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  مقدمة املؤلف  

الغزاىل الطوسى رحم اهللا  قال الشيخ اإلمام العامل العامل حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد
   : وعفا عنه

    هذا كتاب هللا وحده والصالة والسالم على خري خلقة سيدنا حممد وآله وصحبهاحلمد 
   . غرور اخللق أمجعني يفالكشف والتبيني    
 

فاملكلف من   . مكلف ومهمل  :  واحليوان قسمان  . حيوان وغري حيوان  :  اعلم أن اخللق قسمان
  املكلف قسمانمث   . وحذره العقوبة املعاصيووعده الثواب عليها واه عن   خاطبه اهللا بالعبادة وأمره ا

عامل   :  وكل من الطائعني والعاصني ينقسم قسمني  . طائع وعاص واملؤمن قسمان  . مؤمن وكافر  :
وأنا   . العاملنيإال من عصمه اهللا رب   . جلميع املؤمنني املكلفني والكافرين مالزماً مث رأيت الغرور   . وجاهل

وأبينه غاية البيان بأوجز ما   . وأوضحه غاية اإليضاح  . حبمد اهللا أكشف عن غرورهم وأبني احلجة فيه
   . وأبدع ما يكون من اإلشارة  . تكون العبارة

  :  أصناف واملغرورون من اخللق ما عدا الكافرين أربعة
   . املتصوفة األموال، وصنف من اد، وصنف من أربابُعبّ وصنف من ال ،صنف من العلماء

  رغرور الكاف
ّره باهللا ومنهم من غ  . الدنيا منهم من غرته احلياة  :  فأول ما نبدأ به غرور الكافر وهو قسمان

  ولذات الدنيا يقني  ،النسيئة النقد خري من  :  أما الذين غرم احلياة الدنيا وهم الذين قالوا   . رورالغَ 
هو قياس إبليس لعنه اهللا تعاىل ىف ،  وهذا قياس فاسد  . رتك اليقني بالشكيُ وال   .  !  ! شكولذات اآلخرة 

  . وعالج هذا الغرور شيئان إما بتصديق وهو اإلميان  . النسب يففظن أن اخلريية     ا خري منهأن  :  قوله
   . وإما بربهان

وما احلياة الدنيا إال  (  ) وأبقى وما عند اهللا خري ( قوله  يفاهللا تعاىل  ق دُيصَ فهو أن  التصديقأما 
وهو أن يعرف وجه   :  الربهانوأما   . وتصديق الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم فيما جاء به  .  ) متاع الغرور



 ،  النقد خري من النسيئة  :  الدنيا نقد واآلخرة نسيئة مقدمة صحيحة وأما قوله  :  أن قوله ، فساد قياسه
واملقصود فهو خري وإن    النقد مثل النسيئة يف املقدار بل إن كان   وليس األمر كذلك  حمل التلبيسفهو 

ولذات الدنيا   :  وأما قوله  . والدنيا غري أبدية   ومعلوم أن اآلخرة أبدية  ،  كان أقل منها فالنسيئة خري منه
أحدمها   :  كانوليقينه مدر  ، ؤمننيبل ذلك يقني عند امل  . فهو أيضا باطل ،يقني ولذات اآلخرة شك

 واملدرك الثاين  . لألنبياء والعلماء كما يقلد الطبيب احلاذق يف الدواء اإلميان والتصديق على وجه التقليد
وألمور   . وال تظن أن معرفة النيب صّلى اهللا عليه وسّلم ألمور اآلخرة  ، لألنبياء واإلهلام لألولياء الوحي  :
وسّلم حاشاه  والنيب صّلى اهللا عليه  فإن التقليد ليس مبعرفة صحيحة  ، جلربيل عليه السالم لدنيا تقليدا

كما شاهدت أنت احملسوسات بالعني   . وشاهدها بنور البصرية   بل انكشفت له األشياء ، اهللا من ذلك
    . الظاهرة
  
  

***  
 
واملؤمنون بألسنتهم وعقائدهم إذا ضيعوا برم  فصل فيمن يشاركون الكفار غرورهم من املؤمنني  

   .شهوات لوتدنسوا با الصاحلة أمر اهللا تعاىل وهى األعمال
 
فأما    ..!! رورغ اً فاحلياة الدنيا للكافرين واملؤمنني مجيع  ، رورغم مشاركون الكفار ىف هذا الوه..

معيدنا فنحن  إنه إن كان اهللا  :  قول بعضهم ىف أنفسهم بألسنتهم  : الكافرين باهللا تعاىل فمثاله رورغُ 
هذه  ما أظن أن تبيد(       :  أحق ا من غرينا كما أخرب اهللا تعاىل عنهم ىف صورة الكهف حني قال

سبب هذا  هو مالكن  .  ) منقلباً  أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب ألجدن خرياً منها
عم اهللا نِ ينظرون مرة إىل  أموذلك  ، اهللا تعاىل هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه ؟ إن..الغرور

 ،نياالد ومرة ينظرون إىل تأخري عذاب اهللا عنهم يف ،عم اآلخرةنِ فيقيسون عليها   ، تعاىل عليهم يف الدنيا
يعذبنا اهللا مبا نقول  أنفسهم لو ال يفويقولون  ( فيقيسون عذاب اآلخرة كما أخرب اهللا تعاىل عنهم 

أهؤالء  (  :  فيزدروم ويقولون  وهم فقراء ومرة ينظرون إىل املؤمنني . ) هم جهنم يصلوا فبئس املصريبُ حس



 يفم ظّ ن الذيوترتيب القياس   .  )لو كان خرياً ما سبقونا إليه (    :  ويقولون     ) من اهللا عليهم من بيننا
..!  سنحمُ وكل حمب فهو  ،بوكل حمسن فهو حم،  عم الدنيانِ إلينا ب قد أحسن اهللا  :  قلوم أم يقولون
بل رمبا يكون اإلحسان سبب هالكه  !.. .  بل يكون حمسناً وال يكون حمباً ،  كذلك  إال أن األمر ليس
  :  النيب صّلى اهللا عليه وسّلمولذلك قال   .!!.  رور باهللا عز وجلوذلك حمض الغَ  ..!!على االستدراج

ولذلك     ) عبده من الدنيا كما حيمى أحدكم مريضه عن الطعام والشراب وهو حيبه إن اهللا تعاىل حيمى (
مرحبا بشعار   :  وقالواعليهم الفقر فرحوا  وإذا أقبل ،كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا

أحيسبون  (   :  وقال تعاىل  .) اِإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فأما (   :  فقد قال اهللا تعاىل .الصاحلني
َا ُمندهم به من مال وبنني نسارع سنستدرجهم من  (   :وقال تعاىل  .  ) اخلريات بل ال يشعرون يفهلم  أَمن

روا به فتحنا عليهم أبواب كّ ذ  فلما نسوا ما (   :  وقال تعاىل  .  ) متني كيديحيث ال يعلمون وأملى هلم إن  
ن هذا فمن آمن باهللا تعاىل يأمن م  .  )إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون كل شئ حىت

فإن من عرف   . ..اجلهل باهللا تعاىل وبصفاته هو منشأ هذا الغرور؟ إن ..ومم ينشأ هذا الغرور... الغرور
مع أن اهللا تعاىل   ، وينظرون إىل فرعون وهامان ومثود وماذا حل م  ... اهللا تعاىل فال يأمن من مكر اهللا

القوم  كر اهللا إالمَ فال يأمن  (   :  ر اهللا تعاىل مكره فقال تعاىلذّ وقد ح  ...الشيئ الكثري  أعطاهم من املال
لهم هِ الكافرين أم لّ هِ فمَ  (   :  وقال تعاىل  .)ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين ( :تعاىل  وقال  .)اخلاسرون

  .فمن أوىل نعمة حيذر أن تكون نقمة  .  ) رويداً 
 *****  
  

  غرور عصاة املؤمنني يففصل 
 

غفور   : من املؤمنني فقوهلم وهم من يتكلون على عفو اهللا ويهملون العمل وأما غرور العصاة باهللا
وذلك من قبل الرجا فإنه مقام حممود يف  رحيم وإمنا يرجى عفوه فاتكلوا على ذلك وأمهلوا األعمال

