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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل جل وعال، أمحده جلميع األيادي واآلال، وأشكره شكر من عويف من البال، وأستغفره يل ولوالدين وملن له      

واًل وفعاًل، وأتوب إليه من كل معصية توبة عبد ال ميلك لنفسه هدى، وال حق علي، وللمسلمني من كل ذنب ق
يستطيع أن يدفع عنها ضالاًل، وأشهد أن ال إله إال هللا وحد ال شريك له وال مماثال، وأشهد أن سيدنا حممدًا نبيه 

وعلى آله الذين آمنوا باهلل ورسوله ذو املقام األعلى، وصلى هللا وسلم على سيدنا حممد الذي اختص هللا به فضائال، 
 ورسوله، وصدقوا مبا قاال، وأصحابه الذين فازوا باالقتداء باجلهاد وغريه، فنالوا الدرجات العال.

أما بعد(: فهذا شرح على بداية اهلداية مسيته )مراقي العبودية( أرجو به حصول بركة الشيخ املصنف ودعاء طلبة )     
ذا إال اجلمع من كالم العلماء األجالء حبسب ما أطلعين هللا عليه، فإذا رأيت فيه وليس يل يف ه ،العلم ممن ينتصف

شيئًا من اخللل، فمن وهم صدر من سوء فهمي، فاملطلوب ممن علم ذلك أن يصلحه، فإن بضاعيت من العلم والدين 
رًأ رأى عيبًا فسرته، وإىل هللا مزجاة، وإمياين أضعف اإلميان لنقص اليقني مع ضيق الوقت وكثرة األحزان، فرحم هللا أم

الكرمي أمد أكف االبتهال أن ال جيعله حجة على يوم ظهور األهوال، وأن ينفع به نفسي ومثلي من اجلهال إنه تعاىل 
  .رؤوف جواد يعطي النوال وإليه التفويض واالعتماد، وهو اهلادي إىل سبيل الرشاد آمني

سملة أربع، ففيها إشارة إىل إعانة هللا تعاىل عباده املسلمني على الشيطان، بسم هللا الرمحن الرحيم( كلمات الب)     
فإنه قال: آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم، فأعطاهم هللا تعاىل هذه الكلمات األربع لئال 

ة والليل والنهار، فأعطاهم هذه تضرهم وسوسته، وإشارة إىل أن معاصي املؤمنني يف أربعة أوجه: يف السر والعالني
ليغفرها هلم هبا. مث إن معاين احلروف أن الباء براءة هللا ألهل السعادة، والسني سرت هللا على أهل اجلهالة، وامليم حمبته 

ى ألهل اإلسالم، واأللف ألفته، والالم لطافته، واهلاء هدايته، والراء رضوانه على السابقني والتائبني، واحلاء حلمه عل
املذنبني، وامليم منته على املؤمنني، والنون نور املعرفة يف الدنيا ونور الطاعة يف العقىب، فأعطامها لعباده املتقني، والياء 

 يد هللا أي حفظه على أهل اإلسالم 



احلجة من قال الشيخ اإلمام( أي املقتدى به )العامل العالمة( أي العامل جدًا فاهلاء للمبالغة )حجة اإلسالم( ف)     
أحاط بأكثر السنة، ومل يفته منها إال اليسري، وأما احلافظ فهو من أحاط مبائة ألف حديث، واحلاكم من أحاط بثالثة 
آالف حديث )وبركة األنام( زين الدين )أبو حامد حممدبن حممدبن حممد( ولد رضي هللا عنه بطوس سنة مخسني 

عشر مجادى اآلخرة سنة مخس ومخسمائة، فكان عمره مخسًا ومخسني سنة وأربعمائة وتويف هبا صبيحة يوم االثنني رابع 
)الغزايل( بتخفيف الزاي نسبة إىل غزالة قريبة من قرى طوس )الطوسي( بضم الطاء نسبة إىل طوس بلدة من أعمال 

فيدخل فيه  نيسابور )قدس هللا روحه ونور ضرحية( أي قربه )آمني( أي استجب يا هللا )احلمد هلل( أي كل محد هلل،
مجيع احملامد اليت ذكرها مالئكة العرش والكرسي وسكان أطباق السموات، ومجيع احملامد اليت ذكرها مجيع األنبياء من 
آدم إىل حممد عليهما الصالة والسالم، ومجيع احملامد اليت ذكرها مجيع األولياء والعلماء ومجيع اخللق )حق محده( أي 

التفصيل فيعجز اخللق عنه )والصالة والسالم على خري خلقه حممد رسوله( إىل كافة اخللق أعمه وأهناه باإلمجال، وأما ب
 )وعبده( صاحب املناقب، وقد نظم بعضها بعضهم من حبر البسيط بقوله:

 ملمْ حيمْتمِلْم قمطُّ ط?هم ُمْطلمقاً أمبمداً <> وممما ت مثماءمبم أْصالً يف ممدمى الزَّممنِ 
 ْم ت مْهُرْب وممما ومق معمْت <> ُذبمابمٌة أمبمداً يف ِجْسِمِه احلمسمنِ ِمْنُه الدَّوماُب ف ملم 

 ِبمْلِفِه كمأممماٍم ُرْؤيمٌة ث مبمتمْت <> ومالم يُ رمى أثُر ب مْوٍل ِمْنُه يف عملمنِ 
ْ ي منمْم ومالعمنْيُ قمْد ن معمسمْت <> ومالم يرمى ِظلَُّه يف الشَّْمِس ذو ِفطمنِ   ومق مْلُبُه ملم

 عملمتا ق مْوماً ِإذا جملمُسوا <> ِعْندم الوالدمِة ِصف يا ذا مبختتِ  كتفاُه قمدْ 
 هذي اخلصائُص فاحفظها تكْن أِمناً <> ِمْن شمرِ  نماٍر ومُسرَّاٍق ومِمْن حِممنم 

وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد فاعلم أيها احلريص( أي اجملتهد )املقبل على اقتباس العلم( أي استفادته من )
، ويف نسخة اقتناص العلم بالنون، مث الصاد أي اصطياده، فحينئذ شبه العلم بالصيد يف كون كل حيتاج إىل احليلة املعلم

والسياسة )املظهر من نفسه( ويف نسخة من نفسك باخلطاب )صدق الرغبة( أي اإلقبال )وفرط التعطش( أي شدة 
بطلب العلم املنافسة( بالفاء والسني املهملة، أي  االشتياق )إليه( أي العلم )أنك( معمول ال علم )إن كنت تقصد

الرغبة يف التفرد بالعلم ألنه نفيس جدًا )واملباهاة( أي االفتخار الذي هو التعاظم )والتقدم على األقران( أي األمثال 
لدنيا الذين يعادلونك يف طلب العلم )واستمالة( أي طلب اقبال )وجوه الناس إليك ومجع حطام الدنيا( أي متاع ا

الذي يصري آخره فانياً، واإلكرام عند السلطان )فأنت ساٍع( أي متصرف )يف هدم دينك وإهالك نفسك( بإقبالك 
على غضب هللا تعاىل )وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك( أي عقدك يف ذلك البيع )خاسرة( أي ناقصة، ألن الدنيا يف 

ئرة( أي هالكة ال خري فيها، وهذا كناية عن عدم النفع مقابلة ثواب اآلخرة ال شيء )وجتارتك( أي تصرفك فيه )با
بذلك العلم )ومعلمك معني لك على عصيانك وشريك لك يف خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع طريق( من مبعىن 
الالم )كما قال صلى هللا عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة( حنو أق من اقتل )كان( أي املعني 

يها( ويف احلديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ووضع العلم عند غري أهله كمقلد اخلنازير اجلواهر )شريكًا له ف



واللؤلؤ والذهب، أي إن واضع العلم يف غري موضعه ظامل فيجب أن يكون العامل ناصحًا يف مجيع األمور يعامل كل 
 الناس على حسب حاله، كالطبيب يعاجل كل مريض مبا يناسب علته.

وروي عن معروف الكرخي أنه قال: ملا مات أبو يوسف صاحب أيب حنيفة مل يكن من الناس أحد حضر )حكاية(      
جنازته، ألنه كان يدخل يف أمر السلطان، فرأيته يف املنام قبل أن يدفن فقلت له: ما فعل هللا بك؟ قال: غفر يل ريب. 

شهدت جنازته )وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبني هللا قلت: مباذا؟ قال: بنصحي للمتعلمني، فانتبهت من النوم ف
تعاىل من طلب العلم اهلداية( بأن تنوي بتحصيله إزالة اجلهل عن نفسك، وعن سائر اجلهال، وإحياء الدين وإبقاء 
اإلسالم بالعلم الدار اآلخرة ورضا هللا تعاىل، وتنوي بذلك الشكر على نعمة العقل ونعمة صحة البدن )دون جمرد 

رواية( أي احلمل والنقل عن العلماء )فأبشر فإن املالئكة تبسط لك( أي رضا مبا تطلب )أجنحتها( أي تضعها ال
لتكون وطاء لك )إذا مشيت( وقيل إن املالئكة تظلل طالب العلم بأجنحتها )وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت( 

ليغه األحكام الشرعية اليت منها أن احليوان حيرم تعذيبه،  أي ذهبت إىل العامل، وذلك ألن صالح العامل منوط بالعامل بتب
كما أفاده العزيزي، وعالمة ذلك القصد أن يكون حبث العلم يف اخلالء أحب إليك أن يكون يف املأل، وأن ال تفرق 

 بني أن ينكشف احلق على لسانك أو على لسان غريك.
إشكال، وقد حضر جملسه أئمة املذاهب األربعة، فاعرتض  حكاية نفيسة( وقع للعالمة منعوش املغريب يف درسه)     

قول الشافعي وهو إذا دخل شرط على شرط، فال يوجب احلكم إال بتقدمي املؤخر، حنو إن كلمت: إن دخلت الدار، 
فأنت طالق، فال يقع طالق عنده إال بالدخول. فقال ذلك الشيخ: مل نر هلذا القول دلياًل يف كالم العرب. فقال له 

دان، وهو يومئٍذ صغري، ما قاله اإلمام الشافعي، هو احلق فزجره الناس من كل جانب لصغره فقال الشيخ: دعوه مح
فإنه ليس بيننا وبني احلق خصومة، وإن كان من صغري ومن خصوصيتنا قبول احلق، ولو من صغري، ورد الصغري على 

تجاسر أحد على الرد عليه، فيصري خطؤه شريعة يعمل هبا يف الكبري يف احلق ِبالف األمم السابقة إذا أخطأ الكبري مل ي
 الكون، مث التفت الشيخ إىل محدان وقال: قل ما عندك. فقال له ما تقول يف قول الشاعر من حبر البسيط:

ُدوا <> ِمنَّا ممعماِقدم ِعزم زمان مهما كمرممُ   إْن يمْستمِغيُثوا بِنما إْن يُْذعُروا جيِم
حيتاج هلا بعد اخلوف ال قبله. وما قاله الشافعي هو احلق ويشهد له كالم العرب، فتبسم الشيخ فإن االستغاثة إمنا 

وفرح بذلك وقال: صدقت يا ولدي، ودعا له. قال الشيخ محدان: ومل أكن أهاًل للرد إال أين ظننت أن اإلمام 
 الشافعي هو الذي حرك لساين بالكالم، وما أحسن ما قيل من حبر الطويل:

 ِمْن صمِغرٍي الحمظمْتُه ِعنمايمٌة <> ِمنم هللا فاْحتماجمْت ِإلمْيِه األكاِبرُ  ومكممْ 
ولكن ينبغي( أي يطلب )لك( العبادة مع العلم وإال كان علمك هباء منثوراً، فإن العلم مبنزلة الشجرة والعبادة مبنزلة )

تعبد من ال تعرفه بأمسائه وصفات ذاته وما جيب مثرة من مثراهتا، فيجب عليك أواًل أن تعرف املعبود، مث تعبده، وكيف 
له وما يستحيل يف نعته، فرمبا تعتقد فيه ويف صفاته شيئاً مما خيالف احلق، فتكون عبادتك هباء منثوراً، وذلك بأن تعرف 

يك له، متصفاً أن لك إهلًا عاملًا قادرًا مريدًا حيًا متكلمًا مسيعًا بصريًا، منفردًا بالقدم عن كل حمدث، واحدًا ال شر 



بصفات الكمال، منزهًا عن النقصان والزوال ودالالت احلدوث، وأنه أرسل عبده سيدنا حممدًاصلى هللا عليه وسلم، 
فهو رسوله الصادق فيما جاء به من األحكام، وفيما أخرب به من مور اآلخرة كاحلشر والنشر وعذاب القرب، وسؤال 

لنار، واحلوض والشفاعة وغري ذلك مث يطلب منك )أن تعلم قبل( الشروع يف منكر ونكري وامليزان والصراط واجلنة وا
)كل شيء( أي عمل مطلوب شرعًا )أن اهلداية( أي سلوك الطريق إىل هللا تعاىل )اليت هي مثرة العلم هلا بداية( وهي 

مثرة الشريعة والطريقة معاً   املسماة بالشريعة والطريقة )وهناية( وهي املسماة باحلقيقة ألن حقيقة الشيء منتهاه، وهي
كما قال شيخ اإلسالم، ومثرة الطريقة فقط على ما قاله الصاوي )وظاهر وباطن( فإن كل باطن له ظاهر وعكسه، 
فالشريعة ظاهر احلقيقة واحلقيقة باطنها ومها متالزمان معىن، فشريعة بال حقيقة عاطلة، أي خالية من الثمرات وحقيقة 

 الغية ال خري فيها وال حاص هلا، قال بعضهم نظماً من حبر البسيط:بال شريعة باطلة، أي 
ينما  بمِل التَّصموُُّف أْن تمْصفمو بال كمدمٍر <> ومت مْتبمعم احلمقَّ ومالُقْرآنم والدِ 
 ومأمْن تُ رمى خماِشعاً هلل ُمْكتمِئباً <> عملى ُذنُوِبكم طُولم الدَّْهِر حممُْزونا

هي األحكام اليت كلفنا هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن هللا جل وعال من قال الصاوي: والشريعة      
الواجبات واملندوبات واحملرمات واملكروهات واجلائزات. وقيل: هي األخذ بدين هللا تعاىل والقيام باألمر والنهي، 

احات واألخذ باألحوط كالورع، والطريقة هي العمل بالواجبات واملندوبات، والرتك للمنهيات والتخلي عن فضول املب
وبالرياضة من سهر وجوع وصمت، واحلقيقة فهم حقائق األشياء كشهود األمساء والصفات، وشهود الذات وأسرار 
القرآن، وأسرار املنع واجلواز، والعلوم الغيبية اليت ال تكتسب من معلم، وإمنا تفهم عن هللا كما قال تعاىل: }ِإْن ت مت َُّقوا 

( أي فهمًا يف قلوبكم تأخذونه عن ربكم من غري معلم. وقال تعاىل: }ومات َُّقوا اَّللَّم 92لمُكْم فُ ْرقانًا{ )األنفال: هللا جيمْعملْ 
( أي بغري واسطة معلم كما قال اإلمام مالك رضي هللا عنه: من عمل مبا علم ورثه هللا 989وميُ عملِ ُمُكم اَّللَُّ{ )البقرة:

لكلمات الشريعة والطريقة واحلقيقة، فأشار بقوله: علم إىل الشريعة. وبقوله: عمل إىل علم ما مل يعلم، فأفاد هبذه ا
الطريقة، وبقوله: ورثه هللا علم ما مل يعلم، إىل احلقيقة اه   )وال وصول( لك أيها السالك )إىل هنايتها( أي العبادة )إال 

اليت هي الشريعة مع مالزمتك هلا باجلد )وال  بعد إحكام( بكسر اهلمزة أي ثبات )بدايتها( بأن تصح منك البداية
عثور( بالثاء املثلثة أي ال علم ويف نسخة ال عبور بالباء املوحدة، أي ال مرور )على باطنها إال بعد الوقوف( أي 

ن املشاهدة )على ظاهرها( ومثل بعضهم الشريعة بالسفينة، والطريقة بالبحر واحلقيقة باللؤلؤ، فال يتحصل اللؤلؤ إال م
البحر وال يتوصل إىل جلة البحر إال بالسفينة، ومثل بعضهم هذه الثالثة بالنرجيل، فالشريعة كالقشر الظاهر، والطريقة 
كاللب، واحلقيقة كالدهن الذي يف باطن اللب، فال يتحصل الدهن إال بعد دق اللب، وال يتوصل إىل اللب إال ِبرق 

ة، وللحقيقة عبودة. قال أو علي الدقاق: العبادة للعوام من املؤمنني، القشر. ويقال للشريعة عادة، وللطريقة عبودي
والعبودية للخواص، والعبودة خلاص اخلواص. وقال شيخ اإلسالم: فالصابر على مراد هللا وهو حامل النفس على 

ودية، والعارف يف مشاق التكليف لطلب اجلزاء عليه يف مقام العبادة، والراضي أي املطمئن مبراده تعاىل يف مقام العب
 مقام العبودة.



وها( للتنبيه )أنا مشري عليك( أيها املريد للخري )ببداية اهلداية لتجرب هبا نفسك( أي األمارة أو غريها )ومتتحن )     
هبا قلبك( ومعىن جترب ومتتحن واحد وهو ختترب مرة بعد أخرى )فإن صادفت( أي وجدت )قلبك إليها( أي بداية 

( أي حمباً )ونفسك( اليت يف قلبك )هبا( أي البداية )مطاوعة( أي منقادة )وهلا قابلة( أي راضية يف أخذها اهلداية )مائالً 
)فدونك( أي خذ ذلك )التطلع( أي االرتقاء )إىل النهايات والتغلغل( بالغينني وبالفاءين أي الدخول والسري )يف حبار 

عمقها )وإن صادفت قلبك عند مواجهتك( أي استقبالك )إياها( العلوم( أي علوم األسرار اللدنية اليت كالبحار يف 
أي بداية اهلداية ويف نسخة إياه: أي القلب )هبا مسوفاً( بأن يقول القلب مرة بعد أخرى سوف أفعل ذلك )وبالعمل 

 مبقتضاها( أي مبطلوهبا )مماطاًل( أي مؤخراً بوعد.
ىل طلب العلم هي النفس األمارة بالسوء وقد انتهضت( أي قامت فاعلم( أيها الطالب للعلم )أن نفسك املاثلة إ)     

النفس لطلب العلم )مطيعة للشيطان اللعني( أي املبعد من اخلري )ليدليك( أي ليوصلك )حببل غروره( بضم الغني أي 
ي الشيطان خديعته )فيستدرجك( أي يأخذك قلياًل قلياًل )مبكيدته( أي حيلته )إىل غمرة اهلالك( أي شدته )وقصده( أ

)أن يروج( أي يسلك )عليك الشر يف معرض اخلري( أي مسلكه وطريقه )حىت يلحقك باآلخسرين أعمااًل( أي الذين 
أتعبوا أنفسهم يف عمل يرجون به فضالً فنالوا هالكاً )الذين ضل( أي ضاع )سعيهم يف احلياة الدنيا( التباعهم الشيطان 

عاً( أي عماًل جيازون عليه العتقادهم أهنم على احلق )وعند ذلك( أي )وهم حيسبون( أي يظنون )أهنم حيسنون صن
قصد الشيطان تسليك الشر يف طريق اخلري )يتلو عليك الشيطان فضل العلم( أي النافع )ودرجة العلماء( أي العاملني 

آلثار( وهي أقوال مبيزان الشرع )وما ورد فيه( أي العلم )من األخبار( وهي أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم )وا
ها" وقال: الصحابة والتابعني كما قال صلى هللا عليه وسلم: "نمْظرمٌة ِإىل المعماملِِ أمحمبُّ ِإيلَّ ِمْن ِعبمادمِة سمنمٍة ِصياِمها ومِقيامِ 

مل الناس عامل ومتعلم والباقي مهج، أي ذباب صغري كالبعوض يقع على وجوه احلمري والغنم املهزولة. وقال: فضل العا
على العابد سبعون درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض. وقال: من مل حيزن مبوت العامل فهو منافق، فإنه ال 

 مصيبة أعظم من موت العامل. وقال: إن العمل القليل مع العلم ينفع وإن العمل الكثري مع اجلهل ال ينفع. 
بالليل صائم بالنهار، أهون من موت عامل واحد يعلم ما أحل هللا  وقال عمر رضي هللا عنه: موت ألف عابد قائم     

وما حرمه، وإن مل يزد على الفرائض. وقال الربيع: العلماء سرج األزمنة، فكل عامل مصباح زمانه يستضيء به أهل 
ْ ي مْزدمْد ِمنم زمانه. )ويلهيك( أي جيعلك الشيطان غافاًل )عن قوله صلى هللا عليه وسلم: ممْن اْزدمادم ِعْلماً وم  ْ ي مْزدمْد همدمًى ملم ملم

ابماً( أي تعذيبًا )ي مْومم الِقيماممةِ   عماملٌ ملمْ آهلل ِإالَّ بُ ْعدًا( يغفلك الشيطان أيضًا )عن قوله صلى هللا عليه وسلم: أمشمدُّ الناِس عمذم
فمْعُه اَّللَُّ ِبِعْلِمِه( أي مل يعمل به رواه الطرباين وعبداللهنب عدي و  البيهقي عن أيب هريرة، لكن بلفظ مل ينفعه علمه ي من ْ

فمُع( وهو ما ال  يصحبه )وكانصلى هللا عليه وسلم يقول( كثريًا يف الدعاء تعليماً ألمته )اللَُّهمَّ ِإين أمُعوُذ ِبكم ِمْن ِعْلٍم الم ي من ْ
أي لذكرك وال لسماع كالمك وهو عمل وما ال يؤذن يف تعلمه شرعاً، أو ما ال يهذب األخالق )ومق مْلٍب الم خيمْشمُع( 

القلب القاسي )ومعمممٍل الم ي مْرفمُع( أي رفع قبول لرياء أو فقٍد حنو إخالص لكون صاحبه مغضوباً عليه )ومُدعماٍء الم ُيْسممُع( 
أي ال يقبله هللا وال يعتد به، فكان غري مسموع خلبث صاحبه، ويف رواية: ال يستجاب، رواه أمحدبن حنبل وحممدبن 



بدهللا احلاكم عن أنس، لكن بإسقاط وقلب ال خيشع )و( يغفلك الشيطان أيضًا )عن قوله صلى هللا عليه وسلم: ع
لمةم ُأْسِريم يب( من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى )بأقواٍم تُ ْقرمُض ِشفماُهُهْم مبقارِيضم ِمْن ناٍر ف مُقْلُت  ممْن أنتمم ممرمْرُت لمي ْ

همى عن الشَّرِ  ونأتيِه( ويف السراج املنري للشربيين، روي عن أنسنب مالك قالوا ُكنَّا نأُمُر ب اخلرِي وال نأتِيِه( أي ال نفعله )ومن من ْ
لمةم ُأْسِريم يب رجااًل تُ ْقرمُض ِشفماُهُهْم مبمقماريضم ِمْن نماٍر ف مُقلْ  ُت: ممْن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  "رمأمْيُت لمي ْ

ُلومنم الكِ  ه?ُؤالِء يا : ه?ؤالِء اخلُطمبماُء ِمْن أمَِّتكم يأُمُرونم النَّاس بِالربِ  ومي مْنسمْونم أنْ ُفسمُهْم، ومُهْم ي مت ْ  تماب" ِجرْبِيُل؟ قالم
فإياك( أي فاحذرك )يا مسكني( أي يا أيها الذليل الضعيف الذي ال فطنة له )أن تذعن( بضم التاء وكسر العني، )     

ره( أي لتزيني الشيطان الكذب عليك )وتتدىل( أي تصل ويف نسخة فيدليك )حببل غروره( وإذا كان أي تنقاد )لتزوي
تعلم العلم والسؤال عنه واجبًا لقوله تعاىل: }فماْسأملُوا أمْهلم الذ ِْكِر{ أي العلم إن كنتم ال تعلمون، فالعمل بالعلم بعد 

يف جهنم كما قال الشربيين )للجاهل حيث مل يتعلم مرة العلم واجب )ف ( يقال )ويلي( أي عذاب وهالك أو واد 
واحدة( يف عمره كله )وويل للعامل حيث مل يعمل مبا علم ألف مرة( أي مثاًل ويقال أيضاً: ويل للعامل حيث مل يعمل مبا 

هر وأحسن، علم سبعني مرة، فقوله ألف مرة يتعلق بقوله مل يعمل، وكذا قوله مرة فهو متعلق بقوله مل يتعلم، وهو أظ
وجيوز أن يكون كل من الظرفني متعلقًا بقوله ويل يف املوضعني إذا كان مبعىن عذاب أو هالك، وال جيوز ذلك إذا كان 
مبعىن واد، ألنه اسم ذات وحينئٍذ يكون عذاب العامل أعظم من عذاب اجلاهل. نعم هو حبسب العدد فقط دون اهليئة، 

األلف بأضعاف، وأيضًا إن العامل إذا ترك واجبًا أو فعل حمرمًا ويعذبه هللا فيمكن أن يكون العذاب الواحد أشد من 
تعاىل أن يكون تعذيبه تعاىل له تطهريًا له كذا قال بعضهم. وعلى هذا املعىن ما يقال: الزبانية تسرع للعلماء غري 

، وملمْو كمانم فماِسقاً، واجلماِهُل عمُدوُّ العاملني قبل عبدة األوثان، كما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "العماملُ حم  بيُب اَّللَِّ
 اَّللَِّ وملمْو كانم عماِبدًا".

وحكي( أن بعض الناس اختلف يف شرف العامل الفاسق وشرف اجلاهل العابد، فخرج أحد منهم، وذهب إىل )     
ة واسرتح. فقال العابد: إهلي إين صومعة العابد اجلاهل فقال: يا عبدي قبلت دعوتك، وغفرت لك ذنبك، فاترك العباد

أرجو منك هذا، وإين أمحدك وأشكرك وأعبدك من زمان كذا، فصار خمطئًا وكافرًا جبهلهه، مث ذهب أحد منهم إىل العامل 
الفاسق، فإذا هو يشرب اخلمر فقال: يا عبدي اتق مين وأنا ربك أسرت ذنبك وأنت ال تستحي مين، فإين أريد أهلكك، 

فاسق سيفه، وخرج من مكانه فقال: يا ملعون أنت ال تعلم ربك، فإين أعلمك ربك اآلن ففر ذلك فسل العامل ال
 القائل، فعلم بذلك شرف العلم وأهله.

واعلم( أيها املريد لطلب العلم )أن الناس يف طلب العلم على ثالثة أحوال( أي مراتب )رجل طلب العلم )    
ي اآلخرة فإهنا معاد اخللق )ومل يقصد به إال وجه هللا والدار اآلخرة فهذا( أي ليتخذه( أي ليجعله )زاده إىل املعاد( أ

الرجل )من الفائزين( أي الناجني من عذاب هللا تعاىل الالحقني باخلري، وعالمة عامل اآلخرة ثالثة: وهي عدم طلب 
علم الباطن سائسًا لقلبه مبجاهدة الدنيا بالعلم، وكون قصده باالشتغال بالعلوم نيل سعادة اآلخرة، فيكون معتنيًا ب

النفس، وكون اعتماده يف العلوم على اتباع صاحب الشريعةصلى هللا عليه وسلم يف أفعاله وأقواله، وعالمة عدم طلب 



الدنيا بالعلم أن يكون أول عامل باألمر وجمتنب للنهي، وأن يكون جمتنبًا ترفه مطعم ومسكن وملبس، وأن يكون 
خمالطة السلطان إال لنصح له أو لرد مظامل إىل أرباهبا أو للشفاعة يف مرضاة هللا تعاىل، وأن ال يكون  منعزاًل منقبضًا عن

مسارعًا إىل الفتاوى كأن يدل على من هو أعلم منه، كما روي عن شرحينب هاىنء قال: أتيت عائشة رضي هللا عنها 
اسأله فإنه كان يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه أسأهلا عن املسح على اخلفني. فقالت: عليك بعلينب أيب طالب ف

وسلم فسألناه. وكما روي عن سعدبن هشامنب عامر أنه أتى ابن عباس يسأله عن وتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ا فقال ابن عباس: أال أدلك على أعلم أهل األرض بوتر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فاْئته

فاسأهلا عن ذلك. وكما روي عن عمراننب حطان، قال: سألت عائشة عن احلرير فقالت: ائِت ابن عباس فاسأله، 
فسألته. فقال: سل ابن عمر. فسألت ابن عمر فقال: أخربين أبو حفص وهو عمربن اخلطاب أن رسول هللا صلى هللا 

نْ يما  ا ي مْلبمُس احلمرِيرم يف الدُّ ممْن ال خالقم لُه يف اآلِخرمِة" وهذا كله من النصيحة. )ورجل طلبه( أي عليه وسلم قال: "ِإمنَّ
العلم )ليستعني به على حياته( أي الرجل الثاين )العاجلة( أي احلاضرة )وينال به( أي العلم )العز( أي القوة والكرم 

مضمر )يف قلبه ركاكة  )واجلاه( أي القدر واملنزلة )واملال وهو عامل بذلك( أي بسبب ذلك الغرض )مستشعر( أي
 حاله( أي ضعف قلبه فقوله ركاكة معمول لعامل ومستشعر )وخسة( أي دناءة )مقصده( بفتح الصاد أي مقصوده 

فهذا( أي الرجل )من املخاطرين( أي املقربني أنفسهم على خطر هلك )فإن عاجله( أي أخذه بال مهلة )أجله( )     
ن ذلك الغرض )خيف عليه سوء اخلامتة( وهو املوت بغري اإلميان نعوذ باهلل منها أي وقته الذي ميوت فيه )قبل التوبة( م

)وبقي أمره( أي حاله )يف خطر املشيئة( هلل تعاىل فإن شاء عفا عنه وإال فال )وإن وفق( بالبناء للمفعول أي وجه 
مل وتدارك ما فرط( أي إىل العلم الع) )للتوبة قبل حلول( أي انتهاء )األجل( أي مدة املوت )وأضاف( أي ضم

قصر )فيه من اخللل( أي الفساد يف أمره )التحق بالفائزين فإن التائب( الفاء للتعليل )من الذنب كمن ال ذنب له( كما 
يف احلديث )ورجل ثالث استحوذ( أي غلب )عليه الشيطان فاختذ علمه ذريعة( أي وسيلة )إىل التكاثر( أي املكاثرة 

باهاة )باجلاه والتعزز( أي صريورة القوة )بكثرة األتباع( بفتح اهلمزة مجع تبع كسبب وأسباب )باملال والتفاخر( أي امل
و)يدخل بعلمه كل مدخل( أي ميكر بعلمه مكرًا كثريًا قال وال تتخذوا أميانكم دخاًل بينكم، أي مكرًا وخديعة )رجاء 

جل الثالث )مع ذلك( أي جعل العلم وسيلة إىل أن يقضي( أي يبلغ وينال )من الدنيا وطره( أي حاجته )وهو( أي الر 
تلك األغراض )يضمر يف نفسه( أي قلبه )أنه عند هللا مبكانة( بالتاء املربوطة كما قاله شيخنا يوسف السنبالويين، أي 
عظمة وارتفاع وهو مصدر مكن بضم الكاف كذا يف املصباح، وذكر اجلوهري يف فصل الكاف أن املكانة مبعىن املنزلة، 

هو من كان ويف فصل امليم مبعىن االستقامة، وهو من مكن )التسامه( الختاذه سيمة أي عالمة لنفسه )بسيمة و 
العلماء( أي بعالمتهم )وترمسه( أي تصوره )برسومهم( أي بصورهتم )يف الزي( بكسر الزاي أي اللباس واهليئة 

رعته )على الدنيا ظاهرًا وباطنًا فهذا( أي الرجل )واملنطق( أي الكالم وهو مصدر ميمي )مع تكالبه( أي تواثبه ومسا
الثالث )من اهلالكني ومن احلمقى( بفتح احلاء وسكون امليم وبالقصر مجع أمحق ومحق بكسر امليم مها للمذكر ومحقاء 
باملد للمؤنث كما يف الصحاح، ومعىن احلمق بفتحتني أو بضم فسكون، وهو مصدر قلة العقل وفساده وماضيه محق 



امليم أو ضمها، ومصدر املضموم محاقة أيضًا )املغرورين( أي املخدوعني للشيطان )إذ الرجاء منقطع عن توبته(  بكسر
أي ألن توبته ال ترجى لفوت قصده عليها واملنقطع بفتح الطاء اسم معىن، أما املنقطع بكسرها فهو اسم عني )لظنه 

 أنه من احملسنني( أي العاملني بعلومهم 
أي الرجل الثالث )غافل عن قوله تعاىل يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون وهو( أي هذا الرجل وهو( )      

)ممن( أي من بعض من )قال فيهم( أي يف حقهم )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنا: ِمْن غمرْيِ الدَّجَّاِل أمْخومُف عملمْيُكْم 
ُر الدَّ  جَّاِل أمْخومفين عملمْيكم"، ويف رواية حبذف نون الوقاية، أي أخوف خموفايت عليكم ِمنم الدَّجماِل( ويف رواية "غمي ْ

وأخوُف خرب غري، وهو أفعل تفضيل، وإمنا دخل النون فيه ملشاهبته لفعل التعجب )فقيل( أي لرسول هللا )وما هو( أي 
ن جاهل القلب والعمل اختذ العلم غري الدجال )يا رسول هللا فقال: علماء السوء( وهو كل منافق كثري علم اللسا

حرفة يتأكل هبأ، وأهبة يتعزز هبا، يدعو الناس إىل هللا ويفر هو منه كما قال صلى هللا عليه وسلم: "ِإنَّ أمخمْوفم مما أخماُف 
يه وسلم: "ِإنَّ عملى أُمَّيِت ُكلُّ ُمنماِفٍق عمِليم اللِ سماِن" رواه أمحد، ابن حنبل عن عمربن اخلطاب وكما قال صلى هللا عل

 أمْخومفم مما أخماُف عملى أُمَّيِت األمِئمَُّة املُِضلُّون" رواه اإلمام أمحد والطرباين عن أيب الدرداء. أي إن من أخوف شيء أخافه
 على أميت ذلك 

امل وإن وهذا( أي بيان هذا احلديث )ألن الدجال غايته اإلضالل( فال خيفى على أحد من املؤمنني )ومثل هذا الع)     
صرف الناس عن الدنيا( أي عن حبها )بلسانه ومقاله فهو داع هلم إليها( أي إىل حبها )بأعماله وأحواله ولسان احلال 
أنطق( أي أوضح داللة إىل املراد ويف بعض النسخ أفصح أي أظهر )من لسان املقال وطباع الناس إىل املساعدة( 

األعمال أميل( أي أكثر مياًل )إليها من املتابعة يف األقوال( فقوله: ولسان بالسني املهملة مث بالعني أي املعاونة )يف 
احلال، يف مقام التعليل ملا قبله، وكذا قوله: وطباع الناس فهو أيضًا يف مقام التعليل، وقوله: إىل املساعدة، متعلق 

أميل )فما( أي فالذي )أفسده هذا بأميل. وقوله: إليها تأكيد له. وقوله: من املتابعة، مفضول عليه متعلق أيضًا ب
املغرور( بالشيطان )بأعماله( الفاسدة )أكثر مما أصلحه بأقواله( املزخرفة )إذ ال يستجرىء( أي ال يشجع )اجلاهل على 
الرغبة( أي التوجه )يف الدنيا إال باستجراء العلماء( عليها )فقد صار علمه( أي ذلك الرجل الثالث )سببًا جلرأة( بضم 

وسكون الراء )عباد هللا على( إتيان )معاصيه( من غري توقف فقوله صار اخل ملتصق بقوله: فاختذ علمه ذريعة، اجليم 
إىل آخره، فلو أتى هبذه اجلملة عقبه، مث عللها بقوله: إذ ال يستجرىء اخل، مث ذكر معطوفها لكان ذلك أظهر وهللا 

مع ذلك( أي الرجل الثالث كتدلل املرأة مع زوجها، واملدلة  أعلم. )و( صارت )نفسه اجلاهلة( األمارة بالسوء )مدلة
بضم امليم وكسر الدال من أدل هبمزة الصريرورة كما يف الصحاح، ومعىن ذلك أن النفس صارت دالاًل، أي مالعبة مع 

نة والثواب صاحبها، مث بني املصنف تدللها معه بقوله )متنيه( أي فتارة تأمره النفس بأن يتمىن ما بعد حصواًل كاجل
العظيم )وترجيه( أي وتارة تأمره نفسه بأن يرتجى ما سهل حصوله كاملال، وكثرة األتباع )وتدعوه( أي وتارة تطلبه نفسه 
)إىل أن مين( أي يعدد )على هللا بعلمه( بأن يقول: يا رب علمت كذا وكذا )وختيل إليه نفسه( أي وتارة توقع النفس يف 

 من عباد هللا( أي بسب كثرة علمه )فكن أيها الطالب( للعمل )من الفريق( أي الطائفة ومهه وخلده )إنه خري من كثري



)األول( وهو الناجي )واحذر( أي احرتز )ن تكون من الفريق الثاين( وهو املشرف على اهلالك )فكم( الفاء للتعليل، 
التوبة فخسر( باخلاء املعجمة أي ضل  أي ألن كثرياً )من مسوف( أي مماطل للتوبة )عاجله( أي أسرع إليه )األجل قبل

 وهلك، وجيوز باحلاء املهملة مبعىن حزن وندم يف اآلخرة، فلم ينفعه الندم. 
وإياك( أي احذر تالفيك )مث إياك( تأكيد لألول )أن تكون من الفريق الثالث( وهو اهلالك الذي تدللت معه )     

قيقة جواب الشرط املقدر، والتقدير وإن مل ذحذر فتهلك نفسه )فتهلك( بالنصب، ألنه جواب األمر، وهو يف احل
)هالكًا ال يرجى معه فالحك( أي جناتك )وال ينتظر صالحك( أي خريك وصوابك )فإن قلت( يل )فما بداية اهلداية( 

ئل املريد ف ( أقول لك )اعلم( أيها السا)اليت ذكرها سابقًا )ألجرب هبا نفسي( األمارة وغريها فهل تقبلها أو متاطلها؟ 
للخري )أن بدايتها( أي اهلداية )ظاهرة التقوى وهنايتها باطنة التقوى فال عاقبة( أي ال غنيمة )إال بالتقوى وال هدى( 
أي رشاد )إال للمتقني( أي املتصفني بالتقوى )والتقوى عبارة عن امتثال( أي اقتداء )أوامر هللا تعاىل واجتناب نواهيه( 

مسى ذلك تقوى ألنه يقي أن حيفظ صاحبه من املهالك الدنيوية واألخروية )فهما( أي أي مناهيه كما يف نسخة و 
االمتثال واالجتناب )قسمان وها( للتنبيه )أنا أشري عليك جبمل( بفتح امليم مجع مجلة بسكوهنا )خمتصرة( أي موجزة يف 

ات وآداب يف ترك املعاصي )وأحلق( العبارة )من ظاهر علم التقوى يف( هذين )القسمني مجيعاً( وهو آداب يف الطاع
أي أتبع )قسمًا ثالثاً( وهو آداب الصحبة )ليصري هذا الكتاب جامعاً( أي جلميع املعاملة مع هللا تعاىل ومع اخللق 
)مغنياً( أي عن الكتب اليت مل تذكر أحد هذه األقسام الثالثة، أو عن الكتب املبسوطات )وهللا املستعان( على أداء 

 رك املنكرات.اخلريات وت
القسم األول( من قسمي معىن التقوى )يف الطاعات. اعلم أن أوامر هللا تعاىل( نوعان: )فرائض ونوافل فالفرض )     

رأس املال( أي أصله )وهو أصل التجارة وبه ذحصل النجاة( من املهالك )والنفل هو الربح وبه الفوز( أي الظفر 
ال صلى هللا عليه وسلم: يقول هللا تبارك( أي تزايد إحسانه )وتعاىل( أي تنزه )بالدرجات( وهي الطبقات من املراتب )ق

ْم( ويف عما ال يليق به أي يف احلديث القدسي والكالم األنسي )ما ت مقمرَّبم ِإيلَّ: املُت مقمر ِبونم مِبثل أمدماِء ما افْ ت مرمْضُت عملمْيهِ 
ت مرمْضُتُه عملمْيِه" أي من أداء ذلك، ودخل ذحت  رواية للبخاري "ومما ت مقمرَّبم إيلَّ عمْبٌد ِبشمْيءٍ  ِمنم الطَّاعاِت أحمب  ِإيلَّ ممَّا اف ْ

هذا اللفظ مجيع فرائض العني والكفاية، ومشل الفرائض الظاهرة فعاًل كالصالة والزكاة وغريمها من العبادات، وتركاً  
ب له، والتوكل عليه واخلوف منه )ومالم ي مزماُل العمْبُد ي متمقرَُّب( كالزىن والقتل وغريمها من احملرمات، والباطنة كالعلم باهلل واحل

أي يتحبب )ِإيلَّ بِالنَّواِفِل( أي التطوع من مجيع صنوف العبادات )حمىتَّ ُأِحبَُّه( بضم أول الفعل، ألن الذي يؤدي 
لذلك جوزي احملبة اليت هي غاية الفرض قد يفعله خوفًا من العقوبة، ومؤدي النوافل ال يفعلها إال إيثارًا للخدمة، ف

مطلوب من يتقرب ِبدمته، واملراد بالنوافل هي النوافل الواقعة ممن أدى الفرائض، ال ممن ترك شيئًا منها. كما قال 
بعض األكابر، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. )فمِإذما أمْحبمْبُتُه( أي 

ه بعد تقربه إيلَّ مبا ذكر، فإن حبه تعاىل قدمي غري حادث )ُكْنُت مسمْعمُه الِذي يمْسممُع بِِه ومبمصمرمُه الَِّذي يُ ْبِصُر أظهرت حيب ل
ُه اليت ي مْبِطُش هبا ومرِْجلمُه اليت ميمِْشي هبا( أي كنت حافظ أعضائه، وحامي أحرائه  أن يتحرك ِبِه ومِلسانمُه الِذي ي مْنِطُق ِبِه وميمدم



ري رضائي، وأن يسكن لغري طاعيت، وهنا معىن أدون من ذلك، وهو أنه ال يسمع إال ذكري، وال ينظر إال يف عجائب بغ
ملكويت، وال يتلذذ إال بتالوة كتايب، وال يأنس إال مبناجايت، وال ميد يده إال مبا فيه رضائي، وال ميشي برجله إال يف 

 طاعيت.
 هللا تعاىل بالفرائض، مث بالنوافل قربه هللا تعاىل إليه ورقاه من درجة اإلميان إىل واحلاصل أن من اجتهد بالتقرب إىل     

درجة اإلحسان، فيصري يعبد هللا تعاىل على احلضور والشوق إليه تعاىل حىت يصري مشاهداً له تعاىل بعني البصرية، فكأنه 
تتزايد حىت ال يبقى يف قلبه غريها، فال تستطيع جوارحه  يراه تعاىل فحينئٍذ ميتلىء قلبه مبعرفته وحمبته، مث ال تزال حمبته

أن تنبعث إال مبوافقة ما يف قلبه، وهذا هو الذي يقال فيه مل يبق يف قلبه إال هللا، أي معرفته وحمبته وذكره )ولن تصل 
مبراقبة قلبك وجوارحك( أيها الطالب( للدرجة العالية )إىل( مقام اإلحسان الذي هو حقيقة )القيام بأوامر هللا تعاىل إال 

وهو دوام مالحظتك أي اشتغال قلبك واستغراق أعضائك مع هللا تعاىل )يف( دوام )حلظاتك( بعينك )وأنفاسك من 
حني تصبح إىل حني متسى( فإذا أردت املراقبة )فاعلم أن هللا تعاىل مطلع( أي عامل )على ضمريك( أي قلبك 

ط( أي بعلم تام )جبميع حلظاتك وخطراتك( يف بالك )وخطواتك( )ومشرف( أي ناظر )على ظاهرك وباطنك وحمي
برجليك )وسائر سكناتك( يف املعاصي والطاعات )وحركاتك( يف ذلك )وإنك يف خمالطتك( مع الناس )وخلواتك( 

راد بنفسك )مرتدد( وحاضر )بني يديه( تعاىل )فال يسكن يف امللك وامللكوت( أي يف امللك العظيم والتاء للبمالغة وامل
بذلك يف األرض والسماء )ساكن وال يتحرك( يف ذلك )متحرك إال وجبار السموات واألرض مطلع عليه( أي على كل 
من الساكن واملتحرك )يعلم( سبحانه وتعاىل )خائنة األعني( أي خيانتها اليت هي أخفى ما يقع من أفعال الظاهر، وهو 

ن ذلك من إضافة الصفة للموصوف، أي العني اخلائنة مبسارقتها اإلشارة بالعني كذا قاله الشربيين، ويصح أن يكو 
النظر إىل ما ال حيل )وما ختفي الصدور( أي القلوب من العزم على فعل املعصية والطاعات )ويعلم السر وأخفى( قال 

ستحدث به ابن عباس: السر ما تسر يف نفسك، وأخفى السر هو ما يلقيه هللا تعاىل يف قلبك من بعد، وال تعلم أنك 
نفسك، ألنك ال تعلم ما تسره اليوم، ومل تعلم ما تسره غدًا، وهللا يعلم ما أسررت اليوم، وما تسر غدًا. قال بعض 
املشايخ: فإذا داوم العابد على هذا الذكر، وهو: هللا شاهدي، هللا حاضري وهللا مطلع علي، أعانه هللا تعاىل على 

ملصنف بذلك العابد إىل أن يأيت بعبادته على الوجه األكمل من إخالص، وفراغ املراقبة املذكورة انتهى. وقد أرشد ا
قلب من شواغل الدنيا، ومن متكن من تلك املراقبة يف عبادته عاملًا بأنه يناجي ملك امللوك، ذهب عنه الوسواس 

فيها من املعارف ما  الصادر عن اجلهل مبسالك الشريعة، وتدبر معاين ما يقول، فإذا كانت عبادته كذلك انفتح له
يقصر عن وصف كل عارف )فتأدب أيها املسكني ظاهرًا وباطناً( أي باجلوارح والقلب مبحاسن األخالق، ومبخالفة 
مرادات النفس املنهي عنها من حب الدنيا والرياسة يف خمالطة الناس، ويف االنفراد بنفسك )بني يدي هللا تعاىل تأدب 

من رعيته )الذليل( أي بني الذل )املذنب( أي متحمل الذنب )يف حضرة امللك( أي  العبد( أي خادم امللك أو واحد
متويل السلطنة )اجلبار( أي الذي يقتل عند الغضب )القهار( أي الذي قهر رعيته فال يقدر أحد على دفع مراده قال 

ك الشيء خريًا فافعله باخلضوع، بعضهم: إذا أردت أن تفعل شيئًا فاعلم أواًل أن هللا تعاىل حاضر وناظر، فإن كان ذل



أي التذلل يف األعضاء واخلشوع أي خفض الصوت رعاية وتعظيمًا هلل تعاىل، وإال فاتركه خوفًا من هللا وعذابه 
)واجتهد( أي فابذل طاقتك يف )أن ال يراك موالك حيث( أي يف موضع )هناك وال يفقدك حيث( أي يف موضع )أمرك( 

ناب املعاصي وذحصيل أداء الطاعات لتصل إىل هناية املطلوب )ولن تقدر على ذلك( أي ابذل وسعك يف ذحصيل اجت
االجتهاد )إال بأن توزع( أي تقسم )أوقاتك وترتب أورادك( أي وظائفك )من صباحك إىل مسائك فاصغ( أي مل )إىل 

امك إىل وقت رجوعك إىل ما يلقى( أي ما يبلغ )إليك من أوامر هللا تعاىل( املطلوبة )عليك من حني تستيقظ من من
 مضجعك( حىت تنام.

 

هذه الرتمجة ساقطة يف بعض النسخ )فإذا استيقظت( أي . فصل(: يف آداب االستيقاظ من النوم، وآداب اللبس)     
أردت االستيقاظ )من النوم( لتحصيل الفضيلة العظمى )فاجتهد( يف طلب )أن تستيقظ قبل طلوع الفجر( لتصلي 

تغليس أوىل من التنوير، ألن اإلنسان إذا شرع يف الصالة من أول الوقت، ويف ذلك الوقت ظلمة  أول الوقت، ألن ال
كانت مالئكة الليل حاضرة، مث إذا امتدت الصالة بسبب ترتيل القراءة حىت ظهر الضوء كانت مالئكة النهار حاضرة 

ل هذا الوقت، وامتدت القراءة ففي أثناء أيضاً، وهم يشهدون صالته، وأيضاً اإلنسان إذا شرع يف صالة الصبح من أو 
هذا الوقت ينقلب العامل من الظلمة إىل الضوء، فالظلمة مناسبة للموت والعدم، والضوء مناسبة للحياة والوجود، 
فاإلنسان ملا قام من منامه فكأنه انتقل من املوت إىل احلياة، ومن العدم إىل الوجود ومن السكون إىل احلركة وهذه 

لعجيبة تشهد العقول بأنه ال يقدر على هذا التقليل إال اخلالق باحلكمة، فحينئٍذ يستنري العقل بنور هذه املعرفة، احلالة ا
ويتخلص من مرض قلبه، فإن أكثر اخللق وقعوا يف أمراض القلوب، وهي حب الدنيا واحلرص واحلسد والتفاخر، 

الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم، ألنه مما ينفع  واألنبياء كاألطباء احلاذقني محلوا أممهم على الشروع يف
يف إزالة هذا املرض هكذا قال الشربيين )وليكن أول ما جيري على قلبك ولسانك ذكر هللا تعاىل( خلرب البخاري أن 

ذا ُهوم نامم ثالثم ُعقمٍد، يمْضِرُب عملى ُكلِ  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ي مْعِقُد الشَّْيطماُن عملى قماِفيمِة رمْأِس أمحمدُِكْم إِ 
ٌة، فمِإْن ت مومضَّأم  قمظم ذماِكرًا هللا تعاىل احْنملَّْت ُعْقدم ٍة ممكانمكم عملمْيكم لمْيٌل طوِيٌل فماْرُقْد، فِإن اْست مي ْ ٌة، فإْن صملَّى ُعْقدم  احْنملَّْت ُعْقدم

يِ بم الن َّْفِس، وِإالَّ أمْصبمحم خمبيثم الن َّْفِس كمْسالمن"، قوله: أول خرب يكن مقدم وذكر احْنملَّْت ُعقمُدُه ُكلُّهما، فأْصبمحم نمِشيطًا طم 
هللا امسها مؤخر )فقل عند ذلك( أي االستيقاظ من النوم )احلمد هلل الذي أحياناً( أي أيقظنا )بعد ما أماتنا( أي أنامنا 

البخاري عن حذيفة وأيب ذر )أصبحنا( أي دخلنا يف الصباح )وإليه النشور( أي من القبور للجزاء. روى هذا التحميد 
مملوكني هلل )وأصبح( أي صار )امللك هلل والعظمة( أي الكربياء )والسلطان هلل والعزة والقدرة هلل رب العاملني أصبحنا 

ا حممدصلى على فطرة اإلسالم( بكسر الفاء أي دين احلق )وعلى كلمة اإلخالص(. هي كلمة الشهادة )وعلى دين نبين
هللا عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً( أي مائاًل إىل الدين املستقيم )مسلمًا وما كان من املشركني( روى هذا 
الذكر األخري اإلمام أمحد )اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور اللهم إنا نسألك أن 

إىل كل خري ونعوذ بك أن جنرتح( أي نكتسب )فيه( أي هذا اليوم )سوءًا( أي ذنباً )أو  يف هذا اليوم)تبعثنا( أي توجهنا 



جنره إىل مسلم أو جيره أحد إلينا نسألك خري هذا اليوم وخري ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه( وعن أيب 
قمظم أمحمدُُكمْ  ف مْلي مُقِل: احلمْمُد َّلِلَِّ الَِّذي رمدَّ عملميَّ ُروِحي، ومعمافماين يف  هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ِإذا اْست مي ْ

ف مي مُقوُل جمسمِدي، وأِذنم يل ِبذِِكرِه" وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مما ِمْن رمُجٍل ي مْنتمِبُه ِمْن ن مْوِمِه 
ظمةم، احلمُد َّللَِّ الَِّذي ب معمثميِن ساملًا سموِي ًا أْشهمُد أمنَّ اَّللَّم حُيْييء املمْوتمى، ومُهوم عملمى ُكلِ  شمْيٍء احلمُد َّللَِّ الَِّذي خملمقم الن َّْومم ومالي مقم 

قمِديٌر ِإالَّ قالم اَّللَُّ تعاىل صمدمقم عمْبِدي" وعن عائشة أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: 
، اللَُّهمَّ ِزْدين ِعْلمًا ومالم تُزِْغ ق م "ال إل?هم إِ  يْ تميِن، الَّ أمْنتم ُسْبحمانمكم اللَُّهمَّ أمست مْغِفُركم ِلذمْنيب ومأمْسأمُلكم رممْحمتمكم ْليب ب مْعدم ِإذ همدم

بك فانِو به( أي اللبس ومهمْب يل ِمْن لمُدْنكم رممْحمًة ِإنَّكم أمْنتم الومهَّاُب"؛ كذا ذكره النووي يف أذكاره )فإذا لبست ثيا
)امتثال أمر هللا تعاىل( الوارد )يف سرت عورتك واحذر أن يكون قصدك من لبس لباسك مراآة اخللق فتخسر( أي 
فتهلك، أما لو قصدت بلبس الثياب والنعل وحنو ذلك أن يكون لك تعظيم عند الناس، أو حمبة عند املشايخ واألئمة، 

نشر العلم وحض الناس على العبادة، ال لشرف نفسك من حيث هي، وال لدنيا لتتمكن من تأييد مذهب أهل احلق و 
تناهلا لصار ذلك األمر خريًا، وصار يف حكم أعمال اآلخرة، ألن هذه نيات حممودة ال يدخل شيء منها يف باب الرياء، 

العلماء وطالب العلم يف  إذ املقصود من ذلك أمر اآلخرة باحلقيقة كما قاله الغزايل. وقال بعضهم: وينبغي أن يكون
زماننا هذا أحسن ثيابًا وأعظم عمامة، وأوسع أكمامًا من اجلهالء، أي ليكون العلم قويًا عظمياً. كما قال أبو حنيفة 
ألصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم لئال يستخف الناس بالعلم وأهله. وعن سعيدبن مالكنب سنان أن النيب 

إذا لبس ثوبًا قميصًا أو رداء أو عمامة يقول: "اللَُّهمَّ ِإين ِ أْسأمُلكم ِمْن خمرْيِِه ومخمرْيِ ما ُهوم لمُه،  صلى هللا عليه وسلم كان
داً وأُعوُذ بكم ِمْن شمر ِِه ومشمرِ  ما ُهوم لمُه" وعن معاذبن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ممْن لمِبسم ث مْوبًا جمِدي

ُ لمُه ما ت مقمدَّمم ِمْن ذمْنبِ ف مقمالم احلمُد َّللَِّ   ِه". الَِّذي كمسماين ه?ذا، ومرمزمقمنيِه ِمْن غمرْيِ حمْوٍل ِمينِ  ومالم قُ وٍَّة غمفمرم اَّللَّ
 

 باب آداب دخول اخلالء
 أي وما معه )فإذا قصدت بيت املاء( وهو مكان قضاء احلاجة من بول وغائط )لقضاء احلاجة( أو غريه )فقدم يف     

 الدخول رجلك اليسرى( أو بدهلا لو قطعت )ويف اخلروج رجلك اليمىن( ومثل بيت املاء كل ما ليس شريفاً ولو خرج

من مستقذر إىل مستقذر قدم يساره، كذا أفاده الونائي )وال تستصحب( أي ال تالزم )شيئاً( معظمًا وإن كتب بقلم 
روه فيه واحلروف ليس معظمة لذاهتا )وال تدخل( فيه )حاسر هندي كأن كان )عليه اسم هللا تعاىل ورسوله( ومحله مك

الرأس( أي كاشفه بال سرت ويكفى يف األدب سرته بالكم لألمن من أذى اجلن كما أفاده الرملي )وال حايف القدمني( أي 
ت حىت بال نعل وخف للتحفظ من النجاسة )وقل عند الدخول( أي ملا تصل لبابه، وإن بعد حمل جلوسه عنه، فإن ترك
من ) دخلت فقل بقلبك )باسم هللا( أي أذحصن من الشيطان وال تزد الرمحن الرحيم )أعوذ باهلل( أي اعتصم باهلل

الرجس النجس( بكسر الراء يف الكلمة األوىل وكسر النون يف الثانية وسكون اجليم فيهما )اخلبيث املخبث( بضم 
بوقوعهم فيه )الشيطان الرجيم( أي البعيد من الرمحة، ويف فسكون فكسر أي الذي يوقع الناس يف اخلبت، أي يفرح 



رواية ابن عدي: اللهم إين أعوذ بك من الرجس إىل آخره، بال لفظ باسم هللا، وهو موجود يف رواية ابن أيب شيبة لكن 
ذي أذهب مع التعوذ اآلخر )وعند اخلروج( أي االنصراف من بيت املاء بأن يكون خارجًا عنه )غفرانك احلمد هلل ال

ذلك أيضاً  غين ما يؤذيين( أي بإخراج الفضلة )وأبقى يف ما ينفعين( هو قوة املأكول واملشروب، ويسن أن يقول عند
غفرانك مرتني أو ثالثاً كما أفاده الونائي )وينبغي أن تعد النبل( أي أن ذحضر أحجار االستنجاء من مدر وغريه، والنبل 

ل غرف وغرفة لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ات  ُقوا املمالِعنم ومأمِعدُّوا النَّْبلم" )قبل قضاء بضم النون وفتح الباء مجع نبلة مث
احلاجة( واجللوس له )وأن ال تستنجي باملاء يف موضع قضاء احلاجة( إن مل يكن معدًا لذلك لئال يعود عليه الرشاش 

لك فإن االستنجاء فيه يصريه نظيفًا إال إن كان فينجسه ِبالف املستنجي باحلجر لفقد تلك العلة، وِبالف املعد لذ
وأن تستربيء من البول( أي والغائط أيضًا بعد انقطاعهما ) فيه هواء معكوس، فيكره ذلك فيه خلوف عود الرشاش

اٍت" يعين  بعد البول. وكيفية )بالتنحنح والنرت( بالتاء املثناة )ثالثاً( لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ف مْلي مْنتُ ْر ذمكمرمُه ثمالثم ن مرتم
النرت أن ميسح بيسراه من دبره إىل رأس ذكره، ويعيده بلطف ليخرج ما بقى إن كان، ويكون ذلك باإلهبام واملسبحة، 
ألنه يتمكن هبما من اإلحاطة بالذكر، وتضع املرأة أصابع يدها اليسرى على عانتها كذا نقله البجريمي عن شرح 

بالنرت هنا مد الذكر بلطف بدليل عطف ما بعده وهو قوله )وبإمرار اليد اليسرى(  الروض لشيخ اإلسالم، لكن املراد
أي مبسحها أي مبسح إهبامها ومسبحتها )على أسفل القضيب( وهو قصبة الذكر من جمامع عروقها، وميسح البطن 

وواجب إذا غلب على  وحنو ذلك، وخيتلف االسترباء باختالف الناس، وهو سنة إن علم أن بوله ينقطع مبجرد اخلروج،
ظنه عدم انقطاعه إال بنحو التنحنح )وإن كنت يف الصحراء( أو يف البنيان )فابعد عن عيون الناظرين( حبيث ال يرى 
شخصك وهذا اإلبعاد أفضل من اإلبعاد عن الناس إىل حيث ال يسمع للخارج منه صوت، وال يشم له ريح كما نقله 

سرت العورة عمن مير عليك، وإن مل يكن أحد، وال يكفى الزجاج )إن وجدته( سواء الونائي عن الرملي )واسترت بشيء( ي
وجدت هناك ساتر القبلة أو ال إذا جلس يف وسط مكان واسع، فإن كان يف بناء مسقف أو ميكن عادة تسقيفه كفى 

ظر إليه، وإال وجب السرت السرت عن األعني بذلك البناء، وإن تباعد عنه بأكثر من ثالثة أذرع إن مل يكن داخله من ين
للعورة حنيئٍذ، ألنه حيرم عليه كشف العورة حبضرة الناس كما قاله الونائي. )وال تكشف عورتك قبل االنتهاء إىل موضع 
اجللوس( فإذا انتهيت إليه فاكشف ثوبك شيئًا فشيئًا إال أن ختاف تنجس ثوبك، فرتفعه بقدر حاجتك، مث اسدله  

ستقبل الشمس وال القمر( بعني بول وغائط عند طلوعهما أو غروهبما بدون ساتر  كذلك قبل انتصابك )وال ت
كسحاب، وال بأس عليك باستدبارمها )وال تستقبل القبلة وال تستدبرها( فاستقبال القبلة واستدبارها بعني الفرج 

قضاء احلاجة حرام يف غري اخلارج منه البول أو الغائط، ولو مع عدم االستقبال بالصدر لعني القبلة بغري ساتر حال 
املعد هلا وبساتر خالف األوىل، سواء كان بصحراء أو ببناء أما يف املعد، فخالف األفضل إن سهل العدول عن القبلة، 
واملراد باستدبار القبلة كشف دبره إىل جهتها حال خروج اخلارج منه، فمن قضى احلاجتني معًا مل جيب عليه االستتار 

فقط إن استقبلها أو استدبرها، ويشرتط يف عرض الساتر أن يعم مجيع ما توجه به إىل القبلة ولو إال من جهة القبلة 
زجاجاً، وهو من السرة إىل األرض سواء يف ذلك القائم واجلالس، فلو قضى حاجته قائماً، فال بد أن يسرت من سرته 



ط أن يكون بينة وبني الساتر ثالثة أذرع فأقل إىل موضع قدميه صيانة للقبلة، وإن كانت العورة تنتهي للركبة، ويشرت 
بذراع اآلدمي املعتدل، وال حيرم استقبال املصحف أو استدباره ببول أو غائط، وإن كان أعظم من القبلة، ألنه قد 
يثبت للمفضول ماال يثبت للفاضل، لكن إذا كان ذلك على وجه يعد ازدراء حرم، بل قد يكون كفرًا، وكذا يقال يف 

القرب املكرم أو استدباره، كذا أفاده الوانائي )وال جتلس( لقضاء احلاجة )يف متحدث الناس( وهو حمل اجتماع  استقبال
الناس يف الشمس شتاء والظل صيفاً، واملراد هنا كل حمل غري مملوك ألحد يقصد لغرض كمعيشة أو مقيل فيكره ذلك 

وال تبل( أي وال تتغوط أيضاً )يف املاء )ذلك دفع معصية اه .  إن اجتمعوا ألمٍر مباح وإال فال، بل قد جيب إن لزم على
الراكد( قل أو كثر ما مل يستبحر، أما اجلاري فال يكره ذلك يف كثريه لقوته وحيرم ذلك يف مسبل وموقوف مطلقًا وماء 

قًا جاريًا كان أو راكداً هو واقف فيه إن قل، والتفصيل إمنا هو يف قضاء احلاجة يف املاء هنارًا أما يف الليل فيكره مطل
مستبحرًا أوال، ألن املاء بالليل مأوى اجلن )وذحت الشجرة املثمرة( ولو كان الثمر مباحًا صيانة للثمرة الواقعة عن 
التلويث فتعافها األنفس، ولو يف غري وقت الثمرة، سواء كان الثمر مأكواًل أو مشموماً، فيكره ذلك ما مل يعلم جميء ما 

نجس عن احملل قبل وجود الثمرة من مطر أو غريه )وال يف احلجر( وهو الثقب أي اخلرق املستدير النازل يزيل ذلك ال
يف األرض وأحلقوا به السرب بفتح السني والراء وهو الشق املستطيل ملا قيل إن ذلك مسكن اجلن، وأهنم قتلوا 

إذا غلب على ظنه أن فيه حيواناً مل يندب قتله يتأذى سعداًبن عبادة رضي هللا عنه ملا بال فيه، وحيرم قضاء احلاجة فيه 
بذلك النجس، أو ميوت به كما قال الونائي )واحذر األرض الصُّلبة( بضم الصاد وفتحها وسكون الالم، أي يف البول 

لي والغائط املائع لئال يصيبك رشاش اخلارج )ومهب الريح( أي حمل هبوهبا وقت هبوهبا أي مرورها على ما قاله الرم
فال تستقبله احرتازًا من الرشاش )إن كان اخلارج بواًل أو غائطًا رقيقاً( ومن عود رحيه إن كان جامداً. وقال ابن حجر 
والشربيين: املعترب يف الكراهة هبوب الريح الغالب يف ذلك الزمن، وإن مل تكن هابة بالفعل إذ قد يهب بعد الشروع يف 

أي اعتمد )يف جلوسك على الرجل اليسرى( ناصبًا ميناك بأن تضع اليمىن على  البول والغائط فتأذى هبما )واتكىء(
األرض وترفع باقيها، ألن ذلك أسهل خلروج اخلارج مع راحة األعضاء الرئيسة كالكبد والقلب، فإهنا يف جهة اليسار، 

يف خروج اخلارج عسر وألن فإن اإلنسان كاجلرة املآلنة فإذا أميلت سهل خروج اخلارج منها، وإذا كبت معتدلة كان 
املناسب لليمىن أن تصان عن استعماهلا يف هذا احملل القذر، وأما القائم فيعتمد على الرجلني معًا يف البول والغائط كما 

)إال عن( أي ألجل )ضرورة(  وال ت مُبْل( وال تتغوَّط )قائماً( فذلك مكروه)اعتمده الشيخ عطية أخذًا من كالم املنهاج 
وال خالف األوىل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً، ويف احلديث ثالثة أوجه:  فال كراهة

أحدها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك ملرض منعه من القعود، والثاين أنه استشفى بذلك من وجع 
الث أنه مل يتمكن من القعود يف ذلك املكان لكثرة الصلب جرياً على عادة العرب من أهنم يشتشفون بالبول قياماً، والث

النجاسة. )وأمجع يف االستنجاء( من البول والغائط )بني استعمال احلجر واملاء( بتقدمي احلجر وهو أفضل من االقتصار 
على أحدمها ليجتنب مس النجاسة إلزالة عينها باحلجر، ومن ذلك حصل أصل السنة باحلجر النجس يف حال اجلمع، 

( قال رسول هللا صلى هللا 808ي أنه ملا نزل قوله تعاىل }ِفيِه رِجماٌل حيُِبُّونم أمْن ي متمطمهَُّروا وماَّللَُّ حيُِبُّ املُطَّهِ رِينم{ )التوبة:رو 



"؟ قالوا: ِإنا نمْست مْنجِ  ي باملاِء. وكان قبل ذلك عليه وسلم ألهل قباء: "ِإنَّ اَّللَّم ت معماىل قمْد أمثْ ىنم عملمْيكم يف الطَُّهوِر فممما ُهوم
قال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ِإذما أمتى أمحمدُُكم اخلالء ف مْليمْست مْنِج بثالثِة أْحجماٍر" وهكذا كان االستنجاء يف 
االبتداء، وقيل: إهنم ملا سئلوا عن ذلك قالوا: إنا كنا نتبع املاء احلجر". كذا يف عوارف املعارف. )فإذا أردت 

تصار( يف االستنجاء )على أحدمها فاملاء أفضل( ألن النجاسة إمنا تزول باملاء )وإن اقتصرت على احلجر فعليك االق
أن تسعتمل ثالثة أحجار طاهرة منشفة( أي مشرتبة )للعني( فال جيزىء متنجس وال ما فيه رطوبة وما فيه نعومة  

ره )متسح( أي تعم )هبا حمل النجو( أي اخلرء، فإن كالرتاب والفحم الرخو والقصب الذي مل يشق إذا كان غري جدو 
تعميم كل مسحة من الثالثة لكل اجلزء من احملل واجب بأن تضع احلجر على مقدم املقعدة قبل موضع النجاسة، 

ها ومترها باملسح واإلدارة إىل مؤخره، وتأخذ الثانية وتضعها على املؤخرة كذلك ومترها إىل املقدمة، وتأخذ الثالثة فتدير 
حول املسربة إدارة ومتسحها هبا من املقدمة إىل املؤخرة )حبيث ال تنتقل النجاسة عن موضعها( الذي أصابته عند 
اخلروج واستقرت فيه حىت لو قمت وانضمت أليتاك، وانتقلت النجاسة تعني عليك املاء، وقوله: حبيث، الباء مبعىن يف 

وكذلك متسح القضيب يف ثالثة ) إليه احلاصل من اإلدارة فال يضر وهو متعلق بقوله أن تستعمل، أما النقل املضطر 
مواضع من حجر( بأن تأخذ حجرًا كبريًا بيمينك والذكر بيسارك، ومتسح احلجر بذكرك، وذحرك اليسار فتمسح ثالث 

الرطوبة مرات يف ثالث مواضع من حجر واحد كبري، أو يف ثالثة أحجار أو يف ثالثة مواضع من جدار إىل أن ال ترى 
حيصل اإلنقاء بثالثة(  يف حمل املسح هكذا يف اإلحياء )فإن( حصل اإلنقاء مبرتني وجب عليك اإلتيان بالثالثة، وإن )مل

من املسحات بأن بقي أثر يزيله ما فوق صغار اخلزف فعليك برابع، وهكذا مث إن أنقيت احملل بوتر فواضح وإال )فتمم 
إن أنقيت بستة وهكذا )إىل أن ينقى( أي املوضع وحيصل املسح )باإليتار( أي  مخسة( وإن أنقيت برابعة )أو سبعة(

االنفراد )فاإليتار( بواحدة بعد اإلنقاء الذي مل حيصل بوتر )مستحب واإلنقاء( إىل أن ال يزيل األثر إال املاء أو صغار 
ني يف ذات احلجر ومها كونه اخلزف )واجب( واعلم أن املصنف ذكر إلجزاء االقتصار على احلجر ستة شروط: شرط

مسحات، وتعميم احملل بكل مسحة  طاهرًا قالعًا لعني النجاسة، وثالثة شروط إلجزاء استعمال احلجر، وهي ثالث
وإنقاء احملل، وشرطًا واحدًا للمحل الذي يستنجى فيه، وهو عدم انتقال اخلارج. )وال تستنج إال باليد اليسرى( بأن 

كيفية املذكورة، وبأن تفيض املاء باليمىن على حمل اخلرء، وتدلكه باليسرى حىت ال يبقى أثر تأخذ احلر بيسارك على ال
يدركه الكف حبس اللمس، ويكفي يف ذلك غلبة ظن زوال النجاسة، وال يسن حينئٍذ شم اليد، وينبغي االسرتخاء لئال 

ل عند الفراغ من االستنجاء( وبعد يبقى أثرها يف تضاعيف شرج املقعدة، فتنبه لذلك، كذلك قاله ابن حجر )وق
اخلروج من حمله )اللهم طهر قليب من النفاق( أي نفاق االعتقاد أي االعتقاد الفاسد كاعتقاد املعتزلة، فيكون املعىن 
أدم تطهريه منه، أو نفاق العمل فيكون املعىن اقطع قليب عن أصول النفاق من القوة الشهوية والغضبية )وحصن فرجي 

( أي اجعله عفيفًا عن األمور اليت جتاوز احلد، واعلم أن التكلم ولو بغري ذكر مبجرد الدخول يف حمل من الفواحش
قضاء احلاجة مكروه، ولو بغري قضائها كأن دخل لوصع إبريق مثاًل أو لكنس إال ملصلحة، وال يكره الذكر بالقلب، 

تعاىل يف إخراج هذا العود املؤذي الذي لو مل خيرج لقتل  ويكفي يف هذه احلالة احلياء من هللا واملراقبة وذكر نعمة هللا



صاحبه، وهذا من أعظم الذكر، ولو مل يقل باللسان كما قاله عمر البصري )وادلك يدك بعد متام االستنجاء باألرض 
ضرورة، أو حبائط( أي جدار إزالة للرائحة إن بقيت )مث اغسلها( أي اليد. ومن اآلداب أيضًا عدم تطويل القعود بال 

 وعدم العبث باليد وبالرؤية إىل اليمني والشمال، وعدم النظر للسماء أو الفرج أو للخارج بال حاجة. 
 

