قواعد
التصوف

تأليف
ابي العباس احمد بن أحمد
بن أحمد بن محمد بن عيسى
زروق الفاسي البرنسي
المتوفى سنة  988هـ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل كما يجب لعظيم مجده وجالله ،والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله.
وبعد ،فالقصد بهذاا المتصصذر وفصذ،له ،يمهيذد ق،اعذد الصصذ،و وولذ،له ،علذى وجذه يجمذا بذين الاذريعق والحقيقذق،
ويصذذا اولذذ،ل والبقذذه بال ريقذذق .وعلذذى اهلل وعصمذذد فذذت ييسذذير مذذا وي ت ،وقليذذه وسذذصهد فذذت يحقيذ مذذا قصذذدت ،و ذذ،
ثم وق،ل:
حسبها ونعم ال،كيا ّ ,

قاعدة 1
ضروية يعريف الصص،و قبا الت،ض فيه
الكالم فت الاتء فرع يص،ي ما يصه ،وفائديه وما يه باع،ي ذ هت مكصسب وو بديهت ،ليرجا قليه فت وفرا ما وقذا
عليه ي ّاً وقب،الً ويأليالً ويبصيالً.
فلزم يقديم ذلك على الت،ض فيه ،قعالماً به ويحضيضاً عليه ،وقيماء لمعا نه ،فافهم.

قاعدة 2
يعد يعريبات الصص،و
ما يق الاتء حقيقصه ،وحقيقصه ما لت عليه جملصه .ويعريف ذلك
بحد :و  ،وجما،
وو يسم :و  ،ووضح،
ويم لبيانه وسرعق فهمه.
وو يبسير و ّ ،

ويسم وفسر ب،ج،ه يبلغ نح ،اولبين .مرجعها كله لصدق الص،جه قلى اهلل يعالى ،وقنّما ذت وجذ،ه
وقد ُح ّد الصص،و ُ
فيه ،واهلل وعلم.

قاعدة 3

يص،و كا وحد لدق ي،جهه
ثم ذ ،قن يجذا ولذا واحذد ،يصضذمن جملذق
االخصالو فت الحقيقق ال،احدة ،قن كثرّ ،ل على بعد ق ياك جملصهاّ ،
ذا واحذد لذه علذى
ما قيا فيها كانت العباية عهه بحسب ما فهم مهه ،وجملذق اوقذ،ال واقعذق علذى يبالذيله .واعصبذاي ك ّ

حسب مثاله مهه علماً ،وو عمالً ،وو حاالً ،وو ذوقاً ،وو غير ذلك.

ذا
واالخصالو فذت الصصذ،و مذن ذلذك ،فمذن ث ّذم ولحذ الحذافي وبذ ،نعذيم يحمذه اهلل بيالذب و ذا حليصذه عهذد يحليصذه ك ّ
شتص ،ق،الً من وق،الهم يهاسب حاله قائالً :وقيا ق ّن الصص،و كاا.
كا وحد لدق ي،جهه ،فافهم.
فأشعر ون من له نصيب من لدق الص،جه ،له نصيب من الصص،و ،وون يص،و ّ

قاعدة 4
لدق الص،جه ماروط برضا الح  ..وال يص،و قال ببقه
ضذى
َوالْ يْذر ْ
لدق الص،جه ماروط بك،نه من حيث يرضاه الحذ يعذالى وبمذا يرضذاه وال يصذح ماذروط بذدون شذر ه ْ
ِِ ِ ِ
ضهُ لْ ُكم} فلزم العما باإلسالم.
َوقِن يْا ُك ُروا يْذر ْ
لعبْا ه ال ُكب ْر} ،فلزم يحقي اإليمانْ .
فال يص،و قال ببقه ،قذ ال يُعرو وحكام اهلل الظذا رة قال مهذه ،وال فقذه قال بصصذ،و ،قذ ال عمذا قال بصذدق وي،جذه،
وال ما قال بإيمان ،قذ ال يصح واحد مههمذا بدونذه ،فلذزم الجميذا لصالامهمذا فذت الحكذم ،كذصالام اويوا ،ل جسذا ،
قذ ال وج ،لها قال فيها ،كما ال كمال له قال بها ،فافهم.
ومهذذه قذذ،ل مالذذك يحمذذه اهلل :مذذن يصذذ،و ولذذم يصبقذذه فقذذد يزنذذدق ،ومذذن يبقذذه ولذذم يصصذذ،و فقذذد يبسذ  ،ومذذن جمذذا
بيههما فقد يحق ).
قلذذت :يزنذذدق اوول :ونّذذه قذذال بذذالجبر الم،جذذب لهبذذت الحكمذذق واوحكذذام .ويبسذ الثذذانت :لتلذذ ،عملذذه عذذن لذذدق
الص،جه الحاجز عن معصيق اهلل يعذالى وعذن اإلخذالش الماذصرط فذت العمذا هلل ،ويحقذ الثالذث :لقيامذه بالحقيقذق فذت

عين الصمسك بالح  ،فاعرو ذلك.

قاعدة 5
الصص،و  ،اإلحسان

قسها الاتء ولله ،والقيام فيه بدليله التاش به يدفا ق،ل المهكذر بحقيقصذه ،ون وهذ،ي الحذ فذت الحقيقذق يمهذا
مذن ثبذذ،ت معايضذذصها .فألذا الصصذذ،و مقذذام اإلحسذان الذذاس فسذذره يسذ،ل اهلل لذذلى اهلل عليذذه وسذلم :بذذأن يعبذذد اهلل
كأنّذك يذراه فذإن لذذم يكذذن يذراه فإنّذذه يذراك) .و ّن معذانت لذذدق الص،جذذه لهذاا اولذذا ياجعذذق وعليذه ائذذرة ،قذ لبظذذه ال

على لب المراقبق الملزومق به .فكان الحض عليهذا حضذاً علذى عيهذه ،كمذا اي البقذه علذى مقذام اإلسذالم واولذ،ل
عا مقام اإليمان.

فالصص،و وحد وجزاء الدين الاس علمه عليه السالم جبريا ليعلمه الصحابق يضت اهلل عههم وجمعين فافهم.

قاعدة 6
عربيق مص لح "الصص،و" ،وخل،ه من االلصباس
االل ال ،للاتء بما يدل على معهذاه وياذعر بحقيقصذه ويهاسذب م،ضذ،عه ،ويعذيّن مدل،لذه مذن غيذر لذبإ وال قخذالل

بقاعذذدة شذذرعيق وال عُرفيذذق ،وال يفذذا م،ضذذ،ع ولذذلت وال عُرفذذت ،وال معايضذذق فذذرع حكمذذت وال مهاقضذذق وجذذه حكمذذت،
ما قعراب لبظه ويحقي ضب ه ال وجه إلنكايه.

ذام الصركيذب ،غيذر مذ ،م وال ملصذبإ وال مذبهم ،باشذصقاقه ماذعر بمعهذاه
واسم الصص،و مذن ذلذك ،ونذه عربذت مبهذ،م ي ّ
كالبقذذه وحكذذام اإلسذذالم واوعمذذال الظذذا رة واولذذ،ل وحكذذام اإليمذذان ويحقي ذ المعصقذذد ،فذذالالام فيهمذذا ،الام فيذذه

السص،ائهما فت اولا والهقا فافهم.

قاعدة 7
اشصقاق اسم الصص،و
االشصقاق قاض بمالحظق معهى الماص والماص مهه ،فمدل،ل الماص مسصاذعر مذن لبظذه ،فذإن يعذد الاذع،ي ،ث ّذم
ومكن الجما فمن الجميا وقال فكا يالحي معهى فافهم قن سلم عن معايض فت اولا.
وقد كثرت اوق،ال فت اشصقاق الصص،و ،وومسى ذلك بالحقيقق خمإ:
وولها :ق،ل من قال :الص،فق) ونه ما اهلل كالص،فق الم روحق ال يدبير له.
الثانت :ونه من ل،فق القبا) لليهها ،فالص،فت يّن ليّن كهت.

الصبق) قذ جملصه ايصاو بالمحامد ويرك اوولاو المام،مق.
الثالث :ونه من ِّ

الرابا :ونه من الصباء ولحح اا الق،ل حصى قال وب ،البصح البسصت يحمه اهلل:

يهااع الهاس فت الص،فت واخصلب،ا *** جهالً ووه،ه ماصقا من الص،و

فصى *** لافى فص،فت حصى سمت الص،فذت
ولست ونحا اا االسم غير ً
الصبق و ّن لاحبه يابا و لها فيما وثبت اهلل لهذم مذن ال،لذف حيذث قذال يعذالىَ :والذبر
التامإ :ونه مهق،ل من ُّ
ِ
الع ِا ِّذت يُ ِريذ ُدو ْن ْوج ْهذه وال يعذد عيهذاك عذههم يريذد ايهذق الحيذاة الذدنيا وال ي ذا
نبسك ما الاين يْدعُْ ،ن ْيبَّذ ُهم بِاليْ ْداة ْو ْ

كا ق،ل فيه ،واهلل وعلم.
من وغبلها قلبه عن ذكرنا وايبا ،اه وكان ومره فر اً} .و اا  ،اولا الاس يرجا قليه ّ

قاعدة 9
ال يتصص الصص،و ببقر وال غهى قن يحققت قيا ة وجه اهلل
كم الصابا كحكم المصب،ع فيما يصبعه فيه ،وقن كان المصب،ع وفضا .وقد كان و ا الصبق فقراء فذت وول ومذر م ،حصذى
كذذان،ا يعرفذذ،ن بأضذذياو اهلل .ثذ ّذم كذذان مذذههم اليهذذت واوميذذر ،والمصسذذبب والبقيذذر ،لكذذههم شذذكروا عليهذذا حذذين وجذذدت،

كما لبروا عليها حين فقدت.

َّ ِ
ين يْذدعُْ ،ن ْيبذَّ ُهذم بِاليْذ ْداةِ ْوال ْع ِا ِّذت يُ ِريذ ُدو ْن ْوج ْهذهُ ْوال
فلم يترجهم ال،جدان عما ولبهم م،ال م به من ون ذمَ :الذا ْ
اك ْعهذ ُهم يُ ِري ُد ِايهْقْ ال ْحيْاةِ ُّ
الدنذيْا ْوال يُ ِ ا ْمن وْغ ْبلهْا قْذلبْهُ ْعن ِذك ِرنْا ْوايَّذبْ ْا ْ ْ،اهُ ْوْكذا ْن وْم ُذرهُ فُذ ُر ذاً} ،كمذا ونهذم
يْذع ُد ْعيذهْ ْ
لم يمدح،ا بالبقدان ،با بإيا ة وجه الملك الديان ،وذلك غير مقيد ببقر وال غهى ،وبحسبه ،فال يتذصص الصصذ،و
ببقر وال غهى ،قذا كان لاحبه يريد وجه اهلل ،فافهم

قاعدة 8
الص،فت ،والبقير ،والمالمصت
اخصالو الهسب قد يك،ن الخصالو الحقائ  ،وقد يك،ن الخصالو المرايب فت الحقيقق ال،احدة.
فقيذذا ق ّن الصصذذ،و والبقذذر والمالمذذق والصقريذذب مذذن اوول ،وقيذذا مذذن الثذذانت و ذذ ،الصذذحيح .علذذى ون الصذذ،فت ذذ،
العاما فت يصبيق وقصه عما س،ى الح  ،فإذا سقط ما س،ى الح من يده فه ،البقيذر .والمالمصذت مههمذا ذ ،الذاس

ال يُظهر خيراً وال يضمر شراً ،كألحاب الحرو واوسباب ونح ،م من و ا ال ري .

كملت وح،اله ،فكان بربه لربه ،ليإ له عن س،ى الح قخباي ،وال ما غير اهلل قراي ،فافهم
والمقرب من ُ

قاعدة 11
اخصالو المسالك ال يلزم مهه اخصالو المقصد
ال يلذذزم مذذن اخذذصالو المسذذالك اخذذصالو المقصذذد ،بذذا قذذد يكذذ،ن مصحذذدا مذذا اخذذصالو مسذذالكه ،كالعبذذا ة والز ذذا ة،
والمعرفق مسالك لقرب الح على سبيا الكرامق ،وكلها مصداخلق ،فال بد للعايو من عبا ة ،وقال فال عبذرة بمعرفصذه
قذ لم يعبد معروفه .وال بد له من ا ذا ة ،وقال فذال حقيقذق عهذده ،قذ لذم يُعذرض عمذن سذ،اه .وال بذد للعابذد مههمذا ،قذ
ال عبا ة قال بمعرفق ،وال فراغ للعبا ة قال بز د ،والزا د كذالك قذ ال ا ذد قال بمعرفذق ،وال ا ذد قال بعبذا ة ،وقال عذا

ب الق.
والكا ل،فيق ،واهلل وعلم.
نعم من غلب عليه العما فعابد ،وو الصرك فزا د .وو الهظر لصصريف الح فعايو.
ّ

قاعدة 11
من  ،المؤ ا للصص،و؟
لكا شتء و ا ووجه ومحا وحقيقق.
ّ

وو ليق الصص،و لاس ي،جه لا ق ،وو عايو محق  ،وو محب مصدق ،وو الب مهصف ،وو عذالم يقيذده الحقذائ
وو فقيذذه يقيذذده االيسذذاعات ،ال مصحامذذا بالجهذذا ،وو مسذذصظهر بالذذدع،ى ،وو مجذذااو فذذت الهظذذر ،وو عذذامت غبذذت ،وو
الب معرض ،وو مصمم على يقليد وكابر من عرو فت الجملق ،واهلل وعلم.

قاعدة 12
علم بال عما ،وسيلق بال غايق
وقمذا ون يكذ،ن لمهبعصذه ،في لذب مذن حيذث يص،لذا مهذه قليهذا
شرو الاتء قما ون يك،ن باايه ،فيصجذر لبذه لاايذهّ ،

بذذه ،وقمذذا ون يكذذ،ن لمصعلقذذه ،فيكذذ،ن البائذذدة فذذت ال،لذذلق بمصعلقذذه .فمذذن ثذ ّذم قيذذا :علذذم بذذال عمذذا وسذذيلق بذذال غايذذق،
ذا العلذ،م .وعلذم يذرا لاايذه
وعما بال علم جهايق) ،والعقا وفضا من علم به ،والعلم به يعالى وفضا العلذ،م ونّذه وج ّ

وفضا ،لكذ،ن خالذيصه فذت ذايذه ،كعلذم الهيبذق واونذإ ونحذ ،ذلذك .فمذن لذم يظهذر لذه نصيجذق علمذه فذت عملذه فعلمذه
ويأما ذلك.
عليه ال له .ويبما شهد بتروجه مهه قن كان علمه مارو اً بعمله ،ول ،فت باب كماله ،فافهم ّ
قاعدة 13
فائدة الاتء ما قصد له وج ،ه
فائدة الاتء :ما قصد له وج ،ه .وقفا يه :حقيقصه فت ابصدائه وو انصهائه وو فيهما.
كالصص،و :علم ِ
قصد إللال ،القل،ب ،وقفرا ا هلل عما س،اه.
وكالبقه :إللال ،العما ،وحبي الهظام ،ووه،ي الحكمق باوحكام.
وكاول،ل :لصحقي المعصقدات بالبر ان ،ويحليق اإليمان باإليقان.
وكال ب :لحبي اوبدان.
وكالهح :،إللال ،اللسان ،.قلى غير ذلك فافهم.

قاعدة 14
وفضليق علم الصص،و على غيره
العلذذم ببائذذدة الاذذتء ونصيجصذذه باعذذث علذذى الذذصهمم بذذه ،واوخذذا فذذت لبذذه لصعلذ الذذهبإ بمذذا يبيذذد ا وقن وافقهذذا ،وقال
فعلى العكذإ ،وقذد لذح ون شذرو الاذتء باذرو مصعلقذه .وال وشذرو مذن مصعلذ علذم الصصذ،و ،ون مبذدوه خاذيق
اهلل الصت ت نصيجق معرفصه ومقدمق قيباع ومره.
وغايصه قفرا القلب له يعالى ،فلالك قال الجهيد يضت اهلل عهه :ل ،علمت ون يحت و يم السذماء وشذرو مذن ذاا
العلم الاس نصكلم فيه ما ولحابها لسعيت قليه).انصهى ،و  ،واضح.

قاعدة 15
بال العلم ليير و له
و ليق الاتء يقضت بلذزوم بالذه لمذن يأ ذا لذه ،قذ يقذديه حذ قذديه ويضذعه فذت محلذه ،ومذن لذيإ بأ ذا فقذد يضذيعه،
و  ،اليالب وو يك،ن حامال له على لب ن،عه و  ،الها ي.

ومن ثم اخصلف الص،فيق فت بال علمهم ليير و له،
فمن قائا :ال يبال قال و له ،و  ،ما ب الث،يس وغيره.
ومن قائا :يبال و له وليير و له ،والعلم وحمى جانبا من ون يصا قلى غير و له ،و  ،مذا ب الجهيذد يحمذه اهلل.
قذ قيذذا لذذه :كذذم يهذذا س علذذى اهلل بذذين يذذدس العامذذق؟ فقذذال :لكهذذت ونذذا س علذذى العامذذق بذذين يذذدس اهلل) انصهذذى .يعهذذت ونذذه
يذذاكر لهذذم مذذا يذذر ّ م قليذذه ،فصصضذذح الحجذذق لقذذ،م ويقذذ،م علذذى آخ ذرين .والح ذ اخذذصالو الحكذذم بذذاخصالو الهسذذب
واون،اع ،واهلل وعلم.
قاعدة 16
لب الدنيا بالصص،و واسصعماله ليير غايصه
وج،ه االسصحقاق مسصبا ة من شا د الحال ،وقد ياصبه اومر ،فيك،ن الصمسك بالحذاي وولذى لعذايض الحذال ،وقذد
يصجاذب اومر من يسصحقه ومن ال ،فيك،ن المها وحد ال رفين ون اآلخر.
وقد وشاي سها لهاا اولا بق،له :قذا كان بعد المائصين فمن كان عهده شتء مذن كالمهذا فليدفهذه فإنذه يصذير ا ذد
الهاس فت كالمهم ،ومعب ،م ب ،نهم) .وع ّد وشياء يقضت ببسذا اومذر حصذى يحذرم بثذه لحملذه علذى غيذر مذا قصذد
له ،ويك،ن معلمه كبائا السيف من قا ا ال ري .
و اا حال الكثير من الهاس فت ذاا ال،قذت ،ايتذاوا علذ،م الرقذائ والحقذائ سذلماً ومذ،ي كاسذصه،اء قلذ،ب العامذق،
ووخا وم،ال الظلمق ،واحصقاي المساكين ،والصمكن من محرمات بيهق وبدع وا رة ،حصى ون بعضذهم خذرع عذن الملذق
وقبا مهق الجهال ذلك ،با عاء اإليث واالخصصاش فت البن ،نسأل اهلل السالمق بمهه.

قاعدة 17
متا بق الهاس على قدي عق،لهم
فذذت كذذا علذذم مذذا يُتذذص ويُعذذم ،فلذذيإ الصصذذ،و بذذأولى مذذن غيذذره فذذت عم،مذذه وخص،لذذه ،بذذا يلذذزم بذذال وحكذذام اهلل
المصعلقق بالمعامالت من كا ،عم،ماً ومذا وياء ذلذك علذى حسذب قابلذه ال علذى قذدي قائلذه ،لحذديث :حذدث،ا الهذاس
بمذذا يعرفذذ،ن ،ويريذذدون ون يكذذاب اهلل ويسذذ،له؟) .وقيذذا للجهيذذد يحمذذه اهلل :يسذذألك الذذرجالن عذذن المسذذألق ال،احذذدة،

فصجيذذب ذذاا بتذذالو مذذا يجيذذب ذذاا؟ فقذذال :الجذذ،اب علذذى قذذدي السذذائا) ،قذذال عليذذه السذذالم :ومرنذذا ون نتا ذذب
الهاس على قدي عق،لهم).

قاعدة 19
يقديم او م على المهم شأن الصا قين فت كا شتء
اعصباي المهم ويقديمه وبداً ،شأن الصا قين فت كا شتء ،فكا مذن لذب مذن علذ،م القذ،م يقيقهذا قبذا علمذه بجملذق

وحكام العب ،يق مهها ،وعذدل عذن جل ّذت اوحكذام قلذى غامضذها ،فهذ ،متذدوع بهذ،اه ،ال سذيما قن لذم يُحكذم الظذ،ا ر
البقهيق للعبا ات ،ويحق البايق بذين البدعذق والسذهق فذت اوحذ،ال ،وي الذب نبسذه بذالصحلت قبذا الصتلذت ،وو يذدعت

سرس يضت اهلل عهه حيث قال:
لها ذلك ،وهلل ّي ّ
من عرو اهلل عذاش *** ومن مال قلى الدنيا اش
واوحم ييدو ويرو ،فت الش *** والعاقا عن محب،به فصاش
وفت الحكم :يا،فك قلى ما ب ن فيك مذن العيذ،ب ،خيذر مذن ياذ،فك قلذى مذا حجذب عهذك مذن الييذ،ب) .انصهذى
و  ،عجيب.

قاعدة 18
الييرة على عل،م الص،فيق وحمايق الع،ام من الصعل بالتاش مهها
اعصبذذاي الهسذذب فذذت ال،اقذذا يقضذذت بصتصذذيص الحكذذم عذذن عم،مذذه ،ومذذن ذلذذك وجذذ ،الييذذرة علذذى علذذ،م القذذ،م مذذن
اإلنكذاي ،وحمايذذق عقذ،ل العذذ،ام مذن الصعلذ بمذا يتذذص مههذا حامذذا علذى وجذذ ،القصذد لصتصيصذذها .ذاا مذذا كثذرة مذذا
ذا ذس حك ذذم حق ذذه.
يت ذذص مهه ذذا ،وم ذذداخا اليل ذذط في ذذه علم ذذا وعم ذذال ،وو ع ذذ،ى وو غي ذذر ذل ذذك ،ف ذذافهم .ووع ذذط ك ذ ّ

فاوعمال للعامق واوح،ال للمريدين والب،ائد للعابدين والحقائ للعايفين والعبذايات قذ،ت لعائلذق المسذصمعين ولذيإ
لك قال ما ونت له آكا ،فافهم

قاعدة 21
البقه والصص،و شقيقان فت الداللق على وحكام اهلل

االشصراك فت اولا يقضت باالشصراك فت الحكم.
والبقذذه والصصذذ،و شذذقيقان فذذت الداللذذق علذذى وحكذذام اهلل يعذذالى وحق،قذذه ،فلهمذذا حكذذم اولذذا ال،احذذد فذذت الكمذذال
والهقص ،قذ ليإ وحد ما بأولى من اآلخر فت مدل،له .وقد لح ون العما شرط كمال العلذم ،فيهمذا وفذت غير مذا،
ال شذذرط لذذحق فيذذه ،قذاً ال يهصبذذت بانصبائذذه ،بذذا قذذد يكذذ،ن ونذذه ،ون العلذذم قمذذام العمذذا فهذذ ،سذذاب وجذذ ،ه حكمذذا

وحكمذذق ،ب ذا لذذُ ،شذذرط االيصذذال لب ذذا وخذذاه ،كمذذا ونذذه لذذُ ،شذذرط فذذت اومذذر والههذذت والعمذذا للذذزم اييباعهمذذا ببسذذا

الزمذذان ،وذلذذك غيذذر سذذائغ شذذرعاً وال محمذذ ،فذذت الجملذذق ،بذذا قذذد وثبذذت اهلل العلذذم لمذذن يتاذذاه ومذذا نبذذاه عمذذن لذذم

يتاذاه ،واسذصعاذ لذذلى اهلل عليذه وسذلم مذذن علذم ال يهبذا ،وقذذال :وشذد الهذاس عذذااباً يذ،م القيامذق عذذالم لذم يهبعذذه اهلل
بعلمه) ،فسماه عالما ما عدم انصباعه بعلمه .فلزم اسصبا ة العلم من كا محذ فيذه ،محقذ لذه لذيإ ضذري علمذه فذت

وجه قلقائه كعدم ايصافه ،فافهم.

قاعدة 21
الصص،و ال يُعرو قال ما العما به
اوغلب فت الظه،ي الام فت االسصظهاي بما يالامذه ،وقذد عذرو ون الصصذ،و ال يعذرو قال مذا العمذا بذه فاالسذصظهاي
به ون عما يدليإ ،وقن كان العما شرط كماله ،وقد قيا :العلم بالعما فإن وجده وقال اييحذا) .وعاذنذا اهلل مذن
علم بال عما آمين.

قاعدة 22
شرط العلم للعما
ال يصذذلح العمذذا بالاذذتء قال بعذذد معرفذذق حكمذذه ووجهذذه ،فقذذ،ل القائذذا ال ويعلذذم حصذذى وعمذذا كق،لذذه ال ويذذداوى حصذذى
يا ب علصه ،فه ،ال يصداوى وال يا ب علصه ،ولكن العلم ثم العما ثم الهار ثم اإلجا ة ،وباهلل الص،في

قاعدة 23
كيبيق يحصيا علم الصص،و

لب الاتء من وجهه وقصده من مظانه وقرب لصحصيله ،وقد يبذث و ّن قذائ علذ،م الصذ،فيق مذهح قلهيذق ،وم،ا ذب
اخصصاليق ،ال يهال بمعصا ال لب فلزم مراعاة وجه ذلك و  ،ثالثق:
وولها :العما بما علم قدي االسص اعق.
الثانت :اللجأ قلى اهلل فت البصح على قدي الهمق.
الثالث :ق الق الهظر فت المعانت حال الرج،ع ولا السهق ليجرس البهم ويهصبت الت أ ويصيسر البصح.
وقد وشاي الجهيد يحمه اهلل لالك بق،له ما وخانا الصصذ،و عذن القيذا والقذال والمذراء والجذدال ،وقنمذا وخذاناه عذن
الج،ع والسهر ومالامق اوعمال) .وو كما قال :وعهه عليه الصالة والسالم من عمذا بمذا علذم ويثذه اهلل علذم مذا لذم
يعلم) .وقال وب ،سليمان الدايانت يضذت اهلل عهذه :قذا اعصذا ت الهبذ،س يذرك اآلثذام جالذت فذت الملكذ،ت ،ويجعذت
قلى لاحبها ب رائف الحكمق من غير ون يؤ س قليها عالم علما) .انصهى.

قاعدة 24
و ا اا ال ري مبصل،ن بصسليط التل
ما وهرت حقيقق فت ال،ج ،قال ق،بلت بدع،ى مثلها ،وق خال ما ليإ فيها مهها عليهذا ووجذ ،يكذايبها ،كذا ذلذك
س ُخ اللَّهُ ما يذُل ِقت َّ
الاي ْا ُن ثُ َّم يُح ِك ُم اللَّهُ آيْايِِه}
ليظهر فضا االسصئثاي بها ويصبين حقيقصها بانصباء معايضهاَ ،فْذيْذه ْ
ولل،ايث نسبق من الم،يوث ،ووش ّد الهاس بالء اونبياء ثذم اووليذاء ثذم اومثذا فاومثذا .قنمذا يبصلذت الرجذا علذى قذدي
يهذذه فمذذن ثذذم كذذان و ذذا ذذاا ال ري ذ مبصلذذين بصسذذليط التل ذ ووال وبذذإكرامهم وس ذ ا وبهمذذا آخ ذرا .قيذذا لذذئال يبذذ،يهم
َّ ِ
ِ َّ ِ
آمهُذ،ا}،
ين ْ
الاكر على المد ،وال الصبر على الام فمن ويا ه فلي ،ن نبسه على الادةَ ،ق َّن اللهْ يذُ ْداف ُا ْعلْذى الذا ْ
َوْمن يْذصْذ َّْ،كا ْعلْى اللَّ ِه فْذه ْْ ،حسذبُهُ} .فافهم.
ْ

قاعدة 25
من علم الصص،و ما يصهاوله اإلشاية وال يحصمله العباية
ال علم قال بصعلم عن الاايع ،وو من ناب مهابه فيما ويى به ،قذ قذال عليذه السذالم قنمذا العلذم بذالصعلم ،وقنمذا الحلذم
بذذالصحلم ،ومذذن لذذب التيذذر يؤيذذه ،ومذذن يصذ الاذذر ي،قذذه) .ومذذا يبيذذده الصقذذ،ى قنمذذا ذذ ،فهذذم ي،افذ اولذذ،ل وياذذر،
الصدوي وي،سا العق،ل ،ثم  ،مهقسم لما يدخا يحت ائرة اوحكام ،ومهه ما ال يذدخا يحذت ائذرة العبذاية ،وقن

كان مما يصهاوله اإلشاية .ومهه ما ال يبهمه الضمائر ،وقن وشايت قليه الحقذائ  ،مذا وضذ،حه عهذد ماذا ده ويحقيقذه
عهد مصلقيه .وق،لها فيه فهم يج،ا ما إلثبات ولله ال غير .فاعرو ما وشرنا قليه ،وباهلل الص،في .

قاعدة 26
ل،فت البقهاء وكما من فقيه الص،فيق
حكم البقه عام فت العم،م ،ون مقصده ققامق يسم الدين ،ويفا مهايه ،وقوهاي كلمصه.
وحكم الصص،و خاش فت التص،ش ،ونه معاملذق بذين العبذد ويبّذه ،مذن غيذر اائذد علذى ذلذك .فمذن ث ّذم لذح قنكذاي

البقيه على الص،فت ،وال يصح قنكاي الص،فت على البقيه ،ولزم الرج،ع من الصص،و للبقذه فذت اوحكذام والحقذائ ،
ال بالهبا والصذرك ولذح االكصبذاء بذه ونذه .ولذم يكذف الصصذ،و عذن البقذه ،بذا ال يصذح ونذه ،وال يجذ،ا الرجذ،ع مهذه
قليه قال به ،وقن كان وعلى مهه ييبق فهذ ،وسذلم ووعذم مصذلحق .وفذت ذلذك قيذا :كذن فقيهذا لذ،فيا ،وال يكذن لذ،فيا

فقيهذذا) .ولذذ،فت البقهذذاء وكمذذا مذذن فقيذذه الصذذ،فيق ووسذذلم ،ون لذذ،فت البقهذذاء قذذد يحق ذ بالصصذذ،و حذذاالً وعم ذالً
وذوقاً .بتذالو فقيذه الصذ،فيق فإنّذه المذصمكن مذن علمذه وحالذه ،وال يذصم لذه ذلذك قال ببقذه لذحيح وذوق لذريح ،وال
يصلح له وحد ما بدون اآلخر ،كال بيب الاس ال يكصبت علمه عن الصجربق وال العكإ .فافهم.

قاعدة 27
الصمييز بين التالو واالخصالو
االخصالو فت الحكم ال،احد نبياً وقثبايذاً ،قن وهذر ابصهذاء وحذد ما علذى ولذا ال يذصم االحصجذاع بذه فهذ ،فاسذد ،وقن

و ّى قلى محال فه ،با ا ،بتالو ما وهر ابصهاؤه علذى ولذا يذصم االحصجذاع بذه ،وال يهذزع الحجذق مذن يذد متالبذه،

ثم يبرق بين خالو واخصالو ،فهكبر من آل ق،لذه لمحذال فذت معقذ،ل العقائذد ،ونبذدع مذن
ون الكا لحيح ،ومن ّ

آل به ذلك فذت مهق،لهذا قن الصذزم القذ،ل بذالالام .وقال نظذر فذت شذبهصه فيجذرس لذه حكمهذا علذى خذالو بذين العلمذاء
فذذت الام القذذ،ل ،وال نكبذذر وال نبذذدع مذذن خذذرع الام ق،لذذه عذذن محذذال ،قذ ال نجذذزم ببسذذا ولذذله مذذا احصمالذذه ،وبهذذاا
ال،جه يظهر قب،ل خالو و ا السذهق بيذههم مذا ي ذم للييذر عم،مذا .و ذ ،جذاي فذت بذاب اوحكذام الاذرعيق فذت بذاب
الر والقب،ل فصأما ذلك يجده .وباهلل الص،في .

قاعدة 29
اإلخالل باروط العلم يحرم ال،ل،ل لحقيقصه
لكا شتء وجه ،ف الب العلم فت بدايصه شر ه االسصماع والقب،ل ،ثم الصص،ي والصبهم ،ثم الصعليذا واالسذصدالل ،ثذم
ّ

العمذذا والهاذذر ،ومصذذى قذذدم ييبذذق عذذن محلهذذا حذذرم ال،لذذ،ل لحقيقذذق العلذذم مذذن وجههذذا .فعذالم بييذذر يحصذذيا ضذذحكق،

ومحصذذا ون يقذذ،ى ال عبذذرة بذذه ،ولذذ،ية ال يصذذحبها البهذذم ال يبيذذد ا غيذذره ،وعلذذم عذذرس عذذن الحجذذق ال يهاذذر ،بذذه
ّ
الصدي ،وما لم يهصج فه ،عقيم ،والمااكرة حيايه لكن بارط اإلنصاو والص،اضذا و ذ ،قبذ،ل الحذ بحسذن التلذ ،
ومصى كثر العد انصبيا ،فاقصصر وال يهصصر ،وا لب وال يقصر ،وباهلل الص،في .

قاعدة 28
قحكام وجه ال لب معين على يحصيا الم ل،ب
قحكام وجه ال لب معين على يحصيا الم ل،ب ،ومن ثم كان حسن السؤال نصف العلم ،قذ ج،اب السذائا علذى
لكا الب علم حقيقت من ثالثق وشياء:
قدي يهايب المسائا .وقد قال ابن العريف يحمه اهلل :ال بد ّ
وحد ما :معرفق اإلنصاو ،ولزومه باوولاو.
الثانت :يحرير وجه السؤال ،ويجريده من عم،م جهق اإلشكال.
الثالث :يحقي البرق بين ا لتالو واالخصالو).

قلت :فما يجا ولا واحد ،فاخصالو ،يك،ن حكم اهلل فت ٍ
كا ،ما و ّاه اهلل قليه اجصها ه ،وما يجا ولذلين يصبذين
ب الن وحد ما عهد يحقي الهظر فتالو ،واهلل وعلم.

قاعدة 31
ال يجعا وحد من و ا الظا ر حجق على و ا البا ن
ميسر ل لبه ،ومسها لمااقه على الهبإ ويعبه ،فلالك ولبصذه الهبذ،س ،حصذى ومذر بذه علذى البذر
الصعاون على الاتء ّ
كا شتء ال كالثانت.
والصق،ى ،ال على اإلثم والعدوان .فلزم مراعاة اوول فت ّ
ومهه ق،ل سيدس وبت عبد اهلل بن عبا يحمه اهلل يعالى :ووليكم ب،ليق ال يعقلها قال من عقا وجذرب ،وال يهملهذا
قال من غبا فحجب ،و ت  :ون ال يأخاوا فت اا العلم ما مصكبر ،وال لاحب بدعق وال مقلد.

فأما الكبر :ف ابا يمها من فهم اآليات والعبر.
والبدعق :ي،قا فت الباليا الكبر.
والصقليد :يمها من بل،غ ال ،ر ونيا الظبر).
قال :وال يجعل،ا وحد من و ا الظا ر حجق على و ا البا ن).
قلذذت :بذذا يبحثذذ،ا علذذى ون يجعلذذ،ا و ذذا الظذذا ر حجذذق لهذذم ال علذذيهم) ،قذ كذذا بذذا ن مجذذر عذذن الظذذ،ا ر با ذذا،
والحقيقق ما عقد بالاريعق ،فافهم.

قاعدة 31
مداي البقه على ما يسقط به الحرع ،ومداي الصص،و على لب الكمال
البقذذه مقصذذ ،إلثبذذات الحكذذم فذذت العمذذ،م ،فمذذدايه علذذى قثبذذات مذذا يسذذقط بذذه الحذذرع ،والصصذذ،و مرلذذده لذذب
الكمذذال .ومرجعذذه لصحقي ذ اوكمذذا حكم ذاً وحكمذذق .واولذذ،ل شذذرط فذذت الهبذذت واإلثبذذات ،فمذذداي ا علذذى الصحقي ذ
ِ ِِ
ِ
ذا وُنْ ٍ
ذاس
صْ
اك ال ْح ْج ْر فْانذ ْب ْج ْرت ِمههُ اثذهْصْذا ْعا ْذرْة ْعيهذاً قْذد ْعلِ ْذم ُك ُّ
،سى ل ْق،مه فْذ ُقلهْا اض ِرب بِ ْع ْ
َوقِذ اسصْس ْقى ُم ْ
المجر ْ
ماربذهم ُكلُ،ا واشرب،ا ِمن ِيا ِق اللَّ ِه وال يْذعثْذ،ا فِت اوْي ِ ِ ِ
ين} ،فافهم.
ْ ْْ ُ
ْ ُْ
ْ
ض ُمبسد ْ

قاعدة 32
الص،فت من عاما الح بالحقيقق والتل بالاريعق
مذذا ة الاذذتء مسذذصبا ة مذذن ولذذ،له ،ثذذم قذذد ياذذايك الييذذر فذذت ما يذذه ،ويتالبذذه فذذت وجذذه اسذذصمدا ه .كالبقذذه والصصذذ،و
واولذ،ل ،ولذ،لها :الكصذاب والسذذهق ،وقضذايا العقذا المسذلمق بالكصذذاب والسذهق .لكذن البقيذه يهظذذر مذن حيذث ثبذذ،ت
الحكم الظا ر ،للعما الظا ر ،بقاعديه المقصضيق له .والص،فت يهظر من حيث الحقيقق فت عذين الصحقيذ  ،وال نظذر
فيه للبقيه حصى يصا وا ره ببا هه .واول،لت يعصبر حكم الهبت واإلثبات من غيذر اائذد .فمذن ثذم قذال ابذن الجذالء
يحمه اهلل :من عاما الح بالحقيقق ،والتل بالحقيقق ،فه ،اندي  ،ومذن عامذا الحذ بالاذريعق ،والتلذ بالاذريعق
ل،فت) ،انصهى .و  ،عجيذب مهاسذب لمذا قبلذه ،يظهذر
سهت ،ومن عاما الح بالحقيقق ،والتل بالاريعق فه،
ّ
فهّ ،

ومثلصه مما بعده.

قاعدة 33
من ومثلق لب الكمال عهد الص،فت
قنمذذا يظهذذر الاذذتء بمثالذذه ،ويقذذ،ى بدليلذذه .فمثذذال الزنذذدي  :الجبذذرس الذذاس يريذذد قب ذذال الحكمذذق واوحكذذام .ومثذذال
السهت :ما وقا فت حديث الثالثق الاين اشصد عليهم الياي ،فسأل اهلل كا واحد بأفضا وعماله كما لذح ،وعضذديه
و،ا ر او لق يرغيباً وير يباً واهلل وعلم.

ومثال الص،فت :حديث الرجا الاس اسصلف من يجا ولذف يهذاي فقذال :وبيهذت شذا داً .فقذال :كبذى بذاهلل شذهيداً)،
فقال :وبيهت كبيالً ،فقال :كبذى بذاهلل كبذيالً) .فرضذت .ثذم لمذا حضذر اوجذا ،خذرع يلذصمإ مركبذاً فلذم يجذده ،فهقذر

خاذذبق ،وجعذذا فيهذذا اولذذف يهذذاي ،ويقعذذق يقصضذذت الحكايذذق ،ووبذذالها للذذاس يضذذت بذذه و ذذ ،اهلل سذذبحانه ف،لذذلت .ثذذم
وفاء بح الاريعق .وخرجهما البتايس فت جامعه .ومههَ :قِنَّ ْما نُ ِع ُم ُكذم لِْ،ج ِذه اللَّ ِذه ال نُ ِريذ ُد ِمذه ُكم
جاءه بألف وخرى ً
او ِمن ْيبِّذهْا يْذ،ماً ْعبُ،ساً قْم ْ ِريراً} ،اإلنسان .فجعا مصعل الت،و مجذر اً عذن حامذا العمذا
اء ْوال ُش ُك،ياً قِنَّا نْ ْت ُ
ْج ْز ً

واهلل وعلم.

وقد قال يجا للابلت يحمه اهلل :كم فت خمإ من اإلبا؟ قال :شاة فت ال،اجب ،فأما عهدنا فكلهذا هلل .قذال لذه:
فمذذا ولذذلك فذذت ذلذذك؟ قذذال :وبذذ ،بكذذر حذذين خذذرع عذذن مالذذه كلذذه هلل ويسذذ،له .ثذذم قذذال :فمذذن خذذرع عذذن مالذذه كلذذه هلل
فإمامذذه وبذذ ،بكذذر ،ومذذن خذذرع عذذن بعضذذه فإمامذذه عثمذذان ،ومذذن يذذرك الذذدنيا و لهذذا ،فإمامذذه علذذت يضذذت اهلل عذذههم ،وكذذا
علم ال يؤ س قلى يرك الدنيا فليإ بعلم) .انصهى و  ،عظيم فت بابه.

