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 عن الكتاب

 : دستور تزكية النفس  اسم الكتاب  

 .رمحه اهلل تعالیاحلكيم حممد أخرت معالی الشيخ اسم املؤلف : 

 م2019هـ، املوافق 1441تاريخ النرش   : 

 (، كراتيش ـ باكستان.2املظهرية ـ جلشن إقبال ): املكتبة  النارش           

 92.316.7771051، 92.21.34972080+ :رقم اهلاتف11182 :صندوق الربيد   

 www.khanqah.org : موقعنا عىل االنرتنت

  
 بني يدي القراء

باسم معايل الشيخ العارف  تضمن املكتبة املظهرية بأن مجيع املنشورات التي تنرش

وخطبه ومواعظه، وأي  تشتمل عىل ملفوظاتهفإهنا  ،باهلل احلكيم حممد اخرت رمحه اهلل

 .منا، فال نضمن صحة نسبته إليه ألبتة خطي نرش بغري إذنيكتاب 

ـ ما أمكن ـ، كام أنه يتم  جهدنا يف إخراج الكتب بصورة متقنة لوكام أننا ال نأ

هنائية بعد املراجعة والتدقيق التام، ويرشف عىل هذا العمل إخراج الكتاب بصورة 

 العظيم جمموعة من العلامء واملدققني املشهود هلم باخلري.

 لكننا نرجوا من اإلخوة القراء: أن يعلمونا باألخطاء إذا وجدوا ذلك أثناء القراءة،

 كي نستدرك عليها يف الطبعات القادمة.

 سلامنابو                                                

 ()حفيد معايل الشيخ                                               

 املرشف العام لدار النرش اإلمدادية األرشفية

 

http://www.khanqah.org/
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 منهج التعريب

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، 

 وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

برتمجة هذا الكتاب وتعريبِه عىل ضوء املنشورات فقد قمنا 

التي تنرشها املكتبة املظهرية من مؤلفات شيخ مشاخينا: سامحة 

 الشيخ احلكيم حممد أخرت رمحه اهلل تعاىل، وحاولنا يف ذلك:

 د بمفهوم كالم الشيخ، وعدم اخلروج عنه إال لرضورة.يأوال:التقي

 ختريج األحاديث واآلثار. ، وثانيا:توثيق الكالم من املصادر املتاحة

ثالثا:اختيار اللغة األقرب إىل مفهوم العامة، مع مراعاة عدم 

 الفصحى إىل اللغة العامية. اخلروج من

رابعا:وضعنا إضافات بني القوسني ][، ال بد منها لتوضيح كالم 

 الشيخ، وتيسري الفهم.

ك ونحمد اهلل عىل أن وفَّقنا هلذا العمل اجلليل، إنه ويل ذل

 والقادر عليه، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 حلمد هلل وكفى، وسالٌم عىل عباده الذين اصطفى، أما بعد:ا

فقد كتبت هذه الرسالة عىل ضوء املراسالت التي قمُت هبا مع 

النفس، وتشتمل عىل الشيخ أبرار احلق رمحه اهلل، يف موضوع إصالح 

 توضيحاٍت وإرشاداٍت هاّمة ومفيدة للسالك ـ إن شاء اهلل ـ.

 المقدمة

إن دستور العمل الذي نحن بصدد ذكره اآلن، له تأثرٌي كيميائيٌّ 

عجيٌب لتزكية النفوس وتطهريها من الرذائل، وهو سبٌب من أسباِب 

يرغب يف التقّرب اإلهلي، وذلك ألن كلَّ مؤمٍن يبتغي مرضاة ربه، و

، وحياول أن يمنع روحه من التلوث  طاعِة ربِّه وحمبوبه احلقيقي دائاما

ُق إىل ذلك إال من وفَّقه اهلل، وهلل َدرُّ القائل:  بآثار املعايص، لكن ال يوفَّ

 من أين للحيَّة أن تكون رفيقةا للسمكة  الكون يف املاء دائاما شغُل السمكة

أي: إن السمكة ال تعيش إال يف املاء، واحلية ال تستطيع العيش 

فيه، فلذا ال توفَّق احليَُّة أن تعيَش معها، والشاعر هاهنا مثَّل نفس 

السالك املتبعة للهوى؛ باحلية، واالمتثاَل للطاعة؛ بالسمكة التي تعيش 

كمثل  يف املاء، فنفس السالك التي متنعه من االمتثال باألوامر اإلهلية،

احلية التي متتنع من اصطحاب السمكة والسرِي معها يف أعامق البحر، 

فيمنع روح السالك من الرتبع عىل عرش العلو، إىل الوقوع يف أوحال 

املكر والدجل، فالسالك حيس باحلزن بعد كل ذنٍب ارتكبه، ألنه جيد 
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 ظلمة االثم يف قلبه، وهلل َدرُّ القائل:

 إن نقص من بستان القلب عوٌد واحدٌ   األحزان ويف قلب السالك تسكن آالُف 

 وكيف ال حيزن من جيمع احلنطة يف املخزن، ثم يفاجأ بالفئران

يرسقوهنا من املخزن وخُيْفوهنا، فهذا مثال السالك الذي يقيض أوقاته 

بالذكر والطاعات، فيجتمع لديه من األنوار ما اهلل به عليم، لكنه ال يمتنع 

م، أو يقع يف خيانٍة، أو أيِّ معصية أخرى، عن املعايص، فينظر  إىل حمرَّ

فإنه يفقد بعَض النور من قلبه، فيحزن عىل ما بدر منه من املعصية، 

ا،  ا وتكرارا وتقع عىل قلبه آالف األحزان، فإذا خدعه النفس هكذا ِمرارا

الكافرون فإنه حينئذ ييأس من رمحة اهلل، وال ييأس من َروح اهلل إال القوم 

 ا اهلل وإياكم من اليأس والقنوط ـأعاذن

فالسالك املبتىل بالذنب املستمّر، يفقد أّوالا حالوة الطاعة، ثم 

ر من دنياه، وتضيق  تتكالب عليه املصائب، فيسأم من حياته، ويتنفَّ

األرض عليه بام رُحبت، ألنه يبكي بقلبه عىل كل معصية صدرت منه، 

ر ضعفه وقلَّة ح يلته، بسبب ابتالئه املستمر ويستحيي من ربه، ويتذكَّ

 باملعايص، ولساُن حاله يقول:

ــىل  ــا ربِّ ع ــك ي ــف أواجه كي

 ندمٍ 

 فإن أعرضُت عنك فمن ُأَحاِِب؟ 

لكنا ال نشّك أن عظمة اهلل ورمحَته وِسعت كلَّ يشء، ومجيع 

 ذنوبنا حقري وقليل أمام رمحة اهلل، كام قال العارف الرومي رمحه اهلل:

 العاملينـــايـــا عظـــياما مـــن ذنـــوب 

 

 فعفوك أعظم من الذنب يف حَرمٍ  

 وقال آخر:
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 هــذا جبــال الــذنوب عــىل كتفــي

 

 (1)ورب العــــــاملني يســــــاعدي 

فلذا جيب احلذر من الوقوع يف حبال اليأس والقنوط، وجيب  

املواظبة عىل سلوك سبيل التزكية إىل آخر حلظة من العمر واملجاهدة 

 فيها، كام قال املجذوب رمحه اهلل:

 متادى اهلوى فعجزُت عن إصالحه

 

 فنصحُته نصح اللطيف األكرم 

ــــرُته  ـــُت اهلـــوى وكس ـــي متادي  لكن

 

ـــا حـــني َأَ َّ ِب  عـــُت يوما
 وُُصِ

  ، تنبيه مهم: ال شك أن السالك الذي يرتكب املعصية دائاما

اتكاالا عىل االستغفار والتوبة بعد الذنب، فإنه عىل خطٍر عظيٍم، وذلك 

، فليست التوبة يف ُقدرة العبد، بل إن ألن التوبة ال  حتالف احلظ دائاما

اجلرأة املستمرة عىل املعصية هلو دليٌل عىل الغفلة، وعدِم االهتامم 

ٌد بسلب توفيق التوبة،  باالجتناب عن املعايص، وِمْثُل هذا الشخص مهدَّ

 كام قال العارف الرومي رمحه اهلل:

ـــــــــا ـــــــــه وال تقـــــــــرِتْف ذنبا  انتب

 

 وتـدخُل احِلْصـنَا أن سوف تتـوب 

ـــق التوبـــةَ    فَلـــيَس كـــلُّ ُمـــْذنِب يوفَّ

 

 وال لذة املناجاة نصـيب كـل ثمـل 

 ُعِصَمْت هذه األمة من مسخ البدن 

 

 لكنــه مْســُخ القلــب يــا ذا الفطــن 

د عىل املعصية اتكاالا عىل التوبة، فال ترتكب املعصية   أي: ال تتعوَّ

ألجل اللّذة الفانية، لكي تعود إىل حصن األمان بعد التوبة، ألن هذه 

مكيدة إبليسيّة، حُتِرمك من حصول املحبة اإلهلية الكاملة، والوالية 

ا: أن ُتسَلَب توفيق التوبة، فال ترجع إىل بر  اخلاصة، ومن املمكن أيضا

ا، وقد استعاذ نبيُّنا حممد صىل اهلل عليه  وسلم من جرِّ األمان بعدها أبدا
                                                           

 ( أي: يعينني عىل التخلص من تبعاته بالعفو والصفح.1)
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َف ُسوًءا َعََل َأْنُفِسنَا، النفس إىل السوء، فقال:  ا َنُعوُذ بَِك ِمْن َأْن َنْقََتِ ))إِنَّ

ُه إََِل ُمْسلٍِم((  .(2)َأْو َنُجرَّ

ا من ذنٍب ال ُتغفر، فقال: ))َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأْكِسَب  واستعاذ أيضا

 .(3)َخطِيَئًة، َأْو َذْنًبا ََل َتْغِفُر((

وإليه أشار العارف الرومي رمحه اهلل فقال ما معناه: إن العذاب 

بمسخ البدن كاألمم السابقة؛ مرفوٌع عن هذه األمة بسبب نبّينا حممد 

صىل اهلل عليه وسلم، لكن العذاب بمسخ القلب موجود يف هذه األمة 

ا، وذلك ألن املبتىل باملعايص قد تنقلب قلبه، وُتسَلب منه الذوق  أيضا

فيجد العايص َميالا يف قلبه إىل املعايص، بعد أن كان م، السلي

خ الفسُق والفجوُر يف القلب، فهذه حقيقة مسخ  ا عنها، وترتسَّ معِرضا

لكنَّه مسُخ القلب يا ذا »القلب، وإليه أشار العارف الرومي فقال: 

ا: «الفطن ق التوبةَ »، وقال أيضا ا: «, فَليَس كلُّ ُمْذنِب يوفَّ وال »وقال أيضا

 «.لذة املناجاة نصيب كلِّ َثِملٍ 

فثبت بام ذكرنا: أن اإلعراَض عن اختيار أسباب تزكية النفس، 

وعدَم االعتناء بالتدابري الالزمة لالبتعاد عن املعايص، مع االبتالء هبا 

 عىل وجه االستمرار، ُيوِقع السالك يف خطرين عظيمني:

 والتجليات اخلاصة،املصيبة األوىل: أن هذا العبَد حُيرم من األنوار 

ا،  لكن قد يسلب منه أنوار الطاعات واألذكار بالكلية، وقد تضمحل جدًّ

 فال جيد لذَة الطاعة، وإىل هذا املعنى أشار العارف الرومي يف قوله:
                                                           

 ( عن أِب مالك األشعري ريض اهلل عنه.5083« )سنن أِب داود( »2)

 ثابت ريض اهلل عنه. ( عن زيد بن1900« )املستدرك( »3)
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 وا أســــفاه وا أســــفاه وأســــفاه

 

ـــالغيِم اختفـــى   أنَّ ذاك البـــدَر ب

ر كالقمر يف نور الطاعات بكثرة  األذكار  أي: إن الروح املنوَّ

 والطاعات، قد اختفى يف غيم املعايص ـ والعياذ باهلل ـ.

املصيبة الثانية: أن هذا العبد دائاما يكون عىل معرض اخلطر، 

املعصية  وكأنَّ قدماه عىل حافة البئر، أو عىل ساحل الضالل، فإذا وقع يف

ا، وجتىلَّ عليه القهر والنقمة اإل هلية كعادته ـ انحلَّت عليه العقوبة فورا

ا، حتى تصري  مكان الرمحة واحللم اإلهلي، فال يوفَّق للتوبة بعدها أبدا

ش من  ياا، ال َيعرف معروفاا، وال ُينكر منَكرا، فيتوحَّ قلُبه كالُكوز جمخِّ

الذكر اإلهلي، ويتنفر منه، ثم يعاَقب بالطرد من الرمحة اإلهلية بالكلية، 

 نار ـ أعاذنا اهلل وإياكم منه ـ.فتكون خامتُته خامتَة سوء، ثم ُيَرّد إىل ال

فثبت بام ذكرنا: أنه ال ينبغي للمبتىل باملعصية أن يغفل عن    

دستور »العالج، وقد َمنَّ اهلل عيل أن رتَّبت هذه الرسالة املسمى بـ: 

م، والعشق «العمل ا ابُتلوا بالنظر املحرَّ ، وقد نفع اهلل هبذه الرسالة: أناسا

لك ألهنا مشتملة عىل أقوال األكابر، وعىل املجازي لسنوات طويلة، ذ

م،  استنباطات من الكتاب والسنة، هي نافعٌة للمبتىل بالنظر املحرَّ

ا ـ فوائد  والعشق املجازي، فمن شاء فليجرب، وهلذه الرسالة ـ أيضا

 وبركات أخرى، وهذه الفوائد كالتايل:

 الفائدة األولى: قوة العالقة مع اهلل

 يف تقوية َعالقة العبد بربه.فهذا الدستوُر نافٌع 

 الفائدة الثانية: حصول المعية الخاصة

. ق املعّية اإلهلّية معه دائاما  فالعبد حُيسُّ ويتذوَّ
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 الفائدة الثالثة: الحصول على الوالية الخاصة

وذلك ألجل التقوى، فإن اهلل ويل املتقني، كام نص عليه يف 

َزُنوَن ) قوله: ﴿َأاَل إِنَّ َأْولَِياَء اهللَِّ اَل  ِذيَن 62َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيْ ( الَّ

  (4)آَمنُوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن﴾

فهذا الدستور نافٌع للحصول عىل التقوى الكاملة، وهي: 

 االجتناب عن الصغائر والكبائر مجيعا.

