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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العاملين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

 : أما بعد

وذكر  "آداب الطالب في نفسه"شرع املصنف في الكالم على األمر األول وهو ما يتعلق بـ 

  :منها في املرة املاضية أدبين

  "العلُم عبادة"عنون لها بقوله  : األدب األول 

وعلى هذا فال يمّل الطالب من طول طريق التعلم و ال يتشّوف إلى االنتهاء منه ألنه 

 .عبادة ؛فبقدر ُمكِثه في هذا السبيل هو في عبادة يتعبد هللا ويتقرب إلى هللا عزوجل

يعني به القرون األولى  " على جادة السلف الصالح كن" ثم ذكر األدب الثاني وقال : 

الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فطريقتهم هي الطريقة املرجوة 

 ملاذا ؟  ..،إذا ثبَت ش يء عنهم فينبغي للطالب أن ال يتركه و أن ال يتجاوزُه إلى غيره

طريقة املرضية التي رض ي هللا عنها ، وِبسببها َحل عليهم الرضوان ألن طريقتهم هي ال

 . وكانوا من أهل الجنة

قنا عليها سريًعا في املرة املاضية ثم قال املصنف 
َّ
ثم تكلم على لزوم خشية هللا وعل

دوام " رحمه هللا بعد ذلك في األدب الرابع املندرج تحت آداب الطالب في نفسه قال :

  "املراقبة

راقبة :من راقب ، هذه املادة الراء و القاف و الباء تدل على مراعاة الش يء و على امل

مالحظته ،و لذلك يعّرف العلماء املراقبة بأنها مالحظة الرقيب و تيقن العبد بأن هللا 

سرت 
ُ
،يسمع كالمه ويرى أفعاله و يعلم ما في نفسه و قد ف

ً
 و باطنا

ً
مطلٌع عليه ظاهرا

في حديث  )أن تعبد هللا كأنك تراه (هللا عليه وعلى اله وسلم : املراقبة بقوله صلى 

أن تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن  (جبريل املشهور في الصحيح ، سأله عن اإلحسان 

 )تراه فإنه يراك

  "املراقبِة هلل تعالى في سرك وعالنيتك بدوام  تحل  " :قال املصنف
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 ملاذا ؟

ألنه سبحانه وتعالى مطلع على باطنك و ظاهرك يستوي عنده السر و العالنية قال 

ى﴿تعالى : 
َ
ف
ْ
خ
َ
ر  َوأ ِ

ُم الس 
َ
ْوَل َوَمن  ﴿ وقال تعالى: [7]طــه: ﴾َيْعل

َ
ق
ْ
َسر  ال

َ
ْن أ م م 

ُ
نك ِ

َسَواء م 

َهار ْيِل َوَساِرٌب ِبالن 
 
ٍف ِبالل

ْ
خ
َ
آيات تقرع القلوب ، ".[10] الــرعــد :  ﴾َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْست

ولذلك بعض العلماء فسر السر هنا بما لم يتحدث به بلسانه ؛ فقط ما خطر على 

) رَّ ُم الّسِ
َ
 و بناء على هذا ما هو األخفى ؟   قلبه قال السر هو ما خطر على القلب )َيْعل

عزة و الجالل صفته قالوا األخفى هو ما لم يخطر بعُد على قلب العبد ، يعلم ربُّ ال

ويعلُم وقته ، و إذا تأمل العبدُّ هذا العلم وسعته امتأل قلبه إجالال و عظمة وهيبة ،و 

تبة و نرى 
َ
ِشف لنا الحجاب ورأينا املالئكة من حولنا ، يعني ترى الك

ُ
لنا أن نتخيل لو ك

شربت وإذا الحافظين معنا في الغرف ومعنا إذا ركبنا على الدواب ، ومعنا إذا أكلت وإذا 