قاعدة 34
على المصكلم فت العلم ون يلح فروعه بأل،له ،ويصا معق،له بمهق،له
المصكلم فت فن من فه،ن العلم ،قن لم يُلح فرعه بألله ويحقذ ولذله مذن فرعذه ،ويصذا معق،لذه بمهق،لذه ،ويهسذب
مهق،لذذه لمعانيذذه ،ويعذذرض مذذا فهذذم مهذذه علذذى مذذا علذذم مذذن اسذذصهباط و لذذه ،فسذذك،يه عهذذه وولذذى مذذن كالمذذه فيذذه ،قذ خ ذذأه
وقذرب مذن قلذابصه ،وضذذالله وسذرع مذن دايصذذه ،قال ون يقصصذر علذى مجذذر الهقذا المحذري مذذن اإليهذام واإلبهذام .فذذرب
حاما فقه غير فقيه فيسلم له نقله ال ق،له .وباهلل سبحانه الص،في .

قاعدة 35
غالة المصص،فق كيالة اول،ليين والمصبقهين

يعصبذذر البذذرع بألذذله وقاعديذذه ،فذذإن وافذ قبذذا ،وقال ي علذذى مدعيذذه قن يأ ذذا ،وو يذذأول عليذذه قن قبذذا ،وو سذذلم لذذه قن
كملت مريبصه علماً و يانقً ،ثم  ،غير قا  ،فت اولا ،ون فسا الباسد قليه يع ، ،وال يقد ،فذت لذالح الصذالح

شذذيئاً ،فيذذالة المصصذذ،فق كأ ذذا او ذذ،اء مذذن اولذذ،ليين ،وكذذالم ع،ن علذذيهم مذذن المصبقهذذين ،يذذر قذذ،لهم ،ويصجهذذب
فعلهم ،وال يصرك الما ب الح الثابت بهسبصهم له ووه،ي م فيه واهلل وعلم.

قاعدة 36
و ميق ضبط العلم بق،اعده
ضذذبط العلذذم بق،اعذذده مهذذم ،ونهذذا يضذذبط مسذذائله ،ويُبهذذم معانيذذه ،ويذذديك مبانيذذه ،ويهصبذذت اليلذذط مذذن عذذ،اه ،ويهذذدس
المصبصر فيه ،ويعين المصاكر عليه ،ويقيم حجق المهاور ،وي،ضح المحجق للهذاور ،ويبذين الحذ و لذه ،والبا ذا فذت

محلذذه .واسذذصتراجها مذذن فروعذذه عهذذد يحققهذذا ،ومكذذن لمريذذد ا لكذذن بُعذ ْد اوفهذذام مذذانا مذذن ذلذذك ،فلذذالك ا ذذصم بهذذا
المصأخر والمصقدم .واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 37
السبب فت يأخر يدوين ق،اعد علم الصص،و
لما كانت اللق الصص،و بجملصه على الص،جه قلى اهلل مذن حيذث يرضذىْ ،كبذت ووائلذه مذا الصذزام وايبذاع البقذه ،فكذان
االعصهاء بعملذه ،وكثذر مذن علمذه ،ومذن ثذم لذم يذدون ق،اعذده ،ولذم يمهذد ولذ،له ،وقن وشذاي قليهذا وئمصذه كالسذلمت فذت

فص،له ،والقايرس فت يسالصه ،واهلل وعلم.

قاعدة 39
المصقدم فت العلم ليإ بأولى من المصأخر

قذا ُحق ذ ولذذا العلذذم ،وعرفذذت مذذ،ا ه وجذذرت فروعذذه ،والحذذت ولذذ،له ،كذذان البهذذم فيذذه مبذذاوالً بذذين و لذذه .فلذذيإ
المصقذذدم فيذذه بذذأولى مذذن المصذذأخر ،وقن كانذذت لذذه فضذذيلق السذذب  ،فذذالعلم حذذاكم ،ونظذذر المصذذأخر ويذذم ،ونذذه اائذذد علذذى
المصقدم والبصح من اهلل مأم،ل لكا وحد.
وهلل ي ابذذن مالذذك يحمذذه اهلل حيذذث يقذذ،ل :قذا كانذذت العلذذ،م مهح ذاً قلهيذذق ،وم،ا ذذب اخصصالذذيق ،فييذذر مسذذصبعد ون
يدخر لبعض المصأخرين مذا عسذر علذى كثيذر مذن المصقذدمين) .نعذ،ذ بذاهلل مذن حسذد يسذ ّد بذاب اإلنصذاو ،ويصذد عذن

جميا اوولاو .انصهى و  ،عجيب.

قاعدة 38
قييان المصأخر بما لم يسب قليه ال يلزم مهه القد ،فت المصقدم
العلماء مصدق،ن فيما يهقل،ن ،ونه م،ك،ل ومانصهم .مبح،ث معهم فيما يق،ل،ن ،ونه نصيجذق عقذ،لهم والعصذمق غيذر
ثابصق لهم ،فلزم الصبصر والهظر و لبذاً للحذ والصحقيذ  ،ال اعصراضذاً علذى القائذا والهاقذا .ثذم قن ويذى المصذأخر بمذا لذم
يسب قليه ،فه ،على ييبصذه ،وال يلزمذه القذد ،فذت المصقذدم ،وال قسذاءة او ب معذه ،ون مذا ثبذت مذن عدالذق المصقذدم،

قاض برج،عه للحذ عهذد بيانذه لذ ،سذمعه فهذ ،ملذزوم بذه ،قن و ى لذهقض ق،لذه مذا حقيقصذه ال ويجحيصذه ،قذ االحصمذال
ثبت له ،ومن ثم خالف وئمق مصأخرس اومق وولها ،ولم يكن قدحاً فت واحد مههما ،فافهم.

قاعدة 41
مبهى الحال على الصسليم والصصدي ولاحب الحال ال يقصدى به
مبهى العلم على البحث والصحقي  ،ومبهى الحال على الصسليم والصصذدي  ،فذإذا يكلذم العذايو مذن حيذث العلذم نظذر
فت ق،لذه بألذله مذن الكصذاب والسذهق وآثذاي السذلف ،ون العلذم معصبذر بألذله .وقذا يكلذم مذن حيذث الحذالُ ،سذلم لذه
ذوقه ،قذ ال ي،لا قليه قال بمثله ،فه ،معصبر ب،جدانه.

فالعلم به مسصهد ومانق لاحبه ،ثم ال يقصدى به ،لعدم عم،م حكمه ،قال فت ح مثله .
قذذال وسذذصاذ لمريذذده :يذذا بهذذت بذ ّذر المذذاء ،فإنذذك قن ش ذربت مذذاءاً بذذاي اً حمذذدت اهلل بكليذذق قلبذذك ،وقن ش ذربصه سذذاخهاً
حمدت اهلل على كزااة نبإ) ،قال :يا سيدس والرجا الاس وجد قلصه قد انبسذ ت عليهذا الاذمإ ،فقذال :وسذصحت
من اهلل ون ونقلها لحظق .قال :يا بهت ،ذلك لاحب الحال ال يقصدى به .انصهى.

قاعدة 41
المعق،ل بر انه فت نبسه ،والمهق،ل م،ك،ل ومانق ناقله
مذذا كذذان معقذذ،الً ،فبر انذذه فذذت نبسذذه ،فلذذالك ال يحصذذاع لمعرفذذق قائلذذه قال مذذن حيذذث كذذ،ن ذلذذك كمذذاالً فيذذه .والمهقذذ،ل
م،ك،ل ومانق ناقله ،فلزم البحذث والصعريذف ل،جهذه ،ومذا يركذب مههمذا ،احصذيط لذه بذالصعرو والصعريذف .وقذد قذال ابذن
سيرين يضت اهلل عهه :قن اا الحديث ين ،فانظروا عمن يأخاون يهكم).
و اا الصبصيا فت ح المارو على العلم ،الاس قد اسصاعر مقالده .فأما العامت ومذن كذان فذت مبذا ط ال لذب،
فال بد له من معرفق ال،جه الاس يأخا مهه معق،له كمهق،له ،ليك،ن على اقصداء ،ال على يقليد .واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 42
الصقليد بأخا الق،ل من غير اسصها لعالمق فت القائا مام،م م لقا
الصقليد :وخا الق،ل من غير اسصها لعالمق فذت القائذا ،وال وجذه فذت المهقذ،ل ،فهذ ،مذام،م م لقذاً ،السذصهزاء لذاحبه

بديهه.

واإلقصداء :االسصها فت وخا الق،ل لديانق لاحبه وعلمه ،و اه ييبق ولحاب الماا ب ما وئمصها .فذإ الق الصقليذد
عليها مجاا.
والصبصذذر :وخذذا القذذ،ل بدليلذذه التذذاش بذذه مذذن غيذذر اسذذصبدا بذذالهظر ،وال ق مذذال للقذذ،ل .و ذذت ييبذذق ماذذايخ المذذاا ب
ووجاويد لبق العلم.
واالجصها  :اقصرا ،اوحكام من و لصها ،ون مباالة بقائا .ثم قن لم يعصبر ولا مصقدم فم ل  ،وقال فمقيد.
والما ب :ما ق،س فت الهبإ ،حصى اعصمده لاحبه.
وقد ذكر اه الجملق بمعانيها فت مبصا ،السعا ة ،واهلل وعلم.

قاعدة 43
ال مصبا قال المعص،م ،النصباء الت أ عهه ،وو من شهد له بالبضا

ال مصبا قال المعص،م ،النصباء الت أ عهه ،وو من شهد له بالبضا ،ون مزكى العدل عدل .وقذد شذهد عليذه السذالم:
بذذأن خيذذر القذذرون قرنذذه ،ثذذم الذذاين يلذذ،نهم ،ثذذم الذذاين يلذذ،نهم) ،فصذذح فضذذلهم علذذى الصرييذذب واالقصذذداء بهذذم كذذالك.
لكذذن الصذذحابق يبرقذذ،ا فذذت الذذبال  ،ومذذا كذذا واحذذد مذذههم علذذم ،كمذذا قذذال مالذذك يحمذذه اهلل :فلعذذا مذذا وحذذد م مذذا ذذ،
ناسخ ،ومذا اآلخذر مذا ذ ،مهسذ،ع ،ومذا واحذد م لذ  ،ومذا اآلخذر مقيذد ،ومذا بعضذهم عذام ،وعهذد اآلخذر متصذص
كمذذا وجذذد كثيذراً .فلذذزم االنصقذذال لمذذن بعذذد م ،قذ جمذذا المصبذذرق مذذن ذلذذك ،وضذذبط الروايذذق فيمذذا هالذذك ،لكذذههم لذذم

يسذذص،عب،ه فقه ذاً ،وقن وقذذا لهذذم بعذذض ذلذذك ،فلذذزم االنصقذذال للثالذذث ،قذ جمذذا ذلذذك وضذذب ه ويبقذذه فيذذه ،فذذصم حبظ ذاً
وضب اً ويبقهاً ،فلم يب وحد غير العما بما اسصهب ،ه ،وقب،ل ما ولل،ه واعصمدوه .ولكا فذن فذت ذاا القذرن وئمذق

ماه،ي فضلهم ،علماً وويعاً كمالك ،والاافعت ،ووحمد ،ووبذ ،حهيبذق الهعمذان ،للبقذه .وكالجهيذد ،ومعذروو ،وباذر،
للصص،و .وكالمحاسبت لالك ولالعصقا ات ،قذ  ،وول من يكلذم فذت قثبذات الصذبات ،كمذا ذكذره ابذن اوثيذر ،واهلل

وعلم

قاعدة 44
قع اء الحكم للتص،ش ،ال يجرس وجهه فت العم،م كالعكإ
قع اء الحكذم للتصذ،ش ،ال يجذرس وجهذه فذت العمذ،م كذالعكإ .فصزكيذق القذرن قضذاء علذى الكذا بتذالو حذديث:
ائبق من اومق) .ولذالك اعصبذرت بأولذافها ون جملذق وفرا ذا ،فكانذت الصزكيذق فيهذا كجذاا كذالك ،فلذزم الص،قذف
فت الثانت على وكما ولبه ،بتالو اوول ،وقن كان وولى واهلل وعلم].

قاعدة 45
ما ّون من كالم اوئمق فت كا فن ،فه ،حجق لثب،يه بصداوله ،ومعرفق ولله
ما ّون من كالم اوئمق فت كا فن ،فه ،حجق لثب،يه بصداولذه ،ومعرفذق ولذله ،ولذحق معهذاه ،وايضذا ،مبهذاه ،ويداولذه
بين و له ،واشصهاي مسائله عهذد وئمصذه ،مذا ايصذال ك ٍذا عمذن قبلذه ،فلذالك لذح ايباعهذا ولذزم ،وقن انقرضذت الروايذق
فذت وفرا ذذا ،وغيذر المدونذذق ليسذذت كذالك ،فذذال يصذذح اوخذا بهذذا النقذراض حملصهذذا ،واحصمذذال جملصهذا ،وقذذد يتذذص
ذلذذك ويعذذم ،كذذانقراض مذذا ب الليثذذت ،والسذذبيانين  -سذذبيان بذذن عييهذذق وسذذبيان الثذذ،يس  -عم،مذاً وسذذائر المذذاا ب،
س،ى المالكت من الميرب ،والاافعت بالعجم ،والحهبت بالروم ، ،فأما الحهبلذت ،فلذم ي،جذد قال مذا غيذره ،فلذزم كذا

مذا يمكذذن معرفذذق لذذحق نقلذذه ،ال مذا احصمذذا .ولهذذاا وفصذذى سذذحه،ن بأنذذه ال يبصذى بذذالميرب بييذذر مذذا ب مالذذك ،ونحذذ،ه

البن الكايب وعهد و ا مصر ون العامت ،ال ما ب له لص،فر الماا ب فت حقه عهد م ،حصى يويت لهم علذى ذلذك
فروعاً جمق وفصاوى .واهلل وعلم.

قاعدة 46
ياعب اولا قاض بالصاعب فت البرع ،فلزم ضبط البرع بألا يرجا قليه
ياعب اولا قاض بالصاعب فت البرع ،فلزم ضبط البرع بألا يرجا قليه فقهاً ،وول،الً ،ويص،فاً.
فذذال يصذذح قذذ،ل مذذن قذذال :الصذذ،فت ال مذذا ب لذذه) ،قال مذذن جهذذق اخصيذذايه فذذت المذذا ب ال،احذذد ،وحسذذهه لذذيالً ،وو
قصذداً ،وو احصيا ذاً ،وو غيذذر ذلذذك ممذذا ي،لذله لحالذذه .وقال فقذذد كذذان الجهيذذد ث،ييذاً ،وكذذان الاذذبلت مالكيذاً ،والجريذذرس
حهبياً ،والمحاسبت شافعياً ،و م وئمق ال ريقق وعمديها.
وقذ،ل القائذا :مذا ب الصذ،فت فذت البذذروع يذابا ولذحاب الحذديث) باعصبذاي ونذذه ال يعمذا مذن ما بذه قال بمذا وافذ

نصذذه ،مذذا ل ذم يتذذالف احصيا ذاً وو يبذذايق ويع ذاً .ويلذذزم ذلذذك مذذن غيذذر ايهذذام للعلمذذاء ،وال ميذذا للذذرخص ،كمذذا ذكذذر
السهروي س يحمه اهلل فت اجصماعهم وبما ها يبهم كالمه ،ما نقا غيره واهلل وعلم.

قاعدة 47
فصح كا وحد ون،يه على حسب فصح مصب،عه ون،يه
فصح كذا وحذد ونذ،يه ،علذى حسذب فذصح مصب،عذه ونذ،يه ،فمذن وخذا علذم حالذه عذن وقذ،ال العلمذاء ،مجذر ة ،كذان فصحذه
ون،يه مههم.
فإن وخا عن نص،ش الكصاب والسهق ،فبصحه ونذ،يه يذام ،قن يأ ذا وخذا ا مههمذا ،ولكذن فايذه نذ،ي االقصذداء وفصحذه،
ولالك يحبي اوئمذق عليذه كمذا قذال ابذن المذديهت يحمذه اهلل :كذان ابذن مهذدس يذا ب لقذ،ل مالذك ،ومالذك يذا ب
لق،ل سليمان بن يساي ،وسليمان يا ب لق،ل عمر بن الت ذاب ،فمذا ب مالذك قذاً مذا ب عمذر يضذت اهلل عذههم

وجمعين).

وقال الجهيد يحمه اهلل :من لم يسما الحديث ،ويجالإ البقهاء ،ويأخا و به عن المصأ بين :وفسد من ايبعه).
ِ
ِ ٍ
ِِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين} ،اآليذق،
قال يعالىَ :قُا ْ اه ْسبيلت وْ عُ ،قلْى الله ْعلْى بْص ْيرة وْنْا ْوْم ِن ايَّذبْذ ْعهت ْو ُسب ْحا ْن الله ْوْما وْنْا م ْذن ال ُماذ ِرك ْ
ْن ْ ْاا ِ
َوو َّ
لذا ُكم بِ ِذه
السذبُ ْا فْذصْذ ْب َّذر ْق بِ ُكذم ْعذن ْسذبِيلِ ِه ْذلِ ُكذم ْو َّ
ل ْذرا ِ ت ُمسذصْ ِقيماً فْذايَّبِعُ،هُ ْوال يْذصَّبِعُذ،ا ُّ
وقال عز من قائاْ :
لْ ْعلَّ ُكم يْذصَّذ ُقْ ،ن} ،اآليق ،فافهم.

قاعدة 49
ما ونكره ما ب فال يج،ا لمن كان عليه :اوخا به من غيره ،قال لضروية
مذذا ونكذذره مذذا ب فذذال يجذذ،ا اوخذذا بذذه مذذن غيذذره ،وقن وبذذيح وو نذذدب لمذذن كذذان عليذذه قال مذذن ضذذروية يبيحذذه بذذهص مذذن
وئمصذه .ومذا لذذم يهكذره المذذا ب ،يجذ،ا اوخذذا بذه مذذن غيذره سذذيما قن اقصضذى احصيا ذاً وو يحصذيا عبذذا ة علذى مذذا ب
ذلك اليير ،كايقاء القمرين فت اوحداث ،ومسح الرقبق فت ال،ض،ء ،وق الق اليرة ،ويذرك مسذح اوعضذاء بالمهذديا،

وكصالة الصسبيح والحاجق ،والص،بق ونح ،ا ،وكايقاء الهصف اوخيذر مذن شذعبان لمذن لذم يصذم وولذه ،واعصكذاو جذزء
من الههاي ،قذ غايصه نبت ك،نه معصكباً وقال فه ،عبا ة.

وكالك قحداث نيق نبا بعد البجر ،قذاً غايصه ونه ال يعد ل،ماً عهد المالكيق ،وقد عده الاذافعيق لذ،ماً .قذال بعذض
الص،فيق :وعلى ذلك يهبيت ون يك،ن ما ب المصجر  ،فإنه ضيف اهلل لئال يضيا ج،عه).

وللقرافذت فذذت ق،اعذذده ،وابذن العربذذت فذذت سذراجه ،مذذا ياذذير لمذذا ذ ،وعظذذم مذذن ذاا فذذت بذذاب الذ،يع ،وقليذذه كذذان يميذذا
شيتها القذ،يس يحمذه اهلل فذت عملذه ،ونحذ،ه عذن ابذن عبذا فذت ولذيصه للمريذدين ،مذن يسذائله الصذيرى ،واهلل سذبحانه
وعلم.

قاعدة 48
ما يعرض للكالم من اإلشكال
مذذا يعذذرض للكذذالم مذذن اإلشذذكال ونحذذ،ه ،قن كذذان ممذذا يت ذذر معهذذاه المقصذذ ،مهذذه بذذأول و لذذق ون يأمذذا وال يت ذذر
ذا ون يتلذذ ،عهذذه كذذالم ،ويصبعذذه حذذرع ووض ذراي لذذيإ مذذن مقالذذد اوحكذذام ،وقن كذذان
قشذذكاله قال باوخ ذذاي ،فهذذاا قذ ّ

اإلشذذكال يت ذذر بذذأول و لذذق ،وال يت ذذر خالفذذه قال باوخ ذذاي ،جذذرى علذذى حكذذم القاعذذدة المصقدمذذق ،وقن يجاذبذذه
البهم من الجهصين ،كان مصهااعاً فيه بحسب الصجاذب .والتروع لحد الكثذرة فذت اإلشذكال ،قمذا لضذي العبذاية عذن
المقص ، ،و  ،غالب حال الص،فيق المصأخرين فت كصبهم حصى كبروا وبذدع،ا ،قلذى غيذر ذلذك .وقمذا لبسذا اولذا،

كا معاوي فيما يبدو ،قال ون المهكر وعاي ،والمسلّم وسلم ،والمعصقد على خ ذر ،مذا
وعليه حملها المهكر عليهم ،و ٌ
لم يكن على حاي ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 51

يحق اولا الام لكا من لزمه فرعه قن كان ال يهبك عهه
يحق اولا الام لكا من لزمه فرعه قن كان ال يهبك عهه ،فال بد من يحقي ولذ،ل الذدين وجريانذه علذى ق،اعذد ا
عهد اوئمق المهصدين ،وما ب الص،فت من ذلك يابا لماا ب السلف فت اإلثبات والهبت.
وفص،ل االعصقا ثالثق:
وولها :مذا يعصقذد فذت جانذب الرب،بيذق ،ولذيإ عهذد م فيذه قال اعصقذا الصهزيذه ،ونبذت الصاذبيه مذا يبذ،يض مذا وشذكا بعذد
نبت ال،جه المحال ،قذ ليإ ثم ولحن من لاحب الحجق بحجصه.
الثذذانت :مذذا يعصقذذد فذذت جانذذب الهبذذ،ة ،ولذذيإ قال قثبايهذذا ويهزيههذذا عذذن كذذا علذذم وعمذذا وحذذال ،ال يلي ذ بكمالهذذا ،مذذا
يبذذ،يض مذذا وشذذكا بعذذد نبذذت ال،جذذه المذذهقص ،قذ لذذيإ للسذذيد ون يقذذ،ل لعبذذده مذذا شذذاء ،وللعبذذد ون يهسذذب لهبسذذه مذذا
يريد ،ي،اضعاً ما يبه ،وعليها ون نصأ ب ما العبد ،ونعرو مقداي نسبصه.

الثالذث :مذا يعصقذذد فذت جانذذب الذداي اآلخذذرة ،ومذا يجذذرس مجرا ذا مذن التيذرات ،ولذيإ قال اعصقذذا لذدق مذذا جذاء مذذن
ذلك على ال،جه الاس جاء عليه من غير خ،ض فت يباليله ،قال بما لح وايضح .والقذ،ل البصذا فذت كذا ماذكا
من ذلك ما قاله الاافعت يحمه اهلل ،قذ قال :آمها بما جاء عن اهلل ،على مرا اهلل ،وبما جاء عذن يسذ،ل اهلل ،علذى
مرا يس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم).
وقال مالك يحمه اهلل :االسص،اء معل،م ،والكيف غير معق،ل ،واإليمان به واجب ،والسؤال عهه بدعق) .انصهى.
و  ،جذ،اب عذن كذا ماذكا مذن ن،عذه فذت جانذب الرب،بيذق كمذا وشذاي قليذه السذهروي س ،وقذال :قنذه مذا ب الصذ،فيق
كافق ،فت كا لبق سمعيق) واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 51
وق،ع الم ،م والمبهم ،والماكا فت الهص،ش الارعيق
وق،ع الم ،م والمبهم ،والماكا فت الهصذ،ش الاذرعيق ميذزان العقذ،ل واوذ ذان والعقذَ : ،ليميذز اهلل التبيذث مذن
ال يب ويجعا التبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله فت جهذهم وولئذك ذم التاسذرون} ،اونبذال .ويظهذر
مرايب اإليمان و لها ، َ :الَّ ِاس وْنذز ْل ْعلْي ْ ِ
ذات ُ َّذن و ُُّم ال ِكصْ ِ
ات فْأ َّْمذا
اذابِ ْه ٌ
ذات ُمح ْك ْم ٌ
اب ِمهذهُ آيْ ٌ
ُخ ُذر ُمصْ ْ
ذاب ْوو ْ
ْ
ك الكصْ ْ
ُْ
الر ِ
الَّذ ِذا ِ
اذذابهْ ِمهذذهُ ابصِيْذ ِ ِ ِ
اسذ ُتْ ،ن فِذذت
ذاء يْأ ِويلِذ ِذه ْوْمذذا يْذعلْذ ُذم يْأ ِويلْذذهُ قَِّال اللَّذذهُ ْو َّ
ين فذذت قُذلُذذ،بِ ِهم ْايذ ٌغ فْذيْصَّبِعُذذْ ،ن ْمذذا يْ ْ ْ
ذاء البصذهْذذق ْوابصيْذ ْ
ْ
ْ
ِ
آمهَّا بِ ِه ُكاٌّ ِمن ِعه ِد ْيبِّذهْا ْوْما يْ َّا َّكر قَِّال وُولُ ،اوْلبْ ِ
اب} ،آل عمران.
العل ِم يْذ ُق،لُْ ،ن ْ
ُ

وال يقبا وضعه مذن غيذر الاذايع البصذق ،قال ون يكذ،ن بذيّن المعهذى واضذح المبهذى ،فذت عذرو الصتا ذب لذه لاذبهق فذت
ول،ل الهص،ش كمسألق االسص،اء الاس  ،فت يسالق ابن وبت ايد فاخصلف فيه اول،لي،ن ،ثم  ،بعد وق،عه بهذاا

ال،جه م متصلب،ن فت قب،له ويأويله ،وو حما ما ب لاحبه على وا ره.
و اا كله قن كان قماماً معصبراً فت فهه ل،فياً كان وو فقيهاً ال غيره فير عليه م لقاً ،كما ال ولا له وال شذبهق ،فيذر

على الجميا بال خالو ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 52
الكالم فت المحصما بما يقصضيه من ال،ج،ه السائيق فيه
الكالم فت المحصما بما يقصضيه من ال،ج،ه السائيق فيه ال يقر على ولذا الصبذ،يض بذالهقض ،قذا لذم يعصقذد ونذه عذين
المرا به ،فأما ما قيهام احصماله فال يضذر ،ونذه اولذا الذاس يبهذى عليذه ،بعذد نبذت المحذال فلذيإ بهذاقض لذه ،وقن
كان مهاقضاً فمن ثم يكلم الق،م فت الصأويا بعد عقذد الصبذ،يض ،وقال فذال يصذح بعذد اجصمذاعهم عليذه .نعذم الصحقيذ
ون ال يب،يض فت اولا ،وقنما  ،فت يعيين المحما للزوم ر ،المحال واهلل وعلم

قاعدة 53
وحكام الصبات الربانيق ال يصبدل ،وآثاي ا ال يهصقا
وحكام الصبات الربانيق ال يصبدل ،وآثاي ا ال يهصقا ،فمن ثم قال الحايمت يحمه اهلل :يعصقد فذت و ذا البيذت ون اهلل
يعالى يجاوا عن جميا سيئايهم ،ال بعما عمل،ه ،وال بصالح قدم،ه ،بذا بسذاب عهايذق مذن اهلل لهذم .قذ قذال يعذالى:
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َّ
ع ال ْجا ِ لِيَّ ِق اوُولْى ْووْقِم ْن َّ
الزْكاةْ ْووْ ع ْن اللَّذهْ ْوْي ُسذ،لْهُ قِنَّ ْمذا يُ ِريذ ُد اللَّذهُ
َوقْذر ْن فت بذُيُ،ي ُك َّن ْوال يْذبْذ َّرج ْن يْذبْذ ُّر ْ
ْ
الصالةْ ْوآي ْ
ِ ِ
الرجإ وْ ا البذي ِ
ت ْويُ ْ ِّه ْرُكم يْ ِهيراً} ،اوحزاب .فعل الحكم باإليا ة الصذت ال يصبذدل وحكامهذا ،فذال
ب ْعه ُك ُم ِّ ْ ْ ْ
ليُا ْ
يحا لمسلم ون يهصقص ،وال ون ياهأ عرض من شهد اهلل يعالى بص هيره وذ اب الرجز عهه.
والعق،ق ال يترع عن الهسب ،ما لم يا ب ولا الهسبق و  ،اإليمان ،ومذا يعذين علذيهم مذن الحقذ،ق فأيذديها فذيهم
نائبق عن الاريعق وما نحن فت ذلك قال كالعبد ،يؤ ب ابن سذيده بإذنذه ،فيقذ،م بذأمر السذيد ،وال يهمذا فضذا ال،لذد.
ك الَّ ِاس يذب ِّ َّ ِ
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ات قُذا ال وْسذأْلُ ُكم ْعلْي ِذه وْجذراً قَِّال ال ْم ْذْ َّ ،ة
وقد قال يعالىْ َ :ذلِ ْ
آمهُ،ا ْو ْعملُ،ا َّ ْ
ُْ
ين ْ
ا ُر اللهُ عبْا ْهُ الا ْ
ِ
ِ
،ي} ،الاذ،يى .قذال ابذن عبذاس :وس قال ون يذّ ،وا
ذ،ي ْشذ ُك ٌ
سهْقً نْ ِز لْهُ ف ْيها ُحسهاً قِ َّن اللَّهْ غْ ُب ٌ
فت ال ُقربْى ْوْمن يْذقصْ ِرو ْح ْ
قرابصت.

وما نزل بها من قبلهم من الظلم نهزله مهزلق القضاء الاس ال سبب له ،قذ قذال لذلى اهلل عليذه وسذلم :فا مذق بضذعق
مهت يريبهت ما يريبها).

ِ
ِ
ِ
يمي ِن فِت ال ْم ِديهْ ِذق ْوْكذا ْن يْحصْذهُ ْكهذ ٌذز لْ ُه ْمذا
َوو َّْما الج ْد ُاي فْ ْكا ْن ليُ ْ
المي ِن يْص ْ
وللجزء من الحرمق ما للكا ،وقد قال يعالىْ :
ذا
ك ْوْما فْذ ْعلصُهُ ْعن وْم ِرس ْذلِ ْ
ك وْن يْذبذلُيْا وْ ُش َّد ُ ْما ْويْسصْت ِر ْجا ْكهذ ْزُ ْما ْيح ْمقً ِمن ْيبِّ ْ
لالِحاً فْأ ْْيا ْ ْيبُّ ْ
ْوْكا ْن وْبُْ ُ ،ما ْ
ذك يْأ ِوي ُ
ِ
ِ
لبراً} ،الكهف .فأثهى بصال ،اوب ،فما وهك بهب،يه.
ْما لْم يْس ا ْعلْيه ْ
قذا كذذان ذذاا فذذت ووال الصذذالحين ،فمذذا وهذذك بذذأوال اووليذذاء ،وقذا كذذان ذذاا فذذت ووال اووليذذاء ،فمذذا وهذذك بذذأوال
اونبيذذاء ،وقذا كذذان ذذاا فذذت ووال اونبيذذاء ،فمذذا وهذذك بذذأوال المرسذذلين ،بذذا قذذا لذذت :بمذذاذا يعبذذر عذذن ووال سذذيد
المرسلين ،فبان ون لهم من البضا ما ال يقدي قديه غير من خصصهم به فافهم.
ولما ذكرت وول اه الجملق لايتها وبت عبد اهلل الق،يس يحمه اهلل ،قذال :ذاا فذت حقهذا ،وومذا فذت حقهذم ،فلذيإ
الذذانب فذذت القذذرب كالذذانب فذذت البعذذد ،ويذذالَ :يذذا نسذذاء الهبذذت مذذن يذذأت مذذهكن بباحاذذق مبيهذذق يضذذاعف لهذذا العذذااب
ضعبين وكان ذلك على اهلل يسيراً} اوحزاب .فمظهر الصيليط ،بصعجيا اله،ائب المكبرة فت ذاه الذداي ،كمذا ذكذره
ابن وبت جمرة فت شأن و ا بدي ،عهد كالمه على مس ح فت حديث اإلفك .ومن اا المعهذى ق،لذه لذلى اهلل عليذه

وسلم :يا عباس ،عم الهبت للى اهلل عليه وسلم ،ال وغهت عهك من اهلل شيئاً ،يا فا مق ابهذق محمذد ،ال وغهذت عهذك

من اهلل شيئاً ،اشصروا ونبسكم من اهلل).

قلت :و اا كههت الباي عن العق،ق ،والبرسء عن الصهم ،ليك،ن وثبت فت الحجق على اليير ،واهلل وعلم.

قاعدة 54
قثبات الحكم بالاات ،ليإ كإثبايه بع،ايض الصبات
قثبذذات الحكذذم بالذذاات ،لذذيإ كإثبايذذه بعذذ،ايض الصذذبات .فق،لذذه لذلى اهلل عليذذه وسذذلم :سذذلمان مهذذا و ذذا البيذذت)،
اليصافه بج،اما الهسب الديهيق حصى ل ،كان اإليمان بالثريا و يكه.
وقذذد قيذذا فذذت ق،لذذه لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم :اوقربذذ،ن وولذذى بذذالمعروو) قنذذه يعهذذت قلذذى اهلل ،قذ ال يصذذ،ايث و ذذا ملصذذين.
فالمعصبر ولا الهسب الديهت وفروعه مجر اً ،ثم قن ايصاو لل يهت كان له مؤكداً ،فال يلح ييبق لاحبه بحال.

وقد وجيب عن ق،ل الايخ وبت محمد عبد القا ي يحمه اهلل يعالى :قدمت اا على يقبق كذا ولذت) فذت امانذه .ونذه

جما من عل ،الهسب ،شرو العبا ة والعلم ،ما لم يكن لييره من و ذا وقصذه .قال يذرى مذا يوس مذن احصالمذه فذت ليلذق
واحدة سبعين مرة ،واغصساله لكلها ،وفصيذاه لملذك حلذف :ليعبذدن اهلل بعبذا ة ال ياذركه فيهذا غيذره ،بذإخالء الم ذاو
بعد وق،و الكا ونه فت ذلك ،واهلل وعلم.

قاعدة 55
قنما وضعت الصراجم لصعريف المهالب ،فمن عرفت ييبصه كانت الصرجمق له يكلبا
قنمذذا وضذذعت الص ذراجم لصعريذذف المهالذذب ،فمذذن عرفذذت ييبصذذه كانذذت الصرجمذذق لذذه يكلب ذاً ،غيذذر مبيذذدة فذذت ذايذذه .ومذذن

جهلت ييبصه لزم عهد ذكره اإلييان بما ياعر بريبصه ،ومذن ذاه القاعذدة جذاا ون يقذال :يوى وبذ ،بكذر ،وقذال عمذر،
وح ِكذ ْذت عذذن
وعمذذا عثمذذان ،وسذذما علذذت ،وكذذان ابذذن المسذذيب ،ووخبذذر ابذذن سذذيرين ،وقذذال الحسذذن ،وذ ذذب مالذذكُ ،
الجهيد) قلى غير ذلك ،واهلل وعلم.

قاعدة 56
نظر الص،فت للمعامالت ،وخص من نظر البقيه
نظر الص،فت للمعامالت ،وخص من نظر البقيه ،قذ البقيه يعصبر مذا يسذقط بذه الحذرع ،والصذ،فت يهظذر فيمذا يحصذا
ُ

به الكمال .ووخص ويضاً من نظر اول،لت ،ون اول،لت يعصبر ما يصح به المعصقد ،والص،فت يهظر فيما يصقذ،ى بذه

اليقين .ووخص ويضاً من نظر المبسر ولاحب فقه الحديث ،ون كالً مههما يعصبذر الحكذم والمعهذى لذيإ قال ،و ذ،
يزيد ب لب اإلشاية بعد قثبات ما وثبصهاه ،وقال فه ،با هت خايع الاريعق ،فضالً عن المصص،فق ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 57
يه،ع البرع بصه،ع ولله ،وولا الصص،و  ،مقام اإلحسان
يه،ع البرع بصه،ع ولله ،وقد يقدم ون ولا الصص،و فت مقام اإلحسان ،و  ،مصه،ع قلى ن،عين:
وحد ما :بدل من اآلخر ،ما ون يعبد اهلل كأنك يراه ،وقال فإنه يراك .فاوول ييبق العذايو ،والثذانت :ييبذق مذن ونذه.
وعلى اوول يح،م الااذليق ومن نحا نح ،م ،وعن الثانت يح،م اليزالت ومن نحا نح،ه.
واوول وقرب ،ون غرس شجريها ماير لقصذد ثمريهذا ومبها ذا علذى اولذ،ل الصذت قذد يحصذا لكذا مذؤمن وج ،ذا.
فال باع مساعدة عليها ،والاريعق قائمق فيها ،قذ م ل،بها يق،يق اليقين ويحقيقه بأعمال المصقين ،فافهم.

قاعدة 59
فت اخصالو المسالك ياحق للسالك
فت اخصالو المسالك ياحق للسالك ،وقعانق على مذا ويا مذن بلذ،غ اويب والص،لذا بذالمرا  .فلذالك اخصلذف ذرق
الق،م ووج،ه سل،كهم ،فمن ناسك يؤثر البضائا بكا حذال ،ومذن عابذد يصمسذك بصذحيح اوعمذال ،ومذن اا ذد يبذر
من التالئ  ،ومن عايو يصعل بالحقائ  ،ومن ويع يحقذ المقذام باالحصيذاط  ،ومذن مصمسذك يصعلذ بذالق،م فذت كذا
مهاط ،ومن مريد يق،م بمعاملق البساط ،والكا فت ائرة الح بإقامق ح الاريعق والبراي من كا ذميمق وشهيعق.

قاعدة 58
ايباع اوحسن وبدا ،محب،ب بعا ،م ل،ب شرعا
ايباع اوحسن وبداً ،محب،ب بعاً ،م ل،ب شرعاً َالاين يسصمع،ن الق،ل فيصبعذ،ن وحسذهه وولئذك الذاين ذدا م اهلل
ووولئك م وول،ا اولباب}.
قن اهلل يعالى يحب معالت اومذ،ي ،ويكذره سباسذبها .قن اهلل جميذا يحذب الجمذال) .ولذاا بُهذت الصصذ،و علذى ايبذاع
السر اوعظذم فذت ريذ اإليا ة .الذاين يسذصمع،ن القذ،ل فيصبعذ،ن
اوحسن ،حصى قال ابن العريف يحمه اهلل يعالى:
ّ

وحسهه).

واالسصحسان يتصلف باخصالو نظر المسصحسن ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 61
يعد وج،ه الحسن ،يقضت بصعد االسصحسان
يعد وج،ه الحسن ،يقضت بصعد االسصحسان كوحص،ل الحسن لكا مسصحسن] ،فمن ثم كان لكا فريذ

ريذ :

فللعامت يص،و ح،يه كصب المحاسذبت ،ومذن نحذا نحذ،ه ،وللبقيذه يصذ،و يحذاه ابذن الحذاع فذت مدخلذه ،وللمحذدث
يص،و حام ح،له ابن العربت فت سراجه ،وللعابد يص،و اي عليه اليزالت فت مههاجه ،وللمصريض يص،و نبذه عليذه
القا ذذيرس ف ذذت يس ذذالصه ،وللهاس ذذك يص ذذ،و ح ذذ،اه الق ذذ،ت واإلحي ذذاء ،وللحك ذذيم يص ذذ،و و خل ذذه الح ذذايمت ف ذذت كصب ذذه،

وللمه قت يص،و نحا قليه ابن سبعين فت يآليبه ،ولل بذائعت يصذ،و جذاء بذه البذ،نت فذت وسذرايه .ول لذ،لت يصذ،و
قام الااذلت بصحقيقه ،فليعصبر كا بألله من محله ،وباهلل الص،في

قاعدة 61
ي للعامت فيما س،ى الحاي واإلشباق ،واوخا بأيسر المسالك ووبيهها
ال ح ّ
ي للعامت فيما س،ى الحاي واإلشباق ،واوخا بأيسر المسالك ووبيهها لديه ،وذلك بالصزام الصقذ،ى فذت البدايذق
ال ح ّ

قبذذا وقذذ،ع الذذانب واالسذذصدياك بالص،بذذق لمذذا وقذذا مهذذه بعذذد يذذدقي الهظذذر فذذت ذلذذك ون مذذا سذذ،اه .وقذذد اعصهذذى بذذالك
المحاسبت وحذريه ويذم يحريذر ،قال ونذه شذد غايذق الصاذديد ،وذلذك فذت البدايذق ويعذين المقصذد بذه عهذد الههايذق ،سذيما

يعايصه ونصائحه .فقد قال ووحد امانه علماً وعبا ة ووفضلهم ويعاً وا ذا ة ،سذيدس وحمذد بذن عاشذر يضذت اهلل عهذه:
ال يعما بما فيه كقال ولت] ،وو كالماً اا معهاه ،كاا نقله سيدس وب ،عبد اهلل بذن عبذا كفذت يهبيهذه] يضذت اهلل عذن

جميعهم بمهه

قاعدة 62
قنما يؤخا علم كا شتء من ويبابه
قنما يؤخا علم كا شتء من ويبابذه ،فذال يعصمذد لذ،فت فذت البقذه ،قال ون يعذرو قيامذه عليذه ،وال فقيذه فذت الصصذ،و،
قال ون يعذذرو يحقيقذذه لذذه ،وال محذذدث فيهمذذا ،قال ون يعلذذم قيامذذه بهمذذا .فلذذزم لذذب البقذذه مذذن قبذذا البقهذذاء لمريذذد
الصصذذ،و .وقنمذذا يرجذذا و ذذا ال ريقذذق ،فيمذذا يتذذصص بصذذال ،با هذذه مذذن ذلذذك ،ومذذن غيذذره .ولذذالك كذذان الاذذيخ وبذذ،
محمد المرجانت يضت اهلل عهه ،يأمر ولحابه بالرج،ع للبقهاء فت مسائا البقه ،وقن كان عايفاً بها ،فافهم.

