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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 

 ا بعد:وعلى آله وصحبه أمجعني، أم  
"ما حديثنا كما مسعتم بعنوان  -ةأيها األحب- الم اهلل عليكم ورمحته وبركاته،فس  

 .ذئبان جائعان"
يتحدث فيه  وهذا العنوان مأخوٌذ من حديٍث ثابٍت صحيح عن رسول اهلل  

 عن أثر طلب الشرف، واحلرص على املال، على دين اإلنسان.
سيكون احلديث متوجًها يف هذا اجمللس عن جزٍء مما تعلق به هذا  -أيها األحبة-

، وطلب الرئاسة يف احلديث وهو: الكالُم عن طلب الشرف، وحب احملمدة
 قلوب اخللق.
كنت مجعت مادته منذ ما يزيد على مخس عشرة   -أيها األحبة–وهذا احلديث 

سنة، ولكين ما طرحته قبل ذلك، ذكرت طرفًا منه يف الكالِم على باب ما جاء 
الوهاب   يف الرياِء يف شرح "كتاب التوحيد" لإلمام اجملِدد حممد بن عبد

  ا من ذلك يف الكالم على اإلخالص يف ، وذكرُت طرفً 4141سنة
أول األعمال القلبية، فكانت احلديث عن هذا ُمتجًها حيُث يكوُن جزًء أو من 
احلديث عن اإلخالص، ولكين يف كل يوم أرى أن احلاجة ُمِلحة؛ ِلط رِق هذا 

 املوضوع.
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لغالب حباجٍة إىل معاجلة، والدواء يف ا -نفوسنا مجيًعا أيها األحبة–النفوس  وأن  
بد من َت  ُرِعِه من أجل أن حيصل الشفاء بإذن اهلل  يكون ُمر املذاق، ولكن ال
. 

احلاجة ماسة إىل طرق هذا اجلانب يف الوقت الذي صارت فيه  -أيها األحبة-
الفضائيات تتسابق على إبراز مناذج ميكن أن توجه اجملتمع ومل تتأهل، حنن 

ضايا يف وقٍت لرمبا جيُد كل أحٍد فيه إىل طرق هذه الق -أيها األحبة–حباجٍة 
الوسيلة اليت يستطيُع أن يصعد فيها، ويرتأس، وينتشر قوله يف اآلفاق، عن طريق 
الوسائط والوسائل احلديثة، فيكتب مث يكتب مث يكتب، وقد ترى يف هذه 
الكتابات أو يف تلك اللقاءات أو يف تلك الربامج أو األطروحات ترى فيها 

ئب، مما يتسبب عنه ضرٌر كبري على نفس اإلنسان املتحدث العجائب والغرا
بد من  وأيًضا على السامعني، ال سيما أن القضية يف الغالب تتعلق بالدين، فال

 محايته وحراسته وأن حُيت اط  له ما ال حُيت اط  لغريه.
هو رسالة نوجهها إىل من أُبتُلي، وكل أحٍد أدرى حباله،  -أيها األحبة–حديثنا 
لِتف ات ًة يُقِوُمها هبا اِ يُعانيه من األوضار واألضواء، فيلتفت إىل نفسه وما 

وُيصِلُحها، فهذا احلديث متوجٌه إىل كل ُمشمٍر يف سبيل نفسه ال يف سبيل اهلل 
 ِفعة واملنزلة يف قلوب اخللق ولو على حساب ، وإىل كل مندفٍع يطلب الر

 الدين.
الفؤاد ممن ُيصارِع، ويُعارِك، ويُناِفس، هذا احلديث نوجهه إىل كل عليل القلب و 

يتوجه إىل  -أيها األحبة-ويُناِفح، من أجل حظوظ النفس، وليس هذا احلديث 



   

 
 

 حديث ما ذئبان جائعان 4

يف علمهم، وعملهم،  أولئك األبرار األخيار الذين أرادوا ما عند اهلل 
صحهم ووعظهم، فهذا كله من وتعليمهم، ودعوهتم، وبذهلم وإنفاقهم، ونُ 

ي حيبه اهلل ورسوله، وهم يؤجرون على ذلك، واهلل يرفعهم العمل الصاحل الذ
وا، وأن تُ ق وى عزائمهم، وأن دُ ؤي  درجات وجيزيهم خري اجلزاء، فهؤالء ينبغي أن يُ 
 ُيشد على أيديهم، وأن نُعين هم بكل ُمستطاع.

الطريقة الصحيحة يف تلقي مثل هذا املوضوع هي: أن يرجع  إن   :حبةاألأيها 
نفسه، فإن وجد فيها مياًل إىل شيٍء من هذه احلظوظ والشهوات اإلنسان إىل 

هو أن  -أيها األحبة–اخلفية أن يصلحها وأن يعاجلها، واخلطأ كل اخلطأ 
يتخلى اإلنسان عن عمله أو عن دعوته أو عن تعليمه أو عن رسالته حُبجِة أنه 

 خيشى على نفسه من هذه األضواء، فهذا غري ُمراد.
هبذه  أن يرتخص برتك العمل الذي أمر اهلل به ورسوله  وال ينبغي ألحدً  

احلجج، لكن املطلوب واألخذ الصحيح ملثل هذه القضايا هو أن جُياِهد 
اإلنسان نفسه، وأن يعاجل نيته وقصده وقلبه، ف  يُ ق ِوم ذلك مجيًعا على أمر اهلل 

  ج، فإن  و  ، هذا هو املأخذ الصحيح، فينبغي أال نقع يف االَتاه املع  
 كراهية الشهرة والرئاسة ال تعين ترك العمل.

حينما جُيانبون  عن السلف  -أيها األحبة–إن النماذج اليت سنذكرها  
وجُيافون مثل هذه املطالب اليت تتوجه إليها النفوس احلقرية، إهنم مل يرتكوا العمل 

ني، ولو أهنم إطالقًا بل كانوا أئمًة يف العلم والعمل، وهلذا صاروا مشوًسا يف العامل
د ون عنهم  تركوا العمل ل م ا صاروا وبلغوا تلك املراتب العالية، فصار الناس ي  رت 



 

  

 
 د. خالد السبت 5

، وتعليم الناس إىل قيام الساعة، لكنهم قرنوا العلم بالعمل، والدعوة إىل اهلل 
، ونتهد، ال دم، وندعو، ون   اخلري، حىت بلغنا هذا الدين، فنحن نعمل، ونعل  

زمان الذي حيتاج الناس فيه إىل القيام بألوان الوظائف الشرعية سيما يف هذا ال
اليت حيتاج إليها الناس من التعليم، والدعوة، واألمر باملعروف، والنهي عن 

 املنكر، والتأليف، إىل غري ذلك.
بد من وجود من خيرج يف القنوات الفضائية غري  بد من وجودها، وال ال هذه أمورٌ 

بد من وجود من  لكن ذلك ليس لكل أحد، ال ن اهلل املشبوهة؛ لُيعِلم دي
بد من وجود من يُفيت لكن ذلك  خيطب ولكن ذلك ال يصلح لكل أحد، ال

 يف سائر األبواب. -أيها األحبة–ال يصلح لكل أحد، وهكذا 
فينبغي أن ندرك هذه األسس ابتداًء، فإذا اتفقنا على هذا ميكن أن نشرع يف 

 ينتظم سبع قضايا.احلديث عن املوضوع الذي 
 :هو ما يتعلق بأقسام طلب الشرف، وأقصد بالشرف فأول ما نذكر فيه:

 .طلب الرفعة، والمنزلة، والمحمدة في قلوب الخلق، ال طلب ما عند اهلل 
 يف الكالم على قوة متكن هذا الداء من النفوس. والثاني:

ن تطلب م -رضي اهلل تعاىل عنهم–فيما ورد من حتذير السلف  والثالث:
 الشهرة والرئاسة واحلرص عليها.

كيف كانوا   يف ذكر بعض النماذج عن السلف الصاحل  والرابع:
 .يتجنبون كل موطٍن يؤدي هبم إىل هذه البالء
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أذكر فيه بعض املظاهر اليت ميكن أن نتحفظ عليها؛ ألهنا قد  والخامس:
 ان.تكون مؤشرًا على أمٍر غري حممود ميكن أن يوجد يف نفس اإلنس

 اخترب نفسك. والسادس:
 أن ينفع هبا. فأذكر فيه بعض الوصايا اليت أسأل اهلل  وأما السابع:

َما ِذئْ َباِن َجائَِعاِن »: مأخوٌذ من قول النيب  -أيها األحبة-هذا العنوان      
 .«ِلِديِنهِ  ُأْرِسََل ِفي َغَنٍم، بَِأْفَسَد َلَها ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َوالشََّرفِ 

الذئب إذا أُرِسل  على غنم فما ظنكم؟، ومن يعانون هذه األمور ويعرفوهنا   
يُدركون أن الذئب حيطمها مجيًعا، ولو كان يف غاية الشبع، يقتلها مجيًعا مث 
يذهب، فكيف إذا كان جائًعا؟! فماذا سيُبقي؟ فكيف إذا ُوِجد  معه ذئٌب 

 !آخر؟
ُأْرِسََل ِفي َغَنٍم، بَِأْفَسَد َلَها ِمْن ِحْرِص اْلَمْرِء َعَلى اْلَماِل َما ِذئْ َباِن َجائَِعاِن »

، يُفِسد الدين أعظم من إفساد ذلك الذئب لتلك الغنم، «َوالشََّرِف ِلِديِنهِ 
شك أنه يوقعه يف مهالك ومفاسد،  على املال ال -أيها األحبة–وحرص املرء 

ذلك يف تصريفه أو إمساكه،  سواء كان ذلك يف طرق مجعه وحتصيله أو كان
يف هذا املال، إذ النفوس جمبولة على حب  وأداء احلقوق اليت أوجبها اهلل 

}وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ ، [02]الفجر/}وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا{املال 

 }وَمَن يُوقَ شُحَّ ، مع شٍح وافٍر يف النفوس:-أي املال- [8]العاديات/لَشَدِيد{

فأضاف الشح إىل النفوس؛ لشدة متكنه ، [9{]احلشر/نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون
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 -أيها األحبة-منها فهو راسخ متغلغل يف أعماق النفس، ولكن حرص املرء 
 على الشرف أخطر من حرصه على املال.

