
ية: كتاب  اهلدا ية    بدا
لغزايل: املؤلف  بو حامد ا  أ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أبو حامد حممد بن حممد بن الغزايل الطوسى؛ قدس : قال الشيخ اإلمام، العامل العالمة، حجة االسالم، وبركة األنام
مد رسوله وعبده، وعلى احلمدهللا حق محده، والصالة والسالم على خري خلقه، حم: آمني -اهللا روحه، ونور ضرحيه 
  .آله وصحبه من بعده

أنك إن .. فاعلم أيها احلريص املقبل على اقتباس العلم، املظهر من نفسه صدق الرغبة، وفرط التعطش إليه: أما بعد
كنت تقصد بالعلم املنافسة، واملباهاة، والتقدم على األقران، واستمالة وجوه الناس إليك، ومجع حطام الدنيا؛ فأنت 

يف هدم دينك، وإهالك نفسك، وبيع آخرتك بدنياك؛ فصفقتك خاسرة، وجتارتك بائرة، ومعلمك معني لك ساع 
من : (على عصيانك، وشريك لك يف خسرانك، وهو كبائع سيف لقاطع طريق، كما قال صلى اهللا عليه وسلم

  ).أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها
اهلداية دون جمرد الرواية؛ فأبشر؛ فإن املالئكة : اهللا تعاىل، من طلب العلموإن كانت نيتك وقصدك، بينك وبني 

ولكن ينبغي لك أن تعلم، قبل كل شيء، أن . تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت
إحكام بدايتها، وال عثور اهلداية اليت هي مثرة العلم هلا بداية وهناية، وظاهر وباطن، وال وصول إىل هنايتها إال بعد 

  .على باطنها إال بعد الوقوف على ظاهرها
وهأنا مشري عليك ببداية اهلداية؛ لتجرب هبا نفسك، ومتتحن هبا قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائال، ونفسك هبا 

  .مطاوعة، وهلا قابلة؛ فدونك التطلع إىل النهايات والتغلغل يف حبار العلوم
واجهتك إياها هبا مسوفا، وبالعمل مبقتضاها مماطال؛ فاعلم أن نفسك املائلة إىل طلب العلم وإن صادفت قلبك عند م

هي النفس األمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعني ليدليك حببل غروره؛ فيستدرجك مبكيدته إىل 
أَعماالً، الَّذين َضلَ َسعُيُهم يف  بِاألخسَريَن(غمرة اهلالك، وقصده أن يروج عليك الشر يف معرض اخلري حىت يلحقك 

وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء، وما ). احلَياِة الُدنيا وَُهم َيحَسبونَ أَنَُّهم ُيحِسنونَ ُصنعا
من ازداد علما ومل يزدد هدى، مل يزدد من : (ويلهيك عن قوله صلى اهللا عليه وسلم. ورد فيه من األخبار واآلثار

وكان صلى اهللا ) أشد الناس عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه اهللا بعلمه: (، وعن قوله صلى اهللا عليه وسلم)هللا إال بعداا
  ).اللهم إىن أعوذ بك من علم ال ينفع، وقلب ال خيشع، وعمل ال يرفع، ودعاء ال يسمع: (عليه وسلم يقول

من أنتم؟ : بأقوام تقرض شفاههم مبقارض من نار، فقلتمررت ليلة أسرى يب : (وعن قوله صلى اهللا عليه وسلم
  ).كنا نأمر باخلري وال نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه: قالوا

فإياك يا مسكني أن تذعن لتزويره فيدليك حببل غروره، فويل للجاهل حيث مل يتعلم مرة واحدة، وويل للعامل حيث 
  .مل يعمل مبا عمل ألف مرة
رجل طلب العلم ليتخذه زاده إىل املعاد، ومل يقصد به إال وجه : علم على ثالثة أحوالواعلم أن الناس يف طلب ال

  .اهللا والدار اآلخرة؛ فهذا من الفائزين
ورجل طلبه ليستعني به على حياته العاجلة، وينال به العز واجلاه واملال، وهو عامل بذلك، مستشعر يف قلب ركاكه 



فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء اخلامتة، وبقي أمره يف  .حاله وخسة مقصده، فهذا من املخاطرين
التحق  -خطر املشيئة؛ وإن وفق للتوبة قبل حلول األجل، وأضاف إىل العلم العمل، وتدارك ما فرط منه من اخللل 

  .بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له

ريعة إىل التكاثر باملال، والتفاخر باجلاه، والتعزز بكثرة األتباع، ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاختذ علمه ذ
يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضى من الدنيا وطره،ن وهو مع ذلك يضمر يف نفسه أنه عند اهللا مبكانة، 

اهلالكني،  فهذا من.. التسامه بسمة العلماء، وترمسه برسومهم يف الزى واملنطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا
يَأُيها الَّذين (ومن احلمقى املغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من احملسنني، وهو غافل عن قوله تعاىل 

) أنا من غري الدجال أخوف عليكم من الدجال: (وهو ممن قال فيهم رسول اهللا). آمنوا ِلمَ َتقولونَ ماال َتفَعلون
وهذا ألن الدجال غايته اإلضالل، ومثل هذا العامل وإن صرف ). علماء السوء: (وما هو يارسول اهللا؟، فقال: فقيل

الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو دافع هلم إليها بأعماله وأحواله، ولسان احلال أفصح من لسان املقال، وطباع 
املغرور بأعماله أكثر مما أصلحه الناس إىل املساعدى يف األعمال أميل منها إىل املتابعة يف األقوال؛ فما أفسده هذا 

بأقواله، إذ ال يستجرىء اجلاهل على الرغبة يف الدنيا إال باستجراء العلماء، فقد صار علمه سببا جلرأة عباد اهللا 
على معاصيه، ونفسه اجلاهلة مذلة مع ذلك متنيه وترجيه، وتدعوه إىل أن مين على اهللا بعلمه، وختيل إليه نفسه أنه 

  .من عباد اهللاخري من كثري 
فكن أيها الطالب من الفريق األول، واحذر أن تكون من الفريق الثاين، فكم من مسوف عاجله األجل قبل التوبة 

  .فخسر، وإياك مث إياك أن تكون من الفريق الثالث، فتهلك هالكا ال يرجى معه فالحك، وال ينتظر صالحك
أن بدايتها ظاهرة التقوى، وهنايتها باطنة التقوى؛ فال عاقبة إال  فما بداية اهلداية ألجرب هبا نفسي، فاعلم: فإن قلت

  .بالتقوى، وال هداية إال للمتقني
والتقوى، عبارة عن امتثال أوامر اهللا تعاىل، واجتناب نواهيه، فهما قسمان، وهأنا أشري عليك جبمل خمتصرة من 

  .ا الكتاب جامعا مغنيا واهللا املستعانظاهر علم التقوى يف القسمني مجيعا، وأحلق قسما ثالثا ليصري هذ

  القسم األول

  يف الطاعات

  توطئة

اعلم أن أوامر اهللا تعاىل فرائض ونوافل؛ فالفرض رأس املال، وهو أصل التجارة وبه حتصل النجاة، والنفل هو الربح 
تقربون مبثل أداء ما ما تقرب إيل امل: (يقول اهللا تبارك وتعاىل: (وبه الفوز بالدرجات، قال صلى اهللا عليه وسلم

افترضت عليهم، وال يزال العبد يتقرب إىل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره 
  ).الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا

ة قلبك وجوارحك يف حلظاتك وأنفاسك، حني تصبح إىل ولن تصل أيها الطالب إىل القيام بأوامر اهللا تعاىل إال مبراقب
فاعلم أن اهللا تعاىل مطلع على ضمريك، ومشرف على ظاهرك وباطنك، وحميط جبميع حلظاتك، . حني متسى

وخطراتك، وخطواتك، وسائر سكناتك وحركاتك؛ وأنك يف خمالطتك وخلواتك متردد بني يديه؛ فال يسكن يف 



حرك متحرك، إال وجبار السموات واألرض مطلع عليه، يعلم خائنة األعني وما ختفي امللك وامللكوت ساكن، وال يت
الصدور، ويعلم السر وأخفى؛ فتأدب أيها املسكني ظاهرا وباطنا بني يدي اهللا تعاىل تأدب العبد الذليل املذنب يف 

  .حضرة امللك اجلبار القهار، واجتهد أال يراك موالك حيث هناك، وال يفقدك حيث أمرك
ولن تقدر على ذلك إال بأن توزع أوقاتك، وترتب أورادك من صباحك إىل مسائك، فاصغ إىل ما يلقى إليك من 

  .أوامر اهللا تعاىل عليك من حني تستيقظ من منامك إىل وقت رجوعك إىل مضجعك
  ؟؟

  فصل يف آداب االستيقاظ من النوم

وليكن أول ما جيري على قلبك ولسانك ذكر اهللا  فإذا استيقظت من النوم، فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجر،
احلمدهللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أصبحنا وأصبح امللك هللا، والعظمة والسلطان : تعاىل؛ فقل عند ذلك

ى هللا، والعزة والقدرة هللا رب العاملني، أصبحنا على فطرة االسالم، وعلى كلمة االخالص، وعلى دين نبينا حممد صل
اهللا عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من املشركني؛ اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك 

حنيا، وبك منوت، وإليك النشور؛ اللهم إنا نسألك أن تبعثنا يف هذا اليوم إىل كل خري، ونعوذ بك أن جنترح فيه 
ك خري هذا اليوم وخري مافيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما سوءا أو جنره إىل مسلم، أو جيره أحد إلينا؛ نسأل

  .فيه

فإذا لبست ثيابك فانو به امتثال أمر اهللا تعاىل يف ستر عورتك، واحذر أن يكون قصدك من لباسك مراءاة اخللق 
  .فتخسر

  ؟؟

  باب آداب دخول اخلالء

، ويف اخلروج رجلك اليمىن، وال تستصحب فإذا قصدت بيت املاء لقضاء احلاجة، فقدم يف الدخول رجلك اليسرى
  .وال تدخل حاسر الرأس، وال حايف القدمني. شيئا عليه اسم اهللا تعاىل ورسوله

  .باسم اهللا، أعوذ باهللا من الرجس النجس، اخلبيث املخبث، الشيطان الرجيم: وقل عند الدخول
  .ما ينفعين غفرانك، احلمدهللا الذي أذهب عين ما يؤذيين وأبقى يف: وعند اخلروج

وينبغي أن تعدل النبل قبل قضاء احلاجة، واال تستنجي باملاء يف موضع قضاء احلاجة، وأن تستربىء من البول 
  .بالتنحنح والنتر ثالثا، وبإمرار اليد اليسرى على أسفل القضيب

النتهاء إىل وإن كنت يف الصحراء، فابعد عن عيون الناظرين واستتر بشيء إن وجدته، وال تكشف عورتك قبل ا
  .موضع اجللوس

وال تستقبل الشمس وال القمر، وال تستقبل القبلة وال تستدبرها، وال جتلس يف متحدث الناس، وال تبل يف املاء 
الراكد وحتت الشجرة املثمرة، وال يف اجلحر، واحذر االرض الصلبة ومهب الريح، احترازا من الرشاش لقوله صلى 

  ).سواس منهإن عامة الو: (اهللا عليه وسلم
واتكىء يف جلوسك على الرجل اليسرى، وال تبل قائما إال عن ضرورة، وامجع يف االستنجاء بني استعمال احلجر 



واملاء، فإذا أردت االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل، وإذا اقتصرت على احلجر فعليك أن تستعمل ثالثة أحجار 
من حجر، فإن مل حيصل اإلنقاء بثالثة فتمم مخسة أو سبعة إىل  طاهرة منشفه للعني، متسح القضيب يف ثالثة مواضع
  .وال تستنج إال باليد اليسرى. أن ينقى باإليتار؛ فاإليتار مستحب واالنقاء واجب

وادعك يدك بعد متام . اللهم طهر قلبىي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش: وقل عند الفراغ من االستنجاء
  .مث اغسلهااالستنجاء باالرض أو حبائط 

  باب آداب الوضوء
فإذا فرغت من االستنجاء، فال تترك السواك؛ن فإنه مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومسخطة للشيطان وصالة 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروي عن أيب هريرة رضى اهللا عنه قال. بسواك أفضل من سبعني صالة بال سواك
أمرت بالسواك حىت : (، وعنه صلى اهللا عليه وسلم)السواك يف كل صالةلوال أن أشق على أميت ألمرهتم ب: (وسلم

  ).خشيت أن يكتب علي
مث اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي ال يصيبك الرشاش، وقل بسم اهللا الرمحن الرحيم، رب 

  .أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب بأن حيضرون
  .اللهم إين أسألك اليمن والربكة، وأعوذ بك من الشؤم واهللكة: لهما اإلناء، وقلمث اغسل يديك ثالثا قبل أن تدخ

  .مث انو رفع احلدث واستباحة الصالة، وال ينبغي أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه، فال يصح وضؤوك
اللهم أعين مث خذ غرفة لفمك ومتضمض هبا ثالثا، وبالغ يف رد املاء إىل الغلصمة إال أن تكون صائما فترفق، وقل 

  .على تالوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتين بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة
اللهم أرحين رائحة : مث خذ غرفة ألنفك واستنشق هبا ثالثا، واستنثر ما يف األنف من رطوبة، وقل يف االستنشاق

  .النار وسوء الدار اللهم إين أعوذ بك من روائح: اجلنة وأنت عين راض، ويف االستنثار
مث خذ غرفة لوجهك، فاغسل هبا من مبتدأ تسطيح اجلبهة إىل منتهى ما يقبل من الذقن يف الطول، ومن األذن يف 

العرض، وأوصل املاء إىل موضع التجديف، وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه، وهو ما بني رأس األذن إىل زاوية 
احلاجبني، والشاربني، واألهداب، : الوجه، وأوصل املاء إىل منابت الشعور األربعةاجلبني، أعين ما يقع منه يف جبهة 

، وجيب إيصال املاء إىل منابت الشعر من اللحية اخلفيفة، دون )ومها ما يوازيان األذنني، من مبتدأ اللحية(والعذران 
، وال تسود وجهي بكلماتك اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك: الكثيفة؛ وقل عندن غسل الوجه

  .وال تترك ختليل اللحية الكثيفة.. يوم تسود وجوه أعدائك
وقل . مث اغسل يدك اليمىن، مث اليسرى مع املرفقني إىل أنصاف العضدين، فإن احللية يف اجلنة تبلغ مواضع الوضوء

اللهم إين أعوذ بك أن : مالأعطين كتايب بيميين، وحاسبين حسابا يسريا، وعند غسل الش: عند غسل اليد اليمىن
  .تعطيين كتايب بشمايل أو من وراء ظهري

مث استوعب رأسك باملسح، بأن تبل أيداك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمىن باليسرى، وتضعهما على مقدمة 
ء، الرأس، ومتررمها إىل القفا، مث ترددمها إىل املقدمة، فهذه مرة، تفعل ذلك ثالث مرات، وكذلك يف سائر األعضا

اللهم غشين برمحتك، وأنزل على من بركاتك، وأظلين حتت ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك، اللهم حرم : وقل
  .شعري وبشرى على النار

مث امسح أذنيك ظاهرمها وباطنهما مباء جديد، وأدخل مسبحتك يف صماخ أذنيك، وأمسح أذنيك ببطن إهباميك، 
  .يتبعون أحسنه، اللهم أمسعين منادى اجلنة يف اجلنة مع األبراراللهم اجعلين من الذين يستمعون القول ف: وقل