أما الشهوات النفسانية: فالرشيعة ال تطلب سلبها بالكلية، بل ال 

ا،  وهلل  ألهنا لو سلِبت بالكليّة، ملا حصل للعبد اختبار التقوى،يمكن ذلك أبدا

 َدرُّ القائل:

ـــون ـــال َأُت ـــدنيا عـــىل مث  شـــهوُة ال

 

 ُتْســــَتْوَقُد منــــه محَّــــاُم التقــــوى 

أي: إن الشهوات النفسية والدنيوية كمثل املستوقد، تستضاء  

 منه محام التقوى، وال ُيعَرف إال هبا.

تالزُم النفس والشهوات، فقال  وقد ذكِر يف القرآن الكريم،

حَّ عزَّ من قائل: ﴿ ِت اْْلَْنُفُس الشُّ فمن يقدر عىل الفصل  (5)﴾َوُأْحِِضَ

ا، بل إن جماهدَة النفس،  بينهام، وليس ذلك مطلوَب شارع أبدا

والتغلَُّب عليها يف حال وجود الشهوة، هي التي ترفع العبد إىل 

 درجة الوالية اخلاصة، وهلل َدرُّ القائل:

ـــا بالعقـــل ـــو كـــان هـــذا عكنا  ل

 

 ُأوِجب قهُر النفس 
ٍ
 َفِمْن َأي يشء

                                                            

 63، 62 ( يونس:4)

 128 ( النساء:5)
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 القوة اإليمانية الفائدة الرابعة:

فمن يداوم عىل هذا الدستور، فإنه سيجد قوة يف إيامنه، حتى 

إنه ليستحرض اجلنَة، والناَر، والقيامَة، واليوَم اآلخر عىل الدوام، حتى 

 يصَل إىل درجة اليقني املطلوب من املؤمن ـ إن شاء اهلل ـ.

 الفائدة الخامسة: التوفيق المتثال األحكام الشرعية

املؤمن الكامل سيجد لذةا عجيبةا يف الطاعات،  وذلك ألن

فيجد قرَة عينِه يف الصالة، وتسُهل عليه امتثاُل مجيع األحكام الرشعيَّة، 

ر من املعايص، حتى إنه ليصل إىل احلياة  وحُيّس بحالوهتا، ويتنفَّ

 الطيبة الطاهرة احلقيقية يف الدنيا، فال تساوي الدنيا عنده جناح بعوضة.

 السعدي الشريازي رمحه اهلل: يقول الشيخ

 حني يرفع سلطاُن العزِة العَلـم

 

 ُتدِخل الـدنيا رأَسـها يف جيـب العـدم 

أي: إن َمن رفع اهلل رايته يف العاملني، فجميع الدنيا ال تساوي  

 يف نظره حبَة خردل، وحينئذ جتده يرتنم هبذه الكلامت:

 رسى طيُف احلبيب عىل اخلَيال

 

 َم اجِلنــانفاستنشــقُت منهــا نســي 

ق السالك حالوة أنوار التقرب اإلهلي، فإنه يندم   وعندما يتذوَّ

ط يف الدنيا من مرضاة ربه، ويستبرُش بام أنعم اهلل عليه من  عىل ما فرَّ

ةا أمام  مه يف سبيل ربه، ال تساوي ذرَّ نعمه وأفضاله، ألنَّ اإليثار الذي قدَّ

ط فيام مىض من عمر ه يف اتباع نَِعم اهلل وَأفضاله، فيندم عىل ما فرَّ

بارتكاب الشهوات النفسانية، والتفريِط يف املحافظة عىل أنوار العبادات 

ا عىل تفريطه، ملا أدى حق ربه،  ن حينئذ أن لو بكى دما املعايص، ويتيقَّ

ع عىل أوقات اجلفاء، ويطلب الرمحة والغفران، ويقول  فيبكي ويترضَّ
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ا: يا رب! إنك تستطيع أن متحو عنّي مج عا بفضلك يَع سّيئاي لربه مترضِّ

واجلفاء،  التي يف حلظة، فأطلب منك أن تتدارك عنّي حلَظات البُعد 

وأن  ضيّعتُها بسبب تفريطي وجهيل بك يا رِب، وإغواء الشيطان والنفس يل،

ر الوصول إليه ولو أمضيت مجيع عمري يف  متنحني قرباا   أكن أتصوَّ

ا ـ من قبل ـ من لذة املجاهدة، فالسالك املبتىل باملعايص، كان حمر وما

املناجاة احلقيقة، لكنه وصل إليها بعد التوبة، فلذا جتده اآلن يناجي 

ع أمام ربه. إال »ربه، ويتحدث معه ساعات، وقد قيل:  العاشق ال يترضَّ

 «.ألجل أن يطيل حديثه مع معشوقه

وحينئذ جتده يتحدث مع ربه ولو ساكتا، وجتد قلبه مشغوالا به 

ا  مع أصدقائه، وكأنه يقول لربه: ولو كان جالسا

 عــديُم املِثـــل أنـــَت يـــا إهلـــي

 

 حديثي مْعك دون صوت أو سامع 

فإذا وصل العبد إىل هذا املقام، فقد وصل إىل مقام دوام  

الذكر، واحلضوِر الدائم التام، وهذه هي الثروة احلقيقية التي ال يستطيع 

 اإلنسان الوصوَل إليها حال التلبس باملعايص:

ــهٍ  ــِب بَِأْوُج ــاَة احلَبِْي ــبُّ ُمنَاَج  ُأِح

 

ـــُل   ـــاَن امُلـــْذنِبنِْيَ َكلِْي ـــْن لَِس
 َوَلكِ

أي: أستطيع أن أحتدث مع رِب، يف موضوعاٍت شتى، لكن  

 امُلذنب يغلب عليه احلياء، فيسكت.

فاالهتامُم بالتزكية، وااللتزاُم بالتقوى، هو مطلوب الرشع، وقد 

ث القرآن عن التقوى،  اَها )فقال تعاىل: ﴿حتدَّ ( َوَقْد 9َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ



  

 

12 

اَها ى نفَسه، فمن   (6)﴾َخاَب َمْن َدسَّ أي: أفلح ووصل إىل املراد َمن زكَّ

 يقم بتزكيتها، فقد خاب وخرس.

، أما املؤمن املبتىل باملعايص، الذي ما  فالكافر خارٌس حتاما

زال جياهد نفسه، وحياول تزكيتها، فهو بني الفالح واخلرسان، لكنه 

إىل اخلسارة أقرب، ذلك ألنه   ينل مرتبة الوالية اخلاصة ببسب 

ثه املعايص، فاملبتىل باملعصية: ال يستحق القرب اإلهلي اخلاص،  لتلوُّ

 اهلل:واهلل مجيل حيب اجلامل، يقول العارف باهلل الرومي رمحه باملعصية، 

ــــَت مجــــيالا تصــــل إىل ــــإن كن  ف

 

ر الروح من عزلٍة وانفرادٍ    من حيرِّ

 
أي: لو مجَّلت روحك، تصْل إىل اجلميل الذي هو اهلل، فإذا 

 وصلت إليه، فإنه سيحرر روحك من االضطراب الذي وقعت فيه.

اهلل أمهية االهتامم بالتقوى،  وقد ذكر العارف الرومي رمحه

 وتزكية النفس، وبنيَّ أمهية ترك املعايص ألجل التقوى، فقال:

 نقبــت الفــأرة حفــرةا إىل  زننــا

 

ا   فمن أسلوهبا صار  زننا خرابا

 
 مثَّل شهوات النفِس األمَّارة هنا بالفأرة التي ترسق املخزن، وتأكلُه،

 قال:فشهوات النفس مثل الفأرة، تقيض عىل األعامل الصاحلة بأكملها، ثم 

 أيتها الروح ادفعي أوالا رش الفأرة

 

 ثم بعدها قومي بجمع القمح 

وحانية عىل   أي: حاول دفع رش الروح وشهواهتا، لتغلب أثر األعامل الرَّ

كانت اجلسد، وحينئذ سرتى النور بأم عينيك، وستجد لذة العبادة احلقيقية ولو 

 باقية.يسرية، وجتد أثرها وبركاهتا ظاهرة باهرة، ورفعة يف الدرجات عند اهلل 
                                                           

 10، 9 ( الشمس:6)



13 

 

  

 

وصوِل الرضر يعني: إن االهتامم بصيانة األعامل من الضياع، و

إليها، أشدُّ رضورةا من االهتامم بالعبادة نفسها، وهذه هي تزكية النفس، 

ا، ثم قال: د عىل املعصية، فعليه أن يعزم عىل اإلصالح فورا  فمن تعوَّ

 لو   تكن الفأرة تسـرق  زننـا

 

ــنة؟  ــني س ــامِل أربع ــّر أع ــأين بِ  ف

ات، فلِم ال أي: لوال ظلامت املعايص التي تضيِّع أنواَر الطاع 

تنفع تلك األعامل الصاحلة واألذكار التي ما زلنا نداوم عليها طيلة 

 أربعني سنة؟ وِ َ َ  تصل الروح إىل مراتبها العلّية؟

ا غذائيًّا  ومَثُله كمثل املريض، يأخذ العالَج، لكن ال يتَّبع نظاما

صحيًّا، فهل يشفى من مرضه؟ فال شك أن معصية الظلامت متنع من 

 تفادة الكاملة بنور الطاعة التي ما زال يداوم عليها يف حياته.االس

ْقُت لتدوينه وترتيبه ـ سينفع ـ إن شاء اهلل  فهذا الدستور ـ الذي ُوفِّ

ر  كلَّ من واظب عليه ستة أشهر عىل أقلِّ تقدير، وهو نافٌع لكل من دمَّ

ا ال بتالئه ُجّل حياتِه يف معصية اهلل عز وجل، وكذا من ينقض توبته مرارا

م، والعشِق املجازي، فتضيق عليه احلياة، لكنه ال زال  بالنظر املحرَّ

ر يف إصالح نفسه، لكن يعجز عن ذلك لسقوطه يف أوحال    املعايصيفكِّ

ت فطرته السليمة، فصارت السيئة والنظر إىل  والشهوات، وكذا من تغريَّ

املحرم عادة له، حتى يئس من حياته بسبب تراكم ظلامت املعايص 

ش منه، وينطبق عليه  عىل حياته الشخصية، وصارت دنياه جحياما يتوحَّ

 (7)﴾يَشًة َضنًْكاَوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ لَُه َمعِ قول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿

                                                           

 124طه: (7)
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ومن الضنك: االبتالُء باملعايص، بسبب اإلعراض عن ذكر اهلل، فكل 

َمن حيس بضنك املعيشة بسبب املعايص اهلّدامة، ويبكي عىل نفسه 

فَرقاا، فإن هذا الدستور مثل ماء احلياة يف حقه ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ فمن 

ا يف ا كبريا  يقول: حياته، ولسان حاله واظب عليه ستة أشهر، فإنه جيد تغيريا

 «.استيقظت من نوم الغفالت *** وكأن كل شعرة من اجلسد يلبِّيه»

 أو يقول:

ــه ــت أملُِك  كن
ٍ
ــامء ــتَ  هنــري ب  ام

 

ــــــُك قــــــد زار أوطــــــاي   فاملَلِ

أي: كاد هنري أن ييبس، لكن رجع إليه املاء، ورجعت إلينا  

 احلياة بزهرهتا، عندما رجع ذكر اإلله يف حياي.

