
لكتاب  لسامعني: ا ا ورياض  واعظني  ال   بستان 
علي/ املؤلف  احلسن  بن أيب  لرمحن  ا لفرج عبد  أبو ا لدين  بن   مجال ا با ملعروف  ا البغدادي 

 اجلوزى

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  جملس يف االستعاذة

  تفسري االستعاذة
وقال  ٢٠٠األعراف } لسميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه هو ا{ قال اهللا تبارك وتعاىل 

املعىن فاستعذ باهللا إذا أردت أن تقرأ القرآن أعوذ باهللا مالذا  ٩٨النحل } فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا { تعاىل 
  وعياذا ويقال هذا عوذ يل مما أخاف منه أي جمريي والدافع عين وتسمى املرأة عائذا ألهنا تعوذ بولدها

  الشفاء من آفات الشيطانوالتعوذ بالقرآن هو 
  يتعوذ من آفات كثرية تواترت هبا األخبار} صلى اهللا عليه وسلم{وكان النيب 

يتعوذ من البخل واجلنب واهلرم والكسل وعذاب القرب وفتنة الدجال } صلى اهللا عليه وسلم{وكان رسول اهللا 
  العظيم من كيد الشيطان الرجيمواعتصموا مبوالكم } صلى اهللا عليه وسلم{فتعوذوا مما تعوذ منه نبيكم 

أعوذ باهللا وأحتمي باهللا وأستكفي باهللا يا قارئ يا تايل مبن تعوذ مبن تلوذ مبن تستغيث مبن تستجري مبن تستنصر مبن 
  تعتصم مبن حتتمي مبن تستكفي إال باهللا

  نصائح
  اعلم أن املستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم معتصم حببل اهللا املتني

  من الذنوب والعصيان أعوذ باهللا من الضالل واخلذالن أعوذ باهللا من سخط الرمحنأعوذ باهللا 
اعلم يا أخي أن العبد إذا اعتصم حببل السلطان املخلوق سلم من شر الظاملني فأحرى أن يسلم املستعيذ برب 

  العاملني من الشيطان العدو اللعني
اذ باهللا يف اليوم عشر مرات من الشيطان الرجيم وكل اهللا من استع} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روى عن النيب 

به ملكا يذود عنه شر الشيطان كما تذاد الغريبة من اإلبل عن احلوض فكيف ال يسلم املستعيذ باهللا من الشيطان 
  وامللك يذود عنه بأمر امللك الديان

  كيفية االستعاذة ٣
اء واأليتام أعوذ باهللا من ارتكاب الكبائر واآلثام أعوذ باهللا من أعوذ باهللا من أكل احلرام أعوذ باهللا من ظلم الضعف

  سخط امللك العالم

أعوذ باهللا من عدم التوفيق حلسن العمل أعوذ باهللا من الركون إىل طول األمل أعوذ باهللا من متزيق األعمار يف خمالفة 
غتياب فإنه داء قد أعيا دواؤه وتعذر هدي األبرار ونستعينه على تطهري القلوب من طوالع االرتياب وجنايات اال

شفاؤه وعم بالؤه وكما نستعني به على تطهري ضمائرنا من حب الدنيا فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأصل كل 
  بلية فلذلك نسأله علما نافعا وعمال متقابال وإميانا صرحيا ويقينا صحيحا



رة ووباال أعوذ باهللا من نية تعقب وزرا أعوذ باهللا من أعوذ باهللا من رأي يكون ضالال أعوذ باهللا من عمل يصري حس
عزمية جتلب شرا أعوذ باهللا من عدم التوفيق أعوذ باهللا من ترك التحقيق أعوذ باهللا من ترك السعة والرجوع إىل 

  الضيق
  حتذير من الشيطان

هلوان وكان سبب ذلك امللعون عباد اهللا تفكروا يف إخراج أبيكم آدم من اجلنة دار األمان وهبوطه إىل دار الذل وا
  الشيطان

وقد هناكم موالكم عن طاعته وأمركم مبعصيته فإن يف طاعته سخط الرمحن ومعصيته توجب سكىن اجلنان ونزول 
  حمل الرضوان

  } الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء { قال اهللا سبحانه وتعاىل 
  قلبه أبواب الضاللة والردىفمن أطاعه خذله وصده عن اهلدى وفتح يف  ٢٦٨البقرة 

أعوذ باهللا من وسواس الصدر أعوذ باهللا من  ٢٩الفرقان } وكان الشيطان لإلنسان خذوال { قال اهللا تبارك وتعاىل 
املكر والغدر أعوذ باهللا من شتات األمر أعوذ باهللا من قلة الشكر أعوذ باهللا من عذاب القرب أعوذ باهللا من ترك 

  شدة العذاب أعوذ باهللا من مناقشة احلساب أعوذ باهللا من غضب رب األرباباملتاب أعوذ باهللا من 
  التعوذ عبادة ٥

واعلموا عباد اهللا أن التعوذ باهللا من الشيطان الرجيم هو من أفضل العبادات ألن اهللا تعاىل قد أمر عبده املؤمن أن 
  يتعوذ به من الشيطان الرجيم يف حمكم القرآن الكرمي

  روا عني عدوكم الشيطان فإنه يؤديكم إىل عذاب النريان ويصدكم عن دار اخللد وسكىن اجلناناهللا اهللا ال تق

  أعوذ باهللا من مرديات األعمال أعوذ باهللا من الغي واحملال أعوذ باهللا من سخط ذي اجلالل
ومن استعاذ  واعلموا وفقنا اهللا وإياكم أن من دخل احلصن سلم من شر األعداء وصار يف حرز ذي النعم واآلالء

  بامللك الرمحن سلم من شر العدو الشيطان
  واالستعاذة أحصن حصن لدين املؤمن من كيد الشيطان الرجيم وأحرز حرز لقلبه من وسواس العدو اللئيم

أعوذ باهللا من شهادة الزور أعوذ باهللا من ركوب الفجور أعوذ باهللا من الغي والنفور أعوذ باهللا من الشيطان املبعد 
  ر أعوذ باهللا من الركون إىل دار الغرور أعوذ باهللا من سخط امللك الغفوراملثبو
  } صلى اهللا عليه وسلم{تعوذ النيب  ٦

اللهم إين أعوذ بك من صاحب غفلة وقرين سوء وروح } أنه كان يقول } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
اء أعوذ باهللا من عضال الداء أعوذ باهللا من خمالفة اهلدى أعوذ باهللا من مشاتة األعداء أعوذ باهللا من خيبة الرج{ أذى 

  أعوذ باهللا من أفعال الردى أعوذ باهللا من سخط ذي النعيم واآلالء أعوذ باهللا من عثرات اللسان
  ٧أعوذ باهللا من النميمة واخلذالن أعوذ باهللا من الغيبة والبهتان أعوذ باهللا من عقوبة امللك الديان 

  لقربأحاديث يف عذاب ا
اآلن أقعدوه واآلن سألوه والذي } أنه مر على البقيع فوقف على قرب مث قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

مث وقف على قرب آخر فقال مثل مقالته على القرب األول { بعثين باحلق لقد ضربوه بأرزبة من نار لقد تطاير قلبه نارا 
ولوال أين أخشى على قلوبكم لسألت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب } ألصحابه } صلى اهللا عليه وسلم{مث قال 

أما أحدمها فكان ميشي } فقالوا يا رسول اهللا ما كان فعل هذين الرجلني فقال عليه السالم { مثل الذي أمسع 



  بالنميمة بني الناس وكان اآلخر ال يستنزه من البول
  أسباب عذاب القرب - ٨

ال يعذب أحد يف قربه إال بإحدى ثالث يف الغيبة والنميمة } أنه قال }  عليه وسلمصلى اهللا{وقد روي عن النيب 
فاهللا اهللا عباد اهللا تعوذوا باهللا من الغيبة والنميمة والبهتان وأذى اجلريان فإن ذلك كله يبعد عن الرمحن { والبول 

  ويقرب من الشيطان ويصد عن اجلبان ويؤدي إىل النريان

الدين أعوذ باهللا من ضعف اليقني أعوذ باهللا من الشيطان اللعني أعوذ باهللا من سخط رب العاملني أعوذ باهللا من علة 
أعوذ باهللا من الشيطان املثبور أعوذ باهللا من عذاب القبور أعوذ باهللا من ترك النعيم والسرور أعوذ باهللا من الصد 

  من عقوبة من يعلم ما يف الصدورمن دار احلبور أعوذ باهللا من عذاب الويل والثبور أعوذ باهللا 
  القرآن يأمر باالستعاذة ٩

واعلموا عباد اهللا أن من استعاذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيم فقد عمل بالقرآن احلكيم وذلك أن اهللا تبارك 
  وتعاىل أمره باالستعاذة من اللعني إبليس يف آي كثرية من القرآن

  ان الكذاب فقد عمل بالسنة وأحكام الكتابفمن استعاذ بامللك الوهاب من شر الشيط
  والقرآن شافع ملن عمل به وخصم على من مل يعمل به

واعلموا عباد اهللا أن الشيطان يصدكم عن العمل بالتنزيل ويبعدكم عن امللك اجلليل ويلقيكم يف معصيته لتصريوا 
  إىل العذاب الدائم الطويل يف اليوم اهلائل العبوس الثقيل

  شيطانلكل أحد ال ٠
روي عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أهنا قالت قلت يا رسول اهللا ما من أحد إال ومعه شيطان قال نعم قالت 

وأنت يا رسول اهللا قال وأنا إال أن اهللا أعانين عليه فأسلم أعوذ باهللا من خشوع النفاق أعوذ باهللا من البعد والفراق 
  عوذ باهللا من عذاب يوم التالق أعوذ باهللا من اخلالف بعد الوفاقأعوذ باهللا من خمالفة امللك اخلالق أ

  وأنشدوا
  وحيك عذ باهللا ذي اجلالل
  واجملد والنعماء واإلفضال
  مث اتل آيات من القرآن

  ووحد اهللا وال تبال
ذ باهللا أعوذ باهللا من عبد شارد أعوذ باهللا من شيطان مارد أعوذ باهللا من عدو حاسد أعوذ باهللا من قلب فاسد أعو

  من بدن عن الطاعة متقاعد
واعلموا عباد اهللا أن اهللا تبارك وتعاىل إذا أراد بعبده خريا أبعد عنه شيطانه وأعانه عليه ونشطه للطاعة وأزال عن 

بدنه الكسل فأقبل العبد عند ذلك على مواله وأعرض عمن سواه وآثر رضاء سيده على هواه فعند ذلك جيعل اهللا 
  واهاجلنة العالية مأ

وإذا أراد بعبده شرا مكن منه شيطانه وسلطه عليه فأبعده عن طاعة اجلبار وكسله عن عمل األبرار وحبب إليه 
  أعمال أهل النار وبغض إليه أعمال أهل دار القرار

  فرح الشيطان بالعاصي اجلاهل ١



خريه على شره قبله الشيطان  إذا بلغ الرجل أربعني سنة ومل يغلب} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
بني عينيه وقال فديت وجها ال يفلح أبدا فإن من اهللا وتاب عليه واستنقذه من الضاللة واستخرجه من غمرات 

اجلهالة يقول الشيطان لعنه اهللا واوياله قطع عمره يف الضاللة فأقر باملعصية عيين مث أخرجه اهللا بالتوبة من اجلهالة 
  فأكثر بالتوبة حزين

اهللا اهللا عباد اهللا ال تقبلوا وسواس العدو الشيطان وارجعوا بالتوبة إىل موالكم الرمحن فعساه أن يستر ذنوبكم ف
  وعيوبكم بستر الغفران إنه كرمي متفضل منان

 أعوذ باهللا من الشقاوة بعد السعادة أعوذ باهللا من الغرة بعد اإلرادة وأعوذ باهللا من النقصان بعد الزيادة أعوذ باهللا
من الكفر بعد اإلميان أعوذ باهللا باهللا من القطيعة واحلرمان أعوذ باهللا من طاعة الشيطان أعوذ باهللا من العقوبة 

واهلوان أعوذ باهللا من نقض العهود أعوذ باهللا من خمالفة امللك املعبود أعوذ باهللا من العذاب الدائم واخللود أعوذ 
  باهللا من سخط ذي الكرم واجلود

احذروا مكائد الشيطان فإنه عارف بالعيوب بصري بإلقاء العبد يف الذنوب له طرق كثرية إىل الصدور  عباد اهللا
  فاستعيذوا من شره مبوالكم عالم الغيوب

أعوذ باهللا من قلب ال خيشع أعوذ باهللا من عني ال تدمع أعوذ باهللا دعاء ال يسمع أعوذ باهللا من عمل ال يرفع أعوذ 
  باهللا من علم ال ينفع

  أعوذ باهللا من املصري إىل عذاب اهللا أعوذ باهللا من النحيبة من رمحة اهللا ومن التزين مبعصيته
أعوذ باهللا من زيغ القلوب أعوذ باهللا من تتابع الذنوب أعوذ باهللا من ترادف العيوب أعوذ باهللا من سخط عالم 

  الغيوب
  ذ باهللا من سخط ذي اجلود واملننأعوذ باهللا من مضالت الفنت أعوذ باهللا من البالء واحملن أعو

  أعوذ باهللا من النقص بعد التمام أعوذ باهللا من التخلف بعد اإلقدام أعوذ باهللا من سخط أحكم األحكام
  جنود إبليس ٢

ذكر يف بعض األخبار أن إبليس لعنه اهللا يبعث يف كل يوم ثالمثائة وستني عسكرا إلضالل املؤمنني واهللا تعاىل ينظر 
ثالمثائة وستني نظرة ففي كل نظرة من نظراته هتلك عسكرا من عساكره فأىن تبقى عسكر للشيطان يف يف قلوهبم 

  جنب نظرة الرمحن
فاهللا اهللا عباد اهللا ال تقبلوا وسواس الشيطان املخدوع واستعملوا قلوبكم وصدوركم باآليات واخلشوع وأسيلوا 

  على ما فرطتم غزير الدموع
  ف أعوذ باهللا من اجلرأة واالستخفاف أعوذ باهللا من العصيان وقلة االعترافأعوذ باهللا من عواقب اخلال

  أعوذ باهللا من الباطل وشره أعوذ باهللا من الشيطان ومكره أعوذ باهللا من العصيان وذكره
  أعوذ باهللا من فساد القلب أعوذ باهللا من ترادف الذنب على الذنب أعوذ باهللا من سخط امللك الرب

  س ملوسىحماورة إبلي ٣
روي أن الشيطان لعنة اهللا عليه قال ملوسى بن عمران صلوات اهللا على نبينا وعليه ال ختلون بامرأة غري ذي حمرم 
فأكون ثالثكما وال تقضني فأنال منك وإذا مهمت بصدقة فبادر إليها فإنك إن مل تبادر إليها فتحت لك يف ذلك 

  سبعني بابا من الفقر أمنعك هبا من الصدقة
البقرة } الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال { يف قول اهللا عز وجل  وقيل



  اآلية ٢٦٨
أي يردك الشيطان إىل نفسك ولينسيك اشتغالك بربك وقيل يعدكم الفقر يف طلب فوق الكفاف فيكون عندك ما 

عن غين الكفاية إىل طلب املزيد وهو الفقر احلاضر يكفيك وأنت حترص على مجع الزيادة وهو الفقر الالزم فريدك 
  الذي يؤدي صاحبه إىل العذاب الدائم الشديد

وقيل يعدكم الفقر يف البذل والعطاء يف مرضاة اهللا عز وجل وهو الغين ألن اهللا تعاىل يعدكم مغفرة وفضال فينبغي 
  للعبد أن يذكر منن اهللا تعاىل عليه وإحسانه إليه وإفضاله لديه

  صل البخل والكرمأ ٤

ومن يوق شح { واعلموا عباد اهللا أن اهللا تبارك وتعاىل قال يف حمكم التنزيل على لسان حممد رسوله عليه السالم 
  ومن هو خبيل شحيح فليس بواق وال مفلح ٩احلشر } نفسه فأولئك هم املفلحون 

شيطان فمن تعلق بغصن منها قادته إىل واعلم أن البخل شجرة يف النار وأغصاهنا مدالة على الدنيا وهي شجرة ال
  النار

وكذلك الكرم شجرة يف اجلنة وأغصاهنا مدالة على الدنيا فمن تعلق بغصن منها جذبه إىل النعيم والكرم من أخالق 
  امللك الكرمي فمن تعلق به فقد أسخط الشيطان الرجيم

  رأيتم عبدا صاحلا إال وهو كرمي ودليل هذا أن اهللا تبارك وتعاىل مل يبعث نبيا قط إال وهو كرمي وال
قال فالكرم من أخالق النبيني والصديقني وهو من أخالق رب العاملني فاستعملوه بينكم يا معاشر املؤمنني واملؤمنات 

  يا أمة حممد خامت النبيني
أعوذ باهللا من  أعوذ باهللا من عني ال تبكي عليه أعوذ باهللا من قلب ال يشتاق إليه أعوذ باهللا من دعاء ال يصل إليه

  الذل إال إليه
  جناة املستعيذ من العذاب ٥

واعلموا عباد اهللا أن املستعيذ باهللا العظيم من الشيطان الرجيم ناج من العذاب األليم وذلك أن اهللا سبحانه وتعاىل 
 ٢٦٨قرة الب{ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا واسع عليم } قال 

  وإمنا يأمركم الشيطان بالفحشاء ليحرق غريه كما أحرق نفسه
أعوذ باهللا من اللهو والغفالت أعوذ باهللا  ٨٩النساء } ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء { قال اهللا تعاىل 

  من العذاب واحلسرات أعوذ باهللا من غضب إله األرض والسموات
  ليل ودعوا كيد الشيطان املهني الذليل واعملوا بالسنة والتنزيلإخواين أطيعوا موالكم امللك اجل

  خصال اخلري عن اإلمام علي ٦
روي عن علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه أنه قال من مجع ست خصال مل يدع للجنة مطلبا وال عن النار مهربا 

  أوهلا من عرف اهللا فأطاعه والثانية من

احلق فاتبعه والرابعة من عرف الباطل فاجتنبه واخلامسة من عرف الدنيا عرف الشيطان فعصاه والثالثة من عرف 
  فأعرض عنها والسادسة من عرف اجلنة فطلبها

  فاهللا اهللا عباد اهللا اجتهدوا يف طاعة الرمحن الرحيم
  واجتنبوا كيد الشيطان الرجيم



  من رأى إبليس من الصحابة والصاحلني ٧
قال رأيت إبليس اللعني يف املنام منكوسا فهممت أن أقرعه بالعصا فقال  روي عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه

يل يا أبا سعيد أما علمت أين ال أخاف من العصا وال من األسلحة قال فقلت له يا ملعون فما الذي ختافه قال أخاف 
  من شيئني أحدمها استعاذة املستعيذين والثاين شعاع معرفة الصادقني

  ق على نفسه أعوذ باهللا ممن ال يبكي على رمسه أعوذ باهللا ممن ال يقدم ليومه من أمسهأعوذ باهللا ممن ال يشف
حكي عن اجلنيد رمحه اهللا عليه أنه قال رأيت إبليس يف املنام عريانا يتالعب بالناس فقلت أما تستحي من الناس 

  فقال امللعون باهللا عليك هؤالء عندك ناس
ا يتالعب الصبيان بالكرة فقلت له يا ملعون ومن الناس قال ثالثة نفر مبسجد لو كانوا من الناس ما تالعبت هبم كم

الشريازي كذا مسي املسجد أمرضوا كبدي وأحنلوا جسمي كلما مهمت هبم أشاروا إىل اهللا تعاىل فأكاد أن أحترق 
ا بثالثة نفر قعود قال اجلنيد فانتبهت وقد بقي من الليل بقية فخرجت إىل املسجد الذي ذكر امللعون فدخلته فإذ

رؤوسهم يف مرقعاهتم فقال يل أحدهم يا أبا القاسم أنت كلما قيل لك شيئا تقبله يا أخي اعلم أن من تعوذ باهللا من 
ألقعدن هلم صراطك { الشيطان الرجيم فقد ثبت على الدين القومي وذلك أن اهللا سبحانه أخرب عن إبليس اللعني 

عثه اهللا تعاىل قاطعا طريق الدين كما أن اللصوص قطاع لطريق الدنيا على وذلك أنه ب ١٦األعراف } املستقيم 
املسلمني فإبليس لعنه اهللا قاطع طريق العقىب ليصدكم عن احلق واهلدى فإذا استعذت منه هرب منك ومل يقدر على 

  قطع طريق الدين
  وقاية اهللا من إبليس ٨

  } عذ باهللا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاست{ قال اهللا سبحانه 

اآلية وقد أمر اهللا تعاىل عباده أن  ٩٩النحل } إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا { وقال تعاىل  ٢٠٠األعراف 
} اهدنا الصراط املستقيم { يقولوا يف الصالة سبع عشرة مرة يف سبع عشرة ركعة وهي عدد ركعات الفرض 

  فأىن يضرك كيد الشيطان الرجيم ٦الفاحتة 
خي أن البيت املعمور كان يف األرض إىل وقت طوفان نوح عليه الصالة والسالم فحفظ من الغرق وسلم اعلم يا أ

  من الطوفان ورفع إىل السماء
وقلب املؤمن أفضل من البيت املعمور أكثر من ألف ألف مرة فهو باحلفظ أوىل ألن البيت املعمور معمور بعبادة 

  إليه فشتان ما بينهما املالئكة وقلب املؤمن معمور بنظر اخلالق
كأنه يقول إن  ٤٢احلجر } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان { ذكر عن أيب سعيد أنه قال يف قول اهللا عز وجل 

  كان لك عليهم أن تلقيهم يف معصية اهللا فليس لك عليهم أن متنعهم من مغفرة اهللا
أن يكون ملغفرة اهللا سلطان يف تطهري العبد من وقول آخر إن كان للشيطان سلطان يف إلقاء العبد يف املعصية فأوىل 

  اخلطية وليست قوة الشيطان بأكثر قوة من مغفرة الرمحن يف قلوب أهل اإلميان
أعوذ باهللا من كثرة الفساد أعوذ باهللا من ظلم العباد أعوذ باهللا من غضب رب جواد أعوذ باهللا من عذاب يوم التناد 

  أعوذ باهللا من القطع والبعاد
  اوأنشدو

  أعوذ بالرمحن من موقف
  يشهده املؤمن والكافر



  إن كنت بئس العبد يا سيدي} 
  فأنت رب سيد غافر

  ضعف اإلنسان والشيطان ٩
} إن كيد الشيطان كان ضعيفا { واعلموا عباد اهللا أن اهللا تبارك وتعاىل مسى اإلنسان ضعيفا وقال يف آية أخرى 

حد منهما معني مل يظفر بصاحبه فأمر اهللا اإلنسان الضعيف أن يستعني والضعيفان إذا اقتتال ومل يكن لوا ٧٦النساء 
  بالرب اللطيف من كيد الشيطان الضعيف ليعصمه منه ويعينه عليه

من كان يف معونته اإلله العظيم مل يضره كيد الشيطان الرجيم من كان يف معونته امللك الوهاب مل يضره كيد 
  لك القهار ملالشيطان الكذاب من كان يف معونته امل

  يضره كيد الشيطان الفرار من كان يف معونته امللك الرمحن مل يضره كيد الشيطان وأنشدوا
  العبد يف كنف اإلله وحفظه
  من كل شيطان غوى ساه
  إن عاذ بالرمحن عند صباحه
  وكذاك إن أمسى بذكر اهللا

  دعاء يعصم من الشيطان ٠
من قال حني يصبح وحني ميسي أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم قال قرينه عويف هذا العبد مين اليوم شعر
  يا رجائي يف بالئي
  ال تزل عين خريك

  أنت ريب أنت حسيب
  أنا ال أعبد غريك

ذ باهللا من ترك االستقامة أعوذ باهللا من العذاب أعوذ باهللا من عدم اإلخالص أعوذ باهللا من هول يوم القصاص أعو
  واملالمة أعوذ باهللا من هول يوم القيامة أعوذ باهللا من احلسرة والندامة أعوذ باهللا من حرمان الكرامة

  ملاذا حجب اهللا إبليس ١
ستره عنهم  يا أخي إن اهللا تعاىل ملا قبح صورة إبليس ولعنه وشوه خلقته وأوحش هيأته وقامته لطف بعباده حيث

حىت ال تستوحش قلوهبم إذا أبصرته أعينهم ولذلك جعل املوىل جل جالله السماء موضع نظرهم وزينها بعالمات 
الرسوم وحفظها من الشيطان الرجيم برواصد النجوم فكأنه قال سبحانه يا عبادي ال يصلح ألبصاركم ما كان 

لته سبحانه وتعاىل مع مجيع الناس يف الدنيا فأوىل أن يلطف مشوها قبيحا بل يصلح هلا ما كان مزينا مليحا هذه معام
باملؤمنني يف العقىب يصون أبصارهم عن النظر إىل النار الكربى وهي اجلحيم ويكرمها بالنظر إىل الدار املزينة وهي 

  جنة النعيم أعوذ باهللا من خمالفة األحكام
  لسالم أعوذ باهللا من عذاب الغرامأعوذ باهللا من التمادي يف اآلثام أعوذ باهللا من معصية ا

  زينة السماء ٢



ملا خلق اهللا تبارك وتعاىل اجلنة قال هلا تزيين فازينت مث قال هلا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
وضع تكلمي فقالت قد أفلح املؤمنون فجعل اهللا تعاىل السماء يف الدنيا موضع نظرك وجعل اجلنة املزينة يف العقىب م

ترغبك فإذا ستر اهللا تعاىل إبليس امللعون يف الدنيا وغيبه عن بصرك لئال يستوحش قلبك بقبح صورته فأوىل أن 
  يستر أعمالك القبيحة من الفساد واآلثام من الفضيحة يوم التناد على رؤوس األشهاد

فكأنه سبحانه  ٢٧األعراف } م إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهن{ لطف اهللا بعباده فستر إبليس عنهم فقال 
وتعاىل قال لعبده املؤمن أنا حبيبك األعظم وإن إبليس عدوك األعظم فلو رأيته وهو أعظم أعدائك عليك لشق 

  ذلك عليك فسترته عنك ليكون حزن الدنيا ونصبها وترادف مهومها وغمومها أهون عليك
عظم فغيب إبليس عنك حىت ال تراه كما ال ترى وكان أيضا جيتمع عليك مغيب حبيبك األعظم ورؤيتك عدوك األ

  حبيبك األعظم فيكون األمر أهون عليك
  أعوذ باهللا من التضليل والتسويف أعوذ باهللا من الزيغ والتحريف أعوذ باهللا من سخط الرب اللطيف

شيء أشد عليك حكي عن سهل بن عبد اهللا التستري رمحة اهللا عليه قال رأيت إبليس اللعني يف املنام فقلت له أي 
  فقال استعاذة املستعيذ برب العاملني الذي هو أرحم الرامحني

  طهارة العاصي وجناسة املعصية ٣
واعلم يا أخي أن العبد املؤمن وإن أطاع الشيطان بنفسه فهو غري راض بقلبه وإمنا مثله كمثل الواقع يف جناسة وبني 

  يديه غدير ماء طاهر فيكون قلبه مع
فسه يف النجاسة فيكون سببا لطهارته كذلك نفس املؤمن وإن كانت يف جناسة املعصية فإن قلبه مع املاء وإن كانت ن

  اهللا ومع حمبته فيكون ذلك سببا لطهارته من املعصية

إن اهللا ال ينظر } } صلى اهللا عليه وسلم{واألصل يف هذا أن اهللا تعاىل يعامل العباد على عقائد قلوهبم كما قال النيب 
ويف هذا احلديث نكتة حسنة وهو أن املنافق يذكر كلمة التوحيد باللسان { م ولكن ينظر إىل قلوبكم إىل صورك

وهو ال يرضاها بالقلب فهو ال يثاب يوم القيامة على إقراره باللسان هكذا املؤمن يعمل املعاصي باإلدمان لكنه ال 
  يرضاها فنرجو أن ال يعاقب شعر

  إين تعوذت بالعظيم} 
  { ر القدمي األول اآلخ

  { ذي الطول والفضل واملعايل املاجد الواحد الكرمي } 
  { من شر نفسي ومن هواها وشر شيطاهنا الرجيم } 

  أعوذ باهللا من شر ال يزول أعوذ باهللا من عذاب ال حيول أعوذ باهللا من خمالفة الرسول
  التمسك بالسنة وعدم خمالفتها ٤

تمسك بسنة خامت النبيني ومبخالفة الشيطان اللعني ينجيكم موالكم من عباد اهللا عليكم بطاعة سيد املرسلني وال
  العذاب املهني

  ويدخلكم اجلنة مع أوليائه املتقني وتنظروا إىل وجه رب العاملني
  وأنشدوا

  أعوذ باهللا الذي مل يتخذ ولدا} 
  { وقدر الرزق قبل اخللق تقديرا 



  { جمريا أعوذ باهللا العلي مكانه ذي العرش مل نعلم سواه } 
  { من حر نار ال تفتر من هلب من حرها للظاملني سعريا } 
  وكذا السالسل والعذاب ملن طغى} 

  { يدعون فيها حسرة وثبورا 
أعوذ باهللا من امللوك العاتية أعوذ باهللا من القلوب القاسية أعوذ باهللا من اهلوام العادية أعوذ باهللا من اللصوص 

  الطني أعوذ باهللا من كيد الشياطني أعوذ باهللا من أذى املساكنيالضارية أعوذ باهللا من جور الس
  إخواننا إياكم وخمالفة السنة فإن ذلك يبعدكم من اجلنة

روي عن جماهد رضي اهللا عنه أنه قال من ذرية إبليس اللعني ولد يسمى زكبتور وهو صاحب األسواق يضع فيها 
  رايته كل يوم

  فاهللا اهللا عباد اهللا ال تبذلوا
  تكم للنريانمهج

  وال ترضوا بالزيادة والنقصان يف املكيال وامليزان فإن ذلك يؤدي إىل عذاب النريان
  كيف أهلك النيب عفريتا ٥

وجربيل عليه السالم معه } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال كنت مع رسول اهللا 
عفريت قد أقبل من مردة اجلن ويف يده شعلة نار وهو يقرب من النيب يقرأ فإذا ب} صلى اهللا عليه وسلم{فجعل النيب 

فقال جربيل عليه السالم يا حممد أال أعلمك كلمات تقوهلا فينكب العفريت لوجهه وتطفأ } صلى اهللا عليه وسلم{
ا ذرأ يف األرض شعلته قال له قل أعوذ بنور وجه اهللا الكرمي وكلماته التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر م

وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فنت الليل والنهار ومن شر طوارق النهار إال طارقا 
  يطرق خبري يا رمحن

  فكب العفريت على وجهه وطفئت شعلته} صلى اهللا عليه وسلم{فقاهلا النيب 
  سليمان وإبليس ٦

فقال له سليمان يا ملعون ما أنت صانع بأمة حممد } ى اهللا عليه وسلمصل{وذكر أن إبليس لعنه اهللا لقي سليمان 
فقال له امللعون يا سليمان ألدعوهنم حىت تكون الدنيا والدرهم أشهى عندهم من شهادة أن } صلى اهللا عليه وسلم{

  ال إله إال اهللا
  فتحفظوا رمحكم اهللا من هذا كله فإهنا حبائل الشيطان

٢٧  
  نصائح من خطبة الوداع

أيها الناس إين لكم ناصح أمني أال وإن إبليس قد } أنه قال يف خطبة الوداع } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
يئس منكم ال تعبدون صنما أبدا ولكن والذي بعثين باحلق ليجعلنكم إبليس لعنه اهللا أن تعبدوا ألف إله يعبد الرجل 

اآلخر جتارته واآلخر صنعته واآلخر مركبه واآلخر صديقه يقول إبله واآلخر امرأته واآلخر غنمه واآلخر حرثه و
الرجل للرجل كيف حالك فيقول له لوال جتاريت ما كان يل حال واآلخر يقول لوال حرثي واآلخر يقول لوال امرأيت 

  واآلخر يقول
  لوال مركيب واآلخر يقول لوال صديقي فينسيه ذكر مواله ويتبعه يف دنياه ويقطعه عن أخراه



ابن آدم ما اغترارك مبن إليه اضطرارك وما احتقارك مبن إليه افتقارك يا ابن آدم إن كنت بالنهار هائما وبالليل  يا
نائما مىت ترضى من كان بأمرك قائما يا ابن آدم توكل على امللك اخلالق الذي يتكفل بقسمة األرزاق توكل يا 

  أخي عليه وأسند أمورك إليه فإنه ال ميلكها غريه
  وان الشيطان من بين آدمأع ٨

أنه قال إن للشيطان أعوانا من بين آدم يبعثهم امللعون إىل املؤمنني يشغلوهنم } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
عن الصالة وعن الصدقة وعن ذكر اهللا وحيبب إليهم كسب السحت واحلرام والذي بعثين باحلق ليعبدون الدنيا 

  أعوذ باهللا من الركون إىل اهلوى أعوذ باهللا من الضاللة والردى والدرهم أشد من عبادة األوثان
  أعوذ باهللا من معصية إله السما

  آدم وخروجه من اجلنة ٩
ذكر أن عبد اهللا بن سهل التستري رمحه اهللا قال ملا أخرج آدم من اجلنة دار الكرامة واألمان وأنزله إىل دار الذل 

عاىل يا ابن آدم أسكنتك يف جواري فعصيتين وأطعت الشيطان وتركتين وعزيت واهلوان والبالء واالمتحان قال اهللا ت
وجاليل ألسكننك يف جواره لتطيعين وتعصيه وحتبين وتبغضه فإذا كان يوم القيامة أقول لك طاعة بطاعة ومعصية 

  مبحبة مث أدخلك اجلنة
أربعة أشياء وهي املعرفة والعقل واإلميان  جاء يف بعض األخبار أن اهللا تبارك وتعاىل ملا خلق آدم وولده أودع قلبه

  واليقني
فصار خزانة هلذه األشياء وسلط على قلبه أربعة أعداء وهم إبليس واهلوى والنفس والدنيا وضمن إبليس ألصحابه 

 األعراف} مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم { الوصول إليها كما قال تعاىل يف كتابه 
فلما علم املوىل جل جالله من ضعف ابن آدم وقلة مقدرته على مدافعته علمه أربعة أمساء من أمسائه يتحصن هبا  ١٧

من إبليس وجنوده وهي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن فكأنه قال تعاىل يا ابن آدم أنا األول احفظ معرفتك يل من 
  بني يديك وأنا اآلخر احفظ
  إميانك عن ميينك وأنا الباطن احفظ يقينك عن مشالك عقلك وأنا الظاهر احفظ

  اختصاص إبليس ببعض اجلهات ٣٠

سئل بعض احلكماء ما احلكمة يف أن مل يعط إبليس اثنان من ابن آدم وأعطى أربعة أعطي من بني يديه ومن خلفه 
ل ألن األربع جهات تدخلها وعن مينيه وعن مشاله من اجلهات األربع مل يعط إبليس أن يأتيه من فوق وال من حتت قا

املشاركة يف األعمال وفوق موضع نظر الرب جل جالله إىل قلوب عباده املؤمنني وحتت موضع سجود الساجدين 
بني يدي رب العاملني عصمنا اهللا وإياكم من فتنته عصمة يدخلنا هبا يف رمحته وتاب علينا وعلى مجيع املذنبني إنه 

  باهللا العلي العظيم تواب رحيم وال حول وال قوة إال

  جملس يف ذكر القيامة وأهواهلا أجارنا اهللا منها

  سورة الزلزلة وما تشري إليه ٣١
هذه السورة مكية حمكمة بالوعد والوعيد خيوف اهللا  ١الزلزلة } إذا زلزلت األرض زلزاهلا { قال اهللا عز وجل 

ة لينتهوا عما هناهم عنه من العصيان وميتثلوا ما تبارك وتعاىل هبا عباده ويذكرهم فيها تزلزل األرض وقيام الساع



  أمرهم به من الطاعة واإلميان وخوفهم اهللا تبارك وتعاىل من يوم القيامة ليستعدوا هلا ولعظيم أهواهلا
يقول إذا حتركت األرض بأهلها فزلزلت من نواحيها وارجتت } إذا زلزلت األرض زلزاهلا { قال اهللا سبحانه وتعاىل 

ومغرهبا فال تزال كذلك حىت يكسر ما على ظهرها من جبل وبناء فال تسكن حىت يدخل يف بطنها مجيع  من مشرقها
  ما خرج منها

وزلزلتها من شدة صوت إسرافيل عليه السالم وذلك إذا فرغت أحيان الدنيا وساعاهتا وشهورها وأوقاهتا وأعوامها 
  وأيامها وحالهلا وحرامها

ل وترك الناس األمر باملعروف والنهي عن املنكر وركبوا املآمث واستحلوا احملارم وذلك إذا مخد احلق وظهر الباط
وكثر بينهم التظامل وترك اجلهاد وظهر الفساد وفشا الربا وكثر اللواط والزنا وركبوا الفواحش والفجور واستعانوا 

رهوا احلق واتبعوا أهواءهم على ذلك كله بشرب اخلمور وأمر قوم باملعروف وتركوه وهنوا عن املنكر وفعلوه وك
وقرئ القرآن فلم يعمل به واسودت القلوب وكثرت الفواحش والعيوب وتزين الفساق باملعاصي والذنوب فإذا 

كانوا كذلك اشتد غضب اجلبار جل جالله عليهم فعند ذلك يقول اهللا يا إسرافيل انفخ الصعق فينفخ إسرافيل عند 
ل األرض من مشرقها إىل مغرهبا وذلك من غضبة يغضبها اجلبار على املنافقني ذلك كما أمره اجلبار حل جالله فتزلز

  والفجار
  صفة إسرافيل ٣٢

وإسرافيل عليه السالم ملك عظيم جناح له باملشرق وجناح له باملغرب ورجاله حتت ختوم األرض السابعة السفلى 
  عرش على كاهلهخبمسمائة عام والسموات السبع إىل ركبتيه وعنقه ملوي حتت العرش وال

وقد مد الرجل اليمىن وأخر اليسرى واللوح احملفوظ بني عينيه وقد التقم الصور وشخص ببصره حنو العرش 
  وأنصت بأذنيه ينتظر مىت يؤمر بالنفخ يف الصور والصور قرن من نور

بني السماء  الصور قرن من نور والذي نفسي بيده إن أعظم ثارة فيه كما} } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
  { واألرض 

كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وحىن جبهته وشخص } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عنه 
ببصره حنو العرش وأنصت بأذنيه ينتظر مىت يؤمر أن ينفخ يف الصور فإذا نفخ فيه مات أهل السموات واألرض إال 

خلالئق وهم جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت فمن شدة صوت أربعة أمالك فإهنم ال ميوتون إال بعد موت ا
إسرافيل تتحرك األرض من مشرقها إىل مغرهبا فال يبقى بناء إال اهندم إال املساجد فإن أساسها يبقى ال ينهدم لفضلها 

القصص } وجهه  كل شيء هالك إال{ عند اهللا تبارك وتعاىل ملا عبد فيها ووحد وقرئ كالمه فيها وذلك قوله تعاىل 
جاء يف التفسري أن األشياء كلها هتلك إال عمال يراد به وجه اهللا تعاىل واملساجد ال هتلك ألهنا إمنا بنيت لوجه  ٨٨

  اهللا تعاىل
  خشية النيب من هبوب الريح ٣٣

من  أنه كان إذا هبت الريح تغري لونه وكان خيرج ويدخل مرة بعد أخرى} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
خياف هذا اخلوف كله وهو } صلى اهللا عليه وسلم{شدة خوف قيام الساعة وزلزلة األرض فإذا كان رسول اهللا 

  أكرم اخللق على اهللا فكيف مبن أفىن عمره يف السهو
  والغفالت وقطع أيامه باللهو والبطالت وضيع أوقاته يف العصيان حىت مات وأنشدوا



  هنارك يا مغرور سهو وغفلة
  م والردى لك الزموليلك نو

  وشغلك فيما سوف تكره غبه
  كذلك يف الدنيا تعيش البهائم
  وفعلك فعل اجلاهلني برهبم

  وعمرك يف النقصان بل أنت ظامل
  فال أنت يف األيقاظ يقظان حازم
  وال أنت يف النوام ناج وسامل
  تسر مبا يقىن وتفرح باملىن

  كما سر باللذات يف النوم حامل
  قذمهافال حتمد الدنيا لكن 

  وال تكثر العصيان إنك ظامل
انتهيت ليلة أسري يب إىل السماء السابعة فرأيت إسرافيل قد حىن } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

جبهته وقدم رجال وأخر أخرى والعرش على منكبه والصور يف فيه بني شدقيه وقد هتيأ للنفخ يف الصور فما ظننت 
  لغين النفخة كما رأيت من هتيئته للنفخأن أبلغ األرض حىت تب

له جناح باملشرق وجناح له باملغرب ورجاله حتت } عن إسرافيل فقال } صلى اهللا عليه وسلم{سئل رسول اهللا 
األرض السابعة السفلى والعرش على كاهله وإنه ليفكر يف كل يوم ثالث ساعات يف عظمة اهللا تعاىل فيبكي من 

ه كالبحار فلو أن حبرا من دموعه أذن له أن يسكب لطبق بني السموات واألرض وإنه خوف اجلبار حىت جتري دموع
ليتواضع ويصغر حىت يصري كالوضع والوضع طري صغري يشبه العندليب والعندليب أصغر ما يكون من الطري فاهللا 

  اهللا يا معشر من آمن باهللا واليوم اآلخر استعدوا لقيام الساعة وزلزاهلا
تتحرك األرض وتتمخض وتتطاير اجلبال وتنقلع الشجر  ١الزلزلة } إذا زلزلت األرض زلزاهلا {  قال اهللا تعاىل

  وتنهدم املباين فال يبقى على ظهرها من جباهلا وشجرها ونباهتا شيء إال دخل يف جوفها
  قال عكرمة إمنا تقوم الساعة على شر اخللق

  مىت ينفخ يف الصور ٣٤
عن اخلري وكنت أنا أسأله عن الشر خمافة أن يصيبين } صلى اهللا عليه وسلم{نيب قال حذيفة كان الناس يسألون ال

  يف آخر الزمان فنت كقطع الليل املظلم} يقول } صلى اهللا عليه وسلم{فكان النيب 
فإذا غضب اهللا تعاىل على أهل األرض أمر اهللا تعاىل إسرافيل أن ينفخ نفخة الصعق فينفخ على غفلة من الناس فمن 

س من هو يف وطنه ومنهم من هو يف سوقه ومنهم من هو يف حرثه ومنهم من هو يف سفره ومنهم من يأكل فال النا
  يرفع اللقمة إىل فيه حىت خيمد ويصعق

  ومنهم من حيدث صاحبه فال يتم الكلمة حىت ميوت فتموت اخلالئق كلهم عن آخرهم

باهتا وأشجارها وجباهلا وحبارها ويدخل الكل بعضه وإسرافيل ال يقطع الصيحة حىت تغور عيون األرض وأهنارها ون
يف بعض يف بطن األرض والناس مخود صرعى فمنهم من هو صريع على وجهه ومنهم من هو صريع على ظهره 



وعلى جنبه وعلى خده ومنهم من يكون اللقمة يف فيه فيموت وما أدرك أن يبتلعها وتنقطع السالسل اليت فيها 
األرض من شدة الزلزلة ومتوت مالئكة السبع مسوات واحلجب والسرادقات والصادقون قناديل النجوم فتستوي ب

واملسبحون ومحلة العرش والكرسي وأهل سرادقات اجملد والكروبيون ويبقى جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك 
  املوت عليه السالم

  كيف ميوت جربيل ٣٥
يقول ملك املوت سيدي وموالي أنت أعلم بقي إسرافيل يقول اجلبار جل جالله يا ملك املوت من بقي وهو أعلم ف

وبقي جربيل وبقي ميكائيل وبقي عبدك الضعيف ملك املوت خاضع ذليل قد ذهلت نفسه لعظيم ما عاين من 
  األهوال

فيقول له اجلبار تبارك وتعاىل انطلق إىل جربيل فاقبض روحه فينطلق ملك املوت إىل جربيل عليه السالم فيجده 
كعا فيقول له ما أغفلك عما يراد بك يا مسكني قد مات بنو آدم وأهل الدنيا واألرض والطري والسباع ساجدا را

واهلوام وسكان السموات ومحلة العرش والكرسي والسرادقات وسكان سدرة املنتهى وقد أمرين املوىل بقبض 
   هون علي سكرات املوتروحك فعند ذلك يبكي جربيل عليه السالم ويقول متضرعا إىل اهللا تعاىل يا اهللا

فيضمه ملك املوت ضمة يقبض فيها روحه فيخر جربيل منها صريعا فيقول اجلبار جل جالله من بقي يا ملك املوت 
  وهو أعلم فيقول موالي وسيدي بقي ميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك املوت

  كيف ميوت ميكائيل ٣٦

بض روحه فينطلق ملك املوت إىل ميكائيل كما أمره اهللا تعاىل فيجده فيقول اجلبار جل جالله انطلق إىل ميكائيل فاق
ينتظر املاء ليكيله على السحاب فيقول له ما أغفلك يا مسكني عما يراد بك ما بقي لبين آدم رزق وال لألنعام وال 

رسي للوحوش وال للهوام قد مات أهل السموات وأهل األرضني وأهل احلجب والسرادقات ومحلة العرش والك
وسرادقات اجملد والكروبيون والصادقون واملسبحون وقد أمرين ريب بقبض روحك فعند ذلك يبكي ميكائيل 

ويتضرع إىل اهللا ويسأله أن يهون عليه سكرات املوت فيحضنه ملك املوت ويضمه ضمة يقبض فيها روحه فيخر 
ك املوت فيقول موالي وسيدي أنت أعلم صريعا ميتا ال روح فيه فيقول اجلبار جل جالله من بقي وهو أعلم يا مل

  بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك املوت
  كيف ميوت إسرافيل ٣٧

فيقول اجلبار تبارك وتعاىل انطلق إىل إسرافيل فاقبض روحه فينطلق كما أمره اجلبار إىل إسرافيل فيقول له ما أغفلك 
أمرين ريب وموالي أن أقبض روحك فيقول يا مسكني عما يراد بك قد ماتت اخلالئق كلها وما بقي أحد وقد 

إسرافيل سبحان من قهر العباد باملوت سبحان من تفرد بالبقاء مث يقول موالي هون علي مرارة املوت فيضمه ملك 
املوت ضمة يقبض فيها روحه فيخر ميتا صريعا فلو كان أهل السموات يف السماوات وأهل األرض يف األرض ملاتوا 

  تهكلهم من شدة رجة وقع
  كيف ميوت ملك املوت ٣٨

فيقول اجلبار تبارك وتعاىل من بقي يا ملك املوت وهو تعاىل أعلم فيقول موالي وسيدي أنت أعلم مبن بقي بقي 
عبدك الضعيف ملك املوت فيقول اجلبار تعاىل وعزيت وجاليل ألذيقنك ما أذقت عبادي انطلق بني اجلنة والنار ومت 

ح صيحة لوال أن اهللا تبارك وتعاىل أمات اخلالئق ملاتوا من عند آخ هم من شدة صيحته فينطلق بني اجلنة والنار فيصي
  فيموت فتبقى السموات خالية من أمالكها ساكنة أفالكها وتبقى األرض خاوية من إنسها وجنها وطريها وهوامها



أنيسا وال حتس حسيسا قد وسباعها وأنعامها ويبقى امللك هللا الواحد القهار الذي خلق الليل والنهار فال ترى 
  سكنت احلركات ومخدت األصوات وخلت من سكاهنا األرضون والسماوات

  ملن امللك اليوم ٣٩
مث يطلع اهللا تبارك وتعاىل إىل الدنيا فيقول يا دنيا أين أهنارك وأين أشجارك وأين سكانك وأين عمارك أين امللوك 

الذين أكلوا رزقي وتقلبوا يف نعميت وعبدوا غريي ملن امللك اليوم فال  وأبناء امللوك وأين اجلبابرة وأبناء اجلبابرة أين
جييبه أحد فيقول تعاىل امللك هللا الواحد القهار فينظر اجلبار جل جالله إىل عباده موتى من بني صريع على خده ومن 

امللوك وأين اجلبابرة ملن بني بال يف قربه مث يقول يا دنيا أين أهنارك وأين أشجارك وأين سكانك وأين عمارك وأين 
امللك اليوم فال جييبه أحد فيقول اهللا تعاىل هللا الواحد القهار فتبقى األرضون والسموات ليس فيهن من ينطق وال من 
يتنفس ما شاء اهللا من ذلك وقد قيل تبقى أربعني يوما وهو مقدار ما بني النفختني مث بعد ذلك ينزل اهللا تبارك وتعاىل 

ابعة من حبر يقال له حبر احليوان ماؤه يشبه مين الرجال ينزله ربنا أربعني عاما فيشق ذلك املاء من السماء الس
  األرض شقا فيدخل حتت األرض إىل العظام البالية فتنبت بذلك املاء كما ينبت الزرع باملطر

  كيفية بعث املوتى ٤٠
} كذلك خنرج املوتى { إىل قوله  ٥٧عراف األ} وهو الذي يرسل الرياح بشرا بني يدي رمحته { قال اهللا تعاىل 

اآلية كما أخرج النبات باملطر كذلك خيرج املوتى مباء احلياة فتجتمع العظام والعروق واللحوم  ٥٧األعراف 
واألشعار فريجع كل عضو إىل مكانه الذي كان فيه يف دار الدنيا فتلتئم األجساد بقدرة اجلبار جل جالله وتبقى بال 

ل اجلبار جل جالله ليبعثن إسرافيل فيقوم إسرافيل عليه السالم حيا بقدرة اهللا تعاىل فيقول له اجلبار يا أرواح مث يقو
  إسرافيل التقم الصور وازجر عبادي لفصل القضاء فأول ما حييي اهللا تبارك وتعاىل إسرافيل ويأمره أن يلتقم الصور

  صفة الصور ٤١

  اح العباد فتجتمع األرواح كلها فتجعل يف الصوروالصور قرن من نور فيه أثقاب على عدد أرو
  أين يقف إسرافيل ٤٢

ويأمر اجلبار إسرافيل أن يقوم على صخرة بيت املقدس وينادي يف الصور وهو يف فيه قد التقمه والصخرة أقرب ما 
فيل يف ندائه ويقول إسرا ٤١ق } واستمع يوم يناد املناد من مكان قريب { يف األرض إىل السماء وهو قوله تعاىل 

أيتها العظام البالية واللحوم املتقطعة واألشعار املتبددة والعروق املتمزقة لتقمن إىل العرض على امللك الديان 
ليجازيكن بأعمالكن فإذا نادى إسرافيل عليه السالم يف الصور خرجت األرواح من أثقاب الصور فتنتشر بني 

روح وال خيرج من ذلك الثقب غريه فأرواح املؤمنني خترج من السماء واألرض كأهنا النحل خيرج من كل ثقب 
أثقاهبا نائرة بنور اإلميان وبنور أعماهلا الصاحلة وأرواح الكفار خترج مظلمة بظلمات الكفر وإسرافيل يدمي الصوت 
ذي واألرواح قد انتشرت بني السماء واألرض مث تدخل األرواح يف األرض إىل األجساد فيدخل كل روح جسده ال

فارقه يف دار الدنيا فتدب األرواح يف األجساد كما يدب السم يف امللسوع حىت ترجع إىل أجسادها كما كانت يف 
دار الدنيا مث تنشق األرض من قبل رؤوسهم فإذا هم قيام على أقدامهم ينظرون إىل أهوال يوم القيامة وإسرافيل 

مدا واخلالئق يتبعون صوته والنريان تسوق اخلالئق إىل أرض عليه السالم ينادي هبذا النداء ال يقطع الصوت وميده 
  القيامة
  مالزمة األعمال لألجساد ٤٣

فإذا خرجوا من قبورهم خرج مع كل إنسان عمله الذي عمله يف الدنيا ألن عمل كل إنسان يصحبه يف قربه فإن 



ذا خرج من قربه يوم حشره يؤنسه من كان العبد مطيعا لربه وعمل عمال صاحلا كان أنيسه يف الدنيا ويكون أنيسه إ
األهوال ومن مهوم القيامة وكروهبا كلما نظر العبد املؤمن إىل نار أو إىل هول من أهوال القيامة جزع فيقول له 

عمله يا حبييب ما عليك من هذا شيء ليس يراد به من أطاع اهللا وإمنا يراد به من عصى اهللا تعاىل مواله مث كذب 
  ه وأنت كنت عبدابآياته واتبع هوا

  مطيعا ملوالك متبعا لنبيك تاركا هلواك فما عليك اليوم من هم وال حزن حىت تدخل اجلنة
  العمل السوء وهيأته ٤٤

وإذا كان العبد خاطئا وعاصيا لذي اجلالل ومات على غري توبة وانتقال فإذا خرج املغرور املسكني من قربه خرج 
يا وكان قد صحبه يف قربه فإذا نظر إليه العبد املغتر بربه رآه أسودا فظيعا معه عمله السوء الذي عمل يف دار الدن

فال مير على هول وال نار وال شيء من مهوم القيامة إال قال له عمله يا عدو اهللا هذا كله لك وأنت املراد به 
  وأنشدوا

  أي يوم يكون يوم النشور
  يوم فيه يفوز أهل القبور
  يوم فيه اجلزاء جنة عدن

  ع ومن عصى يف سعريملطي
  خاب من قد عصى وفاز مطيع

  راقب اهللا يف مجيع األمور
  قام يف الليل لإلله ذليال

  ليس خيلو من خوفه للقدير
  خاف من عظم يوم هول شديد
  شدة اهلول من عذاب الزفري

 طاعة امللك العالم من فاهللا اهللا عباد اهللا معشر املريدين انتبهوا من هذا املنام واهجروا الفواحش واآلثام وارجعوا إىل
  قبل أن يأيت يوم تشقق السماء فيه بالغمام

  إخراج األرض ما فيها ٤٥
يعين ما فيها من املوتى والكنوز وما أودعها من أعمال العباد  ٢الزلزلة } وأخرجت األرض أثقاهلا { قال اهللا تعاىل 

  ومن خمبآت أسرارهم من أعمال الطاعة وأعمال العصيان
اىل أن خترج أعمال العباد وذلك أن العبد إذا خرج من قربه جيد عمله على شفري قربه فإن كان عمله فيأمر اهللا تع

صاحلا وجده نورا يستره وحيجبه يستر عورته من أعني الناس وحيجبه عن النريان اليت تسوق الناس إىل أرض القيامة 
  اه من أهوال يوم القيامةوإن كان عمال سيئا وجده ظلمة سوداء تكون عليه أشد من كل هول يلق

  } وأخرجت األرض أثقاهلا { هذا كله يف النفخة الثانية وبني النفخة األوىل والثانية أربعون سنة فهو قوله 
فمثل لنفسك يا مغرور وقد ترادفت عليك اهلموم والكروب وأحاطت بك األهوال واخلطوب وأظهرت لك 

  أنشدواالقبائح والعيوب وأثقلت ظهرك األوزار والذنوب و
  قد سودت وجهي املعاصي



  وأثقلت ظهري الذنوب
  أورثين ذكرها سقاما

  فليس يل يف الورى طبيب
  يا شؤم نفسي غداة حشري
  إذا أحاطت يب الكروب
  وصوت داع دعا بامسي
  أين مفري وما أجيب

  هذا كتاب الذنوب فأقرأ
  فعندها تظهر العيوب

وملك من مالئكة العذاب واقف عليها فإذا نظر إىل ما  ذكر أن العبد إذا خرج من قربه وجد عمله السوء حزمة
قدم يف أيامه قال له امللك يا عدو اهللا خذ عملك فامحله على ظهرك كما كنت تلتذ به يف الدنيا ومل تراقب موالك 

 وقد علمت أنه مطلع عليك ويراك فيأخذ العبد املسكني تلك احلزمة فيجدها على ظهره أثقل من جبال الدنيا والنار
  تسوقه إىل املوقف وملك يسوقه سوقا حثيثا بالعنف واالنتهار واإلغالظ عليه وآخر يشهد عليه مع علم اهللا تعاىل فيه

  وأنشدوا
  كيف احتيايل إذا جاء احلساب غدا

  وقد حشرت بأثقايل وأوزاري
  وقد نظرت إىل صحفي مسودة

  من شؤم ذنب قدمي العهد أوطاري
  وقد جتلى هلتك الستر خالقنا

  املعاد ويوم الذل والعاريوم 
  يفوز كل مطيع للعزيز غدا
  بدار عدن وأشجار وأهنار
  هلم نعيم خلود ال نفاذ له

  خيلدون بدار الواحد الباري
  ومن عصى يف قرار النار مسكنه
  ال يستريح من التعذيب يف النار
  فابكوا كثريا فقد حق البكاء لكم

  ال يستريح من التعذيب بدمع واكف جاري
 يا أويل األلباب تفكروا يف هول يوم احلساب وال تنسوا املطالبة برد اجلواب وأشفقوا على أنفسكم من أليم فاهللا اهللا

  ٤٦العذاب وأرجعوا إىل طاعة رب األرباب وابكوا على ما سلف من ذنوبكم بانتحاب 
  مدة النفخ يف الصور

  رضذكر أن إسرافيل عليه السالم ال يقطع النداء يف الصور حىت خترج األ
مجيع ما فيها من املوتى ومما أودعها اهللا تعاىل من شيء فإذا كمل العباد يف املوقف وكل إنس األرض وجنها 



ووحوشها ودواهبا وطريها وأنعامها وهوامها حىت الذباب قطع إسرافيل النداء بأمر اهللا تعاىل وذلك بعد تبديل 
  األرض غري األرض والسموات ففي تبديلها قوالن

  ض احلسابهيأة أر ٤٧

أحدمها أن األرض اليت حياسب العباد عليها هي أرض من فضة بيضاء ال جبل فيها وال بناء وال حبار وال أهنار وال 
أشجار ما سفك عليها دم وال عصى اهللا تعاىل عليها يأيت هبا من غامض علمه ويقول هلا كوين فتكون وقد أضرم 

  رض مثل الشعرة البيضاء يف الثور األسودحتتها النريان وتكون هذه األرض يف عظم تلك األ
وقد قيل إن تبديل األرض هدم مبانيها وغور مياهها وانقطاع أشجارها وتسجري حبارها وتسيري جباهلا وتبديل 

  السماء وتكوير مشسها وقمرها وانكدار جنومها وتعطيل أفالكها وتشققها
  فهذه تبديل األرض والسماوات واهللا أعلم حبقيقة ذلك

  يقف الناس يف احملشر كيف ٤٨
فإذا قطع إسرافيل عليه السالم النداء وقف اخلالئق كل واحد منهم ينظر إىل السماء وال يرتد إليه طرفه وال يدري 

  أحد من يقف جبواره ال رجل وال امرأة وال يدري األخ بأخيه وال الوالد بولده وال األم بابنها
هوال وكل واحد منهم يفكر فيما قد جاء به من العصيان وفرط كل إنسان منهم مشغول مبا هو فيه من عظيم األ

  فيه من الطاعة والنسيان فالكل ينظر إىل ما ينزل به األمر من السماء من شقاوة أو سعادة
  مقدار زمن احلشر ٤٩

  ويقال واهللا أعلم إن الوقوف يكون مقدار ثالمثائة سنة من سنني الدنيا ال خرب يتنزل وال خرب يصعد
الزحام فال تسمع إال مهس األقدام حيارى نادمون فيما فرطوا فيه من استزالل القدم يومئذ ال ينفع البكاء قد كثر 
  وال الندم

  ليس يف الدنيا ملن آمن
  بالبعث سرور

  إمنا يفرح بالدنيا
  جهول أو كفور
  إمنا يفرح بالدنيا

  { جهول أو كفور 
  فتذكر هول يوم السما فيه متور} 
  هوال القيامةبكاء النيب من أ ٥٠

خوفين جربيل عليه السالم من أهوال يوم القيامة حىت أبكاين } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
فقلت له حبييب جربيل أليس قد غفر اهللا يل ما تقدم من ذنيب وما تأخر فقال يا حممد لتشاهدن من األهوال يوم 

حىت بلت دموعه حليته فإذا كان رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ القيامة ما ينسيك املغفرة فبكى رسول اهللا
يبكي من هول يوم احلساب وقد أمنه اجلبار من أليم العذاب ووعده باجلنة وحسن املآب } صلى اهللا عليه وسلم{

 فكيف بأمثالنا املساكني وكيف مبن ترك احلق والصواب وخالف السنة والكتاب وأطاع الشيطان وأفىن عمره يف
هو حتريكها وقيل دكا  ٢١الفجر } كال إذا دكت األرض دكا دكا { معصية امللك الوهاب وقد قيل يف قوله تعاىل 



  دكا إذهابا
  معىن دك األرض وانشقاقها ٥١

سئل بعض العلماء عن معىن تكرار هاتني الكلمتني دكا دكا وصفا صفا فقال تدكدك األرض دكا بعد دك أي حترك 
   يبقى عليها أثر من بناء أو جبل أو شجرمرة بعد أخرى حىت ال

  وقوله صفا صفا تأيت املالئكة صفا بعد صف كل ملك قد شغل بنفسه لعظم ما يرى من ظهور األهوال
حىت تنقطع اجلبال من أصوهلا  ٤١احلاقة } ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة { فإذا كثر زلزال األرض 

عيوهنا ويدخل فيها كل قصر شديد من بني قدمي وجديد فيا له من يوم ما أهوله وتنشق األرض وتغور فيها أهنارها و
  ومن بالء ما أطوله ومن جبار ما أعدله

  قد أفىن العباد باحلمام فال يرى أحد من األنام
فإذا استوى األولون واآلخرون يف أرض القيامة أمر اهللا تبارك وتعاىل السموات أن تنشق فتنشق كل مساء وتنقطع 

  ل قطع السحاب وقيل كما يتطاير القطن بني يدي القطانني إذا ندفوهمث

فمثل لنفسك صوت انشقاقها يف مسعك وكيف يثبت له فؤادك ويستقر لفظاعة هوله قدمك فقدم يف أيام حياتك ما 
ا يقيك تلك األهوال ألن اخللق يف أهوال يوم القيامة على قدر أعماهلم يف الدنيا من خري وشر فمن عمل صاحل

وخاف من ربه وخاف من هول ذلك اليوم آمنه مواله من مجيع أهواله وكروبه ومن مل يقدم يف دنياه عمال صاحلا 
  ألخراه لقيته صعاب اخلطوب وترادفت عليه اهلموم والكروب فيندم حني ال تنفعه الندامة إذا حل يف أهوال القيامة

  األمن واخلوف ٥٢
يقول اهللا تبارك وتعاىل إذا خافين عبدي يف الدنيا آمنته يوم } أنه قال } مصلى اهللا عليه وسل{روي عن رسول اهللا 

فإذا انشقت السموات بلغت القلوب احلناجر وأيقن كل عبد وأمة { القيامة وإذا آمنين يف الدنيا أخفته يوم القيامة 
لنوائب وندم العبد أنه قادم على ما عمل يف الظواهر والسرائر إذا انشقت السماوات عظمت املصائب وكثرت ا

  على ما فرط يف الدنيا وضيع من الثواب والرغائب
فإذا انشقت السماوات عظمت الرزيات وكثرت اآلفات وظهر العذاب وحلت العقوبات وأظهر اهللا خمبآت 

  السريرات وندم العبد املغرور على ما أذنب يف األيام واألوقات وما جىن يف الشهور والساعات
ت كثرت األحزان وبرزت النريان وأزلفت اجلنان وندم العاصي على ما عمل من العصيان فإذا انشقت السماوا

وعلى ما فرط فيه من طاعة الرمحن فانتبهوا هلذه األهوال يا معشر األخوان يا أهل اإلسالم واإلميان فإن اهلول واهللا 
  عظيم واخلطب كبري جسيم

  مالئكة مساء الدنيا ٥٣
ونزلت املالئكة بأمجعها فإذا نزلت مالئكة مساء الدنيا فزع منهم أهل األرض  فإذا انشقت السماوات وتقطعت

وظنوا أهنم قد أمر فيهم بأمر فتقول هلم مالئكة مساء الدنيا ال جتزعوا منا فإنا خناف من الذي ختافون وتكون مالئكة 
لق برها وحبرها سبعني ضعفا مساء الدنيا أكثر من أهل األرض إنسها وجنها وأنعامها وطريها ووحشها ومجيع ما خ

  فتبقى العباد ميوج بعضهم يف بعض
  مالئكة السماء الثانية ٥٤



مث تنزل مالئكة السماء الثانية وهم أكثر عددا وأعظم خلقا ممن اجتمع يف األرض سبعني ضعفا فتجزع منهم مالئكة 
  وخناف مما ختافون منه مساء الدنيا ومجيع من يف األرض فيقولون هلم ال جتزعوا حنن مشغولون بأنفسنا

فال تزال مالئكة كل مساء تنزل وجيزع منهم مجيع من سبقهم ويكون أهل كل مساء أكثر وأعظم ممن سبقهم سبعني 
  ضعفا

  وكأن أهل كل مساء يف صف واحد على حدة كل واحد منهم قد شغل بنفسه من عظيم ما يرى وما يبدو له
  وأنشدوا

  يا غافلني أفيقوا قبل بعثكم
  ؤخذ باألقدام واللموقبل ي

  والناس أمجع طرا شاخصون غدا
  ال ينطقون بالبكم وال صمم

  واخللق قد شغلوا واحلشر جامعهم
  واهللا طالبهم باحلل واحلرم

  وقد تبدى ألهل اجلمع كلهم
  وعد اآلله من التعذيب والنقم
  وكل نفس لدي اجلبار شاخصة
  ال ينطقون بال روح من الزحم

  ذراجلبابرة يف احلشر كال ٥٥
روي أن اجلبابرة حيشرون يوم القيامة على صورة الذر أصغر الناس خلقة لتجربهم على العباد يف الدنيا قد صارت 

العزة للغين احلميد ولزمت الذلة كل جبار عنيد وشيطان مريد قد ترادفت عليهم اهلموم واألهوال وظهرت هلم 
  تال يف يوم ال بيع فيه وال خالل شعرالعقوبات واألنكال وندم كل مذنب بطال فحينئذ ال حيلة حمل

  مقام املذنبني غدا عسري إذا ما النار قرهبا القدير} 
  وقد نصب الصراط لكي جتوزوا فال ينجو الكبري وال الصغري
  وقد نسفت جبال األرض نسفا ويبست البحور فال حبور

  وبرزت اجلحيم لكل عبد على أهل املعاد هلا زفري
  ا وابكوا وتباكواعباد اهللا تفكروا واعتربو

  واستعدوا لليوم الثقيل واهلول الكبري واخلطب اجلليل والعذاب الشديد الطويل
  حديث يف أهوال يوم القيامة ٥٦

  وعلى آله األخيار} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر يف بعض األخبار عن النيب املصطفى املختار 

فاندم { ف هول كل هول أعظم من املوت مائة ألف مرة ليوم القيامة مائة أل} دوام اختالف الليل والنهار أنه قال 
يا مسكني على ما صنعت وفات وأصلح بالتوبة النصوح ما هو آت من قبل أن تأيت يوم ال مرد له من اهللا ليس 

  للظاملني من نصري وال للعاصني من جمري وال ألحد من ملجأ وال نكري
  شدة احلر والظل ٥٧

جب والسرادقات ومحلة العرش والكرسي ومجيع أهل األرض يف عرصة يوم فإذا تكامل أهل السموات وأهل احل



القيامة وازدمحت اخلالئق واختلفت األقدام وشخصت األحداق وتطاولت األعناق وانثنت من شدة العطش واجتمع 
زحام اخلالئق وأنفاسهم وشدة حر الشمس وضيق البأس ارتفع العرق على وجه األرض حىت يعلو على األبدان 

عم العباد على قدر منازهلم ورتبتهم اليت أنزلتهم عليها أعماهلم اليت عملوها يف دار الدنيا وقد زيد يف حر الشمس وي
ما يتضاعف قيل حر عشر سنني وال ظل يومئذ إال ظل العرش فال يصيب منه عبد وال أمة إال على قدر عمله فكم 

  بني مستظل ناعم بظل العرش وبني صاح باد حبر الشمس
  مطر الرمحة ٥٨

وقد قيل إن اهللا تبارك وتعاىل ميطر يوم القيامة الغيث على طائفة من عباده وترمي جهنم شررها على طائفة أخرى 
فكم من مستريح بربد ماء األمطار وبني ملتهب حبر شرر النار فمن قطع عمره يف الدنيا بطاعة الرمحن وعمل بالسنة 

  حزانوالقرآن خلصه مواله من مجيع اهلموم واأل
  ترهيب من أهوال احلشر ٥٩

فمثل لنفسك وقد نظرت للجبال قد تقلعت من أصوهلا وصارت مثل السراب وتقطعت السماوات وتطايرت مثل 
قطع السحاب وقد أيقن كل فاجر وكافر باحللول يف أليم العذاب وقد صارت العزة لذي البطش الشديد ولزمت 

وهو دردي الزيت الذي جيلس يف قعر اإلناء قيل ترجع السماء الذلة كل جبار عنيد مث رجعت السماء كاملهل 
كالدهن الرقيق وترجع اجلبال كالعهن املنفوش وهو أضعف ما يكون من الصوف وتصري اخلالئق كالفراش وهو 

  البعوض وقيل كاجلراد

نهم يومئذ املنتشر إذا خرجت عليه الشمس ال يأخذ جبهة واحدة كذلك اخللق ميوج بعضهم يف بعض لكل امريء م
  شأن يغنيه

قد اجتمعت القيامة بأهواهلا ووضعت احلوامل أمحاهلا وزلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا وشهد على 
  األمم بأعماهلا وشاب الوليد وحضر الوعد وحق الوعيد وعظم اهلول الشديد وذل كل متكرب وجبار عنيد

واشتد اهلول وعظم العذاب فتفكروا فيما تسمعون يا قد خضعت الرقاب لرب األرباب وخاب كل كفار كذاب 
  معشر األحباب وانظروا ألنفسكم يا مجاعة اإلخوان واألصحاب واستعدوا ألهوال القيامة يا أويل العقول واأللباب

  وأنشدوا
  مثل لقلبك أيها املغرور
  يوم القيامة والسماء متور

  قد كورت مشس النهار وأضعفت
  حرا على روس العباد تقور
  وإذا اجلبال تعلقت بأصوهلا
  فرايتها مثل السحاب تسري

  وإذا النجوم تساقطت وتناثرت
  وتبدلت بعد الضياء كدور

  وإذا العشار تعطلت عن أهلها
  خلت الديار فما هبا معمور

  وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت



  وتقول لألمالك أين نسري
  فيقال سريوا تشهدون فضائحا
  وعجائبا قد أحضرت وأمور

  ذا اجلنني بأمه متعلقوإ
  خوف احلساب وقلبه مذعور

  هذا بال ذنب خياف هلوله} 
  كيف املقيم على الذنوب دهور

  جهنم يف احملشر ٦٠
فإذا اشتد الفرق وسال العرق أمر اجلبار جل جالله أن يؤتى جبهنم أعاذنا اهللا وإياكم منها وزحزحنا وإياكم عنها 

السلها وأغالهلا وقد اشتد جحيمها وغال محيمها وكثر زقومها وغضب زبانيتها برمحته فيؤتى هبا وأهواهلا وأنكاهلا وس
وعظم سم حياهتا وعقارهبا واسودت جباهلا وهاجت حبارها وننت غسلينها وغلى مسومها وقد اجتمعت مما خلق اهللا 

  فيما من عظيم بالئها فأبرزت للخالئق وهم ينظرون إليها من مسرية مخسمائة عام
  وصف جهنم ٦١
  فرياها ٣٦النازعات } وبرزت اجلحيم ملن يرى { ال اهللا تعاىل ق

اخلالئق كلها وهي تغتاظ على العباد وتغضب لغضب اجلبار جل جالله وتتغيظ وتتسعر عليها سبعون ألف زمام من 
 حديد قد تعلق بكل زمام سبعون ألف ملك من مالئكة النار حيبسوهنا عن اخلالئق وهي تريد أن تنفلت من أيديهم
وتأيت على أهل املوقف واملالئكة اليت حيبسوهنا وجوههم مثل اجلمر وأعينهم مثل الربق اخلاطف فإذا تكلم أحدهم 

تناثرت النار من فيه بيد كل واحد منهم أرزبة من حديد من نار فيها إثنان وسبعون ألف رأس من نار كأمثال اجلبال 
 يدي امللك من الريشة وأعينهم زرق ووجوههم كلحة الراسيات العظام ورؤوسها كرؤوس األفاعي وهي أخف يف

  قد خلقوا من نار السموم فتريد جهنم أن تنفلت من أيدي املالئكة من غضب اجلبار جل جالله
  هذا كله قاله الضحاك عن األئمة عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهم

  بطش جهنم ٦٢
كرب والفزع األعظم فيخرج من نفسها وهج شديد ويسمع فإذا جاءت جهنم بأمر اهللا تبارك وتعاىل جاءت باهلول األ

  من جوفها دوي سالسل احلديد
فإذا قربت من اخلالئق مسعوا هلا شهيقا ورأوا هلا حريقا فإذا نظرت يف أهل املعاصي ثارت وفارت وأرادت أن تثب 

أيدي اخلزان فتهرب عليهم فاغتاظت ومتحمحت إليهم وأرادت أن تأيت على مجيع اخلالئق وتريد أن تنفلت من 
يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا { اخلالئق فال جيدون منفذا وال مكانا يستغيثون إليه ومنادي ينادي 

أي حبجة مث ترجع جهنم بسلطاهنا على  ٣٣الرمحن } من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان 
اهللا وخالف رسوله فإذا انفلتت من أيدي الزبانية أرادت أن تقبض على خزاهنا لشدة غضب اجلبار على من عصى 

  كل من يف املوقف فيعرض هلا صلوات اهللا وسالمه عليه حممد الرسول وكل نيب يومئذ بنفسه مشغول
  رد الرسول جهنم عن اخلالئق ٦٣

} صلى اهللا عليه وسلم{و بزمامها ويقبض على خطامها فريدها على عقبها وه} صلى اهللا عليه وسلم{فيأخذ حممد 



وتناديه أيها النيب املكرم والرسول املشرف املعظم } صلى اهللا عليه وسلم{يقول هلا كفي عن أميت فتخمد من نوره 
  خل سبيلي من يديك فما جعل اهللا يل وال لغريي من سلطان

لطاعة ملن له الوسيلة والشفاعة عليك فيناديها امللك اجلليل اجلبار هذا حممد حبييب سيد األبرار ووزير األخيار فا
صلى اهللا عليه {فعند ذلك تضع جهنم رأسها خاضعة كاحلة كليلة حتت سكون ومخود بإذن امللك املعبود حملمد 

  صاحب احلوض املورود واملقام احملمود واللواء املعقود والكرم واجلود وإقامة احلقائق واحلدود} وسلم
   ألهلكت اخلالئق أمجعني غضبا لغضب رب العاملنيولو تركها خامت النبيني وسيد املرسلني

  أعاذنا اهللا وإياكم برمحته منها إنه أرحم الرامحني
  جهنم وزفريها ٦٤

وقيل إن جهنم أعاذنا اهللا منها وزحزحنا وإياكم برمحته عنها إذا نظرت إىل الكفار واملنافقني والفجار وأصحاب 
رؤوس اخلالئق مثل عدد جنوم السماء وزبد البحر ورمل الرب فتقع اخلطايا واألوزار زفرت زفرة فترمي شررا على 

  على رؤوس الكافرين والعاصني لرب األولني واآلخرين ٨
فلو كانت الدنيا باقية ألهنارت جباهلا وجفت أزهارها ويبست عيوهنا وأهنارها من شدة حر جهنم ولو كان مث موت 

  ملات اخللق كلهم
  الزفرة الثانية ٦٥

ى أعظم من األوىل فال تبقى دمعة يف عني إال قطرت ويغلب بياض العني على سوادها وتبلغ القلوب مث تزفر أخر
  احلناجر وال يسأل أحد إال نفسه الرب والفاجر

  الزفرة الثالثة ٦٦
مث تزفر الثالثة وهي أعظم من األوىل والثانية فال يبقى ملك مقرب وال نيب مرسل وال ويل وال صديق إال جثا على 

خامت النبيني فإنه } صلى اهللا عليه وسلم{تيه حىت إبراهيم ومجيع املرسلني إال ما خال من حبيب رب العاملني حممد ركب
  ال يسأل عن هول النار قد خلصه اهللا من أهواهلا

  الزفرة الرابعة ٦٧
  مث تزفر الرابعة وهي أعظم من األوىل والثانية والثالثة فتلقى الزبانية على

تفر اخلالئق كلهم هاربني ويتعلق جربيل وميكائيل عليهما السالم بساق العرش وكل ملك ينادي وجوههم أمجعني و
  نفسي نفسي ال أسألك اليوم غريها

جنين من عذابك ملا يرون من حرمته } صلى اهللا عليه وسلم{ويقول أيضا كل واحد منهم حبرمة حممد وبقدر حممد 
اخلالئق وجهنم تريد أن تأيت عليهم وقد غال بعضها يف بعض ويقلب  وجاللة قدره وعظيم منزلته عند ربه فإذا هرب

  بعضها على بعض وال يبقى غل وال سربال وال سلسلة وال قيد وال حية وال عقرب إال ألقت الكل على متنها
  مباذا ختمد النار ٦٨

لة خضراء فتخمد من نور ويلقى يده يف زمامها ويلوح إليها حب} صلى اهللا عليه وسلم{فعند ذلك يقبل إليها حممد 
  يضرع إىل العلي اجمليد وهو يقول يا سالم سلم أميت من العذاب الشديد} صلى اهللا عليه وسلم{وجهه املبارك وهو 

  وأنشدوا
  الدمع يف خد من عصى حسن



  حسب الفىت من دموعه احلزن
  يا من شكى حافظاه حلوته

  ملا خال والعباد ما فطن
  قد كان ريب عليك مطلعا

  هي الفؤاد مفتنتوأنت ال
  مل هتتك السر إذ خلوت به
  وال انقضت من عطائه املنن
  النار تسعى إىل العصاة غدا
  مل يعلم املذنبون وما وسن

  يا قوم العجب من القلوب اليت بليت بالعباد وغفلت عن أهوال يوم املعاد ومتادت على معصية الرب الكرمي اجلواد
  يا أخي كأن املراد هبذا كله غرينا

ثن اجلبار الذليل واحلقري ويسأهلم عن الفتيل والنقري وعن الذرة والقطمري وعن القليل والكثري يف اليوم املهول ليبع
  العبوس العسري الذي يشيب من فظاعة هوله الطفل الصغري رفق اهللا بنا وبكم يف ذلك اليوم إنه على ما يشاء قدير

قول هلا اهللا تعاىل يقول لك الطاعة فتقول وعزة اهللا وعظيم جالله مث يبعث اهللا تعاىل جربيل عليه السالم إىل جهنم في
  ألنتقمن اليوم ممن ال يعمل بطاعة اهللا واستعان بنعمته على معصيته

  مث تقول يا جربيل هل خلق اهللا خلقا يعذبين به فيقول جربيل ال ما خلقك اهللا إيل إال نقمة ملن عصاه
  ين نقمة ملن عصاه ومل جيعل من خلقه من ينتقم مين عندفتقول جهنم عند ذلك احلمد هللا الذي جعل

  ذاك واهللا تعظم اخلطوب وتظهر القبائح والعيوب ويندم أهل املعاصي والذنوب
  وأنشدوا

  ليس يف الدنيا ملن
  آمن بالبعث سرور

اب فإن هللا وإنا إليه راجعون على من باع نفسه يف سوق اخلسران وترك العز ورضي باهلوان وبذل مهجته لعذ
  النريان وبارز باخلطايا امللك الديان

  من أسباب غفران الذنوب ٦٩
حكي عن بعض العارفني رمحه اهللا أنه قال حضرت سنة من السنني الوقوف بعرفات فإذا بضجة الناس فتذكرت يوم 

  القيامة وذكرت رمحة اهللا فأردت أن أحلف أن اهللا قد غفر لكل من يف اجلمع فذكرت أين فيهم فأمسكت
  شدواوأن

  يا كثري الذنوب أقصر قليال
  قد بلغت املدى من اإلسراف

فإذا اشتد باخلالئق اهللع وكثر منهم اخلوف واجلزع وبلغت القلوب احلناجر من خوف من يعلم الظواهر والسرائر 
  نادى امللك الرمحن يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون

  نهم فيهفإذا مسعت اخلالئق هذا النداء طمع كل م
فعند ذلك ييأس من الرمحن مجيع الكفار  ٦٩الزخرف } الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمني { فيقول سبحانه 



  واملنافقني والفجار ويطمع فيها من آمن بالواحد القهار واتبع سنة حممد املختار
سب معترف فندم الظامل عند ذلك تنشر الدواوين وتوضع املوازين وتتطاير الصحف يف األلف فكل امرئ مبا اكت

وخسر اآلمث وظهرت يف الصحائف الفضائح وكثر اخلجل واشتد الوجل وبدت الفضائح وشهدت على كل امرئ 
  حفظته واجلوارح

  وأنشدوا
  طال واهللا بالذنوب اشتغايل

  ومتاديت يف قبيح فعايل
  ليت شعري إذا أتيت فريدا
  واملوازين قد نصنب حيايل

  والدواوين قد نشرن وجئنا
  لنبيون يشهدون سؤايلوا

  ما اعتذراي وما أقول لريب
  يف سؤايل وما يكون مقايل
  أورثتين الذنوب دار مهوم
  لست أبقى هلا وال تبقى يل
  يا عظيم اجلالل مايل عذر
  بل حقيق أنا بنار السفايل

  غري أن الرجاء فيك مكني ٠
  { فارحم العبد يا مجيل الفعال 
  وتفضل على عبد مسيء

  ا ذا اجلاللليس يرجو سواك ي
  هذا يوم الدين ٧٠

إذا مجع اهللا تبارك وتعاىل األولني واآلخرين نادى مناد هذا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فانظر لنفسك يا مسكني يا ضعيف اإلميان واليقني يا من يقول إنه 

  نيمن املؤمنني املصدق
  وهو يعمل أعمال املكذبني املخالفني التاركني لسنن سيد املرسلني وخامت النبيني

ما أجراك أن تكون عند اهللا من الكاذبني لو خفت من عذاب يوم الدين لعملت بالقرآن املبني ولو كنت من املؤمنني 
  املصدقني ألطعت رب األولني واآلخرين

  اء الذنوب وهتك سترك من القبائح والعيوبفسل موالك أن يفرج عنك ما قد نزل بك من د
  وأنشدوا

  يا طبيب الذنوب واآلثام هل دواء أبرأ به من سقامي} 
  إن داء الذنوب أضعف جسمي ومشييب موكل حبمامي

  وشفائي أعيا األطباء إين قد تغذيت مديت باحلرام



  وركبت الذنوب سرا وجهرا وتباعدت من حمل الكرام
  كالمي يزيد قرح كالميكيف بالطب أن يعاجل سقمي و

  أيها الناس قد علمتم ذنويب واغتراري وشقويت واجترامي
  وأنا أرغب الدعاء فجدوا يف فكاكي من الذنوب العظام
  واشتياقي إىل الطواف شديد وإىل الركن والصفا واملقام

  وإىل يثرب حين فؤادي كي أزور النيب خري األنام
  بيت حرام فسلوا اهللا يف الوصول فإين ذو اشتياق حلج

  فلعل اإلله يغفر جرمي وينجي من هول يوم القيام
  ويفك املنان عبدا ضعيفا مات خوفا من العذاب الغرام} 
  موعظة كعب األحبار ٧١

  روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لكعب يا كعب خوفنا
فس كعب بيده أن جهنم لتزفر زفرة فأطرق برأسه مث رفع رأسه وعيناه تذرفان دموعا فقال يا أمري املؤمنني والذي ن

  فتقطع السالسل اليت بأيدي الزبانية الذين ميسكوهنا هبا
حىت تفيض على أهل اجلمع وتلقي الزبانية على وجوههم وينهزم مالك خازهنا من بني يديها فلو كان لكل آدمي 

  منهاعمل مائة ألف نيب ومائة ألف صديق ومائة ألف شهيد حلقر عمله ولظن أنه ال ينجو 

وقد أشرقت القيامة من نور وجهه فيأخذ بزمامها ويقول هلا كفي } صلى اهللا عليه وسلم{فعند ذلك يعرض هلا النيب 
  عن أميت كفي عن أميت ثالثا

  فتقول له يا أيها النيب الكرمي والرسول الرؤوف الرحيم ما جعل اهللا يل عليك وال على أمتك من سبيل
ذا رأى األهوال العظام بالنيب عليه الصالة والسالم فيقول يا رسول اهللا أنقذين من فعند ذلك يتعلق العبد املذنب إ

  عذاب اهللا فيقول له أمل أبلغك رسالة ريب فلم عصيت فيقول له العبد املذنب يا رسول اهللا غلبت علي شقويت
ا ال إله إال اهللا حممد ال شقوة على أحد من أميت وال على من قال يف الدنيا خملص} صلى اهللا عليه وسلم{فيقول 

  رسول اهللا
  فيشفع له إىل اهللا تعاىل فيشفع فيه

  وأنشدوا
  أال أكرم بأمحد ذي األيادي
  شفيع الناس يف يوم التنادي
  إذا نشر اخلالئق من قبور
  عراة يبتغون ندا املنادي
  وقربت اجلحيم ملن يراها
  فيا هللا من خوف العباد

  وقد زفرت جهنم فاستكانوا
  ش وكاجلرادسقوطا كالفرا

  وقد بلغت حناجرهم قلوب



  وقد شخصوا بأبصار حداد
  فيا جبار عفوا منك فالطف

  ويا رمحن رفقا بالعباد
  ونودوا للصراط أال هلموا

  فهذا وحيكم يوم املعاد
  تسوقكم إليه سوق عنف
  مقامع من زبانية شداد

  أال يا معشر اإلسالم هبوا
  من اإلغفال يف غمر الرقاد

  حديث يف الترهيب ٧٢
كل عني باكية يوم القيامة إال عني بكت من خشية اهللا وعني } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  غضت عن حمارم اهللا وعني باتت حترس يف سبيل اهللا
فقدموا عباد اهللا يف اليسري من األيام ما يقيكم األهوال العظام واخلطوب اجلسام والزالزل والطوام والعذاب الغرام 

  ن العمر يسري واألجل قصري والزاد قليل واهلول جليل والعذاب طويل واليوم مهول ثقيلفإ
فإنا هللا وإنا إليه راجعون على من قطع أيامه يف العصيان واستبدل اجلنة بالنريان والربح باخلسران وترك العز ورضي 

  ت وكلنا ذلك اإلنسان وأنشدواباهلوان وعوض عن الزيادة والنقصان ففكر فيما تسمع أيها اإلنسان وأنا وأن
  مقام املذنبني غدا ذليل

  وقدر الطائعني غدا جليل
  إذا مد الصراط على جحيم
  تصول على العصاة وتستطيل

  ونادى مالكا خذ من عصاين
  فإين اليوم لست هلم أقيل

  سجود جهنم ٧٣
القيامة يف السجود فيأذن هلا  ذكر يف بعض األخبار أن جهنم أعاذنا اهللا منها وزحزحنا برمحته عنها تستأذن يوم

فتسجد ما شاء اهللا من ذلك مث يقال هلا ارفعي فترفع رأسها وهي تقول احلمد هللا الذي خلقين لينتقم يب ممن عصاه 
  ومل جيعل شيئا من خلقه ينتقم به مين

  إهلي قد اشتد بالئي وأمخدت ناري وغال محيمي وزقومي وكثر نتين وغسليين وأكل بعضي بعضا
جل بأهلي فوعزتك ألنتقمن لك ممن عصاك واتبع هواه وجحد آياتك وكذب رسلك وجعل معك إهلا غريك إهلي ع

  ال إله إال أنت
فتنادى نداء يسمعه أهل املوقف مجيعا مث تغتاظ على أهل املعاصي فترمي بشرر كعد النجوم يف السماء وزبد البحر 

س العصاة فمن كان له عمل صاحل صار حجابا بينه ورمل الرب ونبات األرض على رؤوس اخلالئق فيقع على رؤو
وبني شرر جهنم ومن مل يكن له عمر صاحل صار رأسه غرضا لشرر جهنم أعاذنا اهللا منها وزحزحنا عنها برمحته يا 

  رب العاملني آمني



  جملس يف ذكر امليزان والصراط ٣

٧٤  
اآلية عباد اهللا ما  ٤٧األنبياء } تظلم نفس شيئاونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال {قال اهللا سبحانه وتعاىل 

لقلوبكم ال ختشع وما آلذانكم ال تسمع وما لدعائكم ال يسمع وما لعيونكم ال تدمع وما لبطونكم من السحت 
واحلرام ال تشبع وما لعملكم احملمود ال يرفع إخواين من شغل نفسه خبدمة املعبود احملمود من خاف من ورود الناس 

  رد واملورودوبئس الو
  افتخار الوحوش على بين آدم ٧٥

ذكر يف بعض األخبار أن الوحوش جتتمع يوم القيامة فتخر ساجدة فيقال هلا ما هذا يوم السجود فتقول إمنا سجدنا 
  شكرا هللا الذي مل جيعلنا من ولد آدم وجعلنا ممن يشهد فضائح بين آدم

  جل والفضيحة فاهللا اهللا يا إخواين اقبلوا النصيحة قبل يوم اخل

فإذا كان يوم القيامة وجاءت جهنم بأهواهلا يضرب الصراط على متنها طوله مخسمائة عام وقد قيل طوله ستة 
وثالثون ألف سنة من سنني الدنيا أرق من الشعر وأحد من املوسى وقيل أحد من السيف وأحر من اجلمر وقد قيل 

نم عليه حسك وكالليب قد تعلق بكل كلوب منها عدد إنه شعرة من جفن مالك خازن جهنم ميدها على منت جه
جنوم السماء من الزبانية لو أن واحدا منهم أذن اهللا له أن يتنفس يف الدنيا ألحرقها بإنسها وجنها ومجيع ما ذرأ فيها 

  وألذاب جباهلا وجفف حبارها
  صفة الصراط ٧٦

  ن لهوالصراط أسود مظلم من شدة سواد جهنم فال جيوز يومئذ إال من كا
نور وال يكون النور يومئذ إال من األعمال الصاحلة فمن عمل عمال صاحلا جناه من النار وجاز إىل دار الراحة 

  والقرار
  ومن مل يقدم يف الدنيا عمال صاحلا حجب عن النظر إىل وجه اجلبار وهوى يف دار الندامة والبوار

 وطعامها الزقوم يتردى واهللا يف دار عذاهبا أليم ومسكنها يف دار عذاهبا مسوم وشراهبا محيم وظلها ال بارد وال كرمي
جحيم وساكنها أبدا يف العذاب مقيم يتردى واهللا يف نار قعرها بعيد وعذاهبا شديد وشراهبا صديد ومقامعها حديد 

  وما هي من الظاملني ببعيد
  وأنشدوا

  أما آن يا أخ أن تستفيقا
  وأن تتناسى احلمى والعقيقا

  يف عارضيكوقد ضحك الشيب 
  وبانت مساويك فيه بروقا
  وركب أتاهم وقد عرضوا
  على أتباع املنايا طروقا

