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شكر
أشكر الله تعاىل الذي أنعم عىل نفيس وعىل كل الخلق .من بني تلك النعم ،هو أن تكون قادرا ً عىل
خدمة ال ّدين من خالل نقل رسالة الخالص إىل البرشية جمعاء.
والسالم عىل النبي محمد ،وصحبه ،والتقوى حتى يوم القيامة وما بعدها ،كام تلقينا رسالة
والصالة ّ
النعيم األبدي والخالص من خاللهم.
شكر خاص لسيدنا عبد العزيز الدباغ وجميع العلامء و املتبحرين يف العلوم الرشعية.
هن
نس َن ِب َوالِدَ ي ِه َح َملَتهُ اُ ُّمهٗ َوه ًنا َع ٰل َو ٍ
بسم الله الرحمن الرحيم ورد يف القرآن الكريم “ َو َو َّصي َنا االِ ٰ
يكؕ “ .حفظهم الله ،اللهم تب وارحم والدي ،محمد نواز والوالدة
َّو ِف ٰصلُهٗ ِف َعا َم ِني اَنِ اشكُر ِل َولِـ َوالِدَ َ
أم أحمد الصغرى يف كال العاملني ،الجدين العظيمني الشيخ خري الدين أولياه واإلمام الحسن البرصي
من خالل التعاليم التي استفدت منها كثريا.
وأخريا ،أود أن أشكر جميع هؤالء الناس الذين ساعدوا يف إعداد هذا الكتاب ،زوجتي واألطفال
واإلخوة واألخوات من الطريقة املحمدية ،وخاصة األخ يارس ،شهاب ،فاروق وقاص الذي فعل كل ما
يقرب من أعامل التجميع .يف الواقع ،أنا مل أساهم يف هذا الكتاب إال يف التوجيه واإلرشاف عليه.
رحمة الله الرحمن الرحيم أن يقبل جميع جهودنا ،ويجعلها وسيلة لتحقيق رضوانه وغفران عيوبنا يف
النية والفعل.
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الهدف من هذا الكتاب

ُخلق االنسان لعبادة الله؛ لهذا ميكن لالنسان من خالل عبادة الله أن ينال مرضاته .أما سائر
املخلوقات عىل األرض ُخلقت لخدمة االنسان ،مبا ىف ذلك الشمس و القمر و النجوم ىف السامء
خلقوا لنفس الهدف .ويبتىل الله االنسان ىف ثروته ،و ممتلكاته ،وأرضه ،وأقاربه ،وزوجه ،وأطفاله،
ىف مرضه و صحته ،و حتى باملوت والحياة .و السؤال هو إذا ما كانت هذه األشياء الدنيوية ت ُبعد
سبيل للقرب من الله تعاىل .و قد أرسل الله تعاىل
االنسان عن الله تعاىل أم أن االنسان يتخذ الدنيا ً
الرسول الكريم ﷺ ىك يعلم االنسان كيف يقىض حياته ىف عبادة الله تعاىل يك ينال مرضاته.
و حتى ينال االنسان مرضات الله ،يتحتم عليه تعزيز أربع صفات :
تعظىم ألمر الله تعاىل
 -1أولً أن يعيش االنسان حياته وفقًا لرشيعة الله و أوامره ىف جميع األحوال والظروف حتى تكون
األولوية لرشيعته حتى لو عارضته الدنيا كلها.
تعظىم لسنة رسول الله ﷺ

 -2ثان ًيا أن تكون األولوية للطريق الذى سلكه الرسول الكريم-صىل الله عليه وسلم -عن اتباع
العادات و الثقافات الدنيوية الزائفة ،و أن تكون حياتك عىل خطى الرسول ﷺ.
الشفقة عىل الخلق
 -3ثالثًا الوفاء بحقوق البرش .أال تلحق بهم األذى و أن تحنو عليهم قدر استطاعتك ،وأن تسعى
إىل تحسني حياتهم ىف الدنيا و اآلخرة.
الحضور مع الله
 -4الصفة الرابعة تتعلق بالقلب و العقل ،عىل االنسان أن يحاول ابقاء قلبه متعلقًا بذكر الله .من
خالل الشعور بأن الله تعاىل معى يراىن ويسمعنى.و يجب أن يعيش حياته و كأنه يرى الله تعاىل،
حتم يرى االنسان ىف كل ظروفه.
أو يشعر بأن الله يراه ألن الله ً
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فوائد الخضوع ملشيئة الله
كيف لالنسان أن يخضع ملشيئة الله؟ من خالل هذا الكتاب ،و ىف ضوء القرآن الكريم و الحديث
النبوي الرشيف و أيضا من خالل حياة أولياء الله و نجد خالصة الطريق إىل مرضات الله الذى
سافر من خالله املئات و اآلالف من الناس ىك يستشعروا معية الله.
كيف ىل أن أقوم بهذا؟
قبل السفر خالل هذا الطريق ،يتحتم عىل االنسان أن يستكمل أربعة رشوط:
 -1العقيدة :عىل االنسان أن توافق عقيدته مذهب أهل السنة و الجامعة.
 -2الفقه (الرشيعة اإلسالمية) :عىل االنسان أن يتعلم ما هو مفروض و واجب و مستحب و مرجح
و محرم وبدعة فيام يتعلق بالوضوء و الغسل و العبادة و املعامالت .
 -3التوبة :إذا خالف املرء حقوق الله و الناس ،عليه أن يتوقف عن مخالفة حقوقهم ذلك و أن
يتوب توبة نصوح بأن ال يعاود املخالفة ىف املستقبل.
 -4املجاهدة :خالل هذه الرحلة ،ستتصدى لك الشياطني و النفس الدنيا و من هم منشغلون
بالدنيا ؛لهذا عىل االنسان أن يعقد عزمه بأن يجاهد رغباته ويضحى بها.
املرحلة األوىل (تزكية الجسم):
بعد هذه املرحلة ،ستتعلم أولً املنهج الذى يتبع لحامية أعضاء الجسم من الوقوع ىف املعاىص،
ويشمل هذا اللسان ،واألذن ،و العني ،و اليد ،و القدم ،و املعدة والعورات.
املرحلة الثانية (تزكية العقل):
بعد هذه املرحلة سنتعلم منهجية الحفاظ عىل القلب و العقل من وساوس الشيطان ،و بعدها
كيف تطهرهام و تجعلهام سليمني.
املرحلة الثالثة (تزكية النفس و تطهري القلب):
ثالثًا التخلص من صفات الشيطان مثل  :الحسد ،البغض ،التباهى ،الغرور الخ ...و استبدال ما
بداخله بصفات حسنة مثل :اإلخالص ،الصرب ،االعرتاف بالجميل ،األمانة  ،العفة.
املرحلة الرابعة (تنوير الروح):
ىف املرحلة الرابعة يقوم االنسان بتحطيم مابداخله و خارجه من رشور وآثام عن طريق حب الله و
رسوله ﷺ وطاعتهام و بذلك تنال القرب من الله و مرضاته و معرفته.
6

الدعوة والتبلىغ واإلستقامة
وهكذا سيصبح ما بداخل هذا االنسان مستنريا و سيدعو اآلخرين إىل الطريق الذى سلكه ليصل
إىل رضا الله و سيساعدهم عىل تحقيق ذلك .و إذا توىف هذا الشخص عىل هذه الحالة ،سيصبح
من الفائزين ىف الدنيا و اآلخرة ؛ و ىف اآلخرة سيكون بفضل الله مع صحبة الرسول و الصديقني و
الشهداء و أولياء الله.

من أين ابدأ الرحلة ؟
قال الشيخ عبدالقادر –رحمه الله« -من نال رضا الله ،فقد حصل عىل كل شئ .و من مل يستطع
أيضا تحقيق هذا الفوز بأن تبدأ-كخطوة أوىل-
أن ينال رضا الله ،فقد خرس كل شئ ».ميكنك ً
مبعرفة السبيل لتحقيقه ومعرفة اآلخرة .كام ينبغى أن تبقى تحت إرشاف معلم أو مرشد يتبع
أوامر الله و سنن رسوله العظيمة ،و لديه معرفة بالطريق الذى يفىض بك لتحقيق الفوز  ،و
بعوائقه و صعوباته.
نسأل الله تعاىل أن يرزقنا حبه و حب حبيبيه ﷺ و طاعته و رضاه ىف الدنيا و اآلخرة.
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رحلة البتغاء مرضات الله
هذا امللف ملن يبتغي القرب من الله و مرضاته ويريد أن يعرف الصعوبات والعقبات التى تواجهه
ىف طريقه إىل الله تعاىل .عىل الطالب أن يتبعوا ما يصفه لهم معلمهم ،وأن يتواصلوا مع معلمهم
عىل األقل مرة كل أربعني يو ًما إلخباره بأحوالهم\ظروفهم أثناء تلك الفرتة  ،و بعد االستشارة
يطبقوا االرشادات التى أعطاها املعلم.
االسم________________________________________________________________:
العنوان______________________________________________________________ :
تاريخ امليالد______/_____/____:
التعليم /الوظيفة________________________________________________________:
____________________________________________________________________
الهدف من الحياة_______________________________________________________ :
األنشطة التى تقوم بها ىف وقت الفراغ_________________________________________ :
____________________________________________________________________
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رحلة للوصول إىل رضا الله
ومنوذج الطائرة

99

بالقطار

يسافر الكثري من الناس إىل أنحاء كثرية يف هذا العامل ,ويسافرون بطرق متعددة ومختلفة ,فهناك من يسافر سريا عىل
.األقدام ,أو بالسيارات ,أو بالقطار ,أو بالسفن والطائرات

بالطائرة

بالسفينة

بالسيارة

عىل األقدام
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هناك العديد من الطائرات التي تنتظرك للسفر إىل مقامات القرب من الله ,ولكن هناك
أيضا العديد من الطائرات التي ميكن ان تأخذك إىل أرايض الجحيم والشهوات.
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عبدٌ لل ِه

جواز السفر

الهوية الحقيقية

ال غنى عن
التذكرة متى أردت
السفر ,كام ال غنى
عن جواز السفر,
ولكن العديد
من الناس فقدوا
تذاكرهم وجواز
سفرهم للعبودية
الذي أخذوه مبجرد
دخولهم هذا
.العامل
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القرآن

السنة

BTFWFSZ
ɩFOZPVNVTUéOEZPVSUJDLFUPGJOWJUBUJPOقد
أن تجد تذكرة دعوتك من الله  ،حيث إن جميع الناس
فيجب عليك
QFSTPOIBTCFFOHJWFOUIFJOWJUBUJPOUPXBSET"MMBIT
تسلموا تذكرة القرب من الله؛ وهي القرآن الكريم والسنة النبوية
DMPTFOFTT UIF2VSBOBOE4VOOBI
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دعوة من الله
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واملشهد الثالث من قصة حياتنا هو الحياة الدنيا عىل كوكب األرض ,هذا املكان الذي نعيش فيه حاليا .مشهد محوري وجوهري وهام يف
مرسحية حياتنا ألنه املشهد الذي تدور فيه جميع األحداث واملعارك واملنافسات والرصاعات .الرصاع بني البطل وبني منافسيه ،وبينه وبني
النفس ،وبينه وبني املغريات وشهوات الدنيا املتمثلة يف الرجال والنساء املغويني ،و يف املال وحب الشهرة ،وبينه وبني الرشير الذي يقوم
بدوره الشيطان .وكيفية تعاملك مع الرصاعات يف هذا املشهد سيحدد نهايتك وحالك يف املشاهد التي ستعقب موتك .يف ذلك املشهد لديك
القدرة عىل االختيار إما أن تتحول إىل شخصية فاسدة وخائنة عن طريق تحالفك مع أعدائك ,أو أن تختار و الصمود أمامهم حامال راية
الحق مقاوما وقويا ,متبعا لتوجيهات املدير وهو الرسول الكريم (محمد صىل الله عليه وسلم) يف كل خطواتك وحركاتك ,وهكذا تكون
بطل هذه املعركة.

e Temporal World
الحياة ال
)(Duniyaدنيا
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العامل األوسط ,واملعروف أيضا بعامل الربزخ ,أو مبعنى آخر الحياة يف القرب هي املشهد الرابع من قصة حياتنا .ذلك املشهد حيث ينكشف
غموض الحياة السابقة وتبدأ الحياة الحقيقية.
فاختياراتك يف املشهد الثالث (الدنيا) إما أن تطاردك اآلن إذا كان عملك سيئا ,أو تحتضنك إذا كان عملك صالحا يف الدنيا.
يسكن اإلنسان الربزخ حتى يوم القيامة وعندها تنتهي أختياراته.
وقرب اإلنسان إما أن يكون روضة من الجنة أو حفرة من النار إذا ما عمل سيئا يف الدنيا.

e Intermediate World
)حياة الربزخ (الحياة مابعد املوت
)(Barzakh - Lifeafter Death
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املشهد الخامس وقبل األخري من مرسحيتنا هو يوم القيامة ,يوم الحساب األخري ,و هو اليوم الذي ستبعث فيه الحياة
مجددا يف كل املوىت ,يوم مقداره خمسون ألف سنة ,وحيث ستحاسب فيه جميع األرواح عن كل لحظة قضتها عىل وجه
األرض.
سيسأل كل فرد عىل وجه خاص عن شبابه ,وعن عمره فيام أفناه ,وعن ماله من أين اكتسبه .وبالطبع سوف يسأل عن
علمه وماذا عمل به .فاألتقياء سوف يكرمون كأبطال يف هذا اليوم و يكافأون عىل اجتهادهم وسيمر عليهم هذا اليوم الذي
ال مفر منه بسالم.
أما الذين خرسوا يف معركتهم عىل األرض ،واستسلموا لخدع الشيطان سيخرسون يف هذا اليوم أيضا ,وسيعاقبون ويطردون
من رحمة الله وسيمر عليهم هذا اليوم بطيئا .أولئك هم املمثلون الذين أفسدوا قصة حياتهم وأفشلوا مرسحياتهم.

يوم القيامة
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هناك نهايتان مختلفتان لقصة فيلم حياتنا .يحدد أداء البطل يف األحداث األساسية للمشهد نهاية فيلمه .فاملمثلون الذيني تقبلوا الحق
وحموا أنفسهم واآلخرون من السيئات بتجنب إغراءات الدنيا وشهوات النفس سيلقون نهايات سعيدة ومباركة.
فالله سبحانه وتعاىل ,منتج هذا الفيلم ,سيكافئهم برحمته الواسعة وفضله بالخلود يف الجنة واملساكن الطيبة والقصور ذات العجائب
والهيبة .وسيحدثهم الله عز وجل مبارشة ويريهم جامله الذي ليس كمثله يشء .وستكون الجنة هي ذروة األحداث ملن اجتهدوا يف
املشهد الرئييس من فيلهم.

الحياة الخالدة يف الجنة
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وكام يوجد نهايتان محتملتان ملرسحية حياتنا ,توجد هناك أيضا احتاملية أن نُلقى يف حفرة من حفر جهنم مذمومني مدحورين
إىل األبد ؛ فعذاب جهنم مكتوب عىل كل من مل ِ
يوف مبا كان مطلوبا منه يف مشهد الدنيا ,و هم أولئك املمثلني الضعفاء الذين
مل يطيعوا أمر املدير ,الرسول محمد ﷺ ,واستسلموا إلغراءات الدنيا واتبعوا وساوس الشيطان .سيلقى باملتمردين والعاصني
إىل األبد يف نار جهنم الحارقة وأوديتها وأنهارها التي هي من نار وقودها الناس والحجارة .وسوف يخرج كل من آمن بالله من
الجحيم بعد أن يطهروا بنارها.

الحياة يف الجحيم
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Planes which شهواتك
shall take
the lands
of Hell
ايضyou
 وأرto
الجحيم
ستقلك إىل
التيand
راتthe
الطائlands of your desire.

استمتع

حالة الغفلة

اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻋﻘﺎب اﳌﺬﻧﺒ

ﺣﻀﻮر اﻟﺪورات
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار
ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻠﻪ

وﻣﺎ أﺷ إﻟﻴﻪ أﻋﻼه ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻜﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻘﻮة ﻟﺒﺪء ﺳﻔﺮه إﱃ رﺿﺎ اﻟﻠﻪ.
وﻛﻤﺜﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ؛ ﻓﺈن ﺣﻀﻮر ﺗﺠﻤﻌﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺬﻛﺮ ﻳﱰك ﺷﻌﻮرا
ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ واﻟﻘﺮب أﻛ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﲆ اﻟﻠﻪ .
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(.
.
واﻟﻘﻮة ﳌررﺳﺔ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺬا إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ أن ﻨﻨﺢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺎﻓﺰ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺑﺄن ﺣﻀﻮر ﻫﺬه
اﻟﻠﻘﺎءات ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﻫﻲ رﺿﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺄﻋلل ﺻﺎﻟﺤﺔ

اﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ اﳌﻮت وﺣﻴﺎة
اﻟﱪزخ وﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
واﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر
ﺻﺤﺒﺔ اﻟﻌﻠءء
واﻷﺗﻘﻴﺎء

ﺣﻀﻮر دروس اﻟﺬﻛﺮ
واﻟﻌﻠﻢ

ﻗﺮاءة ﺳةة اﻟﺮﺳﻮل
واﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻷوﻟﻴﺎء

إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺛﻢ واﻟﻜﺴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺸﺤﻦ
.ﺑﻄﺎرﻳﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ .
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺨاات

ﺑﻨﺎء ﻋﻄﺶ اﻟﻔﺮد:اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ

اﻟﺤﻀﻮر

اﻻﺳﺘعع

اﻟﺘﺄﻣﻞ

إدﺧﺎل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮات

اﻟﺘﻔﻜﺮ

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺨﻴﺎرات

اﻟﻨﻴﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻄﺮﻳﻖ

إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻨﺸﺎط

أﺧﺬ ﺧﻄﻮات ﻟﻠﺒﺪء

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻄﺶ واﻟﻄﺎﻗﺔ
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السؤال :ما هو الهدف من الرحلة؟
اإلجابة :هو ابتغاء مرضات الله ،أو بعبارة أخرى ،أن ترىض الله رب
العاملني

إن الطائرة هى قلبك و روحك التى تسافر من خاللهام إىل الله .بينام
الطائرة ىف طريقها إىل الله عز وجل ينبغى عليك أن تعمرها بالحب وأن
تتعرف عىل مواطن القوة فيها.

املقصود األعظم
الرحلة إىل مرضات الله
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 4أن تستحرض و تتذكر و تشعر و تؤمن بأنك مع الخالق ،و أن الله يراقب كل تحركاتك ،و يعلم ما يجول بك بخاطرك ،و هو معكأنت ىف أى موقف كنت.

 3أن ترحم وتعطف عىل املخلوقات ،فتساعد البرش و تخدم البيئة برثوتك و مبمتلكاتك و بوفائك و أن تحميهم (األنس والجن)من يوم القيامة و أن تذكرهم بسبل النجاح ىف ضوء القرآن و السنة.

 2إعطاء األولوية التباع حياة رسول-صىل الله عليه وسلم -عىل سائر طرق الحياة األخرى .وأن تحب الرسول أكرث مام تحب سائرالخلق مبن فيهم نفسك.

 1أن تكون يف طاعة كاملة ألوامر الله بعبادته وحده دون غريه أو اتخاذ آلهة معه ,وبإعطاء األولوية لجميع أوامره عن أى أوامرأخرى.

عليك القيام باألربعة أشياء التالية لىك تنال رضا الله:

أما السحب فتمثل أهداف هذه الرحلة .فالسامء و السحاب هو ما نحققه حتى نصل إىل جزيرة حيث رضا الله .إذا وصلنا إىل
السحاب فسيهدينا الله إىل جزيرة القرب منه ،فنستمر ىف تتبع الطريق إىل رضا الله حتى يأذن الله بفتح السامء.

السحب :األهداف األربعة
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30

أحالم

املشاعر

مكاشفات
الكرامات

Non

غري مقصودة
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ما ليس من األهداف

سؤال :ما هي الحاالت أو الخربات التي ال تؤدي بالرضورة إىل رضا الله وليست أهدافا ت ُبتغى أو
يسعى إىل تحقيقها؟
اإلجابة :هي الحاالت والتجارب الروحانية التي ليست من اختيار اإلنسان ,والنقاط املوضحة أدناه
ليست من األهداف وليست رضورية:
 1األحالم الطيبة. 2الكشف أو الكرامات. 3الوحي الرباين (اإللهام) أو ما شابه. 4رؤية األنوار أو التنوير الروحي أثناء التأمل أو ذكر الله. 5توجيه الجن واألنس ملصلحتهم. 6الزيادة يف املال والعمل. 7الشفاء من األمراض الجسدية والعقلية. 8اإلدعاء بالقدرة عىل استقراء املستقبل والعقول. 9النجاح يف الشئون اإلجتامعية واألمور الدنيوية. 10الوصول لحالة حيث يقوم اإلنسان تلقائيا بأمور طيبة ويهجر املعايص دون أي مجهود منجانبه.
 11وبالنسبة للمعلم أو الشيخ ,أن يتحمل مسئولية الصفح عن تالميذه ,وأال يجربهم عىل فعليشء سوى اإلميان بأنهم سيدخلون الجنة لبدئهم الرحلة فحسب وأنهم غري مجربين عىل بذل
جهودهم لبلوغ الخالص.
 12استشعار اإلحرتام يف أعني البرش. 13أن تكون الظروف كلها يف صالحك. 14االستمتاع بالعبادة. 15-اضمحالل املصاعـب واملشاكل وعيش حياة سهلة.
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التوبة :

:
العقيدة :يجب أن توافق عقيدة املسلم مذهب أهل السنة والجامعة ,فالعقيدة
هي ما تبني للمسلم ما الذي يؤمن به وكيف يؤمن به .وللعقيدة أساسات سبعة وهي
اإلميان بــ :
)1الله )2مالئكته )3كتبه  )4رسله )5يوم القيامة )6القضاء والقدر )7البعث بعد
املوت

الفقه :ترتبط العقيدة واإلميان بعقل اإلنسان وقلبه ويصدق عليهام الجسد ,فكيف
لهذا الجسد الذي أؤمتنا عليه أن يؤدي ما عليه من واجبات؟ ما األفعال التي تريض الله
وما األفعال التي تغضبه؟ وكيف يؤدي اإلنسان العبادة؟ كل هذه املعلومات معروفة
بأنها الرشيعة اإلسالمية (الفقه) ,أي أحكام الحالل والحرام.

التوبة :من الجيد جدا أن يريد اإلنسان أن يقيض ما تبقى من حياته يف طاعة تامة
لله  ,وأن يعيش حياته وعىل نهج الرسول –صىل الله عليه وسلم .ومع ذلك فإذا انتهك
اإلنسان يف املايض حقوق الله ورسوله –صىل الله عليه وسلم -وحقوق نفسه وحقوق
غريه من املخلوقات األخرى فعليه تعويض ذلك وطلب العفو.

املجاهدة :املجاهدة تعني بذل املجهود عىل قدر االستطاعة ,واإلستقامة تعني
اإلستمرار يف السري حتى إذا ما سقط اإلنسان ,فالسقوط الحقيقي ليس سقوط اإلنسان
وإمنا هو عدم الوقوف مرة أخرى .وبطريقة أخرى ميكن أن نقول :أن إن املجاهدة
هي التحكم يف النفس الخاطئة األمارة بالسوء وشهواتك بقوة اإلرادة .واإلستقامة هي
اإلستمرار يف األعامل الصالحة والبعد عن السيئات وعدم اإللتفات للمشاعر الداخلية أو
الظروف الخارجية.
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التوبة هي اتجاه العجالت ,والتقدم يكون مبقدار املجهود الذي تضعه بها .فمن خالل توجيه التوبة واملجهود\الجهاد الذي سيزيد
الحركة بها البد أن تتولد رسعة تخول للطائرة التحليق يف استمرارية.

سؤال :ما هي الرشوط األساسية لبدء السري يف هذا الطريق؟
اإلجابة :ليك تصبح من أولياء الله وقبل بدء السري يف هذا الطريق عليك الوفاء باملتطلبات األساسية األربعة وإال فهذه الرحلة لن
تكتمل.
سؤال :ما هي املتطلبات؟
اإلجابة :هناك أربع متطلبات وهي :العقيدة والفقه والتوبة واملجاهدة.
متثل العقيدة والفقة جناحي الطائرة
فإذا كانت عقيدة االنسان أو فقهه غري سليم  ,لن يستطيع التحليق .فالطائرة تحتاج لجناحيها يك تحلق (إذا مل يوجد جناحان لن
يكون هناك سفرا ,وإذا كان أحد الجناحني معطوبا فسيؤدي ذلك إىل التهلكة)
كام متثل العجالت التوبة واملجاهدة فهي املوجهة وهي النقطة األوىل يف االنطالقة املُحركة ,كام أننا نحتاجها لتحريك الطائرة إىل
األمام يف اتجاه رحلتها .وهي النقطة األوىل للتحرك التي متكن الطائرة من زيادة رسعتها لإلقالع .وهكذا يحتاج اإلنسان لتوجيه هدفه
وهو الرجوع إىل الله ونيل رضاه.

الرشوط األربعة (املتطلبات األساسية)
تتمثل يف الجناحان والعجالت
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جناح الفقه

املجاهدة

العجالت
التوبة

الرشوط األربعة األساسية

جناح العقيدة
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الرشط األول – جناح العقيدة

سؤال :ما هو الرشط األول؟
اإلجابة :الرشط األول هو العقيدة الصحيحة ,فعقيدة املسلم يجب أن توافق منهج أهل السنة
والجامعة.
العقيدة هي ما تبني لإلنسان ما يجب أن يؤمن به وكيف يؤمن به أيضا .كام أن للعقيدة سبعة
رشوط ,وهي االميان بــ:
 )1الله :وهو اإلميان بذات الله وصفاته وأن ال ترشك به أحدا يف صفاته أو أفعاله ,وتؤمن أنه ال
يشبه أي من مخلوقاته وال أي من مخلوقاته تشبهه ,كام أنه ليس جزءا من أي من مخلوقاته وال
أي من مخلوقاته جزءا منه ,وأنه ال تدركه األفكار وال التخيالت.
 )2املالئكة :وهو اإلميان باملالئكة أجمعني وأنهم معصومون ,وأنهم ال يعصون الله أبدا ويفعلون ما
يؤمرون.
 )3الكتب :وهو االميان بالكتب الساموية كلها التي أنزلها الله تعاىل وأال تتبع سوى القرآن الكريم
خاتم الكتب الذي نسخ الكتب املنزلة من قبله مثل اإلنجيل والتوراة والزبور.
 )4الرسل :أن تؤمن باألنبياء والرسل أجمعني وأنهم كانوا أعظم الخلق وأنهم كانوا معصومني من
املعايص ,غري أن الواجب هو اتباع خطوات قائد األمم وإمام جميع األنبياء واملرسلني محمد –صىل
الله عليه وسلم-فقط.
 )5يوم القيامة :اإلميان بيوم الحساب ,وأن جميع اإلنس والجن سوف يقفون أمام الله مبا فيهم
من ماتوا ومن مل يأتوا بعد .وأن الله بفضله ورحمته سوف يجزل العطاء للمطيعني ،وبعدله سوف
يعاقب الخاطئني ,وما من أحد سيظلم يف هذا اليوم أبدا.
 )6القضاء والقدر :يجب أن تؤمن أن علم الله أحاط جميع األزمان واألماكن وأن بيده األمر
جميعا ,وأن ما يريده يكون ,وأن أفعال الخلق جميعا يف علمه وعىل الرغم من أن أفعال االنسان
تأيت بإرادته وأن الله سبحانه وتعاىل ال يجرب أحدا عىل فعل يشء ,وبعيدا عن إرادته فقد أعطى
حرية اإلختيار لكافة البرش .هو خالق األشياء واألفعال جميعا,ترضيه األعامل الصالحة وتغضبه
السيئات ,فالخري والرش وكل ما شابه ذلك ليس خارج نطاق علم الله تعاىل .وأن تؤمن أيضا أنه
منزه عن كل نقص أو عيب.
 )7الحياة بعد املوت :أن تؤمن أن كل إنسان سوف يبعث بعد موته ,حيث يبدأ فصل جديد من
حياته ويستمر إىل األبد.
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ختام النبوة ببعثة النبي محمد (صىل الله عليه وسلم)

أن تؤمن بأن سيدنا محمدا هو خاتم األنبياء ،وأن سيدنا أبو بكر الصديق ,وسيدنا عمر ,وسيدنا
عثامن ,وسيدنا عىل (ريض الله عنهم جميعا) هم خرية أصحاب الرسول .وأرسة الرسول (صىل الله
عليه وسلم) السيدة فاطمة ,وسيدنا الحسن وسيدنا الحسني (ريض الله عنهم) هم أسياد أهل
الجنة ,وجميع الصحابة يحبهم الله تعاىل .وزوجات الرسول (صىل الله عليه وسلم) هن أمهات
املؤمنني جميعا ويجب احرتامهن ,كالسيدة خديجة ,والسيدة عائشة والسيدة حفصة وأخريات
(رىض الله عنهن جميعا) ومن يسبهن ملعون ,ومن يتهمهن بالكفر فهو كافر.