بوسيلة اِإلميان والكرم  وأن رمحة اهللا واسعة ونعمته وشاملة وكرمه عميم وأنا موحدون نرجوه  . الدنيا
وذلك اية   واألمهات ورمبا كان منشأ حاهلم التمسك بصالح اآلباء ،منشأ ذاك الغرور  . واِإلحسان

من   : سول هلم الشيطان الذيونظم قياسهم   . وورعهم كانوا خائفنيالغرور فإن آباءهم مع صالحهم 



على  فإن اهللا قد أحب أباكم فهو حيبكم فال حتتاجون إىل الطاعات فاتكلوا ، أحب إنساناً أحب أوالده
السفينة فمنع وأغرقه إليه  ذلك واغرتوا باهللا ومل يعلموا أن نوحا عليه السالم أراد أن حيمل ولده ىف

وإن نبينا حممد صّلى اهللا عليه وسّلم استأذن ىف زيارة قرب  وتعاىل بأشد ما أغرق به قوم نوح سبحانه
َأال  (   :  ىلاونسوا قوله سبحانه وتع  ،فأذن له ىف الزيارة ومل يؤذن ىف االستغفار هلا  ،االستغفار أمه، وىف

أنه ينجو بتقوى أصله كمن ظن أنه ومن ظن  ،)لِإلنسان إال ما سعى وأن ليس  . تزر وازرة وزر أخرى
يوم يفر املرء  (  والتقوى فرض عني ال جيزى فيها والد عن ولده .بشراب أبيه يشبع بأكل أبيه أو يروى

 :  ونسوا قوله عليه الصالة والسالم...إال على سبيل الشفاعة )وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من أخيه
  .) واألمحق من أتبع نفسه وهواها ومتىن على اهللا األماين ،املوتبعد  الكيُس من دان نفسه وعمل ملا (

يرجون رمحة اهللا واهللا غفور  اهللا أولئك إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ىف سبيل (   :  وقوله تعاىل
ال غرور إال إذا تقدمه عمل وإال فهو وهل يصح الرجا  ) جزاء مبا كانوا يعملون (   : وقال تعاىل .)رحيم
يتوقعون املغفرة  ومعاص إال أن معاصيهم أكثر وهمويقرب منهم غرور طوائف هلم طاعات  ،حمالة

هذا غاية اجلهل فريى الواحد يتصرف بدراهم و  ،ويظنون أن لغة حسنام ترجح أكثر من كفة السيئات
كمن وضع ىف كفة   ويكون ما تناوله من أموال الناس والشبهات أضعافا وهو معدودة من احلالل واحلرام

 دراهم ووضع ىف الكفة األخرى ألفاً وأراد أن متيل الكفة الىت فيها العشرة وذلك غاية امليزان عشرة
   . اجلهل
   

  ..وإذا عمل طاعة حفظها واعتد ا فصل ىف غرور من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه
  

املسلمني مرة مث يغتاب  الليل والنهار مثال مائة مرة أو ألف كالذى يستغفر بلسانه أو يسبح ىف
ويغفل عما ورد ىف عقوبة  فضل التسبيح وتكلم مبا ال يرضاه اهللا طول النهار ويلتفت إىل ما ورد ىف

وذلك حمض الغرور فحفظ لسانه عن املعاصى آكد من  ،واملنافقني املغتابني والكذابني والنمامني
   . تسبيحاته

 صنف بيان املغرورين وأقسام كلفصل ىف 
  العلماء الصنف األول من املغرورين" 



 
                                                                                      :  واملغرورون منهم ِفرق

                                                                                                 الفرقة األوىل
الشرعية والعقلية تعمقوا فيها واشتغلوا ا وأمهلوا تفقد اجلوارح  فرقة منهم ملا أحكمت العلوم

وأم قد بلغوا من  ،مبكان وإلزامها الطاعات فاغرتوا بعلمهم وظنوا أم عند اهللا وحفظها عن املعاصى
يطالبهم بذنوم ليهم ويقبل ىف اخللق شفاعتهم والع العلم مبلغا ال يعذب اهللا تعاىل مثلهم بل يقبل

، وعلم معاملةعلم   :  نظروا بعني البصرية علموا أن العلم علمان وخطاياهم وهو مغرورون فإم لو
وال بد من علم املعاملة لتتم احلكمة املقصودة   ،بصفاتهوعلم املكاشفة وهو العلم باهللا تعاىل و  ، مكاشفة

ومثاهلم مثال طبيب طب غريه   ، أخالق الناس املذمومة واحملمودةاحلالل احلرام ومعرفة  وهى العلم مبعرفة
هيهات ال ينفع الدواء إال من   .  ! وهل ينفع الدواء بالوصف  ..وهو عليل قادر على طب نفسه ومل يفعل

ومل يقل   ) هاساد قد أفلح من زكاها وقد خاب من (   :  وغفلوا عن قوله سبحانه وتعاىل ، حلميةشربه بعد ا
إن أشد الناس  (   :  وغفلوا عن قوله صّلى اهللا عليه وسّلم  من يعلم تزكيتها وأمهل علمها وعلمها الناس

وإمنا  -نعوذ باهللا منهم  - وهؤالء املغرورن   . وغري ذلك كثري  .  )القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه عذاباً يوم
   . وظنوا أن علمهم ينحيهم ىف اآلخرة من غري عمل  اآلخرة وحب الراحة غلب عليهم حب الدنيا وحب
                                                                              الفرقة الثانية وفرقة أخرى
املعاصى الظاهرة وغفلوا عن قلوم فلم ميحو منها الصفات  الظاهر وتركواأحكموا العلم والعمل 

 والرياء واحلسد وطلب الرياسة والعال وإرادة الثناء على األقران والشركاء وطلب املذمومة عند اهللا كالكرب
الشرك  الرياء (   :  والسالم الشهرة ىف البالد والعباد وذلك غرور سببه غفلتهم عن قوله عليه الصالة

إىل غري ذلك   .  ) البقل حب املال والشرف ينبتان النفاق يف القلب كما ينبت املاء (   :  وقوله  .)األصغر
فغفلوا عن قلوم واشتغلوا   .  )إال من أتى اهللا بقلب سليم (   :  وغفلوا عن قوله تعاىل  . من األخبار
يكون كمريض ظهر به اجلرب فأمره الطبيب بالطالء ، ف ومن ال يصفى قلبه ال تصح طاعته  . بظواهرهم

وأصل ما على   . ومل يزل ما بباطنه  فأزال ما بظاهره   فاشتغل بالطالء وترك شرب الدواء ، وشرب الدواء
فكذلك اخلبائث إذا كانت كامنة ىف القلب   . فال يزال جربه يزداد أبدا مما ىف باطنه   ظاهره مما ىف باطنه

   . زال ما ىف باطنه اسرتاح الظاهر اجلوارح فلو يظهر أثرها على



                                                                                  الفرقة الثالثة وفرقة أخرى
أم  وعلموا أا مذمومة من وجه الشرع إال أم لعجبهم بأنفسهم يظنون  علموا هذه األخالق

وإمنا يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم ىف   ،أرفع عند اهللا من أن يبتليهم بذلكوأم   ،منفكون
وطلبوا   رت عليهم خمايل الكرب والرياسةفظه،فأما هم فإم أعظم عند اهللا من أن يبتليهم  !!. ..العلم

ونصرة   . ف العلمالدين وإظهار لشر وإمنا هو عز   . استكباراً هم أم ظنوا ذلك ليس وغرور   . العلو والشرف
ومباذا أرغم الكافرين وغفلوا عن تواضع الصحابة   . ونصرة النيب صّلى اهللا عليه وسّلم ملاذا كانت  الدين

 وتذللهم وفقرهم ومسكنتهم حىت عوتب عمر رضى اهللا عنه ىف بذاذته عند  أمجعني رضوان اهللا عليهم
مث هذا املغرور يطلب العز   . وال نطلب العزة ىف غريه  إنا قوم عزنا اهللا باإلسالم  :  قدومه إىل الشام فقال
ومهما أطلق اللسان ىف احلسد ىف أقرانه أو   . ويزعم أنه يطلب عز الدين وشرفه ، للدين بالثياب الرفيعة