رض نيا، والرفعة فيها، والرئاسة على الناس، والعلو يف األفإن طلب شرف الدُ  
يفِتُك بدين اإلنسان فتًكا، والزهد فيه أعظم وأصعب من الزهد يف املال، 
النفس ميكن أن تُفط م عن كثرٍي من شهواهتا، وميكن أن يزهد اإلنسان باملال، 

ب، ويلبس رث الثياب، ولكن األسد رابٌض يف نفسه، ويسكن يف مكان خرِ 
 سته.فيثب على فريسته أعظم من وثوب األسد احليوان على فري

وذلك أن من طبيعة النفس أهنا قد تتسرب من مداخل خفية وخمارج ال يشعر هبا 
اإلنسان، فإذا فطمها عن كثرٍي من شهواهتا وحظوظها تسربت من املخارج 
اخللفية، حيث تطلب الرفعة يف قلوب الناس، واحملمدة، واملنزلة، وصاحبها قد ال 

ن أنه كان قد جانب يشعر بذلك؛ فيمرض قلبه بأفتك األمراض وهو يظ
 األوضار، والرذايا، والذنوب، واملعاصي، وتنزه عنها وب  ع د ها.

يبذله الناس من أجل حتصيل حظوظ النفس، من أجل أن  -أيها األحبة–املال 
 يسود اإلنسان يبذل ماله، والشاعر يقول:

 داُم قَ ّتاُل.لْوال الَمَشّقُة َساَد الّناُس ُكلُُّهُم          الُجوُد يُ ْفِقُر َواإلق
والمقصود مما وهذا الكالم من هذا الشاعر ليس بصحي ولكنه هكذا قال، 

أن الناس يبذلون األموال من أجل حتصل السؤدة،  يتعلق بهذا البيت:
والشرف، والرفعة، والرياسة، واحملمدة يف قلوب اخللق، قد يبذل مئات املاليني؛ 

لنفوس فإذا جادت به النفس بدأت لُيح ِصل أمرًا معنويًا، املال حمبوٌب إىل ا
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النفس تتسلل إىل املخارج اليت أشرت إليها؛ لُيعِوض ما فقده من املال مبحمدٍة 
يشرتيها بدفع األموال، وقل مثل ذلك يف اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان ببدنه أو 

 ما يصدر عنه من مقامل أو كتابٍة أو غري ذلك.
"ما صد عن : حممد احلجاج"  قد قال شيخ املالكية يف وقته "سعيد بن

: ، وهلذا يقول سفيان الثوري اهلل مثل طلب المحامد وطلب الرفعة"
أن طلب  -أيها األحبة-، واملقصود "السَلمُة ِفي َأال ُتِحَب َأْن تُعَرف"

 الشرف احلرص عليه ينقسم إىل قسمني:
ريد أن أن يطلب الشرف والرفعة عن طريق املال أو عن طريق السلطة، ي األول:

يرتأس، أن يكون مديرًا، أن يكون مطاًعا بشيٍء من الواليات اليت يتوالها ليأمر 
}تِلْكَ  يقول: وينهى، فمن الناس من يطلب الشرف هلذه القضايا، واهلل 

 الدَّارُ اآلخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ الَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي األَرْضِ وَالَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ

 .[88]القصص/لِلْمُتَّقِني{

، "أي ترفًعا على الخلق وتعاظًما عليهم وتجبًرا بهم"يقول:  وابن كثري  
: -وكان من القضاة العادلني–اهلل بن موهم  ويف هذا املعىن يقول يزيد بن عبد

 "من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها".

ِإنَُّكْم َسَتْحِرُصوَن »: عن النيب   وكلنا نعرف احلديث الذي يرويه أبو هريرة
َمارَِة، َوَسَتُكوُن َنَداَمًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، فَِنْعَمت اْلُمْرِضَعُة، َوبِْئَسِت  َعَلى اإْلِ
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رنا، قال: : أم  ويف حديث أيب موسى حينما قاال رجالن للنيب ، «اْلَفاِطَمةُ 
 «.ُه َواَل ِمْن ِحْرٍص َعَلْيهِ إنا اَل نُ ْوِلي َأَمْرنَا َهَذا َمْن َسأَلَ »

فإذا كان اإلنسان يطلب هذه األمور من أجل الرفعة، من أجل أن يكون أمره 
نافًذا فيهم، من أجل أن يتعاظم عليهم، ومن أجل أن يتذللوا له، وخيضعوا له، 

يف ربوبيته؛ ألن الفقر إمنا يُتوج ه  ويفتقروا إليه يف حوائجهم، فهذا مزاحٌم هلل 
ر الناس إىل ، ولرمبا عمد بعض هؤالء املرضى إىل أن يضط   اهلل به إىل

هذا االفتقار، فيحصل هلم من األذى بسببه ما حيملهم على رجائه واخلضوع 
}وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء  :يقول له، واهلل 

فالضراعة تكون إىل  -أي من أجل أن يتضرعوا– [20]األنعام/رَّعُون{لَعَلَّهُمْ يَتَضَ
 .اهلل 

وهو ذلك اإلنسان الذي يطلب الرفعة يف الدنيا، واحملمدة يف قلوب  :القسم الثاني
 اخللق، والعلو على الناس، باألمور الدينية وهذا أسوأ من األول.

بالعلم، بالزهد، بالتقشف،  ذاك يطلبه باملال أو بنوع والية، وهذا يطلبه بالدين،
فهذا أفحش من األول، وفساده أعظم وأخطر، فإن العلم والعمل والزهد إمنا 

، ال يُطل ب لشيء من الدنيا، وهلذا طلب ذلك مجيًعا رجاء ما عند اهلل يُ 
"إنما ُفِضَل العلم؛ ألنه يُتقى به اهلل وإال كان َكَسائِر : يقول الثوري 

ي، فإذا طُِلب  بشيء من هذا الدين وما يتعلق به طُِلب  ، العلم الشرعاألشياء"
به عرض الدنيا، فهذا أيًضا إما أن يطلب به املال وهذا نوع من احلرص على 
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املال، وهو املشار أيًضا إليه باحلديث فهو طلٌب له بأسباٍب حمرمة، يطلب 
 .-نسأل اهلل العافية–الدنيا بالدين 

َمْن تَ َعَلَم ِعْلًما ِممَّا يُ ْبتَ َغى بِِه َوْجُه »املشهور:  يف احلديث ويف هذا يقول النيب 
نْ َيا َلْم َيِجْد َعَرَف الَجنََّة يَ ْوَم  ،اهللِ  اَل يَ تَ َعلَُّمُه ِإالَّ لُِيِصيَب ِبِه َعْرًضا ِمْن الدُّ

 يعين رحيها.« الِقَياَمةِ 
اخللق،  من يطلب بالعلم، والعمل، والزهد، يطلب الرئاسة على النوع الثاني:

ظهر للناس زيادة علمه وتقواه أي يُ –اخللق له  دوالتعاظم عليهم، وأن ينقا
فهذا متوعٌد بالنار، قد أستعمل آلة  -وورعه؛ من أجل أن يعظموه وحيمدوه

 اآلخرة يف هذا املطلب الدينء الوضيع املهني.
لة فهو أشد من ذلك اإلنسان الذي استعمل آلة الدنيا؛ لطلب رفعة وحنو ذلك، آ 

الدنيا: املال أو الوالية، هذا استعمل دينه من أجل أن حُيِصل عرض من الدنيا 
َمْن طََلَب الِعْلَم لُيَماِر ِبِه السفهاء َأْو لِيَُباِهَي بِِه » :يقول دينء، والنيب 

 «.الُعَلَماُء َأْو لَِيْصِرَف ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيُه فَ ُهَو ِفي النَّارِ 
َواَل لُِتماروا ِبِه  ،اَل تَ َعلَُّموا الِعْلَم لِتَُباُهوا بِِه الُعَلَماءُ »ويف حديٍث آخر:  

نسأل - «َفَمْن فَ َعَل َذِلَك فالّنار النَّارُ  ،َواَل َتَخي َُّروا ِبِه الَمَجاِلسُ  ،الّسفهاء
 .-اهلل العافية

ِق ِإْن َأوَُّل الَخلْ » ويف احلديث اآلخر املشهور حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم:
وذكر منهم العامل الذي قرأ القرآن؛ لُيقال  «َسعََّر ِبِهْم النَّاُر يَ ْوَم الِقَياَمِة َثََلثَة  تُ 

قارئ، وتعلم العلم؛ لُيقال عامل، فيقال له: قد قيل، فيؤمر به فيسحب على 



 

  

 
 د. خالد السبت 11

تصِدق لُيقال: جواد، ويف 
ُ
وجهه حىت يُلقى يف النار، وذكر مثل هذا أيًضا يف امل

 ال: شجاع.اجملاهد لُيق
يستلزم أن يُرِخص  اإلنسان دينه  -أيها األحبة–مث إن طلب الشرف واحلرص عليه  

قبل أن حُيِصل ه، يبذل الدين من أجل أن يرتفع، فليس له وجٌه واحد بل وجوه، 
فُيفيت لكل أحٍد مبا حُيب، كل ذلك من أجل أن جيد احلظوة، مث إذا حصل له 

د احلق، ور   ،ات: من التكرب والتعاظمذلك ال تسأل عما حيصل له من اآلف
واحتقار الناس، فيتجمل هبذا الذي حصله فال ينتفع بعلم، وال ينتفع بعمل، 

 ُت له ذلك ويزيده.وال تدخل إىل قلبه موعظة، وإمنا يكون مهه ما يُ ث ب  
فتجد مثل هذا حيرص على جمالسة أهل الثراء وأهل الدنيا، ويكون هؤالء هم 

ويُ ؤ ثِرُهم ويُؤثُِر جمالسهم على من سواهم؛ ألنه من أهل الدنيا، الذين حيتفون به 
وال تسأل عن حماكاته هلم يف مركبه ومسكنه ومأكله ومشربه ويف أحواله كلها، 

يكون مهه وقلبه متوجًها إىل مراعاة املخلوقني؛ ألنه إمنا يطلب ما  مث   ومن 
م منزلته يف القلوب ا يُعظ  عندهم فهو ال يزال يف أقواله وأفعاله ملتفًتا إىل م

والنفوس، وهذا أصل الفساد وُأُس الشر وهو مكمن الداء؛ ألن كل من طلب 
بد له من أن يُنافقهم، وأن جُياريهم، وأن يُرائِيهم،  ذلك يف قلوب الناس ال

، يرتكب احملظورات ويفعل بأعماله وعباداته وهو متجرأ على حدود اهلل 
 القلوب.املوبقات من أجل أن يقتنص 