 باب آداب الوضوء
املراد باآلداب هنا املطلوبة، فتشمل املندوبة والواجبة كما أفاده شيخنا عبد احلميد )فإذا فرغت من االستنجاء      

السنة وتطهري الفم لقراءة القرآن، وذكر هللا يف الصالة كما تنوي باجلماع حصول  فال ترتك السواك( وأنو بالسواك
السواك )ممْطهمرمٌة لِْلفمِم( بفتح امليم وكسرها، أي آلة تنظفه من الرائحة الكريهة )ومرضاة للرب  النسل )فإنَّه( أي

ميدي ركعتان بسواك أفضل من ومسخطة للشيطان وصالة بسواك أفضل من سبعني صالة بال سواك( خلرب رواه احل
سبعني ركعة بال سواك، ويف رواية ركعة بسواك تعدل سبعني ركعة، وال يدل هذا احلديث على زيادة فضل السواك على 
فضل اجلماعة اليت هي بسبع وعشرين درجة، ألنه مل يتحد اجلزاء فيهما ألن درجة واحدة من اجلماعة قد تعدل كثرياً 

وقال الونائي. وقد جيب االستياك المرأة إذا أمرها زوجها، وللمملوك إذا أمره سيده، وملن  من السبعني ركعة بسواك،
أكل ثومًا أو بصاًل يوم اجلمعة، وقد توقفت إزالة الرائحة على السواك ألجل صالة اجلمعة اه . )مث( عند الفراغ من 

أن حمله قبل غسل الكفني خالفًا لإلمام وابن السواك )اجلس للوضوء( وهذا موافق ملا يف كالم الرملي واملاوردي من 
الصالح وابن النقيب وابن حجر والشربيين من أن حمله بني غسل الكفني واملضمضة )مستقبل القبلة على موضع 
مرتفع كي ال يصيبك الرشاش( بفتح الراء أي املتناثر من املاء )وقل بسم هللا الرمحن الرحيم( فإن قلت بسم هللا كفى 

البسملة يف أول الوضوء، فائت هبا يف أثنائه فإن فرغت فال تأت هبا لفوت حملها، مث قل: احلمد هلل الذي فإن تركت 
جعل املاء طهورًا كذا يف األذكار. )رب أعوذ بك من مهزات الشياطني( أي وساوسهم )وأعوذ بك رب أن حيضرون( 

فيك إىل كوعيك )ثالثًا قبل أن تدخلهما اإلناء أي أن تصيبين الشياطني بسوء كذا يف الصحاح )مث اغسل يديك( أي ك
وقل اللهم إين أسألك اليمن( بضم الياء أي القوة على الطاعة )والربكة( أي زيادة اخلري )وأعوذ بك من الشؤم( أي 
الشر )واهللكة( بفتح أحرفه أو قل مثل ما نقل عن الرملي وهو: اللهم احفظ يدي من معاصيك كلها )مث أنِو رفع 

أو استباحة الصالة( واستدم النية إىل غسل الوجه، وال يقدح يف نية رفع احلدث عن أول غسل الكفني أن احلدث 
السنن املقدمة ال ترفع احلدث، ألن السنن يف كل عبادة تندرج يف نيتها على سبيل التبعية، فمعىن نية رفع احلدث 

 اإلقناع. قصد رفعه مبجموع أعمال الوضوء، وهو رافع بال شك كذا يف حاشية
وال ينبغي( أي ال جيوز )أن تعزب( بضم الزاي وكسرها )نيتك( أي أن تغيب عنك ذكرًا )قبل غسل( جزء من )     

)الوجه فال يصح وضوؤك مث خذ غرفة لفيك ومتضمض هبا ثالثًا وبالغ يف رد املاء إىل الغلصمة( أي رأس احللقوم وهو 
ك مث جمه )إال أن تكون صائماً( أي أو ممسكًا لرتك النية )فرتفق( بضم الفاء املوضع الناتىء يف احللق، وأدر املاء يف في

خلوف اإلفطار )وقل اللهم أعين على تالوة كتابك وكثرة الذكر لك( أو مثل ما ذكر يف األذكار وهو اللهم أسقين من 



وشكرك )مث خذ غرفة ألنفك حوض نبيكصلى هللا عليه وسلم كأسًا ال أظمأ بعده أبداً، أو قل اللهم أعين على ذكرك 
واستنشق هبا ثالثاً( وبالغ يف تصعيد املاء بالنفس إىل اخليشوم ما مل تكن صائمًا )واستنثر ما يف األنف من رطوبة( وأذى 
ِبنصر يدك اليسرى )وقل يف االستنشاق اللهم أوجد يل( ويف بعض النسخ أرحين )رائحة اجلنة وأنت عين راض( ويف 

للهم ال ذحرمين رائحة نعيمك وجناتك )ويف االستنثار اللهم إين أعوذ بك من روائح النار وسوء األذكار بدل ذلك: ا
الدار( ألن االستنشاق إيصال واالستنثار إزالة )مث خذ غرفة لوجهك فاغسل هبا من مبتدأ تسطيح اجلبهة( أي من 

يف العرض، وأوصل املاء إىل موضع أعلى بسطها )إىل منتهى ما يقبل من الذقن يف الطول ومن األذن إىل األذن 
التحذيف( فهو من الرأس التصال شعره بشعر الرأس وبعضه من الوجه )وهو ما يعتاد النساء( واألكابر وهو ماله 
وجاهة )تنحية الشعر( أي إزالته )عنه( ليتسع الوجه )وهو ما بني رأس األذن( أي أصلها الذي يعلوه بياض مستور 

الوتد قريب ليس بينه وبينه فاصل إال اجلزء املنخفض، فاجلزء الذي فوق هذا املنخفض هو باملرتفع منها، فهو فوق 
املسمى برأس األذن )إىل زاوية اجلبني( أي إىل ركن فوق الصدغ )أعين( مبوضع التحذيف )ما( أي القدر الذي )يقع 

ين على أعلى اجلبهة، وجيعل هذا منه يف جبهة الوجه( أي جانبها بأن يوضع طرف خيط على رأس األذن، والطرف الثا
اخليط مستقيماً، فما نزل عنه إىل جانب الوجه املالصق للنزعة، فهو موضع التحذيف )وأوصل املاء إىل منابت الشعور 
األربعة احلاجبني والشاربني( الشاملني للسبالني )واألهداب والعذارين ومها ما يوازيان( أي حياذيان )األذنني من مبتدأ 

وهو ما بني الصدغ والعارض مما ينبت أوالً لألمرد غالباً )وجيب إيصال املاء إىل منابت اللحية اخلفيفة( بأن ترى اللحية( 
 البشرة من ذحتها يف جملس التخاطب )دون الكثيفة(.

واحلاصل أن حلية الذكر وعارضيه وما خرج من حد الوجه من الشعور، ولو من امرأة وخنثى إن كثف وجب غسل      
ره فقط، وما عدا ذلك جيب غسله مطلقاً، أي ظاهرًا وباطنًا ولو كثيفًا هذا هو املعتمد يف شعور الوجه، فاعتمده  ظاه

كذا نقله البجريمي عن الشرباملسي )وقل عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك وال 
: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك( واألخصر من ذلك

قاله عطية تبعًا للعناين إال إذا كنت حمرماً، فاتركه خلوف  وجوه )وال ترتك ختليل اللحية الكثيفة( قبل غسل الوجه كما
انتتاف الشعر كما اعتمده الرملي وتبعه ابن القاسم والزيادي والشرباملسي، وهو بأصابع اليد اليمىن من أسفلها على 

ألفضل، ومثلها كل شعر يكفي غسل ظاهره )مث اغسل يدك اليمىن مث اليسرى مع املرفقني إىل أنصاف العضدين فإن ا
واألوىل يف ختليل اليد اليمىن أن جيعل ، احللية يف اجلنة تبلغ مواضع الوضوء( وحرك اخلامت وخلل قبل غسلهما أصابعهما

رى بالعكس خروجًا من فعل العبادة على صورة العادة يف بطن اليسرى على ظهر اليمين، ويف ختليل اليد اليس
التشبيك، كذا يف البجريمي نقالً عن الشوبري وابدأ باليمىن )وقل عند غسل اليمىن: اللهم أعطين كتايب بيمين وحاسبين 

أومن  حسابًا يسريًا( وهو املسمى حبساب العرض )وعند غسل الشمال: اللهم إين أعوذ بك أن تعطيين كتايب بشمايل
وراء ظهري، مث استوعب رأسك باملسح بأن تبل يديك وتلصق رؤوس أصابع يدك اليمىن باليسرى وتضعهما على 
مقدمة الرأس( وتضع إهباميك على صدغيك )ومترمها( أي اليدين )إىل القفا مث( إن انقلب شعرك )تردمها إىل املقدمة( 



ة( لعدم متام املسحة باإلمرار إىل القفا من غري رد إىل املبدأ فإن مل ليصل املاء جلميع الرأس )فهذه( أي اإلمرار والرد )مر 
ينقلب شعرك لصفره أو لقصره أو عدمه، فال ترد لعدم الفائدة الستعال املاء فيما ال بد منه، وهو مسح البعض 

ائر األعضاء الواجب، فال حيسب مرة ثانية )تفعل ذلك( أي االستيعاب )ثالث مرات وكذلك( أي فعل التثليث )يف س
وقل اللهم غشين( أي غطين )برمحتك وأنزل علي من بركاتك وأظلين ذحت ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك( ويف 
األذكار بدل ذلك )اللهم حرم شعري وبشري على النار( وأظللين ذحت عرشك يوم ال ظل إال ظلك )مث امسح أذنيك 

لوجه )مباء جديد( أي غري ماء بلل الرأس )وأدخل مسبحتيك( ظاهرمها( وهو مما يلي الرأس )وباطنهما( وهو مما يلي ا
أي رأسهما )يف صماخي أذنيك( وأدرمها يف املعاطف )وامسح ظاهر أذنيك ببطن إهباميك( والوجه أشرف األعضاء، 
فكن فيه منافذ يف بعضها مرُّ كوسخ األذنني والبعض ملح كالدمع، والبعض حامض كالذي يف األنف، والبعض عذب  

يق، ومجلة منافذه ست العينان واألذنان والفم واألنف كذا قال الشيخ عطية )وقل، اللهم اجعلين من الذين كالر 
يستمعون فيتبعون أحسنه اللهم أمسعين منادي اجلنة( وهو سيدنا باللنب رباح احلبشي )يف اجلنة مع األبرار( أي املطيعني 

من النار وأعوذ بك من السالسل واألغالل( قال النووي ومسح مث امسح رقبتك وقل اللهم فك رقبيت( أي ذايت ))هلل 
الرقبة بدعة ال يسن كما نقل عن شرح الروض )مث اغسل رجلك اليمىن مث اليسرى مع الكعبني( إن وجدا ومع قدرمها 
إن فقدا )وخلل( قبل غسلهما أصابعهما بأي كيفية كان واألفضل أن ختلل )ِبنصر( اليد )اليسرى أصابع رجلك 

يمىن مبتدئًا ِبنصرها حىت ختتم ِبنصر اليسرى وتدخل األصابع من أسفل( أي أسفل الرجلني فيكون التخليل ِبنصر ال
من خنصر إىل خنصر،  أي ِبنصر اليد اليسرى، ويبتدىء ِبنصر الرجل اليمىن، وخيتم ِبنصر الرجل اليسرى، وادلك 

خصوصًا يف الشتاء. )وقل: اللهم ثبت قدمي( بكسر امليم  أعضاءك املغسولة بعد إفاضة املاء عليها، وبالغ يف العقب
وهو مفرد مضاف فيعم االثنني )على الصراط املستقيم( يوم تزل األقدام يف النار )وقل عند غسل اليسرى: اللهم إين 

زل أقدام أعوذ بك أن تزل قدمي( باإلفراد ولو أريد املثىن لقيل قدماي: بألف بعد امليم )على الصراط يف النار يوم ت
املنافقني( واألخصر من ذلك ما يف األذكار للنووي وهو أن تقول عند غسل الرجلني: اللهم ثبت قدمي على الصراط 
)وارفع املاء إىل أنصاف الساقني وراع التكرار ثالثًا يف مجيع أفعالك( من الغسل واملسح والتخليل والدلك والسواك، 

كما نقله عطية عن الشرباملسي، والتشهد آخر الوضوء، وأما دعاء األعضاء   وسائر األذكار كالبسملة والتلفظ بالنية
فقال النووي: مل جيىء فيه شيء عن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا هي دعوات جاءت عن السلف الصاحلني، وزادوا 

الصغري اعتمدوا ونقصوا فيها. وقال ابن حجر: ورد ذلك من طرق ال ختلو من كذب، لكن احمللي والرملي الكبري و 
استحبابه لورود ذلك يف تاريخ ابن حبان وغريه، وإن كان ضعيفاً، ألن احلديث الضعيف يعمل به يف فضائل األعمال، 

فإذا فرغت( )فشرط العمل باحلديث الضعيف عدم شدة ضعفه، وأن يدخل ذحت أصل عام، وأن يكون يف العبادات 
نت أعمى وارفع يديك واستقبل القبلة بصدرك، ألن السماء قبلة أي من التطهر )فارفع بصرك إىل السماء( ولو ك

خزانة ذحت العرش، فالداعي ميد يديه حلاجته، وألن الكعبة أشرف اجلهات )وقل:  الدعاء، وألن حوائج العباد يف
ك اللهم أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله( كما رواه مسلم والرتمذي )سبحان



وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت عملت سوءًا( أي ذنباً )وظلمت نفسي( أي بارتكاب املعاصي )أستغفرك( أي أطلب 
منك املغفرة وهي سرت الذنب من غري مصاحبة عقوبة )وأتوب إليك( أي آيت بصورة التائب اخلاضع الذليل، أو املعىن: 

وله: عملت سوأ وظلمت نفسي، فليس فيه )فاغفر يل وتب علي( أي أسألك أن تتوب عليَّ، كما رواه احلاكم إال ق
أنقذين من املعاصي )إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلين من التوابني( من الذنوب والراجعني عن العيوب )واجعلين 

ن من من املتطهرين( أي باإلخالص عن تبعات الذنوب السابقة، وعن التلطخ بالسيآت الالحقة، أو من املتطهري
األخالق الذميمة، فيكون فيه إشارة إىل أن طهارة األعضاء الظاهرة ملا كانت بيدنا طهرناها، وأما طهارة األعضاء 
الباطنة، فإمنا هي بيدك فأنت تطهرها بفضلك، وهاتان الكلمتان روامها الرتمذي. )واجعلين من عبادك الصاحلني( أي 

ده )واجعلين( عبدًا )صبورًا شكورًا( أي كثري الصرب وكثري الشكر لك، القائمني مبا عليهم من حقوق هللا وحقوق عبا
والصرب هو تعظيم هللا تعاىل تعظيمًا مينع عن اجلزع فيما أصابه، وحيمل الصرب على الشكر، وهو تعظيم املنعم، وهو 

هي االستقامة مينع عن الكفران وحيمل على الصرب فأحدمها ال ينفك عن اآلخر، ألن الباعثة عليهما واحدة، و 
)واجعلين أذكرك ذكرًا كثريًا وأسبحك بكرة وأصياًل( أي عشياً، وهو ما بعد صالة العصر إىل الغروب كما يف املصباح 
وقل عقب ذلك: وصلى هللا وسلم على حممد وآل حممد وأصحابه، ويستحب أن يكرر ذلك ثالثًا )فمن قرأ هذه 

)يف وضوئه( أي بعده )خرجت( مجيع )خطاياه( أي ذنوبه )من مجيع الدعوات( اليت رواها مسلم والرتمذي واحلاكم 
أعضائه( وكتب هذا اللفظ يف جلد )وختم( أي طبع )على وضوئه( أي ثوابه )ِبامت( بفتح التاء ويصان صاحبه من 

وت على تعاطي مبطل ثوابه بأن يرتد والعياذ باهلل تعاىل، ويف ذلك بشرى بأن من قال تلك الدعوات ال يرتد، وأنه مي
اإلميان )ورفع له( أي الوضوء )ذحت العرش فلم يزل( أي الوضوء )يسبح هللا تعاىل( أي ينزهه عما يقول اجلاحدون 
)ويقدسه( أي يطهره عن كل نقص وما خطر بالبال )ويكتب له( أي للمتوضىء )ثواب ذلك( أي التسبيح والتقديس 

فضل ال امتناع عليه، فإذا قال تلك الدعوات ثالثاً عقب الوضوء  )إىل يوم القيامة( ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء، ألن ال
كتب ثالث مرات، وما ذلك على هللا مبمتنع، وقرأ إنا أنزلناه ثالثاً، فإن من قرأها مرة واحدة يف أثر وضوئه كان من 

كما يف احلديث، ويسن   الصديقني، ومن قرأها مرتني كتب يف ديوان الشهداء، ومن قرأها ثالثاً حشره هللا حمشر األنبياء،
 بعد قراءة تلك السورة أن تقول: اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي وال تفتين مبا زويت عين.

ملا ورد يف احلديث القدسي: يا موسى إذا أصابتك مصيبة وأنت على غري وضوء، فال . تنبيه( يندب إدامة الوضوء)     
ذلك البجريمي نقالً  لى هللا عليه وسلم: "ُدْم عملمى الطَّهارمِة يُوِسُع عملمْيكم اْلزِ ْزُق". كما أفادتلومن إال نفسك ولقوله ص

عن سيدي مصطفى البكري. )واجتنب يف وضوئك سبعاً( من اخلصال )ال تنفض يديك فرتش املاء( ألن النفض  
خذ املاء ِبرقة، أما إذا كان لعذر فيسن وتقدم كالتربي من العبادة، فهو خالف األوىل وكذا التنشيف بال عذر، وهو أ

حينئٍذ اليسار على اليمني، ألنه يزيل أثر العبادة. فينبغي البداءة فيه باليسرى ليبقى أثرها على األشرف، كأن خرجت 
بعد وضوئك يف هبوب ريح ينجس، أو آملك شدة حنو برد واألوىل أن ال يكون بذيلك وال بطرف ثوبك وحنومها، كما 

ه الونائي عن الذخائر، ويسن تنشيف امليت بعد غسله )وال تلطم وجهك وال رأسك باملاء لطماً( بل تأخذ املاء نقل



بكفيك وتغسل وجهك هبما معاً ومتسح هبما رأسك )وال تتكلم يف أثناء الوضوء( بال عذر وال يكره الكالم له، ولو من 
كة وهو يغتسل كما أفاده ابن حجر )وال تزد يف الغسل( أي عار. ألهنصلى هللا عليه وسلم كلم أم هاىنء يوم فتح م

واملسح )على ثالث مرات( وال تنقص عنها، فإن ذلك مكروه إال لعذر كأن ضاق الوقت حبيث لو اشتغل بالتثليث 
 خلرج الوقت، فحينئٍذ حيرم التثليث، أو قل املاء حبيث ال يكفيك إال للفرض، فتحرم حينئٍذ الزيادة عليه أو احتجت

إىل الفاضل عن املاء لعطش، فيحرم عليك التثليث، وإدراك اجلماعة أفضل من تثليث الوضوء، وسائر آدابه اليت مل 
وال تكثر صب املاء( حبيث يزيد )يقل املخالف بوجوهبا كمسح مجيع الرأس والدلك لألعضاء واألقدم على اجلماعة 

جة( ولو على شط هنر فذلك مكروه إذا كان )مبجرد على ما يكفي العضو، وإن مل يزد على الثالث )من غري حا
الوسوسة( وكان املاء مملوكًا له أو مباحاً، فإن كان موقوفًا فأحرم اإلسراف )فللموسوسني شيطان يضحك( ويف بعض 
النسخ يلعب )هبم( أي يهزأ هبم )يقال له الوهلان( بسكون الالم وهو الذي يوله الناس بكثرة استعمال املاء، وذكر 

والوهلان وهو  ،ضهم أن إلبليس تسعة من الولد لكل منهم اسم وعمل، فمنهم خنزب وهو املوسوس يف الصالةبع
املوسوس يف الطهارة، والثالث زلنبور بزاي مفتوحة والم مشددة بعدها نون فموحدة وآخره راء، وهو يف كل سوق يزين 

مليزان، والرابع األعور وهو شيطان الزىن ينفخ يف للبائعني اللغو واحللف الكاذب، ومدح السلعة وتطفيف الكيل وا
إحليل الرجل وعجر املرة، واخلامس الوسنان بواو مفتوحة وسني مهملة ساكنة ونونني بينهما ألف، وهو شيطان النوم 
 يثقل الرأس واألجفان عن القيام إىل الصالة وحنوها، ويوقظ إىل القبيح من زىن وحنوه. والسادس ترب بفوقية فموحدة

فراء وهو اسم شيطان املصيبة يزين الصياح ولطم اخلدود وحنوه. والسابع داسم بدال وسني مهملتني بينهما ألف، وهو 
اسم شيطان الطعام يأكل مع اإلنسان ويدخل املنزل إن مل يسم عند طعامه ودخوله، وينام على الفراش، ويلبس الثياب 

ه يسعى يف إثارة اخلصام بني الزوجني ليفرق بينهما. والثامن مطون مبيم إن مل تكن مطوية، وذكر اسم هللا عليها وقيل: إن
مفتوحة فطاء مهملة وآخره نون، ويقال مسوط بسني مهملة مضمومة وآخره طاء مهملة، وهو صاحب األخبار 

باألنبياء الكاذبة يلقيها على ألسنة الناس، مث ال يوجد هلا أصل. والتاسع األبيض مبوحدة فتحتية فضاد معجمة موكل 
واألولياء، أما األنبياء فسلموا منه، وأما األولياء فهم جماهدون له فمن سلمه هللا سلم، ومن أغواه هللا غوى كذا أفاده 
حسيننب سليمان الرشيدي. )وال تتوضأ باملاء املشمس( أي ما أثرت فيه الشمس حبيث قويت على أن تفصل حبدهتا 

غري النقدين، ولو مغطى، لكن كراهة املكشوف أشد ملا روى عن عائشة أهنا زهومة من اإلناء الذي يقبل املطرقة 
سخنت ماء يف الشمس لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "ال تفعلي يا محرياء فإنه يورث الربص". وهذا احلديث 

 وإن كان ضعيفاً لضعف سنده يقويه خرب عمر رضي هللا عنه أنه كان يكره االغتسال باملشمس.
وروي أنه قال: ال تغتسلوا باملاء املشمس، فإنه يورث الربص، وال ختللوا بالقصب فإنه يورث اآلكلة، وهذا مشتهر      

بني الصحابة، فصار إمجاعاً سكوتياً وقيس باالغتسال باقي أنواع االستعماالت يف البدن ظاهراً وباطناً بأن يشرب ذلك 
ل من اخلزفية أو اجللدية أو اخلشبية ملا قد روي عن ابن عمر وأيب هريرة رضي املاء )وال( تتوضأ )من األواين الصفرية( ب

هللا عنهما من كراهية إناء الصفر )فهذه السبعة مكروهة يف الوضوء( أي مشتملة على خالف األوىل كما يف النفض 



طهر هللا جسده كله ومن مل والتكلم )ويف اخلرب( الذي رواه عبدالرزاق عن احلسن الكويف )إن من ذكر هللا عند وضوئه 
يذكر هللا مل يظهر منه إال ما أصابه املاء( قال علينب أمحد العزيزي يف معىن هذا احلديث، أي من مسى هللا أول الوضوء 

 طهر هللا جسده الظاهر والباطن، فإن مل يذكر اسم هللا عنده مل يظهر منه إال الظاهر دون الباطن.
 :نظمها بعضهم من حبر الطويل بقوله، ضعتتمة( يسن الوضوء يف موا)     

ْرِء اُلوُضوُء فمْخْذ لمدمى <> مموماِضعم تمأميت ومْهيم ذاُت ت معمدُّدِ   وميُ ْندمُب لِْلمم
 ِقرماءمُة قُ ْرآٍن، مسمماُع ِرومايمٍة <> ومدمْرٌس ِلِعْلٍم ومالدَُّخوُل ِلممْسِجدِ 

 ُة خمرْيِ العمالمِمنيم حُمممَّدِ ومِذْكٌر ومسمْعٌي ممْع ُوقوٍف بِعمْرفمٍة <> زِيارم 
يعمها <> ومُخْطبمُة غمرْيِ اجلُْمعمِة اْضُمْم ِلمما بُِدي  ومب مْعُضُهْم عمدَّ الُقُبورم مجِم

نمابمٍة <> إقماممٌة ايضاً والِعبمادمُة فماْعُددِ   ومن مْوٌم ومتمأمِذيٌن ومُغْسُل جم
ْتاُر أْكالً ومن مْوممًة <> ومُشرْ  إْن ُجنُباً خيم  باً وعمْوداً لِْلِجمماِع املُجمدَّدِ وم

 ومِمْن ب مْعِد فمْصٍد أمْو ِحجماممِة حماِجٍم <> ومقمْيٍء وممحمِْل املمْيِت وماللَّْمِس بِاليمدِ 
 لمُه أمْو حِلُْنثمى أمْو لمْمٍس ِلفمْرِجِه <> ومممسم وملمْمٍس ِفيِه ُخْلٌف كمأْمرمدِ 

ِيممٍة <>  ومُفْحٍش ومقمْذٍف ق مْوِل ُزوٍر جُممرَّدِ  ومأمْكِل جمُزوٍر ِغيبمٍة وممنم
 ومق مْهقمهمٍة تمأيت املُصملِ ي ومقمصِ نا <> ِلشمارِبِنما وماحلمْلِق ومالغمضِب الرَّدي
ِيممٍة <> ُخُروٍج ِلشمْيٍء ِمْن فُ ُتوٍح ومُمْرتمدِ   بُ ُلوٍغ ِبِسنم ممسِ  ف مْرِج هبم

ْ يمُكْن قمطُّ ي مْندمِمل <  > ومممسم لالنفتاح إن كانم ِمنم معدِ ومرمْفِع ُلُصوٍق ملم
دِ  يِ  ِصلِ  ومجمدِ   وممحمٍْل لِت مْفِسرٍي إذا كانم أمْكث مرم <> ِمنم املُْصحمِف الرَّمسِْ

وشرح هذه األبيات أن الوضوء الشرعي ال اللغوي الذي هو جمرد غسل اليدين يطلب يف مواضع كثرية يف قراءة 
عن الشيخ، ويف  ديث، ويف رواية احلديث غري املوضوع يقينًا أي ذحمله روايةقرآن، أي إرادته ويف مساع للقرآن وللح

تعلم علم شرعي من تفسري وحديث وفقه، وتعليمه للطلبة. أما آالته فال يسن هلا الوضوء ويف دخول املسجد ولو ماراً 
قرب النيب صلى هللا عليه وسلم  ولو جلنب، ويف ذكر هللا تعاىل، ويف سعي بني الصفا واملروة، ويف وقوف عرفة ويف زيارة

وزيارة سائر القبور، ويف خطبة غري اجلمعة، ويف نوم لياًل أو هنارًا ولو قلياًل قاعدًا متمكناً، ويف أذان، ويف غسل جنابة 
وغريها من غسل واجب ومندوب، ويف إقامة الصالة ويف العبادة ككتابة الفقه وكرمي اجلمار، وعند إرادة اجلنب أكالً 

أراد وطء حليلته ثانياً، وإن كانت اجلنابة األوىل من  حمرمًا كمغصوب أو شربًا كذلك أو نوماً، أو وطأ جائرًا بأنولو 
ويف فصد وحجامة وقيء، أي بعدها ويف محل ميت، أي قبله وبعده، ، غري وطء أما احملرم كالزىن، فال يسن له الوضوء

ظفر فيسن بعده الوضوء ويف ملس الرجل أو املرأة بدن اخلنثى ويف مس جزء ميت، وإن مل ينقض الوضوء كالشعر وال
ويف مس أحد قبليه وحمل سنية الوضوء بعد ذلك إذا مس كل من الرجل واملرأة غريما له، ويف مس األمرد احلسن 
خلالف يف نقضه الوضوء، ويف أكل حلم إبل، ويف غيبة وهي ذكرك أخاك مبا يكره، فيسن الوضوء بعدها، ولو كنت 



وضئًا ومنيمة، وهي السعي بني الناس باإلفساد، ويف فحش كسخرية وميني غموس وشهادة زور، ويف قذف زىن، ويف مت
قول كذب لغري مصلحة، ويف قهقهة يف الصالة، فإن القهقهة داخل الصالة تبطل الوضوء عند أيب حنيفة أما القهقهة 

والشيخ يوسف السنبالويين، ويف قص شارب وسبال، خارجها، فال تبطل الوضوء عنده كما قرره شيخنا عبداحلميد 
ويف حلق الرأس، ويف الغضب ولو هلل تعاىل لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق 
من النار، وإمنا تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، ويف البلوغ بالسن فيسن له الوضوء مع استحباب 

ضاً، ألن الوضوء يطلب له استقالاًل بدون الغسل، ألن حكمة الغسل احتمال نزول املين من حيث ال يشعر، الغسل أي
ولذا ينوي به رفع اجلنابة، وهذا ال يظهر يف الوضوء، ويف مس فرج البهيمة فيسن الوضوء بعده، ألن مس املشقوق 

ال خالف، كما أفاده الدمريي ويف خروج شيء من منه ينقض الوضوء على القول القدمي أما دبر البهيمة فال ينقض ب
املنفتح مطلقاً أي يف أي موضع كان، ويف الردة وكذا يف قطع النية بعد فراغ الوضوء، ويف رفع لصوق اجلرح عند توهم 

ر االندمال فرآه مل يندمل ويف مس املنفتح ذحت املعدة مع انفتاح األصلي، ويف محل كتب التفسري إذا كان التفسري أكث
من القرآن، وهذا باعتبار رسم مصحف سيدنا عثمان الذي اختص به نفسه املسمى باإلمام، وأما التفسري فباعتبار 
رمسه على قواعد علم اخلط هذا ما اعتمده ابن حجر، ويف جتديد الوضوء بعد كل صالة، ولو كان الوضوء اجملدد 

مكمالً بالتيمم أيضاً، فتطلب إعادة الوضوء وهذه األمور بعضها مكمالً بالتيمُّم، سواء كان الوضوء األول كله باملاء أو 
يطلب الوضوء قبله وبعضها بعده كما ال خيفى، ويف مجيعها يأيت بنية من نيات الوضوء، وال يكفي نية السبب عنها كأن 

أسباهبا، والفرق نوى الوضوء لقراءة القرآن، وكأن نوى سنة الوضوء للغضب ِبالف األغسال املسنونة، فإهنا تصح نية 
الوضوء العبادة، وإذا توضأ بنية سجود تالوة أو شكر جاز له أن يصلي هبا  أن أكثر مقصودها النظافة، ومقصود هذا

الفرض، ولو توضأ بنية قراءة القرآن أو اللبث يف املسجد مل جيز له أن يصلي به الفرض، والفرق أن الطهارة ال تشرتط 
ِبالف سجود التالوة، فإن من شرط صحته الطهارة، فلهذا جاز له أن يصلي به  للقراءة، فإهنا تباح مع احلدث

 .الفريضة
 

 آداب الغسل
أي الواجب واملسنون )فإذا أصابتك جنابة من احتالم( أي إمناء )أو وقاع( أي مجاع )فخذ اإلناء( ويف نسخة      

يسارك إن كنت تصب منه وسم هللا تعاىل أوالً فامحل اإلناء )إىل املغتسل( وضعه عن ميينك إن كنت تغرتف منه وعن 
)واغسل يديك أواًل ثالثاً( مث استنج كما مر )وأزل ما على بدنك( أي جسدك )من قذر( كمين وخماط ومن جناسة إن  
كانت )وتوضأ كما سبق يف وضوئك للصالة مع مجيع الدعوات وأخر غسل قدميك( ويف نسخة رجليك )كيال يضيع 

مث وضعهما على األرض كان مثل إضاعة املاء، واألفضل أن تقدم الوضوء مجيعه على الغسل،  املاء( فإن غسلهما،
ولك أن تؤخره كله أو بعضه عنه وتنوي بالوضوء يف صورة التأخري الفرضية إن أردت اخلروج من اخلالف، وإال نويت 

نابتك عن احلدث، وإال فانو نية السنة بأن تقول: نويت الوضوء لسنة الغسل، وكذا يف صورة التقدمي إن جتردت ج



معتربة يف الوضوء )فإذا فرغت من الوضوء فصب املاء على رأسك( واملعتمد أن األفضل بعد فراغ الوضوء أن تتعهد 
معاطفك، مث ختلل رأسك ولو كنت حمرماً، لكن برفق إن كان عليه شعر بأن تدخل أصابعك العشرة فيه، فتشرب 

 تدلكه ثالثًا كما قاله شيخ اإلسالم يف التحرير، مث تصب املاء على رأسك )ثالثاً هباأصوله كما قاله ابن حجر، مث
وأنت( يف أول ما تغسل من بدنك )ناو رفع احلدث من اجلنابة( أو حنوه )مث( صب املاء )على شقك األمين ثالثًا مث 

لكيفية األخرى أن يغسل الرأس على( شقك )األيسر ثالثاً( وهذه الكيفية ذحصل أصل السنة كما قاله البجريمي، وا
ثالثاً، مث شقه األمين من مقدمه ثالثاً، مث من مؤخره ثالثًا مث مقدم األيسر ثالثًا مث مؤخره ثالثًا فال ينتقل إىل مؤخر وال 
إىل أيسر إال بعد تثليث مقدم وأمين )وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر( وظاهر كالم املصنف أن املغتسل ال ينتقل إىل 
األيسر حىت يثلث األمين، وصريح كالمه يف اإلحياء أن الدلك يكون بعد متام الشقني )ثالثًا ثالثاً( لكن قال ابن حجر 
والشربيين: فاألكمل أن يغسل، ويدلك شقه األمين املقدم، مث املؤخر مث األيسر كذلك فهذه مرة، مث ثانية كذلك مث 

كثيفًا أو خفيفاً، وال جيب على املرأة نقِض الضفائر إال إذا علمت   ثالثة كذلك )وخلل شعر رأسك وحليتك( سواء كان
أن املاء ال يصل إىل خالل الشعور )وأوصل املاء إىل( كل معطف من )معاطف البدن( وهو ما فيه انعطاف والتواء  

فل عنه، كطبقات البطن واملوق واللحاظ واإلبط واألذن، وداخل السرة وذحت املقبل من األنف، فإن ذلك مما يغ
ويتأكد التعهد يف األذن خصوصًا يف حق الصائم بأن يأخذ كفًا من ماء، ويضع األذن عليه برفق ممياًل هلا ليصل 
ملعاطفها من غري نزول لصماخها، فيضر به )ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف( وإمنا وجب غسل الكثيف هنا دون 

 الف الوضوء، فإنه يتكرر كل وقت فخفف فيه.الوضوء لقلة املشقة هنا لعدم تكرره يف كل صالة ِب
كما أهنما سنتان يف الوضوء، وحملهما قبل  ،واعلم أن املضمضة واالستنشاق سنتان مستقلتان يف الغسل     

الوضوء، كما يف فتح اجلواد، وكره تركهما كرتك الوضوء، ويسن تداركهما ولو بعد الفراغ من الغسل، ألن سنن الغسل 
اغ منه لعدم اشرتاط الرتتيب يف أفعاله، ومها عند مالك سنتان يف الغسل والوضوء كما عندنا، وواجبان ال تفوت بالفر 

فيهما عند أمحد، وفرضان يف الغسل سنتان يف الوضوء عند أيب حنيفة )واحذر أن متس ذكرك بعد الوضوء( أي وقبل 
وافق البن حجر، وهذا ظاهر ألجل اخلروج من متام الغسل كما يف اإلحياء )فإن أصابته يدك فأعد الوضوء( وهذا م

اخلالف يف عدم اندراج األصغر يف األكثر. وقال البجريمي. ولو أحدث بعد الوضوء وقبل الغسل ال تندب له إعادته 
على املعتمد عند الرملي، ألن هذا الوضوء ال يبطله احلدث، وإمنا يبطله اجلماع وبه يلغز فيقال لنا وضوء ال يبطله 

 وقد نظم السيوطي ذلك من حبر الكامل اجملزو املرفل فقال: احلدث،
 ُقْل لِْلفمِقيِه وملِْلُمِفيْد <> ومِلُكلِ  ِذي بماٍع ممِديدْ 

 ما قُ ْلتم يف ُمت مومضِ ىٍء <> قمْد جماءم بِاألْمِر السَِّديدْ 
ُقُضونم ُوُضوءمُه <> ممْهمما ت مغموَّطم أمْو يمزِيدْ   ال ي من ْ

ْ ي م   ْنتمِقْض <> إال بإيالٍج جمِديدْ ومُوُضوُءُه ملم
 :اجلواب بعضهم من ذلك أيضاً فقال ونظم



 يا ُمْبِدىءم اللُّْغِز السَِّديد <> يا وماِحدم العمْصِر الفمرِيدْ 
 ه?ذا الُوُضوُء ُهوم الَِّذي <> لِْلُغْسِل ُسنَّ كما تُِفيدْ 

 ومُهوم الَِّذي مل ي مْنتمِقض <> ِإالَّ بإيالٍج جمِديدْ 
يضة من مجلة ذلك كله( أي املذكور من األفعال املطلوبة يف الغسل سواء كان واجبًا أو مندوبًا شيئان )النية والفر )

وإزالة النجاسة واستيعاب البدن( حىت الشعور واألظفار )بالغسل( وأما إزالة النجاسة اليت ال تزول أوصافها بغسلة 
بذلك فإزالتها قبل الغسل سنة إذا وصل املاء إىل البشرة واحدة فهي شرط لصحة الغسل، فيجب قبله وأما إن زالت 

بغري تغري، وإال وجبت، مث استطرد املصنف بيان أركان الوضوء فقال )وفرض الوضوء( ستة )غسل الوجه( ولو بفعل 
غري حملهما  غريه بال إذنه إن كان ذاكرًا للنية )واليدين مع املرفقني( إن وجدتا ومع قدرمها إن فقدتا، وأما إن وجدتا يف

املعتاد، فيحتمل اعتبار الغالب واعتبار وجودمها )ومسح بعض الرأس( من بشرته، وإن خرجت عن حده أو من شعره 
الذي يف حده )وغسل الرجلني إىل الكعبني( كما يف املرفقني )مرة مرة( يف األعضاء األربعة )مع النية( املقرونة بأول 

عضاء األربعة )وما عداها( أي الستة من أفعال الوضوء )سنن مؤكدة فضلها( مغسول من الوجه )والرتتيب( ما بني األ
أي تلك السنن )كثري وثواهبا( أي جزاؤها عند هللا تعاىل )جزيل( أي عظيم )واملتهاون هبا( أي املستحقر للسنن )خاسر 

ي إىل التهاون بالفرائض بل هو( أي املتهاون )بأصل فرائضه خماطر( أي مشرف على فساده ألن التهاون بالسنن يؤد
)فإن النوافل جوابر للفرائض( أي فإن مات شخص ومل يفعل الفرائض من الصلوات يقوم كل سبعني من النوافل مقام 
ركعة من الفرض، وكذلك يقوم كل سبعني ريااًل من صدقة التطوع مقام لاير واحد من الزكاة، أما يف الدنيا فال جيرب ترك 

 بد من فعلها، وأما الوضوء فهو مكفر للصغائر، فإن مل يكن عليه شيء من الصغائر حتت من الفرائض بالنوافل، بل ال
الكبائر، مث الفرائض هنا بالنسبة للوضوء هي اجتناب املعاصي، وذلك إن كان املراد بالنوافل سنن الوضوء صار معىن 

ليت هي ترك الذنوب املتعلقة حبقوق هللا قوله: فإن النوافل جوابر للفرائض، أن إتيان سنن الوضوء جابر للفرائض ا
تعاىل، مبعىن أهنا مكفرة لتلك الذنوب زيادة على تكفري الوضوء بدون سننه هلا، وأما الكبائر فال يكفرها إال التوبة أو 

هللا  احلجر املربور، وكذلك الذنوب املتعلقة حبقوق اآلدميني، فال بد من التوبة وإال فالقصاص عليه إن مل جيد فضاًل من
 تعاىل، وهللا أعلم. 

 

 آداب التيمم
وهو رخصة مطلقًا سواء كان الفقد حسيًا أو شرعياً، وقيل عزمية والرخصة إمنا هي إسقاط القضاء، وقيل: إن كان      

الفقد حسيًا فعزمية، وإال فرخصة بدليل صحة تيمم العاصي بالسفر قبل التوبة إن فقد املاء حساً، وبطالن تيممه قبلها 
ن فقده شرعاً، كأن تيمم لنحو مرض )فإن عجزت عن استعمال املاء( ألحد ستة أسباب فيحل لك التيمم وهي إما إ

)لفقده( أي املاء )بعد الطلب( للماء يف وقت الصالة )أو لعذر من مرض أو ملانع من الوصول إليه( أي املاء )من سبع 
ه عطية )أو كان املاء احلاضر( أي املوجود )ذحتاج إليه أو حبس( أي بغري حق، وهذا داخل يف الفقداحلسي كما قال



لعطشك أو لعطش رفيقك( غري املرتد وتارك الصالة واحلريب واخلنزير، ولو كان حلاجة إليه يف املستقبل، فيجب عليك 
يبع إال بأكثر( أن تدخره، وحيرم الوضوء به صونًا للروح أو العضو أو املنفقة من التلف )أو كان( املاء )ملكًا لغريك ومل 

أي بأزيد )من مثن املثل( أي الالئق به يف ذلك الزمان واملكان، ولو كان الزائد على الالئق مما يتسامح مبثله عادة )أو  
كان بك جراحة( أو كسر وخفت من استعمال املاء فساد العضو مثاًل. وروى احلاكم أن رجاًل أصابه جرح على عهد 

مث أصابه احتالم فأمروه باالغتسال، فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
" والعي بالعني املهملة اجلهل )أو مرض ختاف منه على نفسك(  عليه وسلم فقال: "ق مت مُلوُه أمملْم يمُكْن ِشفماُء الِعيِ  السُّؤمالم

لربء، وهو مقدار وقت املغرب، فإذا أردت التيمم اهلالك أو شدة الضىن وهو على وجه ال حيتمل عادة أو طول مدة ا
)فاصرب حىت يدخل وقت الفريضة( ألن التيمم طهارة ضرورة، وال ضرورة قبل الوقت )مث اقصد صعيدًا( أي وجه 
األرض )طيباً( أي حالاًل )عليه تراب( أي على أي صفة كان )خالص( بأن مل خيتلط بنحو جص ورمل ناعم يلصق 

مل يكن متنجسًا وال مستعماًل )لني( أي حبيث يرتفع منه غبار )فاضرب عليه( أي الرتاب )بكفيك  بالعضو )طاهر( بأن
ضامًا بني أصابعك( ألن الضربة األوىل مقصودة للوجه، فما فضل لليدين منها ال يعتد به، وهذا كما يف اإلحياء خالفاً 

أصابعه يف كل ضربة، ألنه أبلغ يف إثارة الغبار، فال  ملا قاله النووي واحمللي وشيخ اإلسالم حيث قالوا: ويندب تفريق
حيتاج إىل زيادة على الضربتني )وانو استباحة فرض الصالة( أو استباحة حنوه ال رفع احلدث، ألن التيمم ال يرفعه 
 وجيب قرن النية بأول النقل، وأول مسح الوجه، وال يضر عزو هبا بينهما )وامسح هبما( أي كفيك )وجهك كله مرة

 واحدة( فإن تكرير املسح لكل عضو مكروه 
وال تتكلف( أي ال تتجشم على مشقة )إيصال الغبار إىل منابت الشعر خف أو كثف( فإنه ال يسن لعسره مع )     

عدم طلب اإلزالة يف غري حلية املرأة أما ذحت األظفار، فيجب إيصال الرتاب إليه كالوضوء. ألن األظافر مأمور بإزالتها 
زع خامتك( بفتح التاء، فإن نزع اخلامت يف الضربة الثانية واجب ليصل الرتاب إىل حمله، وال يكفي ذحريكه، ألن )مث ان

الرتاب ال يدخل ذحته لكثافته ِبالف املاء، فإجياب نزعه إمنا هو عند املسح ال عند النقل، كذا أفاده أمحد امليهي، وأما 
ليد كما أفاده احمللي )واضرب ضربة ثانية مفرجاً( أي مفرقًا كما يف يف األوىل فمندوب ليكون مسح مجيع الوجه با

نسخة )بني أصابعك( وإن مل تفرق أصابعك يف هذه الضربة وجب عليك التخليل، ألهنا املقصودة لليدين ولتستغين 
توعبهما( األصابع بالرتاب الواصل عن املسح مبا على الكف )وامسح هبما( أي بكفيك )يديك مع مرفقيك فإن مل تس

أي اليدين بتلك الضربة )فاضرب ضربة أخرى( أي ثالثة )إىل أن تستوعبهما مث امسح إحدى كفيك باألخرى وامسح 
ما بني أصابعك بالتخليل( ويسن أن يأيت مبسح اليدين على كيفيته املشهورة، وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى 

أنامل اليمىن عن مسبحة اليسرى، وال مسبحة اليمىن عن أنامل اإلهبام ذحت أطراف أنامل اليمىن، حبيث ال خترج 
اليسرى، وميرها على ظهر كفه اليمىن، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إىل حرف الذراع، وميرها إىل املرفق مث يدير 

هبام اليمىن، مث يفعل بطن كفه إىل بطن الذراع، فيمرها عليه رافعًا إهبامه، فإذا بلغ الكوع أمر إهبام اليسرى على ظهر إ
باليسرى كذلك، مث ميسح إحدى الراحتني باألخرى، وإمنا مل جيب ألن فرضهما حصل بضرهبما بعد مسح وجهه، وجاز 



مسح ذراعيه برتاهبما لعدم انفصاله مع احلاجة، إذ ال ميكن مسح الذراع بكفها، فصار كنقل املاء من بعض العضو إىل 
ا أفاده البجريمي )وصل به( أي بالتيمم الذي استبحت به الفرض )فرضًا واحداً بعضه، ألن اليدين كعضو واحد كم

وما شئت من النوافل( أي ومن صالة اجلنازة )فإن أردت فرضًا ثانياً( أي عينيًا ولو منذورًا )فاستأنف له تيممًا آخر( 
از أن جتمعها مع أصلها بتيمم، ألن وإن مل ذحدث، وهكذا تفرد كل فريضة بتيمم. نعم إن كانت الصالة الثانية معادة ج

 املعادة تقع نفاًل، وإن كنت تنوي فيها الفرض، وجيوز أن جتمع أيضاً الظهر مع اجلمعة بتيمم واحد. 
 

 آداب اخلروج إىل املسجد
أي للصالة أو لنحو طلب علم )فإذا فرغت من طهارتك( أي من احلدثني )فصل يف بيتك ركعيت الصبح إن كان      

د طلع( واقرأ فيهما سورة الكافرون واإلخالص، أو اقرأ أمل نشرح لك، وأمل تر كيف، فمن قرأ يف ركعيت الفجر الفجر ق
أمل نشرح لك، وأمل تر كيف قصرت عنه يد كل عدو، ومل جيعل هلم عليه سبيل وهذا صحيح جمرب بال شك، هكذا 

البيت )كان يفعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(  نقله البجريمي عن الغزايل )كذلك( أي أداء لصالة ركعيت الفجر يف
يسن أن يفصل بني سنة الفجر والفريضة باالضطجاع على شقه األمين أو األيسر، واليمني أفضل ولو يف املسجد، ولو 
أخرها على الفريضة كما قاله الونائي، وحكمة ذلك تذكر ضجعة القرب أو النهار ليكون باعثًا له على أعمال اآلخرة، 
أو إلظهار العجز يف أول النهار، ويقول يف حال اضطجاعه: اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ورب 
حممدصلى هللا عليه وسلم أجرين من النار ثالثًا )مث توجه إل املسجد( لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ق?الم اَّللَُّ ت معماىلم يف 

ِضي املساِجُد، وِإنَّ ُزوَّاِري فيها ُعمَّارُها، فطُوَبم لِعمْبِد تمطمهَّرم يف بْيِتِه، مث زمارمين يف بْييِت، فمحمقَّ ب مْعِض الُكُتِب ِإنَّ بُيويت يف أمرْ 
ِت  الصَّلموماعملمى املمُزوِر أْن ُيْكرِمم زمائِرمُه" )وال تدع الصالة يف اجلماعة( لقوله صلى هللا عليه وسلم: "ممْن صملَّى أمْربمِعنيم ي مْوماً 

ِمنم النَّاِر" )ال سيما الصبح( فإن يف مجمماعمٍة ال ت مُفوتُُه فيها تمْكبريمُة اإْلحرماِم، كمتمبم اَّللَُّ لمُه ب مرماءمت منْيِ: ب مرماءمة ِمنم النِ فماِق ومب مرماءمة 
 اجلماعة فيها أفضل من اجلماعة يف العشاء، واجلماعة يف هذه أفضل منها يف سائر الصلوات. 

أفضل الصلوات فهي صالة العصر ويف احلديث من شهد العشاء فكأمنا قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح  وأما     
فكأمنا قام ليلة، مث علل املصنف هني ترك اجلماعة بقوله )فصالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ( بفاء وذال معجمة 

ساهل( أي تتسامح )يف مثل هذا الربح( وهو أي املنفرد )بسبع وعشرين درجة( أي صالة كما يف احلديث )فإن كنت تت
فضيلة اجلماعة )فأي فائدة لك يف طلب العلم وإمنا مثرة العلم العمل به فإذا سعيت( أي ذهبت على أي وجه كنت 
ويف نسخة مشيت )إىل املسجد فامش على هينة( أي برفق من غري عجلة )وتؤدة( بضم التاء وفتح اهلمزة أي تأن 

يف نسخة )وال تعجل( وهذا تفسري ملا قبله )وقل يف طريقك: اللهم إين أسألك حبق السائلني  وتثبت )وسكينة( كما
عليك وحبق الراغبني إليك وحبق ممشاي( أي سريي )هذا( أي الذي أنا فيه )إليك( أي إىل بيتك، أي إىل البيت الذي 

( بفتح الشني أي كفرانًا للنعمة )وال بطراً( يعبدونك فيه وهو املسجد )فإين مل أخرج( أي من بييت إىل ذلك احملل )أشرا
أي شدة مرح )وال رياء( أي نفعًا دنيويًا )وال مسعة( أي ذكرًا مجياًل عند الناس )بل خرجت( من بييت )اتقاء سخطك( 



أي اجتناب غضبك )وابتغاء( أي طلب )مرضاتك فاسألك أن تنقذين( أي تنجيين، ويف األذكار للنووي: أن تعيذين أي 
ين )من النار وأن تغفر يل ذنويب فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت( ويف كتاب ابن حجر بعد ذلك زيادة: يا أرحم متنع

 الرامحني يا أكرم األكرمني. 
 

 آداب دخول املسجد
أي وبيان مجلة األذكار )فإذا أردت الدخول إىل املسجد( ووصلت بابه، فانزع نعلك اليسرى أواًل، وحط رجلك      

على ظهره، مث انزع نعلك اليمىن )فقدم رجلك اليمىن( ومثل املسجد كل حمل شريف، وكذا ما جهل حاله ولو اليسرى 
خرج من مسجد إىل مسجد قدم ميينه، ويف الكعبة يقدم مينيه دخواًل وخروجاً، كذا أفاده الونائي )وقل( عند إرادة 

من الشيطان الرجيم، احلمد هلل، كما يف األذكار. مث قل: الدخول: أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي 
)اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وصحبه وسلم اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك( مث قل بسم هللا مث 
ادخل، وإذا خرجت فقدم رجلك اليسرى، وقل ذلك إال أنك تقول: وافتح يل أبواب فضلك وحكمة ذكر الرمحة يف 

ول، والفضل يف اخلروج أن املساجد حمال رمحة هللا تعاىل لعباده رمحة تناسب العبادة، وأما اخلروج منها فهو إىل الدخ
حمل األسباب اليت ذحصل هبا األرزاق، والغىن عن الناس، فهذا من مظاهر الفضل اليت تفضل هللا هبا على عباده، كما 

و يبتاع فقل: ال أربح هللا جتارتك وإذا رأيت فيه من ينشد( بضم أفاده ابن حجر )ومهما رأيت يف املسجد من يبيع أ
الشني أي يطلب )ضالة فقل: ال رد هللا عليك ضالتك، كذلك أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( كما روي عن أيب 

ُ جِتمارمتمك، وإذا هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ِإذا رمأميْ ُتْم ممْن يمبيُع أْو ي مْبتماُع يف املمسْ  ِجِد ف مُقوُلوا ال أمْربمحم اَّللَّ
؟ وعنه أيضاً قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل ُ علمْيكم عم رمأميْ ُتْم ممْن ي مْنُشُد فيِه ضمالًَّة" ف مُقولوا: ال رمدَّها اَّللَّ م: "ممْن مسِم

ُقْل: ال رمدَّه ا اَّللَُّ عملمْيكم فإنَّ املمسماِجدم ملْم تُ نْبم ِله?ذا". )فإذا دخلت املسجد( ولو رمُجاًل ي مْنُشُد ضمالًَّة يف املمْسِجِد، ف ملمي ْ
مشاعًا أو مظنونًا )فال جتلس حىت تصلي ركعيت التحية( لكن إذا دخلت املسجد احلرام وأردت الطواف، فاألفضل أن 

دمها اندرج اآلخر، وإن مل تنوه، ألن تبدأ بالطواف، مث تنوي بالركعتني سنة الطواف وذحية املسجد معًا فإن نويت أح
ذحية املسجد احلرام ال تفوت بالطواف كما نقله الونائي عن ابن قاسم، وتكره التحية إذا وجد املكتوبة تقام بالكلمات 

 املعروفة، وتكره أيضاً إذا توهم فوت الصالة فرضاً كانت أو نفاًل، أما إذا ذحقق فوهتا. 
حية، أو نفاًل كرهت، ويندب ملن مل يأت بالتحية حلدث أو غريه، كأن مل يردها، وإن  فإن كانت فرضًا حرمت الت     

كان متطهراً، أو اشتغل بشيء آخر أن يقول أربع مرات: سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب، فإهنا تعدل 
املسجد قبل طول الفصل، وإال فال يكفي  ركعتني يف الفضل فتندفع الكراهة بذلك، وهذا حيث مل يتيسر له الوضوء يف

ذلك لتقصريه برتك الوضوء مع تيسره )فإن مل تكن صليت يف بيتك( أي مثاًل )ركعيت الفجر فيجزئك أداؤمها( أي 
ركعيت الفجر )عن التحية( ألهنا ذحصل بكل نفل ومبكتوبة، وإن مل تنو مع ذلك ألن املقصود وجود صالة قبل اجللوس، 

قال البجريمي إذا نوى التحية مع فرض مثاًل، حصل ثواهبا اتفاقاً، وإذا نفاها فال حيصل اتفاقاً،  وقد وجدت بذلك.



وإن أطلق حصل الثواب على املعتمد )فإذا فرغت من الركعتني( اللتني صليتهما لسنة الفجر أو للتحية )فانو 
. فقد روي عن رسول هللا صلى هللا عليه االعتكاف( وهو اللبث يف املسجد بنية االعتكاف، ألنه سنة مؤكدة كل وقت

ا أمْعتمقم نمسمممًة؟". وفواق بضم الفاء وآخره قاف، أي مقدار زمن حلب  وسلم أنه قال: "ممن اْعتمكمف فُ وماقم نماقمٍة فمكمأمنَّ
رواه ابن عباس، ناقة واملراد بالنسمة هنا الرقيق )وادع مبا دعا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ركعيت الفجر( كما 

لكن روى الرتمذي وغريه عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دعا هبذا بعد فراغه من صالته ليلة اجلمعة 
( أي من فضلك وكرمك ال مبقابلة عمل من عندي، ويف رواية بسقوط لفظ من  )فقل: اللهمَّ ِإين ِ أسألكم رمحًة ِمْن عندكم

ي تدله إليك وتقربه لديك )ومجتمُع هبا مشمْلي( أي ما تشتت من أمري ويف الشفاء، واجلامع عندك )ت مْهِدي هبا قليب( أ
الصغري بدل ذلك أمري أي حايل عليك )ومتلمُّ( بضم الالم وتشديد امليم )هبا شمعمِثي( بفتحتني أي تصلح هبا ما تفرق 

مري )ومت مُردُّ( أي جتمع )هبا أُْلفميِت( بضم من أموري، ويف شرح الشفاء أي جتمع هبا تفرق خاطري، وتضم هبا تشتت أ
اهلمزة وقد تكسر، أي مألويف أي ما كنت آلفه )ومُتْصِلُح هبا ِديين، وذحفظ هبا غائيب( أي باطين بكمال اإلميان واألخالق 

األتباع الغائبون احلسان )ومت مْرفمُع هبا شاِهِدي( أي ظاهري باألعمال الصاحلة واهليئة السنية، أو يراد بالغائب والشاهد 
واحلاضرون )ومتُ زمكِ ي هبا عملي( أي تزيد ثوابه أو تطهره من الرياء والسمعة والعجب )ومتُبيِ ُض هبا ومْجِهي( أي يوم القيامة 
)ومتلهمين هبا رشدي( أي صالح حايل يف احلال واملآل )وتقضي يل حاجيت وتعصمين( أي ذحفظين )هبا من كلِ  ُسوء( 

تح وهو لضرر احلسي واملعنوي بأن تعرفين عنه، وتصرفه عين )اللهم إين أسألكم إميانًا دائماً( ويف بضم السني وقد تف
نسخة خالصًا ويف اإلحياء ذكر عدم ذلك الوصف )يُ بماِشُر ق مْليب( أي خيالطه )ويقينًا صادقًا حىت أعلم أنَُّه( أي الشأن 

تمْبتمُه عملميَّ  ( أي قدرته علي  يف العلم األزيل أو يف اللوح احملفوظ )ومرمضِ ين مبا قمسمْمتمُه يل( ويف نسخة أن )لمْن ُيصيبين إال ما كم
أي وأسألك أن ترزقين رضا مبا قسمته يل من الرزق واملعيشة، وهذا الدعاء مل يذكر يف اإلحياء، وال يف الشفاء وال يف 

الذي قبل هذا وبعده ملتصقان يف اإلحياء ويف اجلامع يف هذا املوضع، بل ذكر يف اإلحياء أن هذا دعاء آدم، والدعاء 
( ويف اإلحياء واجلامع: اللهم أعطين )إميانًا صادقًا ويقيناً( أي يف هللا تعاىل )لمْيسم بعده كفٌر  اجلامع )اللهمَّ إين أسألكم

أي علو القدر فيهما )اللهمَّ وأسألكم رمحًة أناُل هبا شمرمفم كرامتكم يف الدُّنيا واآلِخرمِة( ويف اجلامع شرف الدنيا واآلخرة 
رم عندم القضاِء( أي حني حلول  إين أسألكم الفوزم عند اللقاِء( أي لقاء هللا باملوت مث البعث أو عند لقاء الكفار )والصَّب ْ
ضيق القضاء ويف الشفاء واجلامع بدل الكلمتني أسألك الفوز يف القضاء، أي النجاة فيما قضيته أي قدرته علي  من 

أو الفوز باللطف يف القضاء ويف اإلحياء بدهلما أسألك الفوز عند القضاء، أي حني حلول القضاء بتوفيق  البالء،
اِء( ويف الشفاء واجلامع ونزل الشهداء بضم النون والزاي، وقد تسكن الزاي أي منزلتهم يف  الرضا )ومممنماِزلم الشُّهمدم

ِء( أي احلياة الطيبة املقرونة بالطاعة والقناعة من غري تعب، كذا يف اجلنة أو درجتهم يف القرب منك )ومعمْيشم السُّعمدا
شرح الشفاء. وقال العزيزي أي الذين قدرت هلم السعادة األخروية )ومالنَّْصرم على األعداِء( أي من النفس والشياطني 

اللهم إين )خة تقدميها على ما قبلها وسائر الكافرين )ومُمراف مقمةم األنبياِء( ويف اجلامع والشفاء عدم هذه الكلمة، ويف نس
أنزل( بضم اهلمزة )ِبكم حماجميِت( أي أسألك قضاء ما أحتاجه من أمر الدارين )ومِإن ضمُعفم رمأيي( أي عجز عن إدراك ما 



( بالتشديد )عممملي( أي عباديت فال تبلغ مراتب الكمال، ويف اجلامع وإن قصر رأيي وضعف  هو أجنح وأصلح )ومقمصَّرم
( ويف اجلامع إسقاط الواو. )فأسألكم يا قاِضيم األموِر( أي يا مقدرها أو ) ي )وافتقرُت( يف بلوغ ذلكعمل إىل رممْحمِتكم

يا مبلغها )ويا شايفم الصُُّدوِر( أي القلوب من أمراضها كاحلقد واحلسد والكرب )كما جترُي بني البُحوِر( أي متنع أحدمها 
أن جتريين( أي تنقذين مفعول ثاين ألسألك )ِمْن عذاِب السَِّعرِي( أي النار )ومن من االختالط باآلخر مع االتصال )

نمِة الُقُبوِر( أي عند سؤال امللكني منكر ونكري )اللهمَّ  ِة الثَّبور( أي من النداء باهلالك واخلسران يف احملشر )ومِمْن ِفت ْ  دمْعوم
أي تصله )نِيَّيت وأمنييت( ويف  (لي( أي كسيب )ومل تبلُغهما قمصرم عنُه رأيي( أي عجز عنه عقلي )ومضمُعفم عنه عم

اجلامع بدل هذا األخري ومل تبلغه مسأليت )من خمرْيٍ ومعمْدتمُه أحدًا من عبادك أو خرٍي أنتم معطيِه أحدًا من خلقكم فإين  
( أي أتوجه إليك وأطلب منك )فيه( أي يف حصوله منك يل )وأسألكم إياه( أي زياد ة على ذلك، فإن أرغُب إليكم

رمحتك، ال هناية لسعتها، كما أفاده العزيزي )يا رب العاملني اللهم اجعلنا هادين( أي دالني اخللق على ما يوصلهم إىل 
احلق )ُمهتدينم( أي إىل إصابة الصواب قواًل وعماًل )غري ضالِ نيم( أي عن احلق )وال مضلني( أحدًا من اخللق )حرباً( أي 

( أي  مقاتلة )ألعداِئكم  ( ويف اجلامع تقدمي هذا على ما قبله )حنب  حببكم سلماً( بكسر فسكون، أي صلحًا )ألوليائكم
( ويف اإلحياء بدل هذه الكلمة من أطاعك من خلقك، ويف اجلامع بدهلا أيضًا من أحبك  بسبب حبنا لك )النَّاسم

( تنازعه نعادي وعداوتك  ( أي بسببها )ممْن خمالفمكم ( وهذه الكلمة مل تذكر يف اجلامع )ونعادي بعداوِتكم )من خلقكم
)اللهمَّ ه?ذا الدعاُء( أي ما أمكننا منه قد أتينا به )وعليكم اإلجابُة( أي فضاًل منك إذ ال جيب على هللا تعاىل شيء 

نم( أي باملوت )وهذا اجلهد( بضم اجليم أي الطاقة )وعليكم التكالُن( بضم التاء أي االعتماد )وإنا َّللَِّ وِإن ا إليه راجعو 
 مث البعث )وال حمْول وال قُ وَّةم ِإالَّ باهلل العليِ  العظيم اللهمَّ ذا احلبل الشَِّديِد( احلبل مبوحدة املراد به هنا القرآن أو

الدين، مث الشدة يف الدين هي الثبات واالستقامة، وروي: احليل مبثناة ذحتية مبعىن القوة كما أفاده العزيزي )واألمِر 
ِشيِد( أي املوافق لغاية الصواب )أْسأمُلكم األْمنم( أي من الفزع األكرب واألهوال )يومم الوعيِد( أي يوم التهديد وهو الرَّ 

يوم القيامة )واجلنِة يومم اخللوِد( أي خلود أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار )ممعم املقربنيم الشُّهوِد( أي الناظرين 
ُجوِد( أي املكثرين للصالة ذات الركوع والسجود يف الدنيا )املوفني لك بالعهود( أي مبا عاهدوا هللا لرهبم )الرُّكَِّع السُّ 

عليه )إنكم رحيٌم( أي موصوف بكمال اإلحسان لدقائق النعم )ودوٌد( أي شديد احلب ملن واالك )وِإنكم تفعُل ما تريُد 
( بأن يغلب كل  ( أي اتصف )بالِعزِ  ( أي غلب )بِه( كل عزيز )ُسْبحمانم )شيء وال يغالبه شيء سبحانم من ت معمطَّفم وقالم

من لمِبسم اجملدم( أي الذي اتصف بالعظمة والكربياء )ومتمكمرَّمم بِه( أي تفضل وأنعم به على عباده )سبحانم من ال ينبغي 
يادة يف العطاء )والنِ عمِم( مجع نعمة التسبيُح( أي التنزيه املطلق )ِإال لُه( أي جلالله املقدس )سبحانم ذي الفمْضِل( أي الز 

مبعىن األنعام )سبحانم ذي اجلوِد( أي العطاء ويف اإلحياء ذي العزة ويف اجلامع ذي اجملد أي الشرف )والكمرمِم( أي 
ونوراً التفضل بالعطاء من غري سؤال )سبحانم الذي أْحصمى كلَّ شيء بعلمِه اللهمَّ اْجعمْل يل نورًا يف قليب ونورًا يف قربي 

يف مسمِْعي ونورًا يف بمصمِري ونورًا يف شعري ونورًا يف بشري ونورًا يف حلمي ونورًا يف دمي ونورًا يف عظامي ونورًا من بني 
يدي( أي يسعى أمامي )ونوراً من خلفي( أي ورائي )ونوراً عن مييىن ونوراً عن مشايل ونوراً من فوقي ونوراً من ذحيت اللهمَّ 



ين نورًا أعظمم نوٍر واْجعمْل يل( جبرياء املتكلم )نورًا برمحتكم يا أْرحممم الرَّامِحِنيم( هذا من عطف العام على زدين نورًا وأعط
اخلاص أي اجعل يل نورًا شاماًل لألنوار السابقة، ولغريها قال القرطيب والتحقيق يف معىن النور أنه مظهر ملا ينسب إليه، 

للمسموعات، ونور البصر كاشف للمبصرات، ونور القلب كاشف عن وهو خيتلف حبسبه فنور السمع مظهر 
املعلومات، ونور اجلوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، وقال النووي نقاًل عن العلماء: طلب النور يف أعضائه 

لدعاء موافق وجسمه وتصرفاته، وتقلباته وحالالته، ومجلته يف جهاته الست حىت ال يزيغ شيء منها عنه انتهى. وهذا ا
ملا يف اإلحياء من غري زيادة وال نقص، وخمالف ملا يف اجلامع )فإذا فرغت من الدعاء فال تشتغل إىل وقت الفرض إال 
بفكر أو تسبيح أو قراءة قرآن( أو غري ذلك كتحميد واستغفار، كما روي عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

عمِة ق مْبلم صمالِة الغمداِة أمْست مْغِفُر هللا الَِّذي ال ِإل?هم ِإالَّ ُهوم احلميُّ القميُّوُم وأمُتوُب ِإليِه ثالثم قال: "ممْن قالم صمبيحمةم ي مْوِم اجلُمُ 
ُ ت معماىل ُذنُوبمُه، ولو كانمْت ِمْثلم زمبمِد البمْحِر".  ممرَّاٍت غمفمرم اَّللَّ

يا أُمَّ رماِفٍع إذا ُقْمِت إىل " : عليه وسلم قال هلاوروي عن أم رافع رضي هللا تعاىل عنها أن رسول هللا صلى هللا     
يِه عمْشراً وماْست مْغِفرِيِه عمْشرًا،  لِ ِليِه عمْشراً ومامْحمِديِه عمْشراً ومكمربِ  فِإنَّكم إذا سمبَّْحِت قالم ه?ذا يل، الصَّالِة فمسمبِ ِحي اَّللَّم عمْشراً ومهم

دْ  ِت قال ه?ذا يل، وإذا كب َّْرِت قال هذا يل، وإذا اْست مْغفمْرِت قال: قمْد ف معمْلُت". كذا وإذا هملَّْلِت قال ه?ذا يل، وإذا محِم
يف األذكار للنووي، ويف احلديث من قال بني طلوع الفجر وصالة الصبح: سبحان هللا العظيم وحبمده، سبحان من مين 

ول والقوة إال إليه سبحان من التسبيح منة منه وال مين عليه، سبحان من جيري وال جيار عليه، سبحان من ال يربأ من احل
على من اعتمد عليه، سبحان من يسبح كل شيء حبمده، سبحانك ال إله إال أنت يا من يسبح له اجلميع تداركين 

ا بعفوك، فإين جزوع، مث يستغفر هللا مائة مرة، فإنه ال يأيت عليه أربعون يومًا إال وقد أتته الدنيا حبذافريها، أي بأسره
وذلك بشرط التقوى كذا نقله البجريمي عن سيدي أمحد زروق. )فإذا مسعت األذان يف أثناء ذلك( أي املذكور من 
األوراد )فاقطع ما أنت فيه( واستمع األذان ألن استماعه يف وقته أفضل من استماع القرآن، وإن كان القرآن أفضل 

واب املؤذن( ولو كنت طائفاً أو مدرساً أو جنباً أو حنو ذلك، ال إن  منه، كذا أفاده الونائي نقالً عن الزيادي )واشتغل جب
كنت مصليًا ولو نفاًل وال إن كنت قاضي احلاجة أو جمامعًا أو مستمع اخلطيب، بل إذا سلمت من الصالة أجبته كما 

بررت، فتبطل. جييبه من ال يصلي، فلو أجبته يف الصالة كره ذلك اجلواب، ومل تبطل صالتك إال إذا قلت: صدقت و 
وكذا إذا خرجت من اخلالء فأجبه )فإذا قال املؤذن هللا أكرب هللا أكرب فقل( عقب كل كلمة )مثل ذلك( ولك املقارنة 
على خالف فيها )وكذلك( أي أن تقول مثل قول املؤذن )يف كل كلمة إال يف احليعلتني فقل فيهما( أي دبر كل لفظة 

صية )وال قوة( أي على الطاعة )إال باهلل العلي العظيم( ويسن أن تقول بعد قولك منهما )ال حول( أي ال ذحول عن املع
وأشهد أن حممدًا رسول هللا يف اجلواب، وأنا أشهد أن حممدًا رسول هللا مث تقول رضيت باهلل ربًا ومبحمدصلى هللا عليه 