إمنا هو غضب للحق ورد على   :  ويقول  . كالمه مل يظن بنفسه أن ذلك حسد فيمن رد عليه شيئا من
فإنه لو طعن يف غريه من العلماء من أقرانه رمبا مل يغضب بل   ... مغرور اوهذ  . عدوانه وظلمه املبطل ىف

   غرضى به أن أفيد اخللق  : ورمبا يظهر العلم ويقول  ، وإن أظهر الغضب عند الناس بأنه حيبه -يفرح  رمبا
ورمبا    هو مثله أو فوقه ألنه لو كان غرضه صالح اخللق ألحب صالحهم على يد غريه ممن ،وهو هراء

 إمنا غرضى أن أنفع املسلمني  :  ئل عن ذلك قالسُ فإذا   . يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثىن عليه
ولو رأى  .ولو كان غرضه ذلك فرح به إذا جرى على يد غريه  . ..وهو مغرور  . وأن أرفع عنهم الضرر

ورمبا أخذ من أمواهلم فإن خطر بباله أنه حرام   .!!. عند السلطان يشفع ىف أحد يغضب من هو مثله
  . أنه مال ال مالك له  :  مال ال مالك له وهو ملصاحل املسلمني وأنت أحدها قال له الشيطان هذا

إال من أعرض عن الدنيا كاألنبياء  اً وهل يكون إمام ..!! أنه إمام  الثالثو   . أنه ملصاحل املسلمني  :  والثاىن
الوادى فال هى   السوء كصخرة وقعت ىفملِ العا  :  قول عيسى عليه السالم  ، ومثله  ؟..!. والصحابة

وما يفسد هؤالء أكثر   . وأصناف غرور أهل العلم كثرية  . تشرب املاء وال هى ترتك املاء خيلص إىل الزرع
   . مما يصلحونه

                                                                             الفرقة الرابعة وفرقة أخرى
وتفقدوا أخالق النفس  واجتنبوا ظاهر املعاصى وطهروا اجلوارح وزينوها بالطاعات  موا العلمك ح

م ىف التربى منها وقلعوا هوجاهدوا أنفس ،وطلب العلو واحلسد والكرب واحلقد وصفات القلب من الرياء



 ولكنهم مغرورون إذ بقى ىف زوايا القلب بقايا من خفايا مكايد ،القوية من القلب منابتها اجللية
ومثاهلم كمثل من يريد تنقية  .وأمهلوها فلم يفطنوا هلا  ،ع النفس ما دق وغمضا خبايا خد  ... الشيطان

إال أنه مل يفتش عما مل خيرج رأسه بعد من  ،وفتش عن كل حشيش فقلعه الزرع من احلشيش فدار عليه
وهؤالء إن   ،ظهر وبرز فلما غفل عنها ظهرت وأفسدت عليه الزرع أن الكل قدحتت األرض وظن 

ورمبا جيتهد بعضهم ىف   ،ورمبا نظروا إليهم بعني احلقارةاستكباراً، مبا تركوا خمالطة اخللقور  ، غريوا تغريوا
   . حتسني نظمه لئال ينظر إليه بعني الركاكة

  
                                                                             الفرقة اخلامسة وفرقة أخرى

وتفصيل املعامالت  واقتصروا على علوم الفتاوى ىف احلكومات واخلصومات تركوا املهم من العلوم
ورمبا   !. "..الفقه وعلم املذهب"  ومسوه  وخصصوا اسم الفقيه الدنيوية اجلارية بني اخللق ملصاحل املعايش

ومل حيرسوا اللسان من الغيبة والبطن  ،اجلوارح ضيعوا مع ذلك علم األعمال الظاهرة والباطنة ومل يتفقدوا
ومل حيرسوا قلوم عن الكرب والرياء   ، وكذلك سائر اجلوارح  والرجل عن السعى إىل السالطني ،عن احلرام

 من حيث العمل وقد ذكرت وجه  :  احدمها  ، وهؤالء مغرورون من وجهني  . وسائر املهلكات واحلسد
وهؤالء  ،لهمَ يع مه أولَ ثاهلم كمثل املريض الذى تعلم الدواء من احلكماء ومل يعمِ عالجه ىف اإلحياء وأن 

ات فاشتغلوا بكتاب احليض والديّ    م تركوا تزكية أنفسهم وختليتهامشرفون على اهلالك حيث أ
وإمنا غرهم تعظيم اخللق هلم وإكرامهم ورجوع   . وضيعوا أعمارهم فيها  ، عانلِ هار والظّ والدعاوى وال

من حيث   :  والثاىن  . وإذا اجتمعوا زال الطعن ، ويطعن كل واحد ىف صاحبه .. . أحدهم قاضيا ومفتيا
وال ،  وإمنا املنجى املوصل حب اهللا  .. املنجى املوصل وذلك لظنهم أنه ال علم إال بذلك وأنه ،العلم

  :  عرفته ثالثوال تتحقق معرفة اهللا إّالمب  .!. ر حب اهللا تعاىل إال مبعرفتهوّ تصيُ 
  . معرفة األفعال و    معرفة الصفات و  معرفة الذات  

ومل يعلم أن الفقه هو الفقه عن اهللا  ومثال هؤالء مثال من اقتصر على بيع الزاد ىف طريق احلاج
فلوال نفر  (   :  ويالزم التقوى كما قال تعاىل  والزاجرة ليستشعر القلب اخلوف   فةوّ تعاىل ومعرفة صفاته املخ
ن هؤالء من اقتصر من علم الفقه على اخلالفيات وال مِ و   .)ليتفقهوا ىف الدين من كل فرقة منهم طائفة

ل الليل والنهار وهو طو   . حام اخلصم ودفع احلق ألجل املباهاةفوإ   بطريق اادلة واإللزام يهمه إال العلم



وا دوإمنا قص  . وهؤالء مل يقصدوا العلم .. لعيوب األقران ىف التفتيش ىف مناقضات أرباب املذاهب والتفقد
ونفعه ىف  .. . من علم ال ينفع إال ىف الدنيا كان خريا هلم  ،مباهاة األقران ولو اشتغلوا بتصفية قلوم

وأما أدلة املذاهب فيشتمل عليها كتاب اهللا تعاىل   . اآلخرة نارا تلظى وذلك ينقلب ىف  اإلستكبار، الدنيا 
   ؟ ! ..وما أقبح غرور هؤالء ،صّلى اهللا عليه وسّلم وسنة رسول اهللا

                                                                       الفرقة السادسة وفرقة أخرى
    

م ادلة والرد علىاشتغلوا بعلم الكالم واثروا من علم املقوالت واستك  املخالفني وتتبع مناقضا
ضالة   : ا إحداهم ، ولكنهم على فرقتني ، واشتغلوا بتعلم الطريق ىف مناظرة أولئك وإفحامهم  املختلفة

فرق   وهو  . غرور الفرقة الضالة فلغفلتها عن ضاللتها وظنها بنفسها النجاةأما   . مضلة واألخرى حمقة
فرأوا الشبه    حيكموا شروط األدلة ومناهجهاوإمنا ضلوا من حيث أم مل  ، كثرية يكفر بعضهم بعضا

   . والدليل شبهة  .. دليالً 
  

،  القربات ىف دين اهللا تعاىل غرور احملقة فمن حيث أم ظنوا باجلدال أنه أهم األمور وأفضلوأما 
 ،ق اهللا تعاىل من غري حبث وحتريدّ وإن من ص   ويبحث تم ألحد دينه ما مل يتفحصوزعمت أنه ال ي

وأن النيب صّلى اهللا عليه  بكامل وال مبقرب عند اهللا ومل يلتفتوا إىل القرن األول فليس ذلك مبؤمن وليس
  منهم الدليل وروى أبو أمامة عن النيب صّلى اهللا عليه وسّلم وسّلم شهد هلم بأم خري اخللق ومل يطلب