أولياء الله

تطلق عىل األتقياء الذين يتبعون السنة ويرضون الله تعاىل ,والتقليل من شأنهم أولياء الله هو
فعل يسء ودينء .ويل الله هو كل من متسك بسنة النبي الكريم (صىل الله عليه وسلم) واتبع
الرشيعته ,وإذا أراد الله أجرى عىل يده املعجزات رغم أنها ليست رشطا لوالية الله .وأعظم تلك
املعجزات هو أن يظل ثابتا عىل الطريق النبوي (السنة).

أولياء الشيطان

كل من يعارض الرشيعة (القانون الرباين) الذي جاء به الرسول محمد (صىل الله عليه وسلم)
ويدعي أنه من أولياء الله الميكن أن يكون منهم أبدأ حتى وإن أىت ببعض املعجزات كالطريان,
أو السري عىل املاء ,أو قراءة األفكار أو ما شابه ذلك من أفعال ,بل هو من أولياء الشيطان .فرتك
الصالة وهجر صالة الجامعة دون عذر رشعي ,وحلق اللحية ,والخلوة بالنساء ,واالتصال الجسدي
معهن ,والتنجيم ليست من صفات أولياء الله  .وال يجوز الزيادة أو النقص يف الرشيعة مبجرد
رؤية ,حلم أو كشف ,ومن يدعي ذلك فقد ضل وأصبح من أولياء الشيطان .مبا يف ذلك كل من
مل يؤد صالته ويدعي أن روحه يف عبادة دامئة وأنه ليس بحاجة إىل أفعال العبادة أو اتباع السنة
ألنه بلغ وجهته ....نعم ,هو بالتأكيد بلغها ,ولكن السؤال أين هي؟
اإلجابة :يف الجحيم ,يف أودية الضالل .ليس بالقرب من الله وال من رضاه.
(العقيدة الطحاوية ,رشح فقه األكرب وتكميل اإلميان).
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أركان اإلميان يف اإلسالم -ما يجب عىل كل مسلم أن يعرفه
ويؤمن به
املتقدم
املتوسط
األسايس

أركان اإلميان

كتب للدراسة يف أركان اإلميان

الله تعاىل

ملخص االميان
(لإلمام عبد الله الحداد –رحمه
الله)

الرسل

الفقه األكرب
(لإلمام أبو حنيفة-رحمه الله)

املالئك
الكتب
يوم القيامة
القدر
اآلخرة

العقيدة الطحاوية
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مالحظات\
تعليقات

الرشط الثاين – جناح الفقه

سؤال :ما هو الرشط الثاين؟
الجواب :ترتبط العقيدة واإلميان بعقل اإلنسان وقلبه ويصدق عليهام الجسد ,فكيف لهذا
الجسد الذي ائتومنا عليه أن يؤدي ما عليه من واجبات؟ ما األفعال التي تريض الله وما األفعال
التي تغضبه ,وكيف يؤدي اإلنسان العبادة .كل هذه املعلومات معروفة بأنها الرشيعة اإلسالمية
(الفقه) ,أو الحالل والحرام .وأهم األشياء التي يجب عىل الباحث معرفتها هي األفعال املفروضة
والواجبة واملندوبة واملستحبة واملحرمة واملكروهة واملفسدة فيام يخص الغسل والوضوء والصالة
والصيام والحج .فعىل سبيل املثال :أركان االغتسال الثالثة هم  )1شطف ومضمضة الفم)2 .
االستنشاق وغسل االجزاء الداخلية من األنف )3 .صب املاء وغسل الجسد كامال وعدم ترك جزء
متسخ.

الفقه
اإلسالمي
اإلستنجاء

املفروض

الواجب

السنة

الوضوء
الغسل
الصالة
الصوم
الزكاة
العمرة
الحج
كسب املال وإنفاقه
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املستحب

املكروه

املفسد

الرشط الثالث – عجلة التوبة
سؤال :ما هو الرشط الثالث؟
الجواب :الرشط الثالث هو الوفاء بحقوق الله ورد مظامل الناس السابقة.
من الجميل أن يريد اإلنسان قضاء ما تبقى من عمره يف طاعة كاملة لله ,وأن يعيش حياته متبعا
سنة الرسول (صىل الله عليه وسلم) ,ولكن إذا انتهك االنسان يف املايض حقوق الله وحقوق الرسول
(صىل الله عليه وسلم) وحقوق نفسه وحقوق باقي الخلق وجب عليه رد هذه املظامل وأن يسأل
الله املغفرة.
سؤال :ما هي حقوق الله؟
الجواب :حقوق الله هي:
 1أن ال يرشك به أحدا ال يف ذاته وال يف صفاته. 2أن يعبده لينال رضاه وحده وليس من أجل الشهرة أو الذكر الحميد عند الناس. 3أداء كل الصلوات املفروضة الفائتة وسؤال الله املغفرة. 4التعويض عن أي صيام مفروض فائت أو غري تام ودفع كفارته وفقا ملا جاء يف الرشيعة. 5حساب ودفع الزكاة املفروضة التي فوتت يف السنوات املاضية. 6كام يجب عىل املرء الحج إذا كان مفروضا يف موسم الحج القادم. 7إذا أقسم اإلنسان أو نذر لله فيجب عليه اإلتيان به ودفع الكفارة إن مل يأت به والتوبة منذلك..
سؤال :ما هي حقوق رسول الله ﷺ؟
الجواب :الحقوق األساسية للنبي محمد الكريم ﷺ هي:
 1اإلميان التام والكامل برسول الله محمد الكريم ﷺ. 2أن تحب رسول الله محمد ﷺ أكرث من زوجك وأطفالك ووالديك وأي يشء آخر. 3توقري وتبجيل وتقديس وتعظيم الرسول الكريم ﷺ وكل ما يتعلق به كدينه وسنته وحياته. 4اتباع دين ورشيعة وسنة رسول الرحمة محمد ﷺ ,أو مبعنى آخر ,أن تعيش حياتك أنت كامعاشها الرسول.
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 5دعوة اآلخرين للرشيعة وللسنة ولحياة الرسول (صىل الله عليه وسلم) وتبليغ ذلك لآلخرين.سؤال :ما هي حقوق النفس؟
الجواب :حقوق النفس هي :
 1أن تنقذ نفسك من سخط الله ومن عذاب جهنم. 2أن تراعي صحة جسدك. 3أن تكفي جسدك بالنوم والراحة. 4أن تحافظ عىل جسدك طاهرا ونظيفا. 5أن تطعم نفسك بالحالل.سؤال :ما هي حقوق الخلق؟
الجواب :هناك ثالث أنواع من حقوق الناس
 1حقوق مالية :فيام يتعلق باملال واملمتلكات ,فإذا جنيت أمواال غري مرشوعة يف املايض سواءكانت أرايض أو أموال أو عقارات أو ذهب أو أو فضة فيجب أن ترجعها إىل أصحابها أو أن تسألهم
العفو .وإذا مات صاحب اليشء البد أن ترجعها إىل ورثته (األوالد واألقارب) ,وإذا مل يتوفر وريث
وجب التربع بها لصالح صاحبها.
 2حقوق مادية\جسدية (حياة)إذا آذيت أحدا جسديا(كالقتل) أو عاطفيا أوعقليا فالبد أن تطلب منه الصفح.
 3حقوق تتعلق بالرشفمبا يف ذلك اإلدعاء الكاذب والغيبة والوقيعة والنميمة وشهادة الزور والسخرية من أخ مسلم
والتقليل من شأنه فيجب عىل اإلنسان أن يطلب من هؤالء العفو واملغفرة.
ملحوظة :بعد سؤال الناس العفو واملغفرة البد ان يترضع اإلنسان إىل الله لينال عفوه ويتوب إليه
محققا رشوط التوبة.
 4البد أن تتوب إىل الله إذا قتلت أو آذيت أي حيوان أو طائر أو حرشة دون وجه حق. 5ويف النهاية ,البد أن يترضع اإلنسان إىل الله قائال “ اللهم أنت ريب ال إله إال أنت ,خلقتني وأناعبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ,أعوذ بك من رش ما صنعت ,أبوء لك بنعمتك عيل أبوء
بذنبي فاغفر ىل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت”
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حقوق متعلقة بــ
الله
رسول الله (صىل الله عليه
)وسلم
حقوق النفس
حقوق الناس
باقي املخلوقات
البيئة واألرض وجميع األحياء
واملوارد الطبيعية

حقوق الله تعاىل ومخلوقاته
التوحيد واإلخالص و الزكاة والحج واألميان والنذور والحب والعبودية والطاعة والتعظيم

طريقة رد
الحقوق

اإلميان والحب والتوقري والتعظيم واتباع سنته وتوصيل رسالته
وقاية النفس من عقاب اآلخرة ,والحفاظ عىل الصحة ,والكسب الحالل والطهارة
اإلحرتام املادي واملعنوي والوفاء بالوعود
الرحمة وعدم اإلزعاج أو اإلرساف والتبذير يف النعم

منهج التوبة
معنى التوبة:
التوبة هي العودة والرجوع ,وتعني الرجوع عن الحياة املليئة بالذنوب إىل طريق الصالح,
ومن الرش إىل الخري .والتوبة هي باب يدخله العبد لجنة املأوى ,فالله (عز وجل) يحب التوابني
والعائدين إىل طريقه .فيجب عىل املرء اال يغفل هذا أبدا ,فالتوبة هي الطريق لإلصالح بني العبد
وخالقه ,فإذا مل يستطع العبد إصالح عالقته بينه وبني الله فلن تفيده أي عالقات أخرى.
ركعتي صالة التوبة
يجب عىل التائب أن يتوضأ بالشكل الصحيح ويصيل ركعتني لوجه الله حيث يبيك من صميم قلبه
حني يتذكر ذنوبه وميلؤه االحساس باللوم والندم الشديدين ويدعو قائال
“ اللهم أنت ريب ال إله اال أنت ”....
كام يجب عليه أن يصيل وسيلم عىل الرسول الكريم (صىل الله عليه وسلم) قبل وبعد الصالة.
وأفضل األوقات هو الثلث األخري من الليل حيث يقول الله تعاىل بنفسه “ هل من مستغفر؟”
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ال تتوقف عن التوبة أو تؤجلها
من األهمية مبكان أن يأيت التائب برشوط التوبة املذكورة أدناه ويجب عليه أن يتذكر جيدا أن
عليه أن ينوي عدم ارتكاب الذنب مرة أخرى يف املستقبل ولكن هذا ليس وعدا فلو أذنب يف
املستقبل مرة أخرى يعود لرشوط التوبة .وإن مل يتمكن من اإلقالع عن الذنب فال يجب عليه
ترك التوبة أبدا ألن الله يحب التوابني فليس هناك معصوما غري الرسول (صىل الله عليه وسلم)
واملالئكة.
خداع الشيطان فيام يتعلق بالتوبة
أن تستمر يف املعصية دون التوبة و تأمل بالغفران لهو محض خداع وحامقة ومتني ,بينام الطريق
الصحيح هو األخذ باألسباب ثم التوكل عىل الله .فال يأمل اإلنسان يف الثمرة إال بعد بذر البذور
أوال ,كذلك التوبة هي كزرع البذور والغفران هو الثمرة.
إىل متى ميكن لألنسان أن يتوب؟
ميكن لإلنسان أن يتوب حتى يصل ساعة االحتضار وقبل خروج روحه أوانقطاع أنفاسه .أيضا باب
التوبة مفتوح إىل يوم الدين قبل أن تطلع الشمس من املغرب.
الرشوط األربعة للتوبة
 1أن ميتلئ اإلنسان بالشعور بالندم والخجل من املعصية التي ارتكبها بغض النظر عن كونهاصغرية أو كبرية فكل معصية لها سواد يدخل القلب (مبا يف ذلك األعامل املكروهة)
 2قطع كل الطرق التي تؤدي باإلنسان إىل املعصية والبعد عن األفعال التي تأخذ اإلنسان إىلالظلامت كالصحبة السيئة والتلفاز واألنرتنت.
 3أن توجد النية الخالصة والعازمة عىل عدم العودة إىل الظلمة واملجاهدة للسري عىل الرصاطاملستقيم.
 4أداء حقوق الله والرسول (صىل الله عليه وسلم) واملخلوقات .الترضع وسؤال املغفرة إذاانتهكت أي من هذه الحقوق .وأيضا حقوق النفس فاليجب تجاهلها وإال تركت يف ظلمة املعصية.
نقاط مفيدة يف التوبة
 1اإلخالص – وهو أن تهجر املعصية لوجه الله فقط وليس للخوف من اللوم أو أي يشء آخر. 2ليست توبة صحيحة حني يرتك اإلنسان املعصية من أجل وظيفة أو أي نصب. 3ليست توبة صحيحة حني يرتك اإلنسان املعصية من أجل اآلخرين. 4ليست توبة صحيحة حني يرتك اإلنسان املعصية من أجل أن يتجنب املرض أو خوفا من فقدانصحته كأن يتجنب الزىن خوفا من أن يصاب باإليدز.
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 5ليست توبة صحيحة حني يتوقف اإلنسان عن الرسقة ألنه ال يجد مدخال للمنزل\الخزينة أوخوفا من مواجهة حراس األمن أو الرشطة.
 6وليس التائب هو من يرتك املخدارت أو الخمور بسبب الفقر. 7كام أنه ليس بتائب من يرتك املعصية بسبب عامل خارجي مينعه من ارتكاب املعصية كالعجزالذي مينع صاحبه من الزنا\الفاحشة ,وال العمى الذي مينع صاحبه من النظرات الشهوانية.
أمور مفيدة للثبات عىل التوبة
 1البد للتائب أن يرتك املعصية ظاهرا وباطنا.ظاهرا بأن يرتك املعصية ,وباطنا بأن يرتك التفكري يف املعصية وأن ال يسرتجع أي متعة أو نشوة
ملعايص ماضية ,وأن ال يتمنى أن يأيت بتلك املعايص يف املستقبل وإال سيعود حتام لطريق املعايص.
 2البد أن يقلع عن كل ما يعتقده من الصغائر ألن الصغائر هي ما تقود اإلنسان للكبائر فعىلسبيل املثال ,النظرات الشهوانية تقود إىل الزنا.
 3البعد عن كل السبل التي تقود إىل املعصية كالتلفاز والخمور وكل ما هو إباحي واآلالتاملوسيقية.
 4ترك البيئة التي تسهل ارتكاب املعايص. 5ترك الصحبة السيئة ومصاحبة األتقياء الذين من شأنهم مساعدك ومساندتك يف القيام بكل ماهو صالح.
 6يف بعض األحيان تعطي املعصية لإلنسان مكانة هامة مبا يجعلها صعبة الهجر كأن تكون رئيسعصابة أو نجم بوب أو ممثل إلخ
 7ويف بعض األحيان يؤجل اإلنسان توبته حتى يأتيه املوت وأحيانا يكون قد ختم عىل القلب.تذكر أن تأجيل التوبة هو ذنب يف حد ذاته يجب أن يتوب اإلنسان منه أيضا.
 8البد أن يخىش اإلنسان دوما من نقص أو عدم كامل توبته والبد أن ال يثق أنه قد غفر له ,بلبالعكس البد أن يرجو رحمة الله ويستغفره دامئا.
 9البد أن يشارك اإلنسان يف مجالس ذكر الله ومجالس الوعظ ,كام يجب أن يزور القبور ليذكرنفسه باآلخرة.
 10البد أن يحافظ عىل صحبة مرشد صالح وتقي ليساعده عىل التطهري من الذنوب وبلوغ القربمن الله ورضاه عن طريق تقويم الذات.
 11يجب بذل طاقة الجسد وقوته التي جاءت من كسب غري مرشوع يف سبيل الله ليك يبدأ يفاكساب جسده طاقة وقوة بالطرق املرشوعة ليستطيع الجسد يف املستقبل استخدامها
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الشكوك والوساوس الشيطانية التي متنع اإلنسان من التوبة
 1يقول اإلنسان أحيانا أريد أن أتوب ولكن ما الذي يضمن يل أن الله غفر يل. 2ذنويب كثرية وال ميكن غفرانها.واإلجابة عىل هذه اإلعتقادات الخاطئة :أنك لست من يغفر ولكنه الله ,فال يجب عىل اإلنسان ترك
التوبة أبدا ألنه يحتاج إليها دامئا بوقوعه يف الذنب مرة أخرى .كام أنك لست معصوما كاملالئكة
وال مليئا بالخطايا كالشيطان ولكنك إنسان لديه إرادة حرة وقوية من شأنه أن يفوق املالئكة وأن
يكون أقوى من أي شيطان ميكن أن يؤثر عليه ,فحاول أن تلتزم بطريق التقوى ألنه الله يغفر ملن
صدقت توبته فرحمته سبقت غضبه.
يقول الله تعاىل“ :يابن أدم ,إذا بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت لك وال أبايل”
حديث :جاء رجل إىل رسول الله (صىل الله عليه وسلم) وقال فقال أرأيت ً
رجل عمل الذنوب كلها
ومل يرتك حاجة وال داجة فهل له من توبة فقال له الرسول (صىل الله عليه وسلم) “أسلمت؟”
فقال “نعم” فقال الرسول (صىل الله عليه وسلم)“ :فافعل الخريات واترك السيئات فيجعلها الله
لك خريات كلها” قال“ :وغدراىت وفجراىت؟” قال الرسول (صىل الله عليه وسلم)“ :نعم” قال فام
زال يكرب حتى توارى( .مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,منهاج القاصدين -ابن قدامى املقديس ,كتاب
التوبة سيد محمد صالح).
لقد غُفر يل
أوال ,اليجب عىل اإلنسان أن يعتقد أو يظن أنه قد غفر له ,ولكن يجب أن يخىش غضب الله
ويأمل يف رحمته فهذا ما يعطي التوازن لالستمرار يف رحلة السري إىل الله .رمبا يلقي الشيطان
بوساوسه ليجعلك تعتقد أنه قد غفر لك أو أنك اصبحت صالحا ,فيحينهائذ يجب أن يلجأ اإلنسان
إىل الله وأال يهجر باب التوبة أبدا وأن يقوي نيته وعزميته يف البعد عن باب املعصية وفتح باب
الطاعة.
يجب عىل اإلنسان أن يتحىل بالنية الصادقة والعزمية القوية لهجر املعايص وطلب املغفرة من الله
حتى يظل باب التوبة مفتوحا؛ فباب التوبة يغلق متى هجره اإلنسان .كام ميكن أن يفاجئه املوت
وقد ختم عىل قلبه إذا أساء استخدام التوكل .وسيصبح أعمى عن طريق الصالح ولن يرى سوى
الظالم الدامس.
التوبة هي مفتاح العديد من األبواب ,وهي الباب املفتوح لرحمة الله ,فادخله وال تنظر للوراء
تجاه املعصية وإال ستعود بني يدي الشيطان فالله ميهلنا فقط برحمته لذا يجب أخذ كل أفعالك يف
الحسبان.
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املجاهدة

الرشط الرابع :عجلة واإلستقامة

املجاهدة تعني بذل املجهود عىل قدر االستطاعة ,واإلستقامة تعني اإلستمرار يف السري حتى إذا ما
سقط اإلنسان ,فالسقوط الحقيقي ليس سقوط اإلنسان وإمنا هو عدم الوقوف مرة أخرى.
وبطريقة أخرى ميكن أن نقول:
إن املجاهدة هي التحكم يف نفسك األمارة بالسوء وشهواتك بقوة اإلرادة .واإلستقامة هي
اإلستمرار يف األعامل الصالحة والبعد عن السيئات وعدم اإللتفات للمشاعر الداخلية أو الظروف
الخارجية.
يقول الله تعاىل”إِ َّن ال َِّذي َن قَالُوا َربُّ َنا اللَّ ُه ث ُ َّم ْاستَقَا ُموا تَتَ َن َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم الْ َم َلئِ َك ُة أَلَّ ت َ َخافُوا َولَ تَ ْح َزنُوا
شوا بِالْ َج َّن ِة الَّ ِتي كُنتُ ْم تُو َع ُدو َن “ ()30:41
َوأَبْ ِ ُ
قول ال أسأل عنه أح ًدا غريك
عن أىب عمرو –رىض الله عنه -أنه قال“ :يا رسول الله ،قل ىل ىف اإلسالم ً
بعدك ،قال :قل آمنت بالله ثم استقم” (أخرجه مسلم).
من الواضح أنه حينام يبدأ اإلنسان التقرب إىل الله العزيز ،فإن العبد يعلن حربًا عىل النفس
وعىل الشيطان وعىل أصدقاء السوء وعىل حب الدنيا ولهوها .فهؤالء جمي ًعا يصبحون أرش األعداء
أيضا استخدام أصدقاء هذا االنسان وأرسته وأناس آخرين ىك يصدونه و يبعدوه
لإلنسان و يحاولون ً
عن الطريق الحق وعن للسنة النبوية .فيلجأون إىل استخدام حيل من بينها النقد والسخرية
والتحقري والضغط ىك يحققوا منالهم .إذا مل يستعد االنسان ملواجهة مثل هذه الصعوبات وتحملها،
فبهذا يكون يكون قد سلم سالحه وكتب عليه الفشل ومأواه النار ما مل يغري مساره.
إن املجاهدة و االستقامة هام الجناحان اللذان يستخدمان ىف الطريان إىل رضا الله والقرب منه،
وبدونهام ال يستطيع اإلنسان الطريان نحو الله .يفتح الله لك بالسعى وبالجهاد طرق عديدة
تقودك إىل رضاه.
وللمجاهدة أركان أو رشوط ثالثة وإال ستصبح متني:
1االستعانة بالله العىل بأن تنسب عجزك وفقرك وضعفك إىل نفسك ثم تتوكل عليه. 2أن تعقد العزم عىل حجم نفسك عن الذنوب و ليس مجرد االكتفاء بتمني ذلك. 3أن يقوم االنسان بكل ما ىف استطاعته و مقدرتة لتجنب الوقوع ىف املعاىص أو أن يداوم عىلاألعامل الصالحة.
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التمنى
أمتنى أن يصبح الله تعاىل راض ًيا عنى وأن أصبح خليله ،ولكنى لست مهيأ أن أدفع مثن ذلك
وأضحى .هذا هو ما يعرف بالتمنى.
اإلرادة
سأبذل قصارى جهدى ألحقق غايتى وسأضحى بشهواىت .أو بعبارة أخرى ،سأطهر جسمى ،وعقىل،
وقلبى ،ونفىس األمارة من املعاىص ،وسأزين جسمى ،وعقىل ،وقلبى بصفات الرسول-صىل الله عليه
وسلم -الحسنة وأخالقه الرفيعة.
عن أىب شداد بن واس أن الرسول ﷺ قال  ( :الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت  ،والعاجز
من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل الله  -عز وجل –”(سنن الرتمذى -كتاب يوم القيامة-رقم 2459-
حسن).
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التمنى
أمتنى أن الله تعاىل يصبح راض ًيا عنى وأن أصبح خليله ،ولكنى لست مهيأ أن أدفع مثن ذلك
وأضحى .هذا هو ما يعرف بالتمنى.
اإلرادة
سأبذل قصارى جهدى ألحقق غايتى وسأضحى بشهواىت .أو بعبارة أخرى ،سأطهر جسمى ،وعقىل،
وقلبى ،ونفىس الدنيا من املعاىص ،وسأزين جسمى ،وعقىل ،وقلبى بصفات الرسول-صىل الله عليه
وسلم -الحسنة وأخالقه الرفيعة.
عن أىب شداد بن واس أن الرسول –صىل الله عليه وسلم -قال  ( :الكيس من دان نفسه وعمل ملا
بعد املوت  ،والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل الله  -عز وجل –”(سنن الرتمذى -كتاب يوم
القيامة-رقم 2459-حسن).
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اإلخالص

