
 
 

 

 

 عظيم أثر الذنوب ونخالطة أهلها

 

يا أيها الناس إىها كاىت ُأبونْت لي لولة القدر، وإين خرجت ألخبركم بها، ) :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

 (..فجاء رجالن يحتّقان معهما الشوطان فنسوتها

 .الؼدر لقؾة ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجالن يختصؿان، فؽان أثر ذلك أن ُأكسي الـبي 

 هذا أثر الذكوب يف غقر من يواقعفا، فؽقف أثرها يف من يواقعفا؟

وخاصًة يف طؾوم العؾم واإليؿان والؿعرفة واإلقبال طؾى اهلل، ُتحرم الربكات بسبب هذه 

  .الذكوب

فؾذلك كان طادُة من مضى من أهل العؾم أهنم ُيؼبؾون طؾى أكػسفم، وال يؽثرون من 

  .االختالط بالـاس؛ ألن خؾطة الـاس وكالمفم دخان الؼؾوب، ففي تػسدها

كػسه بالعؾم والػفم وقراءة الؼرآن وففم الحؼائق الشرطقة؛ وخقر لؾؿرء أن ُيؼبل طؾى 

ألن مخالطة الـاس تورث مثل هذه األحوال التي ُيسؾب اإلكسان العؾم بسبب غقره، ال 

 .بسببه هو

 !فاكظر كم واحد مـا حضر مثل هذه الؿجالس وكم ُرفع من العؾم من قؾبه

ماحػظت كذا  -طـدي كتاب كذا ما يؼف الـاس مع األمور الظاهرة )ما -كثقراً -فؾذلك 

ما حضرت طـد فالن( ويرون أن طدم تحصقل العؾم بسببفا، ويغػؾون طن الحؼائق  -

 .الباصـة

 .اإلكسان تارة ُيحَرم العؾم بذكب يصقبه •

 .وتارة ُيحرم العؾم بجؾقس يصاحبه، كؿا جاء هذا طن بعض السؾف •



 
 

 

  :فطالب العؾم إذا أراد العؾم

 .أن يـظر يف الباصن أكثر من كظره يف الظاهر -دائؿًا  -يـبغي له 

وأن يـظر فقؿا يوصؾه إلى العؾم من الحؼائق اإليؿاكقة أكثر من الشغل باألسباب 

  .الظاهرة

فالعؾم لقس باألسباب الظاهرة، العؾم هبة يجعؾفا اهلل لؿن يحبه من خؾؼه بلن يرزقه 

ل إال بصالح الحال وكؿال اإلقبال طؾؿًا كافعًا )يعؾم ويعؿل ويدطو(  وهذا ال ُيحصَّ

 .طؾى اهلل

 .العؾم مقراث الـبوة، فؽؿا أن الـبوة اصطػاء، فؿقراثفا يؽون باالصطػاء

إذا كان العبد يغار طؾى ما يحب من مال أو غقره أن يضعه طـد غقر أهؾه = فاهلل أطظم 

 .غقرة أن يضع الوحي يف غقر قؾوب الؿستحؼقن له

م يـبغي له أن يالحظ هذا الؿعـى، ويتلدب هبذه اآلداب، ويحرص طؾى صالب العؾ

 .الحؼائق اإليؿاكقة، ويشحن هبا قؾبه؛ ففي أكثر مادة العؾم

 !لقس أكثر مادة العؾم أن تحػظ

 .مادة العؾم أن يوفؼك اهلل لؾػفم بؿا تحػظ، وهذا الػفم ال يمتى إال بزكاة الـػس

 (لذين يتكبرون يف األرض بغور الحقسيصرف عن آياتي ا) :قال اهلل تعالى

 .ُصرفوا ألجل التؽرب

 .قال ابن كثقر: لؿا امتألت قؾوهبم بالؽرب أذلفم اهلل بالجفل

 :قد يػوتك الػفم يف مسللة ضاهرة بسبب ما وقع يف قؾبك

الؿاوردي كان جالسًا مرة طؾى كرسقه وحوله الـاس فوقع يف كػسه أكه أفؼه الخؾق 

ت امرأة طؾى حؾؼته فؼالت: يا فؼقه! ما تؼول يف امرأة وقع مـفا بؿذهب الشافعي، فوقػ



 
 

 

 (كذا وكذا )وذكرت شقئًا يف حقضتفا

  !قال: فاكؼطعت حتى كلين لم أسؿع هبذه الؿسللة

فؾؿا صال سؽويت قال بعض أصحابي: رحؿك اهلل! ألم تؽن ذكرت يوم كذا وكذا: كذا 

الؿرأة إلقه وقالت: إن هذا التؾؿقذ وكذا.. قال: فلذكركقفا فؼؾت لؾؿرأة ذلك، فـظرت 

به اهلل تعالى هبذا  . أحق بالجؾوس طؾى الؽرسي مـك، أدَّ

فـحن يـبغي أن كحرص طؾى هذه الؿعاين حتى ُكرزق حالوة اإليؿان والعؾم وكػرح 

 .هبا

الرئاسات( كؾفا غثاء من غثاء  -الؿـاصب  -البشوت  -أما هذه الؿظاهر )الؽراسي 

  .ء قؾبك باهلل، وإقبالك طؾقه وأكسك به هو حالوة العؾمالدكقا، لؽن استغـا

والذي ُيرزق هذه الحال ال يـظر إلى الـاس أبدًا، فقستوي طـده مدحفم وذمفم، وهذه 

  .حؼقؼة اإلخالص

وهذه ال ُتدرك إال بالؿجاهدة والؿؽابدة، وصول الـظر يف هذه الؿعاين واستحضارها، 

 .والتواصي هبا والتعريف طؾقفا

 .ُفؼدت يف أحوالـا إال من رحم اهللوقد 

 

  نن برنانج الرسد املجود لصحيح مسلم مستفاد

 