مام من النفوس: يقول اإل -أيها األحبة–يف اإلشارة إىل قوة متكن هذا الداء  :ثانًيا
وليس  "ما رأينا الزهد في شيٍء أقل منه في الرئاسة": الزهري 
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املقصود بالرئاسة أن يكون رئيًسا يُدير جمموعة من الناس، ال ليس ذلك بالزم، 
"نرى الرجل يزهد ع له الناس، يقول: وإمنا أن يكون هذا اإلنسان ُمعظًما خيض

 في المطعم والمشرب والمال، فإذا نوزِع الرئاسة َحاَم عليها وَعادى"
"ال يمحو الشهوات إال خوف  : ويف هذا املعىن يقول يوسف بن أسباط 

، مث "-يعني إليه والدار اآلخرة–أو شوق  مقلق  -يعني من اهلل–مزعج 
، هذا كالم من حضروا هذه في الدنيا" "الزهد في الرئاسة أشد منهقال: 

ثُ ر  األمور وعرفوها من أئمة اهلدى من السلف الصاحل  ، وهلذا ك 
 وهو األمر الثالث.حتذير السلف من هذه البلية، 

"ما صدق يقرر هذا املعىن بأجلى عبارة، يقول:  هذا إبراهيم بن أدهم 
"ما صدق عبد  قط  ، وأما أيوب السختياين فيقول:اهلل عبد  أحَب الشهرة"

، "ما اتقى اهلل من أحب الشهرة"، ويقول بشر بن احلارث: فأحب الشهرة"
، ويقول ابن فلح من شممت رائحة الرئاسة منه""ال يُ ويقول حيي بن معاذ: 

"قال لي سفيان الثوري: إياك والشهرة، فما أتيت أحد إال وقد نهى املبارك: 
"ال يقول:  -رحم اهلل اجلميع-ارث ، واختم بعبارة لبشٍر بن احلعن الشهرة"

 .يجد حَلوة اآلخرة رجل يحب أن يعرفه الناس"
فأين الذين يتهالكون من أجل أن يعرفوا؟! من أجل األضواء؟! من أجل 
النجومية؟! ولألسف فإن البيئة يف كثري من األحيان تدفع إىل هذا دفًعا منذ أن 

رمبا متشط شعر صغريها وهي يكون اإلنسان يف صغره منذ نعومة أظفاره، األم ل
ترسله إىل املدرسة، فتقول: إن شاء اهلل تكون مشهورًا معروفًا ذائع الصيت، وال 
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، وأن ينفع املسلمني، تذكره باإلخباط، واإلخالص، وأن يطلب ما عند اهلل 
وإمنا أن يُعر ف، أن يُذك ر، أن يتحدث الناس ويرتدد امسه على ألسنتهم، أن 

 يف كل مكان، فهذا داءٌ وأي داء!تُلتقط له الصور 
فأذكر فيه مناذج من خوف السلف من الناحية العملية، خيافون على  وأما الرابع:

رضي اهلل تعاىل –مر بن سعد بن أيب وقاص عأنفسهم من هذا البالء، جاء 
جاء إىل أبيه وهو يف البادية يف إبله، فلما رآه  عن مجيع أصحاب النيب 

عمر –عوذ باهلل من شر هذا الراكب، فنزل، فقال له سعد من بعيد قال: "أ
: أنزلت يف إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون امللك -يقول ألبيه سعد

يقول:  بينهم، فضرب سعد يف صدره فقال: اسكت مسعت رسول اهلل 
 .«ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ الَعْبَد التَِّقيَّ الَغِنيَّ الَخِفيَّ »

"َوِدِدت أنه طار في الناس أني ِمُت ول: يق وهذا الفضيل بن عياض 
حتى ال ُأذَكر، إني ألسمع صوت أصحاب الحديث فيأخذني البول فرقًا 

يعني -"لم تكرهونني على أمٍر تعلمون أني له كاره ، وكان يقول: منهم"
؟ لو كنت عبًدا لكم، فكرهتكم كان نوالي أن تبيعوني، لو أعلم -التحديث

 .ليكم ذهبتم عني لفعلت"أني إذا دفعت ردائي هذا إ
فَل تقولوا:  -يعني بالحديث–"إني ُأحِدثكم وقال ابن حمرييز لبعض أصحابه: 

 ني".ءحدثنا ابن محيريز، إني أخشى أن يصرعني ذلك القول مصرًعا يسو 
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"رياء  حاضر، يوًما فقيل: ما يُبكيك؟ قال:  -شيخ اإلمام مالك-وبكى ربيعه 
 يدي علماءهم كالصبيان عند أمهاتهم" "الناس بين، يقول: وشهوة  خفية"

 .أو كما قال 
"لم يكن يمنُعني من ُمجالسِتكم يقول لثابت البُناين:  وهذا ابن سريين 

 إال َمخافَة الُشهرة".
 "ذُِكرُت وال أحب أن ُأذَكر".يقول:  -رحم اهلل اجلميع–وأيوب السختياين 

من أن أَلقى حذيفَة  "لََئن ألقى الشيطان أحُب إليّ ويقول علي بن بكار: 
 المرعشي؛ أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين اهلل".

"لَِئن أبيت نائًما وأصبُح نادًما أحُب إلّي اهلل بن الشخري:  ويقول ُمط ِرف بن عبد
ًقا على هذا: معل   ، يقول الذهيب من أمن أبيَت قائًما وأصبُح معجًبا"

 "ال أفلَح واهلِل من ذَكى نفسه أو أعجبته".
الغين املقدسي: ملا ال تقرأ من غري كتاب؟، هو حافظ  وقد ُسِئل  اإلمام احلافظ عبد

"أخاف الُعْجب"؛ يستطيع أن مُيلي على الناس من غري كتاب وال ورق، فقال: 
 لئَل يُقال حافظ.

"يا ابن أخي، أيش هذا الغم؟ عليه فقال:  ودخل عم اإلمام أمحد 
 ."يا عم، طوبى لمن َأخَمَل اهلل ذكره": ، فرفع رأسه وقالوأيش هذا الحزن؟"

 "اللهم إني أسألَك ِذكًرا خاِمًَل".ويقول ابن حمرييز: 
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الرمحن بن حممد بن مهران: "أنه كان  يف ترمجة احلافظ عبد وذكر الذهيب 
 خُيفي نفسه وجيتهد أال يُظهر  شيًئا، ال يظهر حلديث وال لغريه".

لقاءه فقال: "أليس قد كره بعضهم اللقاء؟! يتزين  وذُِكر  لإلمام أمحد أن رجاًل يُريد
يل وأتزين له، لقد اسرتحت ما جاءين الفرج إال منذ حلفُت أال ُأح ِدث، وليتنا 

يقول املروزي: "فقلت له: إن بن الحارث"، ُنرت ك، الطريق ما كان عليه بشر 
فقال: ومن فالنًا قال: مل يزهد أبو عبد اهلل يف الدراهم وحدها، زهد يف الناس، 

 ."أنا حىت أزهد يف الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا يفِ 
فتذاكرا فبكيا، فقال  والتقى سفيان الثوري مع الفضيل بن عياض 

"إني ألرجوا أن يكون مجلسي هذا أعظم مجلٍس جلسناه سفيان الثوري: 
، فماذا قال الفضيل بن عياض؟ قال: "ترجو؟ لكين أخاف أن يكون بركًة"

ٍس جلسناه علينا شؤًما، أليس نظرت إىل أحسن ما عندك فتزينت به أعظم جمل
كلمة قاسية لكن ينتفع هبذا -يل، وتزينُت لك به، فعبدتين وعبدتك؟!" 

هو مقصده، إذا جلست مع الناس أُطلب  اإلنسان، أن يكون اهلل 
 ."أحييتني أحياك اهلل"، فبكى سفيان حىت عال حنيبه مث قال: ما عند اهلل 

حممد بن يوسف األصبهاين، كان ال يشرتي خبزه من خباٍز واحد، إمام كبري  وهذا
لعلهم يعرفونني، ولكني إذا جئته ألول وهلة ال يعرف أني فَلن يقول: "

 الذي يسمع عنه، فتقع ليا المحاباة، فأكون ممن يعيش بدينه".
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حتب أنك إذا جيت يف أي مكان، يف مؤسسة، يف مكتب، يف مطار أن الناس 
تون إليك ويقدمونك ويفتحون لك الطرق؟ حتب هذا؟، ما كانوا حُيبون هذا، يأ

 اخلباز! يتحرز من أن حيابيه اخلباز، فيكون يأكل بدينه.
"نُِبئُت أن ابن محيريز دخل على رجٍل من البزازين يقول رجاء بن أيب سلمة: 

يشتري شيًئا، فقال له رجل حاضر: أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز، قال: 
 .ال: إنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس بديننا"فق

إذا ذهبت إىل السوق وعرفك البائع، وأراد أن يضع لك من السعر ألنك فالن بن 
فالن، تفرح هبذا؟! تفرح أن ُتستقبل بأحسن املراكب؟ وتسكن يف أحسن 
الفنادق على حساب أموال التربعات اليت َُتمع بشق األنفس من أجل أن 

خرين؟ هل تفرح هبذا؟، قد حيصل هذا لإلنسان من غري طلب تُلقي موعظة لآل
وال استشراف ف  ُيعذ ر، لكن أن يطلب هذا أو أن يستشرف له أو أن يفرح به 
أو ينتظر من اآلخرين أن يُقِدموا ويبذلوا له، فإن مل يفعلوا وجد يف نفسه 
 عليهم، فهذا أمٌر يُنايف اإلخالص، فكيف إذا طلب ذلك صراحًة؟ فهذا أشد

 وأعظم.
برٌد أمحر يلبسه إذا أحرم، وكان قد جعله أو  كان أليوب السختياين 

"كنت أمشي معه فيأخذ في طرق إني اختذه كفًنا أيًضا، يقول محاد بن زيد: 
 ألعجب له كيف يهتدي لها؟! فرارًا من الناس أن يقال: هذا أيوب".

