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خالصة الوصية التي كتبها
العالمة الشيخ مال رمضان البوطي
في شبابه لطفله

الوحيد1

حمدث ،خلقت من ماء مهني بواسطة الوالدين ،كما
أيها الولد :أوصيك بالتفكر يف نفسك بأنك َ

خلقا أيضاً كذلك ،وهلم جراً ،إىل أبينا آدم .وهو قد خلقه اهلل عز وجل بقدرته من تراب ،كما أنزل
ِ ِ
ِ
ِ
آد َم َخلَ َقهُ ِم ْن تَُراب[ آل عمران:
يسى عْن َد الله َك َمثَ ِل َ
يف كتابه املبني ،لقوله تعاىل :إن َمثَ َل ع َ
علمت
حمدث
 ]95/3وقوله :إِ يِّن َخالِ ٌق بَ َشًرا يمن ِطني[ ص .]17/33 :فإذا علمت بأنك َ
َ
حدوث غريك أيضاً من السماوات واألرض وما فيهما ،ألنه ال فرق بينك وبينه يف ذلك .غري العزيز
احلكيم القدمي ،فإنه خالق غري خملوقِ ،
حمدث ،ليس له أول وال آخر ،وال شيء من صفات
حمد ٌ
ث غري َ
احملدثات فإنه لو كان فيه شيء من ذلك ملا صلح لأللوهية ،كما ال خيفى على ذوي األلباب.
َ

فإذا علمت حدوثك وحدوث سائر العامل ،عرفت بأن للعامل خالقاً ِ
حمدثاً أوجده من العدم من

غري مادة .وهو اهلل الرزاق احمليي املميت الفعال ملا يريد .ال شريك له يف ذاته ،أي ليس متعدداً ،ال يف
ذاته وال يف صفاته بأن مياثله فيها أو يف بعضها غريه.

فحينئذ تعلم أن إهلك هو اهلل الواحد األزيل األبدي الذي ليس له نظري وال أول وال آخر املنزه عن
الكم والكيف وأين ومىت ،الذي خلق مجيع األشياء ودبرها ،كما خلقك .وأنه ال بد أن يكون لذلك
اإلجياد من حكمة ،فإن اهلل عز وجل منزه عن أن يعبث بفعله ،كما قال تعاىل :أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم
ِ
ني
ض َوَما بَْي نَ ُه َما َالعبِ َ
َعبَثًا َوأَن ُك ْم إِلَْي نَا ال تُ ْر َجعُو َن[ املؤمنونَ  ]779/33 :وَما َخلَ ْقنَا الس َماءَ َو ْاأل َْر َ
[األنبياء.]71/37 :

 1هذا التلخيص ال يعين أي تدخل يف الصياغة .فكل ما تقرؤه هو نص ما كتبه أيب ،ولكن نظراً لطول الرسالة حذفت ما قد ميكن
االستغناء عنه ،واكتفيت بإيراد األهم من كالمه ،وإذا الحظت فرقاً يف الصياغة بني هذه الوصية واملقالني السابقني ،فذلك ألن أيب
رمحه اهلل كان عند كتابته هلذه الوصية حديث عهد باللغة العربية واستعماهلا.
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وتلك احلكمة ال بد أن تكون االبتالء واالمتحان ألمثالك من املكلفني ،لقوله تعاىل :ال ِذي َخلَ َق
الْموت و ْ ِ
َح َس ُن َع َم ًال[ امللك .]3/11 :فمن آمن به وعمل صاحلاً يدخله
احلَيَا َة ليَْب لَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َْ َ َ
بفضله جنات جتري من حتتها األهنار كما وعد يف كتابه املبني .والكرمي إذا وعد وىف ،بل قد يزيد .ومن
كفر به – أعاذنا اهلل وسائر اإلخوان – يدخله ناراً خالداً فيها.
فإذا تفكرت حق التفكر يف نفسك وغريك من اآليات ،علمت أن كل ما سوى اهلل آيات داالت
على وجود واجب الوجود ،وأن الدنيا ليست مستقلة بالذات .بل إَّنا هي واسطة .واملقصود بالذات
إَّنا هو اآلخرة ،وعلمت بأن اآلخرة هي السعادة األبدية للمؤمنني والشقاوة األبدية للكافرين ،وهي
نتيجة الدنيا حبسب الظاهر .وعندئذ تشمر عن ساعد اجلد إلرضاء ربك وامتثال أمره ،وال تعمل للدنيا
إال من حيث هي واسطة ،على طريق الشرع.
فيا أيها الولد :إذا وعيت ما ذكرنا ،فألق السمع للكالم اآليت وأنت شهيد ،وتأمل فيه حق التأمل
أيها السعيد ،واعمل به فإنه هو السبب للحياة األبدية واألمر السديد .وهو هذا الذي أقوله لك:
اعلم أن اهلل خلق اجلنة والنار ،وخلق أشياء كثرية أخرى ال يعلمها غريه من املالئكة واإلنس واجلان
وسائر احليوانات واجلمادات .ومل يكلف نوعاً من هذه األنواع غري اإلنس واجلن ،كما قال عز وجل:
وما خلَ ْقت ِْ
اإلنْس إِال لِي عب ُد ِ
ون} [الذاريات .]91/97 :فخلق اإلنسان وركب فيه الشهوات
ََ َ ُ
اجلن َو ِْ َ َ ْ ُ
النفسية من امليل إىل الطعام واملالبس ،والتكلم بكالم الدنيا والنظر إىل احملرمات ،وشهوة الفرج ،وحب
اجلاه واملال ،والكرب واحلقد واحلسد ،والنميمة والغيبة ،وفراغ النفس من الطاعات واملشاق ،ومع ذلك
سلط عليه الشيطان اإلنسي واجلين ..مث كلفهم برتك تلك الشهوات النفسانية إال أن تكون عن طريق
الشرع ،وبعدم اتباع اهلوى وعدم امتثال نصائح الشيطان اإلنسي واجلين ،حيث قال تعاىل :إِن

