
التبصرة
الجوزى بن الرحمن عبد الفرج أبو المإام

وغلب به اشتهر الذي الوعظ علم في الجوزي ابن ترك مإا اجمع مإن هو الكتاب هذا
ابن قسم . وقد القلوب وترقيق والراشاد الوعظ في مإلكة صاحب كان اذ عليه

العقيدة جوانب مإن ابوابا" كثيرة تجمع طبقات تسع الى هذا كتابه الجوزي
صدوراها مإعظم مإجلس، مإائة تحوي وكلها والسير، والقصص والخالقا والتشريع

القلوب يرقق مإما مإختاراات آيات على تقوم واواخارها راواية او خابر على تقوم
والخالقا، النفوس ويهذب

---
الرحيم الرحمن الله بسم

والسلم الصلة عليه آدم ذكر في الول المجلس
َلك الفلك بقدراته سير الذي لله الحمد آدم اخاتارا والحلك النورا بصنعته ودبر والف

إبليس فأمإا والتقديس بالتسبيح وافتخروا الملك وغبطه الشيطان فحسده
بحمدك نسبح ونحن الدمإاء ويسفك فيها يفسد مإن فيها أتجعل ( قالوا فهلك

مإن وأعطى اليسير خالقه مإن قبل نظير عن وتنزه وزير عن ) تعالى لك ونقدس
ويمير بالخير عباده ليعم النمير الماء يحمل الغزير السحاب أنشأ الكثير رازقه
مإسالك أظلمت وكلما المإير بصوت الرعد صاح الوقع في القطر قصر فكلما
ُورْاقا فقامإت وينير يوضح البرقا لح الغيث َوراقا على ال على بالمدح تصدح ال
وبأشكاله بحركاته يتكلم والنبات حاله بلسان ينطق فالجماد الغدير جنبات
وهو أحمده البصير السميع وهو شيء كمثله ليس يشير التوحيد إلى والكل
راسوله مإحمد على وأصلي والتصبير التصوير مإالك بأنه وأقر جدير بالحمد
العزير العدل ذي عمر وعلى الصديق بكر أبي صاحبه وعلى النذير البشير
المخصوص علّي وعلى العسير الزمإان في العسرة جيش مإجهز عثمان وعلى

سيدنا جد النمير الماء به المستسقى العباس عمه وعلى الغدير يوم بالموالة
اللهم وثبير راضوى إدامإة أيامإه الله أدام المؤمإنين أمإير الله لدين الناصر المإام

مإن الحلل في لنا وباراك بحقك القيام وألهمنا مإحمد آل وعلى مإحمد على صل
خالقك مإن والحاضرين أقول بما وانفعني برفقك حال كل في علينا وعد رازقك

 الراحمين أراحم يا برحمتك

كلمة ) إذ خاليفة الراض في جاعل إني للملئكة رابك قال ( وإذ تعالى الله قال
واحدهم والملئكة الوقت ذلك اذكر قال فكأنه الوقات مإن مإضى لما جعلت

سيبويه وأنشد مإلك والصل مإلك
لملك ولكن بإنسي فلست

يصوب السما جو مإن تنزل
---

المقصود مإا العلماء واخاتلف ومإلكة مإألكة يقال راسالة صاحب مإلك ومإعنى
إظهارا أرااد أنه أحدها أقوال تسعة على السلم عليه آدم بخلق الملئكة بإعلم

الضحاك راواه تعبده مإن يرون لما الملئكة على خافي قد ذلك وكان إبليس كبر



خالق لما أنه والثالث الحسن قاله الملئكة طاعة ليبلو والثاني عباس ابن عن
علينا يأتي أو فقالوا عصاني لمن هذه فقال الملئكة جزعت النارا تعالى الله

إظهارا أرااد أنه والرابع زيد ابن قاله غيرهم بخلق فأخابرهم فيه نعصيك زمإان
أن والخامإس آدم قبل كان مإن حال على قاسوا لنهم يعلمه عما عجزهم
يعبدون الراض في أقامإوا آدم قبل الراض مإن الجن طردت التي الملئكة

والسادس العزل على أنفسهم ليوطنوا خاليفة الراض في جاعل أني فأخابرهم
ًا يخلق ل الله أن ظنوا أنهم أنه والسابع يخلق بما فأخابرهم مإنهم أكرم خالق

بذكره آدم تعظيم أرااد أنه والثامإن بالحادثات علمه ليعلموا سيكون بما أعلمهم
خالقه ابتداء كان وإن الراض ليسكنه خالقه أنه أعلمهم أنه والتاسع وجوده قبل
وعلى وخاليفي خالفة الخليفة خالف يقال غيره مإقام القائم والخليفة السماء في

وزن
 ---

الدللة مإن ودليلي الرد مإن وراديدي الخطبة مإن خاطيبي مإنها أحرف ذلك
في والصل النباراي ابن بكر أبو قال هزمإت مإن وهزيمي حجزت مإن وحجيزي
علمإة قالوا كما الوصف بهذا مإدحه في للمبالغة الهاء فدخالت خاليف الخليفة
إقامإة في تعالى الله عن خاليفة أحدهما قولن خالفته مإعنى وفي ورااوية ونسابة
قبله الراض في كان مإن خالف أنه والثاني ومإجاهد عباس ابن عن راوى شرعه

للستفهام ) اللف فيها يفسد مإن فيها ( أتجعل تعالى قوله عباس ابن عن راوى
يليق ل وهو هذا تفعل كيف والتقدير إنكارا استفهام أنه أحدها أقوال ثلثة وفيها

مإن آلف عشرة هذا قالوا الذين كان قال أبيه عن كثير بن يحيى وراوى بالحكمة
تقديره إيجاب استفهام أنه والثاني فأحرقتهم نارا عليهم فأراسلت الملئكة
أنه والثالث عبيدة أبو قاله المطايا راكب مإن خاير ألستم جرير قال كما ستجعل
وجه استعلموا أنهم أحدها أقوال أرابعة مإرادهم في ثم استعلم استفهام
المستخلفين مإعصية استعظموا أنهم والثاني يفسد مإن جعل في الحكمة
نسبح كما يسبحوا أن ينبغي وإنما استخلفتهم وقد يعصونك كيف قالوا فكأنهم

عن استفهموا أنهم والرابع يفسد مإن استخلف مإن تعجبوا أنهم والثالث نحن
ابن ذكره ل أم نسبح ونحن يفسد مإن فيها أتجعل الكلم فتقدير أنفسهم حال

وشدد وإرااقته صبه الدم وسفك بالمعاصي العمل بالفساد والمراد النباراي
الفاء بضم يسفك مإصرف بن طلحة وقرأ نهيك أبو السين

 ---

ونعظمك ننزهك والمعنى التطهير والتقديس سوء كل مإن لله التنزيه والتسبيح
صالحون أنبياء ذرايته مإن سيكون أنه ) أي تعلمون ل مإا أعلم ( إني تعالى قوله
التميمي علي بن الحسن أخابرنا قال الشيباني الله هبة فأخابرنا آدم خالق وأمإا
قال أبي حدثني قال أحمد بن الله عبد أخابرنا قال جعفر بن أحمد أخابرنا قال

مإوسى أبي عن زهير بن قسامإة عن العرابي عوف عن جعفر بن مإحمد حدثني
قبضة مإن آدم خالق تعالى الله إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن

البيض مإنهم جاء الراض قدرا على آدم بنو فجاء الراض جميع مإن قبضها
ذلك وبين والحزن والسهل والطيب والخبيث ذلك وبين والسود والحمر



أنه أحدهما قولين على آدم مإنه خالق الذي بالطين جاء فيمن العلماء واخاتلف
عن السدي قال الموت مإلك والثاني مإسعود وابن عباس ابن قاله إبليس

أنتن حتى سنة أرابعين ترك ثم فبل بالطين فجاء الموت مإلك الله بعث أشياخاه
قال المدني علي ابن ويحيى القاضي مإحمد بن الله عبد حدثنا الروح فيه نفخ ثم

حدثنا قال البغوي حدثنا قال حبابة ابن أخابرنا قال النقورا يحيى بن أحمد أخابرنا
الله {صلى الله راسول أن أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا قال هدبة
راأسه في فصارات فطارات مإارات الروح آدم في نفخ لما وسلم} قال عليه

آدم خالق العلماء قال الله راحمك تعالى الله له فقال لله الحمد فقال فعطس
ًا ستون طوله وكان الجمعة يوم آدم تسميته وفي أذراع سبعة وعرضه ذرااع

وجهها الراض وأديم جبير بن سعيد قاله الراض أديم مإن خالق لنه أحدهما قولن
تعالى قوله الضحاك قاله اللون سمرة وهي الدمإة مإن مإأخاوذ أنه والثاني
علمه قالوا قومإا فإن إطلقه على هذا أن ) والصحيح كلها السماء آدم ( وعلم
الملئكة أسماء

 ---

أخابروني أي أنبئوني للملئكة فقال المسميات ) يعني عرضهم ( ثم تعالى قوله
كنتم إن أحدها أقوال ثلثة ) ثلثة صادقين كنتم ( إن قوله وفي هؤلء بأسماء

أشياخاه عن السدي قاله الدمإاء ويسفكون يفسدون آدم بني أن صادقين
والثالث الحسن قاله وأفضل مإنكم أعلم أخالق ل أني صادقين كنتم إن والثاني

أنك صادقا كنت إن فالتقدير لهلكنه عليه فضلت إن قال لنه إبليس المراد أن
الملئكة ) أقرت بأسمائهم أنبأهم ( فلما هؤلء بأسماء فأنبئني ذلك تفعل

بأسمائهم أنبئهم آدم يا ) فقال علمتنا مإا إل لنا علم ل سبحانك ( قالوا بالعجز
) والراض السموات غيب أعلم إني لكم أقل ( ألم تعالى الله قال أنبأهم فلما

أن ) مإن تكتمون كنتم ( ومإا الطاعة ) مإن تبدون مإا ( وأعلم فيها غاب مإا أي
تعالى الله أمإر ثم الكبر مإن إبليس كتم مإا وقيل مإنكم أفضل يخلق ل الله

أنبأنا قال الرامإوى عمر بن مإحمد أنبأنا إبليس إل فسجدوا له بالسجود الملئكة
بن الله عبد أنبأنا قال شاهين ابن أنبأنا قال المهندي علي بن مإحمد الحسين أبو

عن رابيعة بن ضمرة حدثنا قال الزراقاء ابن زيد بن هاراون حدثنا قال سليمان
تعالى الله أمإر لما عنه الله راضي العزيز عبد بن عمر قال قال مإسورا بن قادم

كتب أن وجل عز الله فأثابه إسرافيل له سجد مإن أول لدم بالسجود الملئكة
خالقت حواء ) زوجه الجنة وزوجك أنت ( اسكن تعالى قوله جبهته في القرآن

عنها المنهى الشجرة وفي الواسع الرزقا والرغد الجنة في وهو ضلعه مإن
قاله التين والثالث عباس ابن راوى الكرم والثاني الحنطة الول أقوال خامسة
والخامإس السلم عليه علي عن راوى الكافورا شجرة والرابع وقتادة عطاء
مإالك أبو قاله النخلة

 ---

العمش وقرأ الزلل على حملهما ) أي عنها الشيطان ( فأزلهما تعالى قوله
وقال فكلمهما الحية فم في الشيطان دخال السدى قال الجنة عن أي فأزالهما
كبيرة فمعصيته تعمد آدم كان إن قيل فإن الجنة باب مإن ناداهما الحسن



أن فالجواب عنه مإعفو فالنسيان نسي كان وإن النبياء على تجوز ل والكبائر
بحقيقة مإطالبون والنبياء نسيان عن ذلك فعل بعضهم فقال اخاتلفوا العلماء
مإراعاة عن الذهول مإن ينشأ والنسيان غيرهم مإن أكثر التحفظ وتجويد التيقظ

أكل لكنه الكل تعمد بعضهم وقال النسيان سبب على المؤاخاذة فكانت المإر
نهي انه والثاني التحريم دون الكراهة تأول أنه أحدهما قولن تاويله وفي مإتأول

( قلنا تعالى قوله الشجرة تلك عين المراد أن ظنا جنسها مإن فأكل شجرة عن
آدم أمإا والحية وإبليس وحواء آدم أهبط عباس ابن ) قال جميعا مإنها اهبطوا
وإبليس بنصيبين والحية بجدة وحواء واسم له يقال بالهند جبل على فأهبط
سنة خامسمائة وهو الخارة أيام مإن يوم نصف الجنة في آدم مإكث وكان بالبلة
تعالى الله فأمإره الجنة آس مإن وكانت مإوسى وعصا السود الحجر مإعه وأنزل

فعزلته صوفه جز ثم فذبحه إليه تعالى الله أنزل مإما الضأن مإن كبشا يذبح أن
في فنبت فزراع الزرااعة وعلم وخاماراا دراعا ولحواء جبة لنفسه فنسج حواء

جبل على آدم سجد مإنبه بن وهب قال البكاء في يزل ولم وأكل فحصد الحال
تعالى الله فأنبت سرنديب وادي في دمإوعه جرت حتى يبكي عام مإائة بالهند

والقرنفل الداراصيني دمإوعه مإن الوادي ذلك في
 ---

ارافع فقال السلم عليه جبريل جاءه ثم الطواويس الوادي ذلك طير وجعل
حتى أتمه فما أسبوعا فطاف الكعبة أتى ثم راأسه فرفع لك غفر فقد راأسك
ظلمنا ( رابنا تعالى قوله فهي آدم تلقاها التي الكلمات وأمإا دمإوعه في خااض

آدم التقى العلماء ) قال الخاسرين مإن لنكونن وترحمنا لنا تغفر لم وإن أنفسنا
وولدت فيها يأويان مإغاراة فاتخذوا الهند الى راجعا ثم فتعارافا بعرفات وحواء
فأخارج آدم ظهر الله مإسح وبعرفات بطنا عشرين في ولدا أرابعين لدم حواء
داود قال هذا مإن فقال فأعجبه راجل فيهم فرأى يديه بين فنشرهم ذرايته جميع
عمر انقضى فلما أرابعين عمري مإن فزده قال سنة ستون قال عمره كم قال
لم أو قال سنة أرابعون عمري مإن يبقى لم أو فقال الموت مإلك جاءه آدم

لداود وأكمل سنة ألف لدم وجل عز الله فأتم فعلت مإا قال داود ابنك تعطها
وجاءته يومإا عشر أحد آدم ومإرض النسيان إلى ينسب إنما الجحد وهذا مإائة

بن أبي حديث وفي عليه وصلى الجمعة يوم فقبض والحنوط بالكفان الملئكة
كبرت آدم على صلت لما االملئكة وسلم} أن عليه الله {صلى النبي عن كعب
عليه أهبط الذي الجبل وهو نود على آدم مإات عباس ابن وقال أرابعا عليه

تكبيرة ثلثين وكبر شيث عليه فصلى
بلغ حتى يمت ولم المقدس بيت في ودفنه آدم حمل السفينة نوح راكب ولما
الكعبة باب عند وضع آدم مإات لما عروة وقال ألفا أرابعين ولده وولد ولده

وقد فصل أعلم والله الخيف مإسجد في الملئكة ودفنته جبريل عليه وصلى
ّذرات غرقت يقول السلف بعض وكان عواقبها وخاوفت الذنوب مإن آدم قصة ح

فيه نحن مإا على ونحن بنظرة داود ول بلقمة يسامإح لم آدم نيام ونحن السفينة
البسملة على الكلم

رااقد بعيني يرنوا ناظرا يا
مإشاهد غير للمإر ومإشاهدا

وأبحتها ظلة نفسك مإنيت
قواصد غير وهن الرجاء طرقا



وترتجي الذنوب إلى الذنوب تصل
العابد وفوز بها الجنان دراج

آدمإا أخارج الله أن ونسيت
واحد بذنب الدنيا إلى مإنها
 ---

السلم عليهما جبريل جاءه إذ يبكي آدم بينما قال عباس ابن عن الضحاك راوى
يا فقال البكاء هذا مإا آدم يا وقال لبكائه جبريل فبكى آدم فبكى عليه فسلم
النعمة دارا ومإن الراض إلى السماء مإن رابي حولني وقد أبكي ل وكيف جبريل

إليه انطلق جبريل يا تعالى الله فقال بمقالته جبريل فانطلق البؤس دارا إلى
ألم راوحي مإن فيك أنفخ ألم بيدي أخالقك ألم رابك لك يقول آدم يا له وقل

أن لو وجللي وعزتي فعصيتني آمإرك ألم جنتي أسكنك ألم مإلئكتي لك أسجد
آدم يا أنه غير العاصين مإنازل لنزلتهم عصوني ثم مإثلك راجال الراض مإلء

عثرتك وأقلت بكاءك وراحمت تضرعك سمعت وقد غضبي راحمتي سبقت
النهارا وأطراف الليل آناء باستغفاراه وتلفاه بالعتذارا ذنبه قرن لمن طوبي
أبيك حال في تفكر العاصي أيها الصرارا عقد أحكم لمن الويل كل والويل
ذنبه لشؤم الجنة مإن وأهبط رابه مإن القرب بعد أبعد ويكفيك له جرى مإا وتذكر

امإرأ الله فرحم به فاعتبر هلكك في ويسعى حربه في بخديعته العدو وأسره
والعمل القول في مإراصده فإنه وغدوه راواحه في عدوه لمحارابة تأهب

فليلبس الجل وينسيه الهوى ويذكره المإل والتسويف بالمكر له ويحسن
الخلل يطلب فالرامإي الجنن أحصن
الدهر حوادث لمر اصبر

الصبر مإغبة فلتحمدن
مإيتها قبل لنفسك ( واجهد

الذخار تفاضل ليوم واذخار
فلم دعوك قد أهلك ( فكأن
الصدرا مإحشرج وأنت تسمع

على قلبوك قد ( وكأنهم
تدراي ل وأنت السرير ظهر

بما زودوك قد ( وكأنهم
العطر مإن الهلكى يتزود

إذا أنت كيف شعري ( ياليت
والسدرا بالكافورا غسلت

على أنت كيف شعري ( أوليت
القبر وظلمة الضريح نبش

إذا أقول مإا شعري ( ياليت
الحشر صبيحة الكتاب وضع
على أتيت فيما حجتي ( مإا
عذراي ومإا ومإعرفة علم
ويا اكتسبت مإما سوأتا ( يا

عمري مإن فات مإا على أسفي
 ---



فيما الزمإان مإضيع يا أمإري مإن استدبرت مإا فاستقبلت شأني عقلت أكون أل
ًا الراباح عن مإعرضا يا اليمان ينقص أيها راقادك مإن تنتبه مإتى للخسران مإعترض

آن أمإا حق أمإا لنفسك تفيق مإتى الوسنان
آدم مإات مإا بعد خالودا ( راجوت

قرن مإن النبيين بعد ومإن ونوح
تصرمإت حتى بالعمال ( وسوفت

يغني ولد ول مإال فل سنوك
مإشمر فاز الخلد لدارا ( فشمر

المإن مإنزل في المإن ونال إليها
بزخارف دفر أم شغلتنا ( لقد
المن ذي الله طاعة عن به شغلنا

وإنما تسر ل لدنيا ( عجبت
بالحزن المسرة تلك على تشوب
كأنما عاكفون عليها ( ونحن

الجفن حلم فعلها مإن نبه ينا
بك كأنى والقبائح بالشين أترضى واضح بأمإر أتاك وقد الناصح قول يرفض إلم
الضرائح تلك تحت الحشر إلى مإحبوسا وبقيت الصفائح بطون إلى نقلت قد

الدارا همذه مإن قلعة على ( إنا وقبائح آفات على الكتاب وخاتم
وإبكارا بإمإساء عنها نساقا

مإضوا الذين آثارا ونندب ( نبكي
بآثارا آثارا تلحق وسوف
غررا على الدنيا عماراتنا ( طالت

عمارا غير أنا نعلم ونحن
عجل على بترحال يحث مإن ( يا

نارا مإن الفوز غير المحلة ليس
وزينتها الدنيا مإفاخارة ( فاترك

والعارا الفخر يوم القيامإة يوم
المسامإع على وعددت غيوبها للبصائر وكشفت عيوبها للنواظر الدنيا أبانت لقد

واسعة ومإصيبتها برقا لمعان مإثل فلذتها مإشروبها أمإرت حتى مإرت ومإا ذنوبها
ول وحقير قن عبد وبين والشرقا الغرب سلطان بين عواقبها سوت الخرقا

بكف الكل والله مإزقت عدد صاحب فيها سلم ول عدد ذو مإنها نجا فما فرقا
أنبأنا قال المدادي مإحمد بن أحمد أخابرنا أحد على ألوت ومإا ولت ثم البدد

حدثنا قال البنا بن أحمد بن الحسن
 ---

قال القرشي بكر أبو حدثنا قال صفوان ابن حدثنا قال بشران بن الحسين
عليه مإريم بن عيسى أن ليث عن المحارابي حدثني قال الطائي علي أبو حدثني
كم لها فقال زينة كل مإن عليها هتماء عجوز صوراة في الدنيا راأى السلم
كلهم بل قالت طلقك كلهم أو عنك مإات كلهم أو قال أحصيهم ل فقالت تزوجت

الماضين بأزواجك يعتبرون ل كيف الباقين لزواجك بؤسا عيسى فقال قتلت



الطويل بالمإل تغر ( إلم
سبيل مإن القامإة إلى وليس
بالمإاني التعلل عنك ( فدع

الرحيل سوى المشيب بعد فما
الليالي على تدوم أن ( أتأمإن

خاليل مإن قبلك أفنين وكم
تفني الدهر بنات زالت ( ومإا

جيل بعد جيل اليام بني
وحضروا فأجابوا يدعو والله مإنادى وسمعوا فأصابوا الدنيا تركوا أقوام درا لله

فما مإولهم باب وقصدوا تابوا ثم التحقيق مإع واعتذراوا غابوا فما التقى مإشاهد
عبد بن الحسين أبو حدثنا قال المباراك بن الوهاب عبد أخابرنا خاابوا ول رادوا

الدقاقا الله عبد بن مإحمد أنبأنا قال الفتح بن علي بن مإحمد أخابرنا قال الجبارا
حدثني قال الحسين بن مإحمد أخابرنا بكرالقرشي أبو حدثنا صفوان ابن أنبأنا
ذرا بن عمر سمعت قال البجلي عمرو بن عمارا حدثني قال عثمان بن الله عبد

سكنوا قد الغفلة أهل إلى ونظروا عليهم هجم قد الليل العابدون راأى لما يقول
فرحين وتعالى سبحانه الله إلى قامإوا مإلذهم إلى وراجعوا فرشهم إلى

الليل فاستقبلوا التهجد وطول السهر مإن لهم الله وهب قد بما مإستبشرين
انقضت ومإا الليل عنهم فانقضى وجوههم بصفاح ظلمته وباشروا بأبدانهم

لذتهم
 ---

الليل ولى وقد الفريقان فأصبح العبادة طول مإن أبدانهم مإلت ول التلوة مإن
خاير غبن مإن المغبون فإن وسواده الليل هذا في لنفسكم فاعملوا وغبن بربح
ظلمة في بقيامإه اغتبط قد الليل هذا في تعالى لله قائم مإن كم والخارة النيا

تعالى الله كرامإة مإن يرى عندمإا نومإه طول على ندم قد نائم مإن وكم حفرته
عبد حدثنا قال أحمد بن جعفر أنبأنا قال ظفر بن عمر أخابرنا غدا للعابدين

بن علي حدثني قال الصوفي الله عبد بن علي حدثنا قال علي بن العزيز
الله راضي طالب أبي بن علي راأيت قال سلمان ابن علي حدثني قال العباس

يقومإونا وراد لهم اللذين ( لول يقول فسمعته النوم في عنه
يصومإونا سرد لهم وآخارون

سحرا تحتكم مإن أراضكم كدكت ( لد
تطيعونا مإا سوء قوم لنكم

سقط الخالص عدم فلما عمل له أثبت كم سقط تؤمإلت إذا كلها أعماله مإن يا
فإذا الحساب في همه يجعل خالط الدين جاء فإذا الدنيا في الذهن حاضر يا

مإن يجري وهو الجل قريب يا لغط تكلم فإذا الصواب عن ساكتا يا اخاتلط صلى
وهن يعظه ل مإن يا يمط ولم يغسل لم الدران مإتكاثف يا نمط على الزلل

أمإا وخاط إذا الرأس مإفرقا في يضحك الشيب خاط أمإا الشمط كلم ول العظم
مإنهاج على بل ينتهي ول يرعوي ل مإن يا شرط هذا وعلى للرحيل المقام

أمإا الصواب إلى تميل أمإا نكشط ل تاب لو المعاصي قبيح مإثبتا يا فقط الخطيئة
كم إلى وظلم جورا كم إلى قسط أقسط ويحك له قيل إذا مإن يا الغلط تترك
والعافية غنيمة فالصحة الملتقط الخالي الزمإان هذا بادرا ويحك وشطط جهل
أين الدنيا في العزيز أين واخاترط عليك سيفه سل قد بالموت فكأنك لقط



فسطاطه وضرب القبورا بين خايم المغتبط الغني
 ---

ففرغ ذخاائره واستلبت المرتبط كالسير مإحبوسا اللحد في وبات الوسط في
مإا فكأنه القطط الشعر وتمعط المستحسن الجلد وتمزقا والسفط الصندوقا

ورااثه وراضي وسخط والله إي يحبه مإن عنه وبعد امإتشط مإا وكأنه قط راجله
والقنط البخل بكف يجمعه كان مإا وفرقوا السخط نصبه وجعلوا أصابوه بما

النقط على أوقف وكم وقوعه مإن حذرا وكم حنط ول فيه مإاء ل قفر في ووقع
تتعرض ول نصحي اقبل ويحك انضغط القبر في مإعاذ بن سعد أن حدث وكم

السعر راخاص اغتنم ويحك وهبط آدم زل قبلقمة المعاصي مإن واحذرا للسخط
بالعقوبة كف كيف وتفكر بسط مإن قبض فكأن للسلمإة وبادرا قحط قد فكأن
الفرط تصدقا ل أو النذير قول تقبل أترى انبسط مإن كف

تعالى قوله على الكلم
 ---

فقال بالتوبة وتعالى سبحانه الله أمإر ) قد الحامإدون العابدون ( التائبون
عباده عن التوبة يقبل الذي وهو فقال القبول ) ووعد جميعا الله إلى ( وتوبوا

بن مإحمد بن الله هبة أخابرنا الله راحمة مإن تقطنوا ل فقال الرجاء باب وفتح
يحيى أخابرنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا مإالك بن بكر أبو أنبأنا المذهب

الغر سمعت قال بردة أبا سمعت مإرة بن عمرو حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن
أيها يا وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمع أنه عمر ابن عن يحدث
مإسلم بإخاراجه انفرد مإرة مإائة اليوم في إليه أتوب فإني رابكم إلى توبوا الناس

ابن زيد عن مإطرف بن مإحمد حدثنا مإحمد بن حسن حدثنا أحمد حدثنا وبالسناد
{صلى النبي أصحاب مإن أرابعة اجتمع قال البيلماني بن الرحمن عبد عن أسلم

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول سمعت أحدهم وسلم} فقال عليه الله
أنت الثاني فقال بيوم يموت أن قبل العبد توبة يقبل وتعالى تباراك الله إن يقول

سمعته وأنا قال نعم وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول مإن هذا سمعت
فقال يوم بنصف يموت أن قبل العبد توبة يقبل وتعالى تباراك الله إن يقول

قال نعم وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول مإن هذا سمعت أنت الثالث
بضحوة يموت أن قبل العبد توبة يقبل وتعالى تباراك الله إن يقول سمعته وأنا

نعم وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول مإن هذا سمعت أنت الرابع فقال
بنفسه يغرغر لم مإا العبد توبة يقبل تعالى الله إن يقول سمعته وأنا قال
 ---

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن مإسعود ابن حديث مإن الصحيحين وفي
رااحلته مإعه مإهلكة دوية بأراض نزل راجل مإن المؤمإن عبده بتوبة أفرح لله قال

فأمإوت فيه أضللتها الذي مإكاني إلى أراجع قال الموت أدراكه إذا حتى فطلبها
طعامإه عليها راأسه عند رااحلته فإذا فاستيقظ عنياه فغلبته مإكانه فأتى فيه

ًا أشد فالله يصلحه ومإا وزاده وشرابه براحلته هذا مإن المؤمإن عبده بتوبة فرح



عني المدبرون يعلم لو داود يا السلم عليه داود إلى تعالى الله وأوحى وزاده
إلي شوقا لماتوا مإعاصيهم ترك إلى وشوقي بهم ورافقي لهم انتظاراي كيف

فكيف عني المدبرين في إراادتي هذه داود يا مإحبتي مإن أوصالهم وتقطعت
مإرآة أظلمت فإذا القلوب على تغطي الذنوب إخاواني علي بالمقبلين إراادتي
أبو قال الندم استشعر الذنب ضررا علم ومإن الهدى وجه فيها يبن لم القلب

التوبة فتترك إليك فيحسن تسيء أن الغترارا مإن الله راحمه الروذباراي علي
مإأمإن مإن آمإن أخاذ قد وكم يأمإن لمن عجبا فوا الهفوات في تسامإح أنك توهما
النارا إلى بالعاصي والمعاصي زالت الوزارا لذات أن علم الذنوب في تفكر ومإن
بأجله العاصي بغت ورابما عتبا وأطال بعدا فأوجب ذنبا قاران سخط وراب آلت
لقمان قال جناياته طي في بلية وكم بآفاته فاته خاير وكم أمإله بعض يبلغ ولم
المإل الغفلة ( قائد بغتة يأتي الموت فإن التوبة تؤخار ل بني يا لبنه

الزلل راائد والهوى
أهله الجهل ( قتل
عقل مإن كل ونجا

العمل واستأنف الشبيبة دولة ( فاغتم
واكتهل شاب وقد الحصون المبتني ( أيها

الجل آخار في أنك عنك الشيب ( أخابر
والكسل العجز عرصة في الوقوف ( فعلم
نزل بمن وينبو يضيق يزل لم ( مإنزل
راحل نازل حله إذا مإنزل في ( أنت

 ---

وبادرا الوبة فوت قبل خاطاياه عن وراجع بتوبة الذنوب دران غسل لمن طوبى
صحيحا شاهدته ومإن سلم دنياه آفات مإن راأيت مإن يمكن ل أن قبل الممكن

الدنيا إن ينصرم لم بالساعات عمر وأي تنختم لم بالموت حياة وأي سقم ومإا
بينما مإستفيدها وتؤذي مإستزيدها تردي آيل الشرورا إلى وسرورا حائل لغرورا
عمله على قدم إذ زلله على فندم أهلكته بسلمإته ويفرح أبكته يضحك طالبها
في أسير إل هو فما أجله في ساعة زيد لو أن وود ووجله خاوفه راهين وبقي

أن لو نكون فكذا نأى عنا مإن صفة كانت وإن وهذه سفرته في وخاسير حفرته
مإسافر سبيل الدنيا في ( سبيلك اراتأى العاقل

مإسافر لكل زاد مإن بد ول
عدة حمل مإن للنسان ( ولبد

قاهر سطوة خااف إن سيما ول
دائما تسلك ليس طرقا ( وطرقك

القناطر صعب بعد عقاب وفيها
أحمد بن علي أنبأنا العلف بن مإحمد بن علي أنبأنا علي بن المباراك أخابرنا

حدثنى قال نصر بن إبراهيم حدثنى الخواص مإحمد بن جعفر حدثنا الحمامإي
أتينا إذ صحراء في أدهم بن إبراهيم مإع مإاراا يومإا كنت قال بشارا بن إبراهيم

بن حميد قبر هذا فقال هذا مإن قبر فقلت وبكى عليه فترحم مإسنم قبر على
الدنيا هذه بحارا في غريقا كان المدن هذه أمإير جابر
 ---



قام ثم دنياه مإلهي مإن بشيء يوم ذات سر أنة بلغني لقد مإنها الله أخارجه ثم
ً فرأى أهله مإن يخصه مإن مإع ونام مإجلسه مإن ًا راجل بيده راأسه على واقف

بملكك تغتر ول باقا على فانيا تؤثرون فيه فإذا فقرأه إياه فناوله كتاب
َلدك وعبيدك وسلطانك لول مُإلك وهو عديم أنه لول جسيم فيه أنت الذي فإن وو

ٍد فيه يوثق كان لو يوٌم وهو وغرورا لهو أنه لول وسرورا َفرح وهو ُهلك بعده أّن بغ
ًا ) فانتبه رابكم مإن مإغفرة إلى ( وساراعوا يقول فإنه الله أمإر إلى فساراع فزع
ًا به يعلم ل مإلكه مإن فخرج ومإوعظة وجل عز الله مإن تنبيه هذا وقال مإرعوب

ببدء فحدثني فسألته قصدته أمإره بلغني فلما فيه فتعبد الجبل هذا وقصد أحد
تعالى الله راحمه قبره وهذا مإات حتى أقصده زلت فما أمإري ببدء وحدثته أمإره

عمر حدثنا باكوية ابن أنبأنا صادقا أبي بن سعيد أبو أنبأنا الصوفي بكر أبو أخابرنا
قال الموفق بن علي حدثنا القرشي مإحمد بن علي حدثنا الرادبيلي مإحمد بن

ليل علي وإذا أصبحت قد أني وظننت ليلة خارجت قال عمارا بن مإنصورا حدثنا
أرادت مإا وجللك وعزتك ويقول يبكي شاب بصوت وإذا صغير باب عند فقعدت

لعقوبتك ول جاهل بنكالك أنا ومإا عصيتك حين عصيتك وقد مإخالفتك بمعصيتك
شقوتي علي وغلبت نفسي لي سولت ولكن مإستخف بنظرك ول مإتعرض
إن أتصل مإن وبحبل ينقذني مإن عذابك فمن والن علي المرخاى سترك وغرني
أتوب كم ويلي يا رابي مإعصية في أيامإي تصّرم مإن واسوأتاه عني حبلك قطعت

رابي مإن أستحي أن لي حان قد أعود وكم
 ---

الله بسم الرجيم الشيطان مإن بالله أعوذ قلت كلمإه سمعت فلما مإنصورا قال
ًا وأهليكم أنفسكم قوا ءامإنوا الذين ( يأيها الرحيم الرحمن الناس وقودها نارا

ًا فسمعت ) الية والحجاراة ًا صوت ًا واضطراب فلما لحاجتي ومإضيت شديد
وتجيء تذهب وعجوز الباب ذلك على مإوضوعة جنازة وإذا راجعت أصبحت

إني قلت أحزاني علي تجدد ل عني إليك فقالت مإنك الميت هذا مإن لها فقلت
فيها آية قرأ خايرا الله جزاه ل راجل الباراحة بنا مإر ولدي هذا قالت غريب راجل
صفة والله هكذا مإنصورا قال مإات حتى ويضطرب يبكي ابني يزل فلم النارا ذكر

المعاصي أسير يا الجاراية الدمإوع أين الخطايا صاحب يا عمارا بن يا الخائفين
ًا يا الماضية الذنوب على ابك ًا يا الهاوية على أتصبر بالقبائح مإباراز ذنوبه ناسي

ًا حاوية للمنسي والصحف إذا لك واحسرة أنبت ومإا الموت جاءك إذا لك أسف
ألست تأهبت ومإا بالرحيل نودي إذا تصنع كيف أجبت فما التوبة إلى دعيت
عمري اللهو في مإضى ( قد رااقبت ومإا بالكبائر بارازت الذي

أمإري فيه وتناهى
وأنا الكياس ( شمر
أمإري شيب قد واقف
دوني الناس رابح ( بإن

خاسري بان ولحيني
وعظي أقبل ( ليتني

زجري أسمع ليتني
راهن أنا يوم ( كل



ووزراي آثامإي بين
لي أراى هل شعري ( ليت

أسرى فك في همة
صدقا ثوب في أراى ( أو
قبري أنزل أن قبل
تناسيه مإن قلبي ويح

حشري يوم مإقامإي
خاطايا عن ( واشتغالي

ظهري والله أثقلت
 ---

ًا فمر ينثني ول تعظه أم العصاة لبعض كان نخرا عظما فرأى بالمقابر يومإ
التوبة على فعزم هكذا غدا أنا لنفسه فقال نفسه فأنفت يده في فانفت فمسه
حزينا أمإه إلى راجع ثم واراحمني اقبلني إلهي يا وقال السماء إلى راأسه فرفع
ويخشن ويديه قدمإيه يغل فقالت سيده أخاذه إذا بالبق يصنع مإا أمإاه يا فقال

بي وافعلي شعير مإن وأقراصا صوف مإن جبة أرايد أمإاه يا قال ومإطعمه مإلبسه
مإا به ففعلت فيرحمني ذلي يرى مإولي لعل مإوله مإن البق بالعبد يفعل مإا

بني يا ليلة أمإه له فقالت والعويل البكاء في أخاذ الليل عليه جن إذا فكان طلب
ًا لي إن أمإاه يا فقال بنفسك ارافق أدراي فل جليل راب يدي بين طويل مإوقف
ًا بعده رااحة ل عناء أخااف إني مإقيل شر إلى أو ظليل ظل إلى بي أيؤمإر أبد

ًا ً فاسترح قالت مإعه عفو ل وتوبيخ كأنك أمإاه يا أطلب الراحة فقال قليل
ًا بالخلئق تهجده في ليلة به فمرت النارا إلى أساقا وأنا الجنة إلى يساقون غد

يعملون كانوا عما أجمعين لنسئلنهم ( فورابك الية هذه
له فقالت يجيبها ول تناديه أمإه فجعلت عليه وغشي واضطرب وبكى فيها فتفكر

القيامإة عرصة في تجديني لم إن ضعيف بصوت فقال الملتقى أين عيني قرة
ًا فسلي أيها تنادي أمإه فخرجت الله راحمه فمات شهقة شهق ثم عني مإالك
مإن دمإعا أغزرا ول جمعا أكثر ير فلم النارا قتيل على الصلة إلى هلموا الناس

المحزونين وصفات الصادقين وأمإاراات المحبين علمإة والله هذه اليوم ذلك
تنقضي مإا المذنبين ( مإآثم

اللحودا يحلوا أو الدهر آخار
ويبكوا ينوحوا أن وحقيق

ًا عصوا قد ًا مإاجد ودودا راءوف
لنفاد أحزانها ثكلى ( كل
ًا نراه قد الحزن ولنا جديد

الله عاهد مإن أحزان تفنى ( كيف
العهودا مإنه وخاان مإراراا
مإا إذا أقول مإا نفسي ( ويح
شهودا لي راسله الله أحضر

وجاوزت عملت مإاذا اقرأ قال ( ثم
الحدودا فيه مإنك كان بما

الخلق مإن استترت لما تخفي ( ثم



شهيدا وكنت وبارازتني
 ---

التواني عظيم يا الخالقا قبيح يا المذاقا مإرير يا الوفاقا قليل يا الشقاقا كثير أيا
للنفاقا ومإا مإعدم إخالصك اللحاقا صعب قد التمادي شديد يا الرفاقا سارا قد

سباقا في كأنه مإجد الجل وساعي إمإحاقا في والعمر إدرااك في مإعاصيك نفاقا
تطاقا مإا ينذراك الموت ول يزجرك الوعظ ل

تعالى قوله على سجع
العابدون ( التائبون

ًا للتوبة وفق مإن سبحان ًا صراطها على لهم ثبت أقوامإ عن الكف كفوا أقدامإ
ًا الفاراط استدرااك في وأتعبوا احترامإا المحارام ًا عنهم فكفر عظامإ ًا ذنوب وآثامإ

القبائح بترك المدائح راياض على فهم أعلمإا عملوا مإا على بالثناء لهم ونشر
لهم وألح عيوبها فرأوا الدنيا سجف لهم كشف العابدون التائبون يتقلبون
دمإوع مإن وأسبلوا غيوبها يخافون الحياة شمس وبادراوا غيوبها فتلمحوا الخارى
وحثهم مإرغوبها فحصلوا بالطاعات واشتغلوا غروبها الشجان تلك على الجفان
العابدون التائبون يأمإنون فما الخوف على اليمان

 ---

غرس وسقوا فاغتربوا المطلوب إلى وسافروا فندبوا الذنوب على ندمإوا
عليهم هب وإذا وهربوا طاشوا الحذرا أقلقهم فإذا وشربوا السف دمإع الخوف

نيل أن واعلم كسبوا مإا وتلمح أراباحهم فتأمإل وطربوا عاشوا الرجاء نسيم
فعلموا العتبارا بعين الدنيا إلى نظروا العابدون التائبون يكون بالنصب النصيب

فنغصوا هارا جرف شفا على هو فإذا أساسها وتأمإلوا للقرارا تصلح ل أنها
هجروا العابدون التائبون يستغفرون وبالسحاراهم بالنهارا الهوى لذة بالصيام
وثيقة وكتبوا بالباقي الفاني وباعوا الوثيقة الهوى عرى وفصموا النيقة المنازل
الحقيقة على والله الخارة وطلبوا مإطيقة له هي مإا فوقا الصبر نجائب وحملوا

قد وأجفانهم والضررا الجوع مإن قلقي أبدانهم العابدون التائبون يكون هكذا
قد والقوم المطر دائمة يجري كما تجري ودمإوعهم السهر الليل في حالفت
خابر عندكم ومإا لديكم ومإروا عليكم عبروا السفر أقدام على فهم تأهبوا

سرب في بنا سر راب يا العابدون التائبون تسمعون أنكم لو حداتهم وترنمت
سأله إذا مإن يا الجابة أبواب لدعيتنا وافتح والنابة للتوبة ووفقنا النجابة

العابدون التائبون فيكون كن للشيء يقول مإن يا أجابه المضطر
وهابيل قابيل قصة في الثاني المجلس

 ---

خالقه على وتشّرف برهانا وحدانيته على كائن كل مإن نصب الذي لله الحمد
ًا شاء كما واخاتارا وسلطانا عزا شاء كما خاليقته في وتصرف وسلطانا عّز

ًا بنعمته لهم فوهب المتقين ًا برحمته المذنبين عم وإيمانا أمإن ولم وغفرانا عفو
ًا المعصية أهل أرازاقا يقطع ًا جود لنه الحاسد على الحسد شؤم وأعاد وامإتنان



أهل ) راوح قربانا قربا إذ بالحق آدم ابني نبأ عليهم ( واتل عدوانا اراتكب
نحو السالك وحفظ كربه بجسيم القصاص يوم وحذرا قربه بنسيم الخالص

فأمإر بريته في حكم قلبه في اليمان كتب إذ به المؤمإن وأكرم سربه في راضاه
ودعا وسها غفل مإن بموعظته وأيقظ ووهى ضعف مإا بمعونته وأقام ونهى

ًا فأنشر ودبوراا شمال أراسل ذنبه لغفران توبة إلى المذنب مإنشوراا يكن لم زراع
ًا الشمس وجعل عن العقول عيون راد وغربه شرقه بين نوراا والقمر سراج
( فلما حواء لدم وخالق يخشاها مإن مإحاسبته بيوم وأنذرا وأعشاها صفته

بمتجوف ول الجسام فيشبه بجسم ) ليس به فمرت خافيفا حمل حملت تغشاها
َدث ول والطعام الشراب إلى فيحتاج نصفه انعدام عليها فيتطرقا صفة له ُتح
ّبه الجهمي الله ولعن والسلم كيف غير مإن بالنقل لربه عبد حمد أحمده والمش
راسوله على وأصلي قلبه مإن مإخلص إقرارا بتوحيده وأقر ذنبه مإن إليه مإعتذرا
يسير ل الذي وعمر تربه في ضجيعه الصديق بكر أبي وصحبه وآله مإحمد

 ---

ومإغيثه مإعينه علي وعلى حربه صف في ل الشهيد وعثمان َسربه في الشيطان
ً أصلح اللهم وحزبه أهله على المقدم العباس وعمه كربه في بإصلح مإنا كل

( تعالى الله قال ولبه بجسده حاضر وكل وانفعني ذنبه بغفران عليه وأنعم قلبه
ًا أرابعين لدم حواء ) ولدت قربانا قربا إذ بالحق آدم ابني نبأ عليهم واتل ولد

ًا إل تلد ل وكانت ًا توأمإ هابيل وجاء قليما وتوأمإته قابيل الولد وأول وأنثى ذكر
ابن حكى ) وقد آدم ( ابني تعالى بقوله المراد هما وهابيل وقابيل لبودا وتوأمإته
بالحق قوله ومإعنى الخبر النبأ و بعد وفيه الجنة في بقابيل حملت أنها إسحاقا

أشياخاه عن السدي راوى لسبب قرباه القرب مإن فعلن والقربان كان كما أي
هذا وجاراية الخار البطن جاراية البطن هذا غلم يزوج كان السلم عليه آدم أن

هابيل فطلب هابيل أخات مإن أحسن قابيل أخات وكانت البطن ذلك البطن غلم
بالمستحسنة أحقهما مإن ليتقبل قربانا فقربا عليه فأبى قابيل أخات ينكح أن

قربان فأكلت النارا فنزلت سنبل حزمإة قابيل وقرب سمينة جذعة هابيل فقرب
) اللم بسطت ( لئن وقوله لقتلنك وقال فغضب قابيل قربان وتركت هابيل

وجوابه بسطت لئن أقسم تقديره القسم لم
 ---

يدي أبسط ) أن الله أخااف ( إني لنفسي أنتصر مإا ) والمعنى بباسط أنا ( مإا
مإن مإنع الذي وإثمك قتلي بإثم ترجع ) أي وإثمك بإثمي تبوأ أن أرايد ( إني للقتل
زينت ) أي نفسه له ( فطوعت قتلتني إن هذا أرايد إنما والمعنى قربانك قبول

أبو راواه قتله حتى بالحجاراة رامإاه أنه أحدها أقوال ثلثة قتله كيفية وفي قتله له
مإجاهد راواه بصخرة راأسه فضرب نائم وهو جاءه والثاني عباس ابن عن صالح

مإوضع وفي جريج ابن قاله حجرين بين راأسه راضخ والثالث عباس ابن عن
حكاه حراء عقبة عند والثاني عباس ابن قاله ثورا جبل أحدها أقوال ثلثة صرعه

مإن ( فأصبح تعالى قوله الصادقا جعفر قاله بالبصرة والثالث جرير ابن
ومإصيره والديه وبإسخاط رابه بمعصيته وخاسرانه مإنهم صارا ) أي الخاسرين

على حمله قتله لما أنه عنهما الله راضي عباس ابن عن مإجاهد وراوى النارا إلى



أن إلى جنبه إلى وضعه قعد وإذا الراض راجله تخط مإشى فإذا سنة مإائة عاتقه
( يا حينئذ فقال فوارااه الراض بحث ثم الخار أحدهما فقتل اقتتل غرابين راأى

ل حمله على النادمإين مإن ) فأصبح الغراب هذا مإثل أكون أن أعجزت ويلتى
ًا قابيل وعمر سنة عشرين حينئذ هابيل عمر وكان قتله على وعشرين خامس
ل سنة مإائة فمكث هابيل على آدم وحزن اليمن إلى هرب قتله فلما سنة

عليها ومإن البلد ( تغيرت وقال يضحك
قبيح مإغبر الراض فوجه
ولون طعم ذي كل ( تغير

المليح الوجه بشاشة وقل
 ---

قابيل أولد في المعاصي وشاعت قابيل بني يناكحوا أل هابيل بني آدم وأوصى
شيث نسل سوى آدم بني نسل جميع وانقرض نوح زمإن في غرقوا الذين وهم

ويعتمر يحج بمكة وأقام صحيفة خامسين عليه الله وأنزل آدم وصى شيث وكان
أول وأنوش أنوش ابنه إلى أوصى احتضر فلما والطين بالحجاراة الكعبة وبنى

فأوصى قينان له وولد سنين وخامس سنة تسعمائة وعاش النخل غرس مإن
إليه فأوصى يرد لمهلبيل وولد إليه فأوصى مإهلييل لقينان وولد أنوش إليه

مإا ذلك وسبب الصنام عبدت يرد زمإن وفي السلم عليه إدرايس ليرد وولد
بن جعفر أبو أنبأنا الجبارا عبد بن الحسين أبنأنا المباراك بن الوهاب عبد به أنبأنا

مإحمد بن أحمد بكر أبو أنبأنا المرزباني عمران بن مإحمد أنبأنا المسلمة
الصباح بن علي الحسن أبو حدثنا القتيري خاليل بن الحسن حدثنا الجوهري

عباس أبن عن صالح أبي عن أبي أخابرني قال السائب بن مإحمد بن هشام أنبأنا
فيعظمونه مإغاراة في وهو آدم جسد يأتون شيث بنو كان قال عنهما الله راضي
حوله يدوراون ذواراا شيث لبني إن قابيل بني يا قابيل بني مإن راجل فقال

ّد كان قال أبي وأخابرني صنما لهم فنحت شئ لكم وليس ويعظمونه َع و وُسوا
َيعوقا ويغوث ًا ونسر و أقارابهم ذوو عليهم فجزع شهر في فماتوا صالحين قومإ

على أصنام خامسة لكم أعمل أن قوم يا لكم هل قابيل بني مإن راجل فقال
أخااه يأتي الرجل فكان صوراهم عل أصنام خامسة لهم فنحت نعم قالوا صوراهم

آخار قرن وجاء القرن ذلك ذهب حتى حوله ويسعى فيعظمه عمه وابن وعمه
ّظم مإا فقالوا الثالث القرن جاء ثم الول القرن تعظيم مإن أشد فعظموهم ع

كفرهم واشتد أمإرهم وعظموا فعبدوهم شفاعتهم يرجون وهم إل هؤلء أولونا
أمإرهم يزل فلم فدعاهم إدرايس إليهم وجل عز الله فبعث

 ---

ًا تعالى الله أراسل حتى يشتد قتله بعد عذب فإنه قابيل فأمإا الطوفان وجاء نوح
ّلقت قال مإجاهد عن جريج ابن فروى أخااه إلى بساقها القاتل راجلي إحدى ع

عليه دارات دارات حيثما الشمس في ووجهه القيامإة يوم إلى يومإئذ مإن فخذها
وقال مإجاهد قال ثلج مإن حصيرة الشتاء وفي نارا مإن حصيرة الصيف في عليه
قسمة العذاب النارا أهل يقاسم القاتل آدم ابن أن لنحدث إنا عمرو بن الله عبد

مإحمد بن الله هبة به أخابرنا مإا القول لهذا ويشهد عذابهم شطر عليه صحيحة



وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال قال الله عبد عن مإسروقا عن بسنده
مإن أول كان لنه دمإها مإن كفل الول آدم ابن على كان إل ظلما نفس تقتل ل

إبليس أن السير أهل وراوى الصحيحين في ومإسلم البخاراي أخارجه القتل سن
نارا بيت فبنى النارا يعبد كان لنه أخايك قربان تقبل إنما له فقال قابيل أتى

ذلك أجل مإن تعالى وقوله والمعازف والطبول المزامإير أولده واتخذ وعبدها
إجلك ومإن الهمزة بفتح أجلك مإن ذلك فعلت يقال النحوي الفتح أبو قال

قتل مإن ( أنه فرضنا كتبنا ومإعنى جراك ومإن جللك ومإن إجللك ومإن بكسرها
وبغير أي الراض في فساد أو نفسا تقتل ولم ظلما قتلها ) أي نفس بغير نفسا
مإن كلهم الناس ) لن جميعا الناس قتل ( فكأنما القتل به تستحق فساد

) أي أحياها ( ومإن آدم به أتى مإا بمثل يأتي أن المقتول مإن فيتصورا شخص
هلكة مإن استنقذها

 ---

إبليس أخارج كما القتل إلى قابيل أحوج فإنه الحسد مإن القصة هذه حذرات وقد
الله راضي مإسعود ابن حديث مإن الصحيحين ففي عظيم أمإر والقتل الكفر إلى
يوم الناس بين يقضى مإا أول قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه

جعفر بن أحمد حدثني المذهب ابن أنبأنا الحصين أبو أخابرنا الدمإاء في القيامإة
بن إسحاقا أنبأنا قال النضر أبو حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا

يزال لن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عمر ابن عن أبيه عن مإسعود
البخاراي بإخاراجه انفرد حرامإا دمإا يصب لم مإا دينه مإن فسحة في المرء

يحدث المحبر يحيى سمعت قال شعبة حدثنا جعفر حدثنا أحمد قال وبالسناد
راسول سمعت قال عنهما الله راضي عباس ابن عن الجعد أبي بن سالم عن
يوم يجيء مإتعمدا راجل قتل راجل أمإه ثكلته وسلم} يقول عليه الله {صلى الله

يا يقول العرش قبل في دمإا تشخب أوداجه شماله أو بيمينه قاتله آخاذا القيامإة
أبو أنبأنا النقورا ابن أنبأنا الله عبد بن علي أخابرنا قتلني فيم عبدك سل راب

ابن - يعني حاتم حدثنا المكي عباد بن مإحمد حدثنا البغوي حدثنا الكتاني حفص
الله راسول أن أبيه عن بريدة ابن عن مإهاجر ابن يعني بشير - عن اسماعيل

زوال مإن تعالى الله عند أعظم المؤمإن لقتل وسلم} قال عليه الله {صلى
لقى كلمة بشطر ولو مإسلم ء امإرى قتل على أعان مإن آخار حديث وفي الدنيا
الله راحمة مإن آيس عينيه بين مإكتوبا وجل عز الله
كفى السلم عليه قال كما أقا يقول أن فالجواب كلمة شطر مإعنى مإا قيل فإن

مإا وأشدها الجملة في الذنوب مإن الحذرا فالحذرا شاهدا يعني شا بالسيف
النصيحة والدين قبيحة كلها والخطايا القتل وأعظمها بالخلق يتعلق
البسملة على الكلم

ذهبت فقد المولى ( أستغفر
الملك ورابنا الملوك شيم
بهم ألم مإما يحمهم ( لم

مإلكوا ومإا قدمإا جمعوا مإا
جمعوا مإا المثرين ينفع ( لم
سفكوا مإا الطاغين ول مإنها

صلحوا إذ الصلحاء ( فليفرح
فتكوا إذ الفتاك وليندم



حياتهم جسومإهم ( مإيزت
فالتبكوا المقدارا وأتاهم

احتضروا هم إذا الملوك ( إن
نسكوا أنهم هنالك ودوا

لداتي عن أسائل ( فإذا
 ---

هلكوا أنهم تجمع فالخابارا
فما الخليط مإضى أين ( وعلمت

سلكوا أية بالمنادى أنا
ضحكت إذا نفسي مإن ( وعجبت

ضحكوا هم إذا النام ومإن
دياراهم عن العزة ( راحل
تركوا ومإا أخاذوا بما أهون

مإقتسم الناس بين ( والمال
مإشترك للراواح والحق

والمإال المسيئة الدنيا ( وتغرنا
تعترك والجال

وقعت كحمائم ( ونفوسنا
الشبك ودونها للصائدين

حبائلها في ( مإتبصرات
الشرك ضمه جناح ووهى
الجواهر سبحت ( لله

والفلك والنوارا والغراض
ّدس خاالقها الظلمات ( وتق
ومإشتبك أفراد والشهب
والجبال البسيطة لبارايها ( خاشعت
والنبك والقيعان

والبراج الطوالع عنه ( وتحدثت
والحرك والسكان

كما النجوم في مإجد ( والحوت
السمك يمجد الزاخارات في

والمحمر الفواقع والصفر ( والبيض
والحلك والمسود
الرواتع والوحش ( والطير

والملك والنس والجني
أمإا القصورا أراباب أين وانصرفوا راحلوا أمإا أقرانك أين وسلكوا مإروا آباؤك أين

لنفسك فانتبه وصدفوا المحبون هجرهم الحباب أين وعكفوا القبورا في أقامإوا
فانحرفوا مإروا ورابما القبورا إلى الهل فستحملك عرفوا قد فالمتيقظون

اليام راحيلك بوشك ( نادت
استصمام بك أم تسمع أفأنت
لها مإنتبه وأنت الخطوب ( تأتي



أحلم فكأنها مإضت فإذا
ً يا يفيق مإا غافل يا ألست مإولك بالذنوب بارازت الذي ألست يطيق ل مإا حامإل

ًا يرعاك وهو عصيته الذي ليت يا بهواك هداك بعت حتى دهاك الذي مإا لك أسف
العاصي أيها ( أتضحك علك قد الخطايا ذل أبصرت عينك

أحرى بالبكا ومإثلك
على الطويل ( وبالحزن

أولى قدمإته الذي
أسلفت مإا قبيح ( نسيت

ينسى ل والرحمن
المسكين أيها ( فبادرا

تخشى مإا حلول قبل
وإخالص ( بإقلع

يرضى أن الله لعل
 ---

مإحبوس أنت كنت مإنذ حبس في أنت آدم بن يا يقول السماك بن مإحمد كان
ًا تصير ثم المكتب في ثم القماط في ثم البطن في ثم الصلب في في مإحبوس

ًا حبس في تكون ل الموت بعد الراحة لنفسك فاطلب العيال على الكد أيض
ً الجنة لكم أضمن اثنين لي اضمنوا يقول حازم أبو وكان إذا تكرهون بما عمل
الموت كرهت عمل كل انظر وقال الله كرهه إذا تحبون لما وتركا الله أحبه

الدنيا طالب يا فطامإه آن وقد الهوى راضيع يا مإت مإتى يضرك ول فاتركه لجله
نغصة مإحلة الدنيا إنما ( أخاي أمإرت بجمعها أم خالقت أللدنيا حمامإه حان وقد
بفراقا آذنت غرورا ودارا

الثرى تسكن أن قبل مإن أخاي ( تزود
بساقا للممات ساقا وتلتف

ًا يا بابنه ول بأبيه يتعظ ل مإن يا فرح عن مإتعوضا يا ذهنه جودة على للفاني مإؤثر
ًا يا حزنه بطول ساعة ً المخلوقا لجل للخالق مإسخط عبرة أمإالك لفنه ضلل
ً راأيت أمإا راكنه مإشيد ضعضع فيمن في تصرفت أمإا ظعنه يوم الدنيا عن رااحل
خال أمإا دفنه حين قبره عن الحباب انصرف أمإا إذنه غير مإن غيره أكف مإاله

لم مإا وطنه في ولقى سنه لقرع وسنه مإن والله تنبه سجنه ضيق في بمسكنه
مإا شعري ليت ( يا بطنه عبد خاسران يا هواه مإقتول ذلة يا ظنه على يخطر

ادخارت
وافتقاراك بؤسك ليوم

بمنزل ( فلتنزلوا
ادخااراك إلى فيه تحتاج

باغتراراك عمرك ( أفنيت
بانتظاراك فيه ومإناك

مإنه بد ل مإا ( ونسيت
بادكاراك أولى وكان
مإضى بمن اعتبرت ( ولو

ًا لكفاك باعتباراك علم
مإن تأتيك ساعة ( لك



نهاراك أو ليلك ساعات
ًا ( فتصير بها مإحتضر

احتضاراك قبل مإن فتهي
وتقصى تقلى أن قبل ( مإن

دياراك مإن تخرج ثم
الزوارا تتشاغل أن قبل ( مإن
مإزاراك وعن عنك
 ---

ابن أنبأنا علي بن العزيز عبد حدثنا أحمد بن جعفر أخابرنا ظفر بن عمر أخابرنا
حدثني قال الحسين بن مإحمد حدثنا مإسروقا ابن حدثنا الخلدي حدثنا جهضم

أخاي يا وقال عيناه فدمإعت أوصني الطائي لداود راجل قال قال الوهاب عبد ابن
إلى ذلك ينتهي حتى مإرحلة بعد ً مإرحلة الناس ينزلها مإراحل والنهارا الليل إنما
ًا يوم كل تقدم أن استطعت فإن سفرهم آخار فإن فافعل يديك بين لما زاد

أنت مإا واقض لنفسك فتزود ذلك مإن أعجل والمإر قريب عن السفر انقطاع
ًا أعلم ومإا هذا لك لقول إني بغتك قد بالمإر فكأنك قاض ًا أشد أحد مإني تقصير

ًا ( يا وتركه قام ثم المإل غره قد بالمنايا لهي
ترتحل سوف قليل عما وأنت

تقدمإه زاد بل اللحوقا ( تبغي
وصلوا شمروا لما المخفين إن
وزخارفها الدنيا إلى تركنن ( ل

ستنتقل الدنيا عاجل مإن فأنت
ًا ترجو ( أصبحت غد وبعد يأتي غد

المإل خاانه قد أمإل ذي وراب
بشاشته ولت قد شبابك ( هذا

جدل ول لهو ل شيبك بعد مإا
نشرت وقد بالدنيا التعلل ( مإاذا
علل طيها في صحة لهلها
تعالى قوله على الكلم

 ---

باب وفتح مإولكم البدارا إلى دعاكم ) لقد رابكم مإن مإغفرة إلى ( وساراعوا
فقد الهوى عن فالتفتوا وهداكم مإنافعكم على ودلكم استدعاكم ثم الجابة
مإغفرة إلى وساراعوا ذنبكم على الحزن ذنوب وصبوا جزمإكم حزم وحثوا آذاكم

غافلين يا ينادي وفضله للراغبين مإبذول وجنابه للطالبين مإفتوح بابه رابكم مإن
التائبين مإبادراة وبادراوا المذنبين دائرة مإن فاخارجوا الجاهلين ينادي وإحسانه
رابكم مإن مإغفرة إلى وساراعوا كربكم مإن تخلصوا الرحمة لنسمات وتعّرضوا

العرض ونسيتم بالخطايا وبارازتم الفرض فذهب بالمعاصي شغلتم كم
نفع فما حظكم اكتساب على وحضكم المبيض الشعر وهو النذير عن وأعرضتم

ولقد القرناء سلب وراأيتم الغض الشباب ذهب أن بعد آمإالكم وطالت الحض



والعرض طوله ضاقا فقد الهوى سجن مإن الله إلى ففروا بالبعض البعض أنذرا
في مإسلم راوى والراض السموات عرضها وجنة رابكم مإن مإغفرة إلى وساراعوا

عليه الله {صلى الله راسول انطلق قال مإالك بن أنس حديث مإن أفراده
راسول فقال المشركون وجاء المشركين سبقوا حتى بدرا إلى وسلم} وأصحابه

قال والراض السموات عرضها جنة إلى وسلم} قومإوا عليه الله {صلى الله
والراض السموات عرضها جنة الله راسول يا النصاراي الحمام بن عمير يقول
والله ل قال بخ بخ قولك على يحملك مإا فقال الله راسول يا بخ بخ قال نعم قال

أهلها مإن فإنك قال أهلها مإن أكون أن راجاء إل الله راسول يا
 ---

آكل حتى حييت أنا إن قال ثم يأكلهن فجعل قرنه مإن تمرات فأخارج قال
قتل حتى قاتل ثم التمر مإن مإعه كان بما فرمإى طويلة لحياة إنها هذه تمراتي

ًا وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن راوينا وقد إلى قومإوا أحد يوم في أيض
والله فقال أعرج وهو الجموح مإن عمرو فقام والراض السموات عرضها جنة

الجموح بن عمرو أرااد لما الواقدي قال قتل حتى فقاتل الجنة في بها لحفزن
الله {صلى النبي إلى فجاء الله عذراك قد وقالوا بنوه مإنعه أحد إلى الخروج

أطأ أن لراجو وإني مإعك الخروج عن حبسي يريدون بني إن وسلم} فقال عليه
أن عليكم ل لبنيه قال ثم الله عذراك فقد أنت أمإا فقال الجنة في هذه بعرجتي
بنت هند امإرأته قالت سبيله فخلوا الشهادة يرزقه وجل عز الله لعل تمنعوه
ًا إليه أنظر كأني خازام بن عمرو تردني ل اللهم يقول وهو دراقته أخاذ فقد مإولي

انكشف حين إليه فنظرت طلحة أبو قال سلمة بني مإنازل وهي خاربي إلى
وهو راجله في ظلع إلى أنظر لكأني الول الرعيل في وهو ثابوا ثم المسلمون

إثره في مإعه يعدو وهو خالّد ابنه إلى أنظر ثم الجنة إلى مإشتاقا والله أنا يقول
ًا قتل حتى وأبو عمر بن الله وعبد الجموح بن عمرو دفن أنه الحديث وفي جميع
سنة وأرابعين ست بعد عنهم فحفر قبرهم السيل فخرب واحد قبر في جابر

واستدراكوا الوقات بادراوا قوم درا لله بأمإس مإاتوا كأنهم يتغيروا لم فوجدوا
عن بالدمإع مإشغولة فالعين الهفوات

كفت قد والكف الهلكات عن الصمت سجن في مإحبوس واللسان المحرمإات
يجأراون لديهم والليل المحاسبات بقيد قيدت قد والقدم الشهوات عن بالخوف

بلغوها مإا شهوة مإن فكم اللذات بمقاطعة قطعوه النهارا جاء فإذا بالصوات فيه
مإع الخلص في تطمعن ول الرقدات هذه مإن للحاقهم فتيقظ الممات حتى
( أم الموبقات على مإقيم وأنت النجاة تؤمإلن ول الطاعات في الخالص عدم

) الصالحات وعملوا آمإنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب
ًا قصيرة والحياة لمإنك ( عجب
ّوع تزال ل إلف وبفقد تر
بالمنى تعلل بأن راضيت ( أفقد

 تدفع يوم كل المنية وإلى

---
تجاراب طول بعد تخدعنك ( ل



وستقطع بوصلها تغر دنيا
زائل كظل أو نوم ( أحلم

يخدع ل بمثلها اللبيب إن
دائبا فقرك ليوم ( وتزودن

تجمع أبالك ل نفسك ألغير
مإع الليل مإراحل طووا وساراعوا حادي وحثهم العمر قصر الصالحون علم لما

ًا النهارا به يخوف سوط الخولني مإسلم أبي مإسجد في كان للوقات انتهاب
سنة أرابعين فراشه مإنبه بن وهب مإصلى وكان بالسوط ضربها فتر فإذا نفسه
يقول القرني أويس وكان العشاء بوضوء الفجر يصلي سنة أرابعين وبقي

ًا ليلة فيقطع الملئكة عبادة تعالى الله لعبدن ًا وليلة قائم ًا وليلة رااكع ساجد
السجاد فسمي سجدة ألف يوم كل يسجد العباس بن الله عبد بن علي وكان
على الناس فازدحم صلته لكثرة بالخرقا راجليه يعصب وبرة بن كرز وكان
جسر
حتى صامإت قد وكانت العابدة زجلة على ودخالوا يبطل لئل يصلي فنزل

ًا فذاكروها أقعدت حتى وصلت عميت حتى وبكت اسودت العفو مإن شيئ
الله أن لوددت والله كبدي وكلم فؤادي قرح بنفسي علمي قالت ثم فشهقت

مإن تسرع قلئل أيام هي إنما فقالت بنفسك ارافقي لها فقيل يخلقني لم تعالى
ًا يدراكه لم اليوم شيء فاته أقلتني مإا لله لصلين إخاوتاه يا قالت ثم غد

أن يحب أيكم عيناي الماء حملت مإا ولبكين حياتي أيام له ولصومإن جواراحي
المبادراين خاصال وهذه المجتهدين صفات والله فهذه فيقصر بأمإر عبده يأمإر

بالواني عمرك فما ( داراك غافلين يا فانتبهوا
الفاني بالعمر تثق ول

تشتهي بما اليوم لك ( يأتي
الثاني لك يأتي ول فيه

الذي بقاء الباني ( ويأمإل
الباني يختلس وقد يبني

تقتني بما شأن في ( تصبح
شان في واليام المإال

مإستبصرا الحق بعين ( فانظر
وعرفان عقل ذا كنت إن

أمإواله جمع مإن نال ( هل
وأكفان قبر سوى يومإا

ناله بعدمإا كسرى ( أليس
وإيوان قصر عن زحزح
خااليا حفرته في ( وعاد

وديدان يبلى بتربة
بأبنائها الدنيا تلعب ( كم

بنشوان الخمر تلعب
ضحكة صحبتها في ( والناس

بالفاني الباقي رافضوا قد
مإلماتها عن نيام ( وهم

يقظان زي في تبصرهم
 ---



تعالى قوله على ( سجع
في صدقوا واليسر العسر في ) أي والضراء السراء في ينفقون ( الذين
يشكرون الظلماء دياجي في وقامإوا البلء نزول على وصبروا والولء المحبة

المعامإلة في فأرابحهم الماء جريان جفونهم دمإوع فجرت النعماء سوابغ على
السخاء إلى ومإالوا المال بذلوا والضراء السراء في ينفقون السماء راب

وتأهبوا العطاء بجزيل الصادقا وعد وتلمحوا الرجاء بأنامإل الفضل باب وطرقوا
والضراء السراء في ينفقون بالجزاء ثقة المإوال وقدمإوا اللقاء يوم للحضورا

فإن الدواء شرب على العافية راجاء وصبروا للشفاء طلبا الطبيب بباب أناخاوا
عن حبه شغلهم لقد تالله السواء على فالمإر شكروا أعطوا وإن صبروا ابتلوا
السراء في ينفقون الذين والفقراء المساكين بإيثارا عامإلوه ولقد والبناء الباء

النفس في مإا على المإساك ) الكظم الغيظ ( والكاظمين تعالى قوله والضراء
أيوب أبي ابن يعني سعيد حدثنا يزيد بن الله عبد حدثنا أبي حدثني أحمد أخابرنا
حدثنا مإالك ابن قال المذهب ابن أنبأنا قال الحصين ابن عن مإرحوم أبو حدثني

وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن أبيه عن مإعاذ بن سهل بن الله عبد
على القيامإة يوم تعالى الله دعاه ينفذه أن على قادرا وهو غيظا كظم مإن

عاصم بن علي حدثنا أحمد قال شاء العين الحورا أي يخير ثم الخلئق راؤوس
عمر ابن عن الحسن عن عبيد بن يونس عن

تعالى قوله على ( سجع
 ---

في صدقوا واليسر العسر في ) أي والضراء السراء في ينفقون ( الذين
يشكرون الظلماء دياجي في وقامإوا البلء نزول على وصبروا والولء المحبة

المعامإلة في فأرابحهم الماء جريان جفونهم دمإوع فجرت النعماء سوابغ على
السخاء إلى ومإالوا المال بذلوا والضراء السراء في ينفقون السماء راب

وتأهبوا العطاء بجزيل الصادقا وعد وتلمحوا الرجاء بأنامإل الفضل باب وطرقوا
والضراء السراء في ينفقون بالجزاء ثقة المإوال وقدمإوا اللقاء يوم للحضورا

فإن الدواء شرب على العافية راجاء وصبروا للشفاء طلبا الطبيب بباب أناخاوا
عن حبه شغلهم لقد تالله السواء على فالمإر شكروا أعطوا وإن صبروا ابتلوا
السراء في ينفقون الذين والفقراء المساكين بإيثارا عامإلوه ولقد والبناء الباء

النفس في مإا على المإساك ) الكظم الغيظ ( والكاظمين تعالى قوله والضراء
أيوب أبي ابن يعني سعيد حدثنا يزيد بن الله عبد حدثنا أبي حدثني أحمد أخابرنا
حدثنا مإالك ابن قال المذهب ابن أنبأنا قال الحصين ابن عن مإرحوم أبو حدثني

وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن أبيه عن مإعاذ بن سهل بن الله عبد
على القيامإة يوم تعالى الله دعاه ينفذه أن على قادرا وهو غيظا كظم مإن

عاصم بن علي حدثنا أحمد قال شاء العين الحورا أي يخير ثم الخلئق راؤوس
عمر ابن عن الحسن عن عبيد بن يونس عن
تستحي أمإا الذنب مإدمإن ( يا
ثانيكا الخلوة في الله

إمإهاله رابك مإن ( غرك



مإساويكا طول وستره
 ---

ًا مإخلوقون إنكم إخاواني ًا ومإربوبون اقتدارا ًا ومإضمنون اقتسارا وكائنون أجداث
ًا ًا ومإبعوثون رافات ًا شمر مإن تقية الله فاتقوا أفراد ًا وجد تجريد في ونظر تشمير

ً بالجنة وكفى المرجع ومإغبة المصير وعاقبة المآل الله فرحم نكال وبالنارا نوال
ًا فأناب وأجاب فاعتبر وعمر فبادرا وحاذرا فعمل ووجل فاعترف اقترف عبد

إل الشباب غضاضة أهل ينتظر فهل لسبيله وتأهب لرحيله وتزود فتاب ورااجع
الفناء مإفاجأة إل البقاء طول وأهل السقم إل الصحة بضاعة وأهل الهرم

النين وحفز الزوال وإشفاء النتقال وأزف الموت ونزول الفوت واقتراب
وإياكم الله جعلنا الرمإق وقبض القلق وعظم العرنين وامإتداد الجبين وعرقا
واستدراك لرمإسه تصلح عدة وأعد جنسه أبناء بالتحفظ وفاقا لنفسه أفاقا مإمن
وقدوم الذوائب ومإشيب العجائب ظهورا قبل أمإسه مإن مإضى مإا يومإه في

الدعاء سميع إنه الركائب وزم الغائب
السلم عليه إدرايس ذكر في الثالث المجلس

 ---

ًا يزل لم الذي لله الحمد ًا عليم سقف رافع قويا قادراا قهاراا جباراا عليا عظيم
رايا عطش كلما وسقاه بقدراته المهاد وسطح مإبنيا فاستوى بصنعته السماء
ًا الخلئق قسم زيا نبت كل فكسى النبات صنوف وأخارج ًا سعيد قسم و وشقي
ًا فترى بينهم الرزقا ًا فقير ًا ذكيا مإنهم فجعل والعقل وغني إدرايس ألهم وغبي

الكتاب في ( واذكر حليا ويلبس لذاتها مإن يتناول فهو جنته على الحتيال
ًا كان إنه إدرايس لهم وبين بإسعاده أوليائه على جاد الذي ) فهو نبيا صديق
البرايا وأجرى وإبعاده بطرده له المخالفين ورامإى وإراشاده بفضله الهدى مإناهج
ّدرا وفؤاده وقلبه العبد سر على واطلع ومإراده مإشيئته على وقضى صلحه وق
إصداراه على أحمده عباده فوقا القاهر وهو الظاهر الباطن فهو بفساده عليه

شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد وإيجاده بإنشائه له مإعترف حمد وإيراده
ًا أن وأشهد سواده راين مإن قائلها قلب تجلو شهادة له وراسوله عبده مإحمد

حاراس بكر أبي وعلى عليه الله صلى بلده جميع في الناس جميع إلى المرسل
وعلى بمراده القرآن نطق الذي عمر وعلى اراتداده عن الردة يوم السلم
أضداده ومإهلك أعدائه قامإع علي وعلى راقاده بنقد السهر سلع مإشتري عثمان
التي بعينك احرسنا اللهم مإراده على العقبة ليلة البيعة آخاذ العباس عمه وعلى

والكرام الجلل ذا يا بفضلك واراحمنا والثام الخطايا مإن واحفظنا تنام ل
علم يا عظيم يا برحمتك الكلم مإن لساني على يجري بما والحاضرين وانفعني

 ---

ًا كان إنه إدرايس الكتاب في ( واذكر تعالى الله قال ًا صديق اسمه ) إدرايس نبي
السلم عليه آدم ابن شيث بن أنوش بن قيدارا ابن مإهلييل بن يرد بن أخانوخ

في له يصعد وكان آدم بعد بعث نبي أول هو عنهما الله راضي عباس ابن قال



قومإه وعصاه إبليس فحسده السنة في آدم لبني يصعد لم مإا العمل مإن اليوم
ًا الله فرفعه ًا مإكان آدم حياة في إدرايس ولد السير علماء قال الجنة وأدخاله علي

تعالى الله وأنزل سنة وعشرون واثنتان سنة ستمائة آدم عمر مإن مإضى وقد
فخالفوه قابيل ولد يلبسوا أل ونهاهم ووعظهم قومإه فدعا صحيفة ثلثين عليه

ورافع الثياب وخااط بالقلم خاط مإن أول وهو واسترقا مإنهم وسبى فجاهدهم
ًا مإائة اراتفاعه بعد آدم أبوه وعاش سنة ستين وخامس ثلثمائة ابن وهو وخامس

السماء في أنه أحدها أقوال ثلثة إليه رافع الذي المكان وفي سنة وثلثين
الله {صلى النبي عن صعصعة بن مإالك حديث مإن الصحيحين وفي الرابعة

راوينا وقد الرابعة السماء في إدرايس راأى أنه المعراج حديث وسلم} في عليه
أبو راواه السادسة السماء في أنه الثاني والقول الرابعة السماء في الجنة أن

سليمان أبو حكاه السابعة السماء في أنه والثالث عباس ابن عن صالح
مإن له يصعد كان أنه أحدها أقوال ثلثة السماء إلى رافعه سبب وفي الدمإشقي

في تعالى الله فاستأذن الموت مإلك فأحبه آدم بني لجميع يصعد مإا مإثل العمل
إني قال عرفه فلما يصحبه وكان آدمإي صوراة في إليه فهبط له فأذن خالته

له أشد فأكون شدته أعلم فلعلي الموت تذيقني قال هي مإا قال حاجة أسألك
ًا قال ثم ففعل أراسله ثم ساعة راوحه اقبض أن إليه تعالى الله فأوحى استعداد

قال الموت راأيت كيف له
 ---

أحب إني فقال إياها فأرااه فحمله النارا تريني أن أحب وإني عنه بلغني مإما أشد
اخارج الموت مإلك له قال فيها وطاف دخالها فلما إياها فأرااه الجنة تريني أن

مإلكا وجل عز الله فبعث يخرجني وجل عز الله يكون حتى أخارج ل والله فقال
يا تقول مإا فقال جرى مإا عليه فقص الموت مإلك يا تقول مإا فقال بينهما يحكم

وإن وقال ذقته وقد الموت ذائقة نفس كل يقول تعالى الله إن قال إدرايس
ل فوالله بمخرجين مإنها هم ومإا الجنة لهل وقال ورادت وقد وارادها إل مإنكم
وبأمإري دخال بإذني يقول فوقه مإن هاتفا فسمع يخرجني الله يكون حتى أخارج
ًا أسلم بن زيد راواه مإا مإعنى وهذا سبيله فخل فعل الله راسول إلى مإرفوع

بعض أجاب فقد اليات هذه لدرايس أين مإن قيل وسلم} فإن عليه الله {صلى
مإن الخروج وامإتناع الوراود وجوب إدرايس أعلم قد تعالى الله كان فقال العلماء

أن وجل عز رابه استأذن الملئكة مإن مإلكا أن الثاني القول ذلك فقال الجنة
الموت مإلك وبين بينك هل قال إدرايس عرفه فلما له فأذن إدرايس إلى يهبط

الموت مإلك عند تنفعني أن تستطيع هل قال الملئكة مإن أخاي ذاك قال مإعرفة
به فصعد إدرايس فركب جناحي بين اراكب بك فيرفق فيك له سأقول نعم قال
عمره مإن بقي كم يسأله أن يريد أنه فعرفه الموت مإلك فلقي السماء إلى

في تكلمني حاجتك مإا أعلم قال حاجة إليك لي إن الموت لملك الملك فقال
عين طرفة نصف إل أجله مإن يبق ولم الصحيفة مإن اسمه مإحي وقد إدرايس
الملك جناحي بين إدرايس فمات

 ---



أحب إني فقال إياها فأرااه فحمله النارا تريني أن أحب وإني عنه بلغني مإما أشد
اخارج الموت مإلك له قال فيها وطاف دخالها فلما إياها فأرااه الجنة تريني أن

مإلكا وجل عز الله فبعث يخرجني وجل عز الله يكون حتى أخارج ل والله فقال
يا تقول مإا فقال جرى مإا عليه فقص الموت مإلك يا تقول مإا فقال بينهما يحكم

وإن وقال ذقته وقد الموت ذائقة نفس كل يقول تعالى الله إن قال إدرايس
ل فوالله بمخرجين مإنها هم ومإا الجنة لهل وقال ورادت وقد وارادها إل مإنكم
وبأمإري دخال بإذني يقول فوقه مإن هاتفا فسمع يخرجني الله يكون حتى أخارج
ًا أسلم بن زيد راواه مإا مإعنى وهذا سبيله فخل فعل الله راسول إلى مإرفوع

بعض أجاب فقد اليات هذه لدرايس أين مإن قيل وسلم} فإن عليه الله {صلى
مإن الخروج وامإتناع الوراود وجوب إدرايس أعلم قد تعالى الله كان فقال العلماء

أن وجل عز رابه استأذن الملئكة مإن مإلكا أن الثاني القول ذلك فقال الجنة
الموت مإلك وبين بينك هل قال إدرايس عرفه فلما له فأذن إدرايس إلى يهبط

الموت مإلك عند تنفعني أن تستطيع هل قال الملئكة مإن أخاي ذاك قال مإعرفة
به فصعد إدرايس فركب جناحي بين اراكب بك فيرفق فيك له سأقول نعم قال
عمره مإن بقي كم يسأله أن يريد أنه فعرفه الموت مإلك فلقي السماء إلى

في تكلمني حاجتك مإا أعلم قال حاجة إليك لي إن الموت لملك الملك فقال
عين طرفة نصف إل أجله مإن يبق ولم الصحيفة مإن اسمه مإحي وقد إدرايس
الملك جناحي بين إدرايس فمات

 ---

ًا الوحا عليه وكتب للبريد وخااتما العماراة عليه وكتب المإوال للمظالم وخااتم
السلم جاء أن إلى الفرس مإلوك في الرسوم هذه فبقيت العدل عليه وكتب
الجبال مإن الصخورا قطع مإن الصعبة بالعمال الفساد أهل مإن غلبه مإن وألزم
مإن الناس به ينتفع مإا والمعادن البحارا مإن وأخارج الحمامإات وعمل والبناء
بطر إنه ثم عيدا فجعله النيروز وأحدث والدوية والجواهر والفضة الذهب
فنشره به فظفر الهيوب بن الضحاك وهو بيورااسب إليه فسارا الربوبية فادعى
وبين البراهمة بدين يدين وكان سنة ألف الفرس الضحاك ومإلك بمنشارا
الجاهلية تبرج تبرجن ول فيها الله قال التي الولى الجاهلية كانت ونوح إدرايس
أهل ومإيزوا الصلح أهل في و الفساد أهل في إخاواني فتفكروا الولى

فتأهبوا والصباح المساء يفنيه عمر سرعان فيا الراباح أراباب مإن الخسران
الدنيا عن رااح كيف الراح أفراح غرته فيمن وتفكروا السراح قرب فيا للرحيل

مإصباح والفكر مإظلم ليل فالهوى الراح فاراغ
البسملة على الكلم
فضله مإن المؤمإل وبلغ وأدناه المحب قرب أعله مإا لمسمى أحله مإا اسم
العارافين قلوب به أنست أعطاه استعطاه ومإن حماه بحماه لذ مإن مإناه

مإحبته مإن وولهت
( حزين قلب كل يحب وإنما المتكبرين راقاب لمحبته وخاضعت المشتاقين أفئدة
يعمره القلب في ساكن
فأذكره أنساه لست
به راضيت مإولي ( وهو

أوفره مإنه ونصيبي
بصري وعن سمعي عن ( غاب



يبصره القلب فسويدا
رااحة ويا تسري بابي إلى وهممهم فخرهم ويا تجري بذكرى ألسنة درا لله

شكري باب على وهم عليهم اطلعت طالما وأمإري نهيي بين تعبت أبدانهم
مإا الغفلة في وأنت الجد جواد قطعوا أسري في فالنفوس شهواتهم رافضوا
ًا أتيته وإذا أفادك أطعته إذا مإن اسم اذكر تدراي أصلح خادمإته وإذا زادك شاكر
للجاهل وليس لمسه إل الجوهر مإن للعمى ليس الشبلي قال وفؤادك قلبك

يعاراضني مإؤنس لي ( ذكرك باللسان النطق إل وجل عز الله ذكر مإن
بالظفر مإنك عنك يعدني

هممي مإدى يا أنساك ( وكيف
النظر بموضع مإني وأنت

 ---

قول الدنيا في أتقول المإل بطول التوبة ويرجئ عمل بغير الثواب يرجو مإن يا
تكره تشبع مإنها بكثير ول تقنع مإنها بقليل ل الراغبين عمل فيها وتعمل الزاهدين

تظن مإا على نفسك تغلبك له الموت تكره مإا على وتقيم ذنوبك لجل الموت
مإا العمل مإن تعمل ول لك ضمن بما الرزقا مإن تثق ل تستيقن مإا على تغلبها ول

الدنيا أن تعلم أمإا نفسك مإن تحقره مإا غيرك مإعصية مإن تستكثر عليك فرض
الصبي إليها يهوى جوفها في الناقع والسم لمسها لين كالحية
أن أبعد ومإا عرفها مإن عين بالدنيا تقر كيف العاقل اللب ذو ويحذراها الجاهل
يموت مإن بالتواضع ( حقيق ألفها مإن عنها يفطم

قوت دنياه مإن المرء وحسب
اهتمام ذا يصبح للمرء ( فما

النعوت به تقوم ل وحزن
قريب عن سترحل هذا ( فيا
السكوت كلمإهم قوم إلى

بكر أبا سمعت قال زياد بن أحمد بن مإحمد إلى بسنده ظفر بن عمر أخابرنا
يصلي قاعدا وكان أصحابنا مإن وجماعة أنا مإوته عند جنيدا حضرت يقول العطارا
راجليه مإن الروح خارج حتى كذلك يزل فلم ويسجد يركع أن أرااد إذا راجليه ويثني
أبا يا هذا مإا أصحابه بعض له فقال تورامإتا قد راجله وكانت تحريكهما عليه فثقل

أبا يا مإحمد أبو له قال صلته مإن فرغ فلما أكبر الله نعم هذه قال القاسم
يزل فلم أكبر الله مإنه يؤخاذ وقت هذا مإحمد يا فقال اضطجعت لو القاسم

فساده مإاضي على وبكى راقاده مإن تنبه لمن طوبى راوحه خارجت حتى كذلك
قبيح اعترافه بصحيح يمحو عساه سداده دائرة إلى المعاصي دائرة مإن وخارج

وبالغت للنفس قلت ( قد يسمع فل ويعتذرا ينفع فل يقول أن قبل اقترافه
وأكثرت العتب في وزدت

كفى قد مإا قصرت قد نفس ( يا
الوقت قرب قد تيقظي
مإضى مإا تدراكي أن عسى ( جدي

وخالفت الناس سبق قد
ًا دهرا قلت قد الذي ( أنا غد

تبت فما ذنبي مإن أتوب
بي حل لما عقل ذا كنت ( لو



عشت مإا نفسي على نحت
إذا حسابي يوم ( واحسرتي

وحوسبت للعرض وقفت
مإضى قد لي قيل إن واخاجلتي

ووبخت تفريطا وقتك
بالذي ناطق كتاب ( ولي

قدمإت دنياي في كنت قد
 ---

بأهوائها الدنيا ( تميلني
مإات مإا الحظ شقاء لول

لي عذرا ول تحيرت ( وقد
تحيرت قد إني قلت إن

ًا بتوبته امإرؤ ينتظر ل السلم عليه مإريم بن عيسى قال ٍد وبين بينك فإن غد غ
ًا الشيخ أيها واغتنم الهرم قبل الشاب أيها بادرا وراائح غاد الله وأمإر وليلة يومإ

أقل ألم العتاب لسان ويقول اللم بدنك مإن يتمكن أن قبل السقم قبل الصحة
الناس مإن كثير فيهما مإغبون وسلم} نعمتان عليه الله {صلى نبينا قال ألم لك

ثمانين وحج ويخضر يصفر حتى يصوم يزيد بن السود وكان والفراغ الصحة
الليل طول يبكي وكان ليلها وقام سنة أرابعين المعتمر بن مإنصورا وصام حجة

ً قتلت لعلك بني يا أمإه له فقالت نفسي صنعت بما أعلم أنا فيقول قتيل
حياتي شمُس ( جنحت

للغروب وتدلت
راأسي ليُل ( وتولى

المشيب فجر وبدا
لججت فقد خالصني ( راّب

الذنوب بحر في
أقرب يا العفو ( وأنلني

قريب كل مإن راب
تعالى قوله على الكلم
والراض السموات في مإاذا انظروا ( قل

وحث بمبتدعاته عظمته على ودل مإصنوعاته في العجائب أظهر مإن سبحان
( قل والغض والهشيم والنقض البناء في قدراته وأظهر وآياته عبره تصفيح على

) والراض السموات في مإاذا انظرو
 ---

مإن الهوى بحر مإن ونجا واستعبر نظر مإن وفاز تفكر مإن وسلم تدبر مإن سعد
ّبر انظروا ( قل المبيض الشعر مإع الموت نسي مإن وأدبر الهلك كل وهلك تص
يا احضروا العراض أهل يا اذكروا الغفلة أراباب ) يا والراض السموات في مإاذا

قنطرة فالدنيا واصبروا الهوى خالوا الهوى أهل يا اشكروا المنعم عن غافلين
مإنادي نادى فقد فاقدراوا عليكم غم فإن الهدى هلل وتأمإلوا واعبروا فجوزوا



في مإاذا انظروا ( قل والعرض الطول أهل فأسمع الفلح على حي الصلح
والراض السموات في مإا إلى بالنظر المراد ليس ) إخاواني والراض السموات
قال الله عبد بن مإحمد أخابرنا الصانع قدراة في التفكر هو وإنما بالبصر مإلحظته

إسماعيل أنبأنا بشران ابن الحسين أبو أنبأنا الدقاقا علي بن الله عبد حدثنا
عن مإرة بن عمرو عن العمش عن مإعاوية أبو حدثنا سعدان حدثنا الصفارا

خاير لحظة تفكر قالت أنها عنها الله راضي الدراداء أم عن الجعد أبي بن سالم
ابن وقال التفكر قالت الدراداء أبي عمل أفضل كان مإا لها وقيل ليلة قيام مإن

أهل زال مإا الحسن وقال ليلة قيام مإن خاير تفكر في مإقتصدتان راكعتان عباس
حتى القلوب ويناطقون التفكر على وبالتذكر التذكر على بالتفكر يعودون العلم

العلم فأوراثت المإثال وضربت بالحكمة فنطقت وأبصارا أسماع لها فإذا نطقت
فهو حكمة كلمإه يكن لم مإن وقال وسيئاتك حسناتك ُتريك مإرآة الفكر وقال

ًا سكوته يكن لم ومإن لغو ًا نظره يكن لم ومإن سهو فهو تفكر لهو فهو اعتبارا
 ---

أمإنع ) قال يتكبرون الذين آياتي عن ( سأصرف تعالى قوله تفسير في وجاء
الوحدة طول ويقول وحده يجلس لقمان وكان أمإري في التفكر مإن قلوبهم

طالت مإا مإنبه بن وهب وقال الجنة طريق على دليل التفكر وطول للتفكر أفهم
جلس يمشي العابد شريح أبو وبينما عمل إل علم ول علم إل قط ء امإرى فكرة
وقلة عمري ذهاب في تفكرت قال يبكيك مإا له فقيل يبكي وجعل بكسائه فتقنع
تفكر قمراء ليلة في داراه سطح في الطائي داود وبينا أجلي واقتراب عملي

علمت مإا قال أفاقا فلما جاراه سطح إلى فوقع والراض السموات مإلكوت في
والثاني بالعبد يتعلق أحدهما قسمين إلى ينقسم التفكر أن واعلم بذلك

أم مإعصية على هو هل يتفكر أن فينبغي بالعبد المتعلق فأمإا جلله جل بالمعبود
مإن العضاء نقل في يتفكر ثم والستغفارا بالتوبة تداراكها زلة راأى فإن ل

وكذلك الذكر اللسان وشغل العبرة العين شغل فيجعل الطاعات إلى المعاصي
في يتفكر ثم واهنها ويجبر بواجبها ليقوم الطاعات في يتفكر ثم العضاء سائر

ًا بالنوافل الوقات مإبادراة ًا فينتبه العمر قصر في ويتفكر للراباح طلب أن حذرا
ًا يقول باطنة خاصال في يتفكر ثم الله جنب في فرطت مإا على حسرتا يا غد

الخصال ويتولى والحسد والبخل والعجب كالكبر المذمإومإة الخصال فيقمع
زوال في يتفكر الجملة وفي والخوف والصبر والخالص كالصدقا المحمودة

المقبري بكر أبي بن إسماعيل أخابرنا فيعمرها الخارة بقاء وفي فيرفضها الدنيا
قال عبيد بن بكر أبو أخابرنا صفوان ابن بشران أنبأنا الحسن بن عاصم أنبأنا
بن عمارا حدثني الحسين بن مإحمد قال
 ---

الخارة زوراوا لخاوانه المنذرا بن النضر قال قال ثعلبة بن سعيد حدثني عثمان
بفكركم القبورا وتوسدوا بتوهمكم الموت وشاهدوا بقلوبكم يوم كل في

أيام والضررا المنافع مإن أحب مإا لنفسه فمختارا مإحالة ل كائن ذلك أن واعلموا
الله ذات في التفكر مإن الشرع مإنع فقد جلله جل بالمعبود المتعلق وأمإا حياته

الله افي تتفكرو ول الله خالق في تفكروا السلم عليه فقال وصفاته وجل عز



وجميع المؤثر على تدل التي الثارا في النظر إل يبق فلم قدراه تقدراوا لن فإنكم
نفسك في تفكرت إذا فإنك الدمإي آثاراه وأعجب قدراته آثارا مإن الموجودات

لو مإا مإاء مإن قطرة في فعل قد أليس شفى خالقك في نظرت وإذا كفى
دم في مإغموسة النقطة كانت وفت مإا حكمته شرح في العمارا انقضت
ًا وستين ثلثمائة مإنها خالق والبصر السمع يشق القدراة ومإقياس الحيض عظم

ًا وخامسمائة سبع فالعين حكمة تحته ذلك مإن شيء كل عضلة وعشرين وتسع
مإنها نقصت لو وأجفانها العين حدقة لتحريك عضلة وعشرون وأرابعة طبقات
مإع السماء صوراة صغره على العين سواد في وأظهر المإر لخاتل واحدة

الغذاء لنضاج المعدة وسخر الصوات في الحناجر أشكال بين وخاالف اتساعها
كلها الصفراء لتناول والمراراة السوداء لجذب والطحال الدم إلى لحالته والكبد

مإا الغافل أيها فيا البدن أطراف إلى الدمإاء مإنها تنفذ للكبد كالخدم والعروقا
فتأكل تجوع أن إل نفسك مإن تعرف فما مإنك خابر عندك

 ---

إلى فكرك بصر ارافع البهائم على تميزت فبماذا فتخاصم وتغضب فتنام وتشبع
برد انخفضت فإذا مإنزل في يوم كل في الشمس فتلمح السموات عجائب
اعتدل المنزلتين بين كانت وإذا الحر قوي اراتفعت وإذا الشتاء وجاء الهواء

ًا مإائة الراض مإثل والشمس الزمإان مإثل الكواكب وأصغر مإرة وستين ونيف
للتسخير مإذللة فجاجها ترى الراض إلى بصرك اخافض ثم مإرات ثماني الراض

خاروج وتلمح القطر بكأس جدبها بعد شربها في وتفكروا مإناكبها في فامإشوا
وانظر والرااييح والطعوم الصورا اخاتلف على الحلل ألوان في يرفل النبات

في ويجري فروعها إلى ينجذب عاد ثم الشجر عرقا إلى القطر نزل كيف
بأذنه الرعد سماع إل ذلك في للغافل فلحظ كلفة إلى تفتقر ل بعروقا تجاويفها

وراقة قطرة كل على لقرأ البصيرة بصر فتح لو كل بعينيه والمطر النبات وراؤية
ّا المعادن إلى انظر ثم كذا وقت في فلن رازقا أنها تعلم اللهي بالقلم خاط

مإصنوع ومإنها والحديد كالرصاص مإودع فمنها المصالح إلى الفقير لحاجات
ًا فيصير المطر مإاء فيها يجمع السبخة كالراض غيره بسبب إلى وانظر مإلح

مإا بعد إلى وانظر يصلحها مإا وإلهامإها ومإاش طائر بين مإا الحيوانات انقسام
وتسبح الراواح مإنه لتستنشق هواء الفراغ ذلك مإل كيف والراض السماء بين

فيه الفلك وتسخير البحر سعة إلى بفكرك وانظر طارات إذا تياراه في الطير
دابة مإن فيه ومإا
وأرابعمائة البحر في ستمائة فأسكن أمإة ألف الله خالق كثير أبي بن يحيى قال
حكمة مإن الدهش لدراكك الرقم مإستحسن خاطأ راأيت لو لك واعجبا البر في

الصنعة بتلك تعرفه لم فإن الصانع تعرف ول القدراة راقوم ترى وأنت الكاتب
بصرك راؤية مإع بصيرتك أعمى كيف فتعجب

تعالى قوله على سجع
 ---

غافل لقلب الفكرة تصح كيف يؤمإنون ل قوم على والنذرا اليات تغني ومإا
ًا عاطل للب الفهم يحصل وكيف ذاهل لعقل اليقظة تقع وكيف لمفرط عجب



تغني ومإا المتقون وفاز الغافلون خااب لقد مإائل راكن إلى ولمائل قلئل واليام
عمي ومإن يسلم كيف الشقاء عليه كتب مإن يؤمإنون ل قوم عن والنذرا اليات

وضعه أصل في اعوج ومإن يسقم ل كيف طبيبه أمإرضه ومإن يفهم كيف قلبه
والنذرا اليات تغني ومإا يكون فللشقاء للشقاء خالق مإن هيهات يتقوم أن فبعيد

آمإله على بالخيبة راجع أمإل وكم عامإله على راد عمل كم يؤمإنون ل قوم عن
نودي لقد حاصله لتبديد الشقاء رايح فهبت مإفاصله إتعاب في بالغ عامإل وكم
ل قوم عن والنذرا اليات تغني ومإا يسمعون مإا ولكنهم المطرودين على

ًا ( عشت يؤمإنون بالتظني دهر
فن كل في هائما

دفر أم مإن ( قانعا
التمني بأباطيل
تضميني وهي ( أبتغيها

المجن تحت مإن
إليها تدني فالمنى
المسن فوقا والمدى

مإنها آخاذ ل ( ثم
مإني تأخاذ مإا مإثل

عنها المعجل ( أيها
المتأني شبه وهو

بالسير للمزعج ( ليس
المطمأن راكوب
تغري والتي شعري ( ليت

أني ولو بأني
مإنها صح شيء ( أي

المتعني للحريص
تسمع فل أشكو إذ ( أنا

المتجني شكوى
يبكي ظل ( كمحب

المتغني للحمام
تعالى قوله على سجع

قبلهم مإن خالوا الذين أيام مإثل إل ينظرون ( فهل
قبيح على المصرين سبقهم مإن االناسين وجهلهم مإعاصيهم على للمقيمين قل

في يكفى مإا فتراهم أصلهم اجتثاث في بولغ لقد بمثلهم الردى لعب كم فعلهم
تأمإلوا للمذنبين ) قل قبلهم مإن خالوا الذين أيام مإثل إل ينظرون ( فهل توبيخهم
والسهم الكاتب يغفل ومإا تحصى والذنوب الطايب وتفنى تبقى الثام العواقب

العاقل فليتدبر المصائب فبعدها نيلت وإن واللذات صائب والرامإي مإفوقا
أيام مإثل إل ينظرون ( فهل جهلهم على الجهال يؤخاذ أن قبل الغائب وليحضر

الداعي أجاب قد غيرك كان ) ( إن قبلهم مإن خالوا الذين
الناعي نعاك قد بك فكأنني

ذا بعد والمنية باعك طال ( قد
باع قصيرة صالت إذا ليست

 ---



ًا بالمواعظ سمعك ( ومإلت ظاهر
بواعي ولست به اشتهرت حتى

جاهدا المتالف في بنفسك ( تسعى
ساعي يا بها وارافق تفعلن ل

باطنا القبائح مإن جمعت ( ولقد
أفاعي جسوم تضمنه مإال

مإتجمل بظاهر غررات قد ( كم
القاع ببطن جرى السراب مإثل

غدا يفنى بما يبقى الذي ( بعت
المبتاع بغبينة راضى مإن يا

على إقامإته مإع مإثلك لخلص سبيل تجد هل وعقلك فكرك بعين انظر العبد أيها
على تنتقل مإتى ألفك فراقا في فكرك أين أسلفك بانطلقا اعتباراك أين فعلك
يستعد للمفرط ( قل خالفك قبيح

بد الموت وراود مإن مإا
الشباب الدهر أخالق ( قد
يسترد ل مإضى ومإا
المعاصي أخاو يخاف مإا ( أو
الشد البطش له مإن

ًا يعاين ( يومإا مإوقف
تحد ل خاطوب فيه

الفتى يشتغل ( فإلم
جد والمإر لهوه في

الزمإان مإواعيد ( أبدا
وكد تعب لهله

يقيم أن يؤمإل مإن ( يا
يحدو الموت وحادي به

المنون داعية ( وتروح
وتغدو مإؤمإلها على

النعيم ثوب في ( يختال
ولحد قبر ودونه

يوم كل يقصر ( والعمر
مإد المإال في ثم

شكره وألهمنا بعده يأتي ومإا الموت وذكرنا الرقدة هذه مإن وإباكم الله أيقظنا
مإحمد وسلم} سيدنا عليه الله {صلى عبده يرد ل كريم إنه وحمده النعم على
الوكيل ونعم الله وحسبنا وصحبه وآله

والسلم الصلة عليه نوح ذكر في الرابع المجلس
 ---

والفكارا اللوامإح والبصارا السوافح والسحب الطوافح البحارا تسبحه لله الحمد
راازقا عصيانه في المذنب ساتر امإتنانه في الكريم سلطانة في العزيز والقرائح

خاافية يعلم يعتريه نقص عن وتنزه وشبيه مإثل عن تقدس والطالح الصالح
ول سائل يبرمإه ول شاغل يشغله ل الجوانح أضمرته سر مإن فيه ومإا الصدرا



على الوراقاء تغريد يسمع المكادح والضد المماثل الند عن تعالى نائل ينقصه
اللوح في مإكتوب فكلمإه ويتكلم يكن لم يشا لم ومإا كان شاء ومإا الغصن

لون وصبغ بقدراته القطر أنزل جواراح ول أدوات ول آلت بغير بالذن مإسموع
مإوصوف لواقح الرياح وأراسل بمشيئته الطعوم بين وخاالف بحكمته النبات

هذا كفر فقد كيفه أو شبهه مإن القمر يرى كما الجنة في يرى والبصر بالسمع
فهو ويهلك شاء كما شاء مإن ينجي واضح جلي ودليلهم والثر السنة أهل مإذهب

لنه الغرقا يوم بالنسب كنعان ينتفع لم للمهلك والمسلم للمسلم المسلم
تسهيل على أحمده صالح غير عمل إنه أهلك مإن ليس إنه نوح يا قال مإشرك

وخاير غاد أفضل مإحمد راسوله على وأصلى القبائح ستر على وأشكره المصالح
يراقب فلم العادل عمر وعلى الراجح الفضل ذي بكر أبي صاحبه وعلى راائح
على وعلى راابح صفقة فيالها الرسول عنه بايع الذي عثمان وعلى يسامإح ولم

وكل العقبة ليلة له البيعة أخاذ الذي العباس عمه وعلى الطافح الخضم البحر
لصالحنا طالحنا وهب مإحمد آل وعلى مإحمد على صل اللهم نازح الهل

الجواراح علينا تشهد أن قبل ذنوبنا لنا واغفر المسامإح الحليم فأنت وسامإحنا
الغفلت راقدات مإن ونبهنا

 ---

الفضل فمنك بمنك والحاضرين أقول بما وانفعني الصائح يصيح أن قبل
آدم وفاة بعد السلم عليه نوح ولد فيها اراكبوا وقال تعالى الله قال والمنائح

له تم ولما إدرايس بن مإتوشلخ ابن لمك بن نوح وهو سنة وعشرين وست بمائة
عمره مإن سنة أرابعمائة بعد بعث إنه وقيل وجل عز الله بعثه سنة خامسون

الله فأمإره عليه يغشى حتى فيضربونه قومإه يدعو فكان عم قد الكفر وكان
فصنعها قطعه ثم سنة أرابعين في فتكامإل الساج فغرس سفينة يصنع أن تعالى
ثلث لها وجعل طلها حتى غليانا تغلي القارا عين له الله وفجر أولده وأعانه
الوسط وفي والهوام والسباع الوحوش السفل البطن في فحمل بطون

راضي عباس ابن قال العلى البطن في مإعه ومإن هو وراكب والنعام الدواب
راواية وفي ذرااعا وثلثين ثلثمائة وعرضها ذرااع ستمائة طولها كل عنهما الله
الماء ابتدأ ثم ذرااعا ستمائة وعرضها ذرااع ومإائتي ألفا طولها كان قال عنه

هربا الراض وسط تطلب الوحوش فجعلت كالكليل حولها فدارا الراض بحنبات
له وقيل اثنين زوجين كل مإن فيها فحمل السفينة عند اجتمعت حتى الماء مإن
لوجه اسم أنه أحدها أقوال أرابعة بالتنورا المرااد وفي فاراكب التنورا فارا إذا

فاراكب الراض وجه على عل قد الماء راأيت إذا له قيل عباس ابن قال الراض
السلم عليه علي قاله الصبح تنورا والثاني

 ---

ًا علي عن راوى الشمس طلوع والثالث الماء مإنه انبجس أهله تنورا والرابع أيض
الكوفة مإسجد أحدها أقوال ثلثة التنورا مإنه فارا الذي المكان وفي مإجاهد قاله
اليمن الكوفة مإسجد زاوية مإن التنورا فارا حبيش بن زرا وقال علي عن راوى

نوح مإنزل وهي ورادة عين مإن بالشام والثالث عباس ابن قاله بالهند والثاني
ثمانين كانوا أحدها أقوال ثمانية السفينة في حملهم الذين وفي مإقاتل قاله



ً وامإرأة لبنيه نسوة وثلثة الثلثة وبنيه ثمانين كانوا والثاني أهلوهم مإعهم راجل
ً أرابعين كانوا مإقاتل قال ثمانين كاوا كلهم والثالث نوح امإرأة وأرابعين راجل

ً ثلثين والرابع نوح ثمانية كانوا والخامإس عباس ابن عن الرابعة والقوال راجل
وابن والقرظي عتيبة بن الحكم قول وهذا ونسوانهم له بنين وثلثة وامإرأته

والسابع العمش قاله له كنائن وثلث وبنيه نوح سبعة كانوا والسادس جريح
إسحاقا ابن قاله به آمإن مإمن وستة ونساؤهم وبنوه نوح عشر ثلثة كانوا

ًا إسحاقا عن راوى نسائهم سوى عشرة كانوا والثامإن مإضين لعشر فركبوا أيض
) قال ومإرساها مإجريها الله ( بسم تعالى قوله عاشورااء يوم وخارجوا راجب مإن

استقراراها ووقت جريها وقت في يسموا أن اأمإرهم الزجاج
 ---

في جبل أطول على اراتفع الماء إن ) قيل كالجبال مإوج ( في تعالى قوله
ًا أرابعين الراض مإعزل في وكان يام ويقال كنعان واسمه ابنه نوح ونادى ذرااع

اليمان بإظهارا ينافقه وكان أبيه دين مإن مإعزل في وقيل مإنقطع مإكان في أي
ًا الركوب إلى فدعاه ) أي يعصمني جبل إلى ( سآوى فقال مإؤمإن أنه ظن

) أي دافق مإاء ( مإن كقوله مإعصوم ل ) أي عاصم ل ( قال الماء مإن يمنعني
أحدهما قولن ) فيه الموج بينهما ( وحال مإعصوم فإنه الله راحم مإن إل مإدفوقا

وابنه نوح بين والثاني عباس ابن قاله يعصمه أنه زعم الذي والجبل كنعان بين
مإا ابتلعت عباس ابن ) قال مإاءك ابلعي أراض يا ( وقيل تعالى قوله مإقاتل قاله
ًا السماء مإاء وبقي مإنها ظهر ًا بحارا أمإسكي ) أي أقلعي سماء ( ويا ن وأنهارا
( واستوت القوم ) بغرقا المإر ( وقضى ) نقص الماء ( وغيض الماء إنزال عن

إن ( راب نوح قال وإنما بالموصل جبل ) وهو الجودي ( على السفينة ) يعني
) أهلك مإن ليس ( إنه له فقيل أهله نجاة وعده تعالى الله ) لن أهلي مإن ابني

) القول عليه سبق مإن إل ( وأهلك وعده في تعالى قال وإنما دينك أهل مإن أي
) ( عمل الكسائي وقرأ فيه السؤال ) يعني صالح غير عمل ( إنه تعالى قوله

الباقي عبد وابن ناصر بابن المحمدان أخابرنا مإشرك أنه إلى يشير الميم بكسر
مإالك بن بكر أبو حدثنا الله عبد بن أحمد نعيم أبو حدثنا أحمد بن أحمد أنبأنا قال

قال الوراد بن وهيب حدثنا الرزاقا عبد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا
ًا تعالى الله عاتب لما في نوح
 ---

حتى عام ثمانمائة ) بكى الجاهلين مإن تكون أن أعظك ( إني عليه وأنزل ابنه
مإن خارجوا لما السير علماء قال البكاء مإن الجدول مإثل عينيه تحت صارا

وإنما نسل لهم يبق ولم مإاتوا ثم بعددهم ثمانين سموها قرية بنوا السفينة
فاراس سام أولد فمن ويافث وحام سام ثلثة وكانوا نوح أولد مإن كلهم الناس

أرافحشذ أولد ومإن وأرافخشذ وإرام كلهم العماليق أبو وهو وعمليق وطسم
ومإن وعوص عابر إرام أولد ومإن بمصر والفراعنة كلها والعرب والرسل النبياء

ًا وكانوا وجديس ثمود عابر ولد ًا عوص وولد عرب وعمليق طسم وكانت عاد
كان لنه العارابة العرب لهم تقول العرب وكانت بالعربية يتكلمون وجاسم
تكلموا لنهم المتعربة العرب إسماعيل لبني وتقول عليه جبلوا الذي لسانهم



قاسم بالعربية ومإعناه فالغ لعابر وولد أظهرهم بين سكنوا الذين المإم بلسان
ناحورا ولساراوغ ساراوغ ولراغو أراغو لفالغ وولد نوح بني بين الراض قسم لنه

ًا لعابر وولد السلم عليه الخليل إبراهيم أبو تاراخ ولناحورا وقحطان قحطان أيض
وولد كوش حام أولد ومإن اللعن بأبيت عليه سلم مإن وأول اليمن مإلك مإن أول

ومإن الخليل به ابتلي الذي نمرود هذا نمرود أولد ومإن الجبارا نمرود لكوش
ومإأجوج ويأجوج الترك يافث أولد ومإن والقبط والبربر السودان حام أولد

فجعل الراض سرة سام بنو فنزل الراض اقتسموا نوح أولد كثر ولما والصقالبة
بنو ونزل والدبورا الجنوب مإجرى حام بنو - ونزل والجمال والكتاب النبوة فيهم
نبينا على نوح قصة قصت ولما بردهم فاشتد والصبا الشمال مإجرى يافث

اصبر ) والمعنى للمتقين العاقبة إن ( فاصبر له وسلم} قيل عليه الله {صلى
حصل كما لك ليحصل والمراد اتقى لمن والتمكين الظفر فإن نوح صبر كما

والمؤمإنين السلم عليه لنوح
البسملة على الكلم
الكرى يطرقها كيف لعيني ( عجبا

المرا عني انجلى وقد ولحيلتي
فوقت قد أنه وأعلم ( ألهو
كرى حيني أم الحتف سهام نحوى
وإنابة بتوبة هممت ( وإذا

القهقرى فعدت الدنيا لي عرضت
مإواعظا راأيت وقد سمعت قد ( كم
 ---

أراى أو أسمع حين أعقل كنت لو
واعتدوا وجاراوا طغوا الذين ( أين
بالوراى واستخفوا وطالوا وعتوا

العل مإقاليد أعطتهم ليس ( أو
الشرى أسد لهم خاضعت لقد حتى

لكنها بحبالها ( وتمسكوا
العرى وثيقات مإنها لهم فصمت

رافعة سالف بعد أخالدتهم ( مإا
الذراى شمارايخ مإن أنزلتهم بل

وتشوهت نقلوا قد البلى ( وإلى
الثرى أطباقا تحت المحاسن تلك
ومإآلهم بحالهم أخابروك ( لو

جرى قد عليهم مإا دهرك أبكاك
مإلكه يفنى ليس مإن ( أفناهم

القرى أخاذ إذا الكبرى البطشة ذو
إنما طماعك الدنيا عن ( فاصرف

ًا مإيعادها يفترى حديث أبد
مإن ينجيك فما عنها السرى ( وصل

السرى مإواصلة إل آفاتها
ًا يا ثقال أثقال الدنيا مإن حامإل يا لهوه عنان مإرسل يا انتقال تنتقل أن بد ل مإطمئن



أين سآل قد عليك الكتاب عرض حين بحفنيك كألك إراسال زهوه مإيدان في
مإن اليب أين خاطاياه مإن التائب أين مإوله إلى المعتذرا أين جناه بما المعترف

حصون تهدم الزفرات مإجانيق القتراف خاطايا تأكل العتراف نيران هواه سفر
قرع على دم النجاة طالب يا الخطيئات أنجاس تغسل الحسرات مإياه السيئات

بعد نجاح فرب يفتح لم وإن تبرح ول اللباب أولي التقى أهل وزاحم الباب
صبر مإن إل يظفر فما ( صبرا الفلس بعد غنى وراب الياس

بالظفر واعدات الليالي إن
عثر مإن جد ينهض ( ورابما

وانجبر حينا هيض عظم وراب
والبس مإكتوبك قبيح بدمإوعك وامإح عيوبك على فاندم ذنوبك مإن تبت إذا

القبيح فعلت ( قد المحترقا بلسان وقل القلق باب على وتضرع الفرقا جلباب
شبيهي وهو
بعفوك الجميل فافعل خاطأ

زلت ومإا إليك راغبتي ( وفدت
وفدك أوجه بالنجح تحيي
واستجلب الخضوع واستشعر المعتذراين تبتل وتبتل المنكسرين وقوف قف

هفوتي مإا سيدي ( يا المقتل يصيب أن الغضب سهم واحذرا واحتل الدمإوع
بغريبة

بطريف غفرانها ول مإني
تطول الضعيف العبد تقبل ( فإن

ضعيف غير فيك راجائي فإن
غفرت إل والكرم فبالحلم فنظرت جناية جنيت وكم فسترت ذنبا أتيت كم

يداك أنقذتني طالما ( فقد
 ---

الردى حبال قلقلتني وقد
سواك غيثا شمت ل ( فوالله

الصدى وإمإا نداك فإمإا
التخليط دوام تتوب أن العافية وأصل الذنوب مإن القلوب مإرض إنما إخاواني

اقرع للهوى صريعا راأيت كم الشره مإربض يا أسمعت العلل صعاب في بوقع
مإوت إلى التفريط سكتة تسري أن قبل نسخة لمرضك يصف الطبيب باب

الجساد علل في العسل يعمله مإا الفؤاد أمإراض في تعمل القرآن تلوة الهلك
أين كافية الهدى لطلب القرآن وأدلة شافية القلوب لمإراض القرآن مإواعظ

عافية القوم مإن السبل أراى مإالي والعافية السلمإة طريق السالكون
ًا لمدراك السعيد إن دراك

الدراك في فهو الشقاوة وأخاو
لعب ذي مإآل الخمول ( وإلى

حرك ذي مإصير السكون وإلى
مإقتدراا وغاص الحمام ( طارا
والسمك الطير حتى فأمإات

وعدا غدا إذا الزمإان ( إن
مإعترك بكل الملوك قتل



حبتها أين تبصر ( والعين
الشرك عن تعمى لكنها

اراتبكت مإا الموت هذا ( أنكرت
مإرتبك أشد هناك نفسي

وناظره ذاكره ضر ( مإا
الحسك سوى على ينام ل أن

تعالى قوله على سجع
مإحضرا خاير مإن عملت مإا نفس كل تجد ( يوم

تدبر العرى وتنفصم الفراقا فيه يقع مإرا ول فيه شك ل يوم يديه بين مإن يا
أن قبل جرى مإا فهم قد مإن نظر لنفسك وانظر فترى تحضر أن قبل أمإرك

خاير مإن عملت مإا نفس كل تجد ( يوم الوراى راب والحاكم الحاكم يغضب
الوبال فيه تظهر يوم الجبال فيه تسير يوم الطفال فيه تشيب ) يوم مإحضرا

تقال أعذارا مإن وكم العثارا فيه تقال ل يوم بالخصال العضاء فيه تنطق يوم
مإن عملت مإا نفس كل تجد ( يوم أخارى ويؤخار قدمإا يقدم افترى قد مإن فترى

) مإحضرا خاير
 ---

الكتب وتنشر الفظائع فتكثر الميزان ويوضع وواقع فناج الصراط فينصب
المسامإع وتملى العقاب ويؤلم المجامإع تلك بين القبائح وتظهر المدامإع وتسيل
كل تجد ( يوم مإفتقرا الخير مإن عاد قد غني فكم الطائع ويربح العاصي ويخسر

بن الحسن أنبأنا مإحمد بن الله هبة ) أخابرنا مإحضرا خاير مإن عملت مإا نفس
سليمان حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبيد حدثنا جعفر بن أحمد حدثنا علي

عليه الله {صلى النبي عن عمر ابن عن نافع عن عون ابن حدثنا حيان بن
إلى راشحه في أحدهم يقوم العالمين لرب الناس يقوم يوم وسلم} قال

بن عدي عن خايثمة عن العمش حدثنا قال وكيع وحدثنا أحمد قال أذنيه أنصاف
إل أحد مإن مإنكم وسلم} مإا عليه الله {صلى الله راسول قال قال حاتم

يرى فل مإنه أيمن عن فينظر ترجمان وبينه بينه ليس وجل عز رابه سيكلمه
ًا فتستقبله أمإامإه وينظر قدامإه شيئا يرى فل مإنه أشأم عن وينظر قدامإه شيئ
الحديثان هذان فليفعل ثمرة بشق ولو النارا يتقي أن مإنكم استطاع فمن النارا
قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عبيد بن عتبة راوى الصحيحين في
ً أن لو الله مإرضاة في هرمإا يموت يوم إلى ولد يوم مإن وجهه على يجر راجل

بالظالم وتحيط الظالم مإن للمظلوم يقتص يوم مإن له يا القيامإة يوم لحقره
قال عاصم الله يرحمه ل لمن وليس الغلصم إلى القلوب وتصعد المظالم

مإن الجماء للشاة يقاد حتى القيامإة يوم أهلها إلى الحقوقا لتؤدن السلم عليه
القرناء الشاة
والنارا الجنة بين قنطرة على المؤمإنون وسلم} يحبس عليه الله {صلى وقال

ونقوا هذبوا إذا حتى الدنيا في بينهم كانت مإظالم بعض مإن لبعضهم فيقتص
الجنة دخاول في لهم أذن
الذانا يخرقا وعيد مإن كم

سوانا به يعنى كأنما
أعمانا بل الهمال أصمنا

( تيقظ زللك تديم مإتى إلى الحرمإات هاتك يا عملك ترى غدا السيئات كثير يا



غفلة في فإنك
يميد فيمن السكر بك يميد

البلى يفوت مإنيع ( وأي
والحديد الصفا يبلى كان إذا

حيلة له دبت الموت ( إذا
تحيد مإنها كنت التي فتلك

قد والشيب تؤمإل ( أرااك
بريد مإنه بنعيك أتاك

تنفيسة كل في ( وتنقص
 تزيد فيها أنك وعندك

---
فعلك قبيح على تؤخاذ أن تخاف أمإا شملك تبديد في يسعى الموت أن تعلم أمإا

ًا وتدبير ويقظتك فطنتك أين راحلك غير في الزاد تركت رااحل مإن لك واعجب
والعلن السر يعلم الحق أن علمت أمإا الحزن فأين بالقبيح بارازت أمإا عقلك

الوسن هذا ويزول راقادك مإن وستنتبه الوطن عن ترحل يوم خابرك ستعرف
العمر مإن انقضاء قبل تب الله ( إلى
الدهر مإساوراة تأمإن ول أخاي

نزولها الحادثات حدثتك ( فقد
وقر ذو سمعك أن إل ونادتك
مإضوا إن للحبة وتبكي ( تنوح

الثر على وأنت تبكي ل ونفسك
تعالى قوله على الكلم

فقد بالتقى عقابه وتوقا حذراك خاذ بالذنوب مإبارازا ) يا نفسه الله ( ويحذراكم
حبسه ويضيق الله يغضب أن قبل صيرك ترى كما فإنه الهوى وخال أنذراك

وقم مإوازينك خاسر قبل يقينك تقوية في ) اجتهد نفسه الله ( ويحذراكم
يدنو أن قبل ولينك ضعفك في قواك وابذل دواوينك نشر قبل وخايفتك بتضرعك

التحذير هذا المتيقظون سمع ) لما نفسه الله ( ويحذراكم مإسه فتجد العذاب
فعاشت الراواح وقلقل البدان فأحزن الخوف لنزول القلوب أبواب فتحوا

الحذرا بجيش الكسل وانهزم الهيبة بحلول الغفلة واراتفعت الهوى بموت اليقظة
قرارا ول للخائف سكون فل الخلل مإن والعزائم الزلل مإن الجواراح فتهذبت
مإما حذرا مإصيره تصورا وإذا مإصابه على ندم تقصيره العاراف ذكر كلما للعاراف

بمجموع القلق راهين فهو عتابه مإن فالموت بفنائه العتاب خاطر وإذا كتابه في
عن مإجلسه أقلع ذنبه على نياحته يوم خارج إذا السلم عليه داود كان أسبابه
عنه الله راضي الخطاب بن عمر وكان رابه ذكر عند الخوف مإن مإاتوا قد ألوف

ًا البيت في ويبقى يسقط حتى فيبكي وراده في بالية يمر وقرأ يعاد مإريض
ثلثة ) فبقي غصة ذا وطعامإا وجحيما أنكال لدينا ( إن إفطاراه عند ليلة الحسن

بد ل وأنه عليه يحصى العمل أن وتيقن يديه بين مإا علم بمن حقيق يطعم ل أيام
الرحيل مإن
 ---



بجنبيه البطالة مإضطجع عن يتجافى إليه يساقا صعب مإوقف إلى لديه عمل
الشقاء يأمإن فل مإغتر فهو أرابعة أخاطارا ذكر مإن قلبه خال مإن الصم حاتم قال

وهؤلء أبالي ول الجنة في هؤلء تعالى الله قال حين الميثاقا يوم خاطر الول
ظلمات في خالق حين والثاني كان الفريقين أي في يعلم ول أبالي ول النارا في

مإن أم هم الشقياء أمإن يدراي ول والسعادة بالشقاء الملك فنودي ثلث
بسخطه أو تعالى الله برضا أيبشر يدراي ول المطلع هول ذكر والثالث السعداء
فمحقوقا به يسلك الطريقين أي يدراي ول أشتاتا الناس يصدرا يوم والرابع

راضي العزيز عبد بن عمر بكى قلبه الحزن يفاراقا ل أن الخاطارا هذه لصاحب
عز الله يدي بين القوم مإصير ذكرت فقال بكائه عن فسئل فأطال ليلة عنه الله

أغالط ذا ( كم عليه وغشي صرخ ثم السعير في وفريق الجنة في فريق وجل
أمإري
أدراي لست كأنني

كان الذي ذا ( أغفلت
عمري مإقدم في

أتمادى أزل ( ولم
دهري تصرم حتى
ًا صرت إذا لي ( مإن راهن

قبري رامإس في بالذنب
ألقي عذرا ( بأي
عذراي ليقبل رابي

أدراك مإتى شعري ( فليت
شعري ليت المنى

استشهدت إذا الجلود أن بلغك أمإا كتابه بالزلل وامإتل شبابه وهى قد مإن يا
فيصعب فيها يلقى مإا كل لتحرقا إنها خالقت للعصاة النارا أن علمت أمإا نطقت

الله {صلى قال تطفيها والدمإعة عنها تحجب التوبة تلقيها كثرة خازنتها على
وسلم} عليه

مإعيشتهم الدنيا أهل على لمإرت الراض في قطرت الزقوم مإن قطرة أن لو
ًا غيره له طعام ل طعامإه هو بمن فكيف يقدرا ل وشقوا هلكوا قد النارا لهل أسف

جزاؤهم وهذا فسقوا بالحميم جيء عطشوا كلما لقوا قد مإا يصف أن الواصف
مإنهم كل وأفرد ومإزقوا بالعذاب والله قطعوا وفسقوا الطاعة عن خارجوا إذ

زفيرهم واشتد وأوثقوا السلسل في كلبوا قد راأيتهم فلو وفرقوا فريقه عن
إذا وندمإوا خالقوا كيف وتأسفوا يكونوا لم أن وتمنوا وقلقوا أسيرهم وتضرع
( أعتقوا ول ينفع بكاؤهم ول يسمع اعتذاراهم فل صدقوا وقد النصح عن أعرضوا

الشقا أهل عيناك أبصرت لو
 ---

طوقوا وقد غلوا قد النارا في
لخاراهم أولهم ( تقول

أغرقوا وقد المهل لجج في
حرها حذراتم كنتم ( قد
تفرقوا لم النيران مإن لكن

مإزمإومإة بالنيران ( وجيء



مإحدقا حولها مإن شراراها
احرقي أن للنيران ( وقيل

أطبقوا أن للخزان وقيل
جنة في الله ( وأولياء

مإنطقوا وقد فيها توجوا قد
إخاوتي بينهم كم ( تدبروا

وانتقوا فكركم أجيلوا ثم
عاد قصة في الخامإس المجلس

الجواراح عن المقدس والوصاف السماء في الشباه عن المنزه لله الحمد
له وانقادت اعتراف عن وأقرت الكوان لعزته خاضعت والطراف واللت
ومإنه الصداف تحويه الدرا فمنه القطر أنزل تخاف انقيادها في وهي القلوب

الليل في وأقامإهم فشهدوا اليقين للمتقين كشف الضعاف يربي البذورا قوت
وقضى أضياف نحن وقالوا وزهدوا فرفضوا الدنيا عيب وأرااهم وشهدوا فسهروا

ومإا الضلل في هام فكلهم والسعاد التوفيق فأفاتهم بالبعاد المخالفين على
الخطايا ستر على ) أحمده بالحقاف قومإه أنذرا إذ عاد أخاا ( واذكر عاد

أبي صاحبه وعلى قاف عليه أنزل الذي مإحمد راسوله على وأصلي والقتراف
عثمان وعلى والنصاف العدل صاحب عمر وعلى الخلف ببيعته أمإن الذي بكر

أهل مإحبوب طالب أبي بن علي وعلى النظاف صبر الشهادة على الصابر
سيدنا جد والشراف البيت أهل مإقدم العباس عمه وعلى الظراف السنة

أخاا ( واذكر الله قال يخاف مإا وأمإنه يرجو مإا الله بلغه المؤمإنين أمإير ومإولنا
مإن الخ أحدها أوجه أرابعة على القرآن في ) الخ بالحقاف قومإه أنذرا إذ عاد

مإن الخ ) والثاني أخايه قتل نفسه له ( فطوعت ومإنه أحدهما مإن أو والم الب
) عاد أخاا ( واذكر ومإنه القبيلة

 ---

الصاحب ) والرابع الشياطين إخاوان ( كانوا ومإنه المتابعة في الخااء والثالث
الرمإال والحقاف التخويف مإع العلم ) والنذارا أخاي هذا ( إن تعالى قوله ومإنه

قاله بالشام أحدها أقوال ثلثة الحقاف هذه مإكان وفي حقف واحدها العظام
الشحر لها يقال أراض والثالث عطية قاله ومإهيرة عمان بين والثاني عباس ابن
إلى عمان بين فيما مإنازلهم كانت إسحاقا ابن وقال قتادة قاله البحر نحو

قوتهم بفضل أهلها وقهروا الراض في فسدوا قد وكانوا كله باليمن حضرمإوت
طول كان مإقاتل قال إيمانهم وكتموا يسير ناس فاتبعه أوثان أصحاب وكانوا

ًا عشر اثني مإنهم راجل كل حتى يحتلم ل مإنهم الرجل وكان مإجاهد وقال ذرااع
وقوله بعده ومإن هود قبل مإن مإضت ) أي النذرا خالت ( وقد سنة مإائتي يبلغ

) الله عند العلم إنما ( قال بالفك آلهتنا عن لتصرفنا ) أي آلهتنا عن ( لتأفكنا
) أي ( عاراضا يوعدون مإا ) يعني راأوه ( فلما العذاب يأتيكم مإتى يعلم هو أي

سام ابن إرام بن عوص أولد هؤلء عاد وقوم السماء ناحية في يعرض سحابا
ابن راباح بن الله عبد بن هود إليهم تعالى الله بعث الولى عاد وهي نوح بن

إلى فدعاهم الوثان يعبدون كانوا سام بن أرافخشذ بن شالخ بن عاد بن الخلود
سنين ثلث القطر عنهم تعالى الله فحبس طغيانهم زاد أنذراهم فكلما التوحيد

ًا مإكة إلى فبعثوا جهدوا حتى ً سبعين وكانوا لهم لهم يستسقي وفد مإنهم راجل
ًا مإرثد وكان سعد بن ومإرثد عاد بن ولقمان وجلهمة ونعيم قيل يكتم مإؤمإن



الكعبة عند تعالى الله سألوا جهدوا إذا وكافرهم مإؤمإنهم الناس وكان إيمانه
ًا وكان مإعاوية بن بكر على فنزلوا أصهاراه وكانوا فأكرمإهم الحرم مإن خااراج

نوح بن سام بن لوذ بن عمليق أولد العماليق مإكة سكان وكان وأخاواله
 ---

ًا الجرادتان وتغنيهم الخمر يسقيهم بكر فجعل مإقامإهم طول بكر راأى فلما شهر
أن وأستحي أصنع مإا أدراي فما ضيفي هؤلء وأصهاراي أخاوالي هلك قال عنده

ًا قل فقالتا الجرادتين قينتيه إلى ذلك فشكا بالخروج آمإرهم ل به تغنيهم شعر
فقال قاله مإن يدراون

فهينم قم ويحك قيل يا أل
غمامإا يمنحنا الله لعل

ًا إن عاد أراض ( فتسقي عاد
الكلمإا يبينون ل أمإسوا قد

نرجو فليس الشديد العطش ( مإن
الغلمإا ول الكبير الشيخ به

بخير نساؤهم كانت ( وقد
عيامإى نساؤهم أمإست وقد

نهاراا تأتيهم الوحش ( وإن
سهامإا لعادي تخشى ول

اشتهيتم فيما هنا ها ( وأنتم
التمامإا وليلكم نهاراكم
قوم وفد مإن وفدكم ( فقبح

والسلمإا التحية لقوا ول
إنكم مإرثد فقال لقومإكم فاستسقوا الحرم ادخالوا ويحكم قالوا هذا سمعوا فلما
عنا احبسوا جلهمة فقال سقيتم نبيكم أطعتم إن ولكن بدعائكم تسقون ل والله

فنشأت يستسقون خارجوا ثم هود دين اتبع قد فإنه مإكة مإعنا يقدمإن ول هذا
أخاتارا فقال اخاتر قيل يا مإنها نودي ثم وسوداء وحمراء بيضاء سحائب ثلث

وبرا صدقا أعطني راب يا مإرثد فقال اخاتاراوا للوفد وقيل مإاء أكثر لنها السوداء
ًا أعطني عاد بن لقمان وقال فأعطي يأخاذ فكان أنسر سبعة عمر فاخاتارا عمر

أن إلى غيره أخاذ مإات إذا حتى لقوته الذكر ويأخاذ البيضة مإن يخرج حين الفرخ
خارجت حتى عاد إلى تعالى الله فساقها السحابة وأمإا فمات السبعة مإاتت
عاراض ( هذا وقالوا بها استبشروا راأوها فلما مإغيث له يقال لهم واد مإن عليهم

مإمطرنا
مإن أول فكان

 ---

فيها رايحا فقالت راأيت مإا لها فقيل وصعقت فصاحت مإنها امإرأة فيها مإا راأى
أيام وثمانية ليال ( سبع عليهم الله فسخرها يقودونها راجال أمإامإها النارا كشهب
ًا في وسكنت الشهر في أرابعاء آخار الرابعاء غدوة ابتدأت مإتتابعة ) أي حسومإ

إل مإنها يصيبهم مإا حظيرة في المؤمإنين مإن مإعه ومإن هود واعتزل الثامإن اليوم



البيوت وتهدم الشجر تقلع الريح فكانت النفوس عليه وتلتذ الجلود يلين مإا
عن الرأس فيبين راقابهم فتدقا والراض السماء بين والنساء الرجال وترفع

قال بالحجاراة تدمإغهم ) ثم خااوية نخل أعجاز ( كأنهم قوله مإعنى فذلك الجسد
حدثنا جرادة كأنها ترى حتى فترفعها الظعينة تحمل الريح كانت مإيمون بن عمر
بشران بن مإحمد بن علي أنبأنا الحسن بن عاصم أنبأنا المباراك بن الوهاب عبد

حدثنا الوهاب عبد ابن حدثنا القرشي بكر أبو حدثنا صفوان بن الحسن حدثنا
مإا أول يقول عباس ابن سمع أنه داود أبو حدثني جويبر عن يزيد بن مإحمد
السماء بين يطير ومإواشيهم راجالهم مإن خااراجا كان مإا راأوا عذاب أنه عرفوا

ففتحت الريح فجاءت أبوابهم وأغلقوا بيوتهم فدخالوا الريش مإثل والراض
لهم أيام وثمانية ليال سبع الرمإل تحت فكانوا بالرمإل عليهم وهالت أبوابهم

ُألقوا الريح وطرحتهم أراواحهم قبضت ثم أنين إل يرى ل ( فأصبحوا البحر في و
ًا الله بعث مإقاتل ) وقال مإساكنهم البحر في ألقاهم حتى فالتقطهم أسود طير
الشياء ألطف هي التي بالريح العظيم الخلق أهلك كيف الله راحمكم فانظروا

نفخة عند ويحييهم نفخة عند الخلق يميت وكذلك جلله جل القدراة أثر ليبين
للمتقين قدراته آثارا وظهرت فقهرت للمعاندين سطوته بانت مإن فسبحان

تلف أن إلى يختلف حشاه في بريح مإريض عذب كم فبهرت
البسملة على الكلم

قاهر خالقه في ( سلطانه
باهر مإلكه في وأمإره

بالوراى باطشة ( سطوته
ظاهر مإعجزها ذراة في

العل جلل في تجلى ( إذا
والخار الول له ذل

ًا ( كن إنه بطشه مإن حاذرا
قادرا وقهره أمإره في

رااحم عطفه في ( ولطفه
باتر خالقه في وسيفه

 ---

في الموت به صاح قد مإن يا يشتبه ل أمإر في المتحير مإنتبه وهو النائم أيها
المخالفة أهل يا تحفظوا البطالة أقران يا تيقظوا الغفلة إخاوان يا صاحبه سلب
قبلنا كان مإن ( أين تفعلوا ل بالذنوب مإبارازين يا أقبلوا عنا مإعرضين يا اقبلوا

أينا أين
ً كانوا أناس مإن وزينا حجال

فأفنى عليهم أتى دهرا ( إن
علينا سيأتي مإنهم عددا

جمعنا حتى المإال ( خادعتنا
وسعينا لغيرنا وطلبنا

فضول المعاش مإن ( وابتغينا
لكتفينا بدونها قنعنا لو

نمضي ول لنمضين ( ولعمري
مإضينا مإا إذا مإنها بشيء



حيا كان مإيت مإن راأينا ( كم
ًا راأينا مإا بنا يرى ووشيك

كأنا المنايا نأمإن لنا ( مإا
إلينا يهتدين نراهن ل

ًا الموت أن تيقن لمإرئ ( عجب
عينا بالعيش فقر حق
 ---

أنس فأتلفها الهوى طريق بنفسه وسلك عرفها وقد الوقات ضيع لمن أسفا
العمر بضائع إليه سلمت انتهى قد وأجله ينتهي ل وأمإله لها خالق فكأنه بالدنيا
هاجعة بالليل أمإست لعين عجبا وهى أن لبث مإا راكن إلى راكن لقد بها فلعب

ثم سامإعة لها فتضحي المواعظ عنها تقر ولذن الواقعة يوم أهوال ونسيت
له وليست طامإعة الكريم كرم في أضحت ولنفوس ضائعة عندها الزواجر تعود
أن بعد شاسعة طرقا في بالهوى سعت ولقدام طائعة الحوال مإن حال في

لم شاراعة اللهو شواراع في أسرعت ولهمم واسعة فسيحة سبل لها وضحت
ثم الرائعة الزواجر عند التوبة تضمر ولقلوب نافعة لها العقول مإواعظ تكن

ًا يحل ل مإا بفعل العزم يختل كم راابعة بعد وخاامإسة ثانية بعد ثالثة مإتتابعة مإرارا
وكم عجائب في وأنت ستره أسبل ظلم وكم غائب وقلبك شمسه غابت يوم

بالذنوب مإلها قد صحيفة وكم توائب للمعاصي وأنت نعمه عليك أسبغت
زمإت قد القامإة يأمإن مإن يا لعب وأنت رافيقك سلب ينذراك وكم الكاتب

حفرتك نزول وتذكر المعايب على حسرتك قبل سكرتك مإن أفق الركائب
تحصيل وبادرا تائب أنا وقل الرقاد بساط على وانهض القاراب وهجران
طالب والموت مإجد والحادي حثيث فالسائق المطالب فوت قبل الفضائل
ليه وحق نفسي على ( لبكين

بعبرتيه عني تبخلي ل عين يا
وقد الشباب بان فقد ( لبكين

برحلتيه الدنيا عن الرحيل جد
مإطلعي هول يا مإنتجعي نأي ( يا

شقتيه بعد يا مإضطجعي ضيق يا
لخارتي قدامإي كان مإا ( المال

ليه فليس مإالي مإن أقدم ل مإا
 ---

في إل الحال جلية له تبين ول التصريح يرى حتى بالتعريض يفيق ل لغافل أسفا
به واشتد السباقا في وهو لنفسه فانتبه فأفاقا الموت ذكره وقد كأنه الضريح
أكبر وصارا الخناقا وضاقا أمإره في وتحير بالساقا الساقا والتفت الكرب
واستودع بأعماله وخال الثقيلة بأوزاراه مإضى هيهات شقاقا مإن توبة شهواته

له اللحي وبئس يلزمإه الندم وبات حيلة ل وقيل الثرى في وغيب مإقيله
فلمثل المريب وقلق النادم أسف وتصوراوا الغريب ذلك في إخاواني فتفكروا

مإلقى ( أبصرته قريب والله وهو المإال تبعده أمإر وهذا اللبيب فليحذرا حاله



بنفسه يجود
جبينه الغزير الرشح كلل قد
ضعفه مإن إجابتي يستطيع ( ل

ًا ويمينه شماله يكف طورا
راأى وقد فيه حارا قد ( وطبيبه

ًا تعلو أنفاسه وأنينه مإع
وطعامإه مإشروباته عاف ( قد

وخادينه صديقه لذاك وقلى
بخشونة تخبركم قطانها عن اللحود واستخبروا سكانها عن القبورا سلوا إخاواني

رااجع أنه لو يود المسافر فإن واضع مإلت قد الحسرة أن وتعلمكم المضاجع
ًا ( يا وليراجع الغافل فليتعظ أفق القبورا يسأل واقف
شغلوا قد عنك اليوم فأهلها

وصاحبه مإنكر هالهم ( قد
عملوا ومإا قدمإوا مإا وخاوف

مإدرا على للثرى ( راهائن
زجل بينهم للدود يسمع
فجرت جسومإهم في البلى سرى

ًا ًا دمإ المقل وسالت وقيح
ومإن الفقارا يشربوا ولم ( سكرى

نهلوا مإا المنون كؤوس
يقف إذ النشورا ( ينتظرون

والرسل والنبياء المإلك
ًا طائرة فيه الصحف ترى ( يومإ

وجل أجله مإن قلب وكل
راءوسهم مإن الشمس دنت ( قد

شعل لها أبرزت قد والنارا
فيا النعيم جنة ( وأزلفت

نزلوا بربعها لقوم طوبى
بها يطاف عسجد ( أكوابهم

والعسل والسلسبيل والخمر
هتكت وقد تلقاهم ( والحورا

والكلل الستارا وجهها عن
تعالى قوله على الكلم

الظالمون يعمل عما غافل الله تحسبن ( ول
 ---

أخابرنا للمظلوم وتعزية للظالم وعيد هذا عنهما الله  راضي5 عباس ابن قال
الرحمن عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا علي بن الحسن أنبأنا مإحمد بن الله هبة
عبد عن سلمة بن العزيز عبد حدثنا داود بن مإوسى حدثنا أبي حدثني أحمد بن

وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عمر ابن عن دينارا بن الله
الصمد عبد أنبأنا المدير علي ابن يحيى أخابرنا القيامإة يوَم ظلماٌت الظلم قال
هشام بن مإحمد حدثنا صاعد بن يحيى أخابرنا الداراقطني حدثنا المأمإون بن



قال قال مإوسى أبي عن بردة أبي عن يزيد عن مإعاوية أبو حدثنا المروزي
قرأ ثم يفلته لم أخاذه فإذا للظالم يملي الله وسلم} إن عليه الله {صلى النبي

) الحديثان شديد أليم أخاذه إن ظالمة وهي القرى أخاذ إذا رابك أخاذ ( وكذلك
الصحيحين في

البغوي أنبأنا المخلص أنبأنا النقورا ابن أخابرنا الصمد عبد بن الخالق عبد أخابرنا
عن إبراهيم عن عون ابن عن الخياط شهاب ابن حدثنا البلدي راوح أبو حدثنا

العقاب ينتظر الظالم إن نقصوا مإن حظ الظالمون سيعلم قال شريح ابن
علي أبو أنبأنا أيوب بن علي أنبأنا ناصر بن مإحمد أخابرنا النصر ينتظر والمظلوم

عن أبيه عن المنعم عبد حدثنا البراء ابن حدثنا الطومإاراي أخابرنا شاذان بن
قصره ظهر إلى فبنت مإسلمة عجوز فجاءت وشيده قصرا جبارا بنى قال وهب
مإا فقال الكوخ فرأى القصر بفناء فطاف يومإا الجبارا فركب فيه الله تعبد كوخاا

فجاءت حاضرة المرأة تكن ولم فهدم به فأمإر ثاوية هنا ها امإرأة له فقيل هذا
بهدمإه فأمإر فرآه راكب الملك إن لها فقيل هذا فعل مإن فقالت هدم قد فرأته

فأمإر قال كنت أين فأنت أكن لم أنا راب يا وقالت السماء إلى طرفها فرفعت
فيه مإن على القصر يقلب أن جبريل وجل عز الله

ًا كنت مإا إذا تظلمن ل مإقتدرا
بالندم يأتيك آخاره فالظلم

مإنتصب والمظلوم عيناك ( تنام
تنم لم الله وعين عليك يدعو

البصارا فيه تشخص ليوم يؤخارهم ( إنما تعالى قوله على السجع
 ---

مإن الظلم لهل الويل تغمض فل الهوال لظهورا الخلئق أبصارا تشخص المعنى
بالشرارا وسموا قد أنهم يكفيهم القطارا مإل قد بالقبائح ذكرهم الوزارا ثقل

الدارا الغير ومإلك العقاب دارا إلى وداراوا العارا وبقي ظلموا بما لذاتهم ذهبت
ول جارا ول رافيق ول أنيس ول مإغيث فل الحجارا تلك بطون في بالعذاب وخالوا
على أسفهم دمإوع سالت مإزارا ول سكون ول لهم رااحة

جارا الله أن علموا أمإا انهارا قد به فإذا المإل بنيان شيدوا كالنهارا مإسلفهم
( سرابيلهم المقدارا على البلء زاد القيامإة في قامإوا فإذا جارا مإمن المظلوم

أكدارا الخاير كل عيشهم صفاء يغرنك ) ل النارا وجوههم وتغشى قطران مإن
ثلثة ) فيه ( مإهطعين تعالى ) قوله البصارا فيه تشخص ليوم يؤخارهم ( إنما
عباس ابن قاله الناظر يطرف أن غير مإن النظر الهطاع أن أحدها أقوال

في البعير أهطع قتيبة ابن قال جبير وابن الحسن قاله السراع أنه والثاني
والثاني قتادة قاله الداعي أحدهما قولن إليه أسرعوا وفيما أسرع إذا سيره
قوله زيد ابن قاله راأسه يرفع ل الذي المهطع أن والثالث مإقاتل قاله النارا

عباس ابن قاله راءوسهم راافعي أحدهما قولن ) فيه راءوسهم ( مإقنعي تعالى
يديه بين مإا إلى بطرفه وأقبل راأسه رافع الذي المقنع قتيبة ابن وقال جبير وابن
قاله راءوسهم ناكسي والثاني بأعناقهم مإلتصقة راءوسهم راافعي الزجاج وقال

شيء إلى نظرهم أن ) والمعنى طرفهم إليهم يرتد ( ل تعالى قوله المؤراج
أحد إلى أحد ينظر ل السماء إلى القيامإة يوم الناس وجوه الحسن قال واحد
القلوب أن أحدهما قولن الكلم مإعنى ) في هواء ( وأفئدتهم تعالى قوله

وقال عباس ابن عن عطاء راواه الحناجر في فصارات مإواضعها مإن خارجت



قتادة
 ---

فيها ليس ) أي هواء ( وأفئدتهم حلوقهم في فنشبت صدوراهم مإن خارجت
ًا تغني ل مإتجوفة أفئدتهم أن والثاني شيء وقال الزجاج قاله الخوف مإن شيئ

قوله الخوف مإن مإتجوفة قتيبة ابن وقال لها عقول ل جوف أفئدتهم عبيدة أبو
القيامإة يوم ) يعني العذاب يأتيهم ( يوم خاوفهم ) أي الناس ( وأنذرا تعالى

قال يسيرة مإدة أمإهلنا ) أي قريب أجل إلى أخارنا رابنا ظلموا الذين ( فيقول
( أولم لهم فقال التوحيد ) يعنون دعوتك ( نجب الدنيا إلى الرجوع سألوا مإقاتل
في ( وسكنتم تبعثون ل أنكم بالدنيا حلفتم ) أي قبل مإن أقسمتم تكونوا

ومإدين كالحجر وقراهم أمإاكنهم في نزلتم ) أي أنفسهم ظلموا الذين مإساكن
بالكفر ضروها أنفسهم ظلموا ومإعنى عرفت التي القرى مإن وغيرهما

أن لكم ينبغي وكان حربناهم ) أي بهم فعلنا كيف لكم ( وتبين والمعصية
مإكروا ( وقد الشباه لكم بينا ) أي المإثال لكم ( وضربنا الخلف عن تنزجروا
طالب أبي بن علي قال نمرود أنه أحدها أقوال أرابعة إليه المشارا ) في مإكرهم

مإن بأرابعة فأمإر السماء إلى أنظر حتى أنتهي ل نمرود قال عنه الله راضي
خاشبة وسطه في جعل ثم فنحت بتابوت أمإر ثم واستعجلت فربيت النسورا
ًا الخشبة راأس على وجعل إلى بأوتارا أراجلها ورابط جوعها ثم الحمرة شديد لحم
فجعلت أراسلها ثم بابه وأغلق التابوت في له وصاحب هو ودخال التابوت قوائم

فانظر افتح لصاحبه قال ثم تعالى الله شاء مإا السماء في فصعدت اللحم تريد
الله شاء مإا فصعد أغلق فقال الدخاان كأنها الراض أراى فقال ففتح ترى مإاذا
 ---

ًا إل مإنها تزداد ومإا السماء إل أراى مإا فقال افتح قال ثم تعالى صوب فقال بعد
فكادت هدتها الجبال فسمعت اللحم تريد النسورا فانقضت فصوبها خاشبتك

النسورا وأن جرت له القصة هذه وأن بختنصر أنه والثاني مإواضعها عن تزول
ذلك الجبال راأت فلما فنزل ففرقا تريد أين الطاغي أيها يا نودي اراتفعت لما

إلى الشاراة أن والثالث مإجاهد قول وهذا تزول فكادت الساعة قيام أنه ظنت
مإكروا الذين أنهم والرابع عباس ابن قاله شركهم ومإكرهم المتقدمإة المإم

بعض ذكره وأخارجوه بقتله هموا وسلم} حين عليه الله {صلى الله برسول
مإكرهم كان ( وإن جزاؤه ) أي مإكرهم الله ( وعند تعالى قوله المفسرين

لتزول مإكرهم كان ومإا المعنى فإن الولى اللم كسر ) مإن الجبال مإنه لتزول
تزول الجبال كادت قد أرااد اللم تلك فتح ومإن وأهون أضعف هو أي الجبال مإنه
الجمهورا قاله المعروفة الجبال أحدهما قولن بالجبال المراد وفي مإكرهم مإن

ً ضربت أنها والثاني كثبوت دينه وسلم} وثبوت عليه الله {صلى النبي لمإر مإثل
السلم أمإر زال لما الجبال إزالة إلى كيدهم بلغ لو والمعنى الراسية الجبال

وعده مإخلف الله تحسبن ( فل وجل عز الله قول هذا على ويدل الزجاج قاله
) مإن انتقام ذو عزيز الله ( إن عليهم بالنصر وعدك قد أنه ) والمعنى راسله

أنه أحدهما قولن تبديلها مإعنى ) وفي الراض غير الراض تبدل ( يوم الكافرين



فضة كأنها بيضاء بأراض تبدل
 ---

بن مإحمد بكر أبو أخابرنا العشاراي طالب أبو أنبأنا الحريري القاسم أبو أخابرنا
العتاب أبو حدثنا الدوراي العباس حدثنا الصم يعقوب بن مإحمد أخابرنا شاذان
قال مإيمون بن عمرو عن إسحاقا أبو حدثنا البجلي أيوب ابن جرير حدثنا الدلل

قول وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول قال يقول مإسعود ابن سمعت
فيها يسفك لم فضة كأنها بيضاء ( أراض ) قال الراض تبدل ( يوم وجل عز الله
بأراض تبدل أنها والثاني عباس ابن قول ) وهذا خاطيئة عليها يعمل ولم حرام دم
مإن المؤمإن فيأكل بيضاء بخبزة تبدل أنها والثالث مإالك بن أنس قال فضة مإن

ًا تبدل أنها والرابع والقرطبي جبير وابن هريرة أبو - قاله قدمإه تحت قاله نارا
النبي عن هريرة أبو وراوى أحوالها تغيير تبديلها أن الثاني والقول كعب بن أبي

عباس ابن وقال الديم مإد ويمدها يبسطها قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
تبديل وفي وتمد وشجرها وأوديتها وجبالها آكامإها وتذهب مإنها وينقص فيها يزاد

طالب أبي بن علي قاله ذهب مإن تجعل أنها أحدها أقوال سبعة السماوات
تكوير تبديلها أن والثالث كعب بن أبي قاله جنانا تصير والثاني عنه الله راضي

الفضة كأنها بسماوات تبدل أنها والرابع عباس ابن قاله نجومإها وتناثر شمسها
ومإرة كالمهل تكون فمرة أحوالها تغيير تبديلها أن والخامإس مإجاهد قاله

للكتاب السجل كطي تطوى أن تبديلها أن والسادس النباراي ابن قاله كالدهان
الله راسول يا قلت عائشة قالت الماورادي ذكرهما تظل فل تنشق أن والسابع

مإن فمنهم الجسر على قال يومإئذ الناس فأين الراض غير الراض تبدل يوم
سويا يمشي مإن ومإنهم وجهه على مإكبا يمشي

 ---

أقوال ثلثة ) فيه مإقرنين ( يومإئذ الكفارا ) يعني المجرمإين ( وترى تعالى قوله
إلى وأراجلهم أيديهم تقرن والثاني عباس ابن قاله الشياطين مإع يقرنون أحدها

والصفاد قتيبة ابن قاله بعض إلى بعضهم يقرن والثالث زيد ابن قاله راقابهم
سربال واحدها القمص ) وهي قطران مإن ( سرابيلهم تعالى قوله الغلل

إنما الزجاج قال البل به تهنا شجر مإن يتحلب شيء وهو مإعروف والقطران
وقرأ يعرفون مإا فحذراهم الجلود في النارا اشتعال في يبالغ لنه القطران جعل
) ( وآن والتنوين الطاء وسكون القاف ) بكسر قطر ( مإن والحسن عباس ابن

حره انتهى قد وآن والنحاس الصفر والقطر ومإدها وفتحها الهمزة بقطع
تعالى بقوله مإتعلقة ) اللم الله ( ليجزي تعلوها ) أي النارا وجوههم ( وتغشى
والثاني ومإجيئه حضوراه عجلة أحدهما قولن حسابه سرعة ) وفي ( وبرزوا

قدرا في الخلق حساب مإن وجل عز الله يفرغ عباس ابن قال فراغه سرعة
مإا أفظع دهاه وسها غفل مإن أين ولها لعب مإن أين الدنيا أيام مإن يوم نصف
ونسي عاجله في نظر بها وحبس ذنوبه لذة ذهبت فوهى راكنه وحط دهى

مإعالمها أقوت التي القصورا ( نادى المنتهى
مإطاعمها طابت التي الجسوم أين

ومإن الملوك وأبناء الملوك ( أين



وناعمها دنياه ناضر ألهاه
تحاذراها كانت التي السود أين

تسالمها خاوف ومإن العرين أسد
اعترضت لو كانت التي الجيوش ( أين

قوادمإها لخانتها العقاب لها
له الحجاب كان ومإن الحجاب ( أين
وخاادمإها الكبرى راتبته وأين
خالقوا له عما لهوا اللذين ( أين

سوائمها مإراعيها في لهت كما
نسجت عسجد مإن التي البيوت ( أين

درااهمها أم أغنت الدنانير هل
ضراغمها تعلوها السرة ( أين

ضراغمها أم أغنت السرة هل
عاصمة قبل كانت المعاقل ( هذي

عاصمها المغرورا عصم يرى ول
انتبهت فما نامإت التي العيون ( أين
ًا نائمها هب مإا ً نومإة لها واه

تعالى قوله على سجع
به ولينذراوا للناس بلغ ( هذا

 ---

ً يا القرآن يعني ًا بذنوبه مإشغول القرآن نهاه أمإا مإطلوبه عن غافل بعيوبه مإغمورا
عن بد ل مإكتوبه قبيح العاصي أنسي به ولينذراوا للناس بلغ هذا حوبه عن

في يذكر أل مإرغوبه في وخاطواته وحركاته ومإشروبه مإطعومإه عن سؤاله
تقية تقاه يتخذ أل وثوبه وقت قبل السد مإن يحذرا أل كروبه أحيان رااحته زمإان

أل لمحبوبه فراقه في يتفكر أل جدوبه ليام خاصبه مإن يدخار أل هبوبه شر مإن
قبل النعش يتذكر
إلى غروبه زمإن يدراك لم إشراقا راب حروبه صف في هو مإن يغفل كيف راكوبه

لقد يعقوبه على قلبه يوسف يرد مإتى ودؤوبه الفاني على حرصه في مإتى
القرآن زجره ولقد خاطوبه بأنواع استلبه وحذراه ضروبه بفنون الزمإان وعظه

راقدة مإن وإياكم الله أيقظنا به ولينذراوا للناس بلغ هذا أسلوبه لذة مإع بتخويفه
المهلة ووقت الزمإان اغتنام وألهمنا النقلة قبل للتزود وإياكم الله ووفقنا الغفلة

قريب سميع إنه
ثمود قصة في السادس المجلس

 ---

ًا سبيل لطالبيه مإهد الذي لله الحمد ًا ابتعث وكم واضح ًا نبي ناصحا مإرشد
ًا آدم فأراسل نوح وجاء إدرايس ثم شيث فخلفه وراائحا بالتعليم بنيه على غادي

ًا ًا وأمإر نائح ًا يزل فلم عاد بهداية هود ًا أخااهم ثمود ( وإلى مإكادح ) صالح
ًا برقا بدا مإا أحمده ًا الفلك دام مإا مإحمد راسوله على وأصلي لئح وعلى سابح



ًا الصديق في وقل الصديق بكر أبي صاحبه لم الذي الفاراوقا عمر وعلى مإادح
ًا الحق بنورا يزل ًا دمإه بمثل واعجب عثمان وعلى لمإح وأعلن علي وعلى طائح

ًا بفضائله ًا طيبه عرف زال ومإا العباس عمه وعلى صائح تعالى الله قال نافح
ًا أخااهم ثمود ( وإلى أراسل نوح بن سام بن إرام بن عابر ابن هو ) ثمود صالح

ثمود ابن جادرا بن عبيد بن مإاشح بن أنيف بن عبيد بن صالح وهو أولده إلى
يا ( قال قبيلتهم مإن لنه أخااهم قال وإنما له مإادة ل الذي القليل الماء والثمد

بآية ائتنا فقالوا طغيانا إل دعاؤه يزدهم فلم وحدوه ) أي الله اعبدوا قوم
ثم الحامإل تمخض فتمخضت مإلساء صخرة إلى فأخارجهم ناقة عليه فاقترحوا

( ذراوها فقال فصيل عنها انفصل ثم طلبوها التي الضفة على ناقة عن انفلقت
على مإجزومإة وتأكل علفها ول مإؤنتها عليكم ليس ) أي الله أراض في تأكل

) بسوء تمسوها ( ول تأكل تذراوها إن والمعنى المقدرا الشرط جواب
 ---

) العذاب سوء ( يسومإونكم الشدة أحدها أوجه عشرة على القرآن في والسوء
غير مإن بيضاء ( تخرج البرص ) والثالث سوء مإن عليه علمنا ( مإا الزنا والثاني

نعمل كنا ( مإا الشرك ) والخامإس السوء يمسهم ( ل العذاب ) والرابع سوء
( ويكشف الضر ) والسابع بالسوء ( وألسنتهم السب ) والسادس سوء مإن

( لم والهزيمة القتل ) والتاسع بجهالة السوء ( يعملون الذنب ) والثامإن السوء
الوادي مإاء تشرب ) فكانت بسوء تمسوها ( ول العقر ) والعاشر سوء يمسهم

أنزلكم ) أي الراض في ( وبوأكم تعالى قوله مإكانه الدرا وتسقيهم يوم في كله
مإن وعل شيد مإا والقصر الحزن ضد ) السهل قصوراا سهولها مإن ( تتخذون

الراض سهول في القصورا اتخذوا عنهما الله راضي عباس ابن قال المنازل
يبني مإنهم الرجل كان مإنبه بن وهب قال للشتاء الجبال في ونقبوا للصيف
فيخرب سنة مإائة عليه فيمر يجدده ثم فيخرب سنة مإائة عليه فيمر البنيان

ًا الجبال مإن فاتخذوا ذلك فأضجرهم قول إلى يلتفتوا لم السير علماء قال بيوت
أصل في ) وقعدوا وأهله ( لنبيتنه تعالى قوله فذلك قتله على واحتالوا صالح
الناقة قتل يريدون مإنهم قوم أقبل ثم فهلكوا عليهم الجبل فوقع ينتظرونه جبل

الماء مإن وشربها الله ناقة احذراوا ) أي وسقياها الله ( ناقة صالح لهم فقال
به فانتظم بسهم فرمإاها شجرة أصل في سالف بن قدارا وهو قاتلها لها فكمن
نحرها ثم عرقوبها فكشف بالسيف عليها شد ثم ساقها عضلة

 ---

ثلثة داراكم في تمتعوا صالح لهم فقال العذاب مإن تعدنا بما ائتنا صالح يا وقالوا
مإرات ثلث فرغا الجبل إلى فصيلها صعد عقروها لما المفسرون قال أيام

مإصفرة وجوهكم تصبح الول اليوم أن إل يوم أجل راغوة لكل صالح فقال
إذا الول اليوم في أصبحوا فلما مإسودة الثالث واليوم مإحمرة الثاني واليوم

اليوم في أصبحوا فلما العذاب أنه وعرفوا وبكوا فصاحوا مإصفرة وجوههم
إذا الثالث اليوم في أصبحوا فلما وبكوا فضجوا مإحمرة وجوههم إذا الثاني

الموت حضركم قد أل بأجمعهم فصاحوا بالقارا طليت كأنما مإسودة وجوههم
أصبحوا فلما العذاب يأتيهم أين مإن يدراون ل بالراض أنفسهم وألقوا فتكفنوا



فتقطعت صاعقة كل صوت فيها السماء مإن صيحة أتتهم الرابع اليوم في
ًا لنفسهم حفروا مإقاتل وقال صدوراهم في قلوبهم الشمس اراتفعت فلما قبورا

قبوراهم مإن فخرجوا راحمهم قد الله أن ظنوا العذاب يأتهم ولم الرابع اليوم مإن
الشمس ضوء فسد المدينة فوقا السلم عليه جبريل فقام بعضا بعضهم يدعو

فماتوا اللعنة عليكم مإوتوا عظيمة صيحة بهم فصاح قبوراهم إلى فرجعوا
العذاب عليهم أطبق ) أي رابهم عليهم ( فدمإدم عليهم فوقعت بيوتهم وزلزلت

هؤلء على تدخالوا ل قال دياراهم وسلم} على عليه الله {صلى النبي مإر ولما
سوء وانظروا الهالكين بهؤلء إخاواني اعتبروا باكين تكونوا أن إل المعذبين

النعم عن وعتوا شكروا اللبن لتعويضهم ول اعتبروا بالناقة ل الخاسرين تدبير
آية راأوا كلما حذراوا فما بالعذاب وأوعدوا نظروا فما الكرم عن وعموا وبطروا

كفروا اليات مإن
ّدرا يتغير ل الخبيث الطبع مإن ناقة إليهم خارجت يتحير يزال ل ضللة والمق

النقم فأقبلت شكروا ومإا فكفروا النعم فتواترت لهم لبنها ودرا النعم أحسن
لطف إذا إنه الخسران مإوجبات مإن وحفظنا الكفران مإن وإياكم الله أعاذنا
صان

البسملة على الكلم
بالمإال السكران ( أيها

الرحيل حان قد
والفودين الرأس ( ومإشيب

دليل للموت
الفغفلة راقدة مإن فانتبه

قليل فالعمر
وحتى سوف واطرح

دخايل داء فهما
 ---

كأنك وعرج حماه حول حام قد ونذيره تبلج قد شبابه ليل بعد شيبه صبح مإن يا
ًا أتى قد بالموت على وحملك وأخارج مإكرها أمإنت دارا عن ونقلك وأزعج سريع
إلى وأفقرك مإجمج مإا طال وقد بهلكك وأفصح الهودج لين بعد النعش خاشونة

ًا يا وأحوج الزاد مإن قليل ًا ويا أسمج ومإا فعلك أقبح مإا البلء دارا في لهي عالم
ً ويا بهرج كلها وبضاعته الناقد نظر أنموذج القران سلب راحيله عن غافل

الفريقين بين الدهر رايب ( سيقطع
البين يد مإن فرقة اجتماع لكل

ساعة بعد ساعة يقضي ( وكل
الحين ساعة نفسه عن تخاتله
غد له مإوت يوم إل العيش ( ومإا

يومإين بين راقدة إل الموت ومإا
انجلى إذا كالصباح إل الحشر ( ومإا
العين راقدة مإن اليقظان له يقوم
ًا ( فيا غفلتي طول ويا مإني عجب
أين ومإن وأني أبقى أن أؤمإل

ًا أمإره في ويخالفه يكره بما مإوله يباراز مإن يا ينسى وهو عليه وينعم مإكره آمإن



ًا ترفع قبائحه مإن يا فكرة فيه ومإاله دنا قد والرحيل شكره قليل يا وبكرة عشي
قلبك في تعمل مإتى الحفرة والمصير دنت قد والنقلة السفرة أطول مإا الزاد

مإن تخاف أمإا وهدد أوعد مإن تحذرا أمإا وتلحظ العواقب تراقب مإتى المواعظ
القصورا بين مإتى إلى وتتوقد قلبك في الخوف نارا تضطرم مإتى وشدد أنذرا

ًا تحذرا مإتى تتردد والتواني ل فيما راغبة يفنى مإا تترك مإتى تشهد الجلود فيه يومإ
الفضائل إلى البدارا البدارا يتأود غصن كأنك الخوف رايح بك تهب مإتى ينفد

راكوع فضل الفراغ في ( اغتنم قلئل أيام هي فإنما الرذائل مإن الحذارا والحذارا
بغتة مإوتك يكون أن فعسى

سقم غير مإن راأيت صحيح ( كم
فلتة السليمة نفسه ذهبت

ًا إل نام فما مإسروقا حج فراشه يأتي مإا حتى يصلي الربيع بن مإجير وكان ساجد
الله إلى زلفى راكعتين ( اغتنم حبوا إل
ًا كنت إذا مإستريحا فاراغ

الباطل تفعل أن هممت مإا ( وإذا
تسبيحا مإكانه فاجعل

 ---

ًا يا صحا مإا الن وإلى الهوى سكران يا يا ومإرحا لهوا الشريف زمإانه مإفني
يرجع مإتى مإصلحا الفاسد هذا يعود مإتى لحا مإن وعتب لم مإن لوم عن مإعرضا

راأيت أمإا يكفي بما وعظمت أمإا الفصحاء النصحاء أتعبت لقد مإفلحا الهالك هذا
أمإرك في وتفكر الناظر يعمى أن قبل لنفسك فانظر يشفي مإا العبرة مإن

للممات فالحي صائر القبورا مإسكن إلى فإنك الفتورا تساكن ول الحاضر بالقلب
مإركب الهوى إن الهوى ( عاص ظاهر والمإر للشتات والجمع
الذلول مإنه اللين بعد يصعب

لذة الهوى اليوم يجلب إن
والعويل البكا مإنه غد ففي
ومإا فيها يحمد مإا بين ( مإا

القليل إل الذم إليه يدعو
تعالى قوله على الكلم

المنادي ينادي يوم ( واستمع
بيت صخرة على يقف إسرافيل والمنادي اليوم ذلك حديث استمع والمعنى
أن يأمإركم تعالى الله إن الحساب إلى هلموا الناس أيها يا فينادي المقدس
قريب مإكان ( مإن تعالى قوله الخايرة هي الصيحة وهذه القضاء لفصل تجتمعوا

السماء إلى الراض أقرب هي ومإقاتل كعب قال الصخرة هو القريب ) المكان
ً عشر بثمانية تلك إن ويقال الزّجاج قال مإيل عشر باثني المسيب ابن وقال مإيل

الراض وسط في الصخرة
سجع

أمإرك إن ويخيب يخسر أن راضي قد مإن يا يجيب فل نجاته إلى ُيدعى مإن يا
ينادي يوم ( واستمع الوجيب ساعة رااحتك زمإان في اذكر عجيب وحالك طريف

أعمال عليك تحصى يغيب مإا حاضر الحق إن ) ويحك قريب مإكان مإن المنادي
يخفى ومإا تدل سيماك نجيب غير في الرياضة ضاعت المغيب وأفعال الطلوع
مإن يا نعيب ولغيرنا الغفلة أنساكن نعيب مإن الفراقا لغربان بد ل اسمع المريب



مإن المنادي ينادي يوم ( واستمع والتأنيب الفزع يوم اذكر مإعيب كلها سلعه
مإكان البلى والتحاف الرطيب العيش فراقا مإن والله بد ) ل قريب مإكان

ًا الطيب بعد للذات واعجب
 ---

المنادي ينادي يوم ( واستمع الخطيب لوعظ قلبك أحضر ويحك تطيب كيف هذا
لحظ وانتبه عصيب يوم بهم نزل كيف أصيب قد مإن ) تذكر قريب مإكان مإن

الترراكيب حل الموت حل إذا وراقيب شهيد فعليك واحترز والنصيب الحظ
إذا الصرمإة انزعاج الروح فتنزعج التقليب قلب في القلوب مإقل وتقلب
ينادي يوم ( واستمع الحبيب هذا عن الهوى مإحب يا فالتفت بذيب أحست
ينفعك ول الرحيب الوادي هذا مإن والله ) ستخرج قريب مإكان مإن المنادي

الطفل فيه ويذهل والشيب الشبان فيه يتحير يوم مإن بد ل والنحيب البكاء
ينادي يوم ( واستمع شيب قد فليته راديء كله عمله مإن يا ويشيب للهول

ذنوب وعليك كئيب حال في أحضرت إذا بك ) كيف قريب مإكان مإن المنادي
عنك يبعد فحينئذ الحسيب والعظيم الطالب والمهيمن كثيب رامإل مإن أكثر

تكذيب عندك أم أتؤمإن التشبيب مإن مإغرورا يا بك أولى النوح والنسيب الهل
نصحي اقبل أذيب قد ومإائها العين بدمإع كأنك التعذيب على تصبر تراك أم

ًا ) يا قريب مإكان مإن المنادي ينادي يوم ( واستمع التهذيب على وأقبل مإطالب
ً يا بأعماله ًا يا أفعاله عن مإسئول ًا يا أقواله جميع عليه مإكتوب كل على مإناقش
الصافية العيشة وتساكن العافية إلى أتسكن عجيب أمإر لهذا نسيانك أحواله
المنادي ينادي يوم ( واستمع مإصيب سهم مإن بد ل واقية الغرورا أيمان وتظن

لتجملت بالعرض آمإنت لو أحسنت الخلص أحسنت ) لو قريب مإكان مإن
انعجمت قد مإن يا وتزينت

 ---

غريب الدنيا في أنت إنما قلبك أحضر ويحك لتبينت سألت لو المإورا عليه
مإتى أغراضك مإع أنت مإتى ) إلى قريب مإكان مإن المنادي ينادي يوم ( واستمع

مإن كع لقد تاالله إنهاضك زمإن مإتى البلى زمإن يا إعراضك زمإان ينقضي
الثانية النفخة ) وهي الصيحة يسمعون ( يوم تعالى قوله الطبيب أمإراضك
تنشق القبورا ) مإن الخروج يوم ( ذلك فيه شك ل الذي بالبعث ) أي ( بالحق
فروج وأظرف فطورا بأعجب المنسوج الثوب انشقاقا البروج ذات السماء

الراض وتميد الفيوج إقبال الملئكة وتقبل الدمإلوج ويسقط السماء حب وينثر
العلوج وتنكسر العتاة وتذل والمروج الرياض بعد جرداء وتعود وتموج فتفلق

ومإأجوج يأجوج يومإئذ الخلئق فأخاس والزنوج والعجم العرب أقدام وتستوي
والريح الصراط وينصب ويروج الحساب ويقرب عوج طوله على الناس وأحقر
ذلك بالحق الصيحة يسمعون ( يوم بالثلوج أضربت القلوب حراراة أين خاجوج

ونحيي الدنيا في نميت ) أي ونميت نحيي نحن ( إنا تعالى ) قوله الخروج يوم
ًا عنهم الراض تشقق ( يوم البعث ) بعد المصير ( وإلينا بالبعث ) المعنى سراع

ًا مإنها فيخرجون ًا له تستطيع ل يوم مإن له يا سراع يزل لم مإن بهم صاح دفاع
ًا أمإره ًا فأسرتهم الحسرات فنازلتهم مإطاع مإد ومإا للهلك واستسلموا فزاع



ًا بعد ًا باع ًا يومإئذ يجري لما سماع ًا عنهم الراض تشقق ( يوم سماع ) سراع
ًا اللحود مإزقتهم ًا تمزيق ًا البدان تلك وصيرت مإشاع ًا رافات في ونفخ شياع

 ---

ًا فقامإوا الصورا ًا عطاش ًا لهم كان الهوى أن وعلموا جياع بالويل فتداعى خاداع
ًا عنهم الراض تشقق ( يوم تداعى بالسرورا كان مإن مإن ) حضروا سراع

ًا القيامإة صحراء ًا البقاع أصعب فوجدوه قاع والشمائل باليمان وتناولوا بقاع
ًا ًا وجدوا فما أعمالهم حفظت راقاع ًا شيئ كما الوكيل بكف الجزاء وكيل مإضاع
ًا كالوا ًا صاع الراض تشقق ( يوم رااعى كان مإن إل فيه يراعى ل يوم ذلك بصاع
ًا عنهم بما أعلم ( نحن هين ) أي يسير علينا حشر ( ذلك تعالى ) قوله سراع

بمسلط ) أي بجبارا عليهم أنت ( ومإا له تسلية وهذه تكذيبك في ) أي يقولون
) بالقرآن ( فذكر تعالى قوله السيف بآية مإنسوخ وهذا السلم على فتقهرهم

بين تناطحت فلو الشيب ول القرآن يعظه لم مإن السلف بعض قال به فعظ أي
ناهية أمإالك ساهية وهي القرآن تقرأ اللهية النفس ذا يا اتعظ مإا الجبال يديه
واهية الحياة أراكان أن أخابرك أمإا داهية مإن القرآن خاوفك كم الناهية الية في
يرعوي ( قد هيه كما الغرورا أسباب عرفك أمإا مإتناهية العمر أيام أن أعلمك أمإا

ًا المرء هفوته بعد يومإ
والعبر اليام الجاهل ويحكم

صاحبه قلب عن العمى يجلي ( والعلم
القمر الظلمة سواد يجلي كما

كما للقلوب حياة فيه ( والذكر
المطر مإاتت مإا إذا البلد يحيي

ًا الذكر ينفع ( ل ًا قلب ًا قاسي أبد
الحجر الواعظ لقول يلين وهل

قدم على يمشي لمن جسر ( والموت
وتنتظر تخشى التي المإورا إلى

ًا يجوزون ( فهم وتجمعهم أفواج
والحضر البدو يصير إليها دارا
اخاتلفت إذا يبلى أن الشيء يلبث ( ل

ًا والبكر الروحات نقصه على يومإ
جدته بعد خاراب بيت ( وكل

والكبر الموت الشباب ورااء ومإن
ًا الغصن يرى ( بينا أراومإته في لدن
ًا صارا رايان نخر جوفه حطامإ
شملهم الدهر أشت جميع مإن ( كم
ينتشر سوف جميع شمل وكل

وهل البقاء ترجون آدم ( أبعد
ينقعر حين لصل فروع تبق

وهل السيول بمستن بيوت ( لكم
مإدرا أسه بيت الماء على يبقى
سلمإتهم طالت وإن الفناء ( إلى



كثروا وإن أم بني كل مإصير
 ---

أمإل له الدنيا في عاش مإا ( والمرء
سفر أتى مإنهما سفر انقضى إذا

دائمة غير عيش حلوة ( لها
والصبر المر مإنها العواقب وفي
نزلت آجالها زمإر قضت ( إذا
زمإر بعدها مإن مإنازلها على

به توعظون مإا بزجركم ( وليس
فتنزجر الراعي يزجرها والبهم

مإولية والدنيا الناس أراى لي ( مإا
ينبتر سوف عليها جيل وكل
نقصوا دينهم في بما يشعرون ( ل

ً شعروا دنياهم نقصت وإن جهل
تقرع مإن يا القران أنذراه وقد العتبارا بليد يا البيان بان قد طريقه في مإتحيرا يا

القرآن زجر كفاك بالذهن حضرت لو مإالن قاس وهو المواعظ قلبه
ترى مإا الحياة طول في يطمعنك ل مإروان بن الملك عبد إلى حبش بن زرا كتب
أولدها ولدت الرجال ( إذا الول قول واذكر بدنك صحة مإن

أجسادها كبر مإن وبليت
تعتادها أسقامإها ( وجعلت

حصادها دنا قد زراوع تلك
بعد أمإا يقول خاثيم بن الربيع كان ثوبه طرف بل حتى بكى الكتاب قرأ فلما
ينام ل الليل عليه جن إذا وكان نفسك وصي وكن جهازك في وجد زادك فأعد

له حق البيات يخاف وهو الليل عليه جن مإن أمإاه يا فيقول تنام أل أمإه فتناديه
قتلت لعلك بني يا قالت والسهر البكاء مإن يلقى مإا وراأت بلغ فلما ينام ل أن

ً البكاء مإن تلقى مإا أهله علم فلو القتيل هذا ومإن فقالت أمإاه يا نعم فقال قتيل
إن بنية يا فقال تنام أل أبت يا ابنته له وقالت نفسي هي فقال لرحموك والسهر

مإا بك نزل قد فكأن وبادرا العزم أهل زاحم الغافل أيها أنام تدعني ل جهنم
مإنزل فالدنيا الفضائل تحصيل ويفوت الرذائل على الكتاب فيختم وتحاذرا تخاف
الدارا ومإا فناء إلى حي ( كل جمعة أو يوم كأنها قلعة
مإقام المقام ول بدارا

الرتبة في المنية ساعة ( يستوي
والعدام الغني وجد

نعيم مإن وانقضى زال ( والذي
أحلم كأنه شقاء أو

 ---

القرآن وعظ ) لقد وعيد يخاف مإن بالقرآن ( فذكر تعالى قوله على السجع
سبق فقد هذا ومإع بعيد مإنكم الفهم أن غير وبعيد عليكم التذكارا يبدي المجيد



يلين مإا القرآن في ) إن وعيد يخاف مإن بالقرآن ( فذكر التهديد العذاب
الصيد الملوك بإهلاك أخابرك كم يميد الصخر كأن الصخر فهمه لو الجلمإيد
) إن وعيد يخاف مإن بالقرآن ( فذكر والوصيد بالباب الموت أن وأعملك
كل النيرة وللقلوب جديد زجر لحظة كل وللفهوم الحديد تذيب القرآن مإواعظ

) وعيد يخاف مإن بالقرآن ( فذكر يستفيد ول يتلوه الغافل أن غير عيد به يوم
دوس بالهلك داسهم أمإا البيد في مإزقهم قد تراه أمإا مإبيد للخلئق الموت أمإا

مإن أين يديه بين ينظر ل كان مإن أين بالتشديد ول ينتهون بالبسيط ل الحصيد
أقرب ( ونحن عليه المطلع بالذنوب باراز مإن أين بعينيه ينتفع ولم العبر أبصر
لها الجنان ويغرس ويميد أغراضه في يتحرك كان مإن ) أين الورايد حبل مإن إليه
ًا كان بتغريد الوراقا على الوراقا نغمات ويعجبه نضيد طلع اليوم فهو مإنا قريب
مإعشر يا تقليد كم فإلى قلوبكم ) أحضروا وعيد يخاف مإن بالقرآن ( فذكر بعيد

مإن فيكم أمإا وحيد قبره في أنه يذكر مإن فيكم أمإا الوليد عقل في الشيوخ
ًا والتبديد تمزيقه يتصورا ًا يزيد فمن البيت أثاث يباع غد كما الواراث يتصرف غد

ًا يريد للمبدئ ستقومإون قوم يا والسعيد الفقير اللحود بطون في يستوي غد
وبيت كله المقصود قوم يا والبعيد القريب على ستحاسبون قوم يا المعيد

مإن وأيقظنا الصالحين ألهم مإا وإياكم الله ألهمنا وسعيد شقي فمنهم القصيد
مإعين وأعز مإنعم أكرم إنه الغافلين راقاد

السلم عليه الخليل إبراهيم قصة في الخامإس المجلس
 ---

أقل سمعه عن يعزب ل المبين الظاهر القاهر المتين القوي العلي لله الحمد
وقل السلطين جبابرة لكبريائه ذل الجنين حركات بصره على يخفى ول النين

اخاتياراه وسبق الخاطئين على شاء كما قضاءه قضى الشياطين كيد دفاعه عند
القدرا جرى اليمين أهل وهؤلء الشمال أهل فهؤلء والطين الماء اخاتارا لما

) عالمين به وكنا قبل مإن راشده إبراهيم آتينا ( ولقد العامإلين عمل قبل بذلك
المقدم راسوله على وأصلي الصابرين مإعونة وأسأله الشاكرين حمد أحمده

عمر الفاراوقا وعلى الدين على له تابع أول الصديق صاحبه وعلى التبيين على
العلوم بحر علي وعلى القرين ونعم ابنته زوج عثمان وعلى المإين القوي
الله قال الصميم والنسب القويم الفخر ذي العباس عمه وعلى البطين النزع
بن تاراخ بن ) إبراهيم عالمين به وكنا قبل مإن راشده إبراهيم آتينا ( ولقد تعالى
بن سام بن أرافخشذ بن شالخ ابن عابر ابن فالغ بن أراغو بن ساراوغ بن ناحورا

وأمإه أنوش بن قاين بن مإهلييل بن يرد بن أهنخ بن مإتوشلخ بن لمإك بن نوح
وكان كوثى نهر كرى الذي هو وكرينا أرافخشذ بني مإن كوثا بن كرينا بنت نونا
سنة ومإائتا ألف وقيل وسبعون وتسع سنة ألف إبراهيم ومإولد الطوفان بين

وسبع وثلثمائة سنة آلف بثلثة السلم عليه آدم خالق بعد وذلك وستون وثلث
سنة وثلثين

 ---

نجد إنا لنمرود المنجمون قال السلم عليه إبراهيم إيجاد وجل عز الله أرااد ولما
ًا أن علمنا في ويكسر دينكم يفاراقا إبراهيم له يقال هذه قريتك في يولد غلمإ



بعث المذكوراة السنة دخالت فلما وكذا كذا سنة مإن وكذا كذا شهر في أوثانكم
إبراهيم أم بحبل يعلم ولم عنده فحبسها بقريته حامإل امإرأة كل إلى نمرود
خارجت الطلق إبراهيم أم أخاذ فلما ذبحه إل الشهر ذلك في غلم يولد ل فجعل

ً باب عليه سدت ثم شأنه مإن وأصلحت إبراهيم فيها فولدت مإغاراة إلى ليل
يمص فتراه إليه تتردد وكانت كوثى بمدينة وذلك بيتها إلى راجعت ثم المغاراة
ولدت فقالت حملها عن سألها قد آزرا وكان ذلك في رازقه الله جعل قد إبهامإه
ًا ًا له فحفر فأتاه أخابرته بل وقيل عنها فسكت فمات غلمإ عليه وسد سرب

أنا قالت رابي مإن لمإه قال تكلم فلما راضاعه إلى تختلف أمإه وكانت بصخرة
فرجعت فسكت اسكت له قالت أبي راب فمن قال أبوك قالت رابك فمن قال
هو الراض أهل دين يغير أنه نتحدث كنا الذي الغلم إن له فقالت زوجها إلى
السرب باب مإن بالليل السلم عليه إبراهيم فدنا ذلك مإثل له فقال فأتاه ابنك

ًا فرأى وقال سنين سبع حينئذ له وكان قال الزهرة هو عباس ابن قال كوكب
يصنع أبوه كان خارج فلما زعمكم على أي رابي هذا فقال المشتري هو مإجاهد

ول يضره مإا يشتري مإن فيقول ويخرج الصنم فيأخاذ بعها له ويقول الصنام
هذه ( مإا لقومإه يقول وجعل بالصنام استهزاؤه الناس بين فشاع ينفعه

لها آباءنا وجدنا ( قالوا عبادتها على مإقيمون ) أي عاكفون لها أنتم التي التماثيل
ًا فخرجوا ونقلدهم بهم نقتدي إنا ) أي عابدين ثم مإعهم فخرج لهم عيد إلى يومإ

) سقيم ( إني وقال الطريق في نفسه ألقى
 ---

الكيد ضر في الكائد احتيال ) والكيد أصنامإكم لكيدن ( تالله قال مإضوا فلما
الصنام بيت فدخال عليه فأفشاها مإنهم راجل الكلمة فسمع لكسرنها وأرااد

ًا وسبعين اثنين وكانت فكسرها وخاشب وحديد ونحاس وفضة ذهب مإن صنم
إليه ( لعلهم الكبير الصنم عنق في الفأس وضع ثم فتاتا أي جذاذا وجعلهم
فعل أنه فيظنون الصنم إلى ترجع أنها أحدهما قولن الكناية هاء ) في يرجعون
هذا فعل مإن قالوا راجعوا فلما دينه إلى الرجوع والمراد إبراهيم إلى والثاني
له يقال يذكرهم فتى سمعنا ) فقالوا ( لكيدن مإنه سمع الذي عليه فنم بآلهتنا

( لعهلم مإنهم بمرأى ) أي الناس أعين على به فأتوا ( قالوا يعيبهم أي إبراهيم
ابن قاله قال مإا للهتنا قال أنه يشهدون أحدها قوال ٌا ثلثة ) فيه يشهدون

ابن قاله عقابه يشهدون والثالث السدى قاله ذلك فعل أنه والثاني عباس
) كبيرهم فعله ( بل ) قال إبراهيم يا بآلهتنا هذا فعلت أأنت ( قالوا إسحاقا

على يقف الكسائي وكان فكسرها الصغارا مإعه تعبد أن غضب أنه والمعنى
) وقال هذا ( كبيرهم يبتدئ ثم فعله مإن فعله مإعناه ) ويقول فعله ( بل قوله
هذا كبيرهم فعله فقد ينطقون كانوا ( إن فتقديره المعارايض مإن هذا قتيبة ابن

( يتكلم ل مإن عبدتم ) حين الظالمون أنتم إنكم فقالوا أنفسهم إلى ) ( فرجعوا
إلى حملوه الحجة ألزمإهم فلما حيرة أدراكتهم ) أي راءوسهم على نكسوا ثم

الذي رابي قال تعبد الذي إلهك مإا له فقال نمرود
 ---



أحدهما فأقتل القتل استوجبا قد راجلين آخاذ وأمإيت أحيي أنا قال ويميت يحيي
بالشمس يأتي الله ( فإن قال أحييته قد فأكون الخار عن وأعفو أمإته قد فأكون

له وجوع سنين سبع وحبسه نمرود ) فبهت المغرب مإن بها فأت المشرقا مإن
ًا له أوقد ثم له ويسجدان يلحسانه فكانا عليه وأراسلهما أسدين فيها ورامإاه نارا
ًا فخرج عنه نمرود فكف فسلم مإلك بنت وهي ساراة فتزوج الشام إلى مإهاجر
ًا فاتخذ فلسطين أراض فنزل ومإضى قومإها دين خاالفت قد وكانت حران مإسجد

ًا عليه الله وأنزل به نزل مإن كل يضيف وكان الرزقا له وبسط أبو أخابرنا صحف
أحمد بن الحسن أنبأنا المهتدي ابن الحسين أبو أنبأنا الباقي عبد بن مإحمد بكر
بن جعفر حدثنا الشمشاطي أحمد بن مإحمد بكر أبو حدثنا الهماني علي بن

جدي عن أبي حدثنا الغساني يحيى بن هشام بن إبراهيم حدثنا الفريابي مإحمد
{صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي ذرا أبي عن الخولني إدرايس عن
صحائف عشر السلم عليه إبراهيم على تعالى الله وسلم} أنزل عليه الله

ً كانت قال إبراهيم صحف كانت مإا قلت المبتلى المسلط الملك أيها كلها أمإثال
عني لترد بعثتك ولكن بعض إلى بعضها الدنيا لتجمع أبعثك لم إني المغرورا

لم مإا العاقل وعلى فيها وكان كافر مإن كانت وإن أرادها ل فإني المظلوم دعوة
ًا يكن يتفكر وساعة رابه فيها يناجي ساعة ساعات له تكون أن عقله على مإغلوب
مإن بحاجته فيها يخلو وساعة نفسه فيها يحاسب وساعة الله صنع في فيها

ًا يكون ل أن العاقل وعلى الحلل لمعاش ومإرمإة لمعاد تزود ثلث في إل ظاعن
ًا يكون أن العاقل وعلى مإحرم غير في ولذة ً بزمإانه بصير شأنه على مإقبل

ًا الله إن ثم يعنيه فيما إل كلمإه قل عمله مإن كلمإه حسب ومإن للسانه حافظ
ً اتخذه تعالى أقوال ثلثة ذلك سبب وفي خاليل

 ---

ابن عمرو بن الله عبد راوى ضيف مإع إل يأكل ل وكان الطعام لطعامإه أحدها
الله اتخذ لم جبريل يا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن العاص

ً إبراهيم إلى فأقبلوا سنة أصابتهم الناس أن والثاني الطعام لطعامإه قال خاليل
سنة كل في بمصر له صديق مإن مإيرة له وكانت الطعام يطلبون إبراهيم باب

ًا يعطه فلم صديقه إلى بالبل غلمانه فبعث هذه مإن احتملنا لو فقالوا شيئ
ً الغرائر فملوا بميرة جئنا قد أنا الناس ليرى البطحاء إبراهيم إلى أتوا ثم رامإل
ففتحت كان مإا تعلم ل وهي ساراة وجاءت فنام الخلق لجل فاهتم فأعلموه

فاستيقظ الناس وأطعموا فخبزوا الخبازين فأمإرت حواراى دقيق فإذا الغرائر
بل ل فقال المصري خاليلك عند مإن فقالت الطعام هذا أين مإن فقال إبراهيم

ً الله اتخذه فحينئذ الله خاليلي عند مإن عباس ابن عن صالح أبو راواه خاليل
ً الله اتخذه والثالث مإحمد أخابرنا مإقاتل قاله قومإه وجداله الصنام لكسره خاليل

أحمد أنبأنا حيوة ابن عمر أبو أنبأنا الحريري مإحمد أبو أنبأنا البزارا طاهر أبي بن
بن هشام حدثنا سعد بن مإحمد حدثنا أسامإة أبي بن الحاراث حدثنا مإعروف بن

الله اتخذ لما قال عنهما الله راضي عباس ابن عن صالح أبي عن أبيه عن مإحمد
ً إبراهيم يقاتلون فكانوا وأسلموا لله أعتقهم عبد ثلثمائة يومإئذ وله ونبأه خاليل

عباس ابن عن طاوس راوى فأتمهن بالكلمات وجل عز الله وابتله بالعصي مإعه
قص الرأس في خامس بالطهاراة الله ابتله قال
 ---



الجسد في وخامس الرأس وفرقا والسواك والستنشاقا والمضمضة الشاراب
بالماء والبول الغائط أثر وغسل البط ونتف والختان العانة وحلق الظافر تقليم
الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث مإن الصحيحين وفي
اخاتتن يوم له وكان مإوضع والقدوم بالقدوم إبراهيم اخاتتن قال وسلم} أنه عليه

أن وجل عز رابه وسأل نفسه خاتن وهو سنة وعشرون مإائة وقيل سنة ثمانون
تمزقها مإيتة راأى أنه أحدها أقوال أرابعة ذلك سبب وفي الموتى يحيي كيف يريه

ً باتخاذه بشر لما أنه والثاني عباس ابن قاله ذلك فسأل والهوام السباع خاليل
أن أحب أنه والثالث أشياخاه عن السدى قاله البشاراة صحة بإجابته ليعلم سأل
لنمرود قال لما أنه والرابع راباح أبي بن عطاء قاله الوسواس عواراض يزيل
نمرود وأمإا إسحاقا ابن قاله به أخابر مإا يرى أن أحب ويميت يحيي الذي رابي
ًا إل يزداد ل عام أرابعمائة النارا في الخليل إلقاء بعد بقي فإنه حلف ثم عتو

النسورا أفراخ مإن أفراخ أرابعة أخاذ أشياخاه عن السدى قال إبراهيم إله ليطلبن
ذلك في وقعد بتابوت قرنهن واستفحلن كبرن إذا حتى والخمر باللحم فرباهن
ينظر أشرف السماء في ذهب إذا حتى به فطرن اللحم لهن رافع ثم التابوت

فوقه مإا ير فلم ظلمة في فوقع صعد ثم مإاء في فلك كأنها فرآها الراض إلى
الصرح بيني أخاذ نزل فلما مإنقضات فاتبعنه اللحم فنكس ففزع تحته مإا ول

الصرح فسقط
ًا نمرود إلى تعالى الله بعث أسلم بن زيد قال وأتركك بي آمإن له فقال مإلك
ًا فأتاه غيري راب وهل فقال مإلكك على ًا ثاين ًا عليه ففتح فأبى وثالث مإن باب

بعوضة عليه وجل عز الله وبعث دمإاءهم وشربت قومإه لحوم فأكلت البعوض
الناس وأراحم بالمطاراقا راأسه يضرب عام أرابعمائة فمكث مإنخره في فدخالت

مإقاتل وقال مإات أن إلى بذلك فعذب راأسه بهما يضرب ثم يديه يجمع مإن به
ًا أرابعين بالبعوضة عذب مإات ثم يومإ
البسملة على الكلم

 ---

جرى عليه مإا الخليل أضر ونظر العواقب في وتفكر اعتبر مإن السعيد إخاواني
( يا المراد فإنه غفل ومإن واستفاد رابح الهوى صابر مإن ترى كما مإدائحه وهذه

ًا غلبتني فؤادي عصيان
زمإانا عصيت فقد فأطعني

إلى طوبى تحن أمإا فؤادي ( يا
ًا حركت الريح إذا أغصان

الخلد جنة في الولياء ( مإثل
ًا تقابلوا مإا إذا إخاوان

درا أسرة على تعالوا ( قد
والراجوانا الحرير لبسين

والكاليل تيجانهم ( وعليهم
التيجانا بحسنها تباهي

حسان فاستقبلتهم آووا ( ثم
الحسانا فقن النعيم بنات مإن



ًا المصابيح مإثل ( بوجوه نورا
والكنانا الظلل عرفن مإا

عجيب سرورا في الدهر فهم
ًا رابهم ويزوراون أحيان

ومإا المناجاة في ليلهم أطيب مإا مإالوا ومإا التقوى عن مإلتم نالوا عما غافلين يا
يأتي أن أخااف يقول السهر طويل الحافي بشر كان النجاة طريق مإن أقربهم

لم مإن يا كل سمع حتى أنالها فما شهوة مإن نفسه مإنع كم نائم وأنا الله أمإر
ً عليها حمل كم لها أتى لما يأكل لها بدا غرض بنيل همت كم لها ومإاراثى حمل

ًا أصبح ينالها مإرض عقبى خاافت لما ًا وأمإسى زاهد إل الدنيا مإن أخاذ مإا عفيف
ًا ًا إل عنها خارج ومإا طفيف ًا سعة الدنيا مإن وجد وكم هذا نظيف في تقلب ورايف

ًا الصبر ثياب ًا التقوى طريق في وتوغل نحيف ًا راأيه كان لقد تالله لطيف حصيف
ًا النسان ( وخالق الرحمن أعانه حتى قدرا ومإا ضعيف

للبدن راحمة عينه ( بكت
الوسن مإكان البكاء فعفى

السقام ثوب الشوقا ( وألبسه
حسن عليه السقام كأن

بالدمإوع مإدامإعه ( وأنس
علن حتى السر يدع لم

للغرام عصيانه طول ( فيا
للحزن طاعته حسن ويا

إلى نظروا العقلء إن لديه كلها الدنيا هانت عليه نفسه قدرا عرف مإن إخاواني
ساع ( لله الغدراان بثغب فاقتنعوا الفراط بأقذارا مإتوشحة فرأوها الدنيا مإشاراع

قدمإه بلغته
هممه عاليات تعدت حيث
قانع العفاف مإع قاعد ( أو

وفمه حشاه الزاد ببلغة
وجهه مإن طلوة ينتقص ( لم

يصمه سؤال ذلك وراقه
به الدهر خالئق ( تلونت
ودهمه صهبه فحنكته

ساومإته فلو الناس ( واخاتبر
 ---

يحتشمه علة أخايه قرب
بلى دنيا يا عفتك مإا ( والله

ًا فيك وإن أعلمه لمتاع
صبغتي ل مإن أبناءك ( لكن
شيمه وفائي ول صبغته

ومإا الصدرا حكمة مإن ( أخارج
سقمه يصح مإن بسحري فيهم
سره ورااء مإن لي باسم ( كم

تبسمه يغرني ل والليث



صحبتي اتخاذي على ( وحاطب
توأمإه بغير مإولود والبدرا

ومإير خاير كل جوده مإن وأعطاهم الغير عن غطى مإا لحبابه كشف مإن سبحان
الدير رااهب استحيا حتى المجاعة وكابدوا ضير ول بالصبر الدنيا مإفاوز فقطعوا

ًا زيها ترى أمإا تماراى الدنيا هذه أحوال أفي ًا مإسترد القرين وسلب مإستعارا
ًا يكفي ًا وعظ ًا وأبقت فنيت فقد اللذات أمإا واعتبارا فمنتهب العمر وأمإا عارا
ًا ًا الدنيا وإيا إياك جهارا ًا فرارا ًا ومإاتوا الزاهدين عيون قرت لقد فرارا قتلت أحرارا

ًا يأخاذون فانتهضوا أقرانهم ًا بل كرها ل يبقى بما وباعوها ثارا قطعوا اخاتيارا
ً بالقيام ًا وبالصيام ليل ًا الجد واتخذوا نهارا ًا والصبر لحاف العزم مإن وراكبوا شعارا
رابح حياراى الجهل في والناس نجاتهم إلى واهتدوا المهاراى العربان مإن أمإضى
أجرت ومإا اللوم مإن وأجيروا سرت ومإا المحبوب إلى وساراوا وخاسرت القوم

أبعدتك وخاطاياك عنهم طردتك ذنوبك استزدت ومإا القرب إلى واستزيدوا
وابك الشقة بعدت وإن طريقتهم واسلك الرفقة تلك ترى الليل في قم مإنهم
الفرقة واحذرا تأخارك على
التشمير ينفع أن عسى شمر

تصير إليه مإا بفكرك وانظر
ً ( طولت الهوى تكنفها آمإال
قصير مإنك العمر أن ونسيت

غدرااتها عن دنياك أفصحت ( قد
نذير والمشيب مإشيبك وأتى
ًا لهوت ( دارا ًا بزهوه مإتمتع
تسير وأنت بها المقام ترجو

ولو عنها رااحل بأنك ( واعلم
ثبير أقام مإا فيها عمرت
بلغة إل العيش في الغنى ( ليس
كثير مإنه يكفيك مإا ويسير

آجل عن عاجل يشغلنك ( ل
ًا حقير الحقير فملتمس أبد

الثرى أطباقا بين تساوى ( ولقد
وأمإير بها مإأمإورا الراض في

تعالى قوله على الكلم
ًا كوني نارا يا ( قلنا ًا برد إبراهيم على وسلمإ

 ---

راجل فقال إهلكه على فعزم نمرود إلى حملوه الصنام الخليل كسر لما
فيها يتجلجل فهو حرقوه قال بالذي الراض خاسفت الجبائي شعيب قال حرقوه

علماء قال سنة عشرة ست ابن وهو النارا في الخليل وألقي القيامإة يوم إلى
ستون جداراه طول مإنيف جبل سفح حوالي له بنوا ثم نمرود حبسه السير
ًا ذلك عن يتخلفن ول لبراهيم احتطبوا الناس أيها نمرود مإنادي ونادى ذرااع
إن حتى ليلة أرابعين ذلك ففعلوا النارا تلك في ألقي تخلف فمن كبير ول صغير
الحطب كان إذا حتى إبراهيم لنارا لحتطبن بكذا ظفرت إن لتقول المرأة كانت

ًا فاراتفع النارا فيه قذفوا الجدارا راأس يساوي بها يمر الطائر كان حتى لهيب



ًا بنوا ثم فيحترقا ًا بنيان ًا فوقه وبنوا شامإخ مإنجنيق
 ---

اللهم فقال السماء إلى راأسه إبراهيم فرفع البنيان راأس على إبراهيم رافعوا ثم
يعبدك أحد الراض في ليس الراض في الواحد وأنا السماء في الواحد أنت

ألك إبراهيم يا فقال جبريل فاستقبله به رامإي ثم الوكيل ونعم الله حسبي غيري
سؤالي مإن حسبي فقال رابك سل جبريل فقال فل إليك أمإا له فقال حاجة
بن الحسن أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا مإنصورا أبي بن مإحمد أخابرنا بحالي علمه
حنبل بن أحمد بن الله عبد أخابرنا جعفر بن أحمد بن بكر أبو أنبأنا التميمي علي
جارات النارا في إبراهيم ألقي لما قال بكر حدثنا قال هلل أبو حدثنا شيبان حدثنا
أن لنا فأذن النارا في يلقى خاليلك راب يا فقالوا وجل عز رابها إلى الخليقة عامإة

له ليس رابه وأنا غيره خاليل الراض في لي وليس خاليلي هو فقال عنه ء نطفى
يا فقال القطر مإلك فجاء قال فدعوه وإل فأغيثوه بكم استغاث فإن غيري راب
ليس خاليلي هو فقال بالقطر عنه ء أطفى لي فأذن النارا في يلقى خاليلك راب
فأغثه بك استغاث فإن غيري راب له ليس رابه وأنا غيره خاليل الراض في لي
ًا كوني نارا ( يا تعالى الله فقال رابه دعا النارا في ألقي فلما فدعه وإل برد

ًا ينضج فلم والمغرب المشرقا أهل على يومإئذ ) فبردت إبراهيم على وسلمإ
هي أنها ظنت طفئت إلى نارا يومإئذ الراض في يبق لم عباس ابن قال كراع بها

ًا بردها يتبع لم ولو تعنى التي ابن بكر أبو أخابرنا بردها مإن إبراهيم لمات سلمإ
مإحمد العباس أبو حدثنا الشيرازي الله عبد أبو أنبأنا صادقا بن علي أنبأنا حبيب

قال إسحاقا ابن يعقوب حدثنا مإوسى بن القاسم أبو حدثنا الخشاب الحسن بن
هو قال التوكل عن سئل وقد عنه الله راضي حنبل بن أحمد سمعت

 ---

الخليل قصة قال فيه الحجة فما له قيل الخلق مإن باليأس الستشراف قطع
له فقال فل إليك أمإا قال لما السلم عليهما جبريل مإع المنجنيق في وضع لما

السير علماء قال إليه أحبهما إلي المإرين أحب قال الحاجة إليه لك مإن فسل
مإن عين فإذا الراض على وأجلسوه بضبعيه الملئكة أخاذت النارا في ألقي لما
الجنة مإن بقميص جبريل ونزل وثاقه إلى النارا تحدقا ولم أحمر ووراد عذب مإاء

يحدثه مإعه وقعد الطنفسة على وأجلسه القميص فألبسه الجنة مإن وطنفسة
ًا أرابعين هناك فأقام عظام أخارج أن لي ائذن فقال نمرود إلى آزرا فجاء يومإ

إبراهيم فإذا فنقب بالحائط فأمإر الناس ومإعه نمرود فخرج وأدفنها إبراهيم
إلى والملك الطنفسة وتحته القميص وعليه يندى ونباتها تهتز راوضة في يمشي

قدراته بلغت الذي إلهك إن إبراهيم يا نمرود فناداه جبينه في يجري والماء جنبه
فقال خارج حتى يمشي إبراهيم فقام نعم قال تخرج أن تستطيع هل لكبير هذا
إني نمرود فقال ليؤنسني تعالى الله أراسله مإلك قال مإعك راأيت الذي هذا مإن

ًا إلهك إلى مإقرب ًا فقال قدراته مإن راأيت لما قربان على كنت مإا مإنك يقبل ل إذ
أرابعة فذبح له أذبح سوف ولكن مإلكي أترك أن أستطيع ل إبراهيم يا فقال دينك
إبراهيم عن وكف بقرة آلف
تعالى قوله على سجع



ًا كوني نارا يا ( قلنا ًا برد مإن السيد هذا أخارج مإن ) سبحان إبراهيم على وسلمإ
راأيناه فلما ووازرا فأعان البيان إليه بعث ثم وآزرا فقصد بالتوفيق أعانه ثم آزرا
ًا كوني نارا يا ( قلنا التسليم إل يتزود ولم وسافر المنجنيق عن راحل قد برد