تكلمت و إذا ذهبت إلى مكان العمل و إذا دخلت إلى منزلك و إذا كنت مع أهلك و 

أوالدك املالئكة معك في كل مكان تراهم بعينك ، كيف سيكون حالنا هل سنجرأ على 

 !!معصية هللا ؟

الجواب : ال ! إذن فلنعلم أن هللا ال يخفى عليه ش يء، و أنه يحص ي أعمالنا و أعمال 

 . كة فهو اليحتاج إليهم أصالاملالئ

ِك و عالنيتك و ِسْر إلى ربك بين الخوف و ": قال
تحل  بدوام املراقبة هلل تعالى في سر 

ل العلماء لها بجناحي الطائر، قالوا الطائر ال يطير إال بجناحين ، فكذلك  "الرجاء
ّ
يمث

وعالمة ذلك أن  .العبد عليه أن يسير بهذين الجناحين فيرجو رحمة هللا و يخاف عقابه

يعمل ألنه بدون العمل ال يسمى رجاًء ، بل كما ورد يقال له تمنى و هو الذي يتمنى 

الذي يتمنى حصول ذلك مع .حصول املطلوب من النجاة والجنة و لكن مع ترك العمل 

ر على املعصية و يعطي نفسه شهواتها  ترك العمل هذا اسمه تمّني ؛ يترك العمل و ُيّصِ

 وال يتوب ومَع هذا يقول: أنا أرُجو رحمة هللا! هذا عاجز وليس راجيا وال يردعها 

 وسر إلى ربك بين الخوف و الرجاء " " : قال

الخوف و الرجاء في الحقيقة ُمتالزَمان؛ فاملؤمُن يرجو رحمة هللا ويعمل ويخاف من 
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ألن فوات هذا املطلوب ولذلك يقولون: الخوف يستلزم الرجاء والرجاء يستلزم الخوف 

الراجي يترقب و ينتظر و هذا فيه تعلق بمن يرجوه و فيه انكسار له ، وهذا من معاني 

 . الخوف و لوازمه

يتك و امأل قلبك بمحبته و لسانك بذكره ، و استبشر بأحكامه " : قال ِ
 
ل
ُ
و أقبل عليه بك

 "وحكمه سبحانه

يوجب حمده و يعني افرح بها فاهلل سبحانه و تعالى رحيم و حليم وعليم وهذا مما 

 . يوجب شكره لكمال حكمته و جميل صنيعه و لطيف فعله و يسر أمره

 " خفض الجناح و نبذ الخيالء و الكبرياء ": قال

 ﴿قوله تعالى.النبذ: بمعنى الطرح و الترك ، لكنه مع اإلهانة و االستغناء عنه ، ومنه 

ُهوِرِهْم 
ُ
وُه َوَراَء ظ

ُ
َبذ

َ
ن
َ
 .طرحوه استهانة منهم يعني" .[187]آل عمــران :  ﴾ف

و هي  ": قالهذا يسمونه تحذير يعني احذر الخيالء .  " إياك و الخيالء ": قال

هذا تفسير الخيالء عند جمع من العلماء ،  ."اإلعجاب بالنفس مع إظهار ذلك بالبدن

يقولون الفرق بين الخيالء و الفخر هو القول و الفعل ، الفخر ُيغلب فيه جانب القول 

، " مع إظهار ذلك بالبدن"الء غلب فيه جانب الفعل و لذلك قال املصنف ، والخي

فتظهر هذا في التصرفات؛ يظهره طالب العلم في تصرفاته أو في مشيته و نحو ذلك . 

نفاق ألنه خالف الحقيقة و لذلك الخيالء في األصل مشتق  " فإنه نفاق وكبرياء ": قال

 . .عمن الخيال صورة مجردة الحقيقة لها يتصن

 الناس واحذر داء:" قال
ُ
ْمط

َ
 ". الجبابرة ؛الِكبر: وهو بطر الحق و غ

الكبر  " :هذا تفسير النبي صلى هللا عليه وعلى اله وسلم للكبر كما جاء في الصحيح قال

بمعنى دفعه ورد الحق وعدم قبوله وعدم " فــ " بطر الحق "  بطر الحق وغمط الناس

 .: يعني احتقارهم "غمط الناس"االنقياد له، ومعنى 

َي هللا به ": قال يشير إلى قصة إبليس لعنهُّ  . "وهو مع الحرص و الحسد أول ذنب ُعص ِ