لفالح، أن تقول: اللهم اجعلنا مفلحني. وسلم رسواًل وباإلسالم ديناً، ويسن أيضًا إذا مسعت املؤذن يقول: حي على ا
)فإذا قال( أي املؤذن )الصالة خري من النوم( أي اليقظة إىل الصالة خري من راحة النوم )فقل( يف اجلواب )صدقت 
وبررت( وزاد يف اإلحياء بعد ذلك نصحت وزاد بعضهم وباحلق نطقت )وأنا على ذلك من الشاهدين( مرتني، وبررت 



ا، أي صرت ذا بر، أي خري كثري وقيل يقول اجمليب يف ذلك صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكسر الراء وفتحه
فإذا مسعت اإلقامة فقل( يف اجلواب )مثل ما يقول( أي املقيم )إال يف قوله قد قامت الصالة فقل( يف جواب كل من )

د بعد ذلك، وجعلين من صاحلي أهلها )فإذا املرتني )أقامها هللا وأدامها ما دامت السماوات واألرض( ويسن أن يزي
فرغت من جواب املؤذن( يف األذان، أي ومن جواب املقيم يف اإلقامة أو فرغت من األذان، واإلقامة إن كنت مؤذناً 
مقيمًا فصل وسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم )فقل اللَّهم: إين أسألك عند حضور صالتك وأصوات دعاتك( 

وأدبار ليلك وإقبال هنارك أن تؤيت حممدًا الوسيلة( أي املنزلة العلية يف اجلنة ) اء يف آخره مجع داعبضم الدال وبالت
اليت ال تنبغي إال هلصلى هللا عليه وسلم )والفضيلة( أي املرتبة الزائدة على سائر املخلوقني كما أفاده القسطالين 

به البعثه لتضمنه معىن أعطه أو مفعول فيه، أي أقمه يف املقام   )والدرجة الرفيعة وابعثه املقام( أي أعطه املقام مفعول
كما أفاده البجريمي )احملمود الذي وعدته( بقولك تباركت وتعاليت عسى أن يبعثك ربك مقامًا حممودًا )إنك ال ختلف 

يم وسامعهما يف  امليعاد يا أرحم الرامحني( وهذا الدعاء خمصوص يف وقت الصبح، أما الدعاء الذي يسن للمؤذن واملق
كل وقت، فهو الدعاء املشهور، وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة آت حممدًا الوسيلة والفضيلة، 
وابعثه مقامًا حممودًا الذي وعدته، أي يسن بعد فراغ األذان واإلقامة لكل من املؤذن والسامع واملستمع غري إمام 

الدعاء بعد الصالة والسالم على النيب صلى هللا عليه وسلم، كما أفاده الونائي فمعىن  اجلمعة يف اإلقامة أن يدعو هبذا
هذه الدعوة التامة هي األذان مسي بذلك جلمعه العقائد بتمامها، ومعىن القائمة أي الدائمة اليت ال تغريها ملة وال 

أو ابعثه ذا مقام حممود، وهو هنا اتفاقًا مقام تنسخها شريعة ومعىن: وابعثه مقاماً، أي أعطه مقامًا أو أقمه يف مقام، 
الشفاعة العظمى يف فصل القضاء حيمده فيه األولون واآلخرون، ألنه املتصدي له بسجوده له أربع سجدات ذحت 
العرش حىت أجيب ملا فزعوا إليه بعد فزعهم آلدم، مث ألويل العزم نوح فإبراهيم فموسى فعيسى واعتذار كل منهم، 

ع الصلة إما بدل من النكرة، أو صلة هلا على رأي األخفش، ألهنا وصفت أو عطف بيان، وجيوز القطع واملوصول م
للرفع أو النصب، وإمنا نكر مقامًا حممودًا، ألنه أفخم وأجزل، كأنه قيل مقام، وأي مقام يغبطه فيه األولون واآلخرون 

لعاملني يسأل فيعطى، ويشفع فيشفع، وليس أحد إال حممود اتكل عن أوصافه ألسنة احلامدين، ويشرف به على مجيع ا
ذحت لوائه، كما أفاده القسطالين وابن حجر. وأما لفظ والدرجة الرفيعة ولفظ يا أرحم الرامحني، فكالمها ال أصل هلما 

فإن  من احلديث على ما قاله ابن حجر. )فإذا مسعت األذان( أي أو اإلقامة )وأنت يف الصالة فتمم الصالة( وال جتبه
اجلواب حينئٍذ مكروه )مث تدارك اجلواب بعد السالم على وجهه( أي طريقه وترتيبه، وكذا إن كنت خارج الصالة ومل 
تتابع اجلواب حىت فرغ املؤذن من األذان أو اإلقامة، فيستحب أن تتدارك متابعة اجلواب، ولو لغري عذر إن مل يطل 

، ولو مل تسمع إال آخر األذان أو اإلقامة أجبت من األول، فتجيب الفصل عرفاً، وضبطه بعضهم بركعتني بأقل ممكن
فإذا أحرم اإلمام بالفرض فال تشتغل إال ) يف اجلميع وجتيب أيضًا يف الرتجيع، وإن مل تسمعه على ما قاله الونائي 

)يف( فصل باالقتداء به وصل الفرض كما سيتلى عليك( الكاف مبعىن على أي على الوجه الذي سيذكر ويبني لك 
)كيفية الصالة وآداهبا( بعد الفصل الذي ذكر كيفية النوم، فالكيفية هي العلة الصورية، فاإلضافة من إضافة العلة 



الصورية ملعلوهلا والعلة الصورية جزء من الصالة، فإن كل شيء له علل أربع: علة صورية وعلة مادية وعلة فاعلية وعلة 
الفاعلية يف الصالة املصلي، واملادية األركان، والغائية كحصول  لة الصورية، فالعلةغائية، فالعلة املادية سبب يف الع

الثواب، فقد وجدت العلل األربع يف الصالة والعلة الصورية هي القائمة من هذا املركب، كذا أفاده الشيخ عطية 
مسلم عن ثوبان عتيق رسول هللا األجهوري )فإذا فرغت( أي من ركعيت الفرض )فقل( بعد االستغفار ثالثًا كما رواه 

صلى هللا عليه وسلم )اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وسلم اللهم أنت السالم( أي السامل من كل ما ال يليق 
جبالل الربوبية وكمال األلوهية )ومنك السالم( أي السالمة من كل مكروه )وإليك يعود السالم( أي السالم منا يف 

أكرمنا )ربنا بالسالم( أي ألمن مما جنيناه وبالعفو عما اقرتفناه )وأدخلنا اجلنة( ويف نسخة بدل آخر الصالة )فحيناً(أي 
اجلنة دارك ويف اإلحياء سقوطهما )دار السالم( أي السالمة من التباغض واآلفات، أو ألن املالئكة يقولون ألهلها 

اله العزيزي ويف نسخة بعد ذلك وتعاليت، أي سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار )تباركت( أي تقدست كما ق
تنزهت ويف اإلحياء سقوطه )يا ذا اجلالل( أي الشرف والكمال فال شرف وال كمال إال له )واإلكرام( فال مكرمة إال 

 وهي منه تعاىل، مث يفتح الدعاء عقب الصالة بقوله )سبحان ريب العلي األعلى الوهاب( أي كثري النعم دائم العطاء.
بن األكوع أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يستفتح دعاءه بقوله: سبحان ريب العلي األعلى الوهاب  روى سلمة     

ثالثًا )ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده( أي بقدرته وتدبريه 
هل النعمة والفضل والثناء احلسن ال إله إال هللا وال نعبد إال إياه خملصني )اخلري وهو على كل شيء قدير ال إله إال هللا أ

له الدين ولو كره الكافرون( هذا كما يف اإلحياء. وقال النووي يف األذكار: روينا يف صحيح مسلم عن عبداللهنب الزبري 
لك وله احلمد، وهو على كل شيء أنه كان يقول دبر كل صالة حني يسلم: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امل

قدير، ال حول وال قوة إال باهلل ال إله إال هللا وال نعبد إال إياه، له النعمة والفضل، وله الثناء احلسن ال إله إال هللا، 
خملصني له الدين ولو كره الكافرون. )مث ادع بعد ذلك باجلوامع( أي جبوامع الكلم كما قاله املناوي )الكوامل( أي  

مل األدعية )وهو ما علمه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشة( الصديقة )رضي هللا عنها فقل اللهم إين أسألك كوا
من اخلري كله عاجله وآجله ما عمِلْمُت منه وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل 

نية واعتقاد، وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل أعلم، وأسألك اجلنة وما يقرب إليها من قول وعمل و 
ونية واعتقاد( وقوله ونية واعتقاد يف املوضعني مل يذكر يف اإلحياء، وال يف اجلامع وقوله وعمل بالواو يف املوضعني كما 

وسلم وأعوذ بك من  يف اإلحياء وبأو كما يف اجلامع )وأسألك من خري ما سألك منه عبدك ونبيك حممدصلى هللا عليه
شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك حممدصلى هللا عليه وسلم( قوله من خري بالتنكري موافق للجامع، وأما الذي يف 
اإلحياء فبالتعريف، فما مفعول ثان ومن خري بيان إن قرىء بالتنكري أو التعريف، وأما إن قرىء بإضافة خري إىل ما 

تبعيضية، وقوله ونبيك موافق للجامع، ويف اإلحياء: ورسولك، بدله كما يف بعض  فهو مفعول ثان، ومن إما زائدة أو
النسخ هلذا الكتاب وعبارة اجلامع، وأعوذ بك من شر ما عاذ به وعبارة اإلحياء، وأستعيذك مبا استعاذك منه كما يف 

اللهم وما قضيت على من أمر ) بعض نسخ هذا الكتاب، وأما كلمة منه يف املوضع األول فساقطة يف اإلحياء واجلامع 



فاجعل عاقبته رشدًا( أي أصابة للخري كما قاله الرملي، ويف اجلامع وهورواية عن ابن ماجه عن عائشة بدل ذلك، 
وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريًا )مث ادع مبا أوصى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( سيدتنا )فاطمة رضي 

ا قيوم( أي قائم بنفسه ومقيم لغريه )يا ذا اجلالل واإلكرام ال إله إال أنت برمحتك أستغيث( هللا عنها فقل يا حي ي
واملعىن أكشف شديت )ومن عذابك أستجري ال تكلين إىل نفسي وال إىل أحد من خلقك طرفة عني( واملعىن قم بأمري 

كله صوابًا وخريًا، وها مثل ما يف اإلحياء وال ترتك إعانيت ولو قدر ذحرك العني )وأصلح يل شأين كله( أي اجعل أمري  
إال قوله وال إىل أحد من خلقك، فهوساقط فيه وقد يوجد يف بعض النسخ زيادة على ذلك فلعله من النساخ )مث قل 
ما قاله( سيدنا )عيسى على نبينا عليه الصالة والسالم اللهم إين أصبحت ال أستطيع دفع ما أكره وال أملك نفع ما 

بح األمر بيدك ال بيد غريك، وأصبحت مرهتنًا بعملي فال فقري أفقر مين إليك وال غين أغىن منك عين( أرجو، وأص
وهذه اجلملة األخرية مع قوله إليك ساقطة يف اإلحياء كما يف نسخة )اللهم ال تشمت يب عدوي وال تسؤ يب صديقي( 

، وال مصيبة ذحزن الصادق يف ودي، وتشمت بضم بفتح الصاد، ومعىن اجلملتني يا هللا ال تنزل يب بلية تفرح عدوي
التاء وسكون الشني وكسر امليم، مبعىن تفرح وتسؤ بفتح التاء وضم السني مبعىن ذحزن، فهو متعد بنفسه كما يف 
الصحاح )وال جتعل مصيبيت يف ديين( فإن مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا )وال جتعل الدنيا أكرب مهي( بفتح اهلاء 

ادي )وال مبلغ علمي( أي وال جتعل الدنيا حمل وصول علمي، بل اجعل علمي واصاًل إليك، وهذه الكلمة أي مر 
ساقطة يف اإلحياء )وال تسلط علي بذنيب من ال يرمحين( أي ال جتعل من ال يعطف علي قاهراً علي بسبب ذنيب عندك، 

 ادع مبا بدأ( أي ظهر )لك من الدعوات ويف بعض النسخ بذنويب باجلمع ويف اإلحياء سقوطه كما يف نسخة )مث
املشهورات( واألوىل أن تأيت بسيد االستغفار، وهو: اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين، وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، أعوذ بك من 

 شر ما صنعت.
وروي عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال "ممْن قالم ِحنيم ُيْصِبح أْو مُيِْسي: اللَُّهمَّ ِإين ِ أْصبمْحُت      

، وأنَّ حممدًا عمْبُدكم  يعم ُخْلِقكم ِإنَّكم أنتم اَّللَّ ال ِإل?هم ِإال أْنتم ، وممجِم كم  ومرمُسولُ أْشهمُدكم وأشهُد محلم عمْرِشكم ومممالئكتكم
ا ثالثًا أْعتم  ُ ِنْصفمُه ِمنم النَّاِر، ومممْن قاهلم ا ممرَّتمنِي أْعتمقم اَّللَّ ُ ثالثةم أرباعه، فإْن كانم قاهلا أْعتمقم هللا رُبْ عمُه ِمنم النَّاِر؛ فمن قاهلم قم اَّللَّ

 عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: أْربعًا أْعت مقمُه اَّللَُّ تعاىل ِمنم النَّاِر". وعن أم سلمة قالت: كان رسول هللا صلى هللا
وقال الغزايل لبعض  "اللَُّهمَّ ِإين ِ أْسأُلكم ِعْلمًا نافعًا ومعممماًل ُمت مقمبَّاًل ومِرْزقًا طميِ باً" هكذا يف األذكار للنووي رمحه هللا تعاىل.

مة متامها، ومن العصمة تالمذته: واقرأ هذا الدعاء يف أوقاتك خصوصًا أعقاب صلواتك: اللهم إين أسألك من النع
دوامها، ومن الرمحة مشوهلا، ومن العافية حصوهلا، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الوقت أطيبه، ومن 
اإلحسان أمته، ومن األنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف نفعه، ومن الرزق أوسعه، اللهم كن لنا يا جبار، وال 

لسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، وأقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إىل مغفرتك تكن علينا، اللهم اختم با
ورمحتك مصرينا ومآلنا، واصبب سجال عفوك عى ذنوبنا، ومن علينا بإصالح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، ويف دينك 



الدنيا واآلخرة من موجبات الندامة يوم  اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على هنج االستقامة، وأعذنا يف
القيامة، اللهم خفف عنا ثقل األوزار، وارزقنا معيشة األبرار واكفنا، واصرف عنا شر األشرار وأعتق رقابنا ورقاب 

 يا هللا يا آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار، برمحتك يا عزيز يا غفار يا كرمي يا ستار يا حليم يا جبار يا هللا يا هللا
أرحم الرامحني، وصلى هللا على سيدنا حممد وآله أمجعني. )واحفظها( أي الدعوات )مما أوردناه( أي أحضرناه وذكرناه 
)يف كتاب الدعوات من كتاب إحياء علوم الدين( فادع جبميعها إن قدرت عليه أو احفظ منها ما تراه أوفق حبالك، 

 ه الشيخ الغزايل.وأرق لقلبك وأخف على لسانك كما قال
ومن الدعوات املذكورة يف اإلحياء دعاء سيدنا إبراهيم اخلليل عليه السالم، ومن دعا بذلك إذا أصبح فقد أدى      

شكر يومه، وهو: اللهم هذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك، واختمه يل مبغفرتك ورضوانك، وارزقين فيه حسنة 
فيه من سيئة فاغفرها يل إنك غفور رحيم ودود كرمي. ومنها دعاء عتبة الغالم  تقبلها مين وزكها وضعفها يل، وما عملت

وقد رؤي يف املنام فقال: دخلت اجلنة هبذه الكلمات اللهم يا هادي املضلني، وراحم املذنبني ومقيل عثرات العاثرين، 
 الذين أنعمت عليهم من النبيني ارحم عبدك ذا اخلطر العظيم واملسلمني كلهم أمجعني، واجعلنا من األخيار املرزوقني

والصديقني والشهداء والصاحلني آمني يا رب العاملني. )ولتكن أوقاتك بعد الصالة إىل طلوع الشمس موزعة( أي 
مقسومة )على أربع وظائف( أي أوراد )وظيفة يف الدعوات( فليبدأها بذكر هللا كما مر ذكره، وال يبدأ بالسؤال قال 

عت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفتح الدعاء إال استفتحه بقوله: سبحان ريب العلي سلمةبن األكوع: ما مس
األعلى الوهاب، وليبدأها بالصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، مث اسأل حاجتك مث اختم بالصالة على النيب صلى 

ذا يف اإلحياء )ووظيفة يف األذكار هللا عليه وسلم، فإن هللا يقبل الصالتني وهو أكرم من أن يدع ما بينهما ك
والتسبيحات( وهي كلمات ورد يف تكرارها فضائل، وستأيت يف كالمه )وتكررها يف سبحة( بضم السني، وهي خرزات 
منظومة، وتسمى أيضًا مذكرة أو يف يدك )ووظيفة يف قراءة القرآن( فإن القرآن جامع لفضل الذكر والفكر، والدعاء 

ب لك قراءة مجلة من اآليات اليت وردت األخبار بفضلها، وهو أن تقر سورة الفاذحة وآية إذا كان بتدبري فيستح
الكرسي وخامتة البقرة من قوله: آمن الرسول وشهد هللا، وقل: اللهم مالك امللك اآليتني، وقوله تعاىل }لمقمْد جماءمكمُم 

( إىل 92}لمقمدم صمدمقم اَّللَُّ رمُسولمُه الرُّْؤيما باحلمقِ { )الفتح: ( إىل آخرها وقوله تعاىل:898رمُسوٌل ِمْن أمنْ ُفِسُكْم{ )التوبة:
( اآلية ومخس آيات من أول احلديد 888آخرها وقوله سبحانه وتعاىل }احلمْمُد َّللَِّ الَِّذي ملْم ي متَِّخْذ وملمدًا{ )اإلسراء:
تيسر لك الفكر فهو أشرف العبادات إذ فيه وثالثاً من آخر سورة احلشر هكذا يف اإلحياء )ووظيفة يف التفكر( فمهما 

معىن الذكر هلل تعاىل وزيادة أمرين: أحدمها زيادة املعرفة إذ الفكر مفتاح املعرفة والكشف، والثاين زيادة احملبة إذ ال 
حيب القلب إال من اعتقد تعظيمه، وال تنكشف عظمة هللا تعاىل إال مبعرفة صفاته، ومعرفة قدرته وعجائب أفعاله، 

فتفكر( بضم التاء وفتحها وسكون الفاء وكسر )فيحصل من الفكر املعرفة ومن املعرفة التعظيم، ومن التعظيم احملبة 
الكاف مضارع أفكر باهلمزة، وفكر من باب ضرب كما يف الصحاح واملصباح )يف( ما ينفعك يف املعاملة مع هللا بأن 

ي توانيك )يف عبادة موالك( وتفكر فيما ينفعك يف علم ذحاسب نفسك فيما سبق من )ذنوبك وخطاياك وتقصريك( أ



املكاشفة )و( ذلك بأن تفكر مرة يف )تعرضك( أي إقبالك )لعقابه األليم وسخطه العظيم( أو يف نعم هللا تعاىل وتواتر 
ك يف آالئه الظاهرة والباطنة )وترتب( بصيغة املضارع املفيد للخطاب معطوف على تفكر )بتدبريك( أي فكرك )أوراد

مجيع يومك لتتدارك به ما فرط( أي سبق )من تقصريك( ولتصلحه )وذحرتز من التعرض لسخط هللا األليم يف يومك( 
وتزيد معرفتك بقدرة اإلله ويزيد خوفك منه، ولتزيد معرفتك باآلالء ويكثر شكرك عليها، فقوله: لتتدارك، علة لقوله: 

ضك. )وتنوي اخلري( معطوف أيضًا على تفكر، أي ذحضر يف قلبك نية تفكر يف ذنوبك، وقوله وذحرتز، علة لقوله: تعر 
أداء اخلري يف أعمالك لنفسك، ويف معاملتك )جلميع املسلمني( فنية املرء خري من عمله )وتعزم على أن ال تشتغل يف 

ا وختتار( أي مجيع هنارك إال بطاعة هللا تعاىل وتقصد( ويف بعض النسخ وتفصل )يف قلبك الطاعات اليت تقدر عليه
ِبلدك )أفضلها( أي الطاعات )وتتأمل( أي ترتقب )هتيئة أسباهبا لتشتغل هبا وال تدع عنك التفكر يف قرب األجل 
وحلول املوت القاطع لألمل( قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أمْكِثُروا ِمْن ِذْكر هماِدم اللَّذاِت" معناه نغصوا بذكره 

م إليها فتقبلوا على هللا تعاىل. وقالت عائشة: يا رسول هللا هل حيشر مع الشهداء أحد؟ اللذات حىت ينقطع ركونك
قال: نعم من يذكر املوت يف اليوم والليلة عشرين مرة. )وخروج األمر عن االختيار( وهو خالف االضطرار، وهذا 

اآلخرة )بطول االعتذار( أي معطوف على قرب األجل )وحصول احلسرة( باحلاء املهملة أي احلزن )والندامة( يف 
الغفلة عن املوت يف الدنيا فإهنا تدعو إىل االهنماك يف شهوات الدنيا )وليكن من تسبيحاتك وأذكارك عشر كلمات 
إحداهن: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل 

ال إله إال هللا امللك احلق املبني( فمعىن امللك ذو امللك، واملراد به القدرة على اإلجياد، ومعىن شيء قدير. الثانية: 
املبني املظهر للصراط املستقيم ملن شاء هدايته كما قاله العزيزي )الثالثة: ال إله إال هللا الواحد القهار رب السماوات 

ذي ال ينقسم، وال مشاهبة بينه وبني غريه، ومعىن القهار هو الذي ال واألرض وما بينهما العزيز الغفار( فمعىن الواحد ال
موجود إال وهو مقهور ذحت قدرته، ومعىن العزيز الغالب، ومعىن الغفار هو الذي يسرت القبائح والذنوب بإسبال السرت 

الرابعة: سبحانه ) رح اجلامع.عليها يف الدنيا، وترك املؤاخذة بالعفو عنها يف العقىب، ويصون العبد من أوزارها كذا يف ش
هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم( وهذه الكلمة إىل قوله: وهللا أكرب، 

اَّللَّم  تسمى الباقيات الصاحلات، وقيل هي إىل قوله: إال باهلل، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ألمْن أمُقوُل ُسْبحمانم 
بوح قدوس( ومها امسان من وماحلمْمُد هلِل ومالم ِإل?هم ِإالَّ اَّللَُّ واَّللَُّ أمْكب مُر أمحمبُّ ِإيلمَّ ممَّا طملمعمْت عملمْيِه الشَّْمُس". )اخلامسة س

ا أكثر، أمساء هللا تعاىل قال ثعلب: كل اسم جاء على فعول، فهو مفتوح األول إال السبوح والقدوس، فإن الضم فيهم
وقد يفتحان وقرأمها سيبويه بالفتح، والفرق بني التسبيح والتقديس أن التسبيح يكون بالطاعات والعبادات، والتقديس 
يكون باملعارف يف ذات هللا تعاىل وصفاته وأفعاله، أي فيكون التقديس التفكر يف ذلك )رب املالئكة والروح( ويف 

لنسائي وابن ماجه وابن السين عن الزبري ما من صباح يصبح العباد فيه إال احلديث الذي رواه أبو داود والرتمذي وا
وصارخ يصرخ: أيها اخلالئق سبحوا امللك القدوس رب املالئكة والروح، قال الشربيين: الروح هو جربيل عليه السالم. 

أعظم من الدنيا، ويف  وقال: الروح ملك رأسه ذحت العرش، ورجاله يف ختوم األرض السابعة، وله ألف رأس كل رأس 



كل رأس ألف وجه، ويف كل وجه ألف فم، ويف كل فم ألف لسان يسبح هللا تعاىل بكل لسان ألف نوع من التسبيح 
والتحميد والتمجيد، ولكل لسان لغة ال تشبه لغة اآلخر، فإذا فتح أفواهه بالتسبيح خرت مالئكة السموات السبع 

ه اه . )السادسة: سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم( ومعىن العظيم البالغ يف ُسجَّدًا خمافة أن ذحرقهم أنوار أفواه
أقصى مراتب العظمة، وهو الذي ال يتصوره عقل، وال حييط بكنهه بصرية. وقال جابر قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ْلمٌة يف اجلمنَّ  السابعة: أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي )ِة". وسلم: "من قمالم ُسْبحمانم هللا وحبمْمِدِه ُغِرسمْت لمُه َنم
القيوم وأسأله التوبة( أي املغفرة واإلنقاذ من املعاصي، ويف بعض النسخ بعد ذلك زيادة واملغفرة، ويف اإلحياء عدمها 

يف اإلحياء )وال ينفع ذا )الثامنة: اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال راد ملا قضيت( هذه األخرية ساقطة 
اجلد منك اجلد( أي ال ينفع ذا الغىن عندك غناه، وإمنا ينفعه العمل بطاعتك، ومعىن منك عندك )التاسعة: اللهم صل 
على حممد وعلى آل حممد وصحبه وسلم( )العاشرة: بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء 

كلمات خمالفة ملا يف اإلحياء من الرتتيب وبعض الكلمات، وفيه وهذه الكلمات عشرة؛ وهو السميع العليم( وهذه ال
األوىل: قوله ال إله إال هللا إىل آخرها بال خمالفة. الثانية: قوله سبحانه هللا واحلمد هلل إىل آخرها، لكن بإسقاط العلي 

لرابعة: قوله سبحان هللا العظيم وحبمده. اخلامسة: العظيم الثالثة: قوله سبوح قدوس رب املالئكة والروح بال خمالفة. ا
قوله أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم، وأسأله التوبة، السادسة: قوله اللهم ال مانع ملا أعطيت وال 

منة: قوله بسم هللا معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، السابعة: قوله ال إله إال هللا امللك احلق املبني. الثا
الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض، وال يف السماء، وهو السميع العليم. التاسعة: قوله اللهم صل على حممد 
عبدك ونبيك ورسولك النيب األمي، وعلى آله وصحبه وسلم. العاشرة: قوله أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان 

 ، وأعوذ بك رب أن حيضرون.الرجيم، رب أعوذ بك من مهزات الشياطني
مث قال املصنف: وإن قرأت املسبعات العشرة اليت أهداها اخلضر عليه السالم إىل إبراهيم التيمي، فقد استكمل      

لك الفضل، ومجع لك ذلك فضيلة مجلة األدعية املذكورة، وهي أن تقرأ قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب سورة 
قل أعوذ برب الفلق، وقل هو هللا أحد، وقل يا أيها الكافرون، وآية الكرسي كل احلمد، وقل أعوذ برب الناس، و 

واحدة سبع مرات، وتقول: سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب سبعاً، وتصلى على النيب صلى هللا عليه 
م افعل يب وهبم عاجالً وآجالً يف الدين وسلم سبعاً، وتستغفر لنفسك ولوالديك واملؤمنني واملؤمنات سبعاً، وتقول: الله

والدنيا واآلخرة ما أنت له أهل، وال تفعل بنا يا موالنا ما حنن له أهل إنك غفور حليم جواد كرمي رؤوف رحيم سبع 
مرات، وال تدع ذلك غدوة وعشية )تكرر( بصيغة املضارع الذي للخطاب )كل واحدة من هذه الكلمات إما مائة مرة 

أو عشر مرات وهو( أي العشرة )أقله( أي التكرير )ليكون اجملموع مائة( مرة فهو أفضل من أن تكرر  أو سبعني مرة
واحدة مائة مرة، ألن لكل واحدة من هؤالء الكلمات فضاًل بانفراده، وللقلب بكل واحدة نوع تنبه وتلذذ، وللنفس 

ملصنف يف اإلحياء )والزم هذه األوراد( ويف بعض يف االنتقال من كلمة إىل كلمة اسرتاحة، وأمن من امللل، كذا قال ا
النسخ هذه األذكار وقال يف اإلحياء وأقل ما ينبغي أن تكرر كل واحدة من هذه الكلمات ثالثًا أو سبعًا وأكثره مائة 



أو سبعون وأوسطه عشر، وفضل األكثر أكثر، واألوسط أن تكررها عشر مرات، فهو أجد بأن تداوم عليه، وخري 
أدومها، وإن قل وكل وظيفة ال ميكن املواظبة على كثريها، فقليلها مع املداومة أفضل وأشد تأثريًا يف القلب من  األمور 

كثريها مع الفرتة )وال تتكلم قبل طلوع الشمس ففي اخلربأن ذلك( أي عدم الكالم قبل طلوع الشمس )أفضل من 
بينا وعليه الصالة والسالم( أي لو فرض أن ولد إمساعيل إعتاق مثان رقاب( مثان حبذف الياء )من ولد إمساعيل على ن

عبد، وهو مل يكن كذلك، بل هو من أفضل الناس، وإمنا دل هذا احلديث على زيادة فضيلة صاحب هذا العمل 
)أعين( باسم اإلشارة )االشتغال بالذكر( أي بأي ذكر كان ال ِبصوص هذه الكلمات )إىل طلوع الشمس من غري أن 

اِة  يتخلله( أي ُعدم يف جممِْلسي أذُْكُر اَّللَّم تعاىل فيِه ِمْن صمالِة الغمدم الذكر )كالم( فقد قال صلى هللا عليه وسلم: "ألْن أمق ْ
 تعاىل إىل طُُلوِع الشَّْمِس أمحمبُّ ِإيلَّ ِمْن أْن أمْعِتقم أمْربمعم رِقماٍب". وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ِإنَّ اَّللَّم 

: يا اْبنم آدممم اذُْكْرين ب مْعدم صمالِة الفمْجرم ويف مجمماعمٍة، مثَّ ق معمدم يمْذُكُر اَّللَّم تعماىلم حمىتَّ تمْطُلعم الشَّ ق ْمُس، مثَّ صملَّى رمْكعمت منْيِ  الم
 كانمْت كأْجِر ُحجٍَّة ومُعْمرمٍة تامٍَّة تامٍَّة تامٍَّة" كذا يف األذكار. 

 

 الزوال آداب ما بني الشمس إىل
فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح( أو قدر نصفه كما يف اإلحياء )فصل ركعتني( إما بنية صالة اإلشراق )     

بناء على القول بأهنا غري صالة الضحى، أو بنية الضحى بناء على أهنا هي، وهو املعتمد فقد روى علي رضي هللا عنه 
كعات يف وقتني إذا أشرقت الشمس، وارتفعت قام صلى ركعتني، أهنصلى هللا عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ر 

وإذا انبسطت الشمس وكانت يف ربع السماء من جانب الشرق صلى أربعًا )وذلك( أي فعل ركعتني )عند زوال وقت 
الكراهة( أي كراهة التحرمي )للصالة فإهنا( أي الصالة )مكروهة( مع صحتها )من بعد فريضة الصبح إىل ارتفاع 

مس( وهو ظهور متام نورها )فإذا أضحى( أي عال )النهار ومضى منه قريب من ربعه فصل صالة الضحى أربعًا أو الش
ستًا أو مثانياً( وهي أفضلها وأكثرها على املعتمد )مثىن مثىن( أي سلم من كل ركعتني وهو أفضل، وذكر السيوطي أن 

اذحة سورة والشمس بتمامها، ويف الثانية الفاذحة وسورة والضحى، األفضل أن يقرأ اإلنسان يف الركعة األوىل منها بعد الف
وتبعه على ذلك ابن حجر، لكن الرملي اعتمد أنه يقرأ يف الركعة األوىل الكافرون، ويف الثانية اإلخالص ويفعل ذلك 

هاىنء: صملَّى النيب يف كل ركعتني منها )فقد نقلت هذه األعداد كلها عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( كما قالت أم 
صلى هللا عليه وسلم ُسْبحمةم الضُّحمى مثانم ركعاٍت ُيسملِ م ِمْن ُكلِ  رمْكعمت منْيِ، رواه أبو داود )والصالة خري كلها فمن شاء 
فليستكثر ومن شاء فليستقلل( كما يف احلديث الذي رواه الطرباين عن أيب هريرة: الصالة خري موضوع، فمن استطاع 

فليستكثر، أي الصالة أفضل ما وضعه هللا، أي ما شرعه لعباده من العبادة، فمن استطاع أن يكثر فعلها،  أن يستكثر
فليكثره فإهنا العبادات البدنية بعد اإلميان )فليس بني طلوع الشمس والزوال راتبة من الصالة إال هذه( أي صالة 

هذه الصلوات )فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه  الضحى، ويف بعض النسخ، فليس بني الطلوع والزوال راتبة إال
أربع حاالت احلالة األوىل وهي األفضل أن تصرفه( أي فاضل األوقات يف نفع الناس بعلمك يف فتوى وتدريس أو 



تصنيف أو مطالعة للكتب، فإن أمكنك استغراق األوقات يف ذلك وهو أفضل ما تشتغل به بعد املكتوبات ورواتبها، 
منفعة اخللق وهدايتهم إىل طريق اآلخرة، ورب مسألة واحدة يتعلمها املتعلم، فيصلح هبا عبادة عمره، ولو ألن يف ذلك 

مل يتعلمها لكان سعيه ضائعًا هذا إن كنت عاملاً، وأما إن كنت متعلمًا فاألفضل أن تصرف أوقاتك )يف طلب العلم 
ث يشتغل العامل بالتصنيف، وكذا لو مل تكن متعلمًا بأن النافع يف الدين( حيث يشتغل العامل باإلفادة، ويف نسخ: حي

تتعلق بأن ذحصل لتصري عاملاً، بل لو كنت من العوام، فحضورك جمالس الوعظ، والعلم أفضل من اشتغالك باألوراد 
والنوافل، كما يف حديث أيب ذر رضي هللا عنه أن حضور جملس ذكر أفضل من صالة ألف ركعة، وشهود ألف جنازة 

دة ألف مريض )دون الفضول( أي الذي ال ينفع )الذي أكب( أي الزم )الناس عليه ومسوه علماً( وذلك كعلم وعيا
السحر والنجوم )والعلم النافع( املقدم على العبادة )هو ما يزيد يف خوفك من هللا تعاىل ويزيد يف بصريتك( أي علمك 

يف الدنيا ويزيد يف رغبتك يف اآلخرة ويفتح بصريتك  )بعيون نفسك ويزيد يف معرفتك بعبادة ربك ويقلل من رغبتك
بآفات أعمالك حىت ذحرتز منها( ويعينك على سلوك طريق اآلخرة إذا تعلمت ذلك العلم على قصد االستعانة به على 
السلوك )ويطلعك( أي يعلمك )على مكايد الشيطان( أي مكره )وغروره( أي خديعته )وكيفية تلبيسه( أي تدليسه 

)على علماء السوء( وهم الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إىل اجلاه )حىت عرضهم( أي وجههم  وخيانته
)ملقت هللا تعاىل( أي بغضه )وسخطه( أي غضبه )حيث أكلوا( أي أخذوا )الدنيا بالدين( فقوله: حيث أكلوا إىل 

ء ألهنم أكلوا )واختذوا( أي جعلوا )العلم ذريعة آخره، تعليل لتسميتهم علماء السوء، أي وإمنا مسوا علماء السو 
ووسيلة إىل أخذ أموال السالطني وأكل أموال األوقاف( أي اليت وقفت على العلماء )واليتامى واملساكني وصرف( أي 

 أمال الشيطان باألفراد معطوف على عرضهم. 
عزمهم القوي )طول هنارهم إىل طلب ويف بعض النسخ وصرفوا باجلمع عطفًا على أكلوا )مهتهم( بكسر اهلاء أي 

اجلاه( أي الرتبة فهو مطلوب من الوجه )واملنزلة( أي العظم واالرتفاع )يف قلوب اخللق واضطرهم( أي أجلأهم 
وأكرههم )ذلك( أي صرف اهلمة إىل ما ذكر، واملناسب أن يقول فاضطرهم بالفاء، ليكون تفريعًا على قوله وصرف 

ظهار العبادة بقصد رؤية الناس هلا ليحمدوهم )واملماراة( أي اجملادلة )واملناقشة( بالقاف مهتهم )إىل املراآة( أي إ
والشني املعجمة، أي االستقصاء )يف الكالم( ويف بعض النسخ، واملنافسة بالفاء والسني املهملة مع إسقاط قوله يف 

ضة )واملباهاة( أي التعاظم والتكرب )وهذا الفن( الكالم، فمعناها الرغبة يف العلم، والعمل على وجه املماراة أي املعار 
أي النوع الذي هو )من العلم النافع قد مجعناه يف كتاب إحياء علوم الدين( وأذكر تلخيص ما فيه، وهوأن العلم النافع 
قسمان: قسم حممود قليله وكثريه، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وقسم حيمد منه مقدار الكفاية، وال حيمد 

لفاضل عليه فاألول هو العلم باهلل تعاىل وبصفاته وأفعاله وسنته يف خلقه، وحكمته يف ترتيب اآلخرة على الدنيا. ا
والثاين ينقسم إىل أربعة أقسام: أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فاألصول هي أربعة: كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله 

إهنما يدالن على السنة. والفروع على قسمني: أحدمها ما وإمجاع األمة وآثار الصحابة، فهذان أصالن من حيث 
يتعلق مبصاحل الدنيا وحيويه كتب الفقه. وثانيهما ما يتعلق مبصاحل اآلخرة، وهو علم أحوال القلب وأخالقه احملمودة 



ة والنحو، واملذمومة، وما هو مرضي عند هللا تعاىل، وما هو مكروه واملقدمات هي اليت جتري جمرى اآلالت كعلم اللغ
فإهنما آلة لعلم كتاب هللا تعاىل وسنة نبيه حممدصلى هللا عليه وسلم، وليست اللغة والنحو من العلوم الشريفة يف 
أنفسهما، ولكن يلزم اخلوض فيهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب، وكل شريعة بلغة، فيصري تعلم 

واملتممات هي يف علم القرآن، فإنه ينقسم إىل ثالثة أنواع: قسم يتعلق  تلك اللغة آلة، ومن اآلالت علم كتاب اخلط
باللفظ كتعلم القرآن وخمارج احلروف. وقسم يتعلق باملعىن كالتفسري، فإن اعتماده على النقل إذ اللغة مبجردها ال 

ظاهر، وكيفية استعمال تستقل به. وقسم يتعلق بأحكام القرآن، كمعرفة الناسخ واملنسوخ والعام واخلاص، والنص وال
البعض منه مع البعض هو العلم الذي يسمى أصول الفقه، وأما املتممات يف اآلثار واألخبار، فالعلم بالرجال وأمسائهم 
وأنساهبم، وأمساء الصحابة وصفاهتم والعلم بالعدالة يف الرواة، والعلم بأحواهلم ليميز الضعيف عن القوي، والعلم 

فإن كنت من أهله( أي )عن املسند، فهذه هي العلوم الشرعية، وكلها من فروض الكفايات  بأعمارهم ليميز املرسل
العلم النافع املذكور كله )فحصله( أي اطلبه بتعلمه من أهله )واعمل به( أي بذلك العلم )مث علمه( للناس )وادع 

عا إليه فذلك( أي الشخص املتصف إليه( أي العلم املذكور )فمن علم ذلك( أي العلم النافع )وعمل به مث علمه ود
بذلك املذكور )يدعى( أي يسمى )عظيمًا يف ملكوت السموات بشهادة عيسى عليه السالم( أي ألن سيدنا عيسى 
قال: من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيماً يف ملكوت السموات. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ممْن ت معملَّمم باباً 

يقاً" )فإذا فرغت من ذلك( أي العلم النافع )كله وفرغت من إصالح ِمنم الِعْلِم لِيُ عم  لِ مم النَّاسم ُأْعِطيم ث مومابم سمْبعنيم صمدِ 
نفسك ظاهرًا وباطناً، وفضل شيء من أوقاتك، فال بأس أن تشتغل بعلم املذهب يف الفقه لتعرف به الفروع النادرة( 

توسط( أي العدل )بني اخللق يف اخلصومات عند انكباهبم( أي أي اخلارجة عن فرض العني )يف العبادات وطريق ال
إقباهلم )على الشهوات( أي مجيع اشتياق النفس )فذلك( أي االشتغال بعلم املذهب )أيضًا بعد الفراغ من هذه 

 املهمات( أي األمور الالزمة )من مجلة فروض الكفايات( ومن فروض الكفايات تعلم الطب. 
لب العلم الشرعي على ثالثة أقسام: فرض عني، وهو تعلم ما ال بد منه. وفرض كفاية وهو وقال الزيادي: وط     

 .تعلم ما يصل به إىل درجة اإلفتاء، وسنة وهو ما زاد على ذلك اه 

وقال الغزايل: فكن أحد رجلني: إما مشغواًل بنفسك، وإما متفرغًا لغريك بعد الفراغ من نفسك،    وإياك أن      
يصلح غريك قبل صالح نفسك، فإن كنت املشغول بنفسك فال تشتغل إال بالعلم الذي هو فرض عليك تشغتل مبا 

حبسب ما يقتضيه حالك، وما يتعلق منه باألعمال الظاهرة من تعلم الصالة والطهارة والصوم، وإمنا األهم علم صفات 
ل احلرص واحلسد والرياء والكرب والعجب القلب، وما حيمد منها وما يذم إذ ال ينفك بشر عن الصفات املذمومة، مث

وأخواهتا )فإن دعتك نفسك( أي األمارة اللوامة )إىل ترك ما ذكرناه من األوراد واألذكار استثقااًل لذلك( أي معتقداً 
ثقل ذلك املذكور )فاعلم أن الشيطان اللعني( أي البعيد عن اخلري )قد دس( أي أخفى )يف قلبك الداء الدفني وهو 

ال واجلاه( أي القدر )فإياك( أي احذر تالفيك )أن تغرت به( أي تظن األمن من الشيطان فلم تتحفظ منه حب امل
)فتكون ضحكة( بضم الضاد وفتح احلاء، أي كثري الضحك )له( أي الشيطان )فيهلكك ويسخر( أي يهزأ )منك( 



زمانًا طوياًل )يف األوراد والعبادات( ويف بعض النسخ بك، فإن السخر يتعدى مبن والباء )فإن جربت نفسك مدة( أي 
أي النافلة )فكانت ال تستثقلها كساًل( بفتح السني، أي تثاقاًل فهو مفعول مطلق )عنها لكن ظهرت رغبتك يف ذحصيل 
العلم النافع ومل ترد به إالَّ وجه هللا تعاىل والدار اآلخرة فذلك( أي ذحصيل العلم )أفضل من نوافل العبادات مهما 

لنية( بأن ال تقصد يف تعلم العلم إال القيام بإحياء الشريعة ونشرها، فهذا العلم مع هذه النية أفضل من صيام صحت ا
النهار. وقيام الليل، ومن اخللوة والرياضة ومن كل شيء غريه، ولو اقتصر صاحبه على الفرائض مع هذه النية 

تعدي أعظم من النفع القاصر )ولكن الشأن( أي األمر الصاحلة، كان أفضل من غريه بأضعاف مضاعفة، ألن النفع امل
املعتد به )يف صحة النية فإن مل تصح( أي النية )فهو( أي ذحصيل العلم )معدن( أي موضع )غرور اجلهال( والغرور 

احلالة بفتح الغني معناه الدنيا أو الشيطان وبضمها معناه األباطيل كما يف القاموس )ومزلة أقدام الرجال( أي العلماء )
الثانية أن ال تقدر على ذحصيل العلم النافع يف الدين( يف التدريس للطلبة واالستفادة من العامل )ولكن تشتغل بوظائف 
العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصالة فذلك( أي االشتغال بالعبادات )من درجات العابدين( املتجردين 

لسري بكسر السني وفتح الياء مجع سرية بسكون الياء، مبعىن الطريقة واحلالة للعبادة )وسري الصاحلني( أي طريقتهم فا
واهليئة )وتكون أيضًا بذلك( أي االشتغال )من الفائزين( فقد كان يف الصحابة من ورده يف اليوم اثنا عشر ألف 

وإىل ألف ركعة، وكان بعضهم تسبيحة وكان فيهم من ورده ثالثون ألفاً، وكان فيهم من ورده ثالمثائة ركعة إىل ستمائة، 
أكثر ورده القرآن، وكان خيتمه الواحد منهم يف اليوم مرة، وكان بعضهم يقضي اليوم أو الليلة يف التفكر يف آية واحدة 
يرددها، وكان كرزبن وبرة مقيمًا مبكة يطوف يف كل يوم سبعني أسبوعًا ويف كل ليلة سبعني أسبوعاً، وكان مع ذلك خيتم 

 ليوم والليلة مرتني.القرآن يف ا
واعلم أن قراءة القرآن يف الصالة قائمًا مع التدبر جيمع اجلميع، ولكن رمبا تعسر املواظبة عليه، فاألفضل خيتلف      

باختالف حال الشخص، ومقصود األوراد تطهري القلب بذكر هللا تعاىل وإيناسه به، فلينظر املريد إىل قلبه فما يراه أشد 
واظب عليه، فإذا أحس مباللة منه فلينتقل إىل غريه، ألن املالل هو الغالب على الطبع هكذا يف اإلحياء تأثريًا فيه فلي

)احلالة الثالثة أن تشغتل مبا يصل منه خري إىل املسلمني ويدخل به سرور على قلوب املؤمنني( من قضاء حاجة هلم 
مال إدخال السرور على املؤمنني )أو( تشتغل مبا ومعاونة معهم على بر وتقوى. وقد ورد يف اخلرب أن أفضل األع

)يتيسر به األعمال الصاحلة للصاحلني كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين والرتدد يف أشغاهلم( مجع شغل بضم 
الشني والغني وبإسكان الغني وبه مع فتح الشني وبفتحت ففيه أربع لغات )والسعي( أي التصرف )يف إطعام الفقراء 

كني والرتدد مثاًل على املرضى( مجع مريض )بالعيادة( أي الزيارة )وعلى اجلنائز بالتشييع( أي اإلتباع إىل املقابر واملسا 
)فكل ذلك أفضل من النوافل فإن هذه عبادات( الفاء للتعليل كما يف نسخة )وفيها رفق( أي نفع )للمسلمني( كما 

وال صيام هنار، ولكن وصلت إىل هللا تعاىل بالكرم والتواضع وسالمة  قال اجليالين: ما وصلت إىل هللا تعاىل بقيام ليل،
الصدر )احلالة الرابعة أن ال تقوى( أي ال تقدر )على ذلك( أي على احلالة الثالثة، أو على املذكور من احلاالت 

ليس لك أن تضيع الثالث املتقدمة )فاشتغل حباجاتك اكتسابًا على نفسك أو عيالك( أي أهل بيتك ومن متونه، ألنه 



العيال، وتستغرق األوقات يف العبادات، وكان وردك حضور السوق واالشتغال بالكسب )وقد سلم املسلمون منك( 
الواو للحال )وأمنوا من لسانك ويدك( وهذا عطف تفسري على ما قبله )وسلم لك دينك إذ مل ترتكب( أي مل تأت 

أي االكتساب )درجة أصحاب اليمني( وهم املقتصدون يف  )معصية( يف حال اكتسابك ويف غريه )فتنال بذلك(
العبادات )إن مل تكن من أهل الرتقي إىل مقامات السابقني( وهم املسارعون يف العبادة مع ضم التعليم والتعلم )فهذا( 

يف  أي الكسب بتلك الصفة )أقل الدرجات يف مقامات الدين( أما إذا داومت على الكسب، ومل تنس ذكر هللا تعاىل
صناعتك، بأن تواظب على التسبيحات واألذكار وقراءة القرآن، وتتصدق مبا فضل عن حاجتك، فذلك أفضل من 
سائر األذكار اليت ذكرت هنا، ألن العبادة املتعدية فائدهتا أنفع من الالزمة، والكسب على هذه النية عبادة لك يف 

جذب إليك بركات دعوات املسلمني ويتضاعف به األجر )وما نفسك تقربك إىل هللا تعاىل. مث حيصل فائدة الغري، وين
بعد هذا( أي املذكور من احلالة الرابعة )فهو من مراتع الشياطني( أي من حمال تنعمهم واتساعهم )وذلك( أي ما بعد 

ذي عبدًا من عباد املرتبة الرابعة )بأن تشتغل والعياذ باهلل مبا يهدم دينك( أي من إتيان الذنوب يف حق هللا تعاىل )أو تؤ 
هللا تعاىل(بقول أو فعل )فهذه رتبة اهلالكني فإياك( أي احذر )أن تكون يف هذه الطبقة( أي احلالة واملرتبة. وقد قيل: 

 الوقت سيف إن مل تقطعه قطعك، والنفس إن مل تشغلها باحلق شغتلك بالباطل: 
ن املراتب )إما سامل( من اإلمث )وهو املقتصر على واعلم أن العبد يف حق دينه على ثالث درجات( أي طبقات م)     

أداء الفرائض( أي املكتفي به )وترك املعاصي أو رابح( لآلخرة )وهو املتطوع( أي املتربع )بالقربات( وهي اسم ملا 
اجبات، يتقرب هبا إىل هللا تعاىل )والنوافل أو خاسر( أي هالك آمث )وهو املقصر( أي املتواين )عن اللوزام( أي يف الو 

فعن مبعىن يف قال هللا تعاىل فمنهم ظامل لنفسه، أي يف التقصري بالعمل، ومنهم مقتصد أي يعمل يف أغلب األوقات، 
ومنهم سابق باخلريات، وهو من يضم إىل العمل التعليم واإلرشاد إىل العمل، وقال أبو بكر الوراق: أحوال العبد ثالثة: 

عصى دخل يف حياز الظاملني، فإذا تاب دخل يف مجلة املقتصدين، فإذا صحت معصية وغفلة مث توبة مث قربة، فإذا 
التوبة وكثرت العبادة واجملاهدة دخل يف أعداد السابقني )فإن مل تقدر أن تكون راحباً( أي بالنوافل )فاجتهد أن تكون 

ل )أن تكون خاسرًا( بعدم ساملاً( بأدائك الواجبات واجتنابك للمخالفات )وإياك( أي احذر )مث إياك( توكيد لألو 
االعتناء يف الفرائض، وإن كان العبد يدخل اجلنة بفضل هللا، ولكن بعد أن يستعد بطاعته، ألن رمحة هللا قريب من 
احملسنني، كما حكي أن رجاًل يف بين إسرائيل عبدهللا تعاىل سبعني سنة، أرسل هللا إليه ملكاً خيربه بأنه مع تلك العبادة ال 

نة، فلما بلغه قال العابد: حنن خلقنا للعبادة، فينبغي لنا أن نعبده فلما رجع امللك قال: إهلي أنت تعلم مبا يليق به اجل
 قال، فقال هللا تعاىل: إذ هو مل يعرض عن عبادتنا، فنحن مع الكرم ال نعرف عنه اشهدوا يا مالئكيت أين قد غفرت له 

)ثالث درجات( أي مراتب )األوىل أن ينزل( أي العبد أي يقام )يف  والعبد يف حق سائر العباد له( أي العبد)      
حقهم( أي سائر العباد )منزلة( أي موضع )الكرام( أي على هللا تعاىل )الربرة( أي الصادقني املطيعني وهو مجع بار )من 

م )رفقاً( أي نفعاً املالئكة وهو( أي العبد املنزل منزلة املالئكة )أن يسعى( أي يعمل )يف أغراضهم( أي مقاصده
وإعانة )هبم وإدخااًل للسرور على قلوهبم( كما روي يف احلديث ما عبدهللا بشيء أفضل من جرب اخلاطر )الثانية أن 



ينزل( أي العبد )يف حقهم منزلة البهائم واجلمادات فال يناهلم خريه( أي العبد فخري فاعل، ويف نسخة فال ينيلهم 
ثان )ولكن يكف( أي العبد )عنهم شره( أي ال يفعل ما يؤذيهم بقول وفعل )الثالثة  وعلى هذه النسخة فخريه مفعول

أن ينزل( أي العبد )يف حقهم منزلة العقارب واحليات( أي األفاعي )والسباع الضاريات( أي اجملرتئات، ويقع السبع 
فإن مل تقدر( بكسر الدال  على كل ماله ناب يعدوبه، ويفرتس كالذئب والفهد والنمر )ال يرجى خريه ويتقى شره

وضمها كما يف املصباح وفتحها يف لغة قليلة يف الصحاح )على أن تلتحق( أي تتشبه )بأفق املالئكة( أي بكرامهم 
وفواضلهم )فاحذر أن تنزل( أي ذحط )عن درجة( العبد املتوسط وهي مرتبة )البهائم واجلمادات إىل مراتب( العباد 

ب واحليات والسباع الضاريات( أي العادية )فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى عليني( السافلني وهي مراتب )العقار 
وهي درجة املالئكة إىل درجة املتوسطني )فال ترض هلا( أي لنفسك )باهلوى( بضم اهلاء وفتحها مع كسر الواو وتشديد 

كفافاً( بفتح الكاف، أي مقدار الياء أي السقوط )إىل أسفل سافلني( وهي درجة احليوانات الفواسق )فلعلك تنجو  
حاجتك من غري نقص، وال زيادة كما بني املصنف معىن الكفاف بقوله: )ال لك وال عليك( أي ال ينفعك أحد كما ال 
تنفعه وال يضرك أحد، كما ال تضره )فعليك يف بياض( أي أوقات )هنارك أن ال تشتغل إال مبا ينفعك يف معادك( أي 

معاشك( أي مكتسبك الذي تعيش بسببه )الذي ال تستغين عن االستعانة به( أي املعاش مرجعك، وهو اآلخرة )أو 
)على معادك( فإن كنت تاجراً، فينبغي أن تتجر بصدق وأمانة، وإن كنت صاحب صناعة فبنصح وشفقة، وال تنس 

تكتسب يف كل ذكر هللا تعاىل يف مجيع أشغالك، واقتصر من الكسب على قدر حاجتك ليومك مهما قدرت على أن 
يوم لقوتك، فإذا حصلت كفاية يومك، فلرتجع إىل بيت ربك، ولتتزود آلخرتك، فإن احلاجة إىل زاد اآلخرة أشد، 
والتمتع به أدوم، فاالشتغال بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت، فقد قيل: ال يوجد املؤمن إال يف ثالث 

فإن عجزت عن القيام حبق دينك مع خمالطة الناس وكنت ال )بد منها  مواطن مسجد يعمره أو بيت يسرته أو حاجة ال
تسلم( من املعاصي األربعة اليت يتعرض اإلنسان هلا غالبًا باملخالطة، وتسلم منها باخللوة وهي الغيبة والرياء والسكوت 

بيثة اليت يوجبها احلرص على عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومسارقة الطبع من األخالق الرديئة، واألعمال اخل
 الدنيا )فالعزلة أوىل( أي أحق لك )فعليك( أي الزم )هبا( أي العزلة )ففيها( أي ألن يف العزلة )النجاة( أي اخلالص مما

مر ومن الفت واخلصومات، ومن شر الناس، ومن مشاهدة الثقالء )والسالمة( من طمع الناس فيك ومن طمعك يف 
ع الناس عنك فيه فوائد، فإن رضا الناس غاية ال تدرك، فاشتغال املرء بإصالح نفسه أوىل، وإن الناس، فإن انقطاع طم

انقطاع طمعك عنهم فيه فائدة جزيلة، فإن من نظر إىل زهرة الدنيا وزينتها ذحرك حرصه، وانبعث بقوة احلرص طمعه، 
وساوس( أي أحاديث النفس حال كونك )يف فإن كانت ال) ومهما اعتزل مل يشاهد، وإذا مل يشاهد مل يشته ومل يطمع

العزلة جتاذبك( أي تنازعك )إىل ما ال يرضي هللا تعاىل ومل تقدر على قمعها( أي قهرها وإذالهلا )بوظائف العبادات 
فعليك( أي الزم ومتسك )بالنوم فهو( أي النوم )أحسن أحوالك وأحوالنا إذا عجزنا عن الغنيمة( هو ما نيل من أهل 

ة )رضينا بالسالمة( من اهلالك )يف اهلزمية( أي الغلبة، واملعىن إذا مل تقدر على إتيان األعمال الصاحلة، فال الشرك عنو 
تأت األعمال الفاسدة )فأخس( بكسر اخلاء املعجمة وتشديد السني )حبال من سالمة دينه يف تعطيل حياته( أي من 



ألمر، وقوله: حبال، فاعل، والباء زائدة لتحسني اللفظ، العبادات، وقوله أخس فعل تعجب ماٍض وجميئه على صورة ا
ألن جميء املرفوع بعد صورة األمر قبيح، ويدل على ذلك ما يف بعض النسخ، فما أخس حال من سالمة دينه يف 
تعطيل حياته، أي خسة حال من ذكر أمر يتعجب منه، وعلى هذه النسخة فقوله: حال، مفعول، ومحل شيخنا يوسف 

 على أن قوله يف النسخة األوىل: فأخس، فعل أمر، فكان قوله: حبال مفعول له، فالباء للمالبسة، واملعىن السنبالويين
ارض باألمر اخلسيس، أي احلقري متلبسًا حبال من ذكر )إذ النوم أخو املوت وهو( أي النوم )تعطيل احلياة والتحاق 

دة عن سائر العبادات من الذكر وغريه، والنوم الذي ليس باجلمادات( وذكر أبو طالب املكي خالفًا يف اليقظة اجملر 
للتقوى على طاعة هللا تعاىل، وليس ألجل ترك معصية فقيل: اليقظة أفضل من ذلك النوم، ألنه نقص.  وقيل: النوم 

الليل فهو  أوىل، ألنه قد يري فيه هللا تعاىل أو النيب أو الصاحلني، وأما النوم الذي على قصد طلب السالمة، ونية قيام
 قربة. 

 آداب االستعداد
أي التهيؤ )لسائر الصلوات ينبغي( أي يطلب )أن تستعد لصالة الظهر قبل الزوال فتقدم القيلولة( أي النوم يف      

نصف النهار، وهي سنة يف غري يوم اجلمعة )إن كان لك قيام يف الليل( أي صالة التهجد وهي صالة التطوع يف الليل 
ُر ممْوضوع استمْكث مرم أمْو أمقملَّ". رواه ابن بعد النوم، وال ي ْ  حد لعدد ركعاته لقوله صلى هللا عليه وسلم أليب ذر: "الصَّالُة خم

حبان واحلاكم، أي الصالة أفضل شيء موضوع، أي مشروع من املندوبات )أو سهر( بفتح اهلاء أي أرق )يف اخلري( 
غل ِبري )فإن فيها( أي القيلولة )معونة على قيام الليل كما أن يف من الذكر ومطالعة الكتب حبيث لو مل تنم مل تشت

ُلولمِة عملمى ِقيماِم اللَّْيِل،  السحور معونة على صيام النهار( كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "اْستمِعيُنوا بِالقمي ْ
تماِء" رواه أبو داود. )والقيلولة من غري قيام بالليل   ومبالس ُحوِر على ِصياِم الن َّهماِر، وبالتَّْمِر والزَّبيِب عملمى ب مْردِ  الشِ 

كالسحور( ويف بعض النسخ كالتسحر )من غري صيام بالنهار فإذا قلت( بكسر القاف أي منت يف وقت الظهرية 
سجد( )فاجتهد أن تستيقظ( أي تنتبه )قبل الزوال( بقدر االستعداد للصالة مبا ذكره املصنف بقوله )وتتوضأ وذحضر امل

أي قبل دخول وقت الصالة، فإن ذلك من فضائل األعمال، وإن مل تنم ومل تشتغل بالكسب، واشتغلت بالصالة 
والذكر، فهو أفضل أوقات النهار، ألنه وقت غفلة الناس عن هللا تعاىل، واشتغاهلم هبموم الدنيا كذا يف اإلحياء )وتصلي 

ان ذلك كله )مث تقوم( إىل إحياء ما بني األذان واإلقامة )فتصلي أربع ذحية املسجد وتنتظر املؤذن فتجيبه( كما تقدم بي
ركعات عقب الزوال( بتسليمة واحدة ومذهب الشافعي أهنا مثىن مثىن كسائر النوافل، وهو الذي صح فيه األخبار كذا 

الزوال )وقت تفتح  يف اإلحياء )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يطوهلن( أي هذه الركعات )ويقول هذا( أي وقت
فيه أبواب السماء فأحب أن يرفع يل فيه( أي يف هذا الوقت )عمل صاحل( كما رواه أبو أيوب األنصاري. )وهذه 
األربع قبل الظهر سنة مؤكدة( أي على قول، والراجح أن الركعتني قبل الظهر آكد من مجلة األربعة كما يف اإلحياء 

عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم )أن من صالهن( أي أربع ركعات  وهذا هو املعتمد )ففي اخلرب( الوارد
بعد زوال الشمس )فأحسن ركوعهن وسجودهن( أي وقراءهتن )صلى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إىل الليل( 



"، وفيه عن  ويف احلديث عند اخلطيب البغدادي عن أنٍس: "ممْن صملَّى ق مْبلم الظُّْهِر أرْبمعاً، ُغِفرم لمهُ  ُذنُوُب ي مْوِمِه ذ?ِلكم
ثواب الطرباين عن رجل أنصاري "ممْن صملَّى ق مْبلم الظُّْهِر أْربعاً كانم كمعدِل رمق مبمٍة ِمْن بمين إمْسماِعيلم" أي كان ثواب ذلك مثل 

صل بعد الفرض عتق نسمة من بين إمساعيلنب إبراهيم اخلليل عليهما السالم )مث صل الفرض مع اإلمام( جبماعة )مث 
ركعتني فهما من الرواتب( املؤكدات )الثابتة( أي الواردة عن النيب صلى هللا عليه وسلم وزد بعدمها ركعتني غري مؤكدتني 
حلديث رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم عن أم حبيبة: "ممْن حمافمظ على أْربمٍع رمكعاٍت ق مْبلم الظُّْهِر، 

ب مْعدمها حمرَّممُه اَّللَُّ عملمى النَّاِر" أي منعه من دخوهلا. وقال الغزايل: ويستحب أن يقرأ يف هذه النافلة آية الكرسي ومأمْربمِع 
وآخر سورة البقرة. )وال تشتغل إىل العصر إال بتعلم علم( إما باحلضور عند املدرس أو مبطالعة كتب )أو إعانة مسلم( 

 يف عمْوِن العمْبِد ما دمامم العمْبُد يف عمْوِن أِخيِه" واملعىن وهللا معني للعبد إعانة كاملة ما دام لقوله صلى هللا عليه وسلم: "وهللا
العبد معيناً ألخيه )أو قراءة قرآن أو سعي يف معاش لتستعني به( أي املعاش )على دينك( أو فنون اخلري وكن يف انتظار 

مث صل أربع ركعات قبل )ة بعد الصالة وكان ذلك سنة السلف الصالة معتكفاً، فمن فضائل األعمال انتظار الصال
العصر( وبعد جواب املؤذن )فهي( أي هذه األربع )سنة مؤكدة( أي من حيث رجاء الدخول يف دعوة رسول هللا صلى 

واظب هللا عليه وسلم اآلتية، فإن دعوته تستجاب ال حمالة ال من حيث مواظبتهصلى هللا عليه وسلم عليهن، فإنه مل ي
على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتني قبل الظهر. كذا يف اإلحياء، ولذلك كانت هذه األربعة من الرواتب غري 

كما أفاده العزيزي )فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: رحم هللا امرًأ( ويف رواية عبداً  ،املؤكدة عند الشافعي
وابن حبان عن عمر )فاجتهد أن ينالك دعاؤهصلى هللا عليه وسلم( بالرمحة )صلى أربعًا قبل العصر( رواه الرتمذي 

بأدائك هذه النافلة )وال تشتغل بعد العصر. إال مبثل ما سبق قبله( أي العصر )وال ينبغي( أي ال يليق )أن تكون 
قت هللا عليها: الضحك أوقاتك مهملة( أي مرتوكة بال فائدة، ويف هذا الوقت يكره النوم. قال بعض العلماء: ثالث مي

بغري عجب، واألكل من غري جوع، ونوم بالنهار من غري سهر بالليل )فتشتغل يف كل وقت مبا اتفق( أي صلح فيه 
أي على أي مقدار صلح )بل ينبغي( أي يطلب لك )أن ذحاسب نفسك( على اهلفوات والزالت،  ()كيف اتفق

ليل، وكان بعضهم يقيد حركاته يف هناره يف كتاب، فإذا أمسى جعله وأقل ذلك يف اليوم من بعد الظهر أو العصر إىل ال
بني عينيه، وحاسب نفسه على ما فيه، وبعضهم كان حياسبها على خواطره يف اليوم والليلة، ففي تلك احملاسبة بركة 

قدرة )يف ليلك عظيمة كذا أفاده عبدهللا الشرقاوي يف ربيع الفؤاد )وترتب أورادك( ويف نسخة وظائفك أي أعمالك امل
وهنارك( فأوراد النهار قد مضى ذكرها، وأوراد الليل تأيت يف كالمه كأوراد ما بعد اصفرار الشمس )وتعني لكل وقت 
شغاًل( أي وظيفة )ال تتعداه( أي ال تتجاوزه إىل غريه )وال تؤثره( أي ال خترت وال تقدم، ويف نسخة وال تودع أي جتعل 

أي ذلك الشغل )فبذلك( أي الرتتيب أو التعيني ويف نسخة ففيه )تظهر بركة األوقات )فيه( أي ذلك الوقت )سواه( 
فإما إذا تركت( أي جعلت فهو متعد ملفعولني )نفسك سدى( بضم السني أي الغيًا بال أوارد )مهماًل( أي مرتوكاً 

فينقضي( أي يذهب )أكثر أوقاتك )إمهال البهائم( اليت )ال تدري( أي البهائم )مباذا تشتغل( أي البهائم )يف كل وقت 
ضائعاً( أي هالكًا )وأوقاتك عمرك وعمرك رأس( أي أصل )ما لك وعليه( أي املال )جتارتك( أي تصرفك يف البيع 



والشراء )وبه( أي املال )وصولك إىل نعيم دار األبد يف جرار( بكسر اجليم )هللا تعاىل( أي يف اجلنة )فكل نفس( بفح 
هلواء خيرج من باطن البدن يف جزء من الزمن )من أنفاسك جوهرة( أي مثل جوهرة، أي حجر الفاء، وهو جزء من ا

ينتفع به )ال قيمة هلا( أي اجلوهرة )إذ ال بدل له( أي لذلك النفس )فإذا فات( أي ذهب النفس عنك )فال عود له( 
ل نفس سالكاً طريقًا إليه تعاىل، وهو فينبغي لك األدب معه تعاىل ومراقبته تعاىل يف كل نفس من أنفاسك، فتكون يف ك

معىن قوهلم الطرق إىل هللا بعدد أنفاس اخلالئق، قال بعضهم: إن اليوم ينادي كل وقت بقوله: يا ابن آدم أنا يوم 
جديد، وأنا مبا عملت فيه شهيد، فاغتنمين، فإنك ال تدركين إذا غربت الشمس )فال تكن كاحلمقى( بالقصر، وهو 

لذين فسد عقلهم )املغرورين( بالدنيا والشيطان )الذين يفرحون يف كل يوم بزيادة أمواهلم مع نقصان مجع أي كالقوم ا
أعمارهم فأي خري يف مال يزيد( كل يوم )وعمر ينقص( يف كل حلظة )وال تفرح إال بزيادة علم أو عمل صاحل فإهنما 

نك أهلك( أي زوجتك كما يف املصباح رفيقاك يصحبانك يف القرب( ويؤنسانك فيه )حيث يتخلف( أي يتأخر )ع
 )ومالك وولدك وأصدقاؤك( كقول الشاعر من حبر الطويل:

 ت مزموَّْد قمرِيناً ِمْن ِفعماِلكم ِإمنَّا <> قمرِيُن الفمىتم يف القمرْبِ ما كانم ي مْعمملُ 
( يف ذلك الوقت مث إذا اصفرت الشمس( بأن تقرب من األرض )فاجتهد أن تعود إىل املسجد قبل الغروب وتشتغل)

)بالتسبيح واالستغفار( مثل: سبحان هللا العظيم وحبمده، ومثل: أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم، وأسأله 
التوبة واالستغفار على األمساء اليت يف القرآن أحسن، كقوله: أستغفر هللا إن كان غفارًا، أستغفر هللا إنه كان تواباً، رب 

ت خري الرامحني، فاغفر لنا وارمحنا، وأنت خري الرامحني، فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين، كذا يف اغفر وارحم، وأن
اإلحياء )فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل الطلوع قال هللا تعاىل( يف سورة طه )وسبح حبمد ربك قبل طلوع 

كما قاله أبو مسلم )واقرأ قبل غروب الشمس( أربع الشمس وقبل غروهبا( أي اشتغل بتنزيه هللا تعاىل يف طريف النهار  
زقه سور )ومالشَّْمِس ومُضحماها وماللَّْيِل ِإذا ي مْغشمى وماملُعموِ ذمت منْيِ( بكسر الواو كما قاله القسطالين، فمن قرأ سورة والشمس ر 

من تال سورة الفلق وقي هللا الفهم الذكي، والفطنة يف مجيع األشياء ومن تال سورة والليل حفظ من هتك السرت، و 
السوء، ومن تال سورة الناس عصم من الباليا، وأعيذ من الشيطان، ومن داوم على قراءهتا كان رزقه كاملطر )ولتغرب 
عليك الشمس وأنت يف االستغفار( الواو للحال، كذا يف أكثر النسخ كما يف اإلحياء، ويف نسخة، وال تغرب عليك 

)فإذا مسعت األذان فأجبه وقل بعده: اللهم إين أسألك( أي أطلب منك )عند إقبال الشمس إال وأنت يف االستغفار 
ليلك وإدبار هنارك وحضور صالتك وأصوات دعاتك( بالتاء مجع داع اسم فاعل )أن تؤيت( أي تعطي )حممدًا الوسيلة( 

يف سنن أيب داود والرتمذي عن وهي منزلة يف اجلنة )الدعاء( أي اقرأ الدعاء بتمامه )كما سبق( أي يف دعاء الصبح، و 
أم سلمة رضي هللا عنها قالت: علمين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن أقول عند أذان املغرب: اللهم هذا إقبال 
ليلك، وإدبار هنارك، وأصوات دعاتك، اغفر يل، هكذا يف األذكار، وهذا موافق ملا يف اإلحياء: قال الغزايل: فينبغي أن 

واله، فإن ساوى يوم أمسه فيكون مغبوناً، وإن كان شراً منه، فيكون ملعوناً فإن رأى نفسه متوافراً على يالحظ العبد أح
اخلري مجيع هناره، فليشكر هللا تعاىل على توفيقه، وليشكره تعاىل على صحة جسمه وبقاء عمره )مث صل الفرض بعد 



غرب سنة غري مؤكدة كما صححه النووي )وصل بعده( جواب املؤذن واإلقامة( أي وبعد ركعتني خفيفتني فهما قبل امل
أي الفرض )قبل أن تتكلم( وقبل أن تشتغل بشيء )ركعتني( تقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو هللا أحد )فهما 
راتبا املغرب( مؤكدة )وإن صليت بعدمها أربعًا تطيلهن فهن أيضًا سنة( وهي سنة األوابني )وإن أمكنك أن تنوي 

عتكاف إىل العشاء وذحيي ما بني العشاءين بالصالة فافعل( فإن غاية صالة األوابني عشرون ركعة. وقيل: ست اال
ركعات كما أفاده البجريمي. وكما قال الغزايل يف اإلحياء، ونقل من فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني العشاءين 

ابني عشرون بني املغرب والعشاء. ورويت ستاً وأربعاً وركعتني ست ركعات. وقال البجريمي: نقل عن الرملي وصالة األو 
فقد ورد يف فضل ذلك( أي إحياء ما بني العشاءين بالصالة والقرآن يف اإلحياء )ما ال حيصى( قال الغزايل )فهما أقلها 

كان حقًا على   يف اإلحياء من عكف نفسه فيما بني املغرب والعشاء يف مسجد مجاعة مل يتكلم إال بصالة أو بقرآن،
هللا أن يبين له قصرين يف اجلنة، مسرية كل قصر منهما مائة عام، ويغرس له بينهما غراسًا لو طافه أهل األرض 
لوسعهم. وقال أيضاً: إن كان املسجد قريبًا من منزلك. فال بأس أن تصلي تلك الصالة يف بيتك إن مل يكن عزمك 

ما بني العشاءين يف بعض النسخ، وهو بالتذكري )ناشئة الليل( املذكورة  العكوف يف املسجد )وهي( أي هذه األربع أو
يف قوله تعاىل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قياًل، أي إن بدء الليل بالصالة أشد موافقة بني القلب والبصر 

قلب، ألن األصوات والسمع واللسان النقطاع األصوات واحلركات، وأعظم سداداً من جهة وقعه يف القلوب حلضور ال
هادئة والدنيا ساكنة، وكان علينب احلسني يصلي بني املغرب والعشاء، ويقول: وهو ناشئة الليل كما يف السراج املنري 
)ألنه( أي ما بني العشاءين )أول نشأة( باهلمزة دون الواو، أي أول ساعات الليل، وأما النشوة بالواو، فمعناه السكر  

صباح )وهي( أي ناشئة الليل )صالة األوابني( أي التوابني كما قد فسر ناشئة الليل يف اآلية كما علم من الصحاح وامل
ببدء الليل عطاء وعكرمة، وكما فسرها علينب احلسني بصالة األوابني وتسمى أيضًا صالة الغفلة لغفلة الناس عنها، 

قوله تعاىل تتجاىف جنوهبم عن املضاجع  بسبب عشاء أو نوم أو حنو ذلك )وسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن
فقال( أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )هي الصالة ما بني العشاءين فإهنا( أي هذه الصالة )تذهب مبالغات 
النهار وهتذب آخره( وقال يف اإلحياء. وروي عن احلسن أهنصلى هللا عليه وسلم سئل عن هذه اآلية فقال صلى هللا 

ا ُتْذهُب عليه وسلم: "الصَّ  الة بنْيم العمشماءمْيِن"" مث قال صلى هللا عليه وسلم: "عملمْيُكْم بِالصَّالمِة بنْيم العمشماءمْيِن، فمإهنَّ
مبالمغماِت النَّهار، ومتُ همذِ ُب" آخره باخلاء املعجمة بعد اهلمزة املمدودة، والضمري عائد إىل النهار، ومعىن هتذب أي تنقى. 