الهدف من هذه الرحلة هو إرضاء الله والفوز ىف اآلخرة .ولكن َمن كانت له أغراض أخرى من
الرحلة مثل أن يحظى باحرتام الناس ،أو أن يغتنم أمولً  ،أو يصبح مشهو ًرا فقد أحبطت رحلته،
بدل من أن يثاب عىل عمله فسوف يحاسب حسابًا شدي ًدا .و لن يؤيت جهده
وىف يوم الحسابً ،
وال أعامله الصالحة بالثامر املرجوة بل سيحاسب ألن عبادته كانت لغري الله وهذا من أنوع الرشك
األصغر .لذا فمن املهم أن ميتلك االنسان النية الحسنة والسليمة خالل القيام بكل األعامل مثل
الذكر والعبادة ،و أن يبعد عن الذنوب من أجل إرضاء الله وحده ،وأن يحمى نفسه من نار جهنم
لينل الجنة.
سواء كان الناس راضني عنه أم ال! سيحرتمونه أم ال ،إن كان سيجنى أموال أو أى منفعة أم ال! ألن
قليل من الوقت و مارس
عبادة الله يضريها مثل هذه األشياء .عىل الجانب اآلخر ،إذا قىض االنسان ً
أعاملً صغرية صالحة ،أو قىض لحظات قليلة بنية حسنة إلرضاء الله العظيم فإنه سيثاب الضعف
وميكن أن يكفيه هذا العمل للنجاة.
كام جاء ىف حديث ،أن امرأة فاسقة من األمم السابقة روت كل ًبا ظآمن فنجت بذلك العمل من
النار .كام روي أن رجال جاهد بحياته يف الحرب ولكن يسؤىت به يوم القيامة ويلقى ىف نار جهنم
وسيقول له الله تعاىل لقد جاهدت ليقال عنك شجاعا وقد قيل ذلك وليس لك عندي اليوم جزاءا
ألنك مل تضح بحياتك من أجىل .لهذا يجب أن يكون املرء ممن ضمن أولئك الذين يسعون إىل
إرضاء الله تعاىل ال إىل إرضاء الناس.
خطأ كبري وسوء فهم فيام يتعلق باإلخالص واملواقف الروحية السامية
يقوم العديد من الناس باألعامل الصالحة واملجاهدة عندما يبدأون رحلة التقرب إىل الله وطلب
رضاه ,ولكن بسبب قلة املعرفة يخدعهم الشيطان والنفس بوضع مفهوم خاطئ يف عقولهم وهو:
ملاذا ال منر باملعجزات واألشياء الخارقة مثلام كان يحدث مع أولياء الله املقربني عىل الرغم من أننا
بدأنا السفر الروحي ،وأننا نقوم باألذكار واألوراد ،وأننا نتفكر يف ملكوت الله،ونتبع سنة الرسوله
ﷺ ويعتقدون أيضا أنه يجب أن يروا رؤى صالحة أو بعض األلوان أو األنوار أثناء العبادة واملراقبة؛
فعندما ال تحدث هذه األشياء يقنطوا ويظنون أنهم مل يقبلوا ويف بعض األحيان ينتهي بهم املطاف
تاركني طريق الطاعة والعبادة والسنة ويعودون مرة أخرى لطريق الشيطان يف الحياة إذا مل
كف ًءا.
يستشريوا معلام ْ
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هؤالء الناس مل تكن لديهم النية الخالصة من البداية كام أنهم خلطوا بني ما هو هدف وما ليس
بهدف ,كام أن عبادتهم ليست لله وحده .هؤالء يبحثون عن الكشف والكرامات .و أن يكونوا
عبادا لله فقط ,أصبحوا عبادا للكرامات وعبادا للكشف وعبادا للرؤى وعبادا للذة ...وغري ذلك
يقول الله تعاىل يف كتابه الكريمَ “ :و َما أُ ِم ُروا إِ َّل لِ َي ْع ُب ُدوا اللَّ َه ُم ْخلِ ِص َني لَ ُه ال ِّدي َن ُح َنفَا َء “ () )98:5
وبهذا البمعنى فإن مهمة العبد الحقيقي يف هذه الحياة هي عبادة ربه دون أية رشوط أو حوافز.
أما بالنسبة لهؤالء الذين يهدفون إىل نيل ما ليس بهدف أصال ,بدال نيل رضا الله تعاىل ،فقد كتبت
لهم فيام ييل محاولة أخرى عساهم يقرأوها ويحاولوا تغيري نواياهم.
واقعة تزيل غشاوة العني فيام يتعلق باإلخالص
من إحدى التجارب التي حدثت لإلمام عبد الوهاب الشعراين –رحمه الله -الذي كان عاملا مشهورا
جدا وكان من أولياء الله وإماما يف علم تزكية النفس يحيك قائال:
فلام كان يوم األثنني املبارك سابع عرش رجب سنة إحدى وثالثني وتسعامئة تحرك عندي خاطر
قوي بطلب مقامات األولياء  -ريض الله عنهم -وازدريت جميع ما أنا فيه وتكدر لذلك عييش ،ألن
يف ذلك عدم الرضا مبا قسمه الله تعاىل حتى خفت سوء الخامتة واملقت والغضب؛ فخرجت عىل
وجهي فيام أنا بالفسطاط مقابل الروضة مبرص أخذتني حالة بني النائم واليقظان فسمعت هاتفا
أسمع صوته وال أرى شخصه يقول يل عىل لسان الحق سبحانه وتعاىل“ :عبدي لو أطلعتك عىل
جميع الكائنات وعدد الرمال ,واسم كل ذرة منه والنبات وأسامئها وأعامرها والحيوانات وأعامرها
وأنسابها إىل أصولها من الوحوش ,والطيور والحرشات وسائر الدواب ،وكشفت لك عن ملكوت
الساموات واألرض والجنة والنار وما فيهن ظاهرا وباطنا وأنزلت املطر بدعائك وأحييت امليت عىل
يدك وأجريت عىل يدك جميع ما أكرمت به عبادي املؤمنني لست من عبوديتي يف يشء”.
الرشح :كل هذه املنح والعطايا التي ذكرت سابقا هي مام أنعم الله تعاىل بها عىل عبده وليس
للعبد أي دخل أو دور فيها عىل اإلطالق .فاإلنسان يجد القرب من الله عندما يأيت بعمل يريض الله
تعاىل مبا يتوافق مع الطريق النبوي (السنة) .فعىل سبيل املثال فقط ,إذا دخل الشخص الحامم
مبا يوافق ما جاء يف السنة سيفوز بدرجة القرب من الله ,وعىل العكس فإذا كان لديه ما ذكر آنفا
ولكن بدون طاعة فلن يجد الشخص أي قرب من الله .كان ألبليس ومازال لديه العديد من القوى
الخارقة ,وأيضا املسيح الدجال سيكون لديه بعض القوى الخارقة عن طريق السحر وبعض الخدع
ولكن كليهام ملعون .يقول اإلمام عبد الوهاب الشعراين انتهى ما ألقاه الهاتف فام استتم هذا
الكالم وبقى عندي شهوة نفس ملقام من مقامات األولياء يف الدنيا وال يف اآلخرة فحمدت الله تعاىل
شكرا عىل ما أوىل.
(من كتاب :األنوار القدسية يف بيان آداب العبودية).
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ماذا عن شهوة اإلنسان يف أن ُيعرف و ُيسمع عن أعامله الصالحة ومميزاته؟
صحيح أنه لدى البرش رغبة أن يعرف اآلخرون أعاملهم الصالحة ومميزاتهم ,وكام توجد شهوة
للطعام توجد أيضا شهوة للشهرة والتقدير واإلحرتام .إذا لبيت شهوتك بطريقة خاطئة ,بطريقة غري
رشعية مثال ,أو بطعام حرام ,أو مخدرات فهذا حرام ومعصية .أما إذا لبيت نفس الحاجة بشكل رشعي
وطريقة حالل فسوف تجازى عىل ذلك .وباملثل ,فال يوجد ذنب يف جوهر الشهرة أو التقدير ولكن ما
يجعله جيدا أو سيئا ,ذنبا أو فضيلة هو كيفية تلبية هذه الشهوة .هناك طرق مرشوعة وأخرى غري
مرشوعة ومليئة باملعايص .فإذا أنت لبيت حاجتك يف أن ت ُرى وتُعرف ويُسمع عنك وتُقدر بالتفكري
بأن الله البصري يراك ,وأن الله السميع يسمع كل كلمة وكل همسة منك ,وأن الله العليم يعلم
أفكارك وظروفك وأعاملك ,وأن الله الشكور (الذي يشكر عبده) سيقدرك ويكافئ صنيعك بطريقة
ال يستطيعها أيا كان ,ومن ثم سوف تكافأ عىل تلبية شهوتك للشهرة بطريقة مرشوعة تعرف باسم
اإلخالص .وعىل العكس ,فإذا لبيت شهوتك يف أن تُعرف وتُرى وتُحمد أعاملك ويُسمع عنها من الخلق
فهذا يعترب ذنب ورشك أصغر ,مبعنى أنك سعيت ملدح البرش باستخدام العبادة .مام يفيد أنك ظاهريا
تعبد الله ولكنك داخليا تعبد البرش ,فهذا ليس بإخالص لله وال للبرش .فإذا وجدت طريقة مرشوعة
لتلبية هذه الشهوة بطريقة جيدة ,إذن ملاذا نلبيها بطريقة غري مرشوعة ومؤذية ,فالبرش ليس بأيديهم
نفعك ,والله تعاىل لن يكافئك ألنه مل يكن خالصا لوجهه .بهذه الطريقة سوف تخرس يف الدنيا واآلخرة,
بينام إذا قمت بأعاملك بنية خالصة سوف تثاب يف الدنيا واآلخرة .فكر بعمق ومتعن يف ذلك.........
كيف نحقق اإلخالص؟
لن يأتيك اإلخالص بالقراءة عنه يف الكتب أو الدروس ,ولكن ستستفيد من تلك املعرفة عن اإلخالص
وليس اإلخالص ذاته .عليك أن تأخذ خطوة أخرى إىل األمام وذلك بتطبيق اإلخالص عن طريق املراقبة
التي تبدأ يف املرحلة األوىل من إلخالص والتي ستذكر الحقا .فأي عمل صالح تقوم به فكر من صميم
قلبك أن مخلوقات الله لن تنفعك بيشء أو ترضك بيشء مل يكتبه الله عليك .و أنك تفعل هذا لوجه
الله فقط وللحصول عىل رضاه ،ألنه هو منالله بيده رفعة الشأن واملهانة ,واملكسب والخسارة ,واملوت
والحياة ..الخ
املرحلة األوىل من اإلخالص
تأكد من نيتك يف بداية جميع عباداتك ومنتصفها و نهايتها ,فإنك إن مل تفعل ذلك ال ضامن وقتئذ
أن عملك سيكون خالصا أو مقبوال .تخيل أعاملك كالكعكة التي يجب أن تسويها ,فإن مل تكن عجينة
الكعكة جيدة يف البداية ستكون النتيجة سيئة ,ويف املنتصف إذا احرتقت أو استوت بزيادة ستكون
النتيجة سيئة أيضا ,اذا كانت األمور عىل ما يرام يف البداية واملنتصف ولكن تعرضت يف النهاية
تعرضت لحرارة زائدة ستظل النتيجة سيئة وغري قابلة لالستخدام.
ليك تصرب نفسك وتجعلها مواظبة عىل املحاسبة استخدم ورقة اإلخالص صفحة  90ملدة تسعني يوما
متواصال ,وبعد ذلك ميكنك املتابعة يف املرحلة الثانية من اإلخالص ثم املرحلة الثالثة وحتى املرحلة
السابعة.
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هي عندما يحقق االنسان الرشوط األربعة ,مبعنى أن يصحح عقيدته ويتعلم
أصول الفقه األساسية ,ويتخلص من أي تقصري وعيب يف اإلتيان بحقوق الله
وخلقه .وأوال وقبل كل يشء أن يكون مخلصا يف نيته يف أن هذا الجهد كله للفوز
يف اآلخرة وكسب رضا الله تعاىل ,ليس من أجل الشهرة أو السمعة أو أي مصالح
مادية أو دنيوية أخرى.

بداية الرحلة ملرحلة اإلحسان
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ﻗﺪم
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
اﳌﻌﺪة
اﻟﻴﺪﻳﻦ
اﻷدﻧ�
اﻟﻌﻴﻨ�
اﻟﻠﺴﺎن
اﳌﺴﺘﻮى اﻷوﱃ  :اﻟﻬﻴﺌﺎت

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :اﻟﻌﻘﻞ

اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻌﺎون
ﻧﻔﻲ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ

اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :اﻟﻘﻠﺐ

اﻟﺸﻜﺮ
اﻟﺘﻮﺑﺔ
اﻟﺘﻮاﺿﻊ
اﻟﺼﺪق

ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﺮوح
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اﻟﻠﺴﺎن

اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺸﻬ ات
واﻟﺸﻬﻮات
اﻟﺮﻳﺎح :اﻟﺸ ﻄﺎن
اﻟ ﺎ

اﻟﺒﻄﻦ

اﻟﻌﻮرات

أﺑﻮاب اﻟﻄﺎﺋﺮة متﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻄﻬري اﻷﻋﻀﺎء .ﻛﻞ ﺑﺎب ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻐﻠﻘﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ
اﻟﺪﺧﻮل.
اﻟﺪﺧﻮل.
ﻛام أن رﻳﺎح اﻟﺸﻬﻮات ﺳﺘﺪﺧﻞ إذا مل ﺗﻜﻦ اﻷﺑﻮاب ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺟﻴﺪا ,وﺗﺮﻳﺪ اﻟﺸﻴﺎﻃني أن ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻮاب أﻳﻀﺎ ,ﻟﺬا ﻳﺠﺐ أن
ﺗﻐﻠﻖ اﻷﺑﻮاب وﺗﺒﻌﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن واﻟﺸﻬﻮات ﻋﻨﻬﺎ.

اﻟﻌﻴﻨني

اﻷذﻧني

اﻷﻗﺪام

اﻟﻴﺪﻳﻦ

ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ

ب  :اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
اﻷﺑﻮاب
ﺑ
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املرحلة األوىل من التزكية  -تزكية أعضاء الجسم
السبعة

القلب هو أغىل جوهرة وأغىل من كل ما متلك ,لذا يجب عليك حاميته من السارقني الذين يودون
رسقته.
سوف تتعلم اآلن يف املرحلة األوىل من التطهر كيف تغلق األبواب التي متنع السارقني من الدخول
ورسقة جواهرك الثمينة داخل مملكتك .متثل األبواب تحصني أعضاء اإلحساس السبعة واململكة
هي قلبك.
أعضاء اإلحساس السبعة هي )1 :اللسان )2العينني )3اليدين )4األذنني )5القدمني  )6العورات )7
البطن.
عندما يقرتف اإلنسان ذنبا بإحدى هذه األعضاء تنكت يف القلب نكتة سوداء ,وإذا مل يتب هذا
اإلنسان فسيتحول القلب تدريجيا إىل السواد وحينها اليقدر هذا اإلنسان عىل التفريق بني الحق
والباطل والجيد والقبيح ألن القلب أصبح أعمى.

وطريقة تطهري هذه األعضاء تكون عن طريق البدء يف تطهريها كل عضوا عضوا .إذا كان باستطاعة
هذا الشخص حفظ أعضائه السبعة باستمرار من اقرتاف أي ذنب ،إذن فإنه يجب عليه االنتقال إىل
املرحلة الثانية عىل الطريق وهي تطهري العقل.
بعد أن ينتهي الشخص من الورقة الخاصة باللسان يبدأ يف الورقة الخاصة باألذن ,واآلن أصبح هذا
الشخص مرتفعا عن كل الذنوب املتعلقة باللسان واألذنني ,ويوما بعد يوم يصل إىل القرب من الله
تعاىل ,وعىل نفس النهج يكمل باقي األوراق.
قال الرسول (صىل الله عليه وسلم)“ :إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل
كانت عليه درع أي لباس من حديد يرتديه املقاتل ضيقة ،قد خنقته ،ثم عمل حسنة فانفكت
حلقة ،ثم عمل أخرى فانفكت األخرى حتى يخرج إىل األرض”.
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اﻟﻐﺶ

اﻟﻴﺪان
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺷﺎرت اﻟﺴﻴﺌﺔ
اﳌﺲ اﳌﺤﺮم
اﻟﻠﻜﻢ و اﻟﻠﻄﻢ

ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻼم اﻟﺴﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﺤﺮم

ﻣﺸﺎﻫﺪة اﳌﺠﻼت اﻟﺴﻴﺌﺔ

اﻷذن

اﻟﻌﻴﻨﺎن

اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ

اﺳﺘ�ع ﻛﻼم اﻟﻠﻬﻮ
اﺳﺘ�ع اﻟﻐﻨﺎء

اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﲆ اﻵﺧﺮﻳﻦ
اﺳﺘ�ع اﻟﻜﻼم اﻟﺴﻴﺊ

ﻛﺸﻒ اﻹﴎار

اﻹﻓﺮاط ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ

اﻟﻠﻌﻨﺔ

ﻋﺪم ﺳﱰﻫﺎ

َﻗﻠْﺐ

اﻟﻠﺴﺎن

اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻬﺎ

اﻟﻔﺮج

اﻟﺰﻧﺎ

اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺪﻳﻢ اﻟﻨﻔﻊ
اﻻﺳﺘﻬﺰاء
اﻟﻜﺬب
اﻟﻐﺶ و اﻟﺒﺘﺎن
اﻟﺸﺘﻢ
اﻟﻐﻴﺒﺔ
واﻟﺴﺒﺎب

اﻟﻐﻴﺒﺔ

اﻟﺠﺪال

اﳌﺪح اﻟﻨﻔﺎق

ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﳌﻌﺪة

اﻟﻘﺪﻣﺎن

اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻠﻬﻮ

اﻟﺴﻴﻨ�

دﺧﻮل ﰲ ﻣﺤﻞ آﺧﺮ
ﺑﺪون اﻻذن

ﺗﻨﺎول اﻟﺨﻤﻮر
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات

أﻛﻞ وﴍب اﻟﺤﺮام

ﻣﻞء اﳌﻌﺪة أﻛﺮﺜ ﻣ� ﺗﺤﺘﺎج

اﻟﻠﻘﺎء اﳌﺤﺮم

اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻜﺎذب
ﻛﻼم اﻟﴩ

اﻟﺘﻔﻮه
ﺑﺎﻟﻜﻼم

اﳌﻌﺎﴆ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ
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اﳌﺴﺘﻮى اﻷول  :ﺗﻨﻘﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺴﻢ
4

3

2

اﺛﺮ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺎل
اﻻﻧﻐسس ﰲ اﳌﻌﺼﻴﺔ

ﺣﺎل اﻟﻘﻠﺐ اﳌﻈﻠﻢ وﻫﻮ ﻗﻠﺐ
اﻟﻜﺎﻓﺮ ﰲ ﺣﺎل ﻛﻔﺮه

8

7

ﺣﺎل اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺤﺎل ﻳﻮم اﻟﻮﻻدة
وﻫﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ
اﻟﻜﻔﺮ إﱃ اﻹﺳﻼم أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐ
اﳌﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﴆ ﺣﺎﻟﺘﻪ وﻳﺘﻮب إﱃ
اﻟﻠﻪ

ﺣﺎل اﻟﻘﻠﺐ ﳌﻦ ﺴﺴﻚ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻦ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﺑﻜﻞ أﻋﻀﺎء
اﻟﺠﺴﻢ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ

وﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻈﻠﻤﺔ إذ
ﻣﺎزال اﻟﻘﻠﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ
ﻓﻴﻌﻮد إﻟﻴﻪ اﳌﺮض ﻣﺮة أﺧﺮى

ﻗﻠﺐ ﻧُﻈﻒ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة
ﳌﺪة ﻗﺼةة ﻓﻘﻂ

12

إﻏﻼق ﻣﺠﺎري اﻟﻘﻠﺐ واﺣﺪ
ﻓﻮاﺣﺪا .أوﻗﻒ ﺳﻴﻞ ﻇﻠتت
اﻟﺬﻧﻮب وﻫﻨﺎ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻘﻠﺐ
ﻧﻈﻴﻔﺎ وأﺛﺮه اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة
ﻃﺎﻫﺮا

11

آﺛﺎر ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ
إﻏﻼق ﻣﺠﺮى آﺧﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ زادت
وآﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺪأت ﺗﻨﺘﴩ ﺑﻬﺪوء
إﱃ أﺟﺰاء اﻟﻘﻠﺐ اﻷﺧﺮى 60

ﺣﺎل اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة
وﻫﺬا ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻠﻮﻳﺜﻪ
ﺑﺎﻟﺬﻧﻮب واﳌﻌﺎﴆ واﻟﴩ

6

10

ﺣﺎل اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻌﺪ إﻏﻼق
اﳌﺠﺮى اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺪﺧﻞ إﱃ
ﻗﻠﺐ اﳌﺮﻳﺾ وﻫﺬا ﻳﻘﻠﻞ إﱃ
اﻟﺤﺪ اﻷد ﻣﻦ اﺛﺮ اﻟﺬﻧﻮب

1

5

ﻗﻠﺐ ﻣﻈﻠﻢ ﻹﻏﺮاﻗﻪ ﰲ
اﳌﻌﺎﴆ واﻟﺬﻧﻮب

9

ﻗﻠﺐ ﻣﻈﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﳌﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻐﻴﺒﺔ.
اﻟﺨﺪاع.
اﻟﻜﺬب.
اﻟﺤﻠﻒ ﻛﺬﺑﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪا ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺳ�ء ﷲ أو ﺻﻔﺎﺗﻪ.
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺰور.
اﳌﴚ ﺑﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ واﻻﻳﻘﺎع ﺑ� اﻟﻨﺎس.
اﻟﻨﻔﺎق ﻛﺄن ﺗﻜﻮن ذا وﺟﻬ�.

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﺑﺎﻟﻌﻴﻨ�
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻴ� ﺑﺘﻌﻠﻖ باللسان
اﻻﺳﺘﻬﺰاء واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.
اﻟﻜﻼم اﻟﺠﺎرح أو اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ.
وﺻﻒ ﷲ أو رﺳﻠﻪ أو ﻣﻼﺋﻜﺘﻪ أو اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ )رﺿﻮان ﷲ
ﻋﻠﻴﻬﻢ( ﻤﺑﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﻢ.
اﻟﺘﻔﻮه ﺑﻜﻠ�ت ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ اﻷﺳﻮد ﻟﻺﺗﻴﺎن ﺑﺄﻋ�ل ﺧﺎرﻗﺔ.
ﻏﻨﺎء أو ﺗﻼوة ﻛﻠ�ت ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ أو ﺟﻨﺴﻴﺔ أو ﻓﺎﺣﺸﺔ
ﻣﺪح اﻟﻨﺎس اﳌﺘﻜﱪﻳﻦ أو اﳌﻐﺮورﻳﻦ ﰲ وﺟﻮدﻫﻢ.

إﻓﺸﺎء أﴎار اﻟﻐ�.
اﻟﻮﻋﻮد اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ.
اﻟﺠﺪال واﳌﺮاء.
ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻌﻢ ﷲ وﻧﻜﺮاﻧﻬﺎ.
اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ أﻣﻮر ﻻ ﺗﻬﻢ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ وﻛ�ﻟﻬﺎ وﺻﻔﺎﺋﻬﺎ.
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة دون ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻢ.

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻠﺴﺎن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ﻣﺤﺎوﻟﺔ
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ ﻟﻠﺴﺎن

اﺳﺘﺨﺪم ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺑﻠﻄﻒ وﻏﻀﺎﺿﺔ أﺛﻨﺎء ﺣﺪﻳﺜﻚ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﰲ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن وذﻛﺮ ﷲ.
ﺗﺤﺪث ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ وﻻ ﺗﻔﺮط أﺑﺪا ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺤﻪ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻚ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة.
ﻤﺗﺴﻚ ﺑﺎﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺮج واﻟﻀﻴﻖ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮاك اﻟﻨﺎس ﻳﺮوا ﻓﻴﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(.

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻠﺴﺎن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ﻣﺤﺎوﻟﺔ

62

اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻴ� ﺑﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨ�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ﺣﻔﻈﻬ� ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ.
ﺣﻔﻈﻬ� ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺼﻮر اﳌﺤﺮﻣﺔ ﰲ اﳌﺠﻼت أو اﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت ،أو ﻋﲆ ﺷﺒﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﱰﻧﺖ أو اﻟﺘﻠﻔﺎز.
ﺣﻔﻈﻬ� ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬك ﻋﻦ ذﻛﺮ ﷲ.
ﺣﻔﻈﻬ� ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻞ اﳌﻔﺮط ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻤﺗﻨﻲ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺑﺸﺪة.
ﺣﻔﻈﻬ� ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺤﺴﺪ أو ﻛﺮه أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻘﺮة.

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﻴﻨﺎن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ﻣﺤﺎوﻟﺔ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ لﻟﻌﻴﻨﺎن
 5اﺳﺘﺨﺪم ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋ� اﻟﺘﻔﻜﺮ7 .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺘﺢ أو ﺗﻐﻠﻖ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﺗﺄﻣﻞ واﺳﺘﺸﻌﺮ ﺻﻔﺎت ﷲ وأﺳ�ءه
 1ﻏﺾ اﻟﺒﴫ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺒﺎﺣﺔ.
 6اﻧﻈﺮ ﺑﻌ� اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻛﻦ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﺎ وﺗﺬﻛﺮ أن اﻟﺘﺴﻌﺔ و اﻟﺘﺴﻌ� اﻟﺤﺴﻨﻰ .ﻋﺶ ﻣﺎ ﻋﺎش ورأى وﺷﻌﺮ ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮل
2ﻋﻮد ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻃﺎﻋﺘﻚ وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻬ� ﺗﻠﺘﻔﺖ إﱃ اﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﷺ  .ﻛﻦ داﻤﺋﺎ واﺿﺤﺎ ﰲ ﻫﺪﻓﻚ ﰲ اﳌﺤﻦ أو اﳌﻨﺢ .اﺟﻌﻞ ﻛﻞ
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎ ﻋﻴﻮﺑﻪ ،وأن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ �ﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ) .ﺗﺠﺎوز ﻃﺮﻓﺔ ﻋ� ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﻴﺪة ,واﺟﻌﻞ ﻛﻞ ﻃﺮﻓﺔ ﻋ� ﰲ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ
3ﺣﺎول أﻻ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺣﺮم ﷲ.
أﺳ�ء ﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ ,و ﰲ اﻧﺘﻈﺎر رؤﻳﺔ ﷲ ,واﻟﺸﻮق ﻟﻠﻘﺎﺋﻪ وﻟﻘﺎء ﻣﻦ
4ﻣﺘﻰ ﻧﻈﺮت إﱃ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﷲ واﻵﺧﺮة اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻌﻴﻮب واﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻨﻮر واﻟﺨ� اﻟﺬي
ﻳﺤﺐ ,ﻟﻘﺎءا ﺗﺘﻤﻨﺎه ﰲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ وﻛﻞ ﻃﺮﻓﺔ ﻋ�.
ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ اﻵﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ(.
واﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺬﻛﺮ ﻧﻌﻢ ﷲ و وﺗﺬﻛﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﻴﻨﺎن

ﻣﺤﺎوﻟﺔ

64

اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻴ� ﺑﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷذﻧ�
 4أدوات اﻟﻌﺰف اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
 5أدوات اﻟﻨﻔﺦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
 6ﻛﻠ�ت اﻷﻏﺎ� اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ﻋﺪم اﻻﺳﺘ�ع إﱃ:
 1اﻟﻜﺬب
 2اﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ
 3اﺧﺘﻼق اﻟﻘﺼﺺ

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻷذﻧ�
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ﻣﺤﺎوﻟﺔ

65

66

اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻴ� ﺑﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻴﺪﻳﻦ:

 -4ﻻ ﺗﺆذي ﺑﻴﺪك أي ﺷﺨﺺ ﺟﺴﺪﻳﺎ )ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻜﻢ أو اﻟﺼﻔﻊ ﻣﺜﻼ(..
 -5ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻹ�ﺎءات أو اﻹﺷﺎرات اﻟﺒﺬﻳﺌﺔ واﳌﺸﻴﻨﺔ
 -6ﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻬﺎ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﺎرﺣﺔ و ﻋﺪاﺋﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﻮص  /ﺑﺮﻳﺪ
إﻟﻜﱰو� .إﻟﺦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 - 1ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺑﻴﺪك )ﻋﻤﺪا( و ﺑﺸﻜﻞ ﻏ� ﴍﻋﻲ اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ
 -2ﻻ ﺗﻠﻤﺲ ﺑﻬﺎ أﻋﻀﺎءك اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ
 -3ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﺪك ﰲ اﻟﴪﻗﺔ أو ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎل

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻴﺪﻳﻦ

1
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18

ﻣﺤﺎوﻟﺔ
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بالقدمان

69

7070

71
71
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻹﻳﺠﺎﻲﺑ لﻟﺒﻄﻦ
 6ﻻ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻄﻨﻚ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺑﺪﻧﻚ ,وﻟﻜﻦ أﺟﻌﻞ ﻗﻠﺒﻚ واﺗﺒﺎﻋﻚ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاه
 1اﺗﺒﻊ اﻟﺴﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻷﻛﻞ – اﻟﺠﻠﺴﺔ واﻷﻛﻞ واﻟﴩب ...اﻟﺦ.
اﻟﻨﺎس.
 2ﻛﻦ ﺷﺎﻛﺮا ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﻤﺔ ﺗﺄﻛﻠﻬﺎ ,ﻣﻊ ﺗﺬﻛﺮ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(.
 7وازن ﰲ ﻣ�رﺳﺔ رﻳﺎﺿﺘﻚ وﻻ ﺗﻜﺮﺜ ﻓﻴﻬﺎ ,وﻻ ﺗﻐﻔﻞ ﻣ�رﺳﺔ ﻤﺗﺎرﻳﻨﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أﻻ وﻫﻲ
 3ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻣﻨﻚ وﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳾء أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎوﻟﻚ اﻟﻄﻌﺎم.
ﻤﺗﺎرﻳﻦ ﻗﻠﺒﻚ )ﺗﻄﻬ� اﻟﻘﻠﺐ(.
 4ﻛﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ.
 5اﻋﻂ ﺑﺪﻧﻚ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﺎم وﻣﺎرس اﻟﺘ�رﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﺒﻄﻦ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ

72
72

اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ ﻓﻴ� ﺑﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻮرات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 1ﻻ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﻟﻠﺰوج )أو أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ أوﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ(.
 2ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﰲ زﻧﺎ اﳌﺤﺎرم ﻣﻊ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻷﴎة أو اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻸﻃﻔﺎل )ﻫﺬا ﺣﺮام(.
 3ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﺠﻨﴘ أو ﻣ�رﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻔﻤﻮي ﻣﻊ أﺣﺪ ﻏ� اﻟﺰوج )ﻫﺬا ﺣﺮام(.
 4ﻋﺪم اﻹﺗﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﺰوج )ﻫﺬا ﺣﺮام(.
 5ﻋﺪم ﻣ�رﺳﺔ اﻟﺸﺬوذ )ﻫﺬا ﺣﺮام(.

