضاً. وهذه األشياء يف إفشائها قريبة
  . ذا ظهر بطل ما يريد أن يفعل، وال عذر ملن أفشى هذا النوعفإن من سوء التدبري إفشاء ذلك قبل متامه، فإنه إ

  .وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد غزواً ورى بغريه
  .إمنا أحدث من أثق به، قيل له وكل حديث جاوز االثنني شائع، ورمبا مل يكتم صديقك: فإن قال قائل

  .م احلديث إىل الصاحب وهرب ففات السلطان مرادهوكم قد مسعنا من حيدث عن امللوك بالقبض على صاحب فن



  .وإمنا الرجل احلازم الذي ال يتعداه سره وال يفشيه إىل أحد
  .ومن العجز إفشاء السر إىل الولد والزوجة

وإن كان قليالً تربموا . فإطالعهم عليه جير املتاعب إن كان كثرياً فرمبا متنوا هالك املوروث. واملال من مجلة السر
  .هبوجود

  .ورمبا طلبوا من الكثري على مقدار كثرته فأتلفته النفقات
  .وستر املصائب من مجلة كتمان السر، ألن إظهارها يسر الشامت ويؤمل احملب

  .وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، ألنه إن كان كبرياً استهرموه وإن كان صغرياً احتقروه
ن بني أصدقائهم أمرياً أو سلطاناً فيقولون فيه فيبلغ ذلك إليه فيكون ومما قد اهنال فيه كثري من املفرطني أهنم يذكرو

  .سبب اهلالك
  :وقد قيل. ورمبا رأى الرجل من صديقه إخالصاً وافياً فأشاع سره

  واحذر صديقك ألف مرة... إحذر عدوك مرة 
  فكان أدرى باملضرة... فلرمبا انقلب الصديق 

ك رهيناً عنده، وال يتجاسر أن يطلق الزوجة، وال أن يهجر ورب مفش سره إىل زوجة أو صديق فيصري بذل
  .الصديق، خمافة أن يظهر سره القبيح

فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم مل يقدر أحد منهم أن . فاحلازم من عامل الناس بالظاهر، فال يضيق صدره بسره
  .يقول فيه ما يكره

ومن خلق له عقل ثاقب دله على . ن االنبساط مبرأى من خملوقومن أعظم األسرار اخللوات، فليحذر احلازم فيها م
  .الصواب قبل الوصايا

  فصل يف طريق االستذكار

  .ما رأيت أصعب على النفس من احلفظ للعلم والتكرار له
  .خصوصاً تكرار ما ليس هلا يف تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه

  .ان صعباً، ألهنا تلتذ به مرة ومرتنيخبالف الشعر والسجع، فإن هلا لذة يف إعادته وإن ك
فإذا زاد التكرار صعب عليها، ولكن دون صعوبة الفقه وغريه من املستحسنات عند الطبع، فتراها ختلد إىل احلديث 

  .والشعر والتصانيف والنسخ، ألنه مير هبا كل حلظة ما مل تره، فهو يف املعىن كاملاء اجلاري، ألنه جزء بعد جزء
  .ما حيب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ باجلدة ويستريح من تعب اإلعادةوكذا من ينسخ 

إال أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه لإلعادة، خصوصاً الصيب والشاب، فإنه يستقر احملفوظ عندمها استقراراً ال 
  .يزول

هرها، فإنه حيمد ذلك محد وجيعل أوقات التعب من اإلعادة للنسخ، وحيذر من تفلتها إىل النسخ عند اإلعادة فيق
  .السري وقت الصباح

  .وسيندم من مل حيفظ ندم الكسعي وقت احلاجة إىل النظر والفتوى
ويف احلفظ نكتة ينبغي أن تلحلظ، وهو أن الفقيه حيفظ الدرس ويعيده ؟ مث يتركه فينساه فيحتاج إىل زمان آخر 

  .حلفظلفظه، فينبغي أن حيكم احلفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة ا



  فصل العزلة النافعة

ما أعرف نفعاً كالعزلة عن اخللق خصوصاً للعامل والزاهد فإنك ال تكاد ترى إال شامتاً بنكبة أو حسوداً على نعمة، 
  .أو من يأخذ عليك غلطاتك

  .فيا للعزلة ما ألذها، سلمت من كدر غيبة، وآفات تصنع، وأحوال املداجاة، وتضييع الوقت
بالفكر، بعدما كان مشغوالً عنه باملخالطة، فدبر أمر دنياه وآخرته، فمثله كمثل احلمية خيلو فيها مث خال فيها القلب 

  .املعي باألخالط فيذيبها
فمثله . وما رأيتها مثل ما يصنع املخالط، ألنه يرى حالته احلاضرة من لقاء الناس وكالمهم فيشتغل هبا عما بني يديه

  .س أقوماً فشغلوه باحلديث حىت ضرب البوق وما تزودكمثل رجل يريد سفراً قد أزف، فجال
  ..فلو مل يكن يف العزلة إال التفكري يف زاد الرحيل والسالمة من شر املخالطة كفى

  .مث ال عزلة على احلقيقة إال للعامل والزاهد، فإهنما يعلمان مقصود العزلة وإن كانا ال يف عزلة
  .نظر يف سري السلف مقومه، والتفكر يف حوادث الزمان السابق فرجتهأما العامل فعلمه مؤنسه، وكتبه حمدثه، وال

فإن ترقى بعلمه إىل مقام املعرفة الكاملة للخالق سبحانه، وتشبث بأذيال حمبته تضاعفت لذاته، واشتغل به عن 
  .األكوان وما فيها

  .فخال حببيبه وعمل معه مبقتضى علمه
  . فإن كشف لبصره عن املعمول معه غاب عن اخللق، وغابوا عنهوكذلك الزاهد تعبده أنيسه، ومعبوده جليسه، 

فهذان رجالن قد سلما من شر اخللق، وسلم اخللق من شرورمها، . فهما يف الوحدة بني مجاعة. إمنا اعتزال ما يؤذي
يف  وجتري موعظتهما املدامع وتنتشر هيبتهما. ينتفع بكالمهما السامع. بل مها قدوة للمتعبدين وعلم للسالكني

  .اجملامع
  .فمن أراد أن يتشبه بأحدمها فليصابر اخللوة وإن كرهها ليثمر له الصرب العسل

وأعوذ باهللا من عامل خمالط للعامل، خصوصاً ألرباب املال والسالطني جيتلب وجيتلب وخيتلب وخيتلب فما حيصل له 
  .شيء من الدنيا إال وقد ذهب من دينه أمثاله

  .ساق ؟مث أين األنفة من الذل للف
  .فالذي ال يبايل بذلك هو الذي ال يذوق طعم العلم وال يدري ماملراد به

  .وكأنه به وقد وقع يف بادية جرز وقفر أمل مهلك يف تلك الرباري
وكذلك املتزهد إذا خالط وخلط، فإنه خيرج إىل الرياء والتصنع والنفاق، فيفوته احلظان، ال الدنيا ونعيمها حتصل له 

  .وال اآلخرة
إنه . سأل اهللا عز وجل خلوة حلوة، وعزلة عن الشر لذيذة يستصلحنا فيها ملناجاته، ويلهم كال منا طلب جناتهفن

  .قريب جميب

  فصل مراحل احلياة وضروراهتا

  .ما أبله من ال يعلم مىت يأتيه املوت، وهو ال يستعد للقائه
ومن نازل املعترك استعد . ا بينهما هو معترك املنايافإن م -وأشد الناس بلهاً وتغفيالً من عرب الستني وقارب السبعني 



  .وهو مع ذلك غافل عن االستعداد -
  ندع الذنوب فما يقول األشيب ؟... قال الشباب لعلنا يف شيبنا 

  .وإن املزاح منه بارد املعىن. واهللا إن الضحك من الشيخ ما له معىن
  .لرأيوإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوي ويضعف ا

  .وهل بقي البن ستني منزل ؟
  .وإن قعد تنفس. وإن مشى هلث. فإن طمع يف السبعني فإمنا يرتقي إليها بعناء شديد إن قام دفع األرض

فإن أكل كد املعدة، وصعب اهلضم، وإن وطىء أذى املرأة، وقع دنفاً ال . ويرى شهوات الدنيا وال يقدر على تناوهلا
  .فهو يعيش عيش األسري. ة إىل مدة طويلةيقدر على رد ما ذهب من القو

  .فإن طمع يف الثمانني فهو يزحف إليها زحف الصغري
  فإن امللمات فيها فنون... وعشر الثمانني من خاضها 

  .فإن فيما قيل قبل البلوغ صيب ليس على عمره عيار. فالعاقل من فهم مقادير الزمان
  .ن الصغر على اكتساب املكارم والعلومإال أن يرزق فطنة ففي بعض الصبيان فطنة حتثهم م
  .فإذا بلغ فليعلم أنه زمان اجملاهدة للهوى وتعلم العلم

ومل يبق إال . وقضى مناسك األجل. فإذا بلغ األربعني انتهى متامه. فإذا رزق األوالد فهو زمان الكسب للمعاملة
  .االحندار إىل الوطن

  وز األربعني وينحطّإىل أن جي... كأن الفىت يرقى من العمر معلماً 
ويأخذ يف االستعداد . ويكون كل تلمحه ملا بني يديه. فينبغي له عند متام األربعني أن جيعل جل مهته التزود لآلخرة

  .للرحيل
  .وإن كان اخلطاب هبذا البن عشرين، إال أن رجاء التدارك يف حق الصغري ال يف حق الكبري

فليقبل بكليته على مجع زاده، وهتيئة آالت . جل وجاز من الزمن أخطرهفإذا بلغ الستني فقد أعذر اهللا إليه يف األ
  .السفر

  .وليعتقد أن كل يوم حييا فيه غنيمة ما هي يف احلساب
  .خصوصاً إذا قوي عليه الضعف وزاد

ف فإذا دخل يف عشر الثمانني فليس إال الوداع وما بقي من العمر إال أس. وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده
  .على تفريط أو تعبد على ضعف

  .وعمالً صاحلاً نأمن معه من الندم يوم االنتقال، واهللا املوفق. نسأل اهللا عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفالت

  فصل االشتغال بفلسفة الكالم

بصره فرمبا  ما هنى السلف عن اخلوض يف الكالم إال ألمر عظيم، وهو أن اإلنسان يريد أن ينظر ما ال يقوى عليه
  .حتري فخرج إىل احلجب

ألنا إذا نظرنا يف ذات اخلالق حار العقل وهبت احلس، فهو ال يعرف شيئاً ال بداية له إنه ال يعلم إال اجلسم واجلوهر 
  .والعرض، فإثبات ما خيرج عن ذاك ال يفهمه

  .وإن نظرنا يف أفعاله رأيناه حيكم البناء مث ينقضه وال نطلع على تلك احلكمة



  .فاألوىل للعاقل أن يكف كف التطلع إىل ما ال يطيق النظر إليه
ومىت قام العقل فنظر يف دليل وجود اخلالق مبصنوعاته، وأجاز بعثة نيب واستدل مبعجزاته، كفاه ذلك أن يتعرض ملا 

  .قد أغىن عنه
  . كفاه" حىت يسمع كالم اللّه : " وإذا قال القرآن كالم اهللا تعاىل بدليل قوله

التالوة هي املتلو أو غري املتلو، والقراءة هي املقروء أو غري املقروء، فيضيع الزمان يف غري : من حتذلق فقال وأما
  .حتصيل، واملقصود العمل مبا فهم

  .وقد حكي أن ملكاً كتب إىل عماله يف البلدان إين قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، ففعلوا إال واحداً منهم
  .أترى كتبه مبداد أو حبرب ؟ أترى كتبه قائماً أو قاعداً ؟: تاب فيقولفإنه قعد يتفكر يف الك

  .فما زال يتفكر حىت قدم امللك ومل يعمل مما أمره به شيئاً
  .فأحسن جوائز الكل وقتل هذا

  فصل السعادة احلقة

وعز القناعة،  لقد غفل طالب الدنيا عن اللذة فيها وما اللذة فيها إال شرف العلم وزهرة العفة وأنفة احلمية،
  .وحالوة اإلفضال على اخللق

  .فأما االلتذاذ باملطعم واملنكح فشغل جاهل باللذة، ألن ذاك ال يراد لنفسه بل إلقامة العوض يف البدن والولد
  .وأي لذة ي النكاح وهي قبل املباشرة ال حتصل

  .ويف حال املباشرة قلق ال يثبت
  .يف البدن وعند انقضائها، كأن مل تكن، مث تثمر الضعف

  .فإنه مستعبد للخازن يبيت حذراً عليه، ويدعوه قليله إىل كثريه. وأي لذة يف مجع املال فضالً عن احلاجة
  .وأي لذة يف املطعم وعند اجلوع يستوي خشنه وحسنه

  .فإن ازداد األكل خاطر بنفسه
والشراب وهو . ليس املنصوببنيت الفتنة على ثالث، النساء وهن فخ إب: قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .والدينار والدرهم، ومها سهماه املسمومان. سيفه املرهف
ومن أحب الدينار والدرهم كان عبداً هلما . ومن أحب الشراب مل ميتع بعقله. فمن مال إىل النساء مل يصف له عيش

  .ما عاش

  فصل عامل الغيب

  .لقأصل كل حمنة يف العقائد قياس أمر اخلالق على أحوال اخل
  .فإن الفالسفة ملا رأوا إجياد شيء ال من شيء كاملستحيل يف العادات قالوا بقدم العامل

  .إنه يعلم اجلمل ال التفاصيل: وملا عظم عندهم يف العادة اإلحاطة بكل شيء قالوا
  .وقالوا اإلعادة رجوع األرواح إىل معادهنا. وملا رأوا تلف األبدان بالبالء أنكروا إعادهتا

  .قاس صفة اخلالق على صفات املخلوقني خرج إىل الكفروكل من 



  .فإن اجملسمة دخلوا يف ذلك ألهنم محلوا أوصافه على ما يعقلون
فإن من محله على ما يعقل يف العادات رأى ذبح احليوان ال يستحسن، واألمراض . وكذلك تدبريه عز وجل

  .ايف احلكمةتستقبح، وقسمة الغىن لألبله، والفقر للجلد العاقل أمراً ين
قد ثبت عنده وجوده وملكه . بلى. فأما اخلالق سبحانه فإن العقل ال ينتهي إىل حكمته. وهذا يف األوضاع بني اخللق

  .وحكمته
  .فتعرضه بالتفاصيل على ما جتري به عادات اخللق جهل

  :و أبو العالء املعري، وقول خليفته وه" أنا خري منه " أال ترى إىل أول املعترضني وهو إبليس كيف ناظر فقال 
  رأى منك ما ال يشتهي فتزندقا

  " .ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا " ونسأل اهللا عز وجل توفيقاً للتسليم، وتسليماً للحكيم 
  .أترى نقدر على تعليل أفعاله فضالً عن مطالعة ذاته ؟

  .وكيف نقيس أمره على أحوالنا ؟
يسأل يف أمه وعمه فال يقبل منه، ويتقلب جائعاً والدنيا ملك يده ويقتل أصحابه فإذا رأينا نبينا صلى اهللا عليه وسلم 

  !.والنصر بيد خالقه، أوليس هذا مما حيري 
  .فما لنا واالعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه

  فصل مثن العلياء

  .تأملت عجباً، وهو أن كل شيء نفيس خطري يطول طريقه ويكثر التعب يف حتصيله
حىت قال بعض . إن العلم ملا كان أشرف األشياء مل حيصل إال بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحةف

  .بقيت سنني أشتهي اهلريسة ال أقدر، ألن وقت بيعها وقت مساع الدرس: الفقهاء
  .وحنو هذا حتصيل املال، فإنه حيتاج إىل املخاطرات واألسفار والتعب الكثري

  .بالكرم واجلود، فإنه يفتقر إىل جهاد النفس يف بذل احملبوب، ورمبا آل إىل الفقر وكذلك نيل الشرف
  :قال الشاعر. وكذلك الشجاعة، فإهنا ال حتصل إال باملخاطرة بالنفس

  اجلود يفقر واإلقدام قتال... لوال املشقة ساد الناس كلهم 
هاد والتعبد، أو على قدر وقع املبذول من املال يف فإنه يزيد على قوة االجت. ومن هذا الفن حتصي الثواب يف اآلخرة

  .النفس، أو على قدر الصرب على فقد احملبوب ومنع النفس من اجلزع
  .وكذلك الزهد حيتاج إىل صرب عن اهلوى
  .والعفاف ال يكون إال بكف كف الشره

  " . أيها الصديق : " ولوال ما عاىن يوسف عليه السالم ما قيل له

وا من الفضائل إال بتحصيل مجيعها، فهم يبالغون يف كل علم وجيتهدون يف كل عمل، ويثابرون وهللا أقوام ما رض
  .فإذا ضعفت أبداهنم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وه هلا سابقون. على كل فضيلة

  .فهم حيتقروهنا مع التمام ويعتذرون من التقصري. وأكمل أحواهلم إعراضهم عن أعماهلم
هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من ال يرى ما عمل أصالً ألنه يرى نفسه  ومنهم من يزيد على



  .وعمله لسيده
  .وبالعكس من املذكور عن أرباب االجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات

فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من األسف واحلسرة وزن تلمح صرب يوسف عليه 
  .السالم وعجلة ماعز بان له الفرق، وفهم الربح من اخلسران
  .ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بع معاناة الشدائد

  .ومن تفكر فيما ذكرته مثالً بانت له أمثال
فاملوفق من تلمح قصر املوسم املعمول فيه، وامتداد زمان اجلزاء الذي ال آخر له انتهب حىت اللحظة وزاحم كل 

  .ة، فإهنا إذا فاتت فال وجه الستدراكهافضيل
  .اقرأ وارق فمنزلك عند آخر آية تقرؤها: أو ليس يف احلديث يقال للرجل

  .فلو أن الفكر عمل يف هذا حق العمل حفظ القرآن عاجالً

  فصل صراع اليقني مع أحداث احلياة

ا املؤمن هو الكامل اإلميان، ال ليس املؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة، ويتجنب احملظورات فحسب إمن
  .خيتلج يف قلبه اعتراض، وال يساكن نفسه فيما جيري وسوسة

  .وكلما اشتد البالء عليه زاد إميانه وقوي تسليمه
  .وقد يدعو فال يرى لإلجابة أثراً، وسره ال يتغري ألنه يعلم أنه ممولك وله مالك يتصرف مبقتضى إرادته

  .ج من مقام العبودية إىل مقام املناظرة، كما جرى إلبليسفإنه اختلج يف قلبه اعتراض خر
  .واإلميان القوي يبني أثره عند قوة البالء

فقد يرى مثل حيىي بن زكريا يتسلط عليه فاجر فيأمر بذحبه فيذبح، ورمبا اختلج يف الطبع أن يقول فهل رد عنه من 
  .جعله نبياً ؟

نني وما وقع رد عنهم، فإنه هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن وكذلك كل تسلط من الكفار على األنبياء واملؤم
  .الرد عنهم كان ذلك كفراً

وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت وأن اهللا قد جييع املؤمنني ويشبع الكفار، ويعايف العصاة، وميرض 
  ..املتقني، مل يبق إال التسليم للمالك وإن أمض وأرمض

َعَسى اللَُّه : " ليهما السالم فبكى يعقوب مثانني سنة مث مل ييأس، فلما ابنه اآلخر قالوقد ذهب يوسف بن يعقوب ع
  " .أَنْ َيأِْتَينِي بِهِمْ َجميعاً 

  .وقد دعا موسى عليه السالم على فرعون، فأجيب بعد أربعني سنة
  .وكان يذبح األنبياء وال ترده القدرة القدمية العظيمة وصلب السحرة، وقطع أيديهم

  " .َوَرضُوا عنه : " كم من بلية نزلت مبعظم القدر، فما زاده ذلك إال تسليماً ورضَى فهناك يبني معىن قولهو
  .وههنا يظهر قدر قوة اإلميان ال يف ركعات

  .استوى الناس يف العافية فإذا نزل البالء تباينوا: قال احلسن البصري

  فصل هذا العلم أفسد العامة



  .لمون فإهنم خيلطون عقائدهم مبا يسمعونه منهمأضر ما على العوام املتك
من أقبح األشياء أن حيضر العامي الذي ال يعرف أركان الصالة وال الربا يف البيع جملس الوعظ فال ينهاه عن التواين 

  .يف الصالة، وال يعلمه اخلالص من الربا، بل يقول له القرآن قائم بالذات، والذي عندنا خملوق
  .ذلك العامي، فيحلف به على الكذب فيهون القرآن عند

ويح املتكلم لو كان له فهم لعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل نصب أعالماً تأنس هبا النفوس وتطمئن إليها كالكعبة ومساها 
  .بيته، والعرش وذكر استواءه عليه

أنس النفوس وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعني، وينزل إىل السماء الدنيا، ويضحك وكل هذا لت
  .بالعادات

  .وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من اجلوارح
  .وكذلك عظم أمر القرآن، وهنى احملدث أن ميس املصحف فآل األمر بقوم من املتكلمني إىل أن أجازوا االستنجاء به

  .فهؤالء على معاندة الشريعة، ألهنم يهينون ما عظم الشرع
  !.عرفة احلقائق اليت ال ميكن خالفها وهل اإليغال يف الكالم مما يقرب إىل م

  .هيهات لو كان كذلك ما وقع بني املتكلمني خالف
  .وإن كانوا تعرضوا ببعض األصول! أوليس الشرب األول ما تكلموا يف شيء من هذا 

  .مث جاء فقهاء األمصار فنهوا عن اخلوض يف الكالم، لعلمهم ما جيلب وما جيتنب
  . بة، وال بطريق مثل طريق أمحد والشافعي يف ترك اخلوض فال كان من كانومن مل يقنع بعقيدة مثل الصحا

" وال تقربوا الزنا : " وهجر الزنا بقوله" ال تأكلوا الرِّبا : " مث باهللا تأملوا أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعاىل
.  

  .فأي فائدة لنا يف ذكر قراءة ومقروء وتالوة ومتلو وقدمي وحمدث
طريق السلف أوضح حمجة، ألنا ما نقوله تقليداً، بل بالدليل ولكنا مل نستفده عن : فال بد من اعتقاد، قلنا: فإن قيل

  .جوهر وعرض وجزء ال يتجزأ
  .وليس هذا مكان الشرح. بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غري حبث عما ال حيتاج إليه

  فصل حقيقة املوت

من ميوت من األهل واألوالد، وال أختايل إال بلى األبدان يف القبور فأحزن ما زلت عن عادة اخللق يف احلزن على 
  .لذلك فمرت يب أحاديث قد كانت متر يب وال أتفكر فيها

منها قول النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا نفس املؤمن طائر تعلق يف شجر اجلنة حىت يرده اهللا عز وجل إىل جسده يوم 
لراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء، ألنه مركب تفكك وفسد، وسيبىن جديداً يوم فرأيت أن الرحيل إىل ا: يبعثه

  .البعث فال ينبغي أن يتفكر يف باله
  .ولتسكن النفس إىل أن األرواح انتقلت إىل راحة فال يبقى كبري حزن، وأن اللقاء لألحباب عن قرب

  .مستحسناً قد نقض فيحزن لنقضه وإمنا يبقى األسف لتعلق اخللق بالصور، فال يرى اإلنسان إال جسداً
  .واألبدان ليست بشيء. واجلسد ليس هو اآلدمي، وإمنا هو مركبه، فاألرواح ال يناهلا البلى



  .واعترب هذا مبا إذا قلعت ضرسك ورميته يف حفرة، فهل عندك خرب مما يلقى يف مدة حياتك؟
  .أن تغتم بتمزيق جسد احملبوب وباله فحكم األبدان حكم ذلك الضرس، ال تدري النفس ما يلقى، وال ينبغي

  .واذكر تنعم األرواح، وقرب التجديد، وعاجل اللقاء فإن الفكر يف حتقيق هذا يهون احلزن ويسهل األمر

  فصل قد يكون الكتمان حزما

ً  
  .ينبغي للعاقل أن ال يتكلم يف اخللوة عن أحد بشيء حىت ميثل ذلك الشيء ظاهراً معلناً به مث ينظر فيما جيين

  .فرب رجل وثق بصدق فتكلم أمامه عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه
  .أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة

  .وكذلك ينبغي كتم املذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إال املعاداة
  .وملا صرح الشريف أبو جعفر يف زمان املقتدي مبخالفة األشاعرة أخذ وحبس حىت مات

  .لرعية، فإنه أهم إىل السلطان من التعصب ملذهبوكان املقصد قطع الفنت وإصالح ا

  فصل فقه احلكمة العليا

  .رأيت كثرياً من املغفلني يظهر عليهم السخط باألقدار
  .وفيهم من قل إميانه، فأخذ يعترض

وفيهم من خرج إىل الكفر، ورأى أن ما جيري كالعبث، وقال ما فائدة اإلعدام بعد اإلجياد، واالبتالء ممن هو غين 
  .أذانا عن

  .إن حضر عقلك وقلبك حدثتك: فقلت لبعض من كان يرمز إىل هذا
  .وإن كنت تتكلم مبجرد واقعك من غري نظر وإنصاف فاحلديث معك ضائع

أليس قد ثبت أن احلق سبحانه مالك، وللمالك احلق أن يتصرف كيف يشاء : وحيك، أحضر عقلك، وامسع ما أقول
.!  

  !.يعبث  أليس قد ثبت أنه حكيم واحلكيم ال
  .ما أدري ؟ أحكيم هو أم ال: وأنا أعلم أن يف نفسك من هذه الكلمة شيئاً فإنه قد مسعنا عن جالينوس أنه قال

والسبب يف قوله هذا، أنه رأى نقضاً بعد إحكام، فقاس احلال على أحوال اخللق وهو أن من بىن مث نقض ال ملعىن 
  .فليس حبكيم

  .اذا بان لك أن النقض ليس حبكمة ؟مب: وجوابه لو كان حاضراً أن يقال
  .أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك ؟

  .وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال ؟
فإنه أخذ يعيب احلكمة بعقله، فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل، . وهذه هي احملنة اليت جرت إلبليس

  .امة أنشأ العقولوأن حكمته أوىف من كل حكيم، ألنه حبكمته الت
  .فهذا إذا تأمله املنصف زال عنه الشك

أي أجعل لنفسه الناقصات وأعطاكم " أم لَُه البنات ولكم البنون : " وقد أشار سبحانه إىل حنو هذا يف قوله تعاىل



  .الكاملني ؟
  .فلم يبق إال أن نضيف العجز عن فهم ما جيري إىل نفسنا

  .بني لنا معناهولكن ما ي. ونقول هذا فعل عامل حكيم
وليس هذا بعجب، فإن موسى عليه السالم خفي عليه وجه احلكمة يف نقض السفينة الصحيحة، وقتل الغالم 

  .اجلميل، فلما بني له اخلضر وجه احلكمة أذعن
  .فليكن املرء مع اخلالق كموسى مع اخلضر

ولسنا . يقطع وميضغ ويصري إىل ما نعلمأولسنا نرى املائدة املستحسنة مبا عليها من فنون الطعام النظيف الظريف 
  . منلك ترك األفعال وال ننكر اإلفساد له، لعلمنا باملصلحة الباطنة فيه

  .فما املانع أن يكون فعل احلق سبحانه له باطن ال نعلمه ؟
  .ومن أجل اجلهال العبد اململوك إذا طلب أن يطلع على سر مواله، فإن فرضه التسليم ال االعتراض

  .كن يف االبتالء مبا تنكره الطباع إال أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفىولو مل ي
ولقد تأملت حالة عجيبة، جيوز أن يكون املقصود باملوت هي، وذلك أن اخلالق سبحانه يف غيب ال يدركه 

  .اإلحساس
  .فلو أنه مل ينقض هذه البنية لتخايل لإلنسان أنه صنع ال بصانع

  .س نفسها اليت كانت ال تعرفها لكوهنا يف اجلسد وتدرك عجائب األمور بعد رحيلهافإذا وقع املوت عرفت النف
  .فإذا ردت إىل البدن عرفت ضرورة أهنا خملوقة ملن أعادها

" إنَّا كُنَّا قيلُ يف أهلنا ُمْشِفقني " فيقول قائلهم  -فإن الذكريات تعاد كما تعاد األبدان  -وتذكرت حاهلا يف الدنيا 
.  

  .أيقنت يقيناً ال شك معه. ما قد وعدت به من أمور اآلخرةومىت رأت 
  .وإمنا حيصل برؤية هذا األمر فيها. وال حيصل هذا بإعادة ميت سواها

  .فتبىن بنية تقبل البقاء وتسكن جنة ال ينقضي دوامها
تعترض، ورأت  فيصلح بذلك اليقني أن جتاوز احلق، ألهنا آمنت مبا وعد، وصربت مبا ابتلى، وسلمت ألقدراه، فلم

ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي : " فهذه هي اليت يقال هلا. يف غريها العرب، مث يف نفسها
  " .جنيت 

فأما الشاك والكافر فيحق هلما الدخول إىل النار واللبث فيها، ألهنما رأيا األدلة ومل يستفيدا ونازعا احلكيم واعترضا 
  .ا يطمس قلوهبما، فبقيت نفوسهما على ما كانت عليهعليه، فعاد شؤم كفرمه

ولو ُردُّوا لعادوا : " فلما مل تنتفع بالدليل يف الدنيا مل تنتفع باملوت واإلعادة ودليل بقاء اخلبث يف القلوب قوله تعاىل
  " .ملا هنوا عنه 

  .فنسأل اهللا عز وجل عقالً مسلماً يقف على حده، وال يعترض على خالقه وموجده
  . الويل للمعترض، أيرد اعتراضه األقدار ؟مث

  .فما يستفيد إال اخلزي، نعوذ باهللا ممن خذل

  فصل عند الصباح حيمد السرى



  .ال ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع ال ميلك
بالقضاء، وما هي إال حلظات مث إال أنه ينبغي له التصرب مهما أمكن إما لطلب األجر مبا يعاين، أو لبيان أثر الرضى 

  .تنقضي
  .وليتفكر املعاىف من املرض يف الساعات اليت كان يقلق فيها أين هي يف زمان العافية ؟ ذهب البالء وحصل الثواب

  .وميضي زمان التسخط باألقدار، ويبقى العتاب. كما تذهب حالوة اللذات احملرمة ويبقى الوزر
  .لنفس عن محلها فتذهبوهل املوت إال آالم تزيد فتعجز ا

  .فليتصور املريض وجود الراحة بعد رحيل النفس، وقد هان ما يلقى كما يتصور العافية بعد شرب الشربة املرة
  .وال ينبغي أن يقع جزع بذكر البلى، فإن ذلك شأن املركب، أما الراكب ففي اجلنة أو يف النار

  .ات الفضائل قبل نزول املعوق عنهاوإمنا ينبغي أن يقع االهتمام الكلي مبا يزيد يف درج
  .فالسعيد من وفق الغتنام العافية، مث خيتار حتصيل األفضل فاألفضل يف زمن االغتنام

والعمر قصري، والفضائل كثرية فليبالغ يف . وليعلم أن زيادة املنازل يف اجلنة على قدر التزيد من الفضائل ههنا
  .البدار

  .غموم، ويا سرور احملزونفيا طول راحة التعب، ويا فرحة امل
  .ومىت ختايل اللذة يف اجلنة من غري منغص وال قاطع، هان عليه كل بالء وشدة

  فصل بني العلم والعمل

حضرنا يوماً جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا، وعيب من سكن إليها، 
  .راً كبرياً من احلاضرينوالتقبيح للغافلني عن االستعداد هلذا املصرع أم

  .ولكن امسعوا مين ما مل تسمعوه. نعم ما قلتم: فقلت
  .أعجب األشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا املصرع منه أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من اخلوف

زموا املقابر، فهلكوا وقد اشتد ذلك بأقوام فهاموا يف الرباري، وطووا األيام باجملاعة، وداموا على سهر الليل، وال
  .سريعاً

  .ولعمري إن ما خافوه يستحق أكثر من هذا الفعل
إمنا خلق هذا البدن ليحمل النفس كما : ولكن نرى العقل الذي أوجب هذا القلق قد أمر مبا يوجب السكون، فقال

  .حتمل الناقة الراكب
عقل دوام السهر وطول القلق، ألنه يؤثر يف وال بد من التلطف بالناقة ليحصل املقصود من السري، وال حيسن يف ال

  .البدن فيفوت أكثر املقصود
  .كيف وقد خلق بدن اآلدمي خلقاً لطيفاً، فإذا هجر الدسم نشف الدماغ

  . وإذا دام على السهر قوي اليبس، وإذا الزم احلزم مرض القلب

  .ي لهفال بد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه وبالقلب مبا يدفع احلزن املؤذ
إن لنفسك عليك حقاً، وإن لزوجك : مث يأيت الشرع مبا قد قاله العقل، فيقول. وإال فمىت دام املؤذي عجل التلف
  .عليك حقاً، فصم وأفطر، وقم ومن



  .كفى املرء إمثاً أن يضيع من يقوت: ويقول
  .وحيث على النكاح، ويرى دوام القلق واليبس يترك الزوجة كاألرملة، والولد اليتيم

  .وال وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق، ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم
وكان يتلطف ببدنه، فيختار املاء . فإنه كان يعدل ما عنده من اخلوف فيمازح، ويسابق عائشة، ويكثر من التزوج

  .البائت وحيب احللوى واللحم
  .ف العلماء، وال حفظ العلم، وال كتب احلديثولوال مساكنة نوع غفلة ملا صن

  .رمبا مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنف: ألن من يقول
فال يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن املوت وعدم ذكره حق ذكره، فإهنا نعمة من اهللا سبحانه هبا تقوم الدنيا 

  .ويصلح الدين
احملاسبة للنفس، وتضييع الزمان يف غري التزود، ورمبا قويت فحملت وإمنا تذم قوة الغفلة املوجبة للتفريط وإمهال 

  .على املعاصي
  .فأما إذا كانت بقدر كانت كامللح يف الطعام ال بد منه، فإن كثر صار الطعام زعافاً

  .فافهم ما قلته. ومىت زادت وقع الذم. فالغفلة متدح إذا كانت بقدر كما بينا
ام الليل، وفالن غافل ينام أكثر الليل، فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب ال وال تقل فالن شديد اليقظة ما ين

  .تذم والسالم

  فصل اإلخالص التام

  .ما يكاد حيب االجتماع بالناس إال فارغ
ألن املشغول القلب باحلق يفر من اخللق ومىت متكن فراغ القلب من معرفة احلق امتأل باخللق فصار يعمل هلم ومن 

  .بالرياء وال يعلم أجله ويهلك
وإين ألتأمل على بعض من يتزي بالفقر والتصوف وهو يلبس ثياباً ال تساوي ديناراً، وعنده املال الكثري، وقد أمرع 

نفسه يف املطاعم الشهية، وهو عامل مبقتضى الكرب والتصدر، فيتقرب إىل أرباب الدنيا، ويستذري أرباب العلم، 
  .ويزور أولئك دوهنم

ا يعطي ليشيع له اسم زاهد، فتراه يريب الناموس وهو يف احتياله كثعلب، ويف هنوضه إىل أغراضه يف وإمنا يرد م
  .الباطن كلب شري

إن اهللا حيب أن يرى أثر : ما مسع قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: سبحان اهللا، ما يزهد إال الثياب، أترى: فأقول
  .نعمته على عبده

رؤية اخللق، فإن من رأى نفسه تكرب، واملتكرب أمحق، ألنه ما من شيء يتكرب به إال أوعوذ باهللا من رؤية النفس، و
  .ولغريه أكثر منه

  .ومن راءى اخللق عبدهم وهو ال يعلم
  .فأما العامل هللا سبحانه وتعاىل فهو بعيد من اخللق، فإن تقربوا إليه ستر حاله مبا يوجب بعدهم عنه

  .من املشي يف السوق، ومن زيارة اإلخوان، ومن أن يشتري شيئاً بنفسه وقد رأينا من يرائي وال يدري فيمتنع
وتومهه نفسه أين أكره خمالطة السوقة، وإمنا هذا يريب جاهالً بني العامة، إذ لو خالطهم المتحي جاهه، وبطل تقبيل 



  .يده
  .وقد كان بشر احلايف جيلس يف جملس عند العطار

عليه وسلم كان يشتري الشيء وحيمله، وخرج علي بن أيب طالب رضي اهللا وأبلغ من هذا كله أن نبينا صلى اهللا 
عنه وهو أمري املؤمنني فاشترى ثوباً، وقد كان طلحة بن مطرف قارىء أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إىل 

  .األعمش فقرأ عليه، فمال الناس إىل األعمش وتركوا طلحة
  .ال ما يظن إكسرياً يف الكيمياءهذا واهللا الكربيت األمحر، واإلكسري، 

  .واملعاملة مع اهللا تعاىل هكذا تكون
  .وقد غم هذا مجهور اخللق حاشا السلف. فأما ضد هذه احلال فحالة عابد للخلق ملبس

  مضغ الكالم وال صبغ احلواجيب... أفدى ظباء فالة ما عرفن هبا 

  فصل مراتب العصيان

فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفرش ويغري األنساب، وهو  كل املعاصي قبيحة، وبعضها أقبح من بعض،
أن : قلت يا رسول اهللا أي ذنب أعظم ؟ قال: باجلارة أقبح، فقد روي يف الصحيحني من حديث ابن مسعود قال

 أن تزاين: قلت مث أي، قال. أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك: مث أي، قال: قلت. جتعل هللا نداً وهو خلقك
  .حليلة جارك

ألن يزين الرجل : وقد روى البخاري يف تارخيه من حديث املقداد بن األسود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  . بعشر نسوة أيسر من أن يزين بامرأة جاره، وألن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره

  .وجل انتهاك حق اجلار وإمنا كان هذا، ألنه يضم إىل معصية اهللا عز
إن اهللا يبغض الشيخ الزاين ألن شهوة الطبع قد ماتت، وليس فيها : ومن أقبح الذنوب أن يزين الشيخ، ففي احلديث

  .قوة تغلب، فهو حيركها ويبالغ، فكانت معصيته عناداً
حلى به الشيخ، وأنه من ومن املعاصي اليت تشبه املعاندة لبس الرجل احلرير والذهب، خصوصاً خامت الذهب الذي يت

  .أبرد األفعال وأقبح اخلطايا
  .ومن هذا الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، فإنه كالعبادة هلم مع إمهال جانب احلق عز وجل

  .وكذلك املعاملة بالربا الصريح، خصوصاً من الغين الكثري املال
وب من ذنب، ال يعتذر من زلة، وال يقضي ديناً، وال يوصي ومن أقبح األشياء أن يطول املرض بالشيخ الكبري وال يت

  .بإخراج حق عليه
  .ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق أو الظامل وال يرد املظامل

  .واملفرط يف الزكاة أو يف الصالة وال يقضي
  .ومن أقبحها أن حينث يف ميني طالقه مث يقيم مع املرأة

  .أقبحها ال خيفىوقس على ما ذكرته، فاملعاصي كثرية، و
  .وهذه املستقبحات فضالً عن القبائح األخرى تشبه العناد لآلمر، فيستحق صاحبها اللعن ودوام العقوبة
  .وإين ألرى شرب اخلمر من ذلك اجلنس، ألهنا ليس مشتهاة لذاهتا، وال لرحيا وال لطعمها فيما يذكر



  .بعد جترع مرارهتا -فيما يقال  -إمنا لذهتا 
  .ما ال يدعو إليه الطبع إىل أن يصل التناول إىل اللذة معاندة فاإلقدام على

  .نسأل اهللا عز وجل إمياناً حيجز بيننا وبني خمالفته، وتوفيقاً ملا يرضيه، فإمنا حنن به وله

  فصل آفة العلماء

  .انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أهنم يبطنون الكرب
  .ال يعود مريضاً فقرياً يرى نفسه خرياً منه فهذا ينظر يف موضعه وارتفاع غريه عليه وهذا

حىت إين رأيت مجاعة يومأ إليهم، منهم من يقول ال أدفن إال يف دكة أمحد بن حنبل، ويعلم أن يف ذلك كسر عظام 
  .املوتى، مث يرى نفسه أهالً لذلك التصدر

  .كمعروف الكرخيادفنوين إىل جانب مسجدي ظناً منه أنه يصري بعد موته مزاراً . ومنهم من يقول
  .وهذه خلة مهلكة وال يعلمون
  .من ظن أنه خري من غريه فقد تكرب: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وقل من رأيت إال وهو يرى نفسه
  !.والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه مباذا رآها 

ال فإن املال ال يوجب بنفسه فضيلة إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، أو بامل
  .دينية

  .قد عرفت ما مل يعرف غريي من العلم يف زمين، فما علي ممن تقدم: فإن قال
  .ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك يف احلفظ كمن حيفظ النصف: قيل له

  .وال يا فقيه أن ترى نفسك يف العلم كالعامي
  .ذلك الشخص املؤمن وإن قل علمهإمنا حنذر عليك أن ترى نفسك خرياً من 
  .فإن اخلريية باملعاين ال بصور العلم والعبادة

  .ومن تلمح خصال نفسه وذنوهبا علم أنه على يقني من الذنوب والتقصري، وهو من حال غريه على شك
  .فالذي حيذر منه اإلعجاب بالنفس، ورؤية التقدم يف أحوال اآلخرة، واملؤمن احلق ال يزال حيتقر نفسه

ألن : إن مت ندفنك يف حجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه
  .ألقى اهللا بكل ذنب غري الشرك أحب إيل من أن أرى نفسي أهالً لذلك

صومعته فجاء  فالن اإلسكايف خري منك، فنزل من: أن رجالً من الرهبان رأى يف املنام قائالً يقول له: وقد روينا
  .فسأله عن عمله فلم يذكر كبري عمله

  .مم صفرة وجهك ؟: عد إليه وقل له: فقيل له يف املنام
  .فبذاك ارتفع: ما رأيت مسلماً إال وظننته خرياً مين فقيل له: فعاد فسأل فقال

  فصل عالج الغاضب

ما يقوله خنصراً، وال أن تؤاخذه مىت رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم مبا ال يصلح، فال ينبغي أن تعقد على 
  .به



  .فإن حاله حال السكران، ال يدري ما جيري
  .بل اصرب لفورته، وال تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه، والطبع قد هاج، والعقل قد استتر

. ومىت أخذت يف نفسك عليه، أو أجبته مبقتضى فعله كنت كعاقل واجه جمنوناً، أو كمفيق عاتب مغمى عليه
  .ذنب لكفال

واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى، . بل انظر بعني الرمحة، وتلمح تصريف القدر له، وتفرج يف لعب الطبع به
  .وعرف لك فضل الصرب

  . وأقل األقسام أن تسلمه فيما يفعل يف غضبه إىل ما يستريح به

لزوج، فتتركه يشتفي مبا يقول، وال وهذه احلالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب ا
  .تعول على ذلك، فسيعود نادماً معتذراً

  .ومىت قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجازى يف اإلفاقة على ما فعل يف حقه وقت السكر
  .وأكثر الناس على غري هذه الطريق

وما يعقلها إالَّ " كمة؛ بل احلكمة ما ذكرته، مىت رأوا غضبان قابلوه مبا يقول ويعمل، وهذا على غري مقتضى احل
  " .العاملون 

  فصل جتارب مع الناس

ليس يف الدنيا أكثر بالهة ممن يسيء إىل شخص ويعلم أنه قد بلغ إىل قلبه باألذى مث يصطلحان يف الظاهر، فيعلم أن 
  .ذلك األثر حميي بالصلح

يهم أحد، وال ينكسر هلم غرض، فإذا جرى شيء من ذلك وخصوصاً مع امللوك، فإن لذهتم الكربى أن ال يرتفع عل
  .مل ينجرب

  .واعترب هذا بأيب مسلم اخلراساين، فإنه غض من قدر املنصور قبل واليته فحصل ذلك يف نفسه فقتله
ومن نظر يف التواريخ رأى مجاعة قد جرى هلم مثل هذا، وال ينبغي ملن أساء إىل ذي سلطان أن يقع يف يده، فإنه إذا 

فيبقى ندمه على ترك احترازه، وحسرته على مساكنة الظمآن للسالمة أشد عليه من كل ما . م التخلص مل يقدررا
  .يلقى به من اهلوان واألذى

ومن هذا اجلنس األصدقاء املتماثلون، فإنك مىت آذيت شخصاً وبلغ إىل قلبه أذاك فال تثق مبودته، فإن أذاك نصب 
  .لكعينه، فإن مل حيتل عليك مل يصف 

وال ختالط إال من أنعمت عليه فحسب، فهو مل ير منك إال خرياً فيكون يف نفسه، وكذلك الولد والزوجة 
  .واملعاملون

  .ال ينبغي أن تعادي أحداً وال تتكلم يف حقه، فرمبا صارت له دولة فاشتفى: ويلحق هبذا أن أقول
  .ورمبا احتيج إليه فلم يقدر عليه
كن، ويستر ما يف قلبه من البغض والود، ويداري من يكنون له الغيظ واحلقد، هذه فالعاقل يصور يف نفسه كل مم

  .مشاورة العقل إن قبلت

  فصل االستعداد لليوم والغد



  .كل من يتلمح العواقب وال يستعد ملا جيوز وقوعه فليس بكامل العقل
  .بالتوبةواعترب هذا يف مجيع األحوال، مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على املعاصي ويسوف 

  .فرمبا أخذ بغتة ومل يبلغ بعض ما أمل
  .وكذلك إذا سوف بالعمل أو حبفظ العلم، فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت املقصود

  .ورمبا عزم على فعل خري أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت
ه، وإن وقع املخوف فالعاقل من أخذ باحلزم يف تصوير ما جيوز وقوعه وعمل مبقتضى ذلك فإن امتد األجل مل يضر

  .كان حمترزاً
ومما يتعلق بالدنيا أن مييل مع السلطان ويسيء إىل بعض حواشيه ثقة بقربه منه، فرمبا تغري ذلك السلطان فارتفع 

  .عدوه فانتقم منه
  .وقد يعادي بعض األصدقاء وال يبايل به ألنه دونه يف احلالة احلاضرة

  .ليه من القبيح وزادفرمبا صعدت مرتبة ذلك فاستوىف ما أسلفه إ
  .فالعاقل من نظر فيما جيوز وقوعه ومل يعاد أحداً

فإن كان بينهما ما يوجب املعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاماً يبيحه الشرع جاز، 
  .على أن العفو أصلح يف باب العيش

  .ن خدموهلذا ينبغي أن خيدم البطال، فإنه رمبا عمل فعرف ذلك مل
  .وقس على أمنوذج ما ذكرته من مجيع األحوال

  فصل علماء اآلخرة ملوك

  .بقدر صعود اإلنسان يف الدنيا تنزل مرتبته يف اآلخرة
واهللا ال ينال أحد من الدنيا شيئاً إال نقص من درجاته عند اهللا، وإن : وقد صرح هبذا ابن عمر رضي اهللا عنهما فقال

  .كان عنده كرمياً
  .اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع يف طلب الدنيا فالسعيد من

اللهم إال أن يكون متورعاً يف كسبه، معيناً لنفسه عن الطمع، قاصداً إعانة أهل اخلري والصدقة على احملتاجني، 
  .فكسب هذا أصلح من بطالته

  .عت سالمته ظاهراً فالعاقبة خطرةفأما الصعود الذي سببه خمالطة السالطني فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وق
ما غبطت أحداً إال الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر اهللا فإنه غسله وخرج ينفض : قال أبو حممد التميمي

  .أكمامه فقعد يف مسجده ال يبايل بأحد وحنن منزعجون ال ندري ما جيري علينا
  .لرسائل، فخاف مغبة القربوذاك أن التميمي كان متعلقاً على السلطان ميضي له يف ا

  .وقد رأينا مجاعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة
ولعمري إهنم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، ألن غموم القلب ال توازيها لذة مال وال لذة مطعم، هذا يف الدنيا قبل 

  . اآلخرة



  .طني وال يبايل أطاب مطعمه أم مل يطبوليس أشرف وأطيب عيشاً من منفرد يف زاوية ال خيالط السال
فإنه ال خيلو من كسرة وقعب ماء مث هو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيه، أو يعيبه الشرع حني دخوله عليهم أو 

  .اخللق
ومن تأمل حال أمحد بن حنبل يف انقطاعه، وحال ابن أيب داؤد، وحيىي بن أكثم عرف الفرق يف طيب العيش يف 

  .يف اآلخرة الدنيا والسالمة
  .لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه من لذيذ العيش جلالدونا عليه بالسيوف: وما أحسن ما قال ابن أدهم

ولقد صدق ابن أدهم، فإن السلطان إن أكل شيئاً خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال، 
خرج كان منزعجاً من أقرب اخللق إليه، واللذة اليت يناهلا تربد وهو وراء املغاليق ال ميكنه أن خيرج لفرجة، فإن 

  .عنده، وال تبقي له لذة مطعم وال منكح
وكلما استظرف املطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد اجلواري أكثر منهن فذهبت قوته، وال يكاد يبعد 

  .بقدر بعد ما بني الزمانني، وكذلك لذة األكل ما بني الوطء والوطء فال جيد يف الوطء كبري لذة ألن لذة الوطء
فإن من أكل على شبع ووطىء من غري صدق شهوة وقلق مل جيد اللذة التامة اليت جيدها الفقري إذا جاع والعزب إذا 

  .وجد امرأة
  .زائدمث إن الفقري يرمي نفسه على الطريق يف الليل فينام ولذة األمن قد حرمها األمراء فلذهتم ناقصة وحساهبم 

واهللا ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغاً من اللذات ما مل يبلغ غريه إال العلماء املخلصني كاحلسن وأمحد وسفيان، 
  .والعباد احملققني كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة

  .وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى، فإن ذلك يزيد يف رفعتهم
  .هذا معروف، كان منفرداً بربه طيب العيش معه لذيذ اخللوة بهف. وكذلك لذة اخللوة والتعبد

  .مث قد مات منذ حنو أربعمائة سنة فما خيلو أن يهدي إليه كل يوم ما تقدير جمموعة أجزاء من القرآن
  .والسالطني تقف بني يدي قربه ذليلة. ، ويهديها له" قل هو اللّه أحد : " وأقله من يقل على قربه فيقرأ

  .املوت، ويوم احلشر تنشر الكرامات اليت ال توصف، وكذلك قبور العلماء احملققنيهذا بعد 
  .وملا بليت أقوام مبخالطة األمراء أثر ذلك التكدير يف أحواهلم كلها

  .فقال سفيان بن عيينة منذ أخذت من مال فالن األمري منعت ما كان وهب يل من فهم القرآن
  .اثنانوهذا أبو يوسف القاضي ال يزور قربه 

  .فالصرب عن خمالطة األمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه حيصل طيب العيش من جهات
  .فمن عزم جزم. ومع التخليط ال حيصل مقصود

  .كان أبو احلسن القزويين ال خيرج من بيته إال وقت الصالة، فرمبا جاء السلطان فيقعد النتظاره ليسلم عليه
  .ومن ذاق عرف ومد النفس يف هذا رمبا أضجر السامع،

  فصل التزام اجلادة

من عرف الشرع كما ينبغي وعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأحوال الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر 
  .الناس على غري اجلادة

وإمنا ميشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضاً، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، وحيسده إن كانت 



مت به إن كانت مصيبة، ويتكرب عليه إن نصح له، وخيادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه نعمة، ويش
  .العثرات إن أمكن

  .هذا كله جيري بني املنتمني إىل الزهد ال الرعاع
  .فاألوىل مبن عرف اهللا سبحانه، وعرف الشرع، وسري السلف الصاحلني االنقطاع عن الكل

العلم واخلري تلقاه وقد لبس درع احلذر، ومل يطل معه الكالم، مث عجل اهلرب منه فإن اضطر إىل لقاء منتسب إىل 
  .إىل خمالطة الكتب اليت حتوي تفسرياً لنطاق الكمال

  فصل كمال اخللق

  .والكامل قليل الوجود. الكمال عزيز
  .فأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن

  .الباطن تسمى خلقاً فصورة البدن تسمى خلقاً، وصورة
  .ودليل كمال صورة البدن حسن الصمت، واستعمال األدب

  .ودليل صورة الباطن حسن الطبائع واألخالق
  .فالطبائع العفة، والنزاهة، واألنفة من اجلهل، ومباعدة الشره

  .واألخالق الكرم، واإليثار، وستر العيوب، وابتداء املعروف، واحللم عن اجلاهل
  .شياء رقته إىل الكمال، وظهر عنه أشرف اخلالل، وإن نقصت خلة أوجبت النقصفمن رزق هذه األ

  فصل ال بد من االبتالء

  .ليس يف الدنيا أبله ممن يريد معاملة احلق سبحانه على بلوغ األغراض
  .فأين تكون البلوى إذن ؟

  . اء يف أوقاتال واهللا، ال بد من انعكاس املرادات ومن توقف أجوبة السؤاالت، ومن تشفي األعد

فأما من يريد أن تدم له السالمة والنصر على من يعاديه، والعافية من غري بالء، فما عرف التكليف، وال فهم 
  .التسليم

  .أليس الرسول صلى اهللا عليه وسلم ينصر يوم بدر مث جيري عليه ما جيري يوم أحد
  .أليس يصد عن البيت ويقهر بعد ذلك

  .د يوجب الشكر، والرديء حيرك إىل السؤال والدعاءفال بد من جيد ورديء، واجلي
  .فإن امتنع اجلواب، أريد نفوذ البالء، والتسليم للقضاء
  .وههنا يبني اإلميان، ويظهر يف التسليم جواهر الرجال
  .فإن حتقق التسليم باطناً وظاهراً فذلك شأن الكامل