قاعدة 63
يعصبر اللبي بمعهاه ،ويؤخا المعهى من اللبي
يعصبر اللبي بمعهاه ،ويؤخا المعهى من اللبي .فكذا الذب اعصهذى بذاللبي وكثذر مذن المعهذى ،فايذه يحصذيا المعذانت،
وكا الب و ما اللبي كان المعهى بعيداً عهه .ومن اقصصذر علذى فهذم مذا يؤ يذه اللبذي مذن غيذر يعمذ وال يصبذا كذان

وقرب إلفا يه واسصبا يه ،فإن وضاو لبهم المعهى وجزاء الهظر فت حقيقصه بأل،له ا صدى للصحقي قذ العلذ،م قن لذم
يكذن مهذذك ومههذذا ،كهذذت بعيذذداً عههذذا .فمهذذك بذذال مههذذا فسذذا وضذذالل ،ومههذذا بذذال مهذذك مجاافذذق ويقليذذد ،ومههذذا ومهذذك
ي،قف ويحقي  ،ولاا قيا :قف حيث وقب،ا ثم سر) ،واهلل وعلم.

قاعدة 64
غايق ايباع الصق،ى الصمسك بال،يع ،و  ،يرك ما يحيك فت الصدي
غايق ايباع الصق،ى الصمسك بال،يع ،و  ،يرك ما ال بذأس بذه ،ممذا يحيذك فذت الصذدي ،حذاياً ممذا بذه بذأس ،كمذا لذح:
ال يبلغ الرجا يجق المصقين حصى يدع ما حاك فت الصذدي) .وشذك بذال عالمذق وس،سذق ،وويع بذال سذهق بدعذق .ومهذه

الص،يع عن اليمين فت الح بالح من غير قكثاي .فال يصذح قذ،ل مذن قذال :مذن الديانذق قال يحلذف بذاهلل لذا قاً وال

كاذباً) .لما اسصباض من آثذاي السذلف ووحا يذث الهبذت لذلى اهلل عليذه وسذلم بذا كقذد] قذال لذلى اهلل عليذه وسذلم:
قن اهلل يحب ون يحلف به ،فاحلب،ا باهلل وبروا والدق،ا).

ونهى اهلل يعالى عن ون يجعا عرضق ل يمان ،فليص وق،عه غايق ،وال يجصهب بالكليق ،واهلل وعلم.

قاعدة 65
من كمال الصق،ى وج ،االسصقامق ،و ت حما الهبإ على وخالق القران والسهق
َخ ِذا ال ْعب ْذْ ،وو ُمذر
من كمال الصق،ى وج ،االسصقامق ،و ذت حمذا الذهبإ علذى وخذالق القذرآن والسذهق ،كق،لذه يعذالىُ :
و ووْعذ ِرض عذ ِن الجذذا ِ لِين}ِ ،
ِ ِ
َّ ِ
اذذْ ،ن ْعلْذذى اوْي ِ
ض ْ ،نذاً ْوقِ ْذا ْخذذا ْبْذ ُه ُم ال ْجذذا ِ لُْ ،ن قْذذالُ،ا
ين يْم ُ
ْ ْ ْ ْ
بذذالعُر ْ
َوعبْذذا ُ الذ َّذرح ْم ِن الذذا ْ
ِ َِّ ِ
السذيِّئْقْ نْحذن وْعلْذم بِمذا ي ِ
صذ ُبْ ،ن} ،قلذى غيذر ذلذك .وال يذصم ومر ذا قال
س ُذن َّ
ُ ُ ْ ْ
ْسالماً} ،وقذال يعذالىَ :ا فْذا بذالصت ْذت وْح ْ
ب شيخ ضره ما انصبا بذه غيذره ،ويذدل علذى
بايخ نالح ،وو وع لالح يدل العبد على الالئ به لصالح حاله ،قذ ُي ّ
ذلك اخصالو وح،ال الصحابق فت وعمالهم وولايا يس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم لهم ومعاملصه معهذم .فههذى عبذد
اهلل بن عمر عن سر الص،م ،ووقر عليه حمزة بن عمر اوسلمت .وقال فذت ابذن عمذر :نعذم الرجذا عبذد اهلل لذ ،كذان
يق،م من الليا) ،ووولى وبا ريرة بأن ال يهذام قال علذى ويذر ،وومذر وبذا بكذر برفذا لذ،يه فذت لذاليه ،وعمذر باإلخبذاء،
ويبقذد عليذاً وفا مذذق لصذذاليهما مذذن الليذذا ،وعائاذذق يعصذذرض بذذين يديذذه اعصذراض الجهذذااة فلذذم ي،قظهذذا ،ووعلذذم معذذاذ بذذن
جبا بأن من قال :ال قله قال اهلل وجبت له الجهق) ،وومر بإخباء ذلذك عذن كذا الهذاس .وخذص حايبذق بالس ّذر ،ووس ّذر
لبعض الصحابق وذكاياً ما يرغيبه فت التير عم،ماً.

و اه كلها يربيق مهه للى اهلل عليه وسلم فت مقام االسصقامق ،واهلل وعلم.

قاعدة 66
وخا العلم والعما عن الماايخ واإلفا ة من مصهم وحالهم
وخا العلم والعما عن الماايخ ويم من وخا ونهم ،با  ،آيات بيهات فت لدوي الاين ووي،ا العلذم ،وايبذا سذبيا
قلت.
من آب ّ

فلزمذذت الماذذيتق ،سذذيما والصذذحابق وخذذاوا عهذذه لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ،وقذذد وخذذا عذن جبريذذا ،وايبذذا قشذذاييه فذذت ون
يكذ،ن :نبيذاً عبذداً ،كال نبيذاً ملكذاً] .ووخذذا الصذابع،ن عذن الصذحابق ،فكذان لكذا ويبذذاع يتصصذ،ن بذه كذابن سذيرين ،وابذذن

المسذذيب ،واوعذذرع فذذت وبذذت ريذذرة ،و ذذاووس ،وو ذذب ،ومجا ذذد البذذن عبذذاس قلذذى غيذذر ذلذذك .فأمذذا العلذذم والعمذذا،
فأخاه جلت فيما ذكروا ،وكما ذكروا .ووما اإلفا ة بالهمق والحال فقد وشاي قليها ونإ بق،له :ما نبضها الصراب عذن

ويذذديها مذذن فهذذه عليذذه الصذذالة والسذذالم حصذذى ون كرنذذا قل،بهذذا) ،فأبذذان ون يؤيذذق شتصذذه الك ذريم ،كذذان نافع ذاً لهذذم فذذت

قلذذ،بهم ،والعلمذذاء ويثذذق اونبيذذاء حذذاالً ومذذاالً وقن لذذم يذذدان،ا المهزلذذق و ذذ ،اولذذا فذذت لذذب القذذرب مذذن و ذذا اهلل فذذت
الجملق .قذ من يحقذ بحالذق لذم يتذا حاضذروه مههذا ،فلذالك ومذر بصذحبق الصذالحين ،ونهذى عذن لذحبق الباسذقين،

فافهم.

قاعدة 67
ضبط الهبإ باالقصداء بايخ الام لمها الصاعب والصاعث
ضبط الذهبإ بألذا ،يرجذا قليذه فذت العلذم والعمذا كونذه] الام لمهذا الصاذعب والصاذعث ،فلذزم االقصذداء باذيخ ،قذد
يحق ويباعه للسهق ،يمكهه من المعرفق ليرجا قليه فيما يريد وو يرا  ،مذا الصقذاط الب،ائذد الراجعذق ولذله مذن خذايع،
قذ الحكمق ضالق المؤمن ،و  ،كالهحلق يرعى من كا يب ثم ال يبيت فت غير جبحها ،وقال لم يهصبا بعسلها.
وقد يااجر فقراء اونذدلإ مذن المصذأخرين ،فذت االكصبذاء بالكصذب عذن الماذايخ ثذم كصبذ،ا للذبال  ،فكذا وجذاب علذى
حسب فصحه .وجملق اوج،بق ائرة على ثالث:
وولها:
الهظر للماايخ ،فايخ الصعليم يكبت عهه الكصب للبيت حاذق الاس يعرو م،اي العلم.
وشيخ الصربيق يكبت عهه الصحبق لاس ين عاقا نالح.

وشيخ الصرقيق يكبت عهه اللقاء والصبرك .كا ذلك من وجه واحد ويم.
الثانت:
الهظذر لحذال ال الذب ،فالبليذد ال بذد لذه مذن شذيخ يربيذذه ،واللبيذب يكبذت الكصذب فذت يرقيذه ،لكهذه ال يسذلم مذن يع،نذذق
نبسه ،وقن ولا البصالء العبد برؤيق نبسه.
الثالث:
الهظر للمجا دات .فالصق،ى ال يحصذاع قلذى شذيخ لبيانهذا وعم،مهذا .واالسذصقامق يحصذاع قلذى شذيخ فذت يمييذز اولذلح
مههذذا ،وقذذد يكصبذذت ونذذه اللبيذذب بالكصذذب ومجا ذذدة الكاذذف ،والصرقيذذق ال بذذد فيهذذا مذذن شذذيخ يرجذذا قليذذه فذذت فص،حهذذا،
كرج،عه عليه السالم للعرض على ويقق كبن ن،فا] لعلمه بأخباي الهب،ة ومبذا ط وه،ي ذا ،حذين فاجذأه الحذ  .و ذاه
ال ريقق قريبق من اوولى والسهق معهما ،واهلل وعلم.

قاعدة 69
اوخا بما قبلصه الق،اعد وقن لم يصح مصهه ما ام له ولا من الدين
البقيه يعصبر الحكذم بألذله ومعهذاه ،وقاعذدة بابذه ،قال لذهص فذت عيهذه ،بهبذت وو ثبذ،ت .فهذ ،يأخذا بمذا قبلصذه الق،اعذد
وقن لذذم يصذذح مصهذذه ،مذا لذذم يكذذن لذذه معذذايض ،فمذذن ثذذم قبذذا ابذذن حبيذذب وغيذذره مذذن اوئمذذق مذذا لذذه ولذذا مذذن الذذدين فذذت
الجملق ،وال معايض له وال ناقض ،كسائر البضائا من المهدوبق والرغائب الصت لذيإ فيهذا ايذا ة كيبيذق ،وال معايضذق
ولذذا ،وال قشذذعاي باالبصذذداع كصذذ،م اويذذام السذذبعق ،والقذذراءة عهذذد يوس الميذذت ،سذذ،ية يذذإ) ويباضذذا الجماعذذات
بالكثرة ونح ،ذلك مما يغب فت ولله فت الجملق وضعف الصرغيب فذت عيهذه ونحذ،ه البذن عربذت فذت اوذكذاي ،واهلل
وعلم.

قاعدة 68
المحدث يعصبر الحكم بهصه ومبه،مه قن لح نقله
المحدث يعصبر الحكم بهصه ومبه،مه قن لح نقله .فه ،يقف عهد مذا انصهذى قليذه لذحيحاً وو حسذهاً ،وو ضذعيباً قن
يسا ا ال م،ض،عاً ،وقن اقصضصه الق،اعد .با قال الايخ الباللت يحمه اهلل :يحرم يوايق الم،ضذ،ع مذا العلذم بذه قال

مبيهذاً ،والعمذذا بذذه م لقذاً) .ومهذذه لذذالة الرغائذذب ،واوسذب،ع ،ومذذا يذذروى عذن وبذذت بذذن كعذذب فذت فضذذائا السذذ،ي ،سذذ،ية
س،ية .ووخ ذاء مذن ذكذره مذن المبسذرين ،وبذالمها فذت لذالة الرغائذب وفصذى الهذ،وس ،وابذن عبذد السذالم وغير مذا مذن

الاذذافعيق ،وال ر ،شذذت مذذن و ذذا مذذا ب مالذذك ،ولذذر ،بذذه ابذذن العربذذت ،و ذذ ،مقصضذذى المذذا ب علذذى مذذا قالذذه ابذذن
الحاع وغيره ،واهلل وعلم.

قاعدة 71
الرياضق يمرين الهبإ إلثبات حسن اوخالق و فا سيئها
الرياضق يمرين الهبإ إلثبات حسن اوخالق ،و فا سيئها وبهاا ال،جه اخصصاش عما الصص،و .ووخاه مذن كصذب
السذلمت وقذذرب لصحريذره ويحقيقذذه ويحصذيله لدومذذق يقذذدير يألذيله ،واإليمذذاء لصبصذيله .بتذذالو يسذالق القاذذيرس ،فذذإن
ّ
ذلك مهها مصعاي ،ون مداي ا على الحكايات ،وما خف من اوحكام من غيذر يألذيا .وكذا مههمذا مصعذاي السذل،ك،

يحقيقاً لثالثق ووجه:

وحد ا :عدم االنضباط لها ،لصلبت الهبإ وعدم انضبا ها لبقد يحقي اولا.

الثانت :ونه يحصاع فت سل،ك المميز ،من وع بصير لالح ،وو شيخ محق نالح ،يبصر بذالعي،ب ،ويهبذه علذى مذ،اي
اليلط واللبإ.
الثالث :قن وقعت السالمق فيها ،فالسالمق من الذدع،ة معهذا مصعذاي لهظذر لذاحبها لهبسذه فيمذا فذا وو جلذب ،و ذ،
ومر ال يمكن فعه قال بايخ ،فلالك اشصرط و لها وج ،ه فيها ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 71
البرق بين الهاسك والعابد وال،يع والزا د والعايو والمريد
الهسك :اوخا بكا ممكن مذن البضذائا ،مذن غيذر مراعذاة لييذر ذلذك .فذإن يام الصحقيذ فذت ذلذك فهذ ،العابذد .وقن
مذال قلذذى اوخذذا بذذاوح،ط فهذذ ،الذذ،يع .وقن آثذذر جانذذب الصذذرك لبذاً للسذذالمق فهذذ ،الزا ذذد .وقن ويسذذا نبسذذه مذذا مذرا
الح فه ،العايو ،وقن وخا بالصتل والصعل فه ،المريد.

وكذذا ذذاه قذذد ي،جذذه الكذذالم عليهذذا فذذت القذذ،ت ،واوحيذذاء .فباعصبذذاي اوول اعصمذذد نقذذا البضذذائا جملذذق ويبصذذيالً بذذأس

وجه ومكن ،وكيف ومكن ما لم يعايض سهق ،وو يهقض قاعدة  ،وو يقم بدعق ،وو يدفا ولالً ،وو يرفذا حكمذاً ،حصذى
قذاال بكثيذذر مذن الم،ضذذ،عات واوحا يذث البا ذذا قسذها ا ،كصذذالة الرغائذب واوسذذب،ع وو عيذق ووذكذذاي ال ولذا لهذذا،
كأذكاي اوعضاء فت ال،ض،ء ونح،ه .وباعصباي الكا يغب،ا وي ب،ا بهحذ ،ذلذك ،ولهذم فيذه و لذق معل،مذق ،واهلل سذبحانه
وعلم.

قاعدة 72
الحكيم يهظر فت ال،ج ،من حيث حقائقه والمه قت ياير ولله
الحكيم يهظر فت ال،ج ،مذن حيذث حقائقذه ،ويص لذب حقائقذه مذن حيذث انصهذى قليذه فهذ ،قذائم بذالصصبا .وذلذك متذا
بااليباع قال فت ح ذس ف رة سليمق ،ووح،ال مسصقيمق ،وفكرة ق،يمق ،فيصعاي السل،ك عليه لع،ام التل .
المه قذذت ياذذير ولذذله ،قذ يذذروم يحقي ذ المعقذذ،الت ،فيحجذذب بذذالمق،الت يبري ذاً وو قفرا ذاً ،فليجصهذذب ك ذالً مههمذذا

لبعد ولله فت العم،م ،وال يهظذر كالمذه قال لصحقيذ مذا عهذد غيذره بإيجذاع مذا يؤخذا مهذه لييذره ،ال الييذر قليذه ،وقال فذال
سالمق ،نسأل العافيق

قاعدة 73
ال بد من شيخ كاما فت ق خال الت،اش الصت يقصضت يق،يق الهب،س
اعصبذذاي ال بيعذذت مذذا فذذت الهبذذ،س ولذالً ،وق خذذال مذذا يقصضذذت يق،يصهذذا مذذن التذذ،اش فرعذاً يحصذذاع ليذذ،ش عظذذيم وبصذذيرة
نافاة وعلم جم ،قذ مهها ما يتص ويعم ،ومهها ما  ،وخص من اوخص ،فال بد من شيخ كاما فذت ذاه .ومذن ثذم
قيا :باين الب،نت ووشكاله ،وواف خير الهساع وومثاله ،وما ذاك قال لما فيها من الت ر ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 74
اوخا بما يالئم ال بائا فت السل،ك
مذذداي اولذذ،لت علذذى يحليذذق اإليمذذان باإليقذذان ويحقيذ اليقذذين ،حصذذى يكذذ،ن فذذت معذذد العيذذان ،بذذأن يهاذذأ عذذن يحققذذه،
يمكن الحقيقق من نبسه ،حصى يقدم ويحجم لما قام به من الحقيقق من غير ي،قف وال يكلذف ،ويكذ،ن سذل،كه فيمذا
يحق لما يحق وبالك يهار ،لديه ووالً وآخراً فيصا فت وقرب مدة ،قذ مذن سذاي قلذى اهلل مذن حيذث بعذه ،كذان
ال،ل،ل وقرب قليه من بعه ،ومن ساي قلى اهلل بالبعد من بعه كان ول،له على قدي بعده عن بعه.

ومن اا ال،جه قال فت الصاع :ال يأخا من اوذكذاي قال مذا يعيهذك القذ،ى الهبسذانيق عليذه بحبذه) .وقذال وبذ ،الحسذن
الااذلت يضت اهلل عهه :الايخ من لك على ياحصك ال على يعبك).

وقال الايخ وب ،محمد عبد السالم بن مايش يضت اهلل عهه لما سأله الايخ وبذ ،الحسذن عذن ق،لذه لذلى اهلل عليذه
يعسروا ) يعهت :ل ،م على اهلل ،وال يدل ،م على غيره ،فإن من لك علذى الذدنيا فقذد غاذك،
يسروا وال ّ
وسلمّ :

ومن لك على العما فقد ويعبك ،ومن لك على اهلل فقد نصحك) .انصهى.

قاعدة 75
الااذليق وقرب ال رق للجا ة ووبعد ا من الدع،ى وويسر ا للسل،ك
وقرب ال ذرق للجذا ة ووبعذد ا مذن الذدع،ى ،وويسذر ا للسذل،ك ،وومسذكها بالسذهق ريذ الاذاذليق ،قذ ال يرييذب فيهذا
الهمذق ،فعلذيكم بهذا
وال يركيب ،وقنما ت الصحقي بايباع السهق وشه ،المهق ،والصحق فت لحبق الماذايخ بصذدق ّ
فإنها ري الح بال غلط ،ومسذلك الصحقيذ بذال ميال ذق ،ويعذين عليهذا ال بذاع ل،جذ ،ولذلها عهذد ا و ذت العب ،يذق

الصت ال يعب فيها ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 76
ياعب اولا قاض بالصاعب فت البرع
ياذعب اولذذا قذاض بالصاذذعب فذت البذذرع ،وكذا ريذ القذ،م لذذم يرجعذ،ا بهذذا ولذا واحذذد ،بذا ولذذ،ل غيذر شذذاذليق
فذذإنهم به ،ذذا علذذى ولذذا واحذذد ،ذذ ،قسذذقاط الصذذدبير مذذا الحذ فيمذذا بذذره مذذن القهريذذات واومريذذات فبذذروعهم ياجعذذق
اليبذذاع الكصذذاب والسذذهق ،وشذذه ،المهذذق ،والصسذذليم للحكذذم بمالحظذذق الحكمذذق .و ذذاه نكصذذق مذذاا ب القذذ،م وح،لهذذا
يح،م،ن ،لكههم لم يصرح،ا ب،جهها كهاه ال ائبق .ومن ثذم قذال ابذن ع ذاء يضذت اهلل عهذه فذت الصهذ،ير :مذا فذت كصذب
الصذذ،فيق الم ،لذذق والمتصصذذرة مذذا ايذذا ة البيذذان واخصصذذاي اولبذذال .قذذال" :والمسذذلك الذذاس يسذذلك فيذذه ،مسذذلك
ي،حيدس ال يسا وحدا قنكايه ،وال ال عن فيه ،وال يدع للمصصف لذه لذبق حميذدة قال وكسذبه قيا ذا ،وال لذبق ذميمذق
قال واالها عهه و هره مهها" .انصهى .وقنه لكما قال يحمه اهلل.

قاعدة 77
الهظر فت كصب الصص،و وما يصاعب فيها مبيد لمن له ولا يرجا قليه

ايساع الكالم وياعبه فت اولا والبرع ،مبيد لمن له ولا يرجا قليه به وقن كان ما،شذا لييذره ،فهظذر المصسذعات
كذذالق،ت كصذذاب قذذ،ت القلذذ،ب وبذذت الذذب مكذذت) ،واإلحيذذاء كصذذاب قحيذذاء علذذ،م الذذدين) ونح ،مذذا ،نذذافا لمذذن لذذه
ري يقصبيها بعلم وو عما وو حال ،فيما  ،به سيما و ما مليان بصعريف الهب،س ومااكا قشكالها ،وما ذت عليذه
من يدقي الهظر فت نذ،اال المعذامالت واإلشذاية ل،جذ،ه الم،الذالت ،ويحقيذ مذا وقذا ،وبيذان الهذافا واونبذا ،فهمذا
وقن لم يكن فيهما للمريد وال للعالم ري الصحق والصحقي .
واوول فت الق،ت وكثر مهه فت اإلحياء ،والثانت فت اإلحياء وكثر مهذه فذت القذ،ت .فلذالك قذال الاذيخ وبذ ،الحسذن
الااذلت يضت اهلل عهه :كصاب ق،ت القل،ب ،ي،يثك اله،ي ،وكصاب قحياء عل،م الدين ي،يثك العلم .انصهى
وما جرا مجرا ما فه ،على حكمهما ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 79
مداي كا من علم ال،عي والصاكير وعلم المعامالت والعب ،يق وعلم المكاشبق
العلذذم قمذذا ون يبيذذد بحثذاً علذذى ال لذذب وحثذاً عليذذه ،وقمذذا ون يبيذذد كيبيذذق العمذذا ووجهذذه ،وقمذذا ون يبيذذد ومذرا وياء ذلذذك

خبرياً يهدس قليه.

فاوول :من عل،م الق،م ،عل،م ال،عي والصاكير.

والثانت :علم المعامالت والعب ،يق.
والثالث :علم المكاشبق.

ك بِال ِحكم ِق والمِ ،عظْ ِق الح ِ ِ ِ َِّ ِ
فاوول :ائر على ق،له يعالى َا عُ قِلْى ْسبِ ِ
ذك
س ُذن قِ َّن ْيبَّ ْ
يا ْيبِّ ْ
ْ ْ ْ
سهْق ْو ْجا ل ُهم بالصت ْذت وْح ْ
ْْ
ِ ِ
ِ ِِ
ين} .اه لق،م ،و اه لق،م ،كا على حسب قب،له.
ُ ْ ،وْعلْ ُم بِ ْمن ْ
ض َّا ْعن ْسبيله ْو ُ ْ ،وْعلْ ُم بال ُمهصْد ْ
ِ ِ ِ
ِِ ِ
لرسذ ِ ِ ِ
ذامى
ذ،ل ْولذذاس ال ُقربْذذى ْواليْصْذ ْ
ذاء اللَّذذهُ ْعلْذذى ْي ُسذذ،له مذذن وْ ذ ِذا ال ُقذ ْذرى فْللَّذذه ْول َّ ُ
والثذذانت :ائذذر علذذى ق،لذذه يعذذالى ْ
َمذذا وْفْذ ْ
يا ْكذت ال ي ُكذْ ،ن ولْذقً بذذين اوْغهِي ِ
السذبِ ِ
ذ،ل فْ ُتذ ُاوهُ ْوْمذا نْذ ْهذا ُكم ْعهذهُ فْذانذصْذ ُه،ا
الر ُس ُ
ذاء ِمذه ُكم ْوْمذا آيْذا ُك ُم َّ
ساكِي ِن ْواب ِن َّ
ْ
ْ
ُ ْ ْ
ْوال ْم ْ
ْوايَّذ ُق،ا اللَّهْ قِ َّن اللَّهْ ْش ِدي ُد ال ِع ْق ِ
اب}.
َّ ِ
ِ
ذب
س ّذم ًى فْذاكصُبُ،هُ ْوليْكصُذب بْذيذذهْ ُكم ْكاي ٌ
آمهُذ،ا قِذْا يْذ ْدايْذهصُم بِذ ْدي ٍن قِلْذى و ْ
ين ْ
والثالث :ياجا لق،له يعالى َيْا وْيذُّ ْها الذا ْ
ْج ٍذا ُم ْ
ِ
ِ
ِ
ذب ْك ْمذا ْعلَّ ْمذهُ اللَّذهُ فْذليْكصُذب ْوليُمل ِذا الَّ ِذاس ْعلْي ِذه ال ْحذ ُّ ْوليْصَّذ ِ اللَّذهْ ْيبَّذهُ ْوال يْذذب ْتإ مهذهُ
بِال ْعد ِل ْوال يْذأ ْ
ب ْكاي ٌ
ذب وْن يْكصُ ْ
ِ
ْشذذيئاً فْ ذِإن ْكذذا ْن الَّذ ِذاس ْعلْيذ ِذه الح ذ ُّ سذ ِذبيهاً وْو ْ ِ
ذا ُ ذ ْذ ،فْذليُملِذذا ْولِيُّذذهُ بِال ْعذذد ِل ْواسصْا ذ ِه ُدوا
يا وْن يُ ِمذ َّ
ضذذعيباً وْو ال يْسذذصْ ُ
ْ ْ
ْش ذ ِهي ْدي ِن ِمذذن ِيجذذالِ ُكم فْذِإن لْذذم ي ُك،نْذذا يجلْذذي ِن فْذرجذذا وامروْيْذ ِ
الاذ ْذه ْد ِاء وْن يْ ِ
ضذذْ ،ن ِمذ ْذن ُّ
ذا قِح ذ ْدا ُ ْما فْذصُذ ْا ِّك ْر
ضذ َّ
ذان ِم َّمذذن يْذر ْ
ُْ
ْ
ْ
ُْ ٌ ْ ْ
الاه ْداء قِ ْذا ما ُعُذ،ا وال يْسذأْم،ا وْن يْكصبذ،هُ ل ِذييراً وْو ْكبِيذراً قِلْذى و ِ ِ ِ
ط ِعهذ ْد
سذ ُ
ُُ ْ
قِح ْدا ُ ْما اوُخ ْرى ْوال يْأ ْ
ْ
ُ
ب ُّ ْ ُ ْ
ْ
ْجلذه ْذل ُكذم وْق ْ
اللَّ ِه ووْقذ،م لِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ذا ،و َّْال يْكصُبُ ْ ،ذا
إ ْعلْذي ُكم ُجهْ ٌ
ْ ُْ
لا ْها ْة ْووْ نْى و َّْال يْذريْابُ،ا قَِّال وْن يْ ُكذْ ،ن ي ْج ْ
ذايًة ْحاض ْذرْة يُذد ُيرونْذ ْها بْذيذذهْ ُكم فْذلْذي ْ

ض َّ ِ
ِ
ِ
ذا
سذٌ ،ق بِ ُكذم ْوايَّذ ُقذ،ا اللَّذهْ ْويذُ ْعلِّ ُم ُك ُذم اللَّذهُ ْواللَّذهُ بِ ُكذ ِّ
ْووْشذ ِه ُدوا قِذْا يْذبْذايْذعصُم ْوال يُ ْ
ذاي ْكاي ٌ
ذب ْوال ْشذ ِهي ٌد ْوقن يْذب ْعلُذ،ا فْإنَّذهُ فُ ُ
ٍ ِ
يم} .ومن عما بما علم ويثه اهلل علم ما لم يعلم.
ْشتء ْعل ٌ
وقن كان" :قنما العلم بالصعلم" فبت اولا ال فت البرع .ومن ثم قال وبذ ،سذليمان":قذا اعصذا ت الهبذ،س يذرك اآلثذام

جالذذت فذذت الملكذذ،ت ،ويجعذذت قلذذى لذذاحبها ب رائذذف الحكمذذق مذذن غيذذر ون يذذؤ س قليهذذا عذذالم علمذذا ،واهلل سذذبحانه
وعلم .انصهى.

قاعدة 78
ق،م يعلق،ا بالظا ر وق،م يأول،ا ما يؤول وق،م وخاوا اإلشاية من الظا ر والبا ن
ولذذا كذذا ولذذا مذذن علذذ،م الذذدنيا واآلخذذرة ،مذذأخ،ذ مذذن الكصذذاب والسذذهق ،مذذدحاً للممذذدو ،،وذم ذاً للمذذام،م ،وولذذباً
للمأم،ي به .ثم للهاس فت وخا ا ثالث مسالك.
وولها :ق،م يعلق،ا بالظا ر ،ما ق ا الهظر عن المعهى جملق .و ؤالء و ا الجح ،من الظا ريق ،ال عبرة بهم.
الثانت :قذ،م نظذروا لذهبإ المعهذى جمعذا بذين الحقذائ  ،فصذأول،ا مذا يذؤول ،وعذدل،ا مذا يعذدل ،و ذؤالء و ذا الصحقذ مذن
ولحاب المعانت والبقهاء.
الثالذذث :قذذ،م وثبصذذ،ا المعذذانت ،وحققذذ،ا المبذذانت ،ووخذذاوا اإلشذذاية مذذن وذذا ر اللبذذي وبذذا ن المعهذذى ،و ذذم الصذذ،فيق
المحقق،ن ،واوئمق المدقق،ن ،ال البا هيق الاين حمل،ا الكا عن اإلشذاية .فهذم لذم يثبصذ،ا معهذى وال عبذاية ،فترجذ،ا
عن الملق ،ويفض،ا الدين كله ،نسأل اهلل العافيق بمهه فت الدنيا واآلخرة.

قاعدة 91
البرق بين الضرويس والحاجت والصكميلت
الضرويس :ما ال يؤمن الهالك ببقده.
والحاجت :ما و ى فقده لتلا غير مسصهلك.
والصكميلت :ما كذان وجذ ،ه وولذى مذن فقذده ،وذلذك يجذرس فذت كذا شذتء يكصسذب ،ف،جبذت مراعذاة المرايذب بصقذديم
كا على بعده.
فضرويس العلم ما ال يؤمن الهالك ما جهله ،و اا ذ ،المصعذين بذال،ج،ب علذى لذاحبه .وحاجيذه مذا كذان فقذد نقصذا
لصاحبه و  ،فرض الكبايق مهه .ويكميليه ما كان وج ،ه ايا ة فت فضيلصه كمه

وفصاحق ،وشعر ونح ،ا.

وواجب العبا ات ضرويس ومسه،نها حاجت ،ومهدوبها يكميلت ،ولكا ييب فت ونبسها ،فافهم.

قاعدة 91
ال يج،ا وحد ون يقدم على ومر حصى يعلم حكم اهلل فيه
ال يجذذ،ا وحذذد ون يقذذدم علذذى ومذذر حصذذى يعلذذم حكذذم اهلل فيذذه .قذذال الاذذافعت قجماعذذا لق،لذذه لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم:
العلذذم قمذذام العمذذا ،والعمذذا يابعذذه) .فلذذزم كذذا وحذذد يعلذذم علذذم حالذذه ،حسذذب وسذذعه ب،جذذه قجمذذالت يبذروه مذذن الجهذذا
بألذذا حكمذذه قذ ال يلزمذذه يصبذذا مسذذائله ،بذذا عهذذد الهاالذذق والحالذذق مذذا يصعل ذ بهذذا .ومذذا وياء ذلذذك مذذن فذذروض الكبايذذق
الاس يحمله من قام به ،وال يتل ،اويض من قائم هلل بحجق فال عاي فت لبه ،فافهم.

قاعدة 92
العامت يسأل ليعما فحقه ون ياكر الهاالق وال الب يسأل ليعلم فحقه ون يسأل عن مسالق بمسالق وخرى
قييان الاتء من بابه ومكن من يحصيله ،فمن ثم قيا :العامت يسأل ليعما ،فحقه ون ياكر الهاالق).
وال الذذب يسذذأل لذذيعلم ،فحقذذه ون يسذذأل عذذن مسذذألق بمسذذألق وخذذرى ،وعلذذى العذذالم ون يبذذين بيانذذا يمهذذا السذذائا مذذن
الصأويا.
قلت :وسؤال ال الب كما فت الحديث ون عائاق كانت ال يسما شيئا ال يعرفه قال ياجعت فيه حصى يعرفه.
وون الهبت للى اهلل عليه وسلم قال :من ح،سب عاب).
فقالت عائاق يضت اهلل عهها :ووليإ يق،ل اهلل عز وجا َفس،و يحاسب حسابا يسيرا}.
وقجابق العالم مثا ق،له عليه الصالة والسالم فت ج،ابها :قنما ذلك العرض ولكن من ن،قش الحساب يهلك).
وحقذ الهذذ،وس ونذذه عليذذه الصذذالة والسذذالم قنمذذا عذذاب علذذى الت يذذب الذذاس قذذال :ومذذن يعصذذمها ،اخصصذذايه فذذت محذذا
الصعليم ،ال الجما بالكهايق الاس قد وي كثيرا واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 93
ال يُقبا فت باب االعصقا م ،م وال مبهم وال يسلم وحد فيه ويسص،س فت ذلك الص،فت والبقيه

ال يقبذا فذذت بذذاب االعصقذا مذذ ،م وال مذذبهم ،وال يسذلم وحذذد فيذذه مذا وقذذا مهذذه ون كذالم فيذذه ،بذذا يذر فذذت نبسذذه بمذذا
يصح ي وا ره به ،ثم قن حضر قائله يكلم معه فت معهاه وحكمه فت نبسه وذكره .وقن عدم يذأول بمذا يذر ه ولذا
الح ذ  ،قن واف ذ ولذذال شذذرعيا فذذت ق القذذه وثبصذذت قمامذذق قائلذذه كمذذا فذذت يسذذالق ابذذن وبذذت ايذذد يحمذذه اهلل ،فذذت مسذذألق
االسص،اء وغيره .ولذيإ لذ،فت بذأولى مذن فقيذه ،وال فقيذه بذأولى مذن لذ،فت فذت ذلذك ونحذ،ه ،بذا الصذ،فت يبمذا كذان
وعذذاي لضذذي العبذذاية عذذن مقالذذده ،وقصذذر مذذا يكلذذم فيذذه علذذى ن،عذذه ويومذذه الصحقيذ بإشذذاييه ،فذذإن سذذ،غ الصأويذذا فذذت
وحد ما لزم فت اآلخر .وقن قيا ال يصأول قال كذالم المعصذ،م ،فصأويذا اوئمذق كذالم مذثلهم ،نذاقض لذه وو ذت مذر و ة
علذذيهم ،وو لكذذا اجصهذذا ه قذ التذذالو فذذت المسذذألق ب،جذذ ،كذذا ذك يعذذد مذذا ال يحصمذذا الح ذ ب،حذذه ،واهلل سذذبحانه
ويعالى وعلم.

قاعدة 94
ال يج،ا وحد ون يصعدى ما انصُهت قليه من العلم الصحيح
إ
َوال يْذق ُ
ال يجذ،ا وحذد ون يصعذدى مذا انصُهذت قليذذه مذن العلذم الصذحيح ،بال،جذه ال،ضذا ،لمذذا ال علذم لذه بذه ْ
ذف ْمذا لْذذي ْ
ك ْكا ْن ْعههُ ْمس ُذؤوالً} .فذالمهكر بعلذم كاوخذا بذه والمصعصذب بالبا ذا
ك بِ ِه ِعل ٌم قِ َّن َّ
ص ْر ْوال ُب ْؤا ْ ُك ُّا وُولْئِ ْ
لْ ْ
السم ْا ْوالبْ ْ
كالمهكر لما  ،به جا ا ،فقد ونكر م،سى عليه السالم على التضر عليه السالم ولذم يكذن مهكذرا فذت حذ واحذد
مههما ،قذ كا على حكمه.
فلالك قال شيتها وب ،العباس الحضذرمت يضذت اهلل عهذه ،بعذد كذالم ذكذره :والجاحذد لمذن يذ،حى قليذه شذتء مذن ذاا
الكالم وما يبهمه ،ذ ،معذاوي مسذلم ،لذه حالذه مذن بذاب الضذعف والصقصذير والسذالمق ،و ذ ،مذؤمن قيمذان التذائبين،
ومن يبهم شيئا من ذلك فه ،لق،ة قيمان معه ،وايسذاع ائذرة وماذهده واسذا ،سذ،اء كذان معذه نذ،ي وو ولمذق بحسذب
ما فت الق،الب من ال ،ائا الم،ض،عق على وس لبق كانت و اا شتء معروو مبه،م .انصهى.

قاعدة 95
ثب،ت المزيق ال يقضت برفا اوحكام ،ولزوم اوحكام الارعيق ال يرفا خص،ش المزيق
ثبذ،ت المزيذذق ال يقضذذت برفذذا اوحكذذام ،ولذذزوم اوحكذذام الاذرعيق ال يرفذذا خصذذ،ش المزيذذق ،فمذذن ثبذذت عليذذه حذ  ،وو
لزمه حد ،وقا عليه ما حبي حرمصه اإليمانيق ولال ،فال يمصهن عرضذه قال بحقذه ،علذى قذدي الحذ المسذ،غ لذه ،وقن
ثبصت مزيق يهيق ،لم يرفا قال بم،جب يفعها.

