































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	الوصايا
	مقدمة الناشر 
	مقدمة المحقق 
	مؤلفات المحاسبي 
	كتاب الوصايا تعريف 
	المخطوطة ومنهج الكتاب 
	تعريف كتاب القصد والرجوع إلى الله 
	بدء من أناب إلى الله 
	فهم الصلاة
	التوهم
	النصائح
	مقدمة المصنف 
	الباب الأول : في دلائل التقوى وفساد الدين 
	الباب الثاني : في وجوب إحراز ما يمكن من الخير 
	الباب الثالث : في أن المال أصل عظيم من أصول الفساد 
	حوار بين موسى وربه 
	الاحتجاج بجمع المال 
	تفضيل حال الصحابة في جمع المال 
	قلة الحلال في أيامنا 
	ترك المال افضل في جمعه 
	الباب الرابع : في القناعة والتواضع 
	أقوال النبي في ذلك 
	الباب الخامس : في الحلال 
	الباب السادس : في الاقتصاد 
	الباب السابع : في البخل 
	الباب الثامن : في العزلة 
	الباب التاسع : في السرور بمصائب الدنيا 
	الباب العاشر : في مكائد الشيطان 
	الباب الحادي عشر في العجب بالأعمال 
	الباب الثاني عشر في علاج الكبر 
	الباب الثالث عشر : في تفقد السرائر 
	الباب الرابع عشر : في فرائض العقول والجوارح
	الباب الخامس عشر : في رعاية الجوارح 
	الباب السادس عشر : في أن النفس الامارة مجمعة على تضييع حقوق الله 
	الباب السابع عشر : في تفاوت العاملين بالبر 
	الباب الثامن عشر : في نية العلم النافع 
	الباب التاسع عشر : في شرف العقل 
	الباب العشرون : اصناف الناس في محاب الله تعالى 
	الباب الحادي والعشرون : في أصناف الناس في حب ما يبغضه الله 
	الباب الثاني والعشرون : في خشوع القلوب 
	الباب الثالث والعشرون : في تصحيح الصوم 
	الباب الرابع والعشرون : في وجوب نية النوافل لإتمام نقص الفرائض 
	الباب الخامس والعشرون: في وجوب نية العمل 
	الباب السادس والعشرون : في الانابة في الآثام 
	الباب السابع والعشرون : في وجوب الإسرار بالدعاء 
	الباب الثامن والعشرون : في وجوب الدعاء بالقلب واللسان 
	الباب التاسع والعشرون : في التدبير عند تلاوة القرآن 
	الباب الثلاثون : في وجوب التطهر من المال الحرام 
	الباب الحادي والثلاثون : في بذل الشبهات للتطهر من التخاليط 
	الباب الثاني والثلاثون : في النية الصحيحة لبذل المال 
	الباب الثالث والثلاثون : في طريق شكر جلائل النعم 
	الباب الرابع والثلاثون : في تصحيح السلوك العلمي 
	الباب الخامس والثلاثون : في وجوب الإسرار بأعمال البر 
	الباب السادس والثلاثون : في أخطار المدح 
	الباب السابع والثلاثون : في فضل الرضا بالذمة 
	الباب الثامن والثلاثون : في وجوب نفقد القلوب 
	الباب الثامن والثلاثون : في وجوب نفقد القلوب 
	الباب  التاسع والثلاثون : في التقرب بطاعات القلوب 
	الباب الأربعون : في آفاق العلم 
	الباب الحادي والأربعون : في خمول الذكر وإخفاء أعمال البر 
	المسألة الأولى : في شرح بيان ابتداء التوبة 
	المسألة الثانية : في صفة الفترة وشرحها 
	المسألة الثالثة : في محاسبة النفس 
	المسألة الرابعة : في مخالفة العدو 
	المسألة الخامسة : في بيان الورع ومعناه 
	المسألة السادسة : في بيان الزهد
	المسألة السابعة : في بيان ما يفسد الزهد 
	المسألة الثامنة : في بيان الزهد في الحياة 
	المسألة التاسعة : في الزهد في الناس 
	المسألة العاشرة : في معنى الدنيا 
	المسألة الحادي عشر : في بيان العقل 
	المسألة الثانية عشر : في الصدق وبيانه 
	المسألة الثالثة عشر : في صفة لصادق وسيرته بين الخلق 
	المسألة الرابعة عشر : في الاخلاص وبيانه 
	المسألة الخامسة عشر : في الرياء وبيانه 
	المسألة السادسة عشر : في صفة الاعجاب وبيانه 
	المسألة السابعة عشر : في صفة الشكر لله عز وجل 
	المسألة الثامنة عشر : في صفة الشكر لله عز وجل 
	المسألة التاسعة عشر : في صفة الصبر وبيانه
	المسألة العشرون : في صفة الرضا وبيانه 
	المسألة الحادية والعشرون في صفة ورود المعرفة الى قلوب العارفين 
	المسألة الثانية والعشرون : في معنى المعرفة وبيانها 
	المسألة الثالثة والعشرون : في بيان معنى الاعتبار 
	المسألة الرابعة والعشرون : في طهارة القلب 
	المسألة الخامسة والعشرون : في شرح الحكمة وبيانها 
	المسألة السادسة والعشرون : في اعتقاد القلوب وبيانه 
	المسألة السابعة والعشرون : في حديث النفس وبيانه 
	المسألة الثامنة والعشرون : في صفة الحزن وبيانه 
	المسألة التاسعة والعشرون : في شرح محبة الله عز وجل للعبيد 
	المسألة الثلاثون : في خوف المحبين لله عز وجل 
	المسألة الحادية والثلاثون : في شرح المراقبة وبيانها 
	المسألة الثانية والثلاثون : في معنى الحياء وبيانه 
	المسألة الثالثة والثلاثون : في معنى الظرف 
	المسألة الرابعة والثلاثون : في صفة الخوف وشرح نعت الخائفين 

	بدء من أناب الى الله 
	مقدمة 
	العزم على تأديب الفن 
	بداية الهداية 
	خداع النفس 
	دلائل في الصدق والتوبة 
	عزة مقام التائبين 
	دلائل صدق الشاكرين 

	فهم الصلاة 
	الوضوء 
	المشي الى الصلاة 
	الدخول الى الصلاة 
	الفراغ من الصلاة 
	وصايا 

	التوهم 
	مقدمة المؤلف 
	آلام الموت 
	النداء للعرض 
	أهوال القيامة 
	الشفاعة 
	يوم العرض 
	عذاب الكافرين 
	نعيم الجنة 
	وصية أخيرة 

	الفهرس