ما ضل قوم  (                                                                                   :  أنه قال
    .  )إال أوتوا اجلدل  . قط بعد هدى كانوا عليه

   . الفرقة السابعة اشتغلوا بالوعظ
والصرب من اخلوف والرجاء،   .. . ة من يتكلم ىف أخالق النفس وصفات القلبيّ وأعالهم ن

والصدق وهم مغرورون ألم يظنون بأنفسهم إذا تكلموا  والشكر والتوكل، والزهد واليقني واإلخالص
وهم منفكون عنها إال عن قدر يسري ال ينفك عنه   ودعوا اخللق إليها فقد اتصفوا ا   ذه الصفات
ويظنون أم ما تبحروا   . بوغرورهم أساس الغرور ألم يعجبون بأنفسهم غاية اإلعجا ،عوام املسلمني

تعاىل وأم مغفور هلم حبفظهم لكالم الزهاد مع خلودهم  ىف علم احملبة إال وهم من الناجني عند اهللا



وما قدروا على   ممن كان قبلهم ألم يظنون أم حيببون ىف اهللا ورسوله من العمل وهؤالء أشد غرورا
 ، خطايا عيوب النفس إال وهم عنها منزهون فوا علىحتقيق دقائق اإلخالص إال وهم خملصون وال وق

ويظهرون الزهد ىف الدنيا لشدة حرصهم على   وهم أحب ىف الدنيا من كل أحد  وكذلك مجيع الصفات
ويظهرون الدعاء إىل اهللا وهم منه ،  وحيثون على اإلخالص وهم غري خملصني  وقوة رغبتهم فيها الدنيا

ويقربون إىل اهللا تعاىل وهم منه   ويذكرون باهللا وهم له ناسون منونفارون وخيوفون باهللا وهم منه آ
على اخللق  ويذمون الصفات املذمومة وهم ا متصفون ويصرفون الناس عن اخللق وهم ،متباعدون

األرض مبا  لو منعوا عن جمالسهم الىت يدعون فيها الناس إىل اهللا لضاقت عليهم  ، أشدهم حرصا
ولو ظهر من أقرانه أحدهم ممن أقبل اخللق عليه ومن  ،  م إصالح اخللقرحبت ويزعمون أن غرضه

ولو أثىن واحد من املرتددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض ، ملات غما وحسدا صلحوا على يديه
   . فهؤالء أعظم الناس غرورا وأبعدهم عن التنبيه والرجوع إىل السداد .تعاىل إليه خلق اهللا

                                                                                   وفرقة أخرىالفرقة الثامنة 
وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة إال من عصمه اهللا  منهم عدلوا عن املنهج الواجب ىف الوعظ

عدل طلبا والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع وال   فاشتغلوا بالطامات ، تبارك وتعاىل
وأكثر مههم ىف األسجاع   . . سجيع األلفاظ وتلفيقهاوطائفة اشتغلوا بطيارات النكت وت! ..غرابإلِ ل

وغرضهم أن يكثر ىف جملسهم التواجد والزعقات ولو على  ،  واالستشهاد بأشعار الوصال والفراق
مل يصلحوا أنفسهم فقد فإن األولني إن   .!. وهؤالء شياطني اإلنس ضلوا وأضلوا  ... أغراض فاسدة

وجيرون اخللق إىل    وأما هؤالء فإم يصدون عن السبيل ، ووعظهم أصلحوا غريهم وصححوا كالمهم
ورغبة ىف الدنيا ال سيما إذا كان الواعظ   املعاصى الغرور باهللا بلفظ الرجاء فيزيدهم كالمهم جرأة على

   .  تعاىلواملراكب ويقنطهم من رمحة اهللا متزينا بالثياب واخليل
                                                                                 الفرقة التاسعة وفرقة أخرى

حفظوه وا على حنو ما حيفظونه من كالم الدنيا فيعيد منهم فتنوا بكالم الزهاد وأحاديثهم ىف ذم
وبعضهم ىف األسواق  ،وبعضهم ىف احملاريب ،ابرفيعظهم بفعل ذلك على املن ،من غري إحاطة مبعانيها

 وأنه مغفور له الفرقة العاشرة وفرقة أخرى شغلوا أوقام ىف علم   ويظن أنه ناج عند اهللا  ..  مع اجللساء
ة أحدهم أن فهم .. وطلب األسانيد الغريبة العالية  . ومجع الروايات الكثرية منه   أعىن مساعه  ..احلديث



ومعى   .. ولقيت فالنا .. ورأيت فالنا  .. أنا أروى عن فالن  :  ويروى عن الشيوخ ليقول  البالد يدور ىف
فإم ال  ) ١( منها أم كحملة األسفار  ؛ وغرورهم من وجوه  .!. من األسانيد مع ما ليس مع غريى

  ..  ون أن ذلك يكفيهمويظن  وإمنا قاصرون على النقل ،العناية إىل فهم السنة وتدبر معانيها يصرفون
مث التفهم مث   .. فاألول ىف احلديث السماع  .!. بل املقصود من احلديث فهم وتدبر معانيه  .. وهيهات

وإن كان   . كموهحيُ مث مل   . .من دون العملوهؤالء اقتصروا على السماع  ، مث النشر  . .مث العمل  .. احلفظ
والشيخ   .!. ة غافلونرّ الصبيان وهم غ يقرئونه ،ىف هذا الزمان عنه ال فائدة ىف االقتصار عليه واحلديث

روى عنه احلديث يُ ورمبا ينام و   .  يعلم احلديث ال ري غَ و  حفَ الذى يقرأ عليه رمبا كان غافال حبيث لو ص
وإمنا األصل ىف استماع احلديث أن يسمعه من رسول اهللا صّلى اهللا   .!. وكل ذلك غرور  . وهو ال يعلم

ويصري مساعه من الصحابة    . أو من التابعني رضوان اهللا عليهم أمجعني أو من الصحابة  وسّلم ليهع
ىف  كّ شيُ ويرويه كما حفظه حىت ال  ، صغى وحيفظيُ وهو  وسّلم كسماعه من رسول اهللا صّلى اهللا عليه

بالقلب   إحدامها  :  بطريقتنيفظ احلديث يكون حِ و .  فيه مل جيز له أن يرويه َشك وإن   .. حرف واحد منه
فظ كيال تصل إليه يد حيُ و    صحح املكتوبيُ و  ، عمَ سيُ كتب كما يُ    والثانية  . بالتكرار والذكر مع االستدامة

وال جيوز ،  غريه أصال فظه الكتاب أن يكون ىف خزانته حمروسا حىت ال متتد عليه يدحِ ويكون  ، من يغريه
وللسماع   .!!. مساع الصىب ىف املهد أن يكتبجلاز  ،والنائم ولو جاز ذلك والغافلُيكتب مساع الصبىأن 

وروى عن   . كما للقرآن  وله مفهومات كثرية  ، واملقصود من احلديث العمل به ومعرفته  . شروط كثرية
من  (     :  قوله صّلى اهللا عليه وسّلم بعض املشايخ أنه حضر ىف جملس السماع وكان أول حديث مسعه

وهكذا   .!. يكفيىن هذا حىت أفرغ منه مث أمسع غريه  :  فقام وقال  .  )سن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهح
  . السرخسى وهو أبو السعيد بن أىب اخلري املنهى حضر ىف جملس ابن أمحد  .!. يكون مساع األكياس

وأم من علماء ، وزعموا أنه غفر هلمواغرتوا به   اشتغلوا بعلم النحو والشعر واللغة وغريها وفرقة أخرى
فلو ، وذلك غرور  . فأفنوا أعمارهم ىف دقائق النحو واللغة ، األمة إذ قوام الدين والسنة بعلم اللغة والنحو

  ،ع عمره ىف لغة الرتك واهلنديّ ع عمره ىف لغة العرب كاملضيّ واملض  . عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة الرتك
ومن النحو ما يتعلق   . والكتاب فيكفى ىف اللغة علم الغريبني ىف األحاديث ،ود الشرعوإمنا فارقهم لور 

   . وصاحبه مغرور  ،وأما التعمق إىل درجات ال تتناهى فهو فضول مستغىن عنه  ، باحلديث والكتاب
  