 وحينئذ جتده يتغنى هبذه الكلامت:

ا  يــــا َمــــن جيعــــل النســـــَر بــــازا

 

 اهــــــــدي بعــــــــد الضــــــــالل 

 
ت  ا، قد غريَّ يعني: يا من يستطيع أن يغريِّ طبع النرس، فيجعله بازا

 نفيس الذي كان مثل النرس يف أكل اجِليَِف وامليتة، أي: كان يتبع الشهوات

يتَه وجعلتَه مثل ال واهلمة، سليَم الفطرة، باز، عايل النفس النفسانية الدنيئة، فزكَّ

عليك، أي: ُصفتَه عن املعصية إىل الطاعة، وعن اإلدبار عنك إىل اإلقبال 

ب، كالشاهني الذي حيظى بقرب امللك، وجيلس  وأنعمَت عليه بالتقرُّ

عىل يديه، فأنا اآلن أحظى بالقرب منك، وأسري يف ُصاطك املستقيم 

 حلني، وجتده يرتنم هبذه الكلامت:الذي أنعمت به عىل عبادك الصا

 ريَح النسيم أخرجَتها مـن ُتربتـي

 

ـــاٍر ُمْضــــَرمٍ   ا بن ـــورا  وأخرجـــَت ن

أي: إن نفيس الذي كان مثل الرتاب، لصدور جريمة املعصية  
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يتها، فصارت تصدر منها  ، وحرماهِنا من ريح النسيم، قد زكَّ منها دائاما

األعامُل الصاحلُة، ألن نفيس كانت تنحرق بنار الشهوة، لكن هذه النار 

ا بفضلك وكَرِمك، أي: النفس صارت مثل الضوء  لت نورا باهتاممها قد تبدَّ

ن العمل بالتقوى، وتوفيِقها إليها، وذلك ألهنا صانت نفسها وجاهدت ع

بالشهوات النفسانية، فقد استضاء محام تقواها بوقود تلك الشهوات، 

ل النار بنور رهبا، وهلل َدرُّ القائل:  فتبدَّ

ــــوع الفجــــر ــــت طل ــــُرب وق  ق

 

 وصــار لــييل مثــل أفــق الصــبح 

أي: طلع شمس املحبة يف قلبي، فغابت ظلامت اهلوى  

لت تل ك الظلامت بأنوار والنفس التي تسبَّبت يف ظلامت القلب ـ وتبدَّ

 املحبة اإلهلية، وصارت تيضء مثل أفق الصبح، وهلل در القائل:

 زاحٌف سبيَل احلق من رجـال اهلل

 

 ولـــــــيس ذاك إال بفضـــــــل اهلل 

ا،   ا رويدا أي: إن النفس التي كانت تزحف إىل سبيل احلق رويدا

قد دخلت يف صفوف رجال اهلل، وما حصل ذلك إال بفضٍل من اهلل 

 بعباده، وهذا مقام احلمد والشكر، وهلل در القائل:ورمحته 

ـــَورة ـــاز ال يصـــطاد إال الَقْس  الب

 

 والنرس منكبٌّ عىل تناول اجليفة 

ى نفسه،   أي: إن مثل الباز يف صفاء النفس وعلو اهلمة، كمن زكَّ

فال يرىض بأقل من تناول أفخر األطعمة وأنَفِسها، وأما من   يقم بتزكية 

كمثل النرس، قنوٌع بأكل اجِلَيفة لدناءة طبعه وسوء رسيرته، نفسه، فمثله 

 وهلل در القائل:

ـــــُل الصـــــقر  روُح العـــــارف مث

 

ــــوأُل أعــــىل األمــــاي  ــــه بل  غايُت
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أي: إن مثل العارف باهلل، كمثل الصقر يف جوِّ السامء الشا ة 

يف علو اهلمة، ألن مطلوبه ـ وهو اخلالق عز وجل ـ هو امللك احلقيقي 

العاملَني، هو احلي الذي ال يفنى أبدا، والباقي الذي ال يعدمه جلميع 

يشء، فروح العارف ـ يف احلقيقة ـ معرضة عن مجيع العاملني، رافعة 

 «.ال أحب اآلفلني»نداَء: 

دت هذا التمهيد «دستور العمل»واآلن سأبدأ بتحرير  ، وقد مهَّ

للعمل واالنتفاع  ألجله، وأدعو اهلل عز وجل أن يرزقه القبول، وأن يوفقنا

، فمن أراد أن  بام فيه، وأن يرزق املبتلني باملعايص، حياةا طيبةا مباركةا

يغريِّ حياته إىل األفضل، فإن هذا الدستور بمثابة ماء احلياة يف حقه ـ إن 

 شاء اهلل ـ ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

 

 

*** 
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 دستور العمل إلصالح النفس وتزكيتها

اعلم أن حب اجلاه، واتباع الشهوات، مها أصل كل رذيلة، 

فالتكرب، واحلسد، واحلقد، والُبغض، والغضب، نابع من حب اجلاه. 

والنظر إىل املحرم، والعشق املجازي، والتلذذ باملعايص، واحلرص، 

والطمع، والبخل، نابع من اتباع الشهوات النفسانية، قال بعض أهل اهلل: 

ا، فإبليس هو الذي أورث هذا  املرض النابع من» حب اجلاه أشد خطرا

املرض العضال، فكام أن إبليس ُحِرم من التوبة والندم، فكذا اإلنسان 

املبتىل هبذا املرض يمتنع من التوبة والندم، وأما املبتىل بالشهوات 

ا، وهو أقرب إىل سبيل  النفسانية: فإنك جتده خفيف الطبع، منكرِسا

 «.التزكية من األول

ليعلم أن كل شخٍص يبتىل هبام، لكن البعض يغلب عليه حب و

اجلاه، واآلخر يغلب عليه الشهوات، فكام أن أصل األمراض النفسية 

ا ينقسم إىل قسمني  يرجع إىل هذين املرضني، فكذلك العالج أيضا

 أساسيني، ومها:

.  األول: استحضار العقوبة دائاما

 الثاي: االهتامم بالذكر، وااللتزام به.

وهناك سببان آخران لإلعانة عىل الطاعة الكاملة، وسدِّ أسباب 

 اجلرائم، ومها:

 األول: اخلوف من اهلل، وال حيصل ذلك إال ملن يستحرض العقوبة.

 الثاي: املحبة، وال حيصل عىل ذلك إال باهتامم الذكر.
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وها أنا أبدأ بذكر دستور العمل عىل وجه التفصيل، وليعلم أن 

لدستور لستة أشهر عىل األقل، يضمن لك الوصول إىل االلتزام هبذا ا

 مجيع النعم التي أرشنا إليها يف التمهيد، فتحس بتلك األفضال يف قلبك،

 ، دت عليها أربعني سنةا كاملةا وتقدر عىل ترك مجيع املعايص، ولو تعوَّ

ا، ألن هذه  لكن ينبغي االستمرار عىل هذا الدستور بعد تلك املدة أيضا

هبم إىل اهلل، كام  األعامل هلا آثار عجيبة يف رفع منازل السالكني، وتقرُّ

 أهنا تضمن لك عدم العودة إىل تلك الرذائل ـ إن شاء اهلل ـ.

بل إن السالك احلقيقي سيجد حالوة تلك األعامل يف قلبه، 

ا، بل جترُبه روحه عىل االلتزام به، واملواظبة عليه  فال يستطيع تركه أبدا

ا سبيل اآلخرة، مدةا من الزمن، فإ ذا واظب عليها، فإنه سيجد نفسه سالكا

حتى يأي اليوم الذي ينظر فيه إىل اجلنة والنار بأم عينيه، فيحتقر 

شهواته النفسانية التي صُعب عليه تركها يف السابق، وال حول وال قوة 

 إال باهلل العيل العظيم، وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلت وإليه أنيب.

ثة، فإنه جيد لذة عجيبة فَمن تعوَّ  د عىل تناول اجلرعة امللوَّ

حينام يتناول اجلرعة الصافية، فجرعة النور الصايف عن ظلامت 

املعايص وكدورهتا، توِصل السالَك إىل أعىل مراتب القرب واليقني، 

فإذا وصل إىل تلك املرتبة العظيمة، ووجد يقينه أمام عينيه، فإنه حينئٍذ 

 عن فرحته هبذا الدستور العظيم، بل إنه إذا وصل إىل ال تستطيع أن يعربِّ 

 تلك املرتبة، فإنه جيد ربيع اجلنة يف دنياه، وهذا الدستور كاآلي:
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َا الَِّذيَن آَمنُوا قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز:﴿ َياَأُّيُّ

ُسوِل إَِذا َدَعاكُ  يِيُكمْ اْسَتِجيُبوا ّلِلَِِّ َولِلرَّ أي: استجيبوا لدعوة اهلل  (8)﴾ْم ِلَِا ُُيْ

 ورسوله، ألنه يكون سبباا للحياة الدائمة يف نعيم اآلخرة.

 األول: تخصيص وقٍت ُمَعّيٍن لهذا الدستور

ينبغي أن خيصص هلذا الدستور وقتا معيّنا يف حياته اليومية، 

ا يشتهي  الطعاَم، ويالحظ يف ذلك: أن ال يكون يف ذلك الوقت جائعا

وال شبعاناا يشق عليه مواصلة اجللسة، فيخصص من كل يوم ساعة 

واحدة، من أوقات فراغه من األشغال اليومية، واألَوىل أن جيعل ذلك 

 بني املغرب والعشاء، أو بعد صالة الفجر.

ويشرتط أن يكون ذلك يف خلوة، واألوىل أن ال يكون يف ذلك 

األصحاب، وذلك لئال يتكلَّف إذا  املكان أحٌد من األهل، واألوالد، أو

ا لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم يف الذين  أجهشه البكاء، ليكون مصداقا

))َوَرُجٌل َذَكَر اّلِلَ َخالًِيا َفَفاَضْت ُيظِلُّهم اهلل يف ظله يوم ال ظلَّ إال ظلُّه: 

َتَطاَع َمِن اْس »,وروي عن أِب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه قال: (9)َعْينَاُه((

                                                           

 24األنفال: (8)

(، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة، وفضل 660« )صحيح البخاري( »9)

(، باب فضل إخفاء 91) 715: 2« صحيح مسلم»املساجد، كتاب األذان، 

 ريض اهلل عنه. الصدقة، كتاب الزكاة، عن أِب هريرة
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ا (10)«ِمنُْكْم َأْن َيْبكَِي َفْليَْبِك، َوَمْن َ ْ َيْسَتطِْع َفْلَيَتَباكَ  ، فيحصل له أيضا

 فضيلة البكاء ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ.

تنبيه: من   يستطع إكامل هذا الدستور يف جملٍس واحٍد، فال 

له يف جملسني، لكن جيب املواظبة عليه يوميًّا، فيحذر  بأس بأن يكمِّ

 السالك أشدَّ احلَذر من التخلُّف عن ورده اليومّي.

 الثاني: صالة التوبة

يبدأ هذا الدستور بصالة التوبة ركعتني، ثم يستغفر اهلل تعاىل من 

كل ذنٍب صَدر منه من يوم بلوغه إىل هذا اليوم، ويصف نفسه أثناء 

َمت عظُ االستغفار: باملُذنِب، والعايص، واحلقري، ويقول لربه: يا رب إن 

ذنوِب كثرة، فلقد علمُت بأن عفوك أعظم، فاغفر يل برمحتك التي 

، حتب العفَو، فاعف عني.  وسعت كل يشء، ألنك َعُفوٌّ

 الثالث: صالة الحاجة

ثم يصيل صالة احلاجة ركعتني، ثم يدعو هبذا الدعاء: يا رب 

قد أرسفُت يف عُمري، وشغلُت معظمها يف املعايص، يا رب فارحم 

وَأصلِحني، فال صالح وال فالح إال بفضلك وكرمك، فأنَت عىل حايل، 

ُتُه َما َزَكى ِمنُْكْم قلَت وقولك احلق املبني: ﴿ َوَلْوََل َفْضُل اّلِلَِّ َعَليُْكْم َوَرْْحَ

يا رب فزكَّ نفيس، واغفر يل (11)﴾ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلكِنَّ اّلِلََّ ُيَزكِّي َمْن َيَشاءُ 

ا يمنعني من معصيتك.سيئاي السابقة، وارزق  ني خوفا
                                                           

 (.131البن املبارك )« الزهد والرقائق( »10)

 21النور: (11)
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 الرابع: ذكر نفي اإلثبات

ر قلبه من )ََل إِلََه(، بحيث إذا قال: )ََل إِلََه إَِلَّ اّلِلُ(ثم يقول مائة مرة:   طهَّ

 سوى اهلل، بحيث إذا قال: 
ٍ
.، ترسخ يف قلبه حمبُة اهلل عزَّ )إَِلَّ اّلِلُ(كل يشء  وجلَّ

 الخامس: ذكر اسم الذات

يذكر اسم الذات مائة مرة، فيقول: )اهلل، اهلل(، وجيب وينبغي أن 

عليه أن يضيف: )جل جالله( يف بداية الذكر؛ عند النطق بلفظ اجلاللة 

ر أن لفظ اجلاللة   ألول مرة، فإذا نطق بلفظ اجلاللة: )اهلل( فليتصوَّ

خترج من داخل قلبه، فينطق هبذا االسم بأَ  املحبة احلقيقية، يقول 

 اهلل: الرومي رمحه

ــل  ــاهر ك ــم الط ــرأ االس ــامي يق الع

 حلظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

ا  ــقا ــا   يكــن عاش ــؤثر م ــه ال ي  لكن

أي: إن ذكر االسم الطاهر بأ  املحبة، له تأثرٌي عجيٌب ال  

 ُيوَصف، وقد قيل:

 كلـام ذكـرُت اسـمك بـأَ ِ املحّبــة

 