  .بع ال بد أن ينفر من املؤذي دل على ضعف املعرفةوإن وجد يف الباطن انعصار من القضاء ال من املقتضى فإن الط
  .فإن خرج األمر إىل االعتراض باللسان، فتلك حال اجلهال نعوذ باهللا منها



  فصل ال بد من التصرب

مثل أن حيوج الرجل الصاحل إىل مداراة الظامل والتردد إليه، وإىل . من االبتالء العظيم إقامة الرجل يف غري مقامه
  .يصلح، وإىل أعمال ال تليق به أو إىل أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثرهخمالطة من ال 
  .تردد على األمري وإال خفنا عليك سطوته، فيتردد فريى ما ال يصلح له وال ميكنه أن ينكر: فقد يقال للعامل

وحيتاج إىل أو حيتاج إىل شيء من الدنيا وقد منع حقه، فيحتاج أن يعرض بذكر ذلك، أو يصرح لينال بعض حقه، 
  .مداراة من تصعب مداراته، بل تتشتت مهته لتلك الضرورات

وكذلك يفتقر إىل الدخول يف أمور ال تليق به، مثل أن حيتاج إىل الكسب فيتردد إىل السوق أو خيدم من يعطيه 
  .أجرته

  .وهذا ال حيتمله قلب املراقب هللا سبحانه ألجل ما خيالطه من األكدار
  .فقري فيتفكر يف إغنائهم، فيدخل يف مداخل كلها عنده عظيمة أو يكون له عائلة وهو

والظامل . وقد يبتلى بفقد من حيب، أو ببالء يف بدنه، أو بعكس أغراضه وتسليط معاديه عليه، فريى الغاسق يقهره
  .يذله

  .وكل هذه األشياء تكدر عليه العيش، وتكاد تزلزل القلب
  .ليم واللجأ إىل القدر يف الفرجوليس يف االبتالء بقوة األشياء إال التس

  .يرى الرجل املؤمن احلازم يثبت هلذه العظائم، وال يتغري قلبه، وال ينطق بالشكوى لسانه
ويفتقر إىل أن يدخل مكة يف جوار . من يواريين من ينصرين: أو ليس الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيتاج أن يقول

  .كافر
  .يداري املؤلفة، ويشتد جوعه وهو ساكن ال يتغريويشق السلى على ظهره وتقتل أصحابه، و

  .وما ذاك إال أنه علم أن الدنيا دار ابتالء، لينظر اهللا فيها كيف تعملون
  .ومما يهون هذه األشياء علم العبد باألجر، وإن ذلك مراد احلق

  .فما جلرح إذا أرضاكم أمل

  فصل داء احلرص عند العارفني

نه سبب بقاء األبدان، لكنه يزيد حبه يف بعض القلوب حىت يصري حمبوباً لذاته ال ينكر أن الطباع حتب املال، أل
  .للتوصل به إىل املقاصد

  .وهذه جبلة يف خلق كثري. فترى البخيل حيمل على نفسه العجائب، ومينعها اللذات، وتصري لذاته يف مجع املال
اجملاهدة للطبع وخمالفته، خصوصاً يف األفعال  وليس العجب أن تكون يف اجلهال وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء

  .الالزمة يف مجع املال
فأما أن يكون العامل جامعاً للمال من وجوه قبيحة ومن شبهات قوية وحبرص شديد وبذل يف الطلب، مث يأخذ من 

  .الزكوات وال حتل له مع الغىن، مث يدخره وال ينفع به، فهذه هبيمية خترج عن صفات اآلدمية
  .هيمية أعذر، ألهنا بالرياضة تتغري طباعها، وهؤالء ما غريهتم رياضة، وال أفادهم العلمبل الب

ولقد كان أبو احلسن البسطامي مقيماً يف رباط البسطامي الذي على هنر عيسى، وكان ال يلبس إال الصوف شتاء 



  .وصيفاً، وكان حيترم ويقصد، فخلف ما ال يزيد على أربعة آالف دينار
أشياخنا وقد بلغ الثمانني وليس له أهل وال ولد، وقد مرض فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له  ورأينا بعض

  .ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أمواالً عظيمة
ورأينا صدقة بن احلسني الناسخ، وكان على الدوام يذم الزمان وأهله، ويبالغ يف الطلب من الناس ويتجفف وهو يف 

  .وحده ليس له من يقوم بأمره، فمات فخلف فيما قيل ثالث مائة دينار املسجد
وكان جيمع املال، فسرق منه حنو مائة دينار، فتلهف عليها وكان ذلك . وكان يصحبنا أبو طالب بن املؤيد الصويف

  .سبب هالكه
الكثري الذي يصريون به  ومن أحوال الناس أنك ترى أقواماً جلسوا على صفة القوم يطلبون الفتوح، فيأتيهم منها

  . من األغنياء، وهم ال ميتنعون من أخذ زكاة وال من طلب

  .وكذلك القصاص، خيرجون إىل البالد ويطلبون، فيحصل هلم املال الكثري، فال يتركون الطلب عادة
  .بل اجلهل كان هلؤالء أعذر. أي شيء أفاد العلم. فيا سبحان اهللا

اليت جتلب هلم الدنيا من التخاشع والتنسك يف الظاهر، ومالزمة حث العزلة  ومن أقبح أحواهلم لزومهم األسباب
  .عن املخالطة، وكل هؤالء مبعزل عن الشرع

  .ولقد تأملت على بعضهم من القدح يف نظريه إىل أن يبلغ به إىل التعرض به للهالك
القلوب عن حمبتهم، ألن احلق عز  فالويل هلم، ما أقل ما يتمتعون بظواهر الدنيا، وإن كان مقلب القلوب قد صرف

  .وجل ال مييل بالقلوب إال إىل املخلصني
  .فقد فاتتهم الدنيا على احلقيقة، وما حصلوا إال صورة احلطام

  .نسأل اهللا عز وجل عقالً يدبر دنيانا، وحيصل لنا آخرتنا، والرزاق قادر

  فصل قليل ما هم

  .ينبغي ملن عرف شرف الوجود أن حيصل أفضل املوجود
  .عليكم مبا خف محله وكثر مثنه: والعامة تقول. والتجارات ختتلف. هذا العمر موسم

  .فينبغي للمستيقظ أن ال يطلب إال األنفس
  .وأنفس األشياء يف الدنيا معرفة احلق عز وجل

نظر إىل ما فمن العارفني السالكني من واىف يف طريقه بغيته يف السفر، ومنهم من مهته متعلقة بطلب رحبه، ومنهم من ي
  .يرضى احلبيب فيجلبه إىل بلد املعاملة، ويرضي بالقبول مثناً، ويرى أن كل البضائع ال تفي حبق احلفاوة

  .ومنهم من يرى لزوم الشكر يف اختياره هذا السلوك دون غريه فيقر بالعجز
  .وقد ارتفع قوم عن هذه األحوال، فرأوا جمرد التوفيق يشغلهم عن النظر إىل العمل

  .ك األقلون عدداً وإن األعظمني قدراً أقل نسالً من عنقاء مغربأولئ

  فصل أيها الشيوخ استعدوا للرحيل



  .من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف خصوصاً إن كان ال يؤمل العود لكرب سنه وضعف قوته
  .ا يصلح لهفكذلك ينبغي ملن قاربه ساحل األجل بعلو سنه أن يبادر اللحظات، وينتظر اهلاجم مب

فاحندر إىل القاب . فقد كان يف قوس األجل منزع زمان الشباب، واسترخى الوتر يف املشيب عن سية القوس
  .وضعفت القوى

  .وما بقي إال االستسالم حملارب التلف، فالبدار البدار إىل التنظيف ليكون القدوم على طهارة
 اهلالك، وصعود عمره نزول عن احلياة، وطول بقائه نقص وأي عيش يف الدنيا يطيب ملن أيامه السلمية تغذ به إىل
  .مدى املدة، فليتفكر فيما بني يديه، وهو أهم مما ذكرناه

هذا مقعدك حىت : ما منكم أحد إال ويعرض عليه مقعده بالغداة والعشي من اجلنة والنار فيقال: أليس يف الصحيح
  .يبعثك اهللا

  .يب عيش املوعود بأزيد املىنفواأسفاً ملهدد، مل حيسن التأهب، ويا ط
  .وليعلم من شارف السبعني، أن النفس أنني، أعان اهللا من قطع عقبة العمر على رمل زرود املوت

  فصل سري الرسول مثل أعلى

من أراد أن يعلم حقيقة الرضى عن اهللا عز وجل يف أفعاله، وأن يدري من أين ينشأ الرضى، فليفكر يف أحوال 
  .عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

فإنه ملا تكاملت معرفته باخلالق سبحانه رأى أن اخلالق مالك، وللمالك التصرف يف مملوكه، ورآه حكيماً ال يصنع 
  .شيئاً عبثاً، فسلم تسليم مملوك حلكيم، فكانت العجائب جتري عليه وال يوجد منه تغري، وال من الطبع تأفف

  .لألقدار ثبوت اجلبل لعواصف الرياحلو كان كذا، بل يثبت : وال يقول بلسان احلال
هذا سيد الرسل صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل اخللق وحده، والكفر قد مأل اآلفاق، فجعل يفر من مكان إىل مكان، 

  .واستتر يف دار اخليزران، وهم يضربونه إذا خرج، ويدمون عقبه وشق السلى على ظهره وهو ساكت ساكن
  . من ينصرين ؟من يؤويين: وخيرج كل موسم فيقول

  .مث خرج من مكة فلم يقدر على العود إال يف جوار كافر، ومل يوجد من الطبع تأنف، وال من الباطن اعتراض
  .يا رب أنت مالك اخللق، واقدر على النصر، فلم أذل ؟: إذا لو كان غريه لقال

  .دنية يف ديننا؟نعطي ال. ألسنا على احلق ؟ فلم: كما قال عمر رضي اهللا عنه يوم صلح احلديبية
إين عبد اهللا ولن يضيعين، فجمعت الكلمتان األصلني اللذين : وملا قال هذا، قال له رسول صلى اهللا عليه وسلم

  .ذكرنامها
  .أنا مملوك يفعل يب ما يشاء: إين عبد اهللا، إقرار بامللك وكأنه قال: فقوله
  .لن يضيعين بيان حكمته، وأنه ال يفعل شيئاً عبثاً: وقوله
  .يبتلى باجلوع فيشد احلجر، وهللا خزائن السموات واألرض مث

  . وتقتل أصحابه، ويشج وجهه، وتكسر رباعيته، وميثل بعمه وهو ساكت

  .مث يرزق ابناً ويسلب منه فيتعلل باحلسن واحلسني فيخرب مبا سيجري عليهما
  .ويسكن بالطبع إىل عائشة رضي اهللا عنها فينغص عيشه بقذفها



  .املعجزات فيقام يف وجهه مسيلمة والعنسي وابن صياد ويبالغ يف إظهار
  .كذاب ساحر: ويقيم ناموس األمانة والصدق، فيقال

  .مث يعلقه املرض كما يوعك رجالن وهو ساكن ساكت
  .فإن أخرب حباله فليعلم الصرب

يت يوقد به مث يشدد عليه املوت، فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع يف كساء ملبد وإزار غليظ، وليس عندهم ز
  .املصباح ليلتئذ

  .هذا الشيء ما قدر على الصرب عليه كما ينبغي نيب قبله، ولو ابتليت به املالئكة ما صربت
  .هذا آدم عليه السالم يباح له اجلنة سوى شجرة فال يقع ذباب حرصه إال على الفقر

  !.ونبينا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف املباح ما يل وللدنيا 
ونبينا " . ال َتذر على األرض من الكافرين دياراً " يه السالم يضج مما القى، فيصيح من كمد وجده وهذا نوح عل

  .اللهم اهد قدمي فإهنم ال يعلمون: صلى اهللا عليه وسلم يقول
إن هي إِالَّ : " هذا الكليم موسى صلى اهللا عليه وسلم، يستغيث عند عبادة قومه العجل ويتوكأ على القدر قائالً

  .ويوجه إليه ملك املوت فيقلع عينه" تك فتن
  .إن صرفت املوت عن أحد فاصرفه عين: وعيسى صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ونبينا صلى اهللا عليه وسلم خيري بني البقاء واملوت، فيختار الرحيل إىل الرفيق األعلى
اللهم اجعل رزق آل : سلم يقولهب يل ملكاً، ونبينا صلى اهللا عليه و: هذا سليمان صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .حممد قوتاً
  .هذا واهللا فعل رجل عرف الوجود واملوجد، فماتت أغراضه، وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما جيري

  فصل خداع الشهوات

  .أكثر شهوات احلس النساء، وقد يرى اإلنسان امرأة يف ثياهبا فيتخايل له أهنا أحسن من زوجته
  .ات وفكره ال ينظر إال إىل احلسن من املرأة، فيسعى يف التزوج والتسريأو يتصور بفكره املستحسن

  .فإذا حصل له مراده مل يزل ينظر يف عيوب احلاصل اليت ما كان يتفكر فيها فيمل ويطلب شيئاً آخر
 حمبة وال يدري أن حصول أغراضه يف الظاهر رمبا اشتمل على حمن منها أن تكون الثانية ال دين هلا أو ال عقل أو ال

  .هلا أو ال تدبري فيفوت أكثر مما حصل
وهذا املعىن هو الذي أوقع الزناة يف الفواحش، ألهنم جيالسون املرأة حال استتار عيوهبا عنهم وظهور حماسنها، فتلذ 

  .هلم تلك الساعة، مث ينتقلون إىل أخرى
  " .إالَّ أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه : " فليعلم العاقل أن ال سبيل إىل حصول مراد تام كما يريد

  " .وهلم فيها أزواج مطهرة : " وما عيب نساء الدنيا بأحسن من قوله عز وجل
  .وذو األنفة يأنف من الوسخ صورة، وعيب اخللق معىن

ومىت ما استكثر، فإمنا يستكثر . فإنه يعيش مرفه السر، طيب القلب. فليقنع مبا باطنه الدين، وظاهره الستر والقناعة
  .قلبه ورقة دينه من شغل



  فصل أصناف الناس

  .سبحان من شغل كل شخص بفن لتنام العيون يف الدنيا
  .فأما يف العلوم فحبب إىل هذا القرآن، وإىل هذا احلديث وإىل هذا النحو، إذ لوال ذلك ما حفظت العلوم

صحراء، وهذا أن ينقي البثار وأهلم هذا املتعيش أن يكون خبازاً، وهذا أن يكون هراساً، وهذا أن ينقل الشوك من ال
  .ليلتئم اخللق

ولو أهلم أكثر الناس أن يكونوا خبازين مثالً، بات اخلبز وهلك، أو هراسني جفت اهلرايس، بل يلهم هذا وذاك 
  .بقدر لينتظم أمر الدنيا وأمر اآلخرة

ت القلوب، وتتفاوت ويندر من اخللق من يلهمه الكمال وطلب األفضل، واجلمع بني العلوم واألعمال، ومعامال
  .أرباب هذه احلال

  .فسبحان من خيلق ما يشاء وخيتار
  .نسأله العفو إن مل يقع الرضى، والسالمة إن مل نصلح للمعاملة

  فصل أساس الدين

علم احلديث هو الشريعة، ألنه مبني للقرآن وموضح للحالل واحلرام، وكاشف عن سرية الرسول صلى اهللا عليه 
  .وسلم وسري أصحابه

  .قد مزجوه بالكذب، وأدخلوا يف املنقوالت كل قبيحو
  .فإذا وفق الزاهد والواعظ مل يذكروا إال ما شهدا بصحته

وإن حرما التوفيق، عمل الزاهد بكل حديث يسمعه حلسن ظنه بالرواة، وقال الواعظ كل شيء يراه اجلهلة 
   .وهو ال يعلم. بالتصحيح، ففسد أحوال الزاهد، واحنرف عن جادة اهلدى

أميا أمرىء مسلم : وكيف ال وعموم األحاديث الدالة على الزهد ال تثبت، مثل حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما
وهذا حديث موضوع، مينع اإلنسان ما أبيح له مما يتقوى به على . اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر له

  .الطاعة
أدمان : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم له أدمان فقالمن وضع ثياباً حساناً، وكذلك ما رووا : ومثل قوله

  .يف قدح، ال حاجة يل فيه، أكره أن يسألين اهللا عن فضول الدنيا
أكل البطيخ بالرطب، ومثل هذا إذا تتبع كثري، فقد بنوا على : ويف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يبين كالمه على أشياء فاسدة وحماالت فساد، ففسدت أحوال الواعظ واملوعوظ، ألنه

  .ولقد كان مجاعة من املتزهدين يعملون على أحاديث ومنقوالت ال تصح، فيضيع زماهنم يف غري املشروع
  .مث ينكرون على العلماء استعماهلم للمباحات، ويرون أن التجفف هو الدين

ه وسلم وال أصحابه فقد صار احملال عندهم وكذلك الوعاظ حيدثون الناس مبا ال يصح عن الرسول صلى اهللا علي
  .شريعة

  .فسبحان من حفظ هذه الشريعة بأخبار أخيار ينفون عنها حتريف الغالني، وانتحال املبطلني



  فصل درجات احلديث يف مسند اإلمام أمحد

  .نعم: هل يف مسند أمحد ما ليس بصحيح ؟ فقلت: كان قد سألين بعض أصحاب احلديث
  .ة ينسبون إىل املذهب فحملت أمرهم على أهنم عوام، وأمهلت فكر ذلكفعظم ذلك على مجاع

وإذا هبم قد كتبوا فتاوي، فكتب فيها مجاعة من أهل خراسان، منهم أبو العالء اهلمداين يعظمون هذا القول، 
  .ويردونه ويقبحون قول من قاله

  .عامة أيضاً واعجبا صار املنتسبون إىل العلم: فبقيت دهشاً متعجباً، وقلت يف نفسي
وما ذاك إال أهنم مسعوا احلديث ومل يبحثوا عن صحيحة وسقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما 

  .أخرجه أمحد
  .وليس كذلك فإن اإلمام أمحد روى املشهور واجليد والرديء

  .مث هو قد رد كثرياً مما روى ومل يقل به ومل جيعله مذهباً له
  !.حديث الوضوء بالنبيذ جمهول  أليس هو القائل يف

  .ومن نظر يف كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر اخلالل رأى أحاديث كثرية كلها يف املسند، وقد طعن فيها أمحد
إمنا روى أمحد يف مسنده ما اشتهر، : ونقلت من خط القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء يف مسألة النبيذ قال

  .قيمومل يقصد الصحيح وال الس
الذي يرويه عبد : ما تقول يف حديث ربعي بن حراس عن حذيفة ؟ قال: ويدل على ذلك أن عبد اهللا قال قلت أليب

  .نعم: العزيز بن أيب داود ؟ قلت
قال قصدت يف املسند املشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح . فقد ذكرته يف املسند: قلت. األحاديث خبالفه: قال

  .د إال الشيء بعد الشيء اليسريعندي مل أرد هلذا املسن
  .ولكنك يا بين تعرف طريقيت يف احلديث، لست أخالف ما ضعف من احلديث إذا مل يكن يف الباب شيء يدفعه

  .كيف طريقه يف املسند فمن جعله أصالً للصحة فقد خالفه وترك مقصده -وقد أخرب عن نفسه  -قال القاضي 
لتقصريهم يف العلم صاروا كالعامة، وإذا مر هبم حديث موضوع قالوا قد  قد غمين يف هذا الزمان أن العلماء: قلت
  .روي

  .والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة اهلمم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  فصل أتباع شهوات هبيمية

  .أو مصيباً ما أرى العيش غري أن تتبع النفس هواها فمخطئاً: بلغين عن بعض فساق القدماء أنه كان يقول
  .فتدبرت حال هذا وإذا به ميت النفس، ليس له أنفة على عرضه وال خوف عار

وحيمل األثقال ليقال ما . ومثل هذا ليس يف مسالخ اآلدميني، فإن اإلنسان قد يقدم على القتل لئال يقال جبان
  .اقصةوخياف العار فيصرب على كل آفة من الفقر، وهو يستر ذلك حىت ال يرى بعني ن. قصر

واللصوص املتهيئون للحرام إذا قال أحدهم لآلخر ال تتكلم، فإن . حىت إن اجلاهل إذا قيل له يا جاهل غضب
  .أختك تفعل وتصنع، أخذته احلمية فقتل األخت
  .ومن له نفس ال يقف يف مقام هتمة لئال يظن به



ذكر الناس له بالسوء فذاك يف عداد  فأما من ال يبايل أن يرى سكران، وال يهمه أن شهر بني الناس، وال يؤمله
  .البهائم

وهذا الذي يريد أن يتبع النفس هواها ال يلتذ به ألنه ال خياف عنتاً وال لوماً، وال يكون له عرض حيذر عليه، فهو 
  .هبيمة يف مسالخ إنسان

  .وإال فأي عيش ملن شرب اخلمر، وأخذ عقيب ذلك وضرب وشاع يف الناس ما قد فعل به
  . لك باللذة، ال ؟ بل يربو عليها أضعافاًأما يفي ذ

  .وأي عيش ملن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا يف العلم وهو جاهل
  .أو استغنوا بالتجارة وهو فقري، فهل يبقى لاللتذاذ بالكسل والراحة معىن ؟
  .ولو تفكر الزاين يف األحدوثة عنه، أو تصور أخذ احلد منه، لكف الكف

  .ة حاضرة كأهنا ملع برق، ويا شؤم ما أعقبت من طول األسىغري أنه يرى لذ
  " .والذين آمنوا مشفقون منها " فأما اآلجل فمنغصة العذاب دائمة، . هذا كله يف العاجل

  .نسأل اهللا أنفة من الرذائل ومهة يف طلب الفضائل إنه قريب جميب

  فصل عواقب اخلطايا

  .قد تبغت العقوبات، وقد يؤخرها احللم
  .قل من إذا فعل خطيئة بادرها بالتوبة، فكم مغرور بإمهال العصاة مل ميهلوالعا

  .وأسرع املعاصي عقوبة ما خال عن لذة تنسي النهي، فتكون تلك اخلطيئة كاملعاندة واملبارزة
  .فإن كانت توجب اعتراضاً على اخلالق أو منازعة له يف عظمته، فتلك اليت ال تتالىف

  .اهللا، فإنه يندر إمهالهخصوصاً إن وقعت من عارف ب
يف كم كتبت : كان عندنا خبراسان رجل كتب مصحفاً يف ثالثة أيام فلقيه رجل فقال: قال عبد اجمليد بن عبد العزيز

فجفت أصابعه الثالث، فلم ينتفع " وما مسنا من لغوب " يف ثالث : فأومأ بالسبابة والوسطى واإلهبام وقال. هذا ؟
  .هبا فيما بعد

أمهلوين ثالثاً، فصعدوا : الفصحاء أن يقدر أن يقول مثل القرآن، فصعد إىل غرفة فانفرد فيها، وقالوخطر لبعض 
  .إليه بعد الثالث ويده قد يبست على القلم وهو ميت

  .ورأيت رجالً كان يأيت امرأته حائضاً، فحاض، فلما كثر األمر به تاب فانقطع عنه: قال عبد احلميد
  .ن شخصاً بفعل، وأعظمه أن يعريه مبا ليس إليه، فيقول يا أعمى، ويا قبيح اخللقةويلحق هذا أن يعري اإلنسا

  .عريت رجالً بالفقر فحبست على دين، وقد تتأخر العقوبة وتأيت يف آخر العمر: وقال ابن سريين
  .فيا طول التعثري مع كرب السن لذنوب كانت يف الشباب

  .ر إىل حموها باإلنابةفاحلذر احلذر من عواقب اخلطايا والبدار البدا
  .فلها تأثريات قبيحة إن أسرعت وإال اجتمعت وجاءت

  فصل فضل التعفف



وذلك يفتقر إىل مجع . وهو مطالب مبعرفة خالقه بالدليل، وال يكفيه التقليد... اعلم أن اآلدمي قد خلق ألمر عظيم
  .اهلم يف طلبه

  .مهته إىل طلب العلم احتاج إىل زيادة مجع اهلمفإن مست . وهو مطالب بإقامة املفروضات، واجتناب احملارم
  .فأسعد الناس من له قوت دار بقدر الكفاية، ال من منن الناس وصدقاهتم، وقد قنع به

وأما إذا مل يكن له قوت يكفي فاهلم الذي يريد اجتماعه يف تلك األمور يتشتت ويصري طالباً للتحليل يف مجع 
  .القوت

لبدن الذي يريد من بقائه غري بقائه، ويفوت املقصود ببقائه، ورمبا احتاج إىل فيذهب العمر يف تصحيل قوت ا
  :األنذال، قال الشاعر

  يصون عرضي عن اهلوان... حسيب من الدهر ما كفاين 
  فضل فالن على فالن... خمافة أن يقول قوم 

غي أن يبذر يف ذلك فإنه حيتاج فينبغي للعاقل أن إذا رزق قوتاً أو كان له مواد أن حيفظها ليتجمع مهه، وال ينب
  .فيتشتت مهه

  .والنفس إذا أحرزت قوهتا اطمأنت، فإن مل يكن له مال اكتسب بقدر كفايته وقلل الغلو ليجمع بني مهه وضرورته
وليقنع بالقليل، فإنه مىت مست مهته إىل فضول املال وقع احملذور من التشتت، ألن التشتت يف األول للعدم، وهذا 

  :ن للحرص على الفضول فيذهب العمر على الباردالتشتت يكو
  خمافة فقر فالذي فعل الفقر... ومن ينفق األيام يف حفظ ماله 

ففرغ . فافهم هذا يا صاحب اهلمة يف طلب الفضائل، فإنك ما مل تعزل قوت الصبيان شتتوا قلبك، وطبعك طفل
  .مهك من استعانته

  .ن عرضك عن اخللقواعرف قدر شرف املال الذي أوجب مجع مهك، وصا
  .وإياك أن حيملك الكرم على فرط اإلخراج، فتصري كالفقري املتعرض لك بالتعرض لغريك

فجاء فقري . ويف احلديث أن رجالً أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأى عليه آثار الفقر، فعرض به فأعطى شيئاً
  .وسلم، وهناه عن مثل ذلك آخر فأثره األول ببعض ما أعطى، فرماه النيب صلى اهللا عليه
  .والقناعة مبا يكفي، وترك التشوف إىل الفضول أصل األصول

وملا أطمعها ابن املديين . وحسن ذكره. وملا آيس اإلمام أمحد بن حنبل نفسه من قبول اهلدايا والصالت اجتمع مهه
  .وغريه سقط ذكره

والعز ألذ من كل لذة، واخلروج عن ربقة . ا يعطيإمنا هو سلطان جائز، أو مزك منان ؟ أو صديق مدل مب! مث فيمن 
  . املنن ولو بسف التراب أفضل

  فصل التجمل مع الناس

  .قد ركب يف الطباع حب التفضيل على اجلنس فما أحد إال وهو حيب أن يكون أعلى درجة من غريه
  .ال يرى بعني نقصفإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه، فينبغي أن يتجلد بستر تلك النكبة، لئ
  .وليتجمل املتعفف حىت ال يرى بعني الرمحة، وليتحامل املريض لئال يشمت به ذو العافية

وقد قال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه حني قدومه مكة وقد أخذهتم احلمى فخاف أن يشمت هبم األعداء حني 



  . -والرمل شدة السعي  -رحم اهللا من أظهر من نفسه اجللد، فريملوا : ضعفهم عن السعي، فقال
  .وزال ذلك السبب وبقي احلكم، ليتذكر السبب فيفهم معناه

  :واستأذنوا على معاوية وهو يف املوت، فقال ألهله أجلسوين، فقعد متمكناً يظهر العافية، فلما خرج العواد أنشد
  أين لريب الدهر ال أتضعضع... وجتلدي للشامتني أريهم 

  ألفيت كل متيمة ال تنفع... وإذا املنية أنشبت أظفارها 
وما زال العقالء يظهرون التجلد عند املصائب والفقر والبالء، لئال يتحملوا مع النوائب مشاتة األعداء، وإهنا ألشد 

  .من كل نائبة
  .وكان فقريهم يظهر الغىن، ومريضهم يظهر العافية

بوغ النعم، فأصابه عدوه بالعني فال يفي ما تبجح به بلى، مث نكتة ينبغي التفطن هلا، رمبا أظهر اإلنسان كثرة املال وس
  .مبا يالقي من انعكاس النعمة

والعني ال تصيب إال ما يستحسن، وال يكفي االستحسان يف إصابة العني حىت يكون من حاسد، وال يكفي ذلك 
  .حىت يكون من شرير الطبع

راً للتجمل مقدار ما يأمن إصابة العني ويعلم فإذا اجتمعت هذه الصفات خيف من إصابة العني، فليكن اإلنسان مظه
  .أنه يف خري

  .وليحذر اإلفراط يف إظهار النعم، فإن العني هناك حمذورة
  " .ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة : " وقد قال يعقوب لبنيه عليهم السالم

  .وإمنا خاف عليهم العني فليفهم هذا الفصل فإنه ينفع من له تدبر

  فصل مثال أهل العمل ومراتب اجلنة

  .إمنا خلقنا لنحيا مع اخلالق يف معرفته وحمادثته ورؤيته يف البقاء الدائم
  .وإمنا ابتدىء كوننا يف الدنيا ألهنا يف مثال مكتب نتعلم فيه اخلط واألدب ليصلح الصيب عند بلوغه للرتب

  .م شيئاًفمن الصبيان بعيد الذهن يطول مكثه يف الكتب وخيرج وما فه
  .وهذا مثال من ال يعلم وجوده، وال نال املراد من كونه

ويسرق مطاعمهم، . ومن الصبيان من جيمع مع بعد ذهنه، وقلة فهمه وعدم تعلمه أذى الصبيان، فهو يؤذيهم
  .ويستغيثون من يده، فال هو صلح، وال فهم، وال كف عن الشر

  .وهذا مثل أهل الشر واملؤذيني
ق بشيء من اخلط لكنه ضعيف االستخراج، رديء، الكتابة، فخرج ومل يعلق إال بقدر ما يعلق ومن الصبيان من عل
  .به حساب معاملته

  .وهذا مثل من فهم بعض الشيء وفاتته الفضائل التامة
ومنهم من جود اخلط ومل يتعلم احلساب، وأتقن اآلداب حفظاً، غري أنه قاصر يف أدب النفس، فهذا يصلح أن يكون 

  .للسلطان على خماطرة لسوء ما يف باطنه من الشره وقلة التأدبكاتباً 
ومنهم من مست مهته إىل املعايل الكاملة، فهو مقدم الصبيان يف املكتب ونائب عن معلمهم، مث يرتفع عنهم بعزة 

  .نفسه، وأدب باطنه، وكمال صناعة اآلداب الظاهرة



ل كل فضيل لعلمه أن املكتب ال يراد لنفسه بل ألخذ وال يزال حاث من باطنه حيثه على تعجيل التعلم، وحتصي
  .األدب منه، والرحلة إىل حالة الرجولية والتصوف فهو يبادر الزمان يف نيل كل فضيلة

هاؤم " فهذا مثل املؤمن الكامل يسبق األقران يوم التجاريب، ويعرض لوح عمله جيد اخلط، فيقول بلسان حاله 
  " .اقرؤا كتابيه 

  .من الناس هالك بعيد عن احلق وهم الكفار. وأهلهاوكذلك الدنيا 
  .ومنهم خاطىء مع قليل من اإلميان فهو معاقب واملصري إىل خري

  .ومنهم سليم لكنه قاصر
  .ومنهم تام لكنه باإلضافة إىل من دونه، وهو ناقص بإضافة إىل من فوقه

سفر إىل املستقر والقرب من السلطان وجماورته فالبدار البدار يا أرباب الفهوم فإن الدنيا معرب إىل دار إقامة، و
  .فتهيئوا للمجالسة، واستعدوا للمخاطبة، وبالغوا يف استعمال األدب لتصلحوا للقرب من احلضرة

  .وال يشغلنكم عن تضمري اخليل تكاسل، وليحملكم على اجلد يف ذلك تذكركم يوم السباق
  .يافإن قرب املؤمنني من اخلالق على قدر حذرهم يف الدن

  . ومنازهلم على قدرهم، فما منزل النفاط كمنزل احلاجب، وال منزل احلاجب كمكان الوزير

  .وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، والفردوس األعلى آلخرين. جنتان، من ذهب آنيتهما وما فيهما
  .والذين يف أرض اجلنة ينظرون أهل الدرجات كما يرون الكوكب الدري

  .ة التسليم إىل األمنيفليتذكر الساعي حالو
  .وليحذر املسابق من تقصري ال ميكن استدراكه. وليتذكر يف لذاذة املدح يوم السباق
  .وليخف من عيب يبقى قبح ذكره

هؤالء اجلهنميون عتقاء الرمحن أزرى هبم اتباع اهلوى مث حلقتهم العافية فنجوا بعد ألي، فليتعظ وليصرب عن 
  .املشتهى، فاأليام قالئل

  .فقراء املؤمنني قبل األغنياء إىل اجلنة خبمس مائة عام، فاجلد اجلد، بإقدام املبادرةيدخل 
فقد الح العلم خصوصاً ملن بانت له بانة الوادي، إما بالعلم الدال على الطريق، وإما بالشيب الذي هو علم الرحيل 

  .وهو ما يأمله أهل اجلد
  .فيقول أبادر طي صحيفيت! ذا الوقت وكان اجلنيد يقرأ وقت خروج روحه، فيقال له يف ه

  .وإذا أدرك ألمر هيأك له. وبعد هذا، فاملراد موفق، واملطلوب معان

  فصل اختالف املعادن واملراتب

تأملت حالة عجيبة، وهو أن أهل اجلنة الساكنني يف أرضها يف نقص عظيم باإلضافة إىل من فوقهم، وهم يعلمون 
  .فضل أولئك

من ذلك وقعت احلسرات، غري أن ذلك ال يكون، ألن ذلك ال يقع هلم لطيب منازهلم، وال  فلو تفكروا فيما فاهتم
  .يقع يف اجلنة غم

ويرضى كل مبا أعطى من وجهني، أحدمها أنه ال يظن أن يكون نعيم فوق ما هو فيه، وإن علت منزلة غريه، والثاين 



  .جنيب املستحسنأنه حيبب إليه كما ولده املستوحش اخللقة، فإنه يؤثره على األ
  .إال أن حتت هذا معىن لطيفاً، وهو أن القوم خلقت هلم مهم قاصرة يف الدنيا عن طلب الفضائل، مث يتفاوت قصورها

ومنهم من يعرف قليالً من . ومنهم من يسمع يسرياً من احلديث. فمنهم من حيفظ بعض القرآن وال يتوق إىل التمام
ومنهم قنوع بصالة ركعتني يف الليلة : سريه، ومنهم مقتصر على الفرائضالفقه، ومنهم من قد رضي من كل شيء بي

  :ولو علت هبم اهلمم جلدت يف حتصيل كل الفضائل، ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر
  وبالء جسمي من تفاوت مهيت... ولكل جسم يف النحول بلية 

  .مسر وال يسهل عليه السهر يف مساع القرآنويدل على تفاوت اهلمم أن يف الناس من يسهر يف مساع 
واإلنسان حيشر ومعه تلك اهلمة، فيعطى على مقدار ما حصلت يف الدنيا، فكما مل تتق إىل الكمال وقنعت بالدون 

  .قنعت يف اآلخرة مبثل ذلك
اب من صلى مث إن القوم يتفكرون بعقوهلم، فيعلمون أن اجلزاء على قدر العمل، وال يطمع من صلى ركعتني يف ثو

  .ألفاً
  !.فإن قال قائل فكيف يتصور هلا أال تروم ما ناله من هو أفضل منها 

  .إن مل يتصور نيله يتصور احلزن على فوته: قلت
  .هيهات! وهل رأيت عامياً حيزن على فوات الفقه حزناً يقلقه 

  .لو كان ذلك احلزن عنده حلركه إىل التشاغل
  .فافهم ما قلته وبادر، فهذا ميدان السباق. قد رضوا مبا فيه فليس عندهم مهة توجب األسف مع أهنم

  فصل حكمة تعدد امللل

  .تفكرت يف إبقاء اليهود والنصارى بيننا وأخذ اجلزية منهم، فرأيت يف ذلك حكماً عجيبة
  .منها ما قد ذكر أن اإلسالم كان ضعيفاً فتقوى مبا يؤخذ من جزيتهم

  .ا قد قيلومنها ظهور عزه بذهلم إىل غري ذلك مم
وهو أن وجودهم وتعبدهم وحفظهم شرع نبيهم صلى اهللا عليه وسلم دليل على أنه قد . ووقع يل فيه معىن عجيب

كان أنبياء وشرائع وأن نبينا صلى اهللا عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، فقد اجتمعت اجلن وهم على إثبات 
  .صانع، وإقرار برسل، فبان أننا ما ابتدعنا ما مل يكن

  . هم يصربون على باطلهم، ويؤدون اجلزية، فكيف ال نصرب على حق، والدولة لنامث
  .ويف بقائهم احترام ملا كان صحيحاً من الدين ولريجع متبصر وليستعمل مفكر

  فصل مشارب أهل العلم

  .قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله، إال أن طالب العلم افترقوا، فكل تدعوه نفسه إىل شيء
ذهب عمره يف القراءات، وذاك تفريط يف العلم، ألنه إمنا ينبغي أن يعتمد على املشهور منها ال على فمنهم من أ

  .الشاذ
  .وما أقبح القارىء يسأل عن مسألة الفقه وهو ال يدري

  .وليس ما شغله عن ذلك إال كثرة الطرق يف روايات القراءات



اللغة فحسب، ومنهم من يكتب احلديث ويكثر وال ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب، ومنهم من يتشاغل ب
  .ينظر يف فهم ما كتب

  . وقد رأينا يف مشاخينا احملدثني من كان يسأل عن مسألة يف الصالة فال يدري ما يقول

  .وكذلك القراء، وكذلك أهل اللغة والنحو
مد بن اخلشاب، وكان إمام وحدثين عبد الرمحن بن عيسى الفقيه قال حدثين ابن املنصوري قال حضرنا مع أيب حم

إن قيل لنا رفع اليدين يف الصالة ما : سلوين عما شئتم، فقال له رجل: الناس يف النحو واللغة، فتذاكروا الفقه، فقال
  .فدهشت اجلماعة من قلة فقهه! هو ركن : هو فماذا نقول، فقال

  .وإمنا ينبغي للعاقل أن يأخذ من كل علم طرفاً مث يهتم بالفقه
  .يف مقصود العلوم، وهو املعاملة هللا سبحانه واملعرفة به واحلب له مث ينظر

وما أبله من يقطع عمره يف معرفة علم النجوم، وإمنا ينبغي أن يعرف من ذلك اليسري واملنازل لعلم األوقات، فأما 
  .جهل مدعيه النظر فيما يدعى أنه القضاء واحلكم فجهل حمض ألنه ال سبيل إىل علم ذلك حقيقة، وقد جرب فبان

  .وعلى تقدير اإلصابة ال فائدة فيه إال التعجيل الغم. وقد تقع اإلصابة يف وقت
  .ميكن دفع ذلك فقد سلم أنه ال حقيقة له: فإن قال قائل

وإذا كان ال يتصور قلب الذهب حناساً مل يتصور قلب . وأبله من هؤالء من يتشاغل بعلم الكيمياء فإنه هذيان فارغ
  .هذا إذا صح له مراده. فإمنا فاعل هذا مستحل للتدليس على الناس يف النقود. النحاس ذهباً

  .وينبغي لطالب العلم أن يصحح قصده، إذ فقدان اإلخالص مينع قبول األعمال
  .وليجتهد يف جمالسة العلماء، والنظر يف األقوال املختلفة، وحتصيل الكتب، فال خيلو كتاب من فائدة

  .ينظر وال يكتب إال وقت التعب من احلفظوليجعل مهته للحفظ، وال 
وليحذر صحبة السلطان، ولينظر يف منهاج الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعني، وليجتهد يف رياضة 

  .نفسه والعمل بعلمه، ومن تواله احلق وفقه

  فصل هذه احلجب على العقل

  .طال تعجيب من أقوام هلم أنفة وعندهم كرب زائد يف احلد
صوصاً العرب الذين من كلمة ينفرون، وحياربون، ويرضون بالقل والذل حىت أن قوماً منهم أدركوا اإلسالم خ

  .كيف نركع ونسجد فتعلونا أستاهنا ؟: فقالوا
  .ال خري يف دين ليس فيه ركوع وال سجود: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حجراً، وهذا يعبد خشبةومع هذه األنفة يذلون ملن هم خري منه، هذا يعبد 
وقد كان قوم يعبدون اخليل والبقر، وإن هؤالء ألخس من إبليس، فإن إبليس أنف الدعائه الكمال أن يسجد 

  .وفرعون أنف أن يعبد شيئاً أصالً" أنا خري منه : " لناقص فقال
  .فالعجب ذل هؤالء املفتخرين املتعجبني املتكربين حلجر أو خشبة

أهلم أرجل ميشون هبا، أم هلم : " وقد أشري إىل هذا يف ذم األصنام يف قوله تعاىل. الناقص للكاملني وإمنا ينبغي أن يذل
  " .أيد يبطشون هبا، أم هلم أعني يبصرون هبا 



  .واملعىن أن لكم هذه اآلالت املدركة وهم ليس هلم شيء منها، فكيف يعبد الكامل الناقص
  .ستحالء ما اخترعوه بآرائهم غطى على العقول، فلم تتأمل حقائق األمورغري أن هوى القوم يف متابعة األسالف، وا

  .مث غطى احلسد على أقوام فتركوا احلق وقد عرفوه
ال أؤمن برسول ليس : فأمية بن أيب الصلت يقر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقصده ليؤمن به، مث يعود فيقول

  .من ثقيف
  .قط، ولكن إذا كانت السدانة واحلجابة يف بين هاشم مث النبوة فما بقي لنا ؟وأبو جهل يقول واهللا ما كذب حممد 
  .إين ألعلم أنك على احلق ولوال أن تعريين نساء قريش ألقررت هبا عينك: وأبو طالب يرى املعجزات ويقول

والعمل مبقتضى ونسأله إهلام الرشد، . فنعوذ باهللا من ظلمة حسد، وغيابة كرب، ومحاقة هوى يغطي على نور العقل
  .احلق

  فصل درجات العابدين

قد مسعنا جبماعة من الصاحلني عاملوا اهللا عز وجل على طريق السالمة واحملبة واللطف فعاملهم كذلك، ألهنم ال 
  .حيتمل طبعهم غري ذلك

  .ة فسقوااسقنا الساع. ما هذا الذي ال نعرفه منك -مناجياً اهللا  -: ففي األوائل برخ العابد خرج يستسقي فقال
واهللا ال تكسر سن الربيع، فجرى األمر كما قال، فقال النيب صلى اهللا عليه : ويف الصحابة أنس بن النضر يقول

  .إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبره: وسلم
  .وهؤالء قوم غلب عليهم مالحظة اللطف والرفق، فلطف هبم، وأجروا على ما اعتقدوا

  .ألون فال جيابون، وهم باملنع راضونوهناك أعلى من هؤالء يس
ليس ألحدهم انبساط، بل قد قيدهم اخلوف، ونكس رؤوسهم احلذر، ومل يروا ألسنتهم أهالً لالنبساط، فغاية آماهلم 

  . العفو

مثلك ال جياب، ورمبا قال لعل املصلحة يف : فإن انبسط أحدهم بسؤال فلم ير اإلجابة عاد على نفسه بالتوبيخ، فقال
  .منعي

وهؤالء الرجال حقاً، واألبله الذي يرى له من احلق أن جياب، فإن مل جيب تذمر يف باطنه كأنه يطلب أجرة عمله، 
  .وكأنه قد نفع اخلالق بعبادته

  .وإمنا التعبد حقاً من يرضى ما يفعله اخلالق، فإن سأل فأجيب رأى ذلك فضالً
  .وإن منع رأى تصرف مالك، فلم جيل يف قلبه اعتراض حبال

  فصل علماء القشور وعلماء اللباب

رأيت مجاعة من العلماء يتفسحون ويظنون أن العلم يدفع عنهم، وما يدرون أن العلم خصمهم وأنه يغفر للجاهل 
  .سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعامل ذنب

  .وذاك ألن اجلاهل مل يتعرض باحلق، والعامل مل يتأدب معه
  .مث كان يتفسح يف أشياء ال جتوز. منجلي بني احلصادين ومنتأنا قد ألقيت : ورأيت بعض القوم يقول



فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة احلقائق، والنظر يف سري القدماء، والتأدب بآداب القوم، ومعرفة احلق وما جيب 
  .له، ليس عند القوم

  .وإمنا عندهم صور ألفاظ يعرفون هبا ما حيل وما حيرم، وليس كذلك العلم النافع
ا العلم فهم األصول ومعرفة املعبود وعظمته وما يستحقه، والنظر يف سري الرسول صلى اهللا عليه وسلم إمن

وصحابته، والتأدب بآداهبم، وفهم ما نقل عنهم، هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من 
  .أجهل اجلهال

ما : فقلت. بدته عبادة ما عبده هبا أحد، واآلن قد ضعفتقد ع: ورأيت بعض من تعبد مدة مث فتر، فبلغين أنه قال
  .أخوفين أن تكون كلمته هذه سبباً لرد الكل

  .ألنه قد رأى أنه عمل مع احلق شيئا، وإمنا وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات ففي حق نفسه فعل
  .وما مثله إال كمثل من وقف يكدي، فال ينبغي أن مين على املعطي

نبساط اجلهل باحلقائق، وأين هو من كبار علماء املعاملة الذين كان فيهم مثل صلة بن أشيم إذا وإمنا سبب هذا اال
  !.أو مثلي يسأل اجلنة . يا رب أجرين من النار: رآه السبع هرب منه وهو يقول إذا انقضى الليل عند صالته

  .وددت أن أجنو كفافاً ال يل وال علي: وأبلغ من ذا قول عمر
  .ال بعد: وقول أمحد. أترجو ملثلي أن ينجو من النار: موته حلماد بن سلمة وقول سفيان عند

وبالزهد من هؤالء الذين عبتهم . فأنا أمحد اهللا عز وجل إذ ختلصت من جهل املتسمني بالعلم من هؤالء الذين ذممتهم
  .ر إىل كل فعلوميحو النظ. فإين قد اطلعت من عظمة اخلالق وسري احملققني على ما خيرس لسان االنبساط

  .وكيف أنظر إىل فعلي املستحسن ؟ وهو الذي وهبه يل وأطلعين على ما خفي عن غريي
  !.فهل حصل ذلك يب أو بلطفه ؟ وكيف أشكر توفيقي الشكر 
  .فدع معناه. هذا يف صورة العلم. مث أي عامل إذا سرب أمور العلماء من القدماء ال حيتقر نفسه

  .ري فيي صورة التعبد، فدع املعىنوأي عابد يسمع بالعباد وال جي
ونرغب إليه يف معرفة : نسأل اهللا عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا، حىت ال يبقى للعجب مبحتقر ما عندنا أثر يف قلوبنا

لعظمته خترس األلسان أن تنطق باإلدالل ونرجو من فضله توفيقاً نالحظ به آفات األعمال اليت هبا نزهو حىت تثمر 
  .يوهبا اخلجل من وجودها، إنه قريب جميباملالحظة لع

  فصل اآلخرة خري وأبقى

وليس يف الدنيا طيب عيش على الدوام إال للعارف الذي شغله رضى : سبب تنغيص العيش فوات احلظوظ العاجلة
  .حبيبه والتزود للرحيل إليه

  .فإنه إن وجد راحة يف الدنيا استعان هبا على طلب اآلخرة
صرب عليها لثواب اآلخرة، فهو راض بكل ما جيري عليه يرى ذلك من قضاء اخلالق، ويعلم وإن وجد شدة اغتنم ال

  :أنه مراده، كما قال قائلهم
  فسالم اللّه على وسين... إن كان رضاكم يف سهري 

  .فأما من طلب حظه فإنه يقلق لفوت مراده، ويتنغص لبعد ما يشتهي
  .قائم مع غرضه وهواه فلو افتقر تغري قلبه، ولو ذلك تغري، وهذا ألنه



  .إيش علي مين وإيش يل يفّ: وما أحسن قول احلصري
  .وهذا كالم عارف، ألنه إن كان ينظر إىل حقيقة امللكة فعبد يتصرف فيه مواله
  .فاعتراضه ال وجه له، وإرادته أن يقع غري ما جيب فضول يف البني، وإن نظر

  " .اللّه اشترى  إِنَّ" أن النفس كامللك له فقد خرجت عن يده من يوم 
  . أفيحسن ملن باع شاة أن يغضب على املشتري إذا ذحبها أو يتغري قلبه ؟

إمنا خلقتكم ليستدل على وجودي، مث أنا أفنيكم وال إعادة، لكان جيب على النفوس : واهللا لو قال املالك سبحانه
  .العارفة به أن تقول مسعاً ملا قلت وطاعة

  .وأي شيء لنا فينا حىت نتكلم
  .فكيف وقد وعد باألجر اجلزيل، واخللود يف النعيم، الذي ال ينفد

  .لكن طريق الوصول حتتاج إىل صرب على املشقة وما يبقى لتعب رمل زرود أثر إذا الح احلرم
  .فالصرب الصرب يا أقدام املبتدئني، الح املنزل
  .والسرور السرور يا متوسطني ضربت اخليم

  .تلقيتم بالبشائروالفرح الكامل يا عارفني، قد 
  .زالت واهللا أثقال املعامالت عنكم، فكانت معرفتكم باملبتلى حالوة تعقبت شربة اجملاهدة، فلم يبق يف الفم للمر أثر

  :ختايلوا قرب املناجاة ولذة احلضور ودوار كؤوس الرضى عنكم فقد أخذت مشس الدنيا يف األفول
  قيم هذه السبع البوا... ما بيننا له إِالَّ تصر 
  بصنوف ما كنا نالقي... حىت يطول حديثنا 

  فصل حكمة املنع

يا سفيان عد منع اهللا إياك عطاء منه لك، فإنه مل مينعك خبالً، إمنا منعك : تفكرت يف قول شيبان الراعي لسفيان
  .فرأيته كالم من قد عرف احلقائق. لطفاً

صلح له، ألنه لو قدر عليهن تشتت قلبه إما فإن اإلنسان قد يريد املستحسنات الفائقات فال يقدر، وعجزه أ
  .حبفظهن أو بالكسب عليهن

  .فإن قوي عشقه هلن ضاع عمره وانقلب هم اآلخرة إال اهتمام هبن
  .فإن مل يردنه فذاك اهلالك األكرب

  .وإن طلنب نفقة مل يطقها كان سبب ذهاب مروءته وهالك عرضه
  .وإن أردن الوطء وهو عاجز فرمبا أهلكنه أو فجرن

  .وإن مات معشوقه هلك هو أسفاً
  .فالذي يطلب الفائق يطلب سكيناً لذحبه وما يعلم

اللهم اجعل رزق آل : وكذلك إنفاذ قدر القوت فإنه نعمة، ويف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .حممد قوتاً

  .ع بدفع الوقت على كل حالومىت كثر، تشتت اهلمم، فالعاقل من علم أن الدنيا مل ختلق للتنعيم، فقن



  فصل القدرة على التكليف

  .إن وفقت فعلت، وهذا تعلل بارد، ودفع لألمر بالراح: رأيت مجاعة من اخللق يتعللون باألقدار، فيقول قائلهم
  .وهو يشري إىل رد أقوال األنبياء والشرائع مجيعها

  .عنقمل جيبه إال بضرب ال. إن وفقين أسلمت: فإن لو قال كافر للرسول
  .كلمة حق أريد هبا باطل: ندعوك إىل كتاب اهللا فقال: وهذا جنس قول الناس لعلي رضي اهللا عنه

  " .أنطعم من لو يشاء اللّه أطعمه " وكذلك قول املمتنعني عن الصدقة 
  .واخلطاب بالفعل أمر جلي. ولعمري إن التوفيق أصل الفعل، ولكن التوفيق أمر خفي

  .جللي بذكر اخلفيفال ينبغي أن يتشاغل عن ا
إن اهللا سبحانه مل يكلفك شيئاً إال وعندك أدوات ذلك الفعل ولك : ومما يقطع هذا االحتجاج أن يقال هلذا القائل

  .قدرة عليه
  .فإن كانت القدرة عليه معدومة واألدوات غري حمصلة فال أمر وال تكليف
  .إقامة مفروضك وإن كنت تسعى بتلك األدوات يف حتصيل غرضك وهواك، فاسع هبا يف

فلو أردت اخلروج إىل . أنك تسافر يف طلب الربح، وتسأل احلج فال تفعل، ويثقل عليك االنتباه بالليل: مثال ذلك
  .العيد انتبهت سحراً

  .وتقف يف بعض أغراضك مع صديق حتادثه ساعات فإذا وقفت يف الصالة استعجلت وثقل عليك
مث من نصيبك ينقص، ومن حظك يضيع، فإمنا حترك لك، وإمنا حترض  .فإياك إياك أن تتعلق بأمر ال حجة لك فيه

  .لنفعك
  .أن تتخايل ثواب اجملتهدين وقد فاتك -إن تأملته  -ومما يزيل كسلك . فبادر فإنك مبادر بك

  .فما جلرح مبيت إيالم. فأما امليت اهلمة. ويكفي ذلك يف توبيخ املقصر إن كانت له نفس
قد قربت جنائب النجاة ألقوام وتعثرت، وأسرعت أقدام الصاحلني على الصراط كيف بك إذا قمت من قربك و

  .وختبطت
  !.هيهات، ذهبت حالوة البطالة، وبقيت مرارة األسف، ونضب ماء كأس الكسل، وبقي رسول الندامة 