الشيطَا َن لَ ُكم ع ُد ٌّو فَ ِ
اَّت ُذوهُ َع ُد ًّوا[ فاطر ]1/39 :فَ َال تَتبِعُوا ا ْهلََوى[ النساء ]739/4 :قد
ْ َ
ْ
أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها[ الشمس.]71/57 :
فصار اإلنسان إذن مكلفاً بتزكية النفس واالمتثال لألوامر واجتناب النواهي .فال بد لك أن تشمر

عن الساعد وجتاهد حق اجملاهدة كالً من الشيطان والنفس بتوفيق الرمحن.
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وال خيفى أن هذه اجملاهدة يلزم هلا العلم .فإن البَطَل الذي يربز للعدو ،إذا مل يكن ماهراً يف أصول

احملاربة ومكائدها من الكر والفر ،يُغلب يف أول مرة.

فاآلن إذا أردنا أن نرجع إىل ديننا ونطيع موالنا ونكون من أشرف األمم ،فالالزم علينا التفقه يف
الدين والنظر إىل الدنيا بتحقيقها ودناءهتا ،وأن نتأمل يف هذا احلديث الصحيح الذي رواه ابن عمر
رضي اهلل عنهما قال :أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منكيب فقال :كن يف الدنيا كأنك غريب
أو عابر سبيل .زاد الرتمذي :وعد نفسك من أهل القبور.
فإذا عرفت حكمة خلقك ،وحقيقتك ،وأنك عبد مأمور بتقوى سيدك وبالعمل آلخرتك ،وبأن
الدنيا آلة لعمل اآلخرة ،وأنك مكلف باألحكام الشرعية يف مجيع أحوالك وأفعالك االختيارية ،حىت
إن كل خطوة من خطواتك وقول من أقوالك ،ال بد له من قصد مصلحة ،حىت إن كل خطوة من
خطواتك وقول من أقوالك ،ال بد له من قصد مصلحة ،وإال فهو من اإلمث إن قصدت به اإلمث أو مما
ال يعين إن مل تقصد شيئاً ،فأقبل عندئذ إىل اهلل بقلبك وإخالص نيتك ،واجعل مقصودك رضاه وحب

من حيبه ،واترك النفس والشيطان ،فإهنما يريدان إخراجك من النور إىل الظلمات ،ويريد اهلل إخراجك
ِ ِ
من الظلمات إىل النور .فقد قال تعاىل :الله وِ ُّ ِ
ِ ِ
ين
َُ
ين َآمنُوا ُخيْ ِر ُج ُهم يم َن الظُّلُ َمات إ َىل النُّور َوالذ َ
يل الذ َ
َك َفروا أَولِي ُاؤهم الطاغُوت ُخيْ ِرجونَهم يمن النُّوِر إِ َىل الظُّلُم ِ
ات[ البقرة.]391/3 :
َ
ُ ُ ُ َ
ُ َْ ُُ
فإذا أقبلت على اهلل صدقاً ،ينبغي أوالً أن تتعلم العلم ،فإنه روي ما اَّتذ اهلل من ويل جاهل،