 شُعرُت بأن الدنيا أقبلْت بحذافريها 

 
 السادس: مراقبة )ألم يعلم بأن اهلل يرى(

ثم يراقب بأن اهلل تعاىل يراه، ويتصور يف قلبه أنه خبرٌي، بصرٌي، 

يا اهلل، كنَت تراي بقدرتك الباهرة »ثم خياطب ربه يف نفسه ويقول: 

ُذ يف ختيُّيل بام بدرت  م، وكذا عندما كنُت أتلذَّ حينام كنُت أنظر إىل حمرَّ

، وكنَت مني من املعايص يف األيام اخلالية، أو كنُت مشغوالا بمعصية
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ا عىل أن تأمر األرض فتشق نفسها وتبلع، وقد قلَت يف حق مردة  قادرا

ت عليهم كلمتك، فلو كنَت (12)﴾ُكوُنوا قَِرَدًة َخاِسئِيَ إرسائيل:﴿بني  أمرَت فتمَّ

األرض باخلسف عند ابتالئي باملعصية، لكان قد انكشف أمري عىل 

ا عىل أن  تبتليني بمرٍض الناس، وشاهدوا ما حصل يل، وكنَت قادرا

متني بعدم االنتقام مني،  مؤ ٍ، أو فقٍر مدقٍع، لكنَّك حُلمَت ِب، وكرَّ

ر عظم املحنة  ، وكرُمك، وحلُمك ِب، ملا كنت أتصوَّ فلوال فضُلك عيلَّ

 «.التي كنُت ُأبَتىل هبا

 يقول هذه الكلامت ويتصور يف نفسه أنه جالٌس أمام رب العاملني،

تغفر من قلبه، ويدعو اهلل أن يرسخ يف قلبه أمام حمبوبه احلقيقي، ويس

.  مرتبة اإلحسان: بأن اهلل تعاىل يراه دائاما

 السابع: غض البصر

ينبغي أن يعلم أن غض البرص واجب، وال أحد جييز النظر إىل 

ا، بل من أعظم الذنوب، فلذا ينبغي  ٌم عرفاا ورشعا مات، فهو حمرَّ املحرَّ

رأيس منهك من كثرة الذنوب، فعىل يا رب! إي »أن خياطب ربه فيقول: 

جباٌل من ذنوب البرص، وقد ضيَّعت عمري يف هذا الذنب، فارحم يا 

 «.غريكرب ضعفي، فأنَت أرحم الرامحني، وال أحد يستطيع أن يرحم ِب 

ته أكثر  ا، بل إن مرضَّ م أيضا ذ باحلرام وختيُّله حمرَّ واعلم أن التلذُّ

م، فالن ة النظر إىل املحرَّ م يسُلب نوَر األعامل من مرضَّ ظر إىل املحرَّ

شه، بل إن بعضهم أصيب بسوء  الصاحلة من قلِب السالك ويشوِّ

اخلامتة ألجل االبتالء به، حيث ابتيِل بالعشق املجازي، ثم مات عىل 
                                                           

 65البقرة: (12)



23 

 

  

 

 .)ََل إَِلَه إَِلَّ اّلِلُ(ذلك، فكان آخر كالمه ما يتعلق بمعشوقته، دون 

أة الحيل له النظر إليها، فلذا جيب أن يغض برصه إذا رأى امر

فال ينظر إليها ال بأم عينه، وال بطرفه، فلو مهس إليه الشيطان: بأنه لو   

ا، ألنه لو مات عىل ذلك،  ا، فال ينظر إليها أيضا ينظر إليها فإنه يموت كَمدا

ملات عىل الشهادة ـ إن شاء اهلل ـ ألن من ظلامت النظر املحرم: أن 

لذكر، فتضطرب قلبه، وال تطمئن إال بحفظ قلب الذاكر ال يميل إىل ا

 النظر عن املحرم، وكثرِة االستغفار، والعزِم عىل عدم الرجوع إليه.

، ثم تنقلب  إن النظر إىل املحّرم يورث الوحشة من الذكر أوالا

ا باهلل ـ إن  ر منه، فَيِصل صاحبه إىل الكفر ـ عياذا تلك الوحشة إىل التنفُّ

م يسلب  َرونق الوجه ومجاله، وذلك ألنه إذا سلِب نور النظر إىل املحرَّ

ا يف وجهه وعينيه؟  قلبه، فأنى جتد نورا

ر يف حاله بكل جدية، ويقول يف نفسه: كم جتهد  فينبغي أن يفكِّ

املكتسِب يف اإلتيان بالطاعات؟ لكن النظر إىل املحرم يضيِّع جهده ونوره 

ني حصول النسبة منه، فُيحِرم نفَسه من فرصة قرب اإلله، وليعلم أن مت

 مع اهلل حال االلتباس باملعصية، خداٌع مبنٌي، فاعتربوا يا أويل األبصار.

فَمن نَظر إىل مجيلٍة، فعليه أن ينظر إىل قبيح، فإن   جيد 

ا  ا قبيح املنظر، أسود اللون، مصابا ا أمامه، فليتصور يف نفسه شبيها قبيحا

ر العني، أصلع الرأس، باجُلَدِرّي، مسطَّح األنف، طويل األسنان، أعو

ا باإلسهال، والذباب حتوم  بَخْلطِه الَبلغمّي، وبطنه الفخاري، ُمصابا

ر أن هذا املحبوب إذا مات، فإن مجاله سيذهب،  حول برازه، ويتصوَّ

ن هذا اجلسد، وتأكله الديدان.  ويتعفَّ

ا، حيث يرجع إىل ذكر املحبوِب  لكن هذ التصور ال ينفع كثريا
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ر والتفّكِر يف مجا له مرة أخرى، فعالُجه: أن يكثَِر ذكَر اهلل. ويتذكَّ

ر قدرَة اهلل عىل تعذيبه، فإذا فعل ذلك، فإن هذا  العذاَب اإلهلي. ويتذكَّ

املرض سيزول، لكن بعد مدة، ألن مثل هذا املرض ال يمكن عالجه 

يف يوم واحد، أو أسبوع واحد، فليقاوم نفسه، وال ييأس، فلو واظب 

ة الطلب ستبدأ بالفتور شيئاا بعد يشء، وسيأي اليوم عىل ذلك، فإن شد

 الذي يستطيع أن حُيْكَِم فيه قبضَته عىل النفس ـ إن شاء اهلل ـ.

لكن ال يتمنى أن تزول منه الشهوات بالكلية، فال أجر ملن ال 

: أنا ال أرغب يف النساء، أو  يكابد نفسه ويتغلَّب عىل شهواته، فلو قال اخلّّصّ

أنا ال أنظر إىل النساء، فأين الكامل يف هذا؟ وهل ُيثنى قال األعمى: 

عىل ذلك؟ وخالصة األمر: أن متني إزالة الشهوات بالكلية جهٌل مبنٌي، 

بل املطلوب: أن تضمحّل الشهوات، حتى يستطيع التغلب عليها، وهذا 

مرض عضال، بل إن كثريا من أهل الصالح يف الظاهر، مبتلون هبذا، 

ر يف عالج نفسه.فيجب عىل كل َمن   ابتيل بذلك: أن يفكِّ

روا لو أن اهلل تبارك وتعاىل سأل أحدنا:    أهيا األحبة! تفكَّ

أعرضَت عني؟ ونظرَت إىل غريي؟! فمن يستطيع أن جياوب؟! فال 

ر يف العالج بكل جّدية.  يتهاون فيها أحد، وليفكِّ

ر املعصية يف قلبه، أو نظر إىل  م، فليتوضأوعالجه: أنه إذا تصوَّ  حمرَّ

ا، ويصيل صالة التوبة ركعتني، ولعل أحدكم ينهك من  صالة التوبة كثرة فورا

من الوقوع يف يف يومه األول، لكن ال ييأس من ذلك، فإن نفسه ستمنعه 

 الوسواس يف اليوم الثاي، إذا ما رآه مشغوالا بالصالة طوال الوقت.

ئب، وينبغي وأدعو اهلل تبارك وتعاىل أن جينبنا تلك املصا

 للسالك أن يقرأ هذه الكلامت كل يوم، بغرض إصالح النفس والتزكية.
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 الثامن: مناجاة اهلل

يا رب! أتوب »ثم يعود إىل املراقبة، واملناجاة مع ربه، ويقول: 

إليك من خائنة األعني، وما  ختفي الصدور من امللّذات املُلهية، من 

عام مىض، فاحفظ يا رب  لدن بلوغي إىل يومي هذا، وأطلب منك العفو

عيني وصدري من تلك اخليانات، فإهنا ُمهلِكة، فبعض املبتلني هبذه 

 األمراض قد ماتوا عىل الكفر، وآخرون أصيبوا بالذل والعار.

 يا رب! اعف عن مجيع اخليانات الصادرة من أعضائي األخرى،

مثل: اللسان، واألذن، واليد، والرجل، وكل خيانة صدرت من األعضاء 

األخرى، فاعف عنها يا اهلل، فقد ضيَّعُت عمري يف هذه اخلرافات، 

وتداَرْك عني برمحتك ما أصابني من املرضة بسببها، وارض عني 

ا ال أشقى بعده أبدا.  بكرمك، وارزقني رضا

 التاسع: مراقبة النار

ره أمام عينيه، ثم خياطب ربه فيقول: يا  ثم يراقب الناَر، ويتصوَّ

فيبلغ أملُها ووجُعها إىل  (13)﴾الَّتِي َتطَّلُِع َعََل اْْلَْفئَِدةِ دٌة، ﴿رب إهنا ناٌر موق

َا َعَليِْهْم ُمْؤَصَدةٌ القلوب فتحرقها، ﴿ يدخل أي: مطَبقة مغَلقة، فال  (14)﴾إَِّنَّ

َدةٍ إليهم َروٌح وال رحياٌن، ﴿ سالسَل أي: موثوقون يف   (15)﴾ِِفْ َعَمٍد ُُمَدَّ

 وأرجُلهم بعد إطباق أبواب جهنم عليهم.وأغالل، ُتَشدُّ هبا أيدهيم 
                                                           

 7اهلمزة: (13)

 8اهلمزة: (14)

 9اهلمزة: (15)
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ُكلَََّم َنِضَجْت ُجُلْوُدُهْم يا رب! إنك قلَت يف كتابك الكريم: ﴿

َها لَِيُذْوُقوا اْلَعَذاَب  ْلنَاُهْم ُجُلْوًدا َغْْيَ أي: كلام انشَوْت جلودهم (16)﴾َبدَّ

ا غريها ليدوم هلم أ ُ العذ ناهم جلودا ا، بدلَّ ا تامًّ  اب.واحرتقْت احرتاقا

ََلكُِلْوَن ِمْن يا رب! وقلَت يف كتابك وقولك احلق املبني: ﴿

ْوٍم ) أي: إن أهل النار ليأكلون من (17)﴾( َفََملُِئْوَن ِمنَْها اْلبُُطْونَ 52َشَجٍر ِمْن َزقُّ

قُّوم، الذي ينبت يف أصل اجلحيم، وال يمكن بلُعها إال باجلهد  شجر الزَّ

وتِقُف يف حلوقهم لكراهيتها  واملشقة، لكنهم يبتلعوهنا عىل جهد،

 ونتنها، وما ذاك إال لغلبة اجلوع وشّدته عليهم.

ِميْمِ يا رب! قلَت يف كتابك: ﴿ عليه  فشاربون أي:  (18)﴾فََشاِربُْوَن َعلَيِْه مَِن اْْلَ

َب املاء احلار الذي اشتدَّ غلياُنه، ﴿ يْمِ َفَشاِرُبْوَن ُُشْ أي: فشاربون (19)﴾ اْْلِ

 يصيبها، 
ٍ
فيسلَّط عىل أهل النار من رشب اإِلبل العطاش، التي ال تروي لداء

قُّوم الذي هو كاملُهل، فإِذا م وا منه  اجلوع ما يضطرهم إىِل أكل الزَّ

بطوهنم وهو يف غاية احلرارة واملرارة، ُسلِّط عليهم من العطش ما 

ْم َيْوَم ﴿ يضطرهم إىل رشب احلميم الذي يقطِّع أمعاءهم, َهَذا ُنُزُْلُ

ْينِ   أي: هذه ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة.(20)﴾الدِّ

 (21) ﴾َوُسُقوا َماًء َْحِيًَم َفَقطََّع َأْمَعاَءُهمْ يا رب! وقلَت يف كتابك: ﴿

                                                           

 56النساء: (16)

 53، 52الواقعة: (17)

 54الواقعة: (18)

 55الواقعة: (19)

 56الواقعة: (20)

 15حممد: (21)
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ا شديد الغليان، فقطَّع أحشاءهم  أي: وُسقوا مكان تلك األرشبة ماءا حارًّ

وجوَههم،  ايَة يف احلرارة، إِذا دنا منهم شوىمن فرط حرارته، أي: بلغ املاُء الغ

 ُدُبِرهم.ووقعت فروُة رؤوسهم، فإِذا رشبوه قطَّع أمعاءهم، وأخرجها من 

َيُطوُفوَن َبْينََها َوَبْيَ َْحِيٍم يا رب! وقلَت يف كتابك الكريم: ﴿

 حار بلغ النهايَة يف  (22)﴾آنٍ 
ٍ
 احلرارة.أي: يرتددون بني نار جهنم وبني ماء

فإذا وصل إىل هذا حاهلم، وبكوا، ينقطع عنهم الدموع، حتى 

إهنم ليبكون الدم مكان الدموع، كام روي عن أِب موسى األشعري 

))إِنَّ َأْهَل النَّاِر ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 

َرْت  ُفُن ِِف ُدُموِعِهْم ََلَ َم َلَيْبُكوَن، َحتَّى َلْو ُأْجِرَيِت السُّ ُْم َلَيبُْكوَن الدَّ ، َوإَِّنَّ

ْمِع((  .(23)رواه احلاكم َيْعنِي َمَكاَن الدَّ

وعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وسلم: ))ُيْرَسُل اْلُبَكاُء َعىَل َأْهِل النَّاِر، َفيَْبُكوَن، َحتَّى َينَْقطَِع 

ُموُع، ُثمَّ َيْبُكوَن  َم َحتَّى َيِصرَي يِف ُوُجوِهِهْم َكَهْيَئِة اأْلُْخُدوِد، َلْو الدُّ الدَّ

ُفُن جَلََرْت(( رواه ابن ماجه  .(24)ُأْرِسَلْت فِيَها السُّ

وا إىل أماكنهم فيها،  فإذا الذوا بالفرار منها جِلََزعهم وَأملَِهم، ُردُّ

  (25)﴾ْوا ِمنَْها أُِعيُْدْوا فِيَْهاُكلَََّم أََراُدْوا أَْن ََيُْرُج كام قلَت يف كتابك الكريم: ﴿

فإذا أيسوا من اجلميع، وطلبوا  اطبة الرب لُينِْقذهم منها، 

                                                           

 44الرمحن: (22)

 كتاب األهوال، وصححه الذهبي.( 8791للحاكم )« املستدرك( »23)

 (، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة.4324« )سنن ابن ماجه( »24)

 20السجدة: (25)
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وانزجروا، أي: ذلوا يف النار (26)﴾اْخَسئُْوا فِيَْها َوََل ُتَكلُِّمْونِ تقول هلم: ﴿فإنك 

 كام ُتزَجر الكالب، وال تكلِّموي يف رفع العذاب.