  .وما قدر البقاء يف الدنيا باإلضافة إىل دوام اآلخرة ؟
  .قيه غفلة ؟مث ما قدر عمرك يف الدنيا ونصفه نوم، وبا

  .فيا خاطباً حور اجلنة وهو ال ميلك فلساً من عزمية، افتح عني الفكر يف ضوء العرب لعلك تبصر مواقع خطابك
فإن رأيت تثبيطاً من الباطن فاستغث بعون اللطف، وتنبه يف األسحار، لعلك تتلمح ركب األرباح، وتعلق على قطار 

  .هدين ولو منزالً أي منزلاملستغفرين ولو خطوات، وانزل يف رباع اجملت

  فصل أصناف الضالالت

ما أعرف شيئاً مما كنا عليه اليوم إال القبلة، فقلت واعجباً كيف لو رآنا : نظرت يف قول أيب الدرداء رضي اهللا عنه
  .اليوم وما معنا من الشريعة إال الرسم

  .ا بأفعاله أو أقوالهوإمنا تعرف شريعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إم. الشريعة هي الطريق



وسبب االحنراف عن طريقه صلى اهللا عليه وسلم إما اجلهل هبا أو اخلروج عليها فيجري اإلنسان مع الطبع 
والعادات، ورمبا اختذ ما يضاد الشريعة طريقاً، وقد كانت الصحابة شاهدته ومسعت منه فقل أن ينحرف أحد منهم 

رأى بعض االحنراف مليل الطباع فضج فإنه قد يعرف اإلنسان الصواب، عن جادته، إال أبا الدرداء رضي اهللا عنه 
  .غري أن طبعه مييل عنه

وما زالت األحاديث املنقولة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم يقل اإلسعاد هبا والنظر 
وصارت عادات، . ائق تضاد الشريعةفيها إىل أن أعرض عنها بالكلية يف زماننا هذا وجهلت إال النادر، واختذت طر

  .وكانت أسهل عند اخللق من اتباع الشريعة
  .وإذا كان عامة من ينسب إىل العلم قد أعرض عن علوم الشريعة فكيف العوام ؟

  .وملا أعرض كثري من العلماء عن املنقوالت ابتدعوا يف األصول والفروع
  .ماء املنطقفاألصوليون تشاغلوا بالكالم وأخذوه من الفالسفة وعل

  .ودخلت أيدي الفروعيني يف ذلك فتشاغلوا باجلدل، وتركوا احلديث الذي يدور عليه احلكم
  .مث رأى القصاص أن النفاق بالنفاق، فأقبل قوم منهم على التلبيس بالزهد، ومقصودهم الدنيا

عار الغزل، وتركوا االشتغال ورأى مجهورهم أن القلوب متيل إىل األغاين، فأحضروا املطربني من القراء وأنشدوا أش
  .باحلديث، ومل يلتفتوا إىل هني العوام عن الربا والزنا، وأمرهم بأداء الواجبات

  .وصار متكلمهم يقطع اجمللس بذكر ليلى واجملنون والطور وموسى وأيب يزيد واحلالج واهلذيان الذي ال حمصول له
ملرضى، واملشي بني الناس، وأظهروا التخاشع، ووضعوا كتباً وانفرد أقوام بالتزهد واالنقطاع، فامتنعوا عن عيادة ا

  .وصارت الشريعة عندهم كالم أيب يزيد والشبلي واملتصوفة. للرياضات، والتقلل من الطعام
  .ومعلوم أن من سرب الشريعة مل ير فيها من ذاك شيئاً

عملوا فيها مبقتضى الشريعة، وتبع األخري وأما األمراء فجروا مع العادات، ومسوا ما يفعلونه من التنطع سياسات مل ي
  .يف ذلك املتقدم

  .فأين الشريعة احملمدية ؟
  .ومن أين تعرف مع اإلعراض عن املنقوالت ؟

  .نسأل اهللا عز وجل التوفيق للقيام بالشريعة، واإلعانة على رد البدع إنه قادر

  فصل خماطر اهلوى

  .واهللا لقد بكيت البارحة من يد نفسي: كنت أمسع علياً بن احلسني الواعظ يقول على املنرب
  .أي شيء قد فعلت نفس هذا حىت يبكي ؟: فبقيت أنا أتفكر وأقول

وال يطعم إال الغاية من . وقد بلغين أنه تزوج يف السر جبملة من النساء. هذا رجل متنعم له اجلواري التركيات
  .الدجاج واحللوى

  .يض واألفضال على الناسوله الدخل الكثري واملال الوافر واجلاه العر
  .فما الذي يبكيه منها ؟. وقد حصل طرفاً من العلم واستعبد كثرياً من العلماء مبعروفه، وراحته دائمة الندى

فتفكرت فعلمت أن النفس ال تقف عند حد بل تروم من اللذات ما ال منتهى له، وكلما حصل هلا عرض برد 
  .ن ويقع النقص، ويرق اجلاه، وال حيصل املرادعندها وطلبت سواه، فيفىن العمر ويضعف البد



  .وليس يف الدنيا أبله ممن يطلب النهاية يف لذات الدنيا، وليس يف الدنيا على احلقيقة لذة، إمنا هي راحة من مؤمل
فالسعيد من إذا حصلت له امرأة أو جارية فمال إليها ومالت إليه، وعلم سترها ودينها، أن يعقد اخلنصر على 

  .صحبتها
وأكثر أسباب دوام حمبتها أن ال يطلب بصره، فمىت أطلق بصره أو أطمع نفسه يف غريها، فإن الطمع يف اجلديد 
ينغص اخللق وينقص املخالطة، وال يستر عيوب اخلارج، فتميل النفس إىل املشاهد الغريب، ويتكدر العيش مع 

  :احلاضر القريب، كما قال الشاعر
  يف أعني احلور موقوف على اخلطر... واملرء ما دام ذا عني يقلبها 
  ال مرحباً بسرور عاد بالضرر... يسر مقلته ما ضّر مهجته 

مث تصري الثانية كاألوىل، وتطلب النفس ثالثة وليس هلذا آخر، بل الغض عن املشتهيات، ويأس النفوس من طلب 
  . املستحسنات، يطيب العيش مع املعاشر

اهلوى وهلك على البارد، ورمبا سعى لنفسه يف اهلالك العاجل، ويف العار  ومن مل يقبل هذا النصح تعثر يف طرق
  .احلاضر، فإن كثرياً من املستحسنات لسن بصينات وال يفي التمتع هبن بالعار احلاصل

  .ومنهن املبذرات يف املال، ومنهن املبغضة للزوج وهو حيبها كعابد صنم
فعلت بنفسي : ن كمال املتعة إمنا يكون بالصبا، كما قال القائلولعمري إ... وأبله البله الشيخ الذي يطلب صبية

  .النساء الصغار ومىت مل تكن الصبية بالغة مل يكمل االستمتاع، فإذا بلغت أرادت كثرة اجلماع والشيخ ال يقدر
  .فإن محل على نفسه مل يبلغ مرادها، وهلك سريعاً

  .الكاذب وال ينبغي أن يغتر بشهوته اجلماع، فإن شهوته كالفجر
  .وقد رأينا شيخنا اشترى جارية فبات معها فانقلب عنها ميتاً

  .وكان يف املارستان شاب قد بقي شهرين بالقيام، فدخلت عليه زوجته فوطئها فانقلب عنها ميتاً
  .فبان أن النفس باقية مبا عندها من الدم، واملين، فإذا فرغا ومل جتد ما تعتمد عليه ذهبت

  .ستمتاع من غري وطء فهي ال تقنع فتصري كالعدو لهوإن قنع الشيخ باال
فرمبا غلبها اهلوى ففجرت أو احتالت على قتله، خصوصاً اجلواري اللوايت أغلبهن قد جئن من بالد الشرك ففيهن 

  .قسوة القلب
ليتمم وقبيح مبن عرب الستني أن يتعرض بكثرة النساء، فإن اتفق معه صاحبة دين قبل ذلك فلريع هلا معاشرهتا، و

  .نقصه عندها تارة باإلنفاق، وتارة حبسن اخللق
وليزد يف تعريفها أحوال الصاحلات والزاهدات، وليكثر من ذكر القيامة وذم الدنيا، وليعرض بذكر حمبة العرب، 

  :فإهنم كانوا يعشقون وال يرون وطء املعشوق، كما قال قائلهم
  وغمز كف وعضد... إمنا احلب قبلة 

  إن نكح احلب فسد... إمنا العشق هكذا 
  .فإن قدر أن يشغلها باحلمل، أو ولد عرقلها به، فاستبقى قوته يف مدة اشتغاهلا بذلك

  .فإن وطىء فليصرب عن اإلنزال حفظاً لقوته وقضاء حلقها
وهلنَّ مثلُ الذي عليهنَّ : " على ماذا أغر مسلمة، وقد قال اهللا عز وجل: مل مل تتزوج ؟ فقال: وقد قيل لبشر

  " .عُروِف بامل



  .واملسكني من دخل يف أمر مل يتلمح عواقبه قبل الدخول ورأى حبة الفخ فبادر طالباً هلا ناسياً تعرقل اجلناح والذبح
وجمموع ما قد بسطته حفظ البصر عن اإلطالق، ويأس النفس عن التحصيل، قنوعاً باحلاصل خصوصاً من قد علت 

  .، وهو يربيها لغريهسنه، وعلم أن الصبية عدو له متمنية هالكه
ويف بعض ما ذكرته ما يردع العاقل عن التعرض هلذه اآلفات، نسأل اهللا عز وجل توفيقاً من فضله وعمالً مبقتضى 

  .العقل والشرع، إنه جميب قريب

  فصل التعجيل باخلري

  .وال لالغترار حدأعجب األشياء اغترار اإلنسان بالسالمة، وتأميله اإلصالح فيما بعد وليس هلذا األمل منتهى، 
  .فكلما أصبح وأمسى معاىف زاد االغترار وطال األمل

وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار األقران وأحوال اإلخوان وقبور احملبوبني، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، مث ال يقع 
  .انتباه حىت ينتبه الغري بك، هذا واهللا شأن احلمقى

  .حاشا من له عقل أن يسلك هذا املسلك
  .لى واهللا إن العاقل ليبادر السالمة، فيدخر من زمنها للزمن، ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرةب

  .خصوصاً ملن قد علم أن مراتب اآلخرة إمنا تعلو مبقدار علو العلم هلا، وأن التدارك بعد الفوت ال ميكن
  .وقدر أن العاصي عفى عنه، أينال مراتب العمال ؟

طره ذكر اجلنة اليت ال موت فيها وال مرض وال نوم وال غم، بل لذاهتا متصلة من غري انقطاع، ومن أجال على خا
  .وزيادهتا على قدر زيادة اجلد ههنا انتهب هذا الزمان فلم ينم إال ضرورة، ومل يغفل عن عمارة حلظة

الذنوب اليت تتصل  ومن رأى أن ذنباً قد مضت لذته وبقيت آفاته دائمة كفاه ذلك زاجراً عن مثله، خصوصاً
آثارها مثل أن يزين بذات زوج، فتحمل منه فتلحق بالزوج فيمنع املرياث أهله ويأخذه من ليس من أهله، وتتغري 

  .األنساب والفرش، ويتصل ذلك أبداً، وكله شؤم حلظة
  .فنسأل اهللا عز وجل توفيقاً يلهم الرشاد، ومينع الفساد إنه قريب جميب

  مفصل من مزالق علم الكال

  .تأملت سبب ختليط العقائد، فإذا هو امليل إىل احلس وقياس الغائبات على احلاضر
وأن هذه . فإن أقواماً غلب عليهم احلس، فلما مل يشاهدوا الصانع جحدوا وجوده، ونسوا أنه قد ظهر بأفعاله

  . األفعال ال بد هلا من فاعل

بناء علم أنه ال بد من غارس، إذ الغرس ال يكون بنفسه فإن العاقل إذا مر على صحراء خالية مث عاد وفيها غرس و
  .وال البناء

ينزل إىل السماء : يف قوله: مث جاء قوم فأثبتوا وجود الصانع، مث قاسوه على أحواله فشبهوا، حىت إن قائلهم يقول
  .ينتقل، ويستدل بأن العرب ال تعرف النزول إال االنتقال

  .فظن أقوام أنه يتأثر حني مسعوا أنه يغضب ويرضى. ري يف ذاتهوضل خلق كثري يف صفاته كما ضل خلق كث
  .ونسوا أن صفته تعاىل قدمية ال حيدث منها شيء



وضل خلق يف أفعاله فأخذوا يعللون فلم يقنعوا بشيء فخرج منهم قوم إىل أن نسبوا فعله إىل ضد احلكمة تعاىل عن 
  .ذلك

ذاته سبحانه ال تشبه الذوات، وصفاته ليست كالصفات، وأفعاله إعلم أن : ومن رزق التوفيق فليحضر قلبه ملا أقول
  .ال تقاس بأفعال اخللق

أما ذاته سبحانه فإنا ال نعرف ذاتاً إال أن تكون جسماً وذاك يستدعي سابقة تأليف، وهو منزه عن ذلك، ألنه 
، فالعرض ال يقوم بنفسه بل املؤلف، وإما أن يكون جوهراً فاجلوهر متحيز، وله أمثال، وقد جل عن ذلك، أو عرضاً

  .بغريه، وقد تعاىل عن ذلك
فإذا أثبتنا ذاتاً قدمية خارجة عما يعرف، فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات، فال جيوز لنا أن نقيس شيئاً منها على 

  .ما نفعله ونفهمه، بل نؤمن به ونسلمه
وهو سبحانه أوجد اخللق ال . فع عنه ضراً عد عابثاًوكذلك أفعاله، فإن أحدنا لو فعل فعالً جيتلب به نفعاً وال يد

  .لنفع يعود إليه، وال لرفع ضر إذ املنافع ال تصل إليه واملضار ال تتطرق عليه
  .يبطله، إنه خلق منهم للكفر وعذهبم: قلنا: إمنا خلق اخللق لينفعهم: فإن قال قائل

  . يفعل ذلكونراه يؤمل احليوان واألطفال، وخيلق املضار، وهو قادر أن ال
وهو قادر أن يثيب بال هذه األشياء، فإن السلطان لو أراد أن يغين فقرياً : قلنا. إنه يثيب على ذلك: فإن قال قائل

  .فجرحه مث أغناه ليم على ذلك، ألنه قادر أن يغنيه بال جراح
رة الناصر، مث يسأل مث من يرى ما جرى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى أصحابه من اجلوع والقتل مع قد

  .أمه فال جياب، ولو كان املسؤول بعضنا قلنا مل متنع ما ال يضرك ؟
  .غري أن احلق سبحانه ال تقاس أفعاله على أفعالنا وال تعلل

  .والذي يوجب علينا التسليم أن حكمته فوق العقل، فهي تقضي على العقول، والعقول ال تقضي عليها
  .الغلط الفاحش؛ وإمنا هلكت املعتزلة من هذا الفنومن قاس فعله على أفعالنا غلط 

  .كيف يأمر بشيء ويقضي بامتناعه ؟ ولو أن إنساناً إىل داره مث أقام من يصد الداخل لعيب: فإهنم قالوا
  .فأما من أفعاله ال تعلل وال يقاس يشاهد، فإنا ال نصل إىل معرفة حكمته. ولقد صدقوا فيما يتعلق بالشاهد

ال منافاة، ألن العقل قد قطع بالدليل اجللي أنه : قلنا. فكيف ميكنين أن أقود عقلي إىل ما ينافيه: فإن قال قائل
  .حكيم، وأنه مالك، واحلكيم ال يفعل شيئاً إال احلكمة، غري أن احلكمة، ال يبلغها العقل

مل يطلع على حكمة أال ترى أن اخلضر خرق سفينة وقتل شخصاً، فأنكر عليه موسى عليهما السالم حبكم العلم و
  .فعله، فلما أظهر له احلكمة أذعن، وهللا املثل األعلى

فإياك إياك أن تقيس شيئاً من أفعاله على أفعال اخللق، أو شيئاً من صفاته أو ذاته سبحانه وتعاىل فإنك إن حفظت 
العتراض الذي أخرج هذا سلمت من التشبيه الذي وقع فيه من رأى االستواء اعتماداً، والنزول نقلة، وجنوت من ا

  .قوماً إىل الكفر حىت طعنوا يف احلكمة
وأول القوم إبليس، فإنه رأى تقدمي الطني على النار ليس حبكمة، فنسي أنه إمنا علم ذلك بزعمه بالفهم الذي وهب 

  " .أومل يروا أن اللّه الذي خلقهم هو أشد منهم قوة " له، والعقد الذي منحه، فنسي أن الواهب أعلم 
إن ذلك التأبيد مزيد من االنتقام : قال. د رأيت البن الرومي اعتراضاً على من يقول بتخليد الكفار يف النارولق

ينكره العقل، وينبغي كل ما يقوله العقل، وال يرد بعضه إذ ليس رد بعضه بأوىل من رد الكل، وختليد الكفار ال 



  .غرض فيه للمعذب وال للمعذب فال جيوز أن يكون
  .ب من هذا الذي يدعي وجود العقل وال عقل عندهفقلت العج

  .أصح عندك اخلرب عن اخلالق سبحانه أنه أخرب خبلود أهل النار أم مل يصح؟: وأول ما أقول له
  .فإن كان ما صح عنه فالكالم إذن يف إثبات النبوة وصحة القرآن، فما وجه ذكر الفرع مع جحد األصل ؟

  .يتمحل إلقامة العذر، إال أن يقف يف وجه املعارضة وإن قال قد ثبت عندي فواجب عليه أن

وإمنا ينكر هذا من يأخذ األمر من الشاهد، وقد بينا أن ذات احلق كالذوات وأن صفته ال كالصفات، وأن أفعاله ال 
  .تعلل

: فإنه قال .ولو تلمح شيئاً من التعليل خللود الكفار لبان، إذ من اجلائز أن يكون دوام تعذيبهم إلظهار صدق الوعيد
  .من كفر يب خلدته يف العذاب وال جناية كالكفر وال عقوبة كدوام اإلحراق فهو يدوم ليظهر صدق الوعيد

" ويشف صدور قوم مؤمنني " وقد قال سبحانه . ومن اجلائز أن يكون ذلك لتتمة تنعيم املؤمنني فإهنم أعداء الكفار
.  

وكم من غم يف قلب عمار وأمه مسية وغريهم من أفعال  وكم من قلق يف صدر، وحنق على أيب جهل فيما فعل،
  .الكفار هبم فدوام عذاهبم شفاء لقلوب أهل اإلميان

ومن اجلائز أن يدوم العذاب لدوام االعتراض وذكر املعذب مبا ال حيسن، فكلما زاد عذاهبم زاد كفرهم واعتراضهم 
  .فيهم يعذبون لذلك

فإذن كفرهم ما زال، ومعرفتهم به ما حصلت، والشر كامن يف " م وحيلفون له كما حيلفون لك" ودليل كفرهم 
  " .ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه " البواطن، وعلى ذلك يقع التعذيب 

  فصل التسليم هللا

ينبغي للمؤمن باهللا سبحانه إذا نظر يف الفصل الذي قد تقدم هذا أن ال يعترض على اهللا سبحانه يف شيء ال يف باطنه 
  .ره، وال يطلب تعليالت أفعاله كلهاوال يف ظاه

  .فإن املتكلمني أعرضوا عن السنن وتكلموا بآرائهم فما صفى هلم شرب، بدليل اختالفهم
  .وكذلك إضمار القياس؛ فإهنم ملا أعلموه جاءت أحاديث تعكر عليهم

  .والصواب التعليل ملا ميكن، والتسليم ملا خيفى
  .ؤمن ومل ير إجابة سلم وفوض وتأول للمنعوكذلك سؤال احلق سبحانه، فإذا دعاه امل

  .رمبا يكون املنع أصلح ورمبا يكون ألجل ذنويب، ورمبا يكون التأخري أوىل، ورمبا مل يكن هذا مصلحة: فيقول
وإذا مل جيد تأويالً مل خيتلج يف باطنه نوع اعتراض، بل يرى أنه قد تعبد بالدعاء فإن أنعم عليه فبفضل، وإن مل جيب 

  .فعل ما يشاءفما لك ي
  .على أن أكثر السؤال إمنا يقع يف طلب أعراض الدنيا اليت إذا ردت كان أصلح

  .فليكن هم العاقل يف إقامة حق احلق والرضى بتدبريه وإن أساء
  .فمىت أقبلت عليه أقبل على إصالح شأنك



  .وإذا عرفت أنه كرمي فلذ به وال تسأل
  .وينصح يف العمل مث ال يعطى األجرةومىت أقبلت على طاعاته فمحال أن جيود صانع 

  فصل اليقني باآلخرة

واهللا إين ألختايل دخول اجلنة ودوام اإلقامة فيها من غري مرض وال بصاق وال نوم وال آفة تطرأ بل صحة دائمة 
فأطيش ويكاد الطبع يضيق . وأغراض متصلة ال يعتورها منغص، يف نعيم متجدد يف كل حلظة إىل زيادة ال تتناهى

  .تصديق ذلك لوال أن الشرع قد ضمنه عن
  .ومعلوم أن تلك املنازل إمنا تكون على قدر االجتهاد ههنا

  .فواعجبا من مضيع حلظة يقع فيها
  .فتسبيحة تغرس له يف اجلنة خنلة أكلها دائم وظلها
  .فيا أيها اخلائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء

  .رة الشربة من العافيةويا أيها املنزعج لذكر املوت تلمح ما بعد مرا
  .فيهون سري اجملذوب للذة املنتقل إليه. فإنه من ساعة خروج الروح ال بل قبل خروجها تنكشف املنازل ألصحاهبا

  .مث األرواح يف حواصل طري تعلق يف أشجار اجلنة
معني يرافق على فالبدار البدار قبل الغروب وال . فكل اآلفات واملخافات يف هنار األجل، وقد اصفرت مشس العمر

تلك الطريق إال الفكر إذا جلس مع العقل فتذاكر العواقب فإذا فرغ ذلك اجمللس، فالنظر يف سري اجملدين فإنه يعود 
  .مستجلباً للفكر منها شىت الفضائل والتوفيق من وراء ذلك

  .ومىت أرادك لشيء هيأك له
  .رب أسباب مرض الفهم وعلل العقلفأما خمالطة الذين ليس عندهم خرب إال من العاجلة فهو من أك

  .والعزلة عن الشر محية واحلمية سبب العافية

  فصل عشاق الدنيا

  .رأيت سبب اهلموم والغموم اإلعراض عن اهللا عز وجل واإلقبال على الدنيا
  .وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته

  .فمهما قدر له رضيفأما من رزق معرفة اهللا تعاىل استراح ألنه يستغين بالرضا بالقضاء 
  .وإن دعا فلم ير أثر اإلجابة مل خيتلج يف قلبه اعتراض، ألنه مملوك مدبر فتكون مهته يف خدمة اخلالق

  .ومن هذه صفته ال يؤثر مجع مال، وال خمالطة اخللق وال االلتذاذ بالشهوات
  .ين لينال الباقيألنه إما أن يكون مقصراً يف املعرفة فهو مقبل على التعبد احملض يزهد يف الفا

  . وإما أن يكون له ذوق يف املعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل

  .فتراه متأدباً يف اخللوة به، مستأنساً مبناجاته، مستوحشاً من خمالطة خلقه، راضياً مبا يقدر له
  .فعيشه معه كعيش حمب قد خال حببيبه ال يريد سواه، وال يهتم بغريه

ألشياء، فإنه ال يزال يف تنغيص متكدر العيش، ألن الذي يطلبه من الدنيا ال يقدر عليه، فيبقى فأما من مل يرزق هذه ا



أبداً يف احلسرات مع ما يفوته من اآلخرة بسوء املعاملة، نسأل اهللا عز وجل أن يستصلحنا له فإنه ال حول وال قوة 
  .إال به

  فصل الدنيا مثار القلق

إن حسنت صورهتا مل تكمل أخالقها وإن متت أخالقها كانت مريدة . أريدإن اعتمدت على الزوجة مل تكن كما 
  .ولعلها تنتظر رحيلي. لغرضها ال يل

  .وإن اعتمدت على الولد فكذلك، واخلادم واملريد يل كذلك، فإن مل يكن هلما مين فائدة مل يريداين
ري ويعتقدون فيهم قد عدموا وبقيت وأما الصديق فليس مث، وأخ يف اهللا كعنقاء مغرب، ومعارف يفتقدون أهل اخل

  .وحدي
فلم يبق إال اخلالق سبحانه، فرأيت أين  -وهي ال تصفوا إيل أيضاً وال تقيم على حالة سليمة  -وعدت إىل نفسي 

  .اعتمدت على إنعامه فما آمن ذلك البالء، وإن رجوت عفوه فما آمن عقوبته، فواأسفا ال طمأنينة وال قرار
  .حرقي من حرقيواقلقي من قلقي، وا

  .فأما الدنيا فما هي دار ذاك. باهللا ما العيش إال يف اجلنة، حيث يقع اليقني بالرضا واملعاشرة ملن ال خيون وال يؤذي

  فصل حقائق الناس

ينبغي ملن صحب سلطاناً أو حمتشماً أن يكون ظاهره معه وباطنه سواء؛ فإنه قد يدس إليه من خيربه، فرمبا افتضح يف 
  .االبتالء

وقد كان مجاعة من امللوك يقصدون تقريب املنادم، وجيعلون له حجرة يف دورهم، فإذا أرادوا أن خيتصوه اختربوه 
  !.باطناً وذاك ال يدري، فيظهر منه ما ال يصلح فيطرد 

  .ولقد امتحن أبرويز رجالً من خاصته، فدس إليه جارية معها ألطاف، وأمرها أن ال تقعد عنده فحملتها
  .مرة أخرى وأمرها أن تقعد بعد التسليم هنيهة ففعلت، فالحظها الرجل مث أنفذها

: مث بعثها ثالثة وأمرها أن تطيل القعود عنده وحتدثه، فأطالت احلديث معه، فأبدى هلا شيئاً من امليل إليها، فقالت
  .أخاف أن يطلع علينا، ولكن دعين أدبر يف هذا

ما فعلت فالنة قالت : واص جواريه مبثل ذلك، فلما جاءته قالفذهبت فأخربت امللك بذلك، فوجه غريها من خ
  .مريضة فاربد لونه

  .إن امللك ميضي إىل بستانه فيقيم هناك: مث فعلت اجلارية الثانية مثل ما فعلت األوىل، فقالت له
  .فإن أدرك على أن متضي معه فأظهر أنك عليل

  .فاختر املقام ههنا، وأخربه أنك ال تقدر على احلركةفإن خريك بني االنصراف إىل دور نسائك أو املقام هنا 
  .فإن أجابك إىل ذلك جئت إليك كل ليلة ما دام امللك غائباً، فسكن إىل قوهلا، مث مضت وأخربت امللك بذلك

  .إين مريض: فلما كان بعد ثالث، استدعاه امللك فقال
  .أول الشر: وقال. فعاد الرسول فأخربه فتبسم

  .واحملفة الشر الثاين: ل فيها إليه فلما بصر به أبرويز قالفوجه إليه حمفة مح
  .والعصابة الشر الثالث: قال. فرأى العصابة على رأسه



املقام : أيهما أحب إليك، االنصراف إىل نسائك ليمرضنك أو املقام ههنا إىل وقت رجوعي، قال: فقال له امللك
  .إن تركت أكثر من حركتك إىل منزلكحركتك ههنا : ههنا أرفق يل لقلة احلركة، فتبسم وقال

  .مث أمر له بعصا الزناة اليت كان يوسم هبا من زنا
فأيقن الرجل باألمر، وأمر أن يكتب ما كان من أمره حرفاً حرفاً فيقرأ على الناسر حرفاً حرفاً إذا حضروا، وأن 

  .نه من ال يعرفهينفى إىل أقصى اململكة، وجتعل العصا على رأس رمح يكون معه حيث كان ليحذر م
  .ومات من ساعته: فلما نفي أخذ من بعض املوكلني مدية فجب هبا ذكره وقال

وقد كان مجاعة من األمراء يتنكرون ويسألون العوام عن سريهتم، فيتكلم العامي مبا ال يصلح فيضبطونه ورمبا : قلت
  .بعثوا دسيساً عليه

  .اورب كلمات قاهلا مسترسل فبلغها فضويل فأهلكت صاحبه
إن أخذت لك الوالية الفالنية فما : ورأى عمر بن عبد العزيز رجالً من العمال كثري الصالة، فدس عليه من قال له

  .غررتنا بصالتك: أعطيتك كذا وكذا، قال له عمر: تعطيين ؟ قال
  .وقد بلغت أن رجالً كلم امرأة فأجابته فاستدعته إىل دارها فلما دخل أقامت على قتله

  . ن هذه احلكاية أنه ال ينبغي أن يسكن إىل قول امرأة أو بعل جيوز أنه يكون جاسوساً وخمترباًفقد ينجلي م

  .وكذلك ال يظهر ما ينبغي إخفاؤه من مال أو مذهب أو سب رجل فرمبا كان له يف احلاضرين قريب
  .وال يوثق مبودة ال أصل هلا فرمبا كانت حتتها آفة تقصده

  .كلمة نقلها صديق إىل صديق فتحث هبا من ال يقصد أذى للقائل فبلغت فتأذى ورب. وليحذر من كل أمر حيتمل
  .ورب مظهر للمحبة مبالغ حىت يستمكن من مراده

  .فاحلذر احلذر من الطمأنينة إىل أحد خصوصاً من عدو آذيته أو قتلت له قريباً
  .فرمبا أظهر اجلميل شبكة الصطيادك كحديث الزباء

  فصل عجز الشيخوخة

يشيب ابن آدم . نفس بعد علو السن يقوى أملها ويزداد حرصها كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلمرأيت ال
  .احلرص واألمل: وتشب منه خصلتان

  .ورأيت أكثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنيا وكثرة العائلة وقوة احلاجة
  .فيحتاج اإلنسان إىل التعرض مبا يشني العرض ليحصل الغرض

  .رؤية جبال عرفة أضل ؟ أبعد مشارفة احلرم تأخذين أعراب البادية ؟فقلت إهلي أبعد 
  :واأسافا أيطلع فجر النحر وما وصلت إىل عرفات ويا ضياع سفر العم وما حصل املقصود

  واليوم ال أطلب إالَّ الرضى... قد كنت أرجوك لنيل املىن 
  .يا نفس ما لك ملجأ إال اللجأ واستغاثة الغريق: مث قلت
  .ت وإال فكم من حسرة حتت الترابفإن رمح

  فصل االشتغال عن اهلوى



  .قد علت سين وضعفت قويت، ونفسي تطلب مين شراء اجلوار الصغار: شكا يل بعض األشياخ فقال
  .ومعلوم أهنن يردن النكاح وليس يفّ

  .وال تقنع مين النفس بربة البيت إذ قد كربت
ينبغي أن تشتغل بذكر املوت وما قد توجهت إليه، : وهو أن أقولأحدمها اجلواب العامي، : عندي جوابان: فقلت له

وإن استبقيت قوتك . وحتذر من اشتراء جارية ال تقدر على إيفاء حقها فإهنا تبغضك، فإن أجهدت استعجلت التلف
  .غضبت هي، على أهنا ال تريد شيخاً كيف كان

  :وقد أنشدنا علي بن عبيد اهللا قال أنشدنا حممد التميمي
  مقالة حمزون عليك شفيق... يا فؤادي من غرامك واستمع أفق 

  بغريك فاستوثقت غري وثيق... علقت فتاة قلبها متعلق 
  فكم بني موثوق وبني طليق... وأصبحت موثوقاً وراحت طليقة 

  .فاعلم أهنا تعد عليك األيام، وتطلب منك فضل املال لتستعد لغريك
  .رك، واالقتناع مبا يدفع الزمانورمبا قصدت حتفك، فاحذر والسالمة يف الت

  .ال خيلو أن تكون قادراً على الوطء يف وقت أو ال تكون: واجلواب الثاين فإين أقول
وإن كان ميكن احلازم أن يداري املرأة بالنفقة وطيب اخللق إال أنه . فإن كنت ال تقدر فاألوىل مصابرة الترك للكل

  .خياطر
يت من نفسك توقاً شديداً، فعليك فاملراهقات فإهنن ما عرفن النكاح، وإن كنت تقدر يف أوقات على ذلك، ورأ

  .وما طلنب الوطء، وأغمرهن باإلنفاق وحسن اخللق مع االحتياط عليهن، واملنع من خمالطة النسوة
  .وإذا اتفق وطء فتصرب عن اإلنزال ريثما تقضي املرأة حاجتها

العشاق من غري نكاح، وقبح صورة الفعل، ولفت قلبها إىل  واعتدم وعظها وتذكريها باآلخرة، واذكر هلا حكايات
  .ذكر الصاحلني، وال ختل نفسك من الطيب والتزين والكياسة واملداراة واإلنفاق الواسع

  .فهذا رمبا حرك الناقة للمسري مع خطر السالمة

  فصل احلكم بعد تريث

  .وع ما جيوز وقوعهأبله الناس من عمل على احلال احلاضرة، ومل يتصور تغريها وال وق
  .مثاله أن يغتر بدولة فيعمل مبقتضى ملكه فإذا تغريت هلك

  .ورمبا عادى خلقاً اغتراراً بأنه متسلط أو أنه صاحب سلطان، فإذا تغريت حاله أكل كفيه ندماً عند فوات التدارك
  .وكذلك من له مال يبذره سكوناً إىل وجود املال، وينسى حاله عند العدم

ول الشهوات، ويكثر من املآكل واملشارب والنكاح ثقة بعافيته وينسى ما يعقب ذلك من األمراض وكذا من يتنا
  .واآلفات

ومن أظرف األحوال أن حيب جاريته فيعتها ويهب هلا، أو امرأة فيسكن إليها ويهب هلا فتتمكن، وال متضي األيام 
  .حىت يسلوها أو يطلب غريها، وال جيد طريقاً للخالص

  .نها أخذت ما غنمت منه فلقي من الغيظ أضعاف ما يلتذ بهفإن ختلص م
فال ينبغي أن يوثق بامرأة وال مبحبة إنسان، فإنه قد حيب امرأة ويظن أنه ال يسلوها أبداً فيسترسل إليها والسلو 



  .حيدث
  . ورمبا أحب غريها فينسى األوىل فيصعب عليه اخلالص من األوىل

  .اخلروج منه، فإن األشياء ال تثبت، واحملبة ال تدوم، والتغري مقرون بكل حالفالعاقل ال يدخل يف شيء حىت يهيء 
  .وكذلك يعطي ماله ولده مث يبقى كالً عليه فيتمىن الولد هالكه، ورمبا عل به يف النفقة

  .وكذلك قد يثق بالصديق فيبث أسراره إليه، فرمبا أظهر ذلك فكان منها ما يوجب هالكه
  .سالمة وينسى طروق املوت فيأتيه بغتة فيبتهته وقد فات االستدراك ومل يبق إال الندموكذلك يغتر اإلنسان بال

فالعاقل من كانت عينه مراقبة للعواقب، حمترزة مما جيوز وقوعه، عاملة باالحتياط يف كل حال حافظة للمال والسر، 
  .أهل احلزمهذه صفة . غري واثقة بزوجة وال ولد وال صديق، متأهبة للرحيل متهيئة للنقلة

  فصل التسليم واليقني

من أعجب األمور طلب االطالع على حتقيق العرفان لذات اهللا عز وجل وصفاته وأفعاله، وهيهات، ليس إال املعرفة 
  .باجلملة

  .ولقد أوغل املتكلمون فما وقعوا بشيء فرجع عقالؤهم إىل التسليم
بعكس مرادهم، فلم جيدوا ملجأ إال التسليم، فسموا ما وكذلك أصحاب الرأي، مالوا إىل القياس فإذا أشياء كثرية 

  .خالفهم استحساناً
  .الفقيه من علل مبا ميكن، فإذا عجز استطرح للتسليم، هذا شأن العبيد

: فأما من يقول مل فعل كذا وما معىن كذا، فإنه يطلب االطالع على سر امللك، وما جيد إىل ذلك سبيالً لوجهني
  .تر كثرياً من حكمه عن اخللقأحدمها أن اهللا تعاىل س

" والثاين أنه ليس يف البشر إدراك حكم اهللا تعلى كلها، فال يبقى مع املعترض سوى االعتراض املخرج إىل الكفر 
  " .فليمدد بسبب إىل السماء مث ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ 

  .واملعىن من رضي بأفعايل وإال فليخنق نفسه فما أفعل إال ما أريد

  فصل أثر املخالطة

  .من رزقه اهللا تعاىل العلم، والنظر يف سري السلف، رأى أن هذا العامل ظلمة
  .ومجهور العامل على غري اجلادة، واملخالطة هلم تضر وال تنفع

  .فالعجب ملن يترخص يف املخالطة وهو يعلم أن الطبع يسرق من املخالطة
  .يف العلم والعمل ليستفاد منهوإمنا ينبغي أن تقع املخالطة لألرفع واألعلى 

  .فأما خمالطة الدون فإهنا تؤذي، إال أن يكون عامياً يقصد من يعلمه، فينبغي أن خيالط باالحتراز
ويف هذا الزمان إن وقعت املخالطة للعوام عكرت الفؤاد فهم ظلمة مستحكمة، فإذا ابتلى العامل مبخالطتهم فليشمر 

  .للتذكرة والتأديب فحسبثياب احلذر، ولتكن جمالسته إياهم 
فال تكاد ترى من . وإن وقعت املخالطة للعلماء فأكثرهم على غري اجلادة، مقصودهم صورة العلم ال العمل به

  .تذاكره أمر اآلخرة، إمنا شغلهم الغيبة وقصد الغلبة واجتالب الدنيا



  .مث فيهم من احلسد للنظراء ما ال يوصف
  .عرض لفساد الدينوإن وقعت املخالطة لألمراء، فذاك ت

  .ألنه إن توىل هلم والية دنيوية فالظلم من ضروراهتا، لغلبة العادة عليهم واإلعراض عن الشرع
  .وإن كانت والية دينية كالقضاء، فإهنم يأمرونه بأشياء ال يكاد ميكنه املراجعة فيها، ولو راجع مل يقبلوا

  .جيربوأكثر القوم خياف على منصبه، فيفعل ما أمر به وإن مل 
  .ورمبا رأيت يف هذا الزمان أقواماً يبذلون املال ليكونوا قضاة، أو شهوداً، ومقصودهم الرفعة

  .مث أكثر الشهود يشهد على من ال يعرفه، ويقول إنه معروف ويدري أنه كذاب، وإمنا عرف ألجل حبة يعطاها
  .وكم قد وقعت شهادة على غري املشهود عليه، أو على مكره ؟

خالطة للمتزهدين فأكثرهم على غري اجلادة، وعلى خالف العلم، قد جعلوا ألنفسهم نواميس، فال وإن وقعت امل
  .يتنسمون وال خيرجون إىل سوق، ويظهرون التخشع الزائد وكله نفاق

وقد حكي عن طاهر بن احلسني أنه قال لبعض . وفيهم من يلبس الصوف حتت ثيابه، ورمبا يوح بكمه لريى
  .دخلتها منذ عشرين سنة، وأنا منذ ثالثني سنة صائم: قدمت العراق ؟ قالمذ كم . املتزهدين

  .سألناك عن مسألة فأجبت عن اثنتني: قال
  .وبيوت الصوفية أربطة فهي خوارج على املساجد

وهي دكاكني كريهة يقعد فيها الكساىل عن الكسب مع القدرة عليه، ويتعرضون بالقعود للصدقات، وألحوال 
  .الظلمة
  .احوا أنفسهم من إعادة العلموقد أر

  .وأكثرهم ال يصلي نافلة، وال يقوم الليل، بل يهمهم املأكول واملشروب والرقص
ألنه ليس عندهم من أمارات الزهد . وهذا قبيح. وقد اختذوا سنناً ختالف الشريعة فهم يلبسون املرقع ال من فقر
  . م املستورة تفضحهم إذا طلع عليهاسوى امللبس الدون، فثياهبم تصيح حنن زهاد، وباقي أفعاهل

  .فاملطب دائر، واحلمام واحللوى كثرية، والطيب والدعة، والكرب حاصل بذلك الزي
أما لك مال ؟ قال بلى من كل املال آتاين . وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملالك بن فضلة وقد رآه أشعث اهليئة

  .عم على عبد نعمة أحب أن ترى عليهفإن اهللا عز وجل إذا أن: قال! اهللا عز وجل 
  .ومن أخالقهم تنفري الناس من العلم، ويزعمون أن ال حاجة إىل الوسائط، وإمنا هو قلب ورب

  .وهلم من األقوال واألفعال املنكرات ما قد ذكرته يف تلبيس إبليس
  .الء اخلوارجآه لو كان للزمان عمر الحتاج كل يوم إىل مائة درة، ال بل كان يستعمل السيف يف هؤ

  .وهم داخل البلد ال قدرة للعلماء عليهم، إذ قوهلم فيهم ال يقبل
فمن رزقه اهللا سبحانه النظر يف سري السلف، ووفقه لالقتداء هبم، آثر أن يعتزل عن أكثر اخللق، وال خيالطهم فإنه 

  .من خالطهم أوذي
  .ومن دارهم مل يسلم من املداهنة فالنصح اليوم مردود

  يف معاملة الناس فصل التأين



  .من البله أن تبادر عدواً أو حسوداً باملخاصمة
  .وإمنا ينبغي إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوجب السالمة بينكما

  .وأريت أن األمر قريب. إن اعتذر قبلنت وإن أخذ اخلصومة صفحت
  .ظاهرمث تبطن احلذر منه، فال تثق به يف حال وتتجافاه باطناً مع إظهار املخالطة يف ال

  .فإذا أردت أن تؤذيه فأول ما تؤذيه به إصالحك لنفسك واجتهادك يف عالج ما يعرفك به
  .ومن أعظم العقوبة له العفو عنه اهللا

  .وإن بالغ يف السب فبالغ يف الصفح تنب عنك العوام يف شتمه، وحيمدك العلماء على حلمك
الباطن أضعاف، وخري مما تؤذيه به من كلمة إذا قلتها له وما تؤذيه به من ذلك، وتورثه به الكمد ظاهراً، وغريه يف 

  .مسعت أضعافها
مث باخلصومة تعلمه أنك عدوه فيأخذ احلذر ويبسط اللسان، وبالصفح جيهل مما يف باطنك، فيمكنك حينئذ أن 

  .تشتفي منه، أما أن تلقاه مبا يؤذي دينك هو الذي قد اشتفى منك
  .فح اجلميلوما ظفر قط من ظفر به اإلمث بل الص

وإمنا يقع هذا ممن يرى أن تسليطه عليه إما عقوبة لذنب أو لرفع درجة باالبتالء فهو ال يرى اخلصم وإمنا يرى 
  .القدرة

  فصل حقيقة الدعاء

  .إذا وقعت يف حمنة يصعب اخلالص منها فليس لك إال الدعاء واللجأ إىل اهللا بعد أن تقدم التوبة من الذنوب
  .وبة فإذا زال الزلل بالتوبة من الذنوب ارتفع السببفإن الزلل يوجب العق

فإذا ثبت ودعوت ومل تر لإلجابة أثراً فتقد أمرك، فرمبا كانت التوبة ما صحت فصصحها مث ادع وال متل من 
  .الدعاء

  .فرمبا كانت املصلحة يف تأخري اإلجابة، ورمبا مل تكن املصلحة يف اإلجابة، فأنت تثاب وجتاب إىل منافعك
  .منافعك أن ال تعطي ما طلبت بل تعوض غريه ومن

  .وأنا موقن أن اجلواب حاصل. فإذا جاء إبليس فقال كم تدعوه وال ترى إجابة، فقل أنا أتعبد بالدعاء
  .غري أنه رمبا كان تأخريه لبعض املصاحل، فهو جييء يف وقت مناسب، ولو مل حيصل حصل التعبد والذل

  .بسؤال اخلريةفإياك أن تسأل شيئاً إال وتقرنه 
  .فرب مطلوب من الدنيا كان حصوله سبباً للهالك

وإذا كنت قد أمرت باملشاورة يف أمور الدنيا ليبني صاحبك لك يف بعض اآلراء ما يعجز رأيك عنه، وترى أن ما 
  .وقع لك ال يصلح فكيف ال تسأل اخلري ربك وهو أعلم املصاحل ؟ واالستخارة من حسن املشاورة

  اسفصل أقسام الن

  .نظرت إىل الناس فرأيتهم ينقسمون بني عامل وجاهل
فأما اجلهال فانقسموا، فمنهم سلطان قد ريب يف اجلهل ولبس احلرير وشرب اخلمور وظلم الناس، وله عمال على 

  .مثل حاله، فهؤالء مبعزل عن اخلري باجلملة



فهؤالء يف صور . يتحاشى من الربا ومنهم جتار مهتهم االكتساب ومجع األموال، وأكثرهم ال يؤدي الزكاة وال
  .الناس

ومنهم أرباب معاش يطففون املكيال وخيسرون امليزان ويبخسون الناس ويتعاملون بالربا وهم يف األسواق طول 
فإذا جاء الليل وقعوا نياماً كالسكارى، فهمة أحدهم ما يأكل ويلتذ به، وليس . النهار ال مهة هلم إال ما هم فيه

  .ة خرب، فإن صلى أحدهم نقرها أو مجع بينهما، فهؤالء يف عداد البهائمعندهم من الصال
  .ومن الناس ذو رذالة يف مجيع أحواهلم فهذا كالناس وهذا زبال وهذا خنال وهذا يكسح احلش فهؤالء أرذل القوم

  . يش هلمومنهم من يطلب اللذات وال يساعده املعاش فيخرج إىل قطع الطريق، وهؤالء أمحق اجلماعة، إذ ال ع

فإن التذوا حلظة بأكل أو شرب فحركت الريح قصبة هربوا خوفاً من السلطان وما أقل بقاءهم، مث القتل والصلب 
  .مع إمث اآلخرة

  .ومنهم أرباب قرى قد عمهم اجلهل، وأكثرهم ال يتحاشى من جناسة، فهم يف زمرة البقر
  .ورأيت النساء ينقسمن أيضاً، فمنهن املستحسنة اليت تبغي

  .ومنهن اخلائنة لزوجها يف ماله
  .ومنهن من ال تصلي وال تعرف شيئاً من الدين، فهؤالء حشو النار

  .فإذ مسعن موعظة فإهنا كما مرت على حجر
  .وإذا قرىء عندهن القرآن فكأهنن يسمعن السمر

ومييل إىل الفسق ظناً أن وأما العلماء فاملبتدئون منهم ينقسمون إىل ذي نية خبيثة يقصد بالعلم املباهاة ال العمل، 
  .العلم يدفع عنه، وإمنا هو حجة عليه

  .وأما املتوسطون واملشهورون، فأكثرهم يغشي السالطني ويسكت عن إنكار املنكر
  .وقليل من العلماء من تسلم له نيته وحيسن قصده

ال يبايل بعمل مما يدله عليه فمن أراد اهللا به خرياً رزقه حسن القصد يف طلب العلم، فهو حيصله لينتفع به وينفع، و
  .العلم

  .فتراه يتجاىف أرباب الدنيا، وحيذر خمالطة العوام، ويقنع بالقليل خوفاً من املخاطرة يف الدنيا يف حتصيل الكثري
  .ويؤثر العزلة فليس مذكراً لآلخرة مثلها

  .يه املنكروليس على العامل أضر من الدخول على السالطني فإنه حيسن للعامل الدنيا ويهون عل
ورمبا أراد أن ينكر فال يصح له، فإن عدم القناعة وتقلبت نفسه يف طلب فضول الدنيا فهيهات أن يسلم منها ألنه 

  .يتعرض بأرباهبا
  .وإن اإلنسان ليمشي يف السوق ساعة، فينسى مبا يرى، ما يعلم
  .فكيف إذا انضم إىل ذلك التردد إىل األغنياء والطمع يف أمواهلم

  .حدة فإهنا سبب رجوع القلب ومجع اهلم، والنظر يف العواقب والتهيؤ للرحيل وحتصيل الزادفأما الو
  .فإذا انضمت إليها القناعة جلبت األحوال املستحسنة

  .وال حتسن اليوم اجملالسة إال لكتاب حيدثك عن أسرار السلف
  .فأما جمالسة العلماء فمخاطرة، إذ ال جيتمعون على ذكر اآلخرة يف األغلب

  .وجمالسة العوام فتنة للدين، إال أن حيترز يف جمالسهم ومينعهم من القول فيقول هو ويكلفهم السماع



وال ينقطع الطمع إال بالقناعة باليسري أو يتميز . مث يستوفز للبعد عنهم، وال ميكن االنقطاع الكلي إال بقطع الطمع
  .بتجارة، أو أن يكون له عقار يستغله

اهلم، ومىت انقطع العامل عن اخللق وقطع طمعه فيهم وتوفر على ذكر اآلخرة فذاك الذي ينفع  فإنه مىت احتاج تشتت
  .واهللا املوفق. وينتفع به

  .فصل مهر اجلنة

من تأمل بعني الفكر دوام البقاء يف اجلنة يف صفاء بال كدر، ولذات بال انقطاع، وبلوغ كل مطلوب للنفس، 
عت وال خطر على قلب بشر من غري تغيري وال زوال، إذ ال يقال ألف ألف والزيادة مما ال عني رأت وال أذن مس

وكان له هناية، فبقاء . سنة، وال مائة ألف ألف، بل ولو أن اإلنسان عد األلوف ألوف السنني ال ينقضي عدده
  .اآلخرة ال نفاد له

  .إال أنه ال حيصل ذلك إال بنقد هذا العمر
ضعف  -إن حصلت  -مخسة عشر صبوة وجهل، وثالثون بعد السبعني  وما مقدار عمر غايته مائة سنة منها

  .وعجز
  .والتوسط نصف نوم، وبعضه زمان أكل وشرب وكسب، واملنتحل منه للعبادات يسري

أفال يشتري ذلك الدائم هبذا القليل ؟ إن اإلعراض عن الشروع يف هذا البيع والشراء لغنب فاحش يف العقل، وخلل 
  .وعدداخل يف اإلميان بال

  .فإن من يدري كيف يعقد البيع بالعلم، هو الذي يدل على الطريق ويعرف ما يصلح هلا وحيذر من فظاعتها
فكأنه شرع يف إطفاء املصباح . ولقد دخل إبليس على طائفة من املتزهدين بآفات أعظمها أنه صرفهم عن العلم

  .من ذلك ما ينهي عنه العلم ليسرق يف الظلمة، حىت أنه أخذ قوماً من كبار العلماء فسلك هبم
شاورت متبوعاً مقدماً من الصوفية يف املواظبة على : فرأيت أبا حامد الطوسي حيكي عن نفسه يف بعض مصنفاته قال

السبيل أن تقطع عالئقك من الدنيا بالكلية حبيث ال يلتفت قلبك إىل أهل وولد : تالوة القرآن فمنعين منه، وقال
مث ختلو بنفسك يف زاوية، فتقتصر من العبادة . حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمهومال وعلم، بل تصري إىل 

اهللا اهللا إىل أن تنتهي إىل حالة لو ترك حتريك اللسان : على الفرائض والرواتب، وجتلس فارغ القلب، وال تزال تقول
  .بياء واألولياءمث تنظر ما يفتح عليك مما فتح مثله على األن. رأيت كأن الكلمة جارية على لسانك

  . وهذا أمر ال أتعجب أنا فيه من املوصى به وإمنا أتعجب من الذي قبله مع معرفته وفهمه: قلت

  .وهل يقطع الطريق باإلعراض عن تالوة القرآن ؟
  .وله فتح لألنبياء ما فتح مبجاهدهتم ورياضتهم ؟

  .وهل يوثق مبا يظهر من هذه املسالك ؟
  ...على علم الغيب أم هو وحي ؟أمث اطالع . مث ما الذي يفتح

  .فهذا كله من تالعب إبليس بالقوم
  .ورمبا كان ما يتخايل هلم من أثر املاليخوليا أو من إبليس

وإمنا تشاغلوا بالقرآن والعلم . وانظر يف سري السلف هل فعل أحد منهم من هذا شيئاً أو أمر به ؟. فعليك بالعلم



  .فدهلم على إصالح البواطن وتصفيتها
  .سأل اهللا عز وجل علماً نافعاً، للعدو مانعاً، إنه قادرن

  فصل التصرف مع احملبوب

  .امرأة يقصد منها حسن الصورة، وصديق يقصد منه حسن املعىن: من أراد اصطفاء حمبوب؛ فاحملبوب نوعان
 -فإن رأيتها كما حتب  فإذا أعجبتك صورة امرأة فتأمل خالهلا الباطنة مديدة قبل أن يتعلق القلب هبا تعلقاً حمكماً،

  .فمل إليها واستولدها -عليك بذات الدين : وأصل ذلك كله الدين كما قال
وكن يف ميلك معتدالً، فإنه من الغلط أن تظهر حملبوبك احملبة، فإنه يشتط عليك، وتلقى منه األذى والتجين 

جيتلبه حب اإلدالل والتسلط على  ألن هذا إمنا -وإن كانت حتبك  -واهلجران واإلذالل وطلب اإلنفاق الكثري 
  .املقهور

ومث نكتة عجيبة، وهو أنك رمبا عملت مبقتضى احلال احلاضرة، وهي حتكم بكمال احلب، مث إن ذلك ال يثبت إليك 
  .فتقع وتبقى مقهوراً أو يصعب عليك اخلالص

  .ورمبا متكنت منك مبعرفة سرك أو بأخذ كثري من مالك
جارية لبعض اخللفاء كانت حتبه حباً شديداً، وال تظهر له ذلك، فسألت عن هذا  ومن أحسن ما بلغين يف هذا أن