هو باجليم الساكنة. وهو مبعىن الثواب، فكان الضمري راجعًا إىل املصلي، ومعىن تذهب أي تزيل وقال شيخنا يوسف: 
واألول أظهر )واملالغات( بضم امليم مث بالالم املفتوحة املمدودة، مث بالغني املمدودة كما يف اجلامع واإلحياء )مجع 

فائدة فيها، وسئل أنس عمن ينام بني العشاءين، ملغات فهي( مأخوذة )من اللغو( ومعناها كلمات ذوات لغو، أي ال 
قال: ال تفعل فإهنا الساعة املرادة بقوله تعاىل }ت متمجماىفم ُجُنوبُ ُهْم عمِن املمضماِجِع{ عن ابن أيب حازم قال: يف هذه اآلية ما 

 بني املغرب والعشاء صالة األوابني.



 جنوهبم عن املضاجع، أي تتجاىف لذكر هللا، إما يف الصالة وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه يقول يف معىن تتجاىف     
وإما يف قيام أو قود، أو على جنوهبم ال يزالون يذكرون هللا، وقال الشرقاوي يف ربيع الفؤاد، مث بعد صالة األوابني صل 

افرون. ويف الثانية إذا ركعتني بنية تونيس القرب، وإن شئت فقدمها على صالة األوابني تقرأ يف األوىل بعد الفاذحة الك
جاء نصر هللا، أو تقرأ يف األوىل إذا زلزلزت، ويف الثانية أهلاكم. )فإذا دخل وقت العشاء فصل أربع ركعات قبل 
الفرض إحياء ملا بني األذانني( أي األذان واإلقامة للخرب بني كل أذانني صالة، وهذا األربع مل يوجد يف خصوصها 

املذكور يف التحرير أن الراتبة قبل العشاء ركعتان، لكنها غري مؤكدة، ولذلك مل يذكرها حديث كمال قال الربكوي. و 
النووي يف املنهاج )ففضل ذلك( أي اإلحياء ملا بني األذان واإلقامة )كثري ويف اخلربأن الدعاء بني األذان واإلقامة ال 

الفرض وصل الراتبة( أي بعده )ركعتني( ومها مؤكدتان يرد( وهذا اخلرب ليس دليالً على الراتبة اليت قبل العشاء )مث صل 
ولو للحاج مبزدلفة وإمنا سن له ترك النفل املطلق ليسرتيح ويتهيأ ملا بني يديه من األعمال الشاقة يوم النحر )واقرأ 

سجدة، فيهما( أي الركعتني )سورة السجدة( والظاهر أهنا سجدة احلرز كما يدل لذلك ما يف النسخة من قوله أمل ال
وقول اإلحياء وعوارف املعارف، وسجدة لقمان معناه سورة السجدة اليت تلي سورة لقمان، كما أفاده بعض املشايخ. 
)وتبارك امللك أو سورة يس والدخان( فإن مل تصل فال تدع قراءة هذه السورة أو بعضها قبل النوم كذا يف اإلحياء. 

ال ينام حىت يقرأ تبارك وأمل تنزيل، ويقول مها يفضالن على كل سورة يف  وعن جابر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم
القرآن بسبعني حسنة، ومن قرأمها كتب له سبعون حسنة، ورفع له سبعون درجة. وعن أبينب كعب أن النيب صلى هللا 

لمةم القمْدِر".عليه وسلم قال: "ممْن ق مرمأم ُسورمةم أمل ت مْنزِيُل ُأْعِطيم ِمنم األْجِر كمممْن أْحيما   لمي ْ
وروى أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ِإنَّ ُسورمًة ِمْن ِكتاِب اَّللَِّ ما ِهيم إالَّ ثالثونم      

لمْتُه اجلمنَّةم ومِهيم ُسورمُة ت م  ْتُه ِمنم النَّاِر وأْدخم " وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا آيًة، شمفمعمْت ِلرمُجٍل ي مْومم الِقياممِة فمأْخرمجم بمارمكم
لمٍة أْصبمحم ممْغُفورًا لمهُ  وعن أنس ابن مالك قال: قال رسول هللا  ."صلى هللا عليه وسلم: "ممْن ق مرمأم ُسورمةم يس يف لمي ْ

ُهْم ي مْوممِئٍذ، وم  ِد ممْن ِفيهما حمسمنماٌت" وروي صلى هللا عليه وسلم: "ممْن دمخملم املمقماِبرم ف مقمرمأ ُسورمةم يس ُخفِ فم عمن ْ كمانم لمُه ِبعمدم
لمةم مُجُعمٍة أْصبمحم ممْغُفورًا لمُه" كذا يف السراج املنري )فذلك( أ ي أهنصلى هللا عليه وسلم قال: "ممْن ق مرمأم حمم الدُّخان لمي ْ

ثر قراءهتا يف كل ليلة املذكور من تلك السور )مأثور( أي منقول )عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( أي أنه أك
وكذلك أكثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قراءة سورة الزمر والواقعة، وبين إسرائيل يف اإلحياء )وصلِ  بعدمها( أي 
الركعتني املؤكدتني )أربع ركعات( واقرأ فيها آخر البقرة، وآية الكرسي وأول احلديد وآخر احلشر أو غريها، كذا يف 

رة اإلحياء أن هذه األربعة تكون بتسليمة واحدة كما هي األفضل عند أيب حنيفة. وقيل: إن هذه اإلحياء. وظاهر عبا
األربعة تؤدي كلها إذا صلى العشاء يف غري الوقت املستحب جربًا لذلك النقص، وأما إذا صالها يف الوقت 

ل على عظم فضلهن( كخرب مسلم أفضل املستحب، فهو خمري بني األربع والركعتني. كما قاله الربكوي )ففي اخلرب ما يد
 الصالة بعد الفريضة صالة الليل.



وروي أيضًا أن كل ليلة فيها ساعة إجابة كذا يف التحفة. وروي عن عائشة أهنا سئلت عن صالة رسول هللا صلى      
بو داود. ودل هللا عليه وسلم فقالت: ما صلى العشاء قط، فدخل بييت إال  صلى أربع ركعات، أو ست ركعات رواه أ

هذا اخلرب على أن األربع بعد العشاء فضيلة، واملؤكدة منها ركعتان كذا قاله الربكوي. والظاهر أن هذه األربعة هي 
النفل املطلق يف الليل. وقال الشرقاوي: وإذا صلى سنة العشاء سن له أن يصلي ركعتني قبل الوتر بنية بقاء اإلميان، 

ذا زلزلت، ويف الثانية أهلاكم )مث صل الوتر بعدها( أي هذه األربع )ثالثًا بتسليمتني أو يقرأ يف األوىل بعد الفاذحة إ
بتسليمة وأحدة( والفصل بني ركعة، وكل ركعتني بالسالم أفضل من الوصل )وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ 

يا أيُّها الكاِفرونم( يف الثانية )واإلْخالص واملعوذتني(  فيها( أي الثالث )سورة سمبِ ح اْسم رمبِ كم األْعلمى( يف األوىل )وُقلْ 
يف الثالثة، وإذا أوتر بثالث مفصولة عما قبلها قسمان أو ست أو أربع، قرأ ذلك يف الثالثة األخرية، وإذا أوتر بأكثر 

لئال يلزم خلو ما قبل من ثالث موصولة كخمس مثاًل قرأ املطففني واالنشقاق يف األوىل، والربوج والطارق يف الثانية، 
الثالث عن سورة أو تطويلها على ما قبلها، ويسنُّ أن يقول بعد الوتر سبحان امللك القدوس ثالث مرات كما رواه 
النسائي وابن السين. ويرفع صوته بالثالثة كما يف رواية أمحد والنسائي، مث يقول: اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، 

وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كما رواه أبو داود  وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك،
والرتمذي والنسائي عن علي قوله: وأعوذ بك منك. قيل: معناه أعوذ بك من شر ما قضيت وقيل: هو إشارة إىل 

خط، وباملعافاة من التوحيد، وذلك أهنصلى هللا عليه وسلم استعاذ أواًل بالضد من الضد، فاستعاذ بالرضا من الس
العقوبة، وملا كان هللا تعاىل ال ضد له، فال يصح أن يقول: أعوذ بك من غريك. النتفاء املثل والشريك، فرجعصلى هللا 
" أي ال أطيقه يف مقابلة نعمة واحدة. وقيل  " قوله: "الم ُأْحِصي ث منماًء عملمْيكم عليه وسلم إليه تعاىل فقال: "أمُعوُذ ِبكم ِمْنكم

ه ال أحصي نعمتك والثناء هبا عليك، وإن اجتهدت يف الثناء عليك، وقوله: أنت كما أثنيت على نفسك، أي معنا
بقولك، فللَّه احلمد اآلية. وغري ذلك )فإن كنت عازمًا على قيام الليل( أي صالته بعد النوم وثقت بيقظتك )فأخِ ر 

وا آخر صالتكم من الليل وترًا، وحلديث مسلم من الوتر ليكون آخر صالتك بالليل وتراً( حلديث الشيخني اجعل
خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل )مث اشتغل بعد ذلك( أي 

 الوتر )مبذاكرة علم و مطالعة كتاب( فإن ذلك يف ذلك الوقت سبب للفتوح كما قاله بعضهم وقال الشاعر:
آِخرمتُهْ ممْن حمازم الِعلْ   مم ومذماكمرمُه <> صملمحمْت ُدنْ يماُه وم

يماُة الِعْلِم ُمذماكمرمتُهْ   فمأِدْم لِْلِعْلِم ُمذماكمرمًة <> فمحم
وال تشتغل باللهو( أي الشيء الذي تفرح به فيلهيك، أي يشغلك عما ينفعك، مث ينقضي كلهو الفتيان )واللعب( )

)فيكون ذلك( أي املذاكرة واملطالعة )خامتة أعمالك قبل نومك فإمنا أي الباطل الذي ال مثرة له كلعب الصبيان 
األعمال ِبواتيمها( أي عندنا وبالنسبة إىل اطالعنا يف بعض األشخاص، ويف بعض األحوال، وأما بالنسبة إىل علمه 

هللا عليه وسلم: "ِإمنَّما تعاىل وإرادته فاألعمال بالسوابق، لكن ملا كانت السابقة مستورة عنا، واخلامتة ظاهرة لنا صلى 
 األمْعمماُل بِاخْلمواتِيِم". 



 

 آداب النوم
هذه الرتمجة ساقطة يف بعض النسخ )فإذا أردت النوم( فعليك بآدابه الثمانية األول االستقبال كما قال )فابسط      

ى قفاه، فاستقباله أن فراشك مستقبل القبلة( واالستقبال على ضربني أحدمها استقبال احملتضر، وهو املستلقي عل
يكون وجهه وأمخصاه إىل القبلة، وهذا االستلقاء مباح للرجال، ومكروه للنساء، وثانيهما وهو سنة ما ذكره بقوله )ومن 
على ميينك كما يضجع امليت يف حلده( ويكون وجهك مع قبالة بدنك إىل القبلة وأما النوم على الوجوه، فهو نوم 

النوم على اليسار، فهو مستحب عند األطباء ألنه يسرع هضم الطعام، وينبغي من جهة الشياطني، وهو مكروه وأما 
الطب أن يضطجع على اجلانب األمين قلياًل بعد األكل، مث ينقلب على اجلانب األيسر، والثاين مذكور بقوله )واعلم( 

لعل هللا تعاىل يقبض روحك يف ليلتك أي تذكر عند إرادة النوم )أن النوم مثل املوت واليقظة مثل البعث( أي النشر )و 
فكن مستعدًا( أي متهيئًا )للقائه بأن تنام على طهارة( وهذا ثالث اآلداب )و( الرابع أن )تكون وصيتك مكتوبة ذحت 
وسادتك( بكسر الواو أي خمدتك، ويف نسخة ذحت رأسك، أي فإنك ال تأمن القبض من النوم، فإن من مات بغري 

الربزخ، وإن األموات يتزاورون يف قبورهم سواه فيقول بعضهم لبعض: ما بال هذا املسكني  وصية ال يتكلم يف مدة
فيقال: إنه مات بغري وصية، كذا نقل عن ابن الصالح. وقال البجريمي: ميكن محل ذلك على ما إذا مات من غري 

ائبًا من الذنوب مستغفرًا( كما وصية واجبة، بأن نذرها أو خرج خمرج الزجر عن ترك الوصية )و( اخلامس أن )تنام ت
روي الرتمذي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ممْن قالم ِحنيم يأِوي إىل ِفرماِشِه أْست مْغِفُر هللا 

ُذنُوبمُه". )عازمًا على أن ال تعود إىل  الَِّذي ال ِإل?هم ِإال ُهوم احلميُّ القميُّوُم ومأمُتوُب ِإلمْيِه ثالثم ممرَّاٍت غمفمرم اَّللَُّ ت معماىلم لمهُ 
معصية( إذا استيقظت )واعزم على اخلري جلميع املسلمني إن بعثك هللا تعاىل( أي أيقظك من نومك. قال النيب صلى 

ت مرممم" )وتذكر أنك ستضجع هللا عليه وسلم: "ممْن أمومى إىل ِفرماِشِه ال ي مْنِوي ظُْلمم أمحمٍد ومالم حيمِْقُد عملى أحمٍد، ُغِفرم لمُه ما اجْ 
يف اللحد كذلك( أي كنومك )وحيداً( بنفسك )فريدًا( عن الناس )ليس معك إال عملك وال جتزى إال بسعيك( أي 

( أي يف ميزانه من غري شك يوم القيامة بوعد 00بعملك من خري وشر. قال تعاىل: }ومأمنَّ سمْعيمُه سمْوفم ي مرمى{ )النجم:
و( السادس مذكور بقوله أن )ال تستجلب النوم تكلفاً( بأن ال تنام إذا مل يغلبك النوم )دى. ال خلف فيه وإن طال امل

إال إذا قصدت به االستعانة على القيام يف آخر الليل، فقد كان نومهم غلبة، وأكلهم فاقة، وكالمهم ضرورة وال تتنعم 
ك ذلك و اقتصد فيه )فإن النوم تعطيل للحياة إال )بتميهد الفرش الوطيئة( أي ببسط الفرش الناعمة وهتيئتها، بل اتر 

إذا كانت يقظتك وبااًل( أي سوءًا يف العاقبة )عليك فنومك سالمة لدينك( فاستجلب النوم حينئٍذ كما مر، ويسن 
 ِفرماِشِه لإلنسان إذا فارق فراشه وعاد إليه أن ينفضه قبل أن ينام فيه لقوهلصلى هللا عليه وسلم: "ِإذا أمومى أمحمدُُكْم إىل

ِخلمِة إزمارِِه، فِإنَُّه ال يمْدِري ما خملمفمُه عملمْيِه" رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة )واعلم  ُفْض ِفرماشمُه ِبدم أن الليل والنهار ف مْلي من ْ
لنوم أربع وعشرون ساعة فال يكن نومك بالليل والنهار أكثر من مثان ساعات( فإن منت يف الليل هذا القدر فال معىن ل

يف النهار )فيكفيك إن عشت مثاًل ستني سنة أن تضيع منها عشرين سنة وهو ثلث عمرك و( السابع مذكور يف قوله 



و)أعد( أي هىيء )عند( إرادة )النوم( عند رأسك )سواكك وطهورك( أي ما تتطهر به من املاء كذلك كان يفعل بعض 
ن يستاك يف كل ليلة مرارًا عند كل نومة وعند التنبيه منها، السلف. وروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كا

وإن مل يتيس ر لك الطهارة استحب لك مسح األعضاء باملاء، فإن مل جتد لتقعد ولتستقبل القبلة ولتشتغل بالذكر 
ل الصبح والدعاء، والتفكر يف آالء هللا تعاىل وقدرته )واعزم على قيام الليل( أي عند التيقظ )أو على القيام قب

فركعتان يف جوف الليل كنز من كنوز الرب فاستكثر من كنوزك ليوم فقرك( أي حاجتك وهو يف القرب ويف القيامة )فلن 
 تغين عنك كنوز الدنيا إذا مت( وقال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن أتمى ِفرماشمُه ومُهوم ي مْنِوي أْن ي مُقومم ُيصمِلي ِمنم اللَّْيِل،

" والثامن الدعاء عند النوم وعف مغملمْبتمُه عمي ْ  قمًة عملمْيِه ِمِن اَّللَِّ تعاىلم ند التنبه  نماُه حمىتَّ ُيْصِبحم ُكِتبم لمُه ما ن مومى، وكانم ن مْوُمُه صمدم
كما قال )وقل عند نومك( أي اضطجاعك )بامسك( الباء لالستعانة، وهذا متعلق بوضعت )ريب وضعت جنيب وبامسك 

هم قين عذابك يوم تبعث عبادك( ويف نسخة يوم جتمع كما يف اإلحياء )اللهم بامسك أحيا أرفعه فاغفر يل ذنيب الل
وأموت وأعوذ بك اللهم من شركل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم اللهم 

اء اخللق )فليس بعدك أنت األول(أي السابق على األشياء كلها )فليس قبلك شيء وأنت اآلخر( أي الباقي بعد فن
شيء وأنت الظاهر( أي العايل كما قاله العزيزي وهو املناسب هنا )فليس فوقك شيء وأنت الباطن( أي املتحجب 
عن احلواس حبجب كربيائه )فليس دونك( أي يف قربك )شيء اقضي عين الدين وأغنين من الفقر( فقوله: أنت األول 

 رواية أيب داود. إىل هنا موافق لإلحياء ولألذكار، وذلك 
وأما رواية مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه فكذلك إال لفظ: اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر فهو بنون      

العظمة )اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها( بالتاءين كما يف اإلحياء واألذكار وحبذف إحدى التاءين كما يف 
املالك إلماتتها وإلحيائها، أي وقت شئت ال مالك هلما غريك )إن أمتها فاغفر هلا( اجلامع )لك مماهتا وحمياها( أي أنت 

أي ذنوهبا فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت )وإن أحييتها فاحفظها( أي صنها عن الوقوع فيما ال يرضيك )مبا ذحفظ به 
ين( أي من االفتتان وكيد الشيطان عبادك الصاحلني اللهم إين أسألك العفو والعافية( أي أطلب منك السالمة )يف الد

)والدنيا( أي من اآلالم واألسقام )واآلخرة( أي من الفزع األكرب ومن جهنم، وهذا أي قوهلم: اللهم أنت ما رواه 
بِ  مسلم عن ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )اللهمَّ أْيِقْظيِن يف أمحمبِ  السَّاعاِت إلمْيكم وماْست مْعِمْلين بِأمحم 

األْعمماِل إليكم لتقربين( بالم التعليل، ويف نسخة حىت تقربين ويف اإلحياء سقوط ذلك )إليك زلفى( أي قربة أو منزلة 
وهي مفعول مطلق أو متييز )وتبعدين عن سخطك بعدًا( مفعول مطلق )أسألك فتعطيين وأستغفرك فتغفر يل وأدعوك 

ي أن من قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه هللا على نفسه وجاره، وجار فتستجيب يل مث اقرأ آية الكرسي(. وروى البيهق
جاره، واألبيات حوله كذا يف السراج املنري. )وآمن الرسول إىل آخر السورة(. وروي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

لمٍة كمفمتماُه" قال الشرب يين أي عن قيام الليل، أو عن كل ما يسوؤه أي حيزنه. "ممْن ق مرمأم اآلي مت منْيِ ِمْن آِخِر ُسورمِة الب مقمرمِة يف لمي ْ
وروى أبو بكر عن علي أنه قال: ما كنت أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ اآليات الثالثة األواخر من سورة البقرة، أي 

ي يف األذكار، وهي من قوله تعاىل: }مما يف السَّم?وماِت{ )واإلخالص( أي قل هو هللا أحد ثالث مرات، كما ذكره النوو 



وليس املراد باإلخالص هنا سورة الكافرون، فإهنا تسمى باإلخالص أيضًا )واملعوذتني( وانفث يف يديك عند قراءهتما، 
وامسح هبما رأسك ووجهك، وسائر جسدك وافعل ذلك ثالث مرات، والنفث نفخ لطيف بال ريق )وتبارك امللك( 

ما تنبهت: ال إله إال هللا الواحد القهار رب السموات واألرض وما لإلتباع كما مر وقل يف تيقظاتك وتقلباتك مه
بينهما، العزيز الغفار كما رواه ابن السين عن عائشة رضي هللا عنها )وليأخذك النوم وأنت على ذكر هللا تعاىل( وليكن 

ف عن باطن القلب أول ما يرد على قلبك عند التيقظ ذكر هللا تعاىل، فذلك عالمة احلب هلل تعاىل، وعالمة تكش
)وعلى الطهارة( أي من احلدثني )فمن فعل ذلك( أي الطهارة عند النوم كما يف اإلحياء )عرج بروحه إىل العرش وكتب 
مصليًا إىل أن يستيقظ( وكانت رؤياه صادقة، وإن مل ينم على طهارة فتلك املنامات أضغاث أحالم ال تصدق، وهذا 

اً، وطهارة الباطن هي املؤثرة يف انكشاف حجب الغيب )فإذا استيقظت( لتقوم أريد به طهارة الباطن والظاهر مجيع
)فارجع إىل ما عرفتك أواًل( أي يف باب آداب االستيقاظ بأن تقول: احلمد هلل الذي أحيانا إىل آخر ما ذكره املصنف 

س املراد بالرتتيب هنا من أدعية التيقظ )وداوم على هذا الرتتيب( أي املثبت يف هذا الكتاب من الوظائف، ولي
خصوص تقدمي الشيء على غريه )بقية عمرك فإن شقت عليك املداومة( على االشتغال بالوظائف املذكورة )فاصرب 
صرب املريض على مرارة الدواء انتظارًا للشفاء وتفكر يف قصر عمرك وإن عشت مثاًل مائة سنة( إن غاية )فهي( أي 

ة )إىل مقامك( بضم امليم أي إقامتك )يف الدار اآلخرة وهي أبد اآلباد( أي ال هناية املائة )قليلة باإلضافة( أي بالنسب
 هلا. 
قوله: وهي يف حمل التعليل، كقوله: سابقًا فهي قليلة )وتأمل أنك كيف تتحمل املشقة والذل يف طلب الدنيا( أي      

ة مثاًل فكيف ال تتحمل ذلك( أي املشقة يف من األموال )شهرًا أو سنة رجاء أن تسرتيح هبا( أي الدنيا )عشرين سن
االشتغال بالوظائف والذل يف عدم ذحصيل الدنيا )أيامًا قالئل( أي مدة حياتك يف الدنيا )رجاء االسرتاحة أبد اآلباد( 
فالدنيا وما فيها بالنسبة لثواب اآلخرة أقل قليل )وال تطول أملك( يف أنك تعيش شهرًا مثاًل )فيثقل عليك عملك( 

تسوف بالعمل نفسك )وقد قرب املوت( ألن ذكر املوت يوجب التجايف عن دار املغرور، ويتقاضى االستعداد و 
لآلخرة، والغفلة عن املوت تدعو إىل االهنماك يف شهوات الدنيا )وقل يف نفسك إين أذحمل املشقة اليوم( أي يف 

صرب الليلة( على ذحمل مرارة السهر يف العبادة )فلعلي اشتغال األوراد )فلعلي موت الليلة( فتكون األوراد ذخرية يل )وأ
أموت غدًا( فتكون العبادة زادًا يل يف اآلخرة )فإن املوت ال يهجم( بضم اجليم، أي ال يدخل )يف وقت خمصوص( بل 
يدخل يف كل وقت )وحال خمصوص( بل يف كل حال من الصحة واملرض والغفلة والذكر )وسن خمصوص( بل يدخل 

ن والشبان والشيوخ )فال بد من هجومه( أي املوت على كل حال )فاالستعداد( أي التهيؤ )له( أي املوت يف الصبيا
)أوىل( أي أحق )من االستعداد للدنيا( واملراد بالدنيا هنا الزائد على قدر احلاجة )وأنت تعلم( علم اليقني )أنك ال 

ولعله مل يبق من أجلك( أي مدة حياتك )إال يوم واحد أو تبقى فيها( أي يف دار الدنيا )إال مدة يسرية( أي قليلة )
نفس واحد فقدر هذا( أي هجوم املوت يف حلظتك أو يف وقتك )يف قلبك كل يوم( قال صلى هللا عليه وسلم: "ذُحْفمُة 

ر شهواته املؤِمِن املمْوُت" وإمنا قال هذا ألن الدنيا سجن املؤمن إذ ال يزال فيها يف تعب من ذحمل مشقة نفسه، وكس



ومدافعة شيطانه، فاملوت إطالق له من هذا العذاب واإلطالق ذحفة، أي هدية يف حقه، وكان الربيعنب خيثم يقول: لو 
فارق ذكر املوت قليب ساعة واحدة لفسد. )وكلف( أي امحل على مشقة )نفسك الصرب على طاعة هللا يوماً فيوماً( أي 

لصرب مفعول ثان، ألن كلف يتعدى الثنني كما هو مفهوم من املصباح وقتًا بعد وقت، فقوله نفسك مفعول أول وا
فإنك لو( مل تقدر دخول املوت عليك بغتة بل )قدرت البقاء( يف الدنيا )مخسني سنة( أي مثاًل )وألزمتها الصرب على )

النسخ  طاعة هللا نفرت( أي تلك النفس أي جزعت )واستعصت( بتقدمي العني على الصاد، أي خالفت، ويف بعض
واستصعبت بالصاد فالعني فاملوحدة، وهذا أحسن أي وجدت النفس صعبًا )عليك( ألنك قدرت بعد املوت )فإن 
فعلت ذلك( أي تكليف نفسك الصرب على الطاعة )فرحت عند املوت فرحًا ال آخر له( برؤيتك حملك يف اجلنة ألنك 

لطاعة )وتساهلت( هلا )جاءك املوت( بغتة )يف وقت قدر استعددت لآلخرة بالعبادة وهتذيب النفس )وإن سوفت( با
ال ذحتسبه( أي ال تعرف أن املوت جاءك يف ذلك الوقت )وذحسرت( باحلاء املهملة أي حزنت )ذحسرًا ال آخر له( 
ألهنماكك يف الدنيا والتباعك شهواتك )وعند الصباح حيمد القوم السرى( بضم السني وفتح الراء ومعناه يف األصل 

ول الليل وأوسطه وآخره كما يف املصباح، واملراد بذلك الطاعة يف ذلك الوقت، وقوله حيمد بضم الياء واحلاء السري أ
الساكنة وكسر امليم، كما ضبطه بذلك شيخنا يوسف السنبالويين وهو موافق للصحاح واملصباح، واملعىن أن العباد 

، ووجدوها حممودة كما أن السائرين يف الليل صار سريهم إىل الذين اشتغلوا بالعبادة يف الليل صارت عبادهتم إىل احلمد
احلمد ووجدوه حممودًا عندهم حالة الصباح، ألن السري يف الليل يطوي األرض )وعند املوت يأتيك اخلرب اليقني( أي 

من الواضح أي يف أنك تفرح حبصول رضا رب العاملني، أو ذحزن بوجدان سخطه )ولتعلمن نبأه( أي خرب املذكور 
الفرح واحلزن )بعد حني( أي انقضاء عمرك )وإذا أرشدناك( أي دللناك )إىل ترتيب األوراد فلنذكر لك كيفية الصالة 

 والصوم وآداهبما( يف فصلني )وآداب اإلمامة والقدوة( يف فصل واحد )واجلمعة( يف فصل واحد. 
 

 آداب الصالة
أي األصغر واألكرب )و( من )طهارة اخلبث( بفتحتني أي  أي املطلوبات فيها )فإذا فرغت من طهارة احلدث(     

النجس الذي ال يعفى عنه )يف البدن( حىت داخل الفم واألنف والعني واألذن )والثياب( وغريها من كل حممول مالق 
ل( أي له )واملكان( الذي يصلي فيه )ومن سرت العورة من السرة إىل الركبة( كما هي للرجل حرًا كان أو عبدًا )فاستقب

بصدرك )القبلة( أي عينها مطلقًا يف القرب يقينًا ويف البعد ظناً، وعند اإلمام أيب حنيفة التوجه يكون جبزء من قاعدة 
مثلث، وعند اإلمام مالك القبلة هي اجلهة مطلقًا يف القرب والبعد. وعند اإلمام أمحد هي العني يف القرب، واجلهة يف 

أمر القبلة، وبعده مذهب مالك، وبعده مذهب اإلمام أمحد، وهو املتوسط، وبعده  البعد، فمذهب أيب حنيفة أوسع يف
مذهب اإلمام الشافعي، وهو أضيق ألنه ال بد من العني عنده مطلقاً، أي يف القرب والبعد كذا يف فتاوى اخلليلي، مث 

ول منه املقابلة بالكلية جاز، فيجوز رأيت نصًا يف فقه مذهب أيب حنيفة، وهو قوله: فلو احنرف عن العني احنرافًا ال تز 
التيامن أو التياسر، ألن وجه اإلنسان مقوس، ألنه يبقى شيء من جوانب وجهه مقاباًل للقبلة، وذلك عند زيادة البعد 



منها، ولو جعل الكعبة عن ميينه أو يساره، فال جيوز باالتفاق إذ ال شك حينئٍذ يف خروجه عن اجلهة بالكلية، ألنه مل 
يما بني خطني من قاعدة مثلث، وهذه صورته: فإذا أراد معرفة اجلهة فلينظر يف مغرب الصيف يف أطول أيامه، يقع ف

ومغرب الشتاء يف أقصر أيامه، فليدع الثلثني يف اجلانب األمين، والثلث يف األيسر، والقبلة عند ذلك ولو مل يفعل 
رفة عني القبلة ألهل جاوه، فليعلم أواًل خط االستواء يف املشرق هكذا، وصلَّى فيما بني املغرب جاز اه . مث إذا أراد مع

إىل املغرب، مث ليجعل عليه أشياء متساوية كالفلوس مصفوفة من جهة املغرب إىل جهة املشرق بأربعة وستني شيئاً، وهو 
ين، وهو عرض مقدار فضل الطول بني مكة وجاوه، مث ليجعل من جهة املغرب إىل جهة اليمني مصفوفًا بواحد وعشر 

مكة من خط االستواء، وليجعل جهة املشرق إىل جهة اليسار مصفوفًا بستة، وهو مقدار عرض جاوه، مث خط من 
آخر الستة إىل آخر الواحد والعشرين، فذلك ميل القبلة وهذه صورته: )قائماً( باالعتماد على القدمني أو أحدمها 

ما يف اإلحياء، أي جاعاًل هلما مسامتًا ال تتقدم إحدامها على األخرى، )مزاوجًا بني قدميك( بالزاي فاأللف مث اجليم ك
وال تسرتخ عنها أو باحلاء املهملة يف آخره، وهذا هو األنسب أي مبعدًا بينهما بقدر شرب )حبيث ال تضمهما( وقد هنى 

معاً، والصفن هو رفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الصفن والصفد يف الصالة، فالصفد هو اقرتان القدمني 
إحدى الرجلني )واستو( بنصب الفقار )قائماً( وأما الرأس فاألفضل إطراقه ألنه أقرب للخشوع وأغض للبصر )و( بعد 
استواء القيام )اقرأ قل أعوذ برب الناس ذحصناً( أي ذحفظاً )هبا( أي هبذه السورة )من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك ما 

ى باخلشوع )وفرغه( أي القلب )من الوسواس( أي حديث النفس ألن التفريغ أعون على أنت فيه( وهذا هو املسم
اخلشوع )وانظر( أي تأمل )بني يدي من تقوم ومن تناجي( يف الصالة وكيف تناجي ومباذا تناجي وعظم يف نفسك قدر 

ساوس الدنيا( أو بتفكر املناجاة )واستح أن تناجي موالك بقلب غافل( عما أنت فيه )وصدر مشحون( أي مملوء )بو 
يف أمور اآلخرة كاجلنة والنار، فهذا مكروه أيضًا على ما أفاده الرملي )وخبائث الشهوات واعلم( يف احلال أنك قائم 
بني يدي هللا تعاىل و)أنه تعاىل( أي موالك )مطلع( أي عامل )على سريرتك( وهو ما تكتم يف قلبك فقم بني يديه قيامك 

لزمان )وناظر إىل قلبك( ومثل يف صالتك اجلنة عن ميينك، والنار عن مشالك، فإن القلب إذا بني يدي بعض ملوك ا
اشتغل بذكر اآلخرة ينقطع عنه الوسواس، فيكون هذا التمثيل تداويًا لدفع الوسوسة، كذا يف عوارف املعارف )فإمنا 

ك )وتواضعك( أي تذللك يتقبل هللا من صالتك بقدر خشوعك( أي حضور قلبك )وخضوعك( أي سكون جوارح
)وتضرعك( أي خلوصك يف الدعاء وقيل للصالة أربع شعب حضور القلب وشهود العقل، وخضوع النفس وخضوع 
األركان، فحضور القلب رفع احلجاب وشهود العقل رفع العتاب، وخضوع النفس فتح األبواب، وخضوع األركان 

ل الٍه، ومن أتاها بال شهود العقل، فهو مصل ساٍه، ومن وجود الثواب، فمن أتى الصالة بال حضور القلب فهو مص
أتاها بال خضوع النفس فهو مصل خاطىء، ومن أتاها بال خضوع األركان، فهو مصل جاٍف، ومن أتاها كما وصف، 

 فهو مصل واف، كذا يف عوارف املعارف.
ن خشع يف صالته وجبت له اجلنة، وروي يف اخلرب: ليس للمرء من صالته إال ما عقل. وقد روي يف اخلرب أن م     

تعاىل حال كونك يف صالتك  وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه )واعبده( أي موالك )يف صالتك كأنك تراه( أي اعبده



مثل حال كونك رائيًا له، فإنك لو قدرت أنك قمت يف عبادة ربك، وأنت تعاينه مل ترتك شيئًا مما تقدر عليه من 
سمت وحفظ القلب واجلوارح، واجتماعك بظاهرك وباطنك إال أتيت به كما أفاده اخلضوع واخلشوع، وحسن ال

إبراهيم الشربخييت )فإن مل تكن تراه( فاستمر على إحسانك العبادة )فإنه يراك( إذ هو املشاهد لكل أحد من خلقه يف 
تعاىل فقدر( يف دوام  حركته وسكونه )فإن مل حيضر قلبك ومل تسكن جوارحك لقصور( أي نقص )معرفتك جبالل هللا

قيامك يف صالتك )أن رجاًل صاحلًا من وجوه( أي أشراف )أهل بيتك ينظر إليك( بعني كالئة )ليعلم كيف صالتك 
فعند ذلك حيضر قلبك وتسكن جوارحك( خيفة أن ينسبك ذلك الرجل العاجز إىل قلة اخلشوع )مث( بعد إحساسك 

ل يا نفس السوء( إنك تدعني معرفة هللا وحبه )أال تستحني من من نفسك ذلك )ارجع إىل نفسك( باملعاتبة )وق
خالقك وموالك إذ قدرت اطالع عبد ذليل من عباده عليك وليس بيده ضرك وال نفعك( وال عقاب وال ثواب 
)خشعت جوارحك وحسنت صالتك مث إنك( بكسر اهلمزة )تعلمني أنه مطلع عليك وال ختشعني لعظمته أهو تعاىل 

أصغر وأحقر )من عبد من عباده فما أشد طغيانك( أي عصيانك )وجهلك وما أعظم عداوتك  عندك أقل( أي
لنفسك( ألنك وقرت عبدًا ذلياًل وال توقرين هللا تعاىل وختشني الناس، وال ختشني هللا تعاىل، وهو أحق أن ختشيه 

ي احلذق يف تدبري األمور )فعساه( )وعاجل( أي زاول وداو )قلبك هبذه احليل( بكسر احلاء وفتح الياء مجع حيلة، وه
أي قلبك )أن حيضر معك يف صالتك فإنه( أي الشأن )ليس لك من صالتك إال ما عقلت( أي تدبرت )منها وأمَّا ما 
أتيت به( أي يف صالتك من القراءة واألذكار )مع الغفلة والسهو( عما أنت فيه بأن مل حيضر قلبك )فهو إىل االستغفار 

الكفارة من صدقة وحنوها )أحوج( ألن يف صالتك خلاًل لعدم حضور قلبك، فاخلشوع يف الصالة  والتكفري( أي فعل
ولو يف جزء منها واجب، لكنه ليس شرطًا لصحة الصالة كما أفاده شيخنا أمحد النحراوي. )فإذا حضر قلبك( أي 

تطلب للفائتة املفروضة أيضًا )وإن بأن مل يكن غافاًل )فال ترتك اإلقامة وإن كنت وحدك( ألهنا الفتتاح الصالة، و 
انتظرت( أي رجوت )حضور مجاعة يصلون معك )فأذن مث أقم( وهذا الكالم من أن األذان ال يندب للمنفرد مبين 
على القول القدمي، ألن املقصود من األذان اإلعالم، وهو منتٍف للمنفرد، وهو ضعيف، واجلديد ندبه للمنفرد مع رفع 

اء، وإن بلغه أذان غريه لكن يكفي يف أذانه إمساع نفسه، ِبالف أذان اإلعالم )فإذا أقمت الصوت بعمران أو صحر 
فانو( أي استحضر النية أي كل معترب فيها من قصد إيقاع الصالة، وتعيني ذات وقت أو سبب، ونية فرض إن كانت 

 الصالة املركبة من األركان. الصالة فرضاً ونية القصر للقاصر، ونية القدوة مثالً للمأموم مع استحضار صورة
استحضار حقيقي واستحضار عريف. فاحلقيقي أن يستحضر صورة الصالة تفصيالً : واعلم أن االستحضار نوعان     

بأن يستحضر ذات الصالة جزءًا بعد جزء، والعريف أن يستحضر صورة الصالة مجلة واحدة، مث املقارنة نوعان: حقيقية 
د إيقاع الصالة املتصفة بأهنا ظهر مثاًل وال يغفل عن ذلك من أول التكبري إىل آخره، وعرفية. فاحلقيقية أن يقص
كما مر مقرتنًا جبزء من التكبري، فال تضر الغفلة عنه يف أثنائه، ونقل العلماء عن اإلمام  والعرفية أن يكون القصد

النووي تبعًا إلمام احلرمني االكتفاء باملقارنة  الشافعي أن الواجب عنده االستحضار العريف مع املقارنة احلقيقية، واختار
العرفية مع االستحضار العريف. هذا تلخيص ما يف كشف النقاب للشيخ علينب عبدالرب الونائي. )وقل يف قلبك: أؤدي 



فرض الظهر هلل تعاىل( لتميز بقولك أؤدي األداء عن القضاء وبالفرض عن النفل وبالظهر عن غريه )وليكن ذلك( أي 
اين هذه األلفاظ )حاضرًا يف قبك عند تكبريك( فإنه هو النية واأللفاظ أسباب حلضورها )و( اجتهد أن تستدمي ذلك مع

إىل آخر التكبري حبيث )ال تعزب( أي ال تغيب )عنك النية( أي ذكرها )قبل الفراغ من التكبري( ألنه الواجب عند 
قلبك ذلك ف  )ارفع يديك عند( إرادة )التكبري بعد إرساهلما الشافعي، واألكمل عند إمام احلرمني )و( إذا حضر يف 

أواًل إىل حذو منكبيك ومها( أي اليدان )مبسوطتان وأصابعهما منشورة وال تتكلف ضمها( أي األصابع )وال تفرجيها( 
بل اتركهما على مقتضى طبعها كذا يف اإلحياء، لكن قال ابن حجر كشيخ اإلسالم: ويسن كشف الكفني، ونشر 
األصابع وتفريقها تفريقاً وسطاً )حبيث ذحاذي بإهباميك شحميت أذنيك وبرؤوس أصابعك أعلى أذنيك وبكفيك منكبيك 
فإذا استقرتا( أي اليدان )يف مقرمها( كما ذكر )فكرب( أي ابتدىء التكبري مع إحضار النية املتقدمة كذا يف اإلحياء قال 

وقال الونائي: ويستحب  6ت الرفع أن يكون مع ابتداء التكبري.ابن حجر مع النووي: واألصح أن األفضل يف وق
انتهاء التكبري مع وضع اليدين )مث ارسلهما( أي اليدين )برفق وال تدفع يديك عند الرفع واإلرسال إىل قدام دفعًا وال 

رغت من التكبري )فإذا إىل خلف رفعاً( أي عند انتهاء التكبري )وال تنفضهما( بضم الفاء )ميينًا وال مشااًل( أي إذا ف
أرسلتهما( بعد التكبري )فاستأنف رفعهما إىل صدرك( بعد اإلرسال وإذا أردت قراءة الفاذحة، وهو األفضل كما قال ابن 
حجر، ويسن إرساهلما إىل ما ذحت الصدر، أي مائاًل إىل جهة اليسار )وأكرم اليمىن بوضعها على اليسرى وانشر 

حة الوسطى )على طول ذراعك اليسرى واقبض هبا( أي بأصابع اليمىن اليت هي اإلهبام أصابع اليمىن( اليت هي املسب
واخلنصر والبنصر )على كوعها( أي اليسرى كما قاله يف اإلحياء، أي فتقبض كوعك بإهبامك وكرسوعك ِبنصرك 

بحان هللا سراً، سواء  وبنصرك، وترسل السبابة والوسطى جهة الساعد )وقل بعد التكبري( أي وبعد سكتة لطيفة بقدر س
كانت الصالة فرضًا أو نفاًل )هللا أكرب كبريًا واحلمد هلل كثريًا وسبحان هللا بكرة وأصياًل مث اقرأ وجهت وجهي( أي 
أقبلت بذايت )للذي فطر السموات واألرض( أي خلقهما على غري مثال سابق )حنيفاً( أي مائاًل عن كل دين إىل دين 

ا من املشركني إن صاليت ونسكي( أي عباديت )وحمياي وممايت( أي إحيائي وإماتيت منسوبان )هلل اإلسالم )مسلمًا وما أن
رب العاملني ال شريك له وبذلك( أي بالتوحيد والصالة والنسك )أمرت وأنا من املسلمني( وإن كنت خلف اإلمام 

بعد سكتة لطيفة من ذلك )قل أعوذ باهلل فاختصر يف دعاء االستفتاح خلوف عدم إدراك الفاذحة قبل ركوع اإلمام )مث( 
من الشيطان الرجيم( سرًا يف كل ركعة ألن التعوذ مطلوب عند إرادة القراءة )مث( بعد سكتة لطيفة )اقرأ الفاذحة 
بتشديداهتا( أي األربع عشرة، فإذا خففت مشددًا فقد أسقطت منها حرفًا )واجتهد يف الفرق بني الضاد والظاء يف 

صالة( فإنك لو أبدلت حرفًا حبرف آخر كضاد بظاء و حا هبا، مل تصح قراءتك لتلك الكلمة، وكذا لو قراءتك يف ال
أبدلت ذال الذين املعجمة باملهملة خالفًا للزركشي ومن تبعه، وإن كنت متعمدًا يف إتيان ما يغري املعىن كإبدال ضاد 

ك ال صالتك إن أعدت القراءة على الصواب، الضالني ظاء، بطلت صالتك، وإن كنت ساهيًا يف ذلك بطلت قراءت
ويسن لك السجود للسهو حينئٍذ، أما لو أتيت مبا مل يغري املىن كإبدال ياء العاملني واوًا بطلت قراءتك ال صالتك إن 
أعدت الكلمة على الصواب )وقل آمني( بعد قراءة الفاذحة ألن نصفها دعاء، فاستحب أن يسأل هللا إجابته، سواء  



الصالة أم خارجًا منها، لكنه فيها أشد استحبابًا )وال تصله( أي آمني )بقولك وال الضالني وصاًل( بل أفصل كان يف 
واجهر )بينهما بسكتة لطيفة متيز الذكر عن القرآن، ويسن يف تلك السكتة أن تقول: رب اغفر يل لوروده يف اخلرب 

الركعتني األوليني إال أن تكون مأموماً( فال جتهر )واجهر  بالقراءة يف الصبح واملغرب والعشاء أعين( ندب اجلهر )يف
بالتأمني( يف اجلهرية ولو كنت منفرداً )واقرأ يف الصبح بعد الفاذحة من السور الطوال( بضم الطاء وكسرها )من املفصل( 

ى إىل آخر وأول املفصل احلجرات وآخره النبأ وطواله كسورة واملرسالت )ويف املغرب من قصاره( وهي من والضح
القرآن )ويف الظهر والعصر والعشاء من أوساطه حنو والسماء ذات الربوج وما قارهبا من السور( ويف صبح اجلمعة إذا 
اتسع الوقت أمل تنزيل يف األوىل، وهل أتى يف الثانية بكماهلا )ويف الصبح يف السفر قل يا أيها الكافرون وقل هو هللا 

ص، فسورة الكافرون إلخالص العبادة والدين، وقل هو هللا أحد إلخالص التوحيد، أحد( ومها يسميان سوريت اإلخال
وكذلك يف ركعيت الفجر والطواف والتحية، وقراءة سورة تندب إلمام ومنفرد ومأموم مل يسمع قراءة إمامه )وال تصل 

لطيفة أيضًا بني آمني آخر السورة بتكبري الركوع، ولكن افصل بينهما مبقدار( قولك )سبحان هللا( وتسن سكتة 
والسورة إن قرأها، فإن مل يقرأها فبني آمني والركوع، ويسن لإلمام أن يسكت بعد تأمينه يف اجلهرية بقدر قراءة املأموم 
الفاذحة إن علم أنه يقرؤها يف سكتته، وأن يشتغل فيها سرًا بدعاء أو ذكر أو قراءة وهي أوىل )وكن يف مجيع قيامك 

عينيك )قاصرًا نظرك على مصالك( أي حمل سجودك لو سجدت، ولو كنت تصلي يف الكعبة أو  مطرقاً( أي مرخياً 
خلف نيب، أو على جنازة وذلك من ابتداء التحرم إىل آخر الصالة )فذلك أمجع هلمك( أي لقلبك )وأجدر( أي أقرب 

ا عند قوله: إال هللا يف، )حلضور قلبك( نعم السنة أن يقصر نظره على مسبحته ما دامت مرتفعة بعد أن يشري هب
التشهد، ولو مستورة ولتكن منحنية متوجهة للقبلة، ويستمر ذلك إىل القيام من التشهد األول أو السالم يف التشهد 
األخري )وإياك أن تلتفت( بوجهك بال حاجة )مييناً ومشااًل يف صالتك( ولو قصدت اللعب بالتفاتك بطلت صالتك )مث  

مع ابتداء التكبري، وال تدم الرفع إىل انتهائه )كما سبق( يف تكبري التحرم من أنه يسن رفع  كرب للركوع وارفع يديك(
اليدين فيه )ومد التكبري إىل انتهاى الركوع( إىل وصول حده لئال خيلو جزء من الصالة عن ذكر )مث ضع راحتيك على 

الساق بأن ال ذحرف شيئًا منها عن جهتها  ركبتيك وأصابعك منشورة( أي متفرقة وسطًا موجهة جلهة القبلة على طول
مينة ويسرة )وانصب ركبتيك( مفرقتني بقدر شرب )ومد ظهرك وعنقك ورأسك مستويًا كالصفيحة( بالفاء مث احلاء، أي 
اللوح )الواحدة( فال يكون رأسك أخفض وال أرفع )وجاف مرفقيك عن جنبيك( وبطنك على فخذيك )واملرأة ال 

ها إىل بعض( فتلصق مرفقيها جبنبيها )وقل سبحان ريب العظيم( أي الكامل ذاتًا وصفة )ثالثاً تفعل ذلك بل تضم بعض
وإن كنت منفردًا فالزيادة( من الثالث )إىل سبع وعشرين حسن( واإلتيان بتسبيحة واحدة حمصل للسنة لكنه مكروه 

: مسع هللا ملن محده( الالم زائدة للتأكيد )مث ارفع رأسك حىت تعتدل قائمًا وارفع يديك( مع ابتداء رفع رأسك )قائالً 
)فإذا استويت قائماً( فأرسل يديك )فقل ربنا لك احلمد( محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه )ملء السموات وملء األرض( 

وإن كنت يف فريضة الصبح )وملء ما بينهما )وملء ما شئت من شيء بعد( وال تطول االعتدال إال يف صالة التسبيح 
أ القنوت يف الركعة الثانية يف اعتدالك من الركوع( وحيصل القنوت بكل كلمة تضمنت دعاء وثناء، كاللهلم اغفر فاقر 



يل يا غفور، لكن األفضل قنوت النيب صلى هللا عليه وسلم وهو: "اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، 
يت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قض

واليت، وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صل على حممد وعلى 
آل حممد، وسلم: هكذا يف األذكار )مث اسجد مكربًا غري رافع اليدين( وابتدىء التكبري مع ابتداء اهلوى واختمه مع 

ضع أواًل على األرض ركبتيك( مفرقتني بقدر شرب )مث يديك( أي كفيك مكشوفتني ناشرًا أصابعك مضمومة ختمه )و 
موجهة للقبلة ألهنا أشرف اجلهات )مث جبهتك مكشوفة وضع أنفك( مكشوفًا )مع اجلبهة( وكشف اجلبهة امللتصقة 

يف وضع هذه األعضاء مكروه )وجاف  باملصلى واجب، وكشف غريها مندوب، وكشف الركبتني مكروه، وترك الرتتيب
مرفقيك عن جنبيك وأقل( أي ارفع )بطنك عن فخذيك( ألن ذلك أبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من حمل سجوده 
وأبعد من هيئة الكساىل )واملرأة ال تفعل ذلك( ومثلها اخلنثى ألنه أسرت هلا وأحوط وكذلك الرجل العاري )وضع يديك 

ال تفرش( بضم الراء وجيوز كسرها )ذراعيك على األرض( كما يفرتش الكلب )وقل على األرض حذو منكبيك و 
سبحان ريب األعلى( واألعلى أبلغ من العظيم فجعل يف السجود الذي هو أشرف من الركوع، وأبلغ منه يف التواضع 

السجود، ألن الصالة ال واخلضوع )ثالثًا أو سبعًا أو عشرًا إن كنت منفردًا( وكذا إذا كنت مقتديًا وأطال اإلمام 
سكوت فيها، أما لو كنت إماماً فال تزد على الثالث )مث ارفع رأسك من السجود( بال رفع ليديك )مكربًا حىت تعتدل( 
أي تستوي )جالساً( مطمئنًا )واجلس على( كعب )رجلك اليسرى( حبيث يلي ظهرها األرض )وانصب قدمك اليمىن 

يك( قريباً من ركبتيك حبيث تسامتهما رؤوس األصابع )واألصابع منشورة( وال وضع يديك( أي كفيك ندبًا )على فخذ
تتكلف ضمها وال تفرجيها، وال يضر إدامة وضع الكفني على األرض إىل السجدة الثانية )وقل رب اغفر يل وارمحين 

لذل أو أغنين )وعافين( وارزقين( أي أعطين من خزائن فضلك ما قسمته يل يف األزل حالاًل )واهدين واجربين( أي من ا
أي ادفع عين كل ما أكره من بالء الدنيا واآلخرة )واعف عين(. ويف األذكار روى البيهقي عن ابن عباس أن النيب 

 ِدين".صلى هللا عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة قال: "رمبِ  اْغِفْر يل واْرمحمْيِن وماْجبُ ْرين وماْرف مْعيِن وماْرزُْقيِن وماهْ 
ويف رواية أيب داود: وعافين انتهى. وال تطول هذه اجللسة إال يف صالة التسبيح )مث اسجد سجدة ثانية كذلك( أي  
كاألوىل يف مجيع ما مر )مث اعتدل( أي استو )جالساً( جلسة خفيفة، ولو كنت يف نفل، وإن كنت قويًا )لالسرتاحة يف  

ختلف املأموم ألجل هذا اجللوس، ألنه يسري، بل إتيانه به حينئٍذ كل ركعة ال تشهد عقبها( باعتبار إرادتك وال يضر 
سنة، وهذا فاصل ليس من األوىل، وال من الثانية وال يسن هذا بعد سجود تالوة )مث تقوم( من السجود وقعود 
االسرتاحة )وتضع اليدين على األرض( معتمدًا على بطن راحتهما وأصابعهما )وال تقدم إحدى رجليك يف حالة 
االرتفاع( أي على األخرى )وابتدىء بتكبرية االرتفاع عند القرب من حد جلسة االسرتاحة ومدها( أي التكبرية )إىل 
انتصاف ارتفاعك إىل قيامك( بأن تستغرق ما بني وسط ارتفاعك من القعود إىل وسط ارتفاعك إىل القيام حبيث يكون 

ك على البدء للقيام وراء أكرب يف وسط ارتفاعك إىل القيام، هاء هللا عند استوائك جالسًا وكاف أكرب عند اعتماد
وتبتدىء التكبرية يف وسط ارتفاعك إىل القيام حىت تقف التكبرية يف وسط انتقالك، وال خيلو عنها إال طرفاه، وهو 



ن هذه ولتك)أقرب إىل التعظيم، وال متدها مدًا يزيد على سبع ألفات، فإن ذلك مضر ألن املد ال يزيد على ذلك 
اجللسة جلسة خفيفة( أي قليلة )خمتطفة( أي سريعة فال جيوز تطويلها كاجللوس بني السجدتني كما قاله ابن حجر. مث 
قال عمر البصري: وتطويلها حيصل بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط، إذ ال ذكر هنا حىت يعترب، أو بزيادة على قدر 

وعية الذكر فيها كون القصد هبا االسرتاحة، فخفف على املصلي اجللوس بني السجدتني، ولعل احلكمة يف عدم مشر 
بعدم أمره بتحريك شيء من األعضاء، أو كون مشروعية مد التكبري مسقطاً للذكر انتهى. وال تسن هذه اجللسة لقاعد  

اذحة والسورة، كما قاله ابن حجر والرملي )وصل الركعة الثانية كاألوىل( أي يف وضع اليدين ذحت الصدر، ويف قراءة الف
ويف قصر النظر على موضع السجود )وأعد التعوذ يف االبتداء( أي ابتداء القيام، ألنه يسن للقراءة وال تعد االستفتاح 
)مث( بعد متام السجدة الثانية )اجلس يف الركعة الثانية للتشهد األول وضع اليد اليمىن يف جلوس التشهد( أي مطلقاً 

األصابع( بعد وضعها عند الركبة أو ال منشورة )إال املسبحة واإلهبام فرتسلهما( وعبارة )على الفخذ اليمىن مقبوضة 
اإلحياء وال بأس بإرسال اإلهبام أيضًا )وانشر مسبحة ميناك( وحدها مع إمالتها قلياًل لئال خترج عن مست القبلة )عند( 

هبمزة إال هللا أن املعبود واحد، فتجمع يف توحيدك  مهزة )قولك إال هللا ال عند( الم )قولك ال إله( قاصدًا من ابتدائك
بني اعتقادك وقولك وفعلك )وضع اليد اليسرى منشورة األصابع( بضمها حىت اإلهبام بأن ال تفرج بينها للتوجه كلها 
إىل القبلة )على الفخذ اليسرى( حبيث تسامت رؤوسها أول الركبة )واجلس على( كعب )رجلك اليسرى( بعد أن 

حبيث يلي ظهرها األرض وانصب قدمك اليمىن وضع بطون أطراف أصابعها على األرض متوجهة للقبلة، ولو   تضجعها
 كنت يف الكعبة )يف هذا التشهد كما بني السجدتني( وكاجللوس لالسرتاحة 

متعلق  ويف التشهد األخري متوركًا واستكمل الدعاء املعروف( أي املشهور بني الناس، فقوله: يف التشهد األخري،)
صلى هللا عليه  بقوله: استكمل )املأثور( أي املنقول عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )بعد الصالة على النيب

نمِة احمليما وماملممماِت ومِمْن  اِب القمرْبِ، ومِمْن ِفت ْ نمِة املسيحِ وسلم( حنو: اللهمَّ إين ِ أُعوُذ ِبكم من عذاِب جمهمنَّمم، ومِمْن عمذم  شمرِ  ِفت ْ
، وماْرمحمْيِن ِإنَّكم الدَّجَّاِل، اللهمَّ ِإين ِ ظملمْمُت ن مْفِسي ظلمًا كمِثريًا كمبرياً، ومال ي مْعِفُر الذُّنُوبم ِإال أْنتم فاْغِفْر يل ممْغِفرم  ًة ِمْن ِعْنِدكم
رض ألنك لست مستوفزاً أمْنتم الغمُفوُر الرَِّحيُم" )واجلس فيه( أي التشهد األخري )على وركك األيسر( بأن تلصقه باأل

للقيام، بل أنت مستقر )وضع رجلك اليسرى خارجة من ذحتك( أي من جهة ميناك )وانصب القدم اليمىن( وضع رأس 
اإلهبام إىل جهة القبلة إن مل يشق عليك، وحمل ندب التورك يف اجللوس األخري إذا مل يعقبه سجود سهو أريد فعله )مث 

 تطلب يف التشهد )السالم عليكم ورمحة هللا( وال يستحب أن تقول معه وبركاته، ألنه قل بعد الفراغ( من األدعية اليت
خالف املشهور عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن كان قد جاء يف رواية أليب داود كذا يف األذكار تقول ذلك 

يث يرى بياض( أي صورة )خديك )مرتني من اجلانبني( وافصل بينهما )والتفت( فيهما بوجهك فقط إىل اجلانبني )حب
من جانبيك( بأن تلتفت يف املرة األوىل حىت يرى من ورائك خدك األمين، ويف املرة الثانية حىت يرى من خلفك خدك 
األيسر، ولو سلمت األوىل مشاالً سلمت الثانية مييناً عند ابن قاسم ومشاالً أيضاً عند الشرباملسي، ويسن ابتداء السالم 

اًل للقبلة، واهناؤه مع متام االلتفات )وانو اخلروج من الصالة( أي لقصد التحلل منها بالتسليمة األوىل، يف كل مستقب



فإن نويت قبلها بطلت الصالة ومع الثانية، أو أثناء األوىل فاتت السنة، وولو سلم املتطوع الذي نوى عددًا واقتصر 
االقتصار على بعض ما نوى، وإن سلم عمدًا ومل يقصد  على بعضه أثناء صالته قصدًا، فإن قصد التحلل فقد نوى

التحلل بطلت صالته، فال بد من قصد التحلل أو االقتصار عى بعض ما نوى، وإن سلم عمدًا ومل يقصد التحلل 
بطلت صالته، فال بد من قصد التحلل أو االقتصار على أقل مما نواه، فلو نوى بالتسليمة اخلروج من صالة الظهر، 

العصر بطلت الصالة إن تعمد، كذا أفاده الونائي )وانو السالم على من على جانبيك من املالئكة واملسلمني( وهو يف 
من إنس وجن فتنوي مبرة اليمني على من على ميينك ومبرة اليسار على من على يسارك وعلى من خلفك، وأمامك 

رد النصراف السالم للتحلل )وهذه هيئة صالة بأيهما شئت واألوىل أوىل، ويسن الرد من غري املصلي، وال جيب ال
املنفرد( وسيأيت قريبًا صفة صالة اجلماعة زائدة على هذه الصفة )وعماد الصالة اخلشوع( بسكون اجلوارح فال يعبث 
بعضو منها، وحبضور القلب ومما حيصله استحضاره أنه بني يدي هللا تعاىل ملك امللوك، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه 

يه وأنه رمبا جتلى عليه بالقهر لعدم قيامه حبق ربوبيته، فريد عليه صالته )وحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم( يناج
 أي التأمل يف اجلملة ال املبالغة فيه، ألنه يشغله عما هو بسلوكه يف طريقه 

حيضر فيها القلب فهي إىل العقوبة وقال احلسن البصري( وهو من أكرب التابعني )رمحه هللا تعاىل كل صالة ال )     
أسرع( وحكى أوحى هللا تعاىل إىل بعض األنبياء فقال: إذا دخلت الصالة فهب يل من قلبك اخلشوع، ومن بدنك 
اخلضوع ومن عينك الدموع فإين قريب )وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ العمْبدم لمُيصملِ ي الصَّالةم فال ُيْكتمُب لمُه 

هما"( ويف احلديث الذي رو ِمن ْ  ا ُيْكتمُب لِْلعمْبِد ِمْن صمالتِِه ِبقمْدِر ما عمقمل( أي تدبر )من ْ اه ابن هما ُسُدُسها ومال ُعْشُرها، وإمنَّ
: ه?ذا عمْبِدي ماجه عن أيب هريرة: "ِإنَّ العمْبدم ِإذا صملَّى يف العمالمنِيمِة فمأمْحسمنم، ومصملَّى يف السِ رِ  فأْحسمنم قالم اَّللَُّ ت معم  اىلم

حمق اً" واملعىن أن العبد إذا صلى فرضًا أو نفاًل حيث يراه الناس، فأحسن الصالة بأن أتى مبا يطلب فيها، ومل يراِء هبا 
وصلى حيث ال يراه أحد، فأحسن الصالة بأن أتى بأركاهنا وشروطها ومستحباهتا من خشوع وحنوه؛ وكان واقفًا عند 

امره جمتنباً ملناهيه أثىن هللا عليه، ونشر ثناءه بني املالئكة فيحبونه، مث تقع حمبته يف قلوب أهل األرض حدود هللا ممتثالً أو 
 فهذا هو العبد الذي يوصف بأنه قائم على قدم الطاعة فهو العبد حقاً. 

 

 آداب اإلمامة والقدوة
يف املصباح )ينبغي( أي يطلب بكسر القاف وجيوز ضمها كذا قاله الرشيدي كما يف الصحاح وعكس ذلك      

)لإلمام( آداب مثانية األول )أن خيفف الصالة( أي يف قراءة السورة وإن روى أهنصلى هللا عليه وسلم قرأ يف الظهر 
بطول املفصل إىل ثالثني آية، ويف العصر بنصف ذلك، ويف املغرب بأواخر املفصل. وروي أن آخر صالة صالها 

، وباجلملة فالتخفيف أوىل رسول هللا صلى هللا عليه وس لم املغرب، قرأ فيها سورة واملرسالت ما صلى بعدها حىت قُِبضم
الكمبريم ومذما ال سيما إذا كثر اجلمع قال صلى هللا عليه وسلم: "ِإذما صملَّى أمحمدمُكْم بِالنَّاِس ف مْلُيخمفِ ْف، فمِإنَّ ِفيِهُم الضَِّعيفم وم 

ِإذما صملَّى لِن مفْ  ِسِه ف مْلُيطموِ ْل مما شماءم" )قال أنسنب مالك رضي هللا عنه( وكان خيدم رسول هللا صلى هللا عليه احلماجمِة، وم



وسلم عشر سنني )ما صلَّْيُت خمْلفم أحمٍد صالًة أخفَّ وال أمتمَّ ِمْن صالِة رسول هللا و( الثاين )ال يكرب( أي اإلمام )ما مل 
( فيلتفت ميينًا ومشااًل فإن رأى خلاًل أمر بالتسوية، واملؤذن يؤخر اإلقامة يفرغ املؤذن من اإلقامة وما مل تستو الصفوف

عن األذان بقدر استعداد الناس للصالة، ألهنصلى هللا عليه وسلم هنى عن مدافعة األخبثني وأمر بتقدمي العشاء طلباً 
ال بقدر ما يسمع( بضم الياء وكسر لفراغ القلب )و( الثالث )يرفع اإلمام صوته بالتكبريات وال يرفع املأموم صوته إ

امليم أي املأموم )نفسه وينوي اإلمام اإلمامة لينال الفضل( أي فضل اجلماعة )فإذا مل ينو( اإلمامة )صحت( صالته 
منفردًا وصحت )صالة القوم( املأمومني )إذا نووا االقتداء به( أي بذلك اإلمام )ونالوا فضل القدوة( فإن ترك املأموم 

ة أوشك فيها، وتابعه يف فعل أو سالم بعد انتظار كثري للمتابعة بطلت صالته، ألنه وقفها على صالة غريه بال هذه الني
رابطة بينهما )و( الرابع )يسر بدعاء االستفتاح والتعوذ كاملنفرد( أي وكاملأموم أيضاً )وجيهر بالفاذحة والسورة( بعدها )يف 

اء وكذلك املنفرد وجيهر بقوله آمني يف( الصالة )اجلهرية( أي ومثله املنفرد مجيع( ركعيت )الصبح وأوليت املغرب والعش
)وكذلك املأموم( على الصحيح، سواء كان اجلمع قلياًل أو كثريًا وكذلك لقراءة إمامه ال لقراءة نفسه، وال يسن التأمني 

ى األفصح وقد تكسر )املأموم تأمينه للمأموم لقراءة اإلمام يف السرية، وإن جهر اإلمام بذلك )ويقرن( بضم الراء عل
بتأمني اإلمام معًا ال تعقيبًا له( أي ال بعده وال قبلة، وليس يف الصالة موضع يستحب أن يقرتن فيه قول املأموم بقول 
 اإلمام إال يف قوله آمني، وأما يف باقي األقوال فليتأخر قول املأموم عن قول اإلمام، وجيهر اإلمام واملنفرد ببسم هللا

الرمحن الرحيم )و( اخلامس )يسكت اإلمام سكتة( لطيفة يف السرية )عقب الفاذحة ليثوب( أي يرجع )إليه نفسه( بفتح 
الفاء بعد ذهابه وسكتة طويلة يف اجلهرية بقدر قراءة املأموم الفاذحة باعتبار الوسط املعتدل )ويقرأ املأموم الفاذحة يف 

ا يسكت اإلمام بقدر ذلك )ليتمكن من االستماع عند قراءة اإلمام( للسورة فإنه اجلهرية يف هذه السكتة( لإلمام، وإمن
إن مل يسكت يفوهتم االستماع، فيكون عليه ما نقص من صالهتم ويقرؤون الفاذحة معه، ألن احلالة حالة عذر، واملقصر 

)وال يقرأ املأموم السورة يف اجلهرية( هو اإلمام، وإن مل يقرؤوا الفاذحة يف سكوته واشتغلوا بغريها فذلك عليهم ال عليه 
فذلك مكروه )إال إذا مل يسمع صوت اإلمام( لبعده أو صمم أو مساع صوت غري مفهوم أو أسرار إمامه، ولو يف 
اجلهرية فيقرأ ندبًا سورة فأكثر إىل أن يركع اإلمام، ألن الصالة ال سكوت فيها بغري املشروع )و( السادس )ال يزيد 

 ث يف تسبيحات الركوع والسجود(.اإلمام على ثال
نعم روى أن أنسنب مالك ملا صلى خلف عمربن عبدالعزيز، وكان أمريًا باملدينة قال: ما صليت وراء أحد أشبه      

صالة بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هذا الشاب، وكنا نسبح وراءه عشرًا عشرًا، وذلك حسن، ولكن 
سن، فإذا مل حيضر إال املتجر دون للدين، فال بأس بالعشر هذا وجه اجلمع بني الروايات كذا الثالث إذا كثر اجلمع أح

يف اإلحياء )و( السابع )ال يزيد يف التشهد األول بعد قوله اللهم صل على حممد( فإن الصالة على اآلل فيه ال تسن 
الدعاء إذا فرغ من التشهد والصالة على على الصحيح، فإنه مبين على التخفيف أما املأموم، فيسن له أن يشتغل ب

النيب صلى هللا عليه وسلم قبل اإلمام )و( الثامن )يقتصر( أي اإلمام )يف الركعتني األخريتني على الفاذحة( ومثله املنفرد 
)وال يطول( أما املأموم، فيسن له أن يقرأ السورة يف الثالثة والرابعة إذا فرغ من الفاذحة قبل اإلمام إذ ال معىن لسكوته 



أي اإلمام )على القوم( فسر ذلك بقوله )وال يزيد دعاؤه يف التشهد األخري على قدر تشهده وصالته على رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم( بل األفضل أن يكون الدعاء أقل منهما، ألنه تبع هلما والزيادة على قدرمها تكره على اإلمام وال 

التسليم( مع نية التحلل )السالم( أي ابتداءه )على القوم( ويشرتط أن ال يقصد تضر على غريه )وينوي اإلمام عند 
غري السالم فقط )وينوي القوم بتسليمهم جوابه( أي اإلمام أي الرد عليه زيادة على االبتداء، فينوي رد السالم منهم 

وباألوىل أفضل وينوي أيضًا بعض من على ميينه بالتسليمة الثانية، ومن على يساره باألوىل ومن خلفه بأيهما شاء، 
املأمومني الرد على بعض، وسن للمأموم أن ال يسلم األبعد فراغ اإلمام من تسليمتيه، ولو ترك السنة بأن سلم قبل 
سالم إمامه الثانية سن لإلسالم الرد عليه )ويلبث اإلمام( مكانه )ساعة بعد ما يفرغ من السالم( ويف اخلرب أهنصلى هللا 

مل يكن يقعد إال قدر قوله: اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام )ويقبل على  عليه وسلم
الناس بوجهه( قال شيخ اإلسالم: ولو مكث بعد الصالة لذكر ودعاء فاألفضل جعل ميينه إليهم ويساره إىل احملراب 

فيه فيجعل ميينه إليه تأدبًا معهصلى هللا عليه وسلم،  لالتباع رواه مسلم، أي يف غري مسجدهصلى هللا عليه وسلم، أما
وعند أيب حنيفة جيعل وجهه هلم كما قاله عطية والبجريمي )وال يلتفت( ويف نسخة ويلبث، وهذا موافق لإلحياء وفتح 

اد الوهاب )إن كان خلفه نساء لينصرفن أوالً( وسن هلن االنصراف عقب سالم اإلمام ألن االختالط هبن مظنة الفس
)وال يقوم أحد من القوم حىت يقوم اإلمام( فقيام املأموم قبل انتقال اإلمام مكروه )وينصرف اإلمام( من مكان السالم 
إىل مكان آخر، ولو يف أثناء املسجد أو من املسجد أو إىل الطريق )حيث شاء عن ميينه أو مشاله واليمني أحب إيل( 

ه بالدعاء يف قنوت الصبح( فال يقول: اللهم اهدين )بل يقول اللهم ألن جهة اليمني أفضل )وال خيص اإلمام نفس
اهدنا( أي وهكذا للخرب الذي رواه الرتمذي ال يؤم عبد قومًا فيخص نفسه بدعوة دوهنم، فإن فعل فقد خاهنم، أي 

نوت فيفرد انتقص ثواهبم بتفويتهم ما طلب هلم، فكره ذلك، أما ما ورد من النص بإفراد الدعاء، فهو يف غري الق
ويؤمن القوم( بالدعاء جهراً إذا مسعوا قنوت اإلمام، ))وجيهر( أي اإلمام )به( أي القنوت، ولو يف السرية على الصحيح 

وإذا مل يسمعوه قنتوا سرًا )وال يرفعون أيديهم إذ مل يثبت ذلك يف األخبار( وهذا ضعيف بل الصحيح سن رفع اليدين 
م بعده، وقد روي حديث يف رفع اليدين يف القنوت، وفارق الدعوات يف آخر يف مجيع القنوت، والصالة والسال

التشهد حيث ال يرفع بسببها اليدان، ألن هلما وظيفة يف التشهد، وهو الوضع على الفخذين على هيئة خمصوصة، وال 
ا يف اإلحياء والتحفة. وال وظيفة هلما ههنا فال يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة يف القنوت، فإنه الئق بالدعاء كذ

يندب مسح اليدين بعده يف الصالة ويندب خارجها )ويقرأ املأموم بقية القنوت من قوله إنك تقضي وال يقضى عليك( 
سرًا وهو ثناء فال يليق به التأمني، بل يقرأ مع اإلمام فيقول مثل قوله، وهو أوىل أو يقول، بل وأنا على ذلك من 

د أو يسكت مستمعًا إلمامه، ويؤمن املأموم بعد الصالة على النيب على املعتمد، ألهنا دعاء الشاهدين، أو يقول أشه
)وال يقف املأموم وحده( أي منفردًا عن صف من جنسه )بل يدخل يف الصف( إن وجد سعة بأن كان لو دخل فيه 

جرًا بعد إحرامه ال قبل من الصف  وسعه من غري إحلاق مشقة لغريه، وإن مل تكن فيه فرجة )أو جير إىل نفسه غريه( أي



ليصطف معه خروجًا من اخلالف يف بطالن الصالة باالنفراد عن الصف. قال به اإلمام أمحد وابن املنذر وابن خزمية 
 واحلميدي.