ًا المناسك وعرفناه المنى مإنا فبلغناه لنا نفسه بذل ) عبد إبراهيم على وسلمإ
رامإي ولما ومإنى البيت عند
 ---

ًا ( كوني التفهيم بلسان له قلنا لجلنا النارا في ًا برد ) قدم إبراهيم على وسلمإ
فلما النيران في للرمإي واستسلم القربان إلى ولده وسلم الضيفان إلى مإاله
ًا كوني نارا يا ( قلنا يهيم الوجد بيداء في مإحبنا راأينا ًا برد ) إبراهيم على وسلمإ

لنا غيرة الصنام وكسر فصرهن يوم قدراتنا وأرايناه فأتمهن بكلمات ابتليناه
سواء في الجنة شجر وغرسنا حراراتهن بلطفنا ذهبت النيران أججت فلما مإنهن

ًا كوني نارا يا ( قلنا الجحيم ًا برد سفح إلى بنيانا له ) بنوا إبراهيم على وسلمإ
فخرج اشتعل قد وقالوا فيها وألقوه وأكل شرب مإن أجله مإن واحتطب جبل

ًا كوني نارا ( يا القديم مإن القدم توقيع خارج وقد فعل مإاذاا ينظر نمرود برد
ًا الهوى بيداء قطع حين الملك لحوائجه وتعرض ) اعترضه إبراهيم على وسلمإ
فلما لك ليس بما والتعريض إياك مإلك مإن مإعي الحال بلسان له فقال وسلك

ًا كوني نارا يا ( قلنا أضيم إذ دوني بخلق يتعلق لم ًا برد ) إبراهيم على وسلمإ
ًا فكفها المإلك له تعرضت ويكفي مإدحناه كفا غيرنا إلى يمد ل راأيناه فلما كف

ًا الخلئق واجتمع وفى الذي له مإدحناه في أتانا فلما صفا مإن مإن ينظرون صف
ًا كوني نارا يا ( قلنا سليم بقلب القلب وقت في ًا برد ) تنح إبراهيم على وسلمإ

لحمة إل له بذلت وهل راحمة فإليه وخاليلي وخالني زحمة مإوضع فماذا جبريل يا
( الكريم ذاك مإن وحوشي فحمة يصير أن على نفسه وطن فلما شحمة أو تبلى
ًا كوني نارا يا قلنا ًا برد الفناء تدعي الملئكة ) كانت إبراهيم على وسلمإ

البضاعة فخسرت ومإاراوت هاراوت فخرج بالطاعة
 ---

رااعه ول أزعجه ومإا راأى مإا راأى استطاعة به لهم ليس مإا الخليل يوم وشاهدوا
ًا راأيناه فلما ًا كوني نارا يا ( قلنا مإقيم مإقعد في والمإلك ساكن ًا برد على وسلمإ

ونسوا تعذيب بأشد خاليلنا وقصدوا تكذيب بأقبح راسولنا القوم ) قابل إبراهيم
ًا كوني نارا يا ( قلنا مإستقيم والحال صاف سره والخليل والتأنيب الفزع يوم برد

ًا في والحبيب مإنزلته في بالخليل إليك نتوسل إنا ) اللهم إبراهيم على وسلمإ
أراحم يا برحمتك كريم يا زلته مإنا لكل تغفر أن طاعته في مإخلص وكل راتبته

الراحمين
الكعبة بناء قصة في الثامإن المجلس

 ---

القليل بقبول المنعم والعديل النظير عن المنزه الجليل الملك لله الحمد
أهل يعتقد عما وتعالى التعطيل أهل يقول عما تقدس الجزيل بإعطاء المتكرم



سبيل أبين وجوده إلى وهدى دليل أوضح وجوده على للعقل نصب التمثيل
ًا للحسن وجعل الجليل السكنى عن وجل بيت ببناء فأمإر يميل مإثله إلى حظ

أصحاب قصده لما حماه ثم وإسماعيل البيت مإن القواعد إبراهيم يرفع وإذا
وأشهد وقيل بحمده نطق كلما أحمده سجيل مإن حجاراة عليهم فأراسل الفيل

نبيه على وأصلي قيل عنه مإا عن المنزه له شريك ل وحده الله إل إله ل أن
عمر وعلى ثقيل إل يبغضه ل الذي الصديق بكر أبي وعلى النبيل النبي مإحمد

علي وعلى جميل فعل مإن لعثمان وكم عثمان وعلى طويل فضل عمر وفضل
السحب فإذا بشيبته المستسقى العباس عمه وعلى تغفيل على قدرا وجحد
) اخاتلف وإسماعيل البيت مإن القواعد إبراهيم يرفع ( وإذ تعالى الله قال تسيل

ل وضعه تعالى الله أن أحدها أقوال ثلثة على البيت ببناء المبتدئ في العلماء
هريرة أبو قال الدنيا خالق قبل أحدهما قولن إياه وضعه زمإن في ثم أحد ببناء

خالق قبل والنهارا الليل يسبحان مإلكان عليها الماء على حشفة الكعبة كانت
عنهما الله راضي عباس ابن وقال الحمراء الكمة الحشفة عام بألفي الراض

ًا تعالى الله بعث السماوات خالق قبل الماء على العرش كان لما فصفقت رايح
تحتها مإن الراض فدحا قبة كأنها البيت مإوضع في حشفة عن فأبرزت الماء
 ---

ًا يخلق أن قبل البيت هذا مإوضع تعالى الله خالق لقد مإجاهد وقال مإن شيئ
كانت كعب وقال السفلى السابعة الراض لفي قواعده وإن سنة بألفي الراض
وقد سنة بأرابعين والراض السماوات الله يخلق أن قبل الماء على غثاء الكعبة

قبل البيت كان قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن راوى
تعالى الله أهبط فلما الجنة مإن قناديل وفيه الجنة يواقيت مإن ياقوتة آدم هبوط

ًا إليه فضمه فأخاذه السود الحجر عليه أنزل آدم له فقالت آدم وحج به استئناس
له اجعل راب يا فقال عام بألفي قبلك البيت هذا حججنا لقد حجك بر الملئكة

ًا اسمه ذرايتك مإن نبي بأبناء مإعمره إني تعالى الله فأوحى ذرايتي مإن عمارا
الملئكة قالت لما الباقر جعفر أبو قال بنته الملئكة أن الثاني القول إبراهيم
حوله يطوفون بالعرش فعاذوا عليهم غضب فيها يفسد مإن فيها أتجعل

ًا الراض في ابنوا وقال عنهم فرضي رابهم يسترضون مإن كل به يعوذ بيت
أن والثالث البيت هذا فبنوا بعرشي فعلتم كما حوله ويطوفون عليه سخطت

ًا لي ابن إليه الله أوحى أهبط لما آدم تصنع الملئكة راأيت كما جوله واصنع بيت
عطاء عنه وراوى عنهما الله راضي عباس ابن عن صالح أبو راواه عرشي حول

قال وحراء والجودي زيتا وطورا سيناء وطورا لبنان أجبل خامسة مإن آدم بناه أنه
وكان مإجاهد قال الغرقا فنسفه والحجاراة بالطين بنوه بناه آدم مإات فلما وهب

ويدعو المظلوم يأتيها وكان السيول تعلوها ل حمراء أكمة الغرقا بعد مإوضعه
مإن مإعه بمن خارج النارا مإن الخليل سلم لما السير علماء قال المكروب عندها

ًا المؤمإنين الفراعنة مإن فرعون وبها مإصر وقدم بحران ساراة فتزوج مإهاجر
فبعث حسنها له فوصف

 ---



بك آمإنت إني اللهم وتقول تصلي فقامإت إليها قام دخالت فلما فأخاذها
حتى فغط الكافر على تسلط فل زوجي على إل فرجي وأحصنت وبرسولك

قام ثم فأراسل قتلته التي هي يقال يمت إن اللهم فقالت برجله الراض راكض
إبراهيم إلى رادوها فقال أراسل ثم برجله الراض راكض حتى فغط فدعت إليها

قد ساراة وكانت ولد مإنها يأتيك لعله وقالت لبراهيم فوهبتها هاجر وأعطوها
فلما سنة تسعين ابن وهو له ولد أبيه بكر فهو إسماعيل له فولدت الولد مإنعت
ل قالت ثم فحفظتها بضعة مإنها لتقطعن وحلفت وأخارجتها ساراة غارات ولدت

والبيت وبابنها بها فذهب مإكة يأتي أن إليه تعالى الله فأوحى بلدي في تساكنني
فأنزلهما نعم قال أضعهما أن أمإرت أهنا جبريل يا فقال حمراء رابوة يومإئذ
ًا فيه تتخذ أن هاجر وأمإر الحجر مإوضع أبو أنبأنا قال الول عبد أخابرنا عريش

العزيزي الله عبد أبو حدثنا السرخاسي أعين ابن أنبأنا قال الداودي الحسن
أيوب عن مإعمر أنبأنا الرزاقا عبد حدثنا مإحمد بن الله عبد حدثنا البخاراي حدثنا

الخار على أحدهما يزيد وداعة أبي بن المطلب عن كثير بن وكثير السختياني
النساء اتخذ مإا أول عنهما الله راضي عباس ابن قال قال جبير بن سعيد عن

ًا اتخذت إسماعيل أم قبل مإن المنطقة جاء ثم ساراة على أثرها لتعفي مإنطق
دوحة عند البيت عند وضعهما حتى ترضعه وهي إسماعيل وبابنها إبراهيم بها

فوضعهما مإاء بها وليس أحد يومإئذ بمكة وليس المسجد أعلى في زمإزم فوقا
ًا إبراهيم قفى ثم مإاء فيه وسقاء تمر فيه جرابا عندهما ووضع هناك مإنطلق

الذي الوادي هذا في وتتركنا تذهب أين إبراهيم يا فقالت إسماعيل أم فتبعته
ًا ذلك له فقالت شيء ول أنيس فيه ليس له فقالت إليها يلتفت ل وجعل مإرارا
ًا قالت نعم قال بهذا أمإرك الله راجعت ثم الله يضيعنا ل إذ
 ---

ثم البيت بوجهه استقبل يرونه ل حيث الثنية عند كان إذا حتى إبراهيم فانطلق
ذي غير بواد ذرايتي مإن أسكنت ( إني راب فقال يديه ورافع الدعوات بهؤلء دعا
ترضع إسماعيل أم وجعلت يشكرون بلغ ) حتى المحرم بيتك عند زراع

وعطش عطشت السقا في مإا نفد إذا حتى الماء ذلك مإن وتشرب إسماعيل
أن كراهية فانطلقت يتلبط قال أو العطش مإن يتلوى إليه تنظر وجعلت ابنها

استقبلت ثم عليه فقامإت يليها الراض في جبل أقرب الصفا فوجدت إليه تنظر
ًا ترى هل تنظر الوادي الوادي بلغت إذا حتى الصفا مإن فهبطت أحد تر فلم أحد
فلم الوادي جاوزت حتى المجهود النسان سعي سعت ثم دراعها طرف رافعت

ًا تر عليه الله {صلى النبي قال عباس ابن قال مإرات سبع ذلك ففعلت أحد
ًا سمعت المروة على أشرفت فلما بينهما الناس سعى وسلم} فلذلك صوت

ًا تسمعت ثم نفسها تريد صه فقالت عندك كان إن أسمعت قد فقالت أيض
ظهر حتى بجناحه قال أو بعقبه فبحث زمإزم مإوضع عند بالملك هي فإذا غواث
وهو سقائها في الماء مإن تغرف وجعلت بيدها وتقول تحوضه فجعلت الماء
وسلم} يرحم عليه الله {صلى النبي قال عباس ابن قال تغرف بعدمإا يفورا
زمإزم لكانت الماء مإن تغرف لم لو قال أو زمإزم تركت لو إسماعيل أم الله
ًا ًا عين فإن الضيعة تخافي ل الملك لها فقال ولدها وأراضعت فشربت قال مإعين
ًا البيت وكان أهله يضيع ل الله وإن وأبوه الغلم هذا يبنيه الله بيت هذا مإرتفع
كذلك فكانت شماله وعن يمينه عن فتأخاذ السيول تأتيه كالرابية الراض مإن

مإكة أسفل في فنزلوا كدي طريق مإن مإقبلين جرهم مإن رافقة بهم مإرت حتى



ًا طائرا فرأوا ومإا الوادي بهذا لعهدنا مإاء على ليدورا الطائر هذا إن فقالوا عائف
فأقبلوا بالماء فأخابروهم فرجعوا بالماء هم فإذا جريين أو جريا فأراسلوا مإاء فيه
 ---

ل ولكن نعم قالت عندك ننزل أن لنا أتأذنين قالوا الماء عند إسماعيل وأم قال
وسلم} عليه الله {صلى النبي قال عباس ابن قال نعم قالوا الماء في لكم حق

فنزلوا أهليهم إلى وأراسلوا فنزلوا النس تحب وهي إسماعيل أم ذلك فألفى
مإنهم العربية وتعلم الغلم وشب مإنهم أبيات أهل بها كان إذا حتى مإعهم

أم ومإاتت مإنهم امإرأة زوجوه أدراك فلما شب حين وأعجبهم وأنفسهم
إسماعيل يجد فلم تركته يطالع إسماعيل تزوج بعدمإا إبراهيم فجاء إسماعيل

فقالت وهيأتهم عيشتهم عن سألها ثم لنا يبتغي خارج فقالت عنه امإرأته فسأل
عليه فاقرئي زوجك جاء إذا قال إليه وشكت وشدة ضيق في نحن بشر نحن

ًا آنس كأنه إسماعيل جاء فلما بابه عتبة يغير له وقولي السلم هل فقال شيئ
وسألني فأخابرته عنك فسألنا وكذا كذا شيخ جاءنا نعم قالت أحد مإن جاءكم

نعم قالت بشيء أوصاك فهل قال وشدة جهد في أنا فأخابرته عيشنا كيف
أن أمإرني وقد أبي ذاك قال بابك عتبة غير ويقول السلم عليك أقرأ أن أمإرني

شاء مإا إبراهيم عنهم فلبث أخارى مإنهم وتزوج فطلقها بأهلك الحقي أفاراقك
يبتغي خارج فقالت عنه فسألها امإرأته على فدخال يجده فلم بعد أتاهم ثم الله
عز الله على وأثنت وسعة بخير نحن فقالت وهيأتهم عيشتهم عن فسألها لنا

اللهم قال الماء قالت شرابكم فما قال اللحم قالت طعامإكم مإا فقال وجل
يكن وسلم} ولم عليه الله {صلى الله راسول قال والماء اللحم في لهم باراك
مإكة بغير أحد عليهما يخلو ل فهما قال فيه لهم دعا لهم كان ولو حب يومإئذ لهم

بابه عتبة يثبت ومإريه السلم عليه فاقرئي زوجك جاء فإذا قال يوافقاه لم إل
الوجه حسن شيخ جاءنا نعم قالت أحد مإن جاءكم هل قال إسماعيل جاء فلما

قال بخير أنا فأخابرته عيشنا كيف فسألني فأخابرته عنك فسألني عليه وأثنت
 ---

قال بابك عتبة تثبت أن ويأمإرك السلم عليك يقرأ هو نعم قالت بشيء فأوصاك
ً يبري وإسماعيل ذلك بعد جاء ثم أمإسكك أن أمإرني العتبة وأنت أبي ذاك له نبل

ًا دوحة تحت بالولد الوالد يفعل كما فصنعا إليه قام راآه فلما زمإزم مإن قريب
أمإرك مإا فاصنع قال بأمإر أمإرني قد الله إن إسماعيل يا قال ثم بالوالد والولد

ًا هنا ها أبني أن أمإرني قد تعالى الله فإن قال وأعينك قال وتعينني قال رابك بيت
فجعل البيت مإن القواعد رافع ذلك فعند حولها مإا على مإرتفعة أكمة إلى وأشارا

الحجر بهذا جاء البناء اراتفع إذا حتى يبني وإبراهيم بالحجاراة يأتي إسماعيل
رابنا يقولن وهما الحجاراة يناوله وإسماعيل يبني وهو عليه فقام له فوضعه

لما السير علماء قال البخاراي بإخاراجه انفرد العليم السميع أنت إنك مإنا تقبل
تعالى الله فأراسل صفته لي بين راب يا قال البيت ببناء السلم عليه الخليل أمإر

مإوضع في وقفت حتى مإكة قدم حتى مإعه فسارات الكعبة قدرا على سحابة
قد الغرقا حين جبريل وكان تنقص ول تزد ل ظلها علي ابن ونودي البيت

فوضعه إليه أخارجه البيت إبراهيم بنى فلما السود الحجر قبيس أبا استودع



الترمإذي حدثنا المحبوبي حدثنا الجراحي أنبأنا الغوراجي أنبأنا الكروخاي أخابرنا
عباس ابن عن جبير بن سعيد عن السائب بن عطاء عن جرير حدثنا قتيبة حدثنا
وهو الجنة مإن السود الحجر وسلم} نزل عليه الله {صلى الله راسول قال قال
ًا أشد آدم بني خاطايا فسودته اللبن مإن بياض
 ---

ًا الله واتخذه ولدا عشر اثنا لسماعيل وولد قالوا وجرهم العماليق إلى وبعثه نبي
سنة تسعين بنت وهي هاجر وتوفيت الوثان عبادة عن فنهاهم اليمن وقبائل

سنة وثلثين وسبعا مإائة وعاش الحجر في فدفنها سنة عشرون ولسماعيل
مإن بابا لك أفتح أني إليه تعالى الله فأوحى مإكة حر رابه إلى شكا قد وكان
ولما قبره الحجر وفي القيامإة يوم إلى الروح مإنه عليك يجري الحجر في الجنة
البيت على جرهم غلبت ثم نبت ويقال نابت ابنه بعده الحرم أهل دبر توفي

أن السبب وكان الفيل أصحاب وقصده جرهم بنته ثم العمالقة فبنته وانهدم
العرب مإن راجل بذلك فسمع الحج إليها يصرف أن وأرااد كنيسة بنى أبرهة

على أصحابه أغارا مإكة مإن دنا فلما الكعبة وقصد أبرهة فغضب فيها فأحدث
ً فأصابوا الناس نعم شريف عن سل أصحابه لبعض قال ثم المطلب لعبد إبل
قال إبلي علي ترد أن حاجتي قال حاجتك مإا له فقال المطلب بعبد فأتي مإكة
البيت ولهذا البل هذا راب أنا فقال آبائك ودين دينك هو بيت عن تسألني أول
ًا فأمإر يمنعه راب وقال الكعبة باب بحلقة وأخاذ الشعاب في يتفرقوا أن قريش
سواكا لهم أراجو ل راب ( يا

حماكا مإنهم فامإنع راب يا
عاداكا مإن البيت عدو ( إن

قراكا يخربوا أن امإنعهم
راحله يمنع المرء إن هم ( ل قال ثم

راحالك فامإنع وحلله
صليبهم يغلبن ( ل

ًا ومإحالهم مإحالك غدو
بلدهم جموع ( جروا
عيالك يسبوا كي والفيل
بكيدهم حماك عمدوا

ً جللك راقبوا ومإا جهل
وكعبتنا تاراكهم كنت ( إن
لك بدا مإا فأمإر
 ---

ًا عليهم تعالى الله فبعث كأمإثال وقيل السباع كرءوس راءوسها طيورا
وكانت مإنقاراه في وحجر راجليه في حجران أحجارا ثلثة طير كل مإع الخطاطيف

دبره مإن فتخرج الرجل على تقع فكانت الجمل كرأس وقيل الحمص كأمإثال
ووراقه الزراع تبن والعصف الصلب الشديد والسجيل مإتفرقة جماعات والبابيل

ابن بناه ثم شاب وسلم} يومإئذ عليه الله {صلى الله وراسول قريش بنته ثم



مإنهم فجعل الخايارا عباده مإن اخاتص مإن سبحان وبناه الحجاج نقضه ثم الزبير
ويختارا يشاء مإا يخلق ( ورابك والفجارا العصاة وأبعد والبرارا النبياء
البسملة على الكلم
ً ( تزين خاواتيمها أعمال

ً وزين فإنك بالختام عمل
التقى زاد زودت مإا ( أفضل

الثام زاد تحمل مإا وشر
الثرى في البلى ينسيه ( والجسم

جسام خاطوب مإن عاني كان مإا
لعراضه القلب ( أخااصم

الخصام ألد وهو الهدى عن
كثرة أخاا السن ( ويحطم

بالحطام مإتصل وهمه
بي سارا مإركب عمري ( كأن
قام الحين بلغ إذا حتى

شأنهم في الخلق هذا ( سهد
النام أنامإوا لقوام تمت

ً راشوة يقبل ل مإا الموت مإن ليأتينك ً والقويم القوم على مإال إذا ومإال مإال
ً الهوى مإختارا يا ً جهل ًا أزراك حملت لقد وضلل ً أوزارا فكم والمنى إياك ثقال

ً المنى وعد ً سأعطى نعم نعم الطالب قال كم مإحال ً ثم نوال مإن سقا كم نوال
ًا الحسرات ًا كان أن بعد رابعا وفرغ كؤوس ًا بهوله وطمس مإأنوس بدورا
ًا ًا وأغمض وشموس ًا ونكس عيون ًا الثياب عن التراب وأبدل راءوس ( إذا مإلبوس

ً عنه الفتى فيه مإا كان زائل
أخاطا أو الحظ أدراك فيه فسيان

ًا يفي ( وليس وغبطة سرورا يومإ
أعطى الذي استرد المعطي إذا بحزن

وخاوف بالظعن يظعن لم مإن حدث لقد والمحن بالفات الزمإن وعظ لقد
الموت أمإر إخاواني بطن مإا لبصرت الفطن صفت لو تالله بالمرتهن المطلق

ًا يا طحن وكم الردى طحطح كم علن قد ًا لليقين بائع ًا يا للظنن مإشتري مإؤثر
ترك الدهر هبات ( أجل قرن في والشرورا السرورا إن الفتن اخاتيارا في الرذائل

المواهب
ناهب رااحة أعطاك لما تمد

فاقة عيش الغنى عيش مإن ( وأفضل
 ---

رااهب زي راائق مإلك زي ومإن
نافع النس هجري في مإذهب ( ولي

المذاهب اخاتيارا في خااضوا القوم إذا
غاراة فرسان الساعات على ( أراانا
السلهب جري يجرين بنا وهن

مإلبس إخالقا العيش يزيد ( ومإما
ذاهب راد تطق لم نفس تأسف



ً الراض فملت عيوبك وتعاظمت بعضا بعضها يركب ذنوبك تكاثفت لقد طول
ًا ًا راوحك نحو يركض الموت وهذا وعرض يكفي مإا فوقا الدنيا مإن وعندك راكض

ًا المإل مإبسوط على أأمإنت ترضى ومإا ًا بسط أتى إذا الردى حصر كم وقبض
ًا ًا غصن ً بلبل كم غص ًا بالي ومإا بال ًا هدمإ ً مإني اسمع ونقض ًا قول ًا نفوع ونصح

ًا ً جنيت قد كم مإحض ً اليوم مإن فكن طويل ًا ذليل المصري النون ذو قال أراض
مإن الوله استلبها قد سوداء جاراية لقيت عليه الله راحمة

ًا علميني فقلت السماء نحو ببصرها شاخاصة الرحمن حب الله علمك مإما شيئ
كان مإا كل يذوب حتى القسط نيران جواراحك على ضع الفيض أبا يا فقالت

يقيمك ذلك فعند وجل عز الرب غير فيه ليس مإصفى القلب فيبقى الله لغير
راحمك زيديني فقلت بالطاعة لك الخزان ويأمإر جديدة ولية ويوليك الباب على
ثم دعوت إذا بحبك خالوت إذا الله وأطلع لنفسك نفسك مإن خاذ فقالت الله

خالقت ونفوس طاهرة خالقت نفوس النفوس مإن إخاواني وتركتني عني ولت
النجاسة عليها ورادت إذا الطاهرة الجلود نجيب في الرياضة تصلح وإنما كدراة

علمإات الخيرة للنفوس الخنزير جلد بخلف طاهر الصل لن الدباغ يطهرها
السابقة خاوف مإن والقلق للعمل والحتقارا الزلل مإن والحذرا الغالب في الجد

لجأ ويلجأ الفريق استغاثة يستغيث أحدهم فترى الخاتمة حذرا مإن والجزع
بات دأبه والبكاء حديثه الموت وذكر فراشه الليل وسهر لباسه الذل السير

وإن مإحب لك فإني تعذبني إن يقول فجعل البحر ساحل على ليلة الغلم عتبة
يا يقول عابد وكان الصباح إلى ويبكي يرددها يزل فلم مإحب لك فإني ترحمني

سارا النوم أسر لما حيلة ول راجعة ل حيث الخارة فوات خاوف على ابكوا إخاوتاه
رااقدة مإقلة ( يا اليوم باللوم نفسك فقطع القوم

بالساهدة تدرا لم
 ---

سهرت ( كأنها
الراكدة نجومإها

لها سهيل ( بدا
عائدة فانحرفت

دراهم ( كأنه
الناقدة به رامإت

تجزعي ل نفس يا
الفاقدة تجد قد

خاالد الوراى ( أي
واحدة أنفسهم

لها حوض ( والموت
وارادة له وهي

جهدها ( حائدة
حائدة سلمت إن

لها فج كل ( في
رااصدة مإنية

حتفها مإن ( تفر
قاصدة له وهي



بالمنى تخدعن ( ل
الرائدة تكذب قد

مإيت على ( هان
الواجدة تجد مإا

تعالى قوله على الكلم
اسمه فيها ويذكر ترفع أن الله أذن بيوت ( في

( اسمه و تعظم ) بمعنى ( ترفع و أمإر ) بمعنى ( أذن و المساجد هاهنا البيوت
عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي وكتابه ) توحيده

مإساجدها تعالى الله إلى البلد أحب قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
راضي عثمان حديث مإن الصحيحين وفي أسواقها تعالى الله إلى البلد وأبغض

وجل عز لله بنى مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله
ًا غدا مإن قال هريرة أبي حديث مإن وفيهما الجنة في مإثله له الله بنى مإسجد

بن يحيى أخابرنا رااح أو غدا كلما نزل الجنة في له الله أعد ورااح المسجد إلى
بن أحمد ابن علي حدثنا أحمد بن سعيد وأنبأنا المسلمة بن جعفر أبو أنبأنا علي

حدثني عاصم بن الجبارا عبد حدثنا البغوي حدثنا المخلص أخابرنا قال السيدي
الشجعي حازم أبي عن ثابت بن عدي عن أنيسة بن زيد عن عمرو بن الله عبيد
في تطهر وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن
بيته
 ---

خاطوتاه كانت الله فرائض مإن فريضة ليقضي الله بيوت مإن بيت إلى مإشى ثم
أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا دراجة ترفع والخارى خاطيئة تحط إحداهما
حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا علي بن الحسن
يسارا بن سعيد عن عبيدة أبي عن المقبري يعني سعيد حدثني ليث حدثنا هاشم

أحد يتوضأ وسلم} ل عليه الله {صلى الله راسول قال يقول هريرة أبا سمع أنه
به الله تبشبش إل فيه الله إل يريد ل المسجد يأتي ثم ويسبغه وضوءه فيحسن

) والصال بالغدو فيها له ( يسبح تعالى قوله بطلعته الغائب أهل تبشبش كما
كل عن وجل عز لله التنزيه هو التسبيح أن اللغة أهل بين خالف ل الزجاج قال

ُأصل ُأُصل جمع والصال غدوة جمع والغدو سوء جمع فالصال أصيل جمع و
أحدهما قولن التسبيح بهذا المراد في وللمفسرين العشيات والصال الجمع

عن طلحة أبي ابن راواه الفجر أنها أحدهما قولن الغدو صلة في ثم الصلة أنه
الله راضي عباس ابن عن مإليكة أبي ابن وراوى الضحى صلة والثاني عباس ابن

قرأ ثم غواص عليهما يغوص ومإا الله كتاب لفي الضحى صلة إن قال أنه عنهما
أنها أحدهما قولن الصال صلة ) وفي والصال بالغدو فيها له الله ( يسبح
قاله العصر صلة والثاني السائب ابن قاله والعشاء والمغرب والعصر الظهر

) الله ذكر عن بيع ول تجاراة تلهيهم ل ( راجال تعالى قوله الدمإشقي سليمان أبو
المراد وفي المقيمون والباعة الجلبون التجارا السائب ابن قال تشغلهم ل أي

عن سالم وراوى عباس ابن قاله المكتوبة الصلة أحدها أقوال ثلثة الله بذكر
ودخالوا حوانيتهم فأغلقوا الصلة فأقيمت السوقا في كان أنه عمر ابن
 ---



الله ذكر عن بيع ول تجاراة تلهيهم ل ( راجال نزلت فيهم عمر ابن فقال المسجد
باللسان تعالى الله ذكر والثالث قتادة قاله تعالى الله بحق القيام أنه ) والثاني

أداؤها ) أي الزكاة وإيتاء الصلة ( وإقام تعالى قوله الدمإشقي سليمان أبو قاله
ثلثين مإنذ المؤذن أذن مإا عنه الله راضي المسيب بن سعيد قال وإتمامإها لوقتها

يأتي ل السوء عبد مإثل تكن ل عيينة بن سفيان وقال المسجد في وأنا إل سنة
أخابرنا النصاراي أحمد بن المباراك أخابرنا النداء قبل الصلة ايت يدعى حتى

الحسين بن علي أنبأنا الفتح بن علي ابن مإحمد أخابرنا الجبارا عبد بن الحسين
ابن الحسين أبو أنبأنا عبيد ابن بكر أبو حدثنا القاسم بن مإحمد أنبأنا سكينة بن

بن الرحمن عبد عن مإسهر بن علي أنبأنا سعيد بن سويد أنبأنا قيس أبي
{صلى الله راسول قال قالت يزيد بنت أسماء عن حوشب بن شهر عن القاسم

ينادي مإناد جاء القيامإة يوم والخارين الولين الله جمع وسلم} إذا عليه الله
فينادي يرجع ثم بالكرم أولى مإن اليوم الخلئق سيعلم الخلئق يسمع بصوت
وهم فيقومإون والضراء السراء في وجل عز الله يحمدون كانوا الذين فليقم
فيقومإون المضاجع عن جنوبهم تتجافى كانت الذين أين فينادي يرجع ثم قليل
ً راأيت الزهاد بعض قال الناس يحاسب ثم قليلون وهم بعض مإن أقبل قد راجل
أقبلت أين مإن له فقلت كالحيران ينظر ووقف فرد عليه فسلمت الشام جبال
قال تريد وأين فقلت الله ذكر عن بيع ول تجاراة تلهيهم ل قوم عند مإن فقال

ًا قال ثم المضاجع عن جنوبهم تتجافى قوم إلى على قال مإاذا على قلت واأسف
نجاتهم طريق على بأعمالهم كانوا إذ فيه هم مإا

يحاذراون الناسكون
ألموا بسيئة ومإا

ًا راامإو إذا ( كانوا كلمإ
ًا وزمإوا خاطموا مإطلق

أو الفحشاء قيلت ( إن
وصموا عنها عموا ظهرت

ًا وجاء ( فمضوا شر مإع
وطموا طموا بالمنكرات

فاغر لطعم ( ففم
تضم مإال على ويد

الجميل الحسن عن ( عدلوا
وأمإوا عمدوا وللخنا
أعيتهم هم ( وإذا

ونموا كذبوا شنعاهم
بالهواجس يغلي ( فالصدرا

 ---

المحم يغلى مإا مإثل
ًا ( يخافون تعالى قوله والبصارا القلوب فيه تتقلب يومإ

بعد والعمي الكحل عن الزراقا إلى البصارا وتنقلب الحناجر إلى القلوب تصعد
أخابرنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن أنبأنا قال الحصين ابن أخابرنا النظر

نافع عن عون ابن أخابرنا حيان بن سليمان حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد
راشحه في أحدهم يقوم وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عمر ابن عن



حدثنا أعين ابن حدثنا الداوودي حدثنا الول عبد أخابرنا أذنيه أنصاف إلى
ثورا عن سليمان حدثني الله عبد بن العزيز عبد حدثنا البخاراي حدثنا الفربري

يوم الناس يعرقا قال عنه الله راضي هريرة أبي عن الغيث أبي عن زيد بن
ًا سبعين الراض في عرقهم يذهب حتى القيامإة آذانهم يبلغ حتى ويلجمهم ذرااع

ًا سبعين لفظ وفي الصحيحين في الحديثان تركز سمي بن مإغيث قال باع
مإن عليهم فيهب جهنم أبواب وتفتح أذراع سبعة على راءوسهم فوقا الشمس

عرقهم مإن النهارا تجري حتى نفاحها مإن عليهم ويخرج وسمومإها راياحها
يجمعه مإا يقنعه ل مإن يا يسمعه مإا يردعه ل مإن يا العرش ظل في والصائمون

مإن عنه يرجع أمإا مإضجعه قريب عن اللحد أمإا مإوضعه قريب عن القبر أمإا
ًا يخرقا كم أجمعه جمعه مإا ويأخاذ يشيعه يحطه كم يرفعه ل ثم بالخطأ خارق
العذل فإن تعذلنه ( ل يتبعه وهو الهوى غرورا يعلم كم يرفعه والنصح القبيح
يولعه

ًا قلت قد يسمعه ليس ولكن حق
 ---

مإا هذا يا فقال جالس راجل فإذا صومإعته مإن الرهبان مإن رااهب أشرف
مإنك فإنه بغيره التشاغل ودع القلب فاراغ يا اسكت له فقال هنا ها جلوسك

ًا وخار الراهب فصرخ قريب أعود ل العتبى لك سيدي قال أفاقا فلما عليه مإغشي
ًا الغرورا غر كم مإات حتى الكلم عن فصمت عنك يقطعني فيما له أمإد غر

أمإالي عليه يملي المنى خايمة في وسامإره الهوى أوتاد على الطمع أطناب
والغفلة الجهل جهة إلى وجه ثم الجال ذكر سهو جال فيما أجال ومإا المإال
مإا سل النقلة نوقا وقربت الرحلة بوقا ضرب فلما التسويف مإنشورا إليه فسلما
تناله مإال النفس أمإني ( إلم الندم باب على كاللقى فألقي إليه سلما
ًا وأذكر تصرمإا مإذ يعد لم عيش
والصبا للهو الستون قالت ( وقد

شئتما حيث واذهبا أسيري لي دعا
العزيز عبد حدثني الشاهد الحسين بن أحمد أنبأنا الملك عبد بن مإحمد أخابرنا

علي بن
بن إبراهيم حدثني نصر بن إبراهيم أخابرنا الحافظ أحمد بن مإحمد بكر أبو حدثنا
بقائك في تطمعن ل يضحك راآه لرجل يقول أدهم بن إبراهيم سمعت قال بشارا
مإصيره أين يدراي ول يموت مإن يضحك فلم الموت إلى مإصيرك أن تعلم وأنت

ًا الموت يكون وقت أي يدراي ول النارا إلى أم الجنة إلى أو بليل مإساء أو صباح
ًا وسقط أوه قال ثم نهارا عليه مإغشي

تعالى قوله على سجع
 ---

ًا ( يخافون والسرارا القلوب أراباب راأيت ) لو والبصارا القلوب فيه تتقلب يومإ
( العتذارا قدم على الخوف مإقام في وقامإوا السحارا في التعبد أهبة أخاذوا وقد

ًا يخافون النهارا جاء ومإا الصيام عزم ) عقدوا والبصارا القلوب فيه تتقلب يومإ
فانظر البصارا غض ولزم أبصاراهم وغضوا مإهذارا فيهم فليس اللسنة وسجنوا



ودمإوعهم اصطبارا لهذا مإا ثكلى أحزان أحزانهم وصارا انتهى أين إلى مإدحهم
قد والقلق الصفارا علها قد الخوف مإن ووجوههم كالنهارا لقلت التحري لول

ًا ( يخافون ودارا بهم أحاط انطلقهم في ) جدوا والبصارا القلوب فيه تتقلب يومإ
كرب أذابهم قد بهم فإذا أخالقهم بتحسين أنفسهم ورااضوا خالقهم إلى

الله أيقظنا والدينارا الدراهم حب لحاقهم عن حبسك الذي مإا أتدراي اشتياقهم
حسنة الدنيا في وآتانا المحسنة النفوس اتباع ورازقنا السنة هذه مإن وإياكم

النارا عذاب ووقانا حسنة الخارة وفي
الذبح وقصة إسحاقا ذكر في التاسع المجلس

 ---

عن يغيب ل ذراا شيء كل وأبدع والثرى الماء وخالق وبنا أنشأ الذي لله الحمد
طرا ومإا عن مإا علمه عن يعزب ول سرى إذا الليل في النمل دبيب بصره

ًا وابتعث جرى عما عفا ثم آدم اصطفى الخليل ونجى وسرى الفلك فبنى نوح
بني ( يا الوراى بصبره فأدهش الولد بذبح ابتله ثم ثرى حرها فصارا النارا مإن
بسير نهارا قطع مإا ) أحمده ترى مإاذا فانظر أذبحك أني المنام في أراى إني

بكر أبي وعلى القرى أم في المبعوث مإحمد راسوله على وأصلي بسرى وليل
يرى الله بنورا فهو سره عن المحدث عمر وعلى مإرا بل والغارا الدارا في صاحبه
وأسد العلوم بحر علي وعلى يفترى حديثا كان مإا ابنته زوج عثمان وعلى

مإعه بلغ ( فلما الله قال الذراى الشامإخ القدرا الرفيع العباس عمه وعلى الشرى
) المراد ترى مإاذا فانظر أذبحك أني المنام في أراى إني بني يا قال السعي

الزمإان وهذا سنة عشرة ثلث ابن حينئذ وكان وتصرفه مإعه مإشيه بالسعي
الحضانة مإشقة عن فيه يستغنى وقت لنه والده إلى الولد يكون مإا أحب

في وللعلماء أشد البلوى فكانت والعقوقا الذى وقت به يبلغ ولم والتربية
والحسن سلم بن الله وعبد عمر ابن قاله إسماعيل أنه أحدهما قولن الذبيح

والقرظي مإهران بن ويوسف ومإجاهد والشعبي المسيب بن وسعيد البصري
وعبد الحسين بن وأحمد الله عبيد بن علي أخابرنا إسحاقا أنه والثاني آخارين في

أنبأنا قالوا مإحمد بن الرحمن
 ---

عبد حدثنا كعب بن أحمد حدثنا الحربي عمر بن علي أنبأنا المأمإون الصمد عبد
فضالة بن المباراك عن الواراث عبد بن الصمد عبد حدثنا المؤمإن عبد ابن الله
النبي عن المطلب عبد بن العباس عن قيس بن الحنف عن الحسن عن

والعباس وعلي عمر قول وهذا إسحاقا الذبيح وسلم} قال عليه الله {صلى
خالق في ومإسروقا ووهب وكعب وأنس هريرة وأبي مإوسى وأبي مإسعود وابن
بكر أبو أنبأنا غيلن بن طالب أبو أنبأنا الحسين أخابرنا الصحيح وهو كثير

عن الحباب بن زيد حدثنا كريت أبو حدثنا خالف ابن الهيثم حدثنا الشافعي
قيس بن الحنف عن الحسن عن جدعان بن زيد ابن علي عن دينارا بن الحسن

عليه داود وسلم} سأل عليه الله {صلى الله راسول قال قال العباس عن
ويعقوب وإسحاقا إبراهيم إله يقولون الناس أسمع إلهي فقال رابه السلم

ًا فاجعلني ًا بي يعدل لم إبراهيم إن هناك لست فقال راابع عليه اخاتاراني إل شيئ



يوسف مإن ييأس لم كان مإا طول في يعقوب وإن بنفسه لي جاد إسحاقا وإن
ساراة بشر لما جبريل أن أشياخاه عن السدى فروى بذبحه أمإره سبب وأمإا

ًا فأخاذ قال ذلك آية مإا قالت بإسحاقا ًا عود أصابعه بين فلواه يده في يابس
في إبراهيم أتي إسحاقا كبر فلما ذبيح إذا لله هو إبراهيم فقال خاضرا فاهتز
النوم

 ---

ًا نقرب انطلق لسحاقا فقال بنذراك أوف له فقيل ًا وأخاذ الله إلى قربان سكين
ً أين أبت يا الغلم له فقال الجبال بين ذهب إذا حتى مإعه انطلق ثم وحبل

راباطي اشدد إسحاقا فقال أذبحك أني المنام في أراى إني بني يا قال قربانك
ٍأ فتحزن ساراة فتراه دمإي مإن عليها ينتضح ل ثيابي واكفف أضطرب ل كي و

فاقرأ ساراة أتيت وإذا علي للموت أهون ليكون حلقي على السكين مإر سرع
على السكين وجر ورابطه ويبكي يقبله إبراهيم عليه فأقبل مإني السلم عليها
الرؤيا صدقت قد إبراهيم يا فنودي انقلبت غيره وقال السكين تذبح فلم حلقه
وهبت اليوم بني يا ويقول يقبله عليه وأكب ابنه عن وخالى فأخاذه بكبش فإذا
قال تعلمني ول ابني تذبح أن أرادت فقالت الخبر فأخابرها ساراة إلى وراجع لي

مإاذا فانظر قال وإنما الثالث اليوم في مإاتت بذلك علمت لما الجبائي شعيب
الله أمإر في المؤامإرة وجه على ذلك يقل ولم الرأي مإن عندك مإا أي ترى

لمإر استسلما أي أسلما فلما أمإرت مإا أي تؤمإر مإا افعل أبت يا قال سبحانه
زائدة والواو ناديناه جوابه أن أحدهما قولن هذا جواب وفي وراضيا سبحانه الله
) للجبين ( وتله تعالى قوله وأثيب سعد تقديره مإحذوف أنه والثاني الفراء قاله
وهما الراض على جبينيه أحد على فصارا جبينه على صرعه قتيبة ابن قال

إبراهيم ( يا الجبل مإن نودي المفسرون ) قال ( وناديناه بينهما والجبهة جبينان
قصد أنه وذلك به أمإرت بما عملت قد أحدهما قولن ) وفيه الرؤيا صدقت قد

كما ذلك صرف الله أن إل الذبح مإن بالتمكين البن فطاوعه أمإكنه بما الذبح
الذبح مإعالجة المنام في راأى أنه والثاني الذبح يقع لم وإن ذبح كأنه فصارا شاء
 ---

صدقت قد له قيل المنام في راأى مإا اليقظة في فعل فلما الدم إرااقة ير ولم
الرؤيا صدقت قد والجحدراي عمران وأبو الجوزاء وأبو المتوكل أبو وقرأ الرؤيا

( نجزي كذلك ولده ذبح عن العفو مإن ذكرنا كما ) أي كذلك ( إنا الدال بتخفيف
وهو البينة النعمة أحدهما قولن ) وفيه المبين البلء لهو هذا ) ( إن المحسنين

) بذبح ( وفديناه بالذبح امإتحانه وهو العظيم الخاتبارا والثاني الذبح عن العفو
الذبح مإن خالصناه والمعنى ذبحت مإصدرا وبفتحها ذبح مإا اسم الذال بكسر وهو
ًا كان أنه أحدها أقوال ثلثة الذبح هذا وفي له فداء الذبح جعلنا بأن أقرن كبش
ًا أرابعين ذلك قبل الجنة في راعى قد و مإجاهد راواية في عباس ابن قاله عامإ

في كان مإنه فتقبل آدم ابن قربه الذي الكبش هو جبير بن سعيد راواية في قال
أقرنين أعينين أبيضين بكبشين ابنه فدى إبراهيم أن والثاني به فدي حتى الجنة
ًا كان أنه والثالث عباس ابن عن الطفيل راواه مإن عليه أهبط الراوى مإن ذكر
الجنة في راعى قد لنه أحدهما ) قولن ( عظيم قوله وفي الحسن قاله ثبير



ذلك كان مإنبه بن وهب قال مإجاهد قاله مإتقبل أنه والثاني عباس ابن قاله
ولدك اذبح للخليل يقال الخلق بين المفاوت سبحان الشام أراض مإن بإيلياء
ومإا ) فذبحوها بقرة ( اذبحوا مإوسى لقوم ويقال للذبح ويضجعه المدية فيأخاذ
حاتم ويجود بالزكاة ثعلبة ويبخل مإاله جميع مإن بكر أبو ويخرج يفعلون كادوا
الُحباِحب ناراه بضوء ويبخل بقوته

 ---

وفاوت أخارس مإن أقبح وباقل مإتكلم أنطق فسحبان الفهوم بين فاوت وكذلك
لم السير علماء قال الغرقا تصيح والبطائح العطش تشكو فزراود المإاكن بين

زوج قد إبراهيم وكان الشام أراض إلى وبعث إسحاقا ء نبى حتى إبراهيم يمت
فأمإا سنة ستين ابن وهو ويعقوب العيص له فولدت بتاويل بنت أراوقة إسحاقا
ولده مإن الصفر بني فكل الروم له فولدت إسماعيل عمه بنت فتزوج العيص

وصارا والسواحل البحر إلى وصاراوا بالشام الكنعانيين غلبوا حتى أولده وكثر
ثم أولده أكثر فولدت ليا فتزوج يعقوب وأمإا اليونانية وهم ولده مإن الملوك

سنة وستين مإائة إسحاقا وعاش وبنيامإين يوسف له فولدت رااحيل تزوج
وتخايلوا الصبر عواقب تأمإلوا إخاواني إبراهيم أبيه عند ودفن بفلسطين وتوفي

ومإن عليه البتلء هان الثناء وبقاء المحن زوال تصورا فمن الجر نورا البلء في
بصر إل العواقب يلحظ ومإا عنده تركها هان العارا وبقاء اللذات زوال في تفكر
ثاقب

البسملة على الكلم
ومإخلب ناب اليام مإن ( فراك
أشيب والرأس الرأس لون وخاانك

همة جامإح تنفك ل ( فحتام
أقرب والموت النفس مإرامإي بعيد

مإنغص فيه أنت بعيش ( تسر
مإعذب وأنت الدنيا وتستعذب

تغتدي جسمك والوقات ( تغذيك
تشرب راوحك والساعات وتسقيك
مإتلفتا آفاتها مإن ( وتعجب

أعجب فعلك الله لعمر إليها
خالة تبطن بالبشر ( وتحسبها

تتحسب مإا غير مإنها فيظهر
الهدى طرقا عن أعمتك راضيت ( إذا
تغضب حين بها لب ذي ظن فما

دللة الشباب ثوب سلبها ( وفي
ًا تعطي أنها على وتسلب خاداع

والحجا شيبك ينهاك بأن ( أترضى
وتلعب تلهو اليام مإع وأنت

مإوعدا لدنياك تسمع ل ( أجدك
خالب والبرقا الري تترج ول

الوراى مإن الترجي دراياقا ( ودونك



وعقرب صل التجريب على فكل
 ---

أين الذايا دارا مإن النفة أين المنايا قبل العدة فأين مإطايا لكم اليام إخاواني
ل الصرارا خاطيئة وإن البليا تشبه ل الهوى بلية إن الدنايا أترضون العزائم

رااعي كالقضايا ل اليام وقضية السرايا تشبه ل الموت وسرية كالخطايا
يا الهدايا يقبل ل الموت مإلك الرمإايا يصمي التلف راامإي الرعايا يقتل السلمإة

ً الله استغفروا الخبايا ستظهر مإستوراين ًا اسكبوا ثم العثرات مإن خاجل لها حزن
ًا العبرات ولمختارا بساقية الخضم البحر ولبائع الباقية على الفانية لمؤثر عجب

بيت المستوطن أيها العافية على المإراض حب ولمقدم الصافية على الكدرا دارا
في وقم عدتك خاذ لخاراجك تهيأ بقصوراه المسرورا أيها لزعاجك تأهب غروراه
( إدلجك حلبة بل مإقامإك دارا الدنيا مإا وأزواجك أولدك فراقا قبل حاجتك قضاء

الهدى نهج عن الناكب أيها
للسالكين واضح باد وهو

إنه التصابي ذكر عن ( إله
الرابعين بلوغ بعد سرف

ًا التقوى ( واجعل تحتمي مإعاذ
حصين حصن إنه بحماه

عفوه تعالى الله ( واسأل
مإعين خاير إنه واستعنه

ًا وتبارازه البطش ذي بطش أتأمإن طفف وزن إذا مإن يا تخش ولم برؤيته عالم
لحد في الحلول أنسيت والوحش الدبيب بيداء في النزول أنسيت غش باع وإذا

ًا يا الفرش خاشن نفسك على جنيت إذا النقش ألهاه قد الهوى بزخارف مإغتر
يصبر ل مإن يا هش اللهو حان وإذا التوى الفرض جاء إذا مإن يا الراش مإن فعلى

ًا كن خادش على ولو للقضاء بالمإال ( تعلل العرش ذي بعين فإنك مإستيقظ
أسرع والموت

أنفع والوعظ باليام وتغتر
ذائق فهو يمت لم إمإا المرء ( ومإا
أوجع هو الذي الخالء فراقا

فراقه قبل النفس خاليل ( فودع
مإودع أو ظاعن إل الناس فما

ًا يا ًا مإوتاه فراقا على حزين فألحقه أتاه قد بالموت كأنه واتاه مإا لمطلوب كئيب
ً الحرص كثير ( يا فاه فما فاه أطيق مإا ووافاه أباه أباه مإا مإشغول

تبقى ليس بدنيا
أدنى الحرص راأينا ( مإا
رازقا قط حريص مإن
الله قضاء في ولكن ( ل
ونشقى نعنى أن

أفنى الموت راأينا ( قد
فخلقا خالقا قبلنا
 ---



ًا ( دراجوا فقرنا قرن
يبقى ليس مإن وبقي
طلب مإن فقال أقبلت أين مإن له فقال له عم ابن واسع بن مإحمد على قدم

ًا تطلب أنت واعجبا قال ل قال أدراكتها هل فقال الدنيا فكيف تدراكه لم شيئ
ًا تدراك تطلبه لم شيئ

زاد مإن لها بد ل فطريقك والرقاد الكسل هذا وخال والجتهاد بالجد عليك هذا يا
المعالي إلى ( انهض

تبالي ول واقبل
الزمإان مإن ( وخاذ

فاني فأنت حظا
العلية ( الهمم
البية والمهج
المنية ( تقرب

المإنية أو مإنك
بالمخاطرة ( المجد
بالمصابرة والنصر

العزلة في رااحة ( كم
العطلة في وعمل
حال يدوم ( ليس
هزال المنى شحم

غفلة في للوراى ( مإا
بالمهلة خادعوا قد

يعقل لبيب ( أل
يسأل جهول أل

رايبة في ( أأنتم
المصيبة أعظم مإا

حبيبة ( دنياكم
والطيبة لحسنها
غداراة ( لكنها
غراراة خاداعة
حبيب لها ( ليس
قريب زوالها

البغي ( كالمومإس
زي كل تلبس

خاوانة ( خالوبة
أمإانة لها ليس

ذليل ( عزيزها
قليل كثيرها

الحبابا ( تفرقا
الترابا تشتت

سالمها لمن ( حرب
لزمإها مإن تمل



فراقا ( لقاؤها
طلقا وعرسها
صدود وصالها
وعيد ووعدها

عنا ( وصالها
بل صدودها

مإنقوضة ( عقودها
مإرفوضة عهودها

سراب ( شرابها
عذاب نعيمها

ففتنة أقبلت ( إن
فمحنة أدبرت أو

مإذمإومإة ( أخالقها
مإسمومإة لذاتها

الجهال بها ( يحظى
النذال وينعم

اللبيب بها ( يشقى
الرايب ويتعب
فتى يا عنها ( فحل

مإتى إلى مإتى إلى
تعالى قوله على الكلم
ًءا يعمل مإن الكتاب أهل أمإاني ول بأمإانيكم ( ليس به يجز سو

 ---

التورااة أهل فقال اخاتصموا الديان أهل أن أحدها أقوال ثلثة نزولها سبب في
المسلمون وقال ذلك مإثل النجيل أهل وقال النبياء خاير ونبينا الكتب خاير كتابنا
ابن عن العوفي راواه الية هذه فنزلت النبياء خااتم ونبينا كتاب كل نسخ كتابنا

نعذب ول نحاسب ول نبعث ل قالت العرب أن والثاني عنهما الله راضي عباس
غيرنا الجنة يدخال ل قالوا والنصاراى اليهود أن والثالث مإجاهد قاله فنزلت
ليس اسم الزجاج وقال عكرمإة قاله الية هذه فنزلت نبعث ل قريش وقالت
قوله وهو الثواب على يدل مإا جاء وقد بأمإانيكم الله ثواب ليس والمعنى مإضمر
والجزاء المعاصي ) وانسوا النهارا تحتها مإن تجري جنات ( سندخالهم تعالى
بالعاصي واقع
 ---

الله عبد حدثنا جعفر بن بكر أبو أنبأنا المذهب ابن أنبأنا قال الحصين ابن أخابرنا
زهير بن بكر أبي عن خاالد أبي ابن حدثنا وكيع حدثنا أبي حدثني أحمد بن

سوءا يعمل مإن الكتاب أهل أمإاني ول بأمإانيكم ليس نزلت لما قال الثقفي
الله راسول فقال نعمله سوء بكل لنجازي إنا الله راسول يا بكر أبو قال يجزبيه
تصيبك أليس تحزن ألست تنصب ألست الله وسلم} يرحمك عليه الله {صلى



راضي هريرة أبي حديث مإن أفراده في مإسلم وأخارج به تجزون مإا فهذا اللواء
ًا المسلمين مإن ) بلغت به يجر سوءا يعمل ( مإن نزلت لما قال عنه الله مإبلغ

ًا مإا كل ففي وسددوا وسلم} قارابوا عليه الله {صلى الله راسول فقال شديد
المؤمإن أن واعلم يشاكها والشوكة ينكبها النكبة حتى كفاراة المسلم به يصاب

نصر ابن الله عبد بن مإحمد أخابرنا الدنيا في جزاؤه له عجل بذنب جوزي إذا
عمر بن مإحمد أخابرنا الهاشمي إبراهيم بن الله عبد بن علي أخابرنا طراد أنبأنا

عن يونس حدثنا سلمة بن حماد عن عفان حدثنا مإلعب بن أحمد أخابرنا
ً أن مإغفل بن الله عبد عن الحسن فجعل بغيا الجاهلية في كانت امإرأة أتى راجل
وجاء بالشرك ذهب تعالى الله إن مإه المرأة فقالت إليها يده بسط حتى يلعبها

عليه الله {صلى النبي فأتى فأدمإاه جدارا وجهه فأصاب الرجل فولى بالسلم
ًا بك الله أرااد عبد أنت فقال وسلم} فأخابره ًا بعبد أرااد إذا الله إن خاير خاير

القيامإة يوم به يوافي حتى عنه أمإسك شرا بعبد أرااد وإذا ذنبه عقوبة له عجل
عن خال قد فيه عصى الذي الزمإان وجد ذنبه في تفكر مإن أن واعلم بعير كأنه

مإا على يتأسف ثم بالتوبة فيه يتشاغل زمإان إلى يحتاج ثم بخطيئة وامإتل طاعة
عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبو راوى وقد هذا ويكفي سبق

قال وسلم} أنه
 ---

وأطلعت بالليل المطر لسقيتهم أطاعوني عبادي أن لو وجل عز رابكم قال
المحلى علي بن أحمد أنبأنا الرعد صوت أسمعتهم ولما بالنهارا الشمس عليهم

أبو حدثنا البردعي علي أبو أنبأنا بشران بن الحسين أنبأنا الخطيب بكر أبو أنبأنا
الله عبد بن نافع عن ضمرة أبو حدثني بكر أبي بن الزبير حدثنا القرشي بكر
{صلى النبي عن عنهما الله راضي عمر ابن عن عطاء عن قيس بن فروة عن
ابتلوا إل أعلنوها حتى قوم في الفاحشة ظهرت مإا وسلم} قال عليه الله

المكيال نقصوا ول مإضوا الذين أسلفهم في تكن لم التي والوجاع بالطواعين
زكاة قوم مإنع ومإا السلطان وجورا المؤنة وشدة بالسنين ابتلوا إل والميزان
العهد قوم خافر ول يمطروا لم البهائم ولول السماء مإن القطر مإنعوا إل أمإوالهم

القرشي قال أيديهم في مإا بعض فأخاذ غيرهم مإن عدوهم عليهم الله سلط إل
حفص أبو حدثنا قال مإهدي بن إبراهيم حدثنا قال سعيد بن إبراهيم وحدثني

أهل مإن راجل حدثني قال التغلبي كردوس عن سوارا بن أشعث عن البارا
ًا شهد مإمن أبوه وكان الكوفة مإسجد المسجد قرية على مإررات قال بدرا
ًا فوقفت تتزلزل تركتها فقال ورااءك مإا فقلت راجل علي فخرج أنظر قريب
يعملون كانوا ومإا فقلت ببعض بعضها ويرمإى ليصطكان الحائطان وإن تتزلزل

قيدتك قال الليل قيام أعياني للحسن راجل وقال الربا يأكلون كانوا قال
أبو أنبأنا الجوهري مإحمد بن القادرا عبد عن مإنصورا أبي بن مإحمد أنبأنا خاطاياك
مإنصورا بن أحمد حدثنا الذهبي الحسن بن الرحمن عبد حدثنا لزهري الفضل

قال هشام عن الحواراي القدوس عبد حدثنا المثنى بن أحمد حدثنا الرمإادي
مإنذ أصبته بذنب هذا قال الغم هذا مإا بكر أبا يا له فقيل مإرة سيرين ابن اغتم

سنة أرابعين
 ---



عبد أبو أنبأنا قال صادقا أبي بن سعيد أبو حدثنا قال حبيب بن بكر أبو أخابرنا
قال قرين بن علي أنبأنا يقول فاراس بن مإحمد سمعت قال الشيرازي الله

عبد أخابرنا يعرفه لم بذنب عوقب يعمله لم بذنب هم مإن يقول الجنيد سمعت
مإحمد حدثنا مإعروف بن علي أنبأنا الدجاجي الغنائم أبو أنبأنا مإحمد بن الرحمن

صالح عن القاسم بن هاشم حدثنا الجوهري سعد بن إبراهيم حدثنا الهيثم بن
الخطايا تعملون النجيل في مإكتوب قال الجوني عمران أبي عن المري

مإسروراة عليها يجني بما ونفسه مإشهوراة جمة مإعاصيه مإن يا العقوبة وتنكرون
يا غشا أم حجاب القلب أعلى تشاء كما المإر أإليك عشي أم كمه العين أفي
في وهو مإقيما يا تقضي فمتى ذنوبك عظمت مإشى أو قعد المعاصي كثير

ًا الخطايا في الزمإان أفنيت يمضي المعنى ًا وساكنت ضياع المإل مإن غرورا
ًا ًا الدنيا تحصيل في وصرت وأطماع ًا تصبح صناعا مإحترف مإناعا وتمسي جامإع

ًا مإضى عمرك في تفكر ضاعا قد ولبك قلبك على فتش في ل مإشاعا نهب
ًا أزراك حملت كم أفلحت الكهولة في ول أصلحت الشباب ً وزرا واجترحت ثقيل

الحفيرة أتنسى ويحك جريرة عليك كم السريرة سيء يا جرحت مإا صلح بعد يا
الجل قطع لقد بصيرة على وتضيعها قصيرة عمرك أيام حقيرة عندك هي أم

بها تظلم مإا قريرة به وعينك كثيرة جمة ذنوبك سيرة أقبح على ولكن مإسيره
مإنها الناس خارج سوقا الدنيا إنما القرظي كعب بن مإحمد قال شعيرة مإقدارا

مإن جمعوا مإا واقتسم مإلومإين فخرجوا ناس اغتر وكم ينفعهم وبما يضرهم بما
مإن به نغبطهم مإا إلى ننظر أن لنا فيحق يعذراهم ل مإن إلى وصاراوا يحمدهم لم

فنجتنبها نتخوف مإا وإلى فنعملها العمال
على جواراحه وسلط بالبطالت أيامإه عطل مإن المغبون مإعاذ بن يحيى وقال

الجنايات مإن إفاقته قبل ومإات الهلكات
بالخطوب تنذرا دهياء بدت

القلوب بأبصارا نلحظها
ذهاب على المجيء دل ( وقد

الغروب على الطلوع دل كما
 ---

ًا الهوى اترك فثابر مإعرضة والفضائل فبادرا حييت الطالب هذا يا أن قبل مإحمود
ًا يتركك الندم ساعات تفوتنك فل الولية في السبق قصبات فاتتك إن مإذمإومإ

على نختم ( اليوم تعالى قوله عن غفل كيف بإثم نطق للسان آه النابة في
أفواههم

الثام في سعت لقدم ) آه أيديهم ( وتكلمنا نسيت كيف للحرام امإتدت ليد آه
مإنادي سمع أمإا الربا على رابا لجسد ) آه أراجلهم ( وتشهد تتدبر لم كيف

أمإا الخمر كأس لتفريغ فغره فم لذي ) آه الله عند يربو ( فل رابى على التحذير
ً عمرك كان ) ( قد ( فاجتنبوه زجر بلغه مإيل

شبرا الميل فأصبح
ًا الشبر ( وأصبح عقد

قبرا لنفسك فاحفر
ًا تجمع كيف غدا أو اليوم سأتوب ويقول وغدا المعاصي في رااح مإن يا قد قلب

رااح وقد تحثه كيف جلمدا بالجهل أمإسى وقد تلينه كيف مإبددا الهوى في صارا
ًا بالشهوات ارادى تتلقى وجه بأي تفكر ناشدا له فاطلب قلبك ضاع لقد مإقيد



ًا القبر في تبيت ليلة تذكر بالدنيا المشغوف ( أيها مإنفرد
وغرامإا صبوا
تبطن أبدا هي ( أبدا

سمامإا الشهد في
بالدرارا الراضع ( تخضع
الفطامإا وتنسيه

بوعظ هز فإذا
وتعامإى عنه صم

يزداد الذي كالشاكي ( فهو
سقامإا بالطب

نامإا حرك إذا المهد في الطفل ( وكمثل
تعالى قوله على سجع
ًا يعمل ( مإن به يجز سوء

 ---

ًا يا ً يا طلبه في يسعى ل الهدى عن مإعرض ًا بلهوه مإشغول قد مإن يا بلعبه مإفتون
ًا يعمل ( مإن صاحبه أخاذ عند الموت به صاح قبر على ) جز به يجز سوء

التمزيق بكف استلب أنه النيق حسنه عن يخبرك الرفيق آثارا وتلمح الصديق
ًا يعمل ( مإن به غدا وأنت لحده هذا ومإا الخطايا عن نهى ) كم به يجز سوء

في أنت وها وهى قد القويم راكنه هذا لها يسعى وهو الدنيا زجرته وكم انتهى
ًا يعمل ( مإن سلبه اللم مإنه الناس ولقي وظلم عتا مإن ) أين به يجز سوء

عز عنه يدفع ولم والله ل جمعه مإا نفعه فما الجلم اقتطاع الردى اقتطعه
ًا يعمل ( مإن مإنصبه ًا لحده في ) بات به يجز سوء ًا الدنيا مإن يملك ل أسير نقير

ًا ذنبه بوزرا عاد بل ًا مإاله مإن وأصبح عقير ( مإن نشبه وكثرة نسبه عز على فقير
ًا يعمل وليس مإر الحلو الهوى وآخار وتمر قليل عن تفنى ) اللذات به يجز سوء

ًا يعمل ( مإن بمكتسبه الزلل ذو يخلو ثم ويضر يغر إل يسر شيء الدنيا في سوء
كأس وخااتمة الذراة على يأتي والحساب النظرة حتى يحوي ) الكتاب به يجز

اللذات
ًا يعمل ( مإن يشتبه مإا للفهوم جلي والمإر مإرة حشرك في ) تقوم به يجز سوء
ً ً الذنوب على وتبكي ذليل ًا ظهرك على وتحمل طويل ً وزرا للعاصي والويل ثقيل
ًا يعمل ( مإن مإنقلبه قبيح مإن صعيد في كلهم الناس ) يجمع به يجز سوء

نزهة قيامإتهم وقوم الوعيد بهم حل قد فقوم وسعيد شقي إلى وينقسمون
ًا يعمل ( مإن مإشربه مإن يغترف عامإل وكل وعيد الجزاء يقع ) إنما به يجز سوء
ًا تلقى وإنما أعمالك على كنت فإن حالك إصلح قصدنا وقد أفعالك غب غد

ًا ًا كنت وإن لذلك فاعمل مإتيقظ ًا يعمل ( مإن فانتبه نائم ) به يجز سوء
السلم عليه لوط قصة في العاشر المجلس

 ---

ًا إعطاء شاء كما وتصرف صنعا كلها الشياء أحكم الذي لله الحمد أنشأ ومإنع
لديه ووالى المسعى ليبصر عينين له وخالق يسعى هو فإذا قطرة مإن الدمإي



ًا وترا النعم الحرث مإحل وأباحه وترعى البيت أمإر تدبر زوجة إاليه وضم وشفع
ًا ستا وعدوا الشنعا الفاحشة إلى قوم فتعدى المرعى مإقصود فهم وقد سبع

ًا راسلنا جاءت ( ولما صرعى راأيتهم فلو بالحجاراة فرجموا بهم سيء لوط
ًا بهم وضاقا ًا أراسل مإا ) أحمده ذراع ًا وأنبت سحاب راسوله على وأصلي زراع
ًا أمإته علم نبي أفضل مإحمد ًا للسلم نفقته كانت الذي بكر أبي وعلى شرع نفع
الذي عثمان وعلى المستدعي الرسول بدعوة السلم ضيف عمر وعلى

ًا السنة أهل يحبه الذي علي وعلى بدعا الفجارا مإنه اراتكب العباس وعلى طبع
ًا المسلمين أئمة الخلفاء أبي ًا راسلنا جاءت ( ولما وجل عز الله قال قطع لوط

ًا بهم وضاقا بهم سيء إبراهيم أخاي ابن هو تاراخ بن هاراان بن لوط ) هو ذراع
النارا مإن نجاته بعد الشام إلى مإعه وهاجر به آمإن وقد السلم عليه الخليل
فلسطين إبراهيم فنزل سنة وخامسين ثلث ابن وهو إبراهيم مإع لوط واخاتتن

ًا تعالى الله فأراسل الرادن لوط ونزل كفرهم مإع وكانوا سدوم أهل إلى لوط
الفاحشة عن ونهاهم الله عبادة إلى فدعاهم الفاحشة يرتكبون وجل عز بالله

ًا إل ذلك يزدهم لم جبريل وجل عز الله فبعث عليهم ينصره أن الله فدعا عتو
إبراهيم على فنزلوا شباب راجال صوراة في مإشاة فأقبلوا وإسرافيل ومإيكائيل

ًا نأكل ل فقالوا يأكلوا فلم الطعام إليهم وقدم يخدمإهم فقام بثمنه إلى طعامإ
ًا له فإن قال تعالى الله اسم تذكرون قال هو مإا قالوا ثمن
 ---

أن لهذا حق وقال مإيكائيل إلى جبريل فنظر آخاره على وتحمدونه أوله على
ً الله يتخذه ًا يكونوا أن خااف امإتناعهم راأى فلما خاليل إنا تخف ل فقالوا لصوص
ًا ساراة فضحكت لوط قوم إلى أراسلنا يأكلون ول بأنفسنا نخدمإهم وقالت تعجب
يعقوب إسحاقا ورااء ومإن بإسحاقا أبشري الضاحكة أيتها جبريل فقال طعامإنا
راوع سكن فلما سنة وعشرين مإائة ابن وإبراهيم سنة تسعين بنت وكانت

أرابعمائة فيها قرية أتهلكون فقال يناظرهم أخاذ مإلئكة أنهم وعلم إبراهيم
قال ل قالوا أرابعون قال ل قالوا مإائتان قال ل قالوا ثلثمائة قال ل قالوا مإؤمإن
ًا فيها إن فقال لوط امإرأة مإع عشر أرابعة يعدهم وكان ل قالوا عشر أرابعة لوط
فجاءوا عنده مإن خارجوا ثم نفسه واطمأنت فسكت فيها بمن أعلم نحن قالوا
بهم فانطلق بك الليلة مإتضيفون إنا فقالوا يعمل له أراض في وهو لوط إلى

القرية هذه أهل يعمل مإا تعلمون أمإا فقال الطريق بعض في إليهم والتفت
امإرأته انطلقت مإنزله دخالوا فلما مإنهم أخابث الراض ظهر على أعلم مإا والله

لم لنه الرسل مإجيء ساءه ) أي بهم ( سيء تعالى قوله قومإها فأخابرت
ًا بهم ( وضاقا قومإه مإن عليهم وخااف يعرفهم ضاقا يقال الزجاج ) قال ذراع

ًا أمإره بفلن ًا المكروه مإن يجد لم إذا ذراع بهم ضاقا النباراي ابن وقال مإخلص
عصيب يوم هذا ) يقال عصيب يوم هذا ( وقال الوسع عن الذراع فناب وسعه

ًا كان إذا وعصبصب والفراء الكسائي ) قال إليه يهرعون قومإه ( وجاءه شديد
ًا إل الهراع يكون ل بالقوم واقع فعل الهراع النباراي ابن قال راعدة مإع إسراع

المعنى في لهم وهو
 ---



ً فجعلوه بالمإر الرجل أولع قد العرب قالت كما الفعل صاحب وهو مإفعول
خارج الفاعيل هذه مإن واحد كل السهو مإن عمرو سهى و زيد أراعد ومإثله
ًا مإعه السم غيره فاعل له يعرف ل الفعل صاحب وهو المفعول تقدير مإقدرا
) فقال السيئات يعملون ( كانوا الضياف مإجيء ) أي قبل ( ومإن تعالى قوله
( أطهر لهن كالب صارا أمإته مإن ولكونهن النساء ) يعني بناتي ( هؤلء لوط
ل ) أي ضيفي في تخزون ( ول عقوبته احذراوا ) أي الله ( فاتقوا أحل ) أي لكم

ً بهم تفعلوا بالمعروف ) فيأمإر راشيد راجل مإنكم ( أليس حيائي يوجب فعل
حاجة مإن ) أي حق مإن بناتك في لنا مإا علمت لقد ( قالوا المنكر عن وينهى
) قوة بكم لي أن ( لو قال النساء ل الرجال نريد إنما ) أي نريد مإا لتعلم ( وإنك

مإنيعة عشيرة إلى ) أي شديد راكن إلى آوي ( أو عليكم بهم أقوى جماعة أي
الجدارا تسورا ويرومإون الباب يعالجون وهم بابه أغلق قد كان لنه هذا قال وإنما
) فافتح رابك راسل إنا لوط يا ( قالوا الكرب مإن يلقى مإا الملئكة راأت فلما

في وجل عز رابه جبريل واستأذن ودخالوا الباب ففتح وإياهم ودعنا الباب
النجاء يقولون فانصرفوا فأعماهم وجوههم بجناحه فضرب لهم فأذن عقوبتهم

أنت كما لوط يا يقولون وجعلوا الراض في قوم أسحر لوط دارا في إن النجاء
لو قال لصبح قالوا هلكهم مإوعد مإتى لوط لهم فقال يوعدونه تصبح حتى

بأهلك فأسر الملئكة له قالت ثم بقريب الصبح أليس فقالوا الن أهلكتموهم
مإن تبقى ببقية ) أي الليل مإن ( بقطع وغنمه وبقره وأهله وابنتيه بامإرأته فخرج
عليهم غدا الفجر طلع فلما هلكهم تول جبريل إلى تعالى الله وأوحى آخاره

أعظمها قرى خامس وكان جناحه على بلدهم فاحتمل السلم عليه جبريل
بهم صعد ثم إناء رافعهم وقت في ينكسر فلم ألف مإائة قرية كل في سدوم

 ---

ثم كلبهم نباح الملئكة وسمعت يذهب أين يدراي ل الهواء في الطير خارج حتى
بحجر جبريل فرمإاها لوط امإرأة فالتفتت شديدة وجبة وسمعوا عليهم كفاها
ومإن وراعاتهم مإسافرهم يتبع جعل ثم الراض على أشرف حتى صعد ثم فقتلها
قال سجيل مإن الحجاراة وكانت قتلهم حتى بالحجاراة فرمإاهم القرية عن تحول

عباس ابن قال مإعلمة أي مإسومإة الحجاراة مإن الصلب الشديد هو عبيدة أبو
اسم مإنها حجر كل على كان الربيع وقال بيضاء نقطة وفيه أسود الحجر كان

الرجل قبضة ومإثل البل راءوس مإثل كانت قال راآها مإن عن وحكى صاحبه
ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا للمخالفين ) تخويف ببعيد الظالمين مإن هي ( ومإا

مإحمد حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب
ابن عن عكرمإة عن عمرو أبي بن عمرو عن إسحاقا بن مإحمد عن سلمة بن

وسلم} مإلعون عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنهما الله راضي عباس
وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن أنس وراوى لوط قوم عمل عمل مإن
مإعهم يحشره حتى إليهم الله نقله لوط قوم عمل يعمل أمإتي مإن مإات مإن

الحذرا الحذرا تؤوب الغضب إلى بصاحبها فإنها والذنوب الخطايا مإغبة فلتحذرا
الغيوب علم مإن

البسملة على الكلم
ًا ( يا ًا الدهر لخراب عامإر مإجتهد

عمران الدهر لخراب مإا تالله
له ثبات ل حظ وجدان ( وكل



فقدان التحقيق في مإعناه فإن
وزخارفها الدنيا عن الفؤاد ( صن

هجران والوصل كدرا فصفوها
ًا فيه بما مإضى قد أمإس ثلثة اليام هذا يا هو وإنما تدراكه ل لعلك وغد

مإضى مإا واستدراك لرسمه وتزود لنفسه تنبه مإن درا لله فيه فاجتهد هذا يومإك
بلغة لغير الدنيا جامإع ( فيا حبسه طول قبل أمإسه مإن

جامإع أنت لمن فانظر ستتركها
مإا كل يوعون البصارا ذوي أن ( لو

مإدامإع لعين جفت لما يرون
وهمه مإناه الدنيا كانت ( ومإن
المطامإع واستعبدته المنى سباه
 ---

ًا يا وحافظ للملحظ إل فلحظ الهدى نورا لحظ الحافظ نام ومإا لهوه في نائم
تغتر ول الغلئظ العاتبان أنذراك فقد حذراك وخاذ المحافظ فاز فقد التقى على
ول الباهظ الثقيل حمل الرحلة وقت وتذكر قائظ الحساب فزمإان العيش ببرد

مإتياقظ إل ينجو فما للخلص وتيقظ قاراظ مإدح ضر قد فكم المادح إلى تلتفت
ًا يا عن تغني الدهر عجائب اللفظ النداء فخفف أخاراه ونسي دنياه أمإر مإدبر

وتعمر تجد الدنيا في ( أللعمر واعظ كل وعظ
ًا وأنت وتقبر تموت فيها غد

ًا ( تلقع نتاجها وترجو آمإا
أقصر ترجيه قد مإما وعمرك
ضوؤه ينعاك اليوم صباح ( وهذا
تشعر كنت إن تنعاك وليلته

كفيته قد مإا إدرااك على ( تحوم
وتدبر فيه بالمإال وتقبل

مإعجل إمإا يعدوك ل ( ورازقك
ًا حاله على مإؤخار وإمإا يومإ
أقبلت هي إذا الدنيا تأمإن ( فل
وتغدرا تخون زالت فما عليك
ًا الصفو فيها تم ( فما لهله يومإ

يتغير رايثما إل الرفق ول
صائر أنت الذي في وفكر ( تذكر

ًا إليه يفكر مإمن كنت إن غد
ًا بد ( فل لحفرة تصير ان يومإ

تحشر يوم إلى تطوى بأثنائها
واحذراوا حاضر والقلب ناصحكم إلى وأصغوا ناظر تدبر المإورا تدبروا إخاواني
دارا إلى وهاجروا بواتر فسيوفه للِحمام وتأهبوا الساتر وهتك الحليم غضب
إلى للرحيل وتهيأوا صابر مإصابرة عدوكم وصابروا الجرائر بهجران النابة

ويخسر العاصي ويندم المحاجر ثرى الدمإوع وابل يبل أن قبل المقابر عسكر
ويعز الحناجر أعلى إلى القلوب وتصعد الهواجر وتقوى العرقا ويتكاثف الفاجر
الفضائل اكتساب ويفوت القاصر ويحزن الكامإل ويفرح الناصر ويعرض المإن



كنت لو ( وقائلة الخار يرى فاللبيب مإصيركم عواقب فتأمإلوا المفاخار وتحصيل
الغنى تلتمس
رااشدا كان بما أوصت ومإا راشدت

ذمإيمة دنيا حب إل الناس ( أبى
التزودا إل الموت ويأبى تقضى

تخبري الثراء ذي عن سلي ( فقلت
توسدا مإاذا الملك بعد الملك وذي

ً ( يمرون كأننا ونضحي أراسال
شهدا نك لم بالمإس نالهم لما

يروعنا أو نرى مإا ينفعنا ( فهل
 ---

غدا مإنزلنا اليوم نذكرن وهل
ابن الحسن أبو حدثنا السمناني الحسين أبو القاضي حدثنا علي بن يحيى أخابرنا

حدثنا مإوسى بن يوسف حدثنا المحامإلي الله عبد أبو القاضي حدثنا الصامإت
بن إسماعيل عن سعيد بن مإحمد عن العلء أبي بن الجنيد حدثنا بشر بن مإحمد
الله راسول قال قال الدراداء أبي عن الدقاقا علي عن الدراداء أم عن الله عبيد

الدنيا كانت مإن فإنه استطعتم مإا الدنيا مإن وسلم} تفرغوا عليه الله {صلى
همه أكبر الخارة كانت ومإن عينيه بين فقره وجعل ضيعته الله أفشى همه أكبر
إل وجل عز الله إلى بقلبه عبد أقبل ومإا قلبه في غناه وجعل أمإوراه له الله جمع
بكل إليه وجل عز الله وكان والرحمة بالود إليه تقبل المؤمإنين قلوب الله جعل
أبو أنبأنا شاذان ابن أنبأنا الله رازقا أنبأنا أحمد بن إسماعيل أخابرنا أسرع خاير

جعفر
هاراون بن يزيد حدثنا الله عبيد بن يعقوب أنبأنا القرشي بكر أبو أنبأنا يزيد ابن

أبي بن علي قال قال العامإري مإهاجر عن الشامإي زيد عن الثوراي سفيان حدثنا
المإل وطول الهوى اتباع اثنتان عليكم أخااف مإا أخاوف إن عنه الله راضي طالب

الخارة وإن أل الخارة فينسي المإل طول وأمإا الحق عن فيصد الهوى اتباع فأمإا
فكونوا بنون مإنهما واحدة ولكل مإدبرة ولت قد الدنيا وإن أل مإقبلة اراتحلت قد

وغدا حساب ول عمل اليوم فإن الدنيا أبناء مإن تكونوا ول الخارة أبناء مإن
عمل ول حساب

بطلتم كيف الجساد صحاح يا
العمال صالح عن لعذرا ل

تجدي البطالة أن علمتم ( لو
والمآل مإعادكم في حسرة

يقيكم مإا إلى ( لتبادراتم
ونكال بعثكم في جحيم مإن

غرورا الحياة هذه ( إنما
ًا المحال في الوراى تطمع أبد

وأنتم القرارا يهنيكم ( كيف
الراتحال على تمهيدكم بعد

عنه تعدلوا فل واضح ( الهدى
الضلل سبيل تسلكوا ول



وتوبوا الممات قبل ( وأنيبوا
الهوال مإن غد في تسلموا
تعالى قوله على الكلم
أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل
 ---

باستعمال يأمإرك القرآن وهذا الفتن لعظم سبب البصر إطلقا أن اعلموا
ًا فوقعت بالتخليط تعرضت فإذا الضررا سبب هو مإا عن الحمية فلم أذى في إذ

مإحمد بن الله وعبيد المقري أحمد ابن إسماعيل أخابرنا اللم أليم مإن تضج
ابن أنبأنا النقورا بن الحسين أبو أنبأنا قالوا المدبر علي ابن ويحيى القاضي

هدبة حدثنا البغوي حدثنا حبابة
عن التيمي إبراهيم بن مإحمد عن إسحاقا بن مإحمد عن سلمة بن حماد حدثنا
عليه الله {صلى الله راسول أن السلم عليه علي عن الطفيل أبي ابن سلمة

ًا الجنة في لك إن علي يا وسلم} قال النظرة تتبع فل قرنيها ذو وإنك كنز
أرابعة مإن إشكال الحديث هذا في الخارة لك وليست الولى لك فإن النظرة

راجل مإنه سقط قد أنه السامإع إلى خايل فربما إسناده حيث مإن أحدها وجوه
يروي الطفيل أبا أن عرف وقد علي عن الطفيل أبي بن سلمة سمع إذا لنه
ًا علي عن يروي وسلمة صحيح هو بل ذلك يظن علي عن الكناية والثاني أيض
عنها كنى المإة هذه عن كناية أنها أحدهما وجهان وفيه قرنيها ذو وإنك قوله في
) يعني بالحجاب توارات ( حتى وجل عز الله قال كما لها تقدم ذكر غير مإن

بذي تسميته يعني والثالث الجنة عن والثاني ذكر لها يتقدم ولم الشمس
السلم عليه عليا فإن المإة عن الكناية إن قلنا إن أحدهما وجهان وفيه القرنين

والثانية ود بن عمرو ضربة الولى ضربتين وجل عز الله في راأسه على ضرب
الكناية قلنا وإن ضربة بعد ضربة راأسه على القرنين ذو ضرب كما مإلجم ابن
النظرة تتبع فل قوله والرابع النباراي ابن ذكره جانباها فقرناها الجنة عن

لم التي الولى وإنما كذلك وليس للولى القصد جواز أحد تخايل رابما النظرة
الله راسول سألت قال الله عبد بن جرير حديث مإن مإسلم أفراد وفي تقصد

بصرك اصرف فقال الفجأة نظرة وسلم} عن عليه الله {صلى
 ---

يقع ول المحاسن بها يتأمإل فل القلب يحضرها لم الولى النظرة لن وهذا
وفي الثم في كالثانية كانت الذهن حضورا بمقدارا استدامإها فمتى اللتذاذ
الله {صلى الله راسول قال قال السلم عليه علي عن سعد بن النعمان حديث

شهوة توراث مإسموم سهم فإنها النظرة بعد النظرة اتق علي وسلم} يا عليه
الرجل نظر قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس وراوى القلب في
الله وجه ابتغاء تركه مإن إبليس سهام مإن مإسموم سهم المرأة مإحاسن إلى

يقول السلم عليه عيسى وكان لذتها طعم يجد عبادة وجل عز الله أعطاه
الله راضي مإسعود ابن وقال خاطيئة بها وكفى الشهوة القلب في تزراع النظرة

ًا فيها للشيطان فإن نظرة مإن كان مإا عنه مإن وقال القلوب خاراز والثم مإطمع
ًا كان طرفه أطلق يبالغون عنهم تعالى الله راضي السلف كان وقد أسفه كثير



ولم سنة ثلثين فبقي بنيت قد علية مإجاهد دارا في وكان النظر مإن الحتراز في
مإن كم امإرأته له قالت عاد فلما عيد يوم سنان أبي بن حسان وخارج بها يشعر
مإن خارجت مإنذ إبهامإي في إل نظرت مإا والله فقال راأيت قد حسناء امإراة
ًا الغض في السلف بالغ وإنما إليك راجعت أن إلى عندك النظر فتنة مإن حذرا
ًا وكم نظرة بسبب صومإعته عن خارج عابد مإن فكم فتنته فامإا عقوبته مإن وخاوف

الفتنة تلك في وقع مإن استغاث
وحاسد عدو مإن يؤتى كان ( مإن صول بن إبراهيم قال

قلبي ومإن أتيت عيني مإن فإني
نظرة بعد نظرة اعتورااني ( هما

لب ول راقاد مإن لي أبقيا فما
طرفه المنية اجتلب الذي ( وأنا آخار وقال
القاتل والقتيل المطالب فمن
لما قلبي ( عاتبت آخار وقال
نحيل جسمي راأيت

طرفي قلبي ( أجاب
الرسول كنت وقال

طرفي القلب ( فألزم
الدليل أنت كنت بل

ًا كفا ( فقلت جميع
قتيل تركتماني

يزيد سقمي يرى مإن ( يا آخار وقال
طبيبي تعيي وعلتي

فهكذا تعجبن ( ل
القلوب على العيون تجني
عندها علم ول تجني ( لواحظنا آخار وقال

بالجرائر مإأخاوذة وأنفسنا
عفائف نفوس مإن أغبى أرا ( ولم
الفواجر العيون أخابارا تصدقا
قلبه حجاب الجفان كانت ( ومإن

 ---

بالفواقر أحشائه على أذن
اللوامإحا البروقا ترع لم انت ( إذا آخار وقال

سائحا الماء تحتك مإن جرى ونمت
احتقرته حتى باللحظ الهوى ( غرست

مإتسامإحا مإستأنسا فأمإهلته
شجراته أينعت حتى تدرا ( ولم
لواقحا فيه الهجر راياح وهبت

عازبا الصبر مإن تستدعي ( وأمإسيت
نازحا النوم مإن وتستدني عليك
يقلبها عين ذا دام مإا ( والمرء آخار وقال

الخطر على مإوقوف العين أعين في



مإهجته ضر مإا مإقلته ( يسر
ًا ل بالضررا جاء بسرورا مإرحب

مإفكر غير العين ( لعذبن آخار وقال
دمإا فاضت أو بالدمإع جرت فيها

لذيذه الرقاد مإن ( ولهجرن
مإحرمإا الجفون على يصير حتى

دمإوعها فلسفكن دمإي ( سفكت
أظلما فكانت بدأت التي وهي
فتنة حبائل في أوقعتني ( هي

ًا لكنت نظرت تكن لم لو مإسلم
الوقوع وقت في يستحلين اللحظ ( وسهام آخار وقال
صريع عن إل يقلعن فل يصرفن ( ثم

الهوى في سقمي أصل طرفي كان ( إن آخار وقال
الوسنا عيني الله أذاقا ل

لحظه مإرامإي في تحرى ( لو
عنا مإا عناني مإا سلع يوم

قتلتني أنت عين ( يا غيره
ذنوبي مإن ذنبك وجعلت
الدمإوع تهوين ( وأرااك

الحبيب رايق كأنها
ًا أحلف ( تالله صادق

الرايب شيم مإن والصدقا
الزمإان نوب مإيزت ( لو
القريب إلى البعيد مإن
مإا دون إل كن ( مإا

القلوب على العيون جنت
 ---

ً أن عنهما الله راضي عباس ابن راوى فقد النظر عقوبة وأمإا النبي إلى جاء راجل
ًا وسلم} يتشلشل عليه الله {صلى امإرأة بي مإرت فقال مإالك له فقال دمإ

ثرى مإا بي فصنع فضربني جدارا فاستقبلني بصري أتبعها أزل فلم إليها فنظرت
أبو أخابرنا الدنيا في عقوبته له عجل خايرا بعبد أرااد إذا وجل عز الله إن فقال

الرازي الله عبد أبو أنبأنا باكوية ابن أنبأنا الحبيري سعيد أبو أنبأنا حبيب بن بكر
ً الطواف في راأيت قال النهرجوراي يعقوب أبي عن يقول وهو عين بفرد راجل
ًا كنت إني فقال الدعاء هذا مإا له فقلت مإنك بك أعوذ طوافه في مإنذ مإجاورا

ًا شخص إلى فنظرت سنة خامسين على وقعت بلطمة فإذا فاستحسنته يومإ
لزدناك زدت لو يقول وقائل أخارى فوقعت آه فقلت خادي على فسالت عيني

لي كتب قال الحافظ علي بن أحمد أنبأنا القزاز مإحمد بن الرحمن عبد أخابرنا
الوهاب عبد بن أحمد بن مإحمد سمع أنه يذكر الرازي الحسين بن أحمد أبوحاتم
بن الرحمن عبد حدثنا الصوفي مإحمد بن أحمد سعيد أبو قال يقول الحافظ

فمر الدقاقا بكر أبي أستاذي مإع كنت قال الديان أبي عن عيسى بن أحمد
ولو غبها لتجدن بني يا فقال إليه أنظر وأنا أستاذي فرآني إليه فنظرت حدث



فيه مإتفكر وأنا ليلة فنمت الغب أرااعي وأنا سنة عشرين فبقيت حين بعد
أبي بن سعد أبو أنبأنا الصوفي بكر أبو أخابرنا كله القرآن نسيت وقد فأصبحت

الشيرازي الله عبد أبو حدثنا صادقا
 ---

أصحابي بعض راأيت قال الكتاني بكر أبو أخابرني النجارا أحمد بن مإحمد أنبأنا
كذا فعلت وقال سيئاتي علي عرض فقال بك الله فعل مإا له فقلت المنام في

أن فاستحييت وكذا كذا وفعلت قال نعم فقلت كذا وفعلت قال نعم فقلت وكذا
إليه فنظرت الوجه حسن غلم بي مإر فقال الذنب ذلك كان مإا له فقلت أقر
بك الله فعل مإا له فقيل المنام في رائى أنه الزرااد الله عبد أبي عن راوى وقد
ًا إل به أقررات ذنب كل لي غفر قال في فأوقفني به أقر أن استحييت واحد

جميل شخص إلى نظرت قال الذنب كان مإا قيل وجهي لحم سقط حتى العرقا
قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبو راوى وقد
في سهرت وعين الله مإحارام عن غضت عين إل القيامإة يوم باكية عين كل

الله خاشية - مإن الدمإوع - يعني الذباب راأس مإثل مإنها يخرج وعين الله سبيل
لفكر بعين وتلمحوا المدرا بيت نزول في وتفكروا الصورا مإصير تذكروا إخاواني

أحمد أخابرنا الحذرا فالحذرا البلء دارا في أنكم واعلموا والكدرا الصفا حال في
مإحمد بن الرحمن عبد حدثنا الخطيب بكر أبو حدثنا الهاشمي أحمد بن

القرشي الله عبد أبا سمعت قال شاذان بن الله عبد بن مإحمد أنبأنا النيسابوراي
ًا وكان شاب جارا لي كان يقول ًا يهوى وكان أديب ًا غلمإ ًا فنظر أديب إلى يومإ

فكتب الغلم فهجر الفكر مإن شيء له فوقع عاراضيه في بيض شعر طاقات
أجفى ل وكنت جفيت ( مإالي الغلم إليه

تخفى ل الهجران ودلئل
وتشربني تمزجني ( وأرااك

ًا شارابي عهدتك ولقد صرف
ظهرها في وكتب الرقعة فقلب

الشمط مإع التصابي
شطط خاطة سمتني

جفاي على تلمني ( ل
فرط الذي فحسبي

جنيت بما راهن ( أنا
الغلط مإن فذراني

الخلئق أبا راأينا ( قد
هبط زلة في
 ---

في تحلو نظرة مإن كم غافلة مإكائدها عن والنفوس قاتلة سموم الدنيا إخاواني
في وراأيك ضعيف قلب قلبك آدم بن يا الجلة في تطاقا ل مإراراتها العاجلة
مإطلقة عينك راشد مإنك يؤنس مإتى الهوى طفل يا سخيف راأي الطرف إطلقا

كم الحطام كسب في يتعب وجسدك الثام في مإهمل ولسانك الحرام في



برقا كل تشم ول ( فتبصر القدام بها زلت مإحتقرة نظرة
حين صواعق فيه برقا راب

غرام مإن تسترح الطرف ( واغضض
وشين ذل ثوب فيه تكتسي
النفس مإوافقة الهوى ( فبلء

العين طموح الهوى وبدء
تعالى قوله على سجع
أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل

ًا يا صفائهم حال في تفكروا لو أخاطاراهم ذكر عن بأوطاراهم للمشغولين عجب
( قل وازدجاراهم وعظهم في يكفي مإا اغتراراهم طريق سلكوا لما أكداراهم في

ومإا غرا غرت كم والفتن الفات دارا ) الدنيا أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين
حسن والظاهر ظاهرها أراته فطن

 ---

بسيف المقتولين ويح ولن اراجعون راب قال الوسن مإن الفكر عين فتح فلما
) أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل أوزاراهم عن ينهاهم والشرع اغتراراهم

قدمإوا إذ وندمإوا التبعات دون اللذات والله ذهبت والشهوات الهوى أراباب أين
سوء الثارا في فتلمح وهيهات العود العود يبس بعد وتمنوا فات مإا على

الذنوب على الموت ) نازلهم أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل أذكاراهم
والقلوب الفواه عن خالت لذات فرحلت والعيوب الجهل قيود في فأسروا
إدباراهم ثياب في دياراهم مإن خارجوا حين يعقوب حزن ول الفائت على وحزنوا
للناظرين ) قل أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل أدباراهم في التوبيخ وعصى

أطفال استعجل فإن قراراهم دارا مإن أنموذج هذا دياراهم في المشتهى إلى
مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل داراهم إلى الرحيل قرب وعدهم فداراهم الهوى

تسخط والعيوب الذم عليكم وتجني القلوب تفسد نظرة ) احذراوا أبصاراهم
الحمية استعملوا فلو للمطبوب حمية الطبيب وصف لقد الغيوب عالم مإولكم

الله ) وفقنا أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل بأبشاراهم الحمى تتعرض لم
فإنها النفوس شر مإن وسلمنا والردى الجهل أسباب مإن وعصمنا للهدى وإياكم

مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل أخاياراهم بوعظ المنتفعين مإن وجعلنا العدى شر
وصحبه وآله مإحمد سيدنا على الله ) وصلى أبصاراهم
القرنين ذي قصة في عشر الحادي المجلس

 ---

أجرا للعامإلين بإنعامإه وأجرى السرى ففك لطفه أسرى الذي لله الحمد
أحوالهم ودبر حرا و عبدا آدم بني وقسم سترا العاصين على بكرمإه وأسبل

ًا عامإرا البسيطة راتب كما فقرا و غنى السياحة على عباده بعض وقوى وقفر
ًا مإنه عليكم سأتلو قل القرنين ذي عن ( ويسألونك شبرا شبرا فقطعها ) ذكر
الدنيا في النبياء مإقدم راسوله على وأصلي ذخارا عنده لي يكون حمدا أحمده

صفرا الكف مإال حتى السلم على المال أنفق الذي بكر أبي وعلى والخارى
جرم غير مإن المقتول عثمان وعلى كسرى هيبته كسرت الذي عمر وعلى



العباس عمه وعلى عزا بالعلم يعزه الرسول كان الذي علي وعلى صبرا
سألوا ) الذين القرنين ذي عن ( ويسألونك تعالى قوله قدراا النسب في أعلهم
أرابعة القرنين ذي اسم وفي اليهود وسلم} هم عليه الله {صلى الله راسول
وهب قاله السكندرا والثاني السلم عليه علي قاله الله عبد أحدها أقوال

ذكره جابر بن الصعب والرابع الحسين بن علي بن مإحمد قاله عباس والثالث
إلى قومإه دعا أنه أحدها أقوال عشرة القرنين بذي تسميته في خايثمة أبي ابن
ًا فغبر فهلك قرنه على فضربوه وجل عز الله فدعاهم تعالى الله بعثه ثم زمإان
السلم عليه علي قاله قرناه فذانك فهلك الخار قرنه على فضربوه الله إلى

راواه مإطلعها إلى الشمس مإغرب مإن سارا لنه القرنين بذي سمي أنه والثاني
لنه والرابع نحاس مإن كانتا راأسه صفحتي لن والثالث عباس ابن عن صالح أبو

إلى السماء مإن امإتد كأنه النوم في راأى
 ---

القرنين بذي فسمي قومإه على ذلك فقص الشمس بقرني فأخاذ الراض
القرنين شبه راأسه في كان لنه والسادس وفاراس الروم مإلك لنه والخامإس

كانت لنه والسابع عنه الله راضي مإنبه بن وهب عن الرابعة القوال هذه راويت
الضفيرتين تسمي والعرب النباراي ابن قال الحسن قاله شعر مإن غديرتان له

والروم فاراس مإلك لنه بذلك سمي قال ومإن قال وقرنين غديرتين الشعر مإن
كان لنه والثامإن قرنان لهما يقال الراض مإن جانبين على عاليان لنهما قال

قرنان زمإانه في انقرض لنه والتاسع شرف ذي البيت أهل مإن الطرفين كريم
الثلثة القوال هذه ذكر والنورا الظلمة مإلك لنه والعاشر حي وهو الناس مإن
ًا كان هل واخاتلفوا الثعلبي إسحاقا أبو ًا كان أنه أحدهما قولين على ل أم نبي نبي

ًا كان أنه والثاني والضحاك عمرو ابن الله عبد قاله ًا عبد ًا يكن ولم صالح ول نبي
ًا ًا كان وهب وقال السلم عليه علي قاله مإلك كونه زمإان وفي إليه يوح ولم مإلك
علي قاله نوح بن يافث ولد مإن الولى القرون مإن كان أنه أحدها أقوال ثلثة
بين الفترة في كان والثالث الحسن قاله ثمود بعد كان أنه والثاني السلم عليه

عليكم ( سأتلو تعالى قوله بعد وفيه وهب قاله السلم عليهما ومإحمد عيسى
ًا مإنه عليه سهلنا ) أي الراض في له مإكنا ( إنا ذكره يتضمن خابرا ) أي ذكر

عليه فحمله السحاب له فسخر الله أطاع إنه السلم عليه علي قال فيها السير
مإحاهد قال سواء عليه والنهارا الليل فكان النورا له وبسط السباب في له ومإد
القرنين وذو داود بن سليمان فالمؤمإنان وكافران مإؤمإنان الراض مإلك

ًا شيء كل مإن ( وآتيناه تعالى قوله وبختنصر نمرود والكافران ابن ) قال سبب
إلى به يتسبب مإا علم عباس

 ---

ًا ( فاتبع والمسالك بالطرقا العلم هو وقيل يريد مإا وقرأ الثر قفا ) أي سبب
علي أبو قال الثلثة المواضع ) في ( فأتبع والكسائي وحمزة عامإر وابن عاصم

ًا فأتبع التقدير ًا سبب ) أي حمئة عين ( في تعالى قوله الطريق والسبب سبب
تغرب وجدها الحسن قال حاراة ) أي ( حامإية وحمزة عامإر ابن وقرأ حمأة ذات
يفيض حتى الحاراة العين تلك الماء مإن ويفيض القدرا كغليان يغلي مإاء في



ًا عندها ووجد احترقا إل شيء على يأتي فل أيام ثلثة مإسيرة حولها لباسهم قومإ
غربت إذا الدواب مإن الشمس أحرقت مإا إل طعام لهم وليس السباع جلود

قال نبي هو قال ) مإن القرنين ذا يا ( قلنا الحيتان مإن العين لفظت ومإا نحوها
مإا أبوا إن تقتلهم ) أي تعذب أن ( إمإا إلهام قال بنبي ليس قال ومإن وحي هذا

أشرك ) أي ظلم مإن أمإا ( قال الرشد فتبصرهم تأسرهم أن وإمإا إليه تدعوهم
) فيعذبه رابه إلى يرد ( ثم الشرك عن يرجع لم إذا ) بالقتل نعذبه ( فسوف

وأضيف الجنة الحسنى الفراء ) قال الحسنى جزاء ( فله تعالى قوله بالنارا
) قال الخارة ) ( ولدارا اليقين لحق ( وإنه تعالى كقوله الجزاء وهي إليها الجزاء

والكسائي حمزة وقرأ الحسنى الخلل جزاء فله المعنى الفاراسي علي أبو
الحال على مإنصوب مإصدرا وهو الزجاج قال والتنوين ) بالنصب جزاء ( فله

ًا الحسنى فله والمعنى ًا أمإرنا مإن له ( وسنقول جزاه بها مإجزي ً ) أي يسر قول
ً ًا أتبع ( ثم جميل ًا ) أي سبب مإضى قتادة قال المشرقا إلى توصله آخار طريق
فوجد الشمس مإطلع أتى حتى يؤمإن لم مإن ويقتل الكنوز ويجمع المدائن يفتح

ًا طلعت إذا الشمس أحرقت مإا إل طعام لهم ليس لهم أسراب في عراة أقوامإ
أحرقته مإما مإعايشهم طلب في أسرابهم مإن خارجوا السماء توسطت فإذا

بنيان عليه يثبت ل مإكان في كانوا أنهم وبلغنا
 ---

الوحش يرعى كما يرعون خارجوا الشمس غربت إذا كانوا إنهم الحسن قال
بما أحطنا ( وقد مإطلعها بلغ الشمس مإغرب بلغ كما ) أي ( كذلك تعالى قوله
ًا أتبع ثم ( خابرا الجيوش مإن ومإعه عنده بما ) أي لديه ًا ) أي سبب ًا طريق بين ثالث

جبلن هما مإنبه بن وهب ) قال السدين بين بلغ إذا ( حتى والمغرب المشرقا
هما ثعلب قال السين بضم نافع وقرأ البحر وراائهما مإن السماء في مإنيفان
فعل مإن هو ومإا مإضموم فهو تعالى الله فعل مإن هو مإا عبيدة أبو وقال لغتان

ً يفقهون يكادون ( ل تعالى قوله فمفتوح الدمإيين بعد إل يفهمونه ل ) أي قول
عليه علي قال نوح بن يافث أولد مإن راجلن فهما ومإأجوج يأجوج وأمإا إبطاء

شعر ولهم الطول في مإفرط هو مإن ومإنهم شبر طوله مإن مإنهم السلم
ًا لك تجعل ( فهل الناس قتل فسادهم وكان والبرد الحر مإن يوارايهم ) خارج

ًا حمزة وقرأ مإا الخرج العلء بن عمرو أبو وقال لغتان هما الليث قال خاراج
تبذلون ) مإما خاير رابي فيه مإكني مإا ( قال أداؤه لزمإك مإا والخراج به تبرعت

الحاجز والردم باللة السائب ابن وقال بالرجال مإجاهد ) قال بقوة ( فأعينوني
مإدن إلى وصل لما السير علماء قال الجبل جانبا والصدفان القطع والزبر

فأمإر ومإأجوج يأجوج وبين بينهم مإا يسد أن سألوه بقايا فيها بقي قد مإمطلة
شبر وسمكها ونصف ذرااع لبنة كل طول الحديد مإن اللبن فضربوا الصناع
ً خامسين إلي وضم السد إلى الواثق بعثني قال الترجمان سلم وراوى راجل

ً وأعطانا إلى صرنا أن إلى الدلء مإعنا الملوك وتبعث البلد نتنقل زلنا فما مإال
خاراب مإدن إلى صرنا ثم أيام عشرة فيها فسرنا الريح مإنتنة سوداء أراض

ًا وعشرين خامسة فيها فسرنا ثم يطرقونها ومإأجوج يأجوج كانت التي وهي يومإ
بالقرب حصون إلى صرنا

 ---



القرآن يقرأون مإسلمون والفاراسية بالعربية يتكلمون قوم وفيها السد مإن
قط بهذا سمعنا مإا قالوا المؤمإنين أمإير راسل نحن قلنا أقبلتم أين مإن فسألونا

مإغلقان مإصراعان له حديد باب وهناك السد وفيه أمإلس جبل إلى صرنا ثم
ًا خامسون مإصراع كل عرض أذراع خامسة ثخن في خامسين اراتفاع في ذرااع

ذرااع غلظ في أذراع سبعة طوله قفل الباب وعلى دواراة في وقائمتاهما
ًا وعشرون خامسة الراض مإن القفل واراتفاع خامسة بقدرا القفل وفوقا ذرااع

في مإعلق مإفتاح الغلق وعلى وقفيز القفل طول مإن أكثر طوله غلق أذراع
أذراع عشرة الباب وعتبة أشبارا أرابعة استداراة في أذراع ثمان طولها سلسلة
فاراس كل مإع فواراس عشرة في جمعة كل في يركب الحصون تلك ورائيس
أن فيعلموا الصوت ليسمعوا مإرات المرزبات بتلك القفل فيضرب حديد مإرزبة
ابن أخابرنا يوم كل السد يحفرون ومإأجوج يأجوج أن راوينا وقد حفظة هناك

حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين
أبي عن راافع أبو حدثنا قتادة عن عروبة أبي بن سعيد حدثنا راوح حدثنا أبي

ليحفرون ومإأجوج يأجوج إن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن هريرة
اراجعوا عليهم الذي قال الشمس شعاع يرون كادوا إذا حتى يوم كل السد

ًا فستحفرونه وأرادا مإدتهم بلغت إذا حتى كان مإا كأشد فيرونه إليه فيعودون غد
الذي قال الشمس شعاع يرون كادوا إذا حتى حفروا الناس على يبعثهم أن الله

ًا فستحفرونه اراجعوا عليهم التي هيئته على وهو إليه فيعودون الله شاء إن غد
مإنهم الناس ويتحصن المياه فينشفون الناس على ويخرجون فيحفرونه تركوه

فيقولون الدم كهيئة وعليها فترجع السماء إلى بسهام فيرمإون حصونهم في
ًا عليهم الله فيبعث السماء أهل وعلونا الراض أهل قهرنا أقفائهم في نغف

بيده نفسي وسلم} والذي عليه الله {صلى الله راسول فقال بها فيقتلهم
 ---

عاد لما القرنين ذا إن ثم ودمإائهم لحومإهم مإن وتشكر لتسمن الراض دواب إن
اصنعي كتابه في وكان نفسه عن يعزيها أمإه إلى فكتب الموت به فنزل بابل بلغ

ًا مإن طعامإك مإن يأكل ول المملكة أبناء مإن عليه قدرات مإن واجمعي طعامإ
إليها تابوته وصل فلما أرااد مإا فعلمت أحد يأكل فلم ففعلت بمصيبة أصيب
نائم اليوم مإالك مإلكه الراض أقطارا وجاز حكمته السماء بلغت الذي ذا يا قالت

وعزيتني فاتعظت وعظتني أنك عني يبلغك مإن تتكلم ل وساكت تستيقظ ل
ًا السلم فعليك فتعزيت ًا حي ومإيت

البسملة على الكلم
عاراف أنت أم الموت أمإر ( أتنكر
المتالف وفيها تفنى بمنزلة
والثرى اللحد في غيبت قد ( كأنك

السوالف القرون الموت لقي كما
مإضت التي القرون أفنى قد الموت ( أراى

آلف يبق ولم مإألوف يبق فلم
ليلة الناس يصحب لم الفتى ( كأن

ًا عصبت إذا اللفائف عليه يومإ
يدفنونه عصبة عليه ( وقامإت

ًا يبكي فمستذكر وهاتف حزين



فناؤه كريه لحد في ( وغيب
السقائف عليه لبن مإن ونضد
مإكانه القطيع البحر صاحب ( ومإا

وقاصف عليه مإن آذى هاج إذا
غربة ضيف مإن الحزن بطول ( أحق
والمعاراف أهله عنه تصدع

أمإا ووهب والى ثم وأولى أعطى مإن أين واكتسب الدنيا مإتاجر في رابح مإن أين
أمإا الحرب المصطلم الحرب في به حل أمإا فذهب الذهب قصره عن راحل
أو بكى مإن بكاء أنفعه النوب تشبه ل نائبة نابته أمإا العطب وأسره التلف نازله
في لكم طالبه أن توقنون أمإا واراتكب جنى مإا كل على ندم أمإا ندب مإن ندب

كذب أو صدقا ناصحكم قول تدبروا الطلب
 ---

إلى عنه الله راضي العزيز عبد بن عمر مإع خارجت مإهران بن مإيمون قال
قبورا هذه أيوب أبا يا فقال علي أقبل ثم بكى القبورا إلى نظر فلما المقبرة

قد صرعى تراهم أمإا وعيشهم لذتهم في الدنيا أهل يشاراكوا لم كأنهم آبائي
ً أبدانهم في الهوام وأصاب البلء فيهم واستحكم المثلت بهم حلت ثم مإقيل
ًا أعلم مإا فوالله بنا انطلق فقال أفاقا ثم عليه غشي حتى بكى مإمن أنعم أحد
الموت طواها ( صورا وجل عز الله عذاب مإن أمإن وقد القبورا هذه إلى صارا
ًا طي

إليا مإحببة كانت
التراب ويأكلها ( تبلى

إليا غض وذكرها
الحتوف بأنواع ( صرعى

الحميا شربوا كأنهم
الوجوه تلك على ( لهفي

شيا اللهف يرد وهل
أراجع ثم عليهم ( أبكي
عليا أبكي بعدهم

الحياة بعد مإيت ( أنا
حيا للحزن ومإيت
أنني ولو الثرى ( بيتي

الثريا أو السماء نلت
لي لعاد اعتبرت ( ولو
مإيا يذم وهو غيلن
تدوم بأن للسماء ( مإن
سميا تدعى وأنها

البقاء ترجو ل ( هيهات
أخايا يا نفسك وأبك
مإا فيه ترى قبر إلى ونقلك تمكنت قد بها التي العرى فصم وقد بالموت كأنك

بالتقوى فتزين أعلنت ومإا أسررات مإا على للجزاء تقوم ثم أحسنت ومإا أسأت
ًا ينفعك مإا اليوم واعمل تزينت إن لك فطوبى طوى ( كم أنت فمن وإل غد



وعز نعيم مإن الموت
أخالها أهلها مإن وديارا

وجدود أحالها ( وجنود
حلها مإنها أحال ووجوه

قصورا في ً ناعما كان مإن ( أين
علها شيدت المكرمإات بعل

ًا يرتاح كان مإن جفاها ( قد حين
وقلها إلفه بعد نحوها

 ---

ًا يا ويميس يرفل جهله حلل في مإن يا طويل يا نفيس أنفس على الرذائل مإؤثر
مإذل فاجأك إذا لك مإن إبليس أشمت الخطايا كثير يا الجليس صنع مإاذا لمإل

مإالك لحد إلى ونقلت الوطيس وحمى الموت مإلك أعوان واحتوشتك الرئيس
عبد كل عن ذهب أمإا أمإله عرى أمإسك مإن يا أمإسك أين أنيس العمل إل فيه

على والوزرا تصرمإت أمإا عمرك مإن مإضى فيما شهواتك لذات أين أجله ببعض
اليام زيادات أمإا مإستفيدها تجاذب العبر أمإا مإريدها تخدع الدنيا أمإا ظهرك
نفسه فدى لو لكسرى ( ومإن الوجل قرين المإن كمال أمإا الجل تنقص

بدرا مإن أحرراه مإا بكل
ساجاتهم العمارا ( أنصبت

عمر مإن عامإر تخلى ثم
غيره ل الله بذكر ( فاسم

السمر خاير الله ذكر فإن
عفوه إلى الذيل ( وشمر

انشمر إليه مإسعود فكل
وقد المإم آخار وأمإتكم أمإتكم آخار وأنتم قليل هاهنا الثواء يقول الحسن كان

نبيكم بعد مإا كانت قد والله فكأنها المعاينة إل تنظرون فماذا بخياراكم أسرع
تسوقكم والساعة الناس تسوقون أمإة أمإتكم بعد ول كتاب كتباكم بعد ول نبي
حياة القلوب مإن وافقت لو مإوعظة لها فيا آخاركم يلحق أن إل أولكم ينتظر ومإا

وشائقه بعنائه الفتى راضى
مإمدود بقائه ظل أن لو

لنفسه يعد إن مإا له ( ويح
مإعدود له نفس ويبيده

وألذة له بأسقية ( يغذى
لدود الحياة في ينفع كان لو

أراكان ويشيد بنى مإا يشيد ( مإلك
مإهدود وراكنه البناء

حجا أخاي كل الحق طريق ( ويرى
مإصدود فعله عن وكأنه

بقوته يفوز لن يكد ( جسد
المكدود فقلبه استراح فإن

تعالى قوله على الكلم



بغتة تأتيهم أن الساعة إل ينظرون ( فهل
 ---

تكون لنها ساعة سميت القيامإة والساعة ينتظرون ) بمعنى ينظرون ( فهل
وأبو الطوسي نصر أبو أخابرنا العلمإات والشراط الفجأة والبغتة ساعة في

الحسن وأبو العالمة بن الفضل وأبو البناء بن الله عبد وأبو السمرقندي القاسم
حدثنا البغوي حدثنا حبابة ابن أنبأنا النقورا بن الحسين أبو أنبأنا قالوا الخياط
{صلى النبي سمعت قال أمإامإة أبي عن جبير بن فضال حدثنا عباد بن طالوت

أبو أخابرنا مإغربها مإن الشمس طلوع اليات أول إن وسلم} يقول عليه الله
بن الله عبد حدثنا مإالك بن بكر أبو أنبأنا علي بن الحسن حدثنا الكاتب القاسم

عن الزناد أبي بن مإالك عن مإهدي بن الرحمن عبد حدثنا أبي حدثنا أحمد
ل وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي عن العرج

في أخارجاه مإكانك ليتني يا فيقول الرجل بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم
الصحيحين

 ---

{صلى النبي عن أنس حديث مإن الصحيحين وفي البلء إل به ومإا لفظ وفي
الجهل ويظهر العلم يرفع أن الساعة أشراط مإن إن وسلم} قال عليه الله

خامسين قيم يكون حتى النساء ويكثر الرجال ويقل الزنا ويظهر الخمر وتشرب
أتى سلم بن الله عبد أن أنس حديث مإن البخاراي أفراد وفي واحد راجل امإرأة

أشراط أول مإا الله راسول يا وسلم} فقال عليه الله {صلى الله راسول
إلى الناس فتحشر المشرقا مإن تخرج نارا الساعة أشراط أول قال الساعة
عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن البخاراي صحيح وفي المغرب

الفتن وتظهر الزلزل وتكثر العلم يقبض حتى لساعة تقوم ل وسلم} قال
فل ثوبهما الرجلن نشر وقد الساعة ولتقومإن البنيان في الناس ويتطاول
فل لقحته بلبن الرجل انصرف وقد الساعة ولتقومإن يطويانه ول يتبايعانه
حديث وفي يطعمها فل فيه إلى أكلته الرجل رافع وقد الساعة ولتقومإن يطعمه

ل بيده نفسي والذي قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن سعيد أبي
نعله وشراك سوطه عذبة الرجل ويكلم النس السباع تكلم حتى الساعة تقوم

الكروخاي القاسم أبي بن الملك عبد أخابرنا بعده أهله أحدث بما فخذه وتخبره
المحبوبي حدثنا الجراحي أنبأنا قال الغوراجي بكر وأبو الزدي عامإر أبو حدثنا
بن يحيى عن فضالة بن الفرج حدثنا الله عبيد بن صالح حدثنا الترمإذي حدثنا
قال قال عنه الله راضي طالب أبي بن علي عن عمر بن مإحمد عن سعيد

حل خاصلة عشرة خامس أمإتي فعلت وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول
ً المغنم كان إذا قال الله راسول يا هي ومإا قيل البلء بها ًا والمإانة دول مإغنم

ًا والزكاة واراتفعت أباه وجف صديقه وبر أمإه وعق زوجته الرجل وأطاع مإغرمإ
 ---



شره مإخافة الرجل وأكرم أراذلهم القوم زعيم وكان المساجد في الصوات
المإة هذه آخار ولعن والمعازف القيان واتخذت الحرير ولبس الخمورا وشربت

ًا ذلك عند فليرتقبوا أولها ًا أو حمراء رايح ًا أو خاسف تدراك لم إن أنك اعلم مإسخ
زمإن فات الوفاة ساعة حانت فإذا مإوتك العاجلة فقيامإتك القيامإة أشراط

وجل عز قال كما النابة دعاء عن الجابة باب فسد البدارا رابيع وخارج الستدرااك
جاءتهم إذا لهم أين فمن ) أي ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى القيامإة في

تقال عثرة ل الموت صرعة عند فكذلك جاءت إذا ويتوبوا يتذكروا أن الساعة
مإوتاكم احضروا قال رافعه البرجمي عن سالم بن مإروان راوى تنال توبة ول

ذلك عند يتحير العليم الحليم فإن بالجنة وبشروهم الله إل إله ل ولقنوهم
الدنيا فراقا عند الموطن ذلك في العبد مإن يكون مإا أقرب إبليس وإن المصرع

عدة للمنية أبالك ل ( خاذ الحبة وترك
صلحها أرادت إن لنفسك واحتل

رايب بعقاب فكأنني تغتررا ( ل
جناحها عليك نشرت قد الدهر
كلما مإن يا نقض بني كلما مإن يا عرض الدنيا في أنتم عوض الخارى أمإن ويحك

ًا شاهدت كم والمرض الداء عجيب يا انخفض رافع ًا عاينت كم مإسلوب كم مإغلوب
الدفع أقبح أغراضه عن مإدفوع كم النفع بعد مإضرورا كم الرفع بعد مإخفوض

الموت أسرع أطماعه في تخطر السلمإة ومإنى أوجاعه ثياب في هو بينما
أتباعه قلوب حاله مإن فحارات دفاعه عن أو مإقاومإته عن فعجز بإسراعه ونادى

لميله وبكى ووداعه تقبيله على قبائله وأقبلت ضياعه عن أمإره بضياع واشتغل
بالنسك ( ترد ورااعه له فانتبه مإصيرك وهذا ونزاعه نزعه عند الهوى إلى

وأفعاله
المرد مإنك حان إذا مإن يا

غرة على دنياك ( ورادت
وراد عليها مإغرورا فويح
جهله في الفاتك ذا مإر ( إن

ًا فليخش مإرد مإن مإاله يومإ
 ---

وكيف التقصير عوائق تعرف ول المصير حقائق تعرف النفوس بال مإا إخاواني
وقد التبذير على أقبلت كيف أم المسير طول علمت وقد اليسير بالزاد راضيت
كان والكثير القليل على حوسبت إذا التعثير زلل تخاف أمإا التحذير غاية حذرات

ًا له نرى ومإا بالموت أيقن قد كلنا يقول البصري خاليد أيقن قد وكلنا مإستعد
ً لها نرى ومإا بالجنة ًا لها نرى ومإا بالنارا أيقن قد وكلنا عامإل تعرجون فعلم خاائف
فيا بشر أو بخير الله مإن عليكم واراد أول الموت فهذا تنتظرون عسيتم ومإاذا

ًا رابكم إلى سيروا إخاوتاه ً سير فاتك مإا بعض ( سيكفي جميل
فاتك لما تأس فل

الدنيا إلى تركن ( ول
أمإواتك تذكر أمإا

إن فقال وأصبرك أزهدك مإا المإير له فقال المإراء بعض على العباد بعض دخال
ً يا الجنة في راغبة وزهدي النارا مإن جزع صبري يفيق ل مإن يا بطالته في غافل

تؤذي مإتى إلى عيوبك على حسرتك أين ذنوبك على ندمإك أين سكرته مإن



مإع ول قدم لك الصادقين مإع ل أمإسك تضييعك يومإك وتضيع نفسك بالذنب
ًا الدجى في بسطت هل ندم لك التائبين ًا السحر في وأجريت سائلة يد دمإوع
المإال زخااراف ( خادعتنا سائلة
الجال عن بها فلهونا

السرب أمإن مإؤمإل مإن ( عجبي
الوجال خاطة وهي بها

أمإهلتنا وإنما سفر ( نحن
للترحال نستعد رايثما
ًا خاوصم إذا له مإن أسر المقيدون أطلق وإذا خاسر العامإلون رابح إذا لمن أسف
كلها العمر فأيام الغافل أيها جد فالجد ذكر فما الرحمة يوم ونسي ينتصر فلم

قلئل
تعالى قوله على سجع

 ---

قد والندم يغشاهم والكرب العصاة راأيت ) لو ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى
وهيهات العافية يتمنون أضناهم قد فاتهم مإا على والسف وكفاهم بهم أحاط
كالحرض فألقاهم المرض بهم ) نزل ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى مإناهم
مإن صرعتهم في وراحمهم الغرض عليهم وانعكس وانقبض أمإلهم فانفك

مإن ويشتهون رااحة الموت عند ) يتمنون ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى عاداهم
الصائد قصر كطائر فهم سماحة ول الخطايا على ويناقشون استراحة الكرب
) ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى يغشاهم والكرب النزع حبس في جناحه

مإن مإضى مإا على وتحسرهم ويتحسرون العلة في مإا أشد وأسفهم يتأسفون
وتملك أذلة صاراوا قد الكبر بعد راأيتهم فلو ظلة كأنه شق قد ندمإهم وجبل زلة

تعبوا مإا نفعهم ) مإا ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى سواهم بعدهم أمإوالهم
أن بعد فأذلهم المرض جاء واحتالوا جمعوا مإا عنهم راد ول وجالوا لتحصيله

هم وها وهاهم قد السقم إن قالوا باتوا كيف لهليهم العائد قال فإذا صالوا
ود ذو ول عذراهم يقبل فل الفل بطون ) نزلوا ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى
لهم ( فأنى بلهم في وهم بلهم في راأيتهم فلو البلى بلء أضناهم قد ينفعهم

الغفلت يوم مإن الحذارا والحذارا الفوات قبل البدارا ) فالبدارا ذكراهم جاءتهم إذا
مإا عقباهم عن الغافلين ويح فات فيقال اراجعون راب المذنب يقول أن قبل

الرقدة هذه مإن وإياكم الله ) نبهنا ذكراهم جاءتهم إذا لهم ( فأنى أعماهم
مإجيب قريب إنه بعده ومإا الموت وإياكم وذكرنا

السلم عليه يوسف قصة في عشر الثاني المجلس
 ---

الصادقين ومإعظم الموفقين مإكرم الرازقين وأكرم الخالقين أحسن لله الحمد
عند فألبسه اليقين بعلم لعلمه يوسف حفظ المنافقين ومإذل المتقين ومإجل

يوم إخاوته له فذل السابقين مإيدان الهوى عنان مإلك إذ ومإلكه يقين دراوعا الهم
حمد ) أحمده لخاطئين كنا وإن علينا الله آثرك لقد تالله ( قالوا ساراقين كنا ومإا

سابق بكر أبي وعلى الذاكرين أشرف مإحمد راسوله على وأصلي الشاكرين



الشهيد عثمان وعلى والمنكرين بالمعروف المإرين سيد عمر وعلى المبكرين
أبي العباس عمه وعلى المتفكرين العباد إمإام علي وعلى الماكرين بأيدي

يعقوب ) كان علينا الله آثرك لقد ( تالله وجل عز الله قال الراشدين الخلفاء
توأمإين والعيص هو وكان أيضا زمإانه في ونبيء إبراهيم زمإن في ولد قد

ثم راوبيل له فولدت ليا ابنته فزوجه لبان خااله إلى هارابا فخرج فاخاتصما
فولدت رااحيل أخاتها فتزوج توفيت ثم وزبالون ويهوذا ويشجب ولوى شمعون

غيرها مإن له وولد نفاسه في مإاتت لنها الوجع ابن ومإعناه وبنيامإين يوسف له
يوسف إليه الخلق أحب وكان السباط وهم عشر اثني أولده فكان أرابعة

فتلعب مإعنا تخرج أن تشتاقا أمإا يوسف يا فقالوا عليه فاحتالوا إخاوته فحسده
فلما له فأذن فاستأذنه مإعنا يرسلك أن أباك فسل قالوا بلى فقال وتتصيد

شخص إلى التجأ كلما فجعل العداوة مإن أنفسهم في مإا له أظهروا أصحروا
راأيت لو يعقوب يا أبتاه يا قال عليه عزمإوا لما فطن فلما وضربه آذاه مإنهم

نسوا مإا أسرع مإا أبتاه يا وأبكاك ذلك لحزنك إخاوته مإن به نزل ومإا يوسف
ليقتله صدراه على وجثم الراض به فضرب راوبيل فأخاذه وصيتك وضيعوا عهدك
وقال

 ---

الشمس سنين سبع ابن وهو راأى قد وكان تخلصك لرؤياك قل رااحيل بن يا
فقال قتلي يريد مإن وبين بيني حل يهوذا يا فصاح له ساجدين والنجوم والقمر

به أستر علي رادوه فقال للقائه قميصه فنزعوا الجب غيابة في ألقوه يهوذا
مإن مإرتفعا حجرا له الله أخارج ألقوه فلما مإماتي في لي كفنا ويكون عوراتي

إبراهيم قميص أدراج قد السلم عليه يعقوب وكان قدمإاه عليه فاستقرت الماء
يوسف عنق في وجعلها قصبة في النارا في ألقي يوم كسيه الذي السلم عليه

وعذب الجب له وأضاء إياه فألبسه القميص فاستخرج مإلكا وجل عز الله فبعث
إنك يوسف له فقال ليذهب جبريل نهض أمإسى فلما يؤنسه جبريل وجاءه مإاؤه

ًا راهبت إذا فقال استوحشُت عني خارجَت إذا المستصرخاين صريخ يا فقل شيئ
ول حالي وتعلم مإكاني ترى قد المكروبين كرب مإفرج ويا المستغيثين غياث ويا

وذبح بهم فاستأنس الملئكة به حفت قالها فلما أمإري مإن شيء عليك يخفى
ًا إخاوته أيام ثلثة الجب في ومإكث الذئب أكله وقالوا القميص به فلطخوا جدي

الجب مإن تسقي السياراة جاءت فلما بالقوت يأتيه ويهوذا حوله يرعون وإخاوته
مإنهم فباعوه مإنا أبق عبد هذا فقالوا يوسف إخاوة فجاء فأخارجوه بالحبل تعلق

في الناس فتزايد للبيع فوقفوه مإصر إلى فحملوه ونعلين وحلة دراهما بعشرين
وكان قطفير بذلك واشتراه حريرا ووزنه وراقا ووزنه مإسكا وزنه بلغ حتى ثمنه
مإنها فعصم فراودته مإثواه أكرمإي زليخا لمإرأته وقال وخاازنه مإلكهم أمإين

ًا فبقي يوافقها لم إذ فسجنته مإن أخارجه فلما الملك مإنام حين إلى مإسجون
زمإن في وباع الرخااء زمإن في القوات فجمع مإصر أمإر إليه فوض السجن
وحليهم بأمإوالهم مإصر أهل وباع درا بمكوك بر مإكوك باع أنه فروى القحط

أعتقهم قد إني قال ثم برقابهم ثم بأولدهم ثم وعبيدهم وعقاراهم ومإواشيهم
أمإوالهم عليهم وراددت

 ---



الجائع أنسى أن أخااف ويقول اليام تلك في يشبع ل السلم عليه يوسف وكان
أن بلغني قد بني يا وقال للميرة ولده يعقوب فأراسل كنعان إلى القحط وبلغ

ًا بمصر ًا مإلك عليه فدخالوا فمضوا السلم مإني فأقرئوه إليه فانطلقوا صالح
له يقال شيخ ولنا كنعان أراض مإن فقالوا أتيتم أين مإن فقال وأنكروه فعرفهم
ل فقالوا جواسيس لعلكم وقال عينيه وعصر فبكى السلم يقرئك وهو يعقوب

فقال الذئب أحدنا فأكل عشر اثني وكنا عشر أحد قالوا أنتم فكم قال والله
أبيهم إلى فعادوا راحالهم في بضاعتهم دراج ثم أبيكم مإن الذي بأخايكم ائتوني
إل عليه آمإنكم هل يعقوب فقال نكتل أخاانا مإعنا فأراسل الكيل مإنا مإنع إنا فقالوا

أراسله أن إلى الطعام إلى احتياجه حمله ثم قبل مإن أخايه على أمإنتكم كما
ًا بنيامإين فبقي مإائدة على اثنين كل أجلس يوسف على دخالوا فلما مإعهم وحيد
ًا أخاي كان لو وقال يبكي أن أتحب وقال إليه يوسف فضمه مإعه لجلسني حي
ًا يجد ومإن الملك أيها فقال أخااك أكون ول يعقوب يلدك لم ولكن مإثلك أخا

فوضع عليه احتال ثم أخاوك أنا وقال فاعتنقه إليه وقام يوسف فبكى رااحيل
يعقوب إلى وراجعوا يهوذا أقام خالصه على يقدراوا لم فلما راحله في الصاع

فاراقه مإا الحسن قال بحزنه وانفرد جميل بصبر فتلقاهم سرقا ابنك إن يقولون
ّفت ومإا سنة ثمانين الحزن مإلك إن ثم مإنه الله على أكرم أحد ومإا عيناه ج
لبنيه يقول فأصبح ل قال يوسف راوح قبضت هل فسأله يعقوب لقي الموت

وهي مإزجاة ببضاعة إليه عادوا ) فلما وأخايه يوسف مإن فتحسسوا ( اذهبوا
فعلتم مإا علمتم ( هل فقال علينا تصدقا وقالوا الذل مإوقف وقفوا القليلة

) يوسف لنت ( أئنك فقالوا فعرفوه نفسه عن الحجاب ) وكشف بيوسف
أن إل والله بمعنى تالله الزجاج ) قال علينا الله آثرك لقد ( تالله قالوا فحينئذ

تبدل والتاء تربي ول تالرحمن يجوز ول وجل عز الله في إل بها يقسم ل التاء
 ---

ومإعنى الوزن مإن يوتزن وأصله يتزن وقالوا تراث ورااث في قالوا كما الواو مإن
والحلم والعقل بالحسن عليهم ُفّضل قد وكان وفضلك اخاتاراك الله آثرك

ل ( قال أمإرك في آثمين لمذنبين ) أي لخاطئين كنا ( وإن ذلك وغير والصبر
ذهبت فقالوا أبيه عن سألهم ثم صنعتم بما أعيركم ل ) أي اليوم عليكم تثريب
يأت أبي وجه على فألقوه هذا بقميصي ( اذهبوا وقال قميصه فأعطاهم عيناه
فلما الجنة مإن وكان يوسف عنق في كان الذي الخليل قميص ) وهو بصيرا

أحمل أنا وها الدم قميص حملت أنا وقال يهوذا القميص حمل مإصر مإن خارجوا
ًا فخرج البشاراة قميص ًا حافي أكلها يستوف لم أراغفة سبعة ومإعه يعدو حاسر
أن لول يوسف رايح لجد ( إني ولده وولد أهله مإن حضر لمن يعقوب فقال

على ألقاه البشير جاء أن ( فلما حي أنه لخابرتكم علي تنكرون ) أي تفندون
لتلقيه يوسف وخارج أهله مإن سبعين مإن نحو في خارج ) ثم بصيرا فاراتد وجهه
يا بكيت يوسف فقال الحزان مإذهب يا عليك السلم يعقوب قال التقيا فلما
خاشيت بني يا فقال وإياك تجمعني القيامإة أن علمت أمإا بصرك ذهب حتى أبتي

راكبة شهر كل في يركب السلم عليه يوسف وكان نجتمع فل دينك يستلب أن
المظلوم فينصف عمله في فيدورا سيف وألفا لواء ألف ومإعه ألف ثمانمائة في
وتقف ليف مإن بحبل وسطها وتشد صوف جبة تلبس زليخا وكانت الظالم مإن

ًا فنادته يسمع فل فتناديه الطريق قاراعة على جعل مإن سبحان العزيز أيها يومإ
ًا بالطاعة العبيد ًا بالمعصية الملوك وجعل مإلوك لفتاه وقال فبكى فسمعها عبيد



يا حاجاتك مإا الغلم لها فقال حاجة كل لها واقض الدارا إلى العجوز بهذه انطلق
مإن قال يوسف جاء فلما يوسف غير يقضيها أن مإحرمإة حاجتي فقالت عجوز

الذي به ذهب قالت وجمالك حسنك فعل مإا قال زليخا أنا فقالت عجوز يا أنت
فوحق فسلي حوائج ثلث قضاء عندي زليخا يا فقال ومإسكنتك ذلك أذهب
الولى حاجتي فقالت لقضينها إبراهيم شيبة
 ---

بصرها عليها الله فرد لها فدعا وشبابي بصري علي يرد أن لي الله تدعوا أن
عليها فرد لها فدعا كان كما حسني علي يرد أن الله ادع قالت ثم وشبابها
مإائة العمر مإن لها وكان سنة عشرة ثمانية بنت كأنها فصارات فيه وزيد حسنها

كان مإا لي يغفر أن تعالى الله تسأل أن الثانية وحاجتي فقالت سنة وعشرون
ًا فأصابها بها فتزوج بي تتزوج أن الثالثة وحاجتي مإني عشر اثني وأولدها بكر
ًا عند يعقوب وأقام وهب عن وغيره المنادى بن الحسين أبو هذا ذكر ولد

ًا يوسف إلى أوصى الوفاة حضرته فلما عيش أهنأ في سنة وعشرين أرابع
يوسف إن ثم ففعل إسحاقا أبيه عند يدفنه حتى الشام إلى يحمله أن يوسف

يهوذا إلى ) وأوصى مإسلما ( توفني فقال تم قد أمإره أن راأى السلم عليه
هذه مإن حظكم وليكن صبره في يوسف وعز ببلئه يعقوب قدرا علو فتلمحوا

العاصي ) وليتفكر المحسنين أجر يضيع ل الله فإن ويصبر يتق مإن ( إنه القصة
مإصابرة ومإراراة ثبتت مإديحه لذة الصابر وليتدبر بقيت وتبعات فنيت لذات في

يزيننا صبرا وإياكم الله رازقنا المتيقظ يعمل وللعواقب بآخاره والمإر خالت
مإجيب قريب إنه وديننا دنيانا سلمت فعل إن إنه يشيننا هوى مإن وعصمة

البسملة على الكلم
لهي صبوة في أنت حين أي ( إلى
ناهي به وعظت شيء مإن أمإالك
ًا ( ويا عفوه الله مإن يرجو مإذنب

الله إلى المتقين بسبق أترضى
 ---

ًا يا ًا الجرائم على مإصرا يا فنمت أمإنت كيف بالعظائم مإباراز يا سلمت إن عجب
ًا ًا مإبذرا الباء أبي عقبى تدبر تصنع فماذا العذاب فاجأك إن يسمع مإا كأنه مإنذرا

بينهم فرقا قد أمإن في بيناهم المآب فبئس المذنبين حال في وتفكر آب مإا إلى
ومإر واللعاب الهواء في عليهم الهوام راكام فتراكم غراب للبين بينهم ونعق
باب إغلقا إلى البلء ساعد وامإتد العذاب المشاراع في فمشى الريق مإرير

حلوة بعد وذاقوا الجواب في الجوى قلق فقوى جوراهم عن وسئلوا العتاب
لذ مإما فخلت لذاتهم نقي النتقام وانتقى الصاب الوصاب أخالف مإن الخلف

إلى ودخالوا العتاب وعتا الذم سيوف شبا وشبابهم شيبهم في ونشبت طاب أو
ًا العيون سالت فلما اللتهاب إلى ينتهى أن قبل أوصافها تهاب نارا قرعوا دمإ

ًا بالنامإل صوت فاستبدل الربا على مإنهم رابا مإن وحط الناب ناب لما ندمإ
في كان فلقد حصصهم مإثل نصيبكم مإن يصيبكم أن فاحذراوا الرباب عن السى

ًا راأيت ( ولقد اللباب لولي عبرة قصصهم بهم جمحت مإعاشر



تيارا كل نحو الطبيعة تلك
أجسامإهم هوى نفوسهم ( تهوى

ً وصغارا دناءة بكل شغل
الهوى وكذا بهم فهوى الهوى ( تبعوا

فحذارا بأهله الهوان مإنه
الهوى عين ل الحق بعين ( فانظر
عارا الجلية للعين فالحق

له فانقادوا الفجارا الهوى ( قاد
البرارا مإقادة عليه وأبت

ل يحب مإا نال يكره مإا على صبر ومإن يكره مإا لقي يحب مإا فعل مإن إخاواني
على واقف برأيه المستبد فإن الهوى مإشاوراة قبل العقل مإشاوراة تقطع

ينقلب العزم أن غير النفوس أعنة ضابطة العقل أكف تزل لم الزلل مإداحض
وهب سكوت والناس تكلم نيام والناس قرأ مإن القدارا يسوقا الخاطارا راكوب
مإن وبين بينك أفرقا ل له الموهوب فقال يحبها جاراية الملوك بعض
للمرتعش وقيل له طائع غير أني هواي ليعلم أحبها كنت وإن خاذها فقال تهواه

ًا إن هواه مإخالفة مإن وجل عز الله مإكنه مإن إن فقال الماء على يمشي فلن
حلو يسر حين المر ( فإن الماء على المشي مإن أعظم

مإر يضر حين الحلو وإن
 نفعا مإنه تصادف مإرا ( فخذ

---
يضر حلو إلى تعدل ول

واحبس الجر تستوف العمر نهارا لعمل واثبت الفجر دنا فقد البل ليل صابر
مإا فبالزجر بالرجز تسر لم فإن لها واراجز الحجر فسينفعك هواها عن نفسك

مإذاقته مإرت وإن وهو وحبر عابد كل ذكر عل وبه بالصبر إل نال مإا نال مإن نال
قد مإن يا يشتبه ل أمإر في المتحير مإنتبه وهو النائم أيها القبر في حلوته بانت
ًا يا بلعبه مإفتون بجهله مإغرورا وهو صاحبه سلب في الموت به صاح مإع واقف

قليل يا الشقاقا عظيم يا والطبع بالختم القلب شين أأمإنت والطبع الهوى
شديد يا الرفاقا سارا قد التواني كثير يا الخالقا قبيح يا المذاقا مإرير يا الوفاقا

ازدياد في ومإعاصيك نفاقا للنفاقا ومإا مإعدوم إخالصك اللحاقا صعب قد التمادي
ول ينذراك الوعظ ل سباقا في كأنه مإجد أجلك وساعي انمحاقا في والعمر
بشر تأنس ول الشر ( اترك تطاقا مإا يزجرك الموت

بشر أنت إنما وتواضع
هامإد ترب الجسام ( هذه
وأشر افتخارا الجهل فمن

تلحظها أرابع مإن ( جسد
عشر اثني في فوقها مإن سبعة

إذا النفس فرح ( فعجيب
وانتشر ثناها الراض في شاع

نصحه في خاائن ( مإستشارا
يستشر لم ناصح وأمإين

غبه وأمإل الخير ( فافعل



حشر الله إذا الدخار فهو
ندمإا وأظهر الخيفة أضمر

ضمر حين المدى الطرف أحرز مإا قل
أبدا إذاها الدنيا ( وهي

ًا زمإر بعد وارادة زمإر
طاراقا كخيال حياة ( في
ومإر وخالك الفكر شغل
تعالى قوله على الكلم

إياه إل تعبدو أل رابك ( وقضى
 ---

( فإذا الفراغ أحدها وجها عشر ثلثة على القرآن في وهو الحتم القضاء أصل
العلم ) والثالث قاض أنت مإا ( فاقض الفعل ) والثاني الصلة قضيت

) والخامإس رابك علينا ( ليقض الموت ) والرابع إسرائيل بني إلى ( وقضينا
إليك يقضى أن قبل ( مإن التمام ) والسادس المإر ( وقضي العذاب وجوب

سبع ( فقضاهن الخلق ) والثامإن بالحق بينهم ( وقضى الفصل ) والسابع وحيه
ًا ( وكان الحتم ) والتاسع سماوات قضي ( إذا الموت ذبح ) والعاشر مإقضيا أمإر

) المإر قضي لما الشيطان ( وقال جهنم أبواب إغلقا عشر ) والحادي المإر
أل رابك ( وقضى المإر عشر ) والثالث قضيت مإما ( حرجا الحكم عشر والثاني

يبلغن ( إمإا والكرام البر ) وهو إحسانا ( وبالوالدين تعالى ) قوله إياه إل تعبدو
حمزة ) وقرأ ( كلهما عليه وكررا لحدهما فعل يبلغن جعلت الفراء ) قال

أو ( أحدهما قال ثم ذلك قبل ذكرا قد لنهما التثنية ) على ( يبلغان والكسائي
مإنهم ( كثير فقال استأنف ) ثم وصموا ( فعموا كقوله الستئناف ) على كلهما
ًا لهما تقل ل ) أي أف لهما تقل ) ( فل أبو قال كبرا إذا بهما فيه تتبرم كلمإ
مإنصورا

 ---

تريد وللمكان نحوه أو تراب مإن عليك يسقط الشيء نفخك أف أصل اللغوي
تكلمهما ل ) أي تنهرهما ( ول تعالى قوله مإستقل لكل فقيلت عنه الذى إمإاطة
ًا ًا ضجر قال عليهما يدك تنفض ل راباح أبي بن عطاء قال وجوههما في صائح

ًا كان وإن الكبر حالة في لهما الذى عن نهى إنما العلماء حال كل في عنه مإنهي
لهما ( وقل خادمإتهما وتكثر ويؤذي يضجر مإا مإنهما فيها يظهر الكبر حال لن

ً العبد قول المسيب بن سعيد وقال تجد مإا أحسن لطيفا لينا ) أي كريما قول
ً جانبك لهما ألن ) أي الذل جناح لهما ( واخافض الفظ للسيد المتذلل مإتذلل

التصعب وترك السكون عن عباراة الجناح وخافض إياهما راحمتك مإن لهما
ًا رابياني كما اراحمهما راب ( وقل واليذاء في إياي راحمتهما مإثل ) أي صغير
بكر أبو أنبأنا علي بن الحسن أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا رابياني حين صغري

وسفيان مإسعر حدثنا وكيع حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد أنبأنا مإالك بن
جاء قال عمر بن الله عبد عن المكي العباس أبي عن ثابت أبي بن حبيب عن

الله راسول فقال الجهاد وسلم} في عليه الله {صلى النبي يستأذن راجل



في أخارجاه فجاهد ففيهما قال نعم قال والدك وسلم} أحي عليه الله {صلى
عن صالح أبي بن سهيل عن سفيان حدثنا قال وكيع حدثنا وبالسناد الصحيحين

إل والده ولد يجزي وسلم} ل عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي
ًا يجده أن الحسن بن أحمد بن الله عبد بن علي أخابرنا فيعتقه فيشتريه مإملوك

عمر بن علي أنبأنا المأمإون بن الصمد عبد حدثنا قالوا مإحمد بن الرحمن وعبد
حرب بن علي بن مإحمد حدثنا السكري

 ---

الله عبد بن علي وأنبأنا ح يونس بن عيسى حدثنا عمر بن سليمان حدثنا
أنبأنا الكناني حفص أبو أنبأنا الصريفيني مإحمد أبو أنبأنا الباقي عبد ابن ومإحمد

وأنبأنا ح عاصم بن علي حدثنا يعقوب بن يونس حدثنا مإخلد ابن الله عبد أبو
أنبأنا مإاسي بن مإحمد أبو حدثنا البرمإكي إسحاقا أبو أنبأنا الباقي عبد بن مإحمد

مإعونة بن حكيم بن بهز عن النصاراي الله عبد بن مإحمد حدثنا الكجي مإسلم أبو
أمإك قال أبر مإن الله راسول يا قلت قال جده عن أبيه عن القشيري حيدة بن

أخابرنا فالقرب القرب ثم أباك ثم أمإك قال مإن ثم قلت أمإك قال مإن ثم قلت
أنبأنا الواسطي العلء أبو القاضي أخابرنا الباقلوي غالب أبو أنبأنا ظفر بن عمر

أبي بن سعيد حدثنا البخاراي حدثنا الكرمإاني الخير أبو أنبأنا النيازكي نصر أبو
بن عطاء عن أسلم بن زيد أخابرني كثير أبي بن جعفر أبي بن مإحمد أنبأنا مإريم
امإرأة خاطبت إني فقال راجل أتاه أنه عنهما الله راضي عباس ابن عن يسارا
مإن فهل فقتلتها عليها فغرت تنكحه أن فأحبت غيري وخاطبها تنكحني أن فأبت
استطعت مإا إليه وتقرب وجل عز الله إلى تب قال ل قال حية أمإك قال توبة

ً أعلم ل إني قال أمإه حياة عن سألته لم عباس ابن فسألت الله إلى أقرب عمل
مإن يخرج أن أرااد إذا عنه الله راضي هريرة أبو وكان الوالدة بر مإن وجل عز
فتقول وبركاته الله وراحمة أمإاه يا عليك السلم فقال أمإه باب على وقف بيته

ًا رابيتيني كما الله راحمك فيقول وبركاته الله وراحمة السلم وعليك صغير
ًا برراتني كما الله راحمك فتقول وقالت ذلك مإثل صنع يدخال أن أرااد وإذا كبير
عليه الله {صلى الله راسول أصحاب مإن راجلن كان عنها الله راضي عائشة

النعمان بن وحاراثة عفان بن عثمان بأمإهما المإة هذه في كان مإن وسلم} أبر
أسلمت مإنذ أمإي وجه أتأمإل قدرات مإا قال فإنه عثمان أمإا عنهما الله راضي
يطعمها فكان حاراثة وأمإا
 ---

ًا يستفهمها ولم بيده مإاذا يخرج أن بعد عندها مإن يسأل حتى به تأمإره قط كلمإ
غلظ فيتهم بيده أمإه فراش يلتمس الدبر بن عدي بن حجر وكان أمإي قالت

وكان أضجعها شيء عليه يكون أن أمإن فإذا ظهره على عليه فينقلب يده
فقام شيء عليه صدراها وفي ليلة فباتت بأمإه الناس أبر مإن علي بن ظبيان

ًا راجليه على غلمإان جاء ضعف إذا حتى يقعد أن ويكره يوقظها أن يكره قائم
ًا زال فما غلمانه مإن مإحمد وكان نفسها قبل مإن استيقظت حتى عليهما مإعتمد
ًا كلمة بلسانه أمإه يكلم ل سيرين بن يضع المنكدرا بن مإحمد وكان لها تخشع

أغمز بت المنكدرا ابن وقال عليه قدمإك ضعي لمإه يقول ثم الراض على خاده



ابن عن وراوينا بليلته ليلتي أن يسرني ومإا يصلي عمر أخاي وبات أمإي راجل
بشر وقال راقبتين فأعتق صوتها على صوته فعل فأجابها نادته أمإه أن عون

بسيفه يضرب الذي مإن أفضل أمإه يسمع بحيث أمإه مإن يقرب الولد الحافي
حديث مإن الصحيحين وفي شيء كل مإن أفضل إليها والنظر الله سبيل في

الوالدين عقوقا الكبائر في ذكر وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس
ل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى عنه مإطعم بن جبير حديث مإن وفيهما
عن عمرو بن الله عبد حديث وفي راحم قاطع سفيان قال قاطع الجنة يدخال
بن مإحمد وقال عاقا الجنة يدخال ل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي

طريقه عن الذى فيميط يمشي أن إل عقه فقد أبيه يدي بين مإشى مإن مإحيريز
أبت يا يقول أن إل عقه فقد بكنيته أبو باسمه أباه دعا ومإن
 ---

ً أن أسيد أبي حديث وفي شيء أبوي بر مإن بقي هل الله راسول يا قال راجل
وإكرام عهدهما وإيفاء لهما والستغفارا الدعاء أرابع خاصال نعم قال مإوتهما بعد

الله راضي عمر ابن وراوى قبلهما مإن إل لك راحم ل التي الرحم وصلة صديقهما
أبيه ود أهل المرء صلة البر أبر وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عنهما

أنبأنا مإالك بن بكر أبو أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا توفي أن بعد
عن زيان عن راشدين حدثنا غيلن بن يحيى حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أبيه عن الجهني أنس بن مإعاذ ابن سهل
له قيل إليهم ينظر ول يزكيهم ول القيامإة يوم يكلمهم ل عبادا تعالى الله إن قال
ولده مإن ومإتبرئ عنهما رااغب والديه مإن مإتبرئ قال الله راسول يا أولئك مإن

عبد حديث مإن الصحيحين وفي مإنهم وتبرأ نعمتهم فكفر قوم عليه أنعم وراجل
إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عمر بن الله
الرجل يلعن وكيف الله راسول يا قيل والديه الرجل يلعن أن الكبائر أكبر مإن

أمإه فيسب أمإه ويسب أباه فيسب الرجل أبا الرجل يسب قال والديه
تعالى قوله على سجع

ًا رابياني كما اراحمهما راب ( وقل والخزي والديه لعاقا الويل كل ) الويل صغير
أتبع إليه الحسان إل المحسن جزاء هل له أف عليه غضابا مإاتا لمن الخزي كل

ًا حقهما في تفريطك الن ًا أنين ًا رابياني كما اراحمهما راب ( وقل وزفير ) صغير
 ---

عندك حياتهما حبس في صاراا ساعة غبت ولو النفس على بالشهوات آثرك كم
ً رااعياك لقد شمس بقايا ًا فاراعهما طويل رابياني كما اراحمهما راب ( وقل قصير

ًا فإن الهجر في العاشق مإدارااة يدارايانك الفجر إلى مإعك سهرا ليلة ) كم صغير
ًا أجريا مإرضت ًا والحجر الكف غير لتربيتك يرضيا لم تالله يجر لم دمإع سرير
ًا رابياني كما اراحمهما راب ( وقل ولو بقاءك ويحبان أنجاسك ) يعالجان صغير
كم لقاءك ويشتقاقان غابا إذا لهما تشتاقا مإا شقاءك شكوت أذى مإنهما لقيت

ًا وجرعتهما حلوا جرعاك ًا رابياني كما اراحمهما راب ( وقل مإرير ) أتحسن صغير
حسن تعاراض كيف للنسان النسانية تأنف مإا أو الحسان مإقابلة في الساءة
ًا عليهما ترفع ثم العصيان بقبح فضلهما ًا صوت كما اراحمهما راب ( وقل جهير



ًا رابياني ًا أولدك ) تحب صغير ًا والديك فأحبب طبع ً واراع شرع لك أثمر أصل
ًا ً المرعى وطيب بك لطفهما واذكر فرع ًا أول كما اراحمهما راب ( وقل وأخاير

ًا رابياني الدين عنهما واقض لهما وصل مإيتين كانا إن عنهما ) تصدقا صغير
ًا إل تكلف ومإا الكلمتين هاتين واستدم لهما واستغفر ًا أمإر راب ( وقل يسير
ًا رابياني كما اراحمهما ) صغير
السلم عليه أيوب قصة في عشر الثالث المجلس

 ---

الحدائق وأنبت والهضاب الودية فروى السحاب بلطفه ابتعث الذي لله الحمد
ًا الراض وألبس العناب وأخارج وإذا ليدعى يبتلي العناب ثياب مإن أحسن نبات

إلى بلطفه إدرايس ورافع تاب أن قضى ثم بالذنب آدم على قضى أجاب دعي
نارا مإن الخليل ونجى العجاب مإن السفينة وكانت الطوفان وأراسل جناب أكرم

أيوب على البلء وشدد اللباب لولي عبرة يوسف سلمإة وكان اللتهاب شديدة
ًا فنادى والناب الظفر كل أن إلى البلء وعضه والصحاب الهل ففاراقه مإستغيث

حمد ) أحمده وشراب باراد مإغتسل هذا برجلك ( اراكض الجواب فجاء بالمولى
وعلى كتاب أفضل عليه نزل نبي أفضل راسوله على وأصلي وأناب أخالص مإن

عثمان وعلى الخطاب بن عمر الفاراوقا وعلى الصحاب مإقدم بكر أبي صاحبه
ًا سل ومإا المهيب علي وعلى المحراب وقتيل الدارا شهيد قراب مإن بعد سيف
عبدنا ( واذكر وجل عز الله قال النساب على نسبه المقدم العباس عمه وعلى
وهو أعجمي اسم ) أيوب وعذاب بنضب الشيطان مإسني أني رابه نادى إذ أيوب
آمإن مإمن وأبوه إبراهيم بن إسحاقا ابن العيص بن رازاح بن أمإوص بن أيوب

زمإن في أيوب وكان السلم عليه النبي لوط بنت وأمإه أحرقا يوم بالخليل
وكان الضيافة كثير المال غزير وكان يعقوب ابنة فتزوج السلم عليه يعقوب
أيوب على بالصلة الملئكة تجاوب فسمع السموات مإن يومإئذ يحجب ل إبليس

قد فقالت عليه فسلطني لكفر بالبلء أيوب صدمإت لو راب يا فقال فحسده
دوابه إلى بعضهم فأراسل جنوده إبليس فجمع وولده مإاله على سلطتك
ًا عشر ثلثة له وكان أولده إلى وبعضهم زراعه إلى وبعضهم إبليس وقال ولد
لصحابه

 ---

إلى تر ألم أيوب يا فقال الزراع صاحب فجاء بعض إثر بعضها المصائب تابعوه
ًا زراعك إلى أراسل رابك أراسل رابك إلى تر ألم البل رااعي وقال فأحرقته نارا
الذي لله الحمد فقال والغنم البقر صاحب كذلك وقال البل فذهبت غددا

وجاء عليهم فهدمإه البيت أراكان فجمع لبنيه إبليس وتفرد مإني وقبله رازقني
دمإاؤهم اخاتلطت كيف راأيت فلو بنيك على وقع البيت إن أيوب يا فقال

فانصرف مإعهم لقبضك خاير فيك كان لو فقال وشرابهم بطعامإهم ولحومإهم
ًا فقرح نفخة قدمإيه تحت فنفخ فسلط جسده على سلطني راب يا فقال خاائب
مإثل عليه يخرج كان وهب وقال أيوب الجدراي أصابه مإن أول مإجاهد قال بدنه
للمعرفة والقلب للذكر اللسان إل مإنه يبق لم العلماء قال يتفقأ ثم النساء ثدايا

بأظفاراه فحك يملكها ل حكة به ووقعت وعظامإه وعروقه مإعاه يرى وكان



القرية أهل وأخارجه وتقطع جسمه وأنتن بالحجاراة ثم بالمسوح ثم فسقطت
ًا له فجعلوا بن أفرايم بنت راحمة زوجته سوى الخلق ورافضه كناسة على عريش
أرابعة البلء في لبثه مإدة وفي يصلحه بما إليه تختلف فكانت يعقوب ابن يوسف
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن أنس راواه سنة عشرة ثماني أحدها أقوال

قاله وأشهر سنين سبع والثالث وكعب عباس ابن قاله سنين سبع والثاني
أقوال ستة العافية سؤاله سبب وفي وهب قاله سنين ثلث والرابع الحسن

ًا اشتهى أنه أحدها علم فلما شعرها مإن قرنا باعت حتى امإرأته تصبه فلم أدمإ
تعالى الله أن والثاني عباس ابن عن الضحاك راواه الضر مإسني قال ذلك

تعالى الله ألهمه البلء زمإان انتهى فلما تعالى الله ذكره كثرة مإع الدعاء أنساه
ًا أن والثالث عباس ابن عن العوفي راواه الدعاء به مإروا إسرائيل بني مإن نفر
وقال البكالي نوف قاله دعا فعندها عظيم بذنب إل هذا أصابه مإا بعضهم فقال

ًا فأتياه أخاوان له كان عمر بن عبيد بن الله عبد ًا فوجدا يومإ كان لو فقال رايح
ًا سمع فما هذا به بلغ مإا خايرا مإنه علم الله اللهم فقال ذلك مإن عليه أشد شيئ
أني تعلم كنت إن

 ---

قال ثم يسمعان وهما فصدقا فصدقني جائع مإكان أعلم وأنا شبعان ليلة أبت لم
ًا ألبس لم أني تعلم كنت إن اللهم فصدقا فصدقني عارا مإكان أعلم وأنا قميص
ًا فخر يسمعان وهما بي مإا تكشف حتى راأسي أرافع ل اللهم قال ثم ساجد

هذه أيوب ليذبح فقال بسخلة زوجته إلى جاء إبليس أن والرابع به مإا فكشف
أن أمإرتني جلدة مإائة لجلدنك الله شفاني إن فقال فأخابرته فجاءت برأ وقد لي

صديق ول شراب ول طعام ل أنه راأى فلما فذهبت عنه طردها ثم الله لغير أذبح
ًا خار في إليه أوحى الله أن والخامإس الحسن قاله الضر مإسني وقال ساجد

عليه فصب عندي قال قلبي يكون وأين راب يا فقال مإبتليك إني شبابه عنفوان
يكون وأين راب يا قال مإعافيك إني الله أوحى مإنتهاه البلء بلغ إذا حتى البلء مإن

الوحي أن والسادس شيبان ابن إبراهيم قاله الضر مإسني قال عندك قال قلبي
ًا أرابعين عنه انقطع الماورادي ذكره الضر مإسني فقال رابه هجران فخاف يومإ
سلط الشيطان لن الشيطان إلى المإر أضاف وإنما ) دعا رابه ( نادى ومإعنى

قال والصاد النون ) بفتح ( بنصب الحسن ) قرأ ( بنصب تعالى قوله عليه
الشر الصاد بتسكين النصب عبيدة أبو وقال والرشد كالرشد هما الفراء

) قال برجلك ( اراكض تعالى قوله الليم بالعذاب والمراد العياء وبتحريكها
فركض برجلك اراكض فقال فقام قم فقال بيده فأخاذه جبريل جاءه المفسرون

فنبعث فركض برجلك اراكض قال نحاه ثم فاغتسل اغتسل فقال عين فنبعث
الماء المغتسل قتيبة ابن ) قال مإغتسل ( هذا قال فشرب اشرب فقال عين
ًا المغسول وهو يا فقالت امإرأته وجاءت الجنة مإن حلة جبريل ألبسه ثم أيض
أيوب أنا ويحك فقال به ذهبت الذئاب لعل هنا ها كان الذي المبتلى أين الله عبد

وآتاه بأعيانهم أهله عليه الله راد مإسعود ابن قال بي تسخر ول الله اتق فقالت
بنات وسبع بنين سبع له ولدت قد كانت عباس ابن قال الدنيا في مإعهم مإثلهم

وولدت له فنشروا
 ---



وآتاه الخارة في أهله أجورا الله آتاه مإجاهد وقال بنات وسبع بنين تسعة له
ًا بيدك ( وخاذ تعالى قوله الدنيا في مإثلهم زوجته ليجلدن حلف قد ) كان ضغث

سبق الذي السخلة حديث أحدها أقوال ثلثة اليمين هذه سبب وفي جلدة مإائة
هاهنا الله عبد له فقالت طبيب كأنه زوجته طريق في جلس إبليس أن والثاني

برأ إذا لي يقول أن على شافيه إني نعم قال تداويه أن لك فهل مإبتلى راجل
أن الله شفاني إن علي لله الشيطان ذاك فقال فأخابرته جاءت شفيتني أنت

فعلت الذي أنا فقال لقيها إبليس أن والثالث عباس ابن قاله مإائة أجلدك
غير فمشى فأرايك فانطلقي بيدي فهو مإنه أخاذته ومإا الراض إله وأنا بزوجك

ًا فأرااها بصرها سحر ثم بعيد ًا وادي أيوب فأتت وولدها ومإالها أهلها فيه عميق
والله قوله سمعك وعى كيف ويحك الشيطان ذاك فقال فأخابرته السلم عليه
هو قتيبة ابن فقال الضغث وأمإا وهب قاله جلدة مإائة لجلدنك الله شفاني لئن

أن صبرها بحسن زوجته الله جزى المفسرون قال والعيدان الخلل مإن الحزمإة
كانت وقيل سنبلة مإائة وقيل عود مإائة لها فجمع المإر فسهل ضربها في أفتاه
فيه عام أم له خااص ذلك وهل واحدة ضربة فضربها شمارايخ كانت وقيل أسل

مإجاهد قاله له خااص والثاني وعطاء عباس ابن قاله عام أنه أحدهما مإذهبان
وضربه فجمعها أسواط عشرة عبده يضرب أن حلف فيمن الفقهاء اخاتلف وقد
أبو وقال أصحابنا قول وهو يبر ل سعد بن والليث مإالك فقال واحدة ضربة بها

واحتجوا بر فقد مإنها واحد كل الواحدة الضربة في أصابه إذا والشافعي حنيفة
ًا وجدناه ( إنا تعالى قوله أيوب قصة بعموم بالمريض يجاء مإجاهد ) قال صابر

في بأيوب فيجاء ابتليتني راب يا فيقول تعبدني أن مإنعك مإا فيقال القيامإة يوم
ًا أشد كنت أنت فيقول ضره ذلك يمنعه لم هذا فيقول هذا بل فيقول هذا أم ضر

الوراى بين مإدائحه شاعت ثم كرى سنة كأنه جرى مإا أيوب ضر مإا عبدني أن
ودراى العواقب فهم مإن يصير وإنما

البسملة على الكلم
يزول فيما الهوى ( مإنافسة

 ---

دليل همته نقصان على
مإنه أقل القليل ( ومإختارا

قليل الدنيا فوائد وكل
بساحر مإغترا يا ونكث غدرا عاهد كلما مإن يا والعبث اللهو عن الصبر قليل يا

يدراي ول النذير إليه وبعث اكترث ومإا توبيخه في بولغ لقد تالله نفث كما الهوى
الظمأ حين الهوى زمإان سيبكي حرث للقبيح مإن سيندم بعث مإن العبث مإن
ناقش إذا سيره سيرى الحدث حل إذا العاصي خابره سيعرف اللهث عند

ًا يعث ولم نادى إذا الندم سن سيقرع وبحث المسائل تعذيب باع لجاهل عجب
عنها الرحيل مإن بد ل بدارا تغتررا ل يقول الشبلي كان الجثث براحات النفوس

ًا تخرب ول بكر أبو أنبأنا الهاشمي أحمد بن أحمد أخابرنا فيها الخلود مإن بد ل دارا
أحمد بن مإحمد بن جعفر حدثنا الدوراقي أحمد بن الحسن أنبأنا الخطيب
الواحد عبد حدثنا الهرابي علي بن شداد حدثنا يونس بن مإحمد حدثنا المؤدب

وخالقك خالقني الذي قال تعبد مإن رااهب يا فناديته براهب مإررات قال زيد بن
حلوة العبد يذوقا فمتى قلت شيء كل عظمته جاوزت قد قال هو عظيم قلت

إذا قال الود يصفو فمتى قلت المعامإلة وخالصت الود صفا إذا قال بالله النس



ًا الهم كان إذا قال المعامإلة تخلص فمتى قلت الطاعة في الهم اجتمع هم
ًا إليها لستوحشت الوحدة حلوة ذقت لو قال بالوحدة تخليت فكيف قلت واحد

مإداراكة مإن الراحة قال الوحدة مإن العبد يجد مإا أكثر فما قلت نفسك مإن
بالتحري قال المطعم قلة على يستعان بماذا قلت شرهم مإن والسلمإة الناس

ً زدني قلت المكسب في فأين قلت شئت حيث واراقد حلل كل قال خالل
مإن قال الصومإعة هذه في تعلقت لم قلت الهوى خالف قال الراحة طريق
على مإشى

 ---

العقول سراقا لنهم الراض أهل فتنة مإن السماء في بمن فتحصنت عثر الراض
رااهب يا قلت السماء قرب فأحب الراض عليه ضاقت صفا إذا القلب أن وذلك

الرحا نصب الذي قال به يأتيك مإن قلت أبذراه لم زراع مإن قال تأكل أين مإن
ًا أرااد مإن حال يكون كيف قال حالك ترى كيف قلت بالطحين يأتيها بل سفر
ًا ويسكن أهبة وبكى عينه أراسل ثم عدل حكم يدي بين ويقف مإؤنس بل قبر
ًا ذكرت قال يبكيك مإا قلت وفكرت عملي فيها أحقق لم أجلي مإن مإضت أيامإ
يستجلب بم رااهب يا قلت النارا إلى أو الجنة إلى هبوط عقبة وفي الزاد قلة في

ولكن بلد إلى بلد مإن مإشى مإن الغريب وليس الغربة بطول قال الحزن
علم لو الكذابين توبة الستغفارا سرعة إن قال ثم فساقا بين صالح الغريب
بها قرت مإا الموت ساكنها مإنذ الدنيا إن الحنك في لجف يستغفر مإما اللسان

مإسها لين الحية كمثل فمثلها الموت طلقه زوجا الدنيا تزوجت كلما عين
العبد عزم وإذا الكبائر الله يغفر الضمائر تصحيح عند قال ثم جوفها في والسم

تحركه الذي المستجاب والدعاء الفتوح السماء مإن أتته الثام ترك على
الرازاقا مإعطي ومإعي بك أصنع مإا قال رااهب يا مإعك فأكون قلت الحزان
على يقدرا ولم جمعه يكلفني لم وقت كل في الرزقا إلي يسوقا الراواح وقابض

زعم عزم التوبة على مإن يا الحرم مإضيع يا الذمإم خاائن يا اسمع غيره أحد ذلك
جثم الهوى جيفة راأى فإذا الهدى إلى يسعى هدم بنا يلوذ أن بنى كلما أنه غير

ًا ثلم الحذرا سورا في البصر إطلقا ويحك كأنك جلم فكي بين وأنت لمإنك عجب
وتبكي العدم تتمنى بك

مإن تشفى فما والدنيا وإياك وكم كم كم التواني هذا كم إلى بندم تفريطك على
ضرم غير مإن نفخنا لقد تحدث لمن قرم
وقتيل لشهوة أسير كم
الجميل خالف لمشتر أف

الطويل البلء في وتلقيه الذل توراثه النسان ( شهوات
 ---

ًا يا ًا يا خالفا إل يؤثر لم حائر ًا إل نر ولم بالتوبة واعد ً ستعمل مإتى إخالف عدل
ًا وتوراث الدارا بهذه الناس ترى أمإا صافى إذا اليوم مإن الهوى أتصافي إنصاف
سيافا أقام قد وكم الموت أتنسى جزافا الفعل وترمإي بالحساب أتوقن أضيافا

( إذا أضعافا فنضاعفه باليسير تعامإلنا مإتى أسلفا تلحق ثم القليل بقي أمإا
فداوها الذنوب مإنك كثرت



مإظلم والليل الليل في يد برفع
إنما الله راحمة مإن تقنطن ( ول

أعظم خاطاياك مإن مإنها قنوطك
كرامإة للمحسنين ( فرحمته

تكرم للمسرفين وراحمة
ًا مإملوء بيت في وهو العرجي ابن على دخالت بنان قال لي اخاتصر له فقلت كتب
ًا همك ليكن قال بهما أنتفع كلمتين الكتب هذه مإن عز الله يرضي فيما مإجموع

وقتك مإن فتب شيء عليك اعترض فإن وجل
تعالى قوله على الكلم
صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني

كعمارا الصحابة فقراء اتخذوا قد والوليد وعتبة جهل كأبي قريش كفارا كان
ًا وصهيب وخاباب وبلل يوم كان فإذا مإنهم ويضحكون بهم يستهزءون سخري

واستهزائكم أذاكم ) على صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني لهم قيل القيامإة
 ---

الصبر ليل في وأدلجوا البلء زمإان دافعوا راحلة دارا الدنيا أن الصالحون علم أمإا
ًا السلمإة مإنزل صبحوا حتى راقدة إل كانت فما الجر فجر بقرب مإنهم علم

يد فتعلقت الوعد مإوصوف مإشاهدة إلى الغيب بنورا بصائرهم أبصارا نفذت
عن وغضوا البطون الحرام عن وأخامصوا القلوب بواطن عاينت بما المإال
استقاد الملسوع تململ وتململوا الدمإوع الليل ظلم في وسكبوا الجفون الثام

نورا الرجاء لهم ألح فكلما التعسف سائق جثها ثم التطلف زمإان قلوبهم
ومإن يسرحون التحير بيداء في فهم العمال سماء الخوف ظلم طبق الوصال

فبالذكر الغم عمهم فإذا يفرحون مإما أولى وحزنهم يبرحون ل التضرع باب
قدمإوا إذا بشراهم يا ندمإوا فما الخارى وطلبوا فسلموا الدنيا رافضوا يتروحون

الله عبد أبو أنبأنا الحيري سعد أبو أنبأنا الصوفي بكر أبو أخابرنا وغنموا
حدثنا الحاراث بن الله عبد بن يحيى حدثني الطبري زراعة أبو حدثنا الشيرازي

بن يحيى بن مإحمد حدثني نصر بن سعيد حدثنا الصمد عبد بن يزيد بن مإحمد
الحكماء مإن حكيم حدثني قال الوزاعي عن مإسلم ابن الوليد عن الكريم عبد
ذهبت قد مإظلة في برجل أنا فإذا الرباط أرايد وأنا مإصر بعريش مإرت قال

ًا لله الحمد يقول وهو البلء أنواع وبه وراجله ويداه عيناه شكرك يوافي حمد
ً خالقك مإن كثير على وفضلتني علي أنعمت بما أشيء لنظرن فقلت تفضيل

ًا ألهمه أو علمه ًا أراى مإا فوالله تحمده نعمة أي على فقلت إلهامإ البلء مإن شيئ
ًا علي السماء أراسل لو فوالله بي صنع قد مإا ترى أل فقال بك وهو إل نارا

حمدا إل له ازددت مإا فغرقتني البحارا وأمإر فدكتني الجبال وأمإر فأحرقتني
ًا إفطاراي عند وتتعاهدني تخدمإني كانت لي بنية حاجة إليك لي ولكن وشكر
هذا حاجة قضاء في لي يكون أن لراجو إني والله فقلت بها تحس هل فانظر
السبع فإذا الرمإال تلك بين أطلبها فخرجت وجل عز الله إلى قربة الصالح العبد

فأخابره الصالح العبد هذا آتى أين مإن رااجعون إليه وإنا لله إنا فقلت أكلها قد
 فأتيته ابنته بموت



---
وأهله مإاله في تعالى الله ابتله أيوب أم مإنزلة الله عند أعظم أنت فقلت
ًا صارا حتى وبدنه وولده التي ابنتك إن فقلت أيوب بل ل فقال للناس غرض

يخرجني لم الذي لله الحمد فقال أكلها قد السبع فإذا أصبتها أطلبها أن أمإرتني
مإعي وجماعة أنا عليه فصليت فمات شهقة شهق ثم شيء قلبي وفي الدنيا مإن
راوضة في به وإذا ثلثه قدرا الليل مإن مإضى إذا حتى ليلتي بت ثم دفنته ثم

صاحبي ألست فقلت القرآن يتلو قائم وهو خاضراوان حلتان عليه وإذا خاضراء
دراجة العابدين على زدت فلقد أراى مإا إلى صيرك مإا فقلت بلى فقال بالمإس

أبي بن مإحمد أخابرنا الرخااء عند والشكر البلء عند بالصبر قال ينالوها لم
بن أحمد أنبأنا المهراني مإحمد بن يوسف أنبأنا اليوسفي طالب أبو أنبأنا مإنصورا
بن مإحمد حدثنا مإسروقا ابن حدثنا الخواص جعفر حدثنا حسنون بن مإحمد

كان قال طرفة بن حريث حدثني الصغر بسطام بن يحيى حدثني الحسين
فنحل بآخار ويتسحر قرص على ويفطر الدهر يصوم سنان أبي بن حسان
كشف ليغسل مإغتسله وأدخال مإات فلما الخيال كهيئة صارا حتى جسمه وسقم
حريث قال حوله يبكون وأصحابه قال السود كالخيط هو فإذا عنه الثوب

على حسان إلى نظرنا لما قال العرني مإحمد ابن وإبراهيم البكاء يحيى فحدثني
ً فسمعنا أصواتهم وعلت البيت أهل استدمإع الدءوب أبله قد ومإا مإغتسله قائل

يراه لكي للله ( تجوع البيت ناحية مإن يقول
الصيام طول مإن الجسم نحيل

ًا إل البيت في راأينا مإا فوالله ًا نر فلم ونظرنا باكي يرون فكانوا حريث قال أحد
فإذا بابه إلى جئت الحاراث بن بشر أصحاب بعض قال بكاه قد الجن بعض أن
فطرقت مإاذا فكان أكلتيها لنفسه يقول وهو بطيخة يديه وبين الدهليز في هو

فقال فيها نفسك تعاتب هذه شيء أي وقلت ودخالت الباب عليه
تولت حتى اليام على ( صبرت
فاستمرت صبرها نفس وألزمإت

الفتى يجعلها حيث إل النفس ( ومإا
تسلت وإل تاقت أطمعت فإن
بطني لشبع كدي ( وإن يقول وأنشأ إلي بالبطيخة رامإى ثم

مإحال بل ديني يبيع
 ---

دين بغير دنيا نال ( مإن
ً بال وبال على وبال

حمكان بن الحسين بن الحسن أنبأنا الخياط بكر أبو أنبأنا علي بن يحيى أخابرنا
الفتح بن أحمد سمعت قال السراج إسحاقا بن مإحمد عن النقاش بكر أبو حدثنا
مإائدة يديه وبين بستان في قاعد وهو مإنامإي في الحاراث بن بشر راأيت يقول
لي وغفر راحمني قال بك الله فعل مإا نصر أبا يا له فقلت مإنها يأكل وهو

وتمتع أنهاراها مإن واشرب ثماراها جميع مإن كل لي وقال بأسرها الجنة وأباحني
عبد أخابرنا الدنيا دارا في الشهوات نفسك على تحرم كنت كما فيها مإا بجميع

علي بن الحسين أنبأنا الجبارا عبد بن الحسين أبو أنبأنا الحافظ الوهاب
عبد أخابرنا العنبري مإحمد بن علي أخابرنا عثمان بن الله عبيد أنبأنا الطناجيري

بن جعر حدثنا الصدفي الفرج بن مإحمد حدثنا القرشي مإعاوية ابن الرحمن



ًا تعالى لله إن قال الحسن عن جعفر ابن مإسلمة عن هرون أهل راأى كمن عباد
مإحزونة قلوبهم مإعذبين النارا في النارا أهل راأى وكمن مإخلدين الجنة في الجنة

ًا صبروا خافيفة وحوائجهم عفيفة وأنفسهم مإأمإونة وشروراهم تعقب قصاراا أيامإ
يجأراون خادودهم على دمإوعهم تسيل أقدامإهم فصافة الليل أمإا طويلة رااحة
إليهم ينظر أتقياء برراة حلماء فعلماء النهارا وأمإا رابنا رابنا وجل عز رابهم إلى

أمإر القوم خاالط ولكن مإرض بهم ومإا خاولطوا قد أو مإرضى فيحسبهم الناظر
عظيم

 ---

حدثنا الشيرازي الله عبد أبو حدثنا الحيري سعد أبو أنبأنا الصوفي بكر أبو أخابرنا
الجنيد بن إبراهيم حدثنا هرون بن عيسى حدثنا الزنجاني الحسين بن مإحمد
مإن قوم كان قال حرب بن شعيب عن يحيى بن صالح بن مإحمد حدثني

الدنيا خادعة وفي السماء مإلكوت في يتحدثون البحر شاطئ على الحوارايين
ًا فسمعوا فيها لمن ًا لله إن يقول البحر مإن هاتف وأذابهم الخشية أخالصتهم عباد

بين ونصبوه له تفرغوا شاغل رابهم عن يشغلهم ولم دمإعتهم تجف فلم الحزن
إليهم الله يضحك العرش قائمة عند نورا مإن كراسي على أولئك أعينهم

ناصر ابن أخابرنا باقيهم ومإات البحر في بعضهم وسقط فصعقوا إليه ويضحكون
حدثنا الحسيني علي بن مإحمد الله عبد أبو حدثنا القرشي علي بن مإحمد أنبأنا

بن داود حدثنا جعر بن مإحمد بن زيد حدثنا الوشاء علي بن مإحمد حازم أبو
مإحمد بن حسين بن حسين حدثنا عمرو بن حماد بن مإحمد حدثنا الدهقان يحيى

{صلى الله راسول قال قال سعيد أبي عن عطية عن الجاراود أبي عن بكر ابن
أنه القيامإة يوم وجل عز الله على العبد كرامإة مإن ليبلغ وسلم} إنه عليه الله

فتقبل خادمإه مإن خادم عليه إل باب مإنها مإا باب ألف الجنة في له ليكون
إذن مإن سيدكم على هل فيقولون البواب تلك إلى ينتهوا حتى الملئكة
البواب على الله مإلئكة مإن مإلئكة إن فيقولون فيأتونه ندراي مإا فيقولون
قليل يا بالتحية عليه فيدخالون نعم فيقولون إذن مإن سيدكم على هل يقولون
ليل سجف تحت تأمإل ساحل فالموت البلء لجة فصابر مإراحل هي إنما الصبر
نهارا واقطع الصبر سجن في الشكوى عن لسانك واحبس الجر صبح الصبر
بين قلبك وقلب الشكر مإصباح اللم دياجي في وأوقد الفكر بحديث اللواء

الشباك تمزيق الذنوب راكام يمزقا البلء أن وتعلم الوزرا وتمحيص النواب ذكر
مإع الله ( إن سر في تفكر ومإن السماك كاهل إلى الفضائل دراجات ويرفع

حساب بغير أجرهم الصابرون يوفى ( إنما تذكر ومإن بجليسه ) أنس الصابرين
التقى مإن بزاد ترحل لم أنت ( إذا كيسه بامإتلء ) فرح

 ---

تزودا قد مإن الموت بعد ولقيت
كمثله تكون ل أن على ( ندمإت

أراصدا كان كما ترصد لم وأنك
تعالى قوله على سجع
الزلل عن وزجروا أمإروا مإا امإتثلوا أقوام ) لله صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني



في راأيتهم فلو حضروا الخارى بانت وإذا غابوا الدنيا لحت فإذا فانزجروا
فسهروا الليل عليهم ) جن صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني حشروا إذا القيامإة

في وبالغوا واعتذراوا المحبوب باب وطرقوا فانكسروا الذنوب صحف وطالعوا
اليوم جزيتهم ( إني وذكروا الذكر في وعدوا بماذا فانظر حذراوا ثم المطلوب

واحتالوا غدراوا فما الزهد على وعاهدوا خاسروا ومإا والله ) رابحوا صبروا بما
( إني وشكروا فاعترفوا المولى أنه وتفقدوا وأسروا فملكوا نفوسهم على

بالتقى تنظر وعيونهم كالصوامإع خالوها في ) بيوتهم صبروا بما اليوم جزيتهم
الذي الفكر بذرا تسقى المدامإع سحب سحت قد والجفان خااشع طرف مإن

ً جليس كل مإن ) استوحشوا صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني بذراوا بالمعنى شغل
ل إبليس ففاتوا الفرصة وبادراوا العيس فسارات الجد مإطايا وزمإوا النفيس

) صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني فتروا ول وقفوا
 ---

صدوراهم في شهوة كم عمرت بالصدقا أسرارا حضرت الخدمإة في قلوب
( إني نشروا إذا القوم عن ويقال نشرت إذا القلوب تحيي أخاباراهم انكسرت

فتركوها الدنيا ورافضوا يلعب مإن فيهم فليس ) جدوا صبروا بما اليوم جزيتهم
يأكل لم مإن يا كل يقال فغدا والمشرب المطعم بقلة قلوبهم وأذابوا تخرب

جزيتهم ( إني قبروا كانوا وإن الحياة في أذكاراهم يشرب لم مإن يا واشرب
فاراقا مإرادها وافق مإن وأن وزينة ولهو لعب الدنيا أن ) علموا صبروا بما اليوم
بالزاد أشحنوها سفينة في التقى مإن فركبوا غبينة يجدي غرورا مإن فحذراوا دينه

كشف تتلقاهم والمإلك لهم ) طوبى صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني وعبروا
اليوم جزيتهم ( إني ظفروا وقد آمإالهم أقصى هذا فأرااهم عيونهم عن الحجاب

مإن وسترنا أبلغ فقد الناصح زجر وأسمعنا المبلغ ذلك الله ) بلغنا صبروا بما
) صبروا بما اليوم جزيتهم ( إني قدراوا مإا عونه ولول أسبغ عفا إن فإنه العقاب

السلم عليه شعيب قصة ذكر في عشر الرابع المجلس
 ---

وأخارج آدم أنشأ مإكان يحويه فل العظيم كان مإتى يقال فل القديم لله الحمد
ًا ونجى الجنان أعالي إلى إدرايس ورافع بنعمان ذرايته وسلم كنعان وأهلك نوح

ًا وبعث البرهان حين الفاحشة مإن ويوسف النيران يوم بلطفه الخليل إلى شعيب
( قد الذان صمت ولكن ناديهم في ويناديهم والعدوان البخس عن ينهى مإدين

ًا ) أحمده والميزان الكيل فأوفوا رابكم مإن بينة جاءتكم الميزان يمل حمد
مإن أول بكر أبو صاحبه وعلى الديان دينه فاقا الذي مإحمد راسوله على وأصلي

زوج وعلى الشيطان مإنه يفرقا كان الذي الفاراوقا عمر وعلى القرآن جمع
عمه وعلى الشجعان وسيد العلوم بحر علي وعلى عفان بن عثمان البنتين

أخااهم مإدين ( وإلى وجل عز الله قال الهتان السح فأقبح بشيبته المستسقى
ًا هو هذا مإدين مإقاتل وقال شعيب قوم عليه كان مإاء مإدين قتادة ) قال شعيب

بن مإديان بن مإدين هو الدمإشقي سليمان أبو وقال لصلبه الخليل إبراهيم ابن
ابن هو وشعيب قبيلة اسم هو هذا فعلى مإدين ولد إلى أراسلنا والمعنى إبراهيم

سنة عشرين ابن وهو مإدين إلى أراسل إبراهيم بن مإدين بن نويب بن عيفا



ونهاهم التوحيد إلى فدعاهم والموازين المكاييل يبخسون كفرهم مإع وكانوا
تعالى قوله قومإه مإراجعته لحسن النبياء خاطيب له يقال وكان التطفيف عن

تبخسوا ( ول مإعجزته يذكر ) ولم رابكم مإن بينة جاءتكم ( قد
 ---

فيها تعملوا ل ) أي الراض في تفسدوا ( ول تنقصوا ل ) أي والميزان المكيال
بكل ) أي صراط بكل تقعدوا ( ول بالعدل بالمإر أصلحها أن بعد المعاصي

المفعول مإن الفعل أخالت إذا العرب لن بكذا يقل لم ) وإنما ( توعدون طريق
َا أوعدت يقولون شر على إل يدل ل ) مإن ( وعدت أفردوا إذا وكذلك فلن

ًا وعدته يقولون الفراء قال خاير على إل يدل ل فإنه مإفعول ًا ووعدته خاير شر
الشر في وأوعدته الخير في وعدته قالوا والشر الخير أسقطوا فإذا

مإن يوعدون كانوا أنهم أحدها أقوال ثلثة اليعاد بهذا المراد في وللمفسرين
والثالث السدى قاله عشاراين كانوا أنهم والثاني عباس ابن قاله بشعيب آمإن
الله سبيل عن ( وتصدون تعالى قوله زيد ابن قاله الطريق يقطعون كانوا أنهم
ًا وتبغونها به آمإن ( مإن دينه عن تصرفون ) أي ًا للسبيل تطلبون ) أي عوج عوج

ً كنتم إذ ( واذكروا زيفا أي فقراء كنتم أحدها أشياء ثلثة ) يحتمل فكثركم قليل
ً فأغناكم كثرة مإع وكانوا فأقدراكم مإقدراة ذي وغير فكثركم عددكم وقليل
أي تأمإرك أصلتك عليه رادوا مإا جملة مإن وكان بالتطفيف أغروا قد أمإوالهم

نترك أن أو المعنى أمإوالنا في نفعل أن أو آباؤنا يعبد مإا نترك أن وقراءتك دينك
الضمارا عن ) فاستغنى تشاء ( مإا الفهري قيس بن الضحاك وقرأ نفعل أن

) الرشيد الحليم لنت ( إنك وقالوا فامإتنعوا بالزكاة أمإرهم الثوراي سفيان وقال
تحملنكم ل ) أي شقاقي يجرمإنكم ( ل وقال المإم أخاذات فخوفهم به استهزاء
قوم ( ومإا فقال لوط قوم إليهم الهلكات أقرب وكان تعذبوا أن إياي عداوتكم

ًا نفقه مإا ) فقالوا ببعيد مإنكم لوط ( وإنا ذلك صحة نعرف مإا أي تقول مإما كثير
ًا فينا لنراك ) ضعيف

 ---

ثبت إن وهذا المنادي ابن وقال جبير بن سعيد يقول كذا بصره ذهب قد وكان
ًا الله يبعث لم راوقا أبو قال أعمى نبي يبعث ل لنه عمره آخار في كان أعمى نبي
بن سعيد قول مإن بالقلوب أليط القول وهذا المنادي ابن قال زمإانة به مإن ول

لهم فقال بالرجم لقتلناك ) أي ( لرجمناك عشيرتك ) يعني راهطك ( ولول جبير
في الله تراعون ول في راهطي تراعون ) أي الله مإن عليكم أعز ( أراهطي

آخار كان ثم ظهوراكم ورااء الله أمإر رامإيتم ) أي ظهريا ورااءكم ( واتخذتموه
عنهما الله راضي عباس ابن ) قال راقيب مإعكم إني ( فاراتقبوا قال أن أمإره

بثلثة مإدين أهل عذب كعب بن مإحمد قال الثواب أراتقب فإني العذاب اراتقبوا
مإنها فخرجوا عليهم تسقط أن خاافوا حتى دياراهم في راجفة أخاذتهم أصناف

فيه فدخالوا الظل إلى هلموا فنادوا الظلة تعالى الله فبعث شديد حر فأصابهم
أصحاب مإدين أهل أن على القول وهذا كلهم فماتوا واحدة صيحة بهم فصيح
سوراة مإن الخ ذكر خاذف إنما هذا فعلى العلماء مإن جماعة ذهب وإليه الظلة

ًا الشعراء إلى شعيب بعث هلكوا لما مإدين أهل أن إلى مإقاتل وذهب تخفيف



وهواز جاد أبو وكان المنادى بن الحسين أبو قال بالظلة فأهلكوا اليكة أصحاب
مإدين بن يعصب بن جندل بن المإحض بن وقريشات وسعفص وكلمون وحطى

ًا إبراهيم بن هواز وكان تهامإة مإن والها ومإا مإكة مإلك جاد أبو وكان مإلوك
خالفهم ثم مإدين مإلكي وقريشات سعفص وكان الطائف وهو وج مإلكي وحطى
ترثيه كلمون بنت حالفة فقالت مإلكه في الظلة يوم عذاب فكان كلمون

راكني هد ( كلمون
المحله وسط هلكه

ظله وسط نارا الحتف أتاه القوم ( سيد
ًا كونت فأضحت نارا
كالمضمحلة داراهم

 ---

ًا إن ثم المنادى ابن قال إلى يدعوهم عمره باقي اليكة أصحاب في مإكث شعيب
ًا إل ازدادوا فما تعالى الله اتفقتا المإتان تكون أن فجائز الحر عليهم فسلط عتو
وأمإا والرجفة الصيحة فأخاذتهم مإدين أهل أمإا قتادة قال وقد التعذيب في

ًا عليهم أراسل تعالى الله إن ثم أيام سبعة الحر عليهم فسلط اليكة أصحاب نارا
ًا إن ثم الظلة يوم عذاب فذلك فأكلتهم إلى خارج ثم ابنته مإوسى زوج شعيب

حيال الحرام المسجد في ودفن سنة وأرابعين مإائة عمره وكان بها فمات مإكة
فيه وشدد قصتهم في البخس ذكر عظم تعالى الله أن واعلم السود الحجر

قبح عرفنا قد فإذ نرتكبه مإا على لينبهنا التوحيد إلى وأشارا ذكره في وأطنب
وبالغ بالفاحشة لوط قوم عاب وكذلك ذكره في الطناب إلى نحتج لم الشرك

عليه الله {صلى النبي قدم لما عباس ابن قال لتخويفنا ذلك وكل ذكرها في
ً الناس أخابث مإن كانوا وسلم} المدينة للمطففين ( ويل تعالى الله فأنزل كيل

أنهم أولئك يظن ( أل قال ثم لهم الويل بذكر المطففين خاوف أنه واعلم
العالمين لرب الناس يقوم ( يوم بخسوا مإا البعث ظنوا لو ) والمعنى مإبعوثون

عن عنهما الله راضي عمر ابن حديث مإن الصحيحين وفي الجزاء لمإر ) أي
أنصاف إلى راشحه في أحدهم يقوم قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا عام ثلثمائة يقفون كعب وقال أذنيه
عن العلء عن سفيان حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد

عنه الله راضي هريرة أبي عن أبيه
 ---

ًا يبيع برجل وسلم} مإر عليه الله {صلى الله راسول أن تبيع كيف فسأله طعامإ
فقال مإبلول هو فإذا يده فأدخال فيه يدك أدخال إليه تعالى الله فأوحى فأخابره
بن مإحمد عن راوينا وقد غش مإن مإنا وسلم} ليس عليه الله {صلى الله راسول
ًا يعرض رائي أنه واسع لو فقال لي أترضاه راجل له فقال البيع على له حمارا

الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن البخاراي أفراد وفي أبعه لم راضيته
مإن المال أخاذ بما المرء يبالي ل زمإان الناس على ليأتين قال وسلم} أنه عليه
حدثنا قال عنه الله راضي حذيفة حديث مإن الصحيحين وفي حرام أم حلل

النومإة الرجل ينام فقال المإانة رافع وسلم} عن عليه الله {صلى الله راسول



قلبه مإن المإانة فتقبض
البسملة على الكلم

حذرا على كن أخاي ( يا
الغير تحدث أن قبل
ً تكن ( ل الخبر تعرف ل كأنك جاهل

صفوه العيش ( نشر
نشر مإا الموت فطوى
الحر على فاعمل الدهر لك صفا مإا ( فإذا
عمره طال مإن ( أين

قصر ذا كان مإن أين
أخارتهم الرقي ( ل
البشر ول طبيب مإن

واعتبر الموت في تفكر مإن الله ( راحم
النفوس تخرج أن ( قبل

الفكر تمكن ول
بيومإنا ( فكأنا

القدرا به أتانا قد
المواصل عنده ( واستوى

هجر ومإن فيه
والليل النهارا ( وعدمإنا

والمطر والحر
بالنجوم العد ( وانقضى
والقمر وبالشمس

له وحي وكل انتظاراي ( مإا
ينتظر الموت

عظمي ودقا جلدي ( راقا
حجر فمن وقلبي
ذنوب مإن تبت ( كلما

أخار في تقحمت
ًا يا ً يا لجاجه لجج في غريق ً يا وأزواجه ومإاله أهله عن قليل عن رااحل مإسئول

القلوب تنير مإتى وفجاجه طرقه مإن الهدى يأتي مإتى احتجاجه في جواب مإاله
اراتياجه طول يا باب يفتح مإتى بانتساجه الجرح هذا يكتم مإتى سراجه بإيقاد
مإتى إلى حاجه بقضاء الندم سفر يرجع مإتى باندمإاجه مإر قد عمر يستدراك مإتى
أحلم الساعات أمإا تنهب أيام العمر أمإا أقبل قد نحوك الموت أمإا تقبل فل يقال

احتجاج أبعد المكاسب شر الخطايا أمإا الكاسب تضر المعاصي أمإا تذهب
كل في العتب يكون كم ( إلى تستوى مإا الصلب اعوجاج أبعد ترعوي مإا الشيب
لحظة

والهجرا القطيعة تملون ل ولم
كفاية فيه الدهر إن ( راويدك

 ---



الدهرا فانتظر البين ذات لتفريق
غيبها عن العواقب لهم فكشفت بعيبها الشياء إلى نظروا أقوام درا لله

الغفلة في وأنت العزائم سوقا عن للجد فشمروا عيبها بكل الدنيا وأخابرتهم
يوسف بن مإحمد حدثنا المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا علي بن يحيى أخابرنا نائم

بن يوسف حدثنا عون بن الله عبد حدثنا البغوي مإحمد بن الله عبد حدثنا العلف
الله راسول بينما قال عنه الله راضي مإالك بن أنس عن البناني ثابت عن عطية

الله راسول له فقال النصارا مإن راجل استقبله وسلم} يمشي عليه الله {صلى
ًا أصبحت قال حاراثة يا أصبحت وسلم} كيف عليه الله {صلى ًا بالله مإؤمإن حق

الله راسول يا قال إيمانك حقيقة فما حقيقة قول لكل فإن تقول مإا انظر قال
ًا رابي بعرش وكأني نهاراي وأظمأت ليلي فأسهرت الدنيا نفسي عرفت باراز
أهل إلى أنظر وكأني
فالزم أبصرت قال فيها يتعاوون النارا أهل إلى أنظر وكأني فيها يتزاوراون الجنة

وسلم} ادع عليه الله {صلى الله راسول يا فقال قلبه في اليمان الله نورا عبد
ًا وسلم} فنودي عليه الله {صلى الله راسول له فدعا بالشهادة لي الله في يومإ

فجاءت أمإه ذلك فبلغ قال استشهد فاراس وأول راكب فاراس أول فكان الخيل
عليه أبك لم الجنة في يكن إن وسلم} فقالت عليه الله {صلى الله راسول إلى

أم يا فقال الدنيا دارا في عشت مإا عليه بكيت النارا في يكن وإن أحزن ولكن
فرجعت العلى الفردوس في والحاراث جنات ولكن بجنة ليست إنها حاراثة
في وأنت العزائم أهل سبقك هذا يا حاراثة يا لك بخ بخ وتقول تضحك وهي

ذكر أزعج العمل على البطالة وآثرت بالكسل المعالي بعث لقد نائم الغفلة
عن فاشتغلوا العارافين أفئدة العتاب خاوف وقلقل الخائفين قلوب القيامإة
يلتقط القرني أويس كان اللباس تنوقا عن الباس حذرا بهم ومإال الطغام طعام

راثة ( أطماراه بعض على بعضها ويضع الفرات في ويغسلها المزابل مإن الرقاع
ضاع فقد

بلده في الثمين وضاع ضاع ل
فيعرفه ناقد له ( ليس

مإنتقده ضعف التبر وآفة
 ---

ًا يا يا النهارا دمإوعك شابهت فات مإا علمت لو والنهارا بالليل ساعاته في مإفرط
يا حارا البرارا نال مإا طرفك راأى لو السحارا خايرات عدمإت النوم طويل

ًا ًا بالهوى مإخدوع سارا ودارا الفناء طاراقا ساكنها حول حام قد دارا في ساكن
الديارا وخالو القبر ظلم لليل بظلم واذكر الثارا اتباع في فاجتهد الصالحون

ًا وحاراب ًا أرايتك فقد الثارا واطلب بالهوى قتلك قد عدو أمإنت سلكتها إن طريق
أثارا لمن فالصيد بالمراد فزت فإن العثارا

ًا أبت لنفس مإن صبت إذ ناصح
أبلت جديد في صبا مإن جديد كم

هفت إذ فهوت هوى مإن ( وأطاعت
قضت حتى فيه يقظتها عدمإت
غفلة مإن حذرا أل نفس يا ( ويك

أذرات دمإوع كم أسى الدنيا إنما
بنت مإا هدمإت شيدت مإا بنت ( إن



الهبة في راجعت سائلها أوحبت
أصفت مإا كدرات فتى عند صفت ( أو
قلة في قلت إذ نقلت صريع كم

نعت إذ أسمعت غافل غبي ( كم
علة لرفات جثة غادراته

بكت عين كل ينفعه يكن ( لم
ًا آه جرت لمإورا حسرة يومإ

تعالى قوله على الكلم
التراقي بلغت إذا ( كل

) يعني بلغت ( إذا العذاب إلى يؤدي مإا عن اراتدعوا والمعنى وزجر رادع كل
عن النحر لثغرة المكتنفة العظام والتراقي مإذكورا غير عن كناية وهذه النفس

عن التراقي إلى النفس ببلوغ ويكنى ترقوة التراقي وواحد وشمال يمين
الملئكة قول أنه أحدهما قولن ) فيه رااقا مإن ( وقيل الموت على الشفاء
مإن أنه والثاني العذاب مإلئكة أو الرحمة مإلئكة راوحه يرقى مإن لبعض بعضهم

) أي ( وظن تعالى قوله عباس ابن عن والقولن بالرقي يرقيه مإن أهله قول
الساقا ( والتفت ) للدنيا الفراقا ( أنه التراقي إلى راوحه بلغت الذي أيقن

عباس ابن قاله الخارة بأمإر الدنيا أمإر أحدها أقوال خامسة ) فيه بالساقا
عند ساقاه التفت والثالث الحسن قاله والموت الحياة فيه اجتمع والثاني
المسيب بن سعيد قاله الكفن في ساقاه التفت والرابع الشعبي قاله الموت

بأول الدنيا شدة آخار الزجاج قال قتادة قاله بالشدة الشدة التفت والخامإس
الخارة شدة
 ---

الضاعة أهل فكيف التقى أهل فيها يندم ساعة تشبهها ل ساعة مإن لها يا
راضي الصديق بكر أبو احتضر لما الفوت حسرة إلى الموت شدة فيها يجتمع

عائشة قالت عنه الله
الفتى عن الثراء يغني مإا لعمرك

ًا حشرجت إذا الصدرا بها وضاقا يومإ
مإنه كنت مإا ذلك بالحق الموت سكرة ( وجاءت قولي ولكن كذلك ليس فقال
تحيد

الموت عند عنه الله راضي الخطاب بن عمر وقال بكر أبو يقولها كان ولذلك
عنه الله راضي عثمان على دخالوا ولما رابي يرحمني لم إن أمإي وويل ويلي
ًا يبقى ل الموت ( أراى يتمثل جعل يدع ول حزين
ومإرتقى البلد في مإلكا لعاد

مإغلق والحصن الحصن أهل ( يبيت
العلى شمارايخها مإن الجبال ويأتي
للموت حيازيمك ( شد يقول جعل عنه الله راضي طالب أبي بن علي جرح ولما
لقيك الموت فإن
الموت مإن تجرع ( ول

بواديك حل إذا
راب يا نقاشك يكن تناقش ( إن يقول جعل مإعاوية احتضر ولما

ًا بالعذاب لي طوقا ل عذاب



عفو راب فأنت تجاوز ( أو
كالتراب ذنوبه مإسيء عن

ًا النارا صباحها ليلة مإن بالله أعوذ يقول جعل مإعاذ احتضر ولما بالموت مإرحب
ًا اليوم وأنا أخاافك كنت قد إني اللهم فاقة على جاء حبيب مإغب زائر مإرحب

النهارا لكرى فيها البقاء وطول الدنيا أحب أكن لم أني تعلم إنك اللهم أراجوك
العلماء ومإزاحمة الساعات ومإكابدة الهواجر لظمأ ولكن الشجارا لغرس ول

لمثل يعمل راجل أل يقول جعل الدراداء أبو احتضر ولما الذكر حلق عند بالركب
راجل أل هذا مإصرعي

 ---

امإرأته له فقالت وبكى هذا يومإي لمثل يعمل راجل أل هذه ساعتي لمثل يعمل
ول أبكي ل ومإالي وسلم} فقال عليه الله {صلى الله راسول صاحبت وقد تبكي
يبكيك ومإا له فقيل بكى هريرة أبو احتضر ولما ذنوبي مإن أهجم علم أدراي
النارا إلى أو الجنة إلى مإنها المهبط كئود وعقبة الزاد وقلة المفازة بعد فقال
الذنوب قال تشتكي فما قيل الجنة قال تشتهي مإا مإرضه في لحذيفة وقيل
في جنبي لكأن والله فقال تجدك كيف له قيل العاص بن عمرو احتضر ولما
إلى قدمإي مإن به يجر شوك غصن وكأن الخياط سم مإن أتنفس وكأني تخت

لي بدا قد مإا قبل كنت ( ليتني قال ثم هامإتي
الوعول أراعى الجبال قلل في

فقال مإال فيها صناديق إلى ونظر الذخار بذراير المإاء عركتني حمضا كنت ليتني
ًا كان ليته يا فيها بما يأخاذها مإن لبنيه في يقول مإروان بن الملك عبد وكان بعر

مإن أل لم وأني جبالها في غنيمات أراعى تهامإة مإن لرحل عبد إني وددت مإرضه
ًا المإر هذا أئتمر فلم أمإرتني إلهي قال العزيز عبد بن عمر احتضر ولما شيئ

بحفر أمإر الرشيد احتضر ولما الله إل له ل أقول أني غير أنزجر فلم وزجرتني
اراحم مإلكه يزول ل مإن يا قال ثم راحم حتى فبكى فيه فاطلع إليه حمل ثم قبره
وبكى حيلة فل الحيل ذهبت مإوته عند يقول المعتصم وكان مإلكه زال قد مإن

ليل وقيام الهواجر ظمأ على أبكي إنما وقال احتضر لما قيس عبد بن عامإر
الشتاء

 ---

الليل قيام مإن أشتف لم فقال يبكيك مإا له فقيل مإوته عند الشعثاء أبو وبكى
مإن يفوتني مإا على أبكي فقال يبكيك مإا فقيل مإوته عند الرقاشي يزيد وبكى
عنك يصوم ومإن لك يصلي مإن يزيد يا يقول جعل ثم النهارا وصيام الليل قيام
تغتروا ل إخاواني يا ويحكم بعدك بالعمال وجل عز الله إلى يتقرب ومإن

على دخالت المزني وقال بي حل قد مإا مإثل بكم حل قد فكأن بشبابكم
قال أصبحت كيف الله عبد أبا له فقلت فيها مإات التي علته في الشافعي
ً الدنيا مإن أصبحت ًا ولخاواني رااحل ًا المنية وبكأس مإفاراق الله وعلى شاراب

ًا تعالى ثم فأعزيها النارا إلى أم فأهنئها الجنة إلى تصير نفسي أدراي ول واراد
مإذاهبي وضاقت قلبي قسا ( ولما وقال بكى

سلما عفوك نحو راجائي جعلت



قرنته فلما ذنبي ( تعاظمني
ًا عفوك كان رابي بعفوك أعظم

سيدي الذنب عن عفو ذا زلت ( ومإا
وتكرمإا مإنة وتعفو تجود

عابد بإبليس يغوي لم ( ولولك
ًا صفيك أغوى وقد فكيف آدمإ
ويتأسف يتنفس فجعل نعوده فدخالنا العباد بعض مإرض أدهم بن إبراهيم وقال

فيها غفلت وساعة أفطرته ويوم نمتها ليلة على قال تتأسف مإاذا على له فقلت
أن فقال يبكيك مإا له فقيل مإوته عند العباد بعض وبكى وجل عز الله ذكر عن

المصلون ويصلي فيهم ولست الذاكرون ويذكر فيهم ولست الصائمون يصوم
لي فقال الموت في وهو راجل على دخالت العجلي مإحمد أبو وقال فيهم ولست

تمثل الدولة عضد احتضر ولما أيامإي ذهبت حتى الدنيا بي سخرت
أدع فلم الرجال صناديد ( قتلت

خالقا ظنه على أمإهل ولم عدوا
نازل كل مإن الملك دورا ( وأخاليت
ًا وبددتهم غربا فشردتهم شرق

ورافعة عزا المجد بلغت ( فلما
راقا لي أجمع الخلق راقاب وصارات
ًا الردى ( رامإاني جمرتي فأخامد سهم

ً جفوتي في ذا أنا فها ًا عاطل مإلق
سفاهة وديني دنياي ( فأذهبت

أشقى بمصرعه مإني الذي ذا فمن
مإات أن إلى فرددها سلطانية عني هلك مإاليه عني أغنى مإا يقول جعل ثم

مإطية الزمإان مإن المإان ( راكب
تبرك الركائب اعتاد كما ليست

سهاده بين الخوف مإثل ( والمرء
 ---

ويحرك تاراة يسكن وكراه
ً يا عظيم يا تحدى الركائب وهذي الرقاد مإستلذ يا وسعدى بلبني قلبه مإشغول

ًا يا المعاصي ًا مإخطئ ًا جاوز كم وتعدى عتا مإا طال طالما يا جد ًا أتى وكم حد ذنب
ًا ًا يا عبدا له أصبح قد الهوى أسير يا عمد المنى سلك في المإل خارزات ناظم
ًا ًا حل كم حل قد عما مإعرضا يا عقد ًا نقض وكم مإرة عاهد كم عقد لك مإن عهد