ولو اَّتذه لعلمه .واملراد باجلاهل اجلاهل بالعلوم الوهبية ،أما اجلاهل مببادئ العلوم الظاهرة مما جيب
عليه تعلمه ،فهو واجب على عامة الناس ،وليس من ضرورات تعلمه أن يصبح املتعلم ولياً ،قال رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم :طلب العلم فريضة على كل مسلم.
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وأما العلوم اليت أوصيك بالبعد عنها ،فثالثة :حرام ،ومكروه ،ومباح .أما األول فالفلسفة 2والشعبذة
والسحر والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيني ،وأما الثاِّن فكأشعار املولدين املشتملة على الغزل والبطالة،
وأما الثالث فكالعلوم اليت ال سخف فيها وال شيء مما يكره ،أو ينشط لشر أو خلري.
وإذا أردت أن تتعلم ،فكن يف أيام تعلمك متيقظاً زاجراً لنفسك عن املعاصي ،وال تكن مثل بعض

طلبة الزمان ،حيث ال يلتفت إىل ما ال بد له منه ،وال يسأله يف هذه احلالة ،من ال يعلم ،وينبذ العلم

وراء ظهره من يعلم .ويتبعون الشهوات أيام التعطيل مثل يوم اجلمعة وليلتها ،وال يعلمون أهنم حيرمون
من ثواب الوقت وفضيلته ،والعوام يقتدون هبم ويتبعوهنم يف ذلك حلسن ظنهم هبم حيث يرون أهنم
أهل علم ،فيَضلون ويُضلون ،مع أن ليلة اجلمعة ويومها مومسان للطاعة والدعاء والصلوات ،فبسبب
هلوهم حيرمون من فضيلتهما العظيمة اليت ال تدرك.

وحاصل الكالم أيها الولد أنين أوصيك باتباع الكتاب وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع
حركاتك وسكناتك ،وترك ابتداع عوام الزمان .فإن البدعة َشَرُك الشيرك .فحذار أن تتعلم أو تعلم أو

تعمل شيئاً إال بنية خالصة ،وكن غريباً بني أظهر أصحابك ،فإن تلك الغربة حممودة حلديث :الدين
بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوىب للغرباء .وال تغفل عن اهلل يف وقت من األوقات.

ي
وزك نفسك من الرذائل واألمراض القلبية ،كالغضب واحلقد واحلسد والعجب والرياء والفخر
واحلرص على الدنيا والطمع والبخل وحب اجلاه .ألن من الفروض العينية معرفتها ومعرفة أسباهبا
وعالجها.
ويا أيها الولد :عليك بالرياضات والدعاء من اهلل بالتوفيق ،وال تلتفت إىل ثقل األمر على نفسك.
فإن غالب الفواكه قبل اإلدراك طعمها حامض أو مر ،مث يدرك .وإن الدنيا وإن كانت لذيذة عند
أهلها ويف الوهلة األوىل ،لكنها طعام فيه سم عند ذوي البصائر وبعد تدقيق النظر .وإن طاعة الرمحان
 2اعتمد والدي فيما بعد ،ما ذهب إليه اجلمهور من أن دراسة الفلسفة جائزة ،لذوي امللكة العلمية الواسعة ،والذين استقرت يف
عقوهلم حقائق العقيدة اإلسالمية .وعلى هذا األساس فقد درسين فيما بعد أهم مباحث الفلسفة وهو (املقوالت العشر) .ويف هذا
جوازه الكامل للقرحي ه
يقول صاحب السلم( :والقولة املشهورة الصحيحة
ليهتدي به إىل الصواب)
مم ارس السن ة والكت اب
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وإن كانت ثقيلة يف البداية وعلى النفس األمارة ،لكنها خفيفة لذيذة ،بل ليس شيء أحلى منها ،يف
النهاية وعلى النفس املطمئنة ،وإن ترك الدنيا يكون سبباً السرتاحة البدن يف الدارين ،وأما حبها

وازديادها فيكون سبباً لوقوع صاحبها يف األحزان دائماً.