ه، وخيرج من ها ويقول شعبة: "رمبا ذهبت مع أيوب حلاجة، فال يدعين أمشي مع
يُفطن له"، ما يريد إذا مر حبي أو بسوق يقوم الناس، بل   لكيالهنا، وها هنا، 
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كان ينزعج جًدا إذا مر بقوٍم فألقى السالم، فردوا عليه بقوة ويسرتجع ويقول: 
 إىل هذا احلد. "ما فعلوا ذلك إال ألنهم عرفوني"

أحفظهم هو ، ويذكر أن "عهدي بأصحابنا": يقول علي بن املديين 
، يقول: "فلما أحتاج أن حُي ِدث ال يكاد حُي ِدث إال من  اإلمام أمحد 

 كتاب؛ لطرد الُعجب عن نفسه".
: "كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة، لو وكما يقول سحنون 

باهاة، وكان إذا 
ُ
تكلم هبا اِلنتفع هبا خلٌق كثري، فيحبسها ال يتكلم هبا؛ خمافة امل

ت تكلم؛ ألنه ال حظ للنفس عندئذ"، النفس إذا كانت مستشرفة أعجبه الصم
يقول:  للكالم فهذا يدل على شهوٍة حتركها، وكان اإلمام أمحد 

"ُأِحُب أن أكون بشعٍب في مكة حتى ال ُأعرف، قد بُليُت بالشهرة، إنني 
 أتمنى الموت صباًحا ومساًءا".

ف مبواقفه، ما ترك العمل وجلس يف لكن ملاذا ُعِرف اإلمام أمحد؟ مباذا ُعِرف؟ ُعرِ 
زاوية وأغلق عليه الباب، لو فعل ذلك مل يُعر ف ومل يُذك ر، لكنه صار إماًما يف 

، وقدوتنا أعماله اجلبارة، وعلومه اجلم ة، وما حفظ من حديث رسول اهلل 
ويف الصحابة، وهم أبر  الناس قلوبًا وأعظمهم إخالًصا،   الكربى يف النيب 

على الوجه الالئق، على أكمل الوجوه  مة الدنيا، قاموا بأمر اهلل كانوا أئ
 وأحسنها، ما تركوا العمل، فإياك أن ترتك العمل وتظن أن ذلك هو اإلخالص.

أذكر بعض األمور اليت ينبغي لإلنسان أن يتحرز منها، بعض الشباب قد  خامًسا:
ذلك يقع يف أموٍر يندفع، قد يتجاوز حده أو خيطو بعيًدا عن دوره، مث بعد 
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مشينة، "االستعجال بالتأليف" مظهر غري جيد وال حممود، واإلنسان ال يدرك 
، إذا أردت أن تعرف هذه القضية اِقرأ مقالًة  -أيها األحبة-ضعفه وعجزه 

كتبتها يف اإلنشاء وأنت يف املرحلة االبتدائية، لرمبا حينما كتبتها أو تلك الرمسة 
معجًبا هبا غاية اإلعجاب، وُتطِلُع كل  من قابلته عليها، اليت رمستها، لرمبا تكون 

لكن حينما تنظر إليها اآلن كيف تنظر إليها؟ إهنا لون من عبث الصبيان، 
 أليس كذلك؟، لكن يف ذلك الوقت هل كنت تدرك هذا؟ ال.

اقرأ ما كتبته قبل عشر سنوات إذا كنت قد وصلت يف العلم واالطالع والبحث، 
ي كتبته وأنت يف املرحلة الثانوية مثاًل إذا كنت قد َتاوزت هذا اقرأ البحث الذ

بكثري، اقرأ البحث الذي كتبته يف املرحلة اجلامعية، مث احكم، اإلنسان حينما 
يقرأ ما كتبه قبل مخس سنوات، يتعجب كيف كتبه؟! ويغري أشياء كثرية جًدا، 

ب كان يرى ذلك لكن اإلنسان حينما كت -أيها األحبة–هكذا اإلنسان يتطور 
 منوذًجا رفيًعا يف الكتابة، فالتسرع يف التأليف علة وداء.

اتصل قبل ما يقرب من شهرين أو حنو ذلك شاب يسأل، يريد أن يُؤِلف يف باب 
من األبواب ويسأل عن املراجع وماذا يكتب؟، فتعجبت كيف يريد أن يؤلف 

سبع عشرة  وال يعرف املصادر؟! وكيف يكتب؟، فسألته عم عمره؟ فقال:
سنة، وملاذا تكتب؟، قال: أُريد أن أؤلف شيًئا ينفع األمة، ملاذا االستعجال يف 

 الكتابة والتأليف؟
حىت يف املقاالت يف اإلنرتنت قد يكتب اإلنسان وقد جيد بعض املادحني، وَتد  

هذا اإلنسان لرمبا يف املنتديات يدخل بعد ميكن يف الساعة الواحدة يدخل عدة 
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أحًدا علق ومدح هذه املقالة، ولرمبا يكتب بأكثر من اسم ويعلق مرات لعل 
–على نفسه: ما شاء اهلل ما هذه الكتابة اجليدة وما هذا، وميدح يف نفسه 

 ، وهذا يوجد.-نسأل اهلل العافية
والكتابة إذا قرأها أحد مما له بصر يف العلم يرى أهنا كتابة يعرق هلا اجلبني؛ من  

ف احملتوى، وكثرة األخطاء اإلمالئية واللغوية، لكنه ال ضعفها يف اللغة، وضع
يشعر، هو يرى أنه وال "ابن قتيبة" حينما يكتب مثل هذه املقالة وحيررها ويُنزهُِلا 
يف ساعة من ليل أو هنار، ولرمبا يعتب على اآلخرين ملاذا مل يُعِلق أحد؟ 

 تشاهدون هذا يف املنتديات؟ ملاذا يفعل اإلنسان ذلك؟
قد يشتغل اإلنسان ببعض املسائل الشاذة  -أيها األحبة–ا أيًضا اإلغراب وهكذ 

أو األغاليط أو املسائل الغريبة، فإذا حضر يف جملس طرحها، ال سيما إذا اُبتلي 
بأن يُقبل عليه وعلى جمالسه بعض الصغار ممن يكرُب يف عينهم الصغري، 

رم، فهذا بالء، إذا مل ف يعظمونه، وميدحونه، ويشيخونه، فيتذبب قبل أن يتحص
يتفطن اإلنسان له فقد يقع يف مهالك، قد يكون عنده شيء من الذكاء أو من 

 اهلمة العالية، لكن ذلك يقضي عليه من أوله، ينتهي.
حفظ الغرائب من املسائل وطرح ذلك يف اجملالس، ولرمبا حيرص اإلنسان أن يظهر  

جاء وهو يف دراسته اجلامعية  قوة حفظه، كان بعضهم حُيِدث عن نفسه أنه لرمبا
يف أوهلا، يف أول سنة حيفظ األبيات األوىل من الشاطبية، واألبيات الوسطى 
منها، واألبيات األخرية، هو حيدث أحد زمالئه، فهو يف السنة األوىل يف أول 
يوم من الدراسة، يأيت الشيخ ليشرح هلم الشاطبية، فيأيت يبتدر هذا ليقول 
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باملعىن الذي شرحه، فيذكر له من آخرها أو من وسطها،  األبيات اليت تتعلق
فيندهش الناس، من مسعه ويقولون: "هذا حيفظ الشاطبية كاملًة وهو ال زال يف 
أول أسبوع من الدراسة"، هو ال حيفظها لكنه يتعمد أن حيفظ من هذا، ومن 

 هذا، ومن هذا، ملاذا؟!
رة الفالنية لفالن من الناس، فيذهب لرمبا يعرف أنه هو الذي سُيدعى لُِيقِدم احملاض

وحيفظ بعد العبارات من كتبه حفظًا، مث يتمنع من التقدمي كأنه قد فوجئ به، 
فإذا أُِلح  عليه جاء وقال: "كأين بك"، ويتحدث مع احملاضر وأنت تقول يف 
الكتاب الفالين: كذا وكذا، وأنت تقول يف الكتاب الفالين: كذا وكذا، 

هذه الذاكرة واحلافظة القوية؟! وهو حيتال هبذه احليل؛ من  فيندهش احلضور، ما
أجل أن يقول الناس عنه: بأنه حافظ، وقد حيفظ بعض األبيات من ألفية ابن 
مالك أو من ألفية العراقي أو السيوطي يف علوم احلديث أو يف مراقي السعود 

، ويتعمد أو غري ذلك، حيفظ بعض األبيات مث يذكرها أو حيفظ حديثًا باإلسناد
أن يذكره باإلسناد، ال حاجة لذكره باإلسناد، فيذكر هذا باإلسناد؛ من أجل 

 أن يقال: حافظ.
، اهلل أعلم، لكن أقول من عرف ذلك من -أيها األحبة–أعلم بالنوايا  واهلل 

نفسه فينبغي أن ي ُكف، وهكذا قد ُيكِثر اإلنسان من مجع الكتب املطبوعة 
ل الطائلة يف ذلك وهو ال يقرأ شيًئا منها، إذا كان ال واملخطوطة ويُنفق األموا

يقرأ شيًئا منها وال ينتفع هبا، إمنا يريد أن يقال: "فالن عنده خزانة عظيمة"، 
ُتذك ر مكتبته أهنا أكرب مكتبة يف البلد، إذا كان يريد هذا، إنسان ال يقرأ وال 

على املخطوطات، ينتفع ليس له هم إال مجع الكتب، ومجع األسانيد، واحلرص 
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وهو عامي يف العلم ال ينتفع هبذه الكتب، ما الفائدة منها؟ وملاذا هذا احلرص 
 على مجعها؟ وملاذا احلرص على مجع هذه األسانيد؟!