  .اللهم فك رقبيت من النار، وأعوذ بك من السالسل واألغالل: مث امسح رقبتك، وقل
مث اغسل رجلك اليمىن مث اليسرى مع الكعبني، وخلل خبنصر اليسرى أصابع رجلك اليمىن مبتدئا خبنصرها، حىت 

اللهم ثبت قدمي على الصراط املستقيم مع أقدام عبادك : ل األصابع من أسفل، وقلختتم خبنصر اليسرى، وتدخ
اللهم إين أعوذ بك آن تزول قدمي على الصراط يف النار يوم تزل : وكذلك تقول عند غسل اليسرى.. الصاحلني

  .أفعالكوارفع املاء إىل أنصاف الساقني، وراع التكرار ثالثا يف مجيع . أقدام املنافقني واملشركني
اشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد عبده : فإذا فرغت فارفع بصرك إىل السماء، وقل

ورسوله، تسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أنت التواب الرحيم، اللهم اجعلين من التوابني؛ 
علين صبورا، شكورا، واجعلين أذكرك ذكرا كثريا، واجعلين من املتطهرين، واجعلين من عبادك الصاحلني واج

  .وأسبحك بكرة وأصيال
فمن قرأ هذه الدعوات يف وضوئه خرجت خطاياه من مجيع أعضائه، وختم على وضوئه خبامت، ورفع له حتت 

  .العرش، فلم يزل يسبح اهللا تعاىل ويقدسه، ويكتب له ثواب ذلك إىل يوم القيامة
فض يديك فترش املاء، وال تلطم وجهكن ورأسك باملاء لطما، وال تتكلم يف أثناء التن: واجتنب يف وضوئك سبعا

الوضوء، وال تزد يف الغسل على ثالث مرات، وال تثكر صب املاء من غري حاجة مبجرد الوسوسة، فلموسوسني 
سبعة مكروهه يف وال تتوضأ باملاء املشمس وال من األواين الصفرية، فهذه ال) الوهلان(شيطان يضحك هبم يقال له 

  .الوضوء
  ).من ذكر اهللا عند وضوئه طهر اهللا جسده كله، ومن مل يذكر اهللا مل يطهر منه إال ما أصابه املاء: (ويف اخلرب أن 

  ؟

  آداب الغسل

فإذا أصابتك جنابة، من احتالم أو وقاع، فخذ اإلناء إىل املغتسل، واغسل يديك أوال ثالثا، وأزل ما على بدنك من 
ضأ كما سبق يف وضوئك للصالة مع مجيع الدعوات، وأخر غسل قدميك، كيال يضيع املاء فإذا فرغت من قذر، وتو

الوضوء فصب املاء على راسك ثالثا وأنت ناو رفع احلدث من اجلنابة، مث على شقك األمين ثالثا، مث على األيسر 
، وأوصل املاء إىل معاطف البدن ومنابت ثالثا، وادعك ما أقبل من بدنك وما أدبر ثالثا، وخلل شعر رأسك وحليتك

  .الشعر ما خفف منه وما كثف
  .واحذر أن متس ذكرك بعد الوضوء فإن أصابته يدك فأعد الوضوء

  .النية، وإزالة النجاسة، واستيعاب البدن بالغسل: والفريض من مجلة ذلك كله
الرجلني إىل الكعبني مرة، مع النية غسل الوجه واليدين مع املرفقني، ومسح بعض الرأس، وغسل : وفرض الوضوء

  .والترتيب
وما عداها سنن مؤكدة فضلها كثري، وثواهبا جزيل واملتهاون هبا خاسر، بل هو بأصل فرائضه خماطر، فإن النوافل 

  .جوابر للفرائض
  آداب التيمم

من سبع أو حبس، أو فإن عجزت عن استعمال املاء لفقده بعد الطلب، أو لعذر من مرض، أو ملانع من الوصول إليه 
كان املاء احلاضر حتتاج إليه لعطشك أو لعطش رفيقك، أو ملكا لغريك ومل يبع إال بأكثر من مثن املثل، أو كان بك 



فاصرب حىت يدخل وقت الفريضة، مث اقصد صعيدا طيبا عليه تراب  -جراحة أو مرض ختاف منه على نفسك 
ابعك، وانو استباحة فرض الصالة، وامسح هبما وجهك كله خالص طاهر لني، فاضرب عليه بكفيك ضاما بني أص

مرة، وال تتكلف إيصال الغبار إىل منابت الشعر خف أو كثف، مث انزع خامتك، واضرب ضربة ثانية مفرجا ما بني 
أصابعك، وامسح هبما يديك مبع مرفقيك، فإن مل تستوعبهما فاضرب ضربة أخرى إىل أن تستوعبهما، مث امسح 

  .باألخرى، وامسح منا بني أصابعك بالتخليلإحدى كفيك 
  .وصل به فرضا واحدا وما شئت من النوافل، فإن أردت فرضا ثانيا فاستأنف تيمما آخر

  آداب اخلروج إىل املسجد

فإذا فرغت من طهارتك فصل يف بيتك ركعيت الصبح إن كان الفجر قد طلع، كذلك كان يفعل رسول اهللا صلى 
  .إىل املسجد اهللا عليه وسلم مث يتوجه

فإن كنت تتساهل يف ) فصالة اجلماعة تفضل على الفرد شرين درجة(وال تدع الصالة يف اجلماعة، ال سيما الصبح 
  .مثل هذا لربح فأي فائدة لك يف طلب العلم؟ وإمنا مثرة العلم العمل به

هم إين أسألك حبق السائلني الل: فإذا سعيت إىل املسجد، فامش على هينة وتؤدة وسكينة، وال تعجل وقل يف طريقك
عليك، وحبق الراغبني إليك، وحبق ممشاى هذا إليك؛ فإين مل أخرج أشرا وال بطرا، وال رياء، وال مسعة، بل خرجت 
  .اتقاء سخطكن، وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذين من النار، وأن تغفر يل ذنويب؛ فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  آداب دخول املسجد

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وصحبه وسلم؛ : دت الدخول إىل املسجد، فقدم رجلك اليمىن، وقلفإذا أر
  .اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك

ال ردّ : وإذا رأيت فيه من ينشد ضالة، فقل. ال أربح اهللا جتارتك: ومهما رأيت يف املسجد من يبيع أو يبتاع، فقل
  .ك أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكذل -اهللا عليك ضالتك 

فإذا دخلت املسجد، فال جتلس حىت تصلي ركعيت التحية، بفإن مل تكن على طهارة أو مل ترد فعلها كفتك الباقيات 
فإن مل تكن صليت يف بيتك ركعيت الفجر، . الصاحلات ثالثا، وقيل أربعا، وقيل ثالثا للمحدث وواحدة للمتوضىء

  .التحيةفيجزئك أداؤمها عن 
: فإذا فرغت من الركعتني، فانو االعتكاف وادع مبا دعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ركعيت الفجر، فقل

اللهم إين أسألك رمحة من عندك، هتدي هبا قليب، وجتمع هبا مشلي، وتلم هبا شعثي، وترد هبا ألفيت وتصلح هبا ديين (
كي هبا عملي، وتبيض هبا وجهي، ولتهمين هبا رشدي، وتقضي يل هبا وحتفظ هبا غائيب، وترفع هبا شاهدي، وتز

حاجيت، وتعصمين هبا من كل سوء، اللهم إين أسألك إميانا خالصا دائما يباشر قليب، ويقينا صادقا، حىت أعلم أنه لن 
ه كفر؛ وأسألك رمحة يصيبين إال ما كتبته على، ورضين مبا قسمته يل، اللهم إين أسألك إميانا صادقا، ويقينا ليس بعد

أنال هبا شرف كرامتك يف الدنيا واآلخرة؛ اللهم إين أسألك الفوز عند اللقاء والصرب عند القضاء، ومنازل الشهداء 
وعيش السعداء والنصر على األعداء، ومرافقة األنبياء؛ اللهم إين أنزل بك حاجيت، وإن ضعف رأيي وقصر عملية، 

ضي األمور وياشايف الصدور، كما جتري بني البحور أن جتريين من عذاب السعري، وافتقرت إىل رمحتك فأسألك يا قا
ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور؛ اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ومل تبلغه نييت وأمنييت، من خري 



يارب العاملني؛ اللهم وعدته أحدا من عبادك أو خري أنت معطيه أحدا من خلقك فإين أرغب إليك فيه، وأسألك إياه 
اجعلنا هادين مهتدين، غري ضالني وال مضلني؛ حربا ألعدائك سلما ألوليائك حنب حببك الناس، ونعادي بعداوتك 
من خالفك من خلقك؛ اللهم هذا الدعاء وعليك اإلجابة وهذا اجلهد وعليك التكالن، وإنا هللا وإنا إليه راجعون 

عظيم؛ اللهم ذا احلبل الشديد، واألمر الرشيد، أسألك األمن يوم الوعيد، واجلنة وال حول وال قوة إال باهللا العلي ال
يوم اخللود مع املقربني الشهود، والركع السجود، املوفني لك بالعهود؛ إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تري 

إال له، سبحان ذي سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس اجملد وتكرم به، سبحان من ال ينبغي التسبيح 
الفضل والنعم، سبحان ذي اجلود والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعمله؛ اللهم اجعل يل نورا يف قليب، 

ونورا يف قربي، ونورا يف مسعي ونورا يف بصري ونورا يف شعري، ونورا يف بشري، ونورا يف حلمي، ونورا يف دمي، 
خلفي ونورا من ميني ونورا عن مشايل ونورا من فوق ونورا من  ونورا يف عظامي، ونورا من بني يدي، ونورا من

  .حتيت؛ اللهم زدين نورا، وأعطين نورا أعظم نور، واجعل يل نورا برمحتك يا أرحم الرامحني
فإذا مسعت األذان يف أثناء . فإذا فرغت من الدعاء، فال تشتغل إىل وقت الفرض إال بفكر وتسبيح أو قراءة قرآن

  .أنت فيه واشتغل جبواب املؤذنذلك فاقطع ما 
ال حول وال قوة إال : اهللا أكرب، فقل مثل ذلك، وكذلك يف كلم كلمة غال يف احليعلتني فقل فيهما: فإذا قال املؤذن
  .باهللا العلي العظيم

ن فإذا مسعت االقامة فقل مثل .صدقت وبررت وأنا على ذلك من الشاهدين: الصالة خري من النوم، فقل: فإذا قال
فإذا فرغت من . أقامها اهللا وأدامها ما دامت السموات واألرض: قد قامت الصالة، فقل: ا يقول، إال يف قولهم

أن تؤيت : اللهم إين أسألك عند حضور صالتك وأصوات دعاتك، وإدبار ليلك، وإقبال هنارك: جواب املؤذن فقل
. الذي وعدته إنك ال ختلف امليعاد يا أرحم الرامحني حممدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه املقام احملمود

  .فإذا مسعت األذان وأنت يف الصالة فتمم الصالة، مث تدارك اجلواب بعد السالم على وجهه
فإذا أحرم اإلمام بالفرض، فال تشتغل إال باالقتداء به وصل الفرض كما سيتلى عليك يف كيفية الصالة وآداهبا فإذا 

ى على حممد وعلى آل حممد وسلم، اللهم أنت السالم، ومنك السالم، وإليك يعود السالم، اللهم صل: فرغت فقل
فحينا ربنا بالسالم، وأدخلنا اجلنة دار السالم؛ تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام؛ سبحان ريب العلى األعلى الوهاب، 

حي ال ميوت، بيده اخلري، وهو على كل  ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، حيىي ومييت، وهو
شيء قدير، ال إله إال اهللا، أهل النعمة والفضل والثناء احلسني، ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو 

  .كره الكافرون
: عنها، فقل عائشة رضي اهللا -مث ادع بعد ذلك باجلوامع الكوامل، وهو ما علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما ( اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وم
علمت منه وما مل أعلم، وأسألك اجلنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرب 

من خري ما سألك منه عبدك ونبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأعوذ  إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأسألك
بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك حممد صلى اهللا عليه وسلم، وما قضيت على من أمر فاجعل عاقبته 

  ).رشدا
ا اجلالل يا حي يا قيوم، يا ذ: (مث ادع مبا أوصى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة رضي اهللا عنها، فقل

واإلكرام، ال إله إال أنت برمحتك أستغيث، ومن عذابك أستجري، ال تكلين إىل نفسي، وال إىل أحد من خلقك طرفة 



  ).عني، وأصلح يل شأين كله مبا أصلحت به الصاحلني
  .مث قل ما قاله عيسى على نبينا وعليه الصالة والسالم
نفع ما أرجو، وأصبح األمر بيدك ال بيد غريك، وأصبحت  اللهم إين أصبحت ال أستطيع دفع ما أكره، وال أملك

مرهتنا بعملي؛ فال فقري أفقر مين إليك، وال غىن أغىن منك عين، اللهم ال تشمت يب عدوى، وال تسؤ يب صديقي، 
  .وال جتعل مصيبيت يف ديين، وال جتعل الدنيا أكرب مهي وال مبلغ علمي، وال تسلط علي بذنيب من ال يرمحين

إحياء علوم (مبا بدا لك من الدعوات املشهورات ، واحفظها مما أوردنا يف كتاب الدعوات من كتاب  مث ادع
  ).الدين

وظيفة يف الدعوات، ووظيفة يف األذكار : ولتكن أوقاتك بعد الصالة إىل طلوع الشمس، موزعة على أربع وظائف
 التفكر، فتفكر يف ذنوبك وخطاياك والدعوات؛ وتكررها يف مسبحة، ووظيفة يف قراءة القرآن، ووظيفة يف
  .وتقصريك يف عبادة موالك، وتعرضك لعقابه األليم وسخطه العظيم

وترتب بتدبريك أورادكن يف مجيع يومك لتتدارك به ما فرط من تقصريك، وحتترز من التعرض لسخط اهللا تعال 
رك إال بطاعة اهللا تعاىل، وتقصد يف قلبك األليم يف يومك، وتنوي اخلري جلميع املسلمني وتعز أال تشغل يف مجيع هنا

الطاعات اليت تقدر عليها وختتار أفضلها، وتتأمل هتيئة أسباهبا لتشتغل هبا؛ وال تدع عنك التفكر يف قرب األجل، 
  .وحلول املوت القاطع لألمل، وخروج األمر عن االختيار، وحصول احلسرة والندامة بطول االغترار

ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له امللك، له احلمد، : إحداهن: ك عشر كلماتوليكن من تسابيحك، وأذكار
  .حيىي ومييت، وهو حي ال ميوت، بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير

  .ال إله إال اهللا امللك احلق املبني: الثانية
  .الغفار ال إله إال اهللا الواحدن القهار، رب السموات واألرض وما بينهما العزيز: الثالثة
  .سبحان اهللا، واحلمدهللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم: الرابعة
  .سبوح قدوس رب املالئكة والروح: اخلامسة
  .سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: السادسة
  .قيوم، وأسأله التوبة واملغفرةأستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال اهللا هو احلي ال: السابعة

  .اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت، وال راد ملا قضيت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد: الثامنة
  .اللهم صلى على حممد، وعلى آل حممد وصحبه وسلم: التاسعة
  .العليم بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء، وهو السميع: العاشرة

. تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما مائة مرة أو سبعني مرة، أو عشر مرات، وهو أقله، ليكون اجملموع مائة
والزم هذه االوراد، وال تتكلم قبل طلوع الشمس؛ ففي اخلرب أن ذلك أفضل من اعتاق مثان رقاب من ولد امساعيل 