واعلم( أن شروط اإلمام ستة عشر: األول التميييز، والثاين العقل، والثالث اإلسالم، والرابع الذكورة فيمن أم )     
لرجل أو اخلنثى، واخلامس أن يكون مكلفًا إذا كان إمام اجلمعة وكان من األربعني، والسادس عدم لزوم اإلعادة يف ا

حقه كمتيمم لنحو برد ومتيمم لعدم املاء يف حمل يغلب فيه وجود املاء، وفاقد الطهورين، والسابع أن ال يكون هامجاً 
اب أو القبلة، فصالة ذلك باطلة تلزمه اإلعادة، والثامن معرفة كيفية بال اجتهاد إن احتاج إليه يف األواين أو الثي

الصالة، والتاسع أن ال يكون الحنًا حلنًا يغري املعىن يف الفاذحة، والعاشر أن ال يكون أخرس وإن كان املقتدى به أخرس 
اين عشر أن ال يكون تابعًا لغريه، أيضاً، واحلادي عشر أن ال يكون أميًا وهو من ال حيسن الفاذحة واملأموم قارىء، والث

والثالث عشر أن ال يكون مرتكب بدعة يكفر هبا، والرابع عشر أن يكون ظاهر األفعال للمأموم ليتمكن من متابعته، 
واخلامس عشر اجتماع شروط الصالة يف اإلمام يقينًا أو ظنًا من طهارة وسرت عورة واجتناب جناسة غري معفو عنها، 

اإلمامة فيما جتب فيها نيتها، وهي اجلمعة واملعادة واجملموعة باملطر واملنذورة مجاعة كالعيد وحنوه  والسادس عشر نية
بأن نذر شخص أن يصلي ذلك مجاعة، مث يصلي إمامًا فتجب نية اإلمامة )وال ينبغي( أي ال يليق )للمأموم أن يتقدم 

غي( أي يطلب )أن يتأخر عنه وال يهوي( بكسر الواو أي على اإلمام يف أفعاله أو يساويه( أي يقارنه يف تلك )بل ينب
املأموم )للركوع إال إذا انتهى( أي وصل )اإلمام إىل حد الركوع وال يهوي للسجود ما مل تصل جبهة اإلمام إىل 

 األرض(.
عليني، ولو غري واعلم( أن شروط املأموم تسعة: األول املتابعة بأن يتابع إمامه يف األفعال، فال يسبقه بركنني ف)     

طويلني عامدًا عاملًا بالتحرمي، وال يتخلف عنه هبما بال عذر، والثاين أن ينوي االقتداء باإلمام أو اجلماعة أو االئتمام يف 
غري اجلمعة مطلقاً، وفيها مع التحرم، ألن التبعية عمل فافتقرت إىل نية، ومثل اجلمعة كل ما وجبت فيه اجلماعة، 

أموم إمامه يف سنن تفحش خمالفته فيها فعاًل وتركًا كسجدة تالوة، والرابع تيقن تقدم إحرام إمامه والثالث موافقة امل
على مجيع ذحرمه، واخلامس أن يكون عاملًا بانتقاالت اإلمام ليتمكن من متابعته، والسادس أن ال يكون سابقًا إمامه 

و شك الشافعي يف إتيان املخالف كحنفي بالواجبات فيما اعتمد عليه، والسابع أن ال يعتقد بطالن صالة إمامه، ول
عند املأموم مل يؤثر يف صحة االقتداء به ذحسينًا للظن به يف توقي اخلالف، ولو علم ترك اإلمام البسملة مل تصح قدوة 

أموم يف الشافعي به، ولو كان اإلمام املقتدي به إمامًا أعظم كما قاله حممد السمانودي، والثامن اجتماع اإلمام وامل
 املوقف، والتاسع توافق نظم صاليت اإلمام واملأموم يف األفعال الظاهرة. 

 

 آداب اجلمعة
بضم امليم وهي لغة احلجاز وبفتحها وهي لغة متيم والسكون لغة عقيل، وهذه اللغات إذا كان املراد باجلمعة      

صمت مجعة، أي أسبوعًا )اعلم أن اجلمعة عيد( من اليوم، أما إذا أريد هبا األسبوع فبالسكون ال غري، كما إذا قلت 



أعياد )املؤمنني( وهي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام األسبوع، وأعظم عند هللا من يوم الفطر ويوم األضحى، أما 
ن يوم عرفة فهو أفضل منها خالفاً لإلمام أمحد )وهو يوم شريف خص هللا عز وجل به هذه األمة( احملمدية، ويف اخلرب أ

لمةم اجلُُمعمةِ   هلل عز وجل يف كل مجعة ستمائة ألف عتيق من النار وقال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن مماتم ي مْومم اجلُُمعمِة أمْو لمي ْ
نمةم القمرْبِ" )وفيه( أي يف يوم اجلمعة )ساعة مبهمة( أي أخفاها هللا تعاىل فيه )ال يوا ها( أي فقُكِتبم لمُه أمْجُر شمِهيٍد ومُوقِ يم ِفت ْ

ال يصادفها )عبد مسلم يسأل هللا تعاىل فيها( أي يف تلك الساعة )حاجة( من حوائج الدين والدنيا )إال أعطاه( هللا 
تعاىل )إياها( أي احلاجة حااًل بعني املسؤول قال بعضهم ساعة اإلجابة يف آخر النهار، ألن هللا تعاىل خلق آدم عليه 

ألن اليمني تغلظ بعد عصر اجلمعة، وقال القاضي عياض: ساعة اإلجابة خمتطفة، السالم بعد العصر يف يوم اجلمعة، و 
أي يسرية منحصرة فيما بني أن جيلس اإلمام على املنرب إىل سالمه من الصالة، أي ال خترج عن هذا الوقت، وليس 

 املراد أهنا مستغرقة ملا بني اجللوس، وآخر الصالة ألهنا حلظة لطيفة.
  :ف من آداب اجلمعة هنا سبعةمث ذكر املصن     
األول: مذكور بقوله )فاستعد هلا( أي اجلمعة )من يوم اخلميس بتنظيف الثياب( واستعداد الطيب إن مل يكن عندك      

)وبكثرة التسبيح واالستغفار( أي والدعاء )عشية اخلميس( أي بعد العصر يف ذلك اليوم )فإهنا ساعة توازي( تقابل )يف 
ال يعطي من  إلجابة املبهمة يف )يوم اجلمعة( قال بعض السلف: إن هلل تعاىل فضاًل سوى أرزاق العبادالفضل ساعة( ا

ذلك الفضل إال من سأله عشية اخلميس ويوم اجلمعة )وانو صوم اجلمعة لكن مع اخلميس أو السبت إذ جاء يف 
لمُه أمْو يمُصومم إفرادها( أي يوم اجلمعة بالصوم )هني( قال صلى هللا عليه وسلم: "الم يم  ُصْم أمحمٌد ي مْومم اجلُُمعمِة ِإالَّ يمُصومم ق مب ْ

ُه" رواه الشيخان. وقال صلى هللا عليه وسلم: "ال تمُصوُموا ي مْومم السَّْبِت إالَّ فيما اف ْرُتِضم عملمْيُكمْ   ."ب مْعدم

دخل بذلك، فإن مل تبكر إىل والثاين: مذكور بقوله )فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل( فإن وقت غسل اجلمعة ي     
املسجد فتقريبه إىل ذهابك أفضل لتكون أقرب عهدًا بالنظافة )فإن غسل اجلمعة واجب على كل حمتلم أي( أمر 
)ثابت مؤكد( على كل من بلغ مبالغ الرجال، وإمنا مل جيب الغسل للخرب الذي رواه أبو داود وغريه، من توضأ يوم 

 فالغسل أفضل قوله فيها، أي فبالطريقة عمل ونعمت الطريقة هو الوضوء، اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل 
والثالث: مذكور بقوله )مث تزين بالثياب البيض( وهي أفضل الثياب يف كل زمن حيث ال عذر كما قال املصنف      

ا ِمْن خمرْيِ ثِيماِبُكْم ومكمفِ ُنوا )فإهنا أحب الثياب إىل هللا تعاىل( لقوهلصلى هللا عليه وسلم: "أمْلِبُسوا ِمْن ثِيماِبُكُم  البيماضم فِإهنَّ
ِفيها ممْوتاُكْم" رواه الرتمذي. )واستعمل من الطيب أطيب ما عندك( سوى الزباد ألنه طيب النساء مع كون أمحد يقول: 

ل ما ظهر بنجاسته لتغلب به الروائح الكريهة، ويوصل به الرائحة إىل مشام احلاضرين يف جواره، وأحب طيب الرجا
رحيه، وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى رحيه )وبالغ يف تنظيف بدنك باحللق( لنحو إبط وعانة إذا مل ترد 
التضحية يف عشر ذي احلجة، أما حلق الرأس فمباح إال إن تأذى ببقاء شعره أو شق عليه تعهده فيندب )والقص( أي 

ه )والتقليم( أي لألظفار، واألفضل يف التقليم لليدين أن يبدأ يف اليمىن لشاربه حىت تبدو محرة الشفة ويكره استئصال
بالسبابة إىل اخلنصر والء وخيتم بإهبامها، ويف اليسرى يبدأ باخلنصر وخيتم باإلهبام على التوايل، ويف الرجلني أن يبدأ من 



ييب الرائحة( وهو باملسك أفضل إال خنصر اليمىن إىل خنصر اليسرى على الوالء )والسواك وسائر أنواع النظافة وتط
إن كنت حمرماً، فيجب الرتك أو صائمًا فيكره لك الطيب قال اإلمام الشافعي رضي هللا عنه: من نظف ثوبه قل مهه، 

 ومن طاب رحيه زاد عقله، أي فهمه.
 إمام وخطيب والرابع: مذكور بقوله )مث بكر إىل اجلامع( ويدخل وقت البكور بطلوع الفجر وهو مندوب لغري    

ومعذور، كمن به سلس بول ولو بالقصد من فرسخني، وثالث ملن عادهتم اجللوس يف املسجد، أما اإلمام فيسن له 
التأخري إىل وقت اخلطبة )واسع( أي امض واحضر )إليه( أي اجلامع ويف نسخة إليها أي اجلمعة )على اهلينة( بكسر 

شي واحلركات واجتناب العبث، وحسن اهليئة كغض البصر وخفض اهلاء أي الرفق )والسكينة( أي التأين يف امل
الصوت، وعدم االلتفات. نعم إن مل يدرك اجلمعة إال بالسعي وقد أطاقه وجب، وإن مل يلق به )فقد قال صلى هللا عليه 

بل )ومن راح( وسلم: من راح إىل اجلمعة( أي ودخل يف املسجد )يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة( أي واحداً من اإل
أي جاء املسجد )يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة( وهي تقع على الذكر واألنثى وتاؤها للوحدة كالبدنة )ومن راح 
يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً( وهو ذكر النعجة )أقرن( أي عظم القرون )ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا 

ليث الدال كما قاله البجريمي والفتح أفصح من الكسر، ومل يذكر الضم يف قرب( ويف نسخة أهدى )دجاجة( بتث
الصحاح، وال يف املصباح والدجاجة للذكر واألنثى والتاء للوحدة )ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب( ونسخة 

أي فال تكتب  أهدى )بينة فإذا خرج اإلمام( أي لصعود املنرب من حنو اخللوة )طويت الصحف ورفعت األقالم(
املالئكة أحدًا من حاضري اجلمعة )واجتمعت املالئكة عند املنرب يستمعون الذكر( أي اخلطبة، ويف رواية يف الرابعة 
بطة، ويف اخلامسة دجاجة ويف رواية للنسائي، ويف اخلامسة كالذي يهدي عصفورًا، ويف السادسة بيضة، قال ابن 

خلطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية، سواء أطال اليوم أم قصر )ويقال إن حجر: واملراد أن ما بني الفجر وخروج ا
الناس( يكونون )يف قرهبم عند النظر إىل وجه هللا تعاىل على قدر بكورهم إىل اجلمعة( قال صلى هللا عليه وسلم: 

ومالصَّفُّ األوَُّل، والُغُدوُّ إىل اجلُُمعمِة" وقال أمحدبن  "ثمالٌث لمْو ي مْعلمُم النَّاُس ما ِفيِهنَّ لمرمكَُّضوا اإلبلم يف طمِلبمِهنَّ: األمذماُن،
حنبل: أفضلهن الغدو إىل اجلمعة، ويف اخلرب إذا كان يوم اجلمعة قعدت املالئكة على أبواب املسجد بأيديهم صحف 

مع فاطلب من فضة وأقالم من ذهب يكتبون األول فاألول على مراتبهم، واخلامس: مذكور بقوله )مث إذا دخلت اجلا
الصف األول( فإن فضله كثري هذا إذا مل يكن بقرب اخلطيب منكر، ومل حيصل ختطي رقاب الناس. قال سعيدبن عامر 
صليت إىل جنب أيب الدرداء، فجعل يتأخر يف الصفوف حىت كنا يف آخر صف، فلما صليت قلت: أليس يقال خري 

ر إليها من بني األمم، فإن هللا تعاىل إذا نظر إىل عبد يف الصفوف أوهلا؟ قال: نعم إال أن هذه األمة مرحومة منظو 
وملن وراءه من الناس، فإمنا تأخرت رجاء أن يغفر يل بواحد منهم، ينظر هللا إليه، فمن تأخر من  ،الصالة غفر له

والسادس:  ،الصف األول مثاًل على هذه النية إيثارًا للغري وإظهارًا حلسن اخللق، فهو أوىل فإمنا األعمال بالنيات
مذكور بقوله )فإذا اجتمع الناس فال تتخط رقاهبم( واملراد بالتخطي أن يرفع رجله حبيث حياذي يف ختطيه أعلى منكب 
اجلالس، وما يقع من املرور بني الناس ليصل إىل حنو الصف األول مثاًل ليس من التخطي، بل من خرق الصفوف إن مل 



لك ال يضر، والتخطي مكروه كراهة شديدة، ألهنصلى هللا عليه وسلم رأى يكن، مث فرج يف الصفوف ميشي فيها، وذ
رجاًل يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي فقد آذيت الناس بتخطيك، وأخرت اجمليء 

ه )وال متر وأبطأت، ومل حيمل هذا النهي على احلرمة، ألن اإليذاء هنا لغرض كما أفاده البجريمي، والسابع: مذكور بقول
 أْربمِعنيم بني أيديهم وهم يصلون( قال صلى هللا عليه وسلم: "لمْو ي مْعلمُم املارُّ بنْيم يمدمي املُصملِ ي مماذما عملمْيِه لمكمانم أْن يمِقفم 

ْيِه" )واجلس بقرب حائط( أي جدار )أو أسطوانة( بضم اهلمزة أي عمود )ح ُرَّ بنْيم يمدم ىت( للتعليل أي  خمرْيًا لمُه ِمْن أمْن ميم
كي )ال ميروا بني يديك( أي إذا صليت ويف بعض النسخ وحىت ال مير بني يديك أحد، فإن مل جتد أسطوانة فلتنصب 
بني يديك شيئًا طوله قدر ذراع ليكون ذلك عالمة حلدك )وال تقعد حىت تصلي التحية واألحسن( ويف نسخة وحسن 

كعات( أي بتسليمة واحدة ألن التحية ال تكون إال بتسليمة، ولو مائة أي مندوب كما قاله الفاكهي )أن تصلي أربع ر 
ركعة كما قاله الفشين )تقرأ كل ركعة بعد الفاذحة( سورة )اإلخالص مخسني مرة( فجملة سورة اإلخالص يف األربع 

التحية وإن كان ركعات مائتا مرة )ففي اخلرب أن من فعل ذلك مل ميت حىت يرى مقعده من اجلنة أو يرى له وال ترتك 
اإلمام خيطب( لكن عليك حينئٍذ بالتخفيف أي برتك التطويل عرفاً، وقيل باالقتصار على الواجبات، وال يزد حينئٍذ 
على ركعتني فإن ذلك ال جيوز، كما ال تباح ألحد من احلاضرين صالة غري ذحية بعد جلوس خطيب، وإن مل يسمع 

فإن غلب على ظنه أنه إن صلى ركعتني خفيفتني فاتته تكبرية اإلحرام مع اخلطيب، ولو دخل املسجد يف آخر اخلطبة، 
اإلمام مل تندب له التحية، بل يقف حىت تقام الصالة وال يقعد لئال يكون جالساً يف املسجد قبل التحية )ومن السنة أن 

ع هذه السور يف هذا اليوم تقرأ يف أربع ركعات سورة األنعام والكهف وطه ويس( ويف اإلحياء استحباب هذه الصالة م
أو يف ليلته )فإن مل تقدر فسورة يس والدخان وأمل السجدة وسورة امللك وال تدع( أي ال ترتك )قراءة هذه السور( أي 
األربع كما يف اإلحياء )يف ليلة اجلمعة ففيها فضل كثري( قيل من تال سورة األنعام يكون متوجهًا حلفظ الدين وحسن 

لمةم اجلُُمعمِة أو ي مْومم اجلُُمعمِة  الرزق، ويرزق احلظ يف دنياه وآخرته. وقال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن ق مرمأم ُسورمةم الكمْهِف لمي ْ
ْيُث ي مْقرُؤها إىل ممكَّةم، ومُغِفرم لمُه إىل اجلُُمعمِة األْخرمى، ومفمْضلم ثمالمثمِة أميَّاٍم، ومصملَّ  عُ ُأْعِطيم نُورًا ِمْن حم ونم أمْلفم مملمٍك ى عملمْيِه سمب ْ

نمِة الدَّجَّاِل" ومالدَّ  اِم وماْلب مرمِص ومِفت ْ بيلِة ومذماِت اجلمْنِب وماجلذم اِء ومالدَّ بيلة داء يف جوف البطن، أو حمىتَّ ُيْصِبحم، ومُعويفم ِمنم الدَّ
رأ أمْهُل اجلمنَِّة ِمنم الُقْرآِن داء أشد حرًا يف البطن، أو يف القلب وعن احلسن أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال ي مقْ 

إالَّ يس ومطمه". ِوِقيلم: مىت قرأ سورة طه حيب صالة الليل ويفعل اخلري، وحيب العشرة يف أهل الدين، ومن تال سورة يس 
 يكون دينه قوياً. 

لمةم وعن أبينب كعب أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ممْن ق مرمأم ُسورمةم امل ت مْنزِيُل أْعطِ       يم ِمنم األْجِر كمممْن أْحيما لمي ْ
القمْدِر" قيل: من تال سورة السجدة يكون قوي التوحيد سامل اليقني. وقال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن ق مرمأم حم الدَّخمان 

مللك أعطاه هللا خريي الدنيا واآلخرة، وتكثر لميلمةم اجلُُمعمِة أمْو ي مْومم اجلُُمعمِة بمىن اَّللَُّ لمُه بْيتًا يف اجلمنَِّة" وقيل: من تال سورة ا
أمالكه وخرياته )ومن مل حيسن ذلك( قرأ ما حيسن )فليكثر من قراءة سورة اإلخالص وأكثر من الصالة على النيب 
صلى هللا عليه وسلم يف هذا اليوم( أي وليلته )خاصة( وأكثر قراءة سورة الكهف قال الونائي وأقل إكثار الصالة على 



ثالمثائة بالليل وثالمثائة بالنهار، وأقل إكثار سورة الكهف ثالث مرات، وقراءهتا هنارًا آكد وأواله بعد الصبح  النيب
)ومهما خرج اإلمام( من حنو خلوة لصعود املنرب )فاقطع الصالة والكالم واشتغل جبواب املؤذن مث باستماع اخلطبة 

يف صالة ختفيفها عند صعود اخلطيب املنرب وجلوسه عليه،  واالتعاظ هبا( وقال الونائي: وجيب على كل من كان
فإطالتها كإنشائها اه . لكن إنشاء الصالة قبل جلوسه وبعد شروعه يف الصعود ال حيرم، أما بعد جلوسه فيحرم وال 

)يف( وقت  تنعقد الصالة مطلقاً، ما عدا ركعيت التحية إمجاعًا كما يف حاشية اإلقناع )ودع الكالم رأساً( أي بالكلية
)اخلطبة ففي اخلرب أن من قال لصاحبه واإلمام خيطب: انصت أو صه فقد لغا( قوله أوصه شك من الراوي وهو مبعىن 
اسكت )ومن لغا فال مجعة له أي ألن قوله أنصت كالم فينبغي أن ينهي غريه باإلشارة( أي املفهمة )ال باللفظ( 

ره واإلنصات هلا سنة، واملراد باللغو يف اخلرب املشهور خمالفة السنة كما واجلديد ال حيرم الكالم يف وقت اخلطبة، بل يك
أفاده ابن حجر، وأن املنفي بقوله فال مجعة له كمال اجلمعة ال صحتها، نعم لو كان من احلاضرين أربعون تلزمهم 

لكالم يف ذلك الوقت  اجلمعة فقط حرم على بعضهم كالم فوته مساع ركن، لتسببه يف إبطال اجلمعة، والقدمي حيرم ا
كاألئمة الثالثة، وجيب اإلنصات قال البجريمي، وال يكره الكالم قبل اخلطبة وبعدها وبني اخلطبتني، ولو بغري حاجة )مث 
اقتد باإلمام كما سبق( أي يف آداب اجلمعة فإاذ مسعت قراءة اإلمام فال تقرأ غري الفاذحة )فإذا فرغت( أي من صالة 

)فاقرأ الفاذحة قبل أن تتكلم سبع مرات واإلخالص سبعًا واملعوذتني سبعًا سبعًا فذلك( أي  اجلمعة )وسلمت( منها
املذكور من السور )يعصمك( أي مينعك من السوء )من اجلمعة إىل اجلمعة ويكون حرزًا( أي وقاية )لك من الشيطان( 

 كما رواه ابن السين من حديث عائشة عن رسول هللا لكن بدون الفاذحة. 
 وروى احلافظ املنذري عن أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ممْن ق مرمأم ِإذما سملَّمم اإِلمماُم ي مْومم اجلُُمعمِة ق مْبلم أمنْ      

ْبعًا ُغِفرم لمُه مما ت مقمدَّمم ِمنم ذمْنبِ  ِد   هِ يُ ْثيِن رِْجلمُه فماذِحمةم الِكتماِب ومُقْل ُهو هللا أمحمُد وماملُعموِ ذمت منْيِ سم وممما تمأمخَّرم ومُأعِطيم ِمنم األمْجِر ِبعمدم
ُكلِ  ممْن آممنم بِاهلل ومرمُسوِلِه". )وقل( أربع مرات كما نقل عن الدمريي عن أيب طالب )بعد ذلك( أي بعد سالم اجلمعة  

ء )يامحيد( أي كما يف اإلحياء، وكما نقله عن أيب طالب املكي )اللهم( أي ياهللا )يا غين( أي من ال يفتقر إىل شي
مستحق الثناء )يا مبدىء( أي مظهر الشيء من العدم إىل الوجود )يامعيد( أي خالق الشيء بعد عدمه )يارحيم( أي 
مريد األنعام )يا ودود( أي من حيب اخلري جلميع اخلالئق )أغنين حباللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك 

أغناه هللا عن خلقه، ورزقه من حيث ال حيتسب )مث صل بعد اجلمعة عمن سواك( يقال: من داوم على هذا الدعاء 
ركعتني( كما رواه ابن عمر )أو أربعاً( كما رواه أبو هريرة )أو ستاً( كما رواه علي وعبداللهنب عباس )مثىن مثىن( وهذه 

ول هللا صلى هللا عليه الكلمة مل تذكر يف اإلحياء )فكل ذلك( أي املذكور من الركعتني واألربع والست )مروي عن رس
 رواية وسلم يف أحوال خمتلفة( كما قال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن كمانم ِمْنُكْم ُمصملِ يًا ب مْعدم اجلُُمعمِة ف مْلُيصملِ  أمْربمعاً" ويف

 هذا احلديث: من كان منكم أيها رواها مسلم: "ِإذما صملَّى أمحمدُُكُم اجلُُمعمةم، ف مْلُيصملِ  ب مْعدمهما أمْربمعاً". قال الربكوي يف معىن
املكلفون بأداء اجلمعة مريدًا ألن يصلي بعد أداء فريضة اجلمعة، فليصل أربع ركعات بتسليمة، ودل هذا احلديث على 
أن املؤكدة من هذه الستة بعد صالة اجلمعة أربع ركعات، كما قال به أبو حنيفة وحممد وعليه الشافعي يف قول، وعند 



ة املؤكدة بعد اجلمعة ست ركعات: أربع ركعات سنة اجلمعة، وثنتان سنة الوقت، واألفضل أن يصلي أيب يوسف السن
مث الزم )أربعاً، مث ركعتني انتهى. وعلى هذا فالركعتان الزائدتان على األربعة من النوافل املؤقتة ال من النوافل املطلقة 

ن صلى العصر يف اجلامع كان له ثواب احلج، ومن صلى املسجد إىل املغرب( وهو األفضل )أو إىل العصر( يقال: م
املغرب فله ثواب حجة وعمرة، فإن خاف دخول اآلفة عليه من نظر اخللق إىل اعتكافه أو خاف اخلوض فيما ال يليق، 

لقلبه ولسانه  فاألفضل أن يرجع إىل بيته ذاكر هللا مفكرًا يف آالئه شاكراً هلل تعاىل على توفيقه، خائفاً من تقصريه، مراقباً 
إىل غروب الشمس حىت ال تفوته الساعة الشريفة، وال ينبغي أن يتكلم يف اجلامع وغريه من املساجد حبديث الدنيا 
)وكن حسن املراقبة( أي املرصاد )للساعة الشريفة فإهنا مبهمة يف مجيع اليوم( أي يوم اجلمعة )فعساك أن تدركها وأنت 

عاىل بقلبك )متذلل( أي خاضع )متضرع( أي خملص الدعاء )وال ذحضر يف اجلامع خاشع هلل تعاىل( أي مقبل إليه ت
جمالس احللق( بكسر احلاء املهملة وفتح الالم أو بفتحهما على غري قياس مجع حلقة بفتح احلاء وسكون الالم. وروى 

أن يكون فيه عامل باهلل يذكر  عبداللهنب عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة إال
بأيام هللا، ويفقه يف دين هللا يتكلم يف اجلامع بالغداة، فيجلس إليه ليكون جامعًا بني البكور وبني االستماع، واستماع 
النافع يف اآلخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل )وال( ذحضر يف اجلامع )جمالس القصاص( فال خري يف كالمهم )بل( احضر 

علم النافع( بكرة أو بعد العصر )وهو الذي يزيد يف خوفك من هللا تعاىل وينقص من رغبتك يف الدنيا( فقد )جملس ال
روى أبو ذر أن حضور جملس علم أفضل من صالة ألف ركعة )فكل علم ال يدعوك من الدنيا إىل اآلخرة فاجلهل 

 ينفع( وقل: اللهم إين أعوذ بك من علم ال أعود( أي أنفع )عليك منه( أي من ذلك العلم )فاستعذ باهلل من علم ال
ينفع، وقلب ال خيشع، وعني ال تدمع، ونفس ال تشبع، وعمل ال يرفع، ودعاء ال يسمع )وأكثر الدعاء عند طلوع 
الشمس وعند الزوال وعند الغروب وعند اإلقامة وعند صعود اخلطيب املنرب وعند قيام الناس إىل الصالة( فال ينبغي 

مجيع يوم اجلمعة عن اخلريات والدعوات حىت توافيك الساعة الشريفة وأنت يف خري، وال بأس أن تدعو أن ختلو يف 
هبذا الدعاء: اللهم إنا نسألك فقهًا يف الدين، وزيادة يف العلم وكفاية يف الرزق، وعافية وصحة يف البدن وتوبة قبل 

وجهك الكرمي يا أرحم الرامحني، ويا خري املسؤولني  املوت، وراحة عند املوت، ومغفرة بعد املوت، ولذة النظر إىل
 )فيوشك أن تكون الساعة الشريفة يف بعض هذه األوقات( 

فالعلماء اختلفوا فيها على أقوال فقيل: أخفاها هللا تعاىل يف اليوم. وقيل: هي أول النهار. وقيل يف آخره، وهو      
يث مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ِهيم ما بنْيم أمْن قول األكثرين. قال النووي: والصواب ما ثبت يف حد

 جيمِْلسم اإلماُم عملمى امِلْنربمِ إىل أمْن ُيسملِ مم ِمنم الصَّالِة" وظاهر هذا احلديث أنه يطلب الدعاء حال التلبس باخلطبة، وهو
يس من شروط الدعاء التلفظ، بل مشكل باألمر باإلنصات حال اخلطبة، وأجاب البلقيين عن هذا اإلشكال بأنه ل

كاٍف يف ذلك. وقال احلليمي: إن الدعاء يكون إذا جلس اإلمام قبل أن يفتتح اخلطبة، أو بني  استحضار ذلك بقلبه
اخلطبتني أو بني اخلطبة الثانية والصالة، أو يف الصالة بعد التشهد. وما قاله احلليمي أظهر، كذا نقله البجريمي عن 

د أن تتصدق يف هذا اليوم مبا تقدر عليه وإن قل( فإن الصدقة فيه تتضاعف )فتجمع بني الصالة األجهوري )واجته



والصوم والصدقة والقراءة والذكر واالعتكاف والرباط( أي انتظار الصالة بعد الصالة، أي إذا أتيت جبميع املذكور. 
اخذ أحداً، مث قال حني يسلم اإلمام: بسم هللا وقال بعض السلف: من أطعم مسكينًا يوم اجلمعة مث غدا وابتكر، ومل يؤ 

الرمحن الرحيم احلي القيوم، أسألك أن تغفر يل وترمحين وتعافيين من النار، مث دعا مبا بدا له استجيب له )واجعل هذا 
اليوم من األسبوع( بضم اهلمزة )خاصة آلخرتك( فكف فيه عن مجيع أشغال الدنيا وأكثر فيه األوراد )فعساه أن 

ون( أي هذا اليوم )كفارة لبقية األسبوع( وباجلملة بنبغي أن يزيد مريد الوصول إىل هللا تعاىل يف أوراده، وأنواع يك
خرياته، فإن هللا تعاىل إذا أحب عبدًا استعمله يف األوقات الفاضلة بفواضل األعمال، وإذا مقته استعمله يف األوقات 

 به، وأشد ملقته حلرمانه بركة الوقت وانتهاكه حرمته. الفاضلة بسىيء األعمال، ليكون أوجع يف عقا
 

 آداب الصيام
وهو جلام املتقني ورياض األبرار واملقربني )ال ينبغي( أي ال يليق )أن تقتصر على صوم شهر رمضان فرتك التجارة      

ب: ليس يف اجلنان بالنوافل وكسب الدرجات العالية يف الفراديس( مجع فردوس وهي أعلى اجلنة وأوسطها وقال كع
جنة أعلى من جنة الفردوس فيها اآلمرون باملعروف، والناهون عن املنكر )فتنحسر( باحلاء املهملة أي فتتلهف )إذا 
نظرت إىل منازل الصائمني كما تنظر إىل الكواكب الدرية( بتثليث الدال أي املضيئة )وهم يف أعلى عليني( ويف اخلرب 

لريان يدخل منه الصائمون يوم اجلمعة ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم أن يف اجلنة بابًا يقال له ا
يدخل منه أحد. وفيه أيضًا أن يف اجلنة بابًا يقال له الضحى، فإذا كان يوم القيامة ينادي مناٍد: أين الذين كانوا يدميون 

 الفرح ال يدخل منه إال مفرح الصبيان. صالة الضحى، هذا بابكم فادخلوه وفيه أيضاً يف اجلنة باب يقال له:
واحلاصل أن كل من أكثر نوعًا من العبادة خص بباب يناسبه ينادي منه جزاء وفاقاً، وكل من جيتمع له العمل    

جبميع أنواع الطاعات يدعى من مجيع األبواب على سبيل التكرمي، والدخول ال يكون إال من باب واحد، وهو باب 
 .لب عليهالعلم الذي يكون غ

واعلم أن استحباب الصوم يتأكد يف األيام الفاضلة، وفواضل األيام بعضها يوجد يف كل سنة، وبعضها يوجد يف       
كل شهر وبعضها يف كل أسبوع )و( أما )األيام الفاضلة اليت( توجد يف كل سنة اليت )شهدت األخبار بشرفها وفضلها 

أيام رمضان فهو )يوم عرفة( وهو تاسع ذي احلجة فيسن صومه )لغري احلاج(  جبزالة الثواب( أي كثرته )يف صيامها( بعد
وأما احلاج فيسن له فطره وصومه خالف األوىل إن كان يصل عرفة هنارًا فإن كان يصلها ليلة التاسع فال كراهة وال 

قد يقصر، وهو عاشر خالف األوىل، وهو أفضل األيام. ألن صومه يكفر سنتني من الصغائر )ويوم عاشوراء( باملد و 
احملرم فإن صومه يكفر السنة املاضية )والعشر األول من ذي احلجة( ويف اخلرب ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب 
إىل هللا عز وجل من أيام عشر ذي احلجة أن صوم يوم منه يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منه يعدل قيام ليلة القدر 

رب أفضل الصيام بعد رمضان شهر هللا احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة )والعشر األول من احملرم( ويف اخل
الليل، أي وذلك بالنسبة لغري عرفة، وبالنسبة لغري صالة الرواتب )ورجب وشعبان( وكره بعض الصحابة أن يصام 



ىت يظن أنه يف رجب كله حىت ال يضاهي بشهر رمضان، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكثر صوم شعبان ح
رمضان، ويف اخلرب إذا كان النصف من شعبان فال صوم حىت رمضان )وصوم األشهر احلرم من الفضائل( ألهنا أوقات 
فاضلة )وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب واحد فرد( وهو رجب )وثالثة سرد( أي متتابعة وهو الباقي )وهذه( 

وم بعد رمضان احملرم، مث رجب مث احلجة مث القعدة مث شعبان، ونظم البجريمي األيام الفاضلة )يف السنة( وأفضلها للص
 ترتيب األفضلية يف الشهور من حبر الرجز فقال:

 ومأمْفضمُل الشُُّهوِر باإلْطالِق <> شمْهُر الصِ يماِم ف مْهوم ذو السِ بماقِ 
 مُ فمشمْهُر رمب ِنا ُهوم املُحمرَُّم <> ف مرمجمٌب فماحِلجَُّة املُعمظَّ 

ُه شمْعبمانُ  ٌة ف مب مْعدم  ومُكلُّ ذا جماءم بِه البيمانُ  >< فمِقْعدم
وأما( األيام الفاضلة اليت تكرر )يف الشهر فأول الشهر وأوسطه وآخره( قال ابن حجر: ويسن صوم أيام السود )     

أول تاليه، وحينئٍذ يقع خوفًا من ظلمة الذنوب، وهي السابع أو الثامن وتالياه فإن بدأ بالثامن ونقص الشهر صام 
صومه عن أول الشهر أيضاً، فإنه يسن صوم ثالثة أول كل شهر )واأليام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر 
واخلامس عشر( ويف ذي احلجة يبدل الثالث عشر بالسادس عشر أو بيوم بعده )وأما( األيام الفاضلة )يف األسبوع 

أجورها، ألن النيب صلى هللا عليه  ب فيها الصيام وتكثري اخلريات لتضاعففيوم االثنني واخلميس واجلمعة( فيستح
نا وسلم كان يتحرى صوم االثنني واخلميس وقال: "إن َُّهمما ي مْومماِن تُ ْعرمُض ِفيِهمما األْعمماُل فمُأِحبُّ أْن يُ ْعرمضم عمممِلي ومأ

أن يعرض عملي وأنا قريب من زمن الصوم، ألن صماِئٌم" أي تعرض على هللا فيهما أعمال األسبوع إمجااًل، فأحب 
العرض بعد الغروب، وفائدة العرض إظهار العدل وإقامة احلجة إذ ال خيفى على هللا شيء، وتعرض األعمال على 
األبناء واآلباء واألمهات يوم اجلمعة، وعلى النيب صلى هللا عليه وسلم سائر األيام، وتعرض على هللا أعمال العامل 

ليلة النصف من شعبان، وليلة القدر، وأما عرضها تفصياًل فربفع املالئكة هلا بالليل مرة، وبالنهار مرة، ويكره إمجااًل 
إفراد يوم اجلمعة بالصوم بال سبب بأن كان نفاًل مطلقاً، وإمنا هنى عن صومه مفردًا، ألنه يوم عبادة وتبكري وذكر 

البجريمي عن النووي، ويف اخلرب الذي رواه البيهقي واحلاكم أن  وغسل واجتماع، فيسن فطره معاونة عليها كما نقله
يوم اجلمعة يوم عيد وذكر، فال جتعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، ولكن اجعلوه يوم فطر وذكر إال أن ختلطوه بأيام 

م األوسط )فتكفر ذنوب األسبوع بصوم االثنني واخلميس واجلمعة وتكفر ذنوب الشهر باليوم األول من الشهر واليو 
واليوم اآلخر واأليام( الثالثة )البيض وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه األيام( أي املذكورة )و( صيام )األشهر املذكورة( 
أي اليت تتكر يف السنة وسكت املصنف عن صوم ستة من شوال، فإنه يطلب صوم ستة أيام من شوال، وإن مل يعلم 

ر أو قضاء عن رمضان أو غريه نعم. لو صام شوااًل قضاء عن رمضان هبا أو نفلها أو صامها عن نذر أو نفل آخ
وقصد تأخريها عنه، مل ذحصل معه فيصومها من القعدة. وقال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن صمامم رمممضمانم مثَّ أمتْ ب معمُه ِست ًا ِمْن 

من شوال كذلك، كان كصيام الدهر، أي السنة شمومال كمانم كمِصياِم الدَّْهِر" أي من صام رمضان يف كل سنة وأتبعه ستًا 
 فرضاً بال مضاعفة، وأما من صام شهراً وستة غريها كل سنة يكون كصيام الدهر نفالً بال مضاعفة.



كوقوع عرفة وعاشوراء يوم اثنني أو مخيس، وكوقوعهما يف ستة شوال فيتأكد  :تنبيه( قد يوجد للصوم سببان)     
منهما، فإن نوامها حصال كالصدقة على القريب صدقة وصلة، وكذا لو نوى أحدمها كما صوم ماله سببان رعاية لكل 

أفاد ذلك كله البجريمي )وال تظن( أيها املكلف )إذا صمت أن الصوم هو( كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة وهو 
ن صيامه إال اجلوع )ترك الطعام والشراب والوقاع فقط فقد قال صلى هللا عليه وسلم: كم من صائم ليس له م

والعطش( أي بسبب عدم كف اجلوارح عن املكاره وقال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن ملْم يمدمْع ق مْولم الزُّوِر ومالعممملم ِبِه، 
واللسان ف ملمْيسم هلل حماجمٌة أْن يمدمعم طمعماممُه ومشمرمابمُه" أي يف ِصيماِمِه )بل متام الصوم بكف اجلوارح كلها( من السمع والبصر 

واليد والرجل وغريمها )عما يكره هللا تعاىل( من اآلثام وذلك صوم الصاحلني املسمى صوم اخلصوص، فيكون متام 
الصيام ِبمسة أمور: األول مذكور بقوله )بل ينبغي أن ذحفظ العني عن( االتساع يف )النظر إىل املكاره( وإىل كل ما 

 عليه وسلم: "النَّظمرم سمْهٌم ممْسُموٌم ِمْن ِسهماِم إْبِليسم لمعمنمُه اَّللَُّ فمممْن ت مرمكمُه يشغل القلب عن ذكر هللا تعاىل قال صلى هللا
ُد حمالمومتمُه يف ق مْلِبِه" والثاين مذكور بقوله: )واللسان عن ال ُ إمياناً جيِم نطق مبا ال يعنيك( بفتح خمْوفاً ِمنم اَّللَِّ عمزَّ ومجملَّ آتاُه اَّللَّ

العني، أي ال يهمك والذي يهم اإلنسان ما يتعلق بسالمته يف املعاد، وبضرورة حياته يف معاشه فيما الياء وسكون 
يشبعه من جوع، ويرويه من عطش ويسرت عورته، ويعف فرجه وحنو ذلك مما يدفع الضرورة دون ما فيه تلذذ واستمتاع، 

 فإن املستمع شريك للقائل( ألن كل ما حرم قوله والثالث مذكور بقوله )واألذن عن االستماع إىل ما حرمه هللا تعاىل
حرم اإلصغاء إليه، ولذلك سوى هللا تعاىل بني السمع وأكل السحت فقال تعاىل: }مسمَّاُعونم لِْلكمِذِب أمكَّاُلونم لِلسُّْحِت{ 

(  800ِمثْ ُلُهْم{ )النساء:( )وهو أحد املغتابني( ألن السكوت على الغيبة حرام قال هللا تعاىل }ِإنَُّكم إذًا 09)املائدة:
" )وكذلك تكف مجيع اجلوارح( عن كل ما يذم شرعاً  وقال صلى هللا عليه وسلم: "املُْغتماُب وماملُْستمِمُع شمرِيكاِن يف اإلمثِْ
)كما تكف البطن والفرج( عن قضاء شهوهتما )ففي اخلرب( الذي رواه جابر عن أنس عن رسول هللا صلى هللا عليه 

ل: )مخس يفطرن الصائم الكذب والغيبة( بكسر الغني )والنميمة( وهي السعي بني الناس باإلفساد وسلم أنه قا
)واليمني الكاذبة( وهو املسمى باليمني الغموس )والنظر بشهوة( أي إىل حمرم، وقوله يفطرن بتشديد الطاء، أي 

أمحد، ومذهب الشافعي وأصحابه أن  املذكورات أي يبطلن الصوم حقيقة على ما ذهبت إليه السيدة عائشة واإلمام
هذه تبطل ثواب الصوم ال نفس الصوم، ومعىن يفطرن الصائم، يذهنب ثواب الصائم كما يذهب الفطر يف النهار 
الصيام، وروى أبو الفتح األزدي والديلمي عن أنس بإسناد فيه كذاب هذا اخلرب: مخس خصال يفطرن الصائم، 

النميمة، والنظر بشهوة، واليمني الكاذبة، وهذا ورد على طريق الزجر عن فعل وينقضن الوضوء: الكذب، والغيبة و 
 املذكورات، وليس املراد احلقيقة كذا أفاده العزيزي 

ا الصَّْوُم ُجنٌَّة( بضم اجليم وتشديد النون، أي وقاية قيل من املعاصي لكونه يكسر )      وقال صلى هللا عليه وسلم: ِإمنَّ
قيل: من النار، ألنه إمساك عن الشهوات )فإذا كانم أحمدُُكْم صمائمًا فمال ي مْرُفْث( باملثلثة وتثليث الشهوات ويضعفها، و 

الفاء، أي ال يفحش الصائم يف الكالم )وال ي مْفُسْق( أي ال خيرج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب احملظورات )ومال 
سفه على أحد )فإن اْمُرٌؤ قمات ملمُه( أي أراد مقاتلته )أْو شمامتممُه  جيمْهمْل( أي ال يفعل فعل اجلهال كالصياح والسخرية أو



ف مْليُقْل( بقلبه إن كان صيامه نفاًل، وبلسانه وبقلبه إن كان يف رمضان كذا أفاده العزيزي )إين ِ صماِئٌم( مرتني أو ثالثاً 
ه )مث اجتهد أن تفطر على طعام حالل( فال ليكف نفسه عن املقاتلة واملشامتة. كذا أفاده العزيزي، والرابع مذكور بقول

معىن للصوم وهو الكف عن الطعام احلالل إذا أفطر بالطعام احلرام، فهو مثل من يبين قصرًا ويهدم مصرًا، واخلامس 
مذكور بقوله )وال تستكثر( أي من الطعام احلالل وقت اإلفطار )فتزيد( يف األكل ألجل صيامك )على ما تأكله كل 

 غري أيام الصيام )فال فرق( بني كونك مفطرًا وكونك صائمًا )إذا استوفيت( أي أديت )ما تعتاد أن تأكله ليلة( أي يف
دفعتني( بفتح الدال أي مرتني مرة يف النهار، ومرة يف الليل )يف دفعة واحدة( وقت اإلفطار )وإمنا املقصود بالصيام  

ي بقوتك )على التقوى( هلل تعاىل )فإذا أكلت عشية( كسر شهوتك وتضعيف قوتك( أي عن املعاصي )لتقوى هبا( أ
أي بعد الغروب )ما( أي طعامًا )تداركت به ما فاتك ضحوة( بأن مجعت ما كنت تأكل ضحوة إىل ما كنت تأكل ليالً 
)فال فائدة يف صومك( أي فال تنتفع بصومك يف كسر الشهوة، وهذا جواب إذا، أي إن من آداب الصوم أن ال تشبع 

الكامل قط ال سيما يف ليايل رمضان فإن األوىل النقص فيها عن مقدار ما كنت تأكله يف غريها، وذلك ألنه الشبع 
شهر اجلوع ومن شبع يف عشائه وسحوره، فكأنه مل يصم رمضان وحكمه حكم املفطر من حيث األثر املشروع له 

مر بعيد على من شبع من اللحم واملرق إال الصوم، وهو أضعاف الشهوة املضيقة جملاري الشيطان يف البدن، وهذا األ
إذا كان من يصوم شخصًا يتعاطى يف النهار األعمال الشاقة، أو امرأة مرضعة، فإن ذلك ال يضره إن شاء هللا تعاىل، 
وقد قالوا: من أحكم اجلوع يف رمضان حفظ من الشيطان إىل رمضان اآليت، ألن الصوم جنة على بدن الصائم ما مل 

، فإذا خرقه دخل الشيطان له من اخلرق، كذا نقله البجريمي عن الشعراين )وقد ثقلت عليك معدتك( خيرقه شيء
بسبب تداركك عند فطرك ما فاتك من الطعام ضحوة النهار )وما وعاء أبغض إىل هللا تعاىل من بطن مليء من حالل(  

فغالب األمراض تنشأ عن كثرة األكل وإدخال كما يف احلديث ألن امتالءه من الطعام يفضي إىل فساد الدين والدنيا، 
الطعام يف البدن قبل هضم األول كذا قال العزيزي )فكيف( أي فما بالك )إذا ملىء( البطن )من حرام فإذا عرفت 
معىن الصوم( من تصفية القلب وقمع الشهوات )فاستكثر منه ما استطعت فإنه أساس العبادات( أي أصلها )ومفتاح 

ل صلى هللا عليه وسلم: "ِلُكلِ  شمْيٍء بماٌب ومبماُب الِعبمادمِة الصَّْوُم" )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: القربات( كما قا
قال هللا تعاىل( يف احلديث القدسي )كل حسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف( بكسر الضاد )إال الصوم فإنه يل وأنا 

لصوم، واملعىن أن العبادات قد كشف مقادير ثواهبا للناس، وأهنا تضاعف أجزي( بفتح اهلمزة وسكون الياء )به( أي ا
من عشرة إىل سبعمائة ضعف إال الصوم، فإن هللا تعاىل تفرد مبقدار علم ثوابه وتضعيف حسناته، فقوله: وأنا أجزى به، 

م عندي )وقال صلى هللا عليه أي أجزي جزاًء كثريًا من غري تعيني ملقداره، وقيل: معناه أنه أحب العبادات إيل واملقد
وسلم: والَِّذي ن مْفِسي بيِدِه( أي روحي بقدرته، وتصريفه كذا أفاده العزيزي. وقال الربكوي: والذي جار وجمرور متعلق 
باقسم املقدر، ونفسي مبتدأ وبيده ظرف مستقر خربه، واجلملة صلة املوصول، والالم يف خللوف جوابية، واملعىن: وهللا 

ُُلوُف( بضم اخلاء املعجمة والالم )فمِم الصَّاِئِم( أي لرائحة فم الصائم خللو معدته من الذي روحي  يف قبضة قدرته )خلم
الطعام )أمْطيمُب ِعْندم اَّللَِّ ِمْن رِيِح امِلْسِك( واملعىن أن اخللوف أكثر ثوابًا من املسك املندوب إليه يف اجلمع، وجمالس 



حيمل معىن الطيب على القبول والرضا. وقال املاوردي: املعىن أنه أطيب عند هللا من الذكر ورجح هذا املعىن النووي، و 
ريح املسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب املسك إليكم، وقال بعضهم: إن للطاعات يوم القيامة رحيًا يفوح، 

يوم القيامة ملبياً، وكما روى أنه  فرائحة الصيام فيها بني العبادات كاملسك، وهذا كما ورد يف احلديث احملرم يبعث
ل يبعث الزامر وتتعلق زمارته يف يده ويلقيها، وتعود إليه فال تفارقه )ي مُقوُل اَّللَُّ ت معماىل عمزَّ ِمْن قاِئٍل( من زائدة وقائل حا

ُر( أي يرتك كما يف رواية )شمْهومتمُه ومطمعماممُه ومشمرمابمُه( قال بعضهم ا يمذم قوهلصلى هللا عليه وسلم: "ي مُقوُل  من فاعل عز )ِإمنَّ
" عجز حديث لإلمام أمحد عن مالك ومبدؤه قوهلصلى هللا عليه وسلم للرجل الذي سأله عن أفضل  اَّللَُّ ت معماىلم

يل فال يدخله  األعمال: "عملمْيكم بِالصَّْوِم، فمِإنَُّه الم ممِثلم لمُه" يقول هللا تعاىل إىل آخره )ِمْن أمْجِلي فمالصَّْوُم يل( أي خالص
رياء مبجرد فعله، ألنه ال يطلع عليه ابن آدم، وإال فقد يدخله الرياء بأن خيرب بأنه صائم )ومأنا أمْجِزي بِه( ومن املعلوم أن 
الكرمي إذا توىل اإلعطاء بنفسه كان ذلك إشارة إىل تعظيم العطاء ففيه مضاعفة اجلزاء من غري عدد وال حساب، واتفق 

نا من سلم صيامه من املعاصي، كذا نقل عن القسطالين )وقال صلى هللا عليه وسلم: للجنة باب على أن الصائم ه
يقال له الريان ال يدخله إال الصائمون( وهو موعود بلقاء هللا تعاىل يف جزاء صومه )فهذا القدر من شرح الطاعات( 

إىل مزيد لشرح الصالة والصيام فاطلبه( أي خذ أي بياهنا )يكفيك من بداية اهلداية فإذا احتجت إىل الزكاة واحلج أو 
ما ذحتاجه )مما أوردناه( أي ذكرناه )يف كتابنا إحياء علوم الدين( وشرح الصالة والصيام قد وجد يف هذا الشرح بعضه 

 من كتاب اإلحياء وبعضه من كتب شىت.  
 

 القسم الثاين(: القول يف اجتناب املعاصي)
من قسمي ظاهر علم التقوى هو )القول يف اجتناب املعاصي( أي  ناهي وفعل الطاعاتأن للدين شطرين، ترك امل     

ظاهرًا وباطنًا )اعلم أن للدين شطرين( أي جزءين )أحدمها ترك املناهي واآلخر فعل الطاعات( وهو ما تقدم ذكره 
)فإن الطاعات( الفاء  )وترك املناهي هو األشد( أي أثقل وأصعب من فعل الطاعات، ولذلك كان أكثر ثوابًا منه

للتعليل )يقدر عليها( أي على فعلها )كل أحد وترك الشهوات( القلبية والبدنية والفرجية )ال يقدر عليه( أي ترك 
الشهوات )إال الصديقون( وهم الذين صعدت نفوسهم تارة مبراقي النظر يف احلجج واآليات، وأخرى مبعارج التصفية 

اطلعوا على األشياء، وأخربوا عنها على ما هي عليه )فلذلك قال رسول هللا صلى هللا  والرياضات إىل أوج العرفان حىت
عليه وسلم املهاجر من هجر السوء( أي تركه )واجملاهد من جاهد هواه( أي من زجر نفسه عن اتباع شهواته بالصرب 

أي قهر نفسه األدارة بالسوء على  والتوطني على إيثار اخلري، ويف رواية الرتمذي وابن حبان اجملاهد من جاهد نفسه،
 فعل الطاعة، وجتنب املعصية وجهادها أصل كل جهاد، فإنه لو مل جياهدها مل ميكنه جهاد العدو  كذا أفاده العزيزي

وجنود النفس عشرة: احلرص والشهوة والشح والرغبة والزيغ والقسوة وسوء اخللق واألمل والتلمع والكسل. وجنود 
احلسد والتجرب والعجب والكرب والغل واملكر والوسوسة واملخالفة يف األمر وسوء الظن واجلدال،  اهلوى عشرة أيضاً: 

كذا أفاده اهلمداين )واعلم أنك إمنا تعصي هللا جبوارحك( أي أعضائك اليت تكتسب هبا )وهي( أي اجلوارح )نعمة من( 



هللا عنه )فاستعانتك بنعمة هللا( أي اليت هي  نعم )هللا( تعاىل )عليك وأمانة( أي وديعة )لديك( لتحفظها عما هنى
اجلوارح )على معصية غاية الكفران( أي اجلحود بالنعمة وهو ضد الشكر )وخيانتك يف أمانة( حيث استعملتها يف غري 

ك مأذون )استودعكها هللا تعاىل( أي جعلها هللا تعاىل وديعة عندك )غاية الطغيان( أي غاية جماوزة يف العصيان )فأعضاؤ 
رعاياك( أي ذحت نظرك والرعايا مجع رعية كخطايا مجع خطية )فانظر كيف ترعاها( أي ذحفظها بقيام حقوقها )فكلكم( 
يا معشر بين آدم )راع( أي حافظ على ما عنده )وكلكم مسؤول( يوم القيامة )عن رعيته( بتشديد الياء واإلمام راع 

رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها،  ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله، ومسؤول عن
 واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته، كذا يف الزواجر وما أحسن قول القائل يف حبر الوافر:

نما ُترِْكنما <> لمكمانم املمْوُت رماحمةم ُكلِ  حمي ِ   وملمْو أمنَّا إذا ِمت ْ
نما بُِعثْ نما <>  ومُنْسأمُل بمعدم ذا عمْن ُكلِ  شمي ِ  ومل?ِكنَّا إذا ِمت ْ

واعلم أن مجيع أعضائك ستشهد عليك يف عرصات القيامة( أي أماكنها )بلسان طلق ذلق( أي فصيح عذب )     
املنطق )تفضحك( أي تكشف األعضاء مساويك )به( أي بذلك اللسان )على رؤوس اخلالئق( أي أعينهم، ويف 

تعاىل( يف سورة النور )يوم تشهد عليهم ألسنتم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون(  نسخة على مأل من اخللق )قال هللا
أي من قول وفعل، وهو يوم القيامة فإنه تعاىل يوفيهم جزاءهم احلق )وقال هللا تعاىل( يف سورة يس )اليوم َنتم( أي 

تشهد أرجلهم( أي عليهم بكالم بني هو نسد )على أفواههم وتكلمنا أيديهم( أي مبا عملوا إقرارًا هو أعظم شهادة )و 
مع كونه شهادة إقرار )مبا كانوا( أي يف الدنيا جببالهتم )يكسبون( فكل عضو ينطق مبا صدر منه، ويف كيفية هذا اخلتم 
وجهان: أقوامها أن هللا تعاىل يسكت ألسنتهم، وينطق جوارحهم فتشهد عليهم، وأن ذلك يف قدرة هللا تعاىل يسري، أما 

ات فال خفاء فيه، وأما اإلنطاق فإن اللسان عضو متحرك حبركة خمصوصة، فجاز ذحريك غريه مبثلها، وهللا تعاىل اإلسك
قادر على كل املمكنات، والوجه اآلخر أهنم ال يتكلمون بشيء النقطاع أعذارهم واهنتاك أستارهم، فيقفون ناكسي 

فرون، وتكلم األيدي هو ظهور األمر حبيث ال يسمع منه الرؤوس ال جيدون أعذاراً، فيعتذرون وال جمال توبة فيستغ
اإلنكار، والصحيح األول كذا يف السراج املنري )فاحفظ يا مسكني مجيع بدنك من املعاصي وخصوصًا أعضاءك 
السبعة( اليت سيأيت بياهنا )فإن جهنم هلا سبعة أبواب( بعضها فوق بعض أي سبع طبقات. قال ابن جريج: النار سبع 

أوهلا جهنم، مث لظى مث احلطمة مث السعري مث سقر مث اجلحم مث اهلاوية، وختصيص هذا العدد ألن أهلها سبع دركات 
فرق، وأيضًا أنه على وفق األعضاء السبعة من العني واألذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، ألهنا مصادر 

ها مصادر احلسنات بشرط النية، والنية من أعمال السيئات فكانت مواردها األبواب السبعة، وملا كانت هي بعين
القلب زادت األعضاء واحدًا، فجعلت أبواب اجلنان مثانية )لكل باب( من السبعة )منهم( أي الغاوين خاصة ال 

 يشاركهم فيه خملص )جزء( أي نصيب )مقسوم( أي معلوم، فلكل دركة قوم يسكنوهنا. 
التوحيد الذين أدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوهبم، مث خيرجون. ويف الثانية قال الضحاك: يف الدركة األوىل أهل      

النصارى، ويف الثالثة اليهود، ويف الرابعة الصابئون، ويف اخلامسة اجملوس، ويف السادسة أهل الشرك، ويف السابعة 



عمُة أبواٍب: باٌب ِمْنها ِلممْن سملَّ املنافقون. وروي عن عمر أنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "جِلمهمنَّمم سم  ب ْ
السَّْيفم عملمى أُمَّيِت" كذا يف السراج املنري. )وال يتعني لتلك األبواب( السبعة )إال من عصى هللا تعاىل هبذه األعضاء 

اء السبعة وهي: العني واألذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل( وكل واحد من هذه نعمة جيب على صاحبها أد
شكره باستعماله يف طاعة هللا تعاىل )أما العني فإمنا خلقت لك لتهتدي هبا يف الظلمات وتستعني هبا يف احلاجات وتنظر 
هبا إىل عجائب ملكوت األرض والسموات وتعترب( أي تتعظ وتتذكر )مبا فيها( أي عجائب امللكوت )من اآليات( أي 

ْلِق السَّم?وماِت وماألمْرِض وماْخِتالِف اللَّْيِل الدالالت الواضحات على وحدانية هللا تعاىل ك ما قال هللا تعاىل }ِإنَّ يف خم
فمُع النَّاسم وممما أنزلم اَّللَُّ ِمنم السَّماِء ِمْن ماٍء فمأْحيم  ا بِه األْرضم ب مْعدم ممْوهِتا ومبمثَّ ومالنَّهاِر ومالُفْلِك الَّيِت جتمِْري يف البمْحِر مبا ي من ْ

( أي 860لِ  دمابٍَّة ومتمْصرِيِف الر ِياِح ومالسَّحماب املُسمخَِّر بنْيم السَّمماِء وماألْرِض آلياٍت ِلقمْوٍم ي مْعِقُلونم{ )البقرة: فيها ِمْن كُ 
ينظرون بعيون عقوهلم ويعتربون ألهنا دالئل على عظيم القدرة وباهر احلكمة )فاحفظها عن أربع أن تنظر هبا إىل غري 

ألجنبيات مجيع بدهنا حىت العني والشعر والظفر وغري ذلك. كذا االلتذاذ بقدها وال بأس بالتأمل يف حمرم( من النساء ا
جسدها، وعليها ثياب ما مل يكن ثوب يبني حجمها، وإال فال ينظر إليه لقوله عليه الصالة والسالم: "ممْن تأمَّلم خمْلفم 

ا حمىت تمبنيم لمُه حمْجُم عِ  ظماِمها ملْم ي مرمْح رماِئحمةم اجلمنَِّة" وإىل العورات ولو من حمرم وال حرج على من سبق اْمرمأٍة ومرمأمى ثِيماهبم
نظره إىل رؤيتها من غري قصد يف املرة األوىل ِبالف ما لو أعادها كما قاله الرملي )أو إىل صورة( أي صورة كانت من 

 )مليحة وال بشهوة نفس(.
هللا عليه وسلم وكان فيهم أمرد حسن فأجلسه النيب صلى هللا عليه وسلم وروى أن قومًا قدموا على النيب صلى      

نمُة دماُودم ِمنم النَّظمِر"، وكان يقال النظر بريد الزىن. )أو تنظر هبا( أي العني )إىل مسلم ا كانمْت ِفت ْ  خلف ظهره وقال: "ِإمنَّ
( وقال 00ُمْؤِمِننيم ي مُغضُّوا ِمْن أْبصمارِِهْم{ )النور:بعني االحتقار أو تطلع هبا على عيب مسلم( قال هللا تعاىل }ُقْل لِلْ 

 بعضهم من حبر البسيط:
اهما ِمنم النَّظمِر <> ومُمْعظمُم النَّاِر ِمْن ُمْستمْصغمِر الشَّرمرِ   ُكلُّ احلموماِدِث ممْبدم

 خلمطمرِ وماملمْرُء ما دمامم ذما عمنْيٍ يُ قملِ بُ هما <> يف أْعنُيِ الِغيِد ممْوُقوٌف عملى ا
 كمْم نمْظرمٍة ف معملمْت يف ق مْلِب صماِحِبهما <> ِفْعلم السِ هماِم بال ق مْوٍس ومالم ومتمرِ 

باً ِبُسُروٍر عادم بِالضَّرمرِ   يمُسرُّ نماِظرمُه ما ضمرَّ خماِطرمُه <> ال ممْرحم
 :وقال بعضهم رمحه هللا تعاىل     

 عمْن ُعُيوهِبْم ومرمُعهْ  املمْرُء إْن كانم عاقالً ومرِعاً <> أمْشغملمهُ 
 كممما العمِليُل السَِّقيُم أْشغملمُه <> عمْن ومجمِع النَّاِس ُكلِ ِهْم ومجمُعهْ 

وأما األذن فاحفظها عن أن تصغي هبا إىل البدعة( كالغناء وآلة اللهو كالطنبور والعود واملزمار وغري ذلك )أو( )     
وهي سره بأن يذكر كل منهما مايقع بينهما من تفاصيل اجلماع  ،جتهإىل )الغيبة أو( إىل )الفحش( كإفشاء سر زو 

وحنومها مما خيفى )أو( إىل )اخلوض يف الباطل( أي إجياد الكالم يف غري مواقعه )أو إىل ذكر مساوىء الناس فإمنا 



ئه وتتوصل خلقت( أي األذن )لك لتسمع هبا كالم هللا تعاىل وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحكمة أوليا
باستفادة العلم هبا إىل امللك املقيم والنعيم الدائم يف جوار( بكسر اجليم )رب العاملني فإذا أصغيت هبا إىل شيء من 
املكاره صار ما كان( نافعًا )لك( ضارًا )عليك وانقلب ما كان سبب فوزك( بالثواب )سبب هالكك( حبصول العقاب 

غاية اخلسران وال تظن أن اإلمث خيتص به القائل دون املستمع ففي اخلرب ) البإن مل تثب )وهذا( أي الصريورة واالنق
  :أن املستمع شريك القائل( أي يف اإلمث )وهو أحد املغتابني( ويف ذلك يقول القائل من حبر املتقارب

 وممسمْعمكم ُصْن عمْن مسمماِع القمبيِح <> كمصمْوِن اللِ سماِن عمِن النُّْطِق بِهْ 
 ِعْندم مسمماِع القمبيِح <> شمرِيٌك ِلقمائِِلِه فمانْ تمِبهْ  فمِإنَّكم 

قال النووي: وال بد من كراهة حنو الغيبة بقوله: إن خاف ضررًا ظاهرًا يف هنيه باليد أو باللسان، ومىت اضطر إىل      
كنه املفارقة بطريق حرم املقام يف ذلك اجمللس الذي فيه حنو الغيبة، وعجز عن اإلنكار، أو نكر فلم يقبل منه، ومل مي

عليه االستماع واإلصغاء له، بل طريقه أن يذكر هللا تعاىل بلسانه وقلبه، أو بقلبه أو يكفر يف أمر آخر ليشتغل عن 
استماعها، وال يضره بعد ذلك السماع من غري استماع وإصغاء يف هذه احلالة، فإن متكن بعد ذلك من املفارقة، وهم 

وها، وجب عليه املفارقة. وروي عن إبراهيم أنه دعي إىل وليمة فحضر، فذكروا رجاًل مل يأهتم مستمرون يف الغيبة وحن
فقالوا: إنه ثقيل. فقال إبراهيم: أنا قد فعلت هذا لنفسي حني حضرت موضعًا يغتاب فيه الناس، فخرج ومل يأكل 

تالوة كتابه( ويف نسخة تالوة القرآن )وترشد ثالثة أيام انتهى. )وأما اللسان فإمنا خلق لك لتكثر به ذكر هللا تعاىل و 
به( أي اللسان )خلق هللا تعاىل إىل طريقه( أي دينه احلق الذي سلكه رسول هللا وأصحابه )وتظهر به ما يف ضمريك( أي 
باطنك )من حاجات دينك ودنياك فإذا استعملته( أي اللسان )يف غري ما خلق( أي اللسان )له فقد كفرت( أي 

 هللا تعاىل فيه وهوأغلب أعضائك عليك وعلى سائر اخللق( قال بعضهم نظماً من حبر الكامل: جحدت )نعمة
 اْحفمْظ ِلسمانمكم وماْسِتِعْذ ِمْن شمر ِِه <> ِإنَّ اللِ سمانم ُهوم العمُدوُّ الذَّاِبحُ 
 ومِزِن الكمالمم إذا نمطمْقتم مِبمْجِلٍس <> ومْزناً ي مُلوُح ِبِه الصَّوماُب الالَّئحُ 

 فالصَّْمُت ِمْن سمْعِد السُُّعوِد مبطلٍع <> حيمِْمي الفمىتم والنُّْظُق سمْعُد الذَّابحِ 
وكان من دعاء داود عليه السالم: اللهم إين اسألك أربعة، وأعوذ بك من أربعة، فأما اللوايت أسألك فإين أسألك      

يف دنياي وآخريت، وأما اللوايت أعوذ بك منهن، فإين أعوذ بك لسانًا ذاكراً، وقلبًا شاكراً، وبدنًا صابراً، وزوجة تعينين 
من ولد يكون علي سدًا، ومن امرأة تشيبين قبل وقت املشيب، ومن مال يكون عذابًا يل ووبااًل علي، ومن جار إن 

د رأى مين حسنة كتمها، وإن رأى سيئة أفشاها. )وال يكب الناس( بضم الكاف وهذا من النوادر فإن ثالثيه متع
ورباعيه الزم، أال يلقى أكثر الناس )يف النار( أي نار جهنم )على مناخرهم( مجع منخر بفتح امليم وكسر اخلاء املعجمة 
وفتحها ثقبة األنف )إال حصائد( مجع حصيدة مبعىن حمصودة )ألسنتم( أي ما تكلمت األلسنة به من اإلمث كالكذب 

د إىل األلسنة من إضافة اسم املفعول إىل فاعله، أي حمصودات والقذف والسب والنميمة وغري ذلك، وإضافة حصائ



األلسنة شبه ما تكتسبه األلسنة من الكالم احلرام حبصائد الزرع يف أن كاًل كسب ومجع، وشبه اللسان يف تكلمه بذلك 
 حبد املنجل الذي حيصد به الناس الزرع. وقال الشافعي رضي هللا عنه من حبر الكامل:

 كم أيُّها اإلْنسماُن <> ال ي مْلدم غمنَّكم ِإنَُّه ثُ ْعبمانُ اْحفمْظ ِلسمانم 
 كم يف املمقماِبِر ِمْن قمِتيِل ِلسمانِِه <> كانمْت ت مهماُب لقاءُه الشُّْجعمانُ 

فاستظهر( أي اطلب الغلبة واستعن )عليه( أي اللسان )بغاية قوتك حىت ال يكبك يف قعر( أي هناية أسفل )جهنم )
رجل( أي اإلنسان ذكرًا كان أو أنثى )ليتكلم بالكلمة ليضحك هبا أصحابه( واملراد ما فيه إيذاء مسلم ففي اخلرب أن ال

وحنوه دون جمرد املزاح املباح )فيهوي هبا( أي يسقط بسببها )يف قعر جهنم سبعني خريفاً( أي عامًا ملا فيها من األوزار 
ن دائمًا يف صعود وهوى، فالسبعني للتكثري ال للتحديد، كذا نقل اليت غفل عنها، أو إذا مل يثب عنها، واملراد أنه يكو 

العزيزي عن املناوي )وروي أنه( أي الشأن )قتل شهيد يف املعركة( أي حمل احلرب )على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 
مسحت  وسلم( أي يوم أحد فوجد على بطنه صخرة من اجلوع )فقال قائل( أي شخص قائل، وهو أم الفضل بعد أن

الرتاب عن وجهه )هنيئًا له باجلنة( أي ثبت هلذا املقتول الظفر باجلنة حال كونه هنيئاً، أي بال مشقة يف ذحصيل اجلنة 
 )فقال النيب صلى هللا عليه وسلم وممما يُْدرِيِك( أي أي شيء جيعلك دارية مباله )لمعملَُّه( أي هذا املقتول )كمانم ي متمكلَُّم فيما

بفتح الياء وسكون العني وكسر النون، أي مبا ال يهمه من أمر دنياه وعقباه )ومي مْبخمُل مبا ال يُ ْغِنيِه( بضم أوله ال يْعِنيِه( 
وسكون املعجمة، أي من أقوال وأفعال وطلب رياسة وحب حممدة، ومثال ذلك مما جيلب له شراً، وال يذهب عنه 

الشفاء، وذكر بعضهم أن الكالم أربعة أقسام: ضرر حمض ونفع ضرًا، وقوله: ويبخل، لعل الواو مبعىن أو كذا يف شرح 
حمض وضرر ومنفعة، وال ضرر وال منفعة، فالضرر احملض ال بد من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة، وال 

يبقى  تفي املنفعة بالضرر، وأما ما ال ضرر فيه وال منفعة، فهو فضول واالشتغال به تضييع زمن، وهو عني اخلسران فال
إال القسم الواحد، فيسقط ثالثة أرباع الكالم، وفيه خطر إذا كان جير ما فيه إمث من الرياء والتصنع وحنومها. وقال 
لقمان البنه: لو كان الكالم من فضة كان السكوت من ذهب. ومعناه كما قال ابن املبارك: لو كان الكالم يف طاعة 

 ذهب.   هللا من فضة كان السكوت عن معصية هللا من
 :وقال إبراهيم العتكي من حبر البسيط     

ُ يمأتِيين بال نمصمبِ   قماُلوا ُسُكوُتكم ِحْرمماٌن ف مُقْلُت هلمُْم <> ما قمدَّرم اَّللَّ
 وملمْو يمُكوُن كالمي ِحنيم أْنُشُره <> ِمنم اللُّجمنْيِ لكانم الصَّْمُت ِمْن ذمهمبِ 

: وقد اجتمع ذلك كله يف سبع كلمات يف كل كلمة منها ألف، أوهلا أن وقال بعضهم يف الصمت سبعة آالف خري     
الصمت راحة غري عناء، والثاين زينة من غري حلي، والثالث هيبة من غري سلطان، والرابع حصن من غري حافظ، 

لصمت زين واخلامس استغناء عن االعتذار إىل الناس، والسادس إراحة الكرام الكاتبني، والسابع سرت لعيوبه، ألن ا
للعامل وسرت للجاهل. وقيل ثالثة أشياء تقسي القلب: الضحك من غري عجب، واألكل من غري جوع، والكالم من 
غري حاجة )فاحفظ لسانك من مثانية( أشياء )األول الكذب( وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب )فاحفظ منه( 



لسانك الكذب هزاًل( أي ال تصري الكذب باهلزل للسانك  أي الكذب )لسانك يف اجلد واهلزل( أي املزاح )وال تعود
عادة )فيتداعى إىل اجلد( ويف نسخة فيدعوك إىل الكذب يف اجلد )والكذب من أمهات الكبائر( أي أصوهلا قال رسول 

ي إىل اجلمنَِّة، وممما ي مزماُل الرَُّجُل يمْصُدُق هللا صلى هللا عليه وسلم: "عملمْيُكْم بِالصِ ْدِق فِإنَّ الصِ ْدقم ي مْهِدي إىل الرِبِ ، ومالرِبُّ ي مْهدِ 
، فِإنَّ الكمِذبم ي مْهِدي إىل الُفُجورِ  يقاً، وِإيَّاُكْم ومالكمِذبم ، ومِإنَّ الُفُجورم ي مْهِدي ومي متمحمرَّى الصِ ْدقم حمىتَّ ُيْكتمبم ِعْندم اَّللَِّ صدِ 

اباً" )مث إنك إذا عرفت( بني الناس )بذلك( إىل النَّاِر وممما ي مزماُل العمْبُد يمْكِذُب ومي متمحم  رَّى الكمِذبم حمىتَّ ُيْكتمبم ِعْندم اَّللَِّ كمذَّ
أي الكذب )سقطت عدالتك( فال تقبل شهادتك )والثقة بقولك( أي وسقط االئتمان بقولك )وتزدريك األعني( أي 

من نفسك فانظر إىل كذب غريك وإىل  ما تعدك شيئاً )وذحتقرك( وهذا عطف تفسري )وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب
نفرة( أي إعراض )نفسك عنه واستحقارك لصاحبه( أي الكذب )واستقباحك له( ويف نسخة ملا جاء به أي من 
الكذب )وكذلك فافعل يف مجيع عيوب نفسك فإنك ال تدري قبح عيوبك من نفسك بل( إنك تدري ذلك )من غريك 

ك ال حمالة( أي ال بد، واعلم أن الكالم وسيلة إىل املقاصد، فكل مقصود فما استقبحته من غريك يستقبحه غريك من
حممود ميكن التوصل إليه بالصدق والكذب مجيعاً، فالكذب فيه حرام لعدم احلاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه 

قصود واجباً، بالكذب، ومل ميكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان ذحصيل ذلك املقصود مباحاً، وواجب إن كان امل
فإذا ختفى مسلم من ظامل وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غريه وديعة، وسأل عنها ظامل 
يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها حىت لو أخربه بوديعة عنده، فأخذها ظامل قهر أوجب ضماهنا على املودع 

ري يف ميينه، فإن حلف ومل يور حنث على األصح ولزمته الكفارة، وقيل: املخرب ولو استحلفه عليها لزمه أن حيلف ويو 
ال حينث، وكذلك لو كان املقصود تسكني حرب و إصالح ذات البني، أو استمالة قلب اجملين عليه يف العفو عن 

باب الكذب  اجلناية، وال حيصل إال بكذب، فالكذب ليس حبرام إال أنه ينبغي أن حيرتز منه ما أمكن، ألنه إذا فتح
على نفسه، فيخشى أن يتداعى إىل ما يستغىن عنه، وإىل ما ال يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حرامًا يف 
األصل إال لضرورة بأن مل حيصل الغرض إال بالكذب، واالحتياط يف هذا كله أن يوري، ومعىن التورية أن يقصد بعبارته 

ليه، وإن كان كاذبًا يف ظاهر اللفظ، ولو مل يقصد هذا، بل أطلق عبارة مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إ
 الكذب، فليس حبرام يف هذا املوضع كذا يف األذكار واإلحياء )فال ترض لنفسك ذلك( أي ما تقدم ذكره 

بال قول فإن الثاين اخللف يف الوعد فإياك أن تعد بشيء وال تفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك إىل الناس فعاًل )     
اضطررت إىل الوعد فإياك أن ختلف إال لعجز أو ضرورة فإن ذلك( أي اإلخالف من غري ضرورة )من أمارات النفاق 
وخبائث األخالق قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ثالٌث ممْن ُكنَّ( أي اجتمعن )فيِه ف مُهوم ُمنماِفٌق( أي حاله يشبه حال 

ان )ومصملَّى( الصالة املفروضة. وزاد بعد ذلك يف رواية أيب يعلى ورسته بضم الراء: وحج املنافقني )وِإْن صمامم( أي رمض
( أي ما وعد به من غري عذر )وإذا  ( أي يف حديثه )ومِإذما ومعمدم أْخلمفم واعتمر، وقال إين مسلم )ممْن إذا حمدَّثم كمذمبم

م فيمن صارت هذه الصفات ديدنه، وشعاره ال ينفك عنها. ائْ ُتِمنم خمانم( فيما جعل أمينًا عليه. وقال العزيزي: والكال
وروى الشيخان عن عبداللهنب عمروبن العاص أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "أمْربمٌع ممْن ُكنَّ فيِه كانم ُمنماِفقاً 



ُهنَّ كامنمْت ِفيِه خمْصلمٌة ِمنم النِ فماِق حم  ، خماِلصاً، ومممْن كمانمْت ِفيِه خمْصلمٌة ِمن ْ ىتَّ يمدمعمها: إذا ائْ ُتِمنم خمانم، وإذا حمدَّثم كمذمبم
" أي مال يف اخلصومة عن احلق، واقتحم الباطل. واملراد بالنفاق العلم ال اإلميان، أو  ومإذا عماهمدم غمدمرم، وإذا خماصممم فمجمرم

الدرك األسفل من النار كذا أفاده  النفاق العريف ال الشرعي، ألن اخللوص هبذين املعنيني ال يستلزم الكفر امللقى يف
العزيزي )الثالث الغيبة فاحفظ لسانك عنها( أي وعن السكوت عليها رضًا وتقريرًا )والغيبة أشد من ثالثني زنية( بفتح 
الزاي وهي املرة من الزىن )يف اإلسالم كذلك ورد يف اخلرب ومعىن الغيبة أن تذكر إنسانًا مبا يكرهه لو مسعه( سواء ذكرته 
بلفظك، أو يف كتابك أو رمزت، أو أشرت إليه بعينك أو يديك أو رأسك، وضابط الغيبة كل ما أفهمت به غريك 
نقصان مسلم يف بدنه، أو نسبه أو خلقه أو يف فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حىت يف ثوبه وداره ودابته )فأنت مغتاب 

 عليه وسلم: "إْن كانم فيِه ما ت مُقوُل ف مقمِد اْغتمْبتمُه، وإْن ملمْ ظامل وإن كنت صادقاً( أي يف ذكرك ذلك كما قال صلى هللا
 يمُكْن فيِه ما ت مُقوُل ف مقمْد ب مهمتَُّه".