  :لو أظهرت ما عندي فجفاين هلكت، قال الشاعر: فقالت
  فىت بعينك منه كل عجيب... ال تظهرن مودة حلبيب 

  فأخذت من هجرانه بنصييب... أظهرت يوماً للحبيب موديت 
نه يتسلط عليك، ويضيع مالك، ويبالغ يف اإلدالل، وميتنع عن التعلم وكذا ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد، أل

  .والتأدب
وكذلك إذا اصطفيت صديقاً وخربته، فال ختربه بكل ما عندك، بل تعاهده باإلحسان كما تتعاهد الشجرة، فإهنا إذا 

  :لكانت جيدة األصل حسنت مثرهتا بالتعاهد، مث كن منه على حذر فقد تتغري األحوال، وقد قي
  واحذر صديقك ألف مرة... احذر عدوك مرة 

  ق فكان أدرى باملضرة... فلرمبا انقلب الصدي 

  فصل السلوك مع البغيض

وأما إذا أبغضت شخصاً ألنه يسوءك فال تظهرن ذلك، فإنك تنبهه على أخذ احلذر منك، وتدعوه إىل املبارزة، 
ميل إن قدرت، وتربه ما استطعت حىت تنكسر معاداته فيبالغ يف حربك واالحتيال عليك، بل ينبغي أن تظهر له اجل

  .باحلياء من بغضك
  .فإن مل تطق فهجر مجيل، ألتبني فيه ما يؤذي

  .ومىت مسعت منه كلمة قذعة فاجعل جواهبا كلمة مجيلة، فهي أقوى يف كف لسانه
، فنقلت إليه، فكانت وكذلك مجيع ما خياف إظهاره، فال تتكلمن به، فرمبا وقعت كلمة أسقطت هبا عز السلطان

  .سبب هالكك
  .أو عن صديق فكانت سبب عداوته، أو صرت رهيناً ملن مسعها خائفاً أن يظهرها



  .فاحلزم كتمان احلب والبغض
  .وكذا ينبغي أن تكتم سنك فال تلغو به بني الناس فإن كنت كبرياً استهرموك وإن كنت صغرياً استحقروك

  .وإن كان قليالً طلبوا الراحة منك. نسبوك يف نفقتك إىل البخل وكذلك مقدار مالك فإنه إن كان كثرياً
  .وقد أنشدنا حممد بن عبد الباقي البزار. وكذلك املذهب، فإنك إن أظهرته مل تأمن أن يسمعه خمالف فيقطع بكفرك

  سّن ومالٍ، ما استطعت ومذهب... احفظ لسانك ال تبح بثالثة 
  وخمرف ومكذبمبموه ... فعلى الثالثة تبتلى بثالثة 

  فصل خدمة الظاملني

  .طال تعجيب من مؤمن باهللا عز وجل، مؤمن جبزائه، يؤثر خدمة السلطان مع ما يرى منه من اجلور الظاهر
  .فواعجبا ما الذي يعجبه ؟

إن كان الذي يعجبه دنيوياً فليس مث إال أن يصاح بني يديه بسم اهللا وهو ما يريد إال أن يتصدر يف اجملالس ويلوي 
  .نقه كرباً على النظراء، ويأخذ األسحات وهو يعلم من أين حصل، ورمبا انبسط يف الرباطيلع

  .مث يقابل هذا أن يصادر ويعزل، فتستخرج منه تلك املرارة من كل حالوة كانت يف الوالية
  . ورمبا كان قريب احلال فافتقر باملصادرة جداً، مث تنطلق األلسن املادحة بالذم

ا فإنه ال يسلم من الرقيب له واحلذر منه، فهو كراكب البحر إن سلم بدنه من الغرق مل يسلم قلبه مث لو سلم من هذ
  .من اخلوف

وإن كان ديناً فإنه يعلم أنه ال ميكنونه يف الغالب من العمل مبقتضى الدين، إهنم يأمرونه بترك ما جيب وفعل ما ال 
  .جيوز فيذهب دينه على البارد

  .ولعقاب اآلخرة أشق

  صل الكرامةف

  .العجب من الذي أنف الذل كيف ال يصرب على جلف اخلبز وال يتعرض ملنن األنذال
وأنه إن سأل سأل خبيالً ال يعطي، فإن أعطى نزراً فإنه يستعبد املعطي ! أتراه ما يعلم أنه ما بقي صاحب مروءة 

  .بذلك العمر
ة النفس بعني االحتقار، إذ صارت سائلة، ورؤية مث ذاك القدر النزر فيذهب عاجالً، وتبقى املنن واخلجل ورؤي

  .املعطي بعني التعظيم أبداً
  .مث يوجب ذلك السكوت عن معائب املعطي والبدار إىل قضاء حقوقه وخدمته فيما يفي

وأعجب من هذا من يقدر أن يستعبد األحرار بقليل العطاء الفاين وال يفعل، فإن احلر ال يشترى إال باإلحسان قال 
  :الشاعر

  فأنت ولو كان األمري أمريه... تفضل على من شئت واعن بأمره 
  ولو كان سلطاناً فأنت نظريه... وكن ذا غىن عن من تشاء من الورى 

  على طمع منه فأنت أسريه... ومن كنت حمتاجاً إليه وواقفاً 



  فصل واجب الشباب

  .لكرب، ألنه من اجلائز كربهينبغي للصيب إذا بلغ ان حيذر كثرة اجلماع ليبقى جوهره فيفيده يف ا
  .واالستعداد للجائز حزم، فكيف للغالب ؟ كما ينبغي أن يستعد للشتاء قبل هجومه

  .ومىت أنفق احلاصل وقت القدرة تأذى بالفقر إليه وقت الفاقة
 وليعلم ذو الدين والفهم أن املتعة إمنا تكون بالقرب من احلبيب، والقرب حيصل بالتقبيل والضم، وذلك يقوي

  .احملبة، واحملبة يلذ وجودها والوطء ينقص احملبة ويعدم تلك اللذة
فأما االلتذاذ بنفس الوطء . قال قائلهم إن نكح احلب فسد. وقد كان العرب يعشقون وال يرون وطء املعشوق

  .فشأن البهائم
فس إذا عشقت شخصاً ولقد تأملت املراد من الوطء فوجدت فيه معىن عجيباً خيفى على كثري من الناس وهو أن الن

  .أحبت إال القرب منه، فهي تؤثر الضم واملعانقة ألهنما غاية يف القرب
  .مث تريد قرباً يزيد على هذا فيقبل اخلد

  .مث تطلب العرب من الروح فيقبل الفم، ألنه منفذ إىل الروح
عائشة ويقبلها وميص  مث تطلب الزيادة فيمص لسان احملبوب، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوشح

  .لساهنا
  .فإذا طلبت النفس زيادة يف القرب إىل النفس استعملت الوطء

  .فهذا سره املعنوي وحيصل منه االلتذاذ احلسي

  فصل أخطاء الدعاة

  .ليس على العوام أضر من مساعهم علم الكالم
  .خوف الغرق وإمنا أن حيذر العوام من مساعه واخلوض فيه، كما حيذر الصيب من شاطىء النهر

  .ورمبا ظن العامي أن له قوة يدرك هبا هذا وهو فاسد، فإنه قد زل يف هذا اخللق من العلماء فكيف العوام
وما رأيت أمحق من مجهور قصاص زماننا، فإنه حيضر عندهم العوام الغشم فال ينهوهنم عن مخر وزنا وغيبة، وال 

الزمان بذكر االستواء وتأويل الصفات، وأن الكالم قائم يعلموهنم أركان الصالة ووظائف التعبد، بل ميلؤون 
  .بالذات فيتأذى بذلك من كان قلبه سليماً

: وإمنا على العامي أن يؤمن باألصول اخلمسة باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ويقنع مبا قال السلف
  .واالستواء حق والكيف جمهول. القرآن كالم اهللا غري خملوق

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكلف األعراب سوى جمرد اإلميان ومل تتكلم الصحابة يف اجلواهر وليعلم أ
  .واألعراض

  .فمن مات على طريقهم مات مؤمناً سليماً من بدعة
  .ومن تعرض لساحل البحر وهو ال حيسن السباحة فالظاهر غرقه

  فصل حقيقة املتعة



  .ذات على ضربني مباحة وحمظورةوالل. أشد الناس جهالً منهوم باللذات
  .فاملباحة ال يكاد حيصل منها بشيء إال بضياع ما هو مهم من الدين

  .فإذا حصلت منها حبة قارهنا قنطار من اهلم
  .مث ال تكاد تصفو يف نفسها بل مكدراهتا ألوف

  .زناً للنفسفإذا تصور عدمها بعد انقضائها وبقاء هذه األلوف املكدرة صار التصوير مغلصماً للهوى حم
  .فإذا أنفت أنفت من األسف على الدوام املستعبد، وعرفت أهنا لذة تغر الغمر وهتدم العمر وتدمي األسى

  . وقد عرف جناية األوىل وخيانتها. ومع هذا فاملنهوم كلما عب من لذة طلب أختها

  .لى بساط ندم ال يستدركفال يزال هذا كذلك إىل أن خيتطف باملوت فيلقى ع. وهذا مرض العقل، وداء الطبع
فالعجب ممن مهته هكذا مع قصر العمر، مث ال يهتم بآخرته اليت لذهتا سليمة من شوائب، منزهة عن معائب دائمة 

  .األمد باقية ببقاء األبد
  .وإمنا حيصل تقريب هذه بإبعاد تلك، وعمران هذه بتخريب تلك

  .األحوال، وغفل عن متييز بني هذين األمرينفواعجباً لعاقل حصيف حسن التدبري، فاته النظر يف هذه 
وإن كانت اللذة معصية انضم إىل ما ذكرناه عار الدنيا، والفضيحة بني اخللق، وعقوبة احلدود، وعقاب اآلخرة 

  .وغضب احلق سبحانه
  .باهللا، إن املباحات تشغل عن حتصيل الفضائل، فذم ذلك لبيان احلزم

  .ل ؟فكيف باحملرمات اليت هي غاية الرذائ
  .وتزعجنا عن خوادعنا إنه قريب. نسأل اهللا عز وجل يقظة حتركنا إىل منافعنا

  فصل أسباب اخلطأ

  .تأملت يف اخللق وإذا هم يف حالة عجيبة، يكاد يقطع معها بفساد العقل
وذلك أن اإلنسان يسمع املواعظ وتذكر له اآلخرة فيعلم صدق القائل، فيبكي وينزعج على تفريطه، ويعزم على 

  .االستدراك، مث يتراخى عمله مبقتضى ما عزم عليه
  .له فاعمل، فينوي ذلك مث يتوقف عن العمل: أتشك فيما وعدت به، قال ال واهللا، فيقال: فإذا قيل له

  .ورمبا مال إىل لذة حمرمة، وهو يعلم النهي عنها
  .وكذلك كل عاص ومفرط. تأخرومن هذا اجلنس تأخر الثالثة الذين خلفوا ومل يكن هلم عذر وهم يعلمون قبح ال

  .فتأملت السبب مع أن االعتقاد صحيح والفعل بطيء، فإذا له ثالثة أسباب
  .أحدها رؤية اهلوى العاجل، فإن رؤيته تشغل عن الفكر فيما جينيه

  .والثاين التسويف بالتوبة، فلو حضر العقل حلذر من آفات التأخري، فرمبا هجم املوت ومل حتصل التوبة
ن جيوز سلب روحه قبل مضي ساعة وال يعمل على احلزم، غري أن اهلوى يطيل األمد، وقد قال صاحب والعجب مم

صل صالة مودع وهذا هناية الدواء هلذا الداء، فإنه من ظن أنه ال يبقى إىل صالة : الشرع صلى اهللا عليه وسلم
  .أخرى جد واجتهد

  .سى أنه شديد العقابريب رحيم، وين: والثالث رجاء الرمحة فريى العاصي يقول



ولو علم أن رمحته ليست رقة إذ لو كانت كذلك ملا ذبح عصفوراً وال آمل طفالً وعقابه غري مأمون، فإنه شرع قطع 
  .اليد الشريفة بسرقة مخسة دراهم

  .فنسأل اهللا عز وجل أن يهب لنا حزماً يبت املصاحل جزماً

  فصل احلذر من اآلفات

اهللا عليه وسلم، ملا لبس اخلامت مث نزعه من يده، ورمى به، وكره أن يرى نفسه نظرت فيما روى رسول اهللا صلى 
بينما رجل يتبختر يف حلته : وتأملت كذلك يف قوله. وقال شغلين نظري إليكم ونظري إليه. مزداناً هبذه احللية

من أن يلبس ثوباً معجباً فرأيت أنه ال ينبغي للمؤ. مرجالً مجته خسف به األرض، فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة
  .وال شيئاً من زينة، ألن ذلك يوجب النظر إىل النفس بعني اإلعجاب، والنفس ينبغي أن تكون ذليلة للخالق

  .وقد كان القدماء من أحبار بين إسرائيل ميشون على العصي لئال يقع منهم بطر يف املشي
إن اهللا ال : به، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولبست أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها درعاً هلا فأعجبت

  .ينظر إليك يف حالتك هذه
وهذا كله يوجب اإلعراض . أهلتين هذه عن صاليت: وملا لبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخيصة هلا أعالم قال

  .عن الزينة وما حيرك إىل الفخر والزهو والعجب
  .وهلذا حرم احلرير
إن املرقعات اليت يظهر فيها املتصوفة بالسوارك والتلميع، رمبا أوجبت زهو املالبس، إما : اب هذاوأقول على أسب

  .حلسنها يف ذاهتا، أو لعلمه أهنا تنىبء عنه بالتصوف والزهد
  .وكذلك اخلامت يف اليد، وطول األكمام والنعام الصرارة

  .لزهوإن هذه األشياء حترم، بل رمبا جلبت ما حيرم من ا: وال أقول
  .فينبغي للعاقل أن يتنبه مبا قلت يف دفع كل ما حيذر من شره

  .وقد ركب ابن عمر جنيباً فأعجبه مشيه فنزل، وقال يا نافع أخله يف البدن

  فصل اإلقبال على اهللا

من أراد اجتماع مهه وإصالح قلبه، فليحذر من خمالطة الناس يف هذا الزمان، فإنه قد كان يقع االجتماع على ما 
  .نفع ذكره، فصار االجتماع على ما يضري

وقد جربت على نفسي مراراً أن أحصرها يف بيت العزلة، فتجتمع هي ويضاف إىل ذلك النظر يف سري السلف فأرى 
  . العزلة محية والنظر يف سري القوم دواء واستعمال الدواء مع احلمية عن التخليط نافع

شتت القلب اجملتمع، ووقع الذهول عما كنت أراعيه، وانتقش يف فإذا فسحت لنفسي يف جمالسة الناس ولقائهم ت
وإذا مجهور . القلب ما قد رأته العني، ويف الضمري ما تسمعه األذن، ويف النفس ما تطمع يف حتصيله من الدنيا

  .املخالطني أرباب غفلة، والطبع مبجالستهم يسرق من طباعهم
ور فأفقده، فيبقى فؤادي يف غمار ذلك اللقاء للناس أياماً حىت فإذا عدت أطلب القلب مل أجده، وأروم ذاك احلض

  .يسلو اهلوى



  .وما فائدة تعريض البناء للنقض ؟
وصعب . فإن دوام العزلة كالبناء والنظر يف سري السلف يرفعه، فإذا وقعت املخالطة انتقض ما بىن يف مدة، يف حلظة

  .التالقي وضعف القلب
  .وإعراضه عن صاحبه وخروج طائره من قفصهومن له فهم يعرض أمراض القلب 

  .وال يؤمن على هذا املريض أن يكون مرضه هذا سبب التلف، وال على هذا الطائر احملصور أن يقع يف الشبكة
  .وسبب مرض القلب أنه كان حممياً عن التخليط مغذواً بالعلم وسري السلف فخلط فلم حيتمل مزاجه فوقع املرض

  :ام وما نرى من يلقى وال من يؤخذ منه، وال من تنفع جمالسته، إال أن يكون نادراً ما أعرفهفاجلد اجلد فإمنا هي أي
  حديث جند وال خل جناريه... ما يف الصحاب أخو وجد نطارحه 

وإذا قلقت النفس مشتاقة إىل لقاء اخللق فاعلم أهنا بعد كدرة، فرضها  -ما بقيت النفس  -فالزم خلوتك، وراع 
  .ندها مكروهاًليصري لقاؤهم ع

  .ولو كان عندها شغل باخلالق ملا أحبت الزمحة، كما أن الذي خيلو حببيبه ال يؤثر حضور غريه
  .ولو أهنا عشقت طريق اليمن مل تلتفت إىل الشام

  فصل نور البصرية

وجل تفكرت يف سبب هداية من يهتدي، وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، فوجدت السبب األكرب اختيار احلق عز 
  .لذلك الشخص، كما قيل، إذا أرادك ألمر هيأك له

فتارة تقع اليقظة مبجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح اإلنسان وجود نفسه، فيعلم أن هلا صانعاً، وقد طالبه حبقه 
  .وشكر نعمته وخوفه عقاب خمالفته، وال يكون ذلك بسبب ظاهر

  " .الُوا َربَُّنا َربُّ السَّموَاِت وَاَألْرضِ إِذْ قَاُموا فَقَ: " ومن هذا ما جرى ألهل الكهف
ال بد هلذا اخللق من خالق، فاشتدوا كرب بواطنهم من : أن كل واحد منهم ألفى يف قلبه يقظة، فقال: ويف التفسري

  .وقود نار احلذر، فخرجوا إىل الصحراء، فاجتمعوا عن غري موعد
  .وافتصادق. ؟... ما الذي أخرجك: فكل واحد يسأل اآلخر

ومن الناس من جيعل اخلالق سبحانه وتعاىل لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سبباً ظاهراً، إما من موعظة 
يسمعها أو يراها، فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب الباطنة، مث ينقسم املتيقظون فمنهم من يغلبه هواه 

ينفعه ما حصل له من االنتباه، فانتباه مثل هذا زيادة يف ويقتضيه طبعه ما يشتهي مما قد اعتاده، فيعود القهقرى وال 
  .احلجة عليه

  .املقل األمر بالتقوى واهلوى املتقاضي بالشهوات: ومنهم من هو واقف يف مقام اجملاهدة بني صفني
  .فمنهم من يغلب بعد اجملاهدات الطويلة فيعود إىل الشر وخيتم له به

  .ته ال يف مقتلومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى فجراحا
  .ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه يف حبس، فال يبقى للعدو من احليلة إال الوساوس

  .ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا
  .فهمهم صعود وترق

  .كلما عربوا مقاماً إىل مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا



  .ة، إما خلسة ما يدعو إليه الطبع عنده وال وقع لهومنهم من يرقى عن االحتياج إىل جماهد
  .وإما لشرف مطلوبه فال يلتفت إىل عائق عنه

  .واعلم أن الطريق املوصلة إىل احلق سبحانه ليست مما يقطع باألقدام، وإمنا يقطع بالقلوب
  .والشهوات العاجلة قطاع الطريق والسبيل كالليل املدهلم

  .يرى يف الظلمة كما يرى يف الضوء غري أن عني املوفق بصر فرس ألنه
  .والصدق يف الطلب منار أين وجد يدل على اجلادة، وإمنا يتعثر من مل خيلص

  .وإمنا ميتنع اإلخالص ممن ال يراد، فال حول وال قوة إال باهللا

  فصل اإلعجاب بالفاين

  .عجبت ملن يعجب بصورته وخيتال يف مشيته وينسى مبدأ أمره
ليها جرعة ماء فإن شئت فقل كسرية خبز معها مترات وقطعة من حلم ومذقة من لنب وجرعة إمنا أوله لقمة ضمت إ

من ماء وحنو ذلك طبخته الكبد فأخرجت منه قطرات مين، فاستقر يف األنثيني فحركتها الشهوة، فصبت يف بطن 
  . األم مدة حىت تكاملت صورهتا فخرجت طفالً تتقلب يف خرق البول

  .يف التراب فيأكله الدود ويصري رفاتاً تسفيه السوايفوأما آخره فإنه يلقى 
  .وكم خيرج تراب بدنه من مكان إىل مكان آخر ؟ ويقلب يف أحوال إىل أن يعود فيجمع

إمنا الروح اليت عليها العمل، فإن جتوهرت باألدب وتقومت بالعلم، وعرفت الصانع، وقامت حبقه . هذا خرب البدن
  .فما يضرها نقض املركب

  .ي بقيت على صفتها من اجلهالة شاهبت الطني بل صارت إىل أخس حالة منهوإن ه

  فصل القصد يف املعيشة

  .هيهات أن جيتمع اهلم مع التلبيس بأمور الدنيا خصوصاً بالشاب الفقري الذي قد ألف الفقر
ألوالد فزاد األمر فإنه إذا تزوج وليس له شيء من الدنيا اهتم بالكسب أو بالطلب من الناس فتشتت مهته وجاءه ا

  .عليه
  .وال يزال يرخص لنفسه فيما حيصل إىل أن يتلبس باحلرام

ومن يفكر فهمته ما يأكل وما يأكل أهله، وما ترضى به الزوجة من النفقة والكسوة، وليس له ذلك؛ فأي قلب 
  .حيضر له ؟ وأي هم جيتمع ؟ هيهات

سمع حديثهم، واللسان خياطبهم، والقلب متوزع يف حتصيل ما واهللا ال جيتمع اهلم والعني تنظر إىل الناس، والسمع ي
  .ال بد منه

إن وجدت ما يكفيك من الدنيا، أو معيشة ما تكفيك فاقنع هبا، وانفرد يف : فكيف أصنع ؟ قلت: فإن قال قائل
نفسك  خلوة عن اخللق مهما قدرت، وإن تزوجت فبفقرية تقنع باليسر، وتصرب أنت على صورهتا وفقرها، وال تترك

  .تطمح إىل من حتتاج إىل فضل نفقته
  .فإن رزقت امرأة صاحلة مجعت مهك فذاك، وإن مل تقدر فمعاجلة الصرب أصلح لك من املخاطرة



وإياك واملستحسنات فإن صاحبهن إذا سلم كعابد صنم، وإذا حصل بيدك شيء فانفق بعضه فبحفظ الباقي حتفظ 
  .شتات قلبك

وأهله فما بقي مواس وال مؤثر، وال من يهتم لسد خلة، وال من لو سئل أعطى إال  واحذر كل احلذر من هذا الزمان
  .أن يعطي نذراً بتضجر

  .ومنة يستعبده هبا املعطي بقية العمر، ويستثقله كل ما رآه أو يستدعي هبا خدمته له والتردد إليه
يقول يوماً على املنرب علي ألف دينار، وقد  وإمنا كان يف الزمان املاضي مثل أيب عمرو بن جنيد مسع أبا عثمان املغريب

  .ضاق صدري
  .فمضى أبو عمرو إليه يف الليل بألف دينار، وقال اقض دينك

  .فلما عاد وصعد املنرب قال نشكر اهللا أليب عمرو فإنه أراح قليب وقضى ديين
  .رأيت أن تتقدم برده فافعلأيها الشيخ ذلك املال كان لوالديت وقد شق عليها ما فعلت فإن : فقام أبو عمرو فقال

  .ملاذا شهرتين بني الناس ؟: فلما كان يف الليل عاد إليه، وقال
  :فأنا ما فعلت ذلك ألجل اخللق فخذه وال تذكرين

  والنشر مسك والعظام رميم... ماتوا وغيب يف التراب شخوصهم 
  .إىل أن يؤثرفالبعد البعد عن من مهته الدنيا، فإن زادهم اليوم إىل أن حيصل أقرب منه 

  .وال تكاد ترى إال عدواً يف الباطن صديقاً يف الظاهر شامتاً على الضر حسوداً على النعمة
  .فاشتر العزلة مبا بيعت فإن من له قلب إذا مشى يف األسواق وعاد إىل منزله تغري قلبه
لو القلب بالتفكر يف املآب فكيف إن عرقله بامليل إىل أسباب الدنيا، واجتهد يف مجع اهلم بالبعد عن اخللق ليخ

  .وتتلمح عني البصرية خيم الرحيل ؟

  فصل الوحدة خري من جليس السوء

  .كان املريد يف بداية الزمان إذا أظلم قلبه أو مرض لبه قصد زيارة بعض الصاحلني فاجنلى عن نفسه ما أظلم منها
سيماً من روح العافية، ونوراً يف باطن أما اليوم فمىت حصلت ذرة من الصدق ملريد فردته يف بيت عزلة، ووجد ن

قلبه، وكاد مهه جيتمع وشتاته ينتظم، فخرج فلقي من يومأ إليه بعلم أو زهد رأى عنده البطالني جيري معهم يف 
  .مسلك اهلذيان الذي ال ينفع

إال وقد  فما يرجع املريد عن ذلك الوطن. ورأى صورته منمس، وأهون ما عليه تضييع األوقات يف احلديث الفارغ
يتعب يف معاجلته أياماً . اكتسب ظلمة يف القلب وشتاتاً يف العزم، وغفلة عن ذكر اآلخرة، فيعود مريض القلب

  .كثرية حىت يعود إىل ما كان فيه
  .ورمبا مل يعد ألن املريد فيه ضعف

  .ورمبا فنت فإنه إذا رأى شيخاً قد جرب وعرف مث يؤثر البطالة، مل يأمن أن يتبعه الطبع
  .األوىل للمريد اليوم أن ال يزور إال املقابر وال يفاوض إال الكتب، اليت قد حوت حماسن القومف

  .وليستعن باهللا تعاىل على التوفيق ملراضيه، فإنه إن أراده هيأه ملا يرضيه

  فصل حقيقة األولياء



  . ه منهم، ممن رأيناهفقد مسعنا أوصافهم ومن نظن. تأملت الذين خيتارون احلق عز وجل لواليته والقرب منه

فتراه حسن الوجه . فوجدته سبحانه ال خيتار إال شخصاً كامل الصورة، ال عيب يف صورته، وال نقص يف خلقته
  .معتدل القامة سليماً من آفة يف بدنه

مث يكون كامالً يف باطنه، سخياً جواداً عاقالً غري خب وال خادع وال حقود وال حسود وال فيه عيب من عيوب 
  .اطنالب

فذاك الذي يبيه من صغره فتراه يف الطفولة معتزالً عن الصبيان، كأنه يف الصبا شيخ ينبو عن الرذائل ويفزع من 
النقائص، مث ال تزال شجر مهته تنمو حىت يرى مثرها متهدالً على أغصان الشباب، فهو حريص على العلم، منكمش 

  .الفضائل، خائف من النقائص على العمل، حافظ للزمان، مراع لألوقات، ساع يف طلب
ولو رأيت التوفيق واإلهلام الرباين حيوطه لرأيت كيف يأخذ بيده إن عثر، ومينعه من اخلطأ إن هم، ويستخدمه يف 

  .الفضائل، ويستر عمله عنه حىت ال يراه منه
  .سنةفمنهم من تفقه على قدم الزهد والتعبد ومنهم من تفقه على العلم واتباع ال. مث ينقسم هؤالء

  .ويندر منهم من جيمع اهللا له الكل ويرقيه إىل مزامحة الكاملني
وعالمة إثبات الكمال يف العلم والعمل، اإلقبال بالكلية على معاملة احلق وحمبته واستيعاب الفضائل كلها، وسناء 

  .اهلمة يف نشدان الكمال املمكن
  .فلو تصورت النبوة أن تكتسب لدخلت يف كسبه

  .طفاء ال حيتملها الوصف، لكونه درة الوجود، اليت ال تكاد تنعقد يف الصدف إال يف كل ودودومراتب هذا االص
  .نسأل اهللا عز وجل توفيقنا ملراضيه وقربه ونعوذ به من طرده وإبعاده

  فصل أخالق العامة

  .ال يدرون ملاذا خلقوا وال ما املراد منهم. أكثر اخلالئق على طبع رديء ال تقومه الرياضة
  .وال يسألون عند نيلها ما اجتلبت هلم من ذم. ة مهتهم حصول بغيتهم من أغراضهموغاي

  .يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة، وإن اجتلبت زمان مرض
  .يلبسون عند التجارات ثياب حمتال، يف شعار خمتال ويلبسون يف املعامالت ويسترون احلال

  .يف املعىن، وال نوم إال هبذه الصورة. ون الليل وإن كانوا نياماً بالنهارينام. وإن أكلوا فشهوة. إن كسبوا فشبهة
  .فإذا أصبحوا سعوا يف حتصيل شهواهتم حبرص خنزير، وتبصبص كلب، وافتراس أسد، وغارة ذئب، وروغان ثعلب

  .ويتأسفون عند املوت على فقد اهلوى ال على عدم التقوى
  " .ذلك مبلغهم من العلم " 

  .يؤثر ما يراه بعينه على ما يبصره بعقله، وما يدركه ببصره أعز عنده مما يراه ببصريتهكيف يفلح من 
تلمحوا تقويض خيام : تاهللا لو فتحوا أمساعهم لسمعوا هاتف الرحيل يف زمان اإلقامة يصيح يف عرصات الدنيا

  .األوائل
  .لكن غمرهم سكر اجلهالة، فلم يفيقوا إال بضرب احلد

  فصل صدقات الظلمة



أيت بعض املتقدمني سئل عن من يكتسب حالالً وحراماً من السالطني واألمراء، مث يبين املساجد واألربطة، هل له ر
فيها ثواب ؟ فأفىت مبا يوجب طيب قلب املنفق، وذكر أن له يف إنفاق ما ال ميلكه نوع حسنة، ألنه ال يعرف أعيان 

  .املغصوبني فريدها عليهم
  .ن للفتوى الذين ال يعرفون أصول الشريعةمن املتصدي! واعجبا : فقلت

ينبغي أن ينظر يف حال هذا املنفق أوالً، فإن كان سلطاناً فما خيرج من بيت املال قد عرفت وجوه مصارفه، فكيف 
  .مينع مستحقه ويشغله مبا ال يفيد من بناء مدرسة ورباط

ب رده إىل بيت املال، وليس له فيه إال ما وإن كان املنفق من األمراء ونواب السالطني، فإنه جيب أن يرد ما جي
  .فرض من إجياب يليق به

  .فإن تصرف يف غري ذلك كان متصرفاً فيما ليس له، ولو أذن له ما كان اإلذن جائزاً
  .وإن كان قد أقطع ما ال يقاوم عمله كان ما يأخذه فاضالً من أموال املسلمني ال حق له فيه

  .وعلى من أطلقه يف ذلك إمث أيضاً
  .هذا وإذا كان حراماً أو غصباً فكل تصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذ منه أو على ورثتهم

فإن مل يعرف طريق الرد كان يف بيت مال املسلمني، يصرف يف مصاحلهم، أو يصرف ف الصدقة، ومل حيظ آخذه 
  .بغري اإلمث

: أخربنا عبد اهللا بن حممد األسدي قال: جاجي قالأخربنا حممد بن علي الز: أنبأنا أمحد بن احلسني بن البنا قال
حدثنا : حدثنا أبو املغرية قال: حدثنا حممد بن عون الطائي قال: حدثنا أبو داود قال: أخربنا علي بن احلسن قال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت القاسم بن خميمرة يقول: حدثنا موسى بن سليمان قال: األوزاعي قال
  . كتسب ماالً من مأمث، فوصل رمحاً، أو تصدق به، أو أنفقه يف سبيل اهللا، مجع ذلك مجيعاً فقذف به يف جهنممن ا

  .فأما إذا كان الباين تاجراً مكتسباً للحالل فبىن مسجداً أو وقف وقفاً للمتفقهة، فهذا مما يثاب عليه
كاة مستقصاة، مث يطيب قلبه مبثل هذا البناء ويبعد من يكتسب احلالل حىت يفضل عنه هذا املقدار، أو خيرج الز

  .والنفقة
  .إذ مثل هذا البنيان ال جيوز أن يكون من زكاة

  .وأين سالمة النية وخلوص املقصد
إذ قد انعكف أكثر املتفقهة على علم اجلدل، وأعرضوا عن علوم الشريعة، وتركوا . مث إن بناء املدارس يوم خماطرة
  .وا باملدارس واأللقابالتردد على املساجد، واقتنع

وأما بناء األربطة فليس بشيء أصالً، ألن مجهور املتصوفة جلوس على بساط اجلهل والكسل، مث يدعي مدعيهم 
ورضوا . واقتنعوا بأداء الفرائض: احملبة والقرب، ويكره التشاغل بالعلم، وقد تركوا سرية سري وعادات اجلنيد

  .باملرقعات
  .تهم وراحتهم وال ثواب يف ذلكفال حتسن إعانتهم على بطال

  فصل اإلخالص هللا وحده



  .عجبت ملن يتصنع للناس بالزهد يرجو بذلك قربه من قلوهبم، وينسى أن قلوهبم بيد من يعمل له
  .فإن رضي عمله ورآه خالصاً لفت القلوب إليه، وإن مل يره خالصاً أعرض هبا عنه

  .م الشرك نيته، ألنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل لهومىت نظر العامل إىل التفات القلوب إليه فقد زاح
  .ومن ضرورة اإلخالص أال يقصد التفات القلوب إليه، فذاك حيصل ال بقصده بل بكراهته لذلك

  .وإن مل يطلعوا عليها. وليعلم اإلنسان أن أعماله كلها يعلمها اخللق مجلة
  .فالقلوب تشهد للصاحل بالصالح وإن مل يشاهد منه ذلك

ا من يقصد رؤية اخللق بعمله فقد مضى العمل ضائعاً، ألنه غري مقبول عند اخلالق وال عند اخللق، ألن قلوهبم قد فأم
  .ألفتت عنه، فقد ضاع العمل، وذهب العمر

: حدثنا حسن بن موسى قال: أخربنا أمحد بن جعفر قال. أخربنا ابن املذهب قال: ولقد أخربنا ابن احلصني قال
: حدثنا دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: قال حدثنا ابن هليعة

  ..لو أن أحدكم يعمل يف صخرة صماء ليس هلا باب وال كوة خلرج للناس عمله كائناً ما كان
  .وهم... فليتق اهللا العبد وليقصد من ينفعه قصده، وال يتشاغل مبدح من عن قليل يبتلى هو 

  فصل فقهاء الفتنة

قدم علينا بعض فقهاء من بالد األعاجم، وكان قاضياً ببلده فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار الفضة وأشياء 
  .كثرية من احملرمات

  .أي شيء أفاد هذا العلم ؟ بل واهللا قد كثرت عليه احلجج: فقلت
هللا صلى اهللا عليه وسلم، أهنم جيهلون اجلملة، وأكرب األسباب قلة علم هؤالء بسرية السلف وما كان عليه رسول ا

  .ويتشاغلون بعلم اخلالف، ويقصدون التقدم بقشور املعرفة وليس يعنيهم مساع حديث وال نظر يف سري السلف
وخيالطون السالطني فيحتاجون إىل التزي بزيهم، ورمبا خطر هلم أن هذا قريب، وإن مل خيطر هلم فاهلوى غالب بال 

  .صاد
مث يرون العلماء يكرموهنم لنيل شيء من . هذا حيتمل ويغفر يف جانب تشاغلنا بالعلم: ر هلم أن يقولواورمبا خط

  .دنياهم، وال ينكرون عليهم
ولقد رأيت من الذين ينتسبون إىل العلم من يستصحب املردان، ويشتري املماليك، وما كان يفعل هذا إال من قد 

  .يئس من اآلخرة
  .نني من العلماء، وهو على هذه احلالةورأيت من قد بلغ الثما

فاهللا اهللا يا من يريد حفظ دينه ويوقن باآلخرة، إياك والتأويالت الفاسدة، واألهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت 
  .بالدخول يف بعضها جرك األمر إىل الباقي، ومل تقدر على اخلروج ملوضع إلف اهلوى

  .الدنيا، فإذا ضج اهلوى فدعه هلذا فإقبل نصحي، واقنع بالكسرة، وابعد عن أرباب
  .فاألمر الفالين قريب، فال تفعل، فإنه لو كان قريباً يدعو إىل غريه ويصعب التاليف: ورمبا قال لك

  .فالصرب الصرب على شظف العيش والبعد عن أرباب اهلوى، فما يتم دين إال بذلك
و طعام دون طعام، ولباس دون لباس، ووجه أصبح وإمنا ه. ومىت وقع الترخص محل إىل غريه، كالشاطىء إىل اللجة

  .من وجه، وإمنا هي أيام يسرية



  فصل التسليم للحكمة أوىل من البحث يف الذات

  .من تفكر يف عظمة اهللا عز وجل، طاش عقله ألنه حيتاج أن يثبت موجوداً ال أول لوجوده
  .وهذا شيء ال يعرفه احلس، وإمنا يقر به العقل ضرورة

د هذا اإلقرار، مث يرى من أفعاله ما يدل على وجوده، مث جتري يف أقداره أمور لوال ثبوت الدليل على وهو متحري بع
  . وجوده ألوجبت اجلحد

فإنه يفرق البحر لبين إسرائيل، وذلك شيء ال يقدر عليه سوى اخلالق، ويصري العصا حية مث يعيدها عصا تلقف ما 
  .صنعوا وال يزيد فيها شيء

  .ان ؟فهل بعد هذا بي
فإذا آمنت السحرة تركهم مع فرعون يصلبهم وال مينع واألنبياء يبتلون باجلوع والقتل، وزكريا ينشر، وحيىي تقتله 

  .زانية، ونبينا صلى اهللا عليه وسلم يقول كل عام، من يؤويين ؟ من ينصرين ؟
  .لو كان موجوداً لنصر أولياءه: فيكاد اجلاهل بوجود اخلالق يقول

الذي قد ثبت عنده وجود باألدلة الظاهرة اجللية أن ال ميكن عقله من االعتراض عليه يف أفعاله، وال  فينبغي للعاقل
  .يطلب هلا علة

  .إذ قد ثبت أنه مالك وحكيم، فإذا خفي علينا وجه احلكمة يف فعله نسبنا ذلك العجز إىل مفهومنا
قتل الغالم، فلما بان له حكمة ذلك وكيف ال وقد عجز موسى عليه السالم أن يعرف حكمة خرق السفينة و

  .الفساد يف الظاهر أقر
  .فلو قد بانت احلكمة يف أفعال اخلالق ما جحد العقل جحد موسى يوم اخلضر

يا عاجز أنت ال تعرف حقيقة نفسك فما لك واالعتراض على : فمىت رأيت العقل يقول مل فأخرسه بأن تقول له
  .املالك

  .االبتالء وهو قادر أن يثيب وال بالءأي فائدة يف : ورمبا قال العقل
  .وأي غرض يف تعذيب أهل النار وليس مث تشف

حكمته فوق مرتبتك، فسلم ملا ال تعلم، فإن أول من اعترض بعقله إبليس، رأى فضل النار على الطني : فقل له
  .فأعرض عن السجود

كمون العقول على مقتضاها، وينسون أن وقد رأيتنا خلقاً كثرياً ومسعنا عنهم أهنم يقدحون يف احلكمة ألهنم حي
  .حكمة اخلالق وراء العقول

فإياك أن تفسح لعقلك يف تعليل أو أن تطلب له جواب اعتراض، وقل له سلم تسلم، فإنك ال تدري غور البحر إال 
  .وقد أدركك الغرق قبل ذلك

  .هذا أصل عظيم، مىت فات اآلدمي أخرجه االعتراض إىل الكفر

  لنفسفصل االعتبار با

  .اخرج إىل املقابر فاعترب بأهل البلى: العجب ممن يقول
  .ولو فطن علم أنه مقربة يغنيه االعتبار مبا فيها عن غريها



  .خصوصاً من قد أوغل يف السن، فإن شهوته ضعفت، وقواه قلت، واحلواس كلت والنشاط فتر، والشعر أبيض
  ..مبا عنده عن التطلع إىل غريهفليعترب مبا فقد، وليستغن عن ذكر من فقد، فقد استغىن 

  فصل يقظة العاقل

  .مىت تكامل العقل فقدت لذة الدنيا فتضاءل اجلسم وقوي السقم واشتد احلزن
  .ألن العقل كلما تلمح العواقب أعرض عن الدنيا، والتفت إىل ما تلمح وال لذة عنده بشيء من العاجل

  .لعقلوإمنا يلتذ أهل الغفلة عن اآلخرة، وال غفلة لكامل ا
  :وهلذا ال يقدر على خمالطة اخللق، ألهنم كأهنم من غري جنسه، كما قال الشاعر

  حديث جند وال خلٌ جناريه... ما يف الديار أخو وجد نطارحه 

  فصل حقائق البعث

اهللا ادعى الطبائعيون أن مادة املوجودات املاء والتراب والنار واهلواء، فإذا كان يف القيامة أذهب األصول، مث أعاد 
  .احليوان ليعلم أهنا كانت بالقدرة ال عن تأثري الكليات

  .من قدح يف البعث فقد بالغ يف القدح يف احلكمة: أقول
الروح عرض، فقد جحد البعث، ألن العرض ال يبقى واألجساد تصري تراباً، فإن وجد شيء فهو ابتداء : ومن قال

  .خلق
  " .قال قائلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كانَ ِلي قَرِيٌن : " بدليل إعادة مذكوراهتاكال واهللا بل يعيد النفس بعينها روحاً وجسداً 
  .وعزته، إن لطفه يف البداية لدليل على النهاية

  .حنن الوالدين، وأجرى اللنب يف الثدي، وأنشأ األطعمة، وأطلع العقل على العواقب
  !.بعث أحداً أفيحسن أن يقال بعد هذا التدبري، إنه يهمل العامل بعد املوت فال ي

يؤثر أن يعدمهم فيجهل : كنت كنزاً ال أعرف فأحببت أن أعرف: أترى من أحب أن يعرف فأنشأ اخللق وقال
  .قدره

  .سبحان من أعمى أكثر القلوب عن معرفته

  فصل من دالئل الوجود األعلى

  .سبحان من ظهر خللقه حىت مل يبقى خفاء مث خفي حىت كأنه ال ظهور
  .املصنوعات اليت تنطق كلها بأن يل صانعاً صنعين ورتبين على قانون احلكمة أي ظهور أجلى من هذه

خصوصاً هذا اآلدمي الذي أنشأه من قطرة، وبناه على أعجب فطرة، ورزقه الفهم والذهن واليقظة والعلم، وبسط 
الشمس بالنهار،  له املهاد، وأجرى له املاء والريح، وأنبت له الزرع ورفع له من فوقه السماء فأوقد له مصباح

  .وجاء بالظلمة ليسكن، إىل غري ذلك، مما ال خيفى
  .وكله ينطق بصوت فصيح يدل على خالقه

  . وقد جتلى اخلالق سبحانه هبذه األفعال فال خفاء



مث بعث الرسل فقراء من الدنيا ضعاف األبدان، فقهر هبم اجلبابرة، وأظهر على أيديهم من املعجزات ما ال يدخل 
  .بشرحتت مقدور 

  .وكل ذلك ينطق باحلق وقد جتلى سبحانه بذلك لعباده
  .مث يأيت موسى عليه السالم إىل البحر فينفرق فال يبقى شك يف أن اخللق فعل هذا

  .ويكلم عيسى عليه السالم امليت فيقوم
  .ويبعث طرياً أبابيل حتفظ بيته فيهلك قاصديه

  .ه بغري خفاءوهذا أمر يطول ذكره، كله يدل على جتلي اخلالق سبحان
فإذا ثبت عند العقالء ذلك من غري ارتياب وال شك، مث جاءت أشياء كأهنا تستر الظاهر مثل ما سبق من تسليط 

  .األعداء على األولياء
إذا ثبت التجلي بأدلة ال حتتمل التأويل، علمت أن هلذا اخلفاء سراً ال نعلمه يفترض على العقل فيه التسليم 

  .للحكيم
  .ومن اعترض هلكفمن سلم سلم، 

  فصل التدين الفاسد

قد يدعي أهل كل مذهب االجتهاد يف طلب الصواب وأكثرهم ال يقصد إال احلق فترى الراهب يتعبد ويتجوع، 
  .واليهودي يذل ويؤدي اجلزية

ومع هذا فيقطع  -يف اعتقاده  -وصاحب كل مذهب يبالغ فيه وحيتمل الضيم واألذى طلباً للهدى وحتصيل األجر 
  .ل بضالل األكثرينالعق

  .وإمنا كشفه أنه ينبغي أن يطلب اهلدى بأسبابه، ويستعمل االجتهدا باإلبانة. وهذا قد يشكل
  .فأما من فاتته األسباب أو فقد بعض اآلالت فال يقال له جمتهد

ند، وبني فاليهود والنصارى بني عامل قد عرف صدق نبينا صلى اهللا عليه وسلم لكنه جيحد إبقاء لرئاسته فهذا معا
مقلد ال ينظر بعقله فهذا مهمل، فهو يتعبد مع إمهال األصل، وذاك ال ينفع، وبني ناظر منهم ال ينظر حق النظر، 

ونسخ الشرائع الختالف األزمنة حق، ولكنه يقول النسخ بداء وال ينظر يف . يف التوراة أن ديننا ال ينسخ: فيقول
  .الفرق بينهما، فينبغي أن ينظر حق النظر

ال حكم إال هللا ومل يفهموا أن التحكيم من : ن هذا اجلنس تعبد اخلوارج مع اقتناعهم بعلمهم القاصر، وهو قوهلموم
  .حكم اهللا فجعلوا قتال علي رضي اهللا عنه وقتله مبنياً على ظنهم الفاسد

هله أهنم ملا خالفوا بيعة فظن جب. إن دخلت النار بعد هذا إنين لشقي: وملا هنب مسلم بن عقبة املدينة وقتل اخللق قال
  .يزيد جيوز استباحتهم وقتلهم

  .فالويل لعامي قليل العلم ال يتهم نفسه يف واقعة وال يذاكر من هو أعلم منه، بل يقطع بظنه ويقدم
وقد رأينا خلقاً من العوام إذا وقع هلم واقعة مل يقبلوا . وهذا أصل ينبغي تأمله، فقد هلك يف إمهاله خلق ال حتصى

  " .تصلى ناراً حامية . عاملةٌ ناصبة. وجوٌه يومئٍذ خاشعة: " فتوى

  فصل قوام األنفس



  .للنفس ذخائر يف البدن منها الدم واملين وأشياء تتقوى هبا
  .فإذا فقدت الذخائر ومل يبق منها شيء ذهبت

  .ومن ذخائرها التقوي باملال واجلاه وما يوجب الفرح
  .أحرجتفهذا فقدت ذلك وكانت عزيزة ذات أنفة 

  .وقد يهجم عليها اخلوف فال جتد ذخرية من الرجاء يقاومه فتذهب
  .ويغلب عليها الفرح فال جتد من احلزن ما يقاومه فتذهب

فاجتهد يف حفظ ذخائرها وخصوصاً الشيخ، فإنه ينبغي له أن ال يفرح بإخراج الدم، وال بإخراج املين وإن وجد 
  .فيخرج املؤذي يف كل حني شبقاً، إال أن يكون الشب زائداً يف احلد

  .وعالمة أن يكون مؤذياً وجود الراحة عند خروجه، فمىت وجد ضعفاً فقد آذى خروجه
وليحفظ ذو األنفة على نفسه حشمته، بأن ال يقف يف موقف يعاب به، فإنه يتمتع بذخرية العز واألنفة ويضاد 

  .النفس وجود غري ذلك
  .خمافة أن حيتاج فيذل أو يسعى، وقد كلت اآللةوكذلك ينبغي أن يستعد آلخر عمره باملال 

  .وألن خيلف لعدوه أوىل من أن حيتاج إىل صديقه
وال يلتفت إىل من يذم املال، فإهنم احلمقى اجلهال الذين اتكلوا على خبز الراحة، فاستطابوا الكسل والدعة، ومل 

  .يأنفوا من تناول الصدقة وال من التعرض للسؤال
  .وخلفوا أمواالً كثرية فافهم هذا األصل، وال تلتفت إىل كالم اجلهال. اش وجلميع الصحابةوقد كان لكل نيب مع

  فصل رياء الزهاد

  .رأيت يف زهاد زماننا من الكرب وحفظ الناموس ورتبة اجلاه يف قلوب العامة ما كدت أقطع به أهنم أهل رياء ونفاق
ايب الطعام، ويتكرب على أبناء اجلنس ويصادق فترى أحدهم يلبس الثوب الذي يرى بعني الزهد، ويأكل أط

األغنياء، ويباعد الفقراء، وحيب اخلطاب مبوالنا، وميشي حباجبه، ويضيع الزمان يف اهلذيان، ويتقوت خبدمة الناس له 
  . والتسليم عليه

ان األمر، لكنهم هبرجوا ولو أن أفعاله ناسبت ثيابه هل. ولو أنه لبس ثوباً خيلطه بالفقهاء لذهب اجلاه ومل يبق له متعلق
  .على من ال خيفى أمرهم عليه من اخللق، فكيف اخلالق سبحانه وتعاىل ؟

  فصل تدبري العيش دين

  .كثرياً ما أعيد هذا املعىن الذي أنا ذاكره يف هذا الكتاب بعبارات شىت
ال ورفق من اإلخوان، فإنه قد كان للعلماء شيء من بيت امل. ينبغي للمؤمن أن يتشاغل مبعاشه ويرفق يف نفقته

  .فانقطع الكل، وبقي املتشاغل بالعلم أو التعبد مسكيناً، خصوصاً ذا العائلة. ومعونة من العوام
وما رأينا مثل هذا الزمان القبيح، فما بقي من يومأ إليه مبعونة وال باستقراض فيحتاج اإلنسان املؤمن أن يدخل يف 

  .مداخل ال تليق به، وأن يتعرض مبا ال يصلح
  .فينبغي تقليل العائلة وتقويت القوت وترقيع اخللق



وإن أمكن معاش فهو أوىل من التشاغل بالتعبد والتعلم لفضول العلم، وإال ضاع الدين يف مداخل ال تصلح، أو 
  .التعرض لبذل نذل

  فصل االحتراز واجب

  .ينبغي للعاقل أن حيترز غاية ما ميكنه، فإذا جرى القدر مع احترازه مل يلم
االحتراز ينبغي من كل شيء يكن وقوعه، وأخذ العدة لذلك واجب، وهذا يكون يف كل حال، فقد قص رجل و

  .ظفره فجار عليه فخبثت يداه فمات
  .ومر شيخنا أمحد احلريب وهو راكب مبكان ضيق فتطأطأ على السرج فانعصر فؤاده فمرض فمات

ذن فاستدعى طرقياً فمص أذنه فجرى شيء من خمه وكان حيىي بن نزار شيخاً حيضر جملس قد طرق عليه ثقل األ
  .فمات

  .وانظر إىل احتراز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مر على حائط مائل فأسرع
  .وينبغي أن حيترز بالكسب يف زمن شبابه ادخاراً لزمن شيبه

  .ترز من صديقه فضالً عن عدوهوحي. وليبادر بالوصية خمافة أن يطرقه املوت. وال ينبغي أن يثق مبعامل إال بوثيقة
  .وال يثق مبودة من قد آذاه هو، فإن احلقد يف القلوب قلما يزول

  .وليحترز من زوجته، فرمبا أطلعها على سره مث طلقها فيتأذى مبا تفعل به
وقد كان ابن أفلح الشاعر يكاتب رئيساً يف زمن املسترشد فعلم بذلك بوابه، واتفق أنه صرف بوابه فنم عليه 

  .نقضت داره
  .فهذه املذكرات أمثلة تبنه على ما مل يذكر

وليحذر من لص الكسل، فإنه . وأهم الكل أن حيترز بأخذ العدة وحتقيق التوبة قبل أن يهجم ما ال يؤمن هجومه
  .حمتال على سرقة الزمان

و

  فصل فضل العلم والنظر

  .ر ذلك على لذات احلستأملت خصومات امللوك، وحرص التجار، ونفاق املتزهدين، فوجدت مجهو
  .وإذا تفكر العاقل يف ذلك علم أن أمر احلسيات قريب يندفع بأقل شيء، وأن الغاية منه ال ميكن نيلها

  .وإن بالغ عاد باألذى على نفسه فناله من الضر أضعاف ما ناله من اللذة، كمن يأكل كثرياً أو ينكح كثرياً
  .دار احلاجةفالسعيد من اهتم حلفظ دينه، وأخذ من ذلك مبق

  .واعجباً، هذا امللبوس إذا كان وسطاً خدم وإن كان مرتفعاً خدم
  .فإن نظر الالبس إليه معجباً به فإن اهللا ال ينظر إليه حينئذ

  .بينما رجل يتبختر يف بردته خسف به: ويف الصحيح
  .وهتكة العرض بني الناس عقاب آخر. واملشروب إن كان حراماً فعقابه أضعاف لذته

  .ان مباحاً فالشره فيه يؤذي البدنوإن ك
  .وأما املنكوح فمداراة املستحسن يؤذي فوق كل أذى

  .ومقاساة املستقبح أشد أذى فعليك بالتوسط



  .وتفكر يف أحوال السالطني كيف قتلوا ظلماً، وكم ارتكبوا حراماً ؟ وما نالوا إال يسرياً من لذات احلس
  .تة وحصول العقابفانقشع غيم العمر عن حسرات الفضائل الفائ

فهو أنيسه وجليسه، قد قنع مبا سلم به دينه من املباحات . فليس يف الدنيا أطيب عيشاً من منفرد عن العامل بالعلم
والتحف بالقناعة باليسري، إذ مل يقدر . احلاصلة، ال عن تكلف وال تضييع دين، وارتدى بالعز عن الذل للدنيا وأهلها

  .نه ودنياهفوجدته يسلم دي. على الكثري
  .واشتغاله بالعلم يدله على الفضائل، ويفرجه يف البساتني، فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام بالعزلة