  . واألعمال واملغرورون فرق كثرية الصنف الثاىن من املغرورين أرباب العبادات  
   

   . غروره ىف الزهدومنهم من  غروره ىف اجلهادفمنهم من 
                                                                                                                  وىل الفرقة األ

السرف والعدوان كالذى ورمبا تعمقوا حىت خرجوا إىل  ، واشتغلوا بالنوافل  فمنهم فرقة أمهلوا الفرائض
  وال يرضى املاء احملكوم بطهارته ىف فتوى الشرع ىف الوضوء فيبالغ فيه تغلب عليه الوسوسة

االحتماالت القريبة قدر  وإذا آل األمر إىل أكل احلالل،  االحتماالت البعيدة قريبة من النجاسةّدر ويق
حتياط من املاء إىل الطعام لكان أوىل وتشبه ولو انقلب ذا اال  .!. أكل احلرام احملض ورمبا ..بعيدة
مباء ىف جرة نصرانية مع ظهور  - رضى اهللا عنه -إذ توضأ عمر   . الصحابة رضى اهللا عنهم بسرية

   . ع أبوابا من احلالل وخوفا من الوقوع ىف احلرامدَ وكان مع هذا ي ، النجاسة احتمال
                                                                                                الفرقة الثانية 

بل ،يدعه الشيطان يعتقد نية صحيحة وفرقة أخرى غلب عليهم الوسوسة ىف نية الصالة فال
 تكبرية االحرام فيكون ىف قلبه تردد وإن متّ  . . وخترج الصالة عن الوقت  يوسوس عليه حىت تفوته اجلماعة

ويفوته مساع  وقد يتوسوس ىف التكبرية فيكون قد تغري صفة التكبري لشدة االحتياط ، صحة نيته ىف
ون قلوم ويغرتون زّ وال يه  . ىف مجيع الصالة كذلك احلال  .. ويفعلون ذلك ىف أول الصالة  .. الفاحتة
هذا   :  وقال هلم ن هلموإمنا غرهم إبليس وزي،  ومل يعلموا أن حضور القلب ىف الصالة هو الواجب بذلك

   . ربكم االحتياط تتميزون به عن العوام وأنتم على خري عند
                                                                                                 الفرقة الثالثة 

فال تزال   ، األذكار من خمارجهاوسائر   الفاحتة وفرقة أخرى غلب عليها الوسوسة ىف إخراج حروف
يهمه غري ذلك وال يتفكر ىف أسرار الفاحتة وال ىف ، الوالفرق بني الضاد والظاء  حتتاط ىف التشديدات

إال ما جرت به عادم  ف اخللق ىف تالوة القرآن من حتقيق خمارج احلروفلّ ومل يعلم أنه مل يك ، معانيها
 هلم مثال من محل رسالة إىل جملس السلطان وأمر أن يؤديها علىومثا  . هذا غرور عظيمو  ..ىف الكالم

أخرى وهو مع ذلك  يتأنق ىف خمارج احلروف ويكررها ويعيدها مرة بعدهو فأخذ يؤدى الرسالة و ، وجهها
    . وذا يرد إىل دار اانني وحيكم عليه بفقد العقلومراعاة حرمة الس،   . غافل عن مقصود الرسالة



                                                                                                       الفرقة الرابعة 
وألسنتهم جترى  اً ورمبا خيتمونه ىف اليوم والليلة ختم ، اً فيهدرونه هدر   وفرقة أخرى اغرتوا بقراءة القرآن

عظ تّ وي  لينزجر بزواجره وال يتفكر ىف معاىن القرآن لتفكر ىف الدنياوقلوم ترتدى ىف أودية األماين وا به
ويتلذذ به من حيث املعىن ال من حيث  ويعترب مبواضع االعتبار منه ويقف عند أوامره ونواهيه مبواعظه
 ،مث ترك أوامره ونواهيه فهو مستحق العقوبة ومن قرأ كتاب اهللا تعاىل ىف اليوم والليلة مائة مرة  . النظم

ويظن أن ذلك مناجاة اهللا سبحانه  ويغرت باستلذاذه  .. ورمبا قد يكون له صوت لني فهو يقرأ ويتلذذ به
ولو أدرك لذة كالم اهللا تعاىل ما نظر إىل ،  إذا لذاته ىف صوته  وهيهات ما أبعده  ، ومساع كالمه تعاىل

   . من حيث املعىن ولذة كالم اهللا إمنا هى  ، وال تعلق خاطره به صوته وطيبه
                                                                                                 الفرقة اخلامسة 

وصاموا األيام الشريفة وهم فيها ال حيفظون   . .ورمبا صاموا الدهر .. وفرقة أخرى اغرتوا بالصوم
 وال بطوم من احلرام عند االفطار وال من اهلذيان من أنواع الربا وال خواطرهم من  ألسنتهم من الغيبة

إمنا  .. وهيهات  .. فظنوا أم يسلمون وأبقوا املندوب  وهؤالء تركوا الواجب  . وذلك غرور عظيم ،الفضول
   . يسلم من أتى اهللا بقلب سليم

                                                                                              الفرقة السادسة 
على أحدهم ينكر ف ،والنهى عن املنكر وفرقة أخرى أخذت ىف طريق اخلشية واألمر باملعروف

ف وطلب الرياسة نّ وإذا أمرهم باخلري ع  .  !  ويأمرهم باخلري وينسى نفسه   مباشرة الشرور واملعاصي الناس
وقد جتمع   ..؟!! فكيف تنكر على  أنا احملتسب  : وغضب وقال أنكر عليه منكراَ  منهموإذا باشر  ،والعزة

وإمنا غرضه الرياء والسمعة وحب   . ومن تأخر عنه أغلظ عليه القول  الناس ىف جملسه أو مسجده
ولو  ،ن هللا تعاىلذّ ن ويظن أنه يؤ ذّ بل منهم من يؤ   . وعالمة أنه لو قام باملسجد غريه جترأ عليه، الرئاسة

ومنهم من يتقيد   .  ! وزومحت  .  ! مل أخذ حقى  :  وقال.. غيبته قامت عليه القيامة ن ىف وقتذ جاء غريه وأ
   . إنه إمام املسجد  :  وإمنا غرضه أن يقال  ،أمام مسجد ويظن أنه على خري

                                                                                         الفرقة السابعة 
ورمبا   ،ومل يراقبوا قلومومل يطهروا ظواهرهم وبواطنهم وفرقة أخرى جاوروا مبكة واملدينة واغرتوا ما

وهم  مبكة كذا كذا سنة جاورنا  :  ويقولون  . وتراهم يتحدثون بذلك كانت قلوم متعلقة ببالدهم



هم جيب عليه أن حيفظ وإن جاور أحد ،مغرورون ألن األقوم هلم أن يكونوا ببلدة وقلوم متعلقة مبكة
وإن جاور باملدينة حفظ حق النىب صّلى اهللا عليه   . .فإن جاور مبكة حفظ حق اهللا تعاىل.. حق اجلوار

 ..؟ ومن يقدر على ذلك   .. وسلم
  

ورمبا ال تسمح نفسه بلقمة   .. وهيهات  .. الظواهروظنوا أن احليطان تنجيهموهؤالء مغرورون ب
وما أحسن جماورته   .  ! فكيف مبجاورة اخلالق،وما أصعب ااورة ىف حق اخللق  ،يتصدق ا على فقري
   . حبفظ جوارحه وقلبه
                                                                                                     الفرقة الثامنة 
وظنت ، ومن السكن باملساجد  ،بالدون هدت ىف املال وقنعت من الطعام واللباسوفرقة أخرى ز 

إما   :  إمنا حتصل بأحد أشياء والزهادة  . وهم مع ذلك راغبون ىف الرياسة واجلاه، أا أدركت رتبة الزهاد
فإن اجلاه أعظم   . وباءوا بأعظم املهلكات فلقد تركوا أهون األمرين ،أو مبجرد الزهد  . بالتعلم أو بالوعظ