وهكذا االشتغال بنقد األكابر، اإلنسان قد يُقع ده عجزه وضعفه وعمله عن بلوغ 
من ال خالق له، فإنه قد  املراتب العالية، فماذا يصنع؟ إذا كان هذا اإلنسان

يتسلق إىل القمم برشقها باحلجارة، وال يستطيع أن يصعد إىل القمم فماذا 
يصنع؟ يشغب على إماٍم كبري، فيشتغل بالطعن فيه ونقده واحلط منه، فُيعر ف؛ 
ألن من تكلم يف فالن، ذاع ذلك املقاُل يف الناس واشُتِهر، فهو يريد أن يُعر ف 

 مزم.ولو بالبوِل ببئر ز 
الطعن يف األكابر، القدح فيهم، يف أئمة اهلدى، يف العلماء مصابيح الدجى، هذه 

 .-نسأل اهلل العافية-علٌة عليلة وداء وبيل حيصل به احملق يف الدنيا قبل اآلخرة 
وهكذا أيًضا لرمبا يتصنع اإلنسان، وحياول أن يُظِهر شيًئا من األعمال اليت تدل 

ويظن أن ذلك باملظهر،  على خشيته من اهلل على زهده أو على ورعه أو 
 "لم يكن أصحاب رسول اهلل وهلذا قال أبو سلمة بن عبدالرمحن: 

منحرفين وال ُمتماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم، ويذكرون 
أمر جاهليتهم، فإذا أُريَد أحد  منهم على شيٍء من أمر دينه، دارت حماليق 

 .عينيه كأنه مجنون"
"يا هذا، ارفع رأسك فإن إىل شاٍب قد نكس رأسه فقال له:  ونظر عمر 

 :، ومن األبيات اليت تُنسب للشافعي الخشوع في القلب"
 ودع الِذيَن ِإَذا أَتَ ّوَك تَنَسكوا       وإَذا َخّلو فَ ُهم ِذئاُب ِخرافِ 
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هم، وَتد لرمبا يتزين اإلنسان بزي العلماء ومل يبلغ مراتب -أيها األحبة–وهكذا 
ثًا يلبس لباس العلماء، يلبس عباءهتم ويتصنع  الشاب الصغري الذي ال زال حد 

ينبغي أن  -أيها األحبة-هديهم، ويتكلف أمورًا ال تصلح ملثِله، فهذا مظهر 
ال  -أيها األحبة-نتجنبه، وأن حناذره فال نقع يف شيء من ذلك، اإلنسان 

 ذا يقول اإلمام القرطيب ي عظُم ببذة يلبسها، أو مبركٍب يركبه، وهل
، إمنا يرفع اإلنسان العمل "تًبا لهمٍة تترفع بثوٍب أو مركب"صاحب التفسري: 

 ، والعلم الصحيح املستقى من الكتاب والسنة.الذي يراد به وجه اهلل 
هو حبسب ما حُيِسن ليس باللباس، قد يكون  -أيها األحبة–قدر كل إنسان  

ا وال يفعل شيًئا من ذ
ً
لك، ويعرف الناس فضله وعلمه، وهذه أموٌر ال عامل

 ختفى.
وهكذا أيًضا التسارع إىل الُفيت قبل التأهل، يُفيِت ومثل هذا عادًة ال يعرف أن 

 -قد تصدر للتعليم قبل أوانه-يقول: ال، ولرمبا لو ُوِجه  إليه سؤال وهو يعل م 
مهمة، أرجو أن  فلرمبا جُييُب بغري علم، وإذا تورع لرمبا يقول: "هذه مسألةٌ 

تذكرها يف آخر الدرس من أجل أن ُأجيبك عليها"؛ من أجل أن ينسى، أو 
يقول: "احبث هذه املسألة وراجعها فهي يف غاية األمهية"، وهو يريد أن 
 يتخلص، ال يريد أن يقول: "ال، ال أعرف، مل أفهم هذا، ال أدري ما اجلواب".

يوجد بعض من يتكلم على الرتبية  ومن أخطأ ال أدري ُأصيبت مقاتِله، ولألسف
يف العصر احلديث، ويرى أن ذلك من املخارج الصحيحة ومن املهارات اليت 
جُييُدها وحيِسُنها من يتصدر للتعليم إذا ُوِجه  إليه سؤال وهو ال يعرف اجلواب 
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"أدركت مائة وعشرين من يقول:  عنه، هذا عبد الرمحن بن أيب ليله 
أل أحدهم عن المسألة، فَ ُيردها هذا إلى هذا، ُيس أصحاب رسول اهلل 

 وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى األول".
"ما وجدت من وسأله عن مسألة، فقال:  جاء رجل إىل إبراهيم النخعي 

"ما أفتيُت حتى سألُت فيقول:  ، وأما اإلمام مالك تسأل غيري"
فلو َنهوك؟،  سبعين شيًخا هل َترون لي أن أُفتي؟ قالوا: نعم، فقالوا له:

 .قال: لو نهوني انتهيت"
وكذا ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم، من  وانظروا فيما ذكره الشاطيب 

أنواع الوقائع اليت ُيسأل فيها اإلمام مالك عن عشرات املسائل، وجييب: بال 
أدري، لرمبا ما جييب إال عن مسألة أو مسألتني، وقال رجل لإلمام أمحد 

 : ال أدري كيف حلفت؟! قال: ليتك، إذ دريت  "إني حلفت و
فهذه سجية السلف كما يقول ابن  كيف حلفت دريت أنا كيف أُفتيت؟"

 "فمن نظر في أخبارهم وسيرهم تأدب بآدابهم".اجلوزي: 
وقل مثل ذلك يف مظاهر وأمور وأحوال كثرية جًدا يعرف هبا اإلنسان نفسه، هل 

 من هذا البالء أو ال؟ وقع له شيٌء من هذا الداء؟ وُأصيب بشيءٍ 
اخترب نفسك، حينما تكتب ماذا تريد هبذه الكتابة؟ ألفت   ولهذا أقول سادًسا:

كتابًا أو كتبت مقالًة يف جملٍة أو صحيفٍة أو موقع إلكرتوين أو غري ذلك، 
  فإبليس قد ل ب س على كثري من اخللق، وقعد هلم يف طريقهم إىل اهلل 

"فيسهرون ليلهم، ويدأبون نهارهم : يقول كما يقول ابن اجلوزي 
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، ويُريهم إبليس أن املقصود نشر الدين، ويكون مقصدهم في تصانيف العلوم"
صنف،  

ُ
الباطل: الذكر وعلو الصيت والرئاسة وطلب الرحلة من اآلفاق إىل امل

؟ -إذا كان اإلنسان يريد ما عند اهلل أو ال يريد ما عند اهلل-كيف نعرف هذا 
ذا التلبيس بأنه لو انتفع مبصنفاته الناس من غري نسبة ذلك يقول: "ينكشف ه

إليه أو تردد إليه أو قُرأت على نظريه يف العلم، فإنه يفرح بذلك إذا كان 
 مقصوده نشر العلم.

"وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، وما يقول:  وهلذا اإلمام الشافعي  
 ، هذا هو اإلخالص.ُنِسَب إليَّ منه حرف  واحد"

كيف َتُد نفسك حينما يتوجه الناس إىل غريك؟ إذا كنت خطيًبا فُوِجد مسجد   
آخر انفل الناس إليه، إذا كنت حتاضر وحيضر لك احلشود متتأل اجلوامع مث 
جاء من هو أعلم منك، وأفصح لسانًا، وأعظم بيانًا، فتوجه الناس إليه؟ إذا  

ن هو أعلم منك فذهب كنت تعلم يف حلقة مبجلس من جمالس العلم ف  ُوِجد م
 التالميذ إليه، كيف َتد نفسك؟ هل حتزن؟

من كان خمِلًصا فإنه يفرح بنشر الدين وإقبال الناس على اخلري، سواًء كان ذلك 
جاريًا على يدِه أو على يد غريه، لكن من كان يف نيته شيء فإنه لرمبا حيارب 

وأطوع؛ ألنه  ى هلل غاية احملاربة هذا اإلنسان الذي يعلم أنه أعلم منه وأتق
نافسه يف جماله وختصصه سواًء كان ذلك يف خطابٍة أو يف جملس علٍم أو يف 

 إلقاء حماضرٍة أو كان ذلك بأي لون من ألوان النشاط.
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الِعراك الذي يقع أحيانًا بني الناس، ال ألمٍر ديين وإمنا حلٍظ نفساين، هذا قد يقع، 
أهل العلم والدعاة، أو لغري يقع لدى من يرتب احملاضرات، من يستضيف 

فاملقصود هو نشر اخلري، أن يقبل  هؤالء، إذا كان اإلنسان يريد ما عند اهلل 
الناس على اخلري، أن حيصل هذا اخلري على يدِه أو على يد غريه، فإذا بدر منه 

 ما ال يليق فإن ذلك قدٌح يف اإلخالص.
وقاتًا طويلة مث بعد ذلك يُ ع ذ ب قد يبذل أعمااًل كثرية وأ -أيها األحبة–واإلنسان 

على هذا؛ ألنه ليس له فيه نية، هل حتب أن ميشي الناس معك وخلفك 
أتاه طالب العلم مث قام فقاموا ميشون  وجيتمعوا وراءك؟ هذا ُأيب بن كعب 

وزجرهم وضربه بالدرة، فتقاه بذراعيه وقال: "يا أمري  خلفه، فجاء عمر 
" أراد -يعين فتنة للمتبوع ومذلة للتابع-أو ما ترى؟  املؤمنني، ماذا فعلنا؟ قال:

 أن يعاجل هذا من أولِه.
من منزله، فتبعه مجاعة، فالتفت إليهم وقال: "عالم  وخرج ابن مسعود 

تتبعوين؟ فواهلل لو تعلمون ما أُغِلق عليه بايب ما تبعين منكم رجالن" ويف لفٍظ 
 لمتبوع".أنه قال: "ارجعوا فإنه ذلٌة للتابع وفتنة ل

فقال: "عين خفق نعالكم فإهنا مفسدٌة لقلوب نوكى  ومشوا خلف علي 
وقف –إذا مشى معه الرجل قام  الرجال"، وكان حممد بن سريين 

، فقال: "لك حاجة؟" فإن كانت له حاجة قضاها، وإن عاد ميشي معه -يعين
 قام، فقال: "ألك حاجة؟".
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أ أعقابكم"؛ ألنه كما قال حسن كان إبراهيم النخعي  يقول: "إياكم أن توط
: "إن خفق النعال حول الرجال قلما يلبس احلمقى"، وهم الصري 

 .-رضي اهلل عنه وأرضاه-النوكى الذين ذكرهم علي 
شعبة بن احلجاج ذكرت لكم خربه مع أيوب السختياين، كان أيوب ال يدع أحًدا 

ا دخل اإلمام عبد ميشي معه، خيرج من ها هنا، وها هنا؛ لكي ال يفطن له، ومل
 الرمحن بن بُندار كرمان شيعه الناس، فصرفهم وقصد الطريق وحده وهو يقول:

 .ااِديً ح ذكراكَكفى ِلَمطايانا بِ      نامامُ إِ ِإذا َنحُن َأدَلجنا َوأَنَت 
وكان اإلمام حممد بن عمر املديين مينع من ميشي معه أيًضا، وكذلك اإلمام أمحد 

"اشتهي مكانًا ال يكون فيه أن يتبعه أحد، ويقول:  إذا مشى يف الطريق يكره
 أحد  من الناس".