  .ل بالذكر إىل طلوع الشمس من غري أن يتخلله كالمأعين االشتغا -على نبينا وعليه الصالة والسالم  -

  آداب ما بعد طلوع الشمس إىل الزوال

فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح، فصل ركعتني، وذلك عند زوال وقت الكراهة للصالة؛ فإهنا مكروهة من 
  .بعد فريضة الصبح إىل ارتفاع الشمس



ة الضحى أربعا أو ستا أو مثانية، مثىن، مثىن،؛ فقد نقلت فإذا أضحى النهار، ومضى منه قريب من ربعه، صل صال
  .هذه االعداد كلها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والصالد خري كلها فمن شاء فليستكثر، ومن شاء فليستقلل، فليس بني طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلة إال 
أن يصرفه يف طلب العلم النافع : الة األوىل وهي االفضلاحل: هذه؛ فما فضل منها من أوقاتك فلك فيه أربع حاالت

  .يف الدين، دون الفصول الذي أكب الناس عليه ومسوه علما
والعلم النافع هو ما يزيد يف خوفك من اهللا تعاىل، ويزيد يف بصريتك بعيوب نفسك، ويزيد يف معرفتك بعبادة ربك، 

خرة، ويفتح بصريتك بآفات أعمالك حىت حتترز منها، ويطلعك ويقلل من رغبتك يف الدنيا، ويزيد يف رغبتك فين اآل
على مكايد الشيطان وغروره، وكيفية تلبيسه على علماء السوء،ن حىت عرضهم ملقت اهللا تعاىل وسخطه؛ن حيث 

أكلوا الدنيا بالدين، واختذوا العلم ذريعة ووسيلة اىل أخذ اموال السالطني، وأكل أموال االوقاف واليتامى 
اكني، وصرفوا مهتهم طول هنارهم إىل طلب اجلاه واملنزلة يف قلوب اخللق، واضطرهم ذلك إىل املراءاة واملس

  .واملمراة، واملشاقة يف الكامل واملباهاة
فإن كنت من أهله فحصله واعمل به مث علمه ) إحياء علوم الدين(وهذا الفن من العلم النافع، قد مجعناه يف كتاب 

لك وعمل به، مث علمه ودعا إليه فذلك يدعى عظيما يف ملكوت السموات بشهادة عيسى وادع إليه؛ فمن علم ذ
  .عليه السالم

فإذا أفرغت من ذلك كله، وفرغت من إصالح نفسك ظاهرا وباطنا، وفضل شيء من أوقاتك، فال بأس أن تشتغل 
اخللق يف اخلصومات عند انكباهبم  بعلم املذهب يف الفقه لتعرف به الفروع النادرة يف العبادات، وطريق التوسط بني

  .فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه املهمات من مجلة فروض الكفايات.. على الشهوات
فإن دعتك نفسك إىل ترك ما ذكرناه من األوراد واألذكار استثقاال لذلك، فاعلم أن الشيطان اللعني قد دس يف 

  .ر به، فتكون ضحكة له، فيهلكك، مث يسخر منكقلبك الداء الدفني، وهو حب املال واجلاه فإياك أن تغت
فإن جربت نفسك مدة يف االوراد والعبارات، فكانت ال تستثقلها كسال عنها، لكن ظهرت رغبتك يف حتصيل اعلم 

ولكن . النافع، ومل ترد به إال وجه اهللا تعاىل والدار اآلخرة، فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت النية
  .لنية فإن مل تصح النية فهو معدن غرور اجلهال، ومزلة أدام الرجالالشأن يف صحة ا

أال تقدر على حتصيل اعلم النافع يف الدين، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح : احلالة الثانية
  .والقراءة والصالة فذلك من درجات العابدين، وسري الصاحلني، وتكون أيضا بذلك من الفائزين

أن تشتغل مبا يصل منه خري إىل املسلمني، ويدخل به سرور على قلوب املؤمنني، أو تتيسر به األعمال : الثالثة احلالة
كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين، والتردد يف أشغاهلم، والسعي يف إطعام الفقراء : الصاحلة للصاحلني

بالتشييع، فكان ذلك أفضل من النوافل؛ فإن هذه  واملساكني، والتردد مثال على املرضى بالعيادة، وعلى اجلنائز
  .عبادات، وفيها رفق للمسلمني

أال تقوى على ذلك، فاشتغل حباجاتك اكتسابا على نفسك أو على عيالك، وقد سلم املسلمون منك : احلالة الرابعة
ني، إن مل تكن وآمنوا من لسانك ويدك، وسلم لك دينك، إذا مل ترتكب معصية؛ فتنال بذلك درجة أصحاب اليم

  .من أهل الترقي إىل مقامات السابقني

مبا  -والعياذ باهللا  -فهذا أقل الدرجات يف مقامات الدين، وما بعد هذا فهو من مراتع الشياطني؛ وذلك بأن تشتغل 
  .يهدم دينك، أو تؤذي به عبدا من عباد اهللا تعاىل؛ فهذه رتبة اهلالكني؛ فإياك أن تكون يف هذه الطبقة



  .وهو املقتصر على أداء الفرائض وترك املعاصي.. إما سامل: أن العبد يف حق دينه على ثالث درجات واعلم
  .وهو املتطوع بالقربات والنوافل.. أو رابح
  .وهو املصر عن اللوازم.. أو خاسر

  .فإن نلم تقدر أن تكون راحبا، فاجتهد أن تكون ساملا، وإياك مث إياك أن تكون خاسرا
أن ينزل يف حقهم منزلة الكرام الربرة من املالئكة، وهو أن : األوىل: سائر العباد له ثالث درجاتوالعبد يف حق 

  .يسعى يف أغراضهم؛ رفقا هبم، وإدخاال للسرور على قلوهبم
  .أن ينزل يف حقهم منزلة البهائم واجلمادات؛ فال يناهلم خريه، ولكن عنهم شره: الثانية
  .ة العقارب واحليات والسباع الضاريات، ال يرجى خريه، ويتقى شرهأن ينزل يف حقهم منزل: الثالثة

فإن مل تقدر على أن تلتحق بأفق املالئكة، فاحذر أن تنزل عن درجة البهائم واجلمادات إىل درجة العقارب واحليات 
، فلعلك فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليني، فال ترض هلا من اهلوى إىل أسفل سافلني. والسباع الضاريات

  .تنجو كفافا ال لك وال عليك
. فعليك يف بياض هنارك اال تشتغل إال مبا ينفعك يف معادك أو معاشك الذي ال تستغىن عن االستعانة به على معادك

فإن عجزت عن القيام حبق دينك مع خمالطة الناس، وكنت ال تسلم، فالعزلة أوىل، فعليك هبا؛ ففيها النجاة 
الوساوس يف العزلة جتاذبك إىل ماال يرضى اهللا تعاىل، ومل تقدر على قمعها بوظائف العبادات فإن كانت . والسالمة

فأحسن حبال من . فعليك بالنوم فهو أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة رضينا بالسالمة يف اهلزمية
  .باجلمادات سالمة دينه يف تعطيل حياته إذ النوم أخو املوت، وهو تعطيل احلياة والتحاق

  آداب االستعداد لسائر الصلوات

آداب االستعداد لسائر الصلوات ينبغي أن تستعد لصالة الظهر قبل الزوال، فتقدم الفيلولة إن كان بك قيام يف 
الليل، أو سهر يف اخلري؛ فإن فيها معونة على قيام الليل، كما أن يف السحور معونة على صيام النهار، والقيلولة من 

  .ام بالليل كالسحور من غري صيام بالنهارغري قي
فإذا قلت، فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال، وتتوضأ وحتضر املسجد، وتصلي حتية املسجد، وتنتظر املؤذن فتجيبه، مث 

هذا وقت تفتح فيه : (تقوم فتصلي أربع ركعات عقب الزوال، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطوهلن ويقول
من صالهن : (وهذه األربع قبل الظهر سنة مؤكدة؛ ففي اخلرب). فأحب أن يرفع يل فيه عمل صاحلأبواب السماء، 

  ).فأحسن ركوعهن وسجودهنن صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إىل الليل
  .مث صل الفرض مع اإلمام مث صل بعد الفرض ركعتني؛ فهما من الرواتب الثابتة

  .الفرض ركعتني فهما من الرواتب الثابتة مث صل الفرض مع اإلمام، مث صل بعد
وال تشتغل إىل العصر إال بتعلم علم أو إعانة مسلم، أو قراءة قرآن أو سعي يف معاش لتستعني به على دينك، مث 

رحم اهللا امرأ صلى : (صل أربع ركعات قبل العصر؛ فهي سنة مؤكدة؛ فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اجتهد أن ينالك دعاؤه صلى اهللا عليه وسلمف) أربعا قبل العصر

وال تشتغل بعد العصر إال مبثل ما سبق قبله، وال ينبغي أن تكون اوقاتك مهملة فتشتغل يف كل وقت مبا اتفق كيف 
اتفق، بل ينبغي أن حاسب نفسك وترب أورادك يف ليلك وهنارك، وتعني لكل وقت شغال ال تتعداه، وال تؤثر فيه 

فأما إذا تركت نفسك سدى مهمال إمهال البهائم ال تدري مباذا تشتغل يف كل . هر بركة األوقاتسواه فبذلك تظ



وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا، وأوقاتك عمرك، وعمرك رأس مالك، وعليه جتارتك، وبه وصولك إىل نعيم 
فال . دل له فإذا فات فال عود لهدار األبد نفي جوار اهللا تعاىل؛ فكل نفس من أنفاسك جوهرة ال قيمة هلا؛ن إذ ال ب

تكن كاحلمقى املغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أمواهلم مع نقصان أعمارهم، فأي خري يف مال يزيد وعمر 
وال تفرح إال بزيادة علم أو عمل صاحل؛ن فإهنما رفيقاك يصحبانك يف القرب حيث يتخلف عنك أهلك ! ينقص

  .ومالك، وولدك، وأصدقاؤك

اصفرت الشمس، فاجتهد أن تعود إىل املسجد قبل الغروب، وتشتغل بالتسبيح واالستغفار؛ فإن فضل هذا مث إذا 
  ).َوسَبِح بَِحمِد َربِك قَبلَ طُلوع الشَمس َوقَبلَ غُروبِها: (الوقت كفضل ما قبل الطلوع، قال اهللا تعاىل

  .يل إذا يغشى، واملعوذتنيوالشمس وضحاها والل: واقرأ قبل غروب الشمس أربع سور من القرآن هي
اللهم إين أسألك عند إقبال : ولتغرب عليك الشمس وأنت يف االستغفار، فإذا مسعت األذان فاجبه، وقل بعده

  .الدعاء كما سبق -أن تؤيت حممد الوسيلة : ليلك، وإدبارك هنارك، وحضور صالتك، وأصوات دعاتك
قبل أن تتكلم ركعتني، فهما راتبتا املغرب وإن صليت مث صل الفرض بعد جواب املؤذن واالقامة، وصل بعده 

  .بعدمها أربعا تطيلهن، فهن أيضا سنة
وإن أمكنك أن تنوي االعتكاف إىل العشاء، وحتىي ما بني العشاءين بالصالة فافعل، فقد ورد يف فضل ذلك ما ال 

صلى اهللا عليه وسلم عن قوله  حيصى، وهي ناشئة الليل؛ ألنه أول نشأه، وهي صالة األوابني، وسئل رسول اهللا
  ).هي الصالة ما بني العشاءين؛ فإهنا تذهب مبالغات النهار: (ن فقال)َتَتجاىف ُجنوُبُهم َعنِ املَضاجِع: (تعاىل

: واملالغات دخل وقت العشاء، فصل أربع ركعات قبل الفرض إحياء ملا بين األذانني ففضل ذلك كثري ويف اخلرب
  ).االقامة ال يردأن الدعاء بني األذان و(

مث صل الفرض وصل الراتبة ركعتني، واقرأ فيهما سورة امل السجدة، وتبارك امللك أو سورة يسس، والدخان فذلك 
  .مأثور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث صل الوتر بعدها ثالثا بتسليمتني أو بتسليمة . وصل بعدمها أربع ركعات، ففي اخلرب ما يدل على عظم فضلهن
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك األعلى، وقل يأيها الكافرون، . واحدة

  .واالخالص واملعوذتني
  .فإن كنت عازما على قيام الليل، فأخر الوتر، ليكون آخر صالتك وترا

ذلك خامتة أعمالك قبل  مث اشتغل بعد ذلك مبذاكرة علم أو مطالعة كتاب، وال تشتغل باللهو واللعب فيكبون
  .نومك؛ فإمنا األعمال خبواتيمها

  آداب النوم

  .فإذا أردت النوم، فابسط فراشك مستقبل القبلة، ومن على ميينك كما يضطجع امليت يف احلده
واعلم أن النوم مثل املوت، واليقظة، فكن مستعدا للقائه، بأن تنام على طهارة، وتكون وصيتك مكتوبة حتت 

واعزم على اخلري جلميع املسلمني إن . تائبا من الذنوب، مستغفرا، عازما على أال تعود إىل معصية رأسك، وتنام
  .بعثك اهللا تعاىل، وتذكر أنك ستضجع يف اللحدن كذلك وحيدا فريدا ليس معك إال عملك، وال جتزى إال بسعيك

إال إذا كانت وباال عليك؛ فنومك سالمة  وال تستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفرش الوطيئة؛ فإن النوم تعطيل حلياة،



  .لدينك
واعلم أن الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، فال يكن نومك بالليل والنهار أكثر من مثاين ساعات، فيكفيك إن 

  .عشت مثال ستني سنة أن تضيع منها عشرين سنة وهو ثلث عمرك
ى القيام قبل الصبح، فركعتان يف جوف الليل كنز وأعد عند النوم سواكك وطهورك، واعزم على قيام الليل، أو عل

  .من كنوز الرب؛ فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك، فلن تغين عنك كنوز الدنيا إذا مت
بامسك ريب وضعت جنيب وبامسك أرفعه، فاغفر يل ذنيب؛ اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم : وقل عند نومك

ر كل ذي بشر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ريب على باسم أحيا وأموت؛ أعوذ بك اللهم من ش
صراط مستقيم؛ اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك 

شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عين الدين، وأغنين من الفقر؛ اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، 
وحمياها، إن أمتها فاغفر هلا، وإن أحييتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني؛ اللهم إين أسألك العفو  لك مماهتا

والعافية يف الدين والدنيا واآلخرة؛ اللهم أيقظين يف أحب الساعات إليك، واستعملين بأحب االعمال إليك، لتقربين 
  .ستغفرك فتغفر يل، ، وأدعوك فتستجيب يلإليك زلفى، وتبعدين عن سخطك بعدا، أسألك فتعطيين، وأ

  .مث اقرأ آية الكرسي، وآمن الرسول إىل آخر السورة، واالخالص، واملعوذتني، وتبارك امللك
  .ويأخذك النوم وأنت على ذكر اهللا وعلى الطهارة

  .فمن فعل ذلك عرج بروحه إىل العرش، وكتب مصليا إىل أن يستيقظ

فإن شقت عليك املداومة، فاصرب . تك أوال، وداوم على هذا الترتيب بقية عمركفإذا استيقظت، فارجع إىل ما عرف
صرب املريض على مرارة الدواء انتظارا للشفاء، وتفكر يف قصر عمرك، وإن عشت مثال مائة سنة فهي قليلة 