  .ولكن ال يصلح هذا إال للعامل، فإنه إذا اعتزل اجلاهل فاته العلم فتخبط

  فصل الفقه قبل الكتابة

وهو حرصهم على الكتابة، خصوصاً احملدثني  تأملت حالة تدخل على طالب العلم توجب الغفلة عن املقصود،
  .فيستغرق ذلك زماهنم عن أن حيفظوا ويفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إال اليسري

  . وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له املراد. فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفاً يف اإلعادة واحلفظ

ويف الناس من حصل له العلم . يعجز عن حتصيل الكل، ومجهور العلوم الفقهواملوفق من طلب املهم، فإن العمر 
  .وغفل عن العمل مبقتضاه وكأنه ما حصل شيئاً، نعوذ باهللا من اخلذالن

  فصل التحكم يف النفس

  .ما اعتمد أحد أمراً إذا هم بشيء مثل التثبت، فإنه مىت عمل بواقعة من غري تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم
  .وهلذا أمر اإلنسان باملشاورة ألن اإلنسان بالتثبت يفتكر فتعرض على نفسه األحوال وكأنه شاور

  .مخري الرأي خري من فطريه: وقد قيل
  .وأشد الناس تفريطاً من عمل مبادرة يف واقعة من غري تثبت وال استشارة
  .عظيمخصوصاً فيما يوجبه الغضب فإنه ينزقه طلب اهلالك أو استتبع الندم ال

  .وكم من غضب فقتل وضرب مث ملا سكن غضبه بقي طول دهره يف احلزن والبكاء والندم
  .فكذلك من عرضت له شهوة فاستعجل لديها ونسي عاقبتها. والغالب يف القاتل أنه يقتل فتفوته الدنيا واآلخرة

  .عهوعتاب يستقبله من بعد موته وعقاب ال يؤمن وقو. فكم من ندم يتجرعه يف باقي عمره
  .كل ذلك للذة حلظة كانت كربق

  .فاهللا اهللا، التثبت التثبت يف كل األمور والنظر يف عواقبها
  .خصوصاً الغضب املثري للخصومة وتعجيل الطالق

  فصل حدود العقل

من مل حيترز بعقله، هلك بعقله فما معىن هذا، فبقيت مدة ال ينكشف يل املعىن، : سألين سائل، قد قال بعض احلكماء
  .اتضحمث 



  .وذلك أنه إذا طلبت معرفة ذات اخلالق سبحانه من العقل فزع إىل احلس فوقع التشبيه
  .فاالحتراز من العقل بالعقل هو أن ينظر فيعلم أنه ال جيوز أن يكون جسماً وال شبهاً لشيء

  فصل التوسل باهللا إىل اهللا

مرحباً مبن يتوسل إلينا بنا، : وم كذا وكذا فقالأنا الذي أحسنت إيل ي: بلغين عن بعض الكرماء أن رجالً سأله فقال
  .مث قضى حاجته

أنت الذي هديته من زمن الطفولة وحفظته من الضالل، وعصمته عن : فأخذت من ذلك إشارة فناجيت هبا فقلت
 -ملوت الوالد  -كثري من الذنوب، وأهلمته طلب العلم ال بفهم لشرف العلم، ملوضع الصغر، وال حبب والده 

ه فهماً لتفقهه وتصنيفه، وهيأت له أسباب مجعه، وقمت برزقه من غري تعب منه، وال ذل للخلق بالسؤال ورزقت
وحاميت عنه األعداء، فلم يقصده جبار، ومجعت له ما مل جتمع ألكثر اخللق من فنون العلم اليت ال تكاد جتتمع يف 

فها يف الداللة عليك ووضعت له يف شخص، وأضفت إليها تعلق القلب مبعرفتك وحمبتك وحسن العبارة ولط
القلوب القبول حىت أن اخللق يقبلون عليه ويقبلون ما يقوله، وال يشكون فيه، ويشتاقون إىل كالمه، وال يدركهم 
امللل منه، وصنته بالعزلة عن خمالطة من ال يصلح، وآنسته يف خلوته بالعلم تارة ومبناجاتك أخرى، وإن ذهبت أعد 

  " .وإن تَُعدُّوا نعمة اللّه ال حتصوها " عشري العشري  مل أقدر على إحصاء
  .فيا حمسناً إيل قبل أن أطلب ال ختيب أملي فيك وأنا أطلب

  .فبإنعامك املتقدم أتوسل إليك

  فصل عبيد املال

  .سبحان من جعل اخللق بني طريف نقيض، واملتوسط منهم يندر
  .منهم من يغضب فيقتل ويضرب

  .حللم ال يؤثر عنده السبومنهم من هو أبله بقوة ا
  .ومنهم شره يتناول كل ما يشتهي

  .ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفس حقها
  .وكذلك سائر األشياء احملمود منها املتوسط

  .فاملنفق كل ما جيد مبذر، والبخيل خيىبء املال ومينع نفسه حظها
حتاج إىل بذل وجهه ودينه ومنة البخالء عليه، ومعلوم أن املال ال يراد لنفسه بل للمصاحل، فإذا بذر اإلنسان فيه ا

  .وهذا ال يصلح
  .وألن خيلف اإلنسان لعدوه أحسن من أن حيتاج إىل صديقه

  .ويف الناس من يبخل، مث يتفاوتون يف البخل حىت ينتهي البالء هبم إىل عشق عني املال
  .فرمبا مات أحدهم هزاالً وهو ال ينفقه، فيأخذه الغري ويندم املخلف

  .د بلغين يف هذا ما ليس فوقه مزيد، ذكرته لتعترب بهولق
كان بصور تاجر يف غرفة له يأخذ كل : فحدثين شيخنا أبو الفضل بن ناصر عن شيخه عبد احملسن الصوري، قال

  .ليلة من البقال رغيفني وجوزة، فيدخل إىل غرفته وقت املغرب فيضرم النار يف اجلوزة فتضيء مبقدار ما ينزع ثوبه



  .مان إحراق القشر تكون قد استوت فيمسح هبا الرغيفني ويأكلهماويف ز
  .فبقي على هذا مدة فمات، فأخذ منه ملك صور ثالثني ألفاً

ورأيت أن رجالً من كبار العلماء قد مرض فاستلقى عند بعض أصدقائه ليس له من خيدمه وال يرفقه وهو يتضرر 
  . به، فلما مات وجدوا بني كتبه مخسمائة دينار

قد ختم القاضي على مايل، : مرض رجل عندنا، فبعث إيل فحضرت فقال: حدثين أبو احلسن الراندسي قالو
  .إن شئت قمت وفتحت اخلتم وأعطيتك الثلث تفرقه وتعمل به ما تشاء: فقلت
 ما يعطونك، وأنا آخذ لك الثلث كي تكون: ال واهللا ما أريد أن أفرقه، بل أريد مايل يكون عندي، فقلت: فقال

  .حراً فيه
  .ال أريد، فمات وأخذ ماله: فقال
أريد أن تشتري يل خبيصاً، فاشتريت هلا، وكانت : مرضت محايت فقالت يل: وجاء رجل فحدثين بعجيبة، قال: قال

  .ملقاة يف صفة، وحنن يف صفة أخرى
  .ء من اخلبيص فتبلعهيا سيدي، إهنا تبلع الذهب، فقمت وإذا هبا جتعل الدينار يف شي: فجاءين ولدي الصغري وقال

  .فأمسكت يدها وزجرهتا عن هذا
إحلف يل، فحلفت، فأعطتين باقي الذهب، مث : ما أفعل، فقالت: أنا أخاف أن تتزوج على إبنيت، فقلت: فقالت

  .ماتت فدفنتها
امجع يل عظام تلك : فلما كان بعد أشهره مات لنا طفل، فحملناه إليها، وأخذت معي خرقة خام، وقلت للحفار

العجوز يف اخلرقة، فجئت هبا إىل البيت، وتركتها يف أجانة وصببت عليها املاء وحركتها، فأخرجت مثانني ديناراً أو 
  .حنوها كانت قد ابتلعتها

  .وحكى يل صديق لنا، أن رجالً مات ودفن يف الدار، مث نبش بعد مدة ليخرج فوجد حتت رأسه لبنة مقرية
إن اللنب يبلى سريعاً وهذه : ه اللبنة وأوصى أن تترك حتت رأسه يف قربه وقالهو قري هذ: فسئل أهله عنها فقالوا
  .ملوضع القار ال تبلى

  .فأخذوها فوجدوها رزينة، فكسرها فوجدوا فيها تسعمائة دينار فتوالها أصحاب التركات
هذا تراب مبارك، : الوبلغين أن رجالً كان يكنس املساجد وجيمع تراهبا مث ضربه لبناً فقيل له هذا ألي شيء ؟ فق

وأريد أن جيعلوه على حلدي، فلما مات جعل على حلده، ففضل منه لبنات، فرموها يف البيت، فجاء املطر فتفسخت 
  .اللبنات فإذا فيها دنانري

  .فمضوا وكشفوا اللنب عن حلده وكله مملوء دنانري
طلع أهله على شيء وال أكاد أشك أنه من ولقد مات بعض أصدقائنا وكنت أعلم له ماالً كثرياً، وطال مرضه فما أ

  .شحه وحرصه على احلياة ورجائه أن يبقى مل يعلمهم مبدفونه خوفاً أن يؤخذ فيحيا هو وقد أخذ املال
  .وما يكون بع هذا اخلزي شيء

كان فالن له ولدان ذكران وبنت وله ألف دينار : قال. وحدثين بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن
  .ةمدفون

  .فمرض مرضاً شديداً فاحتوشته أهله، فقال ألحد ابنيه ال تربح من عندي
فلما خال به قال له إن أخاك مشغول باللعب بالطيور، وإن أختك هلا زوج تركي ومىت وصل من مايل إليهما شيء 



  .ذها وحدكأنفقوه يف اللعب، وأنت على سرييت وأخالقي، ويل يف املوضع الفالين ألف دينار، فإذا أنا مت فخ
فاشتد بالرجل املرض فمضى الولد فأخذ املال فعويف األب، فجعل يسأل الولد أن يرد املال إليه فال يفعل، فمرض 

وحيك خصصتك باملال دوهنم فتموت فيذهب املال، وحيك ال تفعل، : الولد فأشفى فجعل األب يتضرع إليه ويقول
د ومضت مدة فمرض األب، فاجتهد الولد أن خيربه مبكان املال فما زال به حىت أخربه مبكانه، فأخذه مث عويف الول

  .وبالغ فلم خيربه ومات وضاع املال
  .فسبحان من أعدم هؤالء العقول والفهوم، إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيالً

  فصل أسس الصداقة

  .ة عجائب فأخذت أعتبكان لنا أصدقاء وإخوان أعتد هبم، فرأيت منهم من اجلفاء وترك شروط الصداقة واألخو
  .وما ينفع العتاب، فإهنم إن صلحوا فللعتاب ال للصفاء: مث انتبهت لنفسي فقلت

فهممت مبقاطعتهم، مث تفكرت فرأيت الناس يب معارف وأصدقاء يف الظاهر وإخوة مباطنني، فقلت ال تصلح 
  .مقاطعتهم

  .رةإمنا ينبغي أن تنقلهم من ديوان األخوة إىل ديوان الصداقة الظاه
  .فإن مل يصلحوا هلا نقلتهم إىل مجلة املعارف، وعاملتهم معاملة املعارف، ومن الغلط أن تعاتبهم

  .بئس األخ أخ حتتاج أن تقول له اذكرين يف دعائك: فقد قال حيىي بن معاذ
  .ع فيهومجهور الناس اليوم معارف ويندر فيهم صديق يف الظاهر، فأما األخوة واملصافاة فذاك شيء نسخ فال يطم

  .وما رأى اإلنسان تصفو له أخوة من النسب وال ولده وال زوجته
  .وخذ عن الكل جانباً، وعاملهم معاملة الغرباء. فدع الطمع يف الصفا

  .وإياك أن تنخدع مبن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبني لك احلال فيما أظهره
  .ورمبا أظهر لك ذلك لسبب يناله منك

  . إذا أردت أن تصادق صديقاً فأغضبه فإن رأيته كما ينبغي فصادقه: ياضوقد قال الفضيل بن ع

  .وهذا اليوم خماطرة، ألنك إذا أغضبت أحداً صار عدواً يف احلال
والسبب يف نسخ حكم الصفا، أن السلف كان مهتهم اآلخرة وحدها فصفت نياهتم يف األخوة واملخالطة فكانت 

  .ديناً ال دنيا
  .الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقاً يف باب الدين فأخربه تقلهواآلن فقد استوىل حب 

  فصل الرضا والشكر

  .رأيت املعاىف ال يعرف قدر العافية إال يف املرض، كما ال يعرف شكر اإلطالق إال يف احلبس
  .تعلقاً يلتذ بهوتأملت على اآلدمي حالة عجيبة، وهو أن تكون معه امرأة ال بأس هبا إال أن قلبه ال يتعلق مبحبتها 

  .ولذلك سببان، أحدمها أن تكون غري غاية يف احلسن؛ والثاين أن كل مملوك مكروه، والنفس تطلب ما ال تقدر عليه
فتراه يضج ويشتهي شيئاً حيبه أو امرأة يعشقها، وال يدري أن إمنا يطلب قيداً وثيقاً مينع القلب من التصرف يف أمور 

  .وخيبطه يف تصريف الدنيا، فيبقى ذلك العاشق أسري املعشوق، مهه كله معهاآلخرة أو يف أي علم أو عمل، 



  .فالعجب ملطلق يؤثر القيد، ومستريح يؤثر التعب
  .فإن كانت تلك املرأة حتتاج أن حتفظ فالويل له ال قرار له وال سكون
  .وإن كانت من املتربجات اللوايت ال يؤمن فسادهن فذاك هالكه مبرة

  .تذ بنومه، وال إن خرج من الدار يأمن حمنةفال هو إن نام يل
  .وإن كانت تريد نفقة واسعة وليس له، فكم يدخل مدخل سوء ألجلها

  .وإن كانت تؤثر اجلماع وقد علت سنه فذاك اهلالك العظيم
  :وإن كانت تبغضه فما بقيت من أسباب تلفه بقية، فيكون هذا ساعياً يف تلف نفسه كما قال القائل

  ونعلم أنا حنب املنونا... وى اخلدود حنب القدود وهن
  .وهذا على احلقيقة كعابد صنم

  .فليتق اهللا من عنده امرأة ال بأس هبا، وليعرض عن حديث النفس ومناها فما له منتهى
  .ولو حصل له غرضه كما يريد وقع امللل وطلب ثالثة

  .مث يقع امللل ويطلب رابعة، وما هلذا آخر
  .تعلق قلبه وأسر لبه، فيبقى كاملبهوت إمنا يفيده ذلك يف العاجلة

  .فكره كله يف حتصيل ما يريد حمبوبه، فإن جرت فرقة أو آفة فتلك احلسرات الدائمة إن بقي أو التلف عاجالً
  .وأين املستحسن املصون الدين القنوع مبن حيبه هذا أقل من الكربيت األمحر

  .واد اهلوى وغاية املىن، يسلموال يلتفت إىل س. فلينظر يف حتصيل ما جيمع معظم اهلم

  فصل العلم واخلشية

إذا مت علم اإلنسان مل ير لنفسه عمالً وإمنا يرى إنعام املوفق لذلك العمل وجيب على العاقل أال يرى لنفسه عمالً أو 
  .يعجب به

  " .حبب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم " منها أنه وفق لذلك العمل : وذلك بأشياء
  .قيس بالنعم مل يف مبعشار عشرها ومنها أنه إذا

  .ومنها أنه إذ لوحظت عظمة املخدوم احتقر كل علم وتعبد
هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة، فأما والغفالت حتيط به، فينبغي أن يغلب احلذر من رده، وخياف العتاب 

  .على التقصري فيه، فيشتغل عن النظر إليه
ما عبدناك حق : فاملالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفترون قالوا وتأمل على الفطناء أحواهلم يف ذلك،

  .عبادتك
  .وما أدل بتصربه على النار وتسليمه الولد إىل الذبح" والذي أطمع أن يغفر يل : " واخلليل عليه السالم يقول

ال أنا إال أن يتغمدين اهللا و: ما منكم من ينجيه عمله قالوا وال أنت قال: ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .برمحته

  .وهل أنا ومايل إال لك يا رسول اهللا: وأبو بكر رضي اهللا عنه يقول
  .لو أن يل طالع األرض الفتديت هبا من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما اخلرب: وعمر رضي اهللا عنه يقول

  .ليتين إذا مت ال أبعث: وابن مسعود يقول



  .ليتين كنت نسياً منسياً: وعائشة رضي اهللا عنها تقول
  .وهذا شأن مجيع العقالء فرضي اهللا عن اجلميع

. وقد روي عن قوم من صلحاء بين إسرائيل ما يدل على قلة األفهام ملا شرحته ألهنم نظروا إىل أعماهلم فأدلوا هبا
تعاىل أن مييته يف فمنه حديث العابد الذي تعبد مخسمائة سنة يف جزيرة وأخرج له كل ليلة رمانة، وسأل اهللا 

يا : بل بعملي، فريون مجيع عمله بنعمة واحدة فال يفي، فيقول: فإذا حشر قيل له ادخل اجلنة برمحيت قال. سجوده
  .رب برمحتك

وكذلك أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن أحدهم توسل بعمل كان ينبغي أن يستحيي من ذكره، وهو 
  .عقوبة فتركهأنه عزم على الزنا، مث خاف ال

  . فليت شعري مباذا يدل من خاف أن يعاقب على شيء فتركه ختوف العقوبة

: " ولو فهم لشغله خجل اهلمة عن اإلدالل، كما قال يوسف عليه السالم. إمنا لو كان مباحاً فتركه كان فيه ما فيه
  " .وما أَُبرِّىُء نفسي 

  .ويف هذا الرب أذى لألطفال، ولكن الفهم عزيز. للنبواآلخر ترك صبيانه يتضاغون إىل الفجر ليسقي أبويه ا
  .أعطوهم ما طلبوا، فإهنم يطلبون أجرة ما عملوا: قال لسان احلال -فيما ظنوا  -وكأهنم ملا أحسنوا 

ولوال عزة الفهم ما تكرب متكرب على جنسه ولكان كل كامل خائفاً حمتقراً لعمله حذراً من التقصري يف شكر ما أنعم 
  .عليه
  .فتأمله فإنه أصل عظيم. ويوجب مساكنه الذل. هم هذا املشروح ينكس رأس الكربوف

  فصل الذنوب وآثارها

  .ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليها
وهذا أمر غائب، مث لو غفرت بقي . وإين رأيت أكثر الناس قد سكنوا إىل قبول التوبة، وكأهنم قد قطعوا على ذلك

  .اخلجل من فعلها
وإىل . ذنيب: اشفع لنا فيقول: أن الناس يأتون إىل آدم عليه السالم فيقول: ويؤيد اخلوف بعد التوبة أنه يف الصحاح

  .ذنيب، وإىل إبراهيم، وإىل موسى، وإىل عيسى صلوات اهللا وسالمه عليهم: نوح عليه السالم فيقول
  .حقيقية فهؤالء إذا اعتربت ذنوهبم مل يكن أكثرها ذنوباً

  .مث إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا وهم بعد على خوف منها
. واسوأتاه منك وإن عفوت: مث إن اخلجل بعد قبول التوبة ال يرتفع وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا

  .فأف واهللا ملختار الذنوب ومؤثر لذة حلظة تبقى حسرة ال تزول عن قلب املؤمن وإن غفر له
  .ذر احلذر من كل ما يوجب خجالًفاحل

  .وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، ألنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة
  .وما ذكرته يوجب دوام احلذر واخلجل

  فصل احلق مع علي بن أيب طالب



  .نعوذ باهللا من سوء الفهم وخصوصاً من املتسمني بالعلم
قد علمت : ع أبو عبد الرمحن السلمي وحيان بن عبد اهللا، فقال أبو عبد الرمحن حليانروى أمحد يف مسنده أنه تناز

: لعل اهللا اطلع إىل أهل بدر فقال: ما الذي حدا صاحبك، يعين علياً، قال ما هو قال قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

  .لياً قاتل وقتل اعتماداً على أنه قد غفر لهوهذا سوء فهم من أيب عبد الرمحن حني ظن أن ع
  .لتكن أعمالكم املتقدمة ما كانت فقد غفرت لكم: وينبغي أن يعلم أن معىن احلديث

أما  -إذ ليسوا مبعصومني  -فأما غفران ما سيأيت فال يتضمنه ذلك، أتراه لو وقع من أهل بدر وحاشاهم الشرك 
  .كانوا يؤاخذون به ؟ فكذلك املعاصي

  .إنه يتضمن غفران ما سيأيت، فاملعىن أن مآلكم إىل الغفران: و قلنامث ل
مث دعنا من معىن احلديث، كيف حيل ملسلم أن يظن يف أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه أنه فعل ما ال جيوز اعتماداً 

  .على أنه سيغفر له ؟ حوشي من هذا
  .قوإمنا قاتل بالدليل املضطر له إىل القتال، فكان على احل

  .وال خيتلف العلماء أن علياً رضي اهللا عنه مل يقاتل أحداً إال واحلق مع علي
  .اللهم أدر معه احلق كيفما دار: كيف وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ...فقد غلط أبو عبد الرمحن غلطاً قبيحاً، محله عليه أنه كان عثمانياً

  فصل سوء املظهر يف الزهد

  .زماننا أشياء تدل على النفاق والرياء وهم يدعون اإلخالصتأملت على متزهدي 
منها أهنم يلزمون زاوية فال يزورون صديقاً، وال يعودون مريضاً، ويدعون أهنم يريدون االنقطاع عن الناس اشتغاالً 

  .بالعبادة
  .وإمنا هي إقامة نواميس ليشار إليهم باالنقطاع، إذ لو مشوا بني الناس زالت هيبتهم

ان الناس كذلك، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعود املريض ويشتري احلاجة من السوق، وأبو بكر وما ك
وأبو عبيدة بن اجلراح حيفر القبور، وأبو طلحة أيضاً، وابن سريين يغسل املوتى، وما . رضي اهللا عنه يتجر يف البز
  .كان عند القوم إقامة ناموس

  .س والتخشع والتماوت، وهذا هو النفاقوأصحابنا يلزمون الصمت بني النا
  .فقد كان ابن سريين يضحك بالنهار، وبني الناس، ويبكي بالليل

وقد رأيت من املتزهدين من يلزم املسجد ويصلي فيجتمع الناس فيصلون بصالته ليالً وهناراً، وقد شاع هذا له 
  .فتقوى نفسه عليه حبب احملمدة

  " .اجعلوا هذه يف البيوت : " صالة التطوعوالنيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف 
  " . فالن ما يفطر أصالً : " ويف أصحابنا من يظهر الصوم الدائم، ويتقوت بقول الناس

وهذا األبله ما يدري أنه ألجل الناس يفعل ذلك، لوال هذا كان يفطر والناس يرونه يومني أو ثالثة حىت يذهب عنه 
  .ذلك االسم مث يعود إىل الصوم



ورأيت يف زهادنا من يصلي الفجر . كان إبراهيم بن أدهم إذا مرض يترك عنده من الطعام ما يأكله األصحاءوقد 
  !!!.يوم اجلمعة بالناس ويقرأ املعوذتني واملعىن قد ختمت 

  .فإن هذه األعمال هي صرحية يف النفاق والرياء
أهل اخلري، وميشي إىل األمراء يسأهلم، وهو وفيهم من يأخذ الصدقات وهو غين، وال يبايل أخذ من الظلمة أو من 

  .يدري من أين حصلت أمواهلم
  .فاهللا اهللا يف إصالح النيات فإن مجهور هذه األعمال مردود

  .وقولوا ملن مل يكن صادقاً ال يتعىن: قال مالك بن دينار
  .وليعلم املرائي أن الذي يقصده يفوته، وهو التفات القلوب إليه

  .م حمبة القلوب، ومل يلتفت إليه أحد، واملخلص حمبوبفإنه مىت مل خيلص حر
  .فلو علم املرائي أن قلوب الذين يرائيهم بيد من يعصيه، ملا فعل

  .وكم رأينا من يلبس الصوف ويظهر النسك ال يلتفت إليه، وآخر يلبس جيد الثياب ويبتسم والقلوب حتبه
  .يبطل أعمالنا إنه قادرنسأل اهللا عز وجل إخالصاً خيلصنا، ونستعيذ به من رياء 

  فصل ال استقرار يف الدنيا

  .من اجلهل أن خيفى على اإلنسان مراد التكليف فإنه موضوع على عكس األغراض
  .فإن دعا وسأل بلوغ غرض تعبد اهللا بالدعاء. فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس األغراض

لطلب، ألن الدنيا ليست لبلوغ األغراض، وليقل فإن أعطى مراده شكر، وإن مل ينل مراده فال ينبغي أن يلح يف ا
  " .وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم : " لنفسه

حصول غرضي ال : من أعظم اجلهل أن ميتعض يف باطنه النعكاس أغراضه، ورمبا اعترض يف الباطن، أو رمبا قال
  .يضر، ودعائي مل يستجب

  .ةوهذا كله دليل على جهله وقلة إميانه وتسليمه للحكم
  .هذا آدم طاب عيشه يف اجلنة وأخرج منها. ومن الذي حصل له غرض مث مل يكدر

ويوسف مبجاهدة . ونوح سأل يف ابنه فلم يعط مراده، واخلليل ابتلى بالنار، وإمساعيل بالذبح، ويعقوب بفقد الولد
  .اهلوى، وأيوب بالبالء، وداود وسليمان بالفتنة، ومجيع األنبياء على هذا

  .ي نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من اجلوع واألذى وكدر العيش فمعلوموأما ما لق
فالدنيا وضعت للبالء فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصرب، وأن يعلم أن ما حصل من املراد فلطف، وما مل 

  :حيصل فعلى أصل اخللق واجلبلة للدنيا كما قيل
  واألكدارصفوا من األقذاء ... طبعت على كدر وأنت تريدها 

  متطلب يف املاء جذوة نار... ومكلف األيام ضد طباعها 
  .وها هنا تتبني قوة اإلميان وضعفه فليستعمل املؤمن من أدوية هذا املرض التسليم للمالك، والتحكيم حلكمته

  " .ليس لك من األمر شيء " وليقل قد قيل لسيد الكل 
لحة ال يعلمها، وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم اهللا الذين مث ليسل نفسه بأن املنع ليس عن خبل، وإمنا هو ملص

  .سلموا ورضوا



مث إن زمن االبتالء مقدار يسري، واألغراض مدخرة تلقى بعد قليل، وكأنه بالظلمة قد اجنلت، وبفجر األجر قد 
  .طلع

رضى مبا يقدر، إذ لو مل يكن ومىت ارتقى فهمه إىل أن ما جرى مراد احلق سبحانه، اقتضى إميانه أن يريد ما يريد، وي
  .كذلك كان خارجاً عن حقيقة العبودية يف املعىن

  .وهذا أصل ينبغي أن يتأمل ويعمل عليه يف كل غرض انعكس

  فصل العامل واحلاكم

رأيت خلقاً من العلماء والقصاص تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إىل خمالطة السالطني لينالوا من أمواهلم، وهم 
  .الطني ال يكادون يأخذون الدنيا من وجهها، وال خيرجوهنا يف حقهايعلمون أن الس

  .فإن أكثرهم إذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف إىل املصاحل وهبه لشاعر
  .ورمبا كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته عشرة دنانري فأعطاه عشرة آالف

  .ورمبا غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على اجليش فاصطفاه لنفسه
  .ا غري ما جيري من الظلم يف املعامالتهذ

وأول ما جيري على ذاك العامل أنه قد حرم النفع بعلمه، وقد رأى بعض الصاحلني رجالً عاملاً خيرج من دار حيىي بن 
  . أعوذ باهللا من علم ال ينفع: خالد الربمكي فقال

ل إال بظلم فينطمس قلبك وحترم لذة كيف ؟ أمل تر املنكرات وال تنكر، وتتناول من طعامهم الذي ال يكاد حيص
بل رمبا كان فعل هذا سبباً إلضالل الناس وصرفهم عن . املعاملة للحق سبحانه، مث ال يقدر لك أن يهتدي بك أحد
  .لوال أنين على صواب ما صحبين وألنكر علي: االقتداء به، فهو يؤذي نفسه ويؤذي أمريه، ألنه يقول

  .ما فيه األمري صواب، وتارة بأن الدخول عليه والسكوت عن اإلنكار جائزويؤذي العوام تارة بأن يروا أن 
  .أو حيبب إليهم الدنيا، وال خري واهللا يف سعة من الدنيا ضيقت طريق اآلخرة

وأنا أفتدي أقواماً صابروا عطش الدنيا يف هجري الشهوات زمان العمر حىت رووا يوم املوت من شراب الرضى، 
  .تروى صدأ القلوب وجتلو صداهاوبقيت أذكارهم تروي ف

  .هذا اإلمام أمحد حيتاج فيخرج إىل اللقاط وال يقبل مال سلطان
  .هذا إبراهيم احلريب يتغذى بالبقل ويرد على املعتصم ألف دينار

أخاف أن يقول اهللا يل هذا الدقيق من أين : هذا بشر احلايف يشكو اجلوع فيقال له يصنع لك حساء من دقيق فيقول
  .لك ؟

  .بقيت واهللا أذكار القوم، وما كان الصرب إال غفوة يوم
  .ومضت لذات املترخصني وبليت األبدان، ووهن الدين

  .فالصرب الصرب يا من وفق، وال تغبطن من اتسع له أمر الدنيا
  .فإنك إذا تأملت تلك السعة رأيتها ضيقاً يف باب الدين
  :وال ترخص لنفسك يف تأويل، فعمرك يف الدنيا قليل

  يف سرور ويوم صابر كسره... سواء إذا انقضى يوم كسرى و



ومىت ضجت النفس لقلة صرب فاتل عليها أخبار الزهاد، فإهنا ترعوي وتستحي وتنكسر إن كانت هلا مهة أو فيها 
  .يقظة

  .ومثل هلا بني ترخص علي بن املديين وقبوله مال ابن أيب داود، وصرب أمحد
  .وكم بني الرجلني والذكرين

  .ما يروى عن كل واحد منهما وما يذكران به وانظر
  .سلم يل ديين: وسيندم ابن املديين إذا قال أمحد

  فصل الكسب احلرام

  .تأملت أحوال الناس فرأيت مجهورهم منسالً من ربقة العبودية
  .فإن تعبدوا فعادة أو فيما ال ينايف أغراضهم منافاة تؤذي القلوب

  .وجوه ردية وينفقوهنا يف وجوه ال تصلحفأكثر السالطني حيصلون األموال من 
فغنم األموال اصطفاها لنفسه، وأعطاها  -بامسه  -وكأهنم قد متلكوها، وليست مال اهللا الذي إذا غزا أحدهم 

  .أصحابه كيف اشتهى
  .والعلماء لقوة فقرهم وشدة شرههم، يوافقون األمراء وينخرطون يف سلكهم

  .يف املعاصي واإلمهال جلانب الشريعة والتجار على العقود الفاسدة، والعوام
  .فإن فات بعض أغراضهم فرمبا قالوا ما نريد نصلي، ال صلى اهللا عليهم

  .وقد منعوا الزكاة وتركوا األمر باملعروف
فمن الناس من يغره تأخري العقوبة، ومنهم من كان يقطع بالعفو وأكثرهم متزلزل اإلميان، فنسأل اهللا أن مييتنا 

  .مسلمني

  مهوم الفقرفصل 

من العجيب سالمة دين ذي العيال إذا ضاق به الكسب، فما مثله إال كمثل املاء إذا ضرب يف وجهه سكر، فإنه 
  .يعمل باطناً ويبالغ حىت يفتح فتحة

فكذلك صاحب العيال إذا ضاق به األمر ال يزال حيتال، فإذا مل يقدر على احلالل ترخص يف تناول الشبهات، فإن 
  .يده إىل احلرامضعف دينه مد 

فاملؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب اجتهد يف التعفف عن النكاح، وتقليل النفقة إذا حصل األوالد، والقناعة 
  .باليسري

فأما من ليس له كسب كالعلماء واملتزهدين، فسالمتهم ظريفة، إذ قد انقطعت موارد السالطني عنهم ومراعاة 
  .عليهم شر ما جيري على اجلهال العوام هلم، فإذا كثرت عائلتهم مل يؤمن

  .فمن قدر منهم على كسب بالنسخ وغريه فليجتهد فيه مع تقليل النفقة والقناعة باليسري
  .فإنه من ترخص منهم اليوم أكل احلرام، ألنه يأخذ من الظلمة خصوصاً حبجة التنمس والتزهد

  .ال من يقرضومن كان له منهم مال فليجتهد يف تنميته وحفظه، فما بقي من يؤثر و
  .وقد صار اجلمهور بل الكل كأهنم يعبدون املال، فمن حفظه حفظ دينه



  .وال يلتفت إىل قول اجلهلة الذين يأمرون بإخراج املال، فما هذا وقته
  .واعلم أنه إذا مل جيتمع اهلم، مل حيصل العلم وال العمل وال التشاغل بالفكر يف عظمة اهللا

  .اء مجهورها أنه كان هلم من بيت املال نصيب يف كل عاموقد كان هم القدماء جيتمع بأشي
  .وكان يصلهم فيفضل عنهم

: وفيهم من كان له مال يتجر به كسعيد بن املسيب وسفيان وابن املبارك وكان مهه جمتمعاً، وقد قال سفيان يف ماله
  !!. لوالك لتمندلوا يب 

  .هو قوام ديين: وفقدت بضاعة البن املبارك فبكى وقال
  .ن مجاعة يسكنون إىل عطاء اإلخوان الذين ال مينونوكا

وكان ابن املبارك يبعت إىل الفضل وغريه، وكان الليث بن سعد يتفقد األكابر، فبعث إىل مالك ألف دينار، وإىل 
  .ابن هليعة ألف دينار، وأعطى منصور ابن عمار ألف دينار وجارية بثالمثائة دينار

  .آل األمر إىل امنحاق ذلك، فقلت عطايا السالطني، وقل من يؤثر من اإلخوانوما زال الزمان على هذا إىل أن 
  .إال أنه كان يف ذلك القليل ما يدفع عض الزمان

فأما زماننا هذا، فقد انقبضت األيدي كلها، حىت قل من خيرج الزكاة الواجبة، فكيف جيتمع هم من يريد من 
  .وجوه الكسب وليس من شأنه هذا وال يهتدي له العلماء والزهاد أن يعمل مهه ليالً وهناراً يف

فقد رأينا األمر أحوج إىل التعرض للسالطني والترخص يف أخذ ما ال يصلح، وأحوج املتزهدين إىل التصنع لتحصيل 
  .الدنيا

فاهللا اهللا يا من يريد حفظ دينه، قد كررت عليك الوصية بتقليل جهدك، وخفف العالئق مهما أمكنك، واحتفظ 
إن كان عندك إميان : يكون معك فإنه دينك، وافهم ما قد شرحته، فإن ضجت النفس ملراداهتا فقل هلابدرهم 

  .فاصربي، وإن أردت التحصيل ملا يفىن ببذل الدين فما ينفعك
  .فتفكري يف العلماء الذين مجعوا املال من غري وجهه ويف املنمسني ذهب دينهم، وزالت دنياهم

  .ني كأمحد وبشر، اندفعت األيام وبقي هلم حسن الذكروتفكري يف العلماء الصادق
  " .من يتق اللّه جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب " ويف اجلملة 

  فصل العبادة على أمل

ما أقدر على فراقها ألمور، منها كثرة دينها علي وصربي قليل، وال أكاد : شكا يل رجل من بغضه لزوجته مث قال
  . يف الشكوى، ويف كلمات تعلم بغضي هلاأسلم من فلتات لساين

فينبغي أن ختلو بنفسك فتعلم أهنا إمنا سلطت عليك بذنوبك ! هذا ال ينفع وإمنا تؤتى البيوت من أبواهبا : فقلت له
  .فتبالغ يف االعتذار والتوبة

وا عقوبته بالسيف عقوبة من اهللا لكم فال تقابل: فأما التضجر واألذى هلا فما ينفع كما قال احلسن بن احلجاج
  .وقابلوها باالستغفار

فعامل اهللا سبحانه بالصرب " وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم " واعلم أنك يف مقام مبتلي ولك أجر بالصرب 
  .على ما قضى واسأله الفرج



من  فإذا مجعت بني االستغفار وبني التوبة من الذنوب والصرب على القضاء وسؤال الفرج، حصلت ثالثة فنون
  .العبادة تثاب على كل منها

وإن ميسسك اللّه بضر فال كاشف له إِالَّ : " وال تضيع الزمان بشيء ال ينفع، وال حتتل ظاناً منك أنك تدفع ما قدر
  " .هو 

أدخل إىل املكان : وقد روينا أن جندياً نزل يوماً يف دار أيب يزيد، فجاء أبو يزيد فرآه فوقف وقال لبعض أصحابه
  .فاقلع الطني الطري فإنه من وجه فيه شبهة فقلعه، فخرج اجلندي الفالين

  .وأما أذاك للمرأة فال وجه له ألهنا مسلطة فليكن شغلك بغري هذا
وقد روي عن بعض السلف أن رجالً شتمه فوضع خده على األرض وقال اللهم اغفر يل الذنب الذي سلطت هذا 

  .به علي
  .يف احلد، وتبالغ يف خدميت، غري أن البغض هلا مركوز يف طبعي وهذه املرأة حتبين زائداً: قال الرجل
  .فعامل اهللا سبحانه بالصرب عليها فإنك تثاب: قلت له

  .ما أرجى عملك عندك: وقد قيل أليب عثمان النيسابوري
  .كنت يف صبويت جيتهد أهلي أن أتزوج فآيب: قال

  .نا أسألك باهللا أن تتزوجينيا أبا عثمان، إين قد هويتك، وأ: فجاءتين امرأة، فقالت
  .فزوجين منها وفرح بذلك -وكان فقرياً  -فأحضرت أباها 

  .فلما دخلت إيل رأيتها عوراء عرجاء مشوهة
وكانت حملبتها يل متنعين من اخلروج، فأقعد حفظاً لقلبها، وال أظهر هلا من البغض شيئاً وكأين على مجر الغضا من 

  .بغضها
  .حىت ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظي قلبهافبقيت هكذا مخس عشرة سنة 

  .فهذا عمل الرجال، وأي شيء ينفع ضجيج املبتلى بالتضجر وإظهار البغض: قلت له
  .وإمنا طريقه ما ذكرته لك من التوبة والصرب وسؤال الفرج

  .وتذكر ذنوباً كانت هذه عقوبتها
  .وإال فاستعمال الصرب على القضاء عبادةوبالغ، فإن وقع فرج فشيء كأنه ليس يف احلساب، 

  .وتكلف إظهار املودة هلا وإن مل تكن يف قلبك تثبت على هذا
  .وليس القيد ذنباً فيالم، إمنا ينبغي التشاغل مع من قيدك به والسالم

  فصل بني النفس والناس

طاعته وامتثال أوامره، وهذا ال ريب أن القلب املؤمن باإلله سبحانه وبأوامره حيتاج إىل االنعكاف على ذكره و
  .يفتقر إىل مجع اهلم

  .وكفى مبا وضع يف الطبع من املنازعة إىل الشهوات مشتتاً للهم اجملتمع
  .فينبغي لإلنسان أن جيتهد يف مجع مهه لينفرد قلبه بذكر اهللا سبحانه وتعاىل وإنفاذ أوامره والتهيؤ للقائه

  .الشواغل وذلك إمنا حيصل بقطع القواطع، واالمتناع عن
  .وما ميكن قطع القواطع مجلة، فينبغي أن يقطع ما ميكن منها



أن تطاع النفس يف طلب كل شيء تشتهيه وذلك ال يوقف : أحدمها: وما رأيت مشتتاً للهم مبدداً للقلب مثل شيئني
  .على حد فيه، فيذهب الدين والدنيا وال ينال كل املراد

  .مجع املال أو يف طلب الرياسة، وما يشبه هذه األشياء مثل أن تكون اهلمة يف املستحسنات أو يف
  .فيا له من شتات ال جامع له، يذهب العمر وال ينال بعض املراد منه

خمالطة الناس خصوصاً العوام واملشي يف األسواق، فإن الطبع يتقاضى بالشهوات وينسى الرحيل عن الدنيا، : والثاين
  .ة والراحةوحيب الكسل عن الطاعة والبطالة والغفل

  .فيثقل على من ألف خمالطة الناس التشاغل بالعلم أو بالعبادة
  .وال يزال خيالطهم حىت هتون عليه الغيبة وتضيع الساعات يف غري شيء

فمن أراد اجتماع مهه فعليه بالعزلة حبيث ال يسمع صوت أحد، فحينئذ خيلو القلب مبعارفه، وال جتد النفس رفيقاً 
  .تشتهي مثل اهلوى يذكرها ما

  .فإذا اضطر إىل املخالطة كان على وفاق كما تتهوى للضفدع حلظة مث تعود إىل املاء، فهذه طريق السالمة
  .فتأمل فوائدها تطب لك

  فصل الكفر بسبب الدهر

  .ما رأت عيين مصيبة نزلت باخللق أعظم من سبهم للزمان وعيبهم للدهر
ال تسبوا الدهر، فإن اهللا هو : " اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقال وقد كان هذا يف اجلاهلية، مث هنى رسول اهللا صلى

  " .الدهر 
  .ومعناه أنتم تسبون من فرق مشلكم وأمات أهاليكم، وتنسبونه إىل الدهر، واهللا تعاىل هو الفاعل لذلك

اجتمع فتعجبت كيف علم أهل األسقام هبذه احلال، وهم على ما كان أهل اجلاهلية عليه ما يتغريون حىت رمبا 
  .الفطناء األدباء الظراف على زعمهم فلم يكن هلم شغل إال ذم الدهر

  :فعلت وصنعت وحىت رأيت أليب القاسم احلريري يقول: ورمبا جعلوا اهللا الدنيا، ويقولون
  عن الرشد يف أحنائه ومقاصده... وملا تعامى الدهر وهو أبو الردى 
  ذو الفىت حذو والدهوال غرو أن حي... تعاميت حىت قيل إين أخو عمي 

  .وقد رأيت خلقاً يعتقدون أهنم فقهاء وفهماء وال يتحاشون من هذا
  .وهؤالء إن أرادوا بالدهر مرور الزمان، فذاك ال اختيار له وال مراد وال يعرف رشداً من ضالل، وال ينبغي أن يالم

  .فإنه زمان مدبر ال مدبر، فيتصرف فيه وال يتصرف بأحد
  .شري إىل أن هذا املذموم املعرض عن الرشد السيء احلكم هو الزمانوما يظن بعاقل أن ي

فلم يبق إال أن القوم خرجوا عن ربقة اإلسالم، ونسبوا هذه القبائح إىل الصانع، فاعتقدوا فيه قصور احلكمة وفعل 
  .ما ال يصح، كما اعتقده إبليس يف تفضيل آدم

  .فعل صالة وهؤالء ال ينفعهم مع هذا الزيغ اعتقاد إسالم، وال
  .بل هم شر من الكفار، ال أصلح اهللا هلم شأناً وال هداهم إىل رشاد

  فصل كنز الوقت



من عجائب ما أرى من نفسي ومن اخللق كلهم امليل إىل الغفلة عما يف أيدينا مع العلم بقصر العمر، وأنا زيادة 
  .الثواب هناك بقدر العمل ههنا

  .ساعة النفر، وإياك أن تشغل قلبك بغري ما خلق له فيا قصري العمر اغتنم يومي مين، وانتظر
  .وامحل نفسك على املرب واقمعها إذا أبت، وال تسرح هلا يف الطول، فما أنت إال يف مرعى

  .وقبيح مبن كان بني الصفني أن يتشاغل بغري ما هو فيه

  فصل االحتراس

  .من االنبساط فيما ال يصلح بني يدي الناسقد قررت هذا املعىن يف هذا الكتاب، وهو األمر حبفظ السر، واحلذر 
يقول يف صديق أو يف سلطان حيسب أنه ال يهتم يف ذلك، فيكون سبب  -بني يدي من يظنه صديق  -فرب منبسط 
  .هالكه ذاك

  .فأوصى السليم الصدر الذي يظن يف الناس اخلري أن حيترز من الناس، وأن ال يقول يف اخللق كلمة ال تصلح للخلق
  .ر مبن يظهر الصداقة أو التدين فقد عم اخلبثوال يغت

  فصل التفكر والنظر

  .تأملت على أكثر الناس عباداهتم فإذا هي عادات
  . فأما أرباب اليقظة فعاداهتم عبادة حقيقية

فإن الغافل يقول سبحان اهللا عادة، واملتيقظ ال يزال فكره يف عجائب املخلوقات أو يف عظمة اخلالق، فيحركه الفكر 
  .سبحان اهللا: ذلك فيقول يف

ولو أن إنسان تفكر يف رمانة، فنظر يف تصفيف حبها وحفظه باألغشية لئال يتضاءل، وإقامة املاء على عظم العجم، 
وجعل الغشاء عليه حيفظه، وتصوير الفرخ يف بطن البيضة، واآلدمي يف حشا األم، إىل غري ذلك من املخلوقات، 

  .سبحان اهللا، وكان هذا التسبيح مثرة الفكر؛ فهذا تسبيح املتيقظني: لق، فقالأزعجه هذا الفكر إىل تعظيم اخلا
وما تزال أفكارهم جتول فتقع عباداهتم بالتسبيحات حمققة، وكذلك يتفكرون يف قبائح ذنوب قد تقدمت فيوجب 

  .أستغفر اهللا: ذلك الفكر وقلق القلب وندم النفس، فيثمر ذلك أن يقول قائلهم
  .خ واالستغفارفهذا هو التسبي

  .فأما الغافلون فيقولون ذلك عادة وشتان ما بني الفريقني

  فصل العزلة دواء

ال يصفو التعبد والتزهد واالشتغال باآلخرة إال باالنقطاع الكلي عن اخللق، حبيث ال يبصرهم وال يسمع كالمهم 
  .إال يف وقت ضرورة كصالة مجعة أو مجاعة، وحيترز يف تلك الساعات منهم

  .كان عاملاً يريد نفعهم وعدهم وقتاً معروفاً واحترز يف الكالم معهموإن 
وأما من ميشي يف األسواق اليوم ويبيع ويشتري مع هذا العامل املظلم، ويرى املنكرات واملستهجنات فما يعود إىل 



  .البيت إال وقد أظلم القلب
  .فال ينبغي للمريد أن يكون خروجه إال إىل الصحراء واملقابر

  .كان مجاعة من السلف يبيعون ويشترون وحيترزون، ومع هذا ما صفا لصافيهم وقت حىت قاطع اخللقوقد 
  .زاولت العبادة والتجارة فلم جيتمعا فاخترت العبادة: قال أبو الدرداء

  .األسواق تلهي وتلغي: وقد جاء يف احلديث
ليحترز احتراز املاشي يف الشوك، وبعيد فمن قدر على احلمية النافعة واضطر إىل املخالطة والكسب للعائلة، ف

  .سالمته

  فصل احملافظة على صفاء القلب

  .من رزق قلباً طيباً، ولذة مناجاة، فلرياع حاله وليحترز من التغيري
  .وإمنا تدوم له حاله بدوام التقوى

فتناولت . فهوكنت قد رزقت قلباً طيباً ومناجاة حلوة فأحضر بعض أرباب املناصب إىل طعامه، فما أمكن خال
وأكلت منه فلقيت الشدائد، ورأيت العقوبة يف احلال، واستمرت مدة، وغضبت على قليب، وفقدت كل ما كنت 

  .أجده
واعجباً لقد كنت يف هذا كاملكره، فتفكرت وإذا به قد ميكن مداراة األمر بلقيمات يسرية، ولكن التأويل : فقلت

  .املداراةجعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع ب
  .ومن أين يل أن عني هذا الطعام حرام ؟: فقالت النفس
  .وأين الورع عن الشبهات ؟: فقالت اليقظة

  .فلما تناولت بالتأويل لقمة واستحليتها بالطبع لقيت األمرين بفقد القلب فاعتربوا يا أويل األبصار

  فصل اليقظة لآلخرة والتدبر

  .لدنيا حيركه إىل ذكر اآلخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغلهمهة املؤمن متعلقة باآلخرة فكل ما يف ا
أال ترى أنه لو دخل أرباب الصنائع إىل دار معمورة رأيت البزاز ينظر إىل الفرش وحيزر قيمته، والنجار إىل السقف، 

  .والبناء إىل احليطان، واحلائك إىل النسيج املخيط
مؤملاً ذكر العقاب، وإن مسع صوتاً فظيعاً ذكر نفخة الصور، وإن واملؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القرب، وإن رأى 

  .رأى الناس نياماً ذكر املوتى يف القبور، وإن رأى لذة ذكر اجلنة، فهمته متعلقة مبا مث، وذلك يشغله عن كل ما مت
غص، فيكاد إذا ختايل وأعظم ما عنده أنه يتخايل دوام البقاء يف اجلنة، وأن بقاءه ال ينقطع وال يزول، وال يعتريه من

نفسه متقلباً يف تلك اللذات الدائمة اليت ال تفىن يطيش فرحاً ويسهل عليه ما يف الطريق إليها من أمل ومرض وابتالء 
  .وفقد حمبوب وهجوم املوت ومعاجلة غصصه

  .فإن املشتاق إىل الكعبة يهون عليه رمل زرود، والتائق إىل العافية ال يبايل مبرارة الدواء
لم أن جودة الثمر مث على مقدار جودة البذر ههنا فهو يتخري األجود، ويغتنم الزرع يف تشرين العمر من غري ويع
  .فتور

مث يتخايل املؤمن دخول النار والعقوبة فيتنغص عيشه ويقوى قلقه، فعنده باحلالني شغل عن الدنيا وما فيها، فقلبه 



  .ى، فما يرى البنيانهائم يف بيداء العشوق تارة ويف صحراء اخلوف أخر
  . فإذا نازله املوت قوي ظنه بالسالمة، ورجا لنفسه النجاة فيهون عليه

نسأل اهللا عز وجل يقظة . دعوه فما استراح إال الساعة: فإذا نزل إىل القرب وجاءه من يسألونه، قال بعضهم لبعض
  .، وإال فال نافعتامة حتركنا إىل طلب الفضائل، ومتنعنا من اختيار الرذائل، فإنه إن وفق

  فصل مظاهر االصطفاء

لقد اعتربت على موالي سبحانه وتعاىل أمراً عجيباً وهو أنه تعاىل ال خيتار حملبته والقرب منه إال الكامل صورة 
  .ومعىن

ولست أعين حسن التخاطيط وإمنا كمال الصورة اعتداهلا، واملعتدلة ما ختلو من حسن، فيتبعها حسن الصورة 
كمال األخالق، وزوال األكدار، وال يرى يف باطنه خبثاً وال كدراً، بل قد حسن باطنه كما حسن  الباطنة، وهو

  .ظاهره
  .وقد كان موسى عليه السالم كل من رآه حيبه، وكان نبينا صلى اهللا عليه وسلم كالقمر ليلة البدر

  .وقد يكون الويل أسود اللون، لكنه حسن الصورة لطيف املعاين
  .د اإلنسان من التمام يف كمال اخللق واخللق، يكون عمله، ويكون تقريبه إىل احلضرة حبسب ذلكفعلى قدر ما عن

ولعله ال يوجد يف مائة سنة . فمنهم كاخلادم على الباب، ومنهم حاجب، ومنهم مقرب، ويندر من يتم له الكمال
  .منهم غري واحد

  .ه إذا وقع متاماً حث على اجلد على قدر نقصائهألن. وهذه حكاية ما حتصل باالجتهاد بل االجتهاد حيصل منها
  .وهذا ال حيلة يف أصله، إمنا هو جبلة، وإذا أرادك ألمر هيأك له

  فصل احلكمة اإلهلية وجهل العقول

  .تأملت على قوم يدعون العقول ويعترضون على حكمة اخلالق
  .حه ؟هذا الفهم الذي دلكم على رد حكمته أليس هو من من: فينبغي أن يقال هلم

  .هذا هو الكفر احملض الذي يزيد يف القبح على اجلحد! أفأعطاكم الكمال ورضي لنفسه بالنقص 
  .فأول القوم إبليس، فإنه رأى بعقله أن جوهر النار أشرف من جوهر الطني فرد حكمة اخلالق
كيف يعاب احلجاج : لومر على هذا خلق كثري من املعترضني، مثل ابن الراوندي والبقري وهذا املعري اللعني يقو

  .بالسخف والدهر أقبح فعالً منه
وكان يستعجل املوت . فإن ممر األوقات ال يفعل شيئاً وإمنا هو تعريض باهللا جل شأنه. كال! أترى يعين به الزمان 
  .ظناً منه أنه يستريح

  .بدان إىل البلىوكان يوصي بترك النكاح والنسك، وال يرى يف اإلجياد حكمة إال العناء والتعب ومصري األ
  .وهذا لو كان ظن كان اإلجياد عبثاً، واحلق منزه عن العبث

  " .وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً : " قال تعاىل
  .أفنكون حنن وحنن مواطن معرفته وجمال تكليفه قد وجدنا عبثاً ؟. فإذا كان ما خلق لنا مل خيلق عبثاً



  .ظر يف قضايا العقول اليت حيكم هبا على الظواهر، مثل أن يرى مبنياً ينقضومثل هذا اجلهل إمنا يصدر ممن ين
  .والعقل مبجرده ال يرى دلك حكمة ولو كشفت له حكمة ذلك العلم أنه صواب

  .كما كشف ملوسى مراد اخلضر يف خرق السفينة وقتل الغالم
  .على اإلطالق ومعلوم أن ذبح احليوان، وتقطيع الرغيف، ومضغ الطعام ال يظهر له فائدة
  .فإذا علم أنه غذاء لبدن من هو أشرف بدناً من املذبوح حسن ذلك الفعل

