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األوىل ؛ أن ال يطلب الدنيا بعلمه  ,وذلك على املفهوم الشامل يف المظهر واجلوهر  ,فال يكون عنده
رغبة يف مال أو شهرة أو شهوة كالم  ,أو حرص التقدم على أحد من أقرانه وي تحقق ذلك بأن يعلم أن
ب الدنيا موت القلب وذهاب
الدنيا واآلخرة كاملشرق واملغرب ال يلتقيان مهما تقاربا  ,وذلك للعلم بأن يف ح ِّ
باِ العلم واحلكمة  ,ومن مات قلبه غاب نفعه وعظم فجوره وكث ر لغطه  ,وكب ر مقتاً اختياره  ,وان تشر يف
الناس غلطه.

الثانية ؛ أن ال ُيالف فعله قوله  ,وال يأمر بشيِ إال وقد سبق إىل تطبيقه مستحضراً بيان اهلل تعاىل :
(كب ر مقتاً عند الله أن ت قولوا ما ال ت فعلون)  ,وما ورد من أخبار األنبياِ على نبينا وعليهم الصالة والسالم
أن اهلل تعاىل قال لسيدنا عيسى عليه السالم [ :يا ابن مري عظ ن فسك  ,فإن ات عظت فعظ الناس وإال
فاستحي مين] وماورد عن احلبيب األعظم صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان قال ( :مررت ليلة
أسري يب بأقوام ت قرض شفاههم مبقاريض من نار  ,فقلت  :من أنتم ؟) فقالوا  :كنا نأمر بالي وال نأتيه ,
ون ن هى عن الشِّر ونأتيه.
ويف الدارمي موقوفاً على معاذ بن جبل بسند صحيح ( :كنا ندرس العلم يف مسجد رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ,فقال  :تعلموا ما شئتم أن تعلموا  ,ف لن يأجركم اهلل حىت ت عملوا)
قال مالك بن دينار  :إن العال إذا ل ي عمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن
الصفا.

الثالثة ؛ أن يكون بالغ عنايته يف علم اآلخرة المر ِّغب بالطاعات مع اجتنابه قليل النفع من العلوم
السيما ما ي فتح باب اجلدل والقيل والقال تلك اليت ال يتا إليها يف أكثر احلاالت.
الرابعة ؛ ب عده عن الت رفه يف المطعم والمشرب والملبس .واملعيار يف ذلك هو الت وسط يف األكل مبا ال
الرجل  ,ويف
تضعف به القوى  ,ويف امللبس مبا ال يسفه به عند العقالِ  ,ويف المركب مبا يمل الرحل ويريح ِّ
المسكن ما يواري الساكن وال يكشف عور أهل بيته.
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والالصة ؛ أن عليه التشبه بالسلف الصاحلني املقتدين برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما أمكن دون
إفراط وال ت فريط  ,وال إسراف وال ت قتي.
الامسة ؛ تنزهه عن الدخول على السالطني لغرضه أو هواه  ,وال ُيالطهم لكون المخالط هلم قد ال
ُيلو عن تكلف واستمالة لقلوبم  ,أو طمع يف مثل مراتبهم  ,ومعلوم أن األصل الواجب واملطلب الالزم
كل من يدنو منهم النصح وعدم المماألة  ,وقد يضعف يف ذلك  ,في قع يف احملظور ويمل الث السيما
على ِّ
إذا ضعف عند قبول عطائهم  ,وعلماِ اآلخرة طريقهم االحتياط ويف احلديث الذي أخرجه الرتمذي وحسنه
 ...ومن أتى السلطان اف تت) وعن حذيفة قال [ :إياكم ومواقف الفت  ,قيل  :وما هي ؟ قال  :أبواب
األمراِ يدخل أحدكم على األمي ف يصدِّقه بالكذب  ,ويقول فيه ما ليس فيه]

قال مكحول الدمشقي رمحه اهلل تعاىل [ :من تعلم القرآن وتفقه يف ِّ
الدين  ,ث صحب السلطان تلقاً
إليه وطمعاً فيما لديه خاض يف حبر نار جهنم ب عدد خطاه]
والالصة ؛ أهنم كانوا ُيشون على أنفسهم من النِّفاق إذا دخلوا على السلطان.
السادسة ؛ عدم المسارعة إىل الفتيا  ,والوقوف على جادة السالمة ما وجد إىل الالص سبيال هذا
فضالً عن واجب الوقوف عند ما شك فيه أو ال ي علمه  ,فمن باب أوىل أن ال ييب بل عليه أن ي بتدر [ال
أدري] يقول ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه [ :إن الذي ي فيت الناس يف ك ِّل ما يست فتونه لمجنون  ,وقال