الدنيا شهرا  باالضافة إىل مقامك يف الدار اآلخرة وهي أبد اآلباد، وتأمل أنك كيف تتحمل املشقة والذل يف طلب
وال ت ! أو سنة رجاء أن تستريح هبا عشرين سنة مثال، فكيف ال تتحمل ذلك أيام قالئل رجاء االستراحة أبد اآلباد

إين أحتمل املشقة اليوم فلعلي أموت الليلة، : طول أملك فيثقل عليك عملك، وقر قرب املوت، وقل يف نفسك
هجم يف وقت خمصوص، وحال خمصوص، فال بد من هجومه؛ وأصرب الليلة فلعلى أموت غدا؛ فإن املوت ال ي

فاالستعداد له أوىل من االستعداد للدنيا، وأنت تعلم أنك ال تبقى فيها إال مدة يسرية، ولعله مل يبق من أجلك إال 
يوم واحد، أو نفس واحد؛ فقدر هذا يف قلبك كل يوم، وكلف نفسك الصرب على طاعة اهللا يوما فيوما، فإنك لو 

فإن فعلت ذلك فرحت . البقاء مخسني سنة، وألزمتها الصرب على طاعة اهللا تعاىل نفرت واستعصت عليك قدرت
وإن سوفت وتساهلت جاءك املوت يف وقت ال حتتسبه، وحتسرت حتسرا ال آخر له، . عند املوت فرحا ال آخر له

  .نبأه بعد حنيوعند الصباح حيمد القوم السرى، وعند املوت يأتيك اخلرب اليقني، ولتعلمن 
  .وإذا أرشدناك إىل ترتيب األوراد، فلنذكر لك كيفية الصالة والصوم وآداهبما، وآداب اإلمامة والقدوة واجلمعة

  آداب الصالة

.. فإذا فرغت من طهارة احلدث، وطهارة اخلبث، يف البدن، والثياب، واملكان ومن ستر العورة من السرة إىل الركبة
حتصنا هبا من ) قل أعوذ برب الناس(اوجا بني قدميك ال تضمهما، واستو قائما، واقرأ فاستقبل القبلة قائما مز

  .الشيطان الرجيم



وأحضر قلبك ما أنت فيه، وفرغه من الوسواس، وانظر بني يدي من تقوم، ومن تناجي، واستح أن تناجى أن تناجى 
  .موالك بقلب غافل، وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات

أنه تعاىل مطلع على سريرتك وناظر إىل قلبك، فإمنا يتقبل اهللا من صالتك بقدر خشوعك وخضوعك  واعلم
  .وتواضعك وتضرعك، واعبده يف صالتك كأنك تراه؛ فإن مل تكن تراه فإنه يراك

 فإن مل حيضر قلبك ومل تسكن جوارحك لقصور معرفتك جبالل اهللا تعاىل، فقدر أن رجال صاحلا من وجوه أهل بيتك
يا نفس : ينظر إليك ليعلم كيف صالتك، فعند ذلك حيضر قلبك وتسكن جوارحك، مث ارجع إىل نفسك وقل

السوء اال تستحني من خالقك وموالك، إذ قدرت اطالع عبد ذليل من عباده عليك، وليس بيده ضرك وال نفعك 
عندك  -تعاىل  -، أهو خشعت جوارحك وحسنت صالتك، مث إنك تعلمني أنه مطلع عليك، وال ختشعني لعظمته

وعاجل قلبك هبذه احليل فعسى أن حيضر . فما أشد طغيانك وجهلّك وما أعظم عداوتك لنفسك! أقل من عباده؟
معك يف صالتك؛ فإنه ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها، وأما ما أتيت مع الغفلة والسهو فهو إىل االستغفار 

  .والتكفري أحوج
  .وإن انتظرت حضور مجاعة فأذن، مث أقم. اإلقامة، وإن كنت وحكفإذا حضر قلبك، فال تترك 
وال تغرب . أؤدي فرض الظهر هللا تعاىل، وليكن ذلك حاضرا يف قلبك عند تكبريك: فإذا أقمت فانو وقل يف قلبك

إىل حذو منكبيك ومها  -بعد إرساهلما أوال  -عنك النية قبل الفراغ من التكبري، وارفع يديك عند التكبري 
بسوطتان، وأصابعهما منشورة، وال تتكلف ضمهما وال تفرجيهما، حبيث حتاذى بإهباميك شحمىت أذنيك، وبكفيك م

  .منكبيك، فإذا استقرتا يف مقرمها فكرب، مث أرسلهما برفق
هما فإذا أرسلت. وال تدفع يديك عند الرفع واإلرسال إىل قدام دفعا، وال إىل خلف رفعا، وال تنفضهما ميينا وال مشاال

فاستأنف رفعهما إىل صدرك، وأكرم اليمىن بوضعها على اليسرى، وانشر أصابع اليمىن على طول ذراعك اليسرى، 
  .واقبض هبا على كوعها

وجهت وجهي للذي فطر : اهللا أكرب كبريا، واحلمدهللا كثريا، وسبحان اهللا بكرة وأصيال، مث اقرأ: وقل بعد التكبري
ا أنا من املشركني، إن صاليت ونسكي وحمياى ومماتى هللا رب العاملني ال شريك السموات واألرض حنيفا مسلما وم
أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، مث أقرأ الفاحتة بتشديداهتا، واجتهد يف : مث قل. له وبذلك أمرت وأنا من املسلمني

وصال واجهر بالقراءة  -ضالني وال ال: الفرق ببني الضاد والظاء يف قراءتك يف الصالة، وقل آمني، وال تصله بقولك
يف الصبح واملغرب، والعشاء، أعين يف الركعتني األوليني إال أن تكون مأموما واقرأ يف الصبح بعد الفاحتة من السور 

) وَالَسماِء ذَاِت الُبروج: (الطوال من املفصل، ويف املغرب من قصاره، ويف الظهر والعصر والعشاء من أوساطه، حنو
وال تصل آخر السورة ). قُل ُهَو اهللا أََحد(، و )قُل َيأَيُها الكَاِفرون: (السور، ويف الصبح يف السفر وما قارهبا من

  .بتكبرية الركوع، ولكن افصل بينهما مبقدار سبحان اهللا
وكن يف مجيع قيامك مطرقا، قاصرا نظرك على مصالك؛ فذلك أمجع هلمك، وأجدر حلضور قلبك وإياك أن تلتفت 

  .ال يف صالتكميينا ومشا
مث كرب للركوع وارفع يديك كما سبق، ومد التكبري إىل انتهاء الركوع، مث ضع راحتيك على ركبتيك وأصابعك 

منشورة، وانصب ركبتيك، ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويا كالصحيفة الواحدة، وجاف مرفقيك عن جنبيك 
وإن كنت منفردا، فالزيادة إىل . ثالثا -العظيم سبحان ريب : واملرأة ال تفعل ذلك بل تضم بعضها إىل بعض، وقل

  .سبع وعشرين حسنة



ربنا لك احلمد ملء : مسع اهللا ملن محده، فإذا استويت قائما فقل: مث ارفع رأسك حىت تعتدل قائما، وارفع يديك قائال
الثانية يف  وإن كنت يف فريضة احلج فاقرأ القنوت يف الركعة. السموات وملء االرض وملء ما شئت من شي بعد

  .اعتدالك من الركوع
مث اسجد مكربا غري رافع اليدين، وضع أوال على األرض ركبتيك، مث يديك مث جبهتك مكشوفة، وضع أنفك مع 

اجلبهة وجاف مرفقيك عن جنبيك، وأقل بطنك عن فخذيك، واملرأة ال تفعل ذلك، وضع يديك على األرض حذو 
  .ثالثا أو سبعا أو عشرا، إن كنت منفردا -سبحان ريب االعلى : لمنكبيك، وال تفرض ذراعيك على االرض، وق

مث ارفع رأسك من السجود مكربا حىت تعتدل جالسا، واجلس على رجلك اليسرى، وانصب قدمك اليمىن، وضع 
رب اغفر يل، وارمحين، وارزقين، واهدين، واجربين وعافين واعف : يديك على فخذيك، واألصابع منشورة، وقل

  ..اسجد سجدة ثانية كذلكمث . عين
مث اعتدل جالسا لالستراحة يف كل ركعة ال تشهد عقبها، مث تقوم وتضع اليدين على األرض، وال تقدم إحدى 

رجليك يف حال االرتفاع، وابتدىء بتكبرية االرتفاع عند القرب من حد جلسة االستراحة، ومدها إىل انتصاف 
  .خفيفة خمتطفةارتفاعك إىل قيامك ولتكن هذه اجللسة جلسة 

وصل الركعة الثانية كاألوىل، وأعد التعوذ يف االبتداء، مث اجلس يف الركعة الثانية للتشهد األول، وضع اليد اليمىن 
يف جلة التشهد االول على الفخذ اليمىن مقبوضة األصابع إال املسبحة واإلهبام فترسلها، وانشر مسبحة ميناك عند 

وضع اليد اليسرى منشورة االصابع على الفخذ اليسرى، واجلس على ). ال إله( :ال عند قولك) إال اهللا: (قولك
واستكمل الدعاء املعروف املأثور . رجلك اليسرى يف هذا التشهد كما بني السجدتني، ويف التشهد االخري متوركا

ارجة من واجلس فيه على وركك األيسر، وضع رجلك اليسرى خ. بعد الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
مرتني، من اجلانبني، والتفت حبيث يرى  -السالم عليكم ورمحة اهللا : حتتك، وانصب القدم اليمىن، مث قل بعد الفراغ

  .بياض خدك من جانبيك، وانو اخلروج من الصالة، وانو السالم على من جبانبك من املالئكة واملسلمني
  ..وهذه هيئة صالة املنفرد

  .ر القلب مع القراءة والذكر بالتفهموعماد الصالة اخلشوع، وحضو
  .كل صالة ال حيضر فيها القلب فهي إىل العقوبة أسرع: رمحة اهللا تعاىل -قال احلسن البصري 

إن العبد ليصلي الصالة فال يكتب له منها سدسها وال عشرها، وإمنا يكتب : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).للعبد من صالته بقدر ما عقل منها

  آداب اإلمامة والقدوة

ما صليت خلف أحد صالة أخف وال أمت من : ينبغي لإلمام أن خيفف الصالة، قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه
  .صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 وال يكربما مل يفرغ املؤذن من االقامة، وما مل تتسو الصفوف، ويرفع اإلمام صوته بالتكبريات، وال يرفع املأموم
صوته إال بقدر ما يسمع نفسه، وينوي اإلمام اإلمامة لينال الفضل، فإذا مل ينو صحت صلة القوم إذا نووا االقتداء 

  .به، ونالوا فضل القدوة
ويسر اإلمام بدعاء االستفتاح والتعوذ كاملنفرد، وجيهر بالفاحتة والسورة يف مجيع الصبح، وأولىي املغرب والعشاء، 



يف اجلهرية، وكذلك املأموم، ويقرن املأموم تأمينه بتأمني اإلمام معا تعقيبا له، ) آمني: (ر بقولهوكذلك املنفرد، وجيه
ويسكت اإلمام سكتة عقب الفاحتة ليثوب غليه نفسه، ويقرأ املأموم الفاحتة يف اجلهرية يف هذه السكتة، ليتمكن من 

  .رية إال إذا مل يسمع صوت اإلماماالستماع عند قراءة اإلمام، وال يقرأ املأموم السورة يف اجله
اللهم صل على : (وال يزيد اإلمام على ثالث يف تسبيحات الركوع والسجود، وال يزيد يف التشهد األول بعد قوله

ويقتصر يف الركعتني األخريتني على الفاحتة، وال يطول على القوم، وال يزيد دعاؤه يف التشهد األخري على ) حممد
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وينوي اإلمام عند التسليم السالم على القوم، وينوي قدر تشهده وصالته عل
  .القوم بتسليمهم جوابه

ويلبث اإلمام ساعة بعد ما يفرغ من السالم ويقبل على الناس بوجهه، وال يلتفت إن كان خلفه نساء حىت ينصرفن 
  .أوال

  .اإلمام حيث شاء عن ميينه أو مشاله، واليمن أحب إيل وينصرف. وال يقوم أحد من القوم حىت يقوم اإلمام 
ن وجيهر به، ويؤمن القوم وال يرفعون )اللهم اهدنا: (وال خيص اإلمام نفسه بالدعاء يف قنوت الصبح، بل يقول

  ).إنك تقضي وال يقضى عليك: (أيديهم إذ مل يثبت ذلك يف االخبار، ويقرأ املأموم بقية القنوت من قوله
أموم وحده، بل يدخل يف الصف، أو جير إىل نفسه غريه، وال ينبغي للمأموم أن يتقدم على اإلمام يف وال يقف امل

أفعاله أو يساويه، بل ينبغي أن يتأخر عنه، وال يهوي للركوع إال إذا انتهى اإلمام إىل حد الركوع، وال يهوى 
  .للسجود ما مل تصل جبهة االمام إىل االرض

  آداب اجلمعة

معة عيدي املؤمنني، وهو يوم شريف خص اهللا عزوجل به هذه االمة، وفيه ساعة مبهمة ال يوافقها عبد اعلم أن اجل
  .مسلم يسال اهللا تعاىل فيها حاجة إال أعطاه إياها

فاستعد هلبا من يوم اخلميس؛ بتنظيف الثياب، وبكثرة التسبيح واالستغفار عشية اخلميس، فإهنا ساعة توازى يف 
  .اجلمعةالفضل ساعة يوم 

  .وانو صوم يوم اجلمعة، لكن مع اخلميس أو السبت؛ إذ جاء يف افراده هنى
مث تزين بالثياب البيض؛ . أي ثابت مؤكد) غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم(فإذا طلع عليك الصبح، فاغتسل؛ن 

باحللق والقص  فإهنا أحب الثياب إىل اهللا تعاىل، واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ يف تنظيف بدنك
  .والسواك وسائر أنواع النظافة وتطييب الرائحة

منن راح إىل اجلمعة يف الساعة : (مث بكر إىل اجلامع، واسع إليها على اهلينة والسكينة، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم
لثة فكأمنا قرب كبشا االوىل فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف الساعة الثا

فإذا خرج ا . أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة
ويقال إن الناس يف قرهبم ). إلمام طوت الصحف، ورفعت االقالم، واجتمعت املالئكة عند املنرب يستمعون الذكر

  .قدر بكورهم إىل اجلمعة عند النظر إىل وجه اهللا تعاىل على
مث إذا دخلت اجلامع، فاطلب الصف االول، فإذا اجتمع الناس فال تتخط رقاهبم، وال متر بني أيديهم وهم يصلون، 
واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حىت ال ميروا بني يديك، وال تقعد حىت تصلي التحية، واألحسن ان تصلي أربع 

أن من فعل ذلك مل ميت حىت يرى مقعده : (ة االخالص مخسني مرة، ففي اخلربركعات، تقرأ يف كل ركعة بعد الفاحت



  .وال تترك التحية وإن كان اإلمام خيطب). من اجلنة أو يرى له
سورة االنعام، والكهف، وطه، ويس، فإن مل : ويستحب يف هذا اليوم أو يف ليلته أن يصلى أربع ركعات بأربع سور

وال تدع قراءة هذه السورة ليلة اجلمعة؛ ففيها فضل . السجدة، وسورة امللك) امل(تقدر فسورة يس والدخان، و 
وأكثر من الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ومن مل حيسن ذلك فليكثر من قراءة سورة االخالص. كثري