ﻋﻤﻮد
اﻷﺧﻄﺎء

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﻮرات

1
2
3
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17
18

ﻣﺤﺎوﻟﺔ
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تعريفات:
الغيبة( -:هي التحدث يف شخصا شخصا غائبا مبا يكره سامعه)
ملحوظة :هناك تسعة مواقف تجوز فيها بالغيبة:
أ -التظلم من موقف يسء فعله شخص آخر ( من أجل تعويضه مثال عن هذا الفعل)
ب -طلب املساعدة يف منع شخص من معصية الله.
ت -تحذير الناس من خطر رجل أو امرأة قد يتسببان يف أذيتهم أو إحداث املشاكل.
ث -تعريف الشخص بالعيب الذي به كقولك فالن األبرص.
ج -التحدث عن فسق من يجاهر باملعصية.
ح -قول الحق يف شأن شخص سئلت عنه لغرض التعامل معه من عدمه (كتزويجه أو التجارة معه أو
مصاحبته ...الخ).
خ -التحقق من نزاهة شهود أو رواة.
البهتان :هو اختالق كالم عن شخص ونرشه بني الناس.
الكذب :هو التحدث عمدا مبا ال يتوافق مع واقع الحال مع معرفتك بأنه خطأ.
ملحوظة :هناك أربعة مواقف يجوز فيها الكذب:
أ -اإلصالح بني املتخاصمني.
ب -خداع العدو يف الحرب.
ت -كذب الزوج عىل زوجه لكسب الود كقولك لزوجتك “كم أنت جميلة”.
ث -حامية شخص من طاغية كقولك مثال “ الرجل الذي تحاولون قتله ليس مختبئا يف منزيل”.
السخرية :كتجاهل اآلخر أو إهانته أو إظهار عيوبه .وميكن أن يكون هذا بالكلامت أو األفعال أو
حتى باإلشارات.
الغناء :الغناء الذي ال يوجد فيه غري صوت اإلنسان فقط مباح بشكل عام ,ولكن كلامت املجون
(كالكلامت الجنسية أو التي تصف العري) واألصوات املغرية (كالتحدث بطريقة ماملة خاصة
إذا كانت من إمرأة) فهذا حرام سامعه سواء كان من جهاز كالتلفاز أو املذياع أو كان من أصوات
حقيقية.
أما فيام يخص صوت املرأة بعيدا عن الغناء فنحن نقول أنه مباح أن يسمعها الرجال إذا كانت خالية
من الخضوع بالقول أو اإلغواء (مثل االستامع إليها بغرض تعليمي أو يف مجال تجارة).
املوسيقى :كام جاء يف املذهب الحنفي واملذاهب الثالثة األخرى فاالستامع إىل املعازف -غري الدف-
غري جائز ,بينام هناك آراء أخرى لعلامء فقه أجالء ,فعىل املرء تطبيق املذهب الذي يتبعه.
النظر :تقول القاعدة أنه ما ال يباح النظر إليه يف الحياة الواقعية ال يباح النظر إليه أيضا فيام ليس
حقيقيا .لذا فالنظر يف املجالت الجنسية والالفتات وامللصقات والشاشات اإللكرتونية وشاشات العرض..
إلخ حرام .أما بالنسبة للصور األخرى كصورة دب الباندا أو شخص يف مالبس مالمئة أو مبنى فذلك
مباح النظر إليه.
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املرحلة الثانية من التطهر :تزكية العقل

إن اإلنسان ليذنب الذنب بأعضائه السبعة فقط عندما تدخل فكرة خاطئة يف عقله ثم ينوي
بقلبه القيام بها .يبدأ الذنب يف شكل بريق وفكرة صغرية ,وعند هذه النقطة من السهل أن يحمي
االنسان نفسه ,أما إذا تحولت إىل لهب فإنها تتملك القلب والعقل ,والذي بدوره يقود األعضاء
األخرى لإلتيان بهذا الذنب .يف هذه املرحلة ،هناك عرشة مستويات عىل مدار ثالثني يوما ,يتم
فيها تدريب الباحث عىل التطهرعمليا ,وعىل كيفية تطهري العقل من األفكار الرشيرة والشيطانية,
وكيفية إخامد هذه األفكار حني تراوده ,ويف املراحل التالية يتدرب اإلنسان عىل كيفية شغل نفسه
دامئا بذكر الله .ويف النهاية ،فإن الشخص الذي أكمل هذه املستويات العرش قد طهر أفكاره,
وسيرتسخ يف عقله ذكر الله وحب رسوله (صىل الله عليه وسلم) فلو أن اإلنسان مل يستمتع بأية
فكرة خاطئة ,سيكون من السهل عليه أن يحمي نفسه من الذنوب.
املستوى األول :ال تستحرض عمدا فكرة خاطئة ,فإذا هي جاءت من الشيطان أو النفس فعليك أال
تتامدى فيها بقصد ,بل عىل العكس يجب أن تستعيذ بالله وتوجه األفكار لله تعاىل ,أو للرسول
صىل الله عليه وسلم ,أو لآلخرة ,أو ألي عمل دنيوي مباح .يجب أال ترتبط بالفكرة أو تحاربها حتى
ال تقوم بتضخيمها ,فمثال :إذا خطر لشخص القيام بعمل يسء فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان
الرجيم ,ثم يجب أن يدرك أن هذه الفكرة إمنا خطرت له مبشيئة الله وبعلمه بكل ما يفكر به,
وهو القادر عىل معاقبته ,وميكنه حتى االنتقال بفكره إىل أي عمل دنيوي مباح ,كام يجب أن يقول
“آمنت بالله وبرسوله” .

املرحلة الثانية من التطهر -تزكية العقل

املرحلة الثانية هي تطهري العقل وهو يتمثل يف جسم الطائرة الذي سبق أن ناقشناه.
هو يقوي ويبني ,وهو مفتاح الحامية من وساوس الشيطان .فوساوس الشيطان مثل العواصف
والرعود ورياح النار التي تضلك بعيدا عن طريق الله عز وجل ،وكل ذكر مبثابة طبقة من الحامية،
طبقة من النور ترصف الحمم ووساوس الشيطان عنك.
املستوى األول :هناك دامئا طريقان ،أحدهام يؤدي إىل املعصية والذنب ،واآلخر إىل السعي والقرب
من الله .عندما تدخل وساوس الشيطان إىل العقل فإنها تبدو كوابل من الحمم التي تلتصق
بالطائرة فلو أن أحدا أعجب بالفكرة لتعمقت تلك الوساوس ,وبدأت الحمم تحرق ,ولو أنها
تركت ألحرقت الحمم العقل/الطائرة بالكامل .فإذا بدأت الطائرة/العقل يف االحرتاق فإن الشخص
سيقرتف الذنب .كل ثانية حاسمة ,حيث إن كل ثانية تعرض جسم الطائرة للخطر حتى تحرق
العقل بالكامل.
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يف طريق الخري والقرب من الله ،لديك سالحان:
 1درع االستعاذة بالله عز وجل. 2سيف/ماء قوة اإلرادة.لذا عندما تلتصق الوساوس /الحمم بجسم الطائرة ,فاستخدم سالح االستعاذة وماء قوة اإلرادة
لهزمية الشيطان ونريان الوساوس .باستخدام قوة إرادتنا ،فإن املاء سيحول دون التصاق الحمم
بالعقل .وسيقوم العقل ببناء طبقة مقاومة للهب الرش ووساوس الشيطان.
يف املستوى األول يجب أن ترفض وساوس الشيطان ,وال تفكر يف أي يشء قبيح ,وال تستمتع به وال
تفكر يف أي يشء ضد الرشيعة.
عندما تحاول الوساوس أو عواصف الحمم أن تدخل إىل العقل /جسم الطائرة ،اطفئها بسالح
الرفض.
املستوى الثاين :الصالة وقراءة القرآن والذكر تساعد اإلنسان عىل تذكر الله حيث أن األعامل
الدنيوية عادة ما تجعله غافال عنه .كل عمل دنيوي به احتامل الربح أوالخسارة والربح والخسارة
بيد الله وتحت حكمه ,ففي هذا املستوى ،يجب عىل الفرد قبل البدء يف أي عمل دنيوي أوال أن
يدعو من قلبه“ :اللهم عافني من رش هذا وانفعني به” ,وبذلك فإن كل عمل دنيوي ينيس اإلنسان
الله تعاىل يصبح بهذا التدريب وسيلة لربط اإلنسان بالله.
مثال )1 :عندما يخرج إنسان من بيته ألي عمل فإنه يجب عليه أن يدعو قائال“ :اللهم عايف
اآلخرين من رش نفيس ,وبارك يل يف عميل ,وعافني من رشور اآلخرين”.
 )2عندما متر بك ضائقة ،ادع قائال“ :اللهم ارزقني الصرب عليها ,وارصفها عني ,واجعلها كفارة
لذنويب”.
املستوى الثالث :يف هذه املرحلة ينبغي عىل املريد أن يتصور أن الله تعاىل هو دامئا معه يف قلبه
وعقله ،وينبغي عليه طلب اإلذن من الله تعاىل كلام َه َّم بفعل أي عمل ديني أو دنيوي ،ثم يضع
اسم الله نصب عينيه ويتوكل .وإذا ما نيس يجب عليه أن يتذكر ويستحرض مجددا هذا االعتقاد.
يجب عىل املريد أوال أن يبدأ يف تطبيق هذا املستوى مع األنشطة الرئيسية ،وبعد ذلك وتدريجيا
يضيف أنشطة طفيفة أخرى .عندما يكون للفرد اعتقاد بأن هناك شخصا عايل الشأن معه ،فإنه
بطبيعة الحال سيطلب منه إذنا يف املسائل التي تتطلب اإلذن .ونفس املثال يطبق يف الصالة،
الدعاء ،تالوة القرآن ،األكل ،النوم ،إذ ينبغي عىل املرء قبل الرشوع يف أي عمل أن يستحرض يف قلبه
عظمة الله قائال “ :اللهم إين أستأذنك للقيام بهذا العمل ،وأسألك أن تباركه”.
املستوى الرابع :يف هذه املرحلة ،وبعد أن يكون الله حارضا بقوة يف عقل االنسان فيجب عليه أن
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يقول األدعية األربعني النبوية ,والتي كان يرددها الرسول صىل الله عليه وسلم يف األوقات املختلفة
كاألكل والرشب والنوم وامللبس.
مثال :يف هذه املواقف التي تتكرر مع اإلنسان دامئا يجب عليه أن يتعلم األدعية النبوية الخاصة
بها ,ويرددها يف أوقاتها املناسبة مثل ذكر دعاء الطعام والرشاب ومغادرة املنزل والسوق وارتداء
امللبس والقيام بالعمل.
املستوى الخامس :يف هذه املرحلة ،يحافظ اإلنسان عىل إدراكه لوجود الله دامئا حيث أن الله يراين
يف كل وقت ويف كل مكان ,ويسمعني يف كل وقت ويف كل مكان .وهذا الوقت الذي يقضيه بعيدا
عن معية الله البد أن يسجله يف ورقة بحيث يعرف كم من الوقت قىض يف معية الله وكم قىض
من الوقت يف غفلة خالل األربع وعرشين ساعة .معظم الناس يف يقظتهم يتحدثون إىل أنفسهم,
حتى أن البعض يصوغ الكلامت ,ولكن األغلبية تتحدث باألفكار ,مثل :اليوم أحتاج أن أقوم بكذا،
البد أن أقوم بتسوية مواقفي املالية ،زوجتي/زوجي ليس سعيدا ،ماذا سيحدث يف املستقبل ،عىل
أي حال سأموت ،هل سأدخل الجنة أم النار .وبذلك فإن اإلنسان يفكر طوال الوقت يف رغباته
وقلقه واهتامماته املتعلقة باليوم أو الغد أو املستقبل أو اآلخرة .يف كل األحوال ،اإلنسان يحدث
نفسه.
يف هذا املستوى ،بدال من أن يحدث اإلنسان نفسه ,فليتحدث إىل الله عن كل اهتامماته ومخاوفه
ورغباته التي تتعلق باملايض والحارض واملستقبل .هناك فوائد هائلة يف القيام بهذا التدريب
والتأمل.
 )1عندما يتحدث اإلنسان لنفسه فإن عقله يصبح تحت ضغط يدعوه إىل االكتئاب والتوتر
والترصف بعصبية .لو أنه تحدث ودعا الله تعاىل فإن عقله يصبح حرا ,وأقل اكتئابا ألنه يتخلص من
ضغوطه.
 )2إذا احتفظ الشخص بأفكاره لنفسه ومل يتحدث إال إليها فإنه ال يحدث تغيريا كبريا؛ ألن اإلنسان
محدود ,أما إذا تحدث بها ,وعرضها عىل الله القوي الذي ال حدود لقوته ,وال لعلمه ,فإن اإلنسان
بذلك يبدأ يف الحصول عىل املساعدة والربكة يف حياته لحظة بعد لحظة ويوما بعد يوم.
 )3إذا فكر اإلنسان مع نفسه ،فإن ذلك ينيس اإلنسان ذكر الله ووجوده .ثم يساق بعيدا يف
اهتامماته ومخاوفه ,بينام باالتصال والحديث إىل الله العليم فإن أعظم فائدة يحصل عليها اإلنسان
هي أن صلته وعالقته مع الله تتقوى؛ ألن اإلنسان يكون يف اتصال مع ربه طوال الوقت.
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املستوى السادس :يذكر الله تعاىل يف القرآن الكريم أن يف خلق الساموات واألرض ويف وجود الخلق
آيات تدل عىل الخالق .ووفقا لذلك ،فإنه يتم يف هذا املستوى تدريب املريد عىل التفكري مليا يف
الخلق واألحداث املتصلة به والتي ستساعده عىل ذكر الله .يجب عىل املريد أن ينفذ هذا املستوى
من خالل التأمل والتفكر يف سبعة حوادث مختلفة يواجهها يوميا ،و يقوم بكتابتها عىل أساس
يومي.
مثال :إذا مرض الشخص فتلك عالمة عىل أن الحياة مؤقتة ،وأن الصحة واملرض معاً بيد الله .أيضا
قد يُقرصاإلنسان يف الصالة أو يف األمور الدينية األخرى بسبب االنشغاالت الدنيوية ،ولكنه عند
املرض ،تتوقف هذه االنشغاالت متاما ،وكام أن املرض يصيب اإلنسان فجأة ،فكذلك املوت يأيت
فجأة وبشكل غري متوقع وبدون سابق إنذار .إن األمور كلها يف يد الله و تحت حكمه لذلك ينبغي
عىل املرء أن يوجه تركيزه ونظره إىل الله محاوال قضاء حياته وفقا ألوامره فقط.
املستوى السابع :التفكري االيجايب والجيد
يف هذه املرحلة يتم تدريب عقول وأذهان املريدين لتصبح جيدة وإيجابية .إن الشخص يستفيد
كثريا ً من التفكري اإليجايب ويحصل عىل درجة عالية من القرب من الله تبارك وتعاىل .ويشار إىل هذا
أيضا باسم “ حسن الظن “  .وتنقسم هذه السمة إىل ثالثة أقسام:
 )1حسن الظن بالله تعاىل.
 )2حسن الظن برسول الله وبسنته.
 )3حسن الظن باملؤمنني.
يطبق املريد هذا املستوى أوال من خالل االعرتاف بأن حياة املرء مليئة باألحداث املختلفة ،وأنه
يتعني عليه االنخراط والتفاعل مع العديد من األفراد املختلفني .يف بعض املناسبات املؤسفة تقع
حوادث تصيب الشخص نفسه أو آخرين من حوله مام قد يسبب له عرقلة ،انزعاج أو خسارة.
وعىل الرغم من هذه التجارب السلبية ،فإن املريد يتعلم ،يف هذا املستوى ،أن ينظر إىل هذه
األحداث السلبية بطريقة إيجابية ،رشيطة أن يكون الفعل السلبي الذي جرى له ليس ذنباً.
ونذكر كأمثلة عىل ذلك:
 )1كيف ينبغي للمرء أن يترصف حينام يكون يف مأزق ،و يرفض شخص ما مساعدته للتخفيف
عنه؟
يف هذه الحالة ،ال ينبغي للمريد أن يحمل ضغينة أو كراهية لهذا الشخص ،بل ينظر لألمر من
وجهة أخرى ،فلو كان ذلك الشخص قد ساعده فإنه سيكون تحت رحمته ورأفته وقد حرره
الله من ذلك االمتنان .أيضا ،ينبغي عليه التفكري أنه مل يكن رضوريا وواجبا عىل ذلك الشخص
مساعدته .إضافة إىل ذلك ،يفكرأنه رمبا هذا الشخص كان لديه أصال مشاكل أوأنه مل تكن لديه
الوسائل األساسية لتقديم املساعدة .بهذه الطريقة يتعلم املريد أال تسمح للكراهية والعداوة
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الدخول إىل قلبه ،بل يدعو له بدل ذلك.
 )2كيف ينبغي للمرء أن يترصف عندما يكون يف طريق السفر و تتعطل سيارته؟
يف هذه الحالة ،بدل التفكري ملاذا حدث هذا ،وما الذنب التي ارتكبته ليقع يل ما وقع ،فيصبح
عدوانيا مع الركاب ،ينبغي عىل طالب الحق أن يعتقد أنه نعمة من الله مل تتعطل سيارته خالل
آالف الرحالت ،وأنه من باب معرفة الله تعاىل أن يعتقد أن هذا األمر أفضل بكثري له ،و أن الله
أنقذه من مشكلة أكرب..؛ فالغضب واإلحباط ال يحل املشكلة بأي شكل من األشكال بل يزيد
الوضع تدهورا.
املستوى الثامن :يف هذا املستوى يتم تدريب املريد عىل كيفية تجنب التفكري السلبي املنافق فيام
يتعلق بأي حدث أو حادثة ،أو شخصية الفرد .ومع ذلك ،إذا فكر سلبيا من دون قصد فإنه يجب
عىل املريد السالك أال يسمح لهذا الفكر باالستقرار يف قلبه ،عن طريق محوه من خالل التفكري
االيجايب.
مثال :فيام يتعلق بالنعم الدنيوية ،فإنه ال ينبغي عىل املريد الطالب لوجه الله أن يركز تفكريه
عىل أولئك الناس الذين ميلكون ثروات وممتلكات أكرث منه ،بل ينبغي عليه أن ينظر إىل من هم
أقل منه ثروة وحظا.
املستوى التاسع :محبة النبي محمد وطاعته
يف هذا املستوى يجب أن يتعلم املريد السرية النبوية ،ويجب عليه أن نفكر بشكل دائم يف الرسول
محمد صىل الله عليه وسلم .ألنه ال ميكن للشخص تحقيق مقام القرب من الله تعاىل إال من خالل
محبة وطاعة النبي .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للمريد الطالب االتباع ظاهريا لشخصية وأسلوب
عيش النبي الطاهر ،متاما كام لو أنك تعيش ليل نهار يف صحبة النبي .عىل سبيل املثال ،ينبغي
للمريد متابعة طريقته يف النوم ،واالستيقاظ ،وخلع املالبس ،ومامرسة األعامل التجارية .كام ينبغي
عليه أيضا التفكر وتخيل كيف أن النبي كان يقوم بتلك األفعال يف حياته اليومية.
املستوى العارش :يف هذا املستوى يركز املريد انتباهه نحو جوهر الله متاما ،ويقيض حياته كلها -ليال
ونهارا -وكأن الله تعاىل يشاهده ،وأنه ينبغي يف الواقع الترصف كام لو كان الله تعاىل معه .هناك
نوعان من الصفات الالزمة التي يتعني بلوغها يف هذا املستوى.
 )1اإلدراك والرتكيز الذهني والروحي يف الله.
 )2اإلجراءات املناسبة املتزامنة مع اإلدراك العقيل لله.
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اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎ ::ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺬﻫﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻵﺛﺎم
ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺻﻠﺔ ﳌﻦ أراد أن ﻳﺨﻠﺺ اوﻳﻨﻔﻲ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ
ﻫﻨﺎك ﺳﻼﺣﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺪاﻓﻊ ﺑﻬ ﺿﺪ ﻫﺠﻮم ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎوس

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ اﻟﺬﻧﻮب
ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺻﻠﺔ إﱃ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻟﺬﻧﻮب واﳌﻌﺎﴆ ﻋﲆ ذﻫﻦ
اﻹﻧﺴﺎن وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﻣﺒﺎﻻﺗﻪ ﺑﻬﺠﻮم اﻟﻮﺳﺎوس وﻋﺪم ردة اﻟﻔﻌﻞ ﺿﺪﻫﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر

ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺘ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻄﻔﻲ
ﺗﻮﻗﺪ اﻟﴩ

ﻳﺪﺧﻞ وﺳﻮاس
اﻟﺸﻴﻄﺎن
وﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺲ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮة

اﻟﴩ

ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻮﺳﺎوس أن ﻳﺪﺧﻞ
ذﻫﻨﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪوء ﺛﻢ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﴩ ﰲ
ذﻫﻨﻪ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺮاره

ﰲ ﺣﺎل دﺧﻮل اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ
ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﳌﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎً

ﻮﻮ اﻟﴩ ﰲ ذﻫﻨﻪ ﺣ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﺎﻻﺳﱰﺳﺎل إﱃ أن ﻳﺼﺒﺢ ذﻫﻦ
اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻴﺎﻻ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﺳﺎوس
واﻟﴩ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻫﻲ أن ﻳﺤﻔﻆ
ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎوس ﺣﺎﳌﺎ
ﻳﺪرب ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ

إﺑﻘﺎء اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات ﺑﻌﺪ
دﺧﻮل اﻟﻮﺳﺎوس

ﴍ اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﺬﻫﻦ
ﺑﺎﻟﺬﻧﻮب ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ اﻟﺬﻫﻦ
ﻓﻴﺼﻌﺐ ﻋﲆ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ .إﻻ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﻮي اﻹرادة
وﺗﺘﺪارﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻠﻪ

ﺗﻜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺒﻂء
ﻟ ﻳﺤﻔﻆ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد
اﻟﻮﺳﺎوس

اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻮﺳﺎوس ﻋﲆ اﻟﺬﻫﻦ ﺣﺘﻰ
ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻠﴩ
وﻳﺒﺪأ اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺈرﺳﺎل أواﻣﺮه إﱃ
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﴩور

ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وزﻳﺎدﺗﻬﺎ ﰲ ﻫﺬه
اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺪرب اﻟﺬﻫﻦ ﻋﲆ
اﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻠﻪ ورﺣﻤﺘﻪ
ﻟﺨﻠﻘﻪ واﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﲆ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﰲ ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﺻﲆ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ

ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﴩ وﻮﻮه
واﺳﺘﻘﺮاره ﰲ اﻟﺬﻫﻦ

اﻟﴩ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻴﻘﻮم
اﻟﺬﻫﻦ ﺑﺄﻣﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎرﺗﻜﺎب
اﻟﴩور

اﻟﺨﻮاﻃﺮ اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺗﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﺬﻫﻦ

ذﻫﻦ ﻣﻈﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ
اﻻﻧﻐسس ﰲ اﳌﻌﺎﴆ
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ﺷﺨﺺ ﻣﻨﻐﻤﺲ ﰲ اﻹﺛﻢ أو
اﻟﻮﺳﺎوس وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ذﻫﻨﻪ وﻗﻠﺒﻪ
وروﺣﻪ ﻣﻈﻠتت ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﴩور
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املرحلة الثالثة من التطهر – تزكية القلب والروح

بجانب تطهري الجسم وأعضائه والعقل ,هناك بعض املعايص التي ال ترى بالعني ,وبالرغم من ذلك
فهي يف غاية الخطورة ,ومن شأنها أن تأخذ اإلنسان إىل نار جهنم .وكأمثلة لهذه املعايص :الحقد
والكره والكرب والتباهي وحب الدنيا .يف هذه املرحلة سوف نتخلص من هذه الصفات ,ونستبدل
بها صفات حميدة كالعرفان والتواضع وحب الله والزهد (إخراج شهوة الدنيا من القلب).
يقيض اإلنسان حياته كلها يف حالة أو أكرث من هذه الحاالت:
 )1الطاعة  )2املعصية  )3النعمة  )4الشدة.
ويف هذه املرحلة سوف يتعلم اإلنسان كيف يتعامل بشكل صحيح يف أية حالة من هذه الحاالت
األربع ,وكيف يحول حالته إىل رحمة وبالتايل سوف يعيش حياة طيبة.
 )1الترصف الصحيح حينام يكون اإلنسان يف طاعة :التواضع والذل لله والعبودية واإلخالص.
 )2الترصف الصحيح حينام يكون اإلنسان يف معصية :الندم والخزي والتسامح والتوبة.
 )3الترصف الصحيح حينام يكون اإلنسان يف نعمة :إرجاع الفضل لله وشكره من صميم القلب،
واستخدام النعمة مبا يتامىش مع أوامر الله وعدم استخدامها يف معصية الله تعاىل.
 )4الترصف الصحيح حينام يكون اإلنسان يف شدة :الصرب والبعد عن املعايص والعودة لله .ويف كل
هذا هناك عرش مستويات يتدرب عليهم الطالب عمليا وعقليا وروحيا.
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اﻟﻨﻔﺲ
ﺣﺐ اﻟ ﻔ

اﻟﻐرية

ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ

اﻟﻐﺮور

ﻳﺮﻣﺰ ﻛﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ إﱃ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺨري ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ,وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻤﺰﻗﺔ وﻣﻠﻄﺨﺔ ﺑﺒﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت وﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻋﺪ متﺜﻞ ﺻﻔﺎت اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻛﺎﻟﻐرية
اﻟﻨﻔﺲ..
وﺣﺐ اﻟﻨﻔﺲ

اﻟﻌﺠﺐ
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اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺮوح
ﺑﻴﺖ اﻟﴩ

اﻟﻜﺴﻮف ﺜﺜﻞ اﻟﺮوح اﻟﺬي ﺘﺘﺰج ﺑﺼﻔﺎت ﺟﻴﺪة وﺳﻴﺌﺔ

ﺜﺜﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﴩ وﻫﻲ ﻣﺘﺠﺬرة ﺑﻘﻮة
ﰲ اﻷرض وﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﺠﻨﻮد ﺻﻔﺎت اﻟﴩ ﻟﺘﺤﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ
اﻷﺟﺎﻧﺐ ) ﺧ(( وﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻔﺔ اﻟﻨﻔﺎق

اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺨ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ أﻋﺪادﻫﺎ وﺗﻘﺎﺗﻞ ﺟﻨﻮد
اﻟﴩ وﺗﺤﺎول أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻷرض اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﺖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ

ﺟﻨﻮد اﻟﴩ ﺑﺈﻋﺪاد ﻛﺒةة
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﻮة ﺗﻘﺎﺗﻞ ﺑﻬﺎ
اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺎول أن ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺟﻨﻮد اﻟﴩ ﺗﺘﻼﳽ
أﻣﺎم ﻗﺪوم ﺟﻨﻮد
اﻟﺨ

ﻫﺬا اﻟﻘﺘﺎل ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ
اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻌﺔ
واﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﲆ اﻷﻋلل
اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﴩ اﻷﺧ(

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ
ﻣﻮﺟﻮدة
اﻟﺮوح اﳌﻄﻬﺮة ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﴩ

ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺮوح ﻻن
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮر ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺬﻫﻦ

ﻳﺤﺎول أن ﻳﺪﺧﻞ اﻟﴩ إﱃ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪه

ﺗﺤﺎول اﻟﺮوح أن ﺗﻜﻮن
ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻘﻮى ﻣﻊ
وﺟﻮد اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ
وان ﻛﺎﻧﺖ أﻋﺪاﺋﻬﺎ
ﻗﻠﻴﻠﺔ

ﺟﻨﻮد

اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺤﺎول أن
ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻘﻲ وﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ

ﺗﻀﻌﻒ ﺟﻨﻮد اﻟﴩ ﻛﻞ
ﻳﻮم أﻣﺎم زﺣﻒ ﺟﻨﻮد
اﻟﺨ وأﻋﺪادﻫﺎ ﺗﻘﻞ

ﻗﻮة اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﻀﻌﻒ
ارض اﻟﺮوح أﻻن ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺠﻨﻮد اﻟﺨ(
ﻟﺘﻘﻮم ﻬﻬﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﴩ
اﻟﺬي ﻳﺘﴪب إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﺟﻨﻮد اﻟﴩ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺠﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺮوح ﻣﺮة
أﺧﺮى
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اﻟﺮوح ﻣﻈﻠﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻐﺮاﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻬﻮات واﻵﺛﺎم
ﻓﻬﻲ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة وﺳﺒﺐ
اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺣﻴﺎة آﺔﺔ

ﺟﻨﻮد اﻟﴩ ﺗﻨﺤﴪ و ﻻ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
ﺑﻴﺘﻬﺎ )اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ(
اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﱃ اﻟﺨﻠﻒ
و دﻗﺖ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ

اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﺗﺒﺪأ
ﺑﺎﺳﺘااد ارض اﻟﺮوح ﺑﻬﺪوء
و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰداد ﻣﺴﺎﺣﺔ
اﻟﺨ ﺗﺒﺪأ ﺑﺒﻨﺎء ﺑﻴﻮﺗﻬﺎ
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ
ﺑﻴﻮت اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ

اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ
وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺣﺔ
اﳌﺴﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺮوح اﳌﻄﻬﺮة ﻣﻨﻮرة

اﺳﱰداد ﻛﻞ ارض اﻟﺮوح ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت
اﻟﺴﻴﺌﺔ وﺗﺒﺪأ اﻟﺮوح ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
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اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ِﻋ َﺒﺎ َدﺗُﻚَ ﺧَﺎﻟِ َﺼ ٌﺔ ﻟِﺬ ِ
َات ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ
ﻻنﱠ ﻧِ َﻬﺎﻳَ َﺔ اﳌ َِﺼ�ِ ) اﻟﺠﻨﺔ أو اﻟﻨﺎر( َﺣ ِﺎﺻ ٌﻞ ِﰲ
َﺳﺎﺑِﻖِ ِﻋﻠ ِْﻢ ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

اﻟﺴﻠ ِ
أَنْ ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ أَﻧﱠﻚَ ﺗُ َﺤﺎو ُِل أَنْ ﺗَ ْﺮﺗَ ِﻘﻲ ِﰲ َد َر َﺟ ِ
ُﻮك ﻃَ َﻮ َال َﺣﻴَﺎﺗِﻚَ َ ،و أَن ﻻ ﺗَ ُﻌ ﱠﺪ ﻧَﻔ َْﺴﻚَ ُﻣ ْﺨﻠِ ُﺼﺎ ﻻنﱠ ا ِﻹ ْﺧﻼ ََص َﻣﻘَﺎ ٌم ﻋﺎ ٍل.
ﺎت ا ِﻹ ْﺧﻼ َِص َو ﺗُ َﺤﺎو َِل أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﻋ ََﲆ َﻫ َﺬا ﱠ

اﻟﺼﺎﻟِ َﺢ ﺧَﺎﻟِ ًﺼﺎ
اﻟﺴﺎﻟِ ِﻚ أَنْ ﻳَ ْﻌ َﻤ َﻞ اﻟ َﻌ َﻤ َﻞ ﱠ
ﻳَﻨْﺒَ ِﻐﻲ ﻋ ََﲆ ﱠ
َﺎج
ﻟ
و
ﻟِ َﻮ ْﺟ ِﻪ ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ
َﻴﺲ ﻟِﻠ ﱠﺮ ْﻏ َﺒ ِﺔ أَو اﻟﺸﱡ ُﻌﻮ ِر ِﺑﺄَﻧﱠﻪُ ُﻣ ْﺤﺘ ٌ
َ
ﻷَدَا ِء َﻫ َﺬا اﻟ َﻌ َﻤﻞِ ﺗَ ْﻌ ِﻨﻲ ِﺑ َﻬ َﺬا أَنﱠ اﻟﺒَ ْﻌ َﺾ ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟ ِﻘﻴَﺎ َم
ِﺑﺒَ ْﻌ ِﺾ اﻷَﻋ َْ�لِ اﻟﺘﱠﻲ ﻇَﺎ ِﻫ ُﺮﻫَﺎ اﻟ ِﻌﺒَﺎ َد ُة و ﻟ ِﻜﻨﱠﻪُ ﻳُ َﺆدﱢﻳ َﻬﺎ
ﻟِ ُﻤ ﱠﺠ َﺮ ِد اﻟ ﱠﺮ َﻏ َﺒ ِﺔ و اﻟﺸﱡ ُﻌﻮ ِر ﺑﺎﻻ ْرﺗِ َﻴﺎحِ ِﰲ أَدَا ِء َﻫ ِﺬ ِه اﻷَﻋ َْ�لِ .
ﻳَﻨْﺒَ ِﻐﻲ أَنْ ﻳَ ْﻌﺮِفَ َو ﻳَ ْﻔ َﻬ َﻢ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻫ َﺬا إِﻧﱠﺎ ﻟ َْﺴﻨَﺎ ِﻋﺒَﺎدًا
ﻟِﻠ ﱠﺮ َﻏﺒَ ِ
ﺎت أَو ﻟِﻠﺸﱡ ُﻌﻮ ِر َو إِ�ﱠ َﺎ ﻧَ ْﺤ ُﻦ َﻋﺒِﻴ ًﺪ ﻪﻠﻟ .