أيضاً  :جنة العال ال أدري  ,فإن أخطأها فقد أصيبت مقاتله] ومن اللفتات الواعظة  :ما ورد عن ابن حصني
يف أهل زمانه [ :إن أحدهم لي فيت يف مسألة لو وردت على عمر بن الطاب رضي اهلل تعاىل عنه جلمع هلا
أهل بدر].
السابعة ؛ أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن الذي هو العلم باهلل تعاىل الدال على اهلل تعاىل الشاهد
بالتوحيد له سبحانه من علم الميان واليقني وعلم املعرفة واملعاملة املرتجة لصدق مراقبة القلب ومعرفة طريق
اآلخرة  ,ذلك العلم الذي ال تفي به الكتب  ,بل اجملاهدة للنفس  ,ومباشرة األعمال الظاهرة والباطنة ,

واجللوس مع اهلل تعاىل يف اللوة مع حضور القلب بصايف الفكرة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل عما سواه  ,فكم
املتجردين للذكر والفكر تلو عنها كتب التفاسي  ,وإذا
من معان دقيقة من أسرار القرآن تطر على ق لب ِّ
املفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من ت نبيهات القلوب
انكشف ذلك للمريد المراقب لربِّه وعرض على ِّ
الزكية والواردات الهلية .وذلك هو مفتاح القرب الذي ي ثمر حباً إهلياً خالصاً.
فكم من متعلِّم طال ت علمه ول يقدر على جماوزة مسموعه بكلمة  ,وكم من مقتصر على المه ِّم يف
التعلم  ,ومتوفِّر على العمل ومراقبة القلب ف تح اهلل له من لطائف احلكمة ما حتار فيه عقول ذوي األلباب
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ويف األثر الذي أخرجه أبو نعيم ؛ (من عمل مبا علم أورثه اهلل علم مال ي علم) يقول الربانيون  :وبارك له يف
علمه حىت يدخله اجلنة.
علي كرم اهلل وجهه  :القلوب أوعية وخي رها أوعاها للخي.
وقال سيدنا ٌّ
الثامنة ؛ أن يكون شديد العناية بتقوية اليقني الذي هو العلم الذي ال يتداخل صاحبه ريب وذلك
بغلبته على العقل حىت قال المام اجلنيد يف تعريفه [ :هو استقرار العلم الذي ال ي تحول وال ي ت غي ر يف القلب].
الدين ويف احلديث الذي رواه البيهقي والطيب بإسناد حسن ( :اليقني الميان كله) وقد
لذا كان رأس مال ِّ
عرف دليل صحته عند صاحبه برفع اهلمة عن اللق عند احلاجة  ,وترك المدح هلم يف العطية  ,والت ن زه عن
ذ ِّمهم عند المن عة كما أشار سيدي ابن عجيبة.

كل باب من أبواب التوحيد  ,وآية على مثراتا اليانعة السيما ريية األشياِ
فاليقني أصل وأساس يف ِّ
كلِّها أهنا من مسبِّب األسباب دون التفات إىل الوسائط منعاً أو عطاًِ مع الثقة المطلقة بضمان اهلل تعاىل
الرزق  ,وريية احلكمة الهلية على العموم والشمول  ,مع احملافظة على صنوف الطاعات قليلها وكثيها ,
ِّ
واجتناب املعاصي مطلقاً قليلها وكثيها  ,ث التحقق بأن اهلل تعاىل مطلع عليه  ,كل ذلك مع دوام يقظته
ن فساً بعد ن فس.