فال،لت ولت وقن ويى حدا وو وقيم عليه ،ما لم يترع لحذد البسذ بإلذراي وق مذان يهبذت وذا ر الحكذم عهذه بال،اليذق.
ال يلعهه ،فإنه يحب اهلل ويس،له .ل ،سرقت فا مق بهت محمد لق عت يذد ا) .وقذد وعاذ ذا اهلل مذن ذلذكَّ ،
َالزانِيْذقُ
الزانِت فْاجلِ ُدوا ُك َّا و ِ
اح ٍد ِمهذ ُه ْما ِمائْقْ ْجل ْدةٍ ْوال يْأ ُخا ُكم بِ ِه ْما ْيوفْقٌ فِت ِ ي ِن اللَّ ِه قِن ُكهذصُم يُذؤِمهُذْ ،ن بِاللَّ ِذه ْواليْذذِ،م اآل ِخذ ِر
ْو َّ
ْ
ِ ِ
ِِ
ين} .فمن ثم وفصى الابلت بقصا الحذالع ،والحريذرس بضذربه وق الذق سذجهه .وقذال
ْوليْا ْهد ْع ْاابْذ ُه ْما ْائ ْبقٌ م ْن ال ُمؤمه ْ
 ،فت نبسه ما علذى المسذلمين و ذم مذن قصلذه نصذحا للذدين مذن عذاوس الزنا قذق ،ال ققذرايا علذى نبسذه وقعانذق علذى
قصله بما علم براءيه من حقيقصه ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 96
يحق العلم بالمزيق ال يبيح السك،ت عهد يعين الح قال عهد العلم بحقيقق ما عليه الباعا
يحق العلم بالمزيق ال يبيح السك،ت عهد يعين الح قال عهد العلم بحقيقق ما عليه الباعا من غير شك.
ثم قن وقا قنكاي فليإ بقا  ،فت واحذد مههمذا ،قذ كذا علذى علذم علمذه اهلل قيذاه ،كمذا قذال التضذر لم،سذى عليهمذا
السذذالم فذذت وول ومر مذذا .وسذذك،ت الثالذذث ،ون الحكذذم لييذذره مذذا عذذدم يعيذذين الم،جذذب لدخ،لذذه مذذن ققامذذق حذذد وو
غيذذره ،مذذا احصمذذال الصأويذذا لمذذا وقذذا مهذذه ون يكذذ،ن قذذد وبذذيح لعلصذذه الصذذت وبذذدا ا فذذت آخذذر ومذذره .فلذذ ،ويذذى بذذأمر ال يبذذا،
ب،جه فال يأويا قال عصيانه وو فسقه ،وما ال يبا ،ب،جه  ،الل،اط ،وو الزنا بمعيهه ،وو ق مذان شذرب خمذر ونحذ،ه ال
قصذذا  ،ووخذذا مذذال ونحذذ،ه ممذذا لذذه وجذذه فذذت اإلباحذذق ،عهذذد حصذذ،ل شذذر ه ،وقنمذذا الص،قذذف عهذذد االحصمذذال با هذذا ،وال
ي،قف فت الحكم الظا ر عهد يعييهه ب،جه لحيح واهلل وعلم.

قاعدة 97
الص،قف فت محا االشصباه م ل،ب ومبهى ال ري على يرجيح الظن الحسن وقن وهر معايض
الص،قذذف فذذت محذذا االشذذصباه م لذذ،ب كعدمذذه فيمذذا يبذذين وجهذذه مذذن خيذذر وو شذذر ،ومبهذذى ال ري ذ علذذى ي ذرجيح الظذذن
الحسن عهد م،جبه وقن وهر معايض .حصى قال ابن ف،يك يحمه اهلل :اليلط فت ق خال ولذف كذافر باذبهق قسذالمه،
وال اليلط فت قخراع مؤمن واحد باذبهق وهذرت مهذه) .وسذئا مالذك عذن و ذا او ذ،اء :وكبذاي ذم؟ قذال :مذن الكبذر
رب،ا .ووشاي عليه السالم للص،قف فذت التذ،ايع بق،لذه :ويصمذايى فذت البذرق .وقذال قذ،م :مذا و ى قليذه االجصهذا جذزم
ب ذذه ،ث ذذم وم ذذر الب ذذا ن قل ذذى اهلل .فم ذذن ث ذذم اخصل ذذف ف ذذت جماع ذذق م ذذن الص ذذ،فيق ك ذذابن الب ذذايض ،واب ذذن وح ذذال ،والعبي ذذف
الصلمسانت ،وابن ذس سكين ،ووبت قسحاق الصجيبت ،والااصرس ،وابن سبعين ،والحايمت ،وغير م.

وقد سئا شيتها وب ،عبد اهلل الق،يس يحمه اهلل وونا اسما ،فقيا له :ما يق،ل فت ابن العربت الحايمت؟).
فقال :وعرو بكا فن ،من و ا كا فن).
فقيا له :ما سألهاك عن اا؟
فقال :اخصلف فيه من الكبر قلى الق بانيق.
قيا له :فما يرجح؟ قال :الصسليم.
قلت :ون الصكبير خ ر ،ويعظيمه يبمذا عذا علذى لذاحبه بالضذري مذن جهذق ايبذاع السذاما لمبهمايذه وم ،مايذه ،واهلل
سبحانه وعلم.

قاعدة 99
كمال العبا ة بإقامق حدو ا الظا رة والبا هق ومن غير غل ،وال يبريط
كمال العبا ة بحبظها والمحافظق عليها ،وذلك بإقامق حدو ا الظا رة والبا هق ومن غيذر غلذ ،وال يبذريط فذالمبرط
مضيّا ،واليالت مبصدع ،سذيما قن اعصقذد القربذق فذت ايا يذه ،فمذن ثذم قيذا :ال،س،سذق بدعذق ،والذلها جهذا بالسذهق ،وو
خيال فت العقا يدفعها وام ذكر سبحان الملك التالق)َ .قن ياأ يا بكم ويذأت بتلذ جديذد .ومذا ذلذك علذى

اهلل بعزيز} .ما كا وي والصزام الصلهت واوخا بالرخص ،من وقذ،ال العلمذاء الهافيذق لهذا ال يصبذا الذرخص فإنهذا ضذالل
بإجماع فافهم.

قاعدة 98
ولا كا خير وشر :اللقمق والتل ق
ولا كا خيذر وشذر اللقمذق والتل ذق ،فكذا مذا شذئت ،فمثلذه يبعذا والذحب مذن شذئت فأنذت علذى يهذه .قيذا :ومذا
وكا باليبلق اسصعما فيها ،فاسصحب،ا لالك ون يسمى على كا لقمق ويحمد على بلعها.
قال ابن الحاع :و اا حسن ،ولكن الصسميق سهق ويك،ن ووال ،والحمدلق آخرا من غير اائد ،والسهق وحسن.
فذاكرت ذلذذك لذذبعض و ذذا التيذذر ،فقبلذذه ،وبقذذت فذذت نبسذذت شذتء مهذذه ،فذذر ت الكذذالم معذذه فيذذه وقلذذت و ذذ ،معذذايض
لسهق الحديث على ال عام فقال :اا قن كان معه وحد ،فقبلت بحثه ،ثم بدا لت فرجعت عن ق،له ي،قبذا مذن السذهق
الحكم على االعصيا فت ح كا وحد على كا حال .واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 81
يكلف ما ليإ فت ال،سا جائز عقال ،غير واي شرعا
ِ
يكلف ما ليإ فت ال،سا جائز عقال ،غير واي شرعا .قذ َال يُ ْكلِّ ُ َّ
سبْت ْو ْعلْيذ ْهذا ْمذا
ف اللهُ نْذبساً ق َّال ُوس ْع ْها لْ ْها ْما ْك ْ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين ِمذن قْذبلِهْذا ْيبَّذهْذا ْوال
سبْت ْيبَّذهْا ال يُذ ْؤاخذانْا قن نْسذيهْا وْو وْخ ْأنْذا ْيبَّذهْذا ْوال يْحمذا ْعلْيذهْذا قلذراً ْك ْمذا ْح ْملصْذهُ ْعلْذى الذا ْ
اكصْ ْ
ِ
ِ
ين} .وقذذد ومذذر كذذا
يُ ْح ِّملهْذذا ْمذذا ال ْاقْذقْ لْهْذذا بِذ ِذه ْواعذ ُ
ذف ْعهَّذذا ْواغ ِبذذر لْهْذذا ْواي ْحمهْذذا وْنذ ْ
ذت ْم،النْذذا فْان ُ
صذذرنْا ْعلْذذى ال ْقذذ،م ال ْكذذاف ِر ْ
مذؤمن ب لذذب الحذالل ،ف،جذذ ،ه ممكذن للكذذا فذت كذذا عصذر وق ذذر ل،جذ ،ولذذ،له عم،مذا ،وون اويض ال يتلذذ ،مذذن
ولذت ولذذالح و ذذ ،قذذ،يهم ،وال يكلبهذذا اهلل بمذذا فذذت علمذذه ،قنمذذا يكلبهذذا بمذذا نعلذذم مذذن حيذذث نعلذذم .فمذذن ال يعمذذا بيذذده
حراما وال ييلب على وهه خ،له فذت مالذه بعالمذق لذحيحق ،فذال وجذه العصقذا الحذرام وال الاذبهق فيذه .بذا قذد قيذا:
المال كالماء ،خل اهلل اا حالال ،كما خل اهلل اا ه،يا اا ال يهجسذه قال مذا غيذر و ذاا ال يحرمذه قال مذا غيذر.
ويبصيا ذلك فت كصاب الحالل والحرام من اإلحيذاء وغيذره ،ولذاا وجمعذ،ا علذى وجذ ،ه كمذا ذكذره السذهروي س واهلل
سبحانه وعلم.

قاعدة 81
يحريم التروع عن اإلمام بق،ل وو فعا
حبذذي الهظذذام واجذذب ،ومراعذذاة المصذذلحق العامذذق الام ،فلذذاا وجمعذذ،ا علذذى يحذريم التذذروع عذذن اإلمذذام ،بقذذ،ل وو فعذذا
حصى ون جز فت قجماعهم على الصالة خلف كا بر وفاجر من الذ،الة وغيذر م مذا لذم يكذن فسذقه فذت عذين الصذالة.
وكذذاا يذذرون الجهذذا مذذا كذذا وميذذر مذذن المسذذلمين ،وقن كذذان فذذاجرا ال غيذذره .واعذذم ابذذن مجا ذذد قجمذذاع المسذذلمين،
وونكذذره ابذذن حذذزم ،وفيذذه كذذالم لهمذذا .والمعذذ،ل ،المهذذا بكذذا حذذال ،فلقذذد قذذال عليذذه الصذذالة والسذذالم :مذذا سذذب قذذ،م
وميذذر م قال حرمذذ،ا خيذذره) .وقذذال عليذذه الصذذالة والسذذالم المذذؤمن ال يذذال نبسذذه) .قذذال ابذذن عبذذاس :يصعذذرض للسذذل ان
وليإ له مهه الهصف .وفت الصرماس :ما ماى ق،م قلى السل ان شبرا ليذال،ه ،قال وذلهذم اهلل يعذالى) قلذى غيذر ذلذك
ممذذا ي ذذ،ل ذكذذره .ويجمعذذه ق،لذذه لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم :مذذن حسذذن قسذذالم المذذرء يركذذه مذذا ال يعهيذذه) ،والقذذ،م و ذذرب
الهاس مما ال يعهى ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 82

محما كالم الق،م فت ذم الرخص والصأويالت  ،فت كا ماك،ك الحكم ال فت المحق
العبا ة :ققامق مذا لذب شذرعا مذن اوعمذال التايجذق عذن العبذا ة ،وو الداخلذق ،سذ،اء كذان يخصذق وو عزيمذق ،قذا ومذر
اهلل فيهما واحد .فليإ ال،ض،ء بأولى مذن الصذيمم فذت محلذه ،وال الصذ،م بذأولى مذن اإلف ذاي فذت محلذه ،وال اإلكمذال
بأولى من القصر فت م،ض،عه .وعليه يصهزل ق،له للى اهلل عليه وسلم :قن اهلل يحذب ون يذؤيى يخصذق كمذا يكذره ون
يص ذذرك عزائم ذذه) .ال عل ذذى الرخص ذذق المتصل ذذف ف ذذت حكمه ذذا ،قذ ال ذذ،يع م ل ذذ،ب ف ذذت ك ذذا ما ذذك،ك الحك ذذم ،بت ذذالو
المحق  ،فإن يركه يه ا ،وعلى اا اوخير يصهزل كالم الق،م فت ذم الرخص ،والصأويالت ،واهلل وعلم.

قاعدة 83
المقص ،م،افقق الح حصى قن كان م،افقا لله،ى
المقصذذ ،م،افقذذق الح ذ وقن كذذان م،افقذذا للهذذ،ى ،حصذذى قذذال عمذذر بذذن عبذذد العزيذذز يضذذت اهلل عهذذه :قذا واف ذ الح ذ
اله،ى ،فالك الاهد بالزبد) .وقد وغرق ق،م فت متالبق الهبإ ،حصى خالب،ا الح فت ت ذلك .ومهه اسذصئاانهم
فت ال،اجب والضرويس الاس ال يمكن انبكاكه ،ويركهم جملق من السهن ،إللبها مذا يذرك مذا ولبذ،ا مههذا .و ذاا وقن
كان مؤثرا فت الهبإ ،فه ،مثير للبا ا وسائر بصاحبه لعكإ القصد ،نسأل اهلل العافيق

قاعدة 84
اوجر على قدي االيباع ال على قدي الماقق و خير يهكم ويسره)
اوجر على قدي االيباع ،ال على قدي الماقق لبضا اإليمان والمعرفق والاكر والصالوة على ما  ،وشف مههذا بكثيذر
من الحركذات الجسذمانيق .وق،لذه عليذه الصذالة والسذالم :وجذرك علذى قذدي نصذبك) قخبذاي خذاش فذت خذاش ال يلذزم
عم،مه .سيما وما خير فت ومرين قال اخصاي ويسذر ما مذا ق،لذه :قن وعلمكذم بذاهلل وويقذاكم هلل ونذا) .وكذاا جذاء :خيذر
يهكم ويسره) قلى غير ذلك ،واهلل وعلم.

قاعدة 85
الصاديد فت العبا ة مههت عهه ،كالصراخت عهها

الصاذذديد فذذت العبذذا ة مههذذت عهذذه ،كذذالصراخت عههذذا .والص،سذذط :وخذذا بذذال رفين ،فهذذ ،وحسذذن اومذذ،ي كمذذا جذذاء :خيذذر
اوم،ي ووس ها).
َّ ِ
ذك قْذ ْ،امذاً}َ .قُ ِذا ا عُذ،ا اللَّذهْ وْ ِو ا عُذ،ا ال َّذرح ْم ْن وْيّذاً ْمذا يْذدعُ،ا
ين قِ ْذا وْنذ ْب ُق،ا لْم يُسذ ِرفُ،ا ْولْذم يْذقصُذ ُذروا ْوْكذا ْن بْذذي ْن ْذلِ ْ
ْ
َوالا ْ
ك ْسبِيالً}.
ك ْوال يُ ْتافِت بِ ْها ْوابذصْ ِغ بْذي ْن ْذلِ ْ
صاليِ ْ
فْذلْهُ اوْس ْماءُ ال ُحسهْى ْوال يْج ْهر بِ ْ
قذذال عليذذه السذذالم :ومذذا ونذذا فذذأق،م وونذذام ،وولذذ،م ووف ذذر) .وكذذان يقذذ،م مذذن الليذذا نصذذبه ،وثلثذذه ،وثلثيذذه ،و ذذ ،ال،سذذط
باعصبذذاي مذذن يذذأيت علذذى كلذذه ،وو ال يقذذ،م مهذذه قال اليسذذير .وكذذالك ي عبذذد اهلل بذذن عمذذر لل،سذذط بصذذيام نصذذف الذذد ر
وقيام نصف الليا ،وخصم القرآن فت سبا قلى غير ذلك ،فلذزم الص،سذط فذت كذا مكصسذب ،ونذه ويفذ بذالهبإ ووبقذى
للعبا ة.

قاعدة 86
يحديد ما لم ير فت الارع يحديده ابصداع فت الدين قن عايض ولال شرعيا
يحديد ما لم يذر فذت الاذرع يحديذده ،وال وشذايت الهصذ،ش الاذرعيق بذأمر ال يمكذن يركذه مذا حذد مهذه ،ابصذداع فذت
الدين ،وال سيما قن عايض ولال شذرعيا كصذيام ي،مذه لبذ،ات وي ليلصذه الذاس لذم يجعذا لذه الاذايع كبذاية قال اإلييذان
به ،قبا لالة الصبح ،وو اوال الي،م .وكذاا قذراءة البايحذق قبذا الصذالة ،وي،قيذت وي الصذالة ونح ،ذا ،ممذا لذم يذر
مذذن الاذذايع نذذص فيذذه ،ال مذذا وي فيذذه نذذص وو وشذذاي قليذذه ،كصذذالة الروايذذب ،ووذكذذاي مذذا بعذذد الصذذالة ،وقذذراءة القذذرآن،
وليام الهقا ،ونح،ه مما يكره يرك معصا ه ويمها االعصدا فيه فافهم.

قاعدة 87
اسصتراع الاتء من محله يك،ن بإ خال الضد عليه
اسصتراع الاتء من محلذه بإ خذال الضذد عليذه وبذدا ،فذإن يعذد يعذد  ،وقن ايحذد ايحذد ،حسذب سذهق اهلل ،ال لزومذا
فت الهظر ،وقن اقصضاه العقا .فلهاا ومروا المريد فت ابصداءه بصعد اوويا وقكثاي ا ،نبيا لما فت نبسه مذن آثاي ذا،
وعهد ي،س ه بإفرا ال،ي إلفرا الهم وقفرا الحقيقق .وكا اا بعد حبي ال،ي الارعت ،ذكرا وو غيره حسذبما وي
عم،ما واهلل وعلم.

قاعدة 89
ما ُيكب فت ال باع معين للهبإ على ما يريد حسب ق،ا ا
مذذا يكذذب فذذت ال بذذاع معذذين للذذهبإ علذذى مذذا يريذذد حسذذب ق،ا ذذا .فلذذاا قيذذا :قذا علذذم الصذذيير مذذا يميذذا قليذذه نبسذذه مذذن
المباحذذات ،خذذرع قمامذذا فيهذذا .وقذا انصحذذا المريذذد مذذا يرجحذذه حقيقصذذه مذذن اوذكذذاي واوويا  ،كذذان معيهذذا علذذى مقصذذده
بدوامه .فإنه مذا قصذر جسذد عذن مهمصذه ويعذين اهلل العبذد علذى قذدي نيصذه .مذا خذا بانبسذاط كذان و عذى للذدوام .وقذد
وشاي لهاه الجملذق فذت يذاع العذروس ،ويكلذم عليهذا الاذيخ ابذن وبذت جمذرة فذت حذديث حايبذق قذ قذال :كذان الهذاس
يسأل،ن يس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم عن التير) .واهلل وعلم.

قاعدة 88
لب الاتء ب،جه واحد ما اإللحا ،وقرب له،اله
لب الاتء ب،جه واحد ما اإللحا ،وقرب له،اله ،وو عى لدوام سببه الم ل،ب فت نبسه إلفرا الحقيقذق لذه ،فلذزم
الصذذزام وي ه ال يهصقذذا عهذذه حصذذى يحصذذا نصائجذذه ،وقال فالمهصقذذا قبذذا البذذصح كحذذافر بئذذر ال يذذدم علذذى محذذا واحذذد،
كالمق ر ق رة ،علذى كذا محذا يريذد يذأثير المحذا بذالهظر وثذرا يظهذر لعملذه مذا ذلذك وثذر .قيذا :والذدوام فذت الاذتء
ايا ة فيه باعصباي العمر ،ال باعصباي العد ومن اسذص،ى ي،مذه ذ ،الذاس لذم يعمذا فيهمذا شذيئا ومذن احصذ،ى ومسذه علذى
خالو ي،مه فه ،المحروم فإنه ليإ عهده قال عما ومسه واهلل وعلم.

قاعدة 111
وام الاتء بدوام ما ييب عليه ،وث،ابه على قدي نيصه
وام الاذذتء بذذدوام مذذا ييذذب عليذذه ،وث،ابذذه علذذى قذذدي نيصذذه ،وييبصذذه علذذى قذذدي الصقذذرب بذذه .واهلل يعذذالى ائذذم الرب،بيذذق
فأحكذذام عب ،يصذذه ائمذذق علذذى خلقذذه ال يريبذذا عذذههم ووجذذا العبذذا عهذذده مذذن عبذذده ،ونذذه و ذذا للعبذذا ة ،مذذا يجائذذه
والت،و مهه وو الهيبق وو الحياء ونح،ه فافهم واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 111
يب فضا و ى لبض،ل كثيرة فصاي المحم ،فت الجملق مام،ما بالهسبق
العائذذدة علذذى قذذدي البائذذدة ،و ذذت معصبذذرة بأنبسذذها ومقالذذد ا ،ال وعذذدا ا ،قذ يب فضذذا و ى لبضذذ،ل كثيذذرة فصذذاي
المحمذذ ،فذذت الجملذذق مذذام،ماً بالهسذذبق كصصبذذا البضذذائا .والعمذذا فذذت المهذذافا العامذذق ،مذذؤ وعظذذم الضذذري ،بحسذذب

الزمان والعق،ل ،فل،ال اوول ما لب البقيذر شذيئا مذن ير ذات البذا لين كذالكه،ا والكيميذاء ونح ،مذا ،ممذا ال ي لبذه
قال من قا يهه وعقله ومروءيه وفالحه.
ومذا قلذق يهذه ،فإنذه ال يتلذ ،فذذت ال لذب والعمذا والصصذريف عذن محذرم ،وقلذذه عذدم البيذان وو الدلسذق .وومذا قلذق عقلذذه

فالشصياله بمص ،م ال يديكه غالبذاً عذن محقذ وو مظهذ،ن يبذ،ت ذت اوسذباب العا يذق .وومذا قلذق مروءيذه ف نذه يهسذب
للدلسذذق والتيانذذق والسذذحر قن وهذذر عليذذه .وفذذت لذذب مهذذافا العامذذق مذذا ال يتبذذى مذذن الصعذذرض لذ ذى والرمذذت بالقيذذام

ونح،ه واهلل وعلم.

قاعدة 112
التروع عن حكمق اوسباب معاندة لحكم الح
ققامق اوسباب ملح،ل فت اولا بحكمق ققامق العالم السصقامق وج ،ه ،فلالك ذم ما خذالف وجذ ،حبذي الهظذام،
ووقا مسصيرباً فذت ال،جذ . ،مذن اوسذباب وغير ذا ووكديذه الييذرة اإللهيذق يلذزم نقذيض المقصذد ،كذالبقر فذت الكيميذاء،

والذال فذت لذذب الكيميذاء ،وميصذق السذذ،ء فذت علذذم الهجذ،م ،ون الكذا خذذروع عذن حكمذق اوسذذباب ،ومعانذدة لحكذذم
الح ومقامق له فذت لذب اوكمذا بذالم، ،م .ويزيذد اوخيذر بالصجسذإ علذى مملكذق اهلل سذبحانه كمذا وشذاي قليذه فذت
الصه،ير ،ولكا نصيب مما لصاحبه وقن اخصلف البساط واهلل وعلم.

قاعدة 113
لزوم ققامق العبد حيث وقامه اهلل من غير الصبات لمقام آخر وقن كان ويم فت نظره
ققامذق يسذم الحكمذذق الام ،كاالسصسذالم للقذدية ،فلذذزم ققامذق العبذذد حيذث وقذيم مذذن غيذر الصبذات لييذذره ،وقن كذان الييذذر
ويذذم فذذت نظذذره ،مذذا لذذم يتصذذا شذذرط اإلقامذذق بصتلذذف البائذذدة وو عذذدم ققامذذق قمكذذان الحقذذ،ق الاذذرعيق ،فيصعذذين االنصقذذال

للمثا حصى قذا يعاي الكا ،جاا الصجذر بذا لذزم  ،فقذد وقذر عليذه السذالم علذى الصجريذد و ذا الصذبق ،وومذر بالصسذبب
حكيم ابن حذزام لمذا يعلقذت نبسذه بالع ذاء ،فمذن ثذم قذال التذ،اش يضذت اهلل عهذه" :مذا امذت اوسذباب فذت الذهبإ
قائمذذق فالصسذذبب وولذذى ،واوكذذا بكسذذب وحذذا لذذه ،ون القعذذ ،ال يصذذلح لمذذن لذذم يسذذصين عذذن الصكلذذف" .انصهذذى و ذذ،
فصا الت اب فت بابه.

قاعدة 114
اسص،اء البعا والصرك فت المهبعق يقضت بصرجيح الصرك ونه اسلم
اسص،اء البعا والصرك فذت المهبعذق يقضذت بصذرجيح الصذرك ،ونذه اولذا السصصذحابه السذالمق ،فمذن ثذم فضذا الصذمت
عذذن الكذذالم حيذذث ال مذذرجح لذذه ،ويذذرك الذذدنيا وخذذا ا ،والعزلذذق الصذذحبق سذذيما فذذت امذذان ال يذذأمن فيذذه الرجذذا جليسذذه
والج،ع والابا قلى غير ذلك مما  ،فقد فت الحذال فائذدة فذت المذال .ومهذه يذرك الاذه،ات عهذد قذ،م مذا لذم يعصقذد
القربق فت ذلك ،فال يصح قال بهيق لالحق يح،له للهذدب ،قذ قذد وذن اهلل فيذه ،فلذيإ وحذد الجذانبين بذأولى مذن غيذره
فت وخاه ويركه قال بمرجح واهلل وعلم.

قاعدة 115
ما مد ،وو ذم ال لاايه قد يهعكإ حكمه لم،جب يقصضت نقيضه
ما مد ،وو ذم ال لاايه قد يهعكإ حكمه لم،جب يقصضت نقيضه .فقد لذح":الدنيا ملع،نذق ملعذ،ن مذا فيهذا قال ذكذر
اهلل ومذذا وااله" ،ولذذح" :ال يسذذب،ا الذذدنيا فهعمذذت ذذت م يذذق المذذؤمن" .ومذذدحت الرياسذذق لمذذا يذذؤ س قليذذه مذذن حبذذي
الهظام ،حصى وثهى اهلل على من لب الرياسق الديهيق قذ قذال َوالَّ ِذاين يذ ُق،لُذْ ،ن يبذَّهْذا ْ ذب لْهْذا ِمذن وْاو ِ
اجهْذا ْوذُ ِّييَّايِهْذا قُذ َّذرةْ
ْ ْْ
ْ
ْ
ِ ِ
ذين قِ ْمامذاً} .لمذذا يذذؤ س قليذذه مذذن الكبذذر والتذذروع عذذن الحذ  ،ومذذد ،الصذذمت للسذذالمق  ،وذم عذذن
وْعذذيُ ٍن ْواج ْعلهْذذا لل ُمصَّقذ ْ
ال،اجب الاس ال بد مهه.
ومذذد ،الجذذ،ع لصصذذبيق البذذا ن وذم إلخاللذذه بذذالبكر ،فلذذزم الص،سذذط و ذذ ،فذذت الجذذ،ع مذذا ياذذصهى قليذذه التبذذز وحذذده،
والمبرط ما ياصهى معه كا خبز ،والكاذب ما يهضاو قليه كا شه،ة غير معصا ة له ،فافهم.

قاعدة 116

قد يبا ،الممه،ع لص،قا ما  ،وعظم مهه كالكاب فت الجها لصبري كلمق الكباي
قذذد يبذذا ،الممهذذ،ع لص،قذذا مذذا ذذ ،وعظذذم مهذذه كالكذذاب فذذت الجهذذا لصبري ذ كلمذذق الكبذذاي ،وفذذت اإللذذال ،بذذين الهذذاس
للتيذذر ،وفذذت سذذصر مذذال المسذذلم وو عرضذذه ولذذ ،نبسذذه قذا سذذئا عذذن معصذذيق عملهذذا ،وو مذذال وييذذد غصذذبه مهذذه وو مذذن
غيره ،ون مبسدة الصدق فت ذلك وعظذم .وللزوجذق وال،لذد خذ،و نب،ي مذا .وبالجملذق فيسذ،غ لذدفا مبسذدة وعظذم
ال لجلذذب مصذذلحق .وكذذاا الييبذذق يبذذا ،فذذت الصحذذاير واالسذذصبصاء ونحذذ،ه ممذذا ذكذذره اوئمذذق ،ولذذيإ مذذن ذلذذك قيذذاس
التم،ل بالمحرمات لرفا الجاه باربق خمر غص بهاا الجاه مبا ،،وال يبا ،الممه،ع لدفا المبا ،،وقن كذان مضذراً
فاعلم ذلك ،فافهم.

قاعدة 117
الصدييج فت يمرين الهبإ وسها لصحصيا المرا مهها
يمذرين الذذهبإ فذذت وخذذا الاذذتء ويركذذه وسذذ،قها بالصذذدييج ،وسذذها لصحصذذيا الم ذرا مههذذا .فلذذالك قيذذا :يذذرك الذذان،ب
ويسر مذن لذب الص،بذق ،ومذن يذرك شذه،يه سذبا مذرات كلمذا عرضذت لذه يركهذا لذم يبصذا بهذا ،واهلل وكذرم مذن ون يعذاب
قلبا باه،ة يركت وجله.
وقال المحاسبت يحمه اهلل فت لبق الص،بق  :انه يص،ب جملق ،ثم يصبا الصباليا بالصرك ،فذإن ومكذن ذلذك لذه) ،و ذ،
لحيح واهلل اعلم .

قاعدة 119
العبد ال يأمن مكر اهلل وال ييأس من يو ،اهلل
بساط الكذرم قذاض بذان اهلل يعذالى ال يصعاومذه ذنذب ييبذره  .وبسذاط الجذالل قذاض بذان اهلل يعذالى يأخذا العالذت وال
يمهله  .فلزم ون يك،ن العبد ناوراً لهمذا فذت عمذ،م ووقايذه ،حصذى لذ ،و ذاع بذأعظم ال اعذات ،لذم يذأمن مكذر اهلل ،ولذ،

عصى بأعظم المعالت لم ييأس من يو ،اهلل .وبحسب ذلك ،فه ،يصقذت اهلل مذا اسذص اع ،ويصذ،ب قليذه ،ولذ ،عذا فذت
الي،م ولف مرة ،فافهم .

قاعدة 118

الت،اش ثابصق فت اوق،ال واوفعال واوعيان ووعظمها خ،اش اوذكاي
التذذ،اش ثابصذذق فذذت اوقذذ،ال واوفعذذال واوعيذذان ووعظمهذذا خذذ،اش اوذكذذاي ،قذ مذذا عمذذا ا مذذت عم ذالً ،ونجذذى لذذه مذذن

عااب اهلل من ذكر اهلل .

وقذذد جعلهذذا اهلل ل شذذياء ،كاوش ذربق والمعذذاجين فذذت مهافعهذذا ،لكذذا مذذا يتصذذه فلذذزم مراعذذاة العذذام فذذت العمذذ،م ،وفذذت
التاش بما ي،اف حال الاتص وعلمه ،ما اعصباي الجانب الارعت فذت القصذد فذت العمذا ،سذيما وقذد قذال اإلمذام
مالك يحمه اهلل فت المجه،الت  :ما يدييك لعله يكبر) .
قلت  :وقد يويت من يرقى بألبال كبريق ،واهلل وعلم.

قاعدة 111
ج،اا اوخا بما ايضح معهاه من اوذكاي واو عيق وقن لم يصح يوايق
بساط الاريعق ،قاض بج،اا اوخا بما ايضح معهاه من اوذكاي واو عيق ،وقن لذم يصذح يوايذق ،كمذا نبذه ابذن العربذت
فت السراع وغيره  .وجاءت وحا يث فت يأثير الدعاء الجذايس علذى لسذان العبذد ،والمهبعذث مذن مصذه ،حصذى و خذا
مالك يخمه اهلل فت م ،ئه ،فت باب عائه للى اهلل عليه وسلم ق،ل وبت الدي اء  :نامت العيذ،ن و ذدوت الجبذ،ن
ولم يب قال ونت يا حت يا قي،م)  .وقال للى اهلل عليه وسذلم للذاس عذا ب ذ  :قنذت وسذألك بأنذك اهلل اوحذد الصذمد
....الخ ،لقد ع،ت باسمه اوعظم) .
وكذذاا قذذال للذذاس عذذا ب ذذ :يذذا و و  ،يذذا و و  ،يذذا ذا العذذرش المجيذذد) ،قلذذى غيذذر ذلذذك .فذذدل علذذى ون كذذا واضذذح،
مسصحسن فت ذايذه ،يحسذن اوخذا بذه سذيما ون اسذصهد ولذا شذرعت ،كرؤيذا لذالح ،وو الهذام ثابذت المزيذق كذأحزاب
الااذلت ،واله،وس ،ونح ،ما .
وفذذت وحذزاب ابذذن سذذبعين كثيذذر مذذن المبهمذذات والم ،مذذات ف،جذذب الصجهذذب جملذقْ ًم لمحذذا الت ذذر ،قال لعذذالم يعصبذذر
المعهى وال يصقيد باللبي فيه  .وال،وائف المجم،عق من اوحا يث وكما ومراً ،قذ ال ايا ةً فيهذا سذ،ى الجمذا سذيما

ون وخذذات مذذن الماذذايخ ،وجذذا وحذزاب الاذذاذلت عهذذد الصبصذذيا والهظذذر الصذذام للعذذالم باوحا يذذث مذذن ذلذذك كمذذا مذذا
يضمهصه من الصاكير والصأنيث باوم،ي الم ل،بق فت الجملق واهلل سبحانه اعلم].

قاعدة 111
ما خرع مترع الصعليم وقف على وجهه من غير ايا ة وال نقص

ما خرع مترع الصعليم وقف على وجهه من غير ايا ة وال نقص .
فلقد يوس ون يجالً كان ياكر فت بر كا لالة :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،واهلل وكبر ،مائق مرة من كا ووحد.

فذروى كذأن قذائالً يقذذ،ل  :ويذن الذااكرون و بذاي الصذذل،ات؟ فقذام ،فقيذا لذذه :ايجذا فلسذت مذههم قنمذذا ذاه المزيذق علذذى
الثالث والثالثين ،فكا ما وي فيه عد قصر عليه ،وكاا كا لبي) .
نعم ،اخصلف فت ايا ة

سيدنا )) فت ال،اي من كيبيق الصالة عليذه لذلى اهلل عليذه وسذلم ،وال،جذه ون يقصصذر علذى

لبظه ،حيث يعبد به ويز ا حيث ما يرا البضا فت الجملق.
وقال ابن العربت فت ايا ة:

وايحم محمداً)) انه قريب من بدعق ،وذكره فت العايضق ،واهلل وعلم.

قاعدة 112
العبد ال يعايْب على يقصير ال سبب له فيه
ح العبد ون ال يبرط فت مأم،ي ،وال يعزم علذى محظذ،ي ،وال يقصذر فذت مهذدوب فذإن قصذر بذه الحذال حصذى وقذا فذت
اوول ،والثانت ،والثالث ،لزمه الرج،ع لم،الهُ بالص،بق واللجأ واالسصيباي .ثذم قن كذان ذلذك بسذبب مهذه ،عايذب نبسذه
والمها ،وقن كان ال بسبب مهه فال عصب على قدي ال سبب للعبذد فيذه  .وحذديث ذلذك فذت سذؤال علذت وفا مذق ،قذ
سألهما عليه السالم عن عدم لاليهما بالليا ،فأجابه علت بق،له  :قن اهلل قبض ويواحهذا فمذر و ذ ،يقذ،ل  :وكذان
اإلنسان وكثر شتء جدالً))  .ولما نام،ا ليلق ال،ا س ،حصى لعذت الاذمإ ،قذال عليذه الصذالة والسذالم:

قن اهلل

قبض ويواحها )) وذلك ون علياً وفا مق يسببا ب،ج ،الجهابق ،كمذا ذكذره ابذن وبذت جمذرة يحمذه اهلل ،فكذان الجذ،اب
بالعذاي وقن كذذان نبذإ الحذ جذدالً كقذ سذذئال] عذذن السذبب ،والصذذحابق فذت الذذ،ا س لذذم يصسذبب،ا ،بذذا وكلذ،ا مذذن يقذذ،م
لهم باومر من  ،و ا للقيام به ،فافهم.