أن  ل رشارةا من نار الدنيا، فكيف نستطيعيا رّب: ال نستطيع أن نتحمَّ 

ا من نار الدنيا، بل هو أضعاف  ل نار اآلخرة الذي هو أشد حرًّ  مضاعفة.نتحمَّ

يا رّب: إننا ال نستحق إال النار بسوء أعاملنا، لكني أسألك 

ر يل النجاة من النار ـ  بموجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، أن تقدِّ

  يستطع البكاء فليتباكى ـ وليخش من يدعوا به ثالثا ويبكي، فإن 

عذاب اهلل يف قلبه، وليعلم أن تصور النار ال يؤثِّر عىل قلبِه مبدئيًّا، لكنه 

ْي إيامنه بذلك، حتى إنه لريى النار عتثالا  لو داوم عىل ذلك، فإنه سيقوِّ

ر املعصيَة فضالا  أمام عينيه، فإذا وصل إىل تلك احلالة، فإنه ال يتصوَّ

كابه، ألن استحضار النار يمنعه من التلذذ باملعصية، فيوفَّق إىل عن ارت

 اجتناب املعايص بالكلية ـ إن شاء اهلل ـ.

 العاشر: مراقبة سفر اآلخرة

ر هناية هذه احلياة الدنيا، ويتصور املوت ساعة، ويتصور  ثم يتصوَّ

أن مجيع أحبابه وأقاربه، وأهله وأوالده، وكلَّ َمن حوله، فإهنم قد تركوه 

ا، وأن أهله أخرجوه من البيت الذي يسكن فيه ويظن أنه مأواه ومثواه،  وحيدا

وتعطَّلت  و  يبق معه يشء سوى روحه، وتعطَّلت مجيع احلواس اخلمسة،

مجيع امللذات التي كانت تصل إىل اإلنسان عن طريقها، فإن بقي مع 

الروح يشٌء من أنوار العبادات ولّذاهتا، فإهنا هي التي تنفع، فلن تصل إليه 

ف نفسه فيقول: ات الدنيا، ثم خيوِّ ة أخرى من ملذَّ  أيُّ ملذَّ
                                                           

 108املؤمنون: (26)
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ات الـــــدنيا لـــــن تـــــدوم  إن ملــــذَّ

 

ــان ألَجل  ــيَش اجلَن ــد ع ــال تفق ــاف  ه

ــــــك لــــــو فعلــــــَت ذلــــــك   أِلنَّ

 

 فكأنَّــك اســتبدلَت زهــرةا بعــود 

 العمــــر تــــنقص مثــــَل الــــثلج 

 

ــةا وباســتمرارٍ   ا خفي ــدا ا روي ــدا  روي

 
ولو استطاع أن يذهب إىل املقابر أحياناا، فليفعل، ويفّكر يف 

أحواهلم كيف كانوا أحياءا يمشون عىل األرض، وُهم اآلن يف عداد 

 القائل:املوتى، وهلل َدرُّ 

ــــــــرَتف ــــــــذ  وال ــــــــاَة الب  حي

 

ـــــــَرب  ـــــــيُش معيشـــــــَة الط  تع

ٍت   ـــــــــذالَّ ـــــــــن م ـــــــــْع ع  ترفَّ

 

 فهــــــــذي ِعيشــــــــُة احلُْمــــــــق 

 فـــــــــإنَّ الـــــــــدنيا خـــــــــراٌب  

 

ــــــــــــــران  ــــــــــــــة الُعم  يف هيئ

 هـــــــــذي حقيقـــــــــة الـــــــــدنيا 

 

ــــــــام  ــــــــٍق يِف من ــــــــٌم عمي  ُحل

ــــــا   إذا أغمــــــض الرائــــــي عيونا

 

ــــــاالا   ــــــْن بعــــــِده صــــــار َخَي  ِم

 
عىل اإلعراض عن الدنيا، وهو إن ذكر هاذم اللذات، يساعد 

أكرب ُمِعنْي للوصول إىل اهلداية، وقد وصف النبي صىل اهلل عليه وسلم 

املوت هباذم اللذات، وأمرنا باإلكثار من ذكره، فعن أِب هريرة ريض 

))َأْكثُِروا ِذْكَر َهاذِِم  اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:

اِت(( ذَّ  .(27)رواه الرتمذي والنسائي« ْوَت َيْعنِي املَ  اللَّ
                                                           

( أبواب الزهد، باب ما جاء يف ذكر املوت، 2307« )سنن الرتمذي( »27)

حه، و سنن »( كتاب اجلنائز، باب كثرة ذكر املوت، و1824سنن النسائي )»وصحَّ

 ( كتاب الزهد، باب ذكر املوت واالستعداد.4258« )ماجهابن 
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 «:املثنوي»ويف مثل هذا املعنى قال صاحب 

ق أطلس عمِرك  إنَّ خيَّاط الدهور يمزِّ

 

ــهور  ــراض الش ــةا بمق ــةا ِقطع  ِقطع

مثَّل هنا الشهوَر باملقراض، والدهَر باخليَّاط، والعمَر بطقم  

الشهور، فلذا القامش، أي: كأن خيَّاط الغرور يُقصُّ حياَتك بمقراض 

رنا بموطننا األصيّل،  أكثِْر من ذكر املوت، إىل أن تلتذَّ بذكره، ألنه يذكِّ

 فاملوت للمؤمن بمثابة استضافٍة وعزيمٍة إىل لقاء املوىل عز وجل.

تنبيه: ال ينبغي للمصاب بارتفاع ضغط الدم أن يراقب املوت، 

ر بأن ه ذه احلياة الدنيا بل إنه سَيرُضّ بحياته، لكن ينبغي له أن يتصوَّ

ا حياةا أخرى دائمة، سنلتقي هناك باألنبياء عليهم الصالة  ا مَّ ستصافح يوما

والصاحلني، والسالم، والصحابِة رضوان اهلل عليهم أمجعني، وباألولياء،

 وبآبائنا وأجدادنا رمحهم اهلل أمجعني.

 الحادي عشر: َمَثُل خوف الصحابة واألكابر

القلبية،  اب بنية االزدياد من اخلوف واخلشيةثم يقرأ هذا الفصل من الكت

ا من حياة الصحابة، والتابعني، تتجىلَّ  صصا
وقد ذكرنا يف هذا الفصل قِ

 فيها خوُفهم وخشيُتهم اإلهلّية.

َخَطَب َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل »فعن أنس ريض اهلل تعاىل عنه قال: 

، َقاَل:  ))َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َعَلْيِه َوَسلََّم ُخْطَبةا َما َسِمْعُت ِمْثَلَها َقطُّ

 .(28)متفق عليه َلَضِحْكُتْم َقلِيًًل، َولََبَكيُْتْم َكثًِْيا((
                                                           

( كتاب تفسري القرآن، باب قوله ال تسألوا عن 4621« )صحيح البخاري( »28)

( كتاب الصالة، 112) 320: 1« صحيح مسلم»أشياء إن تبد لكم تسؤكم، و

 باب النهي عن سبق اإلمام بركوع أو سجود ونحومها.
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يُق َريِضَ نَ »وروي عن يعقوب بن زيد، قال:  دِّ َظَر َأُبو َبْكٍر الصِّ

َجِر، َفَقاَل:  ؛ َتْأُكُل »اهلُل َعنُْه إىَِل َطرْيٍ ِحنَي َوَقَع َعىَل الشَّ َما َأْنَعَمَك َيا َطرْيُ

ُب، َوَلْيَس َعَلْيَك ِحَساٌب، َيا َلْيَتنِي ُكنُْت ِمْثَلَك   .(29)«َوَترْشَ

 ُبو َبْكٍر َريِضَ اهللُ َعنْهُ أَْبرَصَ أَ »وروي عن احلسن البرصي أنه قال: 

ا َعىَل َشَجَرٍة، َفَقاَل:  ا َواِقعا ُطوَبى َلَك َيا َطاِئُر، َتْأُكُل الثََّمَر، َوَتَقُع »َطاِئرا

َجِر، َوِدْدُت َأيِّ َثَمَرٌة َينُْقُرَها الطَّرْيُ   .(30)«َعىَل الشَّ

دِْدُت َواهللِ َلوَ »وعن احلسن أيضا قال: قال أبو بكر ريض اهلل عنه: 

َجَرَة ُتْؤَكُل َوُتْعَضدُ   .(31)«َأيِّ ُكنُْت َهِذِه الشَّ

 َودِْدُت »وعن أِب عمران اجلوي قال: قال أبو بكر ريض اهلل عنه: 

 .(32)«َأيِّ َشْعَرٌة يِف َجنِْب َعْبٍد ُمْؤِمنٍ 

ةا »وعن قتادة قال: بلغني أن أبا بكر قال:  َوِدْدُت َأيِّ ُخرْضَ

 .(33)«َوابُّ َيْأُكُلنِي الدَّ 

َرَأْيُت ُعَمَر ْبَن اخلَطَّاِب »وعن عبد اهلل بن عامر بن ربيعة قال: 

َلْيَتنِي َهِذِه التَّبِنَُة, َليَْتنِي َ ْ َأُك َشيْئاا, َلْيَت ُأمِّي »َأَخَذ َتبِنَةا ِمَن اأْلَْرِض َفَقاَل: 

نِْسيًّا ْدِي, َلْيَتنِي ُكنُْت َنْسياا مَّ
 .(34)«َ ْ َتلِ

                                                           

 قدمة، اخلوف من اهلل تعاىل.(، امل769« )شعب اإليامن( »29)

 (.92البن أِب الدنيا )« املتمنني( »30)

 (، زهد أِب بكر الصديق ريض اهلل عنه.581ألمحد بن حنبل )« الزهد( »31)

 (، زهد أِب بكر الصديق ريض اهلل عنه.560ألمحد بن حنبل )« الزهد( »32)

 عنه. (، زهد أِب بكر الصديق ريض اهلل583ألمحد بن حنبل )« الزهد( »33)

 (، كتاب الزهد، كالم عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.34480« )مصنف ابن أِب شيبة»( 34)
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َقَرَأ ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّاِب ِرْضَواُن اهلِل »احلسن البرصي قال: وعن 

، (36)َقاَل: َفَرَبا ِمنَْها َرْبَوةا  (35)﴾( َما لَُه ِمْن َدافِعٍ 7إِنَّ َعَذاَب َربَِّك لََواقٌِع )َعَليِْه: ﴿

ا يَن َيْوما  .(37)«ِعيَد ِمنَْها ِعرْشِ

فِّ  (38)َسِمْعُت َنِشيَج »وقال عبُداهلل بن شّداد:  ُعَمَر، َوإِيِّ َلِفي الصَّ

إِنَََّم َأْشُكو َخْلَفُه يِف َصاَلٍة، َوُهَو َيْقَرُأ ُسوَرَة ُيوُسَف، َحتَّى اْنَتَهى إىَِل ﴿

 .(40)، (39)﴾َبثِّي َوُحْزِِن إََِل اّلِلَِّ

َكاَن يِف َوْجِه ُعَمَر ْبِن اخلَطَّاِب »وعن عبد اهلل بن عيسى قال: 

 َريِضَ اهلُل َعنُْه 
ِ
 .(41)«َخطَّاِن َأْسَوَداِن ِمَن اْلُبَكاء

َرَأْيُت اْبَن َعبَّاٍس َريِضَ اهلُل َعنُْه، »وعن أِب رجاء العطاردي قال: 

اكِ  َ ُموعِ  (42)َوَبنْيَ َعْينَْيِه ِمْثُل الرشِّ  .(43)«اْلبَايِل ِمَن الدُّ

 َدَخَل َرُسوُل اهللِ »وعن أِب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: 
                                                           

 8، 7الطور: (35)

ا. 36) : اصفرَّ وجهه، وذعر عا سمعه، وامت  خوفا ( يقال: ربا الرجل ربوةا شديدةا

 .112: 3« مطالع األنوار»مادة )ر ب و(، و 280: 1« مشارق األنوار»ينظر: 

، باب ما يستحب لقارئ 137ـ136ألِب عبيد، صفحة « لقرآنفضائل ا( »37)

 القرآن من البكاء عند القراءة يف صالة وغري صالة، وما يف ذلك.