  أدارت عليهم كؤوس احلمام
  تالزمهم} صبوحا 



  )أو غبوقا 
  وما زال فيهم غراب احلمام

  فيسمعهم للمنايا نعيقا
  وحيجل يف عرصات القصور
  وحىت أعاد الفسيحات ضيقا
  أال فازجر النفس عن غيها

  الصراط الدقيقاعساك جتوز 
  مقام به تذهل املرضعات

  وتلقى احلوامل وعدا صدوقا
  وتربز للناس نار اجلحيم
  هلا عنق تترامى حريقا
  شراهبم املهل يف قعرها
  تقطع أمعاءهم والعروقا
  إذا طبقت فوقهم مل يكن
  لتسمع إال البكا والشهيقا
  أذلك خري أم القاصرات
  ختال مبامسهن الربوقا

  هنقصرن على حب أزواج
  فمشتاقة تتلقى مشوقا

  لقد فاز من كان للمصطفى} 
  بدار املقامة يوما رفيقا

  حسن العمل والصراط ٧٧
فمثل لنفسك يا مسكني وقد جئت إىل الصراط وقد رأيت العاملني وقد جازوا وأنوارهم تسعى بني أيديهم وبأمياهنم 

  ورأيت الباطلني يف ظلمات البطاالت وغمرات اجلهاالت
ا مجاعة الضعفاء يا من قطع عمره يف اخلالف واجلفاء خذوا النفسكم باالحتياط واحذروا األهوال الصعبة فاهللا اهللا ي

  عند جواز الصراط
  ألن الصراط ال جيوزه آمث وال ينجو منه ظامل

  والصراط حق رقيق ال
ذ نفسه باحلزم ينجو منه من خالف التحقيق وترك السنة ومنهاج الطريق الصراط طويل بعيد ال جيوز إال من أخ

  الشديد واستقام على طاعة الويل احلميد
الصراط مهول خموف وال جيوزه إال من أغاث امللهوف وأطاع الرحيم الرؤوف الصراط صعب مهول وال جيوزه إال 

من اتبع سنة حممد الرسول وأطاع ربا ال حيول وال يزول الصراط كثري الزبانية ال جيوزه إال من أطاع مواله يف 
  ة وراقب اهللا يف السر والعالنيةالفاني



  وذكر يف بعض األخبار أنه ال جيوز الصراط العبد واألمة إال من بعد نشر الدواوين ووضع املوازين
  املوازين يوم القيامة ٧٨

ذكر أن لكل إنسان ميزانا يوزن به عمله فمن عمل عمال سيئا خفت موازينه وهوى يف النار وقد قيل إن امليزان هو 
   يدي عرش الرمحن يوزن به أعمال العبادمنصوب بني

{ وكان احلسن رضي اهللا عنه يقول لكل إنسان ميزان يوزن به عمله من خري وشر واستدل على ذلك بقوله تعاىل 
  اآلية ٤٧األنبياء } ونضع املوازين القسط ليوم القيامة 

فهو ميزان  ٨القارعة } ت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية وأما من خف{ وأما قوله تعاىل 
{ بقول ال إله إال اهللا باإلخالص و } ثقلت { فقوله } خفت { و } ثقلت { احلسنات وميزان السيئات وقوله 

  من احلسنات بالشرك والنفاق والرياء والسمعة} خفت 

ى أخذ مال مسلم فإمنا ذلك نفاق ألن العبد قد يقول ال إله إال اهللا على معصية ويقول ال إله إال اهللا واهللا أكرب عل
فقيل { من قال ال إله إال اهللا خملصا رجح ميزانه وجنا من النار ودخل اجلنة } قال } صلى اهللا عليه وسلم{ألن النيب 

  يا رسول اهللا وما إخالصها فقال أن تزحزحكم عما حرم اهللا عليكم
  وزن األعمال ٧٩

  ة للحساب فيخرج له تسعةذكر يف بعض األخبار أنه يقدم عبد يوم القيام
وتسعون سجال مملوءة بالسيئات فتوضع يف كفة امليزان فيشتد هم العبد وكربه فيقول اجلبار جل جالله لعبدي 

عندي ذخرية ادخرهتا له فيأمر اهللا تبارك وتعاىل أن خيرج له رقعة صغرية فيها مكتوب مات فالن وهو يشهد ويقول 
  ال إله إال اهللا خملصا

  توحيدكلمة ال ٨٠
فيقول اهللا تعاىل ضعوها يف ميزان عبدي فتوضع يف ميزانه فتميل امليزان هبا وترجح على مجيع سيئاته فعند ذلك يفرح 

  العبد فيأمر اهللا تبارك وتعاىل به إىل اجلنة وأنشدوا
  أعددت هللا حني ألقاه
  أشهد أن ال إله إال اهللا
  أقوهلا لإلله خالصة
  يرمحين يف القيامة اهللا

  م احلساب أنج هبالعل يو
  يوم العقوبة يوم زاد بلواه

  يوم يفوز على األشهاد قائلها
  وخيسر اجلاحدون نعماه
  فهي لدار اخللود قائدة

  ومن عصى فاجلحيم مأواه
  من قاهلا لإلله خملصة

  فهو الذي قد أتاه تقواه
  وهو الذي يف اخللد مسكنه



  اهللا قد خصه فيها وأرضاه
  قد فاز عبد يكون ذاكرها

  عدن جوار موالهبدار 
  حيظى بدار اخللود قائلها
  طوىب ملن قاهلا وطوباه

  من كان عند املمات قائلها
  فاز بدنياه وأخراه

فاهللا هللا عباد اهللا ارغبوا إىل موالكم أن يثبتكم على الكلمة املباركة اخلفيفة يف اللسان الثقيلة يف امليزان املزينة 
اللعني الشيطان وهبا ينجو العبد املذنب من النريان وهبا يصل العبد إىل  للديوان هبا يرضى امللك الرمحن وهبا يسخط

  نعيم اخللد واآلمان
  فضل الصدقة ٨١

  ذكر أن العبد إذا قدم إىل ميزانه وأخرجت سجالت سيئاته أعظم من جبال

خملوق وال رياء وال  الدنيا فإذا وجدت له صدقة طيبة تصدق هبا مل يرد هبا إال وجه اهللا تعاىل ومل يطلب هبا جزاء من
مسعة وال حممدة وال شكر فإن تلك الصدقة توضع يف امليزان بأمر امللك اخلالق فترجح على مجيع سيئاته ولو كانت 

  سيئاته مثل وزن اجلبال وأنشدوا
  يا جامع املال يرجو أن يدوم له
  كل ما استطعت وقدم للموازين

  وال تكن كالذي قد قال إذ حضرت
  مساكنيوفاته ثلث مايل لل

واعملوا عباد اهللا أن امليزان إذا نصب للعبد فهو من أعظم األهوال يوم القيامة ألن العبد إذا نظر إىل امليزان اخنلع 
فؤاده وكثرت خطوبه وعظمت كروبه فال هتدأ روعة العبد حىت يرى أيثقل ميزانه أم خيف فإن ثقل ميزانه فقد سعد 

  ه فقد خسر خسرانا مبينا ولقى من العذاب أمرا عظيماسعادة ال يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزان
  شفاعة الرسول ٨٢

إذا قدموا إىل امليزان عظمت كروهبم حني أظهرت هلم قبائحهم } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر يف األخبار أن أمة حممد 
صلى اهللا {مد وعيوهبم ووزنت أوزارهم وذنوهبم وضاقت حيلهم وتغريت أحواهلم فعند ذلك يأتيهم النيب الشفيع حم

فإذا نظر إىل أمته قد حتريوا عند امليزان دعا اهللا أن يثقل موازينهم فيأمره اهللا تعاىل أن ينظر إىل موازين } عليه وسلم
  } صلى اهللا عليه وسلم{إليها فترجح موازينهم من نظره ونور وجهه } صلى اهللا عليه وسلم{أمته فينظر 

م وله كفتان أحدمها باملشرق واألخرى باملغرب وأن الذرة واخلردلة واحلبة من ذكر أن امليزان بيد جربيل عليه السال
  أعمال العباد من اخلري والشر لتوضع يف الكفة فتميل هبا بقدرة اهللا تعاىل فاهللا أعلم حبقيقة ذلك

وإن صغرت فال حيقرن أحدكم حسنة يعملها وإن صغرت يف عينه فرمبا ثقلت امليزان وال حيقرن أحدكم سيئة يعملها 
  فرمبا خففت امليزان

  ألن الذنب الصغري يف عني حمتقره يأيت يوم القيامة وهو يف امليزان أعظم من اجلبال الرواسي
  ما يثقل امليزان ٨٣



  } ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا { قال اهللا تعاىل 
  اآلية ٤٧األنبياء 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان } } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا  روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال قال
وقيل جاء رجل إىل رسول اهللا تعاىل فقال يا { يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم 

  رسول اهللا جئتك تعلمين علما يدخلين اجلنة وينجيين من النار
أال أدلك على كلمتني ثقيلتني يف امليزان خفيفتني على اللسان ترضيان } }  عليه وسلمصلى اهللا{فقال له النيب 

فكل { الرمحن وتسخطان الشيطان تقول سبحان اهللا واحلمد هللا فإهنما املقربتان يقربان من اجلنة ويبعدان من النار 
  يف سنته} هللا عليه وسلمصلى ا{من زعم أن امليزان ليس هو حق فقد رد على اهللا يف كتابه وعلى رسوله 

  الرأس يف اخلري والرأس يف الشر ٨٤
روي عن احلسن رضي اهللا عنه أنه قال يؤتى يوم القيامة بامليزان فتوضع بني يدي اهللا تبارك وتعاىل مث يدعى العباد 

فتوزن حسناته للحساب فإذا كان العبد أو األمة رأسا يف اخلري يدعو إليه ويأمر به دعي بامسه مث يقرب من امليزان 
وسيئاته ولو كانت حسنة واحدة ولو كانت سيئاته أكثر من حسناته وأثقل من جبال الدنيا ألن اهللا تبارك وتعاىل إذا 

  تقبل من العبد أو األمة حسنة واحدة غفر له مجيع ذنوبه وإن كثرت ذنوبه
ىل من العبد سجدة واحدة ألدخله هبا لعائشة يا عائشة لو قبل اهللا تعا} صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال رسول اهللا 

يأكلها الرياء والسمعة } صلى اهللا عليه وسلم{اجلنة فقالت يا رسول اهللا فماذا يصنع بأعمال العباد فقال رسول اهللا 
كما تأكل النار احلطب وإذا كان العبد أو األمة رأسا يف الشر يأمر به ويدعو إليه دعي بامسه فقدم إىل امليزان فتوضع 

ته وسيئاته فترجح سيئاته على حسناته ولو كانت سيئاته واحدة ولو كانت حسناته أكثر وأثقل من جبال حسنا
  الدنيا ألن اهللا تعاىل أحبطها ومل يتقبل منها حسنة واحدة ويأمر هبم ذات الشمال إىل النار

كانوا يصلون كما } لمصلى اهللا عليه وس{فقال أصحابه رضي اهللا عنهم يا رسول اهللا أما كانوا مسلمني فقال 
تصلون ويصومون كما تصومون ويزكون كما تزكون ويقومون من الليل برهة ولكن كانوا إذا عرض هلم درهم 

  حرام وثبوا

عليه كالذئاب فأحبط اهللا أعماهلم بذلك ومل يتقبل منهم حسنة واحدة وإذا مل يتقبل اهللا من العباد حسنة واحدة 
ن احلسنات ال تنفع وال تثقل امليزان إذا مل يتقبلها اهللا تعاىل ألنه تعاىل ال يقبل إال ما فأحرى أن ال يؤثر يف امليزان أل

  كان لوجهه خالصا
  فاهللا اهللا عباد اهللا إذا عملتم عمال فأخلصوا هللا فإن اهللا ال ينفعكم وال يتقبل منكم إال ما كان لوجهه خالصا

  وأنشدوا
  من كان يعلم أن اهللا باعثه

  نشر الدواوين يوم احلساب لدى
  فال يزد بفعال الرب أمجعها

  إال احلساب وتثقيل املوازين
  فقدموا عباد اهللا للميزان بلزوم طاعة الرمحن
  قدموا للموازين بطاعتكم لسلطان السالطني



  إخواين وأعظم مصيبة وحسرة من خفت موازينه من احلسنات وأمر به إىل العذاب والعقوبات
زينه من صاحل األعمال وغضب عليه ذو اجلود واإلفضال وأمر به إىل العذاب والويل مث الويل ملن خفت موا

  والنكال وإىل السالسل واألغالل
  وزن أعمال العباد ٨٥

يا إخواين فإذا وزنت أعمال العباد وخف من خف وثقل من ثقل أمروا أن ميضوا إىل الصراط فيجيء كل إنسان إىل 
ليه قدمه فيزل من أول قدم يضعه فيهوي يف النار ومن الناس من الصراط فيقحم الصراط فمن الناس من يضع ع

ميشي القليل منه ويزل يف النار ومنهم من جيوزه كالربق اخلاطف ومنهم من جيوزه كالريح اهلبوب ومنهم من جيوزه 
ي كالطري السريع يف طريانه ومنهم من يهرول ومنهم من يكون كالضعيف إذا مشى ومنهم من يكون كاملبطون الذ

ميشي على يديه ورجليه ومن الناس من يأيت إىل الصراط فتخرج النار فتأخذه فتهوي به كل هذا على قدر أعمال 
  العباد وأنوارهم ورتبتهم على قدر القبول من اهللا تبارك وتعاىل هبا وعلى قدر تثقيل املوازين وختفيفها

فمن كان من أهل الذنوب ومل يكن له عمل جيوز  إىل الصراط} صلى اهللا عليه وسلم{فإذا أتى العبد من أمة حممد 
  به على الصراط بقي متحريا ال يقدر على اجلواز

  } صلى اهللا عليه وسلم{فبينما هم يف شدة الفزع من هول الصراط إذ أقبل حممد 
  نور الرسول على الصراط ٨٦

ما جيوزهم الصراط فيأخذ كل } صلى اهللا عليه وسلم{فإذا نظر صلوات اهللا وسالمه عليه إليهم كساهم نور وجهه 
على قدر صالته عليه يف الدنيا فيستبق العباد يف اجلواز على } صلى اهللا عليه وسلم{واحد من نور وجه املصطفى 

صلى اهللا عليه {قدر ما أخذوا من النور الذي أخذوه من نور وجه املصطفى وكلما أخذ اخللق من نور وجهه 
فأكثروا من الصالة على نبيكم } صلى اهللا عليه وسلم{النور يف وجه احلبيب حممد زاد اهللا تبارك وتعاىل يف } وسلم

  فإن صالتكم عليه مبلغة إليه} صلى اهللا عليه وسلم{
  فضل الصالة على النيب ٨٧

أجناكم من أهوال يوم القيامة ومواطنها أكثركم علي صالة وأوالكم بشفاعيت } } صلى اهللا عليه وسلم{قال النيب 
صلى اهللا عليه {فأكثروا من الصالة عليه يا معشر املذنبني فهو شفيعكم يوم اجلزاء والدين { لي صالة أكثركم ع

وعلى آله وصحبه أمجعني وجعلنا بالصالة عليه من اآلمنني من عقابه والفائزين برمحته من عذابه إنه منعم } وسلم
  كرمي

  وأنشدوا
  أال أكرم بأمحد ذي املعايل} 

  { السؤال شفيع الناس يف يوم 
  { إذا مد الصراط على جحيم تصول على العباد باستطال } 
  { إذا كان النيب لنا شفيعا سننجوا من سالسلها الطوال } 
  ولو كانت خطايانا جساما} 

  { تشبه بالثقال من اجلبال 
  { جلزنا يف الصراط بغري حزن إىل دار اخللود مع اجلالل } 

مير الناس على الصراط فالزالون والزاالت كثري وأكثر ما تزل } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 



النساء ذكر أن الصراط عليه زبانية ينظرون إىل وجوه العباد فمن رأوا يف وجهه نورا تركوه أن يتحول وجيوز ومن 
  مل يروا يف وجهه نورا كبكبوه يف النار وال يكون النور يومئذ إال من العمل الصاحل

  جهنمجسور  ٨٨
روى بعض العلماء عن التابعني وعن بعض الصحابة أهنم قالوا إن جهنم أعاذنا اهللا منها عليها سبعة جسور وهي 
القناطر ثالثة دون الرب سبحانه وتعاىل الرابعة الوسطى عليها الرب جل جالله ألحد وال كيف تسليما وإميانا 

  وتصديقا
  القنطرة األوىل ٨٩

ل اهللا تبارك وتعاىل حني يبلغون القنطرة األوىل وقفوهم إهنم مسؤولون ما لكم ال والصراط أحد من السيف فيقو
تناصرون فيحبسون فيحاسبون على الصالة فمن وجدت صالته تامة جنا من تلك القنطرة ومن مل توجد له صالة 

  تامة هوى يف النار فينجو من جنا ويهلك من هلك
  القنطرة الثانية ٩٠

الثانية فيحاسبون على األمانة وهي أمانة اخلالق وأمانة اخللق وإذا أراد بعبده خريا جعل مث حيبسون على القنطرة 
الغىن يف قلبه وجعله أمينا هللا وأعانه على أداء األمانات اليت افترض عليه جل جالله من الوضوء واالغتسال والصالة 

نكر واحلفظ حلدود اهللا فذلك العبد الذي والصيام والزكاة وإعطاء كل ذي حق حقه واألمر باملعروف والنهي عن امل
  أهلمه اهللا تعاىل رشده وبصره عيوب نفسه وجعل غناه يف قلبه

تأدية األمانة وتضييعها وإذا أراد بعبده شرا جعل فقره بني عينيه ويف قلبه وكسله عن إداء األمانات من املفترض 
  الشيطان فزين له سوء عمله وحبب إليه عيوبهالذي افترض عليه وعلى مجيع عباده وغيب عنه رشده وسلط عليه 

فإذا كان العبد كذلك فال يبايل عما قال وال عما قيل فيه وال يكون مهه إال يف دنياه وإصالحها وال يبايل بتالف دينه 
  فذلك العبد الذي قد سخط عليه مواله وأبعده عن أبواب اخلري كلها وقربه من أبواب الشر كلها

  ٩١ ٢٧األنفال } أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  يا{ قال اهللا تعاىل 
  تضييع األمانة

ذكر يف بعض األخبار أنه يؤتى مبضيع األمانة فيقال له أد ما ضيعت فيقول يا رب ذهبت عين الدنيا فمن أين أؤديها 
إنزل إليها وأخرجها إىل صاحبها فينزل العبد املسكني إليها فيخلق له مثلها يف قعر جهنم أعاذنا اهللا منها فيقال 

فريفعها على كتفه فهي أثقل من جبال الدنيا كلها فإذا صار الشقي املسكني إىل أعال جهنم وقعت من كتفه إىل قعر 
به إىل ما جهنم فيقال له انزل إليها فينزل مرة أخرى ويرفعها فإذا صار إىل أعال جهنم وقعت منه فال يزال هذا عذا

  شاء اهللا تعاىل من ذلك

  هذا كله عند جواز الصراط واهللا أعلم
  وهذا العبد واهللا أعلم الذي ضيع أمانات الناس

  وأنشدوا
  خرجت من الدنيا وقد خنت أهلها
  وصرت إىل النريان بالوزر واإلمث
  وطالبين اجلبار بالصدق والوفا



  وبان ألهل اجلمع ما كان من جرمي
  ا مضيعوقيل لكل اخللق هذ

  أمانة رب العرش والذكر واحلكم
  القنطرة الثالثة ٩٢

مث حياسبون على القنطرة الثالثة وهي أدىن من الرب جل جالله بال تكييف وال حتديد فيحاسبون على صلة الرحم 
  كيف وصلوها

  صلة الرحم ٩٣
اقطعه   ومل قطعوها والرحم يومئذ تنادي اللهم من وصلين فصله ومن قطعين ف

  ا ويهلك من هلكفينجو من جن
  القنطرة الرابعة ٩٤

مث ميرون على القنطرة الرابعة فيحاسبون على بر الوالدين فينجو من جنا ويهلك من هلك وهو السؤال العظيم ألن 
 ١٤لقمان } أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري { اهللا تعاىل قد قرن شكره بشكر الوالدين فقال جل امسه وعز وجهه 

  يف بعض كتبه املنزلة فاهللا تعاىل يقول
  شكر الوالدين ٩٥

أرض والديك فإن رضائي يف رضا الوالدين وسخطي يف سخط الوالدين فلو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل ألف 
صديق وكان عاقا لوالديه ما نظر اهللا تبارك وتعاىل يف شيء من عمله وكان مصريه إىل النار وما من عبد مسلم أو 

  والديه أو أحدمها إال غفر اهللا له ما كان منه من الذنوب واخلطايا وكان مصريه إىل اجلنة أمة مسلمة ضحك يف وجه
  وأنشدوا

  الوالدان إىل شكر اإلله وصول والوالدان إىل دار السالم سبيل} 
  صل والديك وال تقطع حباهلما ليجزينك يف دار البقاء جليل} 
  القنطرة اخلامسة ٩٦

ة فيحاسبون على حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وشهادة الزور فينجو من حفظ مث حيبسون على القنطرة اخلامس
  لسانه ويهلك من سرح لسانه مبا ال يعنيه

  ألنه ليس من جوارح العبد أشد ذنبا من اللسان ألن كلمة يتكلم هبا العبد أو األمة تكون سببا لدخول النار
  ترك الغيبة والنميمة ٩٧

أصبح أخذ لوحا ودواة وجعلهما جبواره فإذا تكلم كلمة كتبها يف اللوح ويقول لنفسه وقد كان بعض اخلائفني إذا 
هكذا أثبتها عليك امللك بأمر امللك فإذا غربت الشمس وصلى صالة املغرب وضع اللوح بني يديه وجعل يقرأ 

لصراط يا نفس ويبكي ويقول يف بكائه وحنيبه وتقريره لنفسه يا نفس كأين بك وقد سئلت عن هذا عند جواز ا
تراك بأي كلمة من هذه تدخليين النار فال يزال يبكي حىت ال جيد بكاء وتفرغ دموعه فيغشى عليه فإذا أفاق مما هو 

  فيه أخرج اللوح وكتب ما فيه بقرطاس وهو يقول متضرعا يا اهللا عفوا ورفقا ولطفا بعبدك
الة حسنة فسأله عما لقي من اهللا تعاىل فقال ما يلقى فلم يزل هذا دأبه حىت مات فرآه بعض الصاحلني يف املنام يف ح

من الكرمي إال الكرم جعل حماسبيت لنفسي يف الدنيا بدال عن احلساب يف اآلخرة وجعل دموعي اليت بكيت يف الدنيا 
أهنارا ترويين يوم العطش األكرب وتفضل الكرمي علي بدخول اجلنة وجبواز الصراط ومن علي بالفضيلة العظيمة 



  زيارة الكربى إىل وجهه الكرميوال
  كلمة الشر وعذاهبا ٩٨

إن الرجل ليتكلم بالكلمة فينزل هبا يف النار بعد ما بني } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وقد روي عن النيب 
  املشرق واملغرب فإذا أراد اهللا تبارك وتعاىل بعبده خريا أعانه على حفظ لسانه وشغله بعيوب نفسه عن عيوب غريه

قيل مر رجل على رجل فسلم عليه فقال له الرجل الذي سلم عليه يا أخي لو كشفت لك عن حايل ما سلمت علي 
  فقال له الرجل الذي سلم عليه يا أخي لو كشفت يل عيوبك لكان يف عيويب ما يشغلين عن مجيع عيوبك

  فجلس كل منهما يبكي يف ناحية حىت بل كل واحد منهما األرض بدموعه مث تفرقا
  شهادة الزور ٩٩

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن رسول اهللا 
  من شهد شهادة زور على ذمي أو مسلم أو من كان من الناس علق بلسانه يف الدرك األسفل من جهنم

ويف بعض األخبار أن شهادة الزور من أعظم الكبائر عند اهللا تعاىل وشاهد الزور يعلق بلسانه بكل كلمة يف شهادة 
  ور وبكل حرف كتب فيها شهادته ألف عام على الصراط عند القنطرة اخلامسةالز

  ولو أن شاهد الزور جاء يوم القيامة بعمل سبعني نبيا ما نظر اهللا إليه
  وكذلك صاحب الغيبة والنميمة ال جيوز من هذا الصنف الصراط إال أن يعفو اهللا أو تدركه الشفاعة

  وأنشدوا
  وزوا تساقط كل جبار أثيمإذا ازدحم العباد لكي جي} 

  بقعر النار ليس هلم مغيث
  وال للعاصي يوما من محيم

  ومن يطع اإلله فسوف ينجو
  من التعذيب يف قعر اجلحيم

  إذا نصب الصراط على جحيم
  فياهللا من هول عظيم

  أال يا معشر اإلسالم توبوا
  من العصيان للرب الرحيم

بالسنة والقرآن واتركوا األوزار والعصيان واحذروا من هول  إخواين أطيعوا اهللا يف السر واإلعالن واعملوا
  الصراط املنصوب على مسوم النريان

  القنطرة السادسة ٠٠
مث حيبسون على القنطرة السادسة فيحاسبون على حفظ اجلار فينجو من حفظ جاره وأكرم ضيفه ويهلك من خان 

  جاره ومل يكرم ضيفه
  إكرام الضيف ٠١

  { من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه } أنه قال }  عليه وسلمصلى اهللا{روي عن النيب 
  وكرامته أن يكرمه لوجه اهللا وتكون ضيافته من حالل وأما من أنفق على ضيفه من حرام فإنه ال ثواب له

ق هذا هبذا ويلعن فما أنفق على الضيف يف اخلمر أو مما ال يرضى اهللا تعاىل به فإن ذلك الضيف يأيت يوم القيامة يتعل



هذا هبذا مث يأتيان إىل الصراط وكل واحد منهما يلوم صاحبه ويقول له لعنك اهللا الذي ساعدتين على اإلنفاق يف 
  غري اهللا مث يقال هلما جوزوا الصراط ففي أول قدم يضعان على الصراط يهويان يف النار

  الربكة مع الضيف ٠٢
الضيف إذا دخل بيت املؤمن دخلت معه ألف بركة وألف رمحة ويكتب  } }صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

  { اهللا تعاىل لصاحب املنزل بكل لقمة يأكلها الضيف حجة وعمرة 
قال درهم ينفقه الرجل على ضيفه أفضل من ألف } صلى اهللا عليه وسلم{وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 
ضيف لوجه اهللا أكرمه اهللا تعاىل يوم القيامة بألف كرامة وخلصه من النار دينار ينفقها يف سبيل اهللا ومن أكرم ال

  وأدخله اجلنة

كان يقول هلا يا عائشة ال تتكلفي } صلى اهللا عليه وسلم{وقد جاء يف حديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أن النيب 
  مداومتها على إكرام الضيف} صلى اهللا عليه وسلم{للضيف فتمليه وإمنا أراد 

يا علي إذا جاءك } صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا 
  الضيف فاعلم أن اهللا تعاىل قد من عليك إذ بعثه إليك ليغفر لك ذنبك بذلك

  ينزل الضيف برزقه ٠٣
أيها الناس ال تكرهوا } } وسلمصلى اهللا عليه {ويف حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا 

  { الضيف فإنه إذا نزل نزل برزقه وإذا رحل رحل بذنوب أهل املنزل 
ويف حديث معاذ بن جبل رضي اهللا تعاىل عنه ما من منزل ينزل فيه ضيف إال بعث اهللا تبارك وتعاىل إىل ذلك املنزل 

هل املنزل فالن بن فالن ضيفكم يف يوم كذا قبل نزول الضيف به بأربعني يوما ملكا على صورة طائر ينادي يا أ
وكذا واخللف من اهللا من باب كذا وكذا فتقول املالئكة الذين وكلوا بأهل الدار وبعد اخللف ما يكون فيخرج هلم 

  ذلك امللك كتابا فيه مكتوب قد غفر اهللا ألهل املنزل ولو كانوا يف ألف
ؤمنني أكرم ضيفا لوجه اهللا الكرمي إال نظر اهللا إليهم إن كانوا ويف حديث آخر أنه قال ما من عبد من عباد اهللا امل

  مجاعة فإن كان الضيف من أهل اجلنة وكان رب املنزل من أهل النار جعله اهللا تعاىل من أهل اجلنة بإكرامه ضيفه
هم بيد ويف حديث آخر أن الضيف ورب املنزل وأرباب املنزل إن كانوا مجاعة يأتون الصراط فيأخذ كل واحد من

صاحبه فيجوز الصراط أسرع من الربق الالمع فإن مل يكن فيهم من له عمل جيوز الصراط أمر اهللا امللك املوكل 
  بنفقة الضيف أن يأخذ بيدهم وجيوز الصراط ولو كانوا مئة ألف

  إطعام الطعام ٠٤
جه اهللا ال يريد به غري اهللا وإطعام الطعام ينقسم على ثالثة أوجه خملوف ومسلوف ومتلوف فاملخلوف الذي يطعم لو

  تعاىل وال يطلب به جزاء من خملوف واملسلوف الذي تضيفه مرة ويضيفك أخرى
  واملتلوف كل ما كان إطعامه على املعاصي

  واملخلوف واملسلوف فيهما األجر إال أن املخلوف أعظم أجرا واملتلوف هو حسرة وندامة يوم القيامة
  وأنشدوا

  لقنايا مكرم الضيف للرمحن خا
  عند الصراط ستلقى اخلري موفورا



  أكرم ضيوفك كي ترجو اجلواز غدا} 
  على الصراط وترجو اخللد جمبورا

  حفظ اجلار ٠٥
  وأما حفظ اجلار فإن العبد أو األمة يسأل عن حفظه فمن حفظ جاره جاز

  الصراط وجنا من العذاب األليم وصار إىل جنة اخللد ودار النعيم
ما آمن باهللا واليوم اآلخر من بات شبعان وجاره جوعان أو } أنه قال } اهللا عليه وسلم صلى{وروي عن رسول اهللا 

ومن كرامة حفظ اجلار أن توقظه من الغفالت تلهمه إىل الطاعات وتأمره بإقامة { بات ريان وجاره عطشان 
  الصلوات

  تعلق اجلار باجلار ٠٦
  فيقول يا رب جاري هذا خانين يف الدنيا ذكر يف بعض األخبار أن اجلار يتعلق جباره يوم القيامة

  فيقول اهللا تبارك وتعاىل مل خنت جارك فيقول وعزتك وجاللك ما خنته ال يف مال وال يف أهل وأنت أعلم بذلك
فيقول له جاره ما فعلت ذلك ولكن رأيتين على املعاصي فلم تزجرين عنها فيؤمر به وبصاحبه إىل النار وال يغفر اهللا 

  هلما
عبد مسلم أو أمة مسلمة حفظ جاره وأمره باملعروف وهناه عن املنكر إال جوزه اهللا تبارك وتعاىل على وما من 

  الصراط قبل العباد خبمسمائة عام
  الوصية حبفظ اجلار ٠٧

لقد أوصاين ريب ليلة أسري يب حبفظ اجلار حىت ظننت أنه سيورثه } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 
  العلماء يرى شفاعة اجلاروبعض { 

  فكل من حفظ اجلريان فقد أطاع الرمحن وأسخط الشيطان وعمل بالسنة والقرآن
  روي أن الرجل الصاحل واملرأة الصاحلة يشفعان يوم القيامة يف سبعني من جرياهنما وجيوزاهنم على الصراط

حفظ اجلار فقد عمل بالسنة والكتاب  عباد اهللا من حفظ اجلار جنا من النار وجاز الصراط إىل دار القرار ومن
وأطاع امللك الوهاب وأسخط الشيطان اللعني الكذاب وما من جار يلقى جاره املسلم فيسلم عليه إال غفر اهللا 

  جلاره ولو كان له ألف جار
  حفظ اجلار قربة ووسيلة ودرجة عند اهللا وفضيلة

  وأنشدوا

  يا حافظ اجلار ترجو أن تنال به
  هللا مذخورعفو اإلله وعفو ا

  اجلار يشفع للجريان كلهم
  يوم احلساب وذنب اجلار مغفور

  القنطرة السابعة ٠٨
مث حيبسون على القنطرة السابعة فيسألون عن الصدق فمن حفظ لسانه عن الكذب جنا من الصراط وجنا من النار 

  وصار إىل اجلنة مع األبرار
  الصدق والكذب ٠٩



  حرم نعيم اجلنةومن كذب فقد خالف الكتاب والسنة وقد 
إذا كذب املؤمن كذبة من غري عذر تباعد منه امللكان مسرية سنة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  ١١٠من ننت ما جاء به وكتب اهللا تبارك وتعاىل عليه بكذبة مثانني خطيئة أقلها كمن يزين بأمه 
  كذبة املؤمن بثمانني خطيئة
ذر خيرج من فيه شيء مننت حىت يبلغ العرش فتلعنه محلة العرش ويلعنه مثانون ألف ملك وإذا كذب املؤمن من غري ع

  ويكتب عليه مثانون خطيئة أقلها مثل جبل أحد
الكذب نفاق والكذب من الكبائر وإذا استحل العبد الكذب فقد استحل احملارم كلها وإذا مل يستحل العبد الكذب 

 وأن الصادق إذا جاء الصراط سبقه نور وجهه مسرية مئة عام يعين على مل يقدر أن يباشر شيئا من حمارم اهللا
الصراط ومن صدق عمل بكتاب اهللا واتبع سنة رسول اهللا والصادق أسرع جوازا على الصراط وأسرع الناس 

  دخوال اجلنة
ال من صدق والكاذب يف أول قدم يضعها على الصراط يهوي يف النار فال ينجو من اجلسر السابع وهو أصعبها إ

  ويهلك من كذب جعلنا اهللا وإياكم برمحته ممن صدق فنجا
  وأنشدوا

  أصدق يريك إله العرش جنته
  يوم املعاد وال تولع بتكذيب

  إن الصدوق لدى الرمحن منزله
  دار اخللود بال موت وتعذيب

  يوم اجلزاء على منت الصراط إىل
  دار النعيم بال حزن وتكئيب
دق جيوز على الصراط وهو ال يشعر به وال يهوله فاهللا اهللا عباد اهللا كونوا من ذكر يف بعض األخبار أن الصا

  الصادقني وال تكونوا من الكاذبني وتأسوا خبامت النبيني وسيد املرسلني صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني
  جناة الصادقني ١١

بقنطرة بني اجلنة والنار يتقاصون مظامل  ذكر يف بعض األخبار أن الناس الذين ينجون من الصراط وهوله حيبسون
  كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا وهذبوا أذن هلم بدخول اجلنة

فوالذي نفسي بيده إن أحدهم مسكنه يف اجلنة أدل منه ملسكنه الذي كان } } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
  منة ويا هلا من فرحة يا هلا من كرامة ويا هلا من نعمة ويا هلا من{ يف الدنيا 

  فقدموا عباد اهللا يف اليسري من األوقات والقليل من الساعات ما جيوزكم الصراط ويقيكم اآلفات
  الصراط على منت جهنم ممدود ال جيوزه إال من خاف من أهوال اليوم املوعود وأطاع امللك املعبود الغفور الودود

  الصالة جتوز على الصراط ١٢
أن من صام ثالثة أيام من كل شهر وقام يف ليلة من لياليها يصلي عشر ركعات يقرأ يف كل  ذكر يف بعض األخبار

} صلى اهللا عليه وسلم{ركعة بفاحتة الكتاب وقل هو اهللا أحد ثالث مرات فإذا فرغ من صالته صلى على حممد 
بود يف كل أوان عشر مرات مث يقول سبحان من كان وال مكان سبحان املوجود بكل حني وأوان سبحان املع

سبحان املسبح بكل لسان سبحان املنجي من اهللكات سبحان خالق األرضني والسموات جوزه اهللا تبارك وتعاىل 



على الصراط أسرع من الربق اخلاطف وال يؤذيه حر النار وميضي إىل اجلنة مع أول زمرة من الصحابة والتابعني 
  ويشفعه اهللا تعاىل يف سبعني من أهله وجريانه

  هي أفضل ما يصام من الشهر وهي يوم ثالثة عشر وأربعة عشر ومخسة عشرو
مير الناس على الصراط فالزالون والزاالت كثري وأكثر ما يزل } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

ليه السالم النساء وجربيل عليه السالم آخذ حبجزيت إذا عصفت الريح بأميت فصاحوا يا حممداه فلوال أن جربيل ع
  آخذ حبجزيت ألغثت أميت

فيبادرون جوازا فال جيوزه ظامل فيبقون متحريين مث يتداركهم اهللا برمحته وبفضل دعائي هلم فيقول جوزوا على 
  الصراط بعفوي فيجوزوا اللهم اغفر لنا مجيعا برمحتك

  وأنشدوا
  لو علم اخللق ما يراد هبم
  وأميا مورد غدا يردوا
  ياة والما استعذبوا لذة احل

  طاب هلم عيش إذا رقدوا
  خوفا من العرض والصراط على

  نار تلظى وحرها يقد
  والناس يف هول موقف عسر
  قد عاينوا هوله الذي وعدوا
  يا لك من موقف يفوز به
  قوم هم للجنان قد وفدوا
  مع النيب قد اصطفاه خالقنا
  صلى عليه املهيمن الصمد

يسري من األعمال وبالقليل من األفعال وبالطيب من األقوال من قبل عباد اهللا اشتروا أنفسكم من مواللكم بال
  حبسكم على الصراط لشدة األهوال يوم ال بيع فيه وال خالل بني يدي الكبري املتعال

  كيفية اجلواز على الصراط ١٣
ساء ذكر يف بعض األخبار أن الناس ينقسمون يف جواز الصراط سبعة أقسام فيجوز أول قسم من الرجال والن

كطرفة عني والقسم الثاين كالربق اخلاطف والقسم الثالث كالريح العاصف والقسم الرابع كالطري اجملد والقسم 
  اخلامس كاخليل يف جريها والقسم السادس كاملاشي والقسم السابع كاملهرول

  أقسام الناجني على الصراط ١٤
  يقدموهنمفأما القسم األول فهم أصحاب الصدقات وقوام الليل والعلماء 

  والقسم الثاين هم الذين استقاموا على أداء الفرائض ومل يفرطوا فيها وأدوها يف أوقاهتا
  والقسم الثالث هم الذين أدوا الزكاة ولزموا صحبة العلماء وأحبوهم
  والقسم الرابع هم الذين وصلوا أرحامهم وطلبوا بصلتها رضاء موالهم

أوصى عند موته بصلة الرحم وما من عبد وصل رمحه بنفسه أو ماله إال أنه } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 



  جعله اهللا تعاىل يوم القيامة على الصراط كالذي ميشي يف
رياض اجلنة وال يرى من أهوال الصراط شيئا ويدخل اجلنة مع أول زمرة جتوز الصراط وأنوارهم تسعى بني أيديهم 

  وبأمياهنم
بصارهم عن حمارم اهللا وصانوا فروجهم عن الفواحش وحفظوا أزواجهم عما ال والقسم اخلامس هم الذين غضوا أ

  } صلى اهللا عليه وسلم{حيل هلن وحجبوهن والطفوهن ورفقوا هبن كما قال 
  حديث يف العناية بالنساء ١٥

أة إذا عزت النساء ودائع األحرار وال يعزهن إال عزيز وال يذهلن إال ذليل والذليل عند اهللا يف النار وكذلك املر
  زوجها وأطاعته فيما يرضي اهللا تعاىل

  والقسم السادس هم الذين جتنبوا الربا واحلرام وجتنبوا اخليانة يف املكيال وامليزان
  } صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال رسول اهللا 

  كل مال خالطه الربا فهو زاد صاحبه إىل النار
  آكل الربا ١٦

يجعل اهللا تبارك وتعاىل كل درهم وكل حبة وكل ثوب وكل لقمة وكل شيء وقد ذكر أن آكل الربا يأيت الصراط ف
أكل أو اكتسبت يداه من الربا ثعبانا من نار خيطفه من على الصراط يهوي به يف قعر جهنم مع اليهود ومن تاب 

  تاب اهللا عليه وغفر له ما جىن
ن وبروا اإلخوان ولزموا املساجد وأمروا والقسم السابع هم الذين بروا الوالدين وبروا األزواج وبروا اجلريا

صلى {باملعروف وهنوا عن املنكر وحفظوا حدود اهللا ومل تأخذهم يف اهللا لومة الئم وعملوا بكتاب اهللا وسنة رسوله 
  } اهللا عليه وسلم

  وأنشدوا
  أتطمع بالنجاة وكيف تنجو ولست على جناتك باحلريص} 

  ولو يف نيلها أعملت حرصا
  من الرخيصلنلت الفوز بالث

  ولكين أراك تريد عزا
  وحالك حال ممتهن نقيص

  وليس ملن تعرض للمعاصي} 
  هديت عن الضاللة من حميض

  املتصدقني سرا وعالنية ١٧
يا أحبايب إذا جاز الناس الصراط وجدوا خلقا كثريا نساء ورجاال قد سبقوهم إىل اجلنة فيقولون من هؤالء الذين 

  ء الرجالسبقونا فتقول هلم املالئكة هؤال
الذين تصدقوا يف السر ابتغاء وجه اهللا وتصدقوا يف العالنية ليحببوا الصدقة إىل عباد اهللا هؤالء الذين فرجوا عن 

  املكروبني
وهؤالء النسوة اللوايت أطعن أزواجهن وحفظن فروجهن وحفظن ألسنتهن عن أذى الزوج وعن أذى اجلريان 

  ة مجيع الناس إىل الصراط وجوازه خبمسمائة عاموتصدقن يف السر واإلعالن تسبق هذه الزمر



ومن كان من إخواهنم من أهل الذنوب جازوا يف شفاعتهم فإذا جازت أول زمرة من األولني السابقني وزمرة 
املتأخرين يبقى رجل واحد فيضع قدمه الواحدة فتنزل فيبقى بالقدم األخرى فريكب الصراط على بطنه والنار 

  تصيبه على قدر ذنوبه
  آخر من يبقى على الصراط ١٨

فال يزال حيبو ويتدرج ويبكي ويتضرع إىل اهللا تعاىل حىت جيوز فإذا جاز وجنا رد رأسه ونظر إىل الصراط وأهواله 
  وأهوال أهل النار وعواء أهل النار يف النار فيقول سبحان الذي خلصين منك وجناين من أهوال النار

القول يبعث اهللا تعاىل إليه بلطفه ملكا من مالئكته فيأتيه فيأخذه بيده ويقول  فبينما هو ينظر إىل الصراط ويقول هذا
له قم يا عبد اهللا فينطلق إىل غدير من ماء على باب اجلنة فيقول له امللك اغتسل من هذه املاء واشرب منه فيغتسل 

ئحة أهل اجلنة ولونه كألوان أهل العبد ويشرب كما أمره امللك فيعود كالقمر الطالع ليلة التمام وتعود رائحته كرا
اجلنة مث ينطلق به إىل قرب جهنم فيقول له قف ها هنا حىت يأتيك إذن من ربك فينظر إىل أهل النار ويسمع عواءهم 
كعواء الكلب يستغيثون من شدة العذاب فإذا مسع العبد أهل النار وما هم فيه بكى وقال يا رب اصرف وجهي عن 

إليهم وال أمسع صوهتم وال أسألك غري هذا فيأتيه ذلك امللك من عند رب العاملني فيحول أهل النار حىت ال أنظر 
وجهه عن أهل النار إىل أهل اجلنة فينظر إىل ناحية أهل اجلنة فريى بينه وبني باب اجلنة روضة خضراء ما رأى أحد 

سرع واهللا أعلم من أي األعوام يقول يا قط مثلها مث ينظر إىل باب اجلنة ومجاله وعرضه مسرية أربعني يوما للطري امل
رب قد أحسنت إيل اإلحسان كله جوزتين الصراط وأجنيتين من النار وأدنيتين من باب اجلنة هذه الروضة أسألك 

أن تبلغين إليها وال أسألك غري ذلك فيأتيه ذلك امللك فيقول له يا ابن آدم ما أكذبك ألست قد عزمت أنك ال 
  فيأخذ بيده وينطلق به للروضة فيدخله فيها تسأل غري هذا املقام

  باب اجلنة ١٩

فينظر إىل باب اجلنة وإىل هبجة تلك القصور وأطرافها من اجلندل األخضر وحصباؤها من الياقوت األمحر فيستنشق 
ر نسيم طيب الكافور واملسك ويسمع حسن تغريد األطيار وخرير تلك األهنار وما ال تصفه ألسنة الواصفني وال خيط

ا مسع العبد ذلك كله استخفه الطرب فيقول يا موالي لقد أنعمت علي نعمنا أكمل النعم  ١ببال املتفكرين فإذ 
جوزتين الصراط وأجنيتين من النار وصرفت وجهي عن أهل النار حىت ال أراهم ولكن أسألك يا سيدي وموالي أن 

أمسع حسيسهم وال أرى عذاهبم فيأتيه ذلك امللك فيقول تدخلين اجلنة فاجعل هذا الباب بيين وبني أهل النار حىت ال 
  له ابن آدم ما أكذبك ألست قد زعمت أنك ال تسأل غري ما قد سألت فيقول وعزتك يا رب ال سألتك غريه

فيأخذ امللك بيده فيدخله الباب فينظر العبد عن ميينه وعن مشاله مسرية سنة فال يرى إال الشجر املثمر ما رأى قط 
 خطر على قلب آدمي وال جين فينظر إىل أدىن شجرة فريى عندها روضة فيها شجرة أصلها ذهب مثلها وال

وأغصاهنا فضة وورقها حلو ما رأى مثلها قط آدمي وال جين وال خطر على قلب بشر ومثرها ألني من الزبد وأحال 
لتين اجلنة وأعطيتين وأرضيتين من العسل فيقول العبد يا رب لقد أنعمت علي عبدك وتفضلت جنيتين من النار وأدخ

  وإمنا بيين وبني هذه الروضة قليل فبلغين إليها فوعزتك ال سألتك غريها
فيأتيه ذلك امللك فيقول له يا ابن آدم ما أكذبك ألست قد زعمتا أنك ال تسأل غري ما سألت يا ابن آدم أين 

  أقسمت به أما تستحي من اهللا
  منازل اجلنة ٢٠



ه إىل أدىن منزل من منازهلا فإذا هو بقصر من لؤلؤة بيضاء بني يديه فال ميلك نفسه حني ينظر فيأخذ بيده فينطلق ب
  إليه فيقول يا رب أسألك هذا املنزل وال أسألك غريه

فيأتيه امللك من عند اهللا سبحانه فيقول له هللا يا ابن آدم ما أكذبك ألست أنك قد زعمت أنك ال تسأل غري ما أنت 
ديه فإذا مبنزل كأمنا املنزل األول والثاين ومجيع ما خلق ورآه حلما فيسأله فيعطى فال يزال كذلك فيه فينظر بني ي

حىت يعطى ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر فلو نزل يف أدىن قصر من قصور اجلن واإلنس 
ا يفضل عنهم ولكان عندهم من لكان عنده من الكراسي ما جيلسون ويتكئون عليها ولكان عنده من املوائد م

  الطعام والشراب
وما عند اهللا خري { ما يأكلون وإذا أكلوا وشربوا مل ينقص من الطعام والشراب إال بقدر ما أصاب رجل واحد 

  وأنشدوا ٣٦الشورى } وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون 
  مقام املتقني غدا جليل

  يطيب هلم مع احلور املقيل
  هم مشرقاتوأنوار علي} 

  إذا ناداهم امللك اجلليل
  فائدة للجواز على الصراط ٢١

ذكر يف بعض األخبار أن العبد أو األمة إذا ذكر الصراط وهوله وصعوبته ورقته وطوله وبعد مسافته مث بكى مث قام 
ني فصلى عشر ركعات يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب مرة وقل هو اهللا أحد ثالث مرات ويسلم عن كل ركعت

وشرف وكرم مائة مرة مث قال سبحان اهللا من } صلى اهللا عليه وسلم{فإذا فرغ من العشر ركعات صلى على لنيب 
خلق ما شاء وقضى مبا شاء واحلمد هللا على كل شيء ثالث مرات مث يقول اللهم جوزين الصراط وجنين من هوله 

  لهاهللا ال إله إال أنت ال شريك لك وصلى اهللا على سيدنا حممد وآ
فمن صلى هذه الصالة وقال هذا القول جوزه اهللا تبارك وتعاىل الصراط وهو ال يشعر به وال يهوله مع أول زمرة 

  متر إىل اجلنة
فاغتنموا رمحكم اهللا هذا الثواب وحتصنوا به من أليم العذاب يا أويل العقول واأللباب ألن الصراط حاد رقيق 

  عني على جوازه أخ وال صديق إال عمل صاحل ورب رفيقوطريقه أبعد الطريق يا له من طريق ما ي
  واعلموا وفقنا اهللا وإياكم أن العمر يذهب والدنيا تفىن وخترب والنفس متوت واملرد إىل احلي الذي ال ميوت

 فاستعدوا بكثرة األنوار وبالصالة وفعل اخلري يف الليل والنهار وبالطاعة للنيب السيف املختار وبالعمل بكتاب امللك
الواحد القهار وابكوا على هول الصراط املنصوب على منت النار يسره اهللا لنا وهونه علينا آمني رب العاملني إنه 

  قريب جميب
  شفاعة الناس بعضهم لبعض ٢٢

ذكر أن العبد إذا جاوز الصراط وخلص ذكر يف ذلك املوقف أباه وأبناءه وإخوانه وجريانه فعند ذلك يسأل 
  والد يف ولده واجلار يف جاره والرجل يف زوجته واملرأة يف زوجها واإلمام يف مجاعته اليت كانالصديق يف صديقه وال

  يصلي هبا فيشفع كل واحد منهم على قدر عمله ومنزلته عند ربه
قال له بعض أهله يا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{روى قتادة عن احلسن البصري رضي اهللا عنه أن رسول اهللا 



ثالثة مواطن ال يذكر فيها أحد أحدا } صلى اهللا عليه وسلم{لرجل يوم القيامة يف محيمه فقال رسول اهللا هل يفكر ا
عند امليزان حىت ينظر أيثقل ميزانه أم خيف وعند الصراط حىت ينظر أجيوز أم ال وعند الصحف حىت ينظر أبيمينه 

يمه وال صديقه وال حبيبه وال قريبه وال بنيه وال يأخذ الصحيفة أم بشماله فهذه ثالثة مواطن ال يذكر فيها أحد مح
هو مشغول بنفسه عن غريه  ٣٧عبس } لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { والديه وذلك قول اهللا تبارك وتعاىل 

  من شدة األهوال العظام أسأل اهللا أن يسهلها لنا برمحته ويهوهنا علينا مبنه ولطفه وأنشدوا
  هبكيت على هول الصراط وذكر
  وهو زفري النار من أعظم الذكر

  وكيف يطيق الصرب من كان عاصيا
  خلالق كل اخللق يف السر واجلهر
  ومن يك ذا خوف شديد هلوله
  فإن له أمنا من اهلول يف احلشر
  فليس ملن يبكي هلول صراطه

  جزاء سوى دار النعيم مع الفخر
  فيا له من هول فظيع جيوزه

  رجال أطاعوا اهللا يف سالف العمر
  باد اهللا تفكروا يف هول الصراط الرقيق البعيد وأشفقوا من اهلول العظيم الشديد وأطيعوا اجلبار الويل احلميدع

  ال تقبل صالة شراب اخلمر ٢٣

ذكر أن شراب اخلمر إذا أتوا على الصراط ختطفهم الزبانية فتهوي هبم إىل عني اخلبال وهي قيح أهل النار فيسقون 
يف الدنيا شربة من اخلبال لو أن تلك الشربة تصب من السماء السابعة ألحرقت  بكل كأس شربوا من اخلمر

السماوات واألرضني مبن فيهن ومن عليهن واألصل يف شارب اخلمر أنه خيطف من على الصراط ألنه ليس يف 
ل كلها ال وجهه نور ألن النور ال يكون من العمل الصاحل وشارب اخلمر ليس له عمل صاحل واألصل فيه أن األعما

تقبل إال ممن صلى ألن الصالة هي رأس األعمال وشارب اخلمر ال تقبل منه صالة ما دام مصرا على شرب اخلمر 
فإذا مل تقبل منه صالة فلم ال يقبل منه سائر عمله فيأيت إىل الصراط ووجهه أسود وقد عهد إىل الزبانية الذين على 

  الصراط أن ال يتركوا أن جيوز إال
  ليس له نور أن يكبوه يف النار إال من تاب وترك اخلمر ورجع إىل اهللا تعاىل من له ومن

  التوبة من اخلمر وثواهبا ٢٤
يا إخواين اعلموا أن شارب اخلمر إذا تاب وترك اخلمر لوجه اهللا تعاىل كان يوم القيامة أفضل وأكثر نورا على 

ذنبني توبوا إىل موالكم أسرع احلاسبني يغفر لكم ذنوبكم الصراط وأسرع جوازا ممن مل يشرهبا فاهللا اهللا يا معشر امل
  أمجعني
  فضل املؤذنني ٢٥

ذكر يف بعض األخبار أن املؤذنني إذا أتوا إىل الصراط جيدون جنائب من نور مسرجة بسرج الياقوت والزبرجد 
لهم قد استوجبوا النار فريكبوهنا فتطري هبم على الصراط ويشفع كل واحد منهم عند جواز الصراط يف أربعني ألفا ك

وجيوز يف نور املؤذن ألف رجل وألف امرأة ويف حديث آخر أن املؤذن إذا جاء إىل الصراط سبقه نور اآلذان ونور 



ال إله إال اهللا ونور حممد رسول اهللا ونور الدعاء الذي يدعو الناس إىل توحيد اهللا تبارك وتعاىل فيجوز الصراط يف 
  ن ليس هلم نور وهم أهل الذنوب واخلطايانور املؤذن أربعون ألفا مم

ما من عبد مسلم حان عليه وقت الصالة يف أرض قفراء أو } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
موضع ليس فيه مجاعة فقام فأذن مث أقام فصلى إال وأم من جنود األرض ما ال حيصي عددهم إال اهللا تبارك وتعاىل 

عددهم حسنات وميحو بعددهم سيئات ويرفع له بعددهم يف اجلنة درجات لو دخل يف أدىن درجة ويكتب اهللا له ب
من درجاته اجلن واإلنس لوسعتهم ولكان فيها من الفرش واألسرة واملوائد والطعام والشراب واخلدم ما يفضل 

  { ن عنهم وإن مل يؤذن واقتصر على اإلقامة وحدها مل يصل خلفه إال ملكاه اللذان يكتبا
ويف حديث آخر إذا أذن العبد املسلم يف فالة من األرض مث أقام فصلى جعل اهللا تبارك وتعاىل خلفه سبع صفوف 

من املالئكة املقربني أحد طريف الصف باملشرق واآلخر باملغرب فإذا فرغ من صالته ودعا أمنوا على دعائه ويكتب 
عال بعددهم سيئات ويرفع له تعاىل بعددهم درجات كل اهللا تبارك وتعاىل له بعددهم حسنات وميحو عنه جل و

  درجة أعظم من الدنيا سبعون ألف مرة فيها من النعيم ما ال عني رأت وال أذن
  مسعت وال خطر على قلب بشر

فإذا جاء يوم القيامة إىل الصراط جاء معه أصحابه من املالئكة الذين صلوا خلفه كل ملك منهم معه نور من نور 
ذون بيده وبأيدي أهله وبأيدي إخوانه الذين صحبوه وأحبوه يف اهللا فيفرقون عليهم من تلك األنوار اجلنة فيأخ

  وجيوزوهنم الصراط يف شفاعته وميضون معه إىل اجلنة وال يرون من هول الصراط وال من حره وال صعوبته شيئا
  فضل العلماء ٢٦

ون وجوههم كالشمس الضاحية وأنوارهم بني أيديهم وبيد ذكر يف بعض األخبار أن العلماء إذا أتوا إىل الصراط تك
كل عامل منهم لواء من نور اجلنة يضيء له مسرية مخسمائة عام وحتت لواء العامل كل من اقتدى بعلمه وكل من 
اد اهللا أحبه يف اهللا ومناد ينادي هؤالء أحباء اهللا هؤالء أولياء اهللا هؤالء الذين خلفوا األنبياء هؤالء الذين علموا عب

  هؤالء الذين دعوا إىل اهللا هؤالء الذين حفظوا حدود اهللا هؤالء مصابيح الدجى هؤالء أئمة اهلدى

فإذا دنوا من الصراط يوضع على رأس كل واحد منهم تاج من نور اجلنة لو وضع ذلك التاج يف السماء السابعة 
حلة من حلل اجلنة لو نشرت تلك احللة بني  العليا خلرق نوره إىل األرض السابعة السفلى ويكسى كل واحد منهم

السماء واألرض لغطى نورها نور الشمس وملات اخلالئق كلهم عشقا إىل رؤيتها وملألت األرض والبحار من رائحة 
  املسك وينزل على رأس كل واحد منهم غمامة من نور تقيه من حر شرر جهنم ومن حر الشمس

  وأنشدوا
  يا طالب العلم ترجو أن تنال به

  عفو اإلله وعفو اهللا موجود
  اطلب بعلمك وجه اهللا خالقنا
  إن الصراط على النريان ممدود
  عفو اإلله ألهل العلم نائلهم
  وعفوه عند أهل اجلهل مفقود

  فاحرص هديت على التعليم جمتهدا



  وأنت عند إله العرش حممود
  فاعمل بعلم رسول اهللا سيدنا
  وأنت بني عباد اهللا مسعود

   تبارك وتعاىل ال يقبل عمال بال علمواعلموا أن اهللا
  فالعلماء قد أثبت هلم اجلبار اخلشية والتقى ٢٨فاطر } إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { قال اهللا تبارك وتعاىل 

  ومن ال يعلم ال يتقي وكيف يتقي من ال يدري ما يتقي ٢٧املائدة } إمنا يتقبل اهللا من املتقني { قال اهللا تعاىل 
  } صلى اهللا عليه وسلم{ال رسول اهللا وقد ق

تعلموا العلم فإن تعلمه هللا خشية وطلبه عباده ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة به } 
هو إمام العمل والعمل تابعه يرفع اهللا بالعلم أقواما فيجعلهم للخري قادة { يعرف اهللا ويعبد وبه حيمد اهللا ويوحد 

  قتدى هبم وينتهي إىل رأيهموأئمة ي
به يعرف } } صلى اهللا عليه وسلم{أن العبادة ال تكون إال بالعلم لقوله } صلى اهللا عليه وسلم{فقد بني رسول اهللا 

واملقصود يف } إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { ويستويف ذكر فضل العلم يف قول اهللا تبارك وتعاىل { اهللا ويعبد 
  لصراط واجلواز عليههذا املوضع ذكر ا

  فضل محلة القرآن ٢٧

ذكر يف بعض األخبار أن محلة القرآن حيشرون يوم القيامة على كثبان من مسك أسود وأنوار وجوههم تغشى 
باألبصار فإذا أتوا إىل الصراط تلقتهم املالئكة الذين وكلوا حبملة القرآن فتأخذ بأيديهم وتضع التيجان على 

مهم وتقرب إليهم خيال من نور ا جلنة عليه سرج من املسك األذفر والعنرب األشهب رؤوسهم واحللل على أجسا
أجلمها من اللؤلؤ والياقوت يركبوهنا فتطري هبم على الصراط وجيوز يف شفاعة كل واحد مائة ألف ممن قد استوجب 

وا به فال خوف عليهم وال هم النار ومناد ينادي هؤالء أحباب اهللا هؤالء أولياء اهللا الذين قرءوا كتاب اهللا وعمل
  حيزنون

وهم أهل اهللا وهم أحباب اهللا من أحبهم يف الدنيا أحبه اهللا فجاوزا الصراط وخلفوه بال هول وال هم وال حزن وال 
  غم

وهذا إذا عملوا بالقرآن ووقفوا عند أوامره ونواهيه وأحلوا حالله وحرموا حرامه وآمنوا مبحكمه ووقفوا عند 
أولئك الذين هدى اهللا {  ٢٢اجملادلة } أولئك حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون { ا إليه متشاهبه وسارعو
أولئك أولياء اهللا الصاحلون أولئك الذين رضي اهللا عنهم ووفقهم وهداهم وآتاهم  ٩٠األنعام } فبهداهم اقتده 

  تقواهم
  من مل يعمل بالقرآن ٢٨

يأيت إىل الصراط فتستقبله الزبانية مبقامع احلديد وأرازب النار وتسود وأما حامل القرآن إذا مل يعمل به فإنه 
وجوههم على قدر ما ضيعوا من العلم فمن تعلم علما للتجرب واملباهاة أو الرياء أو السمعة ومل يرد به وجه اهللا تعاىل 

  وطلب
لوك ومشى به إىل أبواب أبناء الدنيا عليه الرشا والرباطيل وكتمه ومل ينصح به عباد اهللا وطلب به الرياسة وصحبة امل

وإىل دور الظلمة وأهل اجلور وحكم به بغري العدل أجلم بلجام من نار جهنم وكان عمله عليه حجة وغمة وحمنة 
  وحسرة وندامة وظلمة على الصراط



ر األولياء مث يكون العلم للعامل نورا وفرحة وسرورا وجنة وحبورا ينظر املغرور املسكني إىل وفود العلماء وزم
وألويتهم على رؤوسهم منشورة وقلوهبم مما بشروا به من الفوز باجلنان مسرورة وأنوارهم تسعى بني أيديهم 

وبأمياهنم واملالئكة تنادي أدخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون وأنت يف ظلمك حريان أيقنت باحللول يف 
  انمسوم النريان إال أن يتداركك بعفوه امللك الدي

وقد أخذ امللك بيدك وهو ينادي عليك وجلام النار يف فمك لو كان ذلك اللجام يف الدنيا ألحرقها من مشرقها إىل 
مغرهبا وينادي عليك هذا الذي ضيع حدود اهللا هذا الذي خالف أوامر اهللا هذا الذي بدل عهد اهللا وخالف كتاب 

  لدنيا على ما عند هؤالءوآثر حب ا} صلى اهللا عليه وسلم{اهللا وسنة رسول اهللا 
يا مسكني أخذت على العلم أجرة وبرطيال واشتريت به مثنا قليال ومل تراقب موىل كرميا جليال وتركت وراءك يوما 

  هائال ثقيال وخسرت يا مغرور ملكا كبريا دائما جزيال
  فسقة محلة القرآن ٢٩

لزبانية أسرع إىل فسقة محلة القرآن منهم إىل ا} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر يف بعض األخبار عن النيب 
عبدة األوثان والنريان فيقولون ويبدأ بنا قبل عبدة األوثان والنريان فتقول هلم املالئكة ليس من يعلم كمن ال يعلم 

  ويف حديث آخر إن املالئكة الذين جعلهم اهللا على الصراط إذا نظروا إىل محلة القرآن الفساق أخذوهم
  فيتهم وألقوهم يف جهنم أو يعف اهللا تعاىل عنهموزجوا يف أق

  اللهم اعف عنا وعن مجيع إخواننا املسلمني واجعل القرآن حجة لنا ال جتعله حجة علينا يا أرحم الرامحني
  وأنشدوا

  عظمت مصيبة حامل القرآن
  إن كان ملجأه إىل النريان

  فهو اجلزاء ملن عصى رب العال
  دار العذاب وموقف اخلسران

  خسارته وجل مصابهعظمت 
  عند الصراط بظلمة وهوان
  يا رب عفوا عن قبيح فعالنا
  أنت الدليل جلنة الرضوان

فاتقوا اهللا معشر أهل القرآن يف كتابه وأشفقوا من أليم عذابه واعملوا بالقرآن وارغبوا يف جزيل ثوابه ألن القرآن 
  ٣٣لقمان } ة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور فال تغرنكم احليا{ هو لكم وهو عليكم إن تعملوا به ويل وثبور 

عرضت علي الذنوب كلها فلم أر فيها ذنبا أعظم من ذنب حامل } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  { القرآن وتاركه 

  ومعىن تاركه تارك العمل به العمل مع قلة العلم أفضل من كثرة العلم وقلة العمل
وإذا غضب حامل { يسأل حامل القرآن عما يسأل عنه األنبياء } أنه قال }  عليه وسلمصلى اهللا{روي عن النيب 

القرآن يقول له القرآن أما تستحي أنا معك وأنت تغضب اقتد يب تنجو وأكرمين بالطاعة أجنيك من األهوال 
  وأجوزك الصراط وأدخلك اجلنة

ع أفضل منزلة عند اهللا من القرآن نيب وال ملك وال ما من شفي} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{ويروى عن النيب 



فإنا هللا وإنا إليه راجعون على من ال يعمل بالسنة والقرآن كيف اختار النار على اجلنان وعصى مواله { غريه 
  وأطاع الشيطان لقد ضل ضالال بعيدا وتبوأ عذابا شديدا وبقي من اخلري فريدا وحيدا

  حسرة ما أدومها فيا هلا من مصيبة ما أعظمها ومن
  ما خلف الصراط ٣٠

خلف الصراط جسر عليه األمانة وجسر عليه الرب } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي احلسن عن رسول اهللا 
جل جالله وجسر عليه الرمحة فيا أيها السامع ملا جاء من أحاديث الصفات واآلثار املشكالت سلم األمور لباريها 

  ليها وقاريها وعليك خبويصة نفسك واعمل ليوم رمسك وذلك اجلسر عليهواترك تأويلها إن كنت تا
السؤال ذلك الوقت يقول اهللا جل جالله وتقدست أمساؤه عبدي عملت كذا ويف يوم كذا فيقول العبد نعم يا رب 

ون علي فال يزال الرب جل جالله يعرف العبد والعبد يعترف ويقول نعم حىت يقول العبد إلرسالك يب إىل النار أه
من هذا التوبيخ فيقول له جل وتعاىل يا عبدي بعيين إذا كنت عملت ذلك وكنت عليك شهيدا ومالئكيت وأرضي 

  ولكن سترت عليك حبلمي وجودي يا عبدي أنا سترهتا يف الدنيا عليك وأنا أغفرها اليوم لك

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن  غفر اهللا لنا أمجعني وأماتنا برمحته مسلمني تائبني على السنة واجلماعة على
  } صلى اهللا عليه وسلم{حممدا رسول اهللا 

  }وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم { جملس يف قوله سبحانه وتعاىل وتقدست أمساؤه  ٤

هم قوم استوت  ٤٦األعراف } وعلى األعراف رجال { هؤالء الذين ذكرهم املوىل جل جالله بقوله  ١٣١
هتم وسيئاهتم فحبسوا على األعراف واألعراف هي مواضع مرتفعة على الصراط ألن الصراط سبع قناطر حسنا

وهي اجلسور بعضها أصعب من بعض وبعضها أشد سؤاال من بعض وبعضها أكثر ارتفاعا من بعض وعند كل جسر 
  يسأل العبد فيها عن عبادته اليت افترضها اهللا عليه يف الدنيا

  يق يف الدنيا والتسهيل يف اآلخرة يف تلك املقاماتفنسأل اهللا التوف
  سؤال العباد يوم القيامة ٣٢

فأول ما يسأل عنه العبد الصالة مث الزكاة مث الصيام مث احلج مث األمانة مث بر الوالدين مث حفظ اللسان مث حفظ اجلار 
جاء إىل جسر من جسور الصراط  مث صلة الرحم وكذلك مجيع ما أمر اهللا عزو وجل به ومجيع ما هنى عنه فكل من

سئل عن عبادته فإن أجاهبا جاز وصار إىل اجلنة ونور اإلميان يسعى بني يديه وعن ميينه وعن مشاله وإن مل يأت هبا 
نقص نوره وهو نور اإلميان ألن اإلميان يزيد وينقص يزيد بطاعة اهللا وينقص مبعصية اهللا فكل من نقص ثوابه باملعصية 

  لصراطنقص نوره على ا
فمن أراد مواله أن يعذبه أمت له النور يف بعض جسور الصراط وطفأ النور عنه يف بعضه والصراط أسود مظلم من 

شدة سواد جهنم لو أن قطرة من ظلمة الصراط وضعت يف الدنيا ألظلم مشرق الدنيا ومغرهبا وملات اخللق من شدة 
الصراط ليبني ألهل اجلنة واملالئكة واجلن واإلنس وجلميع ما الظلمة وإمنا حبس اهللا تعاىل هؤالء القوم على أعراف 

وليظهر فخره وجاهه وقدره وحرمته عند ربنا جل } صلى اهللا عليه وسلم{خلق اهللا تبارك وتعاىل فضل نبينا حممد 
  جالله وذلك أن اهللا تبارك وتعاىل يأمر العباد ميضون على الصراط



الصراط املؤمنون والكافرون فأما املؤمنون فيمضون وأنوارهم تسعى بني منصوب على منت جهنم وتأيت اخلالئق إىل 
  أيديهم وبأمياهنم أي عن أمياهنم

  ظلمات الكفر واملعصية ٣٣
وأما الكافرون فإهنم ميضون يف ظلمات الكفر وظلمات أعماهلم اليت عملوا يف حال الكفر يف دار الدنيا فإذا أتوا إىل 

الصراط يهوون يف النار فتخطفهم املالئكة بالكالليب فتلقيهم يف قعر جهنم فإذا الصراط فأول قدم يضعوهنا على 
مضى املؤمنون بنورهم مضى املنافقون يف آثارهم يتبعوهنم وينادوهنم انظرونا نقتبس من نوركم فنمشي يف ضوئكم 

  فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
وذلك أهنم كانوا يف الدنيا إذا لقوا الذين  ١٤٢النساء } خادعهم إن املنافقني خيادعون اهللا وهو { وهو قوله تعاىل 

آمنوا قالوا آمنا وأظهروا هلم اإلميان بألسنتهم واعتقدوا الكفر بقلوهبم واهللا تعاىل يعامل العباد على عقائد قلوهبم 
يمشوا يف نورهم قالوا واملنافقون كانوا يتربصون باملؤمنني الدوائر فإذا كانوا على الصراط على آثار املؤمنني ل

للمؤمنني انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيظنون أن وراءهم نورا يلتمسونه فريجعون 
وراءهم فريفع هلم سرداب فيظنون أن يف السرداب نورا جيوزهم على الصراط فيقتحم هبم إىل أبواب جهنم فإذا 

وهتافتوا يف النار فزعوا مما حل باملنافقني فعند ذلك يقال هلم بشراكم اليوم جنات رأى املؤمنون املنافقني قد تساقطوا 
جتري من حتتها األهنار وهذا العذاب الذي فزعتم منه هو للمنافقني الذين عصوا اهللا ورسوله وجحدوا بآيات اهللا 

  وخالفوا كتابه فعند ذلك يضرب بينهم بسور له باب
  نارالسور احلاجز بني اجلنة وال ٣٤

والسور هو احلائط له باب إىل اجلنة وهو حائط بني اجلنة والنار باطن ذلك احلائط يف الرمحة وظاهره من قبله 
العذاب يعين جهنم والباطن فيه الرمحة يعين اجلنة فإذا رأى املنافقون املؤمنني مل يعرجوا عليهم ومل يلتفتوا إليهم 

نافقون أمل نكن معكم يف الدنيا على التوحيد وكنا نصلي معكم فيقول ورأوهم يف حال السالمة والفوز فيقول هلم امل
صلى اهللا عليه {هلم املؤمنون بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أي عذبتم وأحرقتم أنفسكم بالنار خبالفكم لرسول اهللا 

  وقولكم} وسلم
صلى اهللا {تربصتم برسول اهللا بألسنتكم ما ليس يف قلوبكم وتكذيبكم بلقاء اهللا تبارك وتعاىل وكذبتم هبذا اليوم و

صلى {وباملؤمنني الدوائر وغرتكم األماين حىت جاء أمر اهللا وغركم باهللا الغرور فيما فعلتم برسول اهللا } عليه وسلم
  وباملؤمنني فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا يعين ال يؤخذ من كافر وال منافق فداء} اهللا عليه وسلم

  قصفة املناف ٣٥
فالكافر هو الذي كفر يف السر واإلعالن واملنافق الذي كفر يف السر وآمن يف اإلعالن وآمن بلسانه وكفر بقلبه 

وقوله مأواكم النار أي مرجعكم إليها ومستقركم فيها هذا كله غرور الشيطان بكم حىت جاءكم املوت ومتم على 
يدخلون ذلك السرداب ويظنون أن النور فيه فيهجم هبم النفاق فإذا رجعوا وراءهم ليلتمسوا النور رأوا سردابا ف

على أبواب جهنم فتخطفهم املالئكة بالكالليب فتقذفهم يف جهنم حىت جياوزن الباب األول من جهنم مث يلقون يف 
 الباب الثاين حىت جياوزونه فال يزالون من باب إىل باب حىت جياوزن الباب األول من جهنم مث يلقون يف الباب الثاين
حىت جياوزنه فال يزالون من باب إىل باب حىت ينتهوا إىل الدرك األسفل من النار فينتهي هبم إىل جب يقال له جب 

  احلزن يف ذلك اجلب بئر يقال هلا اهلبهب فيها توابيت من نار وعليها أقفال من نار
  بئر اهلبهب ٣٦



لصخرة استغاثت نريان جهنم من تلك النار على تلك البئر صخرة من كربيت يف تلك البئر باب إذا رفعت تلك ا
اليت خترج منها فتأكل تلك النار اليت خترج من تلك البئر نريان جهنم وما فيها أسرع من طرفة العني فيؤتى باملنافقني 
فيلقون يف تلك البئر وتوضع عليهم تلك الصخرة فال خيرجون منها أبدا كلما أكلت تلك النار حلومهم جدد اهللا هلم 

إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار ولن جتد { ا غريها فال خيرجون من تلك البئر أبدا فذلك قوله عز وجل حلوم
يعين بقوله ارجعوا  ١٤٢النساء } إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم { وقوله  ١٤٥النساء } هلم نصريا 

  وراءكم فالتمسوا نورا
وسيئاهتم فإهنم ميشون على الصراط وأنوارهم تسعى بني أيديهم وبأمياهنم حىت وأما املؤمنون الذين استوت حسناهتم 

  إذا كانوا على جسر الصراط وهو أعال اجلسور من الصراط وهي األعراف وهي
  املواضع املرتفعة واحدها عرف وتسمى النشز من األرض وهو املوضع املرتفع عرفا ومنها عرف الديك

  أهل األعراف ٣٧
لك املواضع من الصراط نقص نورهم وبقوا على أطراف أنامل أرجلهم ورأوا أن ذلك ظلمة وذلك فإذا صار على ت

أن اخللق على الصراط على قدر أعماهلم يف الدنيا فمن الناس من يكون له من النور ما يضيء على الصراط مسرية 
ومسرية مجعة ومسرية يوم مائة عام ومنهم من يعطي من النور ما يضيء له مسرية سنة وما يضري مسرية شهر 

  ومسرية ساعة ومن الناس من يعطي من النور ما يضيء له موضع قدميه
على قدر منازهلم عند اهللا تبارك وتعاىل وعلى قدر أعماهلم يف الدنيا فيستبقون يف اجلواز على قدر أنوارهم اليت معهم 

ضيق على قدر ما أعطى اهللا لكل عبد فإذا ثبت فمن كان له نور كثري جاز يف السعة ومن كان له نور قليل جاز يف ال
أصحاب األعراف على أنامل أرجلهم يف ذلك وال ينظرون إىل موضع أقدامهم من شدة الظلمة والظلمة هي شدة 

  سواد جهنم أعاذنا اهللا وإياكم منها وسهل جلميعنا شدائدها وظلمتها وثبت على الصراط أقدامنا مبنه وفضله

وأرق من الشعرة وأحر من اجلمر عليه من احلسك والكالليب أكثر من عدد اإلنس والصراط أحد من السيف 
واجلن قد تعلق بكل كلوب من الزبانية عدد جنوم السماء إذا تكلم واحد منهم تناثر النار من فيه لو أن واحدا منهم 

يا صوت واحد يتكلم بصق يف البحار الزاخرة جلففها وإذا تكلم واحد منهم فزع صاحبه منه ولو مسع أهل الدن
بالكالم ملات كل من فيها من إنسها وجنها ومجيع ما خلق اهللا تبارك وتعاىل فيها من برها وحبرها من فظاعة كالمه 

  ومن شدة صوته وإذا صاح مالك خازن جهنم على خزنة جهنم يغشى عليهم من شدة صوته
نت الريح عاصفة فإذا ثبت القوم على والصراط مع دقته ورقته يضطرب كما تضطرب السفينة بأهلها إذا كا

وإذا { أناملهم من أرجلهم وال يستطيعون اجلواز وهم ينظرون إىل أهل النار كيف يعذبون يف النار قال اهللا تعاىل 
وهم يستغيثون  ٤٧األعراف } صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني 

ل جالله ويسألونه النجاة من النار ومن هول ما هم فيه من صعوبة الصراط فيمكثون ويتضرعون إىل موالهم ج
  كذلك ما شاء اهللا تبارك

وتعاىل مغمومني مكروبني حمزونني ال يدرون أينجون أم يهلكون مع كل إنسان منهم حافظاه اللذان كانا يكتبان 
ىل ذكرهم يف قلوب إخواهنم من أهل اجلنة وعلى عليه عمله يف الدنيا فبينما هم كذلك إذ يلقى اهللا تبارك وتعا

ألسنتهم فيقول بعضهم لبعض يا ليت شعرنا ما فعل إخواننا من أهل األعراف فيقولون ما لنا علم مبا صنعوا ولكنا 
نسأل احلفظة ومن معهم حىت خيربونا ما فعلوا فينادون من قصورهم يا معشر املالئكة الذين مع أصحاب األعراف 



  اننا من أصحاب األعرافما فعل أخو
  شفاعة أهل اجلنة يف أصحاب األعراف ٣٨

فيقول املالئكة يا معشر أهل اجلنة أصحاب األعراف مل يدخلوها وهم يطمعون بدخوهلا قد قل نورهم وطفئ 
ونادوا أصحاب { سراجهم وبقوا على أطراف أناملهم وأرجلهم وهم وقوف ينتظرون رمحة رهبم فذلك قوله تعاىل 

األعراف } أن سالم عليكم مل يدخلوها وهم يطمعون { يعين نادت املالئكة أصحاب اجلنة  ٤٦األعراف  }اجلنة 
٤٦  
  حياء آدم ٣٩

فعند ذلك يلبس أهل اجلنة احللي واحللل ويضعون التيجان على رؤوسهم مث ميصون بأمجعهم حىت يأتوا آدم عليه 
أنت الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك  الصالة والسالم وهو يف قصره فينادون بأمجعهم يا أبانا

كرام مالئكته وأسكنك جنته إن ناسا من ولدك حمبوسون على الصراط قل نورهم وطفئ سراجهم فاشفع هلم عند 
ديان يوم الدين فيقول آدم عليه السالم لست هنالك أنا الذي عصيت ريب وأكلت من الشجر فغفر يل وأنا أستحي 

  د املغفرة شيئا ولكن عليكم يا بين بنوح الذي محله اهللا يف الفلكأن أساله بع
  حياء نوح ٤٠

فيأتون نوحا عليه السالم فينادون بأمجعهم يا نوح فيشرف عليهم من قصره فينظر إىل مجاعتهم فيقول هلم نوح يا 
محلك اهللا يف الفلك إن أهل اجلنة ما الذي أزعجكم من منازلكم وما الذي جاء بكم فيقولون له يا نوح أنت الذي 

  ناسا حمبوسون على الصراط قل نورهم وطفئ سراجهم فاشفع هلم عند ديان يوم
الدين فيقول هلم نوح لست هنالك أنا الذي خاطبت ريب فيما ليس يل به علم فغفر يل وأنا أستحي أن أسأله بعد 

عليه بردا وسالما فيأتون إبراهيم عليه السالم املغفرة شيئا ولكن عليكم بإبراهيم الذي اختذه اهللا خليال وجعل النار 
وهو يف قصره فينادون بأمجعهم يا إبراهيم أنت الذي اختذك اهللا خليال إن ناسا حمبوسون على الصراط قل نورهم 

وطفئ سراجهم فاشفع هلم عند ديان يوم الدين فيقول هلم لست هنالك أنا الذي كذبت كذبتني وقيل ثالث فغفر 
  أن أسأله بعد املغفرة شيئا ولكن عليكم مبوسى بن عمران كليم اهللا وجنيهيل وأنا أستحي 

  حياء موسى ٤١

فيأتون موسى عليه السالم فينادونه فيشرف عليهم فيقول له يا موسى أنت الذي كلمك اهللا بغري ترمجان وأنزل عليه 
خواننا حمبوسون على الصراط قل التوراة وضرب لك طريقا يبسا يف األرض وأراك العجائب من قدرته إن ناسا من إ

نورهم وطفئ سراجهم فاشفع هلم عند ديان يوم الدين فيقول هلم موسى لست هنالك أنا الذي وكزت الرجل 
  فقتلته فغفر يل وأنا أستحي أن أسأله بعد املغفرة شيئا ولكن عليكم بعيسى بن مرمي العذراء البتول البكر

  حياء عيسى ٤٢
يف قصره فينادون بأمجعهم يا عيسى فيشرف عليهم من قصره فيقول هلم }  عليه وسلمصلى اهللا{فيأتون عيسى وهو 

يا أهل اجلنة ما الذي أزعجكم من منازلكم وما الذي جاء بكم فيقولون له يا عيسى أنت الذي خلقك اهللا من غري 
حمبوسون على الصراط قل بشر وأنت الذي جعلك اهللا آية للناس وأنت ابن الطاهرة البكر العذراء البتول إن ناسا 

نورهم وطفئ سراجهم فاشفع هلم عند ديان يوم الدين فيقول لست هنالك أنا الذي زعمت النصارى أين قلت هلم 
اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا فاستحي منه أن أسأله شيئا ولكن عليكم بالذي كان آخر املرسلني وهو اليوم أوهلم 



  } صلى اهللا عليه وسلم{العاملني وخامت النبيني حممد عليكم به فهو إمام املتقني وسيد 
  شفاعة حممد ٤٣

  وهو يف قصره خري قصور اجلنة فيقفون حول القصر} صلى اهللا عليه وسلم{فيأتون النيب 
والقصر قد أشرق نوره وهبجته على مجيع قصور أهل اجلنة فينادون بأمجهم يا حممد يا أبا القاسم يا أمحد يا سيد 

من قصره والنور من وجهه قد أشرق } صلى اهللا عليه وسلم{إمام املتقني يا خامت النبيني فيشرف عليهم  العاملني يا
على قصور اجلنة كلها فيقول هلم صلوات اهللا وسالمه عليه ما الذي أزعجكم من منازلكم وما الذي جاء بكم 

تقني إن ناسا من أمتك على الصراط حمبوسون فيقولون له أنت الذي جعلك اهللا خامت النبيني وسيد العاملني وإمام امل
  قل نورهم وطفئ سراجهم فاشفع هلم عند ديان يوم الدين

  دخوله جنة عدن ٤٤

أنا هلا فيلبس صلوات اهللا وسالمه عليه احللي واحللل ويضع على رأسه التاج } صلى اهللا عليه وسلم{فيقول النيب 
صلى اهللا {تهي إىل باب جنة عدن فيستفتح فيقال من هذا قال صلوات اهللا وسالمه عليه ويتبعه أهل اجلنة حىت ين

فأقول أنا أمحد فيفتح يل فإذا خلف السرداق ملك يتألأل نور فيهولين ما أرى منه فيؤنسين وميسحين } عليه وسلم
د فيقول يا أمحد أنت عبد وأنا عبد مثلك مث أمضي فأنتهي إىل سرداق ثاين فأستفتح فيقال من هذا فأقول أنا أمح

فيفتح يل فإذا خلف سرداق ملك عظيم أعظم خلقا وأشد نورا من الذي رأيت فيهولين ما رأيت من عظمه فيؤنسين 
وميسحين ويقول يا أمحد أنت عبد وأنا عبد مثلك فال أزال أمشي يف عظم املالئكة وبعضهم أشد نورا من بعض حىت 

ا أمحد فيفتح يل فإذا خلف السرداق جربيل عليه الصالة أنتهي إىل السرداق السابع فأستفتح فيقال من هذا فأقول أن
والسالم فيقول مرحبا هبذا الصوت لقد كنت إليه مشتاقا فأمضي حىت أنتهي إىل احلجب فترتفع احلجب فيتجلى يل 
رب العاملني جل جالله وعظمت قدرته فإذا نظرت إليه خررت له ساجدا فأمحده بتحميد ما محده مبثله ملك من محلة 

رش وال من محلة الكرسي وال نيب مرسل حينئذ يف ذلك املكان حىت يقول الكروبيون والروحانيون وأصحاب الع
  السرادقات إن هذا ألهل أن يشفعه اهللا فيمن يشفع

  سجوده بني يدي اهللا تعاىل ٤٥
اهللا  صلى{فيقول اجلبار جل جالله وعظمت قدرته يا أمحد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع قال رسول اهللا 

فأرفع رأسي من السجود فإذا نظرت إىل ريب جل جالله خررت ساجدا وأمحده وأثين عليه مبثل ما } عليه وسلم
  محدته به يف املرة األوىل

فأفعل ذلك ثالث مرات وريب جل جالله يقول يل يف كل مرة ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فأقول يا رب 
ورهم وطفئ سراجهم فأمتم هلم نورهم وأضيء سراجهم وهم الذين ناسا من أميت حمبوسون على الصراط قل ن

مىت متضي كما مضى  ٨التحرمي } ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير { يقولون عند ذلك 
هم اخواننا إىل اجلنة فيبعث اهللا تبارك وتعاىل املالئكة فيأتون بالنور من جنة عدن مث يغمسون غمسا فيحي اهللا نور

أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة ادخلوا { ويضيء سراجهم مث تقبل املالئكة على أهل جهنم فيقولون هلم 
وذلك أن أهل جهنم ملا نظروا إىل أصحاب األعراف  ٤٩األعراف } اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون 

إال ليدخلوا معنا يف جهنم فمن أجل ذلك قالت هلم حمبوسني على الصراط قال بعضهم لبعض واهللا ما حبسوا هؤالء 
  ١٤٦مث تقبل املالئمة على أصحاب األعراف  ٤٩األعراف } أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة { املالئكة 



  جاه املصطفى العظيم
وتون يف اجلنة أي ال حتزنون وال مت ٤٩األعراف } ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون { فيقولون هلم 

أبدا فيمضون والنور الذي جاءهتم به املالئكة يف جنة عدن يسعى بني أيديهم وبأمياهنم حىت جيوزوا الصراط ويدخلوا 
وإمنا حبسهم اجلبار جل جالله وعظمت قدرته } صلى اهللا عليه وسلم{اجلنة ويلحقوا مبنازهلم وإخواهنم ونبيهم حممد 

وفضله وحرمته ودرجته ومنزلته ومكانه عند اهللا تبارك وتعاىل من الشفاعة } وسلمصلى اهللا عليه {ليظهر جاه حممد 
صالة تشرف هبا عقباه وتبلغه هبا من الشفاعة العظمى رضاه آمني يا رب العاملني صالة } صلى اهللا عليه وسلم{

املصري وتدخلنا اجلنة مع دائمة منتهى اآلباد طيبة باقية بال انقطاع وال نفاد صالة تنجينا هبا من حر جهنم وبئس 
  صحابته األبرار الطيبني آمني يا رب العاملني

  جملس يف قوله تعاىل ٥
  يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها{ 
  يف حساب املالئكة والرسل واللوح احملفوظ ٤٧

قدر تقف للعرض األكرب بني يدي رب العاملني فيغرقون على } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  { أعماهلم 

وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال يقول اهللا تبارك وتعاىل يوم القيامة يا بين آدم انصتوا فطاملا نصت لكم 
ويف رواية أخرى فقد نصت لكم من يوم خلقتكم إىل يوم هذا أمسع قولكم وأنظر أعمالكم فانظروا اليوم أعمالكم 

 ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه احشروا علي عبادي فوعزيت تعرض عليكم فمن وجد خريا فليحمد اهللا
  وجاليل ال جيوزين ظلم ظامل

فكيف بك يا مسكني يا مغرور يا تارك احلق والصواب يا خمالف السنة والكتاب يا ظاملا لنفسه يا غافال عن احلساب 
  اجلنة وحسن املآب يا من بذل نفسه ألليم العذاب يا من متادى يف معصية رب األرباب ونسي

  وأنشدوا
  إىل كم ال تفيق من التصايب} 

  { وهذا العمر يؤذن بالذهاب 
  { ويرضى بالقليل املرء حظا ويزهد يف الكثري من الثواب } 
  { فقدما غرت الدنيا أناسا كما غر احملني بالشراب } 
  متنيهم غرورا باطالت} 

  { وختدعهم بآمال كذاب 
  كأنك ال ترى يف كل يوم

  ز تستحث إىل اخلرابجنائ
  خلقت من التراب وعن قريب

  ستلحق غري شك بالتراب
  وحتيا بعد موتك كي جتازي
  مبا قدمت يف يوم احلساب

  فإنك تك باملسيء بقبح فعل



  فحسبك بالعقاب مع العذاب
  وإن كنت الذي قدمت خريا} 

  جزيت به غدا حسن املآب
  تبكيت اهللا تعاىل للجبابرة ٤٨

ن اجلبار جل جالله إذا اجتمع األولون واآلخرون يف عرصة القيامة نادى سبحانه وتعاىل أين ذكر يف بعض األخبار أ
  اجلبابرة وأبناء اجلبابرة أين امللوك وأبناء امللوك قصمت اجلبابرة بسلطاين وأفنيت امللوك بعظميت

هم على العباد واجلبابرة هم ذكر يف اخلرب أن اجلبابرة حيشرون يوم القيامة على صور الذر أصغر اخلالئق خلقة لتجرب
  } صلى اهللا عليه وسلم{الذين جتربوا على اخللق وعن اتباع سنة رسول اهللا 

وقيل اجلبابرة هم الذين جربوا املساكني والضعفاء على ما مل يطيقوا وهذا االسم قد اشترك فيه اخلالق واملخلوق 
  فاخلالق جل جالله هو جبار على احلقيقة

  تفسري اجلبار ٤٩

فسري اجلبار يف حق اهللا تعاىل الذي جرب عباده على ما أراد وقيل الذي جيرب عن ظلم العباد إن اهللا تعاىل جل امسه وت
ال ينسب إليه الظلم ألن حد الظلم وضع الشيء يف غري موضعه ألن الدنيا واآلخرة ملك اهللا تعاىل واجلبار من العباد 

ما ليس له حبق ويرده إىل ما قد ملكه اهللا تبارك وتعاىل وإذا قضى  هو الظامل الذي يضع الشيء يف غري موضعه يأخذ
  اهللا تعاىل على عبده بقضاء فهو له خريا

ال يكمل للمؤمن إميانه حىت يرى أن الذي قضاه اهللا عليه أو له خري له } } صلى اهللا عليه وسلم{لقول رسول اهللا 
وإذا { يف قضاء اهللا تعاىل خريا إال قضاء النار } } وسلمصلى اهللا عليه {وقال رسول اهللا { من الذي أراد لنفسه 

قضى اهللا تبارك وتعاىل على عبده بالنار فهو عبده وهو خلقه مل يعنه أحد على خلقه وال على رزقه وهو يفعل ما 
  يريد ال شريك له يف ملكه