"يا قوم، قام من اجمللس فتبعه الناس، فقال:  وهذا عبد الرمحن بن مهدي 
"إن خفق مث روى بسنده عن عمران قال:  ال تطؤوا عقدي وال تمشن خلفي"

 النعال خلف األحمق قل ما يُ َبقي من دينه".
اس إليك؟ تفتح درًسا وحيضر خالئق، هل حتب هذا؟ من هل حتب أن جيتمع الن

 الناس من قد يقول: نعم، من أجل أن ينتشر اخلري ويأخذ الناس عين العلم.
"لو رأيت رجًَل اجتمع الناس حوله لقلت: يقول:  الفضيل بن عياض 

، هذا مجنون، من الذي اجتمع الناس حوله؟ ال يحب أن يجود كَلمه لهم"
فعون عنهم كل ما يوجب اإلشارة إليهم، ويهربون يد فكان السلف 

 من املكان الذي ُيشار فيه إليهم.
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"خرجت من سبج راِجًَل حتى أتيُت يقول:  هذا يوسف بن أسباط 
المصيصة، وجرابي على عنقي، فقام ذا من حانوته ُيسِلم علّي، وذا ُيسِلم 

واطلع  علّي، فطرحت جرابي ودخلت المسجد ُأصلي ركعتين، فأحدقوا بي
رُجل  في وجهي فقلت في نفسي: كم بقاء قلبي على هذا؟، فأخذت 

 جرابي ورجعت إلى سبج، يقول: ما رََجعُت قلبي إلّي إال بعد سنتين".
حتى ُنجِلُسه  -يعني النخعي–"جاهدنا، حاولنا بإبراهيم وهذا األعمش يقول: 

حارث إلى سارية من سواري المسجد ليأخذوا عنه، قال: فأبى"، وكان ال
بن قيس الجعفي يجلس إليه الرجل والرجَلن فيحدثهما، فإذا كثروا قام 

 .وتركهم
وقالوا لعلقمة: لو صليت يف املسجد وجلسنا معك، فُتسأل، قال: "أكره أن يقال 
هذا علقمة"، وكان خالد بن معدام إذا ع ُظمت حلقته قام وانصرف؛ كراهة 

 ثر من أربعة قام.إذا جلس إليه أك الشهرة، وكان أبو العايل 
نقول: من أجل أن نعاجل قلوبنا،  -أيها األحبة–حينما نذكر مثل هذه القضايا 

وإال فمعلوٌم أن من أئمة السنة من كان حيضر له يف تراجم بعضهم أكثر من 
مئة ألف، وتبع إسحاق بن راهويه ملا خرج من بغداد ما يقرب من مخسني ألًفا 

 فردهم.
أن مثل هذه، اإلنسان ينبغي أن يأخذها اإلنسان بطريقٍة  -أيها األحبة–فاملقصود 

صحيحة، ع ل م العلم إذا كنت مؤهاًل، تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر لكن ال 
أيها -تطلب حظوًة عند الناس، ال تطلب منزلًة يف قلوهبم، وضابط هذا 
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سة أو هو أن من الناس من إذا مل حيضر درسه إال ثالثة أو أربعة أو مخ -األحبة
عشرة رمبا يغضب، ويقع يف قلبه ضغينة وغل إلخوانه من طلبة العلم، فُيعِرض 
هبم تارة، ويقدح هبم، ويتكلم يف أعراضهم، ولرمبا يشري إىل بعض األمور أهنم 
ما جاءوا إىل فالن أو فالن إال من أجل كذا أو كذا، يف أموٍر هو أول من يعلم 

 أهنا باطل، فلماذا؟!
كم كان حيضر يف درسه؟ سنوات طويلة ما حيضر إال    فقيه العصر إمام

ٌع من طلبة العلم،  أفراد قلة، سنوات طويلة، مث يف آخر السنوات صار حيضر مج 
لكن مهما يكن من أمر فإن هؤالء الذين حيضرون ال يكافئون قدره، ومنزلته، 

 .وعلمه، وفقهه 
األلوف، أليس كذلك؟ لكن كم حيضر لرمبا ملغٍن أو مغنية؟ لرمبا حيضر عشرات 

والذين يتابعون على القنوات لرمبا ماليني لربنامج غنائي أو أشعار أو حنو ذلك، 
 ؟-أيها األحبة–أليست العربة هبذا 

من علماء العصر، بقي سنوات طويلة ال  الشيخ اجلربين، شيخ عبد اهلل 
فه حيضر له إال طالب واحد، وما انقطع، أحد العلماء يف هذا العصر استضا

أحد طلبة العلم؛ ليلقي حماضرًة يف أكرب جامع يف البلد يف السوق، ويف صالة 
املغرب واجلامع يكاد ميتأل، فخرج الناس ومل يبقى إال املؤذن، والذي استضافه، 
ورجل آخر، ثالثة أو أربعة فقط، وما تغريت نربته وما اختصر احملاضرة وقدمها  

؟ هذا يدل على -ماذا أيها األحبة كاملًة إىل آذان العشاء، فهذا يدل على
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اإلخالص العظيم يف نفوس هؤالء، فلماذا يغضب اإلنسان أحيانًا، إذا كانت 
 النفس تتوتر مبثل هذه املواقف فهذا يدل على أن هناك خلل حيتاج إىل معاجلة.

"كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس هذا عبد الرمحن بن مهدي يقول: 
ت، فسألت بشر بن منصور، فقال: هذا مجلس فرحت، وإذا قلوا حزن

 سوء فَل تعد إليه، فما عدت إليه".
هل حتب أن ينتشر قولك وأن يتناقله الناس عرب رسائل اجلوال وعرب اإلنرتنت  

 وعرب..؟ هل حتب هذا؟
 إذا كنت حتب هذا فهذا يدل على إشكال وخلل يف النفس. 

 :-أيها األحبة–أخيًرا أذكر بعض الوصايا 
أن يكون لك نية، ينبغي أن يكون لإلنسان نية يف كل شيء، إذا كان  لى:األو 

يتكلم إن أعجبه كالمه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، وال يفرت عن 
، حماسبة نفسه فإهنا حتب الظهور والثناء، كما قال اإلمام الذهيب 

ه "إذا كان المرء ُيحِدث في مجلس فأعجبيقول عبيد اهلل بن أيب جعفر: 
، وهكذا الحديث فليمسك، وإذا كان ساكًتا فأعجبه السكوت فليتحدث"

"إذا جلست فتكلمت فلم تبالي من ذمك ومن أيًضا يقول الفضيل: 
 مدحك، فتكلم وإال فقد يحصل خَلف المقصود".

: "كم من رجٍل نطق باحلق وأمر باملعروف فُيسلط اهلل كما يقول الذهيب 
ه للرئاسة الدينية، فهذا داٌء خفي ساٍر يف عليه من يؤذيه؛ لسوء قصده وحب
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نفوس الفقهاء، كما أنه داء ساٍر يف نفوس املنفقني من األغنياء وأرباب 
 الوقوف، وهكذا أيًضا يف نفوس اخلالئق".

يقول: "فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم  
تال، وازدرى بالناس، وأهلكه للمدارس واإلفتاء والفخر والرياء حتامق، واخ

 العجب، ومقتته األنفس".
احرص على إخفاء العمل قدر املستطاع، ال ُتظِهر عملك للناس  الوصية الثانية:

ال بطريٍق مباشر وال بطريٍق غري مباشر، ال ترسل رسائل للناس بطريقة غري 
، كما مباشرة أنك تقوم الليل وتصوم النهار أو أنك تنفق أو تبذل أو غري ذلك

: "ليتقي اهلل رجٌل فإن زهد فال جيعلن زهده عذابًا على قال الذهيب 
الناس، فلئ ن خيفي الرجل زهده خري من أن يعلنه"، ال داعي للحديث عن هذا، 

"وأمنعه من الشيطان وأبعده من  -كما يقول الفضيل-"فخري العمل أخفاه" 
 الرياء".

حسنتك كما ختفي : "أخِف "أخِف حسنتك" هذه وصية أيب حازم 
 سيئتك وال تكونن معجًبا بعملك، فال تدري أشقٌي أنت أم سعيد".

 "ال تعمل لتذكر، اكتم احلسنة كما تكتم السيئة" هذه وصية بشر بن احلارث. 
وأظن أين  -عمي–يقول: "أصيبت ببصري  هذا أبو احلسن القطان 

ول الذهيب: عوقبت بكثرة كالمي أثناء الرحلة" الرحلة يف طلب العلم، يق
"صدق واهلل فإهنم كاموا مع حسن القصد وصحة النية غالًبا خيافون من الكالم 

 وإظهار املعرفة".
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وكلكم يعرف خرب عبد اهلل بن املبارك ملا خرج إىل الِعلج الذي قتل مجًعا من 
املسلمني يف املبارزة، فقتله ابن املبارك وتلثم، فاجتمع عليه الناس، فلما جاء 

 وجهه عاتبه على ذلك. رجٌل وأخرج
وكلنا نعرف أيًضا خرب ذلك الرجل الذي فتح ثغرًة يف احلصن نقًبا، ودخل وفتح  

باب احلصن للمسلمني بعد ما طال احلصار ألولئك الكفار، فالقائد مسل مة 
يريد أن يعرف هذا الرجل، وأقسم على الناس أن يُبدي هذا الرجل نفسه، 

ط عليه أنه إذا أخربه فال يبحث عنه بعد فجاء رجٌل بليٍل وطرق بابه واشرت 
ذلك أبًدا، فعاهده فأخربه، فكان القائد مسلمة يقول: اللهم احشرين مع 
صاحب النفق، ما قال أريد درًعا، أريد شهادة، أريد جائزة، أريد تكرمي، ال، 

 يريد أال يُعرف.
: "إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة، وامرأته معه يقول حممد بن واسع 

ال تعلم به"، وكان أبو وائل يقوم الليل ويبكي ويُناجي طوياًل وينشج نشيًجا لو 
 أُعطي  الدنيا على أن يبكي وأحٌد يراه مل يفعل.

فريدها، مث َتيء  َتيءوكان الرجل لرمبا يكون مع إخوانه فتجيئه العربة فرُيدها، مث 
 فريدها، فإذا خشي أن تظهر قام، وترك اجمللس.