  .واعجباً أو ما تقضي العقول بوجوب طاعة احلكيم الذي تعجز عن معرفة حكمة خملوقاته
  .فكيف تعارضه يف أفعاله ؟ نعوذ باهللا من اخلذالن

  فصل وعظ السالطني

  .التلطف وال يواجهه مبا يقتضي أنه ظاملينبغي ملن وعظ سلطاناً أن يبالغ يف 
  .فإن السالطني حظهم التفرد بالقهر والغلبة فإذا جرى نوع توبيخ هلم كان إذالالً وهم ال حيتملون ذلك

  .وإمنا ينبغي أن ميزج وعظه بذكر شرف الوالية، وحصول الثواب يف رعاية الرعايا، وذكر سري العادلني من أسالفهم
  .حال املوعوظ قبل وعظهمث لينظر الواعظ يف 

وقصده اخلري زاد يف وعظه . فإن رأى سريته محيدة كما كان منصور بن عمار وغريه يعظون الرشيد وهو يبكي
  .ووصيته

  .وإن رآه ظاملاً ال يلتفت إىل اخلري، وقد غلب عليه اجلهل، اجتهد يف أن ال يراه وال يعظه
  .ألنه إن وعظه خاطر بنفسه، وإن مدحه كان مداهناً

  .فإن اضطر إىل موعظته كانت كاإلشارة، وقد كان أقوام من السالطني يلينون عند املوعظة وحيتملون الواعظني
  .حىت أنه قد كان املنصور يواجه بأنك ظامل فيصرب

  .وقد تغري الزمان، وفسد أكثر الوالة وداهنهم العلماء، ومن ال يداهن ال جيد قبوالً للصواب فيسكت
ال يسأهلا إال من أحكمته العلوم، وثقفته التجارب، فصار أكثر الوالة يتساوون يف اجلهل فتأيت وقد كانت الواليات 

  .الوالية على من ليس من أهلها
  ومثل هؤالء ينبغي احلذر منهم والبعد عنهم 

توافق  فمن ابتلى بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول وال ينبغي أن يغتر بقوهلم عظنا فإنه لو قال كلمة ال
  .أغراضهم ثارت حراراهتم

وليحذر مذكر السلطان أن يعرض له بأرباب الواليات فإهنم إذا مسعوا بذلك صار الواعظ مقصوداً هلم باإلهالك 
  .خوفاً من أن يعترب السلطان أحواهلم فتفسد أمورهم

  .والبعد يف هذا الزمان عنهم أصلح، والسكوت عن املواعظ هلم أسلم
  .ة التلطف، وجعل وعظه للعوام وهم يسمعون وال يعنيهم منه بشيء واهللا املوفقفمن اضطر تلطف غاي

  فصل األنبياء الكذبة، ورسالة اإلسالم



  .احلق ال يشتبه بباطل إمنا ميوه الباطل عند من ال فهم له
  .وهذا يف حق من يدعي النبوات، ويف حق من يدعي الكرامات

قبائحهم، وبانت فضائحهم، ومنها ما أوجبته خسة اهلمة والتهتك يف  أما النبوات فإنه قد ادعاها خلق كثري ظهرت
  .الشهوات، والتهافت يف األقوال واألفعال، حىت افتضحوا

فمنهم األسود العنسي، ادعى النبوة ولقب نفسه ذا احلمارة ألنه كان يقول يأتيين ذو احلمار، وكان أول أمره كاهناً 
حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم فكاتبته مذ حج وواعدته جنران  فخرج يف أواخر. يشعوذ فيظهر األعاجيب

وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وصفاً له اليمن، وقاتل شهر بن 
ه كان باذان فقتله وتزوج ابنته فأعانت على قتله فهلك يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وبان للعقالء أن

  .يشعوذ
فآمن برسول اهللا صلى اهللا . الذي يأتيين رمحان: ومنهم مسيلمة، ادعى النبوة وتسمى رمحان اليمامة ألنه كان يقول

عليه وسلم وادعى أنه قد أشرك معه، فالعجب أنه يؤمن برسول ويقول إنه كذاب، مث جاء بقرآن يضحك الناس، 
أعالك يف املاء وأسفلك يف الطني، ومن العجائب شاة سوداء حتلب  يا ضفدع بنت ضفدعني نقي ما تنقني،: مثل قوله

  .لبناً أبيض فاهنتك ستره يف الفصاحة
  .وبصق يف بئر فيبست. مث مسح بيده على رأس صيب فذهب شعره
  .مهرها أين قد أسقطت عنكم صالة الفجر والعتمة: ال بد هلا من مهر فقال: وتزوج سجاح اليت ادعت النبوة فقالوا

أعدوا : ت سجاح هذه قد ادعت النبوة بعد موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاستجاب هلا مجاعة فقالتوكان
  .الركاب، واستعدوا للنهاب، مث اعربوا على الرباب، فليس دوهنم حجاب، فقاتلوهم

  .جربيلاقرأ علي ما يأتيك به : مث قصدت اليمامة فهاهبا مسيلمة فراسلها وأهدى هلا فحضرت عنده فقالت
  .صدقت أنت نيب: إنكن معشر النساء خلقنت أفواجاً، وجعلنت لنا أزواجاً، نوجله فيكن إيالجاً فقالت: فقال

قومي إىل املخدع، فقد هىيء لك املضجع، فإن شئت مستلقاة وإن شئت على أربع، وإن شئت بثلثيه وإن : فقال هلا
  .بل به امجع فهو للشمل أمجع: شئت به أمجع، فقالت

  :ضحت عند العقالء من أصحاهبا، فقال منهم عطارد بن حاجبفافت
  وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا... أضحت نبيتنا أنثى يطاف هبا 
  على سجاح ومن باإلفك أغوانا... فعلنة اللّه رب الناس كلهم 

  أصداؤه ومن رعيت حيثما كانا... أعين مسيلمة الكذاب ال سقيت 
  .ا زالت تبني فضائح مسيلمة حىت قتلمث إهنا رجعت عن غيها وأسلمت، وم

إن : ومنهم طليحة بن خويلد، خرج بعد دعوى مسيلمة النبوة وتبعه عوام ونزل مسرياً، فتسمى بذي النون، يقول
  .الذي يأتيه يقال له ذو النون

  ..إن اهللا ال يصنع بتعفري وجوهكم وال قبح أدباركم شيئاً فاذكروا اهللا أعفة قياماً: وكان من كالمه
  .واحلمام واليمام وللصرد الصوام ليبلغن ملكنا العراق والشام: ومن قرآنه

قال ال فارجع فقاتل . وحيك أجاءك امللك: وتبعه عيينة بن حصني، فقاتله خالد بن الوليد فجاء عيينة إىل طليحة فقال
قال إن : ما قال لك ؟ قال: نعم قال: أجاءك ؟ قال: فقاتل مث عاد، فقال أجاءك فقال ال، فعاد فقاتل مث عاد فقال

  .الرجل واهللا كذاب: لك جيشاً ال تنساه، فصاح عيينة



  .فانصرف الناس منهزمني وهرب طليحة إىل الشام، مث أسلم وصح إسالمه وقتل بنهاوند
أن رجالً من بين يربوع يقال له جندب بن كلثوم، كان يلقب كرداناً ادعى النبوة على عهد رسول : وذكر الواقدي

وهذا ألنه كان يطلي . لى اهللا عليه وسلم وكان يزعم أن دليله على نبوته أنه يسرج مسامري احلديد والطنياهللا ص
  . ذلك بدهن البيلسان فتعمل فيه النار

يا أيها اجلائع اشرب لبناً تشبع، وال : وقد تنبأ رجل يقال له كهمش الكاليب، وكان يزعم أن اهللا تعاىل أوحى إليه
  .، فإنه ليس مبقنعتضرب الذي ال ينفع

وزعم أن دليله على نبوته أنه يطرح بني السباع الضارية فال تأكله، وحيلته يف ذلك أنه يأخذ دهن الغار وحجر 
الربسان وقنفدا حمرقاً وزبد البحر وصدفاً حمرقاً مسحوقاً وشيئاً من الصرب واحلبط فيطلي به جسمه، فإذا قربت منه 

  .ا نفرتالسباع فشمت تلك األرياح وزفورهت
وهذا ألنه . وتنبأ بالطائف رجل يقال له أبو جعوانة العامري، وزعم أن دليله أنه يطرح النار يف القطن فال حيترق

  .يدهنه بدهن معروف
قل هو اهللا : ومنهم هذيل بن يعفور من بين سعد بن زهري، حكى عنه األصمعي أنه عارض سورة اإلخالص فقال

  .ال يفوته أحد أحد إله كاألسد جالس على الرصد
إنا : ومنهم هذيل بن واسع كان يزعم أنه من ولد النابغة الذبياين، عارض سورة الكوثر فقال له رجل ما قلت فقال

  .أعطيناك اجلواهر، فصل لربك وجاهر، فما يردنك إال كل فاجر
، فصل لربك من قعود، إنا أعطيناك العمود: فظهر عليه السنوري فقتله وصلبه على العمود، فعرب عليه الرجل فقال

  .بال ركوع وال سجو، فما أراك تعود
وممن ظهر فادعى أنه يوحي إليه املختار بن أيب عبيد، وكان متخبطاً يف دعواه، وقتل خلقاً كثرياً وكان يزعم أنه 

  .ينصر احلسني رضوان اهللا عليه مث قتل
يف القنينة وخيرجها منها صحيحة وذاك أنه كان ومنهم حنظلة بن يزيد الكويف، كان يزعم أن دليله أنه يدخل البيضة 

  .ينقع البيضة يف اخلل احلامض فيلني قشرها مث يصب ماء يف قنينة، مث يدس البيضة فيها، فإذا لقيت املاء صلبت
  .وافتضحوا. وقد تنبأ أقوام قبل نبينا صلى اهللا عليه وسلم كزرادشت وماين

  .وما من املدعني إال من خذل
طة حبيل عجيبة، وقد ذكرت مجهور هؤالء وحيلهم يف كتايب التاريخ املسمى باملنتظم، وما فيهم وقد جاءت القرام

  .من يتم له أمر إال ويفتضح
  .ودليل صحة نبوة نبينا صلى اهللا عليه وسلم أجلى من الشمس

ن الشره وأخرب مبا سيكون فكان وصني من زمن النبوة ع. فإنه ظهر فقرياً واخللق أعداؤه فوعد بامللك فملك
  .وخساسة اهلمة والكذب والكرب

  .وأيد بالثقة واألمانة والنزاهة والعفة، وظهرت معجزاته للبعيد والقريب
  .وأنزل عليه الكتاب العزيز الذي حارت فيه عقول الفصحاء، ومل يقدروا على اإلتيان بآية تشبهه فضالً عن سورة

فإِنْ : " مث قال" فأتوا بسُوَرٍة : " وذلك قوله تعاىل. ال قالوقد قال قائلهم وافتضح، مث أخرب أنه ال يعارض فيه كم
  .فما متناه أحد.. " َولَْن َيَتَمنَّوُْه" ، " فََتَمنَّوا املَْوَت : " وكذلك قوله" . لَْم َتفَْعلوا َولَْن َتفَْعلُوا 

  .إذ لو قال قائل قد متنيته لبطلت دعواه



  .هنا فال يتعداهغدا مصرع فالن ه: وكان يقول ليلة غزاة بدر
إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، لك بعدمها من له كبري قدر، وال من : وقال

  .استتب له حال
  .ومن أعظم دليل على صدقه أنه مل يرد الدنيا فكان يبيت جائعاً، ويؤثر إذا وجد، ويلبس الصوف ويقوم الليل

  .هوات، فلما مل يردها دل على أنه يدل على اآلخرة اليت هي حقوإمنا تطلب النواميس الجتالب الش
  .مث مل يزل دينه يعلو حىت عم الدنيا، وإن كان الكفر يف زوايا األرض، إال أنه خمذول

وصار يف تابعيه من أمته الفقهاء الذين لو مسع كالمهم األنبياء القدماء حتريوا يف حسن استخراجهم، والزهاد الذين 
  .هبان حتريوا يف صدق زهدهم، والفطناء الذين ال نظري هلم يف القدماءلو رآهم الر

  .اجعل لنا إهلاً ؟: أوليس قوم موسى يعبدون بقرة، ويتوقفون يف ذبح بقرة، ويعربون البحر، مث يقولون
  .وقوم عيسى يدخرون من املائدة وقد هنوا

  .واملعتدون يف السبت يعصون اهللا ألجل احليتان
 تعاىل سليمة من هذه األشياء، وإمنا يف بعضها ميل إىل الشهوات املنهي عنها؛ وذلك من الفروع ال وأمتنا حبمد اهللا
  .من األصول

  .فإذا ذكروا وندموا على تفريطهم
  .فنحمد اهللا على هذا الدين وعلى أننا من أمة هذا الرسول صلى اهللا عليه وسلم

لدنيا والرياسة، فاستغواهم اهلوى فخرقوا بإظهار ما يشبه وقد كان مجاعة من املتصنعني بالزهد مالوا إىل طلب ا
  .الكرامات كاحلالج وابن الشاش وغريمها ممن ذكرت حال تلبيسه يف كتاب تلبيس إبليس

  .وإمنا فعلوا ذلك الختالف أغراضهم، ومل يزل اهللا ينشىء يف هذا الدين من الفقهاء من يظهر ما أخفاه القاصرون

  .ديث من يهتك ما أشاعه الواضعون، حفظاًَ هلذا الدين، ودفعاً للشبهات عنهكما ينشىء من علماء احل
فال يزال الفقيه واحملدث يظهر أن عوار كل ملبس بوضع حديث أو بإظهار دعوى تزهد وتنميس فال يؤثر ما ادعياه 

  .إال عند جاهل بعيد من العلم والعمل
  " .َه الُْمْجرُِمونَ ِلُيِحقَّ الَْحقَّ َوُيْبِطلَ الباطلَ َولَْو كَرِ" 

  فصل الوجود احلق خدمة املوجد

  .واعجباً من موجود ال يفهم معىن الوجود، فإن فهم مل يعمل مبقتضى فهمه
يعلم أن العمر قصري، وهو يضيعه بالنوم والبطالة واحلديث الفارغ وطلب اللذات، وإمنا أيامه أيام عمل ال زمان 

  .فراغ
فرقوا عين بعد مويت : طبع من الشرع فبخل به إىل أن يتضايق اخلناق، فيقول حينئذوقد كلف ببذل املال وخمالفة ال

  .وافعلوا كذا
فأين يقع هذا لو فعل، وبعيد أن يفعل، وإمنا يراد بإنفاقك يف صحتك خمالفة الطبع يف تكلف مشاق اإلخراج يف زمن 

  .السالمة
  .فافرق بني احلالتني إن كان لك فهم



  .ه وعمل مبقتضى عقله، واغتنم زمناً هنايته الزمن وانتهب عمراً يا قرب انقطاعهفالسعيد من انتبه لنفس
  .وحيك ما تصنع بادخال مال ال يؤثر حسنة يف صحيفة وال مكرمة يف تاريخ

  .أما مسعت بإنفاق أيب بكر وخبل ثعلبة ؟
  .أما رأيت تأثري مدح حامت وخبل احلباحب ؟
  .بدنك ليلة مبرض لشكوتوحيك لو ابتالك يف مالك الستغثت أو يف 

  " .وَْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني " فأنت تستويف مطلوباتك منه، وال تستويف يف حقه عليك 
  .ولتعلم أن هذا القدر املفرط فيه حيل اخللود الدائم يف ثواب العمل فيه

ا األجساد، وغطى فسبحان من من على أقوام فهموا املراد فأتعبوا األجساد، وغطى على أقوام فهموا املراد فأتعبو
  .على قلوب آخرين فوجودهم كالعدم

  .وكيف ال يتعب العاقل بدنه إتعاب البدن واملقصود مىن
  .بلى، واهللا إن وجودك دليل وجوده! أترى ما بال احلق متجلياً يف إجيادك أيها العبد 

  .وإن نعمه عليك دليل جوده
  .طلوباتفكما قدمك على سائر احليوانات، فقدمه يف قلبك على كل امل

  .واخيبة من جهله، وافقر من أعرض منه، واذل من اعتز بغريه، واحسرة من اشتغل بغري خدمته

  فصل االستعداد للرحيل

  .إين أعجب من عاقل يرى استيالء املوت على أقرانه وجريانه كيف يطيب عيشه، خصوصاً إذا علت سنه
الشيخ دبيب املوت يف أعضائه، قد أخرج سكني أما يرى . واعجبا ملن يرى األفاعي تدب إليه وهو ال ينزعج

  .وأنزل متغشرم الضعف، وقلب السواد بياضاً، مث يف كل يوم يزيد الناقص. القوي
  .ففي نظر العاقل إىل نفسه ما يشغله عن النظر إىل خراب الدنيا وفراق اإلخوان، وإن كان ذلك مزعجاً

  .وت اجلريانولكن شغل من احترق بيته بنقل متاعه يلهيه عن ذكر بي
  .وإنه ملا يسلي عن الدنيا ويهون فراقها استبدال املعارف مبن تكره

فقد رأينا أغنياء كانوا يؤثرون، وفقراء كانوا يصربون، وحماسبني ألنفسهم، يتورعون فاستبدل السفهاء عن العقالء، 
  .والبخالء عن الكرماء

  .بتفيا سهولة الرحيل، لعل النفس تلقى من فقدت، فتلحق مبن أح

  فصل اإلميان والتعقل

أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السَّموات َوَمْن ِفي األْرضِ َوالشَّْمُس وَالْقََمُر وَالنُُّجوم : " نظرت يف قول اهللا تعاىل
كلها قد وصفت بالسجود، واستثىن  فرأيت اجلمادات" َوكِثٌري ِمَن النَّاسٍ : " ، مث قال" َوالْجِبَالُ َوالشََّجُر وَالدََّوابُّ 

  :من العقالء، فذكرت قول بعضهم
  ومن ذوي النطق أتى اجلحود... ما جحد الصامت من أنشأه 

  .إن هذه لقدرة عظيمة، يوهب عقل الشخص مث يسلب فائدته، وأن هذا ألقوى دليل على قادر قاهر: فقلت
  .ه ؟وإال فكيف حيسن من عاقل أن ال يعرف بوجوده وجود من أوجد



  .وكيف ينحت صنماً بيده مث يعيده ؟
  .غري أن احلق سبحانه وتعاىل وهب ألقوام من العقل ما يثبت عليهم احلجة، وأعمى قلوهبم كما شاء عن احملجة

  فصل خمالطة احملجوبني عن اهللا غشاوة

  .ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من خمالطة من ال يصلح، فإن الطبع يسرق
  .سرق منهم فتر عن عملهفإن مل يتشبه هبم ومل ي

ما يل : وإن رؤية الدنيا حتث على طلبها، وقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستراً على بابه فهتكه وقال
  . نظرت إليكم ونظرت إليه: شغلتين أعالمه، ولبس خامتاً مث رماه وقال: وللدنيا، ولبس ثوباً له طراز فرماه وقال

  .هم وأحواهلم، خصوصاً ملن له نفس تطلب الرفعةوكذلك رؤية أرباب الدنيا ودور
  .وكذا مساع األغاين وخمالطة الصوفية الذين ال نظر هلم اليوم إال يف الرزق احلاصل

  .لو كان من أي مكان قبلوه، وال يتورعون أن يأخذوا من ظامل، وليس عندهم خوف كما كان أوائلهم
  .يف الورع، وهم ليس هلم ورع سري وال هلم تعبد اجلنيدفقد كان سري السقطي يبكي طول الليل، وكان يبالغ 

حضرت مع رجل كبري يومأ إليه : وإمنا مث أكل ورقص وبطالة ومساع أغاين من املردان، حىت قال بعض من يعترب قوله
  .من مشايخ الربط ومغنيهم أمرد، فقام الشيخ ونقطه بدينار على خده

  .خرة فوق الكذبوادعاؤهم أن مساع هذه األشياء يدعو إىل اآل
  .وليس العجب منهم، إمنا العجب من جهال ينفقون عليهم فينفقون عليهم

ولقد كان مجاعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ويتورعون فيعجبهم حاهلم، وهم معذورون يف إعجاهبم 
  .هبم

  .تلبيس إبليسوإن كان أكثر القوم يف تعبدهم على غري اجلادة، كما ذكرت يف كتايب املسمى ب
فأما اليوم فقد برح اخلفاء، أحدهم يتردد إىل الظلمة ويأكل أمواهلم، ويصافحهم بقميص ليس فيه طراز، وهذا هو 

  .التصوف فحسب
  .أو ال يستحي من اهللا من زهد يف رفيع األثواب ألجل اخلالئق ال ألجل احلق

  !.وال يزهد يف مطعم وال شبهة 
  .فالبعد عن هؤالء الزم

للمنفرد لطاعة اهللا تعاىل عن اخللق أن ال خيرج إىل سوق جهده، فإن خرج ضرورة غض بصره، وأن ال يزور وينبغي 
  .صاحب منصب وال يلقاه، فإن اضطر دارى األمر

  .وال خيالط عامياً إال لضرورة مع التحرز
  :وال يفتح على نفسه باب التزوج، بل يقنع بامرأة فيها دين، فقد قال الشاعر

  يف أعني العني موقوف على اخلطر... دام ذا عني يقلبها واملرء ما 
  ال مرحباً بسرور وعاد بالضرر... يسر مقلته ما ضر مهجته 

  .فإن كان يغلب عليه العلم انفرد بدراسته، واحترز من األتباع املعلمني، وإن غلبت عليه العبادة، زاد يف احترازه
  .هوليجعل خلوته أنيسه، والنظر يف سري السلف جليس



  .وليكن له وظيفة من زيارة قبور الصاحلني واخللوة هبا
  .وال ينبغي أن يفوته ورد قيام الليل، وليكن بعد النصف األول، فليطل مهما قدر، فإنه زمان بعيد املثل

وليمثل رحيله عن قرب ليقصر أمله، وليتزود يف الطريق على قدر طول السفر، نسأل اهللا عز وجل يقظة من فضله، 
  . على خدمته، وأن ال خيذلنا بااللتفات عنه، إنه قريب جميبوإقباالً

  فصل أنعم اهللا اليت ال حتصى

كلما نظرت يف تواصل النعم علي حتريت يف شكرها، وأعلم أن الشكر من النعم فكيف أشكر، لكين معترف 
  .بالتقصري، وأرجو أن يكون اعترايف قائماً ببعض احلقوق

  .هي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد وخيدم كأنه يقضي حق املخدوموعندي خلة أرجو هبا كل خري، و
  .وأنا أرى أين إذا صليت ركعتني فإمنا قمت أكدي فلنفسي أعمل، إذ املخدوم غين عن طاعيت

  .العبادة دعاء: الدعاء عبادة، وأنا أقول: جاء يف احلديث: وكان بعض املشايخ يقول
، كيف يرى أنه قد فعل شيئاً، إمنا أنت يف حاجتك، ومنة من أيقظك ال فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه
  :تقاومها خدمتك، فأنا أقول كما قال األول

  ت كفلتين وحفظتين... يا منتهى اآلمال أن 
  جيتاحين فمنعتين... وعد الزمان علي كي 

  ملا رآك نصرتين... فانقاد يل متخشعاً 
  ينومن املغالب صنت... وكسوتين ثوب الغىن 

  وإذا سألت أجبتين... فإذا سكت بدأتين 
  فمنحتين وهبرتين... فإذا شكرتك زدتين 

  أموال أنت أفدتين... أو إن أجد باملال فال 

  فصل علماء القشور

  .رأيت أكثر العلماء يتشاغلون بصورة العلم، فهم الفقيه التدريس، وهم الواعظ الوعظ
يف كالم من خيالفه، وميضي زمانه يف التفكر يف املناقضات، ليقهر  فهذا يرعى درسه فيفرح بكثرة من يسمعه، ويقدح
  .ورمبا كانت مهته مجع احلطام، وخمالطة السالطني. من جيادله، وعينه إىل التصدر واالرتفاع يف اجملالس

خذ والواعظ مهته ما يرزق به كالمه ويكثر مجعه وجيلب به قلوب الناس إىل تعظيمه، فإن كان له نظري يف شغله أ
  . يطعن فيه

وهذه قلوب غافلة عن اهللا عز وجل، إذ لو كانت هلا به معرفة الشتغلت به، وكان أنسها مبناجاته، وإيثارها لطاعاته، 
  .وإقباهلا على اخللوة به

  .لكنها ملا خلت من هذا تشاغلت بالدنيا وذاك دنيا مثلها
أحب إليها، وزيارة اخللق هلا آثر عندها، وهذه عالمة  فإذا خلت خبدمة اهللا تعاىل مل جتد هلا طعماً، وكان مجع الناس

  .اخلذالن



وعلى ضد هذا مىت كان العامل مقبالً على اهللا سبحانه مشغوالً بطاعته، كان أصعب األشياء عنده لقاء اخللق 
  .وحمادثتهم، وأحب األشياء إليه اخللوة

  .وكان عنده شغل عن القدح يف النظراء أو عن طلب الرياسة
  .علق به مهته من اآلخرة أعلى من ذلكفإن ما 

  .فمن اشتغل خلدمة اخللق أعرض عن احلق، فإمنا يريب رياسته. والنفس ال بد هلا مما تشاغل به
  .وذلك يوجب اإلعراض عن احلق، وما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه

  فصل صفاء البصرية

  .ة احلسنأرنا األشياء كما هي، وهذا كالم حسن غاي: قد جاء يف األثر
وأكثر الناس ما يرون األشياء بعينها، فإهنم يرون الفاين كأنه باق، وال يكادون يتخايلون زوال ما هم فيه وإن علموا 

  .ذلك
  .إال أن أعني احلس مشغولة بالنظر إىل احلاضر

  .أال ترى زوال اللذة وبقاء إمثها، ولو رأى اللص قطع يده هان عنده املسروق
  .ينفقها فما رآها بعينها، إذ هي آلة لتحصيل األغراض، ال تراد لذاهتا فمن مجع األموال ومل

  .ومن رأى املعصية بعيين الشهوة فما رآها، إذ فيها من العيوب ما شئت مث مثرهتا عقوبة آجلة، وفضيحة عاجلة
طعم نظر إىل وانظر إىل أكرب شهوات احلس وهو الوطء فإن املاء ال حيصل إال بعد مطعم ومشرب، ومن تفكر يف امل
  .حرث األرض وأهنا تفتقر إىل بقر للحراثة عليهن احملراث، وهو حديد ومعه خشب ويتعلق به حبال

فمن تفكر يف عمل احلبال يف زرع القنب وتسرحيه وفتله واحلديد وجلبه وضربه، واخلشب ونباته وجنارته، ودوران 
  .ه وخبزه، ومن عمل التنور وجلب الشوكالدوالب وعمله، مث استحصاد الزرع وحصده وتذريته وطحنه وعجن

  .ومن هذا اجلنس إذ نظر فيه كثر جداً حىت قالوا ال تنال لقمة إال وقد عمل فيها ثالمثائة نفس أو حنوهم
فإذا أكل تلك اللقمة فليفكر يف خلق األسنان لقطعها واألضراس لطحنها وعذوبة ماء الفم خللطها، واللسان 

  .منها شيء ويبقى شيء حىت يصلح البلعليقلبها، وعضالت الفم يصعد 
مث يتناول املعي فيوصلها إىل الكبد فيقوم طاخباً هلا، فإذا صارت دماً نفت رسوهبا إىل الطحال، ومائيتها إىل املثانة، 

  .واستخلصت من أخلص الدم وأصفاه للكبد والدماغ والقلب
  .وأخذت أجود ذلك فحدرته إىل األنثيني معداً خللق آدمي

ركت نريان الشهوة تدفقت تلك النطقة، وقد حكم الشرع بطهارهتا؛ وحكم هلا بطهارة الرحم واحملل الذي فإذا حت
  .يباشره الذكر، فيخلق منها اآلدمي املوحد

فما جاء هذا الشخص إال بأغلى الغالء وبعد عجائب أشرنا إليها، ال أنا عددناها، أفمن فهم هذا حيسن منه أن يبدد 
  .م، أو أن يطأ يف حمل جنس فتضيع ؟تلك النطفة يف حرا

وكشف العورات احملرمة، . فكم يتعلق بالزنا من ال يفي معشار عشرها بلذة حلظة، منها هتك العرض بني الناس
  .وخيانة األخ املسلم يف زوجته إن كانت متزوجة وفضيحة املزين هبا وهي كأخت له أو بنت

  .ن هذا الزاين سبباً يف مرياث من ال يستحق، ومنع من يستحقفإن علقت منه وهلا زوج أحلقته بذلك الزوج، وكا
  .مث يتسلسل ذلك من ولد إىل ولد



  " .وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيالً : " وأما سخط احلق سبحانه فمعلوم قال تعاىل
  .يف رحم ال حتل له ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اهللا تعاىل من نطفة وضعها رجل: وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .ومن له فهم يعلم أن املراد من النطفة إجياد املوحدين
  .ولوال تركيب الشهوة مل يقع الوطء، ألنه التقاء عضوين غري مستحسنني وال صورهتما حسنة وال رحيهما طيب

ا فما رأى وإمنا الشهوة تغطي عني الناظر ليحصل الولد أصالً فهي عارض فمن طلب الشهوة ونسي جنايته بالزن
  .األشياء على ما هي

  .وقس على هذا املطعم واملشرب ومجع املال وغري ذلك

  فصل احلكمة يف خلق ما يؤذي

أي فائدة يف خلق ما يؤذي ؟ فاجلواب أنه قد ثبتت حكمة اخلالق فإذا خفيت يف بعض األمور وجب : إن قال قائل
  .التسليم

  . واملؤذيات أمنوذج ما أعد من العقاب. لثوابمث إن املستحسنات يف اجلملة أمنوذج ما أعد من ا

  .إن فالناً يقول أنا كالعقرب أضر وال أنفع: وما خلق شيء يضر إال وفيه منفعة، قيل لبعض األطباء
  .إهنا لتنفع إذا شق بطنها مث شد على موضع اللسعة. ما أقل علمه: فقال

لفخار يف تنور فإذا صارت رماداً سقي من ذلك وقد جتعل يف جوف فخار مسدود الرأس مطبق اجلوانب، مث يوضع ا
  .الرماد مقدار نصف دانق أو أكثر من به احلصاة فيفتها من غري أن يضر بشيء من سائر األعضاء

  .وقد تلسع العقرب من به محى عتيقة فتزول
  .ولسع رجالً مفلوجاً فزال عنه الفاجل

  .ورام الغليظة، ومثل هذا كثريوقد تلقى يف الدهن حىت جيتذب قواها فيزيل ذلك الدهن األ
  .فاجلاهل عدو ملا جهله، وأكرب احلماقة رد اجلاهل على العامل

  فصل جالل العبادة ومجال العابدين

  .كلما أوغلت الفهوم يف معرفة اخلالق فشاهدت عظمته ولطفه ورفعته، تاهت يف حمبته فخرجت عن حد الثبوت
  .يقدروا على خمالطة اخللق وقد كان خلق من الناس غلبت عليهم حمبته، فلم

  .ومنهم من مل يقدر على السكوت عن الذكر
  .وفيهم من مل ينم إال غلبة، وفيهم من هام يف الرباري، وفيهم من احترق يف بدنه

  ... !!.فيا حسن خممورهم ما ألذ سكره، ويا عيش قلقهم ما أحسن وجده
  .واشوقاه إىل من يراين وال أراه: ق يقولكان أبو عبيدة اخلواص قد غلبه الوجد فكان ميشي يف األسوا

  .قد طال شوقي إليك، فعجل قدومي عليك: وكان فتح بن سخرف يقول
  .وكان قيس بن الربيع كأنه خممور من غري شراب

  .التبذل فيه سبحانه أحسن من التجمل يف غريه: وكان ابن عقيل يقول
  .هل رأيت قط عراة أحسن من احملرمني ؟



  .برياش الدنيا مستا كأثواب الصاحلني ؟هل رأيت للمتزينني 
  .هل رأيت مخاراً أحسن من نعاس املتهجدين ؟
  .هل رأيت سكراً أحسن من صعق الواجدين ؟

  .هل شاهدت ماء صافياً أصفى من دموع املتأسفني ؟
  .هل رأيت رؤوساً مائلة كرؤوس املنكسرين ؟

  .هل لصق باألرض شيء أحسن من جباه املصلني ؟
  .األسحار أوراق األشجار فبلغ حتريكه أذيال املتهجدين ؟هل حرك نسيم 

  !.هل ارتفعت أكف وانبسطت أيد فضاهت أكف الراغبني 
  .هل حرك القلوب صوت ترجيع حلن أو رنة وتركهما حرك حنني املشتاقني ؟

  .وإمنا حيسن التبذل يف حتصيل أوىف األغراض
  .فلذلك حسن التبذل يف خدمة املنعم

  فصل تدريب العقل

مبرة يتفق له قلة العقل من أصل الوضع مث ذلك القليل ال يعاون، بل . أكثرهم ال يعرف الدين، وال يتأدب بآدابه
يعان عليه، وذاك أن اجلارحة إذا دام تعطلها عن عملها الذي هيئت له تعطلت ومخدت وهلذا تنقص أنصار النساخ 

  .والرفائني وحتتد أبصار أهل البوادي ألنه صاد ألبصارهم
وشغل العقل التفكر، والنظر يف عواقب األحوال، واالستدالل بالشاهد على الغائب، وهؤالء ميتلؤون من الطعام 

  .دائماً وذلك يؤذي العقل
  .فساء التدبري.... مث يطيلون النوم، فإذا انتبهوا شربوا املسكر فاتفق للعقل تعطيل وتغطية

  فصل اعتبار القدرات يف التوجيه

  .يث العوام مبا ال حتتمله قلوهبم، أو مبا قد رسخ يف نفوسهم ضدهمن املخاطرات حتد
مثاله أن قوماً قد رسخ يف قلوهبم التشبيه، وأن ذات اخلالق سبحانه مالصقة للعرش، وهي بقدر العرش، ويفضل من 

  .العرش قدر أربع أصابع
  .نيا خلت منه ست مسواتومسعوا مثل هذا من أشياخهم، وثبت عندهم أنه إذا نزل وانتقل إىل السماء الد

فإذا دعى أحدهم إىل التنزيه وقيل له ليس كما خطر لك، إمنا ينبغي أن متر األحاديث كما جاءت من غري مساكنة 
  .ما تومهته، صعب هذا عليه لوجهني

  .لغلبة احلس عليه واحلس على العوام أغلب: أحدمها
  .ل منهملا قد مسعه من ذلك من األشياخ الذين كانوا أجه: والثاين

فاملخاطب هلذا خماطر بنفسه، ولقد بلغين عن بعض من كان يتدين ممن قد رسخ يف قلبه التشبيه أنه مسع من بعض 
  .واهللا لو قدرت عليه لقتلته: العلماء شيئاً من التنزيه، فقال

سه، وخياطر احملدث له فاهللا اهللا أن حتدث خملوقاً من العوام مبا ال حيتمله دون احتيال وتلطف، فإنه ال يزول ما يف نف



  .بنفسه
  .فكذلك كل ما يتعلق باألصول

  فصل ميزان الرجولة

  .ال يغرك من الرجل طنطنته وما تراه يفعل من صالة وصوم وعزلة عن اخللق
  .حفظ احلدود، وإخالص العمل: إمنا الرجل هو الذي يراعي شيئني

  .مما يوافق هواه ؟فكم قد رأينا متعبداً خيرق احلدود بالغيبة، وفعل ما ال جيوز 
  . وكم قد اعتربنا على صاحب دين أنه يقصد بفعله غري اهللا تعاىل

  .وهذه اآلفة تزيد وتنقص يف اخللق
  .فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود اهللا، وهي ما فرض عليه وألزم به

  .هم لهوالذي حيسن القصد، فيكون عمله وقوله خالصاً هللا تعاىل، ال يريد به اخللق وال تعظيم
  .فرب خاشع ليقال ناسك، وصامت ليقال خائف، وتارك للدنيا ليقال زاهد

  .وعالمة املخلص أن يكون يف جلوته كخلوته، ورمبا تكلف بني الناس التبسم واالنبساط لينمحي عنه اسم زاهد
  .فقد كان ابن سريين يضحك بالنهار، فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية

  .ه ال يريد الشركاء، فاملخلص مفرد له بالقصد، واملرائي قد أشرك ليحصل له مدح الناسواعلم أن املعمول مع
  .وذلك ينقلب، ألن قلوهبم بيد من أشرك معه، فهو يقلبها عليه ال إليه

  .فاملوفق من كانت معاملته باطنة وأعماله خالصة
  .دهوذاك الذي حتبه الناس وإن مل يباهلم، كما ميقتون املرائي وإن زاد تعب

  .مث إن الرجل املوصوف هبذه اخلصال ال يتناهى عن كمال العلوم وال يقصر عن طلب الفضائل
  .أىب أن يصري شغله باحلق سبحانه وتعاىل. فهو ميأل الزمان بأكثر ما يسعه من اخلري، وقلبه ال يفتر عن العمل القليب

  فصل التطلع بال عمل

  .لونا إذا متنا إىل مقربة أمحدرأيت خلقاً يفرطون يف أدياهنم مث يقولون امح
ما : أتراهم ما مسعوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امتنع من الصالة على من عليه دين وعلى الغال، وقال

  .ينفعه صاليت عليه
ولقد رأيت أقواماً من العلماء محلهم حب الصيت على أن استخرجوا إذناً من السلطان، فدفنوا يف دكة أمحد بن 

وما فيهم إال من يعلم أنه ما يستحق القرب من مثل . م يعلمون أن هناك خلقاً رفات بعضهم على بعضحنبل وه
  .ذلك

ألن ألقى اهللا بكل ذنب : تدفن يف احلجرة ؟ فقال: فأين احتقار النفوس ؟ أما مسعوا أن عمر بن عبد العزيز، قيل له
  .ما خال الشرك أحب إيل من أن أرى نفسي أهالً لذلك

  .عادات وحب الرياسة غلبت على هؤالء، فبقي العلم جيري على األلسن عادة ال للعمل بهلكن، ال
  .مث آل األمر إىل مجاعة خالطوا السالطني وباشروا الظلم، يزامحون على الدفن مبقربة أمحد ويوصون بذلك



  .فليتهم أوصوا بالدفن يف موضع فارغ، إمنا يدفنون على موتى
  .على ما ألقوا من الظلم حىت يف موهتم، وينسون أهنم كانوا من أعوان الظلمةوخيرج عظام أولئك فيحشرون 

  .كفى باملرء خيانة أن يكون أميناً للخونة: أترى ما علموا أن مساعد الظامل ظامل، ويف احلديث
أعانك ال، أنت من الظلمة، إمنا أعوان الظلمة من : هل أنا من أعوان الظلمة ؟ فقال: قال السجان ألمحد بن حنبل

  .يف أمر

  فصل حقيقة احلسد

ال حيسد إال شرير يعادي نعمة اهللا، وال يرضى بقضائه، ويبخل على : رأيت الناس يذمون احلاسد ويبالغون ويقولون
  .أخيه املسلم

فرأيت يف هذا فما رأيته كما يقولون، وذاك أن اإلنسان ال حيب أن يرتفع عليه أحد، فإذا رأى صديقه قد عال عليه 
و ومل حيب أن يرتفع عليه، وود لو مل ينل صديقه ما ينال، أو أن ينال هو ما نال ذاك لئال يرتفع عليه وهذا تأثر ه

  .معجون يف الطني، وال لوم على ذلك
إمنا اللوم أن يعمل مبقتضاه من قول أو فعل، وكنت أظن أن هذا قد وقع يل عن درسي وفحصي، فرأيت احلديث 

  .يهعن احلسن البصري قد سبقين إل
حدثنا : حدثنا البغوي قال: أخربنا املخلص قال: أخربنا ابن النقود قال: أخربنا عبد اخلالق بن عبد الصمد قال: قال

... ليس من ولد آدم أحد إال وقد خلق معه احلسد: حدثنا خملد بن احلسني عن هشام عن احلسن قال: أبو روح قال
.!!  

  !!.يء فمن مل جياوز ذلك بقول وال بفعل مل يتبعه ش

  فصل اإلسراف اجلنسي

  .من أعظم الضرر الداخل على اإلنسان كثرة النساء
إنه أوالً يتشتت مهه يف حمبتهن، ومداراهتن وغريهتن، واإلنفاق عليهن، وال يأمن إحداهن أن تكرهه وتريد غريه فال 

  .تتخلص إال بقتله
  .لسآمة هلن أو لبعضهنولو سلم من مجيع ذلك مل يسلم يف الكسب هلن، فإن سلم مل ينج من ا

مث يطلب ما ال يقدر عليه من غريهن، حىت أنه لو قدر على نساء بغداد كله فقدمت امرأة مستترة من غري البلد ظن 
  .أنه جيد عندها ما ليس عندهن

  .ولعمري إن يف اجلدة لذة، ولكن رب مستور إذا انكشف افتضح
  .اع، فيكون طلبه لاللتذاذ مانعاً من دوام االلتذاذولو أنه سلم من كل أذى يتعلق هبن أهنك بدنه يف اجلم

  . ورب لقمة منعت لقمات، ورب لذة كانت سبباً يف انقطاع لذات

والعاقل من يقتصر على الواحدة إذا وافقت غرضه، وال بد أن يكون فيها شيء ال يوافق، إمنا العمل على الغالب، 
  .فتوهب اخللة الردية للمجيدة

  .إىل باب الدين قبل النظر إىل احلسن وينبغي أن يكون النظر



فإنه إذا قل الدين مل ينتفع ذو مروءة بتلك املرأة، ومما يهلك الشيخ سريعاً اجلماع، فال يغتر مبا يرى من انبساط اآللة 
  .وحصول الشهوة

له رأي  وذلك مستخرج من قوته ما ال يعود مثله، فال ينبغي أن يغتر حبركة وشهوة، وال يقرب من النساء إن كان
  .يف البقاء

  فصل أعيت احلماقة من يداويها

  .إذا رأيت قليل العقل يف أصل الوضع فال ترج خريه
  .فأما إن كان وافر العقل لكنه يغلب عليه اهلوى فارجه

وعالمة ذلك أنه يدبر أمره يف جهله، فيستتر من الناس إذا أتى فاحشة، ويراقب يف بعض األحوال، ويبكي عند 
  .رم أهل الدين، فهذا عاقل مغلوب باهلوىاملوعظة، وحيت

  .فإذا انتبه بالندم انقبض شيطان اهلوى وجاء ملك العقل
فأما إذا كان قليل العقل يف الوضع، وعالمته أن ال ينظر يف عاقبة عاجلة وال آجلة وال يستحي من الناس أن يروه 

  .على فاحشة، وال يدبر أمر دنياه، فذاك بعيد الرجاء
ؤالء من يفلح، ويكون السبب فيه مخرية من العقل غطى عليها اهلوى مث تكشف قليالً ليعود، فمثلهم وقد يندر من ه

  .كمثل مصروع أفاق

  فصل احليطة للمستقبل

  .الغالب السالمة: ينبغي االحتراز من كل ما جيوز أن يكون، وال ينبغي أن يقال
  .لسفينة وإن كان الغالب يف هذه احلالة السالمةوقد رأينا من نزل مع اخليل يف سفينة فاضطربت، فغرق من يف ا

  .وكذا ينبغي أن يقدر اإلنسان يف نفقته وإن رأى الدنيا مقبلة، جلواز أن تنقطع تلك الدنيا
وحاجة النفس ال بد من قضائها، فإذا بذر وقت السعة فجاء وقت الضيق مل يأمن أن يدخل يف مداخل سوء، وأن 

  .يتعرض بالطلب من الناس
  .ينبغي للمعاىف أن يعد للمرض، وللقوي أن يتهيأ للهرموكذلك 

  .ويف اجلملة فالنظر يف العواقب وفيما جيوز أن يقع شأن العقالء
فأما النظر يف احلالة الراهنة فحسب فحالة اجلهلة احلمقى، مثل أن يرى نفسه معاىف وينسى املرض، أو غنياً وينسى 

  .اقبهاالفقر، أو يرى لذة عاجلة وينسى ما جتين عو
  ..وليس للعقل شغل إال النظر يف العواقب، وهو يشري بالصواب من أين يقبل ؟

  فصل القوة عند االبتالء

يبني إميان املؤمن عند االبتالء، فهو يبالغ يف الدعاء وال يرى أثراً لإلجابة، وال يتغري أمله ورجاؤه ولو قويت أسباب 
  .اليأس، لعلمه أن احلق أعلم باملصاحل

ملراد منه الصرب أو اإلميان فإنه مل حيكم عليه بذلك إال وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف صربه، أو أو ألن ا



  .يريد كثرة اللجأ والدعاء
يرى أن له حقاً يف اإلجابة، وكأنه يتقاضى . فأما من يريد تعجيل اإلجابة ويتذمر إن مل تتعجل، فذاك ضعيف اإلميان

  .أجرة عمله
بقي مثانني سنة يف البالء ورجاؤه ال يتغري، فلما ضم إيل فقد يوسف فقد بنيامني : قوب عليه السالمأما مسعت قصة يع
  " .َعَسى اللَُّه أَنْ يَأْتيين هبْم َجميعاً : " مل يتغري أمله وقال

لُ الَِّذْيَن َخلَْو ِمْن قَْبلَكُْم َمسَّتُْهمُ أَْم ِحِسْتُتمْ أَنْ َتْدُخلوا الَْجّنةَ َولَمَّا يَأِْتكُْم َمثَ: " وقد كشف هذا املعىن قوله تعاىل
  " .َنْصَر اللَِّه قَرِيب الْبَأَْساُء وَالضَّرَّاُء َوزُلْزِلُوا حَتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصرُ اللُِّه أَالَ إِنَّ 

  .لبالء وقرب اليأس من الفرجومعلوم أن هذا ال يصدر من الرسول واملؤمنني إال بعد طول ا
: قال. وما يستعجل: ال يزال العبد خبري ما مل يستعجل، قيل له: ومن هذا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .دعوت فلم يستجب يل: يقول
فإياك أن تستطيل زمان البالء، وتضجر من كثرة الدعاء، فإنك مبتلى بالبالء متعبد بالصرب والدعاء، وال تيأس من 

  .روح اهللا وإن طال البالء

  فصل املتعة الزائفة

  .تذكرت يف سبب دخول جهنم فإذا هو املعاصي
  .فنظرت يف املعاصي فإذا هي حاصلة من طلب اللذات

  .فنظرت يف اللذات فرأيتها خدعاً ليست بشيء، ويف ضمنها من األكدار ما يصريها نغصاً فتخرج عن كوهنا لذات
  .جبهنم ألجل هذه األكدار ؟ فكيف يتبع العاقل نفسه ويرضي

  .فمن اللذات الزنا، فإن كان املراد إراقة املاء فقد يراق يف حالل
  . وإن كان يف املعشوق فمراد النفس دوام البقاء مع املعشوق، فإذا هي ملكته فاململوك مملول

  .وإن هو قاربه ساعة مث فارقه فحسرة الفراق تربو على لذة القرب
  .زنا فالفضيحة الدائمة، والعقوبة التامة، وتنكيس الرأس عند اخلالق واملخلوقوإن كان ولد له من ال

  .وأما اجلاهل فريى لذته يف بلوغ ذلك الغرض، وينسى ما جيين مما يكدر عيش الدنيا واآلخرة
  .ومن ذلك شرب اخلمر، فإنه تنجيس للفم والثوب، وإبعاد للعقل، وتأثرياته معلومة عند اخلالق واملخلوق

  .جب ممن يؤثر لذة ساعة جتين عقاباً وذهاب جاه، ورمبا خرج بالعربدة إىل القتلفالع
وعلى هذا فقس مجيع املذوقات، فإن لذاهتا إذا وزنت مبيزان العقل ال تفي مبعشار عشري عواقبها القباح يف الدنيا 

  .واآلخرة
  .مث هي نفسها ليست بكثري شيء فكيف تباع اآلخرة مبثل هذا ؟

م على أقوام، كلما الحت هلم لذة نصبوا ميزان العقل ونظروا فيما جيين وتلمحوا ما يؤثر تركها سبحان من أنع
  .فرجحوا األصلح

  .وطمس على قلوب فهي ترى صورة الشيء وتنسى جناياته
  .مث العجب أنا نرى من يبعد عن زوجته وهو شاب ليعدو يف الطريق فيقال ساعي



  .كيف ال يترك حمرماً ليمدح يف الدنيا واألخرى ؟. حفيغلب هواه لطلب ما هو أعلى وهو املد
مث قدر حصول ما طلبت من اللذات وذهاهبا وأحسب أهنا قد كانت وقد هانت وختلصت من حمنها أين أنت من 

ذهب التعب وحصل العلم، وأين لذة البطال ؟ ذهبت الراحة . غريك ؟ أين تعب عامل قد درس العلم مخسني سنة ؟
  .وأعقبت الندم

  ل نتائج الشهواتفص

وأما . ومن تبع العقل سلم، ألن جمرد احلس ال يرى إال احلاضر وهو الدنيا. من وقف على موجب احلس هلك
العقل فإنه ينظر إىل املخلوقات، فيعلم وجود اخلالق ويعلم أنه قد منح وأباح وأطلق وحظر، وأخرب أين سائلكم 

  .ن طاعة يلومبتليكم ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهو
  .وإين قد بنيت لكم داراً غري هذه إلثابة من يطيع وعقوبة من خيالف

مث لو ترك احلس وما يشتهي مع أغراضه قرب األمر إمنا يزين فيجلد، ويشرب اخلمر فيعاقب، ويسرق فيقطع ويفعل 
  .ذلة فيفضح بني اخللق

  .ويعرض عن العلم إىل البطالة فيقع الندم عند حصول اجلهل
نرى الكثري ممن عمل مبقتضى عقله قد سلمت دنياه وآخرته، وميز بني اخللق بالتعظيم، وكان عيشه يف لذاته مث إنا 

  .غالباً خرياً من عيش موافق للهوى
  .فليعترب ذو الفهم مبا قلت، وليعمل مبقتضى الدليل وقد سلم

  فصل اإلسراف اجلنسي

  .ل أن يصري إىل منقوالت الشرعالعجب ملؤثر شهوات الدنيا، أال يتدبر أمرها بالعقل قب
إن أعطم لذات احلس الوطء، فاملرأة املستحسنة إمنا يكون حال كماهلا من وقت بلوغها إىل الثالثني، فإذا بلغتها أثر 

  .فيها ما مضى من عمرها يف الوالدة وغريها
  .بة يكشف العيوبوقد يقع امللل قبل ذلك، وطول الصح. ورمبا ابيضت شعرات من رأسها فينفر اإلنسان منها

  " .لَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ : " وما عيب نساء الدنيا بأبلغ من قوله
  .فلو تفكر اإلنسان يف جسد مملوء بالنجاسة ما طالب له ضمه، غري أن الشهوة تغطي عني الفكر

  .لفضائل من علم أو عملفالعاقل من حفظ دينه ومروءته بترك احلرام، وحفظ قوته يف احلالل فأنفقتها يف طلب ا
  :ومل يسع يف إفناء عمره وتشتيت قلبه يف شيء ال حتسن عاقبته

  إن مّت شوقاً وال فيها هلا مثن... ما يف هوادجكم من مهجيت عوٌض 
  .وعموم من رأينا من الكبار غلبت عليهم شهوة الوطء فاهندمت أعمارهم، ورحلوا سريعاً

هذه احملنة ومل يستعملها إال وقت احلاجة، فبقي هلم سواد شعورهم وقوهتم وقد رأينا من العقالء من زجر نفسه عن 
  .حىت متتعوا هبا يف احلياة وحصلوا املناقب، وعرفت منهم النفوس قوة العزمية فلم تطالبهم مبا يؤذي

  فصل معىن رؤيا الرسول



ظاهر احلديث أنه : فقال. قد رآينمن رآين يف املنام ف: قد أشكل على الناس رؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم وقوله
  .يراه حقيقة

  .ويف الناس من يراه شيخاً وشاباً ومريضاً ومعاىف
فاجلواب أنه من ظن أن جسد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املودع يف املدينة خرج من القرب وحضر يف املكان 

  .الذي رآه فيه فهذا جهل ال جهل يشبهه
  . ألف مكان على صور خمتلفةفقد يراه يف وقت واحد ألف شخص يف

  . فكيف يتصور هذا يف شخص واحد ؟ وإمنا الذي يرى مثاله ال شخصه

فما تقولون : فإن قيل. فيبقى من رآين فقد رآين معناه قد رأى مثايل الذي يعرفه الصواب وحتصل به الفائدة املطلوبة
أَنَزلَ ِمَن : " تقر إىل املساواة واملشاهبة كما قال تعاىليرى مثاالً ال مثالً واملثال ال يف: فنقول! يف رؤية احلق سبحانه 

  " .السَّمآِء ماًء فََسالَْت أَْوِدَية بِقََدرِها 
  .فضربه مثاالً للقرآن وانتفاع اخللق به

ويوضح هذا أنه إمنا يرى من رأى احلق سبحانه وتعاىل على هيئة خمصوصة واحلق سبحانه وتعاىل منزه قد توحد 
  .فوضح ما قلناه

  فصل ارتباط احلديث بالفقه

. اعلم أنه لو اتسع العمر مل أمنع من اإليغال يف كل علم إىل منتهاه، غري أن العمر قصري: هذا فصل غزير الفائدة
  .والعلم كثري

  .فينبغي لإلنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر
واملتون . إن علوم احلديث قد انبسطت زائدة يف احلدف. والسنن واملسانيد املصنفة. من احلديث على الصحاح

  .حمصورة، وإمنا الطرق ختتلف
وعلم احلديث يتعلق بعضه ببعض وهو مشتهى، والفقهاء يسمونه علم الكساىل، ألهنم يتشاغلون بكتابته ومساعه، 