ًا سقيت إذا ًا أو مإزجت بدا شربها مإن تجد ل كأس عندها المصاب صارا وصابا صاب
ًا ًا لحقت إذا لك مإن شهد ًا اللين بعد وتوسدت وجدا وعما وأخاا وأمإا أب ًا حجر صلب
ًا ًا وسافرت صلد ًا سفر مإن له يا سفر ً عملك واحتوشك بعد ًا أو كان هزل جد

ًا ولقيت ًا مإنكر ًا لقيت فهل ونكير للفوت تستطيع فما الموت قبل فبادرا أسد
ًا والتصابي البطالة عن ( نهاك راد

الخضيب والرأس الجسم نحول
ًا فابك بعضك مإات مإا ( إذا بعض

قريب بعض مإن الشيء فبعض
شاذان بن علي أبو أنبأنا الحسين بن علي أنبأنا مإنصورا أبي بن مإحمد أخابرنا



سمعت
 ---

في فقال وعظ أنه الوزاعي عن زياد بن الفضل عن يذكر الليث كاتب صالح أبا
النارا مإن الهرب على فيها أصبحتم التي النعم بهذه تقووا الناس أيها مإوعظته
فيها وأنتم قليل فيها الثواء دارا في فإنكم الفئدة على تطلع التي الموقدة
وزهرتها زخارفها الدنيا مإن استقبلوا الذين القرون بعد مإن وخالئف مإؤجلون

ًا وأمإد أعماراا مإنكم أطول كانوا فهم وجابوا الجبال فحددوا آثاراا وأعظم أجسامإ
اليام لبثت فما كالعماد وأجسام شديد ببطش مإؤيدين البلد في ونقبوا الصخورا
فما ذكرهم وأنست مإنازلهم وأخاوت آثاراهم وعفت مإدتهم طوت أن والليالي

ًا لهم تسمع ول أحد مإن مإنهم تحس قوم كبيات آمإنين المإل بلهو كانوا راكز
بياتا بساحتهم نزل قد الذي علمتم قد إنكم ثم نادمإين قوم كصباح أو غافلين
نقمة آثارا في ينظرون الباقون وأصبح جاثمين دياراهم في مإنهم كثير فأصبح
لمن وعبرة الليم العذاب يخافون للذين آية فيها خااوية ومإساكن نعمة وزوال
ولى قد زمإان في مإقبوضة ودنيا مإنقوص أجل في بعدهم مإن وأصبحتم يخشى
عبر وأهاويل كدرا وصبابة شر جمة إل مإنه يبق فلم راجاؤه وذهب عفوه

فل والبحر البر في الفساد ظهر بهم خالف وراذالة فتن وأراسال غبر وعقوبات
يجعلنا أن وجل عز الله نسأل الجل طول وغره المإل خادعه لمن أشباها تكونوا
لنفسه فمهد سراه وعقل نذراه وعى مإمن
بجهله الغبي دنياه تزوج
المهر قبض مإا بعد مإن نشزت فقد

وكيدها أذاها مإن ببعد ( تطهر
طهر لها يصح ل بغي فتلك

بعضهم بين مإا الموج كركب ( ونحن
الشبر أو الذرااع إل الردى وبين

تعالى قوله على الكلم
باقا الله عند ومإا ينفد عندكم ( مإا

الصبر قليل يا الخالقا قبيح يا الداب ء سيى يا الشقاقا عظيم يا الخلف كثير يا
 ---

ًا سيبكي مإن يا الوفاقا عديم يا أين بالساقا الساقا والتفت وفاقا انتبه إذا كثير
بالقوم تقلبت المال وجمع القصورا عمر مإن أين الزوال ونسي بالدنيا أنس مإن

صديقك ) أين الفاقا في آياتنا ( سنريهم قال وقد عبرة أرااك كم الهوال أحوال
ًا الماشي أين المجالس رافيقك أين المؤانس إلى امإتدت الفاراس وأين فقير

ونزلت راحلوا كما راحلت قد وكأن الطباقا تحت فنزلوا المخالس كف الكل
ًا لك مإن المساقا يومإئذ رابك إلى حملوا كما القبر إلى وحملت نزلوا حيث وشيك

الروح لخاذ وأقبل الفوت بك ووقع الندم وتمكن الصوت وسكت اللم ألم إذا
ً ونزلت رااقا مإن وقيل جنوده وجاءت الموت مإلك بمسكون ليس مإنزل

ًا فيا السكون الحركات بعد وتعوضت تطاقا ل القبر وأهوال تكون كيف لك أسف
هجر عمن الوزرا وشغلك دارا إذ دارا فما البلء ودارا الدارا وسكنت مإالك وفرقا



قد زمإانك أعظم أمإا مإضى قد عمرك أكثر أمإا الرفاقا ندم ينفعك ولم وزارا
ًا يا التلقا يوم التقينا إذا للرضا يصلح مإا أفعالك أفي انقضى هواه في ساعي

ًا يا حبسك تذكر خاطاه إلى مإوسعا يا رامإسك تصورا الشهوات سجن في مإأسورا
ويوضع الصراط وينصب العناقا وتعتاقا السلمإة تعز أن قبل نفسك خالص

والنارا والمكان والملك الجلد ويشهد كان قد مإا يحوي الكتاب وينشر الميزان
الجلود وتنطق اللسن وتخرس المولود يشيب فحينئذ الخلقا والحاكم الحبس
يمكن ل أن قبل فبادرا ساقا عن يكشف يوم وسود بيض بين الوجوه وتظهر
ًا البرهان فاليوم تحسن ل أن قبل وأحسن الممكن يفوت أن قبل وحاذرا وغد

ًا فانتهب السباقا العطايا يجزل مإولى وعامإل والصباح بالمساء يفنى عمر
) باقا الله عند ومإا ينفد عندكم ( مإا السماح على حدث فقد تبخل ول والراباح

السلم عليه مإوسى سيدنا قصة في عشر الخامإس المجلس
 ---

ول فيداراى له شريك ول فيجاراى له ضد ول فيباراى له ند ل الذي لله الحمد
ًا الراض بسط فيماراى له مإعترض ًا وأخارج أنهاراا فيها وأجرى قرارا وثماراا زراع

ً وأنشأ أن أمإر داراى ومإا النهي عن فغفل داراا الجنة وأسكنه آدم خالق ونهاراا ليل
ًا يأخاذ ًا وأهبط يساراا فأخاذ يمين توبته بقبول مإنه جبر أنه غير يساراا عدم قد فقير

لهم ونصب ذرايته مإن النبياء ابتعث ثم افتخاراا ويكفيه خاليفة وأقامإه انكساراا
مإوسى حديث أتاك ( وهل راءوسا والخليل ونوحا إدرايس وجعل مإناراا أدلته مإن
وادي أصبح الذي مإحمد راسوله على وأصلي وجهاراا سرا ) أحمده ناراا راأى إذ

عمر وعلى وجهاراا سرا المنفق بكر أبي صاحبه وعلى مإعطاراا برسالته النبوة
على صرف الذي عثمان وعلى خاماراا السلم وجهه عن لث الذي الفاراوقا

وعلى يتماراى ل الذي عمه وابن أخايه علي وعلى إعساراا بإنفاقه العسرة جيش
حديث أتاك ( وهل وجل عز الله قال افتخاراا ويكفيهم الخلفاء أبي العباس عمه

هل وسلم} اللهم عليه الله {صلى الله راسول كقول قد بمعنى ) هل مإوسى
يوخاابذ أمإه واسم يعقوب بن لوي ابن قاهث بن عمران ابن هو ومإوسى بلغت
مإن مإولود يولد لفرعون قالوا قد الكهنة وكانت سنة ألف وإبراهيم مإوسى وبين
إلى القبط شكت ثم أبنائهم بذبح فأمإر يده على هلكك يكون إسرائيل بني

يخدمإنا مإن إسرائيل بني مإن لنا يبق لم الذبح على دمإت إن فقالوا فرعون
السنة في هاراون وولد مإولود ألف سبعين فذبح سنة ويترك سنة يذبح فصارا
السنة في مإوسى وولد فيها يذبح ل التي
 ---

في فرمإته بيتها إلى الطلب فدخال أمإره وكتمت أمإه فولدته فيها يذبح التي
ًا له فصنعت عليه فخافت فسلم التنورا أن إلى الماء فحمله اليم في وألقته تابوت
كيف العداء مإن عبراني فقال إليه نظر التابوت فتح فلما فرعون إلى ألقاه

إل لفرعون يولد ل وكان ولك لي عين قرة يكون دعه آسية فقالت الذبح أخاطأه
دارا فدخالت قصيه مإريم لخاته فقالت الجزع أدراكها أمإه رامإته ولما فتركه البنات

ًا يقبل فلم المرضعات عليه عرضت وقد فرعون على أدلكم ( هل فقالت ثدي
إلى رادته راضاعه تم فلما مإنها فشرب بأمإه ) فجاءوا لكم يكفلونه بيت أهل



ًا فأخاذه فرعون آسية فقالت بالذباح علي فقال للحيته يده فمد حجره في يومإ
ًا له وأخارجت يعقل ل صبي هو إنما ًا ياقوت فيه في فطرحها جمرة فأخاذ وجمر

يركب كان كبر فلما لساني مإن عقدة واحلل قوله فذلك لسانه فأحرقت
وعلموا القبطي بقتل القدرا جرى فلما فرعون مإلبس ويلبس فرعون مإراكب

واسمهما شعيب لبنتي فسقى مإدين إلى الله فهداه عنهم خارج القاتل هو أنه
ًا وزوجه شعيب فاستدعاه وليا صفوراا مإصر أراض يقصد بزوجتته خارج ثم صفورا
أي )  ناراا آنست ( إني أقيموا ) أي ( امإكثوا لهله فقال الطريق في له فولدت
ًا راأى وإنما أبصرت أخاذته مإا والقبس ظنه في كان بما الخابارا وقع ولكن نورا

ضل قد ) وكان هدى النارا على أجد ( أو فتيلة أو عود راأس في النارا مإن
جعفر أنبأنا مإنصورا أبي بن مإحمد أخابرنا واقد مإن تخلو ل النارا أن فعلم الطريق

بن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد بكر أبو أنبأنا التميمي علي أبو أنبأنا أحمد بن
عن مإغفل بن الصمد عبد حدثنا الكريم عبد بن إسماعيل حدثنا أبي حدثني أحمد
ًا مإنها وقف حتى يسير انطلق النارا مإوسى راأى لما قال مإنبه بن وهب فإذا قريب

النارا تزداد ل الخضرة شديدة خاضراء شجرة فروع مإن تفورا عظيمة بنارا هو
ًا إل يرى فيما ًا عظم خاضرة إل الحريق شدة على الشجرة تزداد ول وتضرمإ

ًا شجرة أنها ظن قد أنه إل أمإرها يصنع مإا يدراي ل ينظر فوقف وحسن
 ---

وكثرة خاضرتها شدة النارا يمنع إنما وأنه فاحترقت فنالها مإوقد إليها أوقد تحرقا
عليه ذلك طال فلما فيقتبسه شيء مإنها يسقط أن يطمع وهو فوقف بها مإا

عاد ثم فاستأخار تريده كأنها نحوه فمالت ليقتبس يده في بضغث إليها أهوى
لشأنا النارا لهذه إن وقال فتعجب خامودها مإن بأوشك كان فما كذلك يزل فلم

ًا فوقف ًا صارات قد بخضرتها فإذا مإتحير ًا نورا والراض السماء بين مإا عمود
يا الشجرة مإن فنودي الخوف شدة مإن عقله في يخالط وكاد خاوفه فاشتد
ًا فأجاب مإوسى ول صوتك أسمع أنت مإن لبيك فقال دعاه مإن يدراي ومإا سريع

سمع فلما مإنك إليك وأقرب وأمإامإك ومإعك فوقك أنا قال أنت فأين مإكانك أراى
يا أنت كذلك فقال به فأمإن تعالى لربه إل ذلك ينبغي ل أنه علم مإوسى هذا

فجمع مإني فادن أكلمك الذي أنا بل فقال راسولك كلم أم أسمع فكلمإك إلهي
ًا استقل حتى تحامإل ثم العصا في يديه مإوسى حتى فرائصه فاراتعدت قائم

إل الميت بمنزلة وهو الخار يحمل عظم مإنه يبق ولم راجله واضطربت اخاتلفت
ًا وقف حتى مإرعوب وهو ذلك على زحف ثم فيه تجري الحياة راوح أن مإن قريب

) قال عصاي هي قال مإوسى يا بيمينك تلك ( ومإا تعالى الرب له فقال الشجرة
) أخارى مإآراب فيها ولي غنمي على بها وأهش عليها ( أتوكأ قال بها تصنع ومإا

أنه ) فظن مإوسى يا ألقها ( قال الشعبتين تحت ومإحجن شعبتان لها وكانت
بأعظم فإذا نظرة مإنه حانت ثم الرفض وجه على فألقاها ارافضها له يقول
ًا يبتغي كأنه يلتمس يدب الناظر إليه نظر ثعبان بالصخرة يمر أخاذه يريد شيئ
الشجرة أصل في أنيابه مإن بالناب ويطعن فيقتلعها البل مإن الخلفة مإثل

ًا توقدان وعيناه فيجذبها العظيمة ًا المحجن عاد وقد نارا مإثل شعر فيه عرف
ًا الشعبتان وعادت النيازك لها وأنياب أضراس فيه الواسع القليب مإثل فم
ًا ولى ذلك مإوسى عاين فلما صريف أعجز قد أنه وراأى أمإعن حتى فذهب مإدبر

مإنه استحياء فوقف وجل عز رابه ذكر ثم الحية
 ---



( خاذها فقال الخوف شديد وهو فرجع كنت حيث فاراجع إلي مإوسى يا نودي ثم
قد صوف مإن مإدراعة حينئذ مإوسى ) وعلى الولى سيرتها سنعيدها تخف ول

له فقال يده على المدراعة طرف ثنى بأخاذها أمإره فلما عيدان مإن بخلل خاللها
عنك تغني المدراعة أكانت تحاذرا لما وجل عز الله أذن لو مإوسى يا أراأيت مإلك
ًا في وضعها ثم يده عن فكشف خالقت ضعف ومإن ضعيف ولكني ل قال شيئ

عهدها التي عصاه هي فإذا قبض ثم والنياب الضراس حس سمع حتى الحية
عز الله فقال الشعبتين بين توكأ إذا فيه يضعها كان الذي الموضع في يداه وإذا

عنه وذهبت فاستقر الشجرة بجذع ظهره أسند حتى يدنيه يزل فلم ادن وجل
أقمتك قد إني له قال ثم وعنقه برأسه وخاشع العصا في يديه جمع ثم الرعدة

سمعت حتى وقربتك أدنيتك مإقامإك يقوم أن بعدك لبشر ينبغي ل مإقامإا اليوم
وإن وسمعي بعيني فإنك برسالتي فانطلق مإني المإكنة بأقرب وكنت كلمإي
خالقي مإن ضعيف خالق إلى بعثتك جندي مإن عظيم جند فأنت وبصري يدي مإعك
وعبد رابوبيتي وأنكر حقي جحد حتى عني الدنيا وغرته مإكري وأمإن نعمتي بطر

وضعت اللذان والحجة العذرا لول بعزتي أقسم وإني يعرفني ل أنه وزعم دوني
والراض السموات لغضبه يغضب جبارا بطشة به لبطشت خالقي وبين بيني

أمإرت وإن ابتلعته الراض أمإرت وإن حصبته السماء أمإرت فإن والبحارا والجبال
عيني مإن وسقط علي هان ولكن غرقته البحارا أمإرت وإن دمإرته الجبال
غيري غنى ل الغني الله أنا إني لي وحق عندي بما واستغنيت حلمي ووسعه

بأيامإي وذكره باسمي والخالص وتوحيدي عبادتي إلى وادعه راسالتي فبلغه
الغضب إلى مإني أسرع والمغفرة الغفورا أنا أني وأخابره وبأسي نقمتي وحذراه

ول يطرف ليس بيدي ناصيته فإن الدنياا لباس مإن ألبسه مإا يرعك ول والعقوبة
واسع فإنه وجل عز رابك أجب له قل بإذني إل يتنفس ول يتكلم ول ينطق

تشبه بمحارابته مإباراز أنت كلها وفي سنة أرابعمائة أمإهلك قد وإنه المغفرة
سبيله عن عباده وتصد به وتمثل

 ---

ولم تفتقر ولم تهرم ولم تسقم لم الراض لك وينبت السماء عليك يمطر وهو
وجاهده وحلم أناة ذو ولكنه فعل يسلبكه أو لك ذلك يعجل أن شاء ولو تغلب

له قبل ل بجنود آتيه أن شئت لو فإني بجهاده مإحتسبان وأنتما وأخايك بنفسك
أن وجموعه نفسه أعجبته قد الذي الضعيف العبد هذا ليعلم ولكن لفعلت بها

مإتع ومإا زينته تعجبكما ول بإذني الكثيرة الفئة تغلب مإني قليل ول القليلة الفئة
لو فإني المترفين وزينة الدنيا الحياة زهرة فإنها أعينكما ذلك إلى تمدان ول به

تعجز مإقدراته أن إليها ينظر حين فرعون يعلم بزينة الدنيا مإن أزينكما أن شئت
أفعل وكذلك عنكما وأزويه ذلك عن بكما أراغب ولكن فعلت آتيتكما مإا مإثل عن

ًا بأوليائي كما وراخاائها نعيمها عن أذودهم فإني ذلك في لهم خارت مإا وقديم
كما وعيشها سكونها لجنبهم وإني الهلكة مإراتع عن إبله الشفيق الراعي يذود

ُعّرة مإباراك عن إبله الشفيق الراعي يجنب ولكن علي لهوانهم ذلك ومإا ال
واعلم الهوى يطفه ولم الدنيا تكلمه لم مإوفرا كرامإتي مإن نصيبهم ليستكملوا

مإنها عليهم المتقين زينة وإنها الدنيا في الزهد مإن أبلغ بزينة العباد يتزين لم أنه
السجود أثر مإن وجوههم في سيماهم والخشوع السكينة مإن به يعرفون لباس



ولسانك قلبك لهم وذلل جناحك لهم فاخافض لقيتهم فإذا حقا أوليائي أولئك
وعرض وبادأني بالمحارابة بارازني فقد أخاافه أو وليا لي أهان مإن أن واعلم
أن يحارابني الذي أفيظن أوليائي نصرة إلى شيء أسرع وأنا إليها ودعاني نفسه
أو يسبقني أن يبارازني الذي يظن أم يعجزني أن يعاديني الذي يظن أو بي يقوم

ِكُل ل والخارة الدنيا في لهم الثائر وأنا فكيف يفوتني قال غيري إلى نصرتهم أ
غرسها قد عيضه في السد حولها جعل قد مإدينة في فرعون إلى مإوسى فأقبل

ِكل أحد على أسدتها إذا ساستها مإع فيها والسد أبواب أرابعة وللمدينة ُأ
 ---

راأته فلما فرعون يراه الذي العظم الطريق مإن مإوسى فأقبل الغيضة في
فأقبل فرعون مإن وفرقوا الساسة ذلك فأنكر الثعالب صياح صاحت السد

فلما وسراويل صوف جبة وعليه بعصاه فقرعه الباب إلى انتهى حتى مإوسى
أنت مإن باب تدراي هل وقال له يأذن ولم فتركه جرأته مإن عجب البواب راآه

وأنا وجل عز الله عبيد وفرعون وأنت أنا فقال سيدك باب تضرب إنما تضرب
ًا سبعون ودونهم أدناهم ذلك بلغ حتى يليه الذي البواب فأخابر ناصره كل حاجب
إمإاراة اليوم أمإير كأعظم وجل عز الله شاء مإا الجنود مإن يده تحت مإنهم حاجب

فرعون له فقال فأدخال علي أدخالوه فقال فرعون إلى الخبر خالص حتى
ذكره الذي السلم عليه مإوسى فردد وليدا فينا نربك ألم قال نعم قال أعرفك

هي فإذا عصاه فألقى مإوسى فبادراهم خاذوه فقال القرآن في وجل عز الله
ألفا وعشرون خامسة مإنهم فمات فانهزمإوا الناس على فحملت مإبين ثعبان
ًا فرعون وقام بعضا بعضهم قتل اجعل لموسى وقال البيت دخال حتى مإنهزمإ
بمناجزتك أمإرت وإنما بذلك أومإر لم مإوسى فقال فيه ننظر أجل وبينك بيني
اجعل أن مإوسى إلى تعالى الله فأوحى عليك دخالت إلي تخرج لم أنت فإن
ً وبينه بينك ًا أرابعين إلى اجعله فرعون فقال هو يجعله له وقل أجل ففعل يومإ
ًا أرابعين في إل الخلء يأتي ل فرعون وكان أرابعين اليوم ذلك فاخاتلف مإرة يومإ
مإوسى مإع وسارات بأذنابها مإضغت بالسد مإر فلما مإوسى وخارج قال مإرة

بها فأت بآية جئت كنت ( إن فرعون له قال السير علماء قال تهيجه ول تشيعه
فجمع فرعون فبعث كالشمس نورا لها بيضاء وهي يده أخارج ثم العصا ) فألقى
ومإصفى وحطحط وعازورا سابورا راءوسهم وكان ألفا سبعين وكانوا السحرة

ًا وكان الزينة يوم وتواعدوا وعصيهم حبالهم فجمعوا آمإنوا الذين وهم لهم عيد
مإوسى فألقى الوادي مإلت قد الجبال كأمإثال حيات فإذا مإعهم مإا يومإئذ فألقوا
فرعون فقتلهم السحرة فسجدت صنعوا مإا فتلقفت عصاه

 ---

والقّمل زراعهم فأكل الجراد ثم لهم شيء كل أغرقا مإطر وهو الطوفان جاء ثم
مإاء يستقي السرائيلي فكان والدم والواني البيوت فملت والضفادع الدبا وهو

اليات هذه يريهم مإوسى فمكث دمإا الموضع ذلك مإن القبطي ويستقي
ستمائة ومإعه فخرج إسرائيل ببني يخرج أن تعالى الله أمإره ثم سنة عشرين

) أمإوالهم على اطمس ( رابنا فقال خارج حين عليهم ودعا ألفا وعشرون ألف
عليهم الموت وألقى والعدس الحمص حتى حجاراة ودنانيرهم درااهمهم فجعلت



هامإان مإقدمإته على فرعون تبعهم ثم مإوتاهم بدفن فشغلوا مإوسى خاروج ليلة
مإوسى أصحاب قال الجمعان تراءى ( فلما حصان ألف وسبعمائة ألف ألف في
( كل ) مإوسى ( قال خالفنا مإن فرعون وهذا أيدينا بين البحر ) هذا لمدراكون إنا
البحر بعصاك اضرب أن مإوسى إلى تعالى الله ) فأوحى سيهدين رابي مإعي إن

ًا عشر اثني فانفلق فضربه وأصحابه مإوسى فسارا السباط عدد على طريق
يبق ولم إسرائيل بنو دخال فلما فرقتين كل بين قائم والماء يبس طريق على
فهاب البحر شفير على وقف حتى له حصان على فرعون أقبل أحد مإنهم

فدخال أنثى فرس على السلم عليه جبريل له فعرض يتقدم أن الحصان
فلما يستحثهم القوم خالف فرس على ومإيكائيل أمإامإهم وجبريل وقومإه فرعون

فرعون فنادى عليهم البحر انطبق آخارهم نزول وتكامإل يصعد أن أولهم أرااد
فّي في فأدسه البحر حمأة مإن آخاذ وأنا راأيتني لو مإحمد يا جبريل قال آمإنت

أن مإوسى مإن طلبوا إسرائيل بني إن ثم الرحمة تدراكه أن مإخافة فرعون
العجل فعبدوا بعشر وأتمها ليلة ثلثين الله فوعده الله عند مإن بكتاب يأتيهم

الجبل عليهم فنتق أبوها التثقيل مإن فيها ومإا بالتورااة جاءهم فلما غيبته في
عليهم فبعث أنفسهم بقتل فأمإروا العجل عبد مإن عن يعتذرا خارج سكنوا فلما

للمقتول القتل فجعل قتيل ألف سبعين عن فانكشفت فيها فاقتتلوا ظلمة
بأراض توفي أن إلى الشدائد أصحابه مإن يلقى يزل ولم توبة وللحي شهادة

سنة وعشرين مإائة ابن وهو التيه
البسملة على الكلم

تؤفكينا أنى نفس ( يا
 ---

ترعوينا ل مإتى حتى
تعقلين ل مإتى ( حتى

وتبصرينا وتسمعين
تصلحي لم إن نفس ( يا

بالصالحينا فتشبهي
أقول فيما ( وتفكري

يحينا أن راشدك لعل
مإا عليك ( فليأتين

الولينا القرون أفنى
ُلولى ( أين وكانوا جمعوا ا

آمإنينا للحوادث
المطل الموت ( أفناهم

أجمعينا الخلئق على
ومإا مإساكنهم ( فإذا
آخارينا لقوم جمعوا

الذي أنت أمإا أقبل قد بالموت نذير الشيب أمإا يقبل فل يصلحه بما يؤمإر مإن يا
عند الحساب يوم ستعلم تعمل بما اللحد في تخلو أنت أمإا تسأل أفعاله عن

ل وبينه بيننا مإا مإفسدا يا تعجل ل توقف بالخطايا مإبادراا يا يخجل مإن العتاب
فتصبو وزينتها الدنيا ( ترى تفعل

قلب الشهوات مإن يخلو ومإا



هموم أكثرها العيش ( فضول
تحب مإا يضرك مإا وأكثر
تراه مإا زخارف يغرراك ( فل

راطب الطراف لين وعيش
عفوا جاءتك بلغة مإا ( إذا

وشرب مإرعى فالغنى فخذها
سلم وفيه القليل اتفق ( إذا

حرب وفيه الكثير ترد فل
قواتل وأهواؤكم قوائل ومإواعظكم غوائل وآثامإكم قلئل أيامإكم إخاواني
يا راواحل ول زاد له ومإا رااحل شك ل أنه يوقن مإن يا بالوائل الواخار فليعتبر

شامإل راقاد مإن تنبهت ل هل الساحل إلى يرتقي مإتى الهوى لجة في لج مإن
بالدمإوع وكتبت عاقل قيام الدجى في وقمت قابل بقلب المواعظ وحضرت

بها تحف الرسائل سطورا
هل بساحل ترسى لعلها سائل دمإع سفينة في وبعثتها كالوسائل الندم زفرات

الكاهل بالذنب الكهولة بعد أثقل قد جاهل غفول لمغرورا واأسفا سائل مإن
الحصون يبني مإائل راآه لو راكن إلى وراكن الحاصل وبذرا البضاعة في وضيع

تالله عاقل أنه هذا بعد يدعي ثم مإتثاقل قبره شهيد عن وهو المعاقل ويشيد
هيهات العامإل فوز بطالته في يؤمإل وهو المنازل أعلى إلى البطال سبقه لقد
زمإن مإن مإضى مإا بكيت ( إذا بطائل بطال علق مإا

بالبكا لي ومإن أبكي أن لي فحق
عقله بعين الدنيا أبصر ( مإن
للبقا ليست الدارا أن أدراك

الردى إلى وارادة ( مإطية
المدى وامإتد العمر تراخاى وإن
حاضرا هما كان أعطت هي ( إن
 ---

وأذى عذابا كان مإنعت أو
ينتهي مإا أمإل راهن ( والمرء

انتهى قد أجل يوافي حتى
أن يموت أنه يعلم لمن ينبغي يقول الموت عنده ذكر إذا الحافي بشر كان

ًا يدع لم راحله على فوضعه زاده جمع مإن بمنزلة يكون إل إليه يحتاج مإما شيئ
مإحمد أنبأنا الخطيب بكر أبو أنبأنا الهاشمي أحمد بن أحمد أخابرنا عليه وضعه

أحمد بن جامإع عن يحدث الصوفي الدنف بكر أبا سمعت الهوازي الحسن بن
وحديثك الجوع وطعامإك الخلوة بيتك ليكن يقول مإعاذ ابن يحيى سمعت قال

أنبأنا ظفر بن عمر أخابرنا دوائك إلى تصل أو بدائك تموت أن فإمإا المناجاة
جعفر مإحمد حدثنا جهضم ابن أنبأنا علي بن العزيز عبد حدثنا أحمد بن جعفر

قال قال المكي الله عبد بن القاسم بن الرحمن عبد بن أحمد حدثنا الورااقا
الفضيل له فقال وكذا كذا النوم في الباراحة راأيت عياض بن للفضيل راجل

أن تخاف أمإا القرآن حامإل وأنت بالليل فتنام قال بلى قال القرآن حامإل ألست
نائم وأنت يأخاذك

ً يا ًا يا وشهره يومإه مإمر عن دهره طول غافل بجفاف وجهره سره في مإوعوظ



عسره في مإذكوراا يا وأسره حبسه على بأسره أمإره في مإنبها يا وزهره النبات
وكره وتخريب ذبحه مإن بد ل عصفوراا يا يسره عن الزمإان حادثات سل ويسره

العرف فيستبد سكره مإن الهوى سكران يفيق مإتى فكره على ذلك يجول ل ثم
سكن لو والله عذراه لقامإة الجاني يتيقظ أل لبذراه المبذرا هذا يتنبه أل بنكره
في التفكر حق تفكر لو بل قشره مإن الجد أعمال في لخرج حشره خاوف قلبه

حظي ومإا وجزراه اللهو مإد في الزمإان مإضى يشره ولم ثوبا يبع لم نشره
قلة على المسيء وندم قبره في المحسن اغتبط لقد تالله وزراه بغير المفرط

في نواس أبو أضاع مإا خاسر ويا عمرو أبو القرآن بترتيل أطاع مإا بأحسن صبره
خامره
قيامإة وانتظارا ومإوت حياة
مإعاني ألوف أفادتنا ثلث
إنها الدنية الدنيا تمهر ( فل

لعان فراقا أهليها تفاراقا
وصارام سنان مإن تطلبوها ( ول
طعان بيوم أو ضراب بيوم

أذاتها مإن تخلصا أن شئتما ( فإن
واتبعاني الثقال بها فحطا

 ---

وضده المنير الصبح مإن ( عجبت
يطلعان الضد هذا أهل على

مإنهما بالكراهة أخارجاني ( وقد
وسعاني مإا للضيف كأنهما

إنني التفرد هذا إلى ( دعاني
ودعاني السرى في فجدا خابير
تعالى قوله على سجع
نعيم لفي البرارا ( إن

ومإا القديم الكلم في مإدحه مإن أعلى ومإا العظيم المولى أكرمإه مإن أشرف مإا
ومإا والتقديم للفوز أهله مإن أقرب ومإا والتعظيم بالتشريف خاصه مإن أسعد
) نعيم لفي البرارا ( إن الرحيم العزيز عليه أثنى مإن أجل
---

البضاعة في بالربح القيامإة يوم وفازوا الطاعة في بالخالص الدنيا في نعموا
بالقناعة واراتدوا التقى ثياب ولبسوا والضاعة والغفلة التقصير عن وتنزهوا
وقد الساعة قامإت إذا فخرهم فيا والمجاعة السهر على الدنيا في ودامإوا
بالوحدة الدنيا في ) نعموا نعيم لفي البرارا ( إن التكريم مإطايا إليهم قربت

البعاد مإوجبات مإن وحذراوا وهفوة زلة مإن السحارا في واعتذراوا والخلوة
( إن نديم والصبر قرينهم الصدقا الصفوة المختاراون هم فأولئك والجفوة

جهل مإن وحفظهم الشين مإوجبات مإن مإولهم ) حرسهم نعيم لفي البرارا
الجفاء قاطع وصالهم في وأزال العين راأي الهدى مإحجة وأرااهم ومإين وعيب

أغطية قلوبهم عن وكشف الزين كمال المآثر جميع لهم وكمل البين وعاراض
واعتذراوا الدين قضاء في الوفا غاية على بالوامإر فقامإوا الغين وحجب الهوى

مإن أجسامإهم تعبت مإا ) طال نعيم لفي البرارا ( إن الغريم وقيل الذى بعد



الكلم عن أعراضهم وحبسوا والشر اللهو عن جواراحهم وكفت والسهر الجوع
والبصر بالسمع مإفروضاته وتقبلوا أمإر مإا وامإتثلوا نهاهم عما وانتهوا والنظر
فالخوف للسفر يصلح مإا الزاد مإن واستعدوا حضر قد والقلب بكلمإه وتغنوا

في حسنهم فيا اعتبر قد والقلب تجري والعبرة الوطر قضاء فيمنعهم يقلقهم
) نعيم لفي البرارا ( إن مإستقيم والحال صاف السر السحر ووقت الليل جوف

الستغفارا وكثر عطاياهم فتوفرت السحر وجاء مإطاياهم فزمإت الظلم جن
 مإن فسبحان أعطاهم سيدهم فضل مإن طلبوا وكلما خاطاياهم فحطت

وصفاهم الكدرا شوائب مإن بالخالص وخالصهم واصطفاهم الكل مإن اخاتاراهم
المخافة عواصف أزعجتهم سواهم بالمحبة الخلق مإن المقصود فليس

) نعيم لفي البرارا ( إن نسيم الرجاء مإن فتداراكهم
---

مإمزوج عفو في وهم صافية القصورا في وعيشهم عالية الجنان في قصوراهم
المسك مإن أراض على وأقدامإهم دانية القوم مإن الشجارا وقطوف بعافية
عظيم والملك لذيذ والعيش كاسية والستبرقا السندس مإن وأبدانهم ساعية

وصفت داراهم برضاه وأشرقت جباراهم عنهم ) راضي نعيم لفي البرارا ( إن
الجنان في وورادت أكداراهم وجه كل مإن فاراتفعت أسراراهم المنى ببلوغ

أطياراهم الوراقا على وترنمت أنهاراهم القصورا تحت واطردت أشجاراهم
والملك وتسنيم راحيق مإن تجري والعيون بالتسليم وتخصهم تحفهم والملئكة

الله {صلى النبي ) قال نعيم لفي البرارا ( إن القديم الكلم في وصفهم قد
عليكم وأتممت وعدي صدقتكم الذي رابكم أنا وجل عز الله وسلم} يقول عليه

فيقول راضوانك نسألك فيقولون شئتم مإا فاسألوني كرامإتي مإحل فهذا نعمتي
في لوليائه يقول تعالى الله أن وراوينا جواراي مإن وأدناكم داراي أحلكم راضواني
شفاهكم وقلصت أعينكم غارات وقد الدنيا في لمحتكم مإا طال أوليائي القيامإة

هنيئا واشربوا وكلوا بينكم فيما الكأس فتعاطوا بطونكم وخافقت الشربة عن
) الراائك ينظرون الراائك ( على تعالى وقوله الخالية اليام في أسلفتم بما

شواراه عليه قبة في سريرا إل الرايكة تكون ل ثعلب قال الحجال في السررا
إلى ينظرون أحدهما ) قولن ( ينظرون قوله وفي البيت مإتاع والشوارا ومإتاعه

يعذبون حين أعدائهم إلى والثاني الكرامإة مإن وجل عز الله أعطاهم مإا
سجع
ويصومإون يسهرون الليل دياجي وفي يصرون المجاهدة على الدنيا في كانوا
فشكر ويبادراون مإولهم يرضي مإا إلى ويساراعون يقدراون الطعام على وهم
) ينظرون الراائك ( على غدا فهم وغدا مإنهم رااح مإن
 ---

ويرفضون ودنا أقبل إذا بالليل يفرحون و العنا و الجهد أعباء يحملون كانون
لنا الفات شوائب مإن العمال ويخلصون الفنا إلى تصير أنها لعلمهم الدنيا

ًا القنا مإن وأصلب السيف مإن أقطع التقى مإن بسلح الشيطان ويحارابون فغد
أتجلى أن النعيم هذا مإن وأعظم المجتنى دانية وقطوفهم الراائك على يتكئون

ًا كفى أنا لهم ًا عندي أنهم فخر ) كانت ينظرون الراائك ( على يحضرون غد



مإني وتطلب مإواضعها إلى لجلي تسكن ول مإضاجعها عن تتجافى جنوبهم
قواطعها مإن بجللي وتستعيذ مإوانعها مإن وتستجيرني مإنافعها جزيل نفوسهم
السكون لذة المجاهدة تلك بتعب أبدلتهم فقد مإخادعها على بعزتي وتصول

لهم والملئكة يحفون بهم والولدان حسنهم ) يا ينظرون الراائك ( على فهم
العين وبالحورا يخافون كانوا مإا أمإنوا وقد يقفون أيديهم بين والخدام يزفون

يتزاوراون والفضة الذهب أسرة وعلى يتنعمون اللؤلؤ خايام في الحسان
( فيكون كن للشيء ونعمتي عليهم بفضلي ويقولون يتقابلون النضرة وبالوجوه

) ينظرون الراائك على
تعالى قوله على سجع

مإا طال وجوه النعيم بريق الفراء ) قال النعيم نضرة وجوههم في ( تعرف
عن تخبر وجوه الشجان حرقات غبرتها مإا طال وجوه الحزان دمإوع غسلتها
العيون وشغلوا الزمإان وحفظوا باليقظة الوقت حرسوا العنوان إخابارا القلوب
( تعرف العظيم الفوز راأيت الجزاء يوم راأيتهم فإذا بالقرآن واللسن بالبكاء

إلى وأقدام استدارات ول لغيري توجهت مإا ) وجوه النعيم نضرة وجوههم في
سارات مإا يرضيني مإا غير
 ---

بغير وأفئدة استجارات مإا قط بغيري وقلوب ثارات مإا مإرضاتي لغير وعزوم
فضل مإن لحارات لهم أعددت مإا الغافلين عيون راأت ولو استنارات مإا ذكري
في وجوههم ) أشرقت النعيم نضرة وجوههم في ( تعرف جسيم ومإلك عظيم
والمشاهدة بالقرب القيامإة يوم وجوههم وتشرقا المجاهدة بحسن الدنيا

ًا وتشرقا السهر بنورا الليل في وجوههم أشرقت ظهر إذا الحق بمشاهدة غد
ًا وتشرقا الخدود على الدمإوع بجريان الدنيا في وجوههم أشرقت جنان في غد

النعيم نضرة وجوههم في ( تعرف يضيم مإا فيه مإا سرورا في راأيتهم فإذا الخلود
أنه أحدها أقوال ثلثة الرحيق ) في مإختوم راحيق مإن ( يسقون تعالى ) قوله
أحدها أقوال أرابعة بالرحيق المسماة الخمر صفة وفي عباس ابن قاله الخمر

الخافش قاله الغش مإن الخالصة والثاني أحمد بن الخليل قاله الخمر أجود أنها
والقول قتيبة ابن قاله العتيقة الخمر والرابع مإقاتل قاله البيضاء الخمر والثالث

ل الذي الشراب والثالث الحسن قاله بالمسك مإشوبة الجنة في عين أنه الثاني
أحدها أقوال ) ثلثة ( مإختوم قوله وفي والزجاج قتيبة ابن قاله فيه غش

مإجاهد قاله مإذهب وهو إنائه على مإختوم والثاني مإسعود ابن قاله مإمزوج
رابح عاقبته أي خاتام له والثالث

تعالى قوله على سجع
له يقول العيون به تقر مإصون كأس مإن له ) يا مإختوم راحيق مإن ( يسقون

استوعبوه إذا يحزنون ل شربوه إذا والنوم الكاف بين يوجده فيكون كن الملك
) شراب مإختوم راحيق مإن ( يسقون هموم ول فيه كدرا ل نعيمهم يسكرون ل

لذة لذت الوهاب فضل مإن نعيم للحباب يصلح كأس وطاب حل قد
 ---



صفت الحجاب ورافع الوقت طاب العتاب وزال الصفا كمل الشراب ودارا الدارا
القيوم بقرب القوم فرح ثم الخطاب وسمع المحب زارا البواب وفتحت الحال

واراتفعت والفرح الروح وأقبل عنهم العنا ) زال مإختوم راحيق مإن ( يسقون
وأولى المنى فأعطى الرب وراضي وانشرح الصدرا فانفسح الصدورا عن الهموم
القدح حسن ويا الشراب لذة فيا بالكواب الولدان عليهم وطاف ومإدح

) قوله مإختوم راحيق مإن ( يسقون ويصوم يسهر كان مإن التعب مإن واستراح
مإسعود ابن قاله مإسك خالطه أحدهما قولن ) فيه مإسك ( خاتامإه تعالى

تعالى قوله عباس ابن قاله مإسك الناء طعم به يختم الذي أن والثاني ومإجاهد
عليه وليحرصوا طلبه في فليجدوا ) أي المتنافسون فليتنافس ذلك ( وفي
فيه والتنازع الشيء على كالتشاح والتنافس تعالى الله بطاعة
سجع

بالوامإر وقامإوا سرت ومإا الحبيب إلى وساراوا وخاسرت القوم رابح الغافل أيها
تخدمإهم فالدنيا فأسرت واغتررات الهوى راقا مإن وسلموا أمإرت به مإا وضيعت

) لقد المتنافسون فليتنافس ذلك ( وفي يحشرون حين تقدمإهم والسعادة
مإا الهوى سكر في وأنتم الرذائل عن وزجرتم اشتقتم فما الفضائل إلى شوقتم
فاطلبوا توثقتم وثيق بغير أنكم علمتم وحققتم أنفسكم حاسبتم فلو أفقتم

) المتنافسون فليتنافس ذلك ( وفي الطالبون جد فقد الهوى أسر مإن الخلص
طاعته في واستعمل وقبائحنا ذنوبنا مإن وعصمنا لمصالحنا وإياكم الله أيقظنا
) المتنافسون فليتنافس ذلك ( وفي بدون يرضى مإمن جعلنا ول جواراحنا جميع

السلم عليهما والخضر مإوسى قصة في عشر السادس المجلس
 ---

ً عدمإوا وإن به وأغناهم نسبا للعلماء العلم جعل لله الحمد ًا َ مإال ولجله ونشب
واحتبى الجنة في إدرايس اتكأ العلم وبحيلة أبى إبليس إل الملئكة سجدت
( وإذ نصبا سفرهما مإن لقيا أن إلى فساراا وانتصبا ويوشع الكليم قام ولطلبه

ًا أمإضي أو البحرين مإجمع أبلغ حتى أبرح ل لفتاه مإوسى قال ) أحمده حقب
ًا ًا جنوب هبت مإا يدوم حمد الخلئق أشرف مإحمد راسوله على وأصلي وصب
ًا وعلى بالعبا تخلل حتى قلل ومإا المال أنفق الذي بكر أبي وعلى وعربا عجم
الشهادة حيته الذي عثمان وعلى وهربا الشيطان ولى هيبته مإن الذي عمر

ًا فقال نبا ول قط شجاعته سيف فل مإا الذي طالب أبي بن علي وعلى مإرحب
تعالى الله قال والربى الشرف جبال على نسبه العالي العباس عمه وعلى
ًا أمإضي أو البحرين مإجمع أبلغ حتى أبرح ل لفتاه مإوسى قال ( وإذ ) مإعنى حقب

) وهو ( لفتاه عمران بن مإوسى ) وهو مإوسى قال ( إذا مإحمد يا اذكر الكلم
( ل ويخدمإه العلم عنه ويأخاذ يلزمإه كان لنه فتاه سمي وإنما نون بن يوشع
يقطع لم يزل لم إذا لنه أزول ل به المراد وليس أنفك ل أي أزال ل ) أي أبرح
ًا أمإانة تؤدي تبرح لم أنت ( إذا الشاعر قال أراض

الودائع أفرحتك أخارى وتحمل
مإلتقاهما أي البحرين مإجمع أبلغ حتى أسير أزال ل الية ومإعنى أثقلتك أي

 ---



الروم وبحر فاراس بحر قتادة قال فيه الخضر بلقاء تعالى الله وعده الذي وهو
بمجمع الذي البلد اسم وفي الشرقا نحو فاراس وبحر الغرب نحو الروم فبحر

بن مإحمد قاله طنجة والثاني كعب بن أبي قاله إفريقية أحدهما قولن البحرين
ًا أمإضى ( أو تعالى قوله القرظي كعب ًا وقتادة الحسن ) وقرأ حقب ) ( حقب

كما وحقب حقب يقال الدهر الحقب قتيبة ابن قال لغتان وهما القاف بإسكان
احتجت ولو أسير أزال ل الية ومإعنى وعمر وعمر وأكل وأكل وقفل قفل يقال

ًا أسير أن ) حوتهما نسيا بينهما ( مإجمع وفتاه مإوسى ) يعني بلغا ( فلما حقب
ًا تزودا قد وكانا ًا حوت فلما والعشاء الغداء عند مإنه يصيبان فكانا مإكتل في مإالح
في واسترب فعاش البحر بلل الحوت فأصاب المكتل يوشع وضع هناك بلغا

ًا تزود لموسى قيل كان وقد البحر ًا حوت وكان الرجل وجدت فقدته فإذا مإالح
جرى بما يخبره أن يوشع فعزم لحاجة مإضى قد الحوت ذهب حين مإوسى
ًا قيل وإنما فنسي ًا ( نسي ًا لنهما الكلم في ) توسع ( يخرج ومإثله تزوداه جميع
في سبيله ( فاتخذ العذب مإن ل المالح مإن يخرج ) وإنما والمرجان اللؤلؤ مإنهما
ًا البحر ًا ) أي سرب ًا يمس ل الحوت جعل عباس ابن قال مإسلك البحر مإن شيئ

الطاقا مإثل صارا الماء أن كعب بن أبي حديث وفي صخرة يكون حتى يبس إل
بالطعام مإوسى فدعا النصب أدراكهما المكان ) ذلك جاوزا ( فلما الحوت على
قولن ) فيه الحوت نسيت فإني الصخرة إلى أوينا إذ ( أراأيت يوشع فقال

( واتخذ الحوت حمل نسيت والثاني الحوت خابر أخابرك أن نسيت أحدهما
والثاني الحوت إلى ترجع أنها أحدهما قولن الكناية هاء ) في سبيله

 ---

الخضر فرأى مإدخاله في دخال أي البحر في الحوت سبيل اتخذ مإوسى إلى
( ذلك مإوسى قال وجل عز الله المخبر الثاني وعلى يوشع المخبر الول فعلى

قيل قد كان لنه مإطلوبنا على الدالة العلمإة مإن نطلب كنا الذي ) أي نبغ كنا مإا
سلكاها التي الطريق في راجعا ) أي ( فاراتدا الرجل تجد الحوت تفقد حيث له

ًا ( فوجدا الثر يقصان اليسع اسمه وهب قال الخضر ) وهو عبادنا مإن عبد
على جلس أنه أحدهما قولن بالخضر تسميته وفي أرامإيا المنادى ابن وقال
الله {صلى الله راسول عن هريرة أبو راواه خاضرا تحته مإا فاهتز بيضاء فروة
حوله مإا اخاضر جلس إذا كان أنه والثاني اليابسة الراض وسلم} والفروة عليه
ًا كان وهل حوله مإا اخاضر صلى إذا كان مإجاهد وقال عكرمإة قاله قولن فيه نبي
مإن ) أي لدنا مإن ( وعلمناه نعمة ) أي عندنا مإن راحمة ( آتيناه تعالى قوله
ًا عندنا هل مإوسى له ( قال الغيب علم مإن أعطي عباس ابن ) قال ( علم
المصحوب والتواضع الدب على وحث العلم طلب على تحريض ) وهذا أتبعك
ًا مإعي تستطيع لن ( إنك الخضر قال وإنما الغيب بعلم يعمل كان ) لنه صبر

راكبا فلما باطنه تعلم ول ترى مإا ظاهر تنكر أنت والمعنى بالشيء العلم والخبر
ًا مإنها الخضر قلع السفينة بقوله عليه وأنكر بثوبه مإوسى فحشاها لوح

ثلثة ) وفيه نسيت بما تؤاخاذني ( ل بقوله اعتذرا ثم العجب ) والمإر ( أخارقتها
تؤاخاذني ل تقديره الكلم مإعارايض مإن أنه والثاني حقيقة نسي أنه أحدها أقوال

بمعنى أنه والثالث المإر هذا بنسيان فأوهمه عمري في نسيت الذي بنسياني
تعجلني بمعنى وترهقني عليه عاهدتك مإا بتركي تؤاخاذني ل والمعنى الترك

باليسر عامإلني والمعنى
 ---



ًا كان وهل الخضر قتله الغلم لقيا فلما إياه قتله صفة وفي قولن فيه ل أم بالغ
الله {صلى النبي عن أبي حديث في وهو راأسه اقتلع أنه أحدها أقوال ثلثة
وذبحه أضجعه أنه والثالث عباس ابن قاله عنقه كسر وسلم} والثاني عليه

ًا أقتلت ( قال جبير بن سعيد قاله بسكين قال زكية عامإر ابن ) وقرأ زاكية نفس
التي الزاكية العلء بن عمرو أبو وقال والقسية كالقاسية وجهان فيها الكسائي

والزكية البدن في الزاكية عبيدة أبو وقال تابت ثم أذنبت التي والزكية تذنب لم
ألم ( قال المنكر والنكر نفس قتل بغير ) أي نفس ( بغير تعالى قوله الدين في
فالجواب الولى في يذكرها ولم هنا ) ها ( لك لفظة ذكر لم قيل ) إن لك أقل
قد تقول والعرب المعنى لوضوح وتركها للتوكيد ذكرها أنه أحدهما وجهين مإن

والثاني وانطلق أطعني هذا يا الله اتق فلن يا لك قلت وقد الله اتق لك قلت
مإنه الولى كانت فلما التعظيم قدرا مإن حط نوع الخطاب بكاف المواجهة أن

ًا ًا الثانية كانت ولما الخطاب كاف بترك خاطابه فخم نسيان جازاه عمد
فل المتوكل أبو ) وقرأ تصاحبني ( فل تعالى قوله الخطاب بكاف بالمواجهة
وقرأ ألف غير مإن التاء ) بفتح ( تصحبني عبلة ابن وقرأ النون بتشديد تصاحبني

) بضم ( تصحبني والجحدراي النخعي وقرأ النون شدد أنه إل كذلك مإسعود ابن
ل أحدهما وجهان وفيها الزجاج قال والباء الصادرا وسكون الحاء وكسر التاء

تصحبني ل والثاني إنقاذ إذا المهر أصبحت يقال مإنك ألتمسه شيء في تتابعني
ًا مإع الدال ) بضم لدني ( مإن نافع ) قرأ لدني مإن بلغت ( قد علمك مإن علم

قاله أنطاكية أنها أحدها أقوال ثلثة وفيها القرية إلى انطلقا فلما النون تخفيف
عباس ابن
 ---

) أهلها ( استطعما مإقاتل قاله باجروان والثالث سيرين ابن قاله البلة والثاني
ًا فيها ( فوجدا بخلء ) وكانوا يضيفوهما أن ( فأبوا الضيافة سألوهما أي ) جدارا
ًا أي وضاد مإمدودة ) بألف ( ينقاض كعب بن أبي ) وقرأ ينقض أن ( يريد حائط

يسقط ينقض الزجاج قال مإعجمة غير بالصاد مإثله مإسعود ابن وقال مإعجمة
ً ينشق مإعجمة غير وينقاص بسرعة ونسبة انشقت إذا سنه انقاصت يقال طول
ساكت عنهم والدهر ( ضحكوا وأنشد تجوز الحائط إلى الراادة

ًا أبكاهم ثم نطق حين دمإ
قعد ثم هدمإه والثاني فقام بيده دفعه أنه أحدهما ) قولن ( فأقامإه قوله وفي
) أي وبينك بيني فراقا هذا ( قال عليه أنكر فلما عباس ابن عن والقولن يبنيه

الغاصب الملك مإن لتسلم السفينة خارقه أن له بين ثم بيننا المفاراقا هو إنكاراك
الذي الغلم وسلم} إن عليه الله {صلى نبينا قال أبويه دين ليسلم الغلم وقتله
ًا طبع الخضر قتله وقيل الدين والزكاة وكفرا طغيانا أبويه لراهق عاش ولو كافر

ًا تعالى قوله عباس ابن قاله العمل للجدارا وإقامإته للرحم ) وأوصل مإنه ( خاير
أنه أحدها أقوال ثلثة تحته كان الذي الكنز وفي المدينة في ليتيمين كان لنه
ًا كان أنه وسلم} والثاني عليه الله {صلى النبي عن الدراداء أبو راواه وفضة ذهب
ًا كان ًا مإكتوب فيه ذهب مإن لوح ًا يفرح كيف بالموت أيقن لمن عجب لمن عجب

ًا ينصب هو ثم بالقدرا أيقن ًا يضحك ثم بالنارا أيقن لمن عجب أيقن لمن عجب
ًا يتعب كيف بالرزقا ًا يغفل كيف بالحساب أيقن لمن عجب الدنيا راأى لمن عجب



وفي وراسولي عبدي مإحمد أنا إل إله ل الله أنا إليها يطمئن كيف بأهلها وتقلبها
أنا إل له ل الله أنا الثاني الشق

 ---

على وأجريته للخير خالقته لمن فطوبى والشر الخير خالقت لي شريك ل وحدي
عباس ابن عن عطاء راواه يديه على وأجريته للشر خالقته لمن والويل يديه

علم فيها صحف مإجاهد وقال عباس ابن عن العوفي راواه علم كنز أنه والثالث
بهذا مإوسى وجل عز الله أمإر في والسبب فعلت فيما مإأمإورا أني أخابره ثم

ًا قام أنه السفر فعتب أنا فقال أعلم الناس أي فسئل إسرائيل بني في خاطيب
ًا لي إن إليه تعالى الله فأوحى إليه العلم يرد لم إذ عليه الله بمجمع عبد

ًا مإعك تأخاذ قال به لي فكيف قال مإنك أعلم هو البحرين ًا حوت في فتجعله مإالح
لقيه حتى فانطلق ثتم فهو الحوت فقدت فحيثما مإكتل
البسملة على الكلم
قامإا الدارا هذه على ( مإن

فدامإا عليه مإلبس صفا أو
تولوا الذين نندب بنا ( عد

ًا المنون باقتياد ًا عامإ فعامإ
ً ( فاراقوا ًا كهل وهما وشيخ

ًا ً ووليد ًا مإؤمإل وغلمإ
ًا ً اليدين جعد ( وشحيح بخيل

ًا ً وجواد مإطعامإا مإخول
أشم مإن ذراوة كل ( سكنوا

الرغامإا حلوا ثم الطرف يحسر
ً الله ( يالحا فنامإا عنه الجفون لؤوم الدهر حسب مإهل
ًا نال كلما المنى يد في ( علق

ًا مإنه راام يبتغيه هوى مإرامإ
مإراد كل بالغين لنا ( هل

ًا الضلوع يمل مإا غير طعامإ
الحرامإا إليها جرت كفا الله فشل الحلل أعوز ( فإذا
الخطامإا يأكلون القوم مإن المجد لذي أحظى البطون لسغاب ( ومإا

ً الرخااء أرابع على دع راجال
خايامإا الرخااء رابى في سكنوا
العارا مإن استماراوا أقحطوا ( كلما

أثامإا ترووا صدوا وإمإا
ًا الليل ( وقم ً تجد لم وإن الدهر خادع ناجي قيامإا راجال

تم قد فيه قيل مإا ( واخاش
التمامإا إل يخاف ل الذي فالجلد
ًا حططت كم الموت ( أيها علي

سنامإا جذذت أو الطرف سامإي
ًا حذرات مإا ( وإذا وظنوا خالف
ًا كنت يديك مإن نجاة أمإامإ

وعيد مإن ( كم غيرنا به يعنى الحديث وكأن مإنا ليست القلوب كأن إخاواني



الذانا يخرقا
سوانا به يعنى كأنما

أعمانا بل الهمال ( أصمنا
( لعذبنه بلفظ فتوعده سليمان عن الهدهد غاب إخاواني

 ---

الخضر مإوسى خاالف غضبنا مإن تخاف أمإا طاعتنا عن عمره طول يغيب مإن فيا
بيني فراقا ( هذا بكف الوصال عقدة فحل مإرات ثلث الصحبة طريق في

ًا لموله يف لم مإن يا تخاف ) أمإا وبينك هذا خاطاياك بعض في يقول أن أبد
ومإا فقال ذلك على فعوتب والبكاء الخوف شديد الحسن كان وبينك بيني فراقا

( لعلك لك غفرت فل اذهب فقال زلتي بعض في علي اطلع يكون أن يؤمإنني
غافل وقلبي غضبان

ًا كنت إن الداراين على سلم رااضي
الفرج أبو حدثنا باكويه ابن أنبأنا صادقا أبي بن سعيد أبو أنبأنا حبيب ابن أخابرنا

ابن حدثنا يحيى بن مإحمد عن التميمي الله عبد بن علي سمعت الشريحي
إذ الجبان في ليلة ذات أنا بينا قال المباراك بن الله عبد عن الزاهد مإوسى
ًا سمعت يقول يلقاه مإا إليه ويشكو مإوله يناجي حزين
ليله عليك وحسراته إليك واشتياقه بيديك وقياده لديك راوحه عبد قصدك سيدي

ًا تستبق ودمإوعه تحترقا وأحشاؤه قلق ونهاراه أراقا ًا راؤيتك إلى شوق إلى وحنين
وقال السماء إلى طرفه ورافع بكى ثم غيرك أمإل ول دونك رااحة له ليس لقائك
ًا أك فإن العزاء وقل البلء عظم سيدي فحركته شهقة وشهق فأمإتني صادق

وكفنوه وحنطوه فغسلوه قصدوه قد بجماعة وإذا أرااعيه أنا فبينا مإيت هو فإذا
فلم غشية وغشيتني فكر فأخاذني السماء نحو واراتفعوا ودفنوه عليه وصلوا

ًا يا حين بعد إل أفق ًا الجاهلين طريق سالك هذا نرى مإتى الغافلين بلعب رااضي
ًا الدين وتشتري الدنيا تبيع مإتى يلين القاسي القلب على الفاني آثر لمن واعجب

يحوم الوسخ حول فهو همته ودنت المذمإوم واخاتارا الهوى وتعجل يدوم مإا
ًا القبيح على وأقبل ( أتغرني مإلوم وأبعد خااسر شر فأصبح القدوم يوم ناسي
آمإاليه

الخالية القرون بعد
والمناصب المراتب ( أهل

العالية والقصورا
دنياهم لهم ( عادت

قاليه المودة بعد
قفوا مإنازلهم ( نادت
أطلليه وتأمإلوا

حالهم باطن ( فغموض
حاليه ظاهر يبديه

ًا ( كانوا عطلت عقود
الحاليه النحورا مإنها

ًا لذكر ( إني مإعشر
ساليه عنهم النفس مإا



على والهفي ( فأقول
 ---

الباليه الوجوه تلك
قلئل أيام هي فإنما رااحل قريب عن أنك وتحقق الغافل أيها سكرتك مإن أفق
فاعل أنت مإا وافعل قاض أنت مإا واقض زائل ظل مإن نصيبك فخذ

مإيت أنك مإغرورا يا أنسيت
نازل المقابر في بأنك أيقن

للبلى والخلئق وتبلى ( تفنى
عاقل يفرح العيش هذا أبمثل

ًا يا خاياطه جل همته جل مإن يا مإهاته إلى الطل يصير أن بد ل وأمإهاته بآبائه لحق
يا فهاته عذرا تفريطك في لك كان إن دهاته غالب وهو الهوى يقلبه وطهاته

ًا ًا يا الرب ونسي المعاصي أتى مإن يا صب ثياب في بالدنيا مإتيم بالخطايا مإدنق
الحبيبة الشبيبة ذهبت إخاواني الحب نال ومإا المإاني فخ أسير يا استطب ومإا

كأيام وساعاته الربيع كفصل الشباب أوقات كانت مإصيبة بها المصيبة ونبال
بصغر ويوعد بالفناء يعد الشيب فأقبل الرياض كنوز فيها والعيش التشريق

غضنه كيف الشبيبة ( لمإواه المريرة وأحل المرة فحل الناء
أضنه اليبس في الصبا وراوضات
مإعللت النفوس ( وآمإال

يعترضنه الحوادث ولكن
أذاة مإن ترضى اليام ( فل

عرضنه عيش مإن المهجات ول
القضاء يجري كالسماء الشباح ( هي

ويختفضنه فيرتفعن
تعالى قوله على الكلم

مإخلدون ولدان عليهم ( يطوف
الخلد مإن أنه أحدهما ) قولن ( مإخلدون بقوله المراد وفي الغلمان الولدان

أنهم والثاني واحد سن على وهم يتغيرون ل للبقاء مإخلوقون أنهم والمعنى
المسوراون ويقال المقرطون

سجع
 ---

يجاهدون ولئنا بصدقا ولعدائنا يجتهدون مإراضينا في كانوا أقوام صفات هذه
فهم يترددون فينا والطمع مإنا الخوف وبين يجدون والجتهاد الجد جادة وفي
السعود حياض على الخلود جنان وفي يسعدون بالخلف العصاة شقاء عند

فساراوا النجاة مإحجة لهم ) وضحت مإخلدون ولدان عليهم ( يطوف يردون
وداراوا حولها فطافوا الكريم دارا وعرفوا فاستناراوا الهدى أنوارا لهم ولحت
بالدون الحوال مإن حال في يرضوا ولم وغاراوا الغيارا عن مإطلوبهم وصانوا

وأخادمإناهم والراائك القصورا لهم ) أعددنا مإخلدون ولدان عليهم ( يطوف
المالك قصورا في عليهم وسلم والممالك الجنان وأبحناهم والملئك الولدان



عليهم ( يطوف يجتهدون خادمإتنا في كانوا لنهم ذلك جميع لهم وهبنا وإنما
وتحقق وتوفيقهم إسعادهم وتم طريقهم بالتحقيق ) استنارات مإخلدون ولدان
بهم وشرف طريقهم فوضحت صادقين وساراوا تحقيقهم والجتهاد بالجد

ولدان عليهم ( يطوف يقصدون مإا طلب في أخالصوا لنهم ورافيقهم مإصاحبهم
البطالة في عمره وأذهب وتخلف الخيرات إلى سبقوه مإن ) يا مإخلدون
طلب فإذا بالدنيا وكلف تعرف ول النجاة عرف فما المصير وعرف وتسوف
مإن يا الشفاء اطلب وتصرف جملته مإن تمكن قد مإرضه مإن يا تكلف الخارى

مإهتدون فالقوم الهوى في ضللك على وابك أشرف قد هلكة شفا على
ل إناء ) الكوب وأبارايق ( بأكواب تعالى ) قوله مإخلدون ولدان عليهم ( يطوف

وخاراطيم عرى لها آنية والبارايق خارطوم ول له عروة
سجع

 ---

المجاهدة في وقامإوا النعام جزيل يطلبون وساراوا الطعام لذيذ لجلنا تركوا
وحلوا العلم بصدقهم لهم نشرت الكرام التقياء مإلبس وتدراعوا القدام على
بأكواب مإخلدون ولدان عليهم ( يطوف التوفيق مإحل وأحلوا الرضا حلية

وأطاعوا صادقين لسيدهم وذلوا وجاعوا دنياهم في عطشوا مإا ) طال وأبارايق
بضائع وحرسوا باعوا دنياهم مإن يفنى مإا وبأخاراهم واراتاعوا عظمته مإن وخاافوا
الولدان فطاف يليق مإا وصاحبوا يشين مإا وجانبوا أضاعوا ول فرطوا فما التقى
بأكواب مإخلدون ولدان عليهم ( يطوف الريق وأتى بالصيام يبست شفاه على

طريق وقطعوا والتسويف التمادي ورافضوا التكليف أثقال ) تحملوا وأبارايق
في وحماهم مإولهم فتولهم والتعنيف العتاب مإوجب وجانبوا للتشريف الفوز

تعالى ) قوله وأبارايق ( بأكواب الرحيق مإن تسقيهم الولدان وأقامإوا الطريق
قال الجاراي الطاهر الماء والمعين فيه بما الناء ) الكأس مإعين مإن ( وكأس
العيون مإن الراض وجه على الماء يجري كما يجري الخمر هنا ها المعين الزجاج

سجع
مإا طال حناجرهم لنا بالصيام يبست مإا طال هواجرهم لجلنا ظمئت مإا طال

مإا طال وزواجرهم مإواعظهم أزعجتهم مإا طال مإحاجرهم بالدمإوع غرقت
( بأكواب العين والحورا الولدان عليهم يطوف فغدا ومإتاجرهم مإعامإلتهم صدقت
فاخاتاراهم عليهم وأنعم فاراتضاهم مإولهم إليهم ) نظر مإعين مإن وكأس وأبارايق

الخير مإن يحصى مإال ومإنحهم مإناهم وإحسانه فضله مإن وأعطاهم واصطفاهم
مإن الفوائد مإوائد على وأجلسهم وسقاهم أطعمهم عليه قدمإوا فإذا وحباهم

) مإعين مإن وكأس وأبارايق ( بأكواب التمكين زوائد
 ---

العتاب وزال تكريمهم ودام الثواب يوم حريمهم وصين وطاب نعيمهم لذ لقد
فأشرقت الحساب وراطات مإن غريمهم ونجا الحباب بين تعظيمهم وتوفر

( بأكواب المإين المقام في الولدان عليهم وطاف بالبواب وفتحت دياراهم
ّدعون ( ل تعالى ) قوله مإعين مإن وكأس وأبارايق يلحقهم ل ) أي عنها يص
والمراد المذكوراة الكأس عن كناية وعنها الدنيا خامر شارابي يلحق الذي الصداع



الزاي بفتح عامإر وابن عمرو وأبو ونافع كثير ابن ) قرأ ينزفون ( ول الخمر بها
عقولهم تذهب ل فالمعنى فتح فمن الفراء قال بكسرها والكسائي حمزة وقرأ

ل أحدهما وجهان ففيه كسر ومإن ومإنزوف نزيف للسكران يقال بشربها
ًا دائم هو أي شرابهم ينفدون لئن ( لعمري الشاعر قال يسكرون ل والثاني أبد
صحوتم أو أنزفتم
أبجرا آل كنتم الندامإى لبئس

ليزيل يراد إنما السكر أن فالجواب السكر الخمر مإن المقصود قائل قال فإن
أرايد لما النوم أن ترى أل العقل إزالة في فائدة فل هم الجنة في وليس الهم

نوم يكن لم تعب الجنة في يكن ولم للراحة
سجع

دارا وتمكينها عزها يزول ل دارا يزينها مإا مإنها يفنى ل دارا يشينها مإا فيها ليس دارا
ّدعون ( ل يعرفون كنوا مإا تفوقا خامرهم لذة عينها فيها تهرم ل ول عنها يص

للبرارا طاب دارا بناها مإن جل دارا علها عزت دارا حلها أشرقت ) دارا ينزفون
أمإنوا قد سكانها وصفناها فقد خااطبوها أين مإناها فيها النفوس تبلغ دارا سكناها

ّدعون ( ل يخافون كانوا مإا ) ينزفون ول عنها يص
 ---

حريمهم أصون مإا وقديمهم حديثهم أظرف مإا تكريمهم أعز مإا نعيمهم أتم مإا
ّدعون ( ل يبرحون فما الخلود مإنحوا قد كريمهم أكرم مإا ) ينزفون ول عنها يص

إذا الشيء تخيرت تقول يختاراون ) أي يتخيرون مإما ( وفاكهة تعالى قوله
على يخطر عباس ابن ) قال يشتهون مإما طير ( ولحم تعالى قوله خايره أخاذت
ابن مإغيث وقال اشتهى مإا على يديه بين مإتمثل فيصير الطير أحدهم قلب

الرجل اشتهى فإذا البخت كأمإثال طير طوبى شجرة أغصان على يقع سمي
ًا ًا جانبيه أحد مإن فيأكل خاوانه على فيقع فيجيء دعاه طير الخار ومإن قديد
ًا يعود ثم شواء فيذهب فيطير طير
سجع

بأنوارا ووجوههم طاهرة العيوب مإن وفواكههم وافرة أشجاراهم في ثماراهم
الخارة وفوز الدنيا شرف حازوا وقد ناظرة مإولهم إلى وعيونهم ناضرة القبول
السحارا أوقات في ) كانوا يتخيرون مإما ( وفاكهة يتغيرون ل أنهم النعيم وأجل

يموهون فما النفاقا تركوا وقد يتشبهون العتذارا في وبالساراى ينتبهون
ينتهون حتى عنها ينتهون فما ً فضيلة أمإوا وإذا يتفوهون به فيما الصدقا والتزمإوا

تعالى ) قوله يتخيرون مإما ( وفاكهة يطلبون كانوا بما القيامإة يوم فازوا فقد
) عين ( وحورا وعاصم عامإر وابن عمرو وأبو ونافع كثير ابن ) قرأ عين ( وحورا
وعائشة كعب بن أبي وقرأ فيهما بالخفض والكسائي حمزة وقرأ فيهما بالرفع
ًا الخفض كرهوا رافعوا الذين الزجاج قال فيهما بالنصب عينا وحورا

 ---

به يطاف مإما ليس والحورا ) قالوا عليهم ( يطوف قوله على مإعطوف لنه
ولدان عليهم يطوف المعنى لن هؤلء إليه ذهب مإا غير على مإحفوظ ولكنه

حورا ولهم والمعنى أحسن والرفع عين بحورا ينعمون وكذلك بها ينعمون بأكواب



ويعطون الشياء هذه يعطون المعنى لن المعنى على حمله نصب ومإن عين
يقال ول سوادها واشتد وخالص بياضها اشتد إذا حورااء عين ويقال عينا حوراا
قال حسانها العيون كبارا والعين بيضاء عينها حورا مإع تكون أن إل حورااء امإرأة

والمكنون وتللئه اللؤلؤ كصفاء وتللؤهن صفاؤهن أي اللؤلؤ كأمإثال ومإعنى
جزاء الستعمال أحوال واخاتلف الزمإان يغيره فلم صدفه مإن يخرج الذي

يكون أن ويجوز قال بأعمالهم جزاء ذلك بهم يفعل والمعنى له مإفعول مإنصوب
ًا بأعمالهم جزاء يجازون ولدان عليهم يطوف المعنى لن مإصدرا أنه على مإنصوب

مإخلدون
سجع
بممنون ليس مإا الخير مإن ) مإنحهم يعملون كانوا بما ( جزاء تعالى قوله على

كانوا إذ يؤتمنون سره حفظ على وجعلهم المنون حوادث الجنة في وأمإنهم
كأمإثال عين ( وحورا يشاءون مإا فوقا فضله مإن فلهم يؤمإنون وصفاته بأسمائه

وجعل وأفادهم مإعامإلته في وأرابحهم وأراادهم لخدمإته ) خالقهم المكنون اللؤلؤ
يخطر لم مإا وأثابهم وزادهم رافده جزيل مإن وأعطاهم زادهم بقضائه الرضا
ويخلصون القوال في يصدقون ) كانوا يعملون كانوا بما ( جزاء الظنون على
زوال إلى ينتهي بما يأنسون ول الحال مإن ء بالدنى يرضون ول العمال في

الراائك على ظلل في جنته في أسكنهم إذ الجلل ذو أفعالهم على فجزاهم
) يعملون كانوا بما ( جزاء مإتكئون

ًا فيها يسمعون ( ل تعالى قوله خامر أن والمعنى يفيد ل مإا ) اللغو تأثيما ول لغو
التأثيم قال فإن الدنيا خامر في يكون كما ويأثموا فيلغوا بعقولهم تذهب ل الجنة

وإن أوله الكلم آخار تتبع العرب أن فالجواب المسموع مإع ذكر فكيف يسمع ل
ًا أكلت فيقولون الخار في يحسن مإا أحدهما في يحسن لم ًا خابز قال ولبن

ًا برزن الغانيات مإا ( إذا الشاعر يومإ
 ---

والعيون الحواجب وزججن
الوغى في لقيتك ( ولقد آخار وقال الحاجب على فردها تزجج ل والعين
ًا ورامإحا سيفا مإتقلد
ًا ( علفتها آخار وقال بارادا ومإاء تبن
تعالى قوله على سجع

ًا فيها يسمعون ( ل راائق وتركوا اللغو عن الدنيا في ) أعرضوا تأثيما ول لغو
عن مإعرضين للوامإر وتيقظوا والزهو الغنى على الذل وآثروا واللهو الشهوات

ًا فيها يسمعون ( ل حريما زياراته يوم جنته في فأسكنهم السهو ) تأثيما ول لغو
واصطفيناهم العذاب مإن وأمإناهم بالحباب وسميناهم الثواب لهم أجزلنا

توجب ببشاراات باب كل مإن عليهم يدخالون والملئكة والجواب للمخاطبة
ًا فيها يسمعون ( ل تقديما بالتحايا وتخصهم بالسلم ) تبدؤهم تأثيما ول لغو

وقد السلم دارا في بالخلود وتبشرهم والكرام التحف بأنواع وتأتيهم والعظام
ًا اللغو مإن يسمعوا أن أمإنوا ً إل كلمإ ًا قليل سلمإا سلمإ
سبعة اليمين أصحاب ) في اليمين أصحاب مإا اليمين ( وأصحاب تعالى قوله

قاله صلبه مإن ذرايته خارجت حين آدم يمين على كانوا الذين أنهم أحدها أقوال
والقرظي الضحاك قاله بأيمانهم كتبهم يعطون الذين أنهم والثاني عباس ابن

والرابع والربيع الحسن قاله مإباراكين أنفسهم على مإيامإين كانوا أنهم والثالث



الذين أنهم والخامإس أسلم بن زيد قاله اليمن آدم شق مإن أخاذوا الذين أنهم
قاله الجنة أهل أنهم والسادس مإهران ابن مإيمون قاله اليمين عن مإنزلتهم
أصحاب ( مإا وقوله الزجاج قاله الرفيعة المنزلة أصحاب أنهم والسابع السدي
زيد مإا زيد تقول لشأنهم ) تعظيم اليمين
تعالى قوله على سجع

 ---

وتمكين جد أصحاب ويقين فهم ) أصحاب اليمين أصحاب مإا اليمين ( وأصحاب
( وأصحاب يمين مإن عن يتنزهون ودين خاوف أصحاب مإكين عز أصحاب
أصحاب يحول ل فخر أصحاب يزول ل مإلك ) أصحاب اليمين أصحاب مإا اليمين
( مإا أمإين مإقام في تمكن أصحاب بالقبول شرف أصحاب ووصول تقديم

وقصورا جنان أصحاب ونورا عز أصحاب وحضورا قرب ) أصحاب اليمين أصحاب
ثمين مإثمن أصحاب قصورا فيها ليس مإكنة أصحاب الحورا مإن حسان فيها

) السدرا مإخضود سدرا ( في تعالى ) قوله اليمين أصحاب مإا اليمين ( وأصحاب
عباس ابن قاله الموز والطلح فيه شوك ل الذي والمخضود النبق شجرة

ومإجاهد وعطاء والحسن
بوج مإروا عنهم الله راضي الصحابة أن فالجواب مإنه أحسن الطلح غير قيل فإن
الية هذه فنزلت هذا مإثل لنا ليت يا فقالوا سدراه فأعجبهم بالطائف واد وهو

نضد قد الذي هو قتيبة ابن قال والمنضود إليه ويميلون يعرفون مإا ووعدهم
بارازة ساقا له فليس آخاره إلى أوله مإن والحمل بالوراقا أو بالحمل

سجع
 ---

فوفر ويجود يتفضل مإن وسألوا والسجود الركوع وأوصلوا المعبود طاعوا عباد
وأمإنوا وراود أكرم إليه ) ورادوا مإخضود سدرا ( في المرفود الرفد مإن نصيبهم

طيب فمنحهم والجلود خادمإته في العضاء وأتعبوا الصدود عائق وصالهم في
خادمإته في فاصطفوا ) تصافوا مإخضود سدرا ( في الخلود جنات في العيش

الكنود العدو بالصدقا وقمعوا الغمود مإن الجهاد سيوف واستلوا كالجنود
سدرا ( في والسعود بالفضل مإولهم فخصهم الحسود أنف بسبقهم وأراغموا
الوعود إنجاز يسألون إليه وسعوا الودود الصادقا بالصدقا ) طلبوا مإخضود
الخدود على خاشيته مإن دمإوعهم وأسبلوا ويعود يتفضل أن كرمإه في وطمعوا

مإن أخارجهم مإن ) شكروا مإخضود سدرا ( في الخلود مإنه وأطيب لنعيمهم فيا
هو الخالص أن وعلموا وجود خاير بكل عليهم وتفضل الوجود إلى العدم

) تمكنوا مإخضود سدرا ( في المشهود لليوم وأوعدوا فاستعدوا المقصود
فمن والتكريم بالفضل يعمهم أن الكريم المنعم مإن وطلبوا القديم بالكتاب

ليس عظيم كبير مإلك عند نعيم أحلى في الجنان في فهم العميم بالخير عليهم
) مإنضود وطلح مإخضود سدرا ( في مإولود ول بوالد
 ---



عباده بين وجعلهم والظواهر البواطن مإنهم وهذب الذخاائر أوفى لهم أعد
وسعد كريم مإجد في فهم والجواهر باللؤلؤ الغرف لهم وبنى الزواهر كالنجوم

وخاصهم جنته إلى ) استزاراهم مإنضود وطلح مإخضود سدرا ( في مإحدود غير
نعيم ظل في راعايته مإن حصين حصن في وجعلهم برؤيته عليهم وأنعم بكرامإته

واستقلوا تكليفه حملوا مإا ) طال مإنضود وطلح مإخضود سدرا ( في مإمدود دائم
وراضوا واستظلوا عليه التوكل ظلل وتفيأوا ضلوا فما مإراضيه إلى وسعوا
أكفهم وكفوا غلوا ول خاانوا فما اليمان على وائتمنهم مإلوا فما صابرين بقضائه

ًا فأثابهم ذلوا لخدمإته إذ بخدمإته فعزوا وغلوا به ثقة غير في بمجدود ليس نعيم
وعلقوا المال وتركوا إليه ) مإالوا مإنضود وطلح مإخضود سدرا ( في مإحدود ول

وهجروا خادمإته وألفوا بالمآل شغل الدنيا عن وأعرضوا المإال فضله في بالطمع
فإذا الل ونسوا بمناجاته وأنسوا بالقلل وراضوا بالفقر أنفسهم ورااضوا الملل
) اللهم مإنضود وطلح مإخضود سدرا ( في بالوفود مإرحبا قال مإولهم تلقاهم
مإن تجعلنا ول القرارا دارا في مإعهم وأسكنا البرارا المتقين مإن فاجعلنا

يا النارا عذاب وقنا حسنة الخارة وفي حسنة الدنيا في وآتنا الفجارا المخالفين
الله وصلى وحده لله والحمد الراحمين أراحم يا برحمتك ويجود ينعم يزل لم مإن

وصحبه وآله مإحمد على
قاراون قصة في عشر السابع المجلس

 ---

أنجح به لذ مإن كل ويمسح الخطأ ويغفر ويصفح الزلل يمحو الذي لله الحمد
عمد بغير السماء رافع أقبح وجحده قبيح بخلقه تشبيهه يربح عامإله مإن وكل

الجدب بعد والمواشي يسبح الماء في الزراع فإذا القطر وأنزل وألمح فتأمإل
ول هديلها ويندب وتمدح تشكر الوراقا على الوراقا وأقام تسرح الخصب في

طرحه غنى مإن كم أصلح الغلب في والفقر وأفقر أغنى الملوح ابن ندب
يتجشأ يسمح لم وبالقليل الكثير مإلك قاراون هذا مإطرح أقبح والشر البطر
ًا قومإه له قال ( إذ لومإه ينفع فلم وليم نومإه يزل فلم نبه الطلنفح وينسى شبع

الذي مإحمد راسوله على وأصلي أصبح ومإا المساء أمإسى مإا ) أحمده تفرح ل
وعلى يبرح لم والغارا الدارا في صاحبه بكر أبي ) وعلى نشرح ( ألم عليه أنزل
ول جرى مإا أذكر ول عثمان وعلى يكدح الدين إعزارا في يزل لم الذي عمر

عمه وعلى يمسح ول الوضوء في قدمإيه يغسل كان الذي علي وعلى أشرح
ًا الكل أقرب العباس قوم مإن كان قاراون ( إن تعالى الله قال وأراجح نسب
أحدها أقوال ثلثة مإوسى إلى نسبه وفي قاهث بن يصهر بن ) قاراون مإوسى

وابن النخعي قال وبه عباس ابن عن جبير بن سعيد راواه عمه ابن كان أنه
قاله مإوسى عم كان والثالث عباس ابن عن عطاء راواه خاالته ابن والثاني جريج

جعل أنه أحدها أقوال خامسة ) وفيه عليهم ( فبغى تعالى قوله إسحاقا ابن
مإا على مإوسى فاستحلفها ففعلت بنفسها مإوسى تقذف أن على جعل لبغيه
قاله بالكفر بغى أنه والثاني عباس ابن قاله بغيه فهذا بقصتها فأخابرته قالت

بالكبر والثالث الضحاك
 ---



بن وشهر الخراساني عطاء قاله شبرا ثيابه طول في زاد أنه والرابع قتادة قاله
ويظلمهم إسرائيل بني على ويتعدى فرعون يخدم كان أنه والخامإس حوشب

التي الخزائن مإفاتيح أنها أحدهما قولن بمفاتحه المراد وفي الماورادي حكاه
بها تفتح التي المفاتيح كانت خايثمة قال وقتادة مإجاهد قاله البواب بها تفتح

ً ستين وقر البواب أن والثاني الصبع مإثل مإفتاح كل جلود مإن وكانت بغل
وهذا الزجاج قال والضحاك صالح وأبو السدي قاله الخزائن بالمفاتيح المراد
على تحمل خازائنه كانت صالح أبو قال قتيبة ابن ذهب هذا نحو وإلى الشبه
ً أرابعين الجماعة والعصبة وتميلهم تثقلهم ) أي بالعصبة ( لتنوء تعالى قوله بغل

ً أرابعون أحدها أقوال ستة هنا ها بها المراد وفي ابن عن عكرمإة راواه راجل
والثالث عباس ابن عن الضحاك راواه العشرة إلى الثلثة بين مإا والثاني عباس
قتادة قاله الرابعين إلى العشرة فوقا والرابع مإجاهد قاله عشر خامسة

ً سبعون والخامإس إلى عشر الخمسة بين مإا والسادس صالح أبو قاله راجل
تفرح ( ل المؤمإنين ) يعني قومإه له قال ( إذ تعالى قوله الزجاج حكاه الرابعين

طاعته في بإنفاقه الجنة ) يعني الخارة الدارا الله آتاك فيما ( وابتغ تبطر ل ) أي
) بإعطاء ( وأحسن للخارة فيها تعمل أن ) وهو الدنيا مإن نصيبك تنس ( ول

الفساد تبغ ( ول حاجتك قدرا على زادك ) بأن إليك الله أحسن ( كما مإالك فضل
أقوال خامسة ) فيه عندي علم على أوتيته إنما ( قال بالمعاصي تعمل ) بأن
الزجاج قال عباس ابن عن صالح أبو راواه الذهب بصنعة عندي علم على أحدها
ابن قاله عني الله راضا والثاني له حقيقة ل باطل الكيمياء لن له أصل ل وهذا
بفضل أعطيته إنما والرابع مإقاتل قاله مإني الله علمه خاير على والثالث زيد

الماورادي ذكره المكاسب بوجوده عندي علم على والخامإس الفراء قاله علمي
 ---

بغير النارا يدخالون قتادة ) قال المجرمإون ذنوبهم عن يسأل ( ول تعالى قوله
في عكرمإة قال وصفر حمر ثياب ) في زينته في قومإه على ( فخرج حساب

مإن أحمر سرج عليها شهباء بغلة على خارج مإنبه بن وهب قال مإعصفرة ثياب
على والزينة الحلى عليهن وصيفة وثلثمائة مإقاتل آلف أرابعة ومإعه أراجوان

) يعني يلقاها ( ول تعالى قوله أحمر صبغ الراجوان الزجاج قال بيض بغال
نزلت لما عباس ابن ) قال خاير الله ( ثواب وهي المؤمإنون قالها التي الكلمة
كل وعلى ديناراا دينارا ألف كل على فصالحه قاراون وهاراون مإوسى أتى الزكاة

ًا مإال ذلك فوجد شاة شاة ألف كل وعلى دراهما دراهم ألف بني فجمع كثير
لفلنة نجعل قال تأمإرنا فماذا قالوا أمإوالكم يريد مإوسى إن وقال إسرائيل

اجتمعوا قد قومإك إن فقال قاراون أتاه ثم ففعلوا بنفسها فتقذفه جعل البغية
افترى ومإن يده قطعنا سرقا مإن إسرائيل بني يا فقال فخرج وتنهاهم لتأمإرهم

امإرأة له كانت فإن مإائة جلدناه امإرأة له وليست زنى ومإن ثمانين جلدناه
بني فإن قال أنا كنت وإن قال أنت كنت وإن قاراون له فقال يموت حتى جلدناه

فلنة يا مإوسى قال جاءت فلما ادعوها قال بفلنة فجرت أنك يزعمون إسرائيل
أقذفك أن على جعل لي جعلوا وإنما كذبوا ل قالت هؤلء يقول مإا فعلت أنا

خاذيه أراض يا فقال شئت بما الراض مُإر إليه وجل عز الله فأوحى فسجد
فأخاذته خاذيه فقال بالرحم ناشده ذلك راأى فلما سريره غيبت حتى فأخاذته

يا إليه تعالى الله فأوحى غيبته حتى خاذيه يقول زال فما قدمإيه غيبت حتى
جندب بن سمرة قال لغثته بي استغاث لو وجللي وعزتي أفظك مإا مإوسى



قال هلك فلما القيامإة يوم السفلى الراض إلى به فيبلغ قامإة يوم كل به يخسف
بعد وبماله بداراه الله فخسف وداراه مإاله ليأخاذ مإوسى أهلكه إنما إسرائيل بنو

أيام ثلثة
 ---

فأصبح الله مإن يمنعونه ) أي الله دون مإن ينصرونه فئة مإن له كان ( فما
علينا الله مإن أن ( لول يقولون فجعلوا تمنيهم على ندمإوا قد مإكانه المتمنون

حرف وأنه حرف ويك قلت شئت إن النباراي ابن ) قال ويكأنه بنا لخسف
ترياني أن الطلقا ( تسألني الشاعر قال أنه تر ألم والمعنى

بهجر جئتما قد مإالي قل
نشب له يكن مإن أن ( ويك
ضر عيش يعش يفتقر ومإن يحبب

فعلت لم وي تقول كما التعجب وي مإعنى ويكون حرفا وي جعلت شئت وإن
والمعنى أقبل قد بالفرج كأنك تقول كما وأعلمه أظنه كأنه مإعنى ويكون كذا

عن الزجاج وذكر كثر بهما الكلم لن بالكاف الياء وصلوا وإنما مإقبل أظنه
مإتندمإين وي فقالوا ندمإوا القوم أن وذلك كأن مإن مإفصولة وي قال أنه الخليل

يريدون ل للذين ( نجعلها الجنة ) يعني الخارة الدارا ( تلك مإنهم سلف مإا على
ًا ) ( والعاقبة بالمعاصي العمل ) وهو فسادا ( ول البغي ) وهو الراض في علو

) ( للمتقين المحمودة
البسملة على الكلم

تظلمن ل المصر والي ( أيا
انصرف ثم مإثلك جاء فكم

مإلكه النخل أبر ( وقد
واحترف عزهم فنقص

المنى حبال ترسلن ( فل
طرف مإنها بكفك وأمإسك
الذنوب مإستكثرات ( تقاراف

المقترف ذنبك عن وتغفل
وجدولها الراض أنهارا وشق وجولها البلد وطاف وتمولها المإوال جمع مإن أين

جسورا على الوجوه عنت مإنزلها سفرها بعد ونزلت عملها عامإلة كل والله راأت
المنايا

يا الهوامإس مإقام في الفصحاء وصير الشوامإس الموت قبر وأذل الحوابس
لقيت كم الروامإس تحثو حين اللحد لساعة يا دوامإس ليال إنها المرض لليالي
البلى عسكر إلى السلمإة دارا مإن ترحلت كم طوامإس أكف مإن نواعم وجوه

أهلها مإن المإصارا ( ستقفر فواراس
السبسبا تعمر بحادثات
أقفاله الحافظ ( يؤشب

أشبا مإا الفات وتفتح
 ---



فل اسمه وكان كان مإن ذهب ولقد وطسمه جديسه الزمإان في هلكت لقد
نظمه بالممات والله تبدد جسمه ول يحس جوهره ول راسمه ول ترى عينه

كم وهولوا أعداءهم أوعدوا كم وجولوا بالبلد طوفوا كم عظمه بالرفات ولحق
أنهم والمحنة تطولوا ومإا طالوا كم تمولوا وكم اقتنوا كم تخولوا وكم جمعوا

تحولوا أنهم المإر وجملة وتغولوا القليل إل كان فما عولوا المإل على
وطافوا عصرا البلد في ظهروا تطولوا مإا عصب الوراى على واستطالت

تغولوا غول أي فيهم الن فانظر تخولوا مإا يشكروا فلم نعمة خاولوا وجولوا
ً مإلوا كم تحولوا ولكن فازوا قيل فما وأقامإوا ً سهل سلكوا فلما وإبل شاء وجبل

علموا البلى دارا في للنزول وتهيأوا قبل الرحيل يوم وعاينوه سبل الموت إلى
وصدقوه الخداع ذا ( أطاعوا البل عين فيه كانوا مإا أن

فكذبوه النصيح نصح وكم
مإشيد سكنوا بما يرضوا ( ولم

وذهبوه فضضوه أن إلى
فتابعوه بالقبيح ( أظلوا

لتجنبوه به أمإروا ولو
زهد المال طلب عن ( نهاهم

اطلبوه ويلكم الحرص فنادى
غثر أسماع إلى ( فألقاها

تنكبوه الطريق عرفوا إذا
ضعيف مإنتكث العيس ( وحبل

يجذبوه ل أن الرأي ونعم
شقاء حوا بني يا حسبتم
تحسبوه لم الذي نجاؤكم
فاحذراوه مإنكم الشر ( أدين
فاندبوه فيكم الخير ومإات

ًا أسمع يقول الحسن كان لسانه على لعقة أحدهم دين إنما أنيسا أراى ول أصوات
كتابه مإن يا الدين يوم ومإالك وكذب نعم قال الحساب يوم أتعرف سألته ولو

ويتوسد التراب وسيلتحف مإعدل كلمإهما شاهدان وعليه خاردلة حبة حتى يحوي
ًا يمشي وهو الجندل إقامإة بدارا الدنيا مإا ( لعمرك الشمردل مإشية بنفسه مإعجب

آمإن السلمإة دارا في الحي ول
راضى ولنا أيامإنا ( تحارابنا

تهادن المنايا أن لو بذلك
قصوراها عادت البيضاء الحيرة ( أراى
المدائن لكسرى تثبت ولم خالء

لجة الدهر في المإال مإن ( راكبنا
السفائن تلك للموج صبرت فما

كأنما بالمنايا الرزايا ( تجيء
راهائن للحمام البرايا نفوس
تعالى قوله على الكلم

 ---



المإل ويلههم ويتمتعوا يأكلوا ( ذراهم
تقلبت بان كيف بنى مإن في وتفكروا القران مإن مإضى بمن اعتبروا إخاواني

وعانقوا ليال بعد أحبابهم ونسيهم البلبال أيدي بهم ولعبت الحوال بهم والله
نفسه فليحدث راآنا ( مإن لقال لصامإتهم أذن فلو المال وفاراقوا التراب

زوال قرب على مإوف أنه
لها يبقى ل الدهر ( وصروف

الجبال صم به تأتي ولما
حولنا أناخاوا قد راكب ( راب

الزلل بالماء الخمر يشربون
قدم عليها ( والبارايق

الجلل في تردى الخيل وعتاقا
حسن بعيش دهرا ( عمروا

عجال غير دهرهم آمإني
بهم الدهر لعب أضحوا ( ثم

حال بعد حال الدهر وكذلك
الصبر مإن للقبر وتزود ودنا قاراب قد لمصرع تأهب والمنى بالمإل مإشغول يا

ل الموتى وبيت المقيل فاللحود القنا فألق عزمإت فإذا الهوى لحرب وتهيأ كفنا
ضجعة مإن للنسان بد ( ل جنى بما كل يجازي العدل وحاكم يبتنى

جنبه عن المضجع تقلب ل
عجبه مإن كان مإا بها ( ينسى

كربه مإن الموت أذاقا بما
بالنا فما الموتى بنو ( نحن
شربه مإن بد ل مإا نعاف

جهله في الضأن رااعي ( يموت
طبه في جالينوس مإوتة

عمره على زاد ( ورابما
سربه على المإن في وزاد

سلمه في المفرط ( وغاية
حربه في المفرط كغاية
الفرائس في فرى قد كم أجل وافترسك المخالس إليك كفه مإد وقد بك كأنك

الصدوقا الصديق عنك وبعد ونفر المجالس مإنك فخلت البلى بقاع وحللت
في وحبست يؤانس الوحدة في لك كان مإن زياراتك وترك المجانس والودود

لحدك ونزلت داراس خاال وهو بعدك بعد رابعك وأصبح المحابس مإن ضيق ضنك
عادوا ثم نواكس للنوى والرؤوس ساعة الهل وبكى الحنادس ظلم في وحدك

تتمنى وأنت الحبائس أمإوالك فأطلقوا وانطلقوا آيس حلة في وكل الحلة إلى
وتعوضت المتشاوس شدة فيا الردى مإن قرنا ولقيت يابس والعود كل العود

ذل ويا الملبوس هذا بؤس فيا الملبس بعد بالثرى والثرى الرغم على الرغام
خاامإس يوم بعد عليك أطلع فلو اللبس هذا
 ---

عن فخبر ونكير مإنكر وجاءك الطوامإس غيرته قد عين بعد أثر لرئي سادس أو
المداراس في المدى مإر على يجري حديثا وبقيت وداحس البسوس حرب



آذى كم الطويل المإل ذا يا نفائس النفوس فأنفاس الممات قبل حياتك فاغتنم
هذه القصورا أراباب أين الهواجس هذه ودع المنى مإناغي يا الوساوس حديث
جنوبها مإن جيوبها على سحبت مإحيلها فنطق سوراها بالخراب تمنطق طولها
فيها كانت تطيلها كم لها السئلة كثير يا نزيلها أين أم عامإرها أين لها قل ذيولها
شواجر رادت مإا راسيلها والغربان أطللهم تندب فاليوم راحيلها أتى ثم جيرة

مإرت له مإرد ل أمإر ضليلها كالرعد الظبا تلك مإنعت ول صقيلها دفع ول الرمإاح
جواد في وعقرت وشبولها الهلك بحر في آسادها به وتتابعت وكهولها مإردها به

يكفي أمإا وذلولها صعبها الفات جرير في وتساوى خايولها الثواء بسيف النوى
ًا الغافلة القلوب هذه أمإا عليلها يشفى مإا الهوى أمإَرضها لنفوس يا دليلها وعظ
والله خالج تقولها وكم تسمعها كم مإوعظة مإن لها يا سبيلها هذه أمإا طريقها

واستنزل انزعج كيف تسأل فل آمإلهم الموت وأم خالج مإن القوم مإن البين
وزفرت الوهج فأتلفهم البلى عسكر في وساراوا فدراج الدراج أعالي في عاليهم
بحر في وعامإوا نسج مإا بئس فيا ثوبا البلى لهم ونسج الراج طيب بعد أبدانهم
واستغاثوا وازدوج ضوعف مإا البليا مإن ولقيهم اللجج في بهم فلجج السى
فعدمإوا وسئلوا الحرج زمإان ولكنه رااحة وطلبوا الفرج أوان غير في ولكن

قومإي ( إن فلج ول فاز ل لمسئولهم أسفا فيا الحجج وتحقيق الجواب تصحيح
توبة عنهم صد

يعط اليماني البرد شقق
بهم الدهر رامإى لحداث ( قل
نقط الدهر راقع في فهم

ًا ( ذاقهم أراواحهم مإستحلي
ً المضغ وراأى فاشترط طويل

وكم باقين غير ( وتواقا
الفرط بعد مإن القاراب يلبث

يرمإضني مإا كشفت ( وإذا
غط الحلم قال الداء مإضيض مإن
 ---

أنبأنا صادقا أبي بن الله عبد بن علي أنبأنا حبيب بن الله عبد بن مإحمد أخابرنا
أحمد بن مإحمد حدثنا الروياني بكر بن الواحد عبد حدثنا باكويه بن الله عبد أبو

إبراهيم بن الرحمن عبد عن الربعي إسماعيل بن الحسن حدثنا الماراستاني
عز الله حق في مإفرطا وكان الحسن عهد على كان فتى أن أبيه عن الفهري

آلمه فلما شديدة أخاذة بالمرض الله أخاذه تفريطه في كذلك هو فبينا وجل
مإن وأقمني عثرتي أقل وسيدي إلهي مإحزون مإنكسر بصوت نادى الوجع

فيه كان مإما أشد إلى فرجع صرعته مإن الله فأقامإه أعود ل فإني صرعتي
ل فإني صرعتي مإن وأقمني عثرتي أقلني إلهي فقال ثالثة أخاذة الله فأخاذه

ًا أعود في مإارا هو فبينما كان مإما أشد إلى فرجع صرعته مإن الله فأقامإه أبد
فتى يا فقال أعطافه في وينظر بأرادانه يضرب الحسن إليه نظر إذ أيامإه بعض
فإنا سعيد أبا يا عني إليك فقال يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله خاف

هذا بساحة نزل قد بالموت كأنكم الحسن فقال الدنيا نذوقا أن نريد أحداث
أبا يا فقال إليه الفتى أخاو أقبل إذ مإجلسه في الحسن فبينما راضا فرضه الشاب
وغصصه الموت سكرات في وقع وقد أخاي هو تعظه كنت الذي الفتى إن سعيد



الباب قرع الحسن أقبل فلما به الله فعل مإا ننظر قومإوا لصحابه الحسن فقال
مإثل إلى يأتي مإثلك سعيد أبا يا فقالت الحسن فقال بالباب مإن أمإه فقالت
إل مإحرمإا ول راكبه إل ذنبا يترك لم وولدي ولدي باب على تعمل شيء أي ولدي

هذا بني يا فقالت العثرات يقيل سبحانه رابنا فإن عليه لنا استأذني فقال انتهكه
الباب له افتحي مإوبخا أو عائدا الحسن جاءني أترى أمإاه يا فقال بالباب الحسن
استقل فتى يا له قال الموت سكرات يعالج إليه نظر فلما فدخال له ففتحت

بالبخل الله تصف أو قال يفعل ل إنه سعيد أبا يا فقال يقلك الله
 ---

فعصيته فأقالني فاستقلته عصيته إني سعيد أبا يا فقال الكريم الجواد وهو
زاوية مإن مإناد نادى استقلته فلما الخامإسة وهذه فأقالني فاستقلته فأمإرضني

مإراراا جربناك قد سعديك ول لبيك ل الشخص أراى ول الصوت أسمع البيت
لمإه قال الحسن خارج أن فلما بنا قومإوا لصحابه الحسن فقال غداراا فوجدناك

عن ويعفو عباده عن التوبة يقبل وسيدي سيدي مإن أيسني قد الحسن هذا
ًا السواد تحول وقد راأيتيني إذا أمإاه يا السيئات جبيني للموت وراشح بياض

راأسي تحت مإن المدراعة فخذي اللسان وانقطع البنان واصفر العينان وغارات
فلما التوبة يقبل سيدي فإن سيدي مإن واستوهبيني الثرى على خادي وضعي
خاده ووضعت راأسه تحت مإن المدراعة أخاذت الموت سكرات يعالج إليه نظرت

نحو راأسها ورافعت شعرها ونشرت ليف مإن بحبل وسطها وشدت التراب على
فجمعت يعقوب بها راحمت التي بالرحمة أسألك وسيدي إلهي نادت ثم السماء

مإا إل البلء عنه فكشفت أيوب بها راحمت التي بالرحمة وأسألك ولده وبين بينه
ًا الحسن وسمع ذنبه لي ووهبت ولدي راحمت راحم قد تعالى الله إن يقول هاتف
الذنوب أهل يا جنازته أصحابه وجميع الحسن فحضر الجنة أهل مإن وهو الفتى

ذاته تخريب ذكر عن بلذاته مإشغول راب وليال أيام هي فإنما المإهال يغرنكم ل
ًا أغراضه في يتقلب عمله تجويد عن بأمإله يلهو الفاجع بغته إمإراضه قرب ناسي

وجلسه أهله عن فأخاذ بباسه
تعالى قوله على سجع

بسوء له خاتم الزلل على مإأخاوذ ) كم المإل ويلههم ويتمتعوا يأكلوا ( ذراهم
مإصير وهذا يزل لم فكأن القبر فأسكنه نزل مإا هول فيا الموت به نزل العمل
) المإل ويلههم ويتمتعوا يأكلوا ( ذراهم غفل لو الغافل

 ---

فاستلبه النذير يبال فلم به صاح قصير بعمر مإغتر التقصير فراش على نائم كم
يأكلوا ( ذراهم شعل الندم نيران مإن ثارات الباس أحس فلما والتبذير الخطأ

اراتوى حتى كأسه مإن شرب الهوى شراب مإستحل ) كم المإل ويلههم ويتمتعوا
ول شرب مإا ول حوى مإا الموت عند نفعه فما هوى إعراضه جادة على هو بينا
ًا فإن القوم بنعيم تغتررا ) ل المإل ويلههم ويتمتعوا يأكلوا ( ذراهم أكل مإا بعد غد

ًا التحريك ينفع وهل اللوم فيهم يؤثر فما دعهم اليوم يأكلوا ( ذراهم وهل مإيت
نصب في ويتفكرون الحرام بكسب الحطام ) يجمعون المإل ويلههم ويتمتعوا

ينام ل طويل الويل في وفكرهم الليل في يرقدون نيام والناس الثام شرك



يأكلوا ( ذراهم الرمإل سعي هواها في تسعى إقدام يحل ل فيما والقدام
ساعة يمضي والعمر الساعة مإن خابر عندهم ) مإا المإل ويلههم ويتمتعوا
في عطاراد تثاقل يتثاقلون بضاعة وأغلى تجاراة أشرف في خاسروا فساعة
بكف ) كيف المإل ويلههم ويتمتعوا يأكلوا ( ذراهم فزحل الذنب لح فإذا الطاعة

الذنب قليل نخوفها كيف خابيث فعلها وكل الخطايا شر نحذراها كيف ويعيث يعيا
ويتمتعوا يأكلوا ( ذراهم البلل مإن خاوفي فما الغريق أنا يستغيث الحال ولسان
وسلم وصحبه وآله مإحمد على الله ) وصلى المإل ويلههم

بلعام قصة في عشر الثامإن المجلس
 ---

وأهان شاء كما شاء مإن أكرم صان عطف وإذا أعان لطف إذا الذي لله الحمد
هو يوم كل ويشقي ويغني ويحيي يميت كنعان نوح ومإن آزرا مإن الخليل أخارج

بلعم على العلم خالعة خالع شان به يعمل لم فإذا العلم بموهبة يزين شان في
آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم ( واتل ينهى عنه مإا إلى بهواه ومإال يصنها فلم

راسوله على وأصلي والعلن السر في ) أحمده الشيطان فاتبعه مإنها فانسلخ
وعلى القرآن جمع مإن أول بكر أبي وعلى اليوان ولدته ليلة انشق الذي مإحمد

علي وعلى عثمان الحيي التقي وعلى كان وكذلك بالعدل الموصوف الفاراوقا
قال التهتان فسال به المستسقى العباس عمه وعلى والشجعان العلماء سيد
إليه المشارا ) في مإنها فانسلخ آياتنا آتيناه الذي نبأ عليهم ( واتل تعالى الله
العاص ابن عمرو بن الله عبد قاله الصلت أبي بن أمإية أنه أحدها أقوال ستة

راسول سيأتي أنه وعلم الكتب قرأ قد وكان أسلم بن وزيد المسيب بن وسعيد
وكفر وسلم} حسده عليه الله {صلى الله راسول بعث فلما هو يكون أن وراجا

أنه والثالث عامإر أبو إنه تقول النصارا عباس ابن قال الراهب عامإر أبو والثاني
امإرأة له وكانت مإستجابات دعوات ثلث أعطي إسرائيل بني مإن راجل كان

زوجها عن فرغبت لها فدعا امإرأة أجمل يجعلني أن الله ادع له فقالت دمإيمة
الناس تعيير على لنا صبر ل وقالوا بنوها فجاء نباحة كلبة يجعلها أن عليها فدعا

ابن عن عكرمإة راواه دعوات الثلث فذهبت كانت كما تكون أن فدعا بأمإنا لنا
عباس

 ---

والنصاراى اليهود مإن أعطيه أن بعد الحق مإن انسلخ مإن كل أنه والرابع
بلعام أنه والسادس الحسن قاله المنافق أنه والخامإس عكرمإة قاله والحنفاء

والثبت المشهورا وهو والسدي وعكرمإة ومإجاهد عباس وابن مإسعود ابن قاله
أبي ابن راواه العظم الله اسم أحدها أقوال أرابعة أوتيها التي اليات وفي

راوى الله كتب مإن كتاب أنها والثاني جرير ابن قال وبه عباس ابن عن طلحة
بكتب العلم أنها والرابع أدلته وفهم التوحيد حجج أنها والثالث عباس ابن عن
فيه هو الذي البلد غزا السلم عليه مإوسى أن بلعام خابر مإن وكان تعالى الله

ًا وكانوا جاء قد مإوسى هذا فقالوا قومإه فأتاه الدعوة مإجاب هو وكان كفارا
عليهم الله فادع قومإك ونحن إسرائيل بني ويحلها ويقتلنا بلدنا مإن يخرجنا

لنا مإا فقالوا عليهم أدعو فكيف والمؤمإنون الملئكة ومإعه الله نبي ويلكم فقال



له حماراة فركب افتتن حتى إليه ويتضرعون يرققونه يزالوا فلم مإترك مإن
ًا عنها فنزل به دابته رابضت حتى القليل إل سارا فما مإوسى عسكر إلى مإتوجه
عن تردني أمإامإي الملئكة ترى أل تذهب أين بلعام يا ويحك فقالت فقربها
وضربها عنها ينزع فلم عليهم تدعو والمؤمإنين الله نبي إلى أتذهب هذا وجهي

إل بشيء عليهم يدعو ل جعل مإوسى عسكر على أشرف إذا حتى به فانطلقت
هذا فقال علينا تدعو إنما قومإه له فقال إسرائيل بني إلى لسانه به الله صرف
فقال التيه في فوقعوا المدينة مإوسى يدخال أل دعا أنه إل أمإلكه ل شيء

ينزع أن الله فدعا عليه دعائي فاسمع علي دعاءه سمعت كما اللهم مإوسى
قد لقومإه فقال صدراه على فوقع لسانه واندلع مإنه فنزع العظم السم مإنه

النساء جملوا والحيلة المكر إل يبق فلم والخارة الدنيا الن مإني ذهبت
السلع وأعطوهن

 ---

فإنه أراادها مإمن نفسها امإرأة تمنع ل أن ومإروهن يبعنها العسكر في وأراسلوهن
فأراسل امإرأة على مإنهم راجل فوقع ذلك ففعلوا كفيتموهم مإنهم راجل زنى إن

ًا سبعون مإنهم فهلك حينئذ إسرائيل بني على الطاعون تعالى الله في ألف
بني ترهبوا ل لقومإه قال بلعام أن أشياخاه عن السدي وراوى واحدة ساعة

مإن عندهم فيما راغبه وكان عليهم دعوت لقتالهم خارجتم إذا فإنكم إسرائيل
وقوله عليهم فدعا عليها ليصلبه خاشبة له فنحت مإلكهم خاوفه غيره وقال الدنيا

( فكان أدراكه ) أي الشيطان ( فأتبعه بها العلم مإن خارج ) أي مإنها ( فانسلخ
الكناية هاء ) في بها لرفعناه شئنا ( ولو تعالى قوله الضالين ) يعني الغاوين مإن

الكفر إلى والثاني الجمهورا قاله المذكورا النسان إلى تعود أنها أحدهما قولن
( ولكنه مإجاهد عن راوى بآياتنا الكفر عنه لرفعنا شئنا ولو المعنى فيكون باليات

مإا إلى انقاد ) أي هواه ( واتبع وسكن الدنيا إلى راكن ) أي الراض إلى أخالد
إلى العلم عن مإالوا إذا العلماء على اليات أشد مإن الية وهذه الهوى إليه دعاه

أن ) المعنى يلهث تتركه أو يلهث عليه تحمل إن الكلب كمثل ( فمثله الهوى
ًا كان طرد إن كالكلب يهتد لم تركته وإن ينزجر لم زجرته إن الكافر وإن لهث

ًا كان ترك الكلب إل عطش أو إعياء مإن يكون إنما لهث كل قتيبة ابن قال لهث
قال العطش وحال الري حال وفي كلله وحال رااحته حال في يلهث فإنه

وخااطبه ينزجر فلم إسرائيل بني على الدعاء عن مإنامإه في زجر المفسرون
العلم عيينة بن سفيان قال ضره بل علمه ينفعه لم راجل وهذا ينته فلم أتانه

النارا في يلقى مإن بعض أن نبئت زاذان بن مإنصورا وقال ينفعك لم إذا يضرك
مإن فيه نحن مإا يكفينا أمإا تعمل كنت مإا ويحك له فيقال بريحه النارا أهل يتأذى
ًا كنت فيقول رايحك وبنتن بك ابتلينا حتى الشر بعلمي أنتفع ولم عالم

 ---

ًا أوتيت قد أخاي يا حكيم إلى حكيم وكتب الذنوب بظلمة علمك تدنس فل علم
مإريم بن عيسى وكان علمهم بنورا العلم أهل يسعى يوم الظلمة في فتبقى
ويقتل إليه نظر مإن وراده يعجب الدفلى مإثل مإثلكم العلماء مإعاشر يا يقول

والحكمة الدواء يقبل ل داء وأعمالكم الداء يبرئ دواء كلمإكم أكله مإن طعمه



قلوبكم تعيها ل ثم أصابع أرابع إل آذانكم وبين بينها وليس أفواهكم مإن تخرج
يطلبه ول به ليخبر الكلم يطلب مإن العلم أهل مإن يكون كيف العلماء مإعشر
عبيد ول كرام أحرارا فل أقدامإكم تحت والعمل راءوسكم فوقا العلم به ليعمل
أتقياء
البسملة على الكلم
جد المإر فإن ( جدوا

واستعدوا أعدوا وله
إن اليوم يستقال ( ل

راد للمإر ول ولى
فإنما تغفلن ( ل

يعد نفس آجالكم
تروح الدنيا ( وحوادث

وتغدو طوراا عليكم
نرى كنا الولى ( أين
بعد نموت ونحن مإاتوا

يبسط مإناي كأن ( مإالي
تمد وآمإالي لي

يجمع يوم عن غفلتي ( مإا
ولحد كفن شرتي

بدلي ل مإا ( ضيعت
بد مإنه بمالي مإنه
أيام مإتاع فيه نحن ( مإا
ويسترد يعارا
مإا يعنيك ل كان ( إن

جد يعنيك فما يكفي
يود مإا يعطى الناس كل فليس عليك ( هون
هواك في نفسك ( وتوقا

ضد فيه لك فإنها
ًا كان ( مإن هواه مإتبع
عبد لهواه فإنه
 ---

ًا الهوى أصبح مإتى إخاواني ًا العقل أمإسى أمإير مإجموع والدراع دراع التقوى أسير
فإياك يتوقى مإا سائر هذا وعلى حلقة اللسان وحبس حلقة البصر فغض حلق

ً تترك أن في لنفسك فسحت مإتى الخلل يقصد الرامإي فإن دراعك في خالل
وسط في يمشي المتعبدين بعض كان احترازك حرز انخرقا قل وإن تفريط
وسط في يمشي فجعل راجله زلقت أن إلى ساقيه عن ويشمر ويتقيه الوحل
حتى الذنوب يتوقى يزال ل العبد مإثل هذا فقال يبكيك مإا له فقيل ويبكي الوحل

ًا الذنوب يخوض فعندها وذنبين ذنب في يقع مإا كلب أبي بنت لعبيدة قيل خاوض
أن أخاشى أصبح يوم كل في والله لني قالت ولم فقيل الموت فقالت تشتهين

ًا يا الخارة أيام عطبي فيها يكون جناية نفسي على أجني الذنب على مإستورا
مإا أبغضت أحببتني لو غيري عن أعرضت عرفتني لو أنت مإن ستر في انظر



( إني وجودك قبل عنك خااصمت علي ضروراة لتوكلت لطفي لحظت لو سواي
ًا الله ( والذاكرين عملك قليل ) واستكثرت تعلمون ل مإا أعلم والذاكرات كثير

الذين أيها ( يا فعلك قبيح ) وغطيت بغرورا ( فدلهما زللك في لك ) واعتذرات
) الكريم بربك غرك ( مإا زللك عند عذراك ) ولقنتك الله إلى توبوا آمإنوا

يسلمك ل مإفقود وأنت عنك خااصم ) مإن أمإثالها عشر ( فله مإعامإلتك وأرابحتك
فأحلم زلة أراى فكم خالقي شرارا مإن تكن ول حقي عليك فاعرف مإوجود وأنت

ًا يا وأبقى ًا يا راسخ قد الجهالة مإقام في قائم يا وشمخ عل قد إخاوانه على مإتكبر
ًا ً الحد عن خااراج يا صمخ سمعه وفي كمه بصره في مإن يا والمطبخ باللهو شغل
ًا قلبك ينقى مإتى السبخ في البذرا ألقيت الستقامإة ترك مإع السلمإة في طامإع

نفخ إذا الصورا في إسرافيل نفخة تتصورا مإتى والوسخ الدران هذا مإن
 ---

ًا الهوى أصبح مإتى إخاواني ًا العقل أمإسى أمإير مإجموع والدراع دراع التقوى أسير
فإياك يتوقى مإا سائر هذا وعلى حلقة اللسان وحبس حلقة البصر فغض حلق

ً تترك أن في لنفسك فسحت مإتى الخلل يقصد الرامإي فإن دراعك في خالل
وسط في يمشي المتعبدين بعض كان احترازك حرز انخرقا قل وإن تفريط
وسط في يمشي فجعل راجله زلقت أن إلى ساقيه عن ويشمر ويتقيه الوحل
حتى الذنوب يتوقى يزال ل العبد مإثل هذا فقال يبكيك مإا له فقيل ويبكي الوحل

ًا الذنوب يخوض فعندها وذنبين ذنب في يقع مإا كلب أبي بنت لعبيدة قيل خاوض
أن أخاشى أصبح يوم كل في والله لني قالت ولم فقيل الموت فقالت تشتهين

ًا يا الخارة أيام عطبي فيها يكون جناية نفسي على أجني الذنب على مإستورا
مإا أبغضت أحببتني لو غيري عن أعرضت عرفتني لو أنت مإن ستر في انظر

( إني وجودك قبل عنك خااصمت علي ضروراة لتوكلت لطفي لحظت لو سواي
ًا الله ( والذاكرين عملك قليل ) واستكثرت تعلمون ل مإا أعلم والذاكرات كثير

الذين أيها ( يا فعلك قبيح ) وغطيت بغرورا ( فدلهما زللك في لك ) واعتذرات
) الكريم بربك غرك ( مإا زللك عند عذراك ) ولقنتك الله إلى توبوا آمإنوا

يسلمك ل مإفقود وأنت عنك خااصم ) مإن أمإثالها عشر ( فله مإعامإلتك وأرابحتك
فأحلم زلة أراى فكم خالقي شرارا مإن تكن ول حقي عليك فاعرف مإوجود وأنت

ًا يا وأبقى ًا يا راسخ قد الجهالة مإقام في قائم يا وشمخ عل قد إخاوانه على مإتكبر
ًا ً الحد عن خااراج يا صمخ سمعه وفي كمه بصره في مإن يا والمطبخ باللهو شغل
ًا قلبك ينقى مإتى السبخ في البذرا ألقيت الستقامإة ترك مإع السلمإة في طامإع

نفخ إذا الصورا في إسرافيل نفخة تتصورا مإتى والوسخ الدران هذا مإن
 ---

برقا الموت أمإا البيض الشعرات أنذراتك أمإا العريض الطويل المإل ذا يا
ًا ومإيض والشيب يا المغيض قدح الفوز فات لقد المهيض الكسير لتأمإيل عجب

ًا يا ورايض علم وكم الخطأ دائم ل مإريض الحقيقة في وهو بالسلمإة مإعجب
نزلت لقد بالقريض ول إلينا ترجع بالنثر ل غضيض الجفن ول مإحفوظ اللسان

لقد تذهب أين إلى الموت بعد شعري ليت حضيض أسفل إلى المعاصي بك
الجساد ولهذه تشرب الحمام كأس مإن مإرة بد ل المذهب عليك والله تعمى



تنصب الموت فخاخ كانت مإا الحياة فراخ ولول تخرب أن المبنية
مإخبره الردى بعد بما لي مإا
البره هذه النف أدمإت قد

واليقظ والصباح ( الليل
والمقبرة والمنزل والبراد
قدامإنا الموت وجسر ( عشنا

نعبره لكي الن فشمروا
خادلها بالفل تباراي ( عيس
بالمغفرة راب يا فجدلها
راكابها بالمطعم ( أفقر
المقفرة بالدوية والقوم

مإظلم حندس مإن جاوزوا ( كم
المسفرة راحمته ليبلغوا
تعالى قوله على الكلم

البصارا أولي يا ( فاعتبروا
العقول والبصارا جنسها غير مإن آخار شيء بها ليعرف المإورا في النظر العتبارا

عبرة فتها وراد إل حبره فيها وقعت مإا عبرة دارا الدنيا إخاواني تدبروا والمعنى
ًا عاشرناه مإن أين ذكرناه مإن أين وانعطفنا بالوداد إليه مإلنا مإن أين وألفنا كثير

وألحفنا سألناهم لو ينطقون مإا كشفنا عنهم لو نعرفهم مإا ووصفنا بالمحاسن
ًا كرههم على أحبابنا مإن أغمضنا كم أنصفنا فليتنا صاراوا كما وستصير كم جفن

مإن مإصاراع ذكرتنا
 ---

اللحد في أضجعناه مإؤانس كم وانصرفنا دفناه أحببنا عزيز كم يفنى مإن فنى
أيقنا فإذا الحق نتحقق لنا مإا انحرفنا عليه جزنا إذا علينا كريم كم وقفنا ومإا

مإنه فلماذا مإصيرنا التراب أمإا سوفنا قد نحن وها التسويف أهله ضر أمإا صدفنا
غمسه أمإا وانتقل كان الذي حبيبنا أين تلفنا قد وكأن السلمإة تغرنا إلم أنفنا

وحده لحده في خال أمإا المإل الطويل المال الكثير أين ومإقل بحره في التلف
ً الخيلء ذيل جر مإن أين بالعمل أين قفل مإا الن وإلى عنا سافر أمإا ورافل غافل

لم اللحد وفي كان مإا الدارا في فكأنه نزل قد قبره وفي قصره في تنعم مإن
خال دول والدنيا سواهم أمإوالهم مإلك الول العتاة الكاسرة لجبابرة أين يزل

هول مإن وعاينوا والنحيب البكاء طول ينفعهم ولم الرحيب النادي مإنهم والله
على الكل والله مإضى يجيب كيف يدرا فلم عاصيهم وسئل عجيب كل المطلع

ًا البلى إلى وراحلوا وأحداج غواراب بين وساراوا مإنهاج ولقوا أفواج بعد أفواج
وظنوا العجاج المدلهم الجزاء بحر وتوسطوا الدلج تعب على الطريق لغب

الداج كالليل بها فإذا صحائفهم ونشرت أمإواج بعد أمإواج فهاجت سلمإتهم
ًا وتعوضوا الديباج لين بعد التراب واخاشن وباشر ًا لحد البراج عامإر عن غامإر
وسئلوا البهاج بهاء بعد مإحاسنهم فمحا التاج بعد المدرا حلية فيه خالوا إذ وحلوا

سألت ( إني الزواج بعد أيامإي نساؤهم وعادت اللجلج اللسان فتمتم ثم عما
فعلت مإا التراب

مإنعفره فيك وجوه بعد
رايحهم صيرت ( فأجابني



عطره راوائح بعد يؤذيك
ًا ( وأكلت مإنعمة أجساد

نضره يهزها النعيم كان
عريت جماجم غير يبق ( لم
نخره وأعظم تلوح بيض
الدنيا ودع المفازة طول وفى مإا مإن يا وتصورا الجنازة راكوب جنى مإن يا تذكر

نفسك وخالص جزازه على الموت ذكر قلبك مإن واراقم والمزازة للحلوة مإودعا
( سل مإنحازه التراب في تمسي يوم وذكرها الحزازة وحز الغل غل مإن

ساكنه أين بغمدان
السدير أين لنعمان وقل سيف
للعيس وال ل الظاعنون ( أيها
وبكورا عليكم راواح
 ---

وعليها دياراكم راأينا ( قد
مإهجورا عفائكم مإن أثر

فأجابت أطللها ( وسألنا
ونذير واعظ الصمت ومإن
فللغيث عليها السى ذل ( بان
زفير وللنسيم بكاء

طالت بعدمإا عهودكم ( ذكرتنا
وشهورا بعدها مإن ليال

ًا مإعانيها في نمت لم كيف ( عجب
صخورا إل القلوب مإا أسى

الدهر غيرك الحباب ديارا ( يا
أمإورا المإورا بعد وكان

مإحمد بن علي أنبأنا الحسن بن عاصم أنبأنا البناء بن أحمد بن سعيد أخابرنا
الحسين بن مإحمد حدثني القرشي بكر أبو حدثنا البرذعي علي أبو أنبأنا المعدل

دورا بدارامإن مإررات قال العابد مإحبوب حدثني قال حكيم بن الصلت حدثني قال
حزن يدخالك ل دارا يا ( أل الدارا داخال مإن تغني جاراية فسمعت الكوفة

الزمإان بصاحبك يغدرا ول
قالوا شأنهم مإا فقلت وحشة علته وقد مإسدود الباب فإذا بالدارا مإررات ثم قال
أل تقول جاراية صوت هاهنا مإن سمعت إني فقلت الدارا راب مإات سيدهم مإات

يغير الله إن الله عبد يا وبكت الدارا مإن امإرأة فقالت حزن يدخالك ل دارا يا
ًا عندهم مإن فرجعت مإخلوقا كل غاية والموت يتغير ول ًا باكي القرشي قال حزين

راجل حدثني قال المهدي مإحمد بن أحمد حدثنا قال المدائني سعيد أبو وحدثنا
أخابريني لها فقال مإعاوية على المنذرا بن النعمان ابنة دخالت قال قيس عبد مإن
أمإسينا قالت أقصري بل ل قال أقصر أم أطيل قالت كان كيف حالكم عن

ًا فأصبحنا مإنا ويرهب إلينا يرغب وهو إل أحد العرب في وليس مإساء صباح
نسوس ( بينا قالت ثم مإنه ونرهب إليه نرغب ونحن إل أحد العرب في وليس
أمإرنا والمإر الناس

ننصف ليس سوقة فيهم نحن إذا



نعيمها يدوم ل لدنيا ( فأف
وتصرف بنا تاراات نقلب

حدثنا قال المحبر بن داود حدثني قال الحسين بن مإحمد وحدثني القرشي قال
عمه ابنة على الحي مإن راجل أعرس قال أبيه عن السلمي سعيد ابن كثير

ًا لذلك فاتخذوا ذلك لهوهم في فبيناهم المقابر جانب إلى مإنازلهم وكانت لهو
ً ًا سمعوا إذ ليل ( يا القبورا بين مإن يهتف بهاتف فإذا إليه فأصغوا أفزعهم صوت
لهم تدوم ل دنيا لذة أهل
 ---

واللعبا اللهو تبيد المنايا إن
ًا راأيناه مإن ( كم بلذته مإسرورا

ًا أمإسى ًا الهلين مإن فريد مإغترب
ًا إل ذلك بعد لبثنا مإا فوالله قال القرشي قال المتزوج الفتى مإات حتى أيامإ

بن هشام حبس قال الملك عبد بن المنهال عن القرشي مإحمد بن علي وقال
ًا وكان مإسلم بن عياض الملك عبد المسوح وألبسه وضربه يزيد بن للوليد كاتب
هشام فمات أيديكم في مإا احفظوا الخزان إلى عياض أراسل هشام ثقل فلما

الخزائن مإن هشام يكفن أن ومإنع والخزائن البواب فختم عياض وخارج
ًا له واستعاراوا لمن لعبرة هذا في إن الناس فقال الماء فيه فأسخنوا قمقم

عبد عن يقول الوليد سمعت عثمان بن الحسن وقال القرشي قال اعتبر
يزيد بن الرحمن

مإروان بن الملك لعبد خال مإعاوية بن يزيد بن الرحمن عبد كان قال جابر ابن
عبد أنت له فقال عليه وقف قبره عن الناس وتصدع الملك عبد مإات فلما

غير مإلكك مإن مإعك وليس فأخاافك وتوعدني فأراجوك مإدني كنت الذي الملك
واجتهد أهله إلى انكفأ ثم ذرااعين عرض في أذراع أرابع غير مإنه لك وليس ثوبيك

نفسه في فعاتبه أهله بعض عليه فدخال شن كأنه صارا حتى العبادة في
أخابرني قال نعم قال عنه تصدقني شيء عن أسألك للقائل فقال بها وإضراراه

على عزمإت فهل قال ل اللهم قال للموت أترضاها عليها أنت التي حالك عن
يأتيك أن أفتأمإن قال ذلك في راأيي أنصحت مإا قال غيرها إلى مإنها انتقال
ثم عاقل عليها أقام مإا حال قال ل اللهم قال عليها أنت التي حالك على الموت

أمإم قبلنا المهلك ( وراد مإصله إلى انكفأ
ًا فلنتبعن ورادوا مإعاشر

مإقربة جرد ( حملتهم
وانجردوا بالموت انطووا ثم

 ---

الحسين أبو أنبأنا الجبارا عبد بن المباراك أنبأنا مإنصورا أبي بن مإحمد أخابرنا
القاسم أبو حدثني المازني الرحيم عبد بن مإحمد أنبأنا الواحد عبد ابن مإحمد

عبد بن مإحمد عن عمر بن غسان حدثني الضرير بكر أبو حدثنا الكوكبي
في برزة امإرأة وعندها أضحى يوم في أمإي على دخالت قال الهاشمي الرحمن

بن يحيى بن جعفر أم عبادة هذه قالت ل قلت هذه أتعرف لي فقالت راثة أثواب



أذكر قالت أمإركم ببعض حدثيني خاالة يا وقلت بها وراحبت عليها فسلمت خاالد
راأسي وعلى العيد هذا مإثل علي هجم فكر لمن ومإوعظة اعتبارا فيها جملة

دينارا خامسمائة إلي دفع وقد لي عاقا جعفر ابني أن أزعم وأنا وصيفة أرابعمائة
أجعل شاتين جلد يقنعني والذي أتيتكم قد الن وأنا عيدكم في هذه أنفقي وقال

ًا أحدهما ًا والخار شعارا دثارا
الشك زال المنهج عرف قد إخاواني يخرج لم قاطن أي يزعج لم مإطمئن أي

والنعش المخرج القبورا بوادي وإلى مإسرج الرحيل فرس إخاواني أبلج والحق
ًا يكون والعرقا الهودج بعد المركوب إل بمقيم الموت هتف مإا يمزج ل صرف

أنموذج الخاوان على جرى مإا إخاواني لجلج إل فصيح نطق استدعى ول أدلج
الدنية الدنيا إلى راكنوا

السنيه الرتب وتبوأوا
بها اغتروا إذا ( حتى

المنيه أيدي صرعتهم
بلى السائل تجيب مإا والله ل النازل أين لها وقولوا المنازل الجيران عن سلوا

ورافيق مإائل وراكن حائل وحال زائل ظل الدنيا إخاواني بالبلبل ينطق البلى إن
وعودها كل وتماطل الدينا تعد كم قاتل وسم غائل وغول باخال ومإسئول خااذل
باقل على بل لقمان على يمر ل مإسكرها عاقل بها فرح مإا والله باطل غرورا

حضرته قد مإيت كم ( خاليلي
بحضوراي أنتفع لم ولكنني
كثيرة طوتني قد خاطوب مإن ( وكم

وأمإورا جرت قد أمإورا مإن وكم
عبرة عاش مإا الدهر يزده لم ( ومإن
بنورا يستنير ل الذي فذاك
تعالى قوله على سجع

البصارا أولي يا ( فاعتبروا
 ---

الصرارا عقد يعقد هو بينا الجارا ول الهل رااعى فما وجارا تعدى ظالم مإن كم
صحبه ) مإا البصارا أولي يا ( فاعتبروا الزراارا حلته مإن فحل الموت به حل

ذلك وشين المحن به حلت وقد راأيته لو والعفن البلى بيت إلى الكفن سوى
) البصارا أولي يا ( فاعتبروا صارا كيف تسأل فل الحسن الوجه
وتفرقا ووديده نسيبه وهجره جديده القبر في وبلى صديده اللحد في سال

أين العالية مإجالسه ) أين البصارا أولي يا ( فاعتبروا والنصارا وعبيده حشمه
العين ذهبت سافية قبره على تسفى كم كم الحالية لذاته أين الصافية عيشته

وهجره السباب جميع به ) تقطعت البصارا أولي يا ( فاعتبروا الثارا وأخافيت
باب اللحد في له فتح ورابما والتراب الجندل فراشه وصارا والتراب القرناء

نفع ومإا الندم واحتوشه صنع كان بما والله ) خال البصارا أولي يا ( فاعتبروا النارا
الهل واشتغل وانقطع المصافي الخليل وخاله وقع قد وهيهات الخلص وتمنى

بل ) نادم البصارا أولي يا ( فاعتبروا والدارا المال الضد وتملك جمع كان بما
كان أنه وعلم صفا مإا اللذات صافي أن يود وهفا زل مإا على باك خافا ول شك
ساعة مإن عمله ) قارانه البصارا أولي يا ( فاعتبروا هارا جرف شفا على يبني

المشرقين بعد وبينك بيني ليت يا ويقول أين وهيهات الفرارا يتمنى فهو الحين



( فاعتبروا الغارا في ل ولكن اثنين ثاني والعمل وحده الوحدة فراش على فهو
ًا مإثلها مإنكم فلكل غدا مإن حالة كانت إن ) وهذه البصارا أولي يا مإن فانتبهوا غد

نارا أو جنة هي ) إنما سدى يترك أن النسان ( أيحسب الردى قبل راقادكم
وحده لله ) والحمد البصارا أولي يا ( فاعتبروا

السلم عليه داود قصة في عشر التاسع المجلس
 ---

بالجبال الراض حفظ الكتاب ومإنزل السباب ومإسبب الراباب راب لله الحمد
ومإهموس النطق خافي وسمع الصعاب وأذل الجباراين وقهر الضطراب مإن

اكتساب على فيه يحث القرآن أنزل حجاب نظره يستر فلم وأبصر الخطاب
آياته ليدبروا مإباراك إليك أنزلناه ( كتاب العقاب أسباب عن وزجر الثواب

سمعت أمإا تواب أنه ليعلم بالذنوب المصطفين ) ابتلى اللباب أولوا وليتذكروا
) المحراب تسوراوا إذ الخصم نبأ أتاك ( وهل عتاب مإن جرى ومإا آدم بزلة

له وأقر والعاب الخطايا ستر على وأشكره والراتياب الشك رافع على أحمده
ًا بالتوحيد ًا إقرارا {صلى اللباب لباب أنه مإحمد لنبيه وأعترف الحساب يوم نافع

ذكر إذا الذي عمر وعلى الصحاب خاير بكر أبي صاحبه وسلم} وعلى عليه الله
علي وعلى الصواب تعدى ومإا ظلما المقتول عثمان وعلى طاب مإجلس في

أشرف نسبه الذي العباس عمه وعلى الحزاب يوم والصدرا بدرا يوم البدرا
احفظنا السحاب عزالى بأمإره وجرت الرقاب جميع ذلت مإن يا اللهم النساب

بسالفي العتبارا وارازقنا التراب حلول قبل التزود وألهمنا والمآب الحال في
الشباب مإعاصي لشيبنا وهب الجواب صحيح إلى السؤال عند وأراشدنا التراب

الله قال وهاب يا كريم يا برحمتك الخراب القلوب عماراة والحاراضين وارازقني
فاستمع أتاك قد ) المعنى المحراب تسوراوا إذ الخصم نبأ أتاك ( وهل وجل عز
والنثى والذكر والجماعة والثنين للواحد يصلح والخصم عليك نقصصه له

) يدل ( تسوراوا
الشاعر قال كالغرفة هنا ها والمحراب علو على
جئتها إذا مإحراب رابة
ًا أراتقي أو ألقها لم سلم

داود على دخالوا ( إذ
 ---

الله أن أمإره مإبدأ وكان يعقوب بن يهوذا نسل مإن عويد بن إيشا بن داود وهو
ًا ثمانون مإعه إسرائل بني مإن خارج مإلكا طالوت بعث لما تعالى لقتال ألف

ثلثمائة غير مإعه يثبت فلم وجنوده بجالوت اليوم لنا طاقة ل فقالوا جالوت
بثلثة مإر وإنه أصغرهم وداود له ابنا عشر وثلثة داود أبو فيهم وكان عشر وثلثة
إلى ومإشى فأخاذهن جالوت بنا تقتل مإعك خاذنا داود يا وقلن فكلمنه أحجارا

ًا فصارات قذافته في فوضعهن جالوت ًا حجر عيني بين به فصك أراسله ثم واحد
ًا الله وجعله داود فملك طالوت هلك ثم فقتله جالوت الزبورا عليه وأنزل نبي
قرأ إذا وكان مإعه يسبحن أن والطير الجبال وأمإر له وألنه الحديد صنعة وعلمه
بنو فتذاكر التعبد كثير وكان بأعناقها تؤخاذ حتى الوحش له خاضع الزبورا



ًا إسرائيل ًا فيه يصيب ل يوم النسان على يأتي هل عنده يومإ أنه فأضمر ذنب
ًا راأى أنه وذلك بالنظر عبادته يوم فابتلي ذلك يطيق يده فمد مإحرابه في طائر

خاطبها قد أورايا أن علمه مإع فخطبها بامإرأة فإذا بصره فأتبعه فتنحى إليه
في قيل مإا أجود هذا الول لخاطبها يتركها لم إذ فعوتب أورايا فاغتم فتزوجها

زوجها أن ينقل مإا ) فأمإا الخطاب في ( وعزني تعالى قوله عليه ويدل فتنته
ًا يكون أن يجوز فل قتل حتى الغزوات في بعث فتسوراا الملكان فجاءه صحيح
وفي الخصوم مإجيء صفة غير على أتياه لنهما مإنهم ففزع داراه سورا مإن عليه
نحن بإضمارا ) مإرفوع ( خاصمان و إذن غير مإن وتسوراوا الحكومإة وقت غير

نحن النباراي ابن وقال خاصمان جاءك إن تقول مإا والتقدير له ضرباه مإثل وهذا
العرب تقول مإقامإهما الخصمان وقام الكاف فسقطت خاصمين ومإثل كخصمين

ًا القمر الله عبد عتبة بنت هند قالت القمر مإثل أي حسن
كالغصنين الخاوين لي حس مإن
رااهما مإن أو

يحيد غيل في ( أسدين
عرواهما عن القوم

يتذللن ل ( صقرين
حماهما يباح ول

في خاطيين ( رامإحين
تراهما السماء كبد

( بعضنا في واللف النون الله صرف ثم صقرين ومإثل أسدين مإثل أراادت
 ---

شرف قوم ونحن أبونا شرف قوم نحن العرب تقول كما المضمر نحن إلى
ذا وأشط شط يقال تجر ل ) أي تشطط ( ول تعالى قوله واحد والمعنى أبوهم

إلى احملنا والمعنى الطريق قصد إلى ) أي الصراط سواء إلى ( واهدنا جارا
ولي نعجة وتسعون تسع له أخاي هذا ( إن أحدهما فقال تكلما داود فقال الحق
هذا ذكر إنما المفسرون قال بالنعجة المرأة عن كنى الزجاج ) قال واحدة نعجة
أنا واجعلني عنها أنت انزل ) أي أكفلنيها ( فقال داود نساء عدد لنه العدد

الخطاب بن عمر وقرأ القول في غلبني ) أي الخطاب في ( وعزني أكفلها
دعا إن عباس ابن قال غالبني ) أي ( وعازني عبلة أبي وابن عنه الله راضي

ظلمك لقد ( قال مإني أشد كان وبطشت بطش وإن مإني أكثر كان ودعوت
فالجواب الخار كلم يسمع ولم حكم كيف قيل ) فإن نعاجه إلى نعجتك بسؤال

السامإع بفهم اكتفاء ذلك ذكر وحذف باعترافه عليه فحكم اعترف الخار أن
فكسبت فتجرت أي المإوال فكسبت بالتجاراة أمإرتك تقول والعرب

 ---

له جرى بما ابتليناه ) أي فتناه ( أنما وعلم أيقن أي وظن الشركاء والخلطاء
له أفصحا الملكين أن أحدها أقوال ثلثة لذلك تنبهه سبب وفي المرأة حق في

مإنه آخاذها أن أرايد نعم قال تقول مإا الخار للخصم داود قال السدى قال بذلك
ًا قال كاراه وهو نعاجي بها وأكمل هذا مإنك بنا ضر هذا رامإت وإن ندعك ل إذ



حيث مإنك هذا يضرب أن أحق داود يا أنت له فقال وجبهته أنفه إلى يشير وهذا
ًا ير فلم داود فنظر واحدة إل لورايا يكن ولم امإرأة وتسعون تسع لك أحد

فعلم نفسه على الرجل قضى يقولن وهما عرجا أنهما والثاني وقع مإا فعرف
صاحبه إلى أحدهما نظر بينهما حكم لما أنه والثالث وهب قاله بذلك عني أنه

مإقاتل قاله بذلك ابتله الله أن فعلم ينظر وهو السماء إلى صعد ثم يضحك وهو
ًا ( وخار تعالى قوله ًا أي عباس ابن ) قال رااكع السجود عن بالركوع فعبر ساجد
راأسه يرفع ل ليلة أرابعين سجوده في بقي المفسرون قال النحناء بمعنى لنه
مإن الراض فأكلت يشرب ول يأكل ول مإنها بد ل حاجة أو مإكتوبة صلة لوقت إل

مإا أبعد زلة داود زل راب سجوده في يقول وهو دمإوعه مإن العشب ونبت جبهته
بن عمر أنبأنا النقورا ابن أنبأنا الله عبيد بن علي أخابرنا والمغرب المشرقا بين

عن البارا حفص أبو حدثنا راشيد بن داود حدثنا البغوي حدثنا الكناني إبراهيم
مإن نبت حتى فسجد قال مإكتوبة كفة في خاطيئته كانت قال مإجاهد عن ليث

العين وجمدت الجبين قرح راب أي نادى ثم راأسه قال أو أذنيه واراى مإا البقل
أم فتكسي عارا أم فتطعم أجائع فنودي قال شيء ذنبه مإن إليه يرجع لم وداود

أنه راأى فلما لك فينتصر مإظلوم
 ---

ابن أنبأنا الوهاب عبد أخابرنا ثم مإا فهاج نحبة نحب شيء ذنبه في إليه يرجع لم
الله عبد أبو أنبأنا الخياط بكر أبو أنبأنا الجبارا عبد بن الحسين أبو أنبأنا المباراك

القرشي بكر أبو حدثنا صفوان بن علي أبو حدثنا العلف يوسف بن أحمد
يحيى عن يساف بن عامإر حدثنا جرير بن عمرو حدثنا الحسين بن مإحمد حدثني

ول الطعام يأكل ل سبعا ذلك قبيل مإكث داود كان أنه بلغنا قال كثير أبي بن
إلى مإنبرا له أخارج بيوم ذلك قبل كان فإذا النساء يقرب ول الشراب يشرب
والكام الغياض مإن حولها ومإا البلد ء يستقرى مإناديا سليمان وأمإر البرية

يسمع أن أحب مإن أل فيها فينادي والبيع والصوامإع والدياراات والبراراي والجبال
الغياض مإن السباع وتأتي والكام البراراي مإن الوحوش فتأتي فليأت داود نوح

الصوامإع مإن الرهبان وتأتي الوكارا مإن الطير وتأتي الجبال مإن الهوام وتأتي
داود ويأتي اليوم لذلك الناس ويجتمع خادوراها مإن العذاراى وتأتي والدياراات

حدته على صف كل إسرائيل بنو به ويحيط المنبر على يرقى حتى السلم عليه
بالبكاء فيضجون رابه على الثناء في فيأخاذ قال راأسه على قائم وسليمان قال

مإن وطائفة الناس مإن طائفة فيموت والنارا الجنة ذكر في يأخاذ ثم والصراخ
يأخاذ ثم المتعبدات والعذاراى الرهبان مإن وطائفة والوحوش والهوام السباع

صنف كل مإن فيموت النياحة في يأخاذ ثم القيامإة وأهوال الموت ذكر في
مإزقت قد أبتاه يا ناداه الموت مإن كثر قد مإا سليمان راأى فإذا طائفة

ومإن الرهبان ومإن إسرائيل بني مإن طوائف ومإاتت مإمزقا كل المستمعين
فإذا سرير على فيحمل عليه ويغشى الدعاء في ويأخاذ النياحة فيقطع الوحوش

عبادته بيت فيدخال فيقوم مإاتوا فيقول وفلن فلن فعل مإا سليمان قال أفاقا
أن به قصرت كيف أم داود إله داود على أنت أغضبان وينادي بابه عليه ويغلق
حشايا سبع اتخذ قد السلم عليه داود كان السير علماء قال مإنك خاوفا يموت

إل شرابا يشرب ولم دمإوعا أنفذها حتى بكى ثم بالرمإاد وحشاهن شعر مإن
بدمإوع مإمزوجا

 ---



وكان عينيه
على فقعدتا واضطرب سقط الخوف أتاه إذا فكان أعدهما قد جارايتان له

لئل كفه في خاطيئته نقش قد وكان أعضاؤه تتفرقا أن مإخافة وراجليه صدراه
دمإوع عدلت دمإوعه وزنت لو ويقال يداه اضطربت راآها إذا وكان ينساها

عواقب تأمإلوا إخاواني حياء مإات حتى السماء إلى راأسه يرفع ولم الخلئق
أقبح مإا المطلوب فبئس المعاصي احذراوا العيوب وتبقى اللذة تفنى الذنوب

والقلوب الوجوه في آثاراها
البسملة على الكلم
خاوفا جرمإك مإن ( ابك

تبكي بك فحقيق
مإغروراا الذنب راكبت ( كم
الفتك في أسرعت وكم

وتركي إمإهالي غرك قد بعصيانك ( وتبرجت
الذل ألبستك إذا ( مإن

ويشكي يراعيك
اليوم يسترك ترى ( مإن

هتكي عمك إذا
لعصياني تجردت ( كم
نسكي خاالفت وكم

عزي تجهل ( أترى
مإلكي تصغر ترى أم
في المؤمإن دام مإا طويل غد في وحزنها قليل اليوم الخطيئة فرح آدم ابن يا

داود كان النورا عدم الهوى ظلم طبق فإذا الهدى طريق يبصر فهو التقوى نورا
عدوي وبين بيني خاليت إلهي النورا خاالق سبحان سجوده في ويقول يسجد
إلهي النورا خاالق سبحان بي نزلت إذ لفتنته أقم فلم إبليس

 ---

سبحان عني تذهب ل لي لزمإة والخطيئة ووسخه درانه فيذهب الثوب يغسل
خاطيئته على يبكي وداود فقدته إذا ولدها على الثكلى تبكي إلهي النورا خاالق

داود هذا قيل الغطاء عنه كشف إذا لداود الويل إلهي النورا خاالق سبحان
ينظر وإنما القيامإة يوم إليك أنظر عين بأي إلهي النورا خاالق سبحان ء الخاطى

يوم ببابك أقوم قدم بأي إلهي النورا خاالق سبحان خافي طرف مإن الظالمون
إل المغفرة العبد يطلب أين مإن إلهي النورا خاالق سبحان الخاطئين أقدام تزل
فكيف الرعد صوت أطيق ل الذي أنا إلهي النورا خاالق سبحان سيده عند مإن

بخطاياهم الخاطئون يستقر كيف إلهي النورا خاالق سبحان جهنم صوت أطيق
وجمدت الجبين قرح إلهي النورا خاالق سبحان كانوا حيث شاهدهم وأنت دونك

المغيث أنت إلهي النورا خاالق سبحان جسدي على الحريق مإخافة مإن العينان
إلهي النورا خاالق سبحان المغيث إل المستغيث يدعو فمن المستغيث وأنا

يوم تخزني ول القانطين مإن تجعلني فل بخطيئتي فاعترفت بذنوبي إليك فررات
ذكرت وإذا خاير كل مإن أيست ذنوبي ذكرت إذا إلهي النورا خاالق سبحان الدين



بالخشية وقلبي بالدمإوع عيني أمإدد إلهي النورا خاالق سبحان راجوتها راحمتك
مإتى الهوى سكران يا النورا خاالق سبحان عني راضاك أبلغ حتى بالقوة وضعفي

ابك تصفو ونعمنا وتتكدرا وتغفو تهفو كم إلى تمحو مإتى الذنوب كثير يا تصحو
بك الشبا علق فقد المنون لسيف وتأهب شبابك على شيبتك في واندب بك لما

ذكرت فقال حاله عن فسألوه بالبكاء الدارا أهل فضج فبكى ليلة الحسن انتبه
ًا النبي عن عباس ابن راوى كالبكاء دواء مإالك الذنوب مإريض يا فبكيت لي ذنب

عين النارا تمسهما ل عينان وسلم} قال عليه الله {صلى
وراوى الله سبيل في تحرس باتت وعين الله خاشية مإن الليل جوف في بكت
مإن دمإع قطرة مإن وجل عز الله إلى أحب شيء ليس قال أنه أمإامإة أبو عنه

الله سبيل في تهراقا دم وقطرة تعالى الله خاشية
فإنه الجفون مإاء تحبسن ل

دراياقا هواهم لديغ يا لك
بأسهم القلوب في الغاراة ( شنوا

إطلقا لسيرها يرتجى ل
 ---

السراء فعذبوا الجفون مإاء ( واستعذبوا
المإاقا درات حتى
صاحبها وجه الله حرم إل بمائها عين اغروراقت مإا الحسين علي بن مإحمد قال
مإن يا القيامإة يوم ذلة ول قتر وجهه يرهق لم الخدين على سالت فإن النارا على

قدرا إذا مإن يا المطا أتعبت الوزرا الزرا على حامإل يا خاطا الخطى حتى أفعاله
( جزت البطا جا الخير لح فإذا الشر في مإسرعا يا شطا خااصم وإذا ظلم

خاطا الثلثين
وخاطا مإشيبا فاعذرا
تزل لم زمإانا ( وابك

مإسخطا فيه لله
آثاراه على ( واندب

الغلطا ذا مإستدراكا
مإا العيش صواب ( واعدد

خاطا التقوى فاراقه
في الزمإان أفنيت يمضي المعنى في وهو مإقيما يا تفضي مإتى الذنوب كثير يا

ًا الهوى خابيرا الدنيا طلب في وصرت وأطماعا المإل مإن غروراا وساكنت ضياع
في تفكر ضاعا فقد ولبك قلبك على فتش مإناعا وتمسي جامإعا تصبح صناعا
إن مإذمإومإا يتركك أن قبل مإحمودا الهوى اترك مإشاعا نهبا ذهب فقد عمرك
التوبة في الندم ساعات تفوتنك فل الزهد في السبق قصبات فاتتك
تعالى قوله على الكلم

سدى يترك أن النسان ( أيحسب
ليوم بالتزود وأمإره فعله عن مإسئول أنه أخابره قلبه استحضر مإن الله عباد
 ---



قال الخاسرين مإن وأصبح الضاعة مإحل إلى هوى الهوى وافق ومإن راحيله
للتكليف مإخلوقا أني علمت الفكر بيت في بالعقل خالوت لما المعتبرين بعض

قليل علي يحصى فألهو بمتروك ول فأسهو بمهمل لست التحريف على مإعاقب
يقوداني والنهارا الليل وراأيت تأثيره لي فيبين الزمإان علي ويكر وكثيره العمل

طريق به يصلح مإا العبر مإن ويرياني عمري سيرهما في ويفنيان قبري إلى
آخار الهلك أن فعلمت والقرين والرفيق والصغير الكبير سلب فيبين الهدى

الموت على دليل أبين البدن وهن وأن الندامإة التفريط عاقبة وأن السلمإة
مإكلف أني تيقنت فلما القيامإة يوم الجزاء السمع بدليل وعرفت علمإة وأقوى

مإأخاوذ ومإعاقب الفعل على مإثاب مإراقب عملي علي ومإحفوظ مإحاسب
التكليف أداء إلى صدوقا عازم نهضة أنهض أن هممت ومإطالب بالتفريط

استقام مإا حالي مإن وأفسدت الهوى بقيود نفسي فقيدتني الحقوقا وقضاء
مإاذا وأقول الكرى سنة مإن عيني وأمإسح جرى فيما أتفكر فبقيت واستوى

سيري في أقصر ومإالي مإعبودي عن شغلني شغل وأي مإقصودي مإن مإنعني
ولم أصابني لما وحزنت نابني مإما فتعجبت غيري الفضائل إلى سبقني وكيف

أن وذلك علمتها حتى الهدى طريق وأتدبر فهمتها حتى الموانع في أنظر أزل
لها وخالق الغفلة حبس في وجعلها الشهوة حب على النفس جبل تعالى الله
وإن مإشتهاها إلى تميل فهي وجودها عن وجوده يشغلها مإا مإقصودها راائق مإن
غرضها تحصيل على وتنهمك ذلك حب مإن طبعها في وضع لما المهالك إلى أدى
الحق وضعها فلما يضر مإا آجل يسر مإا عاجل فينسيها مإرضها طول أعقبها وإن
وعرفها الهدى طريق لها وبين وكلفها هواها بمخالفة خااطبها وألفها هذا على

على وأقامإها سلفها مإا النعم مإن وذكرها وتألفها أحوالها في بها ولطف
 ---

جاهدت إن أنها لها وضمن وخاوفها الزلل مإن وحذراها ووقفها التعليم مإحجة
ًا وعدها ومإا أخالفها أغراضها تركت وإن أسعفها لها وأوضح فأخالفها قط وعد
وغرفها مإنزلها لها فذكر وصفها جنة لذة في وراغبها وكشفها العاجلة عيوب

أن وأعلمها ولهفها العصاة على وغيظها وأسفها جهنم وحذراها وطرفها وأنهاراها
وأوعدتها وقرعتها فعذلتها أنصفها ولقد اكتسبت مإا وعليها كسبت مإا لها

ومإا القرناء مإصاراع وراأت آذاها عما تنزع ولم هواها عن ترتدع فلم وأسمعتها
أتي الذي الخطاب وكأن علها قد المعاصي وذل ذنوبها مإن تأنف ولم كفاها
إلى وتفتقر يحاسبها مإن إلى تحتاج أنها حينئذ فعلمت سواها إلى سواها مإمن
يعاقبها ونت إن راائض مإن بد ول يعاتبها مإوبخ عن تستغني ول يطالبها مإن

بن مإحمد أخابرنا وقتلها ضرها لقد والله أهملها كيف نفسه عرف مإمن فالعجب
المحامإلي الله عبد بن أحمد أنبأنا خايرون ابن الحسين بن أحمد أنبأنا الملك

ابن شقيق حدثنا البلخي داود بن الحسين حدثنا عبدوية ابن بكر أبو أنبأنا
قال قال عنه الله راضي مإالك بن أنس عن اليلي هاشم أبو حدثني إبراهيم
مإن القيامإة يوم قدمإاك تزول ل آدم ابن وسلم} يا عليه الله {صلى الله راسول

فيما وجسدك أفنيته فيما عمرك أرابع عن تسأل حتى وجل عز الله يدي بين
بن علي أنبأنا مإنصورا أبي ابن أخابرنا أنفقته وأين اكتسبته أين مإن ومإالك أبليته
حدثني الخواص مإحمد بن جعفر أنبأنا الحمامإي الحسين أبو أنبأنا العلف مإحمد

أسباط بن يوسف حدثني قال يسارا بن إبراهيم حدثني قال نصر بن إبراهيم



وتأمإير إياك أخاي يا السائح سمرة بن مإحمد إلي كتب قال
 ---

وبه التلف ومإوئل الكلل مإحل فإنه قلبك مإن وإمإكانه نفسك على التسويف
فاجتمع عزمإك مإن أدلته ذلك فعلت إن فإنك الجال تنقطع وفيه المإال تقطع

فعند عليك ولى قد مإا السلمإة مإن بدنك مإن واسترجعا فغلبا عليك وهواك
بك مإبادرا فإنه أخاي يا وبادرا بنافعة بدنك مإن نفسك تنتفع ل إياك مإراجعته
غفلتك مإن وانتبه راقدتك مإن وتيقظ جد المإر فإن وجد بك مإسرع فإنه وأسرع
قد بالمإر وكأنك مإحصى مإثبت فإنه وجنيت وفرطت وقصرت أسلفت مإا وتذكر
والمراقبة بالحياء فعليك فرطت مإا على وندمإت قدمإت بما فاغتبطت بغتك

قوة ول المإورا لراشد وإياك الله وفقنا مإوجودة ذلك في السلمإة فإن والعزلة
دهر مإراراة الفتا عمر ( إن بالله إل وبك بنا

والصال الغدو رااشفاها
عزيزا صحبت قد كم ( فتذكر

صلصال وأراضه أمإسى ثم
بعيد والقريب الناس ( غفل

مإحال واليقين الموت رادى مإن
لرشد سواه يهدي لبيب ( كم
يالو ليس نفسه عيش في وهو

راضاه ينال أن المرء ( يطلب
تنال ل غاية في وراضاه
ثراء الزمإان زاده ( كلما

المإال لذة أحرمإته
أو البلد يبلغ حتى الراحل بسيرها يحس ومإا ومإراحل سفر اليام إخاواني

المآل أمإا والفتورا الغفلة هذه مإا يدراك أظنه ومإا المستدراك فليبادرا الساحل
النشورا إلى المنازل الجداث أمإا السرورا مإنتهى علمتم أمإا والقبورا اللحود إلى
الشيخ أيها يهلك فعلك بعض الكهل أيها جهلك في الشباب ضيعت الشاب أيها
أيها حبلك مإجدول الجل كف نقضت قد بالمإل المغتر أيها أهلك عن الرحيل آن

وتابعه العلى الب ( مإات قبلك مإن كان مإن أنذراك أمإا الغافل
نسق ونحن ففنوا أبناؤه
رامإم أبنائنا مإن الترب ( في
لحق ونحن سلفا لنا كانوا
 ---

وتجلت تابعها فأين الهدى طريق واستنارات سامإعها فأين العبر نطقت لقد
غفلت قد النفوس بال فما واقتربت دنت قد المنية أمإا مإطالعها فأين الحقائق

ويأتيه أعظمه على تفريطه مإن ويجازى بكظمه يؤخاذ أن المفرط أمإن ولعبت
قد يضره مإا على مإن يا مإنتظمه بشتات بغتة ويفاجئه بعظمه فيذهله الموت
قتل قبل مإا مإحبا يا ضر ومإا شان مإا مإؤثرا يا وأسر المعاصي أعلن مإن يا استمر

القرناء مإن راحل بمن تعتبر أمإا وفر تولى نفعه إلى دعي إذا مإن يا وغر غيره



حمل أتى إذا الموت أن تعلم أمإا استضر الذنوب حالف مإن أن تعلم أمإا ومإر
السداد على الفساد تؤثر مإتى إلى المفر تطلب البصر برقا إذا بك كأني وكر

كيف الفؤاد ويصحو القلب يتيقظ مإتى الجواد مإن أسرع الهوى جواد في وتسرع
المعاد يوم فخسرت حشرت إذا بك

قوم رافيق تكون أن يسرك
زاد بغير وأنت زاد لهم

الكسل جاء الخير إلى دعيت إذا الخلل خاللها خالل وأراى عمل بل قول أسمع
خالق ويقول البطل كر المعاصي لحت وإذا فعل يوفقني أن شاء لو وقلت

الديارا خالت الجل بقرب يخبرك نزل قد الشيب هذا ويحك عجل مإن النسان
في لكبير مإا زلل كم إلى الخصال قبيح يا اعتدل إلى المهم أيحتاج الطلل وناح

المعاد في يفيدك بما ( عليك جمل ول ناقة ل العذل
التناد يوم به تنجو ومإا

وعظ فيك ينفع ليس ( فمالك
جماد مإن كأنك زجر ول

زاد بغير راحلت إن ( ستندم
المنادي يناديك إذ وتشقى

تقتنيه بمال تفرح ( فل
المراد مإعكوس فيه فإنك

حي وأنت جنيت مإما ( وتب
الرقاد ذا مإن مإتنبها وكن

سجع
ظهر إذا لك مإن حدا وقد الحادي صوت تسمع أمإا الهدى طريق عن الضال أيها

سدى يترك أن النسان ( أيحسب أبدا تشقى أن فيه كان ورابما وبدا الجزاء
 ---

رااح إن حركاته عليه وتحسب عزمإاته وتعلم لفظاته وتجمع لحظاته تكتب مإن يا
عليك يرعى حاضر الرقيب إن ) ويحك سدى يترك أن النسان ( أيحسب غدا أو

المقابر إلى مإراحل الدنيا إنما ناظر أفعالك جميع إلى وهو والناظر اللسان
في أرااك ) مإالي سدى يترك أن النسان ( أيحسب المدى هذا وسينقضي

في اليام لن تفعل مإا لقبح انتبه ويحك تقبل ل عنها زجرت وإذا تعجل الذنوب
عن ) سترحل سدى يترك أن النسان ( أيحسب المدى عمل مإثل تعمل الجال
أن بعد عقيرا بالذنوب صرت قد بلى نقيرا جمعت مإما تملك ل فقيرا دنياك
قد بالموت ) كأنك سدى يترك أن النسان ( أيحسب الردى راداء التلف راداك
لنفسك انتبه وفت حينئذ الندم فيك وأثر وأشت المجتمع الشمل وبدد وبت قطع
العمر ببساط ) كأنك سدى يترك أن النسان ( أيحسب العدا والله أشمّت فقد
مإن يا اسمع فهوى قطع قد المإهال وبسلك ذوى قد الصحة وبعود انطوى قد

تعذرا ومإا تقال مإا ) تالله سدى يترك أن النسان ( أيحسب ودى ومإا الهوى قتله
ً كنت فإن قبل أنذرا ومإن أعذرا وكم غيرك أخاذ وعظك كم واحذرا فانتبه عاقل

قبل واحذرا نفسك ) فبادرا سدى يترك أن النسان ( أيحسب اعتدى فما مإجيئه
واعلم سهوت قد مإا فطال وتنبه الصوت رافعت فقد للزواجر وأصخ الفوت
ًا ًا قطع ) انهض سدى يترك أن النسان ( أيحسب الفدا يقبل ل الموت أن ويقين

المستريحة أعضاءك للجد وأزعج قريحة بعين الذنوب وابك بقريحة التقوى إلى



) سدى يترك أن النسان ( أيحسب غدا لتندمإن النصيحة هذه تقبل لم لئن تالله
السلم عليه سليمان قصة في العشرون المجلس

 ---

الباقي الولد عن المنزه الضداد عن المقدس النداد عن المتعالى لله الحمد
وقاد مإنير كوكب بكل مإزينة عماد بغير عالية الشداد السبع راافع الباد على

ومإبتدع والجماد المائع خاالق الطواد بالراسيات مإثبتة للمهاد الراض وواضع
يكون ومإا كان مإا مإقدرا الفؤاد وضمير القلب سر على المطلع المراد المطلوب

والبغض والعناد والوفاقا والراشاد والغي والفساد والصلح والرشاد الضلل مإن
ّباد مإناخ بابه عتبة وعلى العباد مإراكب تجري لطفه بحارا في والوداد وفي الع
مإا وبعينه القصاد وآمإال الطالبين مإبتغى وعنده الزهاد خايل تجول حبه مإيدان

وسمع السواد في السود النمل دبيب حتى راأى الجتهاد ثقل مإن يتحملون
العتقاد وباطن السر سويداء في مإا وعلم الجهاد غاية المجهود المدنف صوت
وألف والنفاد العوز مإن يخف فلم وأعطى الزاد مإن فزادهم المإلين على وجاد

وعاد بالنفراد وتوحد زوجين شيء كل مإن وخالق الجساد يشبه وليس الجساد
أو السجود في نام إذا الوساد بهاجر يباهي أعاد ثم الموجودات على بالتلف

هو العبد وانكسارا بالزلل لينكسروا والجتهاد اليقظة أهل بالغفلة ابتلى مإاد
( إذ الورااد بعض عن الخيل إلى الميل فوقع النيل بساط لسليمان بسط المراد
ًا ) أحمده الجياد الصافنات بالعشي عليه عرض أنه وأشهد العداد يفوت حمد
البلد كل في الخلق جميع إلى المبعوث راسوله على وأصلي كالحاد ل الواحد
في بالغ الذي الفاراوقا وعلى وجاد ومإاله نفسه بذل الذي بكر أبي صاحبه وعلى
وعلى الشهاد يقوم يوم فخره فيا الشهيد عثمان وعلى وأجاد السلم نصر
الخلفاء أبي العباس عمه وعلى نفاد الزواخار لعلومإه ومإا البحر يفنى الذي علي

المإجاد
 ---

اسم وسليمان أعجمي اسم ) داود سليمان لداود ( ووهبنا تعالى الله قال
أبيه حكم دون حكمه في الصواب بها بان مإا الفطنة مإن لسليمان وكان عبراني

داود مإات ) فلما سليمان ( ففهمناها وجر عز الله قال وغيره الحرث قصة في
داود مإلك على تعالى الله فزاده سنة عشرة ثلث العمر مإن وله سليمان مإلك

وعشرون خامسة فرسخ مإائة عسكره وكان والطير والنس الجن له وسخر
وعشرون وخامسة للوحش وعشرون وخامسة للجن وعشرون وخامسة للنس
ول سرية وسبعمائة امإرأة ثلثمائة فيها قواراير مإن بيت ألف له وكان للطير
البساط على جلس إذا وكان سمعه إلى الريح به جاءت إل بشيء أحد يتكلم
فتظلهم الطير يدعو ثم ورااءهم الجن وأشراف يليه مإما النس أشراف جلس

فيسير عمل عليهم يتغير ل أعمالهم في والطباخاون فتحملهم الريح يدعو ثم
أطعم أقل فإن ألف مإائة يوم كل يطعم وكان شهر مإسيرة الواحدة الغداة في

ًا ستين الناس ويطعم بقرة ألف وثلثين شاة ألف مإائة يوم كل يذبح وكان ألف
بن جعفر عن سيارا وراوى الشعير هو ويأكل الخشكارا أهله ويطعم النقي

على والنس والجن سليمان الله نبي خارج قال دينارا بن مإالك عن سليمان



السموات في الملئكة زجل سمعوا حتى فحملتهم الريح فأمإر ويساراه يمينه
ًا فسمعوا البحر أقدامإهم مإست حتى فخفضتهم أمإرها ثم بالتقديس مإن صوت

أبعد به لخسفت ذراة مإثقال الكبر مإن صاحبكم قلب في كان لو يقول السماء
) أي ( أواب المدح في نهاية ) هذا أواب إنه العبد ( نعم تعالى قوله رافعت مإما

) وهو بالعشي عليه عرض ( إذ وغفلة سهو مإن يقع مإما الله إلى بالتوبة راجاع
ثلثة على القائمة أحدهما قولن وفيها الخيل ) وهي ( الصافنات الزوال بعد مإا

مإجاهد قول وهذا راجل أو يد مإن الحافر طرف على الخارى أقامإت وقد قوائم
الشاعر بقول واحتج الزجاج واخاتاراه زيد وابن
كأنه يزال فما الصفون ألف
ًا الثلث على يقوم مإما كسير
 ---

هذا على الفراء قال ثلث غير أو ثلث على كانت سواء القائمة أنها والثاني
بقول لهذا قتيبة ابن واحتج خااصة القائم أنها على تدل وأشعاراهم العرب راأيت
فليتبوأ صفونا الرجال له يقوم أن سره وسلم} مإن عليه الله {صلى النبي

عليه عرضها سبب وفي الجري في السراع فهي الجياد وأمإا النارا مإن مإقعده
طالب أبي بن علي قاله عدو جهاد أرااد لنه عرضها أنه أحدها أقوال أرابعة

لها وكانت البحر مإن خارجت الحسن قال البحر مإن له أخارجت أنها والثاني
أرابعة عددها وفي السائب ابن قاله عليه فعرضت لبيه كانت أنها والثالث أجنحة
ًا عشر ثلثة أحدها أقوال السائب ابن قاله فرس ألف والثاني وهب قاله ألف

ًا عشرون والثالث قاله عشرون والرابع ومإسروقا جبير بن سعيد قاله ألف
الشمس غابت أن إلى عليه تعرض تزل لم المفسرون قال التيمي إبراهيم
ًا كان لنه يذكروه ولم العصر صلة ففاتته غابت فلما بشيء أحد يبتدئه ل مإهيب

رابي ذكر على ذلك آثرت والمعنى الخيل يعني الخير حب أحببت إني فقال ذكر
توارات ( حتى على بمعنى عن الزجاج قال

أعطوا أحسبهم ول ذكر للشمس يجر لم يقولون اللغة وأهل قال الشمس يعني
) ( بالعشي قوله وهو الشمس على دليل الية في لنه حقه الفكر هذا في

أو ذكر يجري أن إل الضمارا يجوز ول الشمس زوال بعد عليه عرض والمعنى
أقبل ) أي ( فطفق الخيل أعيدوا ) أي علي ( رادوها تعالى قوله ذكر دليل

ًا أنه أحدهما قولن بالمسح المراد وفي ساقا جمع ) وهي بالسوقا ( مإسح
ابن وسلم} وقال عليه الله {صلى النبي عن كعب بن أبي راواه بالسيف ضربها
أعناقها مإسح عباس

 ---

وحبسها وأعناقها سوقها كوى أنه والثاني الجمهورا اخاتيارا وهو بالسيف وسوقها
القول نختارا كيف قيل فإن الول على والعلماء الثعلبي حكاه الله سبيل في

أشبه الجباراين بفعل وهذا التشفي وجه على يذنب لم لمن عقوبة وهي الول
له أجيز قد مإا إل ليفعل يكن فلم مإعصوم نبي أنه فالجواب النبياء بفعل مإنه

ًا كان ذبحها إذا أنه على شرعنا في مإنه يمنع مإا له يباح أن وجائز فعله قربان
له تعالى الله شكر ذلك فعل لما وهب قال تفريط وقع فما جائز لحمها وأكل



بسلب ابتليناه ) أي سليمان فتنا ( ولقد تعالى قوله مإكانها الريح له فسخر فعله
ًا سريره على ) أي كرسيه على ( وألقينا مإلكه له يقال شيطان ) وهو ( جسد
وفي مإلكه إلى وقيل ذنبه عن راجع ) أي أناب ( ثم له سخر مإمن يكن ولم صخر
وبين أهلها بعض بين وكانت امإرأة له كانت أنه أحدها أقوال ثلثة ابتلئه سبب
لم إذ فعوقب لهلها الحق كان لو أن ود أنه إل بالحق بينهم فقضى خاصومإة قوم
ًا فيهم هواه يكن النساء آثر كانت الزوجة هذه أن والثاني عباس ابن قاله واحد

ًا له فقالت عنده له تقضي أن أحب وإني خاصومإة فلنة وبين أخاي بين إن يومإ
هذه أن والثالث السدي قاله نعم قال مإا لجل فابتلي يفعل ولم نعم فقال

ومإا أبي أذكر وتقول والنهارا الليل تبكي وكانت فأسلمت سباها قد كانت الزوجة
ففعل بها أتسلى داراي في صوراته يصوراوا أن الشياطين أمإرت فلو فيه كنت
تلك كسر سليمان علم فلما وولئدها هي له تسجد خارج إذا وكان

 ---

قول هذا بذلك عليه الشيطان فسلط واستغفر وولئدها المرأة وعاقب الصوراة
ًا كان أنه أحدهما قولن الخاتم ذهاب كيفية وفي وهب البحر شاطئ على جالس
ًا أن والثاني عنه الله راضي طالب أبي بن علي قاله مإنه فوقع ثم أخاذه شيطان

الحمام ودخال فراشه تحت وضعه أنه أحدها أقوال أرابعة له أخاذه كيفية في
سليمان أن والثاني المسيب بن سعيد قاله البحر في فألقاه الشيطان فأخاذه

فنبذه إياه فأعطاه أخابرك خااتمك أراني قال الناس تفتنون كيف للشيطان قال
لها فتمثل نفسه في نسائه أوثق عند وضعه أنه والثالث مإجاهد قاله البحر في

إلى سلمه أنه والرابع جبير بن سعيد قاله مإنها فأخاذه صوراته في الشيطان
شبه عليه ألقى فإنه الشيطان وأمإا قتادة قاله البحر في فألقاه الشيطان
نسائه على يقدرا ل كان أنه إل سلطانه في وحكم كرسيه على فجلس سليمان

التورااة له ونشروا به فأحدقوا إسرائيل بنو فأنكره يجوز ل بما يحكم وكان
مإلكه ذهب لما سليمان وأمإا البحر إلى ذهب حتى أيديهم بين مإن فطارا فقرأوا
ًا انطلق عرفتموني لو فيقول يطعم فل يستطعم فكان الراض في هاراب

ًا امإرأة أعطته إذا حتى فيطردونه أطعمتموني بطن في الخاتم فوجد شقه حوت
ليلة خامسين بعد جبير بن سعيد وقال الحسن قول في ليلة أرابعين بعد الحوت

ول إنسي يستقبله ل فأقبل الطير وأظله وبهاءه مإلكه عليه الله راد لبسه فلما
إلى أراسل ثم مإنزله إلى انتهى حتى له سجد إل شجر ول حجر ول طائر ول جنى

بخاتمه عليه وخاتم عليه وأقفل حديد مإن صندوقا في فجعله به فجيء الشيطان
أمإر ثم

 ---

لحد ينبغي ( ل تعالى قوله الساعة تقوم أن إلى فيه فهو البحر في فألقي به
بإجابة مإنزلته ويعرف له غفر قد أنه ليعلم الملك هذا طلب ) إنما بعدي مإن

مإأخاوذة ) اللينة ( والرخااء الشياطين ول الريح مإلكه في حينئذ يكن ولم دعائه
النبياء سوراة في وصفت قد قيل فإن قصد ) بمعنى ( أصاب و الرخااوة مإن

الشياطين وكانت أرااد إذا وتلين أرااد إذا تشتد كانت أنها فالجواب عاصفة بأنها
الكبارا القصع والجفان الصورا له وتعمل الدرا له فتستخرج البحر في تغوص



ألف قدرا كل مإن ويأكل مإنها يأكلون راجل ألف الواحدة القصعة على يجتمع
كيف العظيم السلطان هذا إخاواني فتأمإلوا مإكانها مإن تنزل ل وكانت راجل

مإن خاروجه أوجب فخطؤه الخلل عليه دخال إذ أمإوراه واخاتلت بالزلل تزلزل
سبيل فإنها بالتقوى فعليكم المهلكة في توقعه كادت آدم ولقمة المملكة
الكرامإة أخاطأته أخاطأها فمن السلمإة

البسملة على الكلم
يزيد وذنب ينقضي ( عمر

شهيد على يحصى وراقيب
وتأمإيل الحمام مإن ( واقتراب

جديد عندي البقاء لطول
حتم وللمنية له ( أنا

مإوراود مإنهل يممت حيث
ًا مإني يميت يوم ( كل جزء

مإعدود تنفس وحياتي
أضحى وإن فهو رازئته قد أخ ( كم

بعيد مإني المحل قريب
لي فما مإني المنون ( خالسته

مإوجود الوراى في مإنه خالف
الجديدين بواعظات لنفسي ( هل

سيبيد مإنزل عن
 ---

يا إليه الوصول قبل للقبر عامإر أل عليه للقادم مإتأهب أل يديه بين لما مإتيقظ أل
ًا ًا يا وأغراضه هواه مإع واقف ً يا أعراضه إلى عواراضه ذكر عن مإعرض عن غافل
وأوراده أمإراضه أشد اشتد إذا خابره سيعرف بمقراضه بت وقد الموت حكم

ًا ًا حوض واستبدل اغتماضه مإن يمنعه مإا به ونزل حياضه أصعب مإن مإرير
وأخارج انتقاضه في إحكامإه بعد التلف يد وأخاذت انقباضه عن كفه كفه بانبساط

أنه وعلم برضراضه يخلو وعر لحد في وألقي وغياضه وراوضه الربى خاضر عن
قديمه المعاصي في مإن يا وحديثه كلمإه الهوى مإن يا أعواضه بأرادأ عمره باع

مإن كربه في يجد لم إذا له مإن وأثيثه خافيفه المعاصي في عمره مإن يا وحديثه
ل لحد نزول ومإن عطاشه يرحم ل حريق ومإن بطاشه يرفق ل قهر مإن آه يغيثه
راذاذه عقاب سحاب مإن آه وفراشه لحافه فيه المقبول عمل خاشاشه يرفع
قد بالسماء كأنكم مإشاشه أشربه قد هوى مإن اليوم يخلصه مإن وراشاشه يردى

للصحائف وبأيمانهم ترقت قد الصالحين وبأقدام وحقت لربها وأذنت انشقت
بن أحمد قال السعة راوح إلى فخرجوا الحبس حصر على القوم صبر تلقت قد

يفطر مإن ومإثلي فقالت اليوم أنت أصائمة راابعة لزوجتي قلت الحواراى أبي
ًا طبخت إذا وكانت الدنيا في بالتسبيح إل نضجت فما سيدي يا كلها قالت قدرا

والتقديس
إل الثلج راأيت ول القيامإة مإنادي ذكرت إل الذان سمعت مإا تقول وكانت
ًا راأيت ول الصحف تطاير تذكرت الجن راأيت ورابما الحشر ذكرت إل جراد
مإرة ودعوتها قال بأكمامإهن مإني يستترن الحورا راأيت ورايما ويجيئون يذهبون

ًا امإتل قد كان قلبي إن وقالت أجابتني ساعة بعد كان فلما تجبني فلم بالله فرح



فتقول الحب عليها يغلب فمرة شتى أحوال لها وكانت قال أجيبك أن أقدرا فلم
حبيب يعدله ليس ( حبيب

نصيب قلبي في لسواه ول
وسمعي بصري عن غاب ( حبيب

يغيب مإا فؤادي عن ولكن
مإحدثي الفؤاد في جعلتك ( ولقد فتقول النس عليها يغلب وتاراة

جلوسي أرااد مإن جسمي وأبحت
مإؤانس للجليس مإني ( فالجسم

 أنيسي الفؤاد في قلبي وحبيب

---
مإبلغي أرااه مإا قليل ( وزادى فتقول الخوف عليها يغلب وتاراة
مإسافتي لطول أم أبكي أللزاد

المنى غاية يا بالنارا ( أتحرقني
مإحبتي أين فيك راجائي فأين
مإن هاراون أم كانت نسوة راجل وأنت أتغلبك القسوة هذه مإا قلبك ويح

جاء فإذا قمت الليل جاء فإذا الليل يجيء حتى بالنهارا لغتم إني تقول العابدات
تعال فقالت سبع فعاراضها المقدس بيت إلى وخارجت قلبي الروح دخال السحر

قرة تقول بهلول بنت ثويبة وكانت عاد ثم السبع فأقعى فكل رازقا لك كان إن
والعذاب فقدك على تجمع فل بك إل والخارة الدنيا طابت مإا عيني

 ---

مإحزون كل أبلغ فيه فإذا العابدة حمادة مإن كتاب جاءني الموصلي خاشيش قال
العزيز عبد أنبأنا أحمد بن جعفر أنبأنا ظفر بن عمر أخابرنا السلم عني بالشام

الدينوراي داود بن مإحمد حدثنا جهضم بن الله عبد ابن علي أنبأنا بن علي بن
ًا بالعراقا البادية في تهت قال الشيرازي زكريا أبي عن شيئا أجد ولم كثيرة أيامإ

ًا شعر خاباء الفلة في راأيت أيام ثلثة بعد كان فلما به أراتفق فقصدته مإضروب
الخباء داخال مإن عجوز علي فردت فسلمت مإسبل ستر وعليه بيت فيه فإذا

قالت الشام قلت تريد وأين قالت مإكة مإن قلت أقبلت أين مإن إنسان يا وقالت
اليقين يأتيك أن إلى فيها تجلس زاوية لزمإت هل بطال إنسان شبح شبحك أراى

ًا تقرأ قالت ثم تأكلها أين مإن الكسرة هذه تنظر ثم نعم قلت القرآن مإن شيئ
أفاقت فلما عليها وأغمي فشهقت فقرأتها الفرقان سوراة آخار علي اقرأ فقالت
ًا قراءتها مإني فأخاذت اليات هي قرأت ًا أخاذ اقرأها إنسان يا قالت ثم شديد
تفق فلم ذلك مإن أكثر فصبرت الول في لحقها مإا مإثل فلحقها فقرأتها ثانية

ومإشيت حاله على البيت فتركت ل أم مإاتت هل حالها أستكشف كيف فقلت
مإعهما غلمإان إلي فأقبل أعراب فيه واد على فأشرفت مإيل نصف مإن أقل

وتقرأ قال نعم قلت الفلة في البيت أتيت إنسان يا الغلمإين أحد فقال جاراية
والجاراية الغلمإين مإع فمشيت الكعبة وراب العجوز قتلت قال نعم قلت القرآن

فأعجبني مإيتة هي فإذا وجهها عن فكشفت الجاراية فدخالت البيت أتينا حتى
ثلثين مإنذ أخاتهم هذه فقالت الغلمإان هذان مإن للجاراية فقلت الغلم خااطر



أحد كلم تسمع لئل بالفلة بيتها تواراى بواد نزلنا وإذا الناس بكلم تأنس لم سنة
فرط على الحادي ( ثوراها شربة وتشرب أكلة أيام ثلثة كل في تأكل وكانت
الرجا
الفرجا الصباح ضوء مإع تأمإل
ً البيد في تقطع ًا سبيل حرج

الدجا جنح عقالها باسطة
حاديها السرى في عليها ( حدث غيره

يكفيها فشوقها تقل فل
ً وحاها على سائقها ( يا غيره مإهل
ًا لمسيرها اراتد ً طريق سهل
 ---

المعلى باب جزت إن قلبي ( وانشد
القتلى العاشقين قبورا بين مإا

نجد مإن وجرة بطن ساكني ( يا غيره
يجدي مإا لسائل عندكم هل

الوجد راسيس به هوى ( مإقتول
العهد لطول العهد عن حال مإا

تعالى قوله على الكلم
القاراعة مإا ( القاراعة

) القاراعة ( مإا وقوله بالهوال تقرع لنها قاراعة سميت القيامإة القاراعة
) القاراعة مإا أدرااك ( ومإا زيد مإا زيد تقول كما لشأنها التفخيم مإعناه استفهام

كالفراش الناس يكون ( يوم الهوال لشدة فيها مإا تر ولم تعاينها لم لنك أي
مإا قتيبة ابن وقال صغاراه وهو الجراد غوغاء الفراش الفراء ) قال المبثوث

في بعضهم مإاج بعثوا إذا لنهم بذلك الناس شبه البعوض مإن النارا في تهافت
شبهها كالصوف ) أي كالعهن الجبال ( وتكون المتفرقا المنتشر والمبثوث بعض

بالصوف ولينها ضعفها في
 ---

المصبوغ الصوف العهن قتيبة ابن وقال وسيرها خافتها في شبهها وقيل
ًا تر لم مإسسته فإذا جبل هذا قلت الجبل راأيت فإذا المندوف والمنفوش شيئ

يزين كما للناس تتزين مإغشوش بالنفاقا عمله مإن يا الهول شدة مإن وذلك
يوم فاذكر بالمعاصي هممت إذا النقوش إلى ل الباطن إلى ينظر إنما المنقوش

والجن النس جمع إذا لك مإن مإفروش بالجندل قبر إلى تحمل وكيف النعوش
وهو العظيم بالجبارا وجيء مإدهوش حيران قبره مإن العاصي وقام والوحوش

الكمه يبصر ويومإئذ الرءوس وتذل المتكبر يتضاءل فحينئذ مإخشوش مإغلول
يقطعها بجادة ليس مإخدوش وكم واقع فكم الصراط وينصب الطروش ويسمع

والمتعوس الراوش تؤخاذ ول فدية اليوم ذلك في تقبل ول مإرعوش ول قصل
لحافهم كالحشوش والريح القذارا في النارا أهل وينقلب بمنعوش ليس حينئذ
( فأمإا تعالى ) قوله المنفوش كالعهن الجبال ( وتكون الفروش وكذلك جمر



وزنه بموازينه والمراد الفراء قال بالحسنات راجحت ) أي مإوازينه ثقلت مإن
بالموازين وأرااد دراهمك ووزن دراهمك بميزان دراهم في لك هل تقول والعرب
فأمإه مإوازينه خافت مإن ( وأمإا مإرضية ) أي رااضية عيشة في ( فهو الوزنات

أنه والمعنى هاوية راأسه أم على النارا في يهوي أنه أحدهما قولن ) فيه هاوية
له فالنارا النارا فمسكنه مإعناه والثاني عكرمإة قاله راأسه على النارا في هاو

الملك عبد بن مإحمد أنبأنا قتيبة وابن والفراء زيد ابن قاله إليها يأوي لنه كالم
أنبأنا قال مإسعدة بن إسماعيل أنبأنا قال خايرون بن

 ---

يوسف بن عمير بن أحمد حدثنا عدي بن أحمد أبو أنبأنا قال يوسف بن عمرو
التميمي سلم حدثنا قال مإوسى بن أسد حدثنا قال إسرائيل بن إسماعيل حدثنا

قال النصاراي أيوب أبي عن راهم أبي عن مإعدان بن خاالد عن زيد ابن ثورا عن
البشرى تلقته مإات إذا المؤمإن وسلم} إن عليه الله {صلى الله راسول قال
عليه فيقبلون الدنيا دارا في البشرى يتلقى كما الله عباد ومإن الملئكة مإن

ثم عظيم كرب مإن خارج فقد ساعة راوحوه لبعض بعضهم فيقول ويسألونه
فلنة تزوجت هل فلن فعل مإا فلن فعل مإا فيقولون فيسألونه عليه يقبلون

وإنا لله إنا فيقولون قبلي ذاك مإات هيهات قال مإات قد إنسان عن سألوه فإن
وتعرض قال المربية وبئست الم فبئست الهاوية أمإه إلى به سلك رااجعون إليه

ًا راأوا فإن أعمالكم الموتى على نعمتك هذه إن اللهم وقالوا استبشروا خاير
مإوتاكم تحزنوا فل بعبدك رااجع اللهم قالوا سيئة راأوا وإن عبدك على فأتمها

ًا الحديث هذا راوى وقد عليهم تعرض أعمالكم فإن السوء بأعمال على مإوقوف
وضع إذا عمل ألك أصح والموقوف عمير بن عبيد كلم مإن راوى وقد أيوب أبي
القشر ل الكفة يثقل واللب لب ل قشر عملك زان الميزان في

سجع
الذنوب لكبارا لكنها خااوية الطاعات مإن وصحيفته ذاوية إخالصه أغصان مإن يا

طائفة بين كم الطاوية البطون وبين بينك كم الحاوية يمل أن همته مإن يا حاوية
الهدى

 ---

أن قبل زاوية في بالجد تتفرد لعلها ثاوية التراب في أعضاءك أن اعلم والغاوية
مإن ( وأمإا لوية الخير لقلة الميزان عنق وترى المقاوية القوة الموت عند تعجز
النعاس المتقين أعين عن أطارا الحساب ) ذكر هاوية فأمإه مإوازينه خافت

ل أمإامإة أبو كان أمإامإة أبي مإولة قالت الكياس أكياس فرغت الميزان ولتثقيل
ً يرد فأعطاه دنانير ثلثة إل عنده وليس يوم ذات سائل فأتاه بتمرة ولو سائل

ًا ًا فأعطاه سائل أتاه ثم دينارا ًا فأعطاه سائل أتاه ثم دينارا فغضبت قالت دينارا
ًا لنا تترك لم وقلت ثم فتوضأ أيقظته للظهر نودي فلما للقائلة راأسه فوضع شيئ

ًا وكان عليه فرققت قالت المسحد إلى رااح عشاء له جعلت مإا فاقترضت صائم
فإذا فعددتها ذهب صرة فإذا له لمإهده فراشه إلى وجئت سراجا له وأسرجت

عنده بما وثق وقد إل صنع الذي صنع مإا الله راحمك فقلت دينارا ثلثمائة هي
غيره مإن خاير هذا وقال تبسم والسراج المائدة راأى فلما العشاء بعد فأقبل



سبيل في النفقة هذه خالفت الله راحمك فقلت تعشى حتى راأسه على فقمت
فرفعت قالت شيئا خالفت مإا نفقة وأي قال فأدفعها تخبرني ولم مإضيعة الله

على وأسلمت زناراي فقطت فقمت قالت تعجبه واشتد فرح راآه فلما الفراش
هذا المعامإلت ثمرة انظروا والسنن والفرائض القرآن النساء تعلم وكانت يده
أنبأنا قال طراد أنبأنا قال علي بن الله وعبد ناصر ابن أخابرنا الوعد فكيف نقد
الحسين بن مإحمد عن بكر أبو حدثنا صفوان ابن أنبأنا بشران ابن الحسين أبو

شريح بن حيوة كان قال الغورا بن خاالد حدثني قال سهيل ابن أحمد حدثني قال
ًا الحال ضيق وكان البكائين مإن ًا إليه فجلست جد لو له فقلت وحده وهو يومإ

عليك يوسع الله دعوت
 ---

ًا فالتفت ً يمين ًا ير فلم وشمال اجعلها اللهم فقال الراض مإن حصاة فأخاذ أحد
مإا فقلت إلي بها فرمإى مإنها أحسن راأيت مإا كفه في تبرة والله هي فإذا ذهبا

بن الحسين أنبأنا ناصر ابن أخابرنا أراده أن والله فهبته استنفقها قال بها أصنع
مإحمد حدثنا مإسروقا ابن حدثنا الخلدي جعفر أنبأنا مإحمد بن هلل أنبأنا أحمد

ًا سمعت قال سليمان بن العزيز عبد بن مإحمد عن الحسين بن مإن وكان دهثم
ًا كنت العزيز عبد فيه آتي ل الذي اليوم يقول العابدين يومإا عليه فأبطأت مإغبون

كنت العيال شغلنا قلت حال أي على قال خاير قلت بك أبطأ الذي مإا فقال أتيته
ًا لهم ألتمس ودعوت وأمّإنت فدعا فلندع فهلم قال ل قلت فوجدته قال شيئ

فقال حجورانا في تتناثر والدنانير الدرااهم والله فإذا لنقوم نهضنا ثم وأمّإن
أدرااك ( ومإا تعالى قوله مإواصل قاطعنا ول مإعامإل مإعنا خاسر مإا ومإضى دونكها

السلمي عطاء كان حرها انتهى قد حاراة ) أي حامإية ( نارا الهاوية ) يعني هيه مإا
بينهم نفسي مإثلت النارا أهل ذكرت إذا إني يقول بكائه كثرة في عوتب إذا

ًا الله راحم تبكي ل أن وتسحب تغل بنفس فكيف الطاعة في نصبت أعظم
وهربت راهبت جهنم ذكرت كلما وثبت تمكن فلما الليل عليها جن وانتصبت

بكفيه أخاذ حتى يبكي مإسعود ابن كان وندبت عليها ناحت ذنوبها تصورات وكلما
عمر بن الله عبد وكان بها فرمإى دمإوعه مإن

فسدت حتى الدستوائي هشام وبكى عيناه وقلصت دمإوعه نشفت حتى يبكي
في بكى فربما البكاء ألف قد الفضيل وكان لها يبصر ل مإفتوحة وكانت عينه
ليل للرحمن الباكون ( بكى الدارا أهل فيسمعه نومإه
يسأمإونا ل دمإعهم وباتوا
إليهم شوقا مإن الراض ( بقاع

يسجدونا عليها مإتى تحن
ًا فأعتقت وراقت العين إلى دمإوعها رافعت وراقت للخوف القلوب لنت إذا َ راقاب

على نح بالهوى الفهم ذاهل يا قسوتك على ابك القلب قاسي يا وراقت للخطايا
لعقوبتك أعدت النارا أن علمت أمإا مإعصيتك غب خاف المعاصي دائم يا غفلتك

للذنوب مإأتم ( ومإجلسنا
البكا مإنا حان فقد فابكوا

 ---



مإيعادنا القيامإة ( ويوم
الغطا وهتك الستورا لكشف
ول المطر هذا فقالت تفتنه أن وقصدت رااهب إلى مإطيرة ليلة في امإرأة جاءت
مإحاسنها تريه وجعلت واضطجعت فدخالت الباب لها ففتح فآوني لي مإأوى

المصباح فأتى النارا على صبرك أنظر حتى ل لنفسه فقال إليها نفسه فدعته
المصباح فأتى نفسه فعاودته صلته إلى عاد ثم احترقت حتى فيه إصبعه فوضع
حتى كذلك يزل فلم نفسه فعاودته صلته أتى ثم فاحترقت فيه إصبعه فوضع

فماتت صعقت ذلك بنفسه فعله المرأة راأت فلما الخمس الصابع احترقت
قال النارا حراراة وجد فإذا المصباح إلى إصبعه يقدم قيس بن الحنف وكان

عابد على دخالت السلف بعض قال كذا يوم صنعت مإا علي حملك مإا لنفسه
ًا أوقد وقد حتى كذلك يزل فلم النارا إلى وينظر نفسه يعاتب وهو يديه بين نارا
ًا خار مإيت

ًا فسمع الحمام إلى وهب ابن دخال ) فسقط النارا في يتحاجون ( وإذ يقرأ قارائ
ًا فحمل عليه مإغشي
سجع

 ---

ساهية نفسك مإتى إلى ناهية عقلك مإن لك أمإا واهية إخالصه أراكان مإن يا
( ومإا داهية وتكفي يديك بين النارا مإضاهية للخاوان مإفاخارة زاهية بالدنيا مإعجبة
في قلبك جأرا وقد الجأش ضعيف قبرك مإن ) تقوم حامإية نارا هي مإا أدرااك
الظامإئة العطاش يلقي مإا أتدراي الرشاش يسبق الدمإع ووابل وجاش بدنك
دبر بالظلم للدول مإن أين وتكبر عل مإن أين وتجبر عتى مإن ) أين حامإية ( نارا
في يصيح شقى وقد العاصي راأيت لو حامإية نارا السامإية للحضرة أعد مإاذا

تلك يتقي فمن يرتقي إليه النارا وشررا سقى ومإا عطشه اشتد واقلقي الموقف
ل والله وقرها جحيمها ضرها ويعاني حرها يقاسي راأيته ) لو حامإية ( نارا الرامإية

أخايه مإن والخ أبيه مإن الولد ) يفر حامإية ( نارا هامإية عين إل شرها اليوم يدفع
كان ) لهذا حامإية ( نارا نامإيه مإعاصيه مإن يا أسمعت ذويه مإن قريب وكل

عيون القوم عيون مإن جرت وكم ويشفقون رابهم ويخافون يقلقون المتقون
مإنها بكرمإه الله أجارانا حامإية نارا مإن خاوفهم مإن دامإية دائمة جفونهم كانت

ينهى عنه مإا واجتنب يؤمإر بما قام مإمن بفضله وجعلنا عنها ينجي لما ووفقنا
) حامإية ( نارا سامإية نعم مإن له فكم

بلقيس قصة في والعشرون الحادي المجلس
 ---

ويسجد يركع مإن يخشع ولعظمته يعبد مإن لقدراته يخضع الذي لله الحمد
إذا ويقعد المصلي يقوم ثوابه ولطلب يرقد ول العابد يسهر مإناجاته ولطيب

كلمإه يحل يكسد الخلق سوقا به قصدت وإذا يفسد له العمل في الدخال دخال
سياح وكرمإه جد الجد مإستقيم لصفاته التسليم جدد ويبعد مإخلوقا يقال أن عن
أو قبلنا القرآن في جاء مإا يرشد لم عطل أو شبه مإن جد جد يقال أن يحتاج فل
هذا أليس تبرد فإنك برأيك الخالق في تقول أن فأمإا نردد لم السنة في



ًا العقائد أتفقد ل وكيف الخير أهل يا اعتقادكم سليمان فإن الضير مإن خاوف
بابه على بالوقوف يرشد مإن حمد أحمده الهدهد أراى ل مإالي فقال الطير تفقد

) وعلى ( فليمدد لحاسده قيل الذي مإحمد راسوله على وأصلي يشرد ول
تنفد ل قرحات مإبغضيه صدورا وفي فرحات مإحبيه قلوب في الذي الصديق

جاءته الذي عثمان وعلى ويعضد السلم يقوي يزل لم الذي عمر وعلى
أتحبه ويحصد بسيفه الكفر زراع ينسف كان الذي علي وعلى يردد فلم الشهادة
قال ويمجد النساب نسبه يعلو الذي العباس عمه وعلى تبرد بكر أبا وتبغض

عليه سليمان ) كان الهدهد أراى ل مإالي فقال الطير ( وتفقد وجل عز الله
ًا أرااد إذا السلم ًا الكراسي ووضعت سريره على قعد سفر ً يمين وشمال

بعض في فنزل فتحملهم الريح ويأمإر الطير وتظلهم والجن النس فتجلس
إن الشياطين فقالت نعلم ل فقالوا هناك الماء بعد عن فسأل مإفازة أسفاراه

لي مإا فقال يوجد فلم بالهدهد علي فقال فالهدهد يعلم مإن يك
 ---

الغائبين ( مإن كان بل ) أي كان ( أم أرااه ل للهدهد مإا والمعنى الهدهد أراى
ًا لعذبنه ًا عذاب يشد الضحاك وقال رايشه ينتف كان عباس ابن ) قال شديد
سليمان نزل حين الهدهد وكان حجة ) أي بسلطان ليأتيني ( أو ويشمسه راجليه

ًا فرأى الراض يتأمإل السماء في اراتفع قد فإذا الخضرة إلى فمال لبلقيس بستان
أين فمن سليمان صاحبي مإع الشام مإن قال أقبلت أين مإن فقال لها بهدهد هو

ومإلكها بلقيس فرأى مإعه فانطلق بلقيس ومإلكتها البلد هذه مإن قال أنت
سبأ مإلك الشيصبان بنت وقيل مإسرح ذي بنت بلقمة واسمها لقب وبلقيس

في ساكنة وكانت فملكت وتدبيرها راأيها مإن عرف لما استخلفها احتضر فلما
له قال وجاء الهدهد راآها فلما الملوك يدها تحت وكانت مإأراب وهي سبأ أراض

هي وسبأ سبأ مإن وجئتك به تحط لم بما أحطت قال غيبك الذي مإا سليمان
راجل اسم وهو قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ أولد مإن هي التي القبيلة
عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا قال المذهب ابن أنبأنا قال الحصين ابن أخابرنا

هبيرة بن الله عبد عن لهيعة بن الرحمن عبد أبو حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله
{صلى الله راسول راجل سأل قال عباس ابن عن وعلة بن الرحمن عبد عن
له ولد راجل هو بل فقال أراض أم امإرأة أم أراجل سبأ وسلم} عن عليه الله

اليمانيون فأمإا أرابعة بالشام ومإنهم ستة مإنهم اليمن فسكن أولد عشرة
وجذام فلخم الشامإية وأمإا وحمير وأنمارا والشعريون والزد وكندة فمذحج
كل مإن ( وأوتيت بلقيس ) يعني تملكهم امإرأة وجدت ( إني وغسان وعامإلة

ذهب مإن وكان السرير ) وهو عظيم عرش ( ولها الملوك ) يعطاه شيء
وزين ) والمعنى اله يسجدوا ( أل تعالى قوله باللؤلؤ مإكلل جوهر مإن وقوائمه

المستتر ) أي الخبء يخرج ( الذي لله يسجدوا أل الشيطان لهم
 ---

لغيره يكون أن أنكر لنه خابره في شك ) وإنما أصدقت ( سننظر سليمان فقال
ًا كتب ثم سلطان الراض في وقال الهدهد إلى ودفعه بخاتمه وخاتمه كتاب

يرجعون مإاذا ( فانظر استتر ) أي عنهم تول ثم إليهم فألقه هذا بكتابي ( اذهب



ساعة فرفرف المرأة راأس على وقف حتى مإنقاراه في فحمله الجواب ) مإن
الخاتم راأت فلما حجرها في الكتاب فألقي راأسها فرفعت إليه ينظرون والناس
ًا ) لكونه كريم كتاب إلي ألقي ( إني وقالت وخاضعت أراعدت مإختومإ

وثلثة ثلثمائة وكانوا الشراف ) تعني المل أيها ( يا فقالت قومإها فاستشارات
ًا عشر ( أفتوني ألف مإائة مإعها كان وقيل آلف عشرة مإنهم قائد كل مإع قائد

ًا قاطعة كنت ( مإا علي وأشيروا أفعل مإا لي بينوا ) أي أمإري في حتى أمإر
) والمعنى قوة أولوا نحن ( قالوا بمشوراتكم وأقطع تحضرون ) أي تشهدون

دخالوا إذا الملوك إن ( قالت وتركه القتال ) في إليك ( والمإر القتال على نقدرا
( فقال تعالى الله فصدقها أهلها وأذلوا خاربوها ) أي ( أفسدوها عنوة ) أي قرية

هو هل تعلم أن أراادت أنها ) وذلك بهدية إليهم مإرسلة ) ( وإني يفعلون وكذلك
في ذهب مإن لبنات ثلث فبعثت بالحمل فيسترضي مإلك أو الدنيا يريد فل نبي
وألبستهم وصيفة وثلثين مإثقوبة شبر طولها حمراء وياقوتة راطل مإائة لبنة كل

ًا ًا لباس فأدخال وكذا كذا بعثت قد إليه كتبت ثم النثى مإن الذكر يعرف فل واحد
ًا الياقوتة في والغلمان الجواراي بين ومإيز بخاتمك طرفيه على واخاتم خايط

على فافرش انطلق فقال القدوم قبل به بعثت بما الشياطين أمإير فأخابره
ذهب مإن لبنات أمإيال ثمانية في أمإيال ثمانية مإجلسي باب مإن القوم طريق
في ونصبوا وفرشوه بالذهب وطلوه الجبال مإن اللبن فقطعوا الشياطين فبعث

أساطين الطريق
 ---

هذا على تدخالون كيف لبعض بعضهم قال الرسل جاءت فلما الحمر الياقوت
عليه دخالوا فلما راسل نحن إنما فقالوا راأيتم مإا وعنده لبنات بثلث الرجل
ًا فيها فربط دودة دعا ) ثم بمال أتمدونن ( قال الياقوتة ثقب في وأدخالها َ خايط
بين مإيز ثم عليه فختم الخيط طرفي جمع ثم الخار طرفها مإن خارجت حتى

وبدأت كفه إلى مإرفقه مإن الغلم فبدأ بالوضوء أمإرهم بأن والجواراي الغلمان
الغلم بدأ قتادة وقال جبير بن سعيد قول هذا مإرفقها إلى كفها مإن الجاراية
للرسول قال ثم ذلك عكس على والجواراي بطونها قبل السواعد ظواهر يغسل
وأخابرت الرسل عادت ) فلما بها لهم قبل ل بجنود فلنأتينهم إليهم ( اراجع
فجعل بعرشها أمإرت ثم إليه تدعو مإا لنظر إليك قادمإة إني إليه بعثت بلقيس

ًا به ووكلت أبواب سبعة ورااء اثني في سليمان إلى وشخصت يحفظونه حرس
على السلم عليه سليمان فجلس ألوف مإلك كل يدي تحت مإلك ألف عشر
ًا فرأى مإلكه سرير فقال المكان بهذا نزلت قد بلقيس قالوا هذا مإا فقال راهج
أن قبل به آتيك ( أنا الشديد القوي ) وهو عفريت ) ( قال بعرشها يأتيني ( أيكم
علم عنده الذي ( قال ذلك مإن أسرع أرايد فقال مإجلسك ) أي مإقامإك مإن تقوم

على يقوم وكان العظم السم يعرف وكان برخايا بن واصف ) وهو الكتاب مإن
الله فبعث والكرام الجلل ذا يا فقال دعا مإجاهد قال بالسيف سليمان راأس
ًا الراض به يخدون الراض تحت السرير فحملوا الملئكة تعالى انخرقت حتى خاد

فيه وزادوا ) فغيروه عرشها لها ( نكروا فقال سليمان يدي بين بالسرير الراض
أي قبلها مإن العلم وأوتينا هو كأنه ) قالت عرشك أهكذا ( قيل فلما ونقصوا

مإن بعثت الذي والرسل الهدهد بأمإر سليمان نبوة بصحة العلم أوتيت قد قالت
كانت وإنما عاقلة كانت أنها ) والمعنى تعبد كانت مإا ( وصدها الية هذه قبل
ًا لها فبنوا الشياطين سليمان فأمإر آبائها دين تتبع زجاج مإن الماء على صرح



وكانت القصر وهو
 ---

ذلك يرى أن فأرااد الحمارا كرجل راجلها وقالوا عنده فيها وقعت قد الشياطين
عن ( وكشفت الماء مإعظم وهو لجة ) فحسبته الصرح ( ادخالي لها فقيل

( مإن مإملس ) أي مإمرد صرح ( إنه سليمان فقال الماء ) لدخاول ساقيها
إني ( راب فقالت تعالى الله مإن سليمان مإلك أن فعلمت زجاج مإن ) أي قواراير
ورادها السلم عليه سليمان تزوجها ثم الكفر مإن سبق بما ) أي نفسي ظلمت

مإلكها وبقي أيام ثلثة عندها ويقيم مإرة شهر كل في يزوراها وكان مإلكها إلى
بموته مإلكها فزال سليمان توفي أن إلى

البسملة على الكلم
الهوى غررا في وأنت البيان ( وضح

وتصابي ببطالة مإتشاغل
ًا المشيب حلل في ( ترتاح مإنعم
ًا أأخاذت الوصاب مإن مإيثاق

ًا رااقا قد ناظر ( كم ًا حسن ناظر
مإصاب شر بالفات أبله
وكماله جماله عنه يغن ( لم

نصاب أعز في مإلك ومإقام
مإعاجل المنون حرب مإن ( وأتاه
مإحاب غير الوهن شديد صعب

بنافع ليس يديه اكتساب ( فرأى
مإجاب غير فكان ذويه ودعا

مإتهدم ضيق لحد ( وحواه
وتراب جنادل كرب يعلوه

مإساعد والزمإان لنفسك ( فأفق
ًا نصيحك وأطع لصواب ساعي

ًا مإولك إلى ( واراجع ًا حق تائب
جواب برد تعيي أن قبل مإن
إليه الوصول قبل للقبر عامإر أل عليه للقدوم مإتأهب أل يديه بين لما مإتيقظ أل

بالصوت ينذرا الموت فإن ( تسمع
الموت ساعة التقى بساعات وبادرا
مإيت أنت مإتى تدراي ل كنت ( وإن
مإوت مإن بد ل أن تدراي فإنك

الراحل سفينة بلغت قد وكأن مإراحل العمر إنما إخاواني
سنة ومإائة خامسون فقال عليك أتى كم فقالوا يعودونه أعرابي على دخالوا
لستقللتموها استكملتموها لو فوالله ذلك تقولوا ل فقال والله عمر فقالوا

ًا سفر لكل إن الهرم عقال قيده المنية سهام أخاطأته مإن إخاواني فتزودوا زاد
فتقسو المإد عليكم يطولن ول له أعد مإا عاين كمن وكونوا التقوى لسفركم
( ل أصبح إذا يمسي أو أمإسى إذا أيصبح يدراي ل مإن أمإل بسط مإا والله قلوبكم
القرض ينسئك الزمإان تحسبن

ًا ولكنه بيد يد



ًا ( يعطيك ًا فيقتضيك يومإ غد
الحسد مإريرة مإن مإريرة

 ---

وإن قواك مإن الشيء ( يسرقا
ًا كان الرمإد أعين عن خافي

ً يرديك حتى فحال ( حال
والغيد الشباب بعد بالكبرة
أفصحت قد المواعظ وإن نصحت قد النذرا وإن وضحت قد العبر إن إخاواني

يدعوك تنتفع فما تفرقا المجتمع الهم أين صحت مإا سكرها مإن النفوس ولكن
الصالحون وصل تطع فلم ناصح زجرك كم فتستمع المنى ويحدثك فتتبع الهوى

تبع ولم تشر ولم يبقى مإا يفنى بما شروا مإختدع هو عاقك الذي أمإا مإنقطع يا
مإا كأنه وضع العقل فلتلمحك العواقب تلمح يضع ولم بالروح نسخ تعبهم أين

أين المستعدة النفوس أين المجدة الهمم أين شبع مإن جاع ول جاع مإن شبع
قبح على نفسك عاتب المدة انقضاء قبل المتيقظ أين الشدة قبل المتأهب

السقم طال فقد تخليطها وامإنعها والندم الحزن مإثمرات مإن وحذراها الشيم
الحكم نعم فإنه الفكر باب مإعها واحضر المإم مإن سبق قد بمن لحاقها وذكرها
المإل أثناء بين حتف ( راب وكم السبات مإع كم إلى الخلوات في ونادها
ينتقل ظل المرء وحياة

صاراية تحت شيء نجا ( لو
الجبل ويجبل السهل يهجر
سنة ومإائة خامسون فقال عليك أتى كم فقالوا يعودونه أعرابي على دخالوا
لستقللتموها استكملتموها لو فوالله ذلك تقولوا ل فقال والله عمر فقالوا

ًا سفر لكل إن الهرم عقال قيده المنية سهام أخاطأته مإن إخاواني فتزودوا زاد
فتقسو المإد عليكم يطولن ول له أعد مإا عاين كمن وكونوا التقوى لسفركم
( ل أصبح إذا يمسي أو أمإسى إذا أيصبح يدراي ل مإن أمإل بسط مإا والله قلوبكم
القرض ينسئك الزمإان تحسبن

ًا ولكنه بيد يد
ًا ( يعطيك ًا فيقتضيك يومإ غد

الحسد مإريرة مإن مإريرة
وإن قواك مإن الشيء ( يسرقا

ًا كان الرمإد أعين عن خافي
ً يرديك حتى فحال ( حال

والغيد الشباب بعد بالكبرة
 ---

أفصحت قد المواعظ وإن نصحت قد النذرا وإن وضحت قد العبر إن إخاواني
يدعوك تنتفع فما تفرقا المجتمع الهم أين صحت مإا سكرها مإن النفوس ولكن
الصالحون وصل تطع فلم ناصح زجرك كم فتستمع المنى ويحدثك فتتبع الهوى

تبع ولم تشر ولم يبقى مإا يفنى بما شروا مإختدع هو عاقك الذي أمإا مإنقطع يا



مإا كأنه وضع العقل فلتلمحك العواقب تلمح يضع ولم بالروح نسخ تعبهم أين
أين المستعدة النفوس أين المجدة الهمم أين شبع مإن جاع ول جاع مإن شبع

قبح على نفسك عاتب المدة انقضاء قبل المتيقظ أين الشدة قبل المتأهب
السقم طال فقد تخليطها وامإنعها والندم الحزن مإثمرات مإن وحذراها الشيم

الحكم نعم فإنه الفكر باب مإعها واحضر المإم مإن سبق قد بمن لحاقها وذكرها
المإل أثناء بين حتف ( راب وكم السبات مإع كم إلى الخلوات في ونادها
ينتقل ظل المرء وحياة

صاراية تحت شيء نجا ( لو
الجبل ويجبل السهل يهجر

شخصه خافي كان مإن أين
قتل عض إلى السير قد مإثل

الردى صرف مإن يسلم مإن ( أين
فعدل علينا الموت حكم

نرى قد مإا نرى ل ( وكأنا
تنتضل فينا الدهر وخاطوب
صبحه بظلم ( فرويدا

دول والدهر اليام فهي
تعالى قوله على الكلم

القيامإة بيوم أقسم ( ل
 ---

مإنكر على ) راد ( ل بعضهم وقال أقسم والمعنى زائدة ل المفسرون قال
مإا والله ل تقول كما المكذبين على الرد نية على ل زيدت قتيبة ابن قال البعث

التي أنها أحدها أقوال ثلثة ) فيها اللوامإة بالنفس أقسم ( ول تقول كما ذاك
التي المؤمإن نفس أنها والثاني عباس ابن قاله اللوم ينفعها ل حين نفسها تلوم

والثالث مإمدوحة تكون هذا فعلى الحسن قاله تقصيره على الدنيا في تلومإه
تلوم وهي إل فاجرة ول برة نفس مإن ليس الفراء قال النفوس جميع أنها

ًا عملت كانت إن نفسها أفعل لم ليتني قالت شرا أو زدت هل قالت خاير
لن أن النسان ( أيحسب قوله عليه يدل لتبعثن تقديره مإحذوف القسم وجواب

قادراين نجمعها بل ) المعنى قادراين ( بلى الكافر به ) والمراد عظامإه نجمع
أن أحدهما قولن المعنى وفي الصابع أطراف ) والبنان بنانه نسوي أن ( على
ًا وراجليه يديه أصابع نجعل ًا شيئ الرافاقا فيعدم البعير وخاف الحمارا كحافر واحد

على نقدرا والثاني الجمهورا قول هذا والخياطة كالكتابة اللطيفة بالعمال
قدرا ومإن عظامإها صغرت وإن كانت كما بنانه تسوية

 ---

قتيبة ابن قول وهذا أقدرا كباراها جمع على كان العظام صغارا جمع على
يكذب أحدهما قولن ) فيه أمإامإه ليفجر النسان يريد ( بل تعالى قوله والزجاج

ويؤخار الذنب يقدم والثاني عباس ابن ابن قاله والحساب البعث مإن أمإامإه بما
المسلم بالنسان يراد هذا فعلى جبير بن سعيد قاله أتوب سوف ويقول التوبة



ًا هو مإتى ) أي القيامإة يوم أيان ( يسأل تعالى قوله الكافر الول وعلى به تكذيب
وحمزة عمرو وأبو عامإر وابن كثير ابن ) قرأ البصر برقا ( فإذا الكافر هو فهذا

برقا العرب تقول لغتان وهما بفتحها نافع وقرأ الراء ) بكسر ( برقا والكسائي
قولن فيه البصر يبرقا ومإتى مإنه يفزع هول راأى إذا يبرقا وبرقا يبرقا البصر

التي المإورا مإن يرى لما يطرف فل الكافر بصر يشخص القيامإة يوم أحدهما
قوله مإجاهد قاله الموت عند والثاني الكثرون قال الدنيا دارا في بها يكذب كان

بمعنى وكسف خاسف عبيدة أبو قال ضوؤه ذهب ) أي القمر ( وخاسف تعالى
لتذكير جمع قال إنما عبيد أبو ) قال والقمر الشمس ( وجمع تعالى قوله واحد

ًا عباس ابن قال ذاتيهما بين جمع أحدهما قولن الجمع هذا وفي القمر جمع
وقيل البحر في ويقذفان يجمعان يسارا بن عطاء وقال وكالفرسين كالبعيرين

ذهاب في بينهما جمع والثاني المغرب مإن فيطلعان يجمعان وقيل النارا في
بيوم المكذب ) يعني النسان ( يقول تعالى قوله والزجاج الفراء قاله نوراهما
يومإئذ رابك ( إلى مإلجأ ل ) أي وزرا ل ( كل الفرارا ) أين المفر ( أين القيامإة

ثلثة ) فيه وأخار قدم بما يومإئذ النسان ( ينبأ والرجوع المنتهى ) أي المستقر
ابن قاله مإوته بعد به فعمل شيء مإن سن ومإا مإوته قبل قدم بما أحدها أقوال

وآخاره عمله بأول والثاني مإسعود
 ---

بما وقال عكرمإة قاله الخير مإن وأخار الشر مإن قدم بما والثالث مإجاهد قاله
ًا طاعته مإن وأخار مإعصيته مإن قدم على واحزنا نشرها إن الصحيفة مإن واأسف

الطريق عن حاد لمن مإن غفرها مإا خاطايا على واحسرتا أظهرها إن الذنوب
نفسه العاصي آذى لقد تالله يرها لم وكأنه نجاته شاهد لمن مإن أبصرها وقد

فهمها أن بعد عنها أعرض ثم كرراها قد مإذكر مإن مإوعظة سمع كم وعثرها
مإن التنبه آن أمإا فتنك إيثارا مإتى وإلى زمإنك تضيع مإتى إلى ويحك وتدبرها
ًا يا سننك عن تميل أن حق أمإا وسنك ًا يا حزنك وقت أتنسى لهي نفسه بائع

وبين سرك بين بقي كم فطنك وجودة الثاقب فهمك أين بثمنك الفاني أراضيت
السبيل كيف وثنك مإع كم الدنيا مإع مإتى إلى كفنك وعدة راحيلك زاد أين علنك

( وتلك تخويف يزعجك أمإا فيك وتل العائب ذكره مإا وكل وتلفيك صلحك إلى
عزائمك عرى يقصم ) أمإا رابك أخاذ ( وكذلك إعلم ينذراك ) أمإا أهلكناهم القرى
) مإشيد وقصر مإعطلة ( وبئر قصوراك مإن يقصر ) أمإا قرية مإن قصمنا ( وكم

العقوبة شمال راأيت ) أمإا المثلت قبلهم مإن خالت ( وقد مإثل لمثلك يكفي أمإا
ً بالعصاة تهتف التخويف جو في مإرت لقد شملهم فرقت كيف أخاذنا ( فكل
كموت مإصيبة ول الشهوة مإن أمإلك راقا ول الغفلة مإن أثقل نوم ل هذا ) يا بذنبه

ًا ول القلب هواكا عن فتقصر تسلو ( أل الشيب مإن أبلغ نذير
ذاكا كان راأسك شيب فقدرا
أرااكا كما أنت الدهر ( أكل
تراكا كذا الممات إلى تراك

ًا تزيد ( أرااك بالمعاصي حذق
دعاكا مإن نصيحة عن وتغفل

 ---



لم وداود حنطة حبسة في يسامإح لم أبوكم نيام ونحن السفينة غرقت قوم يا
ًا كان مإذ الذنوب مإدمإن يا نظرة في يساهل مإا على لي قل عولت علم غلمإ

ًا أتى مإن أتى مإن أتأمإن آه ترامإى قد إليك الذنوب مإن بهم حل مإا ترى أمإا حرامإ
ًا يلقي كيف سيلقى مإا علم لجفن القوم كل والندامإى السمارا أراباب أين مإنامإ

ًا أمإوراك في اتخذت مإن لي قل ندامإى قبوراهم في على جرى مإا أمإا إمإامإ
ًا يكفي العصاة ًا تضيع كم إلى أمإامإ ً حديث ًا طويل داء إل داءك أراى مإا وكلمإ
ًا ًا صارات تخويفك نيران تؤثر أمإا عقامإ ًا برد ً النفس ( فذكر وسلمإ أنت هول
رااكبه
كربا بعدها تلقى سوف وكربة

غايتها فاخاش المعاصي أتيت ( إذا
عنبا به يجني ل الشوك يزراع مإن
الصلح فأين الفساد كثر مإزاح كم إلى الجد أين قباح كلها أعمالك مإتى إلى

المساء هذا سينقضي راواح في وإمإا غدو في إمإا الراواح الجساد ستفاراقا
أين مإزاح المإر أم شك هذا أفي الصباح بالوجوه البلى وسيخلو والصباح
نطاقا عليه اصطباح ثم به اغتباقا لهما مإباح والدود للبلى حل رااح الراح سكران

في كذا ونكير مإنكر أتاه براح ل مإفهومإه يزول ل عنوانه ووشاح التراب مإن
مإدح مإن عن مإشغول سلح بل ومإقاتل مإرعوب لمحتج فمن الصحاح الحاديث

يطير وهل وأنى القتراح العود كان تمن له قيل لو ناح أو بكى أو ذم أو
لوقاح إنا قليل لنا هذا أمإا استراح مإات مإن تقولوا ل إخاواني الجناح مإقصوص

بالغير الناس ( أنس
العبر عن وتعامإوا

بيومإه لله ( قل
الخير تعرف غد في

والتكاثر الحرص بني يا
والبطر والبغي
كفان باقا ( ليس
حذرا على فكونوا

على البلى ضجيع ( يا
والمدرا الصخر فرش
ًا تزودت ( قد مإأثم
السفر رابك وإلى
تعالى قوله على سجع
وأخار قدم بما يومإئذ النسان ( ينبأ
 ---

ويزبر يحس ل وهو تكتب وقبائحه ويتجبر يتبختر الغفلة ثياب في يخطر مإن يا
مإتعرضا ) يا وأخار قدم بما يومإئذ النسان ( ينبأ يتأخار مإا قريب يوم يديك بين

ً يا والعقاب بالذنب ًا يا والجواب السؤال يوم عن غافل راب بالمعاصي مإباراز
مإعادك نسيت أصبر ومإن لي قل العذاب على مإنك جرأة أعظم مإن الراباب
عملك والله رافعت ولو مإلك مإن أمإر عن الهوى إلى وأعرضت أمإلك وأطلت

بريح يعيق أن وقل ببابك والتمادي التقصير أناح لقد وأكبر ذلك أعظم مإلك إلى
فهو آراابك مإن الدم مإجرى مإنك يجري والشيطان أثوابك مإن شيء الثواب



صلتك إلى تقوم أكبر الله قولك حين إلى مإحرابك في قمت إذا مإنك مإتمكن
لجل الصلة في وتستعجل غافل بقلب الصلة في وتدخال مإتكاسل وأنت

مإن يا أدبر والقلب أقبل فالجسد الحاصل إلى الصلة بعد نظرت وإذا العاجل
وتتلوه عليك يتلى القرآن هذا تجلوه مإتى القلب مإظلم يا يعلوه المعاصي ذل

ًا يا تتدبر مإا ولكن وتحويه الدنيا مإن تجمعه بما تعجب والتمويه بالزخااراف مإغتر
انزعاج دارا في أنت أغبر أشعث والله ونجا تيه أو كبر أو عجب ذو والله هلك

تركن ل مإنها فاحذرا
أين مإعبر يستوطن فما للنقلة فتأهب عنها لتخرج أسكنتها إنما تأمإنها ول إليها
والله خادعته وقصوراها توانيها في لنفسه فسح قد قصوراها في يتنعم كان مإن

ًا والله نقلته ودبر الرعايا ساس أن بعد غروراها بغرير ًا صريع وسلبته سريع
ًا جمعه مإا والله ًا كبرا وبزته جميع ًا كبير ًا وعز أو قبره في يفتخر أتراه مإنيع
برجوعه قضي لو وجده اجتهاده غير ينفعه لم لحده ظلم في بعمله خال يتكبر
في نفسك وصي وكن راقداتك مإن أنت فتنبه أخابر أو بهذا لحدثنا وراده الدنيا إلى

تحت تجلس وكم مإوعظة تسمع كم عظاتك في الزواجر بالغت فلقد حياتك
ًا وجدت لو نصيحة مإن لها يا مإنبر ًا تكن لم إذا عليك حجة هي نفاذ والشيء مإلذ

أخابر بنفسك هذا بعد هذا يا وأنت آذى فربما ينفع لم إذا
سبأ قصة في والعشرون الثاني المجلس

 ---

السحاب مإسخر والفضال بالعطاء المتفضل والجلل بالعز المتفرد لله الحمد
الفكر حكم عن وتعالى ومإثال مإثل عن جل الطفال تربية الزراع مإربي الثقال

أزال يشكر لم وإن زاد شكر فإن بالنعام يتفضل يزال ول يزل لم قديم والخيال
كل على ) أحمده وشمال يمين عن جنتان آية مإسكنهم في لسبأ كان ( لقد
بكر أبي صاحبه وعلى وقال نطق مإن أشرف مإحمد راسوله على وأصلي حال

وعلى مإال ول جارا فما العادل الفاراوقا عمر وعلى والمال النفس باذل الصديق
البطال وبطل العلوم بحر علي وعلى الجبال ثبوت للشهادة الثابت عثمان
تعالى الله قال والل الهل جميل على نسبه في المقدم العباس عمه وعلى
القبيلة هي ) سبأ وشمال يمين عن جنتان آية مإسكنهم في لسبأ كان ( ولقد

مإاء على يقتتلون تراهم قومإها مإلكت لما بلقيس وكانت سبأ أولد مإن هم التي
فنزلته قصرها إلى وانطلقت مإلكها فتركت يطيعونها فل تنهاهم فجعلت واديهم

أو لترجعن فقالوا فأبت مإلكها إلى ترجع أن فسألوها أتوها بينهم الشر كثر فلما
إذا وكانوا واديهم إلى فجاءت نطيعك إنا فقالوا تطيعونني ل إنكم فقالت لنقتلك
بمسناة الجبلين بين مإا فسد فأمإرت أيام خامسة مإسيرة مإن السيل أتاه مإطروا

ًا له وجعلت السد ورااء مإن الماء وحبست دونه مإن وبنت بعض فوقا بعضها أبواب
 ---

ًا عشر اثني فيها وجعلت بركة مإنها يخرج الماء فكان أنهاراهم عدد على مإخرج
السيل يغشى لئل ذلك بنوا إنما وقيل سليمان مإع أسلمت أن إلى بالسوية
مإا الماء مإن فيأخاذون يريدون مإا السد أبواب مإن يفتحون فكانوا فتهلك أمإوالهم

أراضهم فأخاصبت شماله وعن واديهم يمين عن جنتان لهم وكانت إليه يحتاجون



فترجع راأسها على والمكتل الجنتين بين لتمر المرأة كانت وإن فواكههم وكثرت
ًا بيدها تمس ول التمر مإن امإتل وقد عقرب ول حية بلدتهم في يكن ولم مإنه شيئ
ًا عشر ثلثة إليهم تعالى الله فبعث برغوث ول ذبابة ول بعوضة ول لهم وقيل نبي

تكن ولم طيبة بلدة هذه ) أي طيبة بلدة له واشكروا رابكم رازقا مإن ( كلوا
) عن ( فأعرضوا غفورا راب والله ) أي غفورا ( وراب يؤذي مإا فيها ول سبخة
أن أحدها أقوال أرابعة ) وفيه العرم سيل عليهم ( فأراسلنا النبياء وكذبوا الحق
العرم إن العرابي ابن وقال عباس ابن عن طلحة أبي ابن راواه الشديد العرم

وبه عباس ابن عن عطية راواه الوادي اسم أنه والثاني يطاقا ل الذي السيل
وقال قتيبة وابن والفراء مإجاهد قاله المسناة أنه والثالث والضحاك قتادة قال
الذي الجرذ العرم أن والرابع والمسناة السكر وهي عرمإة جمع العرم عبيدة أبو

قولن عليهم السيل هذا إراسال صفة وفي الزجاج حكاه السكر عليهم نقب
العوفي عطية راوى فنقبته دابة سكرهم على عليهم بعث تعالى الله أن أحدهما

ًا فيه فنقبت الراض مإن دابة عليهم تعالى الله بعث قال أنه عباس ابن عن نقب
ينتفعون كانوا الذي الموضع غير مإوضع إلى الماء ذلك فسال

 ---

ًا عليهم الله بعث والضحاك قتادة وقال به الفأرا والخلد الخلد يسمى جرذ
والثاني أراضهم به الله وخارب جناتهم به الله فأغرقا أسفله مإن فنقبه العمى

قوله مإجاهد قاله الوادي وحفر وهدمإه السد فنسف أحمر مإاء عليهم أراسل أنه
أكل ذواتي ( جنتين الفواكة تطعم كانتا اللتين ) يعني بجنتيهم ( وبدلناهم تعالى
) ( أكل والكسائي وحمزة وعاصم عامإر وابن ونافع كثير ابن ) قرأ خامط

ثلثة بالخمط المراد وفي الثمر والكل ) بالضافة ( أكل عمرو أبو وقرأ بالتنوين
ثمره أكله هذا فعلى والجمهورا ومإجاهد الحسن قاله الرااك أنه أحدها أقوال
والثالث عبيدة أبو قاله شوك ذات شجرة كل أنه والثاني البرير الرااك وثمرة

ًا أخاذ قد نبت كل أنه والزجاج المبرد قاله أكله يمكن ل حتى المراراة مإن طعم
وقوله عباس ابن قاله الطرفاء والثل للمأكول اسم الخمط القول هذا فعلى
في والثل الخمط كان أنه والمعنى النبق شجر ) وهو سدرا مإن ( وشيء تعالى
جزيناهم التبديل ذلك ) أي كفروا بما جزيناهم ( ذلك السدرا مإن أكثر جنتهم

له يغفر ول يجازى الكافر طاوس ) قال الكفورا إل نجازي ( وهل بكفرهم
في فيقال يجازى ول يجزى المؤمإن الفراء وقال الحساب يناقش ل والمؤمإن

سيئة يجازى والكافر كافأه بمعنى جازاه يقال ول المؤمإن الله جزى اللغة أفصح
) هذا بينهم ( وجعلنا تعالى قوله عليه يتفضل والمؤمإن له مإكافأة مإثلها

وبين بينهم جعلنا أنا قصصهم مإن ) والمعنى لسبأ كان ( لقد قوله على مإعطوف
ينظر مإتواصلة ) أي ظاهرة ( قرى الشام قرى وهي فيها باراكنا التي القرى
يغدون كانوا أنهم أحدهما قولن ) فيه السير فيها ( وقدرانا بعض إلى بعضها

أنه والثاني وقتادة الحسن قاله قرية في فيبيتون ويرجعون قرية في فيقيلون
ًا والقرية القرية بين مإا جعل ًا مإقدارا قتيبة ابن قاله واحد
 ---



ًا ( ليالي فيها سيروا لهم وقلنا ) المعنى فيها ( سيروا تعالى قوله ) أي وأيامإ
ً ًا ليل فبطروا تعب أو سبع أو عطش أو جوع مإن السفر مإخاوف مإن آمإنين ونهارا

بين باعد رابنا ( فقالوا والسلوى المن إسرائيل بنو مإل كما ومإلوها النعمة
وعاصم نافع ) وقرأ أسفارانا بين ( بعد عمرو وأبو كثير ابن ) قرأ أسفارانا
عيشهم بطروا قال أنه عباس ابن عن عطية ) راوى ( باعد والكسائي وحمزة
أنفسهم ( وظلموا نشتهيه أن أجدرا كان هي مإما أبعد جناتنا جنى كان لو وقالوا

فعل بما يتحدثون بعدهم ) لمن أحاديث ( فجعلناهم الرسل وتكذيب ) بالكفر
التفريق كل البلد مإن وجه كل في فرقناهم ) أي مإمزقا كل ( ومإزقناهم بهم
العرب وصارات البلد في تبددوا جنتهم وأذهب مإكانهم أغرقا لما تعالى الله لن

القصة هذه حذرات وقد سبا أيدي تفرقوا يقولون سبأ بقوم الفرقة في تتمثل
الشكر تاراكي عقاب وبينت الخلف مإن

البسملة على الكلم
بآمإال ( تعلقت

آمإال أي طوال
الدنيا على ( وأقبلت

إقبال أي مإلحا
لفراقا تجهز هذا ( فيا

والمال الهل
الموت مإن بد ( فل
الحال مإن حال على
يا العراض الطوال اليام هذه تستدراك مإتى المراض المرض هذا مإن تفيق مإتى

ً قبل مإن السهم أصاب لقد تالله المواض الحداد الموت سهام عن غافل
السلمإة لبنيان وحان والنفضاض الشتات الحياة لجمع آن ولقد النباض
مإن ودنا بالقراض المقرض يطالب أن للمقرض وحق والنتقاض الخراب
الجتماع المإال مإبسوط

 ---

صكة السهم شكة قبل نهت لقد انقراض في يوم كل العمارا أمإا والنقباض
ًا الراحلين ترى أمإا المقراض مإأتم تم حتى تم مإا بنيات كم مإاض خالف مإاضي

بجدك انهض وانخفاض راغام في راغم على خافض ذو حط كم استفاض قد وهذا
لم إن اراتكاض في لبويك كان كما إليك الموت إن النهاض قبل ناهض والعاقل

بنت فلتكن لبون بنت تكن لم إن الحياض باقي راد الصالحين مإشاراع على تقدرا
امإتعاض ول التوبيح هذا مإن أنفة أمإالك الرواض أتعبت حتى أو مإتى إلى مإخاض

ًا ساعة بلذة نفسه باع مإن يا نقاض مإع بناء يعلو ومإا نقضت نصيحك بنى كما بيع
ًا ويا كالعلل ل علة يا تعتاض مإا أتدراي لبست مإا لبئس تراض عن ل مإرض

مإا فاقض الشيب ( قصرك قاض أعدل عند عملك بقدرا تجزى إنما كالمإراض
قاض أنت

البياض حين قبل مإن ببدارا
الليالي قرض الشباب شرخ ( إن

التقاضي قبل فيه فتصرف
ًا مإضى مإن والجاهل العواقب رااقب مإن العاقل الهوى لذة أين يراقب ولم قدمإ
صكاك وكتبوا وقطوا المنى أقلم بروا الذين أين حالت إذ تكن لم وكأنها زالت



فخزنوا جمعوا بما وانفردوا واشتطوا الغراض بلوغ في وتحكموا وخاطوا المإال
الرحيل مإطايا بهم وسارات انحطوا مإا أسرع ومإا عال على علوا يعطوا ولم

ًا للموت بات صحيح مإن ( فكم وتمطو بهم تخذي آمإن
هجع بعدمإا بغتة المنايا أتته

فجأة الموت جاءه إذ يستطع ( فلم
ًا امإتنع بقوته مإنه ول فرارا

ًا النساء تبكيه ( فأصبح مإقنع
رافع صوته وإن الداعي يسمع ول

مإقيله فصارا لحد مإن وقرب
جمع قد بالمإس كان قد مإا وفاراقا

 ---

ًا يا هلل عن ل الزمإان غيم انقشع شيء غير في عمرك مإضى الدنيا على حريص
في ينظر ل العقل لقليل أو بالخارة يؤمإن ل لكافر إل الدنيا لذة لذت مإا الهدى
أمإا الصبا مإع حين أي إلى يعمرها مإن قلب مإنها وأخارب خاراب الدنيا عاقبة
قبلك قتل قد كم الثرى لحلول التيقظ أين الكرى هذا كم إلى مإضى قد مإا يكفي
ًا يا فساده مإريض يا راقاده أسير يا النهى أولوا يفهم وإنما المنى عن مإعرض

ترداده كثرة على النصح ينفعه مإا سواده سواد في الدنيا حب مإن يا راشاده
غمزا القرناء بسلب الحوادث غمزتك لقد تالله يناده لم أم ناداه عليه سواء
ترى أمإا تعزى بمحبوب يوم كل في أمإا لزا فهمت لو بالجل المتقاضي ولزك

ًا تعمل السنة ًا طعن ًا تهز السيوف مإهندات تشاهد أمإا ووخاز أوعد مإن أين هز
ًا لهم تسمع أو أحد مإن مإنهم تحس هل ووعد وعليه مإضى مإا ذا ( على راكز

نمضي
قصارا وآجال مإنى طوال

مإداها تعرفنا ( وأيام
سفارا فيها أنفاسنا أمإا

ًا العمارا ينثر ( ودهر نثر
انتثارا بالوراقا للغصن كما

ًا وضعت كلما ( ودنيا جنين
طوارا نوائبها مإن غذاه
هشم خابطت مإا العشواء ( هي

جبارا جرحت مإا العجماء هي
ليوم أمإس بل يوم ( فمن

يسارا بنا إليه غد بغير
تعالى قوله على الكلم
الدراجات ( رافيع

ومإالكه خاالقه هو ) أي العرش ( ذو السموات راافع عباس ابن قال
سجع

 ---



الراض ومإد نعش بنات وفرقا الثريا وجمع النقش تزيين بالنجوم السماء زين
الفرش على الدمإي وحمل والطش الوبل بين القطر وأنزل الفرش كتمهيد

على يصبر ومإا لمرضه وضج الحرش على زاد أمإر جاء يلهو هو بينا والنعش
البطش شديد عظيم مإن سبحانه والنبش بالبعثرة للقيامإة يقيمه ثم الخدش
( مإن الوحي ) وهو الروح ( يلقي تعالى ) قوله العرش ذو الدراجات ( رافيع

) التلقا يوم ( لينذرا النبياء ) وهم عباده مإن يشاء مإن ( على بأمإره ) أي أمإره
بن يوسف راواه والراض السماء أهل يلتقي أنه أحدها أقوال خامسة وفيه

والخارون الولون يلتقي والثاني سعد بن بلل قال وبه عباس ابن عن مإهران
ًا عباس ابن عن راوى والرابع قتادة قاله والمخلوقا الخالق يلتقي والثالث أيض

قاله بعمله المرء يلتقي والخامإس مإهران ابن مإيمون قاله والظالم المظلوم
الثعلبي

تعالى قوله على سجع
الشقاقا أهل ويخسر الخلقا لهيبة العناقا فيه تذل ) يوم التلقا يوم ( لينذرا
دمإوع وتسيل والخالقا بالعمال والورااقا الصحف وتشهد والنفاقا بالرياء
عز إذا الخناقا العصاة على ويضيق الباقا تفريط على الحداقا مإن المإاقا

لفحتهم والفساقا للفجارا مإعد والغساقا الحميم فيها الجحيم وتبرز العتاقا
واقا مإن الله مإن لهم ومإا جمالهم فأحالت

 ---

شديد حرها وثاقا لهم يحل ول بها يحلون العماقا وبواطن الفئدة على واطلعت
قد الجنة وأهل هذا إحداقا كم وكم يهددون كم واأسفا الطباقا بإطباقا ويزيد
كامإل نورا ضياء في فهم السباقا مإراتب وحازوا فازوا بالوفاقا الرضا نالوا

الدهاقا حسن فيا مإملوءة وكؤوس الرواقا مإديد بوصفه يحاط ل ونعيم وإشراقا
فجدت العزم حادي لهم حدا بالشواقا إليهم وهو المحبوب إلى يشتاقون كانوا

مإن يشاء مإن ( على الفتراقا يوم الفريقين على يجري بما أعلمنا وقد النياقا
يخفى ( ل قبوراهم مإن ظاهرون ) أي بارازون هم ) ( يوم التلقا يوم لينذرا عباده
شيء أعمالهم مإن عليه يخفى ل أحدها أقوال ثلثة ) فيه شيء مإنهم الله على
شيء اليوم عليه يخفى ل كان وإن بالجزاء التهديد والمراد عباس ابن قاله

أبرزهم المعنى أن والثالث قتادة قاله مإدرا ول بجبل مإنه يستترون ل والثاني
ًا هذا أن على ) اتفقوا اليوم الملك ( لمن تعالى قوله الماورادي حكاه جميع
قولين على قوله وقت في واخاتلفوا الخلق فناء بعد تعالى الله يقوله الكلم

فيقول نفسه على هو فيرد مإجيب يبق لم إذا الخلئق فناء عند يقوله أنه أحدهما
يجيبه وفيمن القيامإة في يقوله أنه والثاني الكثرون قاله القهارا الواحد لله

أن والثاني عطاء قاله لقوله الخلئق سكتت وقد نفسه يجيب أنه أحدهما قولن
جريح ابن قاله القهارا الواحد لله فيقولون يجيبونه الخلئق

سجع
والطيارا والجن والنس والنهارا الليل وذهب ديارا يبق ولم الديارا خالت إذا

الجبارا العظيم الملك قال كالغبارا فصارات الجبال وبست والنهارا البحارا ونضبت
بما نفس كل تجزى ( اليوم تعالى ) قوله القهارا الواحد لله اليوم الملك ( لمن

) كسبت
سجع

 ---



وكبت الطريق في تعثرت سعت وكلما ونصبت تعبت حتى القدام قامإت
احتجبت قد كانت التي المخبآت وظهر انتصبت ولطالما الجبال وسقطت
وغضبت فزفرت بالنيران فجيء شربت مإا نفس وكم الماء غزير والحوض
ل وكيف وهربت وراهبت القلوب فانزعجت ووثبت أرابابها إلى مإسرعة ونهضت

ونادى نصبت قد العدل على العمال ومإوازين طلبت قد أنها تدراي وهي تجزع
) قوله كسبت بما نفس كل تجزى ( اليوم وانتحبت العيون فبكت المنادي

يوم ظلمات الظلم فاحذراوا الذراة فيه تبين العدل ) مإيزان اليوم ظلم ( ل تعالى
يوم ( وأنذراهم لتيانه القليل بقي قد الحساب سريع الله إن فاذكروا القيامإة
أي فلن شخوص أزف يقال لقربها آزفة وسميت القيامإة يوم ) يعني الزفة
ول تخرج فل الحناجر إلى ترتقي أنها ) وذلك الحناجر لدى القلوب ( إذا قرب
ًا مإمتلئين مإغمومإين ) أي ( كاظمين تعود ًا خاوف ) حميم مإن للظالمين ( مإا وحزن

شفاعته فتقبل ) فيهم يطاع شفيع ( ول ينفعهم قريب أي
سجع

يقاع على وكانوا القدام تحت وصاراوا الراتفاع بعد ذلوا قد الظلمة راأيت لو
 ---

ً الجزاء لهم وكيل الطباع وفاقا على ينفعهم ول وبكوا وعلموا صاع بأوفر عدل
ًا وأن والخداع بالغرورا مإرت العمارا أن أن لو ودوا المتاع بئس فيه كانوا مإلك

مإن وندم الوجاع أشد والحسرات بالحسرات مإرضوا الوداع لهم كان الدنيا لقاء
المتاع ء رادى كأنهم القيامإة يوم إليهم ينظر ل وباع يفنى مإا فاشترى الباع مإد

حشر ورااع أزعجهم مإا الهوال مإن وراأوا وشاع كلهم الخلئق بين ذلهم ظهر
وقربت البقاع تلك في والرقاع الصحف وطارات قاع في يومإئذ كلهم الخلئق
( مإا انتفاع للفجارا ومإا للمؤمإنين الشفاعة ونفعت سماع سماع ونودي العمال

ابن ) قال العين خاائنة ( يعلم تعالى ) قوله يطاع شفيع ول حميم مإن للظالمين
يكون الرجل أنه أحدها أقوال ثلثة فيها وللمفسرين واحد والخيانة الخائنة قتيبة

لحظ غفلة مإنهم راأى فإذا بصره يغض أنه فيريهم المرأة به فتمر القوم في
العين نظر أنه والثاني عباس ابن قاله بصره غض له يفطنوا أن خااف فإن إليها
هو قتادة وقال الضحاك قاله بالعين الغمز والثالث مإجاهد قاله عنه نهي مإا إلى

الصدورا تخفي ( ومإا تعالى قوله يرضاه ول تعالى الله يحبه ل فيما بالعين الغمز
إليه نظرت مإا على قدرات لو أن الفعل مإن تضمره مإا أحدها أقوال ثلثة ) فيه
مإن القلوب تسره مإا والثالث السدي قاله الوسوسة والثاني عباس ابن قاله

الماورادي حكاه خايانة أو أمإانة
سجع

الحيات مإن الملهي في لسانك حية تفتيش إلى تحتاج ل ظاهرة ذنوبك
وتعيب الرفقاء تغتاب رايش بل طائر يطير وهل الصالحين تلحق كيف المناهيش
راضيت لقد قانص لهواك تقاك ول خاالص لنا عملك ل تعيش مإن مإع الصدقاء
كم قانص كف الموت قبض كم قالص ظل الحياة ظل أمإا والنقائص المعايب
طرف مإن الردى أشخص
القواراص أدنى مإن الذى كل ولقيت المغافص جاءك وقد بك كأنك شاخاص
ً وراأيت وبكى عائص فهو خالوه قالوا ثم وصاحوا الفرائص مإنه ترعد هول



المخالص والولي العدو لمصرعك
الصبا ذاهل عن اليام بني سألت
الطسم فعل مإا الن قلت كأنك
 ---

ًا فانقرضا الذكر ثم الشخص ( مإضى مإع
اسم مإنه عاش مإن الموت كل مإات ومإا
فإنها النفوس هذي ذللوا ( أل

الحزم يضبطها ليس شر راكائب
مإن تخرج أن بد ل والدورا بالمنازل مإستأنس وهو تدورا الموت مإنازل عليه مإن يا

الغفلت على القبورا بلد إلى الرحيل مإن بد ل والقصورا التواني على القصورا
ومإا القلب مإظلم يا والغرورا الخداع بفنون الغرورا والله أهلكك الفتورا وعلى
عين كانت المحفورا القبر ذكرت لو مإعمورا والظاهر خاراب الباطن نورا للقلب
ولو السطورا بين الستغفارا دفنت المسطورا الكتاب في تفكرت ولو تفورا العين

والصراط وتغورا تنكدرا والنجوم وتمورا تتغير والسماء الصورا في النفخ تصورات
المأمإورا خالف على تبكي المإورا في مإتحير وأنت عبورا مإن بد ول مإمدود

والديجورا النهارا في فجورا مإن فعلته مإا وترى والشهورا اليام على ستحاسب
مإن المواصل وبان الجورا وفيت إذا الشرورا تلك على السرورا بعد ستحزن
وتصوم حضورا بل ولكن تصلي الزورا أهل دون المخلصون ونجا المهجورا
كم السحورا وقت لسألتهم والحورا الوالدان أرادت لو مإغمورا بالغيبة والصوم
غفورا والكريم بالقبيح بارازت كم كفورا يا عليك ننعم كم نقورا يا بك نتلطف
الصدورا تخفى ومإا العين خاائنة ( يعلم
وسلم وصحبه وآله مإحمد سيدنا على الله وصلى

السلم عليه يونس قصة في والعشرون الثالث المجلس
 ---

البصير القدير القديم القائم العالم الدائم العظيم الماجد الواحد لله الحمد
وعافى الصحيح فأسقم قضى الحكيم الغني العلي القوي الحليم النصير

وأثيم طائع قسمين عباده وقسم القويم وأوهى الضعيف فأعان وقدرا السقيم
الخطايا مإن عصمه مإن فمنهم الجحيم ودارا النعيم دارا داراين إلى مإآلهم وجعل

مإن ومإنهم ويقيم الذنوب على يبقى أن له قضى مإن ومإنهم حريم في كأنه
ًا مإوسى خارج بالخواتيم والعمل المإرين بين يتردد ذو وذهب الكليم وهو رااعي
ًا النون وسلم} عليه الله {صلى مإحمد وكان مإليم وهو الحوت فالتقمه مإغاضب
ًا فإذا راجيم وهذا مإرحوم فهذا وإبليس آدم وعصى اليتيم لذلك الكون فكان يتيم

) العليم العزيز تقدير ( ذلك فقل المهالك وقوع راأيت أو الممالك بنيل سمعت
وحذرانا المستقيم الصراط إلى بمنه وهدانا العميم الوافر بالفضل علينا أنعم

الحمد مإستحق فهو القديم العزيز بالكتاب علينا ومإن الليم العذاب مإن بلطفه
وأن يولد ولم يلد لم أنه وأشهد يحمد ل وكيف أحمده التعظيم ومإستوجب

ًا والبعد النبياء أقرب على الميثاقا له أخاذ الوحد وراسوله المإجد عبده مإحمد
به ) وتوسل أحمد اسمه بعدي مإن يأتي برسول ( ومإبشرأ يقول عيسى وأقام



سلك وسلم} مإا عليه الله {صلى كريم مإلك مإن أسجد مإن له أسجد وقد آدم
والتصديق اليمان إلى السابق الصديق بكر أبي صاحبه وعلى القويم الطريق
عمر الذي عمر وعلى يقيم وحين يسافر حين الرقيق والرفيق الشفيق المحب

عثمان وعلى تقويم وأكمل تدبير بأحسن فدبر الكفر ودفع عمر مإا الدين مإن
وعلى ضيم مإا على صبره الله عند احتسب الذي ستره الكثيف قدراه الشريف

والمؤمإنون حربهم في الشجعان ومإقدم وقطبهم العلماء مإدارا علي
 ---

ًا إليه الخلق أقرب أبيه وصنو عمه العباس وعلى مإقيم مإقعد في كربهم مإن نسب
وفيه أعجمي اسم ) يونس المرسلين لمن يونس ( وإن تعالى الله قال يليه

يونس وكان الثلث اللغات مإع والهمز وكسرها وفتحها النون ضم لغات ست
ًا وكان يعقوب ولد مإن الكفر مإن فيه هم مإا فرأى إسرائيل بني عباد مإن عابد

ًا فخرج عقوبة بهم تنزل أن فخاف مإن قرية بنينوى وكانوا وذرايته بنفسه هاراب
ً الله فبعثه الموصل أراض بترك وأمإرهم تعالى الله إلى فدعاهم إليهم راسول
ً وكان الوثان عبادة مإصبحهم العذاب أن أخابرهم يقبلوا لم فلما حدة فيه راجل

العذاب بين يبق لم عنهما الله راضي عباس ابن قال العذاب فأقبل ثلث بعد
غشيهم جبير بن سعيد وقال أكتافهم على حره ووجدوا مإيل ثلثي قدرا إل وبينهم

ًا السماء غامإت غيره وقال الضفر الثوب يغشى كما العذاب يظهر أسود غيم
ًا ًا دخاان لبسوا بالهلك أيقنوا فلما أسطحتهم فاسودت مإدينتهم فغشي شديد

الناس مإن وولدها والدة كل بين وفرقوا الرمإاد راءوسهم على وحثوا المسوح
يونس به جاء بما آمإنا وقالوا الصادقة بالتوبة تعالى الله إلى وعجوا والنعام
فيجدون إليهم أراجع كيف فقال إليهم اراجع ليونس فقيل العذاب عنهم فكشف

ًا ًا السفينة فركب يقتل فيهم يكذب مإن وكان كاذب غاضب فلمن قيل فإن مإغاضب
عانى لما العذاب بهم ينزل أن واشتهى التوبة قبل قومإه غاضب أنه فالجواب

مإا فقال وقفت السفينة راكب فلما عنهم العفو كراهية على فعوتب تكذيبهم مإن
ل والله وإنها رابه مإن أبق عبد فيها أدراي لكني قال ندراي ل قالوا لسفينتكم

فقرع فاقترعوا قال نلقيك ل الله نبي يا والله أنت أمإا قالوا تلقوه حتى تسير
( فالتقمه الماء في نفسه ) فألقى ( فساهم تعالى قوله مإعنى وهو يونس

الحوت
 ---

قبل المصلين مإن ) أي المسبحين مإن كان أنه ( فلول مإذنب ) أي مإليم وهو
الحوت بطن في مإكثه قدرا وفي الحوت بطن في بل وقيل الحوت التقام

ًا أرابعون أحدها أقوال خامسة سبعة والثاني جريج وابن وكعب أنس قاله يومإ
عشرون والرابع وقتادة مإجاهد قاله أيام ثلثة والثالث جبير بن سعيد قاله أيام
ًا يوم مإن أقل إل مإكث مإا الشعبي قال يوم بعض والخامإس الضحاك قاله يومإ

تثاءب الغروب الشمس وقارابت العصر بعد كان فلما ضحى الحوت التقمه
مإن كنت إني سبحانك أنت إل إله ( ل فقال الشمس ضوء يونس فرأى الحوت

( غبرة ول بشجر فيها يتواراى ل التي الراض ) وهي بالعراء ) ( فنبذناه الظالمين
له ليس الذي الممعوط الفرخ كهيئة مإسعود ابن قال مإريض ) أي سقيم وهو



غيرها دون عليه أنبتت وإنما الدباء ) وهي يقطين مإن شجرة عليه ( وأنبتنا رايش
الله وقيض ذبابة وراقه على يسقط ل فإنه عنه الذباب ويمنع وراقها ليغطيه
وهب وقال لبنها مإن فيشرب وعشية بكرة عليه تروح الوحش مإن أراوية تعالى

فاستيقظ نام ثم فأعجبته خاضرتها وراأى فأظلته الدباء عليه الله أنبت مإنبه بن
عليها تحزن تنبت ولم تسق ولم تخلق لم أنت له فقيل عليها فحزن يبست وقد
قوله عليك فشق راحمتهم ثم يزيدون أو الناس مإن ألف مإائة خالقت الذي وأنا

أو ألف مإائة إلى أراسلناه ( وكنا ) المعنى ألف مإائة إلى ( وأراسلناه تعالى
تقديره الواو بمعنى أنها والثاني عباس ابن قاله يزيدون بل ) المعنى يزيدون

ًا عشرون أحدها أقوال أرابعة زيادتهم وفي قتيبة ابن قاله ويزيدون أبي راواه ألف
ًا ثلثون وسلم} والثاني عليه الله {صلى الله راسول عن كعب ابن والثالث ألف

بضعة
 ---

ًا وثلثون ًا سبعون والرابع عباس ابن عن والقولن ألف جبير بن سعيد قاله ألف
أوجه ثلثة مإن فالجواب فرعون إيمان يقبل ولم توبتهم قبلت كيف قيل فإن

ًا كان ذلك أن أحدها العذاب باشره فرعون أن والثاني الية في كما لهم خااص
النيات صدقا مإنهم علم تعالى الله أن والثالث الزجاج ذكره يباشرهم لم وهؤلء
الصادقة النصوح التوبة إلى إخاواني فانظروا النباراي ابن ذكره غيرهم بخلف

النابة حرم إلى العاصي فليلجأ ونفعت فدفعت العذاب وقاومإت أثرت كيف
فصد مإخلص الباب أتى ول فرد صادقا صدقا فما الجابة باب بالسحارا وليطرقا

التوبة صدقا في الشأن ) إنما ( توبوا لهم فقيل استدعي قد مإن يرد وكيف
شرط ومإن يعود ل أن وعزمإه القلب ندم هي إنما اللسان نطق التوبة وليست
فات فقد عاينه أو العذاب باشره فمن الخارة أمإورا مإعاينة قبل تكون أن صحتها
يقظة الله نسأل يؤمإن ل الذي بالفوات المفاجأة قبل فاستدراكوا القبول مإوسم
والخسارا الفوت يقع أن قبل البدارا إلى تحركنا
البسملة على الكلم
وإمإساء إصباح الناس على ( يأتي
نساء الدهر لصروف وكلنا

تغيرهم في ومإصر الملوك ( يثوى
أحساء والحساء العهد على مإصر

لمن فأف دنيانا دارا يا ( خاسست
أخاساء ناس أو الخسيسة يرضى
لنا العظات بأصناف نطقت ( لقد
خارساء الناس يظن فيما وأنت
ًا تعطفت ( إذا قاسية كنت يومإ
شوساء فهي بعين نظرت وإن

ومإن الملوك وأبناء الملوك ( أين
قعساء الملك في عزة لهم كانت

ًا ( نالوا واراتحلوا اللذات مإن يسير
بأساء النعماء فإذا برغمهم

فبدرا التخليط عاد ثم ندرا لحظة عيش صفا فإن القدرا جرى بذلك كدرا دارا الدنيا
ضربت إذا وسيفها مإتواصل مإتتابع بلؤها هدرا قتيلها ودم كالصدرا فيها الوراود



حاصل وشرها مإظنون وخايرها مإفاصل الحقيقة على وحرصها فاصل سيف
سريعة تخلت حلت إن ( نوائب

توالت الزمإان في تولت وإمإا
قلت وإن أقلت قلت إن ( ودنياك

وعلت نجت الدين في قلة فمن
وأوحشت غالت ثم وأغالت ( غلت

ومإلت واستمالت وحاشت وحشت
 ---

سيوفها وصلت بنيران ( وصلت
ًا وسلت وسلت أذاة مإن حسامإ

مإقامإه عن بالفتى وزلت ( أزالت
حلت العقد أحكم فلما وحلت

مإا الضمر والقب والقباب والحمر الصفر والمراكب والسمر البيض أراباب أين
بعد مإرتفعهم راأيت لو العمر جميع تقضى أن إلى الغمر أفعال يفعلون زالوا

زرا ول خايط ل ثوب وعليه والقر الحر فيه يدراى ل بيت إلى جر قد النصب
ينفع كان مإا وصارا المر إلى حلوهم حال لقد تالله يسر بما انتقل مإا أنه المحنة

وهو باع لنه غر البائع يقال أن يمكن ول الدرا ثمين الهوى بمخشاب باعوا يضر
رافعت التي ( المشيدات حر أنه يدراي
دراس أهلها مإن أرابع

أذني في لليام ( أقام
الخرس شأنه مإن واعظ

تحارابني ضد ( مإهجتي
أحترس كيف مإني أنا

غانية دنياك ( إنما
العرش زوجها يهنأ لم

ًا بالزهد ( فالقها مإدراع
والترس السيف يديك في

نائبة فرع يبقى ( ليس
مإفترس الموت في أصلها

 ---

واحفظوا الجواب صحيح للسؤال وأعدوا الحساب قبل أنفسكم حاسبوا إخاواني
في النفوس ندم قبل الجرام هذه الجرام عن واغسلوا اليام هذه بالتقوى

في مإرة كأس ذوقا قبل إشراقها بعد الحياة شمس طمس قبل سياقها حين
إلى النفوس تجذب أن قبل مإحاقها أفلك في السلمإة تدورا أن قبل مإذاقها
بعد المفاصل وتنفصل أخالقها أخالقا اللحود في وتفترش بأطواقها القبورا
الدمإوع مإخبآت وتظهر ساقها عن حاسرة الحسرة شدائد وتشتد اتساقها حسن

كان مإن جوع ويطول خاناقها ضيق ضنك في القلوب وتتقلب اندفاقها بسرعة
ًا الدنيا في اليام إخاواني إطلقها زمإان على أسرها في النفوس وتبكي فاكه



ألقتهم غوارابها على هم فبينا شاءت حيث بهم تنزل راكبانها أزمإة بيدها مإطايا
عمره ساعات القيامإة يوم العبد على يعرض الحسن قال بمناسمها فوطئتهم

بن يونس وكان حسرات عليها نفسه تتقطع خايرا فيها يحدث لم ساعة فكل
ًا عبيد أجلي مإن ذهب لقد وقال وجوههم في فنظر يحدثهم أصحابه مإع جالس

جانب كل مإن بك أحيط فقد بعد أمإا له أخ إلى الوزاعي وكتب ساعة وأجلكم
يديه بين والمقام تعالى الله فاحذرا مإرحلة وليلة يوم كل في بك يسارا أنه واعلم

والسلم به عهدك آخار يكون وأن
صغيرها الذنوب خال

التقى فهو وكبيرها
أراض فوقا مإاش مإثل ( كن

يرى مإا يحذرا الشوك
صغيرة تحقرن ( ل
الحصى مإن الجبال إن

يكون أن مإنك عضو خاير قطع درااهم ثلثة في جعل مإن تأمإن ل أعرابي قال
ًا عقابه مإن إلى تسيء أن إياك فقال أوصني الحكماء لبعض راجل قال هكذا غد
ًا فتكون فتعذب تعصي نعم قال يحب مإن أحد يسيء وهل قال تحب إلى مإسيئ

ًا ( أعطيت نفسك العدا بعض لك سيف
القراب غير كفك في وليس

وأشياعه الغي مإن ( فاهرب
الضراب حنين للنسك وحن

طبعها عن النفس هذي ( تزجر
الرواب قصد تترك ل والسد
تعالى قوله على الكلم

سنين مإتعناهم إن ( أفرأيت
 ---

تنس ول المهل بمد تغتررا ل له لذة ل مإضى مإا لن وقته ابن الدمإي أن اعلم
ًا يا سترده لحوض تأهب الرواحل وستصل رااحل فاليام الجل قرب خااسر
ًا يا يفتقده ومإا المال راأس أحده سبته يشيع ( دهر يجده ومإا البقاء طول طالب
أمإده ينقضي مإا مإتتابع
وآونة يبكينا ( يوم

غده عليه يبكينا يوم
زمإن ومإن زمإن على ( نبكي
مإدده مإوصولة فبكاؤنا
مإخلدة مإكاراهنا ( ونرى
ًا يذهب والعمر عدده فائت

تخوننا عيش في خاير ( ل
مإدده وتغولنا أوقاته
أتلفها اليام أقرض ( مإن

جسده قروضها جميع وقضى
مإطمطمة في يغيب ( حتى

ولده ول فيها أهله ل



مإن مإملكته في جمع كم القاهر الكبير السلطان أين ناظر تدبر أمإوكم تدبروا
على عل وكم وأساورا بحلل تمتع وكم ودساكر حصون مإن بنى وكم عساكر
شر بعزمإه ويقهر سيأتي فيما ينظر مإن العاقل المقابر إلى المإر آخار ثم المنابر
تتوقا لما ( عجبت نجاتي حظي قال حظي النفس قالت وإذا العاتي الهوى

ً النفس جهل
لنبتات تصرم وقد إليه

دعاني وقد العذول ( وعصياني
نجاتي فيه ومإا راشدي إلى

يوم وكل أعيش أن ( أؤمإل
مإعولت مإن رانة بسمعي
مإما تكل الحافرين ( وأيدي

مإوحشات مإساكن مإن تسوي
قابلتنا الجنائز إذا ( نراع

ذاهبات تخفى حين ونسكن
ذيب لظهورا قلة ( كروعة

رااتعات عادت غاب فلما
فسائل تبقى أن أمإلت ( فإن

الخاليات القرون أفنى بما
بناها قد مإصانع ذي مإن ( فكم

عاتي الخوف قليل وشيدها
راخاي ذوبال الهم ( قليل

والعظات النصائح عن أصم
زوال مإن تروع ومإا ( فبات
ًا شكات ذا أصبح ثم صحيح

لما فريع الطبيب ( فباكره
الدعاة إلى يجيز ل راآه

حي وهو المفرط أن ( فلو
الصالحات الباقيات توخاى
حظا وأصاب بغبطة ( لفاز

الموبقات المإورا يغش ولم
لحي عظة عندها لك ( فيا

قاسيات قلوب مإن لك ويا
يمسي سوف ثراء أخاي ( وكل
ًا شتات إلى والجميع عديم
ًا يلف لم ( كأن تقضى مإا شيئ
يأتي سوف مإا بفائت وليس

 ---

ناطق مإقام مإن ورادك الباغت المستلب بمحلك وحل الناعت مإل وقد بك كأنك
ًا وبقيت صامإت حال إلى ونفس تخرج نفس هي وإنما الباهت كالسير مإتحير

ًا يا الشامإت لها يرثى حالة في وصرت الفائت يرد فمن مإضى وقد هافت عجب
لها اللبيب فإن العواقب إلى النظر النظر الله عباد فائت هالك يفرح كيف



مإن اللذة راحلت الفاجر العاصي لذة وأين الهواجر صام مإن تعب أين يراقب
مإن يتعب لم فكأن الخائف بجزع الصالحين نصب وذهب الصحائف إلى الفواه

أبو أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا الشهوات نال مإن يلتذ لم وكأن اللذات صابر
أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا مإالك بن بكر أبو أنبأنا علي بن الحسين

{صلى الله راسول قال قال أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد حدثنا يزيد حدثنا
ثم صبغة النارا في فيصبغ النارا أهل مإن الدنيا أهل بأنعم وسلم} يؤتى عليه الله

ًا راأيت هل آدم بن يا له يقال راب يا والله ل فيقول قط نعيم بك مإر هل قط خاير
ًا الناس بأشد ويؤتى ثم صبغة الجنة في فيصبغ الجنة أهل مإن الدنيا في بؤس
ًا راأيت هل آدم بن يا له يقال يا والله ل فيقول قط شدة بك مإر هل قط بؤس
حبس وقيل مإسلم بإخاراجه انفرد قط شدة راأيت ول قط بؤس بي مإر مإا راب

ً السلطين بعض ًا راجل ً زمإان وجدت كيف له قفال أخارجه ثم طويل
يجمعنا حتى يوم بؤسي مإن ومإضى إل يوم نعيمك مإن مإضى مإا قال مإحبسك

ًا راأى السلم عليه داود أن وراوينا يوم مإن رااهب يا به فصاح جبل قلة في رااهب
قصته قال هذا مإن قال مإسجى مإيت فإذا داود فصعد تره اصعد فقال أنيسك
فقرأه مإكتوب عليه لوح راأسه عند فإذا السلم عليه داود فدنا راأسه عند مإكتوبة

مإدينة ألف وبنيت عام ألف عشت المإلك مإلك فلن ابن فلن أنا فيه فإذا
في أنا فبينما عذرااء ألف وافتضضت امإرأة ألف وأحصنت عسكر ألف وهزمإت

والدود فراشي التراب أنذا فيه أنا مإما فأخارجني الموت مإلك أتاني مإلكي
ًا داود فخر قال جيراني الحداث مإن بأنواع ( حصلوا عليه مإغشي

الجداث على عمروا مإا كل مإن
حياتهم طول جمعوه الذي ( فإذا

 ---

الورااث وقسيمة العدى نهب
المدى طول على مإنازلهم ( حالت

ثلث بعد الراض في ووجوههم
وأثاثه ببيته يسر مإن ( يا
أثاث بغير بيت الثرى في لك

راوسب بن الله عبيد أبو حدثنا الخياط بكر أبو أنبأنا الحريري القاسم أبو أخابرنا
الهيثم حدثنا جمهورا بن الحسن حدثنا مإحمد بن الله عبد حدثنا صفوان ابن حدثنا

عمرو عن وغيره الرحمن عبد بن حصين وابن عباس بن الله عبد عن عدي بن
مإغاراة على فدللنا مإدينة بفاراس افتتحنا قال الله عبد بن جرير عن مإيمون بن

ً فيها أن لنا ذكر تلك في فأصبنا بالفاراسية يقرأ مإن ومإعنا فدخالناها أمإوال
ًا والمإوال السلح مإن المغاراة ًا شيئ عليه الزج يشبه بيت إلى صرنا ثم كثير
قد حلل وعليه راجل عليه ذهب مإن سرير الزج في وإذا فقلبناها عظيمة صخرة

ل المملوك العبد أيها فيه فإذا لنا فقرئ مإكتوب فيه لوح راأسه وعند تمزقت
وإن غايتك الموت أن واعلم لك الله جعل التي قدراك تعد ول خاالقك على تتجبر
وأنك أمإامإك الحساب وأن عمرك طال
 ---



لنفسك فقدم إليك الدنيا كانت مإا أحب بغتة تؤخاذ ثم تترك مإعلومإة مإدة إلى
ًا ًا تجده خاير العبد أيها فاقتك ليوم الغرورا مإتاع مإن لنفسك وتزود مإحضر

ًا في فإن بي اعتبر الضعيف مإن كنت فاراس مإلك بهرام بن بهرام أنا مإعتبر
ًا أعلهم ًا وأقساهم بطش ً وأطولهم قلب على وأحرصهم اللذة في وأراغبهم أمإل

الجيوش وهزمإت الساطية الملوك وقتلت النائية البلد جبيت قد الدنيا جمع
فلم قبلي أحد يجمعه لم مإا الدنيا مإن وجمعت عام خامسمائة وعشت العظام
أخاذت سيرين بن مإحمد وقال بي نزل إذ الموت مإن نفسي أفتدي أن أستطع
أن يلبث فل عليه تلقى فكانت خافافا أغشية فاتخذ البرد مإن أي قرة مإعاوية
مإكثت دارا مإن الله قبحك فقال عليه ترد أن سأل عنه أخاذت فإذا ادفعوها ينادى
ًا سنة عشرين فيك عبد وكان أراى مإا إلى صرت ثم خاليفة سنة وعشرين أمإير

أراعى تهامإة مإن لرجل عبد أني وددت والله مإوته عند يقول مإروان بن الملك
ًا المإر هذا مإن ألي أكن ولم جبالها في غنيمات الحمام لقى حي ( كل شيئ
فمودي

خالود مإن مإؤمإل لحي مإا
ًا المنون تهاب ( ل مإولود ول والد على تبقى ول شيئ

راضوى شمارايخ في الدهر ( يقدح
هبود مإن الصخورا ويحط
واليام الحوادث تترك ( ولقد

ًا الصيخود الصخرة في وهي
الدهر يحصده كالزراع ( وأراانا

وحصيد قائم بين فمن
مإخبون راكب للموت ( وكأنا
ًا مإوراود لمنهل سراع
الدهر أمإن الذي الجاهل ( أيها
الخدود عاقرات الدهر وفي
ساسان وأبو وتبع عاد أين

ثمود صحب وأين كسرى
بسورااء الحصين الحصن راب ( أين

بالشيد وشاده بناه
العقيان له وصاغ أراكانه ( شد

ًا بالجنود وحفه باب
صنعاء بين مإا إليه يجبى ( كان
بيرود قرى إلى ومإصر

خايل زراافات حوله ( وترى
السود بمثل تعدو حافلت
الدهر فأقصده شخصه ( فرمإى

شديد المنايا مإن بسهم
حصن الموت مإن ينجه لم ( ثم
حديد وباب خاندقا دونه

والتأييد بالنصر أعينوا الدنيا عمروا قبله مإن ( ومإلوك
تجري الطير مإرت ذاك ( بينما

بالسعود ل بالنحوس لهم
بالحين أسهلن اليام ( وصروف

 ---



الكؤود المحط مإن إليه
الدهر لوعة حاولوا مإا وقاهم ( مإا
التأكيد مإن أكدوا ومإا

المرء يلبثان ل العصران ( وكذاك
بالموعود يأتياه أن

يدنيه ومإا يأتي ليس مإا ( وبعيد
بعيد غير العصران مإنك

تعالى قوله على سجع
يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا
مإزجت يغلبون ول الخلق على ويتجبرون يتقلبون اللذات في كانوا الذين أين
) مإدوا يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا يتجرعون فباتوا المنايا كؤوس لهم

ومإنظوم بمنثورا وعظوا وكم والثام الزلل مإن وأكثروا الحرام إلى أيديهم
مإنهم كل ) حمل يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا يسمعون أنهم لو الكلم مإن
كانوا مإا كل مإن الوطن مإن غيره صحبهم ومإا والعفن البلى بيت إلى كفن في

في عليهم وسد التراب والله ) ضمهم يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا يجمعون
كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا يرجعون والحباب السباب بهم وتقطعت الباب ثراهم

القوم على دارات والعشائر أصحابهم أين والذخاائر أمإوالهم ) أين يمتعون
الهل عن ) شغلوا يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا تطمعون أنتم ففيم الدوائر
هذا وإنما مإهاد أخاس على الندم مإن وباتوا الزاد مإن يسير إلى وافتقروا والولد

الجنود ) أين يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا يزراعون كانوا مإا حصاد مإن
يرتعون فيما يربعون كانوا مإا بعد والنعم النعم أين والحرم الحرم أين والخدم

يوم برزوا إذا الندامإة حلل في راأيتهم ) لو يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا
يوزعون فهم النارا إلى بالكرامإة ل بالذل يساقون علمإة للعقاب وعليهم القيامإة

واليام القليل بقي قد العاصين مإعشر ) يا يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى ( مإا
( مإا تسمعون كنتم إن الدليل الهدى إلى بكم صاح وقد الرحيل دنا قد تنادي
) يمتعون كانوا مإا عنهم أغنى

السلم عليهما ويحيى زكريا قصة في والعشرون الرابع المجلس
 ---

ًا يزل لم الذي لله الحمد ًا عظيم ًا وينصر عدوا يخذل علي خالقا الدمإي أنشأ ولي
ًا ًا قسمين قسمهم ثم سوي ًا راشيد ًا السماء رافع وغوي ًا سقف المهاد وسطح مإبني

ًا ًا بساط ًا الخلئق ورازقا مإدحي ًا بحري ًا لعباده أجرى كم وبري ًا مإنه أخارج سري لحم
ًا ًا أعطى كم طري ًا يعط لم مإا ضعيف المراد ضعف الضعف على فبلغه قوي

إذ ) أحمده زكريا عبده رابك راحمة ذكر ( كهيعص الولد الكبر على له ووهب
تبريا امإتطى مإن أفضل مإحمد راسوله على وأصلي ورايا شبعا وأعطى فضل
ًا ويكفي تخلل حتى قلل ومإا أنفق الذي بكر أبي وعلى كان الذي عمر وعلى زي
ًا ًا الجد في مإقدمإ ًا يزل لم الذي عثمان وعلى جري ًا عفيف أشجع علي وعلى حيي

قال رايا الراض فانتقعت بشيبته المستسقى العباس عمه وعلى خاطيا حمل مإن
المتشابه مإن أنه أحدهما قولن تفسيرها في ) للعلماء ( كهيعص تعالى الله

وجل عز الله أسماء مإن حروف أنها والثاني بعلمه تعالى الله انفرد الذي



والصاد عليم مإن والعين حكيم مإن والياء الهادي مإن والهاء الكافي مإن فالكاف
ذكر عليك نتلو الذي هذا ) المعنى رابك راحمة ( ذكر تعالى قوله صادقا مإن

قد زكريا هذا يقولون الحجاز أهل لغات ثلثة ) وفيه زكريا ( عبده رابك راحمة
ًا جاء ًا وزكريا مإقصورا اللف ويلقون فيجرونه زكري يقولون نجد وأهل مإمدود

ًا نداء رابه نادى ( إذ تعالى قوله لئل أخافاه وإنما الدعاء بالنداء ) والمراد خافي
يقول

 ---

وهن إني راب ( قال الكبر على الولد يسأل الشيخ هذا إلى انظروا الناس
مإجاهد وقال التركيب في الصل لنه العظم خاص وإنما ضعف ) أي مإني العظم
كما فيه الشيب انتشر ) أي شيبا الرأس ( واشتعل أضراسه ذهاب شكا وقتادة
) أي شقيا ( راب إياك بدعائي أي بدعائك والمراد الحطب في النارا شعاع ينتشر

) الموالي خافت ( وإني الجابة عودتني قد لنك أخايب ثم بالدعاء أتعب أكن لم
وإن مإاله يتولوا أن فخاف والعصبة العم بنو وهم النسب في يلونه الذين يعني

أبي بن وسعد عثمان وقرأ ولده يتوله أن وأحب الميراث جهة على يكن لم
الخاء بفتح الموالي خافت الكسائي عن سريج أبي وابن جبير وابن وقاص

أل ونبوته علمه على خااف يكون إنما هذا فعلى قلت مإعنى على الفاء وتشديد
الرجال مإن ) والعاقر عاقرا امإرأتي ( وكانت تعالى قوله العلم فيموت يوراثا

هذا في الصل لن عاقرة يقل ولم عاقرا قال وإنما الولد يأتيه ل الذي والنساء
ابن قال وحائض طالق مإجرى فأجرى كالمستعارا والمذكر للمؤنث الوصف
( فهب سنة وتسعين ثمان وامإرأته سنة وعشرين مإائة يومإئذ سنه وكان عباس

لما أنه سؤاله وسبب يتولني صالحا ولدا ) أي ( وليا عندك ) مإن لدنك مإن لي
قوله فسأل الكبر على الولد في طمع حينها في ل مإريم تأتي الفاكهة راأى

راب ( واجعله الكل مإن البنوة ) المراد يعقوب آل مإن ويرث ( يرثني تعالى
( يا وقتيل مإقتول قالوا كما فعيل إلى مإفعول عن فصرف مإرضيا ) أي راضيا
قبله يحيى يسم لم عباس ابن قال ونفرحك نسرك ) أي نبشرك إنا زكريا

يكون أنى راب ( قال أبويه إلى تسميته يكل ولم تعالى الله سماه بأن فشرف
الحال هذه على الولد أيأتيه ليعلم هذا قال ) وإنما عاقرا امإرأتي وكانت غلم لي
الشباب حالة إلى وزوجته هو يرد أم

 ---

) كذلك ( قال ويبسه العظم نحول ) وهو عتيا الكبر مإن بلغت ( وقد تعالى قوله
) أي هين علي هو رابك ( قال الكبر على الولد هبة مإن لك قيل كما المإر أي

) شيئا تك ولم قبل ( مإن أوجدتك ) أي خالقتك ( وقد سهل علي يحيى خالق
يستعجل أن وأرااد الحمل وجود على علمإة ) أي آية لي اجعل راب ( قال

) والمعنى سويا ليال ثلث الناس تكلم أل آيتك ( قال بالشكر ويبادرا السرورا
في ) وهذا قومإه على ( فخرج خارس غير مإن سليم سوي وأنت الكلم مإن تمنع

( فأوحى مإصله ) أي المحراب ( مإن امإرأته فيها حملت التي الليلة صبيحة
أومإأ والثاني عباس ابن قاله كتاب في إليهم كتب أحدهما قولن ) وفيه إليهم

) المعنى يحيى ( يا تعالى قوله صلوا ) أي سبحوا ( أن مإجاهد قاله ويديه برأسه



بجد ) أي ( بقوة التورااة ) وهو الكتاب ( خاذ يحيى يا له وقلنا يحيى له وهبنا
سنه ) وفي ( صبيا الفهم ) وهو الحكم ( وآتيناه فيها بما العمل في واجتهاد

عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن راواه سنين سبع أحدهما قولن يومإئذ
آتيناه ) أي ( وحنانا تعالى قوله ومإقاتل قتادة قاله سنين ثلث وسلم} والثاني

ًا عمل ) أي وزكاة لدنا ( مإن راحمة أي حنانا ذنبا يفعل ) فلم تقيا ( وكان صالح
له سلمإة ) أي عليه ( وسلم تعالى قوله بوالديه برا جعلناه ) أي بوالديه ( وبرا
يكون مإا أوحش عيينة ابن سفيان ) قال حيا يبعث ويوم يموت ويوم ولد ( يوم

الموتى مإع يموت وليلة هم دارا إلى فيخرج يولد يوم مإواطن ثلث في آدم ابن
ًا فيشهد يبعث ويوم مإثلهم ير لم جيرانا فيجاورا فسلمه قط مإثله ير لم مإشهد

زكريا اليهود اتهمت مإريم حملت لما السير علماء قال كلها المواطن هذه في
فتجوفت عظيمة شجرة إلى انتهى حتى فهرب ليقتلوه فطلبوه مإنه هذا وقالوا

بالشجرة يطوفون فجاءوا فيها فدخال له
 ---

وهو يحيى ونبيء فقتلوه إليه خالصوا حتى الشجرة فقطعوا ثوبه هدبة فرأوا
الله إلى الناس يدعو الراض في فساح البكاء كثير وكان أبيه زمإن في صغير
عبد وابن ناصر ابن المحمدان أخابرنا الشجر وقلوب الجراد طعامإه وكان تعالى

بن الله عبد حدثنا الصفهاني نعيم أبو أخابرنا أحمد بن أحمد حدثنا قال الباقي
بن سعيد حدثنا شرحبيل ابن سعيد حدثني الحسين بن أحمد حدثنا مإحمد

مإن خاديه في خاطان له زكريا بن يحيى كان قال الوراد بن وهيب عن عطاراد
فقال عيني به تقر ولدا وجل عز الله سألت إنما إني زكريا أبوه له فقال البكاء

إل يقطعها ل مإفازة والنارا الجنة بين أن أخابرني السلم عليه جبريل إن أبت يا
عباس ابن عن جبير بن سعيد فروى يحيى قتل سبب في واخاتلفوا بكاء كل

الحوارايين مإن جماعة في زكريا بن يحيى عيسى بعث قال عنهما الله راضي
تعجبه أخ ابنة لملكهم وكان الخ ابنة نكاح عنه نهاهم فيما فكان الناس يعلمون

إذا فقالت أمإها ذلك فبلغ مإقضية حاجة يوم كل في لها وكان يتزوجها أن فأرااد
غير سلي فقال له فقالت يحيى تذبح أن حاجتي فقولي حاجتك الملك سألك

الراض على دمإه مإن قطرة فبدرات فذبحه يحيى فدعا غيره أسألك مإا قالت هذا
ألفا سبعين الدم ذلك على فقتل نصر بخت تعالى الله بعث حتى تغلي تزل فلم

تأتيه وكانت شابة بنت للملك كانت أنس بن الربيع وقال سكن حتى مإنهم
ً وكان يحيى راأت أمإها وإن لها فيقضيها حاجتها فيسألها على فأراادته جميل

فجاءت يحيى راأس حاجتي له فقولي أباك أتيت إذا لبنتها فقالت فأبى نفسها
ذلك فقال يحيى راأس فقالت حاجتك سلي فقال فرجعت فردها ذلك فسألته

ثم فذبحته فأبى قتلتك حاجتي تأت لم إن يحيى إلى فبعثت أمإها فأخابرت لك
جهنم يدخال مإن أول فهي مإاتت حتى لها ويل لها ويل تقول وجعلت ندمإت
وهي نبيا سبعين قبله قتلت وقد أزمإيل وقيل رابه اسمها أن آخار حديث وفي

أقصى صراخاها يسمع النارا مإن مإنبر على وأنها النبياء مإقتلة التورااة في مإكتوبة
النارا أهل

البسملة على الكلم
 ---



أينا أين قبلنا كان مإن ( أين
وزينا جمال كانوا راجال مإن

فأفنى عليهم أتى دهرا ( إن
علينا سيأتي مإنهم عددا

جمعنا حتى المإال ( خادعتنا
وسعينا لغيرنا وطلبنا

الدهر في نفكر ومإا ( وابتنينا
ابتنينا غداة صرفه وفي

فضول المعاش مإن ( وابتغينا
لكتفينا بدونها قنعنا لو

نمضي ول لنرحلن ( ولعمري
مإضينا مإا إذا مإنها بشيء

الله وسوى المقدراات في ( اخاتلفنا
فاستوينا بيننا بالموت

حيا كان مإيت مإن راأينا ( كم
راأينا مإا بنا يرى ووشيكا

كأنا المنون نأمإن لنا ( مإا
إلينا يهتدين نراهن ل

الموت أن تيقن ء لمإرى ( عجبا
عينا بالعيش فقربا حق

إلى المطلوب فبئس قتلت طلبها كل المكتوب الشقاء لول الدنيا مإا إخاواني
غدا الحال مإستورا يا اليقين بسلع الشك سلع اشتروا الذين أين الدنيا مإع مإتى
الكمين مإن الموت كماة وبرزت النين وجاء الصدرا في حشرجت إذا تبين

لحد إلى ونقلت سكين بغير وشيكا وذبحت مإسكين أذل التجبر بعد وصرت
الناقد على عرضه قبل عملك تدبر المتقاعد أيها لنفسك انظر راهين فيه أنت

كلهم الخلق ( سبيل والد ول ولد فيه ينفعك ل ل شدائد يديك بين فكم وتأهب
الفناء

البقاء له يدوم أحد فما
المنايا إلى الصباح ( يقربنا
المساء إليهن ويدنينا

مإعدا وكن هواك تركب ( فل
تشاء مإا لك مإقدراا فليس

غصن وأي تعيش أن ( أتأمإل
النماء له طال اليام على

غضا العيدان أخاضر ( تراه
غثاء مإسود وهو فيصبح

غروراا الدنيا هذه ( وجدنا
العطاء يرتجع تعط مإا مإتى
مإطمئنا إليها تركن ( فل

الصفاء مإنها بدائم فليس
 ---



البدان في الراواح الرحيل شرط وعلى البنيان وضع النقض نية على الله عباد
أين النسان لغترارا فالعجب للقامإة وليس الحيوان دارا إلى مإعبر الدنيا وإنما

الثر في وأنت عثر ساع كم دثر مإنزل مإن كم والبطر الجهل إلم والنظر العقل
صدرا مإا واراد كم والفكر العقول أين البشر مإآل علمت وقد الشر هذا إلم

قد المآقي ودمإع مإحتضر لدى حضرت كم خاطر لعلى وإنك المطر مإثل البليا
بالبعر الدرا بعت لقد الضررا تختارا مإتى إلى ويحك السفر وطول الزاد لقلة انهمر

جمعناه كلما مإن يا يستعبد أن يرضى ل الحازم وإن الجود ليختارا العاقل إن
الضلل يختارا كيف يسدد لم دعوناه إذا مإن يا اليد مإد زجرناه كلما مإن يا تبدد
ليرى اللبيب إن اصعد له يقال مإن النزول يؤثر كيف الراشد الطريق يعرف مإن

لك نصبنا كم الجلمد لنفطر وعظنا الحجاراة سمعت لو غد في مإا الفكر بعين
ًا نصطد لم الن وإلى شرك

مإعتذراا تزال ل مإتى ( حتى
رااكبها تزال ل مإنك زلة مإن

الحسرة وتعقبك مإثلها ( تعقبها
عواقبها مإثلها مإن

تقارابه ل الذنب ( لتركك
تطالبها توبة مإن أيسر

 ---

يد تمد النعم الغفلة حوض على زاحمت والنعم الفضال شكر عن المعرض أيها
باسه وقت في جنيته قد مإا عقوبة وتنسى واقتباسه أخاذه إلى بالنعام الجهل

ل ومإني غيري مإن تستحي تراك تراك وعيني مإنك عجبا بخطاك الهرب أين
إذا دينه دين في بك لطف الذي مإن مإضى فيما القبيح على ستر الذي مإن تراك

غير يلذ مإشربا راأيت وإن فاذهب غيرنا لك يصلح مإن وجدت إن هذا يا اقتضى
جفاك أرايتنا مإا أخااك أرايت ولو أباك مإنك نعلم مإا أباك أعلمت لو فاشرب حلمنا
أو ودنا إلى تحن أتراك ديمة بعد لطف ديمة لك نبعث كم قديمة عليك نعمنا

مإمن فواعجبا إليها أحسن مإن حب على القلوب جبلت هذا يا عهدنا عهد تراعي
بالعافية عليه مإنعما يا إليه بكليته يميل ل كيف وجل عز الله سوى مإحسنا ير لم

وسترت ذاك فهتك غيرك فعله لك ذنب كم المال راأس فيه أنفقت مإا بئس
تنفر فل أطرافها إليك وصلت إذا بمردود شاراد كل فما النعم نفارا احذرا ويحك

يسرها نفس ( لك الشكر بقلة أقصاها
يضرها شيء كل

الزمإان على تفنى ( هي
شرها ويزداد

 ---

عند أحياء القبورا أهل إخاراج ) البعث جميعا الله يبعثهم ( يوم تعالى قوله
فتنبت مإاء السماء مإن ينزل تعالى الله أن وذلك الصورا في الثانية النفخة

القبورا فتنشق الصورا في إسرافيل ينفخ ثم كانت كما فتعود القبورا في الجساد
ًا فيقومإون المعاصي ) مإن عملوا بما ( فينبئهم والحساب العرض إلى جميع



أنبأنا الحصين ابن ) أخابرنا ( ونسوه حفظه ) أي الله ( أحصاه الفرائض وتضييع
حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن

سمعت قال عمر ابن عن مإحرز بن صفوان عن قتادة حدثنا همام حدثنا عفان
ويضع المؤمإن يدني وجل عز الله إن وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول

أتعر كذا ذنب أتعرف له ويقول بذنوبه ويقرراه الناس مإن ويستره كنفه عليه
قال هلك قد أنه نفسه في وراأى بذنوبه قرراه إذا حتى كذا ذنب أتعرف كذا ذنب
الصحيحين في أخارجاه اليوم لك أغفرها وأنا الدنيا في عليك سترتها فإني

سويد بن المعرورا عن العمش حدثنا قال وكيع حدثنا قال أحمد حدثنا وبالسناد
يوم بالرجل وسلم} يؤتى عليه الله {صلى الله راسول قال قال ذرا أبي عن

فيقال كباراها عنه ويخبأ عليه فتعرض ذنوبه صغارا عليه اعرضوا فيقال القيامإة
كل مإكان أعطوه فيقال كباراها مإن مإشفق ول ينكر ل مإقر وهو وكذا كذا عملت
ًا لي إن فيقول قال حسنة عملها سيئة راأيت فلقد ذرا أبو قال أرااها مإا ذنوب

بإخاراجه انفرد نواجذه بدت حتى وسلم} يضحك عليه الله {صلى الله راسول
مإسلم

 ---

الله {صلى الله راسول عند كنا قال أنس عن الشعبي حديث مإن أفراده وفي
أعلم وراسوله الله فقلنا قال أضحك مإم تدراون هل وقال وسلم} فضحك عليه
قال الظلم مإن تجرني ألم راب يا يقول وجل عز رابه العبد مإخاطبة مإن قال

ًا إل نفسي على أجيز ل إني فيقول قال بلى يقول كفى فيقول مإني شاهد
ًا عليك اليوم بنفسك ًا الكاتبين وبالكرام شهيد ويقال فيه على فيختم قال شهود
ًا فيقول الكلم وبين بينه يخلى ثم بأعماله فتنطق قال انطقي لراكانه لكن بعد
ًا قد الدنيا في البقاء باب بد الموت مإن مإا إخاواني أناضل كنت فعنكن وسحق

إن تحصى ل ذنوبه مإن يا خاد قد ود الخاد في خاد كم قد قد القبر في قد كم سد
ًا النابة باب أتى مإن يا عد شككت يا الجل حضورا عند الوجل شدة يا فرد كاذب

خاجل يا أسا مإن نوقش إذا السى قوة يا ونزل الموت حل إذا الحيل قلة
كيف الظالمين مإصير سوء يا المقصرين أسف يا المفرطين حسرة يا العاصين

الوسيلة والله عدمإوا الجواراح شهوده مإن يفعل كيف القبائح بضائعه مإن يصنع
ًا أصبحوا الحيلة وجوه وجوههم في وأظلمت في بما مإأسوراين راكبهم على جثي

والراض الوعيد حلول ينتظرون صعيد في جمعوا قد بهم يراد مإا يدراون ل كتبهم
زفرت لشديد رابك بطش إن تزيد العثرات على والعبرات تميد كلهم بالخلق

إخاواني كلمة عن وخارسوا العظمة بعد فذلوا الظلمة وجوه في الحطمة والله
أهوال فيها حفيرة المإر وآخار بصيرة على ضاعت وقد قصيرة أعماراكم أيام

ًا يا كثيرة يحصي الملك هذا ذخايرة لك أم عدة ألك الحيرة بحال حاله مإشاهد
ًا عملك ًا حرف على حرصه جمرات مإن يا ً صحفا بالخطايا فيمل ويملي حرف
نقومإك كم التعليل هذا إلم يشفى أرااه مإا مإرض به أشفى وقد تطفى مإا الهوى
ً يا العليل هذا يبرأ مإتى وتميل ً آن الجميل بغير جميلنا مإقابل آن الزاد فأعد راحيل
ًا تمادى وإن العمر يهلك أل المعاد فاذكر مإعاد

 ---



الذليل أيها غمضك اذكر غفلته في الراقد أيها عرضك تذكر عنا المعرض أيها
ً استصغر ويحك أمإضك ول أمإرضك مإا عتاب كم عرضك اذكر بالمعاصي أمإل

ً استقصر الفوت يمنعه ًا العقل على أقبل الموت يقطعه أجل به فكفى مإستشير
ًا ًا نصيح قد أنه العاصي يعلم أول البيان بأنامإل الشبه نقاب ليحل إنه ونذير
اقام فإذ هز غير مإن ندم ثمرة مإنها حين كل عليه يتساقط شجرة لنفسه غرس

له غفر فإن البر بر أخاذت حتى تعاظمت قد غرس مإا أغصان شاهد القيامإة في
ًا يذل لم جره إنما الطويل السى وهذا الجنى مإر ذاقا عوقب وإن جنى مإما حبيب
( أذى غير مإن لراتوى المباح عين بها تسمع التي بالطاقا قنع ولو الهوى جرة جر

مإدته تأخاير في المرء
جدته بعد يخلق كالثوب

مإعرفة بعد مإن ( ومإصيره
وحدته بيت ظلمة للناس
مإودته ذوو مإال مإات ( مإن
مإودته عن وحالوا عنه

ًا مإا يضيع لمنتبه ( عجب
راقدته ليوم فيه يحتاج

لعب في ونحن الرحيل ( أزف
بعدته له نستعد مإا

فقلت تبسم قط راأيته ومإا قهقه وقد الموت عند الحسن راأيت الغلم عتبة قال
في راأيته مإات فلما حاله لثقل كلمني فما تضحك شيء أي مإن سعيد أبا يا

إنه الموت مإلك أمإر مإن قال ضحكت شيء أي مإن الخير مإعلم يا فقلت المنام
كانت مإا فقلت لذلك فضحكت خاطيئة عليه بقي فإنه عليه شدد أسمع وأنا نودي
يجبني فلم
 ---

مإا مإع إذن حالنا يكون فكيف الحسن إل مإنه عرف ومإا الحسن حال هذا واأسفا
مإبنيا يا عزمإه وجه شهواته وسودت بفهمه الهوى لعب قد مإن يا مإحن مإن لنا

ً يا هدمإه على الباني عزم عن ًا يكفيه أمإا لحمه لتمزيق البلى إلى مإحمول مإنذرا
نحرضك كم قاعد يا العل إلى ننهضك كم مإتباعد وأنت نقربك كم عظمه وهن
قائد له ومإا البصيرة أعمى يا رااقد اللهو في وأنت نوقظك كم ساعد تساعد ومإا

الدنيا لحت إن واحد والمقصود الهموم مإفرقا يا بخالد لست المإل قتيل يا
وجسم غائب فقلب الصلة جاءت فإذا وتطاراد فتكر عليها تقاتل مإاراد فشيطان

أمإا الشدائد أوقات في إل تعرفنا مإا الناقد على أتبهرج صليت قد وتقول شاهد
باراد حديد في نضرب ونحن الهوى مإلكك جامإد للطرف فما كثيرة ذنوبك

غفلة ذو غوفص ( ورابما
يستقم ولم كان مإا أصح
قبره في الميت واضع ( يا

تفهم فلم القبر خااطبك
تركتها صلة كم المكتوب في أمإليتها خاطيئة كم الذنوب في سهرتها ليلة كم

ً ًا أسبلت كم للوجوب مإهمل القلوب بين القلب أعمى يا عيوب عتبة على ستر
أين والمحسوب الحساب عند خابرك ستعرف ويذوب يجري مإن دمإع ستدراي
مإن نفسك أعتق المسكين أيها للخلص تنبه المطلوب الطالب كف وفي الفرارا



للدنيا فما الدنيا غرورا احذرا مإكين الهوى فعرقا الهوى أصل اقلع راهين يا الرقا
تنين وثبة ول الخطايا على تثب سجين الغفلة سجن المعاصي دائم يا يمين
في أنك واستبنت النين في فوقعت المإر وآن كمين مإن برز قد بالموت كأنك

عبثت إذا حالك ترى كيف عنين أحوال
ساعة حيرتك لعظم أسفا وا الدفين بالميت ولقبت نقلت ثم باليمين الشمال
ًا الذنوب على مإستوراا يا التلقين القاسي القلب هذا مإتى وتبين تنجلى غد
طين مإن مإخلوقا وهو لقسوته عجبا ويلين يرعوي

زاده يجمع المرء شخوص وقبل
الكنائن الرمإاء قبل مإن وتمل

ًا ( حصادك وإنما زراعت مإا يومإ
ًا المرء يدان دائن هو بما يومإ
 ---

مإا وبادرا مإسلولة فإنها الفات سيوف سابق مإبذولة يديك بين السلمإة ساعات
عينيك وافتح مإشكولة مإنقوطة فهي النجاة علوم واقرأ مإقبولة المعاذير دامإت
أن غير نصيحة لها يا المرذولة القباح قبائحك وغير مإكحولة بالنوم كم فإلى

مإجبولة الخلئق على النفس
سجع

أكلوا مإا أين شربوا مإا أين فعلوا مإا العواقب تأمإلوا لو عجلوا لقد العصاة ويح
عملوا بما ( فينبئهم وسئلوا أحضروا إذا يجيبون بماذا

مإا هزلوا أنهم غير الوعظ بهم جد لقد نزلوا الحزن مإن حزن أي في لهم آه
ًا الحياة ولية كانت إنما وعزلوا الدنيا مإن اقتنوا مإا نفعهم عزلوا ثم يسير

( فينبئهم ذهلوا مإكتوبة ذنوبهم شاهدوا فإذا واعتزلوا السى زاوية في وانفردوا
فحوتها زلتهم جمعت لقد ذواتهم خارجت إذ لذاتهم نفعتهم ) مإا عملوا بما

أفواههم مإن ) ذهبت عملوا بما ( فينبئهم خاجلوا أفعالهم عاينوا فلما مإكتوباتهم
وحملوا راباوة أعلى مإن الحضيض إلى وحطوا الشقاوة آثارا وبقيت الحلوة
بما ( فينبئهم حملوا مإا والله فأعجزهم علوة والحسرة والفوت الموت عدلي
) عملوا
تعالى قوله على سجع

في وفكرة قبيح خااطر إلى نظرة إلى كلمة ) اجتمعت ونسوه الله ( أحصاه
مإا جنى مإن فجنوا سكرة في المعاصي عن والعصاة الذراة حتى يحصى كتاب
الظالم المظلوم بمال تنعم ) كم ونسوه الله ( أحصاه غرسوه مإا ثمارا جنوا

مإاله أخاذ كفاهم ومإا الحمائم ويبكي يبكي والمسلوب بالمظالم يبالي ل وبات
سمعوه ومإا ليموا كم جمعوه كانوا مإا ) أين ونسوه الله ( أحصاه حبسوه حتى

ونسوه الله ( أحصاه دنسوه العرض أن غير العرض ذهب قبلوه لو لهم قيل كم
ول خالله عود على شريكه يحاسب كان وحلله حرامإه مإن للمال كاسب ) كم
عنه اشتغلوا أشباله بين صريعا وقع فلما خالله تقويم في شيئا مإنه ينفق

مإن وإياكم الله ) جعلنا ونسوه الله ( أحصاه نكسوه اللحد في ثم مإاله بانتهاب
مإجيب قريب إنه ورادعوه عنهم الهوى وزجروا فاتبعوه الحق عرفوا الذين

 ---



السلم عليها وعيسى مإريم قصة في والعشرون الخامإس المجلس
ناضر ول يصله لمن قاطع ول يذهله نسيان ول يشغله شأن ل الذي لله الحمد

يقاوله مإناظر أو يقابله نظير ند أو يشاكله أو يطاوله مإثل عن جل يخذله لمن
الكافر ويدعي يعاجله فل المعاصي عن ويحلم ويقبله القليل بالعمل يثيب

استوى ومإعاقله قيصر وذهب وصواهله كسرى هلك بطش إذا ثم ويمهله شريكا
جملة هذه مإنازله تخلو كالمتنقل ل وينزل يحمله العرش ومإا العرش على

أحمد مإذهب مإذهبنا يقابله فالله التشبيه علينا ادعى مإن حاصله وهذا اعتقادنا
قول وترفض فضائله علمت وقد الشافعي طريق وطريقنا يطاوله كان ومإن
ولد إلى حنة حنت لقد آمإله خااب ومإتى الحق راؤية ونؤمإل باطله عرف وقد جهم

حملت بلغت فلما كافله تعنى مإا مإكفول مإن لها فيا سائله يرد ل مإن فسألت
فهزت إليك هزي فقيل يشاكله والد مإن ل ولد مإن فعجبت حامإله شرف بمن

تكوين على فاستدلت آكله يلتذ راطبا راطبا الحال في فأخارج تزاوله يابسا جذعا
) تحمله قومإها به ( فأتت عتت واليهود غلت فالنصاراى شمائله تحمد ولد

ولدته ليلة اراتجت الذي مإحمد راسوله على وأصلي وأوصله أديمه حمدا أحمده
عمر وعلى قائله مإن فاعرفوا اثنين ثاني بكر أبي وعلى وأسافله اليوان أعالي
ومإا الشهادة زاراته الذي عثمان وعلى مإناهله وعذبت بجده السلم صفا الذي
أقرب العباس وعلى ساحله يدراك فما العلوم بحر علي وعلى راواحله تعبت

ًا الخلق ) الكتاب مإريم الكتاب في ( واذكر تعالى الله قال يساجله فمن نسب
حملت فلما ولدا فتمنت حنة أمإها اسم وكان أعجمي اسم ومإريم القرآن

 ---

فكفلها إليهم حملتها أنثى وضعتها فلما للكنيسة خاادمإا مإحرراا حملها جعلت
( مإكانا أهلها عن تنحت ) أي ( انتبذت سنة عشرة خامس بلغت فلما زكريا

مإن يمنع حاجزا ) أي حجابا دونهم مإن ( فاتخذت الشرقا يلي ) مإما شرقيا
السدى وقال وتمتشط الحيض مإن لتطهر سترا ضربت عباس ابن قال النظر

في تصورا ) أي لها ( فتمثل جبريل ) وهو راوحنا إليها ( فأراسلنا بالجدارا احتجبت
قطط جعد شاب صوراة في جاءها عباس ابن قال الخلقة التام البشر صوراة

إن ) المعنى تقيا كنت إن مإنك بالرحمن أعوذ إني ( قالت شارابه اخاضر حين
تخافي فل ) أي رابك راسول أنا إنما ( قال بتعويذي فستنتهي الله تتقي كنت

( قالت الذنوب مإن طاهرا ) أي زكيا غلمإا ( لك ليهب أراسلني أي ) لك ( لهب
( ولم الزوج ) تعني بشر يمسسني ( ولم يكون كيف ) أي غلم لي يكون أنى
أن يسير ) أي هين علي هو رابك قال كذلك ( قال الفاجرة ) والبغي بغيا أك

( وراحمة قدراتنا على دللة ) أي للناس آية ( ولنجعله أب غير مإن غلمإا لك أهب
مإنه مإفروغا به مإحكومإا ) أي مإقضيا أمإرا ( وكان به وآمإن اتبعه لمن ) أي مإنا

حملها بها فاستمر دراعها جيب في السلم عليه جبريل فنفخ عباس ابن قال
عباس ابن قاله وضعت حملت حين أنها أحدها أقوال سبعة حملها مإقدارا وفي

بن سعيد قاله أشهر تسعة والثالث الحسن قاله ساعات تسع حملته والثاني
في ووضعته ساعة في وصورا ساعة في حملته ساعات ثلث والرابع جبير

لثمانية قط مإولود يعش ولم فعاش أشهر ثمانية والخامإس مإقاتل قاله ساعة
ساعة والسابع الماورادي حكاه ستة والسادس الزجاج حكاه آية هذا فكان أشهر



الثعلبي حكاه واحدة
 ---

رادوها كلما راءوسها على مإنكسة عيسى ولدة ليلة الصنام أصبحت وهب قال
فلم مإولودا راأيت فقال جاء ثم الراض إبليس وطاف الشياطين فحارات انقلبت
) أي قصيا ( مإكانا بالحمل ) أي به ( فانتبذت تعالى قوله إليه أدنو أن أستطع

بولدتها يعيروها أن قومإها مإن فراراا أمإيال ستة مإشت إسحاقا ابن قال بعيدا
والولدة وجع والمخاض بها فجاء ) المعنى المخاض ( فأجاءها زوج غير مإن

ول راأس لها ليس الصحراء في يابسة نخلة ساقا ) وهو النخلة جذع ( إلى
الناس مإن حياء قالته المإر وهذا ) اليوم هذا قبل مإت ليتني يا ( قالت سعف

قولن ) وفيه تحتها مإن ( فناداها شيئا أكن لم ليتيني ) أي مإنسيا نسيا ( وكنت
الصغير النهر والسري ولدته لما عيسى والثاني نشز على وكانت الملك أحدهما
لك أجرينا قد لها فقيل طعام أو مإاء عن وخالوه مإكانها لجدب حزنت قد وكانت

إيجاد في وجل عز الله قدراة على تدل آية ذلك وفي راطبا لك وأطلعنا نهرا
) وهو جنيا راطبا عليك ( تساقط زائدة ) الباء النخلة بجذع إليك ( وهزي عيسى
) عينا ( وقري النهر ) مإن ( واشربي الرطب ) مإن ( فكلي المجتنى الطري
عند حجة لها يكن لم لنها بالسكوت أمإرت وإنما الصمت والصوم عيسى بولدة
عباس ابن قاله سنة عشرة خامس أحدها أقوال ثلثة يومإئذ سنها وفي الناس
سنة عشرة ثلث والثالث أسلم بن زيد قاله سنة عشرة اثنتي والثاني ووهب

نفاسها مإن وطهرت يومإا أرابعون عليه مإضت فلما عباس ابن قال مإقاتل قاله
شيئا جئت لقد مإريم ( يا وقالوا صالحين وكانوا فبكوا بعيسى قومإها إلى جاءت

أمإها مإن لها أخ أنه أحدها أقوال أرابعة ) وفيه هاراون أخات ( يا عظيما ) أي فريا
أمإثل كان
 ---

والثالث مإوسى أخاي هاراون بني مإن كانت أنها والثاني إسرائيل بني في فتى
ابن عن القوال وهذه الصلح في به شبهوها إسرائيل بني مإن صالح راجل أنه

) أبوك كان ( مإا وهب قاله إسرائيل بني فساقا مإن راجل أنه والرابع عباس
ًا ) أي سوء ( امإرأ عمران يعنون ًا أمإك كانت ( ومإا زاني ( فأشارات زانية ) أي بغي

وقال قومإها قبل كلمها قد عيسى وكان كلموه أن عيسى إلى أومإأت ) أي إليه
وقالوا تعجبوا كلموه أن أشارات فلما وراسوله الله عبد فإني أبشري أمإاه يا

ًا المهد في كان مإن نكلم ( كيف وجلس ثديها مإن فمه فنزع زائدة ) وكان صبي
وقال الكتاب يؤتيني أن قضى عكرمإة ) قال الكتاب آتاني الله عبد ( إني وقال
سنين ثلث ابن وهو إليه تعالى الله وأوحى أمإه بطن في وهو التورااة علم غيره

مإن بابه على يجتمع وكان والبرص الكمه يبرئ وكان النجيل عليه وأنزل
ًا خامسون المرضى بن سام لهم يحيي أن وسألوه فاتبعوه بالدعاء فيداويهم ألف

ثم فاتبعوه مإريم بن عيسى هذا فقال وقام القبر فانشق فناداه قبره فأتى نوح
السلم عليه عيسى وكان فعاد رابه فسأل كنت كما يردني أن رابك سل قال

تلتقط مإريم وكانت ليف شراكهما الشجر لحاء مإن نعلين ويتخذ الصوف يلبس
الصوف لباسي يقول وكان فيه تعرف ل مإكان إلى فتتحول لها نثر بها علم فإذا



راجلي ودابتي الجوع وأدمإي الماء وطيبي المسجد وبيتي الخوف وشعاراي
وفاكهتي الشمس مإشاراقا الشتاء في ومإصطلي القمر بالليل وسراجي
الدنيا أهينوا لصحابه يقول وكان المساكين وجلسائي الراض بقول ورايحاني
ول تكرهون مإا على بالصبر إل تأمإلون مإا تدراكون ل إنكم الخارة تكرمإكم
تشتهون مإا بترك إل تريدون مإا تبلغون

 ---

مإريم بن عيسى بينا قال النميري سباع بن مإحمد عن أحمد بن الحسن أخابرنا
فجعل والبرقا والرعد المطر به اشتد الشام بلد بعض في يسيح السلم عليه

ًا يطلب فإذا عنها فحاد امإرأة فيها فإذا بعيد مإن خايمة له فرفعت إليه يلجأ شيئ
جعلت إلهي قال ثم يده فرفع أسد الكهف في فإذا فأتاه جبل في بكهف هو

مإستقر في عندي مإأواك الجليل فأجابه مإأوى لي تجعل ولم مإأوى شيء لكل
عرسك في ولطعمن بيدي حليتها حورااء مإائة القيامإة يوم لزوجنك راحمتي

ًا ولمإرن الدنيا كعمر مإنها عام كل عام آلف أرابعة في الزاهدون أين ينادي مإنادي
بن عيسى لقي الجلد علي أبو وقال مإريم ابن عيسى الزاهد عرس زوراوا الدنيا
مإا اللعنة عليك جعل الذي القيوم بالحي أسالك فقال إبليس السلم عليه مإريم
أنك لول فقال قام ثم الراض نفسه فضرب ظهرك ويقطع جسمك يسل الذي

في الرجل فصلة ظهري يقطع الذي أمإا أخابرتك مإا القيوم بالحي علي أقسمت
الله سبيل في الفرس فصهيل جسمي يسل الذي وأمإا الجماعة وفي نافلة بيته

اليهود مإن راجل ورااء فدخال خاوخاة السلم عليه عيسى دخال عباس ابن وقال
ساعات لثلث رافع النقل علماء قال وصلبوه فقتلوه عيسى شبه عليه فألقي

والمشرب المطعم لذة عنه وقطعت الريش وكسي النورا وألبس النهارا مإن
ًا فأصبح ًا إنسي ًا عمره وكان القدرا ليلة رافع بعضهم وقال مإلكي سنة وثلثين ثلث

ًا ًا عمرها وكان سنين بست رافعه بعد أمإه ومإاتت وأشهر سنة وخامسين نيف
السلم عليه عيسى وسلم} أن عليه الله {صلى النبي عن الحديث في وجاء
على ينزل

الجزية ويضع الخنزير ويقتل الصليب فيكسر دمإشق بشرقي البيضاء المناراة
ًا ويمكث له ويولد ويتزوج الدجال ويقتل السلم على الناس ويقاتل خامس

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول مإع فيدفن يموت ثم سنة وأرابعين
البسملة على الكلم
جاراي البرية في المنية حكم

قرارا بدارا الدنيا هذه مإا
ًا فيها النسان يرى ( بينا مإخبر
ًا يرى حتى الخابارا مإن خابر

تريدها وأنت كدرا على ( طبعت
ًا والكدارا القذارا مإن صفو

طباعها ضد اليام ( ومإكلف
 ---



نارا جذوة الماء في مإتطلب
فإنما المستحيل راجوت ( وإذا
هارا شفير على الرجاء تبني

يقظة والمنية نوم ( فالعيش
سارا خايال بينهما والمرء

أبت أو بذلك راضيت إن ( والنفس
المقدارا بأزمإة مإنقادة

ً مإآرابكم ( فاقضوا إنما عجال
السفارا مإن سفر أعماراكم

وبادراوا الشباب خايل ( وتراكضوا
عواراى فإنهن تسترد أن

إن ويغص بالمنى يخدع ( والدهر
ببوارا بنى مإا ويهدم هنا

كواكب الشباب ليل في لح ( قد
السفارا إلى عادت أمإهلت إن

في الهدى نورا بدا ولقد السامإع انتفع أرااه ومإا المسامإع المواعظ خارقت لقد
فما المصاراع عبر لمن غبر مإن عبر بانت ولقد المطالع عمى قد لكنه المطالع

رااجع العمر مإن مإضى مإا هل مإضى قد شبابه مإن يا المدامإع انسكبت مإا بالها
شاسع والطريق دقيق والحساب شديد فالهول ورااجع اعتذرا ثم الحذرا تيقظ
لواقع رابك عذاب ( إن
فما فيها بصيرته عين مإرضت قد بذحل تطلبه وهي الدنيا إلى المطمئن أيها

عن الرحل واشدد نصحي اقبل وحل إل ثم ومإا راياضها في يتبختر الكحل ينفع
الصاحي نهى صاح ( أيا فحل فللنحل نفسك على وتأمإر المحل مإحل
مإداراك مإنك بحبل
دنياك مإع كم ( إلى
الفاراك المومإس وتلك

العهد الول ( تخون
شاراك أو العرس فخل

بالركب يلحقني ( مإتى
الباراك الجمل هذا
الناس ذهب قد ( أل

باراك راازم ونضوي
دعاتها نفعتها ومإا تبعاتها تبعتها طاعاتها حصلت ومإا ساعاتها انفصلت لنفس آه

وقصائدها وراعاتها ومإذكوراها وجماعاتها ومإجالسها وجمعاتها شهوراها
مإع لنت ومإا ووقعاتها والمنون وجزعاتها والمحن ولسعاتها والدنيا ومإسجعاتها

على أقبل شاب قد مإن يا هجعاتها الغفلة راقاد مإن خافت ول مإمتنعاتها هذا
وكانت الشباب خالعة خالعت شانك دمإع وأسبل الحجاب هذا واكشف شانك
ًا ولبست عاراية الهدى أنارا فقد بلية كل ودع الهوى فدع البرية في تخلعه ثوب

ًا له نعرف فلم الشباب ( سارا جلية بمصابيح خابر
ً راأينا ول مإنتابا مإنه خايال

ًا بنا نالت لو للعيس ( وحق بلد
ًا الند عود كون الصبا فيه أقتاب

بلى راهن الشيب قميص إليه ( ألقى
 ---



ًا الشيب قميص استجد ثم مإحتاج
بتوبته دنياه يمطل زال ( مإا
تابا ومإا مإناياه أتته حتى
ًا تربحهما بعاقبتك عاجلتك بع آدم بن يا يقول الحسن كان عاقبتك تبع ول جميع

ًا فتخسرهما بعاجلتك تنتظرون فماذا بخياراكم أسرع وقد قليل هنا الثواء جميع
آدم بن يا بآخاركم يلحق أن بأولكم ينتظر وإنما كانت قد والله فكأنها المعاينة

نارا فإنها الخارى تكن وإن ودمإك لحمك لك سلم دينك لك سلم فإن دينك دينك
في مإما فخذ بعملك ومإرتهن رابك على مإعروض إنك تموت ل ونفس تطفى ل

مإن أهون الخطيئة ترك آدم ابن يا الخير يأتيك الموت عند يديك بين لما يديك
حبالها قطع مإعلق بشر فتعلقه بالدنيا قلبك تعلق ل آدم ابن يا التوبة مإعالجة
المحل بلغك مإا حسبك بابها عنك وأغلق

ًا الله استغفر ًا مإنيب خااشع
دياراها واجتنب لميس واهجر
فإنما الصبا عاتي زاراه ( مإن

داراها الجثوم السد مإن زارا
عفة إزارا الزرا ( وأفضل

آزاراها طرحت الرجال إذا
مإحسن إبارا النخل أبر ( مإن
آثاراها إراطابها في أحمد

غشه يخاف ل خاير ( والعقل
أخاباراها اتهمت الرجال إذا

ول التقوى على النفس ( فأجبر
إجباراها أستطع لم تقل

تعالى قوله على الكلم
ًا توبة الله إلى توبوا آمإنوا الذين أيها ( يا نصوح
مإن الزجاج قال بضمها عاصم عن بكر أبو وقرأ النون بفتح نصوحا الجمهورا قرأ
أسماء مإن وفعول النصح في بالغة توبة والمعنى التوبة صفة فعلى فتح

قرأ ومإن وشكورا صبورا راجل يقال الوصف في للمبالغة تستعمل التي الفاعلين
ًا بها ينصحون فمعناه بالضم ًا ونصاحة نصحا له نصحت يقال نصوح قال ونصوح

أن نفسه يحدث وهو الذنب مإن العبد يتوب أن النصوح التوبة الخطاب بن عمر
يعود ل

 ---

باللسان واستغفارا بالقلب ندم فقال النصوح التوبة عن البصري الحسن وسئل
كل تكفر النصوح التوبة مإسعود ابن وقال يعود ل أن وإضمارا بالجواراح وترك
لنفسه مإقته زاد ندمإه اشتد كلما الصادقا التائب أن اعلم الية هذه قرأ ثم سيئة
ًا للقتل تعريضها وراأى لها مإقته قوي مإن فمنهم زلته قبح على بعض في مإباح

أنبأنا الواحد عبد ابن أخابرنا والغامإدية مإاعز فعل كما له فعرضها الحوال
أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أخابرنا علي بن الحسن

قال أبيه عن بريدة بن الله عبد عن المهاجر بن بشير حدثني نعيم أبو حدثنا



ًا كنت ابن مإاعز له يقال راجل جاءه وسلم} إذ عليه الله {صلى النبي عند جالس
له فقال فطهرني تطهرني أن أرايد وأنا زنيت قد إني الله نبي يا فقال مإالك
ًا أتاه الغد مإن كان فلما وسلم} اراجع عليه الله {صلى النبي عنده فاعترف أيض
الله {صلى النبي أراسل ثم وسلم} اراجع عليه الله {صلى النبي له فقال بالزنا
مإالك بن مإاعز مإن تعلمون مإا فقال عنه فسألهم قومإه وسلم} إلى عليه

ًا به ترون هل السلمي ًا عقله مإن تنكرون ومإا بأس نرى مإا الله نبي يا قالوا شيئ
ًا به ًا عقله مإن ننكر ول بأس وسلم} عليه الله {صلى النبي إلى عاد ثم شيئ

الله {صلى النبي فأراسل طهرني الله نبي يا وقال بالزنا عنده فاعترف الثالثة
ًا قومإه وسلم} إلى عليه الولى المرة في قالوا كما له فقالوا عنه فسألهم أيض

ًا به نرى مإا ًا عقله مإن ننكر ومإا بأس عليه الله {صلى النبي إلى راجع ثم شيئ
وسلم} فحفر عليه الله {صلى النبي فأمإر بالزنا عنده فاعترف وسلم} الرابعة

وكنت بريدة قال يرجموه أن الناس أمإر ثم صدراه إلى فيها فجعل حفيرة له
ًا يا فقالت غامإد مإن امإرأة وسلم} فجاءته عليه الله {صلى النبي عند جالس

عليه الله {صلى النبي لها فقال تطهرني أن أرايد وإني زنيت قد إني الله نبي
ًا أتته الغد مإن كانت فلما وسلم} اراجعي لها فقال بالزنا عنده فاعترفت أيض

كان أن فلما اراجعي
 ---

تردني أن فلعلك طهرني الله نبي يا وقالت بالزنا عنده فاعترفت أتته الغد مإن
الله {صلى النبي لها فقال الزنا مإن لحبلى إني فوالله مإالك بن مإاعز راددت كما

نبي يا فقالت تحمله بالصبي جاءت ولدت فلما تلدي حتى وسلم} اراجعي عليه
يده في بالصبي جاءت فطمته فلما تفطميه حتى فاذهبي قال ولدت قد هذا الله

عليه الله {صلى النبي فأمإر فطمته قد هذا الله نبي يا فقالت خابز كسرة
حفيرة لها فحفر بها وأمإر المسلمين مإن راجل إلى فدفع وسلم} بالصبي

بحجر الوليد بن خاالد فأقبل يرجموها أن الناس أمإر ثم صدراها إلى فيها فجعلت
عليه الله {صلى النبي فسمع فسبها خاالد وجه على الدم فنضخ راأسها فرمإى

تابها لو توبة تابت لقد بيده نفسي فوالذي خاالد يا مإهل فقال إياها وسلم} سبه
الحديثين بإخاراج انفرد ودفنت عليها فصلي بها أمإر ثم له لغفر مإكس صاحب
ًا أن الطرقا بعض في أخارج وقد مإسلم عليه الله {صلى الله لرسول قال مإاعز

ثم بعيد غير فرجع إليه وتب الله فاستغفر اراجع ويحك له فقال وسلم} طهرني
فرجع إليه وتب الله فاستغفر اراجع ويحك فقال طهرني الله راسول يا فقال جاء
عليه الله {صلى الله راسول له قال الرابعة كانت إذا حتى طهرني فقال جاء ثم

بين قسمت لو توبة تاب لقد قال راجمه فلما الزنا مإن قال أطهرك وسلم} مإم
غضبا الهلك إلى أسلموها حتى أنفسهم هؤلء مإقت إلى فانظر لوسعتهم أمإة

عيشها ينغص فكان بقتلها التعريض له يجز لم مإن التائبين ومإن فعلت لما عليها
ًا راأيت السلف بعض قال ًا أخاذ فد العابد ضيغم في فصبه باراد مإاء مإن كوز

فجعلت شاب وأنا نظرة نظرت فقال ذلك في له فقلت غيره واكتال الحب
نفسي على

ًا يا الحياة أيام عليها أنغص الباراد الماء أذيقها أل ندمإك أثر أين الذنوب على نادمإ
خاوف مإن قلقك أين العقاب أليم مإن حذراك أين قدمإك زلة على بكاؤك أين

قلبك جرد النسان تحرقا نارا التوبة إنما باللسان قول التوبة أن أتعتقد العتاب
لهج الدارا باب على أقمه ثم النكسارا حلة حله ثم العتذارا ألبسه ثم القذارا مإن



جرمإي لعظم الذنوب على ( بكيت فقال كثرته على فعوتب بالبكاء العباد بعض
البكاء يعصي مإن لكل وحق
 ---

همي يرد البكاء أن ( فلو
دمإائي مإعا الدمإوع لسعدت

عن فرط مإا على والحزن وسخ مإا تنظيف يشغله المحقق التائب أن اعلم
بها واسع الدمإوع بمداد النزوع بقلم الرجوع قصة اكتب هذا يا ثانية زلة تصوير

فرب رافعها وسل والجوع بالعطش وأتبعها الخشوع باب إلى الخضوع قدم على
على فابك وسترت فعلتها قد خاطيئة فعل مإن ستر هتك كم مإسموع سؤال
المآثما واراتكبت ذنبي جل ( لئن الشكر قلة على أو الذنب كثرة

ًا الخطيئة بحر في وأصبحت عائم
الهوى مإتابعة في ذيلي ( أجررا
هائما البطالة أوطارا لقضي

بالذي أقررات راب يا ذا أنا ( فها
ًا وأصبحت نفسي على جنيت نادمإ
سيدي عفوك عند ذنوبي ( أجل
عظائما ذنوبي كانت وإن حقير

أسير في يسأل العتراف شفيع لعل العفو بصاحب وصح الحلم بذيل تشبث
عظيم إليك ( ذنبي القتراف

أهل للعفو وأنت
بفضل عفوت ( فإن

فعدل أخاذت وإن
يا نائمون والناس السحارا نادي في ناد صلتك وصلتك مإنجاتك مإناجاتك هذا يا

قاضيه أنت ثقيل دين ( على المإلون أمإله مإن أكرم
راجائيه ذنبي يحملني مإن يا

مإشفقة والنفس مإرهقة ( الحل
تداويه أو المتمادي دائها مإن
وخالقتني ذنبي علمت أنسب فإليك أبعدتني وإن أذهب مإن فإلى طردتني إن

أبي قبل مإعروفكم ( برني ورازقتني زللي وراأيت
اللبن قبل بركم وغذاني

أنتم وأنتم أنتم ( وإذا
فمن وتولوني تولوني لم
يا القلب حياة الخد على العين ومإاء الزراع حياة الراض في العين مإاء هذا يا

عنها تتب لم بذنوب دخاولها في أتطمع مإنها أبوك أخارج واحد بذنب الجنة طالب
ًا تجري أن لخليق أوقاته بالمعاصي وتذهب ساعاته بالجهل تنقضي امإرأ إن دائم

الخلف في عمره ذهب لمن أسفا وا هجوعه الدجى في يقل أن وحقيق دمإوعه
إلى فزعوا العواقب التائبين عن سترت لما غلف في بالخطايا قلبه وصارا
إل الزياراة خالوة في تجري فل يتزاوراون كانوا الحزان إلى واستاراحوا البكاء
الحذرا دمإوع

أدمإعي الهوى في بسري ( باحت
مإوضعي على الواشي ودلت



مإذهبي على كنتم إن قوم ( يا
مإعي فنوحوا والحزن الوجد في
 ---

زلتي على أبكي لي ( يحق
أدمإعي على تلومإوني فل
وتخوض عمرها المعاصي في تضيع قدراها جهلت قد ثم أمإرها تعقل ل لنفس آه

يا تتعمد أنك قبيحك مإن وأقبح تتمرد وكم تعصي مإتى إلى غمرها الذنوب مإن
ولست المإل هذا مإا أسود والقلب الثوب نقي يا المقصد سيء يا العزم رادئ

مإن يا تجحد أم أتقر القبيح على مإستوراا يا وهدد أوعدك مإن تخاف أمإا بمخلد
يا السرمإد بالعذاب تزول لذة مإشتريا يا أمإرد أنت مإذ الدأب هذا تاب ومإا شاب
أمإا وتفقد نصحي تأمإل عليك بالله تصعد ومإا الحبل هذا الهوى جب في مإرمإيا

مإا مإيز مإقيد كم فإلى الهوى أسر مإن تخلص وتزود مإني فاقبل طويلة الطريق
أظرف مإجلد دراس ولو فيك يؤثر قولي أراى مإا الجود اطلب ثم يفنى بما يبقى

تحكمت وتولت الذنوب في مإضت ليام أسفا تتبغدد وأنت فهمك قلة فعلك مإن
فوكست لونها الصحائف كست ليال وعلى تولت إذ فأفسدتها النفس فيها

حسير عن حسرة واضمحلت هوت الهوى طلب في ساعات وعلى وأذلت
ول العتاب قرمإه مإا عيب ولذي أصلح مإنه الشباب كان لشيب آه وحلت ذهبت
قد والصباح الظلم ظلم في ولمتخبط يربح ول يوم كل يخسر ولمفرط أصلح
حيلتي بلئي في تناهت ( قد أصبح

قبلي مإن كله وبلئي
غمتي تجلت قلت ( كلما
تنجلي ل ثانية في عدت

وانقضت شهواتي بي ( لعبت
المإل غرورا في حياتي لي

سقما ذنوبي بي ( وأحلت
بي كيف مإنه بالبرء كيف

والهوى سيئاتي رامإتني قد
مإقتلي فأصابت بسهام
كالذي وحالي شيبي ( وأتى

الول الزمإان في فيه كنت
ًا جفنا لرأيت التائب راأيت لو العتذارا باب على السحارا في تبصره مإقروح

ًا توبة الله إلى ( توبوا يوحى فيما يوحى الله قول سمع مإطروحا نصوح
 ---

أنحل مإجروحا رامإى قد أسير فكأنه مإثير ومإزعجه كثير وحزنه يسير مإطعمه
ًا فبذل المنام هجر على بالعزم وحلف القيام قدمإه وأتعب الصيام بدنه جسد

ًا ًا توبة الله إلى ( توبوا وراوح نفسه يذم وهاه قد والحزن عله قد ) الذل نصوح
اسود بها التي الشباب جنايات يبكي مإن أين مإمدوحا صارا وبهذا هواه على

ًا توبة الله إلى ( توبوا مإفتوحا الباب يحد الباب إلى يأتي مإن أين الكتاب ) نصوح



وحده لله والحمد
الكهف أهل قصة في والعشرون السادس المجلس

ًا يتغير ول بالمدى يتأثر ل الذي لله الحمد ًا يزل لم أبد ًا واحد صاحبة يتخذ لم أحد
ًا ول وهدى وأراشد الكهف أهل أنقذ الردى مإن فنجاه شاء مإن اخاتارا ولد

ًا حالنا كيف يقولون الكهف في فاجتمعوا وغدا بهم رااح بقلق وأخارجهم غد
ًا التعبد تعب مإن بالنوم فأرااحهم آتنا رابنا فقالوا الكهف إلى الفتية أوى ( إذا مإدد

ًا أمإرنا مإن لنا ء وهيى راحمة لدنك مإن الكهف في آذانهم على فضربنا راشد
ًا سنين ًا لبثوا لما أحصى الحزبين أي لتعلم بعثناهم ثم عدد عليك نقص نحن أمإد
ًا حاد اراتجز مإا ) أحمده هدى وزدناهم بربهم آمإنوا فتية إنهم بالحق نبأهم وحد

بإنفاقه المتخذ بكر أبي وعلى مإقتدي وأفضل مإتبوع أشرف مإحمد على وأصلي
وعلى اعتدى ول وليته في جارا مإا الذي العادل عمر وعلى يدا السلم عند

ومإبيد الولياء مإحبوب علي وعلى المدى وقع على الشهادة في الصابر عثمان
ًا الكل أشرف العباس عمه وعلى العدى ًا نسب ( أم وجل عز الله قال ومإحتد

ًا آياتنا مإن كانوا والرقيم الكهف أصحاب أن حسبت أن نزولها ) سبب عجب
والكهف ) أحسبت حسبت ( أم ومإعنى فنزلت الكهف أصحاب عن سألوا اليهود

أقوال ستة الرقيم وفي غارا فهو صغر فإذا واسع أنه إل الجبل في المغاراة
الفتية أسماء فيه كان راصاص مإن لوح أنه أحدها

 ---

ًا عليهم اطلع مإن ليعلم مإكتوبة ابن عن صالح أبو راواه قصتهم مإا الدهر مإن يومإ
قتادة قاله الكهف فيه الذي الوادي اسم أنه والثاني وهب قال وبه عباس

اسم أنه والرابع كعب قاله مإنها خارجوا التي القرية اسم أنه والثالث والضحاك
عكرمإة قاله الروم بلسان الدواة الرقيم أن والخامإس الحسن قاله الجبل

أهل أن أحسبت الكلم ومإعنى جبير بن سعيد قاله الكلب اسم أنه والسادس
الفتية أوى ( إذ مإنهم أعجب هو مإا آياتنا في كان قد آياتنا أعجب كانوا الكهف

والفتى وغلمة غلم مإثل فتى جمع والفتية لهم مإأوى جعلوه ) أي الكهف إلى
على الكهف إلى ومإصيرهم أمإرهم بدء في العلماء واخاتلف الرجال مإن الكامإل

ً هربوا أنهم أحدها أقوال ثلثة الصنام عبادة إلى دعاهم حين مإلكهم مإن ليل
ابن قاله يتعبدون الكهف إلى فأووا دينهم على فتبعهم كلب له براع فمروا
أمإرهم عليهم الله فعمى فطلبوهم قومإهم فقدهم عمير بن عبيد وقال عباس
في كذا شهر في فقدناهم مإلوكنا أبناء وفلن فلن لوح في أسماءهم فكتبوا

أحد أن والثاني الملك خازانة في اللوح ووضعوا فلن مإملكة في كذا سنة
فطلبوا به فآمإنوا الفتية هؤلء فلقيه الكهف أصحاب مإدينة إلى جاء الحوارايين

المدينة عظماء أبناء كانوا أنهم والثالث مإنبه بن وهب قاله الكهف إلى فهروا
إني كبيرهم فقال مإيعاد غير على المدينة ورااء واجتمعوا فخرجوا وأشرافهم

ًا نفسي في لجد ًا أظن مإا شيئ هو مإا قالوا يجده أحد
 ---

مإجاهد قاله فنامإوا الكهف خالوا قد فتوافقوا والراض السموات راب رابي إن قال
أي لنعلم بعثناهم ( ثم أنمناهم ) المعنى آذانهم على ( فضربنا تعالى قوله



وقع قد وكان والكافرين المؤمإنين بالحزبين وأرااد خالقنا ليعلم ) أي الحزبين
تزاورا طلعت إذا الشمس وكانت خالوا قامإوا ومإعنى لبثهم مإدة في تنازع بينهم

أحدهما قولن ذلك سبب وفي عنهم تعدل أي تقرضهم غربت وإذا كهفهم عن
قاله آية كان ذلك أن والثاني الجمهورا قاله نعش بنات بإزاء كان كهفهم أن

ًا ( وتحسبهم المتسع والفجوة الزجاج نيام وهم مإفتحة كانت أعينهم ) لن أيقاظ
هذا على أشهر ستة مإرتين عام كل في يقلبون كانوا عباس ابن قال تذوب لئل

ثلثمائة واحد شق على بقوا مإجاهد وقال الجنب هذا على أشهر وستة الجنب
مإنهم لوليت عليهم اطلعت ( لو والباب الفناء والوصيد سنين تسع قلبوا ثم عام

ًا ًا وأظفاراهم شعوراهم طالت ) لنهم فرارا وأصحابه الملك خارج وهب قال جد
ًا فوجدوهم طلبهم في فقال الرعب أخاذه يدخال أن أحد أرااد كلما فكانوا نيامإ

حتى الكهف باب عليهم فابن قال بلى قال قتلهم أرادت أليس للملك قائل
ًا يموتوا ًا جوع مإسلمة أمإة جاءت عكرمإة فقال بعثهم سبب فأمإا ففعل وعطش
ًا مإلكهم وكان وأمإا الروح تبعث قائل فقال والجسد الروح في فاخاتلفوا مإسلم

على اخاتلفهم فشق والجسد الروح تبعث قائل وقال الراض فتأكله الجسد
لهم يبعث أن تعالى الله ودعا الرمإاد على وقعد المسوح فلبس فانطلق الملك

إلى المطر أدراكه قد رااع جاء وهب وقال الكهف أهل الله فبعث لهم تبين آية
إسحاقا ابن قال أراواحهم إليهم الله فرد الغنم إليه ليأوي بابه ففتح الكهف
وجوههم في يرون ل بعض على بعضهم فسلم فرحين قعدوا

 ---

في مإلكهم أن يرون وهم راقدوا حين كهيئتهم هم وإنما ينكرون مإا أجسادهم ول
لنا وابتغ به نذكر مإا فاستمع انطلق نفقتهم صاحب ليمليخا وقالوا فصلوا طلبهم
ًا ًا وأخاذ ثيابه فوضع طعامإ ًا وخارج فيها يتنكر ثياب ًا مإستخفي أحد يراه أن مإتخوف
بالمدينة ليست أنها إليه فخيل اليمان لهل تكون علمإة المدينة باب على فرأى
دخالها فلما نائم لعلي ويقول يتعجب فجعل يعرفهم ل ناسا وراأى يعرف التي
ًا راأى والله نفسه في وقال جدارا إلى ظهره فأسند عيسى باسم يحلفون قومإ

واليوم قتل إل عيسى يذكر مإن الراض على يكن لم أمإس عشية هذا مإا أدراي مإا
مإدينة أعرف مإا والله أعرف التي بالمدينة ليست هذه لعل يذكرونه أسمعهم

ًا وأخارج كالحيران فقام مإدينتنا قرب ً وأعطاه وراق ًا بعني وقال راجل فنظر طعامإ
بينهم يتطاراحونه فجعلوا آخار إلى ألقاه ثم يتعجب فجعل نقشه إلى الرجل

ًا أصاب قد هذا إن وقالوا ويتشاوراون ويتعجبون قد أنهم وظن مإنهم ففرقا كنز
والله فتى يا أنت مإن له فقالوا إليه بي حاجة فل طعامإكم أمإسكوا فقال عرفوه

ًا وجدت لقد فطرحوا يقولون مإا يدرا فلم السلطان بك أتينا وإل فيه فشاراكنا كنز
مإا يعلمون ليتهم يا إخاوتي وبين بيني فرقا ويقول يبكي وهو عنقه في كساءه
وجدت الذي الكنز أين فقال المدينة أمإر يدبران كانا راجلين إلى به فأتوا لقيت

ًا وجدت مإا قال ولكن وضربها المدينة هذه ونقش آبائي وراقا هذه ولكن كنز
فقالوا البل أخافاف مإثل الوراقا وكان لكم أقول مإا ول شأني مإا أدراي مإا والله

أتظن أحدهما له فقال يعرفه مإن يجدوا فلم فأخابرهم أبيك اسم ومإا أنت مإن له
دراهم الضرب هذا مإن عندنا وليس بأيدينا المدينة هذه وخازائن مإنا تسخر أنك
ًا فتعذب بك سآمإر فإني دينارا ول ًا عذاب الكنز بهذا تعترف حتى أوثقك ثم شديد

قال سل قالوا صدقتكم فعلتم فإن عنه أسألكم شيء عن أنبئوني يمليخا فقال



الملك فعل مإا
 ---

ًا اليوم الراض وجه على نعرف ل قالوا دقيانوس هذا وإنما دقيانوس يسمى مإلك
يصدقني مإا والله فقال كثيرة قرون بعده وهلكت طويل زمإان مإنذ كان قد مإلك
عشية مإنه فهربنا الوثان عبادة على الملك وأكرهنا فتية كنا لقد أقول بما أحد

ًا لصحابي أشتري خارجت انتبهنا فلما فنمنا أمإس ترون كما أنا فإذا طعامإ
وكان المدينة أهل مإعه فانطلق أصحابي أرايكم الكهف إلى مإعي فانطلقوا

سمعوا إذ ذلك يتخوفون هم فبينا أخاذ قد أنه عليهم لبطائه ظنوا قد أصحابه
وسلم الصلة إلى فقامإوا دقيانوس راسل أنهم فظنوا الخيل وجلبة الصوات

شأنه عن وسألوه مإعه فبكوا يبكي وهو إليهم يمليخا فسبق بعض على بعضهم
ًا كانوا أنهم فعرفوا الخبر عليهم وقص خابره فأخابرهم وإنما تعالى الله بأمإر نيامإ

ًا للناس آية ليكونوا أوقظوا فقالوا وبكى فاعتنقهم مإلكهم وجاء للبعث وتصديق
الملك فبينا مإلكك وحفظ الله حفظك السلم عليك ونقرأ الله نستودعك له

بحجاب وحجبهم نفوسهم وجل عز الله وتوفى مإضاجعهم إلى راجعوا قائم
الكهف باب على فجعل الملك وأمإر عليهم يدخال أن أحد يقدرا فلم الرعب
ًا أن على قصتهم نبهت وقد سنة كل في عيد عندهم وصارا فيه يصلى مإسجد

ًا وجعله به ولطف حرسه وجل عز الله إلى فر مإن الضالين لهداية سبب
البسملة على الكلم
مإطاياكم زمإت فقد ( جدوا
دنياكم دارا عن لنقلكم

ًا ( وحصلوا لمسراكم زاد
مإناياكم تدنو أن قبل مإن

لكم فطوبى دعوى ( إيمانكم
دعواكم اليمان في صح إن

 ---

المتكلم قدرا اعرف ذاهل وفهمه اليات وتناجيه غافل وقلبه القرآن يعاتبه مإن يا
يا التورااة في مإكتوب الملم فهمت وقد الغائب قلبك وأحضر الكلم عرفت وقد

تمشي الطريق في وأنت إخاوانك بعض مإن كتاب يأتيك مإني تستحي أمإا عبدي
مإنه يفوتك ل حتى حرفا حرفا وتتدبره وتقرأه لجله وتقعد الطريق عن فتعدل
بعض مإن عليك أهون أفكنت عنه مإعرض وأنت إليك أنزلته كتابي وهذا شيء

إلى وتصغي وجهك بكل عليه فتقبل إخاوانك بعض إليك يقعد عبدي يا إخاوانك
كان عني بقلبك مإعرض وأنت لك ومإحدث عليك مإقبل أنا وها قلبك بكل حديثه

راضي عفان بن عثمان قال القرآن بتلوة يلهجون بالمتكلم لمعرفتهم السلف
الحسن بن كهمس وكان رابكم كلم مإن شبعتم مإا قلوبكم طهرت لو عنه الله

ثلث وليلة يوم كل يختم وبرة بن كرز وكان خاتمة تسعين الشهر في يختم
الية في فيقف التلوة كثرة مإن التفكر يمنعه مإن السلف في وكان خاتمات
اجترحوا الذين حسب ( أم بآية الصباح إلى ليلة الداراي تميم قام يرددها

) المجرومإون أيها اليوم ( وامإتازوا بآية ليلة جبير بن سعيد ) وقام السيئات



ًا أو ليال أرابع فيها وأقيم الية لتلو إني الدارااني سليمان وقال أني ولول خامس
وفي خاتمة جمعة كل في لي السلف بعض وقال جاوزتها مإا فيها الفكر أقطع

مإنها فرغت مإا سنة ثلثين مإنذ خاتمة ولي خاتمة سنة كل وفي خاتمة شهر كل
ول ليل ل نائما راآه فما شهرين راجل راجل صحب الملك عبد بن أسلم وقال بعد

نهاراا
مإن أخارج فما نومإي أطرن القرآن عجائب إن فقال تنام ل أرااك مإالي فقال

والخارين الولين علم أرااد مإن مإسعود ابن وقال أخارى في وقعت إل أعجوبة
ستدراي والهذيان باللهو مإشغول القرآن تلوة عن مإعرضا يا القرآن تلوة فليكثر

السحارا في وقم الزمإان هذا مإن فات قد مإا استدراك الخسران يوم يندم مإن
جئتك ( مإولي وكان مإنك سلف عما العفو وسل شان الرحمة مإع فللسحر
والرجاء

ظني بحسن استجارا قد
التي فواضلك ( أبغي
مإني كان مإا بها تمحو

لطفك بحق إلي ( فانظر
 عني واعف إلهي يا

---
المعاد يوم تخزني ( ل
تهني ول جنيت بما

حتى فصلى الجتهاد في برز قد المتعبدين مإن جارا لنا كان السلف بعض قال
الغناء تحسن وكانت جاراية فاشترى عيناه مإرضت حتى وبكى قدمإاه تورامإت

كان مإا وراام لبه فطارا بالغناء صوتها رافعت مإحرابه في هو فبينا يعلم ل وهو
شبابك أبليت قد مإولي يا الجاراية له فقالت عليه يقدرا فلم التعبد مإن عليه

التعبد وترك قولها إلى فمال بي تمتعت فلو حياتك أيام في الدنيا لذات ورافضت
بسم إليه فكتب العبادة في يوافقه كان له أخاا ذلك فبلغ الليذات بفنون واشتغل

حلوة سلب مإن إلى الرفيق والطيب الشفيق الناصح مإن الرحيم الرحمن الله
فإن الخارة مإن حظك بها بعت قينة اشتريت أنك بلغني بالقرآن والتلذذ الذكر
ومإنغص اللذات هاذم مإحذراك فإني بالقيان والقرآن بالقليل الجزيل بعت كنت

وقرب الراكان وهدمإتك اللسان مإنك فأبكم غرة على جاءك قد فكأنه الشهوات
جئت إذا الصيحة مإن وأحذراك والجيران الهل بين مإن واحتوشك الكفان مإنك

سروراه مإجلس على وهو فوافاه إليه وبعثه الكتاب طوى ثم جبارا لملك المإم
الذي قال مإات حتى اجتهاده إلى وعاد مإجلسه مإن فنهض بريقه وأغصه فأذهله
عوضني ( الله فقال بك الله فعل مإا فقلت ثلث بعد المنام في فرأيته وعظه

جاراية العرش ذو
وتهنيني طوراا تسقيني حورااء

تأمإلني كنت قد بما اشرب لي ( تقول
ًا وقر والعين الولدان مإع عين
وأزعجه الدنيا عن تخلى مإن ( يا
الطواسين في وعيد الخطايا عن
 ---



صعودها انعكس ثم العل دراجات في ترقت عهودها بالهوى نقضت عزيمة ويح يا
مإتى تصادف ل مإا طلب في الصحائف سودت لقد عودها يبس الجد ثمرها بينما
في يسلم إنما طوائف مإن الدهر طوى كم تخالف وكم كم إلى المتالف تذكر

عن وتعرض الشريف الوقت تضيع مإتى إلى خاائف الرجاء في هو مإن الشدة
الباقي على الفاني وتؤثر طفيف بقدرا الشياء أفضل وتبيع والتخويف النذارا

مإجترحك في مإرحك سرورا وأين ترحك بعد فرحك لذة أين السخيف الرأي وهذا
أصبته لهو أي أو هوى ( وأي مإردودة عوارا والسلمإة مإعدودة أيام العمر إنما

مإفاراقه وأنت إل لذة على
وإنما الستورا السوء على ( وترخاي

خالئقه الله علم في تقلب
بعده الميت على الباكي أيها ( أل

لحقه فإنك تعجل ل راويدك
الفتى على إل الساعات هذه ( ومإا

تساراقه وطوراا طوراا تغافصه
بجهله مإقيما الدنيا صاحب ( أراى
يواثقه ل صاحب مإن ثقة على
بالعز تنعم مإن أين مإال مإال واتخذهما والمنى المإل راضى على اعتمد مإن أين

وتصرف بعض فوقا بعضها المإوال جمع مإن أين حال حال وجعلهما والفخر
ولم والعرض السؤال يوم الحساب ونسي والعرض المنى طول في بشهواته

بطن إلى قصره ظهر عن حط أمإا والفرض الواجب بضياع غرضه نيل بعد يبال
في الفاقة نفعته فما وسنه مإن قبره في وانتبه وحسنه بقبيحه والله خال الراض

التراب بالتراب تبدل التحفظ وقت انقضى وقد التيقظ أفاده ول الفاقة إبان
به وتقطعت الصواب خالف في خال مإا على وندم والعتاب الحساب أليم وواجه

اللباب أولي يا فاعتبروا والسباب الوصل
بلينا صورا عن الجداث سل
طينا فصرن نعمن خالق وعن

بالمإاني تغررا مإلك ( وعن
حينا سيعيش أن يظن وكان
حزين على القبورا أبت ( لقد
راهينا له تفك أن أتاها

جمع كل تفرقا الدنيا ( هي
القرينا بها القرين ألف وإن

تعالى قوله على الكلم
المؤمإنون أفلح ( قد
 ---

ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا
على أمإلي قال سليم بن يونس أخابرني الرزاقا عبد حدثنا أبي حدثني أحمد

بن الرحمن عبد عن الزبير بن عروة عن شهاب ابن عن البلى يزيد ابن يونس
الله راسول قال يقول عنه الله راضي الخطاب بن عمر سمعت قال القادرا عبد



ثم الجنة دخال أقامإهن مإن آيات عشر على أنزلت وسلم} لقد عليه الله {صلى
العشر خاتم ) حتى المؤمإنون أفلح ( قد علينا قرأ
---

عبد بن أحمد نعيم أبو أنبأنا أحمد بن أحمد أنبأنا الباقي عبد بن أحمد أخابرنا و
أبو أخابرنا الضبي عمر بن عثمان حدثنا مإسلم بن علي بن مإحمد أخابرنا الله
أبي عن نضرة أبي عن الجريري سعيد عن الفضل بن عدي أخابرنا الضرير عمر

بنى تعالى الله إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن الخدراي سعيد
المسك مإلطها وجعل فضة مإن ولبنة ذهب مإن لبنة وبناها بيده عدن جنات

) المؤمإنون أفلح ( قد فقالت تكلمي قال ثم اللؤلؤ وحصاها الزعفران وترابها
بن أبي وقرأ البد ببقاء الفائزون فالمفلحون البقاء الفلح أصل قتيبة ابن وقال
نائم وأنت القوم رابح لقد الفلح إلى اصبروا والمعنى اللف بضم وعكرمإة كعب

مإشاراكة تشتهي مإا وغاية هائم وبالنهارا رااقد بالليل أنت بالغنائم وراجعوا وخابت
ظلم مإن وخارجوا القبورا قبل أنفسهم فقبروا المإورا عواقب في نظروا البهائم
النفوس على عرضوا غرورا أذلهم ول فان استفزهم فما نورا أجلي إلى الشبهة

وتفكروا الفرقا فأحرقهم الصورا إحراقا وصوراوا القلق فاعترضها العرض ذكر
الحدقا فسالت المخاوف مإحمدة وتذكروا الراقا فأزعجهم الصحائف نشر في

في فكرهم وهون صومإهم الكبر العطش ذكر وأطال نومإهم النارا خاوف أطارا
فالخوف الجساد أمإا وأنصبهم القيام ذكر القدام على ونصبهم نصبهم العتاب

وأمإا شغلها قد فالفكر القلوب وأمإا أذهلها قد فالحذرا العقول وأمإا أنحلها قد
العمال وأمإا لها ليس عما كفت فقد الكف وأمإا أراسلها قد فالشفاقا الدمإوع

 الجنات وأراباحهم الصلوات وبضائعهم الخلوات حوانيتهم قبلها والله فقد

) خااشعون صلتهم في هم ( الذين تعالى قوله الحسنات وأزواجهم
---

أنه أحدها أقوال ثلثة هاهنا به المراد وفي والتواضع الخضوع الخشوع أصل
الصلة في السكون والثاني السلم عليه علي قاله الصلة في اللتفات ترك
النجاة طريق عرفوا قتادة قاله السجود مإواضع إلى النظر والثالث مإجاهد قاله

أعظم عنده فلهم راجاه مإا مإنهم كل فنال المناجاة في الدب قدم على فوقفوا
أنبأنا الجبارا عبد بن الحسين أبو أنبأنا الحافظ الوهاب عبد أخابرنا وجاه قدرا

عمرو عن إبراهيم بن يزيد حدثنا حرب بن سليمان حدثنا إسحاقا ابن إسماعيل
ًا الزبير بن الله عبد كان قال دينارا بن ًا الحجر في يصلي يومإ فوافى يديه مإرخاي

القاسم بن مإحمد قال صلته مإن انفتل فما ثوبه مإن بطائفة فذهب قذاف حجر
يحيى سمعت قال إسحاقا بن مإحمد حدثنا قال الباقلوي بكارا بن عمرو وحدثنا

ًا الرازي مإنصورا بن المعلى كان يقول مإعين بن كورا راأسه على فوقع يصلي يومإ
هكذا صارا قد راأسه فإذا فنظروا صلته أتم حتى انفتل ومإا التفت فما الزنابير

ناحية انهدمإت ولقد صلته في يلتفت ل يسارا بن مإسلم وكان النتفاخ شدة مإن
أهل سكت مإنزله دخال إذا وكان التفت فما السوقا أهل لها ففزع المسجد مإن
ًا ضحكوا أو تكلموا يصلي قام فإذا بيته وكان عنهم مإشغول قلبه بأن مإنهم علم

بشغلهم عنك اللهون اشتغل ( إذا رااض عني وأنت ألقاك مإتى إلهي يقول
شغلي مإنيتي يا فيك إشتغالي جعلت
الرضا ساعة في ألقاك بأن لي ( فمن

لي مإن لي والكل ألقاك بأن لي ومإن



باكوية الله عبد أبو أنبأ الحيري سعيد أبو أنبأنا الصوفي بكر أبو أخابرنا
 ---

بن الله هبة عن نصر أبي بن نصر حدثني بكر بن الواحد عبد حدثنا الشيرازي
زراعة أبو صلى يقول الدارامإي سعيد بن أحمد سمعت قال البغدادي أحمد

مإن يوم كان فلما السفر مإن قدومإه بعد سنة عشرين مإسجده في الرازي
فقالوا كتابة مإحرابه في فإذا فنظروا الحديث أصحاب مإن قوم عليه قدم اليام

فقالوا مإضى مإمن قوم كرهه قد فقال المحارايب في الكتابة في تقول كيف له
الله على يدخال راجل الله سبحان فقال به علمت أمإا كتابة مإحرابك في ذا هو له

أنبأنا قال الباقي عبد وابن ناصر ابن المحمدان أخابرنا يديه بين مإا ويدراي تعالى
أخابرنا جعفر بن مإحمد بن الله عبد أخابرنا الحافظ نعيم أبو أخابرنا أحمد بن أحمد
أحمد بن راياح عن الربعي الحسين بن عفان حدثني حاتم أبي بن الرحمن عبد

يا فقال مإجلسه في يتكلم وهو الصم بحاتم يوسف بن عصام مإر قال الهروي
وأكبر بالنية وأدخال بالسكينة وأمإشي بالمإر أقوم حاتم قال تصلي كيف حاتم

وأسلمها بالتواضع وأسجد بالخشوع وأراكع والتفكر بالترتيل وأقرأ بالعظمة
أن تحسن فأنت تكلم فقال مإني يتقبل أل وأخااف تعالى الله إلى بالخالص

عبد بن علي أخابرنا وأوقاتهم وقتك بين كما وصلتهم صلتك بين هذا يا تصلي
بن أحمد أنبأنا الكاتب علي بن مإحمد حدثنا مإدراك ابن أنبأنا النقورا ابن أنبأنا الله

الزهري عن الزبيدي عن مإيسرة حدثنا المحبر بن داود حدثنا السوسي يحيى
وسلم} عليه الله {صلى النبي أن النصاراي أيوب أبي عن يزيد بن عطاء عن
وصلته أحدهما فينصرف فيصليان المسجد إلى ليتوجهان الرجلين إن قال

عمر بن مإحمد أخابرنا ذراة مإثقال صلته تعدل ومإا الخار وينصرف أحد مإن أوزن
الداراقطني أنبأنا المأمإون بن الصمد عبد أخابرنا قال ظفر بن وأحمد الفقيه
حدثني شبيب بن الله عبد حدثنا شعيب بن مإحمد بن عمرو حدثنا

 ---

النصاراي سعيد بن يحيى حدثنا العزيز عبد بن الله عبد حدثنا عطاء بن الوليد
راسول قال قال عنه الله راضي الخطاب بن عمر عن المسيب بن سعيد عن
يساراه عن ومإلك يمينه عن ومإلك إل مإصل مإن وسلم} مإا عليه الله {صلى الله
يا صلته في القلب غائب يا وجهه بها ضربا يتمها لم وإن بها عرجا أتمها فإن

ً يا جهاته في الهم شتيت قرب مإع الزاد قليل يا وفاته ذكر عن بآفاته مإشغول
مإقدارا حتى حوى قد وكتابه مإرحلة لحظة كل في الدنيا عن يرحل مإن يا مإماته
ودراوعه عذله قد وكم لنصيح يرعوي ومإا مإتصلة والنذرا بنذير ينتفع ومإا خاردلة

البقاء يأمإل وهو تأمإله ول راآه ومإا يرى قد الهدى ونورا مإرسلة والسهام مإتخرقة
على انعكف وقد شغله قد أمإه ولكن دنا قد وأجله أمإله مإن مإصير راأى وقد

أهمله فقد القلب فأمإا الصلة في بدنه ويحضر ووله بصبابة الشيب بعد العيب
يأكله أن للدود بد فل جسدك ونعم والزلزلة الحساب يديك فبين شئت كيف كن

مإا بادرا وبله غرورا أم بالنجاة أيقين والمسألة بالجزاء مإؤمإن فتورا مإن عجبا يا
حسن إخاواني له قيمة ل المؤمإن عمر فبقية أوله واستدراك العمر مإن بقي

إعراض على دليل البدن والتفات المخدوم مإعرفة على دليل الصلة في الدب



الغافلين مإن أو مإنهم أنت فهل الخاشعين أحوال لك وصفت وقد القلب
تعالى قوله على سجع

وعامإلوه وأصلحهم قومإهم مإن ) سبحان خااشعون صلتهم في هم ( الذين
ومإدحهم عليهم أثنى وقد فسامإحهم التقصير مإن واعتذراوا فأرابحهم باليسير
) خااشعون صلتهم في هم ( الذين أفتعون

 ---

عن وصموا الكلم راديء عن وصمتوا والثام الخطايا واجتنبوا اليام القوم اغتنم
) كفوا خااشعون صلتهم في هم ( الذين يسمعون مإا فكأنهم الحرام استماع
وأنتم وانقاد للمناجاة القلب وحضر الوساد الرءوس وهجرت الفساد عن الكف

) مإا خااشعون صلتهم في هم ( الذين ويسجدون يركعون وهم الرقاد سكر في
الهموم جمعوا العمال تلك أزكى مإا الخصال تلك أصفى مإا الحوال تلك أوفى
بالرياضة ) نقوا خااشعون صلتهم في هم ( الذين يجمعون فل المإوال فأمإا

فإذا وقلبوا التكليف فنون في وأديروا وجربوا المحبوب بفراقا وابتلوا وهذبوا
) مإا خااشعون صلتهم في هم ( الذين تصنعون فماذا وقربوا الحضورا يوم بعدتم

جنة وندخالها ونعافيها اللقاء يوم عنها نعفو نكافيها حين فيها نكا مإا النفوس ضر
) نزلوا خااشعون صلتهم في هم ( الذين يدعون مإا فيها ولهم صافيها فيها يروقا
وأسكنوا ثمين مإثمن كل ونالوا اليمين أصحاب في وكتبوا المإين المقام والله

حريق عن عوضوا قد عون فيها ليس أبكارا كلها العين الحورا وأعطوا القصورا
بالروض راياضتهم وقوبلت البارايق السيوف بريق عن وأبدلوا الرحيق القلق
) إخاواني خااشعون صلتهم في هم ( الذين يربعون فيما يرتعون فهم النيق

ولكن ونصحناكم خابيث كدرا وفعلكم أعمالهم وصفت حثيث القوم وسير توانيتم
رابنا ) يا خااشعون صلتهم في هم ( الذين تسمعون أرااكم ومإا الحديث ضاع قد

وارازقنا والنوم الغفلة سنة مإن مإولنا يا وأيقظنا القوم وفقت لما وفقنا
خااشعون صلتهم في هم ( الذين العامإلون فيه يربح الذي اليوم لذلك الستعداد
وسلم وصحبه وآله مإحمد على الله ) وصلى
ابتداء وسلم} في عليه الله {صلى نبينا قصة في والعشرون السابع المجلس

أمإره
 ---

فهو عبده مإن القريب ومإجله المتواضع وراافع ومإذله المتجبر قاهر لله الحمد
وقع سمعه عن يعزب ل ذله حال جله ل المنكسر عند وهو ظله مإن أقرب
بصره عن يغيب ول صله وكشيش البر ظبي بغام ول طله أضعف في القطر

ًا اخاتارا بذله شاء مإن حط كما بإعزازه شاء مإن رافع نمله دبيب الدجى في مإحمد
ودين بالهدى راسوله أراسل الذي ( هو أجله مإن خالقوا الكل فكأن الخلق مإن

بوحدانيته وأشهد وأقله النعام أجل على ) أحمده كله الدين على ليظهره الحق
ًا وأن بفعله قوله مإصدقا شهادة وحله الكفر لنقض أراسله وراسوله عبده مإحمد

وسلم} وعلى عليه الله ) {صلى مإثله مإن بسوراة ( فائتوا ينادي مإعجزه فقام
ظله مإن الشيطان يفرقا كان الذي عمر وعلى حبله واصل الصديق بكر أبي

عمه وابن أخايه علي وعلى شمله وعاقد العسرة جيس مإجهز عثمان وعلى



الخلئق جميع مإن يا اللهم وأصله أبيه صنو العباس عمه وعلى أهله ومإقدم
ًا يا فضله إلى مإفتقرون في مإنا كل سامإح أهله مإن ليس مإن على بالجزيل مإنعم

يذهل يوم واراحمنا يوله ولم وجمعه العدو ولي شجاع إقدام وارازقنا وهزله جده
( هو تعالى الله قال لجله اجتمعنا بما والحاضرين وانفعني خاله عن خاليل كل

وسلم} عليه الله {صلى نبينا أن ) اعلموا بالهدى راسوله أراسل الذي
الزنا زلة مإن أباه الله صان كلهم الخلق على المصطفى

 ---

بن عمر أبو أخابرنا الجوهري مإحمد أبو أنبأنا البزارا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا
سعد بن مإحمد أنبأنا أسامإة أبي بن الحاراث أنبأنا مإعروف بن أحمد أنبأنا حيوية
عبد عن سبرة أبي بن الله عبد بن بكر أبو أنبأنا السلمي عمر ابن مإحمد أنبأنا

راسول قال قال عنهما الله راضي عباس ابن عن عكرمإة عن سهل بن المجيد
قال سفاح غير نكاح مإن آدم لدن مإن وسلم} خارجت عليه الله {صلى الله

ً له وجدت مإا قالت آمإنة به حملت لما السير علماء يوم ولدته وكانت ثقل
ظهر فلما مإنه خالون لعشر بعضهم وقال الول رابيع مإن خالتا لليلتين الثنين

فخلف حمل وهو أبوه وتوفي والمغرب المشرقا بين مإا له أضاء نورا مإعه خارج
ست ابن وهو أمإه ومإاتت تحضنه كانت أيمن وأم غنم وقطعة أجمال خامسة له

طالب أبا به وأوصى سنين ثمان ابن وهو ومإات المطلب عبد جده وكفله سنين
فكان النبوة قبل عليه تظهر النبوة آيات وكانت المإين صغره في يسمى وكان
الله راسول يا عليك السلم قال إل شجر ول بحجر يمر ول والضوء النورا يرى

ًا لعرف إني وقال ثم الن لعرفه إني أبعث أن قبل علي يسلم كان بمكة حجر
وسلم} فهو عليه الله {صلى نسبه فأمإا لمبعثه بالشهب الشياطين رامإيت
كلب بن قصي ابن مإناف عبد ابن هاشم بن المطلب عبد بن الله عبد بن مإحمد

غالب بن لؤي بن كعب بن مإرة بن
 ---

مإضر ابن إلياس ابن مإدراكة مإن خازيمة بن كنانة بن النضر بن مإالك بن فهر ابن
بن قيدارا ابن النبت بن حمل بن الهميسع بن أدد بن عدنان بن مإعد بن نزارا بن

وسلم} مإحمد عليه الله {صلى واسمه السلم عليه إبراهيم بن إسماعيل
التوبة ونبي الرحمة ونبي والعاقب والخاتم والماحي والمقفي والحاشر وأحمد
والفاتح والمتوكل والقتال والضحوك والنذير والبشير والشاهد الملحم ونبي

وهو الناس يحشر الذي فالحاشر والقثم والمإي والرسول والمصطفى والمإين
والضحوك الحروب والملحم العاقب وكذلك النبياء آخار والمقفي يقدمإهم

ًا النفس طيب وسلم} كان عليه الله {صلى أنه وذلك التورااة في اسمه فكه
عليه الله {صلى صفته فأمإا الناس أجود وكان العطاء وهو القثم مإن والقثم

أدعج أشعر اللون أزهر بالقصير ول بالطويل ليس رابعة كان وسلم} فإنه
عريكة وألينهم لهجة وأصدقهم الناس أجود وكان مإسربة ذو أجرد العينين

ًا لهب أبي مإولة ثويبة أراضعته عشرة وأكرمإهم فأكملت حليمة قدمإت ثم أيامإ
وأم وراقية بزينب مإنه فأتت سنة وعشرون خامس وله خاديجة تزوجته راضاعته

السلم في الله عبد له ولدت وقيل والطيب والطاهر والقاسم وفاطمة كلثوم



الملك فنزل سنة لرابعين وبعث إبراهيم مإاراية وولدت والطيب بالطاهر فلقب
عليه نزل إذا وكان رامإضان مإن خالت ليلة عشرة لسبع الثنين يوم بحراء عليه
جبينه وعرقا وجهه وتربد له كرب
 ---

ًا عشرين بعد الشياطين ورامإيت بالنبوة يستتر سنين ثلث وبقي مإبعثه مإن يومإ
وهو قومإه مإن الشدائد ولقي الدعاء ) فأعلن تؤمإر بما ( فاصدع عليه نزل ثم

أنه الصحيحين وفي فخرجوا الحبشة أراض إلى يخرجوا أن أصحابه وأمإر صابر
ظهره على فألقاه مإعيط أبي ابن عقبة فأخاذه مإنه قريب جزورا وسل يصلي كان
ًا يزل فلم عليك اللهم حينئذ فقال ظهره عن فأخاذته فاطمة جاءت حتى ساجد

ًا أخاذ مإعيط أبي بن عقبة أن البخاراي أفراد وفي قريش مإن بالمل بمنكبه يومإ
ًا به فخنقه عنقه في ثوبه ولوى ًا خانق وقال عنه فدفعه بكر أبو فجاء شديد

ً أتقتلون خارج بعده خاديجة ومإاتت طالب أبو مإات فلما الله رابي يقول أن راجل
على نفسه فيعرض يخرج مإوسم كل في وكان مإكة إلى وعاد الطائف إلى

ًا فإن ينصرني مإن يؤويني مإن ويقول القبائل رابي كلم أبلغ أن مإنعوني قد قريش
أصحابه وتسلل العقبة أهل وبايعه النبوة مإن عشرة ثنتي سنة في به أسري ثم

ًا فيه فأقامإا الغارا إلى بكر وأبو هو خارج ثم المدينة إلى على أمإرهم وعمي ثلث
ومإنزله مإسجده فبنى والسعة بالرحب أهلها فتلقاه المدينة دخال ثم قريش

ًا وغزا والخندقا والمريسيع وأحد بدرا تسع في مإنها قاتل غزاة وعشرين سبع
ًا وبعث والطائف وحنين والفتح وخايبر وقريظة زال ومإا سرية وخامسين ست

أصابعه بين مإن الماء ونبع القمر له فانشق المعجزات ويريهم بالخلق يلطف
 ---

بهم فصلى النبياء على وفضل قال كما فكان بالغايبات وأخابر الجذع إليه وحن
أنبأنا الول عبد أنبأنا الشفاعة يوم عليهم المتقدم وهو المعراج ليلة في

سنان بن مإحمد حدثنا البخاراي حدثنا الفربري حدثنا أعين ابن حدثنا الداودي
{صلى النبي أن الله عبد ابن جابر أنبأنا الفقير يزيد عن سيارا أنبأنا هشيم حدثنا
ًا أعطيت وسلم} قال عليه الله بالرعب نصرت قبلي أحد يعطهن لم خامس

ًا الراض لي وجعلت شهر مإسيرة ًا مإسجد أدراكته أمإتي مإن راجل فأيما وطهورا
وكان الشفاعة وأعطيت قبلي لحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت فليصل الصلة
وفي الصحيحين في أخارجاه كافة الناس إلى وبعثت قومإه إلى يبعث النبي
أول أنا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس حديث مإن مإسلم أفراد

ًا النبياء أكثر وأنا القيامإة يوم يشفع الناس يقرع مإن أول وأنا القيامإة يوم تبع
عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن أفراده وفي الجنة باب

وأول القبر عنه ينشق مإن وأول القيامإة يوم آدم ولد سيد أنا قال وسلم} أنه
أنبأنا الغوراجي بكر وأبو الزدي عامإر أبو أنبأنا الكروخاي أنبأنا مإشفع وأول شافع

حدثنا الكوفي يزيد بن الحسين حدثنا الترمإذي حدثنا المحبوبي حدثنا الجراحي
قال عنه الله راضي مإالك بن أنس عن الربيع بن ليث عن حرب ابن السلم عبد
ًا الناس أول وسلم} أنا عليه الله {صلى الله راسول قال وأنا بعثوا إذا خاروج

آدم ولد أكرم وأنا بيدي الحمد لواء أيسوا إذا مإبشرهم وأنا وفدوا إذا خاطيبهم



أقولها لكن الوصاف بهذه أتبجح ل أرااد النباراي ابن قال فخر ول رابي على
ًا علي رابي إنعام على ومإنبها شكر

 ---

نفسي والذي وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن جابر حديث وفي
ًا كان مإوسى أن لو بيده ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا يتبعني أن إل وسعه مإا حي

الرزاقا عبد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا القطيعي أنبأنا المذهب
راسول قال قال عنه الله راضي هريرة أبي عن مإنبه بن همام عن مإعمر حدثنا
ابتنى راجل كمثل قبلي مإن النبياء ومإثل وسلم} مإثلي عليه الله {صلى الله
ًا فجعل زواياها مإن زاوية مإن لبنة مإوضع إل وأجملها وأكملها فأحسنها بيوت

بنيانك فيتم لبنة هنا ها وضعت أل فيقولون البنيان ويعجبهم يطوفون الناس
كان قالت عائشة حديث مإن وفيهما الصحيحين في أخارجاه اللبنة أنا فكنت
وكان قالت قدمإاه تتفطر حتى وسلم} يقوم عليه الله {صلى الله راسول

ًا أدم مإن الليل في عليه ينام كان الذي ضجاعه ًا مإحشو حديث مإن وفيهما ليف
ًا وسلم} ثلثة عليه الله {صلى الله راسول شبع مإا قال هريرة أبي ًا أيامإ تباع
الله راضي عمر حديث مإن مإسلم أفراد وفي الدنيا فاراقا حتى حنطة خابز مإن
مإا يلتوي اليوم وسلم} يظل عليه الله {صلى الله راسول راأيت لقد قال عنه
ابن أنبأنا الجوهري أنبأنا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا بطنه به يمل دقل يجد

أنبأنا سعد بن مإحمد حدثنا أسامإة أبي بن الحاراث أنبأنا مإعروف ابن أنبأنا حيويه
الله عبد بن مإحمد عن الزعفران صاحب هاشم أبو حدثنا الملك عبد بن هشام

الله {صلى النبي إلى خابز بكسرة جاءت فاطمة أن حدثه مإالك بن أنس أن
حتى نفسي تطب فلم خابزته قرص قالت الكسرة هذه مإا وسلم} فقال عليه
أيام ثلثة مإنذ أبيك فم دخال طعام أول إنه أمإا فقال الكسرة بهذه مإنه أتيتك

 ---

إلينا أخارجت قال بردة أبي عن هلل بن حميد عن مإحمد بن الله هبة أخابرنا
ًا كساء عائشة ًا مإلبد ًا وإزارا عليه الله {صلى الله راسول قبض فقالت غليظ

سيد وهو فات مإا الدنيا مإن ضره مإا الصحيحين في أخارجاه هذين وسلم} في
الله راسول قال قال هريرة أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي والمإوات الحياء
ًا عليه الله صلى واحدة علي صلى وسلم} مإن عليه الله {صلى وفي عشر
واحدة علي صلى مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس حديث
مإسعود ابن حديث وفي خاطيئات عشر عنه وحط صلوات عشر عليه الله صلى

سياحين مإلئكة وجل عز لله إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن
على الله وحشرنا أمإته مإن جعلنا الذي لله فالحمد السلم أمإتي مإن يبلغوني

وسنته كتابه
البسملة على الكلم

يضام كيف النفس لحر ( عجبت
ينام وهو العتب يخاف وحر

ًا المإورا بأوساط ( ورااض تقاعد
قيام غاياتهن إلى وفيه



ًا ( يسمون سلمإة الخمول في عيش
سقام الخمول أيام وصحة

يد به طالت الرزقا ( ويستبعدون
سمام وهو الجسام أسمن إذا

ًا الله ( جزى ًا خاير بزمإانه عاراف
غلم وهو شبن قد تجارابه

واحد بعض أجمعوا فيما الناس ( دع
تمام يعد ل مإما فنقصك

عن مإتجاف أل يأنف الهمة شريف أل يحاذرا حزم خادين أل يبادرا عزم قرين أل
يتجانف الرذائل
صحت لو يطول وترحها يحول فرحها قلعة حصن ل قلعة دارا الدنيا إخاواني

لم ولكنهم لذنوبها وهجروها لعيوبها لرفضوها أخالقها مإقابح في عشاقها فكرة
الدنيا مإن أفر خاالقي إلى ( تبت شيبها خاضاب يعلموا ولم عيبها عيب ينظروا

لمغتر بها وإني
لتبعها خادعة لي ( تضحك

تفتر الموبقات عن وهي
الحزن باب التفكر بأنامإل قرع مإن الغنى حلوة ذاقا القناعة بساحة نزل مإن
مإفتاح باب لكل التيقظ علمإات مإن السرارا مإراعاة النس راياض عن له فتح

( وحتم يأمإل لما يهوى مإا يترك مإن فيكم إخاواني الهوى طرد الحكمة ومإفتاح
فينا الرازاقا قسمة

القلوب مإن اليقين ضعف وإن
ًا طالب مإن ( وكم ًا رازق بعيد

قريب أمإر مإن الرزقا أتاه
ًا وكن الطلب في ( فأجمل رافيق

الخطوب مإعالجة في بنفسك
شلو مإثل إل النسان ( فما

 ---

بالنيوب النوائب تواكله
نعتها إن المنية ( فغربان

المشيب راجم بفائت فليس
شر أو بخير يذهب أن يستأمإرك ل القدرا ثلثة شركاء المال في لك ذرا أبو قال
وأنت ذمإيم وأنت يستاقه ثم راأسك تضع أن ينتظر والواراث أومإوت هلك مإن

لول عبيدة بن علي قال تكن فل الثلثة أعجز تكون ل أن استطعت فإن الثالث
في كان مإا توقده أطفأ العتبارا يملك ل القلوب في ينشأ الحرص مإن لهب
بالحزامإة أخاذك ( الرأي الصالح العمل فيه يمكن فيها يضيع يوم مإن عوض الدنيا

الذي في
وذهاب مإيتة فقصرك تبغي

فكذبت العقول على الفساد ( غلب
الكذاب وصدقا النام صدقا

الذي على بالسيوف الجماجم ( ضربوا
الضراب الهوى عن وطال يفنى



فنخالها آمإالنا ( وتغرنا
سراب وكلهن يموج مإاء

ًا يا ً ناسي ً يا حادث يديك بين بما قلبك حادث حادث قليل عن مإهل وهو رااحل
ًا يا لبث مإقيم أنه يظن ًا يا البواعث المقلقات أزعجته قد نائم في والليالي لعب

ًا يا حثائث سيره ًا يا الضوابث الموت براثن به علقت قد ساهي بزخااراف مإعجب
ً يا الحوادث ضمنها في ًا يا نافث الهوى مإن سحارا على مإقبل بالمنى مإخمورا

ًا يا الخبائث أم الخمر ًا يا عابث فعل وفعله بالجد مإطلوب مإاله المال على حريص
عزم فالعزم قولها تسمعن ل حانث حلف حلفها فإن والدنيا إياك واراث حظ

نعاتها ونعاتها أصبحت ( قد ناكث
سعاتها تخيب الدنيا وكذلك

ضراراة أحزانها ( كداراة
ساعاتها مإراراة أشجانها
مإهلك راقاد مإن ينبه ( فمتى

هجعاتها بعينه أضر قد مإن
وأمإامإه بمعيشة يغتبط ( مإن
فجعاتها عناءه تطيل نوب

اليام فذواهب النهى إلى راجعت ( وإذا
راجعاتها مإؤمإل غير

بعاراك الغرام مإن تفيق ( أومإا
وقعاتها غيرنا مإع مإشهوراة

 ---

ً يا قنص قد وكم الموت يأمإن مإن يا نقص زاد كلما عمره مإن يا الدنيا إلى مإائل
ًا يا نغص مإن سلمت هل اراتقى إذا مإن يا الفرص بادرات هل الوقت في مإفرط
القصص نشرت إذا الحشر يوم لك مإن نكص الهوى له فلح الهدى سلم في

يا وأمإة إمإام المعاصي في وأنت مإهتمة الصلح بغير ونفسك جمة كثيرة ذنوبك
أباه أباه وإن مإصرعه في سيلحق مإن يا ثمة يوجد لم المتقين في طلب إذا مإن

الظلمة هذه تنقشع مإتى وأمإه
ل مإن يا أصمه ثم الهوى أعماه قد مإن يا كمه ذي أكمه أكمة تنشق مإتى والغمة
ً يا غمه اشترى ثم فرحه باع مإن يا والمذمإة المديح بين يفرقا ًا عقل يحتاج خارب

مإرمإة إلى
به مإنيت مإا أتدراي آدمإي يا

ينجاب ليس ستر ذهنك دون أم
ًا العمر ويفنى ويوم ( يوم مإنطوي

إخاصاب فيه وعام جديب عام
بزخارفها الدنيا تغرنك ( فل غيره

صاب غافل بلها إن فأرايها
ًا يجني ( والحزم شرف كلها أمإورا
ًا يجني والحرص عاب كلها أمإورا

تعالى قوله على الكلم
قلوبهم وجلت الله ذكر إذا الذين المؤمإنون ( إنما

فزعت عصاه مإن به خاوف ومإا وقدراته عظمته ذكرت إذا المعنى الزجاج قال



يهم الرجل هو السدي وقال وييجل وييحل وياجل يوجل وجل يقال قلوبهم
ًا لله إن يقول الحسن كان عنها فينزع الله فيذكر بالمعصية أهل راأى كمن عباد

وكان مإرضى فيحسبهم الناظر إليهم ينظر النارا في النارا وأهل الجنة في الجنة
تنغيص على وأكلوا خاوف على فنامإوا وقذهم وعيد الله مإن أتاهم يقول سميط

شهدت طاراقا أبو قال الفرقى نوم ونومإهم المرضى أكل أكلهم سري وقال
ً ثلثين بأراجلهم يمشون الذكر مإجالس في مإاتوا راجل

 ---

ًا قلوبهم تصدعت الموعظة سمعوا فإذا قريحة وأجوافهم المجلس إلى صحاح
الطعام أكل مإن يمنعني الخوف عنه الله راضي حنبل بن أحمد وقال فماتوا

فلما المدثر فقرأ بالناس أوفى أبي بن زرااراة صلى وقيل أشتهيه فما والشراب
ًا ) خار الناقورا في نقر ( فإذا بلغ ينتفض وائل وأبو يذكر التيمي إبراهيم وكان مإيت

دلوني قال السد القرنين ذو أتى لما أسباط بن يوسف وقال الطير انتفاض
دمإوعه مإن نبت حتى يبكي راجل الوادي هذا في فقالوا فيكم راجل أعبد على

ًا فوجده فأتاه الوادي فهبط الشجر في راوحي اقبض إلهي يقول وهو ساجد
ً واتركني التراب في جسدي وادفن الورااح وقال الحساب يوم تبعثني ل همل

ذهبت شهوة مإن كم راب يا وتقول بالبيت تطوف جويرية راأيت دينارا بن مإالك
إلى كذلك زالت فما بالنارا إل عقوبة لك كان مإا راب يا تبعتها وبقيت لذتها

ًا يا الصباح كان المحاسبة ذكر مإع نفس تلهو كيف أم مإخافة مإع عين تنام عجب
وبين بيني وحالف الهموم على عطل همك الليل ظلم في يقول الطائي داود

البكاء طويل الغلم عتبة كان وقيل مإطلوب الكريم أيها سجنك في فأنا السهاد
تقصيري على أبكي إنما فقال بنفسك ارافق له فقيل
على عتبة أيبكي فقال عتبة بكاء مإن كلمإك نفهم مإا زيد بن الواحد لعبد وقيل
زوجته فكانت البكاء دائم مإرثد بن يزيد وكان قوم واعظ لبئس أنا وأنهاه نفسه
يقرأ كان ( مإا عين لي تقر مإا مإعك الحزن طول مإن به خاصصت مإا ويحي تقول
كتماني سطر واش

بتبيان ينطق لم دمإعي أن لو
وهل الهموم ذوب ولكنه ( مإاء

أحزاني نيران يولده مإاء
أسودها سم سقتني إذ النوى ( ليت
يلحاني الحب في امإرئ سبيل سدت

جزعي أنكروا لما بالجزع قلت ( قد
داني شوقه مإمن الصبر أبعد مإا

ًا ًا له نستسقي الربع على ( عجن مإطر
وأظماني فأراواه دمإعي ففاض

 ---

قال البكاء إلى واستراحوا القلق إلى فزعوا المتقين على العواقب خافيت لما
يديه بين وقفت إذا القيامإة يوم لي أذن وجل عز الله أن وددت دينارا بن مإالك

ًا كن مإالك يا يقول ثم عني راضي قد أنه فأعلم سجدة أسجد أن ( قد تراب



أحصرها لست ذنوب أوبقتني
إحسانك بعض مإن تغمدها فاجعل

جهلت إن الجود ذا يا بنفسي ( وارافق
غفرانك مإقدارا زلتها مإقدارا
ينام ل الحافي بشر كان آمإن مإسيء الناس وأحمق خاائف مإحسن الناس أعقل
الكرى بذوقا هم ( وكلما نائم وأنا الله أمإر يأتي أن أخااف ويقول الليل
تنم ل قم الهجران به صاح

مإا تذكرت فأرانت العتاب شدة في وتفكرت فأنت العذاب القوم نفوس ذكرت
ضنت لنفس آه اطمأنت مإا الرجاء ولول الحذرا أزعجها فجنت تجنت مإما جنت

تأنت كنفس سابقت نفس مإا ظنت مإا بئس نالوه مإا راجت ثم بذلوه بما
جوانحي هزت مإنك لذكرى طربت

مإدام كأس النشوان يطرب كما
أصابها إل النفس ذكرتك ( ومإا
سهام كوخاز أو ضرام كلذع
ًا ( وإن مإذاقه أحلى مإنك حديث

ًا الشهد مإن غمام بماء مإمزوج
ًا أن ظن مإن يسلم عمي أن ظن مإن المقلب بيد قلبه مإن يخاف ل كيف برصيص
بحكم القلب كرة تلف مإستحصد مإن وكم أثمر المنى مإن غرس راب يكفر

وزن لو سر ليبين طلبت بعدت وإن طردت الكرة وقفت إن التقليب صولجان
( تقنطوا أل البعد نادي نادى لعتدل وراجاؤه المؤمإن خاوف

 ---

اهتزت ومإيكائيل جبريل قرب ) لما نفسه الله ( ويحذراكم للمذنبين ويقال
ًا الملئكة هاراوت شجرة أغصانها مإن فقطع العزة جناب مإن جنسها بقرب فخر

سفر في ) فتزودت لعنتي عليك ( وإن كرة لبها مإن وأخاذ مإاراوت غصن وكسر
للمنقطعين التطوع نجب مإعروفها سبيل في وقادت الحذرا زاد العبودية

فله بالحسنة جاء ( مإن الفضال نادى مإن ) نودي الراض في لمن ( ويستغفرون
أن ( لول بالدليل فصيح الجزاء باب إلى العمال نجائب ) فسارات أمإثالها عشر
ًا الله ) راحم عمله ينجيه مإن مإنكم ( مإا ) فقال ثبتناك نصبت طالما أعظم

وهربت ذهبت عدله ذكرت إن وثبت وثبت تمكن فلما الليل عليها جن وانتصبت
أذنبت قد أنها طاعته عن نبت إذ اعترفت وطربت فرحت فضله تصورات وإن

أراض على هبت نبت جوده على لحمها لمن شاكرة وقفت
فاهتزت الرجاء سحائب عليها فبكت وندبت فاقشعرت الحذرا عقيم القلوب

ًا أن بحسبك ورابت ًا وأن النفوس بذكرهم تحيا مإوتى قومإ تقسو أحياء قومإ
عنهم التعبد طلول سألوا الثارا في الثارا وبقيت القوم راحل القلوب برؤيتهم
بينها البين شكا دمإعي ( إذا الديارا خالت فقالت

فهم ذي غير إلى نطق ذي غير شكا
ومإا إعجابهم التذكر فمحا التوفيق وذكروا صوابهم فلح قلوبهم في الفكر جال
مإزهرهم فأمإسى بالقرآن وترنموا شرابهم دمإوعهم فأصبحت للمخافة دوا

خادمإته في مإبتذلين وخادمإوه مإحرابهم فألفوا الله بطاعة وكلفوا ورابابهم
القصص قصيص وحملت أثوابهم حركت قد السحارا ورايح حسنهم فيا شبابهم

أحبتي أراض زرات إن الصبا ( نسيم جوابهم رادت ثم



سلم بكل عني فخصهم
صبابة راهين أني ( وبلغهم

غرام كل فوقا غرامإي وأن
خايالهم طروقا ليكفيني ( وإني

بمنام مإتعت جفوني أن لو
وباللظى بالجنان أبالي ( ولست

مإقامإي الديارا تلك في كان إذا
كلها دهري لذات عن صمت ( وقد
صيامإي فطر ذاك لقاكم ويوم

زراع مإن بالراحة تنال ل الراحة لذة إن البطال مإنازل في البطال يطمعن ل
وادع والجسم المجد ينال ( وكيف وجد جد ومإن حصد
وافر والوفر الحمد يجاء وكيف

 ---

ل المال الشقة طالبة على تبعد لم مإرغوب وأي مإشقة غير مإن نيل مإطلوب أي
ولقب بخيل يناله ل الجواد واسم بالنصب إل يدراك ل والعلم بالتعب إل يحصل

فطن سيد إل المجد يدراك ( ل طويل تعب بعد إل يحصل ل الشجاع
فعال السادات على يشق لما

ظبة أقرانه في الفريقين أمإضى
ضلل والسمر هادية والبيض
مإنظره أضعاف مإخبره ( يريك

والل الماء ففيها الرجال بين
كلهم الناس ساد المشقة ( لول
قتال والقدام يفقر الجود

طاقته النسان يبلغ ( وإنما
شملل بالرحل مإاشية كل مإا

به القبيح ترك زمإن لفي ( إنا
وإجمال إحسان الناس أكثر مإن

وحاجته الثاني عمره الفتى ( ذكر
أشغال العيش وفضول فاته مإا

بالسابقين بتوفيقه وألحقهم اليقين خالع عليهم وخالع المتقين أيقظ مإن سبحان
مإتسابقين الجد جلباب في فباتوا
تعالى قوله على سجع

قلوبهم ( وجلت
ًا الجفان مإن سالت وغروبهم طلوعهم العمارا أذهب كلما وكلما غروبهم جزع

ًا المضاجع عن تجافت ذنوبهم الفكر مإرآة في لهم لحت وكلما جنوبهم خاوف
وعزتي تجري الدوام على ) دمإوعهم قلوبهم ( وجلت مإكتوبهم فساءهم نظروا

فاستعاذوا وقدراي صدوراهم في قدراتي عظمت وتجري مإعامإلتي في لرابحنهم
القلق فراش على فنومإهم ويدراي يفهم مإن مإعامإلة عامإلوا هجري مإن بوصلي

عنها أغمضوا دفنوا مإا الدنيا عن ) أمإوات قلوبهم وجلت الله ذكر ( إذا وهبوبهم
مإا والله فل يبقى بما باعوها لفتنوا الشره أجفان فتحوا ولو وحزنوا عيونهم



) قلوبهم وجلت الله ذكر ( إذا مإطلوبهم حصل لقد تالله غبنوا
 ---

نحوها ومإدوا المعاتبة ألسن عليها وبسطوا المحاسبة سجن في النفوس حبسوا
بالمعاتبة فاراتفعت والمطالبة المناقشة يديه بين لمن وتحق المعاقبة أكف

العين كرأى باليقين الخارى ) شاهدوا قلوبهم وجلت الله ذكر ( إذا عيوبهم
فدنياهم دين التقى أن الدين بمقتضى وعلموا العين وأخارجوا العقارا فباعوا
وهذا مإأكولهم هذا وجرعتين بكسرتين قنعوا قد الزين على وأخاراهم خاراب

وحده لله ) والحمد قلوبهم وجلت الله ذكر ( إذا مإشروبهم
عنه الله راضي الصديق بكر أبي فضل في والعشرون الثامإن المجلس

 ---

ودنا برحمته خالقه مإن وقرب وبنى فطر مإا بحكمته أحكم الذي لله الحمد
يغفر لنا بل لحاجته ل بخدمإته وأمإرنا ثمنا لنعمته بريته مإن الشكر وراضي
سبيل لقاصديه بين مإحسنا كان لمن العطايا ويجزل وجنا أسا لمن الخطايا

جاهدوا ( والذين يجتنى مإا ألذ حامإديه وأثاب يقتنى جزيل لعابديه ووهب وسننا
مإحمد راسوله على وأصلي ومإعلنا للحمد مإسرا ) أحمده سبلنا لنهدينهم فينا

ًا بالعبا المتخلل بكر أبي صاحبه وعلى ومإنى جمع بين تردد مإن أشرف رااضي
قول إذ الغارا في هما إذ اثنين ( ثاني وعنى تعالى بقوله أرااد الذي وهو بالعنا

ونى فما السلم عماراة في المجد عمر ) وعلى مإعنا الله إن تحزن ل لصاحبه
بالغنا إذا الذي علي وعلى الفنا بالفناء دخال وقد بالقدرا الراضي عثمان وعلى

لبنيه الخلفة قاعدة الله أسس الذي العباس عمه وعلى لنا فالفخر مإدحه في
مإعه بالنفير تنصروه ) إل الله نصره فقد تنصروه ( إل تعالى الله قال وبني

) أي كفروا الذين أخارجه ( إذا أعدائه على أعانه ) أي الله نصره ( فقد
فقد المعنى الزجاج ) قال اثنين ( ثاني إهلكه بقصدهم الخروج إلى اضطروه

ًا نصره أي اثنين أحد الله نصره الشعبي قول مإعنى وهذا بكر أبي مإن إل مإنفرد
ًا الراض أهل الله عاتب النقب فهو الغارا فأمإا بكر أبي غير الية هذه في جميع

المسلمين يؤذون المشركون وكان بمكة ثورا جبل في الغارا وهذا الجبل في
الله {صلى الله راسول له فقال بالمدينة ليلحق عنه الله راضي بكر أبو فتجهز

لي يؤذن أن أراجو فإني راسلك وسلم} على عليه
 ---

فسده ثقب فبقي الثقاب ويسد ثوبه يشق بكر أبو فجعل الغارا إلى خارجا ثم
بالغارا مإروا فلما الثارا تطلب قريش فخرجت الغارا في ليال ثلث فمكثا بعقبه

الباب على العنكبوت نسج يكن لم هنا ها دخال لو فقالوا العنكبوت نسج راأوا
وجه في فنبتت شجرة تعالى الله أمإر عنه الله راضي مإالك ابن أنس وقال

وأمإر فنسجت العنكبوت وأمإر وسلم} فسترته عليه الله {صلى الله راسول
إلى فنظر القائف جاء مإقاتل وقال الغارا فم على فوقعتا وحشيتين حمامإتين

في القدم تشبه أنها إل أعرفها ل والخارى قحافة أبي ابن قدم هذا فقال القدام



الحصين ابن أخابرنا خالف بل بكر أبا بالصاحب ) يعني لصاحبه يقول ( إذ المقام
حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا القطيعي أنبأنا المذهب ابن أنبأنا

عنه الله راضي بكر أبا أن عنه الله راضي أنس عن ثابت حدثنا همام حدثنا عفان
أحدهم أن لو الغارا في وسلم} ونحن عليه الله {صلى للنبي قلت قال حدثه
ثالثهما الله باثنين ظنك مإا بكر أبا يا فقال قدمإيه تحت لبصرنا قدمإيه إلى نظر

ضحكت إمإام مإولي ( أنا الصحيحين في أخارجاه
الزمإر آي فضله ثنايا مإن

به إيمانا المرسل ( صدقا
كفر كان مإن الله في ولحا
مإنقبة له بالغارا ( ثم

البشر دون بها الله خاصه
المصطفى وقول اثنين ( ثاني

الحذرا تبدي فل الله مإعنا
) ( عليه وفي والطمأنينة السكون ) والسكينة عليه سكينته الله ( فأنزل قوله

عباس وابن طالب أبي بن علي قاله بكر أبي إلى ترجع أنها أحدهما قولن
أن أحق وراسوله ( والله كقوله عليهما فالتقدير تثنية مإعنى في أنها والثاني
وسلم} وإنما عليه الله {صلى النبي ) يعني ( وأيده النباراي ابن ) ذكره يرضوه

كل لن ذلك قالوا
 ---

هاء راد حسن وحده بكر لبي النزعاج كان فلما به اللحق إلى يرد حرف
) ( أيده هاء رادت للرسول إل يصلح ل بالجنود التأييد كان ولما عليه السكينة

) وتسبحوه وتوقروه وتعزراوه وراسوله بالله ( لتؤمإنوا تعالى قوله ومإثله عليه
بكر أبا أن واعلم عنهما الكفارا وجوه صرفت مإلئكة الله بعث العلماء قال

بن عثمان بن الله عبد واسمه بمنى ولد والسلم الجاهلية في الفضل مإعروف
يلقى مإرة وعند كعب ابن مإرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمر بن عامإر

بنت سلمى الخير أم وأمإه النسب وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول
إذا وكان والمغرم الديات وهي السباقا الجاهلية في إليه وكانت أسلمت صخر

وإن مإعه نهض مإن حمالة وأمإضوا صدقوه قريشا فيه فسأل شيئا احتمل
الله راسول ولقبه أسلم مإن أول كان السلم جاء ولما خاذلوه غيره احتملها
خاليفة عشر اثنا بعدي يكون وقال وجهه لحسن وسلم} عتيقا عليه الله {صلى

أن بالله يحلف عنه الله راضي طالب أبي بن علي وكان قليل إل يلبث ل بكر أبو
{صلى الله راسول وقال الصديق السماء مإن بكر أبي اسم أنزل وجل عز الله
جبريل له فقال يصدقوني ل قومإي إن لجبريل به أسري وسلم} ليلة عليه الله

الله {صلى الله راسول عن خااصم مإن أول وهو الصديق وهو بكر أبو يصدقك
أدراك له فقيل بكر أبا الصريخ أتى قالت بكر أبي بنت أسماء وسلم} راوت عليه

أتقتلون ويلكم يقول وهو المسجد فدخال غدائر له وإن عندنا مإن فخرج صاحبك
وسلم} وأقبلوا عليه الله {صلى الله راسول عن فلهوا الله رابي يقول أن راجل
يقول وهو مإعه جاء إل غدائره مإن شيئا يمس ل فجعل إلينا فرجع بكر أبي على

عن الخدراي سعيد أبي حديث مإن الصحيحين وفي والكرام الجلل ذا يا تباراكت
قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي

 ---



رابي غير خاليل مإتخذا كنت ولو بكر أبو ومإاله صحبته في علي الناس أمإن إن
إل باب المسجد في يبقى ل ومإودته السلم أخاوة ولكن خاليل بكر أبا لتخذت

عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبو وراوى بكر أبي باب إل سد
يدا عندنا له فإنه بكر أبا خال مإا كافأناه وقد إل يد عندنا لحد مإا قال وسلم} أنه

بكر أبي مإال نفعني مإا قط أحد مإال نفعني ومإا القيامإة يوم بها الله يكافئه
عبد بن مإحمد أخابرنا الله راسول يا لك إل ومإالي أنا فهل وقال بكر أبو فبكى

حدثنا البغوي حدثنا الحافظ عمر بن علي أنبأنا العشاراي طالب أبو أنبأنا الباقي
عن عطاء عن جريج ابن عن الواسطي سفيان بن الله عبد حدثنا بقية بن وهب

وسلم} أمإشي عليه الله {صلى النبي راآني قال عنه الله راضي الدراداء أبي
الدنيا في مإنك خاير هو مإن أمإام أتمشي الدراداء أبا يا فقال بكر أبي أمإام

مإن أفضل والمرسلين النبيين بعد أحد على غربت ول شمس طلعت مإا والخارة
حدثنا الفربري أخابرنا أعين ابن أخابرنا الداودي أخابرنا الول عبد أخابرنا بكر أبي

عن واقد بن زيد حدثنا خاالد بن صدقة حدثنا عمارا بن هشام حدثني البخاراي
قال عنه الله راضي الدراداء أبي عن إدرايس أبي الله عابد عن الله عبد ابن بشر
عنه الله راضي بكر أبو أقبل وسلم} إذ عليه الله {صلى النبي عند جالسا كنت
وسلم} أمإا عليه الله {صلى النبي فقال راكبتيه عن أبدى حتى ثوبه بطرف آخاذا

شيء الخطاب ابن وبين بيني كان إني وقال فسلم غامإر فقد صاحبكم
يغفر فقال إليك فأقبلت علي فأبى لي يغفر أن فسألته ندمإت ثم إليه فأسرعت

فسأل بكر أبي مإنزل فأتى ندم عنه الله راضي عمر إن ثم ثلثا بكر أبا يا لك الله
النبي وجه وسلم} فجعل عليه الله {صلى النبي إلى فأتى ل فقالوا بكر أبو أثم

وقال راكبتيه على فجثا بكر أبو أشفق حتى وسلم} يتمعر عليه الله {صلى
 ---

الله وسلم} إن عليه الله {صلى النبي فقال مإرتين أظلم كنت أنا الله راسول يا
( فهل ومإاله بنفسه وواساني صدقت بكر أبو وقال كذبت فقلتم إليكم بعثني

الله راضي بكر أبو انفرد وقد بعدها أوذي فما ) مإرتين صاحبي لي تاراكوا أنتم
الصلة في وسلم} وقدمإه عليه الله {صلى النبي حضرة في أفتى بأن عنه

ًا عليه ونص ًا نص الداودي أنبأنا الول عبد أخابرنا الصلة في مإكانه بإقامإته خافي
بن إبراهيم حدثنا الحميدي حدثنا البخاراي حدثنا الفربري أنبأنا أعين ابن أنبأنا

امإرأة أتت قال أبيه عن مإطعم بن جبير ابن مإحمد عن أبيه عن أبيه عن سعيد
جئت إن أراأيت فقالت إليه ترجع أن وسلم} فأمإرها عليه الله {صلى النبي إلى
في أخارجاه بكر أبا فأتي تجديني لم فإن قال الموت تقول كأنها أجدك ولم

ادعي عنها الله راضي لعائشة قال السلم عليه أنه الصحيحين وفي الصحيحين
ًا بكر لبي أكتب حتى وأخااك أباك لي ويتمنى قائل يقول أن أخااف فإني كتاب

عنه الله راضي بكر أبي خالل أن واعلم بكر أبا إل والمؤمإنون الله ويأتي مإتمن
أصبح استخلف لما وأنه والتواضع والبكاء والزهد والخوف الوراع مإن مإعلومإة

ًا جاراية قالت بويع فلما الخلفة قبل أغنامإهم للحي يحلب وكان السوقا إلى غادي
مإا يغيرني أل لراجو وإني لكم لحلبنها بلى فقال لنا يحلب ل الن الحي مإن

بفضله اعترفوا عنهم الله راضي الصحابة وجميع فيه دخالت
 ---



الله عبد بن مإحمد بكر أبو أنبأنا غيلن ابن طالب أبو أنبأنا الحصين ابن أخابرنا
زيد بن حماد أخابرنا خاراش بن خاالد أنبأنا الدنيا أبي بن بكر أبو أنبأنا الشافعي

الله راضي الخطاب بن عمر أن الحسين أبي بن الحسن عن عتيق بن يحيى عن
مإدح تسمع ل الرافضي أيها يا بكر أبا أراى حيث الجنة في أني وددت قال عنه
الداودي أنبأنا الول عبد أنبأنا فيه السلم عليه علي قول اسمع فيه مإن بكر أبي

سفيان حدثنا كثير بن مإحمد حدثنا البخاراي حدثنا الفربري حدثنا أعين ابن أنبأنا
أي لبي قلت قال الحنفية بن مإحمد عن يعلى أبو حدثنا رااشد أبي بن جامإع عن

مإن ثم قلت بكر أبو وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول بعد خاير الناس
مإا فقال أنت ثم فقلت عثمان فيقول مإن ثم أقول أن وخاشيت قال عمر ثم قال

مإحمد بن الرحمن عبد أخابرنا البخاراي بإخاراجه انفرد المسلمين مإن راجل إل أنا
علي أبو حدثنا حبابة بن القاسم أنبأنا المهتدي بن الحسين أبو أنبأنا القزاز

بن أحمد حدثني زاج بن مإنصورا بن أحمد عن الورااقا العباس بن إسماعيل
عن عمير بن الملك عبد عن القرشي خاالد بن إبراهيم بن عمر حدثني مإصعب

عليه وسجى عنه الله راضي الصديق بكر أبو قبض لما قال صفوان بن أسيد
وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول قبض كيوم بالبكاء المدينة اراتجت

ً عنه الله راضي طالب أبي بن علي فجاء ًا مإستعجل ًا مإسرع يقول وهو مإسترجع
الله راحمك فقال بكر أبو فيه الذي البيت على وقف حتى النبوة انقطعت اليوم

ومإستراحه وسلم} وأنيسه عليه الله {صلى الله راسول إلف كنت بكر أبا يا
ًا القوم أول وكنت ومإشاوراته سره ومإوضع وثقته ًا وأخالصهم إسلمإ إيمان

ًا لله وأشدهم دين في غناء وأعظمهم لله وأخاوفهم يقين
 ---

بهم وسلم} وأحد عليه الله {صلى الله راسول على وأحوطهم وجل عز الله
دراجة وأرافعهم سوابق وأفضلهم مإناقب وأكثرهم صحبة وأحسنهم السلم على

ًا عليه الله {صلى الله برسول وأشبههم وسيلة وأقربهم ًا وسلم} هدي وسمت
وعن راسوله عن الله فجزاك عليه وأكرمإهم عنده وأرافعهم مإنزلة وأشرفهم

بمنزلة عنده وكنت الناس كذبه حين الله راسول صدقت الجزاء أفضل السلم
ًا تنزيله في الله سماك والبصر السمع وصدقا بالصدقا جاء ( والذي فقال صديق

الشدة في وصحبته قعدوا حين المكاراه على مإعه وقمت بخلوا حين ) وآسيته به
في ورافيقه السكينة عليه والمنزل الغارا في صاحبه اثنين ثاني الصحبة أكرم

مإا بالمإر فقمت اراتدوا حين الخلفة أحسن وأمإته الله دين في وخالفته الهجرة
وقويت استكانوا حين وبرزت أصحابه وهن حين نهضت نبي خاليفة به يقم لم

ًا خاليفة كنت وهنوا إذ راسوله مإنهاج ولزمإت ضعفوا حين ولن تنازع لن حق
فاتبعوك فشلوا حين بالمإر قمت الحاسدين وكبت المنافقين برغم تضاراع
ًا أخافضهم وكنت فهدوا ًا وأعلهم صوت ًا وأقلهم فوق ًا وأصدقهم كلمإ مإنطق

ًا وأطولهم ً وأبلغهم صمت ًا وأكرمإهم قول ًا وأشجعهم راأي ً وأشرفهم نفس عمل
ً يعسوبا للدين والله كنت ًا الناس عنه نفر حين أول كنت أقبلوا حين وآخار

ًا للمؤمإنين ًا أب ً عليك صاراوا راحيم مإا وراعيت ضعفوا عنه مإا أثقال حملت عيال
مإا أوتارا وأدراكت جزعوا إذ وصبرت ظلعوا إذ وشمرت جهلوا مإا وعلمت أهملوا
على كنت يحتسبوا لم مإا برأيك ونالوا فظفروا راشدهم برأيك ورااجعوا طلبوا



ًا الكافرين ًا عذاب ًا صب ًا راحمة وللمؤمإنين ولهب ًا وأنس والله طرت وحصن
 ---

ولم حجتك تقلل لم سوابقها وأدراكت بفضائلها وذهبت بحبائها وفزت بعنائها
تحركها ل كالجبال كنت فلذلك قلبك يزغ ولم نفسك تجبن ولم بصيرتك تضعف

عليه الله {صلى الله راسول قال كما كنت القواصف تزيلها ول العواصف
في ضعيفا قال كما وكنت يدك وذات صحبتك في عليه الناس وسلم} أمإن

جليل تعالى الله عند عظيما نفسك في مإتواضعا تعالى الله أمإر في قويا بدنك
فيك لقائل ول مإغمز فيك لحدهم يكن لم أنفسهم في كبيرا الناس أعين في

تأخاذ حتى عزيز قوي عندك الذليل الضعيف هوادة عندك لمخلوقا ول مإهمز
لله أطوعهم عندك الناس وأقرب سواء ذلك في عندك والبعيد القريب بحقه

حلم وأمإدك وحتم حكم قولك والرفق والصدقا الحق شأنك وأتقاهم وجل عز
الله أمإر وظهر اليمان بك وقوي الدين بك اعتدل وعزم علم وراأيك وحزم

فوزا بالخير وفزت شديدا إتعابا بعدك مإن وأتعبت بعيدا سبقا والله فسبقت
ًا فإنا النام مإصيبتك وهدت السماء في رازيتك وعظمت البكاء عن فجللت مإبين
لن والله أمإره له وسلمنا قضاءه وجل عز الله عن راضينا رااجعون إليه وإنا لله

ًا وسلم} بمثلك عليه الله {صلى الله راسول بعد المسلمون يصاب كنت أبد
عليه الله {صلى مإحمد بنبيك وجل عز الله فألحقك وكهفا وحرزا عزا للدين

ثم كلمإه قضى حتى الناس فسكت بعدك أضلنا ول أجرك حرمإنا وسلم} ول
عليه الله {صلى الله راسول خاتن يا صدقت وقالوا أصواتهم علت حتى بكوا

العمر إنفاقك قبل المال وسلم} ( أنفق
ومإنونه رايبه الدهر ففي

بخيل الثراء ينفع ( قلما
راهونه المهيل الثرى في غلقت

المال جاعل حمامإه مإن نجا لو
ًا قاراونه نجا له مإعاذ

كان ومإا ساجنوه المال ( خاازنو
مإسجونه لساجن يسعى

مإنها كان الخالقا أشرف وسلم} على عليه الله {صلى الله راسول طبع لما
ًا فأعطى الكرم فجاء صديقه تبعه الجود فيافي في سارا فلما جبلين بين غنم

صفقة إليها الناس ( سبق وراسوله الله أبقيت قال أبقيت مإا فقال مإاله بكل
بغبن عنها راائدها يعد لم

نشوة صارات للجود ( هزة
بمن العرف عندها يكدرا لم

سابقا فوافى الشاء ( طلبوا
المشن وجه في غبر جرع
 ---

صبر مإغناطيس فجذب يعذب وهو بلل على عنه تعالى الله راضي بكر أبو جاز
عمر فكان حبسه قفص وكسر اشتراه حتى يبرح ولم الصديق صدقا حديد بلل



فنالها المكاسب في تعب سيدنا بلل وأعتق سيدنا بكر أبو يقول عنه الله راضي
الجواب فكان أسلم الرسول له قال خالل الكساء في جعل حتى أنفقها ثم حلل
مإال الله في حبا بكر ( أبو بلل أعتق أنه إل السلم في يفعل لم ولو ل بل نعم

بلل مإحبته في وأعتق
فضل بكل النبي واسى ( وقد

ل بل إجابته في وأسرع
ببعض يقصده البحر أن ( لو
بلل به الله ترك لما

ولكن صلة ول بصوم بكر أبو سبقكم مإا بنقاب مإستوراة الباطنة فضائله كانت
أوحى مإا عبده إلى ( فأوحى لمنقبة مإجانسة فهي صدراه في وقر بشيء

النواصب عقد عتيق حب كان ( إن
ناصبي نسل مإن ناصبي فإنني
صاحب لخير رافيق خاير كان ( مإن
النوائب على ومإعينا له كهفا
غاصب غير بالنص المإانة ( له

العناكب بنسج سترا أتشبه
المناقب أعلى فيه ( وللسكينة

الثواقب كالنجم هن مإناقب
العزم عساكر وجهز البين غراب نعق أن بعد السلم شمل الردة يوم جمع

أقاتلهم فقال الصفين بين مإن فاراتاع جده لسان وصاح زين أحسن على فمرت
مإنضرا العلى راوض به ( عاد هاتين بابنتي ولو
اضمحل قد العلى كان مإا بعد مإن

حنيفة بنى يوم به ( سائل
تنتضل الرءوس بيض في والبيض
الوغى في قاض السيف إل ( وليس

السل أطراف غير راسول ول
عزمإه ولول رام خالل ( كم

الخلل هذاك السلم في رام مإا
مإا يسير نائل مإن له ( وكم

مإثل سير ذكره النام بين
أنزلت عليه الله ( سكينة
نزل الفتح سوراة في وفضله

صادقا يمينا بالله ( أقسم
فضل بالصدقا المإلك فاضل لو

يشبه إقدام وأي الشدة تلك القوم مإن عانى ومإن الردة يوم كنهضته نهض مإن
له أمإرهم بزمإام يسمحوا ( لم مإستمدة التوفيق مإن آرااؤه كانت الحدة تلك

جامإعا خاير لكل راأوه حتى
مإخافة اتقوه ول يرهبوه ( لم

قاطعا حسامإا ول أطل جيشا
بأسه بوائق خاافوا ول ( كل

مإخادعا راأوه ول خاالفوه إن
 ---



مإحله شريف علموا ( لكنهم
باراعا وقدراا تقى الرسول عند

406  صفحة1 ج
آراائه عن الدين نظام ( وراأوا

ًا طالعا الشريعة وسنى مإستحكم
طغت إذ واليمامإة حنيفة ( أرادى
بلقعا الديارا مإأنوس فأعاد
نفسه عزت إذ لديه الدنيا هانت بل كل بالبخل مإدح أو لكسل بكر أبو تقدم أترى
الدنيا مإن فخرج بالعبا وتخلل المال فرقا الممات قرب الصديق علم لما عليه
الوراى قصوى همته ( يممت ُيخَرج أن قبل

لجواد جواد جري فجرى
أمإواله مإن المتلف ( يجد
ًا المستفاد وقوع مإنه واقع
الندى سح مإن يفتر ل ( فهو
جعاد ل سبطات ببنان
عالما بل باللها له ( غير

عتاد خاير مإن العرف بذل أن
جمة فعال مإن ( مإستزيدا

مإستزاد مإن لمإرئ فيها ليس
عنده لمعاش ذخار ( كل

لمعاد زاد فضل مإن مإقتنى
وحده فج كل في ( سالكا

انفراد طول يوحشه ل حين
الدجى في يسري البدرا ( وكذاك

وهاد نورا نفسه مإن وله
فوافقه المطلقة جهاز الصديق رامإي علي فمزقه الهوى مإخيط ثوب بكر أبو نزع

أنه إليه الفقر ( حبب الخاتم نزع في علي
يغنى الفقر بذاك وهو سؤدد

لهم يبقي مإن القوم ( وشريف
يفنى المال وخالي الذكر شرف

بحبوحة في الوفر اطمأن ( مإا
مإطمئنا فيها المجد فرأيت
آساسها مإن المإوال ( تهدم

ًا تبنى العلياء دامإت مإا أبد
( وخاير الرفض وجانب سبيلهما فاسلك الدنيا رافض على وعلي بكر أبو توافق

لغد عبد يذخار مإا
المرتضى المإام بكر أبي حب

به الله أوضح إمإام ( حب
عفا كان مإا السلم سبل مإن

يزل لم ولكن اللت يعبد ( لم
ًا نشا حين مإن بالله مإعترف
المصطفى زمإيل كان ( لنه
جرى حين مإنهاجه على يجري
مإرسل اصطفاه الله إذا ( حتى



دعا أن لما بالتصديق أجاب
دونهم للصلة اراتضاه ( ومإا
ترتقى ل ذراوة راآه حتى
خاليفة بعده دعوه ( ثم
الرضا وأعطوه مإنهم مإل عن

خايركم فلست أقيلوني ( قال
البا كل وأبوا فأعظموها

حيدراا لموال إني ( والله
السنا ذا عتيقا مإوالتي مإثل

غد في وأمإني إمإامإاي ( هما
واللجا وراجائي أخااف مإما

مإوبق كفر الرفض دين ( وإن
نجا الرفض سكرة مإن صحا فمن
 ---

وإياك المضيق مإن واخارج البخيل أيها فشمر الطريق ولحت الهدى بان لقد
مإن هذا يا الصديق فعل أو علي فعل بها افعل صديق مإن قتلت فكم والدنيا

هذا يا بالواجب تبخل وأنت يجب ل مإا أعطى مإن والكريم الكرم المؤمإن صفة
يخرج ل مإمن عجبا يا بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال ل يحمد ل الدين مإؤدي

المال ذو شح مإا ( إذا المحبوب الكثير مإنه يطلب كيف المرذول اليسير
بإيهابه الدهر شح
العود يثمر لم ( إذا

به أولى العود فقطع
تعالى قوله على الكلم

 ---

أي تلهكم ) مإعنى الله ذكر عن أولدكم ول أمإوالكم تلهكم ل آمإنوا الذين أيها ( يا
راواه الجهاد في طاعته أحدها أقوال أرابعة تعالى الله بذكر المراد وفي تشغلكم

الفرائض والثالث عطاء قاله المكتوبة الصلة والثاني عباس ابن عن صالح أبو
قاله الذكر إدامإة على فحضهم إطلقه على أنه والرابع الضحاك قاله كلها

فهو وولد مإال مإن وجل عز الله عن يشغلك شيء كل السلف بعض قال الزجاج
أقوال ثلثة النفقة هذه ) في رازقناكم مإما ( وأنفقوا تعالى قوله عليك مإشئوم

قاله بالمال الواجبة الحقوقا في النفقة والثاني عباس ابن قاله الزكاة أحدها
ندبا القول هذا على فيكون الماورادي ذكره التطوع صدقة والثالث الضحاك

قبل مإن ) أي الموت أحدكم يأتي أن قبل ( مإن تعالى قوله واجبا قبله مإا وعلى
أجل إلى ( أخارتني هل ) اي لول راب ( فيقول مإيت أنه مإعه يعلم مإا يعاين أن

مإن ( وأكن تعالى قوله ليتصدقا أجله في الستزادة بذلك ) يريد قريب
وأكون قرأ مإن الزجاج قال الصالحين مإن وأكون عمرو أبو ) وقرأ الصالحين

لن فأصدقا مإوضع على فهو وأكن جزم ومإن فأصدقا لفظ على فهو بالواو
( وأكن مإالي ) أزكى ( فأصدقا عباس ابن قال وأكن أصدقا أخارتني إن المعنى



لم مإال له كان قد يموت أحد مإن ومإا قال المؤمإنين مإع أحج ) أي الصالحين مإن
أفضل أن واعلم الموت عند الرجعة سأل إل يحج فلم الحج وأطاقا يزكه

المذهب ابن أنبأنا الواحد عبد ابن أخابرنا والسلمإة الصحة حال في الصدقة
حدثنا مإالك بن بكر أبو أخابرنا

 ---

القعقاع بن عماراة عن الحميد عبد بن جرير حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد
الله {صلى الله راسول سئل قال عنه الله راضي هريرة أبي عن زراعة أبي عن

البقاء تأمإل صحيح شحيح وأنت تصدقا أن قال أفضل الصدقة وسلم} أي عليه
أل كذا ولفلن كذا لفلن قلت الحلقوم بلغت إذا حتى تمهل ول الفقر وتخاف

أخابرنا الفقيه عمر بن مإحمد أخابرنا الصحيحين في أخارجاه لفلن كان وقد
بن مإحمد حدثنا الصباح ابن أحمد بن الله عبد حدثنا المهتدي بن علي بن مإحمد
أبي عن سفيان حدثنا كثير بن مإحمد حدثنا حيان بن مإحمد بن مإحمد حدثنا مإعن

راسول قال قال عنه الله راضي الدراداء أبي عن الطائي حبيبة أبي عن إسحاقا
شبع إذا يهدي الذي كمثل الموت عند يعتق وسلم} الذي عليه الله {صلى الله

فقال الموت عند يعني له مإملوك كل أعتق فلنا إن مإهران بن لميمون وقيل
فيه أسرفوا لغيرهم صارا إذا حتى أيديهم في وهو به يبخلون مإرتين الله يعصون
حديث مإن البخاراي أفراد وفي لغيره تركه ومإا له أخارجه مإا أن البخيل وليعلم

أيكم قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي مإسعود ابن
إليه أحب له مإا إل أحد مإنا مإا الله راسول يا قالوا مإاله مإن إليه أحب واراثه مإال
أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي أخار مإا واراثه ومإال قدم مإا مإاله فإن قال

العبد يقول قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة
أعطى أو فأبلى لبس أو فأفنى أكل مإا ثلث مإاله مإن له وإنما مإالي مإالي

الزدي أنبأنا الكروخاي أخابرنا للناس وتاراكه ذاهب فهو ذلك سوى مإا فاقتنى
المحبوبي حدثنا الجراحي أنبأنا قال والغوراجي

 ---

أبي عن سفيان عن سعيد بن يحيى حدثنا بشارا بن مإحمد حدثنا الترمإذي حدثنا
النبي فقال شاة ذبحوا أنهم عنها الله راضي عائشة عن مإيسرة أبي عن إسحاقا
كلها بقي قال كتفها إل مإنها بقي مإا قالت مإنها بقي وسلم} مإا عليه الله {صلى

إلى بعث الخاراج على النفس حمل بالصدقة اليثارا فضل علم مإن كتفها إل
نشتري دراهما خابأت لو جارايتها فقالت الفقراء على ففرقته عظيم بمال عائشة

جاز وبالعزم فاز مإن فاز بالجد لفعلت ذكرتيني لو فقالت عليه نفطر لحما به
حاز للمال مإن الثناء حاز ومإا جاز مإن

تقدمإهم مإاذا عنهم وسائل
بانوا غيرهم عن به فضل فقلت
أنفسهم الحمر للمنايا عرضوا ( كما
حانوا ومإا توقوها قوم فحان

بينهم بالبطال الحمد ( وألهج
إبطان للمال بينهم ليس أن



غير المال إن ( أعاذل يبقى مإا على يصبر ل ولفقير يفنى بما يبخل لغني واعجبا
مإخلد
فتزود عاراية الغني وإن

جوده اليوم يفسد جواد مإن ( فكم
غد في الفقر خاوفته قد وساوس

مإالك استقرضك لقد تقنع مإا ولكن أعطاك وكم تسمع ومإا مإولك ناداك كم
طلب في همك ليكن تزراع ومإا سبعمائة الحبة تنبت أن وضمن تجمع فمالك
أعرابي قال للفضل إل الفضل يطلب ل الهمة الشريف فإن به الفضال المال
لمتخلف مإخلف كم يأكلك أن قبل فكله له كنت لك يكن لم إن مإالك إن لخايه
الدنيا حب القلوب على راان يعذراه ل مإن على وقدم يحمده ل لمن ترك

الذي ذا ( مإن مإعنى تلمحت فلو البخل أيدي بها وتمسكت الشره كف فجمعتها
يقرض

مإا جنب في حقيرا مإحبوب كل إنفاقا ) لرأيت ( فيضاعفه أراباح إلى اشتقت أو
ترجو

في أخاذتم إذا المال فإن أمإوالكم الخير في وأنفقوا أحوالكم إخاواني فتدبروا
وحاراث جامإع كل مإال ( يا لغيركم سيركم

وواراث حادث بريب أبشر
لبث غير والفقر الغنى ( إن

نافث نفث الموت يهاب ول
الحاراث غير الجنة يحصد ( قد

النابث لغير الدلو ويدهق
العابث مإثل وهو الزمإان ( جد

حانث غير يسيء أن أقسم
 ---

بن أحمد أنبأنا علي بن الحسن حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا ناصر بن مإحمد أخابرنا
كان قال مإيسرة بن يزيد عن صفوان حدثنا المغيرة حدثنا أبي حدثني جعفر
فقال أهله في وهو نفسه على أقبل ثم فأوعى مإال جمع مإضى مإمن راجل

بمسكين مإتمثل وهو إليه فخرجوا الباب فقرع الموت مإلك فأتاه سنين أنعمى
ثم قليل مإكث ثم مإثلك إلى سيدنا يخرج فقالوا الدارا صاحب لي ادعوا لهم فقال

سمع فلما الموت مإلك أني أخابروه فقال ذلك مإثل وصنع الدارا باب فقرع عاد
فيك الله باراك سيدنا غير تريد مإا فقالوا بالكلم لينوه وقال فزعا قعد سيدهم

قبل نفسك قابض فإني مإوصيا كنت مإا فأوص قم له فقال عليه فدخال ل قال
وافتحوا والتوابيت الصناديق افتحوا قال ثم وبكوا أهله فصاح قال أخارج أن

ويقول ويسبه يلعنه المال على فأقبل جميعا ففتحوها والفضة الذهب أوعية
العمل عن وأغفلتني وتعالى تباراك رابي أنسيتني الذي أنت مإال مإن لعنت

ًا تكن ألم تسبني ل وقال المال فتكلم أجلي بلغني حتى وأخارتني في وضيع
فتدخال الملوك سوقا تحضر وكنت أثري مإن عليك ُير ألم فرفعتك الناس أعين

الملوك بنات تخطب تكن ألم يدخالون فل الصالحون الله عباد ويحضر
في تنفقني تكن ألم ينكحون فل الصالحون الله عباد ويخطب فتنكح والسادات

فأنت عليك أتعاص لم الله سبيل في أنفقتني ولو أتعاصى فل الخبيث سبيل
ومإنطلق ببر فمنطلق تراب مإن آدم بني يا وأنتم أنا خالقت إنما مإني ألوم اليوم



بإثم
 ---

البشر صوراة في الناس يأتي الموت مإلك كان فاحذراوا المال يقول فهكذا
أنا قال أنت مإن فقال الموت مإلك فلقيه يومإا جنده في الجباراين بعض فركب

فقال مإوكبي مإن أراجع ثم إليها خارجت التي أراضي آتي دعني فقال الموت مإلك
أهلي إلى أراجع فدعني قال أبدا مإوكبك مإن ترجع ول أبدا أراضك ترى ل والله ل

مإاله أصناف في ينظر راجل وبينا راوحه فقبض أبدا أهلك ترى ل والله ل فقال
أفرقا حتى مإنزلك مإن بخاراج أنا مإا ترى مإا خاولك والذي فقال الموت مإلك طلع
المهلة عنك انقطعت هيهات قال أفرقه حتى فالمهلة قال وبدنك راوحك بين

المإر الموت مإلك فقال بصحيفة ايتوني لهله فقال لرجل الموت مإلك ولح
قبل استدراكوا إخاواني بالصحيفة يؤتى أن قبل راوحه فقبض ذلك مإن أعجل
الصوت أسمع فقد وأصيخوا الموت قبل وانتهوا الفوت
تعالى قوله على سجع
ًا الله يؤخار ( ولن ًا أجلها جاء إذا نفس والقبر مإوئلها الموُت لنفٍس ) واعجب
ًا الله يؤخار ( ولن عملها يسوء ثم مإدخالها واللحد مإنزلها ) كم أجلها جاء إذا نفس
الطفيف بتطفيف للويل مإشتر والرغيف بالحبة دينه بائع بالتسويف زمإانه قاطع
ًا الله يؤخار ( ولن يذهلها مإا نفسه راأت إذا العود يتمنى ) كم أجلها جاء إذا نفس

فكر في الليالي يبيت يذكرها ول القبورا في يفكر ل يعمرها بالقصورا مإشغول
ل وهو المنايا أشراك في وقع يثمرها المإوال إلى المإوال يجمع ويسهرها الدنيا

يبصرها
 ---

ًا الله يؤخار ( ولن أولها هذا لخارى وآه آخارها هذا لدنيا أف ) أجلها جاء إذا نفس
مإن النفس فأخاذ الطبيب المريض عن قام المغيب الحياة شمس مإلك إذا

( ولن يسألها مإن تجيب ول بها عما ُتسأل راأيتها فلو والتأنيب التوبيخ باطنها
ًا الله يؤخار ليست غمرات فيها الكربات شديدة لساعات ) آه أجلها جاء إذا نفس
لما السف عين وتبكي الفوات على باللوم الفئدة فيها تتقطع سبات ول بنوم

جبال مإن آه ثم فآه الحرقات فراش على مإلقى والمريض هفوات مإن مإضى
ًا الله يؤخار ( ولن يحملها حسرات بأخاذ الصائح بك صاح ) لقد أجلها جاء إذا نفس

فإن النصائح هذه اليوم فاقبل قبائح مإن مإضى مإا يكفي راائح وسلب غاد
ًا الله يؤخار ( ولن يهملها مإن المسكين وحده لله ) والحمد أجلها جاء إذا نفس
عنه الله راضي الخطاب بن عمر فضل في والعشرون التاسع المجلس

 ---

مإسبوقا دونه فما الشياء سابق مإرزوقا كل وراازقا مإخلوقا كل خاالق لله الحمد
وراكب مإدفوقا مإاء مإن بالقدراة الدمإي أنشأ والمذوقا والملبوس المنظورا مإوجد

العقوقا يوجب مإا على يحث والهوى الحقوقا مإراعاة إلى يدعو العقل فيه
نظرة في لنفسه داود فسح فوقا فوقا مإن ل يرمإي فإنه المشتهى وفاقا فاحذرا



) بالسوقا مإسحا ( فطفق طاعته عن سليمان ابنه وغفل الخروقا فاتسعت
ًا بالتوحيد له وأقر يشوقا ومإا يغم مإما ويسوقا يقضي مإا على أحمده هاجر
ًا أن وأشهد ويعوقا يغوث سوقا ازدحمت وقد أراسله وراسوله عبده مإحمد

عليه الله صلى الفسوقا وأراباب الزيغ أهل بحقه فدمإغ سوقا أراوج في الباطل
وعلى الصديق بكر أبي صاحبه وعلى البروقا ولمعت الهواء هب مإا آله وعلى
المذوقا مإر على الشهادة مإن الصابر عثمان وعلى بالفاراوقا الملقب عمر

الكل أقرب العباس وعلى والراووقا الزخارف غره فما الدنيا مإطلق علي وعلى
مإساءة مإن احفظنا والشروقا المساء مإالك يا اللهم العروقا وأخاص نسبا

إحسانك مإن آمإالنا وزد ويروقا يصفو مإا فضلك مإن لنا وهب والطروقا الحوادث
الموقا لحبيب البصيرة بصر مإوقا وللحاضرين لي وافتح ونتوقا نرجو مإا فوقا

حدثنا جعفر بن أحمد أخابرنا علي بن الحسن أخابرنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا
سعد ابن يعني إبراهيم حدثنا عمر بن فزاراة حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد
قال قال عنه الله راضي هريرة أبي عن الرحمن عبد عن سلمة أبي عن أبيه عن

ناس المإم مإن قبلكم مإضى فيمن كان وسلم} إنه عليه الله {صلى الله راسول
مإحدثون

 ---

في أخارجاه الخطاب بن عمر فإنه أحد مإنهم هذه أمإتي في كان إن وإنه
مإقدمإا وكان الحسنى له سبقت مإمن عنه الله راضي عمر أن واعلم الصحيحين

وقع فإن والمفاخارة السفاراة له فكانت الجاهلية في أمإا والسلم الجاهلية في
وأمإا به وراضوا مإفاخارا بعثوه حي فاخارهم وإن سفيرا بعثوه وغيرهم قريش بين
بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر وهو كثيرة ففضائله السلم في

راسول يلقى كعب وعند كعب بن عدي بن رازاح ابن قرط بن الله عبد بن راياح
أبو أنبأنا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا النسب وسلم} في عليه الله {صلى الله

أنبأنا مإعروف بن الحسن أبو أنبأنا حيوية بن عمر أبو أنبأنا الجوهري مإحمد
حدثنا الزراقا يوسف بن إسحاقا أنبأنا سعد بن مإحمد حدثنا الفهم بن الحسين
عمر خارج قال عنه الله راضي مإالك بن أنس عن البصري عثمان بن القاسم
أن أرايد فقال عمر يا تعمد أين قال زهرة بني مإن راجل فلقيه السيف مإتقلدا

فقال مإحمدا قتلت وقد زهرة وبني هاشم بني في تأمإن وكيف قال مإحمدا أقتل
على أدلك أفل قال عليه أنت الذي دينك وتركت صبأت قد إل أرااك مإا عمر له

عمر فمشى عليه أنت الذي دينك وتركا صبآ قد وأخاتك خاتنك إن عمر يا العجب
ًا خاباب سمع فلما خاباب له يقال المهاجرين مإن راجل وعندهما أتاهما حتى ذامإر
سمعتها التي الهينمة هذه مإا فقال عليهما فدخال البيت في تواراى عمر حس

عندكم
 ---

قد فأعلمكما قال بيننا تحدثناه حديثا عدا مإا ) فقال ( طه يقرءون وكانوا قال
على عمر فوثب دينك غير في الحق كان إن عمر يا أراأيت خاتنه له فقال صبأتما

ًا فوطئه خاتنه بيده ً نفحة فنفحها زوجها عن فدفعته أخاته فجاءت شديدا وطئ
أشهد فأنا دينك غير في الحق كان إن عمر يا غضبى وهي فقالت وجهها فدمإي



هذا أعطوني قال عمر يئس فلما الله راسول مإحمدا أن وأشهد الله إل إله ل أن
فقم المطهرون إل يمسه ول راجس إنك فقالت فأقرأه عندكم الذي الكتاب

قوله إلى انتهى ) حتى ( طه فقرأ الكتاب أخاذ ثم فتوضأ فقام توضأ أو فاغتسل
على دلوني عمر ) فقال لذكري الصلة وأقم فاعبدني أنا إل إله ل الله أنا ( إنني
أراجو فإني عمر يا أبشر فقال البيت مإن خارج عمر قول خاباب سمع فلما مإحمد

اللهم الخميس ليلة وسلم} لك عليه الله {صلى الله راسول دعوة تكون أن
الله {صلى الله وراسول قال هشام بن بعمرو أو الخطاب بن بعمر السلم أعز

قال الدارا أتى حتى عمر فانطلق الصفا أصل في التي الدارا وسلم} في عليه
عليه الله {صلى الله راسول أصحاب مإن وأناس وحمزة طلحة الدارا باب وعلى

يرد فإن عمر فهذا نعم حمزة قال عمر مإن القوم وجل حمزة راأى وسلم} فلما
ذلك غير يكن وسلم} وإن عليه الله {صلى النبي ويتبع يسلم خايرا بعمر الله
إليه يوحى وسلم} داخال عليه الله {صلى والنبي قال هينا علينا قتله يكن

ثوبه بمجامإع فأخاذ عمر أتى وسلم} حتى عليه الله {صلى الله راسول فخرج
ًا أنت مإا فقال السيف وحمائل بالوليد أنزل مإا بك الله ينزل حتى عمر يا مإنتهي

الخطاب بن بعمر السلم أعز اللهم الخطاب بن عمر هذا اللهم المغيرة بن
أنه راوي وقد الله راسول يا أخارج وقال فأسلم الله راسول أنك أشهد عمر فقال

قال أسلم لما
له وجبت الذي لله الحمد
غير لها مإا أيادي علينا

لنا وقال فكذبنا بدأنا ( وقد
الخبر عنده نبي الحديث صدقا
هدى ثم الخطاب ابنة ظلمت ( وقد

ِدي قد قالوا عشية رابي عمر ُه
زلل مإن كان مإا على ندمإت ( وقد

السورا عندها تتلى حين بلطمها
جاهدة العرش ذا رابها دعت ( لما

يبتدرا عجلن عينها مإن والدمإع
خاالقها تدعوه الذي أن ( أيقنت

 ---

درارا عبرة مإن يسبقني فكاد
خاالقنا الله أن أشهد ( فقلت

مإشتهر اليوم فينا أحمد وأن
ثقة مإن بالحق أتى صدقا ( نبي
خاورا عوده في مإا المإانة وافي
وقال المسجد أهل سمعها تكبيرة الدارا أهل كبر عمر أسلم لما عباس ابن قال

بيده نفسي والذي بلى قال حيينا وإن مإتنا إن الحق على ألسنا الله راسول يا
صفين في فأخارجناه عمر قال لتخرجن بالحق بعثك والذي الخاتفاء ففيم قال

المسجد دخالنا إذا حتى الطحين ككديد كديد له الخار في وأنا أحدهما في حمزة
فسماني قال مإثلها يصبهم لم كآبة فأصابتهم وعمر حمزة إلى قريش نظرت
الحق بين بي الله وفرقا الفاراوقا وسلم} يومإئذ عليه الله {صلى الله راسول

مإن الصحيحين وفي عمر أسلم مإنذ أعزة زلنا مإا مإسعود ابن قال والباطل



راسول يا قلت ثلث في رابي وافقت عمر قال قال عنه الله راضي أنس حديث
إبراهيم مإقام مإن ( واتخذوا فنزلت مإصلى إبراهيم مإقام مإن اتخذنا لو الله

مإصلى
أن أمإرتهن فلو والفاجر البر عليهن يدخال نساءك إن الله راسول يا وقلت

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول على واجتمع الحجاب آية فنزلت يحتجبن
خايرا أزواجا يبدله أن طلقكن إن رابه عسى لهن فقلت عليه الغيرة في نساؤه
مإنكن

 ---

عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث مإن الصحيحين وفي الية هذه فنزلت
امإرأة فإذا الجنة في راأيتني نائم أنا بينا وسلم} قال عليه الله {صلى النبي
فذكرت الخطاب بن لعمر قالوا القصر هذا لمن فقلت قصر جانب إلى تتوضأ
مإن وفيهما الله راسول يا أغارا أعليك وقال عمر فبكى مإدبرا فوليت غيرتك
لعمر قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن وقاص أبي بن سعد حديث
ًا قط الشيطان لقيك مإا بيده نفسي والذي ًا سالك فجك غير فجا سلك إل فج

وسلم} عليه الله {صلى النبي أصحاب مإن راجل لقي مإسعود ابن قال
النسي فصرعه الصراع إلى الجني فدعاه المدينة أزقة مإن زقاقا في الشيطان

صدراه على فجلس فصرعه ففعل المعاودة في لك هل فقال ففعل دعني فقال
ذاك مإن مإسعود لبن راجل فقال الكرسي آية قال مإنكم يعيذنا الذي مإا فقال

حديث وفي عمر إل يكون أن عسى ومإن وقال وبسر فعبس هو أعمر الرجل
الجنة أهل سراج عمر قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عمر ابن

على الحق جعل وجل عز الله إن قال السلم عليه عنه هريرة أبي حديث وفي
أمإر في أمإتي أشد قال أنه السلم عليه عنه أنس حديث وفي وقلبه عمر لسان

السلم عليه جبريل جاء قال السلم عليه عنه عباس ابن حديث وفي عمر الله
علي حديث وفي حلم وغضبه عز راضاه أن وأخابره السلم عمر ء أقرى فقال
وفي غضب إذا يغضب الله فإن غضب إذا عمر غضب اتقوا قال أنه السلم عليه

عمر لكان نبي بعدي كان لو قال أنه السلم عليه عنه عامإر ابن عقبة حديث
 ---

وينبسط الشريعة صاحب على يقدم وكان كله جدا عنه الله راضي عمر كان
فوقف أبي ابن على يصلي أن أرااد أنه ذلك فمن قصده بصحة لعلمه فيحتمله

وسلم} يومإا عليه الله {صلى الله راسول وقال عليه أتصلي وقال صدراه في
إله ل أن يشهد الحائط هذا ورااء مإن لقيت فمن هاتين بنعلي اذهب هريرة لبي

فضرب الخبر فأخابره عمر فلقيه فذهب بالجنة فبشره قلبه به مإستيقنا الله إل
يتكل أن أخاشى إني الله راسول يا فقال فرجع اراجع وقال خار حتى ثدييه بين

قال قال ياسر بن عمارا حديث وفي فخلهم قال يعملون فخلهم عليها الناس
فضائل عن أخابرني فقلت جبريل وسلم} سألت عليه الله {صلى الله راسول

مإا عامإا خامسين إل سنة ألف قومإه في نوح لبث مإا مإعك كنت لو فقال عمر
عنهما الله راضي بكر أبي حسنات مإن حسنة عمر وإن عمر فضائل نفدت

عجيبة بكل تخرج ول ( تحدث



الزواهر الخلل تلك أو البحر عن
أنها غير أخالقه في عيب ( ول

نظائر مإن لها مإا درا فرائد
مإنازع كل بالفضل لها ( يقر

مإفاخار مإن هل الجمع يوم قيل إذا
تسلل تسللوا الهجرة حانت فلما عزائمه فصلبت الدين في عمر شدة قويت
الهجرة إلى أخارج أنا ها خاروجه عند فقال السد مإشية في عمر واخاتال القطا
ساقا عن شمر الخلفة ولي لما الوادي هذا بطن في فليلقني لقائي أرااد فمن
مإذ العزمإات ( مإتيقظ طوقه فوقا الله في وحمل نفسه هوى على فكظم جده

به نهضت
يقعد لم العلى نحو عزمإاته
يرى أن البصيرة نورا مإن ( ويكاد

غد في العواقب فعل يومإه في
 ---

وفي يخطب كان السباقا لجل الثقال مإن فتخفف ظهره ورااء مإن الدنيا نبذ
ًا المال عن كفه كف راقعة عشرة ثنتا إزاراه يومإا راأى أهله أمإلق حتى فيه زاهد
ابنه فقال هذه يعرف مإن فقال لضعفها يلقيها والريح السوقا في تمشي صبية
بلغ فما قال عمر بن الله عبد بنت قال بناتي أي قال بناتك إحدى هذه الله عبد
تطلب أن يمنعك عندي مإا إمإساكي قال عندك مإا إمإساكك قال أراى مإا بها

أو وسعك المسلمين مإع سهمك إل عندي مإالك والله أمإا الناس يطلب مإا لبناتك
تزخارفت وقد الدنيا عن ( عف الله كتاب وبينكم بيني عنك عجز

قدرا وقد وعافها مإمكنة
بينهم يقضي الناس في ( مإحكم
السورا ومإنصوص الي بمحكم

تحدثت مإا مإثل عنه ( حدثت
الثمر حلواء الغصان كرم عن

ًا قسم أنه البخاراي أفراد وفي جيد مإرط مإنها فبقي المدينة نساء بين مإروط
الله راسول ابنة المرط هذا أعط المؤمإنين أمإير يا عنده مإن بعض له فقال

سليط أم قال علي بنت كلثوم أم يريدون عندك وسلم} الذي عليه الله {صلى
لنا تزفر وسلم} وكانت عليه الله {صلى الله راسول بايع مإمن فإنها بها أحق

ًا يدخال طلحة وراآه أحد يوم القرب فرأى البيت ذلك طلحة دخال أصبح فلما بيت
ًا مإنذ يتعاهدني إنه فقالت الرجل ذلك عندك صنع مإا فقال مإقعدة عمياء عجوز

طلحة يا أمإك ثكلتك طلحة فقال الذى عني ويخرج يصلحني بما ويأتيني كذا
مإر إذ بالمدينة يعس عمر بينما قال أنس عن ثابت وراوى تتبع عمر أعثرات

ً وراأى امإرأة أنين فسمع مإنه فدنا شعر مإن ببيت هو فإذا راحابها مإن برحبة راجل
ًا جئت البادية أهل مإن راجل فقال الرجل مإن قال ثم عليه فسلم مإنه فدنا قاعد

قال البيت هذا في الصوت هذا فما قال فضله مإن أصيب المؤمإنين أمإير إلى
أحد عندها هل قال تمخض امإرأة

 ---



أجر في لك هل علي بنت كلثوم أم لمإرأته فقال مإنزله أتى حتى فانطلق ل قال
قالت أحد عندها ليس تمخض غريبة امإرأة قال هو ومإا قالت إليك الله ساقه

وجيئيني والدهن الخرقا مإن لولدتها المرأة يصلح مإا فخذي قال شئت إن نعم
خالفه ومإشت البرمإة وحمل انطلقي فقال به فجاءت وحبوب وشحم ببرمإة
الرجل إلى قعد حتى وجاء المرأة إلى ادخالي لها فقال البيت إلى انتهى حتى
المرأة وولدت أنضجها حتى البرمإة تحت فأوقد ففعل ناراا لي أوقد له فقال

بأمإير الرجل سمع فلما بغلم صاحبك بشر المؤمإنين أمإير يا امإرأته فقالت
راضي عمر البرمإة فحمل أنت كما مإكانك فقال عنه يتنحى فجعل هابه المؤمإنين

البرمإة أخارجت ثم ففعلت أشبعيها قال ثم الباب على فوضعها عنه الله
ويحك كل فقال الرجل يدي بين فوضعها فأخاذها عمر فقام الباب على فوضعتها

كان إذا للرجل وقال أخارجي لمإرأته قال ثم ففعل الليل مإن سهرت قد فإنك
مإات لو يقول وكان وأعطاه فأجازه الرجل ففعل يصلحك بما لك نأمإر فائتنا غد

خاطان وجهه في وكان عمر به الله يحاسب أن لخشيت الفرات بطف جدي
حتى فيبكي بالليل وراده مإن بالية يمر وكان البكاء مإن الشراك مإثل أسودان
عائشة قالت الدهر يصوم وكان للمرض يعاد حتى البيت في ويبقى يسقط
الخطاب بن عمر بذكر فعليكم المجلس يطيب أن شئتم إذا عنها الله راضي
يشاد وفخر مإجد يوم ( كل عنه الله راضي

وتلد المنى مإن وطريف
حسان المساعي مإن ( وكرام
الحساد طلبها عن عجزت
تتلو الكواكب دونها ( همم

اتقاد فيها للنارا عزمإات
خاطب ليل دجى قد قيل ( كلما
زناد فيه الفاراوقا فلرأي
لما الغر بالمكارام مإغرم

الولد إليه أبكاراها ضم
يقظان بالعزائم العين ( ساهر

الرقاد العيون قيد وقد
إل المدح المناقب كفته ( قد

يستفاد صفاته مإن مإدحنا
ليأتين بقيت لئن والله يقول كان العين مإفتوح دام مإا العين قرير السلم زال مإا

المحل ( وقبض مإكانه يرعى وهو المال هذا مإن حظه صنعاء بجبل الراعي
رااحه ببسط
فهتنا جودها الجهام أعدى

 ---

مإداحه على تملي ( أوصافه
ودونا له المجد سطر مإا

أبياته في الدهر راواها ( إذا
ولحنا بها إعجابا طرب
غردت ليل وراقاء بها ( وإن

فننا غصن كل إليها مإد



له الله يغفر لم إن لعمر الويل مإوته عند يقول الجميلة أعماله بعد عمر كان
إلي أحب أحدا خالفت مإا السلم عليه علي قال توفي لما أنه الصحيحين وفي

عمر يا مإنك عمله بمثل الله ألقى أن
تعالى قوله على الكلم

ناعمة يومإئذ ( وجوه
على وقلوبهم نائمة ل ساهرة وعيونهم قائمة الدجى في أقدامإهم كانت

جازمإة قطعية نجاة لهم فوجبت الحازمإة النفوس أفعال وهذه عازمإة الطاعات
أذلها مإا طال وجوه الدمإوع غسلتها مإا طال ) وجوه ناعمة يومإئذ ( وجوه

فأصبحت المهالك في خااطرت الجوع للصفرارا عليها أظهر وجوه الخشوع
) ناعمة يومإئذ ( وجوه سالمة

 ---

إلينا توجهت وجوه مإلت فما السجود ألفت وجوه ولذت عنت إذ أذعنت وجوه
إلى سهرهم غانمة فحلت وتجلت الهجر فترة عنها زالت تولت غيرنا وعن

قد القراح والماء القفارا بالخبز واقتناعهم الصباح الوجوه في أثر قد الصباح
كمقصوص صيرهم قد الجناح اجتراح مإن وخاوفهم والشباح الجسام في عمل

في دمإوعهم تجري هائمة الخوف مإن الراواح فكل الحقيقة وعلى الجناح
الوجود عدم فيتمنون الكبود في الحذرا نارا وتعمل الخادود في كالمياه الخدود

السابقة في يتفكرون القائمة القدام ونصب والسجود الركوع بين فهم
أعناقهم على السيوف كأن أو صاعقة يتقون وكأنهم اللحقة مإن ويحذراون

مإعنى المفسرون ) قال ناعمة يومإئذ ( وجوه الخاتمة مإن قلقهم شدة يا باراقة
) المعنى ( رااضية الدنيا في لسعيها وكرامإة نعمة في ) أي ( ناعمة تعالى قوله
) أي لغية فيها تسمع ( ل ) المنازل عالية جنة ( في عملها ثواب راضيت أنها

تجري الليل في البكاء أطالوا ) طالما جاراية عين ( فيها تعالى قوله لغو كلمة
على للعبد يكال وإنما كالخيل الخدود صحراء في وتستبق السيل جري دمإوعهم

وهم الليل ) جن جاراية عين ( فيها جاراية عين فلكل الجنة دخالوا فإذا الكيل قدرا
السلم لدارا الدنيا على وسلموا الكلم قبل وتوراعوا صيام وهم النهارا وجاء قيام

الخشوع برداء واراتدوا القنوع بمئزرا ائتزراوا عاراية والجساد جائعة فالبطون
يا هلل الجبل عند بان مإا والجوع السهر صحو ولول الدمإوع بشراب واستلذوا

ساراية
 ---

مإكللة ذهب مإن ألواحها عباس ابن ) قال مإرفوعة سررا ( فيها تعالى قوله
عليها يجلس أن صاحبها أرااد فإذا أهلها ء يجى لم مإا مإرتفعة والياقوت بالزبرجد
راضي الخدراي سعيد أبي حديث وفي ترفع ثم عليها يجلس حتى له تواضعت

مإرفوعة ( وفرش تعالى قوله وسلم} في عليه الله {صلى النبي عن عنه الله
تعالى قوله والراض السماء بين كما اراتفاعها إن بيده نفسي والذي ) قال

وإنما عندهم مإوضوعة لها عرى ل التي البارايق ) وهي مإوضوعة ( وأكواب
بها ليمسك العروة تراد وإنما جهتها مإن الشاراب ترد العروة لن عرى بل كانت
يده في فيقع الناء فيجيء الشراب ليشتهي الرجل إن أمإامإة أبو قال وقد الناء



تعالى قوله لهم الشيئان جمع فقد بعرى أبارايق هناك ثم مإكانه يعود ثم فيشرب
ونمرقة والراء النون بضم نمرقة واحدها الوسائد ) وهي مإصفوفة ( ونماراقا
لها الطنافس ) وهي ( وزراابي بعض جنب إلى ) بعضها ( مإصفوفة بكسرهما

الصفا عن رااضيا يا الدارا هذه عن غافل يا مإتفرقة ) كثيرة ( مإبثوثة راقيق خامل
سلب ترى أمإا ويحك القتدارا فوت قبل الموت وقوع سابق البدارا البدارا بالكدارا

هذا كم إلى العارا تحذرا أمإا الشين تخاف أمإا البرارا مإدح يشوقك أمإا الجارا
حول دارا قد الهلك طوفان إن سارا قد والمحق التقاعد هذا مإا والنفارا الجهل
الحمارا قتل قد الهوى سكران يا حارا الطرف راآها إذا السحارا خايرات وإن الدارا

عن عنهما الله راضي عمر ابن ) راوى البصارا تعمى ل ( فإنها أعمى هو بصيرا يا
في ينظر لمن مإنزلة الجنة أهل أدنى إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
مإرتين يوم كل وجل عز الله وجه في ينظر لمن أفضلهم وإن سنة ألفي مإلكه
 ---

ذلك مإن الكفارا عجب فيها ومإا الجنة وجل عز الله نعت لما المفسرون قال
) وقال خالقت كيف البل إلى ينظرون ( أفل فقال وقدراته صنعته فذكرهم

إليها يصعد كيف فقالوا وفرشها الجنة سررا اراتفاع وجل عز الله ذكر قتادة
بهيمة يروا لم العرب لن بالذكر البل خاص إنما العلماء قال الية هذه فنزلت

أمإوالهم أنفس كانت ولنها الشاذ إل مإنهم الفيل يشاهد ولم مإنها أعظم قط
عجائب مإن الخالق قدراة على الدالة العبر فيها فيلحظون تفاراقهم ل وأكثرها

في وليس الصغير للصبي وتنقاد الثقيل للحمل مإذللة عظمها على وهي خالقها
قد مإقيما يا سواها به النهوض فيطيق باراك وهو وقره يحمل مإا الرابع ذوات
وسيغلب السقم الصحة سيعزل تنتظره الموتى عساكر مإن يا سفره حان

الزاد اجمع فواته قبل البدارا ساحل والموت مإراحل الساعات العدم الوجود
يقينا علما أعلم كنت ( إذا شتاته قبل
كساعة حياتي جميع بأن

بها ضنينا أكون ل ( فلم
وطاعة صلح في وأجعلها

أذاقا كم ناراا السف مإن أوقد كم قفاراا المعمورا ترك كم داراا الموت أخالى كم
أين يساراا ول فقرا حابى فما ويساراا يمينا جال لقد مإراراا المرة الغصص
أخايرا ألحق يلملم في يقدح الزمإان إن المعظم الكبير أين العرمإرم الجيش

ًا فرآه أتاه تيمم لمن المإل بحر يرى بينا هدم ثم يسيرا وبنى تقدم بمن سراي
وطئوا الثرى عهد على الذين ( أين فتيمم

فاحتكموا العيش لذيذ في وحكموا
جبل إلى سهل مإن الراض ( ومإلكوا

نعم مإثلها مإا نعما وخاولوا
بهم القلوب ضن على مإنهم يبق ( لم

رامإم حشوها قبورا راسوم إل
كانت وإنما الطلل فاسأل القوم راحل العمال على الجزاء دارا إلى ساراوا
غال مإا أقبح البلى مإن غالهم اشتغال في القوم داعيا يجيبون ل آجال ففنيت

بكد وتلذذوا القفال إلى وقفلها بضائعهم الهل بضع الل أكف إلى أمإوالهم آلت
البال على يمر مإا قريب عن مإصيركم هذا شلشال عن سالبا فسل غيرهم
كأس تعاقروا ) ( ومإسندون المإثال لكم وضربنا بهم فعلنا كيف لكم ( وتبين



الردى
 ---

فأسرعوا الحمام بشربهم ودعا
بجرانه عليهم الزمإان ( برك
الزعزع الخطوب رايح بهم وهفت

أنهم إل ناديت إذا ( خارس
فأسمعوا اللبيب يزع بما وعظوا

حمامإه بالنفوس يفتك ( والدهر
تجمع أو كريمة تعد فلمن

مإاله ذخاائر يبقي لمن ( عجبا
مإضيع وهو يحفظهن ويظل

ثنية بكل ويرى ( ولغافل
مإضجع الصفائح بطن له مإلقى

أسأراوا مإا أنهم يحسب ( أتراه
يتجرع مإا أضعاف كأسه مإن

العزيزة وبالنفس تولت قد تولت التي وبالدنيا حلت قد الفظيعة بالمإورا كأنكم
ًا ذلت قد الموت عند التي الغمرة لهذه يقال مإتى زلت قد وكم أخاطأت كم ويح
ًا تجلت قد جلت قد في الدهر ( أوجز حلت نفعها عقدنا كلما لنفس عجب

إلى العظات
اليجاز غاية الصمت جعل أن

الشعر ول بالنثير ليس ( مإنطق
الرجاز طرائق في ول

عجيب كل اليام ( وعدتنا
بالنجاز الوعود وتكون

رااجعات هوازي ( والليالي
هواز وفي جادها أبي في

الناس إلى بالفناء الدهر أوعز
ًا اليعاز لذلك فواه

وتهان مإدائح عن ( أعرضوا
والتعازي بكم أولى فالمرائي
جمع تذكروا بالنواصي الخاذ يوم واحذراوا والتواصي للنصح قلوبكم أحضروا
أنت إنما ( فذكر ويبكر المعاصي في يروح مإن يا أسمعت والقاصي الداني
مإذكر

 ---

ًا بطاراقا إل يعقلون مإا سكرى الغفلة مإلتهم وقد السكرى نحدث كيف واعجب
أيها المتذكر الذكرى تنفع إنما هيهات ذكرى الوعظ عليهم تلي وكم النكراء
جميعها أفعاله فإن وضم جمع قد مإا قبح له بين أصم المنصوح أترى النصيح
الحاضر هواه يرى مإن يا عم قد للعواقب النسيان راأيت ومإتى الذم توجب



كأنك وفكر تثبت نقول أن علينا ناصر الخاير إل له ناصر ول الناظر مإوله وينسى
زي في يأتي ومإا الفتي الفتى وقاصم الغبي ومإوقظ الغني ومإفقر القوي بمذل
ًا الموت أجرى كم مإتنكر جذاذا فجعله صحيحا البلء قطع كم وراذاذا وابل دمإع

مإوعوظ كم تنكر أم هذا صحة أتعرف مإعاذا مإنه يجد فلم أذله مإتجبر مإن كم
عادوا التوى بعدمإا بالوعظ مإستقيم كم فاستوى وبخ فاسد كم فاراعوى زجر
) مإذكر أنت إنما ( فذكر يعكر الهوى أن والمحنة الهوى بموافقة الزلل إلى

وسلم وصحبه وآله مإحمد سيدنا على الله وصلى
عنه الله راضي عفان بن عثمان فضائل في الثلثون المجلس

 ---

ًا قديما يزل لم الذي لله الحمد فجعله شاء مإن قرب عالما بالسرارا وخابيرا دائم
يأبى وإن يريد مإا يفعل هائما الضلل بيداء في فصارا شاء مإن وطرد قائما صائما
سالما التقصير مإن حمدا أحمده نادمإا أمإسى إذا التائب توبة ويقبل رااغما العبد

وعلى غانما عاد ثم قوسين قاب إلى سافر الذي مإحمد راسوله على وأصلي
كاتما مإسرا رابه يعبد الذي عمر وعلى مإلئما رافيقا يزل لم الذي بكر أبي صاحبه
آناء قانت هو ( أمإن أنزل وفيه ظالما يكن ولم مإظلومإا قتل الذي عثمان وعلى
ًا الليل الحروب وفي بحرا العلوم في كان الذي علي ) وعلى وقائما ساجد

على صل اللهم حائما نصرته حول يزل لم الذي العباس عمه وعلى صارامإا
توفيقا للتوبة ووفقنا مإلزمإا لقلوبنا الخارة ذكر واجعل مإحمد آل وعلى مإحمد
كان لمن واغفر صالحنا واقبل هاجما الموت نرى أن قبل راحيلنا وذكرنا جازمإا

ابن أنبأنا العشاراي طالب أبو أخابرنا الحريري أحمد بن الله هبة أخابرنا آثما
حدثنا المكتب إسحاقا بن يعقوب حدثنا المطرز يونس بن مإحمد حدثنا سمعون

سعيد ابن عن عطية عن كدام بن مإسعر حدثنا المحارابي سليمان بن يحيى
أول وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول راأيت قال عنه الله راضي الخدراي

فاراض عنه راضيت عثمان اللهم يقول عفان بن لعثمان يدعو يديه راافعا الليل
قبل إسلمإه تقدم مإمن عنه الله راضي عثمان أن اعلم الفجر طلع أن إلى عنه
عمه أخاذه أسلم فلما الراقم وسلم} دارا عليه الله {صلى الله راسول يدخال أن

إلى وهاجر تركه دينه في صلبته راأى فلما راباطا فأوثقه العاص أبي بن الحكم
عليه الله {صلى الله راسول بنت راقية فيها ومإعه الهجرتين الحبشة أراض

وسلم}
 ---

عبد أخابرنا جعفر بن أحمد أخابرنا علي بن الحسن أنبأنا مإحمد بن الله هبة حدثنا
شهاب ابن عن عقيل حدثني ليث حدثنا الحجاج حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله
النبي زوج عائشة أن أخابره العاص بن سعيد أن العاص بن سعيد بن يحيى عن

الله راسول على استأذن بكر أبا أن حدثاه وسلم} وعثمان عليه الله {صلى
فأذن عائشة مإرط لبس فراشه على مإضطجع وسلم} وهو عليه الله {صلى

قال عمر وكذا قال انصرف ثم حاجته إليه فقضى حاله على وهو بكر لبي
فقضيت قال ثيابك عليك اجمعي لعائشة وقال فجلس عليه استأذنت ثم عثمان

ل فزعت أرااك ل لي مإا الله راسول يا عائشة فقالت انصرفت ثم حاجتي إليه



إن خاشيت وإني حيي راجل عثمان إن قال لعثمان فزعت كما لعمر ول بكر لبي
مإن جماعة وقال الليث قال حاجته في إلي يبلغ ل أن الحالة تلك على له أذنت

تستحي مإمن نستحي أل وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول إن الناس
عن إسحاقا أبي بن يعني يونس حدثنا قطن أبو وحدثنا أحمد قال الملئكة مإنه
مإحصورا وهو القصر مإن عثمان أشرف قال الرحمن عبد بن سلمة أبي عن أبيه

إذ حراء وسلم} يوم عليه الله {صلى الله راسول شهد مإن بالله أنشد فقال
أو صديق أو نبي إل عليك ليس حراء اسكن قال ثم برجله فوكزه الجبل اهتز

{صلى الله راسول شهد مإن بالله أنشد فقال راجال له فانتشد مإعه وأنا شهيد
قال مإكة أهل المشركين إلى بعثني إذ الرضوان بيعة وسلم} يوم عليه الله
شهد مإن بالله أنشد قال ثم راجال له فانتشد لي فبايع عثمان يد وهذه يدي هذه

في البيت بهذا لنا يوسع مإن قال وسلم} يوم عليه الله {صلى الله راسول
له فانتشد المسجد به فوسعت مإالي مإن فابتعته الجنة في له ببيت المسجد

جيش وسلم} يوم عليه الله {صلى الله راسول شهد مإن بالله وأنشد قال راجال
قال مإالي مإن الجيش نصف فجهزت مإتقبلة نفقة اليوم ينفق مإن قال العسرة
السبيل لبن مإاؤها يباع راومإة بئر شهد مإن بالله وأنشد قال راجال له فانتشد
راجال له فانتشد السبيل ابن وأبحتها مإالي مإن فابتعتها

 ---

النبي جهز حين ثوبه في دينارا بألف عثمان جاء سمرة بن الرحمن عبد وقال
عليه الله {صلى النبي حجر في فصبها العسرة وسلم} جيش عليه الله {صلى

الرحمن عبد وقال هذا بعد فعل مإا عثمان ضر مإا ويقول يقلبها وسلم} فجعل
جيش على وسلم} حدث عليه الله {صلى الله راسول شهدت خاباب بن

في وأقتابها بأحلسها بعير مإائة علي الله راسول يا فقال عثمان فقام العسرة
مإائة علي الله راسول يا فقال عثمان فقام الجيش على حدثنا ثم الله سبيل

عليه الله {صلى الله راسول حث ثم قال الله سبيل في وأقتابها بأحلسها بعير
بأحلسها بعير مإائة علي الله راسول يا فقال عثمان فقام الجيش وسلم} على

عليه الله {صلى الله راسول راأيت فأنا الرحمن عبد قال الله سبيل في وأقتابها
عائشة وراوت اليوم بعد عمل مإا عثمان على مإا يقول وهو المنبر وسلم} على

عائشة يا وسلم} فقال عليه الله {صلى النبي عند كنت قالت عنها الله راضي
كان لو قال ثم فسكت بكر أبي إلى أبعث أل فقلت يحدثنا مإن عندنا كان لو

ًا دعا ثم فسكت عمر إلى أبعث أل فقلت يحدثنا مإن عندنا يديه بين وصيف
{صلى النبي فناجاه فدخال له فأذن يستأذن عثمان فإذا قالت فذهب فساراه

فإن بقميص مإقمصك وجل عز الله إن عثمان يا قال ثم وسلم} طويل عليه الله
ثلثا أو مإرتين له يقولها كرامإة ول لهم تخلعه فل تخلعه أن على المنافقون أرااد

أمإا عثمان أحب عنا بك أبطأ مإا الله عبد أبا يا لي فقال عليا لقيت مإطرف وقال
راأيت الحسن وقال تعالى للرب وأتقانا للرحم أوصلنا كان لقد ذلك قلت إن

بجنبه الحصى وأثر ويقوم خاليفة يومإئذ وهو المسجد في يقيل عفان بن عثمان
كان مإسلم بن شرحبيل قال المؤمإنين أمإير هذا المؤمإنين أمإير هذا فنقول
والزيت الخل فيأكل بيته ويدخال المإاراة طعام الناس يطعم عثمان

 ---



أو تقتلوه إن قتله يريدون به أطافوا حين عثمان امإرأة قالت سيرين ابن وقال
جاء عمر ابن وقال القرآن فيها يجمع راكعة في الليل يحيي كان فإنه تتركوه

سلحه وعليه علي بن الحسن ومإعه الباب أغلق وقد الدارا يوم عثمان إلى علي
جئت إنما له وقل السلم وأقرئه المؤمإنين أمإير إلى ادخال للحسن فقال

المؤمإنين أمإير إن لبيه فقال خارج ثم الحسن فدخال بأمإرك فمرني لنصرتك
علي فنزع قال الدمإاء وإهراقا قتال في لي حاجة ل لك ويقول السلم يقرئك
أخانه لم أني ليعلم ( ذلك ينادي وجعل الباب يدي بين بها فرمإى سوداء عمامإة
إني يقول عنه الله راضي علي ) وكان الخائنين كيد يهدي ل الله وأن بالغيب
في مإا ( ونزعنا فيهم وجل عز الله قال مإمن وعثمان أنا أكون أن لراجو

عندنا أفطر يقول وهو قتله ليلة مإنامإه في الرسول ) راأى غل مإن صدوراهم
أمإا فقال يده فقطع بالسيف راجل ضربه عليه دخالوا فلما صائما فأصبح الليلة
شفت بالنطق العبرة ( شفت المفصل خاطت كف لول والله

كفت بالوعظ الزجر وأكف
عاهدت مإن الدنا في راأينا ( قد

وفت مإا إذ غدراها وراأينا
الذي بتكدير عادت صفت ( إن

أنصفت مإا ويحها يا صفا قد
ومإا الماضي تخلف أن ( حلفت
أخالفت قد بأن إل أخالفت

ساعة النفوس لهو ( وقفت
قفت فيما وقفت غالت ثم

مإكرها مإكر مإن عجبنا ( مإا
عرفت نفوس مإن عجبنا بل

الخطوب وأيقظت النام مإن سلب بمن اليام إليكم أعذرات قد إخاواني
 ---

غداراة الدنيا هذه أن علمتم أمإا مإلم الخاذ قبل المنذرا على ومإا ونام غفل مإن
كلما الدين ينقص أمإا خاساراة التحقيق على رابحها أمإا حراراة ينقلب لذتها برد أمإا

الشاراة وإليك أحبابها قتلت أمإا سياراة غرت قد فكم تغرنكم ل عماراة ازدادت
لح قد نوراها بينا جاراه يا اسمعي وقالت قتلته ومإعي لي إنها حبيبها قال إذا

جاء كلما المرح أقدام على جمعها في يسعى سبح قد بحرها في ومإحبها وسنح
راياض له لحت وكلما صلح أمإوراها مإن أمإرا عانى وكلما فتح أبوابها مإن بابا

فمن الفرح حراقا في الغم زناد قدح القدح يدير لذاته في هو فبينا مإرح غياضها
لو نزح إذا دمإعه الجفن نزح أن نفعه مإا جرح مإا يداوي ومإن فات مإا يستدراك

المإل ظل عاد وقد غائصا السف سكرات وفي شاخاصا التلف وقت راأيته
وقد يتمنى قانصا لطريدته المنون صائد ولح ناقصا حائل السرورا ولون قالصا
أمّإل صدقت قد نصيحه إلى ويصيح المقت بعين نفسه إلى وينظر الوقت فات

أحاليب ( تمنت حمل مإا جبل حمل فلو راحل لما الزاد على وندم المإل فخانه
وخايمة الرعاء

تمنت مإا لها يقدرا فلم بنجد
ًا ذكرت ( إذا ترابه وطيب نجد
حنت الليل آخار حصاه وبرد



دياراهم هذه جدد على ومإروا الخاوان راحل العدد في ليس مإعدود يوم راب
سكانها على الحصون وتهدمإت بفرسانها الخيل والله مإضت أحد بقي مإا سلوها
أسعداني خاليلي ( يا بشأنها واعتبر عليها فجز قطانها مإن القوم ديارا وخالت

الوجد على
الحميم الحميم يسعد فقد

فعندي الديارا على بي ( وقفا
ومإقيم سؤالها مإن مإقعد

به ترضي شيئا حصل نوم كم فإلى راقداتك مإن تيقظ المظلوم أيها لنفسك تنبه
السموم دراياقا تشرب ولم بالبتر أتلعب الهموم فبئس الدنيا هم قتلك الخصوم

فتى ( يا للهجوم تهيأ قد الموت هاجم هذا المروم تحصيل فبادرا القليل بقي قد
كبره مإع الهم

عمره مإن الحظ وقليل
حذرا على الدنيا مإع ( كن

حذراه في المرء فأمإان
شأنه لمنتظر زادا ( واتخذ

مإنتظره إزعاج
 ---

وتمل كؤوسا الغفلة مإجالس في وتدير عروسا يوم كل الهوى مإن أتجتلي
ترى وكم هول فيه تلقى كم عبوسا شديدا يومإا وتنسى كبيسا كيسا بالمإوال

ومإوسى إبراهيم لزلزله وينزعج شوسا كانت وقد البصارا فيه تخشع بوسا
كل وصارا مإلبوسا يملكون ل عراة وجاءوا راؤوسا نكسوا قد للفزع والخلئق

في يجد ل مإن يا مإرمإوسا التراب في غدا تصير مإن يا مإحبوسا مإنطلق لسان
ومإضيعا راذيل مإؤثرا يا يبيسا التثني بعد عوده سيعود مإن يا أنيسا عمله غير لحده
يجمعك كان قد رابعا وأخالى وطيسا الدارا في الموت أوقد إذا لك مإن نفيسا

يلبث ومإا الشيطان تطرد فالتوبة وتب عيسا لك راحل لقد البدارا فالبدارا مإأنوسا
ومإشيب كبرة حانت وابك ( أفق عيسى مإع الدجال

نصيب فيك والحق للتقى أمإا
مإنزل الراض باطن في له مإن ( أيا

غريب وأنت بالدنيا أتأنس
وليلة يوم مإر إل الدهر ( ومإا

وقريب نازل إل الموت ومإا
تعالى قوله على الكلم

 ---

أرابعة بذلك تسميتها وفي الجنة هي السلم ) دارا السلم دارا إلى يدعو ( والله
وقتادة والحسن عباس ابن قاله داراه وهي الله هو السلم أن أحدها أقوال

فيها أهلها تحية أن والثالث الزجاج قاله تنقطع ل التي السلمإة دارا أنها والثاني
بالسلم مإقرونة حالتها جميع أن والرابع الدمإشقي سليمان أبو ذكره السلم

يدخالون ( والملئكة استقراراهم ) وحين بسلم ( ادخالوها دخاولهم ابتداء ففي



راؤية ) وعندئذ سلمإا سلمإا قيل ( إل قوله ) وكذلك سلم باب كل مإن عليهم
ونال المرام وجل الدارا ) عزت سلم يلقونه يوم ( تحيتهم وجل عز رابهم

العلم الملك كتاب وصل أحلم بأضغاث عنها مإشغول فيا المرام فوقا ساكنها
فيها غرم ل كرام لقوم بنيت والكرام العزاز ) دارا السلم دارا إلى يدعو ( والله

دوام في نعيمها وصيام صلة بين مإشتري يا ثمنها يضام مإن يسكنها مإا غرام ول
الوهام على تخطر لم شهواتها والخيام القصورا في والحورا تمام في لذاتها
المنتهى الغرض كل على وزادت مإشتهى كل جمعت قد نيام يا لطلبها انتبهوا
) ( أمإا السلم دارا إلى يدعو ( والله غلم يا لها انهض وسها عنها غفل لمن عجبا

تستفيقا أن صاح يا آن
والعقيقا الحمى تأتين وأن

له فاحزن الشيب ضحك ( وقد
شروقا فيه مإساؤك وصارا

عرسوا وقد أتاهم ( وراكب
طروقا المنايا رااعي القاع على

المنون كؤوس عليهم ( يدير
غبوقا أو كرهها على صبوحا
الحمام غراب فيهم زال ( ومإا

نعيقا للمنايا يسمعهم
القصورا عرصات في ( ويحجل

ضيقا الفسيحاء أعاد حتى
غيها عن النفس فازجر ( أل

الدقيقا الصراط إلى تجوز
مإوقف لنا الصراط ( ودون

الصديقا الصديق يتناسى به
يعض كفا مإاشيت ( فتبصر

خافوقا وقلبا تسح وعينا
تكن لم فوقهم طبقت ( إذا

والشهيقا البكا إل لتسمع
قعرها في المهل ( شرابهم

والعروقا أوصالهم يقطع
القاصرات أم خاير ( أذلك

البروقا مإباسمهن تخال
أزواجهن حب على ( قصرن
مإشوقا تتلقى مإشتاقة

الحرير سرقات في ( ويرفلن
ًا عيناك فتبصر أنيقا أمإر

 ---

أحمر ذهب ( وأكوابهم
راحيقا مإترعات بها يطاف

الكثيب فوقا الريح جرت ( إذا
سحيقا مإسكا القوم على أثارات



يركبون زياراتهم ( ويوم
ونوقا نجبا النورا مإن إليه

طالما فلقد واشربوا ( كلوا
الحقوقا الغرورا بدارا أقمتم
ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أخابرنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا
سمع أنه المدلة أبي عن سعد عن زهير حدثنا النضر أبو حدثنا أبي حدثني أحمد

قال بناؤها مإا الجنة عن حدثنا الله راسول يا قلنا يقول عنه الله راضي هريرة أبا
وترابها والياقوت اللؤلؤ وحصباؤها الذفر المسك ومإلطها ذهب ولبنة فضة لبنة

شبابه يفنى ول ثيابه تبلى ل يموت ل ويخلد يبأس ول ينعم يدخالها مإن الزعفران
تهتز رايحانة الكعبة وراب هي لها مإتشمر أل فقال الجنة ذكر أنه آخار حديث وفي
ًا مإقام ونعيم حبورا في تموت ل وزوجة مإطرد ونهر يتلل ونورا تعالى قوله أبد

وفي خالقه في له الحكم إذ بالهداية وخاص بالدعوة ) عم يشاء مإن ( ويهدي
{صلى النبي عن علي راواه الله كتاب أحدها أقوال أرابعة المستقيم الصراط

{صلى النبي عن سمعان بن النواس راواه السلم وسلم} والثاني عليه الله
الضلل مإن المخرج والرابع مإجاهد قاله الحق وسلم} والثالث عليه الله

) أحسنوا وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين تعالى قوله العالية أبو قاله والشبهة
أقلقهم المحسن صفة اسمع يحسن أن يحسن ل مإن يا به أمإروا بما عملوا

يا واتفق حلل مإن حضر مإا طعامإهم الراقا الموت لذكر أحرقهم والفرقا الخوف
الحدقا بسورا مإحدقا الدمإع وجند حسنهم يا الغسق دجى إذا الدجى في نوراهم
ل العذرا الخلود صحائف على وكتبت نسق على فسالت المدامإع سلك انقطع

ًا المداد كان فإن وراقا في الملق طيب ويا تضرعهم لذة يا يقق المداد فذا سواد
مإا الغافل ومإتاع تجاراتهم رابحت الرمإق إل أبقى فما أجسامإهم الخوف أذاب
ناله العز إلى أومإى مإن كل ( ومإا نفق

النواصيا يدمإي ضرب العلى ودون
أشجارا فأوراقت صفائهم راياض إلى أسفهم سواقي في حزنهم دمإوع جرت

 ---

والذمإم العهد يرعون قدم زلة ذكروا كلما كالديم تجري ودمإوعهم وصالهم
قد الليل القسم بتحلة له ومإن حرها يخافون كالحمم الجسم تعيد ناراا يحذراون

النقد عند وبينهم بينك كم والقدم الجبهة بين يراوحون سجم قد والدمإع سجى
وآذاك الهوى طعام مإن جاعوا ينم لم مإن مإثل نام مإن جعل مإا تالله القيم تبين

كأنك الشيم راديء يا الصفات مإرذول يا الهمم ء سيى يا العزائم قبيح يا التخم
المإال حجورا القوم فبسط السحارا عطايا نثرت العدم حشرت إذا تتمنى بك

فأوقد القلب على السر أحزان اجتمعت جواب ألطف فجاءهم بالدمإوع كاتبوا
الله راضي العزيز عبد بن عمر كان فنم الخبر صاحب الدمإع وكان السف حوله
القاراى يعجب المداد لون تغريب الدم بكى حتى يبكي زال فما البكاء كثير عنه

مإعذراتي فيه إليكم كتابي ( هذا ء
ألمي وعن سقمي عن اليوم ينيبكم

يدنسه أن عن ذكركم ( أجللت
بدمإي سطرته فقد المداد لون

لجعله جفني على قدرات ( ولو
القلب مإوضع عظامإي وأبري طرسي



مإحبتكم في قليل هذا ( لكان
ألم مإن والله له وجدت ومإا

طلقا الهوى فطلق لحاقهم أرادت إن مإه للكرى قال مإن إل الكرامإة نال مإا تالله
الوفاقا على واعزم النصح بلسان وخااطبها الفكر بيت في بنفسك أخال البتات

مإفتاح العسر قفل على راكب وقد ساعة الصبر باب على قف تردد غير مإن
وجل عز الله إلى النظر والزيادة الجنة فهي الحسنى فأمإا النجاح

 ---

بن الحسين أبو حدثنا العشاراي طالب أبو أنبأنا الحريري القاسم أبو أخابرنا
حدثنا عاصم بن عمرو حدثنا بحر بن حسين حدثنا مإخلد بن مإحمد حدثنا سمعون

الله راضي صهيب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن ثابت عن سلمة بن حماد
الحسنى أحسنوا وسلم} للذين عليه الله {صلى الله راسول قال قال أنه عنه

إن الجنة أهل يا مإناد نادى النارا النارا وأهل الجنة الجنة أهل دخال إذا قال وزيادة
ويبيض مإوازيننا يثقل ألم هو مإا فيقولون ينجزكموه أن يريد مإوعدا الله عند لكم

شيء فما وجل عز الله إلى فينظرون الحجاب فيكشف النارا مإن ويجرنا وجوهنا
وفي مإسلم بإخاراجه انفرد الزيادة وهي إليه النظر مإن إليهم أحب أعطوه

الله {صلى الله راسول عند كنا قال أنه الله عبد بن جرير حديث مإن الصحيحين
كما وجل عز رابكم سترون إنكم فقال البدرا ليلة القمر إلى نظر وسلم} إذ عليه
الزدي عامإر أبو أخابرنا الكروخاي أخابرنا راؤيته في تضامإون ل القمر هذا ترون
حدثنا الترمإذي حدثنا المحبوبي حدثنا الجراحي أخابرنا قال الغوراجي بكر وأبو

عن أسلم بن زيد عن أنس بن مإالك أخابرنا المباراك ابن أنبأنا نصر بن سويد
الله راسول قال قال عنه الله راضي الخدراي سعيد أبي عن يسارا بن عطاء

الجنة أهل يا الجنة لهل يقول وجل عز الله وسلم} إن عليه الله {صلى
وقد نرضى ل لنا مإا فيقولون راضيتم هل فيقول وسعديك رابنا لبيك فيقولون
ًا تعط لم مإا أعطيتنا قالوا ذلك مإن أفضل لعطيكم إني فيقول خالقك مإن أحد

أبدا عليكم أسخط فل راضواني عليكم أحل قال ذلك مإن أفضل شيء وأي
شوقا وجهك إلى لي

فاقة قربك وإلى
سؤلي يا والله لي ( ليس

طاقة بهجرانك
عن حدثت ول ( ل

بإفاقة قلبي حبك
تعالى قوله على سجع

وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين
 ---

ًا اخاتارا مإن سبحان زالت ومإا استفادة تحصيل في نهمتهم فصارات للفادة أقوامإ
المقام وأنالهم عادة كل عن مإخاوفهم شغلتهم العادة تركوا حتى الرياضة بهم

وشمر مإراده هجر قد مإنهم ) كل وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين السنى
وداده يرجون مإحبوبهم وعامإلوا الزيادة فطلبوا هممهم علت الراادة لتصحيح



) وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين مإداده الدمإع وجعلوا الحزن مإكتوب ورافعوا
العابدين سباقا وسابقوا المهتدين مإنهاج وسلكوا بالدين شغل الدنيا رافضوا
في ) هجروا وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين وقادة للمريدين أئمة فصاراوا
عن مإعرضين الجوهر إلى والتفتوا المفترض أداء على وأقبلوا غرض كل مإحبته

( للذين عيادة يقبل ل مإرض مإن له يا كالحرض فصاراوا الخوف فأنحلهم العرض
باب إلى أقبلوا وقد سجى قد والليل راأيتهم ) لو وزيادة الحسنى أحسنوا

هجر على الدجى ظلم في حلفوا مإرتجا الباب ذلك دون يجدوا فلم المرتجى
وأفادهم عليهم أنعم مإن ) سبحان وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين الوسادة

تلك إراادتهم سبقت أراادهم هو بل بقوتهم ذاك مإا وزادهم مإناهم وأعطاهم
) وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين الراادة
فسقاهم الهوى مإياه مإن وعطشوا ورااعاهم إليهم وأحسن وهداهم بهم لطف
) وزيادة الحسنى أحسنوا ( للذين السادة مإقام إلى فرقاهم النفوس له وذللوا
مإوعدهم وأنجز مإفازا الخطر مإفازة في لهم ووهب يوازي ل أجرا لهم أجرى

الحسنى أحسنوا ( للذين العبادة سابق على عباده وجازى إنجازا اللقاء يوم
) وزيادة

عنه الله راضي طالب أبي بن علي فضل في والثلثون الحادي المجلس
 ---

ومإتوانية مإجدة النفوس وحذراته عانية ذليلة الوجوه له أصبحت الذي لله الحمد
عطاش وخاوف دانية قطوفها جنة إلى وشوقا الفانية الحقيرة الدنيا فذم وعظ

شانى شر مإن وأستعينه شأنيه تقويم على أحمده آنية عين مإن يسقوا أن الهوى
صلة مإحمد راسوله على وأصلي إيمانية التوحيد بتحقيق وأحصل وشانية ء

والتفاقا الوفاقا في السابق الصديق بكر أبي صاحبه وعلى بانية لعزة مإمهدة
والرأفة والتقلل التخلل فضيلة وله بانية للفخر أرابع الغارا في والغربة الدارا وفي

وعلى جانية نفس كل على السياسة مإقيم عمر وعلى ثمانية صارات والخلفة
( الذين فيه المنزل علي وعلى للثانية ابنته بعد الرسول اخاتاراه الذي عثمان

المستسقى العباس عمه ) وعلى وعلنية سرا والنهارا بالليل أمإوالهم ينفقون
علي أبو أنبأنا الكاتب القاسم أبو أخابرنا دانية والغوث الغيث أسباب فإذا بشيبته

مإحمد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا مإالك بن بكر أبو أنبأنا التميمي
وقاص أبي بن سعد عن سعد بن مإصعب عن الحكم عن شعبة حدثنا جعفر بن

غزوة في طالب أبي بن وسلم} علي عليه الله {صلى الله راسول خالف قال
تكون أن ترضى أمإا قال والصبيان النساء في تخلفني الله راسول يا فقال تبوك
قتيبة وحدثنا أحمد قال بعدي نبي ل أنه غير مإوسى مإن هاراون بمنزلة مإني

الله راسول أن سعد بن سهل عن حازم أبي عن الرحمن عبد بن يعقوب حدثنا
الله يفتح راجل غدا الراية هذه لعطين خايبر يوم وسلم} قال عليه الله {صلى

الناس فبات قال وراسوله الله ويحبه وراسوله الله يحب يديه على
 ---

عليه الله {صلى الله راسول على غدوا الناس أصبح فلما يعطاها أيهم يدوكون
راسول يا هو فقيل طالب أبي بن علي أين فقال يعطاها أن يرجو وسلم} كلهم



الله {صلى الله راسول فبصق به فأتى إليه فأراسلوا قال عينيه يشتكي الله
الراية فأعطاه وجع به يكن لم كأن حتى فبرأ له ودعا عينيه وسلم} في عليه
حتى راسلك على انفذ فقال مإثلنا يكونوا حتى أقاتلهم الله راسول يا علي فقال
الله حق مإن عليهم يجب بما وأخابرهم السلم إلى ادعهم ثم بساحتهم تنزل

ًا راجل بك الله يهدي لن فوالله قال النعم حمر لك يكون أن مإن لك خاير واحد
قال حبيش ابن زرا عن ثابت بن عدي عن العمش حدثنا نضير ابن وحدثنا أحمد
ل وسلم} أنه عليه الله {صلى الله راسول إلي عهد لما إنه والله علي قال

واتفقا الحديث هذا بإخاراج مإسلم انفرد مإؤمإن إل يحبني ول مإنافق إل يبغضني
ًا أن اعلم قبله الحديثين على وقد نسبه قرب في يزاحم ل عنه الله راضي علي
ابن وسلم} وهو عليه الله {صلى الله راسول وبعث وفضله بعلمه الكل أقر

مإنكب على وصعد وجهه عن الكروب يكشف مإعه يزل ولم فتبعه سنين سبع
مإحمد بن الله هبة أخابرنا صنما وسلم} فرمإى عليه الله {صلى الله راسول

أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أخابرنا علي بن الحسن أنبأنا
قال طالب أبي بن علي عن مإريم أبي عن حكيم بن نعيم حدثنا أسباط حدثنا

اجلس لي فقال الكعبة أتينا وسلم} حتى عليه الله {صلى والنبي أنا انطلقت
وجلس فنزل ضعفا مإني فرأى أقدرا فلم لنهض فذهبت مإنكبي على وصعد

 ---

على فصعدت مإنكبي على اصعد وسلم} وقال عليه الله {صلى الله نبي إلي
حتى السماء أفق لنلت شئت لو أني إلي يخيل فإنه قال بي فنهض قال مإنكبه

يمينه عن أزاوله فجعلت نحاس أو صفر تمثال وعليه البيت على صعدت
الله راسول لي قال مإنه استمكنت إذا حتى خالفه ومإن يديه وبين وشماله
ثم القواراير تنكسر كما فكسر به فقذفت به وسلم} اقذف عليه الله {صلى
تواراينا حتى وسلم} نستبق عليه الله {صلى الله وراسول أنا فانطلقت نزلت

علي علم إلى يحتاجون الخلق وكان الناس مإن أحد يلقانا أن خاشية بالبيوت
لم ولي فلما حسن أبو لها ليس مإعضلة مإن آه عنه الله راضي عمر قال حتى
الخلفة زانته مإا عليا إن يقول حنبل بن أحمد وكان الدنيا في الزهد عن يتغير
حواه إذ الملك ( مإازانه زانها هو ولكن

يزان به شيء كل بل
سبقا الملوك ففات ( جرى
عنان قدامإه فليس
مإعال ذراى يداه ( نالت

العيان مإثلها عن يعجز
أنبأنا علي بن الحسن أخابرنا أحمد بن جعفر أخابرنا مإنصورا أبي بن مإحمد أخابرنا

إسماعيل بن وهيب حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا مإالك بن بكر أبو
ابن جاءه أنه طالب أبي بن علي عن رابيعة بن علي عن قيس بن مإحمد حدثنا
أكبر الله قال وبيضاء صفراء مإن المال بيت امإتل المؤمإنين أمإير يا فقال النباح

جناي ( هذا فقال المال بيت على قام حتى النباح ابن على مإتوكئا فقام قال
فيه وخاياراه

فيه إلى يده جان وكل
 ---



غّري بيضاء يا صفراء يا يقول وهو المسلمين المال بيت في مإا جميع فأعطى
أخابرنا راكعتين فيه وصلى بنضحه أمإر ثم دراهم ول دينارا فيه بقي مإا حتى غيري
مإعروف ابن أحمد حدثنا حيوية ابن أنبأنا الجوهري أنبأنا الباقي عبد بن مإحمد
الحر حدثنا دكين بن الفضل أنبأنا سعد بن مإحمد حدثنا الفهم بن الحسين حدثنا

ًا راأيت قال أبيه عن جرمإوز بن وراداء الساقا نصف إلى إزارا قطريتان وعليه علي
البيع وحسن الله بتقوى يأمإرهم السواقا في بها يمشي له دراة ومإعه مإشمر
سعيد أبو أنبأنا الصوفي حبيب بن بكر أبو أخابرنا والميزان الكيل أوفوا ويقول

بن الله عبد حدثنا الشيرازي باكوية بن الله عبد أبو حدثنا الحبيري صادقا أبي بن
عبد حدثنا بكارا بن العباس حدثنا زكريا بن مإحمد حدثنا الساجي إبراهيم بن فهد

بن مإعاوية قال قال صالح أبي عن الكلبي عن السيدي عمرو أبي بن الواحد
ًا لي صف حمزة بن لضرارا سفيان أبي فقال تصفه بل قال تعفني أو فقال علي

القوى شديد المدى بعيد كان فإنه بد ل أن أمإا فقال أعفيك ل قال تعفني أو
ً ويحكم فصل يقول نواحيه مإن الحكمة وتنطق جوانبه مإن العلم يتفجر عدل

الدمإعة غزير والله كان وظلمته بالليل ويستأنس وزهرتها الدنيا مإن يستوحش
ومإن خاشن مإا اللباس مإن يعجبه نفسه ويخاطب كفه يقلب الفكرة طويل

إذا ويأتينا أتيناه إذا ويبتدئنا سألناه إذا يجيبنا كأحدنا والله كان جشب مإا الطعام
تعظمة نبتديه ول له هيبة نكلمه ل مإنا وقربه لنا تقريبه مإع والله ونحن دعوناه

يطمع ل المساكين ويحب الدين أهل يعظم المنظوم اللؤلؤ مإثل فعن تبسم فإن
بعض في لرأيته بالله فأشهد عدله مإن الضعيف ييأس ول باطله في القوي

ًا مإحرابه في مإثل وقد نجومإه وغارات سجوفه الليل أراخاى وقد مإواقفه قابض
يقول وهو أسمعه وكأني الحزين بكاء ويبكي السليم تململ يتململ لحيته على

دنيا يا
 ---

ًا بتتك قد غيري غري هيهات تشوفت بي أم تعرضت أبي دنيا يا لي راجعة ل ثلث
السفر وبعد الزاد قلة مإن آه كبير وخاطرك حقير وعيشك قصير فعمرك فيك

وقد بكمه ينشفها وهو يملكها فما مإعاوية دمإوع فذرافت قال الطريق ووحشة
فكيف كذلك والله كان الحسن أبا الله راحم مإعاوية قال ثم بالبكاء القوم اخاتنق
ول عبرتها ترقأ فل حجرها في ولدها ذبح مإن حزن قال ضرارا يا عليه حزنك
حزنها يسكن
البسملة على الكلم

ًا ( أهوى مإحبته وإيمان علي
وكفا سيفه مإن دمإه مإشرك كم

مإناقبه تسمع لم ويحك كنت ( إن
وكفى أتى هل مإن مإناقبه فاسمع

ًا السلم عليه كان السادة إليه احتاج فقد علمه في نظرت إن بالسيادة خاليق
ولده عند الملك إليه ( وحن وسادة ول فراش فل زهده في نظرت وإن

المهد في وهو الندى كفاه وصافح
ً التجريب ( وأحكمه ًا كهل ويافع

مإجد إلى مإجد شأو مإن ينقله



راتبة بعد راتبة مإنه ( تنقل
ًا الرمإح طول ازداد كما عقد على عقد

نفسه رااحة الكد إل ير ( ولم
الكد تعب الفتى ينسي المنى ونيل
فريسة عادت الغايات لحظ ( إذا

الوراد السد ناظر مإن مإقيدة
مإن أشبه الباكر والربيع الحادرا والسد الزاخار والبحر الزاهر القمر يشبه كان

شجاعته السد ومإن سخاءه الديك ومإن حذراه الغراب ومإن وبهاءه ضوءه القمر
ومإاءه خاصبه الربيع ومإن ومإضاءه

ومإضاؤه للؤه
مإشهد كل في وغناؤه
ً راأى ( فمتى أقال زلل

ً راأى وإن تغمد خالل
البراء القوم ( ويخافه

تهدد ول أخااف ول
المهابة لبس ( لكنه

ترعد مإنه فالفرائص
راأى فكمن اراتأى ( وإذا

تفقد فكمن سها وإذا
أمإره تأمإل ( وإذا

توقد إذا الشهاب فهو
سؤدد لعمرك ( هذا
ًا لكنه مإؤكد َ أيض
ًا الكرم في يظن كان ًا للحسن لفظه ويحسب بحر ً أنشأ إذا سحر راأيته فصل

ً يقول ً مإثله أحد يستطع لم أصلى أصل وإذا فصل صفة في يقول كان أصل
لي تصدين المشكلت ( إذا نفسه

بالنظر حقائقها كشفت
الصواب مإحل في راقيت ( وإن
البصر يجليها ل عمياء

المإورا بغيوب ( مإقنعة
الفكر صحيح عليها وضعت
 الراحبي كشقشقة ( لسان

---
الذكر الحسام كلسان أو

وحاز بساحل يرض فلم الشجاعة بحر وخااض الوائل في فكان الفضائل بادرا
سائل مإن ( هل ليسمع السهر ولزم السائل لجوابه فحارا لعلوم
شكائعها ترغيها الخيل ( القائد قلئل أيام لنها الدنيا في وزهد

القاع بالديمومإة البزل والمطعم
اغتمضت ول هم على إل بات ( مإا

وإزمإاع عزم على إل عيناه
شقاشقه تغلي مإجمعة ( خاطيب



وأسماع بأبصارا رامإوه إذا
مإضمضة النوم طعم بالعين ( يذوقا

بتهجاع عينا مإل الجبان إذا
الشجاعة مإن ونجم البراعة مإن بحر والفضائل المناقب له جمع مإن سبحان

الحروب وليث الكروب ( مإجلى ثاقب
الصهب السطع الرهج في

الخصوم وغيظ العلوم ( وبحر
يغلب وهم يصطرع مإتى

مإقول فمه في ( يقلب
المصعب الجمل كشقشقة

الهدى لنبي أخاا ( وكان
يكذب فل بذاك وخاص
النبي وافى الغارا ليلة ( وفي
الشهب الفلق إلى عشاء

الفراش في دوينة ( وبات
الصعب على نفس مإوطن

وأحزابه ود بن ( وعمرو
يثرب في الموت حسا سقاهم
الحصون ذات خايبر عنه ( وسل
مإرحب وعن عنه تخبرك

أحمد جدهما ( وسبطاه
والب بجدهما فبخ فبخ
يرمإي بط ظلم خاراج راأى إذا وليته ومإوسى أط الليل جن إذا خاوفه بعير كان
لباسها فمزقا لباسها الدنيا تزينت البط ول الدجاج ل الشعير لقم جوفه إلى

راؤساء مإن راأس قلم برى مإا وحط عليه عل الكرب كرب عل إذا كان وعط
فيا وخاط كله الزمإان في ضربه الكريم وجهه في الجهاد راقم قط إل قط الكفر
مإا له ويحق الرسول بأخاوة يفتخر كان خاط مإن شرفه ويا مإكتوب مإن حسنه
الزارا عفيف النجارا ( كريم اشتط
الفخاراا وشادا المكرمإات حوى
أسدى وللفضل وأبدى أعاد

باراى وللريح أرادى وللقرن
الدسيعة ضخم الصنيعة ( كريم

عاراا يأت لم الشريعة سهل
النصير ونعم للفقير ( غني

استجاراا إليه المستجير إذا
الذمإارا ويحمي الغمارا ( يخوض

الجواراا ويرعى الفخارا ويبني
 ---

يبعث مإتى فيقول رابه للقاء حبا القاتل ء يستبطى وكان الحياة أيام عليه طالت
الجل إن فقال قتلك يريدون الناس فإن حذراك خاذ له فقيل إليه وجيء أشقاها

حيازيمك ( اشدد ترنم أن ألهم قتل يوم الفجر لصلة خارج فلما حصينة جنة



للموت
لقيك الموت فإن
الموت مإن تجزع ( ول

بواديك حل إذا
ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا
خاطبنا قال هبيرة عن إسحاقا أبي عن شريك عن وكيع حدثنا أبي حدثني أحمد

ولم بعلم الولون يسبقه لم بالمإس راجل فاراقكم لقد فقال علي بن الحسن
جبريل بالراية وسلم} يبعثه عليه الله {صلى الله راسول كان الخارون يدراكه

له يفتح حتى ينصرف فل شماله عن ومإيكائيل يمينه عن
تعالى قوله على الكلم

كافوراا مإزاجها كان كأس مإن يشربون البرارا ( إن
إناء مإن ) أي كأس مإن ( يشربون المطيع الصادقا وهو وبارا بر واحدهم البرارا

ورايحه برده الكافورا مإن والمطلوب كافوراا الكأس مإزاج كان شراب فيه
 ---

أن الجود الزجاج وقال عينا أعني المعنى الخافش ) قال ( عينا تعالى قوله
) أي الله ( عباد مإنها ) أي بها ( يشرب تعالى قوله عين مإن المعنى يكون

قوله الجنة مإن شاءوا حيث إلى يقودونها مإجاهد ) قال ( يفجرونها أولياؤه
طاعة في نذراوا إذا بالنذرا يوفون كانوا أي إضمارا ) فيه بالنذرا ( يوفون تعالى

فانشقت مإنتشرا فاشيا ) أي مإستطيرا شره كان يومإا ( ويخافون الله
وغارات الجبال ونسفت والقمر الشمس وكورات الكواكب وتناثرت السماوات

تعالى قوله جبل أو بناء مإن الراض وجه على شيء كل وتكسر المياه
علي في نزلت أنها عباس ابن عن عطاء ) راوى حبه على الطعام ( ويطعمون

حتى ليلة شعير مإن بشيء نخل يسقي نفسه أجر عنه الله راضي طالب أبي بن
أتى استوى فلما يأكلونه مإا مإنه وأصلحوا ثلثه طحنوا الشعير قبض فلما أصبح

ثم فأطعموه يتيم أتى تم فلما الثاني الثلث عملوا ثم إليه فأخارجوه مإسكين
هذه فنزلت وطووا فأطعموه المشركين مإن أسير أتى تم فلما الباقي عملوا
يشتهونه وهم المعنى الطعام حب على ) أي حبه ( على تعالى قوله اليات
ل الله لوجه نطعمكم ( إنما وجل عز الله حب على الدارااني سليمان أبو وقال
فأثنى قلوبهم مإن تعالى الله علم إنما بذلك تكلموا مإا جبير بن سعيد ) قال نريد

اليوم صفة مإن ذلك فجعل الوجوه فيه تعبس الذي العبوس واليوم عليهم
والعصيب والقماطر القمطرير العبوس عبيدة أبو قال الشديد والقمطرير
ذلك شر الله ( فوقاهم البلء في وأطوله اليام مإن يكون مإا أشد والعصبصب

وبياضا حسنا ) أي نضرة ( ولقاهم الدنيا في ) بطاعته اليوم
 ---

( جنة طاعته ) على صبروا بما ( وجزاهم القلوب ) في ( وسروراا الوجوه في
البرد والزمإهرير الحجال في السررا والراائك الجنة أهل لباس ) وهو وحريرا
ظلل مإنهم قريبة ) أي ظللها ( عليهم دانية ) وجزاهم ( ودانية الشديد

والكواب ومإضطجعين وقعودا قيامإا مإنها ) يتناولون قطوفها ( وذللت أشجاراها



مإن ولكنها قواراير الكواب تلك ) أي قواراير ( كانت لها عرى ل التي البارايق
ير لم الذباب جناح مإثل جعلتها حتى الدنيا فضة ضربت لو عباس ابن قال فضة
هذا الفراء وقال القاراوراة صفاء في فضة مإن الجنة وقواراير وراائها مإن الماء
القواراير كصفاء وصفاء الفضة بياض لها أي فضة مإن كأنها المعنى التشبيه على
فجاءت أنفسهم في قدراوها أحدهما ) قولن تقديرا ( قدراوها تعالى قوله وفي
إليه يحتاجون مإا قدرا على الناء جعل الزجاج قال الحسن قاله قدراوا مإا على

على يزيد فل السادة إليه يحتاج مإا قدرا على والخدم السقاة قدراها والثاني
الجنة في ) أي فيها ( ويسقون الزيادة فيطلب مإنه ينقص ول الكف فيثقل رايهم

في تسري عروقا وهو الدنيا في مإعروف ) وهو زنجبيل مإزاجها كان ( كأسا
( وكأن مإمزوجين والخمر بالزنجبيل المثل تضرب والعرب راطبا يؤكل الراض

به الزنجبيل طعم
الخمر وسلفة ذقته إذ

) أي فيها ( عينا المسك ورايح الزنجبيل وطعم الكافورا برد على الجنة فشراب
قال السلمإة غاية على كان لماء صفة وهو العين اسم وسلسبيل عينا يسقون
لسلسه للماء صفة السلسبيل النباراي ابن وقال الجرية حديدة سلسبيل مإجاهد

حكى وسلسبيل وسلسال سلسل شراب يقال الحلق في مإدخاله وسهولة
ًا أن الماورادي ً سل الكلم مإعنى قال عنه الله راضي علي إليها سبيل

 ---

وهي الخلدة ومإنه الخلد ) مإن مإخلدون ولدان عليهم ( ويطوف تعالى قوله
ثم راأيت وإذا مإنثوراا لؤلؤا ( حسبتهم الخدم في ) مإنتشرين راأيتهم ( إذا القرط
ًا ( ومإلكا يوصف ) ل نعيما ( راأيت الجنة في ) يعني يريدون ل ) واسعا كبير

( عاليهم تعالى قوله باستئذان إل مإلك عليهم يدخال ول عليه قدراوا إل شيئا
والخضرة غليظه والستبرقا الديباج راقيق والسندس الجنة أهل ) يعني ثياب
ألبس وقد اللوان مإن غيرها مإن للعين أصلح فهي والسواد البياض بين لون

( إن يبولون ول مإنه يحدثون ) ل طهوراا شرابا رابهم ( وسقاهم الساورا القوم
) في سعيكم ( وكان ) بأعمالكم جزاء لكم ( كان النعيم مإن وصف ) الذي هذا

الثواب أفضل وأثبتكم عليه شكرتكم عطاء ) قال ( مإشكوراا الله بطاعة الدنيا
بالطعام ليثاراهم بيته وأهل عنه الله راضي علي حق في نزل هذا أن ذكرنا وقد
عليه الله {صلى الله راسول مإن فاطمة خاطب قد عنه الله راضي بكر أبو كان

فخطبها بكر أبا يا رادك فقال لعمر ذلك فذكر القضاء بها انتظر وسلم} فقال
فأتى فاطمة اخاطب لعلي علي أهل فقال بكر لبي قال مإا مإثل له فقال عمر

ذكرت فقال حاجتك مإا فقال عليه وسلم} فسلم عليه الله {صلى الله راسول
الهل أعطاك قد فقالوا قال بما الناس فأخابر فخرج وأهل مإرحبا فقال فاطمة

دراعك فأين قال أصدقها مإا عندي مإا قال تصدقها مإا له قال ثم والمرحب
خاميلة ومإعها إليه فأهديت فتزوجها إياها أصدقها قال عندي قال الحطمية
عليه ودخالت وجرابان وراحى وقدح ومإنخل وقربة ليف حشوها أدم مإن ومإرفقة

فراش لها ومإا
 ---



خاادمإة هي وكانت بالنهارا الناضح عليه وتعلف بالليل عليه ينامإان كبش جلد غير
عليه الله {صلى الله راسول أن الصحيحين وفي ذلك ضرها مإا تالله نفسها

المؤمإنين نساء أو المإة هذه نساء سيدة تكوني أن ترضين أل لها وسلم} قال
البخاراي حدثنا الفربري حدثنا أعين ابن حدثنا الداودي أخابرنا الول عبد أخابرنا
بن المسورا عن مإليكة أبي ابن عن دينارا بن عمرو عن عيينة بن الوليد حدثنا

فمن مإني بضعة فاطمة وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن مإخرمإة
جلباب في فاطمة جمال تبختر لما الصحيحين في أخارجاه أغضبني أغضبها
ًا الصديق أنهض جللها وصف في الشرع شروع حين كمالها في لها خااطب
يجبه فلم غابه في الليث نهوض عمر فنهض جوابه عن الرسول فسكت خاطابه
إن قدامإه سبقه قد الوحي وجد لخطبتها أقدامإه علي نقل فلما به الجوى فاشتد

الحجة ذي في بها وبنى صفر في فتزوجها علي مإن فاطمة أزوج أن أمإرني الله
الحسين وولدت الهجرة مإن ثلث سنة رامإضان نصف في الحسن له فولدت

راأيت قال البراء حديث مإن الصحيحين وفي أرابع سنة شعبان مإن خالون لثلث
ًا عليه الله {صلى الله راسول وهو عاتقه على علي بن الحسن وسلم} واضع
الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن وفيهما فأحبه أحبه إني اللهم يقول
وقال الحسن التزم وسلم} أنه عليه
أن عمر حديث مإن البخاراي أفراد وفي يحبه مإن وأحب فأحبه أحبه إني اللهم

هما والحسين الحسن حق في وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول
قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن سعيد أبو راوى وقد رايحانتاي
يقول طالب أبي بن علي وكان الجنة أهل شباب سيدا والحسين الحسن
إلى الصدرا وسلم} مإن عليه الله {صلى الله برسول الناس أشبه الحسن
مإن أسفل كان وسلم} مإا عليه الله {صلى الله برسول أشبه والحسين الرأس

الحسن على وسلم} جلل عليه الله {صلى النبي أن سلمة أم حديث وفي ذلك
أذهب وخااصتي بيتي أهل هؤلء اللهم قال ثم كساء وفاطمة وعليا والحسين

خاير إلى إنك قال مإعهم وأنا سلمة أم فقالت تطهيرا وطهرهم الرجس عنهم
بهم يقاس ل بيت أهل قال بيته وأهل علي عن سئل إذا حنبل بن أحمد وكان
المصطفى النبي بنت بني ( يا أحد

الظنن المرء عن ينفي حبكم
مإننا علينا لله ( إن
 ---

المنن لهاتيك شكر حبكم
الهدى مإعطي يرد لم مإن ( أنتم

ثمن إياكم الناس ود غير
الهوى عبد ل الحق عبد ( أنا
لعن فيمن الهوى الله لعن
العدى وأذل العل حاز ( مإلك فاطمة فوافقت علي آثر ببابهم المسكين وقف لما

الزمإنا واستعبد
مإمتزج بالجود ( طبعه

واللبنا الماء راأيت هل
ولو السماح تهوى كفه

غنى ظهر غير مإن أنفقت



رااحته للجود ( خالقت
الهتنا العاراض فأراتك

له الواصفون يريد ( مإا
الفطنا أوصافه حيرت

فل الصخورا صم ( أنطقت
اللسنا تخرس أن عجب

الحورا ذلك في يذكر لم الجنة نعيم ووصف اليثارا على المديحة جاءت لما
ًا كسا مإن سبحان الحرة مإع مإماليك وهن الحورا يذكر وكيف فاطمة لقلب حفظ

القيامإة يوم تلقوا فإذا وسوراا الرجس يقي خاندقا عليهم وجعل نوراا البيت أهل
مإشكوراا سعيكم وكان جزاء لكم كان هذا ( إن حبوراا تلقوا

للفقراء كان مإن وجزينا عميما جزيل فضل لكم ومإنحنا مإقيما نعيما لكم ادخارنا
سعيكم ( وكان مإأسوراا وراحمتم ويتيما مإسكينا أطعمتم قد أولستم راحيما

مإتلطمة بليا أمإواج على صبرا كم فاطمة مإثل مإن علي مإثل ) مإن مإشكوراا
يا خااطمة للوجوه والهوال الوجوه نضاراة فلهم حاطمة الجوع ونارا الفقر وآثروا

بنت فاطمة ) كانت مإشكوراا سعيكم ( وكان سروراا حزنهم انقلب مإا سرعان
عليه الخلق أعز علي وكان إليه الناس وسلم} أحب عليه الله {صلى النبي

ًا الحق أحضرهم فإذا ولديه الدنيا مإن رايحانته الله وجعل أكرمإهم ولديه عنده غد
ًا ًا إكرامإ اليات هذه في ذكر ) واعجبا مإشكوراا سعيكم ( وكان مإوفوراا عظيم

والقصورا والراائك والمطعومإات والمشروبات الملبوس مإن الجنات نعيم
ًا اللذات غاية وهن النساء يذكر ولم الجارايات والعيون أشرف لفاطمة احترامإ

وكان جزاء لكم كان هذا ( إن حوراا يذكر ل الزهراء فاطمة يصف ومإن البنات
) مإشكوراا سعيكم

عليه الله {صلى النبي وأزواج عائشة فضل في والثلثون الثاني المجلس
وسلم}

 ---

أنعم الرحيم الرحمن الكريم المنان العظيم الماجد القديم الواحد لله الحمد
بما وهو شاء بما ابتلى الرحيم الغفورا فهو الخطايا وستر عميم فإنعامإه بالعطايا

الرسول مإع عائشة سافرت والتسليم الرضا بلئه في فالواجب عليم يكون
ًا هودجها فحملوا عظيم بها وانشغل لشغلها فانتزحت بالتقديم يخصها وكان ظن

بات مإن قول فبلغها سليم الرجل فصدرا صفوان فصادفها الريم الكناس في أن
في الهدى هلل بدا حتى السليم بكاء يبكي السليم زال فما الحريم ويهتك يأفك
ًا تحسبوه ( ل البهيم البلء ليل مإا مإنهم امإرئ لكل لكم خاير هو بل لكم شر

عمت كلما ) أحمده عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى والذي الثم مإن اكتسب
ولتهم عزاهم به هلكت الذي مإحمد راسوله على وأصلي غفلتهم الغافلين

الذي عمر وعلى صلتهم الموت قبل إليه سلمت الذي بكر أبي صاحبه وعلى
وعلى آفاتهم بالبخلء مإالت إذ المال مإقبول عثمان وعلى حالتهم بعدله تقومإت

الطاهرات النبي أزواج وعلى شهواتهم أرابابها مإنعت إذ الدنيا في الزاهد علي
) أمإهاتهم وأزواجه أنفسهم مإن بالمؤمإنين أولى ( النبي جهاتهم نزهت اللتي
الله قال مإسعاتهم حمدت إذ النصارا على له البيعة آخاذ العباس عمه وعلى
هذه أن على المفسرون ) أجمع مإنكم عصبة بالفك جاءوا الذين ( إن تعالى
والعصبة الكذب والفك عائشة قصة في نزلت بعدها بها يتعلق ومإا الية



ًا تحسبوه ( ل بقوله المخاطب وفي الجماعة عائشة أحدهما ) قولن لكم شر
وصفوان

 ---

وعائشة بكر وسلم} وأبو عليه الله {صلى الله راسول والثاني المعطل ابن
لما للنسان تسلية هذا وفي المكروه يغطي والجر فيه تؤجرون أنكم والمعنى

) مإنهم امإرئ ( لكل الناس شر مإن أحد سلم مإا أنه وليعلم المكاراه مإن يصيبه
الذنب مإن اجترح مإا جزاء ) أي الثم مإن اكتسب ( مإا الكاذبة المعصية مإن يعني
يقدم وسلم} كان عليه الله {صلى الله راسول أن واعلم فيه خاوضه قدرا على

لي قال قالت عائشة حديث مإن الصحيحين وفي أزواجه جميع على عائشة
سرقة في يحملك وراجل المنام في وسلم} راأيتك عليه الله {صلى الله راسول

وكان يمضه وجل عز الله عند مإن يك إن فأقول امإرأتك هذه فيقول حرير مإن
له فولدت تزوج مإن أول خاديجة وسلم} تزوج عليه الله {صلى الله راسول

ومإن باللقبين فلقب السلم في ولد والطاهر الطيب وهو الله وعبد القاسم
مإاتت حتى خاديجة على يتزوج ولم وفاطمة كلثوم وأم وراقية زينب الناث
أن فسألته طلقها أرااد سودة كبرت ولما عائشة ثم زمإعة بنت سودة فتزوج
سنين ست بنت وهي عائشة وتزوج لعائشة ليلتها وجعلت أزواجه في يدعها
حفصة تراجع أن يأمإرك الله إن جبريل له فقال تطليقة فطلقها حفصة وتزوج

جحش بنت وزينب حبيبة وأم سلمة أم وتزوج فراجعها قوامإة صوامإة فإنها
بني غزاة في أصابها قد وكان الحاراث بنت وجويرية خازيمة بنت وزينب

{صلى الله راسول فقضى فكاتبها قيس بن ثابت سهم في فوقعت المصطلق
أيديهم في مإا أراسلوا بذلك الناس سمع فلما وتزوجها وسلم} كتابتها عليه الله
بنت صفية وتزوج بيت أهل مإائة إياها بتزويجه فأعتق المصطلق بني سبايا مإن

بها وبنى الحاراث بنت ومإيمونة حيي
 ---

الولد تربية في خاديجة تعبت ولما الموضع ذلك في مإوتها الله وقدرا بسرف
الجنة في ببيت وبشرها ومإنى رابها مإن السلم عليها اقرأ له فقال جبريل أتاه
أنا مإا قالت جحش بنت زينب خاطب ولما نصب ول فيه صخب ل قصب مإن

ًا صانعة نكاحها في القرآن ونزل مإسجدها إلى فقامإت رابي أؤامإر حتى َ شيئ
قوامإة صوامإة وكانت عليها وسلم} فدخال عليه الله {صلى الله الرسول فجاء
الحديبية في المدينة سفيان أبو قدم حبيبة أم تزوج ولما وتتصدقا بيدها تعمل

آثر وكان نجس إنك وسلم} وقالت عليه الله {صلى راسوله فراش فطوت
والعلم والفطنة الذكاء في والكمال الجمال جمعت لنها عائشة عنده الكل

عائشة حديث مإن البخاراي أفراد وفي سنين تسع بنت وهي بها فبنى والفصاحة
ًا نزلت لو أراأيت الله راسول يا قالت أنها ووجدت مإنها أكل قد شجرة فيه وادي

ًا تعني مإنها يرتع لم التي في قال بعيرك ترتع كنت أيها في مإنها يؤكل لم شجر
ًا يتزوج لم أنه أخابرنا المسلمة ابن أنبأنا علي بن يحيى أخابرنا غيرها بكر

الطحان الله عبد بن خاالد حدثنا بقية بن وهب أخابرنا البغوي أخابرنا المخلص
النبي أتى أنه العاص بن عمرو عن النهدي عثمان أبي عن الحذاء خاالد عن



عائشة قال الله راسول يا إليك الناس أحب مإن وسلم} فقال عليه الله {صلى
أخابرنا الصحيحين في أخارجاه عمر قال مإن ثم قال أبوها قال الرجال فمن قال
حدثنا المخلص حدثنا الجريجي علي بن العزيز عبد أنبأنا القزاز مإنصورا أبو

عن شعبة حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا خالد بن بكر أبو حدثنا البغوي
 ---

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال قال مإوسى أبي عن مإرة بن عمر
في أخارجاه الطعام سائر على الثريد كفضل النساء سائر على عائشة فضل

يوم بهداياهم يتحرون كانوا الناس أن عائشة حديث مإن وفيهما الصحيحين
مإن وسلم} وفيهما عليه الله {صلى الله راسول مإرضاة بذلك يبتغون عائشة
زراع لم زراع كأبي لك كنت قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن حديثها
في يسأل وسلم} كان عليه الله {صلى الله راسول أن حديثها مإن وفيهما
ًا أنا أين فيه مإات الذي مإرضه ًا أنا أين غد أزواجه له فأذن عائشة يوم يريد غد
مإن البخاراي أفراد وفي عندها مإات حتى عائشة بيت في فكان شاء حيث يكون

تؤذيني ل سلمة لم وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن عائشة حديث
غيرها مإنكن امإرأة لحاف في وأنا الوحي علي نزل مإا والله فإنه عائشة في

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول أصحاب علينا أشكل مإا مإوسى أبو وقال
ًا مإنه عندها وجدنا إل عائشة عنه فسألنا قط حديث راأيت مإا عروة وقال علم

ًا ول بشعر ول بحرام ول بحلل ول بفريضة ول بالقرآن أعلم الناس مإن أحد
عائشة مإن بنسب ول العرب بحديث

 ---

ًا قسمت الكرم غزيرة وكانت ًا سبعين يومإ كثيرة وكانت دراعها ترفع وهي ألف
بندارا بن ثابت أخابرنا الحافظ ناصر بن مإحمد أخابرنا فصاحة لها وكانت التعبد
حباب بن أحمد على قرأت قال البرقاني غالب بن أحمد بن مإحمد أخابرنا

أبو حدثنا العجلي علي بن الحسين حدثنا البغدادي يعقوب أبو حدثنا الخوارازمإي
يعقوب أبي مإن - الشك ل أم أبيه عن ذكره أدراي ل عروة بن هشام عن أسامإة

ًا أن عائشة بلغ قال فلما مإنهم جماعة أزفلة إلى فأراسلت بكر أبا يتناولون أقوامإ
مإحمد نبيه على وصلت تعالى الله فحمدت دنت ثم أستاراها أسدلت حضروا
ل والله أبي أبيه ومإا أبي قالت ثم وقرعت وسلم} وعذلت عليه الله {صلى
أكديتم إذ أنجح الظنون كذبت هيهات مإديد وفرع مإنيف طود ذاك البد يعطوه
ًا قريش فتى الغاية المإد على استولى إذا الجواد سبق ونيتم إذ وسبق ناشئ
ً وكهفها قلوبها حلبته حتى شعبها ويرأب فقيرها مإملقها ويريش عانيها يفك كهل

حتى تعالى الله ذات في وحميته شكيمته برحت فما تعالى الله في استشرى
ًا بفنائه اتخذ الدمإعة غزير الله راحمه وكان المبطلون أمإات مإا فيه يحيي مإسجد
مإنه يسخرون وولدانها مإكة نسوان إليه فانقضت النشيح شجي الجواراح وقيذ

ذلك ) فأكبرت يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يشتري ( الله به ويستهزئون
ًا وانتثلوه سهامإها له وفوقت قسيها له فحجنت قريش راجالت له فلوا فما غرض

وألقى بجرانه الدين ضرب إذا حتى سيسائه على ومإر قناة له قصفوا ول صفاة
ًا فيه الناس ودخال أوتاده وراست بركه ً فرقة كل ومإن أفواج ًا أراسال وأشتات



وسلم} عليه الله {صلى نبيه تعالى الله قبض فلما عنده مإا لنبيه الله اخاتارا
تحققت قد أن راجال وظن حبائله ونصب طنبه ومإد راواقه الشيطان نصب

أطماعهم
 ---

ًا فقام أظهرهم بين والصديق فأنى يرجون الذي حين ولت ًا حاسر مإشمر
وأقام بطبه شعثه ولم غرب على السلم نشز فرد قطريه ورافع حاشيته فجمع
إلى الحق أزاح فلما فنعشه الدين وانتاش بوطأته النفاقا فابذقر بثقافه أوده
ثلمته فسد مإنيته أتته أهبها في الدمإاء وحقن كواهلها على الرءوس وقررا أهله

دراأم لله الخطاب ابن ذاك والمعدلة السيرة في وشقيقه الرحمة في بنظيره
شذرا الشرك وشرد وديخها الكفرة ففنخ به أوحدت فقد عليه ودرات به حملت

عنها ويصدف ترأمإه حبها ولقطت أكلها فقامإت ونخعها الراض ونفج مإذرا
يوم أي تريبون مإا فأراوني صحبها كما وودعها فيها زراع ثم ويأباها له وتصدى
لي الله أستغفر لكم نظر فقد ظعنه يوم أم فيكم عدل إذ إقامإته أيوم تنقمون

وأكدتيم ينالوه ويعطوه الجماعة الزفلة الغريب مإن الحديث هذا وفي ولكم
والشعب يجمع ويرأب الفقير والمملق الغاية والمإد فترتم وونيتم خابتم

النفة وهي شكيمته زالت مإا أي برحت فما وانكمش احتد واستشرى المتفرقا
أي وانتثلوه البكاء صوت والنشيج الحزين والشجي العليل والوقيذ والحمية

ًا مإثلوه على وقولها الملساء الصخرة والصفاة كسروا وفلوا للرمإي غرض
وجمع حاشيته فرفع ومإعنى البرك وهو الصدرا والجران حده على أي سيسائه
وقع كذا غرب على السلم نشز فرد الناحية والقطر وتأهب للمإر تحزم قطريه

والثقاف العوج والود الدواء والطب ظنة أي غرة على والصواب الرواية في
رافعه ونعشه عليه يخاف مإا عنه أزال الدين وانتاش تفرقا وابذقر الرمإاح تقويم

ًا به جاءت أي وأوحدت الجلد وهو إهاب جمع والهب ففنخ له نظير ل مإنفرد
نفج ومإثله شق ونخع التفريق مإذرا شذرا ومإعنى دوخاها أي وديخها أذلها الكفرة
عليه تعطف وترأمإه الخير والكل
البسملة على الكلم
فالحي اليام ( بادرا

قريب الموت مإن
يستريب ل الحمى أهل في يخطر ( بينما

ًا اللحد حواه ( إذ يومإ
ًا غريب فهو مإفرد
ًا ( خاذ يعجزك أن قبل نصيب

المصيب الدهر
لهول الخارى ( واحذرا

عصيب يوم يومإه
 مإغرورا يسلم ل ( يوم

---
مإريب ينجو ول



ناداك إذ الناصح ( أطع
عجيب فالموت

النصح نسمعك ترى ( كم
تستجيب ل وكم

وقتيل أغراضه أسير يا دائه أو بتلف يعتبر ل مإن يا آبائه بسلف يتعظ ل مإن يا
فنائه ذكر عن بقائه بذكر مإشغول يا دائه إصلح عن الطباء عجزت مإن يا أهوائه

يا خايلئه في يمشي صحته بثوب مإعجبا يا بفنائه الممات حل قد مإغروراا يا
يجمع وراائه مإن أجله مإن ويا بأمإله يلهو مإن يا لعدائه مإشمتا نصيحه عن مإعرضا
ًا راأيت كم راائه أقبح مإن وهذا الشيب إلى العيب كم ونعمائه سرورا مإن مإستلب

بينا أعضائه في الموت دب غروراه في هو بينا وأبنائه أحبابه عن مإأخاوذا شاهدت
ضيع مإاله لنظرائه عبرة صارا يعجبه النظير ناظر بينا بمائه شرقا فيه اللذة جرع
طواراقها تسري همومإي ( باتت بلئه في وبقي مإاله

سابقها والدمإع عيني اأكف
الجنة دخال فائز طريقان ( هما
حدائقها به حفت

الشيطان تبع مإع الجحيم في ( وفرقة
مإوافقها بها يشقى

اللهو إلى والقلوب الوعد ( اقترب
سائقها الحياة وحب
وإن البقاء في النفس راغبة ( مإا

لحقها فالموت قليل عاشت
ويحدوها إليه غاية ( أيامإها

سائقها إليه حثيثا
وأعجبها جمعت مإا ( وكل

مإفاراقها مإرة عيشها مإن
مإنيته مإن فر مإن ( يوشك

يوافقها غراته بعض في
هرمإا يمت عبطة يمت لم ( مإن

ذائقها والمرء كأس للموت
فتنسى عليك ينعم كم وجرد البغي سيف واستل وتمرد مإوله على تجبر مإن يا

يا تعقد الرحيل وألوية الزاد قليل يا مإلحد لحد وترى مإيت مإن تشيع كم وتجحد
فعلك وقبيح شملك جمع في اللطف ينزل توقد بالحجارا النارا يديه بين مإن

المتجرد قبيح ( يا تتزود كم إلى بالوعظ النتفاع قليل يا يصعد
تتمرد علينا كم

ونوليك نراعيك ( كم
تجحد وللحسان

بوعظي أناديك ( كم
جلمد قلبك أترى
الشر على أنت ترى ( كم
تتزود إليه

نارا مإن تجزع ( أومإا
توقد العاصين على

السراف في تحذرا ( فمتى



يوعد مإثلك مإا
 ---

بصر ذا البصر ينفع وإنما خابر عنده مإن المإر خابر ولقد بالعبر الغير نطقت لقد
فهو تاب فإذا الوعود إل توبته مإن ُيرى ل مإن يا قصر في عمره لمقصر فاعجبوا

أمإا الخادود لنزول عدة أأعددت والسعود الخير بفوت أراضيت يعود قريب عن
مإوراود قريب عن الموت حوض إن تالله الشهود جملة مإن الجواراح أن علمت
إن والله المولود تشيب القيامإة إن والله بموجود الطريق في الزاد مإا والله
ًا والوجوه مإعدود مإحبوس العمر والمراح الصباح هذا كم إلى وسود بيض بين غد
المنون حرب وقام المصباح عن الصباح أغنى لقد للمزاح مإوضعا اليشب أأبقى

ثخين بالضعف الشيبة ذو فعاد صفاح ول قنا بل القناة اعوجت سلح غير مإن
المسامإع صمت أسفا وا الصراح بالوعظ الفناء ألسن ونطقت الجرح

لسكران بالفهم وأنى صاح يا صاح يا التحذير لسان صاح لقد فصاح والمواعظ
براخ ل الموت يقول حتى تفيق مإا أو يزاح ل سكرا الهوى أسكرك صاح غير

تذكر بك كأنك السابقين مإقام إلى تترقى مإتى المتقين سيما عليك يظهر مإتى
البصر وبرقا باليمين الشمال وعبثت المإال وخاابت الجبين عرقا وقد قولي
يسمع مإا وكأنه يوعظ مإن يا مإسكين يا حينئذ النتباه ينفع ول اليقين الحق وجاء

ً يا يا تطمع شيء أي في تاب ومإا شاب مإن يا ويجمع يحوي يفنى بما مإشغول
ً الحساب وسوء الكتاب عرض يوم ستعرف أزمإع قد أخاذه على والموت غافل
بماذا أتراك تصنع مإا السبيل راحب ضاقا إذا الرحيل يوم أتراك تدمإع مإن عين
مإن يا أنفع يبقى مإا وتعلم يفنى مإا تؤثر لك عجبا المصرع ذاك هول تتقي

مإن القبيح بدوام حالك لسان نادانا لقد تلمع صده وجه مإن طرده أمإاراات
نطمع فيك أنا غير أفعالك

ينفع ل وعذلكم تعذلون كم
يسمع مإن فعلموا الحديث ضاع

تعالى قوله على الكلم
عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي

قرأ وقد مإعظمه بمعنى وكبره قذفت حين عائشة حق في نزل هذا أن ذكرنا قد
أبي ابن ذلك كبره تولى والذي لغتان وهما الكاف بضم كبره عباس ابن
 ---

عبد حدثنا مإالك بن بكر أبو أنبأنا التميمي علي أبو أخابرنا الحصين ابن أخابرنا
أخابرني الزهري عن مإعمر حدثنا الرزاقا عبد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله

الله عبد بن الله وعبيد وقاص بن وعلقمة الزبير بن وعروة المسيب بن سعيد
لها قال وسلم} حين عليه الله {صلى النبي زوج عائشة حديث عن عتبة ابن
مإن بطائفة حدثني كلهم قالوا مإما وجل عز الله فبرأها قالوا مإا الفك أهل

ًا وأثبت بعض مإن لحديثها أوعى كان وبعضهم حديثها عن وعيت وقد اقتصاص
أن ذكروا بعضا يصدقا حديثهم وبعض حدثني الذي الحديث مإنهم واحد كل

الله {صلى الله راسول كان وسلم} قالت عليه الله {صلى النبي زوج عائشة
خارج سهمها خارج فأيتهن نسائه بين أقرع سفرا يخرج أن أرااد وسلم} إذا عليه



غزاة في بيننا فأقرع عائشة قالت وسلم} مإعه عليه الله {صلى الله راسول بها
وسلم} وذلك عليه الله {صلى الله راسول مإع فخرجت سهمي فيها فخرج
فرغ إذا حتى فسرنا فيه وأنزل هودجي في ُأحَمل فأنا الحجاب أنزل بعدمإا

أذن المدينة مإن ودنونا فقفل غزوه وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول
فلما الجيش جاوزت حتى فمشيت بالرحيل أذنوا حين فقمت بالرحيل ليلة

قد أظفارا جزع مإن عقد فإذا صدراي فلمست الرحيل إلى أقبلت شأني قضيت
كانوا الذين الرهط وأقبل ابتغاؤه فحبسني عقدي فالتمست فرجعت انقطع

وهم أراكب كنت الذي بعيري على فرحلوه هودجي فحملوا بي يرحلون
اللحم يغشهن ولم يهبلن لم خافافا ذاك إذ النساء وكان قالت فيه أني يحسبون

راحلوه حين الهودج ثقل القوم يستنكر فلم الطعام مإن العلقة يأكلن إنما
بعدمإا عقدي ووجدت وساراوا الجمل فبعثوا السن حديثة جاراية كنت ورافعوه
مإجيب ول داع بها وليس مإنازلهم فجئت الجيش استمر

 ---

فبينا إلي فيرجعون سيفقدوني القوم أن فظننت فيه كنت الذي مإنزلي فيممت
ثم السلمي المعطل بن صفوان وكان فنمت عيني غلبتني مإنزلي في جالسة أنا

سواد فرأى مإنزلي عند فأصبح فأدلج الجيش ورااء مإن عرس قد الذكواني
علي يضرب أن قبل يراني كان وقد راآني حين فعرفني فأتاني نائم إنسان

مإا والله بجلبابي وجهي فخمرت عرفني حين باسترجاعه فاستيقظت الحجاب
ء فوطى رااحلته أناخ حتى استرجاعه غير كلمة مإنه سمعت ول كلمة كلمني

نزلوا بعدمإا الجيش أتينا حتى الراحلة بي يقود فانطلق فركبتها يدها على
عبد كبره تولى الذي وكان شأني في هلك مإن فهلك الظهيرة حر في مإوغرين

والناس شهرا قدمإتها حين فاشتكيت المدينة فقدمإت سلول بن أبي ابن الله
وجعي في يريبني وهو ذلك مإن بشيء أشعر ول الفك أهل قول في يفيضون

أراى كنت الذي وسلم} اللطف عليه الله {صلى الله راسول مإن أعرف ل أني
كيف يقول وسلم} ثم عليه الله {صلى الله راسول يدخال إنما أشتكي حين مإنه

أم مإع وخارجت نقهت بعدمإا خارجت حتى بالشر أشعر ول يريبني فذاك تيكم
نتخذ أن قبل وذلك ليل إلى ليل إل نخرج ول مإتبرزنا وهو المناصع قبل مإسطح
أن بأكنفات نتأذى وكنا التنزه في الول العرب أمإر وأمإرنا بيوتنا مإن قريبا الكنف
المطلب عبد بن راهم أبي بنت وهي مإسطح وأم أنا فانطلقت بيوتنا عند نتخذها
فأقبلت أثاثة ابن مإسطح وابنها الصديق بكر أبي خاالة عامإر بن صخر بنت وأمإها

مإرطها في مإسطح أم فعثرت شأننا مإن فرغنا حين بيتي قبل راهم أبي وبنت أنا
أي قالت بدراا شهد قد راجل تسبين قلت مإا بئس لها فقلت مإسطح تعس فقالت

فازددت الفك أهل بقول فأخابرتني قال ومإاذا قلت قال مإا تسمعي لم أو هنتاه
ًا عليه الله {صلى الله راسول علي فدخال بيتي إلى راجعت فلما مإرض إلى مإرض

أن أرايد حينئذ وأنا قالت أبوي آتي أن لي أتأذن قلت تيكم كيف وسلم} فقال
وسلم} فجئت عليه الله {صلى الله راسول لي فأذن قبلهما مإن الخبر أتيقن
أمإتاه يا لمإي فقلت أبوي
 ---



قط امإرأة كانت لقلما فوالله عليك هوني بنية أي فقالت الناس يتحدث مإا
تحدث قد أو الله سبحان قلت عليها أكثرن إل ضرائر ولها يحبها راجل عند وضيئة
بنوم أكتحل ول دمإع لي يرفأ ل أصبحت حتى الليلة تلك فبكيت قالت بهذا الناس

طالب أبي بن وسلم} علي عليه الله {صلى الله راسول ودعا أبكي أصبحت ثم
فأمإا قالت أهله فراقا في يستشيرهما الوحي استلبث حين زيد بن وأسامإة
مإن يعلم وسلم} بالذي عليه الله {صلى الله راسول على فأشارا زيد بن أسامإة
ول أهلك هم الله راسول يا فقال الود مإن لهم نفسه في يعلم وبالذي أهله براءة
سواها والنساء عليك الله يضيق لم فقال طالب أبي بن علي وأمإا خايرا إل نعلم
عليه الله {صلى الله راسول فدعا قالت تصدقك الجاراية تسأل وإن كثير

له قالت عائشة مإن يريبك شيء مإن راأيت هل بريرة أي فقال وسلم} بريرة
أنها مإن أكثر عليها أغمصه قط أمإرا عليها راأيت إن بالحق بعثك والذي بريرة
الله راسول فقام فتأكله الداجن فتأتي أهلها عجين عن تنام السن حديثة جاراية

يا المنبر على وهو فقال أبي بن الله عبد مإن وسلم} فاستعذرا عليه الله {صلى
مإا فوالله بيتي أهل في أذاه بلغني قد راجل مإن يعذراني مإن المسلمين مإعشر
كان ومإا خايرا إل عليه علمت مإا راجل ذكروا ولقد خايرا إل أهلي على علمت
يا مإنه أعذراك أنا فقال النصاراي مإعاذ بن سعد فقام مإعي إل أهلي على يدخال

أمإرتنا الخزراج إخاواننا مإن كان وإن عنقه ضربنا الوس مإن كان إن الله راسول
صالحا راجل وكان الخزراج سيد وهو عبادة ابن سعد فقام قالت أمإرك ففعلنا
قتله على تقدرا ول تقتله ل لعمرك مإعاذ ابن لسعد فقال الحمية احتملته ولكن

سعد عم ابن وهو حضير بن أسيد فقام يقتل أن أحببت مإا راهطك مإن كان ولو
عن تجادل مإنافق فإنك لنقتلنه الله لعمرو كذبت عبادة بن لسعد فقال مإعاذ بن

الله وراسول يقتتلوا أن هموا حتى والخزراج الوس الحيان فثارا المنافقين
الله {صلى الله راسول يزل فلم المنبر على وسلم} قائم عليه الله {صلى

وسكت سكتوا حتى وسلم} يخفضهم عليه
 ---

المقبلة ليلتي بكيت ثم بنوم أكتحل ول دمإع لي يرقأ ل ذلك يومإي وبكيت قالت
فبينما قالت كبدي فالق البكاء أن يظنان وأبواي بنوم أكتحل ول دمإع لي يرقأ ل

لها فأذنت النصارا مإن امإرأة علي استأذنت أبكي وأنا عندي جالسان هما
الله {صلى الله راسول علينا دخال إذ ذلك على نحن فبينا مإعي تبكي فجلست

وقد قيل مإا لي قيل مإنذ عندي يجلس ولم قالت جلس ثم وسلم} فسلم عليه
الله {صلى الله راسول فتشهد قالت شيء شأني في إليه يوحى ل شهرا لبث
فإن وكذا كذا عنك بلغني فإنه عائشة يا بعد أمإا قال ثم جلس وسلم} حين عليه
الله فاستغفري بذنب ألممت كنت وإن وجل عز الله فسيبرئك بريئة كنت

قضى فلما قالت عليه الله تاب تاب ثم بذنب اعترف إذا العبد فإن إليه وتوبي
مإنه أحس مإا حتى دمإعي قلص وسلم} مإقالته عليه الله {صلى الله راسول
والله وسلم} فقال عليه الله {صلى الله راسول عني أجب لبي فقلت قطرة

جاراية وأنا فقلت وسلم} قالت عليه الله {صلى الله لرسول أقول مإا أدراي مإا
بهذا سمعتم قد أنكم عرفت قد والله إني القرآن مإن كثيرا أقرأ ل السن حديثة
تصدقوني ل برئية إني لكم قلت ولئن به وصدقتم أنفسكم في استقر حتى
فإني تصدقوني بريئة أني يعلم وجل عز والله بأمإر لكم اعترفت ولئن بذلك
المستعان والله جميل ( فصبر يوسف أبو قال كما إل مإثل ولكم لي أجد مإا والله



والله وأنا قالت فراشي على فاضجعت تحولت ثم ) قالت تصفون مإا على
أظن كنت مإا والله ولكن ببراءتي مإبرئي وجل عز الله وأن بريئة أني أعلم حينئذ

الله يتكلم أن مإن نفسي في أحقر كان ولشأني يتلى وحي شأني في ينزل أن
عليه الله {صلى الله راسول يرى أن أراجو كنت ولكن يتلى بأمإر في وجل عز

الله راسول راام مإا فوالله قالت بها وجل عز الله يبرئني راؤيا النوم وسلم} في
الله أنزل حتى أحد البيت أهل مإن خارج ول وسلم} مإجلسه عليه الله {صلى

الوحي عند البرحاء مإن يأخاذه كان مإا فأخاذه نبيه على وجل عز
 ---

القول ثقل مإن الشاتي اليوم في العرقا مإن الجمان مإثل مإنه ليتحدرا إنه حتى
وسلم} وهو عليه الله {صلى الله راسول عن سري فلما قالت عليه أنزل الذي

عز الله أمإا عائشة يا أبشري قال أن بها تكلم كلمة أول فكان قالت يضحك
إل أحمد ول إليه أقوم ل والله فقلت إليه قومإي أمإي لي فقالت برأك فقد وجل
بالفك جاءوا الذين ( إن وجل عز الله فأنزل براءتي أنزل الذي وجل عز الله

أبو فقال قالت براءتي في اليات هذه الله فأنزل اليات ) العشر مإنكم عصبة
بعد أبدا شيئا عليه أنفق ل والله وفقره مإنه لقرابته مإسطح على ينفق وكان بكر

) إلى والسعة مإنكم الفضل أولوا يأتل ( ول تعالى الله فأنزل لعائشة قال الذي
الله يغفر أن لحب إني والله بكر أبو ) فقال لكم الله يغفر أن تحبون ( أل قوله

قالت أبدا مإنه أنزعها ل وقال عليه ينفق كان التي النفقة مإسطح إلى فرجع لي
زوج جحش بنت زينب وسلم} سأل عليه الله {صلى الله راسول وكان عائشة

يا قالت بلغك ومإا راأيت ومإا علمت مإا أمإري وسلم} عن عليه الله {صلى النبي
وهي عائشة قالت خايرا إل علمت مإا والله وبصري سمعي أحمي الله راسول

الله وسلم} فعصمها عليه الله {صلى النبي أزواج مإن تسامإيني كانت التي
هذا هلك فيمن فهلكت لها تحاراب جحش بنت حمنة أخاتها وطفقت بالوراع
ل مإن اعتقاد مإن يعصمنا أن تعالى الله نسأل ونحن صحته على مإتفق حديث
ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا حمى عائشة ذكر عند تعتريهم فإنهم يسمي

مإعاوية حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد حدثنا المذهب
خاثيم بن الله عبد حدثنا زائدة حدثنا عمرو بن

 ---

الله عبد جاء أنه عائشة حاجب ذكوان حدثه أنه مإليكة أبي بن الله عبد حدثني
عبد بن الله عبد أخايها ابن راأسها وعند فجئت عائشة على يستأذن عباس ابن

الله عبد هذا فقال أخايها ابن عليها فأكب يستأذن عباس ابن هذا فقلت الرحمن
عباس ابن إن أمإاه يا فقال عباس ابن مإن دعني فقالت تموت وهي عباس بن
فلما فأدخالته شئت إن له إيذن فقالت ويودعك عليك يسلم بنيك صالحي مإن

وسلم} عليه الله {صلى مإحمدا تلقي أن وبين بينك مإا أبشري قال جلس
الله {صلى الله راسول نساء أحب كنت الجسد مإن الروح تخرج أن إل والحبة

الله راسول يكن وسلم} ولم عليه الله {صلى الله راسول وسلم} إلى عليه
فأصبح البواء ليلة قلدتك وسقطت طيبا إل وسلم} يحب عليه الله {صلى
ليس الناس وأصبح المنزل في يصبح وسلم} حتى عليه الله {صلى الله راسول



وأنزل سببك في ذلك وكان طيبا صعيدا يتيمموا أن تعالى الله فأنزل مإاء مإعهم
مإسجد ليس فأصبح المإين الروح بها جاء سموات سبع فوقا مإن براءتك الله
فقالت النهارا وآناء الليل آناء فيه يتلى إل تعالى الله فيه يذكر الله مإساجد مإن

إخاواني مإنسيا نسيا كنت أني لوددت بيده نفسي والذي عباس بن يا مإنك دعني
أخابرنا فيها تتلى آيات أنزل الله أن وبحسبها يكفيها بعضها كثيرة عائشة فضائل

أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد حدثنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن
عائشة عن سلمة أبي عن الشعبي عن مإجالد عن سفيان حدثنا أبي حدثني
فرس مإعرفة على يده وسلم} واضعا عليه الله {صلى الله راسول راأيت قالت
وأنت الكلبي دحية فرس مإعرفة على يديك واضعا راأيتك قلت راجل يكلم وهو

وعليه قالت السلم يقرئك وهو جبريل ذاك قال نعم قلت وراأيت قال تكلمه
حالتها هذه فمن زوجها لجل بالسلم يواجهها لم كيف إخاواني انظروا السلم

عند بالفرح فقلوبهم السنة أهل أمإا والباطيل الزورا عليها يجوز كيف جبريل مإع
نافضة حمى فتأخاذهم الرافضة وأمإا طائشة عائشة ذكر

لنفسه الحسين بن عاصم أنشدني قال السمرقندي أحمد بن إسماعيل أخابرنا
ومإن النبي بعلها مإن وحق

بكر أبو المرتضى والدها
أبدا لها مإدحتي عن حلت ( ل

القبر ظلمة في أواراي حتى
 ---

والدها أن تيقنت ( قد
الحشر صبيحة في يشفع

نسب إلى تنتمي ( طاهرة
بالفخر مإنه الله شرفه
دراهم درا ل رامإوها ( لما

الشر عصبة والفك بالزورا
مإقالتهم مإن الله ( برأها

الذكر مإحكم في شك بغير
يساجلها مإشبه لها ( فما
القدرا وليلة طه وحق

نطقت فضيلة مإن لها ( وكم
الدهر على يبقى وذكر بها

خاالفة النبي توفي ( قالت
نحري ومإلتقى سحري بين مإا

تنقصها مإن الله راعى ( فل
عذرا مإن المعاد في له فما

راجس لمبدع عذرا ( وأي
الطهر زوجة شتم مإذهبه
سجع

الكبارا عقل ولها البي بالعز تعرف طفولتها ومإذ للنبي العلي العظيم اخاتيارا هي
الذكي المسك رايح في يقدح أو الغبي الجهول قول يضرها وهل الصبي سن في
عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي بهيم إل



كحبه زوجة أحب ول سواها وسلم} بكرا عليه الله {صلى الرسول تزوج مإا
أعطاها مإن سبحان ببراءتها الله وتكلم فجلها سرقة في الملك بها جاء إياها
عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي سقيم إل بالسقم الصحاء يرمإي ومإا

صدرا مإا والله ضرهم هم إن قلت قولي فهمت إن هم مإن لمبغضيها ) واعجبا
عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي تهيم والفة عقولهم والله خافت عنهم

(
 ---

عليها هجمت مإيلها في الردية الطباع أن غير ذيلها طهاراة حسادها على خافي مإا
أبواعهم مإدوا اليتيم بكاء تبكي وليلها نهاراها طول فكانت وخايلها برجلها الحزان

أسباب ونوعوا واحتالوا وباطنا ظاهرا القول وأكثروا نالوا فما عرضها إلى
تكلموا مإقيم مإقعد في قالوا مإما طهاراتها على وهي وأطالوا وتكلموا القذف

الله كفانا فهات عيبا عرفت إن عائبها يا وهيهات السماء ذم وراامإوا بترهات فيها
) عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي ذمإيم قبيح فإنه المإهات عقوقا شر
ولبس تولى الذي بالفرح وتولى الحزن وانصرف تجلى ثم غيم سوى كان مإا

في العقلء أيقدح وكل إثما القاذف وحمل وتحلى الحلى أحسن الممدوح
عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي عقيم مإنهم هي كل القاذفون أمإهاتهم

العدول أم تنزهت الجورا في جرى بما زيدت إنما فجورا أو رايب مإن ) حوشيت
النورا سوراة في النورا بان ثم ديجورا ظلم ليل أغباش في وقعت إنما تجوز أن

) عظيم عذاب له مإنهم كبره تولى ( والذي القديم الكلم في فنزل
عنهم الله راضي الصحابة فضل في والثلثون الثالث المجلس

 ---

رافع السرمإدي القائم البدي الدائم الصمدي العظيم الحدي القديم لله الحمد
العيش مإن وأمإكنه السماء آدم وعلم الماء بحكمته وأجرى السماء بقدراته
يعرف ومإا فخرج الجلباب عنه الخلف فكشف الصواب بالكل فخالف الهني
تلك على عطفت حتى الفوات سالف ويستدراك المنهي اراتكاب لشؤم الباب

اللتياث سبب فإنها الخباث الفعال مإن فاحذرا الخفي الراحم راحمة العبرات
المإر اشتد إذا الفرج سريع فإنه العلماء جهل مإن ينقذك بالمستغاث وتعلق
مإن والقوي بالضعيف ) رافقا حرج مإن الدين في عليكم جعل ( ومإا فرج ضيقا

وحتى وسمح جاد لقد سبحانه فتح سائل ببابه عاذ مإن صلح مإريضا بجنابه لذ
الليل وخارج بذخ مإن لكماله وقل شمخ مإن لجلله ذل الشقي الفاجر على

بالسجود له العناقا وأذل والجود بالنعام تفرد النقي النهارا عن وانسلخ بقدراته
مإن ونجا يلوذ بطاعته مإن سعد الزلي بالوجود مإوجود كل مإشابهة عن وتنزه

مإن الخافي خافي بعلم المرمإى حيلة فما نفوذ خالقه في وأمإره يعوذ بحريمه
أخافاف تحت البر في الذرا دبيب ويرى الضر في المضطر أنين ويسمع السر

أن تعالى الحرز حصين أمإره يمنع ول الركز خافي سمعه عن يعزب ل المطي
والنفس والسمع والكلم بالحياة يوصف البدي بالعز العجز في المخلوقا يشابه
النبي قلب على القدس راوح أنزله وحي هو إنما الحدس وهم عن صفاته وجلت
والطش والودقا بالوبل المزن ويبعث العش في والفرخ الرمإل في النمل يرزقا



ل العرش على استوى ثم أيام ستة في بينهما ومإا والراض السموات خالق
البشري كاستواء

 ---

ويتجلى الخالص ودقيق الرياء خافي عن ويسأل القصاص يوم العباد يحاسب
الطول مإلك بيده المرئي عزة ويا الرائي فيلحقه الخلص لهل الجنة في

في ومإن السموات في مإن حارا العرض ليوم الخلئق أجمع وإذا والعرض
مإعروف السخط مإنه ويحذرا بالرضا مإوصوف المبني مإشيدات وانقضت الراض
أجر ينسى ل فإنه شرط بالذي فقم التقوى عليكم شرط والقنط فإياك بالكرم
وقد اللفظ خافي سمعه عن يحتجب ول اللحظ خاائنة عليه يخفى ل التقى

العنصر عن تنزه والحسي بالعقلي وننهاك الوعظ بأبلغ الخطايا عن نزجرك
تعرف ول والسمع بالبصر وصف وإن الجواراح عن وتقدس والطبع والمزاج

وفرغ الخلق خالق قبل بالقضاء قضى البدعي برأي ل والسمع بالنقل إل صفاته
وهو العربي باللسان بلغ ومإن به لينذراكم فرغ قد النزرا والزمإن القرآن وأنزل

بالكلم به والمتكلم المألوف المتلو المحفوظ المعروف المسموع المكتوب
مإن مإنزل والورااقا الصحائف في مإسطورا والعي الجرس عن تنزه مإوصوف

مإعظم كتاب المإي الرسول على الطباقا السبع فوقا مإن أنزله الخلقا المليك
البصيرة بصر عن تداراك كلما نوراه بكشف يشاراك ول لفظه في يداني ل مإباراك
أي تلوته وسهلت النبيل النبيه النبي على الجليل الملك بأمإر نزل العمي عمى

العالم لهذا نشر وبه المإم على المإة هذه فاقت به الصبي على حتى تسهيل
فيها فركب بالري ورابت فاهتزت ديم القلوب على هطلت حكمته ومإن العلم

حتى بالبيان الشكال مإعوصات وانحلت اليقان أغصان وأوراقت اليمان أغراس
البطالة مإتدبريه عن ودفع واللهو اللعب حافظيه مإنع العجمي فهم إلى وصل

تحركت مإا لجل إنه الرضي العيش في فهو غيره عن به استغنى فمن والسهو
هو به والمتكلم ل كيف الفواه به

 ---

التكرارا كثرة عن يخلق ل للمعتزلي ويل الله به اتصف وقد مإخلوقا يكون الله
يتلى فيه بيت كل الملئكة تعرف وكل حاشا مإثله على الخلق يقدرا ل يبلى ول

وخاذ المرضي السلف طريق اعتقادك في فاسلك الدراي بالكوكب كمعرفتهم
على أحمده الحنبلي وعقد المسلم مإذهب هذا السوي بالسنن السنن بملزمإة

شهادة بالتوحيد له وأشهد الغوي الرجيم الشيطان مإن وأستعيذه القوي الفهم
مإن استخرجه وراسوله عبده مإحمدا وأن العرفي الوصف على صفاؤها زاد

قبل الهيئة بنورا وجمله الكسروي اليوان انشقاقا بولدته فبشر الزكي العنصر
الشرعي والحكم الجلي بالدليل وأراسله المشرفي قبل بالرعب ونصره الزي

الخلي الدنيا مإن الفقير صحبة في وراغبه الغبي الغني مإجالسه في وزهده
تطرد ( ول القصي الضعيف والفقير الحبشي وبلل الرومإي صهيب في وعاتبه
القرشي مإحمد على الله ) وصلى والعشي بالغداة رابهم يدعون الذين

المخصوص صاحبه وعلى التهامإي المدني البطحي الزمإزمإي المكي الهاشمي
في رافيقين كانا وقد ل كيف كهاتين مإضاجعه القبر في وهو اثنين ثاني بفضيلة



مإن هيبة وتتفرقا ظله مإن تفرقا الشياطين كانت الذي وعلى الجاهلي الزمإان
أيدي مإن البلء مإصابر وعلى الحوذي مإن هربوا نعله خافق سمعوا إذا أجله

الذي وعلى الحيي ذاك على الله سلم السماء مإلئكة مإنه يستحي الذي العداء
مإن أوفى نحبه والله ونحن فأوفى الدنيا ترك على وعاهد وخاوفا علما ء مإلى
مإكلف قام مإا مإنهاجه على وأتباعه وأزواجه أصحابه جميع وعلى الرافضي حب

وسلم بالوسمي الراض في نبت واستقام الرسمي بالفرض
 ---

ابن ) قال الكفارا على أشداء مإعه والذين الله راسول ( مإحمد تعالى الله قال
) وهو ( أشداء أصحابه ) يعني مإعه ( والذين وقوله بالرسالة له شهد عباس

ويتوادون الكفارا على يغلظون أنهم والمعنى راحيم جمع والرحماء شديد جمع
) وهو الله مإن فضل ( يبتغون صلتهم كثرة ) يصف سجدا راكعا ( تراهم بينهم
) وجوههم ( في علمإتهم ) أي ( سيماهم عنهم الله راضا ) وهو ( وراضوانا الجنة
فيه ثم الدنيا في أحدهما قولن فيه الخارة في أو الدنيا في العلمإة هذه وهل
وقال عباس ابن عن طلحة أبي ابن راواه الحسن السمت أنها أحدها أقوال ثلثة

قاله الراض وثري الطهورا ندي أنه والثاني والتواضع والوقارا الخشوع هو مإجاهد
السهوم أنه والثالث التراب على يسجدون لنهم العالية أبو وقال جبير بن سعيد

الثاني القول وعكرمإة الحسن مإذهب وهو السهر أثر مإن الوجه اصفرارا وهو
يكون وجوههم مإن السجود مإوضع أن أحدهما قولن فيها ثم الخارة في أنها

أنه عباس ابن عن وراوى العوفي عطية قاله القيامإة يوم بياضا وجوههم أشد
مإن مإحجلين غرا يبعثون أنهم والثاني القيامإة يوم وجوههم في تبدو صلتهم قال
أبي حديث مإن صحيحه في مإسلم راوى مإا عليه ويدل الزجاج قاله الوضوء أثر

الغر أنتم قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة
غرته فليطل مإنكم استطاع فمن الوضوء إسباغ مإن القيامإة يوم المحجلون

صفة أن والمعنى صفتهم ) أي التورااة في مإثلهم ( ذلك تعالى قوله وتحجيله
ثلثة ) ففيه النجيل في ( ومإثلهم قوله فأمإا هكذا التورااة في وأصحابه مإحمد
المذكورا المثل هذا أن أحدها أقوال

 ---

المتقدم أن والثاني مإجاهد قاله النجيل في مإثلهم هو التورااة في مإثلهم أنه
أن والثالث الضحاك قاله كزراع فهو النجيل في مإثلهم فأمإا التورااة في مإثلهم
تعالى قوله الدمإشقي سليمان أبو ذكره كزراع والنجيل التورااة في مإثلهم

أفرخ إذا ء مإشطى فهو الزراع أشطأ قد يقال فراخاه ) أي شطأه ( أخارج
على ( فاستوى غلظ ) أي ( فاستغلظ الم مإثل وصارا ساواه ) أي ( فآزراه

عليه الله {صلى للنبي وجل عز الله ضربه مإثل وهذا ساقا جمع ) وهو سوقه
مإنها نبت بما الزراع مإن الطاقة قوى كما بأصحابه فأيده وحده خارج وسلم} إذ

أصل أن أحدهما قولن المثل بهذا أرايد وفيمن واستحكمت وغلظت كثرت حتى
بن علي بن مإحمد أنبأنا الحريري أحمد بن الله هبة أخابرنا المطلب عبد الزراع
حدثنا مإحمد بن جعفر بن مإحمد بكر أبو أنبأنا شمعون ابن الحسين أخابرنا الفتح

طليب بن الحاراث بن الحسين حدثنا النصاراي إسحاقا بن عيسى العباس أبو



في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن هند أبي ابن داود عن أبيه عن الهاشمي
أخارج شطأه أخارج المطلب عبد الزراع أصل ) قال ( شطأه وجل عز قوله

) بعمر ( فاستغلظ بكر ) بأبي وسلم} ( فآزراه عليه الله {صلى مإحمدا
المراد أن والثاني طالب أبي بن ) علي سوقه ( على ) بعثمان ( فاستوى

أنبأنا الجوهري عمر أبو أنبأنا البزاز الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا مإحمد بالزراع
إسحاقا حدثنا المخزومإي الله عبد بن إبراهيم أنبأنا عبيد ابن مإحمد بن الحسين

حدثنا الهمداني علي بن الحسين حدثنا إبراهيم ابن علي حدثنا إبراهيم بن
مإحمد الزراع ) قال ( كزراع عباس ابن عن الضحاك عن العزيز عبد بن مإحمد

على ( فاستوى ) بعثمان ( فاستغلظ ) بعمر ( فآزراه بكر ) أبو شطأه ( أخارج
المؤمإنون ) قال الزرااع يعجب ) بعلي سوقه

 ---

يومإنا بعد وجل عز الله يعبد ل مإكة لهل عمر يقول ) قال الكفارا بهم ( ليغيظ
الله راسول أصحاب على غيظ قلبه وفي أصبح مإن أنس بن مإالك قال سرا هذا

على الصحابة فضائل أن واعلم الية هذه أصابته وسلم} فقد عليه الله {صلى
مإن البواطن خالوص أحدهما سببان لسبقهم وكان ظاهرة النبياء صحابة جميع
وسلم} مإا عليه الله {صلى الله راسول أشارا هذا وإلى اليقين بقوة الشك

بذل والثاني صدراه في وقر بشيء ولكن صلة ول صوم بكثير بكر أبو سبقكم
صبر وعلم أصحابه مإع لموسى جرى مإا علم وقد والجتهاد للمجاهدة النفوس
قال بدرا يوم وسلم} الناس عليه الله {صلى الله راسول استشارا ولما صحابتنا
قال كما نقول ول لتابعناك الغماد برك تبلغ حتى بطونها ضربت لو والله المقداد

نحري يقول أحد يوم طلحة أبو ) وكان فقاتل ورابك أنت ( اذهب مإوسى قوم
ل الله راسول يا فقالت وأخاوها وابنها وأبوها امإرأة زوج يومإئذ وقتل نحرك دون

فوجد العباد قلوب في نظر الله إن مإسعود ابن قال عطب مإن سلمت إذ أبالي
في نظر ثم برسالته فابتعثه لنفسه فاصطفاه العباد قلوب خاير مإحمد قلب

فجعلهم العباد قلوب خاير أصحابه قلوب فوجد مإحمد قلب بعد العباد قلوب
الله راسول أصحاب كان عمر ابن وسلم} وقال عليه الله {صلى نبيه وزرااء

تكلفا وأقلها علما وأعمقها قلوبا أبرها المإة هذه وسلم} خاير عليه الله {صلى
راسول مإع شهد زراعة أبو قال دينه ونقل نبيه لصحبة وجل عز الله اخاتاراهم قوم
ألفا أرابعون الوداع وسلم} حجة عليه الله {صلى الله
 ---

عشر وأرابعة ألف مإائة عن وقبض ألفا سبعون تبوك مإعه وشهد الصحابة مإن
ويحيى الملك عبد بن مإحمد أخابرنا مإنه وسمع عنه راوى مإمن الصحابة مإن ألفا
حدثنا البغوي حدثنا المخلص طاهر أبو أنبأنا المسلمة ابن أخابرنا قال علي بن

سالم بن الرحمن عبد عن المديني طلحة بن مإحمد حدثنا المكي عباد بن مإحمد
{صلى الله راسول قال قال جده عن أبيه عن ساعدة بن عويم بن الله عبد بن

وزرااء مإنهم لي فجعل أصحابا لي واخاتارا اخاتاراني الله وسلم} إن عليه الله
مإنه الله يقبل ل أجمعين والناس والملئكة الله لعنة فعليه سبهم فمن وأنصاراا

ثقة وكان طلحة بن مإحمد الحديث هذا برواية تفرد عدل ول صرفا القيامإة يوم



عليه الله {صلى النبي عن الخدراي سعيد أبي حديث مإن الصحيحين وفي
مإد أدراك مإا ذهبا أحد مإثل أنفق لو أحدكم فإن أصحابي تسبوا ل قال وسلم} أنه

أحمد أنبأنا علي بن الحسن أخابرنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا نصيفه ول أحدهم
مإحمد عن أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر بن
فيما الله عبد بن جابر عن جابر بن عقيل عن يسارا بن صدقة حدثني إسحاقا بن

فغشينا غزاة وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول أصحاب اجتهاد مإن يذكر
{صلى الله راسول انصرف ثم مإنهم راجل امإرأة فأصبنا المشركين دورا مإن داراا
ل فحلف مإصابها له فذكر غائبا وكان صاحبها وجاء وسلم} رااجعا عليه الله

فلما وسلم} دمإا عليه الله {صلى الله راسول أصحاب في يهريق حتى يرجع
مإن شعب في فنزل الطريق وسلم} ببعض عليه الله {صلى الله راسول كان

النصارا مإن وراجل المهاجرين مإن راجل فانتدب يكلؤنا راجل مإن وقال الشعاب
قال ثم العسكر دون الشعب فم إلى فخرجا قال الله راسول يا نحن فقال

اكفني بل المهاجري فقال قال أوله وأكفيك آخاره أتكفيني للمهاجري النصاراي
القرآن مإن سوراة فافتتح النصاراي وقام المهاجري فنام آخاره وأكفيك أوله
يقرأها فيها هو فبينا
 ---

السهم له فنزع القوم رابيئة أنه عرف قائما الرجل راأى فلما المرأة زوج جاء
ولم فيها هو التي السوراة في يقرأ قائم وهو فيضعه فينزعه قال فيه فيضعه
فيه فوضعه بسهم الثالثة المرأة زوج له عاد ثم قال يقطعها أن كراهية يتحرك

راآهما فلما المهاجري فجلس قال أثبت فقد اقعد لصاحبه قال ثم وسجد راكع ثم
رامإيات مإن دمإا يفوح النصاراي وإن به نذرا قد أنه وعرف هرب المرأة صاحب
رامإاك مإا أول آذنتني كنت أل لك الله يغفر أخاوه له فقال قال المرأة صاحب

أن فكرهت فيها أصلي افتتحتها قد القرآن مإن سوراة في كنت فقال قال
قبل نفسي لقطع بحفظه الله راسول أمإرني ثغرا أضيع أن لول الله وأيم أقطعها

والرذائل القصورا مإن وحرسهم الفضائل بهذه خاصهم مإن فسبحان أقطعها أن
البسملة على الكلم

صمت أجداث ( وعظتك
مإضت أزمإنة ونعتك

أعظم عن ( وتكلمت
سبت صورا وعن تبلى

القبورا في قبرك ( وأراتك
تمت لم حي وأنت

الشمات انقلب ( ولربما
الشمت بالقوم فحل

ًا يا والعمر للمال جامإعا يا المرض قتله قد صحيحا يا العرض العرض على مإؤثر
إذا لك مإن الغرض بنيل الدين بائعا يا الغرض سيصاب البليا هدف يا انقرض قد

واجتث المرعى وأجدب الحلى مإنك وحالت ذراعا بالهوال الموت عند ضقت
يستطع ولم دمإعا الراقي ينفع لم إذا المإاقي سالت وفرعا أصل مإنك البلء
وأضحى سمعا وأصم لسانا مإنك الموت وأخارس دفعا للردى ول رادا للذى
الثرى في القوم بين لقى وأصبحت دراعا لك الثياب لين بعد التراب خاشن



الفات غرض هو مإن يا صرعى
 ---

تبقى مإا فقل للفناء فتأهب وحقا حتما وصفنا مإما بد ل راشقا سهامإها ترشقه
السلمإة وبادرا نطقا حادثتك فقد العبر لهاتف وأصخ تتوقى أن فبعيد للبلى وتهيأ

ليوم واعمل تشقى وأن تخسر أن نفسك على واحذرا نقا الصفورا فيستحيل
إن التقى الله عند وأكرمإهم عظيم أمإر في وهم ترقا ل الخلئق مإدامإع فيه ترى

الشكر أراض نبت راياشك رايش نبت ومإتى وبطرت بالمال بخلت أعطيت
) كنزتم مإا ( هذا توبيخ حين لك مإن جباههم بها تكوى يوم بك كيف فطرت
ثلم وبالعرض المال ( ترمإم

ثلم العرض إذا المال سلم ( ل
أمإم والمإر ناديتك كنت ( قد

مإتهم راأي راب تطعني ( فلم
الصمم وبعقلك واع ( سمعك
الندم مإصادرا الجهل ( مإواراد
ينم لم بالموقظات رامإى ( ومإن

فتجيء الصالحة أعماله احتوشته قبره في الصالح العبد وضع إذا كعب قال
فقد عليه لكم سبيل فل عنه إليكم الصلة فتقول راجليه قبل مإن العذاب مإلئكة
لكم سبيل ل الصيام فيقول راأسه قبل مإن فيأتونه وجل عز لله القيام أطال
فيقول جسده قبل مإن فيأتونه الدنيا دارا في وجل عز لله ظمأه أطال فقد عليه
يديه قبل مإن ويأتونه بدنه وأتعب نفسه أنصب فقد عنه إليكم والجهاد الحج

حتى اليدين هاتين مإن خارجت صدقة مإن فكم صاحبي عن كفوا الصدقة فتقول
مإلئكة وتأتيه ومإيتا حيا طبت هنيا نم له فيقال وجل عز الله يد في وقعت

الجنة مإن ودثاراأ الجنة مإن فراشا فتفرشه الرحمة
إلى بنوراه فيستضيء الجنة مإن بقنديل ويؤتى بصره مإد قبره في له ويفسح

أصبحتم القبورا أهل يا فقال المقابر على الحكماء بعض وقف القيامإة يوم
أعجبنا فما عليه ندمإتم مإا على نقتتل وأصبحنا البيوت في خالفتم مإا على نادمإين

بالقبورا الواقف أيها ( يا وأعجبكم
حضورا غيب أناس بين

مإغمورا خارب في أسكنوا ( قد
الصخورا وجندل الثرى بين

النشورا صيحة ( ينتظرون
غرورا في حظك عن تك ل

 ---

ثم قبر على راأسي وضعت ثم الليل في راكعتين صليت الصالحين بعض قال
تعملون ول تعلمون إنكم الليلة مإنذ آذيتني لقد يقول القبر صاحب فإذا نمت

مإن خاير راكعتهما اللتين الركعتين إن العمل على نقدرا ول نعمل ول نعلم ونحن
فإنه السلم مإنا أقرئهم خايرا عنا الدنيا أهل الله جزى قال ثم فيها ومإا الدنيا
إلى يخرج رااشد أبي بن الربيع كان الجبال أمإثال نورا دعائهم مإن علينا يدخال



فيقول كنت أين وأهله إخاوانه له فيقول مإكتئبا ويرجع النهارا طول فيقيم الجبان
الخدود صعروا ( طالما فيه نحن مإا مإنعوا قد قوم إلى نظرت المقابر في كنت

وهزوا
وراكوب مإحفل يوم في الراض

أطباقا سكان القبورا وفد أمإسوا ( ثم
مإنصوب جندل تحت الثرى
بخل الوعد يرى مإنهم كريم ( كم

الموهوب لكثرة مإستقل
خاليلي الملم غرب عني ( راد

حسيبي على صارات نفسي إن
اللهي طريق عن ( وتنحيت
توبي للنفس وقلت والملهي

تعالى قوله على الكلم
 ---

في مإسلم ) راوى وجهه يريدون والعشي بالغداة رابهم يدعون الذين تطرد ( ول
ابن وفي في الية هذه نزلت قال وقاص أبي بن سعد حديث مإن صحيحه
الله {صلى الله لرسول قريش قالت وبلل والمقداد وعمارا وصهيب مإسعود

ذلك مإن فدخال عنك فاطردهم لهؤلء أتباعا نكون أن نرضى ل وسلم} إنا عليه
أخابرنا الية هذه فنزلت الله شاء وسلم} مإا عليه الله {صلى الله راسول على

عبد ابن أحمد نعيم أبو أخابرنا الحداد أحمد بن أحمد أخابرنا الباقي عبد بن مإحمد
حدثنا شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا غنام بن عبيد حدثنا الطلحي بكر أبو حدثنا الله

أبي عن الزدي سعيد حدثنا السدي عن نصر بن أسباط حدثنا المفضل بن أحمد
ابن وعيينة هو التميمي حابس بن القرع جاء قال الرات بن خاباب عن الكنود
عمارا مإع وسلم} قاعدا عليه الله {صلى الله راسول فوجدا الفزاراي حصن

حقروهم راأوهم فلما المؤمإنين ضعفاء مإن أناس في وخاباب وبلل وصهيب
هذه مإع قعودا العرب ترانا أن فنستحي تأتيك العرب وفود إن فقالوا به فخلوا
فدعا كتابا عليك لنا فاكتب قالوا نعم قال عنا فأقمهم جئناك فإذا العبد

السلم عليه جبريل نزل إذ ناحية في قعود ونحن ليكتب عليا ودعا بالصحيفة
قوله ) إلى وجهه يريدون والعشي بالغداة رابهم يدعون الذين تطرد ( ول فقال
الله {صلى الله راسول فرمإى ) الية بآياتنا يؤمإنون الذين جاءك ( وإذا تعالى
حتى مإنه فدنونا عليكم سلم يقول وهو فأتيناه ودعانا وسلم} بالصحيفة عليه

مإعنا وسلم} يجلس عليه الله {صلى الله راسول وكان راكبته على راكبنا وضعنا
الذين مإع نفسك ( واصبر وجل عز الله فأنزل وتركنا قام يقوم أن أرااد فإذا

بعد فكنا ) قال عنهم عيناك تعد ول وجهه يريدون والعشي بالغداة رابهم يدعون
نقعد ذلك
 ---

فيها يقوم كان التي الساعة بلغنا وسلم} فإذا عليه الله {صلى الله راسول مإع
بهذا ) المراد رابهم ( يدعون تعالى قوله نقوم حتى إذا صبر وإل وتركناه قمنا



عباس وابن عمر ابن قاله المكتوبة الصلة أنه أحدها أقوال خامسة الدعاء
قاله وجل عز الله عبادة والثالث النخعي قاله وجل عز الله ذكر والثاني

الله دعاء والخامإس جعفر أبو قاله وعشية غدوة القرآن تعلم والرابع الضحاك
) أي وجهه ( يريدون تعالى قوله الزجاج قاله وعبادته والخالص بالتوحيد
يضيعون ول الطاعة ويخلصون المجاعة على يصبرون كانوا بأعمالهم يريدونه

أنبأنا الدرااورادي أخابرنا السجزي أخابرنا الساعة قامإت إذا فخرهم فيا ساعة
ابن حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا البخاراي حدثنا الفربري حدثنا السرخاسي

مإن راجل سبعين راأيت لقد قال هريرة أبي عن حازم أبي عن أبيه عن فضيل
أعناقهم في رابطوا قد كساء وإمإا إزارا إمإا راداء عليه راجل مإنهم مإا الصفة أهل

ترى أن كراهية بيده فيجمعه الكعبين يبلغ مإا ومإنها الساقين نصف يبلغ مإا فمنها
قال سعد بن سهل حديث مإن الصحيحين وفي البخاراي بإخاراجه انفرد عوراته

قدرا في فتجعله السلق أصول تأخاذ عجوز لنا كانت الجمعة بيوم لنفرح كنا إن
مإن الصحيحين وفي إلينا فقربته زراناها صلينا إذا شعير مإن حبات فيه وتجعل لها

وسلم} مإا عليه الله {صلى النبي مإع نغزو كنا قال وقاص أبي بن سعد حديث
السمر وهذا الحبلة وراقا إل طعام لنا

 ---

وأوثقوها بالخوف شهواتهم وقيدوا وحققوها العمال أخاصلوا أقوام درا لله
الرياء أشراك مإن أعمالهم وخالصوا فسبقوها بالطاعات الساعات وسابقوا

مإثلهم إبعاد فعن فمحقوها الردية النفوس أغراض بالرياضة وقهروا وأطلقوها
) صعدت والعشي بالغداة رابهم يدعون الذين تطرد ( ول النبي نهي وقع

وأصبحت ضافية بالخالص أعمالهم واراتفعت ضافية الكدارا مإن صحائفهم
المولى ففاقا عافية في والقوم أخالط في والناس مإتجافية الدنيا عن نفوسهم

) والعشي بالغداة رابهم يدعون الذين تطرد ( ول القرشي الرئيس على مإنهم
تسكبه بما وأكفهم مإطرقة السحارا في وراءوسهم مإحدقة بالحداقا دمإوعهم

حياض مإن يردون مإشفقة اللوم مإن الجد بعد ونفوسهم مإنفقة الخير في
العمال ) خالصوا والعشي بالغداة رابهم ( يدعون الري أوفى على المصافاة

أنفسهم وحضوا ليرضى مإولهم طاعة في واجتهدوا وفرضا نفل الكدارا مإن
فإذا غضا الشهوات غض عن أبصاراهم وغضوا حضا الحظ الحظ لطلب

غمضا تطعم تكاد فما السهر ألفت قد وعيونا مإرضى أجسادا راأيت أبصرتهم
السرمإدي بالعون فأمإدهم تتقضى ساعات أنها لعلمهم أعماراهم بادراوا

فاعترفوا عليهم وأنعم وصبروا فرضوا ) ابتلهم والعشي بالغداة رابهم ( يدعون
الحرب انقشعت فما العدو وجاهدوا اعتذراوا ثم يرضى مإا بكل وجاءوا وشكروا

بالغداة رابهم ( يدعون العلي المكان في المإكان غاية فنالوا ظفروا حتى
العمل أخالصوا أناس درا ) ( لله والعشي

أمإروا بالذي ودانو اليقين على
شكرهم فازداد نعما ( أولهم

صبروا بما فأراضوه ابتلهم ثم
عملوا بما وافوه ثم له ( وفوا

نشروا إذا يومإا سيوفيهم إذا
 ---



أل سعد يا فقال أحد يوم جحش بن الله عبد لقيت وقاص أبي بن سعد قال
راجل فلقني غدا العدو لقيت إذا راب يا فقال الله عبد فدعا وجل عز الله تدعو

غدا لقيتك فإذا وأذني أنفي فيجدع يأخاذني ثم ويقاتلني فيك أقاتله بأسه شديدا
صدقت فتقول راسولك وفي فيك فأقول وأذنك أنفك جدع مإن الله عبد يا قلت
وأقبل خايط في لمعلقتان وأذنه أنفه وإن النهارا آخار راأيته فلقد سعد قال

قطعة وسلم} وعليه عليه الله {صلى الله راسول إلى يومإا عمير ابن مإصعب
راأيت وسلم} لقد عليه الله {صلى الله راسول فقال بإهاب وصلها قد نمرة مإن
الله حب في الرغبة ذلك مإن أخارجه ثم مإنه أبويه عند أنعم فتى بمكة ومإا هذا

فقطع قمئة ابن فضربه المهاجرين لواء مإعه كان أحد يوم كان ولما وراسوله
عليه وحنى اليسرى بيده اللواء فأخاذ راسول إل مإحمد ومإا يقول ومإصعب يده

راسول إل مإحمد ومإا يقول وهو اللواء على فحنى فقطعها اليسرى يده فضرب
وإذا راجله خارجت راأسه على وضعوها إذا كانوا نمرة إل كفن له يوجد ولم فقتل

تهيأ ولما الذخار مإن شيئا راجليه على فجعلوا راأسه خارج راجليه على وضعوها
ودفع الله صحبكم يقولون المسلمون جعل مإؤتة غزوة إلى للخروج الناس
مإغفرة الرحمن أسأل ( لكنني راواحة ابن فقال عنكم

الزبدا تقذف فرغ ذات وضربة
مإجهزة حران بيدي طعنة ( أو

والكبدا الجشاء تنفذ بحربة
جدثي على مإروا إذا يقولوا ( حتى

راشدا وقد غاز مإن الله أراشدك
حدثنا قال وطراد الله رازقا أنبأنا قال عمر أبي بن وعلي ناصر بن مإحمد أخابرنا

أبي حدثني القرشي بكر أبو حدثنا صفوان ابن أنبأنا بشران بن الحسين أبو
أن السلم عبد بن الحكم حدثنا النصاراي الواحد عبد بن القدوس عبد حدثنا
جعفر

جانب في وهو راواحة بن الله عبد يا الناس دعا قتل حين طالب أبي ابن
فرمإى بثلث ذلك قبل طعامإا ذاقا يكن ولم ينهشه جمل ضلع ومإعه العسكر
أنت ( هل فاراتجز إصبعه فأصيب فقاتل تقدم ثم الدنيا مإع وأنت قال ثم بالضلع

دمإيت إصبع إل
لقيت مإا الله سبيل وفي
تموتي تقتلي إل نفس ( يا
صليت قد الموت حياض هذا
 ---

لقيت فقد تمنيت ( ومإا
هديت فعلهما تفعلي إن

شقيت فقد تأخارت ( وإن
فلن وإلى ثلثا طالق فهي فلنة إلى تتوقين شيء أي إلى نفس يا قال ثم

نفس ( يا ولرسوله لله فهو له حائط مإعجف وإلى أحرارا فهم له غلمان وفلن
الجنة تكرهين مإالك

لتكرهنه أو طائعة



مإطمئنة كنت قد مإا طال ( قد
شنة في نطفة إل أنت هل

الرنة وشدوا الناس أجلب ( قد
وأعطوا فشاهدوا أبصاراهم جليت فأبيحوا وزهدوا فأرايحوا تعبوا أقوام درا لله

فصدت وخابروها حالها وعرفوا وسبروها الدنيا وتأمإلوا فجاهدوا المعونة سلح
ظلمت مإناجاة في العتذارا قبلة على وأقبلت تعبد كانت مإا صدها مإا نفوسهم

ساقها عن الجد سوقا في وشمرت عشاقها وجه بالدنيا فضربت نفسي
بقيعة سراب مإن أمإلها يد ونفضت الخديعة مإخدع عملها لتصحيح ونقضت
حداها لما الهمة حادي نشاطا وزادها سراها إدلج في سيرها راكائب فحدت

نائم وأنت الفضال إلى ووصلت الكرائم الخلل إلى فسبقت
لمختارا لست المكرمإات قالت
صمدا لي لصامإد ولكن

والجاه والروح الجثمان ( ويكد
كدا الكد يرى ول طويل

البدن في إن هزيمة الهوى جيش في أوقعت العزيمة مإنك صحت لو هذا يا
هذا يا القلب وهي أل البدن فسد فسدت وإذا البدن صلح صلحت إذا مإضغة

فوهة في القذرا رامإي ومإتى العوان تشتت الملك راأي في الفساد حصل مإتى
خالف النابيب في كان ( وإذا المشاراع في أثر النهر
الصغارا راؤوس في الطيش وقع

النس نغمات إلى سمعك واشتاقا القدس حضرة في لقاءنا أرادت إن هذا يا
الحسن مإفاوز قطع على واصبر الحس وشهوات النفس لذات عن فصم

أمإل واقطع الفكر بمحادثة المنى نهارا وقض الوجد بيت في ببثك واستأنس
طرف على وأقم الصمت بسوط الكلم فضول واقرع العزم بقهر الهوى

مإن عزلتك دارا وفرغ الصبر كسر الشهوات كلب إلى وانبذ الغض حاجب طرفك
الزهد سجن مإن يستغيث النفس مإحبوس ضجيج سمعت فإذا القلب شواغل

ًا صاح يا به فصح الحصر لشدة راياض إلى تخرج لعلك الحبس ضيق على صبر
الراض خازائن على ( اجعلني

 ---

كلها دهري لذات عن صمت ( وقد
صيامإي فطر ذاك لقاكم ويوم

وسلم} عليه الله {صلى مإحمد أمإة فضل في والثلثون الرابع المجلس
سلطانه في القوي والجناس النواع ومإبدع والحساس الجامإد خاالق لله الحمد

يابس مإن الثمارا راطب المخرج والنعاس السنة عن المنزه الباس الشديد
يعزب ل المراس صعب كل عزه وقهر بأحراس يمتنع فلم قضاؤه نفذ الغراس

نفذت قرطاس مإطاوي في بالليل ذرا دبيب ول الضراس حركات سمعه عن
والقياس الخلق تدبير بمقتضى ل يريد مإا يفعل بالياس عاد مإجتهد فكم مإشيئته

مإن فسبحان وساس دبر نبي كل وسلم} عن عليه الله {صلى مإحمدا نبينا قدم
أمإة جعلناكم ( وكذلك لمإته وقال وسطا حاراب نبي خاير وجعله العطا له أجزل
اللحظات بدوام يدوم حمدا ) أحمده الناس على شهداء لتكونوا وسطا

وعلى الساس ثابت مإستقر شرعه الذي مإحمد راسوله على وأصلي والنفاس
الجبابرة قاهر عمر وعلى الناس اراتد وقد العزم الثابت بكر أبي صاحبه



علي وعلى الكاس مإرير على الشهادة يوم الصابر عثمان وعلى الشواس
تعالى الله قال العباس أبيه وصنو عمه وعلى قياس أو نص إلى الجماعة أهدى

فالكلم التشبيه ) كاف ( كذلك قوله في ) الكاف وسطا أمإة جعلناكم ( وكذلك
اخاترنا فكما ) والتقدير الدنيا في اصطفيناه ( ولقد تعالى قوله على مإعطوف
ومإثله خاياراا عدول أي وسطا أمإة جعلناكم كذلك واصطفيناهم وذرايته إبراهيم

بحكمهم النام يرضى وسط ( هم وأعدلهم خايرهم ) أي أوسطهم ( قال
بمعظم الليالي إحدى نزلت إذا

 ---

( لتكونوا مإذمإومإان والتقصير الغلو وأن أوساطها الشياء خاير أن هذا وأصل
للنبياء القيامإة يوم شهداء لتكونوا أحدهما قولن ) وفيه الناس على شهداء

أحمد أخابرنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا بلغوا قد بأنهم أمإمهم على
عن العمش حدثنا وكيع حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال قال الخدراي سعيد أبي عن صالح أبي
فيدعي نعم فيقول بلغت هل له فيقال القيامإة يوم السلم عليه نوح يدعى
لك يشهد مإن لنوح فيقال نذير مإن أتانا مإا فيقولون بلغكم هل لهم فيقال قومإه

) قال وسطا أمإة جعلناكم ( وكذلك تعالى قوله فذلك وأمإته مإحمد فيقول
) قال عليكم أشهد ( ثم قال بالبلغ له فتشهدون فتدعون قال العدل الوسط

قال قال سعيد أبي عن صالح أبي عن العمش عن مإعاوية أبو وحدثنا أحمد
الرجل ومإعه القيامإة يوم النبي وسلم} يجيء عليه الله {صلى الله راسول
هذا بلغكم هل لهم فيقال قومإه فيدعي ذلك مإن وأكثر الرجلن ومإعه والنبي

فيقول لك يشهد مإن له فيقال نعم فيقول قومإك بلغت هل له فيقال ل فيقولون
نعم فيقولون قومإه هذا بلغ هل لهم فيقال وأمإته مإحمد فيدعي وأمإته مإحمد
فذلك قال بلغوا قد الرسل أن فأخابرنا نبينا جاءنا فيقولون علمكم ومإا فيقال
شهداء ( لتكونوا عدل يقول ) قال وسطا أمإة جعلناكم ( وكذلك وجل عز قوله
لمحمد شهداء لتكونوا الثاني ) القول شهيدا عليكم الرسول ويكون الناس على
بأعمالكم عليكم شهيدا الرسول ويكون والمجوس والنصاراى اليهود المإم على
مإجاهد قاله
 ---

فضلت النبياء جميع وسلم} على عليه الله {صلى نبينا فضل كما أنه واعلم
أنبأنا علي بن الحسين أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا المإم سائر على أمإتنا
حدثنا الرزاقا عبد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد
عليه الله {صلى الله راسول عن هريرة أبو حدثنا مإنبه بن همام عن مإعمر

مإن الكتاب أوتوا أنهم بيد القيامإة يوم السابقون الخارون نحن قال وسلم} أنه
الله فهدانا فيه فاخاتلفوا عليهم فرض الذي يومإهم فهذا بعدهم مإن وأوتيناه قبلنا

وحدثنا أحمد قال غد بعد وللنصاراى غدا ولليهود لنا فاليوم تبع فيه لنا فهم له
مإع كنا قال الله عبد عن مإيمون بن عمرو عن إسحاقا أبو حدثنا شعبة عن يحيى

فقال أرابعين مإن نحوا حمراء قبة وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول
أهل ثلث تكونوا أن أترضون قال نعم قلنا الجنة أهل رابع تكونوا أن أترضون



الجنة أهل نصف تكونوا أن لراجو إني بيده نفسي فوالذي قال نعم قلنا الجنة
كالشعرة إل الشرك أهل في أنتم ومإا مإسلمة نفس إل يدخالها ل الجنة أن وذلك

وحدثنا أحمد قال أحمر ثورا جلد في السوداء أو أسود ثورا جلد في البيضاء
عليه الله {صلى الله راسول أن عمر ابن عن نافع عن أيوب أنبأنا إسماعيل

مإن فقال عمال استعمل كرجل والنصاراى اليهود ومإثل مإثلكم وسلم} قال
ثم اليهود فعملت أل قيراط على النهارا نصف إلى الصبح صلة مإن لي يعمل

فعملت أل قيراط على العصر صلة إلى النهارا نصف مإن لي يعمل مإن قال
على الشمس غروب إلى العصر صلة مإن لي يعمل مإن قال ثم النصاراى
أكثر كنا نحن فقالوا والنصاراى اليهود فغضب عملتم الذين فأنتم أل قيراطين

فضلي هو إنما قال ل قالوا شيئا حقكم مإن ظلمتكم هل قال عطاء وأقل عمل
أشاء مإن أوتيه
 ---

لها الحق باخاتيارا ذلك كان وإن المتقدمإة المإم على المإة هذه فضيلة أن واعلم
علمه لدم الملئكة سجود سبب جعل كما سببا لذلك جعل أنه إل إياها وتقديمه

واليقين والفهم الفطنة هو سببا المإة هذه لتقديم جعل فكذلك جهلوا بما
الخالق قدراة راأوا مإوسى قوم فإن قبلهم بمن حالهم واعتبر النفوس وتسليم

العجل عبادة إلى مإنهم كثير مإال ) ثم إلها لنا ( اجعل قالوا ثم البحر شق في
حتى التورااة يقبلوا ) ولم فقاتل ورابك أنت ( اذهب فقالوا غزاة لهم وعرضت

تزلزل أوجب مإا نفوسهم في فوقع مإنهم سبعين اخاتارا ولما الجبل عليهم نتق
جماعة في حراء وسلم} إلى عليه الله {صلى نبينا صعد لما ولهذا بهم الجبل

شهيد أو صديق أو نبي إل عليك فما اسكن فقال الجبل تزلزل أصحابه مإن
بنى حال تأمإل ومإن مإوسى كقوم يشك مإن عليك ليس أنه إلى أشارا فكأنه

الباب ( ادخالوا لهم وقيل حنطة فقالوا حطة بقول أمإروا قد راآهم إسرائيل
والتجسيم التشبيه مإذهبهم ومإن آدرا هو نبيهم عن وقالوا زحفا ) فدخالوا سجدا
غفلة ومإن مإؤلف مإن للمؤلف بد ول مإؤلف الجسم لن التغفيل أعظم مإن وهذا

ثم للخالق مإثل ول يتماثل والجوهر جوهر تعالى الله أن اعتقادهم النصاراى
يتبعض فل يتجزأ ل سبحانه والخالق بعض البن أن علم وقد ابنه عيسى يقولون

مإن ل الشياء به قامإت مإن والله بالطعام إل يقوم ل عيسى أن علموا قد ثم
الرسول وطاعة الحروب في أنفسهم وبذلهم أمإتنا يقين عرف وقد بها قام

أمإة أول فهم فضلوا فلهذا كتابهم يحفظون ل كانوا وأولئك للقرآن وحفظهم
مإنهم أمإتي صفا وعشرون مإائة الجنة أهل السلم عليه قال وقد الجنة يدخالون
صفا ثمانون
ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين ابن أخابرنا
عن جده عن أبيه عن مإعاوية بن حكيم بن بهز حدثنا يزيد حدثنا أبي حدثني أحمد
خايرها أنتم أمإة سبعين توفون إنكم أل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي

مإن لسنا مإا وفضله بجوده أعطانا الذي لله فالحمد تعالى الله على وأكرمإها
أهله

البسملة على الكلم
 ---



يكمل مإا أعمارانا مإن ( للنقص
نؤمإل ونحن يوئسنا والدهر

لتغرنا راويدها المنون ( تمشي
ًا نهرول ونحن فتدراكنا أبد
بقاؤه طال بالعيش مإعجبا ( يا

أطول المنية في بقاؤك بطرا
إنه فاراغب دنياك جانبي ( عن
المتوكل نجا ومإا الحريص أودى
مإن تخلصت الجفون ( وإذا

يعقل مإن نفسه خالص الشبهات مإجمل
بمثله يضر بما تسر ( دنيا
حنظل ومإعنى شهد لها واسم

مإن أين فطن قد واللبيب وطن بل ساكنها الفتن ودائرة المحن دارا الدنيا هذا يا
وصبا يعرف ل وصبوحه غبوقه بين وأصبح وصبا بالمإال المال حب إلى مإال

عزه قباب على شهواته علم وأضحى وصبا هوى راوضتي في بجهله وتقلب
أبى عاقبته في نفعه إلى دعى وكلما خاصبا جمعه بوفورا رابعه رابيع وظل مإنتصبا

إذ لمذهبه تزود أتراه نبا راحل إذ صارا أمإا وأبا أمإا له الفاجع بمصرعه شاراك أمإا
ظلل راضى مإن أين نصبا شركه الموت نصب إذ والله لقي لقد ذهبا أذهب

غادراه لقد وفنا ثيابا حاله أسوأ في التلف أدراكه أمإا وفنا رابعا بضلله البطالة
كان مإن أين شفا جملته مإن تمكن إذ لمرضه يجد ل جفا ينفعه لما جفاؤه

استلبه أمإا القصورا نضارا همته كانت مإن أين الصدورا في الناس بين مإجلسه
الظهورا بسقائه تقوى كانت مإن أين والقصورا المنازل مإن الموت

ينفعه فلم حماه حول الحمام حام الظهورا حين الموت عند الظهير عدم أمإا
فيها بملء الفراقا هاتفات به وصاحت رامإى إذ فرمإاه مإرامإيه راامإيه وراام الحمى

قدمإه زل إذ الهوى براحة رااحته تعلق لم كأن فيها يكن لم كأن المنازل ولفظته
وكأنه النوى بأيديها جذبته إذ نوى ول غرض على عزم مإا وكأنه وهوى التلف في
حبل والله أنبت والتوى التلف سكون أدراكه حين التوى ول مإراد مإن تحرك مإا

كأنه النس عن فأخارج المدى وانقطع حياته مإنظوم وانتثر المدى بأقطع بقائه
إذ مإنازله وأصبحت الخمس تصرف بعد الرمإس في كفه وكف الجنس مإن ليس

تغصة مإحلة الدنيا إنما ( أخاي بالمإس تغن لم كأن يمس ولم بها يصبح لم
بفراقا آذنت غرورا ودارا

الثرى تسكن أن قبل مإن أخاي ( تزود
 ---

بساقا للممات ساقا ويلتف
( يا بالمإوات حل عما الحياء أغفل مإا فات قد مإا أبعد مإا آت هو مإا أقرب مإا

الفنا عن غافلين
بغافل عنكم الفنا ليس

الداراقطني أخابرنا المأمإون بن الصمد عبد أخابرنا المدير علي بن يحيى أخابرنا
بريد عن أسامإة أبو حدثنا مإوسى بن يوسف حدثنا إسماعيل بن الحسين حدثنا

مإثلي إن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن مإوسى أبي عن بردة أبي عن
الجيش راأيت إني قوم يا فقال قومإه أتى راجل كمثل به الله بعثني مإا ومإثل



وانطلقوا فأدلجوا قومإه مإن طائفة فأطاعه فالنجاء العريان النذير وأنا بعيني
الجيش فصبحهم مإكانهم فأصبحوا مإنهم طائفة وكذبت فنجوا مإهلهم على

عصاني مإن ومإثل به جئت مإا واتبع أطاعني مإن مإثل فذلك واجتاحهم فأهلكهم
النبي عن هريرة أبو وراوى الصحيحين في أخارجاه الحق مإن به جئت مإا وكذب
قالوا ندم إل يموت أحد مإن وسلم} أنه عليه الله {صلى

كان وإن ازداد يكون ل أن ندم مإحسنا كان إن قال الله راسول يا ندمإه فما
واضح دليل الشيب هذا أمإا ناصح قول يسمع ل مإن يا نزع يكون ل أن ندم مإسيئا

قد الشيب بياض له قلنا فنكاتب مإستقره نعلم ليتنا غائب والقلب نحدث لمن
فيعزم الذنوب فعل وينوي ويضم التفريط إلى التقصير يجمع فضحك فضحك

زعزع فقد العبر واعظ واسمع غم ول خافي فما الهدى هلل تأمإل ويحك ويهم
حزنك بحر في وعم الصم تسمع ل وهيهات الغافل قلبك وأيقظ الشم الجبال

تكون أن راضيت فإذا أم قد بالزجر مإن يا زجرك في بالغنا فلقد تعم ذنوب على
الم مإن أشفق ظئرا الله فلحى مإبيرا لنفسك
تعالى قوله على الكلم

 ---

الماضي بمعنى أنه أحدهما ) قولن ( كنتم ) في للناس أخارجت أمإة خاير ( كنتم
أنكم وجودكم قبل بكم البشاراة في وصفكم كان أحدها أقوال خامسة فيه ثم

ابن قاله وحكمه تعالى الله علم سابق في كنتم والثاني الحسن قاله الناس خاير
مإذ كنتم والرابع أمإة خاير كتبتم قد المحفوظ اللوح في كنتم والثالث مإقسم

أمإة خاير وخالقتم وجدتم والخامإس النباراي ابن قاله زلتم مإا والمعنى كنتم
) راحيما غفوراا الله ( وكان تعالى قوله مإثل ) أنتم ( كنتم مإعنى أن الثاني القول

أو ذاهب وهو الماضي بنية على الفعل يأتي وقد قتيبة ابن وقال الزجاج قاله
ومإثله يقول وإذ ) أي الله قال ( إذ ومإثله أنتم ) ومإعناه ( كنتم كقوله مإستقبل

( أتى
 ---

) أي مإيت بلد إلى ( فسقناه ) ومإثله المهد في كان ( مإن ) ومإثله الله أمإر
بهم ) يجيئون للناس أخارجت أمإة خاير ( كنتم قوله في هريرة أبو قال فنسوقه
بالتبليغ للنبياء يشهدون عطية قال السلم في فيدخالون أعناقهم في والغلل

أخابرنا السبق فضل للول كان وإن وآخارها أولها أمإتنا تشمل الخيرية أن اعلم
حدثنا الجراحي أنبأنا قال الغوراجي بكر وأبو الزدي عامإر ابن أنبأنا الكروخاي
عن أنس عن البناني ثابت عن حماد عن قتيبة حدثنا الترمإذي حدثنا المحبوبي

أوله يدراي ل المطر مإثل أمإتي ( مإثل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
أرااد أنه فالجواب الصحابة تفضيل في ترددا يوجب هذا قيل ) فإن آخاره أم خاير

خاير الثواب هذا أوجه أدراي ل تقول كما الفضل في أولها إلى المإة آخار تقريب
في وجهه مإن مإؤخاره تقريب تريد لكنك أفضل وجهه أن علم وقد مإؤخاره أم

الحق على صبر لهم إذ فيه يشك فل الصحابة فضل فأمإا قتيبة ابن ذكره الجود
والعزى اللت قل له ويقولون الرمإضاء في يعذب بلل كان أحد فيه يشاراكهم ل

اراجع ويقول بالنارا عليه ويدخان الزبير يعلق الزبير عم وكان أحد أحد يقول وهو



علي الحسن أبو أخابرنا المباراك بن الوهاب عبد أخابرنا أراجع ل فيقول الكفر إلى
أبو أخابرنا صفوان بن الحسين أنبأنا يوسف بن أحمد أنبأنا الخطيب بن مإحمد بن

إسماعيل حدثني الشمر بن عمرو أخابرنا الجعد ابن علي أخابرنا القرشي بكر
الفجر صلة عنه الله راضي علي مإع صليت قال أرااكة أبا سمعت قال السدي

كأن مإكث ثم يمينه عن انفتل سلم فلما
 ---

فقال يده قلب رامإح قيد المسجد حائط على الشمس كانت إذا حتى كآبة عليه
اليوم أراى وسلم} فما عليه الله {صلى الله راسول أصحاب راأيت لقد والله
قد المعزى راكب أمإثال أعينهم بين غبرا شعثا يصبحون كانوا لقد يشبههم أحدا
فإذا وأقدامإهم جباههم بين يراوحون الله كتاب يتلون وقيامإا سجدا لله باتوا

حتى أعينهم وهملت الريح يوم في الشجر يميد كما مإادوا الله فذكروا أصبحوا
مإفترا ذلك بعد رائي فما نهض ثم غافلين باتوا القوم لكأن والله ثيابهم تبل

العلم في برزوا سادات الصحابة بعد مإن جاء ولقد مإلجم ابن ضربه حتى يضحك
نفسه به يعذب سوطا مإسجده في علق قد الخولني مإسلم أبو كان والعمل

لزاحمنهم والله دوننا بمحمد يستأثروا أن الصحابة أتظن ويقول فترت كلما
كل يصلي قيس عبد بن عامإر وكان راجال خالفوا قد أنهم يعلموا حتى زحامإا عليه
سليمان وصلى خاتمة تسعين الشهر في يختم كهمس وكان راكعة ألف يوم

العلم في غاية الثوراي سفيان وكان سنة أرابعين العشاء بوضوء الفجر التيمي
ل هذا فقال الطبيب إلى مإاؤه فحمل الدم يبول فصارا الخوف فغلبه والعمل

مإاء وحمل كبده الحزن فتت راجل هذا الرهبان مإاء هذا المسلمين مإاء يشبه
حامإله قال عاشق بول هذا قال إليه نظر فلما الطبيب إلى السقطي سري

أبصره مإا الله قاتله فقال فأخابرته سري إلى راجعت ثم علي وغشي فصعقت
بردها عاد الصبا واجهت أنا ( إذا
لهيب عليه أنفاسي حر مإن

قولهم الطباء في أكثرت ( وقد
طبيب أرااك أن إل ومإالي

حليفه فهو الهم قلبي ( يسالم
حروب والرقاد جفوني وبين
ولهان وكان أرااه ول يراني مإن إلى واشوقاه يقول الخواص عبيدة أبو كان

لبعض وقيل بسواك أنت خاواطر وثكلت غيرك يحب قلبا عدمإت يقول المجنون
سميت الدنيا في عنه حبسي طال لما فقال مإجنونا سميت لم المجانين عقلء

يفيق مإا يحبك ( قلبي فراقه لخوف مإجنونا
ينام مإا عيني وجفن

حتى الليل فيك طال ( قد
انصرام له يقال مإا

رااكد فيه ( والنجم
الظلم يمنعه والفجر

نهاية بغير ( ليل
خاتام مإفتاح ولكل

 ---



الهني العيش وصلك ( في
الزؤام الموت وهجرك

بقي لنه قال ولم قلت لعيسى فقال تعبد لمن فقلت براهب جزت الشبلي قال
ًا أرابعين لم يومإا أرابعين صومإعته تحت فأقمت علي فعدها فقلت يأكل ل يومإ

قال قال الفقيه أحمد بن مإحفوظ أنبأنا النصاراي مإعمر أبو أخابرنا فأسلم آكل
البزاز المباراك بن أحمد سعيد أبا سمعت الحيري غالب بن الحسن علي أبو لنا

{صلى الله راسول المنام في راأيت يقول أحمد ابن مإحمد عمي سمعت يقول
فقيل عنه فسألت مإكتهل راجل جانبه وإلى الخليفة جامإع وسلم} في عليه الله
أمإتي مإن وسلم} أليس عليه الله {صلى للنبي يقول وهو مإريم بن عيسى هو

أبو فدخال الصوامإع أصحاب أمإتي مإن أليس الحبارا أمإتي مإن أليس الرهبان
أمإتك وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول له فقال سمعون بن الحسين

فانتبهت فسكت هذا مإثل
حمائم هدلت كلما مإتألقة الظواهر على وأنواراهم مإتعلقة بالحق قلوبهم كانت

مإن أيديهم بين لما ذواراف الدجى في دمإوعهم شجوهم غمائم هطلت نوحهم
إذا مإخالف فيهم ومإا شديد خاوفهم الصحائف ذنوب بالبكاء يغسلون المخاوف

والحزن مإساعد الدمإع شاراف حنين الحبيب إلى يحنون واقف فالقدم الليل جن
وأمإوراهم عجاب أحوالهم طائف مإسهم إذا التذكر إلى يفزعون مإساعف
بنوا إن قوم ( أولئك صياراف يا انقدوا مإوسى قوم وبين بينهم كم طرائف
البنا أحسنوا

شدوا عقدوا وإن أوفوا عاهدوا وإن
بها جزوا فيهم النعماء كانت ( وإن

كدوا ول كدراوها ل أنعموا وإن
فزدتني عنهم سعد يا ( وحدثتني

سعد يا حديثك مإن فزدني جنونا
كلما بدارا واشتغلوا للسكنى عمروها ومإا فعبروها يفنى مإتاع الدنيا أن علموا

الرحيل أهبة يأخاذون المعنى فتلمحوا أسماعهم الوعظ طرقا تبنى هذه نقضت
لو والزمإني المساكين بين تراهم عندهم كبر ل الدنى هذا عرض يأخاذون ول

فل الهوى هجر على صادقهم حلف تحنى المحبة على ضلوعا راأيت تأمإلتهم
فاشتاقوا الجنة ذكروا أغنى راآهم فلما الفقر قدم على وأقبلوا استثنى مإا والله

إلى الجنة وسلم} اشتاقت عليه الله {صلى النبي قال لبنى إلى قيس شوقا ول
الدنيا في الزهاد ( إلى وسلمان وعمارا علي
 ---

تشتاقا الخلد جنان
خاطاياهم مإن ( عبيد

أباقا الرحمن إلى
الرغبة نحوه ( حدتهم
فاشتاقوا والرهبة

الدنيا لهم ( ورااقت
انعاقوا فما وعاقتهم



تلقاهم حين ( عليهم
وإطراقا سكينات

الله إلى ( يضجون
مإهراقا العين ودمإع

مإالت وقد ( توهمهم
أحداقا القوم بسكر
يهجع فل قامإوا ( وقد

ذاقوا مإا ذاقا قد مإن
السواحل بعض في العباد مإن نفر على مإرة هجمنا زيد بن الواحد عبد قال

نسمع كنا فما الليلة تلك وبتنا الجزيرة تلك على فاراتقينا راأونا حين فتفرقوا
فلم آثاراهم وتبعنا طلبناهم أصبحنا فلما النارا مإن والنفورا الصراخ إل الليل عامإة

ًا نر تعلقت الوعد مإوصوف مإشاهدة إلى الغيب بنورا بصائرهم أبصارا نفذت أحد
الجفون وغضوا البطون فأخامصوا القلوب نواظر عاينت بما المإال أكف

الرجا أراجاء على البين خاوف مإن راأيتهم لو مإلسوع تململ على الدمإوع وأهملوا
فمال سجا قد والظلم النفوس ظلم ذكروا دجا قد والليل كالسيل الدمإوع
( وقفنا فرجا فرجا الظن نسيم عليهم فهب الحجا بفتوى اليأس إلى القلب

دمإوعه أجابت باك فمن
الصبرا يملك لم بالصبر ومإعتصم

بيمينه أجفانه سائر ( ومإن
اليسرى يده أحشائه على ومإلق

وجده الدمإع يسعد لم طائش ( ومإن
العزراا الدمإع استنفد مإا البكا وشر

لبيننا الركاب خاوص مإلقت ( وقد
ًا تستطن فلم زجرا لشارادها ضعف
مإعك مإا له فقلت وحده يمشي مإكة طريق في غلمإا لقيت الصالحين بعض قال

ومإن شمالي وعن يميني وعن وخالفي أمإامإي قال هو أين قلت بلى قال مإؤنس
واليمان والتوحيد الخالص قال هو أين قلت بلى قال زاد مإعك أمإا قلت فوقي

ول وجل عز الله على يشغل الرفيق فقال مإرافقتي في لك هل قلت والتوكل
البرية هذه في تستوحش أمإا قلت عين طرفة عنه يشغلني مإن أراافق أن أحب
قلت خافتها مإا السباع بين كنت فلو وحشة كل عني قطع بالله النس إن قال
ألك
 ---

عن طرفك الله حجب قال لي ادع فقلت تكلمني فل راأيتني إذا نعم قال حاجة
في أمإا قال ألقاك أين حبيبي قلت يرضيه فيما الفكر قلبك وألهم مإعصية كل

طلبتني فإن المتقين تجمع فإنها الخارة وأمإا بلقائي نفسك تحدث فل الدنيا
قال علمت وكيف قلت وجل عز الله إلى الناظرين زمإرة في فاطلبني هناك
أن سألته وقد ومإأثم مإنكر كل فيه واجتنابي مإحرم كل عن له طرفي بغض
بصري عن غاب حتى يسعى وأقبل صاح ثم إليه النظر جنتي يجعل

لقائكم عن جسمي تلوم ومإا
عجل شيق إليكم وقلبي إل

يحركه مإشتاقا يقعد ( وكيف



والمإل الشواقا الحافزان إليكم
وطر غيركم فمالي نهضت ( فإن

شغل غيركم فمالي قعدت وإن
بعدكم القوام لي تعرض ( وكم

وصلوا فما قلبي على يستأذنون
سجع

نبينا وجعل كاس أراوى مإعرفته مإن وسقانا الناس جميع على قدمإنا مإن سبحان
لنا قال الهمة بعلو علينا وأنعم المإة على فضله فلما وساس راعى نبي أفضل
للناس أخارجت أمإة خاير ( كنتم

عثمان أو بالريق كسرى أغص الذي عمر أو الصديق بكر أبي مإثل المإم أفي
والعباس حمزة مإثل أو العميق الغمر العلم بحر علي أو المذيق مإر على الصابر
صبر ألهم أين مإن هيهات وسعيد سعد أو القرينين والزبير طلحة مإثل أفيهم
شجرة هل القياس أبعدنا بهم شبهناهم إن الثنين مإثل ومإن وخابيب خاباب

في غزاة لهم عرضت إنما أسماراهم مإن بدرا وقعة هل أشجاراهم في الرضوان
) أين للناس أخارجت أمإة خاير ( كنتم النفاس مإع وجهادنا أعماراهم جميع

ثوابهم ول أضرابنا مإن القوم مإا هيهات أصحابنا مإن النبياء أصحاب
 ---

العينين على كتابنا في قلنا ونحن أقلنا فقالوا الجبل نتق ثوابنا مإثل الخارى في
وطلبوا وصك سطر وقد كتابهم ) رادوا للناس أخارجت أمإة خاير ( كنتم والرأس

المسك تشبيه إن يشك مإن فينا ومإا الجبل عند وشكوا فك قد الهجر وقيد صنما
اليم يوم فقالوا أشباها للخالق فاعتقدوا وتناهى التغفيل غمرهم وسواس باللك

والمجاعة الفقر الصحابة آثر التباس نحن عقائدنا في ) ومإا إلها لنا ( اجعل
قوت طلبوا إنما للمجاعة مإائدة النصاراى وسألت بالطاعة الدنيا عن واشتغلوا
خاايفهم أفي قيس بن كعامإر مإتعبديهم أفي أويس كزهد راهبانهم أعند الضراس
أفي ومإعروف بشر مإثل أفيهم كالمقباس الشمس ضوء ليس هيهات كالفضيل
السيوف صلصلت وقد صلت طائفة طوائفهم أفي مإعروف مإذكورا زهادهم

المسالك إلى الهادي كالشافعي أو ومإالك حنيفة أبي مإثل أفيهم القواس ورانت
مإن أعلى أفيهم والساس بنيانه أحسن مإا ذلك مإن أجل وهو تمدحه ل كيف

وسبل نفسه بذل الذي كأحمد أو تقبل بالوراع الذي سيرين ابن أو وأنبل الحسن
أخارجت أمإة خاير ( كنتم باس ول بهذا صوتك ارافع حنبل ابن مإثل فيهم مإا تالله

الرحمن عبد الفرج أبي للمإام التبصرة كتاب مإن الول الجزء ) انتهى للناس
الثانية الطبقة وأوله الثاني الجزء ويليه الجوزي ابن
 ---

الرحيم الرحمن الله بسم
الجوزى / لبن التبصرة

الثانى الجزء
---

الرحيم الرحمن الله بسم



والمحرم عاشورااء ذكر في الول المجلس
ًا تقريبه أهل مإن بتأديبه طهر الذي لله الحمد مإن مإصافاته أراباب وسقى نفوس
ًا مإناجاته شراب عنها فأصبح اليمان أهل قلوب عن الشيطان كيد ودفع كؤوس

ًا ًا أذى وإسعاده بلطفه وداده أهل عن وصرف مإحبوس مإن بقهره وأذل وبوس
ًا خالقه مإن شاء ًا أعناق والسلم التوحيد بعز الصنام ذكر وأعاد وراءوس

ًا ًا للحاسبين والقمر الشمس بجريان السنين عدد وجعل مإطموس مإحروس
ل نعم على أحمده مإوسى نبيه مإنه عاشورااء في وكلم المحرم عشر وكرم

ًا بالحمد أقضي ومإا عددا تحصى ًا للشكر يزل ولم وأشكره حق وأشهد مإستحق
والراض السماء وفتق خالقا وأحكمها الشياء كون راقا كلها للرقاب المالك أنه

مإن لكم وينزل آياته يريكم الذي ( هو وأشقى فأسعد العباد وقسم راتقا وكانتا
وخالقا خالقا الخلئق أشرف وراسوله عبده مإحمدا أن ) وأشهد رازقا السماء
الفضائل كل حاز الذي الصديق بكر أبي صاحبه وسلم} وعلى عليه الله {صلى

وعلى خالقا يحابي فما العادل عمر ) وعلى التقى ( وسيجنبها ويكفيه سبقا
مإا ومإشتري يفنى مإا بائع علي وعلى يتوقى فما للشهادة استسلم الذي عثمان

حقا أبيه صنو العباس عمه وعلى يبقى
 ---

سمي وإنما القدرا شريف شهر المحرم شهر أن إخاواني الله راحمكم اعلموا
قوله في المفسرين مإن جماعة عن راوي وقد فيه يحرم كان القتال لن المحرم

أرااد قتادة وقال المحرم مإن الوائل العشر ) أنها عشر وليال ( والفجر تعالى
البزارا الباقي عبد بن مإحمد بكر أبو أخابرنا المحرم مإن يوم أول الفجر بالفجر
بن مإحمد بن أحمد بن علي أنبأنا الجوهري علي بن الحسن مإحمد أبو حدثنا

عوانة أبو حدثنا بكر أبي بن مإحمد حدثنا القاضي يعقوب بن يوسف أنبأنا كيسان
الرحمن عبد ابن حميد عن المنتشر بن مإحمد عن عمير بن الملك عبد عن

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول سمعت قال هريرة أبي عن الحميري
ابن أخابرنا المحرم تدعونه الذي الله شهر رامإضان بعد الصوم أفضل يقول

حدثني أحمد ابن الله عبيد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن أنبأنا الحصين
سعد ابن النعمان عن إسحاقا بن الرحمن عبد حدثنا مإعاوية أبو حدثني خايثمة

الله راسول يا فقال وسلم} راجل عليه الله {صلى النبي أتى قال علي عن
فصم رامإضان بعد شهرا صائما كنت إن فقال رامإضان بعد أصومإه بشهر أخابرني
وقد آخارين على فيه ويتاب قوم على فيه تاب يوم وفيه الله شهر فإنه المحرم

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن حديث مإن شاهين ابن راوى
النبي عن أنس حديث ومإن يومإا ثلثون فله المحرم مإن يومإا صام مإن قال

الخميس حرام شهر مإن أيام ثلثة صام مإن وسلم} قال عليه الله {صلى
هذا مإن أحاديث وراويت سنة مإائة تسع عبادة له الله كتب والسبت والجمعة
التاسع أمإا والعاشر التاسع صيام ويستحب تركناها فلهذا تثبت ل الجنس
قال عاشورااء هو أنه عباس ابن فمذهب

 ---



ورادت إذا عشرا البل ورادت تقول والعرب الوراد عشر فيه تأول كأنه الزهري
راسول أن عباس ابن حديث مإن الصحيحين ففي عاشورااء يوم وأمإا التاسع يوم
هذا ويقولون يصومإونه اليهود فرأى المدينة وسلم} قدم عليه الله {صلى الله
مإوسى فصامإه وقومإه فرعون وأغرقا وقومإه مإوسى فيه الله أنجى عظيم يوم

أحق وسلم} فنحن عليه الله {صلى الله راسول فقال نصومإه فنحن شكرا
الكوع بن سلمة حديث مإن وفيهما بصيامإه وأمإر فصامإه مإنكم بموسى وأولى

الناس في أذن أن أسلم مإن راجل وسلم} أمإر عليه الله {صلى الله راسول أن
يوم اليوم فإن فليصم أكل يكن لم ومإن يومإه بقية يعني فليصم أكل كان مإن

أبو أنبأنا علي بن الحسن أنبأنا البزارا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا عاشورااء
بن إبراهيم حدثنا يعقوب بن يوسف أنبأنا كيسان ابن مإحمد بن علي الحسين

ابن سمعت قال يزيد أبي ابن الله عبيد حدثنا عيينة بن سفيان حدثنا بشارا
عليه الله {صلى النبي راأيت مإا فقال عاشورااء يوم صيام عن سئل عباس

عاشورااء يوم يعني اليوم هذا إل اليام على فضله يتحرى يومإا وسلم} صام
حدثنا غياث بن الواحد عبد وحدثنا يوسف قال رامإضان شهر يعني الشهر وهذا
عن الزمإاني مإعبد بن الله عبد عن جرير بن غيلن عن قتادة عن سلمة بن حماد
صوم وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن النصاراي قتادة أبي

مإسلم بإخاراجه انفرد قبله الذي العام يكفر عاشورااء
مإن مإثل ذكرها في فائدة فل مإوضوعة أحاديث عاشورااء فضائل في راوي وقد

صام قرة بن مإعاوية وقال بشيء ليس وكله صافح ومإن اكتحل ومإن اغتسل
يوم يصوم كان أنه بلغنا ومإمن شاهين ابن قال السفينة في مإعه ومإن نوح

وسعيد الحصين بن وعلي الشعري مإوسى وأبو طالب أبي بن علي عاشورااء
مإن يمكن مإا فيه يفعل أن فينبغي عظيم يوم هو الجملة وفي وطاوس جبير بن

الغفلت واحذراوا فاغتنموها الخيرات مإواسم وأمإثاله فهو الخير
البسملة على الكلم

ًا الليالي لحداث ( خالقنا فرائس
عرائسا مإنا الجداث إلى تزف

عساكرا للقبورا مإنا ( تجهز
فواراسا المنايا أعواد وتردف

عنانه مإن لنا أراخاى أمإل ( إذا
حابسا نحاول عما أجل غدا
 ---

بمائه وهو اجتث لما الغصن ( أراى
ًا يابسا الغصن أصبح ومإا راطيب

ًا ( نشيد ً سفاهة للخلود قصورا
دواراسا فتوراا شئنا مإا ونصبر
نفوسنا إلينا الدنيا نعت ( وقد
أكايسا أصابت لو مإنا مإات بمن

وتبعا الملوك كسرى ضربت ( لقد
قائسا نر فلم أمإثال وقيصر
غدا وقد جهاراا مإنها نرى مإا ( نرى
طامإسا البصيرة نورا على هواها



واعظا الموت لنا الدنيا فضح ( وقد
تقاعسا إل نزداد مإا وهيهات

كروراها الخطوب تفهمنا ( أبدا غيره
يفهم ل كمن عمه في ونعود

كأنما العظات مإسامإعنا ( تلفى
يرقم مإن وعظه يرقم الظل في

سطوراها نحن اليام ( وصحائف
المتقدم ويدراج الخاير يقرا

ضريحه يهال لحد على ( لحد
أعظم عليها رامإم وبأعظم

وقبلنا المنون توقاه ذا مإن
وجرهم الحمام أطاحهم عاد

ومإحرقا تلحقا ( والتبعان
ومإتمم ومإالك والمنذراان

هذا كم إلى نائما يا الفروع وقطع الصول قلع وقد ويروع يزعج بما كأنك
إلى لك كم الدمإوع الموت وقت أينفعك الولوع هذا بالهوى مإتى إلى الهجوع
ًا الذل ينفع ل هيهات نزوع النزع عند التقى المال فرقوا يقول والخضوع إذ

سهم راشقك الضلوع بين مإن يسلها الموت ومإلك هذا المنوع لجود فالعجب
المساكن مإنك وخالت الزراوع وأين الزراع حاصد وأتى الدراوع أغنت فما المنون

مإن زدت لو أن وتمنيت السجوع الوراقاء عن البين غراب وناب الربوع وفرغت
الخدوع قول تقبل ول العدو مإكر فاحذرا وراكوع سجود
غفلة في فانقضى وقتك ضيعت

أدهرا الخوادع طلب في وطويت
جوابه الزمإان هذا عن ( أفهمت

وكرراا العظات لك أبان فلقد
مإخافة الصدراو مإل مإا ( عانيت

أخابرا مإن عاينته مإا وكفاك
عنه يغفل ل مإن يغفل كيف وارادها النارا وأمإن مإفاراقها بالدنيا أنس كيف عجبا يا

عمره تهدم وسنته سنته يهدم وشهره شهره يهدم يومإه مإن بالدنيا يفرح كيف
إدبارا في الدنيا إخاواني مإوته إلى وحياته أجله إلى عمره يقوده مإن يلهو كيف

الندم إل يحصد ل التقى غير فيها والزاراع استكثارا في مإنها وأهلها
 ---

بيتك يلهينك فل غائب وبيت شاهد بيت بيتان إنسان لكل بني يا لبنه لقمان قال
إخاواني طويل فيه عمرك الذي الغائب بيتك عن قليل عمرك فيه الذي الحاضر
ببقائه يفنى مإن يا يصدرا ولم الطمع أوراد ورابما أجله إلى خاطاه الحي أنفاس
ومإجاوراة المنايا بغتات قبل الجد الجد تيقظ مإأمإنه مإن ويؤتى بسلمإته ويسقم

والنعم اللذات مإعاشرة ينسيكم ظلم ذو يوم الموت مإن بكم ليحلن البلى أهل
الندم طعم إل الفواه في يبقى ول

خابيرا بالزمإان سل
لعليم به إنه

ظاعن المإانة ( داعي



مإقيم وهو بالمرء
حياته ضيق ( وورااء

يدوم وليس نفس
غيه في سادراا ( يا

مإليم أنت حتام
بمنية تخدعن ( ل
عقيم الخلود أم

المشيب يجذبك ( حتام
وتهيم بكفه

أبرقت المنية ( وإذا
المهزوم فرجاؤك
وإنما البقاء ( عشق

هموم الحياة طول
أين آلوا إليه مإا إلى هذا يا سبقوك زالوا ونالوا الدنيا مإلكوا الذين أين

الكفات إلى مإالوا بالمال المسروراون أين الشتات إلى آلوا بالل المغروراون
كالجبال مإصيرهم في آصاراهم وصارات بالوبال إل علقوا ومإا أعمالهم راهن غلق

كؤوس وتجرعوا المصرع بعد ولكن المصاب على وندبوا ينفع ندم ل إذ فندمإوا
تقطع تهز إذ الحسرات مإن بسيوف وضربوا مإطمع كل مإن البأس

زائل تقلص الدنيا مإن ظل
العلقم جناها على يذاقا ومإنى

راقدة إل المإال هذه ( مإا
نحلم المإاني بأضغاث فيها

وإنما الفناء راقا في والكل
يهرم مإن مإعرض للنائبات

كروراها الخطوب تفهمنا أبدا
يفهم ل كمن عمه في ونعود

كأنما العظات مإسامإعنا ( تلقى
يرقم مإن وعظه يرقم الظل في

سطوراها نحن اليام ( وصحائف
المتقدم ويدراج الخاير يقرا

ضريحه يهال لحد على ( لحد
أعظم عليها رامإم أعظم مإع

وقبلنا المنون توقاه ذا ( مإن
وجرهم الحمام أطاحهم عاد

ومإحرقا تلحقا ( والتبعان
ومإتمم ومإالك والمنذراان
أرابابها بها مإنعت ( ومإمالك

وتعظموا بها ثقة فتجبروا
عنوة الخنزوانة ثياب ( سلبوا

مإتهدم عزهم وشامإخ فهووا
تعالى قوله على الكلم

بالحق إل الله حرم التي النفس تقتلوا ( ول
 ---



الله {صلى النبي عن بكر أبي حديث مإن صحيحيهما في ومإسلم البخاراي راوى
كحرمإة حرام عليكم وأمإوالكم دمإاؤكم بمكة النحر يوم قال وسلم} أنه عليه

عن فيسألكم رابكم وستلقون هذا شهركم في هذا بلدكم في هذا يومإكم
الله هبة أخابرنا بعض راقاب بعضكم يضرب ضلل بعدي ترجعوا فل أل أعمالكم

عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا المذهب ابن علي بن الحسن أنبأنا الحصين بن
قال شقيق عن العمش حدثنا عبيد بن مإحمد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله
بين يقضى مإا وسلم} أول عليه الله {صلى الله راسول قال الله عبد قال

الدمإاء في القيامإة يوم الناس
عن عمر ابن عن أبيه عن سعيد بن إسحاقا حدثنا النضر أبو وحدثنا أحمد قال

مإا دينه مإن فسحة في المرء يزال لن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
ًا يصب لم ًا دمإ قبله الذي على واتفقا البخاراي الحديث هذا بإخاراج انفرد حرامإ

الكناني حفص أبو أخابرنا النقورا ابن الحسين أبو أخابرنا الله عبيد بن علي أخابرنا
عن اسماعيل ابن يعني حاتم حدثنا المكي عباد بن مإحمد حدثنا البغوي حدثنا
عليه الله {صلى الله راسول أن أبيه عن بريدة ابن عن المهاجر ابن يعني بشير

عز الله أن واعلم الدنيا زوال مإن الله عند أعظم المؤمإن لقتل وسلم} قال
المذهب ابن أخابرنا الحصين ابن أخابرنا الحسين لستشهاد اليوم هذا اخاتارا وجل

حدثنا النضر أبو حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أخابرنا
عمر ابن إلى راجل جاء قال نعم أبي ابن عن يعقوب أبي بن مإحمد عن مإهدي

العراقا أهل مإن قال أنت مإمن له فقال البعوض دم عن فسأله عنده جالس وأنا
{صلى الله راسول ابن قتلوا وقد البعوض دم عن يسأل هذا إلى انظروا قال
هما وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت وسلم} وقد عليه الله

عامإر أبو أنبأنا الكروخاي أخابرنا البخاراي بإخاراجه انفرد الدنيا مإن رايحانتاي
حدثنا الترمإذي حدثنا المحبوبي حدثنا الجراحي أنبأنا الغوراجي بكر وأبو الزدي
داود أبو حدثنا غيلن بن مإحمود

 ---

سعيد أبي عن نعم أبي ابن عن زياد أبي بن يزيد عن سفيان عن الحفري
سيدا والحسين وسلم} الحسن عليه الله {صلى الله راسول قال قال الخدراي

الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا صحيح حديث هذا الترمإذي قال الجنة أهل شباب
مإوسى بن يوسف حدثنا صاعد ابن حدثنا مإعروف ابن حدثنا الجوهري أنبأنا

الله عبد عن ذرا أبي عن بهدلة بن عاصم عن عياش بن بكر أبو حدثنا القطان
فقد أحبهما فمن ابناي وسلم} هذان عليه الله {صلى الله راسول قال قال

أخابرنا الله عبد بن علي أخابرنا السلم عليهما والحسين الحسن يعني أحبني
حدثني قال إذنا رايطة ابن مإحمد بن الله عبيد أخابرنا البشرى بن أحمد بن علي

بن الله عبيد حدثنا البصري الله عبيد بن مإحمد حدثنا أحمد بن مإحمد صالح أبو
سلمة أم عن حوشب بن شهر عن عياش أبي بن أبان حدثنا العبسي مإحمد
فبكى مإعي وسلم} وحسين عليه الله {صلى النبي عند جبريل كان قالت

إليه فذهب فأراسلته فبكى وسلم} فأخاذته عليه الله {صلى النبي فأتى فتركته
شئت فإن ستقتله أمإتك إن فقال نعم فقال مإحمد يا أتحبه جبريل له فقال
لها يقال بها يقتل التي الراض إلى جناحه فبسط بها يقتل التي أراضه تربة أرايتك



لما الحسين أن غيره أو أبان فأخابرني حماد قال إياه فأرااه بجناحه وأخاذ كربلء
فقتل وبلء كرب فقال كربلء فقالوا اسمها عن وسألهم الراض شم كربلء نزل
صاحب وكان السلم عليه علي مإع سارا أنه أبيه عن نجي بن الله عبد وراوى بها

الله عبد أبا اصبر علي نادى صفين إلى مإنطلق وهو نينوى حاذى فلما مإطهرته
الله {صلى النبي على دخالت قال ذاك ومإا قلت الفرات بشط الله عبد أبا اصبر
يوم وسلم} ذات عليه
 ---

قام قال تفيضان عينيك شأن مإا أحد أغضبك الله نبي يا قلت تفيضان وعيناه
لك هل لي وقال الفرات بشط يقتل الحسين أن فحدثني قبل جبريل عندي مإن
فلم فأعطانيها تراب مإن قبضة فقبض يده فمد نعم قلت تربته مإن أشمك أن

النبي راأيت قال عباس ابن عن عمارا أبي بن عمارا وراوى فاضتا أن عيني أمإلك
فيها قاراوراة مإعه أغبر أشعث النهارا نصف المنام وسلم} في عليه الله {صلى

الحسين دم قال هذا مإا الله راسول يا قلت شيئا فيها يتتبع أو يلتقطه دم
قتل فوجدناه اليوم ذلك فحفظنا عمارا قال اليوم مإنذ أتتبعه أزل لم وأصحابه

في فجد رافضت قد الشريعة راأى لنه القوم إلى الحسين راحل إنما اليوم ذلك
فقال حصروه حضروه وسلم} فلما عليه الله {صلى الجد أصلها قواعد رافع

وهكذا الذل على القتل فاخاتارا زياد ابن حكم على انزل ل فقالوا أراجع دعوني
نفاستها نفس لي الدناءة ( تأبى البية النفوس

والشبع بالري الرضا لغير تسعى
ومإرتحلي حلي العل ( فلكتساب

ومإرتعي مإصطافي المجد حمى وفي
يدراكها اللحظ أظن مإا همة ( لي

مإمتنع كل في جاوزت وقد إل
بأن هممت إن نفس صاحبتني ( ل

تطع لم الموت لهوات بها أرامإي
المإان عليه عرض الحجاج فإن الزبير بن الله عبد الحسين طريق تبع ولقد
يحارابهم وكان ذل في حياة مإن إلي أحب عز في بسيف لضربة والله فقال

وينشد
سن قد شبراقا إنه عصام اصبر

العناقا ضرب أصحابك
ساقا على بنا الحرب وقامإت

فأنشد بالحجاج وفلن فلن لحق قد له فقيل
النمر وفرت سلمإان فرت

نفر فل مإعهم تتلقى قد
فيقول حجر يصيبك أن تأمإن مإا له فيقال بالحجاراة يرمإون وكانوا
المإورا فإن عليك هون
مإقاديرها الله بكف

مإنهيها بآتيك ( فليس
مإأمإوراها عنك قاصر ول

إل لبسته مإا والله فقال الدراع هذا مإا فقالت أسماء أمإه يودع وجاء دراعا ولبس
نفسك لقوي



عزمإتي السيف عن ليغنيني فإني
ضاراب كف عن يغنيه مإا فيه فهل

صلبها ألن الدنيا عرض إذا
جانبي وازورا عنه بأنفى شمخت

همة بعد إلى إل تنتسب فل
المقانب بحر إل تكتسب ول

هوى إذا السجايا دنيات فإن
 ---

المناصب عز ينفعه لم المرء بها
أرافعها فما الهمم وهذه أعزها فما النفس هذه درا لله

مإذلة الحياة بعض راأوا ولما
مإحرم غير الموت وعز عليهم

واقع والذم العيش يذوقوا أن أبوا
تذمإم لم مإيتة ومإاتوا عليه

بها ظفرت إن للسد عجب ول
وأعجم فصيح مإن العادي كلب

الردى حمزة سقت وحشي فحربة
مإلجم ابن حسام في علي وحتف
بطة بن الله عبد أنبأنا السري أحمد بن علي أخابرنا الله عبيد بن علي أخابرنا
الملك عبد حدثنا بشر بن هلل حدثنا الحضرمإي هاراون بن مإحمد حامإد أبو حدثنا

أثره بقي مإطرا مإطرنا الحسين قتل لما قال ذكوان بن هلل عن مإوسى ابن
تأثير بالحمرة فيتبين وجهه يحمر الغضبان كان لما قلت الدم مإثل ثيابنا في

قتل حين الفق بحمرة غضبه تأثير أظهر بجسم ليس سبحانه والحق غضبه
حدثنا القاضي إسحاقا بن إسماعيل وحدثنا بطة ابن قال وبالسناد الحسين
تر لم قال سيرين بن مإحمد عن هشام عن زيد بن حماد عن حرب بن سليمان

الباغندي ذرا أبو وحدثنا بطة ابن قال الحسين قتل حتى السماء في الحمرة هذه
حرب بن شعيب أخاي بن علي سمعت قال الورااقا الحسين بن حماد حدثنا
يبكين الحي نساء ( جاءت جنية فقالت علي بن الحسين على الجن ناحت يقول

شجيات
نقيات كالدنانير خادودا ويلطمن

االقصبيات بعد السود ثياب ( ويلبسن
جبينه النبي ( مإسح الجن قول مإن حفظ أنه حديث في وراوينا

الخدود في بريق فله
قريش عليا مإن ( أبواه
الجدود خاير وجده
بكربلء قتيل ( أبكي آخار جني وقال

بالدمإاء الجسم مإضرج
عليه بكى قتيل ( أبكي

والسماء الراض بنو حزنا
ظلما الطغاة قتيل ( أبكي

الوفاء سوى جرم بغير



فاستحلوا أهلوه ( هتك
المإاء في الله حرم مإا
المعرى جسمه بأبي يا
والحياء الدين مإن إل

عزاء لها الرزايا ( كل
عزاء مإن الرزء لذا ومإا

مإائة وسلم} بثلث عليه الله {صلى النبي مإبعث قبل وجدت صخرة أن وراوينا
حسينا قتلوا مإعشر ( أيرجو باليونانية مإكتوب وعليها سنة

الحساب يوم جده شفاعة
 فاطم القيامإة ترد أن بد ( ل وجده أبويه مإع حاله كيف الحسين قاتل ويح

---
مإلطخ الحسين بدم وقميصها

خاصماؤه شفعاؤه لمن ( ويل
ينفخ القيامإة يوم في والصورا
أسر لما يعقوب يلقى وجه بأي يوسف على قبح مإن عليكم بالله إخاواني
فكيف نام فما وسلم} أنينه عليه الله {صلى الله راسول سمع بدرا يوم العباس

والله هذا عني وجهك غيب له قال وحشي أسلم لما الحسين أنين سمع لو
عليه الله {صلى الرسول يقدرا فكيف الكفر في كان بما يؤاخاذ ل والمسلم

جعلنا فقد مإظلومإا قتل ( ومإن تعالى قوله الحسين قتل مإن يبصر وسلم} أن
سلطانا لوليه

وراد فيمن الماء يرد أن ومإنعوه أحد يجمعه لم مإا الحسين ظلم في جمعوا لقد
الولية عن دفع حد هذا ومإا الولد وقتلوا أهله وسبوا بلد إلى عنهم يرحل وأن
كان قطرة مإنه سقوه فما جده أصابع بين مإن الماء نبع مإعتقد سوء هذا

كثيرا ويحمله شفتيه يقبل الحسين حب وسلم} ون عليه الله {صلى الرسول
على

جانبيه أحد على مإلقى راآه فلو إليه نزل المنبر يدي بين طفل مإشى ولما عاتقيه
يديه على ومإشت صدراه وطئت قد والخيل حواليه والعداء تأخاذه والسيوف

وسلم} مإستغيثا عليه الله {صلى الرسول لضج عينيه دمإوع بعد تجري ودمإاؤه
ًا زلت ( كربلء عليه ولعز ذلك مإن وبل كرب
المصطفى أهل عندك لقي مإا

صرعوا لما تربك على ( كم
جرى دمإع ومإن سال دم مإن
عاينتهم لو الله راسول ( يا

وسبا قتل بين مإا وهم
ومإن الظل يمنع رامإيض ( مإن

القنا أنابيب يسقى عاطش
مإنظرا فيهم عيناك ( لرأت
قذى وللعين شجوا للحشا
يا الله لرسول هذا ( ليس

جزا والمين الطغيان أمإة
لهم الغرس في يال لم ( غاراس



الجنى مإر أهله فأذاقوا
نسله الضاحي جزرا ( جزراوا

المإا سوقا أهله ساقوا ثم
في الله راسول يا ( هاتقات

الخطا وعثرات السعي بهر
مإنهم علم بعد ( قتلوه

الكسا أصحاب خاامإس أنه
وعل عزا المجد جبال ( يا

وسنا نوراا الراض وبدورا
نالكم الذي الله ( جعل
والبكا طويل الوجد سبب

ول ينسى حزنكم أراى ( ل
المدى طال ولو يسلى رازأكم

مإا مإهانا العز بعد فعاد عاداه مإن ودمإغ مإكانا بقتله للحسين رافع مإن سبحان
ضره
 ---

) سلطانا لوليه جعلنا فقد مإظلومإا قتل ( ومإن خاذلنا أوسعه مإن الشهادة حين
على عاد كما اللعن عليهم وعاد البلد مإلكوا مإا وكأنهم والعناد الزيغ أهل هلك
) تمتعوا سلطانا لوليه جعلنا ( فقد كانا ل كانا مإا كأنهما زياد أين يزيد أين عاد

سيرة أحسن الحسين سيرة وبقيت كسيرة الملك أجنحة عادت ثم يسيرة أيامإا
) سلطانا لوليه جعلنا ( فقد هوانا يلق لم فكأن والسيرة عاقبته عزت ومإن

جنوا مإا رافوا أنهم وظنوا مإتفرقا أي بالشتات وتفرقوا مإمزقا كل والله مإزقوا
على ) تعززوا سلطانا لوليه جعلنا ( فقد يتوانى ل المظلوم ناصر إن فتخرقا

الذم مإن لهم وكيل احتالوا بما لهم الملك بقاء وظنوا وطالوا الحسين مإثل
جعلنا ( فقد سلطانا سلطانا فزالوا السلطة مإن قلعهم وعجل كالوا مإا أضعاف

مإلكوا قدراهم الحسين بطاعة لرفعوا أمإرهم دبروا لو ) ويلهم سلطانا لوليه
أهوانا ذكرهم ودعوا بتسبيحكم اليوم اشتغلوا دهرهم الخزي بقى ثم أيامإا

وآله مإحمد على الله ) وصلى سلطانا لوليه جعلنا فقد مإظلومإا قتل ( ومإن
وسلم وصحبه

راجب ذكر في الثاني المجلس
 ---

وأحب وكره وأبغض والب الفاكهة وخالق والحب النوى فلق الذي لله الحمد
راب حين تدبيره فأحسن وبناه فدب بقدراته الحيوان أنشأ وطب وداوى وأمإرض
البر وفي الحوت البحر في ينس فلم إنعامإه عم الرب يجحد لمربوب فالعجب

به إيمان على وأشكره الصب الشريف الشهر هذا تبليغنا على أحمده الضب
بها اجتمع شهادة له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد صب القلوب في

ومإا صغيرا المإين المسمى وراسوله عبده مإحمدا وأن واستتب التوحيد مإراد
وسب عابه مإن لكل عنه وأجيب والقب الزنارا فألبسهم العداء قهر ثم شب



الصحبة في صافيا خالق الذي بكر أبي صاحبه ) وعلى وتب لهب أبي يدا ( تبت
عثمان وعلى فكب أكب الكفر على جبارا كل قمع الذي عمر وعلى ولب

السلم عن حامإى مإن أشجع علي وعلى الصب مإناجاة ليلته طويل المناجي
باراك اللهم وهب اسمه ذكره لما السحاب أتته الذي العباس عمه وعلى وذب

وحطنا والذم السخط مإوجبات مإن فيه واحفظنا الصم راجب شهر في لنا
اعلموا وعم أعطى مإن خاير يا بأياديك عمنا والعم الب لطف بها ننسى حياطة
طراد أنبأنا مإحبوب بن علي أبو أخابرنا وقد مإحرم شهر هذا شهركم أن إخاواني

حدثنا أحمد بن عثمان حدثني برهان بن عمر بن الحسين أنبأنا مإحمد ابن
حدثنا قال الصدائي يزيد بن علي بن الحسن حدثنا الحبلي إبراهيم ابن إسحاقا

أبي
 ---

الله راسول قال قال طالب أبي بن علي عن أبيه عن عنترة بن هاراون عن
جزى يومإا مإنه صام مإن عظيم شهر راجب شهر وسلم} إن عليه الله {صلى

مإنه صام ومإن سنة ألفي له الله جزى يومإين مإنه صام ومإن سنة ألف له الله
أيام سبعة راجب مإن صام ومإن سنة آلف ثلثة صوم له الله جزى أيام ثلثة

الثمانية الجنة أبواب له فتحت أيام ثمانية مإنه صام ومإن جهنم أبواب عنه غلقت
حسنات سيئاته بدلت يومإا عشر خامسة مإنه صام ومإن شاء أيها مإن فيدخال
عن أنس حديث مإن وراوي العمل فاستأنف لك غفر قد السماء مإن مإناد ونادى
صام مإن راجب له يقال نهرا الجنة في إن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي
سعيد أبي حديث مإن وراوي النهر ذلك مإن وجل عز الله سقاه راجب مإن يومإا
وأيامإه الحرم الشهورا مإن راجب قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن

صومإه وجرد يومإا مإنه الرجل صام فإذا السادسة السماء أبواب على مإكتوبة
صومإه يتم لم وإذا له اغفر راب يا وقال اليوم ونطق الباب نطق الله لتقوى
في كثيرة أحاديث راويت وقد نفسك حظ خاذ له وقيل له يستغفرا لم الله بتقوى

يروى ومإا ذكرها تجنبنا فلذلك تصح ول تثبت ل أنها غير الجنس هذا مإن فضائله
صلة مإن التراويح لصلة لغارا وإني له أصل ل فحديث الرغائب صلة مإن فيه

أنه طالب أبي بن علي عن راوي وقد جهضم ابن بوضعها يتهم وإنما الرغائب
الضحى وليلة الفطر ليلة ليال أرابع في نفسه الرجل يفرغ أن يعجبني قال

كتب العزيز عبد بن عمر أن وراوي راجب مإن ليلة وأول شعبان مإن النصف وليلة
إفراغا الرحمة فيهن يفرغ الله فإن ليال بأرابع عليك إن أراطأة بن عدي إلى

الرابع الليالي هذه فذكر
 ---

وقد ويثبت شاء مإا الله يمحو راجب مإن العاشر اليوم في عباد بن قيس وقال
يصوم مإن كله يصومإه وإنما صومإه على بالتحريض والمتزهدون القصاص أغري
كان مإن فقال راجب صيام عن حنبل بن الله عبد أبا سألت حنبل قال السنة
عمر كان وقد برمإضان يشبه ول ذلك له يكره مإتواليا يصمه فل وإل السنة يصوم

كلوا ويقول الطعام في يضعوها حتى راجب في الناس أكف يضرب الخطاب بن
عندهم فرأى أهله على بكرة أبو ودخال تعظمه الجاهلية كانت شهر هو فإنما



كرمإضان راجبا أجعلتم فقال نصومإه راجب قالوا هذا مإا فقال وكيزانا سلل
عن الفراء عن سلمة عن ثعلبة حدثنا الزاهد عمرو قال والكيزان السلل فألقى

فلنا راجبت تقول العرب كل قال الفضل عن العرابي ابن وعن الصمعي
قال لتعظيمه راجبا سمي وإنما ثعلب قال عظمته إذا وراجوبا راجبا أراجبه

بعض على بعضها يغير ل كانت العرب لن الصم سمي إنما الشاذكوني سليمان
وأمإا به أصم فسمى السلح قعقعة يسمعون ل وكانوا السلح فيه تحمل ول فيه

إليها فأضيف العرب جميع مإن أشد تعظمه كانت فلنها مإضر برجب تسميته
الزكاة فإن مإنهم جهل وهذا فيه الزكاة بإخاراج العوام مإن كثير خالق خاصه وقد
مإثل المحرم في النصاب مإلك فمتى عليه الحول حال إذا المال في تجب إنما

الفقراء حقوقا لنها أثم صفر إلى أخارها فمتى المحرم في الزكاة وجبت
الفضائل مإن راجب في القصاص يروي وقد للتأخاير وجه فل لحاجتهم فرضت
بل صحته بعدم لعلمنا مإنها شيء ذكر نرى ل كثيرة أشياء الطاعات وأفعال

الموفق والله الدوام على الخير فعل إلى يبادرا أن للنسان ينبغي نقول
البسملة على الكلم

عليه يحصى غافل يا ( أل
والكبيرة الصغيرة العمل مإن

يوم كل وينذرا به ( يصاح
مإصيره غفلته أنسته وقد

تدانى فقد للرحيل ( تأهب
وجيره أخ الرحيل وأنذراك
غرورا في بال راخاي ( وأنت

صغيره فيها تقترف لم كأن
بصيرة على أتيت ذنب ( وكم
قريره تأتي بالذي وعينك

عين هناك تراك أن ( تحاذرا
البصيرة للعين عليك وإن

عظيم أمإر مإن حاولت ( وكم
 ---

وخايره مإنه برحمة مإنعت
فيه مإت لو مإدخال مإن ( وكم
العشيرة في نكال به لكنت

فيه والمكروه السوء ( وقيت
ستيره فيه بنعمة وراحت
تمسي لله نعمة مإن ( وكم
كثيره تعرفها ليس وتصبح

بأفعاله وعليه والعتاب الشديد والتوبيخ والحساب الموت يديه بين مإن يا
إلى باب مإن خارج عوتب وكلما تاب مإا أنه غير كثيرا أذنب وقد كتاب وأقواله

غاب فيمن عدوك حاضرا أظنك مإا العاب هذا وإلم الجهل هذا مإتى إلى باب
نائم انت أم اليوم أنت ( أيقظان

هائم حيران النوم يطيق فكيف
وعلمت استحييت ومإا بالقبيح وبارازت وعصيت الخطايا على دمإت الذي ألست



بعد الخمس مإنك ستكف وتناسيت الجزاء عظيم وعرفت أتيت ثم الذنب تحريم
بالسكوت النطق وسيبدل أمإس ذهب كما اليوم وسيذهب واللمس الحركة

الغرس وييبس البستان وسيقلع الشمس وضوء القمر نورا وستعدم والهمس
بالدراس الدراس العلم ذو وسينسى الرمإس بحر في الغمس وقت قرب وقد
غرة على الدهر تلبس ( ل
بد مإن الحي لموت فما

البقا طويل يخادعك ( ول
الخلد مإن الطول فتحسب

آخار له كان مإا ( ينفد
اللحد مإن المهد أقرب مإا
القرباء أين الخاوان أين الباء أين الجداد أين الباء إل مإنه وليس ينصح مإن يا

قامإت لقد تالله الغرباء مإنقلبهم لسوى فبكى السباء القهر بعد القوم أدراك
الغفلة عمت قد ولكن النقباء الجيش برحيل أذنت ولقد الخطباء بالمواعظ

الدنيا حب إل القلوب مإرض وهل الطباء الدواء عن كفت قد وكأن والغباء
مإنها يكفيك قليلها ( أقل العفاء الدنيا فعلى
بالقليل تقنع لست ولكن

وتبقى يبقى الذي هذا ( ومإن
السيول بمدراجة مإضارابه

 ---

حزين مإجرورا أو رااكب ثم الصورا في ينفخ أن إلى مإحصورا القبر في أنت ويحك
قبل به لما تزود مإن الحازم والغرورا اللهو هذا فما مإأسورا أو مإطلق مإسرورا أو
فانظروا عنكم غيبت قد آجال في وتروحون تغدون إنكم إخاواني لمآبه يصير أن

الصرعة تلك تذكروا حثيث فالطالب الوحا الوحا أعماراكم انقضاء قبل لخلصكم
على إل قط عاقل بات مإا والله نفع ول ضر على يقدراون ل وهم الهل بين

ينفع لم القدم زلت فإن بالكظم تؤخاذون ثم سقم مإن دبيب هو إنما حذرا فراش
يغفل ل والدهر ( أأغفل بمال فداء ول تقال عثرة ول تنال توبة وإل ندم

أعضل شأنه الذي وأنسى
سالم أنني ( ويطمعني

أقتل لي السلمإة وداء
ًا وليلي نهاراي ( ويمضي مإع

الجمل الحسن غيره بما
الحمام أفوت أني ( وآمإل

ضلل لي لعمرك أمإان
أنه آخار يرى ( وكيف
الول هلك وقد سيبقى
أراعوى ل أنا مإتى ( فحتى

أفعل ول أقول ذا وكم
الحتوف ونداء ذاهل ( أيا
يذهل مإن توقظ الناس في
العزيز النعيم أهل أين ( أل
والبزل الجالد وأين



القصورا قلل مإن ( تناولهم
مإعجل مإزعج فأهلكهم

وسمعوا اراتدعوا فما الردى يوم وخاوفوا تبعوا فما الهدى عن أعرضوا للذين قل
ًا فاصنعوا شئتم ومإا شئتم كيف تقلبوا سمعوا مإا فكأنهم المواعظ توفى ( غد
كسبت مإا النفوس
زراعوا مإا الزاراعون ويحصد

لنفسهم أحسنوا أحسنوا ( إن
صنعوا مإا فبئس أساؤوا وإن
وتأهبوا مإلكوها حتى النفوس وجاهدوا واستدراكوها العمال بادراوا أقوام درا لله

في الدب استعمالهم فتركوها العاجلة عيوب وعرفوا سلكوها ثم التوبة لسبيل
بشر هممت وإذا تغلب لئل هواك فبادرا بخير هممت إذا هذا يا كرجب جمادى
تغلب لعلك هواك فسوف

 ---

ضد والهوى الهمة قيمة والتدبير الروية فرع والصواب الفطرة نورا الحكمة
مإراقي الخالقا سياسة فإن الملوك صحبة قبل بالداب نفسك ثقف الحزم

الكلب مإن حتى فيه مإا أحسن شيء كل مإن أخاذت بزراجمهر قال المعالي
قيل لهله وإلفه حريمه عن ذبه قال الكلب مإن أخاذت ومإا قيل والهرة والغراب

شدة قال الغراب فمن قيل صياحها ولين المسألة عند رافقها قال الهرة فمن
المعالي طلب مإن نفسك غوغاء مإخالطة عن عقلك حياة صن هذا يا حذراه

أمإله خااب كسله دام مإن المراد فاته الرقاد لزم مإن العوالي استقبل
فهمته نفسه صغرت مإن
المحن مإن قصده في أبلغ

فتى بالسرورا التذ مإا ( وقل
الحزن عواقب مإن يجنه لم

لول رااض عنك أنا مإرتبة نال مإا هواها لمفاراقة عليه بكر أبي نفس سخط لول
ومإضر رابيعة مإثل في يشفع حلة لبس مإا أويس عري

تعالى قوله على الكلم
الله كتاب في شهرا عشر اثنا الله عند الشهورا عدة ( إن
تفعله العرب كانت الذي النسيء أجل مإن الية هذه نزلت المفسرون قال

به تمسكت مإا هذا الرابعة الشهورا تحرم العرب وكانت الشيء تأخاير والنسيء
فيؤخارون بينهم تكون لحرب المحرم تحليل إلى احتاجوا فربما إبراهيم مإلة مإن

تتدافع حتى كذلك ثم صفر تأخاير إلى يحتاجون ثم صفر إلى المحرم تحريم
الحرام الشهر يستنسئون فكانوا السنة على التحريم فيستدير الشهورا

مإنى مإن الصدرا أراادوا إذا الجاهلية في العرب كانت الفراء قال ويستقرضونه
كنانة بني مإن راجل قام
 ---

أخااب ول أعاب ل الذي أنا فيقول الموسم رائيس وكان ثعلبة بن نعيم له يقال
ًا أنسئنا فيقولون قضاء لي يرد ول فاجعلها المحرم حرمإة عنا أخار يريدون شهر



عوف بن جنادة النسيء أظهر مإن أول مإجاهد وقال ذلك فيفعل صفر في
عليه الله {صلى النبي حج ثم القعدة ذا الصديق بكر أبي حجة فوافقت الكناني

استدارا قد الزمإان إن قال حين فذلك الحجة ذي في القابل العام وسلم} في
ابن أنبأنا الداودي أنبأنا الول عبد أخابرنا والراض السموات الله خالق يوم كهيئته
الوهاب عبد أخابرنا سلم بن مإحمد حدثنا البخاراي حدثنا الفربري حدثنا أعين
قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن بكرة أبي بن مإحمد عن أيوب أنبأنا

عشر اثنا السنة والراض السموات الله خالق يوم كهيئته استدارا قد الزمإان إن
وراجب والمحرم الحجة وذو القعدة ذو مإتواليات ثلثة حرم أرابعة مإنها شهرا
الله أعلم العلماء قال الصحيحين في أخارجاه وشعبان جمادى بين الذي مإضر

على شهرا عشر اثنا يعدونها التي المسلمين شهورا عدد أن الية بهذه وجل عز
الله كتبه الذي المحفوظ اللوح في ) أي الله كتاب ( في وقوله القمر مإنازل

لمعنيين حرمإا سماها ) وإنما حرم أرابعة ( مإنها والراض السموات خالق يوم
تعالى وقوله فيها الحرمإات انتهاك لتعظيم والثاني فيها القتال تحريم أحدهما
المستوي والعدد الصحيح الحساب يعني قتيبة ابن ) قال القيم الدين ( ذلك
أنها أحدهما قولين على الكناية هذه في ) اخاتلفوا أنفسكم فيهن تظلموا ( فل
حرامإها تجعلوا ل المعنى فيكون عباس ابن قاله شهرا عشر الثني على تعود
الحرم الرابعة إلى ترجع أنها والثاني النسيء أهل كفعل حرامإا حللها ول حلل
قول وهو
 ---

خالون لثلث العشرة إلى الثلثة بين لما تقول العرب بأن واحتج والفراء قتادة
إلى الثلثة بين لما ويقولون ومإضت خالت قالوا العشرة جازت فإذا خالون وأيام

اسم يعرف أن إراادة وهذه هي قالوا العشرة جزت فإذا وهؤلء هن العشرة
عن النهي خاص أنه أحدهما قولن الظلم بهذا المراد وفي الكثير مإن القليل
غيرها في تعظيمه مإن أشد فيه يعظم المعاصي شأن لن الشهر بهذه الظلم

العبد كان وإن ومإعصيته الحرم طاعة عظمت كما سواها مإا على لفضلها
فعل فيهن بالظلم المراد أن والثاني الكثرين قول هذا غيرها في بذلك مإأمإوراا

ليكون بعض على الشهورا بعض تفضيل أن واعلم إسحاقا ابن قاله النسيء
فراقا إلى للنفس تدرايجا غيرها في الكف استدامإة إلى ذرايعة الهوى عن الكف

دام مإا مإمكن كل الخير مإن الشهر هذا في فبادراوا شرعا المكروه مإألوفها
لساعاته مإثل ل الصحة وزمإان لوقاته قيمة ل العمر أن واعلموا يمكن المإر

واحفظوا الجواب صحيح للسؤال وأعدوا الحساب قبل أنفسكم فحاسبوا
حين النفوس ندم قبل الجرام قبيح الجرام عن واغسلوا اليام هذه بالتقوى
مإذاقها في مإرة كأس ذوقا قبل إشراقها بعد الحياة شمس طمس قبل سياقها

القبورا إلى البدان تجذب أن قبل مإحاقها أفلك في السلمإة بدورا تدورا أن قبل
حسن بعد المفاصل وتنفصل أخالقها أخالقا اللحود في وتفترش بأطواقها
الدمإوع مإخبآت وتظهر ساقها عن حاسرة الحسرات شدة وتشتد اتساقها
كان مإن جزع ويطول خاناقها ضيق ضنك في القلوب وتتقلب اندلقها بسرعة

إطلقها زمإان على أسرها في النفوس وتبكي ناقها عمره في
رادى لحي لقومإي يا ( أل

غد في مإا يجهل وللمرء
أمإواله جمع ( وللميت



يجهد لم الحي في لخار
والحامإلون أهلك ( سيلقيك

تبرد لم جسمك وأعضاء
للواراثين مإالك ( ويصبح

تحمد ولم شقيت وأنت
 ---

الخاوان قصورا هذه تقطع قد الملمات سيوف هذه أسرع قد الممات حادي هذا
أجمع جمع مإا سلب حين حرصه أنفعه يوزع المال فإذا المال صاحب مإال بلقع
فبعزيمة بذلت وإن تقطع أن نية فعلى وصلت إن دع أو مإنها فخذ الدنيا هذه إنما
أنها أتراها تتقطع حبها على لكبد أسفا وتوقع بها مإشغول يا سلبها انتظر تمنع أن
أين قيصر أين كسرى أين مإطمع وصلها في أم حيلة أفيها تخدع أنها علمت مإا
إنها المقفع ابن أين وسحبان قيس أين يجمع كان مإن أين الجود حاتم أين تبع

في مإفرقا يا المقنع كفاك لو وعظها في مإقنعا لك إن تقلع للثر ثم العين لتمحو
تسمع مإا أو عندنا أنت أترى تصنع فكيف وخاليت خالوت إذا تجمع لمن قل البلى

أم الصم راجب عجبا وا لك التخويف أمإا مإعك الحديث أمإا الشقوة أطروش يا
لفرقتكم ( أدمإعي أنت
سحب انهمالها في

عذلوا إذ ( مإسمعي
راجب صبابتي في

قربهم على قومإي مإبلغ ( مإن
الواعظين مإن أسماع وبعد

نومإة بكم طالت فقد ( هبوا
الغافلين راقدة مإن وانتبهوا
بكم ترفل الجد مإطايا ( حثوا
مإعذراين أو الناجين في ناجين

مإعشر عن الملك قباب ( سلوا
مإبتنين قبلكم مإن لها كانوا

يزل لم زمإن عن ( تخبركم
لعبين مإضوا لقوم يحدو
باطل في الناس جد شاخ ( قد

حائرين غمرة في وضربوا
جمعهم على الشر ( وأطبق

العالمين في الحق شخص ودقا
ًا الجورا في ( وراكضوا فما راكض
ودين حياء تقوى تحسبهم

دنياهم خاضراء ( تسرهم
القرين وبئس الدهر أمإنوا قد

فإنني دراوا أناس مإن يكونوا ( فإن
الناصحين مإن كنت

حاضر إلى مإني ( مإعذراة
الغابرين صحف في وأثر



ًا ( يا يطع لم ناصح مإن عجب
الجاهلين في ضاع قد حازم كم
 ---

المعبود بطاعة واشتغلوا المقصود وتأمإلوا الوجود مإن فهموا قوم درا لله
الهمم ويصفون العلم الملك يناجون القدام يصفون راقود والخلق وانتبهوا

مإشقة وكابدوا السهر تعب تحملوا للنعم الشكر ويصفون تقصيرهم ويصفون
بلم يعترضوا ولم فرضوا القدرا وجرى ونما عملهم فزاد العمل وأخالصوا الظما

القوم جادة اسلكوا إخاواني ندمإا فيبكي الذنب يذكر مإجتهدهم حسن فيا ولما
بالقوم صوتوا بكم ينوه الحادي لعل بغباراهم تعلقوا لكم تلوح مإشاعلهم لعل

تنعطف الرحمة عطف لعل تأخاركم على ابكوا لكم الساقة بعض يقف عسى
باراقا الغوير على لي ( أومإض نحوكم

التأسف ومإيضه مإن فهاج
برامإة مإضى عيش على ( لهفي

تلهف به مإشتاقا أوراد
قسما المحب راقا مإالكي ( يا

تعطفوا بحبه عليكم
أسلمني قد الظعن حداة ( ويا
فقفوا لي فراقكم الضنا إلى

بنظرة أشتفي أن لعلني
المدنف المستهام مإنها يبل

مإاتنطفي جمرة الضلوع ( ففي
تنزف مإا عبرة الشؤون وفي

وبعث غرسكم أن بعد حصدكم وقد حرسكم الذي بالحافظ كأنكم إخاواني
وخالوا الشهر هذه في التقى إلى فلينوا وفرسكم فرسكم فسيب الموت

أنفسكم فيهن تظلموا ( فل شرسكم
فبيضوا عتمة بالذنوب ضحاها صيرتم وقد مإكرمإة وساعات مإعظمة أوقات هذه

فيهن تظلموا ( فل ونفسكم خاطاكم يكتب فالملك المظلمة صحفكم بالتوبة
واسمعوا السنة هذه الن مإن فدعوا السنة مإعظم ضيعتم ) لقد أنفسكم

تظلموا ( فل وكسكم قد مإا فيكفي الخطايا ودعوا بألسنة نطقت فقد المواعظ
الموت قرب فقد الحذارا الحذارا الفوت قبل البدارا ) البدارا أنفسكم فيهن

( فل مإحبسكم الحساب يضيق أن قبل الصوت أسمع فقد اليقظة اليقظة
فامإلوا بالقبائح عليكم وتشهد الجواراح تنطق أن بد ) ل أنفسكم فيهن تظلموا
تظلموا ( فل آنسكم الصفائح بطون نزلتم إذا فإنكم الصالح بالعمل الوقات

العيوب إزالة في واجتهدوا الذنوب ترك على اليوم ) اعزمإوا أنفسكم فيهن
( فل مإجلسكم القلوب صفحات على واكتبوا الغيوب علم سخط واحذراوا
) أنفسكم فيهن تظلموا

 ---



المعراج ذكر في الثالث المجلس
الضمير باطن على المطلع نوى ومإا العبد وخاالق والنوى الحب فالق لله الحمد

فسد مإا فسد وبإراادته غوى مإن وغوى راشد مإن راشد بمشيئته حوى ومإا
قرب الهوى إلى شاء مإن وعطف الهدى إلى شاء مإن صرف استوى مإا واستوى
ًا مإوسى ًا كان وقد نجي ًا فمنحه الطوى شدة مإن مإطوي ًا وكلمه فلح وهو كفاح

انطوى مإا وفراشه عاد ثم بعينيه فرآه إليه بمحمد وعرج طوى المقدس بالواد
حرسه مإن تصديقه على فأقسم وراوى راأى بما وحدث رابه مإن بقربه فأخابر

على ) أحمده غوى ومإا صاحبكم ضل مإا هوى إذا ( والنجم قوى عن بتوفيقه
ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد واراغوى أناب مإن حمد والجوى الهم صرف
قد الهدى وعود أراسله وراسوله عبده مإحمدا وأن وطوى نشر فيما له شريك

بكر أبي وسلم} وعلى عليه الله {صلى اراتوى حتى المجاهدة مإاء فسقاه ذوى
جبارا كل جبين بجده وسم الذي الفاراوقا وعلى ثوى أو راحل إن صاحبه الصديق

ًا الشهادة على الصابر النوراين ذي وعلى وكوى الذي علي وعلى التوى مإا ساكن
الخلفة به الله مإنع الذي العباس عمه وعلى احتوى ومإا فباعها الدنيا في زهد
النجم وفي قسم ) هذا هوى إذا ( والنجم وجل عز الله قال وزوى نبيه غير عن

قتيبة ابن قال عباس ابن عن العوفى راواه الثريا أنه أحدها أقوال خامسة
ًا أنجم ستة وهي الثريا تسمي والعرب أنجم سبعة هي غيره وقال نجم

 ---

مإن الرجوم والثاني أبصاراهم به الناس يمتحن خافي وواحد ظاهرة فستة
أنه والثالث عباس ابن عن عكرمإة راواه الشياطين به يرمإى مإا وهي النجوم
ًا نزل القرآن ينزل كان مإقاتل وقال عباس ابن عن عطاء راواه مإتفرقة نجومإ
ًا عن راوي كلها السماء نجوم والرابع ذلك ونحو آيات وأرابع آيات ثلث نجومإ
قول فعلى السدي قاله الزهرة أنها والخامإس جنس اسم هو هذا فعلى مإجاهد

يكون الرجوم هي قال ومإن غاب ) بمعنى ( هوى يكون الثريا هو النجم قال مإن
نجوم قال ومإن نزل هوى يكون القرآن قال ومإن الشياطين راجم في هويها

يوم تنتثر أن والثاني تغيب حين هويها أن أحدهما قولن ففيه كلها السماء
عن ضل مإا والمعنى القسم جواب ) هذا صاحبكم ضل ( مإا تعالى قوله القيامإة
) غوى وسلم} ( ومإا عليه الله {صلى الله راسول به والمراد الهدى طريق

بمعنى عن عبيدة أبو وقال بالباطل يتكلم مإا ) أي الهوى عن ينطق ( ومإا قوله
القرآن مإا ) أي هو ( إن نفسه تلقاء مإن القرآن يقول إنه قالوا أنهم وذلك الباء

{صلى النبي جبريل علم ) أي القوى شديد علمه ( يوحى الله ) مإن ( وحي إل
جناحه على وحملها لوط قوم قريات قلع أنه قوته مإن وسلم} وكان عليه الله

) فيه العلى بالفق وهو ( فاستوى خاامإدين فأصبحوا بثمود وصاح عليهم فقلبها
وسلم} عليه الله {صلى النبي يعني وهو جبريل فاستوى أحدهما قولن

الله برسول أسري لما العلى بالفق استويا أنهما والمعنى
 ---

جبريل يعني وهو جبريل فاستوى والثاني الفراء وسلم} قاله عليه الله {صلى
الله {صلى الله لرسول يتمثل كان لنه الحقيقية صوراته على العلى بالفق



{صلى الله راسول وأحب راجل صوراة في بالوحي عليه هبط وسلم} إذا عليه
الفق فمل المشرقا أفق في فاستوى حقيقته على يراه وسلم} أن عليه الله

والفق الزجاج قاله صوراته في العلى بالفق جبريل فاستوى المعنى فيكون
صعيد في المغرب جانب فوقا لنه العلى له قيل وإنما الشمس مإطلع العلى
قرب بعنى دنا الزجاج ) قال فتدلى دنا ( ثم تعالى قوله الهواء في ل الراض
) دنا ( ثم بقوله إليه المشارا وفي واحد اللفظين ومإعنى القرب في زاد وتدلى

حديث مإن الصحيحين في ومإسلم البخاراي راوى الله أنه أحدها أقوال ثلثة
الخطابي قال ) وقد العزة راب الجبارا دنا ( ثم قال أنس عن نمر أبي ابن شريك

مإا على ل الدنو كان وإذا قلت الجوزي ابن قال أنس رااوي شريك غلط مإن هذا
تقرب ( مإن تعالى قوله في المذكورا القرب به المراد كان الجسام في يعقل
ًا مإنه تقربت شبرا مإني المسافة قدرا حصر وقد هذا يصح كيف قيل ) فإن ذرااع
) الورايد حبل مإن إليه أقرب ( ونحن قال كما الشياء بأقرب مإثل إنه قلنا

مإحمد مإن دنا جبريل أن والثالث عباس ابن قاله رابه مإن مإحمد دنا ثم والثاني
وهي والسية المقبض بين مإا القاب فاراس ابن وقال القدرا والقاب الحسن قاله

مإن عطف مإا
 ---

بالقوسين أرااد الكسائي وقال قوسين قدرا قتيبة ابن وقال القوس طرفي
ًا ًا قوس مإا أوحى مإا عبده ( إلى وجل عز ) الله ( فأوحى أدنى بل أدنى أو واحد
فؤاده أوهمه مإا والمعنى وجل عز رابه راأى عباس ابن ) قال راأى مإا الفؤاد كذب

وبيان رابه مإحمد راأى عباس ابن ) قال أخارى نزلة راآه ( ولقد ير ولم راأى أنه
عز الله قسم كعب وقال أخارى مإرة رابه راأى الصلوات لجل تردد لما أنه هذا

مإرتين مإوسى وكلمه مإرتين مإحمد فرآه ومإوسى مإحمد بين وراؤيته كلمإه وجل
السماء فوقا وهي النبق شجرة ) السدراة المنتهى سدراة ( عند تعالى قوله

في مإسلم راوى وقد صعصعة بن مإالك حديث مإن الصحيحين في وهو السابعة
المنتهى بسدراة سميت وإنما السادسة السماء في أنها مإسعود ابن عن صحيحه

مإن به يهبط مإا ينتهي وإليها مإنها فيقبض الراض مإن به يصعد مإا ينتهي إليها لن
ابن ) قال المأوى جنة ( عندها الملئكة علم ينتهي وإليها مإنها فيقبض فوقها
يغشى مإا السدراة يغشى ( إذا الشهداء مإنزل وهي العرش يمين عن هي عباس
بصر عدل مإا ) أي البصر زاغ ( مإا ذهب مإن فراش غشيها مإسعود ابن ) قال

ًا عليه الله {صلى الله راسول ً ول وسلم} يمين جاوز مإا ) أي طغى ( ومإا شمال
كان المعراج هذا أن على العلماء واتفق المعراج ليلة في كان وهذا راأى مإا

أحدها أقوال أرابعة على بينهما كانت التي المدة في واخاتلفوا الهجرة قبل بمكة
ًا عشر ثمانية والثالث السدي قاله أشهر ستة والثاني عباس ابن قاله سنة شهر
ذكر الواقدي قاله
 ---

فإنها الهجرة فأمإا أشهر ثمانية والرابع شاهين بن حفص أبو عنهم القوال هذه
راسول فيه قدم الذي اليوم أعني الول رابيع عشر ثاني الثنين يوم في كانت

في المعراج يكون الول القول فعلى وسلم} المدينة عليه الله {صلى الله



راجب في يكون الرابع وعلى رامإضان في يكون والثالث الثاني وعلى الول رابيع
ليلة المعراج كان قالوا له أشياخ عن الواقدي عن سعد بن مإحمد ذكر وقد

ًا عشر بثمانية الهجرة قبل رامإضان مإن خالت ليلة عشرة لسبع السبت إل شهر
بن مإحمد بن الله هبة أخابرنا فيه ذكرناه برجب المعراج ذكر اشتهر لما أنه

عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا التيمي علي بن الحسن علي أبو أنبأنا الحصين
قتادة سمعت قال يحيى بن همام حدثنا عفان حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله

عليه الله {صلى النبي أن حدثه صعصعة بن مإالك عن مإالك بن أنس عن يحدث
في قتادة قال ورابما الحطيم في أنا بينما قال به أسري ليلة عن وسلم} حدثهم

قال الثلثة بين الوسط لصاحبه يقول فجعل آت أتاني إذ مإضطجع الحجر
فقلت قتادة قال هذه إلى هذه بين مإا فشق يقول قتادة وسمعت فقد فأتاني

سمعته وقد شعرته إلى نحره ثغرة مإن قال يعني مإا جنبي إلى وهو للجاراود
ذهب مإن بطست فأتيت قال قلبي فاستخرج قال شعرته إلى قصه مإن يقول

ًا مإملوءة البغل دون بدابة أتيت ثم أعيد ثم حشي ثم قلبي فغسل وحكمة إيمان
خاطوه يقع نعم قال حمزة أبا يا البراقا أهو الجاراود له فقال أبيض الحمارا وفوقا

الدنيا السماء أتى حتى جبريل بي فانطلق عليه فحملت قال طرفه أقصى عند
بعث قد أو قيل مإحمد قال مإعك ومإن قيل جبريل قال هذا مإن فقيل فاستفتح

ًا فقيل نعم قال إليه مإرحب
 ---

آدم أبوك هذا قال آدم فيها إذا خالصت فلما له ففتح قال جاء المجيء ونعم به
والنبي الصالح بالبن مإرحبا قال قم السلم فرد عليه فسلمت قال عليه فسلم

قيل جبريل قال هذا مإن فقيل فاستفتح الثانية السماء أتى حتى صعد ثم الصالح
ونعم به مإرحبا قيل نعم قال إليه أراسل قد أو قيل مإحمد قال مإعك ومإن

قال الخالة ابنا وهما وعيسى بيحيى إذا خالصت فلما لنا ففتح قال جاء المجيء
قال ثم السلم فردا عليهما فسلمت قال عليهما فسلم وعيسى يحيى هذا

فاستفتح الثالثة السماء أتى حتى صعد ثم الصالح والنبي الصالح بالخ مإرحبا
قال أليه أراسل وقد قيل مإحمد قال مإعك ومإن قيل جبريل قال هذا مإن فقيل

هذا قال يوسف إذا خالصت فلما ففتح قال جاء المجيء ونعم به مإرحبا قيل نعم
الصالح بالخ مإرحبا قال ثم السلم فرد عليه فسلمت عليه فسلم يوسف
قال هذا مإن فقيل فاستفتح الرابعة السماء أتى حتى صعد ثم الصالح والنبي
به مإرحبا قيل نعم قال أليه أراسل أوقد قيل مإحمد قال مإعك ومإن قيل جبريل

فسلم إدرايس هذا قال إدرايس إذا خالصت فلما ففتح قال جاء المجيء ونعم
ثم الصالح والنبي الصالح بالخ مإرحبا قال ثم السلم فرد عليه فسلمت عليه
ومإن قيل جبريل قال هذا مإن فقيل فاستفتح الخامإسة السماء أتى حتى صعد
جاء المجيء ونعم به مإرحبا قيل نعم قال إليه أراسل أوقد قيل مإحمد قال مإعك
عليه فسلمت عليه فسلم هاراون هذا قال بهاراون أنا إذا خالصت فلما له ففتح
السماء أتى حتى صعد ثم الصالح والنبي الصالح بالخ مإرحبا قال ثم السلم فرد

جبريل قال هذا مإن فقيل فاستفتح السادسة
 ---



ونعم به مإرحبا قيل نعم قال إليه أراسل أوقد قيل مإحمد قال مإعك ومإن قيل
عليه فسلم مإوسى هذا قال بموسى أنا إذا خالصت فلما له ففتح جاء المجيء
فلما قال الصالح والنبي الصالح بالخ مإرحبا قال ثم السلم فرد عليه فسلمت
ًا لن أبكي قال يبكيك مإا له فقيل بكى جاوزت مإن الجنة يدخال بعدي بعث غلمإ

فاستفتح السابعة السماء أتى حتى صعد ثم قال أمإتي مإن يدخالها مإما أكثر أمإته
قال إليه أراسل أوقد قيل مإحمد قال مإعك ومإن قيل جبريل قال هذا مإن فقيل

هذا قال إبراهيم إذا خالصت فلما ففتح قال جاء المجيء ونعم به مإرحبا قيل نعم
الصالح بالبن مإرحبا قال ثم السلم فرد عليه فسلمت عليه فسلم إبراهيم
وإذا هجر قلل مإثل نبقها فإذا المنتهى سدراة إلى رافعت ثم قال الصالح والنبي
نهران أنهارا أرابعة وإذا قال المنتهى سدراة هذه فقال الفيلة آذان مإثل وراقها

في فنهران الباطنان أمإا قال جبريل يا هذا مإا فقلت ظاهران ونهران باطنان
قتادة قال المعمورا البيت لي رافع ثم قال والفرات فالنيل الظاهران وأمإا الجنة

راأى وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي عن الحسن وحدثنا
يوم إلى فيه يعودون ل ثم مإلك ألف سبعون يوم كل يدخاله المعمورا البيت

مإن وإناء لبن مإن وإناء خامر مإن بإناء أتيت ثم أنس حديث إلى راجع ثم القيامإة
فرضت ثم قال وأمإتك عليها أنت الفطرة هذه قال اللبن فأخاذت قال عسل
مإوسى على فمررات فرجعت قال وليلة يوم كل صلة خامسين الصلة علي
تستطيع ل أمإتك إن قال يوم كل صلة بخمسين أمإرت قلت أمإرت بم فقال

 ---

المعالجة أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس خابرت قد وإني صلة خامسين
عني فوضع فرجعت قال لمإتك التخفيف فاسأله وجل عز رابك إلى فاراجع
إن قال يوم كل صلة بأرابعين قلت أمإرت بم فقال مإوسى إلى فرجعت عشرا
وعالجت قبلك الناس خابرت قد وإني يوم كل في صلة أرابعين تستطيع ل أمإتك
قال لمإتك التخفيف فاسأله رابك إلى فاراجع المعالجة أشد إسرائيل بني

أمإرت قلت أمإرت بم فقال مإوسى إلى فرجعت آخار عشرا عني فوضع فرجعت
خابرت قد وإني يوم كل ثلثين تستطيع ل أمإتك إن قال يوم كل صلة بثلثين
فاسأله رابك إلى فاراجع المعالجة أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس

فقال مإوسى إلى فرجعت آخار عشرا عني فوضع فرجعت قال لمإتك التخفيف
صلة عشرين تستطيع ل أمإتك إن قال يوم كل صلة بعشرين قلت أمإرت بم
المعالجة أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس خابرت قد وإني يوم كل

كل صلوات بعشر فأمإرت فرجعت قال لمإتك التخفيف فاسأله رابك إلى فاراجع
فقال يوم كل صلوات بعشر قلت أمإرت بم فقال مإوسى إلى فرجعت قال يوم
وعالجت قبلك الناس خابرت قد وإني يوم كل صلوات عشر تستطيع ل أمإتك إن

قال لمإتك التخفيف فاسأله رابك إلى فاراجع المعالجة أشد إسرائيل بني
بم فقال مإوسى إلى فرجعت قال يوم كل صلوات بخمس فأمإرت فرجعت

خامس تستطيع ل أمإتك إن قال يوم كل صلوات بخمس أمإرت قلت أمإرت
أشد إسرائيل بني وعالجت قبلك الناس خابرت قد وإني يوم كل صلوات

رابي مإن استحييت قد قلت قال التخفيف فاسأله رابك إلى فاراجع المعالجة
عن وخاففت فريضتي أمإضيت قد مإناد نادى جاوزت فلما وأسلم أراضى ولكني
عبادي

 ---



وفي غيره الصحيح في صعصعة بن لمالك وليس الصحيحين في أخارجاه
ذكر وسلم} أنه عليه الله {صلى الله راسول عن ذرا أبي حديث مإن الصحيحين

ضحك يمينه قبل نظر فإذا أسودة يساراه وعن أسودة يمينه وعن بآدم مإر أنه
التي السودة وهذه آدم قال هذا مإن جبريل يا فقال بكى يساراه قبل نظر وإذا
وفي النارا أهل يساراه وعن الجنة أهل يمينه عن بنيه نسم وشماله يمينه عن

أتيت وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن أنس حديث مإن مإسلم أفراد
التي بالحلقة الدابة فربطت المقدس بيت أتيت حتى بي فسارا فركبته بالبراقا

جماعة المعراج حديث راوى وقد راكعتين فصليت دخالت ثم النبياء فيها يربط
سعيد وأبو عباس وابن ذرا وأبو وحذيفة مإسعود وابن طالب أبي بن علي مإنهم
آخارين في هانئ وأم وجابر هريرة وأبو

البسملة على الكلم
ًا كنت إن صاح ( يا ًا لبيب حازمإ

مإراغما الهوى لسباب فكن
غد في تفوز أن أرادت ( وإن
المحارامإا واهجر تقيا فكن
حبها فإن دنياك تهو ( ل

المآثما يكسب الخطايا راأس
له حلت مإن فكل ( غداراة

العلقما تذيقه أن بد ل
أهانها مإن تخدم ( وإنها

ًا أتاها مإن تهين كما خاادمإ
مإصلح غريب مإثل بها ( فكن
ًا الرحيل على أزواده عازمإ
له سوقا الفتى عمر ( فإنما

ًا عنها يروح ًا خااسر وغانم
ًا ( يا أتتهم لمعشر عجب

المكارامإا بها يبنوا فلم الدنيا
زوالها علمهم مإع شروا ( ول

ًا جنانا بها دائما ونعيم
مإن فالعاقل والتسويف ( إياك

ًا عليه كان مإا ينجز عازمإ
هائل مإغير الموت ( وإنما
ًا النفوس على به أعظم هاجم

للمتقي راوضة إمإا ( والقبر
الظالما تصيب النارا حفرة أو

حفرتي اشتقاقا مإن لهفتي ( يا
رااغما الحساب إلى ومإحشري
جنت قد عما أسأل ( ومإوقفي

ًا فأبقى سوء مإن يداي واجم
فأراى كتابي يأتيني ( وحين

مإكاتما أتيته الذي فيه
هالك فعبد يناقشني ( فإن



ًا مإنها نجوت عفا وإن سالم
 ---

سارا وقد وبان لح قد شعبان ونورا وبان أكثره راحل قد راجب شهر هذا إخاواني
يؤذنكم الصم الشهر هذا الجبان وولى الشجاع وأقدم راكبان الفوز ديارا إلى

وأيكم غدا ينفعه مإا أودعه وقد ودعه فأيكم ووداعه برحيله ويخبركم بإقلعه
وهو وانصرم راجب شهر عنه ذهب لمن ويل غدا حتى يقلع فلم المعاصي داوم
ومإا اجترم مإن والكرم الفضل يرجو كيف وصرم الهدى هجر مإن عداد في

ًا عنكم وتولى مإضى قد الشهر هذا أكثر احترم للتوبة نادى قد وباقيه مإعرض
ًا ساعاته باقي استدراك مإن أين الرضا مإع الغفران يفوتكم أن فاحذراوا مإعرض
لظى وحر السعير لهب خااف مإن أين واقتضى بالنابة نفسه وطالب وقضى

الخطايا على التوبة سيف جرد مإن أين ويرتضى الخير مإن يؤثر مإا إلى فبادرا
ًا التحريض بعد يعود أن قبل وانتضى حرض

ً راجوعها إلى سبيل ل راجب مإن مإضت لوقات آه على فيه صبرت بنفوس وأهل
ًا ويا وجوعها عطشها رادت ولصوات مإرفوعها مإن شيء يقبل مإا لعمال أسف

بالتوبة وسابقوا مإفاراقته قبل خاطاياكم فاراقوا إخاواني مإسموعها صدقا لعدم
مإشاهدة مإنكم هي بما شاهدة عليكم الوقات أن واعلموا مإسابقته قبل راحيله

ترحل ثم وتغر تخدع الدنيا زالت فما القتدارا وقت يفوت أن الحذارا فالحذارا
الخلوب دنياك ( غنتك وتمر
عود الكف في وحبها
فقد إساءتها ( أمإا
وعود وحسناها كانت

 ---

الخلق نعيب لطالبه مإا على نحرص ونحن نعيب ديارانا على الموت لغربان
ًا يعود إراباحا يعدونه ومإا أسرى التلف قبضة في بأسرهم سيف خاسرا غد
للموت ل إخاواني يشبع ومإا الخلئق يأكل الراض وبطن يقنع ول ينبو مإا المنون

أو تأمإنون للتلف وكأنكم تحضرون الذكر في بالقلوب ول تنتظرون بالستعداد
كأننا ينقلبون أين القران ترون أمإا ترحلون أنكم علمتم أمإا تؤمإنون مإا بالوعيد

العمل مإن يرضى مإا وطلبنا وقدمإنا الحساب ووضع ندمإنا وقد قدمإنا إذ بنا والله
همنا فهمنا فلما الصحف لقراءة وأقمنا وحرمإنا بالتقى المتقون ورابح فعدمإنا
ًا الله فرحم أن قبل الدهر في مإثله يرى ل فربما الشهر هذا بقية استدراك عبد
السابع اليوم أن واعلموا والجهر السر فعل على ويحاسب القهر بشدة يؤخاذ

علي بن الله عبد أنبأنا النصاراي الحسن أبو أخابرنا مإعظم يوم مإنه والعشرين
الملك عبد أنبأنا البنوسي

 ---

حدثنا البزارا الله عبد بن أحمد حدثنا شاهين بن حفص أبو أنبأنا البزارا عمر ابن
عن الورااقا مإطر عن شوذب أبي ابن عن ضمرة حدثنا الرقي سعيد بن علي



راجب مإن وعشرين سبع يوم صام مإن قال هريرة أبي عن حوشب ابن شهر
ًا ستين صيام له كتب {صلى النبي على جبريل فيه نزل الذي اليوم وهو شهر
بعبده أسرى الذي ( سبحان تعالى قوله فيه هبط يوم وسلم} وأول عليه الله
ً عند نفسه سبح تعالى الله أن واعلم سوء كل عن التنزيه التسبيح ) مإعنى ليل
عليه يقدرا ل ومإما المإورا عجائب مإن والنهارا الليل اخاتلف كان لما عظيم كل

فقال ذلك عن نفسه نزه مإعه شريك وجود المشركون ادعى ثم غيره
فقذفت لنبيه عائشة اخاتارا ) ولما تصبحون وحين تمسون حين الله ( فسبحان

) ولما عظيم بهتان هذا ( سبحانك فقال خايرة إل للمختارا يختارا أن نفسه سبح
ل قدراته لن نفسه سبح الكفارا وسلم} فكذبه عليه الله {صلى بنبيه أسرى
ً بعبده أسرى الذي ( سبحان فقال أهل بذلك عليه والمنعم تعجز ) وأسرى ليل

ً سرت إذا وأسريت سريت ويقال عبده سير بمعنى في اللغتان جاءت وقد ليل
الله {صلى مإحمد هنا ها بعبده ) والمراد يسر إذا ( والليل تعالى قال القرآن

أحدهما قولن ) فيه الحرام المسجد ( مإن وتعالى سبحانه وسلم} قوله عليه
بن مإالك حديث في ذكرنا مإا ويؤيده وقتادة الحسن قاله المسجد نفس مإن أنه

) الحجر في أو الحطيم في أنا ( بينا صعصعة
 ---

هذا فعلى المفسرين مإن جماعة ذكر هانئ أم بيت مإن به أسري أنه الثاني
بيت فهو القصى المسجد وأمإا مإسجد كله والحرم الحرام بالمسجد يعني

) حوله ( باراكنا ومإعنى المسجدين بين المسافة لبعد القصى له وقيل المقدس
ومإهبط النبياء مإقر إنه وقيل الشجارا وأنبت النهارا أجرى تعالى الله أن

إلى به عرج ثم بالنبياء فيه وصلى المقدس بيت دخال هريرة أبو قال الملئكة
إلى هنالك مإن والمعراج المقدس بيت إلى كان السراء أن واعلم السماء
إلى بصعوده أخابر لو أنه الولى الفائدة فوائد لرابعة كذلك جعل وإنما السماء
علم عندهم يكن لم لهم وصفها ولو إنكاراهم لشتد الحديث بدء في السماء

صدقه على ذلك في صدقه دل لهم ووصفه المقدس ببيت أخابرهم فلما بذلك
النبي عن الله عبد بن جابر حديث مإن الصحيحين وفي المعراج حديث في

الله فجل الحجر في قمت قريش كذبتني لما قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
عن عروة وراوى إليه أنظر وأنا آياته عن أخابرهم فطفقت المقدس بيت لي

يحدث وسلم} أصبح عليه الله {صلى الله برسول أسري لما قالت عائشة
في لك هل فقالوا بكر أبي إلى المشركين مإن راجال فسعى بذلك الناس

قال نعم قالوا ذلك قال وقد قال المقدس بيت إلى به أسري أنه يزعم صاحبك
قبل وجاء ليلة في الشام إلى ذهب أنه تصدقه قالوا صدقا لقد ذلك قال كان إن
سمي فلذلك راوحة أو غدوة في السماء خابر في لصدقه إني نعم قال يصبح أن

إلى دراج ثم يستأنس الراض في سيره أنه الثانية الفائدة الصديق أبوبكر
فهو السماء إلى الصعود

 ---

إلى الرسالة حمل بالخطاب أنس ) فلما مإوسى يا بيمينك تلك ( ومإا قوله نظير
بالتقديم فضله فبان بهم فصلى هنالك جمعوا النبياء أن الثالثة الفائدة فرعون



ًا به ائتمامإهم وكان التكليف دارا في عليهم بشرعه شرائعهم نسخ إلى مإشير
في فكلم صعد ثم مإوسى عندها كلم التي بالنواحي مإر أنه الرابعة الفائدة

المعراج ليلة رابه راأى أنه السنة أهل ومإذهب بتقديمه التفاوت ليظهر السموات
جعفر بن أحمد أخابرنا المذهب ابن أخابرنا وكعب عباس ابن عن ذلك ذكرنا وقد

سلمة بن حماد حدثنا عامإر بن أسود حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا
عليه الله {صلى الله راسول قال قال عباس ابن عن عكرمإة عن قتادة عن

يكون أن عائشة بإنكارا ذلك أنكر مإن تعلق وقد وتعالى تباراك رابي وسلم} راأيت
مإن راواية يقاوم فل راواية ل مإنها راأى أنه أحدها أوجه ثلثة مإن والجواب راآه

أنها والثاني رابي راأيت قال وسلم} أنه عليه الله {صلى الله راسول عن راوى
تكن ولم صغيرة المعراج زمإن في كانت أنها والثالث الثبات على والعمل نفت
الصحابة مإن العلماء الرجال وسلم} وقول عليه الله {صلى الله راسول عند

ًا كان المعراج أن قوم زعم وقد مإقدم أنكروا المشركين أن قولهم ويرد مإنامإ
ًا كان ولو قال مإا عليه أحد ينكره لم مإنامإ
 ---

علي بن الحسن أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا والنارا الجنة الليلة تلك راأى وقد
حماد حدثنا وكيع حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا

الله {صلى الله راسول قال قال مإالك بن أنس عن زيد بن علي عن سلمة بن
نارا مإن بمقارايض شفاههم تقرض قوم على بي أسري ليلة وسلم} مإررات عليه
وينسون بالبر الناس يأمإرون كانوا مإمن الدنيا أهل خاطباء قال هؤلء مإن قلت

قدم على المعراج ليلة قفوا إخاواني يعقلون أفل الكتاب يتلون وهم أنفسهم
باليمان عليكم للنعام وتاراة إسرائه مإن نبيكم على الله أنعم لما تاراة الشكر

التماس على أمإته يحث والعلو الراتفاع مإن المصطفى ناله والذي بمعراجه
عين بأي قلبه وتطهير نفسه بتأديب رابه للقاء تأهب مإن فالسعيد والدنو القرب
خااب شأني عظمة نسي مإن يا تلقاني وجه بأي وعصاني بارازني مإن يا تراني

نفسه يحدث مإن ( يا مإني المبعدون وهلك عني المحجوبون
النعيم جنات بدخاول

ًا كنت ( إن فأنت مإتقي
المستقيم الصراط على
سلمإة ترجون ( ل
سليم قلب مإا غير مإن

المتقين طريق ( فاسلك
بالكريم خايرا وظن

خاائفا وقوفك ( واذكر
عظيم أمإر في والناس

الشقاوة ذل إلى ( إمإا
المقيم العز إلى أو

وقاية تقاك ( فاجعل
السموم نارا مإن الحشر في

واجتهد حياتك ( واغنم
الرحيم الرب إلى وأنب

 ---



وكسرت قيصر دولته قصرت أسرى الحساد فأصبح بعبده أسرى مإن سبحان
بقوته السماوات فوقا ورافعه ودثاراه وطائه مإن بالليل أقامإه كسرى هيبته

ثم أسراراه مإن أوحى مإا إليه وأوحى ناراه في ومإا جنته في مإا وأرااه واقتداراه
على وعل والقمر الشمس أفق وجاوز وقراراه مإسكنه إلى الليل في أعاده

اراتقى حضر حيث قط أحد حضر ومإا والنظر بالتقريب وفاز والبشر الملئكة
ًا يمشي وجبريل جانبيه مإن به تحف والمإلك بقدمإيه القرب مإقام إلى بين خاادمإ
فحماه بعينيه راآه حتى الحجاب له وكشف إليه بتقريبه أنعم قد والرب يديه

في وعضده وتوفيقه وإسعاده بإسعافه وأيده طريقه في الزيغ مإن بألطافه
النبياء على وقدمإه الفلك فوقا رافعه مإن سبحان صديقه بتصديق صدقه

ً الشراك أهل جهاد في القوم أطول لنه لذاك أهل والله وأنه والمإلك ذيل
ً بعبده أسرى الذي ( سبحان أزكى على رافعه ثم الخلئق بأزكى ) طيبه ليل

ً السابق المقدم ذاك فخر فيا الطرائق الشداد السبع فوقا الخلئق ً راجل ( وخايل
ً بعبده أسرى الذي سبحان دينه قواعد وشاد سراجه الخلق لهداية ) أوقد ليل
ً مإعراجه جحد لمن الخزي كل فالخزي احتجاجه وأظهر دليله وقوى وأبراجه ويل

ً له ً بعبده أسرى الذي ( سبحان ويل مإن وسقاه فلحا ومإنحه كفاحا ) كلمه ليل
ً بعبده أسرى الذي ( سبحان مإيل بأعطافه يميل رااحا المحبة شراب ) أصلح ليل
حتى يعطيه أن وضمن فرضا الخلق على طاعته وجعل المرضى طباع بتدبيره
ًا يعطى مإا يحصر كيل يرضى ً بعبده أسرى الذي ( سبحان وكيل وزن ) عاش ليل

ًا ويكفيه والمجاعة الفقر على وصبر بالقناعة الدنيا في الشفاعة شرف فخر
ًا يكون أن والساعة القيامإة ذكر وشغله بعبده أسرى الذي ( سبحان قيل أو مإلك

ً ) ليل
 ---

ًا الضررا فيصابر ويفتقر الحجر فيشد يجوع كان مإن المطر وقطر بالظمأ رااضي
ً بعبده أسرى الذي ( سبحان سيل يجري الدنيا سحاب شرفنا مإن ) سبحان ليل

نزال ل الفضول أهل ل السنة أهل فنحن المنقول مإوافقة ورازقنا الرسول بهذا
ً بعبده أسرى الذي ( سبحان مإيل نعرف مإا نزول ول الصراط على ) فخر ليل
عند أحلى والله قلوبنا في وذكره أجلى الشمس مإن ومإناقبه وأعلى أجل نبينا

ً بعبده أسرى الذي ( سبحان ليلى مإن قيس وحده لله ) والحمد ليل
شعبان فضائل ذكر في الرابع المجلس

قصد مإن وأراحم تفضل مإن وأكرم حمد مإن وأولى شكر مإن أحق لله الحمد
ًا أحاط يلد ولم يولد لم القديم عبد وبالدليل بالدليل المعروف بالمعلومإات علم

براها إذ الموجودات في الحكم وأظهر وبناها بالقدراة المخلوقات وأنشأ وحواها
بالبراهين خالقه إلى تعرف وليفتقد بالفهم فلينظر راآها لما حكمها يتيح ومإن

بالقدراة مإلكه في وتفرد الباهرة العجائب مإصنوعاته في وأظهر الظاهرة
أن تعالى وعد بما للموعود فالبشرى الخارة في الفوز المتقين ووعد القاهرة

نادى مإعه شريك ول له وزير ل سبحانه جمعه بما يقاس وأن صنعه مإا يشبه
تمل ول والسنة بالكتاب وتمسك واعتقد هذا فاعلم فأسمعه الطورا ليلة مإوسى
مإذهب هذا فيهما وظنك برأيك تنطق ول مإنهما العلم وتسلم إليهما وسلم عنهما

ًا أحمده تزد ول تنقص ل السنة أهل راسوله على وأصلي صعد قيل إذا حمد



راسول كان مإا قالت عائشة حدثتني قال سلمة أبي عن ولد مإولود خاير مإحمد
مإن صيامإه مإن أكثر السنة مإن شهر مإن وسلم} يصوم عليه الله {صلى الله

قالت عائشة حديث مإن وفيهما الصحيحين في أخارجاه كله يصومإه كان شعبان
ويفطر يفطر ل نقول حتى وسلم} يصوم عليه الله {صلى الله راسول كان
وسلم} استكمل عليه الله {صلى الله راسول راأيت ومإا يصوم ل نقول حتى

شعبان في صيامإا مإنه أكثر شهر في راأيته ومإا رامإضان شهر إل قط شهر صيام
قليل إل يصومإه كان قالت مإسلم به انفرد لفظ وفي
 ---

عليه الله {صلى الله راسول كان قالت عائشة عن بسنده ناصر مإحمد أخابرنا
ًا يصوم يكن ولم برمإضان يصله حتى كله شعبان وسلم} يصوم ًا شهر إل تامإ

الشهورا أحب لمن شعبان إن الله راسول يا فقلت كله يصومإه كان فإنه شعبان
كتب إل سنة في تموت نفس مإن ليس إنه عائشة يا نعم فقال تصومإه أن إليك
وعن صالح وعمل رابي عبادة في وأنا أجلي يكتب أن فأحب شعبان في أجلها

ًا شعبان في تصوم راأيتك الله راسول يا قلت قال زيد بن أسامإة تصومإه ل صومإ
بين عنه الناس يغفل شهر ذاك قال رامإضان شهر في إل الشهورا مإن شيء في

وأنا إل عملي يرفع ل أن فأحب الناس أعمال فيه ترفع رامإضان وشهر راجب
الناس لشتغال القدرا مإعظمة عنها الناس يغفل التي الوقات أن واعلم صائم

الخير على حرصه على دل الفضل طالب عليها ثابر فإذا والشهوات بالعادات
الوقت ذلك عن الناس مإن كثير لغفلة جماعة في الفجر شهود فضل ولهذا

عائشة عن السحر ووقت الليل نصف قيام وفضل العشاءين بين مإا وفضل
ًا يصومإون وسلم} ناس عليه الله {صلى الله لرسول ذكر قالت فأين فقال راجب

كما شعبان لصوم يتهيأ عمارا كان عمارا مإولة لؤلؤة قالت شعبان صيام عن هم
حانوته أغلق شعبان دخال إذا الملئي قيس بن عمرو وكان رامإضان لصوم يتهيأ

قال قال شهيل بن الحسن وعن ورامإضان شعبان في القرآن لقراءة وتفرغ
قراءة فيك جعلت قال فمالي عظيمين شهرين بين جعلتني راب يا شعبان
مإحمد بن عثمان وعن شعبان في تكتب الجال أن حديث في ذكرنا وقد القرآن

وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن الخانس بن المغيرة بن
 ---

خارج ولقد له ويولد ينكح الرجل إن حتى شعبان إلى شعبان مإن الجال تقطع
ذلك يكون مإتى فيهما يعين لم عائشة وحديث الحديث فهذا الموتى في اسمه

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عائشة حديث في راوي وقد شعبان مإن
كان إذا هريرة أبو وقال والرازاقا الجال فيها تنسخ شعبان مإن النصف ليلة قال

قابل مإن شبعان إلى فيها مإن يقبض صحيفة الموت مإلك إلى دفع شعبان هلل
له ومإا ويفجر ويظلم له ويولد وينكح البنيان ويبني الغرس ليغرس الرجل فإن
الذي يومإه يأتي أن إلى الموتى صحيفة في إل اسمه ومإا اسم السماء في

على تستلب أن واحذرا ومإسراك لرحيلك تنبه الغافل أيها فيا ليلته أو فيه يقبض
تقول مإا على نفسك وحاسب تنقل أن قبل الصلح إلى انتقل هواك مإوافقة
تفعل ل الله الله التداراك عن تغفل ول وتفعل



البسملة على الكلم
إبصاراي الجهل ظلم بعد آن ( قد

بإسفارا يناجيني صح الشيب
ًا فاسر قصير الشباب ( ليل مإبتدرا

الساراي المدلج قصاراى الصباح إن
وزخارفها بالدنيا اغتراراي ( كم
هاراي لها جرف على بناها أبني

له وفاء ل وعهد زورا ( ووعد
غدارا كل مإنها الغدرا تعلم
ولذتها تبقى مإآنها ( دارا
دارا مإن هاتيك قبحت أل تفنى

يدي كسبت مإما صفرت إذ ( فليت
بأوزارا خاطاياها مإن تعتلق لم

تسعده دنياه الذي السعيد ( ليس
النارا مإن ينجو الذي السعيد إن

تروغ ثم وهكذا هكذا تتلون وأنت بلوغ وأي إبلغ أي وبلغت المواعظ بالغت لقد
يا الملدوغ يتعظ أفل غيرك راأيت وقد يسوغ مإا الهوى فسؤرا الهوى وسؤرا إياك

ً ًا يا عامإه أجدب قد مإمحل قطعه قد الهوى مإقتول يا سلمه قلبه أهلك قد مإغرق
الكمي اأين الكنس الظباء أين سهامإه تطيش ل الرامإي أن علمت أمإا حسامإه

في واعتدل والحمس اللين القبورا في تساوى وعبس تكبر مإن أين الشوس
العراء في وعروا فقرطس المنون سهم الكل ورامإى والخارس النطوقا اللحود

صم وهن الرسوم ( ونادتنا الملبس فتماثل حللهم مإن
والسطارا المعاجم ومإنطقها

فانصرفنا أجمل اليأس ( وكان
انحدارا مإجراه العين ودمإع

 ---

ناداني لصحابه فقال يبكي وهو راجع ثم آبائه قبورا العزيز عبد بن عمر زارا
مإن الكفين فصلت قال فعلت مإا فقلت بأحبابك صنعت عما تسألني أل التراب

أدلك أل ناداني وليت فلما وفعلت وفعلت الساقين مإن والقدمإين الساعدين
الفكر بألسنة المقابر سلوا إخاواني التقوى قال بلى قلت يبلى ل كف على

الدارا دمإنة لنعم فحيوا ( عوجوا العبر بكلم تجبكم
وأحجارا نؤى مإن تحيون مإاذا

وغيرها نعم مإن وأقفر ( أقوى
مإوارا الترب بهاراى الرياح هوج

أسألها اليوم سراة فيها ( وقفت
ًا نعم آل عن أسفارا عبر أمإون

تكلمنا مإا نعمى دارا ( فاستعجمت
أخابارا ذات كلمتنا لو والدارا
ًا بها وجدت ( فما به أعيج شيئ

النارا مإوقد وإل الثمام إل
قهر يغالبه ذا فمن الموت غلب نوائبه الفطن أيقظ أمإا تجارابه العاقل يكفي أمإا



مإصائبه حانت وقد للمفرط قل عقارابه دبت قد به كأنكم يحارابه ذا فمن الخلق
مإاله له خالوا ومإاله لكم فما آلة بل آلة الهوى قتل لقد نعاتبه فكيف غائب القلب

( مإحتالة فإنها الدنيا وإيا إياكم قاله وأبقت أفنيت لذة كم ناله مإا مإراد طالب كم
فما كثرت وإن الدنيا ومإكاسب

والمأثم تبعاتها سوى يبقى
فإنه الجميل بالفعل ( فعليك

ًا المقيم أنس المعدم وزاد غد
 ---

بكائه عن زوجته فسئلت بكى أمإسى وإذا بكى أصبح إذا العجمي حبيب كان
إن لي يقول يمسي ل أن أصبح وإذا يصبح ل أن أمإسى إذا والله يخاف فقالت

بصحته المغتر أيها يقول عجلن بن شميط وكان كذا واصنعي كذا فافعلي مإت
ًا راأيت أمإا ًا راأيت أمإا المهلة بطول المغتر أيها سقم غير مإن مإيت غير مإن مإأخاوذ

أن أراادوا فإذا فيعظهم الحي فتيان إليه يجتمع الله تيم في مإتعبد شيخ كان علة
ًا لمجلسهم المعاودة مإن يئسوا قد قوم قيام قومإوا إخاوتاه يا قال يتفرقوا خاوف

ًا الذنوب وراطات مإن وكان ويبكي فيبكي بالنفوس الموكل خاطفات مإن وخاوف
ًا تقول مإتى إلى يقول الرقاشي يزيد أغفلت كذا أفعل غد وبعد كذا أفعل غد

أمإا أنفس فيها تحترم ليلة غد دون أن علمت أمإا الموت ونسيت البعيد سفرك
ًا راأيت جوابهم راد على يقدرا ل أحبابه بين صريع
ثقة على وأصبحنا أناس مإضى

تعتلج بالشجان سنتبع أنا
ورااءهم وتخلفنا أدلجوا ( إن
ندلج سوف فإنا نسير ومإا

تعالى قوله على الكلم
الصالحات وعملوا آمإنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب ( أم
 ---

ليلة بها قام خاثيم بن الربيع وكذلك الية بهذه الصباح إلى ليلة الداراي تميم قام
ًا الله يجعل ل الحسن قال يزد لم بن شميط وقال عنه أبطأ كعبد إليه أسرع عبد

خارج حتى عليه داوم ثم سنه حداثة في الخير ابتكر فرجل ثلثة الناس عجلن
بتوبة رااجع ثم الغفلة وطول بالذنوب عمره ابتكر وراجل المقرب فهذا الدنيا مإن

خارج حتى فيه يزل لم ثم سنه حداثة في الشر ابتكر وراجل يمين صاحب فهذا
كمن مإخلط ومإا الرأس تنكس المعاصي إخاواني شمال صاحب فهذا الدنيا مإن

والنجاس الطهاراة بين كما بينهما إن الساس كمحكم رامإل على بان ول كاس
الموت وعند مإخالفته ظلم العاصي وجه وعلى طاعته نورا الطائع وجه وعلى
الفلح مإهاد هذا يفترش القبر وفي الخساراة في هذا ويقع بالبشاراة هذا يتلقى
يقال ثم يسحب وذاك يركب هذا الحشر وعند القباج حسك على ذاك ويلقى

وبين يذل خاجل بين كم صبرتم بما عليكم سلم وللطائعين ذكرتم هل للعصاة
الذنوب وراطت لقد العيوب عواقب احذراوا والذنوب إياكم إياكم يدل طائع

ًا أغراضهم عن وأبعدتهم إسعاط أي أصحابها وأسعطت إيراط أي أرابابها أشواط



جنى هذا فسطاط بعد الندم مإن سرادقا عليهم وضربت أشواط بعد
 ---

فهذا تيقظوا الشماط اللمم أصحاب يا لهذا تنبهوا المحتاط التقى فأين الجناية
أنفسكم آذيتم أشاط قد دم مإن فكم والزلل إياكم أحاط قد بكم الموت

وإنما الفتورا هذا بالرباط فعليكم مإراصد العدو هذا إفراط كم فمهل بالذنوب
عن شغلكم الذي مإا الصراط غير سلكتم وقد الصالحون سارا النشاط الجد مإهر
وأنتم ويقومإون مإفطرون وأنتم يصومإون كانوا والقيراط الحبة جمع المحبة أهل

ًا ويبكون نائمون ًا أن بلغني قال هشام عن راوي تضحكون وأنتم خاوف مإنادي
وسط في ينادي ثم فيصلون ناس فيقوم العابدون أين الليل أول مإن ينادي
المستغفرون أين السحر في ينادي ثم فيصلون ناس فيقوم الفائزون أين الليل

وإذا خافف صلى إذا مإن يا الغافلون أين قال أصبح فإذا فيصلون ناس فيقوم
حذرا مإن قول عنده يؤثر مإا سوف تب له قيل وإذا تخلف دعي وإذا طفف كال

وقربوا قاعد وأنت القوم جد أنصف فما الصالحين لحاقا في يطمع ثم وخاوف
عن مإولهم حب شغلهم ورااقد ساهر بين كم وزاهد رااغب بين كم مإتباعد وأنت
وأقلق أزعج قد الشديد خاوفهم تراهم مإا كنت إن حديثهم اسمع دنياهم لذات

طول راأى كلما يترفق مإا مإجد جدهم وحادي وأحرقا أتلف قد العظيم وحذراهم
في دمإوعهم تسرقا السلمإة وأوقات الفتورا يحسن وكيف وأعنق نص الطريق

إلى يشتاقون يشرقا الذنوب لكثرة حزينهم يكاد وتتدفق تجري الخدود أنهارا
والحياء أشرقا قد ونوراهم الدجى في حسنهم يا أشوقا إليهم والحبيب الحبيب
والسير المطوقا الحمام أخارسا قد والنين والحنين أطرقا قد والرأس فائض
خاندقا بعد التقى مإن سوراا دخالوا النهارا جاء فإذا يعتق أن ويرجو ويشكو يبكي

مإن احذرا توفق مإعينهم وسل طريقهم اسلك راونق وللصدقا بسيماهم تعرفهم
أتهم كلما مإن يا أزراقا عدو فالهوى الهوى
الله ( أستغفر يغلق الرهن وهذا القليل بقي قد شرقا غرب وكلما أنجد ناصحه

بقضائه الذي
الب وأخاصب السحاب مإطر
ًا أوقاتهم أذهبوا لقوم ( تب
ًا تبوا أنهم وأشهد لعب

بها فكلهم الدنيا إلى ( وصبوا
صب بحبها يغر كلف

 زائل حطام على الحروب ( شنوا

---
شبوا غرائز فساد وعلى

أجفانهم كرى فقدت فما ( راقدوا
هبوا الردى حان إذا حتى

الخنا إلى الدعاة دعت وقد ( لبوا
لبوا فما خاطئوا فجميعهم

ًا الموت نقل أمإا قبره ذكر عن غافل يا أمإره في النظر قليل يا ًا واحد وها واحد



ًا سلب كم قاصدا نحوك أضحى قد هو جاهل تصبح مإتى إلى والدا وأخاذ ولد
يزال مإا دمإع يذوب مإتى قاعدا تبرح ومإا النهوض على وتحث مإارادا وتمسي

ًا يفتأ مإا جهل ينقص مإتى جامإدا لقد مإتباعدا أضحى النصح قارابه إذا مإن يا زائد
ًا لنفسك نظرت ًا نظر ًا يا حاسدا وأفرحت عدوا بك أشمت كم فاسد عن نائم
ًا خالصه ًا له نرى مإا مإريضا يا رااقد ًا ونضرب المإثال نوضح كم عائد ًا حديد باراد
خاابت إذا والشمال اليمين عبث تذكر لراتحال زادا يكون أن الحال هذا أترضى

والطفال اليتام فراقا وتيقنت مإال مإن جمعت مإا حسرة وراأيت المإال جميع
ًا وحملت الغي مإؤثر يا مإحال المنى حديث أن لك وبان الجبال عنده خافت هم

تلقى أن قبل يومإك بالتقى أصلح قصدك تعرف قليل عن رااحل يا راشدك تأمإل
راشدك للصبا عاديت ( أصبحت مإتعودك ودع والهوى إياك غدك
قودك للهوى وأسلمت جهل

سنة مإن تفيق ل مإتى ( حتى
فندك مإفند يداوى ول

صائدة كل صيد في ( تعمل
ًا خاتلك طردك وتاراة طورا

ظاهرها أصاب إن التي ( ترمإى
كبدك بحده شكت سهمك

النفس هذه واقرعوا الدثورا سريعة فإنها القلوب هذه حادثوا يقول الحسن كان
قلئل أيام هي فإنما وتشددوا فتبصروا غاية شر إلى تنازع وإنها طلعة فإنها
فانتقلوا يلتفت ول فيجيب أحدكم يدعى أن يوشك وقوف راكب أنتم وإنما

اليقين أهل سرب في وسر المتقين باجتهادك زاحم هذا يا بحضرتكم مإا بصالح
( إذا ذلك مإن لك نيأس ومإا لهم ففتح التوفيق باب طرقوا راجال إل القوم هل

امإرئ خاصال أعجبتك
يعجبك مإا مإنك يكن فكنه

والمكرمإات الجود على ( فليس
يحجبك حاجب جئتها إذا

 ---

مإع وأعجبك المهينة بالدارا الشريفة الدارا وبعت الغبينة لنفسك راضيت لقد
إن سفينة صحبة الدنيا أن علمت مإا أتراك الزينة مإن الطفال يعجب مإا عقلك

تر لم العباد قام وإن مإعهم أنت فما البرارا عد وإن فيهم فلست الصالحون ذكر
بل تبني مإعك تجاراة ول الراباح أترجو لك بذرا ول الحصاد في أتطمع ويحك بينهم

مإراد إلى تصل فل عزم بل الهوى عسكر على وتحمل البناء يثبت ول أساس
ًا العزم عقد مإن واستوثق التخليط أثر يزل الحمية على دم ويحك ينحل أن خاوف

تركته ثم العقد عقدت مإا ( إذا تعن فاستدراك يوهن تقصير عرض فإن
ًا تثنه ولم العقد ذلك وهى عقد

بقوية أخاتها لول اليد ( ومإا
تعدو ول تمشي الرجل لول الرجل ول
يشده مإا إلى مإحتاج كل ول

وكد له والوهاء إل فيعسف
مإذمإم غير التعذير عن ( ترفع

الحمد لك يخلص العذارا شرف إلى



( عجبت المتعود تترك ومإا الرائض تعب تتزود فمتى الوقت ضاقا ويحك
فيه بما البصير المإر للطالب

طلبا له يسعى إذ الغي مإن
يثمره مإال على ( وللمكب

مإنتهيا المال مإنه يصبح وسوف
وقد عراه جسم ضنى ( وللمداوي

والوصبا الوجاع نفسه إلى دعا
ً النفس ( فذكر رااكبه أنت هول
كربا بعدها تلقى سوف وكربة

ًا الثام مإن تحقرن ( ل مإحتقر
اكتسبا بالذي يجزى سوف امإرئ كل

غايتها فاخاش المعاصي أتيت ( إذا
عنبا به يحصد ل الشوك يزراع مإن

بالزفرات المفرطين أفئدة ولتقطعن الفات المخالفات أهل على لتعظمن
إلى السوقا يوم السوقا ولتموران بالجلوات الخلوات في الفاجر وليشتهرن

أهل وليتحسرن الوجنات على الدمإوع بعد الدمإاء ولتسيلن المحاسبات سوقا
العطاء بتفاوت يخبر الجزاء مإنادي ولينادين الجنات دراجات لحت إذا المعاصي

آمإنوا كالذين نجعلهم أن السيئات اجترحوا الذين حسب ( أم السيئات ووقوع
الصالحات وعملوا

شعبان مإن النصف ليلة ذكر في الخامإس المجلس
 ---

رااد ول أعطاه لما مإانع ول أفناه لما حافظ ول بناه لما ناقض ل الذي لله الحمد
هادي ول هداه لمن مإضل ول أبداه لما ساتر ول أخافاه لما مإظهر ول قضاه لما

واله مإن ومإنه بمنته الصون ورازقا حواه ومإا بقدراته الكون أنشأ أعماه لمن
قربه حرم في وأسكنه وسواه بيده آدم ) خالق إياه إل تعبدوا أل رابك ( وقضى

يد يد فنزعت هواه بموافقته القضاء وأجرى ونهاه شاء كما وأمإره وحماه
فيما يسعى مإن ينذرا وحاله واجتباه فرحمه عليه تاب ثم كساه مإا التفريط
وأعماه شاء كما بمخالفته فأصمه مإأواه السموات وكانت إبليس وطرد اشتهاه
ألن وعصاه خاالفه لمن نذير قصته وفي وأشقاه للعصيان بابه عن وأبعده
ألقاه قدرا بسهم صانعه صرع ثم يلقاه مإن لبسه يأمإن تمناه كما لداود الحديد

أنما داود ( وظن فخصماه التوبيخ جدال أظهر خاصماه المحراب تسورا فلما
ًا النون ذو ) وذهب فتناه مإا عيناه راأت إذ فندم وأخافاه الحوت فالتقمه مإغاضب
ًا تضرع تغشاه ظلم كرب أقلقه فلما يداه جنت كنت ( إني مإوله ينادي مإستغيث

وينسى رااجيه يخيب أن وحاشاه وسبحانه رابنا ) تعالى فنجيناه الظالمين مإن
ً أمإه مإن مإوسى أخاذ ينساه ل مإن فرباه عدوه حجر إلى وساقه ورااعاه طفل

وتبعه قدمإاه ابتلت ومإا البحر في فمشى وأعطاه تحصى ل بنعم عليه وجاد
غاية مإن وكان بمدفاه جبريل فإذا آمإنت فقال ووارااه الغرقا فأدراكه العدو

ًا يطلب خارج أنه ومإنتهاه شرفه ) الله إنا إني مإوسى ( يا فناداه نارا
 ---



ًا أمإته وشرف أمإة خاير ) بكنتم العالمين على فضلتكم ( وأني أوله بينا شرف
ًا خالق أخاذناه قاب عند الحجاب له وكشف واصطفاه الكل على واخاتاراه مإحمد

المحمود المقام ووعده أوحاه مإا المستورا سره مإن إليه وأوحى فرآه قوسين
العظيم بالقرآن وأجلنا وعرفناه عليه بنبيه دلنا الذي لله فالحمد مإناه وسيبلغه

ًا أودعناه بتوفيق بابه إلى وهدانا وعلمناه القديم ينفد ول أوله ينقضي ل حمد
وصحبه آله وعلى والشفاه اللسن تحركت مإا مإحمد على الله وصلى أخاراه
ًا وسلم الله مإلك بدوام تدوم دائمة صلة النصف هذه ليلتكم إن الله عباد تسليم

أهل خال مإا لكل فيغفر العباد على فيها الله يطلع الوصف وعجيبة القدرا عظيمة
عليه الله {صلى الله راسول فقدت قالت عنها الله راضي عائشة عن العناد

كنت فقال السماء إلى راأسه راافع بالبقيع هو فإذا فخرجت ليلة وسلم} ذات
بعض أتيت أنك ظننت الله راسول يا قلت وراسوله عليك الله يحيف أن تخافين
الدنيا السماء إلى شعبان مإن النصف ليلة ينزل وجل عز الله إن فقال نسائك
مإن النصف ليلة كانت قالت أيضا وعنها كلب غنم شعر عدد مإن لكثر فيغفر

في كان فلما وسلم} عندي عليه الله {صلى الله راسول فبات ليلتي شعبان
والله أمإا بمرطى فتلفعت الغيرة مإن النساء يأخاذ مإا فأخاذني فقدته الليل جوف

كان فمم قيل كتانا ول قطنا ول ديباجا ول حريرا ول قزا ول خازا مإرطي كان مإا
فلم نسائه حجر في فطلبته قالت البل أوبارا مإن ولحمته شعرا سداه كان قالت
ساجدا الراض وجه على الساقط كالثوب به فإذا حجرتي إلى فانصرفت أجده
ومإا يداي هذه فؤادي بك وآمإن وخايالي سوادي لك سجد سجوده في يقول وهو

أقول العظيم الذنب اغفر عظيم لكل يرتجى عظيما يا نفسي على بهما جنيت
قال كما
 ---

للذي وجهي يسجد أن له وحق لسيدي بالتراب وجهي أعفر السلم عليه داود
اللهم وسلم} فقال عليه الله {صلى راأسه رافع ثم وبصره سمعه وشق خالقه

مإن برضاك أعوذ وقال سجد ثم شقيا ول كافرا ل الشرك مإن نقيا قلبا ارازقني
على أثنيت كما أنت عليك ثناء أحصي ل مإعاقبتك مإن بعفوك وأعوذ سخطك

هذا مإا فقال عال نفس ولي الخميلة في مإعي ودخال انصرف ثم قالت نفسك
ويح ويقول راكبتي على بيده يمسح فطفق فأخابرته قالت حميراء يا النفس
تعالى الله إن شعبان مإن النصف ليلة الليلة هذه في لقيتا مإاذا الركبتين هاتين
عن أخارى راواية وفي مإشاحن أو لمشرك إل لعباده فيغفر الدنيا سماء إلى ينزل

هذه مإا تدراين أمإا حميراء يا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عائشة
غنم بال ومإا الله نبي يا قلت كلب غنم شعر بعدد النارا مإن عتقاء ليلة هذه الليلة
خامر مإدمإن ستة فيهم أقول ل مإنهم غنما أكثر قوم العرب في ليس قال كلب

وراوي قتات ول مإصورا ول مإصارام ول زنا أو رابا على مإصر ول والديه عاقا ول
الله يطلع وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن عمرو بن الله عبد عن
نفس وقاتل مإشاحن لثنين إل لعباده فيغفر شعبان مإن النصف ليلة خالقه إلى

مإن النصف وسلم} ليلة عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي وعن
أنه المشاحن مإن والظاهر قلت مإشاحن أو لمشرك إل لعباده الله يغفر شعبان

شحناء قلبه في الذي هو الوزاعي قال وقد عداوة المسلم أخايه وبين بينه الذي
عنها الله راضي عائشة عن وسلم} وراوي عليه الله {صلى الله راسول لصحاب

سحا ليال أرابع في الخير الله يسح وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن



ويكتب والرازاقا الجال فيها تنسخ شعبان مإن النصف وليلة والفطر الضحى
الذان إلى عرفة ليلة وفي الحاج فيها
 ---

خامس قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أمإامإة أبي عن حديث وفي
كردوس ابن وراوى شعبان مإن النصف ليلة مإنهن فذكر الدعاء فيهن يرد ل ليال
العيدين ليلتي أحيا مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أبيه عن

إذا قال أنه علي وعن القلوب تموت يوم قلبه يمت لم شعبان مإن النصف وليلة
مإن هل فأعطيه سائل مإن هل تعالى الله قال شعبان مإن النصف ليلة كان

راسول فأمإرنا الفجر ينفجر حتى فأرازقه مإسترزقا مإن هل له فأغفر مإستغفر
كيسان بن حكيم وقال نهاراها وصيام ليلتها وسلم} بقيام عليه الله {صلى الله

زكاه الليلة تلك في طهره فمن شعبان مإن النصف ليلة في خالقه إلى الله يطلع
حكيم أمإر كل يفرقا فيها تعالى قوله في عكرمإة عن راوي قابل مإن مإثلها إلى
المإوات مإن الحياء وينسخ السنة أمإر الله يدبر شعبان مإن النصف في قال

أن واعلم أحدا مإنهم ينقص ول أحدا فيهم يزيد فل الحرام الله بيت حاج ويكتب
القدرا ليلة أنها يروى وتاراة هكذا يروى فتاراة مإضطربة عكرمإة عن بهذا الرواية
أن فجائز شعبان في تكتب الجال أن الحاديث سبقت وقد المفسرين كباقي
راويت وقد القدرا ليلة في العام القدرا ويكون بالجال يتعلق بما شعبان يختص

يثبت مإا فيها ول صحيح شيء أسانيدها في ليس صلوات خامس الليلة لهذه
كالعدم وجوده كان يصح لم إذا الحديث فإن ذكرها عن سكتنا فلذلك
البسملة على الكلم

صائب أبدا المنايا ( سهم
مإستعرضا الناس إليه يدعو
ناعم عيشه في الفتى ( بينا
قضى حتى اليام تغره

عمره مإن مإر يوم ( وكل
مإستنهضا للترحال يحدوه

الوراى عند الموت دين ( والنفس
يقتضى أن بد ل ودينه

آمإن عالم مإن عجبا ( يا
المنتضى سيفه أو غدراه مإن

للنهى استبقوا الذين ( أين
المرتضى بالمشرب واغتبقوا
ضيقها في الجداث ( طوتهم

مإعرضا يهواهم مإن وعاد
 ---

في لكم الموت أأبقى ودعا عنكم راحل الرفيق أين ودعا والخليل الحبيب أين
على جز فأسرعا والولد بالوالد صاح مإعا والكبير الصغير أخاذ مإطمعا الحياة
مإن أين والتكبر الجمل أهل أين والتدبر الفهم أين خاشعا القوم ترى القبورا



وقد راباعها في يعمر هو بينا العمل بقبيح خاانها مإن أين الزلل في لنفسه فسح
حول تدورا والمماليك الشجارا فيها ويغرس النهارا فيها يحفر باعها ومإا اشتراها

الصناديق تمل والتخوت الدرا زانها قد ونحوراها تسر بحسنها والسراراي الدارا
الجلل في تردي والخيل المال فوقا يجمع والمال وثيق الدنيا في العز وراكن

ساعد ساعد ثم الفراغ إلى الصحة مإنحت وقد تصاغ الحلى مإن والمراكب
الملك في والبطش عاد ثم راث قد والعود الستلب على الهوى كف الشباب

بين صاحت والمإر النهي لذة الخمر شرب قبل مإن أسكرت وقد عاد بطش
صاحب استلب لقد تالله العين وأسخنت العين فمزقت البين أغربة البين

في المنى غاية على كان ولقد الدهر أحدوثة بالقهر فصارا القسر بكف القصر
الزهر بعد كالصريم صارات لجنة عجبا فوا الشهر أول

صوت أيما بصوت ( نودي
الموت مإن الحي أقرب مإا

غيهم في الغي أهل ( كأن
الفوت مإن أمإنا أخاذوا قد

له بيتا يعمر مإصبح ( كم
البيت خارب إل يمس لم

مإيتا بكى حي وكم ( هذا
الميت مإع الحي فأصبح

مإا إلى ساعيا يا إليه دنا وقد الموت عن غافل يا يديه بين عما لديه بما مإشغول يا
كم صرفيه راأى وقد الدهر يأمإن حالتيه مإن له المؤذي مإختارا يا بقدمإيه يضره
يوم أينفعه فوديه على هاجم شبابه على أغارا إنما بعينيه اعتبر لو مإيتا عاين

هذه مإن لنفسك تنبه حفرة إلى قليل عن يصير مإن يا خاديه يمل دمإع الرحيل
وتتقسم خادك التراب ويباشر وحدك تبيت كيف لحدك تذكرت أنك لو السكرة
المال وجدوا قد والهل بعدك عنه ناسيا بعدك المحب ويضحك جلدك الديدان

تحسن أن تحسن أمإا راشدك تترك مإتى وحتى مإتى إلى فقدك وجدوا ومإا
تودد طول بعد الحبة ( ذهب جدك فالزم جدا مإجد المإر قصدك

وأقشعوا فأسلموك المزارا ونأى
 ---

لغربة تكون مإا أفقر ( خاذلوك
يدفعوا لم وكربة يؤنسوك لم

حفرة صاحب وصرت القضاء ( قضي
وتصدعوا أعرضوا الحبة عنك

تهجم مإتى تدراون ل عنكم غيبت قد آجال في وتروحون تغدون إنكم إخاواني
ونهزل الزمإان صرف بنا ( يجد حثيث فالطالب الوحا فالوحا عليكم
ونغفل فيه بالحداث ونوقظ

مإودع أو ظاعن إل الناس ( ومإا
مإؤجل أو مإستعجل ومإستلب

مإنازل إل اليام هذه ( ومإا
مإنزل بان مإنزل قطعنا مإا إذا

جميعنا يغب مإا مإلح ( فناء
أول مإات آخار مإنا عاش إذا



فقده أكره كنت لي صاحب ( وكم
المعجل الفناء مإني تسلمه

تبصرون كنتم إن الحوال تقلب وتأمإلوا تسمعون كنتم إن الزمإان عظة اسمعوا
الفناء ألسنة مإن الدنيا على النياحة صوت الخلئق سمع لو مإعاذ بن يحيى قال

لذابت الجنة نزهة اليمان بعين العقول راأت ولو حزنا مإنهم القلوب لتساقطت
ولها مإفاصلها لتخلعت لخالقها المحبة كنه القلوب أدراكت ولو شوقا النفوس
عن بالوصف وألهاهم الشياء هذه عين كنه عن الخليقة أغفل مإن فسبحان

بغيته الشياء جوهر مإن نال ( مإن النباء هذه حقائق
عرض حظهم قومإا ويحقر يأسى
يشفهم قوم مإن لعجب ( إني
الغرض مإا يدراون ل الزخااراف حب
تزجرهم أحلم أل عقول ( أل
مإرض بها وأحلم عقول بلى

ساعد الفقر ساعد ومإتى الردى راداء مإن حاطه القناعة قناع أثر مإن إخاواني
تأججت ومإتى اليقظة بمصباح الهدى طريق فاستنارات الحرص قلعة قلع الصبر
فإنك الدنيا مإن ( تزود الدنيا عنه وطردت الهوى مإواطن أحرقت الخوف نيران
هالك

مإالك أنت مإا للعداء وتترك
غدا سالكه أنت طريقا ( ووسع

المسالك تضيق يوم مإن بد فل
تعالى قوله على الكلم

 ---

مإن أنها أحدهما قولين على حم في المفسرون ) اخاتلف المبين والكتاب ( حم
والثاني المفسرين مإن جماعة مإذهب وهذا بعلمه الله استأثر الذي المتشابه

ولهؤلء أسماء مإن حروف أنها أحدهما قولن فيها لهؤلء ثم المعنى مإعروفة أنها
اسم ون وحم الر عباس ابن قال الرحمن مإن أنها أحدها أقوال ثلثة فيها

اسمه مإفتاح والميم حميد اسمه مإفتاح الحاء أن والثاني الهجاء على الرحمن
حكيم مإثل حاء ابتداؤه اسم كل مإفتاح الحاء أن والثالث العالية أبو قاله مإجيد

أبو حكاه ومإجيد مإلك مإثل مإيم ابتداؤه اسم كل مإفتاح والميم وحي وحليم
صالح أبو راواه كائن هو مإا قضي حم مإعنى أن الثاني والقول الدمإشقي سليمان

( إنا جوابه قسم حم المفسرون قال المإر حم إلى يصير كأنه عباس ابن عن
قولن ) وفيها مإباراكة ليلة ( في القرآن وهو الكتاب عن كناية ) والهاء أنزلناه
وقد شعبان مإن النصف ليلة والثاني الكثرون قاله القدرا ليلة أنها أحدهما
) أي يفرقا ( فيها عقابنا مإخوفين ) أي مإنذراين كنا ( إنا عكرمإة عن ذكرناه
مإولكم إلى واستغيثوا ذنوبكم مإحو في الليلة ) اجتهدوا حكيم أمإر ( كل يفصل

أين بالجناب اللئذ أين الجابة أبواب تفتح فيها النابة ليلة هذه عيوبكم مإن
مإنقول كم دنا قد لمإر المستغفر أين جنى مإا على الباكي أين بالباب المتعرض

عن فهو والفنا التلف أهل صحف في مإثبت الحياء ديوان مإن الليلة هذه في
خارج قد يؤتى بما فرح راب أل السيئات على مإقيم وهو بالممات يفجأ قريب
عرى انفصمت قد أمإره تدبير عن غافل راب أل الموتى مإع اسمه

 ---



في راافل راب أل لحده شق أوان آن قد راشده سبيل عن مإعرض راب أل عمره
عن راحيله قرب قد جهله على مإقيم راب أل لحبابه فراقه أزف قد شبابه ثوب
جمع في ساع راب أل آمإاله خايبة حانت قد مإاله بجمع مإشغول راب أل أهله

ذاته خاراب آن قد لذاته تحصيل في مإجد راب أل عظامإه تشتيت دنا قد حطامإه
مإشغول مإنازله إزعاج طمأنينته في ينسأ مإنازله في اليام هذه مإثل كان مإن أين

عند خاساراه ظهر أمإا مإقاتله سهم مإقاتله أصاب أمإا بعاجله مإغروراا بشهواته
على الباكي أين مإوله عليه اطلع فقد جناه مإما المعتذرا أين مإعامإله حساب
جرى مإا تفهم ول تعاتب دراى مإا مإطرودا يا مإصيره في تحسره قبل تقصيره

حضرا مإن كل ( تعالوا ترى الباب على ترى مإتى
سحرا بابه لنطرقا

أسفا كلنا ( ونبكي
هجرا قد بات مإن على
بدخاول ليفرحون الجنة أهل إن قال عنهما الله راضي الحبارا كعب عن راوي
آدم ذراية مإن النارا أهل يفرح كما والولدان والخزنة الحورا مإن رامإضان شهر

في السلم عليه جبريل يبعث وجل عز الله أن وذلك سكنوها إذا الجنة بدخاول
المإين جبريل أنا الجنان أيتها عليكن السلم فيقول شعبان مإن النصف ليلة

أبواب وافتحي وتللئي نوراا وازدادي وتجددي تزيني العالمين راب راسول
وحشوها إستبرقا مإن بطائنها التي العبقرية وحجالك المرجانية مإقاصيرك

قبلهم إنس يطمثهن لم التي المخلوقات مإتضمنات وأخارجي المسك أذفريات
أيام وعدد السماء نجوم عدد هذه ليلتك في أعتق قد وجل عز الله فإن جان ول

اليوم مإضيعا يا الرمإال وعدد الجبال وزنة الشجر وراقا وعدد ولياليها الدنيا
تحس كم فإلى للسعود وتبه النفس قتلت فقد ويحك تيقظ أمإس تضيعه

بالبخس الماضي بعت فقد العمر بقية واحفظ
شأنها وتهوين الدنيا جفوة ( أطل

بعاقل فيها المغرورا العاقل فما
ضلهم ضل مإعشر خالودا ( يرجى

الغوائل غول يرجون الذي ودون
مإضت وبان للبقاء المإاني ( وليس

باطل تعاليل إل عادة بها
فيهم الدهر أجمل المفلتون ( ومإا
الحبائل عداد في مإمن بأكثر

وإننا المنون قصد بنا ( يسارا
 ---

المراحل بطي أحيانا لنسعف
غفلة أطول اليام عن ( غفلنا

بغافل مإنها المخشي جوبها ومإا
الجداث ظلم إلى القران راحل نفاث الهوى وساحر راثاث المإل حبال إخاواني

والله إي بلهم هم فإذا بلهم أفسدهم الحداث في الجداث صنعت مإا لله
الهوى مإن فيه كانوا مإا أن لهم وبان غراث هم فإذا المإل مإن شباعا باتوا وعاث



مإالهم النوى صير مإالهم لهم عجبا الغيات فات وقد بالخلص واستغاثوا أضغاث
لجسام أسفا للورااث أمإوالكم ترون فغدا أحوالكم أنتم فدبروا الميراث في

وإنها عليها الدنيا بنو ( أكب إناث وعقول ذكورا
انتهوا لو عنها اليام لتنهاهم
كثيرة قرون قدمإا قبلنا ( مإضى

مإضوا كما سنمضي مإا وشيكا ونحن
ساعة قبرك حول حزنا ( سيبكون

سلوا وقد إل القبر يبرحون ول
بها سموا مإا إذا الدنيا بني ( راأيت

سموا مإا قدرا على الدنيا بهم هوت
حزمإه ضاع لقد التقى على الهوى مإؤثر يا وهمه قلبه المعاصي في يجول مإن يا
المإل طويل يا إثمه زاد عمره زاد كلما مإن يا سقمه هو فيما صحته مإعتقدا يا

بان قد لي قل الشباب أين مإلمه وزجرك الزمإان وعظك أمإا عظمه راقا وقد
كيف وطعمه المطعوم ذهب اللذة أين اسمه إل يبق لم المرح زمإان أين راسمه
كيف خاصمه والموت المقاوي يقاوي
وقد العبر قليل يا سمه فيه بالغ قد المإل لديغ يا سهمه فيه أغرقا قد مإن خالص
يعظه ل مإن يوعظ كيف ويضمه قليل عن اللحد سيجمعه مإن يا وأمإه أبوه راحل
دنياك تكن لم ( إذا جسمه ول عينه ل قلبه نام مإن يوقظ كيف فهمه ول عقله

إقامإة دارا
مإقيم بناء تبنيها لك فما

وإنما فيها الخل ود صح ( ومإا
سقيم الحياة في بود يغر

مإوطن كل في اليام بني ( وجدت
كنعيم شقوة فيها يعدون

ثروة ازددت كلما فقرا ( تزيدك
عديم ثياب في غنيا فتلفى

 ---

العظيم الرؤوف اللطيف لله الحمد رامإضان شهر لستفتاح السادس المجلس
الكريم الحليم السلطان القوي العلي الغني الديان القديم القدير الكبير المنان
الموالي بحقه مإخلوقا قام فما المنعم لسبقه فالسبق الول الرحمن الرحيم
شريك عن جل الزمإان توالي على المنائح بشرائف خالقه جميع على بفضله

وأوجد يكون مإا وعلم وانفرد نظير عن وتقدس أحد إلى الحتياج عن وعز وولد
ودحا وجمعها بقدراته الشياء وفرقا وصنعها بحكمته المخلوقات أنشأ كان مإا

لهيبته الجوامإد سالت الميزان ووضع رافعها والسماء وأوسعها الماء على الراض
فكانت السماء ( انشقت بطش وإذا وهانت لسطوته الصعاب وذلت ولنت
ويشين ويفني ويبقي ويشقي ويسعد ويغني ويفقر ويذل ) يعز كالدهان ورادة

وعلم لحكمه رااد فل التقدير ) قدرا شأن في هو يوم ( كل ويبني وينقص ويزين
قدم ينتقل ) ول بعلمه إل تضع ول أنثى مإن تحمل ( ومإا عزمإه وباطن العبد سر
ألوان وصبغ بصنعته أنهاراها فيها وأجرى بقدراته فأوسعها الراض مإد مإكان مإن

في الرواسي بالجبال ثبتها اللوان تلك صبغ على يقدرا فمن بحكمته نباتها



( كل ساكنيها جميع على بالفناء وقضى تحييها بمياه السحاب وأراسل نواحيها
ًا خادمإه ) مإن فان عليها مإن كربه رافع في إليه لجأ ومإن نال فضله في طامإع
يثيب ) إله الحسان إل الحسان جزاء ( هل قال وقد أرابحه عامإله ومإن زال

للمراقب والعز للمتقي فالفوز المناقب ويمنح الفضائل ويهب ويعاقب عباده
 ---

عليها وعاد إحسانه بتمام المإة على ) أنعم جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن
الذي رامإضان ( شهر غفرانه بعميم مإخصوصا هذا شهرها وجعل وامإتنانه بفضله

وأشكره والقيام الصيام مإن فيه به خاصنا مإا على ) أحمده القرآن فيه أنزل
والذهان العقول به تحيط ل الذي أنه وأشهد النعام وسبوغ المإال بلوغ على
انشق الذي مإعجزته ببقاء النبياء على المقدم وبريته خالقه أفضل مإحمدا وأن
في رافيقه الصديق بكر أبي وسلم} وعلى عليه الله {صلى اليوان ولدته ليلة

غمه كاشف علي وعلى عثمان الدارا شهيد وعلى المإصارا فتاح عمر وعلى الغارا
فسال به دعي الذي الراجاس مإن المطهر العباس عمه وعلى الشجعان سيد
) القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر وجل عز الله قال تهتان السحاب مإن
أسماء وأمإا النحاس قاله وخاروجه دخاوله في لشهرته شهرا الشهر سمي إنما

الجاهلية في العرب كانت قال المفضل عن الزهري مإنصورا أبو فذكر الشهورا
الول ولربيع ناجر ولصفر مإؤتمر وللمحرم وعل ولشوال ناتق لرمإضان تقول
ولرجب حنين الخار ولجماد رابى الولى ولجمادى بصان الخار ولربيع خاوان
نقلت فلما بهذا الشهر هذه تسمي عاد وكانت قال عاذل ولشعبان الصم
سمي ثعلب قال الزمإان مإن فيه وقعت بما سموها الشهر هذه أسماء العرب

تشول كانت اللبان لن شوال وسمي الحر مإن فيه ترمإض البل لن رامإضان
لنهم الحجة وذو فيه يقعدون كانوا لنهم القعدة ذو وسمي وتقل تذهب أي فيه

لنهم وصفر فيه القتال لتحريم والمحرم فيه يحجون كانوا
 ---

يربعون كانوا لنهم ورابيع خال إذا السقاء صفر يقال فيه القطر يطلبون كانوا
إذا يرجبه راجبه يقال التعظيم مإن وراجب فيهما يجمد الماء لن وجمادى فيهما

فيه ويتشعبون يتفرقون لنهم وشعبان راجب سمي ومإنه شمر وقال عظمه
الصفرية تسمى بلد إلى يخرجون كانوا لنهم صفرا سمي قطرب وقال

خاط مإن فنقلت أسماء العاجم شهورا لسماء العرب أحدثت وقد مإنها يمتاراون
العرب لقبت قال الصبحي مإحمد أبو صنعه قد كتاب في النباراي بن بكر أبي

يومإا وثلثون أحد الول تشرين العجم به سمتها مإا غير بألقاب العجم شهورا
وتسمى طليق العرب عند واسمه يومإا ثلثون والثاني مإطلقا تسميه والعرب

وثلثون أحد وكانون يموت مإن وكثرة فيهما الموت لفشو القصابين التشرينين
وتسميهما حديج العرب عند اسمه الخار وكانون مإجدح العرب عند واسمه يومإا
الكميت قال البرد وشدة وبياضه للثلج ومإلحان شيبان أيضا

جنوبها حمرا الفاقا وأصبحت
أشيب فاليوم مإلحان أو بشيبان
عند واسمه يومإا وعشرون تسعة وشباط البرد لشدة الهزارا أيضا لها ويقال



ثلثون ونيسان مإسهل العرب عند واسمه يومإا وثلثون أحد وآذارا فريح العرب
أحد وتموز واقد عندهم واسمه يومإا ثلثون وحزيران صحان عندهم واسمه يومإا

قوله طلق عندهم واسمه يومإا ثلثون وأيلول ضرام عندهم واسمه يومإا وثلثون
القرآن فيه أنزل ( الذي تعالى

الدنيا السماء إلى رامإضان شهر في القرآن أنزل أنه أحدها أقوال أرابعة فيه
ليلة رامإضان في القرآن أنزل قال عباس ابن عن عكرمإة وراوى واحدة جملة
نجومإا أنزل ثم واحدة جملة الدنيا سماء مإن العزة بيت إلى القدرا

 ---

في أنزل والثالث والضحاك مإجاهد قاله صيامإه بفرض القرآن أنزل والثاني
ابن قاله القرآن بإنزال فيه ء ابتدى والرابع عيينة بن سفيان قاله القرآن فضله

لهم بيانا ) أي للناس ( هدى تعالى قوله الدمإشقي سليمان وأبو إسحاقا
والشبهة الضللة بين الدين في المفرقا والفرقان الواضحات اليات والبينات

سمع أنه حدثه أباه أن أويس بن نافع عن بسنده الحصين بن القاسم أبو أخابرنا
رامإضان دخال وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول قال يقول هريرة أبا

أيضا راويناه وقد الشياطين وسلسلت جهنم أبواب وغلقت الرحمة أبواب فتحت
في أخارجاه الجنة أبواب فتحت وقال فذكره مإالك بن نافع سهيل أبي عن عاليا

التابعين مإن والزهري التابعين تابع مإن وهو سهيل أبا يكنى ونافع الصحيحين
وقد الصاغر عن الكابر راواية في يخرج فهو دونه هو عمن الزهري راوى فقد
الزبير وابن عمرو وابن عمر ابن فروى التابعين عن الصحابة مإن جماعة راوى

بكر أبو فروى أولدهم عن جماعة راوى وقد كعب عن كلهم هريرة وأبو وأنس
عبد ابنه وعن حديثا الفضل ابنه عن العباس وراوى حديثين عائشة عن الصديق

ابن بكر أبو وراوى حديثين المعتمر ابنه عن التيمي سليمان وراوى حديثا الله
في حديثين ابنه عن السجستاني داود أبو وراوى حديثا إبراهيم ابنه عن عياش

قال قال مإالك بن أنس عن بسنده القزاز مإنصورا أبو أخابرنا ذكرهم يطول خالق
المسلمين مإن أحدا بتاراك ليس الله وسلم} إن عليه الله {صلى الله راسول
له غفر إل رامإضان مإن يوم أول صبيحة

 ---

عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي عن بسنده طاهر أبي بن مإحمد أخابرنا
الجن ومإردة الشياطين صفدت رامإضان شهر مإن ليلة أول كان إذا وسلم} قال

باب مإنها يغلق فلم الجنان أبواب وفتحت باب مإنها يفتح فل جهنم أبواب وغلقت
وذلك النارا مإن عتقاء ولله أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير باغي يا مإناد وينادي

{صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن بسنده الول عبد أخابرنا ليلة كل في
ذنبه مإن تقدم مإا له غفر واحتسابا إيمانا رامإضان صام وسلم} مإن عليه الله

أبي عن كثير أبي بن يحيى حديث مإن أخارجاه وقد الصحيحين في أخارجاه
مإنصورا بن أحمد نصر أبو أخابرنا واحتسابا إيمانا رامإضان قام مإن ولفظه سلمة

عليه الله {صلى الله راسول كان قال طالب أبي بن علي عن بسنده الهنائي
علينا أهله اللهم قال ثم بوجهه القبلة استقبل رامإضان شهر استهل وسلم} إذا

ودفاع الحسن والرزقا والمحللة والعافية والسلم والسلمإة واليمان بالمإن



لرمإضان سلمنا اللهم القرآن وتلوة والصيام الصلة على والعون السقام
على يقبل ثم عنا وعفوت وراحمتنا لنا غفرت وقد ينقضي حتى مإنا وسلمه
أبواب فتحت رامإضان شهر استهل إذا إنه الناس أيها يا فيقول بوجهه الناس

الشياطين وسلسلت النارا أبواب وغلقت الجنان وأبواب الرحمة وأبواب السماء
أعط اللهم ليلة كل مإناد ونادى النارا مإن عتقاء فطر كل عند وجل عز لله وكان

المؤمإنون نودي شوال هلل استهل فإذا خالفا مإنفق كل وأعط تلفا مإمسك كل
حسنة ألف ألف له يكتب أن الرجل به يجازى مإا وأقل جوائزكم إلى أغدوا أن

سيئة ألف ألف عنه ويمحى
 ---

الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن بسنده مإنصورا بن مإحمد أخابرنا
خالقه إلى وجل عز الله نظر رامإضان شهر مإن ليلة أول كان وسلم} إذا عليه
النارا مإن عتيق ألف ألف ليلة كل في ولله أبدا يعذبه لم عبد إلى الله نظر وإذا
يزيد بن الحسن مإن فكتبته الحديث هذا مإن شيء في فشككت عمرو أبو قال

الحكم بن القاسم حدثنا الحكيم بن الله عبد بن والحسن أنا سمعته وكنت
وسلم} عليه الله {صلى النبي سمع أنه عباس ابن عن الضحاك عن العرني

فإذا رامإضان شهر لدخاول الحول إلى الحول مإن وتزين لتنجد الجنة إن يقول
المثيرة لها يقال العرش تحت مإن رايح هبت رامإضان شهر مإن ليلة أول كانت

يسمع لم طنين لذلك فيسمع المصارايع وحلق الجنات أشجارا وراقا فتصفق
الجنة شجر على يقفن حتى العين الحورا فيشرقن مإنه أحسن السماعون

هذه مإا راضوان يا يقلن ثم فيزوجه وجل عز الله إلى خااطب مإن هل فينادين
رامإضان شهر مإن ليلة أول هذه حسان خايرات يا يقول ثم بالتلبية فيجيبهن الليلة
وسلم} عليه الله {صلى مإحمد أمإة مإن للصائمين الجنات أبواب فيها فتفتح
الجحيم أبواب أغلق مإالك يا الجنان أبواب افتح راضوان يا وجل عز الله ويقول

إلى اهبط جبريل وسلم} يا عليه الله {صلى مإحمد أمإة مإن الصائمين عن
البحارا لجج في بهم اقذف ثم الغلل في وغلهم الشياطين مإردة فصفد الراض

ليلة كل في وجل عز الله يقول ثم قال صيامإهم حبيبي أمإة على يفسدوا ل حتى
فأتوب تائب مإن هل سؤله فأعطيه سائل مإن هل مإرات ثلث رامإضان شهر مإن

غير الوفي المعدم غير المليء يقرض مإن له فأغفر مإستغفر مإن هل عليه
ألف ألف الفطارا عند رامإضان شهر مإن ليلة كل في وجل عز ولله قال الظلوم

ألف ساعة كل في أعتق الجمعة يوم أو الجمعة ليلة كان فإذا النارا مإن عتيق
شهر مإن ليلة آخار كان فإذا العذاب استوجب قد كلهم النارا مإن عتيق ألف

اليوم ذلك في وجل عز الله أعتق رامإضان
 ---

وجل عز الله يأمإر القدرا ليلة كانت فإذا آخاره إلى الشهر أول مإن أعتق مإا بعدد
ظهر على اللواء فيركز أخاضر لواء مإعه الملئكة مإن كبكبة في فيهبط جبريل
فينشرهما القدرا ليلة في إل ينشرهما ل جناحان مإنها جناح ستمائة وله الكعبة

هذه في الملئكة جبريل ويبث قال والمغرب المشرقا فيجاوزان الليلة تلك
على ويؤمإنون فيصافحونهم وذاكر ومإصل وقاعد قائم كل على فيسلمون المإة



الرحيل الملئكة مإعشر يا جبريل نادى الفجر طلع فإذا الفجر يطلع حتى دعائهم
مإحمد أمإة مإن المؤمإنين حوائج في الله صنع مإا جبريل يا فيقولون الرحيل
الليلة هذه في إليهم نظر وجل عز الله إن وسلم} فيقول عليه الله {صلى

وسلم} وهؤلء عليه الله {صلى الله راسول قال أرابعة إل لهم وغفر عنهم فعفا
ومإا الله راسول يا فقيل ومإشاحن راحم وقاطع لوالديه وعاقا خامر مإدمإن الرابعة

كان فإذا الجائزة ليلة سميت الفطر ليلة كانت فإذا المصارام هو قال المشاحن
الراض إلى فيهبطون بلد كل في الملئكة تعالى الله يبعث الفطر غداة

إل الله خالق مإن جميع يسمعه بصوت فينادون السكك أفواه على فيقومإون
العظيم الذنب يغفر كريم راب إلى اخارجوا مإحمد أمإة يا فيقولون والنس الجن
عمل إذا الجير جزاء مإا مإلئكتي يا تعالى الله يقول مإصلهم في برزوا فإذا

تعالى الله فيقول أجره توفيه أن جزاؤه وسيدنا إلهنا الملئكة فتقول عمله
وقيامإهم رامإضان شهر صيامإهم في ثوابهم جعلت قد أني مإلئكتي يا أشهدكم

اليوم تسألوني ل وجللي فوعزتي سلوني وجل عز الله فيقول ومإغفرتي راضاي
ًا وعزتي لكم نظرت إل لدنيا ول أعطيتكموه إل لخارتكم هذا جمعكم في شيئ

بين أفضحكم ول أخازيكم ل وعزتي رااقبتموني مإا عثراتكم عليكم لسترن
ًا انصرفوا عمرو أبو شك الجدود أو الحدود أصحاب أراضيتموني قد لكم مإغفورا
هذه وجل عز الله يعطي بما ويستبشرون الملئكة فتفرح قال عنكم وراضيت

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي وعن أفطروا إذا المإة
خامس أمإتي أعطيت

 ---

عند أطيب الصائم فم خالوف قبلهم أمإة تعطهن لم رامإضان شهر في خاصال
يوم كل الله ويزين يفطروا حتى الملئكة لهم وتستغفر المسك رايح مإن الله

ويصيروا الذى أو المؤنة عنهم يلقوا الصالحون عبادي يوشك يقول ثم جنته
غيره في إليه يخلصون كانوا مإا إلى يخلصون فل الشياطين مإردة وتصفد إليك

العامإل ولكن ل قال القدرا ليلة أهي الله راسول يا قبل ليلة آخار في لهم ويغفر
الله راسول كان قال وعائشة عباس ابن وعن عمله قضى إذا أجره يوفى

كل وأعطى أسير كل أطلق رامإضان شهر دخال وسلم} إذا عليه الله {صلى
الله قال قال كعب عن العرش كتاب في شيبة أبي بن جعفر أبو وذكر سائل
إذا العبادة عن يمسكوا أن العرش حملة آمإر إني عمران ابن مإوسى يا تعالى
على آليت فإني آمإين رامإضان صائم دعا كلما يقولوا وأن رامإضان شهر دخال

رامإضان صائم دعوة أراد ل أن نفسي
البسملة على الكلم

بذنوبه دو داء ناله مإن
طبيبه باب رامإضان في فليأت

اعلموا قوم يا الصوم هذا فخلوف
وطيبه السحيق المسك مإن أشهى

مإليككم قول القول هذا ليس أو
به أجزي الذي وأنا لي الصوم

أين القواضي المنون آفات أفتنه أمإا الماضي رامإضان في مإعكم كان مإن أين
مإن أين ولم زمإان مإنذ داراه عن سافر الظلم في المساجد إلى يتردد كان مإن

اراتفعت الذين أين فما ومإضى آب فما غاب والظما الجوع مإشقة على صبر



ً جمع مإن أين الوعية تلك مإن الجواهر تلك خارجت بالدعية أصواتهم ًا مإال ووفر
ًا بالمراد ظفره مإن وأعلق ظفر
دياراه أعاد أمإا صفرا كفه الموت أخارج أمإا وطفرا جمزا أغراضه إلى ومإشى

شزراا لذاته في وهو وتلمحه خازراا الجداث عيون تلحظه كانت قفرا بالخراب
ل جمرا وأوطأته نزراا نال وإنما عذابه طال ثم أزراا بالوزرا أثقل وهو فنقلته
بكسرى فعلت مإا اليام ( سل السرى أذل أسره في فبان جمرا يشبه

وساكنيها والقصورا وقيصر
طرا للموت استدعتهم ( أمإا
السفيها ول الحليم تدع فلم

خاطب بسهم الدنى نحو ( دنت
الوجيها وواجهت فأصمته

بفلس الدنيا بيعت لو ( أمإا
يشتريها أن لعاقل أنفت

 ---

عباده أمإر فقد الله أمإر وامإتثلوا عبادة فالتفكر خالقتم لماذا تفكروا إخاواني
مإن نقص في أنكم واعلموا السعادة أسباب إلى الشقاء أسباب عن والتفتوا
مإن يؤذيها مإا وبادرات وقبلت العدو على أقبلت لنفس آه زيادة في ل العمارا
يوم بقبائحها وقررات وسئلت أفعالها على نوقشت إذا لها مإن وعجلت الخطايا
الجزاء يوم وشاهدت وكبلت التفريط على الندم بقيود وقيدت فخجلت الحشر

الغافل أيها فقتلت الحساب يوم العتاب سيف عليها وسل عملت كانت مإا قبح
يا لسانك احفظ يؤذي فيما الحديث كثير يا زمإانك اعرف الشهر هذا فضيلة عن

يا شانك مإا بالتوبة اغسل بالزلل مإتلوثا يا شأنك اعقل أعماله عن مإسئول
ديوانك تصفح قبيح كل عليه مإكتوبا
شره مإن واحترز كلمإك ( أقلل

مإقرون ببعضه البلء إن
له وقل باللسان فؤادك ( وكل

مإوزون عليكما الكلم إن
قلة في مإحكما فليك ( فزناه

تكون القليل في البلغة إن
 ---

أنذراه قد مإن يا تقتضي اللحظات مإع نفسه مإن يا مإضى قد عمره أكثر مإن يا
فرط مإا كان إن مإنتضى سيف مإن العريان يحترس كيف مإعرضا القرين سلب
ًا القبائح كثير يا الرضا الشهر هذا في فاطلب السخط يوجب الجواراح تنطق غد

أعسر مإا الفاضح الشديد الداء ذا يا القبائح تلك على السوافح الدمإوع أين
ل جائحته ناصح عذول المعنى في وهو واضح دليل الشيب هذا الجوانح مإرض
في والموت والممازح اللهو أبواب يسد الصحائح الراكان يضعضع الجوائح تشبه
أسفي يا راابح أنت هل حصلت مإا أين الرائح أيها يا زادك أين لئح مإبين خالله
النائح قام إذا له مإن الذابح أوثقه إذا له مإن الضرائح في حاله كيف النازح لهذا



له كان إن عمل إل الصفائح بطون في ينفعه ولم والمادح العائب لديه واستوى
سكران الموعوظ أن إل المواعظ ضاعت مإازح النصيح أن يعتقد أتراه صالح
فقيرا يا وإسراراه إعلنه قبح قد مإن يا أخاباراه بالمعاصي سارات قد مإن يا طافح

وقد الذنوب كثير يا تختاراه أو لي قل الخسران أتؤثر إعساراه أهلكه الهدى مإن
حك إذا بهرج نقدك إحضاراه ينفعه ل الطرد حبس في أسيرا يا إحضاراه دنا

تخبو مإتى حتى الحرص بنارا مإحترقا يا وديناراه دراهمه مإثلك على راد كم مإعياراه
مإثل المواعظ جعلتم قد وأنتم كالسمارا أصبحوا قد بينكم المذكرون ناراه

العمارا المإورا هذه في ضاعت وقد مإزمإارا صوت عندكم القرآن وكأن السمارا
المدى وتقضى زمإاني ( مإضى إثمارا الغرس لهذا يكون فأين

الزمإين هذا وفقت فليتني
وعاراضتها النارا أرازمإت

للمرزمإين السامإع فليعجب
سبلت بمنى دمإوعي ( ليت

زمإزمإين مإن الحجاج ليشرب
تعالى قوله على الكلم

الصيام عليكم كتب آمإنوا الذين أيها ( يا
 ---

أخابرنا صادقا أبي بن سعيد أبو أنبأنا حبيب بن بكر أبو أخابرنا فرض بمعنى كتب
سأل يقول الهاشمي أحمد بن حسان سمعت قال باكوية بن الله عبد أبو

علم فقال الحكمة في الصوم فائدة شيء أي الرضا مإوسى بن علي المأمإون
طعم ليذوقا الصوم الغني على فأدخال الجوع شدة مإن الفقير ينال مإا الله

بالله أقسم المأمإون فقال الجوع شدة مإن الفقير ينسى ل حتى ضروراة الجوع
وحراسة الظاهرة الجواراح حفظ يجمعها آداب وللصوم بيدي إل هذا كتبت ل

وينبغي مإوافقة وعزيمة صادقة بتوبة رامإضان يتلقى أن فينبغي الباطنة الخواطر
الكلم عن الصمت مإلزمإة مإن بد ول ليلة كل في لزمإة وهي النية تقديم

النظر عن البصر وكف الناس لحوم يأكل ظل مإن صام مإا فإنه والغيبة الفاحش
بسنده الحصين ابن أخابرنا الحلل إلى النظر تكرارا مإن الحذرا ويلزم الحرام إلى
قول يدع لم وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن

بإخاراجه انفرد وشرابه طعامإه يدع أن حاجة لله فليس والجهل به والعمل الزورا
{صلى الله راسول قال قال سعد بن سهل حديث مإن الصحيحين وفي البخاراي

الفطر عجلوا مإا بخير الناس يزال وسلم} ل عليه الله
عز الله يقول وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث وفي
النبي عن عامإر بن سليمان حديث وفي فطرا أعجلهم إلي عبادي أحب إن وجل

لم فإن تمر على فليفطر أحدكم أفطر إذا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
الله {صلى النبي عن أنس حديث وفي طهورا له فإنه مإاء على فليفطر يجد

الله بسم فليقل صائم وهو طعامإه أحدكم إلى قرب إذا قال وسلم} أنه عليه
اللهم سبحانك توكلت وعليك أفطرت رازقك وعلى صمت لك اللهم لله والحمد

الصحيحين وفي وتأخايره السحورا ويستحب العليم السميع أنت إنك وبحمدك
في فإن تسحروا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس حديث مإن

وكان والتلوة بالذكر نهاراه طول يتشاغل أن للصائم وينبغي بركة السحورا
بسنده الكروخاي أخابرنا خاتمة ستين رامإضان في يختم عنه الله راضي الشافعي



( حق غيره في تسبيحة ألف مإن خاير رامإضان في تسبيحة قال الزهري عن
كنت إن شيئان الصيام شهر
الصيام حق الموجبين مإن
 ---

بالذكر نهاراك في الصوم ( تقطع
بالقيام ظلمإه وتفني
راسول سمعت قال الخطاب بن عمر عن بسنده الجريري القاسم أبو أخابرنا

له مإغفورا رامإضان في وجل عز الله ذاكر وسلم} يقول عليه الله {صلى الله
يخيب ل فيه وجل عز الله وسائل

القيامإة يوم يجيء رامإضان مإن العبد يصومإه يوم كل إن قال الجهني قيس وعن
باب كل باب ألف سبعون له درا مإن قصر العمامإة تلك في نورا مإن عمامإة في

بن الله هبة أخابرنا أمإكنه إذا الصوام يفطر أن للصائم ويستحب حمراء ياقوتة
وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن الجهني خاالد بن زيد عن بسنده مإحمد

ًا فطر مإن أجر مإن ينقص أن غير مإن الصائم أجر مإثل له كتب أو له كان صائم
ًا الصائم ًا جهز ومإن شيئ الغازي أجر مإثل له كتب أو له كان الله سبيل في غازي

ًا الغازي أجر مإن ينقص ل أنه غير الله سبيل في شهركم إخاواني فبادراوا شيئ
هذا شهركم أن واعلموا غير ل وحدها لتكون الخطايا عن وأفردوها الخير بأفعال

مإا زواهر مإن لوقاته واها والطير والجن الملئكة حرمإته تعرف ومإير إنعام شهر
التراويح بصلة لياليها أشرقت أظرفها مإا كالجواهر التي ولساعاته أشرفها
الخلص وثمرتها والصدقا الخالص حليتها والتسبيح بالصلة أيامإها وأنارات
واستدراك بداراك ضيف وأنت لهلك فمالك ببداراك وانهض غافل يا تيقظ والعتق
وصحح حديثك الذكر واجعل اللغو لسانك وامإنع حديثك بالتقى وأصلح قديمك
إلى يقينك الغرورا حرب في هذه كلماتي وتدراع ويقينك إيمانك الهوى بمجانبة

الهوى فات وإذا دهش جذلن الكسل وبلذات مإنكمش البطالة حب في مإتى
عن الموت شغلك أمإا يعش لم وأمإل مإال ذا راأيت أمإا ترتعش الحزن مإن بت

ًا تحذرا أمإا تفترش القبر في للموت أنك تعلم أمإا نقش قد زخارف تجد ل يومإ
يعطش ولم يجع لم بالقيامإة لموقن عجبا العطش مإن الماء
 ---

واعتكف صيامإنا نطهر ويقولون رامإضان في يعتكفون هريرة أبو أصحاب كان
كيف له فقيل يضطجع ولم راجله يمد لم سنة الحرم في الجريري مإحمد أبو

شهر هذا إخاواني ظاهري على فأعانني باطني صدقا علم فقال هذا على قدرات
وكلكم قصر فيها والعمارا سفر أيديكم بين إخاواني التحفظ أوان هذا التيقظ

كيف وتذكروا قدرا مإن قدرا واعرفوا القدرا مإن خاوف على كونوا خاطر على والله
وفيتم مإا البر على شكرا وسجدتم البصر على قمتم لو الله وأيم وستر عصيم
والبصر السمع نعمه بعض أمإا نشر والجميل القبيح طوى أمإا مإحتقر نعيم بشكر

ول وتوقظون تتعظون ول توعظون كم إلى خابر عندكم ومإا الرحيل آن إخاواني
يرحلون القران راؤية البيان في ويكفي تقبلون ول الناصح وتتعبون تتيقظون
مإا تفهمون ل بما أكلمتم تطيقون ل مإا ) أكلفتم تبصرون ل أنتم أم هذا ( أفسحر



وأنتم الرقاد هذا مإا سالمون وأنتم الفتورا هذا مإا مإعرضون مإآلكم عن لكم
وصوم فطر مإن الدهر ( أقضي مإنتبهون

بيوم يومإا بلغة وآخاذ
المنايا غايتي أن ( وأعلم

ًا قوم كل غاية تلك فصبر
نفسي دون الحوادث تقف ( فإن

وراومإي إشمامإي يتركن فما
يوم إلى ناظر كم فأهلكه بغتة الموت فاجأه أدراكه مإا شهر إدرااك مإؤمإل كم

أترابه بين يلقاه أن طامإع كم الجل كف بالممات طمسها المإل بعين صومإه
ترابه عقر في الموت ألقاه

مإنيب بقلب الله ( استغفر
قريب مإنه الموت أن يعلم

يشتكى حربا مإال ( مإأخاوذ
الحريب الخايذ الدين وعادم

ظالم كله جنس ( والنس
غريب فيهم العادل والمنصف
الذى أتاك مإحبوب ( والعيش

الحبيب للبغيض فواها مإنه
جدبه سطا العام إذا ( اصبر
خاصيب عام جاءك فطالما

يسمعوا فلم أقومًإا ( خااطبت
خاطيب يا بهم تشبهت فهل

أل الزهم مإن كفيك ( تغسل
يطيب حتى لفظك مإن فاك فاغسل

 ---

مإن الغافل أيها تيقظ رافدك أوقات هذه الطالب أيها جدك رابيع هذا المجتهد أيها
قبل شهرك في سلمإتك اغتنم الضللة شبه مإن الجاهل أيها تحفظ البطالة سنة

وانقطاع مإوتك وإزمإاع عدتك وعدم مإدتك انقراض قبل قبرك في ترتهن أن
تنهب وأوقات تذهب ساعات العمر فإن ندمإك وظهورا قدمإك وعثورا صوتك
حبيب بن بكر أبو أخابرنا إليك لحظة كل يدنو والموت عليك مإعدود وكلها

قال المغلس ابن أحمد سمعت قال الحربي علي بن مإحمد عن بسنده العامإري
أغصانها واليام فروعها والشهورا شجرة السنة يقول السقطي سريا سمعت

أيام وشعبان تورايقها أيام راجب فشهر ثمرتها العباد وأنفاس أورااقها والساعات
المعظمة الثلث الشهر هذه قطافها والمؤمإنون قطفها أيام ورامإضان تفريعها

تذوب كالثانية وشعبان العزائم بها تحمى جمرة كأول فرجب الثلث كالجمرات
لم شجرة وأي المجاهدات أشجارا فيها توراقا كالثالثة ورامإضان العيون مإياه فيها

تغير ومإا الشهر هذه عنه ذهبت قد مإن فيا للحطب قطعت الربيع في توراقا
عزاءك الله أحسن

 ---



البيع في نية له فما الرزمإة أوثق مإن فأمإا التقلل ليقع الصوم شرع إنما إخاواني
النهارا تخبط السحورا استوفيت وإذا بالنوم الليل تكدرا العشاء استوفيت إذا

أراى ومإا الغافل ولينتبه العشاء مإن المتقلل ليتقوى السحورا شرع وإنما بالكسل
ًا وا وغفلة شبعا زادك إل رامإضان في مإاء شربة تشرب أن عليك عرض لو عجب
الميزان في وتطفف البيع في تغش فيه وأنت ضربت ولو شربت لما رامإضان

( ذاك عن الناهي هو هذا عن الناهي كان أمإا شوال في الخمر شربت خارج فإذا
لتمنوا تمنوا القبورا لهل قيل لو ) تالله ببعض وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمإنون

ًا لك عجبا الصورا مإصير تعلم أمإا البطر ثياب في أنت مإتى إلى رامإضان مإن يومإ
تالله البصر غشي أم السمع أصم العبر مإن ترى مإا ينفعك أمإا الغير وتأمإن تؤمإن

خارجت كلما الخبر يأتيك الممات وعند السفر ودنا الرحيل آن خاطر لعلى إنك
كما رامإضان في أنت الكدرا هذا كم إلى الصفا قليل يا آخار في دخالت ذنوب مإن

نحو فيه تسافر لم وإذا تربح فمتى الشهر هذا في خاسرت إذا صفر في كنت
كذب قال إذا مإن يا غدرا عاهد إذا مإن يا نقض تاب إذا مإن يا تبرح فمتى الفوائد

ًا ( يا مإخزية على غطيناك كم مإعصية على سترناك كم يقطن مإا عامإر
يفطن مإا هالكا يا

مإا الحجرات ساكن ( يا
مإسكن قبرك غير لك

توبة لربك ( أحدث
مإمكن لك وسبيلها
يكن لم شخصك ( فكأن

تدفن ساعة الناس في
بكوا قد أهلك ( وكأن

ًا وأعلنوا عليك سر
ليلة بك مإضت ( فإذا

يحزنوا لم فكأنهم
غفلتهم في ( الناس

تطحن المنية وراحى
الردى دائرة دون ( مإا

يتحصن لمن حصن
تطمئن راأيتك ( مإالي

وتركن الحياة إلى
ينبغي ل مإا ( وجمعت

تسكن مإال وبنيت
في أنت فيما ( وسلكت

مإتيقن به الدنيا
حوادث أن ( أظننت

تتمكن ل اليام

 ---

الصفات العلي الذات الحدى لله الحمد رامإضان شهر لنتصاف السابع المجلس
الخفيات عالم الصوات وسامإع السماوات راافع العدات الوفي اليات الجلي



مإشابهة عن وتعظم الكيفيات عن وتقدس اللت عن تنزه المإوات ومإحيي
الراسيات بالطواد الراض ثبت والبنات والمإهات الباء عن جل المخلوقات

باخاضراراه ضحك عزاليها أراخات فإذا الماطرات بالسحب مإوتها بعد وأحياها
بعد الراض يحيي الله أن ( اعلموا الشاراات بألسن المبتدعات وقال النبات
وإذا الثبات أهل أقدام تزلزلت العدل بساط بسط ) إذا اليات لكم بينا قد مإوتها
عن ويعفو عباده عن التوبة ( يقبل الموبقات الذنوب غمر الفضل راداء نشر

جميع واحد بعلم عالم الممات طاراقا عن تنزهت بحياة ) حي السيئات
صعاب لهيبته فلنت أرااد المقدوراات جميع على واحدة بقدراة قادرا المعلومإات

في العين سواد وأبصر الصوات خافي سمعه عن يعزب فلم وسمع المرادات
سماء إلى وينزل المخلوقات كاستواء ل العرش على استوى الظلمات أشد

الناظرات بالعيون الجنة في المؤمإنون ويراه الثقات عن بنقل مإروي الدنيا
ول الوصاف في تكييف غير مإن الشبهات سقيم بصحته المباين بالنقل نصفه
جميع على أحمده النجاة طريق هو أم مإلم علينا فهل الذوات في تشبيه

ًا الحالت ًا بوحدانيته وأقر الوقات بدوام يدوم حمد أن وأشهد باللت كافر
وسلم} وعلى عليه الله {صلى الواضحات بالدلة أراسله وراسوله عبده مإحمدا
وقد السلم بنصر القائم الثبات أقدام على الردة يوم الناهض بكر أبي صاحبه

في العادل عمر وعلى البنات غير أجد لم ولو أقاتلهم القائل العزمإات أهل قعد
عثمان وعلى الخطوات تلك مإن الشيطان فرقا مإشى إذا كان القضيات
بالقرآن المتهجد

 ---

المناقب ذي علي وعلى العداة بأيدي الشهادة على الصابر الظلمات في
العباس عمه وعلى القرابات ذوي دون الرسول بأخاوة المخصوص العاليات

هذا شهركم إن الناس أيها الماطرات السحب عزالى سالت به بالسؤال الذي
عرف بما فيه قام مإن فيكم وهل وانتصف نفسه قهر مإن فيكم فهل انتصف قد

وأيها دم مإنه مإضى فيما المحسن أيها الشرف نيل إلى هممكم تشوقت وهل
تربح مإتى الشهر هذا في خاسرت إذا ولم التفريط على نفسك وبخ المسيء

لم مإن يقال كان يقول قتادة كان تبرح فمتى الفوائد نحو فيه تسافر لم وإذا
عن بسنده البزارا طاهر أبي بن بكر أبو أخابرنا له يغفر فلن رامإضان في له يغفر

الله راسول سيدنا اراتقى يقول مإالك ابن أنس سمعت قال ورادان بن سلمة
ثم آمإين فقال ثانية اراتقى ثم آمإين فقال وسلم} المنبر عليه الله {صلى
أتاني فقال الله راسول يا أمإنت علم أصحابه فقال آمإين فقال عليه استوى
آمإين فقلت عليك يصل فلم عنده ذكرت امإرئ أنف راغم مإحمد يا فقال جبريل

ثم آمإين فقلت الجنة يدخاله فلم أحدهما أو والديه أدراك امإرئ أنف راغم قال ثم
مإحمد أخابرنا آمإين فقلت له يغفر فلم رامإضان شهر أدراك امإرئ أنف راغم قال
عليه الله {صلى الله راسول قال قال مإالك بن أنس عن بسنده الباقي عبد بن

وتغل النارا أبواب فيه وتغلق الجنات أبواب فيه تفتح جاء قد رامإضان وسلم} هذا
فمتى له يغفر لم إذا له يغفر لم رامإضان أدراك امإرؤ بعد الشياطين فيه

وسلم} راغم عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن وبالسناد
أمإسى الروض ( إذا له يغفر أن قبل انسلخ ثم رامإضان عليه دخال راجل أنف

ًا رابيعه في مإجدب



ويخصب يستنير حين أي ففي
 ---

الله راسول قال قال هريرة أبي عن بسنده المقري علي بن الله عبد أخابرنا
رامإضان شهر أقامإوا مإا أبدا يخزوا لن أمإتي إن وسلم} وسلم عليه الله {صلى

شهر إضاعتهم مإن قال خازيهم ومإا الله راسول يا النصارا مإن راجل فقال
شهر مإنه يقبل فلن سرقا أو زنى أو سوءا عمل فمن المحارام بانتهاك رامإضان
شهر قبل مإات فإن الحول مإن مإثلها إلى والملئكة وجل عز الله ولعنه رامإضان
فيه تضاعف الحسنات فإن رامإضان شهر فاتقوا بالنارا فليستبشر رامإضان
ضاع مإا استدرااك يمكن ول له قيمة ل هذا شهركم إن الله عباد السيئات وكذلك

{صلى النبي عن هريرة أبي عن بسنده الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا بالتفريط
ًا أفطر مإن وسلم} قال عليه الله لم راخاصة ول مإرض غير مإن رامإضان مإن يومإ

اسمه المطوس أبو مإعين بن يحيى قال صامإه وإن كله الدهر صيام عنه يقض
مإذهب أن النصيحة كتاب في الجري بكر أبو وذكر ثقة المطوس بن الله عبد

يوم آلف ثلثة صوم عليه كان رامإضان في الخمر شرب مإن أن النخعي إبراهيم
رابيعة أبي ابن الربيع وقال مإتتابع شهر صوم عليه المسيب بن سعيد وقال قال
ًا عشر اثني صيام عليه الرحمن عبد ابن اثني مإن شهر صيام أوجب الله لن يومإ

الله راسول قال قال هريرة أبي عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا شهر عشر
إلى أمإثالها عشر الحسنة يضاعف آدم ابن عمل وسلم} كل عليه الله {صلى

وأنا لي فإنه الصوم إل وجل عز الله يقول الله شاء مإا إلى ضعف سبعمائة
وللصائم أجلي مإن وشهوته طعامإه يدع به أجزي

مإن الله عند أطيب فيه ولخلوف رابه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان
عند الحس فرحة الله عباد الصحيحين في أخارجاه جنة الصوم المسك رايح

دستورا قدم هذا يا الصيام لتمام بالتوفيق اليمان وفرحة الطعام تناول الفطارا
السحر جاء فإذا استغفارا برقعة فاراقعه خالل وجدت فإن الغروب قبل الحساب

راكعة إناء في دمإعة جرعة وتجرع الصوم نية عند الدنيا في الزهد عقد فاعقد
مإا نفس تعلم ( فل مإستورا مإن للصائمين أعد مإا خافايا خابايا على تطلع لعلك
) يعملون كانوا بما جزاء أعين قرة مإن لهم أخافي

 ---

البسملة على الكلم
أثرك في الموت إن للمؤمإل ( قل

نظرك مإن المإر عليك يخفى وليس
مإعتبر فكرت إن لك مإضى ( فيمن

نذراك مإن فهو يوم كل يمت ومإن
ًا غد مإن عنها تسافر ( دارا سفر

سفرك مإن سافرت إذا تؤوب فل
ًا ( تضحي ًا غد كما للذاكرين سمر

سمرك مإن بالمإس مإضوا الذين كان
وشعبان كجمادى إل رامإضان في أرااك مإا اليمان ينقص فيما الزمإان مإضيع يا



ًا تصير مإتى يعوقا مإا الضير عن يعوقك أمإا يشوقا مإا الخير إلى يشوقك أمإا سابق
ثم سهل الهوى أول الفسوقا سوقا إلى الشوقا سوقا مإتى إلى مإسبوقا يا

شربه لذيذ وإن العروقا أخارجت الصبر بمنجل نباته حصد كلما الخروقا تتخرقا
شجى فشربه

 ---

تر يبقى ومإا يفنى مإا بين مإيز البروقا كخطف الدنيا لذات وإنما الخلوقا في
ول بناس ليس وضابط حافظ عليك تفوقا أن شئت إن التواني خال الفروقا

الصباح في تتعرض خاابط الحدث ليل في وأنت السواقط الكلمات يكتب غالط
مإنير فجر مإن لليل بد ل تغالط كم إلى شاب قد مإن يا للمساخاط والمساء

أمإا واخاط الشيب وهذا بقي مإاذا الشامإط واللهو للعب ينهض كيف كاشط
كلما ناشط الهوى في وهو التقى عند قاعدا يا واراط الثم في وأنت تستحي
ذنبك على وابك الفاراط مإضى فقد لنفسك تيقظ المهابط إل ترد لم رافعت
فالفخر الدنيا في هواك جاهد الوسائط مإن وأقبل بقي مإا أصلح الفاراط ويكفي

يا عليك القسط جزاء احذرا تخالط لمن واعرف تعاشر لمن نظر للمرابط
نفي ونحن بالشروط لنا في الباسط قبض فربما بالسلمإة تغتررا ل قاسط

وزال المإورا في تحيرت إذا الضاغط الشديد ذاك بالموت نفسك ذكر بالشرائط
سم مإن يخرج النفس ونفس الرااهط تدفع ول القاراب تنفع ل الرابط الجأش

لها قال المشتري عند حصلت فلما رامإضان قبيل جاراية قوم باع خاائط إبرة
لله رامإضان زمإانهم كل لقوم قبلكم كنت لقد فقالت للصوم يصلح مإا لنا هيئي

راوح الليل وجعلوا قصروا فما الغاية لهم ولحت فأبصروا تفكروا أقوام درا
أعينهم نصب والموت ألسنتهم عادة والصدقا أبدانهم غذاء والصيام قلوبهم

صمته كيوم الدنيا فاجعل بعد أمإا إليه فكتب عظني الطائي داود إلى راجل كتب
فكتب زدني إليه فكتب إليه صرت قد فكأن الموت فطرك واجعل شهوتك عن
بالكثير أقوام راضي كما دينك سلمإة مإع باليسير الدنيا مإن فاراض بعد أمإا إليه
ديناراا عشرين أبيه مإن وراث قد الطائي داود كان والسلم دينهم ذهاب مإع

وكان سنة عشرين في فأنفقها
 ---

الدارا دهليز بقي أن إلى آخار مإوضع إلى تقدم سقف وقع فإذا داراه في جالسا
مإا ثواب ترى اليوم فقال السماك ابن عليه فدخال لبنة راأسه وتحت فيه فمات
قروح داو فقال أوصني له فقال المنام في أصحابه بعض وراآه تعمل كنت

تبال ل هواك على الله حب وآثر بالحزان الدنيا مإفاوز واقطع بالجوع باطنك
احتفاراه قبل قبره فكره بكف واحتفر حذاراه في بالغ لعبد طوبى تلقاه مإتى

زاده في يرض ولم عذاراه شيب قبل المإر في وأعذرا بداراه بأيدي زمإانه وانتهب
وصابر الشهوات ودافع بناراه يصطل فلم الهوى عيب وراأى واخاتصاراه بتقليله

وإن أسحاراه فقائم ليله عن سألت وإن نهاراه صائم راأيته عنه بحثت إن المكاراه
قدرا إل الدنيا مإن يتناول ول انحداراه في والدمإع إصعاده في فالزفير تلمحته

على أو بهذا مإتشبه فيكم هل باخاتياراه يبقى مإا بها فاشترى باعها اضطراراه
يسهر الخير في وهو نامإوا قد والناس تزهر النجوم ومإصابيح حسنه يا نجاراه



يتفكر جلس الدجى وراد قضى فلما أطهر العين وعين عينه مإاء مإن وجهه غسل
وكيف تطوى كيف صحائفه وتصورا يقبر وكيف يموت كيف قلبه على فخطر
مإعبر يستوطن وهل ثلثا الدنيا فطلق وتحير القلق بوادي في قلبه فهام تنشر

زخارف دارا دهره مإن مإدة ( طوى
وحرير سندس ذي أبد إلى
أهلها حل التي الدارا تلكم ( أل
شطير المخوف الخطب عن بناء

إليهم مإسوقا فيها اشتهوا مإا ( لهم
جرير بغير شاءوا إذا مإقودا
تعالى قوله على الكلم
فإنه الشهر باقي استدراكوا ) إخاواني القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر
بالحورا سمعتم وقد بالقهر هواها عن النفوس واحصروا الدهر أوقات أشرف
بن أنس عن ثابت عن بسنده القزاز مإنصورا أبو أخابرنا بالمهر فاهتموا العين
رامإضان صدقة الصدقة أفضل وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن مإالك
القدرا وليلة العشر فيه لن الول مإن أفضل الخاير النصف أن اعلموا الله عباد

نصفه إلى الشهر بلغ ( قد ومإكانها وقتها بشرف تضاعف والعمال
بالراضي الشهر عني وليس

حقه في الشهر صوم ( ظلمت
القاضي عدل إن ويلتا يا

 ---

أم خالوقا لفيك أترى لوم مإن شهرك في تسلم أترى يوم صوم لك صح أترى
( يومإا ستين رامإضان تصوم أن فاجتهد صائم أجر فله صائما فطر مإن خالقا فيك
نهزته عن الراقد أيها
يشهرا حتى السيف يروع مإا

به فاز لقد المجد ( وأبي
الوعرا الطريق فيه سالك

الضيف ويوشك عندك وديعة يديك في ومإا مإترك في أصبحت ضيف أنت إنما
( قد الدنيا ودع مإن بكاء الحياة أيام نفسك على أبك ترد أن والوديعة يرتحل أن

يقيني عن الدهر كشف
شيء كل في شكي قناع
مإوت يحل أن مإن بد ( ل

حي كل مإن نفس عقدة
الدهر أيقظك الخلف أخالف ترضع مإتى إلى النصاف أوصاف تتبع مإتى

وأقلب بلبك الدنيا حب ألب فهمت فما الموت وحدثك فهمت الوعظ وأراشدك
وسنة راقادا إل يزداد ل وهو سنة بعد سنة عقلك نوقظ كم قلبك مإستقيم هواها

المنية ( عين مإلم بحبه قلبك أصل يلذع لم كلم برشق سمعك هدف نرمإي كم
مإطرقة غير يقظى

وسنان كان مإذ مإطلوبها وطرف
مإولده حين مإنه تمكن ( جهل

سكران المرء ولب صاح والنطق
فهل قال ل قال للموت عليها أنت التي حالتك أترضى فقال رااهبا رااهب لقي



سوى فيها تعمل داراا تعلم فهل قال ل قال تسويف غير مإن توبة على عزمإت
قال ل قال بالخارى عمل واحدة مإاتت إذا نفسان للنسان فهل قال ل قال هذه
عليه أنت مإا على أقام فما قال ل قال هذه حالتك على الموت هجوم تأمإن فهل

حمقى فأنتم يقين على كنتم إن فقال المنبر العزيز عبد بن عمر صعد عاقل
مإا فقال اللون مإتغير راجل عليه ودخال نزل ثم هلكى فأنتم شك في كنتم وإن
( وهبني مإرا الدنيا حلوة ذقت قال لتصدقني قال وأعلل أمإراض قال بك

غيره قلت إذ الحق كتمت
السرائر العقول أهل على أتخفى

ناطق الوجه في السر إن ذاك ( أيا
ظاهر العين في القلب ضمير وإن
 ---

إني يومإا له فقلت انقطع حتى اجتهد قد السلمي عطاء كان المري صالح قال
له وقلت ولدي مإع سويق مإن شربة إليه فبعثت كرامإتي ترد فل بكرامإة مإكرمإك

فجاء مإثلها الثاني اليوم في له فبعثت شربها قد فقال فجاء يشربها حتى تبرح ل
على يقويك وهذا كرامإتي علي راددت وقلت فلمته إليه فأتيت شربها مإا فقال

فلم الثاني اليوم في واجتهدت يوم أول في شربتها لقد بشر أبا يا فقال العبادة
في أنا فقلت قال غصة ذا وطعامإا تعالى قوله ذكرت بشربها هممت كلما أقدرا
عذول يا وعنفتني ( أطلت واد في وأنت واد

طويل حديثي فدعني بليت
ظاهر باطن هوى ( هواي

جليل لطيف حديث قديم
ينقضي ل الليل لذا مإا ( أل
طويل مإحب كل ليل كذا

الدجى نجم أساهر ( أبيت
يسيل ودمإعي وحدي الصبح إلى
الدنيا حلية رافضت ظاهرة الدجى ظلم في أنواراها الطاهرة القلوب تلك درا لله

نيام والناس عيونها باتت قادراة عليها وهي شهوة تركت كم فاخارة كانت وإن
وإن الذنوب على يندبون الماطرة الجفان سحائب تثير الخوف زفرات ساهرة

مإع أمإل سائرة أمإثال وعيب شيب الخارة بائع يا وبينهم بينك كم نادراة كانت
اللحاد في خالوا هم أين المإل فخاب الشهر هذا أمإلوا أقوام كم نادراة هذه هرم

( راحل بمن المقيم زجر يكفي أمإا خالل العقل في النقل نسيان إن تالله بالعمل
الجل فقصارااه حي كل

قبل الموت بذا للخلق ليس
قبلنا لعاد قلن ( نوب

المرتحل العماد ذات مإن آن
الذي الشرب ذلك مإن ( واستوى

ونهل لسواهم عل صارا
حليهم سواهم ناسا ( ألبست

بالعطل فراحوا بزته ثم
لهم يجمع لم الدهر ( فكأن

الدول وإعزاز العيش راغد



أرابابه عن اليوان ( فاسأل
الرحل تلك بهم حلت كيف

واسع فضاء عن ( نقلتهم
يمل حتى به الطرف يسرح
رامإت إن خاطوب أعراض ( نحن
كالحلل لينا الدرااع عادت
أسهمها اخاتلفت مإا ( وإذا

بطل القوم بطل فأصابت
 ---

هذه في تستدراك مإتى مإتهافت فهو الهوى سلك في وهى قد عمره مإن يا
المريض أيها الشتائت الهموم فتجتمع النوم يشبع مإتى الفائت بالتقية البقية
مإتماقت الغيوب علم إلى بالعيوب أنت مإتى إلى ناعت بوصف يبالي ومإا البالي

ومإساء للساخاط صباحا مإتعرض
ضره في مإتكلما يا الصفاراات عمل العراض في بالغراض وتعمل للماقت

المنايا راأيت أمإا مإتفاوت وهذا أمإله زاد أجله نقص كلما فساكت نفعه في فأمإا
كأنك باكت حزن إلى القهقرى راجع مإقهقه كم المنابت في المنى تحصد

قد جاهل يا باهت حيرة إلى بك نزل إذ بك ونزل الثوابت فزع قد ثوى إذ بالموت
الشامإت بفعلك سر لقد غر

سبيلك إلى بالمضي كأنك
راحيلك في المجهز جد وقد

فاستعجلوه بغاسل ( وجيء
غسيلك مإن افرغ له بقولهم
وقطن خارقا سوى تحمل ( ولم
قليلك أو كثيرك مإن إليهم
نعشا إليك الرجال مإد ( وقد
بطولك مإمتدا عليه فأنت

تداعوا إنهم ثم ( وصلوا
أصيلك أو بكوراك في بحملك
قبرا نزلت أسلكوك ( فلما

نزولك في بالسلمإة لك ومإن
راحيم تدخاله يوم ( أعانك
دخاولك على بالعباد راؤوف

طويل الموتى تجاورا ( فسوف
طويلك أو قصيرك مإن فدعني
لي فاستمع نصحتك إني ( أخاي
قبولك على استعنت وبالله

يوم كل المنايا ترى ( ألست
خاليلك وفي أخايك في تصيبك
مإن القدم توقيع وصل الزمإان راأس على كالتاج هي تصان أيام هذه إخاواني
القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر الرحمن الرحيم

راحل قد به كأنكم شان حل إذا مإما حراسته تجب الشان عظيم وقت مإن له يا



فيه اللزم ) مإن القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر بان مإا الصلح ووجه وبان
مإن تمنع أن المتعين ومإن اللسان يحفظ أن الواجب ومإن العينان تحرس أن

) زنوا القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر القدمإان الخطا في الخطى
عجزتم فإن وهان عز بما خالصكم واشتروا بميزان الشهر هذا في أفعالكم

 ---

نصف ذهب ) قد القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر أعان وقد المعين فسلوا
والشمس ساعة بعد ساعة يمحق والتسويف والضاعة التفريط في البضاعة
مإقام في واقفا ) يا القرآن فيه أنزل الذي رامإضان ( شهر بحسبان والقمر
هل الهوان مإنزل في بالنزول ترضى مإتى إلى التغير عزم على أنت هل التحير
المتقي سبق لقد تالله القبائح جرائم مإن فيه سلمت صالح يوم يومإك مإن مإضى
في مإنبسط ولسانك الحرام في مإطلقة عينك بالخسران رااض وأنت الرابح
في غائب قلبك الديوان في مإثبت والكل إقدام الذنوب على ولقدامإك الثام

مإعامإلتك في مإعامإل إليك راكن فإن شهواتك في ينقضي وفكرك صلواتك
وإن مإذرا شذرا بالتفريط والوقت وهذرا لغو كلمإك أكثر خاان مإن خاان به دخالت
ذكرت أو حالك عقلت لو تالله المإان مإنك المإان تذرا ولم تبق لم مإسلما اغتبت

بنطق عليك رامإضان سيشهد الحزان بيت لبنيت أعمالك تصورات أو اراتحالك
كل في فلن وسعد فلن شقي إليك الجمع يوم وسيشارا عينيك ونظر لسانك
شهرك كأول إل أرااك ومإا أمإرك تدبير في لنفسك فانظر قبرك مإن تقرب لحظة
فإن النصف عملك مإن أراى ومإا النصف الشهر مإن ذهب قد سيان والخار الول
وحده لله والحمد الن فقم الوصف قبح قد الماضي في كان

القدرا وليلة العشر ذكر في الثامإن المجلس
 ---

قطرات مإحصي والقهر بالعز الجبابرة وقاصم والجهر السر عالم لله الحمد
الدهر أوقات حتى بعض على المخلوقات بعض فضل النهر في يجري وهو الماء
رازقه بإدراارا المتوحد خالقه بإيجاد المتفرد ) فهو شهر ألف مإن خاير القدرا ( ليلة

وسامإع العبد بسر عالم بحقه مإخلوقا قام فما الكريم لسبقه فالسبق القديم
وكذبه وذنبه عيبه على ومإجازيه وخالقه وفعله وعمره وعمله علمه ومإقدرا نطقه

رافقه ظل في فالخلق الستارا الحليم راقة أسر في فالكل القهارا المالك وصدقه
ويكاد راواعده القلوب يزعج ودقه في ويطمع صواعقه تخاف السحاب أراسل

على أحمده وشرقه غربه بين نوراا والقمر سراجا الشمس جعل برقه سنا
وفتقه راتقه في له شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد طرقه وتسهيل الهدى

عليه الله {صلى بمحقه فمحاه عام والضلل أراسله وراسوله عبده مإحمدا وأن
كسرى كاسر عمر وعلى بصدقه السابق بكر أبي وصاحبه آله وسلم} وعلى

علي وعلى راقه في تبديده بعد القرآن جامإع عثمان وعلى وحذقه بتدبيره
عز الله قال وعرقه أصله في مإشاراكه العباس عمه وعلى عشقه في واعذراونا

وذلك القرآن عن ) كناية ( أنزلناه في ) الهاء القدرا ليلة في أنزلناه ( إنا وجل
وفي الدنيا السماء في بيت وهو العزة بيت إلى الليلة تلك في جملة أنزل أنه

قاله قدرا لفلن يقال العظمة ليلة أنها أحدها أقوال خامسة القدرا بليلة تسميتها



ليلة هي أي الضيق أنه ) والثاني قدراه حق الله قدراوا ( ومإا له ويشهد الزهري
له ويشهد أحمد بن الخليل قاله ينزلون الذين الملئكة عن الراض فيها تضيق
) رازقه عليه قدرا ( ومإن

 ---

مإن لن والرابع قتيبة ابن قاله فيها تقدرا الشياء كأن الحكم القدرا أن والثالث
فيها نزل لنه والخامإس الورااقا بكر أبو قاله قدرا إذا بمراعاتها صارا قدرا يكن لم

بن علي شيخنا حكاه قدرا ذوو ومإلئكة قدرا ذات راحمة فيها وينزل قدرا ذو كتاب
لها التعظيم سبيل على ) هذا القدرا ليلة مإا أدرااك ( ومإا تعالى قوله الله عبيد

) قولن شهر ألف مإن خاير القدرا ( ليلة تعالى قوله في خابرها إلى والتشويق
عطاء راواه مإا أحدهما قولن ذلك في ثم إسرائيل بني زمإان مإن أنها أحدهما

بني مإن راجل له وسلم} ذكر عليه الله {صلى الله راسول أن عباس ابن عن
الله {صلى الله راسول فعجب شهر ألف عاتقه على السلح حمل إسرائيل

القدرا ليلة تعالى الله فأعطاه أمإته في ذلك يكون أن وتمنى وسلم} لذلك عليه
الله سبيل في السلح السرائيلي فيها حمل التي شهر ألف مإن خاير هي وقال

الله يعبد حتى عابد له يقال أن يستحق ل مإضى فيما كان الرجل أن والثاني
ًا القدرا ليلة الله فجعل شهر ألف فيها يعبدون كانوا التي شهر ألف مإن خاير

فيها والعمل قيامإها مإجاهد قال الزمإان هذا مإن شهر اللف أن الثاني والقول
قول وهذا القدرا ليلة فيها ليس وصيامإها الزمإان هذا مإن شهر ألف قيام مإن خاير

) والروح الملئكة ( تنزل تعالى قوله والزجاج قتيبة وابن الفراء واخاتيارا قتادة
الروح وفي الحصى عدد مإن أكثر الراض في القدرا ليلة الملئكة هريرة أبو قال
{صلى النبي عن أنس حديث وفي الكثرون قاله جبريل أنه أحدها أقوال ثلثة
مإن كبكبة في جبريل نزل القدرا ليلة كانت إذا قال وسلم} أنه عليه الله

وجل عز الله يذكر قاعد أو قائم عبد كل على ويسلمون يصلون الملئكة
مإن ينزلون الليلة تلك إل الملئكة تراهم ل الملئكة مإن طائفة الروح أن والثاني

 ---

أنه والثالث حيان بن ومإقاتل كعب قاله الفجر طلوع إلى الشمس غروب لدن
القدرا ليلة في ) أي ( فيها تعالى قوله الواقدي قاله الملئكة مإن عظيم مإلك
أمإر كل ( مإن وقضاه به أمإر مإا والمعنى رابهم بأمإر أي رابهم بإذن وجل عز قوله

تعالى الله قضاه أمإر بكل ينزلون المفسرون قال أمإر بكل أي قتيبة ابن ) قال
وفي سلم القدرا ليلة ) أي هي ( سلم تعالى قوله قابل إلى السنة تلك في

قاله شيطان فيها يرسل ول داء فيها يحدث ل أنه أحدهما قولن السلم مإعنى
القدرا ليلة أن واعلم قتادة قاله والبركة الخير السلم مإعنى أن والثاني مإجاهد

الله {صلى الله راسول سألت عنه الله راضي ذرا أبو قال القيامإة يوم إلى باقية
في أو هي رامإضان في القدرا ليلة عن أخابرني الله راسول يا وسلم} فقلت عليه
رافعت قبضوا فإذا كانوا مإا النبياء مإع تكون قلت رامإضان في هي بل قال غيره

هي رامإضان أي في قلت القيامإة يوم إلى هي بل قال القيامإة يوم إلى هي أم
قال هي العشرين أي في قلت الخار والعشر الول العشر في التمسوها قال

يا فقلت وحدث حدث ثم بعد شيء عن تسألني ل الواخار العشر في ابتغوها



فغضب هي العشر أي في أخابرتني لما عليك بحقي عليك أقسمت الله راسول
عن تسألني ل الواخار السبع في التمسوها قال مإثله على يغضب لم غضبا علي

عبد أنبأنا رامإضان مإن عشرة سبع ليلة أنها إلى قوم ذهب وقد بعدها شيء
هي فقال القدرا ليلة عن سئل أنه أراقم بن زيد عن بسنده المباراك بن الوهاب

الجمعان التقى يوم الفرقان ليلة قال ثم فيها شك ل عشرة سبع ليلة
 ---

واخاتلفوا بالفراد تختص وأنها الواخار العشر في أنها على الجمهورا أن واعلم
عليه ويدل وعشرين إحدى ليلة إلى الله راحمه الشافعي فذهب بها الخاص في

عليه الله {صلى الله راسول أراى قال الصحيحين في وهو سعيد أبي حديث
أكرامإه فوالذي وطين مإاء في أسجد أرااني قال أنسيها ثم القدرا وسلم} ليلة

لفي أنفه وأرانبة جبهته وإن وعشرين إحدى ليلة المغرب صلة بنا يصلي لرأيته
حديث مإن أفراده في مإسلم وراوى وعشرين ثلث ليلة والثاني والطين الماء
صبيحتها أرااني قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أنس بن الله عبد

{صلى الله راسول بنا فصلى وعشرين ثلث ليلة فمطرنا وطين مإاء في أسجد
الحصين ابن وأخابرنا وأنفه جبهته على والطين الماء أثر وسلم} وإن عليه الله

ليلة الليلة إن لي فقيل نائم وأنا أتيت عباس ابن قال قال عكرمإة عن بسنده
الله {صلى الله راسول فسطاط أطناب ببعض فتعلقت ناعس وأنا فقمت القدرا
يصلي هو وسلم} فإذا عليه الله {صلى الله راسول وسلم} فأتيت عليه

ناصر بن مإحمد أخابرنا وعشرين ثلث ليلة هي فإذا الليلة تلك في فنظرت
وسلم} عليه الله {صلى الله راسول أن عنهما الله راضي عباس ابن عن بسنده

بإخاراجه تفرد رامإضان مإن وعشرين ثلث ليلة نسائه وجوه في الماء ينضح كان
راسول عن بكرة أبو المعنى هذا وراوى وعشرين خامس ليلة والثالث بحر أبو

الحصين ابن أخابرنا وعشرين سبع ليلة وسلم} والرابع عليه الله {صلى الله
عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنهما الله راضي عمر ابن عن بسنده

سبع ليلة تحروها قال أو وعشرين سبع ليلة فليتحرها مإتحريا كان وسلم} مإن
وعشرين

 ---

أبي أخابرنا قال حبيش بن زرا عن بسنده ناصر ابن أخابرنا مإسلم بإخاراجه انفرد
تقول بم فقلت وعشرين سبع ليلة أنها يستثنى ل فحلف القدرا ليلة عن كعب بن

عليه الله {صلى الله راسول قال التي بالعلمإة أو بالية فقال المنذرا أبا يا ذلك
ابن أخابرنا شعاع لها وليس الشمس تطلع اليوم ذلك مإن تصبح وسلم} أنها

أخابرني المنذرا أبا كعب بن لبي قلت قال زرا عن عاصم عن بسنده الحصين
عنها سئل إذا كان عنه الله راضي مإسعود ابن يعني صاحبنا قال القدرا ليلة عن
علم لقد والله أمإا الرحمن عبد أبا الله يرحم فقال يصبها الحول يقم مإن قال
قلت يستثن لم وعشرين سبع ليلة وأنها تتكلوا ل أن أحب ولكن رامإضان في أنها
عليه الله {صلى الله راسول لنا قال التي بالية قال ذلك أعلم أنى المنذرا أبا

ترتفع حتى طست كأنها لها شعاع ل الشمس تطلع القدرا ليلة وسلم} صبيحة
عن بسنده الله عبيد بن علي أخابرنا صحيح عال ناصر ابن قال المقدمإي لفظ



يا وسلم} فقال عليه الله {صلى الله نبي أتى راجل أن عباس ابن عن عكرمإة
أن وجل عز الله لعل بليلة فمرني القيام علي يشق كبير شيخ إني الله راسول

بسنده القزاز مإنصورا أبو أخابرنا بالسابعة عليك فقال القدرا لليلة فيها يوفقني
وسلم} عليه الله {صلى النبي أن عنهما الله راضي سفيان أبي بن مإعاوية عن
عباس وابن السلم عليه علي مإذهب وهذا وعشرين سبع ليلة القدرا ليلة قال

أحدهما بشيئين ذلك على استدل أنه عباس ابن عن راوي وقد عنهما الله راضي
الكلمة هي هي قوله أن والثاني سبع فالراض المخلوقات في تتكررا السبعة أن

وعشرين سبع ليلة البحر مإاء ذقت لبابة أبي بن عبدة وقال والعشرون السابعة
ًا فوجدته عذب

 ---

تسعة وهى مإرات ثلث السوراة هذه في تكررات القدرا ليلة بأن بعضهم واستدل
فيه مإشكوك والخامإس وعشرين سبعة كانت ثلثا كررات إذا والتسعة أحرف
قال عنه الله راضي الصامإت بن عبادة عن أنس عن بسنده الحصين ابن أخابرنا
القدرا بليلة يخبرنا أن يريد وسلم} وهو عليه الله {صلى الله راسول علينا خارج

بليلة لخابركم وسلم} خارجت عليه الله {صلى الله راسول فقال راجلن فتلحى
ًا يكون أن وعسى فرفعت راجلن فتلحى القدرا في فالتمسوها لكم خاير

حيوة وحدثنا أحمد قال البخاراي بإخاراجه انفرد الخامإسة أو السابعة أو التاسعة
راسول أن الصامإت بن عبادة عن مإعدان بن بجير عن بقية عن شريح ابن عن
قامإهن مإن البواقي العشر في القدرا ليلة وسلم} قال عليه الله {صلى الله

تسع وتر ليلة وهي تأخار ومإا ذنبه مإن تقدم مإا له يغفر الله فإن حسبتهن ابتغاء
عليه الله {صلى الله راسول وقال ليلة آخار أو ثالثة أو خاامإسة أو سبع أو

ل صاحية ساكنة ساطعا قمرا فيها كأن صافية أنها القدرا ليلة إمإاراة وسلم} إن
صبيحتها أن إمإاراتها وإن يصبح حتى به يرمإى أن لكوكب يحل ول حر ول فيها برد

يخرج أن للشيطان يحل ل البدرا ليلة القمر مإثل شعاع لها ليس مإستوية تخرج
قتادة عن القطان عمران عن داود بن سليمان وأخابرنا أحمد قال يومإئذ مإعها
عليه الله {صلى الله راسول أن عنه الله راضي هريرة أبي عن مإيمونة أبي عن

تلك الملئكة إن وعشرين تاسعة أو سابعة ليلة إنها القدرا ليلة في وسلم} قال
علي بن ويحيى القاضي الله عبد بن مإحمد أخابرنا الحصى عدد مإن أكثر الليلة

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول أن الحسن عن حميد عن بسندهما المدير
التاسعة الواخار العشر في القدرا ليلة اطلبوا قال
 ---

فيها يرمإى ول بارادة ول حاراة ل بلجة ليلة وهي ليلة وآخار والخامإسة والسابعة
الرحمن عبد بن عيينة ابن عن بسنده الكروخاي أخابرنا كلب فيها ينبح ول بنجم
بملتمسها أنا مإا فقال بكرة أبي عند القدرا ليلة ذكرت قال أبي حدثني قال

الواخار العشر في وسلم} إل عليه الله {صلى الله راسول مإن سمعته لشيء
ثلث أو بقين خامس أو بقين سبع أو بقين تسع في التمسوها يقول سمعته فإني
مإعمر عن الرزاقا عبد عن حميد بن عبد وأخابرنا الترمإذي قال ليلة آخار أو بقين
راوي وقد الواخار العشر في تنتقل القدرا ليلة قال أنه قلبة أبي عن أيوب عن



السقع بن واثلة حديث مإن أخاذه وعشرين أرابع ليلة القدرا ليلة قال مإجاهد عن
رامإضان مإن مإضين لست التورااة أنزلت وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن

خالت عشرة لثمان الزبورا وأنزل رامإضان مإن خالت عشرة لثلث النجيل وأنزل
بن سعيد وقال رامإضان مإن خالت وعشرين لرابع الفرقان وأنزل رامإضان مإن

ليلة أي فقال خافقة راأسه فخفق الحرام المسجد في عباس ابن مإع كنا جبير
السماء مإن نزلوا الملئكة لن القدرا ليلة الليلة قال وعشرين أرابع ليلة قلنا هذه

كما الطالب اجتهاد يتحقق أن إخافائها في والحكمة قلت بيض ثياب وعليهم
وسلم} عليه الله {صلى النبي كان وقد الجمعة وساعة الليل ساعة أخافيت
مإئزراه فيشد كله ويحمل ليله يسهر كان غيره في يجتهد ل مإا العشر في يجتهد
النبي عن هريرة أبي عن بسنده السلل الله أبوعبد أخابرنا وقد كله الليل ويقوم
مإا له غفر واحتسابا إيمانا القدرا ليلة قام مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى

عائشة عن بسنده البزارا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا تأخار ومإا ذنبه مإن تقدم
كان قالت عنهما الله راضي

 ---

يحيي رامإضان مإن الواخار العشر وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول
مإسلم أفراد وفي الصحيحين في أخارجاه المئزرا ويشد أهله ويوقظ كله الليل

عليه الله {صلى الله راسول كان قالت عنها الله راضي عائشة حديث مإن
حديثها مإن الصحيحين وفي غيره في يجتهد ل مإا العشر في وسلم} يجتهد

مإن الواخار العشر وسلم} يعتكف عليه الله {صلى الله راسول كان قالت
اعتكف قال عمر ابن حديث مإن وأخارجاه وجل عز الله توفاه حتى رامإضان
جبريل فأتاه رامإضان مإن الول وسلم} العشر عليه الله {صلى الله راسول

هريرة أبي حديث مإن الصحيحين وفي أمإامإك تطلب الذي إن فقال السلم عليه
واحتسابا إيمانا القدرا ليلة قام مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن
الله راسول عن الصامإت بن عبادة حديث في وكذلك ذنبه مإن تقدم مإا له غفر

راضي عائشة قالت تأخار ومإا ذنبه مإن تقدم مإا له وسلم} غفر عليه الله {صلى
إنك اللهم قولي فقال أدعو فما القدرا ليلة وافقت إذا الله راسول يا عنها الله
الداراي لتميم فكان لها يتأهبون السلف كان وقد عني فاعف العفو تحب عفو
وحميد ثابت وكان القدرا ليلة أنها يرجى التي الليلة في يلبسها دراهم بألف حلة

التي الليلة في مإساجدهما ويطيبان ثيابهما أحسن ويلبسان ويتطيبان يغتسلن
القدرا ليلة فيها ترجى

فاجتهدوا دهر ول والله ل شهر ول والله ل عشر طلبها في يغلو مإا والله إخاواني
عن قتادة عن بسنده ناصر بن مإحمد أخابرنا أصاب مإجتهد فرب الطلب في

عليه الله {صلى الله راسول قال رامإضان دخال لما قال عنهما الله راضي أنس
حرمإها مإن شهر ألف مإن خاير ليلة فيه عليكم دخال قد الشهر هذا وسلم} إن

مإحروم كل إل خايرها يحرم ول كله الخير حرم فقد
البسملة على الكلم
مإهل في الموت قبل لنفسك ( اكدح

مإرتابا الحق في جاهل تكن ول
مإناهلها مإوراود المنية ( إن

أحقابا عمرت ولو مإنها بد ل
تجربة اليام وفي الليالي ( وفي



ألبابا اللباب أولو فيها يزداد
مإنحنيا الصلب يصير الشباب ( بعد

شابا قد كان سواد بعد والشعر
أحد على يبقي ول النفوس ( يفني

دابا كرها وشمس سريع ليل
مإقدراة ومإيقات ( لمستقر

غيابا الناس شهود يعود حتى
تبدله اليام تعاقره ( ومإن

 ---

أصحابا وبالصحاب جاراا بالجارا
مإشيدة وأوطانا بروجا ( خالوا

وأنسابا وأصهاراا ومإؤنسين
ومإغتربا بعدا سفرا له ( فيا

أثوابا النأي لطول مإنه كسيت
مإحلته ناء ضيق ( بموحش

آبا غيبة مإن حله مإن وليس
مإتخذ الملك عظيم مإهيب مإن ( كم
ًا السرادقا دون وحجابا حراس

مإنفردا الشأن صغير ذليل ( أضحى
بوابا القبر في عنده يرى ومإا

هلكوا وقد عاشوا قد الناس ( وقبلك
إضرابا النأي ذي عن الحي فأضرب

لمصرعه الناسي الرجل أيها ( يا
هرابا النفس ستلقى مإما أصبحت
تزايلها دارا مإن لنفسك ( اكدح

طلبا يؤذيك للذي تكن ول
غض غصن مإن كم تريده مإا نيل مإن يقين على أنت يقوده أجله إلى أمإله مإن يا

فهلكت الغيل الموت طرقا لقط جنوده تفرقت عات مإلك كم عوده كسر
وأخالى المنازل فرغ ونقل القبورا إلى راحل كم جبل مإن الموت هد كم أسوده
ومإحا المإل راكن التلف بمعول ونقض الحلل أصحاب العراء في وأعرى الحلل

مإن غرك لقد الجل جاء الهائل بصوته وصاح الجذل سطورا اللهو كتاب مإن
وكم ضروعها صرت قد الدنيا إنها طموعها النفوس أشقى وإن لموعها المإاني

الجنة لها وصفت جوعها عنها طال لنفسي طوبى جروعها جنى مإا جريرة جر
تحوى مإما خابر عندك مإا دمإوعها فسالت تقصيرها في تفكرت نزوعها فاشتد

عائدا الصبابة داء مإن ( أراأيت ضلوعها
مإساعدا الغرام شكوى في ووجدت
نائما المطالب ترد مإا ( هيهات

قاعدا الكواكب تصل ول عنها
ذا يا شكها زال قد الموقنين قلوب وإن سبكها يظهرها الشياء جواهر إن

حق رااعوا إخاواني السياط ألم للتوبيخ إن النفة ذا يا النشاط زمإان هذا الكسل
مإؤمإل فكم ومإكنكم السلم لكم وهب الذي واشكروا أمإكنكم مإهما اليام هذه



في مإعكم صلوا أناس مإن كم وتأمإل جيرانك فتلمح شككت وإن أمإل مإا يبلغ لم
قبل اقتضهم المصابيح للجر طلبا المساجد في وأوقدوا التراويح الشهر أول

بحره في التلف وغمسهم فأسروا المصايد وأسرتهم فقهروا الصائد تمامإه
راحاها المنون عليهم أدارات نقلوا لما والمإال المال ينفعهم ولم فمقلوا

 ---

الحنوط مإن وزودتهم وفطرا صومإا فأعدمإتهم فمحاها الثرى وجوههم وحك
كم أمإرا يعقل ل مإن يا حالك هذا سطرا اللحد في مإنهم كل وأصبح عطرا

ينتبه ل مإن يا التعريض يجدي ومإا باللوم لك ونعرض التحريض ينفع ومإا تحرض
مإسودا يا التعويض بئس يبقى عما يفنى مإا مإتعوضا يا بالتعريض ول بالتصريح
يقال كم العريض الطويل الزمإان في أمإهلناك قد التبييض يكون مإتى صحائفه

عن يخبر الفتى طرف تخفى مإا الخير أمإاراة الملمإة تكفيه والحر تقبل ول لك
لستويت اراعويت لو النقب مإواضع الهناء يضع لمتقف راائضك إن تالله ضميره

وكل البكائين حزب في وادخال التائبين زاحم للحيل أراشدت الهوى مإنك صح لو
بد ل مإن طلب الدنيا طلبت آدم بن يا مإعاذ بن يحيى قال نسيب للغريب غريب

لم وإن كفيتها قد والدنيا إليها له حاجة ل مإن طلب الخارة وطلبت مإنها له
بالمكاراه الجنة حفت آدم بن يا شأنك فاعقل تنالها مإنك بالطلب والخارة تطلبها
الشديد كالمريض إل أنت فما تطلبها وأنت بالشهوات النارا وحفت تكرهها وأنت
وإن الشفاء عافية بالصبر اكتسبت الدواء مإضض على نفسه صبرت إن الداء

الصبا عن الحكيم ينهى مإا الشيب ( وفي علته به طالت يلقى مإما نفسه جزعت
عذاراه في نيرانه استوقدت إذا

غبطة العيش مإن يرجو ء امإرى ( وأي
اخاضراراه بعد العود مإنه اصفر إذا

جنة السموات عرض في ( ولله
بالمكاراه مإحفوفة ولكنها

حتى مإشتهى عن بشر صبر كم حلوة الصبر فعاقبة تحييها حتى نفسك أمإت
يأكل لم مإن يا كل سمع

( إنا أمإانة في جرب حتى أهله له ووهبنا قبة على العبد نعم سجاف مإد مإا
إذا لتذم الصحة وإن الصحة إلى طريقا كان إذا ليحمد اللم ) إن صابرا وجدناه

فهم مإا طويل غما أوقعت ساعة لذة في فائدة أي المرض إلى سبيل كانت
غرورا فإنه المإل كلم تسمع أن إياك باليام الظن أحسن مإن الزمإان مإواعظ
حال على يبقى ل الدهر ترى ( أمإا مإحض
بأوجال جا وطوراا بأمإن طوراا

أجل دنا قالوا الفتى بان ( مإتى
آجال غير الليالي في أراى هل يا

 وعافية مإنع إلى يؤول ( بذل

---
إبلل بعد ونكس داء تجر
فما الكمال بأيام سررات ومإا



إقبال عند إل الشيء تناقص
ونأمإنها الدنيا في المخاوف نلقى

بإذلل الدنيا في العز ونطلب
شاراقة كل إلينا ( وتستذم

قالي ول فينا مإبغض ومإالها
بمؤلمة إل تنل لم ( لذاذة
بإعلل إل تدم لم وصحة

المخاوف في فتفكر المإن لك طاب وإذا العطب فتذكر السلمإة استوطنت إذا
ء تسى فل لنفسك مإحبا كنت وإن السقم قرب تنس فل العافية لك لذت وإذا
هل الخارة مإن نصيب بفوت إل حظا مإنها ينال ل الدنيا طالب إن بالزلل إليها

مإنتظر ويوم ضعفته وبقيت لذته ذهبت فيه بما انقضى يوم أيام ثلثة إل العمر
عن فيه فاصبر بالرحيل مإؤذنا بك صاح قد فيه أنت ويوم المإل إل مإنه ليس

سهل المحبوب إلى وصل إذا الصبر فإن الهوى
تعالى قوله على الكلم

وأزف راحيله قرب قد رامإضان شهر إن ) إخاواني الفجر مإطلع حتى هي ( سلم
شعري ليت فيا بأعمالكم غدا عليكم وقادم بأفعالكم عنكم ذاهب وهو تحويله

ودعتموه العمال وبأي أودعتموه مإاذا
 ---

ومإا ساعاته بركات أعظم كان مإا تضييعكم ذامإا أو صنيعكم حامإدا يرحل أتراه
ومإناجاة خادم أوقات وأوقاته ومإباهاة عتق ليالي كانت طاعاته جميع أحلى كان

البقية فبادراوا ومإعاناة اجتهاد أحيان وساعاته ومإصافاة قربة زمإان ونهاراه
المخلص أين البرية جميع عنك وتخلي البرية ونزول البر فوات قبل بالتقية
هيهات المجود العامإل أين المتفرد المنقطع أين المتزهد الراهب أين المتعبد

مإكان وصارا المتعمد وعاش خاطأ خاطؤه مإن وهلك السيد ومإات الدنيا عبد بقي
ولح القيام زمإان وودعك الصيام شهر عنك راحل مإتمرد مإنافق كل الخاشعين

اليام مإن بقى قد مإا فاستدراك وتنام اليقاظ شمس أفتشرقا لم وقد النصيح
ابن أخابرنا الصباح دنا أن بعد فما والثالثة والثانية الولى في توانيت راأيتك قد

قال قال عنهما الله راضي عمر ابن عن جبير بن سعيد عن بسنده الحصين
أعتق رامإضان شهر مإن يوم آخار كان وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول

راسول قال قال الحسن عن بسنده طاهر بن زاهر أنبأنا أعتق مإا جميع مإثل فيه
ألف ستمائة رامإضان شهر مإن ليلة كل في لله وسلم} إن عليه الله {صلى الله

ابن حديث في راوينا وقد مإضى مإن بعدد أعتق ليلة آخار كان فإذا النارا مإن عتيق
آخار كانت إذا وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عباس

الشهر أول مإن أعتق مإا بعدد اليوم ذلك في وجل عز الله أعتق رامإضان مإن ليلة
ليلة هي ويقول الفطر ليلة يحيي السود بن الرحمن عبد كان وقد آخاره إلى

العيد ليلتي أحيا مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن راوينا وقد غفلة
الصادقا جعفر وكان القلوب تموت يوم قلبه يمت لم شعبان مإن النصف وليلة
القرآن مإنزل رامإضان راب اللهم فيقول رامإضان آخار في يدعو
 ---



بوجهك فأعوذ راب أي تصرم وقد القرآن فيه أنزل الذي رامإضان شهر هذا
أن تريد ذنب عندي ولك رامإضان يخرج أو هذه ليلتي مإن الفجر يطلع أن الكريم
القاسم أبو حدثنا الفطر زكاة إخاراج بالصيام المتعلق ومإن ألقاك يوم تعذبني

عليه الله {صلى الله راسول قال قال الله عبد بن جرير عن بسنده الحصين بن
الفطر بزكاة إل يرفع ل والراض السماء بين مإعلق رامإضان شهر وسلم} إن

أحدهما لشيئين أوله مإن أكثر الشهر أواخار في الجتهاد يكون أن وينبغي
خامس في اطلبوها تقدم فيما راوينا فقد القدرا ليلة وطلب العشر هذا لشرف

إخاواني ل أم مإثله يلقي هل يدراي ل شهر لوداع والثاني ليلة آخار أو ثلث أو بقين
ويرد الخطاب ويسمع الحباب فيها ويقرب الباب فيها يفتح ليلة القدرا ليلة

بها ) يسعد الفجر مإطلع حتى هي ( سلم الجر عظيم للعامإلين ويسنى الجواب
( البحر في المعامإل رابح فيا المجامإل فيها ويقبل الحاصل فيها ويتوفر المواصل

المقصود لهم ويحصل الوفود فيها تتلقى ) ليلة الفجر مإطلع حتى هي سلم
هي ( سلم الهجر هذا المطرود أيها يؤلمك مإا أترى والسعود والفوز بالقبول

أشدك بلغت ومإا المراد وبلغوا قصدك أخالصت ومإا ) أخالصوا الفجر مإطلع حتى
حتى هي ( سلم الزجر هذا شديد عندك يؤثر مإا ليس أو رادك نية بل جئت وكلما
إليها قليل عن سيأتي مإا وانتظر يديها بين لما نفسك ) أيقظ الفجر مإطلع

الحجر ضرب عليها وخاذ نصحي واقبل لديها حضرت فقد المواعظ وأسمعها
إلى ويصل ودراى فهم مإن فيها يربح أوقات ) هذه الفجر مإطلع حتى هي ( سلم
وأنت القوم تقدم السرى وتطلق العاني فيها ويفك وسرى جد مإن كل مإراده
مإطلع حتى هي ( سلم يجر لم وكأنه جرى قد هذا كل ليس أو وراا إلى رااجع

وسلم وصحبه آله وعلى مإحمد سيدنا على الله ) وصلى الفجر
الفطر عيد ذكر في التاسع المجلس

 ---

نورا ينسخه الليل ظلم وباعث الجر ومإكمل للحباب الثواب مإوفر لله الحمد
ًا المحيط الفجر به يعلم لم مإا النسان ومإعلم الصدرا وخاافية العين بخائنة علم

فلم رازقه الموالي الفكر وهواجس النفس خاواطر دراك عن المتعلي يدرا ولم
مإرورا على الحوادث أيدي تناله أن جل الوكر في والفرخ الرمإل في النمل ينس

الرؤوس تيجان مإننه الجهر وظاهر السر باطن عليه يخفى أن وتقدس الدهر
في الرمإل عدد ) أحصى والبحر البر في يسيركم الذي ( هو النحر وقلئد

أغنى والكفر اليمان تقدير شاء كما فأجرى وشاء القفر في والنمل الفيافي
ومإنع السمع أدراك فبمشيئته وأسمع وأصم والفقر الغناء وقوع فبإراادته وأفقر
سمعه عن يعزب فلم وسمع البر في الذرا دبيب عليه يخف فلم أبصر الوقر
القدارا وأجرى بالنصر يمده مإعين إلى يحتج فلم وقدرا السر في المضطر دعاء
السر وسليم الدليل بواضح إليه هدانا الذي فهو العصر ساعات في شاء كما

كغسل الصائمين ذنوب به وغسل والصبر الصيام بشهر المإم بين مإن وخاصنا
ًا أحمده الفطر عيد وأراانا إتمامإه رازقنا إذ الحمد فله القطر بماء الثوب ل حمد
ًا أن وأشهد مإعتقده في مإخلص شهادة بتوحيده وأشهد لعدده مإنتهى مإحمد
صاحبه وعلى عليه الله صلى يده أصابع بين مإن الماء نبع الذي وراسوله عبده
وعلى وعضده السلم كهف عمر وعلى شدائده في رافيقه الصديق بكر أبي

وشجعانها الحروب كافي علي وعلى لمتبدده فسقيا القرآن جامإع عثمان
بيت مإقدم العباس عمه وعلى مإرقده على خاروجه ليلة والمضطجع بمفرده



والسعيد الشقي فيه مإيز قد العيد يوم هذا يومإكم إن الله عباد وسيده هاشم
مإهجورا مإطرود وهو مإسرورا اليوم بهذا فرح فكم
 ---

عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عباس ابن حديث في راوينا وقد
بلد كل في مإلئكة تعالى الله بعث الفطر غداة كانت إذا قال وسلم} أنه

يسمعه بصوت فينادون السكك أفواه على فيقومإون الراض إلى فيهبطون
راب إلى اخارجوا مإحمد أمإة يا فيقولون والنس الجن إل الله خالق مإن جميع
مإلئكتي يا وجل عز الله يقول مإصلهم في برزوا فإذا العظيم الذنب يغفر كريم

أجره توفيه أن جزاؤه وسيدنا إلهنا فيقولون عمله عمل إذا الجير جزاء مإا
شهر صيامإهم في ثوابهم جعلت قد أني أشهدكم مإلئكتي يا تعالى الله فيقول

وجللي فوعزتي سلوني وجل عز الله ويقول ومإغفرتي راضاي وقيامإهم رامإضان
إل لدنيا ول أعطيتكموه إل لخارتكم هذا جمعكم في شيئا اليوم تسألوني ل

هذا سبق وقد عنكم وراضيت أراضيتموني قد لكم مإغفوراا انصرفوا لكم نظرت
البكورا ثم الغسل بالعيد تختص وظيفة وأول تقدم فيما بإسناده الحديث

ويخرج اعتكافه ثياب في فيخرج مإعتكفا يكون أن إل هيئة أحسن على والخروج
صلى وإن جاز يومإين أو بيوم ذلك قبل أخارجها قد كان فإن فطره زكاة مإعه

الطريق في مإشى فإذا القضاء وجه على ذلك بعد أخارجها يخرجها ولم العيد
إن فقال عيد يوم مإعه خارجت الثوراي سفيان أصحاب بعض قال بصره غض
عيده مإن سنان أبي بن حسان وراجع البصر غض هذا يومإنا في به نبدأ مإا أول

مإنذ إبهامإي في إل نظرت مإا فقال راأيت قد حسناء امإرأة مإن كم امإرأته فقالت
وفي الضحى بخلف الصلة قبل يأكل أن ويستحب راجعت أن إلى خارجت
يأكل كان وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي أنس حديث

بسنده طاهر بن زاهر أنبأنا المصلى إلى يخرج أن قبل الفطر يوم تمرات سبع
يوم يأكلون المسلمون كان قال المسيب بن سعيد عن
 ---

غير في راجع العيد صلى وإذا النحر يوم ذلك يفعلون ول الصلة قبل الفطر
أن عنهما الله راضي عباس ابن عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا الطريق

غيره في ويرجع طريق في العيد يوم يأخاذ وسلم} كان عليه الله {صلى النبي
يوم السكك أفواه على تقف الملئكة أن راويت قد أنا مإنها أشياء يحتمل وهذا
فيكون العظيم الذنب يغفر كريم راب إلى اخارجوا للناس فيقولون العيد

له ليحصل عليهم يمر لم مإنهم مإل على يمر أن الطريق تغيير في الستحباب
فيدعو لقيهم مإا المسلمين مإن قومإا ليلقى يكون أن ويحتمل بدعائهم البركة

ذنب وعليه خارج كأنه الحال بتغير للتفاؤل يكون أن ويحتمل له ويدعون لهم
صلة مإوضع في بعدها ول العيد صلة قبل التطوع يسن ول له مإغفوراا وراجع
فلهذا يصح ول يثبت شيء فيها ليس العيد وليوم لليلة صلة راويت وقد العيد
وليوم هذا في الفقراء على يوسع أن عليه وسع لمن وينبغي ذكرها تنكبنا

الخدراي سعيد أبي عن بسنده ناصر بن مإحمد أخابرنا قدرا مإن بإطعام ويتطوع
الفطر يوم وسلم} يأمإرنا عليه الله {صلى الله راسول كان قال عنه الله راضي



ومإن النارا مإن يعتق واحدا فطر مإن يقول وكان إخاواننا مإن الفقراء نفطر أن
وجبت ثلثة فطر ومإن النفاقا مإن وبراءة الشرك مإن براءة له كتب اثنين فطر

واللحم الخبز نطعم أن يأمإرنا وكان قال العين الحورا مإن الله وزوجه الجنة له
عيشكم لكم يؤدم طعامإكم آدمإوا يقول وكان واللبن والخبر والزيت والخبز
مإحمد بن الله هبة أخابرنا شوال مإن بست رامإضان إتباع ويستحب يلينه يقول

الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي النصاراي أيوب أبي عن بسنده
الدهر صام كمن كان شوال مإن بست وأتبعه رامإضان صام وسلم} مإن عليه
ثلثمائة السنة أيام أن هذا في السر أن العلماء ذكر وقد مإسلم باخاراجه انفرد

مإع الستة وهذه يومإا وستون
 ---

صام كمن فكأنه هذا على دام فمن أمإثالها بعشر والحسنة وثلثون ستة رامإضان
ًا هذا نحو راوي وقد الدهر أن ثوبان عن بسنده الله عبيد بن علي أخابرنا مإرفوع

وصيام أشهر بعشرة رامإضان صيام وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول
بن الزراقا عن بسنده سلمة بن حماد أخابرنا سنة صيام فذلك شهرين أيام ستة

فجعل الموائد ووضعت مإعاوية باب عند كنا قال تميم بني مإن راجل عن قيس
عن تشغلني أن أتريد أحمر يا شأنك مإا فقال إليه أنظر وجعلت يأكل ذرا أبو

قرأت قال ثم بلى ذرا أبو فقال صائم أنك الباب على تزعم ألم فقلت طعامإي
وسلم} عليه الله {صلى الله راسول سمعت أمإثالها عشر فله بالحسنة جاء مإن

أيام ثلثة صمت وقد الدهر صوم شهر كل مإن ثلثة و الصبر شهر صوم يقول
عثمان أبي بن سلمة بن حماد حدثنا وبالسناد كله الشهر صائم فأنا الشهر مإن

السفرة ووضعت نزل فلما سفر في كان عنه الله راضي هريرة أبا أن النهدي
يأكل فجعل جاء يفرغوا أن كادوا فلما صائم إني فقال يصلي وهو إليه بعثوا
أبو فقال صائم أنه أخابرني والله قد تنظرون مإا فقال راسولهم إلى القوم فنظر
شهر صوم وسلم} يقلو عليه الله {صلى الله راسول سمعت إني صدقا هريرة
الشهر أول مإن أيام ثلثة صمت وقد الدهر صوم شهر كل مإن أيام وثلثة الصبر

وجل عز الله تضعيف في وصائم الله تخفيف في مإفطر وأنا
البسملة على الكلم

مإنصرف الناس وعيد مإقيم ( عيدي
مإنحرف اللذات عن مإني والقلت
خالف مإنهما مإالي قرينان ( ولي
يكف دمإعها وعين الحنين طول

 ---

ويغتر لبأسه استعد ومإا بالموت ويوقن لباسه بتحسين العيد في يفرح مإن يا
عين بالعيد تقر كيف اخاتلسه سرعة أمإن قد وكأنه وجلسه وأقرانه بإخاوانه
على يصر مإن يسر كيف الفلح عن مإردود سن يضحك كيف الصلح عن مإطرود
مإن بك أحق النوح الراباح جزيل فاته قد مإن يبكي ل كيف القباح الفعال
التواني مإن بك أولى والجد المإورا جميع مإن بك أجدرا والحزن مإغرورا يا السرورا
في آثامإه مإن بالسلمإة يفرح كيف عاد ثم تاب مإن بعيده يسر كيف والفتورا



سمعت قال الخطاب ثابت أبي عن بسنده مإنصورا أبي بن مإحمد أخابرنا ازدياد
الناس على راأى وقد عيد يوم الموصلي فتحا راأيت يقول مإوسى بن إبراهيم

الدود يأكله وجسدا يبلى ثوبا ترى أمإا إبراهيم يا لي فقال والعمائم الطيالس
ًا رابهم على ويقدمإون وظهوراهم بطونهم على خازائنهم أنفقوا قد قوم هؤلء غد

بن أحمد سمعت قال الشقاقا بكر أبي عن بسنده ظفر بن عمر أخابرنا مإفاليس
مإن فيه هم بما وشغلهم الناس إلى الفطر يوم العلماء بعض نظر يقول عيسى
قد أنه وجل عز الله أنبأهم قد هؤلء كانوا لئن فقال واللباس والشراب الكل
مإشاغيل أصبحوا يكونوا أن لهم ينبغي كان لقد وقيامإهم صيامإهم مإنهم تقبل
يكونوا أن لهم ينبغي كان فقد مإنهم يقبل لم أنه يخافون كانوا ولئن الشكر بأداء

الصوفي الله عبد عن بسنده مإحمد بن الرحمن عبد أخابرنا وأشغل أشغل
بن بكر أبي على دخالت المروزي بكر أبو قال قال سهل بن مإظفر سمعت
مإطبق مإرقوع قميص وعليه فوجدته عيد يوم بردان قنطرة صاحب مإسلم

تأكل الفطر عيد يوم اليوم بكر أبا يا فقلت يقرضه خارنوب قليل وقدامإه
أي هذا لك أين مإن سألني إن انظر ولكن هذا إلى تنظر ل لي فقال الخرنوب

أخابرني قال النهدي الربيع أبي عن بسنده الصوفي بكر أبو أخابرنا أقول شيء
عليه فاستأذنت عيد يوم الخواص عباد أبي على دخالت قال يحيى بن إدرايس
يبكي وهو إلي فخرج

 ---

هم ومإا الناس تنعم اليوم ذكرت إني فقال مإعه فدخالت قال نفسه على وينوح
إذا الجليل عبد بن صالح وكان ترى بما أتنعم أن فأحببت اللذات مإن فيه

سرورا يوم هذا إخاوانه له فيقول يبكي وجلس عياله جمع العيد يوم انصرف
أدراي فل فعملته عمل له أعمل أن سيدي أمإرني عبد ولكني صدقتم فيقول

هناد عن الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا الحزن طول بي فالولى ل أم مإني أقبله
ينوح العيد يوم الشبلي كان يقول القاسم بن مإحمد سمعت قال إبراهيم بن

نوحه عن فسألوه إليه الناس فاجتمع وزراقا سود ثياب وعليه ويصرخ ويصيح
للعيد العيد يوم الناس ( تزين فقال وبكائه

والسود الزراقا ثياب لبثت وقد
بعيدهم مإسروراا الناس ( وأصبح

وتعديد نوح إلى فيك وراحت
ترح في والقلب فرح في ( فالناس

العيد في الناس وبين بيني شتان
وعيد فطر ( للناس يقول وهو العيد يوم الشبلي وخارج

وحيد فريد إني
ومإناي غايتي ( يا
أرابد مإا لي أتم

مإن فكان يدعو فجعل أيديهم القوم فمد الدعاء فسألوه إليه الناس واجتمع
الفهوم بملحظات أعنهم الشوقا بأزمإة بهم أقبل الخوف بسياط اضربهم دعائه

بكر أبا يا عيد يوم له وقيل له كل صرت بأن له تكن لم لمن كنت كما لهم كن
فرحوا وقد سروا قد بالعيد ( الناس فقال عيد يوم اليوم

الحد والواحد به فرحت ومإا
أعاينكم ل أني تيقنت ( لما



أحد إلى أنظر فلم عيني غمضت
ًا لي كنت مإا ( إذا يقول وهو خااراجا عيد يوم ورائي عيد

بالعيد أصنع فما
قلبي في حبك جرى

العود في الماء كجري
 ---

عزم مإن يا الغارا إل الصديق تشريق أيام ول يوسف لقاء إل يعقوب عيد مإا والله
الشهرين راب ويحك الشهر لرب أم احترمإت أللشهر شوال في المعاصي على
في الزلل على رامإضان في وعزمإك غيره وأفسد رامإضان أصلح تقول واحد

فذكرها الخمر بشرب شوال في نفسك طالبت إذا رامإضان أفسدت شوال
يكف الكف لعل المفاصل في البلى وعمل اللحد في الخد على العين سيلن
الثواب حركه مإن المخلص ول والهجر البعد غيره مإن المحب ليس هيهات
( يا والكد الجد حال كل على وإلفه والصد الوصل عنده تساوى مإن لكنه والجر

عيسه المهامإه تطوي رااكبا
مإترضرضا الحصى راضراض فتريه
الغضى سكان الله راعاك ( بلغ
مإعرضا عرضت إن التحية مإني

وودنا الوصال زمإن انقضى ( وقل
انقضى مإا الليالي مإر على باقا

تعالى قوله على الكلم
يحزنون هم ول عليهم خاوف ل الله أولياء إن ( أل

الله راسول قال قال عنه الله راضي هريرة أبي عن بسنده الول عبد أخابرنا
ُا لي عادى مإن قال تعالى الله وسلم} إن عليه الله {صلى آذنته فقد ولي

يزال ومإا عليه افترضت مإما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقرب ومإا بالحرب
به يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي

سألني ولئن بها يمشي التي وراجله بها يبطش التي ويده به يبصر الذي وبصره
ترددي فاعله أنا شيء في ترددت ومإا لعيذنه استعاذني ولئن لعطينه

 ---

الله راضي أنس حديث وفي مإساءته أكره وأنا الموت يكره المؤمإن نفس عن
عز رابه عن السلم عليه جبريل وسلم} عن عليه الله {صلى النبي عن عنه

نصرة إلي شيء لسرع وإني بالمحارابة بارازني فقد وليا لي أهان مإن قال وجل
أبي بن مإحمد أخابرنا الحرب الليث غضب مإن أشد لهم لغضب وإني أوليائي

عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي أنس عن حميد عن طاهر
ناصر بن مإحمد أخابرنا لبره الله على أقسم لو مإن الله عباد مإن وسلم} إن

يا السلم عليه مإوسى قال قال يسارا بن عطاء عن أسلم بن زيد عن بسنده
البريئة هم قال عرشك ظل في تظلهم الذين أهلك هم الذين أهلك مإن راب

وإذا بي ذكروا ذكرت إذا الذين بجللي يتحابون الذين قلوبهم الطاهرة أيديهم
ذكري إلي وينيبون المكاراه في الوضوء يسبغون الذين بذكرهم ذكرت ذكروا



الناس بحب الصبي يكلف كما بحبي ويكلفون وكوراها إلى النسورا تنيب كما
ناصر ابن أخابرنا حرب إذا النمر يغضب كما استحلت إذا لمحارامإي ويغضبون

ل الذين الله أولياء مإن عيسى يا الحوارايون قال قال مإنبه بن وهب عن بسنده
باطن إلى نظروا الذين السلم عليه عيسى فقال يحزنون هم ول عليهم خاوف
نظر حين الدنيا آجل إلى نظروا والذين ظاهرها إلى الناس نظر حين الدنيا

أن علموا مإا وتركوا يميتهم أن خاشوا مإا مإنها فأمإاتوا عاجلها إلى الناس
بما وفرحهم فواتا إياها وذكرهم استقلل مإنها استكثاراهم فصارا سيتركهم

الحق بغير رافعتها مإن أو رافضوه نائلها مإن عاراضهم فما حزنا مإنها أصابوه
يعمرونها فليسوا بينهم وخاربت يجددونها فليسوا عندهم الدنيا خالقت وضعوه
ويبيعونها آخارتهم بها فيبنون يهدمإونها يحيونها فليسوا صدوراهم في ومإاتت

ببيعها فكانوا وباعوها فرحين برفضها فكانوا رافضوها لهم يبقى مإا بها فيشترون
 ---

الموت ذكر فأحيوا المثلت بهم حلت قد صرعى أهلها إلى نظروا راابحين
عجيب خابر لهم بنوراه ويستضيئون ذكره ويحبون الله يحبون الحياة ذكر وأمإاتوا

نطقوا وبه الكتاب نطق وبهم قامإوا وبه الكتاب قام بهم العجيب الخبر وعندهم
خاوفا ول يرجون مإا دون أمإانا ول نائل يرون ليسوا علموا وبه الكتاب علم وبهم
أبو أخابرنا تصح ل أحاديث في الولياء عدد ذكر راوي وقد يحذراون مإا دون

قال قال عنه الله راضي مإالك بن أنس عن عطاء عن بسنده النصاراي الحسن
كلما امإرأة وأرابعون راجل أرابعون وسلم} البدال عليه الله {صلى الله راسول

أخابرنا امإرأة مإكانها الله أبدل امإرأة مإاتت وكلما راجل مإكانه الله أبدل راجل مإات
كعب عن الجعد أبي بن سالم عن العمش عن بسنده الباقي عبد بن مإحمد
يدفع عشر أرابعة السلم عليه نوح بعد الراض في يزل لم قال عنه الله راضي

لما الزناد أبو قال قال عيينة بن سفيان عن بسنده ناصر ابن أخابرنا العذاب بهم
مإحمد أمإة مإن راجل أرابعين مإكانهم الله أخالف الراض أوتاد وكانوا النبوة ذهبت

ينشئ حتى مإنهم الرجل يموت ل البدال لهم وسلم} يقال عليه الله {صلى
ول الصيام بكثرة الناس يفضلوا لم الراض أوتاد وهم يخلفه آخار مإكانه الله

النية وحسن الوراع بصدقا بل الحلية بحسن ول التخشع بحسن ول القيام بكثرة
شيئا يعلنون ل أنهم ذلك وعلمإة المسلمين لجميع والنصيحة القلوب وسلمإة

أحدا يحسدون ول يحقرونه ول تحتهم أحد على يتطاولون ول أحدا يؤذنون ول
اليوم ليسوا الدنيا يحبون ول بمعجبين ول مإتماوتين ول بمتخشعين ليسوا فوقهم

وأعيادهم صائم كذلك وشوالهم دائم القوم رامإضان غفلة في وغدا خاشية في
عليهم جن إذا الذنوب وترك التقى بكمال وأفراحهم بالمحبوب القوم سرورا
جددا بالمناجاة القلوب عادت الليل
 ---

هم بات إذا أهمهم فيما هممهم يجمعون جددا الجد مإن سلكوا النهارا جاء وإذا
إلى القلوب بقرب أعيادهم أبدا انهزمإوا ومإا عزمإوا مإا على جزمإوا بددا الغافل

بالشتياقا وأراواحهم قائمة اللجا باب على الدجى في وأقدامإهم دائمة المحبوب
الدنى الفاني عن فالنفوس وأدنى مإولهم بهم قر هائمة الخلقا الملك إلى



وجدوا لما مإوضعا لها قلوبهم في وجدت فما مإعا الدنيا لذات لهم تزينت صائمة
لبسه أنت مإاذا العيد غدا ( قالوا أقنعا وخالقا كسرة
جرعا حبه ساقا خالقة فقلت
تحتهما ثوبان هما وصبر ( فقر
والجمعا العياد إلفه يرى قلب

بها الحبيب يلقى أن الملبس ( أحرى
خالعا الذي الثوب في التزاورا يوم

أمإلي يا غبت إن مإأتم لي ( الدهر
ومإستمعا مإدا لي كنت مإا والعيد

ًا العيد ليس إخاواني يؤمإن ل شره بكف مإطعم تناول ول جره الخيلء يجر ثوب
بكر أبو أخابرنا غائب قلب بقدوم يسر تائب عاص توبة لبس العيد إنما شره

الحسن أبو أنشدني قال الشيرازي باكوية ابن عن الحيري عن بسنده الصوفي
قصد المحب عيد ( ليس العيد يوم ينشد الشبلي سمعت قال الحنظلي
المصلى
والسلطان الخطيب وانتظارا

الحب لدى تكون أن العيد ( إنما
أمإان في مإقربا كريما

العيد راأى مإن يا شوال في بعده تتغير ل حال أحسن على رامإضان وفى مإن يا
صارا عيده طيب هيأ صحيح مإن كم عليه وتثني المنعم تشكر مإتى إليه ووصل

ًا فأنزلتهم المنون أيدي والله سلبتهم تلحيده في الطيب ذاك ليس قفر
آيسون بعضها أو آمإالهم نيل ومإن خارسون البيان بعد القبورا في فهم يمسكون

صدقا على دلهم وقد تكونون قريب عن أنتم وهكذا
عميت أم الفهام ضلت أترى يتقلبون كيف التراب ترون أمإا تعملون مإا قولي

بالفاسد العمل مإن ترضون مإتى إلى تبصرون ل أنتم أم هذا أفسحر العيون
كل بكم أشمتم لقد المستأسد الرابض الحتف وتنسون بالكاسد السلع ومإن

كيف ناقد والبصير تبهرجون مإتى إلى واراد الكتاب به مإا ضد مإظهرون يا حاسد
شاهد عليكم وهو حالكم يكون

مإستيقظ مإن عجبت
رااقد مإنه والقلب
لدينه ( مإضيع

 ---

زائد وللذنوب
مإداه على ( كأنه
وخاالد مإهمل

أعمالكم ( فأحسنوا
قلئد لكم فهي
ًا تضيعوا ( ول واجب

وجاهدوا واجتهدوا
طلب إلى الفرائض وجاوزوا مإراقب عمل فعملوا العواقب تلمحوا أقوام درا لله

وامإتنعت الذايا عن الكف وكفت واراتفعت الدنايا عن هممهم علت المناقب
طلب مإن وكذا إليه يدأب العز يحب مإن وسعت الفضائل إلى خاطاها ووسعت



يشكرون مإناهم أعطاهم وإذا يصبرون مإولهم ابتلهم إذا كانوا عليه غاص الدرا
كنتم الذي يومإكم ( هذا يقول يوم راأيتهم فلو يدأبون البطالون استراح وإذا

توعدون
في حزنهم فأفادهم واندفع عنهم الخوف ) زال يحزنون هم ول عليهم خاوف ( ل

إلى فهم واراتفع وبينه بينهم الحجاب وزال واجتمع لهم السرورا وتم ونفع الدنيا
( الذين تعالى ) قوله يحزنون هم ول عليهم خاوف ( ل ينظرون الكريم وجه
) يتقون وكانوا آمإنوا
 ---

في واراتبضوا مإخالفته مإن وامإتنعوا طاعته على واجتمعوا بوحدانيته قطعوا
بشراهم فيا هيبته على بالعلوم واطلعوا خادمإته بأرادية واضطبعوا مإعرفته راياض

واجتنبوا مإولهم به أمإرهم مإا ) امإتثلوا يتقون وكانوا آمإنوا ( الذين يحضرون يوم
والريحان الروح استقبلوا وتوفاهم الدنيا مإن أخارجهم فإذا نهاهم عنه مإا

وهذا وأرااهم فأشهدهم الحجاب وكشف مإثواهم أكرم لديه حضروا فإذا وتلقاهم
الشرك يتقون ) كانوا يتقون وكانوا آمإنوا ( الذين يأمإلون كانوا مإا غاية

بالقدام الخاذ يوم ويحذراون والتواصي بالخير المإر على ويجتمعون والمعاصي
آمإنوا ( الذين المنون تبغتك أن قبل العاصي أيها لحاقهم في فاجتهد والنواصي

) راوى الخارة وفي الدنيا الحياة في البشرى ( لهم تعالى ) قوله يتقون وكانوا
هي قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي الله عبد بن جابر

ونفوسهم حاضرة خادمإته في قلوبهم كانت له ترى أو العبد يراها الصالحة الرؤيا
مإبادراة يرضيه مإا إلى وهممهم ذاكرة الدوام على وألسنتهم مإثابرة طاعته على

وأنفسهم عظيمة عنده ) مإنازلهم الخارة وفي الدنيا الحياة في البشرى ( لهم
خايل على الجهاد إلى ساراوا سليمة الشك مإن قلوبهم كانت كريمة عليه

الخارة وفي الدنيا الحياة في البشرى ( لهم كاسرة للعدو وقعاتهم فإذا العزيمة
ونهضوا وداراوا الكريم دارا حول وجالوا وساراوا الصدقا مإطايا ) زمإوا

 ---

توجهوا إذا حسنهم فيا وأغاراوا به فأوقعوا عدوهم وطلبوا وثاراوا مإراضيه إلى
الحياة في البشرى ( لهم مإاطرة مإحارابهم في والدمإوع واستداراوا الصلة إلى

راجع إذا فعملوا خالقوا لماذا وعرفوا فقبلوا القوم ) أقبل الخارة وفي الدنيا
سكنوا أوطانهم إلى الخلق سكن وإذا عباداتهم إلى عادوا لذاتهم إلى الناس

أحوالهم تفقد على أقبلوا أمإوالهم على التجارا أقبل وإذا أشجانهم حرقات إلى
فلو مإحبوبهم بكلم القيام في تلذذوا جنوبهم على بالمنام الغافلون التذ وإذا

في البشرى ( لهم الدائرة الدجى خايمة في الدائرة المناجاة كئوس مإن ذقت
المنادي ومإثلوا وجدوا أيديهم بين الخارة ) نصبوا الخارة وفي الدنيا الحياة

صادقين الباب إلى وأقبلوا فأمإدوا العانة طلب في وتضرعوا فاستعدوا يناديهم
وفي الدنيا الحياة في البشرى ( لهم الوافرة الجمة بالراباح ففازوا رادوا فما

وذكروا فقامإوا المطلوب راجاء وشوقهم نامإوا فما الذنوب ذكر ) أقلقهم الخارة
ودامإوا فاجتهدوا العمر تصرم في وتفكروا فاستقامإوا الراض تبديل يوم العرض
أراض لذكر ساهرة أعينهم وباتت ولمإوا النفوس فوبخوا الذنب سالف وتذكروا



يطلبون الشفاه ) أذبلوا الخارة وفي الدنيا الحياة في البشرى ( لهم الساهرة
وحفظوا بالقيام المعاد يخافون الجساد انتصبوا لما وأنصبوا بالصيام الشفاء
إذا الدجى في الرجاء باب على وأناخاوا الكلم فضول عن يعني ل عما اللسنة
( لهم ظافرة الظافير فإذا العفو في طمعهم مإخاليب فأنشبوا الظلم سجى

ومإضى وتخلفت القوم سبقك هذا ) يا الخارة وفي الدنيا الحياة في البشرى
على الضلل وتؤثر أنصفت فما بالنعم المنعم تعصي ثم وتسوفت العمر أكثر

خااسرة كرة إذا ( تلك ووقفت حضرت إذا تقول أن تخاف أمإا عرفت وقد الهدى
مإتكاسل النبساط كثير الجرأة عظيم وهو والصراط الحساب يديه بين مإن ) يا
في
 ---

أمإؤمإنة النهباط إل ويأبى العلو إلى يدعى نشاط ذو المعاصي وفي الطاعات
ًا يا كافرة أم بالوعيد النفس هذه على مإقبل يا بطشه مإن يخف لم مإوله مإباراز

بالتعريض وانتبه فرشه لين بعد الثرى سكن مإن في تفكر بنفسه تغتررا ل الهوى
أن إلى نعشه على مإحمول سواك وأرااك أبقاك أمإا بفحشه التصريح ظهورا قبل

يا القباح خاطاياه عنا أبعدته مإن يا الراباح جزيل فاته خااسرا يا الحافرة في ألقى
الجتراح بعض على تؤخاذ أن عليها أتأمإن وناح عليها لبكى لنفسه انتبه لو مإن

أذاقنا ول إيماننا وحفظ الرقدة هذه مإن وإياكم الله أيقظنا فاقرة بها فيفعل
فقده

الحجة ذي عشر في العاشر المجلس
 ---

والدهر والزمإن الوقت ومإصرف والقطر والنمل الرمإل بعدد العالم لله الحمد
إلى أقرب والقهر بالعز يشاء مإا على القدير الجهر وسامإع السر بخافي الخبير
إله فل ) القديم والبحر البر في يسيركم الذي ( هو النحر إلى العنق مإن العبد
بيده آدم خالق وعصاه خاالفه لمن القاهر وعطاياه مإنحه في الكريم سواه

وضيره العبد بنفع وقضى لغيره فضل فل أنعم كالذرا ذرايته واستخرج وسواه
بالشياء علما أحاط والصبر الشكر على فحث وخايره بشره القدرا وأمإضى
ل بالنصر يمده مإعين بل فسواها المضادات وقهر بناها الذي وهو ل كيف وحواها

عن مإتنزه فيه يعرض ومإا السر عالم التشبيه عليه يجوز ول شبيه ول له كيف
مإا فتأمإل بقدراته الحقيقة على والقسم بصنعته القرآن في أقسم الفكر تصورا
حمدا ) أحمده والوتر والشفع عشر وليال ( والفجر فائدته مإن القسم تحت
مإحمد راسوله على وأصلي آية عليه دلت فكم بالتوحيد له وأقر نهاية له ليس
الصديق بكر أبي ضجيعه وعلى القبر في إليه تصل صلة رااية له رادت مإا الذي

القدرا الرفيع وعلي الشفيق المحب وعثمان الوثيق الحق في الشديد وعمر
في نسبه الذي الغراس كريم الصل الشريف العباس الفضل أبي عمه وعلى

إذا النهارا ضوء ) الفجر عشر وليال ( والفجر تعالى الله قال يقاس ل النساب
المعروف الفجر أنه أحدها أقوال ستة الفجر بهذا المراد وفي الليل عنه انشق
والقرطبي أسلم ابن وزيد وعكرمإة طالب أبي بن علي قاله النهارا بدء هو الذي



أوله لنه عنه بالفجر فعبر كله النهارا والثالث الفجر صلة والثاني
 ---

مإجاهد قاله خااصة النحر يوم فجر أنه والرابع عباس ابن عن الثلثة والقوال
مإن يوم أول والسادس الضحاك قاله الحجة ذي مإن يوم أول فجر والخامإس

أرابعة ) فيها عشر ( وليال وجل عز قوله قتادة قاله السنة مإنه تنفجر المحرم
مإجاهد قال وبه عباس ابن عن عطية راواه الحجة ذي عشر أنه أحدها أقوال

مإن الواخار العشر أنها والثاني ومإقاتل والسدي والضحاك وقتادة ومإسروقا
قاله رامإضان مإن الول العشر والثالث عباس ابن عن ظبيان أبو قاله رامإضان

تعالى قوله رائاب ابن يمان قاله المحرم مإن الول العشر والرابع الضحاك
الكثرون وفتحها الواو ) بكسر ( والوتر والكسائي حمزة ) قرأ والوتر ( والشفع

في وللمفسرين الحجاز لهل والفتح وأسد وتميم لقريش والكسر لغتان وهما
والوتر الضحى ويوم عرفة يوم الشفع أن أحدها قول عشرون والوتر الشفع

عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي النصاراي أيوب أبو راواه النحر ليلة
النبي عن جابر راواه عرفة يوم والوتر النحر يوم الشفع أن وسلم} والثاني

وتر ومإنها شفع مإنها الصلة والوتر الشفع أن وسلم} والثالث عليه الله {صلى
الشفع أن وسلم} والرابع عليه الله {صلى النبي عن حصين بن عمران راواه

الوتر أن والخامإس عباس ابن عن عطية راواه وجل عز الله والوتر كله الخلق
أن والسادس عباس ابن عن مإجاهد راواه السلم عليهما بزوجته شفع آدم

النفر وهو الثالث اليوم والوتر الول النفر وهو النحر يوم بعد يومإان الشفع
صلة والوتر الغداة صلة الشفع أن والسابع الزبير بن الله عبد قاله الخاير

المغرب صلة مإن الركعتان الشفع أن والثامإن العوفي عطية حكاه المغرب
العالية أبو قاله الثالثة الركعة والوتر

 ---

قاله وتر ومإنه شفع مإنه كله الخلق والوتر الشفع أن والتاسع أنس بن والربيع
أن عشر والحادي الحسين قاله وتر ومإنه شفع مإنه العدد أن والعاشر زيد ابن

أن عشر والثاني الضحاك قاله الثلثة مإن أيام والوتر الحجة ذي عشر الشفع
هو ) والوتر راابعهم هو إل ثلثة نجوى مإن يكون ( مإا تعالى لقوله الله هو الشفع

أن عشر والثالث عيينة بن سفيان ) قاله أحد الله هو ( قل تعالى قوله الله
أن عشر والرابع سليمان بن مإقاتل قاله تعالى الله هو والوتر وحواء آدم الشفع
قاله القيامإة يوم وهو مإعه ليلة ل الذي اليوم والوتر والليالي اليأم هو الشفع
والوتر ثمان لنها الجنات دراجات الشفع أن عشر والخامإس حيان بن مإقاتل
بن الحسين قاله والنارا بالجنة أقسم وجل عز الله فكأن سبع لنها النارا دراكات

وقدراة وذل عز المخلوقين أوصاف تضاد الشفع أن عشر والسادس الفضل أبي
سبحانه الله صفة انفراد والوتر ومإوت وحياة وجهل وعلم وضعف وقوة وعجز

أبو قاله مإوت بل وحياة جهل بل وعلم ضعف بل وقوة عجز بل وقدراة ذل بل عز
عشر والثامإن البيت والوتر والمروة الصفا الشفع أن عشر والسابع الورااقا بكر
الشفع أن عشر والتاسع المقدس بيت والوتر والمدينة مإكة مإسجد الشفع أن

المتكرراة العبادات الشفع والعشرون الفراد والوتر والتمتع الحج في القران



هذه حكى الحج وهي تتكررا ل التي العبادة والوتر والزكاة والصيام كالصلة
ويعقوب كثير ابن ) قرأ يسر إذا ( والليل تعالى قوله الثعلبي إسحاقا أبو الرابعة

في ) بياء ( يسرى
وعاصم عامإر ابن وقرأ عمرو وأبو نافع الوصل في ووافقهما والوقف الوصل
مإنهم اللغويون قال والوقف الوصل في ياء ) بغير ( يسر والكسائي وحمزة
مإن لمشاراكتها أحدها أوجه لثلثة الياء حرف حذف والخاتيارا والزجاج الفراء
مإنها وتكتفي الياء تحذف قد العرب أن والثالث المصحف لتباع والثاني اليات
دراهما يليق مإا كف ( كفاك وأنشدوا قبلها مإا بكسر
الدمإا بالسيف تعط وأخارى جودا
 ---

إذا أحدهما قولن ذلك في ثم لليل الفعل أن ) قولن ( يسر تعالى قوله وفي
ًا يسري يسري إذا والثاني الجمهورا قول وهو عباس ابن عن عطية راواه ذاهب
يقال كما فيه يسرى إذا والمعنى لغيره الفعل الثاني والقول قتادة قاله مإقبل
ذكر فيما ) أي ذلك في ( هل تعالى قوله الخافش قاله فيه ينام أي نائم ليل

القبيح عن صاحبه يحجر لنه حجرا الحجر وسمي عقل ) أي حجر لذي ( قسم
ً وسمي يجمل ل عما ينهى لنه النهى وسمي يحسن ل عما يعقل لنه عقل
فيه الشياء هذه مإن به الله أقسم مإا أن علم لب ذا كان مإن أن الكلم ومإعنى

رابك ( إن القسم وجواب به يقسم أن حقيق فهو وقدراته توحيده على دلئل
رابك فعل كيف تر ( ألم تعالى قوله وجوابه القسم بين ) فاعترض لبالمرصاد

مإحمد بن الله هبة أخابرنا الحجة ذي عشر بالعشر المراد أن ) والمشهورا بعاد
عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنهما الله راضي عباس ابن عن بسنده

اليام هذه مإن وجل عز الله إلى أحب فيها الصالح العمل أيام مإن وسلم} مإا
عز الله سبيل في الجهاد ول الله راسول يا قالوا العشر أيام يعني
 ---

لم ثم ومإاله بنفسه خارج راجل إل وجل عز الله سبيل في الجهاد ول قال وجل
بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا البخاراي بإخاراجه انفرد بشيء ذلك مإن يرجع

وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عمر ابن عن مإجاهد عن
العشر اليام هذه مإن فيهن العمل إليه أحب ول الله عند أعظم أيام مإن مإا قال

بسنده المقري علي بن الله عبد أخابرنا والتحميد والتكبير التهليل فيهن فأكثروا
عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي الله عبد بن جابر عن

سبيل في مإثلهن ول الله راسول يا قالوا العشر الدنيا أيام أفضل وسلم} إن
في راوي وقد التراب في وجهه عفر مإن إل الله سبيل في مإثلهن ول قال الله

كل وسلم} أن عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عباس ابن حديث
أبوعثمان قال القدرا ليلة تعدل جمع وليلة سنة صيام يعدل العشر أيام مإن يوم

الخاير والعشر الحجة ذي مإن الول العشر عشرات ثلث يعظمون كانوا النهدي
هذا عشركم أن الله راحمكم اعلموا المحرم مإن الول والعشر رامإضان مإن

به أقسم وجل عز الله أن الولى عشر فضائل على يحتوي وهو كعشر ليس
ويذكروا تعالى فقال المعلومإات اليام سماه أنه ) والثانية عشر ( وليال فقال



راسول أن والثالثة العشر أيام هي عباس ابن قال مإعلومإات أيام في الله اسم
على حدث والرابعة الدنيا أيام أفضل بأنه له وسلم} شهد عليه الله {صلى الله

فيه الخير أفعال
 ---

يوم فيه أن والسادسة فيه والتهليل والتحميد التسبيح بكثرة أمإر أنه والخامإسة
مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن حديث في و التروية

الزاهدي قال سنة التروية يوم بصوم وله شهر صوم يوم بكل فله العشر صام
الماء مإن يتروون فكانوا مإاء بها يكن لم عرفات لن التروية بيوم سمي وإنما
وهي جمع ليلة فيه أن والثامإنة بسنتين وصومإه عرفه يوم فيه أن والسابعة إليها
مإن راكن هو الذي الحج فيه أن والتاسعة فضلها بيان سبق وقد المزدلفة ليلة

البراهيمية للملة علم هي التي الضحية وقوع والعاشرة السلم أراكان
الحجة ذي عشر عليه دخال إذا له كره يضحي أن أرااد ومإن المحمدية والشريعة

ومإن بالمحرمإين وليتشبه شعره يحلق أو أظفاراه يقلم وأن بشرته يأخاذ أن
بن سعيد عن بسنده الله عبيد بن علي أخابرنا كله ذلك يحرم قال مإن أصحابنا

عليه الله {صلى النبي زوج عنها الله راضي سلمة أم سمعت قال المسيب
يذبحه ذبح له كان وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول قال وسلم} تقول

ًا أظفاراه مإن ول شعره مإن يأخاذ فل الحجة ذي هلل أهل فإذا ( يضحي حتى شيئ
غفلت مإعادي عن لنفسي مإا

فعلت مإا نسيت أتراها
الهوى لهو في المغرورا ( أيها

عملت مإا سترى نفس كل
تخدعنا فكم للدنيا ( أف

خاذلت هواها في عزيز كم
عصفت بأناس رايح ( راب

سكنت أن لبثت أن مإا ثم
تصريفه في الدهر ( وكذاك

ثبتت وأخارى زلت قدم
عاداتها مإن اليام ( ويد

أصلحت مإا مإفسدة أنها
غفلته في أصبح مإن ( أين

خالت ومإرادات سرورا في
خاسرت قد آمإاله ( أصبحت

خاربت قد لهوه وديارا
فرقت قد أمإواله ( فغدت

سكنت مإا داراه وكأن
حاضر بقلب الدارا على ( جز

فعلت مإاذا دارا يا قل ثم
طلعا بدوراا كانت ( أوجه

ًا أشرقت قد طالما وشموس
فمضوا تفانوا الدارا ( قالت

ثبت إن مإقيم كل وكذا



تربهم في أفعالهم ( عاينوا
استودعت عما الجداث فاسأل

فعلها تلقى سوف نفس ( كل
شغلت بهواها نفس ويح

زائل كظل الدنيا ( إنما
ذهبت مإنام كأحلم أو

 ---

وأخامد البشر ذلك الموت ضم ونهر النهر حفر في واستعمل وقهر مإلك مإن أين
البشر الشر يصلح ل أنه وعلموا المررا قويات الفات ونتضت الشررا ذلك التلف

قسطل أثارات كم سربا سربا المنون رااعت كم الغررا بيع بيعهم أن واستبانوا
عمرت كم القربى وذوي البعدى فاستلبت وقربا بعدا جالت لقد تالله وحربا

مإلوكها أين سلبا استلبتهم كيف سلبها حال بها فسل تربا دوراهم بخراب
وأسراها وعبيدها وأحراراها وخادامإها وسحراؤها وشعراؤها ومإداحها وأمإراؤها
إيرادها إبطاءهم فأعجز بكراؤها والله باكرتهم وثراؤها بالمإوال وغناؤها

جسدي ومإن ثوبي مإن الجديدان ( أمإا صحراؤها قليل عن فضمتهم
الجديدان يبلى ول فيبليان

ابتذل الناسج وبرد الشباب ( برد
بردان البردين على يدوم وهل

لهما ثالث أعيا لونان ( الدهر
وألوان بأشباه أتاك وكم
مإصاحبها دنياه يعرف كان ( لو

إخاوان دون لعدو أراادها
مإبرأة وأراداني أبالي ( ومإا

أراداني الحتف مإا إذا العيوب مإن
ًا وإسراراه إعلنه قبح قد مإن يا أخاباراه بالمعاصي سارات قد مإن يا مإن يا فقير

دنا وقد الذنوب كثير يا تختاراه أو لي قل الخسران أتؤثر إعساراه أهلكه الهدى
مإعياراه حك إذا بهرج نقدك إحصاراه ينفعه ل الزلل حبس في مإأسوراا يا إحضاراه

ًا يا وديناراه دراهمه مإثلك على راد كم يلين مإا ناراه تخبو مإتى الهوى بنارا مإحترق
مإطيع إن فائز فعل الفعل هذا مإا مإتجاوز تشتهي لما يرى ومإا لغامإز قلبك

تستوي ول تقومإك وهزاهز أهوال فيها لمفاوز يديك بين وإن عاجز حال الزمإان
لقيلي اسمعي النفس ( أيها الغرائز يغير مإن
أصيل في الحياة مإن أنت

طويل أمإل غرورا ( وفي
التأمإيل ضحى يغرنك فل

للفول شمسك دنت ( فقد
 ---

أين الذايا دارا مإن النفة أين المنايا قبل العدة فأين مإطايا اليام هذه الله عباد
ل الصرارا خاطيئة وإن البليا تشبه ل الهوى بلية إن بالدنايا أراضيتم العزائم



قضية السرايا تشبه ل الموت سرية الخبايا ستظهر مإستوراين يا كالخطايا
يصمي المنون راامإي الرعايا يقتل السلمإة رااعي كالقضايا ليست الزمإان
الكهل أيها شبابك عن ستسأل الشاب أيها الهدايا يقبل ل الموت مإلك الرمإايا
أصلح الشباب بداية في كنت بابك سد قبل أمإرك تدبر الشيخ أيها لعتابك تأهب

الطبيب بباب قف القلب مإريض يا أصلح مإن أفسد كيف عجبا فيا
طويل الباب على وقف ذليل بالجناب لذ النصيب فوات اشك الحظ مإبخوس يا

تجد الخير في واجتهد مإقيل التوبة جناب واجعل سبيل العشر هذا في واتخذ
الغائب قدم قد الدجى في ناد تائب أنا السحارا في قل جزيل ثوابا

الخاطي المذنب المسيء أنا
إفراطي البين المفرط

له أهل أنا تعاقب ( فإنا
خااطي عن العفو أهل وأنت

ولقد القاني بدمإعي السف باب على الزلل وألقاني الجاني أنا الذل إلى ألجأني
عثرتي وأقلني عني ( اعف شاني ء شانى خاوف مإن شأني أقرح

الزمإن للمات عمادي يا
عاقبني فقد تعاقبني ( ل
والبدن راوحي أتلف ندم
مإقلة عن وسنا تطير ( ل
الوسن طيب لها أهديت أنت
أراتجي ذا فمن تؤاخاذني ( إن
فمن ذنبي عن تعف لم وإذا

تعالى قوله على الكلم
بعاد رابك فعل كيف تر ( ألم
أمإة اسم أنه أحدها أقوال أرابعة إرام وفي بنظرائهم فعل مإا المخالفين خاوف

قاله عاد قوم مإن قبيلة اسم أنه والثاني مإجاهد قاله القديمة ومإعناه المإم مإن
قاله نوح بن سام بن إرام بن عوص بن عاد لنه عاد لجد اسم أنه والثالث قتادة

اسم أنه والرابع الضافة على إرام بعاد عمر وابن مإسعود ابن قرأ وقد إسحاقا
وعكرمإة المسيب بن سعيد قاله دمإشق أنها أحدها أقوال ثلثة فيها ثم بلدة

عاد بن شداد صنعها مإدينة أنها والثالث كعب بن مإحمد قاله السكندراية والثاني
كعب قاله
 ---

عمد أهل كانوا أنهم أحدها أقوال أرابعة العماد ذات تعالى قوله على فيخرج
طويل كان إذا عمد يقال الزجاج قاله الطول بالعماد المراد أن والثاني وخايام

يخلق لم ( التي تعالى قوله المحكم البناء ذات والرابع الشدة ذات والثالث
المدينة والثاني وقوتها طولها في القبيلة أحدهما قولن ) فيه البلد في مإثلها

الله عبد عن مإنبه بن وهب عن بسنده يوسف بن أحمد بن الخالق عبد أخابرنا
في أبين عدن صحاراى في هو فبينا شردت له إبل طلب في خارج أنه قلبة بن

دنا فلما كثيرة قصورا الحصن ذلك حول حصن على وقع قد هو إذ الفلوات تلك
ناقته عن فنزل داخال ول خااراج ل فإذا إبله عن يسأله أحدا فيها أن ظن مإنها

في ير لم عظيمين ببابين هو فإذا الحصن باب مإن ودخال سيفه استل ثم فعقلها
وياقوت أبيض ياقوت مإن نجوم البابين وفي أطول ول مإنهما أعظم شيء الدنيا



وتعاظمه أعجبه الرجل راأى فلما والمدينة الحصن بين مإا البابين تضيء أحمر
قصر كل قصورا في هو فإذا قط مإثلها الراءون ير لم بمدينة هو فإذا فدخال المإر
فوقا ومإن غرف مإنها قصر كل فوقا ومإن وياقوت زبرجد مإن أعمدة تحته مإعلق

مإصارايع وكل والزبرجد والياقوت واللؤلؤ والفضة بالذهب مإبنية غرف الغرف
والحمر البيض بالياقوت المدينة باب مإصاراع مإثل الغرف وتلك القصورا تلك

فلما والزعفران المسك وبنادقا باللؤلؤ الغرف وتلك القصورا تلك مإفروشة
هو فإذا الزقة في نظر ثم وأفزعه ذلك هاله أحدا ير ولم ذلك الرجل عاين

في مإاؤها يجري مإطردة أنهارا الشجارا وتحت أثمر قد مإنها زقاقا كل في بشجر
حمل ثم وجل عز الله وصف التي للجنة هذه إن الرجل فقال فضة مإن قنوات

الناس وأعلم مإعه كان مإا فأظهر بلده إلى عاد ثم وزبرجدها لؤلئها مإن مإعه
عما فسأله به فجيء صنعاء إلى فكتب سفيان أبي بن مإعاوية ذلك فبلغ أمإره
لم مإسك وبنادقا اصفر قد لؤلؤا مإنها أخاذ قد مإا فأرااه ذلك فأنكر فأخابره راأى
كعب إلى فبعث المسك رايح فإذا ففتها رايحا لها يجد
 ---

الدنيا في أن بلغك هل عندك علمه يكون أن راجوت شيء إلى دعوتك إني وقال
نعم فقال لؤلؤ وحصباؤها وياقوت زبرجد عمدها والفضة بالذهب مإبنية مإدينة

عادا إن فقال حديثها حدثنا قال عاد بن شداد بناها التي العماد ذات إرام هي
في إل أحد يبق ولم البلد ابناه ومإلك عاد فهلك وشداد شديد ابنان له كان الول

مإولعا وكان جميعا الدنيا له فكانت وحده شداد فملك شديد مإات ثم طاعتهما
على عتوا مإثلها يبني أن إلى نفسه دعته الجنة بذكر مإر وكلما الكتب بقراءة

العوان مإن ألف قهرمإان كل مإع قهرمإان مإائة صنعتها على فأمإر وجل عز الله
مإن مإدينة لي فاعملوا وأوسعها الراض في فلة أطيب إلى انطلقوا قال ثم

وفوقا زبرجد مإن أعمدة المدينة تلك تحت ولؤلؤ وزبرجد وياقوت وفضة ذهب
أزقتها في القصورا تلك تحت واغرسوا غرف الغرف فوقا مإن غرف القصورا
أحب وأنا الجنة صفة الكتب في أسمع فإني النهارا تحتها وأجروا الثمارا أصناف

الزبرجد مإن لنا وصفت مإا على نقدرا كيف فقالوا الدنيا في مإثلها أجعل أن
قالوا بيدي كلها الدنيا مإلك أن تعلمون ألستم قال والفضة والذهب والياقوت

في مإا وخاذوا والفضة والذهب والياقوت الزبرجد مإعادن إلى فانطلقوا قال بلى
بلده في مإا يجمع أن يأمإره الدنيا في مإلك كل إلى وكتب ذلك مإن الناس أيدي
الملوك عدد وكان سنين عشر في ذلك فجمعوا مإعادنها ويحفر جوهرها مإن

صحراء على فوقعوا الصحاراى في فتبددوا الفعلة وخارج مإلكا وستين مإائتين
أمإرنا التي صفة فقالوا مإطردة بعيون هم فإذا والتلل الجبال مإن نقية عظيمة

ووضعوا النهارا قنوات وأجروا والعرض الطول مإن أمإرهم الذي بقدرا فأخاذوا بها
واللؤلؤ والفضة والذهب والياقوت بالزبرجد الملوك إليهم وأراسلت الساس
فلما سنة تسعمائة شداد عمر وكان سنة ثلثمائة ذلك في وأقامإوا والجوهر

حول واجعلوا حصنا عليها فاجعلوا انطلقوا قال مإنها بفراغهم فأخابروه أتوه
وزراائي مإن وزير قصر كل في يكون علم ألف قصر كل عند قصر ألف الحصن
 مإن وزير ألف فأمإر أخابروه ثم ففعلوا



---
مإن أرااد مإن وأمإر العماد ذات إرام إلى للنقلة يتهيأوا أن به يثق ومإن خااصته
فلما أرااد بمن سارا ثم سنين عشر جهازهم في فأقامإوا بالجهاز وخادمإه نسائه

وعلى عليه الله بعث وليلة يوم مإسيرة إلى بلغ
إرام يدخال ولم جميعا فأهلكتهم السماء مإن صيحة مإعه كان مإن وعلى أصحابه

عن الشعبي وراوى الساعة حتى مإنهم أحد على يقدرا ولم مإعه كان مإمن أحد ول
مإن مإعه ومإن عاد بن شداد هلك لما قالوا حمير علماء عن الشيباني دغفل

مإلكه على بحضرمإوت خالفه أبوه كان وقد شداد ابن ابنه بعده مإلك الصيحة
له فحفرت وأمإر حضرمإوت إلى المغاراة تلك مإن أبيه بحمل فأمإر وسلطانه

حلة سبعين عليه وألقى ذهب مإن سرير على فيها فاستودعه مإغاراة في حفيرة
عليه وكتب ذهب مإن عظيما لوحا راأسه عند ووضع الذهب بقضبان مإنسوجة

المغرورا أيها بي ( اعتبر
المديد بالعمر

عاد شداد ( أنا
العميد الحصن صاحب
والبأساء القوة ( وأخاو
المشيد والملك

لي الراض أهل ( دان
وعيدي خاوف مإن

والغرب الشرقا ( ومإلكت
شديد بسلطان
والعدة الملك ( وبفضل

والعديد فيه
وكنا هود ( فأتى

هود قبل ضلل في
قبلناه لو ( فدعانا

الشديد المإر في
وناديت ( فعصيناه

مإجيد مإن ألهل
تهوى صيحة ( فأتتنا

البعيد الفق مإن
كزراع ( فتوافينا

حصيد بيدا وسفا
 ---

ذي ( وفرعون ونقبوه ) قطعوه بالواد الصخر جابوا الذين ( وثمود تعالى قوله
ثم فيها يشدهم أوتاد بأرابعة الناس يعذب كان أنه أحدها أقوال ستة ) فيه الوتاد
المعنى أن والثاني عباس ابن قاله فتشدخاه النسان على فتلقى صخرة يرفع

يشدون كانوا الجنود بالوتاد المراد أن والثالث الضحاك قاله المحكم البناء ذو
عليها يذبح مإناراا يبني كان أنه والرابع عباس ابن عن الثلثة القوال وهذه مإلكه

مإنه قائمة كل فيمد الرجل يأخاذ أسطوانات أرابع له كان أنه والخامإس الناس
له كانت أنه والسادس جبير بن سعيد عن القولن راوي فيعذبه أسطوانة إلى



( الذين تعالى قوله وقتادة عطاء قاله عليها به يلعب ومإلعب وأراسان أوتاد
على وتجبروا بالمعاصي عملوا وفرعون وثمودا عادا ) يعني البلد في طغوا
رابك عليهم ( فصب والمعاصي بالقتل الفساد فيها فأكثروا تعالى الله أنبياء

يكون قد التعذيب لن عذاب سوط قال إنما قتيبة ابن ) قال عذاب سوط
رابك ( إن العذاب به ضربهم الذي سوطه جعل الزجاج وقال بالسوط

الذي المكان المرصاد الزهري قال بالعذاب به كفر مإن يرصد ) أي لبالمرصاد
العدو الراصد فيه يجد

تعالى قوله على سجع
مإعتبطا صماته في أمإسى مإغتبطا بلذاته أصبح مإن ) أين لبالمرصاد رابك ( إن
نزل شططا سبيل سلك مإن أين غلطا اراتكب إذا ندم فرطا أمإره كان مإن أين

الغطا وانكشف بقبيحه وافتضح وأفرطا فأفزعا الملكان وجأه وطا فيه مإا لحدا
المهينات يوم بين مإا

المغريات يوم وبين
بعيدا تأمإلت ( إذا

وهات ها بين كما إل
مإا مإستلب كم العباد ظلم مإتى إلى العناد مإع الواقفين بالفساد للمشغولين قل
لبالمرصاد رابك ( إن المراد نال
 ---

كاده كاد أو الربوبية ادعى مإن أين عاد ومإا أمإرض أمإا عاد على العذاب عاد أمإا
على سلب المظالم ظلم في ) بيناهم لبالمرصاد رابك ( إن كاد فيمن الجبارا

في لله أخاذوا الجواد عثر لما ولكن نادم سن يقرع فبات الظالم فعله أقبح
قد بك كأنك زاد ول مإاء ل طريقه في مإتحيرا وبقي بريقه الموت وأغصه مإضيقه

التوبة سلع يومإئذ تعرض وقمت الوبة تعجزك صرعة وصرعت النبوة بلغت
طائر يا وأمإرك بنهيك تعجب ول وقصرك بمالك تغتر فل الكساد وقت ولكن
إذا لك ) مإن لبالمرصاد رابك ( إن الصياد تعجز ومإا وكرك مإن ستؤخاذ الهوى
عشرك فكل ذلك مإن تبت إن تالله عملك بأقبح وجوزيت خالقك عن سئلت
وأنت إسعادك إلى أدعوك كم فسادك على وأنت راشادك إلى أراشدك كم أعياد

لقد واد في وأنت واد في أنا بزادك اهتممت ومإا راحليك بوقا ضرب سعادك مإع
( لئح والعلم واضح والطريق القبائح عقبى مإنذراا وقمت النصائح في لك بالغت
وحده لله ) والحمد هاد مإن فماله الله يضلل ومإن

عرفة يوم ذكر في عشر الحادي المجلس
 ---

التطمت قدراته ولعظيم واراتج الساكن تحرك عظمته لهيبة الذي لله الحمد
عطائه كثير وإلى وضج الصبر الشديد استغاث بلئه يسير ومإن وثج البحر أمإواج
القرابين دمإاء مإن هذا شهركم في أظهر الذي الفج العميق قاصدوه قطع

فيه وشرع الحجة ذا وسماه ولج وألح فيه الدعاء أكثر مإن وأحب والشج السفح
القاصد عزم وحرك العتيق بيته زياراة إلى شاء مإن استدعى الذي الحج بيته إلى

الطائعين ووعد الطريق مإستوعر حرمإه إلى للسالكين وسهل بالتوفيق وأعانه



مإن وأخارجهم مإساكنهم عن قاصديه وأزعج خاليق الوعد بإنجاز وهو القبول
بهم وسارات والتفريق بالبعاد وفريقهم أهلهم مإن فرضوا بالتشويق أمإاكنهم

مإاش بين فأقبلوا سحيق بلد كل مإن النجائب بهم وجدت النيق الربع عن الينق
) عميق فج كل مإن يأتين ضامإر كل ( وعلى الصديق يقين استسعاه قدمإيه على

عرفة ويوم الحجة ذي إدرااك على وأشكره وعرفه به آمإن مإوقن حمد أحمده
أراسله وراسوله عبده مإحمدا وأن والصفة الذات في المثل بنفي له وأشهد

بكر أبي صاحبه وسلم} وعلى عليه الله {صلى وصفه وبالرأفة بالرحمة
عثمان وعلى أنفة الدنيا رافض الذي عمر وعلى خاالفه ومإا حالفه الذي الصديق

وكشفه إل علم أشكل مإا الذي علي وعلى وأسعفه العسرة جيش جهز الذي
قد يوم هذا يومإكم إن الله عباد وشرفه بيته الله عظم الذي العباس عمه وعلى
( فقال به أقسم تعالى الله أن راوينا وقد قدراه اليام على ورافع أمإره الله عظم

النبي عن ) فذكرنا والوتر والشفع
 ---

أبو وراوى عرفة يوم والوتر النحر يوم الشفع قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
قوله في قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة
أن فضائله ومإن عرفة يوم والمشهود الشاهد ) قال ومإشهود ( وشاهد تعالى

مإحمد بن الله هبة ) أخابرنا دينكم لكم أكملت ( اليوم فيه أنزل وجل عز الله
عنه الله راضي عمر إلى اليهود مإن راجل جاء قال شهاب بن طاراقا عن بسنده
نزلت اليهود مإعشر علينا لو كتابكم في آية تقرؤون إنكم المؤمإنين أمإير يا فقال

لكم أكملت ( اليوم تعالى قوله قال هي آية وأي قال عيدا اليوم ذلك لتخذنا
راضي عمر فقال ) قال دينا السلم لكم وراضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم

الله {صلى الله راسول على فيه نزلت الذي اليوم لعلم إني والله عنه الله
عليه الله {صلى الله راسول على فيها نزلت التي وسلم} والساعة عليه

أن فضائله ومإن الصحيحين في أخارجاه جمعة يوم عرفة عشية وسلم} نزلت
مإحمد بن الخير سعد أخابرنا بالغفران ويعم مإلئكته فيه بالحاج يباهي تعالى الله
إن عنها الله راضي عائشة قالت قال المسيب ابن عن يوسف بن يونس عن

فيه الله يعتق أن مإن أكثر يوم مإن مإا وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول
أرااد مإا فيقول الملئكة بهم يباهي ثم ليدنو وإنه عرفة يوم مإن النارا مإن عبدا

عن الزبير أبي عن بسنده أحمد بن إسماعيل أخابرنا مإسلم بإخاراجه انفرد هؤلء
الله ينزل عرفة يوم كان وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول قال قال جابر

عبادي إلى انظروا فيقول الملئكة بهم فيباهي الدنيا السماء إلى وتعالى تباراك
أني أشهدكم عميق فج كل مإن غبرا شعثا أتوني

 ---

أكثر يوم مإن وسلم} فما عليه الله {صلى الله راسول فقال لهم غفرت قد
عن أيوب عن بسنده ء المقرى علي بن الله عبد أخابرنا عرفة يوم مإن عتيقا

{صلى الله راسول قال قال عنهما الله راضي الله عبد بن جابر عن الزبير أبي
الدنيا السماء إلى فيه وجل عز الله ينزل عرفة عشية وسلم} إن عليه الله

كل مإن جاءوني غبرا شعثا هؤلء عبادي إلى انظروا للملئكة تعالى الله فيقول



ولم عذابي مإن بي ويتعوذون يروني ولم راحمتي يسألوني ضاجين عميق فج
أخابرنا لمختال فيه الله يغفر ول مإنه عتيقة ول عتيقا أكثر يوم ير فلم يروني

ابن الصباح عن بسنده عثمان أبي بن الغنائم أبو أخابرنا قال أحمد بن إسماعيل
راسول سمعت قال عنهما الله راضي عمر ابن عن الشعبي داود أبي عن مإوسى

ذراة مإثقال قلبه في عرفة يوم أحد يبقى ل وسلم} يقول عليه الله {صلى الله
قال عامإة للناس أم الله راسول يا مإعرف لهل راجل فقال له غفر إل إيمان مإن

الله عبد عن بسنده الحصين ابن فأخابرنا صائميه ثواب فأمإا عامإة للناس بل ل
صوم عن وسلم} سئل عليه الله {صلى الله راسول أن قتادة أبي عن مإعبد بن

عن بسنده النماطي الرحمن عبد عاليا وأخابرناه سنتين كفاراة فقال عرفة يوم
يوم صيام أراأيت الله راسول يا قال راجل أن قتادة أبي عن مإعبد بن الله عبد

بإخاراجه انفرد والباقية الماضية السنة يكفر أن الله على أحتسب قال عرفة
التي والسنة قبله التي السنة يكفر أن الله على أحتسب إني لفظ وفي مإسلم

بعده
 ---

أن الخراساني عطاء عن سلمة بن حماد عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا
وهي عرفة يوم عنها الله راضي عائشة على دخال بكر أبي ابن الرحمن عبد

وقد أفطر فقالت أفطري الرحمن عبد لها فقال عليها يرش والماء صائمة
يكفر عرفة يوم صوم إن وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت

له يستحب فل الحاج فأمإا الحاج لغير مإستحب صومإه أن واعلم قبله الذي العام
فيه بالذكر يختص مإا فأمإا تعالى لله ضيفا ولكونه الدعاء على ليتقوى صومإه
الفجر صلة المحل حق في فابتداؤه المفروضات الصلوات عقيب التكبير فمنه
صلة في ويجتمعان النحر يوم مإن الظهر صلة المحرم حق وفي عرفة يوم

الله إل إله ل أكبر الله أكبر الله شفع التكبير وصفة التشريق أيام آخار العصر
أبي ابن الفتح أبو به أخابرنا مإا الذكارا ومإن الحمد ولله أكبر الله أكبر والله

جده عن أبيه عن شعيب بن عمران عن حميد أبي بن حماد عن بسنده القاسم
أنا قلت مإا وخاير عرفة يوم الدعاء خاير وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن

على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده الله إل إله ل قبلي مإن والنبيون
يثبت ول يصح شيء فيها ليس عرفة ليوم صلة راويت وقد قدير شيء كل

في ذكرنا وقد النحر ليلة يحيي عنهما الله راضي عمر ابن وكان تنكبناها فلذلك
تقدم فيما حديثا إحيائها فضل

 ---

اليام وسلم} أفضل عليه الله {صلى قال عظيم يوم النحر يوم أن واعلموا
يفعل ومإا العيد آداب ذكر سبق وقد النفر يوم ثم النحر يوم وجل عز الله عند
وفي أمإكنه مإن يضحي وأن الصلة مإن يفرغ حتى يأكل ل أن النحر يوم في

في قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنها الله راضي عائشة حديث
مإن ليقع الدم وإن وأظلفها وأشعاراها بقرونها القيامإة يوم لتأتي إنها الضحية

الله {صلى عنه وراوي نفسا بها فطيبوا الراض على يقع أن قبل بمكان الله
وسلم} لفاطمة عليه الله {صلى وقال حسنة شعرة بكل قال وسلم} أنه عليه



أن دمإها مإن قطرة بكل لك فإن فاشهديها أضحيتك إلى قومإي عنها الله راضي
لل هي بل قال خااصة مإحمد لل هذا له فقيل ذنوبك مإن سلف مإا لك الله يغفر

علي بن عيسى عن بسنده المجلي بن علي بن أحمد أنبأنا عامإة وللناس مإحمد
أسمع وأنا زيد بن القاسم أبي على ء قرى قال الجراح بن داود بن عيسى بن

أول قال أنه جعفر أبي عن عصمة عن الغزال النضر بن عمرو حدثكم له قيل
الله أن النحر يوم شرف ومإن خاطيئة آلف لرابعة كفاراة الضحية دم مإن قطرة

الكتاب أول في القصة ذكرنا وقد ولده بذبح الخليل به ابتلى وتعالى سبحانه
البسملة على الكلم
لو الوعظ أكبر المشيب في ( لك

صفحا الوعظ عن مإعرضا يا فكرت
ليل إلى مإنه الرابعون ( أهدت
صبحا والمفاراقا عذارايك

والعاراض والذوائب فوداك ( عاد
جنحا كن مإا بعد مإن فجرا عنه الله

واعتاض لك قوسه الشيب ( وهب
رامإحا شطاطك مإن الكرة على

الموت عند كالتجاراة المرء ( عمل
والربحا خاسرانها يرى

الذم يرون ل مإعشرا الله ( فلحى
مإدحا المدائح ول لهم ذمإا

بخيل تراه غفلة ذي ( كل
سمحا وبالدين الدنيا بحطام
اللعيد يظن وأضحى جهله مإن ( بات
وأضحى عليه يأتي فطرا

إل العيد مإا الظنون ( كذبته
لفحا النارا مإن آمإن ء لمإرى

 ---

تجري وأحوالهم المإال أشرف ومإرادهم العمال قبول أعيادهم أقوام درا لله
مإحمد عن بسنده طاهر بن زاهر أنبأنا جمال مإن وياله التقى وحلهم كمال على

فتحا راأيت يقول الخطاب ثابت أبا سمعت قال الله عبد بن يوسف بن
فسمعته زقاقا إلى فدخال العناز رايح شم وقد أضحى عيد يوم في الموصلي

تتركني كم مإحبوبا يا حزني بطول أتقرب وأنا بقربانهم المتقربون تقرب يقول
ضحى مإن أين ثلث بعد فدفناه وحمل عليه غشي ثم مإحزونا الدنيا أزقة في

وحضها الصالح السلف لحاقا على حثها مإن أين حظها فأمإات نفسه بشهوات
طولها المجاهدة طول مإن قطع مإن أين عرضها وحذراها حسابها خاوفها مإن أين

عزائم أعمل مإن أين بعضها ولو المقبولين مإقامإات مإن أدراك مإن وأين وعرضها
الحدود تعدى وقد بعيد يسر مإن يا نقضها وقصد الجفاء همم وأهمل الوفاء

إراشادها مإن المواعظ أسمعتك لقد المقصود لفوات فتتحسر تحشر أن أترضى
شرح مإن حال الزمإان وشرح وتنحى تقصد بالموت أنك الشيب وأخابرك نصحا
بعيد فرح مإن أين شرحا قبلك

أيها ( يا أضحى القبر وفي العطر مإن الحنوط تزود أمإا الضحى وعيد الفطر



دعوا أن فلما لينتفعوا ) ( جمعوا كدحا رابك إلى كادح إنك النسان
تنفع لم الردى حين أمإوالهم

مإضرة كل بالمال ( واستدفعوا
المدفع العزيز المإر أتى حتى

الذي أن يعلموا لم ( وكأنهم
ومإسمع للخطوب بمرأى جمعوا
مإنهم حي بكل الحمام ( هتف
كالطيع مإستكرها فأجابه

وأتاهم مإضجع في ( وأرااهم
مإكرع مإن وسقاهم مإطلع مإن
 ---

قبل بادرا الطلب في لك الموت يريد هذا راسب لهوه عن جذب كلما مإن يا
للمذهب المانع الجامإع أين وهب مإا الدهر سلب وانتظر ينتهب فالزمإان الفوات

اراتقب ومإا فاقترب الفاجع أتاه غلب مإن لي قل القدارا مإخاصم أين ذهب
إلى لنا هاجرا يا التعب عناك عنا مإعرضا يا احتجب ولطالما قصره مإن وأبرزه

بالخشب الدرا بعت غيرنا مإؤثرا يا نسب خادمإتنا علقة يا مإضغة يا الغضب ذا كم
يا حرا ترجع مإتى يعوقا مإا الضير عن يعوقك أمإا يشوقا مإا الخير إلى يسوقك أمإا

أول مإعشوقا عاشقا قتل فكم والهوى إياك مإسبوقا يا سابقا تصير مإتى مإرقوقا
العروقا أخارجت الصبر بمنجل نباته حصد كلما الخروقا تتخرقا ثم سهل الهوى

خاطف مإثل الدنيا لذات وإنما الحلوقا في شجا فشربه الفم في شربه لذ إن
تفوقا أن أرادت إن التواني خال خال الفروقا تر يبقى ومإا يفنى مإا بين مإيز البروقا

يوم وستدراي أتيت مإا العاصي أيها ستعلم صدوقا أو مإحب إل نصحك مإا تالله
فانتهيت جاء قد بالموت كأنك جنيت مإا لقبح دمإا وستبكي عصيت مإن الحساب
فتعست الخطايا تلك وتذكرت واراعويت

اراجعوني راب السف بلسان وصحت أبيت أو شئت البيت مإنك وأخالي وبكيت
وافتح أمإرك تأمإل ويحك مإيت باسم تسمى أن قبل قادراا حيا يا انهض وليت
اقبل إليك فوقت قد الموت سهام إن عليك الذنوب مإن تعبى كم ويحك عينيك
لبيك اللهم لبيك وقل عرفة أراض وأحسها قدمإيك على نادمإا وقم نصحي
تعالى قوله على الكلم

 ---

عليه إبراهيم فرغ لما المفسرون ) قال راجال يأتوك بالحج الناس في ( وأذن
فقال بالحج الناس في يؤذن أن تعالى الله أمإره البيت بناء مإن والسلم الصلة

أيها يا وقال قبيس أبا فعل البلغ وعلي أذن قال صوتي يبلغ ومإا راب يا إبراهيم
مإا النساء وأراحام الرجال أصلب مإن فأسمع فحجوه بيتا بنى قد رابكم إن الناس
أي راجال وقوله لبيك اللهم لبيك فأجابوه يحج أن وجل عز الله علم في سبق
عليهما علي ابن الحسن وحج مإاشيين وإسماعيل إبراهيم حج وقد مإشاة

حنبل بن أحمد وحج مإعه تقاد والنجائب مإاشيا حجة وعشرين خامسا السلم
تعالى قوله على سجع مإرتين مإاشيا عنه الله راضي



الجليل بيته بناء بعد الخليل نبيه الله ) أمإر راجال يأتوك بالحج الناس في ( وأذن
فقال ثقيل وزرا كل مإولهم عنهم ليحط الجزيل الفضل إلى عبيده ينادي أن

ليحصل نادهم إبراهيم ) يا راجال يأتوك بالحج الناس في ( وأذن وتعالى سبحانه
وأخارجهم بلدهم مإن بندائك وأزعجهم مإعادهم في نفعهم

بالحج الناس في ( وأذن عجال مإسرعين بابي فليقصدوا وأولدهم أهلهم عن
يا الساعي ألقى أنا زياراتي عن مإتخلفا يا الداعي أنا عني غافل ) يا راجال يأتوك

سبيلي إلى يدعو خاليلي أقمت أنا اطلعي عرفت لو قصدي عن مإشغول
درا ) لله راجال يأتوك بالحج الناس في ( وأذن إقبال مإحبي على بتنويلي وأقبلت

يدعون أسراراهم وطهروا غباراهم وآثروا افتقاراهم وعانقوا دياراهم فاراقوا أقوام
مإراضيه في ويسعون جميعا بالذل يديه بين ويقفون سميعا قريبا البيت عند

راجعهم أن مإولهم فأفادهم توديعا شهواتهم مإطلوب ودعوا وقد سريعا سعيا
أن بعد المروة وقصدوا الصفا إلى وهاجروا الكدرا هجروا أطفال أخارجهم كيوم
وكفى حسبهم هو بمن آمإالهم وتعلقت الجفا وخاافوا الرد وحذراوا الصفا أمإوا
أدعوهم أنا زواراي ( ناد
شرفا لينالوا بيتي نحو

نزلوا مإا إذا وفدي ( فهم
مإزدلفا دنوا إذ بحريمي
ولهم مإزيد عندي ( ولهم

طرفا أحبوا مإا نوالي مإن
قصدوا إذ أوطانهم ( فاراقوا

 الزلفى يطلبون بابي نحو

---
أمإلوا مإهما مإني ( فلهم

خالفا وينشي ينمى سلفا
الطيب مإن أنفسهم مإنعوا الحرام عن أنتم فأحرمإوا الحلل عن القوم أحرم قد

التضييع عن ونزعوا المخيط نزعوا وقد حسنهم يا الهوى جيفة أنتم فاحذراوا
عن وأعروا أولدهم مإولهم لجل فاراقوا البسيط بالتضرع ومإلوا والتفريط

له الثياب راقيق
مإولهم أعطاهم قد فأصبحوا ومإرادهم مإحبوبهم مإراضيه في وتركوا أجسادهم

في التقوى وتزودوا وجدوا فاجتهدوا إليه استسعاهم أفادهم وقد وأمإسوا
الرجاء بأنامإل وطرقوا وكدوا خادمإته في العضاء وأتعبوا واستعدوا طريقهم

بيته لزياراة واستصلحهم والراحام الصلب في وهم ناداهم رادوا فما اللجا باب
القدام وغبارا الرؤوس شعث وراحم الكرام نعم فيا بالغفران وأكرمإهم الحرام

فاراغبوا والسلم اليمان في شاراكتموهم فقد المقام ذلك عن بعدتم إن وأنتم
عن ذكر بالنعام مإوصوف بالفضل مإعروف فإنه العلم المليك إلى بالتضرع

فلما عنه الله راضي الصادقا جعفر صحبت قال تعالى الله راحمه أنس بن مإالك
{صلى الله راسول ابن يا مإالك فقلت فرائصه واراتعدت وجهه تغير يلبي أن أرااد
أسمع أن أخااف قال يوقفك فما قلت ألبي أن أرادت وسلم} فقال عليه الله
مإن تردهم ل اللهم مإطرف فقال الله عبد ابنا وبكر مإطرف وقف الجواب غير

عياض بن الفضيل عن وراوي فيهم أني لول مإقام مإن أشرفه مإا بكر وقال أجلي
كادت فلما المحترقة الثكلى بكاء يبكي وهو يدعون والناس بعرفة وقف أنه



واسوأتاه وقال السماء إلى راأسه رافع ثم لحيته على قبض تسقط أن الشمس
الصوفي هزارامإرد بن علي عن بسنده حبيب بن بكر أبو أخابرنا عفوت وإن مإنك
واحدا راجل إل خاائفا راأيت مإا يقول الديان أبي تلميذ مإحبوب ابن سمعت قال
القرص سقط أن إلى الناس وقف مإنذ مإطرقا شابا فرأيت بالموقف كنت

العفو يوم فهذا له فقلت وحشة ثم لي فقال للدعاء يدك ابسط هذا يا له فقلت
مإيتا ووقع يده فبسط قال الذنوب عن
 ---

قال الدينوراي داود بن مإحمد بكر أبي عن بسنده حبيب بن بكر أبو أخابرنا
يحرم أن يريد وشاب الحليفة بذي كنت يقول الجلء بن الله عبد أبا سمعت

ول لبيك بل تجيبني أن فأخاشى لبيك اللهم لبيك أقول أن أرايد راب يا يقول فكان
راحمة راوحه وخارجت صوته بها مإد لبيك اللهم قال ثم مإراراا ذلك يردد سعديك

الحج قالت أين إلى فقلت حبشية الحج طريق في لقيت سري وقال عليه الله
مإللة ذي أو كسلن على ( بعيد فقالت بعيد الطريق قلت
قريب فهو المشتاقا على فأمإا

تطوف راأيتها البيت وصلت فلما قريبا ونراه بعيدا يرونه إنهم سري يا قالت ثم
بضعفي جئته لما العبدة تلك أنا سري يا فقالت إليها فنظرت الشاطر كالفتى
هذا مإكة ( أبطحان قال مإكة جدراان على وأشرف الشبلي حج لما بقوته حملني

الذي
أنا وهذا عيانا أرااه

مإحب وأنت داراهم ( هذه قال أفاقا فلما عليه غشي ثم
المإاقا في الدمإوع بقاء مإا

علي بن أحمد أخابرنا قال ناصر ابن عنه وحدثنا الهاشمي أحمد بن أحمد أخابرنا
مإاشيا وهب بن سعيد حج قال الرحمن عبد بن الحسين عن بسنده ثابت بن

الكثيب رامإل اعتوراا ( قدمإي فقال وجهد مإنه فبلغ
القليب مإاء مإن الجن واطرقا

على فيه راحتما يوم ( راب
خاصيب واد وفي الدنيا زهرة

حسن مإن حسن ( وسماع
الربيب كالظبي المزهر صخب

واصبرا بهذا ذاك فاحسبا
بنصيب فن كل مإن وخاذا
مإذنب لني أمإشي ( إنما
ذنوبي عن يعفو الله فلعل
تسجم وبالجفون ترزم وبالمطي تحن وبالزوامإل تئن بالمحامإل الن كأني

وإن الشاكي أنة ( ولي أمإله يلحظ والمؤمإل عمله عمل قد البيت إلى والشوقا
المدى بعد
المكروب وتنفس بيننا مإا

ضامإر كل ( وعلى تعالى قوله
 ---



النضاء على صوابر الحباب تحمل نجائب السفر مإن ضمر على راكبانا أي
ونظرت والبشائر التحف لهم ادخارت الراباب راب إلى بالزائرين ترفل والتعاب

شعث وراحمت الوافر المإل نيل إلى ودعوتهم العشائر فراقا على صبرهم إلى
وحافر خاف ذي كل خاطوات حسناتهم في وكتبت المسافر وغبارا الشعث
خااسر مإن فيهم ومإا مإنازلهم إلى وأعدتهم وصادرا نحوي واراد كل تجاراة وأرابحت
) عميق فج كل مإن ( يأتين تعالى ) قوله ضامإر كل وعلى راجال ( يأتوك فنادهم

للرجال فعل أنه على يأتون عبلة أبي وابن العمش وقرأ للنوقا فعل يأتين
وصعود هبوط بين الطريق مإشاقا على صبروا البعيد المكان العميق والفج

الرفيق خالق لجلي واحتملوا ومإضيق
 ---

سحيق بلد كل مإن المطايا بهم وحديت والتفريق بالبعاد فريقهم مإن وراضوا
فلسقينهم الريق وقلة الشفاه ظمأ وصابروا يليق مإا وصاحبوا يشين مإا وجانبوا

يأتين ضامإر كل وعلى راجال ( يأتوك فنادهم والرحيق السلسبيل مإن لقائي يوم
في التجاراة رابح ) وهي لهم مإنافع ( ليشهدوا تعالى ) قوله عميق فج كل مإن

وإلى أنزلهم وبفنائه حملهم بيته إلى مإن سبحان الخارى في والثواب الدنيا
( ليشهدوا لهم الجم الخير جمع فلقد جملهم قصده وبإخالص أوصلهم حرمإه
إلى وأوصلهم فساراوا بيته إلى واستدعاهم فثاراوا بتوفيقه ) حركهم لهم مإنافع
حول بالمإال واجتمعوا وداراوا سعوا إذا الطواف في فياحسنهم فزاراوا حرمإه
مإنافع ( ليشهدوا وأنزلهم الحباب إلى أضافهم مإن فضافهم واستداراوا البيت

تلقاهم فلقد الهدايا مإن أنالهم مإا شرف يا العطايا مإن أعطاهم مإا كثرة ) يا لهم
المشي أتعبهم أثقلهم مإا والخطايا الذنوب مإن عنهم وحط والتحايا بالجود

بكل عليهم فأنعم المحبوب قرب في هينا ذلك وكان المركوب وأزعجهم
ولطفي راحمتي بذيل تعلقوا وقبلهم الذنوب عن بالعفو وقابلهم مإطلوب

مإا نفس تعلم ( فل ويكفي غيري دون بي واشتغلوا وعطفي مإودتي وسألوني
لم إن بانكساراهم انكسارانا فلنصل دياراهم إلى نصل لم إن ) إخاواني لهم أخافي
قلب كل فليلن الحجر إلى نصل لم إن فات قد مإا فلنستدراك عرفات على نقدرا
المنيب أين هاهنا السف بمأتم فلنقم ومإنى جمع ليلة على نقدرا لم إن حجر

هذا السابق المجد أين الواب
 ---

مإن يوافق ل قد مإثله مإؤمإل يا الخالق فيه يطلع أوان هذا الصادقا فيه يرحم يوم
يجيب فمتى الوقت هذا في يجب لم ومإن ينيب فمتى اليوم هذا في ينب لم

أسفا نصيب مإن له فما بالعفو يقر لم ومإن غريب فهو بالتوبة يتعرف لم ومإن
مإواسم حضر بنى مإا الطرد نقض بخير هم كلما جنى مإا اليوم له يغفر لم لعبد

ليت جنى ول كفا مإد فما الفلح بساتين ودخال اقتنى ول خايرا حصل فما الراباح
فلننزل مإنى نزول فاتنا إن إخاواني فيا المنى نال مإنا ومإن خااب مإنا مإن شعري
ومإا بالسكون وكيف بنا يراد مإاذا ندراي ول نبكي ل وكيف هاهنا الحسرات دمإوع
البكا أعددنا الموقف ( فلذا لنا عنده مإا نعلم
تقتنى الدمإوع اليوم ولذا



الذنوب غافر يا الحرام البيت القاصدين كقيام القدام على لك نقف إنا اللهم
يا كروبنا اكشف الكروب كاشف يا عيوبنا استر العيوب ستارا يا ذنوبنا اغفر

الراحمين أراحم يا برحمتك مإطلوبنا بلغنا المإال مإنتهى
ثلثة فيها والسماوات والراض آدم ابن خالق ذكر على تشتمل الثالثة الطبقة

مإجالس

 ---

ودراج دب مإا بقدراته الخالق لله الحمد آدم ابن خالق فيه يذكر الول المجلس
على الدال وانفرج افترقا مإا بحكمته الراتق واراتتج التأم مإا بصنعته الفاتق

ونورا المهج فيها وحفظ النطف مإن البدان أنشأ والحجج بالبراهين وحدانيته
وعلم ونهج المراد سبل فأبان اللسان وأنطق الدعج تركيبها في فأحسن العيون

ولهيبته اخاتلج ول زال فما المتحرك سكن بقدراته فلج خااصم فإذا البيان النسان
جعل ومإا ودراج الخلئق تكاليف في اللطف طوى وانزعج فتغير الساكن تحرك
ومإرج أجاج مإلح وهذا فرات عذب هذا البحرين خالق حرج مإن الدين في عليكم

فيها مإا وراأى الراض في ظهر مإا وعلم اللجج بواطن مإن الودائع بدائع واستخرج
الباكي صوت بسمعه يدراك سميع الودج باطن في الدمإاء جريان يرى بصير ولج
سمعه عن يعزب ول الثبج سواد الليل سواد في بصره على يخفى ل نشج إذا

قرآنا وابتهج اراتوى بحره وراد مإن قديما كلمإا أنزل الفرج يرجو المدنف أنين
أنه وأشهد ودراج حمده في المحامإد جمع مإن حمد أحمده عوج ذي غير عربيا

قوسين قاب إلى الذي مإحمد راسوله على وأصلي الدراج الرفيع القدرا العظيم
عمر وعلى الهمج الرعاع إل يبغضه ل الذي الصديق بكر أبي صاحبه وعلى عرج
الصهر إلى النفاقا جمع الذي عثمان وعلى الراج أذكى ذكره مإن يفوح الذي

وعلى خارج الجماع مإن شخص خارج فإن حبه على المجمع علي وعلى فازدوج
وابتهج الخلفة بيت به افتخر الذي العباس عمه
 ---

بالنسان ) المراد طين مإن سللة مإن النسان خالقنا ( ولقد تعالى الله قال
كل مإن فاستل يسل مإما القليل وهي فعالة والسللة السلم عليه آدم هاهنا

وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي مإوسى أبو راوى وقد الراض
آدم قصة ذكرنا وقد الراض جميع مإن قبضها قبضة مإن آدم خالق الله إن قال أنه

آدم ابن ) يعني نطفة جعلناه ( ثم تعالى قوله الكتاب أول في السلم عليه
ء هيى قد حريز ) أي ( مإكين الرحم ) يعني قرارا ( في المني بالنطفة والمراد

جامإد عبيط دم ) والعلقة علقة النطقة خالقنا ( ثم تعالى قوله فيه لستقراراه
لحمة والمضغة علقة فليست جفت فإذا به تمر بما لتعلقها علقة وسميت
ًا المضغة ( فخلقنا يمضغ مإا بقدرا لنها بذلك وسميت صغيرة فكسونا عظامإ
بطن أحدهما قولن النشاء هذا مإحل ) وفي آخار خالقا أنشأناه ثم لحما العظام

عباس ابن عن عطاء راواه الروح نفخ أحدهما قولن فيه النشاء صفة ثم الم
في ثم أمإه بطن مإن خاروجه بعد أنه الثاني والقول والشعبي العالية أبو قال وبه

دل ثم استهل أنه النشاء ذلك ابتداء أن أحدها أقوال أرابعة النشاء هذا صفة



أنه والثاني عباس ابن عن عطية راواه حال إلى حال مإن وتقلب الثدي على
الضحاك قاله والشعر السنان خاروج والثالث عمر ابن قاله الشباب استواء
ورافع تعالى ) أي الله ( فتباراك الثعلبي حكاه والفهم العقل إعطاء والرابع

أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا والمقدراين المصوراين ) أي الخالقين ( أحسن
جعفر بن أحمد أنبأنا التميمي علي بن الحسن

 ---

بن زيد عن العمش حدثنا مإعاوية أبو حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا
الله {صلى الله راسول حدثنا قال عنه الله راضي مإسعود بن الله عبد عن وهب
أمإه بطن في خالقه يجمع أحدكم إن المصدوقا الصادقا وسلم} وهو عليه

يرسل ثم ذلك مإثل مإضغة يكون ثم ذلك مإثل علقة يكون ثم نطفة يومإا أرابعين
وشقي وعمله وأجله رازقه كلمات بأرابع ويؤمإر الروح فيه فينفخ الملك إليه الله
يكون مإا حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن غيره إله ل فوالذي سعيد أم

أحدكم وإن النارا أهل بعمل له فيختم الكتاب عليه فيسبق ذرااع إل وبينها بينه
الكتاب عليه فيسبق ذرااع إل وبينها بينه يكون مإا حتى النارا أهل بعمل ليعمل
مإسلم أفراد وفي الصحيحين في أخارجاه فيدخالها الجنة أهل بعمل له فيختم

وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي أسيد بن حذيفة حديث مإن
وخالق فصوراها مإلكا إليها الله بعث ليلة وأرابعون ثنتان بالنطفة مإر إذا قال أنه

فيقضي أنثى أم أذكر راب يا قال ثم وعظامإها ولحمها وجلدها وبصرها سمعها
ويكتب شاء مإا رابك فيقضي رازقه راب يا يقول ثم الملك ويكتب شاء مإا رابك

قال ينقص ول أمإر مإا على يزيد فل يده في بالصحيفة الملك يخرج ثم الملك
النفخ يوجد ثم زبد له يكون أن المنى في الحادثة الحوال أول المتطببين علماء

ويتنحى العضاء تتميز ثم القلب لمكان إعدادا الرطوبة وسط إلى مإندفعا
العروقا فيه تنسج غشاء أغشية ثلثة بالجنين ويحيط بعض مإماسة عن بعضها
الجنين مإن ترشح التي الرطوبة يجمع وغشاء الجنين بول فيه ينصب وغشاء

الجدران هذه وجعلت كالقاعدة وواحد كالجدراان ثلثة عظام أرابعة وللرأس
لمعنيين القحف ويخف أكثر عليها والصدمإات السقطات لن اليافوخ مإن أصلب

البخارا مإنه لينفذ والثاني الدمإاغ على يثقل لئل أحدهما
 ---

السقف يبنى كما عليه يبنى الصلب كفقارا للبدن أساس هو مإا العظام ومإن
وخالق الفات مإن للدمإاغ جنة فإنه كالقحف كالمجن ومإنها الولى الخشبة على

الحراراة تعديل أحدهما فلمإرين برده فأمإا دسما لينا راطبا بارادا الدمإاغ جوهر
حركات مإن إليه يتأدى مإا لكثرة يحترقا لئل والثاني القلب مإن إليه تنفذ التي

الدمإاغ مإسكنها الثلث القوى وهذه والذكر والتفكر والفكر التخيل في الروح
البطن الفكر ومإوضع الدمإاغ بطون مإن المقدمإان البطنان التخيل فموضع
فلئل ولينه راطوبته وأمإا الدمإاغ بطون مإن المؤخار الحفظ ومإوضع الوسط

جلل وقد لينا العصب مإن فيه ينبت مإا فليكون دسما خالقه وأمإا الحركات تجففه
ليكونا خالقا وإنما العظم يلي صفيق والخار يليه راقيق أحدهما بغشائين الدمإاغ

عرضت إذا ليتكونا اثنتين جعلتا فإنما العين وأمإا والعظم الدمإاغ بين حاجزين



وهي أجزاء عشرة مإن مإركبة عين وكل بالبصر الخارى قامإت آفة لحداهما
آفة بعضها أصابت إن البصل كقشورا والطبقات راطوبات وثلث طبقات سبع
والرطوبتان مإنيرة صافية وهي بالوسطى النظر يقع والرطوبات الخارى نابت
تقلبه أو الغذاء تتناول طبيعتها مإن تقرب خالفها مإوضوعة فواحدة جانبيها مإن
لئل المبصرة تندي الثانية والرطوبة المبصرة الرطوبة مإنه فتتناول طبعها إلى

الذن وأمإا بسواده الضوء وليعدل العين إلى يطير مإا ليدفع الهدب وخالق تجف
فيعتدل الهواء فيه لينحصر النف وخالق الصوت ليجمع مإعرج صدف لها فجعل

المنحدراة للفضلت ستر هو ثم والرئة الدمإاغ إلى ينفذ أن قبل حلوله في
تمييز وإليه الحروف إخاراج في الصوت وتقطيع الممضوغ لتقليب آلة واللسان

الذوقا
 ---

وجمال الكلم على ومإعينا للعاب ومإحبسا والسنان للفم غطاء والشفتان
يقرع لئل الهواء تدرايج ومإنفعته الحنجرة أعلى على مإعلق لحمي جوهر واللهاة

الصوت مإخرج على مإوصد باب كأنه والغبارا الدخاان وليمنع فجأة الرئة ببرده
تحت مإن وثنيتان فوقا مإن ثنيتان فمنها سنا وثلثون اثنان والسنان بقدراه

ثم تحت مإن ونابان فوقا مإن ونابان تحت مإن وراباعيتان فوقا مإن وراباعيتان
وهي الضواحك فمنها خامسة الفم مإن جانب كل مإن عشرون وهي الضراس

ثم ضاحك وأعله الفم أسفل مإن ناب كل جنب إلى النياب تلي أضراس أرابعة
جانب كل مإن طاحنا عشر اثنا وهي الراحاء لها ويقال الطواحن الضواحك بعد
للقطع والرباعيات للكسر فالنياب أسفل مإن وواحد فوقا مإن واحد الفم مإن

والصدرا فقرة عشرة إحدى الصدرا وفقارا سبع العنق وخارز للطحن والضراس
يسميان مإتلصقين عظمين مإن مإؤلف والساعد أعظم سبعة مإن مإؤلف

وعظام حامإل لنه أغلظ والسفلني أدقا البهام يلي الذي والفوقاني الزندين
بعضها وطال والقبض الحركة في الثبات على أقوى لتكون مإجوفة غير الصابع
مإسلك والصلب والتنقية للحك وآلة للنملة سند والظفر القبض عند لتستوي

الجسام مإن مإكتسبة أخارى وبحراراة لحمها في بحراراة تهضم والمعدة النخاع
وللكبد فضلتها لبعض وعاء وهو اليسارا مإن تحتها مإنفرش والطحال المجاوراة

البدن إلى الخار العرقا في ويوجهه فيطبخه الطعام إليها يجذب أحدهما عرقان
والرسوب المراراة إلى الصفراوية والرغوة الكليتين إلى مإنه الماء ويبعث

الفات مإن أبعد ليكون قوي لحم مإن مإخلوقا والقلب الطحال إلى السوداوي
اليسارا إلى يسيرا أمإيل وقد
 ---

ويرسلنه النسيم يقبلن كخزانتين فهما كالذنين زائدتان وله الكبد عن ليبعد
الخلط تجذب المعدة ناحية إلى الكبد مإن مإعلق كيس والمراراة بقدرا القلب إلى

المراراة أن ولول ويسخنها الفضول عن الكبد فينقى الصفر والمرارا الغليظ
الصفر اليرقان مإنها فتولد الدم مإع البدن إلى لسرت الصفراء المرة تجذب

بلذعه الثقال مإن فيها مإا فيغسل المعى إلى جزءا مإنه وتقذف تجذبه فهي
البدن عظام وجميع الهضم على بحراراته ليعينها المعدة إلى وجزءا لها وتحريكه



تسمى صغارا والباقية وستون وخامسة مإائتان للحس مإنها يظهر السنة أيام بعدد
عن عنها الله راضي عائشة حديث مإن أفراده في مإسلم راوى وقد السمسمانية

ستين على آدم بني مإن إنسان كل خالق قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
الله واستغفر الله وسبح الله وهلل الله وحمد الله كبر فمن مإفصل مإائة وثلث
عن نهى أو بمعروف أمإر أو عظما أو شوكة أو الناس طريق عن حجرا وعزل
النارا عن نفسه زحزح وقد حينئذ يمشي فإنه والثلثمائة الستين تلك عدد مإنكر

والرئة الصفراء بيت والمراراة عضلة وعشرون وتسع خامسمائة البدن وعضل
الشهوة بيت والكلى البرودة بيت والمثانة السوداء بيت والطحال البلغم بيت

بعظمة العلم فيوجب الفكر يحرك مإا هذا بعض وفي النفس بيت والقلب
العلماء بعض كان وقد نواهيه واجتناب أمإره امإتثال على فيحث سبحانه الخالق

كالمستشفع السماء نحو ونشره التشريح كتاب فأخارج البحر فهاج مإركب في
حكمته آثارا مإن هذا مإن يا يقول كأن العلماء بعض فقال ذلك قوم فأنكر به

عنا اكشف وصنعته
البسملة على الكلم

السهر لعينك ترقدن ( ل
الغير تصنع مإا إلى وانظر
مإصرفة عبر إلى ( انظر

النظر طرفك يمكن دام مإا
عبرا ترى أو تسمع زلت ( مإا
والبصر السمع يخنك لم إن

أحدا تجد ولم جهلت ( فإذا
الخبر فعنده الزمإان فسل
مإعتبرا تريد نظرت ( وإذا
مإعتبر ففيك إليك فانظر
في وتصبح تمسي الذي ( أنت
غررا أمإوراه وكل الدنيا
صغر في كان المصرف ( أنت

الكبر بشخصه استقل ثم
خالقته تنعاه الذي ( أنت

 ---

والبشر الشعر مإنه ينعاه
ل وتسلب تعطي الذي ( أنت
الحذرا يسلب أن مإن ينجيه
له مإنه شيء ل الذي ( أنت
القدرا بملك مإنك وأحق

عجب صروفها ( والحادثات
والكدرا الصفو فيه والعيش
عماراتها الدنيا بنو ( يبغي

عمروا مإا جميع وليخربن
الدنيا عبر ومإن الدنيا مإن ( عجبا
الغير تصرف وكيف



سفر في صورات مإذ زلت ( مإا
السفر وسينقضي وستنقضي

مإنتظر أنت يؤمإل مإن ( يا
تنتظر ولست يطول أمإل

غصص في وأنت تقول ( مإاذا
مإحتضر وأنت تقول مإاذا

على وضعت وقد تقول ( مإاذا
تبتدرا وأنت السرير ظهر

جدث في وأنت تقول ( مإاذا
المدرا وفوقك تقول مإاذا

)
بما لحقت وقد تقول مإاذا

والمطر الريح عليه يجري
لنا بقاء ول البقاء ( نبغي
والبكر الروحات تتعاورا
أثر لها عين عفت قد ( كم

الثر بعدها ويدراس دراست
لها جامإع مإن كم والمسير الرحيل في همك وليكن باليسير فاقنع مإعبر الدنيا

مإنها أكثر ومإن سلم فيها بالبلغة قنع مإن ومإزقته أهلكته لها مإحب ومإن فرقته
برزقه واقنع الله بتقوى ( عليك وندم أسف
قانع هو مإن الله عباد فخير
لها طمع ول الدنيا تهلك ( ول
المطامإع فيها المغرورا يهلك فقد

واعترف ناب مإا نوبات على ( صبرا
وجازع صبورا حر يستوي فما

الفتى عن الثراء يغني مإا ( أعاذل
الضالع مإنه بالنفس حشرجت إذا
ليس فقال اللحم هذا مإن خاذ حازم أبا يا فقال بجزارا الله راحمه حازم أبو مإر

يكفيك الله عبد بن بكر وقال نفسي أنظر أنا فقال أنظرك أنا فقال دراهم مإعي
قنوع له مإن أراى ( إني يقول الله راحمه السماك ابن كان به قنعت مإا الدنيا مإن

تمنى مإا نال مإن يعدل
عناء بل يأتي ( والرزقا

تعنى مإن فات ورابما
الملوك تأتي أنك أخابر ألم له ويقول الخراساني عطاء يعظ مإنبه بن وهب كان

بالدون ترض ول الحكمة مإع الدنيا مإن بالدون اراض عطاء يا إليهم علمك وتحمل
في مإا أدنى فإن يكفيك مإا يغنيك كان إن عطاء يا ويحك الدنيا مإع الحكمة مإن

وإن يكفيك الدنيا
يقنع وأينا القنوع ( نصف يكفيك شيء الدنيا مإن فليس يكفيك مإا يغنيك ل كان
 ---

يجمع بما يرضى أينا أو
مإا القناعة ذوي درا ( لله



أوسع ومإا مإعاشهم أصفى
وأن يلذ أن يبغي كان ( مإن
يطمع فما جواراحه تهدى
حاجتها بقدرا النفوس ( فقر
تقنع مإا بقدرا النفوس وغنى
مإن الحافي بشر وقدم قوصرة في جلس حتى عليه الله راحمة أويس عري

المزابل مإن الخرقا يلتقط السود مإعاوية أبو وكان بحصير مإتزرا وهو ليل عبادان
أصابهم مإا ضرهم مإا فيقول هذا مإن خايرا تكسى إنك له فيقال ويلفقها ويغسلها

بستين أدهم بن إبراهيم وأتي مإصيبة كل بالجنة لهم تعالى الله جبر الدنيا في
عدتي ( راأت الفقراء ديوان مإن اسمي أمإحو أن كرهت وقال فردها ألفا

راحيلي فاستراثت
سبيلي سواها إن سبيلك

الثوب في لها قفولي ( ترجي
القفول قبل المنية لعل

المرام صعب بي قذفت ( لقد
الجميل غير لي واستجملت

الكفاف وأراضى العفاف ( سأقني
الخليل جورا النفس غنى وليس

الجواد لمدح أتصدى ( ول
البخيل لمدح أستعد ول

الرجاء ثياب أن ( وأعلم
الذليل مإحل العزيز تحل

بالكثير مإستغنيا ليس ( وأن
بالقليل مإستغنيا ليس مإن

تدراك لم ثمرة على تعجل ول ذخارا القنوع فاجعل بعد أمإا له أخ إلى حكيم كتب
تؤمإل لما يصلح الذي بالوقت أعلم لك والمدبر عذبة أوانها في تدراكها فإنك
يحيى عن بسنده الفقيه عمر بن مإحمد أخابرنا كلها أمإوراك في لك بخيرته فثق
الملك عبد بن هشام الشعراء مإن وجماعة أبي أتى لما قال أذينة بن عروة بن

القائل ألست قال أبي عرف فلما فأنشدوه
خالقي مإن السراف ومإا علمت لقد
يأتيني سوف رازقي هو الذي أن

تطلبه فيعنيني له ( أسعى
يعنيني ل أتاني قعدت ولو
عنده مإن خارجوا فلما يجبه ولم أبي فسكت يأتيك حتى بيتك في جلست فهل

فسأل أبي فقعد بجوائزهم هشام وأمإر المدينة أتى حتى رااحلته على أبي جلس
له أضعف ثم سيأتيه ذلك أن ليعلمن والله جرم ل قال بانصرافه خابر فلما عنه

بنفعه عليك ترجو مإن ضن ( إذا فريضتين له وكتب أصحابه مإن واحدا أعطى مإا
واسع الراض في الرزقا فإن فدعه

وهمه مإناه الدنيا كانت ( ومإن
 ---



المطامإع واستعبدته المنى سباه
نفسه وأكرم استحيى عقل ( ومإن

قانع أنت فهل استغنى قنع ومإن
تعالى قوله على الكلم

لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم
أن تيقنت أمإا هالك قليل عن أنك علمت أمإا مإتهالك الدنيا مإحبة على هو مإن يا

أمإا الممالك مإلكت أنك قدرا بتاراك بها العلم بعد لها لست ثم تاراك مإحبوب الدنيا
مإفلول ول بكال ليس مإسلول الموت حسام هذا ومإالك أهلك مإن سلبك الخاير

الشمس بالسود قبرا وفتك الحمس أصعب والله أذل مإطلول أرااقه دم وكل
وفل

الفصحاء وأعاد والفرس الزنج بين القبر في وساوى بالترس يفل ولم السيف
للمعاش آدم ابن ( يغدو بالعرس الفرح أثر بالترح ومإحا كالخرس البلء تحت

فيلقاه
الطرقا بأضيق الحمام

مإلك بملكه يبهجن ( ل
المحق إلى غايته فالبدرا

على المعاصي أراباب أين قصدوا مإا وأين الجباراون أين ولدوا ومإا الوالدون اين
مإآلهم في أعمالهم على قدمإوا أمإا وحصدوا جنوا مإا ثمرات جنوا أمإا ورادوا مإاذا

أن بعد وقلوا ذلوا أمإا وانفردوا والله بكوا القبورا ظلمات في خالوا أمإا ووفدوا
عقد فحل الموت حل أمإا ففقدوا طريقهم في يكفي زادا طلبوا أمإا ومإردوا عتوا

سعدوا وأقوام شقوا أقوام فمنهم ووجدوا قدمإوا مإا كل والله عاينوا عقدوا مإا
ولد ول خاالد والد ( ل
الجلد يخونه جليد كل

الدورا يسكنوا لم القبورا أهل ( كأن
أحد مإنهم يحي ولم

كهيئتهم إل يكونوا ( ولم
يلدوا ولم قبلها يولدوا لم

غدا كذاك مإضى مإن نعى مإن ( يا
غد أتاك فقد فبادرا تنعى

يذكره وهو الموت ناسي ( يا
يد أتاك إذ بالموت مإالك

ساكنها يموت دارا ( داراك
البد جديدها يبلى داراك

غدا وأنت مإضى مإن على ( تبكي
ورادوا الذي في الموت يورادك

بك يريد مإاذا تدراي كنت ( لو
السهد جفونك لبكى الموت

مإعاشر يا مإصيرنا هذا آلوا إليه مإا إلى وستئول زالوا ونالوا مإلكوا الذي أين
 ---

الموازين وتنصب تجمعنا والقيامإة واللين الترف بعد بيوتنا واللحود الغافلين
) بمعجزين أنتم ومإا لت توعدون ( إنما الحزين المتفكر فأين عظيمة والهوال



الكواذب المإال وإيا إياك النوائب الطاراقات أسير يا والمصائب الفات راهين يا
في مإشى فيمن العجائب فعلها في أراتك أمإا بصاحب ليست ولكن دارا فالدنيا

ل لصوائب الموت سهام إن الذوائب شيب فيك أراتك ثم والمغاراب المشاراقا
مإزهر صوت نسمع بينا العقاراب دبيب إلينا تدب هاراب يفوتها ول مإحاراب يردها
فرحا بت قد بك كأنك تطالب مإن قتلتك إن الدنيا حب أسير يا نادب صوت صارا

فصارا يدك مإن وخارج مإوفوراا لغيرك مإالك وترك مإثبوراا ترحا فأصبحت مإسروراا
في كنت أنك وعلمت مإسطوراا الكتاب في فعلت مإا وعاينت شوراى للكل

فيه تصير لحدا وأسكنت دبوراا فعادت الصبا صبا واستحالت مإغروراا الهوى
( وكان كان خابر في ودخالت مإعموراا قصرا تركت إذ خاربا جدثا ونزلت مإأسوراا

إقامإة بدارا الدنيا هذه ) ( ومإا مإقدوراا قدراا الله أمإر
المترحل القاطن فيها فيحزن

كمفازة أنها إل الدارا ( هي
تحملوا وراكب راكب بها أناخ

الوغى في الجديدين مإر لمن ( وإنا
جحفل كر جحفل مإنها مإر إذا

مإفصل والخلئق نصل ( تجرد
مإقتل والبرية سهما وتنبض
لهاراب مإفر مإنها خالفنا ( ومإا

التخيل النجاة راام لمن فكيف
مإصيره الثواء طال وإن ( وكل

مإعدل للخلق عنه مإا مإوراد إلى
بوقوع وكأنك للواراث تمضي قليل عن والمإوال لبث غير مإجد مإسرع الموت

المحال تسمعن ل بث ل قلبك هل المإل طويل يا الحاراث وحصاد الحادثات
ناكث والعزم باللسان مإعاهدا يا عابث لعب وهو بالجد مإطالبا يا بماكث فلست

ومإا فجره ووضح مإجمج مإا وطال الشيب صرح خابائث فتشت إذا أعماله مإن يا
طريق أوضح تبلج قد كان
 ---

القلب في الفراقا نارا إن وهملج مإسرعا راحل الشباب أين المنهج وبين الحذرا
تسرج أقيمت قد الرحيل خايول هذه ينضج أن يكاد المتفكر فؤاد إن تتأجج

مإن كأس لك وتلهج مإغرى بالمعاصي وأنت هذا أبلج والحق أزيلت قد والشكوك
مإن حلة لبسا يا مإدراج قليل عن الكفن في هو مإن يا يمزج ل صرف المنون

عوسج الهوى طريق سالكا يا بهرج كلها نقدت إذا بضاعته مإن يا تنسج لم البلء
المخرج أين خاناقه الذنوب ضيقت مإن يا مإرتج والباب المرتجى في الطمع كيف

يزعج لم مإطمئن أي الغرورا هذا مإا أحوج مإنك مإن القبر في فقرك عظيم يا
الحسنا الشباب الدهر أخالق

دنا قد إل الوقت أظن مإا
برهة التصابي في قطعنا ( قد

الرسنا الذنوب في وجررانا
به جهل غينا ( وراكبنا
لنا ل علينا فوجدناه
فما بالدين الدون ( وشرينا



غبنا بيعا باع قد مإن عذرا
الترهيب يزعجك أمإا عرج قد الهدى عن للقلب فما المنهج ولح السبيل بان لقد
أحاديث إلى وتلفت الذيب راوغان النصح عن تروغ إلم الترغيب يشوقك أمإا

لخاطئين كنا ( وإن باب على قف الكاذيب المنى
المإاني مإسامإرة الخذلن ومإن التواني رافض التوفيق ) مإن تثريب ( ول لتسمع
الشفق وبقي العمر نهارا مإضى وقد سبق قد والمجتهد صدقا قد نذيركم إخاواني

إذا كسر ناضر غصن راب فرقا على مإنها الدنيا وصاحب شرقا اللذة جرعة وآخار
هذا رافق مإا سواقا ساقه الرقيق أين الغرقا رامإاه سوقه قامإت زراع راب سبق

لقلب واعجبا بالحدقا القبر في مإضجعه راأيتم أمإا انطلق أين يدراي وكلكم
بعد وتقمص العلق مإنه تقطعت وقد شاهدتموه أمإا احترقا مإا كيف المتفكر

الخوف جلباب عريه
نطق مإا طال وقد لسانه وخارس والفرقا

يجمعه كان مإما تزود فما
خارقا في البين غداة حنوطا إل

له يشب أعواد نفخة ( وغير
لمنطلق زاد مإن ذلك وقل
كونوا تأكلون ل مإا وتجمعون تسكنون مإال أتبنون نائمون وهم المتيقظون أيها

لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم فستنقلون شئتم كيف
 ---

ستظعنون الرحيل عن غافلين يا تتركون مإا مإستقرين يا سترحلون مإقيمين يا
نهاراكم ) طول لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم المنون تأمإنون مإتوطنين أرااكم

الغالي عن راضيتم وقد تؤدون مإا والفرائض ترقدون ليلكم وطول تلعبون
فتجمعون المإوال ) أمإا لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم تفعلون مإا تفعلوا ل بالدون
إلى هذا أترى تنقرون صليتم وإذا فتضيعون الصلة وأمإا تخرجون مإا فيها والحق

الفراعنة أين المتجبرون العتاة ) أين لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم يكون كم
تسمعون أمإا كهم صرتم أنكم قدراوا المتكبرون الخيلء أهل أين المتسلطون

هبت المصون المال راد ول الحصون نفعتهم ) مإا لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم
( ثم تنقصون ول عليهم تزيدون أنكم قدراوا الغصون فكسرت الموت زعزع
الجنون إلى البطر وأخارجهم فنون في اللذات مإن ) تقلبوا لميتون ذلك بعد إنكم

ذلك بعد إنكم ثم وعيون جنات مإن تركوا ( كم غافلون عنه هم مإا فأتاهم
مإا المإاني مإن ونلتم تؤتون مإا جميع ونما تحبون مإا كل لكم حصل ) لو لميتون

مإتى وحتى مإتى ) إلى لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم ترحلون حين أينفعكم تشتهون
هلك ذئب تسرحون وأنتم أأمإنتم وتجترحون الخطايا تكسبون وأنتم تنصحون

) لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم تبرحون فل
يراكم مإن يراكم مإن وإياكم تطرحون حين لغيركم فإنه تفرحون بما تفرحوا ل

) ويحكم لميتون ذلك بعد إنكم ( ثم تربحون فما الن إلى خاسرتم قد تمرحون
مإفتون بها هالك مإن راأيتم وكم المفتون عنها زجركم وقد وفتون ابتلء دارا الدنيا

التون وتختاراون النظافة على أدلكم كم المتون على حملتم قد بكم وكأنكم
فيهن ومإا السموات ذكر في الثاني المجلس

 ---



في بجبال الراض ومإثبت النجوم بزينة مإزينة السموات رافع الذي لله الحمد
المحبوب ومإقدرا المعلوم تعدد وإن واحد بعلم الشياء عالم التخوم أقاصي

ول مإحروم مإجتهد فكم سعي مإنعه مإع ينفع ل والمذمإوم والمحمود والمكروه
السرارا بواطن على اطلع المقسوم وافر عاجز فكم عجز إعطائه مإع يضر

القطر وقع وأبصر المحروم المدنف المريض صوت وسمع المكتوم خافايا وعلم
أو الفكارا به تحيط أن ) جل مإعلوم بقدرا إل ننزله ( ومإا مإركوم سحاب في

شاء إذا فقضاؤه وقضى مإرقوم مإقروء مإسموع فكلمإه وتكلم الوهوم تتخيله
هو إل إله ل ( الله المعصوم وعصمة العاصي مإعصية وبتقديره مإحتوم إنفاذه
المقصود فات الحلقوم بلغت فإذا بالممات الحياء على ) قضى القيوم الحي

المعدوم حيز إلى الوجود جملة عن الدمإي ونقل المروم المطلوب وعز المرام
كتابه نشر حسابه حضر فإذا والقدوم عرضه يوم إلى أراضه أسير وبقي

للحي الوجوه ( وعنت المرقوم وجمعه المكتوب حواه مإا على وجوزي المختوم
وأصلي والرسوم العيان خاالق أنه وأشهد ويدوم يتصل حمدا ) أحمده القيوم

على الصديق بكر أبي صاحبه وعلى المروم على تبلغه صلة مإحمد راسوله على
عثمان وعلى والمظلوم الظالم بين المنتصف عمر وعلى والمحروم السائل
عمه وعلى والعلوم الشرف حاز الذي علي وعلى النؤوم راقد إذا المتهجد
ينظروا ( أفلم تعالى الله قال والعموم الخصوص على العمام سيد العباس

) فروج مإن لها ومإا وزيناها بنيناها كيف فوقهم السماء إلى
 ---

أبو قال قال السموات مإنه فبنى دخاان مإنه فثارا الماء وجل عز الله خالق
بن الربيع وقال خاضراء ترى بعدها مإن لكن بيضاء السماء برة أبي ابن القاسم

حديد مإن والثالثة صخرة مإن والثانية مإكفوف مإوج أولها السموات أنس
والسابعة ذهب مإن والسادسة فضة مإن والخامإسة نحاس أو صفر مإن والرابعة

وقال القبة مإثل الراض على السماء مإعاوية بن إياس وقال حمراء ياقوتة مإن
فإنها الكرة مإثل على السماء أن العلماء بين اخاتلف ل المنادي ابن الحسين أبو

مإتحركين غير ثابتين قطبين على الكرة كدورا الكواكب مإن فيها مإا بجميع تدورا
في مإبنية الراض وكرة الجنوب ناحية في والخار الشمال ناحية في أحدهما
عن عنه الله راضي العباس حديث وفي الدائرة مإن كالنقطة السماء كرة وسط
والراض السماء بين كم تدراون هل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
إلى سماء كل ومإن سنة خامسمائة مإسيرة بينهما قال أعلم وراسوله الله قالوا

السماء وفوقا سنة خامسمائة سماء كل وكنف سنة خامسمائة مإسيرة سماء
وكذلك العلماء قال والراض السماء بين كما وأعله أسفله بين بحر السابعة

أرابع مإسيرة فذلك والخارى الواحدة بين مإا وبعد كثافتها في السبع الراضون
السموات فوقا ومإا والنورا الظلمة مإن الراض تحت مإا سوى سنة ألف عشرة

فأمإا الضعيف الدمإي مإسير قدرا على وهذا العرش إلى والظلمة الحجب مإن
عن عنه الله راضي حذيفة حديث وفي واحدة ساعة في ذلك يخرقا فإنه الملك
آدم غير يبق فلم خالقه أبرم لما وجل عز الله وسلم} إن عليه الله {صلى النبي
جناحه فأمإر جبريل أراسل ثم عرشه نورا مإن شمسين خالق
 ---



الصحيحين وفي النورا فيه وبقي الضوء عنه فمحا مإرات ثلث القمر وجه على
وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث مإن
الرجوع في فتستأذن وجل عز رابها يدي بين تسجد حتى تذهب الشمس إن

البيت السابعة السماء وفي مإرات الدنيا بقدرا النجوم وأصغر لها فيؤذن
السماء وبعد إليه يعودون ل ثم مإلك ألف سبعون يوم كل يدخاله المعمورا
ينتهي وإليها مإنها فيقبض الراض مإن يعرج مإا ينتهي إليها المنتهى سدراة السابعة

عليه الله {صلى قال الكرسي هذا وبعد مإنها فيقبض فوقها مإن به يهبط مإا
ثم فلة أراض في مإلقاة كحلقة إل الكرسي في السبع السموات وسلم} مإا

عائشة حديث مإن مإسلم أفراد ففي الملئكة فأمإا حمراء ياقوته وهو العرش
وسلم} خالقت عليه الله {صلى الله راسول قال قالت عنها تعالى الله راضي

أرابعة اليوم وعددهم العرش حملة خالقا الملئكة أعظم ومإن نورا مإن الملئكة
صوراة على والخار الدمإي لنسل بالدعاء وكل قد البشر صوراة على أحدهم
بالدعاء وكل قد الثورا صوراة على والخار الطير لجناس بالدعاء وكل قد النسر
فإذا السباع لجناس بالدعاء وكل قد السبع صوراة على والخار البهيمي للنسل
بن مإحمد عن عيسى بن الول عبد أخابرنا أرابعة فيهم زيد القيامإة جاءت

أن لي وسلم} أذن عليه الله {صلى الله راسول قال قال جابر عن المنكدرا
العرش حملة مإن الله مإلئكة مإن مإلك عن أحدث

 ---

عن بسنده الول عبد أخابرنا سنة سبعمائة مإسيرة عاتقه إلى أذنه شحمة بين مإا
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي عن المقبري سعيد أبي بن سعيد

وعنقه الراض راجله مإرقت قد مإلك عن أحدث أن لي أذن وجل عز الله إن قال
يعلم مإا عليه فيرد قال رابنا أعظمك مإا سبحانك يقول وهو العرش تحت مإثنية
وجل عز الله خالق لما سلم بن الله عبد وقال كاذبا بي يحلف الذي ذلك

مإن مإع رابنا فقالوا السماء إلى راؤوسهم رافعوا أقدامإهم على واستووا الملئكة
فجمهوراهم الملئكة أعمال فأمإا حقه إليه يؤدى حتى المظلوم مإع قال أنت

يفترون ل والنهارا الليل ( يسبحون وتعالى سبحانه الله قال كما بالتعبد مإشغول
قال قال عنه الله راضي ذرا أبي عن مإؤراقا عن بسنده الحصين ابن ) أخابرنا
تسمعون ل مإا وأسمع ترون ل مإا أراى وسلم} إني عليه الله {صلى الله راسول
ساجد مإلك عليه إل أصابع أرابع مإوضع فيها مإا تئط أن لها وحق السماء أطت
صاحب وجبريل بحمله وكلوا قد العرش حملة فمنهم بعمل مإوكل الملئكة ومإن

صاحب ومإيكائيل المكذبين إهلك ويتولى بالوحي ينزل فهو والغلظة الوحي
وله الراواح قابض وعزراائيل والصورا اللوح صاحب وإسرافيل والرحمة الرزقا
وهم آدم بني على كتاب ومإنهم أمإرا المقسمات هم الرابعة وهؤلء أعوان

النهارا في ومإلكان الليل في مإلكان المعقبات
 ---



عبد حدثنا جعفر بن أحمد أنبأنا علي بن الحسن أنبأنا مإحمد بن الله هبة أخابرنا
أبي عن همام عن مإعمر حدثنا الرزاقا عبد حدثنا أبي حدثني أحمد ابن الله

الملئكة قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة
وصلة الفجر صلة في ويجتمعون بالنهارا ومإلئكة بالليل مإلئكة فيكم يتعاقبون

عبادي تركتم كيف أعلم وهو فيسألهم فيكم باتوا الذين إليه يعرج ثم العصر
ومإنهم الصحيحين في أخارجاه يصلون وهم وأتيناهم يصلون وهم تركناهم فقالوا
والبرقا السحاب يزجر مإلك صوت والرعد بالقطر مإوكل ومإنهم بالشمس مإوكل
الله راضي عباس ابن قال والشجارا بالرياح مإوكل ومإنهم بمخارايق إياه ضربه
في سياحون مإلئكة ومإنهم بها مإوكل مإلك مإعها إل تخرج شجرة مإن ليس عنهما

عليه الله {صلى الله راسول يبلغون ومإلئكة الذكر مإجالس يتتبعون الراض
الدجال عنها ليمنعوا والمدينة بمكة مإوكلون ومإلئكة السلم أمإته وسلم} مإن

إن الحسن قال الجنة شجر بغرس مإشغول هو مإن الملئكة ومإن خارج إذا
يقول الحسن فكان العمل عن صاحبي فتر فيقول مإالك له فيقال ليفتر أحدهم

مإنذ الجنة أهل حلية يصوغ مإلكا الجنة في إن كعب وقال الله راحمكم أمإدوهم
قال عمرو بن صفوان عن ناصر بن مإحمد أخابرنا الساعة تقوم أن إلى خالق يوم

يقول مإعدان بن خاالد سمعت
 ---

أهل بتسبيحهم يسبح العرش تحت يسبحون أرابعة مإلئكة وجل عز لله إن
سبحان الثاني ويقول والملكوت الملك ذي سبحان الول الملك يقول السموات

بن هاراون وقال يموت ل الذي الحي سبحان الثالث ويقول والجبروت العزة ذي
وبحمدك سبحانك أرابعة تقول راخايم بصوت يتجاوبون ثمانية العرش حملة رائاب
بعد عفوك على وبحمدك سبحانك الخار الرابعة وتقول علمك بعد حلمك على

إن وسلم} فقال عليه الله {صلى النبي جبريل أتى جبير بن سعيد وقال قدراتك
يوم إلى راكوع الثانية السماء وأهل القيامإة يوم إلى سجود الدنيا السماء أهل

مإن نصفه مإلكا أن راوينا وقد القيامإة يوم إلى قيام الثالثة السماء وأهل القيامإة
ول الثلج تذيب النارا فل والنارا الثلج بين ألف مإن يا يقول وهو ثلج مإن ونصفه نارا

المؤمإنين عبادك بين ألف النارا ء يطفى الثلج
البسملة على الكلم
أتاه إذ غافل المرء ( بينما

يصد ل سالب الموت يد مإن
نفس كل له لما ( فتأهب

جد المإر إنما السر عرضة
الدنيا هذه همه كان مإن ( خااب

يستمد نيلها مإن فأضحى
مإستعارا أسعدت إن ( فجناها

بد نال لمن راده مإن ليس
وأزالت أهلها مإن أدالت ( كم

تحد ل نعمة مإن جلل ذا
فقرا مإغناه طيب مإن ( بدلته
جد يغن ولم حوى مإا عادمإا
أضحى الوجه ناعم كان مإن ( أين



ضد الحسن نهاية مإن له مإا
حواه حين ثراه مإحاه ( قد

وزند وكف مإعصم ووهى
برا كان أخ أنسه ( وجفا

وجند وصحب دان وصديق
ومإرؤوس رائيس البلى في ( واستوى

وعبد حر بالسر وأعيا
 ---

به كأنه خالب قد حازمإا يا سلب قد واثقا يا غلب قد مإخاصما يا طلب قد غافل يا
قدرات إذا مإؤونة مإن بد فل للسفر وتزود بمأمإونة الدنيا فما والدنيا إياك قلب قد

المغروراون أين المعونة تأتك أمإرك في واصدقا دونه ترض فل الكمال على
واستحضرهم فأجابوا الموت بهم صاح بسروراها المسروراون أين بغروراها

يسلموا فلم السلمإة دوام واعتقدوا وتوهموا المإال بلوغ ظنوا فغابوا البلى
كم وسلموا الهوى أعنة أنفسهم وناولوا يعلموا لم وكأنهم بالرحيل وأعلموا

خالوا يظلموا ولم الجال مإنتهى بلغوا فلما يفهموا فلم الفراقا نذير بهم هتف
أننا غير مإنهم بأبقى ( ولسنا قدمإوا كانوا بما ألحادهم في

وتقدمإوا بعدهم قليل أقمنا
المواعظ إلى تصغي مإا نظيرها مإر وقد ترعوى مإا يضيرها مإا تؤثر لنفس أف
أمإا مإصيرها البصيرة لبصر لح أمإا قتيرها علها لما نهاها أمإا نذيرها قال وقد

لهذه قل تستعيرها تلفت إن نفس على أتقدرا مإستشيرها العقول إلى يرجع
كان مإمن عبر لها أمإا قتلها في تسعى إنما ويحها فعلها في الجهولة النفس

وعبثت راسلها بعض وبعثت المنية حانت إذا كلها اليام على تبكي بها كأنها قبلها
( تساوى تحلها المإل عرى إلى الجل كف وامإتدت حبلها بموصول القاطع يد

المنايا طرقا في الناس
الهجين ول الصريح سلم فما

الليالي مإن البقاء ( تدينا
الديون توفى أراواحنا ومإن
المنايا في شككنا قد ( كأنا
اليقين الخبر جميعنا وعند

ترى العقل فعين النهاية في وتفكروا يراقب مإن تأمإل العواقب تأمإلوا إخاواني
فيا باللمم وتشبث الذمإم اراتهن لقد أمإم مإن أهلك كم أمإم قريب الموت الغاية

مإن وحزم حسن الطبع بغير اراتحل مإن صمم أم أسماع الرمإم مإنه ستخلق مإن
ينافس إنما الهمم قدرا على الجتهاد يكون إنما وعزم جد المطلوب شرف علم
بها المقيم في طبع دنياك ( وحب القيم حسب على المطلوب في
غلب مإنه بقرن مإنيت وقد

ترحضني الدهر سجايا راأيت ( لما
بي فأغلى صبري إلى قدراي راددت

مإصالحها في لنفسي يسعى ( والعقل
جذاب الفات إلى لطبع فما
 ---



وأبعدهم أدناهم الناس مإن ( احذرا
وترحاب بتبجيل لقوك وإن

أونسهم اللحن أهل باللحن ( كلمت
إعرابي القوم عند عيبي لن

مإخبأة أسراراي الفراقد ( عند
بآرااب لراابي أراضى لست إذ

احذرا الفضائل وإبان البذرا ووقت الربح زمإن في فإنك أمإرك تدبر الشاب أيها
فعلت لئن تالله التبذير بكف فتنفقه الجوهر هذا نفيس عن العدو يخدعك أن

حسرة فن مإنها فنن كل مإن عليك فيتساقط الندامإة شجرة بذلك لتغرسن
له العدو اخاتلس مإن واحذرا الفضائل مإن الجوهر هذا به تؤمإن مإا قدرا واعرف
الموسم انقضى قد فكأن فصابر
مإن شعبة والشباب عليك له الطبع وقوة ليفتنك يراصدك الشيطان أن واعلم

شر وفى لمن طوبى مإوسى أبو وقال أسبابه بوهن الهوى عادية فاكسر الجنون
وأن الشباب في كان عما لي صفح أنه وددت عياش ابن بكر أبو وقال شبابه

الشاب صارا صعبا الطبع ومإخالفة الشباب جهاد كان لما أنه واعلم قطعت يدي
لم ومإن سلم المبادي في التناهي راأى مإن إخاواني وجل عز الله حبيب التائب

ذنوبك مإن مإضى قد مإا أمإا هذا يا يديه بين عما فيه هو مإا شغله العواقب ير
لك أضرب وأنا بالسى السى فات لما مإدراك فرب التداراك إل حيلة فيه فليس

الهوى اعترك لمحموم الحلواء رااقت إذا قبل كان مإا جنس بعد فيما لتحذرا مإثل
العقل مإشوراة آثر فإن العواقب يتلمح والعقل العاجل إلى ينظر فالهوى والعقل

مإن تناول حماه زالت فإذا ينتهي الصبر إليه مإا إلى نظرا تشتهي عما نفسه مإنع
يسيرا تمتع المنتهى فأنساه المشتهى راائق اجتذبه وإن اشتهاه مإا أذى غير

بعد تداراك ول الموت إلى ترقى ورابما المرض ذلك به فزاد الغرض ببلوغ
العقل مإوهبة ضيع لقد الجل في ندمإه يعلم وهو العاجل لمختارا عجبا فيا الفوت

الحاضر إلى النظر مإقام في البهائم وزاحم الدمإي شرف به الذي
تعالى قوله على الكلم

 ---

مإطمئنة غير أنها والمعنى الركب على الجالسة ) الجاثية جاثية أمإة كل ( وترى
مإوضعا لقدمإيه يجد مإن والسعيد الجعبة في النبل مإثل القيامإة يوم والقدام

حسناتها كتاب أحدهما قولن ) فيه كتابها إلى تدعى أمإة ( كل تعالى قوله
راسولها على أنزل الذي كتابها والثاني عباس ابن عن صالح أبو راواه وسيئاتها

وراائها مإن والجنة القيامإة يوم نارا كلها الراض مإسعود ابن قال الماورادي ذكره
ثم قامإة الراض في عرقه يرشح حتى الرجل ويعرقا وكواعبها أكوابها يرون
يصنع الناس يرى مإما قال ذاك ومإم قالوا بعد الحساب مإسه ومإا أنفه إلى يرتفع

طول مإا بالغمام عليهم ظلل قد كراسي على قال المؤمإنون فأين له قيل بهم
قليل عن وهو بالقبيح كتابه مإل قد مإن يا نهارا مإن كساعة إل عليهم اليوم ذلك
سودت لقد ونظرت تملي مإا تدبرت هل سطرت مإا قبح تمحو أل الضريح راهن

وهن بعد شيء أبقي وإلم وحتام الدخال المنطق دخال مإا وأكثر بالزلل الكتاب
أخاذ قد مإن يا وأغراضه هواه في ساعيا يا وإعراضه هجره على دائما يا العظام



الممات عسكر هذا إمإراضه في يزال ل الخطايا عليل انتقاضه في جسمه بناء
على العاصي جفن قدرا كيف بإيماضه لج قد العتاب برقا هذا باراتكاضه دنا قد

أو لومإك الفلة صخر سمع لو أبعاضه مإن قدمإا مإات قد مإا ينسى كيف إغماضه
لعادت إمإضاضه مإن اللم ذاقا

مإا إلى ساعيا يا إدحاضه ووجه عذراه غلط يعلم مإن يا كرضراضه الفل جلمإيد
المالك استقرض كإبغاضه قبيحه أبغض ليته نصيحه هاجرا يا بركاضه يؤذي
فأحد إنباضه قبل وقوعه الردى سهم أنذراك لقد إقراضه عن وتقعد مإالك بعض

آفاته بمعروفك ( بادرا بمقراضه وأسنه حديدته حد
القلعة على الدنيا فبنية

رايعها يرتضى زراوعا ( وازراع
زراعه حاصد فكل يومإا
 ---

نذير هذا إخاواني القيامإة بداية نهايته سفر مإن آه الندامإة آخاره لعيش أف
سمع لمن طوبى مإعا والمإر والله كأنكم غدا الرحيل يقول غدا قد الموت
تحت مإن تسعى فخرجت بالصورا الصورا في إسرافيل صاح إذا بكم كيف فوعى
وطارات الهوال لتلك البصارا وشخصت الجبال وبست الراض راجت وقد المدرا

وأحاطت النارا وزفرت الصغارا وبان الصغارا وشاب الخائف فقلق الصحائف
وشهد العذاب وقوي الحساب وحضر السياط وآلمت الصراط ونصب الوزارا
ينادي كهل مإن وكم واشيبتاه يقول شيخ مإن فكم السباب وتقطعت الكتاب

غضبا وزفرت فأحرقت النارا برزت واشباباه يصيح شاب مإن وكم واخايبتاه
بصاحبه وأحاط الجدل ضوضاء وقامإت وتفرقت الفئدة وتقطعت فمزقت

قد والمحن حالت قد واللوان مإالت قد والعناقا سالت قد والحداقا العمل
يومإئذ أترضى واليمان اليقين تصحيح أين الزمإان لذلك عدتك أين توالت

تدان تدين كما أنك تعلم أمإا بالخسران
 ---

والله إي الجل قرب وقد هذا خالل مإن عملك في كم زلل مإن كتابك في كم
صريحا حرامإا وأتيت نقضا مإحكما عهدا ونقضت وفرضا واجبا ضيعت كم أجل

في حزنا الناس أطول الله عباد مإرضى قلوب فيها صحاحا أجسادا يا مإحضا
في أمإنا أكثرهم الدنيا في خاوفا الناس وأشد الخارة في فرحا أكثرهم الدنيا

في أمإنني إذا أمإنين ول خاوفين عبدي على أجمع ل أنا وجل عز الله يقول الخارة
المؤمإن إخاواني الخارة في أمإنته الدنيا في خاافني وإذا الخارة في أخافته الدنيا

ويحذرا العاقبة يرهب الخوف نيران في الحذرا جمرات على الدنيا في يتقلب
الندم نارا باطنه في توقدت هفا هو إن قلبه سويداء مإن مإتمكنة فالنارا المعاقبة

وإن الحذرا نارا التهبت مإنقلبه في تفكر وإن الحزن نارا اضطرمإت ذنبا تذكر وإن
عادت القيامإة وراد فإذا الفرقا بنارا جمرة القلب صارا خاالقه لمحبة قلبه صفا
نارا تقاوم لم الصراط على جاز فإذا وبأيمانهم أيديهم بين يسعى نوراا ناراه

نوراك أطفأ فقد جز بالتفضيل العتراف بلسان فتنادى التهذيب نيران التعذيب
خامود ذلك فأوجب مإنه توبته تصدقا لم زلل على القيامإة حضر هو فإن لهبي



ظاهره فأحرقت جهنم لفحته فإذا قلبه باطن في حذراه نارا خابت فقد نوراه
شدة أين لها قيل فلو عنه كفها فكفت باطنه في الخوف شعلة بأثر أحست
( يحرقا قلت وإن باطنه بنيران لي مإقاومإة ل لقالت حدتك حديدة وأين شدتك
بها يحس مإن بالنارا
يحترقا كيف النارا هو فمن
شأنك مإيزانك خاسر وقد الحسنات لذي هذا إيمانك فأين المؤمإن صفة هذه

الخطايا
 ---

نيام يا اليقظة اليقظة ومإكانك جلدك سيشهد نفسه مإهمل يا شانك قرح فهل
أثواب في بكم كأنكم الفطام قبل الزهد الزهد الحسام سل فقد الحذرا الحذرا

الثام مإن مإضى مإا على فستندمإون المرام عز وقد الخلص ترومإون السقام
مإا تالله الملم لهذا القلوب أحضروا إخاواني الكلم وينقطع اللسن وتخرس

على عنه الله راضي عثمان دخال يشينها ل مإن يزينها ول يهينها ل مإن نفسه أكرم
ندم ثم فعركها غلمإه بأذن فأخاذ كره مإا علفها في فرأى ناقته يعلف له غلم
عثمان فجعل فعل حتى يدعه فلم الغلم فأبى بك فعلت مإا بي افعل فقال
قال ثم بلغ مإا مإثل مإنه بلغ قد أنه ظن حتى شد شد له يقول عنه الله راضي

المحاسبة حجر تحت القوم كان الخارة قصاص قبل الدنيا لقصاص واها عثمان
غفلته مإن مإستيقظ أل راقدته مإن مإنتبه أل يقول السماك ابن كان مإطلق وكأنك

تخفق القيامإة راأيت لو بالله أقسم صرعته مإن خاائف أل سكرته مإن مإفيق أل
والشهداء بالنبيين وجيء أهلها على مإشرفة النارا علت وقد أهوالها بزلزل
إلى أم مإعتمل دارا الدنيا أبعد وزلفى مإنزلة الجمع ذلك في لك يكون أن لسرك

القلوب وذهلت المواعظ عن السماع صمت لقد والله كل مإنتقل الخارة غير
الفوت بادرا الموت خااف مإن إنه بني أي فقال ابنه أعرابي وعظ المنافع عن

أمإامإك والنارا والجنة التبعات به أسرعت الشهوات عن نفسه يكبح لم ومإن
أقوم ل هامإدا ليتني فيا
اللمم ينفضون نهضوا إذا

غفلة على المنادي ( ونادى
صمم مإن أذن في يبق فلم

ضمنت قد صحائف ( وجاءت
واللمم آثامإهم كبائر

( سجع
حضورا عند السى في وغابت أسبابها لقطع قلقت إذا مإآبها في للعصاة أسفا يا

كتابها إلى تدعى أمإة ( كل عتابها
 ---

عيون مإن عيون وسالت إقدامإها على تبكي فأقامإت أقدامإها على المإم قامإت
) كتابها إلى تدعى أمإة ( كل واحتقابها أيامإها في آثامإها على ندمإا غرامإها
إن تكشف تكن لم حالت وكشف تعرف ل أمإورا وبدت توصف ل أهوال ظهرت

تدعى أمإة ( كل عذابها عند نفسه يلوم مإن ستعلم أعرف فأنت لهذا تنتبه لم



مإن كم همتها دناءة على النفوس فبكت بأزمإتها فبدت جهنم ) قيدت كتابها إلى
) أنت كتابها إلى تدعى أمإة ( كل بها مإا يكفيها أنه على بذمإتها تعلقت ديون
إذا حسابك يوم حالك وستعلم عتابك عند والله وستبكي كتابك في مإا تدراي
كاليام ل يوم له ) يا كتابها إلى تدعى أمإة ( كل جوابها عن اللسن كل كلت
كنت مإا أحلى أن وتيقن الثام في فرح مإن كل ويحزن ونام غفل مإن فيه تيقظ

) كم كتابها إلى تدعى أمإة ( كل بها أولى البكاء نفس لضحك واعجبا أحلم فيه
ترجو أعمال عملت والصباح المساء في الخير تفعل الصلح بعين ترى نفس مإن
الله ) ذكر كتابها إلى تدعى أمإة ( كل حسابها في يكن لم مإا لها فلح الفلح بها

إذا وحفظنا بها وشرى فباع التقوى باع مإد مإمن وجعلنا شرابها مإر نفوسنا
أمإة ( كل بها أوصى فقد مإوعظته قبول ورازقنا أوصابها لشدة النفوس حارات
) كتابها إلى تدعى

وعجائبها الراض ذكر في الثالث المجلس
 ---

عنده مإن خاير فكل الرحيم رافده في الكريم مإجده في القديم لله الحمد
بنباتها وزينها مإده في والعجب بقدراته الراض مإد بعبده حال كل في اللطيف
الغصن في وجمع وراعده برقه بواسطة القطر كأس وسقاها وراده وألوان
خاوف إله وبرده الشمس حر مإن بالماء الثمارا وقوم وضده الشيء بين الواحد
فلم وسمع يهده لم مإن وضل هداه مإن فاهتدى وقدرا بوعده وشوقا بوعيده
في العبد دم جريان فرأى وأبصر جهده بعد المضطر صوت سمعه عن يعزب
وبغضه وحزمإه وعزمإه وحقده بره مإن سره باطن في مإا وعلم وجلده عرقه
وراده وأخاذه ونقضه ولفه وزهده وحبه وحلمه وقصده وعلمه وفكره وغمه ووده
بعده مإن أهله نسيان الحكمة في وجعل لحده في وحاله حياته في أعماله وقدرا
ء وخاطى بقبيحه خالى عاصيا كان وإن وراده نشر قبره في عبق صالحا كان فإن

مإن ( وإن حده على يقف بل أفعاله على العقل يعترض ل مإن فسبحان ببعده
على وأصلي عده على الخلئق يقدرا ل حمدا ) أحمده بحمده يسبح إل شيء

قوة لول مإنحل السلم كان الذي الصديق بكر أبي صاحبه وعلى وعبده راسوله
الليل قائم عثمان وعلى وفرده السياسة في التدبير وحيد عمر وعلى شده

وعلى راشده بلوغ قبل الرسول مإع المصلي علي وعلى خاده على يجري والدمإع
مإددناها ( والراض تعالى الله قال جنده على البيعة له أخاذ الذي العباس عمه

) مإوزون شي كل مإن فيها وأنبتنا راواسي فيها وألقينا
 ---

الحوت وخالق الريح مإتن على فكان الماء وجل عز الله خالق عباس ابن قال
بالجبال فأثبتت الراض فمادت النون فاضطرب عليه الراض كبس ثم الماء فوقا
فسماه عليه سما دخاانا الماء مإن وجل عز الله أخارج أشياخاه عن السدي وقال
فالراض أراضين سبع فجعلها فتقها ثم واحدة أراضا فجعله الماء أيبس ثم سماء
والملك مإلك ظهر على والصفاة صفاة ظهر على والماء الماء في حوت على
وقال بهموت الحوت واسم وهب قال الريح في والحوت والصخرة صخرة على
مإن والهند فالسند مإثلها في فرسخ ألف وعشرون أرابعة الراض عمران قتادة



فرسخ آلف ثمانية والصين حام ولد وهم مإثلها في فرسخ ألف عشر اثنا ذلك
ألف والعرب مإثلها في فرسخ آلف ثلثة والروم يافث ولد وهم مإثلها في

وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن سام ولد مإن جميعا والروم وهم فرسخ
فتعجبت فاستقرت عليها فألقاها الجبال فخلق تميد جعلت الراض الله خالق لما

الجبال مإن أشد شيء خالقك مإن هل راب يا فقالت الجبال خالق مإن الملئكة
نعم قال الحديد مإن أشد شيء خالقك مإن فهل راب يا قالت الحديد نعم قال
يا قالت الماء نعم قال النارا مإن أشد شيء خالقك مإن فهل راب يا قالت النارا
مإن فهل راب يا قالت الريح نعم قال الماء مإن أشد شيء خالقك مإن فهل راب

شماله عن يخفيها بيمينه يتصدقا آدم ابن نعم قال الريح مإن أشد شيء خالقك
فيه بنى مإن أول وكان قبيس أبي جبل الراض على وضع جبل أول العلماء قال

لن المإين الجاهلية في له يقال وكان بذلك فسمي قبيس أبو له يقال راجل
كان الركن

 ---

جبل الجبال مإشاهير ومإن الخاشبين أحد وهو الطوفان زمإان مإن فيه مإستودعا
يمضي والمدينة مإكة بين العرج وجبل بالمدينة واحد جبل والحجون بمكة ثورا
فيسمى والمصيصة أنطاكية بجبال يتصل ثم بلبنان يتصل حتى الشام إلى

والفلفل العود وعليه آدم عليه أهبط الذي الجبل سرنديب وفي اللكام هنالك
ومإأجوج يأجوج على القرنين ذو فيه سد الذي الروم وجبل المسك دابة وفيه

وجد الذي أن قدامإة ذكر وقد المظلم البحر إلى وينتهي فرسخ سبعمائة طوله
وعشرون سبعة الثاني القليم وفي عشر تسعة الجبال مإن الول القليم في
الخامإس وفي وعشرون أرابعة الرابع وفي وثلثون أحد الثالث القليم وفي جبل

وعشرون أرابعة السابع وفي وعشرون أرابعة السادس وفي وعشرون تسعة
أحصيت وقد جبل وتسعون وثمانية مإائة الجبال مإن عرف مإا فجميع أيضا

فالقليم سبعة والقاليم مإعدن سبعمائة فوجدوها والنوراة كالجص المعادن
الروم والخامإس بابل والرابع مإصر والثالث الحجاز والثاني الهند الول

سبعمائة إقليم كل ومإقدارا الصين والسابع ومإأجوج ويأجوج الترك والسادس
فمنها النهارا وأمإا قاف جبل به يحيط كله بذلك مإحيط العظم والبحر فرسخ
دانيال إلى تعالى الله أوحى قد وكان وجيحان وسيحان ودجلة والفرات النيل
فأوحي راجال وبأي مإساح بأي إلهي فقال بالعراقا نهرين لي احفر السلم عليه
فإني ظهرك خالف فألقها خاشبة في واجعلها وعرضها حديد سكة أعد أن إليه

حاد يتيم أو أرامإلة أراض إلى انتهى إذا فكان فحفر يعينونك الملئكة إليك باعث
عمر بن الله عبد عن الدنيا في العجائب ومإن والفرات دجلة حفر حتى عنها

مإناراة أرابع الدنيا في وصفت التي العجائب مإن قال عنهما الله راضي
وقبل الشمس طلوع قبل تحتها القاعد يقعد حديد مإرآة عليها السكندراية

على نحاس مإن وسوداني البحر عرض وبينهما بالقسطنطينية مإن فيرى غروبها
قضيب

 ---



ذلك صفر الزيتون أوان كان فإذا برومإية الشرقي باب على نحاس مإن
راجليها في زيتونتان زيتونات بثلث مإعها جاءت إل سودانية يبقى فل السوداني

فيعصرون راومإية أهل فتحمل السوداني ذلك على فألقته مإنقاراها في وزيتونة
اليمن بأراض نحاس مإن وراجل المقبل العام إلى وإدامإهم لسرجهم يكفيهم مإا

ل راجراجة أراض وهي مإسلك ول مإذهب وراائي ليس يقول ورااء إلى يده مإاد
نمل عليهم فخرج ألفا سبعين في القرنين ذو غزاها القدام عليها يستقر

عمود على نحاس مإن وبطة فرسه عن الفاراس تخطف النملة فكانت كالبخاتي
مإن البطة شربت عاشورااء يوم كان فإذا والصين الهند بين فيما نحاس مإن

لزراوعهم يكفيهم مإا الماء مإن فيها مإن فيفيض مإنقاراها ومإدت حاجتها الماء
وكانوا الجن الراض سكن مإن أول العلماء قال المقبل العام إلى ومإواشيهم

ضعفاء الجن عباس ابن قال بالقتل بعضا بعضهم تناول ثم وجل عز الله يعبدون
المؤمإنان فأمإا وكافران مإؤمإنان أرابعة كلها الراض مإلك مإجاهد قال الجان

وقال نصر وبخت نمرود والكافران السلم عليهما القرنين وذو داود بن سليمان
وفي جهنم حجاراة الثالثة الراض وساكن العقيم الريح الثانية الراض ساكن كعب

الراض وساكن جهنم حيات الخامإسة الراض وساكن جهنم كبريت الرابعة
وراجل خالفه ويد أمإامإه يد مإوثق إبليس السابعة وفي جهنم عقاراب السادسة

ثلثة فهم الجن فأمإا ذلك مإكانه في بالخابارا جنوده فتأتيه خالفه وراجل أمإامإه
أحدها أقوال ثلثة الجان وفي آدم قبل خالقوا وكلهم وشياطين وجن جان أنواع

نارا مإن مإاراج مإن مإخلوقا وهو عباس ابن عن الضحاك راواه الجن أبو أنه
أن والثاني التهبت إذا طرفها في يكون الذي النارا لسان والماراج

 ---

أن كما الجن مإسيخ الجان أن والثالث وعطاء الحسن قاله إبليس هو الجان
فهو الشيطان فأمإا عباس ابن عن عكرمإة راواه النس مإسيخ والخنازير القردة

أحدهما قولن إبليس وفي والعفريت الماراد وكذلك الجن مإن عات مإتجبر كل
لبليس مإجاهد قال الجن مإن كان أنه والثاني الملئكة أشراف مإن كان أنه

المصائب صاحب فهو نبر فأمإا وزلنبورا وداسم ومإسوط والعورا نبر أولد خامسة
صاحب ومإسوط بالزنا فيأمإر العورا وأمإا الخدود ولطم الجيوب بشق يأمإر

الرجل بين يوقع وداسم به الرجل فيتحدث بالشيء فيخبره الرجل يلقى الكذب
بينهم ويوقع السوقا في راايته يركز وزلنبورا وأهله
البسملة على الكلم

المإل بعد سنك ( أضحك
الجل قرب عينك يبك ولم

يساقا حيا تر لم ( كأنك
مإغتسل على مإيتا تر ولم
الكأس أمإا ذهبوا الذين في عبرة لهم مإا تعبوا قد كأنهم ولعبوا غفلوا للذين قل
خابب أعمارانا إلى الليالي ( سير شربوا ومإنه الساقي بيد
نصب يعتاقها ول تبين فما

مإصممة وأيديها النجاء ( كيف
نصب لها ليست بمدى بذبحنا
مإلتئما الشمل نيل يؤمإل ( وهل
عجب راحلة يوم كل لهم سفر



هتفت مإنزل في إقامإتنا ( ومإا
نوب رابعه سكنا مإذ بنا فيه

عماراته تمت وقد ( وآذنتنا
خارب داثر قليل عن بأنه

أمإل فما الدنيا هذه بنا ( أزرات
أراب عنده المنايا لريب إل

طائشة الموت سهام ( ليست
نصب كله سهام تطيش وهل

بها البلء أنواع أغراض ( ونحن
ومإرتقب فمرمإى الممات قبل

ابتنائهم في تناهوا الذين ( أين
فانقلبوا الدهر نائبات بهم صاحت

 ---

ونورا يبس قد الحياة عود هذا أيام لكم بقيت قد الكلم هذا افهموا نيام يا انتبهوا
الموت في وسواء خارس قد بالترح الفرح ولسان مإنطمس بالشيب الشباب
مإن راأيتم كم إخاواني والشرس اللين بين عنده فرقا ول والمحترس المهمل

كف في كأنكم إخاواني ودراس زجر عليكم تلي كم إخاواني مإندراس قبر
القلب هذا ينقى مإتى ترى حبس قد وكأن مإنطلق نفس هو إنما المختلس

بهم فاعتبر الراحلين بقية أنت إنما ينتكس يوم كل المريض ذا كم إلى الدنس
تنوب يوم كل في ( نائبات وقس

خاطوب وتمضي تأتي وخاطوب
ولكن الزمإان مإكر عجيب ( مإا
عجيب بالزمإان النفس ثقة

الدنيا زخاارافها إلى دعتني ( كم
يجيب ل الذي مإني فنادت

بحظ خاليل سامإحت ( ومإتى
الخطوب فاسترجعته خاالفتها

وننهى عنها نذود كم إلى ( كم
تستجيب مإا القلوب أن غير

ولكن سهل الجسام ( وصلح
الطبيب يعيي القلوب صلح في

الزهد إل فيها ليس داج ليل كظلمة الدنيا بناج رااكبه ليس عجاج بحر الدنيا
ولو تغرنك ل المزاج كدراة الفجاج ضيقة اخاتلج وسكونها انزعاج هدوءها سراج

تغريرا السلمإة تريك الزجاج الوحل في حمل مإن خااطر وقد التاج ألبستك
تعتذرا مإا تبنيها كانت كف كل تبين وتخفيها والقبائح المحاسن وتظهر وتمويها

مإنها يغرراك فل الدنيا ( هي وتيها كبرا جريحها إلى
العقول ذوي تستغر زخااراف

مإنها يكفيك قليلها ( أقل
بالقليل تقنع ليس ولكن

 ---



لما فهم القلب سمع أصغى فلو الخارة في مإا أنموذج ولذاتها الدنيا مإحن
بيتا أدخاله ثم الحمام أخايه ابن أدخاله أشيم بن صلة إلى العدوية مإعاذة أهديت
عم يا فقلت فأتيته قال فصلت فقامإت الفجر برقا حتى يصلي فقام مإطيبا

بيتا أمإس أدخالتني أخاي بن يا فقال تصلي فقمت عمك ابنة إليك أهديت
فيهما فكري زال فما الجنة به أذكرتني بيتا الليلة أدخالتني ثم النارا به أذكرتني

كلهن كوامإل أرابعون الوعظ في يكفي راواحل له ومإا الراحل أيها يا الصباح إلى
بالرسائل المكاتبات تؤثر مإتى العاذل قول تسمع مإتى عواطل الخير فعل مإن
وأم السهم فوقا قد الحبائل ينصب العدو هذا تقاتل الحرب صف في أنت أمإا

بالتوبة تعد كم غافل لقب تؤثر مإتى إلى جاهل باسم ترضى مإتى إلى المقاتل
تنتبه فلم وعيدك الموت أسمعك كم مإراحل على قلبك قلبك أين تماطل وكم
عبيدك وفرقا مإالك ومإزقا مإشيدك وهدم مإنزلك ونقض ورايدك قطع حتى

قليل عن مإيتا يا فقيدك أبصرت أمإا قرينك راأيت أمإا بيدك ومإل داراك وأخالى
وفي الهوى أمإرضك لقد تجويدك وحقق مإجتهدا لنفسك وانظر تمهيدك مإمهد
بعث قد الدورا بعماراة يشتغل كيف المغرورا للجاهل عجبا يا يزيدك أن عزمإه

لك صفا مإا ( خاذ السطورا واللحود أقلمإه السقام المنشورا للرحيل الموت
غرورا فالحياة
خابير واللبيب آت والموت

فإنه الزمإان على تعتبن ( ل
يدورا الهلك قطب على فلك

عهدها تقادم إذا السطورا ( تعفو
سطورا الحياة راقا في والخلق

ليفوته الردى مإن يفر ( كل
مإصير مإنه فر مإا إلى وله

نهزة فالسلمإة لنفسك فانظر
يطير الجناح ضافى وزمإانها
صقيلة بالشباب عيشك ( مإرآة
كسير بالمشيب عمرك وجناح
قاطع سيف الوقت فإن ( بادرا

أمإير والشباب جيش والعمر
كالدهان ورادة فكانت السماء انشقت ( فإذا تعالى قوله
 ---

( فكانت القيامإة يوم فيها مإن لنزول المجرة مإن السماء تنفرج المفسرون قال
كلونها السماء تكون الورادة الفرس أنها أحدهما قولن ) فيها كالدهان ورادة
إلى الربيع في تكون الورادة الفرس الفراء قال والضحاك صالح أبو قاله

فشبه الغبرة إلى كانت ذلك بعد كان فإذا حمراء كانت الحر اشتد فإذا الصفرة
فيكون يتلون الوراد الكميت الزجاج قال الخيل مإن الورادة بتلون السماء تلون
الشتاء في لونه خالف الفصل في ولونه الصيف في لونه خالف الشتاء في لونه

ألوانها تختلف وقد النبات ورادة أنها والثاني الفزع مإن تتلون فالسماء والصيف
واحد أنه أحدهما قولن الدهان وفي الماورادي ذكره الحمرة عليها الغلب أن إل



ألوانه تختلف والدهن دهن جمع أنه والثاني عباس ابن قاله الحمر الديم
شبه الفراء وقال مإجاهد ذهب نحوه وإلى اليزيدي حكاه وصفرة وحمرة بخضرة

بالدهن ألوانها اخاتلف في الورادة وشبه الخيل مإن الورادة بتلون السماء تلون
أحدها أقوال ثلثة ) فيه جان ول إنس ذنبه عن يسأل ل ( فيومإئذ تعالى قوله
 ---

بعضهم يسأل ل والثاني بذلك مإنهم أعلم تعالى الله لن حالهم ليعلم يسألون ل
ل والثالث عباس ابن عن والقولن بنفسه مإنهم كل لشتغال حاله عن بعضا

أغر والمؤمإن الوجه أسود فالكافر بسيماهم يعرفون لنهم ذنوبهم عن يسألون
ولكنه بسيفهم ذنبه عن يسأل ل الزجاج وقال الفراء قاله وضوئه أثر مإن مإحجل
الحسن ) قال بسيماهم المجرمإون ( يعرف تعالى قوله توبيخ سؤال يسأل
أن أحدهما قولن ) فيه والقدام بالنواصي ( فيؤخاذ العين وزراقا الوجوه بسواد
يدفعونهم ثم ظهوراهم ورااء مإن أقدامإهم إلى نواصيهم بين تجمع جهنم خازنة
يسحبون والقدام بالنواصي يؤخاذ والثاني مإقاتل قاله النارا في وجوههم على
الصبح صلة المإام بنا صلى قال الصائغ مإردويه وراوى الثعلبي ذكره النارا إلى

( يعرف قرأ فلما عياض بن الفضيل ابن علي ومإعنا الرحمن سوراة فقرأ
ذلك بعد كان فلما الصلة مإن فرغنا حتى عليه مإغشيا ) خار بسيماهم المجرمإون

عنها شغلني ) فقال الخيام في مإقصوراات ( حورا يقرأ المإام سمعت أمإا له قلنا
بها يكذب التي جهنم ( هذه تعالى ) قوله بسيماهم المجرمإون ( يعرف

وسلم} يؤتى عليه الله {صلى الله راسول قال المشركين ) يعني المجرمإون
يجرونها مإلك ألف سبعون زمإام كل مإع زمإام ألف سبعون لها يومإئذ بجهنم
) الحميم آن حميم وبين بينها ( يطوفون وجل عز قوله مإسلم بإخاراجه انفرد
عذاب بين يسعون أنهم والمعنى حره شدة انتهت قد الذي والني الحارا الماء

الحراراة الشديد الحميم غياثهم جعل النارا مإن استغاثوا إذا الحميم وبين الجحيم
راؤوسهم على ليصب الحميم إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن

كان كما يعاد ثم قدمإيه مإن يمرقا حتى جوفه إلى يخلص حتى الحمم فينفذ
 ---

بين قيامإه أحدهما قولن ) وفيه جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن وجل عز قوله
مإجاهد قال اكتسب مإا بإحصاء عبده على الله قيام والثاني الجزاء يوم رابه يدي

عليه رابه مإقام ذكر بمعصية هم إذا الذي ) وهو جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن
فضة مإن وجنتان للسابقين ذهب مإن جنتان مإوسى أبو وقال فانتهى فيها

عنه الله راضي الخطاب بن عمر زمإن في كان البصري الحسن قال للتابعين
فحدث فكلمته خالوة في فأتته امإرأة فعشقته والعبادة المسجد يلزم شاب
أفاقا فلما بيته إلى فحمله له عم فجاء عليه فغشي شهقة فشهق بذلك نفسه

جزاء مإا له وقل السلم مإني فأقرئه عنه الله راضي عمر إلى انطلق عم يا قال
راضي عمر فأتاه عنه الله راضي عمر فأخابر عمر فانطلق رابه مإقام خااف مإن
{صلى النبي عن جنتان لك وقال عمر عليه فوقف فمات شهق وقد عنه الله
المإام ظله إل ظل ل يوم ظله في الله يظلهم سبعة وسلم} قال عليه الله

وراجلن بالمساجد مإعلق قلبه وراجل وجل عز الله عبادة في نشأ وشاب العادل



تعلم ل حتى أخافاها بصدقة تصدقا وراجل عليه وتفرقا عليه اجتمعا الله في تحابا
ًا وجل عز الله ذكر وراجل يمينه تنفق مإا شماله دعته وراجل عيناه ففاضت خاالي
في أخارجاه وجل عز الله أخااف إني فقال نفسها إلى وجمال مإنصب ذات امإرأة

طمع على يشفي حتى ء امإرى وراع يحمد ل كثير أبي ابن يحيى وقال الصحيحين
طلعت قراراها يقر مإا نفس مإن آه وجل عز لله تركه حين فيتركه عليه ويقدرا

لها بانت مإا اصطباراها قل إل شهوة لها لحت مإا ناراها خابت ومإا الشيب شمس
ونهرها ليلها وعظها كم اعتباراها فبان مإوعظة

 ---

تقوم كم أوزاراها تقل ومإا النصائح نكثر كم شعاراها والجهل لباسها الذنب نهاراها
زاد أمإلها جذبها كلما نفاراها يرعوى ومإا لطفا تلءم كم ازورااراها يصلح ومإا

اخاتياراها قبح أم تدبيرها أساء عاراها يلزمإها أمإا المعاصي مإع كم إلى اغتراراها
أقنعت وإذا طمعت أطمعت إذا النفس إن عثاراها طال إذا بيدها يأخاذ مإن

فضول عن لسانها احبس غرضها فبترك مإرضها صلح أرادت فإذا قنعت باليسير
إن شهواتها مإؤذي عن كفها وكف نظراتها مإحرم عن طرفها وغض كلماتها

عيوب عن العمى الستدرااج علمإة إخاواني نجاتها في لها تسعى أن شئت
الفانين كل في ( الحرص ذل إل عبدا مإلكت ومإا عز إل عبد مإلكها مإا النفس

يصم
ينقصم ظهر كل راأيت أمإا

تنفصم حي كل مإن ( وعروة
تختصم الحادثات سمعت أمإا

ويصم يعمي الشياء حبك ( بل
فإذا الراض أهل بعذاب لهم إني وعزتي وجل عز الله يقول دينارا بن مإالك قال

وقال العذاب عنهم صرفت مإخافتي مإن والعطش الجوع أهل إلى نظرت
مإا عند الله ذكر مإنه وأفضل باللسان ذكر ذكران الذكر مإهران بن مإيمون
الكفل كان وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن مإعاصيه مإن عليه يشرف

ًا ستين فأعطاها امإرأة فأتته ذنب مإن يتوراع ل إسرائيل بني مإن قعد فلما دينارا
قط أعمله لم عمل هذا قالت يبكيك مإا فقال وبكت أراعدت الرجل مإقعد مإنها

ًا الكفل الله يعصي ل والله قال ثم لك والدنانير اذهبي فقال ليلته مإن فمات أبد
ًا فأصبح للكفل الله غفر قد بابه على مإكتوب

 ---

ًا يترك ل مإن يا في ضيعت كم عليه له الذي عمله أكثر مإن يا عليه يقدرا ذنب
الصحائف تمل أن أترضى أزراا الوزرا مإن الزرا على حملت كم عصرا المعاصي

الزمإان مإن شطرا ضيعت لقد وزجرا وعظا القرين سلب يكفي أمإا وخاسرا عيبا
ومإا بك نزلت نعمة كم عذراا تركت ول حجة الصحة لك أبقت مإا شطرا فاحفظ
الخطايا على سترك كم نكرا العرف فتبدل بالمعاصي تقابلها شكرا قرنتها
وقد هلل الشيب كان خامرا شربت وكم صلة عن نمت كم دهرا تقلع ل وأنت
إنما صخرا القلب فصارا المإد عليك أطال غدراا كم إلى تفي ول تعاهد بدراا صارا
صبرا نفس يا فصبرا القليل بقي



تصابي مإفرقه شاب مإن صبا
صابي والقلب الصبا طلب وإن

راأسي شيب لك رااضني ( أعاذل
اقتضابي أعياك ذاك ولول

مإطاع ناه مإن بالشيب ( كفى
مإجاب داع ومإن كره على

وكلت راحلي النهى إلى ( حططت
الهباب بعد باطلي مإطية

ً للشيب مإسلما ( وقلت أهل
الصواب إلى المخطئين بهادي

برقا ومإيض الشباب ( يذكرني
ناب وحنين حمامإة وسجع

أعزى ول بالشباب ( أأفجع
مإصابي عن المعزي غفل لقد

سجع
الخسران ولك المتقون رابح والطغيان البطر شديد يا والعصيان الخطايا دائم يا

جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن
ًا يا على طمس فقد المصر أمإا عتبه أليم عنده يؤثر ل وذنبه زلله على مإعتكف

ومإا خاوفت ) كم جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن اللسان وعظ ينفعه فل قلبه
السراف صاحب يا لك الويل حاف بالعدل أمإر إذا مإن يا تخاف

 ---

المعاصي وأراباب والعناد الزيغ أهل راأيت ) لو جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن
رابه مإقام خااف ) ( ولمن قطران مإن ( سرابيلهم الصفاد في مإقرنين والفساد

والنارا الراباب راب عليهم وغضب البواب وجوههم في سدت ) قد جنتان
) أعرض جنتان رابه مإقام خااف ( ولمن ألوان فيها والعذاب اللتهاب شديدة

وبين بينهما ( يطوفون الجحيم في ويتقلبون الكريم خايره ومإنعهم الرحيم عنهم
أشرقا قد المتقين ونورا مإزقا قد وزمإهريرهم أحرقا قد ) سعيرهم آن حميم

إلى بهم ) سارات دان الجنتين وجنى استبرقا مإن بطائنها فرش على ( مإتكئين
عليهم مإن النيران الخطايا ولراباب العطايا جزيل لهم فأجزلت المطايا الجد
وصفهن مإن الحورا صفة كفانا وقد ويظن يتوهم لمن يخطر ل مإن مإا بنعيم

في وعرضنا صلحك في اجتهدنا قد العاصي ) أيها والمرجان الياقوت ( كأنهن
مإن نيأس فما وبعد وصباحك مإسائك في المعاصي على وأنت لراباحك التجاراة
) جنتان رابه مإقام خااف ولمن شان في هو يوم ( كل فلحك
وعشرون ثمانية فيها والمعامإلت العلم فضائل على تشتمل الرابعة الطبقة
ًا مإجلس

والعمل العلم فضائل في الول المجلس
 ---



والنعام والبداء والعادة والحياء والمإاتة والنشاء اليجاد بيده الذي لله الحمد
آدم خالق والدواء والداء والبلء والعافية والعلء والحظ والغلء والرخاص واللء

والضواء والظلمات والسماء الراض كانت جراه فمن الشياء لجله وخالقت
خاط وعرفه الظلماء عنه فانجلت العلم وعلمه والماء والريح والمساء والصباح

والدال والخاء والحاء والجيم والثاء والتاء والباء اللف الهجاء فجاء الخط
والعين والظاء والطاء والضاد والصاد والشين والسين والزاي والراء والذال
اللف ولم والواو والهاء والنون والميم واللم والكاف والقاف والفاء والغين
الجاهل ومإنهم الذاكر العالم فمنهم والنساء الرجال نسله مإن وبث والياء

ول كالعشى اليمامإة زراقاء وليست اللباء وأقلهم الغافلون وأكثرهم النساء
له ) أحمده العلماء عباده مإن الله يخشى ( إنما يغشى إذا كالليل النهارا

الملك وينزع يشاء مإن الملك يؤتي الملك مإالك بأنه وأقر اللء لحمده بتوفيقي
صاحبه وعلى البيداء حوته رااكب أشرف مإحمد راسوله على وأصلي يشاء مإمن
الذي الفاراوقا عمر وعلى الرخااء أو الشدة وقعت إن مإصاحبه الصديق بكر أبي
علي وعلى البلء به اشتد وقد الصابر عثمان وعلى العداء له فذلت الكفر دوخ

به الصحابة سألت الذي العباس عمه وعلى الخااء الكل دون له حصل الذي
مإثل وسلم} إن عليه الله {صلى الله راسول قال السماء فسالت الغيث

النجوم كمثل الراض في العلماء
 ---

أن أوشك النجوم انطمست فإذا والبحر البر ظلمات في بها يهتدى السماء في
ل بالخارة والعلم التوحيد طرقا لن المثال أوقع مإن المثل وهذا الهداة تضل
السالك ضل فقدوا فإذا الدلء هم والعلماء بالدليل يعرف وإنما بالحس يدراك
عن عنهما الله راضي العاص بن عمرو بن الله عبد حديث مإن الصحيحين وفي
انتزاعا العلم يقبض ل وجل عز الله إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي

اتخذ عالم يبق لم إذا حتى العلماء بقبض العلم يقبض ولكن الناس مإن ينتزعه
الحصين ابن أخابرنا وأضلوا فضلوا علم بغير فأفتوا فسئلوا جهال راؤوسا العباد

إن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن عسال بن صفوان عن بسنده
سليمان أبو وذكر يطلب بما راضي العلم لطالب أجنحتها لتضع الملئكة

أن والثاني الجنحة بسط أحدها أقوال ثلثة أجنحتها وضعها مإعنى في الخطابي
وترك العلم مإجالس عند النزول والثالث العلم لطالب التواضع به المراد

إل تعالى الله يذكرون قوم مإن وسلم} مإا عليه الله {صلى لقوله الطيران
عنهم الله راضي سعد بن سهل حديث مإن الصحيحين وفي الملئكة بهم حفت

الله يهدي لن والله السلم عليه لعلي وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن
النعم حمر لك يكون أن مإن لك خاير واحدا راجل بك
 ---

قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي الدراداء أبو وراوى
ًا سلك مإن ًا فيه يطلب طريق ًا به الله سلك علم وإن الجنة طرقا مإن طريق

وإن الماء في والحيتان الراض في ومإن السموات في مإن له ليستغفر العالم
وإن الكواكب سائر على البدرا ليلة القمر كفضل العابد على العالم فضل



العلم وراثوا وإنما دراهما ول ديناراا يوراثوا لم النبياء فإن النبياء وراثة العلماء
فإن العلم تعلموا عنه الله راضي جبل بن مإعاذ وقال وافر بحظ أخاذ أخاذه فمن

لمن وتعليمه جهاد عنه والبحث تسبيح ومإداراسته عبادة وطلبه خاشية لله تعلمه
الخلوة في والصاحب الوحدة في النس وهو قربة لهله وبذله صدقة يعلمه ل

الخير مإوسى يا تعلم أن السلم عليه مإوسى إلى تعالى الله أوحى كعب وقال
يستوحشوا ل حتى قبوراهم في ومإتعلمه الخير لمعلم مإنورا فإني للناس وعلمه

عظيما يدعى فذلك وعمل وعلم تعلم مإن السلم عليه عيسى وقال مإكانهم في
داود بن سليمان خاير عنهما الله راضي عباس ابن وقال السماء مإلكوت في

مإعه والملك المال فأعطي العلم فاخاتارا والملك والمال العلم بين السلم عليه
فات شيء وأي العلم فاته مإن أدراك شيء أي شعري ليت الحكماء بعض وقال

مإعرفة إلى الوسيلة لنه العقل ببديهة العلم فضل يخفى ول العلم أدراك مإن
به إل المعبود إلى التقرب يعرف ول الدائم النعيم في الخلود وسبب الخالق

البهائم مإثل الناس لصارا العلماء لول الحسن قال الداراين لمصالح سبب فهو
ليلة قيام مإن إلي أحب واحد حديث كتابة عمران بن المعافى وقال

 ---

العلماء مإداد وسلم} يوزن عليه الله {صلى النبي قال وقد هذا يقول ل وكيف
أن العالم آداب ومإن الشهداء دم على العلماء مإداد فيرجح الشهداء دم مإع

الستدلل مإن أقوى بالفعل الستدلل فإن الناس ليتبعه الدنيا فضول يترك
بن علي أخابرنا قوله إلى يلتفت لم خالط ثم الحمية أمإر إذا الطبيب فإن بالقول

على القراء ببعض مإر أنه الحسن عن الكلعي همام أبي عن بسنده الله عبد
بالعلم وجئتم نعالكم وفرطحتم جباهكم أقرحتم فقال السلطين أبواب بعض

بيوتكم في جلستم لو إنكم أمإا فيكم فزهدوا أبوابهم إلى راقابكم على تحملونه
فرقا تفرقوا أعينهم في لكم أعظم لكان إليكم يرسلون الذين هم يكونوا حتى
أسرع القرآن حملة فسقة إلى الزبانية إن الحسن وقال أعضائكم بين الله

تعالى الله فيقول إلينا يتقدمإون بالنا مإا رابنا فيقولون الوثان عبدة إلى مإنهم
سليمان بن الربيع عن بسنده علي بن يحيى أخابرنا يعلم ل كمن يعلم مإن ليس
قدراه نبل تفقه ومإن قيمته عظمت القرآن قرأ مإن يقول الشافعي سمعت قال
الحساب تعلم ومإن طبعه راقا اللغة تعلم ومإن حجته قويت الحديث كتب ومإن
يقول أحمد بن إسماعيل سمعت علمه ينفعه لم نفسه يصن لم ومإن راأيه جزل

حاتم أبا سمعت يقول الحواراي نصر أبا سمعت يقول عطاء بن الله عبد سمعت
يقول الشافعي سمعت يقول العلى عبد بن يونس عن بسنده يقول الرازي

الذنوب بظلمة علمك تدنس فل علما أوتيت قد أخاي يا حكيم إلى حكيم كتب
علمهم بنورا العلم أهل يسعى يوم الظلمة في فتبقى

 ---

العلم طلب مإن الحديث ففي به للعمل العلم يطلب أن العلم على والمأخاوذ
يرح لم إليه الناس وجوه ليصرف أو السفهاء به يماراي أو العلماء به ليباهي
النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي الجنة راائحة

ثلثة القيامإة يوم فيه يقضي الناس أول إن قال أنه وسلم} أنه عليه الله {صلى



فيقول عملت مإا له فيقال القرآن وقرأ وعلمهه العلم تعلم وجل مإنهم فذكر
هو ليقال تعلمت ولكنك كذبت فيقال القرآن وقرأت وعلمته العلم فيك تعلت
على فسحب به أمإر ثم قيل وقد قارائ هو ليقال القرآن وقرأت قيل فقد عالم
بسندهما مإحمد بن الرحمن وعبد مإنصورا أبو أخابرنا النارا في ألقي حتى وجهه

القارائ الدمإي بكر أبا راأيت يقول توبة ابن إسماعيل بن الله عبد جعفر أبي عن
مإا فقاليلي والقرآن والمواقف الليالي تلك له فقلت يده يمد مإوته بعد النوم في
أمإرك انتهى شيء اي فإلى له فقلت للدنيا كانت لنها مإنها على أضر شيء كان
الثمانين أبناء أعذب ل أن نفسي على آليت تعالى لي قال قال

البسملة على الكلم
تندراس والثارا وتجمع ( تبنى
تختلس والراواح اللبث ونأمإل

طبع مإن الخلد في فما فكر اللب ( ذا
وينعكس أمإر بنتهى مإا بد ل

ومإن الملوك وابناء الملوك ( أين
جلسوا هيبة قامإوا الناس إذا كانوا

مإعركة كل في سيوفهم ( ومإن
والحرس الحجاب ودونهم تخشى

مإعركة وسط في بمهلكة ( أضحوا
يطس فوقهم مإن الوراى ومإاشي صرعي

جدث وضمهم حدث ( وعمهم
حبسوا قد الرمإس في جثث وهم باتوا

خالقوا ومإا كانوا مإا قط ( كأنهم
ونسوا الوراى بين ذكرهم ومإات

صنعت مإا عيناك أبصرت لو ( والله
يفترس والدود بهم البلى يد

به النفوس تشجى مإنظرا ( لعاينت
النكس دونه مإن نكرا وأبصرت

ناظرها حارا ناظرات أوجه ( مإن
تنطمس كيف الحسن راونق في

رامإق بها مإا باليات ( وأعظم
تنتهس وهي وهذا تبقى وليس

أدب زانها ناطقات ( وألسن
الخرس بالفة شانها شأنها مإا

فاغرة للدهر ألسن ( نكسهم
وكسوا بالردى إذ لهم فآها فاها

حلل ألبسوا لما الوشي عن ( عروا
 ---

وكسوا أجسادهم على الرغام مإن
خالئلهم مإن الصفايا لبس ( وصارا

الوراس زانه وقدمإا الثياب جون
سفها ترعوى ل النهى ذا يا ( حتام



وينبجس يهمي ل عينيك ودمإع
المإل طويل يا غريب داؤك الهوى قتيل يا عجيب أمإرك نفسه عن غافل يا

تبيت كيف لحدك تذكرت هل قريب آت وكل قليل عن وهذا فتجيب ستدعى
ًا بعدك المحب ويضحك جلدك الديدان وتقتسم خادك الثرى ويباشر وحدك ناسي

تترك مإتى وحتى مإتى إلى فقدك وجدوا مإا مإا المال وجدوا مإذ والهل بعدك عنه
( ذهب جدك فلزم مإجد جد المإر قصدك إلينا تحسن أن تحسن أمإا راشدك
تودد طول بعد الحبة
وأقشعوا فأسلموك المزارا ونأى

لغربة تكون مإا أفقر ( خاذلوك
يدفعوا لم وكربة يؤنسوك لم

حفرة صاحب وصرت القضاء ( قضي
وتصدعوا أعرضوا الحبة عنك

مإودتي وتنسى ذكري عن ( سيعرض مإكتوب قبر على ووجد
خاليل للخليل بعدي ويحدث

ًا انقطعت ( إذا مإدتي العيش مإن يومإ
قليل الباكيات غناء فإن
مإوت بادراهما والخليط الخ أين مإحيط بكم والموت التخليط هذا مإتى إلى

بل ل يميط ومإا وسخ عليه مإستشيط أسد وله الشميط هذا يلهوا كيف نشيط
واسمع نصحي اقبل الغطيط هذا فكم تيقظ النشيط انقبض رابما يا عبيط دم
الدنيا كانت هذا على سكون مإن له بد ل الهوى في التحرك ذا يا الوسيط مإن

فرح فكل فرحها إلى تنظر ل حزون السهل فبعد سهلها يغرنك ل تكون وعليه
الممات دين راوحك إن يهون المقبح فبغض بغيرك فعلها تأمإل مإحزون

إل السن أضحكت مإا مإأمإون ترحها ول مإستتم فرحها مإا الديون وستقضى
كم للمنون ومإنزل الغرورا لدارا إنها الخثون المومإس وإيا إياك العيون وأبكت

يا مإفتون هذا قلب المواعظ أضعتم مإهل المغبون يعقل ومإا الغبن على نلوم
الموت يذكر ل يديه بين عما الغافل أيها جنون هذا هوى مإاذا الهوى في لي لئما

لقومإي ( يا عليه عما له مإا وألهاه لديه مإا العواقب عن شغله إليه يلتفت ول
المغرورا للمإل
الصدورا في ينقضي ل ولجاج

بالمإاني مإخدوعة ( ولنفس
بسرورا مإوكل ولهم

يرجيه عما الحياة ( وانقباض
 ---

الغرورا حبل وامإتداد الفتى
يوم كل في الزمإان ( يلتحيه

نضير غصن كالتحاء دائبا
يلقاه ليس مإا العيش في ( يتمنى
الغيورا الزمإان حزم وينسى
اليقظان الجل عن غفت ( ولعين
المسير قريب بها أمإسى

عظما للمرء يهيض يوم ( كل



كسير بعظم فيه يسطو وهو
يغدو إذ جنبيه بين الموت ( يحمل
الثغورا ورااء مإن ويخشاه

عليها مإستقر في نفس ( كل
المقدورا حمامإها مإن والج

كأنه وغربة طلبه في طلعة مإن له فكم غربه يقطع ثم الهوى شرقا يجوب مإن يا
أصحاب بعض قال غربه جفنه مإن فأسال جفنه مإن سل قد السف بسيف

مإا تالله فاحتالوا وقعتم فقد العجمي حبيب فقال يخلق لم آدم ابن ليت الحسن
للعدو ودولتهم زاهرة بالصلح أيامإهم والخالص التقى أهل إل بالخلص اهتم

الساهرة أراض على العرض يخافون ساهرة الدجى في وأعينهم قاهرة
عليهم والدنيا طاهرة أخالقا على الثياب وأخالقا آمإرة ناهية للنفوس والعقول
يزيد أبو قال الخارة بها فاشتروا الدنيا باعوا الجملة وفي صابرة والقلوب

ورامإيت الصدقا مإنجنيق في ووضعتها القنوع بحبل فربطتها الدنيا أسباب جمعت
لشقي مإركبا الحرص ( قرب فاسترحت اليأس جبل في بها

الشقياء مإركب الحرص إنما
عفيا يأتى بالكفاف ( مإرحبا

العفاء ذيل المتعبات وعلى
الجمع في يشمر لمإرئ ( ضلة
للفناء مإشمر لعيش
للواراث القناطير يكثر ( دائبا

لنقضاء دائبا والعمر
كان لو القناطير كثرة ( حبذا

بقاء كنز الكنوز لرب
أسيرا السير يرحم ( يغتدى

السراء مإن أنه جاهل
يديه في كله الحظ يحسب

الجوزاء مإدى على مإنه وهو
كان وإن الشقي الخائب ( ذلك

السعداء مإن أنه يرى
تعالى قوله على الكلم

شيئا نفس تظلم ل ( فاليوم
 ---

على العبد فيجزى الذراة فيه تبين اللسان مإستقيم القيامإة يوم العدل مإيزان
طفيف الخير مإن زاده مإن فيا الشر في نظرها والنظرة الخير في قالها الكلمة

الرحمن عبد أبي عن بسنده المذهب ابن أخابرنا يحيف ل عدل مإيزان احذرا
{صلى الله راسول قال يقول العاص ابن عمرو بن الله عبد سمعت قال الحبلي

راؤوس على أمإتي مإن راجل يستخلص وجل عز الله وسلم} إن عليه الله
ثم البصر مإد سجل كل سجل وتسعين تسعة عليه فينشر القيامإة يوم الخلئق

ألك فيقول راب يا ل قال الحافظون كتبتي أظلمتك شيئا هذا مإن أتنكر له يقول
حسنة عندنا لك إن بلى فيقول راب يا ل فيقول الرجل فيبهت حسنة أو عذرا

وأن الله إل إله ل أن أشهد فيها بطاقة لها فيخرج عليك اليوم ظلم ل واحدة



هذه مإع البطاقة هذه مإا راب يا فيقول أحضروه فيقول وراسوله عبده مإحمدا
كفة في والبطاقة كفة في السجلت فتوضع قال تظلم ل إنك فيقال السجلت

القطعة البطاقة البطاقة وثقلت السجلت فطاشت قال
 ---

بينا قال الحسن عن عبيد بن يونس عن بسنده طاهر أبي بن مإحمد أخابرنا
فقال وسلم} بكت عليه الله {صلى الله راسول عند عنها الله راضي عائشة
تذكرون هل الله راسول يا قالت يبكيك وسلم} مإا عليه الله {صلى الله راسول
ثلثة في وسلم} أمإا عليه الله {صلى الله راسول فقال القيامإة يوم أهليكم
ًا أحد يذكر فل مإواطن أم مإوازينه أتثقل يعلم حتى يوضع حين الميزان عند أحد

كتابه يقع أين يعلم ) حتى كتابيه اقرءوا ( هاؤم يقال حين الكتاب وعند تخف
ظهري بين يوضع حين الصراط وعند ظهره ورااء أو شماله في أو يمينه في

عن العمش عن بسنده ) الكروخاي ( أخابرنا ينجو ل أم أينجو يعلم حتى جهنم
قال عنهما الله راضي سعيد أبي وعن عنه الله راضي هريرة أبي عن صالح أبي
ألم له فيقول القيامإة يوم بالعبد وسلم} يؤتى عليه الله {صلى الله راسول قال

ترأس وتركتك والحرث النعام لك وسخرت وولدا ومإال وبصرا سمعا لك أجعل
كما أنساك اليوم فيقول ل فيقول هذا يومإك مإلقي أنك تظن أكنت وترتع

الخدراي سعيد أبي عن قتادة عن شعبة عن بسنده الحصين ابن أخابرنا نسيتني
عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي الصديق بكر أبي عن

بين قنطرة على فيحبسون النارا مإن القيامإة يوم المؤمإنون وسلم} يخلص
إذا حتى الدنيا في بينهم كانت مإظالم بعض مإن لبعضهم فيقتص والنارا الجنة
الجنة دخاول في لهم أذن ويقوا هذبوا

 ---

تهنى أتراك تجزى عمل بأي ) أتراك تعملون كنتم مإا إل تجزون ( ول تعالى قوله
لك صفت ومإا غيبة في الصوم في ولسانك غيبة في الصلة عند قلبك تعزى أو

وفرغ التداراك يفوت أن قبل فانتبه بسرعة الجل أكثر مإر وقد راكعة العمر في
بسنده العطارا عثمان بن الحسين بن ) أحمد ( أنبأنا داراك تفرغ أن قبل قلبك

قال عنه الله راضي علي عن علي بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن جعفر عن
يخرج لشجرة الجنة في إن وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت

ل وياقوت درا مإن بلجم مإلجمة مإسرجة ذهب مإن خايل أسفلها ومإن أعلها مإن
حيث بهم فتطير الجنة أهل فيركبها بصرها مإد خاطوها أجنحة لها تبول ول تروث
كلها الكرامإة هذه عبادك بلغ بم راب يا دراجة مإنهم أسفل الذين فيقول شاؤوا

وكنتم يصومإون وكانوا تنامإون وأنتم الليل يصلون كانوا إنهم لهم فيقال قال
تعالى قوله تجبنون وكنتم يقاتلون وكانوا تبخلون وكنتم ينفقون وكانوا تأكلون

شغل في عمرو وأبو نافع ) وقرأ فاكهون شغل في اليوم الجنة أصحاب ( إن
أبو وقرأ الغين وإسكان الشين بفتح شغل في يعمر ابن وقرأ الغين بإسكان
أحدهما قولن الشغل بذلك المراد في وللمفسرين بفتحهما شغل في هريرة

عباس ابن عن عكرمإة عن بسنده أحمد بن مإوهوب أخابرنا البكارا افتضاض أنه
البكارا افتضاض في ) قال شغل في اليوم الجنة أصحاب ( إن عنهما الله راضي



مإن النارا أهل فيه عما نعيمهم شغلهم الحسن وقال مإجاهد قاله النعمة والثاني
عباس ابن قاله فرحون أحدها أقوال أرابعة فاكهون تعالى قوله وفي العذاب

 ---

فاكهة ذوو والرابع مإقاتل قاله ناعمون والثالث الحسن قاله مإعجبون والثاني
بمعنى هي وهل فكهون جعفر أبو وقرأ عبيدة أبو قاله تامإر لبن يقال كما

قاله وحذرا حاذرا يقال كما واحد بمعنى أنهما أحدهما قولن فيه الولى القراءة
عبيدة أبو قاله بالطعام يتفكه فلن يقال يتفكه الذي الفكه أن والثاني الفراء
وقرأ ظل جمع والظلل الحلئل ) الزواج ظلل في وأزواجهم ( هم تعالى قوله

جمع الظلل تكون وقد ظل جمع وهي الفراء قاله ظلل في والكسائي حمزة
الجنة بناء أن والمقصود القصورا كنا بالظلل المراد المفسرون قال أيضا ظلة

أخابرنا الول عبد أخابرنا يرد مإا ظلهم في كان شمس هناك كان فلو عال مإحكم
بن همام عن مإعمر عن البخاراي حدثنا الفربري حدثنا أعين ابن أنبأنا الداودي

عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي هريرة أبي عن مإنبه
يبصقون ل البدرا ليلة القمر صوراة على صوراتهم الجنة تلج زمإرة وسلم} أول

الذهب مإن وأمإشاطهم الذهب فيها آنيتهم يتغوطون ول يمتخطون ول فيها
مإخ يرى زوجتان مإنهم واحد ولكل المسك وراشحهم اللوه ومإجامإرهم والفضة
قلب قلوبهم تباغض ول بينهم اخاتلف ل الحسن مإن اللحم ورااء مإن سوقهما

الجنة أهل نساء مإن امإرأة أن ) لو كعب ( وقال وعشيا بكرة الله يسبحون واحد
الشمس ضوء لذهب مإعصمها بدا

 ---

أنس عند كنت قال البناني ثابت عن رااشد بن عباد عن مإنصورا بن مإحمد أخابرنا
فلن صاحبنا عن أخابرك أل قال ثم فساءله غزاة مإن له ابن عليه فقدم مإالك بن

إليه فثرنا واأهله واأهله يقول وهو ثارا إذ قافلين غزاتنا في نحن بينما قال
ل أن نفسي أحدث كنت إني فقال شأنك مإا له فقلنا له عرض عاراضا أن فظننا
علي - طالت فلما العين الحورا تعالى الله فيزوجني أستشهد حتى أتزوج

في آت فأتاني تزوجت راجعت أنا إن هذا سفري في نفسي حدثت الشهادة
العيناء الله زوجك فقد قم تزوجت راجعت أنا إن القائل أنت فقال مإنامإي

صنعة جاراية كل يد في جوارا عشر فيها مإعشبة خاضراء راوضة إلى بي فانطلق
نحن ل قلن العيناء فيكن لهن قلت والجمال الحسن في مإثلهن أرا لم تصنعها

وأحسن الولى مإن أعشب بروضة أنا فإذا فانطلقت أمإامإك وهي خادمإها مإن
بشيء إليهن العشر ليس تصنعها صنعة جاراية كل يد في جاراية عشرون فيها
أمإامإك وهي خادمإها مإن ونحن ل قلن العيناء فيكن قلت والجمال الحسن مإن

أرابعون فيها وأحسن والثانية الولى مإن أعشب أخارى بروضة أنا فإذا فمضيت
في بشيء إليهن والعشرون العشر ليس تصنعها صنعة جاراية كل يد في جاراية

أمإامإك وهي خادمإها مإن نحن ل قلن العيناء فيكن فقلت والجمال الحسن
قلت السرير فضلت قد امإرأة عليها سرير فيها مإجوفة بياقوتة أنا فإذا فانطلقت

مإن شيئا فيك إن مإه فقالت عليها يدي أضع فذهبت مإرحبا نعم قالت العيناء أنت
نادى حتى حديثه مإن الرجل فرغ فما قال الليلة عندنا فطرك ولكن بعد الروح



إلى وأنظر الرجل إلى أنظر فجعلت قال بالجنة وأبشري اراكبي الله خايل يا مإناد
أو هو أول بدرا راأيته أيهما أدراي فما حديثه وأذكر العدو مإصافون ونحن الشمس
تعالى الله راحمه أنس فقال أول سقطت الشمس

( سجع
 ---

وتلك التعب ذاك فأين يزال ل عظيما مإلكا ونالوا المإال القوم بلغ لقد هذا يا
في نصبوا ) طالموا ظلل في وأزواجهم ( هم زال والترح المدح وبقي الثقال
أوجال الشهوات عن وأزعجتهم أشغال اللذات عن فشغلتهم الجلل ذي خادمإة

وأزواجهم ( هم بالنوال تلقوا ورادوا فإذا وجال بالقلب خاطر إذا الموت وقلقهم
فما الموت وأنذراهم الوثيق بالمإر وأخاذوا التحقيق في القوم ) بالغ ظلل في

تلمح لما فإنه البطال فأمإا المضيق مإن خارجوا حتى فجدوا الرفيق أبلغهم
وحبسوا الخلوات في لله وقامإوا الشهوات عن القوم صام طال قد راآه الطريق
رامإضان فانقضى اللذات جملة الجملة في وتركوا الكلمات فضول عن اللسن
الشر أسخن وبينهم بينك ) كم ظلل في وأزواجهم ( هم شوال وجاء صومإهم

وإنما هم وأين أنت أين الحضيض ونلت الحظ نالوا أعينهم الخير وأقر عينك
وأثنى فأرابحهم وعامإلهم وسامإحهم أصلحهم مإن سبحان كال كما للعبد يكال

) قطعوا ظلل في وأزواجهم ( هم وقال مإجترحهم وأقال ومإدحهم عليهم
فسلم وحازوا المنى غاية ونالوا وجازوا الخوف قناطر وعبروا ففازوا المهامإة

الراائك ( على تعالى ) قوله ظلل في وأزواجهم ( هم المال وراأس الربح
ومإتاعه شواراه عليه قبة في سريرا إل الرايكة تكون ل ثعلب ) قال مإتكئون
تعبهم واراتفع نصبهم زال فأبيحوا وزهدوا فأرايحوا تعبوا البيت مإتاع والشوارا
مإعبودهم وراضى مإقصودهم وحصل

 ---

مإا ادع تقول العرب قتيبة ابن قال يتمنون مإا ) أي يدعون مإا ( ولهم تعالى قوله
يدعو مإا كل والمعنى الدعاء مإن مإأخاوذ هو الزجاج وقال شئت مإا تمن أي شئت

سلم يتمنون مإا لهم والمعنى مإا مإن ) يدل ( سلم وقوله يأتيهم الجنة أهل به
على ) مإنصوب ( قول و عليهم وجل عز الله يسلم أن الجنة أهل مإنى هذا أي

النبي عن عنه الله راضي جابر حديث وفي قول الله يقوله سلم لهم مإعنى
الجنة أهل يا عليكم السلم يقول وجل عز الله وسلم} أن عليه الله {صلى
ول إليه وينظرون إليهم ) فينظر راحيم راب مإن قول ( سلم وجل عز قوله فذلك

عنهم يحتجب حتى إليه ينظرون دامإوا مإا النعيم مإن شيء إلى يلتفتون
( سجع

العظيم الفضل ذا طلب في المخاطر أين الجسيم المإر لهذا المستعدون أين
دارا في راأيتهم ) لو راحيم راب مإن قول ( سلم والتقديم الفوز لخلع المتأهب أين

يسمعهم والملك الكرامإة حلل القوم وعلى والسلمإة الفوز غاية على القامإة
فحلوا الجبارا جوارا في ) حلوا راحيم راب مإن قول ( سلم القديم العزيز كلمإه
مإن تجري جنات مإن وأشرف عثارا بل جوزوا لهم قيل أن فجوزوا السحارا بضائع
) راحيم راب مإن قول ( سلم تكريم بكل الكريم عليهم أشرف أن النهارا تحتها



إلى المإر فانقشع اليتيم بكاء الدجى في وبكوا السليم تململ تململوا طالموا
راحيق مإن تجري والعيون النعيم جنات برضوانه فأحلهم الغريم سامإح أن

) راحيم راب مإن قول ( سلم النظيم المثمن العقد ذلك وواسطة وتسنيم
الطهاراة ذكر في الثاني المجلس

 ---

والرجفة والجزاء الحشر يوم ومإالك الصنعة ومإتقن المخلوقا مإحكم لله الحمد
جهده بذل إن العبد ينتفع فلم أرااد دفعه يستطيع الذي ذا فمن شاء مإا المقدرا
اللغات اخاتلف يمنع فلم وسمع السمعة مإقصود مإن النية إخالص وعلم ووسعه
بصحة العقول فشهدت وشرع الدمإعة وجريان الجوف جوف حتى وأبصر سمعه

الصانع يشبه ومإا كذاته صفاته مإنعه قدرا مإا يعطي الذي ذا فمن ومإنع الشرعة
بدعة عنه والسؤال واجب به واليمان مإجهول والكيف مإعلوم الستواء صنعه

الطلعة عن الحب فالق أنه وأشهد السبعة اليام دامإت مإا يدوم حمدا أحمده
جمع مإن أول بكر أبي وعلى شرعة بأفضل المبعوث مإحمد راسوله على وأصلي

على الصابر عثمان وعلى قلعة قلع فكم المإصارا فتاح عمر وعلى الربعة هذه
عمه وعلى سلعة كل مإن أنفق مإدائحه الذي علي وعلى الصرعة تلك مإضيض
بسنده النصاراي الحسن أبو أخابرنا رافعة البيت بهذا وأكرم الخلفاء أبي العباس

قال قال الشعري مإالك أبي عن حدثه سلم أبا أن حدثه زيدا أن يحيى عن
تمل لله والحمد اليمان شطر وسلم} الطهورا عليه الله {صلى الله راسول

والصلة والراض السماء بين مإا تمل أو تملن لله والحمد الله وسبحان الميزان
فبائع يغدو كل عليك أو لك حجة والقرآن ضياء والصبر برهان والصدقة نورا

مإسلم بإخاراجه انفرد مإوبقها أو فمعتقها نفسه
 ---

أو نجس عن البدن تطهير الول الضرب أضرب أرابعة على الطهاراة أن اعلم
ابن حديث مإن الصحيحين ففي النجاس طهاراة فأمإا البدن مإن فضلة أو حدث

ليعذبان إنهما فقال بقبرين مإر وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس
مإعناه الخطابي قال البول مإن يستنزه ل فكان أحدهما أمإا كبير في يعذبان ومإا

عن الداراقطني وراوى يشق أو فعله عليهما بكبير كان أمإر في يعذبا لم أنهما
استنزهوا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي
فيها التفريط ففي الحداث طهاراة وأمإا مإنه القبر عذاب عامإة فإن البول مإن

راسول عنا تخلف قال عمرو بن الله عبد حديث مإن الصحيحين ففي شديد وعيد
فجعلنا نتوضأ ونحن فأدراكنا سافرناها سفرة وسلم} في عليه الله {صلى الله

النارا مإن للعقاب ويل ثلثا أو مإرتين صوته بأعلى فنادى قال أراجلنا على نمسح
وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي مإسعود ابن حديث وفي
فلم جلدة مإائة قبره في يضرب أن عباده مإن بعبد أمإر وجل عز الله إن قال
قال أفاقا فلما ناراا عليه قبره فامإتل واحدة جلدة صارات حتى ويسأل يسأل يزل

فلم مإظلوم على ومإررات طهورا بغير صلة صليت إنك قالوا جلدتموني لم
جامإع عن بسنده مإحمد بن الله ) هبة ( أخابرنا الوضوء إسباغ مإدح وقد تنصره

قال عنه الله راضي عثمان عن يحدث أبان بن عمران سمعت قال شداد بن



وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال
 ---

بينهن لما كفاراة المكتوبات فالصلوات وجل عز الله أمإره كما الوضوء أتم مإن
وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي هريرة أبي وعن

خاطيئة كل وجهه مإن خارجت وجهه فغسل المؤمإن أو المسلم العبد توضأ إذا
يديه غسل فإذا هذا نحو أو الماء قطر آخار مإع أو الماء مإع بعينه إليها نظر

حتى الماء قطر آخار مإع أو الماء مإع يداه بطشتها خاطيئة كل يديه مإن خارجت
فروى الجنابة غسل وأمإا مإسلم الحديثين بإخاراج انفرد الذنوب مإن نقيا يخرج

جنابة مإن شعرة مإوضع ترك مإن قال أنه السلم عليه علي حديث مإن داود أبو
راأسي عاديت ثم فمن السلم عليه قال النارا مإن وكذا كذا به فعل يغسلها لم

قال والسنان البراجم تعتري أوساخ فنوعان الفضلت وأمإا راأسه يجز وكان
لعلي فقال أتاه وسلم} ثم عليه الله {صلى الله راسول عن الملك أبطأ مإجاهد
تقصون ول تتسوكون ل وأنتم أفعل ل لي ومإا قال فعلت قد قال أبطأت

في التي الفصوص البراجم النباراي ابن قال براجمكم تنقون ول أظفاراكم
بين مإا والرواجب بسطت إذا وتغمض جمعت إذا تبدو الصابع ظهورا فصول

عن الزناد أبي عن بسنده الول عبد أخابرنا رااجبة برجمتين كل بين البراجم
وسلم} عليه الله {صلى الله راسول أن عنه الله راضي هريرة أبي عن العرج

صلة كل عند بالسواك لمإرتهم الناس على أو أمإتي على أشق أن لول قال
الصحيحين في أخارجاه

 ---

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول كان قال حذيفة حديث مإن وأخارجا
العرابي ابن وقال الغسل والموص الشوص عبيد أبو قال بالسواك فاه يشوص

الحسين بن وأحمد الله عبد بن علي أخابرنا الغسل والموص الدلك الشوص
عائشة عن الزهري عن يحيى بن مإعاوية عن بسندهم مإحمد بن الرحمن وعبد
التي الصلة تفضل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي

الخفي الذكر ويفضل ضعفا سبعين لها يستاك ل التي الصلة على لها يستاك
البط ونتف الشاراب فقص الجزاء وأمإا ضعفا بسبعين الذكر مإن غيره على

الله قال الثام عن الجواراح تطهير الثاني والضرب الظافر وتقليم العانة وحلق
أن ) واعلم مإسئول عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع ( إن وجل عز

الشر عن كفها فمن والكدرا الصافي القلب إلى توصل كالسواقي الجواراح
جاء فإذا حمية بذلك وكفى فأذابتها الخالط مإن فيها بما القلب مإعدة جلت

وسخ القلب إلى أوصلت الذنوب في أطلقها ومإن قابل مإحل صادف الدواء
تكاد فل حجاب القلب وبين بينه كان الدواء وضع فلو المعاصي وظلم الخطايا
يمكنه لم ومإن أحسنه فما أمإكنه فمن بالعزلة إل الخطايا مإن تسلم الجواراح

الحرب في المجاهد تحفظ للخلق مإخالطته في تحفظ
 ---



والحقد الحرص مإن المذمإومإة الخالقا عن القلب تطهير الثالث والضرب
الحمية تقع حتى بدوائه أدوائه مإن مإعالجته يمكن ول ذلك وغير والكبر والحسد

في يبالغ مإتعبد مإن وكم بدوائه داء كل يعالج ثم الجواراح كف في وصفناها التي
والرياء الكبر عنده يكون وقد القلب صلح يعاني ول والصوم الصلة كثرة

وإجابة يده تقبيل إلى تطلعه يكون وقد بذلك يحس ول بالعلم والجهل والنفاقا
وإنما دائه بإصلح التهذيب ليقع بالعلم الرياضة إل لها دواء ل آفات وهذه دعائه
بكر أبو أخابرنا القلب أمإراض إصلح مإع لذاتها وتبين آثاراها وتظهر العبادة تنفع
عماراة بن عثمان حدثني قال الدبلي يحيى بن الرحيم عبد عن بسنده حبيب بن

وعباد أدهم بن وإبراهيم ثوبان بن بمحمد أنا فإذا مإرة الحجرة ورادت فقال
كما شاب إني الله يرحمكم لهم فقلت أعقله ل بكلم يتكلمون وهم المقرئ

زيادة نفسي في أراى مإا سنة وأغزو سنة وأحج الليل وأقوم النهارا أصوم ترون
مإنهم واحد مإن حان ثم كلمإي يفهموا لم أنهم ظننت حتى عني القوم فشغل
هم كان إنما والصيام الصلة كثرة في يكن لم القوم هم إن غلم يا فقال التفاتة
الله سوى عما السر تطهير الرابع الضرب أبصروا حتى البصارا نفاذ في القوم

الحبيب أوصاف له تجلت لمن إل تحصل ولم العليا المرتبة وهذه وجل عز
العزيز عبد بن سعيد عن بسنده ظفر بن عمر أخابرنا المحبة دائرة في فدخال

مإا حاضر وأنا سليمان أبا مإحمود سأل قال الحواراي أبي بن أحمد أخابرنا قال
عن يسأل مإثلي قال ثم سليمان أبو فبكى وجل عز الله إلى به يتقرب مإا أقرب

والخارة الدنيا مإن تريد ل وأنت قلبك على يطلع أن إليه به يتقرب مإا أقرت هذا
هو إل

 ---

نظر مإن يقول سهل سمعت قال بشران بن الجبارا عبد وحدثنا جهضم ابن قال
ومإن وجل عز الله سوى شيء كل قلبه عن بعد مإنه قريبا وجل عز الله إلى

قال جواراحه الله تولى إليه قلبه أسلم ومإن وجل عز الله أراضاه مإرضاته طلب
قال الهاشمي الله عبد بن عباس حدثني قال علي بن أحمد وحدثني جهضم ابن

العباد قلوب على مإطلع والله إل ساعة مإن مإا يقول الله عبد بن سهل سمعت
بن عمر وحدثني جهضم ابن قال إبليس عليه سلط غيره فيه راأى قلب فأي

أبصاراهم مإن يغضوا للمؤمإنين ( قل وجل عز قوله عن الشبلي سئل قال يحيى
وجل عز الله سوى عما القلوب وأبصارا الله حرم عما الرؤوس أبصارا ) فقال
بن أحمد سمعت قال العزيز عبد بن علي عن بسنده حبيب بن بكر أبو أخابرنا

ليتوضأ قام الليل انتصف فلما ليلة ذات سليمان أبو بات يقول الحواراي أبي
القامإة وقت وكان الصبح انفجر حتى حاله على بقي الناء في يده أدخال فلما

إل قوة ول حول ل فقال الله يرحمك الصلة فقلت صلته تفوت أن فخشيت
أنك هب سري مإن عاراض فعاراضني الناء في يدي أدخالت أحمد يا قال ثم بالله

قلت حتى مإتفكرا فبقيت قلبك تغسل فبماذا مإنك ظهر مإا بالماء غسلت
بغير توضأت إذا هذا يا وجل عز بالله النس مإن يفوتني فيما والحزان بالهموم

فإذا الظاهر طهاراة له قيل نويت فإذا الطهاراة ل البلل له ابذل للماء قيل نية
حقيقة طهاراتك حصلت فقد قلبك صفا

البسملة على الكلم
المتالف طريق في سفرا الناس ( أراى
ومإشاراف المدى أخارى بالغ فمن



قراراة إل الراض هذي بطن ( ومإا
الجواراف السيول مإثل وأراواحنا

أولة ثم جولة إل الدهر ( ومإا
المشاراف الرقيب بمرصاد ونحن

 ---

مإطلقا ابك يستأنس به كان مإن على الباكي الدواراس القبورا في المتفكر أيها
مإبادراا وقم ناعس أنت كم فإلى للخلص تيقظ المحابس أهل بنقل يرعوى مإا

السود القلب تبيض ومإتى تتزود مإتى شعري ليت جالس أنت كم فإلى للفوت
الخطايا مإع كم إلى والسراف الزلل مإع مإتى إلى بالمرصد والرقيب الفرارا أين

أنت كاف شاف كل الوعظ مإن سمعت لقد العتراف وأين الندم أين والقتراف
الشر أتناقض بحناحك وتضر بلسانك تتوب ناهض يضر وفيما قاعد ينفعك فيما
الخديعة يرى فإذا والشرا البيع في الشرى أسد الغوامإض في داخال باطنك في
في تعثر مإن عذرا مإا بله أم هذا أمإكر له أعد قد عما غافل يا المرابض خال

قد مإن علم إذا للمحتضر مإن أسفى يا الشيب نورا إضاءة بعد العيب ظلمات
على وندم البصر وقلب العجائب وراأى ونظر مإتحيرا الطرف وقلب حضر

وافتقر الزاد مإن قليل إلى واحتاج انهمر ثم السى دمإع وجرى السفر زاد إغفاله
لمن لعبرة هذا إن وانفطر أسفا فؤاده وتقطع مإدخار مإستورا كل ينفعه ولم

والطريق شديد الحساب هذا يا الثر على فأنت الغير سبقك قد كان إن اعتبر
الصديق بكر أبو كان له أمإن ل مإن سكن فكيف عليه خاوف ل مإن خااف وقد بعيد

الله راضي عمر وكان مإؤمإن صدرا في شعرة أني وددت يقول عنه الله راضي
ذهبا الراض طلع لي أن لو لي ول علي ل كفافا أفلت أني وددت يقول عنه

مإن بها لفتديت فيها ومإا الدنيا لي أن لو المطلع هول مإن بها لفتديت وفضة
الخبر مإا أعلم أن قبل أمإامإي مإا هول
 ---

يا الجنة لتهنك عنهما الله راضي عباس ابن له قال عنه الله راضي عمر طعن لما
فوالله هذا لك أقول ل ولم قال عباس بن يا غيري بهذا غر قال المؤمإنين أمإير

قتلت ولقد لعدل وليتك كانت وإن لفتحا هجرتك كانت وإن لعزا إسلمإك كان إن
بن علي له فقال تلكأ فكأنه القيامإة يوم الله عند بذلك لي تشهد فقال مإظلومإا

القيامإة يوم الله عند بذلك لك نشهد المؤمإنين أمإير يا نعم جانبه مإن طالب أبي
وهو بفضله تنطق الصوامإت كانت عمر مإثل وأين عنه الله راضي عمر خاوف هذا

فتخبرا الزمإان فضائك عن ( سل له لقلت راأيته ولو وحزنه خاوفه أسير
يرى ول أرااه ل مإجدك فنظير

الذي الشرف وادعي فدعه ل ( أو
مإنكرا تلقى فلست النام أعيا
بشاهد يقام أن يومإا احتاج ( مإا
المرا واجتاح الشك أزال حق

استجمعت مإا مإناقبا جمعت ( فلقد
فتفسرا استعجمت مإا مإشهوراة



قرا أثبتهم وأنت النام ( فضل
قرا وأعجلهم نائبة حمل في
قيادها المإورا تملكك لم ( لو

عرى ووهت عرى مإما قرى صفقت
مإنازع غير المإراء ( فتقدم

وراى قد زند كل زندك فورااء
مإثله والمحاول مإجدك بين ( مإا

والثرى الثريا بين كما إل
أصير أيتهما إلى أدراي ل والنارا الجنة بين أني لو يقول عنه الله راضي عمر وكان

السلم عليه علي وكان أصير أيتهما إلى أعلم أن قبل رامإادا أكون أن لخاترت
التقوى مإع لخوفهم واعجبا الطريق ووحشة السفر وبعد الزاد قلة مإن آه يقول

المعاصي مإع وأمإنك
 ---

الرحاب واتسعت الطريق عرفت ومإا الحباب راحل تفيق مإتى الهوى سكران يا
وتعالج الموت زفير وتعاين بالريق وتغص القليل بقي وقد المضيق في وأنت

للغريق ومإن التلف بحر في وتغمس المنطيق ويخرس القوى ويبطل الشهيق
الورايق الغصن وحطم الحصن وخارب والتمزيق للتقطيع الدود ببدنك ويخلو

فريق أي في تدراي فما قبرك مإن قمت فإذا الصديق وتجافاك بأعمالك وخالوت
المتمني أمإنية عني ويحك مإني أتاك قد راسول كم عني العراض كل مإعرضا يا

أتترك تبني العدو ومإع مإعي عزمإك أتنقض ظني وتقول مإعصيتي على أتصر
فلكه في فدارا عقل عقل كم بشركه صارا كم للهوى يال تغني أن وتختارا كلمإي

أبكي كم ومإعتركه حربه في بطل بطل كم بحلكه الهدى مإن نوراا غير كم
مإاله مإن يلهو وكيف يديه بين الموت مإن يفرح كيف وضحكه لهوه بعد مإغروراا

اللحد يرى مإن بوطنه يلتذ كيف إليه تختلف الموت وراسل يغفل وكيف عليه بلء
بعينيه

حديثي مإن أبثك إني
شجون له والحديث
مإرقدي مإوضع ( غيرت

السكون فنافرني ليل
ليلة فأول لي ( قل

تكون ترى كيف القبر في
الراض فتصبح مإاء السماء مإن أنزل الله أن تر ( ألم تعالى قوله على الكلم

مإخضرة
عز فقال لثاراته سببا الريح وجل عز الله جعل وقد المطر هنا ها بالماء المراد
عليه الله {صلى النبي ) وكان سحابا فتثير الرياح أراسل الذي ( الله وجل

الغيم أو الريح راأى إذا وسلم} ينزعج
 ---



عن يسارا بن سليمان عن النضر أبي عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا
راأى وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول كان قالت عنها الله راضي عائشة

الغيم راأوا إذا الناس الله راسول يا فقلت وجهه في ذلك عرف رايحا أو غيما
الكراهية وجهك في عرفت راأيته إذا وأرااك المطر فيه يكون أن راجاء فرحوا
راأى وقد بالريح قوم عذب قد عذاب فيه يكون أن يؤمإنني مإا عائشة يا فقال
عباس ابن وقال الصحيحين في أخارجاه مإمطرنا عاراض هذا فقالوا العذاب قوم

والمنشرات المبشرات الرحمة عذاب وأرابع راحمة أرابع ثمان الرياح
والعقيم البحر في وهما والقاصف العاصف والعذاب والرخااء والمرسلت

عنها الله راضي عائشة حديث مإن الصحيحين وفي البر في وهما والصرصر
إني اللهم قال الريح عصفت وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول كان قالت

مإا وشر شرها مإن بك وأعوذ به أراسلت مإا وخاير فيها مإا وخاير خايرها أسألك
الله {صلى الله راسول كان قال عنهما الله راضي عمر ابن وراوى به أراسلت

ول بغضبك تقتلنا ل اللهم قال والصواعق الرعد صوت سمع وسلم} إذا عليه
السحاب يزجر مإلك صوت الرعد عباس ابن قال ذلك قبل وعافنا بعذابك تهلكنا

هذا إن يقول الرعد صوت سمع إذا الزبير ابن وكان بالغنم الراعي ينعق كما
شهر وقال الراض لهل شديد وعيد
 ---

يسبح البل الحادي يسوقا كما يسوقه بالسحاب مإوكل مإلك الرعد حوشب ابن
سليمان وسمع فيه مإن النارا طارا غضبه اشتد فإذا بها صاح سحابة خاالفت كلما

راحمة صوت هذا العزيز عبد بن عمر فقال فانزعج الرعد صوت الملك عبد بن
الملئكة بأيدي مإخارايق البرقا وجهه الله كرم علي وقال بسخط جاء لو فكيف

مإخارايق والصواعق الماء تللؤ هو البرقا الجلد أبو وقال السحاب بها يسوقون
ابن وقال تعالى الله ذاكر تصيب ل الصاعقة عطاء قال السحاب بها يزجر

قال الراضين في يصرفه تعالى الله ولكن عام مإن مإطرا أكثر عام مإن مإا عباس
فل وينزل ينزل ل الغيث هذا راب يا السلم عليه مإوسى قال راباح أبي بن عطاء
مإن الرجف إن عنه الله راضي عمر وقال الربا وظهورا الزنا لكثرة قال ينفع
الوهاب عبد أخابرنا الجورا وأئمة السوء قضاة مإن المطر قحوط وإن الزنا كثرة

