
اجلوزي: كتاب  ابن    مواعظ 
بن اجلوزي: املؤلف   ا

  الفصل األول

  ابِك َعلَى َخِطيئَِتَك
لو تَفكَّرت النُّفُوُس ِفيَما َبَني َيدَيَها، وََتذَكََّرت ِحَساهَبا فيما هلا وعليها، لبعث حزهنا بريد دمها إليها؛ أما حيق : إخواين

د طال ُخسرانه، وليله يف اخلطايا؛ فقد خفَّ ميزانه، وبني يديه املوت هناره يف املعاصي، وق: الُبكاء ملن طالَ ِعصيانُه
استقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (وروى ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ٠الشديد فيه من العذاب ألوانه

ُتسكبُ يا عمر ههنا : احلجر فاستلمه، مث وضع شفتيه عليه يبكي طويالً، فالتفت، فإذا هو بعمر يبكي، فقال
بلغين أن جربيل عليه السالم جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : وقال أبو عمران اجلوين ٠)العرباُت

يا حممد، ما جفت يل عٌني منذ خلق اهللا جهنم : أو ما َتبكى أنت؟ فقال: قال: يا رسول اهللا ما يُبكِيَك: يبكي، فقال
إن هللا مالئكة حول العرش جترى أعينهم مثل األهنار إىل يوم : الرقاشيوقال يزيد  ٠خمافة أن أعصيه فيلقيين فيها

يا مالئكيت، ما الذي خييفكم وأنتم : مييدون كأمنا تنفضهم الريح من خشية اهللا، فيقول هلم الرب عز وجل: القيامة
ا طعاماً وال شراباً، ما ساغو: يا ربَّنا لو أن أهل األرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا: فيقولون: عبيدي

بكى آدم عليه السالم حني : وال انبسطوا يف شرهبم، وخلرجوا يف الصحارى خيورون كما ختور البقر وقال احلسن
أُهبط من اجلنَّة مائة عام حىت جرت أودية سرنديب من دموعه، فأنبت اهللا بذلك الوادي من دموم آدم الدارصيين 

يا آدم ارفع رأسك فقد : مث إن جربيل عليه السالم أتاه وقال ٠طواويسوالفلفل، وجعل من طري ذلك الوادي ال
لو عدل : وقال ابن أسباط ٠غُِفَر لك، فرفع رأسه، مث أتى التيب فطاف به أُسبوعاً، فما أمته حىت خاض يف دموعه

  :بكاء أهل األرض ببكائه عليه السالم كان بكاء آدم أكثر
  َوَحقَّ ِلَمن َعَصى ُمرُّ الُبكَاِء... بكيُت على الذنوب ِلِعظَم ُجرِمي 

  َألسَعدت الدُّمُوع َمَع الدَِّماِء... فَلَو أَنَّ الُبكَاَء َيُردُّ َهمِّي 
، فبكى ثالمثائة عام حىت صار )إِين أَِعظَُك أَن َتكُونَ ِمَن اجلَاِهِلَني(ملَّا عاتب اهللا نوحاً أنزل عليه : قال وهيب بن الورد
  ٠إِمنا مسي نُوحاً َألنه كانَ نَوَّاحاً: قال يزيد الرقاشي ٠اول من البكاءحتت أعينه أمثال اجلد

  َتقُوُد َخطَايا أَثقلت ِمنِّي الظَّهرَا... أَنُوُح َعلَى َنفِسي َوأَبِكى خَِطيئةً 
  ويا َحسَرةً َداَمت ومل ُتبق يل ُعذرَا... فيا لَذَّة كانت قَِليل َبقَاُؤَها 

نبت العشب من دموعه، فلمَّا رماه سهم القدر جعل يتخبط يف دماء تفريطه ولسان بكى داود حىت : وقال السدى
َخَشى داود سبعة : قال ثابت البناين ٠اغفر للخطائني: للخطائني، فصار يقول: اغفر يل، فأجابه: اعتذاره ُينادى

  ٠أَفرشِ بالرَّماِد مث بكى حىت أنفذهتا دموعه
  فََغالََبىن َشوِقي بفَيضِ املََدامِعِ... ِتي َتَصاَعَد ِمن َصدرِي الَغراُم ِلُمقلَ
  بكيتُ َبكَت يف الدَّوحِ طُول املََدامِعِ... َوإِنَّ يف ظَالمِ اللَّيلِ قَمرية إِذا 

سأل داود ربَّه أن جيعلَ : قال جماهد ٠ما شرب داود عليه السالم شراباً إِال مزجه بدموع عينيه: قال سليمان التيمي
فكان ال يتناول طعاماً وال شراباً إال أبصر خطيئته فبكى، ورمبا أتى بالقدح ثلثاه فمد يده وتناوله،  خطيئته يف كَفِِّه