  .وال يكادون يعانون حفظه، ويفوهتم املهم وهو الفقه
  .ء، مث صار الفقهاء ال يعرفون احلديث، واحملدثون ال يعرفون الفقهوقد كان احملدثون قدمياً هم الفقها

  .فمن كان ذا مهة ونصح نفسه تشاغل باملهم من كل علم، وجعل جل شغله الفقه، فهو أعظم العلوم وأمهها
عليه فإن هذا احلديث قد رواه مثانية وتسعون رجالً عن رسول اهللا صلى اهللا : كتب إيل أبو ثور: وقد قال أبو زرعة

  .وسلم، والذي صح منه طرق يسرية
  .فالتشاغل بغري ما صح مينع التشاغل مبا هو أهم

  .ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق يف كل األحاديث غاية يف اجلودة، ولكن العمر قصري
فلم ! ملوتى وملا تشاغل بالطرق مثل حيىي بن معني فاته من الفقه كثري، حىت أنه سئل عن احلائض أجيوز أن تغسل ا

كنت أرجل رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه : جيوز، ألن عائشة رضي اهللا عنها قالت: يعلم، حىت جاء أبو ثور فقال
  .وسلم وأنا حائض

  .فيحىي أعلم باحلديث منه، ولكن مل يتشاغل بفهمه



  .فأنا أهنى أهل احلديث أن تشغلهم كثرة الطرق
  .ها شيخ قد كتب احلديث ستني سنة فال يعرف حكم اهللا عز وجل فيهاومن أقبح األشياء أن جتري حادثة يسأل عن

  .وكذلك أهنى من يتشاغل بالتزهد واالنقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم
  .بل ينبغي أن جيعل لنفسه منه حظاً ليعلم إن زل كيف يتخلص

  فصل حاجة الدين إىل سالمة اجلسم وصحة الدنيا

  .كامل العقل، صحيح املزاج، والترقي إىل حمبته بذلك يكونمعرفة اهللا سبحانه ال حتصل إال ل
وإن أقواماً قلت عقوهلم وفسدت أمزجتهم فساءت مطاعمهم وقلت فتخايلت هلم اخلياالت الفاسدة فادعوا معرفة 
احلق وحمبته، ومل يكن عندهم من العلم ما يصدهم عما ادعوا فهلكوا، وعلى املؤمن أن يرعى حق بدنه، وليتخري له 

  .ألغذيةا
وليعلم أن يف املأكوالت ما يسبب إفساد العقل وفيها ما يزيد يف السوداء فيوجب املاليخوليا، فترى صاحبها حيب 

  .اخللوة، ويهرب من الناس، وقد يقلل املطعم، فيقوى مرضه فيتخايل خياالت يظنها حقاً
بة احلق والوله فيه وال يكون ذلك عن إين رأيت املالئكة، وفيهم من خيرجه األمر إىل دعوى حم: فمنهم من يقول
  .أصل معتمد عليه

  .العلم والعقل: وإمنا العاقل العامل اليسري يف الطريق بني الرفيقني
  .فإن تقلل من الطعام فبعقل، وحد التقلل ترك فضول املطعم وما خياف شره من شبهة أو شهوة حيذر تعودها

  .إال أن يكون الفقر عم، فيتقلل ضرورة. وأما زيادة التقلل مع القدرة فليس لعقل وال شرع
ومن تأمل حال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وجدهم يأخذون مبقدار وال يتركون حظوظ النفس اليت 

  .تصلحها
  .ثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس: وما أحسن األمر وأعدله قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أصب من هذا الطعام فهو أوفق لك من هذا: رضي اهللا عنه وهو مريضوقد قال لعلي بن أيب طالب 
ما أنزل اهللا داء إال وأنزل له شفاء : وكان صلى اهللا عليه وسلم يشاور األطباء وحيتجم وحيث على التداوي ويقول

  .فتداووا
  . فجاء أقوام جهلوا العلم واحلكمة يف بنيان األبدان

لوط فأصابه القولنج، ومنهم من قلل املطعم إىل أن ضعفت قواهم، ومنهم من فمنهم من أقام يف اجلبال يأكل الب
فأوجبت هذه األفعال أمراضاً يف البدن، . اقتصر على نبات الصحراء، ومنهم من كان ال يقوت إال الباقالء والشعري

  .وترقت إىل إفساد العقل
هذا، فإن البدن مبين على أخالث إذا اعتدلت  واتفق هلم قلة العلم، إذ لو علموا لفهموا أن احلكمة تنهى عن مثل

  .وقعت السالمة، وإذا زاد بعضها وقع املرض
وأكثر هؤالء مرضوا وتعجل هلم املوت، وفيهم من خرج إىل التسودن، وفيهم من الحت له لوائح فادعى رؤية 

  .املالئكة إىل غري ذلك
  .املنكرفأما أهل العلم والعقل فهرهبم من اخللق خلوف املعاصي ورؤية 



  .وفيهم من قويت معرفته فشغلته معرفة احلق وحمبته عن مالقاة اخللق
  .فهذه هي اخللوات الصافية، ألهنا تصدر عن علم وعقل فتحفظ البدن، ألنه ناقة توصل

  .وال ينبغي أن يتهاون باملأكوالت، خصوصاً من مل يعتده التقشف، وال يلبس الصوف على البدن من مل يعتد
: وال يلتفت إىل بنيات الطريق، فيقال. يق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته، فإهنم القدوةولينظر يف طر

  .فالن الزاهد قد أكل الطني، وفالن كان ميشي حافياً، وفالن بقي شهراً ما أكل
عليه وسلم فإن احملققني من هؤالء املخلصني هللا تعاىل على غري اجلادة، ألن اجلادة اتباع رسول اهللا صلى اهللا 

  .وأصحابه وما كانوا يفعلون
ولكن إما لضرورة، أو ألنه معتاد . هذا ولعمري أنه قد كان فيهم من يقنع باملذقة من اللنب، ويصرب األيام عن الطعام

  .لذلك كما يعتاد البدوي شرب اللنب وحده وال يؤذيه ذلك
كله عن يده زهداً، ومعلوم أن احلاجات ال  عودوا كل بدن ما اعتاد ويف املتزهدين من أخرج ماله: ويف احلديث

  .تنقضي، فلما احتاج تعرض للطلب، وافتقر إىل أخذ مال من يد من يعلم أنه ظامل وبذل وجهه
  .وقد كانت الصحابة تتجر وحتفظ املال، وجهال املتزهدين يرون مجع املال ينايف الزهد

يف صالح بدنه وال حيمل عليه ما يؤذيه، وال يناوله ينبغي ملن رزق فهماً أن يسعى : فممخضة هذا الفصل أن أقول
  .من القوت ما ال يوافقه، وال يضيع ماله، وليجتهد يف استثماره لئال حيتاج، فإنه ما نافق زاهد إال ألهل الدنيا

فحينئذ حيمله األمر على اخللوة بربه، . وليتشاغل بالعلم، فإنه الدليل. ولينظر يف سري الكاملني من السلف
  .شتغال حببه، فيكون ما ظهر منه مثرة نضجه ال فجة، واهللا املوفقواال

  فصل القدرة على احلياة

ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول، وقد مسعنا ورأينا مجاعة من الفطناء الكاملي العقل لعبت هبم الدنيا حىت 
وذهاب الدين، واملباشرة للظلم  فولوا الواليات فخرجوا إىل القتل والضرب واحلبس والشتم. صاروا كاجملانني

  .وذلك كله ألجل دنيا تذهب سريعاً
  .ويف مدة إقامتها هي معجونة بالنغص

فيا أيها املرزوق عقالً ال تبخسه حقه، وال تطفيء نوره، وامسع ما نشري به، وال تلتفت إىل بكاء طفل الطبع لفوات 
  .غرضه

  :تأديبه، فيبلغ جاهالً فقرياًفإنك إن رمحت بكاءه مل تقدر على فطامه، ومل ميكنك 
  ر ولو شكا أمل التعب... ال تسه عن أدب الصغي 

  كرب الكبري عن األدب... ودع الكبري لشأنه 
إمنا هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، : وعلم أن زمان االبتالء ضيف قراه الصرب، كما قال أمحد بن حنبل

، وتلمح عواقبهم، وال تضق صدراً بضيق املعاش، وعلل الناقة باحلدو وإهنا أيام قالئل، فال تنظر إىل لذة املترفني
  :تسري

  وما طل النوم ضن اجلفن أم مسحا... طاول هبا الليل مال النجم أم جنحا 
  ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى... فإن تشكت فعللها اجملرة من 

  .لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت: دهوقد كان أهدي إىل أمحد بن حنبل هدية فردها، مث قال بعد سنة ألوال



كذا تقطع : أنا عطشان، فقال البئر األخرى فمر عليها فقال له األخرى، مث قال: ومر بشر على بئر فقال له صاحبه
  .الدنيا

  .ودخلوا إىل بشر احلايف وليس يف داره حصري، فقيل له أال بذا تؤذي ؟ فقال هذا أمر ينقضي
  . إليها، فوقع سقف فانتقل إىل سقف إىل أن مات يف الدهليزوكان لداود الطائي دار يأوي 

إن حصل لك شيء من : فهؤالء الذين نظروا يف عواقب األمور، وبعد هذا فال أطالبك هبذه الرتبة، بل أقول لك
املباح ال من فيه وال أذى وال نلته بسؤال وال من يد ظامل تعلم أن ماله حرام أو فيه شبهة، فافسح لنفسك يف 

  .احاهتا مبقدار ما حتتاج إليه، وكن مقدراً للنفقة غري مبذرمب
  .فإن احلالل ال حيتمل السرف ومىت أسرفت احتجت إىل التعرض للخلق والتناول من األكدار

  .وإن ضاق بك أمر فاصرب، فإن ضعف الصرب فسل فاتح األبواب
  .فهو الكرمي وعنده مفاتح الغيب

  .بتقرب إىل األمراء تستعطي أمواهلموإياك أن تبذل دينك بتصنع للخلق أو 
واذكر طريق السلف، كان ابن مسعون له ثياب جيلس فيها للناس مث يطويها إىل اجمللس اآلخر ورثها عن أبيه بقيت 

  .أربعني سنة
  .وكانت ميمونة بنت شاقولة تعظ الناس وهلا ثياب قد بقيت أربعني سنة

  .در عليهومن صفا نظره وهتذب لفظه، نفع وعظه، ومن كدر ك
  .واحلالة العالية يف هذا إقبال القلب على اهللا عز وجل، والتوكل عليه والنظر إليه والتفات القلب عن اخللق

  .فإن احتجت فاسأله، وإن ضعفت فارغب إليه
  .ومىت ساكنت األسباب انقطعت عنه، ومىت استقام باطنك استقامت لك األمور

  فصل أين األصدقاء

  ؟
وأعداء ال . ء نسميهم أصدقاء فبحثت بالتجارب عنهم فإذا أكثرهم حساد على النعمرأيت نفسي تأنس خبلطا

  .يسترون زلة، وال يعرفون جلليس حقاً، وال يواسون من ما هلم صديقاً
فتأملت األمر، فإذا احلق سبحانه يغار على قلب املؤمن أن جيعل له شيئاً يأنس به، فهو يكدر عليه الدنيا وأهلها 

  .ليكون أنسه به
  .فينبغي أن يعد اخللق كلهم معارف ليس فيهم صديق، بل حتسبهم أعداء

  .وال تظهر سرك ملخلوق منهم، وال تعدن من يصلح لشدة ال ولداً وال أخاً وال صديقاً
  .بل عاملهم بالظاهر، وال ختالطهم إال حالة الضرورة بالتوقي حلظة

  .مث انفر عنهم وأقبل على شأنك متوكالً على خالقك
  .ال جيلب اخلري سواه، وال يصرف السوء إال إياه فإنه

  .فليكن جليسك وأنيسك وموضع توكلك وشكواك
  .فإن ضعف بصرك فاستغث به، وإن قل يقينك فسله القوة



  .وإياك أن متيل إىل غريه، فإنه غيور، وإن تشكو من أقداره، فرمبا غضب ومل يعتب
  .أنت: من اجلب ؟ من فعل ؟ من فعل ؟ قالمن خلصك : أوحى اهللا عز وجل إىل يوسف عليه السالم

  .فلم ذكرت غريي ؟ فال أطيلن حبسك أو كما قال: قال
  " .ويوم حنني إذا أعجبتكم كثرتكم " " اذكرين عند ربك : " هذا وإمنا تعرض يوسف عليه السالم بسبب مباح

  .اته وكلماته كأنه يراهويعيش معه ويتأدب بني يديه يف حرك -جل شأنه  -وما أعرف العيش إال ملن يعرفه 
ويقف على باب طرفه حارساً من نظرة ال تصلح، وعلى باب لسانه حافظاً له من كلمة ال حتسن، وعلى باب قلبه 

  .محاية ملسكنه من دخول األغيار
  .ويستوحش من اخللق شغالً به، وهذا يكون على سرية الروحانيني

  : األرفع قال القائلفأما املخلط فالكدر غالب عليه، واحملق ال يطلب إال
  وال الربق إالّ أن يكون ميانياً... أال ال أحب السري إالّ مصاعداً 

  فصل علماء السوء

  .رأيت أكثر العلماء مشتغلني بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده
م؛ وال فالقارىء مشغول بالروايات، عاكف على الشواذ، يرى أن املقصود نفس التالوة، وال يتلمح عظمة املتكل

  .زجر القرآن ووعده
  .ورمبا ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص يف الذنوب، ولو فهم لعلم أن احلجة عليه أقوى ممن مل يقرأ

واحملدث جيمع الطرق، وحيفظ األسانيد، وال يتأمل مقصود املنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس األحاديث، فهو 
  .يرجو بذلك السالمة

  .يف اخلطايا ظناً منه أن ما فعل يف خدمة الشريعة يدفع عنه ورمبا ترخص
والفقيه قد وقع له أنه مبا قد عرف من اجلدال الذي يقوي به خصامه، أو املسائل، أو املسائل اليت قد عرف فيها 

  .املذهب قد حصل مبا يفيت به الناس ما يرفع قدره، وميحو ذنبه
  .يدفع عنهفرمبا هجم على اخلطايا ظناً منه أن ذلك 

  .ورمبا مل حيفظ القرآن ومل يعرف احلديث، وأهنما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق
  .وينضاف إليه مع اجلهل هبما حب الرياسة، وإيثار الغلبة يف اجلدل، فتزيد قسوة قلبه
  .وعلى هذا أكثر الناس، صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكرب واحلماقة

  . عن شيخ أفىن عمره يف علوم كثرية، أنه فنت يف آخر عمره بفسق أصر عليه، وبارز اهللا بهوقد حكى بعض املعتربين 

  .وكانت حاله تعطي مبضموهنا أن علمي يدفع عين شر ما أنا فيه وال يبقى له أثر
  .وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة، فال يرى عنده أثر خلوف وال ندم على ذنب

إىل أن مجعت له يوماً قراريط . الفقر، فكان يلقى الشدائد وال ينتهي عن قبح حالهقال فتغري يف آخر عمره والزمه 
  .يا رب إىل هذا احلد ؟: على وجه الكدية فاستحى من ذلك وقال

فتعجبت من غفلته كيف نسي اهللا عز وجل، وأراد منه حسن التدبري له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه : قال احلاكي
  " .أن لو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقاً و: " ما مسع قوله تعاىل



  .وال علم أن املعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر اهللا ضيعه اهللا
  .فما رأيت علماً ما أفاد كعلم هذا، ألن العامل إذا زل انكسر، وهذا مصر ال تؤمله معصيته

  . وحترمياًوكأنه جيوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف يف الدين حتليالً
  .فمرض عاجالً ومات على أقبح حال

  .ورأيت شيخاً آخر حصل صور علم فما أفادته: قال احلاكي
  .كان أي فسق أمكنه مل يتحاش منه، وأي أمر مل يعجبه من القدر عارضه باالعتراض على املقدر واللوم

  .فعاش أكدر عيش، وعلى أقبح اعتقاد حىت درج
، وليس العلم صور األلفاظ، إمنا املقصود فهم املراد منه، وذاك يورث اخلشية واخلوف، وهؤالء مل يفهموا معىن العلم

  .ويرى املنة للمنعم بالعلم، وقوة احلجة له على املتعلم
  .نسأل اهللا عز وجل يقظة تفهمنا املقصود، وتعرفنا املعبود

ون، وال يعملون، ويتكربون على الناس ونعوذ باهللا من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء، ال ينهاهم ما حيملون، ويعلم
  .مبا ال يعملون

  .ويأخذون عرض األدىن وقد هنوا عما يأخذون
  .غلبتهم طباعهم، وما راضتهم علومهم، اليت يدرسون

  " .يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون " فهم أخس حاالً من العوام الذين جيهلون 

  فصل احلرص على الثقافة

للفقيه أن يطالع من كل فن طرفاً، من تاريخ وحديث ولغة وغري ذلك، فإن الفقه جيتاح إىل مجيع العلوم، فليأخذ من 
  .كل شيء منها مهماً

  .اجتمع الشبلي وشريك القاضي فاستعجبت له كيف ال يدري بعد ما بينهما: ولقد رأيت بعض الفقهاء يقول
  .اطمة وعلي رضي اهللا عنهما غري منقطعة احلكم، فلهذا غسلهاكانت الزوجية بني ف: وقال آخر يف مناظرة

  .وحيك فقد تزوج أمامة بنت زينب، وهي ابنة أختها فانقطع: فقلت له
ورأيت يف كتاب إحياء علوم الدين للغزايل من هذا ما يدهش من التخليط يف األحاديث والتواريخ، فجمعت من 

  .أغاليطه يف كتاب
أن سليمان بن عبد امللك بعث إىل أيب حازم : املستظهري وعرضه على املستظهر باهللاوقد ذكر يف كتاب له مساه 

ابعث يل من فطورك، فبعث إليه خنالة مقلوة فأفطر عليها، مث جامع زوجته فجاءت بعبد العزيز، مث ولد له : فقال له
  .عمر

  .عل سليمان جده، وإمنا هو ابن عمهوهذا ختليط قبيح، فإنه جعل عمر بن عبد العزيز بن سليمان بن عبد امللك، فج
قد ذكرت طائفة من الثقات املعتنني بالبحث : وقد ذكر أبو املعايل اجلويين يف أواخر كتاب الشامل يف األصول، قال

عن البواطن أن احلالج واجلبائي القرمطي وابن املقفع تواصل على قلب الدول وإفساد اململكة واستعطاف القلوب 
طراً، فقطن اجلبائي يف األحسا، وتوغل ابن املقفع يف أطراف بالد الترك، وقطن احلالج ببغداد، وارتياد كل منهم ق

فحكم عليه صاحباه باهللكة والقصور عن بلوغ األمنية لبعد أهل بغداد عن االخنداع، وتوفر فطنتهم وصدق 
  .فراستهم



 يدرك ابن املقفع، فإن ابن املقفع أمر ولو أن هذا الرجل أو من حكى عنه عرف التاريخ لعلم أن احلالج مل: قلت
  .بقتله املنصور، فقتل يف سنة أربع وأربعني ومائة

  .وأبو سعيد اجلبائي القرمطي ظهر إىل سنة ست ومثانني ومائتني
  .واحلالج قتل سنة تسع وثالمثائة

  .فزمان القرمطي واحلالج متقاربان؛ فأما ابن املقفع فكال
  .قي العلوم، فيطالع منها طرفاً؛ إذ لكل علم بعلم تعلقفينبغي لكل ذي علم أن يلم ببا

  .وأقبح مبحدث يسأل عن حادثة فال يدري، وقد شغله منها مجع طرق األحاديث
  .ما معىن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا؛ فال يدري صحة احلديث وال معناه: وقبيح بالفقيه أن يقال له

  .ى بالنقائص مبنه ولطفهنسأل اهللا عز وجل مهة عالية ال ترض

  فصل مهة العامل

  . كانت مهم القدماء من العلماء علية، تدل عليها تصانيفهم اليت هي زبدة أعمارهم

  .أال إن أكثر تصانيفهم دثرت، ألن مهم الطالب ضعفت، فصاروا يطلبون املختصرات، وال ينشطون للمطوالت
  .ب ومل تنسخمث اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها، فدثرت الكت

فسبيل طالب الكمال يف طلب العلم االطالع على الكتب اليت قد ختلفت من املصنفات، فليكثر من املطالعة فإنه 
  .يرى من علوم القوم وعلو مهمهم ما يشحذ خاطره وحيرك عزميته للجد، وما خيلو كتاب من فائدة

عالية فيقتدي هبا املبتدي، وال صاحب ورع  وأعوذ باهللا من سري هؤالء الذين نعاشرهم، ال نرى فيهم ذا مهة
  .فيستفيد منه الزاهد

فاهللا اهللا وعليكم مبالحظة سري السلف، ومطالعة تصانفيهم، وأخبارهم، فاالستكثار من مطالعة كتبهم رؤية هلم، كما 
  :قال

  فلعلّي أرى الديار بسمعي... فاتين أن أرى الديار بطريف 
  .طالعة الكتب، وإذا رأيت كتاباً مل أره، فكأين وقعت على كنزوإين أخرب عن حايل، ما أشبع من م

ولقد نظرت يف ثبت الكتب املوقوفة يف املدرسة النظامية، فإذا به حيتوي على حنو ستة آالف جملد، ويف ثبت كتب 
أيب حنيفة وكتب احلميدي، وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر، وكتب أيب حممد بن حممد بن اخلشاب وكانت 

  .االً، وغري ذلك من كل كتاب أقدر عليهأمح
  .إين طالعت عشرين ألف جملد كان أكثر وأنا بعد يف الطلب: ولو قلت

فاستفدت بالنظر فيها من مالحظة سري القوم وقدر مهمهم وحفظهم وعباداهتم وغرائب علومهم ما ال يعرفه من مل 
  .يطالع

  .حلمدفصرت أستزري ما الناس فيه، وأحتقر مهم الطالب وهللا ا

  فصل الكفر محاقة



  .ليس لآلدمي أعز من نفسه، وقد عجبت ممن خياطر هبا ويعرضها للهالك
  .والسبب يف ذلك قلة العقل وسوء النظر؛ فمنهم من يعرضها للتلف ليمدح بزعمه

مثل قوم خيرجون إىل قتل السبع، ومنهم من يصعد إىل إيوان كسرى ليقال شاطر، وساع ميشي ثالثني فرسخاً، 
  .ء إذا تلفوا محلوا إىل الناروهؤال

  .فإن هلك ذهبت النفس اليت يراد املال ألجلها
وأعجب من الكل من خياطر بنفسه يف اهلالك وال يدري، مثل أن يغضب فيقتل املسلم فيشفى غيظه بالتعذيب يف 

  .جهنم
اهللا عليه وسلم فإذ  وأظرف من هذا اليهود والنصارى، فإن أحدهم يبلغ فيجب عليه أن ينظر يف نبوة نبينا صلى

  .فرط فمات فله اخللود يف جهنم
لو أن مسلماً آمن بنبينا وكذب : وحيك ختاطر بنفسك يف عذاب األبد، حنن نؤمن بنبيكم فنقول: ولقد قلت لبعضهم

إذ حنن مؤمنون بصدقه وكتابه، فلو لقيناه مل خنجل ولو . بنبيكم أو بالتوراة خلد يف النار فما بيننا وبينكم خالف
  .هل قمتم بالسبت والسبت من الفروع والفروع ال يعاقب عليها باخللود: عاتبنا مثالً وقال

  .ما نطالبكم هبذا ألن السبت إمنا يلزم بين إسرائيل: فقال يل رئيس القوم
  .فقد سلمنا بإمجاعكم وأنتم هالكون، ألنكم ختاطرون بأرواحكم يف العذاب الدائم: فقلت

  .ما إذا تواىن فيه أوجب اخللود يف العقاب الدائموالعجب مبن يهمل النظر في
  .وأعجب من الكل جاحد اخلالق وهو يرى أحكام الصنعة ويقول ال صانع
  .والسبب يف هذه األشياء كلها قلة العقل وترك إعماله يف النظر واالستدالل

  فصل كتمان السر

  .ورهال ينبغي للعاقل أن يظهر سراً حىت يعلم أنه إذا ظهر ال يتأذى بظه
  .ومعلوم أن السبب يف بث السر طلب االستراحة ببثه، وذلك أمل قريب فليصرب عليه

  .فرب مظهر سراً لزوجته فإذا طلقت بثته، وهلك
  .أو لصديقه فيظهر عليه حسداً له إذا كان مماثالً وإن كان عامياً فالعامي أمحق

  .ورب سر أظهر فكان سبب اهلالك

  فصل تكاليف اجملد

  .والعاشق ينبغي أن يصرب على املكاره. طلب العلم إال عاشق العلمما يتناهى يف 
ومن ضرورة املتشاغل به البعد عن الكسب، ومذ فقد التفقد هلم من األمراء ومن اإلخوان انقطعوا فالزمهم الفقر 

  .ضرورة
  " .هنالك ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديداً " والفضائل تنادي 

  :التفكلما خافت من ابتلى ق
  لن تبلغ اجملد حىت تلعق الصربا... ال حتسب اجملد متراً أنت آكله 

وملا آثر أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه طلب العلم وكان فقرياً، بقي أربعني سنة يتشاغل به وال يتزوج، فينبغي للغري 



  ..أن يصابر فقره كما فعل أمحد
  .يأكل الكامخ ويتأدم بامللحومن يطيق ما أطاق ؟ فقد رد من املال مخسني ألفاً وكان 

  . فما شاع له الذكر اجلميل جزافاً، وال ترددت األقدام إىل قربه إال ملعىن عجيب

  .فيا له ثناء مأل اآلفاق، ومجاالً زين الوجود، وعزا نسخ كل ذل
  .هذا يف العاجل، وثواب اآلجل ال يوصف

وخالطوا السالطني فذهبت بركة العلم وحمى اجلاه ترخصوا وتأولوا . وتلمح قبور أكثر العلماء ال تعرف وال تزار
  .ووردوا عند املوت حياض الندم

  .فيا هلا حسرات ال تتالىف، وخسراناً ال ينجرب، وكانت صحبة اللذات طرفة عني والزم األسف دائماً
الشافعي رضي فالصرب الصرب أيها الطالب للفضائل، فإن لذة الراحة باهلوى أو بالبطالة تذهب ويبقى األسى، وقال 

  :اهللا تعاىل عنه
  كأن مدهتا أضغاث أحالم... يا نفس ما هو إالّ صرب أيام 

  وخل عنها فإن العيش قدامي... يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة 
  .مث أيها العامل الفقري، أيسرك ملك سلطان من السالطني ؟ وأن ما تعلمه من العلم ال تعلمه ؟

  .ذاكال، ما أظن باملتيقظ أن يؤثر ه
  .مث أنت إذا وقع لك خاطر مستحسن أو معىن عجيب جتد لذة ال جيدها ملتذ باللذات احلسية

فقد حرم من رزق الشهوات ما قد رزقت، وقد شاركتهم يف قوام العيش، ومل يبق إال الفضول الذي إذا أخذ مل يكد 
  .يضر

  .لبمث هم على املخاطرة يف باب اآلخرة غالباً، وأنت على السالمة يف األغ
  .فتلمح يا أخي عواقب األحوال، واقمع الكسل املثبط عن الفضائل

  .فإن كثرياً من العلماء الذين ماتوا مفرطني يتقلبون يف حسرات وأسف
  .أكثر ما عندكم الغفلة وأكثر ما عندنا الندامة: رأى رجل شيخنا ابن الزغواين يف املنام، فقال له الشيخ

  .خ عقد اهلوى على الغنب الفاحشفاهرب وفقك اهللا قبل احلبس، وافس
  .واعلم أن الفضائل ال تنال باهلوينا، وأن يسري التفريط يشني وجه احملاسن

  :فالبدار البدار ونفس النفس يتردد، وملك املوت غائب ما قدم بعد، واهنض بعزمية عازم
  ونكب عن ذكر العواقب جانبا... إذا همّ ألقى بني عيينة عزمه 

  ومل يرض إالّ قائم السيف صاحبا... غري نفسه  وإذا يستشر يف أمره
  .وارفض يف هذه العزمية الدنيا وأرباهبا، فبارك اهللا ألهل الدنيا يف دنياهم، فنحن األغنياء، وهم الفقراء

  .ولو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه جلالدونا عليه بالسيوف: كما قال إبراهيم بن أدهم
  .كاد يأكل لقمة إال حراماً أو شبهةفأبناء الدنيا أحدهم ال ي

  .وهو وإن مل يؤثر ذلك فوكيله يفعله، وال يبايل هو بقلة دين وكيله
  .وإن عمروا داراً سخروا الفعلة، وإن مجعوا ماالً فمن وجوه ال تصلح

  .مث كل منهم خائف أن يقتل أو يعزل أو يشتم، فعيبهم نقص
  .وال خناف من عدو، وال واليتنا تقبل العزلوحنن نأكل ما ظاهر الشرع يشهد له باإلباحة، 



  .والعز يف الدنيا لنا ال هلم، وإقبال اخللق علينا، وتقبيل أيدينا وتعظيمنا عندهم كثري
  .ويف اآلخرة بيننا وبينهم تفاوت إن شاء اهللا تعاىل
  .فإن لفت أرباب الدنيا أعناقهم يعلمون قدر مزيتنا

وإمنا هو طعام دون طعام ولباس : اف أطيب، ومرارة املنن ال تفي باملأخوذوإن غلت أيديهم عن إعطائنا فلذة العف
  .دون لباس، وإهنا أيام قالئل

والعجب ملن شرفت نفسه حىت طلب العلم إذ ال يطلبه ذو نفس شريفة كيف يذل لبذل من ال عزه إال بالدنانري، 
  :وال مفخرة له إال باملكنة، ولقد أنشدين أبو يعلى العلوي

  عرر قد صريوا غررا... يف خالئهم  رّب قوم
  ستر املال القبيح هلمسترى إن زال ما سترا

  .أيقظنا اهللا من رقدة الغافلني، ورزقنا فكر املتيقظني
  .ووفقنا للعمل مبقتضى العلم والعقل، إنه قريب جميب

  فصل الرفق بالبدن

  .إن مل يرفق هبا مل تصل بالراكبال ينبغي لإلنسان أن حيمل على بدنه ما ال يطيق، فإن البدن كالراحلة 
فترى يف الناس من يتزهد وقد رىب جسده على الترف فيعرض عما ألفه فتتجدد له األمراض، فتقطعه عن كثري من 

  .العبادات
أجدين أعافه ألنه : عودوا كل بدن ما اعتاد، وقد قرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضب فقال: وقد قيل

  .ليس بأرض قومي
أن أبا بكر رضي اهللا عنه طلب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظل وفرش له فروة وصب : حديث اهلجرة ويف

  .على القدح الذي فيه اللنب ماء حىت برد
  .إن كان عندكم ماء بات يف شن وإال كرعنا: وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوم فقال

أنه كان حيب احللوى والعسل، وكان إذا مل يقدر : اج، ويف الصحيحوكان صلى اهللا عليه وسلم يأكل حلم الدج
  . أكل ما حضر

ولعمري إن يف العرب وأهل السواد من ال يؤثر عنده التخشن يف املطعم وامللبس، وذاك إذا جرى بعد نوبته على 
  .عادته مل يستضر، فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا غري حالته تغري بدنه وقلت عبادته

  .كان احلسن يدمي أكل اللهم ويقول، ال رغيفي مالك وال صحين فرقدوقد 
  .وكان ابن سريين ال خيلي منزله من حلوى

  .وكان سفيان الثوري يسافر ويف سفرته احلمل املشوي، والفالوذج
  .ما أرى البدن يراد به العمل هللا إذا أكل الفالوذج عيباً: وقالت رابعة

  .بنفسه إذا أمكنهفمن ألف الترف فينبغي أن يتلطف 
وقد عرفت هذا من نفسي، فإين ربيت يف ترف فلما ابتدأت يف التقلل وهجر املشتهى، أثر معي مرضاً قطعين عن 

  .كثري من التعبد



حىت أين قرأت يف أيام كل يوم مخسة أجزاء من القرآن، فتناولت يوماً ما ال يصلح فلم أقدر يف ذلك اليوم على 
  .قراءهتا
  .ثر قراءة مخسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات، إن تناوهلا لطاعة عظيمةإن لقمة تؤ: قلت

  .وإن مطعماً يؤذي البدن فيفوته فعل خري ينبغي أن يهجر
من أمرك : وقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً من أصحابه حضر عنده وقد تغري من التقشف فقال له

  !.هبذا 
  .قه كما ينقي الغازي شعري الدابةفالعاقل يعطي بدنه من الغذاء ما يواف

  .وال تظنن أين آمر بأكل الشهوات، وال باإلكثار من امللذوذ، إمنا آر بتناول ما حيفظ النفس، وأهني عما يؤذي البدن
فافهم ما أشرت إليه، . فأما التوسع يف املطاعم، فإنه سبب النوم، والشبع يعمي القلب، ويهزل البدن ويضعفه

  .فالطريق هي الوسطى

  فصل غفالت املعصية

  .إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة
  .إذا كان اللص ظريفاً مل يقطع، فأما املغفل فيجين على نفسه احملن: والذكي يتخلص إذا وقع يف آفة كما قال احلسن

وهتمته هؤالء إخوة يوسف عليهم السالم، أبعدوه عن أبيه ليتقدموا عنده، وما علموا أن حزنه عليه يشغله عنهم 
  .وليس بطفل إمنا هو صيب كبري" يلتقطه بعض السيارة : " إياهم تبغضهم إليه، مث رموه يف اجلب فقالوا

  .وما علموا أنه إذا التقط حيدث حباله، فيبلغ اخلرب إىل أبيه وهذا تغفيل
  .أكله الذئب، وجاءوا بقميصه صحيحاً، ولو خرقوه احتمل األمر: مث إهنم قالوا
  .فلو فطنوا علموا أن ملك مصر ال غرض له يف أخيهم" ائتوين بِأخٍ لكم : " يه يتمارون قالمث ملا مضوا إل

  .هذا الصواع خيربين أنه كان كذا وكذا، هذا كله وما يفطنون: مث حبسه حبجة، مث قال
قد وكان يوسف عليه السالم " اذهبوا فتحسسوا من يوسف : " فلما أحس هبذه األشياء يعقوب عليه السالم قال

  .هني بالوحي أن يعلم أياه بوجوده
  .إن جربيل عليه السالم منعين: هال كتبت إيل فقال: وهلذا ملا التقيا قال له

  .فلما هنى أن يعرفه خربه لينفذ البالء كان ما فعل بأخيه تنبيهاً، فصار كأنه يعرض خبطبة املعتدة
  .وعلى فهم يوسف واهللا بكى يعقوب ال على جمرد صورته

   والعفةفصل الصرب

اآلدمي موضوع على مطلوبات تشتت اهلم، العني تطلب املنظور، واللسان يطلب الكالم، والبطن يطلب املأكول، 
  .والفرج املنكوح، والطبع حيب مجع املال

  .وقد أمرنا جبمع اهلم لذكر اآلخرة واهلوى يشتته
  .فكيف إذا اجتمعت إليه حاجات الزمة من طلب قوت البدن وقوت العيال

  .ذا يبكر إىل دكانه ويفتكر يف التحصيل، ويستعمل آلة الفهم يف نيل ما ال بد منهوه
  .فأي هم جيتمع منه خصوصاً إن أخذه الشره يف صورة فيمضي العمر، فينهض الدكان إىل القرب



  .فكيف حيصل العلم أو العمل أو إخالص القصد أو طلب الفضائل
  .لفمن رزق يقظة، فينبغي أن يصابر لنيل الفضائ

  .فإن كان متزهداً بغري عائلة اكتفى بسعي قليل فقد كان السبيت يعمل يوم السبت فيكتفي به طول األسبوع
  .فإن كان له مال باضع به من يكفيه بدينه، وثقته من أن يهتم هو
  .وإن كان له عائلة مجع مهه يف نية الكسب عليهم فيكون متعبداً

  .ته ليكفيه دخلهأو أن يكون قنية مال كعقار ناصفة يف نفق
  .وليقلل اهلم على مقدار ما ميكنه من حذف العالئق جهده ليجمع اهلم يف ذكر اآلخرة

  .فإن مل يفعل أخذ يف غفلته وندم يف حفرته
  .وأقبح األحوال حال عامل فقيه كلما مجع مهه لذكر اآلخرة شتته طلب القوت للعائلة

  .ل الوجه، فيلزم هذا التقدير يف النفقةورمبا احتاج إىل التعرض للظلمة وأخذ الشبهات وبذ
  . وإذا حصل له شيء من وجه دبر فيه

ألن تترك ورثتك أغنياء خري : وال ينبغي أن حيمله قصر األمل على إخراج ما يف يده، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  .من أن تتركها عالة يتكففون الناس

  .وأذل من كل ذل التعرض للبخالء واألمراء
  .ره، ويقلل العالئق، وحيفظ جاهه، فاأليام قالئلفليدبر أم

يا بين قد : يا صاحل صين، مث قال أستخري اهللا، فأصبح فقال: وقد بعث إىل أمحد بن حنبل مال فسأله ابنه قبوله فقال
  .عزم يل أن ال أقبله

  .فانعكس األمر اليوم. هذا وكان العطاء هنياً، وجاءه من وجوه

  فصل السياسة يف املعاملة

  .لعزلة عن اخللق سبب طيب العيشا
  .وال بد من خمالطة مبقدار، فدار العدو واستحله، فرمبا كادك فأهلكك

  .وأحسن إىل من أساء إليك، واستعن على أمورك بالكتمان، ولتكن الناس عندك معارف، فأما أصدقاء فال
  .ألن أعز األشياء وجود صديق، ذاك أن الصديق ينبغي أن يكون يف مرتبة مماثل

  .فإن صادفته عامياً مل تنتفع به لسوء أخالقه وقلة علمه وأدبه، وإن صادفت مماثالً أو مقارباً حسدك
  " .ولتعرفنّهم يف حلن القول : " وإذا كان لك يقظة تلمحت من أفعاله وأقواله ما يدل على حسدك

  .وإذا أردت تأكيد ذلك فضع عليه من يضعك عنده، فال خيرج إليه إال مبا يف قلبه
  .فإن أردت العيش فابعد عن احلسود ألنه يرى نعمتك فرمبا أصاهبا بالعني

فإن اضطررت إىل خمالطته فال تفش إليه سرك وال تشاوره، وال يغرنك متلقه لك، وال ما يظهره من الدين والتعبد، 
  .فإن احلسد يغلب الدين

  .من خبسوأن إخوة يوسف باعوه بث. وقد عرفت أن قابيل أخرجه احلسد إىل القتل
وكان أبو عامر الراهب من املتعبدين العقالء، وعبد اهللا بن أيب من الرؤساء، أخرجهما حسد رسول اهللا صلى اهللا 



  .عليه وسلم إىل النفاق وترك الصواب
  .وال ينبغي أن تطلب حلاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه، فإنه يف أمر عظيم متصل ال يرضيه إال زوال نعمتك

  .عذابه، فال عيش له، وما طاب عيش أهل اجلنة إال حني نزع احلسد والغل من صدورهم وكلما امتدت امتد
  .ولوال أنه نزع حتاسدوا وتنغص عيشهم

  فصل العقل طريق السعادة

من سار مع العقل وخالف طريق اهلوى ونظر إىل العواقب أمكنه أن يتمتع من الدنيا أضعاف ما متتع من استعمل 
  .فيفوت نفسه حظ الدنيا والذكر اجلميل، ويكون ذلك سبباً لفوات مراده من اللذات فأما املستعجل. الشهوات

إن مال إىل شهوات النكاح وأكثر منها قل التذاذه وفنيت حرارته وكان ذلك سبباً : أحدمها: وبيان هذا من وجهني
  .يف عدم مطلوبه منها

كثر، لبعد ما بني اجلماعني، وأمكنه التردد لبقاء ومن استعمل ذلك مبقدار ما جييزه العقل وحيتمله كان التذاذه أ
  .احلرارة

  .وكذلك من غش يف معاملته أو خان، فإنه ال يعامل فيفوته ربح املعاملة الدائمة خليانته مرة
  .ولو عرف بالثقة دامت معاملة الناس له فزاد رحبه

  .ملباحات ما يلتذ به كثرياًأنه من اتقى اهللا وتشاغل بالعلم أو حتقيق الزهد، فتح له من ا: والثاين
  .ومن تقاعد به الكسل عن العلم أو اهلوى عن حتقيق الزهد مل حيصل له إال اليسري من مراده

  " .َوأًنْ لَوِ اْستقَاُموا َعلَى الطَّرِيقَِة َألْسقَْيَناُهم َماًء غََدقاً : " قال عز وجل

  فصل الصلة باهللا

  .لهينبغي أن يكون العمل كله هللا ومعه من أج
  .وقد كفاك كل خملوق وجلب لك كل خري

  .وإياك أن متيل عنه مبوافقة هوى وإرضاء خملوق، فإنه يعكس عليك احلال، ويفوتك املقصود
  .من أرضى الناس بسخط اهللا عاد حامده من الناس ذاماً: ويف احلديث

  .وأطيب العيش عيش من يعيش مع اخلالق سبحانه
تثال أمره، واجتناب هنيه، ومراعاة حدوده، والرضى بقضائه، وحسن األدب بام: كيف يعيش معه ؟ قلت: فإن قيل

  .يف اخللوة، وكثرة ذكره، وسالمة القلب من االعتراض يف أقداره
  .فإن احتجب سألته، فإن أعطى وإال رضيت باملنع، وعلمت أنه مل مينع خبالً، وإمنا نظراً لك

ى ذلك رزقك حمبته وصدق التوكل عليه، فصارت احملبة تدلك وال تنقطع عن السؤال ألنك تتعبد به، ومىت دمت عل
  .على املقصود، وأمثرت لك حمبته إياك، فتعيش عيشة الصديقني

وال خري يف عيش إن مل يكن كذا، فإن أكثر الناس خمبط يف عيشه، يداري األسباب ومييل إليها بقلبه، ويتعب يف 
  .لق ويعترض عند انكسار األغراضحتصيل الرزق حبرص زائد على احلد، ويرغبه إىل اخل

  . والقدر جيري وال يبايل بسخط، وال حيصل له إال ما قدر



  .وقد فاته القرب من احلق واحملبة له، والتأدب معه، فذلك العيش عيش البهائم

  فصل اإلسراف شر

ي املاء والتراب نظرت يف حكمة املطعم واملشرب وامللبس واملنكح، فرأيت أن اآلدمي ملا خلق من أصول تتحلل، وه
والنار واهلواء، وبقاؤه إمنا يكون باحلرارة والرطوبة واحلرارة حتلل الرطوبة دائماً، فلم يكن هل بد من شيء خيلف ما 

  .بطل
  .وملا كان اللحم ال ينوب عنه إال اللحم، أباح الشرع ذبح احليوان ليتقوى به من هو أشرف منه

متييز، وقدرة يصنع هبا ما يقيه األذى من القطن والصوف، مل جيعل على  وملا كان بدنه حيتاج إىل كسوة، وله قدرة
جلده ما يقيه خلقة، خبالف احليوان البهيم، فإنه ملا مل يكن له قدرة على ما يغطي جلده عوضه بالريش والشعر 

  .والوبر
  .وملا مل يكن بد من فناء اآلدمي واحليوان هيج شهوة اجلماع لتخلف النسل

الذي حرك على طلب هذه املصاحل أن يكون التناول للمطعم واملشرب مقدار احلاجة واملصلحة، فمقتضى العقل 
  .ليقع االلتذاذ بالعافية

  .ومن البلية طلب االلتذاذ باملطعم وإن كان غري صاحل والشره يف تناوله، وكذلك الكسوة والنكاح
  .ومن احلزم مجع املال وادخاره لعارض حاجة من ذلك

نفاق احلاصل، فرمبا عرضت حاجة فلم يقدر عليها فأثر عدمها يف البدن أو يف العرض بطلبها من ومن التغفيل إ
  .األنذال

ومن أقبح األمور االهنماك يف النكاح طلباً لصورة اللذة، ناسياً ما جيين ذلك من احنالل القوة، ويزيد يف احلرام 
  .بالعقوبة

  .فمن مال إىل تدبري العقل سلم يف دنياه وآخرته
  .ومن أعرض عن مشاورته أو عن القبول منه تعجل عطبه

فليفهم مقصود املوضوعات وحكمها واملراد منها، فمن مل يفهم ومل يعمل مبقتضى ما فهم كان كأجهل العوام، وإن 
  .كان عاملاً

  فصل يف خمالطة األمراء

  .العجب ممن له مسكة من عقل أو عنده قليل من دين كيف يؤثر خمالطتهم
خالطة هلم أو العمل معهم يكون قطعاً خائفاً من عزل أو قتل أو سم، وال ميكنه أن يعمل إال مبقتضى فإنه بامل
  .أوامرهم

فإن أمروا مبا ال جيوز مل يقدر أن يراجع، فقد باع دينه قطعاً بدنياه فمنعه باخلوف من القيام بأمر اهللا وضاعت عليه 
  .آخرته

  .بسم اهللا، وأن ينفذ أوامره: بني يديه ومل يبق بيده إال عاجل التعظيم وأن يقال
  .وذلك بعيد من السالمة يف باب الدين وما يلتذ به منه يف الدنيا ممزوج خبوف العزل والقتل



  فصل اجلزاء من جنس العمل

  .من الغلط العظيم أن يتكلم يف حق معزول مبا ال يصلح، فإنه ال يؤمن أن يلي فينتقم
  .داوة ألحد أصالً، فقد يرفع احملتقر وقد يتمكن من ال يعدويف اجلملة ال ينبغي أن يظهر الع

  .بل ينبغي أن يكتم ما يف النفوس من ضغن على األعداء
  .فإن أمكن االنتقام منهم كان العفو انتقاماً ألنه يذهلم

  .وينبغي أن حيسن إىل كل أحد، خصوصاً من جيوز أن يكون له والية، وأن خيدم املعزول، فرمبا نفع يف واليته
  .قولوا له أبو جعفر بالباب: وقد روينا أن رجالً استأذن على قاضي القضاة ابن أيب داؤد وقال

  .ائذنوا له: فلما مسع هش لذلك وقال
  .فدخل، فقام، وتلقاه وأكرمه وأعطاه مخسة آالف، وودعه

  .رجل من العوام فعلت به هذا ؟: فقيل له
  .أنا جائع: يوماً فقلت لهإين كنت فقرياً، وكان هذا صديقاً، فجئته : قال
  .كل: اجلس، وخرج، فجاء بشواء وحلوى وخبز فقال: فقال
  .واهللا ال آكل حىت تأكل معي، فأكل فجعل الدم جيري يف فمه: قلت. ال: قال. كل معي: فقلت
  .مرض: ما هذا ؟ فقال: فقلت
  .واهللا ال بد أن ختربين: فقلت
  .إنك ملا جئتين مل أكن أملك شيئاً: فقال
  .ت أسناين مضببة بشريط من ذهب، فنزعته واشتريت بهوكان

  .فهال أكاىفء مثل هذا ؟
  .وعلى عكس هذه األشياء كان ابن الزيات وزير الواثق، وكان يضع من املتوكل فلما ويل عذبه بأنواع العذاب

تأمل العواقب فالعاقل من . وكذلك ابن اجلزري كان ال يوقر املسترشد قبل الوالية فجرت عليه اآلفات ملا ويل
  .ورعاها

  .وتصور كل ما جيوز أن يقع فعلم مبقتضى احلزم
  .وأبلغ من هذا تصوير وجود املوت عاجالً؛ ألنه جيوز أن يأيت بغتة من غري مرض

  .فاحلازم من استعد له وعمل عمل من ال يندم إذا جاءه
  .وحذر من الذنوب فإهنا كعدو مراصداً باجلزاء

  .فإهنا كصديق صديق ينفع وقت الشدةوادخر لنفسه صاحل األعمال، 
  . وأبلغ من كل شيء أن يعلم املؤمن أنه كلما زاد عمله يف الفضائل علت مرتبته يف اجلنة، وإن نقص نقصت

  .فهو وإن دخل اجلنة يف نقص باإلضافة إىل كمال غريه، غري أنه قد رضي به وال يشعر بذلك
  .، واهللا تعاىل املوفقفرحم اهللا من تلمح العواقب، وعمل مبقتضى التلمح

  فصل أهل الدنيا وأهل اآلخرة



ملا مجعت كتايب املسمى باملنتظم، يف تاريخ امللوك واألمم، اطلعت على سري اخللق من امللوك والوزراء والعلماء 
ؤمنون واألدباء والفقهاء والزهاد وغريهم، فرأيت الدنيا قد تالعبت باألكثرين تالعباً أذهب أدياهنم، حىت كانوا ال ي

  .بالعقاب
فمن األمراء من يقتل ويصادر ويقطع وحيبس بغري حق مث ينخرط يف سلك املعاصي كأن األمر إليه، أو قد جاءه 

  .األمن من العقاب
قُلْ إِنِّي أًخاُف إِنْ : " فرمبا ختايل أن حفظي الرعايا يرد عين ؟ وينسى أنه قد قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  " .َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ  َعَصْيُت َرّبي
  .وقد اخنرط مجع ممن يتسم بالعلم يف سلك املعاصي لتحصيل أغراضهم العاجلة فما نفعهم العلم

ورأينا خلقاً من املتزهدين خالفوا لنيل أغراضهم، وهذا ألن الدنيا فخ والناس كالعصافري، والعصفور يريد احلبة 
  .وينسى اخلنق

  .الً إىل عاجل لذاهتم، فأقبلوا يسامرون اهلوى وال يلتفتون إىل مشاورة العقلقد نسي أكثر اخللق مآهلم مي
  .فلقد باعوا بلذة يسرية خرياً كثرياً، واستحقوا بشهوات مرذولة عذاباً عظيماً

  .ليتين مل أكن، ليتين كنت تراباً، فيقال له أآلن ؟: فإذا نزل بأحدهم املوت قال
  .ملرهتن ال يصح فكاكه، ولندم ال ينقطع زمانه، وملعذب عز عليه إميانه باهللافواأسفي لفائت ال ميكن استدراكه، و

  .باهللا ما نفعت العقول إال ملن يلتفت إليها ويعول عليها
  .وال ميكن قبول مشاورهتا إال بعزمية الصرب عما يشتهى

بن حنبل رمحة اهللا عليه، ويف  فتأمل يف األمراء عمر بن اخلطاب وابن عبد العزيز رضي اهللا عنهما، ويف العلماء أمحد
  .الزهاد أويس القرين

  .لقد أعطوا احلزم حقه وفهموا مقصود الوجود
  .وما هلك اهلالكون إال لقلة الصرب عن املشتهى
  .ورمبا كان فيهم من ال يؤمن بالبعث والعقاب

  .عه عقلهوليس العجب من ذاك إمنا العجب من مؤمن يوقن، وال ينفعه يقينه ويعقل العواقب وال ينف

  فصل علو اهلمة

  :من رزق مهة عالية يعذب مبقدار علوها كما قال الشاعر
  تعبت يف مرادها األجسام... وإذا كانت النفوس كباراً 

  :وقال اآلخر
  وبالء جسمي من تفاوت مهيت... ولكل جسم يف الّنحول بليةٌ 

ب من كل علم هنايته، وهذا ال حيتمله وبيان هذا أن من علت مهته طلب العلوم كلها ومل يقتصر على بعضها وطل
  .البدن

  .مث يرى أن املراد العمل فيجتهد يف قيام الليل وصيام النهار، واجلمع بني ذلك وبني العلم صعب
  .مث يرى ترك الدنيا وحيتاج إىل ما ال بد منه

  .وجوه التبذل وحيب اإليثار وال يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، ومينعه عز النفس عن الكسب من



  .فإن هو جرى على طبعه من الكرم، احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته
  .وإن أمسك فطبعه يأىب ذلك

  .ويف اجلملة حيتاج إىل معاناة ومجع بني أضداد، فهو أبداً يف نصب ال ينقضي، وتعب ال يفرغ
ه ؟ إن كان فقيهاً فسئل عن حديث مث إذا حقق اإلخالص يف األعمال زاد تعبه وقوي وصبه، فأين هو ومن دنت مهت

  .قال ما أعرفه، وإن كان حمدثاً فسئل عن مسألة فقهية قال ما أدري، وال يبايل إن قيل عنه مقصر
  .والعايل اهلمة يرى التقصري يف بعض العلوم فضيحة قد كشفت عيبه، وقد رأت الناس عورته

  .يأنف من رد، والعايل اهلمة ال حيمل ذلك والقصري اهلمة ال يبايل مبنن الناس وال يستقبح سؤاهلم وال
  .ولكن تعب العايل اهلمة راحة يف املعىن، وراحة القصري اهلمة تعب وشني إن كان مث فهم

  .والدنيا دار سباق إىل أعايل املعايل، فينبغي لذي اهلمة أن ال يقصر يف شوطه
  .وإن كبا جواده مع اجتهاده مل يلم. فإن سبق فهو املقصود

  ب املرء بنفسهفصل إعجا

  .املصيبة العظمى رضى اإلنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه حمنة قد عمت أكثر اخللق
  .فترى اليهودي أو النصراين يرى أنه على الصواب، وال يبحث وال ينظر يف دليل نبوة نبينا صلى اهللا عليه وسلم

  .وإذا مسع ما يلني قلبه مثل القرآن املعجز هرب لئال يسمع
كل ذي هوى يثبت عليه، إما ألنه مذهب أبيه وأهله، أو ألنه نظر نظراً أول فرآه صواباً، ومل ينظر فيما  وكذلك

  . يناقضه، ومل يباحث العلماء ليبينوا له خطأه

  .ومن هذا حال اخلوارج على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه، فإهنم استحسنوا ما وقع هلم ومل يرجعوا إىل من يعلم
  .م عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما فبني هلم خطأهم رجع عن مذهبه منهم ألفانوملا لقيه

وممن مل يرجع عن هواه ابن ملجم، فرأى مذهبه هو احلق فاستحل قتل أمري املؤمنني رضي اهللا تعاىل عنه ورآه ديناً 
  .حىت أنه ملا قطعت أعضاؤه مل ميانع
  .عة يف الدنيا ال أذكر اهللاكيف أبقى سا: فلما طلب لسانه يقطع انزعج وقال

  .ومثل هذا ما له دواء
  .واهللا ما أرجو اخلري إال بعد املوت: وكذلك كان احلجاج يقول

  .هذا قوله وكم قتل من ال حيل قتله، منهم سعيد بن جبري
النصييب  وقد أخربنا عبد الوهاب وابن ناصر احلفاظ قاال أخربنا املبارك بن عبد اجلبار قال أخربنا احلسني بن حممد

قال أخربنا إمساعيل بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن األنباري قال حدثنا أبو عيسى اخلتلي قال حدثنا أبو يعلى قال 
وجد يف سجن احلجاج ثالثة وثالثون ألفاً، : حدثنا األصمعي قال حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثري بن قحدم قال

  .ما جيب على واحد منهم قطع وال قتل وال صلب
  .قلت وعموم السالطني يقتلون ويقطعون ظناً منهم جواز ذلك، ولو سألوا العلماء بينوا هلم

  .وعموم العوام يبارزون بالذنوب اعتماداً على العفو وينسون العقاب
  .ومنهم من يعتمد أين من أهل السنة، أو أن يل حسنات قد تنفع، وكل هذا لقوة اجلهل



ة الدليل وال يساكن شبهته، وال يثق بعلم نفسه نسأل اهللا السالمة من مجيع اآلفات فينبغي لإلنسان أن يبالغ يف معرف
...!  