فإذا مسع اخللق هذا  ٦٩رف الزخ} يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون { مث ينادي اجلليل جل جالله 
الذين آمنوا بآياتنا { النداء رفعوا رؤوسهم وطمعوا كلهم يف هذا النداء وقالوا كلهم حنن عباد اهللا مث ينادي ثانية 

الزخرف فعند ذلك ينكس رأسه كل من مل يكن مسلما فتبقى أهل األديان متحريين ويفرح } وكانوا مسلمني 
أي كانوا يتقون الكبائر فينكس أهل الكبائر من  ٦٣يونس } ين آمنوا وكانوا يتقون الذ{ املسلمون مث ينادي ثالثة 

  أهل التوحيد رؤوسهم ويرفع رؤوسهم سائر أهل التوحيد الذين اجتنبوا الكبائر وتابوا عنها توبة نصوحا
أيقنت أنك فكيف بك يا مغرور يا مسكني قد ارتكبت الكبائر والصغائر وعصيت موالك يف اخلفيات والظواهر و

  مسئول يوم تبلى السرائر والق من العقوبة على ذلك احلظ اجلزيل الوافر
  وأنشدوا

  عصيت اهللا ألوان املعاصي} 
  { كأين لست أوقن بالقصاص 

  فمايل ال أنوح على ذنويب وأبكي يوم يؤخذ بالنواصي} 
  نصيحة ٥٠

  وال النعم ونزول النقم حيث ال ينفع الندمفانظر لنفسك يا مسكني يا ضعيف اإلميان واليقني قبل حلول الندم وز



يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وتوىف كل نفس ما { فاستعد للسؤال وهتيأ للجدال قال اهللا الكبري املتعال 
  ١١١النحل } عملت وهم ال يظلمون 

  السائق والشهيد ٥١
نشرت الدواوين ووضعت املوازين وجيء فإذا مسع العباد النداء وعلم كل عبد وأمة منزلته من مجيع أهل األديان 

  بالنبيني ونصبت املنابر باألنبياء والرسل فيجلس كل نيب على منربه وأمته قد أحدقت به ونصبت الكراسي
  للصديقني والشهداء

سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها فالناس ينقسمون يف السياقة  ٢١ق } وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد { 
وقه املالئكة برب وإكرام ورق وإجالل وتؤمنهم وهتديء روعاهتم كلما نظر العبد إىل من يعذب على قسمني قسم تس

  أو ينكل يقول له سائقه من املالئكة يا عبد اهللا ما أنت مثل هذا هذا عصى اهللا وأنت أطعته
اهللا هذا احلساب والقسم الثاين يساقون باالنتهار والسطوة واإلغالظ يسوقه سائقه وهو يروعه ويقول له يا عدو 

سوف تدري كلما نظر املسكني إىل من يعذب أو ينكل قال له سائقه الساعة تكون أنت مثل هذا هذا عصى اهللا 
  وأنت عصيته أما علمت يا عدو اهللا أن احلساب واحلشر أمامك

  وأنشدوا
  كأين بنفسي قد بلغت مدى عمري

  وأنكرت ما قد كنت أعرف من دهري
  هوطالبين من ال أقوم بدفع

  وحولت من داري إىل ظلمة القرب
  وفاز مبرياثي أناس فشتتوا

  بإفسادهم ما كنت أمجع من أمري
  وأغفلين من كان يبدي حمبيت
  فأخلصه ودي ويغمره بري

  فلم يسخ يل منهم صديق بدعوة
  إذا ما جرى يوما حبضرته ذكرى
  وأضحى لبييت ساكن مبهج به

  ويف اللحد بييت ال أقوم إىل احلشر
  إن مل جيد بنجاتهفيا شقويت 

  إهلي ومل جيرب برمحته فقري
  فقد أثقلت ظهري ذنوب لو أهنا
  على ظهر طور أثقلته يف الوزر

فما أعظم مصيبتكم وما أطول حسرتكم إن مل يعف عنكم موالكم وجعل النار مأواكم فاغتنموا التجارة يف دار 
عظيم عسري واهلول واهللا جليل كبري والناقد مميز الفناء والذهاب جيازيكم هبا موالكم عند مناقشة احلساب فاحلساب 

  بصري واليوم عبوس قمطرير
  اللوح احملفوظ ٥٢



ذكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال إذا مجع اهللا تبارك وتعاىل األولني واآلخرين يف صعيد واحد ونشرت 
اء وحشر وحوش األرض وهوامها الدواوين ونصبت املوازين وأحضرت األنبياء بأممها وحضر الصديقيون والشهد

  وطيورها وأنعامها وسكان جباهلا وحبارها
ينادي مناد من قبل العرش أين اللوح احملفوظ فيؤتى باللوح احملفوظ فيوقف بني يدي اجلبار جل جالله خاضعا ذليال 

تة محراء عرضه فيقول له تبارك وتعاىل ما صنعت بالوحي الذي أنزلت فيك واللوح من درة بيضاء صفحتاه من ياقو
كما بني السماء واألرض ينظر اهللا تبارك وتعاىل فيه يف كل يوم ثالمثائة وستني نظرة فيخلق يف كل نظرة وحييي 

ومييت ويعز ويذل ويرفع أقواما ويفعل هبم اخلري ويوقفهم بفضله وخيفض أقواما ويصدهم عن منهاج اهلدى بعدله ال 
ألهنم ما قدروا اهللا حق قدره وال عبدوه حق عبادته ألنه جل جالله أجل يسأل عما يفعل وهم يسألون يوم القيامة 

وأعظم من أن يوىف يف العبادة والطاعة واملعرفة حقه ما قدر على هذا نيب مرسل وال ملك مقرب فسبحان من ال 
  سبيل إىل معرفته إال بالعجز عن معرفته

ول له أيها اللوح احملفوظ ما صنعت بالذي أنزلته فيك قال فيقف اللوح بني يدي اجلبار جل جالله وعظمة قدرته فيق
  فيقول اللوح احملفوظ سيدي وموالي بلغته عبدك ميكائيل

  رسالة ميكائيل ٥٣
وهو ملك عظيم له ستة عشر ألف جناح لو نشر منها جناحا } صلى اهللا عليه وسلم{فينادي أين ميكائيل فيؤتى به 

اهللا تبارك وتعاىل خاضعا ذليال قد بلغت نفسه إىل حنجرته فال هي تدخل  واحدا يف الدنيا ملا وسعته فيقف بني يدي
وال هي خترج خوفا وجزعا وهيبة من اجلبار جل جالله فيقول اهللا له ما صنعت بالوحي الذي بلغ إليك اللوح 

خلقي  احملفوظ وهل تشهد له بالتبليغ وأنا أعلم بذلك منك ولكن سبق يف علمي أين أسألك اليوم عبادي ومجيع
  واستشهد بعضهم على بعض فيقول ميكائيل يا رب بلغين اللوح احملفوظ وبلغته عبدك إسرافيل وأنت أعلم

  رسالة إسرافيل ٥٤

وهو ملك عظيم له } صلى اهللا عليه وسلم{فيربأ اللوح احملفوظ بشهادة ميكائيل له مث ينادي أين إسرافيل فيؤتى به 
ت ختوم األرض السابعة السفلى والعرش على رأسه فيقف بني يدي اهللا جناح باملشرق وجناح باملغرب ورجاله حت

تبارك وتعاىل وجل مع عظم خلقه خاضعا ذليال قد ذهلت نفسه وتغري لونه وارتعدت فرائصه واضطربت أوصاله 
  واصطكت ركبتاه وقد بلغت نفسه إىل حلقه فال هي تدخل وال

  هي خترج خوفا وجزعا وهيبة من اهللا تبارك وتعاىل
فيقول له اجلبار جل جالله ما صنعت بالوحي الذي بلغك ميكائيل وهل بلغك وهل تشهد له بالتبليغ وأنا عالم 

  الغيوب
فيقول إسرافيل عليه السالم نعم يا سيدي وموالي قد بلغين وأنت أعلم وقد بلغته عبدك جربيل عليه السالم فيربأ 

  ميكائيل بشهادة إسرافيل عليهما السالم
  يلرسالة جرب ٥٥

مث ينادي أين جربيل فيؤتى جبربيل عليه السالم وقد تغري لونه وتبلبل لبه وارتعدت فرائصه واضطربت أوصاله 
واصطكت ركبتاه وقد بلغت نفسه إىل حلقه فال هي تدخل وال هي خترج جزعا وخوفا من اجلبار جل جالله فيقول 

إسرافيل وهل تشهد له بالتبليغ فيقول جربيل عليه  اهللا تبارك وتعاىل يا جربيل ما صنعت بالوحي الذي بلغك عبدي
  السالم نعم يا سيدي وموالي بلغين وبلغته نبيك نوحا عليه السالم وأنت أعلم



  ١٥٦فيربأ إسرافيل بشهادة جربيل 
  شهادة نوح

فا فيؤتى بنوح عليه السالم حىت يوقف بني يدي اجلبار جل جالله وقد ذهبت نفسه وتغري لونه وقد مات فزعا وخو
من اجلبار جل جالله فيقول اجلبار جل جالله يا نوح ما صنعت بالوحي الذي بلغك عبدي جربيل عليه السالم وهل 
تشهد له بالتبليغ فيقول عليه الصالة والسالم نعم يا سيدي وموالي قد بلغين عبدك جربيل عليه السالم وقد بلغته 

  قومي وأنت أعلم من مجيع عبادك بذلك
ك وتعاىل صدقت أنا أعلم من مجيع خلقي ولكن قد سبق يف علمي أن أسأل مجيع خلقي وأستشهد فيقول اهللا تبار

  بعضهم على بعض وأنا احلاكم اجلبار الذي ال أجور يف حكمي

مث يدعي بقوم نوح عليه السالم فيقول هلم ما صنعتم بالوحي الذي بلغكم نوح عليه السالم وهل بلغكم وهل 
قوم نوح ربنا ما جاءنا من نذير وال رأيناه يوما قط وال مسعنا به وال بلغ إلينا رسالة فإذا  تشهدون له بالتبليغ فيقول

مسع نوح عليه السالم كالم قومه ذهبت نفسه وود لو ابتلعته األرض ولو قضى اهللا تبارك وتعاىل باملوت ملات نوح 
ا نوح هل جتد من يشهد لك أنك قد بلغت حني جحده قومه حياء من اهللا تبارك وتعاىل فيقول اهللا تبارك وتعاىل ي

  قومك
الرسالة فينظر نوح عليه السالم يف املوقف ميينا ومشاال ومشرقا ومغربا يتضح ويتبصر من بني سائر األنبياء واملرسلني 

صلى اهللا {وبني كراسي الشهداء والصديقني فال يرى يف املنابر أعال وال أنور وال أحسن وال أزهى من منرب حممد 
  } يه وسلمعل
  جاه الرسول األعظم ٥٧

وال يرى نوح يف الكراسي أنور وال أحسن } صلى اهللا عليه وسلم{وال يرى يف األنبياء أحسن وجها من وجه حممد 
وال يرى أهبى وال أنور وال أحسن من كرسي أيب بكر الصديق رضي } صلى اهللا عليه وسلم{من كراسي أمة حممد 

  اهللا عنه
وال يرى يف الصديقني والشهداء } صلى اهللا عليه وسلم{حسن وجها من وجوه أمة حممد وال يرى يف الوجوه أ

  أحسن وال أهبى وال أنور من وجه أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
  فضل أيب بكر الصديق ٥٨

فيقول له نوح قد أصبت من يشهد يل يا موالي وسيدي فيقول اهللا تبارك وتعاىل وهو أعلم من يشهد لك يا نوح 
وأمته بأين قد بلغت قومي الرسالة فينادي مناد أين } صلى اهللا عليه وسلم{قول نوح عليه السالم يشهد يل حممد في

النيب األمي العريب التهامي أين أمحد أين سيد العاملني أين خامت النبيني واملرسلني أين إمام املتقني فعند ذلك يقوم حممد 
فيمضي } صلى اهللا عليه وسلم{اجلمع رؤوسهم إذا رأوا رسول اهللا  وعند ذلك يرفع أهل} صلى اهللا عليه وسلم{

صلوات اهللا عليه حىت ينتهي إىل ربه عز وجل فيقول له ربه يا أمحد ونوح قائم ينظر ما تقول هل بلغ نوح الرسالة 
ألف سنة إال نعم يا سيدي وموالي قد بلغ وأقام يدعوهم إىل اإلميان } صلى اهللا عليه وسلم{إىل قومه فيقول حممد 

  مخسني عاما
  فيقول اجلبار جل جالله صدقت يا أمحد



  فعند ذلك يفرح نوح عليه السالم ويتهلل وجهه
مث يقول اهللا تعاىل يا حممد هلم أمتك إىل احلساب والشهادة فبينما اخلالئق يف املوقف إذ ميوج بعضهم يف بعض 

ميينا ومشاال فال يرون } صلى اهللا عليه وسلم{مد ويفزعون فزعة عظيمة فتجتمع كل أمة حول نبيها وتنظر أمة حم
صلى اهللا {واألمم قد أحدقت بأنبيائها وينظر األنبياء واألمم إىل منرب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{النيب حممد 
  خاليا} عليه وسلم

  منرب الرسول واحملشر ٥٩
  سنهفيقول بعضهم لبعض ملن هذا املنرب الذي ال يرى يف املوقف مثله حل

ومجاله وال يرى أنور منه وال أعال وال أهبى منه ونراه خاليا وال نرى له صاحبا فبينما هم ينظرون إىل منرب النيب 
صلى اهللا {وأن حممدا } صلى اهللا عليه وسلم{إذ ينادي املنادي أال إن هذا املنرب منرب حممد } صلى اهللا عليه وسلم{

مته يشفع هلم إىل اهللا تعاىل فبينما هذه األمة وقوف مغمومون حمزونون مبا يناجي ربه يف املذنبني من أ} عليه وسلم
من عند ربه عز وجل إذ خيرج إليهم صلوات اهللا وسالمه عليه من عند ربه جل } صلى اهللا عليه وسلم{يأيت النيب 

المه عليه أرسل جالله حىت ينتهي إليهم فيقوم بينهم فريفعون رؤوسهم وينظرون إليه فإذا رآهم صلوات اهللا وس
اآلية ذلك يوم مهول عبوس  ٣٠آل عمران } جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { عينيه بالبكاء فإذا نظروا 

يوم تشيب فيه الرؤوس وتذهل فيه النفوس وتبلو كل نفس ما أسلفت وتقدم كل أمة على ما قدمت وتذهل كل 
ن خري ثوابا ونعيما وسرورا مقيما وربا كرميا رؤوفا مرضعة عما أرضعت جيد واهللا كل عبد وأمة ما عمل وقدم م

بعباده رحيما وجيد كل عبد وأمة ما عمل من شر خزيا جسيما ونارا وجحيما وعذابا مقيما ونكاال أليما وربا 
  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت { غضبانا عظيما 

  الثواب والعقاب ٦٠

د املؤمن لذة الوصال بالنظر إىل الكبري املتعال يف دار اخللد واجلالل وجيد جيد الطائع الثواب وجيد الفاسق العذاب جي
} يوم جتد كل نفس ما عملت { الكافر العذاب والنكال والسالسل واألغالل واجلحيم واخلبال وفظاعة األهوال 

دار املقامة وجيد الكافر جيد املؤمن النعيم والكرامة واألمن يف القيامة والعافية والسالمة واحللول يف  ٣٠آل عمران 
جيد املؤمن الدرجات وجيد  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت { اخلزي والندامة والعذاب واملالمة 

الكافر العقوبات جيد املؤمن السرور وجيد الفاجر الثبور جيد املؤمن النعيم واخللود وجيد الفاجر عذابا غري مردود 
يف درجات اجلنان يف جوار الرمحن مع اخلريات احلسان وجيد الفاجر ما عمل من وجيد املؤمن ما قدم من اإلحسان 

  العصيان يف مسوم النريان يف جوار الشيطان مع الذل واهلوان
يوم جتد كل نفس ما عملت يف يوم هائل عظيم يوم تكثر فيه الغموم وتعظم فيه اهلموم ويفصل الرب بني عباده وهو 

يوم تندم على القبائح وتتأسف عند معاينة الفضائح وتوجد  ٣٠آل عمران } س يوم جتد كل نف{ احلي القيوم 
  األعمال يف الصحائف

  الصحائح
يوم يندم الظامل وخيسر اآلمث ويكون اجلبار جل جالله يف ذلك اليوم العدل  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس { 

  احلاكم ذلك يوم الندامة واحلسرة واألهوال والعربة
  وأنشدوا

  احدا صمدا بغري قرينيا و



  ارحم ضراعة عبدك املسكني
  واعطف علي إذا وقفت مروعا
  حريان بني يديك يوم الدين
  يا حسريت بني العباد إذا مهو

  خافوا احلساب فخف عنهم دوين
  ما حيلييت يف يوم نشر صحيفيت

  إذ قيل يل خذها بغري ميني
  ما حيليت عند احلساب وهوله
  إذ قصرت يب قويت ويقيين

  لة عندي وال يل موثلال حي
  إن خانين طمعي وحسن ظنوين
  يا رب ال تترك عبيدك هالكا
  وارحم بفضلك عربيت وشئوين

أي جتده حاضرا عتيدا وتسأل عن أعمالك سؤاال  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { 
  نآل عمرا} وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا { شديدا 

  قيل األمد البعيد الذي يود من عمل سوءا وعصى مواله أن يكون بينه وبني عمله السوء كما بني املشرق واملغرب
وقيل األمد البعيد الغاية يف البعد الذي يتمىن أنه تاب يف الدنيا وتبدل الشر باخلري حىت ميحي عنه السوء بالتوبة فال 

{ ائبني غفر هلم بالتوبة وبدلت سيئاهتم باحلسنات واألوبة كما قال تعاىل يراه وال يسمعه وال يعاقب عليه إذا رأى الت
  اآلية ٦٨الفرقان } والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال يزنون 

  فائدة التوبة ٦١
فإذا رأى املسكني الذي { التوابون كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

  عمل السوء وقد أحاطت به الكروب وترادفت عليه اهلموم
واخلطوب وأسود وجهه من ظلمات الذنوب وقد غضب عليه عالم الغيوب ورأى الذين تابوا من أخوانه وأهله 

ر إىل وجه السميع البصري وأصحابه وجريانه قد فازوا بامللك الكبري واحلساب اليسري ولباس السندس واحلرير والنظ
ورأى نفسه قد خسر وخاب وحرم الثواب ونوقش احلساب وحجب عن رب األرباب وصار إىل أليم العذاب يود 

لو كان تائبا ومل يكن من الرمحة خائبا يود لو كان السوء عنه بعيدا ومل يكن حاضرا عتيدا ومل يكن العذاب عليه 
  شديدا

من احملرومني يود لو كان من اآلمنني ومل يكن من املخالفني يود لو كان من الطائعني يود لو كان من التائبني ومل يكن 
ومل يكن من العاصني يود لو كان من احملسنني ومل يكن من الظاملني يود لو كان من أهل اجلنان ومل يكن من أهل 

نعيم ومل يكن من أهل اجلحيم النريان يود لو كان من أهل الثواب ومل يكن من أهل العقاب يود لو كان من أهل ال
  يود لو كان من األولياء ومل يكن من األشقياء

  يود لو كان من أهل الوفاق ومل يكن من أهل النفاق
  يود لو كان من أهل الفوز باجلنة ومل يكن من أهل العذاب واحملنة



  يود لو كان سعيدا رشيدا ومل يكن عن اهللا بعيدا
  ربنا وإياكم بالفوز جلنتهال أبعدنا اهللا وإياكم من رمحته وق

  عمل العبد يالزمه ٦٢

ذكر يف بعض األخبار أن العبد إذا مات أحضر عمله كله عند رأسه حني يغسل خريا كان أو شرا فإذا صلى عليه 
ومضى إىل قربه وانصرف الناس عنه بقي عمله معه يف قربه وال يزال معه يف قربه إىل يوم خيرج من قربه فإذا خرج 

ذا قدم إىل احلساب اجتمع عمله كله خريه وشره حىت حركاته وأنفاسه ووفاقه وخالفه جيد الكل خرج معه فإ
  جمموعا مل ينس منه شيء من الكبائر وال من الصغائر وال من الظواهر وال من السرائر

  احلض على التوبة ٦٣
غرنكم احلياة الدنيا فإهنا غرور الشيطان فاهللا اهللا معشر املذنبني مثلي أبعدوا عن عمل السوء بالتوبة إىل الرمحن وال ت

  واعلموا أن اهللا تبارك وتعاىل ميحو عنكم سيئاتكم بترك الذنوب والعزم على التوبة ويرمحكم يوم احلساب حبسن
  األوبة

يا أخي يا أخي وما عسى أن أقول لك من كرم موالك اجلليل جل جالله لو أن الذنوب اليت عملت يف أيام طغيانك 
انت مثل جبال الدنيا برماهلا وحبارها وأهنارها وتبت توبة واحدة بصدق وحرقة وندامة ليغفرها لك وعصيانك ك

  موالك الكرمي بكرمه وفضله وال تسأل عنها يوم القيامة وأنشدوا
  هناك الطبيب حميال على
  مطاعم لو نلتها مل متت
  وخاطبك اهللا جل امسه

  بترك الذنوب اليت حرمت
  فأعرضت عن أمره الهيا
  وأمنت نفسك ما خوفت
  فأطمعتها أن تنال الرضا

  جبهلك يف فضل من قد عصت
  فماذا تقول إذا أزعجت

  لتخرج بالكره فاستسلمت
  فال ندم حط أوزارها

  وال توبة غسلت ما جنت
  وأفردت وحدك يف ملحد} 

  بكت فيه نفسك ما أسلفت
  ما حتويه اآلية ٦٤

  ملن تذكر وزجرا ملن اعترب وختويفا ملن تدبر وهنيا ملن تفكريا أهل الذنوب تدبروا هذه اآلية فإن فيها بالغة 

يوم جتد كل { فالفكرة عبادة وخري وزيادة ألن موالكم الكرمي قد خوفكم وهددكم وزجركم هبا زجرا شديدا فقال 
{ مث قال  ٣٠آل عمران } نفس ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 



أي حيذركم عقابه وعذابه إذا عصيتموه وجيزل لكم ثوابه إذا أطعتموه فال  ٣٠آل عمران } ذركم اهللا نفسه وحي
حيقرن أحدكم من الذنوب شيئا وإن صغر فرمبا كان فيه شدة العذاب والعقاب وال حيقرن أحدكم حسنة يعملها 

  وإن قلت فرمبا كان فيه الرضا من امللك الوهاب
ذي حيقره صاحبه يكون يوم القيامة يف ميزان فاعله أثقل من جبال األرض فازجر نفسك عن واعلموا أن الذنب ال
  غيها وقدم يف حياتك

  ليوم فقرك
  واألصل يف الذنب الصغري أن يكون سببا لدخول صاحبه يف النار

  إن العبد املغرور يعمل الذنب وحيقره وال يفكر يف من قد عصاه وهو اجلبار جل جالله فعند ذلك
ب عليه مواله ويقول له عبدي حقر ذنبه واستخف حبقي وعزيت وجاليل ألعذبنه عليه بالنار ومن تاب تاب اهللا يغض

  عليه وغفر له بالتوبة
{ قال اهللا سبحانه { إياكم وحمقرات الذنوب فإن هلا من اهللا طالبا } } صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال رسول اهللا 

  اآلية ٣٠آل عمران } را وما عملت يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمض
  وأنشدوا

  قد ذهب احلي إىل عرسه} 
  { وعذب امليت يف رمسه 

  { مرهتن النفس بأعماهلا ال يأمن اإلطالق من حبسه } 
  ١٦٥{ لنفسه صاحل أعماهلا وما سوى هذا على نفسه } 

  حكاية عن أحد الصاحلني
  بن مروان فقال له عبد امللك يا منصور مسألةحكي أن املنصور بن عمار رمحه اهللا دخل على عبد امللك 

وقد أمهلتك سنة كاملة من أعقل الناس ومن أجهل الناس قال فخرج منصور إىل بعض الفضاء من القصر ليخرج 
فإذا اجلواب قد حضره فرجع إىل عبد امللك فقال له عبد امللك يا منصور ما الذي ردك إلينا قال يا أمري املؤمنني 

  ن خائف وأجهل الناس مسيء آمنأعقل الناس حمس

فبكي أمري املؤمنني حىت بل ثيابه بدموعه مث قال أحسنت واهللا يا منصور مث قال له إقرأ علي شيئا من كتاب اهللا فهو 
  الشفاء ملا يف الصدور وهو الدواء والنور

  اآلية ٣٠ن آل عمرا} يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { فقرأ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
آل } وحيذركم اهللا نفسه { فقال عبد امللك قتلتين يا منصور مث غشي عليه فلما أفاق قال له يا منصور ما معىن 

قال منصور عقوبته يا أمري املؤمنني فبكى عبدامللك مث أفاق فبكى مرة أخرى مث قال يا منصور وما معىن  ٣٠عمران 
} ما عملت من خري حمضرا { فار ملن تاب وأناب قال وما ومعىن قال رحيم غ ٣٠آل عمران } رؤوف بالعباد { 

  قال كل صغرية وكبرية جيدها العبد يوم القيامة مل يغفر اهللا منها شيئا ٣٠آل عمران 
  فبكى عبد امللك حىت غشي عليه فلما أفاق قال

  رقة عبد امللك بن مروان ٦٦
  ضل ضالال بعيدا وأنشدواإن واهللا من فكر يف هذه اآلية وعصى مواله بعد ذلك لقد 

  بكيت على عظم الذنوب وغزرها



  وما قل من يبكي لعظم سؤاله
  تفكر يف عظم السؤال وهوله
  وتندب دهرا زاد قبح فعالة
  لعل إله العرش يرحم عبده

  ومينحه يف احلشر طول وصاله
  ويغفر ما قد كان يف طول جهله

  ويسكنه بالعفو دار جالله
  وإن نظر الرب العظيم جالله

  اك جسيم من جزيل نوالهفذ
جتد واهللا كل نفس ما قدمت يف األيام من الطاعات  ٣٠آل عمران } جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { 

  واإلجرام
  ذلك يوم املصائب ويوم النوائب ويوم العجائب

  الواحد القهار يوم هتك األستار يوم تسعر فيه النار يوم يفوز فيه األبرار ويندم فيه الفجار وتعرض العباد على
فالعجب كل العجب ممن قطع عمره يف األغفال وضيع أيامه يف احملال وأفىن شبابه يف الضالل ومل يعمل مبا يف كتاب 

يقول اهللا  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { ذي اجملد واجلالل قال اهللا الكبري املتعال 
  تقيم على الذنب سنة وأنشدواتعاىل يا ابن آدم تطلب موعظة ساعة و

  ما بال قلبك باللذات قد شغفا
  وعن فوات صواب الفعل ما أسفا

  وقد توعده اجلبار خالقنا} 
  وبالذنوب وبالعصيان قد كلفا

  توبيخ اهللا تعاىل للعباد ٦٧
زهدك يف ورغبك ذكر يف بعض األخبار أن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف بعض كتبه املنزلة على أنبيائه يا عبدي ما الذي 

يف غريي عبدي أنا أتقرب إليك وهترب عين وأطلبك وتفر مين عبدي بسطت لك غرور الدنيا فاشتغلت هبا عين 
وآثرهتا علي وزهدت يف سعة رمحيت أهكذا يفعل املطيعون بأرباهبم احملسنني إليهم عبدي من الذي سترك وكالءك 

انت لك قوة بنفسك علي عبدي ما الذي قصرك وحفظك ووقاك هل كانت لك شركة يف نفسك معي أم هل ك
عن عباديت ما الذي زهدك يف طاعيت أين أنت من هادم اللذات أين أنت من نواح اآلباء واألمهات أين أنت من 
املفرق بني البنني والبنات أين أنت ممن ال يستأذن على أصحاب القصور وال يستأمر أرباب الدور أين أنت من 

  بأرواح املخلوقني عبادي أليس قد اضمحلت آثار املاضني ودرست قاصم اجلبارين املوكل
  معامل السالفني واتبع اثارهم الباقون

ومن ذا الذي يقوم خبلود الدهر غريي ومن ذا الذي ينفع دوام األبد غريي عجزت عن اخللود اجلبال الراسيات 
  واألطواد العاليات والبحار الطاميات

على عبادي بالفناء أنا اهللا ال إله إال أنا ال شريك معي يف ملكي وال نظري يل يف أنا الذي تفردت بالبقاء وحكمت 
  حكمي وال ضد يل يف سلطاين



  وأنشدوا
  أما والذي ال خلد إال لوجهه

  ومن ليس يف العز املنيع له كفو
  لئن كان هذا العيش مرا مذاقه
  لقد جيتين من غثه الثمر احللو

١٦٨  
  السؤال ال يدع ذرة

اهللا تبارك وتعاىل مسائلكم عن الكبرية والصغرية واخلفية والسريرة وعن كل ما قل وما دق وما جل ال  واعلموا أن
يوم جتد كل نفس ما { يغفل عن شيء جيد العبد ما عمل حاضرا وجيزي به وافرا ويسأل عما عمل سرا وظاهرا 

  لذرة والقطمريجتد واهللا القليل والكثري والنقري وا ٣٠آل عمران } عملت من خري حمضرا 
  وأنشدوا

  واهللا لو بكينا طول األيام
  بدمع هامل سجام

  وفررنا من األهل واألوطان
  إىل اجلبال واآلكام

  خوفا من ذلك املقام لكن ذلك لنا قليال خوفا من سؤال امللك العالم
ات ونسأل عن فكيف وحنن ال نفيق من الغفالت وال ننتبه من السكرات وال خناف يوما جند فيه احلسنات والسيئ

آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { املظامل والتبعات كما قال الذي فطر األرض والسموات 
٣٠  
  سؤال اهللا تعاىل للعباد ٦٩

إن اهللا تعاىل خيلو بعبده يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ويقول } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
لت كذا وكذا يف يوم كذا أما علمت أين مطلع عليك يا عبدي أفجعلتين أهون الناظرين إليك أما له عبدي عم

استحييت مين أما استحيت من مالئكيت أما خفت من عقايب عبدي أرويتك من املاء البارد وقويت جسمك 
يكاد ميوت من ووسعت عليك من سعة رفدي فعصيتين حىت إن العبد ليذوب حياء من اهللا ويغمره العرق حىت 

  الفزع مث يقول العبد يا رب النار أهون علي من حيائي
  منك ومن العباد

فيأمر اهللا تعاىل به إىل النار فيمضي العبد وهو يرد رأسه ويقول يا رب وعزتك وجاللك ما عصيت هبذا كله 
ين ذلك ال يضرك وأن استخفافا حبقك وما ظننت بك إال أن تغفر يل كما سترت علي يف الدنيا وقد أيقنت أن عصيا

  رمحتك ي ال تنقصك
  فيقول اهللا تبارك وتعاىل عبدي صدقت مل تقطع رجاءك من رمحيت
  فوعزيت وجاليل ألغفرن لك اليوم يا مالئكيت مروا بعبدي إىل اجلنة

  هومن العباد من يقول يا رب العذاب علي أهون من توبيخك يل أرسل يب إىل النار كما يفعل بالعبد اآلبق عن موال
فيقول اهللا تبارك وتعاىل عبدي ما وخبتك إال ألعرفك أن ذنوبك بعيين إذ عصيين هبا وجعلت توبيخي لك كفارة 



  لذنوبك وقد غفرهتا لك وقد رمحتك وأنا أرحم الرامحني مروا بعبدي إىل اجلنة
حبسن اخلامتة وكلمة التقوى  جعلنا اهللا وإياكم من أهل اجلنة أمجعني وتوفانا برمحته مسلمني وختم لنا عند فراق الدنيا

وعلى آله وشرف وكرم وحشرنا معه يف املقام األعظم } صلى اهللا عليه وسلم{قول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا 
  مع أصحابه وأزواجه الكرام أمهات املؤمنني آمني يا رب العاملني

  }حمضرا يوم جتد كل نفس ما عملت من خري { جملس ثاين يف قوله سبحانه وتعاىل  ٦

جيد املؤمن احلسنات  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا { قال اهللا سبحانه وتعاىل  ١٧٠
يف قرار اجلنات والقصور العاليات واحلور والدرجات والنظر إىل رب األرضني والسموات جيد الطائع البشرى وجيد 

والرضوان وجيد الفاجر اهلوان مع الذل واخلسران جيد املؤمن من الفاجر النار الكربى جيد املؤمن األمان مع السرور 
امللك اجلزيل مع الثواب والتفضيل وأهنار السلسبيل والنظر إىل وجه امللك اجلليل وجيد الفاجر النوح والعويل 

ذاب واحلزن الدائم الطويل والعذاب الشديد الثقيل جبد املؤمن اخلالص والتبجيل واالختصاص وجيد الفاجر الع
  وشدة القصاص

  املؤمن يوم القيامة مرحوم والفاجر باللعنة مرجوم املؤمن عند احلساب مستور والفاجر عند السؤال مشهور
  املؤمن عند احلساب يالطف والفاجر عند السؤال يكاشف

  املؤمن حسابه عتاب والفاجر سؤاله عذاب
  املؤمن جيد من مواله الرمحة والفاجر جيد من اهللا النقمة

  من حسابه يسري والفاجر حسابه عسرياملؤ
  املؤمن جيد لباسه حرير اجلنان والفاجر لباسه سرابيل القطران

  املؤمن جيد عمله سرورا والفاجر جيد عمله ويال وثبورا
  املؤمن جيد االتصال والفاجر جيد االنفصال

  املؤمن جيد اخلالص والفكاك والفاجر جيد اهلوان واهلالك
  والفاجر مع الشيطان الغوياملؤمن مع حممد النيب 

  املؤمن يف وجهه نضرة النعيم والفاجر يف وجهه ظلمة اجلحيم املؤمن يف احلساب ريان والفاجر يف املوقف عطشان
  وأنشدوا

  أنت املخاطب أيها اإلنسان
  فأصخ إيل يلح لك الربهان

  أودعت ما لو قلته لك قلت يل
  هذا لعمرك كله هذيان

  فانظر لعقلك من بيانك واعترب
  إتقان صنعته فثم الشان

  وجزا حماسن فعلهم يف حشرهم
  عند اإلله وعنده الرضوان
  هذا لعمري ظاهر ال خيتفي



  نطق الرسول وبني الفرقان
  حكم قدسية ٧١

ذكر يف بعض احلكم اليت أنزلت على األنبياء عليهم الصالة السالم عجبا ملن ال يرحم نفسه كيف يرحم وعجبا ملن 
ف يرجو حسن املآب وعجبا ملن يعمل أعمال النريان وهو يطلب نعيم اجلنان كأنك يا أخي قد يدوم على املعصية كي

قربت من العرض واحلساب ووقفت بني يدي امللك الوهاب فيأمر بك إىل اجلنة وحسن املآب أو إىل النار وأليم 
عك والغطاء أن يرتفع عن العذاب تفكر يف هذا كله يا مغرور لعل القسوة تنجلي من قلبك والوقر أن يزول عن مس

  بصر قلبك فإهنا ال تعمي األبصار ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور
فانظر يا أخي بنور فكرتك وأطلق املوعظة على حبر عربتك فلعل العني إن تدمع ولعل القلب أن يرق وخيشع فإذا 

  الم الغيوبجرت الدموع وخشعت القلوب حميت الذنوب وبلغت املىن واملرغوب ويسر حسابك ع
  وأنشدوا

  تذكري املكث يف التراب حىت أنادي إىل احلساب} 
  هون كل البالء عندي وهكذا الفقد للشباب

  فليت شعري وكم مقامي حتت الثرى أو مىت أيايب
  لو كان يل عقل ما هناين نومي وال ساغ يل شرايب

  وال ضحكت ولست أدري مايل لدى اهللا من حساب} 
  قالنداء بأمساء اخلالئ ٧٢

ذكر يف بعض األخبار أن اخلالئق إذا وقفوا يف أرض القيامة فيقف كل عبد وأمة إذ نادى املنادي بامسك يا مغرور 
على رؤوس األولني واآلخرين أين فالن بن فالن أو أين فالنة بنت فالن هلم إىل احلساب بني يدي رب العاملني 

لق فقمت على قدميك قد تغري من الفزع لونك واخنلع من فاستقر يف مسعك يا مسكني إنك أنت املنادي من مجيع اخل
اجلزع قلبك واضطربت من اهللع مفاصلك وقد مسع من كان حولك حسيس قلبك باخلفقان وأوصالك قد اشتدت 

  يف
الطريان فكادت نفسك أن تزهق من خوف الرمحن فإذا نظر امللك املوكل بسوقك وقد تغري لونك وحتري لبك علم 

بامسه فإذا كنت من أهل النفاق والعصيان للملك اخلالق نظر على وجهك ظلمة الذنوب فعلم  أنك أنت املنادى
  أنك عدو لعالم الغيوب فجمع بني ناصيتك وقدميك غضبا لغضب اهللا عليك

  أهل الرشاد وال توفيق ٧٣

كنت من أهل وإن  ٤١الرمحن } يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام { قال اهللا تبارك وتعاىل 
الرشاد والتوفيق والسداد الذين وفوا اهللا بامليعاد وخافوا موالهم رب العباد أخذ بيدك امللك وقادك جيوز بك بالرفق 

ورفع اخلالئق أبصارهم إليك ومتنوا مثل ما من اهللا عليك وأنت سائر إىل ربك ليجازيك بسعيك ويعدل عليك 
مة فإن كنت من أهل السري الصاحل يف الدنيا سترك جل جالله بالنور بكسبك فلما انتهى بك امللك إىل سلطان العظ

وأبدى لك البشرى والسرور وقربك وأدناك وفضلك وحاباك فلم يطلع على حسابك ملك وال نيب وال رسول إال 
امللك اجلبار الذي ال حيول وال يزول فيقول لك عبدي أنت الذي كنت تسهر والعباد نائمون وتصوم والعباد 

ون وتبكي والعباد يضحكون وحتزن والعباد يفرحون وختافين والعباد آمنون أنت الذي كنت جتتهد يف عباديت يشبع



  والعباد بطالون وتتصدق والعباد يبخلون وتبذل املعروف بني عبادي والناس مينعون
العباد ألومنن يقول املوىل جل جالله فوعزيت وجاليل وملكي وجمدي وكربيائي وعظيم سلطاين وقدريت على مجيع 

روعك وألبيحنك جنيت وألوسعنك مغفريت ورمحيت وألعطينك من جزيل ثوايب وحسن مآيب ما ال عني رأت وال أذن 
  مسعت وال خطر على قلب بشر

وألبيحنك النظر إىل وجهي وألرفعن قدرك وجاهك وألشفعنك يف إخوانك وأهلك وأحبابك وجريانك من أهل 
  الذنوب واخلطايا

  د املؤمنشفاعة العب ٧٤
يقول املوىل جل جالله يا عبدي أخرج إىل موقف احلشر فانظر إىل من لقيين من أهل الذنوب على التوحيد قد 

  شفعتك فيه خذ بيده وانطلق به إىل اجلنة
  بال خوف وال حزن واهللا تعاىل أعلم

  وأنشدوا
  عين إليك فما اللذات من شغلي
  وال سبيل الصبا واللهو من سبلي

  ما قد كنت تعرفه حال التقى دون
  فلست منه على زيغ وال زلل

  يف احلشر يل شغل عن كل مشتغل
  بلذة وعن األحلاظ واملقل

  هذا إطار الكرى عن مقليت وزوى
  عين املىن وطوى املبسوط من أملي

  كم ليلة بت فيها ساهرا أرقا
  أخشى العقاب وأخشى سرعة األجل

حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا  يوم جتد كل نفس ما عملت من خري{ قال اهللا تعاىل 
رؤوف واهللا باملؤمنني ذو نقمة على الظاملني رؤوف بأهل  ٣٠آل عمران } وحيذركم اهللا نفسه واهللا رؤوف بالعباد 

اآلية اإلحسان وذو انتقام من أهل العصيان رؤوف بأهل السداد وذو انتقام من أهل العناد يا مغرور تفكر يف هذه 
  فلك فيها من التخويف غاية ومن الزجر والتقريع هناية فازجر نفسك عن هواها عساك تبلغها يوم العرض مناها

  حكاية عن ذي النون املصري ٧٥
حكي عن ذي النون املصري بن إبراهيم األمخيمي رمحه اهللا تعاىل عليه أنه قال خرجت مرة من املرات إىل ناحية 

وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا { ا علوت الوادي فإذا أنا بسواد قد اقبل وهو يقول األردن من أرض الشام فلم
فلما قرب مين السواد إذا هو شخص فتأملته فإذا هو امرأة عليها جبة صوف ومخار من  ٤٧الزمر } حيتسبون 

فقالت يا هذا صوف وبيدها ركوة وبيدها األخرى عكاز فقالت يل غري فازعة مين من أنت فقلت هلا رجل غريب 
وهل يوجد مع اهللا غربة وهو مؤنس الغرباء ومعني الضعفاء فاجعله أنيسك إذا استوحشت وهاديك إذا ضللت 

  وصاحبك إذا احتجت
قال ذو النون فبكيت من كالمها فقالت مم بكاؤك قلت هلا وقع دواؤك على دائي وأنا أرجو أن يكون سببا 



م بكيت قلت هلا رمحك اهللا والصادق ال يبكي قالت ال قلت هلا مل ال لشفائي قالت فإن كنت صادقا يف مقالتك فل
يبكي الصادق قلت ألن البكاء راحة القلب وملجأ يلجأ إليه وما كتم القلب أحر من الزفري والشهيق وذلك ضعيف 

ك قالت وهل عند أوليائه قال ذو النون فبقيت واهللا متعجبا من قوهلا فقالت يل مالك قلت أنا واهللا متعجب من قول
  نسيت القرحة اليت ذكرهتا قال

  قلت هلا رمحك اهللا إن رأيت أن متين علي الزيادة

فقالت وما أفادك احلكيم يف مقامك بني يديه من الفوائد ما يستغين به عن طلب الزوائد قال قلت هلا رمحك اهللا ما 
إن له يوما يذيق فيه أولياءه كأسا ال أنا مبستغن عن طلب الزوائد قالت صدقت يا مسكني حب موالك واشتق إليه ف

  يظمئون بعده أبدا
مث عال شهيق مث قالت يا حبيب قليب إىل كم ختلفين يف دار ال أجد فيها صادقا بريئا من الدعاوى الكاذبة يسعدين 

  البكاء عن أيام حيايت
بصري وانقطع صوهتا عن مث تركتين واحندرت يف الوادي وهي تقول اللهم إليك ال إىل النار حىت غاب شخصها عن 

  مسعي
  قال ذو النون فواهللا ما ذكرت كالمها قط إال كدر علي أحشائي وعيشي

  قال ذو النون فلقد أدبتين واستقام حايل مذ رأيتها
  وأنشدوا

  أريد وأنت تعلم ما مرادي
  وتعلم ما تلجلج يف فؤادي

  فهب يل ذليت واغفر ذنويب} 
  وساحمين هبا يوم التنادي

  وعظةرجع إىل امل ٧٦
يوم جتد كل نفس { يا أخي مالك ال تفكر يف قول موالك الذي مل يزل عليك شهيدا وهو يسمعك ويراك قوله تعاىل 

  اآلية ٣٠آل عمران } ما عملت من خري حمضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 
رده عن الغي واحملال وتوقظه عن السهو أقرع يا مسكني هبذا الكالم باب قلبك فعساك تزيل عنه األقفال وت

يوم جتد كل نفس ما {  ٢٤حممد } أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا { واإلغفال قال اهللا الكبري املتعال 
يوم يظهر اخلفي من أعمالك يوم تبكي على قبيح أفعالك يوم جيزن املسيء  ٣٠آل عمران } عملت من خري حمضرا 
  ح على خطاياك وضاللكمن أقوالك يوم تنو

  جهنم وشدهتا ٧٧
ذكر أن اخللق إذا اجتمعوا يف املوقف وضاق املتسع وعظم الفزع واشتد اجلزع واختلفت األقدام وكثر االزدحام 
وجاءت جهنم باهلول األعظم والعذاب املقيم األلزم ووقفت بني يدي اجلبار خاضعة للملك القهار أمر اجلبار جل 

  ا وترفع كل جالل عليها وهي سبعة أبواب على كل باب سبعمائة ألف جالل وهي احلجبجالله أن تفتح أبواهب
  ولوال تلك االجالل الحترقت السموات



ومن فيها واالرضون ومن عليها غلظ كل جالل مخسمائة عام فإذا فتح منها األبواب رفعت تلك احلجب من عليها 
من نار أسود فيلتقط من املوقف كل ذهب وفضة  ورمت النفط والقطران وحجارة الكربيت وخيرج منها عنق

  وياقوتة وزبرجدة ولؤلؤة استعدت لزينة الدنيا
  زينة الدنيا الزائلة ٧٨

فيأخذ الكل وجيمعه واجلبار جل جالله يقول هلا اتركي ما مل يكن لنا فكل ما كان من زينة مل يرد به وجه اهللا تعاىل 
كم اليت اشتغلتم هبا عن طاعة اهللا عز وجل وآثرمتوها على ما عند اهللا ومل أخذته النار ومناد ينادي أصحاهبا هذه زينت

  تتبعوا سنن النبيني وال سري الصاحلني
  مث ينادي املنادي اتبعوا زينتكم فتخرج عنق من النار مرة أخرى فتلتقط أصحاهبا إال من رحم اهللا

  صاعقة جهنم ٧٩
يف جنب اهللا يا ليته مل يكن معي يا ليته بعد عين مث يأمر اهللا  فعند ذلك يقول كل عبد وأمة يا ليت هذا كله جعلته

تعاىل أن ترتفع صاعقة من جهنم سوداء فتسود وجوه أقوام من الرجال والنساء وتعمى أبصار قوم من الرجال 
آل } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { والنساء وختتم على أفواه قوم من الرجال والنساء فذلك قول اهللا عز وجل 

يا أخي يا مسكني يا ضعيف اليقني مثلي أتراك من أي الفريقني تكون أمن الذين ابيضت وجوههم  ١٠٦عمران 
ففي رمحة امللك الرحيم أو من الذي اسودت وجوههم يف العذاب األليم أفهل تكون من الذين ابيضت وجوههم 

بالنار وكل من ابيض وجهه قد أيقن بالرمحة أم من الذين اسودت وجوههم بالنقمة فكل من اسود وجهه قد أيقن 
أنه من أهل دار القرار فيا هلا من فرحة ما أعظمها ويا هلا من مصيبة ما أدومها فإذا نزل السواد يف وجه من شاء اهللا 

تبارك وتعاىل صار ذلك السواد حجابا بينه وبني النظر إىل وجه مواله وإذا نزل البياض يف وجه من أراد اهللا تبارك 
  بيض وجهه رفع ذلك النور حجاب الذنوب الذي حيجب العبد عن النظر إىل وجه عالم الغيوبوتعاىل ي
  من ابيض وجهه ٨٠

  وذلك أن البياض نور املغفرة وهو نور الرمحة وهو نور القرب وهو نور

جبة الوصال والسواد أيضا هو سواد البعد وهو سواد االنفصال وهو سواد النكال وهو سواد النقمة وهو سواد احل
فاحلجاب يا مسكني يا مغرور يف الدنيا وقع على  ١٥املطففني } كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون { قال اهللا تعاىل 

{ قلبك باكتساب السيئات ودوامك على اخلطيئات واشتغالك عن رب األرضني والسموات قال اهللا تبارك وتعاىل 
فيا معشر املذنبني أبعدوا السوء وأبدلوه باإلحسان  ٣٠آل عمران } يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضرا 

  وارغبوا يف نعيم اجلنان وارجعوا عن األوزار والعصيان فإهنا تزيدكم من عذاب النريان
يا أخي أبعد السوء وأبغضه بغضا شديدا وكن على إبعاده بالتوبة جلدا جليدا من قبل أن يأيت يوم تود أن لو كان 

  ع شيطانا غويا مريداالسوء عنك بعيدا ومل تتب
  وأنشدوا

  يا من إليه مجيع اخللق يبتهلوا
  وكل حي على رمحاه يتكل

  يا من نأى فرأى ما يف الغيوب وما
  حتت الثرى وحجاب الليل منسدل

  يا من دنا فنأى عن أن حتيط به



  االفكار طرا أو األوهام والعلل
  أنت املالذ إذا ما أزمة مشلت

  وأنت ملجأ من ضاقت به احليل
  ت املنادى به يف كل حادثةأن

  أنت اإلله وأنت الذخر واألمل
  أنت الغياث ملن سدت مذاهبه
  أنت الدليل ملن ضلت به السبل

  إنا قصدناك واآلمال واقعة
  عليك والكل ملهوف ومبتهل

  فإن غفرت فعن طول وعن كرم} 
  وإن سطوت فأنت احلاكم العدل

  حكاية ذي النون عن الراهب الصامت ٨١
ن رمحه اهللا ذكر يل عن راهب بالشام أنه مل يكلم أحدا مدة أربعني سنة فنهضت إليه فلم أزل أنادي حتت قال ذو النو

صومعته وأقسم أن يشرف علي حىت أشرف من أعال صومعته فراودته على الكالم فأىب علي فقلت له بالذي سكت 
م علي قلت له منذ كم أنت يف هذا من أجله ومن خوفه إال أجبتين عما أسألك عنه فقال يل قل وال تطيل الكال

املوضع فقال منذ يوم واحد فقلت له وكيف ذلك قال مسعت الناس يقولون أمس واليوم وغدا فأما أمس فقد فات 
  وأما اليوم فلي وأما الغد فال أدري أبلغه أم ال مث أدخل رأسه فما كلمين وهو

  يبكي ويقول ال صرب يل على النار
  وأنشدوا

  على النار فاعلمي أيا نفس ال صربا
  وكوين على خوف من النار ما عشت
  ودومي على األحزان ما دمت حية
  عسى تذهب األحزان عنك إذا مت

  يقولون يف طول الكالم بالغة
  وقد علموا أن البالغة يف الصمت

  إذا العبد مل يلعب هواه بعقله
  عصى ربه وازداد مقتا على مقت

  تقسيم العمر على األعمال ٨٢
بني اجعلوا أعماركم ثالثة أيام يوم مضى يوم أنتم فيه يوم تنتظرونه ال تدرون مبا يأتيكم من صالح أو معشر املذن

فساد ولعلكم ال تبلغونه فأصلحوا اليوم الذي مضى بالندم على ما فاتكم فيه من الطاعة واإلحسان وما اقترفتم فيه 
الذي أنتم فيه بالبكاء والندامة وذم النفس مع  من الذنوب والعصيان واليوم الذي مضى إمنا تصلحونه يف اليوم

  املالمة
  وأنشدوا



  حىت مىت حنن واأليام حنسبها وإمنا حنن فيها بني يومني} 
  يوم توىل ويوم أنت تأمله لعله أجلب األيام للحني

آنس اهللا روعيت وروعتكم يوم النشور وآنس وحشين ووحشتكم يف القبور إنه على ذلك قدير وهو عليه يسري 
وأماتنا وإياكم على هذه الكلمة شهادة أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا غري مبدلني وال مغريين وال مبتدعني آمني 

  رب العاملني

  اآلية} فأما من أويت كتابه بيمينه { جملس يف قوله تعاىل  ٧

ا من أقر عني عدوه يا أخي يا مسكني يا حريان من الذنوب والعصيان يا من تعرض لسخط امللك الديان ي ١٨٣
الشيطان بتماديه على اخلذالن والضالل والبهتان واألوزار والطغيان يا مغرور إنك آخذ كتابا ووارد حسابا ونازل 

  ثوابا أو عذابا
فقدم يا غافل يف دار الغرور ما جتده يف الكتاب املنشور من الثواب واحلبور والفرح والسرور والضياء والنور من 

  فوررمحة العزيز الغ
  أين الكتب يوم القيامة ٨٤

الكتب كلها حتت العرش فإذا كان يوم القيامة بعث اهللا تبارك } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
} اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا { وتعاىل رحيا تطريها باإلميان وبالشمائل أول حرف يف الكتاب 

  هاب إذ جعل اإلنسان حسيب نفسه يف قراءة الكتابما أعدل امللك الو ١٤اإلسراء 
يا مسكني يا مغرور إن أخذت الكتاب بالشمال فحسبك العذاب والنكال واحملن واألهوال والسالسل واألغالل 

  واحلميم واخلبال واللعنة واالنفصال من ذي اجلود واجلالل
الولدان واحلور العني واالتصال برب العاملني وإن أخذت الكتاب باليمني فحسبك املقام األمني يف أعال عليني مع 

  ومبحمد خامت النبيني صلى اهللا عليه وآله وصحبه أمجعني
وإن أصررت يف الدنيا على جرمك ومل تتب إىل موالك عن قبيح ذنبك فسوف تأخذ كتابك من وراء ظهرك فتجد 

ا جعل اهللا الدنيا ابتالء واختبارا وأوجب فيه ما حيزن قلبك ويعظم حزنك ويكثر كربك فيا معشر املذنبني اعلموا أمن
عليكم فيها حقوقا كبارا فمىت ضيعتموها فقد أودعتم كتبكم آثاما وأوزارا ومىت وفيتم هبا فقد مألمت كتبكم سرورا 

  وأنوارا
  وما من عبد وال

إن زرع طيبا أمة إال وله كتاب يقرؤه يوم العرض واحلساب وإمنا مثل الناس عند قراءهتم الكتاب كمثل الزارع 
  رفع طيبا وإن زرع خبيثا رفع خبيثا

  يا أخي فكأنك أنت كتبته بأقوالك ومألته بأفعالك وسودته بالقبائح من أعمالك
  وأنشدوا

  كأين بنفسي يف القيامة واقف
  وقد فاض دمعي حني أعطي كتابيا

  لعلمي بأفعايل وسوء مناقيب



  وأن كتايب سوف يبدي املساويا
علموا أن األعمال قد أثبتت عليكم يف الديوان من اإلحسان والعصيان والزيادة والنقصان فيا أهل الذنوب مثلي ا

والنفاق واإلميان وأنت غافل يف سكرة الغرور وكتابك مملوء بالويل والثبور فبادروا إىل الصحائف وأحموا ما فيها من 
إن { قال رب األرضني والسموات القبائح وحمصوا ما قد ثبت عليكم من الفضائح وذلك باكتساب احلسنات كما 

  ١١٤هود } احلسنات يذهنب السيئات 
  أول الناس حسابا ٨٥

فإذا اجتمع األولون } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر يف بعض األخبار أن أول ما حياسب اهللا من األمم أمة حممد 
ىل احلساب رجل من فأول من يدعي منهم إ} صلى اهللا عليه وسلم{واألخرون يف أرض القيامة وقفت أمة حممد 

قريش من بين خمزوم يقال له عبد اهللا بن عبد األسد وله أخ يقال له األسود بن عبد األسد وفيهما نزلت هاتان 
نزلت هذه اآلية يف عبداهللا  ٢٤احلاقة } يف األيام اخلالية { إىل قوله  ١٥احلاقة } فأما من أويت كتابه بيمينه { اآليتان 

وهو األسود بن عبد األسد فأما عبد اهللا وهو املؤمن  ٢٥احلاقة } أويت كتابه بشماله وأما من { بن عبد األسد 
فيدخل من وراء احلجب فيوقف بني يدي اهللا عز وجل فترعد فرائصه وتنفك أوصاله وتذهل نفسه من شدة اخلوف 

ملك من عند اهللا تعاىل  من اهللا تعاىل فبينما هو على أشد األحوال من اخلوف بني يدي اجلبار جل جالله إذ يأتيه
  وبيده صحيفة بيضاء خمتومة خبامت اخللد فيقول له امللك

  كتاب احلسنات ٨٦
هذا كتابك فيتناول الكتاب بيمينه وكل من كان من أهل الشقاوة إذا أويت كتابه يروم أن ميد اليمني ألخذه فال 

  يقدر ألنه جيد ميينه كأمنا علقت فيها جبال
عها من الثقل وقيل إهنا تغل يده وقيل إهنا تلصق جبسده وقيل إن امللك يقول له يا عدو اهللا الدنيا فال يطيق أن يرف

  خذ كتابك بشمالك فإنك من أصحاب الشمال جعلنا اهللا وإياكم من أصحاب اليمني
امت فيتناول عبد اهللا أخو األسود كتابه بيمينه ويقال له إقرأ ما عملت من خري وشر وال تلومن إال نفسك فيفض خ
الكتاب فينشر كتابه فإذا هو مكتوب خبط أبيض يف باطن الكتاب السيئات ويف ظاهره احلسنات فيقال له إقرأ 

سيئاتك فأول حرف جيد يف الكتاب أصغر ذنب عمله يف الدنيا فإذا رأى ذلك الذنب ميل رأسه ونكسه حياء من 
محضا والتهبت عطشا ووردت على عرقه لشربت اهللا تعاىل وسال منه من العرق ما لو أن مائتني من اإلبل أكلت 

  كلها ورجعت وقد رويت وما نقص من عرقه شيء
  كيفية السؤال ٨٧

هذا كله حياء من اهللا عز وجل فيقول اجلبار جل جالله عبدي فيقول لبيك ريب وسعديك فيقول ارفع رأسك 
أتذكر يوم كذا وكذا يف موضع أتعرف ذنبك هذا فيقول موالي وسيدي وعزتك وجاللك إين ألعرفه فيقول عبدي 

  كذا وكذا وأنت على هذا الذنب فيقول نعم وعزتك وجاللك
فيقول له اجلبار جلب جالله عبدي إنك إذا أخفيت ذلك من اخلالئق لقد علمت أين كنت مطلعا عليك فيقول بلى 

قبتين أما علمت يا سيدي وموالي وعزتك وجاللك لقد علمت ذلك فيقول له جل جالله أما استحيت مين أما را
  أن مرجعك إيل

والعبد يف هذا التوبيخ قد عاله العرق وذاب من شدة الغرق فيقول موالي وسيدي ألن ترسل يب إىل النار أهون 



علي من هذا التوبيخ فيقول اهللا تبارك وتعاىل عبدي أليس قد سترهتا عليك يف الدنيا فيقول العبد موالي لقد فعلت 
دي وعزيت وجاليل وجمدي وجودي وكرمي لقد حموهتا من قلوب املالئكة وقلوب ذلك يب فيقول جل جالله عب

  اآلدميني وابقيتها بيين وبينك حىت تعلم نعميت عليك وأفضايل لديك يف الدنيا واآلخرة
  غفران الذنوب ٨٨

الكتاب  فال يزال جل جالله يفعل به ذلك يف كل ذنب حىت يقرأ مجيع ما يف كتابه من الذنوب فإذا أيت على آخر
  وجد فيه عبدي هذه سيئاتك قد غفرهتا لك

  فعند ذلك يبيض وجهه وحتسن بشرته ويذهب عنه احلزن واهلم واجلزع
  مث يقول اهللا جل جالله قلب كتابك فاقرأ حسناتك فيقلب العبد كتابه فيقرأ حسناته كلما

اج من نور فيوضع على رأسه لو مر على حسنة ازداد قلبه فرحا وسرورا وازداد بياضا وحسنا ونورا مث يؤتى بت
  أخرج ذلك التاج إىل الدنيا لكسف نوره ضوء الشمس والقمر

  لباس املكرمني ٨٩

ويؤتى حبلتني من حلل اجلنة شرب منها خري من الدنيا وما فيها مائة ألف مرة فيلبسها وحيلى كل مفصل منه حبلى 
وأمة من املؤمنني مثل ذلك فعند ذلك خيرج عبد اجلنة ويقال له أخرج على الناس وأخربهم وبشرهم أن لكل عبد 

اهللا بن عبد األسد وكتابه بيمينه وقد أشرق وجهه نورا وقلبه قد امتأل سرورا قد جرت على وجهه نضرة نعيم 
اجلنان وتلك عالمة ألهل اإلميان وامللك آخذ بيمينه وهو ينادي عليه نداء البشرى أال إن فالنا ألهل اإلميان وامللك 

مينه وهو ينادي عليه نداء البشرى أال إن فالنا قد سعد سعادة ال يشقى بعدها أبدا واخلالئق قد رفعوا آخذ بي
ليس فيه سيئة واحدة قد غفر اهللا } هاؤم اقرؤوا كتابيه { أبصارهم إليه ومتنوا مثل ما من اهللا به عليه وهو يقرأ 

إين أيقنت يف الدنيا أين ألقى هذا اليوم وكنت } حسابيه إين ظننت أين مالق { تبارك وتعاىل مجيع ذنويب وحماها عين 
خائفا من هوله ومن قراءيت كتايب ومن حساب ريب جل جالله فال يزال كذلك حىت ينتهي إىل أصحابه فيقولون من 

ذا هذا العبد الذي أكرمه اهللا ورضي عنه اللهم اجعله من أحبابنا وقربه منا حىت ننظر إىل ما قد فضله موالنا به فإ
قرب منهم سلم عليهم فيقولون له من أنت يا عبد اهللا فيقول أو ما تعرفوين فيقولون له يا عبد اهللا لقد زينتك كرامة 

املوىل جل جالله حىت ال نعرفك فمن أنت فيقول هلم أنا عبد اهللا بن عبد األسد أال وإن لكل واحد منكم مثل هذا 
رأسا يف اخلري يدعو إليه ويأمر به مث يشفعه اهللا تبارك وتعاىل يف كل  وهكذا يفعل اهللا تبارك وتعاىل بكل مؤمن يكون

{ من شاء من أهل الذنوب فعند ذلك يفرح أصحابه مبا قد بشرهم به من املغفرة والفوز باجلنة والنجاة من النار 
يف جنة { قد رضى ورضيت نفسه ورضي مواله عنه وهو راض بتلك العيشة والعيشة اجلنة } فهو يف عيشة راضية 

يف غرفة ارتفاعها مسرية مائة عام من لؤلؤة بيضاء أو من ياقوتة محراء مالطها املسك األذفر والعنرب األشهب } عالية 
  يعين} قطوفها دانية { والكافور األبيض 

  مثارها دانية منهم إذا
شتهون وهم نيام أو قعود أو اشتهوها نزلت عليهم حىت تدخل عليهم يف منازهلم فتدنو منهم فيأكلون من مثارها ما ي

ال موت فيها  ٢٤احلاقة } كلوا واشربوا هنيئا { قيام على أي حال أرادوا مث ترجع إىل أماكنها وذلك قوله تعاىل 
يعين األيام ااملاضية وهي أيام الدنيا اليت أطاعوا اهللا تبارك وتعاىل  ٢٤احلاقة } مبا أسلفتم يف األيام اخلالية { وال حزن 
  تقاموا ومل يزوغوا عن طاعتهفيها واس



  وأنشدوا
  ببابك عبد من عبيدك مذنب

  كثري اخلطايا جاء يسألك العفوا
  فأنزل عليه العفو يا من مبنه

  على قوم موسى أنزل املن والسلوى
  أنا عبدك املسكني فارحم تضرعي
  وال جتعل النريان يا رب يل مثوى
  وخفف من العصيان ظهري إنين

  القصوى بلغت من األوزار غايتها
فهذا عبد اهللا بن عبد األسد الذي أنزل اهللا تعاىل يف هذه اآلية وعلى سريته يف احلساب جتري سري املؤمنني من أمة 

  على قدر أحواهلم واجتهادهم يف الدنيا يف اخلري واالستقامة على طاعة اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{
  أشد الناس عذابا ٩٠

فهو األسود بن عبد األسد املخزومي وهو أخو عبد اهللا  ٢٥احلاقة } كتابه بشماله وأما من أويت { وأما قوله تعاىل 
بن عبد األسد وذلك أن اهللا تعاىل يدعو به على أثر أخيه عبد اهللا فيدخل األسود حىت يوقف وبينه وبني اهللا عز وجل 

وأما الكفار فال يرونه قال اهللا  حجاب السخط فيكون من وراء احلجاب ألن اهللا تبارك وتعاىل ال يراه إال املؤمنون
فيوقف األسود بني يدي املالئكة يرتعد من خوف العذاب  ١٥املطففني } كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون { تعاىل 

واملالئكة الذين معه هم مالئكة العذاب فبينما هو كذلك إذ يأتيه ملك من مالئكة السخط فيأخذ بيده اليمىن مث 
  وضعها فيعلقها من صلبه جبلده مث يأخذ برأسه فيلوي عنقه فيحول وجهه يف قفاهيهزها فيخلعها من م

  كتاب السيئات ٩١
مث يأتيه ملك من وراء ظهره يف يده صحيفة سوداء فيها كتاب خبط أسود يف باطن الكتاب حسناته ويف ظاهره 

  سيئاته والكتاب خمتوم فيقال له هذا كتابك خذه

ن ميينه خملوعة من منكبه فيتناول كتابه بشماله فيقال له فض خامت الكتاب فيفضه ويقال فال يقدر أن يتناوله بيمينه أل
له انشر كتابك اقرأ فينشر الصحيفة وهي سوداء فيبدأ بباطن الكتاب فتستقبله حسناته فيقرؤها ويفرح ويظن أنه 

تك قد ردت عليك ألنك مل ترد سينجو من عذاب اهللا تبارك وتعاىل حىت إذا بلغ آخر الصحيفة وجد فيها هذه حسنا
من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم { هبا وجه اهللا تعاىل والدار اآلخرة وذلك قوله تعاىل 

أي ال ينقصون تعجل هلم يف الدنيا أجور أعماهلم وال يثابون يف اآلخرة بشيء من  ١٥هود } فيها ال يبخسون 
نهم يف شيء من أعماهلم السيئة حىت يعذهبم اهللا تعاىل عليها وأعماهلم احلسنة أحبطها اهللا عز أعماهلم وال جتاوز ع

وجل بالكفر واألعمال الصاحلة اليت يراد هبا وجه اهللا تبارك وتعاىل جيازي اهللا تعاىل عز وجل أصحاهبا بالثواب الباقي 
نعيم اجلنة باق ألن اهللا تعاىل خلق اجلنة ثوابا ألهل وهو نعيم اجلنة والنظر إىل وجه اهللا الكرمي فوجه اهللا باق و

وكل عمل يراد به وجه  ٨٨القصص } كل شيء هالك إال وجهه { األعمال الصاحلة اليت يراد هبا وجه اهللا تعاىل 
اقي اهللا ال يهلك يبقى ثوابه لصاحبه وثوابه اجلنة فإن اهللا تبارك وتعاىل يثيب على العمل الباقي بالنعيم الدائم الب

ويثيب على العمل الفاين وهو ما يعمل للدنيا وزينتها بالعرض الفاين وهو حطام الدنيا واملؤمن ال يرضى اهللا عز 
وجل أن يثيبه على عمله الصاحل بعرض الدنيا وإن وسع عليه يف الدنيا فإمنا يعطيه ذلك زيادة معونة يستعني هبا على 



تاج إليه مث يقال لألسود بن عبداألسد إقلب كتابك فاقرأ فيقلب طاعته وأجر عمله أدخره له ليوم فقره إذا اح
ظاهره فتستقبله سيئاته مثل اجلبال الرواسي وهي سود خبط أسود ألهنا حمبوطة بالكفر غري مقبولة فأول سيئة يقرؤها 

تك قد يسود وجهه ويسمج لونه كلما قرأ سيئة ازداد مساجة وقبحا فإذا بلغ آخر الصحيفة وجد فيها هذه سيئا
  أضعفت إين قد أضعف عليك العذاب

  بعملك السيئات
  صفة العذاب للكافر ٩٢

فريجع وجهه أشد سوادا من القار وهو الزفت ويعظم جسده للنار حىت يكون ما بني منكبيه مسرية شهر وغلظ كل 
وأضراسه من بني  فخذ من فخديه مسرية ثالثة أيام وما بني شفتيه العليا والسفلى أربعون ذراعا وقد خرجت أنيابه

  شفتيه
بادية وعيناه زرق وحدقتاه قد وقعتا على وجهه من شدة ما هو فيه من العذاب وكل ضرس من أضراسه أعظم من 

جبل أحد شعره كآجام القصب وله سبعة جلود غلظ كل جلد منها أربعون ذراعا ما بني اجللد إىل اجللد مسرية 
وش يف الربية يف جسده من الشعر ما ال حيصي عدده إال اهللا تعاىل يف أصل ثالثة أيام فيها ديدان هلا جلبة كجلبة الوح

كل شعرة من اآلالم والوجع والعذاب ما لو قسم على أهل الدنيا من يوم خلقهم اهللا تعاىل إىل يوم يبعثهم ملاتوا 
  كلهم يف أسرع من طرفة عني

طرفها يف فيه وخترج من دبره مث يلف ما بقي منها مث يؤتى بسلسلة ذرعها سبعون ذراعا فتغل هبا يداه وعنقه ويدخل 
على عنقه يتوقد ويشتعل نارا مث يؤتى بصخرة من كربيت أعظم من اجلبل العظيم لو وضعت على جبال الدنيا 

لذابت من حرها فتعلق يف عنقه وهي تشتعل نارا مث يؤتى بتاج من نار فيوضع على رأسه فيصعد حر الصخرة إىل 
اج إىل وجهه وجيتمع مع حر الصخرة وال يقدر أن يرفع عن وجهه بيديه ألهنما مغلولتان إىل وجهه وينزل حر الت
وتغشى وجوههم { وقال عز وجل  ٢٤الزمر } أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة { عنقه قال اهللا تعاىل 

  تغشى وجوه الكفار ٥٠إبراهيم } النار 
قد انتهى يف شدة احلر فيلبسه لو أن ذلك السربال ألقي يف الدنيا مث يؤتى بسربال من قطران وهو حناس جهنم 

لصارت الدنيا من مشرقها إىل مغرهبا مجرة واحدة أسرع من ملح البصر مث يقرن مع شيطان يكون ذلك الشيطان 
عليه أشد من كل عذاب يعذب به مث يقال له أخرج على الناس وأخرب أصحابك أن لكل واحد منهم مثل هذا 

  العذاب

فيخرج األسود على أقبح األحوال وكتابه بشماله ليس فيه حسنة واحدة وسيئاته ظاهرة للخلق وامللك ينادي على 
  األسد بن عبد األسود يا أهل املوقف قد شقي األسود شقاوة ال يسعد بعدها أبدا

} ا ليتين مل أوت كتابيه ي{ إلعنوه فإن اهللا تعاىل قد لعنه وسخط عليه فينادي بأعال صوته نداء يسمعه أهل اجلمع 
 ٢٦احلاقة } ومل أدر ما حسابيه { أي يا ليتين مل أعط كتايب بشمايل وال حيل يب هذا البالء الذي أنا فيه  ٢٥احلاقة 

 ٢٧احلاقة } يا ليتها كانت القاضية { أي يا ليتين تبت وآمنت ومل أحاسب هبذا احلساب وال نزل يب هذا العذاب 
يعين املال الذي كان معه  ٢٨احلاقة } ما أغىن عين ماليه { يل حىت يرحيين من هذا العذاب أي يا ليت املوت عاد إ

أي انقطعت  ٢٩احلاقة } هلك عين سلطانيه { يف الدنيا وكان ينفقه يف غري اهللا ويبخل به يف ذات اهللا تبارك وتعاىل 
  عين حجيت واضمحلت



  مث يأمر اهللا تبارك
م من نار فينصب له ويصعد عليه وتبدو كل قبيحة عملها يف الدنيا ويلعنه كل من وتعاىل أن خيرج له منرب من جهن

خذوه فغلوه مث اجلحيم صلوه مث { يف املوقف ويعربه حىت يود لو أمر به إىل النار مث يقول اهللا تبارك وتعاىل للمالئكة 
لك خلقوا من نار السموم فيبتدره سبعون ألف م ٣٢ ٣١ ٣٠احلاقة } يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 

مع كل ملك منهم من العذاب خالف ما مع اآلخر فيأخذونه بينهم فيلقونه يف اهلاوية من النار احلامية ويدخلون 
بسلسلة يف فيه وخيرجون طرفها من دبره كما تصنع اخلرزة يف السلك مث يطعم الغسلني وهو شيء أسود ننت لو أن 

  ملات مجيع أهلها من الننت قطرة من الغسلني أخرجت إىل الدنيا
  طعام أهل النار ٩٣

وإمنا يطعم أهل النار الغسلني ألهنم كانوا يف الدنيا ال يرون أن يغتسلوا من اجلنابة وال يتوضؤوا للصالة فيحرق 
الغسلني مواضع الوضوء واالغتسال وما سقط منه أطعموه إياه جزاء مبا ضيعوا يف الدنيا من حقوق اهللا تعاىل وهذا 

عذاب كله لألسود بن عبد األسد وكذلك لكل من كان يف الشر رأسا يأمر به ويدعو إليه يفعل به كما فعل ال
باألسود بن عبد األسد وكل من كان يف الدنيا يف اخلري رأسا يأمر به إليه يفعل به كما باألسود بن عبد األسد وكل 

كما فعل بعبد اهللا ابن عبد األسد جيزي اهللا تعاىل الناس من كان يف الدنيا يف اخلري رأسا يأمر ويدعوا إليه يفعل به 
كلهم على هذا املنهاج يف اخلري والشر واهللا يفعل ما يشاء ال إله إال هو وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعوذ باهللا من 

  أعمال أصحاب الشمال

  اآلية} ووضع الكتاب { جملس يف قوله تبارك وتعاىل  ٨

هل العيوب مثلي يا من يعصي وال يتوب يا من ألغي واحملال له صحوب يا من ضيع يا أهل الذنوب مثلي يا أ ١٩٤
غاية املىن واملرغوب يا من سود كتابه مبعصية عالم الغيوب اعلموا عصمنا اهللا وإياكم أن للعباد غدا صحائف 

لدار الباقية ومن كان يقرؤون فيها احلسنات والقبائح فمن كتب له حافظاه خريا يف الدار الفانية فهو خري له يف ا
خائفا يف الدنيا من العذاب متحفظا مما يثبت عليه يف الكتاب متجنبا ملعصية رب األرباب وفقه اهللا مواله للحق 
والصواب ويسر عليه برمحته احلساب وحميت أوزاره من الكتاب ورضي عنه امللك الوهاب وأمر به إىل اجلنة 

يف الديوان وهو يقرؤه ال حمالة بني يدي الرمحن فكيف يألف العصيان وحسن املآب ومن علم أن عمله يثبت عليه 
  وكيف يتحرك منه اللسان بالزور والبهتان وخمالفة كتاب امللك الديان

  الفرق بني احلسنة والسيئة ٩٥

ذكر يف بعض احلكم أن رجال كان يسوق دابته فعثرت فقال الرجل تعست الدابة يعين عثرت فقال ملك اليمني 
لشمال ليست حبسنة فاكتبها فأوحي اهللا تعايل مللك الشمال ما ترك صاحب اليمني فاكتبه أنت فكتب صاحب مللك ا

الشمال قول الرجل تعست الدابة واعظم من هذا انه ما من عبد وال أمة يتنفس نفسا إال اثبت عليه يف الكتاب فان 
س يف غري طاعة اهللا أثبته صاحب الشمال حىت خرج النفس يف طاعة اهللا تعاىل أثبته صاحب اليمني وان خرج النف

حيكم اهللا تبارك وتعايل يوم احلساب فيه حبكمه فمن علم هذا يقينا فال حيتاج أن متر عليه ساعة من ساعاته وال وقت 
  من أوقاته وال حلظة من حلظاته إال يف ذكر اهللا ويف الفكرة يف عظمة اهللا

  النجاة يف ذكر اهللا ٩٦



  أنه قال} اهللا عليه وسلم صلى{روي عن النيب 
ليس شيء أجنى للمؤمن من عذاب اهللا من ذكر اهللا وأكثر ما جيد املؤمن يف صحيفته يوم القيامة االستغفار يف الليل 
والنهار فكل من كان يف الدنيا من قراءة كتابه خائفا مشفقا كان اهللا تبارك وتعاىل به عند قراءته إياه رحيما مرفقا 

ا من الغافلني كان عند قراءته من النادمني فلو رأيتم يا أهل الذنوب ما قد أثبت عليكم يف الديون ومن كان يف الدني
من اخلطايا والعصيان والزور والبهتان والزيادة والنقصان والغفلة والنسيان لعظمت منكم املصائب وكثرت منكم 

  غارب وأنشدواالنوائب ولسارعتم إىل الثواب والرغائب ولثبتم إىل رب املشارق وامل
  ما بال عينك ال تبكي ملا سلفا ذكر الذنوب وخوف النار والتلفا} 

  يا أيها املذنب احملصى جرائمه
  ال تنس ذنبك واذكر منه ما سلفا

  من الذنوب اليت مل تبل جدهتا
  كيف تبلى وقد أودعتها صحفا
  أما ختاف أما ختشى فضائحها

  إذا الغطاء اجنلى عنهن وانكشفا
املذنبني لو أن اهللا تعاىل اطلع بعضنا على صحائف بعض وكشف له ما فيها من الذنوب لكان الناس اعلموا معاشر 

  يشتغلون عن معايشهم بتعيري بعضهم لبعض ولعنة بعضهم لبعض فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  حكاية عن رقة بن واسع ٩٧

بكي حىت ترمحه الناس فذكر له ذلك حكي عن حممد بن واسع رمحه اهللا أنه ما رآه أحد قط ضاحكا وإن كان لي
  فقال يا أحبائي وكيف يضحك من ال يدري ما أثبت عليه يف كتابه وال يدري مبا خيتم له

اللهم اختم لنا خبري وكان رجل يكلم حممد بن واسع يف حاجة فقال له حممد بن واسع ادن مين فلو كانت للذنوب 
مثلي ونفسي أعين وكلنا مذنب ال تغتروا بستر اهللا تعاىل عليكم فإن رائحة ملا قدرت أن تدنو مين فيا معشر املذنبني 

له يوما يهتك فيه األستار وحياسب عباده على ما عملوا يف الليل والنهار فقوم إىل اجلنة وقوم إىل النار فاخلري والشر 
{ لوهاب قد حصل عليكم الكتاب الذي يوضع لكم يوم العرض واحلساب بني يدي رب األرباب قال امللك ا

  } ووضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه 
وضع الكتاب للمؤمنني ووضع الكتاب للمجرمني وضع الكتاب ألهل اإلميان ووضع الكتاب ألهل  ٤٩الكهف { 

الضالل والطغيان ووضع الكتاب ألهل اجلنان ووضع الكتاب ألهل النريان ووضع الكتاب ألهل الثواب ووضع 
ب ووضع الكتاب للطائعني ووضع الكتاب للعاصني ووضع الكتاب ألهل اإلخالص والوفاق الكتاب ألهل العقا

ووضع الكتاب ألهل الرياء والنفاق ووضع الكتاب ألهل الوفاء ووضع الكتاب ألهل اجلفاء ووضع الكتاب 
غفرين للعاملني ووضع الكتاب للباطلني ووضع الكتاب للقائمني وضع الكتاب للنائمني ووضع الكتاب للمست

ووضع الكتاب للغافلني وضع الكتاب للسعداء وضع الكتاب لألشقياء وضع الكتاب ألهل اجلنة وضع الكتاب 
ألهل احملنة ووضع الكتاب لألبرار وضع الكتاب للفجار وضع الكتاب ألهل التوبة ووضع الكتاب ألهل احلوبة 

ألهل الرشاد ووضع الكتاب ألهل الفساد وضع الكتاب ألهل الكرامة وضع الكتاب ألهل الندامة ووضع الكتاب 
وضع الكتاب ألهل احلسنات وضع الكتاب ألهل السيئات وضع الكتاب ألهل النعيم والسرور وضع الكتاب 

  ألهل الويل والثبور فكتب تبشر باجلنة وكتب آخرها باللعنة واحملنة جعلنا اهللا وإياكم ممن يبشره كتابه باجلنة برمحته



  شيء إحاطة الكتاب بكل ٩٨
واعلموا يا معشر املذنبني أن اهللا تعاىل مل يدع شيئا من القول إال وقد فسره لعباده وأنزل بذلك كتابه العزيز فقال 

{ وقد أعلمنا إهلنا وموالنا أن  ٣٨اإلسراء } ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رهبم حيشرون { فيه تبارك وتعاىل 
وأن كل إنسان ال بد له من السؤال وال بد له من حساب وال بد من  ١٣اإلسراء } وكل إنسان ألزمناه طائره 

ثواب أو عذاب وموالنا عز وجل قد أمرنا بالعمل الصاحل ووعدنا عليه باجلنة وهنانا عن املعاصي وتوعدنا عليها 
  بالنار وما قدمتم من خري وشر قد أثبت عليكم يف كتاب مكتوب باحلسنات والذنوب

  لكتبحكاية يف كتابة ا ٩٩
روي عن احلسن رمحه اهللا أنه قال ما من عبد وال أمة يدفن إال دخل عليه ملك يف قربه معه دواة وقرطاس فيأخذ 

  امللك برأس امليت ويقعده ويرفع إليه
ذلك القرطاس ويناوله قلما ويقول له اكتب مجيع ما عملت يف عمرك الذي وجبت عليك فيه احلدود من خري وشر 

فيكتب وإن مل يكن يف الدنيا كاتبا فإن كان العبد من أهل السعادة فأول ما جيري القلم بيده بإذن فيأخذ امليت القلم 
اهللا تبارك وتعاىل بسم اهللا الرمحن الرحيم ألن بسم اهللا الرمحن الرحيم ال تكون يف كتاب الشقاوة وإمنا تكون يف 

ن الرحيم هي آية اإلميان وهي إخبار عن رمحة اهللا كتاب أهل اإلميان والسنة واألمان والغفران ألن بسم اهللا الرمح
ولطفه جل جالله يا أهل السنة من هذه األمة فإذا ثبت العبد يف كتابه بسم اهللا الرمحن الرحيم فقد أمن يف قربه من 

  العذاب والضيقة
  البسملة وبركتها ٠٠

ه فإذا كتب العبد ما عمل من خري وشر وإذا مل يثبت يف كتابه بسم اهللا الرمحن الرحيم فقد حل به العذاب يف قرب
شقيا كان أو سعيدا يطوي امللك الكتاب ويعلقه يف عنقه فإذا خرج العبد من قربه يوم القيامة جاءه ذلك امللك 

فأخذ الكتاب وناوله إياه وقال يا ويل اهللا أو يا عدو اهللا أتعرف هذا فيقول نعم أنا كتبته وأنا عملته فيقول له فاقرأه 
  ه منه ما سبق له من سعادة أو شقاوةفيستقبل

فاهللا اهللا معشر املذنبني مثلي املؤمنني ال تضيعوا أيامكم بالقبائح وال هتملوا أعماركم يف الذنوب والفضائح فإن مجيع 
أعمالكم قد حصيت عليكم يف الصحائف والصحائح وستقرؤوها بني يدي موالكم وتشهد عليكم اجلوارح بالقبيح 

  كمواحلسن من أعمال
  وأنشدوا

  سوف يأيت عليك ساعة خوف
  حني تعطى صحائف األعمال

  وكأين أرى فضائح قوم
  قد جتلى لكشفها ذو اجلالل
  ليت شعري إذا قرأت كتايب

  بيميين أعطاه أم بشمايل
  حكاية عن عيسى عليه السالم

صلى اهللا {نبينا حممد  روي عن حممد بن اللباد رمحه اهللا أنه قال دخل عيسى بن مرمي عليه الصالة والسالم وعلى
مدينة خربة فدخل قصرا من قصورها فنادى يا خراب اآلخر بني أين أهلك وعمارك فأجابه شيء من } عليه وسلم



آخر القصر يا ابن مرمي بادوا وسيعودوا فاجتهد يا أخي ال تفرط فإن العظام قد بليت وبقيت أعماهلم يف رقاهبم 
  وأنشدوا

  ال حتقرن من الذنوب صغريها
  الصغري غدا يعود كبريا إن

  كل الذنوب وإن تقادم عهدها
  عند اإلله مسطرا مسطورا

أيها الرجل املقنع باملشيب امللبس حلة املعاصي املريب قد خسرت أيام الشباب وبذلت مهجتك للعذاب بغفلتك } 
رباب ما عما يف الكتاب وإتباعك اللعني الكذاب وهتاونك باحلساب وصدودك عن الصواب ومعصيتك لرب األ

حبلتك يا مكروب مثلي سودت كتابك بالذنوب وعصيت موالك عالم الغيوب وبعت احلظ اجلزيل بالكذب 
املشوب وضيعت اجلنة اليت ليس فيها نصب وال لغوب واعلموا يا معشر املذنبني أن العبد إذا وفقه مواله وأعطاه 

  الفكرة يف قراءة كتابه كان عند مواله مستجاب الدعاء
  يف االعتماد على اهللاحكاية  ٠٢

حكي عن مطرف بن الشخري رمحه اهللا أنه أرسل رسوال عن عوز ماء وكان يف زمان احلر فأبطأ عليه الرسول وكان 
عنده مجاعة قد عطشوا وكان معه قليل ماء فقام فتوضأ بذلك املاء مث صلى ركعتني دعا فيهما مواله سبحانه فأرسل 

و وأصحابه فقيل له مب بلغت هذه املنزلة فقال جعلت كتايب نصب عيين يف اهللا تبارك وتعاىل سحابة حىت شرب ه
  ليلي وهناري حىت كأين أقرؤه بني يدي ريب جل جالله

  حكاية عن مالك بن دينار ٠٣
قال عبد الواحد بن زيد رمحه اهللا كنا عند حممد بن واسع ومعه مالك بن دينار فجاء رجل فكلم مالكا وأغلظ عليه 

قسمة قسمها وقال وضعتها يف غري حقها وفضلت هبا أهل جملسك ليكثروا مجعك ولتصرف وجوه يف الكالم يف 
الناس إليك قال فبكى مالك بن دينار وقال ما أردت هبذا هذا الذي تقول قال بلى واهللا لقد أردته فلما أكثر على 

يف شئت فسقط الرجل ميتا مالك الكالم رفع جيب يديه وقال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه ك
  بإذن اهللا

  دعاء ابن واسع ٠٤
وكان حممد بن واسع إذا جن عليه الليل يبكي ويقول يف بكائه ويلي من ذنوب قد أحصيت ومن صحيفة قد ملئت 

  وريب قد علم ذلك ومل خيف عليه من
  اء وتنور القلب وأنشدواذلك شيء فأورثه اهللا تعاىل ببكائه على كتابه وعلى حيائه من ربه االستجابة يف الدع

  أرى املشيب بالعذار قد أمل
  كأن مويت عن قريب قد هجم
  خط املشيب أسطرا يف مفرقي

  فراعين ما خطه وما رقم
  هل الفىت إذا انقضى شبابه

  إال كزرع هاج سوف ينحطم
  شاب الفؤاد قبل شيب مليت



  واعتادين ضعف القوي قبل اهلرم
  وحيي من التوبيخ من ريب غدا

  ألمر الشديد املستهممن ذلك ا
  وحيي إذا نادى املنادي يب أال

  قم عبد سوء مسرع للعرض قم
  وحيي إذا ما قال يل مقررا

  وخص شيئا بعد شيء مث عم
  ما قد صنعت يف فروضي والذي
  قضيت منها هل صفا يل هل سلم

  فجئت ريب خاسرا قد أثقلت
  ظهري ذنوب كالسحاب املرتكم

وضع الكتاب لفصل القضاء  ٤٩الكهف } كتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه ووضع ال{ قال اهللا تبارك وتعاىل 
ووضع الكتاب للحزن والبكاء وضع الكتاب لتبدو الفضائح وضع الكتاب لتظهر القبائح ووضع الكتاب لتصح 

وبادروا الصحائح اهللا اهللا يا معشر املذنبني حاسبوا أنفسكم قبل يوم احلساب وارمحوا أنفسكم قبل نزول العذاب 
بالتوبة قبل غلق الباب واجتهدوا يف بقية أعماركم قبل وضع الكتاب وسارعوا إىل املغفرة من ربكم قبل اخلجل بني 
يدي رب األرباب وقبل أن تطلبوا برد اجلواب وحتبس األلسنة عن النطق واخلطاب وتشهد اجلوارح مبا عملت من 

  عصيان أو ثواب وأنشدوا
  هداأبكي لذنبك طول الدهر جمت
  إن البكاء معول األحزان

  ال تنس ذنبك يف الكتاب وعظمه
  إن الذنوب حتيط باإلنسان

مساكني أهل الذنوب أطاعوا الشيطان وعصوا الرمحن مساكني أهل الذنوب جلت كروهبم وعظمت خطوهبم 
  وكربت عيوهبم وأحصيت عليهم يف الكتاب ذنوهبم
وبذلوا مهجتهم لعذاب النار وسودوا صحفهم باخلطايا  مساكني أهل الذنوب عصوا اجلبار يف الليل والنهار

  واألوزار مساكني أهل الذنوب غفلوا عن الطاعة وخالفوا السنة واجلماعة وخسروا أنفسهم قبل قيام الساعة
  وأنشدوا

  من كان خيشى اهللا جل جالله
  فليكثر العربات يف اخللوات
  فلعله بعد التذكر والبكا

  بدلت له العربات باحلسنات
  فف األوزار عن منشورهوخت

  يوم احلساب وموقف احلسرات
  عجائب الكتب ٠٥



عباد اهللا عند وضع الكتاب عجائب  ٤٩الكهف } ووضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما فيه { قال اهللا تعاىل 
  وأحزان ومصائب وكروب ونوائب

  فواحد يوضع له الكتاب فيبكي وآخر يوضع له الكتاب فيفرح ويبكي
  ع له الكتاب فتجري على وجهه نضرة النعيم وآخر يوضع له الكتاب فتعلو وجهه ظلمة اجلحيموآخر يوض

  وآخر يوضع له الكتاب خمتوما بسخط الرب اجلواد
  وآخر يوضع له الكتاب خمتوما بالتوفيق والسداد

  أهل الشفاعة اللهم وفقنا للطاعة وأمتنا على السنة واجلماعة وجننا من أهوال يوم الساعة وأدخلنا يف مجلة

واعلموا معشر املذنبني أن املاء ميحو الكتاب من ألواح الصبيان والدمع ميحو من كتبكم األوزار والعصيان واهلموم 
  والغموم واألحزان

  فاجتهدوا يف البكاء معشر اإلخوان وأكثروا الندامة فإهنا توجب الغفران
  وأنشدوا

  صببدعوين على نفسي أنوح وأندب بدمع غزير وأكف يت} 
  دعوين على نفسي أنوح فإنين أخاف على نفسي الضعيفة تعطب

  وإين حقيق بالتضرع والبكا إذا ما هدا النوام والليل غيهب
  وجالت دواعي احلزن من كل جانب وغارت جنوم الليل وانقض كوكب

  كفى أن عيين بالدموع خبيلة وإين بآفات الذنوب معذب
  ن إجلائي إىل أين أهربفمن يل إذا نادى املنادي مبن عصى إىل أي

  وقد ظهرت تلك الفضائح كلها وقد قرب امليزان والنار تلهب
  فيا طول حزين مث يا طول حسريت لئن كنت يف قاع اجلحيم أعذب
  فقد فاز بامللك العظيم عصابة تبيت قياما يف دجى الليل ترهب

  إذا أشرف اجلبار من فوق عرشه وقد زينت حور اجلنان الكواعب
   وأهال ومرحبا أحبت لكم داري وما شئتم أطلبوافناداهم سهال

  فبادروا رمحكم اهللا يف هذه األيام الشريفة إىل حمو السيئات من الصحيفة
  ضرب مثل يف رقة القلب ٠٦