وإياك( أي احذر تالقيك )وغيبة القراء املرائني( وهو أخبث أنواع الغيبة رواه مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي )     
ريق الصاحلني إظهاراً من نفسك للتعفف عن الغيبة )من غري تصريح( بل بتعريض تفهم املقصود( بط وغريهم. )وهو أن

لشخص معني إما حي وإما ميت تعريضًا يفهم به كما يفهم بالتصريح )فتقول( إذا قيل لك مثاًل: كيف حال فالن 
و من التبذل يف )أصلحه هللا فقد ساءين( أي أحزنين )وغمين ما جرى عليه( أي من الدخول على السلطان مثاًل، أ

طلب احلطام أو من قلة احلياء )فنسأل هللا تعاىل أن يصلحنا وإياه فإن هذا( أي القول )مجع بني خبيثني أحدمها الغيبة 
إذا حصل به( أي هبذا القول )التفهم( أما إذا مل يفهم عني الشخص جاز القول، وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ل: "ما باُل أق ْوماٍم ي مْفعمُلونم كذا وكذا" فكان ال يعني )واآلخر تزكية النفس( أي مدحها )والثناء إذا كره من إنسان شيئاً قا
عليها بالتحرج( أي حبكمك على الغري باإلمث )والصالح( أي لنفسك فتذكر نفسك ومقصودك أن تذم غريك يف ضمن 

كية النفس، بل أربعة؛ وهي أيضًا الرياء وظن ذلك، ومتدح نفسك بالصالح يف ذم غريك، فتجمع بني خبيثني الغيبة وتز 
صالح نفسك، فأنت ترائي وتظن جبهلك أنك من الصاحلني املتعففني عن الغيبة، ومنشأ ذلك اجلهل، فإن من تعبد 
على جهل لعب به الشيطان، ومن ذلك أنه يذكر عيب إنسان ويذكر هللا تعاىل، ويستعمل امسه تعاىل آلة له يف ذحقيق 

أنك تكون كاذباً يف دعوى احلزن واالهتمام ويف إظهار الدعاء )ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه  خبثه، وأيضاً 
هللا تعاىل الدعاء( لذلك الشخص )فادُع له يف السر( عقب صالتك )وإن اغتممت بسببه( أي ذلك الشخص 

هذا عطف تفسري بل تكره ذلك )فعالمته( أي االغتمام )أنك ال تريد فضيحته( أي كشف مساويه )وإظهار عيبه( و 
)ويف إظهارك الغم بعينه إظهار تعييبه( أي إظهارك نسبته إىل العيب )ويكفيك زاجرًا عن الغيبة( زاجرًا متييز )قوله تعاىل: 

أمحمدُُكْم }ومالم ي مْغتمْب ب مْعُضُكْم ب مْعضاً( قال الشربيين: أي وال يتعمد أن يذكر بعضكم بعضًا أي يف غيبته مبا يكره )أمحيُِبُّ 
يه أْن يمأُكلم حلْممم أمِخيِه ممْيتًا فمكمرِْهُتُموُه{( أي األكل أو اللحم أو امليت )فقد شبهك هللا بآكل حلم امليتة( ففي هذا التشب

إشارة إىل أن عرض اإلنسان كدمه وحلمه، ألن اإلنسان يتأمل قلبه من قرض العرض كما يتأمل جسمه من قطع اللحم 
أنت حقيق )أن ذحرتز منها( أي الغيبة )ومينعك عن غيبة املسلمني أمر لو تفكرت فيه( ألنصفت )فما أجدرك( أي ف



)وهو أن تنظر يف نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن وهل أنت مقارف( أي فاعل )معصية سراً أو جهراً فإذا عرفت 
التنزه( أي التباعد )عما( أي ذلك( أي العيب واملعصية )من نفسك فاعلم أن عجزه( أي الشخص الذي اغتبته )عن 

عن شيء )نسبته إليه( أي ذلك الشخص )كعجزك( عن ذلك )وعذره( أي كثرة عيوبه وذنوبه )كعذرك( أي ككثرة 
عيوبك وذنوبك كما قال ابن عباس رضي هللا عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك، فاذكر عيوبك. وقال أبو 

وكما تكره( أنت )أن تفتضح( أي تكشف )وال يبصر اجلذع يف عني نفسه هريرة: يبصر أحدكم القذى يف عني أخيه، 
مساويك )وتذكر عيوبك( حبضرة غريك )فهو( أي الشخص املغتاب )أيضًا يكرهه( أي الفضيحة وذكر العيوب )فإن 
 سرتته( أي ذلك الشخص )سرت هللا عليك عيوبك وإن فضحته سلط هللا عليك ألسنة حداداً( بكسر احلاء )ميزقون

عرضك( بكسر العني )يف الدنيا مث يفضحك هللا يف اآلخرة على رؤوس اخلالئق يوم القيامة وإن نظرت إىل ظاهرك 
وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص يف دين وال دنيا( بضم الدال وكسرها )فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك 

ق ولو أراد هللا بك( الباء مبعىن الالم كما يف بعض أقبح أنواع احلماقة( أي الفساد يف العقل )وال عيب أعظم من احلم
النسخ لك بالالم )خريًا لبصرك بعيوب نفسك فرؤيتك نفسك بعني الرضا غاية غباوتك( أي قلة فطنتك )وجهلك( 

 وأكثر اخللق جاهلون بعيوب أنفهسم، يرى أحدهم القذى يف عني أخيه، وال يرى اجلذع يف عني نفسه، 
ف عيوب نفسه، فله أربعة طرق: األول أن جيلس بني يدي شيخ بصري بعيوب النفس مطلع على فمن أراد من يعر      

خفايا اآلفات، ويتبع إشارته يف جماهدته. الثاين أن يطلب صديقًا صدوقًا بصريًا متدينًا فينصبه رقيبًا على نفسه ليالحظ 
رة ينبهه عليه. الثالث أن يستفيد معرفة نفسه من أحواله وأفعاله، فما كره من أخالقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاه

ألسنة أعدائه، فإن عني السخط تبدي املساوىء إال أن الطبع جمبول على تكذيب العدو، ومحل قوله على احلسد، 
فيما بني اخللق فليطالب  ولكن البصري ال خيلو عن االنتفاع بقول أعدائه. الرابع أن خيالط الناس، فكل ما رآه مذموماً 

فسه به، فإن املؤمن مرآة املؤمن )مث إن كنت صادقاً يف ظنك( أنك مل تنقص يف دينك ودنياك )فاشكر هللا تعاىل عليه( ن
أي على كمالك يف دين ودنيا )وال تفسده( أي الدين والدنيا )بثلب الناس( أي بلومهم وتعييبهم، وهو بالثاء املثلثة 

بشتم نفوسهم وهذا عطف مرادف )فإن ذلك من أعظم العيوب(  فالالم )والتمضمض( أي التصوت )بأعراضهم( أي
وقال عمر رضي هللا عنه: عليكم بذكر هللا تعاىل فإنه شفاء وإياكم والغيبة، وذكر الناس، فإنه داء، واعلم أن سوء الظن 

ال هللا حرام مثل القول، فكما حيرم أن ذحدث غريك مبساوىء إنسان حيرم أن ذحدث نفسك بذلك، وتسيء الظن به ق
( وروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه 89تعاىل }اْجتمِنُبوا كمِثريًا ِمنم الظَّنِ { )احلجرات:

طر وسلم قال: "ِإيَّاُكْم والظَّنَّ فمِإنَّ الظَّنَّ أْكذمُب احلمِديِث" واملراد بالظن جزم القلب بسببه على غريك بالسوء، فأما اخلوا
النفس إذا مل يستقر، ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء، ألنه ال اختيار له يف وقوعه، وال طريق  وحديث

أمنْ ُفسمها له إىل االنفكاك عنه، وهو املراد بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ِإنَّ هللا ت معماىلم جتمماوزم ألمَّيِت ما حمدَّثمْت هِبما 
ِبِه، أْو ت مْعممْل" قال العلماء: واملراد بذلك اخلواطر اليت ال تستقر، سواء كان ذلك اخلاطر غيبة أو كفرًا أو  ما ملْم ت متمكملممْ 

غريه، فمن خطر له الكفر جمرد خطور من غري تعمد لتحصله، مث صرفه يف احلال، فليس بكافر وال شيء عليه، وسبب 



ر عليه، فلهذا كان االستمرار وعقد القلب حرامًا ومهما عرض لك العفو تعذر اجتنابه، وإمنا املمكن اجتناب االستمرا
هذا اخلاطر بالغيبة وغريها من املعاصي وجب عليك دفعه باإلعراض عنه، وذكر التأويالت الصارفة له عن ظاهره كذا 

هو الطعن يف الرابع( من الثمانية )املراء واجلدال( هذا من عطف األعم على األخص، ألن املراء )يف أذكار النووي 
القول والتزييف له والتصغري لقائله، وليس يف ذلك غرض سوى ذلك، وال يكون املراء إال اعرتاضًا على كالم سبق 
ِبالف اجلدال، فإنه يكون ابتداء واعرتاضاً، ويتعلق بإظهار املذاهب وتقريرها )ومناقشة الناس يف الكالم( أي 

سمى باخلصومة، فإنه جلاج يف الكالم ليستويف به مال أو حق مقصود، االستقصاء يف الكالم مع الناس، وهذا هو امل
وذلك تارة يكون ابتداء، وتارة يكون اعرتاضًا )فذلك( أي املذكور )فيه إيذاء( أي إيصال املكروه )للمخاطب وجتهيل 

فيه( أي املذكور له وطعن( أي قدح )فيه( أي املخاطب، ويف احلديث ال يكون املؤمن طعانًا أي يف أعراض الناس )و 
)ثناء على النفس وتزكية هلا مبزيد الفطنة( بكسر الفاء )والعلم مث هو مشوش( أي مكدر )للعيش فإنك ال متاري 
سفيهاً( أي غري حليم )إال ويؤذيك وال متاري حليماً( أي متأنيًا يف األمر )إال ويقليك( أي يبغضك )وحيقد عليك( أي 

تها، ومن بدأ باخلصومة فقد شوش خاطره حىت أنه يف صالته يشتغل مبحاجة ميسك عداوتك يف قلبه ويرتبص لفرص
اجلمنَِّة( خصمه )فقد قال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن ت مرمكم املمرماءم ومُهوم ُمْبِطٌل( أي مدع بطالنه )ب مىنم اَّللَُّ لمُه بْيتًا يف رمبمِض 

ن ترك املراء وهو حمق( أي مدع أنه على احلق )بىن هللا له بيتاً أي فيما حوهلا، والربض هو بفتح الراء والباء املوحدة )وم
يف أعلى اجلنة( أي لشدة ذلك على النفس، وحمل جواز ترك املراء إذا مل يلزم على ذلك ضياع احلق الواجب، وظهور 

ممْن ت مرمكم امِلرماءم ومُهوم املفسدة ويف رواية أليب داود والرتمذي عن أيب أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "
ُه ُبيِنم لمُه بْيٌت يف أْعالهما" ُمْبِطٌل ُبيِنم لمُه بْيٌت يف رمبمِض اجلمنَِّة، ومممْن ت مرمكمُه ومُهوم حمُِقُّ ُبيِن لمُه بْيٌت يف وسطها، ومممْن حمُسنم ُخُلقُ 

هن( أي ال تلن )فيه( أي احلق )فإن )وال ينبغي( أي ال يليق )أن خيدعك الشيطان ويقول لك أظهر احلق وال تدا
 الشيطان( الفاء للتعليل )أبداً يستجر احلمقى إىل الشر يف معرض اخلري( أي يف مسلكه 

فال تكن ضحكة( بضم ففتح كثري الضحك )للشيطان فيسخر منك( ويف بعض النسخ بك )فإظهار احلق حسن )     
ريق النصيحة يف اخلفية ال بطريق املماراة( قال رسول هللا مع من يقبله منك وذلك( أي كون إظهار احلق حسنًا )بط

عماىل ِلممْن أْطعممم صلى هللا عليه وسلم: "ِإنَّ يف اجلمنَِّة ُغرمفًا يُ رمى ظاِهُرها ِمْن بماِطِنها، وبماِطُنها ِمْن ظماِهرِها، أعمدَّها اَّللَُّ ت م 
ِلممُة الطَّ  قمٌة" )وللنصيحة صفة وهيئة( كتليني الكالم وخفية املكان الطَّعمامم ومأمالنم الكالم" وقال أيضاً: "الكم يِ بمُة صمدم

)وحيتاج فيها( أي النصيحة )إىل تلطف( أن ترفق يف احلال واملقال )وإال صارت فضيحة( أي كشف عيب )وكان 
)غلب( أي  فسادها( أي الفضيحة )أكثر من صالحها ومن خالط متفقهة العصر( أي من عاشر املتفقهة يف هذا الزمان 

كثر )على طبعه املراء واجلدال وعسر عليه الصمت إذ ألقى إليه( أي ألنه علمه )علماء السوء أن ذلك( أي املراء 
واجلدال )هو الفضل( أي اخلري )و( أن )القدرة على احملاجة( أي املغالبة يف احلجة )واملناقشة( أي استقصار الكشف 

علماء السوء )فرارك من األسد واعلم أن املراء سبب املقت( أي البغض  يف الشي )هو الذي ميتدح به ففر منهم( أي
نمُتُه" وقا ُتُه ومال ُتؤممُن ِفت ْ ل أيضاً: "ال )عند هللا وعند اخللق( قال عليه الصالة والسالم: "ذمُروا امِلرماءم فِإنَُّه ال تُ ْفهمُم ِحْكمم



" وقال مسلمنب يسار: إياكم واملراء فإنه ساعة جهل العامل، يستكمل عبد حقيقة اإلميان حىت يدع املراء، وإن كان حمقاً 
وعندها يبغي الشيطان زلته. وقال أبو الدرداء: كفى بك إمثاً أن ال تزال ممارياً. وقال عمر رضي هللا عنه: ال تتعلم العلم 

حياء من طلبه، وال زهادة فيه،  لثالث، وال ترتكه لثالث، ال تتعلمه لتماري به، وال لتباهي به، وال لرتائي به، وال ترتكه
وال رضًا باجلهل به. )اخلامس تزكية النفس( أي مدحها بالطهارة عن الدناءة على سبيل اإلعجاب أما على سبيل 
االعرتاف بالنعمة فحسن، ألن التحدث هبا شكرها وإمنا جاز إذا قصد به الشكر، وأن يقتدي به غريه وأمن على نفسه 

ا أفاده الشربيين )فقد قال هللا تعاىل: فال تزكوا أنفسكم( بأن يثين اإلنسان على نفسه )هو( الفتنة، والسرت أفضل كذ
أي هللا تعاىل )أعلم( منكم ومن مجيع اخللق )مبن اتقي( أي فإنه يعلم املتقي وغريه منكم قبل أن خيرجكم من صلب 

له، وهم األولياء الصاحلون، وليس املراد أبيكم آدم عليه السالم )وقيل لبعض احلكماء( أي الواضعني الشيء يف حم
باحلكماء هنا األطباء بل املراد هبم أطباء القلوب )ما الصدق القبيح فقال ثناء املرء على نفسه( وهو من عالمات كونه 

 حمجوباً عن هللا تعاىل، كما نقله الشربيين عن القشريي 
لنفس عادة لك )واعلم أن ذلك( أي تزكية النفس )ينقص فإياك( أي احذر )أن تتعود ذلك( أي أن تصري تزكية ا)     

من قدرك( أي قيمتك )عند الناس ويوجب مقتك( أي بغضك )عند هللا تعاىل فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على 
نفسك ال يزيد يف قدرك عند غريك( بل ينقصه عنده )فانظر إىل أقرانك( مجع قرن وهم أهل زمان واحد )إذا أثنوا على 

بالفضل( عند غريهم )واجلاه( أي املنزلة واملال وبالربكة والطهارة عن الدناءة )كيف يستنكره( أي الثناء )قلبك  أنفسهم
عليهم ويستثقله طبعك وكيف تذمهم عليه( أي الثناء )إذا فارقتهم( من ذلك اجمللس، وإذا كان األمر كذلك )فاعلم 

ك يف قلوهبم ناجزاً( أي حاضرًا )وسيظهرونه( أي الذم عليك أهنم( أي األقران )أيضًا يف حال تزكيتك نفسك يذمون
)بألسنتهم إذا فارقتهم( فإن املؤمن مرآة املؤمنني، فريى من عيوب غريه عيوب نفسه، ألن الطباع متقاربة يف اتباع 

ووي: اعلم أن اهلوى، وناهيك هبذا تأديباً، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غريهم، الستغنوا عن املؤدب، قال الن
ذكر املرء حماسن نفسه ضربان: مذموم وحمبوب، فاملذموم أن يذكره لالفتخار، وإظهار االرتفاع، والتميز على األقران 
وشبه ذلك، واحملبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرًا مبعروف أو ناهيًا عن منكر أو ناصحًا أو 

أو واعظاً أو مذكراً أو مصلحاً بني اثنني، أو يدفع عن نفسه شراً أو حنو ذلك، فيذكر مشرياً مبصلحة أو معلماً أو مؤدباً 
حماسنه ناويًا بذلك أن يكون هذا أقرب إىل قبول قوله، واعتماد ما يذكره أو أن هذا الكالم الذي أقوله ال جتدونه عند 

عاد عن رمحة هللا تعاىل )فإياك( أي احذر )أن غريي، فاحتفظوا به أو حنو ذلك )السادس( من الثمانية )اللعن( وهو اإلب
تلعن شيئًا مما خلق هللا تعاىل من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه( ولو كافرًا كقولك زيد لعنه هللا، وهو يهودي مثاًل 

ظاملني فذلك خطر ألنه رمبا يسلم، فيموت مقربًا عند هللا تعاىل، أما اللعن بالوصف األعم، فيجوز كقوله: لعن هللا ال
 لعن هللا الكافرين، لعن هللا اليهود والنصارى، لعن هللا الفاسقني، لعن هللا املصورين وحنو ذلك 

وال تقطع( أي ال جتزم )بشهادتك على أحد من أهل القبلة( أي املسلمني )بشرك أو كفر أو نفاق( فإن ذلك أمر )     
دخل بني العباد وبني هللا تعاىل( قال صلى هللا عليه وسلم: "ما صعب جدًا )فإن املطلع على السرائر هو هللا تعاىل فال ت



ِإْن ملْم يمُكْن كما ، وم ِفرًا ف مقمْد كمفمرم بِتمْكِفريِِه ِإيَّاُه" شمِهدم رمُجٌل عملمى رمُجٍل بالُكْفِر ِإال بماءم بِه أمحمُدمُها ِإْن كمانم كماِفرًا ف مُهوم كممما قمالم
ألنه قاتل احلسني أو آمر به؟ قلنا: هذا مل يثبت أصاًل، فال جيوز أن يقال إنه قتله أو أمر فإن قيل هل جيوز لعن اليزيد 

به ما مل يثبت فضاًل عن اللعنة، ألنه ال جتوز نسبة مسلم إىل كبرية من غري ذحقيق، نعم جيوز أن يقال: قتل ابن ملجم 
ء )واعلم أنك يوم القيامة ال يقال لك مل مل تلعن فالنًا علياً. وقتل أبو لؤلؤة عمر. فإن ذلك ثبت متواترًا كما يف اإلحيا

ومل سكت عنه بل لو مل تلعن إبليس طول عمرك ومل تشغل لسانك بذكره( أي إبليس )مل تسأل عنه ومل تطالب به يوم 
ن ما القيامة( وليس يف السكوت خطر )وإذا لعنت أحدًا من خلق هللا تعاىل طولبت به( أي باللعن وسئلت عنه فإذا لع

ال يستحق اللعن، فلتبادر بقوله إال أن يكون ال يستحق كذا يف أذكار النووي )وال تذمنَّ شيئًا مما خلق هللا تعاىل فقد  
كان النيب صلى هللا عليه وسلم ال يذم الطعام الرديء( أي اخلسيس. )قط( بضم الطاء مشددة )بل كان إذا اشتهى 

ري ذم، ومن األلفاظ املذمومة املستعملة يف العادة قوله ملن خياصمه: يا محار يا شيئاً( من الطعام )أكله وإال تركه( من غ
تيس يا كلب، فهذا قبيح لوجهني: أحدمها أنه كذب، واآلخر أنه إيذاء، وهذا ِبالف قوله يا ظامل وحنوه، فإن ذلك 

، ولغريه كذا يف أذكار النووي يتسامح به لضرورة املخاصمة مع أنه يصدق غالباً، فما من إنسان إال وهو ظامل لنفسه
)السابع الدعاء على اخللق( باهلالك )فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق هللا تعاىل وإن ظلمك( أي أحد 

 )فكل( أي فوض )أمره( أي الظامل )إىل هللا تعاىل( واكتف به تعاىل 
( أي يقابله يف ثقل املظلمة )مث يبقى للظامل ليدعو على ظامله( باهلالك )حىت يكافئه ففي احلديث أن املظلوم)     

فضل( أي زيادة )عنده( أي املظلوم )يطالبه به( أي يطلب الظامل من املظلوم ذلك الفضل )يوم القيامة وطول بعض 
الناس لسانه على احلجاج( بن يوسف الثقفي وهو أمري عامل لكنه ظامل )فقال بعض السلف( الصاحل وهو واإلمام 

إمام املعربين هنيا عن تطويل الكالم على احلجاج )إن هللا لينتقم( أي ليعاقب )للحجاج( أي ألجله )ممن  حممدبن سريين
تعرض له( أي احلجاج )بلسانه( فقوله ممن معمول لينتقم، والضمري اجملرور بالالم يعود إليه كالضمري املسترت يف ظلم 

قتل وصلب سيدنا عبداللهنب الزبري وهو صحايب، مث ملا  )كما ينتقم من احلجاج ملن ظلمه( أي ألجل من ظلمه، فإن
قتل سعيدبن جبري أحد أكابر التابعني والعلماء العاملني مل يزل دمه يغلي حىت مأل أثواب احلجاج وفاض حىت دخل 

نوم، ذحت سريره، ومل خيمد يف نفسه، ومل ير شيء أكثر دمًا من اإلنسان، فلم يزل احلجاج بذلك فزعًا حىت منع منه ال
فيقول: مايل ومالك يا سعيدبن جبري ستة أشهر، مث إن بطنه استسقى حىت انشق، فمات فلما دفن لفظته األرض، 
وبقي بعد سعيدبن جبري ستة أشهر، ونقل أن املسجونني قد وجدوا بعد موته ثالثة وثالثني ألفًا من املظلومني، وقد 

ألفًا كذا يف شرح الشفاء )الثامن( وهو يطلب متام ما حفظ أحصى من قتله احلجاج صربًا، فوجد مائة ألف وعشرين 
اللسان منه )املزاح والسخرية واالستهزاء بالناس(. واملراد باملزاح هنا اهلزل املذموم، ومعىن السخرية االستهانة 

وقد يكون والتحقري، والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك باحملاكاة بالفعل والقول، 
باإلشارة واإلمياء، وإذا كان حبضرة املستهزإ به مل يسم ذلك غيبة وفيه معىن الغيبة )فاحفظ لسانك منه( أي املذكور من 
املزاح وما بعده )يف اجلد( بكسر اجليم )واهلزل فإنه( أي املذكور )يريق ماء الوجه ويسقط املهابة( أي اإلجالل واملخافة 



واخلوف واخللوة )ويؤذي القلوب( أي قلوب األقران )وهو مبدأ اللجاج( أي اخلصومة  )ويستجر الوحشة( أي اهلم
)والغضب والتصارم( أي التقاطع يف الصحبة )ويغرس( بكسر الراء أي ينبت )احلقد( أي االحتواء على العداوة )يف 

ك فال جتبهم )وأعراض( أي نول القلوب فال متازح أحدًا( أبدًا )فإن مازحك أحد فال جتبه( ويف بعض النسخ وإن مازحو 
)عنهم( أي املمازحني )حىت خيوضوا( أي يدخلوا )يف حديث( أي خرب )غريه( أي املزاح )وكن من الذين إذا مروا 
باللغو( أي الذي ينبغي أن يطرح من الكالم القبيح وغريه )مروا كراماً( أي آمرين باملعروف ناهني عن املنكر، إن تعلق 

رة، وعبارة على حسب ما يرونه نافعاً، فإن مل يتعلق هبم ذلك كانوا معرضني عنه مكرمني أنفسهم هبم أمر أو هني إشا
عن الوقوف عليه، واخلوض فيه من ذلك اإلغضاء عن الفواحش، والصفح عن الذنوب والكف عما يستهجن 

ح، فإنه يورث الضغينة وجير إىل التصريح به، كذا يف السراج املنري. وقال عمربن عبدالعزيز: اتقوا هللا وإياكم واملزا 
 القبيح، وذحدثوا بالقرآن وجتالسوا به، فإن ثقل عليكم، فحديث حسن من حديث الرجال أي الصاحلني 

فهذه( أي الثمانية املذكورة )جمامع آفات اللسان وال يعينك( أي ال يساعدك )عليه( أي اللسان )إال العزلة( أي )     
ال بقدر الضرورة( أي احلاجة قال صلى هللا عليه وسلم: }ممْن سمرَُّه أْن يمْسلممم ف مْلي مْلزمِم عن الناس )أو مالزمة الصمت إ

لمزمِم  {. )أو مالزمة الصمت إال بقدر الضرورة( أي احلاجة قال صلى هللا عليه وسلم: "ممْن سمرَُّه أْن يمْسلممم ف ملمي ْ الصَّْمتم
". ويف احلكمة لسانك أسدك إن أطلقته  فرسك، وإن أمسكته حرسك )فقد كان أبو بكر الصديق رضي هللا الصَّْمتم

تعاىل عنه يضع حجرًا يف فيه ليمنعه( أي أبا بكر )ذلك( أي احلجر )من الكالم بغري ضرورة( أي من غري ما ينفع يف 
ذي أوردين الدنيا واآلخرة )ويشري إىل لسانه( ويف رواية ميسك لسانه )ويقول( أي عند اإلشارة )هذا( أي اللسان )ال

املوارد( أي أحضرين احملال، فلما مات رضي هللا عنه رئي يف املنام فقيل له: ما الذي أوردك لسانك؟ قال: قلت به ال 
إله إال هللا فأوردين اجلنة )فاحرتز منه( أي آفات اللسان )جبهدك( بفتح اجليم أي طاقتك )فإنه( أي اللسان )أقوى 

يف احلديث طوَب ملن ملك لسانه ووسعه بيته، وبكى على خطيئته، وروى عن أسباب هالكك يف الدنيا واآلخرة( و 
األوزاعي أنه قال: املؤمن يقل الكالم ويكثر العمل، واملنافق يكثر الكالم ويقل العمل، وقد قال أبو بكربن خلف 

 اللخمي نظماً من حبر الطويل:
ُوُت الفمىتم ِمْن عمثْ رمٍة ِمْن ِلسمانِِه <> وملمْيسم ميمُ   وُت املمْرُء ِمْن عمثْ رمِة الر ِْجلِ ميم

رما عملمى ممْهلِ   ف معمثْ رمتُُه ِمْن ِفيِه ت مْرِمي ب مرمأِسِه <> ومعمثْ رمتُُه بِالر ِْجِل ت مب ْ
وأما البطن فاحفظه من تناول احلرام والشبهة( فاحلرام احملض ما يكون به علم لك أو غالب ظن بكونه منهيًا عنه يف )

اإلمارتان الدالتان على احلل واحلرمة حىت تبقى شاكاً، ال يكون ألحدمها ترجيح عندك، فذلك الشرع، وإذا تساوت 
شبهة يشبه أنه حالل، ويشبه أنه حرام فاشتبه أمره عليك، كذا يف منهاج العابدين. وقال إبراهيم الشربخييت قد اختلفوا 

ا حمرمة عند مالك، ومباحة عند غريه. وقيل: هو يف الشبهة على أقوال فقيل: هو ما اختلف فيه العلماء، كاخليل فإهن
املكروه. وبه قال املاوردي، ألنه عقبة بني احلالل واحلرام فالورع تركه. وقيل هو معاملة اإلنسان من يف ماله شبهة، أو 

مألوف، مل من خالط ماله حرام، وبه قال اخلطايب، وقيل: هو ما مل يرد فيه نص من الشارع بتحليل وال ذحرمي كنبات غري 



تعرف العرب هل هو مضر أم ال )واحرص( أي اجتهد )على طلب احلالل( فقد قال صلى هللا عليه وسلم: "طملمُب 
احلمالِل فمرِيضمٌة عملمى ُكلِ  ُمْسِلم" رواه ابن مسعود. واحلالل فسره اإلمام مالك والشافعي مبا مل يرد بتحرميه دليل. وأبو 

هر مثرة اخلالف يف املسكوت عنه الذي جهل أصله، فعند مالك والشافعي هو من حنيفة مبا دل دليل على حله وتظ
احلالل، إذ هو األشبه بيسر الدين، وعند احلنفي هو من احلرام )فإذا وجدته( أي احلالل )فاحرص على أن تقتصر منه 

أن يزيد على ذلك مقدار ما على ما دون الشبع( ومراتب األكل سبعة: األول أن يأكل ما ذحصل به احلياة فقط. الثاين 
حيصل له به قوة على أداء الفرائض اخلمس من قيام دون النوافل، وهذان واجبان، ومثلهما أكل ما يقويه على الصيام 
الواجب. الثالث أن يأكل ما ذحصل له به قوة على صيام النفل، وصالة النافلة من قيام، وهذا مستحب. الرابع أن 

سب والعمل، وهذا هو الشبع الشرعي. اخلامس أن ميأل ثلث بطنه وهو ستة أشبار، ألن يأكل ما يقيم به صلبه للك
مصران اإلنسان طوله مثانية عشر شربًا، وهذا هو الشبع املعتاد، وهذا ال كراهة فيه إن أكل من طعام نفسه، وأما إن 

عي ال جتوز إال أن يعلم رضا الداعي أكل على مائدة الغري، فقال القرايف: إن ذلك حرام فإن الزيادة على الشبع الشر 
بأكل الزائد، فله أن يأكل ما شاء. السادس أن يأكل زيادة على قدر ثلث املصران، وهو مكروه وبه حيصل لإلنسان 
الثقل والنوم، وعلى هذا القسم غالب عادة الناس. السابع أن يأكل زيادة على ذلك إىل أن يتضرر وهو البطنة، وهذا 

 املنظومة البن العماد.  حرام كذا يف شرح
فإن الشبع( أي املعتاد )يقسي القلب( الفاء للتعليل )ويفسد الذهن( أي الفطنة )ويبطل احلفظ( أي التيقظ )     

)ويثقل األعضاء عن العبادة والعلم( أي االشتغال هبما )ويقوي الشهوات( وهو اشتياق النفس إىل الشيء )وينصر 
م واخليانة والكفر، وترك حفظ األمانة والنميمة والنفاق، واخلديعة والشك يف الواحد جنود الشيطان( وهي عشرة: الظل

اخلالق، واملخالفة ملا أمر به ذو اجلالل واإلكرام، والتغافل عن سنة النيب صلى هللا عليه وسلم كذا أفاده اهلمداين. قال 
، وقعدت األعضاء عن العبادة. قال بعض لقمان البنه: يا بين إذا امتألت املعدة نامت الفكرة، وخرست احلكمة

احلكماء: من كثر أكله كثر شربه، ومن كثر شربه كثر نومه، ومن كثر نومه كثر حلمه، ومن كثر حلمه قسا قلبه، ومن 
قسا قلبه غرق يف اآلثام )والشبع من احلالل مبدأ كل شر فكيف من احلرام( قال الشعراين: فإن أكل احلرام أو الشبهة 

ب، وحيجبه عن دخول حضرة هللا تعاىل وخيلق الثياب )وطلب احلالل فريضة على كل مسلم(. وهذه يظلم القل
الفريضة من بني سائر الفرائض أعصاها على العقول فهماً، وأثقلها على اجلوارح فعاًل، إذ ظن اجلهال أن احلالل 

بني، وبينهما أمور مشتبهات، وال تزال مفقود، وأن سبيل الوصول إليه مسدود، وهيهات هيهات فاحلالل بني واحلرام 
هذه الثالثة. مقرتنات كيفما ثقلت احلاالت كذا يف اإلحياء )والعبادة والعلم من أكل احلرام كالبناء على السرجني( 
بكسر السني أي الزبل. وقال إبراهيم بن أدهم: طيب مطعمك وما عليك بعد ذلك أن ال تصوم النهار، وال تقوم 

)فإذا قنعت( بكسر النون أي رضيت )يف السنة بقميص خشن ويف اليوم والليلة برغيفني من اخلشكار(  الليل يعين نفالً 
أي الرديء من كل شيء أو من شعري )وتركت التلذذ بأطيب اآلدم( بضمتني مجع أدام ككتب وكتاب، وهو ما يسيغ 

مل يعجزك )من احلالل ما يكفيك( أي من اللباس الطعام إىل احللق كاللحم مثاًل، فإنه إدام للخبز مثاًل )مل يعوزك( أي 



والقوت واإلدام )واحلالل كثري( فليس األمر كما قال اجلهال مل يبق من الطيبات إال املاء الفرات واحلشيش النابت يف 
املوات، وما عداه فقد أخبثته األيدي العادية، وأفسدته املعامالت الفاسدة. )وليس عليك أن تتيقن( ويف نسخة أن 
تنقب أي تفتش )بواطن األمور بل عليك( أي الزم )أن ذحرتز مما تعلم( أي تتيقن )أنه( أي هذا املال )حرام( وهو ما 
منع منه شرعًا إما لصفة يف ذاته ظاهرة كالسم واملر، أو حفية كمذكي اجملوسي، وإما خللل يف ذحصيله كالربا والغصب 

البًا )حصل من عالمة ناجزة( أي ظاهرة )مقرونة باملال( ويف نسخة والسرقة )أو تظن أنه( أي املال )حرام ظناً( غ
مقدرة باملال، وهذا من احلرام احملض على ما حسنه الغزايل، ألن غلبة الظن منا جتري جمرى العلم يف كثري من األحكام 

تيقن حرمته أو حله )فظاهر( وقيل: إن هذا من الشبهات، ألنه مل يوجد منه يقني يف احلرمة. )أما( املال )املعلوم( أي امل
أي متضح يف احلرمة كاملذكور قريبًا ومنكشف يف احلل، كاملأخوذ من الرتاضي، إما بعوض كالبيع والصداق واألجرة، 
وإما بغري عوض كاهلبة والصدقة والوصية، واملأخوذ كرهًا إما لسقوط عصمة املال كالغنائم وسائر أمالك الكفار الذين 

وذمة، فهذا حالل إذا أخرجوا منه اخلمس، وقسموه بني املستحقني بالعدل، أو الستحقاق اآلخذ  ليس هلم أمان وعهد 
كالزكاة من املمتنعني والنفقات الواجبات، هذا كله مأخوذ من املالك، واملأخوذ من غري مالك كاألشياء املباحة اليت مل 

من األهنار وإحياء املوات وهذا كله مأخوذ  يسبق عليها ملك ألحد كاالصطياد واالحتطاب واالحتشاش، واالستقاء
 باالختبار، واملأخوذ بغري االختيار كاإلرث، فهذا كله حالل إذا روعيت شروط الشرع يف ذحصيله 

وأما( املال )املظنون( يف حرمته )بعالمة فهو مال السلطان و( مال )عماله( أي السلطان، وهو مجع عامل وهو من )
والقائم مقامه لعدم تيقن حرمته، واختلف العلماء يف جوائزهم يف هذا الزمان فقيل: جيوز لنا  يتوىل على البالد كالباشا

أخذها لعدم تيقن حرمتها. وقيل: ال حيل ألن األغلب يف هذا الزمان على أمواهلم احلرمة. وقيل: إن صالهتم ذحل للغين 
: ال حيل من أمواهلم شيء لغين وال لفقري إذ هم والفقري إذا مل يتحقق أهنا حرام، وإمنا التبعة على املعطي. وقيل

موسومون بالظلم، والغالب على أمواهلم احلرام، واحلكم للغالب. وقيل: حيل ذلك للفقري فقط إال أن يعلم أنه عني 
الغصب، فليس له أن يأخذ مااًل إال لريده على مالكه، وال حرج على الفقري أن يأخذ من أموال السلطان، ألهنا إن  

ت ملكه، فال ريب يف حل أخذ الفقري، وإن كانت من يفء عشر، فللفقري فيه حق وكذلك ألهل العلم. قال علينب كان
أيب طالب: من دخل اإلسالم طائعاً، وقرأ القرآن ظاهرًا، فله يف بيت مال املسلمني كل سنة مائة درهم، إن مل يأخذها 

العامل يأخذان حقهما. قال العلماء: إذا كان املال خمتلطًا مبال يف الدنيا أخذها يف اآلخرة، وإذا كان كذلك فالفقري و 
مغصوب ال ميكن متييزه أو غصبًا ال ميكن رده على صاحبه وذريته، فال خملص للسلطان منه إال بأن يتصدق به، فأذن 

، وذحقيق هذا للفقري أن يأخذ األعني الغصب واحلرام، فليس له أخذه وهذه املسائل ال ميكن الفتوى فيها إال ببسط
تلخيص ما يف منهاج العابدين )ومال من ال كسب له إال من النياحة( بكسر النون، أي من أجرة البكاء على امليت 
)أو بيع اخلمر( وحنوها من احملرمات )أو( من ذحصيل )الربا أو( من هلو ك  )املزامري وغري ذلك من آالت اللهو احملرمة 

ال كسب له إال بتلك )حرام قطعاً( أي جزمًا بال شك )فما تأخذه من يده وإن  فإن من علمت أن أكثر ماله( أي من
أمكن أن يكون( املأخوذ )حالاًل نادرًا( أي يف النادر أي القليل )فهو حرام ألنه الغالب على الظن( قال الشربخييت يف 



الشيء مما قد اشرتى يف الذمة،  الفتوحات الوهبية نقاًل عن خمتصر إحياء علوم الدين، ومن مجلة املتشابه أن يكون
ولكن قضى مثنه من مال حرام إال أن يكون تسلم الطعام قبل دفع مثنه بطيب قلب، وأكله قبل قضاء الثمن فهو 
حالل باإلمجاع، وال ينقلب بأداء املال يف مقابلته من احلرام حراماً، بل غايته أنه ال تربأ ذمته، فكأنه مل يقض الثمن فال 

  حيرم ما أكله
ومن احلرام احملض( أي اخلالص الذي ال خيالطه حالل )ما يؤكل من األوقاف من غري شرط الواقف( لقوهلصلى )     

هللا عليه وسلم: "املُْسِلُمونم ِعْندم ُشروِطِهم" )فمن مل يشتغل بالتفقه فما يأخذه من املدارس( أي من األموال املوقوفة 
نه مل يستحق املأخوذ ألن املوقوف على مشتغل بالعلم حيمل على املشتغل على من اشتغل حبال درس العلم )حرام( أل

بالفقه، ألن العلم الشرعي ثالثة: الفقه واحلديث والتفسري )ومن ارتكب( أي أتى )معصية ترد هبا شهادته( كقتل وزىن 
ينة على الصوفية وقذف وشهادة زور وكإصرار على صغرية )فما يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غريه( كصدقة مع

)فهو حرام( ألنه مل يستحق ذلك، ألن الصوفية هم الذين وقفوا مع اآلداب الشرعية ظاهرًا وباطنًا )وقد ذكرنا مداخل 
الشبهات واحلالل واحلرام( وأصنافها ودرجاهتا )يف كتاب مفرد( وهو كتاب احلالل واحلرام )من كتب إحياء علوم الدين 

فرد، لكن تلخيصه مسطور يف هذا الشرح )فإن معرفة احلالل وطلبه فريضة على كل فعليك بطلبه( أي الكتاب امل
مسلم كالصلوات اخلمس( لقوهلصلى هللا عليه وسلم: "طلب احلالل واجب على كل مسلم" رواه الديلمي عن أنس 

املناوي أي طلب معرفة احلالل من احلرام واجب، أو املعىن طلب الكسب احلالل واجب، كذا نقل العزيزي عن 
وقوهلصلى هللا عليه وسلم: "طملمُب احلمالِل فمرِيضمٌة ب مْعدم الفمرِيضمِة" رواه الطرباين عن ابن مسعود، أي الكسب احلالل ملؤنة 
النفس والعيال فرض بعد اإلميان والصالة، أو بعد مجيع ما فرض هللا فطلب ما حيتاجه لنفسه وعياله واجب دون ما زاد 

ه العزيزي. وقوهلصلى هللا عليه وسلم: "طملمُب احلمالِل ِجهماٌد" رواه القضاعي عن ابن عباس أي على الكفاية كما قال
ثوابه كثواب اجلهاد )وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم هللا تعاىل( كالزِ ىن واللواط واملساحقة للمرأة مع مثلها 

يف الطهر قبل الغسل منه وإتيان البهيمة )وكن كما واملفاخذة للرجل مع مثله، واالستمناء باليد والوطء يف احليض، و 
ة قال هللا تعاىل: ومالَِّذينم ُهْم ِلُفُروِجِهْم( يف اجلماع ومقدماته )حماِفظُونم( أي دائمًا ال يتبعوهنا شهوهتا، والفرج اسم لسوأ

قد النكاح )أمْو مما مملمكمْت الرجل واملرأة، وحفظه التعفف عن احلرام )إال على أزواجهم( الاليت استحقوا مباضعتهن بع
ُر ممُلوِمنيم( على ذلك إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون اإلتيان يف غري املأ يت، أممْيمانُ ُهْم( رقاهبن من اإلماء )فمِإن َُّهْم غمي ْ

ل إىل( ويف حال احليض أو النفاس، أو حنو ذلك كوطء األمة قبل االسترباء، فإنه حرام ومن فعله فإنه ملوم )وال تص
حقيقة )حفظ الفرج إال حبفظ العني عن النظر( فيما ال جيوز شرعًا )وحفظ القلب عن التفكر( يف حماسن ما يشتهي 

 )وحفظ البطن عن الشبهة( وعن احلرام بطريق األوىل )وعن الشبع( كما مر تفصيله 
لشهوة ومغارسها( أي أصوهلا )وأما فإن هذه( أي األربعة اليت هي: النظر والتفكر والشبهة والشبع )حمركات ل)     

اليدان فاحفظهما عن أن تضرب هبما مسلماً( أو ذميًا بغري مسوغ شرعي كالضرب يف الوجه، أو تقتله هبما مبباشرة أو 
ب َُّهُم بسبب كحفر البئر عدوانًا قال صلى هللا عليه وسلم: "لمْو أمنَّ أمْهلم السَّمماِء ومأمْهلم األْرِض اْشت مرمُكوا يف دمِم ُمؤْ  ِمٍن لمكم



اَّللَُّ يف النَّاِر" )أو تتناول هبما مااًل حراماً( كاحلاصل بتطفيف الكيل والوزن بالسرقة )أو تؤذي هبما أحدًا من اخللق(  
كالدعة والدفع )أو ختون هبما يف أمانة أو وديعة( فاألمانة هي ما يستحفظ عند األمني، والوديعة ما يكون عندك من 

تكتب هبما ما ال جيوز النطق به فإن القلم أحد اللسانني فاحفظ القلم عما جيب حفظ اللسان عنه( كما مال الغري )أو 
 قال ذو النون املصري نظماً من حبر الوافر:

اهُ  تمبمْت يمدم قمى الدَّْهرم ما كم لمى <> ومي مب ْ  وممما ِمْن كماِتٍب إالَّ سميمب ْ
رم شمْيٍء <> يمسُ   رُّكم يف الِقياممِة أْن ت مرماهُ فمال تمْكُتْب ِبكمفِ كم غمي ْ

وأما الرجالن فاحفظهما عن أن متشي هبما إىل حرام( كاملشي ألجل غيبة أو لتجسس عورات املسلمني )أو )     
تسعى( أي تذهب )هبما إىل باب سلطان ظامل( مع الرضا بظلمه كذا قاله ابن حجر )فإن املشي إىل السالطني الظلمة( 

ة( أي حاجة شرعية )وإرهاق( بالراء أي إتيان )معصية كبرية( قوله فإن املشي تعليل للنهي عن بفتحات )من غري ضرور 
السعي إىل باب السلطان، ويف نسخة فاملشي وقوله كبرية خربه )فإنه( أي املشي إليهم )تواضع وإكرام هلم على ظلمهم 

ت مرُْكُنوا( أي ال متيلوا وال تسكنوا( ِإىلم الَِّذينم ظملمُموا  وقد أمر هللا تعاىل باإلعراض عنهم( أي الظلمة )يف قوله تعاىل }ومالم 
ف متمُمسُُّكُم النَّاُر{ اآلية وهو( أي املشي إليهم )تكثري لسوادهم( أي جلماعتهم وإعانة هلم على ظلمهم، ويف اخلرب خري 

اء أمناء الرسل على عباد هللا ما مل األمراء الذين يأتون العلماء، وشر العلماء الذين يأتون األمراء، ويف اخلرب: العلم
خيالطوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل، فاحذروهم واعتزلوهم. وقال أبو ذر: من كثر سواد قوم فهو 
منهم ومثل السالطني عماهلم. قال األوزاعي: ما من شيء أبغض هللا من عامل يزور عاماًل )وإن كان ذلك( أي املشي 

ماهلم فهو سعي إىل حرام وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: من تواضع لغين صاحل لغناه ذهب  إليهم )لسبب طلب
ثلثا دينه( قيل: واملراد بالدين هنا األدب، واملعىن أن اآلداب ثالثة أدب مع هللا، وأدب مع رسول هللا، وأدب مع عامة 

دب مع رسوله وبقي أدب واحد )وهذا( أي حصول الناس، فإذا تواضع لغين ذهب األدبان ومها: األدب مع هللا واأل
ذهاب ثلث الدين )يف غين صاحل فما ظنك بالغين الظامل وعلى اجلملة( أي أقول قواًل كائنًا على اجلملة )فحركاتك 
وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم هللا تعاىل عليك فال ذحرك شيئاً( أي جزًأ )منها( أي األعضاء )يف معصية هللا تعاىل 

( أي بالكلية )واستعملها( أي األعضاء )يف طاعة هللا تعاىل( أي لتؤدي شكرها )واعلم أنك إن قصرت( أي أصالً 
توانيت يف الطاعة )فعليك وباله( أي شدة تقصريك )وإن مشرت( أي اجتهدت وأسرعت فيها )فإليك تعود مثرته( أي 

وإمنا كل نفس مبا كسبت( أي تصرفت وذحملت فائدة تشمريك )وهللا غين عنك وعن عملك( فال ينتفع هللا بذلك )
 )رهينة( عند هللا تعاىل. 

وقال علي رضي هللا عنه: من ظن أنه بدون اجلهد يصل إىل اجلنة، فهو متمن، ومن ظن أنه ببذل اجلهد يصل فهو      
أن )تقول إن متعنم )وإياك أن( ترتك العمل فقد قال احلسن البصري: طلب اجلنة بال عمل ذنب من الذنوب واحذر 

هللا كرمي( أي متفضل يعطي من غري مسألة وال وسيلة )رحيم يغفر الذنوب للعصاة( أي بكرمه ورمحته )فإن هذه كلمة 
حق أريد هبا باطل وصاحبها( أي هذه الكلمة )ملقب باحلماقة( أي الفساد يف العقل )بتلقيب رسول هللا صلى هللا عليه 



يِ ُس( أي الظري ف )ممْن دمان( أي أذل وقهر )ن مْفسمُه( أي األمارة أو اللوامة )ومعمِملم ملا ب مْعدم املمْوِت( وسلم حيث قال: الكم
نفسه من أنواع الطاعات )واألمْحمُق ممْن أمتْ بمعم ن مْفسمُه هموماها( أي ميلها )وممتممىنَّ عملمى اَّللَِّ األمماين( أي األكاذيب فقوله 

قال احلسن البصري: إن أقوامًا أهلتم أماين املغفرة حىت خرجوا من الدنيا مفعول أول وهواها مفعول ثان، ويف ذلك 
مفاليس، وليست هلم حسنة، فيقول أحدهم: إين أحسن الظن بريب، وكذب أنه لو أحسن الظن بربه ألحسن العمل له 

ين من غري أن )واعلم أن قولك هذا يضاهىء( باهلمز وتركه أي يشابه )قول من يريد أن يصري فقيهًا يف علوم الد
يدرس( بضم الراء أي يقرأ )علماً( من علوم الدين )واشتغل بالبطالة( أي التعطل )وقال: إن هللا كرمي رحيم قادر على 
أن يفيض( أي يظهر )على قليب من العلوم ما أفاضه( أي أظهره )على قلوب أنبيائه وأوليائه من غري جهد( أي مشقة 

ض النسخ وتعلق، أي استمساك للعلوم. قال حييىنب معاذ: من أعظم االغرتار )وتكرار( أي للدرس )وتعلم( ويف بع
عندي التمادي يف الذنوب على رجاء العفو من غري ندامة، وتوقع القرب من هللا تعاىل بغري طاعة، وانتظار زرع اجلنة 

مع اإلفراط، وقد نظم هذا املعىن  ببذر النار، وطلب دار املطيعني باملعاصي، وانتظار اجلزاء بغري عمل، والتمين على هللا
 من حبر البسيط:

 ت مْرُجو النَّجماةم ومملمْ تمْسُلْك ممسماِلكمهما <> ِإنَّ السَِّفينمةم ال جتمْري عملمى اليمبمسِ 
وهو كقول من يريد مااًل فيرتك احلراثة( أي الزراعة )والتجارة( أي التصرف يف البيع والشراء )والكسب( أي )      

ق بصناعة وحنوها )ويتعطل( أي يبقى بال عمل )وقال: إن هللا كرمي رحيم وله خزائن السموات واألرض وهو طلب الزر 
قادر على أن يطلعين على كنز من الكنوز( اليت يف األرض )أستغين به( أي بذلك الكنز )عن الكسب فقد فعل( أي 

ن يشاء هللا تعاىل )فأنت إذا مسعت كالم هذين هللا سبحانه وتعاىل )ذلك( أي االطالع على الكنز )لبعض عباده( مم
الرجلني( من يريد علمًا ومن يريد مااًل )استحمقتهما( أي عددهتما أمحقني )وسخرت( بكسر اخلاء أي هزأت )منهما 
وإن كان ما وصفاه من كرم هللا تعاىل وقدرته صدقاً( أي غري كذب )وحقاً( أي صحيحاً ثابتاً يف نفس األمر، وذلك ألن 

 تعاىل أجرى لكل شيء حيتاج إليه الشخص سببًا وطريقًا يوصل ملراده، ولوال ذلك ملا قال هللا تعاىل لسيدتنا مرمي هللا
( فإن هللا تعاىل قادر أن يسقط رطبًا على سيدتنا مرمي 92}ومُهزِ ي إلمْيِك جبِذِْع النَّْخلمِة تسَّاقْط عملمْيِك رُطمبًا جمنِيَّا{ )مرمي:

 اجلذع من مرمي، إال أن هللا تعاىل أجرى كل شيء على طريقه، ولذا قال بعضهم من حبر الطويل:من غري ذحريك 
ْ ت مرم أنَّ اَّللَّم قمالم ِلممْرميٍم <> ومُهزِ ي ِإلمْيِك اجِلذْعم يمسَّاقمِط الرُّطمبْ   أمملم

 كانم ُهوم السَّبمبْ   وملمْو شماءم أمْجىنم اجِلذْعم ِمْن غمرْيِ همز ِها <> ومل?ِكنَّ همزَّ اجِلذْعِ 
فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر( أي أصحاب املعارف )يف الدين إذا طلبت املغفرة( من هللا تعاىل )بغري سعي( )

أي كسب )هلا( أي املغفرة وذلك خطأ وضالل )وهللا تعاىل يقول( يف سورة النجم )ومأمْن لمْيسم لإلْنسماِن إالَّ ما سمعمى( أي 
ا جُتْزمْونم ما ُكْنُتْم ت مْعممُلونم. ويقول: ِإنَّ األبْ رمارم( أي املؤمنني الصادقني يف إمياهنم بأداء فرائض هللا تعاىل، عمل )ويقول: ِإمنَّ 

واجتناب معاصيه )لمِفي نمِعيٍم( أي حميط هبم أبد اآلبدين )ومِإنَّ الُفجَّارم( أي الذين من شأهنم اخلروج عن رضا هللا تعاىل 
ِحيم( أي نار حمرقة تتوقد غاية التوقد )فإذا مل ترتك السعي يف طلب العلم واملال اعتمادًا على كرمه( إىل سخطه )لفي جم 



سبحانه وتعاىل )فكذلك ال ترتك التزود لآلخرة( من األعمال الصاحلات )وال تفرت( بضم التاء بعد الفاء، أي ال تلن يف 
عن العمل )فإن رب الدنيا واآلخرة واحد وهو( أي الرب  العمل بعد شدتك، ويف بعض النسخ: وال تغرت، أي ال تغفل

)فيهما كرمي رحيم وليس يزيد له كرم بطاعتك( ويف نسخة بتمنيك )وإمنا كرمه( سبحانه وتعاىل )يف أن ييسر لك طريق 
لدنيا الوصول إىل امللك املقيم والنعيم الدائم املخلد بالصرب على ترك الشهوات أيامًا قالئل( أي مدة حياتك يف ا

)وهذا( أي التيسري )هناية الكرم فال ذحدث نفسك( أي قلبك )بتهويسات البطالني( أي اعتمادات من ال عمل هلم 
)واقتد( يف إكثار العبادات )بأويل العزم( أي العزمية يف األمر )والنهي( أي العقول، وهو بضم النون وفتح اهلاء مجع 

 وال تطمع يف أن ذحصد ما مل تزرع( فإن ذلك أمنية وليس برجاء قال تعاىل: هنيه ومسي العقل هبا )من األنبياء والصاحلني
ْنُتْم ِبرمبِ ُكْم أمْردماُكْم فمأمْصبمْحُتْم ِمنم اخلماِسرِينم{ )فصلت:  ( )وليت من صام وصلى وجاهد 9}ذ?ِلُكْم ظمنُُّكُم ومالَِّذي ظمن م

 }فمممْن كمانم ي مْرُجو ِلقماءم رمبِ ِه ف مْلي مْعممْل عممماًل صماحِلًا{ واتقى( هللا تعاىل برتك املعاصي )غفر له( قال هللا تعاىل
( أي فمن كان خياف املصري إليه تعاىل، أو من كان يأمل رؤية ربه، فليعمل عماًل يرتضيه هللا تعاىل ولو 880)الكهف:

لظاهرة( أي السبعة املتقدمة قلياًل )فهذه( أي املذكورات يف القسم الثاين )مجل مما ينبغي أن ذحفظ عنه جوارحك ا
وغريها )وأعمال هذه اجلوارح إمنا ترتشح( أي تنشأ )من صفات القلب فإن أردت حفظ اجلوارح( أي الظاهرة )فعليك 
بتطهري القلب فهو تقوى الباطن( قال أمحدبن خضرويه، القلوب أوعية فإذا امتألت من احلق ظهرت زيادة أنوارها على 

ن الباطل ظهرت زيادة ظلمتها على اجلوارح )والقلب هو املضغة( أي قطعة حلم قدر ما ميضغ اجلوارح، وإذا امتألت م
يف الفهم، لكنها وإن صغرت يف الصورة عظمت يف الرتبة )اليت إذا صلحت( أي باإلميان والعلم والعرفان، وهو بفتح 

ال واألحوال )وإذا فسدت( أي الالم وضمها والفتح أفصح وأشهر )صلح هبا( أي باملضغة )سائر اجلسد( باألعم
باجلحود والكفران، وهو بفتح السني وضمها والفتح أفصح وأشهر )فسد هبا سائر اجلسد( بالفجور والعصيان، ومن مث 
قيل: إن القلب كامللك واجلسد واألعضاء كالرعية، وال شك أن الرعية تصلح بصالح امللك، وتفسد بفساده وأيضاً 

لنبات، والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه، والذي خبث ال خيرج إال نكدًا وأيضًا هو  هو كاألرض وحركات اجلسد كا
كالعني، واجلسد كالزرع إن عذب ماء العني عذب الزرع، وإن ملح ملح، وملا سأل عمربن عبدالعزيز رجاًل من رعيته:  

ذا كان األمر كذلك )فاشتغل بإصالحه( كيف حال أمريكم؟ فقال له: يا أمري املؤمنني إذا طابت العني عذبت األهنار، وإ
أي القلب )لتصلح به جوارحك( أي الظاهرة )وصالحه يكون مبالزمة املراقبة( وهي استحضار القلب مع هللا تعاىل 
وانصراف اهلمم إليه وقال بعضهم: صالح القلب يف مخسة أشياء: كثرة اجلوع، وقراءة القرآن بتدبر املعىن، والتضرع 

 حر، والصالة يف الليل، وجمالسة الصاحلني، ونظمها بعضهم من حبر البسيط فقال:بالبكاء عند الس
هما ت مُفْز بِاخلمرْيِ ومالظَّفمرِ   دموماُء ق مْلِبكم مخمٌْس ِعْندم قمْسومتِِه <> فمُدْم عملمي ْ

ا تمضمرُُّع بماٍك سماعمةم السَّحمرِ  بِ ُرُه <> كمذم  خمالُء بمْطٍن ومقُ ْرآٌن ُتدم
ا ِقيامُ   كم ُجْنحم اللَّْيِل أمْوسمطمُه <> ومأمْن جُتماِلسم أمْهلم اخلمرْيِ وماخلمرْيِ كمذم

  :وزاد بعضهم أشياء أخر ونظمتها من البسيط بقويل



 أمْكُل احلمالِل ومصمْمٌت ُعْزلمٌة ومكمذما <> ت مْرٌك خِلمْوٍض مِبما لِلنَّاِس ِمْن ِسريمِ 
 

 القول يف معاصي القلب
هذه الرتمجة داخلة ذحت القسم الثاين الذي هو اجتناب املعاصي، ألهنا ظاهرة وباطنة، فاملذكورة اخلصال املذكورة ذحت 

األوصاف وهي:  هنا الباطنة )اعلم أن الصفات املذمومة يف القلب كثرية( ألن اإلنسان اجتمع عليه أربعة أنواع من
فيجتع يف اإلنسان خنزير وكلب وشيطان وحكيم،  السبعية والبهيمية والشيطانية والربانية، وكل ذلك جمموع يف القلب،

فاخلنزير هو الشهوة، والكلب هو الغضب، والشيطان ال يزال يهيج شهوة اخلنزير، وغيظ السبع، واحلكيم الذي هو 
مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان، فطاعة خنزير الشهوة يصدر منها صفة الوقاحة واخلبث، والتبذير والتقتري 

ء واهلتكة، واجملانة والعبث واحلرص، واجلشع وامللك واحلسد، واحلقد والشماتة وغريها، وطاعة كلب الغضب والريا
ينتشر منها إىل القلب صفة الظهور والبذاءة والبذخ والصلف، واالشتشاطة والتكرب والعجب واالستهزاء، 

شيطان بطاعة الشهوة والغضب، حيصل منها واالستخفاف وذحقري اخللق، وإرادة الشر وشهوة الظلم وغريها، وطاعة ال
صفة املكر واخلداع واحليلة والدهاء، واجلراءة والتلبيس والتضريب والغش، واخلب واخلنا وأمثاهلا، ولو قهر اجلميع ذحت 

فة سياسة الصفة الربانية الستقر يف القلب من الصفات الربانية، العلم واحلكمة واليقني واإلحاطة حبقائق األشياء، ومعر 
األمور على ما هي عليه )وطريق تطهري القلب من رذائلها( أي خسائسها أي الصفات املذمومة )طويلة وسبيل 
العالج( أي املداواة )فيها( أي تلك الصفة )غامض( أي صعب )وقد اندرس( أي امنحى )بالكلية علمه( أي العالج 

بزينتها، وهذا من عطف السبب على املسبب )وقد )وعمله لغفلة اخللق عن أنفسهم واشتغاهلم بزخارف الدنيا( أي 
استقصينا ذلك( أي املذكور )كله( من الصفات املذمومة، وطريق تطهري القلب منها أي ذكرنا ذلك حىت بلغ أبعده 
)يف كتاب إحياء علوم الدين يف ربع املهلكات وربع املنجيات( فاملهلكات هي يف الربع الثالث، واملنجيات هي يف 

ابع )ولكنا حنذرك( أي َنوفك )اآلن ثالثًا من خبائث القلب وهي الغالبة على متفقهة العصر( أي هذا الزمن الربع الر 
)لتأخذ منها حذرك( أي لتبعد عنها بتيقظك )فإهنا( أي الثالث )مهلكات يف أنفسها وهي( أي الثالث )أمهات( أي 

والعجب فاجتهد يف تطهري قلبك منها( أي من هذه  أصول )جلملة من اخلبائث سواها وهي أي الثالث :احلسد والرياء
الثالث )فإن قدرت عليها( أي على تطهريها )فتعلم كيفية احلذر( أي االحرتاز )من بقيتها( أي اخلبائث )من ربع 
املهلكات( أي الذي هو الربع الثالث )فإن عجزت عن هذا( أي تطهري القلب من هذه الثالث )فأنت عن غريه( أي 

من تطهري القلب عن مجيع اخلبائث )أعجز( أي أشد عجزًا )وال تظنن أنك تسلم( أي من اإلمث )بنية  عن غري هذا
صاحلة يف تعلم العلم ويف قلبك شيء من احلسد والرياء والعجب. وقد قال صلى هللا عليه وسلم ثمالٌث( أي من 

لغضب، والقصد يف الفقر، والغىن وثالث اخلصال منجيات خشية هللا تعاىل يف السر والعالنية، والعدل يف الرضا وا
)ُمْهِلكماٌت: ُشحٌّ ُمطماٌع( أي ِبل يطيع اإلنسان فال يؤدي ما عليه من حق احلق وحق اخللق )ومهمًوى( بالقصر )ُمتَّبمٌع( أي 



ِإْعجماُب املمْرِء بِن مْفِسِه( أي ذحسينه فعل نفسه على غريه، وإن كان قبيح ًا وهو فتنة العلماء، بأن يتبع ما يأمره به هواه )وم
 فأعظم هبا من فتنة وقال أيضاً: ثالث مهلكات وثالث منجيات وثالث كفارات وثالث درجات. 