قاعدة 113
ضروية العزلق وفراغ القلب
فراغ القلب للعبا ة والمعرفق م ل،ب ،فلزم الز د وقسقاط الكلف ،واخصياي او نى ،ون ما قا وكبى خيذر ممذا كثذر
وولهى.
ومن المايالت اوحداث سها وعقذال وو يهذا ،فلهذاا نهذى عذن لذحبصهم قذ الصلذ،ن مذانا الراحذق ،ولذاا ومذر بمجانبذق
الصذحبق وقيثذذاي العزلذق سذذيما فذذت ذاه اوامهذذق .لكذن باذذر ها و ذذ ،كبايذق عذذن التلذ  ،كبذذايصهم عهذذه فذت الضذذروية يهذذا
و نيا ،ما سالمصهم من س،ء وهه وققامق الاعائر اإلسالميق من ال،اجبات والسهن المؤكدة ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 114
التل،ة وخص من العزلق و  ،ب،ج ،ها ول،ييها ن،ع من االعصكاو
التلذذ،ة وخذذص مذذن العزلذذق و ذذ ،ب،ج ،هذذا ولذذ،ييها نذذ،ع مذذن االعصكذذاو ،ولكذذن ال فذذت المسذذجد ،وبمذذا كانذذت فيذذه.
ووكثر ا عهد الق،م ال حد له ،لكن السهق ياير ل يبعين بم،اعدة م،سى عليه السالم.
والقصد فت الحقيقق :الثالث،ن ،قذ ت ولا الم،اعدة ،وجاوي للى اهلل عليه وسلم بحراء شهرا كما فت مسلم.
وكاا اعصذزل مذن نسذائه ،وشذهر الصذ،م ال،احذد .وايذا ة القصذد ونقصذانه كالمريذد فذت سذل،كه ،ووقلهذا عاذرا العصكافذه
عليذذه السذذالم العاذذر ،و ذذت للكامذذا ايذذا ة فذذت حالذذه ولييذذره يرقيذذق ،وال بذذد مذذن ولذذا يرجذذا قليذذه ،والقصذذد بهذذا ي هيذذر
القلذذب مذذن و نذذاس المالبسذذق ،وقف ذرا القلذذب لذذاكر ووحذذد ،وحقيقذذق واحذذدة ،ولكههذذا بذذال شذذيخ مت ذذرة ،ولذذه فصذذ،،
عظيمق ،وقد ال يصلح وق،ام فليعصبر كا وحد بها حاله ،واهلل اعلم

قاعدة 115
ال بد من عبا ة ومعرفق وا ا ة ،لكا عابد وعايو واا د
ال بد من عبا ة ومعرفذق وا ذا ة ،لكذا عابذد وعذايو واا ذد .لكذن مذن غلذب عليذه لذب العلذم) كذان عابذدا ومعرفصذه
يبذذا لعبا يذذه .ومذذن غلذذب عليذذه يذذرك البضذذ،ل كذذان اا ذذدا وعبا يذذه ومعرفصذذه يبذذا لز ذذده ،ومذذن غلذذب عليذذه الهظذذر للحذ
بإسقاط التل  ،كان عايفا وعبا يه ،وا ده يابعان ولله .فالهسب يابعق ل ل،ل ،وقال فال رق مصداخلق ،ومن فهذم
غير ذلك فقد وخ أ ،نعم يتبف اومر ويق،ى بحسب البساط واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 116
الصزام الالام للملزوم م،لا قليه
الصذذزام الذذالام للملذذزوم م،لذذا قليذذه ،فمذذن ثذذم فضذذا الذذاكر غيذذره .قذا مذذا وي ت ون يلزمذذك فذذالزم ملزوميصذذه ،وقذذد قذذال
يعالىَ :فاذكرونت وذكركم واشكروا لت وال يكبرون} .وال وعظم من اه الكرامق .وجعا لكا حدا ووقصا ،قال ذكذره

َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ ِ
ين يْذذا ُك ُرو ْن اللَّذذهْ قِيْامذاً ْوقُذعُذذ ،اً ْو ْعلْذذى ُجهُذذ،بِ ِهم
ين ْ
آمهُذذ،ا اذ ُكذ ُذروا اللذذهْ ذكذراً ْكثيذراً} وَالذذا ْ
يعذذالت ،قذ قذذالَ :يْذذا وْيذُّ ْهذذا الذذا ْ
ذت ذ ْاا بذذا ِ الً سذذبحانْ ْ ِ
ِ
السذذماو ِ
ات ْواوْي ِ
ضذذيصُم
اب الهَّذذا ِي} .وَفْذِإذْا قْ ْ
ك فْقهْذذا ْع ذ ْا ْ
ُ ْ
ض ْيبذَّهْذذا ْمذذا ْخلْقذ ْ ْ ْ
ْويْذصْذ ْب َّكذ ُذرو ْن فذذت ْخلذ ِ َّ ْ ْ
َّ ِ
ِ
اء ُكم وْو وْ ْش َّد ِذكراً فْ ِم ْن اله ِ
،ل ْيبذَّهْا آيِهْا فِت ُّ
الدنذيْا ْوْما لْذهُ فِذت اآل ِخ ْذرةِ ِمذن
َّاس ْمن يْذ ُق ُ
ْمهْاس ْك ُكم فْاذ ُك ُروا اللهْ ْكاك ِرُكم آبْ ْ
ْخ ٍ
الق}.
ووبت سعيد عن ابن جبذان :وذكذر اهلل حصذى يق،لذ،ا مجهذ،ن) .والذاكر مهاذ،ي ال،اليذق ،فمذن وع ذت الذاكر فقذد وع ذت
المها،ي.
قال شيتها وب ،العباس الحضرمت يضت اهلل عهه :عليك بذدوام الذاكر وكثذرة الصذالة علذى يسذ،ل اهلل لذلى اهلل عليذه
وسلم فهت سلم ومعراع وسل،ك قلى اهلل يعالت قذا لم يل ال الب شيتا مرشدا).
فقد سمعت فت ست وويبعين وثمانمائق بالحرم الاريف ،يجال من الصالحين يوى لت ذلك عن بعذض و ذا الصذدق
ما اهلل يعالى وكال ما معروفان يويصهما واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 117
ن،يانيق اوذكاي محرقق وولاو العبد
ن،يانيق اوذكاي محرقق وولاو العبد ،ومثيرة لحراية بعه بذانحراو الذهبإ عذن بعهذا .فمذن ثذم ومذر بالصذالة علذى
الهبذذت لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ونهذذا كالمذذاء يقذذ،س الهبذذ،س ويذذا ب و ذذج ال بذذاع ،وسذذر ذلذذك فذذت السذذج ،آل م عهذذد
ِ
اعذذا فِذذت اوْي ِ ِ
ذال ْيبُّذ ْ ِ ِ ِ ِ
اء
َوقِذ قْذ ْ
ذا فِ ْيهذذا ْمذذن يذُب ِسذ ُد فِ ْيهذذا ْويْسذ ِذب ُ
ك الذذد ْ
قذذ،لهمْ :
ِّم ْ
ذك لل ْمالئ ْكذذق قنِّذذت ْج ٌ
ض ْخلي ْبذقً قْذذالُ،ا وْيْج ْعذ ُ
ِ ِ
ال قِنِّت وْعلْ ُم ْما ال يْذعلْ ُمْ ،ن} .ولهاا ومر الماايخ بالصالة على يسذ،ل اهلل لذلى
ك قْ ْ
ِّس لْ ْ
سبِّ ُح ب ْحمد ْك ْونذُ ْقد ُ
ْونْح ُن نُ ْ
اهلل عليذذه وسذذلم عهذذد غلبذذق ال،جذذد والذذاوق ولذذالك شذذا د .وقذذد وشذذاي قليذذه الصذذدي يضذذت اهلل عهذذه قذ قذذال :الصذذالة
على محمذد لذلى اهلل عليذه وسذلم ومحذ للذان،ب مذن المذاء البذاي للهذاي) .وال يذرى قلذى آخذره) فليعصمذد .وقذد نذص
فت مبصا ،البال ،ون عالمق البصح ،ث،يان الحراية فت البا ن واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 119
لزوم مراعاة الدعاء من حيث الحكمق فالعبد مأم،ي به
الهظذذر لسذذاب القسذذمق وواجذذب الحكمذذق ،ذذ ،القاضذذت بذذان الذذدعاء عب ،يذذق اقصرنذذت بسذذبب ،كذذاقصران الصذذالة ب،قصهذذا،
وكاا الاكر المريب لبائدة ونح ،ا ،ونك قذا قلذت :يذاكر ،فإنمذا يذاكر مذن يجذ،ا عليذه اإلغبذال .وقن قلذت :يهبيذه،

فإنمذا يهبذه مذن يمكذن مهذه اإل مذذال .وقن قلذت :يسذبب ،فجعذا حكذم اوال ون يهضذذاو قلذى العلذا .وقذد جذاء اومذذر
َيبذَّهْذا ْوآيِهْذا ْمذا ْو ْعذديْذهْا ْعلْذى
به ،ويرييب اإلجابق ،عليه ،فلزم ون يرعى من حيذث الحكمذق ولذاا لذح بمرفذ،ع مهذه كذذْ :
ِ
ذف ال ِم ْيعذذا ْ}َ ،ال يُ ْكلِّ ُ َّ
سذذبْت ْو ْعلْيذ ْهذا ْمذذا
ذك ال يُتلِ ُ
ك ْوال يُت ِزنْذا يْذذْ ،م ال ِقيْ ْام ِذق قِنَّذ ْ
ُي ُسذلِ ْ
ذف اللذهُ نْذبسذاً ق َّال ُوس ْذع ْها لْ ْهذذا ْمذا ْك ْ
َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين ِمذن قْذبلِهْذا ْيبذَّهْذا ْوال
سبْت ْيبذَّهْا ال يُذ ْؤاخذانْا قن نْسذيهْا وْو وْخ ْأنْذا ْيبذَّهْذا ْوال يْحمذا ْعلْيذهْذا قلذراً ْك ْمذا ْح ْملصْذهُ ْعلْذى الذا ْ
اكصْ ْ
ِ
ِ
ين} ،عهذد مذن قذال بذه
يُ ْح ِّملهْا ْما ال ْاقْقْ لْهْا بِ ِه ْواع ُ
ف ْعهَّا ْواغ ِبر لْهْذا ْواي ْحمهْذا وْن ْ
ذت ْم،النْذا فْان ُ
صذرنْا ْعلْذى ال ْقذ،م ال ْكذاف ِر ْ
و  ،عاء اوبدال ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 118
اسص،اء العبا يين فت اولا ما ج،اا يرك قحدا ما ل خرى شرعا ،يقضت بالبدليق فيهما
اسص،اء العبا يين فت اولا ما ج،اا يرك قحدا ما ل خرى شرعا ،يقضت بالبدليق فيهما.
فالاكر بدل من الدعاء عهد اعصذراض االشذصيال بذه عهذه وبذالعكإ ،وقذد لذح مذن شذيله ذكذرس عذن مسذائلصت وع يصذه
وفضذا مذا وع ذت السذذائلين ،فظهذرت وفضذليق الذذاكر فذت ذاه الحالذق خلذذت عذن الحذض مذذا اعصراضذه ،والصعذريض عهذذد
التل ،من واعيهما ويم بجمعه بين لمت الصامت ون ذ الهذا

والصحقيذ ون اوفضذا فذت كذا محذا مذا وقذا فيذه

قذ الكا وقا ونبياء اهلل فت وح،ال ،و م فيها على وفضا اوح،ال ،فافهم.

قاعدة 121
الحكم فت العم،م ال يقضت بجريانه للتص،ش فاحصيج بالتاش لدليا يتصه
قع اء الحكم فت العم،م ال يقضت بجريانه للتص،ش فاحصيج بالتاش لدليا يتصه حصى يصتصص بهذ ،مذن ذلذك
الجهر بالاكر والدعاء والجما فيهما ولهما.
فأما الاكر فدليله :قن ذكرنت فت م ذكريه فت م خير مههم).
قيا :ومن و لصهَ :فإذا قضيصم مهاسذككم فذاذكروا اهلل كذاكركم آبذاءكم وو اشذد ذكذرا فمذن الهذاس مذن يقذ،ل يبهذا آيهذا
فت الدنيا وما له فت اآلخرة من خالق}.
وقال ابن عباس :ما كهت اعرو انصراو الهاس من الصالة على عهد يس،ل اهلل للى اهلل عليذه وسذلم قال بالذاكر)
يواه البتايس.

والجهذذر فذذت ذكذذر العيذذد فذذت و بذذاي الصذذل،ات وبذذالثي،ي وفذذت اوسذذباي حصذذى قذذال عليذذه السذذالم :ويبعذذ،ا علذذى ونبسذذكم
فإنكم ال يدع،ن ولم وال غائبا).
وقد جهر عليه السالم بأذكاي فت م،ا ن جمق ،وكاا السلف .ولذح ق،لذه ج،ابذا و ذا التهذدق :اللهذم ال خيذر قال
خيذذر اآلخذذرة ،فذذاغبر ل نصذذاي والمهذذاجرة) ،وكذذا ذذاه و لذذق علذذى الجهذذر والجمذذا .لكذذن فذذت قضذذايا خالذذق يكذذ،ن
وج ،ا مسصهدا ،ال ليال الحصمال قصر ا على ما وقعت فيه ،وك،نهذا مقصذ ،ة ليير ذا ال لذاايها ،فلذزم يمهيذد ولذا
آخر.

قاعدة 121
قثبات الحكم لقضيق خالق ،ال يجرس فت عم،م ن،عها الحصمال قصره على ما وقا فيه
قثبذذات الحكذذم لقضذذيق خالذذق ،ال يجذذرس فذذت عمذذ،م ن،عهذذا الحصمذذال قصذذره علذذى مذذا وقذذا فيذذه ،سذذيما عهذذد مذذن يقذذ،ل:
اولا المها حصى يأيت المبيح) ،والجما للاكر والدعاء والصالوة وخص من الجما فيهما لك،نذه مقصذ ،ا بتذالو
اوول ،فانه اعم من ذلك ،فلزم لب ليا يتصه.
فأمذذا الجمذذا للذذاكر فبذذت المصب ذ عليذذه مذذن حذذديث وبذذت ريذذرة :قن هلل مالئكذذق ي ،فذذ،ن فذذت ال ذذرق يلصمسذذ،ن حل ذ
الذذاكر .الحذذديث .وفذذت آخذذره :فيسذذألهم يبهذذم :مذذا يقذذ،ل عبذذا س؟ فيق،لذذ،ن :يسذذبح،نك ويحمذذدونك ويكبرونذذك
ويهلل،نك ويمجدونك) .الحديث.
و ذذ ،لذريح فذذت نذذدب الجمذذا لعذذين الذذاكر بالصرغيذذب فذذت سذذياقه .ومذذا وقذذا فذذت آخذذره مذذن ون فذذيهم مذذن لذذيإ مذذههم
فيقذذ،ل يعذذالى :ذذم القذذ،م ال ياذذقى بهذذم جليسذذهم) .فأخذذا مهذذه جذذ،اا االجصمذذاع لقصذذد عذذين الذذاكر ب،جذذه ال يسذذ،غ
ويأويله كحديث :ما جلإ مسلم،ن مجلسا ياكرون اهلل فيه قال حبصهم المالئكق ونزلت عليهم السذكيهق وغاذيصهم
الرحمق ،وذكر م اهلل فيمن عهده).
الذذاس يذذأول بالعمذذا مذذرة ،وبذذاكر اآلالء وخذذرى ،وحمذذا علذذى وذذا ره ويضذذا فسذذقط الصمسذذك بذذه فذذت وعيذذان اوذكذذاي
كداللصذذه علذذى مذذا يذذأول بذذه الحصمالذذه .فذذإن قيذذا :يجصمعذذ،ن ،وكذذا علذذى ذكذذره ،فذذالج،اب :قن كذذان س ذرا فجذذدواه غيذذر
وذذا ره ،وقن كذذان جه ذرا ،وكذذا علذذى ذكذذره ،فذذال يتبذذى مذذا فيذذه مذذا قسذذاءة او ب بذذالصتليط وغيذذره ممذذا ال يسذذ،غ فذذت
حديث الهاس ،فضال عن ذكر اهلل .فلزم ج،ااه ،با ندبه بار ه.
نعذذم ،ويأويذذا الصسذذبيح والصحميذذد والصمجيذذد) بالصذذااكر فذذت الص،حيذد مذذن ابعذذد البعيذذد ،فصأويلذذه غيذذر مقبذذ،ل لبعذذده عذذن
اوفكاي حصى ال يت ر قال باوخ اي ،وذلك من مقالد الارع) بعيد جدا ،فافهم.

ووما الدعاء فالجما له ،فقد جاء فت حديث حبيب بن مسلمق البهرس يضذت اهلل عهذه ،وكذان مجذاب الذدع،ة ،قذال:
سمعت يس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم يق،ل :ال يجصما م فيدع،ا بعضهم ويؤمن بعضهم قال اسذصجاب اهلل لهذم
عاء م) .يواه الحاكم وقال :على شرط مسلم.
وذكره شيتها وب ،ايد الثعالبت يحمه اهلل فت الئا التيرات) وووهه نقله من يرغيب المهايس.
وحكذا وبذ ،اسذح الاذا بت عمذا عمذر يضذت اهلل عهذه بذه ،وقنكذايه لذه ،وعذده مذن البذدع اإلضذافيق ،وس الصذت يذام لمذا
يقصرن بها ،ال لاايها ،فافهم.
ووما الصالوة فصحح اله،وس وغيره :ما اجصما ق،م فت بيت من بي،ت اهلل يقرؤون القرآن ويصدايس،نه قال حبذت بهذم
المالئكق) ،الحديث كما فت الاكر .ووخاوا مهه ج،اا قراءة الحزب الاس يقرو فذت المسذاجد ،كذا ذلذك علذى ولذا
الاافعت وما به.
وومذذا مذذا ب مالذذك فذذت ذلذذك كلذذه ،ذذ ،الكرا ذذق لعذذدم عمذذا السذذلف ،ولسذذد ذييعذذق االبصذذداع بالزيذذا ة علذذى ذلذذك،
والتروع فيه ليير الح  ،وقد وقا ما ايقاه يضت اهلل عهه.

قاعدة 122
فضيلق الاتء غير وفضليصه ،وحكم ال،قت غير حكم اولا
فضيلق الاتء غير وفضذليصه ،وحكذم ال،قذت غيذر حكذم اولذا ،فذال يلذزم مذن الصرغيذب اوفضذليق وقن ثبذت البضذا،
وال مذذن الصذذرك البعذذا لعذذايض ال،قذذت ،يفذذض حكذذم اولذذا .والجمذذا للذذاكر والذذدعاء والذذصالوة ،وقذذد لذذح نذذدب كذذا
ذلك باوحا يث المصقدمق ،فال يصح فا ولا حكمه ،وقن وؤثذر عليذه غيذره ف فضذليق الييذر عليذه كالذاكر التبذت،
وما يصعدى من العبذا ات نبعذه ،كذالعلم والجهذا والصكسذب علذى العيذال قلذى غيذر ذلذك ممذا كذان اعصهذاء الصذحابق بذه
وشذذيلهم فيذذه ،حصذذى شذذيلهم عذذن االجصمذذاع للذذاكر والصبذذرغ لذذه مذذن غيذذر ضذذميمق شذذتء مذذن ذلذذك قليذذه .قال يذرا م عهذذد
قمكانه ما مذا ذم فيذه اسذصعمل،ه كاوسذباي واوعيذا وو بذاي الصذل،ات ونحذ ،ذلذك .ولمذا جذاء عليذه الصذالة والسذالم
حلقق الااكرين يجاوا ا وجلإ ما المصااكرين فت العلم ،فآثر المصذااكرين فذت العلذم لصعذدس نبهذم والحصيذاجهم قليذه
فيما م به ،قذ ال علم قال من قبله فقصد م لصبليغ ما جاء به ،بتالو الااكرين ،فذإن مذا ذم فيذه بذين بهبسذه ونبعذه
قالر عليهم ،لكهه لم يهكر على وولئك وقن آثر ؤالء ،واهلل اعلم.

قاعدة 123
للزمان حكم يتصه فيتصص مباحه بهدب وو مها وو كرا ق وو وج،ب

للزمان حكذم يتصذه ،بحيذث يتصذص مباحذه بهذدب وو مهذا وو كرا ذق وو وجذ،ب ،ويذر مهدوبذه لمهذا وو كرا ذق .كذا
ذلك قذا كان كا مههما مؤ يا لما يع اه حكمه من ليا آخر يقصضيه ،والق،ل بمها الجما للاكر وكرا صذه فذت ذاه
اوامهق من ذلك ،كمها الهساء من التروع للمساجد ونح،ه ،ممذا ذ ،ممهذ،ع لمذا عذرض فيذه وبذه ال لاايذه ،قذ ولذا
الاريعق قباحصه وو ندبه ،وللهاس فت ذلك ما بان :فمن يق،ل بسد الايائا ،يمها جميا الصذ،ي لصذ،ية واحذدة و ذ،
ما ب مالك يحمه اهلل ،ومن ال يق،ل بها قنما يمها ما يقا على ال،جه الممه،ع ،و  ،ما ب الاافعت وغيره.
ولمذذا يكلذذم سذذيدس وبذذ ،عبذذد اهلل بذذن عبذذا يحمذذه اهلل علذذى مسذذألق الحذذزب قذذال :انذذه مذذن يوائذذح الذذدين الصذذت يصعذذين
الصمسك بها لا اب حقائ الديانق فت اه اوامهق وقن كان بدعق ،فه ،مما اخصلف فيذه .وغايذق القذ،ل فيذه الكرا ذق
فصح العما به على ق،ل من يق،ل به.
قلذت :وقذذد يلحذ الذذاكر بذه فذذت بعذض اومذذاكن واووقذات باذذر ه .ولعذا الاذذايع قنمذا قصذذد بصرغيبذه مذذن بعذد الصذذدي
اوول الحصياجهم له.
ووما ق،ل ابن مسع ،يضت اهلل عهذه لقذ،م وجذد م يذاكرون جماعذق :لقذد جئذصم ببدعذق ولمذا ،وو لقذد فقذصم ولذحاب
محمد علما).
فالج،اب عهه بأنه لم يبليه حديث الصرغيب فيها ،وو انه ونكر الهيئق ونح ،ا.
وقال فال يصلح قنكايه لهاا ال،جه بعد لحق الحديث واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 124
مراعاة الاروط فت مارو ها الام لمريد ا
مراعاة الاروط فت مارو ها الام لمريد ا ،وقال لم يصح وج ،ه له ،وقن قامت ل،ييه.
وشروط الاكر الصت يصعين عهد الجما له ثالث:
وولها :خل ،ال،قت عن واجب وو مهدوب مصأكد يلزم من عمله اإلخالل به كأن يسذهر فيهذام عذن الصذالة ،وو يصثاقذا
فيها ،وو يبرط فت وي ه ،وو يضر بأ له ،قلى غير ذلك.
ثانيهما :خل،ه عن محرم وو مكروه يقصرن به كإسماع الهساء وو حضذ،ي ن وو يصقذت مذن اوحذداث ،وو قصذد عذام ال
قرب ذذق في ذذه ،وو اخلص ذذه ش ذذبهق ول ذذ ،قل ذذت ،وو فذ ذراش مح ذذرم كحري ذذر ونح ذذ،ه ،وو ذك ذذر مس ذذاوسء اله ذذاس ،وو االش ذذصيال
باوياجيف قلى غير ذلك.

ثالثهما :الصزام و ب الاكر من ك،نه شرعيا وو فت معهاه ،بحيذث يكذ،ن بمذا لذح وايضذح وذكذره علذى وجذه السذكيهق،
وقن ما قيام مرة وقع ،وخرى ،ال ما يقص وليا ،ونح،ه ،فانه من فعا المجذانين كمذا وشذاي مالذك يحمذه اهلل ،لمذا
سئا عههم فقال :ومجانين م) .وغايق كالمه االسصقبا ،ب،جه يك،ن المها فيه وحرى فافهم ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 125
اوذكاي الصت يصعل باوم،ي الدني،يق يؤ س قلى حب اهلل واونإ باكره
اسصراق الهب،س بمالئمها بعا ،لما فيه نبا يهت ماروع ،فمن ثم يغب فذت وذكذاي وعبذا ات ومذ،ي ني،يذق ،كقذراءة
سذذ،ية ال،اقعذذق لذذدفا الباقذذق :وبسذذم اهلل الذذاس ال يضذذر مذذا اسذذمه شذذتء فذذت اويض وال فذذت السذذماء و ذذ ،السذذميا
العلمت) لصرو الباليا المباجئق :ووع،ذ بكلمات اهلل الصامق من شر ما خل ) لصرو شذر ذوات السذم،م ،والحبذي
فذذت المهذذزل ،قلذذى غيذذر ذلذذك مذذن وذكذذاي لذذرو الهمذذ،م والذذدي،ن واإلعانذذق علذذى اوسذذباب ،كذذاليهى والعذذز ونحذذ،ه .بيذذان
ذلك ونها قن وفا ت عين ما قصدت له ،كان اعيا لحبها ،ثم اعيا لمن جاء بها ومن نسبت له ولال وفرعذا ،فهذت
مؤ يق لحذب اهلل .وقن لذم يذؤ مذا قصذدت لذه ،فذالل ف م،جذ ،بهذا ،وال وقذا مذن ونذإ الذهبإ بذاكر الحذ  ،و خذ،ل
ذلك من حيث ال باع ومكن وويسر.
ولهذذاا اولذذا اسذذصهد الاذذيخ وبذذ ،العبذذاس البذذ،نت ومذذن نحذذا نحذذ،ه فذذت ذكذذر اوسذذماء وخ،الذذها ،وقال فاولذذا ون ال
يجعا اوذكاي والعبا ات سببا فت اوعراض الدني،يق قجالال لها ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 126
كا اسم وو ذكر فتاليصه من معهاه وسره فت عد ه وقجابصه على قدي مق لاحبه
كا اسم وو ذكر فتاليصه من معهاه ويصريبه فت مقصضاه ،وسره فت عد ه وقجابصه على قدي مق لذاحبه ،فمذن ثذم
ال يهصبذذا عذذالم قال بجلذذت واضذذح المعهذذى ،وال جا ذذا قال بتبذذت ال يعذذرو معهذذاه ويبقذذى مذذن بيههذذا .ولذذزم اعصبذذاي العذذد
الم،ضذذ،ع شذذرعا ،والمسذذصترع اسذذصهبا ا لص،قذذف الصحقيذ عليذذه حسذذب سذذهق اهلل .فأمذذا الكصابذذق والصبذذريط فذذت الاذذكا
ونح،ه ،فأمر مسصبا من علم ال باع وال بذائا ،وال يتبذى بعذده عذن الحذ والصحقيذ  ،فلذاا قذال ابذن البهذا يضذت اهلل
عهه :باين الب،نت ووشكاله ،وواف خيرا الهساع وومثاله).
وقال الحايمت يحمه اهلل :علم الحروو علم شريف لكهه مام،م يها و نيا) .فاعلم ذلك ،وباهلل سبحانه الص،في .

قلت :وما يها ،فلص،غذا لذاحبه فذت اوسذباب المص ،مذق ون المحققذق ،وذلذك قذا  ،فذت مقذام الص،كذا .وكذا باعصبذاي
االجصها فت السبب ،كالمبا ية بالكت فت الص بب ونه من يرق الهبإ واسصعجال البرء فافهم.
ووما نيا ف نه شيا فت وجه يتا بعماييها واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 127
السبحق وعقد الاكر باولابا
اعصباي الهسب الحكميق جاي فت اوم،ي الحكميق ،على وجه نسبصها مهها ،فمن ثم اعصبر العد فت الذاكر ،قذ مرجذا
ال،ج ،قليه باعصباي ج،ا ره ووعراضه .فإذا وافقصا الهسبق محلها ،وقا الصأثير حسب القسمق اواليق .ولعقذد اوعذدا
وجذذه فذذت والاذذرع قذ قذذال لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم لهسذذاء مذذن المؤمهذذات :واعقذذدن باولذذابا فذذإنهن مس ذذؤوالت
مسذذصه قات) ،ووقذذر بعذذض واواجذذه علذذى يسذذبيحها فذذت نذذ،ى كذذان بذذين يذذديها .وكذذان وبذذت ريذذرة خذذيط قذذد يبذذط فيذذه
خمسذذمائق عقذذدة يسذذبح فيهذذا ،قيذذا :والسذذبحق وعذذ،ن علذذى الذذاكر وو عذذى للذذدوام ،ووجمذذا للبكذذر ،ووقذذرب للحضذذ،ي،
ووعظذذم للثذذ،اب ،قذ لذذه ثذذ،اب وعذذدا ا ومذذا يع لذذت فيذذه لضذذروية وو يع ذذا مههذذا ليلذذط ونحذذ،ه ،لصعييههذذا وفذذت يحصذذيا
ث،اب ذكر جاما لعد .
كق،ل :سبحانه اهلل عذد خلقذه) علذى مذا ذ ،بذه مذا يضذعيبه وو ونذه ،وو ليذ،ه وقذ،ال ،ولذحح بذال يضذعيف .قيذا:
وذوات اوسباب كصسبيح الصعجب وفضا من م لقها فيصرك الم ل للمقيد فت وقصه ،واهلل سبحانه اعلم

قاعدة 129
ال يصح االسصدالل بإباحق اليهاء فت ال،الئم ونح ،ا على قباحق م ل السماع
مذذا وب ذذيح لس ذذبب وو عل ذذى وج ذذه خ ذذاش وو ع ذذام ،ف ذذال يكذذ،ن ش ذذائعا ف ذذت جمي ذذا ال،ج ذذ،ه ،حص ذذى يصه ذذاول ل ذذ،ية خال ذذق
بتص،ليصها ليست عن ال،جذه التذاش بهبسذه ،فذال يصذح االسذصدالل بإباحذق اليهذاء فذت الذ،الئم ونح ،ذا علذى قباحذق
م ل السماع ،وال بإباحق قناا الاعر على ل،ية السماع المعل،مق الحصمال اخصصذاش حكمهذا .فلذالك قذال ابذن
الباكهانت يحمذه اهلل يعذالى فذت شذر ،الرسذالق :لذيإ فذت السذماع نذص بمهذا وال قباحذق) .يعهذت علذى ال،جذه التذاش،
وقال فقذد لذح فذذت الذذ،الئم واوعيذذا ونح ،ذذا مذذن اوفذرا ،الماذذروعق واالسذذصعانق علذذى اوشذذيال .فذذإذا المسذذألق جاييذذق
على حكم اوشياء ،قبا ويو الارع فيها ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 128
السماع ليير ضروية فيه شبهق
اوشذذياء قبذذا ويو الاذذرع فيهذذا ،قيذذا :علذذى ال،قذذف ،فالسذذماع ال يقذذدم عليذذه .وقيذذا :علذذى اإلباحذذق ،فالسذذماع مبذذا،،
وقيا :على المها ،فالسماع ممه،ع .وقد اخصلف فيه الص،فيق بالثالثق اوق،ال ،كاخصالو البقهاء .وقذال الاذيخ وبذ،
اسح الاا بت يحمه اهلل :السماع ليإ من الصص،و باولا وال بالعرض ،قنما وخذا مذن عمذا البالسذبق) ،انصهذى
بمعهاه.
والصحقي ونه ُشبهق يُذصَّقى لابهها بالبا ذا و ذ ،اللهذ ،،قال لضذروية يقصضذت الرجذ،ع قليذه ،فقذد يبذا ،لذالك .وقذد ذكذر
المقدست ون وبا مصذعب سذأل مالكذا يضذت اهلل عههمذا فقذال :ال ا يس قال ون و ذا العلذم ببلذدنا ال يهكذرون ذلذك وال

يقعدون عهه ،وال يهكره قال ناسك غبت ،وو جا ا غليي ال با.
وقال لالح بن وحمد بن حهبا يحمهما اهلل :يويت والدس يصسما من وياء الحذائط لسذماع كذان عهذد جيرانهذا ،وقذال
ابن المسيب لق،م يعيب،ن الاعر :نسك،ا نسكا وعجميا) .وقد لذح عذن مالذك قنكذايه وكرا صذه ،ووخذا مذن المدونذق
ج،ااه ،كا ذلك قن يجر عن آلق وقال فمصب علذى يحريمذه ،غيذر مذا للعهبذرس وقبذرا يم بذن سذعد ،ومذا فيهمذا معلذ،م.
وقد بالغ ال ر ،شت فت المسألق وغيره ،ويحقيقها آيا للمها واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 131
السماع عهد الص،فيق يخصق يبا ،لضروية
اعصقذذا المذذرء فيمذذا لذذيإ بقربذذق بدعذذق .وكذذالك وحذذداث حكذذم لمذذن يصقذذدم ،وكذذا ذلذذك ضذذالل قال ون يرجذذا ولذذا
اسذذصهبط مهذذه ،فيرجذذا حكمذذه قليذذه .والسذذماع ال اللذذق علذذى ندبذذه عهذذد مبيحذذه جملذذق ،وقن وقذذا فيذذه يبصذذيا عهذذد قذذ،م
فالصحقي انه عهد مبيحه يخصق يبا ،للضروية ،وو فت الجملق فيعصبر شر ها وقال فالمها ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 131
من كان اسصماعه بالحقيقق اسصبا الصحقي ومن كان اسصماعه بالهبإ اسصبا س،ء الحال

الصهيؤ للقب،ل ،على قدي اإللياء للمق،ل .فمن كان اسصماعه بالحقيقق اسصبا الصحقي  ،ومن كان اسذصماعه بذالهبإ
اسصبا س،ء الحال ،ومن كان اسصماعه بال با اقصصر نبعه على وقصه ،فمن ثم ال يذز ا

الذب العلذم للذدنيا ميلذق قال

اا ا مذذن اهلل) ق بذذايا عذذن الح ذ  ،وال يسذذصبيد غالذذب الهذذاس مذذن المحافذذا العامذذق ،كالكصذذاب والميعذذا ونحذذ،ه ،قال
اسصحالؤه فت ال،قت .ويهبا ذا الحقيقق ما يبيد من وس وجه خرع ،فافهم ،واهلل سبحانه اعلم

قاعدة 132
ما خرع من القلب ،خا للقلب ،وما قصر على اللسان لم يجاوا اآلذان
ما خرع من القلب ،خا للقلب ،وما قصر على اللسان لم يجاوا اآلذان ،ثذم ذ ،بعذد خ،لذه القلذب قمذا ون يلقذى
معايضا فيدفعه بجح ،كحال الكباي ،وو بإعراض كحال المهافقين ،وو يحذ،ل بيهذه وبذين مباشذرة القلذب حائذا يقيذ
كأح،ال العصاة ،وو يمإ سذ،يداه ،ويباشذر حقيقصذه في،جذب اإلقذدام واإلحجذام علذى حكمذه ،كحذال و ذا الحذ مذن
المريدين .فأما العايو فيسصبيد من كا ذس فائدة ،كان من قلب وو غيره ،فافهم.

قاعدة 133
الاعر كالكالم حسهه حسن وقبيحه قبيح
قذذال اإلمذذام) الاذذافعت يحمذذه اهلل يعذذال :الاذذعر حسذذهه حسذذن ،وقبيحذذه قبذذيح) .فالمصمثذذا يذذابا فذذت ذمذذه ومدحذذه
للم ذذصكلم ب ذذه .ث ذذم ذذ ،عه ذذد االحصم ذذال مص ذذروو لهي ذذق قائل ذذه ول ذذال وو يم ذذثال لس ذذامعه .فصعيه ذذت مراع ذذاة وح ذذ،ال و ل ذذه
والمسم،ع عليه ،فال ي،ضا ولف نت على علت ،ونذه قسذاءة و ب وال بذالعكإ ،ونذه قخذالل بالحذال .ومذن ذلذك
مذا يوس ون وبذذا سذعيد التذراا قذذال لمذن يآه فذذت الهذذ،م :قن الحذ ووقبهذذت بذذين يديذه وقذذال :ويحمذذا ولذبت علذذى ليلذذى
وسعدى؟ ل،ال ونت نظرت قليك فت مقام وي يهت به خالصا لعابصك) ،انصهى ،فافهم واهلل سبحانه اعلم

قاعدة 134
اعصراو المحق بهقص ييبق  ،فيها على الجملق

اعصراو المحق بهقص ييبق  ،فيها علذى الجملذق يقضذت بذامها علذى نحذ ،مذا حكذت فذت اعصرافذه ،ون قخبذايه ياجذا
ومانصه ،فال ياكر غير ما حق ذمه وقال فه ،كااب .ثم ذ ،فيهذا قمذا معذاوي وو مسذتء واوولذى بذه العذاي فيعذاي وال
يقصدى به.

قاعدة 135
مها الاتء لما يعرض فيه وو بسببه ،ال يقضت بهقض ولا حكمه
مها الاتء لما يعرض فيه وو بسببه ،ال يقضت بهقص ولا حكمه .وقد جزم محقق ،المصأخرين مذن الصذ،فيق ووكثذر
البقهاء بمها السماع لعايض ال،قت من االبصداع والضالل بسببه .حصى قذال الحذايمت يحمذه اهلل :السذماع فذت ذاا
الزمان ال يق،ل به مسلم) ،وال يقصدى بايخ يعما بالسماع وال يق،ل به).
وقذذال الاذذيخ وبذذ ،الحسذذن الاذذاذلت يضذذت اهلل عهذذه :سذذألت وسذذصاذس عذذن السذذماع فقذذال لذذت :ونهذذم ولبذذ،ا آبذذاء م
ضالين ،فهم على آثاي م يهرع،ن).
وقال ابن نجيد يحمه اهلل :الق فت السماع ،شر من كاا وكاا سهق ييصاب الهاس).
وقيا للجهيد :كهت يسما ،فلم يركت السماع.
قال :ممن؟ قيا له:من اهلل .قال :فما من؟) انصهى .ومجرى الحكذم فذت المهذا كالذاكر بذالجما فصأكذد لبقذد حكذم
اولا).
فالقائا بسد الايائا ،يمها بالجملق وغيره يمها ما يصص،ي فيه البا ا ليإ قال .واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 136
الضرويات الداعيق للسماع ثالثق
ما وبيح للضروية قيد بقدي ا ،ووقف به علذى وجههذا ،ويوعذت فيذه شذر ه لذحق وكمذاال ،ومذا ذلذك السذماع الضذروية
الداعيق له ثالثق:
وولهما :يحريك القلب ،ليعلم ما فيه بمثيره ،وقد يكصبت عذن ذاا بم العذق وجذ،ه الصرغيذب والصر يذب ،ومباوضذق وع
وو شيخ.
ثانيهمذذا :الرفذ بالبذذدن بإيجاعذذه ل حسذذاس ،ومثيذرات ال بذذاع حصذذى ال يهلذذك فيهذذا بمذذا يذذر عليذذه مذذن قذذ،ى الذذ،اي ات.
وقد يسصيهت عن ذلك بمالبسق العا يات الباريق فت الجملق كالهكا ،والمزا ،ونح،ه.

ثالثهما :الصهذاال للمريذدين حصذى يصبذرغ قلذ،بهم لقبذ،ل الحذ فذت قالذب البا ذا ،قذا لذيإ لهذم قذ،ة لقبذ،ل الحذ فذت
قالذب البا ذا قذ لذيإ لهذم قذدية علذذى قبذ،ل الحذ ) مذن وجهذه بذال واسذ ق مذن ال بذا .ولهذاا ال،جذه ،نحذا الااذذصرس
يحمه اهلل ،بأاجاله فيما وهر لت .واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 137
اسصجالب الهب،س بمساعدة بعها و دى لصقريب نبعها
اسذذصجالب الهبذذ،س بمسذذاعدة بعهذذا و ذذدى لصقريذذب نبعهذذا فمذذن ثذذم وقعذذت المهبعذذق باواجذذال والقصذذص فذذت يعريذذف
ال ريذ واإلشذذاية قلذذى حقائقهذذا .لكذذن يائحذذق البسذذاط مصذذاحبق لمذذا خذذرع مهذذه فذذال يسذذصبا فائديذذه قال معذذه .فلذذالك ال
يجد م،لعذا بالاذعر لذرفا لذه حقيقذق فذت يانصذه وقن كذان فمذا حيذرة و عذ،ى ،ونذه مصذح،ب بهذا فذت ولذا وجذ ،ه)
غالبا .وقد قال وب ،عثمان يحمه اهلل :من ومن السذهق علذى نبسذه قذ،ال وفعذال ،ن ذ بالحكمذق ،ومذن ومذن الهذ،ى علذى
نبسه ق،ال وفعال ن

بالبدعق .واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 139
شروط السماع عهد القائا به) ثالثق
قذا وقذف ومذر علذى شذر ه فذت لذحصه وو كمالذه ،يوعذت ذلذذك الاذرط فيذه لمذا كذان ماذرو ا بذه علذى حسذبه وقال كذذان
العما فيه خايجا عن حقيقصه وو كماله.
وشرط السماع عهد القائا به) ثالث:
وولهما :مراعاة آاليه الصت يقا فيها ومعها وبها و ت :الزمان ،والمكان ،واإلخ،ان.
ثانيهذذا :خلذذ ،ال،قذذت عذذن معذذايض ضذذرويس ،وو حذذاجت شذذرعا ،وو عذذا ة قذ يذذرك اوولذذى للذذرخص ،يبذذريط فذذت الح ذ ،
وقخالل بالحقيقق.
ثالثها :وج ،الصدق مذن الجميذا ،وسذالمق الصذدي فذت الحذال ،فذال يصحذرك مصحذرك قال بيلبذق .وقن فهذم مهذه غير ذا،
سذذلم لذذه او نذذى وو بذذه اوعلذذى ،وذكذذره القذرين .وال يذزال الصذذ،فيق بتيذذر مذذا يهذذافروا ،فذذإذا الذ لح،ا قذذا يذذههم قذ ال
يك،ن لذلحهم قال مذا قغضذاء عذن العيذ،ب ،فانذه ال يتلذ ،المذرء مذن عيذب بحذال ،ومذا سذلم مذن الهبذاق ،ومذن عمذا
على ال،فاق ،والمتالبق يمها الم،افقق.

قاعدة 138
الصيزل ،والهدب ،واإلشاية ،والصعريج ،ليا البعد عن وج ،الماا دة
الصيزل ،والهدب ،واإلشاية ،والصعريج ،ليا البعد عذن وجذ ،الماذا دة ،قذ الجذالل والجمذال مذانا مذن قيذام الذهبإ
بق،يه المانعق من الص،سا وااليساع قال بما يقصضذيه الحذال) والاذعر مذن محامذد ا .ومذن وهذر نذ،ي الحذ علذى قلبذه،
لم يب فيه نصيب لييره ،فيك،ن ما جاء عهه وشهى قليه من الماء الباي  .با ال يجد فذت نبسذه بقيذق يقبذا مذا سذ،اه،
وال يصسا لرؤيق غيره .ويؤيق المحب،ب ي،جب العمى عن غيره ما سدة و  ،ال فال ياكر قال بذاكره) .ولهذاا قذا شذعر
المحققين من اوكابر ،كالجهيد ،والايخ وبت محمد عبد القا ي ،والااذلت ،ونحذ ،م ،ولهذم وسذ،ة فذت اوكذابر مذن
الصحابق ،قذ كان،ا اعلم الهاس به .ولكههم لم ياكروه قال فت محا ال ياير باتء مذن الحقذائ  ،وقن كانذت مضذمهق
فيه ،فعلى قديه .واهلل اعلم.

قاعدة 141
عق،بق الاتء ومث،بصه من ن،عه الجزاء من جهإ العما)
عق،بذق الاذذتء ومث،بصذذه مذن ن،عذذه سذذيجزيهم جذذزاء وفاقذا) مذذن انذذى انذت بأ لذذه .ومذذن ثذذم ع،قذب مذذؤثر السذذماع والقذذ،ل
بإ الق وق،ال الهاس فيه ،ووثيب بإ الق ثهذاء الهذاس عليذه .فذال يذزال بذين مذا  ،وذام ،ب،جذه ال يمكذن انبكاكذه حصذى
يهبك عما  ،به ،كما جرب من سهق اهلل .ومهه حكايق ي،سف بن الحسين فت ق،له :قيالم فذت الذروس) .ومذن عق،بذق
ابن الجالء فت ذكره اسصحسان وجه شاب بإنساء القرآن ،قذ البصيرة كالبصر ،واهلل اعلم.

قاعدة 141
مها السماع فت ح من علم غلبق عقله به
حبي العق،ل واجب ،لحبي اوم،ال واوعراض ،فمن ثذم قيذا :يمهذا السذماع بايبذاق فذت حذ مذن علذم غلبذق عقلذه
به) .وال يج،ا ق ذا التذرق ،وقن خذا فيذه علذى المكايمذق إلضذاعق المذال ،وال يجذ،ا ون يذدخا مذا القذ،م مذن لذيإ
مههم ،وقن كذان عابذدا وو اا ذدا ،ال يقذ،ل بالسذماع وال يذراه .وكذاا العذايو ون حالذه ويذم ،فيذؤ س الغصيابذه الجماعذق
بالهقص ول،ية اله،ى) واغصيابهم له.