يا أخي اخلشبة اليابسة إذا دخل طرفها الواحد يف النار عرق طرفها اآلخر وكذلك القلب إذا كانت فيه حرقة ندامة 
ت يف الكتاب املكتوب املوضوع جادت العينان بواكف الدموع والنت اجلوارح باخلضوع الذنوب اليت حصل

  والقلب باإلنابة واخلشوع
  وأنشدوا

  كتبت بأدمعي يف صحن خدي
  كتابا بالتذلل واخلضوع

  فقالوا قد عفونا عنك ملا} 
  حموت قبيح فعلك بالدموع

  حكاية عن التوبة ٠٧



ال وافقا على صيب من الصبيان يف املكتب وهو ميحو لوحا وكان اللوح قد ذكر عن بعض اخلائفني أنه قال رأيت رج
كتبه باحلرب وكانت الكتابة قد ثبتت وال تزول باملاء فجعل الصيب حيك اللوح باحلبل والتراب فقال الرجل الواقف 

ا بين يزيل احلرب قال عليه يا بين مالك حتك اللوح باحلبل فقال ليزول احلرب الذي ثبت فيه فقال له الرجل واحلبل ي
نعم أال ترى أن احلبل إذا حك يف تنور البئر يؤثر فيه وهو حجر فيصري فيه من أثر احلبل شبه اخلنادق فقال الرجل 

ذلك بطول املدة فقال الصيب ال يا نعم الرجل إال باحلزم واالجتهاد وإياك يا نعم الرجل بعيد الذهن قال الرجل 
قلت لك إشارة لو ألقيتها على قلبك ألفاق وامتحى احلرب الذي عليه فقال الرجل يا كيف ذلك يا بين قال ألين قد 

  بين كان على قليب حربا قال يا عم وأي لون هو احلرب قال هو أسود
قال الصيب يا عم أمل أقل لك إنك بعيد الذهن وأي سواد أشد من سواد الذنوب على القلوب فصاح الرجل صيحة 

  أخذ يف البكاءوخر مغشيا على وجهه مث 
  فقال له الصيب أما اآلن فقد وجدت الدواء لذنوبك وحموها من كتابك وقلبك

  فقال الرجل يا بين وما الدواء فقال له البكاء
صلى اهللا عليه {فقال يا بين والبكاء ميحو الذنوب من الكتاب والقلب قال له نعم والدليل على ذلك قول النيب 

  نار يوم القيامة عن الباكيإن الدموع تطفيء حبار ال} وسلم
  الدموع متحو الذنوب ٠٨

فإذا حمت الدموع حبار النار فأحرى أن متحو من الكتاب القبائح واألوزار وإذا زالت من الكتاب الفضائح واألوزار 
  رضي عنك امللك الغفار وأمر بك إىل دار الراحة والقرار وخلصت من عذاب البوار

ا أذنبتم يف الشهور واألعوام ويف الساعات واأليام من اخلطايا واألجرام واكتساب فأبكوا يا مجاعة املسلمني على م
  الربا واحلرام وظلم الضعفاء واألرامل واأليتام وما فرطتم فيه من أداء حقوق امللك العالم

  وأنشدوا
  وددت أن دموعي حبر فاسفحها
  من مقليت على ما فات من زمين
  واها على أسف مين على وهل

  أسف إال غلة الشجنجيين الت
  واهللا لو صح حتقيق التأسف ما

  ألفيت إال مع النوام يف احلزن
  يا ليت يل عينا يف كل جارحة} 

  تبكي علي بدمع مانع الوسن
  فضل البكاء ٠٩

فالواجب واهللا يا أهل اإلسالم على كل مسلم علم من نفسه ذنبا أن يكثر البكاء عليه عساه ميحوه من كتابه مواله 
  يه ويغفر له ما قد جناه فهو املنان الكرمي املتفضل العظيمويتفضل عل

اللهم يا أكرم األكرمني ويا آخر الغافرين تفضل علينا بتوبة وعلى مجيع املذنبني تنقلنا هبا من ذل املعصية إىل عز 
ن أوجبت هلم الطاعة وثبتنا عليها حىت خترجنا من الدنيا بال ذنب وال تباعة على منهاج أهل السنة واجلماعة الذي

  الرمحة والشفاعة



اللهم إن الطاعة واملعاصي بقدرك ويف يدك القلوب والنواصي فطهر قلوبنا مباء التوبة واغسلها من دنس احلوبة 
ومتعنا بالسالمة يف ديننا ودنيانا ويف أمساعنا وأبصارنا ومجيع جوارحنا ما أبقيتنا وال تردنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا 

  شيء قدير وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيمفإنك على كل 
  جملس يف ذكر اجلنة وأوصافها ٩

  وما أعد اهللا ألوليائه من النعيم فيها
أيها املريد إنه ينبغي لك أن تشغل قلبك وتعمل فكرك بالتطلع إىل ما أعد اهللا عز وجل ألوليائه يف جنته  ٢١٠

من اشتغل بذكرها واشتاق إىل نعيمها هلى عن الرغبة يف الدنيا واحلرص واالشتياق إىل ما وصف اهللا لنا من نعيمها ف
  عليها والترجح بأمانيها وترك طلب العلو فيها

  آيات يف اجلنة ١١
} تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني { وقد قال اهللا عز وجل 

} مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها { ئل وقال عز وجل من قا ٨٣القصص 
} جنات عدن يدخلوهنا حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير { وقال عز من قائل  ١٣الرعد 
  } لغوب { اآلية إىل  ٣٤فاطر } احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور شكور { وقال  ٣٣فاطر 

  اآلية ٤٥الصافات } يف جنات النعيم على سرر متقابلني يطاف عليهم بكأس من معني { قال عز من قائل 

  } خالدين { اآلية إىل  ٧١} يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب { وقال عز وجل } مكنون { إىل 
  أحاديث يف اجلنة ١٢

ما رأيت مثل اجلنة نام طالبها } } صلى اهللا عليه وسلم{ روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا
  وال مثل النار نام هارهبا

من اشتاق إىل اجلنة } } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا 
  { ملصيبات سارع إىل اخلريات ومن أشفق من النار هلى عن الشهوات ومن ترقب املوت هانت عليه ا

ملا خلق اهللا اجلنة قال جلربيل } } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا 
اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها مث رجع فقال يا رب ال يسمع هبا أحد إال دخلها مث حفها باملكاره فقال اهللا 

رب وعزتك لقد خشيت أن ال يدخلها أحد فلما خلق اهللا النار قال يا اذهب فانظر إليها فذهب إليها فقال يا 
جربيل اذهب فانظر إليها فذهب إليها فقال جربيل يا رب ال يسمع هبا أحد فيدخلها مث حفها بالشهوات فقال يا 

معشر جربيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال يا رب وعزتك لقد خشيت أن ال يبقى أحد إال دخلها فيا 
املشتاقني جاهدوا عدوكم اللعني بترك الشهوات ونافسوا يف أفعال اخلريات وحتملوا يف طاعة موالكم املكروهات 

  يسكنكم موالكم اجلنات وبيوئكم أعال الغرفات ويرفع لكم الدرجات
  شجرة طوىب ١٣

ن يف اجلنة شجرة يقال هلا إ} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب 
بطحاؤها ياقوت وتراهبا مسك أبيض ووحلها عنرب أشهب { طوىب لو يسري الراكب يف ظلها مائة عام مل يقطعها 

  وكثباهنا كافور أصفر وبسرها زمرد أخضر وأفناؤها سندس واستربق وزهرها رياض أصفر وورقها برود
عفران مبهج واأللنجوج يتأجج من غري وقود يتفجر من خضر ومثرها حلل صفر وسقيها زجنبيل وعسل وعبقها ز



  أصلها أهنار السلسبيل والرحيق وظلها جمالس أهل اجلنة يألفونه ومتحدث جيمعهم حتتها
  وصف اجلنة ١٤

فبينما هم ذات يوم يتحدثون يف ظلها إذ جاءهتم املالئكة بنجائب مزمومة بسالسل من ذهب كأن وجوهها املصابيح 
ها خز أمحر وعبقري أبيض خمتلطان احلمرة بالبياض والبياض باحلمرة مل ينظر الناظرون إىل مثله نضارة وحسنا وبر

حسنا وهباء ذلال من غري حمنة جنب من غري رياضة رحاهلا من الياقوت األخضر ملبسة بالعبقري واألرجوان وجلمها 
من عند الرب السالم وقالوا هلم ذهب وكسوهتا سندس واستربق فأناخوا إليهم تلك الرواحل وحيوهم بالسالم 

أجيبوا ربكم جل جالله فإنه يستزيركم فزوروه وليسلم عليكم وتسلموا عليه وينظر إليكم وتنظروا إليه ويكلمكم 
  وتكلموه وحيييكم وحتيوه ويزيدكم من فضله فإنه ذو رمحة واسعة وذو فضل عظيم

  رواحل اجلنة ١٥
م صفا واحدا معتدال الرجل إىل جنب أخيه عن ميينه ال يفوت ركبة فيتحول كل رجل منهم على راحلته مث يسري هب

ناقة ركبة صاحبتها وال تعدو أذن ناقة أذن صاحبتها ميرون بالشجرة من أشجار اجلنة فتميل هلم عن طريقهم كراهية 
عظيمة فيسلمون أن يفرق بينهم فإذا وقفوا باجلبار تبارك وتعاىل أسفر هلم عن وجهه الكرمي وجتلى هلم يف عظمته ال

عليه ويرحب هبم وسالمهم وحتيتهم أن يقولوا ربنا أنت السالم ومنك السالم ولك حق اجلالل واإلجالل فيقول هلم 
الرب جل جالله عبادي عليكم السالم مين وعليكم رمحيت وحمبيت مرحبا وأهال بعبادي الذين أطاعوين بالغيب 

كل حال مشفقني فيقولون وعزتك وجاللك وعظمتك وعلو  والذي حفظوا وصييت ورعوا عهدي وكانوا مين على
مكانك ما قدرناك حق قدرك وال أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود لك فيقول هلم رهبم عز وجل إين قد 
رفعت عنكم مؤنة العبادة فهذا حني أرحت لكم أبدانكم وهذا حني أفضيتم إىل روحي ورمحيت وجنيت وكراميت 

  فاسألوين ما شئتم ومتنوا ومبلغ الوعد وعدتكم

على أعطيكم أمانيكم فإين لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن أجزيكم بقدر رمحيت وكراميت ورأفيت وعزي 
وجاليل وعلو مكاين وعظمة شأين فاسألوين ما شئتم فما يزالون يف األماين حىت ان املقصر يف أمنيته يقول ربنا تنافس 

عضهم إىل بعض فاجعل حظي من اجلنة كل شيء كان فيه أهل الدنيا من يوم خلقتها أهل الدنيا يف دنياهم وفخر ب
  إىل يوم أفنيتها فإنا رفضناها وزهدنا فيها وصغرت يف أعيننا تشاغال بأمرك وإعظاما لك وإجالال وإعزازا

  إكرام اهللا تعاىل ١٦
فقد أوجبت لكم ما سألتم ومتنيتم فيقول هلم رهبم لقد قصرمت يف أمنيتكم ورضيتم بدون حظكم وبأقل من حقكم 

حىت تعرفه أنفسكم وأحلقت بكم ما قصرت عنه أمانيكم فانظروا إىل ما أعددت لكم إىل ما ال تبلغه أمانيكم ومل 
خيطر على قلوبكم فيؤتون ذلك فيقولون ربنا أنت أحق باألمن والرمحة ولو وكلتنا إىل أنفسنا وأمانينا لضبعنا حظنا 

يع األعلى قد نصبت وغرف من الدر واملرجان قد رفعت أبواهبا من ذهب ومنابرها من نور وإذا بقباب يف الرف
  وسررها من ياقوت وفرشها من سندس واستربق يفور من أعراصها وأفواهها ماء

نور شعاع الشمس عنده كنوز الكوكب الدري فإذا هم بقصور شاخمة يف أعال عليني من الياقوت يزهر نورها فلو 
إذا المتثعت األبصار من شدة صفائها وعتق جوهرها فما كان منها أبيض فمن الياقوت األبيض مفروشا أهنا متخذة 

  باحلرير األبيض
  وما كان منها أمحر فمن الياقوت األمحر مفروشا بالعبقري األمحر



  وما كان منها أخضر فمن الياقوت األخضر مفروشا بالسندس األخضر
صفر مفروشا باألرجوان األصفر مبوبة بالذهب األمحر والفضة البيضاء وما كان منها أصفر فمن الياقوت األ

  قواعدها من جوهر وأركاهنا من ذهب وشفوفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من مرجان
  براذين اجلنة ١٧

فهم كذلك وإذا براذين مقربة من الياقوت األمحر مصنوعا فيها الروح جبنبها الولدان املخلدون وبيد كل وليد 
مة برذون من تلك الرباذين على كل أربعة منها مرتبة من مراتب اجلنة كالرحالة أسفلها سرير من ياقوتة وعلى حك

  كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة يف كل قبة منها فراش من فرش اجلنة ليس يف اجلنة لون حسن إال
ظن من ينظر إليهما أهنما من دون القبة وهو فيها وال رحية طيبة إال عبق هبما ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حىت ي

يتبني خمها يف عظامها كما يتبني السلك األبيض يف الياقوتة الصافية مث يأمر اهللا عز وجل رجال منهم فيتحول يف 
مركبه مع صاحبته فتعانقه وتقبله ومتنيه بكرامة اهللا عز وجل والقبة إما لؤلؤة وإما زمردة وإما ياقوتة وإما درة وإذا 

بة من تلك القصور منابر من نور عليها مالئكة قعود ينتظروهنم ليهنئوهم وحييوهم فيتحول كل رجل منهم على يف ق
  مركبة تزف تلك الرباذين وجبنبها الولدان املخلدون تشيعهم املالئكة املقربون يقطعون هبم رياض اجلنة

وهم وشبكوا أيديهم مث أجلسوهم بينهم مث فلما رفعوا إىل قصورهم هنضت املالئكة يف أعراضهم فاستنزلوهم وصافح
  أقبلوا على الضحك واملداعبة حىت علت أصواهتم

  مصافحة املالئكة ١٨
تقول املالئكة أما وعزة وربنا وجالله ما ضحكنا منذ خلقنا إال معكم وال هزلنا إال معكم فهنيئا لكم هنيئا بكرامة 

  ربكم

أحد منهم إال وقد وجد اهللا عز وجل قد مجع له يف قصره فلما ودعوهم وانصرفوا عنهم دخلوا قصورهم فليس 
أمنيته اليت متىن وإذا على كل قصر منها باب يفضي إىل واد أفيح من أودية اجلنة حمفوفة تلك األودية جببال من 

الكافور األبيض وكذلك جبال اجلنة وهي معادن اجلوهر والياقوت والفضة فارغة أفواهها يف بطون تلك األودية يف 
بطن كل واحد منها أربع جنات جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان جتريان فيهما من كل فاكهة زوجان وجنتان 

مداهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما فاكهة وخنل ورمان وحور مقصورات يف اخليام مل يطمثهن إنس قبلهم وال 
{ زارهم رهبم تبارك وتعاىل يف مالئكته فيقول هلم جان كأهنن الياقوت واملرجان فلما تبؤوا املنازل واستقر قرارهم 

  قالوا نعم قال كيف وجدمت ثواب ربكم قالوا رضينا فارض عنا ٤٤األعراف } فهل وجدمت ما وعد ربكم حقا 
  فيقول هلم اجلليل جل جالله برضائي عنكم نظرمت إىل وجهي ومسعتم كالمي وحللتم داري وصافحتم مالئكيت

الذي أحلنا دار املقامة من فضله ال ميسنا فيها نصب وال { م ليس فيه نكد وال تكدير فقالوا فهنيئا هنيئا عطائي لك
  ٣٥فاطر } ميسنا فيها لغوب 

  عدد اجلنات وأمساؤها ١٩
  روي عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال ملا خلق اهللا تبارك وتعاىل

دار السالم وجنة عدن وهي قصبة اجلنة اجلنات يوم خلقها وفضل بعضها على بعض فهي سبع جنات دار اخللد و
وهي مشرفة على اجلنان كلها وهي دار الرمحن تبارك وتعاىل ليس كمثله شيء وال يشبه شيء ولباب جنات عدن 
مصراعان من زمرد وزبرجد من نور كما بني املشرق املغرب وجنة املأوى وجنة اخللد وجنة الفردوس وجنة النعيم 



ل من النور كلها مدائنها وقصورها وبيوهتا وشرفها وأبواهبا ودرجها وأعالها وأسافلها سبع جنات خلقها اهللا عز وج
وآنيتها وحليها ومجيع أصناف ما فيها من الثمار املتدلية واألهنار املطرزة بألوان األشربة واخليام املشرفة واألشجار 

  البهية املعجبة الناضرة بألوان الفاكهة والرياحني العبقة واألزهار الزاهرة واملنازل

  احلور العني ٢٠
فيها األزواج املطهرة والعني الغنجات بريط النور معتجرات بوشح الكرامة متزينات باملسك متزمالت حدق أعينهن 
كاحالت وأطرافهن خاشعات وفروقهن مكللة بالدر مركبة بالياقوت ينادين بأصوات غنجة رخيمة لذيذة يقلن حنن 

الغاجنات فال نبأس أبدا وحنن املقيمات فال نظعن أبدا وحنن الراضيات فال نسخط أبدا  خالدات فال منوت أبدا وحنن
  وحنن احلور احلسان أزواج أقوام كرام وحنن األبكار السوام للعباد املؤمنني طوىب ملن كان لنا وكنا له

} أترابا { ت ألزواجهن عاشقا ٣٧ ٣٥الواقعة } إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا { فذلك قوله عز وجل 
كأهنن  ٢٣الواقعة } كأمثال اللؤلؤ املكنون { حسان مجال  ٢٢الواقعة } وحور عني { مستويات يف األسنان 

الياقوت واملرجان مشيها هرولة ونغمتها شهية هبية فائقة وامقة لزوجها عاشقة وعليه حمبوسة وعن غريه حمجوبة 
يقول قصرت أطرافهن عن الرجال فال ينظرن إىل غري  ٥٦الرمحن } فيهن قاصرات الطرف { فذلك قوله عز وجل 

وكلما أصاهبا زوجها وجدها عذراء عليها سبعون حلة  ٥٦الرمحن } مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان { أزواجهن 
  خمتلفة الوشي واأللوان محلها أهون عليها وأخف من شعرها

  صفة احلور ٢١
  أبغي بك بدال وال عنك يف حنرها مكتوب أنت حيب وأنا حبك لست

  معدال
كبدها مرآته وكبده مرآهتا يرى مخ ساقها من وراء حلمها وحليها كما ترى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء 

  وكما يرى السلك األبيض يف جوف الياقوتة الصافية
  دار السالم ٢٢

ا وقصورها وخيامها ومدائنها وخلق دار السالم من الياقوت كلها أزواجها وخدمها وآنيتها وأسرهتا وحجاهل
  ودرجها وغرفها وأبواهبا

  ومثارها من اللؤلؤ والياقوت
  جنة عدن ٢٣

وخلق جنة عدن من الزبرجد كلها على هذه الصفة وخلق جنة املأوى من الذهب األمحر جبميع ما فيها على هذه 
  الصفة
  جنة اخللد ٢٤

  ذه الصفةوخلق جنة اخللد من الفضة البيضاء جبميع ما فيها على ه
  واجلنات كلها مائة درجة ما بني الدرجتني مخسمائة عام

  حيطاهنا لبنة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من ياقوت ولبنة من زبرجد
مالطها املسك وقصورها الياقوت وغرفها اللؤلؤ ومصارعها الذهب وأرضها الفضة وحصباؤها املرجان وتراهبا 

  املسك



اهللا تبارك وتعاىل يا أوليائي جوزوا الصراط بعفوي وأدخلوا اجلنة برمحيت  أعدها اهللا عز وجل ألوليائه يقول
واقتسموها بأعمالكم فلكم صنعت مثار الفردوس ولكم نصبت شجرة اخللد ولكن بنيت القصور اليت أسست 

  بالنعيم وشرفت بامللك واخللود
  درجات أهل اجلنة ٢٥

من له من اجلنة مسرية مخسمائة عام ويزوج مخسمائة حوراء  قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فأسفل أهل اجلنة درجة
وأربعة بكر ومثانية آالف بيت وإنه ليعانق الزوجة عمر الدنيا فال يتأخر واحد منهما عن صاحبه وإنه لتوضع املائدة 

يه ملك بني بني يديه فال ينقضي شبعة عمر الدنيا وإنه ليوضع اإلناء على فيه فال ينقضي ريه عمر الدنيا وإنه ليأت
  إصبعيه مائة حلة حتية من ربه تبارك وتعاىل فيلقيها على بدنه فيقول العبد احلمد هللا وتبارك ريب وتعاىل فما عجبت

  كإعجايب هبذه اهلدية
فيقول امللك أعجبتك فيقول نعم فيبادر امللك أدىن شجرة من جنة اخللد فيقول أنا رسول ربك إليك تكوين لويل اهللا 

  له على ما يشتهي ما أحب فتتلون
  طعام اجلنة ٢٦

ويبلغ غداؤه سبعني ألف صفحة من ألوان حلوم الطري كأهنا البخت ال ريش هلا وال زغب وال عظم فال تطبخ بالنار 
  وال تقليها القدور ولذهتا لذة الزبد وحالهتا حالوة العسل ورائحتها رائحة املسك

  يأكل من كلها جيد آلخرها من الطعم كما جيد ألوهلا
  ويف عشائه مثل ذلك

يأكلون ويشربون ويتفكهون يصري طعامهم وشراهبم رشحا كرشح املسك } } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
  خيرج من أجسادهم

  ويبعث اهللا تبارك وتعاىل إليهم املالئكة هبدية من لدن العرش
  دالل احلور ٢٧

اجلنة مع زوجته من احلور العني على سرير من ياقوت أمحر روي عن احلسن رضي اهللا عنه أنه قال بينما ويل اهللا يف 
وعليه قبة من نور إذ قال هلا قد اشتقت إىل مشيتك قال فتنزل من سرير ياقوت أمحر إىل روضة مرجان أخضر 

وينشئ اهللا عز وجل هلا يف تلك الروضة طريقني من نور أحدمها نبت الزعفران واآلخر نبت الكافور فتمشي يف نبت 
  ران وترجع يف نبت الكافور ومتشي بسبعني ألف لون من الغنجالزعف

يسطع نور يف اجلنة } } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال قال رسول اهللا 
  فريفعون رؤوسهم فإذا هو نور حوراء

  { ضحكت يف وجه زوجها 
إن أهل اجلنة يأكلون ويشربون وال } } صلى اهللا عليه وسلم{ وروي عن جابر بن عبد اهللا أنه قال قال رسول اهللا

  يتمخطون وال يتغوطون وال يبولون ولكنه رشح كرشح املسك قد
  أهلموا التسبيح والتقديس والتكبري والتحميد

  لباس أهل اجلنة ٢٨
صوت مليح تقول اليت وروي عن بعض العلماء أنه قال بلغين أن ويل اهللا يف اجلنة يلبس حلة ذات وجهني يتجاوبان ب

تلي جسده أنا أكرم على ويل اهللا منك أنا أمس بدنه وأنت ال متسني بدنه فتقول اليت تلي وجهه بل أنا أكرم على 



  ويل اهللا منك أنا أرى وجهه وأنت ال ترين وجهه
الد ثالث يبعث أهل اجلنة على صورة آدم عليه السالم يف مي} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 

  وثالثني سنة جردا مردا مكحلني مث يذهب هبم إىل شجرة يف اجلنة فيلبسون منها ثيابا ال تبلى ثياهبم وال يفىن شباهبم
  أول من يدخل اجلنة ٢٩

إن أول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر والذين } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 
كوكب دري يف السماء إضاءة قلوهبم على قلب واحد ال اختالف بينهم وال تباغض يسبحون على آثارهم كأشد 

اهللا بكرة وعشيا ال يسقمون فيها وال ميوتون وال ينزفون آنيتهم من الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود 
  جمامرهم األلوة ورشحهم املسك

  مساكن اجلنة ٣٠

قيل سأله ابن أخيه يف ذلك  ٧٢التوبة } ومساكن طيبة يف جنات عدن { وقال احلسن رمحه اهللا يف قوله عز وجل 
فقال يا ابن أخي على اخلبري وقعت سألت عنها أبا هريرة وعمران بن حصني فقاال على اخلبري وقعت سألنا عنها 

  كما سألتنا فقال هي قصر يف اجلنة من لؤلؤة بيضاء فيها سبعون} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
ن ياقوتة محراء يف كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء يف كل بيت سبعون سريرا على كل سرير فراش دارا م

  لون على لون على كل سرير امرأة من احلور العني
يف كل بيت مائدة على كل مائدة سبعون قصعة وعلى كل مائدة سبعون وصيفا ووصيفة يعطي اهللا املؤمن يف غداة 

  م ويطوف على تلك األزواجواحدة ما يأكل ذلك الطعا
  طيور اجلنة ٣١

إنه لينظر إىل الطري يف اجلنة فيخر بني يديه مشويا والطري أمثال } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 
اإلبل فيقول الطري منها يا ويل اهللا أما أنا فقد رعيت يف وادي كذا وكذا وأكلت من مثار كذا وكذا وشربت من ماء 

ا وكذا وسين كذا ورحيي كذا فكل مين فإذا اشتهى حسن الطري واشتهى صفته فوقع يف نفسه وقع الطائر عني كذ
على ما يريد قبل أن يتكلم نصفه قديدا ونصفه شواء كلما شبع ألقى اهللا عليه ألف باب من الشهوة يف األكل مث 

س هبذا الزجنبيل وعلى ريح املسك وليس يؤتى بالشراب على برد الكافور وليس هبذا الكافور وطعم الزجنبيل ولي
هبذا املسك فإذا شرب هضم ما أكل من الطعام ويأكل مقدار أربعني عاما ويعطي قوة مائة شاب يف اجلماع وجيامع 

  مقدار أربعني سنة له يف كل يوم مائة عذراء بذكر ال ميل وال ينثين وفرج ال حيثى وال ميىن
  أهنار اجلنة ٣٢

اهللا عنه إن يف رياض اجلنة هنر من أهنارها فهو أصل أهنار اجلنة كلها أظهره اهللا عز وجل  قال وهب بن منبه رضي
حيث ما أراد وأن النيل هنر العسل ودجلة هنر اللنب يف اجلنة والفرات هنر اخلمر يف اجلنة وسيحان هنر املاء يف اجلنة 

   عز وجل يف الدنيا حىت يصريهم إىل اجلنةوجيجان كذلك ومها بأرض اهلند ومها هنرا املاء يف اجلنة وصفهم اهللا

مكتوب على باب اجلنة } قال } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر وهب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا 
  { إين أنا اهللا ال إله إال أنا ال أعذب من قاهلا إين أنا اهللا ال إله إال أنا حممد رسول اهللا ال أعذب من قاهلا 

{ قال اهللا عز وجل { لشرب يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{ل اهللا وروي عن رسو
  ١٧السجدة } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون 



  سرر اجلنة ٣٣
مخسمائة عام وهو قول اهللا عز قال ابن عباس رضي اهللا عنه وذلك أن ويل اهللا يف اجلنة على سرير والسرير ارتفاعه 

قال والسرير من ياقوت أمحر وله جناحان من زمرد أخضر وعلى السرير  ٣٤الواقعة } وفرش مرفوعة { وجل 
سبعون فراشا حشوها النور وظواهرها السندس وبطائنها من استربق ولو دىل أعالها فراشا ما وصل إىل آخرها 

  مقدار أربعني عاما
  أرائك اجلنة ٣٤

هم وأزواجهم { السرير أريكة وهي احلجلة وهي من لؤلؤة عليها سبعون سترا من نور وذلك قوله عز وجل وعلى 
يعين ظالل األشجار على األرائك يعين األسرة يف احلجال فبينما هو  ٥٦يس } يف ظالل على األرائك متكئون 

فإذا هو بأخرى متطلعة عليه تناديه يا ويل اهللا أما  معانقها ال متل منه وال ميل منها واملعانقة أربعني عاما فإذا رفع رأسه
قال فيطري  ٣٥ق } ولدينا مزيد { لنا فيك من دولة فيقول حبيبيت من أنت فتقول أنا من اللوايت قال فيهن اهللا 

سريره أو قال كرسي من ذهب له جناحان فإذا رآها فهي تضعف على األوىل مبائة ألف جزء من النور فيعانقها 
ربعني عاما ال متل منه وال ميل منها فإذا رفع رأسه رأى نورا ساطعا يف داره فيعجب فيقول سبحان اهللا أملك مقدار أ

كرمي زارنا أم ربنا أشرف علينا فيقول امللك وهو على كرسي من نور بينه وبني امللك سبعون عاما وامللك يف حجبته 
  قول ما هذا النوريف املالئكة مل يزرك ملك ومل يشرف عليك ربك عز وجل في

  زوجة الدنيا ٣٥

فيقول امللك لزوجتك الدنيوية وهي معك يف اجلنة إهنا طلعت عليك ورأتك معانقا هلذه فتبسمت فهذا النور الساطع 
  الذي تراه يف دارك هو نور ثناياها فريفع رأسه إليها فتقول يا ويل اهللا أما لنا فيك من دولة فيقول حبيبيت من أنت

} فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني { يل اهللا أما أنا فمن اللوايت قال اهللا عز وجل فيهن فتقول له يا و
  اآلية ١٧السجدة 

فيطري سريره إليها فإذا لقيها فهي تضعف عن هذه األخرى مبائة ألف جزء من النور ألن هذه صامت وصلت 
ن أولئك أنبنت نباتا فيعانق هذه مقادر أربعني وعبدت اهللا عز وجل فهي إذا دخلت اجلنة أفضل من نساء اجلنة أل

عاما ال متل منه وال ميل منها مث إهنا تقوم بني يديه وخالهلا من يواقيت فإذا وطئت يسمع من خالهلا صفري كل طري يف 
اجلنة فإذا مس كفها كان ألني من املخ ويشم من كفها رائحة كل طيب يف اجلنة وعليها سبعون حلة من نور لو نشر 
الرداء منها ألضاء ما بني املشرق واملغرب خلقت من نور واحللل عليها أسورة من ذهب وأسورة من فضة وأسورة 
من لؤلؤ وتلك احللل أرق من نسج العنكبوت وهو أخف عليها من النقش وانه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها 

الزمر } احلمد هللا الذي صدقنا وعده { النور من وراء العظم واللحم واجللد واحللل مكتوب على ذراعها اليمني ب
  ٣٤فاطر } احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن { وعلى الذراع اآلخر مكتوب بالنور  ٧٤
  تبادل احلب ٣٦

ومكتوب على كبدها بالنور حبييب أنا لك ال أريد بك بدال وكبدها مرآته وهي على صفاء الياقوت وحسن املرجان 
العرب العاشقات ألزواجهن واألتراب بنات مخس وعشرين سنة  ٣٧الواقعة } با أترابا عر{ وبياض البيض املكنون 

مفلجة لو ضحكت ألضاء نور ثناياها ولو مسع اخلالئق منطقها الفتنت كل بر وفاجر فهي قائمة بني يديه فساقها 
نور وعجزها يضعف يضعف على قدميها مبائة ألف جزء من النور وفخدها يضعف على ساقها مبائة ألف جزء من ال



على فخدها مبائة ألف جزء من النور وبطنها يضعف على عجزها مبائة ألف جزء من النور وصدرها يضعف على 
بطنها مبائة ألف جزء من النور ووجهها يضعف على حنرها مبائة ألف جزء من النور ولو تفلت يف حبار الدنيا لعذبت 

فى نورها نور الشمس والقمر عليها تاج من ياقوت أمحر مكلل كلها ولو أطلعت من سقف بيتها إىل الدنيا ألخ
  بالدر واملرجان على ميينها مائة ألف قرن من قرون شعرها

  ضفائر اجلمال ٣٧
  وتلك القرون قرن من نور وقرن من ياقوت وقرن من لؤلؤ وقرن من زبرجد

وهر موشح بألوان الرياحني ليس وقرن من مرجان وقرن من در مكلل بالزمرد األخضر واألمحر مفضص بألوان اجل
يف اجلنة طيب إال وهو حتت شعرها الواحدة تضيء مسرية أربعني عاما وعلى يسارها مثل ذلك وعلى مؤخرها مائة 
ألف ذؤابة من ذوائب شعرها فتلك القرون والذوائب إىل حنرها مث تتدىل إىل عجزها مث تتدىل إىل قدميها حىت جتره 

لف وصيفة كل قرن بيد وصيفة وعن يسارها مثل ذلك ومن ورائها مائة ألف وصيفة كل باملسك وعن ميينها مائة أ
  وصيفة آخذة بذؤابة من ذوائب شعرها

  الوصائف ٣٨

ومن بني يديها مائة ألف وصيفة معهن جمامر من در فيها خبور من غري نار ويذهب رحيه يف اجلنة مسرية مائة عام 
هنن اللؤلؤ املنثور كثرة فيه قائمة بني يدي ويل اهللا ترى إعجابه وسروره هبا حوهلا ولدان خملدون شباب ال ميوتون كأ

وهي مسرورة عاشقة له فتقول له يا ويل اهللا لتزدادن غبطة وسرورا فتمشي بني يديه مبائة ألف لون من املشي يف 
ر وتدور وتبتهج بذلك كل مشية جتلى يف سبعني حلة من النور وان املاشطة معها فإذا مشت تتمايل وتنعطف وتتكاس

وتبتسم فإذا مالت مالت القرون من الشعر معها ومالت الذوائب معها ومالت الوصفان معها فإذا دارت درن معها 
فإذا أقبلت أقبلن معها خلقها الرمحن تبارك وتعاىل خلقة إذا أقبلت فهي مقابله وإذا ولت فهي مقبلة الوجه ال تفارق 

ء منها إذا جلست بعد مائة ألف لون من املشي خرجت عجزهتا من السرير وجهه وال تغيب عنه ويرى كل شي
وتديل قروهنا وذوائبها فيضطرب ويل اهللا لوال أن اهللا سبحانه قضى أن ال موت فيها ملات طربا فلوال أن اهللا تبارك 

  فال موت فيهاوتعاىل قدرها له ما استطاع أن ينظر إليها خمافة أن يذهب بصره فتقول له يا ويل اهللا متتع 
  وأنشدوا

  حبسبك يا عمار من دار بلغة
  جنان هبا اخلريات يزلفن يف احللل
  وميشني هونا يف اجلنان أمامهم
  خيام من الدر اجملوف يف الكلل
  إذا برزت حوراء حف هبا البها

  وأشرقت الفرودس والقوم يف شغل
  يعانقن أزواجا لكل مطهر

  على فرش الديباج والعيش قد كمل
  الولدان من كل جانبوطاف هبا 

  ونودي ويل اهللا جيزي مبا فعل
  وقال غريه



  يا خاطب احلوراء يف خدرها
  وطالبا ذاك على قدرها
  اهنض بعزم ال تكن دانيا

  وجاهد النفس على صربها
  وجانب الناس وارفضهم
  وحالف الوحدة يف ذكرها
  وقم إذا الليل بدا وجهه
  وصم هنارا فهو من مهرها

  افلو رأت عيناك إقباهل
  وقد بدت رمانتا صدرها
  وهي متاشي بني أتراهبا

  وعقدها يشرق يف حنرها
  هلان يف نفسك هذا الذي} 

  تراه يف دنياك من زهرها
  ضيافة اهللا ٣٩

روى أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن اهللا تبارك وتعاىل إذا سكن أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار هبط ربنا اجلليل 
متثيل يتعاىل ربنا عن ذلك إىل مرج أفيح فمد بينه وبني خلقه حجابا من لؤلؤ وحجابا من  جل جالله بال تكييف وال

نور مث وضعت منابر النور وسرر النور وكراسي النور مث أذن لرجل كرمي على اهللا عز وجل بني يديه أمثال اجلبال 
فقيل من هذا الذي قد أذن له اهللا  من النور يسمع دوي تسبيح املالئكة معه وصفق أجنحتهم فمد أهل اجلنة أعناقهم

عز وجل فقيل هذا اجملبول بيده واملعلم واألمساء والذي أمرت املالئكة فسجدت له والذي أبيحت له اجلنة آدم 
أذن له على اهللا عز وجل قال مث أذن لرجل آخر على اهللا عز وجل بني يديه أمثال اجلبال } صلى اهللا عليه وسلم{

ملالئكة معه وصفق أجنحتهم فمد أهل اجلنة أعناقهم فقيل من هذا الذي أذن اهللا عز وجل من النور يسمع تسبيح ا
فقيل هذا الذي اختذه اهللا خليال وجعل النار عليه بردا وسالما إبراهيم عليه الصالة والسالم قد أذن له على اهللا عز 

نور يسمع تسبيح املالئكة معه وصفق وجل قال مث أذن لرجل آخر على اهللا عز وجل بني يديه أمثال اجلبال من ال
أجنحتهم فمد أهل اجلنة أعناقهم فقيل من هذا قد أذن له على اهللا عز وجل فقيل هذا الذي اصطفاه اهللا عز وجل 
برسالته وقربه جنيا وكلمة تكليما موسى عليه الصالة والسالم قد أذن له على اهللا عز وجل مث أذن لرجل آخر معه 

يني قبله بني يديه أمثال اجلبال من النور ويسمع دوي تسبيح املالئكة وصفق أجنحتهم فقيل مثل مجيع مراكب النب
  من هذا الذي قد أذن له

على اهللا عز وجل فقيل هذا أول شافع وأول مشفع وسيد ولد آدم وأول من تنشق عنه األرض وصاحب لواء 
ل فيجلس النبيون على منابر النور والصديقون قد أذن له على اهللا عز وجل قا} صلى اهللا عليه وسلم{احلمد أمحد 

  على سرر النور والشهداء على كراسي النور وجلس سائر الناس على كثبان من املسك األبيض األذفر
  وفد اهللا ٤٠



مث ناداهم الرب جل جالله من وراء احلجب مرحبا بعبادي وزواري وجرياين ووفدي يا مالئكيت اهنضوا إىل عبادي 
تقرب املالئكة إليهم حلم طري كأهنا البخت ال ريش معها وال عظم فأكلوا مث ناداهم الرب جل فأطعموهم قال ف

جالله من وراء احلجب مرحبا بعبادي وزواري وجرياين ووفدي أكلوا أسقوهم يا مالئكيت قال فنهض إليهم غلمان 
} ال يصدعون عنها وال ينزفون { ا كأهنم اللؤلؤ املنثور بأباريق الذهب بأشربة خمتلفة جتد لذة آخرها كلذة أوهل

قال مث ناداهم الرب تبارك وتعاىل من وراء احلجب مرحبا بعبادي وزواري وجرياين ووفدي أكلوا  ١٩الواقعة 
وشربوا فكهوهم فقربت إليهم أطباق مكللة بالياقوت من الرطب اجلىن الذي أمساه اهللا أشد بياضا من اللنب وأطيب 

ربوا وفكهوا مث ناداهم الرب جل جالله من وراء احلجب مرحبا بعبادي وزواري من عذوبة الشهد فطعموا وش
  وجرياين ووفدي أكلوا وشربوا وفكهوا أكسوهم

  كرامة اهللا لعباده ٤١
قال ففتحت هلم أشجار اجلنة حبلل مصقولة بنور الرمحن فألبسوا مث ناداهم الرب من وراء احلجب مرحبا بعبادي 

ا وفكهوا وكسوا طيبوهم قال فهاجت عليهم ريح من حتت العرش يقال هلا املثرية وزواري ووفدي أكلوا وشربو
بأنابيب املسك األبيض األذفر فنضحت على وجوههم من غري غبار وال قتار مث الرب تبارك وتعاىل من وراء احلجب 

لني هلم حىت مرحبا بعبادي وزواري وجرياين ووفدي أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا وعزيت وجاليل ألجت
ينظروا إيل فذلك منتهى العطايا وفضل املزيد فيتجلى الرب تبارك وتعاىل فيقول السالم عليكم عبادي انظروا إيل 
فقد رضيت عنكم قال فتداعت قصور اجلنة وأشجارها واهتزت تقول سبحانك سبحانك أربع مرات وخر القوم 

  سجدا
ا ليست بدار عمل وال بدار نصب وإمنا هي دار جزاء ودار فناداهم الرب جل وعز عبادي ارفعوا رؤوسكم فإهن

  ثواب وعزيت وجاليل ما خلقتها إال ألجلكم وما من ساعة ذكرمتوين فيها يف دار الدنيا إال ذكرتكم فوق عرشي
  سوق اجلنة ٤٢

ين وبينك يف وروي عن سعيد بن املسيب أنه أتى أبا هريرة رضي اهللا عنه فقال له أبو هريرة أسأل اهللا أن جيمع بي
أن أهل اجلنة إذا دخلوها } صلى اهللا عليه وسلم{سوق اجلنة فقال له سعيد أو فيها سوق قال نعم أخربنا رسول اهللا 

فنزلوا بفضل أعماهلم فيؤذن هلم يف مقدار يوم اجلمعة من أيام الدنيا فيزورون اهللا عز وجل ويربز هلم من عرش ه 
وتوضع هلم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من تبارك وتعاىل يف روضة من رياض اجلنة 

ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة يكون أدناهم وما فيها أدىن على كثبان املسك والكافور وما يرون أصحاب 
  املنابر أفضل منهم جملسا

  رؤية اهللا تعاىل ٤٣
رى ربنا عز وجل قال نعم هل تضامون يف رؤية القمر ليلة قال أبو هريرة رضي اهللا عنه فقلت يا رسول اهللا هل ن

البدر فقلنا ال قال فكذلك ال تضامون يف رؤية ربكم تبارك وتعاىل وال يبقى يف ذلك اجمللس أحد إال حاضره اهللا عز 
يا وجل حماضرة حىت إنه ليقول عز وجل لرجل يا فالن أتذكر يوم عملت كذا وكذا يذكره عذالته يف الدنيا فيقول 
رب أمل تغفر يل قال بلى فبسعة مغفريت نلت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم 
فأمطرت عليهم طيبا مل جيدوا مثل رحيه شيئا قط فيقول ربنا عز وجل قدموا إيل ما أعددت لكم من الكرامة قال 

اآلذان ومل تنظر إليه العيون ومل خيطر على القلوب قال  فنأيت سوقا من أسواق اجلنة قد حفت به املالئكة مل تسمع به
  فيحمل لنا فيها ما اشتهينا ليس يباع فيها شيء وال يشتري ويف ذلك السوق يلقى أهل اجلنة بعضهم



بعضا قال فيلقى الرجل ذو املنزلة املرتفعة من هو دونه فريوعه ما عليه من اللباس فما ينقضي حديثه حىت يتمثل 
  نه وذلك أنه ال ينبغي ألحد أن حيزن فيهاعليه أحسن م

قال مث ننصرف إىل منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحبا وأهال حببيبنا لقد جئت وأن بك من اجلمال والطيب أفضل 
  مما فارقتنا عليه فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا اجلبار جل جالله وحيق ملا أن نقلب مبثل ما انقلبنا

  املتحابون يف اهللا ٤٤
املتحابون يف اهللا يف الدنيا هم يف اجلنة على عمود من ياقوتة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن رسول اهللا 

محراء يف رأس العمود سبعون ألف غرفة يشرفون على أهل اجلنة إذا اطلع أحدهم مأل حسنه بيوت أهل اجلنة نورا 
اجلنة أخرجوا بنا ننظر إىل املتحابني يف اهللا فيخرجون فينظرون يف كما متأل الشمس بيوت أهل الدنيا قال فيقول أهل 

  وجوههم مثل القمر ليلة البدر عليهم ثياب خضر مكتوب يف جباههم بالنور هؤالء املتحابون يف اله
إن أهل اجلنة إذا زاروا رهبم وأرادوا االنصراف يعطي كل رجل منهم رمانة خضراء } وقال عليه الصالة والسالم 

ا سبعون حلة لكل حلة سبعون لونا ليس منهم حلة تشبه األخرى فإذا انصرفوا عن رهبم مروا يف أسواق اجلنة فيه
ليس فيها بيع وال شراء وفيها من احللل والسندس واإلستربق واحلرير والرفرف والعبقري من در وياقوت وأكاليل 

نقص من تلك األسواق شيئا وفيها صور كصور معلقة فيأخذون من تلك األسواق من هذه األصناف ما شاؤوا وال ي
الناس من أحسن ما يكون من الصور مكتوب يف حنر كل صورة منها من متىن أن يكون مثل صوريت جعل اهللا حسنه 
على صوريت فمن متىن أن يكون حسن وجهه مثل حسن تلك الصورة جعله اهللا على تلك الصورة قال مث ينصرفون 

  إىل منازهلم
  ةخوامت اجلن ٤٥

إن أهل اجلنة يعطيهم اهللا خوامت من ذهب يلبسوهنا وهي خوامت اخللد مث } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال النيب 
  { يعطيهم خوامت من در وياقوت ولؤلؤ وذلك إذا رأوا رهبم يف داره دار السالم 

  نوق اجلنة ٤٦

يهم املالئكة بنوق مزمومة بسالسل وروي عن بعض العلماء أنه قال بينا أهل اجلنة يتحدثون يف ظل طوىب إذ يأت
الذهب كأن وجوهها املصابيح من حسنها ذلك من غري هتيئة جنب من غري رباية عليها رحائل الذهب وكسوهتا 

سندس واستربق حىت ترفع إليهم مث يسلموا عليهم فيقولون إن ربكم بعث إليكم هبذه الرواحل لتركبوها فتزوره 
د منهم على راحلته مث يسريون هبا صفا يف اجلنة الرجل منهم إىل جنب صاحبه وتسلمون عليه قال فيتحول كل واح

ال جياوز أذن ناقة منها أذن صاحبتها وال ركبة ناقة منها ركبة صاحبتها وإهنم ليمرون بالشجرة من شجر اجلنة 
هلم فيسلمون عليه  فتتأخر من مكاهنا فإذا وقفوا بني يدي الرمحن تبارك وتعاىل أسفر هلم عن وجهه الكرمي وجتلى

ويرحب هبم ويقال إن سالمهم عليه أن يقولوا ربنا أنت السالم ومن عندك السالم ولك حق اجلالل واإلكرام 
فيقول هلم اجلليل جل جالله وعليكم سالم مين وعليكم رمحيت وكراميت مرحبا وأهال بعبادي الذين أطاعوين بالغيب 

حىت قدرك وما أدينا إليك كل حقك ائذن لنا أن نسجد لك فيقول  وحفظوا وصييت فيقولون ال وعزتك ما قدرناك
  إين قد رفعت عنكم مؤنة العبادة وأفضيتم إيل كراميت

  أماين أهل اجلنة ٤٧
وبلغ الوعد الذي وعدت لكم فتمنوا فإن لكل إنسان منكم ما متىن فيتمنون فيعطي كل واحد منهم ما ميين مث 



  ما مل تبلغ إليه أمانيهم وأنشدوا يزيدهم تبارك وتعاىل من فضله وكرمه
  يا راغب احلور اجلمم

  والدل والشكل وحسن الشيم
  الناعمات الدائمات الرضى
  يف جنة الفردوس مأوى النعم

  أرفض بدار زهرها زائل
  واغتنم الصحة قبل السقم
  وابدر إىل الرؤية مستبصرا
  واعتنق التشهيد عند الظلم
  واستغفر اهللا ملا قد مضى

  وف وطول الندمواستشعر اخل
  تفز مبا تطلب من لذة

  وتأمن البلوى وعقىب النقم

  }كل نفس ذائقة املوت { جملس يف قوله تبارك وتعاىل  ١٠

  قيل ملا نزلت هذه اآلية قالت املالئكة متنا وعزة اهللا فعند ذلك أيقن كل ذي عقل وروح أنه هالك ٢٤٨
  وأنشدوا

  أيضحك من للموت فيه نصيب 

  عجيبوينعم عيشا إن ذا ل
  ويأكل واأليام تأكل عمره
  وليس له جسم لذاك يذوب
  ومن عرف الرمحن مل يهن قلبه

  نعيم ومل ينفك عنه حنيب
  بعدت عن الورد الرضي بزلة

  ويب قطعت دون الوصول ذنوب
ميوت كل صغري وكبري ميوت كل أمري ووزير ميوت كل  ١٨٥آل عمران } كل نفس ذائقة املوت { قال اهللا تعاىل 
ري ميوت كل غين وفقري ميوت كل نيب وويل ميوت كل جني وتقي ميوت كل زاهد وعابد ميوت كل مقر عزيز وحق

  وجاحد ميوت كل صحيح وسقيم ميوت كل مريض وسليم كل نفس متوت غري ذي العزة واجلربوت
  وأنشدوا

  أال كل مولود فللموت يولد
  ولست أرى حيا عليها خيلد
  جترد من الدنيا فإنك إمنا



  دنيا وأنت جمردخرجت من ال
  وأنت وإن خولت ماال وكثرة
  فإنك يف الدنيا على ذاك أوحد
  وأفضل شيء نلت منها فإنه
  متاع قليل يضمحل وينفد

  فكم من عزيز أعقب الذل عزه
  فأصبح مذموما وقد كان حيمد

  فال حتمد الدنيا ولكن فذمها} 
  وما بال شيء ذمه اهللا حيمد

  ذكر املوت ٤٩
  أنه قال أكثروا ذكر هازم اللذات ومفرق اجلماعات} عليه وسلم صلى اهللا{روي عن النيب 

وتوسدوه إذا منتم واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم واعمروا به جمالسكم فإنه معقود بنواصيكم يعين مبا وكل به 
عنه منكم ويفسد نعيمكم وخيرب مصانعكم ويفنيكم كما أفىن من كان قبلكم فال تنسوه فإنه ال ينساكم وال تغفلوا 

  فإنه ليس بغافل عنكم
  وأنشدوا

  يا جار أحبابه شهورا
  وجار أمواته دهورا

  ليس سرورا يعود حزنا
  إذا تأملته سرورا

  وروي عن عيسى عليه السالم أنه قال ما من مولود يولد إال ويف سرته من تراب األرض اليت ميوت فيها
  وأنشدوا

  أمر على املقابر كل حني
  وال أدري بأي األرض قربي

  فرح بالغين إن زاد مايلوأ
  وال ابكي على نقصان عمري

ما أحسن حال من ذكر املوت فعمل خلالصه قبل الفوت وأشغل نفسه خبدمة مواله وقدم من دنياه ألخراه ورغب 
  يف دار ال يزول نعيمها وال يهان كرميها

  وأنشدوا
  املوت ال شك آت فاستعد له
  إن اللبيب بذكر املوت مشغول

  أو يلذ بهفكيف يلهو بعيش 
  من التراب على عينيه جمعول



روي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أنه قال يا رسول اهللا أي املؤمنني أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له 
  استعدادا

  حكاية عن الربيع ٥٠
  وقيل للربيع رمحه اهللا أال جتلس معنا نتحدث فقال إن ذكر املوت إذا فارق قليب ساعة فسد على قليب

  نشدواوأ
  ما أغفل الناس عن وعيد

  قربه الليل والنهار
  والعار ما جرت املعاصي
  وليس يف النائبات عار
  وحيك ما تصنع املنايا
  تأيت فتخلى هلا الديار
  فال قلوب هلا عيون
  وال عيون هلا اعتبار

كم وبني الندم والعلم عباد اهللا اسعوا يف فكاك رقابكم وأجهدوا أنفسكم يف خالصها قبل أن تزهق فواهللا ما بني أحد
بأنه قد زلت به القدم إال أن حيوم عقاب املنية عليه ويفوق سهامها إليه فإذا الندم ال ينفع وإذا العذر ال يصنع وإذا 

  النصري ال يدفع وإذا الشفيع ال يشفع وإذا الذي فات ال يسترجع وإذا البائس احملايب به يف النجاة ال يطمع
عليك النسوان وبكى عليك األهل واإلخوان وفقدك الولدان ونفخ لفرقتك اجلريان فكأين بك يا أخي وقد صرخ 

  ونادى عليك املنادي قد مات فالن بن فالن
مث نقلت عن األحباب ومحلت إىل أرماس التراب وأضجعوك يف حمل ضنك قصري السمك مهول منظره كثري وعره 

  مغشى بالوحشة
  هاد وال وداد وال مقدمة زاد وال استعدادعرفته مهول الصريح مطبق الصفيح على غري م

  وأنشدوا
  املرء خيدعه مناه

  والدهر يسرع يف باله
  يا ذا الشبية ال تكن

  ممن تعبده هواه
  واعلم بأن املرء مرهتن

  مبا كسبت يداه
  والناس يف غفالهتم
  واملوت دائرة رحاه

  احلمد هللا الذي} 
  يبقى ويهلك ما سواه

  سكرات املوت ٥١



  ال إله إال اهللا إن للموت} أنه ملا احتضر جعل يقول } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
أنه كان يقول وعنده قدح ماء عند موته وكان يدخل يده فيه وميسح } صلى اهللا عليه وسلم{لسكرات وروي عنه 

  باملاء على وجهه ويقول مرة بعد مرة اللهم هون علي سكرات املوت
لو أن أمل شعرة من شعر امليت وضع على أهل السماوات واألرض } أنه قال  }صلى اهللا عليه وسلم{وروي عنه 
  ألن يف كل شعرة أمل املوت وال يقع املوت وال حيل يف شيء إال مات{ ملاتوا أمجعني 

  وروي أنه قال لو أن قطرة وضعت على جبال الدنيا كلها لزالت
  وأنشدوا

  تيقظ للذي ال بد منه} 
  { فإن املوت ميقات العباد 

  يسرك أن تكون رفيق قوم هلم زاد بغري زاد} 
  آالم املوت ٥٢

روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال لكعب يا كعب حدثنا عن املوت فقال يا أمري املؤمنني هو غصن كثري 
الشوك ادخل يف جوف رجل حىت إذا أخذت كل شوكة بعرق مث جذبه رجل شديد اجلذب فقطع ما قطع وأبقى ما 

  أبقى
  دواوأنش

  { أال أيها املغرور واملوت حنوه خلقت له حتدو إليه الركائب } 
  أغرك حلم اهللا أم لست موقنا} 

  { بأنك مبعوث غدا وحماسب 
  { بأيسر من مثقال حبة خردل وإنك جمزي مبا أنت كاسب } 

 وسالمه عليهم أمجعني روي عن احلسن رمحه اهللا أنه قال ملا مات خليل الرمحن اجتمعا إليه أرواح األنبياء صلوات اهللا
فقالوا إن اهللا تعاىل اختذك خليال من بني سائر األنبياء والرسل فإن كان املوت خفف عن واحد فأنت هو فأخربنا 

  كيف وجدت طعم املوت
  طعم املوت ٥٣

املوت فقال أواه وجدته واهللا شديدا والذي ال إله غريه هو أشد من الطبخ يف القدور والقطع باملناشري أقبل ملك 
حنوي بكلوب من حديد فأدخله يف كل عضو مين مث استل الروح من كل عضو حىت جعله يف القلب مث طعن يف 

  القلب طعنة حبربته املسمومة بسم املوت فلو أين طبخت يف القدور سبعني مرة لكان أهون علي
  نع باملخطئني كفى باملوت طامةفقالوا يا إبراهيم لقد هون اهللا عليك املوت فإذا كان هذا حال األنبياء فما يص

عندهم يسمعهم فقال هلم يا أرواح الطيبني ما بعد املوت أشد وأطم وأعظم من } صلى اهللا عليه وسلم{وإذا جبربيل 
  املوت

  وأنشدوا
  وما الناس إال هالك وابن هالك
  وذو نسب يف اهلالكني عريق

  إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت



  له عن عدو يف ثياب صديق
  ود والذرةدا ٥٤

ذكر يف بعض األخبار أن داود عليه الصالة والسالم كان يف حمرابه فإذا بدودة كالذرة فقال داود يف نفسه ما يعبأ 
  اهللا هبذه الدودة فأنطقها سبحانه وقالت واهللا يا داود إين أعبد اهللا سبحانه وتعاىل وأخافه وأسأله أن يهون علي املوت

  وأنشدوا
  ء وإنه على ثقة أن البقاء فناءحيب الفىت طول البقا} 

  زيادته يف اجلسم نقص حياته وليس على نقص احلياة مناء
  إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه ويطويه من بعد الصباح مساء

  جديدان ال يبقى اجلميع عليهما وال هلما بعد اجلميع بقاء
ملا مات يا خليلي مت قال يا اهلي } عليه وسلمصلى اهللا {ذكر يف بعض األخبار أن اهللا سبحانه وتعاىل قال إلبراهيم 

مت قاهلا ورددها عليه ثالثا قال يا خليلي كيف وجدت طعم املوت قال كسفود حممي جعل يف صوف رطب مث 
  جذب

  قال أما أنت فقد هونا عليك املوت
  وأنشدوا

  أرى املرء يبكي للذي مات قبله وموت الذي يبكي عليه قريب} 
  مؤجل إىل ساعة يدعى له فيجيب وما املوت إال يف كتاب

  موسى وموعظته ٥٥
وروي أن موسى صلوات اهللا وسالمه عليه ملا صارت روحه إىل اهللا سبحانه قال يا موسى كيف وجدت املوت قال 

  وجدت نفسي كالعصفور حني يقلى على املقالة ال ميوت فيستريح وال ينجو فيطري
  بيد القصابويف رواية أخرى قال وجدت نفسي كشاة حية تسلخ 

  وأنشدوا
  املوت ال والدا يبقي وال ولدا
  هو السبيل إىل أن ال ترى أحدا

  مات النيب فلم خيلد ألمته
  لو خلد اهللا حيا قبله خلدا

  للموت فينا سهام غري خمطئة
  من فاته اليوم سهم مل يفته غدا
  ما ضر من عرف الدنيا وغدرهتا

  أال ينافس فيها أهلها أبدا
  أنه قال} اهللا عليه وسلمصلى {روي عن النيب 

  لو علمت الطري والبهائم من املوت ما تعلمون ما أكلتم منها مسينا
  نوح وخوفه ٥٦

  وروي عن وهب بن منبه أنه قال قام نوح عليه السالم مخسمائة عام ال يقرب النساء وجال من املوت وهو املطلع



  هللا أن خيفف عين سكرات املوتوروي أن عيسى صلوات اهللا وسالمه عليه قال للحواريني أدعوا ا
  وأنشدوا

  قد سقاك اهلوى شراب األماين فاستطبت املقام حتت التداين} 
  وتصاممت عن نداء األماين
  الهيا عن وقائع احلدثان

  وإذا عارضتك خطرة ذكر} 
  بادأتك الطباع بالنسيان

  سكرات املوت ٥٧

ن ألف ضربة بالسيف ويف بعض األخبار أن ويف بعض األخبار للموت ثالثة آالف سكرة كل سكرة منها أشد م
  الدنيا كلها بني يدي ملك املوت كاملائدة بني يدي الرجل ميد يده إىل ما شاء منها فيتناوله ويأكله

  بل الدنيا كله مشارقها
م ومغارهبا برها وحبرها وكل ناحية منها أقرب إىل ملك املوت من الرجل على مائدته وإن معه أعوانا اهللا أعلم بعدهت

ليس منهم ملك إال لو أذن اهللا له أن يلتقم السموات السبع واألرضني السبع يف لقمة واحدة لفعل وما تقرب ملك 
املوت من محلة العرش إال ازدادوا فزعا منه حىت يرعدوا وإن غصه من غصص املوت أشد من ألف ضربة بالسيف 

  لوفاء العدة وانقضاء املدة ويف كل ما خلق اهللا عز وجل الربكة إال يف األجل فإنه مؤقت
  وأنشدوا

  للمنايا رحى عليك تدور
  كلنا جاهل هبا مغرور

  رحم اهللا من بكى للخطايا
  كل باك فذنبه مغفور

يا ابن آدم ما أغفلك وعن الصواب ما أبعدك كأنك باملوت قد فاجأك وملك املوت قد وافاك فيئس منك الطبيب 
  وفارقك احلبيب وتفجع لفقدك كل قريب

يف احلسرة وجفتك العربة وبطل منك اللسان بعد الفصاحة والبيان وأدرجت يف األكفان وأزعجت عن  فوقعت
  األوطان وصار القرب مأواك وإىل يوم القيامة مثواك

  وفارقك األهل واإلخوان ووقع هبم عنك السلو والنسيان فإن كان لك منزل سكنوه أو كنت ذا مال اقتسموه
  وأنشدوا

  شبعيا عجبا لألرض ما ت
  وكل حي فوقها يفجع
  ابتلعت عادا فأفنتهم

  وبعد عاد أهلكت بتبع
  وقوم نوح أدخلت بطنها
  فظهرها من مجعهم بلقع

  يا أيها الراضي مبا قد مضى



  هل لك فيما قد مضى مطمع
  اذكر املوت ٥٨

الليل والنهار  يا هذا اذكر ما وصفته واحفظ ما حكيته وعليك بالصوم واالجتهاد والطاعة لرب العباد ومراقبته يف
  والتضرع إليه يف ظلمات األسحار

  يا هذا عمرك أنفاس معدودة وعليك رقيب حيصيها ال تنس املوت فإنه ال ينساك
املبادرة املبادرة إمنا هي أنفاس لو حبست عنك النقطع عنك عملك آخر األبد وخروج نفسك آخر األمد وفراق 

  أهلك آخر العدد
  وأنشدوا

  أناس كال كله أناخ بآخرينا إذا ما املوت جر على} 
  فقل للشامتني بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا

فاذكر حالك أيها الغافل يوم تقلبك على املغتسل يد الغاسل قد زال عزك عنك وسلب مالك منك وأخرجت من 
مث نسوك بني أحبابك وجهزت لترابك وأسلمت إىل الدود وصرت رهنا بني اللحود وبكى عليك الباكون قليال 

دهرا طويال فتغريت منك احملاسن واحمللى وحتكم يف أعضائك البلى وقطعت يف األكفان وسعى إليك الديدان فبلى 
  منك اللسان وسالت احلدق كأنك مل تكن قط ممن رأى وال نطق

  وأنشدوا
  فلو أنا إذا متنا تركنا

  لكان املوت راحة كل حي
  ولكنا إذا متنا بعثنا

  ءونسأل بعدها عن كل شي
ابن آدم كأنك باملوت قد حل بساحتك وحال بينك وبني ما تريد وأنت يف النزع والكرب الشديد ال والد يدفع 

  عنك وال وليد وال عدة تنجيك وال عديد وال عشرية حتميك وال قصر مشيد
حلول  أليس ذلك نازل بك على كل حال أي وعزة الكبري املتعال فإنك اآلن حني ينفعك البكاء واالستكانة قبل

  احلسرة والندامة
  وأنشدوا

  يا من ميوت ويسأل
  عما يقول ويفعل
  إن املوكل بالنفوس
  إذا أتى ال ميهل

  والنار منزل من عصى
  والنار بئس املنزل

  موعظة حسنة ٥٩
يا ابن آدم بادر إىل حسن العمل بينا أنت يف فسحة ومهل وتب إىل موالك من قبيح اخلطايا والزلل قبل أن يقال 

ل أو مدنف ثقيل فهل إىل دوائه سبيل أو على طبيب من دليل فتدعى لك األطباء وجيمع لك الدواء فال فالن علي



  يزيدك ذلك إال بالء
وقد اجتمعه عندك اإلخوان واألحباء واألهل واألقرباء وكثر حولك البكاء مث يقال حشرج ونفسه توشك أن خترج 

ببصرك عن القريب واحلميم وحل بك القضاء وخرجت الروح  وأنت تعاين األمر العظيم بعد اللذة والنعيم وعدلت
  من األعضاء مث عرج هبا إىل السماء فيا هلا من سعادة أو شقاء

  وأنشدوا
  فلو يكن شيء سوى املوت والبلى وتفريق أعضاء وحلم مبدد} 

  لكنت حقيقا يا ابن آدم بالبكا
  على نائبات الدهر مع كل مسعد

عرق اجلبني وانتشار العرقني وقبل مد الشمال وقبض اليمني وتضعيف قوتك  فاستعذ من ذنوبك يا مسكني قبل
باألنني ويكثر حواليك البكا واحلنني وجرت دموعك ملفارقة األهل والبنني وال ينفعك ما مجعت من األموال يف 

  الشهور والسنني مث أنت يف قربك لعملك رهني إىل يوم عرضك على أسرع احلاسبني
  جلنادل والتراب بعد تنعمك بدقائق الشبابقد تغري جسمك يف ا

  وأنشدوا
  من مل يطأ منا التراب برجله
  وطئ التراب بنضرة اخلد

  لو كشفت للناس أغطية البلى
  مل يعرفوا املوىل من العبد

  من كان بينك يف التراب وبينه
  شربان كان مبوضع البعد

  أمساء العباد ٦٠
رة فرعها حتت العرش مكتوب على كل ورقة من أوراقها اسم عبد ذكر يف بعض األخبار أن هللا سبحانه وتعاىل شج

  من عبيده فإذا جاء أجل العبد سقطت تلك الورقة اليت فيها امسه يف حجر ملك املوت فأخذ روحه يف الوقت
  وأنشدوا

  إين لعبت وحادي املوت يف طليب وإن يف املوت شغل يل عن اللعب} 
  صي على الدنيا وال كليبلو مشرت مهجيت فيما خلقت له ما اشتد حر

  سبحان ريب فال شيء يعادله إن احلريص على الدنيا لفي تعب
  ال تغترر بديار ال مقام هبا واقصد لدارك إن املوت يف الطلب

ما من يوم إال وملكان يناديان يا أهل الدنيا ولدمت للموت وتبنون } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  { سبون ومعذبون عند ربكم للخراب وأنتم حما

  وأنشدوا
  { عجبت جلازع باك مصاب بأهل أو محيم ذي اكتئاب } 
  { شقيق اجليب داعي الويل جهال كأن املوت كالشيء العجاب } 
  وسوى اهللا فيه اخللق حىت} 



  { نيب اهللا فيه مل حيايب 
  { له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب } 
  {  تراب نعود كما خلقنا من تراب ملن نبين وحنن إىل} 

  أال يا موت مل أر منك بدا
  أتيت فال حتيف وال حتايب

  كأنك قد هجمت على مشييب
  كما هجم املشيب على الشباب

  قيل مر رجل على خراب فسمع إنسانا ينشد هذه األبيات
  قل للذين بنوا ديارا عالية

  وتنافسوا واملوت منهم دانية
  شيدمتوها راغبني وأنتم

  ردوا القبور وتتركوها خاليةت
  أين امللوك وأين ما قد مجعوا

  وجيوشهم وعبيدهم وزبانية
  حتت التراب تقطعت أوصاهلم

  وأكفهم بعد األعنة بالية
  ٦٨ص } قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون { مث قرأ 
  نوح وزهده ٦١

فوجده قد عمل خصا على البحر ذكر يف بعض األخبار أن جربيل عليه السالم هبط على نوح عليه السالم قال 
فقال أيش هذا يا نوح فقال يا جربيل هذا ملن ميوت كثري فقال له جربيل عليه السالم لتأتني أمة أعمارهم من الستني 

إىل السبعني يبنون باحلصى واآلجر واحلجر فقال نوح عليه السالم ما كان على هؤالء إهنم يستفون الرماد حىت 
  ميوتوا

  وأنشدوا
  ت تعقل يا مغرور ما برقت عيناك للناس من خوف ومن حذرلو كن} 
  ما بال قوم سهام املوت ختطفهم يفاخرون برفع الطني واملدر} 
  عيسى واجلمجمة ٦٢

روي أن عيسى عليه السالم مر جبمجمة فقذفها برجله وقال تكلمي بإذن اهللا تعاىل قالت يا روح اهللا أنا مالك زمام 
ملكي وعلى رأسي تاجي وحويل جنودي وحشمي إذ بدا يل ملك املوت فأزال مين كل كذا وكذا بينا أنا جالس يف 

  عضو على حياله مث خرجت نفسي فيا ليت ما كان من ذلك اجلمع كان فرقة وما كان من ذلك األنس كان وحشة
وجل فما ظنك يا عاصي بصفحة ملك املوت إذا بدت وعاينتها عند كشف الغطاء فتنظر إليها بطرف كليل وقلب 

مث تسل الروح للخروج فال خترج حىت تسمع نغمة ملك املوت بإحدى البشارتني ابشر يا عدو اهللا بالنار أو ابشر يا 
  ويل اهللا باجلنة

  وأنشدوا



  خييل يل بكاء القوم حويل
  وقوهلم أال أزف الرحيل

  وما يغين البكاء إذا تقضى
  لدى عمري وإن كثر العويل

  فخذ للموت أهبته فأما
  أو هول طويل جناة بعد

  عمرو بن العاص عند موته ٦٣
روي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنه قال إلبنه عند املوت ليتين ألقي رجال عاقال عند نزول 
املوت خيربين مبا جيد فقال له ابنه قد نزل بك املوت فصف يل الذي جتد فقال يل يا بين كأن يف حتت وكأن غصن 

  دمي إىل هاميت وكأين أتنفس من سم إبرةشوك خيرج من ق
  مث مد يده وقال اللهم ال قوي فأنتصر وال بريء فأعتذر اللهم إين مقر مذنب مستغفر

  مث مات رضي اهللا عنه
  وأنشدوا

  للموت فاعمل جبد أيها الرجل واعلم بأنك من دنياك مرحتل} 
  إىل مىت أنت يف هلو ويف لعب متسي وتصبح يف اللذات مشتغل

  بك يا ذا الشيب يف كرب بني األحبة قد أودى بك األجل كأنين
  ملا رأوك صريعا بينهم جزعوا وودعوك وقالوا قد مضى الرجل
  فاعمل لنفسك يا مسكني يف مهل ما دام ينفعك التذكار والعمل

  إن التقي جنان اخللد مسكنه ينال حورا عليها التاج واحللل
  ن األوقات تشتعلواجملرمني بنار ال مخود هلا يف كل وقت م} 
  سليمان وملك املوت ٦٤

روي أن ملك املوت كان صديقا لسليمان عليه السالم وكان يزوره أبدا فدخل عليه يوما وعنده رجل يكلمه 
سليمان فجعل ملك املوت ينظر إىل الرجل الذي مع سليمان نظرا منكرا فقال الرجل لسليمان بعد خروج ملك 

ل عليك آنفا فقال ملك املوت فقال له لقد رايته جيد النظر إيل ولكن يل إليك حاجة املوت يا نيب اهللا من هذا الداخ
  قال وما هي قال تأمر الريح أن حتملين إىل اهلند

فأمر سليمان الريح فحملته إىل اهلند مث قال سليمان بعد أيام مللك املوت وجدت عندي منذ أيام رجال فنظرت إليه 
  نظرا منكرا فقال ملك املوت كنت

  أعجب منه أمرت بقبض روحه يف ذلك اليوم جبزائر اهلند وهو عندك بالشام
  فقبض روحه يف ذلك اليوم باهلند

  وأنشدوا
  املوت حبر يهاب املرء مورده
  وكل يوم له من كأسه جرع
  ال صحة املرء يف الدنيا تؤخره



  وال يقدم يوما موته الوجع
  وكل يوم علينا يف فجائعه
  قعطري حيوم فال ندري مبن ي

  سعيد بن املسيب واجلين ٦٥
فجعل يلتفت يف أركان املسجد } صلى اهللا عليه وسلم{روي أن سعيد بن املسيب دخل يوما مسجد رسول اهللا 

  مث بكى وجعل يقول} صلى اهللا عليه وسلم{يتفكر فيمن أدرك من أصحاب النيب 
  أال ذهب احلماة واسلموين فوا اسفا على فقد احلماة} 

  سقموين فوا اسفا على فقد الثقاةتولوا للقبور فا
  فأجابه هاتف من ركن املسجد بصوت حمزون من كبد مشجون وهو يقول

  فدع عنك الثقاة فقد تولوا ونفسك فابكها حني املمات
  فكل مجاعة ال بد يوما يفرق بينهم وقع الشتات

بعني رجال فأتى املوت على فقال سعيد من أنت فقد زدتين حزنا فقال أنا من مؤمين اجلن كنا يف هذا املسجد س
مجاعتنا كما أتى على مجاعتك ومل يبق منهم غريي كما مل يبق من اإلنس غريك وإنا هبم الحقون فإنا هللا وإنا إليه 

  راجعون
  وأنشدوا

  جرت الرياح على مجيع ديارهم فكأمنا كانوا على ميعاد
  فأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصري إىل بلى ونفاد} 
  اجلن صلحاء ٦٦

 ٣٥األنبياء  ١٨٥آل عمران } كل نفس ذائقة املوت { وذكر عن بعض العباد أنه كان يصلي فقرأ هذه اآلية 
  ٥٧العنكبوت 

وجعل يتدبرها ويرددها فسمع قائال يقول يا هذا كم تردد هذه اآلية فواهللا لقد قتلت هبا أربعة من اجلن ما رفعوا 
   ولقد ماتوا من ترديدك هذه اآليةرؤوسهم إىل السماء قط حياء من اهللا تعاىل

  وأنشدوا
  ليس ينجو املقصوص من ملك املوت

  إذا جاءه وال الطيار
  للمنايا وإمنا للمنايا

  خلق الطفل والشيوخ الكبار
  كم رأينا من سادة وملوك
  ما على األرض منهم ديار

  العبد وربه ٦٧
ين خيربه ذلك بإهلام يلهمه أحدمها إذا ولد وخرج حكي عن بعض العارفني أنه قال إن اهللا سبحانه يسر إىل عبده سر

من ظلمة بطن أمه يقول له عبدي قد أخرجتك إىل الدنيا طاهرا نقيا نظيفا وسر عند خروج روحه يقول له عبدي ما 
صنعت يف أمانيت عندك هل حفظتها حىت تلقاين على الوفاء والعهد والرعاية فألقاك بالوفاء واجلزاء أو ضيعتها فألقاك 



  املطالبة والعذاب وأنشدواب
  يا من تقدم جده وابوه وصديقه سكن الثرى وأخوه} 

  وغدا إىل دار البلى أترابه ومضى إىل حفر القبور بنوه
  ورأى مصارع إخوة وقرابة بني الثرى يف برزخ سكنوه
  أال أتيت قبورهم فسألتها عنهم وعن ما يف القبور لقوه

  وا وطنوهفلتخربنك أن أحكام البلى جتري عليهم مه
  وليخربنك أهنم وجدوا الذي عملوه مكتوبا كما عملوه
  ما زادت احلفظاء يف أعماهلم مثقال خردلة وال نقصوه

  يا معشر اإلخوان إن سبيلكم كسبيلهم يف كل ما سلكوه
  ولكم نصيب يف البلى كنصيبهم وكأنه قد حل فانتظروه

  وحمجب قد غرهم حبجابه ملا أتاه املوت ما حجبوه
  جوه فوق سريره وتكفلوه بأربع محلوهلكنهم س

  ساروا به حىت إىل دار البلى بيت له حتت الثرى قربه
  حىت إذا ما غيبته أكفهم بني اجلنادل يف الثرى تركوه

  وتفرقوا على بابه وتبدلوا وتبدلوا بابا سواه وغريوا ونسوه} 
  عمر بن اخلطاب وعظته ٦٨

وا من ذكر هازم اللذات فإنكم ال تذكرونه يف قليل إال كفى روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال أكثر
  وأجزى وال يف كثري إال قلله

  فاهللا اهللا عباد اهللا اجتهدوا واستعدوا للموت وبادروا آجالكم قبل الفوت تفوزوا باجلنان يف دار الرمحن
  وأنشدوا

  مللك املوت يف الدنيا ديون
  حتل فليس ميطلها املطول

  يوكل العاملني هبا مل
  فليس له على أحد مجيل
  سواء إذ حيل على غرمي
  عليه ذو التعزز والذليل

فاهللا اهللا معاشر املسرفني ال تغتروا بالعز واملال فإن املوت ال يهاب الكبري اجلليل وال يرحم احلقري الذليل فكونوا منه 
  على حذر وأعدوا له صاحل األعمال من قبل أن يأيت يوم ال حيلة فيه حملتال

  واين إىل كم هذه الغفلة إىل كم هذا التمادي يف البطالة واالغترار باملهلة وأنشدوايا إخ
  يا أيها الناس كان يل أمل
  قصر عن بلوغه األجل

  ما أنا وحدي نقلت حيث تروا
  كل إىل مثله ينتقل



  فليتق اهللا ربه رجل
  أمكنه يف حياته العمل

  حث النيب أصحابه على ذكر املوت ٦٩
كان يف بيت بعض نسائه إذ مسع صوتا يف جملس من جمالس أصحابه وقد } ى اهللا عليه وسلمصل{روي أن النيب 

استعلى على حديثهم الضحك فخرج عليهم صلوات اهللا وسالمه عليه حىت قام على رؤوسهم فقال أرى الضحك 
ا نيب اهللا قال قد غلب على جملسكم هذا أفال تذكرون مكدر اللذات يف أثناء حديثكم قالوا وما مكدر اللذات ي

  بأمجعهم} صلى اهللا عليه وسلم{ذكر املوت فبكى أصحاب رسول اهللا 

مصابيح اإلسالم وقادة األنام السادة الكرام رجع ضحكهم } صلى اهللا عليه وسلم{فإذا كان أصحاب رسول اهللا 
 العمل بالسنة بكاء من هول يوم احلمام وقد أفنوا أعمارهم يف طاعة ذي اجلالل واإلكرام وقطعوا أيامهم يف

  واألحكام فكيف مبن متادى يف املعاصي واإلجرام والطغيان واآلثام وأكلوا الربا واحلرام وأموال الضعفاء واأليتام
  وأنشدوا

  املوت يف كل حني ينشر الكفنا وحنن يف غفلة عما يراد بنا} 
  ال تطمئن إىل الدنيا وزهرهتا وإن توشحت من أثواهبا احملنا

  ريان ما فعلوا أين الذين مهو كانوا لنا سكناأين األحبة واجل
  سقاهم الدهر كأسا غري صافية
  فصريهتم ألطباق الثرى رهنا

فاهللا اهللا معاشر املذنبني ال تشغلوا عمن يطلبكم وال تنسوا من ال ينساكم وقد خلقكم اهللا تعاىل وخلق آجالكم من 
  ت مث هيهات هيهاتقبل أن تأيت ساعة السكرات والندم على ما فات فهيهات هيها

  وأنشدوا
  إمسع فقد أمسعك الصوت
  إن مل تبادر فهو الفوت

  بل كان ما شئت وعش ساملا
  آخر هذا كله املوت

يا أخي إذا جاءك املوت ال ينفعك ما مجعته وال ينجيك ما اكتسبته فامهد لنفسك قبل مفارقة األحباب واجلريان 
لتراب وبيوت الوحشة والعذاب إال أن يعفو امللك الوهاب واألصحاب واخلروج من الديار إىل منازل الدود وا
  فتفكروا يا أويل األلباب يا معشر الشيب والشباب

  وأنشدوا
  مضى أمسك املاضي شهيدا معدال

  وأعقبه يوم عليك شهيد
  فإن تك باألمس اجترحت إساءة

  فبادر بإحسان وأنت محيد
  وال تبق فعل الصاحلات إىل غد

  لعل غدا يأيت وأنت فقيد



  إذا ما املنايا أخطأتك وصادفت
  محيمك فاعلم أهنا ستعود

  ذكر املوت والعمل ٧٠
ما أكثر رجل ذكر املوت إال زاد ذلك يف عمله فيا إخواين أكثروا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  ا وعند قيامكم سهاداذكره لعل اهللا أن يهونه عليكم ويرمحكم عند نزوله بكم واجعلوا املوت عند منامكم مهاد
  واستعدوا بكثري احلسنات واجتناب األوزار والسيئات

  فرحم اهللا امرأ رحم نفسه ونظر إليها وذكر رمسه
  وأنشدوا

  نغص املوت وحيكم كل طيب
  ودهاين بفقد كل حبيب

  كم وكم قد رأيت من حدث السن
  عزيز كغصن بان رطيب

  حس باملوت فانثىن بانكسار
  واضعا خده بذل عجيب

  ئال إخويت سالم عليكمقا
  إذ دنت مشس مديت باملغيب

  ما أكثر رجل ذكر املوت إال ترك الفرح} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
يا أخي لو كان عندنا علم أنه ال ميوت منا إال رجل واحد ال يعلم من هو فينا لكان الواجب علينا { واحليد والرغبة 

  خوفا من املوت فكيف وحنن على يقني أنه ال يبقى منا أحدأن ال ترقأ لنا دمعة 
  وانشدوا

  يلقى الفىت حذر املنية كارها
  منها وقد حدقت به لو يشعر
  نصبت حبائلها له من حوله

  فإذا أتاه يومه ال ينذر
  إن امرأ أمسى أبوه وأمه

  حتت التراب لواجب يتفكر
  تعطي صحيفتك اليت أمليتها
  شرفترى الذي فيها إذا ما تن

  حسناهتا حمشوة قد أحصيت
  والسيئات فأي ذلك أكثر

فابكوا معاشر املذنبني على ساعة ال بد منها أما ترون املوت قد أفىن األمم املاضية وقتل القرون اخلالية وهدم 
القصور العالية عطل عشارهم وخرب ديارهم وهدم منازهلم وقطع آثارهم وقطف أعمارهم ومل ينفعهم ما مجعوا ومل 

هم ما بنوا وصنعوا قد صاروا يف القبور رميما ولقوا من املوت واألهوال أمرا عظيما فهذا دليل على أن املوت حيصن



  ال يترك أحدا من املخلوقني حىت يتوفاهم وينقلهم إىل التراب أمجعني
  حكاية يف الزهد ٧١

نوا عليه فقال رسول اهللا رجل فأث} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن عمرو بن مرة أنه قال ذكر عند رسول اهللا 
  كيف زهده يف الدنيا وتركه ملا يشتهي منها قالوا إنه ليصيب منها} صلى اهللا عليه وسلم{

  قال فكيف ذكره للموت قالوا ما مسعناه يكثر ذكره
  قال ليس صاحبكم هناك فمن مل يكثر ذكر املوت وال يترك الرغبة يف حطام الدنيا فال خري فيه واهللا أعلم

  وأنشدوا
  إمنا الدنيا بالغ

  ليس يف الدنيا ثبوت
  إمنا الدنيا كبيت
  نسجته العنكبوت
  ليس للطالب فيها
  كل يوم غري قوت
  كل من كان عليها
  عن قليل سيموت

فاهللا اهللا بادروا العمر اليسري واألجل القصري قبل نزول ملك املوت باهلول العظيم الكبري فاملوت يقصم األصالب 
  لوق إىلويذب الرقاب ويرد كل خم

التراب ويقرب املؤمن الطائع إىل اجلنة املآب ويسوق الفاجر العاصي إىل أليم العذاب فتفكروا يف املوت يا أهل 
  الفناء والذهاب

  وأنشدوا
  هل للفىت من عثار الدهر من واق
  أم هل له من محام املوت من راق
  قد رجلوين وما بالشعر من شعث

  ولبسوين ثيابا غري أخالق
  الوا أميا رجلوكفنوين وق

  وأدرجوين كأين طي خمراق
  هون عليك وال تولع بإشفاق

  فإمنا مالنا للوارث الباقي
  عظة ابن مسعود ٧٢

روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال ليس بغافل وال ذاكر للموت من عد غدا من أجله فرب مستقبل يوما 
  بغضتم األمل وغرورهال يستكمله ومؤمل غدا ال يبلغه لو أبصرمت األجل ومروره أل

  فيا عجبا للفروع ذهبت أصوهلا وللنجوم قد آن أفوهلا
  الداء والدواء ٧٣



روي أن رجال جاء إىل عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها فقال يا أم املؤمنني إن يب داء فهل عندك دواء قالت وما 
  املوت داؤك قال القسوة قالت بئس الداء داؤك عد املرضى واشهد اجلنائز وتوقع

فاهللا اهللا يا اعراض املنية ويا أبواب الرزية ال تنسوا املوت الذي كتبه اهللا على العباد املخرب األقطار والبالد وكونوا 
  منه على حذر واستعداد يا أبدان األسقام ويا أعراض احلمام

  أنشدوا
  من كان يعلم أن املوت مدرجه والقرب منزله والبعث خمرجه} 

  هشه يوم القيامة أو نار تنضجهوأنه بني حيات ستن
  فكل شيء سوى التقوى به مسج وما اقام عليه من أمسجه

  ترى الذي اختذ الدنيا له وطنا مل يدر أن املنايا سوف تزعجه} 
  عظة عمر بن عبد العزيز ٧٤

فيما ال  روي عن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أنه كان يقول أيها الناس ما اجلزع مما ال بد منه وما الطمع
  يرجى وما احليلة فيما ال يزول وإمنا

  الشيء من أصله وقد مضت من قبلنا أصول حنن فروعها فما بقاء الفروع بعد األصل فكل ما هو آت قريب

أيها الناس إمنا أنتم يف الدنيا أغراض تتنصل فيكم املنايا وهنب للمصائب ومعدن للنوائب مع كل أكلة غصص ومع 
لون نعمة إال بفراق أخرى وال يعمر فيكم معمر ال هبدم آخر من أجله وأنتم أعوان احلتوف كل شربة شرق أال تنا

على أنفسكم فأين املهرب مما هو كائن فاهللا اهللا يا إخواين ال تركنوا إىل طول األمل وال تنسوا اقتراب األجل فاملوت 
  ال بد منه
  وأنشدوا

  آه على سفرة بغري إياب
  آه من حسرة على األحباب

  ه من سكرة بغري سرابآ
  آه من ركبة بغري ركاب

  آه من مضجعي وحيدا فريدا
  بني فرش من احلصى والتراب

يا إخواين هل رأيتم أحدا خلد يف الدنيا حىت تكونوا خملدين أم أنتم من الرحيل إىل اآلخرة على شك فتكونوا 
على قلوبكم سترة الغافلني واستحوذ على  بالقرآن كافرين فواهللا لو كان األمر كذلك خللد خامت النبيني لقد رانت
  نفوسكم كيد الشيطان اللعني حىت نسيتم املوت املفرق جلمع اجلامعني

  وأنشدوا
  ليس دوام البقاء للخلق لكن

  دوام البقاء للخالق
  غلب املوت حيلة كل حمتال

  واعي بدائه كل راق
  عطفت شدة الزمان فأدته



  إىل فاقة وضيق خناق
  الدنياال يغرنك الغرور من 
  فمنها شدائد بسياق

  القرآن واملوت واعظان ٧٥
تركت فيكم واعظني ناطقا وصامتا فالناطق القرآن } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

والصامت املوت مساكني فال بالقرآن عملتم وال يف املوت تفكرمت متسون وتصبحون وقلوبكم معلقة بعالئق الدنيا 
ملوت خرب وال أنتم منه على حذر قلوبكم خالية من خوف الرمحن عامرة خبدوع الشيطان كأنكم قد ما عندكم من ا

  أمنتم املوت وطوارق احلدثان
  وأنشدوا

  ركبت مجوح الغي يف سبل الصبا مل تدر أن النائبات تنوب} 
  وجررت أذيال البطالة الهيا
  كأنك مل يكتب عليك ذنوب
  أمليت كتاب الشمال صحائفا

  ا تأيت ولست تتوببكثرة م
  ومهما يغب عنك احلمام ملدة
  ستبلغها حتما وأنت كئيب

  فقل يل إذا واىف على غري أهبة
  بأي جواب إن دعيت جتيب

فاهللا اهللا عباد اهللا عظوا أنفسكم بآبائكم وأحبابكم وجريانكم وإخوانكم فإن يف ذلك بالغا مل تذكر وعربة مل تفكر 
ما تأكلون ويلبسون مما تلبسون فاصبحوا اليوم وقد صارت القبور هلم بيوتا  إخوانكم كانوا باألمس معكم يأكلون

  وصاروا بني أطباق الثرى خفوتا قد قسم الوارث أمواهلم ونكح العدو والصديق عياهلم وأهان العدو أطفاهلم
  قد هتكت منهم األستار واستوحشت منهم الديار وحتدثت عنهم األخبار

  وأنشدوا
  خليالرأيت املوت ال يبقي 

  على خل وإن عاشا زمانا
  فكن منه على حذر فإين

  رأيت املوت ال يعطي أمانا
  أنسنا غرة منه كأنا

  مبا نعين به يعين سوانا
  وكم للموت من دار ودار

  أبان عمريها عنها فبانا
  فكم ذي خنوة وعزيز قوم
  أذل املوت عزته فهانا



  كأنا قد نظرنا عن قريب
  إىل ما قد وعدناه عيانا

  املوتشدة  ٧٦
هو أشد من ثالمثائة ضربة بالسيف } أنه ذكر املوت وغمه وكربه فقال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

  فيا معشر املوقنني بنزوله ما هذه الفترة وما هذه السكرة من ذكر املوت قل فرحه وحسده ورغبته
غفلة من الناس وقف بباب املسجد فأخذ  أنه كان إذا رأى فترة أو} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

بأعضاد الباب مث صاح بأعال صوته يا أيها الناس املوت املوت جاءكم املوت بالوحية سعادة أو شقوة جاءكم املوت 
مبا جاء به بالروح والراحة والكرامة الراحبة يف جنة عالية ألولياء اهللا من أهل دار اخللود الذين سعيهم هلا ورغبتهم 

ال إن لكل ساع غاية وغاية كل ساع املوت جاءكم املوت مبا جاء به باخلزي والندامة واملكرمة اخلاسرة يف نار فيها أ
  حامية ألولياء الشيطان من أهل

  دار الغرور الذين سعيهم هلا ورغبتهم فيها أال إن لكل ساع غاية وغاية كل ساع املوت فسابق ومسبوق
  بقني وال تكونوا من اخلاسرين وكونوا من املوت على حتقيق ويقنيفاهللا اهللا يا إخواين كونوا من السا

  وأنشدوا
  أراك مبا ترضى به النفس واهلوى
  ويغضب منه اهللا صرت تدين
  وقلبك ال يزداد إال قساوة
  فداركه بالذكرى عساه يلني

  فإن كنت يف شك من املوت فاعترب

  مبن قد مضى يزداد منك يقني
  كأين بك استغرقت يف غمراته

  اءك من بعد احلراك سكونوج
  وقد حشرجت يف الصدر منك وأسلبت

  بأدمعها جتري عليك عيون
  فقل يل إذا وسدت وحيك يف البلى
  وهيل عليك الترب كيف تكون

  متين املوت ٧٧
  عباد اهللا تذاكروا أعماركم قبل الفوت وتأهبوا ألهوال غصص املوت

نوا املوت فإن هول املطلع شديد وإن من سعادة املرء أن ال تتم} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
يرزقه اهللا تعاىل اإلنابة إليه ويطيل عمره فإنا هللا وإنا إليه راجعون على من طال عمره وساء عمله وال تنفعه املوعظة 

  فمن كان منا كذلك فقد عظمت خسارته وما رحبت جتارته
  وأنشدوا

  املوت نودي بصوت أميا صوت ما أقرب احلي من} 
  كأن أهل احلي يف غيهم قد أخذوا أمنا من املوت



  كم من صحيح عامر بيته مل ميس إال خارب البيت
  كم وكم حي بكى ميتا فأصبح احلي مع امليت} 
  دعاء جمرب ٧٨

ىت اللهم يا أكرم األكرمني تفضل علينا وعلى مجيع املذنبني بتوبة تنقلنا من ذل املعصية إىل عز الطاعة وثبتنا عليها ح
خترجنا من الدنيا بال ذل وال تباعه على منهاج أهل السنة واجلماعة الذين أوجبت هلم الرمحة والشفاعة اللهم إن 