هللا مع أبينا آدم عليه الصالة والسالم ملا أبى أن يسجد له ، و حسَد أَبانا أدم على ما 

فتكبر َحباه هللا من إكرام ،فاهلل خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه و أسجد له مالئكته 
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 . إبليس و قال أنا خير منه

يعني مما أخبرنا به على وجِه التفصيل و اإلخبار و  . "أولُّ ذنب عص ي هللا به":وقوله 

َك  ﴿إال فقد جاء في القرآن إشارة إلى وجود املعاص ي قبل ذلك في قوله تعالى اَل َربُّ
َ
 ق
ْ
َوِإذ

 
َ
 ق
ً
ة
َ
ِليف

َ
ْرِض خ

َ
ي َجاِعٌل ِفي األ ِ

 
ِة ِإن

َ
َمالِئك

ْ
ِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك ِلل

ْ
ْجَعُل ِفيَها َمْن ُيف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

َماءَ  ِ
قال بعض أهل العلم أن الجن كانت تعص ي هللا قبل اإلنسان  .[30] البقــرة :  ﴾الد 

 .قبل خلِق آدم عليه الصالة والسالم 

التطاول  " فال تتطاول على معلمك والتستنكف عمن يفيدك ممن هو دونك": قال

التفاخر و الترفع و التكبر يعني يظهر ذلك ؛يظهر أنه أطول و أرفع منه ، ومعنى بمعنى 

 ﴿ يعني ال تأنف و تمتنع استكبارا ومنه قوله تعالى "وال تستنكف عمن يفيدك" : قوله

 
َ
ُبون ر 

َ
ق
ُ ْ
 امل

ُ
ة
َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
 امل

َ
ِ َوال

 َعْبًدا ّلِِل 
َ
ون

ُ
 َيك

ْ
ن
َ
ِسيُح أ

َ ْ
 امل

َ
ِكف

ْ
ن
َ
ْن َيْست

َ
 ..[172ســاء : ] النــ ﴾ل

 . يعني اليمتنع ويرغب عنها ،أن يكون عبد هللا استكبارا و إعراضا

ر في العمل بالعلم ، فكل ذلك كبر وعنوان حرمان ": قال ِ
صدق رحمه هللا  " وال تقص 

فمن لم يعمل بالعلم ولم ينتفع به فقد حرم ؛هذه عالمة الحرمان ، نسأل هللا السالمة 

والعافية ، و أن يجعلنا و إياكم من العاملين العاملين، فهذه أعلى درجة، هذه من 

ا عامال بعلمه ،وهذا الذي يسمونه 
ً
العالم  "الدرجات العالية أن يكون اإلنسان عامل

 ."الرباني

 . يعني يشير إلى التواضع و التذلل و الخضوع . "فعليك أن تلتصق باألرض":قال 

 و ترغمها عند االستشراف"،،يعني تضع من قدرها تواضعا " وأن تهضم نفسك ": قال

قولهم ترغمها تكرهها هذا يقال كناية على اإلذالل ألن الَرغام بمعنى التراب ف "لكبرياء

 . جبرا و بالتراب إهانة :أرغم هللا أنفه يعني ألصقه

  "لكبرياء أو غطرسة االستشراف وترغمها عند" : قال

 . الغطرسة بمعنى اإلعجاب و التكبر و التطاول على األصحاب

يعني أنه يكره نفسه على  "أو حب ظهور أو عجب فإن هذه آفات العلم القاتلة له" :قال

 بأنها قاتلة للعلم ملاذا ؟ التواضع و الخضوع و يجبرها على ذلك . ووصف هذه الصفات
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ألن العلم نور من هللا وهذه الصفات مما توجب غضب رب العزة و الجالل فوجب 

 .اجتنابها

بر و التواضع للحِق ذليال له مع " : قال وتحلَّ بآداِب النفس من العفاِف و الحلم و الصَّ