  .يف هذا اليوم خاصة

ومىت خرج االمام، فاقطع الصالة والكالم، واشتغل جبواب املؤذن مث استماع اخلطبة واالتعاظ هبا، ودع الكالم رأسا 
، آي )أنصت، أو صه؛ فقد لغا، نومن لغا فال مجعة له -واإلمام خيب  -ان من قال لصاحبه : (يف اخلطبة، ففي اخلرب

  .رة ال باللفظكالم، فينبغي أن ينهىغريه باالشا: ألن قوله أنصت
فإذا فرغت وسلمت، فاقرأ الفاحتة قبل أن تتكلم سبع مرات، واالخالص سبعا، واملعوذتني . مث اقتد باإلمام كما سبق

يا غين، يا محيد، يا : سبعا سبعا، فذلك يعصمك من اجلمعة االخرى، ويكون حرزا لك من الشيطان، وقل بعد ذلك
.  حباللك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواكمبدىء، يا معيد، يا رحيم، يا ودود؛ أغنين

مث صل بعد اجلمعة ركعتني أو أربعا أو ستا، مثىن، مثىن، فكل ذلك مروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
  .أحوال خمتلفة

يف مجيع اليوم، فعساك مث الزم املسجد إىل املغرب أو إىل العصر، وكان حسن املراقبة للساعة الشريفة؛ فإهنا مبهمة 
  .أن تدركها وأنت خاشع هللا تعاىل متذلل متضرع

وال حتضر يف اجلامع جمالس احللق، وال جمالس القصاص، بل جملس العلم النافع، وهو الذي يزيد يف خوفك من اهللا 
ه؛ فاستعذ باهللا تعاىل، وينقص من رغبتك يف الدنيا، فكل علم ال يدعوك من الدنيا إىل اآلخرة فاجلهل أعود عليك من

  .من علم ال ينفع
وأكثر من الدعاء عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، وعند اإلقامة، وعند صعود اخلطيب املنرب، 

  .وعند قيام الناس إىل الصالة، فيوشك أن يكون الساعة الشريفة يف بعض هذه االوقات
فتجمع بني الصالة والصوم والصدقة والقراءة والذكر  واجتهد أن تتصدق يف هذا اليوم مبا تقدر عليه وإن قل،

  .واالعتكاف والرباط
  .واجعل هذا اليوم من االسبوع خاصة آلخرتك؛ فعساه أن يكون كفارة لبقية االسبوع

  آداب الصيام

ال ينبغي أن تقتصر على صوم رمضان فتترك التجارة بالنوافل، وكسب الدرجات العالية يف الفراديس؛ فتتحسر إذ 
  .ظرت إىل منازل الصائمني، كما تنظر إىل الكواكب الدرية، وهم يف أعلى علينين

يوم عرفة لغري احلاج، ويوم : واأليام الفاضلة اليت شهدت األخبار بشرفها وفضلها، وجبزالة الثواب يف صيامها
احلرم من  عاشوراء، والعشر االول من ذي احلجة، والعشر األول من احملرم، ورجب وشعبان، وصوم األشهر

وأما يف الشهر فأول . الفضائل، وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب، واحد فرد وثالثة سرد، وهذه يف السنة
الشهر وأوسطه وآخره، واأليام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر، وأما يف االسبوع فيوم 

االثنني واخلميس واجلمعة، وتكفر ذنوب الشهر باليوم االثنني واخلميس واجلمعة؛ فتكفر ذنوب االسبوع بصوم 



  .األول واليوم األوسط واليوم اآلخر واأليام البيض، وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه األيام واالشهر املذكورة
كم من : (وال تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقط، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم

، بل متام الصوم بكف اجلوارح كلها عما يكرهه اهللا تعاىل، بل ينبغي )من صيامه إال اجلوع والعطشصائم ليس له 
أن حتفظ العني عن النظر إىل املكاره، واللسان عن النطق مبا ال يعنيك، واألذن عن االستماع إىل ما حرمه اهللا؛ فإن 

مخس (ارح كما تكف البطن والفرج، ففي اخلرباملستمع شريك القائل وهو أحد املغتابني، وكذلك تكف مجيع اجلو
إمنا : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم)الكذب، والغيبة، والنميمة، واليمني الكاذبة، والنظر بشهوة: يفطرن الصائم

  ).إين صائم: الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فال يرفث، وال يفسق، وال جيهل، فإن امرؤ قاتله أو شامته فليقل
ن تفطر على طعام حالل، وال تستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة، فال فرق إذا استوفيت ما تعتاد أن مث اجتهد أ

فإذا . تأكله دفعتني يف دفعة واحدة، وإمنا املقصود بالصيام كسر شهوتك، وتضعيف قوتك لتقوى هبا على التقوى
عليك معدتك، وما وعاء ميأل أبغض  أكلت عشية ما تداركت به ما فتك ضحوة، فال فائدة يف صومك، وقد ثقلت

  إىل اهللا تعاىل من حالل، فكيف إذا ملىء من حرام؟

فإذا عرفت معىن الصوم فاستكثر منه ما استطعت، فإنه أساس العبادات، ومفتاح القربات؛ قال رسول اهللا صلى اهللا 
، وقال )، فإنه يل وأنا أجزى بهكل حسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إال الصوم: قال اهللا تعاىل: (عليه وسلم

والذي نفسي بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك، يقول اهللا تعاىل : (صلى اهللا عليه وسلم
: وقال صلى اهللا عليه وسلم) إمنا يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى، فالصوم يل وأنا أجزى به: عزوجل من قائل

  ).خله إال الصائمونللجنة باب له الريان، ال يد(
فهذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية اهلداية، فإذا احتجت إىل الزكاة، واحلج، أو إىل مزيد شرح الصالة 

  ).إحياء علوم الدين(والصيام، فاطلبه مما أوردناه يف كتابنا 
  ؟؟؟

  القسم الثاين

  القول يف اجتناب املعاصى

  توطئة

وترك املناهي هو األشد؛ فإن الطاعات يقدر .. فعل الطاعات: ترك املناهي، واآلخر: اعلم ان للدين شطرين، أحدمها
: عليها كل واحد، وترك الشهوات ال يقدر عليه إال الصديقون، فلذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).املهاجر من هجر السوء، واجملاهد من جاهد هواه(
عمة من اهللا عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة اهللا على معصيته غاية واعلم أنك إمنا تعصي اهللا جبوارحك، وهي ن

الكفران، وخيانتك يف أمانة استودعها اهللا غاية الطغيان؛ فأعضاؤك رعاياك، فانظر كيف ترعاها؛ فكلكم راع، 
  .وكلكم مسؤول عن رعيته

ك به على رؤوس اخلالئق، قال واعلم أن مجيع أعضائك ستشهد عليك يف عرصات القيامة بلسان طلق ذلق، تفضح
اليوم خنتم على : (، وقال اهللا تعاىل)يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون: (اهللا تعاىل



فاحفظ يا مسكني مجيع بدنك من املعاصى، وخصوصا ). افواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون
ا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وال يتعني لتلك االبواب إال من عصا اهللا أعضاءك السبعة؛ فإن جهنم هل

  .العني، واألذن، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرجل: تعاىل هبذه االعضاء السبعة، وهي
  ؟؟

  آداب العني

ا إىل عجائب ملكوت األرض فإمنا خلقت لك لتهتدي هبا يف الظلمات، وتستعني هبا يف احلاجات، وتنظر هب: أما العني
أن تنظر هبا إىل غري حمرم، أو إىل صورة مليحة وال : والسموات، وتعترب مبا فيها من اآليات؛ن فاحفظها عن أربع

  .بشهوة نفس، أو تنظر هبا إىل مسلم بعني االحتقار، أو تطلع هبا على عيب مسلم
  آداب األذن
ة، أو الغيبة، أو الفحش، أ اخلوض يف الباطل، أو ذكر مساوىء فاحفظها عن أن تصغي هبا إىل البدع: وأما األذن

الناس؛ فإمنا خلقت لك لتسمع هبا كالم اهللا تعاىل، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحكمة أوليائه، وتتوصل 
من املكاره صار ما  فإذا أصغيت هبا إىل شيء. باستفادة العلم هبا إىل امللك املقيم والنعيم الدائم يف جوار رب العاملني

وال تظن أن اإلصم خيتص به . كان لك عليك، وانقلب ما كان سبب فوزك سبب هالكك، وهذا غية اخلسران
  ).أن املستمع شريك القائل وهو أحد املغتابني: (القائل دون املستمع؛ ففي اخلرب
، وترشدن به خلق اهللا تعاىل إىل طريقه، فإمنا خلق لتكثر به ذكر اهللا تعاىل وتالوة كتابه: ؟آداب اللسان وأما اللسان

فإذا استعملته يف غري ما خلق له، فقد كفرت نعمة اهللا تعاىل فيه، . وتظهر به ما يف ضمريك من حاجات دينك ودنياك
  .وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر اخللق، وال يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم

إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك هبا أصحابه : (تك حىت ال يكبك يف قعر جهنم، ففي اخلربفاستظهر عليه بغاية قو
، وروى أنه قتل شهيد يف املعركة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )فيهوي هبا يف قعر جهنم سبعني خريفا

يتكلم فيما ال يعنيه، ويبخل مبا ال  وما يدريك لعله كان: (صلى اهللا عليه وسلم: ن هنيئا له اجلنة، فقال:فقال قائل
  ).يغنيه

  :فاحفظ لسانك من مثانية
  األول الكذب

فاحفظ منه لسانك يف اجلد واهلزل، وال تعود لسانك الكذب هزال فيتداعى إىل اجلد، والكذب من أمهات الكبائر، 
  .مث إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك، وتزدريك األعني وحتتقرك

ردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك، فانظر إىل كذب غريك، وعلى نفرة نفسك عنه، واستحقارك وإذا أ
  .لصاحبه واستقباحك له

وكذلك فافعل يف مجيع عيوب نفسك؛ فإنك ال ترى قبح عيوبك من نفسك، بل من غريك، فما استقبحته من غريك 
  .يستقبحه غريك منك ال حمالة؛ فال ترض لنفسك ذلك

  يف الوعدالثاين اخللف 



؟فإياك أن تعد بشيء وال تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إىل الناس فعال بال قول، فإن اضطررت إىل الوعد، 
فإياك أن ختلف إال لعجز أو ضرورة؛ فإن ذلك من امارات النفاثق وخبائث االخالق، قال النيب صلى اهللا عليه 

  ).ن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خانم: ثالث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى: (وسلم
  الثالث الغيبة

  .كذلك ورد يف اخلرب. فاحفظ لسانك عنها، والغيبة أشد من ثالثني زنية يف االسالم
  .أن تذكر إنسانا مبا يكرهه لو مسعه، فأنت مغتاب ظامل وإن كنت صادقا: ومعىن الغيبة

أصلحه اهللا فقد ساءين وغمين ما جرى : املقصود من غري تصريح فتقول وإياك وغيبة القراء املرائني، وهو أن تفهم
: الغيبة إذا حصل به التفهم، واآلخر: عليه، فنسأل اهللا تعاىل أن يصلحنا وإياه؛ فإن هذا مجع بني خبيثني، أحدمها

 -حه اهللا أصل: ولكن إن كان مقصودك من قولك. تزكية النفس والثناء عليها بالتجريح لغريك والصالح لنفسك
وإن اغتممت بسببه، فعالمة أنك ال تريد فضيحته واظهار عيبه، ويف إظهارك الغم بعيبه . الدعاء؛ فادع له يف السر

  .إظهار تعييبه
َوال يَغَتب بَعُضكُم َبعضا، أَُيِحُب أََحُدكُم أَن َيأكلَ لَحَم أخيِه َميتا : (ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله تعاىل

ومينعك عن الغيبة أمر لو تفكرت فيه ! قد شبهك اهللا بآكل حلم امليتة؛ فما أجدرك أن حتترز منها؟؟؟ف). فَكَرِهُتموه
وهو أن تنظر يف نفسك، هل فيك عيب ظاهر أو باطن؟، وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا؟ فإذا عرفت ذلك 

كما تكره أن تفتضح وتذكر و. من نفسك، فاعلم أن عجزه عن التنزهي عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك
عيوبك، فهو أيضا يكرهه؛ فإن سترته ستر اهللا عليك عيوبك، وإن فضحته سلط اهللا عليك ألسنة حدادا، ميزقون 

  .عرضك يف الدينا، مث يفضك اهللا يف اآلخرة على رؤوس اخلالئق يوم القيامة
دنيا، فاعلم أن جهلك بعيوب  وإن نظرت إىل ظاهرك وباطنك، فلم تطلع فيهما على عيب ونقص يف دين وال

ولو أراد اهللا بك خريا لبصرك بعيوب نفسك، فرؤيتك . نفسك أقبح أنواع احلماقة، وال عيب أعظم من احلمق
مث إن كنت صادقا يف ظنك فاشكر اهللا تعاىل عليه وال تفسده بثلب . نفسك بعني الرضا غاية غباوتك وجهلك

  .ظم العيوبالناس، والتمضمض بأعراضهم؛ فإن ذلك من أع
  الرابع املراء واجلدال ومناقشة الناس يف الكالم

فذلك فيه إيذاء للمخاطب وجتهيل له، وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية هلا مبزيد الفطنة والعلم، مث هو 
 مشوش للعيش؛ فإنك ال متارى سفيها إال ويؤذيك، وال متاري حليما إال ويقليك وحيقد عليك؛ فقد قال صلى اهللا

من ترك املراء وهو مبطل بىن اهللا له بيتا يف ربض اجلنة، ومن ترك املراء وهو حمق بىن اهللا له بيتا يف : (عليه وسلم
  ).أعلى اجلنة

أظهر احلق وال تداهن فيه، فإن الشيطان أدبا يستجر احلمقى إىل الشر يف : وال ينبغي أن خيدعك الشيطان ويقول لك
لشيطان فيسخر منك، فاظهار احلق حسن مع من يقبله منك، وذلك بطريق معرض اخلري، فال تكن ُضحكة ل

  .النصيحة يف اخلفية ال بطريق املماراة
  .وللنصيحة صفة وهيئة، وحيتاج فيها إىل تلطف وإال صارت فضيحة، وكان فسادها أكثر من صالحها

ألقى إليه علماء السوء أن ذلك ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه املراء واجلدال، وعسر عليه الصمت، إذ 
هو الفضل، والقدرة على احملاجة واملناقشة هو الذي ميتدح به؛ ففر منهم فرارك من األسد، واعلم أن املراء سبب 



  .املقت عنداهللا وعند اخللق
  اخلامس تزكية النفس
ثناء املرء : مالصدق القبيح؟ فقال: احلكماء ، وقيل بعض)فَال ُتَزكوا أَنفَُسكُم َهو أَعلَُم بَِمن ِاتقى: (فقد قال اهللا تعاىل

فإذا . فإياك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس، ويوجب مقتك عنداهللا تعاىل. على نفسه
أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك ال يزيد يف قدرك عند غريك، فانظر إىل أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل 

كيف يستنكره قلبك عليهم، ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم؛ فاعلم أهنم أيضا يف واجلاه واملال 
  .حال تزكيتك لنفسك يذمونك يف قلوهبم ناجزا، وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم

  اللعن: السادس

هادتك على أحد من أهل فإياك أن تلعن شيئا مما خلق اهللا تعاىل من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، وال تقطع بش
القبلة بشرك أو كفر أو نفاق؛ فإن املطلع على السرائر هو اهللا تعاىل، فال تدخل بني العباد وبني اهللا تعاىل، واعلم 