  الطاعة بقدرك واملعاصي ويف قبضتك القلوب والنواصي فطهر قلوبنا مباء
لى أعقابنا بعد إذ هديتنا التوبة واغسلها من دنس احلوبة ومتعنا بالسالمة يف ديننا ودنيانا ما أبقيتنا وال تردنا ع

وصلى اهللا على حممد خامت النبيني وخري املرسلني واحشرنا حتت لوائه أمجعني على منهاجه وسنته غري مبدلني وال 
وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني { مغريين موفقني معصومني غري مغضوب علينا وال ضالني يا أرحم الرامحني 

  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ١٠س يون} 
  واهللا أعلم

  جملس يف موت األنبياء واألولياء الصاحلني ١

معاشر املوتى وأبناء املوتى أنتم موتى بال حمالة  ١٨٥آل عمران } كل نفس ذائقة املوت { وهو قوله تعاىل  ٢٧٩
ن أوهلم وآخرهم قام الكل للعرض والنشور على وإمنا سبقكم إخوانكم إىل مناخ القبور فإذا استكمل ولد آدم م

  امللك الغفور فاستعدوا لذلك املقام واجتنبوا األوزار واآلثام وبادروا بالتوبة قبل نزول احلمام
  صفة املوت ٨٠

املوت غصن كثري الشوك أدخل يف جوف رجل أخذت كل شوكة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  { شديد اجلذب فأخذ ما أخذ وابقى ما أبقى  بعرق مث جذبه رجل

  وأنشدوا
  يا من سينأى مسرعا} 

  { كما نأى عنه ابوه 
  { مثل بقلبك قوهلم جاء اليقني فلقنوه } 
  { وحتللوا من ظلمه قبل الفراق وودعوه } 

ملوت مفرق األحباب فاهللا اهللا عباد اهللا ال تضيعوا أعماركم يف الباطالت وال تفنوا أيامكم يف اجلهاالت واذكروا ا
وقاطع األنساب ومذب الرقاب وقاصم اجلبابرة واألرباب مهلك اآلباء واألمهات وقاتل األخوة واألخوات ومبيد 
اجلريان والقرابات املوت يقطع أموالكم ويغري أحوالكم ويرمل نساءكم وييتم أطفالكم فال يبقى منكم خليال وال 

  حبيبا وال جاهال وال أديبا
  وأنشدوا

  ملوت أفىن من مضىا} 
  { واملوت يفين من بقي 

  { واملوت جيمع يف الثرى بني املنعم والشقي } 
يا مسكني أنفقت مالك يف بنيان الدور وتشييد القصور ونسيت املوت والتحول إىل ظلمة القبور ثاويا فيها إىل يوم 



  النشور وأنشدوا
  أال للخراب بىن العامرونا
  وللموت ما ولد الوالدونا

  قليل يرى اآلخرونوعما 
  عجائب ما قد رأى األولونا

  ويشقى أناس مبا مجعوا
  ويسعد بالقلة الزاهدونا
  وال يرمحون إذا ما بكوا
  وال يرجتي الرمحة الظاملونا
  ويسأل قوم هناك الرجوع
  فال يرجعون وال يكرمونا

  تراب خري ملعصيتك لرب األرباباعلم يا مسكني أن املنية خري من احلياة الدنية يا ابن آدم الرقاد واهللا حتت ال
  عظة املوت ٨١

{ كفى باملوت واعظا وكفى بالعبادة شغال وكفى بالقني غناء } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
واعلموا عباد اهللا أنه ال أمة بعد أمتكم وال نيب بعد نبيكم وإمنا ينتظر بأولكم أن يلحق آخركم مث جيمعون يف عرصة 

لوقوع احلسرة والندامة عند ذلك ال ينفعكم مال وال بنون وحيال بينكم وبني ما تشتهون وحييق بكم ما كنتم  القيامة
  به تستهزؤون

  وأنشدوا
  كل حي وإن بقي} 

  { فمن املوت يستقي 
  فاعمل اليوم واجتهد بادر اليوم يا شقي} 
  أبو العتاهية الشاعر ٨٢

ما على الرشيد فقال له الرشيد أنشدين فقال اجعل يل األمان قال أنت ذكر عن أيب العتاهية رمحه اهللا أنه دخل يو
  آمن فأنشأ وأنشد

  { ال تأمن املوت يف طرف وال نفس وإن تسترت باحلجاب واحلرس } 
  واعلم بأن سهام املوت قاصدة} 

  { لكل مدرع منا ومترس 
  { ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس } 

  جاة ومل تسلك مسالكهاترجو الن
  إن السفينة ال جتري على اليبس

فاعلموا يا معشر بين آدم أن املوت ال يترك منكم أحدا وال يرحم والدا وال ولدا فاجعلوه بني أعينكم منصوبا فإنه 
لشك ال يترك الفرح كئيبا مكروبا فيقيننا يقني من ميوت وأعمالنا أعمال من ال ميوت كأن يقيننا باملوت مشوبا با

  وكأن إمياننا بالبعث ممزوجا باإلفك ما هذه حال من أيقن باحلمام يعصي مواله يف الليايل واأليام



  وأنشدوا
  حنن من العمر يف ظنون

  ويف يقني من املنون
  مثت ال نذكر املنايا
  أليس ذا غاية اجلنون

  مثل الدنيا واملوت ٨٣

يف برية وأمامه غزالة وهو جيري خلفها وهي تفر منه ذكر عن بعض الصاحلني أنه قال رأيت يف املنام رجال وهو 
وأسد كأعظم ما يكون خلقة وقد هم أن يلحقه والرجل يرد رأسه وينظر إىل األسد فال جيزع منه مث جيري خلف 
الغزالة حىت حلق به األسد فقتله فوقفت الغزالة تنظر إليه وهو مقتول إذ جاء رجل آخر قد فعل ما فعله املقتول 

سد ومل يدرك الغزالة فخرج آخر ففعل كذلك قال فما زلت أعد واحدا بعد واحد حىت عددت مائة رجل فقتله األ
صرعى والغزالة واقفة فقلت إن هذا لعجب فقال األسد مم تعجب أو ما تدري من أنا ومن هذه الغزالة فقلت ال 

نا أقتلهم واحدا بعد واحد حىت آيت على فقال أنا ملك املوت وهذه الغزالة الدنيا وهؤالء أهلها جيدون يف طلبها وأ
  آخرهن فاستيقظت فزعا مرعوبا وأنشدوا

  حىت مىت وإىل مىت نتواىن وأظن هذا كله نسيانا} 
  واملوت يطلبنا حثيثا مسرعا إن مل يزرنا بكرة مسانا
  إنا لنوعظ بكرة وعشية وكأمنا يعين بذاك سوانا

  اه عياناغلب اليقني على التشكك يف الردى حىت كأين قد أر
  يا من يصري غدا إىل دار البلى ويفارق اإلخوان واخلالنا

  إن األماكن يف املعاد عزيزة فاختر لنفسك إن عقلت مكانا
  وانظر لنفسك إن أردت تعزها قبل املمات وال تكن مهوانا

ارها عوار والعارية واعلموا عباد اهللا أن ما من مجاعة وإن كثرت إال واملوت يقللها حىت يفنيها عن آخرها وإمنا أعم
  ال تبقى يرجع الكل إىل اهللا تعاىل يفصل بينهم باحلق وهو خري الفاصلني فشقي وسعيد ومنهم ومعذب

  وأنشدوا
  وما أهل احلياة لنا بأهل
  وال دار الفناء لنا بدار
  وما أموالنا إال عوار

  سيأخذها املعري من املعار
  مالقاة األرواح ٨٤

إذا عرج بروح املؤمن تلقته أرواح املؤمنني بالرمحة والبشرى كما } أنه قال } وسلم صلى اهللا عليه{روي عن النيب 
يتلقى الغائب يف الدنيا مث يقبلون عليه فيسألونه فيقولون ما فعل فالن وما حاله فيقول خبري تركته واهللا على طريقة 

  حسنة



إنسان قد مات فيقول قد هلك فيقولون إنا  فيقولون يا ربنا أنت هديته لذلك فثبته عليه حىت تقبضه وإن سألوه عن
هللا وإنا إليه راجعون عمل واهللا بغري عملنا فسلك به غري طريقنا ذهب واهللا به إىل أمة اهلاوية بئست األم وبئست 

  املربية
  أعمال األحياء واألموات ٨٥

تبشروا به وقالوا اللهم هذه تعرض على املوتى أعمالكم فإن رأوا خريا اس} } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {نعمتك فأمتمها على عبدك وإن رأوا سيئة اغتموا هلا وقالوا اللهم راجع بعبدك قال رسول اهللا 

فال حتزنوا أمواتكم بأعمالكم السيئة فإن أعمالكم تعرض عليهم فاهللا اهللا عباد اهللا اجتهدوا يف اكتساب } } وسلم
  كم وهناركم السيئات فإن ذلك حمزن األهل واألقربني من األمواتاحلسنات واجتنبوا يف ليل

وأعملوا يف صحتكم قبل السقم وقدموا يف شبابكم قبل اهلرم فإن املوت إذا جاء ال يرجع وسهامه إذا فوقها ال تدفع 
غري وكأسه إذا أدارها التنزع حياضه مورودة وساعاته معدودة وأهواله مشهودة واحليلة عند نزوله مفقودة 

  موجودة
  وأنشدوا

  املوت حتم حوضه مورود
  واملوت يفين مجعنا ويبيد

  واملوت حيكم يف النفوس حبتفها
  وله على تنفيذ ذاك جنود

  واملوت يفسد مهجة امللك الذي
  قد عززته عساكر وجنود
  وقلوبنا يف كل ذا مشغوفة
  حبا لدار زهرها معقود

  وإىل مىت هتوى الذي هو هلكها
  وتعودوإىل مىت ال تنثين 

  اهللا اهللا يا أعراض املنية ويا أبواب البلية ويا معادن الرزية
  أفيقوا من هذا الوسن قبل أن تزودوا من أموالكم حبنوط وكفن

  إذا تربأ منكم احلبيب وأنكر معرفتكم القريب وصار كل واحد منكم كأنه أجنيب وغريب
  وأنشدوا

  املوت باب وكل الناس داخله
  الدارفليت شعري بعد الباب ما 
  الدار دار نعيم إن عملت مبا

  يرضى اإلله وإن خالفت فالنار
  املثابرة ٨٦

يا أخي باهللا عليك لو أتاك احلمام ولك ملك الدنيا أما كنت ختتار عيش يوم باجلميع فبادر ما دمت يف فسحة من 



ت وباكيا على ما العمر قبل أن يضيق عليك األمر لو صيح بك الليلة أجب الداعي أما كنت نادما على ما قدم
  فرطت وأنشدوا

  املوت حبر طامح موجه تذهب فيه حيلة السابح} 
  يا نفس إين قائل فامسعي مقالة من مشفق ناصح

  ما يعجب اإلنسان يف قربه مثل التقي والعمل الصاحل
واهللا يا أيها فاهللا اهللا عباد اهللا استعدوا للموت فكأنه قد نزل بكم فأرمل النسوان وأيتم الولدان وفرق اإلخوان ف

اإلنسان وإمنا أنا وأنتم ذلك اإلنسان لو مل يكن ماء وال ظالل وال جواب وال سؤال وال نعيم وال ثواب وال جحيم 
وال عقاب لكان يف املوت وسكرته والقرب وظلمته واللحد وضغطته ما مينع العاقل اللبيب عن كسب اخلطايا 

ل من الصور ونفخته والنشور وروعته والصراط ورقته والذنوب فكيف ومن وراء ذلك هول مهول وشرح يطو
  ومساءلة اهللا تعاىل للعبد وتوبيخه

فما يكون جوابك أيها املغرور إذا وقفت بني يدي العامل الغفور لذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور فأظهر لك 
وإن طالبك مبا قدمت  قبائحك ونشر لك فضائحك واستشهد عليك جوارحك فإن عفا عنك فأنت من الفائزين

  يداك فأنت من اخلاسرين
  عفا اهللا عنا أمجعني وغفر لنا ذنوبنا فهو خري الغافرين آمني رب العاملني

  وأنشدوا
  من كان يرجو أن يعيش فإنين أصبحت أرجو أن أموت فأعتقا

  يف املوت ألف فضيلة لو أهنا} 
  عرضت لكان سبيله أن يعشقا

  قبض أرواح الصاحلني ٨٧

عض األخبار عن بعض السلف األخيار عن النيب املصطفى املختار أن اهللا عز وجل إذا أراد قبض روح ذكر يف ب
عبده الكرمي عليه وهو التقي ألنه بالتقوى كرم عليه دعا مبلك املوت فقال اذهب يا ملك املوت إىل عبدي فالن 

اء فوجدته حيث أحب فيذهب ملك فأتين بروحه لريتاح عندي فحسيب من عمله أين قد بلوته يف السراء والضر
املوت فيأخذ من مسك اجلنة األذفر وحريرها األبيض فيهبط به ويهبط يف أثره مخسمائة ملك ليس منهم ملك إال 
ومعه بشارة من اهللا تعاىل إىل ذلك الويل وليس منهم ملك يدري ما مع صاحبه من البشارة وليس منهم ملك إال 

ا من الرحيان من رحيان اجلنة فإذا هبطوا أحدقوا بويل اهللا وجلس ملك املوت عند ومعه صبائر يف الرحيان يعين حزم
رأسه ونفث يف وجهه سم املوت فصرعه ويقول له يا ويل اهللا ارحتل من الدنيا فليست لك دار وليست لك بوطن 

سه من الوالدة وال بد لك يا ويل اهللا أن تذوق كما ذاق إخوانك من قبلك قال فملك املوت ألطف باستخراج نف
  بولدها

فإذا أذنت نفسه باخلروج وكانت عند ذقنه أكب عليه الذين جاؤوا مع ملك املوت وهم مخسمائة ملك خيربونه 
بالبشارة اليت أرسلهم اهللا هبا إليه وليس منهم ملك إال وهو يضع على كل طائفة من جسده من صبائر الرحيان الذي 

وت يف ذلك األبيض واملسك األذفر مث يعرج هبا إىل السماء وتثبت جاؤوا به فإذا خرجت نفسه لفها ملك امل
  املالئكة الذين بشروه عند جسده عند أهله



  مالئكة الرمحة ٨٨
فإذا دنا من السماء تلقاه جربيل عليه السالم يف سبعني ألف موكب من املالئكة فأخذ الروح منه جربيل عليه 

بارك وتعاىل فيقول جل جالله وتعاىل ليس كمثله شيء جلربيل عليه السالم فعرج به حىت يضعه بني يدي اجلبار ت
  السالم اذهب فدع ويل اهللا يف سدر خمضود وطلح منضود

فإذا محل الرجل إىل سريره هبط مخسمائة ملك آخرون سوى الذين جاؤوا مع ملك املوت فيجلسوا صفني ما بني 
يف قربه وحثي عليه التراب ووىل القوم جاءته الصالة فكانت  منزله إىل قربه يستقبلون جنازته باالستغفار وإذا أديل

  عن ميينه وجاءه الصوم فكان عن مشاله
وجاءه ذكر اهللا تعاىل وتالوة القرآن فكانا عند رأسه وجاءه مشيه إىل اجلمع وإىل جمالس العلم وعيادة املرضى 

وعلى ما حيب فلم جيد جملسا فيجلس يف  واتباع اجلنائز والصدقة فكانوا عند رجليه وجاءه الصرب على ما يكره
ناحية من نواحي قربه فيخرج له من قربه عنق من العذاب فيأيت عن ميينه فتقول هله الصالة إليك عين ال سبيل لك 

عليه إمنا استراح ويل اهللا من اإلقبال واإلدبار هذه الساعة مث يأيت عن مشاله فيقول الصيام إليك عين ال سبيل لك إليه 
استراح ويل اهللا من اإلقبال واإلدبار هذه الساعة مث يأيت عند رجليه فيقول له مشيه إىل اجلمع وإىل جمالس إمنا 

العلماء وعيادة املرضى واتباع اجلنائز والصدقة إليك عنا ال سبيل لك عليه إمنا استراح ويل اهللا من اإلقبال واإلدبار 
ملوضع الذي خرج منه فيقول الصرب هلؤالء أما إذا كفيتموين عذاب هذه الساعة قال فلما مل ير شيا انقمع ودخل يف ا

  القرب فسأكفيكموه عند امليزان إذا نصب
  سؤال امللكني ٨٩

  قال مث خيرج اهللا إليه منكرا ونكريا ومها ملكا القرب أسودان أزرقان يبحثان القبور بأنياهبما ويطآن يف اشفارمها
  ل الربق اخلاطف وأنفاسهما مثل هلب النار وألواهنما مثل الليل املظلمكالمها مثل الرعد القاصف وأبصارمها مث

فيقوالن له من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول اهللا ريب وديين اإلسالم ونبيي حممد عليه الصالة والسالم وأنا أشهد 
ون مؤمنا فيفتحان له أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله فيقوالن له قد علمنا أنك ستك

بابا إىل النار فينظر إىل ما أعد اهللا فيها ألهل املعصية من النقمة والعذاب قال فريفعان ذلك الباب دونه مث يقوالن له 
ال ختف يا ويل اهللا من هذا الباب أبدا مث يفتحان له بابا إىل اجلنة فينظر إىل ما أعد اهللا ألهل طاعته من اخلري الدائم 

  ذي ال زوال له وال انقطاع فيقوالن له يا ويل اهللا هذا دارك وقرارك ومنزلكاملقيم ال
  نعيم القرب ٩٠

قال فذلك الباب مفتوح إىل قربه إىل يوم القيامة خيرج من ذلك الباب إىل قربه ريح اجلنة وروحها وبردها يوسعان له 
هلا حىت يبعثه اهللا تعاىل يوم القيامة إىل أزواجه قربه مد بصره مث يقوالن له يا ويل اهللا من فينام نوم العروس يف حجا

  وحرمه أال ترى أيها الغافل عن طاعة ربه املصر على ذنبه إىل هذا الويل الذي
صار إىل قربه وخرج عليه نوع من عذاب ربه وأن أعماله الصاحلة كانت جنودا حوله فلم جيد العذاب دوهنا مدخال 

اهللا واصال إليه فلو مل يكن بطاعة اهللا عامال مل جيعل املوىل بينه وبني عذابه حائال إليه ولوال قيامها حواليه لكان عذاب 
ومن مل يكن بينه وبني النار حائل فاهلالك واخلزق له حاصل والعذاب والذل إليه واصل فكل من زعم أنه مؤمن باهللا 

عرض هلالكه وعقابه ألنه مل جيعل حائال عز وجل ورسوله وكتابه ومل جيعل العمل الصاحل وقاية بينه وبني عذابه فقد ت
  بينه وبني جسده وكل موضع أمر اهللا سبحانه وتعاىل باتقائه يف كتابه فإمنا هو حتذير من عذابه



  وأنشدوا
  املوت أهنأ للمطيع وأصلح
  واملوت أطيب للتقي وأجنح
  واملوت أقرب للجنان طريقة
  والعبد يكرمه اإلله ومينح

 {  
  سليمان وملك املوت ٩١

كر يف بعض األخبار أن سليمان عليه الصالة والسلم دعا اهللا تعاىل وسأله أن يريه ملك املوت وأن يلبسه من القوة ذ
حىت يكلمه فبينما هو قاعد ذات يوم على سريره إذ خرج رجل من جنب السرير ليس يراه أحد إال سليمان مل ير 

قال أدخلنيها رهبا أدخلين من هو أملك هلا منك ومين  سليمان قط أمت خلقا منه فقال يا عبد اهللا ما أدخلك داري
فعلم عند ذلك أنه من مالئكة اهللا فقال له من أنت من مالئكة ريب قال أنا ملك املوت قال فسمعوا من كالمه جلبة 
فصعق سليمان من خوفه ومن كان معه يف البيت فقال ملك املوت يا رب إن عبدك سليمان ونبيك سألك أن تأذن 

دخول عليه وقد بلغ من خوفه ومن معه ما ترى فألبسه من القوة ما يطيق النظر إيل فأوحى اهللا تعاىل إىل ملك يل بال
املوت أن ضع يدك يف صدر سليمان ففعل فأفاق سليمان ومن معه بإذن اهللا تعاىل قال سليمان يا ملك املوت أترى 

هللا والذي بعثك باحلق إن رجلي الساعة على منكيب خلق اهللا يف السموات واالرض مثلك فقال ملك املوت يا نيب ا
ملك وذلك امللك هو املوت قد خرق قرناه السموات السبع وارتفع فوق ذلك مسرية ألف عام ورجاله قد جاوزا 

الثرى خبمسمائة عام فاحتا فاه رافعا صوته بالتهليل والتقديس والتسبيح باسطا يديه لو أذن اهللا له أن يقبضهما إىل 
ضم السموات وما فيهن وما عليهن ما خال العرش وأن فوقه ملكا قائما قد أدخل رجليه حتت منكيب هذا صدره ل

  امللك وهذا من فوقه
مسرية ألف عام فاحتا فاه وأن شفته العليا ملتصقة بالعرش والسفلى حتت الثرى لو أذن اهللا تعاىل له أن يضع شفته 

وأن هللا ملكا عنقه فثين حتت العرش ورجاله قد جاوزتا رجلي هذين  العليا على السفلى ألطبق ما بينهما يف جوفه
  امللكني مسرية ألف عام خيرج الريح من أنفه

لو أذن اهللا أن يتنفس ألدخل مجيع ما خلق اهللا يف السموات واألرضني يف أنفه سوى العرش وأن هؤالء املالئكة 
ذين فوقهم كجناح ذبابة عند الفيل وأن هللا ملكا الذين وصفت لك يكون خلقهم عند خلق غريهم من املالئكة ال

باسطا كفه اليمىن منذ خلقه اهللا تعاىل رافعا صوته بالتهليل والتسبيح والتقديس والتحميد لو أذن اهللا له أن يقبض 
  كفه لقبض مجيع اخلالئق ما خال العرش

أختوف أن تطري روحي وال تثبت ياملك املوت أكفف عين فلقد وصفت أمرا } صلى اهللا عليه وسلم{فقال سليمان 
نفسي وال أطيق مساعه فكف ملك املوت فعندها قال سليمان عليه السالم يا رب مىت ألتقي مع األحبة يا رب قد 

  أحببت لقاءك والراحة من الدنيا
  فهذا كان سبب موت سليمان عليه السالم

  وأنشدوا
  املوت مر والعيش هم



  فأي هذين لزم
  وقد تعجبت إذ هنا يل

  وعندي باملوت علم عيش
  أنقل رجلي من كل دار
  خوف املنايا واألرض سم
  والروح مستوفز جبسمي
  له على االنتقال عزم

فكأنكم واهللا باملوت قد فاجأكم وأزعجكم عن لذاتكم ونغص عليكم شهواتكم ونقلكم إىل بيوت الوحشة والضيق 
  حيث ال ينفعكم محيم وال صديق وال أخ شقيق وال والد شفيق

  اء املوتند ٩٢
روي عن سلمان الفارسي رضي اهللا عنه أنه قال ما من يوم إال وملك املوت ينادي يا أهل الدنيا عجلوا عجلوا ألن 

أهل القبور حمبوسون من أجلكم اتركوا ما مجعتم وخربوا ما بنيتم الويل لكم إن أدرككم املوت على هذه احلالة 
  زينتم الدور ونسيتم القبور

  ته واملوت وسكرته والصراط ودقتهاذكروا القرب ووحش
  واملوت سكرة يف سكرة وحرية يف حرية وجذبة يا هلا من

  جذبة
  فاملسكني يكابد غصص املنون داهش العقل كاحملزون

  فاهللا اهللا عباد اهللا أفيقوا من سكراتكم
  وانتبهوا من نوماتكم واستيقظوا من غفالتكم قبل نزول املنية وحلول الرزية ووقع البلية

ال مال نافع وال محيم شافع وال فرح واقع وال رجاء طامع وال حسنة تزاد وال حياة تعاد ويزودك أحبابك  حيث
  بالصراخ ويكثرون عليك البكاء والنواح فال عثرة تقال وال رجعة تنال

  وأنشدوا

  أال إن أيام احلياة مراحل
  طريق الفىت منها إىل املوت ساحل

  يسر مبا ميضي ملا هو آمل
  ردي من دون ما هو آملويأيت ال

  وما يومه إال غرمي حمكم
  إذا ما اقتضاه نفسه ال مياطل

  عجبت ملن يبغي السالمة جاهدا
  ومر الليايل كلهن غوائل

  وحنن بنو األيام نظلم نفوسنا
  ونرجع وهي القاتالت الثواكل

  ومن حلظ الدنيا بعني بصرية} 



  رأى عينها يف نفسه وهو شائل
  عظة من الغفلة ٩٣
  إلنسان وكلنا ذلك اإلنسان استيقظ من غفلتك وهب من رقدتكأيها ا

  قد آن أن يدعي إليك الطبيب جبمع الدواء فال يرجى لك مما نزل بك الشفاء
  مث يقال فالن قد أوصى ومجيع ما له قد أحصى

  قد تربأ من الدنيا وعالئقها وأقبل إىل اآلخرة وحقائقها
فال تكلم إخوانك وكثرت خطوبك وعظمت كروبك إذا مث ضعف جنانك وثقل لسانك وانقطع عن كالمك 

عرضت عليك عند كشف الغطاء ذنوبك واشتدت األحزان وعال صراخ النسوان وحزن الصديق الودود وفرح 
العدو احلسود مث يقال لك هذا ولدك الصغري وهذا الكبري وهذه بنتك الكربى وهذه شقيقتها الصغرى فال ترد 

ك خطابا مث اشتد بك النزع والسياق إذا التفت الساق بالساق وانتزع ملك املوت عليهم جوابا وال يستطيع لسان
روحك الضعيف وعرج به إىل موالك الرب اللطيف جيازيك على ما قدمت يف سالف األيام ويسألك عما اكتسبت 

  من احلالل واحلرام
قود وزودت من مالك حنوطا وأمر بك إما إىل جنة عالية ذات نعيم وخلود وإما إىل نار حامية ذات جحيم وو

  وكفنا ونزلت يف رمسك بعملك مرهتنا
  وانصرف أهلك لقسمة ما خلفت من األموال وما سعيت فيه من احلرام واحلالل

  وأنشدوا
  أبقيت مالك مرياثا لوارثه

  فليت شعري ما أبقى لك املال
  القوم بعدك يف حال يسرهم

  فكيف بعدهم صارت بك احلال
  من أحدملوا البكاء فما يبكيك 

  واستحكم القيل يف املرياث والقال
  مالت هبم عنك دنيا أقبلت هلم
  وأدبرت عنك واأليام أحوال

قال رجل من الصاحلني رأيت رجال قد مات ووراثه خيتصمون يف مرياثه قبل أن خترج جنازته فقلت هذه األبيات 
  املتقدمة
  نداء امللك ٩٤

كل يوم وليلة الويل مث الويل ملن ترك عياله خبري وقدم على اهللا ذكر يف بعض األخبار أن حتت العرش ملكا ينادي 
  بشر

  فاهللا اهللا ارمحوا أنفسكم قبل أن ال ترمحوا وأكرموها قبل أن ال تكرموا
  واذكروا املوت وما بعده من عظيم األهوال واستعدوا له بذخائر األعمال وأنشدوا

  أرى الدهر ال يصفى إىل من ال يعاتبه
  ى من يثالبهوأعتب دنياه عل



  وحنن نرجي اخللد يف غري دارنا
  وأين خلود املرء إن مات صاحبه

  كأنا عطاشى واملنية منهل
  نسري إليه والليايل ركائبه

  كفى سالبا للمرء يوم وليلة
  ومن يلبسن األيام فهي سوالبه
  فال تأمن الدهر اخلئون فإمنا

  هو اليوم سلم مث حرب عواقبه
م له فإن اهللا مل خيلقكم عبثا وإمنا خلقكم لتعبدوه وتوحدوه وليميتكم ويبعثكم بعد املوت أيها الناس استعدوا ملا خلقت

  وما رزقكم رزقه إال لتستعينوا به على طاعته
  وما خلق الدنيا إال للزوال وجعلها دار ابتالء واختبار وسجنا ألوليائه وجنة ألعدائه

اء إذا ماتوا صاروا إىل جنة النعيم والعيش املقيم واألعداء إذا فراحة األولياء املوت وعذاب أعدائه املوت ألن األولي
  ماتوا صاروا

  إىل العذاب األليم
  فاهللا اهللا عباد اهللا ال يغرنكم باهللا الغرور وأنشدوا

  ومنتظر للموت يف كل ساعة
  يشيد ويبين دائما وحيصن
  له حني تبلوه حقيقة موقن

  وأفعاله أفعال من ليس يوقن
  هل علمهعيان كأنكار وكاجل

  مبذهبه يف كل ما يتيقن
  حكاية عن واعظ ٩٥

ذكر أن شيخا من تيماء كان جيلس إليه أصحابه فإذا كان عند قيامهم عنه قال قوموا قيام من قد يئسوا من املعاودة 
  حذرا من القاطف للنفس ملك املوت مث يبكي ويبكوا حوله

  وأنشدوا
  بوكن مستعدا لداعي املنون فكل الذي هو آت قري} 

  وقبلك داوي املريض الطبيب فعاش املريض ومات الطبيب
  خياف على نفسه من يتوب فكيف ترى حال من ال يتوب

  إن من الشعر حلكمه
  خشية عيسى من املوت ٩٦

روي أن عيسى عليه السالم كان إذا ذكر عنده املوت أو ذكره تقطر جسده ماء من خوف هوله يا أخي يا غافل 
ات اهللا عليه خياف وهو على ما كان عليه من الطاعة لربه فكيف بك يا مسكني على ما مثلي يا مسكني فعيسى صلو

أنت عليه من املعصية ملوالك فاهللا اهللا يا إخواين ال تغتروا بصحة األجسام ومداومة األيام فإن املوت يأيت يف أهلى ما 



  يرمحه لصغره وال الكبري يهابه لكربه أنت عليه يف الدنيا وألذ ما كنت فيه فال الصحيح يدعه لصحته وال الصغري
  وأنشدوا

  وكم من صحيح بات للموت آمنا أتته املنايا بغتة بعد ما هجع
  فلم يستطع إذ جاءه املوت بغتة فرارا وال منه حبيلته امتنع

  وقرب من قرب فصار مقيله وفارق من قد كان باألمس قد مجع
  ذا حاجة يدع فال يترك املوت الغين ملاله وال معدما يف املال} 
  حديث يف ملك املوت ٩٧

  إن ملك املوت ينظر لوجه العباد يف كل يوم} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
سبعني مرة فإذا ضحك العبد الذي بعث لقبض روحه يقول له يا عجبا لك يا فالن أمرت بقبض روحك وأنت 

  اجله وهو من ذلك على يقني وهو يضحك ويلهوتضحك فالعجب كل العجب مبن املوت يطلبه واملنية تع
  وأنشدوا

  ضحك الفىت من عجبه جهالة
  واملوت يطلبه حثيثا مسرعا

  واملوت ال يدع اجلهول لضحكه
  إال رماه بسهمه فتفجعا
  فتفلقت أوصاله لنزوله

  وتفتت العظم الصليب توجعا
  وبكى لفرقة ماله وعياله

  ومضى إىل دار البلى متضرعا
اهللا ال يغرنكم طول األمل وجدوا واجتهدوا وكونوا من املوت على وجل فإن للموت غاد ورائح  فاهللا اهللا عباد

  وماس وصابح وأنت يا أخي منه على يقني وحتقيق فلم حتد عن منهاج الطريق
  نداء للميت ٩٨

لشجي ما ذكر يف بعض األخبار أن امليت ينادي إذا وضع على املغتسل أين لسانك الفصيح ما أسكتك أين صوتك ا
أخرسك أين رحيك العطر ما أنتنك أين حركاتك ما أسكنك أين أموالك الكثرية ما أفقرك الويل لك إن كنت 

عاصيا والبشرى لك إن كنت طائعا وتناديه املالئكة إذا وضع يف القرب يا عبد اهللا أنت تركت الدنيا أم الدنيا تركتك 
  منية أم املنية عافصتك خلقت من التراب وأعدت للترابأنت مجعت الدنيا أم الدنيا مجعتك أنت استعددت لل

  وأنشدوا
  خلقت من التراب بغري ذنب
  وعدت إىل التراب ويل ذنوب
  فمايل ال أجاهد يف خالصي
  بعزم للمعاصي ال أتوب

  ومايل أثقلت ظهري ذنوب
  ومنها ال أمل وال أنيب



  ومايل ال أرق لسوء حايل
  ومن نفسي علي غدا رقيب

  طريد ومايل مبعد مقصى
  ويف كل القبائح يل ضروب
  وكم بالرب تسويفي ومطلي
  وال أدري مىت تأيت شعوب
  فيا من ليس يل رب سواه
  عليم بالذي أدعو جييب
  جتاوز يا إهلي عن ضعيف
  بغفران لعلي عسى أتوب

  وهب يل ذليت وعظيم جرمي
  فأنت الواحد الفرد القريب

ل الفوت فواهللا ما بني أحدكم وبني طول األسف والندامة على ما عباد اهللا ال تغفلوا عن ذكر املوت وتفكروا فيه قب
  قد سلف إال أن تنزل به املنية غدوة أو عشية فعظ نفسك قبل حلول الرزية

وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل { وقيل يف قول اهللا تعاىل 
جل القريب عند كشف الغطاء يقول العبد عند املوت يا ملك املوت أخرين يوما قيل األ ١٠املنافقون } قريب 

أعمل فيه صاحلا لنفسي فيقول ملك املوت فنيت األيام فال يوم فيقول أخرين ساعة فيقول فنيت الساعات فال ساعة 
  فيقول اتركين أتكلم فيقول فرغ كالمك فال كالم

وقات واألعمال ويبقى عدد األنفاس ليشهد فيها املعاينة عند كشف فتبلغ الروح احللقوم فيؤخذ بكظمه فتقطع األ
  الغطاء فيحتد بصره فإذا كان يف آخر نفس زهقت نفسه فيدركه ما سبقت له من شقاوة أو سعادة

  سؤال الرجوع للدنيا ٩٩

ملنافقون ا} فأصدق وأكن من الصاحلني { وقيل أول من يسأل الرجعة من مل يكن أدى زكاة ماله كقوله عز وجل 
فاهللا اهللا بادروا قبل حلول األجل وانقطاع األمل من صاحل العمل وفراغ األنفاس وورود األرماس وال ينفعك  ١٠

حبيب وال محيم وال ولد وال والد رحيم قد أحاطت بك اخلطوب وكثرت عليك الكروب وأخذ الوارث مالك 
  ونكح العدو أو الصديق عيالك

  وأنشدوا
  هلكتأرى األزواج تنكح إن 

  ويقسم وارثي ما قد تركت
  وال يبقى الوداد بقلب خل
  إذا انقطع الرجا مين ومت
  وينساين الصديق فما يبايل
  أمر به ويعرض إن ذكرت
  ويشمت يب رجال من سفاه



  وما قد كنت قط هبم مشت
  ولست حباصل إال على ما

  من األعمال يف الدنيا عملت
  فياذا العرش عفوا عن ذنويب

  اجترمت وعن زللي وما كنت
  وشفع يف نبيك حني أدعى

  غداة العرض إن تفعل جنوت
أنه عرض عليه ما يصيب أمته من بعده فما رؤي ضاحكا مستبشرا } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
  حىت قبضه اهللا تعاىل

  قبيلة ٤٨٠٠٠{  ٣٠٠} 
ربعني ألف قبيلة فجعل يف البحر مثانية آالف ذكر يف بعض األخبار أن اهللا تعاىل خلق يف األرض مما برأ وذرأ مثانية وأ

قبيلة وجعل بني السموات واألرض أربعني ألف قبيلة حتملها الريح ليس منها دابة صغرت أو كربت يف األرض أو 
بني السماء واألرض إال ومعها ملكان من قبل اهللا تعاىل فملك يهيء هلا رزقها بإذن اهللا ويسوقها إليك وملك آخر 

رهبا إىل مستقرها ومنقلبها حىت الذرة والقملة والدودة والبعوضة والذبابة فإذا استوفت أثرها ورزقها  يقودها بإذن
  وبلغت أجلها قبض ملك املوت روحها

  فسبحان من له امللك والتدبري
ا يف عباد اهللا فاهللا اله ال تغفلوا عن طاعة موالكم فإن املوت يطلبكم بالليل والنهار والعشى واإلبكار فاجتهدو

  احلسنات واجتنبوا يف ليلكم وهناركم السيئات
  قبل نزول املوت والندم فاملوت ال يترك ملكا وال أمريا وال حاجبا وال وزيرا

  وأنشدوا
  قد صرف البواب واحلاجب} 

  { وقهرمان الدار والكاتب 
  { وأصبح الصاحب من بينهم حبيث ال جار وال صاحب } 

  { اه وكذا الكاعب واعتاضت الناهد من بعده ألفا سو} 
  وجد يف تفريق ما مل يزل} 

  { جيمعه وارثه الالعب 
  { فكن من الدنيا على أهبة يا زاهدا فيها ويا راغب } 
  فإهنا أم ألبنائها منها عدو قاتل سالب} 

  رمحة اهللا باملسرفني ٣٠١
ه حممد بن املنكدر رمحه اهللا ذكر يف بعض األخبار أنه مات رجل من أهل املدينة وكان مسرفا على نفسه فدعي جلنازت

فأىب أن حيضر جنازته مث حضرها فعوتب يف ذلك فقال لقد استحيت من اهللا أن أرى أن رمحته تضيق عليه وال تسعه 
  فصليت عليه

  يا مسكني مثلي أعلم أنه إذا نزل ملك املوت بالعبد املذنب فريجع إىل مواله بالذل والصغار



  عنه ويرمحه وجيعل املوت كفارة لذنوبهفنرجو إن شاء اهللا تعاىل أن يعف 
  وأنشدوا

  أيف كل يوم للمنية اقرب} 
  { وكل الذي آتيه حيصى ويكتب 
  فيا سوأتا قد آن وقت ترحلي
  وها أنا يف امليدان أهلو وألعب

  فإن مل جتد بالعفو منك عن الذي
  جنته يدي إين إذا ملخيب

ذنبا إال ارتكبه وال شرا إال اكتسبه فلما مرض مل يعده  ذكر أنه كان بالبصرة فىت وكان مسرفا على نفسه ما ترك
أحد من جريانه فدعا بعضهم وقال إنه قد نزل يب ما ترى فإذا مت فادفين يف زاوية من زوايا بييت فقد أذيت جرياين 

  يف حيايت وما أحب أن أضر باملوتى بعد وفايت
بك فقال أوقفين بني يديه وقال يا عبدي هجروك  فرؤي بعد موته يف املنام يف حالة حسنة فقيل له ما فعل اهللا

جريانك حنقا عليك وضيقوا مسالك الرمحة بني يديك فوعزيت وجاليل وجودي وجمدي وارتفاعي فوق علو مكاين 
  ما ضاقت رمحيت عنك عبدي هذه خلع مغفريت ومنازل جنيت وخامت أماين وسجل إحساين وأنا الغفور الرحيم

  حكاية عن احلسن ٣٠٢
  حلسن رمحه اهللا قد علم اهللا منا قبل أن خيلقنا أننا نذنب ونعصيه ومل مينعه ذلك منا أن جعلنا مسلمنيقال ا

فاهللا اهللا يا أهل الذنوب مثلي بادروا قبل نزول السكرات ووقوع احلسرات واجتهدوا فإن املوت آت وكل آت 
  فهو قريب

  قد آن وكلما آن فقد حان
  وأنشدوا

  أآمل أن أخلد واملنايا
  ثنب إيل من كل النواحيي

  وال أدري إذا أمسيت حيا
  لعلي ال أعيش إىل الصباح

عباد اهللا أيامكم مراحل تقطعوهنا وساعاتكم مناهل تردوهنا واملوت يطوف عليكم بالليل والنهار ال يؤخر من فقدت 
  ساعاته وفرغت أيامه وأوقاته

  حكاية عن بعض الصاحلني ٣٠٣
قال خرجت يوما لزيارة القبور فإذا بقوم حيملون جنازة فتقدمت إليها وصليت  حيكى عن بعض السادة األخيار أنه

هبم مث شهدت دفنها فنعست نعسه فأتاين آت فقال يل قد غفر اهللا هلذا امليت على ظلمة ذنوبه فانتبهت مرعوبا 
ل به املوت بكى وقال فأخربت بذلك أم امليت فقالت احلمد هللا رب العاملني واهللا لقد كان مسرفا على نفسه فلما نز

يل يا أماه ضعي خدي على األرض والتراب ففعلت ذلك فقال ضعي قدمك على خدي وادعي اهللا واستوهبيين منه 
  فلعله يرمحين وإقلعي

  فص خامتي وتصدقي بثمنه فعسى اهللا يرمحين



ا إىل ربكم قبل يوم موتكم فقلت هلا قد غفر اهللا له ورمحه مث أخربهتا بالذي رأيت فاهللا اهللا معشر املخلصني تضرعو
  فعساه أن يرمحكم ويتجاوز عن سيئاتكم

  فذلك عليه يسري وهو على كل شيء قدير وأنشدوا
  رأيت املرء تأكله الليايل

  كأكل األرض ساقطة احلديد
  وال جتد املنية حني تأيت

  على نفس ابن آدم من مزيد
  فال تغفل فديتك عن منون تدور رحاه باهلول الشديد} 

باألعمال قد انقضت وبالدنيا قد مضت فاستعدوا بذخائر األعمال ملا تلقوا من عظيم األهوال وقد نودي  فكأ نكم
  فيكم بالتحويل وقد قرب منكم الرحيل

  شاب عاص غفر له ٣٠٤
حكي عن بعض اخلائفني أنه قال كان يف جواري شاب وكان يتشاغل بالبطالة واجلهالة ما رأيته صاحيا من السكر 

  ه البارحة وقد رفع صوته على أمه يف ساعيت هذهقط وعهدي ب
فأخربتين أنه أصبح ميتا من غري علة وال مرض وسألتين يف كفنه فزجرهتا وقلت احلمد هللا الذي أراحنا منه فمضت 

فبعثت من } صلى اهللا عليه وسلم{مدحورة فرق هلا قليب وقلت إن الرمحة ال تضيق على املذنبني من أمة حممد 
  ها وعزيتها وصربهتا واشتريت هلا كفنا وحضرت جنازتهساعيت يف طلب

فعرفين بعض أصحابنا أنه رآه يف املنام وأنه سأله ما فعل اهللا به فقال قدمت على اهللا تعاىل وكنت قد دخلت قبل 
وفايت احلمام فرأيت شخصا ميتا مقعدا فتوليت غسله ونظافته ومحله إىل بيته فقال غفر اهللا لك ذنوبك كلها 

ت دعوته إجابة فغفر اهللا تعاىل يل وأنا يف اجلنة مع التعلق بالسنة غفر اهللا لنا أمجعني وأماتنا مسلمني وختم لنا فصادف
  خبواتيم الصاحلني إنه على ذلك قدير

  وأنشدوا
  ال تأسفن على الدنيا وحليها
  فاملوت ال شك يفنينا ويفنيها

  واعمل لدار يكن رضوان خازهنا
  يهاواجلار أمحد والرمحن عال

  أرض هلا ذهب واملسك طينتها
  والزعفران حشيش نابت فيها
  أهنارها لنب حمض ومن عسل

  واخلمر جيري رحيقا يف جماريها
  والطري جتري على األغصان عاكفة

  تسبح اهللا جهرا يف مغانيها
  أمحد دالهلا والرب بائعها

  { وجربيل ينادي يف نواحيها 



   ظالم الليل حيييهامن يشتري الدار يف الفردوس يغمرها بركعة يف
  أين امللوك الذي عن حظها غفلت حىت سقاهم بكأس املوت ساقيها
  أفىن القرون وأفىن كل ذي عمر كذلك املوت يفين كل من فيها
  واملوت أحدق بالدنيا وزخرفها والناس يف غفلة عن ترك ما فيها

  لو أهنا عقلت ماذا يراد هبا ما طاب عيش هلا يوما ويلهيها
  آماال تسر هبا شريعة املوت تطوينا وتطويهاتلهو وتأمل 

  واهللا لو قنعت نفس مبا رزقت من املعيشة إال كان يكفيها
  واهللا واهللا اميانا مكررة ثالثة من ميني بعد ثانيها

  لو أن يف صخرة صما ململه يف البحر راسية ملس نواحيها
  رزقا لعبد يراه اهللا النفلقت حىت تؤدي إليه كل ما فيها

  ت طباق السبع مسلكها لسهل اهللا يف املرقى مراقيهاأو كان حت
  حىت ينال الذي يف اللوح خط له فإن أتته وإال سوف يأتيها
  أموالنا لذوي املرياث جنمعها ودورنا خلراب الدهر نبنيها

  تلك املنازل يف اآلفات خاوية أضحت خرابا وذاق املوت بانيها
  عظة لالستعداد للموت ٣٠٥

ت التحويل إىل الوقوف بني يدي امللك اجلليل فأنفاسكم معدودة عليكم وملك املوت قاصد عباد اهللا قد آن وق
  إليكم يركبكم بكلكله وال بد لكم من منهله

  يقطع آثاركم وخيرب دياركم
  فرحم اهللا عبدا نظر لنفسه وقدم لغده من أمسه قبل حلوله يف رمسه

غفرة من السميع البصري الذي هو على كل شيء قدير وهو وعمل يف العمر اليسري لليوم العبوس القمطرير وسأل امل
  موالنا وموالكم ونعم املوىل ونعم النصري

  املوت ينتقي اخليار ٣٠٦
إذا تقارب الزمان انتقى املوت خيار أميت كما ينتقي أحدكم خيار } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  الرطب من الطبق

ن الذي ذهب عنا األخيار وبقينا يف غمار مع األشرار فال للموت نعمل قبل إتيانه وال أحد فإنا هللا وإنا إليه راجعو
  منا يقطع

  عن عصيانه
  ما هذه أفعال املؤمنني وال هذه سرية املوقنني قد أضلنا عدونا الشيطان اللعني وخدعنا مبكره وأغوانا أمجعني

  عمل امللكني ٣٠٧
  ه قالأن} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

إذا قبض اهللا روح عبده املؤمن صعد ملكاه إىل السماء فقاال ربنا وكلتنا بعبدك املؤن فالن نكتب عمله وقد قبضته 
إليك فأذن لنا أن نصعد إىل السماء فيقول اهللا عز وجل مسائي مملوءة مبالئكيت يسبحوين فيقوالن فأذن لنا أن نسكن 

فيقوالن يا ربنا أين نكون فيقول عز وجل قوما عند قرب عبدي األرض فيقول عز وجل أرضي مملوءة من خلقي 



فسبحاين وأمحداين وهلاللين واكتبا ثواب ذلك لعبدي إىل يوم القيامة فاحلمد هللا الذي جعلنا من أمة حممد املصطفى 
  وحسبنا هبذا فضال وكفى بكتاب موالنا ألمواتنا احلسنات وجيعل املوت هلم كفارة ملا سلف من السيئات

  أنشدواو
  على كل حال وشريكون فقد مات مثلك يف مثلها} 

  فما لك تلعب بالتراهات
  وختدع نفسك من عقلها

  من الرشد يف برها بالعقوق
  وترضى بذلك من جهلها
  وأنت ختالف فيها العذول
  وتطوي لسانك عن عذهلا

  وسيف املنية قد سلها
  وأنت تنام على قتلها

  ودولة ذي العز مقطوعة
  { ذهلا وأنت تغفل عن ع

إىل مىت هذا الصدود عن طاعة امللك املعبود والغفلة عن حبر املوت املورود فارمحوا أنفسكم قبل التلف وأبكوا عليها 
قبل األسف فإن السفر بعيد وهول املطلع فظيع شديد والزاد قليل واهلم واحلزن طويل وبعد ذلك اليوم العبوس 

  ت املوت فاعمل للموت قبل الفوتالثقيل يا أخي لكل حي قوت وأنت يا مسكني قو
  وأنشدوا

  أراين يف انتقاص كل يوم
  وال يبقي على النقصان شيء
  طوى العصران ما نشراه مين

  فأتلف جثتين نشر وطي
  فإن أك قد فنيت ومات بعضي

  فإن احلرص باق يف حي
  وطري املوت حائمة لقتلي

  مدالة علي ويف عي
من أكثر الفكرة يف املوت هون اهللا عليه سكراته وجعله منه على } ل أنه قا} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

فاهللا اهللا قد انصرمت عنكم أعماركم { حذر ومن غفل عن ذكره يوشك أن يأتيه فجأة على غري أهبة وال استعداد 
  ياوأنتم ال تشعرون فإن اتبعتم مهوم الدنيا حىت تفرغ فإهنا ال تفرغ أبدا ولو عشتم إىل أن تنقرض الدن

  فتفرغ يا مسكني يف اليسري من األيام ودارك أمرك مع موالك قبل نزول احلمام
  املبادرة بالتوبة ٣٠٨

أيها الناس بادروا بالتوبة قبل أن متوتوا وبادروا باألعمال الزاكية } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  هقبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبينه بكثرة ذكركم إيا



  السين والزنديق ٣٠٩
ذكر يف بعض احلكايات أن رجال من أهل السنة لقي رجال زنديقا قد حنل جسمه وتغري لونه واذابه اخلوف وكان 
  السين قويا مسينا فقال له الزنديق يا هذا صف يل بعض ما تعتقده فقال أعتقد املوت وغصصه وسكراته وأهواله

مث وقع على وجهه مغشيا عليه فمكث ما شاء اهللا مث أفاق فقال له زدين  فلما مسع الزنديق مقالته صاح صيحة عظيمة
فقال مث من بعد املوت القرب وظلمته واللحد وضجعته ومنكرا ونكريا قال وما منكر ونكري فقال ملكان أسودان 

ه جبال أزرقان يطآن يف شعورمها وحيفران األرض بأنياهبما وبيد كل ملك منهما عمود من حديد جهنم لو ضرب ب
الدنيا لقلعها من أصوهلا يسأالن العبد يف قربه قال ومث ما بعد ذلك قال هول البعث والنشور واحلساب وامليزان 

والصراط قال وما الصراط قال هو جسر منصوب على جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف وأحر من اجلمر 
زبانية لو أذن اهللا لواحد منهم أن خيرج إىل عليه حسك وكالليب قد تعلق بكل كلوب عدد جنوم السماء من ال

  الدنيا الحرق حبارها وجباهلا وإنسها وجنها
وهوامها ودواهبا من حر نفسه قال له وما الزبانية وما جهنم قال الزبانية خلقوا من النار هم مالئكة العذاب وجهنم 

شهر أربعة آالف يوم اليوم أربعة آالف دار العذاب أوقد عليها النار أربعة آالف سنة السنة أربعة آالف شهر ال
  ساعة الساعة أربعة آالف نظرة النظرة الواحدة مقدار سبعمائة ألف سنة من سنني الدنيا

  وهي سوداء مظلمة من دخلها طال بالؤه وحزنه
قال له الزنديق لقد عجبت من قلة عقلك هذا كله تعتقده وأنت مسني فواهللا ما اصدق أنا بشيء من هذا الذي 

رته إال باملوت وحده وقد أطال حزين وذاب جسمي وإمنا أنت من عداد األنعام اليت ال تعقل فاهللا اهللا إخواين ذك
أخرجكم به } صلى اهللا عليه وسلم{اشكروا اهللا على ما به أنعم عليكم من جزيل نعمه إذ بعث إىل مجيع خلقه حممد 

ات رزقه وفضلكم على كثري من خلقه فال تستعينوا بنعمه من الضاللة وأيقظكم به من سكرة اجلهالة مث أحتفكم بطيب
  على معاصيه فإن املوت ال بد منه وقد وعظكم اهللا

فمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليجعل املوت { كفى باملوت واعظا } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  نصب عينيه فإنه ال يدري مىت يقدم عليه

  وأنشدوا
  ان عليك مسلطواملوت سلط} 

  { إذا حم مل يصرف بنهي وال أمر 

  {ودارك إما شقوة أو سعادة ومالك من باب إليها سوى القرب } 
  كفى عظة باملوت إن ركابه على سفر يهوي إىل حيث ال يدري} 

  رفق ملك املوت باملؤمن ٣١٠
يا ملك املوت } سه فقال له كان جالسا عند مريض فرأى ملك املوت عند رأ} صلى اهللا عليه وسلم{روي أن النيب 
  فقال له يا حممد أنا بكل مؤمن رفيق{ ارفق بصاحيب 

فاهللا اهللا ال تغفلوا عمن ليس يغفل عنكم وال تنسوا املوت فإنه ال ينساكم وفقنا اهللا وإياكم حلسن العمل والفعال 
  وهدانا وإياكم لصاحل األعمال إنه اجلواد الكرمي املفضال



  جملس يف ذكر القبور ١٢

  السورة مكية التكاثر يعين يف الدنيا ٢ ١التكاثر } أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر { قال اهللا سبحانه وتعاىل  ٣١١
إذا قرأ قارئ أهلاكم التكاثر يدعى يف ملكوت } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روت زينب بنت جحش عن النيب 
  السموات واألرض مبؤدي الشكر هللا

  وف من اهللاحكاية يف اخل ٣١٢
روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال كان رجل باليمن يقال له يعلى وكان مشركا ليس له من 

الدنيا إال قطيفة تواري عورته ويأوي بالنهار إىل ظل شجرة وبالليل إىل جحر كجحر الكلب فسمع خبروج النيب 
وكان شابا ترفعه أرض وتضعه أخرى حىت قدم على } ليه وسلمصلى اهللا ع{فأقبل إىل النيب } صلى اهللا عليه وسلم{

فأسلم وقعد مع أهل الصفة يطعم القبضة من العجوة والكسر من خبز الشعري } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
صلى اهللا عليه {حىت تعلم أربع سور من القرآن فسمع النيب } صلى اهللا عليه وسلم{وكان ال يفارق جملس النيب 

  يقول ال فاقة بعد القرآن وال غين بعد النار فقال يا رسول اهللا زوجين }وسلم
صلى اهللا {قال أعندك مال قال عندي أربع سور من القرآن ومن كان عنده الوحي وكالم اهللا فهو غين قال النيب 

جتك صدقت فانطلق إىل بين سلمة حي من األنصار واستخر اهللا فأول جارية تستقبلك فهي زو} } عليه وسلم
فانطلق الشاب ال يدري إىل أين يتوجه فاستقبله جارية مجيلة فقال يا جارية أي حي هذا قالت بنو سلمة قال الشاب 

  اهللا أكرب أنت امرأيت تعايل قالت ما أسفهك قال لست بسفيه ولكن أمرين
  إذا دخلتموها 

} مث لتروهنا عني اليقني { وهنا رؤية علم أي لتر ٦التكاثر } لترون اجلحيم { قال الفراء هذا تكرار التغليظ ويقال 
يسألون عن شكر ما كانوا فيه من النعم واحلياة  ٨التكاثر } مث لتسألن يومئذ عن النعيم { باملشاهدة  ٧التكاثر 

  والنعيم فزعم قوم أن اآلية يف الكفار وقال آخرون بل هي على العموم يف املؤمنني
نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة } قال } صلى اهللا عليه وسلم{عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب 

  { والفراغ 
أول ما حياسب به العبد يوم القيامة أن يقال له أمل أصح جسمك } } صلى اهللا عليه وسلم{روى أبو هريرة عن النيب 

  { وأروك من املاء البارد 
صلى اهللا {قال أصحاب رسول اهللا  ٨التكاثر } ن النعيم مث لتسألن يومئذ ع{ وعن حممود بن لبيد قال ملا نزلت 

  أي نعيم وإمنا مها األسودان التمر واملاء وسيوفنا على عواتقنا} عليه وسلم
  قال أما إنه سيكون ابن مسعود وقتادة وسعيد قالوا األمن والصحة

  جماهد قال اخلبز واملاء وامللح
  حني يأكل وحيمد اهللا حني يفرغ فقد أدى شكرهإبراهيم النخعي من مسي اهللا تعاىل على الطعام 

  احلسن قال كانوا يعدون من النعيم يف الدنيا أن يتغدى الرجل ويتعشى
  علي رضي اهللا عنه النعيم الرطب واملاء البارد

أبو { طيب النفس من النعيم } } صلى اهللا عليه وسلم{أبو أمامة قال النعيم خبز الرب واملاء العذب وقال النيب 
  رداء رضي اهللا عنه قال النعيم الشعري واملاء العذبالد



  حممد بن علي قال النعيم العافية
ليال فدعاين } صلى اهللا عليه وسلم{مر بنا رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{وقال أبو عسيب موىل رسول اهللا 

  إليه مث انطلق بنا فخرجت إليه مث مر بأيب بكر فدعاه فخرج إليه مث مر بعمر رضي اهللا عنه فدعاه فخرج

حىت دخل حائطا لبعض األنصار فقال لصحابه أطعمنا بسرا فجاء بعذق فوضعه } صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 
وأصحابه مث دعا مباء بارد فشرب وشربوا مث قال لتسألن عن هذا يوم } صلى اهللا عليه وسلم{فأكل رسول اهللا 

تناثر البسر وقال له يا رسول اهللا إنا ملسئولون عن هذا يوم القيامة القيامة فأخذ عمر العذق وضرب به األرض حىت 
قال نعم إال كسرة تسد هبا جوعتك وخرقة تلف هبا عورتك وجحر تدخل فيه من القر واحلر علي بن أيب طلحة عن 

لك منهم وهو ابن عباس قال النعيم صحة األبدان واألمساع واألبصار يسأل اهللا العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذ
أهلاكم التكاثر { قال اهللا تعاىل  ٣٦اإلسراء } إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { قوله تعاىل 

  قيل معناها أهلاكم التكاثر يف الدنيا جبمع احلطام واكتساب اآلثام والتمادي يف اإلجرام وأنشدوا ١التكاثر } 
  أرضيت دارا ال بقاء هلا

  تنصب الفتناتعد الشرور و
  ما يستقيم سروره صاحبها

  حىت يعود سوره حزنا
  عجبا هلا ال بل ملوطنها املغرور

  حني يعدها وطنا
  فاحلمد هللا اللطيف بنا

  ستر القبيح وأظهر احلسنا
  ما تنقضي عنا له منن
  حىت جيدد بعدها مننا

سيت بيوت الوحشة يا أخي اشتغلت باللذات وأفنيت عمرك بالترهات وعصيت إله األرض والسموات ون
  واحلريات

  فيا له من بيت ما أظلمه ومن صندوق ما أغمه
  منزل الوحشة وبيت الغمة والوحدة

  وأنشدوا
  ورمبا عوقص ذو صحة
  أصح ما كان ومل يسقم
  يا واضعا للميت يف قربه
  خاطبك القرب ومل تفهم

وكربات وغم وحسرات وأهوال  بيوت الوحشة ومنازل الضيق والغمة يف ضيق ٢التكاثر } حىت زرمت املقابر { 
  مقطعات

من ظلمات القبور وسؤال منكر ونكري واخللود يف الربزخ إىل يوم النشور فانظر لنفسك أيها املغرور فإن القرب له 
  شأن يتلوه شؤون وأنشدوا



  ال تغرنك احلياة وقدم
  واحذر القرب إن للقرب شانا
  إن فيه ملا حياذر ذو اللب
  إذا كان ذا تقى ومعانا

} صلى اهللا عليه وسلم{قالت اجلارية إن كان أمرك بذلك رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{لك رسول الل ه بذ
ولكن حىت أمسع منه فانطلق الشاب واجلارية ليأتيا النيب } صلى اهللا عليه وسلم{فسمعا وطاعة هللا عز وجل ولرسوله 

فقالت إن الشاب تعلق يب وزعم أين امرأته فانكرت  فإذا أبوها وأخوها فقاال أين تذهبني} صلى اهللا عليه وسلم{
حىت } صلى اهللا عليه وسلم{فأنا معه إىل رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{ذلك عليه فقال كذا أمرين رسول اهللا 

فانطلقوا مجيعا حىت دخلوا على رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{أمسع منه فقاال مسعا وطاعة هللا عز وجل ولرسوله 
فتكلم والدها فقال يا رسول اهللا زعم هذا الشاب الغريب إنك امرته مبا صنع بابنيت فقال } صلى اهللا عليه وسلم{

نعم فزوجه ابنتك على اسم اهللا وبركته قال قد فعلت فزوجه الشيخ ابنته وأشهد } } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
يا معشر املسلمني أعينوا أخاكم } }  عليه وسلمصلى اهللا{وأصحابه فقال النيب } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

لك أوقيتان ولزوجتك أوقيتان فقال يا رسول اهللا } } صلى اهللا عليه وسلم{فجمعوا له أربعة أواق فضة فقال النيب 
للشيخ والدها جهزوا هذه اجلارية للشاب من يومه } صلى اهللا عليه وسلم{قد جعلت أوقييت هلا أيضا فقال النيب 

فأمره أن } صلى اهللا عليه وسلم{ال الشيخ مسعا وطاعة هللا عز وجل ولرسوله فجاء الشاب إىل رسول اهللا هذا ق
ينصرف إىل أهله فجاء إىل منزله فدخل إىل فراش مفروش وإىل بساط ممدود وإىل زوجة جالسة وإىل سراج يزهر 

فيه ركعتني شكرا هللا عز وجل ملا رأى مث وإىل طعام قد هيء له فلما نظر إىل ذلك بادر إىل مكان يف جملسه فصلى 
قام وصلى ركعتني مث رفع رأسه إىل السماء فحمد اهللا وأثىن عليه وشكر نعمته مث جعل يقوم يف خالل ذلك فيصلي 
ركعتني مث يقوم إىل مثل حاله من الثناء فالشكر هللا عز وجل ملا رأى فلم يزل كذلك حىت أصبح مث غدا إىل املسجد 

الغداة والظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة مث رجع إىل منزله } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا فصلى مع رسول 
فلما عاين أهله وما هيء له بادر إىل مسجده فصلى مثل صالته يف الليلة األوىل وجعل حيمد اهللا عز وجل ويشكره 

ففعل مثل ذلك حىت متت } عليه وسلمصلى اهللا {بني كل ركعتني حىت أصبح فغدا إىل املسجد فصلى مع رسول اهللا 
  له ثالث ليال فجاء الشيخ يف اليوم الرابع فدخل على ابنته فسأهلا عن زوجها وحاهلا

معه فقالت ال أدري ما زوجي ما يعرف غري الصالة وهو يقوم الليل كله حيمد اهللا ويثين عليه ويصلي فجاء الشيخ 
ما منعك من أهلك } صلى اهللا عليه وسلم{لك فقال له رسول اهللا فأخربه بذ} صلى اهللا عليه وسلم{إىل رسول اهللا 

فقال يا رسول اهللا تذكرت شأين وكنت مشركا باليمن مل يكن يل مأوى إال جحر كجحر الكلب آوي إليه الليل 
  والنهار أتبع ظالل الشجر

هللا صدري هبا ونور هبا واحليطان حني أخرج من جحري فهداين اهللا لإلسالم وعلمين أربع سور من القرآن فشرح ا
قليب فلما زوجتين هذه اجلارية نظرت إىل فراشها وإىل حسنها ومجاهلا ومل أر فراشا قط منذ كنت ونظرت إىل سراج 
يزهر ومل يكن يل سراج قط ونظرت إىل هذه احلالة فتدبرت إحدى سوري األربع فزهدين اهللا فيها وما عندها فقال 

مث  ٢ ١التكاثر } أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر كال سوف { سورة هي قال  وأي} صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
وأصحابه فلما هدؤوا قال الشاب يا رسول اهللا خصين منك بدعوة } صلى اهللا عليه وسلم{بكى وبكى رسول اهللا 



صلى اهللا عليه { فقال اللهم اغفر له الكثري وأشكره على اليسري واغنه برمحتك فلم تأت عليه مجعه حىت قيل للنيب
ال إله إال اهللا إذا فرغتم من غسله أخربوين فأخربوه } صلى اهللا عليه وسلم{أن الشاب قد مات فقال النيب } وسلم

هنيئا لك اجلنة مث سأل زوجته هل نال منها شيئا قالت ال } صلى اهللا عليه وسلم{فقال } صلى اهللا عليه وسلم{
  ئاوالذي بعثك باحلق نبيا ما نال مين شي

  حكايات عن الصاحلني يف اخلشية من اهللا ٣١٣
} أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر { قال ميمون بن مهران دخلت على عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وهو يقرأ 

  فقال إمنا يزورون املقابر باملوت وال بد لكل زائر أن يعود لوطنه من جنة أو نار ٢ ١التكاثر 
 ١التكاثر } أهلاكم التكاثر { لي رضي اهللا عنه فال كنا نشك يف عذاب القرب حىت نزلت وقال زر بن جبيش عن ع

  يقول شغلكم التكاثر باألموال واألوالد عن ذكر اهللا وطاعته واللهو ما شغل
  بيوتكم ٢التكاثر } حىت زرمت املقابر { وأكثر ما يقال يف البطالة 

 ٣التكاثر } كال سوف تعلمون { ات كان منا فالن وكان منا فالن ويقال إن حيني من قريش تفاخرا وتعاددا باألمو
يقول مث كال سوف تعلمون يف قبوركم وهو وعيد مع وعيد  ٤التكاثر } مث كال { يقول سوف تعلمون إذا متم 

  فمعىن األول غري معىن الثاين وليس ذلك بتكرير
  قال الفراء والكلمة قد تكررها العرب على التغليظ والتخويف

  ذا من ذلكفه
يقول حمض اليقني  ٥التكاثر } لو تعلمون علم اليقني { أي كال ال يؤمنون بالوعيد مث استأنف وقال } كال { مث قال 

 ٣٦النازعات } وبرزت اجلحيم ملن يرى { وهو الذي ال شك أعلمكم أنكم سترون اجلحيم يف اآلخرة كقوله 
  ٧التكاثر } مث لتروهنا عني اليقني { يف القيامة إذا برزت  ٦ التكاثر} لترون اجلحيم { فالتكرار يف قوله تعاىل 
  إنين موقن مبا يف كتايب
  عاجال تسوين األكفانا

  فإذا ما وضعت يف ظلمة اللحد
  وبدلت من مكان مكانا
  وإذا مل يدركين ريب بعفو
  ألق يف القرب ذلة وهوانا

  صفة القرب ٣١٤
قرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار إال وإنه ليتكلم أنه قال ال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

يف كل يوم ثالث مرات فيقول أنا بيت الظلمة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود اهللا اهللا يا إخواين اعملوا هلذا الضيق 
  وجدوا يف العمل باجتهاد وحتقيق

  وأنشدوا
  جتري كأين بإخواين على حافة القرب يهيلونه فوقي وأدمعهم} 

  { عفى اهللا عين حني أترك ثاويا أزار فال أدري وأجفى فال أدري 
فانتبهوا عباد اهللا من نومة الغفلة واعملوا ليوم النقلة واستعدوا لظلمة القرب ما دمتم يف فسحة ومهلة وال تقطعوا 

  أيامكم باحملال وجنبوا أعماركم سوء الفعال فإن املوت نازل بكم والقرب أمامكم



  وأنشدوا
  ين أين من حديثي

  واحلديث له شجون
  ضيعت موضع مضجعي
  وقتا ففارقين السكون

  قل يل فأول ليلة
  يف القرب كيف ترى أكون

  أشد ما على امليت ٣١٥

قيل إنه ال يأيت على امليت يف قربه أشد وأصعب من أول ليلة يبيت فيه فمن تفقد ميته يف أول ليلة بشيء من الصدقة 
ثواهبما مليته يرفع اهللا تعاىل عن ميته ما جيد من الغم والوحشة ويكتب اهللا للمصلني عبادة  وإال فليصل ركعتني وليهد
  ستني سنة بقيامها وصيامها

  وأنشدوا
  باهللا يا عني بوحي وابكي علي ونوحي} 

  غدا أوسد قربي
  غدا أزور ضرحيي
  غدا نزوح األحبة
  ومتنعي أن تروحي

عون انصرفوا آجركم اهللا يقول امليت إن كان من أهل الشقاء يا ليتين مع ذكر أن امليت إذا وضع يف قربه وقال املشي
  من انصرف لعظم ما يعاين من هول املطلع

يا أحبايب فإذا كان ألحدكم بيت ومل يبسط فيه على ما جيلس جلس على التراب واألرض كذلك من مل يقدم لقربه 
  عمال صاحلا لنفسه بقي مستوحشا وحيدا فريدا يف رمسه

  دواوأنش
  أنا يف القرب رهني
  قد تربا األهل مين
  اسلموين بذنويب

  خبت إن مل يعف عين
  فارحم اليوم مشييب
  وارحم اللهم سين

  وارحم اللهم ضعفي
  ال خييب اليوم ظين

  } صلى اهللا عليه وسلم{عظة للنيب  ٣١٦
يانا فيقول جتهزوا لقبوركم يعظنا أح} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال كان النيب 

فإن القرب ينادي كل يوم سبع مرات فيقول يا ابن آدم الضعيف ارحم نفسك يف حياتك قبل أن تلقاين فإنك إذا 



لقيتين وكنت عامال بطاعة موالك رمحتك ورأيت مين السرور وإن مل ترحم نفسك مل أرمحك أنا بيت الدود مع 
جلوع الشديد والشدة أنا بيت العطش مع الظلمة أنا بيت الضيق مع العقارب الندامة الطويلة وأنا بيت الوحشة مع ا

يا ابن آدم إياك أن تغرك احلياة الدنيا فإن ممرك علي وأنا أول منازلك إىل اآلخرة فإن جنوت مين جنوت من كل شدة 
ال شيخا لكربه وال تتخوف منها يا ابن آدم أنا بيت الغضب ال أرحم شابا لشبابه وال صغريا لصغره وال كهال و

  أرحم إال من رحم نفسه
  وأنشدوا

  عجبت ملن يتم له السرور بدار كل ما فيها غرور} 
  وكيف يلذ ساكنها بعيش ويعلم أن مسكنه القبور

يا ابن آدم لقد خلقت ألمر عظيم لو كنت تعقل لظهر قنوعك ولبان خشوعك وثارت دموعك خوفا من القرب 
  ول املطلع وروعتهووحشته ومن اللحد وضغطته ومن ه

  فامهد لنفسك يا مسكني بينما أنت حي وبينما يقبل منك
  كل شيء قبل طي الكتاب وغلق الباب ونزول احلجاب والرحيل إىل التراب

  وأنشدوا
  ال تأمتن وإن أمسيت يف حرم ٠

  { إن املنايا تفاجئ كل إنسان 
  واسلك طريقك واثبت غري منحرف حىت تالقي اجلزا من عند رمحن

  خل وإن أشفقت تتركه وكل مال وإن أكثرته فانفكل 
  واخلري والشر مقرونان يف قرن بكل ذلك يأتيك اجلديدان

ففكروا رمحكم اهللا يف أحبابكم وجريانكم وأصحابكم وإخوانكم وآبائكم وأمهاتكم وأخواتكم واألباعد واألقارب 
  وذوي املودة واألجانب

  اآلثار وبقوا رهنا يف األحداث باألوزارقد استوحشت من أنفسكم الديار وانقطعت بينهم 
قد هجرهم احلبيب وسال عنهم القريب قد ضيقت عليهم اللحود وسالت عيوهنم على اخلدود ومتزقت عنهم اجللود 

  ودبت يف أجسادهم اهلوام والدود وبقيت أرواحهم يف الربزخ إىل اليوم اهلائل املوعود
  ا وال منعهم كلما صنعوامل ينفعهم ما مجعوا وال حصنهم ما بنوا وشيدو

  صارت القبور هلم قرارا وفرت األحباب عنهم فرارا
  فانتبهوا يا معشر اإلخوان واجتهدوا يف طاعة الرمحن من قبل مفارقة األحباب واألوطان

  وأنشدوا
  هي األحداث تطرق أو تعاد وكل للمنية يف مهاد

  وما يبقى احلمام إذا يوايف شديد البطش جبار القياد
  ى إىل ليث هصور وجبار من األجناد عادفكم أسر

  فقل ألخي السالمة عش مليا فإن الكون داعية الفساد
  وكن يف العمر لقمان بن عاد وهاك محام لقمان بن عاد

  فإن املرء يف أيدي املنايا أسري ما له منهن فاد} 



  العربة بالقبور ٣١٧
  ر وانظرها وقد عفت ومثل قربك بني القبوريا أخي إذا أردت أن تدري كيف حالك من بعدك فأخرج إىل القبو

مث انظر ماذا حتتاج إليه يف قربك فأكثر منه لطول مدتك فيه وهو العمل الصاحل فأما ما سوى ذلك فما لك حاجة يف 
  شيء من أمور الدنيا فإنه يصري عليك وباال يف قربك وحسرة وانظر حالك الذي أنت عليه

  يه وإن كان ال يصح هلذين فتب إىل اهللا تعاىل منها وأرجع إىل ما يصلحإن كان يصلح للموت والقرب فتمادى عل
  وأنشدوا

  كم تناسى القبور يا مغرور
  حفر ما هبا لعاص سرور
  وتعامى عنها وأنت تراها
  ورحاها على األنام تدور
  فاتق اهللا حق تقواه واحذر

  كل هول خيافه املقبور
  ودع اللهو والبطالة واعمل

  ريلليت عاجال إليها تص
  تلك دار البقاء فكل تقي

  يف رباها مكرم حمبور
  ولعاص مصر إن مل تنله
  رمحة اهللا مبعد مثبور

  دعاء ألهل القبور ٣١٨
كان بعض اخلائفني إذا خرج إىل القبور ال ترقأ دمعته وال يأكل وال يشرب ثالثة أيام ويقول ترى يا أحبائي ما لقيتم 

 وحشتكم وبرد اهللا مضاجعكم وهون ما قدر عليكم موالكم إنه يف بيوت احلسرات آنس اهللا غربتكم ورحم اهللا
  مسيع قريب نعم املوىل ونعم النصري

  مث يأخذ يف البكاء والنحيب
  فاهللا اهللا أبكوا قبل أيام البكاء واندبوا قبل يوم األسى

  وأنشدوا
  اله بدنياه واأليام تنعاه والقرب غايته واللحد مأواه} 

  له إذا ألحزنه ما كان أهلاه يلهو ولو كان يدري ما أعد
  أو ما جنت يده لو قد تعرفه وياله مما جنت كفاه وياله

اعلموا عباد اهللا أن القبور على األموات توابيت مقفولة واألعمال يف أعناقهم قالئد جمعولة وأرواحهم بالغداة 
  والعشي إىل اجلنة أو النار حممولة وأنشدوا

  يف جوفه مغلوليا أيها الرجل املزخرف قربه ولعله 
  يا أيها الرجل املقيم مبنزل فيه احلوادث ما أقام نزول
  أال يغرك ملكه ونعيمه فامللك يفىن والنعيم يزول



  وإذا محلت إىل القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها حممول
ور وغفلنا يا إخواننا مضى اإلخوان وحنن على آثارهم فإنا هللا وإنا إليه راجعون قد عميت أبصارنا عن حقائق األم

  عن احلمام ونسينا القبور
  حكاية عن األصمعي ٣١٩

حيكى عن األصمعي رضي اهللا عنه أنه قال مررت بأعرايب وهو واقف على مقربة فقلت له يا أخا العرب ما هذا 
  املوضع الذي أنت فيه فقال
  هذي منازل أقوام عهدهتم

  يف رغد عيش نفيس ما له خطر
  صاحت هبن نائبات الدهر فانقلبوا

  إىل القبور فال عني وال أثر
عباد اهللا من كان مصريه إىل القرب ما للفرح إليه سبيل والقرب يناديه كل يوم يقول له ال بد لك مين فماذا قدمت يل 

  من عمل صاحل وأنشدوا
  أجار الدهر ليس له جوار
  وحسن الظن بالدنيا اغترار
  إذا ما رمت يوما كان يوما
  ونقص البدر غايته السرار

  حرص اجلبان على حياة ودع
  وأمجل إن عمرك مستعار
  وذو اآلمال منها يف غمار

  وعند املوت ينكشف الغمار
  ويرجو املرء أن يبقى سليما
  ويأىب الليل ذلك والنهار
  وهل ختطي املنية نفس حي
  وهاديها رواح وابتكار

  حكاية عن احلسني ٣٢٠
  سن ظواهرها وإمنا الدواهي يف بطوهناقيل كان احلسني رضي اهللا عنه إذا رأى القبور قال ما أح

  فاهللا اهللا عباد اهللا ال تشتغلوا بالدنيا فإن القرب بيت العمل فاعملوا وال تغفلوا وأنشدوا
  يا من بدنياه اشتغل وغره طول األمل} 

  املوت يأيت بغتة والقرب صندوق العمل
ول األنس بناحيته ولو رأيت كيف جتول فيه أخي لو رأيت امليت يف قربه بعد ثالثة أيام الستوحشت من فقده بعد ط

  اهلوام وجيري فيه الصديد وخترقه الديدان مع تغري الريح وبالء األكفان بعد حسن اهليأة وطيب الريح ونقاء الثوب
  وأنشدوا

  باتوا على قلل األجبال حترسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل



  س ما سكنواواستنزلوا من أعايل عز معقلهم واسكنوا حفرا يا بئ
  ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا
  اين األسرة والتيجان واحللل
  أين الوجوه اليت كانت حمجبة

  { من دوهنا تضرب األستار والكلل 
  فافصح القرب عنهم حني ساء هلم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل

  قد طال ما أكلوا دهرا وما نعموا فأصبحوا بعد طول األكل قد أكلوا
  شباب تأهبوا للغدو إىل التراب فإن الشيخ يكفيه مصيبة الشيب فإنه ميهد للقربفيا معشر ال
  وأنشدوا

  ما للشيوخ وللغد وإىل املالهي والبكور

  وهم غدا أو قبله أو بعده حشو القبور
  نداء القرب لساكنيه ٣٢١

سرور وإما بالويل والثبور فمن عباد اهللا ما من أحد ال مؤمن وال فاجر إال وقربه يناديه بكرة وعشية إما بالبشرى وال
فكر فيه ويف وحشته وضيقه وغمته كان عليه أوسع من الدنيا وأفرج منها وأبدله اهللا خريا من داره وأهال خريا من 
أهله وجعل القرب خريا من داره فأكثروا ذكره يف اآلناء واألوقات وأطيعوا جبار األرضني والسموات عساه جيعله 

  ات ويقيكم فيه الذل واحلسراتلكم روضة من رياض اجلن
  وأنشدوا

  قف باملقابر واذكر وإن وقفت هبا} 
  هللا درك ماذا تستر احلفر

  ففيهم لك يا مغرور موعظة
  وفيهم لك يا مغرور معترب

  كانوا ملوكا تواريهم قصورهم
  دهرا فوارهتم من بعدها احلفر

  الدود يأكل أقواما منعمة
  نعم ومن دوهنا األلواح واملدر

  ه ذاك عنهم أم على سخطأعن رضا
  هيهات ضلت وحارت فيهم الفكر

  بكر بن محاد ٣٢٢
حيكى عن بكر بن محاد رمحه اهللا أنه خرج يوما إىل القبور وجعل ينظر إىل امتداد القبور ويفكر يف األحباب 

  واإلخوان واألصحاب واجلريان
  مث بكى حىت طال بكاؤه وبلت دموعه حليته مث جعل يقول

  م ال يزورونا إنا لفي غفلة عما يقاسونازرنا منازل قو} 
  لو ينطقون لقالوا اجلد وحيكم



  جدوا الرحيل فقد آوى املقيمونا
  املوت أحدق بالدنيا وعزهتا
  وفعلنا فعل قوم ال ميوتونا

  فابكوا كثريا فقد حق البكاء لكم
  فاحلاملون لعرش اهللا باكونا

طلبكم يفرق ما مجعتم وخيرب ما قد بنيتم بقطع األنفاس وينقلكم فاهللا اهللا جدوا يف العمل فإن القرب أمامكم واملوت ي
إىل ضيق اللحود واألرماس فمن قدم إىل القرب عمال صاحلا وجده روضة من رياض اجلنان ومن مل يكن له عمال 

  وجده حفره من حفر النريان فاستعدوا له يا معشر األصحاب واإلخوان
  ل مررت باملقابر فإذا مكتوب على قربروي عن حممد بن السماك رمحه اهللا أنه قا

  متر أقاريب جنبات قربي
  كأن أقاريب مل يعرفوين

  وذو املرياث يقتسمون مايل
  وما يألون إن جحدوا ديوين
  وقد أخذوا سهامهم وراحوا

  فيا هللا أسرع ما نسوين

  د والقبورعباد اهللا أفيقوا من سكرتكم من دار الغرور وطاعة الشيطان املثبور واعملوا لضيق اللحو
  حكاية عن أمحد بن أيب احلواري ٣٢٣

حكي عن أمحد بن أيب احلواري رمحه اهللا أنه قال خرجت يوما للقبور فذكرت املوت يف نفسي والبالء فرأيت شابا 
بني القبور قد استفرغه اخلوف والبكاء وهو بني القبور منصرف فقلت له من أين أقبلت أيها الفىت فقال من هذا 

وأي شيء قلت هلم قال قلت هلم مىت ترحلون فقالوا حني تقدمون مث وىل عين وهو يبكي فتبعته فقلت له املربز قلت 
أين تريد فقال ألتمس العيش فقلت له كيف تلتمس العيش بني القبور فقال وأي شيء هو العيش عندكم قلت املال 

  ف لعيش يعقب أحزانا وندامة وأشجاناوالبنون وأشباه ذلك من اللذات بالنساء والصبيان فوىل عين وهو يقول أ
فقلت وأي شيء هو العيش عندكم قال إمنا العيش عندنا هو اإلقرار بتوحيد اهللا والوقوف بفناء اهللا واخلضوع بني 
يدي اهللا والتلذذ حبالوة مناجاة اهللا فهناك تزدحم عليك أعالم الفوائد من اهللا تعاىل ومجيل العوائد قلت له أخربين 

  هللا يف حبه مىت يشتاق إىل لقائه قال إذا نزععن الصادق 
  اهللا حب الدنيا من قلبه وتربم ببقائه بني خلقه

  فحينئذ يشتاق إىل لقائه
قال قلت له أخربين عن غاية الزهد يف الدنيا قال ترك احلالل حىت ال يقع يف احلرام قال قلت أخربين عن غاية الرضا 

در اهللا تعاىل وقضاه وأحكمه وأمضاه وأنه هو املتفضل على املتقني بفضله باهللا تعاىل قال إذا كنت راضيا بكل ما ق
واخلاذل ملن شاء بعدله قلت له أخربين عن غاية العبادة قال جتمع اهلموم فتجعلها مها واحدا حىت يستوي عندك 

  العمران واخلراب وتكون خائفا من اهللا تعاىل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك
ف النجاة من خمالفة الناس قال إمنا الناس رجالن عاقل وجاهل فالعاقل اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب قلت له كي

  غريه وقام جمتهدا بطاعة ربه فهو ال يلتفت إليك وال إىل غريك وأما اجلاهل فال يبايل كيف ما كان عليه



هترب إىل اهللا تعاىل وقد فتح لك باب  فعليك بالرباري والقفار واالستئناس بالواحد القهار قلت فمن أين القوت قال
  التوكل عليه ويضيعك حىت تتهمه يف رزقك إنه رؤوف رحيم ال يسلمك

  مث تصافحنا وتفرقنا ودعا يل فما رأيت أنور قلبا منه
  ووجد على قرب مكتوب

  تناجيك أجداث وهن سكوت
  وسكاهنا حتت التراب خفوت
  فيا جامع الدنيا لغري بالغة

  نت متوتملن جتمع الدنيا وأ
عباد اهللا ارمحوا أنفسكم قبل نزول العذاب فإن القرب ال يرحم من ليس له عمل وال يشفق على من غره طول األمل 

  وال حين على من ضيع أيام املهل
  وأنشدوا

  ما حال من سكن الثرى ما حاله
  أمسى وقد صرمت هناك حباله
  أمسى وال روح احلياة تصيبه
  يوما وال لطف احلبيب يناله

  ى وقد درست حماسن وجههأضح
  وتفرقت يف قربه أوصاله

  واستبدلت منه احملاسن غربة
  وتقسمت من بعده أوصاله

  ما زالت األيام تلعب بالفىت} 
  واملال يذهب صفوه وحالله

  عيسى واملدينة اخلربة ٣٢٤
بني أين  روي أن عيسى بن مرمي عليه السالم دخل مدينة خربة فدخل قصرا من قصورها فنادى يا خراب األخر

  أهلك فأجابه شيء من آخر القصر يا ابن
  مرمي بادوا

  فاجتهد وال تفرط فإن العظام قد بليت وبقيت أعماهلم يف رقاهبم
  وأنشدوا

  قف بالقبور وقل على ساحاهتا
  من منكم املغموم يف ظلماهتا
  ومن املكرم منكم يف قفرها

  قد ذاق برد األمن من روعاهتا
  دأما السكون لدى العيون فواح
  ال يستبني الفضل يف درجاهتا



  لو جاوبوك ألخربوك بألسن
  تصف احلقائق بعد من حاالهتا
  أما املطيع فنازل يف روضة

  يفضي إىل ما شاء من راحاهتا
  واجملرم الطاغي هبا متقلب
  يف حفرة يأوى إىل حياهتا

  وعقارب تسعى إليه فروحة
  يف شدة التعذيب من لذعاهتا
من غفالتكم وتنتهون من نوماتكم وتصحون من سكراتكم ومتلون من شهواتكم  عباد اهللا ما لكم ال تفيقون
  وتدعون الكثري من لذاتكم

وتذكرون هول املقابر واملصري إىل ضيق احلفائر فإن ملك املوت ال يأتيكم إال على ألذ ما تكونون من طيب عيشكم 
  ولذة دنياكم فبادروا قبل مبادرته بكم

  وأنشدوا

  وعنائه بناء الفىت يف هلوه
  متبختر خيتال يف لذاته
  قد غره األمل الكذوب

  فهمه يف كل ما يدنيه من شهواته
  إذ جاءه ملك النفوس بسكرة
  تركه ملقى اجلسم بني ثقاته
  فتقطعت أسبابه وخترمت
  وتنكر املعروف يف حاالته

  ال يستجيب ملن دعاه وال يرى} 
  شق اجليوب عليه حني وفاته

  ابن عباس وابن اخلطاب ٣٢٥
كر يف بعض األخبار أن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما دخل على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم قتل فقال ذ

حني كفر به الناس وجاهدت مع } صلى اهللا عليه وسلم{أبشر يا أمري املؤمنني قال مباذا قال آمنت برسول اهللا 
وهو عنك راض ومل } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا  حني خذله الناس ومات رسول} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

خيتلف يف خالفتك إثنان وقتلت شهيدا فقال له عمر رضي اهللا عنه أعد علي ما قلت فأعاد عليه فقال والذي ال إله 
غريه لو أن يل ما طلعت عليه الشمس وغربت القتديت به من هول املطلع فإذا كان هذا قول عمر رضي اهللا عنه 

  حبيب األمةإمام السنة و
وسراج أهل اجلنة يف اجلنة قال هذا عند الفراق واالنقطاع وأشفق من هول املطلع فكيف بأهل اللهو واللعب 

والبهتان والكذب أمثالنا الذين قطعوا أعمارهم يف الذنوب وأفنوا أيامهم يف معصية عالم الغيوب وغفلوا عن القبور 
  أنشدواومل يتفكروا يف هول يوم النشور واهللا أعلم و



  أراين كل يوم يف انتقاص
  وبعد ال يزول وطول هجر

  وأيامي متر بغري شيء
  وعمر املرء يف األيام يسري
  أال خطوا على قربي كتابا
  وقولوا قرب ذي ظلم وغدر
  أتى الدنيا وفارقها فقريا

  وكل فىت على ذا النهج جيري
  وقولوا حني أدفن أي عبد
  أتى مواله يف ذل وفقر
  ئي رمحه اهللا أنه مر على امرأة تبكي على قرب وهي تقولحكي عن داود الطا

  عدمت احلياة وال نلتها
  إذا أنت يف القرب قد احلدوكا
  فكيف أذوق لذيذ الكرى
  وأنت بيمناك قد وسدوكا

قال داود فلما مسعت تذكرت يف األحباب واألخدان واألصحاب واألخدان ال يرى هلم آثار وال على األرض منهم 
  ديار

  القبور وأرتقيهاأمر على 
  كأين ليس يل فيها حبيب
  وأكره أن أسائلها فإين

  أراها حني تسأل ال جتيب
  عظة نفيسة ٣٢٦

عباد اهللا ما مضى من مضى إىل القبور احلالية من األمم اخلالية لتبقوا بعدهم إال النذر اليسري الذي بقي من أعماركم 
  رمث تنتبهون إىل القبور وخترجون من سعة القصور والدو

واحلمد هللا يا معشر املؤمنني ومجاعة إخواين املسلمني جدوا واجتهدوا وبالعمل الصاحل فاستعدوا وقدموا ألنفسكم ما 
  جتدوه يف املقابر وابكوا عليها قبل حلوهلا يف احلفائر

  وأنشدوا
  لكل أناس مقرب بفنائهم فهم يف انتقاص والقبور تزيد} 

  من للحياة يعود ويف حمشر املوتى أمام قبورهم فما منهم
  وأنشدوا ٣٢٧

  املرء رهن مصائب ال تنتهي
  حىت يوارى جسمه يف رمسه
  فمؤخر يلقى الردى يف أهله



  ومقدم يلقى الردى يف نفسه
تذكر أيها املغرور أباك وإخوانك وتذكر أهلك وجريانك وتذكر أحبابك وأخدانك أين الذين كانوا لك يف الدنيا 

حبتهم وصحبوك وذهبوا عنك وتركوك وأوحشوا األهل واألحباب وفارقوا أحبابا ويف أيام حياتك أصحابا ص
القرابة واألصحاب قد ضمت أجسادهم املقابر وغريت أبشارهم احلفائر وبقيت أرواحهم تنتظر يوما تبلى فيه 
وشداد  السرائر فمنهم من جيازى بنعيم وخلود ومنهم من يرد النار وبئس الورد املورود أين لقمان بن عاد أين مثود

أين فرعون ذي األوتاد وأين من طغى يف البالد وأظهر فيها الفساد ذهبت واهللا تلك األجناد وصاروا إىل ظلم 
  القبور على غري مهاد وال وساد

تذكر أيها الغافل أين امللوك األكابر وأين الطغاة اجلبابر وأين الذين مجعوا األموال والذخائر وقادوا اجليوش 
طباء تذكرهم على املنابر حولتهم واهللا النوائب إىل احلفائر وبقوا مرهتنني بأعماهلم يف ظلمات والعساكر وكانت اخل

  املقابر ونزلوا على ما قدموا من ذخائر األعمال قد قطعت الديدان أوصاهلم وغري البالء أحواهلم
فنهم يف التراب أمواهلم قد سالت العيون منهم على اخلدود وصارت حلومهم قوتا للهوام والدود وقسمت من بعد د

  ونكحت من عدوهم عياهلم وأنشدوا
  هل كان قبلك للذات مرتاحا

  لو شفه ذكر ذنب قد مضى ناحا
  هللا عبد جىن ذنبا فأحزنه

  فظل حريان يذري الدمع سفاحا

  فاسفح دموعك عن ذنب أصبت به
  فرب دمع جرى للخري مفتاحا

  ورب عني رآها اهللا باكية
  الراحاخوف القبور ستلقى الروح و
  مستعرب قلق مستيقظ فطن
  كأن يف قلبه للنور مصباحا