  فصل اجلزاء العاجل

  .اعلم أن اجلزاء باملرصاد إن كانت حسنة أو كانت سيئة
  .ومن االغترار أن يظن املذنب إذا مل ير عقوبة أنه قد سومح، ورمبا جاءت العقوبة بعد مدة

  " .من يعمل سوءاً ُيْجزَ بِه : " وقوبل عليه، قال عز وجلوقل من فعل ذنباً إال 
  .هذا آدم عليه السالم أكل لقمة فقد عرفتم ما جرى عليه

أوحى اهللا تعاىل إليه أمل اصطنعك لنفسي وأحللتك داري، وأسجدت لك مالئكيت فعصيت أمري : قال وهب بن منبه
  .ونسيت عهدي ؟

  .ويسبحون يف الليل والنهار مث عصوين ألنزلتهم منازل العاصنيوعزيت لو مألت األرض كلهم مثلك يعبدون 
  .فنزع جربيل التاج عن رأسه، وحل ميكائيل اإلكليل عن جبينه، وجذب بناصيته فأهبط

  .فبكى آدم ثالث مائة عام على جبل اهلند جتري دموعه يف أودية جباهلا، فنبتت بتلك املدامع أشجار طيبكم هذا
  .م، نظر نظرة فأوجبت عتابه وبكاءه الدائم حىت نبت العشب من دموعهوكذلك داود عليه السال

وأما سليمان عليه السالم فإن قوماً اختصموا إليه فكان هواه مع أحد اخلصمني فعوقب وتغري يف أعني الناس، وكان 
  .أطعموين فال يطعم: يقول

  .ب بفراق يوسفوأما يعقوب عليه السالم، فإنه يقال إنه ذبح عجالً بني يدي أمه، فعوق
  .وأما يوسف عليه السالم فأخذ باهلم، وكل واحد من إخوته ولد له إثنا عشر ولداً، ونقص هو ولداً لتلك اهلمة

  .وأما أيوب عليه السالم فإنه قصر يف اإلنكار على ملك ظامل ألجل خيل كانت يف ناحيته فابتلى
  .وتوأما يونس عليه السالم فخرج عن قومه بغري إذن فالتقمه احل

إن قومك تركوا األمر الذي أكرمت به آباءهم، وعزيت ألهيجن عليهم جنوداً ال : وأوحى اهللا عز وجل إىل أرميا
  .يرمحون بكاءهم

  .يا رب هم ولد خليلك إبراهيم، وأمة صفيك موسى، وقوم نبيك داود فأوحى اهللا تعاىل إليه: فقال
  .ألنزلتهم منازل العاصني إمنا أكرمت إبراهيم وموسى وداود بطاعيت، ولو عصوين

  .ما هذا النظر ؟ ستجد غبه، فنسي القرآن بعد أربعني سنة: ونظر بعض العباد شخصاً مستحسناً فقال له شيخه
  .وقال آخر قد عبت شخصاً قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت أسناين

  .ونظرت إىل امرأة ال حتل، فنظر إىل زوجيت من ال أريد
  .حسبك إىل ههنا سحبت أيب: وسحبه إىل مكان، فقال له األبوكان بعض العاقني ضرب أباه 

  .عريت رجالً باإلفالس فأفلست، ومثل هذا كثري: وقال ابن سريين
ومن أعجبت ما مسعت فيه عن الوزير ابن حصري امللقب بالنظام أن املقتفى غضب عليه وأمر بأن يؤخذ منه عشرة 

  .آالف دينار
  .من أين لك عشرة آالف دينار ؟: فدخل عليه أهله حمزونني وقالوا له

  .ما يؤخذ مين عشرة وال مخسة وال أربعة: فقال



  .إين ظلمت رجالً فألزمته ثالثة آالف فما يؤخذ مين أكثر منها: قالوا من أين لك ؟ قال
  . فلما أدى ثالثة آالف دينار وقع اخلليفة بإطالقه ومساحمته يف الباقي

هذا بالشيء : أو غم أو ضيق صدر إال بزلل أعرفه حىت ميكنين أن أقولما نزلت يب آفة : وأنا أقول عن نفسي
  .الفالين

  .ورمبا تأولت فيه بعد، فأرى العقوبة
  .فينبغي لإلنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقل أن يسلم منه

  .وليجتهد يف التوبة، فقد روي يف احلديث ما من شيء أسرع حلاقاً بشيء من حسنة حديثة لذنب قدمي
  .وبة يكون خائفاً من املؤاخذة متوقعاً هلا، فإن هللا تعاىل قد تاب على األنبياء عليهم السالمومع الت

  .ويف حديث الشفاعة يقول آدم ذنيب ويقول إبراهيم وموسى ذنيب
خرب فهو يقتضي أن ال جياوز عن مذنب، وقد عرفنا قبول التوبة " من يعمل سوءاً جيز به : " قوله تعاىل: فإن قال قائل

  .لصفح عن اخلاطئنيوا
  .أحدمها أن حيمل على من مات مصراً ومل يتب، فإن التوبة جتب ما قبلها: فاجلواب من وجهني

  .أنه على إطالقه وهو الذي اختاره أنا وأستدل بالنقل واملعىن: والثاين
ألست مترض، ألست  :يا رسول اهللا أو جنازى بكل ما نعمل فقال: أما النقل، فإنه ملا نزلت هذه اآلية قال أبو بكر
  .حتزن، أليس يصيبك الألواء فذلك ما جتزون به

  .وأما املعىن فإن املؤمن إذا تاب وندم كان أسفه على ذنبه يف كل وقت أقوى من كل عقوبة
  .فالويل ملن عرف مرارة اجلزاء الدائم، مث آثر لذة املعصية حلظة

  فصل حديث النفس اللوامة

فحاسبتها قبل أن حتاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباين، من بدأ  تفكرت يف نفسي يوماً تفكر حمقق،
  .وعفواً عما يوجب عقوبة. الطفولة وإىل اآلن أرى لطفاً بعد لطف، وستراً على قبيح

  .وما أرى لذلك شكراً إال باللسان
  .ولقد تفكرت يف خطايا لو عوقبت ببعضها هللكت سريعاً

  .حييتولو كشف للناس بعضها الست
  .وال يعتقد معتقد عند مساع هذا أهنا من كبائر الذنوب، حىت يظن يفّ ما يظن يف الفساق

  .بل هي ذنوب قبيحة يف حق مثلي، وقعت بتأويالت فاسدة
  .اللهم حبمدك وسترك علي اغفر يل: فصرت إذا دعوت أقول

  .مث طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي
  .مرادايت وال أتقاضى نفسي بصرب على مكروه وال بشكر على نعمةمث أنا أتقاضى منه 

  .فأخذت أنوح على تقصريي يف شكر املنعم، وكوين أتلذذ بإيراد العلم من غري حتقيق عمل به
  .وقد كنت أرجو مقامات الكبار، فذهب العمر وما حصل املقصود
  .فكتبتها ههنافوجدت أبا الوفاء بن عقيل قد ناح حنو ما حنت فأعجبتين نياحته 



  .يا مناظر: ومثرة هذا أن يقال. يا رعناء تقومني األلفاظ ليقال مناظر: قال لنفسه
  .كما يقال للمصارع الفاره

  .ضيعت أعز األشياء وأنفسها عند العقالء، وهي أيام العمر حىت شاع لك بني من ميوت غداً اسم مناظر
  .مث ينسى الذاكر واملذكور إذا درست القلوب

  .تأخر األمر إىل موتك، بل رمبا نشأ شاب أفره منك فموهوا له وصار االسم لههذا إن 
  .نشرهم وهو العمل بالعلم، والنظر اخلالص لنفوسهم -إذا انطووا  -والعقالء عن اهللا تشاغلوا مبا 

  .أف لنفسي وقد سطرت عدة جملدات يف فنون العلوم وما عبق هبا فضيلة
، وإن الحت الدنيا طارت إليها طريان الرخم وسقطت عليها سقوط إن نوظرت مشخت، وإن نوصحت تعجرفت

  .الغراب على اجليف
  .فليتها أخذت أخذ املضطر من امليتة

  .توفر يف املخالطة عيوباً تبلى وال حتتشم نظر احلق إليها
  .وإن انكسرت هلا غرض تضجرت، فإن امتدت بالنعم اشتغلت عن املنعم

  .رض وغداً حتتهاأف واهللا مين اليوم على وجه األ
  .واهللا إن ننت جسدي بعد ثالث حتت التراب أقل من ننت خالئقي وأنا بني األصحاب
  .واهللا إنين قد هبرين حلم هذا الكرمي عين كيف سترين وأنا أهتتك وجيمعين وأنا أتشتت

  .مات احلرب العامل الصاحل، ولو عرفوين حق معرفيت بنفسي ما دفنوين: وغداً يقال
  .ين على نفسي نداء املتكشفني معائب األعداءواهللا ألناد

وألنوحن نوح الثاكلني إذ ال نائح يل ينوح علي هلذه املصائب املكتومة، واخلالل املغطاة اليت قد سترها من خربها، 
  .وغطاها من علمها

  .اللهم اغفر يل كذا بكذا. واهللا ما أجد لنفسي خلة استحسن أن أقول متوسالً هبا
  .مع تسلط األعداء. قط إال وجدت منه سبحانه براً يكفيين ووقاية حتميينواهللا ما ألتفت 

  .وهذا فعلي وأنا عبد فقري إليه. هذا فعله معي وهو رب غين عين. وال عرضت حاجة فممدت يدي إال قضاها
  .وال عذر يل فأقول ما دريت أو سهوت

  . ن الغائبات واملكتومات تنكشف لفهميواهللا لقد خلقين خلقاً صحيحاً سليماً، ونور قليب بالفطنة، حىت أ

  .فواحسرتاه على عمر انقضى فيما ال يطابق الرضى
  .يا حسريت على ما فرطت يف جنب اهللا ومشاتة العدو يب. وارمحاين ملقامات الرجل الفطناء

  .واخيبة من أحسن الظن يب إذا شهدت اجلوارح علي
  .وأنا الفطنواخذالين عند إقامة احلجة، سخر واهللا مين الشيطان 

  .اللهم توبة خالصة من هذه األقذار، وهنضة صادقة لتصفية ما بقي من األكدار
  .وقد جئتك بعد اخلمسني وأنا من خلق املتاع

  .وأىب العلم إال أن يأخذ بيدي إىل معدن الكرم، وليس يل وسيلة إال التأسف والندم
  .ت من كرمك فاغفر يل سالف فعليفواهللا ما عصيتك جاهالً مبقدار نعمك، وال ناسياً ملا أسلف



  فصل عداوة األقارب

عداوة األقارب صعبة، ورمبا دامت كحرب بكر وتغلب ابين وائل، وعبس وذبيان ابين بغيض، واألوس واخلزرج 
  .ابين قيلة

  .قال اجلاحظ ركدت هذه احلرب أربعني عاماً
  .التحاسدوالسبب يف هذا أن كل واحد من األقارب يكره أن يفوته قريبه، فيقع 

  .فينبغي ملن فضل على أقاربه أن يتواضع هلم، ويرفعهم جهده، ويرفق هبم لعله يسلم
فكأمنا تسفهم املل، ولن يزال معك : يل أقارب أصلهم فيقطعوين فقال: قال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .من اهللا ظهري ما دمت على ذلك

  فصل حسن العشرة

الب احمللة نبحتها هذه، وبالغت وأسرعت خلفها، وكأهنا تراها مكرمة جمللة رأيت كالب الصيد إذا مرت بك
  .فتحسدها على ذلك

ورأيت كالب الصيد حينئذ ال تلتفت إليها وال تعريها الطرف وال تعد نباحها شيئاً، فرأيت أن كالب الصيد كأهنا 
  .ليست من جنس تلك الكالب

هلا، وهذه لطيفة دقيقة اخللقة ومعها آداب قد ناسبت خلقتها ألن تلك غليظة البدن كثيفة األعضاء ال أمانة 
  .اللطيفة

  .وأهنا حتبس الصيد على مالكها خوفاً من عقابه، أو مراعاة شكر نعمته عليها
  .فرأيت أن األدب وحسن العشرة يتبع لطافه البدن وصفاء الروح

  .واد وذاك يف وادوهكذا املؤمن العاقل ال يلتفت إىل حاسده وال يعد شيئاً، إذ هو يف 
  .ذاك حيسده على الدنيا، وهذا مهته اآلخرة فيا بعد ما بني الواديني

  فصل أسرار احلكمة

  .مالحظته من أهم األشياء
  .ويعلم أنه حكيم ومالك، وأنه ال يعبث. ينبغي ملن آمن باهللا تعاىل أن يسلم له يف أفعاله

ما بانت يل، : فإذا طالبه العقل قال. حكيم املالكفإن خفيت عليه حكمة فعله نسب اجلهل إىل نفسه، وسل لل
  .فيجب علي تسليم األمر ملالكه

وإن أقواماً نظروا مبجرد العقل إىل كثري من أفعال احلق سبحانه فرأوها لو صدرت من خملوق نسبت إىل ضد 
  .احلكمة، فنسبوا اخلالق إىل ذلك

  .وهذا الكفر احملض، واجلنون البارد
  .إىل النفوس، فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمتهوالواجب نسبة اجلهل 

  .وأول من فعل ذلك إبليس فإنه قد رآه قد فضل طيناً على نار، والعقل يرى النار أفضل فعاب حكمته
  .وعمت هذه احملنة خلقاً ممن ينسب إىل العلم وكثري من العوام



  .ت أكثر اخللقفكم قد رأينا عاملاً يعترض وعامياً يرد فيكفره، وهذه حمنة قد مشل
  .يرون عاملاً يضيق عليه وفاسقاً وسع عليه، فيقولون هذا ال يليق باحلكمة

وقد علم العلماء أن اهللا تعاىل قد فرض الزكوات واخلراج واجلزية والغنائم والكفارات ليستغين هبا الفقراء، فاختص 
  .بذلك الظلمة

  .وصانع من جتب عليه الزكاة بإخراج بعضها، فجاع الفقري
  .ينبغي أن نذم هؤالء الظلمة وال نعترض على من قدر الكفاية للفقراءف

  .وقد حصل يف ضمن هذا عقوبة الظاملني من حبسهم احلقوق، وابتالء الفقراء بصربهم عن حظوظهم
  .وأكثر هؤالء املعترضني ال يكادون يسلمون وقت خروج الروح من اعتراض خيرج إىل الكفر فتخرج النفس كافرة

  .فالن قد ابتلى وما يستحق: يقولفكم عامي 
  :ومعناه أنه قد فعل به ما ال يليق بالصواب وقد قال بعض اخللعاء

  وأغصان بان وكثبان رمل... أيا رب ختلق أقمار ليل 
  أيا حاكم العدل ذا حكم عدل ؟... وتنهى عبادك أن يعشقوا 

  .ومثل هذا ينشده مجاعة من العلماء ويستحسنونه، وهو كفر حمض
هم هؤالء سر النهي وال معناه، ألنه ما هنى عن العشق وإمنا هنى عن العمل مبقتضى العشق من األشياء احملرمة وما ف

  .كالنظر واللمس والفعل القبيح
فإنه دليل على . ويف االمتناع عن املشتهى دليل على اإلميان بوجود الناهي كصرب العطشان يف رمضان عن املاء

  . ماإلميان بوجود من أمر بالصو

  .وتسليم النفوس إىل القتل واجلهاد دليل على اليقني باجلزاء
  .مث املستحسن أمنوذج ما قد أعد فأين العقل املتأمل

  .لو تأمل وصرب قليالً لربح كثرياً. كال
  .ولو ذهبت أذكر ما قد عرفت من اعتراض العلماء والعوام لطال

ي أنه جاع يوماً واشتد جوعه فجلس على اجلسر وقد ومن أحسن الناس حاالً يف ذلك، ما حيكى عن ابن الراوند
  .أمضه اجلوع

  .لعلي بن بلتق غالم اخلليفة: ملن هذه ؟ فقالوا: فمرت خيل مزينة باحلرير والديباج فقال
  .لعلي بن بلتق: ملن هذه ؟ فقالوا: فمرت جواز مستحسنات فقال

  .هذه لعلي بن بلتق وهذان يل ؟: مى هبما، وقالفمر به رجل فرآه وعليه أثر الضر فرمى إليه رغيفني فأخذمها ور
  .ونسي اجلاهل األمحق أنه مبا يقول ويعترض ويفعل أهل هذه اجملاعة

أنتم يف البداية من ماء وطني، ويف الثاين من ماء مهني، . فيا معترضني وهم يف غاية النقص على من ال عيب يف فعله
  .هلواء لصرمت جيفاًمث حتملون األجناس على الدوام، ولو حبس عنكم ا

  .وكم من رأي يراه حازمكم فإذا عرضه على غريه تبني له قبح رأيه
  .مث املعاصي منكم زائدة يف احلد

  .إال االعتراض على املالك احلكيم -بعد  -فما فيكم 
  .ولو مل يكن يف هذه البالوي إال أن يراد منا التسليم لكفى



لكهم ومل يعدهم كان ذلك له، ألنه مالك، لكنه بفضله وعد باإلعادة ولو أنه أنشأ اخللق ليدلوا على وجوده مث أه
  .واجلزاء والبقاء الدائم يف النعيم

  .فمىت ما جرى أمر ال تعرف علته فانسب ذلك إىل قصور علمك
  .وقد ترى مقتوالً ظلماً وكم قد قتل وظلم حىت قوبل ببعضه
  .اجملازى هبا غائبة عنا ورأينا اجلزاء وحدهوقل أن جيري ألحد آفة إال ويستحقها غري أن تلك اآلفات 

  .فسلم تسلم واحذر كلمة اعتراض أو إضمار، فرمبا أخرجتك من دائرة اإلسالم

  فصل يوم العيد ويوم القيامة

فإهنم ملا انتبهوا من نومهم خرجوا إىل عيدهم كخروج املوتى من . رأيت الناس يوم العيد فشبهت احلال بالقيامة
، فمنهم من زينته الغاية ومركبه النهاية، ومنهم املتوسط، ومنهم املرذول وعلى هذا أحوال قبورهم إىل حشرهم
  .الناس يوم القيامة

  .أي عطاشاً" ونسوق اجملرمني إىل جهنم ورداً " أي ركبانا " يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفداً : " قال تعاىل
  .لى وجوههمحيشرون ركباناً ومشاة وع: وقال عليه الصالة والسالم

  .ومن الناس من يداس يف زمحة العيد، وكذلك الظلمة يطأهم الناس بأقدامهم يف القيامة
  .كذلك يوم القيامة أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة. ومن الناس يوم العيد الغين املتصدق

  . ألهل الكبائركذلك يوم اجلزاء أعددت شفاعيت. ومنهم الفقري السائل الذي يطلب أن يعطى
  " .فما لنا من شافعني وال صديق محيم " ومنهم من ال يعطف عليه 
  .كذلك أعالم املتقني يف القيامة، والبوق يضرب. واألعالم منشورة يف العيد

يا أهل املوقف، إن فالناً قد سعد سعادة ال شقاوة بعدها، وإن فالناً قد شقى شقاوة ال : كذلك خيرب حبال العبد فيقال
  .عادة بعدهاس

" فيخرج التوقيع إليهم " أولئك املقربون : " مث يرجعون من العيد باخلواص إىل باب احلجرة وخيربون بامتثال األوامر
  " .وكان سعيهم مشكوراً 

  " .مبا أسلفتم يف األيام اخلالية : " فمنهم من يرجع إىل بيت عامر. ومن هو دوهنم خيتلف حاله
  " .فاعتربوا يا أويل األبصار : " د إىل بيت قفرومنهم متوسط، ومنهم من يعو

  فصل للعلماء والزهاد

أال للّه الدين : " أن األعمال بالنيات، وقد فهمتم قوله تعاىل: يا قوم قد علمتم: يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد
  .وقد مسعتم عن السلف أهنم كانوا ال يعملون وال يقولون حىت تتقدم النية وتصح" اخلالص 

  .هب زمانكم يا فقهاء يف اجلدل والصياح ؟ وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون املغالبةأيذ
من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، مل يرح : أو ما مسعتم
  .رائحة اجلنة

  .ف يتدافعوهنامث يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلها، وقد كان السل
  .ويا معشر املتزهدين إنه يعلم السر وأخفى أتظهرون الفقر يف لباسكم وأنتم تستوفون شهوات النفوس



  .وتظهرون التخاشع والبكاء يف اجللوات دون اخللوات
  .كان ابن سريين يضحك ويقهقه فإذا خال بكى أكثر الليل

  .يث ال ترى ؟ما أوقحك تصلي والناس يرونك وتنام ح: قال سفيان لصاحبه
  مضغ الكالم وال صبغ احلواجيب ... أفدى ظباء فالة ما عرفن هبا 

  .وهي النيات" وُحصل ما يف الصدور " آه للمرائي من يوم 
أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت يف جنب : " فأفيقوا من سكركم، وتوبوا من زللكم، واستقيموا على اجلادة

  " .اللّه 

  مفصل السلوك احلق والعل

  .رأيت مجهور الناس حائدين عن الشريعة جائزين على ما ألفوا من العادة
  .وقد خيلص منهم فريقان علماء وعباد

  .فتأملت مجهور العلماء فرأيتهم يف ختليط، منهم من يقتصر على علم معامالت الدنيا ويعرض عن معامالت اآلخرة
  .يثقل عليه مما يوجبه العلم، ويتبع يف الباقي العادات إما جلهله هبا، أو لثقل أمرها عليه، فهو ال جيري على ما

  .ورمبا ختايل أنه يسامح يف اخلطايا لكونه عاملاً، وقد نسي أن العلم حجة عليه
ومنهم من هو واقف مع صورة العلم، غافل عن املقصود وهو العمل، وفيهم من خيالط السلطان، فيتأذى املخالط 

  .كنه اإلنكارمبا يرى من الذنوب والظلم وال مي
  .لوال أين على صواب ما جالسين هذا: ورمبا مدح هؤالء، ويتأذى السلطان بصحبته فيقول

  .لوال أن أمر السلطان قريب ما خالطه هذا العامل: ويتأذى العوام فيقولون
  .ورأيت األشراف يثقون بشفاعة آبائهم وينسون أن اليهود من بين إسرائيل

أما الصحيحو القصد منهم فعلى غري اجلادة يف أكثر عملهم، . د فرأيت أكثرهم يف ختليطوأما الفريق الثاين وهم العبا
قد وضع هلم مجاعة من املتقدمني كتبا فيها دفائن قبيحة، وأحاديث غري صحيحة، ويأمرون فيها بأشياء ختالف 

  .الشريعة
املكي، وكتاب اإلحياء أليب حامد مثل كتب احلارث احملاسيب، وأيب عبد اهللا الترمذي، وقوت القلوب أليب طالب 

  .الطوسي
  .فإذا فتح املبتدىء عينه وهم بسلوك الطريق هبذه الكتب محلته إىل اخلطايا، ألهنم قد بنوا على أحاديث حمالة

  .ويذمون الدنيا، وال يدرون ما املذموم منها ؟
ماعة واجلمعة، ويقتصر على البلوط فيتصور املبتدىء ذم ذات الدنيا، فيهرب املنقطع إىل اجلبل، ورمبا فاتته اجل

  .والكمثري فيورثه القولنج
  .ويقنع بعضهم بشرب اللنب فينحل الطبع، أو يأكل الباقالء والعدس فيحدث له قراقر

  .أال ترى للفطن من األتراك يهتم بفرسه قبل حتصيل قوت نفسه. وإمنا ينبغي لقاصد احلج أن يرفق أوالً بالناقة ليصل
  .لشرح أحوال قوم من السلف واملتزهدين فيتبعهم املريد فيتأذى بذلك ورمبا تصدى القاص

  .أترد على الزهاد ؟: ومىت رددنا ذلك املنقول وبينا خطأ فاعله قال اجلهال



  .وإمنا ينبغي اتباع الصواب وال ينظر إىل أمساء املعظمني يف النفوس
  .يتبع الدليل قال أبو حنيفة مث خيالفه الشافعي، وإمنا ينبغي أن: فإنا نقول

وقعنا يف بنيات الطريق، : إبراهيم بن أدهم فصاح وقال: مدح أمحد بن حنبل النكاح فقلت له قد قال: قال املروزي
  .عليك مبا كان عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه

أللف وسجدت ملا خلق اهللا احلروف وقف ا: وتكلم أمحد يف احلارث احملاسيب ورد على سري السقطي حني قال
  .فاحلق ال ينبغي أن حياىب، فإنه جد. نفروا الناس عنه: الياء؛ فقال

: قال أبو طالب املكي: وإين أرى أكثر الناس قد حادوا عن الشريعة، وصار كالم املتزهدين كأنه شريعة هلم؛ فيقال
  !!!.كان من السلف من يزن قوته بكربة فينقص كل يوم 

  .لى اهللا عليه وسلم وال أصحابه وإمنا كانوا يأكلون دون الشبعوهذا شيء ما عرفه رسول اهللا ص
  .فأما احلمل على النفس باجلوع فمنهٌي عنه

  .وكان ماؤه يف دن. إذا كنت تشرب املاء البارد مىت حتب املوت ؟: ويقول قاد داود الطائي لسفيان
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يربد وما علم أن للنفس حظاً، وأن شرب املاء احلار يرهل املعدة ويؤذي، وأن ر

  .املاء
  .منذ مخسني سنة أشتهي الشواء ما صفا يل درمهه: ويقول آخر منهم

  .أشتهي أن أغمس جزرة يف دبس فما صح يل: ويقول آخر
  .أتراهم أرادوا حبة منذ خرجت من املعدن ما دخلت يف شبهة ؟

  .وإن كان الورع حسناً، ولكن ال على محل املشاق الشديدةهذا شيء ما نظر فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال أحدث ألين أشتهي أن أحدث، وهذا تعليل ال يصلح، ألن اإلنسان مأمور بالنكاح، وهو : وهذا بشر احلايف يقول

  .من أكرب املشتهى، وكان بشر حافياً حىت قيل له احلايف، ولو ستر أمره بنعلني كان أصلح
  .فقد كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعالن. وليس من أمر الدنيا يف شيءواحلفاء يؤذي العني، 

  .. وما كانت سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه على مال واملتزهدون عليه اليوم

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضحك وميزح وخيتار املستحسنات ويسابق عائشة رضي اهللا عنها، وكان 
  .أكل اللحم، وحيب احللوى، ويستعذب له املاءي

  .وعلى هذا كان طريقة أصحابه، فأظهر املتزهدون طرائق كأهنا ابتداء شريعة، وكلها على غري اجلادة
  .وحيتجون بقول احملاسيب واملكي، وال حيتج أحد منهم بصحايب وال تابعي وال بإمام من أئمة اإلسالم

  .أو تزوج مستحسنة أو أفطر بالنهار أو ضحك عابوه فإن رأوا عاملاً لبث ثوباً مجيالً
  .فينبغي أن يعلم أن أكثر من صح قصده منهم على غري اجلادة لقلة علمهم

  .منذ مثانني سنة ما اضطجعت: حىت أن بعضهم يقول
  .حلفت ال أشرف املاء سنة: ويقول آخر

  .وهؤالء على غري الصواب، فإن للنفس حقاً
فق وراءى الجتالب الدنيا وتقبيل األيدي فال كالم معه، وهم مجهور املتصوفة، فإهنم رفعوا فأما من ساء قصده ممن نا

  .الثياب امللونة لرياهم الناس بعني الترك للزينة، وما معهم أحسن من السفالطون



  .الطنيفهم يف اللذات ومجع املال وأخذ الشبهات واستعمال الراحة واللعب وخمالطة الس. وإمنا رقع القدماء للفقر
  !!.أعجب منهم من ينفق عليهم . وهؤالء قد كشفوا القناع وباينوا زهد أوائلهم، بلى

  فصل مثل اآلدمي

  .إن اهللا عز وجل جعل ألحوال اآلدمي أمثلة ليعترب هبا
فمن أمثلة أحواله القمر الذي يبتديء صغرياً مث يتكامل بدراً، مث يتناقص بامنحاق وقد يطرأ عليه ما يفسده 

  .فكالكسو
  .فكذلك اآلدمي أوله نطفة، مث يترقى من الفساد إىل الصالح، فإذا مت كان مبنزلة البدر الكامل

  :قال الشاعر. مث تتناقص أحواله بالضعف فرمبا هجم املوت قبل ذلك هجوم الكسوف على القمر
  يبدو ضئيالً لطيفاً مث يتسق... واملرء مثل هالل عند طلعته 
  كر اجلديدين نقصاً مث ينمحق...  يزداد حىت إذا ما مت أعقبه

  .ومن أمثلة حاله، دود القز فإنه يكون حياً إىل أن يبتديء نبات قوته وهو ورق الفرصاد
  .فإذا اخضر الورق دبت الروح فيه

  .مث ينتقل من حال إىل حال كانتقال الطفل
  .شره على حتصيل الدنيامث يرقد كغفلة اآلدمي عن النظر يف العواقب مث ينتبه فيحرص على األكل كحرص ال

  .مث يسدي على نفسه كما خيطب اآلدمي األوزار على دنبه، فريهتن يف ذلك احلبس كما يرهتن امليت يف قربه
  .مث يقرض فيخرج خلقاً آخر كما تنصر املوتى غرال هبماً

  .مث تصري آدمياً. وقد دله على البعث تكون النطفة كامليت
  .هتز خضراًوإلقاء احلب حتت األرض فيفسد مث ي

  ففي كل شيء له عربة... إذا املرء كانت له فكرة 

  فصل اهلوى العاجل

  .إمنا فضل العقل بتأمل العواقب، فأما القليل العقل فإنه يرى احلال احلاضرة، وال ينظر إىل عاقبتها
  .م وكسب املالوالبطال يرى لذة الراحة وينسى ما جتين من فوات العل. فإن اللص يرى أخذ املال وينسى قطع اليد

  .فإذا كرب فسئل عن علم مل يدر، وإذا احتاج سأل فذل، فقد أرىب ما حصل له من التأسف على لذة البطالة
  .مث يفوته ثواب اآلخرة بترك العمل يف الدنيا

  .وكذلك شارب اخلمر، يلتذ تلك الساعة وينسى ما جيين من اآلفات يف الدنيا واآلخرة
  .ى قضاء الشهوة، وينسى ما جيين منه من فضيحة الدنيا واحلدوكذلك الزنا، فإن اإلنسان ير

  .ورمبا كان للمرأة زوج فأحلقت احلمل من هذا به وتسلسل األمر
  .فقس على هذه وانتبه للعواقب، وال تؤثر لذة تفوت خرياً كثرياً، وصابر املشقة حتصل رحباً وافراً

  فصل اللذات املعنوية



  .زاهد ليس يف الدنيا عيش إال لعامل أو
وهو أن العامل يشتغل بالعلم أو باالنقطاع عن الكسب، وقد يكون له عائلة، . بلى، قد يقع يف صفاء حاهلما كدر
  .وكذلك الزاهد. فرمبا تعرض بالسلطان ففسد حاله

فينبغي للعامل والعابد أن يتحركا يف معاش كنسخ بأجرة أو علم اخلوص وإن فتح له بشيء اقتنع باليسري، فال 
  .بده أحديستع

  .كما كان أمحد بن حنبل له أجرة لعلها ال تبلغ ديناراً يتقوت هبا
  .ومىت مل يقنع أفسدت خمالطة السالطني والعوام دينه

ويف الناس من يريد التوسع يف املطاعم، ومنهم من ال يوافقه خشن العيش، وهيهات أن يصح الدين مع حتصيل 
  .اللذات

  .، مل يتبذل أحدمها للسلطان ومل يستخدم بالتردد إىل بابه، ومل حيتج الزاهد إىل تصنعوإذا قنع العامل والزاهد مبا يكفي
  .والعيش اللذيذ للمنقطع الذي ال يتبذل به وال حيمل منه

  فصل قدر األفهام

  .ما أكثر تفاوت الناس يف الفهوم، حىت العلماء يتفاوتون التفاوت الكثري يف األصول والفروع
  .ينزل بذاته إىل السماء وينتقل: أخبار الصفات فيحملوهنا على ما يقتضيه احلس كقول قائلهمفترى أقواماً يسمعون 

وهذا فهم رديء، ألن املنتقل يكون من مكان إىل مكان ويوجب ذلك كون املكان أكثر منه ويلزم منه احلركة وكل 
  .ذلك حمال على احلق عز وجل

ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم مث يتوضأ : صلى اهللا عليه وسلموأما يف الفروع فكما يروى عن داود أنه يف قوله 
  .إن بال غريه جاز: فقال. منه

  .فما يفهم املراد من التنجيس بل يأخذ مبجرد اللفظ
  .حلم اخلنزير حرام ال جلده نعوذ باهللا من سوء الفهم: وكذلك يقول

  :ل قائلهموكذلك يتفاوت الشعراء الذين شغلهم التفطن لدقائق األحوال كقو
  وأسيافنا يقطرن من جندة دما... لنا اجلفنات الغر يلمعن بالضحى 

بالدجى لكان أحسن، ويقطرن دليل على القلة وكذلك : اجلفان لكان أبلغ، ولو قال: واجلفنات عدد يسري فلو قال
  :قول القائل

  ها جلني منظّم وآلىل... مهها العطر والفراش ويعلو 
  :إمنا املادح هو القائل. هذا سوداء حلسنهاوهذا قاصر، فإنه لو فعلت 
  وجدت هبا طيباً وإن مل تطيب... أمل تر أين كلما جئت طارقاً 

  :وكذا قول القائل
  حىت إذا قلت هذا صادق نزعا... أدعو إىل هجرها قليب فيتبعين 

  :ا احملب الصادق هو القائلإمن. وإذا خاطبه يف اهلجر مل يوافقه. ولو كان صادقاً يف احملبة ملا كان له قلب خياطبه
  فقلت وهل للعاشقني قلوب... يقولون لو عاتبت قلبك الرعوى 



  .ومثل هذا إذا نوقش كثري
  .فأقل موجود يف الناس الفهم والغوص على دقائق املعاين

  فصل حقيقة املتعة

  .اللذة أضعافاًمن تأمل الدنيا علم أنه ليس فيها لذة أصالً، فإن وجدت لذة شيبت بالنغص اليت تزيد على 
فمن اللذات النساء، فرمبا تثبت املستحسنة، ورمبا مل حتب الزوج، فمىت علم ذلك تعزل عنها، ورمبا خانت، وذلك 

  .اهلالك
  .فإن متت املرادات فذكر الفراق زائد يف التأمل على االلتذاذ

  .حمن قبيحة ومن اللذات الولد ومقاسات البنت إىل أن تتزوج، وما تلقى من زوجها وخوف عارها
واالبن إن مرض ذاب الفؤاد، وإن خرج عن حد الصالح زاد األسف، وإن كان عدواً فمراده هالك األب، مث إن 

  .مت املراد فذكر فراقه يذيب القلوب
  .ولو أن فاسقاً أحب بعض املردان اهنتك عرضه يف الدنيا وذهب دينه

  .اهلتكة واإلمث مث ال يلبث أن تتغري حليته فيصرب مبغوضاً مع ما سبق من
  .وكم قد غلبت شهوة رجل وطيء اجلواري السود فجاء الولد أسود فبقي عاراً عليه

  .ومن هذا اجلنس االلتذاذ باملال، ويف حتصيله آثام، وفراقه حسرة، وذهاب العمر يف غنب
ة الدين والبدن وهذا أمنوذج ملا مل يذكر فينبغي ملن وفقه اهللا سبحانه أن يأخذ الضروري الذي مييل إىل سالم

  .والعافية، ويهجر اهلوى الذي نغصه تتضاعف على لذته
ومن صرب على ما يكره النفع يف العاقبة التذ أضعافاً، كطالب العلم فإنه يتعب يسرياً وينال خري الدارين مع سالمة 

  .العاقبة
  .ولذة البطالة تعقب عدم العلم والعمل فيزيد األسى على اللذة أضعافاً

  .وما يتذكر إال أولو األلباب. أن يغلبك هواك العاجل، ومىت هم اهلوى بالتوثب فامنعه وزن عاجله بآجله فاهللا اهللا

  فصل تلبيس إبليس

على اخللق وأمال أكثرهم عن العلم الذي هو مصباح السالك، فتركهم . رأيت إبليس قد احتال بفنون احليل
  .تفتون إىل مشورة العقليتخبطون يف ظلمات اجلهل، وشغلهم بأمور احلس، وال يل

  .فإذا ضاق بأحدهم عيشه أو نكب اعترض فكفر
  .فمنهم من ينسب ذلك إىل الدهر والدنيا ال يفعالن وإمنا هو عيب للمقدر

  .أي فائدة يف نقض املبىن: ومنهم من خيرجه األمر إىل جحد احلكمة، فيقول
  .ن ما جاء من مث أحدويقولو. وزعم بعضهم أنه ال يتصور عود املنقوض، وأنكروا البعث

  .ونسوا أن الوجود ما انتهى بعد ولو خلفنا لصار اإلميان بالغيب عياناً، وال يصلح أن يدل على األحياء باألحياء
مث نظر إبليس فرأى يف املسلمني قوماً فيهم فطنة فأراهم أن الوقوف على ظواهر الشريعة حالة يشاركهم فيها 

  .روا حيتجون بقول بقراط وجالينوس وفيثاغورسفحسن هلم علوم الكالم وصا. العوام
  . وهؤالء ليسوا مبتشرعني وال تبعوا نبينا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا قالوا مبقتضى ما سولت هلم أنفسهم



  .وقد كان السلف إذا نشأ ألحدهم ولد شغلوه حبفظ القرآن ومساع احلديث، فيثبت اإلميان يف قلبه
. الولد الفطن يتشاغل بعلوم األوائل، وينبذ أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلمفقد تواىن الناس عن هذا فصار 

  .ويقول أخبار آحاد
  .وأصحاب احلديث عندهم يسمون حشوية

  .ويعتقد هؤالء أن العلم الدقيق علم الطفرة واهليويل واجلزء الذي ال يتجزأ
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بواقعاهتم مث يتصاعدون إىل الكالم يف صفات اخلالق، فيدفعون ما صح عن رسول

إنكم : " فيقول املعتزلة إن اهللا ال يرى ألن املرئي يكون يف جهة، وخيالفون قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فأوجب هذا احلديث إيثار رؤيته وإن عجزنا عن فهم كيفيتها" . ترون ربكم كما ترون القمر ال تضامون يف رؤيته 

  .األغبياء عن التشاغل بالقرآن، وقالوا خملوق، فزالت حرمته من القلوب وقد عزل هؤالء
  .وإمنا مذاهبهم السرقة من بقراط وجالينوس. وعن السنة وقالوا أخبار آحاد

وقد استفاد من تبع الفالسفة أنه يرفه نفسه عن تعب الصالة والصوم، وقد كان كبار العلماء يذمون علم الكالم، 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل : كمي فيهم أن يركبوا على البغال ويشهروا ويقالح: حىت قال الشافعي

  .بالكالم
  .وقد آل هبم األمر إىل أن اعتقدوا أن من مل يعرف حترير دليل التوحيد فليس مبسلم

  .وعليكم بالكتاب والسنة ترشدوا. فاهللا اهللا من خمالطة املبتدعة
: ت قد غلبت الناس يف تضييع الزمان وكان القدماء حيذرون من ذلك قال الفضيل؟فصل قيمة الوقت رأيت العادا

  .أعرف من يعد كالمه من اجلمعة إىل اجلمعة
  .أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة ألجلكم: لعلنا شغلناك، فقال: ودخلوا على رجل من السلف فقالوا

  .صرت مناخ البطالني، مث مضى ومل جيلس: الوجاء رجل من املتعبدين إىل سري السقطي فرأى عنده مجاعة فق
  .ومىت الن املزور طمع فيه الزائر، فأطال اجللوس فلم يسلم من أذى

  .إن ملك الشمس ال يفتر يف سوقها أفما تريدون القيام ؟: وقد كان مجاعة قعوداً عند معروف فأطالوا فقال
  .فأمسك الشمس: ك، قالقف أكلم: وممن كان حيفظ اللحظات عامر بن عبد قيس قال له رجل

  .يبطل الزوجار: لو خرجت إىل الصحراء، فقال: وقيل لكرز بن وبرة
  .بني سف الفتيت وأكل اخلبز قراءة مخسني آية: وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول

باألكل  وكان عثمان الباقالين دائم الذكر هللا تعاىل، فقال إين وقت اإلفطار أحس بروحي كأهنا خترج ألجل اشتغايل
  .عن الذكر

ومىت . إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن يف طريقه: وأوصى بعض السلف أصحابه فقال
  .اجتمعتم حتدثتم

من : واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه حلظة، فإن يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .رست له هبا خنلة يف اجلنةقال سبحان اهللا العظيم وحبمده غ

كلما . فكم يضيع اآلدمي من ساعات يفوته فيها الثواب اجلزيل، وهذه األيام مثل املزرعة، فكأنه قيل لإلنسان
  .بذرت حبة أخرجنا لك ألف كر، فهل جيوز للعاقل أن يتوقف يف البذر ويتواىن

  .ختصار على السالم أو حاجة مهمة ملن يلقىوالذي يعني على اغتنام الزمان االنفراد والعزلة مهما أمكن، واال



  .وقلة األكل، فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل
  .ومن نظر يف سري السلف وآمن باجلزاء بان له ما ذكرته

  ؟؟

  فصل آداب املعاشرة

تزوج من يقاربه يف ينبغي للعاقل أن يتخري امرأة صاحلة من بيت صاحل يغلب عليه الفقر لترى ما يأتيها به كثرياً، ولي
  .السن

  .فأما الشيخ فإذا إذا تزوج صبية آذاها، ورمبا فجرت، أو قتلته، أو طلبت الطالق وهو حيبها فيتأذى
  .وليتمم نقصه حبسن األخالق وكثرة النفقة

  .وال ينبغي للمرأة أن تقرب من زوجها كثرياً فتمل، وال تبعد عنه فينساها
فة متحسنة، ولتحذر أن يرى فرجها أو جسمها كله، فإن جسم اإلنسان ليس ولتكن وقت قرهبا إليه كاملة النظا

  .مبستحسن
  .وكذلك ينبغي أن ال يريها جسمه، وإمنا اجلماع يف الفراش

أيها امللك، : ورأى كسرى يوماً كيف يسلخ احليوان ويطبخ فتقلبت نفسه ونفى اللحم، فذكر ذلك لوزيره، فقال
  .الفراش، ومعناه ال تفتش على ذلك الطبيخ على املائدة، واملرأة يف
ما رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال رآه مين، وقام ليلة عرياناً فما رأيت : قالت عائشة رضي اهللا عنها

  .جسمه قبلها
  . وهذا احلزم، وبذلك ال يعيب الرجل املرأة ألنه مل ير عيوهبا

  .حال الكمال وليكن للمرأة فراش وله فراش، فال جيتمعان إال يف
هذا أبو أوالدي ويتبذل هو فريى كل واحد من : ومن الناس من يستهني هبذه األشياء فريى املرأة متبذلة تقول
  .اآلخر ما ال يشتهي، فينفر القلب وتبقى املعاشرة بغري احملبة

  .وهذا فصل ينبغي تأمله والعمل به فإنه أصل عظيم

  فصل أداء األمانات

للقنوع باليسري، فإنه كلما زاد احلرص على فضول العيش زاد اهلم وتشتت القلب، واستعبد ال عيش يف الدنيا إال 
  .العبد

  .وأما القنوع فال حيتاج إىل خمالطة من فوقه، وال يبايل مبن هو مثله، إذ عنده ما عنده
  .وإن أقواماً مل يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغريهم

م فإهنم ترددوا إىل األمراء فاستعبدوهم ورأوا املنكرات، فلم يقدروا على إنكارها، ورمبا وخصوصاً أرباب العل
  .مدحوا الظامل اتقاء لشره

  .فالذي ناهلم من الذل وقلة الدين أضعاف ما نالوا من الدنيا
  .ومن أقبح الناس حاالً من تعرض للقضاء والشهادة، ولقد كانتا مرتبتني حسنتني



  .قد استأجرت وقوفاً فأد أجرهتا، ففعل: لقاضي ال حيايب، فبعث إىل املعتضد وقال لهوكان عبد احلميد ا
قد أخرجت هذا األمر من : أنت تذكر ملا وليتين قلت يل: قد مات فالن ولنا عليه مال، فقال: وقال له املعتضد

  .عنقي ووضعته يف عنقك، وال أقبل هذا الذي تقول إال بشاهدين
اشهدوا على موالنا بكذا، فشهدوا، فتقدم : مجاعة على بعض اخللفاء فقال اخلادم وكذلك كان الشهود، دخل

  .أشهد: يا أمري املؤمنني، أشهد عليك مبا يف هذا الكتاب، فقال: اجملزوعي إىل الستر فقال
  .نعم: إنه ال يكفي يف ذلك، ال أشهد حىت تقول نعم، قال: قال

، خصوصاً من يتقرب إليه باملال ليستشهد فتراه يسحب ليشهد على فأما يف زماننا فتغريت تلك القواعد من الكل
  .ما ال يرى

  .كنت أمحل إىل بعض أهل السواد، وهو حمبوس وأشهد عليه: قال يل أبو املعايل بن شافع
  .وأنا أستغفر اهللا من ذلك

حرس : ل املعرفوليس للشهود جراية فيحملون ذلك ألجلها، وإمنا الذي حيصل جر الطيلسان، وطرق الباب، وقو
  .اهللا نعمتك شهادة

  .هذا ال يصلح: فقالوا. لبس قميصاً أمحر وجلس يف السوق. تكون قاضياً: وملا قيل إلبراهيم النخعي
  .كيف أنت وكيف الصبيان: فسلم وقال له -وقد أحضره ليوليه القضاء  -ودخل بعض الكبار على الرشيد 

  .هذا جمنون، فيا هللا جنون هو العقل: فقيل
  .ا أظن اإلميان باآلخرة إال متزلزالً يف أكثر القلوبوم

  .نسأل اهللا سبحانه سالمة للدين فإنه قادر

  فصل حقيقة احلكمة اإلهلية

  .قد تكرر معناه يف هذا الكتاب، إال أن عادته على النفوس مهمة لئال يغفل عنه مثله
  .علم يوجب نفي االعتراض على القدرينبغي للمؤمن أن يعلم أن اهللا سبحانه مالك حكيم ال يعبث، وهذا ال

  .وقد هلج خلٌق باالعتراض قدحاً يف احلكمة، وذلك كفر
  " .َخلَقَْتينِ ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ : " وأوهلم إبليس يف قوله

  .أن تفضيلك الطني على النار ليس حبكمة: ومعىن قوله
  .وقد رأيت من كان فقيهاً دأبه االعتراض

  .عترض ينظر إىل صورة الفعل، ولو أن صورة الفعل صدرت من خملوق مثلنا حسن أن يعترض عليهوهذا ألن امل
  .فأما من نقصت األفهام عن مطالعة حكمته فاعتراض الناقص اجلاهل عليه جنون

  .فأما اعتراض اخللعاء فدائم، ألهنم يريدون جريان األمور على أغراضهم، فمىت انكسر ألحدهم غرض اعترض
  .بىن ونقض: ن يتعدى إىل ذكر املوت فيقولوفيهم م

وكان لنا رفيق قرأ القرآن والقراءات ومسع احلديث الكثري، مث وقع يف الذنوب وعاش أكثر من سبعني سنة، فلما 
  .قد ضاقت الدنيا إال من روحي: نزل به املوت ذكر يل أنه قال

  .ثريريب يظلمين، وهذا ك: ومن هذا اجلنس مسعت شخصاً يقول عند املوت
  .وكره أن حيكى كالم اخللعاء يف جنوهنم واعتراضاهتم الباردة



  .ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقة ومارستان صرب ليبني بذلك أثر اخلالق ملا اعترضوا
  .والذي طلبوه من السالمة وبلوغ األغراض أمامهم لو فهموا
  .فهم كالزورجاري يتلوث بالطني فإذا فرغ لبس ثياب النظافة

  .أريد نقض هذا البدن الذي ال يصلح للبقاء حنيت عنه النفس الشريفة بين بناء يقبل الدوام وملا
  " .فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَيقْطَْع َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما يَِغيظَ : " وبعد هذا فقل للمعترض

  . رى القدرإن اعترض مل مينع ذلك جريان القدر، وإن سلم ج: قل له

  .فألن جيري وهو مأجور خري من أين جيري وهو مأزور
أيها الصندوق، إن كان فيك ما نظن فقد : وما أحسن سكوت وضاح اليمن ملا اختبأ يف صندوق، فقال السلطان

  .حمونا أثرك
  .وإن مل يكن فليس بدفن خشب من جناح

  .فلو أنه صاح ما انتفع بشيء، ولرمبا أخرج فقتل أقبح قتلة

  ل قيمة السرور يف الدنيافص

  .من تلمح أحوال الدنيا علم أن مراد احلق سبحانه اجتناهبا
  .فمن مال إىل مباحها ليلتذ وجد مع كل فرحة ترحة، وإىل جانب كل راحة تعباً، وآخر كل لذة نقصاً يزيد عليها

  .وما رفع شيء من الدنيا إال ووضع
  .عنها فجاء حديث اإلفك أحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم عائشة رضي اهللا

  " .فَلَمَّا قََضى زَْيٌد ِمْنَها َوطَراً : " ومال إىل زينب، فجاء
  :مث يكفي أنه إذا حصل حمبوبه فعني العقل ترى فراقه فيتنغص عند وجوده، كما قال الشاعر

  تيقن عنه صاحبه انتقاالً... أمت احلزن عندي يف سرور 
دير التنفري عن الدنيا، فيبقى أخذ البلغة منها ضرورة، وترك الشواغل، فيجتمع فيعلم العاقل أن مراد احلق هبذا التك

  .اهلم يف خدمة احلق
  .ومن عدل عن ذلك ندم على الفوات

  فصل العقل

  .العاقل يدير بعقله عيشته يف الدنيا
ش سليماً من فإن كان فقرياً اجتهد يف كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق، وقلل العالئق، واستعمل القناعة فعا

  .منن الناس عزيزاً بينهم
  .وإن كان غنياً فينبغي له أن يدبر يف نفقته خوف أن يفتقر فيحتاج إىل الذل للخلق

  .ومن البلية أن يبذر يف النفقة ويباهي هبا ليكمد األعداء
  .إلصابته بالعني -إن أكثر  -كأنه يتعرض بذلك 

  .انهوينبغي التوسط يف األحوال، وكتمان ما يصلح كتم



  .ولقد وجد بعض الغسالني ماالً فأكثر النفقة، فعلم به، فأخذ منه املال، وعاد إىل الفقر
  .وإمنا التدبري حفظ املال، والتوسط يف اإلنفاق، وكتمان ما ال يصلح إظهاره

دة ومن الغلط إطالع الزوجة على قدر املال، فإنه إن كان قليالً هان عندها الزوج، وإن كان كثرياً طلبت زيا
  .الكسوة واحللى
  .وكذلك الولد" وال تؤتوا السفهاء أموالكم : " قال اهللا عز وجل

  :وكذلك األسرار، ينبغي أن حتفظ وأن حيذر منها ومن الصديق، فرمبا انقلب، فقد قال الشاعر
  واحذر صديقك ألف مرة... إحذر عدوك مرة 

  ق فكان أعلم باملضرة... فلرمبا انقلب الصدي 
ىل قد جنز ما توخاه الفكر الفاتر من تقييد ما مجعه القلم من صيد اخلاطر، متقصراً فيه على ما به التخلي حبمد اهللا تعا

  .من األمراض النفسية، والتحلي باآلداب الشرعية، واألخالق املرضية
  .جعله اهللا تعاىل خري هاد على منرب الوعظ واإلرشاد، وأنفع كتاب جتلى يف مرايا الظهور هلداية العباد

  . واحلمد هللا أوالً وآخراً وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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