 

 املهلكات واملنجيات
فأما املهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه، وأما املنجيات فالعدل يف الغضب والرضا،      

يف السر والعالنية، وأما الكفارات فانتظار الصالة بعد الصالة، وإسباغ الوضوء يف والقصد يف الفقر والغىن، وخشية هللا 
السربات، أي شدة الربد، ونقل األقدام إىل اجلماعات، وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السالم، والصالة بالليل 

ة، أال أنبئكم باملخرج منها: قالوا: أنبئنا. والناس نيام. وقال أيضاً: ثالث مل تسلم منها هذه األمة احلسد والظن والطري 
قال: إذا ظننت فال ذحقق، وإذا حسدت فال تبغ، وإذا تطريت فامض متوكاًل على هللا )أما احلسد فهو متشعب( أي 
متفرع )من الشح( واحلقد والغضب )فإن البخيل هو الذي يبخل ما يف يده( من مال طلب بالشرع وباملروءة إنفاقه 

وكان ذلك الغري حمتاجاً )والشحيح هو الذي يبخل بنعمة هللا تعاىل وهي يف خزائن قدرته تعاىل ال يف خزائنه )على غريه( 
على عباد هللا تعاىل فشحه أعظم( أي من البخل، ألن الشح هو أن مينع أحدًا عن إعطاء شخص كما مينع نفسه عن 

 تعاىل من خزائن قدرته على عبد من عباده بعلم أو اإلعطاء )واحلسود هو الذي يشق عليه( أي على نفسه )إنعام هللا
مال أو حمبة يف قلوب الناس( ككثرة األتباع )أو حظ من احلظوظ( كحصول املنصب ككونه واليًا أو قاضيًا أو مفتياً 
)حىت أنه( أي احلسود )ليحب زواهلا( أي ذلك العبد )وإن مل حيصل له( أي للحسود )بذلك( أي احلب والتمين )شيء 
من تلك النعمة( أي مل ينتقل إليه شيء من احملبوب زواله واملتمين حصوله )فهذا( أي حب زوال النعمة عن العبد 
)منتهى اخلبث( أي غاية القبح، وهذا أحد مراتب احلسد، واملرتبة الثانية أن حيب زوال النعمة إليه لرغبته يف تلك 

والية نافذة، أو سعة من الرزق ناهلا غريه، وهو حيب أن تكون له، النعمة مثل رغبته يف دار حسنة، أو امرأة مجيلة أو 
ومطلوبه تلك النعمة ال زواهلا عنه، ومكروهه فقد النعمة ال تنعم غريه هبا، واملرتبة الثالثة أن ال يشتهي عني تلك النعمة 

فاوت بينه وبني غريه، فالشق لنفسه، بل يشتهي مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زواهلا عن املنعم عليه، كي ال يظهر الت
األول غري مذموم، وهو املسمى غبطة ومنافسة، والشق الثاين مذموم، واملرتبة الرابعة أن يشتهي لنفسه مثل تلك 
النعمة، فإن مل ذحصل فال حيب زواهلا عن املنعم عليه، وهذا األخري هو املعفو عنه إن كان يف الدنيا واملندوب إليه إن  

ذلك( أي ألجل كون احلسد غاية اخلبث )قال النيب صلى هللا عليه وسلم: احلمسمُد يأُكُل احلمسمنماِت  كان يف الدين )فل
( رواه ابن ماجة أي ملا فيه من نسبة الرب إىل اجلهل والسفه ووضع الشيء يف غري حمله  كما تمأمُكُل النَّاُر احلمطمبم

( أي احلسود )يف عذاب دائم يف الدنيا( واحلسد يهيج )واحلسود هو املعذب( أي يف قلبه )الذي ال يرحم وال يزال
مخسة أشياء أحدها فساد الطاعات، والثاين فعل املعاصي والشرور، والثالث التعب واهلم من غري فائدة، والرابع عمى 

ي دارها القلب حىت ال يكاد يفهم حكمًا من أحكام هللا تعاىل، واخلامس احلرمان وال يكاد يظفر مبراده )فإن الدنيا( أ
)ال ختلو قط من خلق كثري من أقرانه ومعارفه ممن أنعم هللا عليهم بعلم أو مال أو جاه( أي قدر )فال يزال( أي احلسود 



)يف عذاب دائم يف الدنيا( وهم حصول اهلم واهليام يف العقل والوزر )إىل موته ولعذاب اآلخرة أشد وأكرب( من العذاب 
عبد إىل حقيقة( كمال )اإلميان ما مل حيب لسائر املسلمني ما حيب لنفسه( من الطاعات احلاصل يف الدنيا )بل ال يصل ال

واملباحات الدنيوية، وسواء كان ذلك يف األمور احلسية كالغىن، أو املعنوية كالعلم )بل ينبغي أن يساهم( أي يشارك 
الواحد يشد بعضه بعضًا وكاجلسد  )املسلمني يف السراء والضراء( ي يف حال اخلصب واجلدب )فاملسلمون كالبنيان

الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر اجلسد( كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "املُْؤِمُنونم كماجلمسمِد 
بة على ثالثة أقسام: الوماِحِد، إذا اْشتمكمى ِمْنُه ُعْضٌو تمدماعمى لمُه سماِئُر اجلمسمِد بِاحلُمَّى ومالسَّهمِر". قال ابن بطال وغريه. احمل

 حمبة إجالل وتعظيم كمحبة الوالد، وحمبة شفقة ورمحة كمحبة الولد، وحمبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. 
فإن كنت ال تصادف( أي ال جتد )هذا( أي احلب )من قلبك فاشتغالك بطلب التخلص من اهلالك أهم( أي )     

وع( وهي الزائدة من الفرائض )وعلم اخلصومات( أي علم ما يقطعها )وأما أحق باالعتناء )من اشتغالك بنوادر الفر 
قالم الر ِياُء".  الرياء فهو الشرك اخلفي( قالصلى هللا عليه وسلم: "ات َُّقوا الشِ ْركم األمْصغمر قالوا وممما الشِ ْرُك األْصغمُر؟

نزلة يف قلوب اخللق( بإيرائهم خصال اخلري )وهو أحد الشركني( أي اخلفي واجللي )وذلك( أي أصل الرياء )طلبك امل
)لتنال هبا( أي املنزلة )اجلاه( أي القدر )واحلشمة( أي االستحياء أي لتكون معظماً بينهم )وحب اجلاه من اهلوى املتبع 
وفيه( أي بسبب حب الرياسة )هلك أكثر الناس فما أهلك الناس إال الناس( أي بسبب طلبهم القدر من الناس )ولو 

صف( أي عدل )الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضاًل عن أعمال العادات ليس أن
حيملهم( أي يبعثهم )عليها( أي العلوم والعبادات وأعمال العادات )إال مراءاة الناس وهي( أي املراءاة )حمبطة 

ال: "إنَّ املُرماِئي يُ نمادمى ي مْومم الِقيماممِة بأربعِة أمْسماٍء: ياكاِفُر لألعمال( أي لثواهبا كما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم ق
، فال خمالقم لمكم الي مْومم اْلتمِمِس األْجرم ممَّْن ُكْنتم ت مْعمملُ   لمُه" )كما ورد يف يافاجُر ياغماِدُر ياخاِسُر ضملَّ سمْعُيكم ومبمطملم أْجُركم

إىل النار فيقول يا رب استشهدت( بالبناء للمفعول أي قتلت شهيدًا )يف سبيلك(  اخلرب أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة
أي إلعالء دينك )فيقول هللا تعاىل( كذبت )بل أردت أن يقال إنك( ويف بعض النسخ فالن )شجاع وقد قيل ذلك( 

لنيب صلى هللا عليه وسلم لك )وذلك( أي املقول )أجرك وكذلك يقال للعامل واحلاج والقارىء( كما روى أبو هريرة عن ا
، ومرمجُ  ُ أنه قال: "أوَُّل ممْن يُْدعمى ي مْومم الِقيماممِة رمُجٌل قمْد مجممعم الُقْرآنم، ومرمُجٌل قمْد قماتملم يف سمبيِل اَّللَِّ ِثرُي املاِل، ف مي مُقوُل اَّللَّ ٌل كم

ف مي مُقوُل: ب ملمى يما رمبِ  ف مي مُقوُل؛ ماذا عمِمْلتم ِفيما ُعلِ ْمت؟ ف مي مُقوُل: يما  ت معماىلم لِْلقماِرىء: أمملْم أمْعلِ ْمكم ما أنْ زمْلُت عملمى رمُسويل؟
، ف مي مقُ  ، ومت مُقوُل املالِئكمُة: كمذمْبتم ُ: كمذمْبتم ُ ُسْبحمانمُه بمْل أمرمْدتم أْن رمبِ  ُقْمُت ِبِه آناءم اللَّْيِل ومأمْطرمافم الن َّهماِر، ف مي مُقوُل اَّللَّ وُل اَّللَّ

، وميُ ْؤتمى ِبصماِحِب املماِل، ف مي مُقوُل اَّللَُّ لمُه: أمملْم أموسِ ْع عملمْيكم حمىتَّ يُ قم  ملْم أمدمْعكم ذحمْتماُج إىل  الم ُفالٌن قاِرىٌء، ف مقمْد ِقيلم ذ?ِلكم
؟ ف مي مُقوُل: ُكْنُت أمِصُل ا . ف مي مُقوُل فممما عمِمْلتم فيما آت مْيُتكم ، أحمٍد؟ ف مي مُقوُل: ب ملمى يما رمبِ  ُ: كمذمْبتم لرَِّحمم، ومأمتمصمدَُّق، ف مي مُقوُل اَّللَّ

، وم  ُ ُسْبحمانمُه بمْل أمرمْدتم أْن يُ قمالم ِإنَّكم جموماٌد، ف مقمْد ِقيلم ذ?ِلكم ، ف مي مُقوُل اَّللَّ يْؤتمى بالَِّذي قُِتلم يف سمبيِل ومت مُقوُل املالئكُة كمذمْبتم
ُ: ما ف معمْلت؟ فيق ، ف مي مُقوُل اَّللَّ ، ف مقمات مْلُت حمىتَّ قُِتْلُت، فيقوُل اَّللَُّ تعاىل: كمذمْبتم ومت مُقوُل اَّللَِّ وُل: أُِمْرُت بِاجِلهماِد يف سمبيِلكم

." ُ: بمْل أمرمْدتم أْن يُ قمالم ُفالٌن جمِريٌء ومُشجماٌع ف مقمْد ِقيلم ذ?ِلكم ، ومي مُقوُل اَّللَّ  املالئكُة كمذمْبتم



  :مخسة أقسامواعلم أن املراءى به كثري جيمعه     
األول الرياء يف الدين بالبدن كإظهار النحول، والصفار وتشعيث الشعر، ليدل بالنحول على قلة األكل،      

وبالصفار على سهر الليل، وعظيم احلزن على الدين، وبالتشعث على استغراق اهلم بالدين، وعدم التفرغ لتسريح 
لرأس يف املشي، واهلدوء يف احلركة وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الشعر. والثاين الرياء باهليئة والزي كإطراق ا

الثياب وترك تنظيف الثوب وتركه خمرقاً، ولبس املرقعة. والثالث الرياء بالقول كالنطق باحلكمة، وذحريك الشفتني بالذكر 
نكرات، وإظهار األسف على يف حمضر الناس، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر مبشهد اخللق، وإظهار الغضب للم

مقارفة الناس للمعاصي، وتضعيف الصوت يف الكالم، وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على اخلوف واحلزن. 
والرابع الرياء بالعمل كمراءاة املصلي بطول القيام والسجود والركوع، وترك االلتفات، وإظهار السكون، وتسوية 

صوم أو احلج والصدقة وإطعام الطعام. واخلامس املراءاة باألصحاب والزائرين القدمني واليدين، وكذلك يف ال
واملخالطني كالذي يتكلف أن يستزير عاملًا أو عابدًا أو ملكًا أو عاماًل من عمال السلطان ليقال إهنم يتربكون به لعظم 

منهم فيتباهى بشيوخه. )وأما العجب  رتبته يف الدين، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ لريى أنه لقي شيوخًا كثرية، واستفاد
والكرب والفخر( أي التعاظم )فهو الداء العضال( بضم العني أي الشديد الذي أعيا األطباء والعجب هو استعظام 

 العمل الصاحل.
والكرب ينقسم إىل باطن وظاهر. فالباطن هو خلق يف النفس وهو االسرتواح إىل رؤية النفس فوق املتكرب عليه،      

لظاهر هو أعمال تصدر من اجلوارح، وإذا ظهر خلق الكرب على اجلوارح، يقال: تكرب، وإذا مل يظهر يقال: يف نفسه  وا
كرب، والكرب يستدعي متكربًا عليه ومتكربًا به، وأما العجب فال يستدعي غري املعجب، بل لو مل خيلق اإلنسان إال 

ًا إال أن يكون مع غريه )وهو( أي الكرب )نظر العبد إىل نفسه وحده تصور أن يكون معجباً، وال يتصور أن يكون متكرب 
بعني العز واالستعظام وإىل غريه بعني االحتقار والذل( ولذلك يسمى الكرب أيضًا عزة وتعظمًا أما لو استعظم نفسه، 

أى أن نفسه ولكنه يرى غريه أعظم من نفسه أو مثل نفسه فال يكون مستكربًا عليه، ولو استحقر غريه، ومع ذلك ر 
أحقر مل يتكرب، ولو رأى غريه مثل نفسه مل يتكرب، بل املتكرب أن يرى لنفسه مرتبة ولغريه مرتبة، مث يرى مرتبة نفسه فوق 
مرتبة غريه )ونتيجته( أي الكرب )على اللسان أن يقول أنا وأنا كما قال إبليس اللعني أنا خري منه( أي آدم )خلقتين من 

ن طني( ومن قال أنا وقع يف العنا )ومثرته( أي الكرب )يف اجملالس الرتفع والتقدم( على عباد هللا نار وخلقته( أي آدم )م
تعاىل )وطلب التصدر( أي االرتفاع )فيها( أي اجملالس )ويف احملاورة( أي اجملاوبة )االستنكاف( أي االمتناع )من أن يرد  

أمر بالطاعة )أنف( بكسر النون أي استنكف من القبول كالمه عليه واملتكرب هو الذي إن وعظ( بالبناء للمفعول 
)وإن وعظ( بالبناء للفاعل )عنف( بفتح النون أي يف النصح، وإن رد عليه بشيء من قوله غضب، وإن علم مل يرفق 

ارًا باملتعلمني واستذهلم وانتهرهم وامت عليهم، واستخدمهم وينظر إىل العامة كأنه ينظر إىل احلمري استجهااًل واستحق
)فكل من رأى( أي ظن )نفسه خريًا من أحد من خلق هللا هو متكرب بل ينبغي( أي جيب )لك أن تعلم أن اخلري من هو 
خري عند هللا يف دار اآلخرة وذلك غيب( عن اخللق )وهو موقوف على اخلامتة( أي خامتة األمر حالة املوت وهو موت 



ل حمض بل ينبغي( أي يندب )أن ال تنظر إىل أحد إال وترى أنه السعادة )فاعتقادك يف نفسك أنك خري من غريك جه
خري منك وأن الفضل له على نفسك( فسبيلك يف اكتساب التواضع أن تتواضع لألقران، وملن دوهنم حىت خيف عليك 

ن التواضع يف حماسن العادات ليزول به الكرب عنك، فإن خف لألقران، وملن دوهنم حىت خيف عليك التواضع يف حماس
العادات ليزول به الكرب عنك، فإن خف عليك ذلك فقد حصل لك خلق التواضع، وإن كان يثقل عليك ذلك وأنت 
تفعل ذلك فأنت متكلف ال متواضع، بل اخللق ما يصدر عنك الفعل بسهولة من غري ثقل، واعلم أن اخللق له طرفان 

ي مييل إىل النقصان يسمى ختاسؤًا ومذلة، والوسط وواسطة، فطرفه الذي مييل إىل الزيادة يسمى تكربًا، وطرفه الذ
 فإن كال طريف قصد األمور ذميم يسمى تواضعاً، واحملمود أن يتواضع يف غري مذلة ومن غري ختاسؤ.

وأحب األمور إىل هللا تعاىل أوساطها، فمن يتقدم على أمثاله فهو متكرب، ومن يتأخر عنهم فهو متواضع، أي وضع      
الذي يستحقه، والعامل إذا دخل عليه سوقي مثاًل، فتنحى له عن جملسه، وأجلسه فيه فقد ختاسأ أو شيئًا من قدره 

تذلل، وهو غري حممود بل احملمود عند هللا العدل، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه، فينبغي أن يتواضع مبثل هذا 
كالم، والرفق يف السؤال وإجابة دعوته، ألقرانه، ومن يقرب من درجته، فأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر يف ال

والسعي يف حاجته وأمثال ذلك، وأن ال يرى نفسه خريًا منه، بل يكون على نفسه أخوف منه على غريه فال حيتقره 
)فإن رأيت صغريًا قلت( يف قلبك )هذا( أي الصغري )مل يعص هللا تعاىل وأنا عصيته فال شك أنه خري مين وإن رأيت  

ًا أكرب منك يف السن، وهو متعبد )قلت هذا قد عبدهللا تعاىل قبلي فال شك أنه خري مين( ألن كبريًا( أي شخص
العبادة املتوالية تتضاعف فإن الصالة األوىل مثاهلا أجر واحد، والثانية هلا أجران، والثالثة هلا ثالثة أجور، وهكذا أفاده 

ما مل أعط( من العلم )وبلغ ما مل أبلغ( من الرتبة العالية بعضهم )وإن كان( أي الشخص الكبري )عاملًا قلت هذا أعطى 
)وعلم ما جهلت( من األحكام )فكيف أكون مثله( يف الدرجة، وأفاد بعضهم أن من انتسب إىل رسول هللا صلى هللا 

درجة،  عليه وسلم وهو من أوالد سيدنا احلسن أو احلسني، وهو غري عامل يفوق على غريه ممن يساويه يف الرتبة بستني
وأن العامل الذي مل ينسب إليهصلى هللا عليه وسلم يفوق على غري العامل ممن انتسب إليهصلى هللا عليه وسلم بستني 
درجة )وإن كان( أي الشخص الكبري يف السن )جاهاًل( وعاصيًا )قلت( يف قلبك )هذا قد عصى هللا جبهل وأنا عصيته 

ا أدرى مب خيتم يل ومب خيتم له( أي اجلاهل من السعادة أو الشقاوة بعلم فحجة هللا علي آكد( أي أشد وأقوى )وم
)وإن كان( أي الشخص الكبري يف السن )كافرًا قلت( يف نفسك )ال أدري( ما يفعل به يف املستقبل )عسى أن يسلم( 

الشعرة من أي الكافر غدًا )وخيتم له( أي الكافر )ِبري العمل وينسل( أي خيرج )بإسالمه من الذنوب كما تنسل 
العجني وأما أنا والعياذ باهلل فعسى أن يضلين هللا تعاىل( عن دين اإلسالم )فاكفر فيختم يل بشر العمل فيكون هو( أي 
الكافر )غداً( أي يف اآلخرة عند هللا خريًا مين، ويكون )من املقربني( قربًا معنويًا فيكون يف أعلى الدرجات )وأكون( أنا 

هللا تعاىل، ويف نسخة من املعذبني )فال خيرج الكرب من قلبك إال بأن تعرف أن الكبري من هو   )من املبعدين( من رمحة
كبري عند هللا تعاىل وذلك( أي هذا العرفان )موقوف على اخلامتة( احلسىن )وهي مشكوك فيها( عندك )فيشغلك 

ر واجملرور األول متعلق بيشغك، والثاين خوف اخلامتة( السوء )عن أن تتكرب مع الشك فيها على عباد هللا تعاىل( واجلا



متعلق بتتكرب، والظرف متعلق مبحذوف حال من خوف اخلامتة، أي مصحوبًا بالشك فيها )فيقينك( يف نفسك ويف 
غريك باخلري أو الشر )وإميانك يف احلال ال يناقض جتويزك التغري يف االستقبال( أي يف آخر العمر )فإن هللا تعاىل مقلب 

دي من يشاء( فيختم له ِبامتة السعادة )ويضل من يشاء( فيختم له ِبامتة الشقاوة، وقال بعضهم يف شرح القلوب يه
وصية الشيخ الكامل إبراهيم املتبويل، وكمال مقام التواضع ال حيصل إال بشهود العبد يف نفسه أنه دون كل أحد من 

أقل أدبًا وحياء منه على سبيل اليقني ال على سبيل املسلمني، وأنه ليس على وجه األرض أحدًا أكثر عصياناً، وال 
الظن، فإن من رأى نفسه فوق أحد من العصاة على غري وجه الشكر هلل تعاىل، فقد شرع يف درجات الكرب، وقد أمجع 

يف  العارفون على أن من عنده شيء من الكرب، ال يصح له املداومة على دخول حضرة هللا تعاىل أبدًا، ولو عبدهللا تعاىل
الظاهر عبادة الثقلني انتهى. واعلم أن اإلنسان ال يستعظم نفسه إال وهو يعتقد أن هلا صفة من صفات الكمال دينية 

األول العلم قالصلى هللا عليه وسلم: "آفمُة الِعلِم اخلُيمالمُء" والعلم احلقيقي هو الذي  :أو دنيوية، فأسباب الكرب سبعة
ر اخلامتة وحجة هللا على العلماء، وعظم خطر العلم. والثاين العمل والعبادة يعرف اإلنسان به نفسه وربه، وخط

فالعلماء والعباد يف آفة الكرب على ثالث درجات: األوىل أن يكون الكرب مستقرًا يف قلبه يرى نفسه خريًا من غريه، إال 
به شجرة الكرب، ولكنه قطع أغصاهنا أنه جيتهد ويتواضع، ويفعل فعل من يرى غريه خرياً من نفسه، وهذا قد رسخ يف قل

بالكلية، الثانية أن يظهر ذلك على أفعاله بالرتفع يف اجملالس والتقدم على األقران، وإظهار اإلنكار على من يقصر يف 
حقه وأدىن ذلك يف العامل أن يصغر خده للناس، كأنه معرض عنهم، ويف العابد أن يعبس وجهه كأنه متنزه عن الناس 

أو غضبان عليهم. الثالثة أن يظهر الكرب على لسانه حىت يدعوه إىل الدعوى واملفاخرة وتزكية النفس كأن  مستقذر هلم
يقول العابد لغريه من هو وما عمله، ومن أين زهده؟ ويقول: إين مل أفطر منذ كذا وكذا، وال أنام الليل، وكان يقول 

من الشيوخ فالنًا وفالناً، من أنت وما فضلك ومن لقيت، وما  العامل: أنا متفنن يف العلوم ومطلع على احلقائق، ورأيت
الذي مسعت من احلديث. والسبب الثالث النسب فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب، وإن  
كان أرفع منه عماًل وعلماً. والرابع اجلمال وذلك أكثر ما جيري بني النساء، ويدعو ذلك إىل الغيبة وذكر عيوب 

. واخلامس املال وذلك جيري بني امللوك يف خزائنهم، وبني التجار يف بضائعهم وبني الدهاقني يف أراضيهم وبني الناس
املتحملني يف لباسهم وخيوهلم ومراكبهم. والسادس القوة والتكرب هبا على أهل الضعف. والسابع األتباع والتالمذة 

، وبني العلماء يف املكاثرة باملستفيدين، فكل ما هو نعمة وأمكن واألقارب وجيري ذلك بني امللوك يف املكاثرة باجلنود
أن يعتقد كماالً، وإن مل يكن يف نفسه كمااًل أمكن أن يتكرب به حىت أن الفاسق قد يفتخر بكثرة الفجور بالنسوان، 

رية ويكفيك فيها( أي ويتكرب به لظنه أن ذلك كمال وإن كان خمطئاً فيه )واألخبار يف احلسد والكرب والرياء والعجب كث
هذه األربعة )حديث واحد جامع( لتلك األربعة )فقد روى( القاضي املروزي وعبدهللا )ابن املبارك( رمحهما هللا تعاىل 
)بإسناده( أي ابن املبارك )عن رجل( وهو خالدبن معدان )أنه قال ملعاذ(بن جبل رضي هللا عنه، الذي قال يف حقه 

سلم: "أمْعلمُمُكْم بِاحلمالمِل وماحلمرماِم ُمعماُذْبُن جمبمل": يا معاذ )حدثين حديثًا مسعته من رسول هللا رسول هللا صلى هللا عليه و 
صلى هللا عليه وسلم( فحفظته وذكرته يف كل يوم من شدته ودقته )قال( أي ذلك الرجل )فبكى معاذ( بكاًء طوياًل 



)واشوقاه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإىل لقائه مث  )حىت ظننت أنه ال يسكت مث سكت مث قال( أي معاذ تلهفاً 
ْلِقِه ما يمشماُء ومهو راكٌب  قال( أي معاذ )مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( يقول: "احلممُد َّللَِّ الَّذي ي مْقِضي يف خم

ْلفمُه رافعًا بصمرمُه إىل السماء"، مث )يقول يل: يا ُمعاُذ إين   ِفْظتمُه ن مفمعمكم ومقمْد أْردمفين خم ُثكم حبديٍث( أي واحد )ِإْن أْنتم حم  حُممدِ 
ِإْن أْنتم ضمي َّْعتمُه( أي نسيته )ومملْم ذحمْفمْظُه انْ قمطمعمْت ُحجَُّتكم عندم اَّللَِّ تعاىل ( أي يف الدارين )وم ي مْومم الِقياممِة، يا ُمعماُذ  ِعْندم اَّللَِّ

ل ( ِإنَّ اَّللَّم ت مبمارمكم ومت معماىل خم عمةم أْمالِك ق مْبلم أْن خيمُْلقم السَّمو?اِت وماألْرضم  قم سمب ْ
اِء ِمنم السَّْبِع مملمكًا ب موَّاباً( خازنًا )عليها( أي كل مساء فكان لك ملك على قدر       مث خلق السموات )فمجمعمل ِلُكلِ  مسم

ُنوِر الباب وجاللته )فتصعُد حلمفمظمُة ِبعممِل العمْبِد( الكائن )ِمْن حني ي صبُح إىل حني مُيِْسي له( أي لذلك العمل )نوٌر كم
الشَّْمِس حىت إذا صمِعدمْت( أي احلفظة )به( أي بذلك العمل )إىل السَّمماء الدُّنيا( أي القرَب من األرض، وانتهى إىل 

ْتُه( أي مدحته  ث َّرمْتُه( أي عدته  الباب وله مصراعان من ذهب، ومغاليقها من نور ومفاتيحها اسم هللا األعظم )زمكَّ )ومكم
كثريًا )فيقوُل امللُك املوكُل هبا( أي السماء الدنيا )للحفظِة اْضرِبُوا به?ذا العمِل ومْجهم صاحبِه أنا( ملك )صاِحُب الِغيمبِة 

(صلى هللا ع ليه وسلم: أمرين ريب أن ال أدمعم( أي أترك )عممملم ممِن اغتابم الناسم جياوزين إىل غمرْيِي( من بواب آخر )قالم
)مث تأيت احلفظة( من الغد )بعمل صماِلح( أي خال من إمث الغيبة )من أعمال العمْبِد لُه نوٌر فتزكيه وتكثره حىت( جياوز 
السماء األوىل و)تبلغم بِه( أي بذلك العمل )إىل السَّماِء الثانيِة( وامسها املاعون وهي من حديد أو مرمرٍة بيضاء )فيقول 

هبا( أي بالسماء الثانية وامسه روبائيل )ِقُفوا وماْضرِبُوا هبذا العلِم وجهم صاِحبِه إنه( أي صاحب هذا  هلم امللُك املوكلُ 
العمل )أرادم بعملِه عمرمضم الدُّنيا( أي منفعتها )أنا ملُك الفْخِر( أي أنا امللك املوكل باحرتاز الفخر )أمرين رميب أن ال أدعم 

إىل غريي( من بواب آخر )إنُه كان يفتخُر على الن اِس يف جمالسهم( فتلعنه املالئكة  عملُه( أي هذا املفتخر )جياوزين
حىت ميسي )قال(صلى هللا عليه وسلم: )وتصعد احلفظُة بعمِل العمْبِد ي مْبتمِهُج( أي يضيء )نورًا من صدقة وصالة وصيام( 

لعلم السماء األوىل، والثانية وانتهوا به )إىل وكثري من الرب )قد أعجب( أي ذلك العمل )احلفظةم فيجاوزون بِه( أي ا
السماء الثالثة( وهي من حناس. وقيل من حديد ويقال هلا هاربوت وتسبيح أهلها سبحان احلي الذي ال ميوت. ومن 

أنا ملك قاهلا كان له مثل ثواهبم )فيقوُل هلم امللُك املوكُل هبا( أي بالسماء الثالثة )قفوا واضربوا هبذا العلم وجه صاحبه 
الكرب( أي ملك صاحب الكرب )أمرين رميب أن ال أدعم عممملمُه جياِوُزين إىل غريي( أي من بواب بعدي )إنُه كانم يتكرُب على 
الن اِس يف جمالسهم قال(صلى هللا عليه وسلم: )وتصعُد احلفظُة بعمِل العمْبِد ي مْزُهو( أي يضيء )كما ي مْزُهو الكوكُب 

ل وكسرها أي املضيء )وله دمِويٌّ( أي حفيف كحفيف النحل وحفيف جناح الطائر وحفيف الريح الدُّرِ يُّ( بضم الدا
)من تسبيح وصالٍة وصياٍم ومحمج  وعمرٍة حىت جياوزوا به( السماء الثالثة وانتهوا به )إىل السَّماء الرَّابعة( وهي من حناس 

قدوس. من قاهلا كتب له مثل ثواهبم )فيقوُل هلم امللُك وقيل من فضة ويقال هلا الزاهر وتسبيح أهلها سبحان امللك ال
املوكُل هبا( أي بالسماء الرابعة )قفوا وماْضرِبُوا هبذا العمل وجهم صاحبِه وظمْهرمُه ومبمْطنمُه أنا( ملك )صاحُب الُعْجِب أمرين 

لم الُعْجبم فيِه( أي يف ذلك العمل ريب أن ال أدعم عمله جياوزين إىل غريي( من بواب بعدي )إنه كان إذا عمل عماًل أْدخم 
)قال(صلى هللا عليه وسلم: )وتصعُد احلفظُة بعمل العبد( من جهاد وحج وعمرة له ضوء كضوء الشمس )حىت جياوزوا 



به( من السماء الرابعة )إىل السماء اخلامسة( وهي من فضة وقيل من ذهب. ويقال هلا املسهرة وذلك العمل يزف 
زفوفة إىل ب مْعِلها( أي زوجها )فيقوُل هلم امللُك املوكُل هبا( أي السماء اخلامسة )قفوا واضربوا هبذا )كأنُه العمُروُس امل

العمل وجه صاحبه وامحلوه على عاتقه( وهو حمل الرداء وهو ما بني املنكب والعنق )أنا مملمُك احلمسمِد إنَُّه كانم حيسُد ممْن 
ممْن كانم يأُخُذ( أي يفعل )فضاًل ِمنم العبادِة كان حيمُْسُدُهْم ومي مقمُع( أي يغتاب )فيهم( ويف  ي مت معملَُّم ومي مْعممُل مبثِل عملِه وكلُّ 

منهاج العابدين فيقول امللك أنا ملك صاحب احلسد، إنه كان حيسد الناس على ما آتاهم هللا من فضله فقد سخط ما 
( من بعد هذه السماء )قال(صلى هللا عليه وسلم )ومتمْصعمُد رضي هللا )أمرين رميب أن ال أدعم عممملمُه جياوزين إىل غريي

احلفظُة بعمل العمْبِد له ضوٌء كمضمْوِء الشَّْمِس من( وضوء تام و)صالة( كثرية )وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام 
هلا فيجاوزون به( أي بذلك العمل من السموات اخلمس )إىل السماء السادسة( وهي من ذهب وقيل من جوهر ويقال 

اخلالصة )فيقوُل هلم امللُك املُومكَُّل هبا( أي بالسماء السادسة وامسه طوطئيل )قفوا واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه إنه  
كان ال يرحم إنسانًا قط  من عباد هللا أصابه بالٌء أو مرٌض بل كان يمْشممُت بِه( بفتح امليم أي يفرح مبصيبة نزلت 

 ِة( أي أنا ملك صاحب الرمحة )أمرين ريب أن ال أدعم عملُه جياوزين إىل غريي( من خازن بعدي باإلنسان )أنا مملمُك الرَّمْحم 
قال(صلى هللا عليه وسلم: )وتصعُد احلفظُة بعمل العبِد من صمْوٍم وصالة ونفقة( أي كثرية يف سبيل هللا )وجهاد( )     

لذلك العمل )دوي( أي صوت خفي )كمدويِ  النحل  إلعالء دين هللا )وورع( أي نقاء من احلرام والشبهة )له( أي
وضوء كضوء الشمس( ويف منهاج العابدين له صوت كصوت الرعد وضوء كضوء الربق )ومعه( أي ذلك العمل )ثالثة 
آالف ملك فيجاوزون به( من السموات الستة )إىل السَّماء السابعة( وهي من ياقوتة محراء ويقال هلا الالبية، وتسبيح 

بحان خالق النور، ومن قاهلا كان له مثل ثواهبم )فيقوُل هلم امللُك املوكُل هبا( أي بتلك السماء السابعة )قفوا أهلها س
واضربوا هبذا العمل وجه صاحبه واضربوا جوارحه( أي أعضاءه اليت يكتسب هبا )ومأمْقِفُلوا( أي اغفلوا واضربوا )به( أي 

ي السمعة والصيت يف الناس )فإين أحجُب عن ريب كلَّ عمممٍل مل يُ رمْد( أي بذلك العمل )على قلبه أنا صاحُب الذكر( أ
ا أرادم بعمله غريم اَّللَِّ تعاىل إنه أراد به( أي بذلك العمل )رفعة عند الفقهاء( وعند القرناء  مل يقصد )به ومْجُه رميب إنه إمن 

( بكسر الصاد أي ذكرًا مجياًل بني الناس منتشرًا )يف )وِذكراً( يف اجملالس )عندم العلماء( وجاهًا عند الكرباء )وصيتاً 
املدائن( أي البلدان )أمرمين رميب أن ال أدع عمله جياوزين إىل غريي( من احلجب اليت بعد هذا الباب )وكلُّ عمل مل يكْن 

ُد احلفظُة بعمل العبِد من صالة َّللَِّ تعاىل خالصًا فهو رياٌء وال يقبُل اَّللَُّ عممملم املرائي قال(صلى هللا عليه وسلم: )وتصع
وزكاة وصيام وحج وعمرة ومُخُلٍق حمسٍن ومصمت( أي سكوت عما ال ينفع يف الدنيا واآلخرة )وذكر هلل تعاىل( يف السر 
واجلهر )فتشيعه( أي تتبعه )مالئكة السَّم?وماِت السَّْبِع حىت ي مْقطمُعوا( أي جياوزوا )به( أي بذلك العمل )احلُُجبم كلها 

ىل هللا تعاىل فيقفون بني يديه( جل جالله )ويشهدون له( أي ذلك العبد )بالعمل الصاحل املخلص هلل تعاىل( أي حبسب إ
فيقول هللا تعاىل( هلم )أنتم احلفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب( أي احلافظ )على ما يف قلبه إنَُّه مل يُِرْدين هبذا )علمهم 

ا أخلصه يل، وأنا أعلم مبا أراد من عمله عليه لعنيت غر اآلدميني وغركم ومل يغرين وأنا العمممِل وإمنا أراد به غريي( وم
وال تعزب عين عازبة، علمي مبا كان كعلمي مبا يكون،  عالم الغيوب املطلع على ما يف القلوب ال ختفى علي خافية



وأخفى، فكيف يغرين عبدي بعمله، إمنا وعلمي مبا مضى كعلمي مبا بقي، وعلمي باألولني كعلمي باآلخرين، أعلم السر 
يغر املخلوقني الذين ال يعلمون الغيب، وأنا عالم الغيوب )ف معملمْيِه لعنيت فتقوُل املالئكة ُكلُّها( أي مالئكة السموات 

( أي السبع املشيعون يا ربنا )عملمْيِه لمْعنمُتكم وملمْعنمتُنا فتلعنُه السَّم?وماُت السَّْبُع ومممْن فيهنَّ مث ب كى معاذ( رمحه هللا )ومانْ تمحمبم
رفع صوته بالبكاء )انتحابًا شديدًا وقال معاذ قلت يا رسول هللا أنت رسول هللا( أي أنت معصوم من الذنوب )وأنا 
معاذ(بن جبل أي لست مبعصوم )فكيفم يل بالنجاة واخلالص من ذلك( أي املذكور من الغيبة والفخر والكرب والعجب 

ة والرياء )قال(صلى هللا عليه وسلم: يا معاذ )اقْ تمِد يب( أي يف اليقني )وإن كانم يف عمممِلكم ن مْقٌص( أي واحلسد والسمع
قصور )يا معاُذ حماِفْظ على لساِنكم ِمن الومقيعِة( أي الغيبة )يف إخوانك من محمملمِة القرآِن خاصًَّة( أي ويف الناس عامة 

(  )وامحِْْل ذنوبمكم عليك( ويف نسخة على عاتقك )وال ذحمِْمْلهما( أي الذنوب )عليهم( أي اإلخوان )وال تُ زمكِ  ن مْفسمكم
متلبسًا )بذمِ هم( أي اإلخوان )وال ترفع نفسك عليهم بوضعهم( على سبيل التكرب )وال ُتْدِخْل عملم الدُّنيا( كطلب 

( كي تعرف يف  الناس، بل أره ليقتدى بك، وال تدخل منفعتها )يف عمل اآلخرة( من حنو طلب العلم )وال تُ رماِء بعملكم
( ويف منهاج العابدين وال  يف الدنيا دخواًل ينسيك أمر اآلخرة )وال تتكرب يف جملسك لكي حيذرم الناُس من ُسوِء ُخُلِقكم
تفحش يف جملس حىت حيذروك من سوء خلقك، وال متن على الناس )وال تناِج رمُجاًل( ويف نسخة خاًل بكسر اخلاء أي 

ًا )ومِعْندمك آخمُر( أي رجل واحد فقط )وال ت مت معمظَّْم على النماِس فتنقطعم عمْنكم خرياُت الدنيا واآلخرة( من حنو املال صديق
والعلم لتجنبهم عنك، ولعدم تواضعك )وال متزق الناسم بلسانك( أي ال تغتب وال تشتم )ف مُتممز ِقمكم كالُب النَّاِر( أي 

قال هللا تعاىل }ومالنَّاِشطماِت نمْشطًا{ هل تدري ما هنَّ( أي الناشطات )يا معاذ قلت ما هي جهنم )يوم القيامة يف النار 
بأيب أنت وأمي( أي أنت مفًدى بأيب وأمي، فالباء للتعدية )يارسول هللا قال(صلى هللا عليه وسلم: هن )كالٌب يف النَّاِر 

ي يا رسول هللا من يطيُق ه?ِذه اخلصالم ومممْن ي مْنُجو منها تنشط اللحمم( أي تنزعه )من العمْظِم. قلُت بأيب أنتم وأم
قال(صلى هللا عليه وسلم: )يا معاذ إنَُّه( أي الذي وصفت لك )لميمِسرٌي على ممْن يمسَّرمُه اَّللَُّ تعاىل عليه إمنا يكفيكم من 

ُه هلم ما تكرُه لِن مْفِسكم فإذمْن أْنتم يا ذلك( أي املذكور )أْن ذحُِبَّ للناِس( من األمور األخروية )ما ذحبُّ لنفسكم وتكر 
( وجنوت )قال خالدبن معدان( رمحه هللا )فما رأيت أحدًا أكثر تالوة للقرآن العظيم من معاذ هلذا  معاُذ قمْد سمِلْمتم
احلديث العظيم( نبؤه الكبري خطره األليم أثره الذي تطري له القلوب وذحري له العقول، وتضيق عن محله الصدور، 

 وجتزع هلوله النفوس 
فتأمل أيها الراغب يف العلم هذه اخلصال( واعتصم مبوالك إله العاملني، والزم الباب بالتضر ع واالبتهال، والبكاء )     

آناء الليل، وأطراف النهار مع املتضرعني املبتهلني، فإنه ال جناة من هذا األمر إال برمحته، وال سالمة من هذا البحر إال 
فجاهد نفسك يف هذه العقبة املخوفة، لعلك ال هتلك مع اهلالكني )واعلم أن أعظم األسباب يف رسوخ( أي  بعنايته،

ثبوت )هذه اخلبائث( أي اليت هي الغيبة والفخر والكرب والعجب واحلسد والسمعة والرياء )يف القلب طلب العلم 
رغبة يف كون العلم لنفسه خاصة دون غريه ألنه نفيس ألجل املباهاة( أي املفاخرة )واملنافسة( بالسني املهملة، أي ال

)فالعامي( أي الذي مل يتفقه )مبعزل( أي تبعد )عن أكثر هذه اخلصال واملتفقه مستهدف( أي منتصب )هلا( أي هذا 



اخلصال )وهو متعرض( أي مقبل )للهالك بسببها( أي هذه اخلصال )فانظر( أي تفكر )أي أمورك أهم أتتعلم كيفية 
من هذه املهلكات وتشتغل بإصالح قلبك وعمارة آخرتك أم األهم أن ختوض( أي توجد الكالم الذي هو يف احلذر 

غري موقعه )مع اخلائضني( أي مع املتكلمني مبا ال ينفع )فتطلب من العلم ما هو سبب زيادة الكرب والرياء واحلسد 
من أمهات خبائث القلوب( وعد املصنف الكرب والعجب حىت هتلك مع اهلالكني، واعلم أن هذه اخلصال من الثالث 

والعجب خصلة واحدة ملا بينهما من التالزم والتقارب، ولذلك مل يذكرا يف أول الباب )وهلا( أي هلذه الثالثة )مغرس( 
نْ يما رمأُس ُكلِ  خمِطيئمٍة( فإنه  يوقع يف أي أصل )واحد وهو حب الدنيا ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ُحبُّ الدُّ

 الشبهات مث يف املكروهات، مث يف احملرمات، وكما أن حبها رأس كل خطيئة فبغضها رأس كل حسنة.
روى هذا احلديث البيهقي عن احلسن البصري مرساًل كذا يف اجلامع الصغري وشرحه. وقال الزرقاين وهذا من كالم      

ليه السالم، كما رواه البيهقي يف الزهد. وقال يف شعب مالكنب دينار، كما رواه ابن أيب الدنيا أو من كالم عيسى ع
اإلميان: هذا ال أصل له عن النيب صلى هللا عليه وسلم، إنه من مراسيل احلسن البصري )ومع هذا فالدنيا( أي دار 

ا ويف بعض الدنيا )مزرعة( لدار )اآلخرة فمن أخذ من الدنيا( شيئًا )بقدر الضرورة( أي احلاجة )ليستعني هبا( أي بالدني
النسخ به، أي بالقدر املأخوذ )على اآلخرة فالدنيا مزرعته ومن أراد الدنيا ليتنعم هبا فالدنيا مهلكته( قال بعضهم طلب 
الكسب الزم وهو أربعة أنواع: فرض وهو كسب أقل الكفاية لنفسه. وعياله ودينه ومستحب وهو الزائد على ذلك 

و أفضل من نفل العبادة، ومباح وهو كسب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل. ليواسي به فقريًا أو يصل به رمحاً، وه
وحرام وهو كسب ما أمكن للتكاثر والتفاخر، أي ادعاء العظم والشرف )فهذه( أي املذكورات من أول الكتاب )نبذة 

خرى )هبا( أي هبذه يسرية( أي شيء قليل )من ظاهر علم التقوى وهي بداية اهلداية فإن جربت( أي اختربت مرة بعد أ
البداية )نفسك( أي اإلمارة وغريها )وطاوعتك( أي انقادت لك )عليها( أي على أداء مقتضاها )فعليك( أي الزم 
ومتسك )بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إىل باطن التقوى( وأنقل منه اآلن شيئاً مما ينبغي أن حيضر يف 

الصالة. وهو فإذا مسعت نداء املؤذن فاحضر يف قلبك هول النداء يوم القيامة،  القلب عند كل ركن وشرط من أعمال
وتشمر بظاهرك وباطنك لإلجابة واملسارعة، فإن املسارعني إىل هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض األكرب 

االبتدار، فاعلم أنه يأتيك النداء  فاعرض قلبك على هذا النداء، فإن وجدته مملوءًا باالستبشار مشحونًا بالرغبة إىل
 بالبشرى، وإذا أتيت بالطهارة فال تغفل عن قلبك، فاجتهد له تطهرياً بالتوبة والندم على ما فرطت. 

وأما سرت العورة فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار اخللق، فإن ظاهر بدنك موقع لنظر اخللق، فما      
سرائرك، فاحضر تلك الفضائح ببالك، وطالب نفسك بسرتها، واليكفرها إال الندم بالك بعورات باطنك وفضائح 

بيت هللا تعاىل، فليكن وجه  واحلياء واخلوف. وأما االستقبال فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر اجلهات عن جهة
ال ينصرف القلب إىل قلبك مع وجه بدنك، فاعلم أنه كما ال يتوجه الوجه إىل جهة البيت إال باالنصراف عن غريها، ف

هللا تعاىل إال بالتفرغ عما سواه. أما االعتدال قائمًا فهو مثول بالشخص، والقلب بني يدي هللا عز وجل، فليكن 
رأسك مطرقًا تنبيهًا على إلزام القلب التواضع والتذلل والتربي عن الرتؤس والتكرب، وليكن على ذكرك ههنا خطر 



ول القيامة عند العرض للسؤال. وأما النية فاعزم على إجابة هللا تعاىل يف امتثال أمره القيام بني يدي هللا تعاىل يف ه
رجاء لثوابه، وخوفًا من عقابه، وطلبًا للقربة  بالصالة وإمتامها والكف عن مفسداهتا، وإخالص مجيع ذلك لوجه هللا

يف قلبك شيء أكرب من هللا، فاهلل يشهد  منه. وأما التكبري فإذا نطق به لسانك فينبغي أن ال يكذبه قلبك، فإن كان
أنك لكاذب. وأما دعاء االستفتاح فأول كلماته قولك: وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض، وليس املراد 
بالوجه الوجه الظاهر، فإنك إمنا وجهته إىل جهة القبلة، وهللا يتقدس عن أن ذحده اجلهات، وإمنا وجه القلب هو الذي 

اطر السموات واألرض فانظر إليه أمتوجه إىل مهه يف البيت والسوق متبع للشهوات، أو مقبل إىل فاطر تتوجه به إىل ف
السموات. وإذا قلت حنيفًا مسلمًا فينبغي أن خيطر ببالك أن املسلم هو الذي سلم املسلمون من لسانه ويده، فإن مل 

الك الشرك اخلفي، وكن حذرًا من هذا الشرك، فإن تكن كذلك كنت كاذبًا وإذا قلت وما أنا من املشركني، فأخطر بب
اسم الشرك يقع على القليل والكثري منه، وإذا قلت حمياي وممايت هلل، فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود 
لسيده. وإذا قلت أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه عدوك، ومرتصد لصرف قلبك عن هللا تعاىل حسدًا لك 

 ناجاتك مع هللا وسجودك له. على م
واعلم أن من مكايده أن يشغلك يف صالتك بذكر اآلخرة وتدبري فعل اخلريات ليمنعك عن فهم ما تقرأ، فاعلم      

أن كل ما يشغلك عن فهم معاين قراءتك فهو وسواس، فإن حركة اللسان غري مقصودة، بل املقصود معانيها، وإذا 
فانو هبا التربك البتداء القراءة بكالم هللا، وافهم أن معناها أن األمور كلها باهلل، وأن قلت بسم هللا الرمحن الرحيم، 

املراد باالسم هنا املسمى. ومعىن احلمد أن الشكر هلل إذ النعم من هللا، وإذا قلت الرمحن الرحيم فأحضر يف قلبك 
خلوف هلول يوم السحاب بقولك: ما لك يوم مجيع أنواع لطفه، لتتضح لك رمحته، مث استرت من قلبك التعظيم هلل وا

الدين، مث جدد اإلخالص بقولك إياك نعبد، وجدد العجز واالحتياج والتربي من احلول والقوة، بقولك وإياك نستعني، 
مث اطلب أهم حاجتك وقل: اهدنا الصراط املستقيم، مث التمس اإلجابة وقل: آمني فإذا تلوت الفاذحة كذلك فتشبه أن 

الذين قال هللا تعاىل فيهم فيما أخرب عنه النيب صلى هللا عليه وسلم: "قمِسممِت الصَّالُة، أي قراءهتا بْييِن ومبنْيم تكون من 
 ت معماىل: عمْبِدي ِنْصفمنْيِ، أي نصفها يل ونصفها لعبدي، ومِلعمْبِدي ما سمألم فإذا قالم العمْبُد: احلمُد َّللَِّ رمبِ  العاملنيم. قال اَّللَُّ 

دم  يِن قال:  ين عمْبِدي، فإذا قالم العمْبُد الرَّْحم?ِن الرَِّحيِم قالم هللا تعاىل: أمثْ ىنم عمليَّ عمْبِدي، فإذا قالم العبُد ماِلِك ي مْومِ محم الدِ 
ِدي ما سمألم فإذا قالم العمْبُد جممَّدمين عمْبِدي، فإذا قال العمْبُد ِإيَّاكم نعبُد وِإي اك نمْستمِعنُي. قال: ه?ذا بْييِن ومبنْيم عمْبِدي، ومِلعمبْ 

لِعمْبِدي ومِلعمْبِدي ما  اْهِدنا الصِ رماطم املستقيمم ِصرماطم الَِّذينم أنْ عمْمتم عملمْيِهْم غمرْيِ املمْغُضوِب عملمْيِهْم ومال الضَّالِ نيم قال: ه?ذا
" وأما دوام القيام فإنه تنبيه على إقامة القلب مع هللا على نعت واحد  من احلضور، وأما الركوع والسجود، فينبغي سمأملم

أن جتدد عندمها ذكر كربياء هللا تعاىل، وترفع يديك مستجريًا بعفو هللا تعاىل من عقابه، وأما التشهد فإذا جلست له 
فاجلس متأدبًا وأحضر يف قلبك النيب صلى هللا عليه وسلم وشخصه الكرمي، مث تأمل أن هللا يرد عليك سالمًا وافياً 

دد عباده الصاحلني، مث تشهد له تعاىل بالواحدانية وحملمد نبيهصلى هللا عليه وسلم بالرسالة جمددًا عهد هللا تعاىل بع
بإعادة كلميت الشهادة، مث ادع يف آخر صالتك بالدعاء املأثور مع التواضع واخلشوع، وصدق الرجاء باإلجابة، وأشرك 



التسليم السالم على املالئكة واحلاضرين، وانو ختم الصالة به وأضمر يف دعائك أبويك وسائر املؤمنني، واقصد عند 
يف قلبك شكر هللا تعاىل على توفيقه إلمتام هذه الطاعة، وتوهم أنك مودع لصالتك هذه، وأنك رمبا ال تعيش ملثلها 

ذلك أن يقبلها هللا وخف أن ال تقبل صالتك، وأن تكون ممقوتاً بذلك ظاهرًا وباطناً فرتد صالتك يف وجهك، وارج مع 
تعاىل بكرمه وفضله، وكان بعضهم ميكث بعد الصالة ساعة، كأنه مريض فليعرض اإلنسان نفسه على هذه الصالة، 
فبالقدر الذي يسر له منه ينبغي أن يفرح، وعلى ما يفوته ينبغي أن يتلهف ويف مداومة ذلك ينبغي أن جيتهد )فإذا 

ما وصف لك )فعند ذلك ترتفع احلجب( أي املوانع للشهود )بينك وبني عمرت( أي مألت )بالتقوى باطن قلبك( ك
ربك( تعاىل )وتنكشف لك أنوار املعارف وتنفجر( أي تنبجس )من قلبك ينابيع احلكم( أي عيون العلوم النافعة 

لك  )وتتضح لك أسرار امللك وامللكوت( امللك ما تشهده بعني بصرك، وامللكوت ما تدركه بعني بصريتك )ويتيسر
من( حصول )العلوم( اللدنية من األسرار واملكاشفات واملعارف من غري كسب وتعب واجلار واجملرور بيان ملا بعده )ما 
تستحقر به هذه العلوم احملدثة( أي املؤلفات للعلماء )اليت مل يكن هلا( أي هلذه احملدثة )ذكر يف زمن الصحابة رضي هللا 

 للغة وغريها من املؤلفات. عنهم والتابعني( كالفقه والنحو وا
أن اإلمام الغزايل صار إمامًا يف مسجده، وله أخ امسه أمحد مل يقتد به فقال اإلمام ألمه: يا أمي مري أخي  (حكى)     

أمحد باالقتداء يب يف الصالة لئال يتهمين الناس على سوء فعلي، فأمرته بذلك فاقتدى به. فرأى أن يف بطن اإلمام دماً 
 ملا فرغ من الصالة سأله اإلمام عن سبب مفارقته يف الصالة فقال له أخوه: إين رأيت بطنك مملوءًا بالدم، ففارقه، مث

وقد كان اإلمام حالة الصالة يتذكر مسألة املتحرية فقال له اإلمام: من أين أخذت العلم ؟ فقال: أخذته من الشيخ 
لقدمية، ويصلحها، فذهب اإلمام إىل الشيخ اخلرازي فقال له: العتقي بضم العني وفتح التاء، وهو الذي خييط النعال ا

يا سيدي أريد أن آخذ العلم منك. فقال: لعلك ال تطيق إطاعة أمري فقال: إن شاء هللا تعاىل أطيق ذلك. فقال: 
ة جداً يف اكنس هذه األرض، فلما أراد اإلمام أن يكنسها باملكنس أمره بكنسها باليد، فكنسها بيده، مث رأى عذرة كثري 

األرض فقال ذلك الشيخ اكنس هذه العذرة، فلما أراد اإلمام أن يفسخ ثيابه. قال له الشيخ: اكنسها مع ما أنت 
عليه من اللباس، فلما أراد أن يكنسها برضا قلب، هناه الشيخ عن الكنس، وأمره بالرجوع إىل بيته فلما رجع اإلمام، 

للطلبة فقال للناس: يف هذا حمل تالعبنا مع الصبيان، وقد أعطاه هللا تعاىل وتعدى إىل مدرسته وهو حمل تعليم العلوم 
العلوم اللدنية، وصار حينئٍذ يرى أن مجيع العلوم اليت علمها للناس حقرية بالنسبة هلذه العلوم اليت أفاضها هللا تعاىل 

القال( أي املخاصمة )واملراء على قلبه من غري كسب وتعب منه رضي هللا عنه )وإن كنت تطلب العلم من القيل و 
 واجلدال فما أعظم مصيبتك( أي شدتك النازلة عليك 

وما أطول تعبك وما أعظم حرمانك( أي امتناعك من اخلري )وخسرانك فاعمل ما شئت( من املنهيات إن مل ختف )     
آلخرة تسلب( أي تذهب )منك اهلالك )فإن الدنيا( أي متاعها )اليت تطلبها بالدين ال تسلم( أي تلك الدنيا )لك وا

فمن طلب الدنيا بالدين خسرمها( بتشديد السني أي أهلكهما )مجيعًا ومن ترك الدنيا للدين رحبهما مجيعاً( أي 
استشف فيهما فإن الدنيا عدوة هلل تعاىل وعدوة ألوليائه وعدوة ألعدائه، أما عداوهتا هلل تعاىل فإهنا تقطع الطريق عن 



ا ألوليائه تعاىل فألهنا تزينت هلم بزينتها وأعمتهم بزهرهتا، فتجرعوا مرارة الصرب يف مقاطعتها، وأما أوليائه، وأما عداوهت
عداوهتا ألعداء هللا تعاىل فالستدراجها مبكرها حىت عولوا عليها )فهذه( أي املذكورات كلها )مجل اهلداية إىل بداية 

ناب نواهيه( ويف بعض النسخ مناهيه وهو أوىل )وأشري عليك اآلن الطريق يف معاملتك مع هللا تعاىل بإداء أوامره واجت
جبمل من اآلداب لتؤاخذ( أي لتحاسب وتداوي )نفسك( القبيحة )هبا( أي بتلك اجلمل )يف خمالطتك مع عباد هللا 

ماع تعاىل وصحبتك معهم يف الدنيا( فاألدب هو استعمال ما حيمد قواًل وفعاًل أي حبسن األحوال واألخالق واجت
وقال ابن عطاء هللا: األدب الوقوف مع  jاخلصال احملمودة من بسط الوجه، وحسن اللقاء وحسن التناول واألخذ.

املستحسنات. وقيل: األخذ مبكارم األخالق. وقيل: هو تعظيم من فوقه، والرفق مبن دونه. قال بعض املتقدمني: كما 
 باآلداب املسموعة. وقال بعضهم من حبر املتقارب:أن قوت األجساد باألطعمة املصنوعة، كذا قوت العقل 

 وممما ُكلَّ ومْقٍت ت مرمى ُمْسِعفاً <> فمُكْن حماِفظاً ِلطمريِق األدمبْ 
 خمِفي <> ف متمْحظمى بأْجٍر ومن مْيٍل الرُّتمبْ  ت مرمى اَّللَّم يمكشُف ما قمدْ 

 

 القول يف آداب الصحبة واملعاشرة مع اخلالق عز وجل ومع اخللق
هذه الرتمجة بيان للقسم الثالث الذي وعد املصنف بذكره يف قوله وأحلق قسمًا ثالثًا )اعلم أن صاحبك الذي ال و      

يفارقك يف حضرك( أي بلدك )وسفرك ونومك ويقظتك بل يف حياتك وموتك هو ربك( أي مصلحك )وسيدك( أي 
نك أو بقلبك أو هبما )فهو جليسك( مالكك )وموالك( أي ناصرك )وخالقك ومهما( أي يف أي وقت )ذكرته( بلسا

أي جمالسك فال ينساك )إذ قال هللا تعاىل( يف احلديث القدسي )أنا جليس من ذكرين( وقال هللا تعاىل: عبدي أنا عند 
ظنك يب، وأنا معك أي بالتوفيق، أو أنا معك بعلمي إذا ذكرتين أي إذا دعوتين فأمسع ما تقول، فأجيبك. هذا وما 

ن يقظة ال عن غفلة، وقال هللا تعاىل: يا ابن آدم إن ذكرتين يف نفسك ذكرتك يف نفسي، وإن ذكرتين أشبهه يف ذلك ع
يف مأل ذكرتك يف مأل خري منه، وإن دنوت مين ذراعًا نوت منك باعاً، وإن أتيتين متشي أتيت إليك أهرول، واملعىن إن 

عملك، وإن ذكرتين يف مجاعة افتخارًا يب وإجالاًل يل بني ذكرتين سرًا إخالصًا وجتنبًا للرياء أسرع بثوابك على منوال 
خلقي ذكرتك يف املالئكة املقربني، وأرواح املرسلني مباهاة بك وإعظامًا لقدرك، وإن تقربت مين باالجتهاد واإلخالص 

على  يف طاعيت قربتك باهلداية والتوفيق، وإن زدت زدت كذا أفاده العزيزي )ومهما انكسر قلبك( أي ذل )حزناً 
تقصريك يف حق( أي جنب )دينك فهو صاحبك ومالزمك إذ قال هللا تعاىل( يف احلديث القدسي )أنا عند املنكسرة 
قلوهبم من أجلي( أي أنا مع اخلاشعني بالتوفيق من أجل التقصري يف الطاعة، ومن أجل حصول املعصية )فلو عرفته( 

 ت الناس جانباً( كما قال الشاعر من حبر اخلفيف:تعاىل أيها العاقل )حق معرفته الختذته صاحباً وترك
ُْنوعُ  نا ممم ُر ِعْندم ا الغمي ْ  ُمذ عمرمْفُت اإلل?هم ملمْ أرم غمرْياً <> ومكمذم

 ما خمِشيت افرتاقاً <> ومأنا الي مْومم وماِصٌل جمموعُ  ُمْذ جتمممَّْعتُ 
 :وكما قال الشاعر من حبر البسيط



تمُه عِ   ومٌض <> وملمْيسم َّللَِّ ِإْن فمارمْقتم ِمْن ِعومضِ ِلُكلِ  شمْيٍء إذا فمارمق ْ
فإن مل تقدر على ذلك( أي اختاذ هللا صاحباً، وترك الناس جانبًا مبالزمة الطاعة، وإكثار الذكر واجتناب املعاصي )يف )

رد يف ذلك مجيع أوقاتك فإياك( أي احذر )أن ختلي( بتشديد الالم أي ترتك )ليلك وهنارك عن قوت ختلو فيه( أي تنف
الوقت )ملوالك وتتلذذ معه مبناجاتك له( بصالة النفل وغريها )وعند ذلك( أي اخللوة )فعليك أن تتعلم آداب الصحبة 

 مع هللا تعاىل( فإن هللا تعاىل أمرنا باآلداب 
 

 آداب الصحبة آربعة عشر
  :وآداهبا( أي الصحبة مع هللا تعاىل أربعة عشر)     
أس وغض الطرف( أي خفضه )و( الثاين )مجع اهلم( أي القصد مع االعتماد على هللا )و( األول )إطراق الر      

الثالث )دوام الصمت( أي عما ال يفيد يف الدين لقوهلصلى هللا عليه وسلم: "عملمْيكم ِبطُوِل الصَّْمِت فمِإنَُّه ممْطرمدمٌة 
تلزم اخلشوع واخلضوع وحضور القلب مع هللا تعاىل )و( لِلشَّْيطماِن" )و( الرابع )سكون اجلوارح( عن املالغاة ألنه يس

اخلامس )مبادرة( امتثال )األمر( أي من الواجب واملندوب )و( السادس )اجتناب النهي( أي احملرم واملكروه )و( 
 السابع )قلة االعرتاض( أي عدم االعرتاض )على القدر( بتحريك الدال أي على تقدير هللا األمور قال النيب صلى هللا

ِثرٌي" وقال أيضاً:  ٌر كم ُ عليه وسلم: "اْعُبُد اَّللَُّ بِالرِ ضما فمِإْن ملْم تمْستمِطْع فمِفي الصَّرْبِ عملمى مما تمْكرمُه خمي ْ قال: "اَّللَُّ ت معماىلم أمنما اَّللَّ
ْ يمْشُكْر لِن مْعماِئي ومملمْ  ْ يمْصرِبْ عملى بمالِئي ومملم ي مْرضم ِبقمضماِئي، ف مْليمْطلْب رمب اً ِسوماِئي" وقال أبو علي الدقاق الم ِإلمهم ِإال أمنما فمممْن ملم

رمحه هللا تعاىل: ليس الرضا أن ال حيس بالبالء إمنا الرضا أن ال يعرتض على احلكم والقضاء. وحكي عن الشيخ عفيف 
رب كيف هذا وفيهم األطفال  الدين الزاهد أنه كان مبصر، فبلغه ما وقع ببغداد من قتل التتار أهلها فأنكر، وقال: يا
 ومن ال ذنب له؟ فرأى يف املنام رجالً يف يده كتاب فإذا فيه بيتان من حبر املتقارب ومها:

 دمِع االْعرِتماضم فما األْمُر لمْك <> ومالم احلُْكُم يف حمرمكاِت الفملمكْ 
 ومال تسأِل هللا عمْن ِفْعِلِه <> فمممْن خماضم جلَّةم حبمٍْر هملمكْ 

الثامن )دوام الذكر( أي باللسان والقلب )و( التاسع )مالزمة الفكر( يف نعمة هللا تعاىل ويف جالله تعاىل )و(  و()
وتقدميه )على الباطل( ويف بعض النسخ سقوط هذا اجلار واجملرور واملعىن تقدمي هللا  العاشر )إيثار احلق( أي اختياره

سواه، واملراد باحلق على هذا هو هللا تعاىل )و( احلادي عشر )اإلياس( تعاىل يف الرجوع إليه على اخللق، وعلى كل ما 
أي قطع الرجاء )عن اخللق( أي عدم االعتماد على اخللق يف حاجتك يف السفر واحلضر، ألن اخللق ال تنفع وال تضر 

نكسار( أي يف القلب )و( الثاين عشر )اخلضوع( أي التواضع بالقلب )ذحت اهليبة( مع هللا تعاىل )و( الثالث عشر )اال
)ذحت احلياء( من هللا تعاىل لتقصريك يف العبادة )و( الرابع عشر )السكون عن حيل الكسب ثقة( أي ائتماناً 
)بالضمان( أي بضمان هللا تعاىل لك يف رزقك قال تعاىل، وما من دابة يف األرض إال على هللا رزقها )والتوكل( أي 

 فة حبسن االختيار( أي اختياره تعاىل فإن هللا تعاىل هو املدبر لعبده االعتماد )على فضل هللا تعاىل معر 



وهذا( األدب )كله ينبغي( أي يطلب )أن يكون( أي يصري هو )شعارك( أي ثيابك ألهنا املالصقة ببدنك )يف )     
وتوفيقه يف مجيع مجيع ليلك وهنارك فإهنا( أي هذه اآلداب املذكورة )آداب الصحبة مع صاحب ال يفارقك( أي بعلمه 

أوقاتك )واخللق كلهم يفارقونك يف بعض أوقاتك( قال هللا تعاىل: وهو معكم أينما كنتم )وإن كنت عاملًا فآداب العامل( 
سبعة عشر: األول )االحتمال( أي قبول ما جاء به تالمذته من املسألة وما يتبعه أي الصرب على ذلك )و( الثاين )لزوم 

الناة )يف األمور و(الثالث )اجللوس باهليبة( أي إجالل جلسائه )على مست الوقار( أي صفة احللم( بكسر احلاء أي ا
الضعف )مع إطراق الرأس( أي اسرتخاء العني )و( الرابع )ترك التكرب على مجيع العباد إال على الظلمة( املتجاهرين 

مع املتواضعني )و( اخلامس )إيثار التواضع( بظلمهم )زجرًا هلم عن الظلم( فإن التكرب على املتكربين صدقة كالتواضع 
أي تقدميه )يف احملافل( أي جمامع الناس )واجملالس و( السادس )ترك اهلزل( أي اللعب )والدعابة( بالدال املهملة مث 

دعي الباء املوحدة أي املزاح )و( السابع )الرفق باملتعلم( يف تعليمه )والتأين باملتعجرف( أي الذي ال حيسن السؤال وي
العلم وال يعلمه بأن ذحسن عليه بأحوالك وأقوالك )و( الثامن )إصالح البليد( أي غري الفطن )حبسن اإلرشاد( أي 
التعليم )و( التاسع )ترك احلرد( أي الغضب والتعريض )عليه( أي البليد )و( العاشر )ترك األنفة( أي االستكبار 

ل وهللا أعلم إذا مل تظهر لك املسألة، أو مل تعلم ملا روي يف احلديث واالمتناع واالستحياء )من قول ال أدري( أو من قو 
أن رجاًل سأل النيب صلى هللا عليه وسلم أي البالد أشر؟ فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال أْدِري حمىتَّ أمْسأملم 

: الم أْدِري حمىت أمْسأملم رمبَّ الِعزَِّة. )و( احل ادي عشر )صرف اهلمة( أي القلب )إىل السائل( ألجل ِجرْبِيلم" فمسمأملمُه ف مقمالم
إخالصه )وتفهم سؤاله( لتجيب مسألته )و( الثاين عشر )قبول احلجة( أي الدليل املصدق للقائل وأستماعها، وإن  
كانت من اخلصم ألن اتباع احلق واجب )و( الثالث عشر )االنقياد للحق بالرجوع إليه( أي احلق )عند اهلفوة( أي 

يف القول واالعتقاد وإن صدر ممن هو أسفل منك )و( الرابع عشر )منع املتعلم عن كل علم يضره( يف الدين   الزلة
كعلم السحر والنجوم والرمل )و( اخلامس عشر )زجره( أي هني املتعلم )عن أن يريد بالعلم النافع غري وجه هللا تعاىل( 

نعه وصرفه )عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من وغري الدار اآلخرة )و( السادس عشر )صد املتعلم( أي م
فرض العني وفرض عينه إصالح ظاهره وباطنه بالتقوى( أي بأداء عبادة ظاهرة وباطنة، وباجتناب معصية ظاهرة وباطنه  

قبل  كما هو مذكور يف هذا الكتاب وهللا اهلادي )و( السابع عشر )مؤاخذة( أي مداواة )نفسه( أي العامل )أواًل( أي
األمر للناس بفعل اخلري، وقبل النهي هلم عن اجتناب الشر )بالتقوى( أي بامتثال أمر الشرع واجتناب هنيه )ليقتدي 
املتعلم أواًل بأعماله ويستفيد( أي املتعلم )ثانيًا من أقواله( فإن داللة األحوال أقوى من داللة املقال، كما قال أبو 

 األسود من حبر الكامل:
ِإذما عتِ   بتم على الصَِّديِق ومُلْمتمُه <> يف ِمْثِل ما تأيت فمأمْنتم ُمِليمُ وم

 فاْبدأم بِنمفِسكم فمانْ همهما عمْن ِغيِ ها <> فإذا انْ ت مهمْت عمْنُه فأْنتم حمِكيمُ 
 ال ت مْنهم عمْن ُخُلٍق ومتمأيت ِمثْ لمُه <> عاٌر عملمْيكم إذا ف معمْلتم عمِظيمُ 

 



 آداب املتعلم مع العامل
وإن كنت متعلمًا فآداب املتعلم مع العامل( ثالث عشر: األول )أن يبدأه بالتحية والسالم( وطلب اإلذن يف )     

الدخول )و( الثاين )أن يقلل بني يديه( أي يف حضرته )الكالم( أي املباح )و( الثالث أن )ال يتكلم ما مل يسأله أستاذه( 
أستاذه )أواًل( أي قبل السؤال )و( اخلامس أن )ال يقول يف معارضة قوله(  )و(الرابع أن )ال يسأل( شيئاً )ما مل يستأذن(

أي ألستاذه )قال فالن ِبالف ما قلت( وما أشبه ذلك )و( السادس أن )ال يشري عليه( أي أستاذه )ِبالف رأيه( أي 
ه( فذلك خيل باألدب مبخالفة قول استاذه )فريى( أي يظن املتعلم )أنه أعلم بالصواب( يف تلك املسألة )من أستاذ

لألستاذ وينقص الربكة )و( السابع أن )ال يسأل( ويف بعض النسخ ال يشاور )جليسه يف جملسه( أي األستاذ وال يتبسم 
عند خماطبته )و( الثامن أن )ال يلتفت إىل اجلوانب( ميينًا ومشااًل يف حضرته )بل جيلس مطرقًا عينه ساكنًا متأدباً( بال 