ِلم ملَ تلعن فالنا، ومل سكت عنه؟ بل لو مل تعلن ابليس طول عمرك، ومل تشغل لسانك : أنك يوم القيامة ال يقال لك
وإذا لعنت أحدا من خلق اهللا تعاىل طولبت به، وال تذم شيئا مما خلق .  تطالب به يوم القيامةبذكره مل تسأل عنه ومل

  .اهللا تعاىل، فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يذم الطعام الردىء قط، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإال تركه

  السابع الدعاء على اخللق

إن : (اهللا تعاىل، وإن ظلمك فكل أمره إىل اهللا تعاىل؛ ففي احلديث فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق
وطول بعض الناس لسانه ). املظلوم ليدعو على ظامله حىت يكافئه مث يبقى للظامل فضل عنده يطالب به يوم القيامة

  ).ملن ظلمهإن اهللا لينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من احلجاج : (على احلجّاج فقال بعض السلف
  الثامن املزاح والسخرية واالستهزاء بالناس

فاحفظ لسانك منه، يف اجلد واهلزل؛ فإنه يريق ماء الوجه ويسقط املهابة، ويستجر الوحشية، ويؤذي القلوب، وهو 
مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، ويغرس احلقد يف القلوب؛ فال متازح أحدا؛ فإن مازحك أحد فال جتبه، وأعرض 

  .حىت خيوضوا يف حديث غريه، وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما عنهم
فهذه جمامع آفات اللسان، وال يعينك عليه إال العزلة، أو مالزمة الصمت غال بقدر الضرورة؛ فقر كان أبوبكر 

هذا : ه ويقولالصديق رضي اهللا تعاىل عنه يضع حجرا يف فيه ليمنعه ذلك من الكالم بغري ضرورة، ويشري إىل لسان
  .فاحترز منه جبهدك؛ فإنه أقوى أسباب هالكك يف الدنيا واآلخرة. الذي أوردين املوارد

  ؟

  آداب البطن

فاحفظه من تناول احلرام والشبهة، واحرص على طلب احلالل، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر : وأما البطن
ن، ويبطل احلفظ، ويثقل األعضاء عن العبادة منه على ما دون الشبع، فإن الشبع يقسي القلب، ويفسد الذه

  .والعلم، ويقوي الشهوات، وينصر جنود الشيطان
والشبع من احلالل مبدأ كل شر، فكيف من احلرام وطلب احلالل فريضة على كل مسلم، والعبادة مع أكل احلرام 



  .كالبناء على السرجني
ني من اخلشكار، وتركت التلذذ بأطيب األدم، مل يعوزك فإذا قنعت يف السنة بقميص خشن، ويف اليوم والليلة برغيف

  .من احلالل ما يكفيك، واحلالل كثري
وليس بعليك أن تتيقن بواطن األمور، بل عليك أن حتترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من عالمة 

لطان وعماله، ومال من ال كسب له إال من ناجزة مقدرة باملال؛ أما املعلوم فظاهر، وأما املظنون بعالمة فهو مال الس
فإن من علمت أن أكثر ماله حرام . النياحة، أو بيع اخلمر، أو الربا، أو املزامري؛ وغري ذلك من آالت اللهو احملرمة

  .فهو حرام؛ ألنه الغالب على الظن -وإن أمكن ان يكون حالال نادرا  -قطعا، فما تأخذه من يده 
كل من األوقاف من غري شرط الواقف، فمن مل يشتغل بالتفقه فما يأخذه من املدارس حرام، ومن احلرام احملض ما يؤ

  .ومن ارتكب معصية ترد هبا شهادته، فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غريه فهو حرام
معرفة وقد ذكرنا مداخل الشبهات واحلالل واحلرام يف كتاب مفرد من كتب إحياء علوم الدين، فعليك بطلبه؛ فإن 

  .احلالل وطلبه فريضة على كل مسلم، كالصلوات اخلمس
  آداب الفرج
َوالذَيَن ُهم ِلفُروجِهم حاِفظون، إِالّ َعلى : (فاحفظه عن كل ما حرم اهللا تعاىل، وكن كما قال اهللا: وأما الفرج

  ).أَزواجِهِم أَو ما َملَكَت أَمياُنُهم غَُري َملومني
العني عن النظر، وحفظ القلب عن التفكر، وحفظ البطن عن الشبهة وعن  وال تصل إىل حفظ الفرج إال حبفظ

  .الشبع؛ فإن هذه حمركات للشهوة ومغارسها
  آداب اليدين
فاحفظهما عن أن تضرب هبما مسلما، أو تتناول هبما ماال حراما، أو تؤدي هبما أحدا من اخللق، أو : ؟وأما اليدان

هبما ما ال جيوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانني، فاحفظ القلم عما جيب ختون هبما يف أمانة أو وديعة، أو تكتب 
  .حفظ اللسان عنه
  آداب الرجلني

فاحفظهما عن أن متشي هبما إىل حرام، أو تسعى هبما إىل باب سلطان ظامل؛ فإن املشي إىل السالطني : وأما الرجالن
  .كرام هلم على ظلمهمالظلمة من غر ضرورة وارهاق معصية كبرية؛ فإنه تواضع وإ

وهو تكثري لسوادهم، ) َوال َتركَنوا إِىل الَّذيَن ظَلَموا فََتَمَسكُم النار: (وقد أمر اهللا تعاىل باإلعراض عنهم يف قوله تعاىل
من تواضع لغىن صاحل لغناه : (وإن ذلك لسبب طلب ماهلم فهو سعى إىل حرام، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

ا يف غىن صاحل، فما ظنك بالغىن الظامل؟ وعلى اجلملة، فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من وهذ) ذهب ثلثا دينه
  .نعم اهللا تعاىل عليك؛ فال حترك شيئا منها يف معصية اهللا تعاىل أصال، واستعملها يف طاعة اهللا تعاىل

ملك، وإمنا كل نفس مبا واعلم أنك إن قصرت فعليك وباله، وإن مشرت فإليك تعود مثرته، واهللا غين عنك وعن ع
إن اهللا كرمي رحيم يغفر الذنوب للعصاة؛ فإن هذه كلمة حق أريد هبا باطل، : كسبت رهينة، وإياك أن تقول

الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد : (وصاحبها ملقب باحلماقة، بتلقيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال
واعلم أن قولك هذا أيضا هي قول من يريد أن يكون ). ىن على اهللا األمايناملوت، واألمحق من أتبع نفسه هواها، ومت

إن اهللا كرمي رحيم قادر على أن يفيض على : فقيها يف علوم الدين من غري أن يدرس علما واشتغل بالبطالة وقال
ريد ماال فترك قليب من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غري جهد وتكرار وتعلم وهو كقول من ي



إن اهللا كرمي رحيم وله خزائن السموات واألرض وهو قادر على أن : احلراثة والتجارة والكسب ويتعطل، وقال
يطلعين على كنز من كنوز أستغين به عن الكسب، فقد فعل ذلك لبعض عباده، فأنت إذا مسعت كالم هذين 

م اهللا تعاىل وقدرته صدقا وحقا، فكذلك يضحك الرجلني استحمقتهما وسخرت منهما، وإن كان ما وصفاه من كر
، )َوأَن لَيسَ ِلِإلنسان إِال ما سَعى: (عليك أرباب البصائر يف الدين إذا طلبت املغفرة بغري سعى هلا، واهللا وتعاىل يقول

  ).يمإنّ األَبراَر لَفي َنعيم، َوإنّ الفُجاَر لَفى َجح(ويقول ) إَِنما ُتجزونَ ما كُنُتم َتعملون: (ويقول
فإذا مل تكن تترك السعي يف طلب العلم واملال اعتمادا على كرمه، فكذلك ال تترك التزود لآلخرة، وال تفتر؛ فإن 
رب الدنيا والآلخرة واحد، وهو فيهما كرمي رحيم، وليس يزيد له كرم بطاعتك وإمنا كرمه سبحانه وتعاىل يف أن 

لدائم املخلد، بالصرب على ترك الشهوات أياما قالئل، وهذا هناية ييسر لك طريق الوصول اىل امللك املقيم والنعيم ا
  .الكرم

فال حتدث نفسك بتهويسات البطالني، واقتد بأوىل العزم والنهي من االنبياء والصاحلني، وال تطمع يف أن حتصد ما مل 
  .تزرع، وليت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له

الظاهرة، وأعمال هذه اجلوارح إمنا تترشح من صفات القلب؛ فإن فهذه مجل مما ينبغي أن حتفظ عنه جوارحك 
أردت حفظ اجلوارح فعليك بتطهري القلب؛ فهو تقوى الباطن، والقلب هو املضغة اليت إذا صلحت صلح اجلسد هبا 

سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هبا سائر اجلسد، فاشتغل باصالحه لتصلح به جوارحك، وصالحه يكون مبالزمة 
  .قبةاملرا
  ؟

  القول يف معاصى القلب

اعلم أن الصفات املذمومة يف القلب كثرية، وطريق تطهري القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العالج فيها غامض، 
  .وقد اندرس بالكلية علمه وعمله؛ لغفلة اخللق عن أنفسهم واشتغاهلم بزخارف الدنيا

ربع املهلكات وربع املنجيات، ولكنا حنذرك؛ فإهنا يف ) إحياء علوم الدين(وقد استقصينا ذلك كله يف كتاب 
وهي احلسد، والرياء، والعجب؛ فاجتهد يف تطهري : مهلكات يف أنفسها، وهي أمهات جلملة من اخلبائب سواها

فإن عجزت عن هذا، فأنت عن غريه . قلبك منها؛ فإن قدرت عليها فتعلم كيفية احلذر من بقيتها من ربع املهلكات
  .أعجز
ن أنك تسلم بنية صاحلة يف تعلم العلم، ويف قلبك شيء من اجلسد والرياء والعجب، وقد قال صلى اهللا عليه وال تظ
  ).شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه: ثالث مهلكات: (وسلم
  احلسد

خل فهو متشعب من الشح، فإن البخيل هو الذي يبخل مبا يف يده على غريه، والشحيح هوالذي يب: أما احلسد
بنعمة اهللا تعاىل وهي يف خزائن قدرته تعاىل، ال يف خزائنه، على عباد اهللا فشحه أعظم، واحملسود هو الذي يشق عليه 

إنعام اهللا تعاىل من خزائن قدرته، على عبد من عباده بعلم أو مال أو حمبة يف قلوب الناس، أو حظ من احلظوظ، 
ك شيء من تلك النعمة؛ فهذا منتهى اخلبث؛ فلذلك قال النيب صلى حىت أنه ليحب زواهلا عنه، وإن مل حيصل له بذل

  ).احلسد يأكل احلسنات كما تأكل الناراحلطب: (اهللا عليه وسلم



  .واحلسود هو املعذب الذي ال يرحم، وال يزال يف عذاب دائم يف الدنيا إىل موته، ولعذاب اآلخرة أشد وأكرب
حيب لسائر الناس ما حيب لنفسه، بل ينبغي ان يساهم املسلمني يف السراء بل ال يصل العبد إىل حقيقة اإلميان ما مل 

والضراء؛ فاملسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر 
ع فإن كنت ال تصادف هذا من قلبك، فاشتغالك بطلب التخلص من اهلالك أهم من اشتغالك بنوادر الفرو. اجلسد

  .وعلم اخلصومات

  الرياء

  ؟؟؟؟؟؟
فهو الشرك اخلفي، وهو أحد الشركني، وذلك طلب املنزلة يف قلوب اخللق، لتنال هبا اجلاه واحلشمة، : وأما الرياء

وحب اجلاه من اهلوى املتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إال الناس، ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن 
ن العلوم والعبادات فضال عن أعمال العادات، ليس حيملهم حيملهم عليه إال مراءاة الناس، وهي أكثر ما هم فيه م

يا رب استشهدت يف سبيلك، : أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إىل النار، فيقول: (حمبطة لألعمال، كما ورد اخلرب
وكذلك يقال للعامل واحلاج  - بل أردت أن يقال إنك شجاع، وقد قيل ذلك، وذلك أجرك: فيقول اهللا تعاىل

  .والقارىء
  العجب والكرب والفخر

فهو الداء العضال، وهو نظر العبد إىل نفسه بعني العز واالستظام، وإىل غريه بعني : وأما العجب والكرب والفخر
من نار،  أنا خري منه، خلقتين: (أنا وأنا كما قال إبليس اللعني: االحتقار والذل، ونتيجته على اللسان أن يقول

ومثرته يف اجملالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيها، ويف احملاورة االستنكاف من أن يرد كالمه ) وخلقته من طني
  .عليه

  .واملتكربهو الذي إن وعظ أنف، أو وعظ عنف، فكل من رأى نفسه خريا من أحد من خلق اهللا تعاىل فهو متكرب
عند اهللا يف دار اآلخرة، وذلك غيب، وهو موقوف على اخلامتة؛ بل ينبغي لك أن تعلم أن اخلري من هو خري 

فاعتقادك يف نفسك أنك خري من غريك جهل حمض، بل ينبغي أال تنظر إىل أحد إال وترى أنه خري منك، وأن الفضل 
هذا مل يعص اهللا وأنا عصيته، فال شك أنه خري مين وإن رأيت كبريا قلت : له على نفسك، فإن رأيت صغريا قلت

هذا قد عبد اهللا قبلى، فال شك أنه خري مين وإن رأيت كبريا قلت هذا قد عبد اهللا قبلي، فال شك أنه خري مين وإن 
هذا قد أعطى ما مل أعط، وبلغ : وإن كان عاملا قلت. رأيت كبريا قلت هذا قد عبد اهللا قبلي، فال شك أنه خري مين

هذا قد عصى اهللا جبهل، وأنا عصيته بعلم؛ : ن جاهال قلتما مل أبلغ، وعلم ما جهلت؛ فكيف أكون مثله وإن كا
ال أدري، عسى أن يسلم وخيتم له : فحجة اهللا على آكد، وما أدري مب خيتم يل ومب خيتم له؟ وإن كان كافرا قلت

 فعسى أن يضلين -والعياذ باهللا  -خبري العمل، وينسل بإسالمه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجني، وأما أنا 
  .اهللا فأكفر فيختم يل بشر العمل؛ فيكون غدا هو من املقربني، وأنا أكون من املبعدين

فال خيرج الكرب من قلبك إال بأن تعرف أن الكبري من هو كبري عند اهللا تعاىل، وذلك موقوف على اخلامتة، وهي 
، فيقينك وإميانك يف احلال ال مشكوك فيه؛ فيشغلك خوف اخلامتة عن أن تتكرب مع الشك فيها على عباد اهللا تعاىل
  .يناقض جتويزك يف االستقبال؛ فإن اهللا مقلب القلوب يهدي من يشاء، ويضل من يشاء

  حديث جامع يف معاصي القلب



واألخبار يف احلسد والكرب والرياء والعجب كثرية، ويكفيك فيها حديث واحد جامع؛ فقد روى ابن املبارك بإسناده 
فبكى معاذ حىت : (ا معاذ حدثين حديثا مسعنه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالي: عن رجل أنه قال ملعاذ

مسعت : واشوقاه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل لقائه، مث قال: ظننت أنه ال يسكت، مث سكت، مث قال
فعك عنداهللا، وإن ضيعته ومل يا معاذ، إين حمدثك حبديث إن أنت حظفته ن: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يل