وإياك وحب اجلاه ،وهو سعي اإلنسان إىل أن يكون معظماً يف القلوب.
وعالجه بأن تعلم أن إرضاء قلوب الناس عن نفسك ال ينفعك ألنه غري باق .أما تنظر إىل فرعون
مت أيها الولد يف قلوب الناس ما تصل
كيف عظموه حىت عبدوه ،مث إىل ماذا صار وصاروا؟ ..فلو َعظُ َ

إىل عشر معشاره .ولكن إن جاهدت نفسك يف تقوى اهلل تعاىل وإرضائه عنك ،حتصل لك احلياة

األبدية إن شاء اهلل تعاىل ،ويكون رضاه عنك سبباً لرضاهم عنك .فإن القلوب كلها بيده يقلبها كيف

يشاء.

أمر ومهي ال حقيقة له،
إن اجلاه يكون سبباً للكمال الومهي ال احلقيقي .فإن شرفك عند الناس ٌ

كالزبد الذي على وجه البحر ينقلب بسرعة .كما أن العلم باملعلومات املتغرية كمال ومهي ينقلب
جهالً .كأن تعلم مثالً أن زيداً يف الدار ،مث خيرج ،فينقلب علمك جهالً ،وأما علمك باملعلومات الثابتة
كالعلم بوجود اهلل ،وبأنه متصف بكل صفات الكمال ،ومنزه عن كل صفات النقصان ،فهو كمال

حقيقي ال يزول ال يف احلياة وال يف املمات.
مث أيها الولد :إذا علمت حقائق األمراض القلبية وأسباهبا وعالجها ،وأن العلم بذلك فرض عني
على كل مؤمن ،علمت حينئذ أنه يلزمك االجتهاد يف تصفية قلبك عنها وعن وسوسة الشيطان.
***
مث عليك بالصمت أيها الولد ،سيما عن احملرمات واملكروهات فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
قال :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت.

3

 3متفق عليه.
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ويا أيها الولد :إن أردت سلوك طريق السلف وال تكون إلبليس هدفاً ،فعليك بتزكية القلب من

اآلثام ،وتقليل الكالم ما استطعت ،ال سيما يف الغيبة والنميمة ،حيث يصعب االحرتاز عنهما يف هذا

الزمان ،بل صارتا فاكهة اجملالس والضيفان ،كلما اجتمعوا اشتغلوا بعيب غائب أو بنقل كالمه إىل الغري
ِِ
ِ
يدو َن عُلًُّوا ِيف األ َْر ِ
ض
ين ال يُِر ُ
على وجه اإلفساد .وقد قال اهلل تعاىل :تِْل َ
ك الد ُار اآلخَرةُ ََْن َعلُ َها للذ َ
وال فَسادا} [القصص ]33/33 :وقال :إَِّنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم[ احلجرات:
َ ًَ
َصل ُحوا بَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ني أ َ
ب أَح ُد ُكم أَ ْن يأْ ُكل َحلم أ ِ
ِ
َخ ِيه َمْيتًا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ[ احلجرات:
 ]71/45وقال تعاىل يف ذم الغيبة :أ َُحي ُّ َ ْ َ َ ْ َ
 ]73/45والوعيد يف ذلك كثري جداً.

مث أحثك على أن ال تعلق قلبك بغري اهلل ،إال أن يكون رسوالً له أو نبياً أو ولياً .بل كن حمباً هلل

ال غري ،إال من حب يقربك حبه إىل اهلل عز وجل .فإنه وحده الباقي يف كل وقت ،قدير على كل ما
يريد مما ينفعك أو يضرك .وكل ما سواه مقهور حتت قدرته كيف يشاء ال يقدر على جلب نفع لك
وال ضر .فإذا أثرت سواه عليه تعاىل صار هذا اإليثار محاقة بل جنوناً.
وال تقل إِّن حمب هلل وتارك للدنيا ،وأنت خمالف ملا جاء به نبينا حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم،
فإن دليل حب اهلل تعاىل االمتثال ألوامره واجتناب نواهيه ،ال جمرد امليل النفساِّن.
مث كن ما استطعت خائفاً من اهلل تعاىل فإنك ال تدري على أي النهايتني خيتم عمرك .وإنك لو

أطعت اهلل تعاىل دوام عمرك ال تعلم أنه يقبل منك طاعتك أو يردها عليك .ومع ذلك فقد قال اهلل
تعاىلَ  :وَما قَ َد ُروا اللهَ َحق قَ ْد ِرهِ[ األنعام .]57/1 :فال تصري مستحقاً للجنة بطاعتك ولو بلغت
هناية طاعة اإلنسان .وإنك ال تعلم أن غضبه تعاىل بأي ذنب حيصل ،أعاذنا اهلل منه .ولكن أكثر
خوفك من سوء اخلامتة أعاذنا اهلل ومجيع املؤمنني منه ،حىت يكون ذلك سبباً ليقظتك وهتيئك يف كل

وقت للموت.

مث عليك بإقامة الصلوات املفروضة بأركاهنا وشرائطها ،ذا خشوع وتضرع وحياء من اهلل ،حاسباً
نفسك بني يدي اهلل وأنت تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،وخائفاً منه عدم قبوله هلا .بل حيتمل أن
يغضب عليك بسبب إساءتك .واستشعر منته عليك حيث أذن لك ،عبداً عاصياً ،مبناجاته .مث عليك
بالسنن الراتبة ،فإن من واظب على تركها صار مردود الشهادة.
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مث أوصيك مبالزمة اجلماعة ،فإنه قد اختلف فيها على ثالثة أقوال :فرض كفاية ،وسنة مؤكدة،
وفرض عني .فال ترتكها ما استطعت أي ما مل تكن معذوراً بأعذارها املذكورة يف كتب الفقه.
وال تكن إماماً ما استطعت ،بأن وجد من يصلح لإلمامة غريك ،ال إن مل يصلح ،وأنت تصلح،

فال ترتكها له حينئذ ،ولكن أتقن معرفة شروطها وآداهبا فإن اإلمامة ضمان.

وخالصة ما نوصيك به أن تكون عامالً بالسنة يف مجيع حركاتك وسكناتك ،وال تعمل بالبدع اليت
ابتدعها أهل الزمان فإن البدع َشرُك ِ
الشَرك حبالة الصيد اليت يصيد هبا الصياد .فالبدع
الش ْرك كما قلنا ،و َ
َ
مثل تلك احلبالة يف جلب ِ
الش ْرِك .فلتكن أعمالك البدنية واملالية كلها بالسنة.
***
ذكر ألف شاهد ومثال ،ويكفي
األج َ
مث أيها الولد ال يفيد التطويل يف الكالم ،بل ال يفيد ْ
الف ُ

ملن ألقى السمع وهو شهيد مثال واحد ،فيتأمل فيه وخيرج به من الضالل ،فلنخرج لك زبدة الكالم،
وعليك باإلصغاء والفكر التام إىل اخلتام ،لتنال به أعلى املقام وتعمل به على الدوام ،وهي أن اهلل تعاىل
خلق حياتني :حياة أبدية وهي حياة املؤمن يف اجلنة ،والكافر يف النار ،وحياة فانية تزول قريباً وهي
احلياة الدنيا ،عبارة عن اللهو واللعب والتكاثر يف األموال واألوالد.

فانظر إىل احلياتني وتفكر فيهما أيهما أبقى وألذ .فإن أوصاف اجلنة ال تعد ،والنعمة العظمة رؤية
الباري تعاىل وسيد الكونني حممد املصطفى صلى اهلل عليه وآله وسلم وسائر األنبياء عليهم السالم.
وأما هذه احلياة فهي كما ترى ،ال َّتلو – ولو ملن كملت له كفرعون وَّنرود وأمثاهلما – عن نقص
وحزن وأمل .فكيف بغريهم؟ ومع هذا سيدخلون جهنم داخرين وإىل األبد معذبني ،كلما نضجت
جلودهم بدهلم اهلل جلوداً غريها.
فخذ لنفسك احلياة األبدية ولو كانت مؤجلة .فإن التاجر رمبا يبيع متاعه نسيئة لكون الفائدة
فيها ،أكثر مما يف احلال .واترك احلياة العاجلة الفانية .وال تقل :آخذ كلتا احلياتني ،فإهنما ال جتتمعان،
ألن العاجلة حتصل باتباع الشهوات ،واآلجلة حتصل برتكها واحملافظة على اإلميان .وقد مر أن العمل
جزء من اإلميان .وقد قال العلماء الكبار واألولياء اخليار :من ابُتلي برتك اآلداب وقع يف ترك السنن،
7

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

خالصة الوصية التي كتبها العالمة الشيخ مال رمضان البوطي في شبابه لطفله الوحيد

ومن وقع يف ترك السنن وقع يف ترك الواجبات ،ومن وقع يف ترك الواجبات وقع يف ارتكاب احملرمات،
ومن وقع يف ارتكاب احملرمات وقع يف ترك الفرائض ،ومن ابتلي برتك الفرائض وقع يف احتقار الشريعة،
ومن ابتلي بذلك فقد وقع يف الكفر نعوذ باهلل تعاىل .فينبغي لإلنسان أن حيفظ اآلداب دائماً يف مجيع

األمور كلها بقدر وسعه ،ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها .فانظر أيها الولد كيف يصري ترك العمل القليل
سبباً لزوال اإلميان اجلليل .أعاذنا اهلل وإياكم واإلخوان من سلب اإلميان.