نه يف الصالة و( التاسع أن )ال يكثر عليه( أي األستاذ )السؤال عند ملله( أي األستاذ أي عند عبث بنحو اليد )كأ
سآمته وقلقه من الغم ولو بالتوهم القوي )و( العاشر )إذا قام( أي األستاذ )قام( أي املتعلم )له( أي ألجله تعظيماً له، 

القيام من اجمللس )بكالمه وسؤاله و( الثاين عشر أن )ال  وال يأخذ بثوبه إذا قام )و( احلادي عشر أن )ال يتبعه( عند
يسأله يف طريقه( بل ينتظر )إىل أن يبلغ منزله( أو بيته أو حمل قعوده )و( الثالث عشر أن )ال يسيء الظن به( أي 

لتعليل أي ألنه األستاذ )يف أفعال ظاهرها منكرة( أي غري مرضية هلل تعاىل )عنده( أي املتعلم )فهو( أي األستاذ الفاء ل
)أعلم بأسراره( أي األفعال )وليذكر عند ذلك( أي عند إرادة إساءة الظن )قول موسى للخضر( وامسه بليابن ملكان 
)عليهما السالم( منكرًا ملا يف ظاهره الفساد بإتالف السفينة املؤدي إىل إهالك النفوس، ومسي خضرًا ألنه جلس على 

ضراء، والفروة قطعة نبات جمتمعة يابسة، وقيل مسي خضرًا ألنه كان إذا صلى خضر فروة بيضاء، فإذا هي هتتز ذحته خ
ما حوله )أخرقتها( أي السفينة أي قلعت لوحًا من ألواحها )لتغرق أهلها( فإن خرقها سبب لدخول املاء فيها املؤدي 

، ولذلك أنكره موسى أواًل، ولكنه إىل غرق أهلها )لقد جئت شيئًا إمراً( أي عظيمًا منكرًا، فإن ذلك منكر يف الظاهر
يف احلقيقة موافق لباطن الشريعة، فلذلك صدقه موسى آخرًا )و( ليذكر )كونه( أي املتعلم )خمطئًا يف إنكاره( أي على 
األستاذ )اعتمادًا على الظاهر( وليذكر كون األستاذ عاملًا باألسرار، كما روي أن ابن عريب كان يصلي، فرآه تالمذته 

له مرارًا يف الصالة، وسألوه بعدها مل حركتها؟ فقال: إن الفخر الرازي احتضر، فاحتاطت به الشياطني لتسلبه حيرك رج
اإلميان، فطردهتم عنه برجلي، فمات على اإلميان )وإن كان لك والدان فآداب الولد مع الوالدين( أي املسلمني اثنا 

هلما )و( الثاين أن )يقوم لقيامهما( توقريًا هلما وحفظاً  عشر: األول )أن يسمع كالمهما( ولو شتما من غري جواب
و( الثالث أن )ميتثل ألمرمها( فيما يأمرانه أو أحدمها، ولو فيما يضره إذا مل يكن )حلرمتهما وإن كانا دونه يف املرتبة 

هما أو خلفهما، فإن مشى األمر يف معاصي هللا تعاىل )و( الرابع أن )ال ميشي أمامهما( تعاظمًا عليهما، بل ميشي بإزائ
أمامهما ألمر اقتضاه احلال فال بأس حينئٍذ )و( اخلامس أن )ال يرفع صوته فوق أصواهتما( أو أصوات أحدمها سلوكاً 
لألدب معهما وهذا أوكد اآلداب كما قاله الرملي يف عمدة الرابح )و( السادس أن )يليب دعوهتما( أي جييب نداءمها 

مهما، كقولك لبيك أو نعم أو سيدي أو سيديت )و( السابع أن )حيرص( أي حيافظ )على جبواب لني يدل على تعظي



طلب مرضاهتما( باألحوال واألقوال )و( الثامن أن )خيفض هلما جناح الذل( أي جناحه الذليل، وذلك كناية عن 
ه )و( التاسع أن )ال مين التواضع واللني، كأن خيدمهما بنفسه ويطعمهما بيده لعجزمها، ويؤثرمها على نفسه وأوالد

عليهما بالرب هلما وال بالقيام ألمرمها( كأن يقول أعطيتكما كذا وكذا، وفعلت كذا لكما، فإن املن يكسر القلوب، ومن 
ذلك قيل: إن املن أخو املن أي االمتنان بتعديد الصنائع أخو القطع )و( العاشر أن )ال ينظر إليهما شزرًا( بفتح الشني 

وهو نظر الغضبان مبؤخر العني، أو هو النظر عن ميني ومشال، أو هو نظر فيه إعراض كما يف القاموس وسكون الزاي 
)و( احلادي عشر أن )ال يقطب( بكسر الطاء أي جيمع أو بضم الياء وتشديد الطاء أي يعبس )وجهه يف وجههما و( 

أنبياء وأولياء وسفر أمل تغلب فيه السالمة الثاين عشر أن )ال يسافر إال بإذهنما( سفر اجلهاد وحج تطوع، وزيارة 
لتجارة، فإن ذلك حيرم إذا مل يكن بإذن أصل أب وأم وإن عليا وإن أذن من هو أقرب منه إال سفرًا لتعلم فرض، ولو  
 كفاية كطلب النحو ودرجة اإلفتاء، فال حيرم عليه وإن مل يأذن أصله كذا يف فتح املعني، وأما الوالدان الكافران، فأدب

الولد معهما مصاحبتهما يف األمور اليت ال تتعلق بالدين ما دام حياً، ومعاملتهما باحللم واالحتمال وما تقضتيه مكارم 
 األخالق والشيم 

واعلم أن الناس بعد هؤالء( أي املذكورين من العامل واملتعلم والوالدين )يف حقك ثالثة أصناف( أي أنواع )إما )     
وإما جماهيل فإن بليت( بالبناء للمفعول )بالعوام اجملهولني( أي امتحنك هللا بصحبة العوام الذين أصدقاء وإما معاريف 

هم ليسوا أصدقاءك وال معارفك )فآداب جمالستهم( مخسة. األول )ترك اخلوض( أي الدخول معهم )يف حديثهم و( 
بارهم السيئة، واختالف أقواهلم الكاذبة )و( الثاين )قلة اإلصغاء( أي عدم إمالة السماع )إىل أراجيفهم( أي كثرة أخ

الثالث )التغافل( أي الرتك باإلعراض )عما جيري( أي يسبق )من سوء ألفاظهم و( الرابع )االحرتاز( أي التجنب )عن  
كثرة لقائهم واحلاجة إليهم و( اخلامس )التنبيه على منكراهتم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم( فإن قلوب 

سريعة التقلب، فإن مل ينفع النصح، فاإلعراض أوىل )وأما اإلخوان واألصدقاء فعليك فيهم وظيفتان: إحدامها  العوام
أن تطلب أواًل( أي قبل املعاشرة مع من تريد معاشرهتم )شروط الصحبة والصداقة( ألنه ال يصلح للصحبة كل إنسان 

ز بصفات يرغب بسببها يف صحبته، وتشرتط حبسب الفوائد )فال تؤاخ إال من يصلح لإلخوة والصداقة( وال بد أن يتمي
املطلوبة من الصحبة إذ معىن الشرط ما ال بد منه للوصول إىل املقصود، فباإلضافة إىل املقصود تظهر الشروط، فليس 

به، ما يشرتط للصحبة يف مقاصد الدنيا مشروطًا للصحبة لآلخرة، فإن اإلخوة ثالثة: أخ آلخرتك وأخ لدنياك لتأنس 
ومل جتمتع هذه املقاصد يف واحد، بل تتفرق على مجع فتتفرق الشروط فيهم )قال رسول اللهصلى هللا عليه وسلم: 

ِلْيِلِه ف مْلي مْنظُْر أمحمدُُكْم ممْن خُيماِلْل( وقال أيضًا "املمْرُء ممعم ممْن أحمبَّ وملمُه مما اْكتم  " رواه الرتمذي عن املمْرُء عملمى ِديِن خم سمبم
. قال سهلنب عبدهللا: اجتنب صحبة ثالثة من أصناف الناس اجلبابرة الغافلني، والقراء املداهنني، واملتصوفة أنس

اجلاهلني. )فإذا طلبت رفيقاً( أي من يرافقك )ليكون شريكك يف التعلم وصاحبك يف أمر دينك ودنياك فراع( أي 
ملال وهو األصل )فال خري يف صحبة األمحق( أي فاسد انظر )فيه( أي الرفيق )مخس خصال األوىل العقل( فإنه رأس ا

العقل )فإىل الوحشة والقطيعة يرجع آخرها( أي الصحبة وإن طالت فإنك لست منه على شيء )وأحسن أحواله( أي 



األمحق )أن يضرك وهو يريد أن ينفعك( ويعينك من حيث ال يدري حلماقته )والعدو العاقل خري من الصديق األمحق( 
 ل الشاعر من حبر الكامل: ولذلك قا

ِيِه ُجُنونُ   ِإين ِ آلممُن ِمْن عمُدوم عماِقٍل <> ومأمخماُف ِخالًّ ي مْعرتم
 فمالعمْقُل فيِه وماِحٌد ومطمرِيُقُه <> أْدري فمأْرُصُد وماجلُنوُن فُ ُنونُ 

هي عليه )قال( أمري املؤمين ولذا قيل: مقاطعة األمحق قربان إىل هللا، واملراد بالعاقل هو الذي يفهم األمور على ما 
(بن أيب طالب )رضي هللا عنه( نظمًا من حبر الوافر املعصوب األجزاء يف ستة أبيات جمزوءة وبعض أجزائها  )علي 

 منقوص:
ِإيَّاهُ  ِإيَّاكم وم  فمال تمْصحمْب أخا اجلهِل <> وم

 فمكمْم ِمْن جماِهٍل أمْردمى <> حمليماً حنيم وماخماهُ 
 باملمرِء <> إذا ما املرُء ما شاهُ يُ قماُس املمْرُء 

 كمحمْذو الن َّْعِل بالن َّْعِل <> إذا ما النعُل حماذماهُ 
 وملِلشَّْيِء ِمنم الشَّيِء <> ممقماييُس ومأمْشبماهُ 
 وملِْلقمْلِب عملمى القمْلِب <> دملِيٌل ِحنيم ي مْلقماهُ 

 .ومعىن أردى أهلك، ويف نسخة: إذا ما هو ساواه

 :ر املواليات وأجزاؤه مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل بسكون آخرهوقال بعضهم من حب

 عماِشْر ذموي الفمْضِل وماْحذمْر ِعْشرمةم السَّفمْل <> ومعمْن ُعُيوِب صمِديِقكم ُكفَّ ومت مغمفَّلْ 
 ومُصْن ِلسمانمك إذا ما ُكْنتم يف حممِْفٍل <> ومال ُتشماِرْك ومال تمْضممْن وال تمْكفملْ 

اخللق( فال بد منه إذ رب عاقل يدرك األشياء على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو ِبل الثانية حسن )
أو جنب أطاع هواه، وخالف ما هو املعلوم عنده لعجزه عند قهر صفاته، وتقومي أخالقه، فذلك سيء اخللق )فال 

مالك )نفسه( أي األمارة أو اللوامة تصحب من ساء خلقه( فإنه ال خري يف صحبته )وهو الذي ال ميلك( أي ال يت
)عند الغضب والشهوة( والبخل واجلنب )وقد مجعه( أي حسن اخللق )علقمة العطاردي( نسبة إىل عطارد رجل من متيم 
رهط أيب رجاء عمراننب ملحان )رمحه هللا تعاىل يف وصيته البنه ملا( أي حني )حضرته الوفاة فقال يا بين إذا أردت 

حب من إذا خدمته( أي بالقول أو بالفعل )صانك( يف عرضك ونفسك ومالك )وإن صحبته زانك( صحبة إنسان فاص
أي بصحته )وإن قعدت بك مؤنة( بالقاف مث العني املهملة أي تأخرت وحبست )مانك( أي احتمل مؤنتك وقام 

صلة من أنواع الطاعات بكفايتك )أصحب من إذا مددت يدك ِبري مدها( أي إذا أعطيته شيئًا جازاك، أو إذا أتيت خ
أعانك )وإن رأى منك حسنة عدها( وإن قلت )وإن رأى منك سيئة سدها( وإن كثرت أصحب من إذا سألته أعطاك، 
وإن سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك )اصحب من إذا قلت صدق قولك( أي ال يعرتض عليك )وإذا 

ك أمريًا، ويف نسخة أعانك ونصرك )وإن تنازعتما( أي حاولت( أي عاجلت )أمرًا أمرك( بتشديد امليم، أي جعل



اختلفت أنت وهو )يف شيء آثرك( أي قدمك على نفسه، فكان هذا مجع مجيع حقوق الصحبة قال املأمون: فأين 
هذا؟ فقيل له: أتدري مل أوصاه بذلك؟ قال: ال. قال: ألنه أراد أن ال يصحب أحدًا. قال بعض األدباء: ال تصحب 

ال من يكتم سرك، ويسرت عيبك، فيكون معك يف النوائب، ويؤثرك يف الرغائب، وينشر حسنتك ويطوي من الناس إ
سيئتك، فإن مل جتده فال تصحب إال نفسك )وقال( أمري املؤمنني )علي(بن أيب طالب )رضي هللا عنه رجزًا( أي نظماً 

 من حبر الرجز:
فمعمكْ إنَّ أخاكم احلمقَّ ممْن كمانم ممعمْك <> ومممْن يمضُ   رُّ ن مْفسمُه لِي من ْ

 ومممْن إذا رمْيُب الزَّم?اِن صمدَّعمْك <> شمتَّت ِفيكم مشمْلمُه لِيمْجممعمكْ 
أي إن أخاك الصحيح من كان يصاحبك يف حالة الرخاء والشدة، والصحة واملرض، ومن يتعب نفسه ألجل نفعك، 

ره، لتكون جمتمعًا على حالة حسنة، ويف بعض وإذا فرقتك حوداث الدهر وصروفه فرق ألجل ذلك ما اجتمع من أم
النسخ شتت فيك، أي من أجلك أو يف شأنك )الثالثة الصالح( أي اخلري والصواب يف األحوال )فال تصحب فاسقاً 
مصرًا على معصية كبرية( ألنه ال فائدة يف صحبته )ألن من خياف هللا ال يصر على كبرية ومن ال خياف هللا ال تؤمن 

شروره ال يوثق بصداقته )بل يتغري( أي من ال خياف هللا )بتغري األحوال( من العالنية واخللوة وحنوه  غوائله( أي
)واألعراض( من مرض وحنوه )قال هللا تعاىل لنبيهصلى هللا عليه وسلم ومالم ُتطمِع( يا أشرف اخللق )ممْن أمْغفمْلنما ق مْلبمُه عمْن 

رنا )وماتب عم هموماُه( أي يف طلب الشهوات )ومكمانم أمْمُرُه ف مرمطاً( أي إسرافاً وباطاًل، وهذا ِذْكرِنما( أي جعلنا قلبه غافاًل عن ذك
يدل على أن أشر أحوال اإلنسان أن يكون قلبه خاليًا عن ذكر احلق، ويكون مملوءًا من اهلوى الداعي إىل االشتغال 

لشربيين. وقال الغزايل: ويف مفهوم ذلك زجر للفاسق باخللق، ألن ذكر هللا تعاىل نور، وذكر غريه ظلمة. كذا قاله ا
)فاحذر صحبة الفاسق( فإنه يبيعك بأكلة أو بالطمع فيها مث ال يناهلا )فإن مشاهدة الفسق واملعصية على الدوام تزيل 

ي عن قلبك كراهية( وقوع )املعصية ويهون( أي يسهل )عليك أمرها( أي املعصية وتبطل نفرة القلب عنها )ولذلك( أ
املذكور )هان على القلوب معصية الغيبة أللفهم( أي أنسهم وحمبتهم )هلا ولو رأوا خامتاً( بفتح التاء )من ذهب أو 
ملبوسًا من حرير على فقيه الشتد إنكارهم عليه( أي الفقيه )والغيبة أشد( أي أعظم ذنبًا )من ذلك( أي استعمال 

 عنها أهنا قالت: قلت للنبيصلى هللا عليه وسلم حسبك من صفة الذهب واحلرير، كما روي عن عائشة رضي هللا تعاىل
أهنا كذا وكذا، أي أهنا قصرية، فقال عليه الصالة والسالم: "لقد قُ ْلِت كلمًة لمْو ُمزِجمْت مباِء البمْحِر لمممزمجْته". رواه 

العلماء: وهذا احلديث من أبلغ  الرتمذي ومعىن مزجته خالطته خمالطة يتغري هبا طعمه ورحيه لشدة نتنها وقبحها. قال
 الزواجر عن الغيبة، كذا يف قمع النفوس أليب بكربن احلصين 

حريصاً( أي أجشع )على الدنيا( ويف بعض النسخ ال تصحب حريصًا )فصحبة ) الرابعة أن ال يكون( أي الرفيق)
داء( مبن يقارنه )بل الطبع( السليم احلريص على الدنيا سم قاتل ألن الطباع جمبولة( أي خملوقة )على التشبه واالقت

)يسرق من الطبع( الفاسد )من حيث ال يدري( اإلنسان، وعبارة اإلحياء من حيث ال يدري صاحبه )فمجالسة 
احلريص( على الدنيا ذحرك احلرص و )تزيد يف حرصك وجمالسة الزاهد( أي املعرض عن الدنيا تزهد يف الدنيا و )تزيد 



ن الدنيا، وتركك هلا وتقليلك منها، فلذلك تكره صحبة طالب الدنيا، ويستحب صحبة يف زهدك( أي يف إعراضك ع
الراغبني يف اآلخرة قال علي رضي هللا عنه: أحيوا الطاعات مبجالسة من يستحيا منه. وقال أمحدبن حنبل: ما أوقعين 

بتيك، فإن القلوب لتحيا باحلكم  يف بلية إال  صحبة من ال أحتشمه. وقال لقمان: يا بين جالس العلماء وزامحهم برك
كما ذحيا األرض امليتة بوابل القطر )اخلامسة الصدق( يف املقال واالعتقاد )فال تصحب كذاباً( أي كثري الكذب يف 
املقال )فإنك منه على غرور( أي جهل يف األمور وغفلة عنها )فإنه مثل السراب( بفتح امليم والثاء، أي ألن الكذاب 

ب الذي تراه نصف النهار كأنه ماء )يقرب( أي الكذاب )منك البعيد ويبعد منك القريب( وال صفته كصفة السرا
تصحب املبتدع، فصحبته خطر لسراية البدعة إليك، وال تصحب البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه، وال 

اع هذه اخلصال( املذكورة تصحب اجلبان، فإنه يسلمك ويفر عند الشدة )ولعلك تعدم( بفتح الدال أي تفقد )اجتم
)يف سكان املدارس( هم العلماء والطلبة )واملساجد( وهم العباد )فعليك( أي الزم )بأحد أمرين إما العزلة واالنفراد 
ففيها( أي العزلة )سالمتك( من اإلمث )وإما أن تكون خمالطتك مع شركائك بقدر خصاهلم بأن تعلم أن اإلخوة( أي 

له الغزايل عن بشر )أخ آلخرتك فال تراع( أي ال تالحظ )فيه إال الدين وأخ لدنياك فال تراع األصحاب )ثالثة( كما نق
فيه إال اخللق احلسن( واألحوال املؤدية إىل اخلريات )وأخ لتأنس( بفتح النون أي ليسكن قلبك )به فال تراع فيه إال 

قال أبو ذر رضي هللا عنه: الوحدة خري من  السالمة من شره( أي ظلمه )وفتنته( أي امتحانه )وخبثه( أي خديعته.
اجلليس السوء، واجلليس الصاحل خري من الوحدة. )والناس( الذين تتخذهم إخوانًا )ثالثة( كما نقله الغزايل عن املأمون 
)أحدهم مثله مثل الغذاء( بكسر الغني أي صفته وشأنه صفة الطعام والشراب وشأهنما )ال يستغىن عنه( وهم العلماء 

اآلخر مثله مثل الدواء حيتاج إليه يف وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء ال حيتاج إليه قط، ولكن العبد قد )و 
يبتلي به( أي ميتحن باالجتماع مع من هو كصفة الداء )وهو الذي ال أنس فيه وال نفع( وهو الفاسق واملبتدع 

داعبته )إىل اخلالص منه( دفعًا لشره كما قال رسول والكذاب واجلبان )فتجب مداراته( أي مالينته وحمابلته وم
قمة" رواه ابن حبان والطرباين والبيهقي عن جابربن عبدهللا، أي مالطفة  اللهصلى هللا عليه وسلم: "مدارماُة النَّاِس صمدم

 الناس بالقول والفعل يثاب عليها ثواب الصدقة )ويف مشاهدته( أي الذي هو كصفة الداء.
يمة إن وفقت( بالبناء للمجهول، أي إن وفقك هللا )هلا وهو أن تشاهد من خبائث أحواله وأفعاله ما فائدة عظ)     

ويف نسخة ما تستخبثه )فتجتنبه فالسعيد من وعظ( بالبناء للمجهول )بغريه( والشقي من غلب شره على  (تستقبحه
ا يعجبه ويكرهه )وقيل لعيسى عليه السالم: من خريه )واملؤمن مرآة املؤمن( فيقيس نفسه بغريه يف األحوال واملقال مم

أدبك( أي من علمك األدب فإنك ولدت من غري أب )فقال: ما أدبين أحد ولكن رأيت جهل اجلاهل فاجتنبته ولقد 
صدق( أي سيدنا عيسى يف مقالته )على نبينا وعليه الصالة والسالم فلو( الفاء للتعليل أي ألنه لو )اجتنب الناس ما 

 من األقوال واألفعال اللتني صدرتا )من غريهم لكملت آداهبم واستغنوا عن املؤدبني( فإن العاقل ينظر تقلب يكرهونه(

األزمنة، ويتأدب حبسبها ومثل مجلة الناس كمثل النبات واألشجار، فمنها ماله ظل وليس له مثر، وهو الذي ينتفع به 
الزوال، ومنها ماله مثر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح يف الدنيا دون اآلخرة، فإن نفع الدنيا كالظل السريع 



لآلخرة دون الدنيا، ومنها ماله مثر وظل مجيعاً، ومنها ما ليس له واحد منهما فاألقسام أربعة: )الوظيفة الثانية مراعاة 
ظمت( أي حقوق الصحبة( واإلخوة )فمهما انعقدت الشركة( أي ارتبطت بني الشخصني كالنكاح بني الزوجني )وانت

استقامت )بينك وبني شريكك الصحبة فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة( كما يوجب النكاح حقوقًا )ويف القيام هبا( 
ْيِن( بفتح امليم والثاء  أي احلقوق )آداب( كثرية )وقد قال( رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ممثمُل األمخمومْيِن ممثمُل اليمدم

امُهما األخْ  رمى( وإمنا شبههما رسول اللهصلى هللا عليه وسلم باليدين ال باليد والرجل، ألهنما يتعاونان على )ت مْغِسُل إْحدم
غرض واحد، فكذا اإلخوان إمنا تتم إخوهتما إذا ترافقا يف مقصد واحد، فهما من وجه كالشخص الواحد، وهذا 

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم أمجة( بفتح يقتضي املسامهة يف السراء والضراء، واملشاركة يف املال واحلال )ودخل( 
األحرف الثالثة، أي غيضة بفتح الغني وهي جمتمع الشجر )فاجتىن( أي أخذ )منها سواكني أحدمها معوج( بسكون 
العني وفتح الواو وتشديد اجليم )واآلخر مستقيم وكان معه(صلى هللا عليه وسلم )بعض أصحابه( وهو عبدالرمحننب 

عفان على اختالف الروايات )فأعطاه( أي بعض أصحابه )املستقيم( منهما )وأمسك لنفسه املعوج  عوف أو عثماننب
فقال( هلصلى هللا عليه وسلم )يا رسول هللا أنت( واَّللَِّ )أحق مين باملستقيم فقال( رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم ما 

اٍر  ِإالَّ ومُيْسأمُل عمْن ُصْحبمِتِه همْل أقامم فيها( أي الصحبة )حمقَّ اَّللَِّ ت معماىلم أمْو ِمْن صاِحٍب يمْصحمُب صماِحبًا وملمْو سماعمًة ِمْن هنم
أمضماعمُه( أي أهلكه، وهذا احلديث يدل على أن اإليثار هو القيام حبق هللا يف الصحبة، وخرج رسول اللهصلى هللا عليه 

سول اللهصلى هللا عليه وسلم حىت اغتسل، مث جلس وسلم إىل بئر يغتسل عندها، فأمسك حذيفة الثوب، وقام يسرت ر 
حذيفة ليغتسل فتناول رسول اللهصلى هللا عليه وسلم الثوب، وقام يسرت حذيفة من الناس فأَب حذيفة وقال: بأيب 
أنت وأمي يا رسول هللا ال تفعل، فأَب عليه السالم إال أن يسرته بالثوب حىت اغتسل. )وقال( رسول هللا )صلى هللا 

ب ُُّهمما إىل هللا ت معماىلم أْرف مقمُهمما ِبصماِحِبِه. وآداب الصحبة( اثنا علي عشر: ه وسلم: مما اْصطمحمبم اثْ نماِن قمطُّ إال  ومكمانم أحم
األول )اإليثار( أي اإلكرام )باملال( على وجه تقدمي صاحبه على نفسه )فإن مل يكن هذا( أي اإليثار )فبذل الفضل( 

 ولو قليالً )عند احلاجة( أي حاجة صاحبه.  أي إعطاؤه )من املال(
أدناها أن تنزل صاحبك منزلة عبدك أو خادمك،  :واحلاصل أن املواساة باملال مع اإلخوة على ثالث مراتب     

فتقوم حباجته من فضلة مالك فإذا كانت له حاجة، وكان عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء، ومل ذحوجه إىل 
إىل ذلك فهو غاية التقصري يف حق اإلخوة، الثانية أن تنزله منزلة نفسك، وترضى مبشاركته إياك  السؤال فإن أحوجته

يف مالك، ونزول منزلتك حىت تسمح مبشاطرته على املال. والثالثة وهي العليا أن تؤثره على نفسك، وتقدم حاجته 
املتحابني، أما القرب فيكره اإليثار هبا )و( على حاجتك عند تساويهما يف احلاجة، وهذه رتبة الصديقني ومنتهى رتبة 

الثاين )اإلعانة بالنفس يف( قضاء )احلاجات( والقيام هبا )على سبيل املبادرة من غري إحواج إىل التماس( أي طلب 
وتقدميها على احلاجات اخلاصة،  فإن ذلك أبلغ يف التواضع، وهذه أيضًا هلا درجات، كما للمواساة باملال، فأدناها 

قيام باحلاجة عند السؤال والقدرة، ولكن مع البشاشة واالستبشار وإظهار الفرح وقبول املنة )و( الثالث )كتمان ال
السر( الذي بثه صاحبه إليه، وال يبثه إىل غريه ألبتة وال إىل أخص أصدقائه وال يكشفه، ولو بعد القطيعة والوحشة، 



( اليت علمها يف غيبته وحضرته، بل يتجاهل عنه، وإن تعلق هبا فإن ذلك من لؤم الطبع، وخبث الباطن )وسرت العيوب
حد هلل تعاىل طلباً للسرت املستحب ولو مع املصارمة )والسكوت على تبليغ ما يسوءه( أي حيزنه )من مذمة الناس إياه( 

طق يف أمر فإن الذي سبك من بلغك وباجلملة، فليسكت عن كل كالم يكرهه مجلة وتفصياًل، إال إذا وجب عليه الن
مبعروف، أو هني عن منكر، ومل جيد رخصة يف السكوت، فإذ ذاك ال يبايل بكراهته، فإن ذلك إحسان إليه يف التحقيق 
)و( الرابع )إبالغ ما يسره من ثناء الناس عليه( مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك حمض احلسد وقد قال عليه السالم: 

ُيْخرِبُْه" )وحسن اإلصغاء عند احلديث وترك املماراة فيه( وترك التجسس والسؤال عن "ِإذا أمحمبَّ أحمدُُكْم أمخماُه ف ملْ 
أحواله، وإذا رآه يف طريق أو حاجة مل يفاذحه بذكر غرضه من مصدره ومورده، وال يسأل فرمبا يثقل عليه ذكره، أو حيتاج 

وره )وأن يثين عليه مبا يعرف من حماسنه( إىل أن يكذب فيه )و( اخلامس )أن يدعوه بأحب أمسائه إليه( يف غيبته وحض
أي حماسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده، فإن ذلك من أعظم األسباب يف جلب احملبة، وكذلك الثناء على 
أوالده وأهله حىت على علمه وتصنيفه، ومجيع ما يفرح وذلك من غري كذب وإفراط )وأن يشكره على صنيعه( أي 

وهو موافق لإلحياء، ويف نسخة يف وجهه بل يشكره على نيته، وإن مل يتم ذلك. قال علي رضي فعله احلسن )يف حقه( 
هللا عنه: من مل حيمد أخاه على حسن النية، مل حيمده على حسن الصنيعة )وأن يذب( أي يدفع )عنه يف غيبته إذا 

يض )كما يذب عن نفسه( وهذا تعرض( بالبناء للمفعول )لعرضه( بكسر العني، أي قصد بسوء بكالم صريح أو تعر 
أعظم تأثريًا يف جلب احملبة، فإن حق اإلخوة التشمري يف احلماية والبصرة، وتبكيت املتعنت، وتغليظ القول عليه، وإمنا 
شبه رسول اللهصلى هللا عليه وسلم األخوين باليدين تغسل إحدامها األخرى، لينصر أحدمها اآلخر، وينوب عنه )وأن 

لتعريض( فيما فيه صالح شأنه ويتأكد عليه )إذا احتاج إليه( أي النصيحة بأن يذكر آفات ذلك ينصحه باللطف وا
الفعل، وفوائد تركه وختوفه مبا يكرهه يف الدنيا واآلخرة لينزجر عنه، وينبهه على عيوبه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك يف 

كان يف السر فهو شفقة ونصيحة، وقال   سر ال يطلع عليه أحد، فما كان على املأل، فهو مقابح وفضيحة، وما
الشافعي رضي هللا عنه: من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه. )و( السادس )أن 
يعفو عن زلته وهفوته( يف دينه بارتكاب معصية أو يف حقه بتقصريه يف اإلخوة، ولو مع القدرة على االنتقام منه إذ هو 

جر )وال يعتب( أي ال يلوم )عليه( بسخط أما ما يكون يف الدين من ارتكاب معصية أو اإلصرار عليها، أعظم يف األ
فعليك التلطف يف نصحه مما يعيده إىل الصالح، وأما زلته يف حقه فال خالف يف أن األوىل العفو واالحتمال، فقد قيل 

فرد اللوم على نفسك، فتقول لقلبك. ما أقساك يعتذر  ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعني عذراً، فإن مل يقبله قلبك
إليك بسبعني عذراً، فال تقبله فأنت املعيب ال أخوك، فإن ظهر حبيث مل يقبل التحسني، فينبغي أن ال تغضب إن 
قدرت، ولكن ذلك ال ميكن وقد قال الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو محار، ومن اسرتضي فلم يرضم فهو 

ونن محارًا وال شيطاناً، واسرتض قلبك بنفسك نيابة عن أخيك، واحرتز أن تكون شيطانًا إن مل تقبل شيطان، فال تك
و( السابع )أن يدعو له يف خلوته يف حياته وبعد مماته( بكل ما حيبه لنفسه وألهله، فتدعو له كما تدعو لنفسك، وال )

قد قالصلى هللا عليه وسلم: إذا دعا الرجل ألخيه تفرق بني نفسك وبينه فإن دعاءك له دعاء لنفسك على التحقيق ف



يف ظهر الغيب قال امللك: ولك مثل ذلك، ويف لفظ آخر يقول هللا تعاىل: بك أبدأ، ويف احلديث يستجاب للرجل يف 
أخيه ما ال يستجاب له يف نفسه، ويف احلديث دعوة الرجل ألخيه يف ظهر الغيب ال ترد )و( الثامن )أن حيسن الوفاء( 

و الثبات على احلب وإدامته إىل املوت )مع أهله( أي أوالده )وأقاربه( أي أصدقائه )بعد موته( كالذي قبله، فإن وه
احلب إمنا يراد لآلخرة فإن انقطع بعد املوت حبط العمل وضاع السعي )و( التاسع )أن يؤثر( أي خيتار )التخفيف عنه 

يشق عليه )فريوح سره( أي قلبه كما يف نسخة )من مهماته( أي فال يكلفه شيئًا من حاجاته( أي ال يكلف أخاه ما 
أموره الشديدة، فال يستمد منه من جاه ومال دفعًا للسآمة املقتضية للتنافر، وال يكلفه التواضع له، بل ال يقصد 

 بالقيام حبقوقه وذحمل مؤنته مبحبته إال هللا تعاىل تربكًا بدعائه، واستئناسًا بلقائه واستعانة على دينه، وتقربًا إىل هللا تعاىل
)وأن يظهر الفرح جبميع ما يرتاح( أي ينشط )له من مساره( مجع مسرة مبعىن فرح )و( يظهر )احلزن( بفتحتني مصدر 
قياسي، أو بضم فسكون اسم مصدر )على ما يناله من مكارهه وأن يضمر يف قلبه مثل ما يظهر فيكون صادقًا يف 

ها أي حمبته )سرًا وعالنية( فإن اإلخالص يف اإلخاء استواء الغيب والشهادة، واللسان وده( بفتح الواو وضمها وكسر 
والقلب والسر والعالنية، واجلماعة واخللوة ومن مل يكن خملصًا يف إخائه فهو منافق يف الصحبة، ومهما انطوى الباطن 

اب خري من مكمون احلقد، وإذا أراد على حقد وحسد، فاالنقطاع أوىل من املؤاخاة. قال بعض احلكماء: ظاهر العت
 شخص أن يعرف حمبة صاحبه له، فلينظر حمبته له كما قال بعضهم من الطويل:

ْ تمُكْن ت مْقبمُل الرُّشما  سمُلوا عمْن ممومدَّاِت الر ِجمال قُ ُلوبمُكْم <> فمتْلكم ُشُهوٌد ملم
ا <> ُتِشرُي ِلشميْ  هما الُعُيونم ألمهنَّ  ٍء ِضدَّ مما أمْضممرم احلمشماومالم تمْسأمُلوا عمن ْ

و( العاشر )أن يبدأه بالسالم عند إقباله( ويف نسخة إذا لقيه وكذا يفعل ملن ال يعرفه )وإن يوسع له يف اجمللس( قال )
عمر رضي هللا عنه ثالث يصفني لك: ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته أواًل، وتوسع له يف اجمللس، وتدعوه بأحب 

( احلادي عشر )إن خيرج له من مكانه وأن يشيعه( بتشديد الياء أي يتبعه )عند قيامه( إكرامًا له إال أن أمسائه إليه )و
مينعه )و( الثاين عشر )أن يصمت عند كالمه حىت يفرغ من كالمه ويرتك املداخلة يف كالمه( وأن جييبه إذا دعاه ولو إىل  

ته إذا مات، وإن مل يصل عليه حيث صلى عليه غريه، ويرب كراع، وأن يعوده ولو مرة إذا مرض أو رمد ويشهد جناز 
قسمه إذا أقسم عليه يف مباح )وعلى اجلملة( أي أقول قواًل على اجلملة )فيعامله مبا حيب أن يعامل به( من طاعة 

أي  ومباح وقول وفعل، فإن ذلك من كمال اإلميان، وكان سهلنب عبدهللا يقول من كف أذاه عن اخللق مشى على املاء،
عند إرادة إظهار كرامته للحاجة إذ قد جيب على الويل إخفاء الكرامة األولوية إال حلاجة كما نقله الرملي عن الشيخ 
خليل )فمن ال حيب ألخيه مثل ما حيب لنفسه فأخوته نفاق وهي( أي اإلخوة )عليه وبال( أي ثقل )يف الدنيا واآلخرة( 

شك أن أجره جزيل ال يناله إال موفق، ولذلك قال عليه السالم "أمبما ِهرم  وحق الصحبة ثقيل ال يطيقه إال حمقق، وال
كله )أدبك يف   أمْحِسْن جُمماومرمةم ممْن جماومرمكم تمُكْن ُمْسِلماً، ومأمْحِسْن ُمصماحمبمة ممْن صماحمبمك تمُكْن ُمْؤِمناً" )فهذا( أي املذكور

األصدقاء املؤاخني( أي العاقدين عقد اإلخوة )وأما القسم الثالث  حق العوام اجملهولني( أي الذين ال تعرفهم )ويف حق
وهم املعارف( أي غري األصدقاء )فاحذر منهم فإنك ال ترى( أي ال جتد )الشر إال ممن تعرفه أما الصديق( وهو 



ملعارف الصادق يف املودة )فيعينك( يف شأنك )وأما اجملهول فال يتعرض لك( بشيء )وإمنا الشر كله( حاصل )من ا
الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم( وخيفون العداوة يف بواطنهم )فأقلل من املعارف ما قدرت فإذا بليت هبم( أي 
باملخالطة معهم )يف مدرسة( للعلماء وهو حمل درس العلوم )أو مسجد أو جامع( وهو حمل إقامة اجلمعة )أو سوق أو 

أحداً( ولو أقل اخللق صورة )فإنك ال تدري لعله خري منك(  بلد فيجب( عليك )أن ال تستصغر( أي تستحقر )منهم
عند هللا تعاىل،  ويف احلديث حبسب امرىء من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله 

سلم: وعرضه )وال تنظر إليهم بعني التعظيم هلم يف حال دنياهم فتهلك( بسبب حبك الدنيا كما قالصلى هللا عليه و 
تعاىل مل "ممن ت موماضمعم ِلغميِنم ِلِغنماُه ذمهمبم ثُ لُثما ِديِنِه" )ألن الدنيا صغرية( أي حقرية )عند هللا تعاىل صغري ما فيها( ألن هللا 

ينظر إليها منذ خلقها )ومهما عظم أهل الدنيا يف قلبك فقدسقطت من عني هللا تعاىل( أي عني احملبة ألن الدنيا عدوة 
وإياك( أي )وألوليائه، ويف احلديث: "ُحبُّ املماِل ومالشَّرمِف يُ ْنِبتماِن النِ فماقم يف القمْلِب كممما يُ ْنِبُت املماُء الب مْقلم"  هلل تعاىل

احذر )أن تبذل هلم( أي تعطيهم )دينك لتنال به( أي ببذل الدين )من دنياهم( فذلك خسران عظيم )فال يفعل ذلك 
حرم( أي منع )ما عندهم( من األموال كما هو املشاهد بني الناس قوله فال يفعل الفاء  أحد إال صغر يف أعينهم مث

وإن عادوك فال تقابلهم بالعداوة فإنك( الفاء للتعليل، أي ألنك )ال تطيق الصرب على مكافأهتم( أي ) للتعليل
تعبك ومشقتك )معهم( مساواهتم يف العداوة )فيذهب دينك يف عداوهتم( ويف نسخة فيهم )ويطول عناؤك( أي 

باملقابلة )وال تسكن( أي ال متل بقلبك )إليهم يف حال إكرامهم إياك( باملال والفعل والقول )وثنائهم عليك يف وجهك( 
ويف غيبتك )وإظهارهم املودة( أي احملبة )لك( بالقول وبإتيان ما ذحبه )فإنك إن طلبت حقيقة ذلك( أي املذكور من 

 :)مل جتد يف املائة( من األشخاص )واحداً( قال بعضهم من حبر الكامل اجملزوء اإلكرام والثناء واملودة

ِلْيِلكم مما صمفما <> ومدمِع الَِّذي فيه الكمدمرْ   ُخْذ ِمْن خم
 فالُعْمُر أمْقصمُر ِمْن ُمعما <> ت مبمِة اخلمِليل عملمى الِغي مرْ  
( على حال واحدة من الثناء وحنوه )وال تتعجب أن وال تطمع( أي ال تأمل )أن يكونوا لك يف السر والعلن واحداً )

ثلبوك( أي عابوك )يف الغيبة( ويف بعض النسخ يف غيبتك )وال تغضب منه( ألجل ذلك )فإنك إن أنصفت( أي 
عاملت بالعدل )وجدت من نفسك مثل ذلك( أي مثل فعل أخيك )حىت( أنك قد فعلت مثل ذلك )يف أصدقائك 

ديك فإنك تذكرهم يف الغيبة( أي يف غيبتهم )مبا ال تشافههم( أي ال ختاطبهم من فيك إىل وأقاربك بل يف أستاذك ووال
فيهم )به واقطع طمعك عن ماهلم وجاههم ومعونتهم( بأبداهنم )إن الطامع يف األكثر( أي الغالب )خائب( أي غري 

فتح امليم أي ال بد )يف احلال( أي يف ذلك نائل ملا يطلبه )يف املآل( أي عاقبة أمره )وهو( أي الطامع )ذليل ال حمالة( ب
 الوقت. كما قال بعضهم من حبر الكامل املضمر يف األكثر اجملزوء:

 العمْبُد ُحرٌّ إْن قمِنْع <> وماحلُرُّ عمْبٌد ِإْن طمِمعْ 
نمْع ومال تمْطممْع فما <> شمْيٌء ُيِشنُي ِسومى الطَّممعْ   فاق ْ



وحه. وفعل األمر والنهي مفتوحة عني كلتيهما، ألن قنع يقنع بفتح العني يف املاضي األول مكسور عينه. والثاين مفت
املاضي واملضارع هو مبعىن سأل وتذلل، ومصدره قنوعاً، وإن قنع يقنع بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع هو 

 مبعىن رضي بالقسم، ومصدره قنعاً وقناعة قال لبيد من حبر الطويل:
ُهْم سمِعيٌد  ُهْم شمِقيٌّ بِاْلِمعيشمِة قاِنعُ فِمن ْ  آِخٌذ بِنمِصيِبِه <> ومِمن ْ

وإذا سألت واحداً( من الناس )حاجة فقضاها فاشكر هللا تعاىل( على قضاء حاجتك )واشكره( فإنه ال يكمل الشكر )
" أي هلل تعاىل إال مع الشكر للوسيلة كما قال رسول اللهصلى هللا عليه وسلم: "ممْن ملْم يمْشُكِر النَّ  اسم ملْم يمْشُكِر اَّللَّم ت معماىلم

ُه" وقال أيضاً: "ممْن شكرًا كاماًل. وقال أيضاً: "ممْن أمْسدمى ِإلمْيُكْم ممْعُروفًا فمكماِفُؤوُه فمِإْن ملْم ت مْقِدُروا عملى ُمكافأتِِه فاْدُعوا لم 
ُهمُ  اْسُتِجيبم لمُه" )وإن قصر( أي للواحد يف حقك )فال تعاتبه( قال  أمسمدمى ِإىل ق مْوٍم نِْعممًة ف ملمْم يمْشُكُروها لمُه فمدمعما عملمي ْ

أبو سليمان الداراين: ألمحد بن أيب احلواري: إذا واخيت أخًا يف هذا الزمان، فال تعاتبه على ما تكرهه، فإنك ال تأمن 
صرب على مضض من أن ترى يف جوابك ما هو شر من األول. قال أمحد: فجربته فوجدته كذلك، وقال بعضهم: ال

األخ خري من معاتبته، واملعاتبة خري من القطيعة، والقطيعة خري من الوقيعة. )وال تشكه( أي خترب الناس بسوء فعله بك 
)فتصري عداوة( له )وكن كاملؤمن يطلب املعاذير( مجع معذرة )وال تكن كاملنافق يطلب العيوب وقل( يف نفسك إذا 

ر له مل أطلع عليه( أي العذر )وال تعظم أحدًا منهم( أي املعارف )ما مل قصر صاحبك )لعله قصر( يف حقي )لعذ
تتوسم( أي تنظر بقلبك )فيه( أي األحد )أواًل( أي قبل الوعظ )خمايل القبول( أي دالئله )وإال( يكن األمر كذلك بأن 

يك فإذا أخطؤوا يف تعظه قبل ثبوت دالئل القبول )مل يستمع( أي األحد )منك( أي مساع قبول )وصار خصمًا عل
مسألة وكانوا يأنفون( أي يستنكفون وميتنعون )من التعلم( أي االستفادة )منك( ويف نسخة من كل أحد )فال تعلمهم 
فإهنم يستفيدون منك علمًا ويصبحون( أي يصريون )لك أعداء إال إذا تعلق ذلك( أي اخلطأ يف املسألة )مبعصية 

ويف نسخة يأتوهنا )عن جهل منهم فاذكر احلق( وجوبًا )بلطف من غري عنف وإذا يقرفوهنا( أي املعصية أي يفعلوهنا، 
رأيت منهم( أي املعارف )كرامة وخريًا( أي إكرامًا وإحسانًا مبال وأفعال )فاشكر هللا الذي حببك إليهم( أي صريك 

رهم )إىل هللا تعاىل( واكتف به وإذا رأيت منهم شرًا( يف األقوال واألفعال )فكلهم( أي فوض وسلم أمو )حمبوبًا عندهم 
تعاىل )واستعذ( أي اعتصم )باهلل من شرهم وال تعاتبهم( العتاب يف السر خري من القطيعة والتعريض به خري من 
التصريح، واملكاتبة خري من املشافهة، واالحتمال خري من الكل. )وال تقل هلم مل مل تعرفوا حقي وأنا فالن ابن فالن 

علوم فإن ذلك( أي القول )من كالم احلمقى( أي الذين قلت عقوهلم )وأشد الناس( أي أعظمهم وأنا الفاضل يف ال
)محاقة( أي فسادًا يف العقل )من يزكى نفسه( أي ميدحها يف كثرة خرياته )ويثين عليها( بكثرة العلم وباالنتساب إىل 

رين )عليك بذلك( الشر )إال لذنب سبق منك( الفضالء والعلماء )واعلم أن هللا تعاىل ال يسلطهم( أي ال جيعلهم قاه
ولو بعد سنني )فاستغفر هللا من ذنبك( كل وقت. ويف رواية ابن حبان إن كنا لنعد لرسول اللهصلى هللا عليه وسلم يف 

هللا تعاىل: عليك اجمللس الواحد "رميب اْغِفْر يل ومُتْب عملميَّ ِإنَّكم أمْنتم الت َّوَّاُب الرَِّحيُم"مائة. وقال الشاذيل رمحه 
باالستغفار، وإن مل يكن هناك ذنب. )واعلم أن ذلك( أي الشر الذي جاء منهم )عقوبة من هللا تعاىل( لك يف الدنيا 



)وكن فيما بينهم مسيعًا حلقهم( أي لكالمهم احلق )أصم عن باطلهم( بأن ال تذيعه بني الناس إما أن تنصحهم بطريق 
ة )نطوقًا مبحاسنهم( بأن تشيعها بني الناس مع إظهار الفرح هبا )صموتًا عن اللطف، وإما أن هتمله مرة واحد

مساويهم( أي معايبهم ومعاصيهم سرتًا هلم فرحم هللا أمرأ رأى سيئة ألخيه فسرتها )واحذر خمالطة متفقهة الزمان ال 
ي إىل اجملادلة )واحذر منهم فإهنم سيما املشتغلني باخلالف( أي بعلم اخلالف من بني العلماء )واجلدال( أي العلم املؤد

يرتبصون( أي ينتظرون )بك حلسدهم ريب املنون( أي حوادث الدهر )ويقطعون عليك( يف كل شيء )بالظنون( أي 
إهنم يعملون ظنوهنم السيئة، وإن أكثر الظنون ميون )ويتغامزون( أي يشريون )وراءك بالعيون( مستهزئني بك 

ون )عليك عثراتك( أي زالتك )يف عشرهتم( بكسر فسكون، أي يف قوت خمالطتهم )وحيصون( بضم الياء والصاد يعد
بعضهم مع بعض )حىت جيبهوك( بتشديد املوحدة بعد اجليم أو بسكون اجليم وفتح املوحدة )هبا( حىت يستقبلوك بتلك 

عليك  العثرات، كأهنم ضربوك حبجر يف جبهتك )يف حال( أي يف وقت )غيظهم( أي غضبهم احمليط بالكيد
)ومناظرهتم( أي جمادلتهم معك )ال يقيلون( أي ال يرفعون )لك عثرة( أي سقطة )وال يغفرون لك زلة( أي خطأ يف 
منطقك وفعلك )وال يسرتون لك( ويف نسخة عليك )عورة( أي عيباً )حياسبونك على النقري والقطمري( وهذا كناية عن 

هبا املثل يف القلة أربعة: النقري وهو النكتة اليت يف ظهر النواة.  أدىن األشياء فكيف مبا فوقه، واألشياء اليت يضرب
والقطمري وهو القشرة الرقيقة اليت بني النواة. والتمر والفتيل وهو ما يكون يف شق النواة. والرقرقوق وهو ما بني القمع 

ان بالنميمة( أي السعي والنواة )وحيسدونك على القليل والكثري( من النعمة )وحيرضون( أي حيثون )عليك اإلخو 
باحلديث إليقاع فتنة أو وحشة، ويف احلديث ال يدخل اجلنة قتات أي منام )والبالغات( بفتح الباء مث بالالم، أي 
الوشايات وهو الكالم الكذب أو السعي بالكالم عند حنو السلطان )والبهتان( أي بالقول عليك ملا مل تفعله )إن 

اللطف الشديد )وإن سخطوا( عليك )فباطنهم احلنق( باحلاء املهملة والنون  رضوا( عنك )فظاهرهم امللق( أي
 املفتوحتني مث القاف، أي الغيظ )ظاهرهم ثياب( تنتفع هبا )وباطنهم ذئاب( هتلك 

هذا( أي املذكور حكم )ما قطعت( أي جزمت )به املشاهدة( أي املعاينة )على أكثرهم إال من عصمه هللا تعاىل( )     
ه فال تتصف هبذه الصفة الرذيلة )فصحبتهم( أي هؤالء املوصوفني مبا ذكر )خسران( أي هالك يف دينه ودنياه أي وقا

)ومعاشرهتم( أي خمالطتهم )خذالن( أي عدم حصول النصرة )هذا( أي املذكور )حكم من يظهر لك الصداقة( بلسانه 
 :اىل( نظماً من الكامل اجملزوء املرفل يف الضرب)فكيف من جياهرك بالعداوة قال القاضي ابن معروف رمحه هللا تع

ْر صمِديقمكم أْلفم ممرَّهْ  ْر عمُدوَّكم ممرًَّة <> وماْحذم  فاْحذم
ا انْ قملمبم الصَِّدي <>  ُق فمكانم أمْعرمفم بِاملمضمرَّهْ   ف ملمُرمبَّ

 :وكذلك قال ابن متام( يف معىن ذلك، ويف نسخة أبو متام نظماً من حبر الوافر)

 كم ِمْن صمِديِقكم ُمْست مفماٌد <> فال تمْستمْكِثرمنَّ ِمنم الصِ حمابِ عمُدوُّ 
 فمِإنَّ الدَّاءم أْكث مرم ما ت مرماُه <> يمُكوُن ِمنم الطَّعماِم أو الشَّرمابِ 



وكان أبو سعيد الثوري يقول: إذا أردت أن تؤاخي رجالً فأغضبه، مث دس عليه من يسأله عنك، وعن أسرارك، فإن قال 
وكتم سرك فاصحبه. وقال ذو النون ال خري يف صحبة من ال حيب أن يراك إال معصوماً، ومن أفشى السر عند  خرياً 

الغضب فهو اللئيم، وقد قال بعض احلكماء: ال تصحب من يتغري عند أربع: عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه، 
 بعضهم من حبر الكامل: بل ينبغي أن يكون صدق اإلخوة ثابتاً على اختالف األحوال كما قال

 ومت مرمى الكمِرميم إذا تمصمرَّمم ومْصُلُه <> خُيِْفي القمبيحم وميُْظِهُر اإلْحسمانا
 ومت مرمى اللَِّئيمم إذا ت مقمضَّى ومْصُلُه <> خُيِْفي اجلمِميلم ومُيْظِهُر البُ ْهتمانا

  :بسيط والرقة اسم موضوعوكن(أي الطالب للخري )كما قال هاللنب العالء الرقي( نظماً من حبر ال)

اوماتِ  ْ أمْحِقْد عملمى أحمٍد <> أمرمْحُت ن مْفِسيم ِمْن هممِ  العمدم  لممَّا عمفمْوُت ومملم
 ِإين ِ ُأحميي عمُدوِ ي ِعْندم ُرْؤيمِتِه <> ألْدفمعم الشَّرَّ عمينِ  بِالتَِّحيَّاتِ 

أحيي، وحيسن أن يتعلق اجملرور األخري بأدفع ويف أعين من السالم والبشر والتبسم، واجملروران والظرف متعلقان ب
 :نسخة: حني أنظره، بدل عند رؤيته

 ومأْظِهُر الِبْشرم لإلْنسماِن أْبِغُضُه <> كمأمنَُّه قمْد ممال ق مْليب ممسمرَّاتِ 
 وملمْسُت أمْسلمُم ممَّْن لمْسُت أمْعرِفُُه <> فمكمْيفم أْسلمُم ِمْن أْهِل املمومدَّاتِ 

 :ر الباء هو طرقة الوجه ويف نسخة وأحسن البشرالبشر بكس

 النَّاِس ت مرُْكُهُم <> وميف اجلمفماِء هلم قمْطُع اأُلُخوَّاتِ  النَّاُس دماٌء دموماءُ 
 فمسماملِِ النَّاسم تمْسلمْم ِمْن غمومائِِلِهْم <>,ومُكْن حمرِيصاً عملى كمْسِب التَِّقيَّاتِ 

وله تركهم عدم تغيريهم عن حاهلم، وليس املراد به اجتناهبم بدليل قوله: ويف ويف نسخة على كسب املودات واملراد بق
اجلفاء إىل آخره، أي ويف اإلعراض عنهم بالكلية قطع اإلخوات وقوله تركهم بضم امليم للوزن، وقوله من غوائلهم أي 

 :من شرورهم

اِلِق النَّاسم وماْصرِبْ ما بُِليتم هِبِْم <> أمصممَّ أمْبكممم   أمْعممى ذما تمِقيَّاتِ ومخم
وقوله وخالق الناس، أي كن معهم موافقًا يف أحواهلم كما قيل: خالطوا الناس بأبدانكم، وزايلوهم بقلوبكم ويف نسخة: 

كل منهما حال من فاعل خالق أو خالط،  أصم أبكم أعمى ذا تقيات فخالط الناس، ويف نسخة: ما بقيت هبم وقوله.
 :لسبعة إىل أن شأن الناس صعب جدًا. كما قال الشافعي نظماً من البسيطوأشار هالل هبذه األبيات ا

اوماتِ  ْ أمْحِقْد عملمى أحمٍد <> أمرمْحُت ن مْفِسيم ِمْن هممِ  العمدم  لممَّا عمفمْوُت ومملم
 ِإين ِ ُأحميي عمُدوِ ي ِعْندم ُرْؤيمِتِه <> ألْدفمعم الشَّرَّ عمينِ  بِالتَِّحيَّاتِ 

البشر والتبسم، واجملروران والظرف متعلقان بأحيي، وحيسن أن يتعلق اجملرور األخري بأدفع ويف أعين من السالم و 
 نسخة: حني أنظره، بدل عند رؤيته:

 ومأْظِهُر الِبْشرم لإلْنسماِن أْبِغُضُه <> كمأمنَُّه قمْد ممال ق مْليب ممسمرَّاتِ 



 أْسلمُم ِمْن أْهِل املمومدَّاتِ  وملمْسُت أمْسلمُم ممَّْن لمْسُت أمْعرِفُُه <> فمكمْيفم 
 :البشر بكسر الباء هو طرقة الوجه ويف نسخة وأحسن البشر

 النَّاُس دماٌء دموماُء النَّاِس ت مرُْكُهُم <> وميف اجلمفماِء هلم قمْطُع اأُلُخوَّاتِ 
 يَّاتِ فمسماملِِ النَّاسم تمْسلمْم ِمْن غمومائِِلِهْم <> ومُكْن حمرِيصاً عملى كمْسِب التَّقِ 

عدم تغيريهم عن حاهلم، وليس املراد به اجتناهبم بدليل قوله: ويف  ويف نسخة على كسب املودات واملراد بقوله تركهم
اجلفاء إىل آخره، أي ويف اإلعراض عنهم بالكلية قطع اإلخوات وقوله تركهم بضم امليم للوزن، وقوله من غوائلهم أي 

 :من شرورهم

اِلِق النَّاسم وماْصرِبْ    ما بُِليتم هِبِْم <> أمصممَّ أمْبكممم أمْعممى ذما تمِقيَّاتِ ومخم
وقوله وخالق الناس، أي كن معهم موافقًا يف أحواهلم كما قيل: خالطوا الناس بأبدانكم، وزايلوهم بقلوبكم ويف نسخة: 

ل خالق أو خالط، كل منهما حال من فاع أصم أبكم أعمى ذا تقيات.فخالط الناس، ويف نسخة: ما بقيت هبم وقوله
 :إىل أن شأن الناس صعب جدًا. كما قال الشافعي نظماً من البسيط وأشار هالل هبذه األبيات السبعة

ُهْم ف مُهوم ُمْنذمِهلُ   النَّاُس دماٌء دِفنٌي ال دموماءم هلمُْم <> ذحممي َّرم العمْقُل ِمن ْ
قمِبضاً قالوا بِه ثِقملُ ِإْن ُكْنتم ُمْنبمِسطاً مسمَّْوكم ممْسخمرمًة <> أْو ُكْنتم مُ   ن ْ

ُهُم قالوا بِه مململُ  ِإْن خُتماِلْطُهُم قالوا بِه طمممٌع <> ومإْن جُتانِب ْ  وم
ُلوا إْن تمعفَّْفتم عمْن أْموماهلِِْم كمرمماً <> قمالوا غميِنٌّ ومإْن تْسأهْلُُم ِبِم  وم

ٌر ومالم مجمملُ ِإين  ذحممي َّْرُت يف أْمِري ومأْمرُِهُم <> ِشْبهم الن َّعماممِة ال   طمي ْ
 ومُحْسُن ُخْلٍق" وقال رسول اللهصلى هللا عليه وسلم: "ِإنَُّكم الم تمسمعمْونم النَّاسم بِأمْموماِلُكُم وملمِكْن يمسمعمُهْم ِمْنُكُم بمْسُط ومْجهٍ 

قال بعض )وكن( أيها املريد للخري )أيضاً( مالزمًا آلداب املعيشة، واجملالسة مع أصناف اخللق، وهي )كما 
احلكماء(وهم من عندهم علم وحكمة )الق صديقك وعدوك بوجه الرضا( أي بوجه دال على الرضا وهو طلق الوجه 
)من غري مذلة هلما وال هيبة( أي خوف )منهما وتوقر( أي كن حليماً عند اللقاء )من غري كرب وتواضع( عند اللقاء )من 

ريف قصد األمور( أي وسطها )ذميم( أي مذموم عند هللا وعند غري مذلة وكن يف مجيع أمورك يف أوسطها. فكال ط
 الناس )كما قيل( من حبر الطويل:

ا <> طمرِيٌق إىل ن مْهِج الصِ رماِط قمِوميُ   عملمْيكم بأمْوسماِط األُموِر فمِإهنَّ
 ومالتمُك فيها ُمْفِرطاً أْو ُمفمرِ طاً <> فمِإنَّ ِكال حاِل األُموِر ذمِميمُ 

بسكون الفاء، أي مسرفًا جماوزًا احلد، ومفرطًا بتشديد الراء، أي مقصرًا وناقصاً. وقال رسول اللهصلى ومعىن مفرطًا 
ُر األُُموِر أْوسماطُهما". )وال تنظر( على سبيل اإلعجاب )يف عطفيك( بكسر العني، أي جانبيك مييناً  ي ْ هللا عليه وسلم: "خم

بدل ورائك )وال تقف على  االلتفات إىل ورائك( ويف نسخة إذا مشيتومشاالً بأن تنظر شيئاً بلحاظ عينك )وال تكثر 
اجلماعات( أي اجلالسني إذا مشيت من غري حاجة دينية أو دنيوية )وإذا جلست( مع الناس )فال تستوفز( أي فال 



ترفع رجليك غري مطمئن )وذحفظ من تشبيك أصابعك( أي إدخال بعضها يف بعض، فإنه يورث النعاس وإنه من 
شيطان )و( من )العبث( بفتح العني والباء أي اللعب )بلحيتك وخامتك( بفتح التاء )و( من )ختليل أسنانك وإدخال ال

أصابعك يف أنفك و( من )كثرة بصاقك( بالصاد وقد يبدل بالزاي، وإذا بصقت فابصق يف جهة يسراك )وتنخمك( 
من )طرد  (، وما خيرج من اخليشوم عند التنحنح )وأي رمي َنامتك، وهي ما خيرج من احللق من خمرج اخلاء املعجمة

الذباب عن وجهك و( من )كثرة التمطي( أي مد البدن واليدين )والتثاؤب يف وجوه الناس ويف الصالة وغريها( وإذا 
تثاءبت فغط فمك بظهر يدك اليسرى دفعاً للشيطان، ألن التثاؤب من الشيطان )وليكن جملسك هادئاً( أي ساكناً من 

وات )وحديثك منظوماً( أي جمتمعًا يف خصلة واحدة )مرتبًا واصغ( بفتح الغني أي مل )إىل الكالم احلسن ممن األص
حدثك من غري إظهار تعجب مفرط( أي كثري )وال تسأله( أي من حدثك )إعادته( أي احلديث إال إن كان يف اإلعادة 

 ي ال تضحك من ذلك، ويف نسخة وال تستكثرمصلحة )واسكت عن املضاحك( أي األمور املضحكة )واحلكايات( أ

احلكايات )وال ذحدث عن إعجابك بولدك( وال جاريتك )و( ال )شعرك( وهو النظم املوزون وحده ما تركب تركيباً 
متقاصدًا، وكان مقفى مقصودًا به ذلك، فما خال من هذه القيود أو من بعضها، فال يسمى شعرًا وال يسمى قائله 

مك و( ال )تصنيفك( يف العلوم )وسائر ما خيصك وال تتصنع( أي ال تتكلف ألجل الناس حسن شاعرًا )و( ال )كال
هيئة أهل اخلري )تصنع املرأة يف التزين وال تتبذل( أي ال متتهن يف الثياب )تبذل العبد وتوق( أي جتنب )كثرة( 

التوسط )يف الدهن( جلميع البدن، استعمال )الكحل( والتكحل مطلوب كل ليلة )و( توق )اإلسراف( أي الزيادة عن 
وال )والتدهني للبدن مطلوب وقتًا دون وقت )وال تلح( أي ال تواظب مقباًل )يف احلاجات( أي يف طلبها من الناس 

تشجع( أي ال تغر )أحدًا على( إتيان )الظلم( ألحد فمن أعان على معصية كان شريكًا فيها )وال تعلم أحدًا من 
فضالً عن غريهم( أي عدم إعالمك غريهم أوىل باالنتفاء )مقدار ما( ثبت )لك( من املرتبة  أهلك( أي زوجتك )وولدك

)فإهنم إن رأوه( أي املقدار )قلياًل هنت( أي حقرت )عليهم وإن رأوه كثريًا مل تبلغ قط رضاهم( وجعل ما موصولة أو 
الك بكسر الالم مضاف ومضاف إليه  نكرة موصوفة هو ما عليه شيخنا يوسف السنبالويين، ويصح أن يكون قوله م

كما عليه الشيخ عبد الصمد، والضمريان اللذان بعده عائدان إليه )واجفهم( أي تباعد عنهم إذا أخطؤوا، ويف 
اإلحياء وخوفهم )من غري عنف( وهو ضد الرفق )ولن( أي تلطف )هلم من غري ضعف وال هتازل( أي ال متازح )أمتك 

عظيمك )من قلوهبم( ويف نسخة يف قلوهبم ويف نسخة فيسقطوك، وكذا بقية الناس، وال عبدك فيسقط وقارك( أي ت
ولذا قيل ال تظهر بياض أسنانك لإلنسان، فيظهر لك سواد دبره )وإذا خاصمت( مع الناس )فتوقر( أي فكن حليماً 

من جهلك( بأن أو جبل نفسك ليكون الناس تابعني لقولك، كذا قال الشيخ عبدالصمد )وذحفظ( عند املخاصمة )
تفعل أو تقول ما خيالف الشرع )وعجلتك( أي إسراعك يف اجلواب، ويف الغضب، ويف اإلحياء وجتنب عجلتك 
)وتفكر يف حجتك( أي يف جوابك )وال تكثر اإلشارة بيدك( أي يف حال املخاصمة )وال تكثر االلتفات إىل من( أي 

ل اخلصام )وإذا هدأ( أي سكن )غضبك فتكلم( بل شخص )وراءك وال جتث( أي ال جتلس )على ركبتيك( أي حا
ينبغي لك أن تسكت حىت تتوضأ )وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان( أي السيف فإن اسرتسل إليك فال 



تأمن انقالبه عليك، وارفق به رفق الصيب وكلمه مبا يشتهيه ما مل يكن معصية، وال حيملنك لطفه بك أن تدخل بينه 
ولده وحشمه، وإن كنت لذلك مستحقًا عنده فإن سقطة الداخل بني امللك، وبني أهله سقطة ال تنعش وبني أهله و 

وزلة ال تقال )وإياك وصديق العافية( أي احذر تالقيك والصاحب الذي يصاحبك يف وقت صحتك وغناك، وال 
عرضك( بكسر العني أي  يصاحبك حالة مرضك وفقرك )فإنه( أي من ذكر )أعدى األعداء وال جتعل مالك أكرم من

نفسك ومن بلي يف جملس مبزاح أو لغط، فليذكر هللا عند قيامه قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ممْن جملمسم يف جممِْلٍس 
ُثر ِفيه لمغمطُُه ف مقمالم ق مْبلم أمْن ي مُقومم ِمْن جممِْلِسِه ذ?ِلكم ُسْبحمانمكم اللَُّهمَّ ومحبمْمِدكم أمْشهمُد أمنْ  ال ِإلمهم ِإالَّ أمْنتم أمْست مْغِفُركم ومأمُتوُب  فمكم

 "  ِإلمْيكم ِإال ُغِفرم لمُه مما كمانم يف جممِْلِسِه ذمِلكم
فهذا القدر( أي املذكور يف هذا الكتاب )يا فىت( أي يا من يبتديء يف علم التصوف )يكفيك من بداية اهلداية )     

واللوامة )فإهنا( أي تلك البداية )ثالثة أقسام قسم يف آداب الطاعات( فجرب هبا( أي بالبداية )نفسك( أي األمارة 
أي الظاهرة والباطنة )وقسم يف ترك املعاصي( كذلك )وقسم يف خمالطة اخللق( كما عرفته أواًل )وهي( أي بداية اهلداية 

الكامل، وهو زاد لآلخرة  )جامعة جلمل معاملة العبد مع اخلالق( عز وجل )واخللق( وهذا اجملموع يسمى تقوى والدين
بداية اهلداية أي وجدهتا )مناسبة( أي قريبة )لنفسك ورأيت( أي وجدت )قلبك مائاًل إليها( أي  )فإن رأيتها( أي

البداية )راغباً( أي مريدًا )يف العمل هبا( أي مبطلوهبا )فاعلم أنك عبد( من عباد هللا تعاىل )نور هللا تعاىل باإلميان( 
السليم )وشرح( أي كشف )به( أي باإلميان )صدرك( فاشكر هللا تعاىل الذي هداك إىل ذلك، واطلب الكامل )قلبك( 

منه استقامتك )وذحقق( بصيغة املاضي أي ثبت )إن هلذه البداية هناية( كما علمت أواًل )ووراءها( أي النهاية أي بعدها 
ما حيمد منها  )وعلوماً( باطنية، كعلم أحوال القلب، أما)أسرارًا وأغواراً( أي دقائق، وقد ذكرهتا أواًل يف هذا الشرح 

فهو الصرب والشكر واخلوف والرجاء والرضا، والزهد والقناعة ومعرفة املنة هلل تعاىل يف مجيع األحوال وحسن الظن، 
 واإلخالص وحنو ذلك، وأما ما يذم فخوف الفقر وسخط املقدور، وطلب العلوم وحب الثناء، وحب طول البقاء يف

الدنيا للتمتع وحنو ذلك )ومكاشفات( وهي غاية العلوم، وهي عبارة عن نور يظهر يف القلب عند تطهريه من صفاته 
املذمومة، وينكشف من ذلك النور أمور كثرية حىت ذحصل املعرفة احلقيقية بذات هللا تعاىل، وبصفاته الباقيات التامات، 

ووجه ترتيبه لآلخرة على الدنيا )وقد أودعناها يف كتاب إحياء علوم وبأفعاله وحبكمه يف حكم خلق الدنيا واآلخرة، 
الدين فاشتغل بتحصيله( أي كتاب اإلحياء لتكون من أهل الظاهر والباطن معاً، فقد قيل: علماء الظاهر، زينة األرض 

اً، وال جعلك وامللك، وعلماء الباطن زينة السماء وامللكوت، وقال السري للجنيد: جعلك هللا صاحب حديث صوفي
صوفيًا صاحب حديث، وأشار بذلك القول إىل أن من حصل احلديث والعلم، مث تصوف أفلح، ومن تصوف قبل 
العلم خاطر بنفسه )وإن رأيت( أي وجدت )نفسك تستثقل العمل( أي تعتقد ثقل العمل )هبذه الوظائف( أي األوراد 

)هذا الفن( أي النوع الذي يف هذا الكتاب )من العلم(  اليت ذكرت يف هذا الكتاب )وتنكر( ويف بعض النسخ وترتك
أي علم التصوف )وتقول لك نفسك أىن( أي كيف )ينفعك هذا العلم يف حمافل العلماء( أي جمامعها )ومىت( أي يف 
أي وقت )يقدمك هذا على األقران( مجع قرين وهو من يعادلك يف أحوالك )والنظراء( مجع نظري وهو ما يساويك يف 



جة )وكيف يرفع( أي هذا العلم )منصبك( أي علوك )يف جمالس األمراء والوزراء وكيف يوصلك إىل الصلة( أي الدر 
العطية منهم )واألرزاق( أي املرتبة من عندهم كل شهر أو كل سنة )ووالية األوقاف والقضاء فاعلم أن الشيطان قد 

م أي مرجعك )ومثواك( أي منزل وهو اآلخرة أغواك( أي أضلك )وأنساك منقلبك( بضم امليم وفتح القاف والال
)فاطلب لك شيطانًا مثلك ليعلمك ما( علمًا )تظن أنه ينفعك( يف الدنيا )ويوصلك إىل بغيتك( بكسر الباء وضمها 
أي حاجتك )مث اعلم أنه( الشأن )قط ال يصفو لك( أي ال خيلص من األكدار )امللك( أي العز )يف حملتك( أي 

ريتك وبلدتك مث يفوتك امللك املقيم( أي الدائم الذي ال ينعزل )والنعيم الدائم( أي املستمر منزلك )فضاًل عن ق
الذي ال ينفد )يف جوار( بكسر اجليم )رب العاملني( أي يف اجلنة جماورة معنوية واحلمد هلل رب العاملني والسالم عليكم 

، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وصلى هللا على ورمحة هللا وبركاته، واحلمد هلل أواًل وآخرًا وظاهرًا وباطناً 
سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا. مت تأليفه حبمد هللا وعونه وحسن توفيقه ليلة األحد ثالث عشر ذي 

ا هللا عنهم بن علي عف بن عريب بن عمر القعدة من سنة ألف ومائتني وتسعة ومثانني على يد املذنب املقصر حممد نووي
 آمني.
 

 