التاسعة ؛ أن يكون حزيناً منكسراً مطرقاً صامتاً ظاهراً أث ر الشية عليه المذ ِّكر باهلل تعاىل غي متهافت

يف الكالم والتشدق واالستغراق يف الضحك واحلدة يف احلركة والنطق لكون ذلك من آثار البطر واألمن والغفلة
عن عظيم عقاب اهلل تعاىل.
قال سيدنا علي كرم اهلل وجهه  :إذا مسعتم العلم فاكظموا عليه  ,وال تلطوه بزل ف تمجه القلوب.
ث إن التمام يف ِّ
التلقي واألداِ على ت قابل هذه الضوابط ما ن به إليه املربون بقوهلم [ :إذا جع المعلِّم
ثالثاً تت النِّعمة با على المتعلِّم  :الصب  ,والتواضع  ,وحسن اللق  ,وإذا جع املتعلِّم ثالثاً تت النِّ عمة
با على المعلِّم  :العقل  ,واألدب  ,وحسن الفهم].
قال سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه ( :تعلموا العلم  ,وتعلموا للعلم السكينة والوقار واحللم وتواضعوا

لمن تتعلمون منه  ,وليتواضع لكم من ي ت علم منكم  ,وال تكونوا من جبابرة العلماِ فال يقوم علمكم
بهلكم).
ويف األثر ( :من آتاه اهلل علماً وزهداً وتواضعاً وحسن خلق فهو إمام المتقني)
والعالمة الفارقة يف ذلك كلِّه  :نور ي قذف يف القلب ي فرز أجلى عالمات علماِ اآلخرة كما قال صلى
اهلل عليه وسلم فيما أخرجه احلاكم والبيهقي عن ابن مسعود  :تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( :فمن
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يرد اللّه أن ي هديه يشرح صدره لإلسالم) فقيل له  :ما هذا الشرح ؟ فقال( :إن النور إذا قذف يف القلب
انشرح له الصدر وان فسح)
قيل  :فهل لذلك من عالمة ؟
قال صلى اهلل عليه وسلم ( :نعم ! التجايف عن دار الغرور  ,والنابة إىل دار اللود  ,واالستعداد
للموت قبل نزوله)
العاشرة ؛ أن يكون أكثر حبثه عن علم األعمال  ,وعما ي فسدها ويش ِّوش القلوب  ,ويهيِّج الوسواس
الشر  ,فأقربا وأعالها المواظبة على ذكر اهلل تعاىل بالقلب
 ,ويثي الشر  ,فإن أصل ِّ
الدين الت وقِّي من ِّ
واللِّسان  ,والشأن كل الشأن معرفة ما يفسدها ويش ِّوشها  ,قيل للحسن  :إنك ت تكلم بكالم ال يسمع من

غيك  ,فمن أين أخذته ؟ قال  :من حذي فة بن اليمان .وقيل حلذيفة  :نراك ت تكلم بكالم ال يسمع من
غيك فمن أين أخذته ؟ قال ( :خصين به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان الناس يسألونه عن الي ,
وكنت أسأله عن الشِّر خمافة أن أقع فيه  ,وعلمت أن الي ال يسبقين علمه)  ,وقال رضي اهلل تعاىل عنه :
(فعلمت أن من ال ي عرف الشر ال ي عرف الي).
حادي عشر؛ أن يكون اعتماده يف أخذ العلوم على بصيته بضياِ قلبه المن ور بنور القدس وسالمة
العقيدة متحقِّقاً بأن المقلد األصل إمنا هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأخذ عنه كل من توفرت فيه أهلية