ا حد ث يف احلديث فريق وتدمع عيناه وختنقه العربة، فيجعل وكان أيوب رمب
يتمخض ويقول ما أشد الزكام! لئال يقال يبكي من خشية اهلل، رقيق، فأين 

 هذا الذي يتباكى أمام الناس، أمام اجلموع من املصلني؟ يتكلف البكاء.
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مر هلل من اإلنسان الذي يغلبه البكاء حياول أن يدفعه أمام الناس، فإذا ُغِلب فاأل
قبل ومن بعد، لكن أن يتصنع البكاء أما الناس! من أراد أن يتباكى فليتباكى 
بني أربعة جدران، حيث ال يراه أحد من أجل أن حُيِصل البكاء، أما أن يتباكى 

يصعب  -أيها األحبة-أمام اجلموع من املصلني فهذا أمٌر ال تنضبط معه النية 
 كانوا خيفون العربة ويدفعون البكاء؟هذا، أخبارهم يف هذا كثرية، كيف  

بل إن اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري "صاحب الصحيح" تصدق على رجل، 
فأراد الرجل أن يرفع يديه ويدعو فيسمع الناس، فقال له: "اُرفق كي ال يعلم 
أحد بذلك"، ما أراد منه أن يقول: "أنت أحسنت إىل  وهذا ترى تصدق 

"، كانوا خيفون زهده م وعبادهتم خبالف من أُبتلي بشيٍء من هذه علي 
 األضواء.
يقول: إنه رأى رجاًل يصلي بالناس الصبح، يقول: "مبجرد ما  ابن اجلوزي 

استدار إىل الناس قرأ باملعوذتني مث رفع يديه يدعو دعاء اخلتمة؛ ليعرف الناس 
 أنه قد ختم".
، -أيها األحبة–ضعيف ال تطلب من املخلوقني شيًئا، املخلوق  الوصية الثالثة:

ل إذا أردت أن تعرف ضعف املخلوقني انظر من الطائرة، ترى السيارات مث
الُلع ب، واملصانع مثل علب الكربيت، والطرق مثل اخلطوط يف القلم، فأين 
املتكربون؟ أين املتعاظمون؟ أين املغرورون؟ أين املعجبون؟ يف هذه النقط 

 الصغرية.
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هو يطوفون، نقط، هل متيز وجه هذا من وجه هذا؟ انظر إليهم من سطح احلرم و 
بني كل حلظة وحلظة، نقط مثل الذر،  -رداء األحرام–ما ترى إال هذا الرداء 

انظر إىل وجوههم عند مجرة العقبة يف يوم النحر، انظر إليهم وأنت على جبل 
يف مىن وهم يذهبون إىل اجلمار يف خطوط كأهنم الذر، رأيتم هذا؟ هؤالء هم 

لق، فال تعمل من أجلهم، وال تطلب ما عندهم، هم مساكني ال ميلكون اخل
الكبري، العظيم، األعظم، ما  ألنفسهم ضرًا وال نفًعا، اطلب ما عند اهلل 

 عندهم شيء.
يف احلج ،كتب كتابًا يأمر بالتوسعة على الناس،  هذا عمر بن عبدالعزيز 

عه: "وال حتمدوا على ذلك  والتسهيل عليهم، ورد املظامل، وحنو ذلك، وكتب م
 كله إال اهلل، فإنه لو وكلين إىل نفسي كنت كغريي"، أال يطريه أحد بذلك.

وله حكاية مشهورة مع امرأة فقرية معها بنات، فطلبت منه أن يفرض لبناهتا شيًئا  
، مث الثانية من العطاء، أربع بنات، ففرض لألوىل فجلست حتمد اهلل 

وشكرت عمر بن عبد   ة فشكرت اهلل، مث الثالثفحمدت رهبا 
يعين هلل -العزيز، فقال: "إمنا كنا نفرض هلن حيث كنِت تولني احلمد أهله 

-  :فُمري هذه الثالث يواسني الرابعة"؛ ألهنا محدته وأثنت عليه، يقول
 فقط". "امحدي اهلل 
ىل ال تغرت مبدح الناس، هم ينظرون إىل ظاهرك، واهلل ينظر إ وصيتي الرابعة:

قد سخط عليك، وهلذا  باطنك، وما يُغين عنك مدح الناس إذا كان اهلل 
منذ عرفت الناس مل أفرح مبدحهم ومل أكره  يقول مالك بن دينار 
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ِرط، وذام هم ُمف رِط، وقال رجل البن عمر: "ال يزال  ذمهم؛ ألن حامدهم ُمف 
ألهل الفضل الناس خبري ما أبطاك اهلل هلم"، ما قال: نعم أنت الذي تعرف 

فضلهم، ال، غضب وقال: "إين ألحسبك عراقًيا وما يدريك ما يُغِلق عليه ابن 
 أمك بابه".

وجاءه رجل وقال: "يا خري الناس، وابن خري الناس"، فقال: "ما أنا خبري الناس، 
وال ابن خري الناس، ولكين عبٌد من عباد اهلل، أرجو اهلل وأخافه، واهلل لن تزالوا 

ِلكوه"، هذا ابن عمر، يصلح للخالفة، إمام من أئمة العلم بالرجل حىت هت
 والدين.

: "إين ألرجو أن يكون يدعا لك يف مجيع قال املروزي لإلمام أمحد 
األمصار، فقال: يا أبا بكر، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كالم الناس"، وملا 

اإلمام أمحد"،  قالوا له: "إن أهل السهور يضربون باملنجنيق ويقولون: هذا عن
املنجنيق مدفع يضربون حصون الكفار ويقولون: هذا عن اإلمام أمحد، فقال: 

 "أرجو أال يكون هذا استدراًجا".
أن قوًما من الذين كانوا جُيالسونه، يُفضلونه على  وبلغ إبراهيم احلريب 

 اإلمام أمحد، فقررهم هبذا وسأهلم عنه، فأقروا، فقال: "ظلمتموين بتفضيلكم يل
على رجٍل ال أشبهه وال أحلق به يف حاٍل من أحواله"، مث أقسم باهلل أال 
يسمعهم شيًئا من العلم أبًدا، وقال: "ال تأتوين بعد يومكم"، ما فرح هبم وقال: 

 أنتم التالميذ الربرة، متدحون شيخكم، تقدرونه، وتعرفون منزلته.
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م أن ابن عقيل احلنبلي جيعله وهذا اإلمام احلافظ "حممد بن أمحد البغدادي" ملا ع لِ 
من أولياء اهلل، قال: "اغرت الشيخ"، وقيل أليب بكر اخلطيب: أنت احلافظ أبو 

 قال: "انتهى احلفظ إىل الدار قطين". -سأله رجل-بكر؟ 
وقرأ أحد احملدثني على اإلمام احلافظ إبراهيم بن سعيد احلب ال، فقرأ وقال: "ورضي 

" فقال: "قل رضي اهلل -الشيخ الذي يقرأ عليه يقصد–اهلل عن الشيخ احلافظ 
 ".-يعين عبد الغين املقدسي–عنك، إمنا احلافظ: الدار قطين وعبد الغين 

وهذا اإلمام احلافظ أمحد بن احلسن بن خريون البغدادي، كتبوا مرًة له: احلافظ، 
وقال: "قرأنا حىت  -شطب عليه بالقلم–فالن احلافظ، فغضب وضرب عليه 

 احلافظ!" من أنا حىت يكتب احلافظ؟! ُيكتب يل
ال يغرت هبا، فكيف إذا كتب هذه  -أيها األحبة–فال يفرح اإلنسان هبذه األمور 

األشياء لنفسه؟، وقد يضره بعض التالميذ وبعض احملبني الذين يكتبون على 
الكتاب مثل هذه العبارات، فينبغي أن يزجرهم وأال ميك نهم من شيٍء من 

 ذلك.
: اجتنب ما فيه شهرة، ال تلبس ثوبًا فيه شهرة، وقد جاء النهي لخامسةالوصية ا

نْ َيا أَْلَبَسُه اللَُّه ثَ ْوَب َمَذلٍَّة يَ ْوَم مَ »عن هذا:  ْن لَِبَس ثَ ْوَب ُشْهَرٍة ِفي الدُّ
، ورأى ابن عمر على ولده ثوبًا قبيًحا، دونًا، فقال: "ال تلبس هذا، «اْلِقَياَمةِ 

قد تكون الشهرة يف التبذل الزائد إذا كان اإلنسان جيد،  فإن هذا ثوب شهرة"،
لكن لُيظهر الزهد مثاًل، بعض الشبيبة أحيانًا يريد أن يتميز بشيء، يتميز بلباٍس 
غري ما يلبسه الناس، فيلبس لباًسا مثاًل ليس له رقبة؟ مثاًل، ملاذا يا بين تلبس 
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ثانوية أو يف ..، ويتميز هذا اللباس؟ من أجل ماذا؟، شاب صغري يف املرحلة ال
 هبذا اللباس الغريب الذي ليس من لبس أهله وال بيئته وال قومه، ملاذا؟

التميز بالعلم، التميز بالعمل، وليس التميز باللباس، وهلذا كان أيوب السختياين 
  يعين أن ثوبه مل يكن شديد الِقصر، كان –يف ثوبه بعض التذييل

فقيل له، فقال:  - الكعب بطبيعة احلاليُقارب الكعب، لكنه ال يبلغ إىل
، هذا يف وقت -يعين رفع الثوب أحيانًا رفًعا زائًدا–الشهرة اليوم يف التشمري 

التقصري -أيوب السختياين، فكيف بنا اليوم؟! الشهرة هذا اليوم يف التشمري 
 ، من رآه نظر إليه، التفت إليه، فال يكون اإلنسان هبذه املثابة.-الزائد للثوب

ورأى بعضهم على حممد بن ريان ُخًفا أمحر، فقال: "انزع هذا يا بين، فإنه  
شهرة"، فكيف بالذين يتسابقون ويتهافتون؛ ليشرتي رقًما من أرقام لوحات 
السيارات مثاًل مباليني، ستة ماليني أو سبعة ماليني، أو رقًما للهاتف النقال، 

أن تُبىن هبا كلية، يريد أن يعرف مبالغ هائلة، تتميز برقم! هذه املاليني مُيكن 
 برقم لوحة سيارة! برقم هاتف جوال!، ليس هذا التميز أيها األخوة

 ُخذ بَِنِصل الَسيف وِاتُرك ِغمَدُه.
"العربة مبا حتت الثياب وليست العربة بالثياب" كما كان يقول الشيخ حممد      

 .األمني الشنقيطي 
يم النخعي إمام يف الفقه، يقول: "تكلمت ت واض ع، هذا إبراه الوصية السادسة:

ولو وجدت بًُدا مل أتكلم، وإن زمانًا أكون فيه فقيًها لزمان سوء"، وبعضهم  
 كان يقول يف عرفة: "لوال أين فيهم لقلت قد ُغِفر  هلم".
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يقول الذهيب: "قلت: كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها"، ويقول 
أمحد صحبناه مخسني سنة، ما افتخر علينا بشيٍء مما  ابن معني: "ما رأيُت مثل 

كان فيه من اخلري"، قال له رجل مرة: بلغنا أن لكم نسًبا، فدافعه عند الباب 
ودخل، وقال: "حنن قوٌم مساكني" ما قال حنن من القبيلة الفالنية، وحنن نفتخر 

 بكذا كما هي اآلن املوضة اجلديدة يف عصر املزايني.
ام، العالمة، احملدث، اللغوي، النحوي، يُزري على نفسه وال وكان ثعلب اإلم

 ي  ُعُدها شيًئا، وكان ال يتفاصح يف خطابه.
وقال رجٌل البن جُماهد "اإلمام املقرئ صاحب كتاب السبعة" أول من سب ع 
السبعة: ملا ال ختتار لنفسك حرفًا؟ قال: "حنن إىل أن تعمل أنفسنا يف حفظ ما 

 وج منا إىل اختيار".مضى عليه أئمتنا أح
: ليس شيٌء أنفع للصادق من التحقق فاألمر كما يقول احلافظ بن القيم 

وأنه ال شيء، يقول: "لقد شاهدت من شيخ  باملسكنة والفقر والذل هلل 
من ذلك أمرًا مل ُأشاِهده من غريه، كان كثريًا ما  اإلسالم ابن تيمية 

شيء"، وكان كثريًا ما يتمثل هبذا  يقول: "ما يل شيء، وما مين شيء، وال يف
 البيت:

 وهكذا كان أبي وجدِّي    ىالُمَكدّ  ابنو  ىأنا المكدَّ 
ما يقول: أنا ملاذا مل أُقد ر؟ ملاذا مل ُأحرتم؟ ملاذا مل ُأكر م باحلفل؟ أنا صاحب هذا 
املشروع الدعوي، أنا صاحب هذا الربنامج اخلريي وتُعطى اجلوائز والدروع 
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أنا ُأمهش ويسحب البساط من حتيت مث يتحول إىل خصم يتصيد لآلخرين، و 
 العثرات واألخطاء ويُثِبُط ويُعوق عنهم، هذا خالف اإلخالص متاًما.

يقول: وكان إذا أُثين عليه يف وجهه يقول: "واهلل إين إىل اآلن ُأجدد إسالمي كل  
تيمية وقت، وما أسلمت بعد إسالًما جيًدا"، هذا يقوله شيخ اإلسالم ابن 

. 
 اعِرف سنة اهلل: الوصية السابعة:

 َوِإن خاَلها َتخفى َعلى الناِس تُعَلمِ  َوَمهما َتُكن ِعنَد ِامِرٍئ ِمن َخليَقةٍ 
: "من أحب أن يُذكر مل يُذك ر، ومن كره أن يُذك ر ذُِكر"، يقول الفضيل 

لو يطري اإلنسان ويتصنع مبا يتصنع، إن كان يعمل بال إخالص فإن قلوب 
خللق تلعنه، ولو كان يُغِدق عليهم أو يتكلم بأحسن الكالم أو ميضي وقته يف ا

ليله وهناره يف ظاهر األمر يف الدعوة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، إذا 
 ما ُوِجد عنده نية صحيحة وإخالص، ال يتعب.

: "اإلخالص مسٌك مصوٌن يف م سِك القلب، يُنبئ كما قال ابن اجلوزي 
على حامله، العمل صورة واإلخالص روح، إذا مل خُتِلص فال تتعب، لو  رحيه

يعين –مل تكن حاًجا إىل ببلوغ املوقف  -يعين يف احلج-قطعت سائر املنازل 
عرفة"، اإلخالص مثل الوقوف بعرفة يف احلج، يذهب ميني ويسار ومىن، ما 

 الفائدة إذا ما وقف بعرفة؟
ناس فإن  اإلخالص مسك مصون يف هذا فمهما حاول اإلنسان أن يُظِهر لل

القلب، يُنبئ رحيه على حامله، ما ميكن الناس يُقادون، يقول: ملاذا ال حيضر يل 
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يف خطبة اجلمعة الشباب؟ وملاذا ال...؟، َُترب الناس تكره الناس على هذا؟! 
 وما ينفعك؟ وملاذا تطلب؟

أقبل اهلل عليه  -تعاىل–: "من أراد بعمله وجه اهلل يقول بُديل العقيلي 
بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه، ومن عمل لغري اهلل صرف اهلل وجهه عنه 
وصرف قلوب العباد عنه"، ويف هذا يقول حممد بن واسع اإلمام املعروف: "إذا 

 أقبل العبد بقلبه على اهلل، أقبل اهلل عليه بقلوب عباده املؤمنني".
 عدة.يقول زُف ر: "من قعد قبل وقته ذ ل" قا

تبصر يف عيوب نفسك، فت ش عن اخللل املوجود يف داخلها،  الوصية الثامنة:
املخلص إذا عوِتب أقر وأصلح من حاله، وغريه إذا ذُِكر  بشيٍء من عيوبه لرمبا 

، فال يشعر بعيوبه وال يريد أن يشعر بذلك، ينفر، كما قال الذهيب 
ل الناس عليه بألوان احليل، كيف وإذا ذُك ر به كابر غاية املكابرة، ورمبا احتا

 يستطيع الواحد أن يوصل إليه ما قد ُيالحظ عليه مما يُعاب؟
ومكمنه هو حب  -أيها األخوة–اعِرف أصل الداء، أصل هذا الداء  التاسعة:

الدنيا، كل هذه األمور من الدنيا، فإذا ُوِجدت هذه الشجرة يف القلب، فكما 
تأذى بأصوات العصافري فوق الشجرة أن قال بعض العلماء: ليس احلل ملن ي

يُطاردها بني وقت وآخر كلما أزعجته بعًصا يزُجرها هبا، مث إذا جلس واسرتاح 
 عادت مرًة أخرى، إمنا احلل أن يقطعها فيسرتيح.

فالتعلق بالدنيا والتشبث هبا كذلك، إذا كانت هذه الدنيا متغلغلة يف القلب فمعىن 
فحيث وجد املركب الذي يوصله إىل هُبيِته، فهو  ذلك أن اإلنسان يُبِحر معها،
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يف ركوبه، وهذا حيتاج أن يستشعر اإلنسان  -نسأل اهلل العافية–لن يرتدد 
 حقارة الدنيا وأهنا متاع زائل، فانية.

تصور قبل قرن من الزمان وقبل عشرة قرون وقبل مخسة قرون، وقبل ذلك اإلنسان  
، وخيرب الناس أنه تصدق وكذا، ماذا الذي كان يرائي يف صالته، ويف صيامه

ينفعه اآلن؟ ماذا بقي له؟ تلك األيام اليت صامها، تلك اخلتمة اليت ختمها، 
يُرائي هبا ويذُكرها عند اآلخرين، ماذا بقي له اآلن وقد مات قبل مثامنائة سنة أو 

 مخسمائة سنة أو مائة سنة؟ ماذا بقي؟ ال شيء.
ع له خلل يف قصده أو نيته، ماذا أغىن عنه ذلك اإلنسان يف أيامه املاضية ما وق

والدنيا حقرية لو كانت الدنيا  -أيها األحبة-العمل؟ تبقى مغبته وعاقبته السيئة 
 تساوي عند اهلل جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء.

نَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي األَمْوَالِ وَاألَوْالَدِ كَمَثَلِ }اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْ

غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي اآلخِرَةِ عَذَابٌ 

 .[02الَّ مَتَاعُ الْغُرُور{]احلديد/شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِ

اآلخرة ومرضاة  الدار ه اإلنسان قصده وقلبه إىل ما عند اهلل من النعيم املقيم،يوج  
ع دائًما إىل حظوظها، أن جياهد هذه النفس اليت تطل  و ، الرب املعبود 
 .توُفها يف ذلكويعلم أن حُ 

 .به ُذِبحَ كم شارٍب عسًَل فيه منيته     وكم تقلد سيًفا من 
 بعضهم ُمصورًا حاله: وقد قال
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 ُتِضيُء َلُهم َوَيْحرِقُ َها اللَِّهيبُ        ْي َشْمَعة  َما بَ ْيَن قَ ْوٍم َكأَنِّ 
 َوِجْسِمي ِمْن َمَلَِبِسه َسليبُ      نِّْي ِمْخَيط  َيكُسو أُنَاساً َكأَ 

، فيصحح اإلنسان نيته وقصده، وأختم بوصية أوصى هبا فضالة بن عبيد 
"خصال  ينفعك اهلل بهن: يوصي هبا ابن حمرييز الذي مسعتم بعض خربه، يقول: 

عرف، فافعل، وإن استطعت أن تسمع وال تكلم إن استطعت أن تعرف وال تُ 
 فافعل، وإن استطعت أن تجلس وال ُيجلس لك، فافعل".

ينبغي أن نضع هذا الكالم يف موضعه الصحيح،  -أيها األحبة–وأخريًا أقول 
لوا وقدموا وابذلوا، فاألمة أحوج ما تكون إىل البذل والعمل وتضافر اجلهود اعم

وال ندخل فيما ال   لكن نطلب بذلك ما عند اهلل والدعوة إىل اهلل 
 .سن، إذا استقمت على هذا فأنت على اجلادةحنُ 

س ر ر فاقعد يف بيتك وكن حِ ياك أن يأيت الشيطان ويقول: هذا الباب باب خطِ او  
سرتيح، قل: ال تسرتيح ستحاسب، فالنجاة باإلخالص، والعمل الذي بيتك ت

 .حيبه اهلل ورسوله 
ويغفر لنا ولوالدينا  ،أن يتقبل مين ومنكم، وأن يرمحنا مجيًعا وأسأل اهلل  

بتالنا، واجعل مُ  وإلخواننا املسلمني، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافِ 
أن يرزقنا وأياكم نيًة صادقًة   آخرتنا خري من دنيانا، نسأل اهلل

، وأن يرزقنا وإياكم علًما نافًعا، وعماًل صاحلًا، وأن يُعيننا مجيًعا على خالصةً 
 ذكره، وشكره، وحسن عبادته، وصلى اهلل على نبينا حممد.