ده يف صدره. 38) ( النشيج: مثل بكاء الصبي إذا رِض ِب، فلم خيُرج بكاؤه، وردَّ

 (.جمادة: )ن ش  28: 2« مشارق األنوار»، و233: 4ألِب عبيد « غريب احلديث»ينظر: 

 86يوسف: (39)

الصبح، (، كتاب الصالة، باب القراءة ف صالة 2716« )مصنف عبد الرزاق( »40)

 صالة الفجر.(، كتاب الصلوات، باب ما يقرأ يف 3565« )مصنف ابن أِب شيبة»و

 (، زهد عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه.638ألمحد بن حنبل )« الزهد( »41)

اك: أحد سيور النعل التي ( 42)  مادة: )ش ر ك(. 468: 2« النهاية»تكون عىل وجهها. ينظر: الرشِّ

 (، ذكر عبد اهلل بن عباس.389البن أِب عاصم )« اآلحاد واملثاي( »43)
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ونَ َصىلَّ  ُْم َيْكَترِشُ ا َكَأهنَّ ُه، َفَرَأى َناسا ))َأَما َقاَل:  (44)اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَصالَّ

اِت َلَشَغَلُكْم َعَمَّ َأَرى، َفَأْكثُِروا ِمْن ِذْكِر  ذَّ ُكْم َلْو َأْكَثْرُتْم ِذْكَر َهاِذِم اللَّ إِنَّ

ُه ََلْ َيْأِت عَ  اِت اِلَْوِت، َفإِنَّ ذَّ َم فِيِه َفَيُقوُل: َأَنا َهاِذِم اللَّ ََل الَقْْبِ َيْوٌم إَِلَّ َتَكلَّ

وِد(( اِب، َوَأَنا َبْيُت الدُّ َ  .(45)َبْيُت الُغْرَبِة َوَأَنا َبْيُت الَوْحَدِة، َوَأَنا َبْيُت الَتُّ

وكان عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام شديد البكاء، وقد عمي 

ُه ـ يعني عبَد اهلل بن »ء عن أبيه: برصه من كثرة البكاء، فعن يعىل بن عطا َأنَّ

ي َحتَّى ُرِسَعْت َعيْنَاهُ 
اَج َوَيْبكِ َ  .(46)«عمرو ـ َكاَن ُيْطِفُئ الرسِّ

َرَأْيُت َعْبَد اهللِ ْبَن َعْمٍرو َوُهَو َيْبكِي، »وعن ابن أِب مليكة قال: 

اهللِ، َفإِْن َ ْ َتْبُكوا َحتَّى َيُقوَل َأَتْعَجُب َأْبكِي ِمْن َخْشَيِة »َفنََظْرُت إَِلْيِه َفَقاَل: 

 .(47)«َأَحُدُكُم: ايْه، ايْه، إِنَّ َهَذا اْلَقَمَر َلَيْبكِي ِمْن َخْشيَِة اهللِ َتَعاىَل 

َرَأْيُت ُعَمَر َيْبكِْي يِفْ َصاَلتِِه، »وروي عن حمارب بن دثار، قال: 

ْمَس َتبْكِْي ِمْن   .(48)«َخْشَيِة اهللِ، َفإِْن َ ْ َتْبُكْوا َفَتَباَكْواَفَلامَّ َفَرأَل َقاَل: إِنَّ الشَّ

َفإَِذا َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ بَِشابٍّ َيْقَرُأ: ﴿»ويف رواية: 

                                                           

 مادة: )ك ش ر(. 404: 4« جممع بحار األنوار»( أي: يضحكون. ينظر: 44)

(، أبواب صفة القيامة، والرقائق، والورع، عن 2460« )سنن الرتمذي( »45)

 «.غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه» ، قال الرتمذي: رسول اهلل

خشية (، كتاب الزهد، ما قالوا يف البكاء من 35539« )مصنف ابن أِب شيبة( »46)

ت. ينظر:   .307: 5ألِب عبيد « غريب احلديث»اهلل. ُرِسَعت: يعني فسدت وتغريَّ

 بكاء من خشية اهلل.(، كتاب الزهد، ما قالوا يف ال35534« )مصنف ابن أِب شيبة» (47)

، الباب الثالث 166: 4للز رشي « ربيع األبرار ونصوص األخيار»( ينظر: 48)

 والستون: الغموم، واملكاره، والشدائد، والباليا، واخلوف، واجلزع، والبكاء.



  

 

34 

َهانِ  ََمُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ ِت السَّ ةُ (49)﴾اْنَشقَّ ، َوَخنََقْتُه اْلَعرْبَ ، (50)َفَوَقَف َفاْقَشَعرَّ

اَمُء، فََقاَل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه »فََجَعَل يَبْكِي َويَُقوُل:   َوَسلَّمَ َوحْيِي يِف يَْوٍم تَنَْشقُّ فِيِه السَّ

 .(51)))َيا َفتَى َفَوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه َلَقْد َبَكِت اِلًََلئَِكُة ِمْن ُبَكائَِك((ِمثَْلَها: 

َأنَّ َرُجالا ِمَن اأْلَْنَصاِر »يض اهلل عنه: وعن أِب سعيد اخلدري ر

ْيِل، ُثمَّ َجَلَس َوَثنَى ِرْجَلْيِه َوَقاَل: َواَغْوثِي بِاهللِ اْلَعظِيِم ِمَن  َصىلَّ ِمَن اللَّ

 النَّاِر، ُثمَّ َجاَء النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَلامَّ َرآُه َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ 

ْيَلَة بَِقْولَِك: َواَغْوثِي َعَلْيِه َوَسلََّم:  ))َلَقْد َأْبَكْيَت َمََلً ِمَن اِلًََلئَِكِة َعظِيًَم اللَّ

 .(52)بِاّلِلِ اْلَعظِيِم ِمَن النَّاِر((

ُه َكاَن إَِذا آَوى إىَِل فَِراِشِه َبَكى، ُثمَّ َقاَل: »وروي عن علقمة:    َأنَّ

ي َ ْ َتلِدْ » َنا َأنَّا َواِرُدوَها، َوَ ْ ُنْخرَبْ »، ِقيَل: ِ َ؟ َقاَل: «ِي َلْيَت ُأمِّ أِلَنَّا ُأْخرِبْ

 .(53)«َأنَّا َصاِدُروَها

َأنَّ َأَبا حنيفة قام ليلة هبذه اآلية: »وروي عن القاسم بن معن: 

اَعُة أَدَْهى َوأََمرُّ ﴿ اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ عيردِّدها ويبكي (54)﴾بَِل السَّ  .(55)«ويترضَّ

َا وروي عن بعض السلف أنه قرأ هذه اآلية: ﴿ َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأُّيُّ

                                                           

 37الرمحن: (49)

 .415صفحة « التفقيه يف اللغة»( الَعربة: البكاء. ينظر: 50)

 ، باب البكاء عند قراءة القرآن.143للمروزي، صفحة « الليل ترص قيام »ينظر: ( 51)

 ، باب البكاء عند قراءة القرآن.143للمروزي، صفحة «  ترص قيام الليل»ينظر: ( 52)

 (، كتاب الزهد، كالم علقمة.34902« )مصنف ابن أِب شيبة( »53)

  ٍ 46القمر: (54)

عامن، النعامن بن ، باب النون، ذكر من اسمه الن489: 15« تاريخ بغداد( »55)

 ثابت أبو حنيفة التيمي، ما ذكر من عبادة أِب حنيفة وورعه.
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فسقط مغشيًّا عليه، فعن يزيد الرقايش  أنه قال ذات يوم:  (56)﴾اِْلُْجِرُمونَ 

ي َأْهَلِك، َقاَل » يَعُة! َسمِّ
ُتَها النَّاُر امُلطِ : إَِذا كان َيْوَم اْلِقَياَمِة نادى ُمنَاٍد: َأيَّ

ا، ُثمَّ ُينَاِدي  َفَيْخُرُج ُعنٌُق ِمَن النَّاِر، َفتَنُْكُت يِف ُوُجوِه َأْهِل النَّاِر ُنَكتاا ُسودا

ا اِْلُْجِرُمونَ ُمنَاٍد: ﴿ َ ﴾َقاَل: َفُينَْكُر َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض، َواْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأُّيُّ

اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم نَاِدي ُمنَاٍد: ﴿َفَيُقوُل: َهَذا َما ُكنُْتْم َتْكِسُبوَن، ُثمَّ يُ 

ينَ  ِ ُسوَن يِف النَّاِر َعىَل »َقاَل: (57)﴾ َخالِِديَن فِيَها َفبِْئَس َمثَْوى اِْلَُتَكْبِّ َفُينَكَّ

 .(58)«َعَلْيهِ َقاَل: ُثمَّ َسَقَط َيِزيُد َمْغِشيًّا « ُرُءوِسِهْم، َوُيْصَهُر احلَِميُم يِف أَْجَوافِِهمْ 

 فواهلل لو بكى أحدكم الدهر بعد هذه اآلية، ملا كفاه.

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: ))َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن خَيُْرُج 

َباِب ـ ِمْن َخْشَيِة اهلل، ُثمَّ ُتِصيُب  ِمْن َعْينَْيِه ُدُموٌع ـ َوإِْن َكاَن ِمْثَل َرْأِس الذُّ

َمُه اهلل َعىَل النَّاِر(( رواه ابن ماجهَشْيئاا ِمْن ُحرِّ َوْجِهِه، إاِلَّ   .(59) َحرَّ

وعن العباس بن عبد املطلب قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

اتَّْت َعنُْه َخَطاَياُه، َكاَم  وسلم: ))إَِذا اْقَشَعرَّ ِجْلُد اْلَعْبِد ِمْن َخْشَيِة اهللِ، حَتَ

َجَرِة اْلَبالَِيِة َوَرُقهَ   .(60)ا((حَتَاتُّ َعِن الشَّ

 .(61)وروي مثله عن أِب بن كعب ريض اهلل عنه موقوفا
                                                           

 59يس: (56)

 76غافر: (57)

 (، بكاء أهل النار.243البن أِب الدنيا )« صفة النار( »58)

 (، كتاب الزهد، باب احلزن والبكاء، عن ابن مسعود.4197« )سننه»( يف 59)

 بن عبد املطلب.(، مسند العباس 1322« )مسند البزار( »60)

 مصنف»، باب يف لزوم السنة، و21: 2البن املبارك « الزهد والرقائق»ينظر: ( 61)
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وعن أِب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

ِع(( ْ  .(62)))اَل َيلُِج النَّاَر َرُجٌل بََكى ِمْن َخْشيَِة اهللِ، َحتَّى َيُعوَد اللَّبَُن يِف الرضَّ

ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهللِ َما »وعن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه قال: 

 .(63)َخطِيَئتَِك(())اْملِْك َعَليَْك لَِساَنَك، َولْيََسْعَك َبيْتَُك، َواْبِك َعََل النََّجاُة؟ قَاَل: 

وعن أِب أمامة ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه 

ٌء  : َقْطَرٌة ِمْن ُدُموٍع يِف َخْشَيِة قال: ))َلْيَس يَشْ َأَحبَّ إِىَل اهللِ ِمْن َقْطَرَتنْيِ

 .(64)اهللِ، َوَقْطَرُة َدٍم هُتََراُق يِف َسبِيِل اهللِ((

َمِن اْسَتَطاَع »وروي عن أِب بكر الصديق ريض اهلل عنه أنه قال: 

َي َفْلَيبِْك، َوَمْن َ ْ َيْسَتطِْع َفْليَ 
 .(65)«َتَباكَ ِمنُْكْم َأْن َيْبكِ

َوالَِّذي َنْفيِس بِيِدِه، أَلَْن َأْبكَِي ِمْن »وعن كعب األحبار قال: 

َق  َخْشَيِة اهللِ َحتَّى َتِسيَل ُدُموِعي َعىَل َوْجنَتِي، َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َأْن َأَتَصدَّ

 .(66)رواه أبو نعيم« بَِجَبٍل ِمْن َذَهٍب 

                                                                                                                             

« الزهد»(، كتاب الزهد، ما قالوا يف البكاء من خشية اهلل، و35526« )ابن أِب شيبة

 (، من خرب أِب بن كعب.189ألِب داود )

ل البكاء من (، أبواب الزهد، باب ما جاء يف فض2311« )سنن الرتمذي( »62)

(، كتاب اجلهاد، باب فضل من عمل يف 3108، 3107« )سنن النسائي»خشية، و

 «.هذا حديث حسن صحيح»سبيل اهلل عىل قدمه. قال الرتمذي: 

(، أبواب الزهد، باب ما جاء يف حفظ اللسان. قال 2406« )سنن الرتمذي( »63)

 «.هذا حديث حسن»الرتمذي: 

ب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف فضل (، أبوا1669« )سنن الرتمذي( »64)

 «.حسن غريب»املرابط. قال الرتمذي: 

 (.131البن املبارك )« الزهد والرقائق( »65)

 ، ذكر أهل الصفة.366: 5« احللية»( يف 66)
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َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َأْن »ويف رواية عند ابن أِب شيبة وأِب داود: 

َق بَِوْزِي َذَهباا  .(67)«َأَتَصدَّ

إن قراءة هذا الفصل من الكتاب، سيورث اخلشية اإلهلية بإذن 

اهلل، وهو أفضل سبيل لالجتناب من املعايص، فال ينبغي للعبد أن ييأس 

عن رمحة اهلل، لكن البكاء عىل املعايص يورث القرب اإلهلي، فلذا 

ائنيـ ينبغي للعبد   أن يبكي، فإن   يستطع فليتباك، فإنه يدخل يف زمرة البكَّ

إن شاء اهلل تعاىل ـ كام روي ذلك عن أِب بكر الصديق ريض اهلل عنه، 

 وهلل َدرُّ القائل:

 أي قرير العني مـن كوهنـا باكيـة

 

ا   (68)أي مطمئن القلب من كونه حمرتقا

مباركة، وكذا القلب أي: إن العني التي تبكي ألجل اهلل، فإهنا  

 الذي حيرتق ألجل املحبة اإلهلية، ال شك أنه مباَرك أيضا.