النظر واالجتهاد موصالً املفهوم السليم إىل ك ِّل مبتدئ يف الطلب وسالك سبيل األرب  ,ال يقال مثله للقاصر
كما أشار المام أبو طالب املكي يف كتابه القوت بقوله [ :وهذا العال الذي هو من أهل االستنباط
العامي الغافل فله أن يقلِّد العلماِ  ,ولعال العموم أيضاً أن
واالستدالل من الكتاب والسنة  ,فأما اجلاهل و ِّ
ي قلِّد عال خصوص  ,وللعال بالعلم الظاهر أن يقلِّد من فوقه ممن محل عن علم باطن من القلوب].
قلت  :والقصد من كالم المام الغزايل _واهلل أعلم_ الشارة إىل أن من أمارات الكمال عند علماِ
اآلخرة قدرتم على ف هم الدليل المت لقى من المقلد األساس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ,واستنباط
األحكام بعلمهم وق وة نظرهم كما هو معلوم وظاهر يف كالم الربانيني وإال فال بد من تقليد من توفرت فيه
شروط االجتهاد بكماالتا كاألئمة رضي اهلل تعاىل عنهم.
ولذلك كان يقال يف زمن السلف  :فالن من أوعية العلم  ,وال يسمى عاملاً إذا كان شأنه احلفظ من
غي اطِّالع على احلكم واألسرار  ,ذلك أن من كشف عن ق لبه الغطاِ واستنار بنور اهلداية صار يف نفسه
متبوعاً مقلداً ألن الفقيه يف العلماِ هو الفقيه بفقه علمه وقلبه ال حبديث سواه  ,ومثل العال بعلم غيه مثل
الصديقني واملقربني  ,وال حال وال مقام  ,فليس يعود عليه من
الواصف ألحوال الصاحلني العارف مبقامات ِّ
وصفه إال المحجة باألعمال واملقام.
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ثاين عشر ؛ أن يكون شديد التوقِّي من مدثات األمور املخالفة ملا كان عليه رسول ُاهلل صلى اهلل
عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل تعاىل عنهم  ,وذلك مبعرفة أحواهلم وسيتم وأعماهلم المرتبطة بشؤون اآلخرة
ومفاتيحها من احلزم  ,واجملاهدة  ,والت فكر  ,ومراقبة الظاهر والباطن  ,واجتناب دقيق الث وجليله  ,واحلرص
على ادراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان  ,وذلك لبلوغ الورع يف المكاسب والمعامالت  ,وإدراك
الفرق بني نفاق العلم والعمل  ,والفرق بني خواطر الروح والن فس  ,وبني خاطر الميان واليقني والعقل ,
وتفاوت مشاهدات العارفني وعلم القبض والبسط وغيها من علوم اآلخرة تلك اليت تست فتح مبضمون ماورد
يف الب ؛ (طوىب ملن ُشغله عيبه عن عيوب الناس  ,وأن فق الفضل من ماله  ,وأمسك الفضل من قوله
ووسعته السنة  ,ول يعدها إىل بدعة) /البزار من حديث أنس بسند ضعيف./
هذا ؛ وقد أشار المام الزبيدي يف إحتاف املتقني أن من جلة البدع الضالة الوض يف الباطل والغيبة
والنميمة واالستماع إليهما  ,والنظر إىل الزور واللهو وجمالسة أهله والمشي يف هوى الن فس والت عصب  ,وشدة
احلرص على الدنيا.
ث حذر من أخطر ما ظهر على الناس من البدع اليت با ترك الكثي من السنن كبدِ السالم عند اللقاِ
 ,وتكرار السالم ثالثاً لالستئذان قبل الدخول  ,ومن ذلك ترك السؤال عما ال ي عين  ,ومن ذلك قول الرجل
لصاحبه إذا لقيه ذاهباً يف الطريق  :إىل أين تريد ؟  ,أو من أين جئت ؟  ,فقد كره هذا  ,وليس من السنة
واألدب وهو داخل يف التجسس والتحسس.
يقول ابن مسعود  :أنتم اليوم يف زمان ؛ اهلوى فيه تابع للعلم  ,وسيأيت زمان يكون العلم فيه تابعاً
للهوى.
يقول أبو سليمان الداراين [ :ال ينبغي لمن أهلم شيئاً من الي أن يعمل به حىت يسمع به يف األثر
فيحمد اهلل تعاىل إذا وافق ما يف نفسه].
ختاماً ؛ قال المام الغزايل عليه الرمحة والرضوان  :فهذه اثنتا عشرة عالم ًة من عالمات علماِ اآلخرة
تمع كل واحدة منها جل ًة من أخالق علماِ السلف  ,فكن أحد رجلني إما متصفاً بذه الصفات  ,أو
معرتفاً بالتقصي مع القرار به  ,وإياك أن تكون الثالث _أي ال متصفاً وال معرتفاً بل منكراً_ ف ت لبِّس على
بالدين  ,وتشبِّه سية البطالني بسية العلماِ الراسخني  ,وت لتحق بهلك وإنكارك
نفسك بأن ت ب ِّدل آلة الدنيا ِّ
بزمرة اهلالكني اآليسني نعوذ باهلل من خدع الشيطان ف نسأل اهلل تعاىل أن يعلنا ممن ال ت غره احلياة الدنيا وال
ي غره باهلل الغرور .آمني يارب العالمني وصلى اهلل على سيدنا ممد وآله وصحبه وسلم.
أما بعد ؛ (إن يف ذلك لذكرى لمن كان له ق لب أو ألقى السمع وهو شهيد)
إعداد وتذيب واختصار وتصرف مع زيادات لطيفة راجي عفو ربه
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