وهؤالء مغرورون بظنهم أم من الزهاد ىف   . كان إىل السالمة أقرب ولو أخذ املال وترك اجلاه  . من املال
ومنهم   .. ومنهم من يعجب بعلمه  . ورمبا تقدم األغنياء على الفقراء ،كر ممُ ومل يفهموا كيف   . الدنيا

  .. عطى املال فال يأخذه خيفة أن يقال بطل زهدهيُ ومنهم من   .من يؤثر اخللوة وهو عن شروطها خال
حىت   ومنهم من شدد على نفسه ىف أعمال اجلوامع  .. خائف من ذم الناس..وهو راغب ىف الدنيا

خيطر له مراعاة القلب وتفقده  يصلى ىف اليوم مثال ألف ركعة وخيتم القرآن وهو ىف مجيع ذلك ال
ورمبا يظن أن العبادة الظاهرة ترجح ا كفة   .. وتطهريه من الرياء والكرب والعجب وسائر املهلكات

ثال اجلبال وخلق واحد من خلق األكياس أفضل من أم!..وهيهات ذرة من ذى تقوى  .. احلسنات
 فيفرح لذلك ،وأولياء اهللا وأحبائه  إنك من أوتاد األرض  :  مث قد يغرت بقول من يقول له عمال باجلوارح

ورمبا ، به ثالث مرات أو مرتني لكفر وجاهد من فعل ذلك اً ولو شومت يوما واحد ،هر له تزكية نفسهويظ
  !!..  اً ال يغفر اهللا لك أبد  :  قال ملن سبه

                                                                                                 الفرقة التاسعة 
يفرح بصالة الضحى وصالة  اهفرت ،  بالفرائض م اعتدادهاظُ وفرقة أخرى حرصت على النوافل ومل يع

تعاىل لشدة حرصه على املبادرة  من اهللا خٌري وأمثال هذه النوافل فال جيد لصالة الفريضة لذة وال   الليل



  .) افرتضه اهللا عليهم ما تقرب املتقربون بأفضل ما (   :  وينسى قوله صّلى اهللا عليه وسّلم  ،ىف أول الوقت
أحدمها يفوت واآلخر   :  بل قد يتعني على اإلنسان فرضان ، وترك الرتتيب بني اخلريات من مجلة الغرور

ونظائر   . فإن مل حيفظ الرتتيب كان مغرورا  نفالن أحدمها يضيق وقته واآلخر متسع وقتهأو  ،ال يفوت
كتقدمي  وإمنا الغامض تقدمي بعض الطاعات على بعض ،فإن املعصية ظاهرة ، ذلك أكثر من أن حتصى

 ا قدموتقدمي فروض األعيان على فروض الكفايات الىت ال قائم ا على م ، الفرائض كلها على النوافل
وتقدمي ما يفوت مثل تقدمي حق الوالدة على   ،وتقدمي األهم من فروض األعيان على ما دونه  ،ا غريه

ولكن الغرور ىف الرتتيب   . وتقدمي الدين على القروض غريه وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك ويرتبه ،الوالد
    . اهللا عنهم وغفر هلم ىف العلم رضى دقيق خفى ال يقدر عليه إال العلماء الراسخون

 
  الصنف الثالث من املغرورين

 
  أرباب األموال وفرقهم                                           

  
                                                                                                 الفرقة األوىل 

  وما يظهر للناس ملساجد واملدارس والرباطات والصهاريج للماءا فرقة منهم حيرصون على بناء
وهم يظنون أم استحقوا املغفرة  ليتخلده ذكرهم ويبقى بعد املوت أثرهم  ويكتبون أمساءهم باآلجر عليه

أم قد اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا   : أحدمها :  قد اغرتوا فيه من وجهنيهؤالء و   . بذلك
فالواجب   ، فإذن قد عصوا اهللا ىف كسبها ، وهم قد تعرضوا لسخط اهللا ىف كسبها  احملظورة واجلهات

فإن مل يبق منهم أحد وانقرضوا   . ورثتهم عليهم ىف التوبة ردها إىل مالكها إن كانوا أحياء أو إىل
ىف بنيان يستغىن  وأى فائدة  ، ورمبا يكون األهم التفرقة على املساكني ،فالواجب صرفها ىف أهم املصاحل

أم يظنون   : والوجه الثاىن  . وإمنا غلب على هؤالء الرياء والشهرة ولذة الذكر ، عنه ويرتكه وميوت
ولو كلف أحد منهم أن ينفق دينارا على   ، وعلو األبنية  نفاقإلا بأنفسهم اإلخالص وقصد اخلري ىف

                                                                                         .ألن حب املدح مستكن  . مسكني مل تسمح نفسه بذلك
                                                                                                  الفرقة الثانية 



ه على املساجد وهى أيضا مغرورة من اجتنبوا احلرام وأنفقو و  احلالل وفرقة أخرى رمبا اكتسبوا
فإنه رمبا يكون ىف جواره أو بلده فقراء وصرف املال   . الرياء وطلب السمعة والثناء  : أحدمها  :  وجهني

وليس الغرض بناء املسجد  ، فإن املساجد كثرية والغرض منها اجلامع وحده فيجزئ عن غريه ،إليهم أهم
وإمنا خف عليهم دفع املال ىف بناء املساجد  ،حمتاجون كل سكة وىف كل درب واملساكني والفقراء  ىف

  . اهللا وملا يسمع من الثناء عليه من اخللق فيظن أنه يعمل هللا وهو يعمل لغري  . لظهور ذلك بني الناس
أنه يصرف ذلك ىف   : والثاىن  . ىلقصدت أنه هللا تعا  : وإمنا قال  . وإمنا نيته عليه غضب. . واهللا أعلم بذلك

الشاغلة قلوب املصلني ألم ينظرون إليها وتشغلهم عن  عنها زخرفة املساجد وتزيينها بالنقوش املنهى
وكلما طرأ على املصلني ىف صالم وىف غري   . وهو املقصود ،وعن حضور القلب الصالة اخلشوع ىف

إن رسول اهللا صّلى اهللا عليه   :  إذ قال احلسن رضى اهللا عنه، . للمسجد صالم فهو ىف رقبة الباىن
السماء ال تزخرفه  ابنه سبعة أذرع طوالً ىف (   : ملا أراد أن يبىن مسجده باملدينة أتاه جربيل فقال له وسّلم

   . وغرور هؤالء أم رأوا املنكر معروفا فاتكلوا عليه  .)وال تنقشه
  

                                                                                                  الفرقة الثالثة 
 ، اجلامعة ويطلبون ا احملافل  ، واملساكني وفرقة أخرى ينفقون األموال ىف الصدقات على الفقراء

   . السر ويكرهون التصدق ىف ، واإلفشاء للمعروف  ومن الفقراء من عادته الشكر
  . ورمبا تركوا جريام جائعني ،وكفرانا  ويرون إخفاء الصدقة للفقري ملا يأخذه منهم خيانة عليهم

بال سبب يهوى هلم السفر  ىف آخر الزمان يكثر احلاج (   : ولذلك قال ابن عباس رضى اهللا عنهما
القفار والرمال وجاره مأسور بعريه بني  بأحدهم ييهو  ،ويبسط هلم ىف الرزق ويرجعون جمرمني مسلوبني

   .  ) إىل جنبه فال يواسيه وال يتفقده
                                                                                        الفرقة الرابعة 

وميسكوا حبكم البخل ويشتغلون بالعبادات  حيفظون األموال  وفرقة أخرى من أرباب األموال
ألن   وهؤالء مغرورن  . وختم القرآن وقيام الليل  كصيام النهار ، فيها إىل نفقة ينية الىت ال حيتاجونالد

فاشتغلوا بطلب فضائل   ،فهم حمتاجون إىل قمعه بإخراج املال   البخل املهلك قد استوىل على باطنهم
مشغول عنها  ووه اهلالكوقد أشرف على  ومثاهلم مثال من دخلت ىف ثوبه حية  . وهم مشتغلون عنها



ولذلك قيل لبشر   .  ! ومن لدغته احلية كيف حيتاج إىل ذلك  . بطلب السكنجبني ليسكن به الصفراء
وإمنا حال هذا   . ودخل ىف حال غريه املسكني ترك حاله  : فقال  . إن فالنا كثري الصوم والصالة  : احلاىف