قذذال الاذذيخ وبذذ ،العبذذاس الحضذذرمت يضذذت اهلل :كذذان يصذذحب بعذذض الماذذايخ فقيذذه ،فذذإذا حضذذر السذذماع لذذرفه وال
يسذذمح بحضذذ،يه مذذا ك،نذذه فذذت عذذدا ولذذحابه .وقذذال :قن السذذماع فيذذه ريذ لكذذن لمذذن لذذه بذذه معرفذذق) .واهلل سذذبحانه
اعلم.
قاعدة 142
يعاي ال،اجد بحالق ال يملك نبسه فيها ،وله حكم المجه،ن فت حاله
يعاي ال،اجد بحالق ال يملك نبسه فيها ،وله حكم المجه،ن فت حاله ،بسذق،ط اعصبذاي وفعالذه ،وعذدم جذرس اوحكذام
عليه قن يحق وج ،الحالق مهذه ،ويلزمذه اسذصدياك البائذت كالسذكران لصسذببه فذت اولذا .ويهصبذت جذ،اا االقصذداء بذه
كص،اجد اله،يس فت قيامه للسيف قيثايا ،وقال فه ،قعانق على قصا نبسه ،وكحالق وبذت حمذزة فذت بقائذه فذت البئذر حصذى
خذرع بمهلكذق ،وكحالذق الاذبلت فذت حلذ لحيصذه وقلقائذه المذال فذت البحذر عهذد شذع،يه ببتلذه ،قلذى غيذر ذلذك ممذا ال
ي،افذ الاذذرع مذذن وذذا ر وعمذذالهم الصذذت حمذذا عليهذذا غالذذب ال،جذذد كمذذا ذذ ،وذذا ر مذذن حكايذذايهم ،فلهذذم فيهذذا حكذذم
المجذانين ،ومذن ذلذذك الذرقص ونحذذ،ه .وبالجملذق فذال عصذذب علذى معذذاوي لذم يقصذد المتالبذذق ب،جذه ال يمكهذذه غيذر مذذا
فعا لعدم ضبط حركايه.
وقذد قذال لذلى اهلل عليذه وسذلم للمجه،نذق قن شذئت لذبرت ولذك الجهذق وو عذ،ت اهلل فاذباك) ،فرضذيت علذى ون
لها الجهق .فهاا خير من الصعصب بالهكير ،وعكسه و  ،وقرب للح قذ ال عصمق ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 143
ال يسصبيد ال،اجد علما وو عمال وو حاال قال قن الحي المعهى وثهاء وجده
ال،اجذذد قن الحذذي معهذذى فذذت وجذذده وفذذا ه علمذذا وو عمذذال وو حذذاال ،مذذا ميلذذه للسذذك،ن واالسذذصلقاء وذذا را ف،جذذده مذذن
الحقيقق والمعهى.
وقن الحذذي الذذ،ان واولحذذان ،ف بيعذذت سذذيما قن وضذذا لذذه اض ذ راب واحص ذراق فذذت الذذهبإ ،وقن الحذذي نبذذإ الحركذذق
ليإ قال فاي انت ،سيما قن وعقبه اض راب و ،شق فت البدن ،واشصعال نايس فلذزم اعصبذاي ذلذك ب،جذه مذن الصحقيذ
يام ،وقال فصرك سببه وولى ووفضا لكا ذس ين يريد السالمق.

قاعدة 144

يج،ا الصابه بأ ا التير فت ايهم قال قن قصد الصلبيإ والصيرير
المصابه بالق،م ملح بالمصابه بهم لحديث :من ياذبه بقذ،م فهذ ،مذههم) ،ونذه مذؤذن بالمحبذق .وقذد لذح :الرجذا
يحب الق،م ولما يلح بهم قال :ونت ما من وحببت).
فج ذذاا الصا ذذبه بأ ذذا التي ذذر ف ذذت ايه ذذم قال ون قص ذذد الصلبذ ذيإ والصيري ذذر ،كلب ذذاس المرقع ذذق ،ووخ ذذا الس ذذبحق والعص ذذا،
والسجا ة واولباغ ونحذ،ه لمذا فذت ذلذك ممذا ذكذر ،ومذن حمايذق الذهبإ عذن كبذائر ال يمكذن معذه وقن ومكهذت ،فذال
يمكن المجا دة بها ،ثم لباس المرقعذق وعذ،ن علذى فذا الكلذف ،ووذ ذب للكبذر ،واقذرب للحذ مذا االقصذداء بعمذر
يضت اهلل عهه ،قذ لبسها ما وج ،غير ا لصال ،قلبه  .قال يراه يقذ،ل حذين الذبإ غير ذا قذال :ونكذرت نبسذت .و ذ،
ويضذذا اقذذرب ل،جذذ ،الح ذذالل فذذت اللبذذاس نع ذذم  ،ولمهذذا وكثذذر اإلذاي ذذات فذذت اوسذذباي وغير ذذا ،وقذذد ومذذر اهلل نس ذذاء
المؤمهذذات مذذا واواع يسذذ،ل اهلل وبهايذذه بالصذذدنت حصذذى ال يعذذرفن فذذال يذذؤذين .وكذذان عمذذر يضذذت اهلل عهذذه يضذذرب اإلمذذاء
على الصهقب للصابه بالحرائر .وقال الاذيخ وبذ ،ي،سذف الذد مانت يضذت اهلل عهذه لبقيذر لذه :وخذاه العذرب فذت البا يذق
ولم يكن معه اس البقراء المبرط وولذى بالتسذاية ،ون ذاه اوسذباب سذال ،،مذن خلهذا احصذرم مذن وجذا اهلل ،ومذن
ل ذذم يحصرم ذذه فق ذذد ص ذذك حرم ذذه اهلل وم ذذن ص ذذك حرم ذذق اهلل) ال يبل ذذح .وق ذذال الا ذذيخ ل ذذبعض الا ذذباب :قي ذذاكم و ذذاه
المرقعات فإنكم يكرم،ن وجلها  .فقال :يا وسذصاذ قنمذا نكذرم بهذا مذن اجذا الهسذبق قلذى اهلل ،قذال :نعذم .قذال :حبذاا
من نكرم وجله ،قال الايخ :بايك ا هلل فيك ،وكما قال

قاعدة 145
يج،ا الصبرك بآثاي و ا التير ممن وهرت كرامايه
كرامق المصبِا شا دة بصدق المصبْا ،فله نسبق من جهذق) حرمصذه لثبذ،ت اإليث لذه  ،فمذن ثذم جذاا الصبذرك بآثذاي و ذا
التير ممذن وهذرت كرامايذه ،بديانذق وو علذم وو عمذا  ،وو اثذر وذا ر  ،كصكثيذر القليذا وو اوخبذاي عذن الييذب حسذب

فراسذذصه وقجابذذق الدع،ة،ويسذذتير المذذاء والهذذ،اء قلذذى ذلذذك ممذذا لذذح مذذن آيذذات اونبيذذاء،فيك،ن كرامذذق اووليذذاء  .قذ
اولا الصأست حصى يأيت المتصص وقيا عكسه ،ولم يزل وكابر الملق يصبرك،ن بأ ا البضذا مذن كذا عصذر وق ذر،
فلزم االقصداء بهم حسبما يهدس قليهم الهظر فت اوشتاش ،واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 146
يُعرو با ن العبد من وا ر حاله

يعذذرو بذذا ن العبذذد مذذن وذذا ر حالذذه ،ون اوسذذرة يذذدل علذذى الس ذريرة ،ومذذا خذذامر القلذذ،ب فعلذذى ال،جذذ،ه وثذذره يلذذ،،،
َمحمذد يسذذ،ل اهلل والذذاين معذذه وشذداء علذذى الكبذذاي يحمذذاء بيذههم يذرا م يكعذاً سذذجداً يبصيذ،ن فضذذال مذذن اهلل ويضذذ،انا

سذذيما م فذذت وجذذ ،هم مذذن اثذذر السذذج ،ذلذذك مذذثلهم فذذت الصذذ،ياة ومذذثلهم فذذت اإلنجيذذا كذذزيع اخذذرع ش ذ ئه فذذآايه
فاسذصيلي فاسذص،ى علذى سذ،قه يعجذب الذذزياع نبايذه لييذيي بذه الكبذاي وعذذد اهلل الذاين آمهذ،ا وعملذ،ا الصذالحات مذذههم
ميبرة ووجراً عظيما}

وقال ذلك الرجا لرس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم :فلما يويصه علمت انه ليإ ب،جه كااب).

وقال عز من قائا فت المهافقين)َ :ول ،نااء وييهاكهم فلعرفصهم بسيما م ،ولصعرفههم فت لحذن القذ،ل ،واهلل يعلذم
وعمالكم} .وقيا :الهاس ح،انيت ميلقق) فإذا يكلم الرجالن ،يبين الع اي من البي اي ،ون الكذالم لذبق المذصكلم،
وما فيك وهر على فيك.
فمعرفق الرجا من ثالثق :كالمه ،ويصرفه ،و بعه ،ويصعرو كلها من مياضبصه ،فإن لذزم الصذدق ،وآثذر الحذ  ،وسذاما
التل فه ،ذاك ،وقال فليإ هاك ،واهلل سبحانه اعلم

قاعدة 147
قذا وي ت ون يعرو لالح بلد فانظر لبا ا و لها ا  ،برسء مهه وم ال
لكا بلد ما ييلب عليها من الح والبا ا ،فإذا وي ت قن يعرو لالح بلد فانظر لبا ا و لهذا ،ذا ذ ،بذرسء مهذه
وم ال ،فإن كان بريئا فه ،ذاك ،وقال فال عبرة به .وبحسب اا ،فاعصبر فت و ذا الميذرب اوقصذى ،السذتاء وحسذن
التل  ،فإن وجدت وقال فدع.
وفذذت و ذذا اونذذدلإ كذذالك .وفذذت و ذذا الماذذرق الييذذرة هلل ،وسذذالمق الصذذدي ،وقلذذى غيذذر ذلذذك .وقذد وشذذاي يسذذ،ل اهلل
لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم لهذذاا اولذذا فذذاكر وولذذاو الذذبال وع،ايضذذها ،كق،لذذه فذذت الماذذرق :البصهذذق ا هذذا) .وكذذاا
الهجذذد .وفذذت البذذرس :لذذ ،كذذان اإليمذذان بالثريذذا و يكذذه يجذذال مذذههم) .وفذذت و ذذا الذذيمن :ونهذذم ويق وفئذذدة .وفذذت و ذذا
المديهق :ونهم خير الهذاس مذا مذا ولذبهم اهلل بذه مذن ق،لذه يعذالىِ َّ :
ين يْذبْذ َّذ،وُوا ال َّذد ْاي ْو ِ
يمذا ْن ِمذن قْذذبلِ ِهم يُ ِحبُّذْ ،ن
اإل ْ
ْ
َوالذا ْ
من اجر قِلْي ِهم وال ي ِج ُدو ْن فِت ل ُدوِيِ م ح ِ
ِ
ِ
الذقٌ ْوْمذن يُذْ ،ق
ص ْ
اجقً م َّمذا وُويُذ،ا ْويذُذؤث ُرو ْن ْعلْذى وْنذ ُبسذ ِهم ْولْذْ ،كذا ْن بِ ِهذم ْخ ْ
ُ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ ْْ
ذك ُ ذ ُذم ال ُمبلِ ُحذذْ ،ن} .ومذذا ولذذف بذذه و ذذا مصذذر مذذن اوولذذاو المذذاك،ية وغير ذذا الصذذت يبلذذغ عذذد ا
ُشذ َّ
ذح نْذب ِسذ ِه فْأُولْئِذ ْ
سبعق عاذر م،ضذعا فذت كصذاب اهلل .وقذال لذلى اهلل عليذه وسذلم السذكيهق وال،قذاي فذت و ذا اليذهم ،والبتذر والتذيالء
فذذت و ذذا التيذذا ،واليلظذذق والجبذذاة فذذت البذذدا ين يبذذاع قذنذذاب اإلبذذا والبقذذر فذذت يبيعذذق ومضذذر) .وقذذال عمذذر يضذذت اهلل
عهه :قفريقيق بال مكر وخديعق) .وقال م،النا جلت قدييه لذاس القذرنين فذت و ذا الميذرب اوقصذى :حصذى قذا بلذغ

ميرب الامإ وجد ا ييرب فت عين حمئق ووجد عهد ا ق،ما ،قلها يا ذا القرنين قما ون يعاب وقمذا ون يصتذا فذيهم
حسها) فدل على اسصحقاقهم لكا ما يعامل،ن به من خير وو شر ،وونهم لكالك واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 149
ما يجرس فت العم،م قد يهصقض فت التص،ش
ما يجرس فت العم،م قد يهصقض فت التص،ش ،با الم،ج ،كالك ،والهاس معذا ن ،فبذت كذا بلذدة سذا ة ،وفذت كذا
ق ذذرة قذذا ة ،والاذذتص معصبذذر ب،لذذبه ،فمذذن ثذذم قيذذا :الهذذاس وبهذذاء وخالقهذذم ،والذذام عم،مذذا ال يصهذذاول مذذن خذذال عذذن
سبيله ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 148
الهظر بعين الكمال الم ل يقصضت الصهقيص بما ليإ بمهقص عهد يحقيقه
الهظر بعين الكمال الم ل يقصضت الصهقيص بما ليإ بمهقص عهد يحقيقه ،والعصمق غير م،جذ ،ة لسذ،ى اونبيذاء.
فلزم قن يهظر لليالب على وح،ال الاتص ال لكله ،فإن غلب لالحه يجحه ،وقن غلب غير ذلك يجحه.
وان يساويا ،نظذر فيذه ب،جذه الصحقيذ فذأع ى حكذم المسذألق فذإن ومكذن الصأويذا فذت الجميذا ،يذأول مذا لذم يتذرع
لحد البس البين وو يصعل بما يهقض ريقه.
قيا للجهيد يحمه اهلل :ويزنت العايو؟ فسكت ملياً ثم قال َ :وكان ومر اهلل قدياً مقدويا }
قال ابن ع ذاء اهلل يضذت اهلل عهذه  :ليذت شذعرس ،لذ ،قيذا لذه :ويصعلذ

مذق العذايو بييذر اهلل؟ لقذال :ال .قلذت :ون

عه،ان معرفصه يعلقه بربه ،فإذا انصقص ذلك انصبى عن المعرفق ،فافهم ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 151
من وهرت عليه خايقق ،قن لحت يانصه فكرامق وقال فهت اسصدياع
مذن وهذرت عليذه خايقذق يقصضذت مذا ذذ ،وعذم مذن كرامصذه ،نظذر فيهذا ببعلذذه ،فذان لذحت يانصذه معهذا فكرامذق ،وقن لذذم
يصح فاسصدياع وو سحر .وقن وهر بعد ثب،ت الريبق مهاو مما يبذا ،ب،جذه يذأول مذا ققامذق الحذ الاذرعت قن يعذين.

وقن كان مما ال يبذا ،ب،جذه فذالحكم الام،والصأويذا غيذر مصذا و محذالً قذ الحقذائ ال يهقلذب ،واوحكذام ثابصذق علذى
الذذاوات ،فلذذزم الحكذذم عليذذه بحكمذذه .وولذذا يأويذذا مذذا ال يبذذا ،ب،جذذه مذذاك،ي فذذت قضذذيق التضذذر مذذا م،سذذى عليهمذذا
السالم ،قذ بين ال،جه عهد فراقه ،فافهم ،واهلل سبحانه اعلم

قاعدة 151
االخصالو فت التضر عليه السالم
وقائا التص،ش ال يصهاول الحكم فت العمذ،م ،فذال يعذم قجذراء الحكذم المتذصص بقذ،م فذت عمذ،م التلذ  ،ونذه لذيإ
لهذذم بذذه علذذم .وقذذد ومرنذذا بصذذرك مذذا ال علذذم لهذذا بذذه  .فالقائذذا بذذان التضذذر نبذذت مرسذذا ،وقن مذذن اعصقذذد فيذذه ال،اليذذق فقذذد
صه محج،ع بهبت القا ا عن ع،اه ،ثم  ،مسلم له فيما ا عذاه ،الحصمالذه مهعذه مذن قجذراء اوحكذام عذن ولذا
يْذهْذ ّق ْ
قلقائه وومره قذ شريعق محمذد لذلى اهلل عليذه وسذلم ناسذتق لمذا قبلهذا ،ومذا قدييذه مذن ذلذك قن وهذر وق،عذه وقال فذال

يجدس حكمه ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 152
المزيق ال يقصضت الصبضيا
المزيق ال يقصضت الصبضيا ،واالقصداء ال يصح قال باس علم كاما ،وو ين .ول ،قيذا بالصبضذيا بالمزايذا للذزم يبضذيا
قبليإ على ع،ام المؤمهين ،قذ له مزيق خرق اله،اء ،والمات على المذاء ،ونبذ،ذ اويض فذت لحظذق ومذا اثبذت اهلل لذه
يعذذالى مذذن ون يرانذذا ذذ ،وقبيلذذه مذذن حيذذث ال نذراه .وللذذزم يبضذذيا التضذذر علذذى م،سذذى عليهمذذا السذذالم ،وكذذا ذلذذك ال
يصذذح .فلذذزم ون الصبضذذيا بحكذذم اهلل فذذت الجملذذق فذذال يصعذذرض لذذه قال بص،في ذ ثابذذت فذذت بابذذه .ولكذذن للذذدليا يذذرجيح
ف،جذذب الص،قذذف عذذن الجذذزم ،وجذذاا التذذ،ض فذذت الصذذرجيح قذا وحذذ،ع قليذذه ال،قذذت ،وقال فصذذرك الكذذالم فيذذه وولذذى واهلل
سبحانه اعلم.

قاعدة 153
الهظر ل امهق واوشتاش ال من حيث ولا شرعت ومر جا لت

الهظر ل امهق واوشتاش ال من حيذث ولذا شذرعت ومذر جذا لت حيذث قذال الكبذايَ :وقذال،ا لذ،ال انذزل ذاا القذرآن
سذذمهْا بْذيذ ذهْذ ُهم
ذت ْيبِّذ ْ
علذذى يجذذا مذذن الق ذريصين عظذذيم} ،فذذر اهلل يعذذالى علذذيهم بق،لذذه َ :وْ ُ ذذم يْذق ِسذ ُذمْ ،ن ْيح ْمذ ْ
ذك نْحذ ُذن قْ ْ
ات لِيص ِ
ٍ
ض ُهم فْذْ ،ق بْذع ٍ
اصْذ ُهم فِت ال ْحيْاةِ ُّ
ذك ْخيذ ٌذر ِم َّمذا
ْم ِعي ْ
ذت ْيبِّ ْ
َّت ْا بْذع ُ
الدنذيْا ْوْيفْذعهْا بْذع ْ
ض ُهم بْذعضاً ُسذت ِريّاً ْوْيح ْم ُ
ض ْ ْي ْج ْ
ِ
ذال و ْْولْذ،
اءنْا ْعلْى و َُّم ٍق ْوقِنَّا ْعلْى آثْذا ِيِ م ُمهصْذ ُدو ْن} .فذر اهلل يعذالى علذيهمَ :قْ ْ
يْج ْمعُْ ،ن} اآليقَ .بْا قْالُ،ا قنَّا ْو ْجدنْا آبْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُكم قْالُ،ا قِنَّا بِ ْما وُي ِسلصُم بِ ِه ْكافِ ُرو ْن} اآليق .
جئصُ ُكم بأْ ْدى م َّما ْو ْجديُم ْعلْيه آبْ ْ

قاعدة 154
لزوم احصرام المهصسب لجانب اهلل بأس وجه كان وعلى وس وجه كان
االنصساب ماعر بعظمق المهصسب قليه ،والمهصسب فيه فت نظر المهصسذب فلذالك لذزم احصذرام المهصسذب لجانذب اهلل
بأس وجه كان ،وعلى وس وجه كان ما لم يأت بما يهقصه على الصعظيم.
فالهقص كمتالبق الاريعق لريحاً ،فيصعذين مراعذاة نسذبصه وققامذق الحذد عليذه ون الذاس يعلذ بذه ذ ،الذاس ومذره .نعذم

يلزم يحقي ومره فيه ،وقال عا الضري على معايضه لقصد صك مهصسب لجانب عظيم بمجر ،اه .فمذن ثذم يضذري
كثير ممن يصعرض لالعصراض على "جانذب" اهلل ،وقن كذان،ا محقذين ،قذ الحذ يعذالى ييذاي لهصذك جانبذه ،فلذزم يحقيذ

المقام فت الهكير ،ويصحيح الهيق باليايق وقال فالحاي الحاي ،واهلل سبحانه اعلم .

قاعدة 155
عافيق من ابصلت من اوكابر فت بالئه
مقصضى الكرم ون يحبي الهسبق للمهصسب على وجه لبه ،وياهد لالك ونا عهد ون عبدس بت).
ومذن ثذذم قيذا :قن عافيذذق مذذن ابصلذى مذذن اوكذذابر فذت بالئذذه ،قذ ال حاجذذق لذه فذذت سذذ،ى يضذا يبذذه ويضذذاه عهذه بذذأس وجذذه
كان ،با ي لب لقاءه على وجه يرضاه وقن كان فيه حصبه .قال يذرى لعمذر يضذت اهلل عهذه حيذث كذان ي لذب الاذها ة
فأع يهذذا وعثمذذان يضذذت اهلل عهذذه اخصذذاي القصذذا ولمذذا لحقذذن مذذاء المسذذلمين ويعجيلذذه للقذذاء ولذذحابه ونبيذذه قلذذى غيذذر
ذلك .حصى ون بالال لما كان فت الم،ت قالت اوجصه :واكرباه) فقال :وا رباه) غدا ولقى اوحبق ،محمد وحزبه.
ومعذذاذ يضذذت اهلل عهذذه لمذذا ذكذذر ال،بذذاء فقذذال :انذذه يحمذذق لهذذاه اومذذق ،اللهذذم ال يهسذذى معذذاذا وو لذذه مذذن ذذاه الرحمذذق.
فأخايه وبايق فت كبه ،فكان ييمى عليه ،ثم يبي فيق،ل :وخه خهقك ،ف،عزيك لصعلم ونت وحبك ،قلى غير ذلك.

ولما قصا الحجاع سعيد بن جبير يحمه اهلل ،قال سذعيد :ونذا آخذر الهذاس عيهذا بذك) قذال :قذد قصلذت مذن ذ ،وفضذا
مهك .قال سعيد :وولئك كانت قل،بهم مصعلقق بالداي اآلخرة فلذم يبذال،ا ،بذا كذان،ا وحذرش الهذاس علذى قذربهم مههذا،
وونذذا قلبذذت مصعلذ بهبسذذت) ،فقصلذذه فكذذان آخذذر قصيذذا لذذه بدع،يذذه عليذذه فظهذذر البذذرق ،وقن عافيذذق كذذا وحذذد علذذى حسذذب
حاله ومعاملق الح له ال على حسب انصسابه ،واهلل اعلم.

قاعدة 156
العافيق سك،ن القلب عن االض راب حصى ل ،خا لاحبها الهاي لرضت عن يبه
العافيذذق سذذك،ن القلذذب عذذن االضذ راب ،وقذذد يكذذ،ن ذلذذك بسذذب عذذا م وو وجذذه شذذرعت ،وو حقيقذذق يامذذق ذذت سذذك،ن
القلب قلى اهلل يعالت ،و اه عافيق و ا الكمال و ت الااملق بكا حال حصى ل ،خا لاحبها الهاي لرضذت عذن يبذه
فافهم ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 157
ج،اا الص،سا باوعمال الصالحق وباوشتاش
ال يابا وحد عهد اهلل قال بإذنه ،وقد ومر بابصياء ال،سيلق قليه .وقيا :قيباع يس،ل اهلل ،وقيا فت العم،م.
فيص،سا باوعمال كألحاب الياي الاين عا كا ووحد بأفضا عملذه .وباوشذتاش كص،سذا عمذر يضذت اهلل بالعبذاس
يضت اهلل عهه فت اسصسقائه.
وجاء الصيريب فت عاء المرء وخيه بظهر الييب م لقا ،وفت عاء المرء وخيه م لقا .وخرجه البتايس.
وقال عليه الصالة والسالم لعمر يضت اهلل عهه حين ذ ذب لعمذرة لذه :وشذركها فذت عائذك يذا وخذت) ،وذلذك للصعلذيم
وقال فه ،عليه الصالة والسالم وسيلق ال،سائا ،ووساس التيرات والبضائا.
وقد يوس عن مالك :ال يص،سا بمتل،ق ولال) ،وقيا :قال برس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم.
و اا كما قال وب ،بكر بن العربت فت اياية المقابر :ال يذزاي ليهصبذا بذه قال قبذره عليذه السذالم) .وسذيأيت قن شذاء اهلل،
واهلل اعلم.

قاعدة 159
الترقق ،ومهاولق السبحق ،ووخا العهد والمصافحق والماابكق
ليإ الترقق ،ومهاولق السبحق ،ووخا العهد والمصافحق والماابكق من علم الروايذق ،قال ون يقصذد بهذا حذال فصكذ،ن
وجله .وقد ذكذر ابذن وبذت جمذرة وخذا العهذد فذت بذاب البيعذق وولحقذه بأقسذامها ،ووخذاوا قلبذاس الترقذق مذن وحا يذث
وي ت فت خلعه للى اهلل عليه وسلم على غير ووحد من ولحابه ومبايعق سلمق بن اوك،ع ،وكذاا مبايعصذه لذلى اهلل
عليذذه وسذذلم ولذذحابه بعذذد يحقذ اإليمذذان ويقذذديره فذذت قلذذ،بهم قنمذذا ذذ ،لذذالك ،ويجذذرس حكذذم اإليث والصأسذذت فيهذذا
كيير ا فال نكير لجرس التالو وال لزوم ل،ج ،االشصباه ،ووجههذا و ريقهذا لذيإ ذاا محلذه .نعذم ،ذت لمحذب وو
مهصسب وو محق  ،وفيها وسراي خبيق يعلمها و لها ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 158
اياية القب،ي والصبرك وشد الرحال للمساجد
ما لح وايضح ،ولذحبه العمذا الام اإلباحذق ،كزيذاية المقذابر ،فقيذا) :لذيإ قال لمجذر االعصبذاي بهذا ،لق،لذه لذلى
اهلل عليه وسلم :فإنها ياكر باآلخرة).
قيا :ولهبعها بالصالوة والاكر والدعاء الاس ايباق على ول،له كالصدقق .قيا :ولالنصباع بهذا ،ون كذا مذن يصبذرك بذه
فت حيايذه يجذ،ا الصبذرك بذه بعذد م،يذه ،كذاا قذال اإلمذام وو حامذد اليزالذت يحمذه اهلل فذت كصذاب آ اب السذبر) ،قذال:
ويج،ا شد الرحال لهاا اليرض ،وال يعايضه حديثه :ال ياذد الرحذال قال للمسذاجد الثالثذق) لصسذاوس المسذاجد فذت
البضا ون الثالثق ،ويباوت العلماء والصلحاء فت البضذا فصجذ،ا الرحلذق عذن الباضذا ل فضذا .ويعذرو ذلذك مذن
كرامايه وعلمه وعمله سيما من وهذرت كرامصذه بعذد م،يذه مثلهذا فذت حيايذه ،كالسذبصت ،وو وكثذر مههذا فذت حيايذه ،كذابت
يعذزى ،ومذن جربذذت قجابذق الذذدعاء عهذد قبذذره ،و ذ ،غبذذر واحذد مذذن وق ذاي اويض ،وقذذد وشذاي قليذذه الاذافعت يحمذذه اهلل
حيث قال :قبر م،سى الكاوم الصرياق المجرب).
وك ذذان ش ذذيتها وب ذذ ،عب ذذد اهلل الق ذذ،يس يحم ذذه اهلل يق ذذ،ل :قذا كان ذذت الرحم ذذق يه ذذزل عه ذذد ذك ذذر م ،فم ذذا وه ذذك بم ذذ،ا ن
اجصمذذاعهم علذذى يبهذذم ،ويذذ،م قذذدومهم عليذذه بذذالتروع مذذن ذذاه الذذداي و ذذ ،يذذ،م وفذذايهم ،فزيذذاييهم فيذذه يههئذذق لهذذم)،
ويعذذرض لمذذا يصجذذد مذذن نبحذذات الرحمذذق علذذيهم فهذذت قذا مسذذصحبق قن سذذلمت مذذن محذذرم ومكذذروه بذذين فذذت ولذذا
الارع ،كاجصماع الهساء ،ويلك اومذ،ي الصذت يحذدث هذاك ،ومراعذاة آ ابهذا مذن يذرك الصمسذح بذالقبر وعذدم الصذالة
عهده للصبرك ،وقن كان عليه مسجد ،لههيه للى اهلل عليه وسلم عن ذلك وياديده فيه ومراعذاة حرمصذه ميصذا كحرمصذه
حيا ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 161
الق ا بإيمان مسلم وو واليق لالح
قد يبيد الدالئا من الظن ما يصهزل مهزلق الق ا ،وقن كان ال يجرس علذى حكمذه فذت جميذا ال،جذ،ه ،كذالق ا بإيمذان
مسذذلم وهذذرت مهذذه وعذذالم اإلسذذالم ،وك،اليذذق لذذالح لذذت علذذى مقامذذه وفعالذذه ووق،الذذه وشذذ،ا د وح،الذذه ،كذذا ذلذذك فذذت
علمها من غير جزم بعلم اهلل فيه ،قال فت ح من جاءنا عن اهلل متصص له ،كالعارة الماه ،لهم بالجهق.
وقد لح :قذا يويصهم الرجا يعصا المسجد ،فاشهدوا له باإليمان).
ولذذح :خصذذلصان ال يجصمعذذان فذذت مهذذاف  :حسذذن سذذمت ،وفقذذه يذذن ،و خصذذلصان ال يجصمعذذان فذذت مذذؤمن :البتذذا،
وس،ء التل ).
ولذذح حلذذف سذذعد علذذى قيمذذان يجذذا ،فلذذم يهكذذر عليذذه يسذذ،ل اهلل لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم يميهذذه وقن ي ه بقذذ،ل :وو
مسلم.
ولح :ثالثق من كن فيه فه ،مهاف ) الحديث.
وال يصهاول من واقا ذلك من المؤمهين جملق ،با مجراه فت ح من ال يبالت فت وس جزء وقعت مهذه يلذك التصذال
من عقد وو عما وو ق،ل ،قذا فت كا واحدة.
وياهد لالك ق،له للى اهلل عليه وسلم :كا التصال ي با عليها المؤمن ليإ التيانق والكاب).
فهبى عهه ون يك،ن م ب،عا عليها ال غيره ،فهت وقن وقعت مهه فبالعرض ال باولذالق ،بتذالو المهذاف  ،ولذالك لذم
يصح من مؤمن فت كا شتء ،قذ يسصثهى جزءا ،ول ،فت باب الكبر ،قذ ال يجزم به وا را كييره ،فكانت فيذه ال فذت
غيره واهلل سبحانه اعلم.
وقد يريد نباقا ون نباق ،وحمله عليه جماعق من العلماء ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 161
البراسق الارعيق ن،ي قيمانت يهبسط على القلب
البراسق الارعيق ،ن،ي قيمانت يهبسط على القلب حصى يصميز فت نظذر لذاحبه حالذق المهظذ،ي فيذه عذن غيذره ،بذا يميذز
وح،الذذه فذذت الهظذذر فيذذه ،بحسذذب ووقايذذه .ولكذذا مذذؤمن مههذذا نصذذيب ،لكذذن ال يهصذذدس لحقيقصهذذا قال مذذن لذذبا قلبذذه مذذن

الاذذ،اغا والاذذ،اغب) ،ثذذم ذذ ،ال يصذذح ون يقبذذا التذذا ر مههذذا قال بعذذد يذذر ه مذذدة فذذت البدايذذق ،وبعذذد اعصيذذا ه علذذى
حسب اعصيا ه.
وقليها اإلشاية بق،له للى اهلل عليه وسلم :كان فت اومم محدث،ن ،فإن يكن فت ومصت ،فعمر مههم).
وقال وب ،بكر يضت اهلل عهه :اقصسمت ما قخ،يك).
وقذذال عثمذذان يضذذت اهلل عهذذه للرجذذا الذذاس خذذا عليذذه) ،وقذذد نظذذر فذذت محاسذذن امذروة :ويذذدخا علذذت وحذذدكم وعيهذذاه
ممل،ءة انا).
والبراسذذق الحكميذذق ،اعصبذذاي بذذ،ا ن اوشذذتاش ،بظذذ،ا ر الحذذ،اس .وقذذد وشذذاي قليهذذا فذذت حذذديث الرجذذا الذذاس قذذال:
اعدل).
وفت حديث :يقايل،ن ق،ما ،نعالهم الاعر ،ويقايل،ن الصرك) .ونح،ه ذلك.
وفائذدة كذذا مههمذذا ،االلصبذذات لمذذا ل عليذذه فيحذذاي ،وو يعامذا ال الجذذزم فذذت الحكذذم ،قذ ال يبيذذد ق عذذا وال وهذذا يصهذذزل
مهزلصه واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 162
ذا ب العقا بحقيقق قلهيق يعصبر من حيث قنه ورو لمعهى شريف
ذ ذذاب العقذذا ،قن كذذان بتيذذاالت و ميذذق ،سذذقط اعصبذذاي لذذاحبه وذذا را وو با هذذا .وبحقيقذذق قلهيذذق ،اعصبذذر لذذاحبه مذذن
حيث انه ورو لمعهى شريف .ويدل على كا قشاييه بحاله ومقالذه ،كقذ،ل بعذض المجذانين :يذا مهذاحيإ ال ييذرنكم
قبليإ فانه قن خا الهاي ،يجا قلى ايه ،وونصم يجصما عليكم العااب واليربق).
وقال الايخ وب ،محمد عبذد القذا ي يضذت اهلل عهذه :قن هلل عبذا ا عقذالء ومجذانين ،والعقذالء خيذر مذن المجذانين) وو
كما قال.
ولما نظر بعض القضاة لرجا قذد وع ذت الصحذ،ل فذت الصذ،ية و ذ ،علذى مزبلذق ،قذال فذت نبسذه :قن الذاس يعصقذد ذاا
لتسيإ العقا ،فها اه فت الحال :يا فقيه ،قال :نعم ،قال :ا وح ت بعلم اهلل؟ قذال :ال .قذال :ونذا مذن علذم اهلل
الاس لم يحط به) .انصهى و  ،عجيب ،فسلم يسلم.

قاعدة 163
محبق الهاس للعبد على قدي ا ده فيما بأيديهم

مع،نق اهلل للعبد على قدي عجزه عن مصالحه ،وي،ليا مهافعه ،و فا مضايه .ومحبق الهاس لذه ،علذى قذدي بعذده عذن
الماايكق لهم فيما م فيه .فمن ثم ق،يت محبق الهذاس فذت الصذبيان والبهاليذا ،وآثذروا الز ذا وو ذا التلذ،ات علذى
العلماء ،والعايفين ،وقن كان،ا وفضا عهد لحيح الهظر.
وقد وشذاي يسذ،ل اهلل لذلى اهلل عليذه وسذلم لهذاا اولذا بق،لذه :اا ذد فذت الذدنيا يحبذك اهلل ،واا ذد فيمذا فذت ويذدس
الهاس يحبذك الهذاس) .فدلذه علذى ال،قذ،و فذت بذاب اهلل بذال واسذ ق ونبذت الذدنيا لصحقذ العجذز فذافهم ،واهلل سذبحانه
اعلم.
قاعدة 164
ولسهق التل  ،وقالم الح
ولسذهق التلذ  ،وقذالم الحذ  .فثهذاؤ م عليذه بمذا يريضذذيه الحذ ثهذاء مذن الحذ عليذه بذالك .فذإن كذذان فيذه فالثهذاء مهذذه،
وقال فه ،يهبيه وثهذاء ،قن شذكره بالقيذام بحقذه ويمذه عليذه واا ه مهذه وقال سذلبه عهذه .والمعصبذر اإل ذالق العذام .ومذا فذت
الهب،س ال ما يقا من ال عن بذالجح ،الذاس يذدل علذى ب النذه فقذدا لصرجمذق المصذرجم ،واضذ راب القائذا فذت ق،لذه،
ويظهر ذلك باييباع م،جب الهكير كالم،ت ونح،ه .وقد لح :قن اهلل قذا وحب عبدا نا ى جبريا) الحديث.
فيعصبر الحب بالقب،ل عهد اللقاء ونح،ه ،وقال فالعايض ال يدفا الحقيقق ،واهلل سبحانه اعلم ،فافهم

قاعدة 165
قب،ل و ا التير الع اء من قخ،انهم
قكذرام الرجذذا لديهذذه قن قصذذد بذذه وجذذه اهلل فذذت معاملصذذه ،واسذذصجالب م ،يذذه ليذذرض يهذذت ،فذذالك مذذن نسذذبق الحذ فذذت
وج ،ه .فلالك قبا و ا التير مذن قخذ،انهم والسذلف مذن ومثذالهم .ومعيذايه بعذد يحذ،ل الهيذق عهذد) فقذد التالذيق،
قذ المعامذذا غيذذر مضذذيا وجذذر مذذن عاملذذه ،وقن كذذان لمجذذر الحيذذاة والصعظذذيم والهظذذر للمهصذذب ونحذذ،ه ،فهذذ ،اوكذذا
بالدين الاس نهى عهه.
وفذت اإلكمذذال :ون الذذاس يأكذا بديهذذه وحذذد اليالذبين ومذذن يذذ ،م بالديانذق علذذى غيذذر حقيقذق قلذذى غيذذر ذلذك ،وقذذد كذذان
بعضذذهم قذا وويذذت باذذتء قذذال :ومسذذكه عهذذدك ،وانظذذر ذذا يبقذذى نيصذذك بعذذد وخذذاه ،كهذذت قبذذا ذلذذك فذذائصهت بذذه ،وقال
فال).
والعما بمثا اه الحكايق عسير فال،جه الص،قف فت القب،ل على يقدير ذلك فت ال،ج ،واهلل سبحانه اعلم.

وقذال الجهيذذد يحمذه اهلل لذذالك الرجذا الذذاس ويذذاه بذألف يهذذاي :فرقهذا علذذى المسذذاكين) .فقذال :ونذذا وعلذم مهذذك بهذذم،
ولكن وييصك بها لصأكلها فت التل،ات ونح ،ا .فقال :من مثلك يقبا .قال :ولمثلك يع ى .وقذال بعذض الماذايخ:
ال يأخا قال ممن يك،ن قع اؤه قياك وحب من قمساكه ،وو كال ما اا معهاه واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 166
ال يمدحن وحدا قال من حيث مدحه اهلل
قب،ل مد ،التل والهبرة من ذمهم ،قن ووجب خروجا عن الح فذت الجذانبين ل علذى االسذصها قلذيهم فيذه ،وذلذك
خروع عن الحقيقق الصت ت الهظر قلى اهلل يعالى فت المد ،والام ،بان ال يصجاوا الح فذت مذد ،مذا  ،،وال فذت ذم
ذام ،حصى ونه لذ ،مذدحك مذن شذأنه الذام ،القصصذرت علذى مقذداي مذا واجهذك بذه ،ومذا علمصذه مذن وولذافه المحمذ ،ة
من غير ييرير ،ول ،ذمك من شذأنه المذد ،لذم يترجذك ذلذك عذن ققامذق حقذه بمدحذه و ذاا جذاي فذت الع ذاء والمهذا.
فال يمدحن وحدا قال من حيث مدحه اهلل ،وال يامن وحدا ،قال من حيث ذمه اهلل .واهلل سبحانه اعلم ،فافهم.

قاعدة 167
قوهاي الكرامق وقخباؤ ا على حسب الهظر وللها وفرعها
قوهاي الكرامق وقخباؤ ا على حسب الهظر ولذلها وفرعهذا فمذن عبذر مذن بسذاط قحسذانه ولذمصصه اإلسذاءة مذا يبذه،
ومن عبر من بساط قحسان اهلل ،لم يصمت قذا وساء .وقد لح :قوهذاي الكذرام مذن قذ،م وثبذت العمذا فذت قخبائهذا
مذذن قذذ،م كالاذذيخ وبذذت العبذذاس المرسذذت فذذت اإلوهذذاي وابذذن وبذذت جمذذرة فذذت اإلخبذذاء يضذذت اهلل عههمذذا حصذذى قذذال بعذذض
يالماة ابن وبت جمرة :ريقهما متصلف .فبلغ ذلك شيته ،فقال :واهلل مذا اخصلبذت قذط ريقهذا لكهذه بسذ ه العلذم،
وونا قبضهت ال،يع .و اا فصا الت اب فت بابه ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 169
قب،ل يبرك الهاس

مذا ييذذب مذذن اوحكذذام علذذى مذذا فذت الذذهبإ ،ومذذا ال علذذم بذذه قال مذذن قبذذا قعذالم الاذذتص ،فبقهذذه فيذذه مهذذه بعذذد يحقيذ
حكذذم اولذذا .ومذذن ذلذذك وجذذ ،الصبذذرك .فمذذن علذذم مذذن نبسذذه وجذذ ،الصكبذذر والهظذذر لهذذا ،وعظذذم ع،ا ذذا ويصذذديقها
للصعظيم ،يعين عليه عدم القب،ل .ومذن غلذب عليذه حسذن الظذن بالذه لذه) ببركذق العبذا المصذ،جهين لهذ ،وحسذن الظذن
بهذذم فذذت ونبسذذهم ،فلذذه قبذذ،ل ذلذذك فذذت محلذذه .ومذذن غلذذب عليذذه سذذ،ء الظذذن بهبسذذه ،وحسذذن الظذذن بالهذذاس وو ق ذذالق
ومر م فالمها مضر به لصمكن ع،ا ا وقيثاية شذري ا ،ويبمذا كذان العكذإ فليعصبذر ذلذك مذن بلذى بذه كأنذه عذروس بكذر
مبصضق من انا ،يهصظر السصر ،فإن كان حصا التير للجميا ،وقال فليإ على ولحاب ال،ليمق عيب .واهلل اعلم.