مث ال يكفي يف حبك جمرد الطاعة ،كما قد تتوهم ما قلناه آنفاً ،بل يلزمك أن حتبه حباً شديداً
حىت ال ينفك القلب عن مراقبته ومالحظته وشهوده ،حباً ذاتياً ،ال حبيث إذا أعطاك حتبه وإذا منعك
ترتك الطاعة ،فيصدق عليك قوله تعاىلَ  :وِم َن الن ِ
َصابَهُ َخْي ٌر اطْ َمأَن
اس َمن يَ ْعبُ ُد اللهَ َعلَى َح ْرف فَِإ ْن أ َ
ِ
ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِه َخ ِسَر الدُّنْيَا َو ْاآل ِخَرَة[ احلج ]77/33 :فإن كان حبك له
بِه َوإِ ْن أ َ
َصابَْتهُ فْت نَةٌ ان َقلَ َ
ذاتياً وتعبده لذاته فلن تتغري عن حالك وإن قلبك إىل ألف حال .فليكن حبك من هذا القبيل حبيث
لو تعلم أنه يعذبك بالنار أبداً مع طاعتك إياه ،تطيعه وحتبه وال تعصيه ..ذلك ألنك لو علقت حبك
هلل حبصول نفع من اهلل لك أو دفع ضرر عنك ،حيتمل أن ال يوجد شرطك ،فيسلو حبك ويذهب.

بل كن حمباً هلل بال شرط ،كي ال تزول أبداً .هذا هو رأس مال كل خري ودفع كل ضر ،كما قيل :أخرج

عنك كل ضري وترى منه كل خري.
يدفع َ
من قلبك الغري ،وليكن إىل اهلل السريْ ،

مث كن حارساً على باب قلبك ،كي ال يدخله شيء آخر .مث كن ذاكراً بقلبك ولسانك هلل ذكراً
كثرياً ،واستغث وتوسل برسول اهلل 4صلى اهلل عليه وسلم وكن حمباً له ومصلياً عليه ،كثرياً ،امتثاالً ألمره
تعاىل وإجالالً للنيب وتوقرياً .وكن جمتهداً يف طاعة ربك بالبدن واملال ،وكن متضرعاً إليه يف أوقات
االبتهال مثل جوف الليل والسحر ،وبعد الفرائض وعند الفطر من الصوم والعشر األواخر من رمضان،
والعشر األوائل من شهر ذي احلجة ال سيما يوم عرفة ،وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان،
وليلة املعراج ،وليليت العيدين ،ويومهما ،وأيام التشريق ولياليها واحرص على صوم أيام بعض منها،
وأحياء لياليها بالطاعة والدعاء ،راجياً من اهلل حسن اخلامتة والتوفيق لألعمال املقيربة.
 4مر أنه رمحه اهلل نبه من قال :يا رسول اهلل ،أن يقول يا اهلل .وقد يتناىف مع ذلك التنبيه قوله هنا :واستغث برسول اهلل .ولعل
قصده باألمر باالستغاثة هنا أن يقول :اللهم إن استغيث برسولك فاجعله غياثاً يل.
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وعليك بركعيت الضحى أو أكثر إن وفقت ..وعليك بالتهجد شاغالً قلبك باهلل ال بالدنيا ،وإال

فالنوم خري منه ،وعليك بصوم أيام البيض ،لكن بالتدرج لئال يثقل عليك األمر .بل افعل شيئاً من

الصوم مثالً ،وقم إىل بعض التهجد ،وداوم ،حىت تصري متطبعاً به ،وكذلك الوظائف األخرى أقبل إليها

شيئاً فشيئاً.

ال تزال كذلك وكما أوصيتك ،إىل أن متوت .فإن اهلل كرمي ال خييب السائلني .وكن مواظباً على

قراءة اآليات واألذكار اليت تصري سبباً حلسن اخلتام ،وعلى األذكار الواردة يف الصباح واملساء.
واحلمد هلل على اإلميان واإلمتام .وعلى سيدنا حممد أفضل الصالة والسالم.
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