  يا صاحيب دعا التسويف وحيكما
  واستبدال بفساد الدين إصالحا
  ال تأمنن وقوع املوت إن له
  ألنفسا من مجيع اخللق جمتاحا
  إن مل يبيتهم ناداهم سحرا

  وإن تأخر عن تبكريهم راحا
  ال يترك املوت بيتا حشوه فرح

  وأتراحا إال أعاضهم ذال
  أهل القبور أبينوا عن قبوركم
  هل تستطيعون يل بالرد إفصاحا
  ماذا لقيتم وماذا بعد قيل لكم



  ملا فقدمت من األجساد أرواحا
  يعزز علي بأبدان منعمة

  أمسى هبا الدود جواال وسواحا
  الناس يف غفلة عما يراد هبم

  من كان ذا بصر فالصبح قد الحا
  حكاية عن ابن السماك ٣٢٨
عن ابن السماك رمحه اهللا أنه حضر يوما جنازة فلما نظر إىل القبور بكى وقال ألصحابه معشر اإلخوان أال حكي 

متأهب ملوت يوصف له يراه أمامه أال مستعد ليوم فقره ونزوله إىل حفرته وقربه أال شاب عازم قد بارز ملنيته أال من 
نقضاء مدته فشمر السري فيما بقي من رمقه ماذا ينتظر من ليس يغريه شباب متنه وال شدة قوته إال شيخ قد بادر ال

  دفن أباه وقر أمه وأخاه ما فرح من القرب مأواه والتراب فراشه وغطاه
  وأنشدوا

  أال إمنا الدنيا بالء وفتنة وبينا الفىت فيها مهاب مسود} 
  إذا انقلبت عنه وزال نعيمها فاصبح من ترب القبور ميهد

  بعده وال تك ممن غره اليوم أو غد فكن خائفا للموت والقرب
حكي عن بعض الصاحلني رمحه اهللا أنه قال دخلت على مريض وهو يف شدة السكرات فقلت له كيف جتدك فبكى 

  مث قال
  رحلت عن الدنيا وقامت قياميت غداة أقل احلاملون جنازيت

  وعجل أهلي حفر قربي وصريوا خروجي وتعجيلي إليه كراميت
  صوريت غداة أتى يومي علي وساعيت كأهنم مل يعرفوا قط

إخواين ما هذا ملن مضى بل واهللا ملن مضى ومل بقي ال بد من القرب ووحشته ومن املوت وسكرته فانظروا ألنفسكم 
ما دام ينفعكم وتفكروا يف وحشة القرب ما دام التفكر يباح لكم من قبل وقوع السكرة ونزول احلسرة وحيث ال 

  تقال العثرة
  غرور وهي طريق إىل القبورفإن األيام 
  وأنشدوا

  ما للمقابر ال جتيب إذا دعاهن اللبيب
  حفر يستر فوقهن من اجلنادل والكثيب

  فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب
  { كم من محيم مل يكن نفسي بفرقته تطيب 

  غادرته يف بعضهن
  جمندال وهو احلبيب

  حكاية عن بعض الصاحلني ٣٢٩
ه اهللا حضر جنازة فلما وضعوها يف قربها وانصرف أهلها وقف على قرب صديق له حكي أن رجال من الصاحلني رمح

  فناداه يا حبيب



  يا فالن الصديق فلم جيبه أحد فأنشأ يقول
  أحبيب مالك ال جتيب مناديا أنسيت بعدي مجلة األحباب} 

  فأجابه جميب يسمع صوته وال يرى شخصه وهو يقول
  ني جنادل وترابقال احلبيب وكيف يل جبوابكم وأنا ره

  أكل التراب حماسين ونسيتكم وحجبت عن أهلي وعن أحبايب
  فعليكم مين السالم تقطعت مين ومنكم عقدة األنساب

يا مسكني فهذه صفتكم وصفة إخوانكم وأحبابكم وجريانكم وأصحابكم فاعتربوا هبم وعظوا أنفسكم وأبكوا 
فرادكم يف قبوركم ووحدتكم فعسى اهللا موالكم أن طول حياتكم أيام وحشتكم وبعد رقدتكم وطول غربتكم وان

يرمحكم فيؤنسكم فيها بأنس كرامته وينورها بنور مغفرته وجيعلها لكم أول منزلة من منازل اجلنة وينجيكم فيها من 
  كل عذاب وحمنة إنه املنان الكرمي املتفضل الرحيم

  موعظة ابن عباس ٣٣٠
رحم ما يكون املوىل جل جالله بعبده إذا دخل قربه وتفرق الناس روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال ا

  وأهله فمن أكثر من ذكره وجده روضة من رياض اجلنة

وما من يوم إال واألرض تنادي خبمس كلمات يا ابن آدم متشي على ظهري ومصريك إىل بطين يا ابن آدم تضحك 
ف حتزن يف بطين يا ابن آدم تذنب على ظهري على ظهري وسوف تبكي يف بطين يا ابن آدم تفرح على ظهري سو

وسوف تعذب يف بطين يا ابن آدم تأكل احلرام على ظهري وسوف يأكلك الدود يف بطين يا ابن آدم كم من 
حمسود يف حياته يود إذا نزل يف حفرته لو كان كل ما مجعه وخلفه ألعدائه وحساده فكم من تارك لعياله ما 

  يصلحهم ملعادهم
  قربه أو يف رمسه مثبوراويكون هو يف 

  وأنشدوا
  أخلق املوت جديت
  وحما حسين البلى

  صرت بني النعيم يف
  منزل البعد والقلى

  وجفاين أحبيت
  حني غيبت يف الفال

  يا أخي تفكر يف تلك األكفان
  وتغري الروائح وصولة الديدان وهنش العقارب واحليات والكون حتت أطباق الثرى والظلمات

م يف بسط األرماس كيف عدموا األناس واحلراس وانقطعت عنهم احلركات وسكنت منهم وانظروا إىل أحبابك
  األنفاس وأنشدوا

  أتعمى عن الدنيا وأنت بصري
  وجتهل ما فيها وأنت خبري
  وتصبح تبنيها كأنك خالد



  لقد كان فيما قد بلوت نذير
  مىت أبصرت عيناك أمر ومل يكن

  خيربنا أن البقاء يسري
  أنت صانعفدونك فاصنع كلما 
  فإن بيوت املتقني قبور

  حكاية عن احلسن البصري ٣٣١
حيكى عن احلسن البصري رضي اهللا عنه أنه نظر إىل جنازة قد وضعت يف حلدها فقال يا هلا من موعظة بليغة لو 

  صادفت قلوبا حية واهللا لقد فضح املوت الدنيا ومل يترك فيها لذي نسب فرحا
وقال هؤالء أهل حملة قد كفى من جلس إليهم شرهم وإن ترحم عبد عليهم وصل  مث أشار إىل امتداد القبور فبكى

  إليهم ما ترحم به
عباد اهللا اعلموا أن القبور منزلة بني الدنيا واآلخرة فاعملوا ملثل هذا اليوم فإمنا هم إخوانكم تقدموا وأنتم يف األثر 

عدك هو امليت يف أثرك األول فاألول حىت يتوفوا مجيعا أيها املتخلف من بعد أخيه أنت امليت من بعده غدا والباقي ب
  فكأنا بكم قد عمكم املوت واستويتم مجيعا يف سكراته وحللتم مجيعا يف القبور إىل يوم النشور

  فاهللا اهللا تفكروا يف طول البالء يف ظلمات بني أطباق الثرى
  وأنشدوا

  أخي ما بال قلبك ليس ينقي كأنك ال تظن املوت حقا} 
  ابن الذين فنوا وبادوا اما واهللا ما بادوا وتبقىأيا 

  وما أحد بزادك منك أحصى وما أحد بزادك منك أشقى
  وما للنفس عندك مستقر

  إذا ما استكملت أجال ورزقا
تفكروا يف امللوك العتاة واجلبابرة والطغاة الذين عمروا الدنيا وملكوها وأقطارها وسكنوا املشيد من قصورها كانوا 

قوة وآثارا واقوى أجساما وأطول أعمارا خلفوا ما كسبوا لألهل واألحباب وعمر ديارهم من بعدهم  أشد منكم
األصحاب وانصرم عنهم الليل والنهار ونزلوا على ما عملوا من األوزار فلو أبصرمتوهم بعد قليل يف ظلمات القبور 

ختذ اخلليل من بعدهم خليال وصارت وقد تقطعت منهم اجللود ومتزقت اخلدود وضيقت على أبداهنم اللحود وا
  أبداهنم للدود مقيال

فتفكر يا أخي وكن إىل التوبة مسرعا عجوال وال تطع الشيطان إنه كان لإلنسان خذوال وكو نوا أولياء الرمحن وال 
  تكونوا أولياء الشيطان

  فعسى اهللا أن ينجيكم من عذاب النريان ويدخلكم برمحته اجلنان
  وأنشدوا

  يف الضريحاعمل ملثواك 
  واندم على فعلك القبيح
  وال تقصر وفيك روح
  فسوف تبقى بغري روح



  واقرح اخلد من دموع
  باجلد من قلبك القريح
  والتمس الصفح قبل يوم
  تنقل فيه إىل الصفيح
  يا نفس إين غدا طريح

  والترب حيثى على الطريح
  نوحي فلو قد حواك قرب
  مل تقدري فيه أن تنوحي
احلزن والبكاء وإىل طول األسف واألسى لعل اهللا يرمحنا يف ظلمات القرب وعسى فإن القرب  أحبايب قوموا بنا إىل

  ينادي يف الصباح واملسا
  قيل وقف بعض الصاحلني يف املقابر وأنشأ يقول

  أغضاب أحبابنا أم رقود
  فإىل كم يكون هذا الصدود
  إن تكونوا قوما نياما فهبوا
  كم تناموا عنا وحنن قعود

  هجرمتونا بذنبأو تكونوا 
  كان منا فإننا ال نعود

حكي عن بعضهم رضي اهللا عنه أنه قال مات يل صديق فاغتممت عليه ملا كان فيه من الصالح واخلري وحسن 
  الطريقة فرأيته بعد موته يف املنام فسألته عن حاله فأنشأ يقول

  أنا لكم إخويت نذير
  من هول ما ضمت القبور

  عاينت ما مل تعاينوه
  بتلى اخلبريوإمنا ي

  إن الذي حل يب جليل
  جدا فقد أعذر النذير
  فإمنا أنت يف غرور
  فال يغرنك الغرور
  فإن قدامك املنايا

  والقرب والبعث والنشور
  إما إىل جنة وإما

  إىل جحيم هلا سعري
م فمن ضيع فاهللا اهللا يا معشر اإلسالم انتبهوا من ثقل هذا املنام فإن أمامكم وحشة القبور بعد سكرات هول احلما

  يف البطالة واجلهالة أيامه وكثرت يف صحيفته أوزاره وآثامه فمقام احلسرة غدا يف القرب مقامه



  وأنشدوا
  أبصر وتب يا رجل

  قد أزف التنقل
  إىل حمل ضيق

  تذهب فيه احليل
  مالك فيه مؤنس
  إال التقي والعمل
  أي غالم قام يف
  حمرابه يبتهل

  يقول يف سجدته
  ودمعه ينهمل

  يا باطنيا ظاهر 
  يا مالك ال تعجل
  اغفر ذنويب كلها
  فشأنك التفضل

  وتب علي توبة} 
  فهي املىن واألمل

  نباش القبور ٣٣٢
روي عن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه أنه قال بينما حنن جلوس يف جملس ابن عباس رضي اهللا عنهما إذ وقف رجل 

اىل وما أحسن املبادرين إىل طاعة اهللا تعاىل يا ابن عباس ما بني يديه فقال يا ابن عباس ما أذل العاصني بني يدي اهللا تع
  أغفل املذنبني عن قرب اجلليل وأشد ختليط من مل يوفق بالرحيل

  قال مث خرج
فقام إىل ابن عباس بعض جلسائه فقال له يا ابن عباس إن هذا الفىت نباش وإمنا يتستر هبذه املقالة فإذا جن عليه الليل 

  بش فيعري املوتى من أكفاهنمخرج إىل املقابر فن
  قال ابن عباس ال أصدق مثل هذا حىت أراه بعيين وأملسه بكفي

  فقال له الرجل إن شئت ألرينك ذلك
  فقال قد شئت

  فلما هجم الليل إذا الفىت قد
أقبل ويف يده اليمىن قنديل ويف اليسرى غل حىت توسط املقابر مث رمى بطرفه شاخصا وقال سالم عليكم أهل 

اللحود ومطعم البالء والدود ما أبعد سفركم وما أوحش طريقكم فليت شعري ما حالكم ارهتنتم بأعمالكم  مضايق
  وقطعتم دون آمالكم بل ليت شعري أندم احلياة حل بكم أم فرح البشرى بالقدوم على ربكم

وه واردون فبارك اهللا لنا سبقتمونا فلبيتم وأجبتم قبلنا إذ دعيتم وحنن للقدوم عليكم منتظرون وللمنهل الذي وردمت
  ولكم على القدوم عليه ورمحنا إذا صرنا إىل ما صرمت إليه



مث نزل يف قرب قد احتفره لنفسه فوضع خده على شفري اللحد وجعل ينادي يا ويلىت إذا دخلت يف قربي وحدي 
على ظهري فكيف  ونطقت األرض من حتيت فتقول يل ال مرحبا وال أهال وال سعة وال سهال مبن كنت أمقته وهو

  وقد صرت اليوم يف بطين ألضيقن عليك أرجائي وألذيقنك مكروه بالئي
  ويلي إذا خرجت من حلدي حامال وزري على ظهري وقد تربأ مين أيب وأمي

بل ويل من طول كذيب إذا أمسعين منادي ريب أين فالن بن فالنة فأبرزت من بني جرييت وقد بدت إىل الناس سريريت 
  ذليال وقاسيت كربا طويالوقمت عريانا 

  مث أساق إىل أرض القيامه للعرض والوقوف بني يدي جبار السموات واألرض
ويلي إذا وقفت أمام ريب فقال يل عبدي استترت مبعصييت عن املخلوقني وبارزتين هبا وأنا عليك من أكرب الشاهدين 

ع رأسه إىل السماء فقال يا ذخري ويا أفكنت عليك من أهون الناظرين إليك مث خر مغشيا عليه فلما أفاق رف
ذخرييت ومن هو أعلم بطوييت وسريريت يا من عليه اعتمادي يف حيايت ومن إليه أجلأ بعد ممايت ال ختذلين بعد املوت 

وال توحشين يف قربي يا سامع كل صوت فلما مسع ابن عباس مقالته مل يتمالك أن سعى حىت وقف على شفري القرب 
  لبيك حبييب ما أنبشك للذنوب واخلطايا هكذا تنبش الذنوب ومتزق اخلطاياوجعل ينادي لبيك 

مث التفت إىل الذي سعى به وقال له يا عبد اهللا هكذا فاصنع كلما علمت مبثل هذا النباش فأرشده إىل ابن عباس فما 
  أحبه وآثره لديه يا ليت كل النابشني مثله

  وأنشأ يقول
  قف بنا بالقبور نبكي طويال

  بالدمع داء جليال ونداوي
  فعسى الدمع أن يربد منا

  بعض لوعاتنا ويشفى الغليال
  وننادي األحباب كيف وجدمت
  سكرة املوت بعدنا واملقيال

  لو أطاقوا اجلواب قالوا وجدنا
  سكرة تترك العزيز ذليال
  بدلوا بعد القصور قبورا
  مث بعد اللباس ردما ثقيال

العمل وبادروا بالتوبة قبل انقضاء األجل واشعلوا يف قلوبكم نريان اخلوف عباد اهللا اعملوا لظلمة القرب قبل فوات 
والوجل وتزودوا للقرب بينما أنتم يف فسحة ومهل فإن املوت آت والعمر فات والطريق طويل والزاد قليل وهول 

  القرب ثقيل
  وأنشدوا

  تضرع يف دجى الليل
  إىل موالك يكفيكا

  وال تأمن هجوم املوت
  اإن املوت يأتيك



  كأين بالذي يهواك
  يف القرب يدليكا

  وقد أفردت يف حلدك
  فردا مبساويكا

  واسلمك الذي قد كان
  يف الدنيا يصافيكا

  فيا سؤيل ويا ذخري
  وكل اخللق راجيكا
  ويا من ليس منا

  أحد حيصى اياديكا
  جتاوز عن مقال مث
  { حقق أملي فيكا 

  لعله يكفيك يف قربك العذاب األليم يا أخي قم بني يدي موالك إذا دخل الليل البهيم واسأله
  حكاية عن ابن األسود ٣٣٣

حكي عن احلجاج بن األسود أنه قال رأيت يف املنام كأين دخلت يف املقابر فإذا أهلها نيام يف قبورهم وقد تشققت 
ئم على األرض عنهم فمنهم النائم على التراب ومنهم النائم على القباطي ومنهم النائم على السندس ومنهم النا

اإلستربق ومنهم النائم على احلرير ومنهم النائم على الديباج ومنهم النائم على اليامسني والرحيان ومنهم النائم 
كاملبتسم يف نومه ومنهم حائل اللون ومنهم من قد أشرق نوره ومنهم قد اشتد كربه ومنهم من قد اغتم يف ضيق 

  القرب ووحشته
يا رب لو شئت لسويت بينهم يف الكرامة فناداين مناد من بينهم يا حجاج هذا فبكيت يف منامي مما رأيت مث قلت 

  الذي تراه من تفاضل األحوال إمنا هي منازل األعمال ولكل امرئ منهم ما قدم
  فاستيقظت فزعا مرعوبا وأنشدوا

  حترك إن قدرت وقم طويال
  فسوف يطول نومك يف التراب

  وحقق ما تقول فأنت عبد
  جلوابتساءل مث تطلب با

  وكفر ما عملت وكن جمدا
  وتب هللا تسعد باملتاب

عباد اهللا ليس لكم دواء من مجيع أمراض الشهوات إال التوبة والندم على ما سلف وحسن األوبة لعل اهللا يغفر لكم 
ما عقدمت عليه من الضمائر وما طويتم عليه خفيات السرائر وينور لكم يف ظلمات األجداث وضيق القبور ووحشة 

  ائراحلف
  وأنشدوا



  نعت نفسها الدنيا إلينا فأمسعت
  ونادت أال جدوا الرحيل وودعت

  وزمت مطايانا إىل برزخ البلى
  وساقت بنا سوقا حثيثا فأسرعت

  سالم على أهل القبور أحبيت
  لقد بليت أجسامهم وتقطعت
  فما موت األحياء إال ليبعثوا

  يقينا وجتزى كل نفس مبا سعت
ىل الرجوع إىل اهللا فال جتيبون واملوت والقرب فال تذكرون فإنا هللا وإنا إليه راجعون ذهب عباد اهللا فما لكم تدعون إ

  السامعون والواعظون
  وبقي اجلاهلون والغافلون

  فال سامع يعي ويسمع وال واعظ يداوي وينفع
  كل قد شغل باألماين والغرور ونسي الرحيل إىل القبور

  ووجد على قرب مكتوبا
  بعد قربيال تثق باحلياة من 

  كل حي مصريه كمصريي
  كنت يف نعمة ويف خفض عيش
  فمضى وانقضى كيوم قصري

  مث افردت يف القبور وحيدا} 
  وجفاين الصديق فوق القبور

  حديث يف منكر ونكري
قال جلربيل عليه السالم ليلة اإلسراء كفى باملوت طامة فقال جربيل عليه } صلى اهللا عليه وسلم{روي أن النيب 

  بعد املوت أطم منه وأعظم السالم ما
وما ذاك يا جربيل قال امللكان األزرقان األسودان يطآن يف شعورمها } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

وخيرقان األرض بأنياهبما بيد كل واحد منهما عمود لو ضرب به اجلبال لقلعها من أصوهلا أعينهما كالربق اخلاطف 
هبما كل مؤمن وكافر فيأتيانه يف قربه فريوعانه ويقعدانه ويعرضان عليه عمله  واصواهتما كالرعد القاصف يبتلي
  ويريانه مقعده من اجلنة أو النار

  أما الكافر هلما أن} صلى اهللا عليه وسلم{فقال 
يروعانه ويفعالن به ذلك وأما املؤمن فكيف قال جربيل عليه السالم كذلك أمر ربك يا حممد فأما الكافر فال جيد 

عذاب اهللا فترة من حني يدخل قربه وأما املؤمن فتكون له تلك الروعة كفارة ملا مضى من ذنوبه يف الدنيا فإذا من 
  خرج من قربه خرج مغفورا له مث ال يدري روعة بعدها أبدا

  غرور ٣٣٥
  ذكر أن بعض امللوك بىن قصرا وشيده فأعجب بذلك وسر به فلما كان يف بعض الليل مسع قائال يقول



  هبذا القصر قد باد أهله كأين
  وأوحش منه أهله ومنازله

  وصار مشيد القصر من بعد هبجة
  وملك إىل قرب عليه جنادله
  ومل يبق إال ذكره وحديثه

  تنادي بليل معوالت حالئله
  فخذ عدة للموت إنك ميت
  وإنك مسؤول فما أنت قائله

  فأجابه امللك وهو يقول
  أقول بأن اهللا حق شهدته

  فى فضائلهفذلك قول ليس خت
  فأجابه اهلاتف وهو يقول
  فواهللا يا فدم إنك ميت

  وقد أزف األمر الذي أنت نازله
  فأجابه امللك وهو يقول

  مىت ذاك حدثين هديت فإنين
  سأفعل ما قد قلته وأعاجله
  فأجابه اهلاتف وهو يقول
  تقيم ثالثا بعد عشرين ليلة

  إىل منتهى شهر وما أنت كامله
  اتقال فلم يتم الشهر حىت م

  وقال بعض الشعراء يف هذا املعىن
  متنت نفسه قصرا مشيدا
  يلد به ليعمره جديدا
  فلما مت عاجله محام

  فأخرجه إىل جدث فريدا
  فقل لذوي الترجح يف األماين
  وال يبغون يف التقوى مزيدا
  هتابوا املوت إن له جماال

  فما يبقى الكبري وال الوليدا
  وخيتطف امللوك ذوي املعايل

  { اجليوش وال اجلنودا وال خيشى 
  امللك الزاهد ٣٣٦



حكي عن عباد املهليب أنه قال كان رجل من ملوك البصرة ترك الدنيا وتعبد مث بعد ذلك مال إىل الدنيا وغرورها 
فبىن دارا وشيدها وأمر بفرشها ففرشت الدار وجندت وأمر أن يصنع طعام ودعا الناس إليه فجعلوا يدخلون 

رون إىل بنائه ويعجبون منه مث يدعون له ويتفرقون عنه فمكث بذلك زمانا حىت فرغ من ويأكلون ويشربون وينظ
أمر الناس مث أجلس نفرا من خاصة إخوانه فقال هلم أترون سروري بداري هذه وقد حدثتين نفسي أن أختذ لكل 

ن ويشربون ويلهون واحد من أوالدي مثل هذه فأقيموا عندي أياما استمتع حبديثكم فأقاموا عنده أياما يأكلو
  ويلعبون وشاورهم كيف يريد أن يبين إذ مسعوا ذات ليلة هاتفا يقول بصوت جهري

  يا أيها الرجل الناسي منيته
  ال تأمنن فإن املوت مكتوب

  على اخلالئق إن سروا وإن كرهوا
  فاملوت حتم لذي اآلمال منصوب

  ال تبنني ديارا لست ساكنها
  وراجع النسك كيما يغفر احلوب

فخرج وخرج أصحابه وراعهم ما مسعوا مث قال ألصحابه هل جتدون ما أجد قالوا وما جتد قال أجد مسكة على  قال
فؤادي وما أراها إال علة املوت مث أمر بالشراب فأهريق وأمر باملالهي فأخرجت مث قال اللهم إين أشهدك واشهد 

  على ما فرطت يف أيام مهليتمالئكتك ومن حضر من عبادك أين تائب إليك من مجيع ذنويب نادم 
  مث اشتد به األمر فلم يزل يقول املوت حىت خرجت روحه وتفرق أحبابه عنه وأصحابه

  وأنشدوا
  يا عجبا للناس لو أبصروا

  وحاسبوا النفس وقد فكروا
  واعتربوا الدنيا إىل غريها

  فإمنا الدنيا هلم معرب
  واملوعد املوت وما بعده
  حشر فذاك املوعد األكرب

  لإلنسان يف فخرهعجبت 
  وهو غدا يف وحشة يقرب
  ما بال من أوله نطفة
  وجيفة آخره يفخر

  أصبح ال ميلك تعجيل ما
  يرجو وال تأخري ما حيذر
  وأصبح األمر إىل ربه

  يف كل ما يقضي وما يقدر
  ال فخر إال فخر أهل التقى

  غدا إذا ضمهم احملشر



  موعظة للبهلول ٣٣٧
يل هبلول وأنا أبين دارا فقال ملن هذا الدار فقلت لرجل من كبار أهل الكوفة حكي عن بعض السادات أنه قال نظر إ

فقال أرنيه فأريته إياه فناداه يا هذا لقد تعجلت اجلناية قبل العناية إمسع إىل صفة دار كوهنا العزيز أساسها املسك 
ائره شهودا هذا ما اشترى وبالطها العنرب اشتراها عبد أزعج للرحيل كتب على نفسه كتابا وأشهد على عقد ضم

العبد اجلايف من الرب الوايف اشترى منه هذه الدار باخلروج من ذل الطمع إىل عز الورع فما أدرك املشتري من 
  درك فيما اشتراه فعلى املوىل خالص ذلك

احلد األول شهد على لك العقد وهو األمن واخلواطر وذلك يف إدبار الدنيا وإقبال اآلخرة وهلذا الدار حدود أربع ف
ينتهي إىل مبادئ الصفا واحلد الثاين إىل ترك أخالق اجلفا واحلد الثالث ينتهي إىل مدارج أهل الوفا واحلد الرابع 

ينتهي إىل السكون والتسليم والرضا يف جوار من على العرش استوى وهلذا الدار شارع ينتهي إىل دار اخللد 
س فيها أسقام وال ضر وال آالم وال يذوق ساكن هذه األماكن والسالم وخيام قد ملئت بالولدان واخلزام لي

  سكرات احلمام
يا هلا من دار ال ينقضي نعيمها وال يبيد كرميها دار أسست فجعل من الدر والياقوت شرف تلك احلدود وجعل 

ن والتقوى بالطها من البهاء والنور ومليء خيامها من جوار هبن كمل السرور من العني احلور ليس هلن سوى الدي
  مهور فترك الرجل قصره وتاب إىل اهللا عز وجل وهام على وجهه وجعل البهلول ينادي خلفه ويقول

  يا ذا الذي طلب اجلنان لنفسه ال هتربن فإنه يعطيكا} 
  وأنشدوا

  طاب املقام وطاب فيه نعيمه يف دار عدن واجلليل يراه
د القصور فعما قليل خترب وخترجون منها إىل ضيق اللحود وظلمات فاهللا اهللا يا عباد اهللا ال تغتروا ببناء الدور وتشيي

  القبور وأنشدوا
  سالم على أهل القبور الداورس كأهنم مل جيلسوا يف اجملالس

  ومل يشربوا من بارد املاء شربة
  ومل يأكلوا من كل رطب ويابس

  فيا معشر أهل الدنيا تفقدوا أهل القبور بالدعاء احلسن وتالوة القرآن
  حديث يف هدية أهل القبور ٣٣٨

من دخل املقابر وقرأ قل هو اهللا أحد عشر مرة وأهدى ثواهبا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{فإنه روي عن النيب 
للموتى غفر اهللا تعاىل للموتى وأدخل يف قبورهم النور والسرور ويكتب اهللا تعاىل للقارئ بكل ميت مات من يوم 

  ىل يوم القيامة عشر حسناتأهبط اهللا آدم إىل األرض إ
  الصدقة والدعاء للميت ٣٣٩

قيل وما هندي يا رسول اهللا إىل املوتى قال { أهدوا إىل موتاكم } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 
الصدقة والدعاء وما من أهل بيت ميوت منهم ميت يتصدقون عنه بعد موته إال أهداها له جربيل عليه السالم على 
طبق من نور فيقف على شفري القرب فيقول يا صاحب القرب هدية أهداها إليك أهلك اقبلها فتدخل عليه فيفرح هبا 

ويستبشر وحيزن جريانه الذين ال يهدي إليهم شيء فاهللا اهللا ال تغفلوا عن موتاكم وال تنسوهم من الصدقة والدعاء 



  بورفإنكم تدخلون عليهم بذلك السرور ويغتبطون هبا يف الق
  رجاء األموات لألحياء ٣٤٠

وقد جاء يف احلديث أن املوتى يرجون األحياء من األحباب إىل رأس أربعني سنة فمن أيأسهم أيأسه اهللا رمحته ومن 
  فرحهم أكرمه تعاىل بتحيته

دعوات وفقنا اهللا وإياكم لألعمال الصاحلة وأعاننا وإياكم على طلب الرغائب واخلريات آمني برمحته فإنه جميب ال
وقاضي احلاجات ومقيل العثرات وصلى اهللا على من أخرجنا من الظلمات إىل النور املطهر من اآلفات اجملتىن من 
أطيب الثمرات وعليه منا أطيب السالم والتحيات ما دامت األرض والسموات آمني آمني فهو جميب الدعوات 

كم يف القبور وآنس روعيت وروعتكم يوم وقاضي احلاجات وغافر الذنوب والزالت آنس اهللا وحشيت ووحشت
  النشور وأحلنا وإياكم برمحته دار السرور

  آمني آمني

  جملس يف فضل الصيام١٣

} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون { قال اهللا تعاىل  ٣٤١
امللك الكبري والالهي عن لباس السندس واحلرير املتقاعد أيها الغافل عن الثواب الكثري والساهي عن  ١٨٣البقرة 

  عن اليوم العبوس القمطرير النائم عما أيت به حممد البشري النذير الذي أنقذنا اهللا به من جهنم وحر السعري 

يا غافل يا ساهي أتاك شهر رمضان املتضمن للرمحة والغفران وأنت مصر على الذنوب والعصيان مقيم على اآلثام 
العداون متمادي يف اجلهالة والطغيان متكل م بالغيبة والبهتان متعرض لسخط الرمحن قد متكن من قلبك الشيطان و

فألقي فيه الغفلة والنسيان فأنساك نعيم اخللد واجلنان فظللت تعمل أعمال أهل النريان فإن كنت يا مسكني كذلك 
  ن واخلالص من دار العقوبة واهلوانفكيف ترجو الفوز بالرضوان واحللول يف دار اخللد واألما

وأنت مطعمك حرام ولباسك حرام ولسانك ال يفتر عن قبيح الكالم وبصرك حديد إىل ما حرم من احلرام عليك 
ذو اجلالل واإلكرام ويدك ممدودة إىل ما هناك عنه امللك العالم وقدمك تسعى إىل ما هو إمث وحرام وأنت يف مجيع 

  آن واألحكام تارك لسنة حممد عليه الصالة والسالمأمورك وأفعالك خمالف للقر
فجسمك من اجلوع متعوب من الفجر إىل الغروب ويلحقك النصب واللغوب وصومك عن موالك بالطرد حمجوب 

  وأخاف أن تكون يف النار على وجهك مكبوب ملخالفتك لعالم الغيوب
 مجاعة اإلسالم وغض طرفك عما هو فخمص وحيك بطنك عن أكل الربا واحلرام وأحبس لسانك عن الوقوع يف

عليك أعظم من أعظم اآلثام وهو النظر إىل ما ال حيل لك من حرم األنام وامتثل ما أمرك به أحكم احلكام وقم بني 
  يديه يف الليل البهيم إذا هجع النوام وتضرع إليه إذا أدهم

  الليل بداجي الظالم
  األبدي يف دار السالم وتنجو من األهوال والعذاب الغرام وحينئذ يصح لك القبول لشهر رمضان وتفوز بالنعيم

فليكن وحيك بصرك من النظر إىل احملارم معدوال ومسعك عن مساع القبيح من القول معزوال وبطنك من أكل احلرام 
حمموال وقلبك بالفكرة يف احلسنات واملعاد مشغوال وذكر موالك وسيدك يف لسانك جمعوال ومالك يف طاعة العزيز 

وقد أعلمك موالك أن  ٣٦اإلسراء } إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال { اجلبار مبذوال 



  الشيطان كان لإلنسان خذوال فلم خنت عهد موالك وأمانته وكنت لنفسك ظلوما جهوال
  وأنشدوا

  قل ألهل الذنوب واآلثام

  قابلوا باملتاب شهر الصيام
  إنه يف الشهور شهر جليل

  حقه وكيد الزمامواجب 
  واقلوا الكالم فيه هنارا

  واقطعوا ليله بطول القيام
  واطلبوا العفو من إله عظيم
  ليس خيفى عليه فعل األنام
  كم له فيه من إزاحة ذنب
  وخطايا من الذنوب عظام
  كم له فيه من أياد حسان
  عند عبد يراه حتت الظالم
  كم له فيه من عتيق شهيد
  آمن يف القيام خزي املقام
  إن دعاه مذلل خبضوع

  وخشوع ودمعه ذو سجام
  أين من حيذر العذاب وخيشى
  أن يصلي اجلحيم مأوى اللئام
  أين من يشتهي التذاذا حبور
  يف جنان اخللود بني اخليام

  التمس فيه ليلة القدر واترك
  التماسا هلا لذيذ املنام

  واجتهد يف عبادة اهللا واسأل
  فضله عند غفلة النوام

  ن خاب فيهيا هلا خيبة مل
  عن بلوغ املىن بدار السالم
  يا هلا حسرة ملن كان فيه
  ساترا شره بثوب الظالم
  يا إله اجلميع أنت حبايل
  عامل فاهدين سبيل القوام

  وأمتين على اعتقاد مجيل} 



  واتباع مللة اإلسالم
  فضل رمضان ٣٤٢

  ب ومن العفو عن األوزار وعتق الرقابفاهللا اهللا عباد اهللا اغتنموا شهر املتاب وما وعدكم فيه من جزيل الثوا
  وهو شهر لياليه أنور من األيام وأيامه

  مطهرة من دنس اآلثام وصيامه أفضل الصيام وقيامه أجل القيام
شهر فضل اهللا به أمة حممد عليه أفضل الصالة والسالم شهر جعله اهللا مصباح العام وواسطة النظام وأشرف قواعد 

ة والصيام والقيام شهر أنزل اهللا فيه كتابه وفتح للتائبني فيه أبوابه فال دعاء فيه إال اإلسالم املشرف بنور الصال
مسموع وال عمل إال مرفوع وال خري إال جمموع وال ضرر إال مدفوع شهر السيئات فيه مغفورة واألعمال احلسنة 

كر اهللا فيه معمورة وقلوب املؤمنني فيه موفورة والتوبة فيه مقبولة والرمحة من اهللا مللتمسها مبذولة واملساجد بذ
  بالتوبة فيه مسرورة

  وأنشدوا
  أين أهل القيام هللا دأبا

  بذلوا اجلهد يف رضا اجلبار
  أنتم اآلن يف ليال عظام
  قدرها زائد على األقدار
  فاستزيدوا من العبادة فيها
  تأمنوا اليوم من عذاب النار

  أين من يركب الذنوب اغترارا
  { ار ال خيافون سطوة القه

  قد أهل اهلالل من رمضان شهر زلفى وتوبة وادكار
  فاذكروا اهللا فيه ذكرا كثريا واستجريوه من عذاب النار
  وارجعوا عن ذنوبكم مبتاب صادق واقلعوا عن اإلصرار
  رب من كان مسرفا مستمرا يف خطاياه مكثر األوزار

  مث إن اإلله تاب عليه فاقتضى محده سبيل اخليار
  ملسيئون وادعوا ربكم جهرة ويف اإلسرارفاعملوا أيها ا

  واحذروا غفلة القنوط وداووا داءها بالرجوع للغفار
  جتدوا اهللا يف املعاد كرميا ماحيا للذنوب واإلصرار

إخواين هذا شهر ليس مثله يف سائر الشهور وال فضلت به أمة غري هذه األمة يف سائر الدهور الذنب فيه مغفور 
من فيه حمبور والشيطان مبعد مثبور والوزر واإلمث فيه مهجور وقلب املؤمن بذكر اهللا والسعي فيه مشكور واملؤ

معمور وقد أناخ بفنائكم وهو عن قليل راحل عنكم شاهد لكم وعليكم مؤذن بشقاوة أو سعادة أو نقصان أو 
  زيادة وهو ضعيف مسئول من عند رب ال حيول وال يزول خيرب عن احملروم منكم واملقبول

  اهللا أكرموا هناره بتحقيق الصيام واقطعوا ليله بطول البكاء والقيام فلعلكم أن تفوزوا بدار اخللد والسالم فاهللا
  مع النظر إىل وجه ذي اجلالل واإلكرام ومرافقة النيب عليه الصالة والسالم وأنشدوا



  أال داع إىل اهللا اجمليب
  بقلب من معاصيه معيب

  أال باك أليام تقضي
  ول مصيببال عمل وال ق

  أال باك على أمد بعيد
  يؤديه إىل أجل قريب

  فإن املوت يندبنا ويبغي
  نفوسا ليس تأمل للذنوب
  تنادي للترحل كل يوم

  وال تصغي إىل الداعي القريب
  كأن يقننا باملوت شك

  ونلغي احلق باإلفك املريب
  وشهر الصوم شاهده علينا
  بأعمال القبائح والذنوب
  فيا رباه عفوا منك وألطف

  فضلك للمحري والكئيبب
  وهذا الصوم ال جتعله صوما

  يصرينا إىل نار اللهيب
  سالم اهللا ما هبت عليه
  قبول أو مشال أو جنوب

  عباد اهللا هذا أول الصوم قد أقبل عليكم باملغفرة والرمحة فال تصرفوه عنكم بالسخط والنقمة

فيه السنة واآلثار غفر اهللا له ما قد سلف من ألنه شهر عظيم زكي مبارك كرمي من أطاع فيه امللك اجلبار واتبع 
الذنوب واألوزار وخاصة برمحته من عذاب النار وأباحه بلطفه دار الرمحة والقرار مع جماورة النيب حممد املختار 

صلى اهللا عليه وعلى آله السادة األخيار ومن عصى فيه امللك القهار وخالف القرآن واآلثار وعمل بأعمال الفجار 
قر شهرا عظمه اإلله الستار غضب عليه مقدر األقدار ولعنه كل شيء خيتلج بالليل والنهار هكذا روي عن ومل يو

  الصادق املصدوق حممد املختار قال اهللا امللك اجلبار
  تقسيم الصوم ٣٤٣

م الصيا ١٨٣البقرة } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون { 
ينقسم على أحد عشر ضربا صيام الفرض وصيام الظهار وصيام النقل وصيام الوطء يف رمضان وصيام كفارة 

  اليمني
  وصيام فدية األذى وصيام التمتع والقرآن وصيام إفساد احلج وصيام كفارة قتل الصيد وصيام النوافل وصيام النذر

  وثالثة أيام بعد أيام التشريق ويوم الشكواأليام املنهي عن صيامها ستة يوم الفطر ويوم األضحية 
  الصوم اللغوي ٣٤٤



الصوم ضربان صوم لغوي وصوم شرعي فالصوم يف اللغة  ١٨٣البقرة { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام } 
  هو اإلمساك وكل ممسك عن شيء فهو صائم

  وذم أعرايب قوما فقال يصومون عن املعروف ويفطرون على الفواحش
  يعين صمتا ٢٦مرمي } فقويل إين نذرت للرمحن صوما {  تعاىل إخبارا عن مرمي عليها السالم قال اهللا

  يقال صام النهار إذا ارتفعت الشمس ويقال صامت اخليل وهو قيامها من غري علف وال حركة
  قال الشاعر

  خيل صيام وخيل غري صائمة} 
  { حتت العجاج وخيل تعلك اللجما 

  صهلأي خيل تصهل وخيل ال ت
  صيام اجلوارح ٣٤٥

وكذلك حقيقة الصيام ترجع إىل اللغة ألن ما من جارحة يف بدن اإلنسان إال ويلزمه الصوم يف رمضان ويف غري 
رمضان فصوم اللسان ترك الكالم إال يف ذكر اهللا تعاىل وصوم السمع ترك اإلصغاء إىل الباطل وإىل ما ال حيل مساعه 

من نظر إىل امرأة } قال } صلى اهللا عليه وسلم{عن حمارم اهللا تعاىل ألن النيب وصيام العينني ترك النظر والغض 
{ نظرة حراما حشا اهللا عينيه يوم القيامة مبسامري من نار حىت يقضي اهللا بني اخللق مث يؤمر به إىل النار إال أن يتوب 

  وعلى كل نظرة لفحة من لفحات جهنم
  عقاب نظرة يف احلرام ٣٤٦

احلني أنه نظر على وجهه ملعة سوداء فسئل عنها فقال نظرت يوما إىل امرأة فتابعت النظرة ذكر عن بعض الص
بأخرى فرأيت يف املنام كأن القيامة قد قامت وقد نشر اخلالئق يف صعيد واحد وجيء جبهنم ونصب الصراط على 

حرق وجهي فأثر فيه هذه متنها وقال اهللا تعاىل يل جز يا عبدي فاقتحمت الصراط فخرج لسان من نار جهنم فأ
  اللمعة فقال اهللا تعاىل يا عبدي نظرة بنظرة ولو زدت لزدناك

هذا يف املنام من نظرة فكيف مبن تابع النظر ومل يغض البصر وصيام اليدين أن تقبضهما عما ليس لك حبق وال ملك 
  وأن ال تبسطهما إال مبا هو هللا عز وجل

  رضى
  واحلرام وعن أكل أموال اليتامى ظلما وصيام البطن أن ختمصه عن أكل الربا

من } } صلى اهللا عليه وسلم{وصيام القدمني أن ال تسعى هبما يف غري طاعة اهللا عز وجل ألنه قد قال رسول اهللا 
مشى يف إفشاء عيب أو كشف عورة ملسلم كان أول خطوة خيطوها يضعها اهللا يف النار وكشف اهللا عورته يوم 

  { د مث يؤمر به إىل النار القيامة على رؤوس اإلشها
  قال} صلى اهللا عليه وسلم{وصيام الفرج القعود عن الفواحش ألن رسول اهللا 

  عقوبة الزنا ٣٤٧

من زىن بأمرأة يهودية أو نصرانية أو جموسية أو مسلمة أو كائنة من كانت من النساء فتح اهللا يف قربه ثالمثائة باب } 
من نار جهنم وشهب من نار فهي حترقه وهو معذب مما يلقى من حيات من جهنم خيرج عليه منها حيات وعقارب 

جهنم وعقارهبا ويبعث يوم القيامة وهو يتأذى به الناس من ريح فرجه مث يؤمر به إىل النار وهو يؤذي أهل النار مع 



حة اجلنة وإن من زىن حبليلة جاره املسلم مل يرح رائ} } صلى اهللا عليه وسلم{وقال { ما هم فيه من شدة العذاب 
من فسد به وما من { عفوا تعف نساؤكم } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال { رحيها يوجد من مسرية مخسمائة عام 

رجل زىن بامرأة إال جلد بني يدي اهللا تعاىل يوم القيامة مثانني سوطا من نار من بني يديه ومن خلفه مث هو يف مشيئة 
  اهللا عز وجل

  آفات الزنا ٣٤٨
الزنا يورث صاحبه ست خصال ثالث معجالت يعين يف الدنيا وثالث مؤخرات } } اهللا عليه وسلمصلى {وقال 

يعين يف اآلخرة فأما اليت يف الدنيا فإهنا تذهب بالبهاء وتورث الفقر وتقصر العمر وأما اليت يف اآلخرة فإهنا توجب 
  { سخط اهللا وسوء احلساب والدخول يف النار 

مررت ليلة أسري يب على أناس أمامهم موائد حسان وعليها حلم مشوي كأحسن } } مصلى اهللا عليه وسل{وقال 
ما يكون من الشواء وحوهلم جيف أننت ما يكون من اجليف وهم يأكلون يف اجليف ويتركون الشواء فقلت حبييب 

م فاليوم يطعمون مبا جربيل من هؤالء قال الزناة من أمتك يا حممد تركوا ما أحل اهللا هلم واقبلوا على ما حرم عليه
يكرهون وحيرمون ما يشتهون أال وإنه ال أحد أغري من اهللا ومن غريته حرم الفواحش وحد احلدود وكذلك من 

  عمل عمل قوم لوط حشره اهللا يوم
القيامة أننت من اجليف يتأذى به أهل اجلمع مث يؤمر به إىل النار فإذا دخل النار أمر به فأدخل تابوت من نار فيسمر 

ليه مسامري فوق صفائح التابوت حىت يشد يف تلك املسامري فلو وضع ما على عرق من عروقه من اآلالم ع
  واألوجاع على أربعمائة ألف أمة ملاتوا مجيعا وهو أشد من يف النار عذابا
  ومن تاب ورجع يف حياته فإن اهللا يغفر له وال يسأله عن ذلك بعد وفاته

  كل مسلم أبد الدهر يف رمضان ويف غريهفهذا صيام اجلوارح وهو فرض على 
فاهللا اهللا عباد اهللا صوموا جوارحكم عن املنكرات واستعملوها يف الطاعات تفوزوا بنعيم األبد يف قرار اجلنات 

  والتمتع بالنظر إىل جبار األرض والسموات
  الصوم الشرعي ٣٤٩

  الفجر وجيوز صوم رمضان بنية يف أولهوالصوم الشرعي هو اإلمساك عن األكل والشرب واجلماع بنية من قبل 
  فهذا حد الصيام يف اللغة والشريعة

فيه أقوال  ١٨٣البقرة } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم { قال اهللا تعاىل 
قال جماهد هم  كثرية وأصحها إن املعىن فرض عليكم الصيام كما فرض على األمم املاضية اليت سلفت من قبلكم

  أهل الكتاب
أنه  ١٨٣البقرة } كما كتب على الذين من قبلكم { روي عن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه أنه قال يف قوله تعاىل 

كان كتب عليهم إذا نام أحدهم قبل األكل ومل يطعم شيئا إىل الليلة املقبلة وحرم عليهم أن يقربوا النساء تلك 
  لك هلذه األمةالليلة ورخص اهللا تعاىل يف ذ
إىل األمم اخلالية وهذه اآلية مدح  ١٨٣البقرة } كما كتب على الذين من قبلكم { وقيل إشارة اهللا تعاىل بقوله 

ألن ما من أمة وال نيب إال وقد فرض اهللا تعاىل عليه وعلى أمته صيام شهر } صلى اهللا عليه وسلم{ألمة حممد 
  األممرمضان فآمنت به هذه األمة وكفرت به سائر 

وقيل إشارة اهللا تعاىل هبذا إىل النصارى وكانوا قد فرض عليهم إذا نام أحدهم من بعد غروب الشمس حرم عليه 



رمحة هلذه األمة } صلى اهللا عليه وسلم{الطعام والشراب وكان وطء النساء عليهم حرام حىت بعث اهللا حممدا 
  شراب بعد النوم وكذلك حترمي وطء النساء حىت وقعوفرض عليهم شهر رمضان فبقي األمر على حترمي الطعام وال

  أربعون رجال يف األمر منهم عمر بن خطاب رضي اهللا عنه جامعوا نساءهم بعد النوم
  حكاية األنصاري ٣٥٠

وجاء رجل من األنصار يكىن أبا قيس وامسه صرمة بن قيس من بين النجار فصلي مع رسول اهللا صالة املغرب 
فقالت امرأته علي رسلك حىت أسخن طعاما صنعته فذهبت مث عادت إليه وقد نام من تعبه والعشاء مث أيت منزله 

فقالت له اخليبة اخليبة حرم عليك اهللا الطعام والشراب فبات طاويا واصبح صائما وعمل يف أرضه فأصابه من 
يل أراك أبا قيس طليحا يهادي بني رجلني فقال له ما} صلى اهللا عليه وسلم{التعب ما غشي عليه فرآه رسول اهللا 

حىت } صلى اهللا عليه وسلم{والطليح هو الضعيف ويف لغة أخري هو التمايل فأخربه خبربه فرق له رسول اهللا 
دمعت عيناه وكانت قصة األنصاري أوال وكانت قصة عمر واألربعني رجال رضوان اهللا عليهم آخرا فأنزل اهللا 

  الوطء هو أكثر منه يف األكلتعاىل يف قصة عمر وبدأ هبا ألن اجلناح يف 
  قصة عمر بن اخلطاب وغريه ٣٥١

أحل لكم ليلة الصيام { فأنزل اهللا يف قصة عمر رضي اهللا عنه ويف األربعني رجال الذين وقعوا يف الوط هذه اآلية 
قصة  وقال اهللا تعاىل يف ١٨٧البقرة } وابتغوا ما كتب اهللا لكم { إىل قوله  ١٨٧البقرة } الرفث إىل نسائكم 

وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل { صرمة بن قيس 
  } صلى اهللا عليه وسلم{وهذه رمحة من اهللا تعاىل ألمة حممد  ١٨٧البقرة } الليل 

ملك من ملوكهم  وقيل إن األنصاري فرض عليهم صيام شهر رمضان يف اإلجنيل فكانوا يصومون شهرا فمرض
فجعل عليهم إن أفاق أن يزيدوا فيه عشرة أيام فربأ فزادوا فيه عشرة أيام فكانوا يصومون أربعني يوما فهلك ذلك 
امللك وجاء ملك آخر فأكل حلما فأوجع فاه فاشتكى فجعل عليه إن برئ يزيد يف سبعة أيام فربأ فزادوا فيه مث إنه 

وه يف حني ال حر وال قر فحجبهم اهللا تعاىل عن فضل الشهر العظيم لإلله هلك وجاء بعده ملك آخر فقالوا اجعل
  الكرمي احلكيم وجعلهم من أصحاب اجلحيم وجعل ثواهبم ألمة النيب الرؤوف الرحيم

  األعرايب اجملتهد ٣٥٢

يقول  أنه جاءه رجل من أهل جند ثائر الرأس يسمع دوي صوته وال يفقه ما} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
{ مخس صلوات يف اليوم والليلة } } صلى اهللا عليه وسلم{حىت دنا فإذا هو يسأل عن اإلسالم فقال رسول اهللا 

فقال هل علي غري هذا فقال ال إال أن تطوع قال رسول اهللا وصيام شهر رمضان قال هل علي غريه قال ال إال أن 
فقال له هل علي غريها قال ال إال أن تطوع فأدبر الرجل الزكاة } صلى اهللا عليه وسلم{تطوع وذكر له رسول اهللا 

  وهو يقول واهللا ال أزيد على هذا وال أنقص منه
  أفلح وإن صدق} } صلى اهللا عليه وسلم{فقال النيب 

  ثواب الصيام ٣٥٣
غبوا فار{ من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عنه 

رمحكم اهللا يف هذا الثواب العظيم وامللك اجلسيم وصوموا واحتسبوا ثوابه عند الرب الرحيم فإنه شهر أنزل فيه 
  القرآن من عند امللك الرمحن على النيب حممد عليه الصالة والسالم



ف السنة والكتاب فما فارغبوا يف فضله وسارعوا إىل القيام حبقه يا أويل العقول واأللباب وال تعملوا أعمال من خال
  تدرون أترون غريه أم ال

  فضل الصالة على النيب ٣٥٤
أخربين جربيل عليه السالم قال يا حممد من ذكرت عنده فلم يصل عليك } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

  فمات فلم يغفر اهللا له فدخل النار أبعده اهللا
ربيل عليه السالم من أدرك والديه أو أحدمها فلم يغفر له فيه آمني مث قال ج} صلى اهللا عليه وسلم{فقال النيب 

آمني مث قال جربيل يا حممد من أدرك شهر رمضان } صلى اهللا عليه وسلم{فدخل النار أبعده اهللا فقال رسول اهللا 
  فمات فلم يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا قلت آمني
   صيام غريه وقد فاز العاملون وخسر املبطلونفاهللا إياكم واملوت أن يفاجأكم وقد حيل بينكم وبني

  صيام الدهر ٣٥٥
{ من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأمنا صام الدهر كله } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  وفقنا اهللا وإياكم ألعمال الرب برمحته

البقرة } على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب { قال اهللا تعاىل 
سهل } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام { مساهم بامسه ورمسهم برمسه وشرفهم حني عرفهم فقال  ١٨٣

  عليكم بذلك وارد اخلطاب
فني وأعال فلما أراد اهللا جل جالله أن يكفلهم الصيام الشاق عليهم بدأ اهللا بأخص أمساء املؤمنني وأجل صفات العار

{ مث زاد بيانا فقال } أياما { مث زاد بيانا فقال } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام { مقام احملبني فقال 
وكلوا { مث بني ورقق ويسر فقال } شهر رمضان { مث بني أي شهر فقال } شهر { مث زاد بيانا فقال } معدودات 

مث أمتوا { مث بني متامه فقال  ١٨٧البقرة } يط األسود من الفجر واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخل
فكأنه سبحانه قال كتب عليكم الصيام أياما يف السنة ووعدتكم عليها املقام يف اجلنة كتب } الصيام إىل الليل 

  عليكم الصيام شهرا ووعدتكم الثواب دهرا
يام أياما معدودات وكتب لكم على نفسه احلصول كتب اهللا الصيام على عبيده وكتب الرمحة على نفسه كتب الص

  يف الدرجات كتب عليكم أن تصوموا شهرا وكتب لكم باحلسنة عشرا
من صام رمضان يف إنصات وسكوت وكف مسعه وبصره ولسانه } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

اىل يوم القيامة حىت متس ركبته ركبة إبراهيم ويده وجوارحه عن احلرام والكذب والغيبة واألذى اقترب من اهللا تع
  شك عطاء بن يسار يف هذا احلديث{ اخلليل ومل يكن بينه وبني العرش إال فرسخ أو ميل 

لو أذن اهللا عز وجل للسماوات واألرض أن تتكلما لشهدتا ملن صام } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عنه 
كأنه سبحانه يقول فريضيت عليكم معدودة  ١٨٤البقرة } أياما معدودات { ىل اإلشارة يف قوله تعا{ رمضان باجلنة 

وعطييت لكم غري حمدودة عبادتكم يل بارة ونعميت عليكم بارة طاعتكم من احلني إىل احلني وثابت لكم أبد اآلبدين 
  صيامكم يل من العام إىل العام وإباحيت لكم من اجلنة أحسن املقام

والكم جل جالله حياكم بشهر الصيام وشرفكم مبلة اإلسالم وجعلكم من خري أمة أخرجت اعلموا عباد اهللا أن م
  لألنام مبحمد عليه أفضل الصالة والسالم



  فال تدنسوا شهركم باإلفك والزور وأطيعوا موالكم الكرمي الغفور تفوزوا يف اجلنان بالولدان واحلور
مساهم بامسه ورمسهم  ١٨٣البقرة { ن قبلكم لعلكم تتقون الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين م

  سهل عليكم بذلك وارد اخلطاب} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام { برمسه وشرفهم حني عرفهم فقال 
فلما أراد اهللا جل جالله أن يكفلهم الصيام الشاق عليهم بدأ اهللا بأخص أمساء املؤمنني وأجل صفات العارفني وأعال 

{ مث زاد بيانا فقال } أياما { مث زاد بيانا فقال } يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام { قام احملبني فقال م
وكلوا { مث بني ورقق ويسر فقال } شهر رمضان { مث بني أي شهر فقال } شهر { مث زاد بيانا فقال } معدودات 

مث أمتوا { مث بني متامه فقال  ١٨٧البقرة } من الفجر واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود 
فكأنه سبحانه قال كتب عليكم الصيام أياما يف السنة ووعدتكم عليها املقام يف اجلنة كتب } الصيام إىل الليل 

  عليكم الصيام شهرا ووعدتكم الثواب دهرا
عدودات وكتب لكم على نفسه احلصول كتب اهللا الصيام على عبيده وكتب الرمحة على نفسه كتب الصيام أياما م
  يف الدرجات كتب عليكم أن تصوموا شهرا وكتب لكم باحلسنة عشرا

من صام رمضان يف إنصات وسكوت وكف مسعه وبصره ولسانه } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
يامة حىت متس ركبته ركبة إبراهيم ويده وجوارحه عن احلرام والكذب والغيبة واألذى اقترب من اهللا تعاىل يوم الق

  شك عطاء بن يسار يف هذا احلديث{ اخلليل ومل يكن بينه وبني العرش إال فرسخ أو ميل 

لو أذن اهللا عز وجل للسماوات واألرض أن تتكلما لشهدتا ملن صام } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عنه 
كأنه سبحانه يقول فريضيت عليكم معدودة  ١٨٤البقرة } معدودات أياما { اإلشارة يف قوله تعاىل { رمضان باجلنة 

وعطييت لكم غري حمدودة عبادتكم يل بارة ونعميت عليكم بارة طاعتكم من احلني إىل احلني وثابت لكم أبد اآلبدين 
  صيامكم يل من العام إىل العام وإباحيت لكم من اجلنة أحسن املقام

له حياكم بشهر الصيام وشرفكم مبلة اإلسالم وجعلكم من خري أمة أخرجت اعلموا عباد اهللا أن موالكم جل جال
  لألنام مبحمد عليه أفضل الصالة والسالم

  فال تدنسوا شهركم باإلفك والزور وأطيعوا موالكم الكرمي الغفور تفوزوا يف اجلنان بالولدان واحلور
  التوبة يف رمضان ٣٥٦

للجنة مثانية أبواب كلها تفتح وتغلق إال باب التوبة فإن اهللا تعاىل } ال أنه ق} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  قد وكل به مالئكة ال يغلقونه ما دام الصائمون يصومون

  أحاديث عدة يف فضل رمضان ٣٥٧
للجنة باب يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ال } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عنه 

  { منه أحد غريهم يقال أين الصائمون فيقومون فإذا دخلوا غلق فلم يدخل منه أحد يدخل 
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب اجلنة } } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن أيب هريرة أنه قال قال رسول اهللا 

  { وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطني ونادى مناد يا باغي اخلري هلم ويا باغي الشر أقصر 
إن هللا ملكا رأسه حتت العرش عرش رب العاملني ورجاله يف ختوم } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

األرضني له جناحان أحدمها باملشرق واآلخر باملغرب أحدمها من ياقوتة محراء واآلخر من زبرجدة خضراء ينادي 
  فر فيغفر له هل من طالب حاجة فيسعف حباجتهكل ليلة من شهر رمضان هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغ

  { يا طالب اخلري أبشر ويا طالب الشر أقصر وأبصر 



فأين أنتم يا إخواننا من هذا النعيم املقيم وهذا الثواب العظيم من عند اإلله الكرمي مث اجتهدوا يف هذا الشهر 
  عم اجلزيلة والراحة الدائمة الطويلةتسعدوا يف باقي الدهر واجتهدوا يف هذه األيام القليلة تفوزوا بالن
  اجتهدوا يف شهر رمضان تفوزوا جبنات الرضوان مع احلور احلسان

أتاكم شهر رمضان شهر خري وبركة يغشيكم اهللا فيه بالرمحة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  ويغفر فيه اخلطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر فيه إىل تنافسكم

فاهللا اهللا عباد اهللا { بكم املالئكة فأدوا فيه أنفسكم خريا فإن الشقي كل الشقي من حرم فيه رمحة اهللا تعاىل  ويناهى
  إياكم واحلرمان وابلتمادي يف العصيان وال ترضوا يف أديانكم بالنقصان يف الشهر الفاضل شهر رمضان

  عظيم فضل رمضان ٣٥٨

لو يعلم الناس ماهلم يف شهر رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها } ل أنه قا} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
إن اجلنة لتزين من احلول إىل احلول لدخول شهر رمضان فإذا كانت } رمضان فقالوا يا رسول اهللا حدثنا به فقال 

لذلك  أول ليلة من رمضان هبت ريح من حتت العرش يقال هلا املثرية فتصفق ورق اجلنان وخلق املصارح فيسمع
طنني مل يسمع السامعون أحسن منه فتتزين احلور العني مث يقفن بني شرف اجلنة فينادين هل من خاطب لنا إىل اهللا 

فيزوجه مث يقلن يا رضوان ما هذه الليلة فيجيبهن بالتلبية يا خريات حسان هذه أول ليلة من شهر رمضان فتفتحت 
ويقول اهللا تعاىل يا رضوان افتح أبواب } صلى اهللا عليه وسلم{أبواب اجلنان للصائمني والقائمني من أمة حممد 

وال تغلقها حىت ينقضي شهرهم هذا فإذا كان اليوم } صلى اهللا عليه وسلم{اجلنان للصائمني والقائمني من أمة حممد 
ن أمة حممد عليه الثاين أوحى اهللا تعاىل إىل مالك خازن النار يا مالك أغلق أبواب النريان عن الصائمني والقائمني م

أفضل الصالة والسالم وال تفتحها حىت ينقضي شهرهم هذا فإذا كان يف اليوم الثالث أمر اهللا جربيل عليه السالم 
أن أهبط إىل األرض فصفد مردة الشياطني وعتاة اجلن وغلهم يف األغالل مث اقذف هبم يف جلج البحار كي ال 

ت يف شهركم أبواب النريان وفتحت أبواب اجلنان وصفد فيه امللعون يفسدو على أمة حممد حبييب صيامهم فإذا غلق
الشيطان فأوىل أن ال يسكنكم موالكم دار العقوبة واهلوان وأن مينحكم مبنه وفضله دار اخللود والرضوان كما 

  فضلنا بشهر التجاوز والغفران وهو الكرمي املتفضل املنان
  الصيام والقرآن شفيعان ٣٥٩

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام رب عبدك } أنه قال } لى اهللا عليه وسلمص{روي عن النيب 
منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار شفعين فيه ويقول القرآن رب عبدك منعته النوم بالليل وتالين وحرم 

  { النوم من أجلي فشفعين فيه فيشفعان 
  قيامة شفيعا فكن ملوالك فيه عبدا سامعا مطيعا وليكن قلبك عن معصيته رفيعاويا أخي إذا كان شهر رمضان يف ال

  الصيام باب العبادة ٣٦٠

وإذا كان الصيام لعبادة { لكل شيء باب وباب العبادة الصيام } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  الرمحن بابا فأوىل أن يكون بينكم وبني النار حجابا

  لى طريق السعادة عسى أصل بعد النقصان إىل الزيادة وألزم نفسي االجتهاد يف العبادةأين من يدل ع
  وأنشدوا

  أال خريا ملقترح النواح} 



  أطري إليه منشور اجلناح
  { فأسأله وألطفه عساه سيسلي ما بقليب من جراح } 
  { وجيلو ما دجا من ليل جهلي بنور هدى كمنسلخ الصباح } 
  اسأصرف مهيت بالكل عم} 

  { هناين اهللا من أمر املزاح 
  { إىل شهر اخلضوع مع اخلشوع إىل شهر العفاف مع الصالح } 
  { جيازي الصائمون إذا استقاموا بدار اخللد واحلور املالح } 
  وبالغفران من رب عظيم} 

  { وبامللك الكبري بال براح 
  { فيا أحبابنا اجتهدوا وجدوا هلذا الشهر من قبل الرواح } 
  لرمحن أن ميحو ذنويب ويغفر زليت قبل افتضاحيعسى ا} 

  فضل السحور ٣٦١
تسحروا فإن اهللا حيب املتسحرين واملالئكة تصلي على املتسحرين } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  { وتستغفر هلم 
  { خروا السحور ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر وأ} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن النيب 

ذكر يف بعض األخبار أن العبد املؤمن إذا قام يف رمضان إىل السحور فتوضأ وصلى ركعتني جعل اهللا تعاىل خلفه 
سبع صفوف من املالئكة فإذا فرغ ودعا آمنوا على دعائه ويكتب اهللا تعاىل له بعددهم حسنات ويرفع له يف اجلنة 

  ال يزالون يدعون ويستغفرون له إىل يوم القيامة بعددهم درجات وميحو عنه بعددهم سيئات مث
  فاهللا اهللا اغتنموا يف هذا الشهر املكرم هذا الثواب املعظم وال تقطعوا

  هناره بالغيبة وقبح الكالم وتغفلوا يف ليله عن طول القيام وتفطروا فيه على السحت واحلرام
  ثام فاتقوا اهللا إن اهللا عزيز ذو انتقاموتصوموا جبارحة واحدة وهتملوا سائر جوارحكم يف املعاصي واآل

  وأنشدوا
  أتعصي بعد شيب الراس جهال
  كما قد كنت تعصيه غالما
  أراك من التهاون ال تبايل

  وال ترعي الصالة وال الصياما
  وتفرح بالفطور وال تبايل

  حالال كان كسبك أم حراما

لتكرمي الذي بلغنا اهللا إليه يف صحة من األجسام عباد اهللا اغتنموا بركة هذا الشهر العظيم املخصوص بالتفضيل وا
وسالمة من عوارض األسقام فالواجب على من عرف قدر هذه النعمة اليت سوغها وفضل هذه األيام اليت بلغها أن 

حيفظها من التخليط وااللتباس وأن يكف أذاه عن مجيع الناس وأن حيذر لغو الكالم وال يبطل فضل الصيام عند 
  امللك العالم

  شدة العقوبة يف رمضان ٣٦٢



من سرق يف رمضان أو زنا أو غصب أو انتهك حراما أو } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{ويف احلديث عن النيب 
  شرب مخرا أو تعدى ظلما مل يتقبل اهللا منه صرفا وال عدال ولعنه هو ومالئكته إىل مثله من احلول

  م ويندم حيث ال ينفعه الندمفكل من يؤذي يف رمضان ويظلم على مثل ما يقد
فكم من صائم عن الطعام مفطر بالكالم دائب على القيام مؤذ لألنام فهو من لسانه وفعله موزور وعلى صيامه 

  وقيامه غري مأجور
أين من زاغ عن اهلدى ودال على سبيل الردى بل أين من رانت الذنوب على قلبه ومل يبادر بالتوبة من ذنبه ومل 

به وحيك يا مسكني اغتنم شهر رمضان املتضمن بالرمحة والغفران وانظر لنفسك يا مسكني قبل أن خيف من عذاب ر
  تصل إىل حلقك السكني وانتبه من نومك يا مغرور فإن ربك كرمي غفور

  إىل أي وقت تعانق حوبتك
ملقدار لعلك إذا انقضى وألي يوم تؤخر توبتك إىل حول حائل أو إىل عام قابل كال واهللا ما إليك األقدار وال بيدك ا

عنك شهر الصوم مل يبق من عمرك إال يوم يا هذا إذا أنت صمت فلتصم جوارحك كلها بطنك من احلرام ولسانك 
  من قبح الكالم وبصرك ويدك ومسعك من اإلجرام واكتساب اآلثام

  كف اجلوارح عن الشرور ٣٦٣

صائم من الكذب والنميمة وقول الزور والباطل والغيبة عباد اهللا ينبغي ملن أصبح صائما أن يقول للسانه إنك اليوم 
ولعينيه إنكما اليوم صائمتان عن النظر إىل ما ال حيل لكما ولألذنني إنكما اليوم صائمتان من االستماع إىل ما يكره 

ء ربكما ولليدين إنكما اليوم صائمتان من البطش فيما حرم عليكما من الغش يف البيع والشراء واألخذ والعطا
وللبطن إنك اليوم صائمة عن املطعم فانظري على ماذا تفطري وجتنيب املطعم اخلبيث الذي تدعني إليه فإن اهللا طيب 
  وال يقبل إال الطيب وللقدمني إنكما اليوم صائمتان من السعي إىل ما يكتب عليكما وزره ويبقى قبلكما تباعته وإمثه

  } صلى اهللا عليه وسلم{ومن وقف هلذا وصرب عليه فقد أوىف بعهد نبيه 
وخماطبة ابن آدم جلوارحه مبا تقدم وصفه جيب على العبد استعماله أيام صومه وغريها ما دام حيا وهكذا كلما 

  أصبح صباح أو أقبل مساء وفقنا اهللا وإياكم الستعمال ذلك وأمثاله بتوبة صادقة خملصة عاجلة بكرمه
  املكرم ويف غريه ألوامر اهللا تعاىل وانتهوا عن نواهيهفاهللا اهللا عباد اهللا امتثلوا يف هذا الشهر 

  أصل رمضان يف اللغة ٣٦٤
فما  ١٨٥البقرة } شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان { قال اهللا تعاىل 

  ه بطالةجعله هدى فال يكون ضاللة وما جعله بيانا فال يكون جهالة وما ضعف فيه األجر فال جتعلو
شهر رمضان قيل مسي شهر رمضان لشدة احلر فيه وقيل أخذ من حرارة احلجارة ملا يأخذ القلوب من حرارة 

  املوعظة والفكرة واالعتبار بأمر اآلخرة
قال اخلليل الرمضاء احلجارة احلارة ورمض اإلنسان إذا مشى على الرمضاء فسمي رمضان بذلك ألنه يرمض 

  ي بذلك ألنه شهر يغسل األبدان غسال ويطهر القلوب تطهرياالذنوب أي حيرقها وقيل مس
  وهو مأخوذ من الرمض وهو مطر يأيت قبل اخلريف

وقيل رمض ورفض مبعىن واحد وهو من احلروف املتعاقبة يرفض قوما إىل حمل القربة والزلفى ويرفض آخرين إىل 
  حمل البعد والسخطة

  وقيل مسي شهرا لشهرته



لقرآن وشهر اإلحسان وشهر الرضوان وشهر الغفران وشهر إغاثة اللهفان وشهر التوسعة وهو شهر اإليقان وشهر ا
  على الضيفان

  وشهر تفتح فيه أبواب اجلنان ويصفد فيه كل شيطان وهو شهر األمان والضمان
  شهر خيفف فيه عن اململوك

افر والعليل شهر رمضان للعباد مثل تزهر فيه القناديل وينزل فيه بالرمحة جربيل ويتلى فيه التنزيل ويسمح فيه للمس
  احلرم يف أم البالد احلرم مينع منه الدجال اللعني ورمضان يصفد فيه مردة الشياطني

شهر رمضان يف الدنيا مثل اجلنان يف العقىب سدر خمضود وطلح منضود وظل ممدود ومكله خلود متصل ليس يبيد 
  ود وإظهار الكرم واجلودويف رمضان بذل اجملهود ورضى طلب املعبود وحفظ احلد

أقبل الصوم يا مسكني وكلنا مساكني وأنت عاكف على ما يسخط اجلبار مصر على اآلثام واألوزار عامل بأعمال 
أهل النار متشبه بالنساك واألخيار وأنت يف مجلة الفساق والفجار وقد أطلع على سرك وضمريك عامل الضمائر 

  واألسرار
كة تلعنك واهللا ال ينظر إليك وهو جل جالله بإعراضك عن الطاعة معرض عنك وشهر الصوم شاهد عليك واملالئ

  غاضب عليك فال جتعل أيها الصائم شهرك هذا كسائر الشهور
واهللا سبحانه ينظر من عبده إذا مل ير أثرا لشهر رمضان من ملكه جلوارحه يقول جل جالله هذا عبدي ال يعرف 

  عندي فضاللشهري هذا فضال وأنا ال أعلم اآلن له 
  عظة بليغة ٣٦٥

  افق يا ذا الغي واحملال واستيقظ يا ذا السهو واإلغفال وانتبه من السكرات الطوال

أترضى يا مسكني أن يرد صومك يف وجهك من غري قبول من اهللا أتستحسن أن تكون جائعا عطشان وليس لك 
ؤكدة أين احلالل من الطعام أين اجتناب الطعمة احلرام جاه عند اهللا أين النية اجملردة أين التوبة اجملددة أين الندامة امل

أين حجر األوزار واآلثام أين الرمحة لذوي الفقر والضعفاء واأليتام أين اإلخالص للملك العالم أين التزام شريعة 
لك اإلسالم أين األسوة بالنيب عليه الصالة والسالم انظر يا مسكني إذا قطعت هنارك بالعطش واجلوع وأحييت لي
  بطول السجود الركوع إنك فيما تظن صائم وأنت يف جهالتك جازم ويف صالتك دائم ويف حبار سكراتك هائم

أين أنت من التواضع واخلشوع أين أنت من الذلة ملوالك واخلضوع أحتسب أنك عند اهللا من أهل الصيام واألمان 
  الطوية وجتودها الفائزين يف شهر رمضان كال واهللا حىت ختلص النية وجتردها وتطهر

وجتتنب األعمال الدنية وال تردها وتكثر البكاء واحلسرة وتسيل الدموع والعربة وتلزم الفكرة والعربة وتسأل 
  موالك إقالة العثرة فحينئذ يكون صيامك لك من الذنوب شفاء ومن العيوب سترة وجلبابا

بقون أين اخلاشعون أين الذاكرون أين القانتون أين أين الصائمون أين القائمون أين الطائعون أين العاملون أين السا
الصادقون أين الصابرون أين املتصدقون أين اآلمرون باملعروف أين املغيثون امللهوف أين التهاون عن املنكر أين 
ا مع املستشعرون للفكر أين السامعون للعرب بادوا واهللا مع الصاحلني وانقلبوا مع املؤمنني ونزلوا مع النبيني وسكنو
  الصديقني وبقينا واهللا مع اجلاهلني وسكنا مع الفاسقني وتأسينا بالغافلني واصطلحنا على معصية رب بالعاملني

فصيامك يا مسكني يف وجهك مردود وأنت عن رشدك مغيب مفقود وعن صالحك وجناحك غري موجود وأنت 
ذولة وألفاظك يف الغيبة جمعولة عن باب موالك مبعد مطرود وأعمالك بالفسق موصولة وجوارك للعصيان مب

  وعزميتك للطاعة حملولة وعبادتك يف هذا الشهر غري مقبولة وفرائض موالك باملعاصي مهمولة



  وأنشدوا
  الصوم جنة أقوام من النار

  والصوم حصن ملن خيشى من النار
  والصوم ستر ألهل اخلري كلهم

  اخلائفني من األوزار والعار
  والشهر شهر آله العرش من به
  رب رحيم لثقل الوزر ستار
  فصام فيه رجال يرحبون به

  ثواهبم من عظيم الشأن غفار
  فأصبحوا يف جنان اخللد قد نزلوا

  من بني حور وأشجار وأهنار
  فهنيئا ملن أطاع امللك الرمحن يف شهر الرمحة شهر رمضان لقد فاز باحلور والولدان يف دار السالم والرضوان

هم الراحة الطويلة والنعمة اجلزيلة كلما تعودت من اخلري وما تعمل يف هذا الشهر صربوا األيام القليلة فأعقب
  جوزيت إىل آخر العمر فإن اخلري عادة والشر جلاجة

  أين أنت يا صائم يا قائم اقبل على اخلري تفوز بسرور دائم
يغفر ذنبك وارغب إليه فإنه  تاجر موالك فإنك تربح وعامله فإنك تفلح واعتذر إليه فإنه يقبل عذرك واستغفره فإنه

يكشف كربك واسأله من فضله فإنه يوسع رزقك وتب إليه فإنه يعظم حظك يا أخي هذا شهر تستر فيه القبائح 
  والعيوب وتلني فيه النفوس والقلوب وتغفر فيه األوزار

ا إىل األلسن اليابسة والذنوب وينفس اهللا عن احلزين املكروب يقول املوىل جل جالله ملالئكته يا مالئكيت انظرو
كيف تبتل بذكري انظروا إىل األحداق الصلبة كيف تدمع من خويف انظروا إىل األقدام املنعمة تنصب يف احملاريب 

ابتغاء وجهي يا أخي مىت أطعمت يف هذا الشهر هللا رب األرض والسموات رفعت إىل الدرجات العالية يف قرار 
  ات عريانا من السيئاتاجلنات وحصلت مع موالك مكسيا من احلسن

  تقسيم الصوم والصائمني ٣٦٦
  والصوم ثالثة صوم الروح وهو قصر األمل وصوم العقل وهو خمالفة اهلوى

  وصوم اجلوارح وهو اإلمساك عن الطعام والشراب واجلماع

م يا أخي من صام عن الطعام والشراب فصومه عادة ومن صام عن الربا واحلرام وأفطر على احلالل من الطعا
فصومه عدة وعبادة ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر على طاعة الرمحن فهو صائم رضي ومن صام عن 

القبائح وأفطر على التوبة لعالم الغيوب فهو صائم تقي ومن صام عن الغيبة والبهتان وأفطر على تالوة القرآن فهو 
تبار فهو صائم سعيد ومن صام عن الرياء صائم رشيد ومن صام عن املنكر واإلغيار وأفطر على الفكرة واالع

واالنتقاص وأفطر على التواضع واإلخالص فهو صائم سامل ومن صام على خالف النفس واهلوى وأفطر على 
الشكر والرضا فهو صائم غامن ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصري آماله فهو صائم مشاهد ومن صام عن 

  فهو صائم زاهدطول أمله وأفطر على تقريب أجله 



يا أخي هذه رمحة موالك  ١٨٤البقرة } فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر { قال اهللا تعاىل 
  رضي أن ينقص من حقه لئال ينقص من نفسك وهذه غاية اللطف من موالك

يسهل عليك رخص لك أن تفطر األيام الطوال بالعذر ورخص لك أن تفطر متتابعا وتقضي إن شئت متفرقا ل
  وتصوم األيام القصار عوضا عن األيام الطوال وهذا الرفق

  متثيل الشهور كأخوة يوسف ٣٦٧
  قبل الشهور اإلثين عشر كمثل أوالد يعقوب عليه وعليهم السالم

وشهر رمضان بني الشهور كيوسف بني إخوته فكما أن يوسف أحب األوالد إىل يعقوب كذلك رمضان أحب 
  يوبالشهور إىل عالم الغ

  نكت يف ذلك ٣٦٨
ال { إن كان يف يوسف من احللم والعفو ما غمر جفاهم حني قال } صلى اهللا عليه وسلم{نكتة حسنة ألمة حممد 

فذلك شهر رمضان فيه من الرأفة والربكات والنعمة واخلريات والعتق من النار  ٩٢يوسف } تثريب عليكم اليوم 
  شهور وما اكتسبنا فيه من اآلثام واألوزاروالغفران من امللك القهار ما يغلب مجيع ال

نكتة حسنة اإلشارة فيه جاء إخوة يوسف معتمدين عليه يف سد اخللل وإزاحة العلل بعد أن كانوا أصحاب اخلطايا 
  وزلل

فأحسن هلم اإلنزال وأصلح هلم األحوال وبلغهم غاية اآلمال وأطعمهم يف اجلوع وأذن هلم يف الرجوع وقال لفتيانه 
  بضاعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا فسد الواحد خلل أحد عشر اجعلوا

كذلك شهر رمضان واحد والشهور أحد عشر ويف أعمالنا خلل وأي خلل وتقصري وأي تقصري وتفريط يف طاعة 
  العليم اخلبري

نا بالفرح وحنن نرجو أن نتالىف يف شهر رمضان ما فرطنا فيه يف سائر الشهور ونصلح فيه فاسد األمور وخيتمه علي
  والسرور ونعتصم فيه حببل امللك الغفور

  إن شاء اهللا تعاىل مبنه وإحسانه وعفوه وغفرانه إنه مسيع بصري وهو نعم أوىل ونعم النصري
  أوالد يعقوب ورمضان ٣٦٩

وإشارة أخرى كان ليعقوب أحد عشرا ولدا ذكورا وبني يديه حاضرين ينظر إليهم ويراهم ويطلع على أحواهلم وما 
دوا من أفعاهلم ومل يرتد بصره بشيء من ثياهبم وارتد بقميص يوسف بصريا وصار بصره منريا وصار قويا بعد يب

الضعف بصريا بعد العمى فكذلك املذنب العاصي إذا شم روائح رمضان وجلس فيه مع املذكرين وقرأ القرآن 
اهللا مغفورا له بعد ما كان عاصيا وقريبا  وصحبهم بشرط اإلسالم واإلميان وترك الغيبة وقول البهتان يصري إن شاء

بعد ما كان قاصيا ينظر بقلبه بعد العمى ويسعد بقربه بعد الشقا ويقابل بالرمحة بعد السخط ويرزق بال مؤونة وال 
تعب ويوفق طول حياته ويرفق بقبض روحه عند الوفاة ويفضل باملغفرة عند اللقاء وحيظى يف اجلنان بدرجات 

  االلتقاء
اهللا اغتنموا هذه الفضيلة يف هذه األيام القليلة تعقبكم النعمة اجلزيلة والدرجة اجلليلة والراحة الطويلة إن شاء فاهللا 
  اهللا

  هذه واهللا الراحة الوافرة
واملنزلة السائرة واحلالة الرضية واجلنة السرية والنعمة اهلنية والعيشة الرضية ال تنال إال بالوقار هلذا الشهر الذي 



  جلبار وفضل به حممد املختار ومن ال يوقره كان مصريه إىل النارعظمه ا
  رمضان يف القيامة ٣٧٠

إذا كان يوم القيامة بينما أنا واقف عند امليزان فيؤتى بشاب } أنه قال مبىن } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
ث املستغاث بك فأقول يا مالئكة ريب ما من أميت واملالئكة يضربونه وجها ودبرا فيتعلق يب ويقول يا حممد املستغا

ذنبه فيقولون أدرك شهر رمضان فعصى اهللا فيه ومل يتب فأخذه اهللا فجأة فأقول هل قرأت القرآن فيقول تعلمته 
ونسيته فأقول بئس الشاب أنت فال هو يتركين وال املالئكة يتركونه مث أشفع له من اهللا تعاىل فأقول إهلي شاب من 

 تعاىل إن له خصما قويا يا أمحد فأقول ومن خصمه يا رب حىت أرضيه فيقول اهللا تعاىل خصمه شهر أميت فيقول اهللا
  رمضان فأقول أنا بريء ممن خصمه شهر رمضان

ومن يشفع ملن مل يعرف حرمة رمضان فيقول اهللا تعاىل وأنا بريء ممن أنت بريء منه فينطلق به إىل النار فاهللا اهللا 
شهرا أعظم اهللا حرمته وأوجب حقه وقد فضلكم به عن سائر األمم وهو هدية من اهللا تعاىل إليكم عباد اهللا ال هتونوا 

  وكرامة تفضل هبا عليكم ليغفر لكم ذنوبكم ويستر عن النار عيوبكم ويغشيكم منه الرمحة ويرفع عنكم فيه النقمة
  ويفضلكم جبزيل النعمة ويشرح صدوركم بنور احلكمة

  مضانخسران العاصي يف ر ٣٧١
مسعت جربيل يقول مسعت اهللا عز وجل يقول يؤتى بشاب يوم  ٠أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

القيامة باكيا حزينا واملالئكة تسوقه مبقامع من حديد ومن نار وهو يقول األمان األمان ألف سنة وال أمان له مث 
عذاب أن تسحبه على وجهه إىل النار قلت يا جربيل من هو قال يساق فيوقف بني يدي اهللا تعاىل فيأمر اهللا مالئكة ال

شاب من أمتك قلت وما ذنبه قال أدرك شهر رمضان فعصى اهللا فيه ومل يستغفر اهللا ومل يتب إليه كي يغفر اهللا 
لعظيم من فأخذه اهللا بغتة فاهللا اهللا عباد اهللا امسعوا بآذانكم وتدبروا بقلوبكم فلعل اهللا يبلغكم مرغوبكم ويغفر ا

  ذنوبكم
هذا شهر كرمي وثوابه كرمي واملوقر له عند اهللا كرمي يكرمه اهللا جبنات النعيم واملستخف حبقه عند اهللا لئيم مأواه يف 

  قرار اجلحيم مع الشيطان الرجيم

هذا  يؤتى يوم القيامة بشهر رمضان والناس يف املوقف فيقولون من} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
نيب أم رسول أم ملك ما رأينا مثل هذا وال مثل مجاله وحسنه فيقوم بني يدي اجلبار جل جالله فيقول من كان له 

فتقوم أميت إليه وبيده قضبان } صلى اهللا عليه وسلم{قبلي حق فليقم فيقولون من أنت فيقول أنا رمضان قال النيب 
طي قضيبا يضيء له مسرية شهر وآخر يضيء له مسرية مجعة من نور تضيء ما بني املشرق واملغرب فمنهم من يع

وآخر مسرية يوم وآخر مسرية ساعة وآخر موضع قدميه فمن شاء فليوقره ومن ال يوقره فيسام عذابا يصيبه عند 
األنوار من احلسرة والندامة فيا معشر أهل رمضان وقروا شهرا تنعموا فيه دهرا ووقروا اخلطر اليسري جتاوزا بامللك 

الكبري ووقروا األيام القالئل تصريوا إىل الكرامة والفضائل وقروا اليسري من األيام تنظرون إىل وجه ذي اجلالل 
  واإلكرام
  موعظة للحسن البصري ٣٧٢

روي أن احلسن البصري مر بقوم يضحكون فوقف عليهم وقال إن اهللا تعاىل قد جعل شهر رمضان مضمارا خللقه 
أقوام ففازوا وختلف أقوام فخابوا فالعجب للضاحك الالعب يف اليوم الذي فاز فيه يستبقون فيه بطاعته فسبق 



  املسارعون وخاب فيه الباطلون أما واهللا لو كشف الغطاء الشتغل احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته
  عاملنيفاهللا اهللا عباد اهللا اجتهدوا أن تكونوا من السابقني وال تكونوا من اخلائبني يف شهر شرفه رب ال

فاهللا اهللا اصرفوا ضيفكم رمضان بالكرامة واحرصوا فيه على طلب طريق االستقامة إىل أن يقضي بكم إىل دار 
  الكرامة واخللد واملقامة وسرمد العز والكرامة وينجيكم من هول يوم الطامة

  عليهأحب الصالة إىل اهللا عز وجل صالة داود } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
الصالة والسالم وأحب الصيام إىل اهللا تعاىل صيام داود عليه السالم كان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام 

  سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما
  الصيام باب العبادة ٣٧٣

  روي عن كعب األحبار رضي اهللا عنه أنه قال ليس يف العبادات أفضل من الصيام ألنه باب العبادة

عل اهللا تبارك وتعاىل هذا الشهر العظيم كفارة للذنب وليس يف الذنوب إال عظيم ألننا إمنا نعصي هبا الرب وقد ج
  العظيم

  وقد قالوا ال تنظر إىل صغري ذنبك ولكن انظر من عصيت تاب اهللا علينا حىت ال نعصيه
إىل احملظورات واحبسوا ألسنتكم عن فاهللا اهللا عباد اهللا غضوا أبصاركم يف هذا الشهر العظيم ويف غريه عن النظر 

أخذ أعراض املسلمني واملسلمات وأكثروا فيه من الصدقة على أهل املسكنة من ذوي احلاجات وقوموا يف لياليكم 
  فيه بكثرة الصلوات واسكبوا من أعينكم واكف العربات وتضرعوا إىل اهللا يف إقالة العثرات

  عساه يبدل سيئاتكم باحلسنات
كمة يف فرض شهر رمضان ففيه أقوال أحدها أن اهللا تعاىل أمرنا أن نصوم فيه وجنوع ألن اجلوع مالك فإن قيل ما احل

  السالمة يف باب األديان واألبدان عند األطباء واحلكماء
  وقيل ما مأل ابن آدم وعاء شر من بطنه واحلكمة ملك ال يسكن إال يف بيت خال

  فضل اجلوع ٣٧٤
 عنه أنه قال من شبع من الطعام عجز عن القيام ومن عجز عن القيام افتضح بني روي عن حيىي بن معاذ رضي اهللا

  اخلدام وإذا امتألت املعدة رقدت األعضاء عن الطاعات وقعدت اجلوارح عن العبادات
  وأنشدوا

  جتوع فإن اجلوع يورث أهله
  عواقب خري عمها الدهر دائم
  وال تك ذا بطن رغيب وشهوة

  هائمفتصبح يف الدنيا وقلبك 
  وروي عن ذي النون املصري رمحه اهللا تعاىل عليه أنه قال جتوع بالنهار وقم باألسحار تر عجبا من امللك اجلبار

  وروي عن حيىي بن معاذ رضي اهللا عنه أنه قال لو كان اجلوع يباع يف
ن اإلسالم ومن السوق لكان املريد حمقوقا إذا دخل السوق أن ال يشتري شيئا غريه واهللا تعاىل قد فضلكم بدي

  عليكم بشهر الصيام واهللا أعلم
  وأنشدوا

  وربك لو أبصرت يوما تتابعت



  عزائمهم حىت لقد بلغوا اجلهدا
  ألبصرمت قد حاربوا النوم وارتدوا
  بأردية السهاد واستعملوا الكدا
  وصاموا هنارا دائما مث أفطروا

  على بلغ األقوات واستقربوا البعدا
  أولئك قوم حسن اهللا فعلهم

  أورثهم من حسن فعلهم اخللداو

قيل أمرهم املوىل جل جالله بالصيام ألنه ليس على أهل النار شيء أشد من اجلوع وذلك أن اهللا تعاىل يلقي عليهم 
  حىت ينسوا كل العذاب من شدة اجلوع

عاما ذا غصة إن لدينا أنكاال وجحيما وط{ فيستطعمون مالك خازن النار فيأتيهم بطعام الغصة كما قال اهللا تعاىل 
فيعرب يف حلوقهم فيقولون إنا كنا نبتلع الغصص يف الدنيا باملاء فيستسقون املهل كما قال  ١٢املزمل } وعذابا أليما 

  اآلية ٢٩الكهف } وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل { تعاىل 
جلوع وكذلك أمر اهللا تعاىل بصيام هذا الشهر ليصرف عنهم ذلك ا} صلى اهللا عليه وسلم{فأمر اهللا تعاىل أمة حممد 

صلى اهللا {بصيامه سائر األمم فآمنت به هذه األمة وكفرت به سائر األمم وهذا من لطف اهللا تعاىل على أمة حممد 
  } عليه وسلم
  وأنشدوا

  إذا املرء مل يترك طعاما حيبه
  ومل يعص قلبا غاويا حيث ميما

  قضى وطرا منه يسريا وأصبحت
  ماإذا ذكرت أمثاله متأل الف

وقيل فرض عليهم صيام شهر رمضان ألن الزهد زهدان زهد يف احلالل وزهد يف احلرام وأشرفها الزهد يف احلالل 
  فأمرهم اهللا تعاىل بصوم هذا الشهر حىت يعطيهم ثواب زهد احلالل واحلرام

كروا بشدة الصوم شدة وقيل أراد اهللا تعاىل بذلك انتباه األغنياء ليعلموا حال الفقراء فيصوموا معهم وقيل حىت يذ
القيامة ألنه ليس على أهل القيامة أشد من اجلوع وليعلموا أنه إذا كانت يف طاعة اهللا تعاىل شدة فإن اجلوع يف النار 

  أعظم شدة
فاهللا اهللا عباد اهللا اجتهدوا يف حفظ هذا الشهر العظيم يوم يقوم الناس لرب العاملني يوم يفوز فيه الصائم وحيشر فيه 

   املتهاون الظامل إذا عرضت عليه األوزار واجلرائم وانتهاك احملذورات واحملارماملتأين
  سبب فريضة الصيام ٣٧٥

فإن قيل مل فرض رمضان ثالثني يوما فاجلواب أنه قيل إن الوقوف على الصراط ثالثني سنة فإذا صمت ثالثني يوما 
  ثالثني سنةأعانك اهللا يف املوقف بالعافية والسالمة والسعادة والكرامة 