 . "الوقار و الرزانة

 عما ال ينبغي وال يليق 
ّ
،و املراد به هنا الكف عن الحرام و عن العفاف: في األصل الكف

مطامع الدنيا و عن سؤال الناس وعن خوارم املروءة ونحو ذلك ، و الحلم بمعنى 

وقوله  .العقل والتثبت و األناة و عدم العجلة ، ويقول الحكماء : الحلم زينة العبد

و  :الوقار هي السكينة، لكن الوقار يكون في الهيئة كغض البصر وعدم االلتفات

خفض الصوت ونحو ذلك ، و الرزانة : بمعنى الوقار و الثقة ، ونقول رجل رزين بمعنى 

ثقيل ، لكنهم يقولون الرزانة أعم ؛ الرزانة تستعمل في اإلنسان وفي غير اإلنسان 

 . بخالف الوقار

 " متحمال ذل التعلم لعزِة العلم":قال 

عفاف والحلم إلى أن قال مع الوقار و داب النفس مع الوال ملاذا قال املصنف: " تحلَّ بآأ

الزانة "؟ ألن الكالم السابق أراد أن يدفع فهما خاطًئا، و توهما قد يتوهمه القارئ ! قد 

يظن أن معنى تواضع واهضم نفسك .و التصق باألرض قد يفهم معنى ذلك أن يكون 

ف ملا في أيدي الناس ، ف نفى هذا التوهم ذليال مهينا ،ينظر إلى سفاسف األمور ، ويتشوَّ

: "متحمال ذل التعلم فقال:" مع العفاف والحلم والصبر" و ذكر الوقار و الرزانة ، قال 

، ألن العلم عزيز، فمن أراد العلم فال بد أن يتذلل له ويصبر حتى يناله  لعزة العلم"

  :وفي ذلك يقول الحكيم

 . لذاتهحياة الفتى وهللا بالعلم و التقى*** إذا لم يكونا ال اعتبار 

 . ومن لم يذق التعلم ساعة *** تجر ع ذل الجهل طول حياته

 : وفي بعض الروايات

 .ومن لم يذق ذل التعلم ساعة*** تجرع كأس الذل طول حياته

 : وقال آخر
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 . إن املعلم والطبيب كالهما ***الينصحان إذا هما لم يكرما

 .لمافاصبر لدائك إن جفوت طبيبه*** و اقنع بجهلك إذا جفوت مع

وهذا كالم صحيح و مجرب ألنهم بشر، نفوس بشرية وهذه طبيعتها وفي الحقيقة 

هناك كالم كثير حول معنى العفاف؛ طالب العلم البد أن يكون عفيفا ال ينظر إلى ما في 

تأملوا قول  "أيدي الناس وال يتشوق إلى الدنيا وزينتها ، وتأملوا معي قول هللا جل وعال 

ى َما  ﴿ عليه وعلى اله وسلم في سورة الحجرهللا لنبيه صلى هللا
َ
ْيَك ِإل

َ
ن  َعْين ُمد 

َ
 ت

َ
ال

 
َ
ِمِنين

ْ
ُمؤ

ْ
اَحَك ِلل

َ
ِفْض َجن

ْ
ْيِهْم َواخ

َ
 َعل

ْ
ْحَزن

َ
 ت

َ
َواًجا ِمْنُهْم َوال

ْ
ز
َ
ا ِبِه أ

َ
ْعن

 
 .[88] الحــجر :  ﴾َمت

طالب العلم يتعلق بما عند هللا و يعلم أن الخلق كلهم فقراء ضعفاء و أن هللا عنده .

خزائن كل ش يء هو الغني وهو الكريم ، أما اإلنسان فقد وصفه هللا في القرآن بصفات 

 "{ظلوما } "بخيال  {وكان االنسان قتورا }:تستحق أن يتأملها اإلنسان و أن يتدبرها 

بالخلق و إنما يتعلق  ينظر إلى ما في أيدي الناس وال يتعلق جهوال فاإلنسان يفنى ال

 .بالخالق