مع مجعه    ومن صالته  . فهو أفضل له من جتويع نفسه  . واإلنفاق على املساكني ،إطعام الطعام للجائع
   . للدنيا ومنعه للفقراء

                                                                                             الفرقة اخلامسة 
إم خيرجوا من مث   . فال تسمح نفوسهم إال بأداء الزكاة فقط ،وفرقة أخرى غلب عليهم البخل
قد أو من   . ويرتدد ىف حاجام ويطلبون من الفقراء من خيدمهم هاملال اخلبيث الردئ الذى يرغبون عن

ويسلموا إىل شخص بعينه واحد  ومن هلم فيه غرض تاج إليه ىف املستقبل لالستئجار هلم ىف اخلدمةحيُ 
وكل ذلك مفسد للنية وحمبط   . فيقوم حباجته  لينال بذلك عنده منزلة ممن يستظهر خبشيته من الكبار

 )تعويضاً (وضاـتعاىل وهو فاجر إذا يطلب بعبادة اهللا تعاىل ع للعمل وصاحبه مغرور يظن أنه مطيع هللا
   . فهذا وغريه وأمثاله مغرورون باألموال  . من غريه

                                                                                              الفرقة السادسة 
   . اغرتوا حبضور جمالس الذكر والفقراء وفرقة أخرى من عوام اخللق وأرباب واألموال

  فاختذوا ذلك عادة ويظنون أن هلم على جمرد مساع الوعظ   . واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم
  

وإذا مل   . اخلريفضل جمالس الذكر لكوا رغبة ىف  وهم مغرورن ألن   ودون االتعاظ أجرا دون العمل
وإن مل تبعث على العمل فال خري ،ألا تبعث على العمل والرغبة حممودة ، ج الرغبة فال خري فيها

ورمبا يسمع كالما خموفا فال   .  ! وإمنا يداخله رقه كرقة النساء فيبكى ورمبا يغرت مبا يسمعه من الوعظ  . فيها
وحسىب اهللا وال حول وال قوة إال   . واحلمد هللا  .  ! ونعوذ باهللا  .  ! سلم يا سالم  : بني يديه ويقول يزال يصفر

   . وهو مغرور  . ويظن أنه قد أتى باخلري كله  .  ! باهللا
وال  ويسمع ما يصفونه من األدوية وال يعقلها الذى حيضر إىل جمالس األطباء ومثاله مثال املريض

  اجلائع الذى حيضر عنده من يصف له األطعمة اللذيذةمثل و  ،يظن أنه جيد الراحة بذلكيشتغل ا و 
وتقبل  حىت تقبل على اهللا وتعرض عن الدنيا  فكل وعظ ال يغري منك صفة تغري بدوا أفعالك . .!

    . مغرورافإذا رأيته وسيلة لك كنت   . إن مل تفعل فذلك الوعظ زيادة حجة عليكف  . إقباًال قويا



 
 املتصوفة الصنف الرابع من املغرورين

   !  ! الغرور على هؤالء املغرورين وما أغلب
  

                                                                                            الفرقة األوىل 
فشاوا الصادقني   . واملنطق واهليبةاغرتوا بالزى ، متصوفة أهل هذا الزمان إال من عصمه اهللا منهم

 وأمواهلم الظاهرة ىف السماع ومرامسهم واصطالحام من الصوفية ىف زيهم وهيئتهم وألفاظهم وآدام
وإدخاله ىف اجليب كاملتفكر وىف  واجللوس على السجادة مع إطراق الرأس والصالة والطهارة والرقص
فلما تعلموا ذلك ظنوا أن   . إىل غري ذلك. . وىف الصياح، وىف خفض الصوت ىف احلديث عداءصُ أنفاس ال
والرياضة واملراقبة للقلب ىف تطهري الباطن والظاهر من   ومل يتعبوا أنفسهم قط بااهدة  يهمجّ ذلك ين

وأموال   ،مث إم يتكالبون على احلرام والشبهات  . وكل ذلك من منازل الصوفية  . واجللية اآلثار اخلفية
وميزق بعضهم  ويتحاسدون على النقري والقطمري ،والفلس واحلبة  ويتنافسون ىف الرغيف  .. نيالسالط

ومثاهلم مثال عجوز مسعت أن الشجعان  . . وهؤالء مغرورن  . خالفه ىف شئ من غرضه إذاأعراض بعض 
رضت على ميزان عُ ف  . ووصلت إىل امللك   هميّ ت بز يّ فتز  ،أمساؤهم ىف الديوان واألبطال واملقاتلني ثبتت

  ... اطرحوها حول الفيل  ! أما تستحني ىف استهتارك بامللك  :  فقيل هلا  . دت عجوز سوءجِ فو  .. العرض
  .فطرحوها حول الفيل فركضها حىت ماتت

                                                                                          الفرقة الثانية 
والرضا   إذا صعب عليها االقتداء ىف بذاذة الثياب  رى ازدادت على هؤالء ىف الغرورفرقة أخو 

فرتكت  ،هميّ  بز ّىي ومل جتد بدا من التز  وأرادت أن تتظاهر بالتصوف ،بالدون ىف املطعم واملنكح واملسكن
وقيمتها أكثر من قيمة   . والسجادة املصبوغة والفوط الرقيقة وطلبت املرقعات النفسية  اخلز واإلبريسم
وأكل أموال   وإمنا غرضهم رغد العيش  . ة ؟فكيف باطن  .. ال جيتنبون معصية ظاهرةهم و   . اخلز واإلبريسم

ألن هؤالء   . وضرر هؤالء أشد من ضرر اللصوص هم مع ذلك يظنون بأنفسهم اخلري، و  ،السالطني
فرمبا  ...لع على فضائحهمطّ وإن ا  . الكهمفيكون بسبب ه  ،ويقتدى م الغري يسرقون القلوب بالزى

   . ح بذم الصوفية على اإلطالقرّ فيص  !!..  ظن أهل التصوف كذلك



                                                                                                   الفرقة الثالثة 
والوصول واملالزمة ىف عني  وجماوزة املقامات احلقومشاهدة   وفرقة أخرى ادعت علم املكاشفة

ويلفق من األلفاظ   . وال وصل إليه باللفظ واإلمث يعرف ذلك هوملو !!.. والوصول إىل القرب الشهود
 - وهو ينظر إىل الفقراء  . أن ذلك أعلى من علم األولني واآلخرين معلناُ   دهادفهو ير   ،ة كلماتمّ الطا

أصناف العلماء بعني االزدراء فضال عن سائر و   ثنيدّ واملفسرين واحمل  واملقرئني -) املتصوفة احلقيقيون(
ويتلقف تلك   ، ويالزمهم أياما معدودة  ، واحلايك حياكته ،ح ليرتك فالحتهّال حىت أن الف  .  العوام

 ،ألسراروخيرب عن أسرار ا  .!. دها كأنه يتكلم عن الوحىيردت تراه يعكف علىمث !.   الكلمات الزائفة
إم   : ويقول ىف العلماء .. أجراء متعبدون  :  فيقول ىف العباد  .  ويستحقر بذلك مجيع العباد والعلماء

عند اهللا يف احلقيقة وهو  .. وأنه من املقربني.. ويدعى لنفسه أنه الواصل إىل احلق .. باحلديث حمجوبون
وال يهذب   .. لماً عِ  ُحيكم قطّ  ال  .. اجلاهلني وعند أرباب القلوب من احلمقى  .. من الفجار املنافقني

  ولو اشتغلوا مبا ينفعهم كان أحسن هلم  ..!! وتلفيق اهلذيانات   ال يراقب قلباً سوى اتباع اهلوىو   .. ُخلقاً 
.   

                                                                                               الفرقة الرابعة 
وصار  ،واشتغلت بتفقد القلب وطلبت احلالل وفرقة أخرى جاورت هؤالء فأحسنت األعمال

ات واحلب من غري وقوف على حقيقة هذه املقام والرضا والتوكل عى املقامات من الزهددّ أحدهم ي
  .. باهللا تعاىل هٌ ويزعم أنه وال..   فمنهم من يدعى الوجد وحب اهللا تعاىل  .. وآفاا وشروطها وعالماا

  .. فيدعى حب اهللا تعاىل وقيل معرفته  .. ولعله قد يتخيل باهللا تعاىل خياالت فاسدة هى بدعة وكفر
وإيثار هوى نفسه على أمر اهللا  ، عاىلة ما يكره اهللا تقارفمث إنه ال خيلو من م!. تصور قطيُ وذلك ال 

وليس يدرى أن كل  . .من اهللا تعاىل ءً ولو خال ما تركها حيا  .  من اخللق ءً وعن ترك األمور حيا ، تعاىل
ح ح ليص فيخوض البوادى من غري زادم رمبا مييل إىل القناعة والتوكل، وبعضه  .  ذلك يناقض احلب

وقد كانوا   . أمجعني وليس يدرى أن ذلك بدعة مل تنقل عن السلف والصحافة رضى اهللا عنهم ، التوكل
  كل وما فهموا من التو  ، أعرف بالتوكل منه

  
 ،الزادعلى  بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على اهللا تعاىل على ال  ،املخاطرة بالروح وترك الزاد



ية جّ مقام من املقامات املنمن وما   .  وهذا رمبا يرتك الزاد وهو متوكل على سبب من األسباب واتقى به
   . ربع املنجيات ىف اإلحياءوقد ذكرنا مداخل اآلفات يف   .  قد اعتربها قومو  .. إال وفيها غرور

                                                                                          الفرقة اخلامسة 
وأمهلت تفقد القلب  احلالل اخلالص وفرقة أخرى ضيقت على أنفسها أمر القوت حىت طلبت منه

ومنهم من أمهل احلالل ىف مطعمه وملبسه ومكسبه فيتعمق ىف  ،واجلوارح ىف غري هذه اخلصلة الواحدة
فمن اتبع البعض  ،الطاعات لعباد إال بالكمال ىفومل يدر املسكني أن اهللا تعاىل مل يرض من ا ذلك
   . ل البعض فهو مغروروأمه

                                                                                        الفرقة السادسة 
 اً قومفجمعوا   ، وقصدوا اخلدمة للصوفية   عت حسن اخللق والتواضع والسماحةد وفرقة أخرى ا
وهم  وإمنا غرضهم التكثري والتكبري  . !للمال اً ومجع  .. حلطام الدنيا شبكةواختذوا ذلك   وتكلفوا خدمتهم

  ، ليكثر أتباعهم مث إم جيمعون من احلرام والشبهات لينفقوا عليهم  . يظهرون أن غرضهم اخلدمة والتبعية
وبعضهم يأخذها لينفق ىف   .. طان وينفق عليهموبعضهم يأخذ من أموال السل  . ! مسهمإوينشر باخلدمة 

وذلك  ، وباعث مجيعهم الرياء والسمعة  .. أن غرضهم الرب واإلنفاق واويزعم طريق احلج على الصوفية
كالذى ينفق    :  ومثال ذلك  .  ورضاهم بأخذ احلرام واإلنفاق منه،  بإمهاهلم جلميع أوامر اهللا تعاىل ظاهرا

  ويزعم أن قصده العمارة -)الِرباز( – نه بالعذرةيّ وكمن يعمر مسجد اهللا تعاىل ويط  ، ماله ىف طريق احلاج
.!!.   

                                                                                            الفرقة السابعة 
  . واوصاروا يتعمقون فيهاوتطهري النفس من عي وفرقة أخرى اشتغلت بااهدة وذيب األخالق

فهم ىف مجيع األحوال يشتغلون   ،فاختذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خداعها علما وحرفة هلم
والغفلة   .  هذا ىف النفس عيب  : فيقولون. . واستنباط دقيق الكالم ىف آفاا  بالفحص عن عيوب النفس

وكأم وقفوا مع   وضيعوا ىف ذلك أوقام  . متلبسةويشتغلون فيها بكلمات   .!  عيب اً ىف كونه عيب
 .. ومل يسلك طريق احلج  فمثاهلم مثال من اشتغل بأوقات احلج وعوائقه  ، ومل يشتغلوا خبالقهم  أنفسهم

   . وذلك مل يغنه عن احلج
                                                                                                الفرقة الثامنة 



  فكلما   . وانفتحت هلم أبواب املعرفة وابتدأوا سلوك الطريق وفرقة أخرى جاوزت هذه املرتبة
  

فتعلقت قلوم بااللتفات    وأعجبهم غراسها وفرحوا ا تعجبوا منها ،مشوا من مبادئ املعرفة رائحة
ألن   .. وكل ذلك غرور  ... واشتدادها على غريهم  وىف كيفية انفتاح باا عليهم  والتفكر فيها إليها

وحرم  وتقيد ا قصرت خطاه  فمن وقف مع كل أعجوبة  .. عجائب طريق اهللا تعاىل ليس هلا اية
 باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوارعند فرأى   ،ومثاله مثال من قدم على ملك  .  الوصول إىل املقصد

فوقف ينظر إليها حىت فاته الوقت الذى ميكنه اللقاء بامللك  ،رأى مثلهاوال  ومل يكن قد رآها قبل ذلك
   . اً خائب فانصرف

                                                                                          الفرقة التاسعة 
وال إىل ما تيسر  الطريق ومل تلتفت إىل ما يفيض عليهم من األنوار ىف وفرقة أخرى جاوزت هؤالء

فلما قاربوا الوصول ظنوا   .. جادين ىف السري  جوا عليهارّ وال ع ومل يلتفتوا إليها ،هلم من العطايا اجلزيلة
وال يصل السالك  ،فإن هللا سبعني حجابا من نور وظلمة  ... وغلطوا ومل يتعدوا ذلك فوقفوا  أم وصلوا

وإليه اإلشارة بقوله تعاىل إخبار عن إبراهيم عليه    قد وصل إىل حجاب من تلك احلجب إال ويظن أنه
وما أكثر احلجب ىف هذا   .  اآلية  ) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا (   : والسالم إذ قال أفضل الصالة

أعىن سر  ،وهو نور من أنوار اهللا تعاىل عظيم فإنه أمر رباىن  ،فأول حجاب بني العبد وربه نفسه  .. املقام
فعند   . .وحييط به صور الورى  العامل كله القلب الذى سيجلى حقيقة احلق كما هو حىت أنه يسمع مجلة

وهو ىف أول األمر حمجوب  إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه اً ذلك سيشرق نوره إشراقا عظيم
رمبا ف ..لى نوره وانكشف مجال القلب بعد إشراق نور اهللا تعاىل عليهفإذا جت  . مبشكاة هى الساترة له

  . !!. أنا احلق  :  ح وقالرّ فرمبا ص... فرأى من مجاله الفائق ما يدهشه التفت صاحب القلب إىل القلب
وذه العني نظر النصارى إىل املسيح عليه الصالة   .  ك هلكد ذلووقف عن   فإن مل يتضح ما وراء ذلك

فيظن أن  أو ىف ماء كمن رأى كوكبا ىف مرآة  .. فغلطوا  ملا رأوا من إشراق نور اهللا تعاىل عليه والسالم
هل هناك أنواع أخرى ىف طريق السلوك وأنواع   . فهو مغرور  . ..فيمد يده ليأخذه ،املرآةيف الكوكب 

وذلك ال رخصة ىف   ، لعلوم اخلفيةال تستقصى إال بعد شرح مجيع ا  ؟. ..إىل اهللا الغرور ىف طريق السلوك
   .  وقد جيوز إظهاره حىت ال يقع املغرور فيها  .  ذكره



  وباهللا التوفيق                                                  
 وهو حسىب ونعم الوكيل

   وال حول وال قوة إال باهللا العظيم                                     
راجى عفو ربه القريب ايب  اهللا وعونه على يد كاتبه لنفسه وملن شاء اهللا من بعده مت ذلك حبمد

   . غفر اهللا ولوالديه وللمسلمني الفقري عثمان ابن العالمة الشيخ سلمان الشافعى السويفى
  . وصّلى اهللا على حممد وآله وصحبه

 

 