فاهللا اهللا جدوا واجتهدوا يف هذا الشهر بال إفراط وخذوا ألنفسكم باالحتياط واحذروا من املكث الطويل على 
  الصراط



  رمضان رسول من اهللا ٣٧٦
قيل مثل هذا الشهر كمثل رسول أرسله سلطان إىل قوم فإن أكرموا شأنه وعظموا مكانه وشرفوا منزلته وعرفوا 

إىل السلطات شاكرا ألفعاهلم مادحا ألحواهلم راضيا ألعماهلم فيحبهم السلطان على ذلك  فضيلته رجع الرسول
  فيحسن إليهم كل اإلحسان

وإن استخفوا برعايته وهونوا لعنايته ومل ينزلوه منزلته من اإلكرام وفعلوا به فعل اللئام فريجع الرسول إىل السلطان 
  فيغضب السلطان لغضبه وقد غضب عليهم من قبيح أفعاهلم وسيء أعماهلم

  كذلك يغضب اهللا سبحانه وتعاىل على من استخف حبرمة شهر رمضان
فيا أيها اإلنسان هذا شهر رمضان شهر التوبة والغفران وهو رسول من عند امللك الديان فمن أكرمه منكم حقيقة 

امل واأليتام غفر له امللك العالم اإلكرام وحفظ فيه لسانه من قبيح الكالم وبطنه من أكل الربا واحلرام وأموال األر
  وأدخله اجلنة مع حممد عليه الصالة والسالم

  أحاديث يف فضل الصيام ٣٧٧
ما من مؤمن يصبح صائما إال فتحت له اجلنة واستغفر له أهل } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

ت له السموات نورا وإن سبح وهلل تلقاه السماء الدنيا حىت يتوارى باحلجاب فإن صلى ركعتني تطوعا أضاء
  { سبعون ألف ملك يكتبون تسبيحه إىل أن يتوارى باحلجاب 

فاهللا اهللا عباد اهللا يا أهل الذنوب يا أهل املعاصي والعيوب يا من عصى مواله عالم الغيوب اعملوا يف بقية شهركم 
  ليوم وفاتكم وفقركم إذا وقفتم بني يدي ربكم

  إن اهللا فرض عليكم} كان يقول إذا دخل شهر رمضان } اهللا عليه وسلم صلى{روى أن النيب 
وقال يف { شهر رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وأقامه إميانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه 
ما عرفكم به حديث آخر ومن صامه وأقامه إميانا واحتسابا وجبت له اجلنة فاهللا اهللا ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم و

  من ثواب ربكم ورمحته عسى أن يغفر لكم ربكم ويتقبل منكم سعيكم

كان يقول إذا دخل رمضان مرحبا باملطهر قالوا يا رسول اهللا وما املطهر } صلى اهللا عليه وسلم{وروي أن النيب 
  قال مطهر من الذنوب واخلطايا اللهم اكتب لنا فيه براء من النار وشريعة من اإلميان

   اهللا تطهروا من ذنوبكم للحلول يف جوار ربكم واحفظوا العهود يف صيام شهركم فأدوا زكاة فطركمفاهللا
أنه قال من صام رمضان ومل يؤد زكاة الفطر كان صيامه معلقا بني السماء } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

لرسول وأطيعوا ربا ال حيول وال يزول وال تغريه واألرض حىت يؤديها فاهللا اهللا عباد اهللا اتبعوا ما أمركم به النيب ا
  األيام وال الدهور ال إله إال اهللا هو العزيز الغفور

  جملس يف حترمي اخلمر وما جاء فيها ١٤

قال عبد امللك بن حبيب رمحه اهللا ذكر اهللا سبحانه وتعاىل اخلمر يف كتابه يف ثالث آيات فذمها يف اإلثنتني  ٣٧٨
  وحرمها يف الثالثة

اإلثنتان األولتان منسوختان والثالثة الناسخة وذلك أهنا كانت تشرب يف أول اإلسالم حىت نزل حترميها باملدينة ف
يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل { وبعد اهلجرة فالناسخة قوله تعاىل 



رمي وكذلك هنى اهللا يف كتابه كله حترمي يف كل ما هنى عنه فهذا حت ٩٠املائدة } الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
كما كل ما أمر به فرض مفترض أال ترى أنه قرن حترمي اخلمر باألنصاب وهي األصنام اليت كانت تعبد من دون اهللا 

اليت  فقد قرن يف هنيه بني اخلمر واألصنام ٣٠احلج } فاجتنبوا الرجس من األوثان { وقد قال تعاىل يف آية أخرى 
مناد ينادي يف املدينة أال إن } صلى اهللا عليه وسلم{كانت تعبد من دون اهللا تعاىل فلما نزل حترميها بعث رسول اهللا 

  اهللا قد أنزل حترمي اخلمر إن اهللا ورسوله حيرمان اخلمر
  فقال بعضهم وهم يشربوهنا صه صه حني مسعوا املنادي

  دي فلما تبينوا منه قوله قالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري يقول اسكتوا حىت تسمعوا ما يقول هذا املنا

فكفوا عنها وأهريقوا ما بقي عندهم منها مث ندموا على ما شربوا منها وختوفوا أن يكون اهللا عز وجل قد سخط 
قوا وآمنوا وعملوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما ات{ عليهم فأنزل اهللا سبحانه 

  ٩٣املائدة } الصاحلات 
  حترمي اخلمر ٣٧٩

ومن مثرات النخيل واألعناب { اعلموا أن أول ما عاب اهللا تبارك وتعاىل اخلمر يف سورة النحل يف قوله سبحانه 
  } تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 

خ يقول اهللا تعاىل رزقتكم مثرات النخيل قال الشيخ وهذا ظاهره تعداد النعمة وباطنه تعيري وتقريع وتوبي ٦٧النحل 
  واألعناب فاختذمت منه السكر وعدلتم عن الرزق احلسن

فاملفهوم من هذا القول أن اهللا تبارك امسه عرفكم مبنه ونعمه عليكم ووخبكم بتغيريكم لنعمه فكأنه تبارك وتعاىل قال 
فاملعىن تتخذون من الرزق احلسن  ٦٧حل الن} ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا { 

سكرا وبدلتم الطيب باخلبيث وهذه غاية الكفر بنعم اهللا تعاىل أن تستعمل يف معاصي اهللا تعاىل فلما نزلت هذه اآلية 
صلى اهللا {وقد أعاب اهللا تعاىل يف اخلمر مث امتنع ناس من شرهبا وبقي على شرهبا األكثرون حىت هاجر رسول اهللا 

  إىل املدينة} معليه وسل
  محزة عم النيب واخلمر ٣٨٠

فخرج محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه وقد شرب اخلمر حىت سكر منها فلقيه رجل من األنصار وبيده ناضح له 
  واألنصاري يتمثل ببيتني من شعر لكعب بن مالك يف مدح قومه وذكر مفاخرهم ومها

  مجعنا مع اإليواء نصرا وهجرة
  يف املعاشر فلم يرج حي مثلنا

  فأحياؤنا من خري أحياء من مضى} 
  وأمواتنا من خري أهل املقابر

  محزة واألنصاري ٣٨١
فقال محزة رضي اهللا عنه أولئك املهاجرون فقال األنصاري بل حنن األنصار فتنازعا فجرد محزة سيفه وعدا على 

إىل الناضح فضربه بالسيف فقطعه األنصاري فلم ميكن األنصاري أن يقوم به فاهنزم وترك ناضحه فقصد محزة 
فأخربه خبرب محزة وفعاله بالناضح فأعطى النيب } صلى اهللا عليه وسلم{ومضى األنصاري مستعديا إىل رسول اهللا 

  األنصاري ناضحا} صلى اهللا عليه وسلم{



  عمر بن اخلطاب واخلمر ٣٨٢
رسول اهللا إهنا مذهبة للعقل متلفة للمال فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أما ترى ما نلقى من أمر اخلمر يا 

وقرئ كثري واملعنيان  ٢١٩البقرة } يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري { فأنزل اهللا تعاىل باملدينة 
  وعلى هذا معارضة لقائل أن يقول أين ٢١٩البقرة } ومنافع للناس { متقاربنا 

فاجلواب عن ذلك { إن اهللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها } } سلمصلى اهللا عليه و{املنفعة وقد قال رسول اهللا 
  أهنم كانوا يتبايعوهنا من الشام بالثمن اليسري ويبيعوهنا باحلجاز بالثمن الكثري وكانت املنافع اليت فيها من األرباح

وم وبقي قوم على شرهبا فانتهى عن شرهبا ق ٢١٩البقرة } قل فيهما إمث كبري { وكذلك قال اهللا سبحانه وتعاىل 
حىت دعا حممد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري قوما فأطعمهم وسقاهم اخلمر حىت سكروا فلما حضر وقت 

  الصالة قدموا رجال منهم يصلي هبم
  ابن أيب جعونة واخلمر ٣٨٣

قل يا أيها وكان أكثرهم قرآنا رجل يقال له أبو بكر بن أيب جعونة وكان حليف األنصار فقرأ فتحة الكتاب و
الكافرون فمن أجل سكره خلط فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وخلط أول السورة خبامتتها حىت ختم 

  فشق عليه ذلك} صلى اهللا عليه وسلم{السورة على ذلك فبلغ ذلك رسول اهللا 
 ٤٣النساء } ا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلمو{ فأنزل اهللا عز وجل 

فكانوا يشربوهنا بعد صالة العشاء اآلخرة مث ينامون مث يقومون عند صالة الفجر فيصحون منها مث يشربوهنا بعد 
  صالة الصبح فيصحون منها عند صالة الظهر مث ال يشربون بعد ذلك حىت يصلون العشاء اآلخرة

  سعد بن أيب وقاص واخلمر ٣٨٤

قاص الزهري رجال لوليمة عملها على رأس جزور فدعا أناسا من املهاجرين فأكلوا وشربوا حىت دعا سعد بن أيب و
اخلمر حىت سكروا منها فافتخروا فعمد رجل من األنصار إىل أحد حلىي اجلزور فضرب به أنف سعد ففزه فجاء 

ا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب يا أيها الذين آمنو{ فأنزل اهللا تعاىل } صلى اهللا عليه وسلم{مستعديا إىل رسول اهللا 
اآلية فاختلف العلماء من أهل التفسري يف  ٩٠املائدة } واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 

  أو يف غري هذا املوضع ٩١املائدة } فهل أنتم منتهون { موضع التحرمي هل وقع يف قوله تعاىل 
وقال األكثرون منهم بل وقع يف قوله  ٩٠املائدة } فاجتنبوه { قوله تعاىل  وقال قوم من املفسرين إن التحرمي وقع يف

{ أتصربون } واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل  ٩١املائدة } فهل أنتم منتهون { تعاىل 
  } قوم فرعون أال يتقون { واملعىن اصربوا وكذلك يف الشعراء  ٢الفرقان 
  واملعىن اتقوا ١١الشعراء 

يوسف } تزرعون سبع سنني دأبا { وعلى نبينا حممد وسلم قوله } صلى اهللا عليه وسلم{وكذلك يف سورة يوسف 
  واملعىن ازرعوا ٤٧

يعين الروح واملعىن ارجعوها وكذلك  ٨٩الواقعة } فلوال إن كنتم غري مدينني ترجعوهنا { ويف سورة الواقعة قوله 
واملعىن انتهوا فقالوا عند ذلك انتهينا انتهينا يا رسول اهللا وهذه من  ٩١املائدة } منتهون  فهل أنتم{ قوله يف اخلمر 

  األخبار اليت معناها األمر
إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما { وقال بعض أهل العلم إن حترمي اخلمر يف اآلية اليت يف األعراف قوله تعاىل 

  اخلمر قال الشاعر واإلمث هي ٣٣األعراف } بطن واإلمث 



  شربت اإلمث حىت ضل عقلي
  كذاك اإلمث يذهب بالعقول

  وقال آخر
  نشرب اإلمث بالكؤوس جهارا

  نترك اهلتك بيننا مستعارا
  واهلتك األترج

قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على { فهذه مجل حترمي اخلمر وانتقاله يف مواطنه وأما حترميها يف األنعام يف قوله تعاىل 
فإنه رجس والدم رجس وامليتة رجس  ١٤٥األنعام } يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير  طاعم

واخلمر بل اخلمر أكثر رجسا بل امليتة أحلت للمضطر ومل حتل اخلمر ألحد واخلمر ما خامر العقل فغطاه وإذا غاب 
  العقل حضر اجلهل وإذا حضر اجلهل كفر العبد وال يبايل

  ٧احلشر } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { ول اهللا تعاىل وأما ق
  أحاديث يف حترمي اخلمر ٣٨٥

  أنه قال كل مسكر حرام وما أسكر كثريه من مجيع األشربة فقليله حرام} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
اعلموا أن أمكن ما يكون الشيطان من كل شراب أسكر فهو حرام و} صلى اهللا عليه وسلم{ويف حديث آخر قال 

العبد إذا شرب املسكر فإذا متكن الشيطان من العبد أمره بالكفر وصده عن اإلميان وعن طاعة الرمحن وأغلق يف 
  وجهه أبواب اخلري كله

  وأنشدوا
  اخلمر داعية إىل العصيان
  واخلمر قائدة إىل النريان

  واخلمر شارهبا يصد عن اهلدى
  لعصيانويبدل الطاعات با

  واخلمر شارهبا حليف ضاللة
  ويبدل اإلميان بالكفران

  شرب املدامة لإلله عداوة
  وحمبة للمارد الشيطان

  فبادروا التوبة يا أهل الزنا
  وتقربوا للواحد الديان

  وتباعدوا عن شرب مفتاح الردى
  ومغالف اخلريات يف اإلميان
  فهي احملرمة اليت حترميها
  يف حمكم اآليات والقرآن

ليس } صلى اهللا عليه وسلم{وهذا احلديث خيرج منه قول النيب { اخلمر مجاع اإلمث } عن رسول اهللا أنه قال روي 
وشارب اخلمر ال يقبل منه صالة فإذا مل يقبل اهللا منه حسنة واحدة واجتمعت { بني العبد والكفر إال ترك الصالة 



  طاعة امللك العالم عليه اآلثام فهي جامعة لآلثام قائدة إىل احلرام قاطعة عن
  اخلمر شر كله ٣٨٦

اخلمر مفتاح كل شر وأن خطيئتها تعلو كل اخلطايا كما أن } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
وما كان { اخلمر مفتاح كل شر } } صلى اهللا عليه وسلم{فهنا قد قال رسول اهللا { شجرهتا تعلو كل الشجر 

  للخري كلهمفتاحا للشر كله كان مغالقا 

فإذا شربتم القهوات وعصيتم رب األرضني والسموات وانغلقت عنكم أبواب اخلريات وانفتحت لكم أبواب 
املنكرات وحلت بكم عظائم املصيبات وغضب عليكم رب األرباب وسيد السادات عاقبكم بأشد العقوبات يف دار 

  املصائب واحلسرات وحمل العذاب والبليات
  وأنشدوا

  من الرمحن قد بعدواأهل اخلمور } 
  { ويف العذاب على اخلسران قد وردوا 

  { بشرهبم من إله العرش قد بعدوا ويف الصدور مع الشيطان قد قعدوا } 
  { دع املدامة ال تسلك طريقتها فأهلها لنعيم الرب قد جحدوا } 
  وقد تواعدهم رب السماء على} 

  { شرب اخلمور بنار مجرها يقد 
  مر كلهم بدار ويل على النريان قد وردواغدا ترى أهل شرب اخل} 

  قول ابن عباس يف السكران ٣٨٧
روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال من بات سكرانا بات للشيطان عروسا وللعروس حبيبا فإذا كنت بيب 

  الشيطان فأنت عدو الرمحن وإذا كنت
  عدو الرمحن فأنت من أهل اهلوان ويف مسوم النريان

  كم قد أمركم بأمره وهناكم بنهيه ومن عليكم برفقه ووسع عليكم من سعة رزقهعباد اهللا موال
وجعلكم من خري األمم وأسبل عليكم جزيل النعم فال تستعينوا بنعمه على معاصيه فإنه ذو انتقام وعذاب ورمحة 

لدنيا وال يغرنكم باهللا وثواب فأطيعوا موالكم يف مجيع األمور وال هتتكوا أستاركم بشرب اخلمور وال تغرنكم احلياة ا
  الغرور
  وأنشدوا

  يا شارب اخلمر ترجو أن تنال به
  عفو اإلله وأنت اليوم مطرود

  وأنت تشرب طول الدهر منهمكا
  وأنت عن طاعة الرمحن مفقود

شربتم اخلمور وعصيتم الرب الغفور وهتكتم الستور وركبتم الفواحش والفجور وهتاونتم بصعاب األمور ومل 
  رض والنشور والوقوف بني يدي من يعلم ما ختفي الصدورتفكروا يف الع

  مثن اخلمر خسارة ٣٨٨



ذكر يف بعض األخبار ما من عبد أنفق درمها يف اخلمر إال حمق اهللا تبارك وتعاىل من رزقه سبعني درمها وجعل اهللا كل 
وم القيامة فإذا خرج من قربه درهم ينفقه يف اخلمر سلسلة يف عنقه من نار جهنم وجعله تعبانا يأكله يف قربه إىل ي

خرج معه الثعبان فال يفارقه حىت يلقيه يف نار جهنم وأعظم من هذا أن شارب اخلمر ال يكتب له صاحب اليمني 
حسنة واحدة وال ينظر اهللا إليه وإمنا يكتب له صاحب الشمال ألن رأس العبادات هي الصالة وال يقبل من أحد 

ر ال تقبل صالته فإذا تاب تاب اهللا عليه وحما اهللا من صحيفته كل ذنب عمله حسنة حىت تقبل صالته وصاحب اخلم
يف حال شربه وكتب له بكل حسنة عملها ومل تقبل منه يثبتها اهللا تعاىل وإذا مات من ساعته مات وال ذنب عليه 

  ويكون أفضل ممن مل يشرهبا يف الدنيا وأنشدوا
  ال تشرب اخلمر يا مغرور إن هلا

  لدى الرمحن يف احلشروزرا عظيما 
  اخلمر تبعد عن حق اإلله وعن

  شرع االرسول الذي يف حمكم الذكر
  إن الذي قطع األيام يشرهبا

  له عذاب شديد كاشف الستر
  أعار عليا بعريين ليأيت عليهما بأذخر يستعني به على زفاف} صلى اهللا عليه وسلم{روي أن النيب 

هللا عنه فأناخهما عند باب محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه واستأجر فاطمة رضي اهللا عنها فجاز هبما علي رضي ا
يهوديا ليخرج معه ويأيت باألذخر وكان محزة يشرب وغنت املغنية غناء تذكر يف أكباد اإلبل فخرج محزة فوجد 

صلى { النيب البعريين على بابه فنحرمها ودخل بأكبادمها فجاء علي رضي ااهللا عنه فوجد البعريين حنريين فمضى إىل
  } صلى اهللا عليه وسلم{فشكا إليه فجاء معه صلوات اهللا عليه فلما رأى محزة النيب } اهللا عليه وسلم

  كيف سكر محزة ٣٨٩

وقال } صلى اهللا عليه وسلم{وكان محزة رضي اهللا عنه قد أخذت فيه اخلمر قال ألستم عبيدي فتأخر رسول اهللا 
نه اللهم إن اخلمر مفسدة للعقل مذهبة للمال فأنزل اللهم لنا يف اخلمر بيانا لست بعبد ألبيك فقال عمر رضي اهللا ع

إمث أي يف تناوهلا  ٢١٩البقرة } يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس { فأنزل اهللا سبحانه 
  فومنافع للناس يف ترك تناوهلا فإذا تركها عبد من عباد اهللا غفر اهللا له ما قد سل

  قراءة السكران ٣٩٠
فقال قوم نشرهبا ملا فيها من املنفعة فحانت وقت الصالة فقدم رجل سكران فصلى بأصحابه فقرأ يا أيها الكافرون 

فشق عليه فقال عمر رضي } صلى اهللا عليه وسلم{أعبد ما تعبدون وختم السورة على هذا فبلغ ذلك رسول اهللا 
يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت { خلمر فأنزل اهللا تعاىل اهللا عنه اللهم أنزل علينا بيانا يف ا

فكانوا يشربوهنا يف غري وقت الصالة حىت كان من أمر سعد بن أيب وقاص ما كان  ٤٣النساء } تعلموا ما تقولون 
يا { ا فأنزل اهللا عزل وجل مع األنصاري وقد تقدم ذكره فقال عمر رضي اهللا عنه اللهم أنزل علينا يف اخلمر بيان

إىل آخر اآليتني إىل  ٩٠املائدة } أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 
صلى اهللا {فقالوا بأمجعهم انتهينا يا رسول اهللا انتهينا فعند ذلك بعث النيب  ٩١املائدة } فهل أنتم منتهون { قوله 

  يا ينادي يف املدينة أال إن اخلمر قد حرمتمناد} عليه وسلم
قال أنس بن مالك فسمعت النداء وأنا أسقي طلحة يف رهط من األنصار الفضيخ والبسر والرطب فواهللا ما انتظروا 



  حىت قالوا يا
  أنس أخرجها عنا فأهريقت يف احلني فانتهوا

صلى اهللا {التوبة وأطاعوا موالهم ونبيهم  وبادروا إىل} صلى اهللا عليه وسلم{فإذا فعل هذا أصحاب رسول اهللا 
فمالكم ال تتأسوا بأفعاهلم وتقتدوا بأعماهلم وتقفوا آثارهم وتسمعوا أخبارهم وتتركوا اخلمر لوجه اهللا } عليه وسلم

  الكرمي فعساه جيعل اجلنة مأواكم ويكرم اآلخرة مثواكم فراقبوه فإنه يراكم ويعلم سركم وجنواكم واهللا أعلم
  وأنشدوا

  ال يشرب اخلمر إال فاجر بطر
  قد خالف اهللا والقرآن والرسال

  بئس الشراب وبئس الشاربون هلا
  ال يسلكونه إىل دنياهم سبال

  هي الدليل إىل دار اجلحيم غدا
  ٩بئس الدليل وال يرجى هلم حوال 

  إال يتوب عسى الرمحن يقبله فتب من الذنب ال تيأس وإن ثقال} 
  من مات يدمن اخلمر ٣٩١
  من مات وهو يشرب اخلمر مل يشرهبا يف اآلخرة} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{عن النيب روي 

يا عدو نفسه يا  ١٥حممد } وأهنار من مخر لذة للشاربني { وهي واهللا من ألذ نعيم اجلنة كما قال تبارك وتعاىل 
القهوات احملرمات يف  مسكني حرمت نفسك اللذات ويف قرار اجلنات وعصيت رب األرضني والسماوات بشربك

  حمكم اآليات ومل تستح من عامل السرائر واخلفيات وأنشدوا
  أكثرت اخلمر من عيويب وزاد حزين مع الكروب
  جل مصايب وضاق ذرعي واسود قليب من الذنوب

  يا ليتين تبت باجتهاد لعامل اجلهر والغيوب
  اخلمر مفتاح كل شر لكل عاص هلا شروب} 

  عذاب شارب اخلمر ٣٩٢
بعثين اهللا تعاىل رمحة وهدى للعاملني وأقسم ربنا بعزته وجالله ال } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{ي عن النيب رو

يشرب عبد من عبيده جرعة مخر إال سقيته مكاهنا من محيم جهنم معذبا أو مغفورا له وال يدعها عبد من خمافيت إال 
  سقيته إياها من حظرية

طيعوا موالكم امللك العالم وال ختالفوا القرآن واألحكام واقبلوا نصيحة نبيكم حممد الفردوس فيا معشر اإلسالم أ
  عليه الصالة والسالم يدخلكم ربكم برمحته دار السالم وأنشدوا

  إىل اهللا أشكو ضيق صدري من الضر
  وعظم خطايا كاجلبال وكالقطر

  لعل إهلي أن جيود بعفوه
  وينقذ عبدا عام يف غمرة السكر

  ما ال يفارق حمرماظلموا غشو



  ال يستفيق الدهر من فتنة اخلمر
  فيا طول حزين مث يا طول حسريت
  لئن مل جيد يل عامل السر واجلهر

  شارب اخلمر يف القيامة ٣٩٣

والذي بعثين باحلق إن شارب اخلمر يأيت يوم القيامة فيقول اهللا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
ئكته خذوه فيبتدرون له سبعون ألف ملك فيسحبونه على وجهه فتستقبله املالئكة معها السالسل سبحانه وتعاىل ملال

فيضربون وجهه فيفتح فاه فيلقى فيه طعام مثل رؤوس الشياطني وال يكاد يسيغه فيخرج الدود منه فيتلعق بلسانه مث 
اع واآلثام املسرفون يف شراب املسكر يقع يف بطنه فهي جتري فيه مثل الوحوش يف الربية أيها املصرون على اجلر

احلرام أفنيتم أعماركم يف الكذب والزور وضيعتم أيامكم يف اجلهل والغرور وقطعتم أوقاتكم يف الفسق والفجور 
واستعننتم على معصية اهللا بشرب اخلمور أما علمتم أن اخلمر متلفة للمال مذهبة للبهاء واجلمال عاقبتها إىل وبال 

ىل شر مآل اخلمر أوهلا هلو ومزاح وآخرها بكاء ونياح امرأة شارب اخلمر يف كل وقت مطلقة وثيابه ويؤول شارهبا إ
  يف كل حني ممزقة

شارب اخلمر خليل الشيطان شارب اخلمر عدو الرمحن شارب اخلمر بعيد من اإلميان شارب اخلمر قريب من 
لى عذاب النار حائم شارب اخلمر خمالف الضالل واخلسران شارب اخلمر يف حبار السخط عائم شارب اخلمر ع

للتنزيل شارب اخلمر خمالف لسنة الرسول عدو للملك اجلليل شارب اخلمر ملعون على لسان سيد املرسلني شارب 
  اخلمر خمالف لسنة خامت النبيني

قعة أما علمت يا من بعد من اإلحسان وتقرب من الفسوق والعصيان وحل يف سخط املهيمن الديان أن اخلمر مو
  للعداوة والشقاق قاطعة للخري واألرزاق قائدة إىل أليم العذاب يوم التالق

  أما علمت أهنا حتول بني شارهبا وبني الرشاد وتلقيه يف الضالل والفساد وتوقع العداوة والبغضاء بني
  العباد وتقود إىل العذاب الشديد يوم التناد

  وأنشدوا
  اخلمر والدة للشر أمجعه

  صيان والكفرومن والدهتا الع
  تعصي اإلله إذا ما عشت تشرهبا
  وتبعد اخلري واإلحسان والشكر

  العبد يشرهبا واللعن تابعه
  واخلزي شامله والويل والعسر

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

والدال عليه يا  لعن اخلمر وشارهبا وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها واحملمول إليه وآكل مثنها
أخي قد لعن اهللا كل من نسب إىل اخلمر واللعنة هوانا للعبد وإذا أبعد اهللا العبد من جواره أصاله عذابه وحر ناره 

  فبادر يا شارهبا إىل املتاب فإن اهللا قد حرمها يف الكتاب وتواعد عليها أشد النكال والعذاب
  وأنشدوا



  إلله وال خيشى من الناريا من يبيت على شرب اخلمور وال خيشى ا} 
  تعصي اإلله وال تقضي فرائضه

  عار عليك وما يف التوب من عار
  فتب من اخلمر للرمحن خالقنا
  وكل ذنب قدمي العهد أوتار

  اخلمر جرمية عظيمة ٣٩٤
من شرب شربة من مسكر مل يقبل اهللا له صالة أربعني يوما فإن } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

ب تاب اهللا عليه والذي بعثين باحلق من شرب من اخلمر ثالث شربات ال يقبل اهللا تعاىل صالته مائة وعشرين يوما تا
  وكان حقا على اهللا تعاىل أن يسقيه من اخلبال قال عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه هو صديد أهل النار وقيحهم

السابعة ملات أهل السماوات واألرض من الننت فإن هللا  ويف بعض األخبار لو أن قطرة من اخلبال ألقيت من السماء
وإنا إليه راجعون على من شرب اخلمور وهتك الستور وعصى امللك الغفور وبذل مهجته لعذاب الويل والثبور 

  وغره باهللا عدوه الغرور
  وأنشدوا

  تعصي اإلله وتأتى اخلمر تشرهبا
  وترجتي من إله العرش غفرانا

  أمجعهاوأنت حتوي فعال اخلري 
  وقد مجعت من العصيان ألوانا

  فتب وال تتمادى يف الضالل عسى
  تلقى إهلا كثري العفو رمحانا

عباد اهللا أما تستحون ممن أخرجكم من بطون األمهات وأسبغ عليكم جزيل النعم واخلريات وهداكم بفضله إىل 
  الصوم والصلوات ووعد من أطاعه

  صاه باخليبات وشدائد العقوباتباخلريات يف اجلنات العاليات وتواعد من ع
أما علمتم أن اخلمر أم اجلرائم والسيئات ومفتاح الكبائر واخلطيات وباب املصائب والرزيات وموجبة لغضب رب 

  األرضني والسموات وخمربة الديار بوقوع الشتات

رآن واألحكام وحل يف فال تدنسوا أعمالكم بشرب اخلمر احلرام فإهنا أم الكبائر وآلثام ومن شرهبا فقد خالف الق
سخط امللك العالم أما تستحي يا مطرود من باب اهللا يا خمالفا حلدود اهللا يا مؤالفا ألعداء اهللا من رب من عليك 

بنعمة اإلسالم وجعلك من خري أمة أخرجت لألنام وفضلك مبحمد عليه افضل الصالة والسالم فعصيت يا مغرور 
  اليت أوالك ومل تنته عما عنه هناكموالك واتبعت غيك وهواك ونسيت النعم 

أهذا جزاء من أحسن إليك وسترك وأنعم عليك بئس ما صنعت يا من ظل يف املعاصي سرا وجهرا يا من بدل نعمه 
  اهللا كفرا يا من هتك بعصيانه حجابا وسترا يا من حرم بذنيه توفيقا ويسرا يا من أورثه العصيان شرا وعسرا

عن باب مواله مردود يا من خالف األحكام واحلدود من رب أخرج لك من العدم  أما تستحي يا مطرود يا من هو
إىل الوجود عنبا حالال أخرجه من العود تعصر منه مخرا تعصي به امللك املعبود ما أجهلك بطريق املتقني ما أبعدك 

ستعلم غدا إذا وقفت بني  عن سرية خري املرسلني يا قليل الدين يا ضعيف اإلميان واليقني يا خليل الشيطان اللعني



يدي أسرع احلاسبني وأمر بك إىل العذاب املهني فحينئذ تقول بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين اللهم تب 
  علينا حىت ال نعصيك برمحتك يا أرحم الرامحني

  جملس يف فضل يوم عاشوراء وما جاء فيه ١٥

  ويف صيامه من الفضل العظيم ٣٩٥
صلى اهللا عليه {اهللا سبحانه وله احلمد واملنة قد فضل هذه األمة بفضائل خص هبا أمة حممد  اعلموا عباد اهللا أن

  من سائر األمم} وسلم
احلكمة يف ذلك أن اهللا تعاىل ملا جعل أمة حممد أقصر األمم أعمارا جعل هلم هذه الفضائل وهذه الدرجات ورفع هلم 

يض من كل شهر وكيوم عرفة ورجب وشعبان والستة أيام بعد بذلك الدرجات واملنازل يف اجلنة وهي كاأليام الب
  الفطر ومثلها كثري 

فهذه أمة قد رفق اهللا هبا وجعل هلا من اليسري كثريا ووعد هلا على ذلك يف اآلخرة أجرا كبريا فيوم عاشوراء يوم 
مه سنة مستحبة ملا روي تغفر فيه الذنوب واخلطيات ويتقرب فيه بالصدقات وأفعال اخلريات إىل عامل اخلفيات وصو

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{عن رسول اهللا 
  ثواب صيامه ٣٩٦

من صام يوم عاشوراء أعطاه اهللا تعاىل ثواب عشرة آالف ملك وثواب عشرة آالف شهيد وثواب كل حاج 
  { ومعتمر يف ذلك العام وثواب تسبيح مالئكة السبع مسوات ومن فيهن 

من صام يوم عاشوراء كتب اهللا له عبادة ستني سنة صيام أيامها } أنه قال } ليه وسلمصلى اهللا ع{وروي عن النيب 
  { وقيام لياليها وكأمنا حج واعتمر سبعني مرة 

فاهللا اهللا عباد اهللا تقربوا إىل اهللا يف يوم عاشوراء أميا استطعتم من نوافل اخلري وسبل الرب فإن يوم عاشوراء يوم يوصل 
جر للمؤمن السخي الكرمي وجمزي اهللا جل جالله معطي الزكاة جنات النعيم ويبذل فيه فيه الرحم ويضاعف األ

  السخط على الشقي اللئيم
  الذي مينع الزكاة املفروضة يف القرآن احلكيم

ا فاهللا اهللا معشر املؤمنني ومجاعة املوحدين ارغبوا يف هذه الفضيلة اجلزيلة تفوزوا بالنعمة الدائمة الطويلة اليت ليس هل
  زوال وال انقطاع وال لصاحبها عنها صد وال امتناع

من أفطر عنده مؤمن يف يوم عاشوراء فكأمنا أفطر عنده مجيع } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
وأشبع بطوهنم ومن مسح على رأس يتيم يف يوم عاشوراء رفع اهللا له بكل شعرة } صلى اهللا عليه وسلم{أمة حممد 

وكساه اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{رأسه درجة يف اجلنة ومن كسا فيه مسكينا فكأمنا كسا مساكني أمة حممد  على
فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا رسول اهللا صلى اهللا عليك لقد فضلنا اهللا عز { سبعني حلة من حلل اجلنة 

عم يا عمر خلق اهللا السموات واألرض يف يوم ن} } صلى اهللا عليه وسلم{وجل بيوم عاشوراء فقال رسول اهللا 
عاشوراء وخلق الشمس والقمر يف يوم عاشوراء والنجوم كمثله وخلق العرش والكرسي يف يوم عاشوراء وخلق 
القلم يف يوم عاشوراء واللوح كمثله وخلق جربيل يف يوم عاشوراء ومالئكته كمثله وخلق آدم يف يوم عاشوراء 

يف يوم عاشوراء وأسكن آدم اجلنة يف يوم عاشوراء وولد إبراهيم عليه السالم يف يوم  وحواء كمثله وخلق اجلنة



عاشوراء وجناه اهللا من النار يف يوم عاشوراء وهداه اهللا يف يوم عاشوراء وأغرق اهللا فرعون يف يوم عاشوراء ورفع 
يوم عاشوراء وتاب اهللا على آدم  عيسى يف يوم عاشوراء ورفع اهللا إدريس يف يوم عاشوراء وولد عيسى بن مرمي يف

يف يوم عاشوراء وغفر ذنبه يف يوم عاشوراء واستوت سفينة نوح على اجلودي يف يوم عاشوراء وأخرج يوسف من 
السجن يف يوم عاشوراء وتاب اهللا على قوم يونس يف يوم عاشوراء وأعطى سليمان امللك يوم عاشوراء ويوم القيامة 

  يوم عاشوراء
  مطر ينزل من السماء يوم عاشوراءويروى أن أول 

  الغسل يوم عاشوراء ٣٩٧
من اغتسل يوم عاشوراء مل ميرض إال مرض املوت ومن اكتحل باالمثد } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 

م يوم عاشوراء مل ترمد عيناه يف تلك السنة كلها ومن عاد مريضا يوم عاشوراء فكأمنا عاد مجيع ولد آدم عليه السال
وعلى مجيع األنبياء الكرام ومن سقى مؤمنا شربة من ماء يوم عاشوراء فكأمنا سقى مجيع ذرية آدم وكانوا عطاشا 

  ومن صلى يوم عاشوراء أربع ركعات ويقرأ يف كل ركعة بفاحتة

لف منرب الكتاب وقل هو اهللا أحد مخس عشرة مرة غفر اهللا له مخسني عاما ماضيا ومخسني عاما مقبال وبىن له اهللا أ
من نور اهللا عباد اهللا ارغبوا يف فضل هذا اليوم املرغوب فعسى اهللا أن يغفر لكم ما أسلفتم من األوزار والذنوب 

  ويستر عليم ما أتيتم من القبائح والعيوب
روي أن موسى عليه السالم قال مكتوب يف التوراة من صام يوم عاشوراء فكأمنا صام الدهر كله ومن تصدق يوم 

ء فكأمنا مل يترك سائال إال أعطاه ومن كسا فيه عريانا فكأمنا كسا مجيع خلق اهللا ومن مسح على رأس يتيم عاشورا
فكأمنا مسح رؤوس اليتامى وغرس اهللا له بكل شعرة على رأسه سبعمائة شجرة حتمل من احللي واحللل عدد جنوم 

ورا ومن كظم غيظا كتب من الراضني بقسم اهللا السماء ومن أرشد فيه ضاال دفع اهللا عنه ظلمة القرب ومأل قلبه ن
تبارك وتعاىل ومن شهد جنازة يوم عاشوراء فله بكل شيء خلقه اهللا وهو خالقه درجات يف اجلنة ومن ترك فيه 

شهوة وأطعمها أخاه املسلم مل يقبض روحه ملك املوت حىت يطعمه من طعام اجلنة ويسقيه من شراهبا ومن اغتسل 
ن عند اهللا طاهرا ومن قرأ آية يف كتاب اهللا يف ليلة عاشوراء أو يف يومها أعطي من الثواب مثل يف يوم عاشوراء كا

ما أعطي إلدريس عليه السالم ومن أحيا ليلة عاشوراء فكأمنا عبد اهللا بعبادة املالئكة املقربني ومن بكى يوم عاشوراء 
له نصيبا يف عبادة اخلائفني ومن أتى عاملا يف يوم  أو ليلة عاشوراء أو فاضت عيناه من خشية اهللا تعاىل كتب اهللا

عاشوراء ليسمعه أو يتعلم منه مسألة يف دينه وما ينفعه آلخرته أعطي مثل ثواب املهاجرين واألنصار وأوجب اهللا له 
ضله اجلنة ويكتب له امللكان احلسنات إىل يوم عاشوراء من العام الذي يأيت ومن صام يوم عاشوراء حمتسبا عاملا بف

سخر اهللا له بكل ساعة من ليله وهناره من ذلك اليوم الذي صامه مائة ألف ملك يدعون له إىل يوم القيامة ومن أراد 
  صيام يوم عاشوراء وأصبح فيه آكال وهو ال يعلم فليمسك عن األكل يف بقيته وله فضله كامال إن شاء اهللا تعاىل

  النفقة على العيال ٣٩٨
عاشوراء ويوم عاشوراء رجاء فضل اهللا وطلبا ملرضاته ولوجوب الربكة فيه فإنه روي أن وتستحب النفقة يف ليلة 

  من أنفق فيه درمها أخلف اهللا له
  سبعمائة

  وكل درهم ينفقه فيه يف طاعة اهللا فهو عند اهللا تعاىل أثقل من السموات واألرضني السبع



 ليلة عاشوراء ويومه ووسعوا فيه على أهاليكم وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول أكثروا خري بيوتكم يف
  فيما حيل وجيمل فمن مل جيد فليسوع خلقه أظنه مع قرابته وليعف عمن ظلمه

  بنو إسرائيل وعاشوراء ٣٩٩
صلى اهللا {وكان يوم عاشوراء يصومه بنو إسرائيل ويعظمونه وكانت قريش تصومه يف اجلاهلية فلما قدم رسول اهللا 

صلى {ة صامه وأمر بصيامه إىل أن فرض شهر رمضان فجعل اهللا تعاىل هذا اخلري كله ألمة حممد املدين} عليه وسلم
  } اهللا عليه وسلم

  فيوم عاشوراء يوم يتقبل اهللا فيه احلسنات وترفع فغيه الدرجات املرتفعات وختلف فيه النفقات وتكثر فيه الربكات
  ويفرح فيه أهل الفاقة واحلاجات

ر فيه األعمال ويوسع فيه على العيال وتزكوا فيه األفعال واألقوال ويرحم فيه عبيده ذو يوم عاشوراء يوم تظه
  اإلكرام واجلالل

يوم عاشوراء يوم توصل فيه األرحام وتربح فيه الكرام وختسر فيه اللئام ملخالفتهم القرآن واألحكام وعصياهنم 
  امللك العالم

فيه ذو اجلود واألنعام ويغفر فيه السيئات واإلجرام ويوجب ملن  يوم عاشوراء تفرح فيه األرامل واأليتام ويرحم
أطاعه دار اخللد والسالم فاهللا اهللا عباد اهللا إياكم أن يضرب الشيطان على قلوبكم األقفال ويصدكم عن سبيل 

ل يا أخي الكرمي املتعال ويفتح يف قلوبكم أبواب الفقر لتمنعوا الزكاة من أموالكم ويؤول بكم إن أطعتموه شر مآ
  البخيل صاحب الشيطان الذليل مينع الزكاة ويقل النفقات ويفوت نفسه مجيع اخلريات

فعيشه يف الدنيا عيش الفقراء وحسابه يف اآلخرة حساب األغنياء فيا معشر املؤمنني كونوا كراما وال تكونوا لئاما 
 اهللا يف هذا اليوم بأداء الزكاة وتطوعوا فيه فإن الكرام يف جنة اخللد والنعيم واللئام يف عذاب اجلحيم فتقربوا إىل

  بالنوافل من الصلوات
  فعسى اهللا أن يغفر لكم ما أسلفتم من األوزار والسيئات

  صيامهم له ٤٠٠
إن اهللا تعاىل افترض على بين إسرائيل صوم يوم يف السنة وهو يوم } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

رم فصوموه ووسعوا فيه على عيالكم وأهليكم فمن وسع على أهله من ماله يوم عاشوراء عاشوراء العاشر من احمل
وسع اهللا عليه سائر سنته فمن صام هذا اليوم كان له كفارة أربعني سنة وما من أحد أحيا ليلة عاشوراء أو اصبح 

ركة غزهلا إىل العام القابل فاعمل صائما إال مات ومل يذق طعم املوت يا أخي إن العجوز لتغزل يوم عاشوراء لتبقي ب
أنت يف هذا اليوم من الطاعات لتبقي بركتها عليك إىل ليوم القيامة وما من عبد مؤمن أنفق يف يوم عاشوراء درمها 
أو مثقاال إال أخلف اهللا تعاىل عليه يف دنياه سبعني ضعفا مثل ما أنفق وجعل نفقته زاده إىل اجلنة فاهللا اهللا يا عباد اهللا 

  صنعوا يف هذا اليوم املعروف وأعينوا الضعيف وأغيثوا امللهوف يغيثكم الرب الرحيم الرؤوفا
  كل معروف صدقة ٤٠١

كل معروف صدقة واملعروف يقي سبعني نوعا من البالء ويقي } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
القيامة فاملعروف الزم ألهله يقودهم ويسوقهم إىل  واملعروف واملنكر منصوبان للناس يف احملشر يوم{ ميتة السوء 

  اجلنة واملنكر الزم ألهله يقودهم ويسوقهم إىل النار
  أعاذنا اهللا وإياكم من النار



فاهللا اهللا احرصوا أن تكونوا من أهل اجلنان وال تكونوا من أهل النريان واجتهدوا يف اخلري والزيادة وال ترضوا 
  بالنقصان
  أهل املعروف ٤٠٢

إن اهللا تبارك وتعاىل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
املعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طالب املعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إىل األرض اجملدبة 

  ليحييها وحييي أهلها وإن اهللا
داء من خلقه بغض إليهم املعروف وبعض إليهم فعاله وحظر على طالب املعروف تبارك وتعاىل جعل للمعروف أع

الطلب إليهم وحظر عليهم إعطاءه كما حظر الغيث عن األرض اجملدبة ليهلكها ويهلك أهلها وما يغفر اهللا عز وجل 
  أكثر فاهللا اهللا يا أولياء اهللا يا أهل املعروف
  غيثوا امللهوف فعسى اهللا أن يغيثكم يوم البعث إنه رحيم رؤوففكونوا من أهل املعروف وأعينوا الفقري وأ

  إخراج الزكاة ٤٠٣
وهذا اليوم املبارك الشريف يوم عاشوراء ملا جعل اهللا فيه من اخللف واخلريات واعلموا أنه ملا عظم اهللا تعاىل يوم 

د من املؤمنني واملؤمنات مل عاشوراء وجعل فيه اخللف واخلريات استحب للمؤمنني فيه إخراج الزكاة وما من أح
جتب عليه زكاة ماله فأعطى يف يوم عاشوراء أو تصدق من اليسري الذي معه رغبة يف فضل يوم عاشوراء إال كتب 

  من أهل الزكاة ومل خيرج من الدنيا حىت يعطي ماال حالال يزكي عليه
جاء يف اخلرب أن العبد إذا هم بإخراج درهم فإياكم يا معشر املؤمنني واملؤمنات أن خيدعكم الشيطان اللعني ألنه قد 

لوجه اهللا تعاىل فتح الشيطان يف قلبه سبعني بابا من الفقر حىت حيول بينه وبني إخراجه فإن من اهللا تعاىل على العبد 
  وأعانه حىت يغلب عدوه وشيطانه كان كمن هزم عسكرا من املشركني وقتلهم

الب رضي اهللا عنه كان إذا آن أوان الزكاة وعزم على إخراجها لبس ويدل على صحة هذا القول أن عليا بن أيب ط
درعه وتقلد بسيفه وأخذ رحمه وركب فرسه فتقول الصحابة رضي اهللا عنهم مالك يا أبا احلسن لبست آلة حربك 

طان فيقول أنا خارج إىل حماربة الشيطان أخاف أن مينعين إخراج الزكاة فجهاد الشيطان هو اجلهاد األكرب والشي
الشيطان يعدكم { لعنه اهللا يريد أن يردك إىل فقر نفسك ويصدك عما وعدك ربك جل جالله حني قال عز وجل 

واهللا واسع العطاء ألنه جل  ٢٦٨البقرة } الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا واسع عليم 
  ي يؤدي الزكاة ويتصدق من فضل مالهوتعاىل ال ينقص من ملكه ما خيلف على العبد املؤمن الذ

أي عليم مبا يفعله العباد من اخلري والشر فمن أنفق من مال اهللا ووسع منه على عياله وعباد } عليم { وقوله تعاىل 
سبأ } وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه وهو خري الرازقني { اهللا كان له اخللف من اهللا تعاىل يقول املوىل جل جالله 

  هللا عباد اهللا ثقوا مبوالكمفاهللا ا ٣٩
  جل جالله يف اخللف وال تطيعوا الشيطان الذي يعدكم الفقر والتلف

  اللعنة على مانع الزكاة ٤٠٤

ينزل من السماء يف كل يوم اثنان وسبعون لعنة على مانعي } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة { جالله كفارا يف قوله تعاىل الزكاة من هذه األمة وقد مساهم اجلليل جل 



وقد ذكر بعض العلماء أن اهللا تعاىل ملا أخرج الذرية من ظهر آدم عليه  ٦فصلت } وهم باآلخرة هم كافرون 
تها لكم الصالة والسالم عزل منهم األغنياء من أهل البدو احلضر وعزل أمواهلم مث قال جل جالله هذه أموال أعطي

وجعلتكم عليها أمناء فال تشتغلوا هبا عن أداء فرائضي وحقوقي مث قال عز وجل للفقراء من أهل البدو واحلضر 
وحرر أرزاقهم على قدر آجاهلم وأخرها وجعلها وديعة يف أموال األغنياء وقال هلم عز وجل هذه أرزاق الفقراء من 

ا عنهم أمواهلم وأرزاقهم فيحل عليكم غضيب وسخطي فإين قد عبادي وديعة يف أموالكم إياكم أن تقتروا ومتسكو
  ائتمنتكم عليها

ما من يوم إال وملكان يناديان حتت العرش املال مال اهللا والعباد عباد اهللا } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
  { فإن جاع الفقراء عذب اهللا األغنياء 
  وارغبوا يف دار النعيم واخللود وجماورة امللك املعبودفاهللا اهللا عباد اهللا أوفوا لديه بالعهود 

  من شبع وجاع جاره ٤٠٥
{ ما آمن باهللا واليوم اآلخر من بات شبعانا وجاره جائعا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

ا الغين مل منعين معروفه وسد وقد جاء يف احلديث إن اجلار الفقري يتعلق جباره الغين يوم القيامة ويقول يا رب سل هذ
  بابه دوين ويف حديث آخر يقول يا رب سل هذا مل بات طاعما وبت إىل جنبه طاويا

  قال ألسامة بن زيد يف وصيته يا أسامة} صلى اهللا عليه وسلم{ومما يصدق هذا أن رسول اهللا 
  اره طاويا إىل جنبهإياك وكل كبد جائعة ختاصمك عند اهللا فإنه يقول ما آمن يب من بات شبعانا وج

أميا رجل كان له جار مسلم بات جائعا وهو يعلم جبوعه وعنده فضل ومل } } صلى اهللا عليه وسلم{وقال رسول اهللا 
فيا هلا من خسارة مل نتدبرها بعقولنا فكم } صلى اهللا عليه وسلم{يشبعه فقد برئ من ذمة اهللا تعاىل وذمة رسول اهللا 

زمن ال ميتلكون قيمة رغيف فاهللا اهللا ال تغتروا بالعز واملال وتضيعوا للفقراء وأهل بني أظهرنا من مسكني وضعيف و
  اإلقالل فإن غاية كل شيء االنقالب واالنتقال والنفاد والزوال

قيل حيرص العبد على مجع احلطام  ٦١البقرة } وضربت عليهم الذلة واملسكنة { وقد ذكر يف تفسري هذه اآلية 
من أدى زكاة ماله فهو كرمي قد برئ من وعد الشيطان الرجيم ووثق بوعد العزيز الرحيم والسحت واحلرام وكل 
  وجنا من العذاب األليم

  حديث يف ذم الشح ٤٠٦
اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

  وأنشدوا{ دماءهم واستحلوا حمارمهم 
  صايف الكرمي فخري من صافيته} 

  { من كان ذا كرم وكان عفيفا 
  { إن الكرمي وإن تضعضع حاله فالفعل منه ال يزال شريفا } 

أنه كان يطوف بالبيت فإذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول حبرمة } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  هذا البيت إال غفرت يل

ما ذنبك صفه يل فقال الرجل هو أعظم من أن أصفه لك يا رسول اهللا } اهللا عليه وسلمصلى {فقال رسول اهللا 
ذنبك أعظم أم األرضون قال بل ذنيب يا رسول } } صلى اهللا عليه وسلم{قال رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{

صلى {اهللا قال رسول اهللا ذنبك أعظم أم اجلبال قال بل ذنيب يا رسول } صلى اهللا عليه وسلم{اهللا قال رسول اهللا 



ذنبك } صلى اهللا عليه وسلم{ذنبك أعظم أم السموات قال بل ذنيب يا رسول اهللا قال رسول اهللا } اهللا عليه وسلم
وحيك فصف يل ذنبك قال يا } } صلى اهللا عليه وسلم{أعظم أم اهللا قال بل اهللا أعظم وأجل فقال رسول اهللا 

  ن السائل ليأتيين يسألين شيئا فكأمنا يستقبلينرسول اهللا إين ذو ثروة من املال وإ
  } صلى اهللا عليه وسلم{بشعلة من نار قال رسول اهللا 

إليك عين ال حترقين بنارك والذي بعثين باهلدى والكرامة لو أقمت بني الركن واملقام مث صليت ألف عام وألف عام 
م ألكبك اهللا يف النار وحيك أما علمت أن البخل حىت جتري من دموعك األهنار وتسقي هبا األشجار مث مت وأنت لئي

  ٩احلشر } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون { كفر والكفر يف النار ووحيك أما علمت أن اهللا تعاىل قال 
  وأنشدوا

  إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوى الثناء وحيوي الوارث اإلبال} 
  يرى البخيل سبيل املال واحدة} 

  يف ماله سبال إن اجلواد يرى
  عظة يف احلض على الزكاة ٤٠٧

فاهللا اهللا يا معشر املؤمنني كونوا من األسخياء الصاحلني وال تكونوا من البخالء الفاسقني فالبخيل هو شريك 
اإلسراء } وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا { الشيطان اللعني قال اهللا تعاىل 

ل ال تؤدي زكاته فصاحبه خازن الشيطان وكل مال أخرجت زكاته فصاحبه عدو الشيطان حبيب فكل ما ٦٤
  الرمحن وعمل بالسنة والقرآن وناج من عذاب النريان وداخل يف نعيم اجلنان

فكل من مات وترك ماال قد أدى زكاته فإن صاحبه ال تزال املالئكة تكتب له احلسنات إىل يوم القيامة وكل من 
ك ماال مل يؤد زكاته فال يزال وزره جيري عليه إىل يوم القيامة وإن وصله وقع املال عند من يزكيه وما من مات وتر

عبد أدى زكاة ماله بطيب من نفسه إال جعل اهللا ذلك املال يوم القيامة طوقا من نور اجلنة يضيء ألهل اجلمع من 
 يؤدي زكاة ماله إال طوقه اهللا يوم القيامة بطوق من نار املؤمنني حىت جيوزوا الصراط ويدخل به اجلنة وما من عبد ال

  جهنم لو أن ذلك الطوق وضع يف الدنيا الحترقت الدنيا كلها وتقطعت جباهلا وجفت حبارها
ومن يوق شح نفسه { فواهللا لو مل يكن فخر الكرمي السخي إال ذكر اهللا تعاىل له يف كتابه لكفي يف قوله تعاىل 

  فاغتنموا هذا اليوم الفاضل فهو يوم تعرف فيه الكرام وتفضح يف اللئام ٩احلشر }  فأولئك هم املفلحون

  وهو يوم النفقة يف اهللا فيه خملوفة} صلى اهللا عليه وسلم{وهذا يوم عاشوراء يوم تواترت فيه األخبار عن رسول اهللا 
  والنفقة فيه يف غري اهللا متلوفة

 أن تغفر فيه اخلطيئات وتتضاعف فيه احلسنات وينجي اهللا فيه املؤمنني فإذا كان هذا اليوم ختلف فيه النفقات فأوىل
  من العذاب والعقوبات يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وتظهر فيه السرائر واخلفيات

  وأنشدوا
  يا جامع املال يرجو أن يدوم له
  كل ما استطعت وقدم للموازين

  وال تكن كالذي قد قال إذ حضرت
  للمساكني وفاته ثلث مايل



أن تتصدق وأنت صحيح حريص شحيح } سئل أي الصدقة أفضل فقال } صلى اهللا عليه وسلم{روي أن النيب 
  تأمل العيش وختشى الفقر وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا

  من خلف ثروة لبيت املال ٤٠٨
فقال } صلى اهللا عليه وسلم{ا فأخرب خبربه رسول اهللا ذكر أن رجال مات باملدينة من أهل اليمن وخلف ماال كثري

{ من ال وارث له فماله لبيت مال املسلمني } } صلى اهللا عليه وسلم{هل من وارث فقالوا ال يا رسول اهللا فقال 
صلى {أن حيضر املال فيجيء باملال إىل املسجد فوضع حىت غاب رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فأمر رسول اهللا 

  من اجلانب وغاب الناس من اجلانب اآلخر من حلي وذهب وورق وثياب}  عليه وسلماهللا
صلى اهللا {فرفع كما أمر رسول اهللا { ارفعوا املال إىل بيت مال املسلمني } } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

يها قرياط فقال يا رسول اهللا فالتفت عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه يف املسجد فوجد فرصة من ذهب ف} عليه وسلم
صلى {ووضعها يف كفه وجعل يقلبها يف يده مث قال } صلى اهللا عليه وسلم{هذه من ذلك املال فأخذها رسول اهللا 

لو تصدق هبا يف حياته حني كان صحيحا شحيحا يأمل العيش وخيشى الفقر كانت أحب إليه من } } اهللا عليه وسلم
سبيل اهللا فاهللا اهللا عباد اهللا امسعوا صواب املقال وبادروا إىل حسن الفعال وال  هذا املال كله يعطي من بعده يف

  تغتروا بالعز واملال

فإن املال يذهب والدنيا خترب ونفسك متوت واملرد غدا إىل احلي الدائم الباقي الذي ال ميوت واعلم يا أخي أنك 
ب فاستعد للسؤال وهتيأ للجدال يف يوم تشيب مرهتن بالذنوب وأنت حماسب مطلوب مسئول بني يدي عالم الغيو
  فيه الرؤوس وتضيق من فظاعة هولة النفوس ذلك يوم هائل عبوس

  يوم تضع فيه احلوامل أمحاهلا وتزلزل األرض زلزاهلا وخترج
  بأمر اهللا بعد ذلك أثقاهلا

رب العاملني يوم يقتص يا مغرور يا مسكني ظلمت الفقراء واملساكني وتركت مالك للوارثني ومل ختف من عقوبة 
  للمظلومني من الظاملني

  وأنشدوا
  وال تكن كالذي قد قال إذ حضرت

  وفاته ثلث مايل للمساكني
أن تتصدق وأنت صحيح حريص شحيح } سئل أي الصدقة أفضل فقال } صلى اهللا عليه وسلم{روي أن النيب 

  { كذا ولفالن كذا تأمل العيش وختشى الفقر وال متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن 
  يا جامع املال ألوالده} 

  { خيشى عليهم مشت حساده 
  { وال يبايل كيف كان الغين يغتر باهللا وإيعاده } 
  { امسع مقاال سوف حتظى به إن أنت مل تعمل بأضداده } 
  بنوك إن الذوا مبوالهم} 

  { وتابعوا منهاج إرشاده 
  {  فاهللا يكفيهم وحيميهم واهللا ال خلف مليعاده} 
  { وإن حييدوا عن سبيل اهلدى وقابلوا الدين بإفساده } 



  فقد يكن مالك عونا هلم} 
  { يف طاعة اللهو وأجناده 

قيل وقف رجل يف حلقة منصور بن عمار يف يوم عاشوراء فقال أيها الناس رحم اهللا من تصدق من فضل وأنفق من 
  كفاف وآثر يف فاقة

  كم أحدافقال هلم منصور معشر الناس ما ترك من
فلم يكن أحد يف اجمللس إال واساه قال منصور بن عمار اللهم عجل هلم باخللف يف الدنيا والثواب اجلزيل يف اآلخرة 

قال منصور فلقد افتقدت أهل جملسي كلهم واحدا بعد واحد بعد ذلك بعام فما منهم إال من قال أخلف اهللا علي 
  سبعني ضعفا مما أعطيت

ي فنمت فرأيت قائال يقول أبشر يا منصور قد غفر اهللا جلميع من كان يف ذلك اجمللس قال منصور فأخذتين عينا
فأخربهم بذلك وقد غفرت لك فأنت الذي دللتهم على اخلري فاهللا اهللا يا عباد اهللا تفضلوا على أنفسكم بأموالكم 

  فليس أحد منكم أحق هبا من نفسه
  حتذير من البخل ٤٠٩

  ينادي كل يوم حتت العرش الويل مث الويل ملن ترك عياله خبري وقدم على اهللا بشرذكر يف بعض األخبار أن ملكا 
  وأنشدوا

  ال تؤثرن مبا مجعت سواكا
  املوت ال تدري مىت يغشاكا
  إن البنني مع البنات رأيتهم
  يتطلعون ويشتهون فناكا

  من كان يعلم أن مالك ماله
  بعد املمات فال حيب بقاكا

دوا وارغبوا يف ثواب يوم فضله الرمحن ووعد من أدى زكاة ماله جنة الرضوان وأناب مؤدي فاهللا اهللا عباد اهللا اجته
  الزكاة إخالص اإلميان وذم مانع الزكاة وجعله من أهل الكفر واخلذالن وبني ذلك يف القرآن

  وأنشدوا
  يا جامع املال يف الدنيا لوارثه
  هل أنت باملال بعد املوت تنتفع

  يف مهلقدم لنفسك قبل املوت } 
  فإن حظك بعد املوت ينقطع

  من أقرض اهللا فضاعفه له ٤١٠

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا { ذكر أن رجال دخل بعض األسواق يف يوم عاشوراء فسمع سائال يقول 
قال فقام إليه رجل من التجار فأعطاه عشرة دنانري فلما كان العام القابل  ١١احلديد } فيضاعفه له وله أجر كرمي 

ذا بالرجل السائل قد جاء وحوله فقراء يتبعونه وهو يفرق عليهم الصدقة فقال الرجل الذي رآه حني أعطاه الرجل إ
العشرة دنانري يا أخي أقسمت عليك أما أنت الذي أعطاك فالن التاجر العشرة دنانري عام أول يف يوم عاشوراء قال 



له فما أغناك قال ملا علم اهللا صدق نييت وأين ما أخذت  نعم قال قلت أمل تك فقريا ذلك اليوم قال بلى قال قلت
الصدقة إال وأنا حمتاج وعلم اهللا تعاىل طيب نفس املتصدق بإعطائها بارك يل يف تلك العشرة دنانري وأمناها يل حىت 
وجبت علي اليوم عشرة دنانري زكاة يف مايل قال فلما مسعت منه ذلك مضيت إىل الرجل الذي كان تصدق عليه 

من ذا الذي { بالعشرة دنانري فقلت صف يل قصتك يف العام املاضي يف يوم عاشوراء إذ جاء الرجل الذي قال 
فقال الرجل املتصدق إنه ملا قرأ هذه اآلية وقع يف  ١١احلديد } يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرمي 

رة األجر الكرمي فبت على هذه النية فرأيت ريب جل نفسي أن اهللا سبحانه سيخلف علي يف الدنيا ويوفيين يف اآلخ
  جالله يف منامي وهو يقول يا عبدي قد أجنزت األمرين وقد أوجبت لك اجلنة

  يوم عاشوراء وقتل احلسني ٤١١
فالعجب كل العجب من بعض جهلة الناس الذي يذمون يوم عاشوراء ويسمونه يوم النحس لقتل احلسني رضي اهللا 

ومبالغة يف الرد } صلى اهللا عليه وسلم{السخافة يف اجلهالة ويف معاندة األخبار عن رسول اهللا  عنه فيه وهذه غاية
على صاحب الشريعة يف قوله بفضائل يوم عاشوراء ولوال البغي والعداوة لعدوا ذلك من فضائل احلسني رضي اهللا 

يب يف ليلة اجلمعة أو ليلة القدر أو عنه إذا استشهد يف مثل هذا اليوم الشريف كما أن الواحد منا ميوت له قر
  يستشهد يوم اجلمعة أو يوم عرفة فيكون من فضائله أو يعد من مناقبه فكذا احلسني

  أخربه جربيل عليه السالم بقتله} صلى اهللا عليه وسلم{هذا ورسول اهللا 
  احلسني وجده ٤١٢

احلسني يف منزيل إذ دخل عليهما  مع} صلى اهللا عليه وسلم{قالت أم سلمة رضي اهللا عنها كان رسول اهللا 
صلى اهللا {يلعب ويف يد رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{فطالعتهما من الباب فإذا احلسني على صدر رسول اهللا 

قطعة من طني ودموعه جتري على خديه فلما خرج احلسني دخلت إليه وقلت له بأيب أنت وأمي يا } عليه وسلم
إين } صلى اهللا عليه وسلم{طينة والصيب على صدرك وأنت تبكي فقال هلا النيب  رسول اهللا اطلعت عليك ويف يدك

ملا فرحت به وهو على صدري يلعب إذ أتاين جربيل عليه السالم وناولين الطينة اليت يقتل عليها احلسني فلذلك 
  بكيت
  رؤيا ابن عباس ملقتل احلسني ٤١٣

وبيده قارورة وهو } صلى اهللا عليه وسلم{احلسني رسول اهللا  وقيل رأى ابن عباس رضي اهللا عنه يف منامه يوم قتل
يلتقط شيئا من األرض قال فقلت له ما هذا يا رسول اهللا قال قتل ولدي احلسني ومل أزل منذ ذلك اليوم ألتقط دمه 

  من األرض وأمجعه يف القارورة وأرفعه إىل اهللا تعاىل
  فكان كما رأى رضي اهللا عنه

  إىل العراق خوفه أهله وجزعوا فلما رأى جزعهم أنشأ يقولوقيل ملا خرج احلسني 
  سأمضي فما يف املوت عار على الفىت

  إذا ما نوى حقا وحارب جمرما
  وواسى الرجال الصاحلني بنفسه
  وخالف مثبورا ووافق مسلما
  وجاهد يف الرمحن حق جهاده
  كفى بك ذال أن تعيش فتغرما



احلسني ما وراءك يا أبا فراس قال أصدقك أم ال قال الصدق أريد قال  فلما قدم الكوفة استقبله الفرزدق فقال له
  أما القلوب فمعك وأما السيوف فمع بين أمية عليك

قال له احلسني ما أراك إال صدقت إن الناس عبيد للمال فالدين نفق على ألسنتهم حيوطونه ما ردت به معائشهم 
  فإذا حتولوا لإلبتالء قل الديانون

  أصحابه وقال على اخلبري سقطنا مث التفتت إىل
  آيات ظهرت ملقتل احلسني ٤١٤

  وقال احلسن مل نر هذه احلمرة يف السماء إال حني قتل احلسني ووجد على حائط قسطنطني
  أترجو أمة قتلت حسينا
  شفاعة جده يوم احلساب

  ئكة أمجعنيويقال ناحت اجلن على قتل احلسن سبعة أيام حىت مسعت من حتت السبع أرضني وأبكت املال
  حكاية غريبة ٤١٥

وقال احلذاء بن رباح القاضي رأيت رجال مكفوفا قد شهد قتل احلسني وكان الناس يأتونه ويسألونه عن ذهاب 
بصره قال فكان يقول شهدت قتل احلسني ولكين مل اضرب بسيف ومل أرم بسهم فلما قتل احلسني رجعت إىل املنزل 

فقلت ما يل } صلى اهللا عليه وسلم{آت يف منامي فقال يل أجب رسول اهللا  وصليت العشاء األخرية ومنت فأتاين
جالسا يف احملراب مغتما } صلى اهللا عليه وسلم{وله فأخذين وجذبين جذبة شديدة وانطلق يب إليه فإذا رسول اهللا 

كان يل تسعة من حاسرا عن ذراعيه آخذا خبده وبني يديه نطع وملك قائم بني يديه وبني يدي امللك سيف من نار و
األصحاب فقتل أصحايب التسعة كلما ضرب امللك أحدا التهبت نفسه نارا فكلما قام امللك صاروا أحياء فقتلهم 

وحبوت إليه فقلت السالم عليك يا } صلى اهللا عليه وسلم{مرة بعد أخرى حىت قتلهم سبع مرات فدنوت من النيب 
وال رميت بسهم فقال يل صدقت ولكن كثرت السواد أدن مين رسول اهللا واهللا ما ضربت بسيف وال طعنت برمح 

  فدنوت منه فإذا طشت مملوء دما من دماء احلسني فكحلين من ذلك الدم فانتبهت أعمى ال أبصر شيئا
  حكاية عن قتلة احلسني ٤١٦

سدي أتبيع وقال الفضل بن الزبري كنت قاعدا عند السدي فجاءه رجل فجلس إليه فإذا منه ريح قطران فقال له ال
  قطرانا فقال ال

قال له ما هذه الرائحة قال شهدت عسكر عمر بن سعد فكنت أبيع منهم األوتاد احلديد فلما قتل احلسني يوم 
يف النوم واحلسني وعلي معهم وهو يسقي املاء } صلى اهللا عليه وسلم{عاشوراء بت يف العسكر فرايت رسول اهللا 
أىب أن يسقيين قال فقال يل ألست ممن أعان علينا فقلت بل كنت أبيعهم من قتل من أصحاب احلسني فاستسقيته ف

أوتاد احلديد قال فقال لعلي أسقه قطرانا قال فناولين قدحا فشربت منه فكنت ثالثة أيام أبول القطران مث ذهب 
  ذلك عين وبقيت هذه الرائحة علي

  الفرات فما أراك تعاين اجلنة وال حممدا أبدا قال فقال له السدي كل خبز الرب وكل من كل النبات واشرب من ماء
  من استخف باحلسني ٤١٧

حكي أن رجال ممن شهد قتل احلسني يوم عاشوراء قال وعلى وجهه االستخفاف ما أكثر ما يكذب أهل العراق 
كان ويقولون إنه مل يشهد قتل احلسني أحد إال أصيب ببالء وإين حضرت يوم قتله ومل يصبين بالء وال شيء قال و



  ضيفا عند قوم فقام ليصلح السراج فتعلقت به شرارة من املصباح فاشتعل نارا ومات على املكان
  بر سليمان بن عبد امللك للحسني ٤١٨

وحكي عن احلسن البصري أنه قال رأى سليمان بن عبد امللك يف النوم أنه يربه ويالطفه فسأل احلسن عن ذلك 
قال نعم إين وجدت راس احلسني يف خزانة يزيد بن معاوية فكسوته مخسا من فقال لعلك فعلت إىل أهل بيته معروفا 

  الديباج وصليت عليه يف مجاعة من أصحايب وقربته
قد رضي عنك بسبب ذلك فأحسن إىل احلسن البصري وأمر له } صلى اهللا عليه وسلم{فقال احلسن إن رسول اهللا 

  باجلوائز
  اية اإلسراففعليكم حبفظ مقام األشراف ولو كانوا يف غ

  يف قتل احلسني ٤١٩
ورأيت يف كتاب التعازي والعزاء من وضع أيب حممد عبد اهللا بن حممد البللوري أن احلسني رضوان اهللا عليه 

  استسقى ماء حني قتل فمنع منه وقتل وهو
غري عطشان وأتى اهللا حىت سقاه من شراب اجلنة وذبح ذحبا وسبيت حرمه ومحلن مكشفات الرؤوس على األكف ب

وطاء حىت دخلن دمشق ورأس احلسني بينهن على رمح إذا بكت إحداهن عند رؤيته ضرهبا حارس بسوطه ووقف 
أهل الذمة هلن يف سوق دمشق يبصقون يف وجوههن حىت وقفن بباب يزيد فأمر براس احلسني فنصب على الباب 

  ومجيع حرمه حوله ووكل به احلرس وقال إذا بكت منهن باكية فالطموها
لن ورأس احلسني بينهن مصلوب تسع ساعات من النهار وإن أم كلثوم رفعت رأسها فرأت رأس احلسني فبكت فظل

هذا رأس حبيبك احلسني مصلوب وبكت فرفع يده بعض } صلى اهللا عليه وسلم{وقالت يا جداه تريد رسول اهللا 
  احلرس ولطمها لطمة حصر وجهها وشلت يده مكانه ويف هذا يقول األزدي

  قوم أصبحوا يف تلدد لقد ضل
  سباياهم يف احلرب آل حممد

  كما ضل سعي الناكبني بعجلهم
  فأعقبهم لعنا بدين التهود

  وموسى وعيسى بشرا مبحمد
  عليه سالم اهللا من متهجد

  أيا أمة اإلسالم يا أمة الذي
  هدى اهللا منا بالنيب كل مهتد
  وثوب ألبناء النيب فلو ترى

  بنو اللعن إذ عنوا هلم بالتهدد
  بسوق دمشق يبصقون وجوههم
  فداء هلا نفسي وما ملكت يدي

  فما جرى دمعي يا حبييب بناضب} 
  وال زند ودي للحسني مبصلد

  عمرو بن الليث ٤٢٠



وقيل إن عمرو بن الليث عرض عليه جنوده يوما فرأى كثرة عسكره وكان حيمل بني يديه إثنا عشر ألف عمود من 
ده ألف فارس فلما رأى ذلك اغرورقت عيناه بالبكاء وقال يف نفسه ذهب حتت كل عمود قائد من حشمه حتت ي

يا ليتين وقت قتل احلسني بن علي مع هؤالء فكنت أفديه بنفسي ومايل وحشمي فرأى بعض الصاحلني يف منامه 
هللا فقال له قل لعمرو بن الليث أطلعنا على ما خطر بقلبك وقبلنا منك وأعطاك ا} صلى اهللا عليه وسلم{رسول اهللا 

  تعاىل على نيتك وقولك الثواب اجلزيل فجاءه فأخربه فبكى بكاء شديدا
  من فضائل عاشوراء ٤٢١

  ومن فضائل يوم عاشوراء ما ذكره وهب بن منبه قال وهب بن منبه أنزل
ه اهللا سبحانه وتعاىل خامت سليمان عليه الصالة والسالم يف يوم عاشوراء وذلك أن اهللا تعاىل أسكن آدم اجلنة وختم

خبامت العز وقال يا آدم هذا خامت عهدي فإذا نسيت عهدي يا آدم اخلعه منك مث ألبسه من أنبيائي من ال ينسى 
عهدي وأورثه خالفتك ففزع آدم وقال يا ريب من هذا الذي تورثه خالفيت قال اهللا تعاىل ولدك سليمان أسلمه من 

  ف األرض ويسمون أنفسهم ملوكا يف أكنافهاالكرب وأجعله مثال للمردة من ولدك الذين يفسدون يف أطرا

فأخذه آدم عليه السالم فتختم به فكان يضيء لنوره أشجار اجلنة وتضحك حور اجلنان ومتيل اخلزنة لرؤيته عجبا 
حىت عصى ربه ونسي عهده طار } صلى اهللا عليه وسلم{منه ومن حسنه ومجاله فسبحان من أكرمه واصطفاه 

عا مذعورا حىت استجار بركن من أركان العرش وأنطق اهللا اخلامت فقال إهلي وسيدي هذا اخلامت من أصبعه طريانا فز
آدم قد رفضين وأنت قد طهرتين به وجعلتين ألهل الطهارة فقال اهللا جل جالله استقر فلك األمان وسنجعلك ملن 

سليمان عليه السالم باخلالفة نسلمه من الكرب ونعزه بك على أن ال ميلكك أحد بعده أبدا فلما اصطفى اهللا سبحانه 
والوالية وأحب أن يرى عباده قدرته جعل عن سليمان عليه الصالة والسالم يف ذلك اخلامت وأنزله اهللا سبحانه إليه 

يوم عاشوراء صبيحة يوم اجلمعة وسليمان قائم يف حمرابه وخلفه إثين عشر سبطا يف كل سبط إثين عشر ألفا من 
من أهل التوراة والزبور ودراسة الكتب إال أصحاب الربانيس والعكاكيز فقد أظلهم  العلماء واحلكماء والقضاة

  الطري من فوقهم فبينما سليمان عليه السالم يف قراءة الزبور إذا ناداه جربيل عليه السالم
  خامت سليمان ٤٢٢

يمان هللا رب العاملني شكرا وقال له السالم عليك يا سليمان هذه هدية اهللا إليك خذ هذا اخلامت فتختم به فسجد سل
وسجد من خلفه من أول النهار إىل آخره تعظيما هللا عز وجل وحتميدا له حىت إذا رفع رأسه صعد كرسيه واستقبل 

الناس بوجهه ورفع إليهم اخلامت فلمع يف يده كالربق اخلاطف فقال هلم هذا خامت مجع اهللا يل فيه سلطاين وعزيت 
خامت الطاعة ال ميسه إال عزيز تقي نقي قالوا له قد أدينا لك طاعتنا وأنت العزيز التقي وفضلين به على العاملني وهو 

النقي األمني وكان على تربيع اخلامت مكتوب على اجلانب األول أنا اهللا مل أزل وعلى الثاين أنا اهللا احلي القيوم وعلى 
  الثالث أنا اهللا العزيز ال عزيز غريي وعزيز من

  الرابع آية الكرسي حميط به ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا خامت األنبياء ألبسته إياه وعلى
  فهذه صفة خامت سليمان عليه السالم

  كيف جنا أسري ٤٢٣

وحكى أن أسريا كان بأيدي الكفار وكانوا يعذبونه فلما كان يف يوم عاشوراء قال اللهم حبرمة هذا اليوم عليك إال 
وعطف عليه قلوب الكفار حىت خلصوه وأفرجوا عنه وقيل خرج أسري يف يوم ما فرجت عين قال فلطف اهللا به 



عاشوراء من بلد الكفار فطلبوه فلما رأى الفرسان خلفه وأيقن أنه مأخوذ مدرك رفع رأسه إىل السماء وقال إهلي 
م ذلك اليوم وسيدي وموالي حبرمة هذا اليوم أسألك أن تنجيين وحتفظين منهم فأعمى اهللا أبصارهم عنه فنجا وصا

  فلم جيد شيئا يفطر عليه عند الليل فنام وأطعم وسقى يف النوم لفضل يوم عاشوراء
  فعاش بعد ذلك عشرين سنة مل يكن له حاجة إىل الطعام والشراب

وهذا رمحكم اهللا من فضل يوم عاشوراء فاعرفوا حقه وارغبوا يف فضله ال حرمنا اهللا فضله وغفر لنا فيه ما أسلفنا 
  زار والذنوب وستر علينا ما أتينا من القبائح والعيوبمن األو
  دعوات صاحلة ٤٢٤

اللهم كما تبت على آدم يف عاشوراء فتب علينا وكما جنيت عيسى من األعداء فنجنا وكما رفعت إدريس مكانا 
  عاليا فارفعنا وكما لعنت فيه إبليس فأعذنا من سخطك وجنبنا معاصيك برمحتك يا أرحم الرامحني

  ارزقنا الشهادة والسعادة كما فعلت هبابيل واجعلنا يا رب من أحبابك كما فعلت باخلليل اللهم
  اللهم برد علينا نار اآلخرة كما بردت النار على خليلك إبراهيم وأهلك أعداءنا كما أهلكت أعداء موسى يف اليم

  لدنيااللهم جننا من طوفان الشهوات واهلوى وانزل علينا السكينة والوقار يف دار ا
  اللهم اكشف الضر عنا والبلوى ورد علينا أبصار القلوب بعد التحري والعمى

  اللهم وإذا أخرجتنا من سجن الدنيا فأكرمنا مبلك البقاء ورد علينا ما فات منا من طيبات التقى
  أرحم الرامحني اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا برمحتك يا

اللهم يا عماد من ال عماد له ويا ذخر من ال ذخر له ويا حرز من ال حرز له ويا ناصر من ال ناصر له يا مؤيد 
قلوب العارفني ويا مستراح مذاهب املتوكلني ويا شاهد جمالس اخلائفني ويا مقيل عثرة العاثرين ويا أرحم الرامحني 

  بشر ما عندناأجب دعاءنا وال حترمنا خري ما عندك 
اللهم اجعلنا ممن مشلته رمحتك وناله عفوك وعد على ما تعلم من ذنوبنا برمحتك وعلى ما سلف من تقصرينا عن 

  طاعتك ما وعدتنا من اإلحسان من نفسك يا ذا اجلالل واإلكرام
  اللهم يا سيدنا كرمت أفعالك بنا فعصيناك ووجدناك كرميا فدعوناك ولقيناك رحيما فسألناك

م فكما مننت علينا بالستر والعافية يف حال الذنب واملعصية ال حترمنا املغفرة والرمحة يف حال التضرع الله
واالستكانة سيدنا وموالنا ارحم يف هذه الدنيا غربتنا وارحم عند املوت صرعتنا وآنس يف اللحود وحشتنا وارحم 

  بني يديك ذل موقفنا واغفر لنا ما خفي على الناس من أعمالنا
  للهم انظر إلينا النظرة الرضا وأعذنا من نظرة اخلزي والعللا

اللهم ال جتعلنا ممن صرفت عنه وجهك وحموت عنه عفوك وأغلقت عنه باب التوبة وقطعت من يديه أسباب 
  العصمة وطبعت على قلبه وأعميته لذنبه ووكلته إىل نفسه إنك على كل شيء قدير

  آلخرة حسنة وقنا عذاب الناراللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف ا
اللهم يا ربنا وسيدنا وموالنا ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني واحفظنا واحفظ علينا ما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا 

  وال جتعل ألحد من خلقك علينا سلطانا وال سبيال يا ارحم الرامحني
  اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا للعسرى

  وعطياك رزقا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نسألك من فضلك
  اللهم إهدنا للهدى وقنا بالتقوى واغفر لنا مغفرة واقية يف الدنيا واألخرى



اللهم ال تدع لنا يف مقامنا هذا ذنبا إال غفرته وال دينا إال قضيته وال مها إال فرجته وال مريضا إال شفيته وال غائبا 
  مما يصلحنا ويرضيك إال قضيتها إال أدنيته وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة

اللهم أد دين املدينني وفرج عن املهمومني واملكروبني واكتب سالمة املسافرين يف الرب والبحر أمجعني وجاز اللهم 
  خري احملسنني

اللهم إن نواصينا بيدك وقلونا يف قبضتك تعلم منقلبنا ومثوانا وسرنا وجنوانا إليك مردنا ومصرينا أنت فوق العباد 
بعزتك أنت اخلالق وحنن املخلوقون وأنت املالك وحنن اململوكون أنت الرب وحنن العبيد أنت الغين وحنن الفقراء 

إمسع دعاءنا وال تقطع منا يف كل ما سألناك ورغبنا إليك رجاءنا فإن ذلك عليك يسري وأنت نعم املوىل ونعم النصري 
اهم أن احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وآخر دعو

النبيني وعلى آله وأزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني وهو حسبنا ونعم الوكيل وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت 
  وإليه أنيب

  }اهللا نور السماوات واألرض { جملس يف قوله تعاىل  ١٦

السميع لقلب العبد املؤمن املطيع وما أودعه من اإلميان واملعرفة يف القرآن من مثل ضربه اهللا املوىل البصري  ٤٢٥
  نور امللك الرمحن

أي بنوره جل  ٣٥النور } اهللا نور السماوات واألرض { فقال خالق الطول والعرض الذي عبد بالنوافل والفرض 
  جالله يهتدي من يف السماوات واألرض 

{ يعين النور الذي جعل يف قلب املؤمن وهذا قول مجهور املفسرين  ٣٥النور } مثل نوره { مث قال تبارك وتعاىل 
يعين قلب املؤمن واملشكاة هي الكوة غري نافذة وذلك أن الكوة إن كانت غري نافذة وكان  ٣٥النور } كمشكاة 

اح يف زجاجة فيها قنديل الزجاج وال يقال للزجاجة قنديل حىت يكون فيها مصباح وهو السراج فإذا كان املصب
صافية يف كوة غري نافذة انضم النور واجتمع ومل جيد له منفذا فتكون الكوة أكثر نورا مما لو كانت نافذة وهذه 

مبالغة من اهللا يف وصف قلب املؤمن مث إن اهللا تعاىل خلق اخللق ضروبا خمتلفة فإذا كانت أنوار املعرفة واإلميان يف 
عاىل وأخذته الفكرة يف خلق السماوات واألرض ويف عظمة اهللا تبارك وتعاىل فإذا قلب العبد استدل ونظر بنور اهللا ت

كان العبد كذلك متكن من قلبه اخلوف فعند ذلك يتبع القرآن واألحكام ويتجنب الفواحش واآلثام من كثرة النور 
  الذي جعله يف قلبه امللك العالم

  فهذا الصنف الذي أثىن عليه اهللا يف كتابه العزيز
 ١٩٠آل عمران } إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب { ل اهللا تعاىل فقا

الذين يذكرون اهللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق { مث نعتهم املوىل بالتذكري والتفكري فقال تعاىل 
فلما جعل اهللا تبارك وتعاىل نور اإلميان يف قلوهبم }  عذاب النار{ إىل قوله  ١٩١آل عمران } السماوات واألرض 

  أيقنوا أن اهللا عز وجل خلق السماوات واألرض والليل والنهار والشمس
والقمر وعلموا بنور اهلدى إمنا خلق اهللا ذلك ليطاع وال يعصى وعلموا أن اجلنة جزاء ملن أطاعه والنار جزاء ملن 

  عصاه
أبصارهم يف مصنوعات اهللا بالعربة فال يقدر واحد منهم أن يباشر شيئا من  فاستعملوا قلوهبم بالفكرة وجالت



  املنكرات وال يضيع شيئا من الطاعات
  النور هو اهلدى ٤٢٦

قال بعض أهل العلم أراد اهللا تبارك وتعاىل هبذا النور اهلدى وليس املراد به نور شعاع وال ضياء ألن اهللا تبارك 
الشورى } ليس كمثله شيء وهو السميع البصري { ان وال يشبه مبلك وال إنسان وتعاىل ال يوصف بلون من األلو

الذي هدى به } صلى اهللا عليه وسلم{وقال بعض العلماء هذا مثل ضربه اهللا بارك وتعاىل يف وصف نور حممد  ١١
لعباد وأنقذهم به من ا} صلى اهللا عليه وسلم{املؤمنني واستنقذهم به من موارد اهلالكني ألن اهللا تعاىل رحم مبحمد 

  جهنم وبئس املهاد
  وأوجب هلم االقتداء بنور اجلنة وأعظم عليهم به املنة

نور { أي ولو مل يسرج به من شدة صفائه مت الكالم مث ابتدأ تعاىل فقال  ٣٥النور } فيها مصباح { مث قال تعاىل 
وكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا ك{ يعين سراجا  ٣٥النور } على نور 

  اآلية ٣٥النور } ال شرقية وال غربية 
فشبه اهللا تعاىل القنديل يف شدة بياضه وتأللؤه بكوكب دري يوقد ذلك املصباح بزيت من شجرة ال شرقية وال 

ذيها الظل بربده غربية أي ال بارزة للشمس كل النهار فتحرقها الشمس حبرها وال غربية أي وال مستترة بالظل فيؤ
كل النهار ولكنها شرقية غربية تصيبها الشمس بعض النهار وإذا كانت الشجرة كذلك فهو أنضر هلا وأجد حلملها 

  وأنور لزيتها
  يعين نور املصباح على نور الزجاجة وصفاء الزيت ٣٥النور } يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار { مث قال تعاىل 

أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على { بار لقلوب املؤمنني األبرار قال سبحانه وتعاىل وهذا مثل ضربه امللك اجل
فنور اهلدى إذا دخل القلب انفسح وانشرح وزالت عنه األسباب املانعة عنه الضاللة  ٢٢الزمر } نور من ربه 

  واملعصية فعند ذلك ذكر اجلوارح باألعمال املوجبة لدار

مللك اجلبار ومدار ذلك كله على القلب والقلب هو سلطان البدن فإذا صلح صلح مجيع القرار واملنجية من سخط ا
اجلسد وإذا فسد فسد مجيع اجلسد وصالحه إمنا هو بنور اإلميان وبنظر امللك الرمحن وفساده إمنا هو بظلمة العصيان 

صلحت صلح اجلسد وإذا ووسواس العدو الشيطان ولذلك ورد اخلرب عن سيد البشر إن يف ابن آدم ملضغة إذا 
  فسدت فسد سائر اجلسد أال وهي القلب

  شجرة الزيتون ٤٢٧
} وأنزلنا إليكم نورا مبينا { وقال عز وجل  ١٥املائدة } قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني { وقال اهللا تعاىل 

زيتونة { قوله تعاىل و ٥٢الشورى } ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا { وقال سبحانه  ١٧٤النساء 
ال شرقية تطلع عليها الشمس كل النهار فتحرقها وال غربية يصيبها الظل كل  ٣٥النور } ال شرقية وال غربية 

  النهار فيظلها وهي أفضل ما يكون من الشجر
  والنور الذي أنزل عليه هو القرآن} صلى اهللا عليه وسلم{وهذا مثل ضربه اهللا تعاىل يف وصف نبيه حممد 

هللا تعاىل قد وصف الشجرة بأنه سبحانه وتعاىل حفظها من الشمس والظل فكذلك حفظ لنا القرآن فلم يقع فيه فا
حتريف وال هبتان وال زيادة وال نقصان ولو جعل اهللا حفظه إلينا وقع فيه التحريف والتبديل كما وقع يف الكتب 

مث أخربنا عنهم عز وجل أهنم  ٤٤املائدة } ا عليه شهداء مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانو{ املتقدمة قال اهللا تعاىل 



فويل { وقال سبحانه  ١٣املائدة } حيرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به { حرفوا وبدلوا فقال تعاىل 
آن أهنم فاخربنا امللك الرمحن يف حمكم القر ٧٩البقرة } للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا 
  أوقعوا يف كتبهم الزيادة والنقصان والتحريف والبهتان

وما حفظ امللك  ٩احلجر } إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون { وخربنا موالنا عن القرآن أنه احلافظ له بقوله 
  الديان فال يقع فيه زيادة وال نقصان وال حتريف وال هبتان

} صلى اهللا عليه وسلم{التحريف والتبديل وكذلك حفظ نبيه حممدا  فكتابنا قد حفظه امللك اجلليل فسلم من
وقال تبارك وتعاىل  ٦٧املائدة } واهللا يعصمك من الناس { وعصمه وهداه فقال تعاىل يف عصمته لنبيه حبيبه وصفيه 

  فأخربنا موالنا العزيز احلكيم عن ٢الفتح } ويهديك صراطا مستقيما { يف هدايته لنبيه 
الرؤوف الرحيم أنه قد هداه إىل الصراط املستقيم وأعاذه من الشيطان الرجيم وحفظه امللك الرمحن من حممد النيب 

قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا { الشرك والكفران والعوج والبهتان فقال له الديان يف حمكم القرآن 
ه اهللا تبارك وتعاىل إىل احلق املعلوم وعلمه ما مل فهدا ١٦١األنعام } قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني 

يكن يعلم من دقائق العلوم فأدى رسالة ربه غري مقصر وال مذموم وال مفرط وال ملوم فأخربنا احلي القيوم عن النيب 
 وقد أخربنا ٥٤الذاريات } فتول عنهم فما أنت مبلوم { الصادق املرحوم أنه قد بلغ كتاب ربه املعلوم وقال له 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل { امللك اجلبار أنه أمر نبيه املختار بتبليغ الرسالة ليستنقذ املؤمنني من النار فقال تعاىل 
  فأمره تعاىل بالتبليغ وأخرب عنه أنه قد بلغ ٦٧املائدة } إليك من ربك 

فصار  ٤٢احلجر } عليهم سلطان  إن عبادي ليس لك{ وما حفظ امللك القهار لقلوب املؤمنني األبرار فقوله تعاىل 
  املؤمن يف عصمة اهللا تبارك وتعاىل وحفظه ملا دخل نور اهلدى يف قلبه

  فهذا مثل ضربه اهللا العزيز احلكيم املنان املتفضل الكرمي لنبيه الصادق األمني ولكتابه النور املبني
فهو تعاىل عامل مبا كان وما يكون وما مل  ٣٥ النور} ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا بكل شيء عليم { مث قال تعاىل 

  يكن وال يكون أن لو كان كيف كان يكون

مث إن اهللا تبارك وتعاىل أثىن على املؤمنني احملافظني على أداء الصلوات الذاكرين هللا يف املساجد يف مجيع اآلناء 
{ لسادات يف حمكم الكتاب واألوقات اخلائفني من عقوبة رب األرضني والسموات فقال رب األرباب وسيد ا

  اآلية ٣٦النور } بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه يسبح له فيها 
أي يذكر فيها مجيع ما أنزل املوىل من أمسائه احلسىن وصفاته العلى ال يذكر فيها زور وال هبتان وال غيبة وال عصيان 

آن وعبادة امللك الديان ال يذكر فيها لغو وال تأثيم ألهنا إمنا وال منيمة على اللسان وإمنا جعلها اهللا تعاىل للسنة والقر
  جعلت ألداء فرض العزيز احلكيم