قاعدة 168
اهلل يقضت ل ولياء ح،ائج التل غيرة على قل،بهم من االنايال بييره
غيذذرة الح ذ علذذى ووليائذذه مذذن سذذك،ن غيذذره قلذذ،بهم .وشذذيلهم بذذاليير عهذذه ذذ ،الم،جذذب لقضذذاء مذذا يهممذذ،ا بذذه مذذن
ح،ائجهم وح،ائج غير م ،حصى قيذا :قن الذ،لت قذا ويا وغهذى ،ومهذه قذ،ل الهذاس لذه":خا رك" وس لذيكن بالذك ،لعذا
اهلل ون يهظر قلت فيما ونا فيه ،فيريح خا رك مهت .ومن ثذم كذان وكثذر اووليذاء فذت بذدايصهم يسذرع وثذر مقالذد م فذت
ال،ج ،الشصيالهم بما يعرض ،بتذالو الههايذق ،فذإن الحقيقذق مانعذق مذن اشذصيال قلذ،بهم ،بييذر مذ،ال م قال مذن حيذث
ومر م ،فيهصبا بهم المريذدون فذت لذب الحذ ال غيذر م كمذا يحكذى عذن الاذيخ وبذت مذدين يحمذه اهلل انذه كذان يبذصح
للهاس على يده ويصعب عليه وقا حاجايه ،وقد قيا :قنما ما اثهان ،ولت ولبت.
فال،لت :من يصحق له كا ما يريد.
والصبت :من يصسلط على قلبه الرضا بما يجرس ،فافهم.

قاعدة 171
انبرا الح يعالى بالكمال قاض بثب،ت الهقص لمن س،اه
انبرا الح يعالى بالكمال قاض بثب،ت الهقص لمن س،اه فال ي،جذد كامذا قال بصكميلذه يعذالى ،ويكميلذه مذن فضذله.
فالهقص ولا ،والكمال عايض .وبحسب اا ،ف لب الكمال فت ال،ج ،على وجه اولالق با ذا .ومذن ثذم قيذا:
انظذذر للتلذ بعذذين الكمذذال ،واعصبذذر فذذت وجذذ ،م الذذهقص .فذذإن وهذذر الكمذذال ي،مذذا مذذا فهذذ ،فضذذا ،وقال فاولذذا ذذ،
اوول ،وبذذالك يقذذا االحص ذراا وحسذذن الظذذن ،و وام العاذذرة ،وعذذدم المبذذاالة بذذالعثرة ،وكذذاا معاملذذق الذذدنيا كمذذا قذذال
الجهيد يحمه اهلل ،قذ قال :وللت ولال ،ال ويابا بعده ما ير علت من العالم ،و  ،ون الدنيا اي ذم وغذم وبذالء

وفصهذذق) .وون العذذالم كلذذه شذذر .ومذذن حكمذذه ون يصلقذذانت بكذذا مذذا وكذذره فذذإن يلقذذانت بكذذا مذذا وحذذب فهذذ ،فضذذا ،وقال
فاولا  ،اوول .انصهى بمعهاه و  ،عجيب واهلل اعلم.

قاعدة 171
ج،اب على مسالق اليهت الااكر والبقير الصابر
البقر واليهى ولبان وج ،يان ،يصح ايصاو الح بالثانت مههما ون اوول ،فلزم فضله عليه.
ثم ا يعل العبد ب،لف يبه وولى وو يحققه ب،لبه ويم؟ و ت مسألق اليهت الاذاكر ،والبقيذر الصذابر ،وللهذاس فيهذا
ريقذان ،والحذ ون كذذال مههمذذا مضذمن بذذاآلخر ،فذذال يباضذذا ،وقذد اخصذذاي كذذال مهمذذا يسذ،ل اهلل لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم
حيث قال :وج،ع ي،ما ووشبا ي،ما) الحديث ،فافهم.

قاعدة 172
من الهاس من ييلب اليهى باهلل فصظهر عليه الكرامات ويه
من الهاس من ييلب اليهى باهلل ،فصظهر عليه الكرامات ،ويه

لسانه بالدع،ى
لسانه بالدع،ى من غيذر احصاذام وال ي،قذف ،فيذدعى

بح عن ح  ،لح فت ح  ،كالايخ وبت محمد عبد القا ي الجيالنت ،ووبت يعزى وعامق مصأخرس الااذليق.
ومههم من ييلب عليه البقذر قلذى اهلل ،فيكذا لسذانه ،ويص،قذف مذا جانذب الذ،يع ،كذابن وبذت جمذرة وغيذره .ومذن الهذاس
من يتصلف وح،اله فصاية وياية ،و  ،وكما الكمال ،ونه حاله للى اهلل عليه وسذلم ،قذا و عذم ولبذا مذن لذاع ،وشذد
الحجر على ب هه ،فافهم.

قاعدة 173
الههت عن قضاعق المال
ملك العبد لما بيده من وعراض الدنيا غير مصحق له ،با قنما  ،خاان فيه لقصره عليه يصذرفا وانصباعذا ون غيذره.
ومذذن ثذذم حذذرم اهلل اإلقصذذاي واإلس ذراو حصذذى عذذد يسذذ،ل اهلل لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم فذذت المهجيذذات :القصذذد فذذت اليهذذى

والبقر .ونهى عليه السذالم عذن قضذاعق المذال قلذى غيذر ذلذك .فمذن ثذم قذال لهذا شذيتها وبذ ،العبذاس الحضذرمت يضذت
اهلل عهه :ليإ الاأن من يعرو كيبيق يبري الدنيا فيبرقها ،قنما الاأن من يعرو كيبيق قمساكها فيمسكها.
قلت :وذلك ونها كالحيق ليإ الاأن فت قصلها ونما الاأن فت قمساكها و ت حيق.
وفت الحديث :ليإ الز د بصحريم الحالل ،وال بإضاعق المال ،قنما الز د ون يك،ن بما فذت يذد اهلل ووثذ مهذك بمذا
فت يدك).
وقال الايخ وب ،مدين يضت اهلل عهه :الدنيا جرا ة ويوسها حبها ،فإذا ق ا يوس الجرا ة حلت).
وقال الايخ وب ،محمد عبد القا ي يضت اهلل عهه لما سئا عن الدنيا :وخرجها من قلبك ،واجعلها فذت يذدك ،فإنهذا
ال يضرك) انصهى.
وكا اه الجما يدل على ون الز د فيها ليإ عين يركها .فافهم.

قاعدة 174
الز د فت الاتء برو يه عن القلب
الز د فت الاتء برو يه عن القلب ،حصى ال يعصبر فت وج ،ه ،وال فت عدمه .فمن ثم قال الاذاذلت يضذت اهلل عهذه:
واهلل لقذذد عظمصهذذا قذ ا ذذت فيهذذا) .قلذذت :يعهذذت بالظذذا ر ،ون اإلعذذراض عههذذا يعظذذيم لهذذا ويعظذذيم للمظذذا ر بصركهذذا
كما وشاي قليها ابن العريف فت مجالسه ،والهروس فت مقامايه.
وقد قال ويضا يضت اهلل عهذه :يويذت الصذدي فذت المهذام فقذال لذت :عالمذق خذروع حذب الذدنيا مذن القلذب بذالها عهذد
ال،جد .ووج ،الراحق مهها عهد البقد ،كحال الصحابق يضت اهلل عههم ،قذ لم يهظروا قليهذا عهذد البقذد ،وال شذيلصهم
عهذذد ال،جذذدَ :يجذذال ال يلهذذيهم يجذذاية وال بيذذا عذذن ذكذذر اهلل وققذذام الصذذالة وقيصذذاء الزكذذاة ،يتذذاف،ن ي،مذذا يصقلذذب فيذذه
القل،ب واوبصاي} وقال :ال يبيع،ن وال يصجرون.
وقد و ب اهلل يعالى اوغهياء بق،لهَ :وال يؤي،ا السبهاء وم،الكم الصت جعذا اهلل لكذم قيامذا واياقذ ،م فيهذا واكسذ ،م
وق،ل،ا لهم ق،ال معروفا) .اآليق.
وو ب اهلل البق ذراء بق،لذذه يع ذذالى :وال يصمهذذ،ا م ذذا فضذذا اهلل ب ذذه بعضذذكم علذذى بع ذذض ،للرجذذال نص ذذيب ممذذا اكصس ذذب،ا
وللهساء نصيب مما اكصسبن ،واسأل،ا اهلل من فضله ،قن اهلل كان بكا شتء عليما) .وذلذك ال يقصضذت عيهذا وال وقصذا
فلزم الصزام كا ما ومر اهلل به ،فافهم

قاعدة 175

ذم الدنيا وو مدحها
مذذا ذم ال لاايذذه ،قذذد يمذذد ،ال لاايذذه .ومهذذه وجذذ ،المذذال والجذذاه والرياسذذق ونحذذ ،ذلذذك ممذذا لذذيإ بمذذام،م لاايذذه ،وال
محم ،فت ذايه ،با يحمد ويام لما يعرضه له ،ولالك ذم للى اهلل عليه وسلم الدنيا بق،له :الدنيا ملع،نذق ملعذ،ن
ما فيها قال ذكر اهلل) ،ومدحها بق،له :فهعمق م يق المؤمن) .ووثهى سبحانه على ق،م لب،ا الرياسذق الديهيذق قذ قذال،ا:
والاين يق،ل،ن يبها ب لها من واواجها وذييايها قرة وعين واجعلها للمصقين قماما).
فكان ابن عمر يق،ل :اللهم اجعلهت قماما للمصقين.
قال مالك يحمه اهلل :ث،اب المصقين عظيم ،فكيف بإمامهم.
وقال للى اهلل عليه وسلم :وسألك يحمق ونال بها شرو كرامصك فت الدنيا واآلخرة).
وقال ذلك الرجا له عليه الصالة والسالم :لهت على عما قن عملصه وحبهت اهلل ،ووحبهذت الهذاس ،فقذال :اا ذد فذت
الدنيا يحبك اهلل ،واا د فيما فت ويدس الهاس يحبك الهاس) .الحديث.
وقال ي،سف الصدي للى اهلل على نبيها وعليه وعلذى جميذا الهبيذين والمرسذلين :قذال اجعلهذت علذى خذزائن اويض
قنذذت حبذذيي علذذيم) ،قلذذى غيذذر ذلذذك .فلذذزم اعصبذذاي الهسذذب ويحقي ذ المقذذام باحذذق ومهعذذا .والمحاشذذاة اقذذرب لسذذالمق
الضعيف من باب ضعبه ال لتلا فت ذات الحكم قذا اولا اإلباحق.
ومن ثم قال للى اهلل عليه وسلم وبت ذي :انك يجا ضعيف ،وانذك قن لبذت اإلمذاية وكلذت قليهذا ،وقن وع يصهذا
من غير مسألق وعهت عليها) فافهم.

قاعدة 176
ليإ من شان الص،فت يعظيم التل ب،جه وال بحال
ال يبا ،ممه،ع لدفا مكروه ،وال مبا ،يتاى مهه ون الصحق بال،ق،ع فت ممه،ع وعظم مهه ،ال مهدوحق عهه.
فمن ثم ال يج،ا وحد ون يجعا فعه بمحرم .مصب عليه .ثم له فت المتصلف فيذه مهدوحذق وقن خذف التذالو فيذه
ويعاي المكروه عليه بعد يعذاي ذلذك ،فالمبذا ،المسصباذا كقصذق لذص الحمذام ونحذ،ه ،ال قصذق الاذا د قذ لذم يقذا،
وقنما ذكر له الارط اخصبايا لعظمق نبسه حصى وهر له علق مهعه.
وقيذذاس المسذذألق بمذذن غذذص بلقمذذق ال يجذذد لهذذا مسذذاغا قال جرعذذق خمذذر ،ال يصذذح قذ يب،يذذه بذذه الحيذذاة الصذذت يهصبذذا بهذذا
وج ،ه ،فيك،ن قد وعان على قصا نبسه ويع يا حيايه من واجبات عمذره بتذالو ذلذك ،فإنمذا يب،يذه بذه الكمذال ال
غيذذر .ومقصذذد القذذ،م بذذالك ،البذراي مذذن نب،سذذهم ،ال الصسذذصر مذذن التلذ  ،ون الصسذذصر مذذههم يعظذذيم لهذذم ،فعذذا اومذذر
ع ،ا على بدئه ،وليإ من شأن الص،فت يعظيم التل ب،جه وال بحال ،فافهم.

قاعدة 177
من ويا الظه،ي فه ،عبد الظه،ي ومن ويا التباء فه ،عبد التباء
قفذرا القلذذب هلل يعذذالى م لذذ،ب بكذذا حذذال ،فلذذزم نبذذت الريذذاء بذذاإلخالش ونبذذت العجذذب باذذه ،المهذذق ،ونبذذت ال مذذا
ب،ج ،الص،كا ،ومذداي الكذا علذى سذق،ط التلذ مذن نظذر العبذد .فلذالك قذال سذها بذن عبذد اهلل يضذت اهلل عهذه :ال
يبلغ العبد حقيقق من اا اومر حصى يسقط نبسه من عيهه فال يذرى فذت الذدايين قال ذ ،ويبذه ،وو يسذقط التلذ مذن
عيهه فال يبالت بأس حال يرونه).
قلت :فلالك يهصبت عهه كا شتء من ذلك ،وقال خا الرياء عليذه مذن حيذث ال يهظذر التلذ قليذه ،باسصاذرافه لعلذم
التل بتص،ليصه.
وقد قال الايخ وب ،العباس المرست يضت اهلل عهه :من ويا الظه،ي ،فه ،عبد الظه،ي ،ومذن ويا التبذاء ،فهذ ،عبذد
التباء وعبد اهلل س،اء عليه ووهره وو وخباه .انصهى و  ،لباب اا الباب.

قاعدة 179
قذا لح ولا القصد فالع،ايض ال يضر
قذا لح ولا القصد فذالع،ايض ال يضذر ،كمذا قذال مالذك يحمذه اهلل فذت الرجذا يحذب ون يذرى فذت ريذ المسذجد،
وال يحب ون يرى فت ري الس،ق .وفت الرجا يأيت المسجد ،فيجد الهاس قد لل،ا ،فيرجا معهم حياء.
وكما قال للى اهلل عليه وسلم فت الرجا :يحب جمال نعله وث،به).
ومن ثم قال سبيان الث،يس يضت اهلل عهه :قذا جاءك الاي ان فت الصالة فقال :انك مراء فز ه ،ال).
وقذذال البضذذيا يحمذذه اهلل :العمذذا وجذذا الهذذاس شذذرك ،ويذذرك العمذذا وجذذا الهذذاس ييذذاء ،واإلخذذالش ون يعافيذذك اهلل
مههما) انصهى.
وفت يه ون الرياء يقا بالصرك كالبعا ،واشصقاقه من الرؤيق ،يؤيق المرائت للتل فت يؤيصهم له ،ول،ال ذلك لمذا لذح
مهه فت التل،ة ،ثذم ذ ،فيمذا قصذد للعبذا ة ال فبمذا قصذد بذه التلذ مجذر ا ،فانذه الاذرك اوعظذم وو قريذب مهذه واهلل
يعالى اعلم.

قاعدة 178
نبت الت،ا ر بإقامق الحجق على قب الها يمكهها فت الهبإ و فعها يك،ن بالصلهت عهها
قصد نبت الت،ا ر بإقامق الحجق علذى قب الهذا يزيذد ا يمكيهذا فذت الذهبإ لسذبقها وقيذام لذ،ييها فذت التيذال .فظهذر
ون فعها قنما  ،بصسليمها والصلهت عهها فت وس باب كانت ومن ثم قال سبيان :فز ه ،ال).
وقال للى اهلل عليه وسلم :ليقا الحمد هلل الاس ي كيده قلى ال،س،سق).
ويقذذال :الاذذي ان كالكلذذب ،قن اشذذصيلت بمقاومصذذه مذذزق اإل ذذاب ،وق ذذا الثيذذاب ،وقن يجعذذت قلذذى يبذذه لذذرفه عهذذك
برف ).
وقذذد جذذاءنت ليلذذق فذذت بعذذض الصذذل،ات وقذذال :انذذك مذذراء ،فعايضذذصه ب،جذذ،ه ،فلذذم يرجذذا حصذذى فذذصح اهلل بصسذذليم عذذ،اه
و ر ا فت كا وعمالت بحيث قلت :قثبات الريذاء فذت ذاه قثبذات ل خذالش فذت غير ذا ،وكذا وعمذالت معيبذق و ذاا
غايق المقدوي ،فانصرو عهت فت ذلك ال،قت وهلل الحمد).

قاعدة 191
قوهاي العما وقخباؤه عهد يحق اإلخالش مسص،
قوهاي العما وقخباؤه ،عهد يحق اإلخالش مسص ،،وقيا وج ،يحققه مق ،لرؤيق التل  .وقذد جذاء لبذه شذرعاً مذن

غيذذر قشذذعاي باذذتء مذذن وجذذ،ه اإلخذذالش وال الريذذاء ،فظهذذر ون مراعايذذه لتذذ،و الصلذذ،ين ،ولراحذذق القلذذب مذذن مكابذذدة
اإلوهاي فت العم،م ،ولحسم ما ة ما يعرض وثهاءه.
وقيا :ويبضيا الهافلق لما علا به للى اهلل عليه وسلم من ق،لذه :اجعلذ،ا مذن لذاليكم فذت بيذ،يكم فذإن اهلل جاعذا
مهها فت بي،يكم بركق وال يصتاو ا قب،يا) واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 191
بين المدا هق والمداياة والهديق والرش،ة
المدا هق :فا البا ا والح بالبا ا المابه للح .
والمذذدايات :فذذا البا ذذا ب،جذذه مبذذا ،،وكذذاا قثبذذات الحذ سذذ،اء كذذان لذذك وو لييذذرك وقذذد لذذح ون المذذدايات لذذدقق،
وقد لح :من شبا وخيه شباعق فأ دى له مذن اجلهذا ديذق ،فقذد فذصح علذى نبسذه بابذا عظيمذا مذن الربذا) .والبذرق

بين الهديق والرش،ة ،مذا قصذد للمذ ،ة فهذ ،الهديذق قن يجذر  ،ومذا قصذد لجذر نبذا غيذر يهذت ،وال فذت مذال الاذتص
ونبسه ،بذا ل عانذق فرشذ،ة .و ذاه اويبذا يتبذى ق ياكهذا علذى حذااق العلمذاء فذت آحذا المسذائا فصعذين الذ،يع فيهذا
واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 192
ال ُتل  :يئق ياستق فت الهبإ
ال ُتلُذ ذ  :يئ ذذق ياس ذذتق ف ذذت ال ذذهبإ ،يها ذذأ عهه ذذا اوم ذذ،ي بس ذذه،لق فحس ذذهها حس ذذن وقبيحه ذذا قب ذذيح ،فه ذذت يج ذذرس ف ذذت
المضذذا ات كالبتذذا والسذذتاء والص،اضذذا والكبذذر والح ذذرش والقهاعذذق والحقذذد وسذذالمق الصذذدي والحسذذد والصس ذذليم
وال ما والصعزا واالنصصاي والسما ،،قلى غير ذلك فافهم.

قاعدة 193
الستت من ْس ُها عليه الع اء ول ،لم يعط شيئا
اوخالق الهبسانيق ال يعصبذر بذالع،ايض التايجذق قال مذن حيذث اللصهذا عليهذا .وقذد وهذر ون البتذا ثقذا الع ذاء علذى
الهبإ ،والستاء خبصه.
فالبتيا :من ثقا عليه الع اء ول ،لم يب لهبسه شيئا.
والستت :من سها عليه الع اء ول ،لم يعط شيئا.
ومن ثم قيا :قذا يقابا العايضان فالصر بيههما بتا.
والكبذذر :اعصقذذا المزيذذق وقن كذذان فذذت و نذذى يجذذات الضذذعق والص،اضذذا عكسذذه .ولذذ،ال ذلذذك مذذا لذذح كذذ،ن العائذذا
مسصكبرا ،حصى ذم به ثم كالك .فافهم اا ،ويصبعه من كصب اوئمق يجده مسص،فى ،واهلل سبحانه اعلم

قاعدة 194
يح،ل
سصألا ولكن ّ
ال باع ال يُ ْ

مذذا جبلذذت عليذذه الهبذذ،س ،فذذال يصذذح انصبذذاؤه عههذذا ،بذذا ضذذعبه وق،يذذه فيهذذا ويح،يلذذه عذذن مقصذذد لييذذره ،كذذال ما لصعلذ
القلب بما عهد اهلل ي،كال عليه ويجاء فيه.
والحرش على الداي اآلخرة بدال من الدنيا.
والبتذذا فيم ذذا ح ذذرم ومه ذذا ،والكب ذذر عل ذذى مس ذذصحقه ،ولرف ذذا الهمذذق ع ذذن المتل ذذ،قين حص ذذى يصالش ذذى ف ذذت مص ذذه جمي ذذا
المقدويات ،فضال عن المتل،قات.
والحسد لليب ق ،واليضب هلل سبحانه حيث ومر.
والحقذد علذذى مذن ال نسذذبق لذذه مذن اهلل حسذذب قعراضذذه والصعذزا علذذى الذذدنيا وو لهذا) واالنصصذذاي للحذ عهذد يعيهذذه قلذذى
غير ذلك واهلل يعالى اعلم.

قاعدة 195
مقصد الحاسد قيالو عين المحس ،عليه
معهى الحسد يرجا للمضايقق ،ومقصد الحاسد قيذالو عذين المحسذ ،عليذه علذى مذن حسذده .فذإذا كانذت البضذائا
فت الهبذ،س كالحسذد فذت وعيانهذا والعمذا فذت قيالفهذا .وقذا كانذت البضذائا فذت اإلعذراض كذان الحسذد فذت وعيانهذا
والعما على قيالفها) فمن ثم اخصلبت وغراض الحاسدين ومقالد م.
فذذال يهسذذب حاسذذد العامذذق لمثلذذه فذذت السذذ،ق ونحذذ،ه ،قال التيانذذق واليذذش ونحذذ ،ذلذذك ،وال حاسذذد الجهذذد قال عذذدم
االحصذذرام ،وقلذذق القيذذام بذذالحق،ق ونحذذ،ه ،وال حاسذذد البقهذذاء قال الكبذذر والضذذالل ونحذذ،ه ليصلذذف ذايذذه .وفضذذيلصها
المسصدامق بدع،ى ما يصلبها ويسصدام وال حاسد البقراء قال وج ،الحيا والمتا عات وانذه لذاحب نذام،س ونحذ،ه
قلى غير ذلك مما ي ،ل ذكره ،فافهم.

قاعدة 196
الدفا بالصت ت وحسن :لمن يقبا اإلحسان ،واإلعراض :لمن ال يقبا اإلحسان
فا الار بمثله ماين لما  ،وعظم مهه عهد ذوس الهب،س .فلزم الدفا بذالصت ذت وحسذن لمذن يقبذا اإلحسذان كمذا
و بهذذا اهلل عذذز وجذذا بذذه :وال يسذذص،س الحسذذهق وال السذذيئق ا فذذا بذذالصت ذذت وحسذذن فذذإذا الذذاس بيهذذك وبيهذذه عذذداوة كأنذذه
ولذت حمذيم) .ولكذن ال يسذصعمله قال لذذا ق ،خذال مذن حذي نبسذذه ،فحصذا لذه وعظذم حذي عهذذد يبذه كمذا قذال اهلل عذذز

وجذذا .ثذذم اسذذصبزه غضذذب ،فاالسذذصدياك مذذأم،ي بذذه :وقمذذا يهزغهذذك مذذن الاذذي ان نذذزغ فاسذذصعا بذذاهلل انذذه سذذميا علذذيم)
اآليق.
ومن ال يقبا اإلحسان فمقابلصذه بذاإلعراض عهذه ،خذا العبذ ،وومذر بذالعرو ووعذرض عذن الجذا لين) .قلذى غيذر ذلذك،
فافهم.

قاعدة 197
الحدو والجها يحمق عامق
الصأ يب عهد يعين الح  ،قما لحبي الهظام ،وو ل،جذ ،الرحمذق فذت حذ مذن وقذيم عليذه ،وو بسذببه حصذى ال يجهذت وال
يجهى عليه .فإقامق الحدو والجهذا يحمذق لهذا ،وقصذدا لذدخ،لهم فذت الرحمذق معهذا وجهايذق علذيهم بسذبب مبايقصهذا.
فبأس وجه قصد لح ،قذ الكا اع إلعالء كلمذق اهلل وققامذق يهذه وحبذي نظذام اإلسذالم .قذال اهلل يعذالى :وقذايل ،م
حصى ال يك،ن فصهق ويك،ن الدين هلل ،فإن انصه،ا فال عدوان قال على الظالمين).
فذذاعصبر المالكيذذق مذذا فيذذه مذذن يحمصهذذا ويحمذذصهم فب،بذذ،ا لذذه فذذت العبذذا ات ،واعصبذذره الاذذافعيق مذذن حيذذث الجهايذذق علذذيهم،
ف،ضع،ه هاك ،واعصبره المحدث،ن واس ق ،والما ب وقرب ل ري الق،م فت اا اومر ،قذ كله يحمق ،واهلل سذبحانه
اعلم.

قاعدة 199
بين االنصصاي والعب،
اليضب جمرة فت القلب يلهب عهد مثير ا مذن حذ وو با ذا ،فذإذا كذان لذاحبها محقذا ،لذم يقذم ليضذبه شذتء لقذ،ة
البسذذاط الذذاس مهذذه وقذذا انبعاثذذه ،وقن كذذان مذذب ال لذذم يذذزل ومذذره فذذت خمذذ ،حصذذى يضذذمحا .وقذذد مذذد ،اهلل المذذؤمهين
باالنصصاي للح  ،فقال يعالى :والاين قذا ولابهم البيت م يهصصرون) ،ثم ندبهم للعب ،بق،له يعذالى :وجذزاء سذيئق
سيئق مثلها ،فمن عبا ووللح فأجره على اهلل ،انه ال يحب الظالمين).
وجاء :من مكايم اوخالق ون يعب ،عمن ولمك).
وفت الحديث يق،ل اهلل يعالى لمذن عذا علذى والمذه :ونذت يذدع ،علذى مذن ولمذك ،ومذن ولمصذه يذدع ،عليذك ،فذإن
اسصجبت لك اسصجبت عليك).
وقال عليه الصالة والسالم :ويعجز وحدكم ون يك،ن كأبت ضمضم) .الحديث.

لكذذن فذذت البتذذايس كذذان،ا يكر ذذ،ن ون يسذذصال،ا ،فذذإذا قذذديوا عبذذ،ا ،انصهذذى .و ذذ ،عذذين ال،اجذذب ومقصضذذى عذذز المذذؤمن
وقيامه بح الارع وال با الكريم واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 198
نبت اوخالق الاميمق بالعما بضد ا
نبت اوخالق الاميمذق بالعمذا بضذد ا ،عهذد اعصراضذها كالثهذاء علذى المحسذ ، ،والذدعاء للظذالم بذالتير ،والص،جذه لذه
ب،ج ،الهبا يج،عذا لق،لذه يعذالى :وال يسذص،س الحسذهق وال السذيئق ،ا فذا بذالصت ذت وحسذن فذإذا الذاس بيهذك وبيهذه
عداوة كأنه ولت حميم).
وق،له للى اهلل عليه وسلم :ثالث ال يتل ،مههذا ابذن آ م :الحسذد ،والظذن ،وال يذرة ،فذإذا حسذدت فذال يبذغ ،وقذا
ي يرت فامض ،وقذا وههت فال يحق ) الحديث.
وجملصذه الذق علذى اإلعذراض عذن م،جذب يلذك اوشذياء فعذذا للضذري ،وقذد قيذا البذر الذاس ال يذؤذس الذاي والمذذؤمن
مثا اويض ،ي،ضا عيها كا قبيح وال يترع مهها قال كا مليح) .ياقها اهلل العافيق بمهه.

قاعدة 181
العافيق سك،ن القلب و دوءه ،س،اء كان ذلك بسبب وو بال سبب
العافيذذق سذذك،ن القلذذب و ذذدوءه ،سذذ،اء كذذان ذلذذك بسذذبب وو بذذال سذذبب .ثذذم قن كانذذت قلذذى اهلل فهذذت العافيذذق الكاملذذق،
وقال فعلى العكإ .وعافيق كا ق،م على قدي حالهم كما يقدم ،والبصهق بحسبها.
قال ابن العريف :والبصهق البا هق قد عمت و ت جها كا وحذد بمقذدايه .فلذزم اعصبذاي العبذد العافيذق فذت نبسذه لهبسذه
حصذذى ال يهافذذه البذذصن ،وقال لذذك فذذت مصذذالح التل ذ

يهذذا و نيذذا .فصأمذذا ذذاه الهكصذذق فإنهذذا واجبذذات ال،قذذت ،واهلل

سبحانه اعلم.

قاعدة 181
اال صمام بما ال اثر له فت التايع الحست من المضاي ما،ش

مذذا ال وثذذر لذذه فذذت التذذايع الحسذذت مذذن المضذذاي ،فاعصبذذايه ماذذ،ش لييذذر فائذذدة .فمذذن ثذذم كذذان كذذا مذذا ضذذر فذذت العذذرض
بذذالق،ل وو بذذالظن مذذأم،ي بالصذذبر عليذذه لق،لذذه يعذذالى :والذذبر علذذى مذذا يق،لذذ،ن) ،بتذذالو البعذذا قذا ومذذر عليذذه الصذذالة
والسالم بالهجرة عهد قصد م به له .وقال عليه الصالة والسذالم :المذؤمن كذيإ ف ذن حذاي ،ثلثذاه ييافذا يعهذت فذت
القذذ،ل ،والظذذن ال البعذذا) .ويغذذب عليذذه الصذذالة والسذذالم فذذت البذراي مذذن البذذصن .ويذذرجم البتذذايس ون ذلذذك مذذن الذذدين
ف،جب مراعايه.

قاعدة 182
غربق الدين فت البدء واالنصهاء .وما من كبير فت الدين ال يعا ى
يمام الاتء من وجه ابصدائه ،ولل،ايث من الهسبق على قدي م،يثه وقيثه مهه.
وقد بدو الدين غريبا وسيع ،غريبا).
فال يصم فت امان غربصه قال بالهجرة ،كما كان ووال ،وما نصر نبت من ق،مه غالبا با جملق لق،ل ويقق :لذم يذأت وحذد
بمثا ما جئت به قال ع ،س).
والهسبق معروضق وبدا ل،ج ،اوذى ،فلالك ال يجد كبيرا فت الدين قال مقابال بالك.
ولحديث :وشد الهاس بالء) ،الحديث

قاعدة 183
ضروية اكصساب اوخالق بالصتل قبا وق،ع الحاجق قليها
اكصساب اوخالق عهد الحاجق قليها بزوال ضد ا مصعاي قال بص ،ين مصقدم ،وقال يعب مريد ا فيه.
وقذد قذذال لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم :قنمذذا العلذذم بذذالصعلم وقنمذذا الحلذم بذذالصحلم ومذذن ي لذذب التيذذر يع ذذه ومذذن يصذ الاذذر
ي،قه) .يواه وب ،نعيم فت آ اب العالم والمصعلم ،واهلل سبحانه اعلم.

باب
قاعدة 184
ققراي المرء بعيبه وبهعم اهلل عليه

ققراي المرء بعيبه وبهعم اهلل عليه ،ون يصبا ذلك بصباليله ،يزيد فت جرويه ويمها من الصحق بحقيقصذه ،لعذدم حقيقذق
ما بيده .ويصبا ذلك يبصال يقضت باييسامه فذت الذهبإ جملذق حصذى يذؤثر م،جبهذا اعصرافذا بذالهقص فذت اوولذى وشذكر
الهعمق فت الثانيق ،فافهم.

قاعدة 185
فائدة الصدقي فت عي،ب الهبإ معرفق المرء بهبسه وي،اضعه لربه
فائدة الصذدقي فذت عيذ،ب الذهبإ ويعرفهذا ويعذرو قذائ اوحذ،ال ،معرفذق المذرء بهبسذه وي،اضذعه لربذه ،ويؤيذق قصذ،يه
ويقصيره وقال فليإ فت ق،ة البار الصبرس مذن كذا عيذب بإاالصذه .قذ لذ ،انذك ال يصذا قلذى اهلل قال بعذد فهذاء مسذاويك
ومح ،عاويك لم يصا قليه وبدا ،فافهم.

قاعدة 186
يمييز الت،ا ر من مهمات و ا المراقبق لهبت الص،ايو عن القل،ب
يمييز الت،ا ر من مهمات و ا المراقبق لهبت الص،ايو عن القل،ب فلزم اال صمام بها لمن له فذت ذلذك و نذى قذدم،
والت،ا ر ويبعق :يبانت بال واس ق ،ونبسانت ،وملكت ،وشي ان ،وكا قنما يجرس بقدية اهلل يعالى وقيا يه وعلمه.
فالربانت ال مصزحز ،وال مصزلذزل ،كالهبسذانت ،ويجريذان لمحبذ،ب وغيذره ،فمذا كذان فذت الص،حيذد التذاش فربذانت ،وفذت
مجايس الاه،ات فهبسانت ،وما واف ولال شرعيا ال يدخله يخصق وال ،ى فربانت وغيره نبسانت .ويعقذب الربذانت
برو ة وانارا ،والهبسانت يبإ وانقباض ،والربانت كالبجر السا ا ال يز ا قال وض،حا ،والهبسذانت كعمذ ،قذائم قن
يذذهقص بقذذت علذذى حالذذه .وومذذا الملكذذت والاذذي انت فمصذذر ان .وال يذذأيت الملكذذت قال بتيذذر ،والاذذي انت قذذد يذذأيت بذذه
فياكا ،ويبرق بأن الملكت يعضده او لق ويصحبه االنارا ،ويق،ى بالاكر ووثره كيبش الصبح وله بقاء ما.
بتالو الاي انت ،فانه يضعف بالاكر ويعمى عذن الذدليا ،ويعقبذه حذراية ويصذحبه شذيا وغيذاي ،وضذي  ،وكذزااة فذت
ال،قذذت ويبمذذا يبعذذه كسذذا ويذذأيت مذذن يسذذاي القلذذب ،والملكذذت عذذن يميهذذه ،والهبسذذانت مذذن خلبذذه ،والربذذانت م،اجهذذق لذذه.
والكا يبانت عهد الحقيقق ،ولكن باعصباي الهسذب فمذا عذدى عههذا نسذب ل لذا وقال فهسذبصه مالحظذق للحكمذق .ثذم
يحقي
وعلم.

اا اومر قنما يصم بالذاوق ،وقذد قذال،ا :مذن عقذا مذا يذدخا ج،فذه عذرو مذا يهجذإ فذت نبسذه ،واهلل سذبحانه

قاعدة 187
الحكايات جهد من جه ،اهلل يثبت اهلل يعالى بها قل،ب العايفين
الصذذأثير باإلخبذذاي عذذن ال،قذذائا ويذذم لسذذماعها مذذن الصذذأثير شذذرو بيير ذذا .فمذذن ثذذم قيذذا :الحكايذذات جهذذد مذذن جهذذ ،اهلل
يثبت اهلل يعالى بها قل،ب العايفين .قيا :فها يجد لالك شا دا من كصاب اهلل؟ قال :نعذم ،وكذال نقذص عليذك مذن
ونباء الرسا ما نثبت به فؤا ك ،وجاءك فت اه الحذ وم،عظذق وذكذرى للمذؤمهين) .ووجذه ذلذك ،ون شذا د الحقيقذق
بالبعذذا ،ووهذذر ووقذذ،ى فذذت االنبعذذال مذذن شذذا د ا القذذ،لت ،قذ مذذا ة الباعذذا مسذذصمرة فذذت البعذذا ليذذابر الذذد ر ،ومذذن ثذذم
قيذذا :الاذذعر قذذ،ة نبسذذانيق ،فهذذ،ال يقذذ،س سذذ،ى الذذهبإ ،فذذإن كانذذت فذذت جهذذب محمذذ ،قذذ،ت محامذذد ا ،وقال وعانذذت
علذذى مذذا بها .ولهذذاا لذذم يكذذن السذذلف يصعا دونذذه قال عهذذد االحصيذذاع ،إلثذذاية الذذهبإ فذذت محمذذ ،كالجهذذا ووعمالذذه،
فافهم.

قاعدة 189
من وضاو فضيلق اليير لهبسه بصصريح وو يل،يح فه ،سايق
لكا شتء وفاء وي بيف ،كما قال عمذر بذن الت ذاب يضذت اهلل عهذه :فمذن اثبذت مزيذق نبسذه وجحذد مزيذق غيذره كذان
م ببا ،وس،اء العلم والعما والحال .فأما قن وضذاو فضذيلق الييذر لهبسذه بصصذريح وو يلذ،يح فهذ ،سذايق ،والمصاذبا
بما لم يعط ،كالبإ ث،بت اوي.
فمذذن ثذذم قيذذا :مذذن حكذذا حكايذذق السذذلف وايتذذا ا حذذاال لهبسذذه بذذه قدمذذه فذذت مهذذاوس الضذذالل ،وعذذن قريذذب يبضذذحه
شذذ،ا د االمصحذذان ،ون مذذن ا عذذى فذذ،ق مريبصذذه حذذط لذذدون مريبصذذه ،ومذذن وقذذف ون مريبصذذه وقذذا ف،قهذذا ،ومذذن ا عذذى
مريبصه ن،اع فت اسصحقاقها ،فافهم

قاعدة 188
لزوم العزو للقائا عهد نقا اوق،ال

المسب،ق بق،ل قن نقا باللبي يعين العزو لصذاحبه وقال كذان مدلسذا .وكذاا بذالمعهى المحذاذس للبذي القائذا مذن غيذر
ايا ة عليه باإلشاية ل،جه نقله .فإن وقا له يصرو فيذه ،يمكذن يمييذز ال،جذه معذه مذن غيذر قخذالل بذالكالم ،لذزم بيذان
كا ب،جهه ،وقال فإ القه وو نسبصه له قن يحق يصرفه فيه وولى وليهظر فيه مذا مذا ايذد عليذه ومذا نقذا قليذه ،قذ قيذا:
من نقا بالمعهى فإنما نقا فهمه ،ونه يبما كان فت اللبي من ايا ة المعانت ما ال ياعر بذه الذراوس بذالمعهى ولذ ،فذت
القمذذح بذذالبر .وال يلذذزم مذذن الصكميذذا والصذذرجيح والصق،يذذق ،ضذذيمق اوول ،وال عذذ،ى الثذذانت ،فذذإن قلذذزام ذلذذك متذذا
بإوهذذاي الحذ  ،ثذذم قن قلزامذذه بلسذذان العلذذم فصذذيح بمذذا لذذم يصذذح ي علذذى قائلذذه ،وقال كذذان قذذد بذذاء مصهمذذه بذذالجح، ،
فافهم.

قاعدة 211
مراعاة اللبي لص،ليا المعهى الام كمراعاة المعهى فت حقيقق اللبي
مراعذذاة اللبذذي لص،لذذيا المعهذذى الام كمراعذذاة المعهذذى فذذت حقيقذذق اللبذذي ،فلذذزم ضذذبط المعذذانت فذذت الذذهبإ ،ثذذم ضذذبط
اللسان فت اإلبانق عهها ،واولا المذصكلم فذت اوول وولذا فذت الثذانت ،فمذن ذاا ال،جذه وضذا اوئمذق لحذن العامذق،
ونبه،ا على وج،ه اليلط فت العبايات.
سذ ُمحقذ ٌ لقصذ،ي عباييذه عذن ي،لذيا مقصذده ب،جذه سذليم عذن الاذبه .ووكثذر مذا وقذا ذاا البذن
ويبما ُك ِّبر وبذُ ّدع وفُ ّ
للصذذ،فيق حصذذى كثذذر اإلنكذذاي علذذيهم وحيذذاء ووم،ايذذا .وقذذد يكذذ،ن الضذذري مذذن وجذذه آخذذر ،و ذذ ،عذذدم اوذى الاذذائا بذذين

وي ّت
القذذ،م حصذذى ون الحقيقذذق ال،احذذدة يقبذذا مذذن يجذذا ،وال يقبذذا مذذن آخذذر .بذذا ويبمذذا قبلذذت مذذن شذذتص فذذت وقذذت ُ
عليه من آخر ما ايحا لبظها ومعها ا .وقد شا دنا من ذلك كثيرا ،ونقص عليذه الاذيخ وبذ ،العبذاس المرسذت يضذت

اهلل عهه.