 التفكر في األفضال اإللهّية حاَل المراقبةالثاني عشر:

ثم إنه يشتغل بتذكر األفضال اإلهلية، فيخاطب ربه ويقول: يا 

اهلل!   أطلب منك أن ختُلَقني وُتنِشَئنِي من العدم، لكنَّك خلقَتني بغري 

                                                           

(، كتاب الزهد، ما قالوا يف البكاء من 35544« )مصنف ابن أِب شيبة( »67)

 (.457ألِب داود )« الزهد»خشية اهلل، و

يقصد الشاعر: أن العني قد تسعد بالبكاء، إذا كان ألجل الوصول إىل مرضاة ( 68)

 اهلل. وقد يسعد القلب ويطمئن، إذا كان احرتاقه ألجل التقرب إىل اهلل.
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البرشي(، سؤال، كام   أطلب منك أن ختُلَقني يف أحسن تقويم )اخللق 

ا وال كلباا، بل جعلتَني من أرشف  لكنك أْكَرمَتني، فلم ختُلقني خنزيرا

ا. يا رب! لو خلقتَني يف بيت كافٍر أو مرشٍك، لكنُت  املخلوقات  َخلقا

ب ولو وصلُت إىل أعىل املناصب الدنيوية، أو املراتمن اخلارسين؛ 

ا، لكنّك  ا أو مرشكا العالية، لكنُت أرذل من احليوانات، لكوي كافرا

ا من  ا، أو أمريا ، وكأنَّك جعلَتني ملِكا ، فخلقَتني مسلاما أنعمَت عيلَّ

األمراء، وأكرمَتني بنعمة اإليامن التي ال يدانيها أيُّ نعمٍة يف الدنيا، 

، دون أن أطُلب منك.  أكرمتَني، وأنعمَت عيلَّ

يا من يتفضل عىل خلقه دون طلب أو سؤال، كيف تُرّد  يا إهلي!

ع هبذه املنن  َمن يبسط يده أمامك؟ وحترمه من أفضالك؟ يا رب! أتشفَّ

الرّبانّية، واملنح اإلهلية، أن ترزقني بفضلك طهارة نفيس وتزكيتها، كي 

 تعصمني من املعايص والفتن، ما ظهر منها وما بطن، إىل يوم أن ألقاك.

قَتني يف أرسٍة فاضلٍة كريمٍة، ورزقَتني صحبة يا رّب! خل

األولياء األخيار، وحبَّْبَت إيلَّ الدين، ورزقَتني العمل، وهذا كله من 

، فكم من أناس ُولُِدوا ألبوين مسلمني، ثم عاشوا عىل  فضلك عيلَّ

 الكفر، أو الضالل املبني، وهلل در القائل: 

 ذلك أنا   نكن بعد، و  تكن لنا مطالب

 (69)ن لطفك كان يستمع إىل ما   نتلفظ بهلك

ا أِلَْسَأَل وَأْطُلب، لكنَّك أكرمَتني  أي:   أكن شيئاا مذكورا
                                                           

( يقصد الشاعر هنا: أن يبنيِّ لطف اهلل اخلفي، حيث إنه خلقنا ورزقنا، ثم يرسَّ 69)

ه لنا لنا من العمل ما أحببناه، وكأنه علم بعلمه ا لقوي ما سنطلبه يف حياتنا، فيرسَّ

 دون أن ننطق بكلمة، فهو أعلم بنا من أنفسنا.



39 

 

  

 

 بُلطفك اخلفّي، دون طلٍب أو سؤال.

ا من األوبئة،  يا رّب! وفَّقَتني لصحبة أهل اهلل، وعصمتَني كثريا

ُلطُفك  وشفيتَني عن كثري من األمراض، ووفَّقَتني لصحبة األخيار، فلوال

بعُت أهَل الضالل والعناد.  وكرُمك ِب، التَّ

وهاهنا ينظر يف أحواله: هل أصيب هِبَمٍّ أو غمٍّ أو ُحْزن، فيقول 

ا من أوالده مثال: يا رّب! إن ولدي فالناا قد َقِدم  َمن فقد أحّبائه أو أحدا

ا، ومن بقي من أوالدي عىل قيد احلياة،  إليك، فاجعله يل فرطاا وُذخرا

الصاحلني، يا فاجعلهم قرة عنٍي يل وألهيل، وأدِخلهم برمحتك يف عبادك 

 اآلخرة.رّب! رزقتَني صحبة الصاحلني يف الدنيا، فال حتِرْمني رفقتهم يف 

يا رّب! عصيُتك وأنت تنظُر إيلَّ بقدرتك القاهرة، لكن وِسَعني 

ِحلُمك وعفُوك وصفُحك، فسرتَتني، و  َتفَضحني، فلو كشفَت حايل 

لت عيلَّ  عىل اخللق، ملا وسعهم جلويس وحمادثتي معهم، لكنك تفضَّ

ر يل املوت عىل اإليامن والتقوى، يا  برداء السرت والكرم، فيا رب! قدِّ

 رّب! أعوذ بك أن ُتعِرض عنّي بوجهك يوم ألقاك.

رَت يل النار، فأنا أطلب برمحتك أن تغريِّ القضاء،  يا رّب! لو قدَّ

عبادك الصاحلني من أهل اجلنة، يا رّب! لك وأدِخلني برمحتك يف 

احلكُم واألمُر، وليس ألحٍد قدرٌة عليك، فيا رّب اقض يل برمحتك، 

 !واُِصف عني سوَء القضاء، واجعلني من أهل اجلنة يا اهلل

 اُصَفْن عـن روحنـا سـوء القضـا

 

ـــن إخـــوان الصـــفا  ـــدنا ع  ال تبعِّ

يا اهلل! اجعلني من ُزمرة األّولني، الذين يدخلون اجلنة بغري  
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حساب وال عذاب، يا رّب! لو أنعمَت عيلَّ بفضلك، ملا غلبني النفس 

رَت يل تزكية النفس وطهارهتا، فمن  ا، يا رّب! لو قدَّ وال الشيطان أبدا

 الذي يرّد القضاء؟! يا رّب! فاقض يل بذلك.

ُتعد وال حُتىص، وقد استحرضُت  يا رّب! إن نَِعَمك عيلَّ ال

والتقوى، منها بعضها، و فاتتني نَِعٌم كثرية، يا رّب فارزقني شكَرها بالعمل 

 والتوفيِق ملا حتب وترىض.

 الثالث عشر: المواظبة على صالة الحاجة

وينبغي ملن خيرج من بيته: أن يواظب عىل صالة احلاجة قبل 

 «ي وبرصي، وأنت خري احلافظنييا رّب! أودعتُك قلب»اخلروج، ثم يدعو: 

ثم خيرج, فإن صدرت منه معصية بعد ذلك، فليستغفر، وليصل أربع 

ركعات إزاء كل معصية، وإن ُعِصَم من املعصية، فليشكر ربه، ويويف 

 مقتضيات الشكر.

 الرابع عشر: المواظبة على االستغفار

اُبون، فمن وقعت  ال شك أن اإلنسان خطَّاء، وخرُي اخلطَّائني التوَّ

يستمر عليه، منه املعصية بعد املواظبة عىل هذا الدستور، فال جيزع، بل 

الدستور، سريِشده وُيكثر من االستغفار، وليعلم أن املواظبة عىل هذا 

الشهوات، إىل طريق اهلداية والنجاة بإذن اهلل، وحينئٍذ جيد نفسه يتغلَّب عىل 

م،  ا، فكم من أناس ابُتُلوا بالنظر املحرَّ واألمراض اخلبيثة األخرى دهرا

 لكن اهلل تعاىل رزقهم اهلداية والنجاة باملواظبة عىل هذا الدستور.

 الخامس عشر: اإلتيان بذكر اسم الذات

وهو أن يواظب عىل ذكر لفظ اجلاللة )اهلل، اهلل( مائة مرة كل 
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ر عند النطق هبا، أن كل شعرة من جسده تنطق  يوم، وصورته: أن يتصوَّ

ر أن كل يشء  بلفظ  اجلاللة، فإذا رسخ هذا التصور يف الذهن، فليتصوَّ

، والطيور  ، وشجٍر وحجٍر، وبحٍر أو َبرٍّ
ٍ
من هذا العاَ  من أرٍض وسامء

ة من هذا العا  تنطق بالذكر معه.  واحليوانات، وكلُّ َذرَّ

 السادس عشر: ذم حب الجاه وعالجه

 )تتمة للمبتلني بحب اجلاه واملناصب(

ملبتىل بمرض حب اجلاه واملنصب: جتده ُيعِرض عن إنَّ ا

جعيّة  ف األحكام الرشعيَّة خوفاا من كالم الناس، فيخاف أن يعريَّ بالرَّ والتطرُّ

إذا التزم بالرشيعة، أو ُيْوَصف بأصحاب العقول احلجرّية، أو غري ذلك 

 من االهتامات الشائعة.

ر يف قلبه  بأنَّ العامة فينبغي للمبتىل هبذا املرض: أن يتصوَّ

الذين حُيبُّهم ويفتخر بمحبتهم له، فال أحد من هؤالء يستطيع أن 

 يصاحَبه إىل القرب، فلن ينفعه يف القرب إال أعامُله الصاحلة.

أما تعلم أن رفيق املَلَِك وُمصاحَبه ال خيشى من هتديد العامي 

ضه عىل  الفة األوامر امللكّية، بحجة أنه إذا فعل ذلك فإنه  إذا ما حرَّ

حيبُّه ويفتخر به؟ فهل يؤثِّر هذا التهديد عليه؟ وهل خياف من هذا الشخص 

باملجنون، وينصحه الذي حُيثّه عىل  الفة املَلِك؟ كاّل! بل إنه سيصفه 

 بمراجعة طبيب النفس، ليحلِّل له ما بدماغه من اخللل.

ب إىل َملِِك املُُلوك باألعامل الصاحلة،  فكيف خياف َمن يتقرَّ

اء، بالعامي الذي ليس له من الوالية حظٌّ وال وا اللتزام بالرشيعة الغرَّ

 نصيٌب، ويرتك الرشيعة ألجله؟!



  

 

42 

لكن لو خاف أحدكم بتهديد الناس، فلُيخاطب نفسه، ويقول: 

ما الذي ينفعني إذا وافقُت هؤالء، وعصيُت أمر رِب؟! وهل يقدر هؤالء 

قيقة أن هؤالء الذين أن يمنعوي من عذاب اهلل وسخطه؟ كاّل! بل احل

موي ألجل مناصبي، فإهنم سينفرون عن  جمالستي يعظِّمونني اآلن، ويكرِّ

بعد وفاي، وخُيِرجوي من بيتي وسكني، ويضعونني يف القرب؛ سواء 

ا أو أصدقاء أو غري ذلك، فطلُب  أكان هذا امُلطالب زوجةا أو أوالدا

خالفة للرشع، سفٌه ليس املدح والتعظيِم من هؤالء، وتنفيُذ مطالبهم امل

املوت إال بعده سفاهة، ومُحق ال يعظمه محق، فال أحَد ينفعه بعد 

احلقيقي، وانظر هل أعامُله الصاحلة، فاُصف نظرك إىل خالقك وموالك 

تعيش حياة السعداء الذين ُيرُضون موالهم وخالقهم؟ ]أم تعيش حياة 

وقد قال السيد  األشقياء الذين جيلبون سخط اهلل ألنفسهم وأهليهم؟[

 سليامن الندوي بيت شعر يف هذا املعنى، ومضموُنه:

 وإنام يف اجلنة إن كنَّا  ليست العربة كيف كنَّا

 هب أن امرأةا صاحلةا يمتدحها أهُل احلي كلُّهم،مثال آخر:

ا  ويشهدون بصالحها ومجاهلا، فهل ُيرضيها ذلك إذا كان زوجها ساخطا

عليها؟ غري راض عنها؟ لسوء عرشهتا، وهل تعتّز هذه املرأة بمدح أهل 

احلي كلهم؟ وهل ُترَسُّ بذلك؟ كاّل! ألهنا تعلم أن زوجها حاكٌم عليها، 

ا دام ورفيُق حياهتا، فلذا فإن مدح أهل احلي ال ينفعها ـ يف نظرها ـ م

 الزوج ساخطاا عليها.