  املساجد لذكر اهللا ٤٢٨
إذا مسعتم األصوات قد علت يف املساجد يف غري ذكر اهللا فال } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

  { جتالسوهم فليس هللا فيهم حاجة 
  إذا علت األصوات يف املساجد يف ذكر} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{سول اهللا وروي عن ر

{ الدنيا تقف عليهم املالئكة فيقولون هلم اسكتوا يا أولياء اهللا اسكتوا يا أعداء اهللا اسكتوا عليكم لعنة اهللا وقوله 
به املبني ومجيع ما أمر به الصادق البشري يذكر فيها مجيع ما أنزل العليم اخلبري يف كتا ٣٦النور } ويذكر فيها امسه 



  النذير
وقد هنانا  ٧احلشر } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { قال اهللا موالنا الذي بيده ضاللنا وهدانا 

  عن فضول الكالم يف كل مكان} صلى اهللا عليه وسلم{حممد 
جد فأوىل أن يتحفظ العبد عن الكالم يف غري ذكر اهللا يف فإذا كان فضول الكالم وباال على العباد يف غري املسا

  املساجد
  كلمة السوء ٤٢٩

إن العبد ليتكلم بالكلمة فينزل هبا يف النار أبعد ما بني } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
  { املشرق واملغرب 

  فهذا ثناء من أسرع احلاسبني على عمار املساجد املؤمنني
إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم { ىن عليهم امللك الرمحن يف حمكم القرآن حيث أوجب هلم اإلميان وقد أث

  ١٨التوبة } اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا 

وتعاىل أين  إذا كان يوم القيامة يقول اجلبار تبارك} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{وجاء يف اخلرب عن سيد البشر 
جرياين فتقول املالئكة موالنا ومن ينبغي أن يكون جارك فيقول اهللا تبارك وتعاىل يا مالئكيت أين عمار املساجد يف 

  { الدنيا 
  وأنشد حيىي بن معاذ بعرفات

  إليك جئنا وانت جئت بنا} 
  { وليس شيء سواك يغنينا 

  { فناك رحب وأنت ذو كرم تدعو إىل بابك املساكينا } 
يريد أن القلوب يوم القيامة تعرف أمره يقينا  ٣٧النور } خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار { ل اهللا تعاىل قا

فتتقلب وما كانت عليه من الكفر والشك يف احلساب والبعث والثواب والعقاب والنعيم والعذاب فترى األبصار 
ق } ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت يف غفل{ يومئذ ما كان عنها مغطى بقوله تعاىل 

وقيل تتقلب األبصار من الكحولة إىل الزرقة ومن البصر إىل العمى ومن بياض الوجه إىل السواد والقلوب  ٢٢
  تتقلب من الشك إىل اليقني ومن األمن إىل اخلوف مث مل يوقنوا بالبعث حىت عاينوه ومل

  يصدقوا بالعذاب حىت شاهدوه
} والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء { ب اهللا تبارك وتعاىل مثال للكافرين فقال تعاىل مث ضر
كذلك الكافر حبسب ما قدم من عمله يف الدنيا  ٣٩النور } حىت إذا جاءه مل جيده شيئا { يراه من البعد  ٣٩النور 

قه وأبطله بالنفاق والكفر ألنه عمل مل يعمله لوجه اهللا ينفعه بل وجده بالء وحسرة عليه ألن اهللا تبارك وتعاىل حم
تبارك وتعاىل وال ينفع من األعمال كلها إال ما كان لوجه اهللا خالصا والكافر واملنافق مل يرد بعمله وجه اهللا تعاىل 

ن ترك الزيادة فنعوذ باهللا من النفاق والكفر بعد اإلميان ومن زوال النعمة بعد اإلحسان ومن القطيعة واحلرمان وم
  ولزوم النقصان ومن ترك العز واتباع اهلوان وترك املوىل الكرمي وصحبة الشيطان

يسبح له فيها { مث وصف اجلبار جل جالله وتقدست أمساؤه الرجال الذين يسبحون له باملساجد فقال تبارك وتعاىل 
فسبحان من  ٣٦النور } بيع عن ذكر اهللا بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال { يعين املساجد  ٣٦النور } 



لو سجدنا له على مجر الغضا وحرارة الرمضاء ما بلغنا جزءا واحدا من فناء األعداء من حق امللك اجلواد الذي 
أنعم علينا بنعمة اإلسالم وفضلنا مبحمد عليه الصالة والسالم خري نيب وأكرم إمام شاهدا علينا يف مجيع األحكام 

  ة شهداء يوم القيامة على الناس يوم تشقق فيه السماء بالغماموجعل هذه األم
فمن كانت هذه النعمة من بعض نعمه عليهم كيف تلهيهم جتارة أو بيع عن ذكر اهللا وجتارهتم مع اهللا راحبة 

  وحماسنهم لذوي األلباب الئحة
لتهم حيشر السعيد والنجيب ثناؤهم عطر األنام فهو بني لناس كاألعالم هبم يستمطرون الغيث إذا حجب ويف مج

ومن فاخرهم خيب ومن حارهبم نكب ومن أقلع إليهم بغري ريح عطب بدعائهم يستمطر الغمام فهو دواء اآلالم 
وشفاء األسقام وهبم يستنقذ املغلوب وهبم يفرج اهللا عن املكروب كروهبم كشف العمى عن القلوب وهبم تغفر 

ثام والذنوب وأقلع عن القبائح والعيوب وبلغ من رمحة مواله املىن اخلطايا والذنوب ومن اقتدى هبم جتنب اآل
  واملرغوب وهبم يتوصل إىل غاية احملبوب

  وأنشدوا
  وربك لو أبصرت يوما تتابعت
  عزائمهم حىت لقد بلغوا اجلهدا

  ألبصرت قوما جانبوا النوم وارتدوا
  بأردية التسهاد واستقربوا البعدا
  وصاموا هنارا دائما مث أفطروا

  على بلغ األقوات واستعملوا الكدا
  أولئك قوم حسن اهللا فعلهم

  وأورثهم من حسن فعلهم اخللدا
رجال جالت قلوهبم يف امللكوت رجال تفكروا يف العظمة واجلربوت رجال استقاموا على عبادة احلي الذي ال ميوت 

ألحزان وأقبلوا على موالهم رجال خطرت على قلوهبم األشجان وأتعبوا النفوس واألبدان وتسربلوا اخلوف وا
  كورود الظمآن

شربوا بكأس الزالل مع اليمني وتأسوا بسيد املرسلني وعملوا أعمال الصاحلني وأتبعوا سرية املؤمنني واستقاموا على 
  طريق اهلدى والدين

ريان رجال شربوا بكأس الوداد واحلب فكشف هلم حجب الغيب وغفر هلم ما عملوا من ذنب فأشعلوا يف قلوهبم ن
  خوف امللك الرب

رجال أقلقهم خوف الوعيد وأحنل أجسامهم التفكر الشديد رجال جتنبوا الفواحش واآلثام ولذيذ الشراب والطعام 
  رجال ليلهم قيام وهنارهم صيام يطلبون رضا ذي اجلالل واإلكرام

  وأنشدوا
  سقوا كأس احملبة فاطمأنت

  قلوهبم وهيجها اليقني
  إىل ملك حتن إليه شوقا

  يس هلا إىل أحد حننيول



  مييل هبم هبوب القرب ميال
  كما مالت مع الريح الغصون

رجال كحلوا أعينهم بالسهر وغضوها عما ال حيل من النظر وشغلوا خواطرهم بالفكر وأشغلوا قلوهبم بالعرب رجال 
عدهم وتواعدهم أزعجوا أنفسهم عن األوطان ولزموا مساجد امللك الرمحن وجالت قلوهبم يف علوم القرآن وما وا

  به املاجد الديان
  وأنشدوا

  اختصم الطرف مع فؤادي
  { يف وصارا إىل عناد 

  فقال طريف أن ابتليت بطول ليلي وبالسهاد
  وقال قليب أنا املقال بالكرب الصعبة الشداد

  فقال جسمي قتلتماين أنا الذي ذبت يف اجلهاد} 
  الزهاد ٤٣٠

  حملاسن واأللوان وخوف العذاب والنريان وشوقا إىل نعيم اجلنانرجال قد حنلت منهم األبدان وتغريت منهم ا
  رجال صحبوا القرآن حبسن العمل ومل

يغتروا بطول األمل ونصبوا ألعينهم تقريب األجل ومست مهمهم إىل الرفيع من احملل واشتاقت نفوسهم إىل امللك 
ودموع وابلة وزفرات قاتلة وأجسام ناحلة األعلى األجل فلو رأيتهم لرأيت قوما يتلون كتاب اهللا بشفاه ذابلة 

  وعقول زائلة وخواطر يف عظمته جل جالله جائلة
  وأنشدوا

  هللا قوم شروا هللا أنفسهم
  فأتعبوها بزجر اهللا أزمانا

  أما النهار فقد وافوا صيامهم
  ويف الظالم تراهم فيه رهبانا
  أبداهنم أتعبت يف اهللا أنفسهم
  وأنفس أتعبت يف اهللا أبدانا

  حلومهم خوف العذاب غداذابت 
  وقطعوا الليل تسبيحا وقرآنا

رجال إذا نظروا اعتربوا وإذا سكتوا تفكروا وإذا ابتلوا استرجعوا وإذا جهل عليهم حلموا وإذا علموا تواضعوا 
وإذا عملوا رفقوا وإذا سئلوا بذلوا عونا للوارد وتفضيال للقاصد حلفاء صدق وكهوف ودق قد عملوا بالسنة 

  ونطقوا باحلكمة والصواب وحاسبوا أنفسهم قبل يوم احلساب وخافوا من عقوبة رب األربابوالكتاب 
رجال لزموا البكاء والعويل ورضوا من الدنيا بالقليل فأزمعوا إىل اآلخرة التحويل ورغبوا يف ثواب امللك اجلليل 

تسويف والتعليل وأشفقوا من هول اليوم وحنوا إىل النعيم الدائم اجلزيل ومتسكوا بالسنة والتنزيل ومنعوا أنفسهم ال
  العبوس الثقيل اهلائل املنظر الطويل

  وأنشدوا



  هللا قوم لدار اخللد أخلصهم
  وخصهم جبزيل امللك موالنا
  فلو تراهم غدا يف دار ملكهم

  قد توجوا من حلي الكون تيجانا
  وقد دعاهم إىل الفردوس سيدهم

  إىل الزيارة والتسليم ركبانا
  تطري هبم على جنائب دركى

  واخليل من جوهر والسرج مرجانا
  حىت إذا جاوزوا دار السالم وقد
  أبدى هلم وجهه الرمحن سبحانا
  خروا سجودا فناداهم بعزته
  إين رضيت بكم قربا وجريانا
  إين خلقت لكم دار النعيم فال
  ترون بؤسا وال ختشون أحزانا
  هذا النعيم الذي ال ينقضي أبدا

  اوال تغريه األزمان ألوان
  وهو اجلزاء لكم مين على عمل
  أخلصتموه وكنتم يف إخوانا

  رجال ركبوا فلك السالمة وجروا بريح االستقامة فقطعوا حبار العطب
  والندامة وجنوا من األهوال يوم القيامة فحظوا يف دار املقامة وأرسوا يف سرمد الكرامة ٢٧٧
  خيار األمة ٤٣١

قوم ضحكوا { خيار أميت املأل األعلى يف الدرجات العلى } نه قال أ} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
  جهرا من سعة رمحة اهللا وبكوا سرا من خوف عذاب اهللا

هم بالغداة والعشي يف بيوت الطيبة يدعون بألسنتهم رغبا ورهبا ويسألونه بأيديهم خفضا ورفعا ويشتاقون إليه 
  بقلوهبم غدوا وعشيا

ى أنفسهم ثقيلة يدبون على األرض حفاة أقدامهم دبيب النمل بغري مرح وال ميل وال مؤنتهم على الناس قليلة وعل
  ترح

  ميشون بالسكينة والوقار ويتقربون بالوسيلة إىل امللك اجلبار
يلبسون اخللقان ويعبدون الرمحن ويتلون القرآن ويشفقون من عذاب النريان وخيافون يوما يكثر فيه الويل 

ريبة وهبتان ومل يأمنوا مكر امللك الديان رجال تعوقوا ريب املنون وجزعوا من السابقة يف واألحزان قد جتنبوا كل 
أولئك { الغيب املكنون فحال بينهم وبني ما يشتهون ينتظرون اخلامتة كيف تكون أولئك أولياء اهللا الصاحلون 

اهللا جل جالله معبودهم وموالهم رجال املساجد مأواهم و ٢٢اجملادلة } حزب اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون 
تركوا املعاصي خوفا من احلساب والسؤال وبادروا إىل الطاعة وحسن األعمال وتنزهوا عن الغي واللهو واحملال 



  وحادوا عن طريق كل مطرود بطال وأشفقوا من عقوبة ذي اجملد واجلالل وعملوا ليوم ال بيع فيه وال خالل
  وأنشدوا

  هللا قوم أخلصوا يف حبه} 
  { اختصهم ورضى هبم خداما 

  { قوم إذا هجم الظالم عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما } 
  { يتلذذون بذكره يف ليلهم وهنارهم ال يفترون صياما } 
  مخص البطون من احلرام أعفة} 

  { ال يعفرون سوى احلالل طعاما 
  { فسيفرحون بورد حوض حممد وسيسكتون من اجلنان خياما } 

عن الدنيا حتويال وبدلوها تبديال ومل يشتروا بعهد اهللا مثنا قليال وعلموا أن وراءهم يوما عبوسا هائال رجال حتولوا 
{ ثقيال وأن أمامهم من املوت خطبا جليال وبدلت عيوهنم وقلوهبم بكاء ونوحا وعويال حني مسعوا موالهم يقول 

  فكري وخافوارجل قطعوا األيام والليايل بالت ١٨املزمل } كان وعده مفعوال 

من هول يوم عبوس قمطرير وجالت قلوهبم خوف العلي الكبري فعما قليل ينجون من الفزع اهلائل اخلطري وجياورون 
السيد النذير البشري يف جنة ليس فيها مشس وال زمهرير رجال اطمأنت قلوهبم بذكر الرمحن ولزموا الطاعة وجتنبوا 

ن واتبعوا السنة وأحكام القرآن ومل يقبلوا من خدع العدو الشيطان العصيان وحفظوا ألسنتهم من العيب والبهتا
وطلبوا الزيادة ومل يرضوا بالنقصان فأثاهبم اجلبار جبنة الرضوان ومتعهم باحلور الغنجات احلسان كأهنن الياقوت 

هل جزاء {  واملرجان فأخربنا اجلليل جل جالله يف حمكم القرآن عما أتاهم به من اجلود واالمتنان فقال تعاىل
فاإلحسان من العبد يف الدنيا قول ال إله إال اهللا واإلحسان من اهللا يف اآلخرة  ٦٠الرمحن } اإلحسان إال اإلحسان 

  اجلنة
  فمن أحسن الرضا عن اهللا جل ثناؤه جازاه اهللا بالرضا عنه فقابل الرضا بالرضا وهذا غاية اجلزاء وهناية العطاء

  صفة املؤمنني ٤٣٢
قال لطائفة من املؤمنني ما أنتم قالوا حنن املؤمنون فقال ما عالمة إميانكم قالوا } صلى اهللا عليه وسلم{يب روي أن الن

  نصرب عند البالء ونشكر عند الرجاء ونرضى مبواقع القضاء
ه فقال مؤمنون ورب الكعبة وقيل أحسن األشياء أن يكون العبد رقيبا على باطنه وظاهره ألن اهللا تعاىل رقيب علي

فتكون أنت أيها العبد تراقبه يف سرائرك  ٣٣الرعد } أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت { وهو قوله تعاىل 
وعالنيتك وظاهرك وباطنك وحركاتك وسكناتك وتعلم أنه رقيب عليك وتستحي ممن هو معك وال تستحي ممن 

  هو أقرب إليك من حبل الوريد
ريب وذلك أن شركاءك فيها املالئكة والنبيون والصديقون وحسن أولئك وقيل احملمود من الدنيا املساجد واحملا

  رفيقا
واملذموم من الدنيا البطن والفرج والكنيف واملزابل وشركاؤنا فيها اليهود والنصارى واجملوس واملشركون والزنادقة 

  وغريهم
  اآلية ٢٥يونس } واهللا يدعو إىل دار السالم { فيدعوك الرب جل جالله وهو قوله تعاىل 



وتأىب أنت عليه فيقول اهللا سبحانه يا عبدي ال تذنب يف الدنيا رأفة منه لعبده فيقول العبد ال بد يل من الذنوب 
فيقول الرب جل جالله عبدي فتب إيل أقبلك على ما كان منك فيقول العبد ال أفعل ألنين مبتلي باألهل والبطن 

   أوتيكوالفرج فيقول الرب جل جالله عبدي فكن مكانك حىت
  فيقول العبد ريب أي شيء تؤتني فيقول اهللا عز وجل اجلوع والفقر والعرى واملرض فيقول العبد ال حاجة يل يف هذا

  مث يدعو ويتضرع ويصرخ إذا نزل به ذلك
قال فتقول املالئكة عند ذلك يا رب أما اتستجيب لعبدك هذا أما ترمحه فيقول اهللا عز وجل سوف حيمدين عبدي 

  ه اجلنةإذا أدخلت
  قال فإذا قبض روح العبد على ذلك أدخله اجلنة

احلمد هللا الذي {  ٤٣األعراف } احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا { فيقول العبد 
  اآلية ٣٤فاطر } أذهب عنا احلزن 

يل نظري إليه وكان أصلح له مما فيقول الرب جل جالله اآلن حيمدين عبدي وكان يف دار الدنيا يلومين ويشكو إ
  كان يريده لنفسه

فاآلن قد أحبت له اجلنة وأدنيته مين ووصلته جنيت فادن مين يا عبدي بال هناية وعلى املزيد مبشاهديت له والنظر إىل 
  وجهي

  ال أحرمنا اهللا النظر إىل وجهه الكرمي وأدخلنا برمحته جنات النعيم

  }ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن اهللا { جملس يف قوله تعاىل  ١٧

اعلموا عباد اهللا وأحباب اهللا رمحكم اهللا أن اهللا تبارك وتعاىل لطف بعباده املؤمنني وأمرهم بالصالة على سيد  ٤٣٣
وتكرميا وصلت عليه مالئكته املرسلني ليستنقذهم هبا من العذاب الدائم املهني فصلى عليه ربنا وموالنا تشريفا 

تفضيال وتعظيما وأمر عباده أن يصلوا عليه ليبيح هلم من اجلنة مقاما كرميا فقال من مل يزل مسيعا عليما عليا عظيما 
فاجتهدوا بنا  ٥٦األحزاب } إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما { 

  يف الصالة والسالم على حممد خري األنام فعسى أن يشفعه فينا يوم تشقق السماء بالغمام يا معاشر اإلسالم
ذكر يف بعض األخبار أن ما من ملك وال نيب وال ويل وال صفي وال صديق وال شهيد وال تقي وال سعيد إال وهو 

وسأل اهللا مواله } ه وسلمصلى اهللا علي{يقول يوم القيامة حبرمة حممد أن تنجيين من عذابك وما من عبد سأل 
سبعني } صلى اهللا عليه وسلم{حاجة له فيها رضي اهللا عنه إال قضى اهللا حاجته وصرف عنه عند صالته على حممد 

  نوعا من البالء يف بدنه ويف دينه ويف ماله ويف أهله
  ورفع له سبعني درجة

رسلني األخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق اللهم صل على النيب حممد املختار وسيد األنبياء واألبرار وزين امل
  النهار أيب القاسم األواب املختار

  أنشدوا
  صلى اإلله وكل عبد صاحل

  والطيبون على السراج الواضح
  املصطفى خري األنام حممد



  الطاهر العلم الضياء الالئح
  زين األنام املرتضى علم اهلدى
  الصادق الرب الويف الناصح

  هبت صبا صلى عليه اهللا ما
  وجتاوبت ورق احلمام النائح

إال تصري روضة من } صلى اهللا عليه وسلم{وذكر يف بعض األخبار أن ما من بقعة يكثر فيها الصالة على حممد 
  رياض اجلنة وحصنا وحجابا بني املصلني وبني حجاب النار

  لعذاب الشديدفاجتهدوا يف الصالة على حممد يا معشر املؤمنني واملؤمنات وحتصنوا هبا من ا
  الصالة على النيب وشفاعته ٤٣٤

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  أكثروا من الصالة علي فإين أشفع لكم على قدر ذلك

  وأنشدوا
  صلى اإلله على قدر احلبيب ومن وسط املدينة يعلو فوقه النور} 

  رفعت قريش هنالك نعش سيدها
  فثم ثكل التقى والرب مقبور

   عباد اهللا كلهمومث خري
  ومث أكرم خلق اهللا حمبور

  عباد اهللا حتصنوا من العذاب والوبل بإكثار الصالة على نبينا حممد يف النهار والليل
ذكر يف بعض األخبار أن على ساق العرش مكتوبا من اشتاق إىل رمحيت رمحته ومن سألين أعطيته ومن مل يسألين مل 

  غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر} اهللا عليه وسلمصلى {أنسه ومن تقرب إيل بقدر حممد 
فاهللا اهللا يا أمة حممد ويا أحباب حممد من أصابته نائبة أو وقع يف شدة فليتضرع إىل مواله ويسأله بقدر حممد وحبرمة 

  فإنه قدره عند اهللا عظيم} صلى اهللا عليه وسلم{حممد 
العظيم الصالة على حممد الكرمي والنيب السيد الرؤوف الرحيم فأكثروا عباد اهللا الكرمي يا معشر من آمن باهللا 

  ينجيكم اهللا هبا من العذاب األليم ويدخلكم جنات اخللد والنعيم إنه هو احلكيم العليم
  الصالة عليه يف يوم اجلمعة ٤٣٥

ه خطيئة مثانني سنة من صلى علي يف يوم اجلمعة مائة مرة غفر اهللا ل} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
 }  

فاهللا اهللا يا معشر املؤمنني واملؤمنات أكثروا من الصالة على حبيبكم حممد يف مجيع األيام واألوقات واألحايني 
والساعات عسى اهللا أن خيلصكم من األهوال واآلفات والعذاب والعقوبات ويدخلكم اجلنات العاليات يوم تبدل 

  األرض والسموات
  وأنشدوا

  املصطفى زلفى تقربكم صلوا على
  إن الصالة عليه خري ما اكتسبا



  أعال األنام على يف جاللته
  واشرف اخللق منسوبا إذا انتسبا
  وأسرع الناس يوم العرض مغفرة
  إذا العقاب بدا للخلق وانتصبا

  حكي عن الشبلي رمحه اهللا تعاىل أنه قال مات رجل من جرياين فرايته يف املنام فسألته عن حاله

يا شبلي مرت يب أهوال عظام وذلك أنه ملا سئلت تلجلج لساين عند السؤال منه جاءين امللكان وأراد أحدمها فقال 
أن يبادرين بالعذاب إذا أنا بشخص مجيل ما رأيت أمجل منه وجها فحال بيين وبينهما فقلت له من أنت من بعد ما 

صلى اهللا {مد وأنت كنت تكثر الصالة على حممد لقنين حجيت فقال أنا ملك خلقين اهللا من ثواب الصالة على حم
  ألخلصنك بإذن اهللا من مجيع األحزان ومن عذاب النريان وال ابارحك حىت أدخلك اجلنة برمحة اهللا} عليه وسلم

زين العباد الذي خلصنا به من حر جهنم } صلى اهللا عليه وسلم{فاهللا اهللا عباد اهللا ال متلوا من الصالة على حممد 
  هادوبئس امل
  وأنشدوا

  من كان يكثر بالصالة
  مؤمال فضل النيب
  أعطاه رب حممد

  عونا من اللطف اخلفي
يا موسى إن أردت أن أكون إليك أقرب من لسانك إىل } صلى اهللا عليه وسلم{أوحى اهللا تبارك وتعاىل إىل موسى 

  } صلى اهللا عليه وسلم{مد كالمك ومن نور بصرك إىل عينك ومن مسعك إىل أذنك فأكثر من الصالة على حبييب حم
  وأنشدوا

  صلى اإلله على النيب حممد
  خري األنام وجاءه التنزيل

  وبفضله نطق الكتاب وبينت
  بصفاته التوراة واإلجنيل

  ذاك النيب اهلامشي املصطفى
  قد جاءه الترفيع والتفضيل

  أسرى به املوىل إىل أفق السما} 
  فوق الرباق وعنده جربيل

  عجيبة ٤٣٦
فجاءه فىت من األنصار يف } صلى اهللا عليه وسلم{مد بن النعمان رضي اهللا عنه أنه قال كنا عند النيب روي عن حم

بينه وبني أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وقال له رسول اهللا } صلى اهللا عليه وسلم{حاجة فوسع له رسول اهللا 
  يا أبا بكر لعلك يشق عليك أن أجلست} صلى اهللا عليه وسلم{

  ىت بيين وبينك فقال أبو بكر رضي اهللا عنه أي واهللا يا رسول اهللا إنه ليشق علي أن يكون بيين وبينك أحدهذا الف
  فضل املصلي وأبو بكر ٤٣٧



يا أبا بكر إن هذا الفىت يصلي علي صالة ما يصليها علي أحد من أميت } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 
يقول اللهم صل على } صلى اهللا عليه وسلم{يا رسول اهللا فقال رسول اهللا  فقال أبو بكر رضي اهللا عنه كيف يقول

حممد عدد من صلى عليه وصل على حممد عدد من مل يصل عليه وصل على حممد كما أمرت بالصالة عليه وصل 
فيه على حممد كما حتب أن يصلى عليه وصل على حممد كما ينبغي أن يصلي عليه واعلم يا أخي علما يقينا ال شك 

وال عند ربنا سبحانه بعد النبيني من أيب بكر الصديق } صلى اهللا عليه وسلم{أنه ليس أحد أحظى عند نبينا حممد 
رضي اهللا عنه مث عمر بعده كذلك عثمان مث علي رضي اهللا عنهم أمجعني وصلوات اهللا ورمحته عليهم وعلى العشرة 

الفيت بإقعاده بينه وبني أيب بكر ملا أهلمه اهللا من تلك الصالة } صلى اهللا عليه وسلم{ومجيع الصحابة لكن خص النيب 
  فأكرمه النيب كذلك صلوات اهللا وسالمه عليه ما حن مشتاق إليه

  حكاية الشافعي عن مؤمين اجلن ٤٣٨
فما يقوي ما ذكرناه من فضل األركان األربعة رضوان اهللا عليهم أمجعني ما روي عن حممد بن إدريس قال رأيت 

سقفا وهو يطوف بالكعبة فقلت له ما الذي رغب بك عن دين آبائك فقال تبدلت خريا منه فقلت كيف مبكة أ
ذلك قال ركبت البحر فلما توسطنا انكسر بنا املركب فعلوت لوحا فلم تزل األمواج تدفعين حىت رمتين يف جزيرة 

د وفيها هنر جار عذب فحمدت اهللا على من جزائر البحر فيها أشجار كثرية وهلا مثر أحال من الشهد وألني من الزب
ذلك وقلت آكل من هذا الثمر وأشرب من هذا النهر حىت يأتيين اهللا بالفرج فلما ذهب النهار خفت على نفسي 

من الدواب فعلوت شجرة من تلك األشجار فنمت على غصن منها فلما كان يف جوف الليل فإذا بدابة على وجه 
إال اهللا العزيز اجلبار حممد رسول اهللا النيب املختار أبو بكر الصديق صاحبه يف الغار عمر املاء تسبح اهللا وتقول ال إله 

  الفاروق مفتاح األمصار عثمان القتيل يف الدار علي سيف اهللا على الكفار فعلى
  

  مبغضيهم لعنة اجلبار ومأواهم جهنم وبئس القرار

إله إال اهللا الصادق الوعد والوعيد حممد اهلادي الرشيد فلم تزل تكرر هذه الكلمات حىت إذا طلع الفجر قالت ال 
أبو بكر الصديق املوفق السديد عمر بن اخلطاب سور من حديد عثمان القتيل الشهيد علي ذو البأس الشديد فعلى 
ا مبغضيهم لعنة الرب اجمليد فلما وصلت الرب فإذا رأسها رأس نعامة ووجهها وجه إنسان وقوائمها قوائم بعري وذنبه

ذنب مسكة فخشيت على نفسي هالكة فهربت بنفسي أمامها فوقفت فقالت ما دينك قلت النصرانية فقالت ويلك 
ارجع إىل احلنيفية فقد حللت بفناء قوم من مؤمين اجلن ال ينجو منهم إال من كان مسلما قلت وكيف اإلسالم قالت 

أمت إسالمك بالترحم على أيب بكر وعمر وعثمان وعلي تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فقلتها فقالت 
  رضوان اهللا عليهم أمجعني

  فسمعوه يقول} صلى اهللا عليه وسلم{قلت ومن أتاكم بذلك فقالت قومنا حضروا عند رسول اهللا 
قد إذا كان يوم القيامة تأيت اجلنة فتنادي بلسان طلق يا إهلي قد وعدت أن تشد أركاين فيقول اجلليل جل جالله 

شددت أركانك بأيب بكر وعمر وعثمان وعلي وزينتك باحلسن واحلسني مث قالت الدابة املقام تريد أم الرجوع إىل 
أهلك قلت هلا الرجوع فقال اصرب حىت جتتاز مركب وإذا مركب جتري فأشرت إليهم فدفعوا إيل زورقا فلما علوت 

  خربي فأسلموا عن آخرهم معهم فإذا يف املركب إثين عشر رجال كلهم نصارى فأخربهتم
عليه أفضل } صلى اهللا عليه وسلم{فاهللا اهللا عباد اهللا اشكروا اهللا على نعمة اإلسالم وعلى هدايتكم لسنة حممد 

الصالة والسالم وحمبتكم ألصحابه الربرة الكرام فقد فضلكم على مجيع األنام قال اهللا ذو اجلالل واإلكرام والطول 



ونرجع إىل ما كنا فيه من الصالة على خري األنام حممد  ١٩آل عمران } اهللا اإلسالم  إن الدين عند{ واإلنعام 
  رسول امللك العالم

  وأنشدوا
  هلجت بذكرك مهجيت ولساين وحللت من قليب بكل مكان} 

  فأنا بذكرك يف الربية كلها
  علم وحبك آخذ بعناين

  سلطان حبك يف اهلوى عني اهلوى
  وبه تعزز يف اهلوى سلطاين

  ت النيب اهلامشي حممدأن
  صلى اإلله عليك يف القرآن

  أنت احلبيب ألهل دينك كلهم
  يوم املعاد وموقف اخلسران

  أنت الشفيع ملن عصى رب العال
  أنت الدليل جلنة الرضوان
  فألذكرنك ما بقيت معمرا
  حىت املمات وال ميل لساين
  فصالة ريب ماجد ومهيمن
  ترى عليك تعاقب امللوان

  السأوتاد اجمل ٤٣٩
إن اجملالس أوتادا جلساؤهم املالئكة إذا جلسوا لذكر اهللا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

حفت هبم املالئكة من لدن أقدامهم إىل عنان السماء بأيديهم قراطيس الفضة وأقالم الذهب يكتبون الصالة على 
 فإذا استفتحوا يف الذكر فتحت هلم أبواب اجلنة واستجيب يقولون أكثروا رمحكم اهللا} صلى اهللا عليه وسلم{النيب 

هلم الدعاء وتطلع عليهم احلور العني وأقبل اهللا تعاىل عليهم بوجهه الكرمي ما مل خيوضوا يف حديث غريه ويتفرقوا 
  وأنشدوا

  إذا طيب الناس اجملالس بينهم مداما ورحيانا فذكرك طيبنا} 
  بك من كل األماين نصيبناولو كانت الدنيا نصيبا ألهلها فح

  وإن كان حب اخللق بعضا لبعضهم فأنت من اخللق اجلميع حبيبنا
إخواننا طوىب ملن رزق لسانا بذكر اهللا والصالة على حممد رسول اهللا طوىب ملن رزقه موالنا لسانا مشغوال بذكر اإلله 

  الكرمي
  وبالصالة على الرؤوف الرحيم

  صيغة الصالة ٤٤٠
أنه قال لرجل من أصحابه ما قلت البارحة من قول اخلري قال الرجل يا } ى اهللا عليه وسلمصل{روي عن النيب 

رسول اهللا صلى اهللا عليك قلت اللهم ثل على حممد وعلى آل حممد حىت ال يبقى من الصلوات شيء ويبارك على 



  من الرمحات شيء حممد وعلى آل حممد حىت ال يبقى من الربكات شيء وارحم حممدا وآل حممد حىت ال يبقى
فأكثروا من الصالة { لذلك رأيت البارحة املالئكة حيفون بأزقة املدينة } } صلى اهللا عليه وسلم{فقال رسول اهللا 

على سيد األنبياء وأفضل األحباء وأكرم األصفياء وأجل من ولدت النساء صلى اهللا عليه صالة دائمة بال انقضاء 
  جتلى ويف اآلخرة واألوىليف الليل إذا يغشى ويف النهار إذا 

  وأنشدوا
  { صلى اإلله على خري األنام ومن نرجو النجاة به يف موضع العطب } 

  فهو الشفيع ملن يرجو شفاعته
  عند احلساب وعند اللهو والكرب

فأكثروا من الصالة { إن أوىل الناس يب أكثرهم علي صالة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
  يا معشر اإلسالم وحتصنوا هبا من العذاب الغرام واطلبوا هبا رضا امللك العالم وأنشدوا عليه
  يا خري مولود تعاظم فخره} 

  { وأتى بأشرف ملة وكتاب 
  { صلى اإلله عليك يا خري الورى ما أهنل يف اآلفاق قطر سحاب } 
  يا خري مبعوث إىل خري أمة وأكرم من يدعو لسبل صواب} 

  ت ظل العرشثالثة حت ٤٤١
ثالثة يوم القيامة حتت عرش اهللا يوم ال ظل إال ظله قيل من } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

فاجتهدوا رمحكم اهللا يف { هم يا رسول اهللا قال من فرج عن مكروب أميت ومن أحيا سنيت ومن أكثر الصالة علي 
   النبيني ويف الصالة على سيد املرسلني وأكرم اخللق على رب العاملنيالتفريج هلموم املكروبني ويف إحياء سنة خامت

  وأنشدوا
  { صلوا على خري األنام كرامة وجاللة يا معشر اإلسالم } 
  فهو النيب املصطفى علم اهلدى} 

  { وأدل من يدعو لسبل قوام 
  { نطق الكتاب بفضله وجالله وبفضله ننجو من األسقام } 
  { ة كلها ما الح بدر حتت جنح ظالم صلوا على خري الربي} 
  فهو السبيل لدار كل كرامة} 

  { وهو الدليل جلنة وسالم 
  وهو الشفيع ملن يدين بدينه وملن يلوذ مبلة اإلسالم} 

  للصالة رائحة طيبة ٤٤٢
} سلمصلى اهللا عليه و{روي عن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني أهنم قالوا ما من جملس يصلي فيه على النيب 

صلى اهللا {إال منت له رائحة طيبة حىت تبلغ عنان السماء فتقول املالئكة هذه رائحة جملس صلي فيه على النيب حممد 
  } عليه وسلم

  } صلى اهللا عليه وسلم{اللهم صل عليه كما حتب أن يصلى عليه 
  وأنشدوا



  { تتعطر األنفاس ما ذكرت أخباره يف اجمللس العطر } 
  سبحان باريه وخالقه

  نورا تصور أمجل الصور
  املسك منحدر بربدته

  والوجه منه طلعة القمر
  يا صادقا فيما خيربنا

  بشهادة األمساع والنظر
  سبحان من أنشاك من بشر

  يا سيدا للخلق والبشر
  القول تتبعه شواهده

  واخلري مقرون مع اخلرب
  أنت النيب بال مدافعة

  واملصطفى من خرية البدر
  اإلمام الشافعي ٤٤٣

عن أيب جعفر الطحاوي أنه قال قال عبد اهللا بن عبد احلكم رأيت الشافعي رضي اهللا عنه يف املنام فقلت ما  روي
فعل اهللا بك فقال رمحين وغفر يل وزففت إىل اجلنة كما تزف العروس إىل زوجها فقلت له ما الذي بلغك هذه 

فقلت له وكيف ذلك فقال } لى اهللا عليه وسلمص{املنزلة قال يل مبا يف آخر كتاب الرسالة من الصالة على حممد 
  يل وصلى اهللا على سيدنا حممد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

  قال فلما أصبحت طلبت كتاب الرسالة فوجدت األمر كما ذكر
  وأنشدوا

  صلوا على خري األنام ومن به تنجو العباد مبوقف األهوال} 
  ضل األفعال واألعمالإن الصالة على النيب حبيبنا من أف

  فهو النيب املصطفى علم اهلدى الطيب األقوال واألفعال
  معشر املسلمني حتصنوا من عذاب النار وخففوا عن ظهوركم ثقل األوزار بكثرة الصالة على النيب املختار

  أخبل الناس ٤٤٤
أعوذ { ده فلم يصل علي حسب املؤمن من البخل إذا ذكرت عن} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  باهللا من اللئيم البخيل
الذي يبخل بالصالة على رسول امللك اجلليل الذي خصه اهللا بالكرامة والتفضيل وائتمنه على اإليضاح عن بيان 

  التأويل يف مجيع التنزيل
  وأنشدوا

  صلوا على القمر املنري إذا بدا
  يف موكب من حسنه ومجاله
  مل خيلق الرمحن خلقا مثله



   فضله وهبائه وكمالهيف
  ختم النبوة طيبه فختامه

  مسك تكون من نسيم جالله
  صلوا على العلم الذي من أمه
  نال املىن وجرى السرور بباله
  صلوا على بدر التمام حمبة
  وكرامة وجاللة جلالله

  إن الصالة على النيب سالمة
  وتفضل وتوسل جبماله
  وتودد وحتنن وتشوق
  وتوسل وتقرب لنواله

  هللا صلوا على رسول اهللا صلوا على سيدنا وحبيبنا حمبة وكرامة فهو الشفيع لنا يوم القيامةعباد ا
  أجناكم أكثركم صالة ٤٤٥

  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
لوا أجناكم يوم القيامة من أهواهلا ومن مواطنها أكثركم علي صالة عباد اهللا امللك الديان يا أهل اإلسالم واإلميان ص

  بنا على سيدنا حممد رسول امللك الرمحن لعله خيلصنا من عذاب النريان
  وأنشدوا

  صلوا على ماجد جلت مآثره وأكثر اخللق إفضاال وإحسانا} 
  أتى العباد وقد ضلت مسالكهم

  فأوضح احلق تبيانا وبرهانا
  وبني الدين بالتذكري جمتهدا

  وأظهر الشرع أحكاما وقرآنا
  لسموم لظىوأنقذ اخللق من نار ا

  وأورد الناس جنات ورضوانا
  ال تبغ طيبا إذا ما كنت ذاكره
  وال ترد بعده روحا ورحيانا
  فيه اجلنان وفيه احلسن جمتمع

  والنبل والظرف أشكاال وألوانا
  فاحلمد هللا إذ كنا له تبعا} 

  لقد تفضل باخلريات موالنا
  مثرة الصالة ٤٤٦

من صلى علي صالة تعظيما حلقي خلق اهللا تعاىل من ذلك القول } ل أنه قا} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
ملكا جناحه باملشرق واآلخر باملغرب ورجاله مغروزتان يف األرض السابعة السفلى وعنقه ملوي حتت العرش يقول 



  اهللا تعاىل له صل على عبدي كما صلى على نبيي حممد فهو يصلي عليه إىل يوم القيامة أحبايب حتصنوا
  ليم العذاب وارغبوا يف جزيل الثواب بالصالة على النيب الصادق األوابمن أ

لعمرك { حبيبا أقسم حبياته فقال تعاىل } صلى اهللا عليه وسلم{اعلموا عباد اهللا أن اهللا تبارك وتعاىل ملا اختذ حممدا 
  فهذه غاية احملبة ٧٢احلجر } إهنم لفي سكرهتم يعمهون 

العباد على حممد النيب احلبيب بدأ بالصالة عليه امللك القريب مث ثىن مبالئكته البعيد وملا أحب اهللا تعاىل أن يصلي 
منهم والقريب مث عرف عباده املؤمنني أنه يصلي على حممد هو ومالئكته مث أمر بالصالة عليه أهل اإلميان لينجيهم 

ته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا إن اهللا ومالئك{ هبا من عذاب النريان فقال امللك الرمحن يف حمكم القرآن 
فكأنه قال جل وتعاىل عبدي قد أعلمتك أين أصلي على حممد حبييب  ٥٦األحزاب } صلوا عليه وسلموا تسليما 

ومالئكيت تصلي عليه فمن أكثر الصالة على حممد احلبيب جعلت له من اجلنة أوفر نصيب وكان رفيقا وجارا أليب 
  القاسم احلبيب

  وأنشدوا
  صلى اإلله بعظمه وجالله

  مث املالئكة الكرام على النيب
  فهو احلبيب لربنا رب العال
  وهو الدليل جلنة ال ختتيب

  املالئكة تستغفر للمصلي ٤٤٧

فتحت له } صلى اهللا عليه وسلم{ذكر يف بعض األخبار أن العبد املؤمن أو األمة املؤمنة إذا ابتدأ بالصالة على حممد 
صلى اهللا عليه {بع والسرادقات حىت العرش فال يبقى ملك يف السموات أإال صلى على حممد أبواب السموات الس

  وأنشدوا} صلى اهللا عليه وسلم{ويستغفرون لذلك العبد أو األمة ما دام العبد أو األمة يصلي على النيب } وسلم
  صلوا بنا يا معشر اإلسالم على النيب الواضح األحكام} 
  الله وبفضله ننجوا من اإلجرامنطق الكتاب بفضله وج} 

  مقام الشبلي ٤٤٨
حكي عن بعضهم أنه قال كنت عند أيب بكر بن جماهد جالسا إذ أقبل الشبلي فقام أبو بكر إليه فعانقه وقبل بني 

عينيه فقلت يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأهل بغداد يقولون عنه إنه جمنون فقال قد فعلت به كما رأيت رسول اهللا 
يف املنام وقد أقبل الشبلي فقام } صلى اهللا عليه وسلم{يفعل به وذلك أين رأيت رسول اهللا }  عليه وسلمصلى اهللا{

صلى اهللا عليه {فعانقه وقبله بني عينيه فقلت له يا رسول اهللا تفعل هذا بالشبلي فقال } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
  نعم} وسلم

  اآلية ١٢٨التوبة } ل من أنفسكم لقد جاءكم رسو{ ألنه يقرأ يف آخر كل صالة 
  مث يتبعها بالصالة علي

  وأنشدوا
  صالة رب كرمي ماجد صمد

  على النيب الذي قد نال تفضيال
  صلى عليه إله العرش خالقنا



  جاء الكتاب بذا وحيا وتنزيال
  فهو الدليل ألهل اخلري كلهم
  ملن أراد إىل الفردوس حتويال
  ومن أراد فرارا عن مترده

  الرمحن توصيال ومن أراد له
  هذا بيان ألهل الفضل كلهم
  يعجلون لدار اخللد تعجيال

عباد اهللا ارغبوا يف هذا امللك اجلليل والنعيم الدائم الطويل بإكثار الصالة على حممد األصيل النيب السيد النبيل 
سرى به اجلليل يف الليل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه األمني جربيل بالتكرمي والتفضيل وأ

  البهيم الطويل كشف له عن أعال امللكوت وأراه أسىن اجلربوت ونظر إىل قدرة احلي الذي ال ميوت
  فلقد رأى يف ليلة اإلسراء من آيات ربه الكربى وانتهى إىل سدرة املنتهى

  وأنشدوا
  صلوا على خري األنام حممد

  فهو الدليل إىل السبيل املرشد
  ما دام الدجى صلى عليه الرب} 

  ومضى النهار ويف الظالم األسود
  إبالغ الصالة إىل اهللا ٤٤٩

إن اهللا تبارك وتعاىل أعطى ملكا من املالئكة أمساء اخلالئق فهو } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
فالن بن فالن يصلي  قائم على قربي إىل يوم القيامة فليس أحد من أميت يصلي علي إال قال ذلك امللك يا حممد

عليك صلى اهللا عليك وضمن يل الرب عز وجل أن من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا وإن زاد زاده اهللا 
فأين أنت يا من أراد النجاة من مسوم احلميم والفوز واخللد يف جنات النعيم فأكثروا من الصالة على النيب الكرمي 

  والرسول الرؤوف الرحيم
  ملالئكةصالة ا ٤٥٠

  من صلى علي صلت عليه املالئكة ومن} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
صلت عليه املالئكة صلى عليه ربه فليقل العبد أو ليكثر واعلموا أن الفاجر الشقي الذي يسمع هذه الفضائل على 

  ذ باهللا منهوقد حبس لسانه عنها فيجب أن يتعو} صلى اهللا عليه وسلم{الصالة على النيب 
رسول امللك املاجد العزيز الفرد الصمد } صلى اهللا عليه وسلم{نعوذ باهللا من لسان جامد عن الصالة على النيب 

  الواحد
  وأنشدوا

  صلوا على النور البهي حممد
  إن الصالة عليه تنجي من لظى
  فهو الدليل إذا اهتديت بنوره

  وهو الرسول فذاك مصباح اهلدى



  أنه قال} اهللا عليه وسلمصلى {روي عن النيب 
إن اهللا تعاىل وهب ذنوبكم عند االستغفار فمن استغفر اهللا تعاىل بنية صادقة غفر له ومن قال ال إله إال اهللا رجح 

ميزانه ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة عباد اهللا ارغبوا يف الشفاعة ومتسكوا بالصالة على شفيع املذنبني يوم 
  ا إىل موالكم أن يوفقنا إىل أعمال أهل السنة واجلماعةقيام الساعة وارغبو

  وأنشدوا
  من كان يعلم أن اهللا خالقه وحممدا قد جاء بالقرآن} 

  فليكثر التسليم بعد صالته
  للطيب املبعوث بالتبيان
  اهلامشي األبطحي حممد

  خري األنام وزين كل مكان
  من كتب الصالة يف كتاب ٤٥١

من صلى علي يف كتاب مل تزل املالئكة تصلي عليه ما دام امسي يف } أنه قال } وسلم صلى اهللا عليه{روي عن النيب 
ذلك الكتاب فيا معشر املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات أطيعوا رب األرضني والسموات بالصالة على 

  سيد السادات
  وأنشدوا

  جد بالصالة على خري الوري كرما ذاك النيب الذي قد جاء بالنور} 
  فهو اإلمام ألهل احلق كلهم وهو الدليل على الولدان واحلور

  الصالة تبلغه عن العباد ٤٥٢
  تباهوا بالصالة علي فإهنا تبلغين} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  فبلغوا
أن جيعله صالتكم على سيدكم ونبيكم وصفيكم وارغبوا إىل موالكم أن يتوفاكم على سنته وأن جيعلكم من أمته و

  شفيعكم من النار وقائدكم إىل دار الراحة والقرار إىل جنات عدن جتري من حتتها األهنار
  أنه قال} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

إن اهللا تعاىل وكل يب ملكني فال اذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إال قال امللكان جميبني آمني فيقول اهللا تعاىل جوابا 
وال أذكر عند أحد فال يصلي علي إال قال امللكان ال غفر اهللا لك فيقول اهللا تعاىل ومالئكته جوابا للملكني آمني 

لقول امللكني آمني فما خلق اهللا تعاىل أعجز وال أذل وال أخبل ممن يسمع ذكر حممد النيب الفاضل الزكي وال يصلي 
  ومالئكته وبلغ سالمنا إليه} صلى اهللا عليه وسلم{عليه 

  اوأنشدو
  صلوا بنا يف الليل والنهار على النيب الصادق املختار} 

  أسرى به الرمحن يف جنح الدجى
  قد جاء يف القرآن واآلثار

  اهلامشي املصطفي خري الورى
  الطائع األواب للجبار



  صلوا على املبعوث يا أهل النهي
  من جاء بالتنزيل واألخبار

  حسنات احلرم ٤٥٣
من صلى علي من أميت كتبت له عشر حسنات من حسنات احلرم } أنه قال } لمصلى اهللا عليه وس{روي عن النيب 

  قيل يا رسول اهللا وما حسنات احلرم قال احلسنة بسبعمائة حسنة يا أخي هذا واهللا قول يسري وثواب كثري
  الصالة صلة تعارف ٤٥٤

د حوضي ما أعرفهم إال بكثرة لريدن علي أقوام يوم القيامة عن} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
الصالة علي عباد اهللا أنتم ترون نبيكم وحبيبكم وصفيكم فأكثروا من الصالة عليه فعسى يعرفكم بكثرة الصالة 

عليه ألن الصالة عليه نور لصاحبه يوم القيامة فعلى قدر الصالة على اهلامشي القرشي التهامي األمي األبطحي يكون 
  به املؤمن التقي ومن ال يكثر الصالة على هذا النيب فهو مبعد مطرود شقيالنور املضيء الذي يعرف 

يا إخواين يف اهللا صلوا على شجرة غرسها امللك اجلليل وجعل أصلها اخلليل وجعل خالهلا التفضيل وزينها بالتنزيل 
  وجعل رقيقها جربيل وخضع هلا كل كثري وكل عزيز وذليل

  أصوهلا عربية وأغصاهنا
قها قرشية ومثرهتا هتامية غرسها امللك الديان وأخضع هلا مجيع اإلنس واجلان فصلوا عليه يا معشر مضرية وأورا

  اإلخوان وأنشدوا
  اهللا فضل خري اخللق بالكرم

  وأفضل الناس من عرب ومن عجم
  هو النيب الذي فاقت فضائله
  وخصه اهللا بالتنزيل واحلكم
  اختصه بكتاب بني علم

  لمهدي العباد به من غمة الظ
  اهللا فضله اهللا أكرمه

  اهللا أرسله من مجلة األمم
  صلوا عليه عباد اهللا كلكموا
  إن الصالة له تنجي من النقم

  } صلى اهللا عليه وسلم{عباد اهللا طيبوا بنا جمالسنا بالصالة على سيدنا حممد 
  طيب جملس صلي فيه عليه ٤٥٥

جملسا فتفرقوا عن غري صالة علي إال تفرقوا عن  ما جلس قوم} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
تفرق أهله عن أننت من } صلى اهللا عليه وسلم{فإذا كان اجمللس الذي ال يصلى فيه على النيب { أننت من جيفة محار 

  جيفة محار فال غرو أن يتفرق املصلون عليه من جملسهم عن أطيب من خزانة العطار
كان أطيب الطيبني وأطهر الطاهرين وكان إذا تكلم امتأل اجمللس بريح } مصلى اهللا عليه وسل{وذلك أن النيب 

منت فيه رائحة ختترق السموات السبع حىت تنتهي إىل } صلى اهللا عليه وسلم{املسك فكذلك جملس يذكر فيه النيب 
ل كل منهم العرش وجيد كل من خلق اهللا رحيها يف األرض غري اإلنس واجلن فإهنم لو وجدوا تلك الرائحة اشتغ



بلذته عن معيشته وال جيد تلك الرائحة ملك أو خلق من خلق اهللا تعاىل إال استغفر ألهل اجمللس ويكتب هلم بعدد 
هذا اخللق كلهم حسنات ويرفع هلم درجات سواء كان يف اجمللس واحد أو مائة أو ألف كل واحد يأخذ من األجر 

  مثل هذا العدد وما عند اهللا تعاىل أكثر
صلوا على حبيب غذي مباء الوصال وكسي ثوب اجلمال والكمال } صلى اهللا عليه وسلم{اب رسول اهللا فيا أحب

  وزين بكتاب الكرمي املتعال
  حكاية نساخ أكثر من الصالة ٤٥٦

ذكر عن بعض الصاحلني أنه قال كان يل جار نساخ فمات فرايته يف املنام يف حالة حسنه فقلت له ما فعل اهللا بك 
} صلى اهللا عليه وسلم{ على ما كان مين فقلت له مب كان ذلك فقال كنت إذا كتبت اسم النيب فقال غفر يل
فغفر يل بذلك وأعطاين ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب } صلى اهللا عليه وسلم{صليت عليه 

  تسليما كثريا} صلى اهللا عليه وسلم{بشر فأكثروا من الصالة عليه 
  وأنشدوا
  يب عال على األنوارنور الن

  فهو الدليل لسبل دار قرار
  صلوا عليه لعلكم تنجوا به

  يوم احلساب وكشفة األسرار
  صلوا على القمر املنري إذا بدا

  فهو احلبيب لربنا اجلبار
  صلوا على نور تكون باهلدى
  فهو الشفيع لصاحب األوزار

على نبيه حممد املختار وال تغفلوا عن الصالة عليه  عباد اهللا ارغبوا ميا رغبكم فيما امللك القهار من فضل الصالة
  بالليل والنهار فإن اهللا ينجيكم هبا من عذاب النار ويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار

الصالة على النيب فضيلة جزيلة والصالة على أصحابه سنة وفضيلة والصالة على املالئكة قربة ووسيلة صلوا 
  ع والنور البديع واحلبيب الشفيعرمحكم اهللا على النيب الرفي
  أكرم من ولد وأعز من فقد

  وأنشدوا
  صالة رب ماجد وهاب

  على النيب الصادق األواب
  صلوا على املختار أنوار اهلدى
  صلوا عليه معشر األحباب

  صلوا على النور البهي حممد} 
  صلوا عليه مجاعة األصحاب

  عدد الصالة عليه ٤٥٧
من صلى علي مرة صلى اهللا عليه هبا عشرا ومن صلى علي عشرا } أنه قال } وسلم صلى اهللا عليه{روي عن النيب 



صلى اهللا عليه مائة مرة ومن صلى علي مائة صلى اهللا عليه هبا ألفا ومن صلى علي الفا حرمه اهللا على النار وأدخله 
  لصراط مسرية مخسمائةاجلنة وثبته بالقول الثابت يف القرب عند املسألة وجاءت صالته علي نورا يضيء له ا
  عام وبىن اهللا له بكل صالة صالها علي قصرا يف اجلنة قل ذلك أو أكثر وأنشدوا

  صلوا على املختار من آل هاشم
  وخري نيب خصه باملكارم

  ومن بني الرمحن يف الذكر فضله
  وأوضح نور العدل بعد التظامل

  وأرسله اجلبار للناس كافة
  مبني حمض احلل بعد احملارم

  لدين اهللا حصن وملجأفذاك 

  وذاك على األعداء ليث بصارم
عباد اهللا خففوا عن ظهوركم الذنوب الثقال وفكوا رقابكم من السالسل واألغالل وارغبوا يف نعيم دار اخللد 

  واجلالل بصالتكم على حممد رسول الكبري املتعال
{ خيرج من الدنيا حىت يبشر باجلنة  من صلى علي ألف مرة مل} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

فارغبوا عباد اهللا أن تكونوا من أهل اجلنان بإدمان الصالة على حممد رسول امللك الرمحن فعسى اهللا أن يكفر عنكم 
  ما سلف من الذنوب والعصيان

ة على حممد حبيبه نعوذ باهللا من لسان يابس من الصالة على حممد وإذا أراد اهللا بعبد خريا بل لسانه بذكره وبالصال
  ونبيه ووليه وصفيه صلى اهللا عليه

  صلواتنا على حممد املبعوث من هتامة اآلمر باملعروف واالستقامة الشفيع ألهل الذنوب يف عرصات القيامة
اللهم صل على حممد الزاهد رسول امللك الصمد الواحد صلى اهللا عليه صالة دائمة منتهى اآلباد طيبة باقية بال 

   نفاد صالة تنجينا هبا من جهنم وبئس املهادانقطاع وال
  وأنشدوا

  صلوا على هذا النيب األوضح} 
  { اهلامشي األبطحي األفصح 

  { إن الصالة على الشفيع حممد تبدي الفالح مع النجاح األجنح } 
  { فتكثروا من ذكره أهل النهى ال تبتغوا بدال بذكر األرجح } 

من عسرت عليه حاجة من أمر دينه أو دنياه فليكثر من } أنه قال } سلمصلى اهللا عليه و{روي عن رسول اهللا 
الصالة علي فإن اهللا يستحي أن يرد عبده يف حاجة إذا كان دعاءه بني صالتني علي صالة قبل السؤال وصالة بعد 

  } صلى اهللا عليه وسلم{السؤال وهذا واهللا غاية اجلاه واحلب لنبينا حممد 
  تزلف هبا مثواه وتشرف هبا عقباه وتبلغه هبا يوم القيامة من الشفاعة رضاه ومناه اللهم صل على حممد صالة

  صفة الرسول والثناء عليه ٤٥٨
كأنه يقول من خريكم نفسا  ١٢٨التوبة } لقد جاءكم رسول من أنفسكم { قال بعض السادة يف قوله تعاىل 

م عهدا وأمكنكم جمدا من أكرمكم طبعا وأطهركم قلبا وأصدقكم قوال وأزكاكم فعال وأثبتكم أصال وأوفاك



  وأحسنكم صنعا وأطيبكم فرعا وأكثركم طاعة ومسعا
  من أعالكم مقاما وأحالكم كالما وأوفاكم زماما وأزكاكم سالما

من أجلكم قدرا وأعظمكم فخرا وأكثركم شكرا وأرفعكم ذكرا وأعالكم أمرا وأمجلكم صربا وأحسنكم خربا 
نا وأعظمكم شأنا وأرجحكم ميزانا وأولكم إميانا وأوضحكم بيانا وأفضلكم لسانا وأقربكم بشرا من أبعدكم مكا
  وأظهركم سلطانا وأبينكم برهانا

  من أرسخكم قدما وأبينكم علما وأوصلكم رمحا وأبركم قسما وأبعدكم كرما وأرعاكم ذمما
  من أسطعكم نورا وأنوركم سرورا وأمجلكم حبورا وأفضلكم حيا ومقبورا

  صالةصيغة لل ٤٥٩
اللهم صل على من انتخبته من أشرف قبيلة وجعلته إليك أكرب وسيلة وجعلت الصالة عليه أكرم فضيلة وأعليته إىل 

  املرتبة اجلليلة وجعلته بينك وبني عبادك وسيلة
  عالية بابااللهم صل عليه صالة جتعلها بيننا وبني عذابك حجابا وجتعلها لنا إىل كرامتك مثابا وتفتح لنا هبا إىل اجلنة ال

اللهم صل على حممد عدد قطر األمطار وعدد رمال األودية والقفار وعدد ورق األشجار وعدد زبد البحار وعدد 
مياه األهنار وعدد مثاقيل اجلبال واألحجار وعدد أهل اجلنة وأهل النار وعدد األبرار والفجار وعدد ما خيتلج يف 

  ا من عذاب دار البوار وسببا إلباحة دار القرارالليل والنهار واجعل اللهم صالتنا عليه حجاب
  اللهم صل على حممد النيب املختار وسيد األبرار وزين املرسلني األخيار

  وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار أيب القاسم النيب الصادق املختار
يه وصل عليه كما حتب أن اللهم صل عليه عدد من صلى عليه وعدد من مل يصل عليه كما أمرت بالصالة عل

  يصلي عليه وصل عليه كما ينبغي أن يصلى عليه
اللهم صل على النيب الصادق األواب وعلى ذريته وعلى مجيع القرابة واألصحاب وتوفنا اللهم على سنته واجعلنا 

  آمني يا أرحم الرامحني من أهل واليته وانفعنا هبدايته وعنايته وأدخلنا اجلنة مع صحابته األبرار الطيبني األخيار آمني

  }إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما { جملس ثاين يف قوله تعاىل ١٨

وليا وحبيبا ونبيا } صلى اهللا عليه وسلم{إن اهللا تبارك وتعاىل اختذ إبراهيم خليال وموسى كليما وحممد  ٤٦٠
بدأ بالصالة عليه وهو امللك العالم وصلت مالئكته عليه وهم األصفياء الكرام فصلوا بنا وصفيا وذلك أن اهللا تعاىل 

  معشر األنام على حممد عليه السالم رسول ذي اجلالل واإلكرام ينجيكم اهللا من العذاب الدائم الغرام
قلبه وغفر ذنبه وشرح واعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر الصالة على حممد عليه الصالة والسالم إال نور اهللا 

صدره ويسر أمره فأكثروا من الصالة لعل اهللا جيعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته وجيعله رفيقنا مجيعا يف جنته 
  فهو املتفضل علينا برمحته

  يف الصالة عشر كرامات ٤٦١
داهن صالة امللك عشر كرامات إح} صلى اهللا عليه وسلم{واعلموا رمحكم اهللا أن يف الصالة على سيدنا حممد 

اجلبار والثانية شفاعة النيب املختار والثالثة االقتداء باملالئكة األبرار والرابعة خمالفة املنافقني والكفار واخلامسة حمو 
اخلطايا واألوزار والسادسة قضاء احلوائج واألوطار والسابعة تنوير الظواهر واألسرار والثامنة النجاة من عذاب دار 



  عة دخول دار الراحة والقرار والعاشرة سالم امللك الغفارالبوار والتاس
آل } كنتم خري أمة أخرجت للناس { وقوله تعاىل } صلى اهللا عليه وسلم{أما ومل يقسم اهللا حبياة أحد إال حبياة حممد 

  تقدير اآلية أنتم خري أمة أخرجت ١١٠عمران 
  أحاديث يف فضل الصالة ٤٦٢

فأخرب اهللا تعاىل أنه { وافيتم سبعني أمة أنتم أكرمها وأفضلها عند اهللا } } ه وسلمصلى اهللا علي{وقال رسول اهللا 
فمن صلى على حممد فقد خالف } صلى اهللا عليه وسلم{يعين حممدا  ٨٣البقرة } وقولوا للناس حسنا { قال 

  املنافقني والكفار ووافق أمر اجلبار وأما حمو اخلطايا واألوزار
من صلى علي يف يوم مجعة مائة مرة غفرت له ذنوب مثانني { أنه قال } اهللا عليه وسلمصلى {فما روي عن النيب 

  }سنة 
  من صلى علي مرة واحدة أمر اهللا حافظيه أن ال يكتبا عليه ذنبا ثالثة أيام} } صلى اهللا عليه وسلم{وقال 

  وأما قضاء احلوائج واألوطار
  }الدعاء بني الصالتني ال يرد { ال أنه ق} صلى اهللا عليه وسلم{فما روي عن رسول اهللا 

وروي أن رجال قال يا رسول اهللا أي الدعاء أفضل قال الصالة علي قال أجعل ثلث عباديت الصالة عليك فقال 
إذا كفيت } صلى اهللا عليه وسلم{إذا هديت قال أجعل ثلثي عباديت الصالة عليك فقال } صلى اهللا عليه وسلم{

عليك قال من جعل مجيع عبادته الصالة علي قضى اهللا له مجيع حوائج الدنيا  قال أجعل مجيع عباديت الصالة
  واآلخرة وهذا كله مع أداء الفرائض

  وأما تنوير الظواهر واألسرار
  الصالة تنور القلب ٤٦٣

وذلك أن الذنوب { من أكثر الصالة علي نور اهللا قلبه } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{فقد روي عن رسول اهللا 
سود القلوب ألن العبد إذا عمل ذنبا صار نكتة سوداء يف قلبه فإذا متادى على الذنوب منت تلك النكتة حىت ت

غفر اهللا له ذنوبه ولو } صلى اهللا عليه وسلم{يسود هبا القلب كله وإذا رطب اهللا لسان العبد بالصالة على حممد 
وبدا فيه النور ألن اإلسالم ال يتم إال بالصالة على  كانت مثل وزن اجلبال فإذا غفرت ذنوبه زال السواد عن قلبه

  واجبة} صلى اهللا عليه وسلم{وذلك أنه لو قال عبد ال أرى الصالة على النيب } صلى اهللا عليه وسلم{النيب 
أفمن شرح اهللا صدره { لكان كفارا ورادا على اهللا وخرج عن دين اإلسالم وزال نور اهلدى عن قلبه قال اهللا تعاىل 

  فهذا بيان واضح من اهللا ٢٢الزمر } سالم فهو على نور من ربه لإل
  وأنشدوا

  نور القلوب يزيد عند صالتنا} 
  للهامشي فنوره ال ينجلي

  فضياؤنا من ضوء نور حممد
  صلوا على ذاك النيب األفضل

  حكاية يف كثرة الصالة على النيب ٤٦٤



هللا احلرام فصحبين رجل يف الطريق كان ال يقوم وال روي عن عبد الواحد بن زيد أنه قال خرجت حاجا إىل بيت ا
يقعد وال جييء وال يذهب وال يأكل وال يشرب وال يتطهر وال ينام وال يتصرف يف شيء إال أكثر من الصالة على 

فسألته عن ذلك فقال أحدثك بعجب عجيب خرجت مرة إىل مكة معي والدي فنزلنا } صلى اهللا عليه وسلم{حممد 
من منازل الطريق فنمت فإذا أنا هباتف يهتف يب وهو يقول يا فالن قم فقد أمات اهللا والدك وقد  منزال يف موضع

سود وجهه فانتبهت فزعا مرعوبا مما مسعت فإذا هو راقد وقد غطي وجهه فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو ميت 
ة سودان عند رأسه وأربعة عند ووجهه أسود فاشتد حزين لذلك وحتريت يف أمره فغلب علي النوم فإذا أنا بأربع

رجليه بأيديهم أعمدة من حديد من نار وهم يريدون عذابه فبينما أنا أنظر فيما يكون من أمر والدي مع السودان 
إذا برجل قد جاء فأشرق من نور وجهه املوضع كله الذي كنا فيه وأقبل على السودان فانتهرهم وقال تنحوا عنه 

م وغابوا عين فلم أرهم مث أقبل على والدي فمسح بيده على وجهه فإذا هو أشد فتنحى السودان عنه من ساعته
بياضا من الثلج والنور قد عال وجهه مث أقبل علي فقال يل بيض اهللا وجه أبيك وزال عنه السواد فقلت له من أنت 

ما كان السبب يف } مصلى اهللا عليه وسل{فجزاك اهللا عنه خريا قال أنا حممد رسول اهللا فقلت له يا رسول اهللا 
أما والدك فكان مسرفا على نفسه غري أنه كان يكثر من الصالة علي فلما } صلى اهللا عليه وسلم{جميئك إليه فقال 

نزل به ما نزل استغاث يب وأنا غياث ملن أكثر الصالة علي فقمت من نومي فكشفت الثوب عن وجهه فإذا هو قد 
  بعد ذلك} صلى اهللا عليه وسلم{تركت الصالة على النيب  ابيض فأخذت يف أمره وشرعت يف دفنه فما

تورث تنوير الوجه بعد املمات فأوىل ان تورث تنوير القلوب } صلى اهللا عليه وسلم{فإذا كانت الصالة على النيب 
  نورا} صلى اهللا عليه وسلم{يف احلياة وذلك أن اهللا تعاىل جعل شخصه 

أفمن شرح اهللا { اتبع أمره وسنته وأحبه بنور القلب قال اهللا تعاىل  وقد مساه يف كتابه سراجا منريا ووصف من
ووصف من خالف دينه ومن مل يؤمن به بظلمة القلب قال تعاىل  ٢٢الزمر } صدره لإلسالم فهو على نور من ربه 

لنعمة الدائمة فمالكم عباد اهللا غافلون عن هذه الفضيلة وا ٤٠النور } ومن مل جيعل اهللا له نورا فما له من نور { 
  اجلزيلة وأنشدوا

  صلوا على نور تزايد فخره
  يعلو على األنوار واأللباب

  حممد زين اخللق شرقا ومغربا
  وخري شفيع ناطق بصواب
  وخري حبيب لإلله نبينا

  وخري رسول عامل بكتاب
  أتى اخللق واألصنام تعبد جهرة

  وبوأهم إبليس شر مآب
  فأنقذ بالنور البهي عباده

  ين حسن مآب وبوأهم بالد
  فصلوا على خري اخلالئق كلهم
  لتستوجبوا يا قوم خري ثواب

ألن اهللا تعاىل إذا أراد بعبده خريا يسر لسانه } صلى اهللا عليه وسلم{عباد اهللا تعاهدوا الصالة على حبيبنا حممد 



صلى اهللا عليه {د وإذا أراد بعبده شرا حبس لسانه عن الصالة على حمم} صلى اهللا عليه وسلم{للصالة على حممد 
  فيكون ذلك سببا لسواد وجهه كما أن الصالة لتنوير القلب} وسلم

  وأما قضاء احلوائج واألوطار
  الصالة حتل العقد ٤٦٥

من عسرت عليه حاجة فليكثر من الصالة علي فإهنا حتل } قال } صلى اهللا عليه وسلم{فما روي أن رسول اهللا 
  وأنشدوا{ اق العقد وتكشف اهلم واحلزن وتكثر األرز

  كم بالصالة عليه فاز من رجل} 
  { وكم رأيت هبا يف الشدة الفرجا 
  وأما النجاة من عذاب دار البوار

  الصراط والصالة ٤٦٦
ومن كان على { الصالة علي نور على الصراط } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{فما روي عن رسول اهللا 

رسول امللك الرمحن فال يكون } صلى اهللا عليه وسلم{لى رسول اهللا الصراط من أهل نور اإلميان وكثرة الصالة ع
  من أهل اهلوان يف مسوم النريان بل يكون من أهل األمان يف نعيم اجلنان وأما دخول دار الراحة والقرار

عباد فاهللا اهللا { من ترك الصالة علي فقد أخطأ طريق اجلنة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{فما روي عن النيب 
اهللا يا إخواين تثبتوا واجتهدوا يف الصالة على خري العباد وفخر البالد وزين احلشر واملعاد فعسى اهللا أن جيرينا من 

  العذاب الذي ليس له انقطاع وال يرجى له نفاذ

جنيل وال تغفلوا عن الثواب اجلزيل وامللك الدائم اجلليل بالصالة على النيب األصيل الذي نعته يف التوراة واإل
وامحدوا اهللا الذي فضلكم بالنيب الرؤوف الرحيم الذي جاء بالقرآن الواضح احلكيم املهيمن القدمي من عند امللك 

العزيز الكرمي فلعل موالنا أن يتفضل علينا جبنات النعيم وينجينا من العذاب األليم يف سواء اجلحيم مأوى كل كفار 
  لئيم أثيم ومنزل كل شيطان رجيم وعدو فاسق فاجر

  جهنم والصالة على النيب ٤٦٧
ذكر يف بعض األخبار أنه إذا كان يف يوم القيامة أمر اجلبار جل جالله أن يؤتى جبهنم فإذا جيء هبا وكنات من 

املوقف مسرية مخسمائة عام ونظرة إىل أهل املعاصي اشتد غضبها وتقلب بعضها على بعض وغال بعضها على بعض 
زفرة فال يبقى غل وال قيد وال سلسلة وال حية وال عقرب إال ألقت الكل على  وأخىن بعضها على بعض زفرت

ظهرها وأكبت الزبانية على وجوههم واهنزم مالك عليه السالم من بني يديها فعند ذلك ال يبقى ملك مقرب وال 
قائم عليه } ه وسلمصلى اهللا علي{نيب مرسل وال ويل وال صفي إال جثا على ركبتيه وفر الناس كلهم هاربني ونبينا 

  يلوح إليها بكمه ويقول} صلى اهللا عليه وسلم{حلة خلقها اهللا تعاىل من قبل قبل أن خيلق اخللق مبائة ألف عام وهو 
وهو يقول يا نيب اهللا أنقذين } صلى اهللا عليه وسلم{كفي عن أميت كفي عن أميت فعند ذلك يتعلق العبد املذنب به } 

أمل أبلغك رسالة ريب فلم عصيت فيقول يا رسول اهللا غلبت علي } } ى اهللا عليه وسلمصل{من عذاب اهللا فيقول له 
ال شقوة على أحد ممن أكثر الصالة علي فيشفع له عند اهللا تعاىل فإذا رأت } } صلى اهللا عليه وسلم{شقويت فيقول 

  مخدت وكفت} صلى اهللا عليه وسلم{جهنم نور وجه املصطفى حممد 
دها اجلبار من نور وجه النيب املختار فكيف ال تطفئ الصالة عليه عن صاحبها مجيع اخلطايا فإذا كانت جهنم أمخ

واألوزار وإذا كان نور املصطفى أمخد عظيم النريان فكيف ال توجب الصالة عليه لصاحبها جزيل الغفران وإذا كان 



  أمخد مسوم اجلحيم فكيف ال} صلى اهللا عليه وسلم{نور وجه حممد النيب 
  الصالة عليه املقام الكرمي والنظر إىل وجه احلكيم العليم وأنشدوا تورد

  يا من مترد يف األيام منهمكا

  صلوا على املصطفى يا أكرم األمم
  صلوا عليه لعل اهللا يرمحكم

  يوم احلساب ويوم الكرب والزحم
  إن الصالة على املختار قارئة

  لقلب صاحبها جزءا من احلكم
  همفهو الشهيد ألهل اجلمع كل

  وهو الدليل إىل الفردوس والنعم
  الصالة بشارة باجلنة ٤٦٨

من صلى علي ألف مرة مل ميت حىت يبشر باجلنة واخبل الناس } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
  أو مسع بذكره فال يصلي عليه} صلى اهللا عليه وسلم{رجل ذكر عنده حممد 

  قل مثل ما يقول وأعجز الناس من مل يدع لنفسه دبر كل صالةوأكسل الناس من مسع املؤذن فلم ي
  فإذا كان العبد عاجزا لنفسه فهو لغريه أعجز

  فهو من أهل اجلنة} صلى اهللا عليه وسلم{وأما سالم الرحيم القهار فهو أن كل من كان مصليا على النيب 
} وحتيتهم فيها سالم { وقوله تعاىل  ٥٨يس } سالم قوال من رب رحيم { سلم عليه ربنا موالنا وهو قوله تعاىل 

  ٤٤األحزاب } حتيتهم يوم يلقونه سالم {  ٧٥الفرقان } ويلقون فيها حتية وسالما { وقوله  ١٠يونس 
  ما للمصلي عند اهللا ٤٦٩

من صلى عليك صليت } صلى اهللا عليه وسلم{وروي عن عبد الرمحن بن عوف أنه قال قال اهللا تعاىل لرسوله حممد 
  من سلم عليك سلمت عليه قال فيسجد هللا شكراعليه و

  فالعبد جيزي بالسالم على النيب املختار سالم امللك اجلبار
  وأنشدوا

  يا راكبا حنو املدينة قاصدا
  بلغ صاليت للنيب حممد

  وقل السالم عليك يا علم اهلدى
  فهو الدليل إىل الشفيع األجود

  د مرشدإن الذي ورث النبوة واهلدى فهو الدليل لكل عب} 
  صلى عليه اهللا ما هبت صبا وترمنت ورقا بصوت تغرد

  نكت يف فوائد الصالة عليه ٤٧٠
إشارات مجيلة ونكتا كثرية وذلك } صلى اهللا عليه وسلم{واعلموا رمحكم اهللا أن يف الصالة على نيب اهلدى حممد 

شهد اهللا أنه ال إله إال { حيد قال تعاىل أن اهللا تعاىل أجرى الصالة على النيب الرشيد السيد السديد جمرى شهادة التو
  ١٨آل عمران } هو واملالئكة 



إن اهللا ومالئكته { الصادق الرشيد } صلى اهللا عليه وسلم{وهكذا قال رب القريب والبعيد يف الصالة على النيب 
  إشارة حسنة ونكتة مليحة ٥٦األحزاب } يصلون على النيب 

وما آتاكم { ومل يقل أذكركم عشر مرات وقال تعاىل وجل عال  ١٥٢البقرة } فاذكروين أذكركم { قال اهللا تعاىل 
من صلى علي مرة صلى اهللا } } صلى اهللا عليه وسلم{وقد قال  ٧احلشر } الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا 

على حبييب مرة فكأن اهللا سبحانه وتعاىل يقول عبدي إذا أثنيت علي مرة أثنيت عليك مرة وإذا أثنيت { عليه عشرا 
  أثنيت عليك عشرا ألنه أكرم اخللق علي وأجلهم عندي

هو الذي يصلي { وقال يف املؤمنني  ٥٦األحزاب } إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب { ثانية قال اهللا تبارك وتعاىل 
  بصالتكم على النيب احملبوب ٤٣األحزاب } عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور 

  شدواوأن
  فأكثروا التسليم بعد صالتكم} 

  { للسيد املختار ذاك األجمد 
  ومن يك ذا خبل شديد بذكره فذاك عن احلق املنري مبعد} 

  كاشفة الكرب ٤٧١
من عسر عليه شيء فليكثر من الصالة علي فإهنا حتل العقد } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

  فأوىل أن تنجي يف اآلخرة من النريان يف الدار الباقية يف دار االمتحان{ وتكشف الكرب 
من صلى علي مائة مرة تزحزحت النار عنه مسرية مخسمائة < أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 

  فأكثروا من الصالة عليه يا أهل ملته> عام 
  واإلفضالصالة مقرونة بالكمال واحلسن واجلمال واخلري } صلى اهللا عليه وسلم{

فاهللا اهللا يا { أكثركم علي صالة أكثركم أزواجا يف اجلنة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن رسول اهللا 
  معشر املؤمنني أكثروا من الصالة على سيد املرسلني

  وخامت النبيني وارعوا يف املقام األمني والتمتع باحلور العني والنظر إىل وجه موالنا رب العاملني
  من أكثر الصالة عليه ٤٧٢

ويف هذا احلديث إشارة { أكثركم علي صالة أقربكم مين جملسا } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
حسنة وهي أن من قرب يف اآلخرة من النيب نظر إىل وجه العزيز اجلبار ومن نظر إىل وجه العزيز اجلبار وقرب من 

وأسكن دار الراحة والقرار يف جنات عدن جتري من حتتها األهنار ال يذوقون النيب املختار زحزح جسمه عن النار 
فيها طعم احلمام وال جيدون ضر األسقام وال تلحقهم فتور اآلالم قد أمنوا من الزوال واالنتقال ورضي عنهم الكبري 

  املتعال سبحانه وتعاىل جل ذلك اجلالل
  وأنشدوا

  صلى اإلله ومن حيف بعرشه} 
  { ى املبارك أمحد والطيبون عل

  { فما محلت من ناقة فوق رحلها أبر وأوقى ذمة من حممد } 
  { وال طلعت مشس النهار على امرئ تقي نقي كالنيب حممد } 



  وال الحت اجلوزاء شرقا ومغربا} 
  { بأطيب من طيب النيب حممد 

فأوىل أن تطفئ { طفئ غضب اجلبار أكثروا من الصالة علي فإهنا ت} أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  يف الدنيا كيد الشيطان الفرار} صلى اهللا عليه وسلم{عن املصلي عليه 

عباد اهللا الزموا هذه الفضائل وارغبوا يف هذه املنازل وتقربوا إىل اهللا هبذه الوسائل بالصالة على النيب املختار من 
  أكرب الوسائل وأنشدوا أشرف القبائل الذي أوضح اهللا به الدالئل وجعله إليه

  { حب النيب على األنام فريضة وال تنس ذكر اهلامشي األكرم } 
  { إن الصالة على النيب وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم } 
  صلوا على القمر املنري فإنه} 

  { نور تبدى يف الغمام املظلم 
  { رحم العباد به عزيز قادر فالشكر هللا العلي املنعم } 

  ة والدعاءالصال ٤٧٣
إن العبد يسأل احلاجة فال يصلي علي عقيب سؤاله فترجع احلاجة } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

فإذا كانت الصالة عليه { على سحابة فإذا صلي علي قضيت حاجته واستجيبت دعوته وتفتحت له أبواب السماء 
وىل أن تنجي صاحبها يف اآلخرة من العذاب والعقوبات تقضي يف الدنيا احلاجات فاأل} صلى اهللا عليه وسلم{

  وتدخل اجلنات العاليات

كل دعاء حمجوب دون السماء فإذا جاءت الصالة علي صعد } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
  يا أحبائي واهللا إذا صعد الدعاء ارتفع البالء ورضي اإلله األرض والسماء{ الدعاء 
  كيف تدعو ٤٧٤

ال جتعلوين كقدح الراكب فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
معاليقه ومأل قدحه فإن كانت له حاجة يف أن يتوضأ أو يشرب شرب وإال أهراقه فاجعلوين يف وسط الدعاء ويف 

فإذا } صلى اهللا عليه وسلم{تر عن الصالة على النيب أوله ويف آخره وإمنا معىن احلديث أن يكون اإلنسان أبدا ال يف
  أصابته شدة وصلى على حممد عرف صوته ودعاءه فاستجيب له وكشف عنه اهلم والكرب

صلى اهللا عليه {أن ال يغفل عن الصالة على النيب } صلى اهللا عليه وسلم{فيجب على من هو أهل ملة حممد 
  } وسلم

فأوىل أن تدفع { أكثروا من الصالة علي فإهنا هتن كيد الشيطان } أنه قال } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
عن املصلي عليه آفات الزمان وحتول بينه وبني عذاب النريان وتوجب له دار اخللد واألمان وجنة النعيم والرضوان 

  وأنشدوا
  امدح نيب اهلدى يا أيها الرجل} 

  { واذكر فضائله والدمع منهمل 
  { ى املختار جمتهدا حتت الظالم وداجي الليل منسبل وصل دهرا عل} 
 {  
  عساك حتظى بدار ال نفاذ هلا نعيمها دائم والظل واألكل} 



  فائدة الصالة على النيب ٤٧٥
توسلوا بالصالة على النيب الرفيع واحلبيب الشفيق يغفر لكم موالكم ما عملتم من اآلثام ويدخلكم برمحته دار 

  اخللد والسالم
  الصالة على النيبتوسلوا ب

املختار يكن شفيعكم من عذاب دار البوار وينجيكم موالكم من مسوم النار ويدخلكم برمحته جنات جتري من حتتها 
  األهنار

توسلوا بالصالة على النيب الصادق األواب ينجيكم موالكم من أليم العذاب ويدخلكم اجلنة وحسن املآب توسلوا 
  م موالكم من العذاب الشديد ويدخلكم برمحته النعيم الذي ال يبيدبالصالة على النيب الرشيد ينجيك

  توسلوا بالصالة على النيب الرب الرؤوف الرحيم يدخلكم موالكم جنات النعيم وينجيكم برمحته من مسوم اجلحيم

املاء  أحمق للذنوب من} صلى اهللا عليه وسلم{روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال الصالة على النيب 
  البارد للنار

  أفضل من عتق الرقاب فامسعوا وعوا يا أويل العقول واأللباب} صلى اهللا عليه وسلم{والصالة علي النيب 
  وأنشدوا

  تواترت اخلريات شرقا ومغربا
  بذكر رسول اهللا يف السر واجلهر

  فذكرك للمختار فخر ورفعة
  وذكرك للمختار من أفضل الذكر

ذا كان يوم القيامة وضعت حسنات بعض املؤمنني وسيئاهتم يف امليزان فترجح سيئاهتم ذكر يف بعض األخبار أنه إ
على حسناهتم فيشفق املؤمنون لذلك فتنزل صحائف بيض من عند اهللا تبارك وتعاىل على حسناهتم فترجح حسناهتم 

قلت هبا موازينكم ث} صلى اهللا عليه وسلم{على سيئاهتم فيقول الرب جل جالله هذه صالتكم على النيب حممد 
  وجعلتها لكم ذخرية وقربة

  فهذا يا إخواين فضل اهللا العظيم بالصالة على الرسول الرؤوف الرحيم
  ثبوت الشفاعة ٤٧٦

أنه كان يف بعض األيام جالسا } صلى اهللا عليه وسلم{بأمته ما روي عنه } صلى اهللا عليه وسلم{ومن رمحة النيب 
فبكى رسول اهللا  ١١٨املائدة } عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم  إن تعذهبم فإهنم{ فقرأ هذه اآلية 

} } صلى اهللا عليه وسلم{فنزل عليه جربيل عليه السالم فقال له يا حممد مم بكاؤك فقال } صلى اهللا عليه وسلم{
  فقال جربيل يا حممد اهللا يقرئك السالم ويقول لك أنا أسترضيك يف أمتك{ فكرت يف أميت 

ا أحبايب نبيكم عند موالكم مكني وموالكم ذو القوة املتني وإنك يا أخي عبد مهني فهل رأيتم مهينا يعذب بني ي
مكني ومتني موالكم عظيم ونبيكم كرمي فهل يضيع من خياف العذاب األليم بني عظيم وكرمي فصلوا عليه كما 

  أمركم موالكم يف القرآن احلكيم
  يا أمة
موالكم لطيف ونبيكم سيد شريف وأنت يا مؤمن عبد ضعيف فهل رأيتم ضعيفا } لمصلى اهللا عليه وس{حممد 

  يضيع بني لطيف وشريف وأنشدوا



  يا إهلي عسى تكون جمريي
  بصاليت على البشري النذير
  إنين خائف كئيب حزين
  أن أصلي حبر نار السعري
  أيها الناس بادروا مث جدوا
  بصالة على السراج املنري

  ء بصدقذاك خري األنام جا
  وكتاب من السميع البصري

  فيه أمر وفيه هني وفيه
  ما يؤدي إىل النعيم الكبري
  ال متلوا من الصالة عليه

  سوف تنجوا من حر نار الزفري
  مث حتظوا هبا بدار نعيم} 

  ليس تبلى من عند رب قدير
  املداومة على الصالة عليه ٤٧٧

حينا } صلى اهللا عليه وسلم{ال يدع الصالة على النيب  واعلموا عباد اهللا أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن
وال وقتا وال يذكرها يف الشدائد ويدعها يف الرخاء فيكون كمن يعمل للدنيا دون اآلخرة إمنا جيب عليك أن تصلي 

عليه يف صالتك وعند قيامك وقعودك ولباسك وأكلك وشرابك وسائر تصرفاتك فتعود عليك بركتها وتقبل 
وال تقدر أن تبلغ حق } صلى اهللا عليه وسلم{وتقضي بذلك حق نفسك وحق نبيك حممد رسول اهللا  عليك خرياهتا

نبيك أبدا ولو كان لك ألف لسان تصلي هبا كلها عليه ألن اهللا تبارك وتعاىل جعله سببا خلالصك من النار وملعرفتك 
  مبوالك العزيز اجلبار

  مهر حواء أم البشر ٤٧٨
آدم عليه الصالة والسالم رفع رأسه فنظر على ساق العرش ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ذكر يف بعض األخبار أن 

فقال آدم يا رب من هذا الذي كتبت امسه مع امسك فقال اهللا تعاىل يا آدم هو نبيي وصفيي وهو حبييب ولواله ما 
ل يا رب زوجين منها فقال اهللا تعاىل خلقتك وال خلقت جنة وال نارا فلما خلق اهللا سبحانه حواء نظر آدم إليها فقا

وما مهرها يا آدم فقال يا رب ما أعلم قال اهللا تبارك وتعاىل يا آدم صل على حممد عشر مرات فصلى آدم عليه 
كما أمره اجلبار جل جالله فزوجه اهللا سبحانه منها وكان صداقها الصالة على حممد املختار مهرا ألمة امللك اجلبار 

  التنا عليه مهرا للحور العني يف دار القرار ومنفكيف ال تكون ص
  أكثركم علي صالة أكثركم أزواجا يف اجلنة} } صلى اهللا عليه وسلم{دخل دار القرار جنا من عذاب النار ألنه قال 

  إشارات وبشارات ٤٧٩
  غشارة حسنة

  لى على املؤمنني فقد رمحهموذلك أن الصالة من امللك اجلبار رمحة وجناة من عذاب النار ألن اهللا تعاىل إذا ص
  أخرى



كأن مل تغن { وقوله  ٢٤يونس } مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض { قال اهللا تعاىل 
فإذا جاءت الساعة بعذاهبا وأهواهلا ذهب نبات األرض وتالشى يف جنب العذاب حىت تبقى  ٢٤يونس } باألمس 

نبات قط وإذا كان هذا فعل العذاب فرمحة اهللا أوىل وأكثر إذا جاءت تالشت ذنوب  األرض كأن مل يكن فيها
  املؤمنني يف جنبها كأن مل تكن قط

من صلى علي { قال } صلى اهللا عليه وسلم{هذا يف رمحة اهللا الكرمي مرة واحدة فكيف يف عشر مرات ألن النيب 
حسنة للمؤمنني واملؤمنات بكثرة صالهتم على سيد فهذه بشارة { مرة واحدة صلى اهللا هبا عليه عشر مرات 

  السادات وخري الربيات
صلى اهللا عليه {روي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه قال ما جلس قوم جملسا يذكرون اهللا تعاىل ومل يذكروا النيب 

بالصالة على نبيكم  إال كان ذلك اجمللس عليهم وباال وحسرة يوم القيامة فتزينوا يا أمته وزينوا جمالسكم} وسلم
  }صلى اهللا عليه وسلم{

  مكفرات الذنوب ٤٨٠
أنه صعد ذات يوم املنرب فوضع قدميه يف مرقاة من املنرب فقال آمني وقال آمني } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 

م فقال يا حممد جاءين جربيل عليه السال} صلى اهللا عليه وسلم{يف الدرج الثاين وقال آمني يف الدرج الثالث مث قال 
من أدرك أحد والديه أو كالمها ومات ومل يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا فقلت آمني مث قال يا حممد من أدرك شهر 

رمضان فمات فلم يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا قلت آمني مث قال يا حممد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات 
   فقلت آمنيفلم يغفر له فدخل النار فأبعده اهللا

  {من صلى علي مل يلج النار } املختار } صلى اهللا عليه وسلم{روي عن النيب 
اللهم صل على حممد ما اتصلت عني بنظر وتزخرفت أرض مبطر وحج حاج واعتمر ولىب وحنر وحلق وقصر وطاف 

  بالبيت وقبل احلجر
ه عدد من يصلي عليه وعدد من مل يصل عليه اللهم صل عليه وعلى آله صالة ال نفاذ هلا وال انقطاع صلى اهللا علي

إىل يوم القيامة وصل عليه عدد الذاكرين وغفلة الغافلني واحشرنا ومجيع املسلمني يف زمرته يوم الدين وال حول وال 
  قوة إال باهللا العلي العظيم

ISLAM ICBOOK.WS احة ل|  ٢٠١٠ مت ق  لحقو ع ا ينجمي م لمسل   جميع ا

  


	الكتاب : بستان الواعظين ورياض السامعينالمؤلف / جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي  البغدادي المعروف بابن الجوزى
	مجلس في الاستعاذة
	مجلس في ذكر القيامة وأهوالها أجارنا الله منها
	3 مجلس في ذكر الميزان والصراط
	4 مجلس في قوله سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه { وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم }
	6 مجلس ثاني في قوله سبحانه وتعالى { يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا }
	7 مجلس في قوله تعالى { فأما من أوتي كتابه بيمينه } الآية
	8 مجلس في قوله تبارك وتعالى { ووضع الكتاب } الآية
	10 مجلس في قوله تبارك وتعالى { كل نفس ذائقة الموت }
	1 مجلس في موت الأنبياء والأولياء الصالحين
	12 مجلس في ذكر القبور
	13مجلس في فضل الصيام
	14 مجلس في تحريم الخمر وما جاء فيها
	15 مجلس في فضل يوم عاشوراء وما جاء فيه
	16 مجلس في قوله تعالى { الله نور السماوات والأرض }
	17 مجلس في قوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }
	18مجلس ثاني في قوله تعالى { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }