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺼﺎﻟِ َﺤ َﺔ ﻳَ ْﻔ َﻌﻠُ َﻬﺎ َﻓﻘَﻂ ﻪﻠﻟ
اﻟﺴﺎﻟِ ِﻚ أَنْ ﻳَ ْﻌ َﻤ َﻞ
اﻟﺴﺎﻟِ ِﻚ أَنْ ﻳَ ْﻌ َﻤ َﻞ اﻷَﻋ َْ� َل ﱠ
ﻳَﻨْﺒَ ِﻐﻲ ﻋ ََﲆ ﱠ
ﻳَﻨْﺒَ ِﻐﻲ َﻋ َﲆ ﱠ
ﷲ ُﻫ َﻮ َر ﱡب اﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َ� َﺣﺘﻰ رِﺿﱠ ﺎ ِ
ﷲ ﻻ ﻳَ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻷَ ْﺟﻠِ ِﻪ ﻷَﻧﱠﻪُ َﻣﺎ ز ََال
اﻟ َﻌ َﻤ َﻞ ﱠ
اﻟﺼﺎﻟِ َﺢ َﻓ َﻘﻂ ﻟِ َﻴﻨَ َﺎل ِرﺿَ ﺎ ﻷَنﱠ َ
ِ
ِﰲ ﻧِﻴَ ِﺘ ِﻪ َﺣﺎ َﺟ ٌﺔ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻫَﺎ َو َﻫﻜَ َﺬا َﺳﻴَﻜُﻮنُ ﺧَﺎﻟِ ًﺼﺎ ﻪﻠﻟ َﻋ ﱠﺰ و َﺟ ﱠﻞ.
ﻴﺲ ﻟِﻨَﻴﻞِ اﻟ َﺠﻨﱠ ِﺔ.
ﷲ َو ﻟَ َ

ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وﻳﺔ

درﺟﺔ

ﷲ اﻟﺬي ﻻ َﻏ ْﺮ َض ﻟَﻪُ و ﻻ دَا ِﻓ َﻊ.
أَن ﺗَ ْﻌﺒُﺪَ َ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ

َﺎﻟﺼﻼَ ِة َو ﺗِﻼَ َو ِة
ﻛ ﱢُﻞ اﻷَﻋ َْ�لِ ﺑِﺸَ ﻜْ ٍﻞ ﻋ ٍَﺎم ﻛ ﱠ
اﻟﺴﺎﻟِ ِﻚ ﺗَﺄ ِدﻳَﺘُ َﻬﺎ ﻟِﻴَﻨَ َﺎل
اﻟ ُﻘ ْﺮآنِ ﻳَﻨْﺒَ ِﻐﻲ ﻋ ََﲆ ﱠ
رِﺿَ ﺎ ِ
ﷲ َو ﻟِ َﻲﻜ ﻳَ ْﺤ ُﺼ َﻞ ﻋ ََﲆ اﻟ ﱢﻨ َﺠﺎ ِة َو
اﻟﺴﺎﻟِ ِﻚ أَ ْن
اﻷَ ْﺟ ِﺮ ِﰲ اﻵ ِﺧ َﺮ ِة و ﻳَﺠ ُ
ِﺐ ﻋ ََﲆ ﱠ
ﻳُ ْﺨﻠِ َﺺ ﻧِ َﻴﺘَﻪُ ِﰲ اﻟﺒِﺪَ اﻳَ ِﺔ َو ِﰲ اﻟ َﻮ َﺳ ِﻂ و ِﰲ
اﻟﻨﱢ َﻬﺎﻳَ ِﺔ .

ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء
30

29
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27
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21

20

19

18

17

16

15

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وي
اﻹﺧﻼص

ﻣﺤﺎوﻟﺔ
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اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺗَﻄْ ِﻬ�ُ اﻟ َﻘﻠ ِْﺐ َو ﺗَﻨْ ِﻘﻴَﺘُﻪُ ِﻣﻦَ
اﻟ ِﺤ ْﻘ ِﺪ َو اﻟﺒُﻐ ِْﺾ اﳌ ُ َ َﱰ ﱢﺳ ِﺐ ﺑ َِﺴ َﺒ ِﺐ
َﺎﺻﺔً
اﻟ َﻌﺪَ ا َو ِة ِﰲ اُﻣﻮ ِر اﻟﺪُ ﻧْﻴَﺎ َو ﺧ َ
ﴎﺗِﻚَ و أَ ْﺻ ِﺪ َﻗﺎﺋِﻚَ اﳌ ُ َﻘ ﱠﺮ ِﺑ َ�.
َﻣ َﻊ أُ ْ َ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

َأنْ ﺗَ ُﻌﺪﱠ َو ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ أنﱠ ﻛ ﱠُﻞ َﺧ�ٍ َو ﻧِ َﻌ ٍﻢ ا ْﻣ ِﺘ َﻴﺎ ِزﻳَﺔٌ
َﻴﺴ ْﺖ ُﻣﻠْﻜُﻚَ َ ،و إِ�ﱠ َﺎ ِﻫ َﻲ ِﻣﻨْ َﺤﺔٌ ِﻣ َﻦ ِ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻟ َ
ﻟﻠﺼﻮ ِر
ِ ،ﻣﺜ ُْﻞ ﺷَ ﺎﺷَ ِﺔ اﻟ ِﺘﻠْ ِﻔ ِﺰﻳُﻮن ِﻫ َﻲ ﻋعَﺎَارِضَِﺿَ ﺔٌة ﱡ
َﻴﺴ ْﺖ ﻟَ َﻬﺎ؟.
اﻟﺘﱠﻲ َﺟﺎ َء ْت ِﻣ َﻦ اﻟﺨَﺎ ِرجِ َو ﻟ َ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

َأنْ ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ أَﻧﱠﻚَ ﺗُ َﺤﺎو ُِل َأنْ ﺗَ ْﺮﺗَ ِﻘﻲ ِﰲ
َد َر َﺟ ِ
ﺎت اﻟﺘﱠ َﻮاﺿُ ﻊِ َو ﺗُ َﺤﺎو ُِل أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﻋ ََﲆ
اﻟﺴﻠ ِ
ُﻮك ﻃَ َﻮ َال َﺣﻴَﺎﺗِﻚَ َ ،و أَنْ ﻻ ﺗَ ُﻌﺪﱠ
ﻫَﺬا ﱡ
ﻧَﻔ َْﺴﻚَ ُﻣﺘَ َﻮ ِاﺿ ًﻌﺎ ﻻنﱠ اﻟﺘﱠ َﻮاﺿُ َﻊ َﻣﻘَﺎ ٌم ﻋﺎلٍ .

اﻟﺘَ َﺠﺎ ُو ُب َﻣ َﻊ ﺗَﺄْ ِدﻳَ ِﺔ ﻛ ﱢُﻞ ِﻓ ْﻌﻞٍ َﺻﺎ ِﻟﺢٍ َو ِﻧ ْﺴ َﺐ◌َ ﺗُﻪُ إِﱃ ِ
ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ َو ﻧَ ْﻌ ِﻨﻲ ِﺑ ِﻪ أَنﱠ ِﻗﻴَﺎ َﻣﻚَ ِﺑ َﻬ َﺬا َﻋ َﻤﻞٍ إِ�ﱠ َﺎ
ِ
ِ
ِ
ُﻫ َﻮ ِﺑﻔَﻀْ ﻞِ ِ
لِ
اﻟﺴ ﱢﻴ َﺌ ِﺔ
و
ﺔ
ﻨ
ﺴ
ﺤ
اﻟ
ْ�
ﻋ
ﻻ
َ
ِﺎ
ﺑ
ﻠ
ﻛ
ُ
ْﻢ
ﻠ
ﻌ
اﻟ
نﱠ
ﻷ
،
ﷲ َو َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ِﻪ َ ،و ِﺑ َﻬ َﺬا ﺗَﻜُﻮنُ ُﻣ َﺘ َﻮ ِاﺿ ًﻌﺎ أَﻛ َ َْﺮﺜ
َ ﱠﻪُ
َ
َ ََ َ ﱢ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ِﺑ َﻮ ِاﺳﻄَ ِﺔ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( َ ,و ﷲ ُﻫ َﻮ اﻟﺬي َﻣﻨَ َﺤﻚَ اﳌَﻜَﺎنَ َو
ﺑَﻴﱠﻨَﻪُ ُ
اﻟﺼﺎﻟِ َﺤ ِﺔ  .إِذَنْ اﻟﺘﱠ َﺠﺎ ُو ُب
ﻴﻊ اﻟ ِﻘﻴَﺎ َم ﺑِﺎﻻَﻋ َْ�لِ ﱠ
اﻟ َﻮﻗ َْﺖ َو اﻟ َﻌﻘ ََﻞ َو اﻟﺠِ ْﺴ َﻢ َ ،و ﺑ َِﺴﺒَ ِﺐ َﻫ ِﺬ ِه اﻻُ ُﻣﻮ ِر ﺗ َْﺴﺘ َِﻄ ُ
اﻟﺼﺎﻟِ َﺤﺔ ِﻻ ﻳَﻜُﻮنُ ﺑِﺎﻟﺘَﻜ ﱡ َِﱪ َو ْاﺳ ِﺘﺸْ َﻌﺎ ِر اﻟ ُﻌ ْﺠ ِﺐ ﰲ اﻟﻨﱠﻔ ِْﺲ َو ِإ�ﱠﺎَ ﻳَﻨْ َﺒ ِﻐﻲ أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ
َﻣ َﻊ ِﻓ ْﻌﻞِ اﻻَﻋ َْ�لِ ﱠ
َ
أﻛ َ َْﺮﺜ ﺗَ َﻮاﺿُ ًﻌﺎ َﻣ َﻊ اﻟ َﺨﻠْﻖِ .

ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وﻳﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ

َﴫ ﰲ َﺣ ﱢﻖ
َأنْ ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ أَﻧﱠﻚَ ُﻣﻘ ﱢ ٌ
ِﻋﺒَﺎ َد ِة ِ
ﻴﻊ أَنْ
ﷲ َو أَﻧﱠﻚَ ﻻَ ﺗ َْﺴﺘ َِﻄ ُ
ﺗَ ْﻌﺒُﺪَ ُه ﻛ ََ� ﻳَ ْﺴﺘَ ِﺤ ﱠﻖ َو أَﻧﱠﻚَ َﻋﺎﺟِ ٌﺰ
ﻋَﻦْ آدا ِء ُﺣﻘُﻮقِ ِ
ﷲ ﻛ ََ� ﻳَﺠِ ُﺐ ﻟَﻪُ .

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ِﻋﺒَﺎ َدﺗُﻚَ ﺧَﺎﻟِ َﺼ ٌﺔ
ﻟِﺬ ِ
َات ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ ﻻنﱠ ﻧِ َﻬﺎﻳَ َﺔ
اﳌ َِﺼ�ِ ) اﻟﺠﻨﺔ أو اﻟﻨﺎر(
َﺣ ِ
ﺎﺻ ٌﻞ ِﰲ َﺳﺎﺑِﻖِ ِﻋﻠ ِْﻢ ﷲ
ﺗَ َﻌ َﺎﱃ.

ﷲ ِﻣﻦْ
َأنْ ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ َأنْ ﻣﺎ َو َﻫ َﺒﻨَﺎ ُ
َﻣ َﻮا ِﻫ ٍﺐ َو ﻗُﺪَ َر ٍ
ات ﻻ ﻧ َْﺴﺘَ ْﺨ ِﺪ ُﻣﻪُ ِﰲ
ِﺧﺪْ َﻣ ِﺔ ِ
ﷲ َو ِﺧﺪْ َﻣ ِﺔ ِدﻳ ِﻨ ِﻪ ﻋ ََﲇ اﻟ َﻮ ْﺟ ِﻪ
اﻷَﻛْ َﻤﻞِ .

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﴩة

اﻟﺼﺎﻟِ َﺤﺔَ
اﻟﺴﺎﻟِ ِﻚ أَنْ ﻳَ ْﻌ َﻤ َﻞ اﻷَﻋ َْ� َل ﱠ
ﻳَﻨْﺒَ ِﻐﻲ ﻋ ََﲆ ﱠ
ﷲ ُﻫ َﻮ َر ﱡب اﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َ� َﺣﺘﻰ
َﻳ ْﻔ َﻌﻠُ َﻬﺎ َﻓﻘَﻂ ﻪﻠﻟ ﻷَنﱠ َ
رِﺿﱠ ﺎ ِ
ﷲ ﻻ ﻳَ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﻷَ ْﺟﻠِ ِﻪ ﻷَﻧﱠﻪُ َﻣﺎ ز ََال ِﰲ ﻧِﻴَﺘِ ِﻪ
َﺣﺎ َﺟﺔٌ ﻳُﺮِﻳﺪُ ﻫَﺎ َو َﻫﻜَ َﺬا َﺳﻴَﻜُﻮنُ ﺧَﺎﻟِ ًﺼﺎ ﻪﻠﻟ َﻋ ﱠﺰ و
َﺟ ﱠﻞ.
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اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

درﺟﺔ

اﻟﺴﻦِ أَو ﺷَ َﺒﺎﺑًﺎ أو ُﻣﺘَ َﻮ ﱠﺳ ِﻄﻲ اﻷَﻋ َْ� ِر َأنْ
ِﺣﻴﻨَ َ� ﺗُﺸَ ﺎ ِﻫﺪُ أُﻧ ًَﺎﺳﺎ ِﻛ َﺒﺎ ًرا ِﰲ ﱢ
ﺎﺳ ُﺐ َﻣ َﻊ
ﴪ ُ
ﷲ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َﻣﻦْ ﻳَ ِﺼﻠُ ُﻬ ْﻢ ِﻤﺑَﺎ ﻳَﺘَﻨَ َ
ﺗَﺪْ ﻋُﻮ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻣﻦْ دَا ِﺧﻠِﻚَ ﺑَﺄَنْ ﻳُﻴَ ﱢ ُ
ﺎب َﻣﺜَﻼً ﺗ ِ
أَﻋ َْ� ِر ِﻫ ْﻢ َﻓﺘَﺪْ ﻋُﻮ ﻟِﻠﺸﱠ ِ
َﻴﺴ�ُ اﻟ ﱠﺰ َواجِ أَ ْو ﺗُﺸَ ﺎ ِﻫﺪُ ا ْﻣ َﺮأَ ًة َﻏ�َ
ُﻣ ْﺴﻠِ َﻤ ٍﺔ َﻓﺘَﺪْ ﻋُﻮ ﻟَ َﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ َو اﻹ ِْﺳﻼم.

اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ

أَنْ ﺗَ ُﻈﻦﱠ و ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ أن أَﻗ َﱠﻞ
َوا ِﺣ ٍﺪ ِﻣﻦَ اﳌ ُْﺴﻠِ ِﻤ َ�
اَﻓْﻀَ ُﻞ ِﻣﻨْﻚَ َو ﻻ ﺗَ ْﻌﺘ ِ َُﱪﻫ ُْﻢ
ُﻣﻨْ ِﺤ ِﻄـِ َ� أَو أَ ْﺳﻔ ََﻞ ِﻣﻨْﻚَ .

ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء
30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
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1

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وي
اﻟ ﱠﺘ َﻮاﺿُ ﻊ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ

90

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

أَنْ ﺗَ ْﻌﺘَ ِﻘﺪَ أَﻧﱠﻚَ ﺗُ َﺤﺎو ُِل أَنْ ﺗَ ْﺮﺗَ ِﻘ َﻲ ِﰲ َد َر َﺟ ِ
ﺎت اﻟﺸُ ﻜْ ِﺮ َو ﺗُ َﺤﺎو َِل أَنْ ﺗَﻜُﻮنَ ﻋ ََﲆ َﻫ َﺬا
اﻟﺴﻠ ِ
ُﻮك ﻃَ َﻮ َال َﺣ َﻴﺎﺗِﻚ ،و أَنْ ﻻ ﺗَ ُﻌﺪﱠ ﻧَﻔ َْﺴﻚَ ﺷَ ﺎ ِﻛﺮا ﻻنﱠ اﻟﺸﱡ ﻜْ َﺮ ﻣﻘﺎ ٌم ﻋﺎلٍ .
ﱠ

ﺎب ﺑِﺄﻳ ِﺔ ُﻣ ِﺼﻴ َﺒ ٍﺔ َأو
ِﻋﻨْﺪَ َﻣﺎ ﺗ َُﺼ ُ
ُﻣﺸْ ِﻜﻠَ ٍﺔ أَو ﻛَﺎ ِرﺛَ ٍﺔ َﺣﺎو ِْل أَنْ ﺗَ َﺮى
ِﻓﻴ َﻬﺎ اﻟ ﱢﻨ َﻌ َﻢ اﳌ ُ ْﺨ ِﻔ َﻴ َﺔ ﻋ ﱢ َْﱪ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ و
َﺣﺎو ِْل أَنْ ﺗُ َﺮﻛﱢـ َﺰ ﻋَﲆ اﻟ َﺠ َﻮاﻧِ َﺐ
ا ِﻹ�َﺎﻧِﻴَ ِﺔ ﻷَنﱠ ﰲ اﳌ ََﺼﺎﺋِ َﺐ ﺗَﻜُﻮنُ
اﻟﻨﱢ َﻌ ُﻢ اﳌ ُ ْﺨ ِﻔ َﻴﺔَ ِﻣﻦَ ِ
ﷲ  ،و ﻻ ﺗَﻜ ُـﻦْ
ﷲ اﻟ َﺮ ْﺣ َﻤﻦُ
ُﻣﻀْ ﻄَ ِﺮﺑًﺎ َو ﺗَﻨْ َﴗ َ
ﻴﻢ.
اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ُ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

ﷲ إﻳﺎﻫﺎ ﰲ َﺣ َﻴﺎﺗِﻨَﺎ
ﺷُ ﻜْ ُﺮ اﻟﻨﱢ َﻌ ِﻢ اﻟﺘﻲ أَ ْﻋﻄَﺎﻧَﺎ ُ
اﻻِ ْﺟ ِﺘ َ� ِﻋﻴَ ِﺔ َو اﻟﺒِﻴ ِﺌﻴﱠﺔ َو اﳌ َﺎﻟِﻴَﺔ ِﻣ ْﻦ ِو ْﺟ َﻬ ِﺔ اﻟﻨَﻈَ ِﺮ
اﻟﺪُ ﻧْ َﻴ ِﻮ َﻳ ِﺔ.
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اﻟﺘﱠ َﻔﻜُ ُﺮ َﺣ َ
ﻮل ﻛَﻴ ِﻔ َﻴ ِﺔ إِ ْﻣﻜَﺎﻧِ َﻴ ِﺔ ﺷَ ﺨ ٍْﺺ َأن
ﻳَ ْﻘﺘ َِﺴ َﻢ اﻟﻨﱢ ْﻌ َﻢ َﻣ َﻊ اﻵ َﺧﺮِﻳﻦَ َو ﻳَﺒْﺪَ أُ ﺑِﺸَ ﻜْﻞٍ
ﲇ و َﻋﻠَﻴ ِﻪ أَنْ َﻳ ْﻔ َﻌ َﻞ َﻫ َﺬا ﻟِﺮِﺿَ ﺎ ِ
ﷲ.
ﻋﻤ ٍ

أَنْ ﺗُ َﻔﻜﱢ َﺮ َو ﺗُﺪَ ﺑﱢ َﺮ " ﻫ َْﻞ أَ ْﺳﺘَ ْﻌ ِﻤ ُﻞ أَي ﻧِ ْﻌ ِﻢ ِ
ﻴ� ُﻣﺘَ َﻌﻠﱠﻘَﺔٌ ﺑِﺎﳌ ُْﺴﺘَ َﻮﻳَ ِ
ﺎت اﻟﺜَﻼَﺛَ ِﺔ؟"
ﷲ ﰲ َﻣ ْﻌ ِﺼﻴَ ِﺘ ِﻪ ﺧ َُﺼ ً
ﻮﺻﺎ ِﻓ َ

ِﻋﻨْﺪَ َﻣﺎ ﺗَ َﺮى اﻟﻜَﻮا َر ِث اﻟﺪَ و ِﻟ َﻴ ِﺔ َﺣﻮﻟَﻚَ أَو ِﰲ
َﻣﻨْ ِﻄ َﻘ ِﺘ ِﻚ أَو ﺑُﻠْﺪَ انٍ ُﻣ ْﺨﺘَﻠِ َﻔ ٍﺔ َﺳ َ َﱰى ﻧِ ْﻌ َ�ً
ِﻓﻴ َﻬﺎ َو ﺗَ ْﻨﻈُ ُﺮ إِﻟﻴ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻮاﻧِ َﺐ إِﻳ َﺠﺎ ِﺑ َﻴ ٍﺔ
ﻷَنﱠ ِﰲ َﻫ ِﺬ ِه اﳌ ََﺼﺎﺋﺐ ﺗَﻜُﻮنُ اﻟﻨﱢ ْﻌ ُﻢ
وس و اﻟ ِﻌ َﱪِ ِﻣ َﻦ ِ
ﷲ
اﳌ ُ ْﺨﺘَﻠِ َﻔ ِﺔ و اﻟﺪﱡ ُر ِ
ﺗَ َﻌﺎﱃ.

ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وﻳﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

درﺟﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ

أي ِﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ ِﻣﻦْ ﻧِ َﻌ ِﻢ اﻟ َﺨ�ِ اﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ َﻳﺔ أو
ِﺣﻴﻨَ َ� ﺗُﻮﻫ ُ
َﺐ ﱠ
اﻟ ﱡﺮو َﺣﻴِﺔ َﻋﻠَﻴﻚَ أَن ﺗَﻨْ ِﺴ َﺐ َﻫ ِﺬ ِه اﻟﻨﱢ ْﻌ َﻤﺔ إِﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﷲ ُﻫ َﻮ اﻟ َﻮا ِﻫ ُﺐ ﻟِ َﻬ ِﺬ ِه
ِﺑ َﻌ ْﻘﻠِﻚَ و ﻟِ َﺴﺎﻧِﻚَ َو أَنْ ﺗَ ِﻘ ﱠﺮ ﺑِﺄنﱠ َ
اﻟ ِﻨ َﻌ ِﻢ َو اﻟ َﺨ�َ ِ
ات َو أَنْ ﻻَ ﺗَﻨْ ِﺴ َﺐ َﻫ ِﺬ ِه اﻟﻨﱢ ْﻌ ِﻢ و ﻫَﺬا اﻟ َﺨ�َ
إ َِﱃ ﻧَﻔ ِْﺴﻚَ َﻓﺘَﻈُﻦﱡ أنﱠ ﻣﺎ أَﻧ َْﺖ ِﻓﻴ ِﻪ إِ�ﱠ َﺎ ُﻫ َﻮ ِﺑﻘُﺪْ َرﺗِﻚَ و
ﷲ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤﻦُ اﻟ َﻮا ِﻫ َﺐ.
َﻣ َﻬﺎ َرﺗِﻚَ و ﺗَﻨْ َﴗ َ

ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء
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ﻋﺪد اﻷﻳﺎم
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ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﺑﺘﺪاء

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﳌﺮﺑﻊ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﴩوط وﰲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﺧﺮق ﻷﺣﺪ اﻟﴩوط ﻓﻌﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻒ وان ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻛﺘﺐ اﻟﺮﻗﻢ أو اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻮد اﻷﺧﻄﺎء

اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وي
اﻟﺸﻜﺮ

ﻣﺤﺎوﻟﺔ

91
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أن ﺗﻜﻮن
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻪﻠﻟ

اﻟﺴﺤﺐ  :اﻷﻫﺪاف اﻷرﺑﻌﺔ

أن ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺮﺳﻮل

اﻟﺸﻔﻘﺔ
ﻋﲆ اﻟﺨﻠﻖ

أﺑﻮاب رﺣﻤﺔ ﷲ

اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻊ ﷲ

94

ﷺ

ﺗﺮﻣﺰ ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻷﻋ�ل اﻟﺴﻨﺔ ,وﻫﻲ اﻧﻌﻜﺎس
ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﺳﻮل  ,ﻓﻤﺘﻰ ﻧﻈﺮت ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻻ ﺗﺮى
ﺳﻮى ﺟ�ل اﻟﺮﺳﻮل وﺟ�ل اﻵﺧﺮة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
اﻵﺧﺮون أن ﻳﺮوا ﻣﻦ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻓﻬﻢ ﻳﺮون
أﻋ�ل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻮز.

اﻟﻨﻮم

اﻷﻛﻞ

اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

اﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﻠﻮك

اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
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اﻟﺴ� ﻋﲆ ﺧﻄﻰ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨ� اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ ﷲ ,واﻗﺘﻔﺎء أﺛﺮه ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻠﻔﻮز .ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق ﺗﻘﻮد إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ,وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻃﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻳﻘﻮدﻧﺎ
إﱃ اﻟﺮﺳﻮل )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(.

ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﴪﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺜ�ة وﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻮز واﺣﺪة

اﻟﺴﻨﺔ :ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
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اﳌﺮﺷﺪ :اﳌﻌﻠﻢ

اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ
أﻧﺖ ﻗﺎﺋﺪ ﻃﺎﺋﺮﺗﻚ ) أﻧﺖ اﳌﺘﺤﻜﻢ ﰲ روﺣﻚ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ وﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ .أﻧﺖ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎر
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﺤﺐ؛ ﻟﻘﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ دﻋﻮﺗ� :دﻋﻮة ﻃﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺤﻖ ،ودﻋﻮة إﱃ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻼل,
وﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﺧﺘﻴﺎر( .ﻣﺮﺷﺪك ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻤﻚ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ رﺿﺎ ﷲ وﻳﺪﻟﻚ ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﺤﺐ ﷲ.

ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮة :اﻟﻄﺎﻟﺐ

اﻟﺳﻧﺔ :طرﯾق اﻟﺗﻧوﯾر
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)اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻫﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻀﻴﻒ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ,ﻓﻬﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻚ اﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﺎن واﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ
ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ(

"ﻃﺎﻗﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻫﻢ اﳌﺸﺎﻳﺦ ,ﻓﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣﺘﻚ ﻣﺘﻰ اﺣﺘﺠﺖ إﻟﻴﻬﻢ .واﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻮه
إﱃ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻫﻲ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ واﻟﺘﺬﻛ� ﺑﻄﺮﻳﻖ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ".

اﳌﺸﺎﻳﺦ
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إرﺷﺎدات ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ

ﺑﺮج اﳌﺮاﻗﺒﺔ

فضل الله و رحمته
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اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲﻲ داﺧﻞﻞ ﺮ
ﻫﻨﺎك ﻣﺼﺪرا وواﺣﺪا ﻬﻮ
ﻳﺮﻣﺰ ﻫﻮاء اﳌﻘﺼﻮرة إﱃ دﻣﺎء اﻟﻘﻠﺐ ,ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺼﻞ ﻟﻠﻘﻠﺐ دﻣﺎء اﻟﺘﻮﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﴪي ﰲ أﻧﺤﺎء ﺟﺴﺪك ,ﻓﻬﺬه ﻫﻲ
اﻟﺪﻣﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻮزع اﻟﺨري ﰲ اﻟﺠﺴﺪ .ﻫﻮاء اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﲆ ﷲ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ وﺟﻮدك اﻵن ,ﻓﻌﺪم وﺟﻮد ﻫﻮاء ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮة ,وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ أرﺿﺎ وذﻟﻚ مبﺠﺮد اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ.

ميﺜﻞ اﻟﻬﻮاء\اﻷﻛﺴﺠني داﺧﻞ ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﻄﺎﺋﺮة اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﲆ ﷲ وﺿﻌﻒ
اﻟﻨﻔﺲ
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املقصود األعظم و رضا الله
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وكام رأيت يف مثال الطائرة فإن موازن الحركة الرأيس هو عالمة الرشكة ,ومن تسافر معهم,
وطريقتهم يف الوصول إىل الهدف .هو أيضا ما يعطي التوازن للشخص أثناء تحركه تجاه هدفه,
وهو راية ذلك الهدف .وهو بالنسبة للبعض طريق الله ورسوله واتباع الطريقة املحمدية والرضا
اإللهي .وللبعض اآلخر هو طريق الشيطان والشهوات ,هو املخدرات والنساء والسمعة ,هو النار التي
ستغشيهم حتى تذوب أجسادهم ولحومهم.

موازن الحركة الرأيس
عالمة الرشكة

104
104

أما موازين الحركة األفقيان فهام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ,البد أن يوجد توازن ,فاألمر
باملعروف البد أن يكون إىل حد ما (واليجب أن يصل إىل حد الغفلة عن معية لله) ,فال تستمتع
بوجودك يف هذا العامل ولكن استمتع بإدراكك معية الله.
ال تكن قاسيا مع الناس عندما تحرم الخبائث ,حيث يجب تقدير كل موقف فتتجسد السنة يف كل
أفعالك ,وال تكن كمن يتمسك بيشء واحد ويصبح ضعيف يف االشياء األخرى.
وازن حتى يف القسوة ليك يتقبل الناس الدرس ويتعلموه ,هكذا يتعلم االنسان  ,بالتوضيح

النهي عن املنكر

أمر باملعروف

موازين الحركة األفقيان
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ويف هذه الرحلة سافر الكثري إىل أماكن عديدة عن طريق الدعوة والتبليغ .ويف رحلة واحدة استقل
العديد طائرة القرب من الله ,ونجا الكثري يف الطريق إىل الله.
وتبليغ رسالة الرسول محمد-صىل الله عليه وسلم -هي كأن يستقل الناس طائرتك الخاصة
بالتقرب إىل الله.

الدعوة والتبليغ
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وقود الطائرة هو اإلستقامة ومحركها هو ذكر الله .يجب أن يعمل املحرك دامئا بقوة مع وقود
اإلستقامة ,فستحتاج إىل االثنني لتعمل طائرتك.
بدون إستقامة لن توجد أي حركة ,وبدون محرك يعني الفراغ ,فكالهام نحتاج إليه ليك تعمل الطائرة.
بدون طاقة يعني أن الطائرة ستبقى يف الظالم بدون أي أنوار بداخلها وبدون وقود للحركة ,وهذا كأن
يقف اإلنسان ثابتا بال حراك.
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التهيؤ لذكر الله واملناجاة (التعلق الروحي بالله)
حينام ينشغل العبد بذكر الله ،بينام قلبه ونفسه غافالن فمن ث َّم (ال يجلب الذكر النفع املرجو
منه) يُقلل ذلك من مثرات الذكر .لذا يتوجب عىل العبد أن يهيئ نفسه روحياً قبل البدء ىف الذكر
ىك ينال أقىص فائدة منه .غري أن ذكر اللسان وحده ال يخلو من فائدة.

عىل سبيل املثال:
فتلك الحال أشبه بسلك الهاتف غري املتصل بتيار كهربايئ ,أو عندما تفقد تغطية شبكة الهاتف
الخلوي ,مام مينعك من التواصل مع أحد ,حتى وإن كان الهاتف من أفضل األنواع ويتمتع بخاصية
ارتفاع رنني جرسه .قال رسول الله (صىل الله عليه وسلم) “واعلموا أن الله اليستجيب دعاء من
قلب غافلٍ ال ٍه”( .تفسري معنى الحديث) أى أن كلامت الذكر أشبه بتكوين الجسد وحضور القلب
أشبه بالروح.

ذكر‘-استغفر الله الذى ال إله إال هو الحى القيوم وأتوب إليه’
ينبغي عليك كل يوم أن تخصص وقتاً لذكر الله بتالوة ذكر “ :استغفر الله الذى ال إله إال هو الحى
القيوم وأتوب إليه” وذلك ملدة  15دقيقة يوميا.
كيف تتهيأ للذكر؟
عىل العبد قبل أن يبدء بتالوة األذكار أن يجدد إميانه باملعتقدات واألفكار التالية وأن يسعى
لرتسيخها ىف قلبه وعقله أثناء الذكر.
 )1أن أكون ىف معية الله مستشعرا ً لصفاته الحسنى.
ىل.
 )2الله مطلع ع ّ
 )3الله يصغي لكل قول وذكر يلهج به لساين.
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عالقة جوارح البرش املختلفة بالذكر
اللسان :يرسد الكلامت.
ىل
العقل :يستحرض تلك املبادئ (االعتقادات) الثالثة :أنا ىف معية الله (الله شاهدي) ،الله ُمطلع ع ّ
ويصغي إ ّىل.
القلب والنفس :استشعار القرب من الله.
بعبارة أخرى ،فالعبد ميكنه أن يناجي ربه داعياً بقلبه دون أن ينطق لسانه.

هل يص ُعب تحقيق ذلك؟
ال ،بل من السهل تحقيقه .بينام يجلس أحدهم مع أُناس عديدين كل يوم فإنه يتواصل معهم من
خالل هذه املبادئ الثالثة ،عىل سبيل املثال عندما تجالس شخصاً ما متحدثاً إليه تكون ُمدركاً أنك
ىف صحبته ،ينظر إليك ،ويستمع لحديثك ،إذا ً تلك هى اآلرصة.
رمبا تتحدث مع الشخص مستخدماً كلامت مختلفة ,بينام قلبك مشغول بأشياء أخرى متعلقة
بالفرد الذى تتوجه إليه بحديثك .غري أن الفارق الوحيد ىف األصل أن العبد يتواصل مع الخلق لكنه
اآلن يتوجه بذكره وهمته إىل الخالق سبحانه.
منهجية الذكر:
قبل البدء ىف ذكر الله سبحانه ينبغى عىل العبد ذكر اآلىت بينام يستحرض العقل املعنى :
 )1بسم الله (مرة واحدة).
 )2استغفر الله (ثالث مرات).
 )3الصالة والسالم عىل النبى (ثالث مرات).
 )4الحول والقوة إال بالله (ثالث مرات).
ليس رشطاً عند ذكر الله أن تكون عىل وضوء لكن احرص قدر اإلمكان أن تكون كذلك .ينبغي عند
تالوة أى من األذكار أن يكون البدن والنفس عىل حا ٍل من الطهارة .فالوضوء مبثابة رداء للبدن لذا
احرص عىل ارتداء أفضل الثياب مستشعرا ً أنك ىف حرضة الله (مبعية الله) .فأولئك الذين يتوضأون
تتهيأ أنفسهم بيرسملناجاة ربهم.
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اآلن يبدأ العبد بتالوة األذكار:
عليك قراءة الذكر اآلىت “استغفر الله الذى ال إله إال هو الحى القيوم وأتوب إليه” ملدة  15دقيقة,
يف أربعني يوماً .هناك سبعة مستويات لهذه املفاهيم حينام يُؤدى هذا الذكر.
االعتقاد املستوى األول:
تخيل أنك تتذلل “تتوسل” طلباً للمغفرة “الصفح – العفو” عىل كل ما اقرتفت من هفوات،
وخطايا (و أيضا عىل كل ما قدمته من عمل صالح) .ألنه ال أحد ميكنه أن يتفضل عىل الله بأعامله
فهو وحده من يستحق الثناء .لذلك عىل املرء أن يشعر أنه القيمة ألعامله ىف حرضة الله.
االعتقاد املستوى الثاين:
ذنب اقرتفته رسا ً أوجهرا ً ،علمته أو مل تعلمه .توسل طلباً للمغفرة من
تذلل طلباً للمغفرة عىل كل ٍ
كل عمل صالح شابه نقص أو غفلت فيه عن ذكر واستحضار ملعية الله.
االعتقاد املستوى الثالث:
تدبر مفاتيح الذكر الثالثة األساسية[الله شاهدك ،الله مصغٍ إليك وأنت دامئاً ىف معيته] .اعلم أن
الله يراقبك (يراك) .فالله يراك ىف كل ٍ
وقت من ليلٍ أونهار وأينام كنت .تذكر دوماً أن الله يسمعك،
فهوالء الثالثة ميكنهم أن يستمعوا لخلجات نفسك ،ومشاعرك ،وما فكرت به بينام أنت منخرط
ىف لذاتك مستمتعاً تغشاك ظُلمة املعايص التى ارتكبتها .لكنه ما يزالون ينتظر تراودهم اعتقادات
(أفكار) من التوكل واملساعدة
عليك أن تؤمن وتدرك أن الله معك .وهو دامئاً حارض معك ،فهو ال يفارقك أبدا ً لكنك أنت من
تنىس وجوده وترتكب املعايص .فأنت لن تكون وحدك مطلقاً لذا ُعد واطلب الصفح.
االعتقاد املستوى الرابع:
التوبة رشد ،لذا وجه جوارحك تلقاء ملكوت الله .تخيل أنك تسري إىل ملكوت الله ،غري متبع
لطريق الشيطان .تتبع خطو أبينا آدم [عليه السالم] عند توبته (وإنابته لربه) .تأمل كأنك ىف
موقف عرفات ،ترضع طلباً للمغفرة.
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االعتقاد املستوى الخامس:
وأنت تسري ,تخيل ظُلمة املعصية والتى تشبه الشحم الذى يتساقط منك بطيئاً بينام أنت ىف
طريقك تلقاء نور اسم الله.
االعتقاد املستوى السادس:
كل خطوة تخطو بها إىل الله هى مبثابة التزام وامتثال من املرء نحو خالقه .تأمل حال جسدك وقد
تطهر بنور اسم الله.
االعتقاد املستوى السابع:
ليس هناك طريقاً تسلكه سوى طريق الله .الجميع قد هجرك ،لكن الله سبحانه وتعاىل لن يتخىل
عنك أبدا ً ،لذا ال ترتكه .وطد نفسك عىل الرهبة من الوقوع ىف اللمم لكن ال تجعلها تقنط من
رحمة الله .كُن كام األجنحة املُحلقة نحو ملكوت الله.
ليس هناك من ٍ
وقت محد ٍد لذكر الله ،لكن عليك تحديد أوقات تناسب مع الجدول الزمني الخاص
بك والذى سيصبح مع مرور الوقت جزءا ً الينفصم عن حياتك حيث متىض وقتك ىف ذكر الله [عز
وجل] .فعىل املرء أن يصيل صالة التوبة قبل تالوة هذا الذكر ،إذا سمح له الوقت [مع تجنب
أوقات الكراهة] ،سيكون ذلك أفضل.
بعدما تنتهي من الذكر “استغفر الله الذى ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه” ملدة أربعني يوماً
عليك إذا ً البدء ىف الذكر التايل -ال إله إال الله.
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املراقبة

اتبع نفس اإلجراءات لـ  )1االتصال بالله  )2بدء اتباع اآلداب.
تشمل املراقبة عنرصين اليتجزءان:
)1االتصال (التعلق) بالله:
بداي ًة عليك أن تستشعر معية الله ،سبحانه وتعاىل بالتدبر ىف املفاتيح الثالثة للوعى.
أ) الله معي.
ب) الله ناظري.
ج) الله يسمعني.
 )2التواصل مع العبد
االجراءات املتبعة ىف التواصل:
بادئ ذى بدء متعن ىف اسم الجاللة الله ،وحاول كتابته بعينيك بينام أنت تتبع كل طرقه .حاول أال
تطرف عينيك و أنت تشاهد اسم الجاللة .افعل ذلك من دقيقتني إىل ثالث ثم أغلق عينيك وجرب
رسمه أمام ناظريك .تخيل أنك تحمل جوارحك بينام تنقش االسم املبارك داخلها .تخيل أن اسم
الجاللة يضئ داخل قلبك وأن النور يغطى كل بدنك .استشعر معية الله وناجي ربك من صميم
قلبك.
هناك أمران عليك استخدامهام ىف تلك املنهجية:
ا) استخدم خيالك ىف استشعار حرضة الله.
ب) استخدم قلبك لتتصل بربك بينام لسانك ساكناً .سيظل لسانك ساكناً بينام يصبح لقلبك صوتاً.
ليس من الرضوري رؤية االسم املبارك .إن رأيته أو مل تره ,فام تزال تنعم بربكات هذه األعامل.
أجعل هذه املفاتيح الثالثة يف عقلك دامئا .التدبر هو طريق ربط أفكارك وقلبك بالله وجعل قناة
للتفكر يف الخالق ظاهرا وباطنا لتصبح أفكارك وقلبك وجسدك يف معية الله عز وجل.
تشتيت األفكار
عندما يتذكر العبد مواله تشتعل غرية الشيطان وعداوته ,لذلك ميكن للشيطان أن يبذل كل ما يف
طاقته ليشغله ويشتته .يستطيع الشيطان أن يوسوس يف القلب والعقل ,ولكن طاملا اإلنسان نفسه
ال يفكر بيشء سوى الله ,وال يخلق قصصا طويلة من وسوسة الشيطان حينئذ ال تؤذيه تلك األفكار.
بل ميكن للساعي أن يتقرب إىل الله أكرث برفضها والعودة إىل ذكر الله تعاىل .حاول أال تتحارب هذه
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لذا تذكر أال تفعل اآليت:
استحضار األفكار-
التامدي فيها-
محاربتها .فقط تجاهلها وتقدم-
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كيفية القيام بالذكر
ال ....أي ال يوجد
إله ....معبود بحق
إال  ....غري
الله  ....الله

ذكر ال إله إال الله

وطريقة أداء هذا الذكر هو عن طريق مد الــالم يف (ال) ومد حرف الالم يف كلمة (إله) والتأكد من
عدم نطق حرف األلف يف كلمة (الله) كأنها حرف (ها) ,كام يجب نطق الالم يف كلمة الله بالتطويل
فيها إىل حد ما وملء الفم بها.
ما الذي يجب أن يفكر به العقل أثناء الذكر
الطريقة ببساطة هي أن تتخيل كم السواد والشهوات بداخلك ,وأنه يجب عليك اآلن تطهري القلب
والنفس الدنيا والصدأ الذي يكسوهام بسبب املعايص.
عند قراءتك كلمة (ال) يجب ان تستحرض نيتك بالتربؤ من كل اآللهة األخرى املزيفة ,وكل يشء قد
يسبب غفلتك عن ذكر الله ,وهكذا سيكون العبد يف سبيله إىل تطهري عقله من كل الشوائب والصدأ
والسواد وشهوات املعايص.
(إله) :تعني معبود ,فيجب تخيل العامل كله يف عقلك وكأنك تقول أن “النفس والشهوات املباحة وغري
املباحة ,وكل هؤالء الناس الذين يتسببون يف الغفلة عن الله تعاىل ليسوا آلهة ,لذا لن أتبعهم وأستمع
إليهم” ،ومع هذا التفكري يجب أن تتخيل أنك أخرجتهم جميعا من عقلك.
بعد ذلك ,يجب عليك أن تتخيل وتفكر يف أن إلهك هو الله ,و أنه هو الذي بيده األمر يف حياتك أو
موتك ,نفعك ورضك ,رفع مكانتك أو الحط من شأنك ,كام بيده الجنة والنار ,وبسط الرزق أو منعه.
و أنك لن تعبد غري الله وسوف تحيا حياتك وفقا ألوامره .يجب عليك أن تفكر يف ذلك بقلبك وعقلك.
إال الله :عندما تنطق هذه الكلمة يجب عليك أن تفكر وتتخيل أنه ليس يف قلبك معبود سوى الله,
وأن قلبك ييضء بلفظ الجاللة (الله) .بعد ذلك يجب أن تعيد الكرة للمدة املوصوفة لك ,عرشون
دقيقة مثال.
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ملحق ا :جدول السجالت
اﳌ ُ ْﺴ َﺘ َﻮي اﻷَ ﱠو ُل )اﻟ ُﺠ ِﺰ اﻷَ ﱠو ُل(
اﻟﺴ ْﺒ َﻌ ِﺔ
اِ ْﻣ ِﺘﻨَﺎ ُع اِ ْﺳ ِﺘ ْﻌ َ� ِل اﻟْ ِﺠ َﺴﻢِ ِﰲ إِﺛ ْﻢِ أَ ْو َﻋ ِﻤﻞٍ َﻏ�ِ أَ ْﺧﻼَ ِﻗ ﱟﻲ ِﰲ اﻷَ ْﻋﻀَ ﺎ ٍء َ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻛ�ل

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺑﺘﺪاء

ﺎت
اﻟْ َﻤﻠْ ُﺤﻮﻇَ ُ

ﻣﻨﻬﺞ
)اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﳌﻔﻴﺪة(

اﻷَﻓ َْﻀ ُﻞ اَنْ ﻻَ ﺗَ َﺘﻜَﻠ َﱠﻢ ﻛَ ِﺜ ً�ا ،ﻋَﺪَ ُم اﻟْﻜَﻼ َِم إِﻻﱠ إِذاَ
ﴐو ِرﻳﱠﺎ َو أَنْ ﺗً َﻔﻜﱢ َﺮ َﻗ ْﺒ َﻞ أَ ﱢي ِﻓ ْﻌﻞٍ اَ ْو
ﻛﺎَنَ َذﻟِﻚَ َ ُ
ﻗَﻮلٍ
ُﻮس ِﰲ َﺟ ْﻤﻊٍ َﺳﻴﱢﺊ أَ ْو َﻣ َﻊ ُﺻ ْﺤ َﺒ ٍﺔ
ﻋَﺪَ ُم اﻟْ ُﺠﻠ ِ
َﺳ ﱢﻴ َﺌ ٍﺔ
اﺿﻄَ َﺮاﺑَ ٍ
ﺎت اَ ْو
و َﺣﻴﺜ َُ� ﻛَﺎنَ ُﻫ َﻨﺎكَ ِﻏﻴ َﺒ ٌﺔَ ،و اَﺛﺎَ َر ُة ْ
َﺳﻄْ ُﻊ اﳌ ُ ْﻮ ِﺳﻴ ِﻘﻰ ,ﻳَ َﻨ َﺒ ِﻐﻲ أَنْ َ�ْﻨَ َﻌﻪُ ِﺑﻨَ ِﺼﻴ َﺤ ٍﺔ َو
ﻧَ ْﺤﻮِﻫﺎ .إِ َذا ﻟ َْﻢ ﻳَ َﺘ َﻮ ﱠﻗﻔُﻮا ﺑَ ْﻌﺪَ َذﻟِﻚَ ﻳَﻨْ َﺒ ِﻐﻲ أَنْ
ﺗُﻐَﺎ ِد َر اﳌ َﻜﺎَنَ .
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
نﱠ
أ
ه
د
َﺎ
ﻘ
ﺘ
ﻋ
ا
ﰲ
ﺒ
ﻌ
ﻟ
ا
ﻞ
ﱠ
ﷲ ُﻳ َﺮا ِﻗ ُﺒﻪُ
ﺪُ
َﻳ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ أَنْ َﻳ ِﻈ َ ْ ِ ْ
َ
َو ِﻣﻦَ اﻟْ َﺨ�ِ أَنْ ﻤﺗَ ْﺘَ ِﻨ َﻊ ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﻈَ ِﺮ ُﻫ َﻨﺎ َو ُﻫ َﻨﺎكَ .
ﺎس َو
إِﻧﱠﻪُ ﻳَﻨْ َﺒ ِﻐﻲ ﺗَ ْﺮكَ ﺗِﻠْﻚَ اﻟْ َﺤﺎﻻ َِت  ،و اﻟﻨﱠ ِ
� َﻋﻠَﻴ ِﻪ
اﻷَ َﻣﺎ ِﻛﻦَ اﻟﺘﻲ ِﻫ َﻲ َو ِﺳﻴﻠ ٌَﺔ ﻟِﻠْﺨ َِﻄﻴ َﺌ ِﺔ .ﻳَ َﺘ َﻌ ﱠ ُ
أَنْ ﻳَﺠِ ﺪَ ُﺻ ِﺤ َﺒ ًﺔ َﺟ ﱢﻴﺪَ ًة َو ﻳَ ْﺒﻘَﻰ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ .ﻻَ ﻳَ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ
أَنْ َﻳﻜُﻮنَ َو ْﺣﺪَ ُه َﻣ َﻊ َﻋ ُﻀ ﱟﻮ ِﻣﻦَ اﻟْﺠِ ْﻨﺲ
اﻵ َﺧ ِﺮ) َﻏ َ� َﻣ ْﺤ َﺮ ٍم( َﺣﺘﱠﻰ َو ﻟَﻮ ﻛَﺎنَ أَ َﺣﺪَ اﻷَﻗَﺎر ِِب
ﻻَ ﻳَ ْﻨﺒَ ِﻐﻲ أَنْ ﻳَ َﺘ َﺤ َ
ِﻳﻖ اﻟْ َﻬﺎﺗِ ِ
ﻒ
ﺪث َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﻃَﺮ ِ
ﴐو َر ٍة َو ﻻَ ﻳَﺠﻮ ُز أَنَ ﻳَ َﺘ َﺤﺪَ ﱠث
أَو اﻻِﻧ َ ْْﱰﻧ َْﺖ دَونَ َ ُ
إِﻟَﻴﻬ ِْﻢ ِﰲ َﻋ ْﺰﻟَ ٍﺔ ِﺑ ُﺤ ﱠﺠ ٍﺔ أَﻧﱠﻪُ ِﻣﻦْ اَ ْﺟﻞِ ﺗَ ْﻮ ِﺻﻴﻞِ
ر َِﺳﺎﻟِ ِﺔ اﻹ ِْﺳﻼ َِم .ﻻَ َﻳ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ ﻷَ َﺣ ٍﺪ أَنْ ﻳُﻈْ ِﻬ َﺮ أَﻛ َ َْﺮﺜ
اﻟﴩِﻳ َﻌ ُﺔ  ،ﻻَ
ِﻣﻦَ اﻟْ َﻬﻴ َﺌ ِﺔ اﻟﱠ ِﺘﻲ ُﺳ ِﻤ َﺤ ْﺖ ِﺑ َﻬﺎ ﱠ
ﻳَ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ َﺣﻠ ُْﻖ ﻟِ ْﺤ َﻴ ٍﺔ اَ ْو ﻇُ ُﻬﻮ ٍر ِﻤﺑَﻈْ َﻬ ِﺮ اﻟ ﱠﺘﻜ � َِﱪ ِﻣﻦْ
ﱢﻨﺴﺎ ِء ﻋَﺪَ ُم اﻟ ﱠﺘ ْﺠ ِﻤﻴﻞِ
ﻟِ َﺒ ٍ
ﺎس أَ ْو َﺣﺎلٍ َ ,و َﻋ َﲇ اﻟ َ
ِ
أَ َﻣﺎ َم اﻵ َﺧﺮِﻳﻦَ  .ﻳَ ْﻨ َﺒ ِﻐﻲ اِ ْرﺗِﺪَ ا ُء اﻟْ َﻤﻼَﺑ ِِﺲ اﻟﱠﺘﻲ
ﻮﰲ ُﻣﺘَﻄَﻠﱠ َﺒ ِ
اﻟﴩِﻳ َﻌ َﺔ اﻹ ِْﺳﻼَ ِﻣ َﻴ َﺔ  ،أَنْ
ﺎت ﱠ
ﺗ َْﺴ َﺘ ِ
ﺗَ ْﺒﻘَﻲ اﻟ َﻬﻴ َﺌ ُﺔ ﻧ َِﻈﻴﻔ ًَﺔ َ ،و ِﻗ ﱠﺺ اﻷَﻇْﺎ َﻓ ِﺮ َو اﻟﺸﱢ ْﻌ ِﺮ
ْﺖ اﻟُﻤ َﻨ ِ
اﻟ ﱠﺰاﺋِ ِﺪ ِﰲ اﻟْ َﻮﻗ ِ
ﺎﺳ ِﺐ
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اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ َﻮي اﻷَ ﱠو ُل )اﻟ ُﺠ ٍﺰ اﻷَ ﱠو ُل( –
اﻟﺴ ْﺒ َﻌ ِﺔ
ﺗ َﻨْ ِﻘ َﻴ ُﺔ اﻷَ ْﻋﻀَ ﺎ ِء ﱠ
اﻟﻠﺴﺎن  -اﻟﺪرﺟﺔ 1
اﻟﻌﻴﻨﺎن  -اﻟﺪرﺟﺔ 2
اﻷذﻧﺎن –اﻟﺪرﺟﺔ 3
اﻟﻴﺪان  -اﻟﺪرﺟﺔ 4
اﻟﻘﺪﻣﺎن  -اﻟﺪرﺟﺔ 5
اﳌﻌﺪة  -اﻟﺪرﺟﺔ 6
اﻟﻔﺮج  -اﻟﺪرﺟﺔ 7
اﻟﺠﺴﻢ  -اﻟﺪرﺟﺔ 8

30

119

اﳌ ُ ْﺴ َﺘ َﻮي اﻟ ﱠﺜ ِﺎ�
اﻟﴩ َو اﻟ َﺨ َﻮ ِاﻃ ِﺮ اﻷَﺛِﻴ َﻤ ِﺔ َو إِﺷْ َﻐﺎﻟِ ِﻪ ِﰲ اﻟْ َﺨ َﻮ ِاﻃ ِﺮ ا ِﻹﻳ َﺠﺎ ِﺑ َﻴ ِﺔ – َو ﺑُﻠُﻮ ُغ
ﺗَ ْﺪ ِﺑ ُ� اﻟ ﱢﺬ ْﻫﻦِ َو اﻻِ ْﻣ ِﺘ َﻨﺎ ُع ِﻣ َﻦ ﱠ ِ
اﻟﻨﱢ َﻬﺎﻳَ ِﺔ إِ ْﻏ َﺮاﻗُ ُﻪ ِﰲ ِذﻛْ ِﺮ ِ
ﷲ ﺗ َ َﻌﺎﱄ
ﺗَﺎرِﻳﺦُ اﻹﻛ َْ�لِ

ﺗَﺎرِﻳﺦُ اﻻْﺑﺘَﺪَ ا ِء

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

اﳌ َ ْﻨ َﻬ ُﺞ
اﻟﺴﺎﻟِﻚُ َﻋ َﲆ ﻛَﻴ ِﻔ َﻴ ُﺔ
ِﰲ َﻫ َﺬا اﳌ ُ ْﺴ َﺘ َﻮى ﻳُﺪَ ﱠر ُب ﱠ
ﴍ
ْاﺳ ِﺘ ْﻌ َ�لِ اﻟﻄﱠﺮِﻳ َﻘ َﺘ ِ� ﻟِ َﻲﻜ ﻳَﺘَ َﺨﻠ َﱠﺺ ِﻣ ْﻦ ﱢَ
ﴍ اﻟ ﱠﻨﻔ ِْﺲ َو ِﻫ َﻲ:
اﻟ َﻮ ْﺳ َﻮ َﺳ ِﺔ َو ﱠ ِ
ِ
ِ
َ
 (١اﻻِ ْﺳ ِﺘ َﻌﺎ َذ ُة ﺑِﺎﻪﻠﻟ ﺗَ َﻌﺎﱃ ﻣ ْﻨ ُﻬ َ�.
ِ
ِ
ْ (٢اﺳ ِﺘ ْﻌ َ� ُل اﻟ َﻌ ْﺰ ِم َو َذﻟِﻚَ ِﺑﺘَ ْﺤﻮِﻳﻞِ اﻻ ْﻫﺘ َ� ِم
ِﺑﻘَﻀَ ﺎﻳَﺎ اﻟْ َﻮ ْﺳ َﻮ َﺳ ِﺔ إِ َﱃ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ أَﻓْﻀَ ُﻞ .
َو َذﻟــﻚ ﺑِﺎﻟ َﺘ َﻮ ﱡﺟ ـ ِﻪ إِ َﱃ ِ
ﷲ َو َر ُﺳــﻮﻟِ ِﻪ )ﺻــﲆ ﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( َو ﻳَ ْﺴ َﺘ ِﻤ ﱡﺮ َﻋ َﲆ َﻫ َﺬا اﻟْ َﺤـﺎلِ َﺣ ﱠﺘـﻰ
َﻳﻜُــﻮنَ ُﻣ ْﻌ َﺘــﺎدًا َﻋﻠَﻴــ ِﻪ ُﻣ ْﻤ َﺘ ِﻨ ًﻌــﺎ ِﻣــ َﻦ اﻟ َﺘ ْﻔ ِﻜــ�ِ
ِﺑ َﻮﺳــﺎِو ِِس اﻟﺸَ ــﻴﻄَﺎنِ ِو إِ ْﻏ َﺮا َءاﺗِــ ِﻪ ﺑِﺎ ْﺧ ِﺘ َﻴــﺎ ِر ِه َو
ﻳَ ْﺠ َﻬــﺪُ ِﰲ ُﺣ ِﺴــﻦِ اﻟ َﺘ َﻔﻜﱡ ـ ِﺮ ﻛَ ِﻤ َﺜــﺎلٍ َﻋـ َـﲆ َذﻟِــﻚَ
اﻟ ﱠﺘ َﻔﻜﱡ ُﺮ ِﰲ ِ
ﷲ ﺗَ َﻌ َﺎﱃ َو َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ )ﺻـﲆ ﷲ ﻋﻠﻴـﻪ
اﻟﺴـﺎﻟِﻚُ ِﰲ
وﺳـﻠﻢ( َو اﻵ ِﺧـ َﺮ ِة َﺣ ﱠﺘـﻰ ﻳَ ْﺴـ َﺘ ْﻐﺮ َِق ﱠ
اﻟ ﱢﻨ َﻬﺎ ِﻳ ِﺔ ِﰲ ِذﻛْ ِﺮ ِ
ﷲ ﺗَ َﻌ َ
ـﻮم إِ َﱃ أَنْ
ـﺎﱃ ﻃَـ َﻮالِ اﻟْ َﻴ ِ
َﻳ ْﺤ ُﺼ َﻞ َﻋ َﲆ اﻟْ ُﺤﻀُ ﻮ ِر َﻣ َـﻊ ِ
ﷲ ﺗَ َﻌ َ
ـﺎﱃ ِﰲ َﺣ َﻴﺎﺗِـ ِﻪ
اﻟْ َﻴﻮ ِﻣ ﱠﻴ ِﺔ .
َات اﳌ ُ َﺘ َﻌﻠﱢ َﻘ َﺔ ِﺑ َﻮ ْﺳ َﻮ َﺳﺔِ
اْﺗْ َﺒ ْﻊ َﻫ َﺬ ِه اﻻِ ْرﺷَ ﺎد ِ
اﻟﺸﱠ ﻴﻄَﺎنِ .
 (١ﻻَ ﺗَ ْﺠﻠِ ْﺐ اﻟْ َﻮ ْﺳ َﻮ َﺳ َﺔ ﻟِ َﻨﻔ ِْﺴﻚَ
 (٢ﻻ ﻤﺗَ ُﺪﱠ ﻫَﺎ إِنْ ﻛَﺎﻧ َْﺖ ِﻣ َﻦ اﻟﺸﱠ ِ
ﻴﻄﺎنِ َو اﻟ ﱠﻨﻔ ِْﺲ
 (٣اِﺑْ َﺘ ِﻌﺪْ َﻋ ْﻨ َﻬﺎ َو ا ْﺟ َﻌ ْﻞ ِﻓﻜْ َﺮكَ ِﰲ َﳾ ٍء آ َﺧ ٍﺮ

اﳌﺴﺘﻮي اﻟﺜﺎ� –
ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺬﻫﻦ
 اﻟﺪرﺟﺔ 1 اﻟﺪرﺟﺔ 2 اﻟﺪرﺟﺔ 3 اﻟﺪرﺟﺔ 4 اﻟﺪرﺟﺔ 5 اﻟﺪرﺟﺔ 6 اﻟﺪرﺟﺔ 7 -اﻟﺪرﺟﺔ 8
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اﻟْ َﻤ ْﺮ َﺣﻠَ ُﺔ اﻟ ﱠﺜﺎﻟِ َﺜ ُﺔ – ﺗَ ْﻨ ِﻘ َﻴ ُﺔ اﻟ ﱡﺮوحِ
اﻟﺼ َﻔ ِ
ﺎت اﳌ َ ْﺬ ُﻣﻮ َﻣ ِﺔ ﻛَﺎﻟْ ِﻜ َ ِﱪ َو اﻟْ َﻔ َﺨ ِﺮ َو اﻟ ﱢﺮﻳَﺎ ِء َو اﻟﻨﱢ َﻔﺎقِ َو ُﺣ ﱢﺐ اﻟ ﱡﺪﻧْ َﻴﺎ
اﻟﻨﱢ ْﺼ ُﻒ اﻷَ ﱢو ُل ِﰲ اﻟﻄَ ِﺮﻳ َﻘ ِﺔ ُﻫ َﻮ ﺗ َﻨْ ِﻈ ُ
ﻴﻒ اﻟ َﻘﻠْ ِﺐ  /اﻟ ﱠﺮو ِح ِﻣ َﻦ ﱢ
ِ
اﻟﺼ َﻔ ِ
ﷲ َو َر ُﺳﻮﻟُ ُﻪ ﻣﻨْ َﻬﺎ
ﺎت اﻟﺘﱢﻲ َﺣ ﱠﺬ َرﻧَﺎ ُ
َو َﻏ�ِ َﻫﺎ ِﻣ َﻦ ﱢ
اﻟﺼ َﻔ ِ
ﺎﻟﺼ َﻔ ِ
ﺎت اﳌ َ ْﺤ ُﻤﻮ َد ِة
ﺑَ ْﻌ َﺪ إِﻓْ َﺮا ِغ اﻟ َﻘﻠْ ِﺐ ِﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِه ﱢ
ﺎت اﻟ َﺬ ِﻣﻴ َﻤ ِﺔ ﺗ َﺄْ ِﻲﺗ َﻣ ْﺮ َﺣﻠَ ُﺔ اﻟ ﱢﻨ ْﺼ ِﻒ اﻟﺜﱠ ِﺎ� َو ِﻫ َﻲ ِﻣ ْﻞ ُء اﻟْ َﻘﻠْ ِﺐ َو ﺗ َ ْﺰﻳِﺒ ُﻨ ُﻪ ِﺑ ﱢ
َ
اﳌ َﻄْﻠُﻮﺑَ ِﺔ ِﻋﻨْ َﺪ ِ
اﻟﺼ َﻔ ِ
ﷲ َو َر ُﺳﻮﻟُ ُﻪ ِﺑ َﻬﺎ
ﺎت اﻟﺘﱢﻲ أ َﻣ َﺮﻧَﺎ ُ
اﻟﺼ َ ِﱪ َو اﻟﺘﱠ َﻮﻛﱡﻞِ َو َﻏ�ِ َﻫﺎ ِﻣ َﻦ ﱢ
ﷲ ِﻣﺜْ ُﻞ اﻟﺘﱠ ْﻘ َﻮى َو اﻟﺸﱡ ْﻜ ِﺮ َو ﱠ
........................................................
 (٤اﳌ ُ ِﺼﻴ َﺒ ُﺔ
 (٣اﻟ ﱢﻨ ْﻌ َﻤ ُﺔ
 (١اﻟ ﱠﻂ َ◌ا َﻋ ُﺔ  (٢اﻟْ َﻤ ْﻌ َﺼ َﻴ ُﺔ
اﻟﺼ ِﺤﻴ َﺤ ِﺔ إِ َﱃ َﺣﺎﻟَ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِه اﻟ َﺤﺎﻻَ ِت اﻷَ ْرﺑَ َﻌ ِﺔ ﻧَﺎﺗِ ٌﺞ َﻋ ْﻦ َذﻟِ َﻚ ﺗ َ ْﺤ ِﻮ ُﻳﻞ اﻟْ َﺤﺎ ِل
ِﰲ َﻫ ِﺬ ِه اﳌ َ ْﺮ َﺣﻠَ ُﺔ ﻧَ ْﻔ َﻬ ُﻢ ﻛَ َ
ﻴﻒ ﻧَﺘَ َﺠﺎ َو ُب ِﰲ اﻟﻄﱠ ِﺮﻳ َﻘ ِﺔ ﱠ
اﻟ َﺤﺎﻟِ َﻴ ِﺔ إِ َﱃ ﻧِ ْﻌ َﻤ ٍﺔ َو ِﺑﺎﻟْ ُﻤ َﻘﺎ ِﺑﻞِ ﺗ َ ُﻜﻮ ُن اﻟ ﱠﻨ ِﺘﻴ َﺠ ُﺔ أَ ْن ﺗ ُ ِ
ﻮﺻﻠُ َﻚ إِ َﱃ َﺣ َﻴﺎ ٍة ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ٍﺔ

اﻟﺪﱠ َر َﺟ ُﺔ

ﺗَﺎ ِرﻳ ُﺦ
اﻹﻛْ َ� ِل
10

9

8

7

6

5

4

ﺗَﺎ ِرﻳ ُﺦ
اﻹ ْﺑ ِﺘ َﺪا ِء
3

2
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َر ﱠد ُة اﻟ ِﻔ ْﻌﻞِ
ﻴﺢ
اﻟﺼ ِﺤ ُ
اﻟ َﻐ�ُ ﱠ

َر ﱠد ُة اﻟْ ِﻔ ْﻌﻞِ
ﻴﺢ
اﻟﺼ ِﺤ ُ
ﱠ

َﺣ ٌﺎل

1
اﻷَﻧَﺎﻧِ َﻴ ُﺔ
اﻟ ِﻜ ْ ٌﱪ
اﻟ ُﻌ َﺠ ُﺐ

اﻟﺘﱠ َﻮاﺿَ ُﻊ
ﴬ ُع
اﻟﺘَ َ ﱡ
اﻟ َﻌﺒُﻮ ِدﻳﱠ ُﺔ

ﴏا ُر َﻋ َﲇ
اﻻِ ْ َ
اﳌ َ ْﻌ ِﺼﻴَ ِﺔ َو َر َﺟﺎ ِء
اﳌ َ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِة

اﻟﺘﱠﻮﺑَ ُﺔ
اﻹ ِْﺳ ِﺘ ْﻐ َﻔﺎُر

ا ِﻹﻃَﺎ َﻋ ُﺔ
اﻟ ِﻌﺒَﺎ َد ُة

اﳌ َ ْﻌ ِﺼﻴَ ُﺔ

َﻋ َﺪ ُم اﻟﺸﱡ ْﻜ ِﺮ-
أَ ْن ﺗَﻨْ ِﺴﺐ اﻟﻨﱢ ْﻌ َﻤ ِﺔ
إِ َﱄ ﻧَﻔ ِْﺴ َﻚ

اﻟﺸﱡ ْﻜ ُﺮ

اﻟﻨﱢ ْﻌ َﻤ ُﺔ
) َﻣﺎ ِدﻳًّﺎ أَ ْو
ُرو َﺣﺎﻧِﻴًّﺎ(

اﻟﺼ ْ ِﱪ
َﻋ َﺪ ُم ﱠ

اﻟﺼ ْ ُﱪ
ﱠ

اﳌ ُِﺼﻴﺒَ ُﺔ

اﳌ َ ْﺮ َﺣﻠَ ُﺔ اﻟ ﱠﺮا ِﺑ َﻌ ُﺔ – ﺗَ َﻘ ﱡﺮ ٌب إِ َﱃ ِ
ﷲ َو ِرﺿْ َﻮاﻧُﻪُ ِﺑ َﻘﻠْ ٍﺐ ُﻣ َﻨ ﱠﻮ ٍر
ا ِﻹ ْﺳ ِﺘ َﻘﺎ َﻣ ُﺔ َﺣ َﺘﻰ اﻟْ َﻤ ِ
ﻮت
ا ْﺟ ِﺘ َ� ِﻋ ﱠﻴﺎ
ﻧَ ْﻔ َﺴ ُﻪ

َﻣ َﻘﺎ ُم اﻟﺪﱠ ْﻋ َﻮ ِة
اﻷَﻗَﺎ ِر ُب

اﻧْ ِﻔ َﺮا ِدﻳ�ﺎ

اﳌ َ ِﺪﻳ َﻨ ُﺔ

اﻟ َﺒﻠَ ُﺪ

إِﺑْﻼَ ُغ اﻟ َﺤ ﱢﻖ
َد ْﻋ َﻮ ُة ا ِﻹ ْﺳﻼَمِ إِ َﱃ آ َﺧ ِﺮﻳ َﻦ
ا ِﻹﺑْﻼَ ُغ ﺑِ َﻮ ِاﺳﻄَ ِﺔ أَ ْﻋ َ�ﻟِ َﻚ َو
ﻛَ َﺬﻟِ َﻚ َد ْﻋ َﻮﺗُ ُﻬ ْﻢ ِﺑﻠِ َﺴﺎﻧِﻚ

َﻋﺎﻟَ ُﻢ اﻟ ﱡﺪﻧْ َﻴﺎ

ﺎت
َدراَ َﺟ ٌ
اﻻَ ْﻗ َﻮ ُال
)اِﻃَﺎ َﻋ ُﺔ أَ َوا ِﻣ ِﺮ ِه(

ذَاتٌ

اﻷَ ْﻓ َﻌ ُﺎل
ﷲ َﻗﺎ ِد ٌر َﻋ َﲆ ﻛُ ﱢﻞ َﳾ ٍء(
)ﻳَ ِﻘ ٌ� أَنﱠ َ

اﻟﺼﻔﺎت
)إِ�َﺎنٌ ِﺑ ِﺼ َﻔﺎﺗِ ِﻪ(

َﻣ َﻘﺎ َﻣﺎتٌ

اِﻃَﺎ َﻋ ُﺔ ِ
ﷲ َر ﱢب اﻟ َﻌﺎﻟَﻤ ِ�

ا َ ْﺣ َﻮ ٌال

دراﺟﺎت

ا َﻓْ َﻌ ٌﺎل

ﺗَ ٍﺴﻠِﻴ ٌﻢ ﳌ َ ِﺸﻴﱠﺌَ ِﺔ ِ
ﷲ

اﻟ ﱠﺬاتُ

ا َﻗْ َﻮ ٌال

ِﺧ َﻴ ٌﺎل

اِﻃَﺎ َﻋ ُﺔ اﻟ ﱠﺮ ُﺳﻮ ِل )ﺻﲇ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ(

اِﻃَﺎ َﻋ ُﺔ اﻟﺸﱠ ﻴﺦِ
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اﻟﻌﻬﻮد اﻟﺴ�وﻳﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

5

4

درﺟﺔ
3

2

1

ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻋﻬﺪ

رﻗﻢ

ﺗَ َﻮاﺿُ ٌﻊ

1

إِ ْﺧﻼَ ٌص

2

َﺻ ْﱪٌ

3

ﺷُ ﻜْ ٌﺮ

4

اﻟﺴ َﻨ َﺔ
أَنْ ﻻَ ﺗُ َﺨﺎ ِﻟﻒَ ﱡ

5

أَنْ ﺗٌ ِﺤ ﱠﺐ ﻷَ ِﺧﻴ ِﻪ َﻣﺎ ﺗٌ ِﺤ ﱡﺐ ﻟِﻨَ ْﻔ ِﺴﻚَ َو
ﺗَﻜْ َﺮ ُه ﻷَ ِﺧﻴ ِﻪ َﻣﺎ ﺗَﻜْ َﺮ ُه ﻟِ َﻨ ْﻔ ِﺴﻚَ
ﺎب
ﻮب َﻓﻮ ًرا َﺑ ْﻌ َﺪ اِ ْر ِﺗﻜَ ِ
َأنْ ﺗَﺘُ َ
اﻟْ َﻤ ْﻌ ِﺼﻴَ ِﺔ
أَنْ ﻻَ ﺗَﻜٌﻮنَ ُﻣﺘَﻜَ ِﺎﺳﻼً ِﰲ أُ ُﻣﻮ ِر اﻟﺪﱡ ﻧْﻴَﺎ
و اﻵ ِﺧ َﺮ ِة
ﺎﴍ ًة ِﻋﻨْﺪَ َﻣﺎ ﺗَﻜُﻮنُ
ﻻ ﺗَﻨْ َﻔ ِﻌ ْﻞ ُﻣﺒَ َ َ
َﻏﻀْ ﺒَﺎنَ َو ﺗُ َﺠﺎ ِو ْز اﻟﻜَﻼَ َم ِﺑﺎﳌ ُ َﺴﺒﱢ ِ
ﺎت َو
ﺎس
أَ ْﺧﻄَﺎ ِء اﻟ ﱠﻨ ِ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ﺗَ ِﺄ ِدﻳَ ُﺔ اﻷَ ْﻋ َ� ِل اﻟ َﻴﻮ ِﻣ َﻴ ِﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

اﳌﺪة

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

اﳌﺪة
36
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ﻣﻨﻬﺞ

أﻧﻮاع اﻟﺬﻛﺮ

ﻣﻨﻬﺞ

أﻧﻮاع اﳌﺮاﻗﺒﺔ

ﺎت اﻟْ ِﻌ َﺒﺎ َد ِ
اﻟ ّﺘ ْﺤ ِﺴ ُ� ِﰲ َد َر َﺟ ِ
ات
درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ أداء اﻟﻮﺿﻮء
2

2

وﺿﻮء

1

ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ أداء اﻟﻐﺴﻞ
2

2

ﻏﺴﻞ

1

ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ أداء اﻟﺬﻛﺮ )ﺣﻀﻮر ﻣﻊ ﷲ(
5

4

2

3

1

ذﻛﺮ
ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

37
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درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ أداء اﻟﺼﻮم اﻟﺮوﺣﺎ�

8

6

7

4

5

2

3

ﺻﻴﺎم

1

ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺼﻮم و ﰲ
أي ﻳﻮم
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ أداء اﻟﺼﻼة اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ﺻﻼة
ﺻﻼة ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﴩﻳﻌﺔ )ﻇﺎﻫﺮ و
ﺟﺴﺪ اﻟﺼﻼة(
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺻﻼة ﺑﺤﺴﺐ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ )ﺑﺎﻃﻦ و
روح اﻟﺼﻼة(
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

38
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درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ اﻷﻧﻔﺎق ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ

4

5

2

3

زﻛﺎة و ﺻﺪﻗﺔ

1

ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ﺣﺞ و ﻋﻤﺮة
ﻣﻨﻬﺞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت
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درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻨﻦ
10

9

8

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

اﻟﺴﻨﻦ
ﻣﻨﻬﺞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

درﺟﺎت اﻟﺘﺤﺴ� ﰲ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳌﻌﺮوف و اﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ
7

6

5

4

3

2

اﻟﺪﻋﻮة

1
ﻣﻨﻬﺞ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت

40
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ﺗَ ْﻘ ِﺪﻳ ُﺮ َو ﺗَ ْﻨ ِﻔﻴ ُﺬ َد َر َﺟ ِ
ِﻴﻖ َﻋ َﲇ ُﺳ ﱠﻨ ِﺔ اﻟ ﱠﻨﺒ ﱢِﻲ )ﺻﲇ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ(
ﺎت اﻟ ﱠﺘﻄْﺒ ِ
ﻋﺪد

ﻣﻨﻬﺞ
7

5

3

ﻣﻮﺿﻮع
ُﻣ َﺤﺎ َدﺛَ ٌﺔ
ﴍ ٌب
أَﻛ ٌَﻞ\ ُ ْ
ﻧَﻮ ٌم
ﺎس
ﻟِ َﺒ ٌ
ﴚ
َﻣ ْ ٌ
َﺳ َﻔ ٌﺮ
ﺟِ ْﺴ ٌﻢ
ِﻋ َﺒﺎ َد ٌة
ُﻣ َﻌﺎ َﻣﻠَ ٌﺔ َﻣﺎﻟِ َﻴ ٌﺔ
ﺎﴍ ٌة
ُﻣ َﻌ َ َ
اﻟ َﺤ َﻴﺎ ُة اﻟ ﱠﺰوﺟِ َﻴ ُﺔ
أَ ْﺧﻼ ٌَق

41
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

ب :جدول سنن
ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ ) اﻵداب واﻟﺸﺨﺼﻴﺘﻪ (
ضع عالمة إذا أكملت

ﻏﺴﻞ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﺴﻮاك ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ

1
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ﺳﻨﻦ اﻷﻛﻞ

ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﳌﻀﻤﻀﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
ﺟﻌﻞ ﻧﻴﺔ أن " ،أﻧﺎ آﻛﻞ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻮة ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﷲ )اﻟﻌﺒﺎدة(
دع ﺛﻠﺚ اﳌﻌﺪة ﻟﻠﻄﻌﺎم ،واﻟﺜﻠﺚ اﻵﺧﺮ ﻟﻠ�ء واﻟﺜﻠﺚ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺎرﻏﺎً
ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﺎﺋﻌﺎً
اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻷﻛﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺘﻨﺎول أي ﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺣﺘﻰ ﻤﺗﺘﻠﺊ
ﺑﻄﻨﻚ
ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ أو إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺸﺨﺺ
ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻃﺮق ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺠﻠﻮس:
*اﻟﻘﺮﻓﺼﺎء ﻣﻊ اﻷرداف ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷرض
*اﻟﺠﻠﻮس ﻋﲆ ﺳﺎق واﺣﺪة
*اﻟﺠﻠﻮس ﻋﲆ ﻛﻼ اﻟﺴﺎﻗ� ﻛ� ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﻬﺪ
ﻻ ﺗﻬﺰل ﺿﺪ أي ﺷﺨﺺ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
إزاﻟﺔ اﻷﺣﺬﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﻛﻞ
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم أﺗﻘﺎﻛﻢ أو أﻛﱪﻛﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
إذا أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺄﻛﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﺻﺎﺑﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ وﻻ داﻋﻲ
ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮاﺑﻊ
إذا اﺛﻨ� أو أﻛﺮﺜ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺄﻛﻠﻮن ﻣﻌﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أن ﻳﺄﻛﻞ
اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺬي ﻫﻮ اﻷﻗﺮب إﻟﻴﻪ .ﻓﻤﻦ ﻏ� اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﰲ اﳌﻨﺘﺼﻒ أو
أﻣﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ

سنن االستيقاظ
من النوم

ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﻴﻪ اﻓﺮك ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﻴﻚ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻌﻴﻨ� ﺣﺘﻰ
ﻳﺨﺘﻔﻲ اﻟﻨﻮم

ﻋﺪد

ﻣﻼﺣﻈﺎت /
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت

ﺳﻨﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌ� اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ

ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ

10
11
12
13
14
15

2
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19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
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30
31

ﺳﻨﻦ اﻟﴩب

ﻳﺠﺐ ﴍب اﳌﺎء واﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺤﻼﻟﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻷن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻴﺪ اﻟﻴﴪى ﻟﻸﻛﻞ واﻟﴩب
اﻟﴩب ﰲ ﺛﻼث رﺷﻔﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
أن ﻳﻘﺮأ "ﺑﺴﻢ ﷲ" ﻗﺒﻞ واﻟﺤﻤﺪ ﻪﻠﻟ ﺑﻌﺪ اﻟﴩب
ﻻ ﻟﺒﻠﻊ أي ﻣﴩوب ﺳﺎﺧﻦ ﺑﺎرد
اﻟﺠﻠﻮس واﻟﴩب .ﻏ� ﻣﺴﻤﻮح ﴍب اﳌﺎء واﻗﻔﺎً
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،اﻟﻮﻗﻮف وﴍب ﻣﺎء زﻣﺰم واﳌﻴﺎه ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺴﻤﻮح
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺨﺪم اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ اﻷﻛﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎً
ﻟﻴﺲ ﺟﻴﺪا اﻟﴩب ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﺎوﻳﺔ ﻛﺒ�ة ،إﺑﺮﻳﻖ ﻣﺎء ،وزﺟﺎﺟﺔ وﻏ�ﻫﺎ وﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﴩب ﻣﻦ اﻟﻜﻮب

17
18

ﺳﻨﻦ اﻷﻛﻞ

إذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎق ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أي ﻣﻨﻪ
ﺗﻮد وﺗﺮك ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ دون اﳌﺮور ﺑﺄي ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺄﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺴﺎﺧﻦ ﺑﺎردا ً
ﻻ ﺗﺒﻠﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ دون ﻣﻀﻐﻪ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻞ واﻟﻌﺴﻞ ﰲ اﳌﻨﺰل ﻫﻮ اﻟﺴﻨﺔ
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺘﺒﻪ إﱃ أي ﻓﺘﺎت أو ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
وﻳﺄﻛﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﱰﻛﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ،إذا ﻣﺎ أﻰﺗ زاﺋﺮ ﻋﲆ ﻃﻮل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ اﻻﻧﻀ�م
ﻣﻨﻪ ﰲ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم
ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻌﺎ ،ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺤﺎول ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺔ أﻛﻠﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ،وﻟﻜﻦ إذا ﻢﻟ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺬر أﻧﻔﺴﻨﺎ
إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﺘﻤﺮ أو اﻟﻌﻨﺐ وﻏ� ذﻟﻚ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻧﺄﺧﺬ
ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم دون إذﻧﻬﻢ
إذا ﺧﺎدﻣﺎ ﻗﺪ ﻃﺒﺦ ﻃﻌﺎﻣﻨﺎ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻨﺎ أو ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻫﺬه اﻟﻌﺎدة ﻣﻦ اﳌﻀﻤﻀﺔ ﻣﻊ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم ﻫﻮ ﻣﺼﺪر
اﻟﻨﻌﻢ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﻠﻌﻖ أﺻﺎﺑﻌﻪ واﻟﻄﺒﻖ ﻛ� أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
أن ﷲ اﻟﺮزاق ﻗﺪ أﺑﻘﻰ ﺑﺮﻛﺎت ﻋﲆ أن اﻟﺠﺴﻴ�ت اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻄﺒﻖ أو
اﻹﺻﺒﻊ
ﻳﺠﺐ أن �ﺴﺢ اﻻﺻﺒﻊ اﻟﻮﺳﻄﻰ أوﻻ ﺗﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﴍ وأﺧ�ا اﻹﺑﻬﺎم )ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام
 3أﺻﺎﺑﻊ ﻓﻘﻂ( .إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺮﺜ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ،ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻟﻌﻖ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه ،وﺑﺎﻗﻲ اﻷﺻﺎﺑﻊ
ﻏﻄﺎء اﳌﺎﺋﺪة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ أﻣﺎم اﳌﺘﻌﺸ� وﻳﻨﺰﻋﻮﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﻮﺿﻬﻢ
ﻏﻄﺎء اﳌﺎﺋﺪة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻋﲆ اﻷرض ﻛ� ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﺣﺘﻰ أﻧﻪ ﻢﻟ ﻳﺄﻛﻞ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﺎﺋﺪة
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32
33
34
35
36
37

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺮء أﻻ ﻳﴩب ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻮب ﻣﻨﻜﴪ
ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً اﺳﺘﺨﺪام أوا� اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ
ﴍب اﳌﺎء ﺑﻌﺪ وﺟﺒﺎت اﻟﻄﻌﺎم ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻨﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﳌﺎء ﺳﺎﺧﻨﺎ ﺟﺪا
أو ﺑﺎردا ﺟﺪا ﻷن ﻛﻼ ﻣﻨﻬ� ﺿﺎر
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ﺳﻨﻦ اﻟﻨﻮم

أن ﻳﻘﺮأ "ﺑﺴﻢ ﷲ" أﺛﻨﺎء إﻏﻼق اﻷﺑﻮاب واﻷﻗﻔﺎل
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﺐ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )ﺣﺘﻰ اﳌﺎء( ﻣﻊ ﺗﻼوة 'ﺑﺴﻢ ﷲ' .و�ﻜﻦ
أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺼﺎ ﻟﻺﻏﻼق وﻟﻜﻦ 'ﺑﺴﻢ ﷲ' ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﻘﺮأ
إﺧ�د أي ﺣﺮﻳﻖ
إﻳﻘﺎف )أو اﺧ�د( أي ﳾء ﻗﺪ ﻗﺒﻀﻪ اﻟﻨﺎر )إذا ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻋﲆ(
اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﴎد
اﻟﻘﺼﺺ أو ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺿﻴﻬﻢ )وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود
اﻟﴩﻳﻌﺔ(
ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻷﻃﻔﺎل ﺳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ أو اﻟﻌﺎﴍة ،ﻳﺠﺐ ﻓﺼﻞ ﻓﺮاش اﻹﻧﺎث ﻋﻦ
اﻟﺬﻛﻮر
ﻟﺪﻳﻚ "ﺳﻮرﻣﺎ دا� ')وﻋﺎء ﻣﻊ ﺳﻮرﻣﺎ( وﺗﻄﺒﻘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻟﻌ�
اﻟﻴﻤﻨﻰ واﻟﻴﴪى ﺛﻼث ﻣﺮات ﻟﻨﻔﺴﻚ واﻷﻃﻔﺎل
وﺿﻊ أو ﻧﴩ اﻟﴪﻳﺮ ﺑﻨﻔﴘ
ﻧﻔﺶ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ اﻟﻔﺮاش ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم
وﺿﻊ اﻟﺴﻮاك )ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺼﻼة اﻟﻌﺸﺎء(
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﻳﺠﺐ ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص ،اﻟﻔﻠﻖ واﻟﻨﺎس ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻧﺒﺪأ
'ﺑﺴﻢ ﷲ' ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺳﻮرة .ﺛﻢ ﻧﴬب ﻋﲆ اﻟﺮاﺣﺘ� ،واﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
أﻓﺮﻛﺖ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻋﲆ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ -ﺑﺪءا ً ﻣﻦ اﻟﺮأس وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ أﺻﺎﺑﻊ
اﻟﻘﺪم
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ ﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺮأس
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻮم ﰲ أي ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺴﻨﺔ:
*اﻟﻨﻮم ﻋﲆ اﻟﻔﺮاش أو ﻋﲆ ﺣﺼ�ة أو ﺳﺠﺎدة ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ�ش
*اﻟﻨﻮم ﻋﲆ اﻷرض
*اﻟﻨﻮم ﻋﲆ اﻟﴪﻳﺮ
ﻏ� ﻣﺴﻤﻮح اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﲆ اﳌﺎﺋﺪة
ﻏ� ﻣﺴﻤﻮح اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﺳﺎق واﺣﺪة ﻋﲆ اﻷﺧﺮى ،ﻣﺎ ﻢﻟ ﻳﻜﻦ
ﻫﻨﺎك ﺧﻮف ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ أﺟﺰاء ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻨﻮم ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷ�ﻦ ،اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺒﻠﺔ
اﻟﻨﻮم ﻣﻊ اﻟﻴﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﺗﺤﺖ اﻟﺮأس واﻟﻴﺪ اﻷﺧﺮ ﺑ� اﻟﺮﻛﺒﺘ�
أن ﻳﻘﺮأ أي ﺳﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮﻫﺎ اﳌﺮء ،ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ )رﻗﻢ
 (67وﺳﻮرة أﻟﻒ ﻻم ﻣﻴﻢ ﺳﺠﺪة )رﻗﻢ (32
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ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم )رﻗﻢ ) (56ﻫﺬه اﻟﺴﻮرة ﺗﺤﺮس ﻣﻦ اﻟﺠﻮع
واﻟﻔﻘﺮ(
اﻟﻨﻮم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎء أي ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻮء و  /أو اﻟﻐﺴﻞ )إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ(
إذا ﻛﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺣﻠﻢ ﻟﻄﻴﻒ وﻳﺮﻏﺐ ﰲ رﺑﻄﻪ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺎ ،ﺛﻢ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ  /ﻟﻬﺎ رﺑﻄﻪ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺴ� ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻜﺎﺑﻮس ﻋﲆ اﳌﺮء ﻗﺮاءة اﻟﺘﻌﻮذ )أﻋﻮذ ﺑﺎﻪﻠﻟ( واﻟﺒﺼﻖ ﺛﻼث ﻣﺮات
ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ ﺗﻐﻴ� اﺗﺠﺎه اﻟﻨﻮم وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻜﺎﺑﻮس ﻷي
ﺷﺨﺺ
اﳌﺎء واﻟﺴﻮاك ﺟﺎﻫﺰ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻮء
إﱃ اﻟﻨﻮم ﺑﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻟﻠﺘﻬﺠﺪ
أداء ﺻﻼة اﻟﺘﻬﺠﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺒﺢ اﻟﺼﺎدق )ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ(
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺮﻛﻌﺘ� أو ﻤﺛﺎن رﻛﻌﺎت ﻋﲆ اﻷﻛﺮﺜ ،ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻟﻴﺲ
ﻫﻨﺎك ﺣﺪ ﻟﺼﻼة اﻟﻨﻔﻞ أو ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺮء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدات اﻷﺧﺮى.
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ﺳﻨﻦ ﺧﻠﻊ اﳌﻼﺑﺲ

اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻳﺤﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻮرﺗﺎ )ﻗﻤﻴﺺ ﻃﻮﻳﻞ( ﻟﻪ أﻛ�م
ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﻌﺼﻤﻴﻪ وﻃﻮق اﻟﻌﻨﻖ اﻟﻜﻮرﺗﺎ إﱃ ﺻﺪره
ﻛﻮرﺗﺎ ﻧﻴﺒﻨﺎ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﻮق ﻛﺎﺣﻠﻴﻪ ،ﺣﺘﻰ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺎق
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﺎل ارﺗﺪاء ﴎاوﻳﻠﻬﻢ أﻋﲆ اﻟﻜﺎﺣﻠ�
ﻣﻼﺑﺲ ﻧﺒﻴﻨﺎ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﻛﻮرﺗﺎ )ﻗﻤﻴﺺ ﻃﻮﻳﻞ( وﻋ�ﻣﺔ.
ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘ�ش )ﻣﻨﺸﻔﺔ( اﻟﺘﻲ ﻛﺎن وﺟﻬﻪ ﻳﺠﻒ ﺑﻌﺪ
اﻟﻮﺿﻮء .اﻧﻪ ﻣﺜﻞ ورﻗﺔ ﻣﺨﻄﻂ .اﻋﺘﺎد ﻋﲆ ارﺗﺪاء ﺗﻮﻲﺑ )اﻟﻄﺮﺑﻮش  /ﻗﺒﻌﺔ(
ﺗﺤﺖ اﻟﻌ�ﻣﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻻرﺗﺪاء ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻲﺑ .ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻛﺎن
اﻟﻌ�ﻣﺔ ذﻳﻞ ،ﺑﻴﻨ� أوﻗﺎت أﺧﺮى ﻢﻟ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ .ذﻳﻞ اﻟﻌ�ﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻘﻊ
ﺑ� أﻛﺘﺎف ﻇﻬﺮه
اﻟﻨﺒﻲ ارﺗﺪى ﻋ�ﻣﺔ ﺳﻮداء ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ
ﻏ� ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﻠﺒﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮ واﻟﺬﻫﺐ وﻟﻜﻦ ﻣﺴﻤﻮح ﻟﻠﺴﻴﺪات
اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻛﺎن ﻳﻔﻀﻞ ﻟﺒﺲ اﻟﻠﺒﺎس اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﻛﺎن
ﻳﻠﺒﺲ ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮداء
ﻋﻨﺪ ارﺗﺪاء اﻷﺣﺬﻳﺔ أو اﳌﻼﺑﺲ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪا ﻣﻦ اﻟﻴﻤ� ﺛﻢ اﻟﻴﺴﺎر
ﻋﻨﺪ إزاﻟﺔ اﻷﺣﺬﻳﺔ واﳌﻼﺑﺲ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪا ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺎر ﺛﻢ اﻟﻴﻤ�
ﻏ� ﻣﺴﻤﻮح اﳌﴚ ﺑﺤﺬاء واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻻ ﻳﺮﻣﻲ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ
اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ارﺗﺪى اﻟﺼﻨﺎدل اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ واﻟﺠﻮارب واﻟﺠﻠﻮد
ﻛﻠ� رﻓﻊ دﻋﻮاﺗﻪ ،ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺑﺄﺻﺎﺑﻊ ﻳﺪه اﻟﻴﴪى
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ﻟﻌﻦ اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎب اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺮأة اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﺒﺲ ﺛﻴﺎب اﻟﺮﺟﺎل
ﻋﻨﺪ ﻟﺒﺎس اﻟﺜﻴﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ﻛﺎن ﻳﺜﻨﻲ ﷲ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻢ ﻳﺼﲇ رﻛﻌﺘ� ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺜﻴﺎب اﻟﻘﺪ�ﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج.
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ﺳﻨﻦ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء

ﺑﺸﺄن أي اﻹﺣﺘﻜﺎر ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻺﻧﺨﺮاط ﻓﻴﻪ ،ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ(
"اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺑﻴﺪﻳﻚ اﻟﺨﺎﺻ�"
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أن ﻳﻜﻮن داﻤﺋﺎ ﺻﺎدﻗﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻫﻮ  /ﻫﻲ اﻟﺬي
ﺳﻴﻜﻮن ﰲ ﻇﻞ ﻋﺮش ﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ(
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أﻻ ﻳﻜﴪ وﻋﺪه
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أﻻ ﻳﺪﻳﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮء ﻟﴩاﺋﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أﻻ ﻳﺜﻨﻲ دون ﻣﱪر أو ﻳﺒﺎﻟﻎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺮء ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ )ﻟﻬﻢ(
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أﻻ ﻳﺘﺠﻨﺐ دﻓﻊ دﻳﻮﻧﻪ )أو ﺣﺘﻰ إﻃﺎﻟﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﻬﺎ(
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أﻻ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﳌﺎل
ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﳌﺮء أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺪﺧﻮل ﰲ اﻷﻋ�ل
واﻟﺘﺠﺎرة
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻄﻴﻔﺎً ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء وﻃﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ )رﺣﻤﺔ ﷲ ﺗﻨﺰل ﻋﲆ
ﻫﺬا(
ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﳼ ﻳﻘﻮل ﷲ :أﻧﺎ اﻟﴩﻳﻚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﴩاﻛﺔ اﺛﻨ� ﺣﺘﻰ ﻳﺘﴫف
أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏ� ﴍﻳﻔﺔ ﻟﴩﻳﻜﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا أﺗﺮﻛﻬﻢ"
اﻟﺼﺤﺎﻲﺑ ﻋﻤﺮ )رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ( ﻗﺎل ":ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻗﻮاﻧ� اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻘﻂ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻌﻨﺎ"
ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ":ﻣﻦ ﻏﺸﻨﺎ )اﻟﺒﻴﻊ واﻟﴩاء( ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﺎ أو ﻛﻞ
ﻣﻦ اﺧﺘﻠﺲ واﻧﻐﻤﺲ ﰲ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻨﺎر".
ﻗﺎل اﻟﻨﺒﻲ )ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( ":ﳌﻦ ﺗﺒﻴﻊ ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﺒﺔ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﻋﻴﻮﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﱰي ،ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻟﻌﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار"
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الدّ َر َج ُة األُ َ
ول:

ت :أوراق إضافية
درجات الصالة ظاهريا

ضا َعا ِرفًا ِب َف َرائِ َض َو ُس َننِ َو ُمف ِْس َد ِ
الصالَ ِة َو الْ ُو ُضو ِء َو الْ ُغ ْسلِ َو ت ُ َحا ِو ُل
ات َّ
أَ ْن تَكُو َن ِف َصالَتِ َك ُم ْستَ ْح ِ ً
تَطْبِي َق َها أَث ْ َنا َء ِق َيا ِم َك ِب َها.

الدَّ َر َج ُة الثَّانِ َي ُة:

ات َو َم ْك ُرو َه ٍ
ضا ُم ْستَ َحبَّ ٍ
الصالَ ِة و الْ ُو ُضو ِء َو الْ ُغ ْسل.
ات َو آ َد ِ
اب َّ
أَ ْن تَكُو َن ِخالَلَ َها ُم ْستَ ْح ِ ً

الدَّ َر َج ُة الثَّالِ َث ُة:

الصالَ ِة ِف بُ ُيوتِ ِه َّن َو أَ ْن تَلْب َِس
أَ ْن ت ُ َؤ ِّد َي َصالَ َة الْ َفر َ
ِيض ِة َم َع الْ َج َم َع ِة ِف الْ َم ْسج ِِد َو لِل ِّن َسا ِء أَ ْج ٌر كَ ِب ٌري َع َل َّ
شاب َِك الْ َحالَل َو أَ ْن تَكًو َن الْ َمالَب ُِس ف َ
َوق
لص ِال ِة َمالَب َِس إِشْ َ َت َ
لِ َّ
يت بِ َا ٍل َحالَ ٍل َو أَ ْن تَتَ َح َّرى ِف طَ َعا ِم َك َو َ َ
الْ َك ْع ِب ( ال ِر َج ُال فقط ) َو أَ ْن تَتَ َعلَّ َم َصالَ َة امل ُ َسافَ ِر َو الْ َمر ِ
ِيض.
الدَّ َر َج ُة ال َّرا ِب َع ُة:
الصالَ ِة ِبتَف ِ
َاصيلِ َها الظَا ِه َر ِة َو تُ َحا ِو ُل أَ ْن تَكُو َن َصالَت َُك ِف
أَ ْن تَتَ َعلُّ َم َو تُ َار َِس َو ت ُ َؤ ِّد َي َو ْض َع الْ َج َس ِد ِف َّ
شَ ْكلِ َها أَقْ َر َب إِ َل َصالَ ِة َر ُسو ِل الل ِه (صىل الله عليه وسلم) ظَا ِه ًرا.
الدَّ َر َج ُة الْخَا ِم َس ُة:
الصالَ ِة ِم ْن قُ ْرآنٍ َو أَ ْذكَا ٍر ِب ُنط ٍْق َص ِحي ٍح َو ِاض ٍح َو َجيِّ ٍد َو تَتَ َعلَّ ُم َصالَ َة الْ َج َنا َز ِة.
أَ ْن تَتَ َعلَّ َم ك َُّل َما يُ ْق َرأُ ِف َّ
السا ِد َس ُة:
الدَّ َر َج ُة َّ
الس ُجو ُد – ال ِق َيا ُم .).....
أَ ْن تَتَ َعلَّ َم األَ ْد ِع َي َة َو األَ ْذكَا َر لِ ُم ْختَلِ ِف أَ ْركَانِ َّ
الصالَ ِة ( ال ُّركُو ُع – ُّ
السا ِب َع ُة:
الدَّ َر َج ُة َّ
ِللصالَ ِة كَا ِملَ ًة.
الت َج َم َة َّ
أَ ْن تَتَ َعلَّ ُم َّ ْ
الدَّ َر َج ُة الثَّا ِم َن ُة:
شائَ ُه
الس َّن ِة ( قَ ِم ٌ
ل ِف َمالَب ِِس ُّ
يص – َع َم َم ٌة َ ).....و تَلْب ُِس َمالَب َِس نَ ِظي َف ًة َو أَ ْح َس َن َما ت َْستَ ِطي ُع ِ َ
أَ ْن ت َُص ِّ َ
ِم ْن َمالَب َِس ُدو َن تَ َكل ٍُّف َو تَتَ َعطَّ ُر.
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الدَّ َر َج ُة ال َّت ِاس َع ُة:
ش األَ ِخ َري َة ِم َن الْ ُق ْرآنِ ( ُسو َر ُة الْ ِفيلِ ُ .....سو َر ُة ال ِ
َّناس ) َو ت َُص ِّل ِب َها ِف
أَ ْن ت َ ْح ُف َظ َع َل األَقَّلِ ُّ
الس َو َر الْ َع َ َ
َركْ َع ِ
الصالَ ِة الْ ُم ْختَلِ َف ِة َو تَتَ َف َّه ُم َم ْع َنا َها.
ات َّ
اش ُة:
الدَّ َر َج ُة ال َع ِ َ
الصالَ َة ِف َوقْ ِت َها األَ ْخ ِت َيارِي األَ َّو ِل ( خا ََص ًة ال ِّن َسا ُء َو ال ِّر َج ُال ِف َج َم َع ِة الْ َم ْسج ِِد ) َو ال تَتَ َكلَّ ُم
أَ ْن ت ُ َؤ ِّد َي َّ
الس َننِ .
قَ ْب َل َّ
ل ال َّن َوا ِف َل بَ ْع َد ُّ
اش ًة َو أَ ْن ت َُص ِّ َ
الصالَ ِة ُم َب َ َ

الصالَ ِة َب ِ
اط ِن ًيا
َد َر َج ُ
ات َّ

َد َر َج ٌة إِ ْعدَ ا ِديَّ ٌة:
أَ ْن ت ُ َف ٍّك َر َو ت َ ْن ِع َش ا ِإل ْع ِتقَا َد أَ َّن الل َه َم ِعي َو يَ َر ِان َو يَ ْس َم ُع كَالَ ِمي َو أَ ْذكَارِي َو َهذَا التّ ْف ِك ُري يَكُو ُن ِف ك ُِّل
الصالَ ِة َم َّر ًة َو ِ
اح َد ًة َع َل األَق َِّل.
ُركْنٍ ِم ْن أَ ْركَانِ َّ
الدَّ َر َج ُة األُ َ
ول:
أَ ْن ت َ ْف َع َل َهذَا ا ِإل ْع ِتقَا َد ِف ك ُِّل َركْنٍ �ثَالَثَ َم َّر ٍ
ات.
الدَّ َر َج ُة الثَّانِ َي ُة:
أَ ْن تَكُو َن ِف ِف ْك ٍر ُمتَ َو ِاصلٍ َو ِذكْ ِر الله األعىل وال ت َ ْغف َْل َو تَلْ ُه ِب ِف ْكر َِك ُمتَ َع ِّم ًدا.
الدَّ َر َج ُة الثَّالِ َث ُة:
الصالَ َة ِب َف ْه ٍم كَأَنَّ َك ت ُ َو ِّص ُل َم َع ِان الْ َكال َِم إِ َل الل ِه.
أَ ْن تُ َؤ ِّد َي َّ
الدَّ َر َج ُة ال َّرا ِب َع ُة:
الصالَ َة بَي َن َم تَتَ َف َّك ُر ِف ِ
الب َز ِخَ -مكَا ُن ال َع ْر ِض – ال َج َّن ُة َو ال َّنا ُر
أَ ْن تُ َؤ ِّد َي َّ
اآلخ َر ِة َو أَ ِح َوالِ َها ( َح َيا ُة َ ْ
ِبتَف ِْصيلٍ ).
الدَّ َر َج ُة الخَا ِم َس ُة:
الصالَ َة َع َل أَنَّ َها ِ
آخ ُر َصالَتِ َك ( َص ِّل َصالَ َة ُم َو َّد ٍع ).
أَ ْن ت ُ َؤ ِّد َي َ
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السا ِد َس ُة:
الدّ َر َج ُة َّ
أَ ْن تَكُو َن ِف ِذكْ ٍر ُمتَ َو ِاصلٍ بِالل ِه َو ِ
اآلخ َر ِة بَي َن َم ت ُ َحا ِو ُل أَ ْن الَ تُ َف ِّك ْر ِف أُ ُمو ِر ال ُّدنْيَا َولَو َغ ُري ُمتَ َع ِّم ٍد.
السا ِب َع ُة:
الدَّ َر َج ُة َّ
ل ِف ال َ ْْب ِز ِخ ِع َن َد إِنْتَظَا ِر ُس َؤا ِل الْ َمالَئِ َك ِة ِف الْق َْبِ.
أَ ْن تَتَ َخ َّي َل َو ت ُ َف ِّك َر أَ ْن ت ُ ْعطَى ال َّر ْخ َص ُة َك ت َُص ِّ َ
الدَّ َر َج ُة الثَّا ِم َن ُة:
اس ِف َح َر ٍج َو َص ُعوبَ ٍة َو َمشَ َّق ٍة َو أُ ْع ِطيَ ْت ل ََك ال ُف ْر ِص ُة َك ت ُ َؤ ِد َّي
أَ ْن ت ُ َف ِّك َر أَنَّ َك ِف يَ ِ
وم ال ِقيَا َم ِة َو ال َّن ُ
اب أَ َما َم الل ِه.
الصالَ َة ت َ ْح َت َع ْر ِش الل ِه َو بَ ْع َد قَلِيلٍ تُ ْع َر ُض لِ ُح ُضور ال ِْح َس ِ
َّ
الدَّ َر َج ُة ال َّت ِاس َع ُة:
الصالَ ِة لِ ُم َّد ِة َسا َع ٍة كَا ِملَ ٍة.
أَ ْن تَكُو َن ِف ُح ُضو ٍر َم َع الل ِه َحتَى بَ ْع َد َّ
اش ُة:
الدَّ َر َج ُة ال َع ِ َ
الصالَ َة بِالْ ُم َراقَ ِب ِة لِ ِصف ِ
َات الل ِه َر ِّب الْ َعالِ ِم َني الْ ُم ْختَلِ َف ِة التَّ َس َع ِة َو التِّ ْس ِع َني َو ت َْستَ ْغر ُِق ِف ِذكْ ِر ِه
ت ُ َؤ ِّدي َّ
الص ِف ِة الْ ًم َعيِّ َن ِة.
ِب َه ِذ ِه َّ
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تَ ْجتَ ِن ُب امل َ َع ِاص املُتَ َعلِّ َق ُة ِبأَعْضَ ا ِء الْج َِسمِ ( األُ ُذ ُن َو الْلِ َسا ُن َو الْ َعي َنا ُن ).

الدَّ َر َج ُة ال َّرا ِب َع ُة:

أَ ْن ت َ َجتَ ِن َب َم ْع ِص َي َة الل َِّسانِ َو الْ َعي َننيِ.

الدَّ َر َج ُة الثَّالِ َث ُة:

التاوِي ِح.
بِا ِإلضَ افَ ِة لِ َم قُلْ َنا تُ َؤدِّي َصالَ َة ال َفرِيضَ ِة َو َّ

الدَ َر َج ُة الثَّانِ َي ُة:

.أَ ْن تَكُو َن فَانِيًا كُلِّيًا ِف ِذكْ ِر الل ِه َع َّز َو َجل َحتَى يَكُو َن َهذَا األَ ْم ُر ُم َس ِ
يط ٌر َع َل َحيَاتِ َك

الدَّ َر َج ِة الثَّا ِم َن ِة:

.أَ ْن ت َشْ غ ََل قَلْبَ َك َو َع ْقل ََك ِف ِذكْ ِر َو تَ َف ُّك ِر اآل َخ ِر ِة َو الْ َم ِ
وت َو الْ َج َّن ِة َو الْ َج ِحيمِ

السا ِب َع ُة:
الدَ َر َج ُة َّ

يب لِلْ َم َع ِاص
التتِ َ
.أَ ْن ت َ ْج َع َل ِذ ْه َن َك َو قَلْبَ َك يَ ُصو َمانِ ِبأَّ ْن ت َ ْج ُن َب نَف َْس َك التَخ ِْطي َط َو َّ ْ

18
19
الدَّ َر َج ُة الخَا ِم َس ُة:
21
ُوق الل ِه َع َّز َو َجل َو َحق َ
أَ ْن ت َشْ غ ََل ك َُّل األَعْضَ ا ِء ِف الِ ِعبَا ِد ِة ُو تُ َؤد ٍَّي َحق َ
ِ 21ف ال َّد َر َج ِة ال َّرا ِب َع ِة
ُوق َخلْ ِق ِه بِا ِإلضَ افَ ِة لِ َم
22
السا ِد َس ُة:
23
الدَّ َر َج ًة َّ

درجات الصوم املختلفة

وب.
اب َو التَد ِْخ َني َو ُم َم َر َس َة الْج َِم ِع َم َع زَو َج ِت َك ِم َن بَ ِع ِد الْ َف ْج ِر إِ َل َوق ِْت ال ُغ ُر ِ
الش َ
أَ ْن تَ َجتَ ِن َب الطَّ َعا َم َو َّ َ

الدَ َر َج ُة األُ َ
ول:
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ملخص األعامل والوظائف مبا يف ذلك األعامل
اليومية ليك تبدأ الطريق
 )1التوبة
أوال يجب أن تطلب املسامحة من جميع الناس حولك ,وكذلك تسأل كل من انتهكت حقوقهم
بلسانك كمن اغتبتهم أو آذيت مشاعرهم أو اتهمتهم زورا أو خدعتهم أو كذبت عليهم أو فعلت
أي يشء آخر بلسانك يف حقهم ,فمن الرضوري أن تعوضهم عن ذلك.
وقبل البدء يف رحلة رضا الله البد أن تقوم بالغسل وتؤدي ركعتي صالة التوبة .فهذا كاملاء الذي
يغسل ويساعد عىل بدء تنظيف القلب( .للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة صفحة رقم .)40
 )2الذكر واملراقبة
ستحتاج كل يوم ملوعد محدد للقيام بذكر الله بقولك“ :استغفر الله الذي ال إله إال هو الحي
القيوم وأتوب إليه” كل يوم ملدة خمسة عرش دقيقة ومراقبة اسم الله ملدة عرش دقائق( .للمزيد
من التفاصيل برجاء مراجعة صفحة رقم .)107
 )3ورقة املحاسبة عىل استخدام اللسان
راقب لسانك ملدة ثالثني يوما وراجع كل يوم انتهكت فيه الحقوق .و إذا مل تنتهك أي حق من
حقوق اللسان فضع عالمة يف املربع يف الورقة؛ كل مربع تضع عليه عالمة ميثل جزء من الباب الذي
سينتهي بعد ثالثني يوما متتابعة ,وحينها سيكون بابا يحجب الظالم عن قلبك.
قلبك هو قلعة تحتوي العديد من األبواب والغرف التي تخفي بداخلها أمثن الجواهر ,واللسان هو
ما يجب أن تحفظه ليك اليدخل الرش لهذه اململكة العظيمة.
التقرتف ذنبا بلسانك وإذا فعلت فضع عالمة خطأ عىل املربع وصل صالة التوبة وأبدا يف بناء الباب
من جديد حتى تنتهي من ثالثني يوما متتابعة.
بعد ثالثني يوما ستالحظ التغيري ,فسيكون لك سيطرة أكرث عىل هذا املنزل العظيم وستستعيده
ببطء من الشيطان الذي كان يسيطر عليه.
 )4البد ان تضع عالمة صح أو خطأ يف ورقة اإلخالص أيضا( .للمزيد من التفاصيل برجاء مراجعة
صفحة رقم .)89
 )5يجب أن تضع عالمة صحيح أو خطا يف ورقة املعدل الروحاين للصلوات (للمزيد من التفاصيل
برجاء مراجعة صفحة رقم )138
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 )6يجب عليك أن تحاول اتباع وتطبيق ثالث أعامل من السنة كل شهر وتلتزم بها .كل عمل من
السنة تطبقه له نور خاص ,فالسنة هي الدليل للجنة ومفتاح الدنيا ,كام أنها مفتاح القرب من الله
عز وجل .ابدأ باإللتزام بثالث أعامل من السنة تتعلق بجانب من جوانب حياة الرسول (صىل الله
عليه وسلم) كاألكل والرشب ,ثم تلتزم بثالث أعامل أخرى من السنة تتعلق مبوضوع آخر كالنوم
بالشهر املوايل.
 )7أن تجعل قراءة األذكار املحمدية عادة بعد الفجر وقبل املغرب ليك تحميك من كل أنواع
الرشور والسحر والجن.
 )8حضور مجالس الذكر والنصح الخالص مرة كل أسبوع .وإذا مل يكن هذا متاحا فيجب االستامع
إليها عن طريق التلفاز أو شبكة األنرتنت.
 )9البد أن تستشري معلمك مرة كل شهرين وتخربه بأعاملك وأحوالك .والبد أن تتعامل وفق ما
يعطيه لك من نص وإرشاد بعد هذا ,وفيام يخص هؤالء الذين يعيشون يف الخارج البد أن يتواصلوا
بالربيد أو اإلنرتنت أو الهاتف أو الربيد اإللكرتوين.
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