سبحان اهلل! إذا كان هذا حال الزوجني ألجل العالقة التي 

بينهام، فلَِم ال يكون حال العبد مع معبوده هكذا؟! ألننا علوكون 

ملعبودنا، فكلُّ ذّرة من جسدنا َخلُقه وِملُكه، فهو الذي رزقنا هذا 

وأرواحنا، َفلَِم ال وله حق الترصف املطلق يف أجسادنا اجلسد، وربَّاه، 
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يف نظره؟ ونخاف من السقوط يف نظر أمثاله من  نخاف من السقوط

حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، لقد خاب وخرس، من املخلوقني؟! فال 

 وقطع مع ربه. وصل باخللق،

 ويف هذا املعنى قال السعدي الشريازي:

ك العـدى  نكثَت بَعهد احُلّب إذ غشَّ

 

ــل   ــن َوَصــلَت ومــن جتفــوتأمَّ  ُتشــاِهد َم

 وقال الرومي: 

 مع ِقبلٍة وإمـاٍم مثَلـك أيُّ شـمسٍ 

 

ــاش   نعبــُد الليــَل ونفعــُل فعــل اخُلفَّ

 يف حضور شـمٍس عـذِب امَلَسـاأل 

 

 أُيطلب الضـياء مـن شـمٍع ورساٍج؟ 

ــال جــدال  ــ دب ب ــرٌك ل ــا ت  هــذا من

 

ــــل هــــوان  ــــة، وفع ــــران نعم  وكف

بسبب حتريٍض من األعداء،  أي: تنقض عهدك مع أصدقائك، 

رت من جتفو ومن تقطع؟ أُيعقل أن ُتعِرَض عن الشمس، وحتب  أَما فكَّ

الليل مثل اخلفافيش؟ وتوقد شمعةا يف شمس النهار؟ فال شك أن من 

فعل هذا، فإنه ُيعترب شقاوةا وسوء أدب مع رب العزة جل جالله، بل إنه 

 بمثابة كفران النعم، واتباع اهلوى.

واعصمني هبذا الدعاء: يا رب أبعِدي عن حب اجلاه والشهرة، ثم يدعو 

من االبتالء باتباع الشهوات النفسانية، واجعل باطني يت أل كالظاهر، 

 اهلل.حتى أَِصَل إىل رضاك واجلنة، وارزقني صدق الطلب إىل مرضاتك يا 

 السابع عشر: صحبة أهل اهلل

ا أسبوعيًّا أو وينبغي أن حيرض َدوريًّا جمالس أهل اهلل، إم
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ا، وينِصَت إىل كالمهم، ألن اإلصالح بدون الصحبة، والتوفيَق  شهريًّ

ا، بل هو حمال.   إىل االستقامة بدون الشيخ، صعٌب جدًّ

الثامن عشر: ذم اتباع الهوى والشهوات، وبيان 

 كيفّية عالجه

 تتمة  ترصة للمبتلني بالعشق املجازي وأمراض الشهوات

 املرض أن يراقب عدة أمور[: ]ينبغي للمبتىل هبذا

املراقبة األوىل: أن يراقب حاله مع معشوقه، ويتصور أنه لو 

أنفق عليه مجيَع ما يملك من األموال واألنفس، واجلاه واملناصب، ثم 

ا آخر أغنى منه أو أعىل منصباا، فإنه ُيعِرض  وجد هذا املعشوق شخصا

عاشقه السابق بالسم، عن معشوقه السابق ال حمالة، بل إنَّ بعضهم يقتل 

 أو يتخلَّص منه بأي طريقة أخرى، ويستعني يف ذلك بمعشوقه اجلديد.

املراقبة الثانية: لو مات املعشوق، فإن أهل الدنيا سيدفنونه يف 

املقربة، ويتخلَّصون من جثته، وكذا لو مات هذا العاشق، فإن معشوقه 

ا، فهذه حمبة كاذبة.  سيتخلَّص من جثته فورا

الثالثة: أن يتدبَّر يف حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم:  املراقبة

 .(70)«َأْحبِْب َمْن ِشْئَت، َفإِنََّك ُمَفاِرُقهُ »

تنبيه هام: ينبغي ملن رسخ يف قلبه عشُق شخص معنيَّ من 
                                                           

(، الزهد وقرص األمل، واحلاكم 10058للبيهقي )« شعب اإليامن»( ينظر: 70)

صحيح »(، كتاب الرقاق، بلفظ قريب منه، وقال: 7921« )املستدرك»يف 

 ، عن سهل بن سعد الساعدي ريض اهلل عنه.«اإلسناد



45 

 

  

 

الرجال أو النساء ـ بأن َصاَحَبُه مدة ـ فإنه يلزم عليه أن يلتزم بأموٍر أخرى 

تطيع أن يفعل ذلك إال َذُووا اهِلَمِم العالية، إضافة إىل ما سبق، وال يس

لكنه لو عَزم عىل ذلك بقلبه، فإنه سيجد ثمرته عاجالا غري آجٍل، 

 ويتخلَّص من عذاب العشق، وتتغريَّ دنياه جنة.

األمر األول: أن يمتنع من مراسلته، ومصاحبته، واجللوِس 

 به، ويبتعَد عنه بحيث يصعب عليه التواصل
ِ
 معه بسهولة. معه، واللقاء

األمر الثاي: لو وَجد يف نفسه رغبةا يف الرجوع إىل معشوقه 

 مرة أخرى، فليخاِصمه  اصمة ييأس منه، ومن مصاحبته.

ا، وال يلتّذ بتصوره، ر فيه وال يتصوره عمدا  األمر الثالث: أن ال يفكِّ

 ألن خيانة الصدر تنزع طمأنينة القلب.

ق، وأشعاَر الغزل، وأن األمر الرابع: أن ال يقرأ قصص العش

 يواظب عىل دستور العمل هذا يوميًّا.

األمر اخلامس: فلو التزم هبذه األمور، و  يستطع إخراَج 

تصّور املعشوق عن قلبه، فال جيزع، فسيأي اليوم الذي ينجو فيه عن 

 حمبة غري اهلل يف قلبه ال حمالة.

 دستور،وأن يصرب وال جيزع من املشقة يف املواظبة عىل هذا ال

ا  وذلك ألجل الوصول إىل حمبوبه احلقيقّي، فلو استمرَّ عىل ذلك أياما

معدودة، فإنه سيجد لذة األفضال اإلهلية تنِزل عىل قلبه وروحه، وحينئذ 

يطرب يف حمبة اهلل طَرباا، وسيجد أن حياة الشقاوة تبََّدلت إىل السعادة 

ل بعيش اجلنة، وهلل دَ   رُّ القائل:األبدية، وأن عيش النار تبدَّ
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ا  يسلب نصف روح، وهيب أرواحا

 

ــك يف وْهــمٍ   ــأتَّى ل ــا ال يت ــب م  هي

ـا   طريق الروح جيعل اجلسد خرابا

 

ــــا  ومــــن َثــــمَّ حُيــــِدث عمرانا
(71) 

أي: إن اهلل إذا أخذ منك نصف روح، فإنه الذي سيهب لك مائة  

ل عىل عبده ما ال يتصوره، أي: إن اهلل تعاىل جيرب  العبد أرواح، ويتفضَّ

ره بحياٍة طيبٍة. ، ليلتزم باآلداب الرشعيّة، ثم يعمِّ  عىل اخلراب أوالا

ا أدعو اهلل تبارك وتعاىل أن يتقبَّل مني هذه اخلدمة، وأن  وأخريا

ا  جيعل هذا الدستور سبباا خلالص الناس من الرذائل، وأن يوفِّقنا مجيعا

 للعمل بام فيه، وما توفيقي إال باهلل العيل العظيم.

 

 

* * * 

 

 

 

  

                                                           

: اإليثار، فإذا 71) ا، وإنام ُيطلب أوالا ( يقصد الشاعر: أن ثمن االستقامة ليس زهيدا

ش يف بداية أمره بفقدان بعض األحبة  آثر العبد بحياته يف سبيل اهلل، فإنه ستيوحَّ

وأصدقاء املعصية، فإذا استقام عىل ذلك، فحينئٍذ يرزق حياة القلوب 

، وحينئٍذ ال تساوي الدنيا عنده جناح احلقيقية، حياة املحبة اإلهلية الصادقة

 بعوضة، فيستغني قلبه عن الدنيا وأهلها، وينشغل باهلل وبطاعته.
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 خالصة دستور العمل للتذكير

( أن يصيل صالة التوبة ركعتني، ثم يستغفر من كل ذنب 1)

أذنبه من حني بلوغه إىل يومه هذا، ثم يطلب من اهلل تزكية النفس يف 

 دقائق(. 10دعائه )

ل معناه.2)  ( املواظبة عىل حزب التالوة، واألَوىل أن يتعقَّ

مائة  )ََل إَِلَه إَِلَّ اّلِلُ(( املواظبة عىل ذكر النفي واإلثبات: 3)

ر أن ذكره خيرج  )اّلِل، اّلِل(مرة، ثم ذكر لفظ اجلاللة:  مائة مرة، ويتصوَّ

ا، وأن يكون الذكر بجهٍر خفيٍف بحيث ُيسِمع نفَسه،  بقلبه ولسانِه معا

ا. فا ا، ولو كان تكلُّ  واألَوىل أن ُيظِهر يف صوته األ َ والترضَع معا

 املداومة عىل الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يوميًّا:( 4)

 الَكِرْيِم، َوَباَرَك َوَسلََّم(. )َصىلَّ اهلُل َعىَل النَّبِيِّ 

 دقائق( 3( مراقبة أن اهلل خبري بصري، وأنه ينظر إليه. )5)

( قراءة الفصل الذي فيه بيان مرضة النظر إىل املحرمات 6)

 دقائق( 3يوميًّا )

( االستغفار من كل ذنب أذنَبه بقلبِه وبرِصه، من يوم بلوغه 7)

حلياة املستقبلية، ومراقبة مرضات إىل حينه، ودعاء العصمة منها يف ا

 دقائق( 3اخليانة. )

 دقائق( 5( مراقبة فصل عذاب القرب، والنار )8)

 دقائق( 3( التدبر والتأمل يف آيات وأحاديث الوعيد والرتهيب )9)

 استحضار األفضال اإلهلية من يوم ما خلِق، إىل حينه، واإلتيان (10)

 دقائق( 10بموجبات الشكر )
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املوت، وخروِج الروح من البدن، وتصوُر املُُثوِل  ( مراقبة11)

 دقائق( 5بني يدي اخلالق، والدعاء باخلامتة احلسنة )

( املواظبة عىل ذكر لفظ اجلاللة: )اهلل، اهلل(، ويتصور أن 12)

كل شعرة من جسده تنطق بلفظ اجلاللة معه، وأن كل َذّرة من العاَ  

 يشرتك معه يف الذكر.

 إتياهنا يف جملس واحد، فال بأس بأن يقسمها تنبيه: لو عجز عن

يف جملسني يف يوم واحد، وليكن اعتامده عىل اهللِ وفضلِه يف االنتفاع 

 هبذا الدستور، فال تنفع يشء دون العناية اإلهلية، وهلل َدرُّ القائل:

ــــة خــــريٌ  ــــن ظــــل العناي  إن ذّرةا م

 

 مــن ألــف ســعٍي مــن عابــٍد للطاعــة 

رنا اأي: إن ذرة من عناية   هلل، خرٌي من عبادة ألف سنة، وما حرَّ

ب العبَد إىل العناية اإلهلية.  هذه الرسالة، إال لتقرِّ
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 تنبيه آخر

ال مانع من التقلص من أعداد الذكر إذا   جيد يف نفسه جدارةا 

، وأن ال يفعل ذلك إال بمشورة من شيخه، ألن هذا الدستور ال  كافيةا

تنفع صاحبه دون صحبة أهل اهلل واالستفادِة منهم، ودون أن ُيطلِعهم 

، ودون أن يتخذ بمشورهتم، أو ينتفع   بصحبتهم.عىل أحواله مكاتبةا ومشافهةا

فهي جهد أياٍم قالئل، وليس بعده إال الراحة الكاملة يف الدارين 

إن شاء اهلل تعاىل ـ وليعلم أن آخر ساعة من يوم اجلمعة، هي أرجى 

الساعات إجابة، فلذا أدعو اهلل تبارك وتعاىل أن يتقبَّل مني هذه الرسالة 

 برمحته، وجيعلها نافعةا للمشايخ والسالكني. آمني

 العيل العظيم.   إنك أنت السميع العليم، وما توفيقي إال باهللربنا تقبل منا، 

 حممد أخَت عفا اّلِل عنه  

 هـ1392/مجادى الثانية 22
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