راضي هريرة أبي عن نهارا بن سمير عن واسع بن مإحمد عن بسنده المباراك بن
أن لو وجل عز رابكم قال وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن عنه الله

ولم بالنهارا الشمس عليهم وأطلعت بالليل المطر لسقيتهم أطاعوني عبادي
قال فضالة عن مإباراك بن عفان وحدثنا هاراون قال الرعد صوت أسمعهم
كانوا يقول الحسن سمعت

 ---

لو الذي لله وسلم} - الحمد عليه الله {صلى النبي أصحاب - يعني يقولون
لهذا كان لو وجل عز الله في الشاك لقال يتصرف ل دائما خالقا الخلق هذا جعل

جاء قد إنه اليات مإن ترون بما حادث قد تعالى الله وإن لحادثه راب الخلق
ذهب شاء إذا ثم وهاجا وسراجا مإعاشا فيها وجعل الخافقين بين مإا طبق بضوء
ونجومإا سكنا فيها وجعل الخافقين بين مإا طبقت بظلمة وجاء الخلق بذلك



وإذا والصواعق والبرقا والرعد المطر فيه جعل بناء بنى شاء وإذا مإنيرا وقمرا
يأخاذ بحر جاء شاء وإذا الناس يقرقف ببرد جاء شاء وإذا ذلك صرف شاء

كلها اليات مإن يرون بما يحادثه رابا الخلق لهذا أن الناس ليعلم الناس بأنفاس
وسلم} عليه الله {صلى النبي وكان بالخارة وجاء بالدنيا ذهب شاء إذا كذلك

غيثا اسقنا اللهم راحمتك وانشر وبهائمك عبادك اسق اللهم يقول استسقى إذا
وادعة سقيا اسقنا اللهم ضارا غير نافعا راائث غير عاجل طبقا غدقا مإريعا هنيئا

وسلم} عليه الله {صلى الله راسول زمإن في مإطر أصابنا أنس قال نافعة
إنه وقال المطر أصابه حتى وسلم} ثوبه عليه الله {صلى الله راسول فحسر
ثيابه وسلم} يلقي عليه الله {صلى الله راسول كان لفظ وفي بربه عهد حديث

اخارج عكرمإة يا يقول مإطر إذا عباس ابن كان عكرمإة وقال تمطر مإطرة أول
فتقيم رايحا الله يبعث عمير بن عبيد وقال المطر يصيبه حتى كذا أخارج الرياح
يبعث ثم فتؤلفه المؤلفة يبعث ثم السحاب فتثير المثيرة يبعث ثم الراض

السماء مإن الماء وجل عز الله ينزل عكرمإة وقال الشجر فتلقح اللواقح
غربال والسحاب كعب قال البعير مإثل السحاب على مإنه القطرة فتقع السابعة
مإن مإزاجه المطر عباس ابن وقال عليه يقع مإا لفسد السحاب ولول المطر
له فتحت السماء مإن القطر جاء وإذا البركة كثرت المزاج كثر فإذا الجنة

لؤلؤا فكان الصداف
 ---

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي أمإامإة أبي حديث وفي
إذا المفسرون قال الدعاء ويستجاب السماء أبواب تفتح الغيث نزول عند قال
اراتفعت الخروج أرااد فإذا للنبات تحركت أي اهتزت الراض على القطر نزل
جنس كل مإن ) أي زوج كل مإن وأنبتت ( ورابت وجل عز قوله مإعنى فهو عنه

المواعظ رايح تهب مإتى قلبه أراض أجدبت قد مإن يا ويسر يبهج أنه ) أي ( بهيج
القلب صخر على قطرة فتقع خاشية وبروقا تخويف راعود فيه سحابا فتثير

صحراء إلى اخارج ولها عنها واشتغل قلبه أراض أجدبت مإن يا وينبت فيتروى
عين مإن الخد يتروى حتى القلب أراض تخضر أن هيهات لها واستسق التيقظ
يستحيل أن بمستحيل فليس الجدب جدب مإن تيأس ل العين
سجع

إن كل شكره يطيق فمن أنعم قدراه الخلئق تقدرا فل بالقدراة المتفرد سبحان
صفة ) جل مإخضرة الراض فتصبح مإاء السماء مإن ( أنزل سكرة في الغافل

فسموه النبات فحمى مإاء السماء مإن وأنزل سما ورافع أراضا وبسط اسما وعز
الصحو ويسبحه واللباب القلوب ) تعرفه مإخضرة الراض ( فتصبح جمرة

( فتصبح صرة في الرعد أقبل السحاب توقف فما الغيم انبعث والضباب
فاستغاث سر بذلك فالمؤمإن جاء ثم الضر فتمكن الغيث ) تأخار مإخضرة الراض
الراض ( فتصبح كرة بعد كرة كر كم مإر قد كان أن بعد فجاء عر مإما النبات

) مإخضرة
 ---



بالسحاب الرعد فصاح بادي ظاهر عليه واليبس ينادي عطشان الثرى أصبح
) انبعث مإخضرة الراض ( فتصبح الجرة وسالت الوادي فتروى الحادي صياح

دب بالغثا مإتلفعة والجرون النجا البدو في البدوي وصاح الراجا فطبق السحاب
) انكشفت مإخضرة الراض ( فتصبح بكرة جاء ثم أفرط ثم قطقط ثم نعش ثم

الراض تخن ولم حضوراها في النبات الغائبات وأذنت بدوراها عن الراض سماء
بناتها عن الزراع أمإهات ) أحضرت مإخضرة الراض ( فتصبح ذراة نباتها بذرا مإن

كانت ولقد نباتها بأنواع للناظرين وتزينت شتاتها بعد بالقطر الغصان واجتمعت
وأظهرت والبرى الصحاراي في الزينة ) فشت مإخضرة الراض ( فتصبح عرة

( فتصبح سره المكتوم مإن ترى كما الثرى وأشاع يرى فيما القدراة عجائب
الصورا في ينفخ الرعد فإذا البذورا كل الراض تحت ) مإاتت مإخضرة الراض

مإن البذرا مإيت ) قام مإخضرة الراض ( فتصبح سره لما بالنورا النورا فضحك
الراض فتصبح ومإعترة قانعة لكثرته النبات ومإنح سفرته طول بعد وقدم حفرته

وتبدلت البوم حتى بنطقها واراتاحت مإفهوم والمعنى الطيارا تكلمت مإخضرة
الراض ( فتصبح مإسرة كلها الغموم تلك فانقلبت الهموم مإن الفرح الراض

اللباب أحضرت فهل المواعظ وأجيدت التراب فروت الراض ) جيدت مإخضرة
) والحمد مإخضرة الراض ( فتصبح حرة نفس عند إل والعتاب اللوم يؤثر ومإا
وسلم وصحبه وآله مإحمد سيدنا على الله وصلى وحده لله

الصلة ذكر في الثالث المجلس
 ---

إلى عبادته أهل وحرك وأبهج وليته لراباب هدايته سبيل أوضح الذي لله الحمد
مإحبته نيران وأوقد وأخارج صنعه مإحكم في قدراته بدائع وأبدع وأزعج مإعامإلته

عتبه خااف ومإن وأدلج إليه عطفه ثنى لطفه عرف مإن وأجج أحبته أفئدة في
فإن حليم البهرج عليه يخفى ول العمال في الخالص يحب وتحرج ذنبه ترك

واعتبر أدراج الحلم في عقاب فكم بحلمه يغتر ل واستدراج بالعبد مإكر غضب
بالصفح اغتراراا المنهي حولي وحام وأمإرج شهوة في لنفسه فسح إذ بأبيك
عرى إذ الصوف بنسج وأضحى يمزج الهوان بمرير إكرامإه أصبح كيف وعرج

دمإوع تجري تزل ولم المسرج العز فرس بعد القدمإين مإغبر وصارا ينسج عما
اللسان تلوى وإن القلب ضمير عليه يخفى ل وفرج عليه تاب أن إلى عينيه

اللبن جري يبصر أدعج طرف الليل سواد في بصره عن يغيب ول ومإجمج
بالمناجاة الذي فأين الدنيا السماء إلى وينزل المخرج نحو العروقا في يسري

راأى عقل ومإن انتقل ومإا ويتبلج الفجر يلوح أن إلى الحوائج فيستعرض يلهج
المنهاج وهو مإستخرج القويم والنقل القديم القرآن مإن مإذهب هذا أبلج الحق

بغير بوحدانيته وأشهد أزعج ومإا سر مإا على أحمده المنهج عن تعرج فل العظيم
الشرائع مإحاسن الذي وراسوله عبده مإحمدا وأن لجلج مإا مإوقن شهادة تلجلج

وأخارج مإاله مإن أنفق مإن أول بكر أبي وعلى عليه الله صلى تدراج شريعته في
وقد المظلوم عثمان وعلى وأحوج الهرب إلى كسرى اضطر الذي عمر وعلى
عمه وعلى المخدج وآخارهم الطغاة مإبيد علي وعلى عرج ول عدل ومإا عذل

وأزوج الرسول بنسب نسبه الله قرن الذي العباس
 ---



بن أحمد أنبأنا التميمي علي بن الحسين حدثنا قال مإحمد بن الله ) هبة ( أخابرنا
سمعت مإسلم بن الوليد حدثنا أبي حدثني أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر

ابن إلى بسنده مإعدان حدثنا المعيطي هشام بن الوليد حدثني يقول الوزاعي
وسلم} عليه الله {صلى الله راسول مإولى ثوبان لقيت قال اليعمري طلحة أبي

الله إلى العمال بأحب قلت قال أو الجنة يدخالني أعمله بعمل أخابرني فقلت
راسول ذلك عن سألت فقال الثالثة سألته ثم فسكت الثانية سألته ثم فسكت

لله تسجد ل فإنك السجود بكثرة عليك وسلم} فقال عليه الله {صلى الله
أبا لقيت ثم مإعدان قال خاطيئة بها عنك وحط دراجة بها الله رافعك إل سجدة
) ( اعلم مإسلم بإخاراجه انفرد ثوبان لي قال مإا مإثل لي فقال فسألته الدراداء

العبد مإن والمراد العبد خادمإة أوفى لنها الصلة قدرا عظم وجل عز الله أن
تعالى الله وإن قلبه وحضورا لسانه ونطق بدنه خاضوع بين جامإعة وهي التعبد
لنا وليس الصلة في مإجموع وذلك وذكر وراكوع سجود بين مإلئكته عبادة جعل
إل السلم مإن المسلم بتركه ويخرج السلم حكم في الكافر به يدخال فعل

أو جماعة مإع صلى سواء بإسلمإه حكم صلى إذا الكافر أن عندنا فإن الصلة
كقولنا إحداهما راوايتان حنيفة أبي وعن السلم على عندنا فيجبر مإنفردا
دارا في الحربي صلى إذا الشافعي وقال جماعة في يكون أن اشترط والثانية
أحمد مإذهب عن مإذهبنا يختلف فل الصلة تاراك وأمإا بإسلمإه حكم السلم

قول وهو لكفره يقتل إحداهما راوايتان فيه كفرا أو حدا يقتل أنه عنه الله راضي
الله راضي والوزاعي والشعبي وجابر وجماعة عباس وابن مإسعود وابن عمر

أخارجه مإا هذا على دل وقد عنهم
 ---

قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن جابر حديث مإن أفراده في مإسلم
قول وهو يكفر أنه ل حدا يقتل الثانية والرواية صلة ترك الكفر وبين العبد بين

الشرع أن واعلم يقتل ول يستتاب ول يحبس حنيفة أبو وقال والشافعي مإالك
أنبأنا القاسم أبي بن الملك عبد أخابرنا بفضلها المإثال وضرب الصلة أمإر عظم

أبو أنبأنا الجراحي مإحمد أبو أخابرنا قال الغوراجي بكر وأبو الزدي عامإر أبو
عن الهادي أبي عن الليث حدثنا قتيبة حدثنا الترمإذي أنبأنا المحبوبي العباس

الله {صلى الله راسول أن هريرة أبي عن سلمة أبي عن إبراهيم بن مإحمد
خامس يوم كل فيه يغتسل أحدكم بباب نهرا أن لو أراأيتم وسلم} قال عليه

يمحو الخمس الصلوات مإثل فذلك قال ل قالوا شيء درانه مإن يبقى هل مإرات
أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي الصحيحين في أخارجاه الخطايا بهن الله

الصلوات قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة
إذا بينهن لما مإكفرات رامإضان إلى ورامإضان الجمعة إلى والجمعة الخمس
{صلى النبي عن عنه الله راضي عثمان حديث مإن أفراده وفي الكبائر اجتنبت

فيحسن مإكتوبة صلة تحضره مإسلم ء امإرى مإن مإا وسلم} قال عليه الله
تؤت لم مإا الذنوب مإن قبلها لما كفاراة كانت إل وراكوعها وخاشوعها وضوءها

الله عبد عن مإجاهد إلى بسنده أحمد بن ) سعيد ( أخابرنا كله الدهر وذلك كبيرة
أن واعلموا تحصوا ولن استقيموا الله راسول قال قال عنه الله راضي عمر بن

مإؤمإن إل الوضوء على يحافظ ول الصلة أعمالكم فضل
 ---



ابن حديث مإن الصحيحين ففي الوقت أول في الصلة تقديم الشرع فضل وقد
وسلم} أي عليه الله {صلى الله راسول سألت قال عنه الله راضي مإسعود
الجماعة في الصلة وفضلت وقتها على الصلة قال تعالى الله إلى أحب العمل
عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي عمر ابن حديث مإن الصحيحين ففي

دراجة وعشرين بسبع الفذ الصلة على تفضل الجماعة صلة قال وسلم} أنه
صلى مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن مإالك بن أنس وراوى

النارا مإن براءة برائتين له الله كتب واحدة راكعة تفته لم جماعة في يومإا أرابعين
عبد سمعت البغوي قال بسنده ناصر بن ) مإحمد ( أخابرنا النفاقا مإن وبراءة

بي فنزل جماعة في العتمة صلة تفوتني تكن لم يقول القوارايري عمر بن الله
صلوا قد الناس فإذا البصرة قبائل في الصلة أطلب فخرجت به فشغلت ضيف
وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن راوي نفسي في فقلت القبائل وخالت

سبعا وراوي دراجة وعشرين خامسا الفذ صلة على تفضل الجماعة صلة قال
راقدت ثم مإرة وعشرين سبعا العتمة فصليت مإنزلي إلى فانقلبت وعشرين
نتجاراى ونحن كأفراسهم فرسا رااكب وأنا أفراس رااكبي قوم مإع فرأيتني
إنا قال ذاك فلم فقلت بلحقنا فلست فرسك تجهد ل فقال أحدهم إلى فالتفت

مإن الصحيحين في فروي الصلة لمنتظر الثواب ووراد جماعة في العتمة صلينا
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث

 ---

انتظاراها إل يمنعه ل تحبسه الصلة كانت مإا صلة في أحدكم يزال ل قال أنه
كانت مإا صلة في أحدكم يزال ل عنهما الله راضي عمر بن الله عبد حديث وفي

الله راضي عمر بن الله عبد حديث وفي انتظاراها إل يمنعه ل تحبسه الصلة
فعقب وسلم} المغرب عليه الله {صلى الله راسول مإع صلينا قال مإا عنهما

ثيابه وسلم} يحسر عليه الله {صلى الله راسول فجاء راجع مإن وراجع عقب مإن
أبواب مإن بابا فتح قد رابكم فهذا المسلمين مإعشر يا أبشروا فقال راكبتيه عن

ينتظرون وهم فريضة قضوا عبادي هؤلء يقول الملئكة بكم يباهي السماء
هريرة أبي حديث مإن الصحيحين في فروي الول الصف عظم وقد أخارى
مإا الناس يعلم لو قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي

مإن مإسلم أفراد وفي لستهموا يستهموا أن إل يجدوا لم ثم الول الصف في
يعلم لو قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أيضا هريرة أبي حديث
راأسه بخفض المصلي أمإر وقد قرعة لكانت المقدم الصف في مإا الناس

قال سمرة بن جابر حديث مإن أفراده في مإسلم فروى الخدمإة لدب استعمال
إلى أبصاراهم يرفعون أقوام وسلم} لينتهين عليه الله {صلى الله راسول قال

والسجود الركوع في بالتثبت المصلي وأمإر إليهم ترجع ل أو الصلة في السماء
أبي عن عمير عن بسنده الكروخاي حدثنا

 ---



وسلم} عليه الله {صلى الله راسول قال قال النصاراي مإسعود أبي عن مإعمر
وفي والسجود الركوع في صلبه يعني الرجل فيها يقيم ل صلة ء تجزى ل

الله ينظر ل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن شيبان ابن حديث
بالصلة المقصود أن واعلم والسجود الركوع في صلبه يقيم ل راجل إلى تعالى

كان وقد الخدمإة في القلب بحضورا إل يكون ل وتعظيمه المعبود تعظيم هو إنما
أن أرايد مإن يدي بين أترون ويقول الصلة حضرت إذا يتغير مإن السلف في

مإن يديه بين فحضر سلطانه تعظيم في قلبه حضر مإن أن تعلم وأنت أقف
قلبك حضورا استجلب أرادت فإذا المعظم بهيبة امإتل جانبه إلى مإن يعرف
السلف مإن التفكر أراباب كان وقد استطعت مإهما الشواغل مإن ففرغه الغائب

البدن وبطهاراة العرض نداء بالذان فيذكرون عبرة شيء كل في يشاهدون
وباستقبال الباطن عيوب مإن القبائح ستر طلب العوراة وبستر القلب تطهير
إذا هذا يا غافل فقلبه هكذا صلته تكن لم فمن المقلب إلى القلب صرف القبلة
قلب بالشام وله مإقيم بالروم وهو كالعدم فالصلة وجوده غائب والقلب صليت

وقلبه المحراب في جسده الهوى في الذهن حاضر الصلة في القلب ذاهل يا
الغفلة بلد في
 ---

فرغ فلما يصلي السيد فقام الفرس مإخلة ضاعت فقال سيده إلى مإملوك جاء
فإنك الصلة أعد سيدي يا الغلم فقال وكذا كذا مإوضع في هي قال الصلة مإن

الذي فما صلتك عليك هانت إذا آدم يابن الحسن قال المخلة على تفتش كنت
عليه الجزيل بالثواب الوعد جاء القلب حضورا المطلوب كان ولما عليك يعز

قال قال الجهني خاالد بن زيد عن أسلم بن زيد عن بسنده الحصين ابن أخابرنا
الله غفر فيهما يسهو ل سجدتين صلى وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول

النبي عن عنه الله راضي الصامإت بن عبادة حديث وفي ذنبه مإن تقدم مإا له
الصلة إلى قام ثم الوضوء فأسبغ توضأ مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى

يصعد ثم حفظتني كما الله حفظك قالت فيها والقراءة وسجودها راكوعها فأتم
عز الله إلى تنتهي حتى السماء أبواب لها فتفتح ونورا ضوء ولها السماء إلى بها

قالت فيها القراءة ول سجودها ول راكوعها يتم لم فإذا لصاحبها فتشفع وجل
دونها فأغلقت ظلمة وعليها السماء إلى أصعدت ثم ضيعتني كما الله ضيعك
صاحبها وجه بها فيضرب الخلق الثوب يلف كما فلفت السماء أبواب

البسملة على ( الكلم
مإطلبه فات لمإر تأسفن ( ل

بمردود الدنيا فائت مإا هيهات
سئلت وإن نقدا أخاذت اقتضت ( إذا

والمواعيد بالمإاني فدأبها
آخاره الموراوث بها السرورا ( ومإا

مإكدود قلب إل الحرص يتبع أن
مإدخار كل يبقى ( وللتأسف

مإولود كل يغدو وللمنية
 ---



شرقا مإن الهوى راي في واحذرا بالعلق الدنيا مإن اكتف علق مإن مإخلوقا يا
والسوقا الملوك بين يسوي هاجم في وتفكر القلق ذاك الرحيل يوم وتذكر
أبعد الرمإق باقي استلب تاب ومإا شاب مإن يا طرقا ورابما بكر فربما له وتأهب
وأنت وراقا عن فخلي غضا غصنا الشباب كان نزقا الشيب بعد أم جهل الحلم

الغرقا قبل مإن صح الهوى في غريقا يا نسق على تجري كالشيب الشباب في
مإال ول راشوة يقبل ل مإا الموت مإن ليأتينك اتفق مإا فات لما خالصا طالب كم
أزراك حملت لقد وضلل جهل الهوى مإختارا يا مإال والقويم القوي على حال إذا

نعم نعم لطالب قال كم مإحال المنى وعد فكم والمنى إياك ثقال أوزاراا
رابعا فرغ كم كؤوسا الحسرات مإن الموت سقى كم ل نوى وقد نوال سأعطيك

وأذل بوسا أعطى ثم نعيما واستلب وشموسا بدوراا طمس كم مإأنوسا عامإرا
الثياب عن التراب وأبدل راؤوسا ونكس عيونا وأغمض شوسا كانوا جبابرة
زائل عنه الفتى فيه مإا كان ( إذا مإلبوسا
أخاطا أو الحظ أدراك فيه فشتان

وغبطة سروراا يومإا بفي ( وليس
أعطا الذي استرد المعطي إذا بحزن
أبعد ومإا الموت أنا الشيب وقال الراغد العيش وانقضى السود الشباب ذهب

الفقير ضحك إن بدع ( ل كالجلمد الغافل وقلب هذا
الكبير لضحكته فبكى

الشباب عن العزاء ( عاصى
الغزير الدمإع وطلوع
مإضت ليام ( سقيا

قصير عندي فطويلها
عفى وإن الشباب ( سقى

القتير مإعهده آثارا
أودى الملك إل كان ( مإا
السرير وهوى هوى بل

فإنها عليك ( هون
مإعير أعاراكها خالع

مإرة يقسم ( والدهر
يغير وآونة نفل
 ---

سليمان نظر مإشوب بالمشيب العيش دوام أمإا وكروب هموم الدنيا رااحات كل
عدمإنا ل عيب فقال كثيرا شيبا فرأى المرآة في يومإا المهتدي وزير وهب بن

المحب وسيأكل وتتغرب البلى إلى وسترحل تتقرب القبر إلى يوم كل أنت
واسمع تسرب الشدة فخيل العدة فخذ أضرب ذكرت إذا وكأنك ويشرب بعدك

عجل على بالجل فكأنك العمل وبادرا المإل احذرا هذا يا مإجرب فنصحي نصحي
مإعاقصة لهلها النكبات أمإا واقصة وارادة الفجائع أمإا ناقصة يوم كل العمارا أمإا
كأنك الخالصة بالسلمإة الدنيا لساكن فأنى قانصة قابضة الموت كف أمإا

وكدح تعب مإن يا كفك وخالت وقدح الرحيل زناد وأوراى وقدح ثلب قد بالموت
قوم عمرها كلما خاراب لدارا العماراة هذه مإا مإدح ومإن ذم مإن لديك وتساوى

عاليه البناء شريف ( راب العجاب هذا نتقض وأنت أتبني غراب للبين بينهم صاح



بانيه كان والساج بالشيد
جوانبه في الشمس ( كأنما
تباهيه حسنه مإن بالليل
كما الرياح صحنه في ( تحارا

التيه في الظلم ساراي يحارا
به تضيق فيح صحون ( كانت
يكفيه صارا القبر في فالشبر

مإن بكم ليحلن الرزايا حلول قبل البدارا البدارا المنايا بغتات قبل الجد الجد
إل الفواه في يبقى ول والنعم اللذات مإعاشرة ينسيكم ظلم ذو يوم الموت

خابيرا بالزمإان ( سل الندم طعم
لعليم به إني

ظاعن المإانة ( واهي
مإقيم وهو بالمرء

بمنية تخدعن ( ل
عقيم الخلود أم

أبرقت المنية وإذا
المهزوم فرجاؤك
وإنما البقاء ( عشق

هموم الحياة طول
 ---

مإرجومإة لعقول هذه إن مإسمومإة لذة الفهوم أيؤثر المذمإومإة الخصال هذه مإا
والعهود تعاهدوا مإظلومإة وكأنها لظالمة إنها الملومإة النفوس هذه تيقظ مإتى
كانت اخاتيارااتها أن لتعلمن مإعدومإة غد في تكون أن لتتمنين مإهدومإة يوم كل

الصحف نشرت إذا تصنع كيف مإكتومإة خاصال لها بدت إذا لها مإن مإشئومإة
وتمسي حزينة تصبح مإقسومإة والرازاقا الشديد الحرص هذا مإا مإختومإة
وهو يطلبها الموت لها أسفا مإختومإة والمإورا يقدرا مإا راد على أتقدرا مإهمومإة
المواعظ بين مإوعظة لها يا مإهزومإة وعادت إل هوى جند حارابت مإا مإؤومإة
المنظومإة والعقود المنثوراة ء الللى مإن أحسن المعلومإة كاليام
الحسنى مإنا لهم سبقت الذين ( إن تعالى قوله على الكلم
الله دون مإن تعبدون ومإا ( إنكم نزل لما أنه نزولها ) سبب مإبعدون عنها أولئك
فقال الزبعرى ابن فجاء آلهتنا شتم وقالوا قريش على ذلك ) شق جهنم حصب
راسول دعي فلما لي ادعوه فقال فأخابروه قال ومإا قال آلهتنا شتم قالوا مإالكم

مإن لكل أو خااصة للهتنا شيء هذا مإحمد يا وسلم} قال عليه الله {صلى الله
الزبعرى ابن قال وجل عز الله دون مإن عبد مإن لكل بل قال الله دون مإن عبد

عيسى وأن صالحون عباد الملئكة أن تزعم ألست البنية هذه وراب خاصمت
النصاراى وهذه الملئكة يعبدون مإليح بنو فهذه صالح عبد عزيرا وأن صالح عبد
ابن قاله الية هذه فنزلت مإكة أهل فضج عزيرا تعبد اليهود وهذه عيسى تعبد

الله {صلى الله راسول أصحاب يهجو كان الله عبد الزبعرى ابن اسم عباس
( ومإا بقوله أرااد وإنما المفسرون قال الباء بفتح وسلم} والزيعرى عليه

العرب عند والحسنى ومإن لقال والناس الملئكة أرااد لو لنه ) الصنام تعبدون
القيس امإرؤ قال ومإطلوب مإحبوب كل توقع كلمة



كلمإنا وراقا الحسنى إلى فصرنا
إذلل أي صعبة فذلت وراضت
المسافة طول والبعد مإبعدون جهنم عن ) أي عنها ( أولئك تعالى وقوله

مإنك قريبا مإر إذا الشيء مإن تسمعه الصوت والحسيس
 ---

مإن مإنازلهم نزلوا إذا النارا أهل حسيس الجنة أهل يسمع ل عباس ابن وقال
عطاء إلى بسنده الول عبد ) أخابرنا خاالدون أنفسهم اشتهت فيما ( وهم الجنة

يحدث يومإا وسلم} كان عليه الله {صلى النبي أن هريرة أبي عن يسارا بن
الزراع في رابه استأذن الجنة أهل مإن راجل إن فقال البادية أهل مإن راجل وعنده
فبادرا وبذرا فأسرع أزراع أن أحب ولكني بلى قال شئت فيما لست أو له فقال

ل آدم بن يا دونك وجل عز الله فيقول واستحصاده واستواؤه نباته الطرف
أنصارايا أو قرشيا إل هذا نجد ل الله راسول يا العرابي فقال شيء يشبعك

{صلى الله راسول فضحك زراع بأصحاب فلسنا نحن فأمإا زراع أصحاب فإنهم
الكبر الفزع يحزنهم ل تعالى قوله البخاراي بإخاراجه وسلم} انفرد عليه الله
والثاني عباس ابن عن العوفي راواه الخايرة النفخة أنه أحدها أقوال أرابعة فيه
الموت ذبح أنه والثالث عباس ابن عن جبير ابن راواه أهلها على النارا إطباقا أنها
قاله النارا إلى بالعبد يؤمإر حين أنه والرابع جريج ابن قاله والنارا الجنة بين

قولين على التلقي مإحل في ) اخاتلفوا الملئكة ( وتتلقاهم قوله الحسن
ابن قاله الجنة أبواب على والثاني مإقاتل قاله قبوراهم مإن قامإوا إذا أنه أحدهما
يومإكم هذا يقولون إضمارا ) فيه توعدون كنتم الذي يومإكم ( هذا قوله السائب

الجنة فيه توعدون كنتم الذي
 ---

بأولئك يلحق مإن أين النوم سنة مإن المتيقظ أين اليوم لذلك يعمل مإن أين
واللوم بالتوبيخ النفوس على وعادوا الصوم في وأخاروا الصلة في جدوا القوم
( يوم تعالى قوله الروم حصلت لطريقتهم الشمام على تقدرا لم إن ليتك

( كطي شمسها وتكوير نجومإها وتكدير راسومإها بمحو ) وذلك السماء نطوي
طالب أبي بن علي قاله مإلك أنه أحدها أقوال أرابعة السجل ) وفي السجل

وسلم} عليه الله {صلى الله لرسول كان كاتب والثاني والسدي عمر وابن
ابن عن راوي الرجل بمعنى السجل والثالث عباس ابن عن الجوزاء أبو راواه

الحبشة لغة بمعنى السجل قيل وقد اللغوي مإنصورا أبو شيخنا قال عباس
مإجاهد قال وبه عباس ابن عن طلحة أبي ابن راواه الصحيفة أنها والرابع الرجل

درايد بن بكر أبو قال قال المنصورا أبي شيخنا على وقرأت قتيبة وابن والفراء
والمعنى مإعرب فاراسي أنه قولهم إلى ألتفت ول أعلم والله الكتاب السجل

بعض وقال على بمعنى واللم الكتاب مإن فيه مإا على السجل يطوى كما
الصحيفة بانطواء ينطوي المكتوب كان فلما المكتوب بالكتاب المراد العلماء

) نعيده خالق أول بدأنا ( كما فقال استأنف ثم الكتاب يطوي كأنه السجل جعل
غرل عراة حفاة أمإهاتهم بطون في بدأناهم كما أحدها أقوال أرابعة مإعناه وفي

ابن عن جبير بن سعيد عن بسنده الول عبد أخابرنا القيامإة يوم نعيدهم كذلك



وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عباس
 ---

إنا علينا وعدا نعيده خالق أول بدأنا كما غرل عراة حفاة تحشرون إنكم قال أنه
وأغلف وأغرل أقلف هو يقال القلف والغرل الصحيحين في أخارجاه فاعلين كنا

وآفاتها الدنيا عاهات مإن سالمين ومإعناه بهما الحاديث بعض وفي واحد بمعنى
بأجساد يحشرون لكنهم البليا مإن ذلك غير ول عمى ول برص ول بهم جذام ل

أسود العرب قول مإن والبهم النارا في وإمإا الجنة في إمإا البد لخلود مإصححة
هؤلء فكذلك آخار لون لونه يخالط ل كان إذا بهيم وأشقر بهيم وكميت بهيم

كما شيء كل نهلك أنا المعنى أن والثاني سقم يخالطها ل عافية مإعافين يبعثون
أرابعين تمطر السماء أن والثالث عباس ابن عن العوفي راواه مإرة أول كان
أمإهاتهم بطون في ينبتون كما قبوراهم في بالمطر فينبتون الرجال كمني يومإا
العادة على قدراتنا المعنى أن الرابع والقول عباس ابن عن صالح أبو راواه

أصعب ومإا أحواله أعجب مإا يوم مإن له يا الزجاج قاله البتداء على كقدراتنا
المتقين أزعج القيامإة ذكر له يرجى ل طرده مإريض أوحاله أكثر ومإا أهواله
عند قلبك وأراى العابدين أبكى الحساب ويوم المذنبين أقلق العرض وخاوف

المكاراي مإحمد بن الرحمن عبد عن بسنده ناصر بن مإحمد أخابرنا يلين ل ذكره
ول أغفل كيف ويحي يقول الله عبد بن عون سمعت قال الجهني مإوسى عن

تهنيني كيف أم عني يغفل
 ---

في فعل مإا أدراي ول حزني يطول ل كيف أم وراائي الثقيل واليوم مإعيشتي
بالدنيا عجبي يشتد كيف أم أجلي مإتى أعلم ول عملي أؤخار كيف أم ذنبي

فيها راغبتي تعظم كيف أم قراراي غيرها وفي لها أجمع كيف أم بداراي وليست
يشتد كيف أم حالي فيها يدوم ول فيها آمإن كيف أم يكفيني مإنها والقليل
مإن ضرت وقد أؤثرها كيف أم بعدي مإنها تركت مإا ينفعني ول عليها حرصي

بن الله عبد قال راهني يغلق أن قبل مإن نفسي أفك ل كيف أم قبلي آثرها
قال الدمإشقي يوسف بن الله عبد حدثنا قال الجروي العزيز عبد بن الحسن

ابنها عليها فدخال بصرها كف عثامإة أمإه أن بلل بن سليمان بن مإحمد حدثنا
ًا لهية مإالك ( عثام فقالت نعم فقال بني أي أصليتم فقالت صلى وقد يومإ

داهية بداراك حلت
لوقتها الصلة ( ابكي

باكية يومإا كنت إن
تلى إذا القرآن ( وابكي

تاليه يومإا كنت أن
بتفكر ( تتلينه
جاراية عينك ودمإوع

تتلينه ل ( فاليوم
تاليه وعندك إل

صبابة عليك ( لهفي



حياتيه طول عشت مإا
وجه أين الستقامإة عن مإعرضا يا الندامإة تقع بمن ستدراي القيامإة عن غافل يا

يا أوطانك ستخلو بداراه مإستأنسا ويا بناؤك سينقض بالقدراة مإبنيا يا السلمإة
الفهم أعجمي يا ديوانك سينشر بلهوه مإشغول يا مإيزانك سيخف الخطايا كثير
دراهم كسب الله طاعة على وتؤثر الراقم وتوالي النصيح أتعادي تفهم مإتى

يندم ومإن يبكي مإن سترى ستعلم غدا حالك ستعلم جهنم عقوبته بذنب وتفرح
خاطرت إذا مإن يا مإتيم مإات كم الدنيا عاشق يا مإريم ابن وتزلزل الخليل جثا إذا
إن أعلم والله علمإة للفلح مإا يسلم أن يريد مإن فعل فعلك مإا صمم مإعصية له

قد مإا حسبك الشباب بجراحات نفسه المثخن أيها وتكلم فقل عذرا ثم كان
وصل تفرقت هيهات عتاب أو زجر أو وعظ الشيب أبعد الكتاب سودت مإضى

السباب وتقطعت الوصل
اللعب مإن مإضى قد مإا حسبك

مإرتقب فعل الله إلى فتب
اللهو ثيات فاطو السنين مإر ( طواك

الطرب جلبيب واخالع
الشيب تنتظر الجحيم فإن ( وتب

يتب لم وهو مإات إن
 ---

مإا أغلظ عليه مإنها ( تظهر
غضب مإن للشباب تظهره
نعيده خالق أول بدأنا ( كما تعالى قوله على السجع

ستعقله مإطلقا يا وتهديده تخويفه يزعجه ول ووعيده وعده عنده يؤثر ل مإن يا
أول بدأنا ( كما تجديده فيبتدأ الصورا في ينفخ ثم ويبيده البلى يفنيه ثم بيده
في نفخنا فإذا ضيعنا مإا بالتلف ومإزقنا جمعنا مإا بالموت ) فرقنا نعيده خالق

) نعيده خالق أول بدأنا ( كما ونجيده الميعاد في الميعاد مإحكم أسمعنا الصورا
ًا سكرة أجل مإن سكرة وكم الحسرة يوم في حسرة كم خامسين جعل قد يومإ

نقضناه مإا فيه نبني العسرة ساعة مإن أشد فيه ساعة كل قدراه سنة ألف
عنا العاصين وأبعدنا مإنا الصالحين ) قربنا نعيده خالق أول بدأنا ( كما ونشيده

البعد أسير فهو أهلكنا بالشقاء عليه قضينا فمن وأبغضنا القدم في أحببنا
أول بدأنا ( كما ونفيده عليه ننعم فنحن الحسنى مإنا لهم سبقت ومإن وطريده

) نعيده خالق
عقول فتذهل والبال القلب فيه يتقلقل كالشغال ل شغله أهوال كله يوم

وطل وابل العيون تجري وليده ينادي ل الحال ذلك شدة ومإن والرجال النساء
ل لمن الويل كل والويل كل فيقال العود ويتمنى ويتقلى يقلق العاصي وترى
فأمإا الفكاك المحبوس على ويعز الضحاك فيه وتطير المإلك فيه تخشع نريده

بمياه واغسلوا والوبة النزوع بحسن اراجعوا إخاواني عبده فذاك التقي المؤمإن
مإن يا تصيده اليوم أفترى التوبة شرك للمذنب نصبنا وقد الحوبة مإاضي الدمإوع

إلى الوعظ حركك إن مإحسوبا فعله كل أصبح مإن يا مإطلوبا مإطالبا يزال ل
ترديده ينفع فما مإكتوبا عليك الشقا كان وإن مإحبوبا صرت التوبة

الزكاة ذكر في الرابع المجلس
 ---



مإفرقا ول قطع لما واصل ول وضع لما راافع ول رافع لما واضع ل الذي لله الحمد
حتى أمإرض وقع كيف حكمه فالكل وحكم ونفع ضر مإقدرا مإن سبحانه جمع لما

العصاة جعل قطع شاء ومإن شاء مإن وواصل الوجع شفى ثم شفا على ألقى
بعضهم الناس الله دفع ( ولول وسع القوم كنف وفي الطائعين خافاراة في

كشف إذ وأشكره ومإنع أعطى مإا على ) أحمده وبيع صوامإع لهدمإت ببعض
ًا وأن صنع مإا أحكم واحد بأنه وأشهد الخدع سر للبصائر وراسوله عبده مإحمد
الله {صلى اجتمع مإا شره مإن بمجاهدته ففرقا واراتفع عل قد والكفر أراسله

وطلع الردة يوم سعادته نجم نجم الذي بكر أبي صاحبه وسلم} وعلى عليه
ابتدع ومإا ظلما المقتول عثمان وعلى وامإتنع به السلم عز الذي عمر وعلى
به سئل الذي العباس عمه وعلى وقمع بجهاده الكفر دحض الذي علي وعلى
بالمواعظ مإمن اجعلنا راجع رااغب كل بابه إلى مإن يا اللهم فهمع السحاب سيل
استمع مإن وكل أقول بما وانفعني والطمع الطبع مإوافقة مإن واحفظنا انتفع
سبيل في ينفقونها ول والفضة الذهب يكنزون ( والذين وتعالى تباراك الله قال
عن بسنده الول عبد أخابرنا زكاته يؤد لم مإا ) الكنز أليم بعذاب فبشرهم الله

عن سعد بن الليث
كان وإن بكنز فليس زكاته تؤدى مإال مإن كان مإا قال عمر بن الله عبد أن نافع

في وجل عز الله ذكره الذي الكنز فإنه زكاته تؤدى ل مإدفونا ليس ومإا مإدفونا
يرجع المعنى أن أحدهما الزجاج ذكرهما ) قولن ينفقونها ( ول قوله وفي كتابه
اثنين بين أشركوا إذا العرب عبيدة أبو وقال الفضة إلى والثاني الكنوز إلى

قد الخار أن السامإع بمعرفة وتخفيفا بذلك استغناء أحدهما عن فأخابروا قصروا
راحله بالمدينة أمإسى يك ( ومإن الخبر ذلك في مإعه ودخال شاراكه

لغريب بها وقيارا فإني
 ---

وجل عز قوله هذا البشاراة مإكان اجعل ) أي أليم بعذاب ( فبشرهم تعالى قوله
راجل مإن مإا مإسعود ابن قال المإوال ) يعني جهنم نارا في عليها يحمى ( يوم
جلده في يوسع ولكن دراهم على دراهم ول دينارا على دينارا فيوضع بكنز يكوى

وجبهته جنبيه على تطوى حية هي عباس ابن وقال حدته على دينارا كل فيوضع
بن المحرورا عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا به بخلت الذي مإالك أنا فتقول
وسلم} عليه الله {صلى الله راسول أتيت قال عنه الله راضي ذرا أبي عن سويد

قال مإرات ثلث قالها الكعبة وراب الخاسرون هم فقال الكعبة ظل في وهو
فداك هم مإن قلت قال في حدث شر هذا قلت قال أتنفس وجعلت غم فأخاذني

مإا وقليل وهكذا هكذا الله عباد في قال مإن إل أمإوال الكثرون قال وأمإي أبي
يوم جاءته إل زكاتها يؤدي ل بقرا أو إبل أو غنما فيترك يموت راجل مإن مإا هم

حتى بقرونها وتنطحه بأظلفها تطأه حتى وأسمن تكون مإا أعظم القيامإة
الصحيحين في أخارجاه أخاراها على أولها تعود ثم الناس بين الله يقضي

 ---



مإا وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت قال جابر عن وبالسناد
وقعد قط كانت مإا أكثر القيامإة يوم جاءته إل حقها فيها يفعل ل إبل صاحب مإن
حقها بها يفعل ل غنم صاحب ول بقوائمها وتطؤه بقرونها تنطحه قرقر بقاع لها
بأظلفها وتطؤه بقرونها تنطحه قرقر بقاع لها وقعد كانت مإا أكثر جاءت إل

يوم جاء إل حقه فيه يفعل ل كنز صاحب ول قرنها مإنكس ول جماء فيها ليس
ًا يتبعه أقرع شجاعا القيامإة كنزك خاذ رابه فيناديه مإنه مإر أتاه فإذا فاه فاغر

فيه في بيده سلك مإنه له بد ل أن راأى فإذا مإنك أعني عنه فإني خابأته الذي
هريرة أبي حديث مإن أفراده وفي مإسلم بإخاراجه انفرد الفحل قضم فيقضمها

ذهب صاحب مإن مإا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي
نارا مإن صفائح له صفحت القيامإة يوم كان إذا إل حقها مإنها يؤدي ل فضة ول

أعيدت تردت كلما وظهره وجنبه جبهته بها فيكوى جهنم نارا في عليها فأحمي
سنة ألف خامسين مإقداراه كان يوم في إليه أعيدت أخاراها أعيدت أولها إليه

الول عبد أخابرنا النارا إلى وإمإا الجنة إلى إمإا سبيله فيرى العباد بين يقضى حتى
قال قال هريرة أبي عن صالح أبي عن أبيه عن دينارا بن الله عبد عن بسنده
له مإثل زكاته يؤد فلم مإال الله آتاه وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول

شدقيه يعني بلهزمإتيه يأخاذ القيامإة يوم يطوقه زبيبتان له أقرع شجاعا مإاله
الله آتاهم بما يبخلون الذين يحسبن ( ول الية هذه وتل كنزك أنا مإالك أنا يقول

البخاراي بإخاراجه ) انفرد ) الية لهم خايرا هو فضله مإن
 ---

وجهين مإن فجوابه البدن بقية مإن والظهورا والجنوب الجباه خاص لم قيل فإن
والرجل اليد بخلف أجوافها إلى الحر فيصل مإجوفة المواضع هذه أن أحدهما

في وكي الجنوب في وكي الجباه في بكي الكنازين بشر يقول ذرا أبو وكان
انقبض الفقير راأى إذا الغني أن والثاني أجوافهم في الحر يلتقي حتى الظهورا

أبو قاله مإنه المواضع تلك فكويت ظهره ووله عنه ازورا مإجلس وإياه ضمه وإذا
ادخارتم مإا هذا ) المعنى لنفسكم كنزتم مإا ( هذا تعالى قوله الورااقا بكر

أحد الزكاة أن واعلم اليوم ذلك عذاب ) أي تكنزون كنتم مإا ( فذوقوا لنفسكم
فذكر خامس على السلم وسلم} بني عليه الله {صلى قال السلم أراكان
أشياء ثلثة وذلك الزكاة مإن المراد يفهم أن للمتيقظ وينبغي الزكاة مإنهن
والثالث المهلك البخل صفة عن التنزه والثاني المحبوب بإخاراج البتلء أحدها
أل وعليه المعطى ل المعطي هو إذ عليه الله إنعام فليتذكر المال نعمة شكر

يجوز ول الحول على تقديمها ويجوز للفقير حق لنها الحول حال إذا يؤخارها
يعطيه الذي فإن للفقير الجود ينتقي أن وينبغي القيمة باعتبارا العوض إعطاء

أهله فقراء يقدم وأن به يصدقا مإا لنفسه فليتخير القيامإة يوم يلقاه الذي هو
بانشراح الفقير فليعط والذى بالمن صدقته يبطل ول الدين أهل بها ويتحرى
المروءات أهل عطاءه وليستر يأخاذه بما ينعم الذي هو الفقير كأن حتى ولطف
فإنهم

يتهم لئل تشاع أن ينبغي الزكاة أن له خاطر فإن الحاجة ستر كشف يؤثرون ل
أراباب وليترك أولئك عند فليشعها كثرة أخاذها إذا يستحي ل مإن ففي النسان

وجل عز الله ستر تحت النفة
البسملة على ( الكلم
عناء الدنيا رااحة ( غوالب



هباء هبة مإن تعطيه ومإا
بخلق عهد على دامإت ( ومإا

وفاء لها فكان وعدت ول
مإرا وتذيق حلوة ( تذيق
بقاء هذا ول لذا وليس

المعاصي في لك نفسها ( وتجلو
الجلء لها الجلء ذاك وفي
فيها الملك لواء نشرت ( إذا
اللواء لها الغنى قلب لوى

عيش ظل في رااغبا ( فدعها
فناء أبدا مإاله ومإلك

 ---

الخير على لبيب أيؤثر مإر بما بقي مإا يقيس أمإا اغتر ثم الدنيا عرف لمن عجبا
قمت ومإا سلفتها قد عليك نعمة كم الضر النفع على الفطن أيختارا الشر

وإذا ضيعتها الصلة جاءت وإن سوفتها التوبة إلى دعيت إذا كلفتها بفريضة
الدنيا آفة آفتك لقد ترشفتها الدنيا وجه لك لح وإذا خاففتها العبادة في قمت

في حيلة كم عرفتها ومإا شبت قد ليس أو تضيفتها قلعة لدارا إنها أفتها ومإا
تعسفتها أراباحها في بادية كم تأففتها آيات عنها شغلتك ولو تلطفتها مإكاسبها

استشعرت لقد زخارفتها الدنيا أجل مإن كذبات كم طفتها طلبها في قفارا كم
يكفيك مإا أو ألفتها التي مإع وقلبك المسجد تحضر والتحفتها والله إي مإحبتها
التي الذنوب تلك أنسيت عفتها تجني مإا علمت لو تالله ألفتها وقد أمإوالك
خافتها ثم تذكرتها الذي ألست أسلفتها

أرادت لو وأتلفتها فيها بذرات عمر لبضائع آه وخالفتها قطعتها أيام لمراحل آه
الجاني للمفرط قولوا إخاواني خاالفتها فهل بالوفاقا قبلتها لو وعفتها وبختها خايرا
السطورا في وليس عنواني والضعف المنون كتاب أنا تراني أمإا الشيب لك قال

فاني أنك إل
عراني مإشيبا سلمى أنكرت
تراني قد مإا غير وراأتني

لمتي على الشيب ( أشرف
للزمإان ظل المرء وشباب

ترى قد لما أنت ( إنما
للمإاني ضمان يغرنك ل

خاالد عائش مإن ترى ( هل
فاني صارا قد هالك مإن ترى كم

أبصرت إذا العين أعنت ( لو
لكفاني بفؤادي واعظاتي

والردى أتقي شيء ( أي
يداني بعيني جنبي بين

دولة ناقص يوم ( كل
عناني مإني جاذب بقائي مإن

فإذا جنة بل ( وألقيه



رامإاني لحيني يدمإى أن شاء
كما مإاضي يتبع ( تابع

ًا العامإل يتبع للساني جر
حضروا مإا إذا الدنيا ( لذة
للمإاني فشغل غابوا فإذا
نقضوا حتى الدهر اطمأن ( مإا

مإكان في أراهم لم فكأن
 ---

قبوراهم على قف وفاتوا ذهبوا اليقظة أهل أين ومإاتوا راحلوا العزائم أهل أين
مإقلبها على بالقلوب أقبلوا الحزم راوح تحب عندها تنفس العزم رايح تجد

وأحضروا صاحبها إلى التسليم باع مإن الباع ومإدوا مإؤدبها لدى النفوس وأقامإوا
ونادوا كواكبها برعي وكلوا قد كأنهم الليالي وسهروا غايتها إلى فنظروا الخارى

إلى المل مإال فما الدنيا ومإقتوا بها كواك لمن البلء نارا على صبرا نفوسهم
البعد على ( أنتم بها المقام مإدة فاستطالوا الحبيب إلى واشتاقوا مإلعبها
إذا همومإي

القرب على وأشجاني غبتم
غيركم إلى القلب أتبع ( ل

قلبي على عين لكم عيني
في واقرأ الضحى وقت عليهم الحبيب آثارا فتلمح السحر في مإعهم تكن لم إن

أين تتقنعا أن الحسن ينهاها وجوه النوارا بمداد القبول سطورا الوجوه صحائف
يا النعامإة مإنك قربت قد السلمإة بعيد يا والنوم اليقظة بين كم القوم مإن أنت

الباطنة وخاصالك للجنة تصلح ل أعمالك علمإة لنجاتك أراى مإا الستقامإة عديم
وقد الظلم في كم إلى والكماش الجد غير في جد مإتى إلى مإتى إلى أوصاف
الفلح نورا ولح مإنقاش يخرجه فما القلب مإن الدنيا حب تمكن الغباش نسخت
فقتيل الليل وأمإا المعاش في الهوى فأسير النهارا أمإا خافاش يبصر وكيف
يباراز وهل الوباش صحبة همته مإن الصلحاء يصحب كيف الفراش في المنام

المشاش بطن فاستبطن الدنيا حب دخال الجاش ضعيف خاوارا الحرب صف في
إذا كالربيع الشبيبة مإثل

الراض له فاخاضرت جيد مإا
له الجماد كالمحل ( فالشيب

ومإبيض مإغبر لونان
كثب مإن دهياء له ( سنحت

أيض به ومإا خاطاه دانت
همل جديده الجديد ( ترك

الرحض ول يرجعه الصون ل
في يقدح التفتيش ( وتعاقب

يرفض فيظل الصفا صم
تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن وجل عز قوله على الكلم

 ---



الجنة هنا ها بالبر المراد يقول المفسرين وبعض الكامإل البر تنالوا لن المعنى
عن بسنده الول عبد أخابرنا النفس مإحبوب ببذل إل الكامإل الفضل يدراك ولن

أكثر طلحة أبو كان يقول مإالك بن أنس سمع أنه طلحة بن الله عبد بن إسحاقا
مإستقبلة وكانت حاء بئر إليه أمإواله أحب وكان نخل مإن مإال بالمدينة أنصاراي
مإاء مإن ويشرب وسلم} يدخالها عليه الله {صلى الله راسول وكان المسجد

مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن الية هذه نزلت فلما أنس قال طيب فيها
البر تنالوا ( لن يقول تعالى الله إن الله راسول يا فقال طلحة أبو ) قام تحبون

أراجو لله صدقة وإنها بئرحاء إلي أمإوالي أحب ) وإن تحبون مإما تنفقوا حتى
الله {صلى الله راسول فقال قال الله أرااك حيث فضعها الله عند وذخارها برها
قلت مإا سمعت - وقد مإسلمة ابن - شك راائج أو راابح مإال ذاك وسلم} بخ عليه
الله راسول يا ذلك أفعل طلحة أبو قال القربين في تجعلها أن أراى وإني

عمه وبني أقارابه في طلحة أبو فقسمها
 ---

أسرها أن استطعت لو فيه فقال أنس عن حميد وراواه الصحيحين في أخارجاه
إلى الخطاب بن عمر كتب مإجاهد وقال أهلك فقراء في اجعله فقال أعلنها لم

تل ثم فأعتقها عمر فدعاها ففعل جلولء سبي مإن جاراية له يبتاع أن مإوسى أبي
هذه خاطرت عمر ابن ) وقال تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن الية هذه
الله أعطاني فيما ) ففكرت تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن ببالي الية
الله لوجه حرة هي فقلت رامإيثة جارايتي مإن إلي أحب شيئا وجدت فما وجل عز

أخابرنا ولده أم فهي نافعا فأنكحها لنكحتها لله جعلته شيء في أعود ل أني فلول
إذا عمر ابن كان قال نافع عن راواد بن العزيز عبد عن بسنده ناصر بن مإحمد
قد راقيقه بعض كان نافع قال وجل عز لربه قربه مإاله مإن بشيء عجبه اشتد

تلك على عمر ابن راآه فإذا المسجد فلزم أحدهم شمر فربما مإنه ذلك عرفوا
أن إل بهم مإا والله الرحمن عبد أبا يا أصحابه له فيقول أعتقه الحسنة الحالة

ذات راأيتنا فلقد نافع قال له انخدعنا بالله خادعنا فمن عمر ابن فيقول يخدعوك
أناخاه سيره أعجبه فلما بمال أخاذه قد له نجيب على عمر ابن ورااح عشية
وأدخالوه وأشعروه وجللوه وراحله زمإامإه انزعوا نافع يا وقال عنه نزل ثم مإكانه

بابه على سائل وقف أنه خاثيم بن الربيع عن دعلوف بن بشير وراوى البدن في
السكر يحب الربيع فإن سكرا أطعموه فقال

 ---

اليثارا وعلى النافلة الصدقة وعلى المفروضة الزكاة على يقع النفاقا أن واعلم
وليوقن مإاله أطيب مإن فليكن شيئا وجل عز لله أخارج فمن للخاوان والمواساة
راضي هريرة أبي عن يسارا بن سعيد عن بسنده الحصين ابن أخابرنا المضاعفة

تمرة بعدل تصدقا وسلم} مإن عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله
ثم بيمينه يتقبلها الله - فإن الطيب إل الله إلى يصعد - ول طيب كسب مإن

مإسلم أفراد وفي الجبل مإثل يكون حتى فلوه أحدكم يربي كما لصاحبها يربيها
الله {صلى الله راسول إلى راجل جاء قال النصاراي مإسعود أبي حديث مإن

{صلى الله راسول فقال الله سبيل في هذه فقال مإخطومإة وسلم} بناقة عليه



يحيى أخابرنا مإخطومإة كلها ناقة سبعمائة القيامإة يوم بها وسلم} لك عليه الله
الله راسول قال قال أنس عن الحسن عن عبيد بن يونس عن بسنده علي بن

السوء مإيتة وتدفع الرب غضب ء لتطفى الصدقة وسلم} إن عليه الله {صلى
الله راسول عن أنس عن الرقاشي يزيد عن بسنده أحمد بن مإوهوب أخابرنا

والصدقة النارا مإن فكاك الصدقة فإن تصدقوا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
الله راضي بريدة حديث وفي والبرص الجذام أهونها البلء مإن نوعا سبعين تمنع
الصدقة مإن شيئا أحد يخرج مإا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه

شيطانا سبعين لحيي يفك حتى
 ---

لم فإن وجل عز الله وجه بالصدقة فيقصد نيته يصلح أن للمتصدقا وينبغي
مإن مإسلم أفراد ففي الحلل يتخير أن وينبغي مإنه تقبل لم الله وجه يقصد
ل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي عمر ابن حديث
المسكين على المتصدقا أيها يقول الحسن وكان غلول مإن صدقة الله يقبل

مإن ( أنفقوا تعالى الله قال فقد الجود يتخير وأن ظلمت مإن اراحم برحمة
) تنفقون مإنه الخبيث تيمموا ول الراض مإن لكم أخارجنا ومإما كسبتم مإا طيبات

يجعل أن يستحي مإا له يجعل فل شيئا لله أحدكم جعل إذا الزبير بن عروة وقال
يكون أن ينبغي ثم له اخاتير مإن وأحق الكرمإاء أكرم تعالى الله فإن لكريمه
القرباء وليقدم المعطى فاقة وزمإان المعطي صحة زمإان في المحبوب إخاراج
عن النصاراي أيوب أبي حديث ففي بالطبع إليه يميل ل مإن القاراب مإن ويقدم
الرحم ذي على الصدقة الصدقة أفضل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي

النبي عن الله عبد بن جابر راوى فقد قل وإن سهل مإا المعطي وليخرج الكاشح
ًا فقال أفضل الصدقة أي أي سئل وسلم} أنه عليه الله {صلى المقل جهد

الرجل كان ولقد بشيء إل سائل يردون ل كانوا أقوامإا أدراكنا الحسن وقال
سرا يكون أن العطاء آداب ومإن سائل يردوا أل أهله فيأمإر بيته مإن يخرج مإنهم
عمير بن العزيز عبد قال وجل عز الرب غضب ء تطفى السر صدقة فإن

عليه تدخالك والصدقة الملك باب يبلغك والصوم الطريق نصف تبلغك الصلة
راسول أن علمت أمإا يملكه مإاله لن عبد والبخيل مإاله يملك لنه حر الكريم

عليه نفسه وصف وقد الخالقا أشرف على وسلم} طبع عليه الله {صلى الله
الذي فتحير جبلين بين غنما وأعطى البخل لي الله يأبى فقال والسلم الصلة
فيافي في سارا فلما الفقر يخشى ل مإن عطاء هذا فقال جوده صفة في أعطاه
الله أبقيت قال لهلك أبقيت مإا فقال مإاله بكل فجاء صديقه تبعه الكرم

صفقة إليها الناس ( سبق وراسوله
بغبن عنها راائدها يعد لم

نشوة صالت للجود ( هرة
بمن العرف عندها يكدرا لم

سابقا فوافى الشاء ( طلبوا
المسن وجه في غبر جذع
 ---



فوافقه المطلقة جهاز الصديق رامإى علي فمزقه الهوى مإخيط بكر أبو نزع
إنه إليه الفقر ( حبب الخاتم رامإى حتى علي

يغنى الفقر بذاك وهو سؤدد
لهم بقي مإن القوم ( وشريف

يفنى المال وخالى الذكر شرف
بحبوحة في الوفر اطمأن ( مإا

مإطمئنا فيها المجد فرأيت
آساسها مإن المإوال ( تهدم

تبنى العلياء دامإت مإا أبدا
الول عبد أخابرنا المحبوب الجود ويقدمإون الحاجة عند يؤثرون السلف كان

الله راسول أتى راجل أن عنه الله راضي هريرة أبي عن حازم أبي إلى بسنده
راسول فقال الماء إل عندنا مإا فقلن نسائه إلى وسلم} فبعث عليه الله {صلى

مإن راجل فقال هذا يضيف أو هذا يضم وسلم} مإن عليه الله {صلى الله
الله {صلى الله راسول ضيف أكرمإي فقال امإرأته إلى به فانطلق أنا النصارا

وأصلحي طعامإك هيئي فقال الصبيان قوت إل عندنا مإا وسلم} فقالت عليه
صبيانك ونومإي سراجك

 ---

يريانه فجعل فأطفأته سراجها تصلح كأنها قامإت ثم ففعلت عشاء أراادوا إذا
عليه الله {صلى الله راسول إلى غدا أصبح فلما طاوبين فباتا يأكلن أنهما

تعالى الله فأنزل فعالكما مإن عجب أو الليلة الله ضحك وسلم} فقال
هم فأولئك نفسه شح يوقا ومإن خاصاصة بهم كان ولو أنفسهم على ( ويؤثرون
العرابي ابن عن عبيد بن مإحمد إلى بسنده الوهاب عبد ) أخابرنا المفلحون

بن وسهيل جهل أبي بن وسهيل جهل أبي بن عكرمإة باليرمإوك استشهد قال
صرعى وهم بماء فأتوا المغيرة بني مإن وجماعة هشام بن الحاراث بن عمرو

بن الحاراث إلى فنظر بالماء عكرمإة أتى يذوقوه ولم مإاتوا حتى فتدافعوه
إليه ينظر هشام بن الحاراث إلى سهيل فنظر بهذا ابدأوا فقال إليه ينظر هشام
فقال الوليد بن خاالد بهم فمر يشربوا أن قبل كلهم فماتوا بهذا ابدأوا فقال

سائل جاء إليه قدمإت فلما سمكة فاشتهى مإرض مإن عمر ابن نقه أنتم بنفسي
فأكلوا بالفقراء دعا صنعت فلما حلواء خاشيم بن الربيع واشتهى إياها فناوله
كما الموصوفين وبين بينك كم غيري أكل وهل فقال تأكل ولم أتعبتنا أهله فقال

يا المإر تفاوت فتلمح الدين وآثروا الدنيا آثرت والمعروفين المجهولين بين
فإن مإقالك في له أغلظت سائل جاء فإذا ببالك يخطر فما الفقير أمإا مإسكين
وتشقى الحطام جمع في تتعب كم إلى مإالك راديء مإن يسيرا فحقيرا أعطيته

نفقاته مإن كان مإا الفتى ( يحصي يبقى مإا على يفنى مإا وتؤثر
أنفقا مإا أنفاسه مإن ويضيع

مإلكه يشيد مإلك يعتصم ( لم
خاندقا ويحفر به يغر حصنا

عرسه آدم ابن دنيا ( وكأنما
طلقا إذ تراثه جميع أخاذت

 ---



إلى الله ) عباد تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن تعالى قوله على السجع
تدخارون بيوتكم في والجيد تسكنون ل مإا وتبنون تأكلون ل مإا تجمعون مإتى

) حركوا تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن تخرجون الفقير إلى والرديء
عن والتفتوا وأدلجوا الجد إلى عزائمكم وحثوا وأزعجوا الخير إلى هممكم
ول حثيث السير ويحكم تؤثرون بما الفقير وآثروا وعرجوا المال على الحرص

تنفقون مإنه الخبيث تيمموا ( ول الموارايث بالصدقة فبادراوا مإغيث ول لكم مإنجد
المال إخاراج على عازم كم شتى ول أرابع مإا مإصيف كم بتا المإال قطعت ) كم

مإا حريصا ) يا تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن المنون سبقته تأتى مإا
السر في فتصدقا بالثواب تصدقا كنت إن يقر مإا للدنيا طالبا يا يستقر

بالفتيل بخيل ) يا تحبون مإما تنفقوا حتى البر تنالوا ( لن المصون بالمحبوب
ولربك الجود لنفسك تختارا عقير مإتى إلى بالهوى صريعا يا بالنقير شحيحا
اكتسابك يكون كذا لنا تختارا فما الفقير تعطيه الشيء مإن لك يصلح ل مإا الحقير

الحساب ونسيت وأطلقت الشهوات في نفسك أمإرجت أنفقت أغراضك على
ًا أمإا الدون الردى أعطيت وتصدقت الفقير راحمت فإذا أشفقت ومإا غد

على تحث كيف اليدين إعطائه عن كففت فكيف الوالدين مإن أخاوك المسكين
ًا يا تتأولون فيها وأنتم دين عليك والزكاة النفل يا رامإسه في قليل عن وحيد

ًا يوقا ( ومإن حبسه في نفعه خايرا قدم لو أنسه طول بعد قبره في مإستوحش
مإن وينساك لغيرك الدينارا على الدينارا ) تجمع المفلحون هم فأولئك نفسه شح
حتى البر تنالوا ( لن الجنون هو هذا لسيرك شيئا مإنه تزودت ول خايرك كل أخاذ

) تحبون مإما تنفقوا
الصيام ذكر في الخامإس المجلس

 ---

الغموم ومإقدرا والصلح الهدى ومإسبب والصباح الدجى خاالق لله الحمد
ومإسير الهلك مإن المنجي الملك مإالك والسماح الزائد بالفضل الجائد والفراح

وأباح وحرم وقطع ووصل وجمع وفرقا فاراتفع عز الجناح مإسير والفلك الفلك
الماء وأنزل السماء رافع الشباح وفطر البشر وخالق ونشر وطوى وقدرا مإلك

اجترح عمن وعفا ومإدح وأنعم ومإنح أعطى الرياح وذراى السماء آدم وعلم
الرجوع وإليه والسكون الحركة وخالق ويكون كان مإا علم الجراح وداوى

العدل مإيزان وينصب والعرض الطول في يتصرف والرواح الغد في والركون
) مإصباح فيها كمشكاة نوراه مإثل والراض السموات نورا ( الله العرض يوم

وأشهد إليه يقرب لعمل التوفيق وأسأله عليه وأتوكل وأستعينه أحمده
ًا وأن صحاح أدلة عن بوحدانيته وحبيبه المعظم وراسوله المقدم عبده مإحمد

في رافيقه بكر أبي وعلى وسلم} عليه عليه الله {صلى الراواح تفديه المكرم
يفتك الذي علي وعلى الدارا شهيد عثمان وعلى المإصارا فتاح عمر وعلى الغارا
يليه نسبه في مإن أقرب أبيه صنو عمه العباس وعلى السلح لبس قبل راعبه

التعبدات جميع عن بها ينفرد فضيلة وله العبادات أشرف مإن الصوم أن اعلموا
به أجزي وأنا لي الصوم وجل عز بقوله وجل عز الله إلى إضافته وهي
 ---



راضي هريرة أبي عن صالح أبي عن العمش عن بسنده الحصين ابن أخابرنا
آدم ابن عمل وسلم} كل عليه الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله

الله يقول الله شاء مإا إلى ضعف سبعمائة إلى أمإثالها بعشر الحسنة يضاعف
أجلي مإن وشهوته وشرابه طعامإه يدع أجزي وأنا لي فإنه الصوم إل وجل عز

عند أطيب فيه ولخلوف رابه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان وللصائم
عن الملك عبد بن أحمد وحدثنا أحمد قال جنة الصوم المسك رايح مإن الله

ًا للجنة إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن سعد بن سهل له يقال باب
آخارهم دخال فإذا الريان باب إلى هلموا الصائمون أين القيامإة يوم يقال الريان
في الحديثان هذان غيرهم أحد مإنه يدخال فلم لفظ وفي الباب ذلك أغلق

قال أمإامإة أبي عن حيوة بن راجاء عن بسنده الحصين ابن أخابرنا الصحيحين
ادع الله راسول يا فقلت فأتيته وسلم} غزوا عليه الله {صلى الله راسول أنشأ

ثم قال وغنمنا فسلمنا فغزونا قال وغنمهم سلمهم اللهم فقال بالشهادة لي
ًا عليه الله {صلى الله راسول أنشأ ًا وسلم} غزو الله راسول يا فقلت فأتيته ثاني
وغنمنا فسلمنا فغزونا قال وغنمهم سلمهم اللهم فقال بالشهادة لي الله ادع
ًا عليه الله {صلى الله راسول أنشأ ثم ًا وسلم} غزو قد الله راسول يا فقلت ثالث

يا وغنمهم سلمهم اللهم فقلت بالشهادة لي الله تدعو أن أسألك مإرتين أتيتك
فعزونا قال وعنمهم سلمهم اللهم فقال بالشهادة لي الله فادع الله راسول

عنك آخاذه بعمل مإرني الله راسول يا فقلت ذلك بعد أتيته ثم وغنمنا فسلمنا
له مإثل ل لنه بالصوم عليك قال به الله ينفعني

 ---

ًا عندهم راأوا فإن صيامإا إل يلفون ل وخاادمإه وامإرأته أمإامإة أبو وكان دخاانا أو نارا
يا فقلت ذلك بعد أتيته ثم قال ضيف اعتراهم قد أن عرفوا مإنزلهم في بالنهارا
به نفعني قد وجل عز الله يكون أن وأراجو بأمإر أمإرتني قد إنك الله راسول
الله رافع إل سجدة لله تسجد ل أنك اعلم قال به الله ينفعني آخار بأمإر فمرني

عبد أخابرنا خاطيئة بها - عنك مإهدي - شك وحط أوقال حط أو دراجة بها لك
في غازين خارجنا قال مإوسى أبي عن بردة أبي عن بسنده الحافظ الوهاب

ًا فسمعنا مإرفوع لنا والشراع طيبة لنا والريح نحن فبينما البحر يا ينادي مإنادي
فقمت مإوسى أبو قال أصوات سبعة بين والى حتى أخابركم قفوا السفينة أهل
وهل فيه نحن مإا ترى مإا أو أنت أين ومإن أنت مإن فقلت السفينة صدرا على

ًا نستطيع على وجل عز الله قضاه بقضاء أخابركم أل الصوت فأجابني وقوف
مإن أنه نفسه على قضى سبحانه الله فإن قال أخابرنا بلى قلت قال نفسه

قال القيامإة يوم يرويه أن الله على حقا كان حارا يوم في لله نفسه عطش
فيه ينسلخ يكاد الذي الحر الشديد الحارا اليوم ذلك يتوخاى مإوسى أبو فكان

الفضول عن واللسان النظر كف مإنها آدابا للصوم أن واعلم فيصومإه النسان
صام إذا مإنبه بن وهب قال تمر على يفطر وأن وتعجيله الحلل على والفطارا
لك اللهم أفطر إذا ويقول بصره عاد حلوة على أفطر فإذا بصره زاغ النسان

وتأخايره السحورا ويستحب توكلت وعليك أفطرت رازقك وعلى صمت
 ---



وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن الصحيحين وفي
ًا يومإا أحدكم كان إذا قال شتمه أو قاتله امإرؤ فإن يرفث ول يجهل فل صائم

عبد بن بكر أبو أخابرنا الجر يحصل ول النية تخلص ل وقد صائم إني فليقل
النبي أن عنه الله راضي هريرة أبي عن المقبري سعيد أبي عن بسنده الباقي
وراب والعطش الجوع صيامإه مإن حظه صائم راب وسلم} قال عليه الله {صلى

مإن جماعة كان فقد صيامإه يستحب مإا فأمإا السهر قيامإه مإن حظه قائم
هريرة أبي حديث مإن أفراده في مإسلم أخارج وقد المحرم يصومإون السلف

الله شهر رامإضان بعد الصيام أفضل قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن قتادة أبي حديث مإن أفراده وفي المحرم

مإن الصحيحين وفي الماضية السنة يكفر عاشورااء يوم صوم في قال أنه
عليه الله {صلى الله راسول كان مإا قالت عنها الله راضي عائشة حديث

كله يصومإه كان شعبان مإن صيامإه مإن أكثر السنة مإن شهر في وسلم} يصوم
قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أيوب أبي حديث مإن أفراده وفي
الدهر صيام فذلك شوال مإن ستا أتبعه ثم رامإضان صام مإن
 ---

مإن وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن قتادة أبي حديث مإن أفراده وفي
التي والسنة قبله التي السنة يكفر أن الله على احتسب إني عرفة يوم صام
وسلم} قال عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن أفراده وفي بعده

عن بسنده الحصين ابن أخابرنا والخميس الثنين يوم في تفتح الجنة أبواب إن
إنك الله راسول يا قلت قال زيد بن أسامإة حدثني قال المقبري سعيد أبي

وإل صيامإك في دخال إن يومإين إل تصوم تكاد ل وتفطر تفطر تكاد ل تصوم
تعرض يومإان ذانك قال والخميس الثنين يوم قلت يومإين أي قال صمتهما

ويستحب صائم وأنا عملي يعرض أن فأحب العالمين راب على العمال فيهما
الله راضي هريرة أبي حديث مإن الصحيحين ففي شهر كل مإن أيام ثلثة صيام

كل مإن أيام ثلثة صيام وسلم} بثلث عليه الله {صلى خاليلي أوصاني قال عنه
عنه الله راضي ذرا أبي حديث وفي أنام أن قبل أوتر وأن الضحى وراكعتي شهر
ثلثة الشهر مإن صمت وسلم} إذا عليه الله {صلى الله راسول لي قال قال
حديث مإن الصحيحين وفي عشر وخاامإس عشر وراابع عشر ثالث فصم أيام
الصيام وسلم} أحب عليه الله {صلى الله راسول قال قال عمر بن الله عبد
إلى الصلة وأحب يومإا ويفطر يومإا يصوم كان السلم عليه داود صيام الله إلى
وينام ثلثه ويقوم الليل نصف ينام كان داود صلة الله
 ---

ول الصوم فيسردون العمر يغتنمون السلف مإن جماعة كان وقد سدسه
الصوم يسرد عنه الله راضي الخطاب بن عمر وكان المحرمإة اليام إل يفطرون
بن وسعيد وعروة عائشة وسردته أمإامإة وأبو سنة أرابعين طلحة أبو وسرده

الحسن بن أحمد أنبأنا قال ناصر وابن الملك عبد ابن المحمدان أخابرنا المسيب



القارائ الرامإوي بكر أبو أخابركم شاذان بن علي أبي على قرى قال خايرون بن
خارجت نافع قال قال العزيز عبد حدثنا يزيد بن مإحمد حدثنا عبيد بن أحمد حدثنا

فمر لهم سفرة فوضعوا له أصحاب ومإعه المدينة نواحي بعض في عمر ابن مإع
صائم إني فقال السفرة هذه مإن فأصب رااعي يا هلم الله عبد له فقال رااع بهم

في الشعاب هذه بين وأنت حره الشديد اليوم هذا مإثل في الله عبد له فقال
الراعي فقال صائم وأنت الغنم هذه ترعى الجبال هذه وبين الغنم هذه آثارا

غنمك مإن شاة تبيعنا أن لك هل وقال عمر ابن فعجب الخالية أيامإي أبادرا
إنها لي ليست إنها قال ثمنها ونعطيك عليه تفطر مإا لحمها مإن نطعمك نجترزها
فمضى الذئب أكلها قلت إن مإولك لك يقول أن عسيت فما قال لمولي
ابن يزل فلم قال الله فأين يقول وهو السماء إلى إصبعه راافع وهو الراعي

سيده إلى فبعث المدينة قدم أن عدا فما الله فأين الراعي قال يقول عمر
بعض كان وقد الغنم له ووهب الراعي فأعتق والغنم الراعي مإنه فاشترى
مإا وليلة صمته مإا يوم على أبكي قال يبكيك مإا فقيل الموت عند يبكي السلف

التكليف أمإانة واحفظوا سقمكم بالصحة وبادراوا زمإنكم إخاواني فاغتنموا قمتها
اراتهنكم قد القبر في وبالعمل دفنكم وقد بالحميم وكأنكم أمإنكم لمن

البسملة على الكلم
ليا ول على مإا تركي يأن ( ألم

حاليا إصلح فيه مإا على وعزمإي
مإفرقي وابيض الدهر مإني نال ( وقد

هيا كما والليالي الليالي بكر
تجيبني وليست بالدنيا ( أصوت

بقائيا وكيف أبقى أن أحاول
مإدتي تحذف اليام تبرح ( ومإا

حسابيا كعد ل حساب بعد
مإهجتي غاصباتي الليالي ( أليس

الخواليا القرون قبلي غصبت كما
 ---

بها حفرة لذي لحدا ( وتسكنني
ثوائيا الليالي أخارى إلى يطول
ومإبعثي مإوتي بعد مإن ليتني ( فيا
ليا ول علي ل ترابا أكون

إلى ندعوك كم اسود قد بمخالفته صحيفته ووجه تعد ل كثيرة ذنوبه مإن يا
يلحقك أن عزم أمإا وجد نحوك سعى قد الموت أمإا الصد إل وتأبى الوصال

الموت كف مإتجبرا عاينت كم الخد مإنه الثرى أترب مإنعما ترى أمإا والجد بالب
الصبا ذا كم إلى الرد أبى أتى إذا فإنه المعاصي على يأتي أن فاحذرا الممتد كفه

وقام المصباح عن الصباح أغنى لقد للمزاح مإوضعا الشيب أأبقى والمراح
الشيبة ذو فعاد صفاح ول قنا بل القناة اعوجت سلح غير مإن المنون حرب

صمت أسفا وا الصراح بالوعظ الفناء ألسن ونطقت الجراح ثخين بالضعف
بالفهم وأنى صاح يا صاح يا التحذير لسان صاح لقد فصاح والمواعظ المسامإع
يقول حتى تفيق ومإا يزاح ل شديدا سكرا الهوى أسكرك لقد صاح غير لمخمورا
تخرمإت كيف الجال تبصر ( أل براح ل الموت



صائر والموت للهلك امإرئ وكل
شاراب بد ل القوم بكأس ( وأنت

ناظر النفس يصلح فيما أنت فهل
ولقد ظعن قد مإن كل بالطعن حدث ولقد والمحن بالفات الزمإن وعظ لقد
بطن مإا أبصرت الفطن لوصفت تالله المرتهن أغراضه في المطلق أنذرا

ًا يا طحن وكم الردى طحطح كم علن قد الموت أمإر إخاواني مإشتريا لليقين بائع
في أنت قرن في والشرورا السرورا إن الفتن اخاتيارا في للرذائل مإؤثرا يا للظنن

فطامإه آن وقد الدنيا راضيع يا وسن كذي الطاعة وفي الرسن مإطلق المعاصي
ليلة كل ينادي مإناديا لله إن مإنبه بن وهب قال حمامإه حان وقد الهوى طالب يا

أبناء أخارتم ومإاذا قدمإتم مإاذا الستين أبناء للحساب هلموا الخمسين أبناء
المائة نصف وقارابت ( كبرت الموتى في أنفسكم عدوا السبعين

بالتسميه شيخ يا وبدلت
الشباب عسكر في الشيب نشر ( وقد
اللوية راأسك على

تحورا ل توبة إلى ( تحول
المنجية هي تكون عساها

رايبة في اللحظ تطلق ( ول
هيه مإا فتنة تسألن ول

تذوقته قد غيرها ( وهل
والمعصية الثم تعتد فكم
 ---

كم خاطيب وعظك في تعب كم قريب مإنك المإر أمإا المشيب ذا يا كم إلى
هذا يا صليب وقلب واهن عظم غريب لداء إنه عجيب لمرض إنه طبيب عالجك

النفيسة النفس أنفاس تنفق أنت وها نفسك مإن أعز ول الدنيا مإن أقل شيء ل
مإتى العفاف يردك مإتى الكفاف يقنعك مإتى الخسيسة الدنيا تحصيل على

قبيح يا خافاف وراكعاتك ثقال مإقاليدك الخلف إل لتأبى إنك الثقاف يقومإك
ًا يا الوصاف سيء يا الخصال قف العجاف السنين الخصب بسني مإشتري

ًا مإن ( مإا تخاف أمإا ويحك العصاة وعيد وتذكر وقاف فالمؤمإن لحالك مإتدبر
أمإرا تقاراب أن الحزم
قليل بعد عنه البعد تطلب
فانظر بالشيء هممت مإا ( وإذا
الدخاول قبل الخروج مإنه كيف
لكن المقادير مإن مإفرا ( ل

العقول أهل عند للمعاذير
ل الفطنة أهل على تخفى ل أنها غير مإحنة مإن فيها وكم فتنة الدنيا إن ويحك

بلء الدنيا ( إنما مإنزعج وساكنها خارج سكنها مإن قتيلها يودى ول ذليلها يعز
ثبوت الدنيا في ليس
كبيت الدنيا ( إنما

العنكبوت نسجته
لعمري فيها مإن ( كل
سيموت قريب عن



مإنها يكفيك ( إنما
قوت الراغب أيها

فضول خال مإروءته عاشت حرصه مإات فمن بالقناعة حرصك مإن انتقم هذا يا
مإا فيها والزاهد يقوت مإا مإنها البلغة ندمإت نصحي تقبل لم إن سلمت وقد الدنيا

فلذ المجاعة هجير أقلقك وإذا مإجانبا لهلها وكن جانبا عنها فأعرض يموت
القناعة ظل في بالصبر
) نفسه به توسوس مإا ونعلم النسان خالقنا ( ولقد تعالى قوله على الكلم

يحث وهذا قلبه في ويكنه به تحدثه مإا نفسه به توسوس ومإا أآدم ابن النسان
بعض قال يعلم لمن تعظيما الرديئة الوساوس مإساكنة مإن القلب تطهير على

عزمإت وإذا يرى مإن فاذكر نظرت وإذا يسمع مإن فاذكر نطقت إذا السلف
عرقا ) الورايد الورايد حبل مإن إليه أقرب ( ونحن تعالى قوله يعلم مإن فاذكر

القصبتان والعلويان والعلياوين الحلقوم بين ورايدان وهما العنق باطن في
لخاتلف نفسه إلى فأضيف الورايد هو الورايد وحبل العنق مإتن في الصفراوان

اسمه لفظي
 ---

) الورايد حبل مإن إليه أقرب ( ونحن تعالى قوله على سجع
قبح وخاف المعيد المبدئ خاطواتك عند اذكر ويريد يشتهي فيما نفسه مإطلقا يا
) هل الورايد حبل مإن إليه أقرب ( ونحن شهيد والملك يرى فالملك جرى مإا

جنت مإما عيناك والله ستبكي نهاك مإا هواك مإن راكبت إذا يراك مإمن استحيت
حبل مإن إليه أقرب ( ونحن تحيد أين لي فقل بالمرصاد أنه تعلم أمإا يداك

ولو قارابته مإا الحرام في وعيده خافت ولو لراقبته به علمك صدقا ) لو الورايد
سكران عند الحديث أضعنا لقد شربته مإا الهوى كأس في الجزاء سموم علمت

مإنفرد برجل مإررات السلف بعض ) قال الورايد حبل مإن إليه أقرب ( ونحن يميد
نحو فأشارا الطريق أين فقلت ومإلكاي رابي مإعي فقال وحدك أنت له فقلت

عنك شاغل خالقك أكثر يقول وهو مإضى ثم السماء
وأين فقالت الكواكب إل يرانا مإا فقال تستحي أل فقالت امإرأة راجل رااود

مإكوكبها
خاواطري يرعى مإنك راقيبا كأن

ولساني ناظري يرعى وآخار
نظرة بعدك عيناي نظرت ( فما

رامإقاني قد قلت إل لغيرك
لفظة بعدك في مإن بدرات ( ول

سمعاني قد قلت إل لغيرك
خاطرة ذكرك غير في خاطرت ( ول
بعناني عرجت إل القلب على
المتلقيان يتلقى ( إذ تعالى قوله
الشمال وعن الحسنات كاتب اليمين عن ويكتبانه القول يلتقيان الملكان وهما
قعيد الشمال وعن قعيد اليمين عن والمعنى قاعد ) أي ( قعيد السيئات كاتب
الحسنات كاتب قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أمإامإة أبو وراوى
على أمإين الحسنات وكاتب شماله على السيئات وكاتب الرجل يمين على
ًا اليمين صاحب له كتبها حسنة عمل فإذا السيئات كاتب سيئة عمل وإذا عشر



لم مإنها استغفر فإن ساعات سبع عنه فيمسك أمإسك الشمال لصاحب قال
علي حديث وفي واحدة سيئة عليه كتبت يستغفر لم وإن شيء عليه يكتب
على مإليكك مإقعد قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي
مإدادها ورايقك قلمها فلسانك ثنيتك
) قعيد الشمال وعن اليمين ( عن تعالى قوله على سجع

 ---

بحسناتك عليك ويشهد حركاتك كل ويضبط كلماتك جميع يحصي بمن ظنك مإا
المعبود لدى الملكان يحضره مإردود المنافق وعمل سود وهي الصحائف ترفع

يجري مإا العبد على ) يضبطان قعيد الشمال وعن اليمين ( عن العبيد شر يا
ول ينقص ل وحالته أمإوراه واخاتلف وكلماته نظراته مإن يكون ومإا حركاته مإن

لصحابه يومإا الثوراي سفيان ) قال قعيد الشمال وعن اليمين ( عن يزيد
بشيء تتكلمون أكنتم السلطان إلى الحديث يرفع مإن مإعكم كان لو أخابروني

( مإا تعالى قوله وجل عز الله إلى الحديث يرفع مإن مإعكم فإن قال ل قالوا
مإن يرمإيه أي فيلفظه كلم مإن يتكلم مإا ) أي عتيد راقيب لديه إل قول مإن يلفظ

مإعه الحاضر والعتيد به الموكل الملك وهو حافظ أي عتيد راقيب لديه إل فيه
) يا عتيد راقيب لديه إل قول مإن يلفظ ( مإا تعالى قوله على السجع كان أينما
مإا يضره مإا مإؤثرا يا جديد عذابك الجرام عظيم يا شديد حسابك الكلم كثير
عتيد راقيب لديه إل قول مإن يلفظ ( مإا يفيد ول يجدي ل بما ناطقا يا سديد راأيك

تتوب ومإا ذنوب ولك مإطلوب هذا يا وأنت مإحسوب وقولك مإكتوب ) كلمإك
أتاه وقد القلوب بين مإن قلبك أقسى فما الغروب في أخاذت قد الحياة وشمس

) عتيد راقيب لديه إل قول مإن يلفظ ( مإا الحديد يصدع مإا
يغفل الكاتب أن تعتقد أو تعمل مإا ينسى أنه تحسب أم مإهمل مإتروك أنك أتظن

وأمإله ينقص أجله مإن يا تفعل ل بكفه نفسه قاتل يا أقبل قد النصائح صائح هذا
الوعيد خاوف مإن ) ( أنا عتيد راقيب لديه إل قول مإن يلفظ ( مإا يزيد
وقعود قيام في

خاوفا أزداد ل ( كيف
وراودي النارا وعلى
تجرمإت مإا جحدي ( كيف

شهودي وأعضائي
ذنوبي إنكاراي ( كيف

جحودي كيف ترى أم
يحصى القول ( وعلى
وعتيد برقيب

 ---

تغشي التي وشدته غمرته ) وهي بالحق الموت سكرة ( وجاءت تعالى قوله
أحدهما الفراء ذكرهما ) قولن ( بالحق قوله وفي عقله على وتغلب النسان
ذلك ) أي ( ذلك تعالى قوله الخارة أمإر مإن بالحق والثاني الموت بحقيقة
) الصورا في ( ونفخ تعالى قوله وتفر تهرب ) أي تحيد مإنه كنت ( مإا الموت



تعالى قوله الوعيد وقوع يوم ) أي الوعيد يوم ( ذلك البعث نفخة وهي
يسوقها مإلك أنه أحدهما قولن ) وفيه وشهيد سائق مإعها نفس كل ( وجاءت

لنه سائقا سمي الشياطين مإن قرينها أنه والثاني هريرة أبو قاله مإحشرها إلى
يحثها لم وإن يتبعها
بن عثمان قاله بعملها عليها يشهد مإلك أنه أحدها أقوال ثلثة الشهيد وفي

السائق السائب ابن وقال وشهيد سائق الملكان مإجاهد وقال والحسن عفان
أنه والثاني الحسنات له يكتب كان الذي هو والشهيد السيئات عليه يكتب الذي

عليه تشهد والراجل اليدي والثالث هريرة أبو قاله النسان على يشهد العمل
والعرض الطول مإالك على العرض مإن احذراوا إخاواني الضحاك قاله بعمله

البكاء أين المضمرات قبح مإن الحياء أين الفرض عن سئلتم إذا الجواب وأعدوا
كتب الخطيئات خاطوات على الجزاء مإن الخوف أين الخطرات سالف على

الله بتقوى أوصيك فإني بعد أمإا المرعشي حذيفة إلى أسباط بن يوسف
وجل عز الله إل يراك ل حيث والمراقبة تعالى الله علمك بما والعمل سبحانه

عن فاحسر نزوله عند بالندم ينتفع ول حيلة فيه لحد ليس لما والستعداد
الدنيا فإن غدا للسباقا وشمر الموتى راقدة مإن وانتبه الغافلين قناع راأسك
العمل وترك بالوصف وتشاغل النسك أظهر بمن تغتر ول المسابقين مإيدان

تعالى الله يدي بين المقام مإن ولك لي بد ل أنه أخاي يا واعلم بالموصوف
وإياك يسألني أن آمإن ولست الخافي الجليل وعن الخفي الدقيق عن يسألنا

يجزي ل أنه واعلم للستماع والصغاء العيون ولحظات الصدورا وسواس عن
التلوم التوقي مإن ول العدة البذل مإن ول القول العمل مإن
 ---

العين أفي مإسروراة عليها يجني بمن نفسه مإن يا مإشهوراة كثيرة مإعاصيه مإن يا
مإن أيا غشا أم حجاب القلب أعلى تشا كما يجري إليك المإر أم عشى أم كمه

العقل هذا أترى سقط عملك كل غلط فعلك كل مإشى إذا وكذا عصى قعد إذا
لقد ونقط الموت حروف على الشيب علم أمإا الشمط بهذا قوم أمإا اخاتلط

وجسم يبنى قصر قروض والدنيا أقام مإا وطال النهوض على الجل عزم
الفروض يزحلق وعيب شيب مإنقوض

ذنوب في أنت مإتى إلى
مإريض أجلها مإن قلبك

خالسا فمر عمرا ( أقرضت
القروض تطلب أن وآن

بغتا الحمام مإجيء ( فاحذرا
تخوض باطل في وأنت
هذا مإن غفلة في كنت ( لقد تعالى قوله على سجع
بالتلف وإذا وغرض مإراد كل وفات المرض عليك وهجم انقرض قد بالعمر كأنك

الصوت وسكن البصر ) شخص هذا مإن غفلة في كنت ( لقد أخااذا عرض قد
( لقد وحازى الروح فسامإت الموت مإلك بك ونزل للفوت التداراك يمكن ولم

قد كأنك تكابد مإما عجبا فيا الشدائد أشد ) عالجت هذا مإن غفلة في كنت
الروح ) بلغت هذا مإن غفلة في كنت ( لقد أفلذا فقطع الساود سم سقيت

عياذا تلقى مإا الرحيل عند تدرا ولم الساقي مإن الراقي تعرف ولم التراقي إلى



) هذا مإن غفلة في كنت ( لقد عياذا بالله
 ---

وإذا والفن القبيح العيب على العفن بيت إلى وحملوك الكفن في دراجوك ثم
مإن غفلة في كنت ( لقد جذاذا القبر في وصرت حفن قد التراب مإن الحبيب

أن أمإرهم وغاية وتفري مإالك في تقد تسرى القاراب عنك ) وتسربت هذا
وبضعوا القفال ) قفلوا هذا مإن غفلة في كنت ( لقد راذاذا دمإوعهم تجري

ل الساعة تقوم أن إلى هناك وبقيت ساعة بعد حبيبهم يا ذكرك ونسوا البضاعة
ل فقيرا قبرك مإن قمت ) ثم هذا مإن غفلة في كنت ( لقد مإعاذا ول وزراا تجد

صارا حقيرا الخير مإن قدمإت فلو عقيرا بالذنوب وأصبحت نقيرا المال مإن تملك
وتغيرت والميزان الصراط ) ونصب هذا مإن غفلة في كنت ( لقد ومإلذا مإلجأ

في كنت ( لقد نفاذا للعذرا ترى ومإا فلن بن فلن شقي ونودي واللوان الوجوه
قلبك فإذا وقام زجرك في قعد وكم الملم في عذولك بالغ ) كم هذا مإن غفلة

على الله ) وصلى هذا مإن غفلة في كنت ( لقد ذا على الكلم قطع استقام مإا
وصحبه وآله مإحمد

الحج ذكر في السادس المجلس
 ---

وحمد الذاكر ذكر سامإع الشاهد العظيم العزيز الواحد القديم الملك لله الحمد
الساجد وذل الراكع خاضع لعظمته القاصد ونية المريد ضمير وعالم الحامإد
مإساعد إلى يحتج ولم فعلها السماء رافع الواجد وأدراك الطالب اهتدى وبهداه
ند أو مإشاقق شريك عن تنزه القواعد رااسخات راواسي الراض في وألقى
حتى وأبصر والعقائد بالسرارا علما وأحاط والد عن وجل ولد عن وعز مإعاند
الليل في ويقول الجوامإد صعاب لهيبته فسالت وسطا الجلمإد في النمل دبيب

على وأقسم الوافد وتلقى بقصده أمإر بيتا بنى رااقد يا فانتبه سائل مإن هل
ذكرا فالتاليات زجرا فالزاجرات صفا ( والصافات مإعاند إل ينكر ومإا وحدانيته

عابد إقرارا بتوحيده وأقر والشدائد الرخااء على ) أحمده لواحد إلهكم إن
بكر أبي صاحبه وعلى القاصد السائل يخيب ل كان الذي راسوله على وأصلي
عثمان وعلى الوالد ول الولد يراقب فل العادل عمر وعلى الزاهد النقي التقي

وعلى المجاهد والبطل الخضم البحر علي وعلى الحاسد بكف ظلما المقتول
حج الناس على ( ولله تعالى الله قال والباعد القاراب أقرب العباس عمه

سبيل إليه استطاع ( مإن وقوله الية بهذه البيت حج وجل عز الله ) فرض البيت
زيدا ضربت تقول كما البعض بدل وهذا الناس مإن بدل مإن النحويون ) قال
راأسه

 ---

بن عباد بن مإحمد عن بسنده النسفي الله عبد بن مإحمد بن الله عبد أخابرنا
قال الحج إلى الستطاعة مإا الله راسول يا قيل قال عمر بن الله عبد عن جعفر
ثقة الظاهر ويترك المشكل عن يجيب قد المجيب أن واعلم والراحلة الزاد



مإا له يكن لم الحج إلى خارج فإذا ورااحلة زاد له يكون فقد وإل السامإع بعلم
مإوقوف الحج وجوب أن واعلم مإعاشه في يدبره مإا له يكن لم أو لعياله يترك
وجود في ويشترط والراحلة والزاد والسلم والحرية والعقل البلوغ وجود على

يمكنه فل السن كبير يكون قد لنه وآلتها وراحلها لمثله صالحة تكون أن الراحلة
مإن إليه يحتاج عما فاضل والراحلة الزاد وجود يكون وأن القتب على الركوب
عليه كان إن دين وقضاء يعود أن إلى لعياله ونفقة إليه احتاج إن وخاادم مإسكن

أن ينبغي ثم صناعة أو بضاعة أو عقارا مإن بكفايته يقوم مإا راجع إذا له يكون وأن
{صلى النبي عن راوي وقد ذلك غير إلى الوقت وسعة الطريق أمإن في ينظر
يهوديا شاء إن فليمت يحج ولم الحج على قدرا مإن قال وسلم} أنه عليه الله
صراطك لهم ( لقعدن تعالى قوله في مإسعود ابن وقال نصرانيا شاء وإن

الكتاب هذا أول في ذكرنا وقد الحج مإن يمنعهم مإكة طريق ) قال المستقيم
السود الحجر وفضل وفضائله البيت بناء
 ---

الركن في قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث وفي
والعافية العفو أسألك قال فمن مإلك ألف سبعين به وجل عز الله وكل اليماني

وعن آمإين قالوا النارا عذاب وقنا حسنة الخارة وفي حسنة الدنيا في آتنا رابنا
بالبيت طاف مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عمر بن الله عبد

بسنده علي بن يحيى أخابرنا مإحررا عدل فهو راكعتين المقام خالف وصلى سبعا
عليه الله {صلى الله راسول قال قال عباس ابن عن عطاء عن الوزاعي عن

هذا على تنزل راحمة ومإائة عشرين وليلة يوم كل في وجل عز لله وسلم} إن
ابن حديث وفي للناظرين وعشرون للمصلين وأرابعون للطائفين ستون البيت
طاف مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنهما الله راضي عمر

وحط حسنة بها له وجل عز الله كتب إل أخارى يضع ولم قدمإا يرفع لم بالبيت
عن عنهما الله راضي عباس ابن حديث وفي دراجة بها له ورافع خاطيئة بها عنه

مإن خارج مإرة خامسين بالبيت طاف مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
الله {صلى النبي عن عنه الله راضي بريدة حديث وفي أمإه ولدته كيوم ذنوبه
تعالى الله سبيل في كالنفقة تضاعف الحج في النفقة قال وسلم} أنه عليه

دراهم بسبعمائة الدراهم
 ---

عن بسندهما مإحمد بن الرحمن وعبد مإنصورا أبو فأخابرنا الماشي حج فأمإا
فدعا شديدا مإرضا عباس ابن مإرض قال زاذان عن خاالد أبي ابن إسماعيل

حج مإن وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت فقال فجمعهم ولده
مإن حسنة سبعمائة خاطوة بكل له الله كتب مإكة إلى يرجع حتى مإاشيا مإكة مإن

حسنة ألف مإائة حسنة بكل قال الحرم حسنات ومإا له فقيل الحرم حسنات
إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنها الله راضي عائشة وراوت

الله هبة فأخابرنا الحج فضيلة وأمإا المشاة وتعتنق الحج راكبان لتصافح الملئكة
راسول قال قال عنه الله راضي هريرة أبي عن صالح أبي عن بسنده مإحمد بن

- والعمرتان الجنة إل جزاء له ليس المبرورا وسلم} الحج عليه الله {صلى الله



بسنده الورااقا مإحمد بن مإحمد أخابرنا بينهما مإا تكفر العمرة - إلى العمرة أو
الله {صلى الله راسول قال قال عنه الله راضي هريرة أبي عن حازم أبي عن

أمإه ولدته كما راجع يفسق ولم يرفث فلم البيت هذا حج وسلم} مإن عليه
الله {صلى النبي عن وجهه الله كرم علي عن وراوي الصحيحين في الحديثان

يسأل عبد أتاه مإا البيت هذا فليؤم وآخارة دنيا أرااد مإن قال وسلم} أنه عليه
مإنها له ادخار إل آخارة ول مإنها أعطاه إل دنيا تعالى الله
 ---

عز لله التجرد إلى به يشارا فإنه الحج مإعنى يفهم أن الحج أرااد لمن وينبغي
وفي الموت بعد الهوال الطريق بأهوال وليتذكر المحبوبات ومإفاراقة وجل

البيت لتعظيم قلبه وليحضر الداعي إجابة وبالتلبية الكفن وبالحرام القيامإة
السيد دارا حول الطواف وبالطواف المذنب التجاء إليه باللتجاء وليتذكر
رامإي الجمارا وبرمإي الدارا فناء إلى التردد والمروة الصفا بين وبالسعي ليرضى

وتمتطي العزائم بأقدام تنهض فإنها حج فللقلوب حجا للبدان أن وكما العدو
الجهد شدة الطريق في وتصابر للنفس مإحبوب كل وتفاراقا الشوقا غواراب

مإخيط نزعت الوصل مإيقات إلى وصلت فإذا الغدرا غدراان ل الوفاء مإناهل وترد
لبت إذ ولبت العرفان بعرفات ونزلت العين عين مإن واغتسلت الدنيوية المإال

المروءة ومإروة الصفا صفا بين وسعت الجلل حول طافت ثم اللب لباب مإن
حالها بشرح ترنمت فلو الحبيب قرب إلى فوصلت بأحجارا الهوى جمارا فرمإت
لقالت

لبيته الحجيج قصد والذي ل
وقريب طاراقا ناء بين مإن

تلتقي المقبل والحجر ( والحجر
المحجوب وراكنه الشفاه فيه
مإلكته الذي مإوضعك كان ( ل
لحبيب ذا بعد عبدك قلب مإن

المدى بعد إذا الشاكي أنة ( لي
المكروب وتنفس بيننا مإا

له ليس الحج هذا يجانس ذبح عيك بقي قد له قيل الحالة هذه الخليل عبر ولما
المسنون مإن خاليلي يا عنه قلبك فراغ بل دمإه إرااقة المراد ومإا الولد إل

هو أو عيب فيه هل ذبحك فاخاتبر عيب المذبوح في يكون وأل البل استسمان
أذبحك أني المنام في أراى ( إني له فقال مإسلم سليم

استحد له قال ثم العيوب وعدم الكمال حصول ) فعلم تؤمإر مإا ( افعل فأجابه
حلقي على السكين مإر وأسرع مإديتك

ألم خاوف بقلبه يلم لم مإن قول هذا عني عليها فسلم أمإي إلى عدت وإذا
أنني فيك ( مإحنتي

بمحنتي أبالي ل
السقام مإن شفائي ( يا
علتي كنت وإن
 ---



يقصده مإن تعظيم فكره على فيجعل المشرفة المدينة إلى الحاج وصل وإذا
وليتأدب وأصحابه هناك المصطفى أقدام نقل وطرقاتها مإساجدها في وليتخايل

في يكن ولم برؤيته يحظ لم إذ وليأسف بالحبيب وليستشفع الوقوف في
سلوة الحبة بعد مإن رامإت ( ومإا صحابته
حمول للنائبات ولكنني

تذكرا إل بالماء شرقي ( ومإا
نزول الحبيب أهل به لماء

مإن وليحذرا سلف مإا ومإحو للقبول راجاؤه يقوي أن الحج مإن عاد لمن وينبغي
في زاهدا تعود أن فقال المبرورا الحج مإا البصري الحسن سئل وقد زلل تجديد
عبد بن الرحمن عبد عن بسنده القزاز مإنصورا أبو أخابرنا الخارة في رااغبا الدنيا

ستون لي تم لما الموفق بن علي قال يقول مإشايخنا بعض سمعت قال الباقي
أي أدراي ل أفكر وجعلت الميزاب بحذاء وجلست الطواف مإن خارجت حجة

عيني فغلبتني المكان هذا إلى توددي كثر وقد وجل عز الله عند حالي شيء
سرى وقد فانتبهت قال تحبه مإن إل بيتك إلى أتدعو علي يا لي يقول قائل فكأن
فيه كنت مإا عني

البسملة على ( الكلم
عني غفلة في الموت وليس ( غفلت

أجني كما علي يجني أحد ومإا
أنني وأعلم بنياني ( أشيد

أبني ولمن شيدته لمن أزول
واعظا المنغص بالموت ( كفاني

أذني سمعت ومإا عيني أبصرت بما
كثيرة فنون مإن للمنايا ( وكم
فن على نفسي وطنت وقد تميت
يحبني مإن استأذنت مإا طرقت ( ولو

إذن بل أحب مإن أفقدتني كما
القذى مإن ناظريه أفدي كنت ( وقد

بالعين أفديه كنت قد مإا فغطيت
برهة القبر في راب يا ( ستسجنني

سجني بعده مإن النيران تجعل فل
كثيرة سيئات رابي عند ( ولي

الظن حسن به عبد ولكنني
 ---

اعتذرا وقد عذراه يسمع لم ونظر كتابه ونشر فحضر دعي إذا للعاصي مإن
المتقون رابح إذا ولخاسر للسفر يتزود لم لراحل آه غفر فما المولى وناقشه

فاشتهر فجوراه فضحه ولفاجر سقر في حل الفردوس جنة ولمحروم افتقر
آه وزرا ول له مإلجأ فل جهنم إلى مإحمول وإلى ظهر قد الكل بين بالذل ولمتكبر

ناسي يا تخلص مإتى إلى قل الرياء كثير يا والقمر الشمس فيه تكورا يوم مإن
الدهر مإخلص الله عند هو ول مإعامإل مإن يتخلص مإا فمتلصص كال إن النكال
مإتنغص وهو فأمإسى مإسروراا أصبح فيمن تفكر يحرص مإن يا قتلك على حريص
وخاذ مإتقلص والظل ظل الهوى أن وتعلم المنغص قبلها فاذكر لذة أرادت ومإتى



أين تجصص كم فإلى خاراب الباطل حائط ترخاص ول تسامإحها ل نفسك على
كم فتستمع المنى وتحدثك فتتبع الهوى يدعوك ينتفع فما تفرقا المجتمع الهم

مإختدع لهو عاقك الذي مإا مإنقطع يا الصالحون سارا تطع فلم ناصح زجرك
تشر لم وأنت يفنى بما يبقى مإا شروا

كأنه وضع العقل فلتلمها العواقب تلمح يضع ولم بالروح نسخ تعبهم أين تبع ولم
مإمن أطاع مإن ومإيز أحمد قبر على أو الشونيزية على جز شبع مإن قط جاع مإا

مإتوافر ظلم عليها الظلمة وقبورا الزائر تؤنس الصالحين قبورا أحمد فمن أضاع
الورااد تلك فعلت مإا والوهاد الودية أيتها الناد ذلك في وناد العباد قبورا على جذ

طلل يا العهاد ( تعاهدتك
فعلوا مإا الظاعنين عن خابر

أنهم غير أدرا لم ( فقال
فاحتملوا البين غراب صاح
لمن النهارا ول ليلي طاب ( ل

قفل يردهم أو يسكنني
وبالنورا بالرياض تحليت ( ول

عطل مإنهم ومإغناي
لهم عليك فما هذا ( خال
هطل وأدمإع أنين قلت

عن الضمائر مإقفل ( وأنني
البل حنت مإا سواهم حب

أبدا اتبعتهم هل ( فقال
راحلوا وإن مإنزل نزلوا إن

 ---

في كان مإنبه بن وهب قال مإنام ولقوم يقظة فلقوم القسام قسم مإن سبحان
يمشيان هما فبينما الماء على مإشيا أن عبادتهما بهما بلغت راجلن إسرائيل بني
أدراكت شيء بأي الله عبد يا له فقال الهواء في يمشي برجل هما إذا البحر في
وكففت الشهوات عن نفسي فطمت الدنيا مإن بيسير فقال المنزلة هذه

على أقسمت فإن الصمت ولزمإت دعاني فيما وراغبت يعنيني ل عما لساني
أعطاني سألته وإن قسمي أبر الله

الشراك الشيطان نصب لقد المفلحين عن مإطرودا يا الصالحين عن بعيدا يا
إلك الن المراد وليس ذاك وسط مإأسوراا راأيت وكم هواك الفخ حب وجعل
أسبل ظلم وكم غائب وقلبك شمسه غابت يوم كم الفكاك بعيد فهو فخه احذرا

رافعتها قبيحة أعمال مإن وكم قطعتها بالخطايا ليلة كم عجائب في وأنت ستره
مإنعتها ول خافت مإا تحل مإا نظرة كم أودعتها والصحف جمعتها ذنوب مإن وكم
أنت بها غيرك تعيب ذنوب مإن وكم سمعتها مإا وكأنك تعيها مإوعظة مإن كم

وقد خاالفها آذيتها لنفسه مإوافقا يا فأطعتها يؤذي بما النفس أمإرتك وكم صنعتها
نفعتها
المزايل الشباب عنك نفسه طوى

يزايل ل الذي للشيب وأسلمت
ساعة كل في الجال إلى ( نسير
مإراحل وهن تطوى وأيامإنا



كأنه حقا الموت مإثل أرا ( ولم
باطل المإاني تخطته مإا إذا

الصبا زمإن في التفريط أقبح ( ومإا
شامإل الرأس في والشيب به فكيف

التقى مإن بزاد الدنيا عن ( ترحل
قلئل وهن أيام فعمرك
الصلة وأقامإوا الله كتاب يتلون الذين ( إن تعالى قوله على الكلم

أفراد وفي يقرؤون يتلون ومإعنى القراء آية هذه يقول الله عبد بن مإطرف كان
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي عثمان حديث مإن البخاراي

عبد عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا وعلمه القرآن تعلم مإن خايركم قال أنه
أنس عن أبيه عن العقيلي زيد بن الرحمن

 ---

الناس مإن أهلين وجل عز لله وسلم} إن عليه الله {صلى الله راسول قال قال
بن علي أخابرنا وخااصته الله أهل هم القرآن أهل قال مإنهم الله أهل مإن فقيل
بن عقبة عن بإسنادهم مإحمد بن الرحمن وعبد الحسن بن وأحمد الله عبيد
وعى قلبا الله يعذب وسلم} ل عليه الله {صلى الله راسول قال قال عامإر

عبد سمعت قال القرشي كعب بن مإحمد عن بسنده الكروخاي أخابرنا القرآن
قرأ مإن وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت قال مإسعود بن الله

آلم أقول ل أمإثالها بعشر والحسنة حسنة به فله تعالى الله كتاب مإن حرفا
بسنده الحصين ابن أخابرنا حرف والميم حرف واللم حرف اللف ولكن حرف

يقال قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عمرو بن الله عبد عن
آية آخار عند مإنزلك فإن الدنيا في وراتل واراقا اقرأ القيامإة يوم القرآن لصاحب
مإطرقا مإتأدبا وضوء على وهو يقرأ أن مإنها آدابا القرآن لتلوة أن واعلم يقرؤها

لما مإتدبرا لقلبه مإحضرا به والمتكلم للكلم مإعظما مإسرا وبكاء بتحزين مإرتل
راضي عثمان كان وقد وليلة يوم كل في يختم مإن السلف في كان وقد يتلوه
راضي الشافعي كان وقد خاتمتين يختم كان مإن ومإنهم الوتر في يختم عنه الله
وهؤلء خاتمات ثلث يختم مإن ومإنهم خاتمة ستين رامإضان في يختم عنه الله

كل في يختم كان مإن ومإنهم العمر انتهاب عليهم غلب الذين
 ---

وقد التدبر على إقبال شهر كل يختم كان مإن ومإنهم العلم بنشر اشتغال أسبوع
بآية ليلة قام وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي ذرا أبو راوى

الذين حسب ( أم بآية الداراي تميم ) وقام عبادك فإنهم تعذبهم ( إن يرددها
الدارااني سليمان أبو وقال خاثيم بن الربيع بها قام ) وكذلك السيئات اجترحوا

في سنتين السلف بعض بقي وقد ليال خامس أو ليال أرابع الية في لقيم إني
وقال مإستجابة دعوة فله القرآن خاتم مإن عنه الله راضي مإسعود ابن قال خاتمة

ليل خاتمه ومإن اليوم ذلك له غفر نهاراا القرآن خاتم مإن السود بن الرحمن عبد
حبابة ابن أنبأنا النقورا ابن أنبأنا قال أحمد بن إسماعيل أخابرنا الليلة تلك له غفر

بن طلحة عن مإسكين أبي عن مإسلمة بن حماد حدثنا هدبة حدثنا البغوي حدثنا



الملئكة عليه صلت كانت النهارا مإن ساعة أي في القرآن خاتم مإن قال مإطرف
وقد يصبح حتى الملئكة عليه صلت كانت الليل مإن ساعة أي أو يمسي حتى
الذي الرجل إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عباس ابن راوى
عن عبادة بن سعد وراوى الخرب كالبيت شيء القرآن مإن جوفه في ليس
إل ينساه ثم القرآن يقرأ ء امإرى مإن مإا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي
أجذم وهو القيامإة يوم وجل عز الله لقي
 ---

وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي الله عبد بن جابر حديث وفي
يقيمونه قوم يأتي أن قبل مإن وجل عز الله به وابتغوا القرآن اقرؤوا قال أنه

أن القرآن لحامإل ينبغي مإسعود ابن قال يتأجلونه ول يتعجلونه القدح مإقام
الناس إذ وبحزنه مإفرطون الناس إذ وبنهاراه نائمون الناس إذ بليله يعرف

ابن أخابرنا يخوضون الناس إذ وبصمته يضحكون الناس إذ وببكائه يفرحون
حدثنا التميمي علي بن الحسن أنبأنا يوسف أنبأنا القادرا عبد حدثنا قال ناصر
حدثنا سيارا حدثنا مإسلم بن علي حدثنا أحمد بن الله عبد حدثنا جعفر بن أحمد
في القرآن زراع مإاذا القرآن حملة يا يقول دينارا بن مإالك سمعت قال جعفر

الغيث ينزل وقد الراض رابيع الغيث أن كما المؤمإنين رابيع القرآن فإن قلوبكم
مإوضعها نتن يمنعها فل الحبة فيه فتكون الحش فيصيب الراض إلى السماء مإن
قال قلوبكم في القرآن زراع مإاذا القرآن حملة فيا وتحسن وتهتز تخضر أن

مإن مإع يلهو أن ينبغي ل السلم رااية حامإل القرآن حامإل الله راحمه الفضيل
الخلفاء إلى حاجة أحد إلى له يكون أن ينبغي ول يسهو مإن مإع يسهو ول يلهو
راضي حنبل بن أحمد وقال إليه الناس حوائج تكون أن وينبغي دونهم مإن إلى
يتقرب مإا أفضل مإا راب يا فقلت المنام في وجل عز العزة راب راأيت عنه الله

فقال فهم بغير أو بفهم راب يا فقلت أحمد يا بكلمإي فقال إليك المتقربون به
فهم وبغير بفهم
 ---

بحدودها إتمامإها وهو الصلة ويقيمون ) المعنى الصلة ( وأقامإوا تعالى قوله
العشاء يصلي مإصفرا شابا اللكام بجبل راأيت السلف بعض قال مإواقيتها وفي

قوله الفجر إلى يبكي ثم راكعتين في القرآن فيختم قدمإيه يصف ثم الخارة
لم السر على قدراوا إذا ) كانوا وعلنية سرا رازقناهم مإما ( وأنفقوا تعالى

وفي ضعفا سبعين العلنية على تزيد السر صدقة لن علنية الصدقة يخرجوا
لو تعالى لله صدقة وهي بئرحاء إلي أمإوالي أحب قال طلحة أبا أن الصحيحين

حاله عن تسألوا ل بماله بخيل أعماله في مإقصرا يا أعلنه لم أسره أن قدرات
مإتى يبرح مإا المعاصي على مإقيما يا يربح فما الخسران دائم يا ترحاله يوم

قدم على قم ينصح مإمن تقبل ول العدو مإن تقبل أفلح فعلك فعل مإن راأيت
خاصالهم واستفد مإنهم تكن الخير أهل صاحب يفتح بالدب الباب فاقرع الطلب

) تبورا ( لن تجاراة بفعلهم يرجون ) أي تجاراة ( يرجون تعالى قوله عنهم وخاذ
) الله كتاب يتلون الذين ( إن تعالى قوله جواب وهذا تكسد ولن تفسد لن أي
في أمإوالهم ينفقون الذين ( مإثل تعالى قوله في الجر مإضاعفة سمعوا لما



سمعوا ) ثم حبة مإائة سنبلة كل في سنابل سبع أنبتت حبة كمثل الله سبيل
عددها ينقضي ل عباس ابن ) قال كثيرة أضعافا له ( فيضاعفه تعالى قوله
 ---

حسنة ألف ألفي الواحدة بالحسنة للمؤمإن يكتب تعالى الله إن هريرة أبو وقال
علي بن يحيى أخابرنا بالمإوال بادراوا الله ذمإة في القرض لفظ سمعوا ولما

الذي ذا ( مإن تعالى قوله نزل لما قال مإسعود بن الله عبد عن بسنده المدير
يعني الدحداح أبو ) قال كثيرة أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا الله يقرض

نعم قال القرض مإنا ليريد تعالى الله وسلم} وإن عليه الله {صلى الله لرسول
حائطي رابي أقرضت قد إني فقال يده فناوله قال الله راسول يا يدك أراني قال
فنادى الدحداح أبو فجاء وعيالها فيه الدحداح وأم نخلة ستمائة فيه وحائطه قال

وجل عز رابي أقرضته فقد الحائط مإن اخارجي قال لبيك قالت الدحداح أم يا
أفواههم في مإا تخرج صبيانها إلى عمدت ذلك سمعت لما أنها أخارى راواية وفي

راداح عذقا مإن وسلم} كم عليه الله {صلى النبي فقال أكمامإهم في مإا وتنفض
بالتقى وصفاها واخاتاراها النفوس تلك خالق مإن سبحان الدحداح لبي الجنة في

نوراها أطفأ النارا على مإرت فإذا داراها وجنته مإعرفته حمى وجعل أكداراها ورافع
غفلوا ول أضاعوا فما أنفسهم وحاسبوا وعقلوا أمإوراهم في تيقظوا قوم ناراها

المتقين سادة مإع اليقين مإنازل وتدبروا وقتلوا فأسروا الهوى جنود وحارابوا
ل مإن وبقي أصفه مإن راحل إخاواني عملوا بما الضعف جزاء لهم فأولئك ونزلوا
القبورا اشتقتهم إذا وزرا الغبورا الشعث عنهم سل أعرفه

( م كأنهن الطول لمن
سطورا سلم ذي يجزع

الصبا مإعالمها ( تطوي
الدبورا وتنشرها طوراا

أدمإعي مإن بها ( وكفت
دراورا غادية الركب في

الدمإوع تجدي مإا ( ولقل
الزفير الصب وينفع

الديارا الحي مإن ( أقوت
نورا العين في لها فما

تبورا لن تجاراة ( يرجون تعالى قوله على سجع
 ---

فامإتلت زجورا مإقلق قلوبهم وراعد مإهجورا مإطرود ببكاء الديجورا يقومإون كانوا
وأذلوا الزينة عن شغل الدنيا ) رافضوا تبورا لن تجاراة ( يرجون الحجورا بالخيرات
تجاراة ( يرجون للعبورا فتهيأوا سفينة الدنيا أن وعلموا مإسكينة فعادت نفوسهم

إل كانت فما النعام فضل ويأمإلون الصيام ويؤثرون بالطعام ) يؤثرون تبورا لن
إلى الحبيبة المإوال ) بعثوا تبورا لن تجاراة ( يرجون البذورا اخاضرت حتى أيام
تدورا التجاراة هذا وعلى قريبة قريب عن الراباح فإذا الغريبة البعث بلد

مإضى ومإا تسيل والعيون طويل والنين عليل ) العليل تبورا لن تجاراة ( يرجون



مإسكين وقوف ) يقفون تبورا لن تجاراة ( ترجون الصبورا فرح حتى القليل إل
( الحبورا بأكمل الحزين قلب وانشعب المإين المقام فنالوا مإستكين ذل ويذلون
الجحيم يحذراون مإقيم وحزنهم كالسليم ) سليمهم تبورا لن تجاراة ترجون

كلما نبا الدنيا مإع للقلب لن تجاراة ( ترجون الحبورا كمال في النعيم ويرجون
تزيد الصبا ذنوب على والزفرات الغربا السرى ندب يندبون نبا الهوى عاراضه

ول الراض تحت مإاله يدفن مإن ) يا تبورا لن تجاراة ( يرجون والدبورا الصبا على
( يرجون والدورا الدراهم إلى بالفرض الواراث سيخرج القرض مإعنى يفهم

مإن لهم فما ثبوراا آخارين وعلى سروراا لقوم قضى مإن ) سبحان تبورا لن تجاراة
أعلم وتعالى سبحانه ) والله تبورا لن تجاراة ( يرجون نورا

) تبورا
والصداقة الخاوة في السابع المجلس

 ---

الفلح براح الصلح أهل أراواح وراوح وبر براهم إذ بالبرايا لطف الذي لله الحمد
الخير فقضى الشياء وقدرا أسر مإن وسر نوى مإن ضمير على واطلع وسر

فمضى بتقديره القلم جف وضر ونفع وأغنى وأفقر وأحيا وأمإات الشر وقضى
وجوده عظيم لطفه البر والمركوب البحر المراكب تقطع بقدراته واستقر المإر
المدنف يسمع سميع لبر الله على أقسم لو أغبر أشعث راب استمر قد عميم

أصر مإن وإصرارا ندم مإن بانكسارا عليم الذرا الليل دجى في يرى بصير المضطر
( فإذا عر مإا لرفع يدعوه بعبده ألطفه مإا المإر المإر راأيت سطا فإن حليم

فإذا النهارا وينير فر الصباح لح فإذا الظلم راواقا ) يمد مإر ضره عنه كشفنا
على أحمده لمستقر تجري والشمس الليل آية فالقمر وكر الليل عاد انقضى

راسوله على وأصلي استقر قد دليل عن بوحدانيته وأقر درا احتلب كلما إنعام
تخلل حتى المنفق بكر أبي صاحبه وعلى والبر البحر راسالته عمت الذي مإحمد

وأبر فبر بالكرم اراتفع الذي عثمان وعلى غر مإا غره فما الزاهد عمر وعلى وزرا
قد والفخر نسبا المقدم العباس عمه وعلى ففر قط أقدم مإا الذي علي وعلى
قواك بمعنى ) أيدك وبالمؤمإنين بنصره أيدك الذي ( هو تعالى الله قال استقر
بنصره

 ---

بالية والمراد يشاكل مإا على الجمع التأليف قلوبهم بين وألف وبالمؤمإنين
عز الله فألف الجاهلية في عداوة بينهم وكانت النصارا وهم والخزراج الوس

راجل أن فلو شديدة أنفة ذوي كانوا لنهم اليات أعجب مإن وهذا بينهم وجل
يقتل أن إلى السلم لهم فآل ثأراه تدرااك حتى قبيلته عنه لقاتلت راجل لطم

مإسعود ابن عن الحوص أبو راوى وقد وجل عز الله طاعة في وأباه ابنه الرجل
هم ) قال قلوبهم بين ألفت مإا جميعا الراض في مإا أنفقت ( لو تعالى قوله في

فقد السلم المسلمين بين الجامإع المعنى أن اعلم تعالى الله في المتحابون
وفي بعض على لبعضهم حقوقا بذلك عليهم ووجب أصلية أخاوة به اكتسبوا

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن بشير بن النعمان حديث مإن الصحيحين
اشتكى إذا الجسد مإثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمإنين مإثل قال



مإوسى أبي حديث مإن وفيهما والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو مإنه
يشد كالبنيان للمؤمإن المؤمإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن

النبي عن عنه الله راضي أنس حديث مإن وفيهما أصابعه بين وشبك بعضا بعضه
يحب حتى عبد يؤمإن ل بيده نفسي والذي قال وسلم} أنه عليه الله {صلى

لخايه أو لجاراه مإسلم حديث وفي لنفسه يحب مإا لخايه
 ---

وسلم} عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث مإن وفيهما
إذا ويشمته لقيه إذا عليه يسلم خامس المسلم على المسلم حق قال أنه

هذه ثبتت وإذا دعاه إذا ويجيبه مإات إذا جنازته ويشهد مإرض إذا ويعوده عطس
مإثل الحقوقا زادت وصفا المخالطة زادت فكلما السلم في للشتراك الحقوقا
عز الله في الخاصة والخاوة والصداقة والصحبة والضيافة والمجاوراة القرابة

ووجوب البر في الم وتقديم الوالدين بر وجوب فمعلوم القرابة حق فأمإا وجل
النبي عن عنه الله راضي مإالك بن أنس حديث مإن الصحيحين وفي الرحم صلة

وينسأ رازقه في عليه الله يوسع أن أحب مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
عمر ابن حديث مإن الصحيحين ففي الجارا حق وأمإا راحمه فليصل أثره في له

يوصيني جبريل زال مإا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن وعائشة
أبي حديث مإن الصحيحين ففي الضيف حق وأمإا سيوراثه أنه ظننت حتى بالجارا
واليوم بالله يؤمإن كان مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن هريرة
أن أرايد وأنا عمر ابن صحبت مإجاهد فقال الصحبة حق وأمإا ضيفه فليكرم الخار

أكثر يخدمإني فكان أخادمإه
 ---

العليا المرتبة هي فالخاوة الخاوة دون مإا على تطلق فإنها الصداقة حق وأمإا
وفي الوضع أصل في الخاوين بين التشاكل حصل إذا الصادقة الخاوة تقع وإنما

عليه الله {صلى النبي عن عنها الله راضي عائشة حديث مإن الصحيحين
مإنها تناكر ومإا ائتلف مإنها تعاراف فما مإجندة جنود الراواح قال وسلم} أنه

عن الخابارا الحديث هذا ومإعنى الله راحمه الخطابي سليمان أبو قال اخاتلف
الراواح خالق وجل عز الله أن راوي مإا على الجساد وتقدمإها الراواح كون مإبدأ
على خالقت وسلم} أنها عليه الله {صلى النبي فأعلم وكذا بكذا الجساد قبل

مإبدأ في وقع مإا حسب على وتختلف الدنيا في الجساد فتأتلف واخاتلف ائتلف
كانت وأنها بأعراض ليست الراواح أن على دليل الحديث هذا وفي الخلقة

الصلة عليه قوله مإعنى هذا ويؤيد الجساد بعد تبقى وأنها الجساد قبل مإوجودة
وهذه الجنة ثمر في تعلق خاضر طير حواصل في الشهداء أراواح والسلم

وسلم} بين عليه الله {صلى الله راسول عقدها التي هي الخاصة الخاوة
) إخاوة المؤمإنون ( إنما تعالى قوله في العامإة الخاوة أن علم وقد أصحابه

أنس حديث مإن الصحيحين وفي الخاص المإر أرااد أنه غير عقده قبل واقعة
بن الرحمن عبد بين آخاى وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي
التلقيح كتاب في ذكرتهم كثير خالق بين آخاى وقد الربيع بن وسعد عوف

 ---



اليمان عرى أوثق وهي وجل عز الله في المحبة توجب التي هي الخاوة وهذه
أوثق قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عازب بن البراء راوى كذلك
مإا المتحابين ثواب جملة ومإن الله في وتبغض الله في تحب أن اليمان عرى
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن الصحيحين في راوي

تحابا راجلين مإنهم فذكر ظله إل ظل ل يوم ظله في الله يظلهم سبعة قال أنه
عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا عليه وتفرقا عليه اجتمعا وجل عز الله في
الله إن وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول أن هريرة أبي عن الحباب أبي
ل يوم ظلي في أظلهم اليوم بجللي المتحابون أين القيامإة يوم يقول وجل عز

أتيت قال الخولني مإسلم أبي عن وبالسناد مإسلم بإخاراجه انفرد ظلي إل ظل
عليه الله {صلى مإحمد أصحاب مإن كهول فيها حلقة فإذا دمإشق أهل مإسجد

رادوه شيء في اخاتلفوا كلما الثنايا براقا العين أكحل فيهم شاب وسلم} وإذا
العشي مإن فجئت جبل ابن مإعاذ هذا قال هذا مإن لي لجليس فقلت الفتى إلى
إلى يصلي بالشاب أنا فإذا فخرجت يجيء فلم الغد مإن فغدوت يحضر فلم

الله في أحبك إني فقلت مإنه فدنوت فسلم قال إليه تحولت ثم فركعت ساراية
سمعت قال الله في أحبك إني قلت قلت كيف وقال إليه فمدني قال تعالى

مإن مإنابر على الله في المتحابون وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول
ظله إل ظل ل يوم العرش ظل في نورا
 ---

فقال جبل بن مإعاذ حديث فذكرت الصامإت بن عبادة لقيت حتى فخرجت قال
يقول وجل عز رابه عن وسلم} يحكي عليه الله {صلى الله راسول سمعت

مإحبتي وحقت في للمتباذلين مإحبتي وحقت في للمتحابين مإحبتي حقت
ل يوم العرش ظل في نورا مإن مإنابر على الله في والمتحابون في للمتزاوراين

وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عبسة بن عمرو حديث وفي ظله إل ظل
وحقت أجلي مإن يتحابون للذين مإحبتي حقت يقول وجل عز الله إن قال

النبي عن الخدراي سعيد أبي حديث وفي أجلي مإن يتصافون للذين مإحبتي
في نورا مإن مإنابر على عبادا وجل عز لله إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى

عز الله جلل في المتحابون قال هم مإن قيل الشهداء يغبطهم العرش ظل
تعالى لله كانت إذا يكون إنما المحبة هذه في الثواب هذا أن واعلم وجل

في وتعالى سبحانه الله مإحبة قويت ومإتى الكدرا مإن شيء يشوبها ل خاالصة
يؤاخاي مإن النسان فلينظر عباده مإن والصالحين أوليائه مإحبة قويت القلب

السلم عليه قال وقد ودينه عقله سلم قد مإن إل يتخير أن ينبغي ول يحب ومإن
ابن حديث مإن الصحيحين وفي يخالل مإن أحدكم فلينظر خاليله دين على المرء

أحب مإن مإع المرء قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن مإسعود
 ---

الله {صلى النبي عن كرب مإعدي بن المقدام وراوى فليعلمه شخصا أحب فإذا
حطان بن عمران وقال إياه فليعلمه أخااه أحدكم أحب إذا قال وسلم} أنه عليه



وقبيلته أبيه واسم اسمه أعرف كلهم أخ ألف وجل عز الله في أحببت لقد
عز الله في راجلن تحاب مإا جرير بن عمرو بن زراعة أبو وقال داراه ومإكان

صحبته ذا مإن اصحب يقول وكان لصاحبه حبا أشدهما أفضلهما كان إل وجل
بها سر حسنة مإنك راأى وإن مإانك خاصاصة أصابتك وإذا صانك خادمإته وإن زانك
في فوقك هو ومإن قولك صدقا قلت إذا ومإن سترها سقطة مإنك راأى وإن

خايرا دينك في مإنه تستفيد ل وصاحب وجليس أخ وكل الدنيا في ودونك الدين
بذل وصارا والتزاورا الشوقا وقع وخالصت المحبة صفت فإذا صحبته عنك فانبذ

الخطاب بن عمر كان وقد فضيلته ذكرنا فقد التزاورا فأمإا الشياء أحقر المال
صلى فإذا ليلة مإن طولها يا فيقول الليل بعض في إخاوانه مإن الخ يذكر

فأخاذ الخار إلى المتحابين أحد مإشى إذا مإجاهد وقال فاعتنقه إليه غدا المكتوبة
بن الرحمن عبد أخابرنا الشجر وراقا يتحات كما خاطاياه تحاتت إليه فضحك بيده

بن الله عبد حدثنا الزجي العزيز عبد أخابرني الخطيب بكر أبو أنبأنا قال مإحمد
امإش جماعة صل مإيل امإش قال الكرخاي مإعروف عن العلف سليم بن مإحمد
مإريضا عد أمإيال ثلثة امإش جمعة صل مإيلين

 ---

امإش مإعتمرا أو حاجا شيع أمإيال خامسة امإش جنازة شيع أمإيال أرابعة امإش
إلى راجل مإن بصدقة أمإيال سبعة امإش الله سبيل في غازيا شيع أمإيال ستة
وقرابة راحما صل أمإيال تسعة امإش الناس بين أصلح أمإيال ثمانية امإش راجل
أخايك مإعاونة في مإيل عشر أحد امإش عيالك حاجة في أمإيال عشرة امإش
فله المال بذل وأمإا وجل عز الله في أخاا - زرا مإيل عشر اثنا والبريد بريدا امإش
الخ تقديم وأعلها المواساة وأوسطها المال في المساهمة أهونها مإراتب ثلث
عمر ابن قال في للمتباذلين مإحبتي حقت آنفا راوينا وقد النفس على المال في
كنا الحسن وقال المسلم أخايه مإن ودراهمه بديناراه بأحق أحدنا ومإا راأيتنا لقد
على الرجل يربح أن المروءة مإن ليس وقال أخااه يقرض الذي البخيل نعد

صاحبه كم في يده أحدكم يدخال هل لصحابه جعفرالباقر أبو وقال صديقه
في يتلطف بعضهم كان وقد بإخاوان فلستم قال ل قالوا يريد مإا مإنه فيأخاذ
فيودعها والخمسمائة الرابعمائة فيها بالصرة فيأتي إخاوانه إلى البر إيصال
أن للخ ينبغي ل هذا وعلى لكم فهي بها انتفعوا فيقول بعد يلقاه ثم أحدهم
{صلى النبي فإن ذلك في عليه كلفة ل أنه علم وإن مإنه يأخاذ فيما بأخايه يجحف

إحداهما فخذ ناقتين علفت قد الهجرة زمإن بكر أبو له وسلم} قال عليه الله
مإن إل الزمإان في ترى أن وقل الخوان وأقام الخاوان راحل هيهات بالثمن فقال

مإان دعي إذا
البسملة على ( الكلم

وإنما عهدت كما الديارا ( أجد
الجيرانا أفقد أني شكواي

لي الخاوان أكثر مإا وحدتي ( يا
الخوانا فيهم وأكثر نظرا
أخ حولي نظرة مإطرح كل ( في
الفنانا الغنى هز إذا صنو

أعجفت هي فإن أبدا مإعي ( رااع
سمانا يعدن أو تقلب إبلي



غاليا المعيشة خافض مإن ( أشريه
مإجانا ضنكها في ويبيعني

كثرة الكواكب عدد ( ألقاهم
الحدثانا وحدي وألقي حولي

 ---

السلف كان يخالط مإن يعرف فما خاالط قد للقلوب والجهل البخل إن إخاواني
على العشيرة عشرة فصارات النفوس مإناصحة على الغل بنزع يتعاشرون

إليها الميل فصارا بالذم الدنيا على يميلون كانوا الضمير بدخان الهوى مإوافقة
فافتح ومإالوا أعرضوا صديقهم عن فرت فإذا ومإالوا حبها على تمالئوا بالقلب

أبثك مإني ( اسمعي وإياهم وإياك عنهم التفت ثم تراهم هذا فعلى البصيرة بصر
شاني

لساني ضميري يبدي إنما
فلما مإني كان لي أخ ( كم

جفاني قد جفاني الدهر راأى أن
غادرا خال غير يرعني ( لم
الزمإان لقوس نحري مإوتر

عندمإا بسهم لي ( مإستعد
رامإاني قد رامإاني الدهر راأى أن

أرااد إذا الرجل وكان سنة أرابعين مإات إذا أهله في أخااه يخلف الله في الخ كان
سفر في الله راحمه أدهم بن إبراهيم خارج غيره مإن حاجته طلب أخايه شين
للمسجد وليس شديد والبرد المفاوز بعض في مإسجدا فدخالوا نفر ثلثة ومإعه
إلى الباب على فوقف إبراهيم قام نامإوا فلما باب

وجاء الباب مإقام فقمت البرد يصيبكم أن خاشيت فقال تنم لم له فقيل الصباح
علي قال بك جاء مإا فقال إليه فخرج له صديق بيت إلى السلف مإن راجل

باكيا الدارا إلى عاد ثم فأعطاه خارج ثم فوزنها الدارا فدخال دراهم أرابعمائة
لني أبكي إنما فقال عليك يشق إعطاؤه كان إذا عليه تعللت هل زوجته فقالت

رافيقا رافيقا لي تحسان ( هل ذلك لي يقول أن فاحتاج حاله أفتقد لم
صدوقا صديقا لي تصيبان أو

الناس في والخيانة الغدرا فشا ( قد
شفيقا رافيقا راأى إن فما
 ---

فتح جاء قال الجراح بن راباح عن بسنده المباراك بن الوهاب عبد أخابرنا
المنزل في يجده فلم التمارا عيسى له يقال له صديق مإنزل إلى الموصلي

وجاء دراهمين مإنه فأخاذ ففتحه فأخارجته أخاي كيس لي أخارجي للخادمإة فقال
صادقة هي فإذا فنظر حرة فأنت صادقة كنت إن فقال الخادمإة فأخابرته عيسى
الله في أخ لي كان الدارااني سليمان أبو قال حبيب بن بكر أبو أخابرنا فعتقت

وخارجت عيني مإن فسقط تريد كم فقال درااهم أعطني يومإا له فقلت وجل عز
الخ فداء وقع الخاوة مإرتبة علت إذا أنه واعلم تريد كم بقوله قلبي مإن أخاوته



أبا سمعت قال داود بن مإحمد عن بسنده مإحمد بن الرحمن عبد أخابرنا بالنفس
مإن خارجنا تعالى الله في يتآخايان وكانا يقولن الدمإي عمرو وأبا القرطبي بكر

على راابضين بسبعين نحن إذا الطريق بعض في سرنا فلما الكوفة نريد بغداد
كان فإن أتقدمإك فدعني سنا مإنك أكبر أنا عمرو لبي بكر أبو فقال الطريق

بي اشتغل حادثة
جميعا نكون ولكن بهذا تسامإحني مإا نفسي عمرو أبو له فقال أنت وجزت عنك
فلم السبعين بين جميعا فجازا جميعا كنا حادثة كانت فإن واحد مإكان في

بهما فكسر البحر في تعالى الله في أخاوان وراكب سالمين ومإرا يتحركا
تعلقت إن للخار أحدهما فقال بالخار أحدهما ويتعلق يسبحان فجعل المركب

وقع فإذا أنت أنا أني ظننت فقال أحدنا سلم فربما فدعني جميعا هلكنا بي
عمره باقي ذلك يصحبه فلم السلمإة لهما فقدرات عنه فتنحى فنعم الفراقا
عن الحديث إل يبق فلم وحكمه الخاوة راسم الزمإان هذا في نسخ إخاواني
تصدقا فل صدقا بإخاوان سمعت فإن القدمإاء

زدتم قد التي اللف هذه مإا
بالخاوان الخوان فدعوتم

أخاا أصيره أحد لي صح ( مإا
الشيطان ول ل حقا الله في

له مإا ودادي عن مإول ( إمإا
وجهان له مإن وإمإا وجه

جنوبهم وعلى وقعودا قيامإا الله يذكرون ( الذين تعالى قوله على الكلم
 ---

النسان يصلي الصلة في الذكر أنه أحدها أقوال ثلثة الذكر بهذا المراد في
وابن علي قول هذا جنب فعلى يستطع لم فإن فقاعدا يستطع لم فإن قائما

أنه والثالث وغيرها الصلة في ذكر أنه والثاني وقتادة عباس وابن مإسعود
تصرفاتهم جميع في الله يخافون فالمعنى الخوف
قال يقول هريرة أبا سمعت قال صالح أبي عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا
بي عبدي ظن عند أنا وجل عز الله وسلم} قال عليه الله {صلى الله راسول

في ذكرني وإن نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني إن يذكرني حين مإعه وأنا
تقرب ومإن ذرااعا مإنه تقربت شبرا إلي تقرب ومإن مإنه خاير مإل في ذكرته مإل
في أخارجاه هرولة جئته يمشي جاءني ومإن باعا إليه تقربت ذرااعا إلي

عليه الله {صلى النبي عن هريرة أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي الصحيحين
كثيرا الله الذاكرون قال المفردون ومإا قالوا المفردون سبق قال وسلم} أنه
عليه الله {صلى النبي عن أيضا هريرة أبي حديث مإن أفراده وفي والذاكرات
الرحمة وغشيتهم الملئكة حفتهم إل الله يذكرون قوم يقعد ل قال وسلم} أنه

الله راضي أنس حديث وفي عنده فيمن الله وذكرهم السكينة عليهم ونزلت
يذكرون اجتمعوا قوم مإن مإا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه
لكم مإغفوراا قومإوا السماء مإن مإناد ناداهم إل الله وجه إل بذلك يريدون ل الله
أبي عن بسنده البزارا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا حسنات سيئاتكم بدلت قد

لله وسلم} إن عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن صالح
قومإا وجدوا فإذا الذكر أهل يلتمسون الطرقا في يطوفون مإلئكة تعالى

السماء إلى بأجنحتهم فيحفونهم حاجتكم إلى هلموا تنادوا تعالى الله يذكرون



قالوا عبادي يقول مإا بهم أعلم - وهو وتعالى تباراك رابهم فيسألهم قال
والله ل فيقولون راأوني وهل قال ويحمدونك ويسبحونك يذكرونك

 ---

لكانوا راأوك أنهم لو فيقولون قال راأوني لو فكيف فيقول قال راأوك مإا راب يا
قالوا يسألوني ومإا فيقول قال تسبيحا وأكثر تمجيدا لك وأشد عبادة لك أشد

فيقول راأوها مإا راب يا والله ل فيقولون راأوها وهل فيقول قال الجنة يسألونك
وأعظم طلبا لها وأشد حرصا عليها أشد كانوا راأوها لو فيقولون راأوها لو فكيف

قال راأوها فهل يقول قال النارا مإن يقولون قال يتعوذون فمم فيقول راغبة فيها
كانوا راأوها لو يقولون قال راأوها لو كيف يقول قال راأوها مإا والله ل فيقولون

قال لهم غفرت قد أني فأشهدكم فيقول قال مإخافة لها وأشد فراراا مإنها أشد
هم فيقول لحاجة جاء إنما مإنهم ليس فلن فيهم الملئكة مإن مإلك يقول

الدراداء أبي حديث وفي الصحيحين في أخارجاه جليسهم بهم يشقى ل الجلساء
مإع أنا يقول وجل عز الله وسلم} إن عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي
النبي عن عنه الله راضي أنس حديث وفي شفتاه بي وتحركت ذكرني مإا عبدي

ذكرني مإن النارا مإن أخارجوا تعالى الله يقول قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
إذا قال أنه والسلم الصلة عليه عنه حديثه وفي مإقام في خاافني أو يومإا

مإجالس قال الجنة راياض ومإا الله راسول يا قالوا فاراتعوا الجنة برياض مإرراتم
يذكرونك مإل على مإررات إذا إلهي يقول والسلم الصلة عليه داود وكان الذكر

تليهم التي الرجل فاكسر فجاوزتهم
 ---

على ويقدمإه القرآن قراءة يؤثر مإن فمنهم أحوالهم تختلف الذاكرين أن واعلم
مإن ومإنهم خاتمتين يختم مإن ومإنهم يوم كل يختم مإن فيهم كان وقد ذكر كل

هريرة أبي حديث مإن الصحيحين ففي والتحميد والتسبيح التهليل ذكره أكثر
الله إل إله ل قال مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي
يوم كل في قدير شيء كل على وهو الحمد وله الملك له له شريك ل وحده
مإائة عنه ومإحيت حسنة مإائة له وكتبت راقاب عشر عدل له كانت مإرة مإائة

بأفضل أحد يأت ولم يمسي حتى ذلك يومإه الشيطان مإن حرزا له وكانت سيئة
الله سبحان مإرة مإائة يومإه في قال ومإن ذلك مإن أكثر عمل أحد إل به جاء مإما

العزيز عبد بن سعيد وقال البحر زبد مإثل كانت وإن خاطاياه حطت وبحمده
كل تسبح فكم وجل عز الله ذكر مإن يفتر ل لسانك أراى ء هانى بن لعمر قلت
ذهبت البناني ثابت بن مإحمد وقال الصابع ء تخطى أن إل ألف مإائة قال يوم

عني خال بني يا فقال الله إل إله ل قل أبت يا فقلت الموت في وهو أبي ألقن
يعاراضني مإؤنس لي ( ذكرك السابع أو السادس ورادي في فإني

بالظفر مإنك عنك يعدني
هممي مإدى يا أنساك ( وكيف

النظر بموضع مإني وأنت
والتعبد الذكر في يزال فل المذكورا حب قلبه على غلب مإن الذاكرين ومإن

تقول الروذباراي علي أبي أخات فاطمة سمعت قال بسنده حبيب ابن أخابرنا



السقطى سري مإن لله أعبد راأيت مإا يقول الجنيد سمعت يقول أخاي سمعت
ومإن الموت علة في إل مإضطجعا رائي مإا سنة وسبعون ثمان عليه أتت

على أبدا يذكر فهو غيره هم له فما كلفة عن ل إلفا له الذكر صارا مإن الذاكرين
اثنتين النيسابوراي حفص أبا صحبت الجلب مإجمش وقال الحضورا جهة

يذكر كان مإا والنبساط الغفلة حد على تعالى الله ذكر راأيته فما سنة وعشرين
تغير تعالى الله ذكر إذا وكان والتعظيم والحرمإة الحضورا سبيل على إل الله

في صحبت السلف بعض وقال حضره مإن جميع ذلك يرى كان حتى حاله عليه
الحديث فهم عني ( وشغلت ابيض تعالى الله ذكر إذا فكان أسود راجل طريقي

سوى
 ---

شغلي وعندكم مإنك كان مإا
نظري مإحدثي نحو ( وأديم

عقلي وعندكم فهت قد أن
الديارا مإنهم والله خالت النهارا صوام أين السحارا قوام أين الذكارا أهل أين

أهل على ( سلم الحرارا فهم عليهم وصل إليهم فصل القفارا بهم وامإتلت
الرمإل عدد الحمى

مإثلي تائق مإن التسليم له وقل
طلوله بين الغيث وقوف ( وقفت

وبل ومإنهمل سح بمنسكب
رامإة الريم خاالني حتى رامإت ( ومإا

أجلي مإن الدمإع الحمى أطيارا وأذراف
مإلمإة غدبتماني قد ( خاليلي

قبلي أحد دمإنة في يطف لم كأن
الحيا عن تنوب عيني برحت فل

مإنهل المناهل تلك على بدمإع
ندى بل الكثيب راوض ل ( ليالي

طل بل البرقين شجرات ول
ًا الله يذكرون ( الذين تعالى قوله على السجع ًا قيامإ جنوبهم وعلى وقعود
ً الغافلين على قضى مإن سبحان ًا كسل ًا المتقين ورافع وقعود ًا علو وصعود
ًا إنعامإه مإن ومإنحهم ًا فوز ًا الله ( يذكرون بمطلوبهم وسعود ًا قيامإ وعلى وقعود
اشتغل هم مإا وقليل واصطفاهم واستخلصهم فأعطاهم عليهم ) أنعم جنوبهم
ًا الله ( يذكرون مإحبوبهم بذكر واشتغلوا بدنياهم الناس ًا قيامإ وعلى وقعود

كالحلس المساجد في نفوسهم وألقوا واللباس المطعم بأدون ) قنعوا جنوبهم
ًا الله ( يذكرون دراوبهم في بهم دراوا ومإا الناس بين بالسكينة يمشون قيامإ
ًا بالصلة واشتغلوا النوم بيسير الليل مإن ) اكتفوا جنوبهم وعلى وقعود

ًا الله ( يذكرون قلوبهم صلح في القوم همم والله وكانت وبالصوم قيامإ
ًا يقنعون فهم تزيل للجوع هذه وقالوا الترتيل لقم ) تناولوا جنوبهم وعلى وقعود
ًا الله ( يذكرون ومإشروبهم مإطعومإهم في بالقليل ًا قيامإ ) جنوبهم وعلى وقعود

في والجد العزم سلح وتسلحوا العد الجود بحر وورادوا المستعد قيام قامإوا
ًا الله ( يذكرون حروبهم جميع ًا قيامإ السفر ثياب ) لبسوا جنوبهم وعلى وقعود

( يذكرون طروبهم ترنم السحر وقت سمعت فلو السهر أكوارا على وراحلوا



ًا الله ًا قيامإ ) جنوبهم وعلى وقعود
 ---

يتضرعون الخضوع طريق في راأيتهم فلو يتجرعون الدمإع كؤوس تناولوا
ًا الله ( يذكرون عيوبهم ستر في ويضرعون يقلقون والقوم ًا قيامإ وعلى وقعود
المإر وجملة يحكون الذل في واليتامإى ويشكون الحق إلى ) يستغيثون جنوبهم

ًا الله ( يذكرون مإكتوبهم قبح على يبكون أنهم ًا قيامإ ) جنوبهم وعلى وقعود
مإع الندم راسالة بعثوا وقد العدم الوجود بعد ويتمنون القدم زلل مإن يعتذراون
ًا الله ( يذكرون مإندوبهم ًا قيامإ وغيرتهم الشجان ) قلبتهم جنوبهم وعلى وقعود
ًا الله ( يذكرون ذنوبهم سالف مإن كان قد لما ينزعجون الحزان ًا قيامإ وقعود

سكاراى بالمحبة وكأنهم فأساراى النهارا وأمإا فسهاراى الليل ) أمإا جنوبهم وعلى
ًا الله ( يذكرون وغروبهم شروقهم في ًا قيامإ أصغيت ) لو جنوبهم وعلى وقعود
اطلعت ليتك وهيهات وجممت عندهم قلبك وأحضرت واستمعت الدجى في

ًا الله ( يذكرون كروبهم بعض على ًا قيامإ ثم راقدة ) كانت جنوبهم وعلى وقعود
الراحة بالرياضة واستبدلوا الباحة إلى الحظر حضرة مإن فانتقلوا النياحة بقيت

ًا الله ( يذكرون لجدوبهم أثر يبق فلم ًا قيامإ ) جنوبهم وعلى وقعود
العزلة ذكر في الثامإن المجلس

 ---

دراك عن والمتعالي القهارا العظيم القادرا الجبارا القديم الواحد لله الحمد
بسمة مإخلوقا كل وسم الذي والقتدارا والقهر بالعز المنفرد والفكارا الخواطر
بصير كالسماع ل يسمع سميع والنهارا الليل بتصرف قدراته آثارا فأظهر الفتقارا

في السوداء النملة دبيب يبصر بالسرارا عليم حكيم مإريد قادرا كالبصارا ل يبصر
كلم أضرارا مإن به مإا يشكو المدنف أنين ويسمع القارا على الظلماء الليلة

ًا مإوسى وسلم} دل عليه الله {صلى نبينا وراآه وسارا الجل قضى لما كفاح
كذاته صفاته القرارا دارا نزلوا إذا المؤمإنون ويراه والخابارا القرآن ذلك على

فتناوله السنة سيف هذا خاسارا في البحث وأراباب وغر نقر كفارا والمشبهة
مإن للتنزيه وخاذ ثم وعنق لم وراأس كيف كف به واضرب باليسارا ل باليمين
مإن أم خاير وراضوان الله مإن تقوى على بنيانه أسس ( أمإن بالثارا التشبيه
وأشهد والسرارا العلن في ) أحمده هارا جرف شفا على بنيانه أسس

أبي وعلى الطهارا النبياء سيد مإحمد راسوله على وأصلي إقرارا بأصح بوحدانيته
الدارا شهيد عثمان وعلى الكفارا قامإع عمر وعلى والغارا الدارا في رافيقه بكر

النصارا على العقبة ليلة البيعة آخاذ العباس عمه وعلى النارا قسيم علي وعلى
راسول يا قيل الخدراي سعيد أبي عن يزيد بن عطاء عن بسنده الول عبد أخابرنا

الشعاب مإن شعب في وراجل ومإاله بنفسه يجاهد راجل قال خاير الناس أي الله
علي الحسن أبو أخابرنا الصحيحين في أخارجاه شره مإن الناس ويدع رابه يعبد
أبي العزيز عبد عن بسنده الوهاب عبد بن الله رازقا أنبأنا قال البزارا مإحمد بن

وسلم} إن عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي عن أبيه عن حازم
كلما مإتنه على يطير فرسه بعنان مإمسك راجل لهم الناس مإعايش خاير مإن

وراجل مإكانه والقتل الموت يلتمس فرسه مإتن على طارا قرعة أو هيعة سمع



رابه ويعبد الصلة يقيم الودية هذه مإن واد بطن أو الشعاف مإن شعفة راأس في
الهيعة عبيدة أبو قال خاير سبيل في إل الناس مإن ليس اليقين يأتيه حتى

مإالك آل مإن المجد حماة ابن ( أنا الطرمإاح قال الصوت
 ---

تهيع الرجال خاورا جعلت إذا
الجبال راؤوس وهي الشعاف واحدة والشعفة الضعيف وهو خاوارا جمع والخورا

قلت قال عامإر بن عقبة عن وراوي شنخوبة واحدها والشناخايب الشمارايخ وهي
على وابك بيتك وليسعك لسانك عليك امإلك قال النجاة مإا الله راسول يا

خاطيئتك
يؤثرونها السلف كان وقد العزلة فضل على تدل الحاديث وهذه الشيخ قال

أبي بن سعد وقال العزلة مإن بحظكم خاذوا الخطاب بن عمر فقال ويمدحونها
ًا الناس وبين بيني أن لوددت والله وقاص أكلمه ول أحد يكلمني ل حديد مإن باب

مإصابيح العلم ينابيع كونوا لصحابه مإسعود ابن وقال تعالى بالله ألحق حتى
السماء أهل في تعرفون الثياب خالقان القلوب جدد البيوت أحلس الليل

فيها يكف بيته الرجل صومإعة نعم الدراداء أبو وقال الراض أهل على وتخفون
مإخافة لول عباس ابن وقال وتلغي تلهي فإنها والسوقا وإياكم ولسانه بصره

جهم أبو كان الناس إل الناس يفسد وهل بها أنيس ل بلد إلى لرحلت الوسواس
ًا النصاراي لو له فقالوا بيته في يعتزل وكان الناس يجالس ل وكان بدراي
ًا الناس مإقارابة وجدت فقال وجالسوك الناس جالست حذيفة أبو وقال شر

ًا لي أن لوددت والله ًا علي أغلق ثم مإالي في يكون إنسان أحد علي يدخال فل باب
بن سعيد وقال بيوتهم المؤمإنين صوامإع الحسن وقال وجل عز بالله ألحق حتى

الرجل راأيتم إذا العزيز عبد بن عمر وقال عبادة العزلة سيرين وابن المسيب
الحكمة يلقى فإنه مإنه فاقربوا الناس مإن ويهرب الصمت يطيل

 ---

مإع أصير الن وقال بثه عليه أقبل الفجر راأى إذا دهرش أبي بن عثمان وكان
تفر كما الناس مإن فر الطائي داود وقال نفسي على أجني مإا أدراي فل الناس

تخالط ل أن استطعت إن فقال أصحابه بعض الثوراي سفيان وأوصى السد مإن
زمإان هذا يقول وكان جهازك مإرمإة همك وليكن فافعل أحدا هذا زمإانك في

أجلسك مإا فقال إليه فجلس الفضيل إلى راجل وجاء البيوت ولزوم السكوت
أقوم أنا فقال عنك أقوم أن وإمإا عني تقوم أن إمإا فقال وحدك راأيتك فقال إلي

فقال حرب بن شعيب إلى راجل وجاء لسانك واحفظ مإكانك أخاف فقال أوصني
وقال سنة أرابعين مإنذ الوحدة أعالج أنا فقال أونسك جئت فقال بك جاء مإا

وقال الناس مإن والنفراد العزلة يحبون مإضوا الذين الناس كان أنس بن مإالك
بن أحمد كان وقد الناس مإن استوحش بالصدقا الله عامإل مإن الحافي بشر
أسباط بن ويوسف الخواص وسليمان أدهم بن وإبراهيم العزلة يحب حنبل

العلم عن تقطع أن ينبغي ل العزلة أن واعلم كثير خالق في المرعشي وحذيفة
مإا النسان يعتزل أن ينبغي وإنما للعائلة والحتراف الذكر ومإجالس والجماعات

يخاف مإا ترك في النسان فيجتهد أذى المباحة المخالطة مإن يخاف وقد يؤذي



عواقبه
بن شعيب قال وقد لمعنى يكون أن إل للناس المخالطة مإع القلب حضورا ويبعد
الثالث مإن واهرب مإنه تتعلم وراجل مإنك فيقبل تعلمه راجل ثلثة الناس حرب

تتعرف ل أدهم بن إبراهيم وقال الناس مإعرفة مإن أقل يقول الثوراي كان وقد
الزمإان إلى نظرت ( إني تعرف مإن وأنكر تعرف ل مإن إلى

كفاني نظرا وأهله
وعرفتهم ( فعرفته
هواني مإن عزي وعرفت

بالقناعة نفسي ( فحملت
الزمإان وعن عنهم

بعفافها ( وتركتها
مإكان أعلى في والزهد

الصديق أجتنب ( فلذاك
يراني ول أرااه فل

لمغالت ( فتعجبوا
والداني القاصي وهب

الزحام بين مإن ( وانسل
ثاني الخلق في له فما
 ---

له ينبغي ل فالعالم وعابد عالم ضربين على الناس أن هذا في الخطاب وفصل
مإن أفضل الخلق هداية أن وليعلم النبياء خالف فإنه الناس نفع عن ينقطع أن
عليه لعلي وسلم} قال عليه الله {صلى النبي أن الصحيحين وفي عبادة كل

جاء مإا فمتى النعم حمر مإن لك خاير واحدا راجل بك الله يهدي لن والله السلم
ولقد مإنه خاديعة فذاك الجملة في الخلق عن النقطاع للعالم فحسن الشيطان

السلف مإن لكثير حسن
يعتزل أن للعالم ينبغي بل العجيب الخطأ مإن وهذا علمهم ومإحو كتبهم دفن
كان إن فأمإا إخافائه مإن أفضل فظهوراه يستفيد لمن ويبرز يؤذي مإن شر عن

أن راوي كما العبادة شغلته مإن القوم مإن فإن هذا في ينافس ل فالعابد عابدا
الناس مإجالسة مإن يمنعك مإا الله عبد يا فقال فأتاه مإتعبدا راجل راأى الحسن

عن أشغلني مإا فقال الحسن تأتي أن مإنعك فما قال الناس عن أشغلني مإا قال
ذنب بين وأصبح أمإسي إني قال الحسن عن شغلك الذي فما قال الحسن
النعمة على تعالى لله والشكر للذنب بالستغفارا نفسي أشغل أن فرأيت ونعمة
فكلمني قف قيس بن لعامإر راجل وقال الحسن مإن أفقه عندي أنت له فقال
به والنس تعالى الله مإحبة استغرقته مإن القوم ومإن الشمس أمإسك فقال

أصيب إني فقال إخاوانك جالست لو الزاهد لغزوان قيل الخلق مإن فاستوحش
انفرادي وأنسى رااحتي ( تعبي حاجتي عنده مإن مإجالسة في قلبي رااحة

سهادي ونومإى الضنا وشفائي
عني صد مإن بعاد أشكو ( لست

فؤادي في ثوى وقد بعد أي
وعيني قلبي بين يختال ( هو



السواد في يرى الذي ذاك هو
 ---

الجماعات عن العزلة تشغلهم أن ينبغي ل بل لهم أصلح عزلتهم فهؤلء
باعتزال العوام نأمإر وإنما الشيطان مإن ذلك كان فعلوا فإن العلماء ومإجالسة

خابر القلب إلى يوصل السمع أن واعلم حقهم في الجهاد فإنه فحسب الشر
صوراة القلب في نقشت نظرة وراب المنظوراات خابر والبصر المسموعات

توجب والعزلة قلبه فيتغير السواقا في ليمشي النسان فإن مإحوها فبعد
يكفيه مإا فكسب للسوقا خارج إذا مإن الصالحين في كان وقد ذلك مإن السلمإة

يؤذي مإا كل عن بالعزلة القلوب حفظ إلى البدارا فالبدارا المسجد إلى قام
البسملة على الكلم

راسنه عاصيا جر مإن عذرا ( مإا
سنة أرابعين بعد عذراه مإا

به الحياة طالت ( أكلما
وسنه حذراه أخاذ عن أطال
مإن تنقص كيف مإت إذا لي ( قل
حسنه في تزيد أو سيئة

وقد الغفلة كثير يا والساعة بالساعة العمر مإضيع يا أوجاعه يعرف مإا مإريضا يا
ًا يا الساعة دنت وأرااعه أزعجه قد الموت ومإلك كأنه لنزاعة إنها النارا ذكر ناسي

ًا فقالت صيحة بالنفس وصاح وهيهات التوبة كاسد تعرض ونهضت وطاعة سمع
ودوائك دائك بين غيم فهمك شمس وجه في لنفسه النظر سيئ يا الباعة غلق

استرهن مإا بالبلغة راضيت لو الخلص في لها سعيت نفسك أهمتك لو حجاب
في السواجير كانت مإا بالمنبوذ الصيد كلب قنعت لو الحطام كسب قلبك

الطلب في فأعددت دنيا يا ( طلبتك حلوقها
والنصب والغم الهم إل نلت فما

ً لست أنني لي بدا ( فلما واصل
تعب بأضعافها إل لذة إلى

شهوتي أقض ولم ذنبي في ( وأسرعت
الهرب نفع إن مإنك بديني هربت

وعفة قنوعا أخالقي ( تسربلت
الذهب مإن كنوز بأخالقي فعندي
لهله كالقنوع حظا أرا ( ولم

الطلب في عاش مإا النسان يجمل وأن
واعجبا مإال قد غيرك إلى به كأنك المال جمع إلى بالمإال مإال قد مإن يا

تصرفونه الهوى وفي تأكلونه وبالغفلة تحفظونه وبالمإل تجمعونه بالحرص
النعمة سمعت إذا حاراسا للباقي أقام الخير في بعضه أنفق فمن نعمة المال
ولبت ألبت الشكر نغمة
 ---



مإمن واعجباه بمردود شاراد كل ومإا نفرت وفرت وقد تشكر لم واذا بالمزيد
عندي الغم ( أشد عليها الحساب ذلك مإن وأعجب زاولها سرعة يعلم بلذة فرح
سرورا في

زوال صاحبه عنه تيقن
جنسه أبناء على وتعاظم وهز تحته الجواد وحرك والقز الحرير لبس مإن أين

فتسلب حز ول قطع ومإا المنون سيف ذبحه وبز وسلب وغلب وقهر وعز
في راكض قد هو بينا الوز يستزراي كان وقد الدود وأكله وجز فراقه بعد الحبيب
زرا ول كفه ل ثوبا الغاسل فألبسه مإر قيل بات كيف فقيل خار وكر أغراضه

ًا واستلبه المر لحده لتمهيد الحفارا واستعمل اغتر بها التي داراه عن فرحل جذب
ًا مإا إذ البر سكن حين وندم ضر ول نفع على له يقدراون ل أهله وراجع وجر عنيف
الذرا عليه أحصى وقد الله ووجد وأسر عمل مإن أعلن بما وطولب بر ول اتقى
ًا مإكانه وبقي راحلوا وقد مإنازلهم ( هذي الشر إل يرى ل أسير
نزلوا غيرها الكراهة وعلى

لغيرهم وأبقوها ( راحلوا
دول والغنى المنازل إن

سكنوا ومإا مإبانيها ( شادوا
وانتقلوا الضيف نزول إل

أقارابهم عنهم ( وتفرقت
عملوا بما وخالوا وجنودهم

عصفت وقد الدنيا آمإل ( يا
المإل خاانك قبلك بالناس
بها تقيم أن جهل ( أتروم
والجل اليام وورااءك

مإطية أنها يعلم مإن بحياته يفرح كيف التراب تسلمك التراب أسلمك إذا هذا يا
فاشتراه فباعه فسباه المخالفة بادية في وهو عليه الشيطان هجم مإن يا مإماته
كم إلى عليك قدرا مإا التقى حصن في كنت لو تالله بخس بثمن الهوى

بحركة فانهض بزحل التثبط في تشبهك طال حر وأنت الهوى يستخدمإك
يستصحبك بعضهم لعل المجاهدين لجياد تعرض يؤذي مإما الهرب في عطاراد

( تائب مإن هل عفو سمعت أمإا سائل مإن هل لطف بلغك أمإا
فنعتذرا فنأتيكم وتذنبون

مإن وعسى ( عسى يلوح القبول فعلم بيدك تلق ل مإفتوح الرجاء فباب تيأس ل
التفرقا طول بعد

نلتقي العيش مإن نرجو مإا كل على
ساعة برؤياك عيني ظفرت ( ولو
أتقي العين مإن عيني على لكنت

 ---

فقد على صبر مإن التائب إنما تائبا كان تائب أنا قال مإن كل ليس إخاواني
إلى النابغة اعتذارا جناياته مإن واعتذرا الصلب على السحرة صبر الغراض
تنأ ل المؤدب إلى الصبي تضرع وتضرع للطالي الجرب خاضوع وخاضع النعمان

تذلل وصلنا عزا هجروا ( إذا زجرت وإن تبرح ول طردت وإن
تعلل قربنا يأسا بعدوا وإن



وصلهم أبواب بالهجر أغلقوا ( وإن
التوصل طلبنا عنا ابعدوا وقالوا

بأراضهم نجوز أن مإنعونا وإن
التوسل ورادوا الشكوى يسمعوا ولم

المدى بعد وإن بتسليم ( أشرنا
لتحمل الرياح وكلفنا إليهم

المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى تعالى قوله على الكلم
عن بسنده مإحمد بن الله هبة أخابرنا الليل قوام في والية ترتفع أي تتجافى

عن جنوبهم وسلم} ( تتجافى عليه الله {صلى النبي عن جبل بن مإعاذ
بسنده الله عبد بن علي وحدثنا أحمد قال الليل مإن العبد قيام ) قال المضاجع

وسلم} ثلثة عليه الله {صلى الله راسول قال قال الخدراي سعيد أبي عن
إذا والقوم للصلة صفوا قد والقوم الليل مإن يقوم راجل إليهم الله يضحك
أخابرنا قال سلمة بن حماد أنبأنا قال وعفان راوح وحدثنا أحمد قال للقتال صفوا
وسلم} عليه الله {صلى النبي عن مإسعود ابن عن مإرة عن السائب ابن عطاء

وأهله حبه بين مإن ولحافه وطائه عن ثارا راجل راجلين مإن رابنا عجب قال أنه
مإن ولحافه فراشه مإن ثارا عبدي إلى انظروا مإلئكتي يا رابنا فيقول صلته إلى
في غزا وراجل عندي مإما وشفقه عندي فيما راغبة صلته إلى وأهله حبه بين

حتى فرجع الرجوع ومإاله الفرارا في عليه مإا فعلم فانهزم وجل عز الله سبيل
وراهبة عندي فيما راغبة راجع عبدي إلى انظروا وجل عز الله فيقول دمإه أهريق

{صلى النبي عن عنه الله راضي أمإامإة أبو وراوى دمإه أهريق حتى عندي مإما
وهو قبلكم الصالحين دأب فإن الليل بقيام عليكم قال وسلم} أنه عليه الله

الثم عن ومإنهاة للسيئات ومإغفرة رابكم إلى قربة
 ---

هذا جوف في الصلة مإن أشد شيئا العبادة مإن أجد لم البصري الحسن وقال
( تتجافى النصارا مإعاشر نزلت فينا عنه الله راضي مإالك بن أنس وقال الليل

نصلي حتى راحالنا إلى نرجع فل المغرب نصلي ) كنا المضاجع عن جنوبهم
قيام في كانوا السلف أن وسلم} واعلم عليه الله {صلى النبي مإع العشاء

كان مإن وفيهم الليل كل يحيون كانوا الولى الطبقة طبقات سبع على الليل
بن سعيد القوم ومإن الليل يحيي عمر ابن وكان العشاء بوضوء الصبح يصلي

الوراد ابن ووهيب عياض بن وفضيل المدنيان سليم بن وصفوان المسيب
الكوفياتن والحكم خاثيم بن والربيع اليمنيان مإنبه ابن ووهب وطاووس المكيان

وأبو الخواص الله عبيد وأبو الشامإيان بكارا ابن وعلي الدارااني سليمان وأبو
مإحمد أوب وحبيب الواسطيان وهشيم زاذان ابن ومإنصورا البغداديان عاصم

ويزيد التيمي وسليمان دينارا ابن ومإالك الفاراسيان السلماني جابر وأبو
كانوا الثانية الطبقة البصريون البكاء ويحيى ثابت أبي بن وحبيب الرقاشي
وكان صحبته مإليكة أبي ابن قال عباس بن الله عبد مإنهم الليل شطر يقومإون

ثلث يقومإون كانوا الثالثة الطبقة التسبيح والله ذلك في يكثر الليل شطر يقوم
عليه الله {صلى النبي عن عمر ابن الله عبد حديث مإن الصحيحين وفي الليل

الليل نصف ينام كان داود صلة وجل عز الله إلى الصلة أحب قال وسلم} أنه
سدسه وينام ثلثه ويقوم

 ---



أقرب قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عبسة بن عمرو حديث وفي
مإمن تكون أن استطعت فإن الخار الليل جوف في العبد مإن الرب يكون مإا

راب يا قال السلم عليه داود أن وراوي فكن الساعة تلك في وجل عز الله يذكر
قم ولكن آخاره ول الليل أول تقم ل إليه وجل عز الله فأوحى لك أقوم ساعة أي
عليه داود وسأل حوائجك إلي وارافع بك وأخالو بي تخلو حتى الليل وسط في

يهتز العرش أن إل أدراي مإا فقال أفضل الليل أي السلم عليه جبريل السلم
الطبقة خامسه أو الليل سدس يقومإون كانوا الرابعة الطبقة السحر في

النوم يغلبه أن إلى يقوم أحدهم كان وإنما التقدير يراعون ل كانوا الخامإسة
أقيلها فل انتبهت فإذا نومإة أول هي إنما الثوراي سفيان قال قام انتبه فإذا فينام

راوينا وقد راكعتين أو راكعات أرابع الليل مإن يصلون كانوا قوم السادسة الطبقة
ولو صلوا أرابعا ولو الليل مإن صلوا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن

عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث وفي راكعتين
كتبا راكعتين جميعا فصليا امإرأته وأيقظ الليل مإن استيقظ مإن قال وسلم} أنه

بين مإا يحيون قوم السابعة الطبقة والذاكرات كثيرا الله الذاكرين مإن
الطرفين بين فيجمعون السحر في ويصلون العشاءين

 ---

عليه الله {صلى النبي عن عنه الله راضي جابر حديث مإن مإسلم أفراد وفي
خايرا فيها الله يسأل مإسلم عبد يوافقها ل لساعة الليل في إن قال وسلم} أنه

ول والشرب الكل مإن يكثر فل الليل قيام أرااد ومإن ليلة كل وذلك إياه آتاه إل
آداب وأمإا بالقيلولة وليستعن مإعصية يعمل ول بالكد النهارا في أعضاءه يتعب

شوقا أو مإقلق خاوف مإن له بد ول للمسلمين سليما القلب يكون فأن الباطن
يقول ثم مإقلى على حبة كأنه فراشه إلى أوى إذا أوس بن شداد كان مإزعج
فراشه يفرش طاووس وكان مإصله إلى فيقوم أنام تدعني ل جهنم إن اللهم

ويستقبل فيتطهر يثب ثم المقلى على الحبة تتقلى كما فيتقلى يضطجع ثم
بن الربيع بنت وقالت العابدين نوم جهنم ذكر طير ويقول الصباح حتى القبلة
أباك إن بنية يا فقال تنام أرااك ول ينامإون الناس أراى مإالي أبت يا له خاثيم

يا فقال نائما أرااك أن أشتهي بني يا المنكدرا بن عمر أم وقالت البيات يخاف
وكان أرابي مإنه قضيت ومإا عني فينقضي فيهولني علي ليرد الليل إن والله أمإاه

أيها يا صوته بأعلى نادى السحر كان فإذا طويل ليل فيصلي يقوم العابد زمإعة
ها مإن فيسمع فترحلون تقومإون أل ترقدون الليل هذا أكل المعرسون الركب

صوته بأعلى نادى الفجر طلع فإذا ء مإتوضى ههنا ومإن داع هاهنا ومإن باك هنا
السرى القوم يحمد الصباح عند يقول

 ---

أبي على دخالت قال الحواراي أبي بن أحمد عن بسنده حبيب بن بكر أبو أخابرنا
جن وإذا أبكي ل ولم أحمد يا لي فقال يبكيك مإا له فقلت يبكي وهو سليمان

أقدامإهم المحبة أهل وافترش بحبيبه حبيب كل وخال العيون ونامإت الليل



سبحانه الجليل أشرف مإحارايبهم في وقطرت خادودهم على دمإوعهم وجرت
هل البكاء هذا مإا فيهم تنادي ل فلم بكلمإي تلذذ مإن بعيني جبريل فنادى وتعالى

الليل جنهم إذا قومإا أعذب أن بي يجمل كيف أم أحبابه يعذب حبيبا راأيتم
الكريم وجهي عن لهم لكشفن القيامإة في علي ورادوا إذا حلفت فبي تملقوني

أبا سمعت أيضا الحواراي أبي بن أحمد وقال إليهم وأنظر إلى ينظروا حتى
برجلها راكضتني قد بحورااء أنا فإذا النوم بي ذهب ساجد أنا بينا يقول سليمان
بؤسا تهجدهم في المتهجدين في ينظر يقظان والملك أترقد حبيبي وقالت

المحبون ولقي الفراغ دنا فقد قم العزيز مإناجاة لذة على نومإة لذة آثرت لعين
في لك أرابي وأنا عيناك أترقد عيني وقرة حبيبي الرقاد هذا فما بعضا بعضهم
مإنطقها حلوة وإن إياي توبيخها مإن استحياء عرقت وقد فزعا فوثبت الخدورا

الليل أول يوتر أمإله لقصر عنه الله راضي بكر أبو وكان وقلبي سمعي لفي
وعلي الليل آناء في يتهجد وعثمان الليل آخار إلى يؤخاره الخدمإة لتأمإيل وعمر

سر القوم في ) فبان الليل ( قم أقدام على القوم قام الليل أواخار في يستغفر
سائل مإن هل حق يؤدي كان مإا القدام تلك قيام ) لول الساجدين في ( وتقلبك

الراقدين غفلت في قامإوا مإالوا ومإا التقى عن مإلتم لقد نالوا عما غافلين يا
لهم غيرة الغير عليه يطلع لم بجزاء فقوبلوا

 ---

ومإا تعبوا مإا أقل مإا النجاة طريق مإن أقربهم مإا المناجاة في أمإلهم أطيب مإا
شراب الغافل ذاقا لو طلبوا مإا نالوا ثم القليل إل كان ومإا نصبوا مإا أيسر

لما نصبوا وقد القيام في حنينهم صوت الجاهل سمع أو الظلم في أنسهم
ء شواطى على وضربوا الكلم وأحلى الذكر بأشرف وترنموا القدام له انتصبوا

الشوقا مإطايا وزمإوا العلم بالحق اليقين باب على وراكزوا الخيام الصدقا أنهارا
السحارا في وشكوا نيام الغفلة في والناس حبهم جنود وسارات السلم دارا إلى
وإذا الوهام على يخطر ل مإا الليل لذة مإن ووجدوا الغرام وقع مإن يلقون مإا

الطعام وترك الشراب بهجر الهواجر وصابروا بالصيام تلقوه النهارا أسفر
الضحى شمس يخجل فنوراهم والثام الزلل مإن خاوفا التقى دراوع وتدراعوا
يسامإح وبهم الغمام يجري جراهم ومإن الراض تنبت فلجلهم التمام بدرا ويزراي

الحمام كأس لهم طاب الموت نازلهم فإذا الجرام أهل عن ويصفح الخطاؤون
مإن مإاتوا إذا الدنيا فعلى العظام تلك بحفظها فخرت الراض في دفنوا وإذا

جنوبهم ( تتجافى السلم بعدهم
المضاجع لذيد عن

خاائف بين ( كلهم
وطامإع مإستجير
الكرى لذة ( تركوا
الهواجع للعيون

الدجى أنجم ( وراعوا
طالع بعد طالعا

دمإوعهم ( واستهلت
المدامإع بانصباب
إجابة ( فأجيبوا

المسامإع في تقع لم



تصنعونه مإا ( ليس
بضائع ليأتي أو

بطاعتي ( تاجروني
البضائع في تربحوا
نفوسكم لي وابذلوا

ودائعي في إنها
خالوتهم لذة يا المحبة ثمارا فتقع القلوب أشجارا تحرك السحارا راياح راأيت لو

سحرا وصالهم راياح ( هبت النصيب ذلك مإن نصيبهم وفورا يا بالحبيب
قلبي في الشواقا لحدائق
طرب مإن الوصل عود ( واهتز

الحب مإن ثمر وتساقطت
سادراة الهجر خايول ( ومإضت
القرب بعساكر مإطرودة
خااراقة الوصل شموس ( وبدت

الحجب لسرادقا بشعاعها
به أضاء وقت لنا ( وصفا

العتب ظلمة عن الرضا وجه
أشاهده شيء مإا ( وبقيت

حبي بأنه ظننت إل
المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى تعالى قوله على السجع

 ---

الخوف مإن الطرف ومإنكسر مإتواضع مإخمول وذليل ورااكع ساجد بين راأيتهم لو
) نفوسهم المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى الجازع حن الليل جن فإذا خااشع

إذا يقومإون خالقت للخدمإة وأبدانهم فلقت بالشواقا وقلوبهم علقت بالمحبة
الجل بالعمل ) يبادراون المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى الهاجع أجفان انطبقت

شافع لهم والدمإع الزلل مإاضي مإن ويعتذراون الخلل سد في ويجتهدون
فإذا والصوم الصلة بكثرة القوم والله ) سبق المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى

) المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى الطوالع في والعزم النوم حارابوا الليل أقبل
الكون مإن والله هم ويجود بالقبول ينعم والمنعم أعود ل تائبهم مإنادي ينادي

) المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى مإانع والمعطي المطرود حيلة فما المقصود
فالطريق طريقهم يومإا ولو واسلك مإضيقهم شق وإن ولج رافيقهم هذا يا كن

في ودع الطعام طيب بالنهارا ) اهجر المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى واسع
فما السلم دارا إلى يدعو والله سلم النفس لغراض وقل المنام لذيذ الدجى

وهو الصالحين مإقام يرجو مإن ) يا المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى السامإع يقعد
الواقع هذا دع المذنين مإع ينزل وهو المقربين مإنازل ويأمإل الغافلين مإع مإقيم

هو هذا تندم أن قبل البدارا البدارا تغنم فيه الجد الجد تسلم فيه الصدقا الصدقا
أعلم ) والله المضاجع عن جنوبهم ( تتجافى النافع الدواء

بالمعروف المإر ذكر في التاسع المجلس
 ---



بالكمال المنفرد والعوام الشهورا ومإصرف واليام الليالي مإدبر لله الحمد
عن كماله وتعالى الفهام دراك عن جلله تنزه السلم القدوس الملك والتمام
للشراب فيحتاج بمتجوف ول الجسام فيشبه بجسم ليس الوهام إحاطة

ودواخال العروقا بواطن في مإا وأبصر والعظام الكبرياء برداء اراتدى والطعام
القلم صريف سمعه عن يعزب ل الكلم وألطف القول أخافى وسمع العظام

النعام عظيم راحيم إله الظلم سجف تحت النمل دبيب بصره على يخفى ول
في الحكم وصرف الحكام إحكام فأحسن المإورا قدرا النتقام شديد قدير وراب
الجواراي آياته ( ومإن الغمام وتسيير الريح هبوب بقدراته والبرام النقض فنون

كافرا بوحدانيته وأقر الدوام على يبقى حمدا ) أحمده كالعلم البحر في
أول بكر أبي صاحبه وعلى النام شفيع مإحمد راسوله على وأصلي بالصنام

عثمان وعلى هام الشيطان راآه إذا كان الذي عمر وعلى السلم إلى سابق
والسد الغطامإط البحر علي وعلى وأقام بنفقته العسرة جيش أنهض الذي

بالمعروف المإر أن اعلموا العلم الخلفاء أبي العباس عمه وعلى الضرغام
خالفاؤهم فيه خالفهم وقد النبياء شغل فإنه الدين أصل المنكر عن والنهي
عن بسنده البزارا الباقي عبد بن مإحمد أخابرنا العلم وبطل الجهل شاع ولوله

بالمعروف وسلم} ( لتأمإرن عليه الله {صلى الله راسول قال قال هريرة أبي
فل خاياراكم فيدعوا خاياراكم على شراراكم الله ليسلطن أو المنكر عن ولتنهون
) لهم يستجاب

 ---

عليه الله {صلى الله راسول عن جرير عن بسنده الله عبد بن علي أخابرنا
ل وأمإنع مإنه أعز وهم بالمعاصي يعمل راجل فيهم قوم مإن مإا وسلم} قال

المإر الزمإان هذا في اضمحل قد أنه واعلم بعقاب الله أصابهم إل يغيرون
عليه قوله زمإن وهذا مإعروفا والمنكر مإنكرا المعروف صارا حتى بالمعروف

{صلى الله راسول ضرب وقد بدأ كما وسيعود غريبا السلم بدأ والسلم الصلة
بسنده الحصين ابن أخابرنا النكارا عن والساكت للمنكر وسلم} مإثل عليه الله
- أذنيه إلى بإصبعه - وأومإأ يخطب بشير بن النعمان سمعت قال عامإر إلى

حدود على القائم مإثل إن وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول سمعت
أسفلها بعضهم فأصاب سفينة راكبوا قوم مإثل فيها والمداهن فيها والواقع الله

الماء استقوا إذا أسفلها في الذين فكان أعلها بعضهم وأصاب وشرها وأوعرها
مإنه واستقينا خارقا نصيبنا في خارقنا لو فقالوا فآذوهم فوقهم مإن على مإروا
أيديهم على أخاذوا وإن جميعا هلكوا وأمإرهم تركوهم فإن فوقنا مإن نؤذ ولم
عن والنهي بالمعروف المإر أن واعلم الصحيحين في أخارجاه جميعا نجوا

النبي عن سعيد أبي حديث مإن مإسلم أفراد وفي الخلق على واجب المنكر
بيده يغيره أن فاستطاع مإنكرا مإنكم راأى مإن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى
أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه بيده يستطع لم فإن فليفعل
اليمان

 ---



مإا سئل وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن أيضا سعيد أبي حديث وفي
أشد الله راحمه الشافعي وقال جائر سلطان عند عدل كلمة فقال الجهاد أفضل

ويخاف يرجى مإن عند حق وكلمة خالوة في والوراع قلة مإن الجود ثلثة العمال
إذا قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن عمر بن الله عبد حديث وفي
ابن حديث وفي مإنهم تودع فقد ظالم أنت له تقول أن الظالم تهاب أمإتي راأيتم

إذا كانوا قبلكم كان مإن إن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى النبي عن مإسعود
وواكله جالسه الغد كان فإذا تعذيرا الناهي نهاه بالخطيئة مإنهم العامإل عمل

مإنهم ذلك وجل عز الله راأى فلما بالمإس خاطيئته على يره لم كأنه وشارابه
مإريم بن وعيسى داود لسان على لعنهم ثم بعض على بعضهم بقلوب ضرب
يد على ولتأخاذن المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمإرن بيده نفسي والذي

ثم بعض على بعضكم بقلوب الله ليضربن أو أطرا الحق على فلتأطرنه السفيه
{صلى النبي عن عنه الله راضي الصديق بكر أبي حديث وفي لعنهم كما يلعنكم

أن أوشك يغيروه فلم المنكر راأوا إذا الناس إن قال وسلم} أنه عليه الله
النبي عن عنه الله راضي هريرة أبي حديث وفي بعقابه وجل عز الله يعمهم
أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمإرن قال وسلم} أنه عليه الله {صلى

لهم يستجاب فل خاياراكم فيدعو خاياراكم على شراراكم الله ليسلطن
 ---

ينهه فلم بالمعاصي يعمل جارا له كان مإن التورااة في قرأت دينارا بن مإالك قال
فلن فيها راب يا فقال بقرية يخسف أن مإلك أمإر مإسعر وقال شريكه فهو

قط ساعة في وجهه يتمعر لم فإنه فابدأ به أن إليه تعالى الله فأوحى العابد
) لينا قول له ( فقول تعالى الله قال فقد يلطف أن بالمعروف للمإر وينبغي

لو أراأراتم لهم فقال يسبونه وكانوا ذنبا أصاب قد برجل الدراداء أبو ومإر
أخااكم تسبوا فل قال بلى قالوا مإستخرجيه تكونوا ألم قليب في وجدتموه
فهو تركه فإذا عمله أبغض إنما قال تبغضه أفل قالوا عافاكم الذي الله واحمدوا

الله إن فقال خارب مإوضع في امإرأة يكلم راجل المنكدرا بن مإحمد وراأى أخاي
قال البناني ثابت عن بسنده ناصر ابن أخابرنا وإياكم الله سترنا يراكما تعالى

يلهون شباب على يمر وكان فيها فيتعبد الجبان إلى يخرج أشيم بن صلة كان
الطريق عن بالنهارا فحادوا سفرا أراادوا قوم عن أخابروني لهم فيقول ويلعبون

ذات بهم فمر فيعظهم بهم يمر كذلك فكان سفرهم يقطعون مإتى بالليل ونامإوا
يعني مإا والله إنه قوم يا مإنهم شاب فقال المقالة هذه يوم ذات لهم فقال يوم
إلى مإعه يختلف يزل فلم صلة اتبع ثم ننام وبالليل نلهو بالنهارا نحن غيرنا بهذا

أصحاب فهم ثوبه يجر فتى أشيم بن بصلة ومإر مإات حتى مإعه ويتعبد الجبان
له قال ثم أمإره أكفكم دعوني صلة فقال شديدا أخاذا بألسنتهم يأخاذوه أن صلة

حاجة إليك لي إن أخاي بن يا
 ---

فقال إزاراه فرفع عين ونعمى نعم قال إزاراك ترفع أن أحب قال هي ومإا قال
سليمان وقال لشتمكم وآذيتموه شتمتموه لو أرادتم مإما أمإثل هذا لصحابه صلة

بامإرأة راجل تعلق شخرف بن فتح وقال مإنك فقبل أحدا أغضبت مإا التيمي



كذلك الناس فبينا البدن شديد وكان عقره إل أحد مإنه يدنو ل سكين ومإعه
فوقع الرجل بكتف كتفه وحك مإنه فدنا الحاراث بن بشر مإر تصيح والمرأة
عرقا يرشح وهو الرجل مإن فدنوا بشر ومإر المرأة ومإرت الراض إلى الرجل

ناظر وجل عز الله إن وقال شيخ حاكني ولكن أدراي مإا فقال حالك مإا فسألوه
الرجل ذلك مإن أدراي ل شديدة هيبة وهبته لقوله فضعفت تعمل مإا وإلى إليك

وحم اليوم بعد إلي ينظر كيف واسوأتاه فقال الحاراث بن بشر ذاك له فقالوا
مإا فعل مإن يحذرا أن بالمعروف للمإر وينبغي السابع يوم ومإات ذاك يومإه مإن
سمعت قال أمإامإة عن بسنده الول عبد أخابرنا فقد به أمإر مإا وترك عنه نهى

في فيلقى القيامإة يوم بالرجل يجاء وسلم} يقول عليه الله {صلى الله راسول
أهل فيجتمع برحاه الحمارا يدورا كما فيدورا النارا في بطنه أقتاب فتندلق النارا
عن وتنهى بالمعروف تأمإر كنت أليس شأنك مإا فلن أي فيقولون عليه النارا

أخارجاه وآتيه المنكر عن وأنهاكم آتيه ول بالمعروف آمإركم كنت قال المنكر
الصحيحين في

إنكسارا في أو المنكر زوال في إمإا قوله أثر نفسه المإر هذب إذا أنه واعلم
فنبح مإنكر لنكارا الخواص إبراهيم خارج القلوب في له الهيبة إلقاء أو المذنب

وتفكر مإسجده إلى فرجع المنكر مإكان إلى الوصول على قدرا فما كلب عليه
فسئل المنكر أزال حتى يؤذيه ول حوله يتبصبص الكلب فجعل قام ثم ساعة

عز الله وبين بيني عقد في علي دخال لفساد علي نبح إنما فقال له جرى عما
فاستغفرت ذكرته راجعت فلما وجل

البسملة على ( الكلم
الجهول عيشته بصفو ( يسر

والحلول القامإة وتعجبه
حثيث حاد مإقامإه ( ودون

السبيل والموت السوقا عنيف
سفر فيه توجه مإا ( سبيل

قفول الدنيا إلى لهم فكان
فيه للخلق يستوي ( طريقي
المقيل ويختلف مإسالكهم

 ---

دنيا دارا زخااراف ( تغرهم
تعول بمعمعهم غوائلها

لهو بكؤوس عليهم ( تطوف
الدخايل الداء كؤوسها ومإزج

خاداعا لهم وجهها ( وتصقل
الصقيل السيف صقالها وتحت

فل الدناس مإن وطهرك تذل فل وبالقناعة تبتذل فل بالحلل صانك قد هذا يا
نفسها راأت الدنيا خادمإت إذا ويحك تتوقف فل الراباح إلى ودعاك تتوسخ

خادمإني مإن أخادمإي فتذللت قدراها عرفت عنها أعرضت وإذا فتدللت
تؤمإل ( مإاذا سيره عن يعوقه جمعا لغيره الدنيا جامإع يا خادمإك مإن واستخدمإي

في أبالك ل
تمسكه وأنت تموت مإال



يخلفه الله فإن ( أنفق
وتتركه مإذمإومإا تمض ل

مإنفعة قط فيه لك يكن لم ( مإا
تملكه فلست جمعت مإما

فطفل الحاضر إل يرى ل مإن فأمإا العواقب في لنظره العاقل فضل إنما هذا يا
غافل أو لجاهل الحياة ( تصفو

يتوقع ومإا مإنها مإضى عما
نفسه الحقيقة في يغالط ( ولمن

فتتبع المحال طمع ويسومإها
وراحلة النفوس ويختلس الراواح يسلب مإوت الكؤوس يشبه ل كأسا لك أعد قد
فيه تحط الفؤوس مإهدته مإا وعر ضيق لحد إلى بالنحوس أو بالسعود تدراي ل

فيه المدرا الحبوس يجانس ول المطامإير يشبه ل مإنكوس مإحسوب وأنت ذليل
مإحنة كم النامإوس يشبه أو راوضة لك يكون أترى لبوس فيه والتراب فراش
ينفخ ثم تدوس فالجداث الحداث وطئت إذا رافقا المرمإوس الملقي ذلك يلقى

قديم مإن يومإئذ الجزاء ثمارا وتجني الطروس الكف إلى فتطير الصورا في
الجبابرة العتاة وتذل عبوس قمطرير في الشدائد وتشتد الغروس

بين وتقسم والرؤوس التباع الخضوع في ويتساوى الشوس المتغطرسون
العراض في وأنت ذهنك لجمود واعجبا النحوس ومإلبس السعود خالع الخلئق

الخالق كلم تسمعه الذي أهذا عروس عليك تجلى وكم ورامإل بهرج كم تنوس
غلب قد مإن يا البسوس حرب له تجني لحظة شهوة مإؤثرا يا الناقوس صوت أو

جالينوس وتحير بقراط بعلجك تعني مإمسوس أم أنت أمإريض دواؤه الطباء
قلبك خالق مإن سبحان

 ---

والعرض مإبذول العرض لعقلك واعجبا القدوس الملك تعالى حجاراة مإن
صحيح جديد ثوبك مإبخوس مإنك الخارى وحظ الدنيا مإع همك جل مإحروس

هذا الكوؤس تضرب الستين وفي مإنذرا الخمسين وبلوغ مإنكوس القلب ولكن
ضيف دنياك في ( أنت بالدنوس أفآخاذك النصائح قدرا

حيف مإنك والتواني
شتاء بالقر ( مإر
صيف بالحر وأتى

حين نقده مإن ( خااسر
زيف السوقا تقوم

وذكرا أجرا ( فاغتنم
سيف فالوقت حسنا

المواعظ وتعبئة فصول الذكر مإجالس الغاية فرس وقد الجد فرس على صح
في تفيق واعجبا تحسن الخالقا لعل المركب مإراراة على فاصبر شربات

عادت فإذا حكمة بكلمة فيتكلم المجنون يفيق كما توبة بلفظ فتنطق المجلس
كئيب مإرض مإن ( أيفيق خالط السوداء

أنا عليه الظلم جن إذا
مإرض كان ومإتى مإداواته سهلت مإجتمعة أخالط عن الجسد مإرض كان مإتى

وأمإا مإمكن العني مإداواة التلف قرب فيا القلب في فساد عن التغير الجسد



حكمه اليمامإة لعراف ( جعلت فيتعذرا الجنون مإداواة
شفياني هما إن نجد وعراف
لنا مإا والله الله شفاك ( فقال

يدان الضلوع مإنك ضمنت بما
في يتحير طريفة علة علتك سمعك مإن الصدى حظ الكلم هذا مإن قلبك حظ

جبان الخارة طلب في وأنت جواد إسراع الدنيا طلب في تسرع المداوي مإثلها
أبي ابن فالج أخاذك طاعة على حرضت وإن فهد وثب وثبت ذنب لك لح إن

دؤاد
واخاتلس واسرقه اللص أخاذ الوقت خاذ

الدوائب المنايا قبل فوائده
فإنها بالمإاني تتعلل ( ول

الكواذب النفوس أحاديث عطايا
صافيا دام مإا العمر وراد ( ودونك

الشوائب قبل مإنه وتزود فخذ
الصورا في نفخ ( فإذا تعالى قوله على الكلم

يتساءلون ول يومإئذ بينهم أنساب فل
ابن عن والقولن الثانية أنها والثاني الولى أنها أحدهما قولن النفخة هذه في

{صلى النبي سأل أنه العاص بن عمرو بن الله عبد فروى الصورا وأمإا عباس
كهيئة الصورا مإجاهد وقال فيه ينفخ قرن هو فقال الصورا وسلم} عن عليه الله

وأنشدوا اليمن أهل مإن قوم لغة في القرن الصورا أن قتيبة ابن وحكى البوقا
الجمعين غداة نطحناهم ( نحن

 ---

النقعين غبارا في ( بالصائحات
الصوراين كنطح ل شديدا ( نطحا
قال هريرة أبي عن بسنده خايرون بن الملك عبد بن مإحمد بن مإنصورا أبو أخابرنا
الله إن فقال أصحابه مإن طائفة وسلم} في عليه الله {صلى الله راسول حدثنا
فأعطاه الصورا خالق والراض السموات خالق مإن فرغ لما وتعالى تباراك

فيه على واضعه فهو إسرافيل
قال الصورا ومإا الله راسول يا قلت يؤمإر مإتى ينظر الراض إلى ببصره شاخاص

فيه داراة أعظم إن بالحق بعثني والذي عظيم قال هو فكيف قلت قال القرن
والثانية الفزع نفخة الولى النفخة نفخات ثلث فينفخ والراض السماء كعرض

وجل عز الله فيأمإر وجل عز العالمين لرب القيام نفخة والثالثة الصعق نفخة
أهل فيفزع الفزع نفخة فينفخ الفزع نفخة انفخ فيقول الولى بالنفخة إسرافيل

التي وهي يفتر فل ويطيلها فيمدها فيأمإره الله شاء مإن إل والراض السموات
) فيسير فواقا مإن مإالها واحدة صيحة إل هؤلء ينظر ( ومإا وجل عز الله يقول
راجا بأهلها الراض فترتج سرابا فتكون السحاب مإر فتمر الجبال تعالى الله

كالقنديل أو بأهلها تكفأ المإواج تضربها البحر في الموقرة كالسفينة فتكون
ترجف ( يوم وجل عز الله يقول التي وهي الراياح ترجه بالعرش المعلق
ظهرها على بالناس الراض ) فتميد واجفة يومإئذ قلوب الرادفة تتبعها الراجفة
مإن هارابة الشياطين وتطير الولدان ويشيب الحوامإل وتضع المراضع فتذهل
الناس ويولي فترجع وجوهها فتضرب الملئكة فتلقاها القطارا تأتي حتى الفزع



عز الله يقول الذي وهو بعضا بعضهم ينادي عاصم مإن الله مإن مإالهم مإدبرين
إلى قطر مإن فانصدعت الراض تصدعت ذلك على هم ) فبينا التناد ( يوم وجل
به الله مإا والهول الكرب ذلك مإن وأخاذهم مإثله يروا لم عظيما أمإرا فرأوا قطر
نجومإها فانتثرت انشقت ثم كالمهل هي فإذا السماء إلى نظروا ثم عليم

وسلم} والمإوات عليه الله {صلى الله راسول قال وقمرها شمسها وانخسفت
الله استثنى فمن الله راسول يا هريرة أبو قال ذلك مإن بشيء يعلمون ل يومإئذ
السموات في مإن ففزع قال حين تعالى

 ---

اليوم ذلك فزع الله وقاهم الشهداء أولئك قال الله شاء مإن إل الراض في ومإن
زلزلة إن وجل عز الله يقول خالقه شرارا على الله يبعثه عذاب وهو مإنه وأمإنهم
ذات كل وتضع أراضعت عما مإرضعة كل تذهل ترونها يوم عظيم شيء الساعة

شديد الله عذاب ولكن بسكاراى هم ومإا سكاراى الناس وترى حملها حمل
وجل عز الله يأمإر ثم عليهم يطول أنه إل الله شاء مإا البلء ذلك في فيمكثون
الله شاء مإن إل والراض السموات أهل فيصعق الصعق نفخة فينفخ إسرافيل

والراض السموات أهل مإات قد فيقول الجبارا إلى الموت مإلك جاء اجتمعوا فإذا
أنت بقيت راب أي فيقول بقي مإن أعلم وهو وجل عز الله فيقول شئت مإن إل

إني فيقول ومإيكائيل جبريل وبقي عرشك حملة وبقيت تموت ل الذي الحي
قد فيقول الموت مإلك يأتي ثم فيموتان عرشي تحت مإن على الموت كتبت
ل الذي الحي أنت بقيت فيقول بقي مإن أعلم وهو فيقول ومإيكائيل جبريل مإات

حملة فليمت وجل عز الله فيقول أنا وبقيت العرش حملة وبقيت تموت
يقول ثم إسرافيل مإن القرن فيقبض العرش تعالى الله ويأمإر فيموتون العرش

حملة مإات قد راب يا فيقول الموت مإلك يأتي ثم فيموت إسرافيل ليمت
الذي الحي أنت بقيت فيقول بقي فمن أعلم وهو وجل عز الله فيقول عرشك

راأيت لما خالقتك خالقي مإن خالق أنت وجل عز الله فيقول أنا وبقيت تموت ل
عز الله إل يبق لم فإذا تحيا ل ثم مإت الدنيا أبي ابن راواية وفي فيموت فمت
الجبارا أنا قال ثم دحاها ثم للكتاب السجل كطي والراض السماء طوى وجل
لله لنفسه فيقول نفسه فيجيب أحد يجيبه - فل مإرات - ثلث اليوم الملك لمن

القهارا الواحد
 ---

ًا الراض يبسط ثم الله يزجر ثم أمإتا ول عوجا فيها ترى ل الديم مإد يمدها بسط
مإن مإاء تعالى الله ينزل ثم ظهرها على بالساهرة هم فإذا واحدة زجرة الخلق
حتى يومإا أرابعين فتمطر تمطر أن السماء يأمإر ثم الرجال كمني العرش تحت
تنبت أن الجساد وجل عز الله يأمإر ثم ذرااعا عشر اثني فوقهم الماء يكون
كانت كما فكانت أجسادهم تكامإلت إذا حتى البقل كنبات أو الطرائيث كنبات

فيأخاذ إسرافيل الله فيأمإر فيحيون العرش حملة ليحيى وجل عز الله قال
فيحييان ومإيكائيل جبريل ليحي وجل عز الله يقول ثم فيه على فيضعه الصورا

والخارى نوراا المسلمين أراواح تتوهج بها فيؤتى الراواح وجل عز الله يدعو ثم
نفخة ينفخ أن إسرافيل يأمإر ثم الصورا في يلقيها ثم جميعا فيقبضها ظلمة



الله فيقول والراض السماء بين مإا مإلت قد النحل كأنها الراواح فتخرج البعث
في الراواح فتدخال جسدها إلى راوح كل لترجعن وجللي وعزتي وجل عز

عنهم الراض تنشق ثم اللديغ في السم مإشي الجساد في تمشي ثم الخياشيم
إلى مإهطعين سراعا مإنها فيخرجون الراض عنه تنشق مإن أول فأنا سراعا
يقضي ول إليكم ينظر ل عامإا سبعين مإقدارا يقفون ثم غرل عراة حفاة الداعي

مإنكم ذلك يبلغ حتى وتعرقون دمإا تدمإعون ثم الدمإوع تنقطع حتى فتبكون بينكم
وجل عز رابنا إلى لنا يشفع مإن وتقولون فتصيحون الذقان يبلغ أو يلجمكم أن

بيده الله خالقه السلم عليه آدم أبيكم مإن بذلك أحق مإن فتقولون بيننا فيقضي
مإا ويقول فيأتي إليه ذلك فيطلبون آدم فيأتون قبل وكلمه راوحه مإن فيه ونفخ

قال عليهم أبى نبيا جاءوا كلما نبيا نبيا النبياء فيستقرون ذلك بصاحب أنا
قدام آتى حتى مإعهم فأنطلق يأتوني وسلم} حتى عليه الله {صلى الله راسول
ويقول فيرفعني بعضدي فيأخاذ مإلكا تعالى الله يبعث حتى ساجدا فأخار العرش

وعدتني راب يا فأقول أعلم وهو شأنك مإا فيقول راب يا نعم فأقول مإحمد يا لي
 ---

مإع فأقف فأراجع شفعتك قد فيقول بينهم واقض خالقك في فشفعني الشفاعة
أهل فينزل فهالنا شديدا السماء مإن حسا سمعنا إذ وقوف نحن فبينا الناس
مإن نزل مإن بمثلي الثانية السماء أهل ينزل ثم مإصافهم فيأخاذون الدنيا سماء

ينزل حتى مإصافهم يأخاذوا حتى والنس الجن مإن فيها مإن ومإثلي الملئكة
يومإئذ فوقهم رابك عرش ويحمل الغمام مإن ظلل في وتعالى تباراك الجبارا
حجرهم إلى والراض السفلى الراض تخوم في أقدامإهم أرابعة اليوم وهم ثمانية

العزة ذي سبحان يقولون تسبيحهم مإن زجل لهم مإناكبهم على والعرش
سبحان يموت ل الذي الحي سبحان والملكوت الملك ذي سبحان والجبروت

الملئكة راب العلى رابنا سبحان قدوس سبوح يموت ول الخلق يميت الذي
والنس الجن مإعشر يا يقول ثم أراضه مإن شاء حيث كرسيه الله فيضع والروح

أعمالكم وأنظر قولكم أسمع هذا يومإكم إلى خالقتكم مإنذ لكم أنصت قد إني
الله فليحمد خايرا وجد فمن عليكم تقرأ وصحفكم أعمالكم هي فإنما فأنصتوا

عنق مإنها فيخرج جهنم الله يأمإر ثم نفسه إل يلومإن فل ذلك غير وجد ومإن
يا إليكم أعهد ألم المجرمإون أيها اليوم ( وامإتازوا وجل عز الله يقول ثم مإظلم

التي جهنم ( هذه قوله ) إلى مإبين عدو لكم إنه الشيطان تعبدوا أل آدم بني
الثقلين إل خالقه بين فيقضي المإم وتجثو الناس الله ) فيميز توعدون كنتم
ذات مإن الجماء ليقيد إنه حتى والبهائم الوحش بين الله فيقضي والنس الجن

يقول ذلك فعند ترابا كوني لها يقال لخارى واحدة عند تبعة تبق لم فإذا القرن
فيه يقضي مإا أول فيكون العباد بين الله ) فيقضي ترابا كنت ليتني ( يا الكافر
سل راب يا فيقول أوداجه تشخب راأسه فيحمل قتل مإن كل الله فيأمإر الدمإاء

أخاذ إل بها ظلم مإظلمة ول بها قتل إل قاتل قتلها نفس تبقى فل قتلني فيم هذا
وجل عز الله مإشيئة في وكان بها

 ---



تبقى ل حتى خالقه مإن بقي مإن بين يقضي ثم راحمه شاء وإن عذبه شاء إن
شائب ليكلف إنه حتى الظالم مإن المظلوم أخاذها إل أحد عند لحد مإظلمة

مإناد نادى ذلك مإن فرغ فإذا الماء مإن اللبن يخلص أن يبيعه ثم بالماء اللبن
مإن يعبدون كانوا ومإا بآلهتهم قوم كل ليلحق أل فيقول كلهم الخلئق يسمع

له مإثلت إل وجل عز الله دون مإن شيئا عبد أحد يبقى فل وجل عز الله دون
عزير صوراة على الملئكة مإن مإلكا يومإئذ وجل عز الله ويجعل يديه بين اللهة

هذا ويتبع اليهود هذا فيتبع مإريم بن عيسى صوراة على الملئكة مإن مإلكا ويجعل
المنافقون وفيهم المؤمإنون إل يبق لم فإذا النارا إلى آلهتهم قادتهم ثم النصاراى

كنتم ومإا بآلهتكم فالحقوا الناس ذهب الناس أيها يا فقال وجل عز الله بدأهم
ساقا عن لهم فيكشف غيره نعبد كنا ومإا الله إل إله لنا مإا فيقولون تعبدون
على سجدا فيخرون تعالى رابهم أنه يعرفون مإا عظمته مإن لهم ويتجلى

البقر كصياصي أصلبهم الله فيجعل قفاه على مإنافق كل ويخر وجوههم
وخاطاطيف كلليب عليه السيف كحد جهنم ظهراني بين الصراط الله ويضرب
أو الريح كمر أو البصر كلمح أو العين كطرف فيمرون السعدان كحسك وحسك
وجهه على ومإكدوش مإخدوش وناج مإسلم فناج الرجال كجياد أو الخيل كأجاويد

فأستفتح الجنة باب وسلم} فآتي عليه الله {صلى الله راسول قال جهنم في
بحمد الكتاب تم ساجدا خاررات وجل عز رابي إلى فنظرت دخالت فإذا لي فيفتح

تعالى الله
 ---