قاعدة 211
واعت الرمز فت ليق الق،م
اعيذق الرمذز قلذذق الصذبر عذذن الصمييذز لقذذ،ة نبسذانيق ال يمكذذن معهذا السذذك،ت ،وو قصذد دايذذق ذس فذصح معهذذى مذا يمذذز
حصذذى يكذذ،ن شذذا دا لذذه ،وو مراعذذاة حذ الحكمذذق فذذت ال،ضذذا و ذذا البذذن ون غيذذر م ،وو مذذج كثيذذر مذذن المعهذذى فذذت
قليذذا اللبذذي لصحصذذيله ومالحظصذذه وقلقائذذه فذذت الهبذذ،س وو الييذذرة عليذذه ،وو ايقذذاء حاسذذد وو جاحذذد لمعانيذذه وو مبانيذذه.

ومهذذه قذ،ل الاذذاذلت يحمذذه اهلل .ق.ع ،سذران مذذن سذذرك و مذذا االن علذذى غيذذرك .فانذذك اعصبريهمذذا مذذن حيذذث الكذذالم
فالقذذاو آخذذر البذذرق و ذذ ،وول الجمذذا الذذاس وولذذه الجذذيم .ومذذن حيذذث العذذد الذذاس بذذه يذذم الرجذذ،ع ويصذريف الجذذيم،
جاما الابا وال،ير و  ،مهصهى العد  ،كالقاو الاس ذ ،غايصذه ،و ذ ،مقذدم عليذه فذت يعريذف اوشذباع واوويذاي ،ثذم
يهصهذذت قليذذه بهمذذا ،فم،قذذف القذذاو الجذذيم ،ومهصهذذى الجذذيم القذذاو .ومذذن حيذذث ال بذذائا فإنهمذذا يجصمعذذان فذذت الحقيقذذق
ال،احذذدة ،ويكذذ،ن اوول مذذن الثذذانت علذذى عذذد ه فذذت ذايذذه مذذن يجصذذه ،و ذذ ،كذذالك فذذت ييبصذذه بعبذذرة يحذذاي فيهذذا العقذذ،ل
واوفهام.
ومذن حيذث الاذكا فللقذاو قحا ذق واسذصعالء ،ال باعصبذاي لبظذه ،وال باعصبذاي خ ذه ،وال باعصبذاي معهذاه .وللجذيم ذلذذك
فت السبليات ون وعاله ياير للملكذ،ت ووسذبله للملذك وقاعديذه للجبذروت ،ويهبذه علذى ون شذكا الم،جذ ،مثلذث
وحكمذذه كذذالك وياذذهد لذذه القضذذايا العقليذذق واوحكذذام العا يذذق ،وشذذر ،ذلذذك يسذذصدعت ذذ،ال ،فليعصبذذر بمذذا وشذذرنا قليذذه
ويبك البصا ،العليم.

قاعدة 212

مقص،ي على ذائِِقه
الاوق علمه
ٌ
العلم بر انه فت نبسه ،فمدعيق باخصيذايه مكذاب باخصاللذه ،والذاوق علمذه مقصذ،ي علذى ذائقذق فذدع،اه ثابصذق باذ،ا د
ُ
حاله ،كاذبق بها .لكن قد يص رق اليلط للهاور من عدم يحقيقه به،ى يتال ذه .فلذزم اقصصذايه علذى مذا لذح واشذصهر

فذذت الهبذذت ،ال فذذت اإلثبذذات ،قذ غل ذذق فذذت الهبذذت قذايذذق ،وفذذت اإلثبذذات قحسذذان .ولذذيإ لذذاس الذذاوق االنصصذذاي لهبسذذه
ب،جذه ،قال ون يصعلذ بذذه ومذر شذرعت مذذن دايذق مريذد ،وو قيشذذا ضذال ،ال يمكذن بييذذر عذ،اه ،وفيمذا وهذذر مذن الحجذذق
كبايق لصعرو الحجق فال حاجق إلوهاي التصائص ليير الت،اش ،فافهم.

قاعدة 213
ال حاكم قال الاايع وال يحاكم قال له
ال حاكم قال الاايع ،فال يحاكم قال له ،قال اهلل يعالى :يا ويها الاين آمه،ا و يع،ا اهلل وو يع،ا الرس،ل ووولت اومذر
مذذهكم ،فذذإن يهذذااعصم فذذت شذذتء فذذر وه قلذذى اهلل والرسذذ،ل قن كهذذصم يؤمهذذ،ن بذذاهلل واليذذ،م اآلخذذر ،ذلذذك خيذذر ووحسذذن
يأويال).

وقد ووجب وحرم وندب ،كره ووبا ،،وبين العلماء ما جاء عهذه كذا ب،جهذه و ليلذه ،فلذزم الرجذ،ع ولذ،لهم فذت ذلذك
من غير يعد للح  ،وال خروع عن الصدق.
فمن وخا باوولين ،و ر ،حيث يصب قجماعا ،وحيث يتصلف اعصبر قمامه فذت حكمذه فذال يهكذر عليذه غيذر مذا ايبذاق
بما بذذه ،قن يكذذري لييذذر ضذذروية وقال فالضذذروية لهذذا وحكذذام .ومذذا بعذذد ال،اجذذب والمحذذرم ،لذذيإ وحذذد علذذى وحذذد فيذذه
سذذبيا .قن اثبذذت حكمذذه علذذى وجهذذه ،ولذذم يصعل ذ بييذذر يركذذه ،ولذذم يتذذرع بذذه اومذذر لحذذد الصهذذاون ،وو ياذذهد وح،الذذه
باويااء على ذلك ويقق الديانق به ،فرب اعم شاكر ،خير من لائم لابر) الحديث.
ومذذن ثذذم وجمذذا القذذ،م علذذى ون ذذم ال ي،قظذذ،ن نائمذذا ،وال يصذذ،م،ن مب ذرا ،ومذذن وجذذه خذذ،ل الريذذاء والصكلذذف وون
العهايق بإقامق البرائض ت اولا ال غير ا ،وكا السهق ياهد لالك ،واهلل سبحانه اعلم.

باب
قاعدة 214
وج،ب يحبي الص،فت على ققامق يسم ال ريقق بصرك ما يريب ويعيب
لذذب الصحقذ بالصذذدق يقصضذذت االسصرسذذال مذذا الحركذذات فذذت عمذذ،م اووقذذات ون مبذذاالة بييذذر ال،اجذذب والمحذذرم.
فمذن ثذذم وقذا اليلذذط لكثيذر مذذن المصصذ،فق فذذت اوعمذذال ،ولكثيذر مذذن الهذاس فذذت اإلنكذاي علذذيهم خذالو اوولذذى بهذذم.
ف،جب الصحبي من الص،فت على ققامق يسم ال ريقق بصرك مذا يريذب ويعيذب ،وقن كذان مباحذا ون خ،لذه فيذه ق خذال
لل عن على ريقق ،فافهم.

 ) ...الهظر لصرو الحقيقق متا ب،جه ال ريقق
فمن ثم وقا الق،م فت ال امات ،ويكلم،ا بالا حات حصى كبر من كبر ،وبدع من بذدع ،وفسذ مذن فسذ  ،ب،اضذح
الاريعق ولسان العلم ،وا را وبا هذا ،فلذزم الذصحبي فذت القبذ،ل ،بذأن ال يؤخذا قال عذن الكصذاب والسذهق ،وفذت اإللقذاء
بان ال يلقى قال بال،جه السائغ فيهما من غيذر مهذااع وقال فذال عصذب علذى مهكذر اسذصهد ولذا لذحيح .وقذد قذال وبذ،
سذذليمان الذذدايانت يضذذت اهلل عهذذه :قنهذذا لصقذذا الهكصذذق مذذن كذذالم القذذ،م فذذت قلبذذت ويامذذا ،فذأق،ل :ال وقبلذذك قال باذذا دس
عدل الكصاب والسهق) ،انصهى.

قاعدة 215

اإلنسان م الب على قدي حاله
م البذذق الاذذتص علذذى قذذدي حالذذه ،ومتا بصذذه بمذذا يقصضذذيه وجذذ ،ولذذله ،فذذال ي الذذب عذذامت بزائذذد علذذى الصقذذ،ى ،وال
فقيه بزائد على االسصقامق .وي الب المريد بالصدق بعد يحصيا اوولين ،والعايو بال،يع ،فعامت ال يقذ،ى لذه فذاجر
وفقيذذه ال اسذذصقامق لذذه مقصذذد ،ومريذذد ال لذذدق لذذه مصالعذذب ،وعذذايو ال ويع لذذه نذذاقص .وولذذا الصصذذ،و ائذذر علذذى
اإلحسان وبدا قن يحريت ريقصه ف،اجب فت اوحكام ال،يع ،والامه فت السن الصحبي ،وحالذه فذت او ب ائذر مذا
قلبه ،ولالك اخصلبت وح،اله فيه فليعصبر بكا فت محله.

قاعدة 216
معظم ا صمام الق،م ما يجما قل،بهم على م،ال م
معظم نظر الق،م ما يجما قل،بهم على م،ال م ،فمن ثم قال،ا بأشياء فت باب او ب ونكر ا من لذم يعذرو قصذد م
ووخا ا بيير ح من لم يبلغ حالهم فضا بها ،وال كالسماع ونح،ه ،وقد وشاي لالك الجهيد يحمذه اهلل حذين سذئا
عن السماع فقال :كا ما يجما العبد على م،اله فه ،مبا ،،انصهى.
فجعله مارو ا بالجما فت قباحصه حصى ال يصعدى حكمه م،ق،فا على علصه حصى ال يهكر ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 217
العبا ات جما ون،ي  ،والمعالت يبري وولمق
العبا ات كلها جما ون،ي ،والمعالت والمكرو ات المصب عليها يبري وولمق .والاذبهق بيههمذا قن يجذا بهذا ولذا
الهدب ،والمها ال ولا اإلباحق والصحريم ،لك،ن اإلباحق للص،سعق ،والصحريم فت اولا من غير مذرجح لذه .ومذن ثذم
حرم ما اجصمذا فيذه مبذيح ،محضذر ،كذالجما بذين وخصذين بملذك اليمذين ،ولذم يحذرم مذا اجصمذا فيذه مهذدوب ،ومحظذر،
كص،م ي،م عرفق لت،و العيد ،ويابعق ال،ض،ء قن كان فت ذلك اخصالو ،فمن حيث السبب ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 219
كا ل،فت و ما وح،اله فت معاملق التل  ،كما ومر فيها ،البد ون يقا فت اليلط

كا لذ،فت و مذا وح،الذه مذن الهظذر لمعاملذق التلذ  ،كمذا ومذر فيهذا ،ولذرو وجهذه نحذ ،الحذ

ون نظذر لسذهصه فذت

عبا ه ،فال بد له من غلط فت وعماله وو ش ح فت وح،اله ،وو وقذ،ع امذق فذت وق،الذه .فإمذا لذك وو و لذك ،وو كانذا
معذا جذذاييين عليذذه .وال يذذصم لذذه ذلذذك ،مذذا لذذم يصذحب مصمكهذذا ،وو فقيهذذا لذذالحا ،وو مريذذدا عالمذذا ،وو لذذديقا لذذا قا،
يجعلذذه مذذرآة لذذه ،قن غلذذط ي ه ،وقن ا عذذى فعذذه ،وقن يحق ذ ويشذذده .فهذذ ،يهصذذبه فذذت حالذذه ويهصذذحه فذذت جميذذا
وح،اله ،قذ ال يصهمه وال يهمله ،فافهم.

قاعدة 218
كثر المدع،ن فت اا ال ري ليربصه
كثر المدع،ن فت اا ال ري ليربصذه ،وبعذد اإلفهذام عهذه لدقصذه ،وكثذر اإلنكذاي علذى و لذه لهظافصذه ،وحذاي الهالذح،ن
من سل،كه لكثرة اليلط فيه.
ولهف اوئمذق فذت الذر علذى و لذه لمذا وحذدث و ذا الضذالل فيذه وانصسذب،ا مهذه قليذه حصذى ابذن العربذت الحذايمت يحمذه
اهلل :احاي اا ال ري  ،فإن وكثر الت،ايع مهه ،وما  ،قال ال ري الهلك والملك ،من حقذ علمذه وعملذه وحالذه،
نال عذز اوبذد ،ومذن فذايق الصحقيذ فيذه ،لذك ومذا نبذا ،ولذالك وشذاي بعضذهم بق،لذه :بليهذا قلذى حذد قذ قذال كذاا،
قال فت الهاي ،نسأل اهلل العافيق بمهه وكرمه.

قاعدة 211
ال يصح الصص،و بدون فقه
لمذا كذذان البقذذه فذذت علمذذه ال يصذذح الصصذ،و بدونذذه ،كذذان الصزامذذه لذذدق القصذذد بذه ،محصذذال لذذه .فمذذن ثذذم كذان البقيذذه
الص،فت يام الحال ،بتالو الص،فت الاس ال فقه له ،كبى البقه عن الصص،و ،ولم يكف الصص،و عهه.
ومذذن ثذذم خذذص اوئمذذق علذذى القيذذام بالظذذا ر لمذذا سذذئل،ا عذذن علذذم البذذا ن .قذذال لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم للذذاس سذذأله ون
يعلمه من غرائب العلم :من عما بما علم ويثه اهلل علم ما لم يعلم) الحديث ،فافهم.

قاعدة 211

الصصدي مبصا ،البصح
وج ،الجحد مانا مذن قبذ،ل المجحذ ،وو ن،عذه ،لهبذ،ي القلذب عهذه .والصصذدي مبصذا ،البذصح لمذا لذدق بذه وقن لذم
يص،جه له ،قذ ال افذا لذه .فذالمص،قف مذا البقذه يصعذين عليذه يجذ،يز ال ،ذب وو البذصح مذن غيذر يقييذد بزمذان وال مكذان
وال عين ،ون القدية ال يص،قف وسبابها على شتء وقال كان محروما مما قام به جح ،ه .ثم  ،قن اسذصهد قلذى ولذا
معاوي ،وقال فال عاي له بإنكاي ما ال علم له به ،فسلم يسلم ،واهلل اعلم.

قاعدة 212
اإلنكاي لسد ذييعق
قنكذذاي المهكذذر قمذذا ون يسذذصهد الجصهذذا  ،وو لحسذذم ذييعذذق وو لعذذدم الصحقيذ  ،وو لضذذعف البهذذم ،وو لقصذذ،ي العلذذم ،وو
لجهذذا المهذذاط ،وو النبهذذام البسذذاط ،وو ل،جذذ ،العهذذا  .فعالمذذق الكذذا الرجذذ،ع للحذ عهذذد يعييهذذه قال اوخيذذر ،فانذذه ال
يقبا ما وهر ،وال يهضبط ع،اه ،وال يصحبه اعصدال فت ومره.
وذو الاييعق قن يجا للح ال يصح ال،ق،و ما قنكايه ،ما ام وجه البسذا قائمذا بمذا ونكذر ومهذه يحذاير وبذت حيذان
فذذت نهذذره وبحذذره ،وابذذن الجذذ،اس فذذت يلبيسذذه وغير مذذا كمذذا ا عيذذاه وحلبذذا عليذذه .وفذذت كالمهمذذا مذذا يذذدل ون ذلذذك مذذا
اجصهذذا مههمذذا .واخذذصص ابذذن الجذذ،اس بص ريذذز كصبذذه بكذذالم القذذ،م مذذا اإلنكذذاي علذذيهم ،فذذدل علذذى ونذذه قصذذد حسذذم
الاييعق ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 213
يعريف العي،ب ما السصر نصيحق ،وما اإلشاعق والهصك فضيحق
يعريف العي،ب ما السصر نصيحق ،وما اإلشاعق والهصك فضيحق .فمن عرفك بعيبذك مذن حيذث ال ياذعر الييذر فهذ،
الهالح ،ومن وعلمك بعيبذك مذا شذع،ي الييذر فهذ ،الباضذح .ولذيإ لمسذلم ون يبضذح مسذلما قال فذت م،جذب حكذم
بقديه من غير يصبا لما ال يعل له بالحكم ،وال ذكر عيب وجهبت عهه ،وقال انقلب الحكم عليه بقهر القذدية اإللهيذق
حسذذب الحكمذذق الربانيذذق وال،عذذد الصذذا ق الذذاس جذذاء فذذت ق،لذذه لذذلى اهلل عليذذه وسذذلم  :ال يظهذذر الاذذمايق بأخيذذك،
فيعافيه اهلل ويبصليك).

ونهى عليه الصالة والسالم عن الصثريب ل مق عهد جلد ا فت حذد الزنذا فكيذف بذالحر المذؤمن القذائم الحرمذق بإقامذق
يسم الاريعق.
وقد لح :من سصر مسلما سصره اهلل فت الدنيا واآلخرة) .و من وقال عثرة مسلم ،وقال اهلل عثريه ي،م القيامق).

قاعدة 214
حبي او يان مقدم على حبي اوعراض فت الجملق
حبي او يان مقدم على حبي اوعراض فت الجملق ،فلالك جاا ذكر ا فذت الصعذديا والصجذريح لحذديث وو شذها ة
وو قنبذذاذ حكذذم وو قيقذذاع مذذا يسذذصدام كهكذذا ،،ويظلذذم ،ويحذذاير مذذن محذذا اقصذذداء ون ييصذذر بريبصذذه .ولعذذا مهذذه يعيذذين ابذذن
الجذذ،اس مذذن قصذذد الذذر عليذذه مذذن الصذذ،فيق .لكذذن مجذذاواة الحذذد فذذت الصاذذهيا يذذدل علذذى خذذالو ذلذذك ،وبذذه و رحذذه
المحقق،ن ،وقال فه ،ونبا كصاب عرو وج،ه الضالل لصحاي ،ونبه على السهق بأم وجه ومكهه ،واهلل سبحانه اعلم.

قاعدة 215
الصحاير من كصاب يلبيإ قبليإ والبص،حات وغير ا
حذذاي الهالذذح،ن مذذن يلبذذيإ ابذذن الجذذ،اس ،وفص،حذذات الحذذايمت بذذا كذذا كصبذذه وو جلهذذا ،كذذابن سذذبعين ،وابذذن البذذايض،
وابذذن حذذال ،وابذذن ذو سذذكين ،والعبيذذف الصلمسذذانت ،واويكذذت العجمذذت ،واوسذذ ،اوق ذذا ،ووبذذت اسذذح الصجيبذذت،
والااصرس ،وم،اضا من اإلحياء لليزالذت ،جلهذا فذت المهلكذات مهذه ،والذهبخ والصسذ،يق لذه ،والمضذه،ن بذه علذى غيذر
و له ،ومعراع السالكين له ،والمهقا ،وم،اضا من ق،ت القل،ب وبذت الذب المكذت ،وكصذب السذهروي س ونحذ ،م.
فلزم الحاي من م،ا ن اليلط ،ال يجهب الجملق ،وو معذا ة العلذم .وال يذصم ذلذك قال بذثالث :قريحذق لذا قق ،وف ذرة
سليمق ،ووخا ما بان وجهه ويسليم مذا عذداه ،وقال لذك الهذاور فيذه بذاعصراض علذى و لذه ،وو وخذا الاذتء علذى غيذر
وجه ،فافهم.

باب
قاعدة 216
واعت اإلنكاي على الق،م خمسق

واعت اإلنكاي على الق،م خمسق:
وولهذا :الهظذر لكمذال ذريقهم ،فذإذا يعلقذ،ا برخصذق ،وو ويذذ،ا بإسذاءة و ب ،وو يسذا ل،ا فذت ومذر ،وو بذدو مذههم نقذذص،
وسرع ل نكاي عليهم ،ون الهظيف يظهر فيه وقا عيب ،وال يتل ،اإلنسان من نقذص مذا لذم يكذن لذه مذن اهلل عصذمق
وو حبي.
الثانت :يقق المديك ومهه وقا ال عن على عل،مهم فت وح،الهم ،قذ الهبإ مسرعق إلنكاي ما لم يصقدم له علمه.
الثالث :كثرة المب لين فت الدعاوس وال البين ل غراض بالديانق ،وذلك سذبب قنكذاي حذال مذن وهذر مذههم بذدع،ى،
وقن وقام عليها الدليا الشصبا ه.
الرابا :خ،و الضالل على العامق بايباع البا ن ون اعصهاء بظا ر الاريعق كما ايب لكثير من الجا لين.
التذذامإ :شذذحق الهبذذ،س بمرايبهذذا ،قذ وهذذ،ي الحقيقذذق مب ذذا لكذذا حقيقذذق ،ومذذن ثذذم وولذذا الهذذاس بالصذذ،فيق وكثذذر مذذن
غيذذر م ،ويسذذلط علذذيهم ولذذحاب المرايذب وكثذذر مذذن سذذ،ا م ،وكذذا ال،جذذ،ه المذذاك،ية لذذاحبها مذذأج،ي وو معذذاوي قال
اوخير ،واهلل سبحانه وعلم

قاعدة 217
السبب فت بقاء ذكر الصالح وكثر من ذكر البقيه
الهسذذبق عهذذد يحقيقهذذا يقصضذذت وهذذ،ي اثذذر االنصسذذاب ،فلذذالك بقذذت ذكذذر الصذذالح وكثذذر مذذن ذكذذر البقيذذه ون البقيذذه
مهس،ب قلى لبق من وولاو نبسه ت فهمه ،وفقهه ،المهقضت بانقضاء حسه .والصالح مهس،ب قلى يبذه ،وكيذف
يمذذ،ت مذذن لذذحت نسذذبصه للحذذت الذذاس ال يمذذ،ت بذذال علذذق مذذن نبسذذه؟ ولمذذا عمذذا المجا ذذد حصذذى مذذات شذذهيدا فذذت
يحقي كلمق اهلل وقعالئها حسا ومعهى ،كانت حيايه حسذيق معه،يذق بذدوام كرامصذه ،وذكذر بركايذه علذى مذر الذد ،ي .قذد
مات ق،م و م فت الهاس وحياء ،فافهم.

قاعدة 219
ما ولف من الكصب للر على الق،م نافا فت الصحاير من اليلط
ما ولف من الكصب للر على الق،م فه ،نافا فت الصحاير من اليلط ولكن مسصبيد قال بثالثق شروط:

وولها :حسن الهيق فت القائا ،باعصقا اجصها ه وانه قالد حسم الاييعق وقن خات لبظذه ،كذابن الجذ،اس ،فللمباليذق
فت الصهبير.
ثانيهمذذا :ققامذذق عذذاي القذذ،ل فيذذه بصأويذذا وو غلبذذق ،وو غلذذط ،وو غيذذر ذلذذك ،قذ لذذيإ بمعصذذ،م ،وقذذد يكذذ،ن للذذ،لت الزلذذق
والذذزالت ،والهبذذ،ة والهبذذ،ات لعذذدم العصذذمق وغلبذذق اوقذذداي كمذذا وشذذاي قليذذه الجهيذذد يحمذذه اهلل يعذذالى .بق،لذذه يعذذالى:
َوكان ومر اهلل قديا مقدويا}.
ثالثهما :ون يقصصر بهظره على نبسه ،فال يحكم به على غيره ،وال يبديه لمن ال قصد لذه فذت السذل،ك فياذ،ش عليذه
اعصقذذا ه الذذاس يبمذذا كذذان سذذبب نجايذذه وفذذ،اه ،فذذإن احصذذاع لذذالك فليعصذذرض علذذى القذذ،ل ون يعيذذين القائذذا ويعذذرض
بعظمصه وجالله ما قامق قديه قذ سصر الا اوئمق واجب ،وليانق الدين ووجب ،والقائم بذدين اهلل مذأج،ي ،والمهصصذر
له مهص،ي ،واإلنصاو فت الح الام ،وال خير فت يانق يصحبها ،ى ،فافهم واهلل سبحانه وعلم ،فافهم.

قاعدة 218
يعصبر ع،ى المدعت نصيجق ع،اه ،فإن وهرت لحت ،وقال فه ،كااب
يعصبر عذ،ى المذدعت نصيجذق عذ،اه ،فذإن وهذرت لذحت ،وقال فهذ ،كذااب ،فص،بذق ال يصبعهذا يقذ،ى با لذق ،ويقذ،ى ال
يظهذذر بهذذا اسذذصقامق ناقصذذق ،واسذذصقامق ال ويع فيهذذا غيذذر يامذذق ،وويع ال يهذذصج ا ذذدا قالذذر ،وا ذذد ال يذذؤثر يذذ،كال يذذابإ،
وي،كذذا ال يظهذذر ثمريذذه باالنق ذذاع قلذذى اهلل عذذن الكذذا ،واللجذذأ قليذذه ،لذذ،ية ال حقيقذذق لهذذا .فصظهذذر لذذحق الص،بذذق عهذذد
اعصذذراض المحذذرم ،وكمذذال الصقذذ،ى ،حيذذث ال م لذذا قال اهلل .ووجذذ ،االسذذصقامق بذذالصحبي علذذى ققامذذق الذذ،ي فذذت غيذذر
ابصداع ،ووج ،ال،يع فت م،ا ن الاه،ات عهد االشصباه ،فإن يرك فااك ،وقال فليإ هاك .والز د فت الذرفض عهذد
الصتيير واالسصسالم عهد المعايضق فال يبالت بإقبال الدنيا وال بإ باي ا.
والص،كا عهد يعاي اوسذباب ،ونبذت الجهذات بصقذدير عذدم قم ذاي السذماء ،وقنبذات اويض ،ومذ،ت كذا التالئذ فذإن
ذهبإ مذذا ذلذذك ،فالحامذذا
سذكن القلذذب فذذااك ،وقال فلذذيإ هذذاك ،وكذذا عمذذا قُذذدِّي سذق،ط وج،بذذه وو ندبذذه ،و ْلْبْصذذهُ الذ ُ
عليه اله،ى ،وقن كان حقا فت ذايه ،فإن سقط بصقدير السق،ط ،فقصده ما وي فيه ،فافهم.

قاعدة 221
من ب،اعث العما وج ،التايق وعالمق كمال الحب العما بما يرضت المحب،ب
من ب،اعث العما وج ،التايق ،و ت يعظيم يصحبه مهابق ،والت،و ،و  ،انزعاع القلب من انصقام الرب.

والرجاء و  ،سك،ن لبضله يعالى با،ا د العما فت الجميا ،وقال كان الكا اغصرايا.
والحذذب عالمذذق كمالذذه العمذذا بمذذا يرضذذت المحبذذ،ب .فذذإن خذذرع عذذن كذذا وجذذه يرضذذيه فذذال حذذب ،وبعذذض الصقصذذير ال
شرب التمر مرايا.
يقد ،لق،له للى اهلل عليه وسلم :ال يلعهه فانه يحب اهلل ويس،له) ،وقد ويى به ُ

وكذذاا ح ذذديث اوعراب ذذت ال ذذاس ق ذذال :مص ذذى الس ذذاعق؟ فق ذذال :م ذذا وع ذذد ت له ذذا؟ فق ذذال :ال ش ذذتء ،قال ون ذذت وح ذذب اهلل
ويس،له).
نعم ،المحب ال يرضى بمتالبق محب،به فه ،ال يمكن اإللراي مهذه ،وقن غلذب باذه،ة ونح ،ذا ،بذا ي لمحذا الرضذا
من الص،بق واإلنابق ،فافهم

قاعدة 221
الصحقي ليإ قال سابقق الص،في  ،فكا شريعق حقيقق ،وليإ العكإ
الصحقي ذ لذذيإ قال سذذابقق الص،في ذ  ،فكذذا ش ذريعق حقيقذذق ،وال يذذهعكإ .الا ذريعق مبيهذذق ،والحقيقذذق مذذن غيذذر الحكذذم
وكال مذذا ولذذف الح ذ  ،وقب ذذال وحذذد ما م،جذذب العصقذذا الذذهقص ،وفذذت يب يذذا حكمذذه قصذذر لذذه عذذن م،جبذذه ،فلذذزم
مالحظذذق الجميذذا بايبذذاع السذذهق وشذذه ،المهذذق ،والهظذذر وحكذذام القذذدي ،مذذا قثبذذات الا ذريعق واوسذذباب .ومذذن ثذذم لذذزم
قسقاط الصدبير عهد غلبق المقا ير والقيام بحكم ال،قت اسصسذالما ل مذر والقهذر ،قذ مذا مذن يب واحذد ومذر ونهذت:
َال يسئا عما يبعا و م يسئل،ن}.
فعلذذيكم بالرضذذا بقضذذائه ،قذ سذذت ه كبذذر ،وال يهملذذ،ا الرضذذا بمقضذذيه فذذإن نقذذض ،والبذذرق بيههمذذا ،ون اوول حكمذذه،
والثانت ما ْح ْكم به ،فافهم

قاعدة 222
لزوم وام محاسبق الهبإ
اليلبق عن محاسبق الهبإ ي،جب غل ها فيمذا ذت بذه .والصقصذير فذت مهاقاذصها يذدع ،ل،جذ ،الرضذا عههذا ،والصضذيي
عليها ي،جب نبريها ،والرف بها معين على ب الصها.
فلذذزم وام المحاسذذبق علذذى المهاقاذذق واوخذذا فذذت العمذذا بمذذا قذذايب ولذذح ،ون مسذذامحق فذذت واضذذح ،وال م البذذق
بتبت من حيث العما .وقن اعصبر فت الهظر يركا وفعال ،واعصبر فت ق،لهم :مذن لذم يكذن ي،مذه خيذرا مذن ومسذه فهذ،
ميب،ن ،ومن لذم يكذن فذت ايذا ة فهذ ،فذت نقصذان ،وقن الثبذات فذت العمذا ايذا ة فيذه ،فذإن قضذافق اليذ،م ومذإ مذا مذا

قبلذذه مضذذعف لذذه ،سذذيما وقذذد قيذذا كذذا مقذذام علذذى الضذذعف مذذن الذذاس قبلذذه ،وقن البص،حذذات علذذى يضذذاعف بيذذ،ت
الا رنج .ومن ثم قال الجهيد يحمذه اهلل :لذ ،وقبذا مقبذا علذى اهلل ولذف ولذف سذهق ،ثذم اعذرض عهذه لحظذق لكذان مذا
فايه مهه وكثر مما ناله .وياهد لهاا ق،له سبحانهَ :من ذا الاس يقرض اهلل قرضا حسها فيضاعبه له وضذعافا كثيذرة،
واهلل يقبض ويبسط وقليه يرجع،ن} فافهم.

قاعدة 223
قراءة ال،ي فت وقصه عهد قمكانه الامق لكا لا ق
ققامذذق الذذ،ي فذذت وقصذذه عهذذد قمكانذذه الام لكذذا لذذا ق ،فذذإذا عايضذذه عذذايض با ذريق ،وو مذذا ذذ ،واجذذب مذذن اومذذ،ي
الارعيق ،لزم قنباذه بعذد الصمسذك بمذا ذ ،فيذه جهذده مذن غيذر قفذراط متذا ب،اجذب ال،قذت ،ثذم يصعذين يدايكذه بمثلذه
لئال يعصا الب الق ،وون الليا والههذاي خلبذق ،واووقذات كلهذا هلل فلذيإ لالخصصذاش وجذه قال مذن حيذث مذا خصذص،
فمن ثم قال بعض الماايخ :ليإ عهذد يبكذم ليذا وال نهذاي) .ياذير الكذ،ن بحكذم ال،قذت ال كمذا يبهمذه الب ذال،ن،
من عدم ققامق ال،ي  ،وقيا لبعضذهم وقذد يئيذت بيذده سذبحق :ويعذد عليذه؟ قذال :ال ،ولكذن وعذد لذه .فكذا مريذد و مذا
ووقايذذه فب ذذال .وكذذا مريذذد يعل ذ بأوقايذذه ون نظذذر للحكذذم اإللهذذت ،فهذذ ،فذذايغ مذذن الصحقي ذ  ،ومذذن ال يعذذرو مذذ،اي
اوح،ال عليذه فييذر حذاذق بذا ذ ،غافذا ،ولذالك قيذا :مذن وجذد قبضذا وو بسذ ا ال يعذرو لذه سذببا ،فلعذدم اعصهائذه
بقلبه وقال فهما ال ير ان ون سبب) .واهلل سبحانه وعلم.

قاعدة 224
ايباع العلم الظا ر شرط فت ال،ل،ل للعلم البا ن
عالمق الحياة اإلحسذاس باوشذياء ،والميذت ال يحذإ باذتء .فقلذب سذاءيه السذيئق ،وسذريه الحسذهق حصذى كذان ذلذك
نصب عيهيه بالهظر لث،ابها وعقابها ،وو للعب ،يق وو لهيا الكمال بسببها وو غير ذلذك حصذى نهذض بذه الحذال للعمذا،
فصحيح وقال فمريض يجذب معالجصذه بمتذ،و قن قبلذه ،وو ببذر ،قن يذأثر بذه ،و ذ ،مقذدم بحسذن الظذن بذه يعذالى وو
بميذراث الحيذذاء والتاذذيق و ذذ ،ويذذم .وعهذذد نه،ضذذه فذذال يقذذف ل لذذب شذذيخ وال غيذذره ،بذذا يعمذذا وي لذذب ويصبذذا العلذذم
الظذذا ر حصذذى يهديذذه لبذذا ن اومذذر الذذاس يعضذذده الحذ ال،اضذذح مذذن وذذا ر اومذذر ،قذ كذذا بذذا ن علذذى انبذرا ه با ذذا،
وجيده من الحقيقق عا ا ،والرس،ل  ،اإلمام عليه الصذالة والسذالم .وكذا شذيخ لذم يظهذر بالسذهق فذال يصذح ايباعذه
لعدم يحق حاله ،وقن لح فت نبسه ووهر عليه ولف ولف كرامق من ومره فافهم.

قاعدة 225
ال يكن وحدكم كالعبد الس،ء ،قن لم يتف لم يعما
يعظيم ما عظم اهلل مصعين ،واحصقاي ذلك يبما كان كبرا ،فال يصح فهم قذ،لهم :مذا عبذدناه خ،فذا مذن نذاي ،وال معذا
فت جهصه) على اإل الق .ونه قما احصقاي لهما وقد عظمهما اهلل يعالى ،فال يصح احصقاي ما من مسلم وومذا اسذصيهاء
عههمذذا ،وال غهذذى لمذذؤمن عذذن بركذذق مذذ،اله .نعذذم لذذم يقصذذدو ما بالعبذذا ة ،بذذا عملذذ،ا هلل ال لاذذتء ،و لبذذ،ا مهذذه الجهذذق
والهجاة من الهاي ،ال لاتء وشا د ذلك فت ق،له يعالىَ :قنما ن عمكم ل،جه اهلل ال نريد مذهكم جذزاء وال شذك،يا}
اآليق ،قذ جعل،ا علق العما وجه اهلل يعالى ،ثم ذكذروا خذ،فهم ويجذاء م مجذر ا عذن ذلذك .وقذد ووحذى اهلل يعذالى قلذى
او عليه السالم :ومن وولم ممن عبدنت خ،فا مذن نذايس ،وو معذا فذت جهصذت لذ ،لذم وخلذ جهذق وال نذايا ولذم وكذن
و ال ون و اع) .وفت التبر :ال يكن وحدكم كالعبد الس،ء ،قن لم يتف لم يعما ،وال كاوجير الس،ء ،قن لذم يعذط
اوجرة لم يعما).
وقال عمر يضت اهلل عهه ،ويروى مرف،عا :نعم العبد لهيب ل ،لم يتف اهلل لم يعصه).
يعهت :ونه ال يتاو اهلل ،وال يعصيه .فالحاما له على يرك المعصيق غير الت،و من يجذاء وو حذب وو حيذاء وو يبذق
وو خايق ،قلى غير ذلك .واهلل سبحانه وعلم.

خايمق
قال شيتها وب ،العباس الحضرمت :اييبعت الصربيق باإللال ،،ولم يب قال اإلفا ة بالهمق والحذال ،فعلذيكم بالكصذاب
والسهق من غير ايا ة وال نقصان .وذلك جاي فت معاملق الح والهبإ والتل .
 فأما معاملق الح فثالث :ققامق البرائض ،واجصهاب المحرمات ،واالسصسالم ل حكام. ووما معاملق الذهبإ فذثالث :اإلنصذاو فذت الحذ  ،ويذرك االنصصذاي لهذا ،والحذاي مذن غ،ائلهذا فذت الجلذب والذدفا،والر والقب،ل ،واإلقبال واإل باي.
 وومذا معاملذذق التلذ فذذثالث :ي،لذيا حقذذ،قهم لهذم ،والصعبذذف عمذذا فذت ويذذديهم ،والبذراي ممذذا يييذر قلذذ،بهم ،قال فذذتح واجب ال محيد عهه.

وكا مريد مال لرك،ب التيا ،وآثر المصالح العامق ،واشصيا بصييير المهكر فت العمذ،م ،وو ي،جذه للجهذا ون غيذره
مذذن البضذذائا وو معذذه حالذذق ك،نذذه فذذت فسذذحق مهذذه ،وو ويا اسذذصيباء البضذائا ،وو يصبذذا عذذ،يات قخ،انذذه وغيذذر م مذذصعلال
ذال ويبذاب الذدنيا
بالصحاير ،وو عما بالسماع على وجه الدوام ،وو وكثر الجما واالجصماع ،ال لصعلم وو يعليم ،وو م ْ
بعلق الديانق ،ووخا بالرقائ

ون المعامالت ،وما يهبت عن العيذ،ب ،وو يصذدى للصربيذق مذن غيذر يقذديم شذيخ وو قمذام

وو عذالم ،وو ايبذا كذا نذذاع وقائذا بحذ وو با ذا ،مذذن غيذر يبصذيا وح،الذه ،وو اسذذصهان بمهصسذب قلذى هلل ،وقن وذذن
عذذدم لذذدقه بعالمذذق ،وو مذذال للذذرخص والصذذأويالت ،وو قذذدم البذذا ن علذذى الظذذا ر ،وو اكصبذذى بذذالعلم عذذن العمذذا ،وو
بالعما عن الحال والعلم ،وو بالحال عذن مذا ،وو لذم يكذن لذه ولذا يرجذا قليذه فذت عملذه وعلمذه وحالذه و يانصذه مذن
اولذذ،ل المسذذلمق فذذت كصذذب اوئمذذق ،ككصذذب ابذذن ع ذذاء اهلل فذذت البذذا ن وخص،لذذا الصهذذ،ير) و مذذدخا ابذذن الحذذاع)،
وكصاب شذيته ابذن وبذت جمذرة ،ومذن يبعهمذا مذن المحققذين يضذت اهلل عذههم ،فهذ ،الذك ال نجذاة لذه ،ومذن وخذا بهمذا
فه ،ناع مسلم قن شاء اهلل ،والعصمق مهه والص،في .
وقد سئا يس،ل اهلل للى اهلل عليه وسلم عن ق،له يعالىَ :عليكم ونبسكم} اآليق .فقال :قذا يويذت ُشذحا م اعذا،
و ،ى مصبعا ،وقعجاب كا ذس يوس برويه ،فعليك بت،يصق نبسك).

وقال عليه الصالة والسالم فت لحف قبذرا يم عليذه السذالم :وعلذى العاقذا ون يكذ،ن عايفذا بزمانذه ممسذكا للسذانه
مقبال على شأنه).
وعلى العاقا ون يك،ن له ويبا ساعات:
ساعق يحاسب فيها نبسه
وساعق يهاجت فيها يبه
وساعق يبضت فيها قلى قخ،انه الاين يبصرونه بعي،به ،ويدل،نه على يبه
وساعق يتلت فيها بين نبسه وشه،يه المباحق
وو كما قال.
ياقها اهلل ذلك ،ووعانها عليه ،ووفقها قليه ،ولحبها بالعافيق فيه .فإنه ال غهى بها عن عافيصه
و  ،حسبها ونعم ال،كيا وال ح،ل وال ق،ة قال باهلل العظيم وللى
اهلل على سيدنا وم،النا محمد وعلى آله
ولحبه وسلم يسليما والحمد
هلل يب العالمين
يم بحمد
اهلل