حتفظه انقطعت حجتك عند اهللا تعاىل يوم القيامة يا معاذ إن اهللا تبارك وتعاىل خلق سبعة أمالك قبل أن خيلق 
السموات واألرض، فجعل لكل مساء من السبع ملكا بوابا عليها، فتصعد احلفظة بعمل العبد من حني يصبح إىل 

 إذا صعدت به إىل السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول امللك املوكل هبا حني ميسي، له نور كنور الشمس، حىت
اضربوا هبذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة، أمرين ريب أال أدع عمل من اغتاب الناس جياوزين إىل : للحفظة

ىل السماء الثانية، مث تأيت احلفظة بعمل صاحل من أعمال العبد له نور فتزكيه وتكثره حىت تبلغ به إ: غريي، قال
قفوا، واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه، إنه أرا بعمله عرض الدنيا، أنا ملك الفخر، : فيقول هلم امللك املوكل هبا

وتصعد احلفظة بعمل العبد : أمرين ريب أال أدع عمله جياوزين إىل غريي، إنه كان يفتخر على الناس يف جمالسهم، قال
صيام، قد أعجب احلفظة، فيجاوزون به إىل السماء الثالثة، فيقول هلم امللك املوكل يبتهج نورا، من صدقة وصال و

قفوا، واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الكرب، أمرين ريب أال أدع عمله جياوزين إىل غريي؛ إنه كان : هبا
كوكب الدري وله دوي من وتصعد احلفظة بعمل العبد يزهو كما يزهو ال: يتكربى على الناس يف جمالسهم، قال

قفوا، واضربوا : تسبيح وصالة وصيام وحج وعمرة، حىت جياوزا به إىل السماء الرابعة، فيقول هلم امللك املوكل هبا
هبذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، أنا صاحب العجب، أمرين ريب أال أدع عمله جياوزين إىل غريي؛ إنه كان إذا 

وتصعد احلفظة بعمل العب حىت جياوزا به إىل السماء اخلامسة كأنه العروس : العمل عمال أدخل العجب فيه، ق
قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه،ن وامحلوه على عاتقه، أنا ملك : املزفوفة إىل بعلها، فيقول امللك املوكل هبا

كان حيسدهم، ويقع  احلسد، إنه كان حيسد من يتعلم ويعمل مبثل عمله، وكل من كان يأخذ فضال من العبادة
  .فيهم، أمرين ريب أال أدع عمله جياوزين إىل غريي

وتصعد احلفظة بعمل العبد له ضوء كضوء الشمس، من صالة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام، فيجاوزون : قال
يرحم إنسانا قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه؛ إنه كان ال : به إىل السماء السادسة، فيقول هلم امللك املوكل هبا

قد من عباد اهللا أصابه بالء أو مرض، بل كان يشمت به، أنا ملك الرمحة، أمرين ريب أال أدع عمله جياوزين إىل 
وتصعد احلفظة بعمل العبد من صوم وصالة ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوى النحل، وضوء : غريي، قال

قفوا، : ماء السابعة، فيقول هلم امللك املوكل هباكضوء الشمس، ومعه ثالثة آالف ملك، فيجاوزون به إىل الس
واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه، واضربوا جوارحه واقفلوا به على قلبه، أنا صاحب الذكر، فإين أحجب عن ريب 
 كل عمل مل يرد به وجه ريب؛ إنه إمنا أراد بعمله غري اهللا تعاىل، إنه أراد به رفعة عند الفقهاء، وذكرا عند العلماء،

وصيتا يف املدائن، أمرين ريب أال أدع عمله جياوزين إىل غريي وكل عمل مل يكن هللا تعاىل خالصا فهو رياء، وال يقبل 
وتصعد احلفظة بعمل العبد من صالة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت : قال.. اهللا عمل املرائي

به احلجب كلها إىل اهللا تعاىل، فتشيعه مالئكة  وذكر اهللا تعاىل، فتشيعه مالئكة السموات السبع حىت يقطعوا
السموات السبع حىت يقطعوا به احلجب كلها إىل اهللا تعاىل، فيقفون بني يديه، ويشهدون له بالعمل الصاحل املخلص 

وإمنا  أنتم احلفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على ما يف قلبه؛ إنه مل يردين هبذا العمل،: هللا تعاىل، فيقول اهللا تعاىل
مث بكى ) عليه لعنتك ولعنتنا، فتلعنه السموات السبع ومن فيهن: أراد به غريي، فعليه لعنيت، فتقول املالئكة كلها



قلت يا رسول اهللا أنت رسول اهللا وأنا معا، فكيف يل بالنجاة واخلالص : معاذ، وانتحب انتحابا شديدا، وقال معاذ
قص، يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة يف إخوانك من محلة اقتد يب وإن كان يف عملك ن: (من ذلك؟ قال

القرآن خاصة، وامحل ذنوبك عليك، وال حتملها عليهم، وال تزل نفسك بذمهم، وال ترفع نفسك عليهم، وال 
تدخل عمل الدنيا يف عمل اآلخرة، وال تراء بعملك، وال تتكرب يف جملسك، لكي حيذر الناس من سوء خلقك، وال 

ال وعندك آخر، وال تتعظم على الناس فتنقطع عنك خريات الدنيا واآلخرة، وال متزق الناس بلسانك تناج رج
ما : ، هل تدري من هن يا معاذ؟، قلت)َوالناِشطاِت َنشطا: (فتمزقك كالب النار يوم القيامة يف النار، قال اهللا تعاىل

بأيب أنت وأمي يا : ، قلت)نشط اللحم من العظمكالب يف النار ت: (يا رسول اهللا ؟ قال -بأيب أنت وأمي  -هن 
يا معاذ إنه ليسري على من يسره اهللا تعاىل عليه، إمنا : (رسول اهللا ، من يطيق هذه اخلصال ومنن ينجو منها؟ قال

قال ). يكفيك من ذلك أن حتب للناس ما حتب لنفسك، وتكره هلم ما تكره لنفسك، فإذن أنت يا معاذ قد سلمت
  .فما رأيت أحدا أكثر تالوة للقرآن العظيم من معاذ هلذا احلديث العظيم: نخالد بن معدا

طلب العلم : فتأمل أيها الراغب يف العلم هذه اخلصال، واعلم أن أعظم االسباب يف رسوخ هذه اخلبائث يف القلب
عرض للهالك بسببها؛ ألجل املباهاة واملنافسة، فالعامي مبعزل عن اكثر هذه اخلصال،واملتفقه مستهدف هلا، وهو مت

فانظر آي أمورك أهم، أتتعلم كيفية احلذر من هذه املهلكات، وتشتغل بإصالح قلبك وعمارة آخرتك؟ أم األهم أن 
  .ختوض مع اخلائضني، فتطلب من العلم ما هو سبب زيارة الكرب والرياء واحلسد والعجب، حىت هتلك مع اهلالكني

خبائث القلب، وهلا مغرس واحد، وهو حب الدنياي ولذلك قال النيب واعلم أن هذه اخلصال الثالث من أمهات 
، ومع هذا فالدنيا مزرعة لآلخرة فمن أخذ من الدنيا بقدر )حب الدنيا رأس كل خطيئة: (صلى اهللا عليه وسلم

  .الضرورة، ليستعني هبا على اآلخرة، فالدنيا مزرعته؛ ومن أراد الدنيا ليتنعم هبا، فالدنيا مهلكته
نبذة يسرية من ظاهر علم التقوى، وهي بداية اهلداية، فإن جربت هبا نفسك وطاوعتك عليها، فعليك بكتاب فهذه 

  .لتعرف كيفية الوصول إىل باطن التقوى) إحياء علوم الدين(
وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال، واملراء واجلدال، فما أعظم مصيبتك وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك 

فاعمل ما شئت؛ فإن الدينا اليت تطلبها بالدين ال تسلم لك، واآلخرة تسلب منك؛ن فمن طلب الدنيا ! وخسرانك
  .بالدين خسرمها مجيعا، ومن ترك الدنيا للدين رحبهما مجيعا

فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك، فعند ذلك ترتفع احلجب بينك وبني ربك، وتنكشف لك أنوار املعارف، وتنفجر 
بيع احلكم، وتتضح لك أسرار امللك وامللكة، ويتسري لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم احملدثة من قلبك ينا

  .اليت مل يكن هلا ذكر يف زمن الصحابة رضي اهللا عنهم والتابعني
جبمل  فهذه مجل اهلداية إىل بداية الطريق يف معاملتك مع اهللا تعاىل بأداء أوامره واجتناب نواهيه، وأشري عليك اآلن

  .من اآلداب لتؤاخذ نفسك هبا يف خمالطتك مع عباد اهللا تعاىل وصحبتك معهم يف الدنيا

  القسم الثالث

  القول يف آداب الصحبة

آداب الصحبة مع اهللا تعاىل اعلم أن صاحبك الذي ال يفارقك يف حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل يف حياتك 
أنا جليس من : (كرته فهو جليسك؛ إذ قال اهللا تعاىلوموتك، هو ربك وسيدك وموالك وخالقك، ومهما ذ



  ).ذكرين
أنا عند املنكسرة : (ومهما انكسر قلبك حزنا على تقصريك يف حق دينك، فهو صاحبك ومالزمك؛ إذ قال اهللا تعاىل

  ).قلوهبم من أجلي
وقاتك، فإياك أن ختلي فإن مل تقدر على ذلك يف مجيع أ. فلو عرفته حق معرفته الختذته صاحبا وتركت الناس جانبا

ليلك وهنارك عن وقت ختلو فيه ملوالك وتتلذذ معه مبناجاتك له، وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع اهللا 
  .تعاىل

إطراق الرأس، وغض الطرف، ومجع اهلم، ودوام الصمت، وسكون اجلوارح، ومبادرة األمر، واجتناب : وآداهبا
، ودوام الذكر، ومالزمة الفكر، وإيثار احلق على الباطل، واإلياس عن اخللق، النهي، وقلة االعتراض على القدر

واخلضوع حتت اهليبة واالنكسار حتت املاء، والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل اهللا تعاىل 
  .معرفة حبسن االختيار

صحبة مع صاحب ال يفارقك، واخللق كلهم وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك يف مجيع ليلك وهنارك؛ فإهنا آداب ال
  .يفارقونك يف بعض أوقاتك

  آداب العامل
االحتمال، ولزوم احللم، واجللوس باهليبة على مست الوقار مع إطراق الرأس، وترك : وإن كنت عاملا، فآداب العامل

افل واجملالس، وترك اهلزل التكرب على مجيع العباد إال على الظلمة زجرا هلم عن الظلم، وإيثارا للتواضع يف احمل
والدعابة، والرفق باملتعلم، والتأين باملتعجرف، وإصالح البليد حبسن االرشاد، وترك احلرد عليه، وترك األنفه من 

وصرف اهلمة إىل السائل وتفهم سؤاله، وقبول احلجة، واالنقياد للحق، والرجوع إليه عند اهلفوة، ) ال أدري: (قول
م يضره، وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غري وجه اهللا تعاىل، وصد املتعلم عن أن يشتغل ومنع املتعلم عن كل عل

وفرض عينه إصالح ظاهره وباطنه بالتقوى، ومؤاخذه نفسه أوال .. بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العني
  .بالتقوى ليقتدي املتعلم أوال بأعماله، ويستفيد ثانيا من أقواله

  آداب املتعلم
أن يبدأه بالتحية والسالم، وأن يقلل بني يديه الكالم، وال يتكلم ما مل : كنت متعلما، فآداب املتعلم مع العامل وإن

قال فالن خبالف ما قلت، وال يشري عليه : يسأله أستاذه، وال يسأل ما مل يستأذن أوال، وال يقول يف معارضة قوله
 يسأل جليسه يف جملسه، وال يلتفت إىل اجلوانب، بل جيلس خبالف رأيه فريى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، وال

مطرقا ساكنا متآدبا كأنه يف الصالة، وال يكثر عليه السؤال عند ملله، وإذا قام قام له، وال يتبعه بكالمه وسؤاله، 
م بأسراره، وال يسأله يف طريقه إىل أن يبلغ إىل منزله، وال يسىء الظن به يف أفعال ظاهرها منكرة عنده، فهو أعل

، وكونه )أََخَرقًتها ِلتُغرَِق أَهلَها، لَقَد جِئتَ َشيئاً إمرا: (عليهما السالم -وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر 
  .خمطئا يف إنكاره اعتمادا على الظاهر

  آداب الولد مع الوالدين
؛ وميتثل ألمرمها، وال ميشي أن يسمع كالمهما، ويقوم لقيامهما: وإن كان لك والدان، فآداب الولد مع الوالدين

أمامهما، وال يرفع صوته فوق أصواهتما، ويليب دعوهتما، وحيرص على مرضاهتما، وخيفض هلما جناح الذل، وال مين 
  .عليهما بالرب هلما وال بالقيام ألمرمها، وال ينظر إليهما شذراً، وال يقطب وجهه يف وجههما، وال يسافر إال بإذهنما

  عالقة باملرءأصناف الناس يف ال



  .إما أصدقاء، وإما معاريف، وإما جماهيل: واعلم أن الناس بعد هؤالء يف حقك ثالثة أصناف
  آداب العالقة بالعوام اجملهولني

ترك اخلوض يف حديثهم، وقلة اإلصغاء إىل أراجيفهم، والتغافل عما : فإن بليت بالعوام اجملهولني، فآداب جمالستهم
حتراز عن كثرة لقائهم واحلاجة إليهم، والتنبيه على منكراهتم باللطف والنصح عند جيري من سوء ألفاظهم، واال

  .رجال القبول منهم

  آداب العالقة باالخوان واألصدقاء

  الوظيفة األوىل: وأما اإلخوان واالصدقاء فعليك فيهم وظيفتان
  شروط الصحبة والصداقة

اخ إال من يصلح لالخوة والصداقة، قال رسول اهللا صلى أن تطلب أوال شروط الصحبة والصداقة، فال تؤ: إحدامها
  ).املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل: (اهللا عليه وسلم

: العقل: األوىل: فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك يف التعلم، وصاحبك يف أمر دينك ودنياك، فراع فيه مخس خصال
يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، فال خري يف صحبة األمحق، فإىل الوحشة والقطيعة 

  :والعدو العاقل خري من الصديق األمحق، قال علي رضي اهللا عنه
  َوإِياَك وَإِياُه... فَال َتصَحب أَخا اجلَهلِ 
  َحليماً ِحَني َآخاُه... فَكَم ِمن جاِهلٍ أَردى 

  إذا ما املَرُء ماشاُه... ُيقاسُ املَرُء بِاملَرِء 
  إِذا مالَنعلُ حاذاُه... كََحذو النَعلِ بِالنَعلِ 
  َمقاييُِس َوأَشباُه... َوِللَشىء ِمَن الَشىء 
  دَليلٌ ِحَني َيلقاُه... َوِللقَلبِ َعلى القَلبِ 

وقد مجعه علقمة . فال تصحب من ساء خلقه، وهو الذي ال ميلك نفسه عند الغضب والشهوة: حسن اخللق: الثانية
يا بين إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا : اهللا تعاىل يف وصيته البنه ملا حضرته الوفاة، قال العطاردي رمحه

اصحب من إذا مددت يدك خبري مدها، وإن رأى .. خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك
  .منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها

  .أمرا أمرك، وإن تنازعتما يف شر آثركاصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت 
  :وقال علي رضي اهللا عنه رجزا
  َوَمن َيضر نَفسه لَِينفََعك... إِن أخاَك احلَُق َمن كانَ َمَعك 

  َشَتَت فيك َشملَُه ِلَيجمََعك... َوَمن إِذا ريَب الَزمانُ َصدَعَك 
خياف اهللا ال يصر على كبرية، ومن ال خياف فال تصحب فاسقا مصرا على معصية كبرية، ألن من : الصالح: الثالثة

َوال ُتِطع َمن : (اهللا ال تؤمن غوائله، بل يتغري بتغري األحوال واألعراض، قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
  ).أَغفَلنا قَلَبُه َعن ِذكرِنا َواَتَبَع َهواُه َوكانَ أَمُره فُُرطا

واملعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية املعصية، وهتون عليك فاحذر صحبة الفاسق؛ فإن مشاهدة الفسق 



أمرها، ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة إللفهم هلا، ولو رأو خامتا من ذهب أو ملبوسا من حرير على فقيه 
  .الشتد إنكارهم عليه، والغيبة أشد من ذلك

دنيا سم قاتل؛ ألن الطباع جمبولة على التشبه فصحبة احلريص على ال: أال يكون حريصا على الدنيا: الرابعة
واالقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري فمجالسه احلريص تزيد يف حرصك، وجمالسه الزاهد تزيد 

  .يف زهدك
فال تصحب كذابا، فإنك منه على غرور، فإنه مثل السراب، يقرب منك البعيد، ويبعد منك : الصدق: اخلامسة
  .القريب

إما العزلة واالنفراد؛ ففيها : لك تعدم اجتماع هذه اخلصال يف سكان املدارس واملساجد، فعليك بأحد أمرينولع
أخ آلخرين فال تراع فيه : وإما أن تكون خمالطتك مع شركائك بقدر خصاهلم، بأن تعلم أن االخوة ثالثة.. سالمتك

لتأنس به فال تراع فيه إال السالمة من شره وفتنته إال الدين، وأخ لدنياك فال تراع فيه إال اخللق احلسن، وأخ 
  .وخبثه

أحدهم مثله مثل الغذاء ال يستغىن عنه، واآلخر مثله مثل الدواء حيتاج إليه يف وقت دون وقت، : والناس ثالثة
داراته والثالث مثله مثل الداء ال حيتاج إليه قط، ولكن العبد قد يتسلى به، وهو الذي ال أنس فيه وال نفع؛ فتجب م

إىل اخلالص منه، ويف مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت هلا، وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه 
ما أدبين أحد، : من أدبك؟ فقال: فتجتنبه؛ فالسعيد من وعظ بغريه، واملؤمن مرآة املؤمن، وقيل لعيسى عليه السالم

فلو اجتنب الناس ما  -لى نبينا وعليه الصالة والسالم ع -ولقد صدق . ولكن رأيت جهل اجلاهل فاجتنبته
  .يكرهونه من غريهم لكملت آداهبم واستغنوا عن املؤدبني

  الوظيفة الثانية

  مراعاة حقوق الصحبة

فمهما انعقدت الشركة، وانتظمت بينك وبني شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، ويف القيام هبا 
، ودخل صلى اهللا عليه )مثل األخوين مثل اليدين تغسل إحدامها األخرى: ( عليه وسلمآداب، وقد قال صلى اهللا

وسلم أجدمعة، فاجتىن منها سواكني، أحدمها معوج، واآلخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه، فأعطاه املستقيم، 
ما من صاحب : (ه وسلميارسول اهللا أنت أحق مين باملستقيم، فقال صلى اهللا علي: وأمسك لنفسه املعوج، فقال

وقال صلى اهللا ). يصحب صاحبا ولو ساعة من هنار إال وسئل عن صحبته، هل أقام فيها حق اهللا تعاىل أو أضاعه
  ).ما اصطحب اثنان قط إال وكان أحبهما إىل اهللا تعاىل أرفقهما بصاحبه: (عليه وسلم

املال عند احلاجة، واإلعانة بالنفس يف احلاجات، االيثار باملال، فإن مل يكن هذا فبذل الفضل من : وآداب الصحبة
على سبيل املبادرة من غري احواج إىل التماس، وكتمان السر، وستر العيوب، والسكوت على تبليغ ما يسوؤه من 

مذمة الناس إياه، وإبالغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن ا إلصغاء عند احلديث، وترك املماراة فيه، وأن 
أمسائه إليهس، وأن ثين عليه مبا يعرف من حماسنه، وأن يشكره على صنيعه يف وجهه، وأن يذب عنه  يدعوه بأحب

يف غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه، وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن زلته 
ن حيسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وهفوته، وال يعتب عليه، وأن يدعو له يف خلوته يف حياته وبعد مماته، وأ



وأن يؤثر التخفيف عنه، فال يكلفه شيئا من حاجاه، فريوح سره من مهماته، وأن يظهر الفرح جبميع ما يرتاح له من 
مساره، واحلزن على نياله من مكارهه، وأن يضمر يف قلبه مثل ما يظهره، فيكون صادقا يف وده سرا وعالنية، وأن 

الم عند إقباله، وأن يوسع له يف اجمللس وخيرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند يبدأه بالس
وعلى اجلملة، فيعامله مبا حيب أن يعامل به، فمن ال حيب . كالمه حىت يفرغ من كالمه، ويترك املداحلة يف كالمه

  .ةألخيه ما حيب لنفسه فأخوته نفاق، وهي عليه وبال يف الدنيا واآلخر
  .فهذا أدبك يف حق العوام اجملهولني، وف حيق األصدقاء املؤاخني

  آداب العالقة باملعارف
فاحذر منهم؛ فإنك ال تر الشر إال ممن تعرفه، أم الصديق فيعينك، وأما اجملهول : وأما القسم الثالث، وهم املعارف

  .نتهمفال يتعرض لك، وإمنا الشر كله من املعارف الذين يظهرون الصداقة بألس
فأقلل من املعارف ما قدرت، فإذا بليت هبم يف مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد، فيجب أال تستصغر 
منهم أحدا؛ فإنك ال تدري لعله خري منك، وال تنظر إليهم بعني التعظيم هلم يف حال دنياهم فتهلك، ألن الدنيا 

دنيا يف قلبك فقد سقطت من عني اهللا تعاىل، وإياك أن تبذل ومهما عظم أهل ال. صغرية عند اهللا تعاىل، صغري ما فيها
  .هلم دينك لتنال به من دنياهم؛ فال يفعل ذلك أحد إال صغر يف أعينهم مث حرم ما عندهم

وإن عادوك فال تقابلهم بالعداوة؛ فإنك ال تطيق الصرب على مكافأهتم، فيذهب دينك يف عداوهتم، ويطول عناؤك 
يف حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك يف وجهك وإظهارهم املودة لك؛ فإنك إن طلبت  معهم، وال تسكن إليهم

حقيقة ذلك مل جتد يف املائة واحداً، وال تطمع أن يكونوا لك يف السر والعلن واحد، وال تتعجب إن ثلبوك يف غيبتك 
ل يف أستاذك وال تغضب منه؛ فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك، حىت يف أصدقائك وأقاربك، ب

ووالديك؛ فإنك تذكرهم يف الغيبة مبا ال تشافههم به، فاقطع طمعك عن ماهلم وجاههم ومعونتهم؛ فإن الطامع يف 
  .األكثر خائب يف املال، وهو ذليل ال حمالة يف احلال

له، وكن  وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها، فاشكر اهللا تعاىل واشكره، وإن قصر فال تعاتبه وال تشكه فتصري عدواة
  .كاملؤمن يطلب املعاذير، وال تكن كاملنافق يطلب العيوب، وقل لعله قصر لعذر له مل أطلع عليه

وال تعظن أحدا منهم ما مل تتوسم فيه أو خمايل القبول، وإال مل يستمع منك وصار خصما عليك، إذا أخطئوا يف 
ن فإهنم يستفيدون منك علما ويصبحون لك مسألة، وكانوا يأنفون من التعلم منك، فال تعلمهم؛ فال تعلمهم؛

  .أعداء، إال إذا تعلق ذلك مبعصية يقارفوهنا عن جهل منهم، فاذكر احلق بلطف من غري عنف

وإذا رأيت منهم شرا، فكلهم إىل اهللا تعاىل، واستعذ . وإذا رأيت منهم كرامة وخريا، فاشكر اهللا الذي حببك إليهم
ملِ لَم تعرفوا حقي؛ وأنا فالن بن فالن، وأنا الفاضل يف العلوم؟ فإن ذلك : تقل هلمباهللا من شرهم، وال تعاتبهم، وال 

  .من كالم احلمقى، وأشد الناس محاقة من يزكي نفسه ويثين عليها
واعلم أن اهللا تعاىل ال يسلطهم عليك إال بذنب سبق منك، فاستغفر اهللا من ذنبك، واعلم أن ذلك عقوبة من اهللا 

  .تعاىل
بينهم مسيعا حلقهم، أصم عن باطلهم، نطوفا مبحاسنهم، صموتا عن مساويهم، واحذر خمالطة متفقهة وكن فيما 

  .الزمان، ال سيما املشتغلني باخلالف واجلدال
ريب املنون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامرون وراءك بالعيون،  -حلسدهم  -واحذر منهم؛ فإهنم يتربصون بك 
م، حىت جيبهوك هبا يف حال غيظهم ومناظرهتم، ال يقيلون لك عثرة، وال يغفرون وحيصون عليك عثراتك يف عشرهت



لك زلة، وال يسترون لك عورة، حياسبونك على النقري والقطمري، وحيسدونك على القليل والكثري، وحيرضون 
، ظاهرهم ثياب عليك اإلخوان بالنميمة والبالغات والبهتان، إن رضوا فظاهرهم امللق، وإن سخطوا فباطنهم احلنق

  .وباطنهم ذئاب
  .هذا ما قطعت به املشاهدة على أكثرهم، إال من عصمه اهللا تعاىل؛ فصحبتهم خسران، ومعاشرهتم خذالن
  :هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من جياهرك بالعداوة؟ قال القاضي ابن معروف رمحه اهللا تعاىل

  َف َمرَةَواحذَر َصديقََك أَل... فَاحذَر َعدوَك َمَرة 
  فَكانَ اَعَرف بِاملََضرَة... فَلَُرَبما ِانقَلََب الَصديُق 
  :وكذلك قال أبو متام

  فَال َتسَتكثرِنَ ِمَن الَصحابِ... َعدُوَك ِمن َصديِقَك ُمستَفاد 
  َيكون ِمَن الطَعامِ أو الشَرابِ... فَإِنّ الَداَء أَكثََر ما َتراُه 

  :وكن كما قال هالل بن العالء الرقى
  أَرحَت نَفسى ِمن ُهم الَعداواِت... لَما َعفوَت َولَم أَحِقد َعلى أَحد 

  َألدفََع الَشَر َعىن بِالَتحياِت... إِين أَحىي َعدوى عِنَد ُرؤَيِتِه 
  كَأَن قَد َمال قَلىب َمرات... َوأَظَهر الَبَشر ِلإلِنساِن أَبُغُضُه 

  يَف أَسلَم ِمن أهلِ املَوَداِتفَكَ... َولَست أَسلََم ِمَمن لَستَ أَعرِفُُه 
  َويف اجلَفاِء لَُهم ِقطَُع اَألخواِت... الناُس َداء َدواِء الناسِ َتركُُهم 

  َوكُن حَريصاً َعلى كَسبِ التقياِت... فَساِلم الناسَ َتسلَم ِمن غواِئلِهِم 
  اََصٌم اَبكٌَم اَعمى ذا تقيات... َوخاِلق الناَس وَاصبِر ما ُبلَيَت بِهِم 
الق صديقك وعدوك بوجه الرضا، من غري مذلة هلما وال هيبة منهما، وتوقر من : وكن أيضا كما قال بعض احلكماء

  :غري كرب، وتواضع من غري مذلة، وكن يف مجيع أمورك يف أوسطها، فكال طرىف قصدن األمور ذميم، كما قيل
  راط قَوُميطَريٌق إِىل نَهجِ الِص... َعلَيَك بِأَوساِط اَألمورِ فإِّنها 

  فَإِنّ كُال حالِ اُألمورِ ذميُم... َوال َتُك فيها ُمفَرطا أَو ُمفَرطا 

وال تنظر يف عطفيك، وال تكثر إىل وارئك االلتفات، وال تقف على اجلماعات، وإذا جلست فال تستوفز، وحتفظ 
ب يف وجوه الناس من تشبيك أصابعك، وكثرة بصاقك وخنمك، وطر الذباب عن وجهك، وكثرة التمطى والتثاؤ

يف الصالة وغريها، وليكن جملسك هادئا، وحديثك منظوما مرتبا، واصغ إىل الكالم احلسن ممن حدثك من غري 
إظهار تعجب مفرط، وال تسأله إعادته، واسكت عن املضاحك واحلكايات، وال حتدث عن إعجابك بولدك وشعرك 

ة يف التزين، وال تتبذل تبذل العبد، وتوق كثرة الكحل وكالمك وتصنيفك وسائر ما خيصك، وال تتصنع تصنع املرأ
واإلسراف يف الدهن، وال تلح يف احلاجات، وال تشجع أحداً على الظلم، وال تعلم أحدا من أهلك وولدك فضال 

عن غريهم مقدار مالك؛ واجفهم من غري عنف، ولن هلم من غري ضعف، وال هتازل أمتك وال عبدك، فيسقط 
وإذا خاصمت فتوقر، وحتفئ من جهلك وعجلتك، وتفكر يف حجتك، وال تكثر االشارة بيدك،  وقارك من قلوهبم،

وإذا قربك السلطان فكن منه . وال تكثر االلتفاف إىل من ورائك وال جتث على ركبتيك، وإذا هدأ غضبك فتكلم
  .ضكعلى حد السنان، وإياك وصديق العافية؛ فإنه أعدى األعداء، وال جيعل مالك أكرم من عر

قسم آداب الطاعات، وقسم يف : فهذا القدر يافىت يكفيك من بداية اهلداية، فجرب هبا نفسك؛ فإهنا ثالثة أقسام



  .ترك املعاصي، وقسم يف خمالطة اخللق، وهي جامعة جلمل معاملة العبد مع اخلالق واخللق
علم أنك عبد نوَّر اهللا تعاىل باإلميان قلبك، فإن رأيتها مناسبة لنفسك، ورأيت قلبك مائال إليها راغبا يف العمل هبا، فا

إحياء (وشرح به صدرك، وحتقق أن هلذه البداية هناية، ووراءها أسرارا وأغوارا ومكاشفات، وقد أودعناها كتاب 
  .؛ فاشتغل بتحصيله)علوم الدين

ىن ينفعك هذا أ: وإن رأيت نفسك تستثقل العمل هبذه الوظائف، وتنكر هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك
وكيف يرفع منصبك يف جمالس األمراء والوزراء؟ ! العلم يف حمافل العلماء، ومىت يقدمك هذا على األقران والنظراء؟

وكيف يوصلك إىل الصلة واألرزاق ووالية األوقاف والقضاء؟ فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك 
مث أنه قط ال يصفو لك امللك . أنه ينفعك ويوصلك إىل بغيتكومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك، ليعملك ما تظن 

  .يف حملتك، فضال عن قريتك وبلدتك، مث يفوتك امللك املقيم والنعيم الدائم يف جوار رب العاملني
وال حول وال قوة إال باهللا العلي . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، واحلمد هللا أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثريا .العظيم
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