رأيته ودموعه خالطها : (وقال بعض أصحاب فتح ٠فينظر إىل خطيئته، وال يضعه على شفتيه حىت يفيض من دموعه
عن واجب حق اهللا، والدم خوفاً أن ال أُقبل،  بكيُت الد؟موع على ختلفي: على ماذا بكيَت الدَّم؟ قال: ُصفرة فقلت

يا فتح على : قربتين، وقال: قال! فدموعك ؟: غفر يل، قلت: ما صنع اهللا بك؟ قال: فرأيته يف املنام، فقلت: قال
بكيت على دموعي خوفاً أن : فالدم؟ قلت: يا رب على ختلفي عن واجب حقك، قال: ماذا بكيت الدموع؟ قلت

يا فتح، ما أردت هبذا كله، وعزيت وجاليل لقد صعد إِىل حافظاك أربعني سنة بصحيفتك ما فيها : ال تصبح يل، قال
  ٠)خطيئة

  أََيعلَم خالٍ كيف بات املُتَيَُّم... أجارتنا بالغدر والرَّكب ُمتَّهم 
  سواًء ولَِكن َساهَِراٌت َوُنوَّم ... رَحلُتم وُعمَر الليل فيَنا وفِيكُم 

  قُلُوباً أََبت أَن َتعرَِف الصََّرب َعنُهُم... نني وخلَّفوا َتَناَءيُتم من ظَاع
  َوال زَال نظرة َتَتغنَّم... َولَمَّا جلى التَّوِديع َعمَّا حذَّرته 

  َوكيَف َيحل املَاء أَكثََرُه دم... َبكِيَت علَى الواِدي فُحرِمت ماؤُه 
 ٠كانت الدُّموع قد اختذت يف َخده جمرى: قال جماهد ٠كان حيىي َيبِكي حىت َبَدت أَضراسه: قال عبد اهللا بن عمرو

يا من معاصيه أكثر من أن حتصى، يا من رضي أن يطرد ويقصى، يا دائم الزلل وكم ينهى ويوصى، يا جهوالً بقدرنا 
روى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا  ٠ومثلنا ال يعصى، إن كان قد أصابك داء داود فنح نوح نوح، حتيا حبياة حيىي

وكان  ٠وبكى ابن مسعود، حىت أخذ بكفه من دموعه فرمى به ٠أنه كان يف وجهه خطوط ُمسودة من البكاءعنه 
كنا ندخل عليه فيبكي : وقال أبو يونس بن عبيد ٠عبد اهللا بن عمر يطفئ املصباح بالليل مث يبكي حىت تلتصق عينيه

اجلوين، إذا مسع املؤذن، تغري وفاضت وكان أبو عمران  ٠وكان سعيد بن جبري، قد بكى حىت عمش ٠حىت نرمحه
وكان هناد بن مطر العدوى، قد  ٠وكان أبو بكر النهشلي، إذا مسع األذان تغري لونه وأرسل عينيه بالبكاء ٠عيناه

: وكانت أمه تقول ٠وكان منصره قد بكى حىت جردت عيناه ٠وبكى ابنه الُعال، حىت عشى بصره ٠بكا حىت عمى
وبكى هشام الدستوائي حىت فسدت عيناه وكانت مفتوحة، وهو ال يبصر  ٠ما زدت على هذايا بين، لو قتلت قتيالً 

وبكى ثابت البناين حىت كاد  ٠وبكى يزيد الرقاشي أربعني سنة حىت أظلمت عيناه وأحرقت الدموع جماورهتا ٠هبا
  :ال خري يف عني مل تبك: نعاجلك، على أن ال تبكي، فقال: بصره أن يذهب، وقيل له

  وَباتُوا َدمُعُهم ما َيسأَمُونَا... ى الَباكُونَ ِللرَّمحنِ لَيالً َبكَ
  َتُحنُّ مىت َعليها َيسُجدونا... بِقَاعُ اَألرضِ من شوقي إِليهم 

  :كان الفضلُ قد أَِلَف الُبكا، حىت رمبا بكى يف نومه حىت يسمع أهل الدار
  ي، ال ُدمُوع ُجفُونِيُدُموُع دُموِع... َوَرقَّت ُدُموُع العني حىتَّ كأََنها 

رأيت يزيد بن هارون بواسط : ويقول احلسن بن عدقة ٠قد كربت فاعنقين: وكان أبو عبيدة اخلوَّاص يبكي، ويقول
ذهب هبما : ما فعلت العينان اجلميلتان؟ قال: من أحسن الناس عينني مث رأيته بعد ذلك مكفوف البصر فقلت له

يفوتك يف السحر ما محلك النوم، تقدم حينئذ قوافل السهر على قلوب بكاء اَألسحَار، يا هذا لو علمت ما 
الذاكرين، وحتط رواحل املغفرة على رباع املستغفرين، من مل يذق حالوة شراب السحر مل يبلغ ِعرفانه باخلري، من مل 

أن أبكي حىت  أشتهي: ما تشتهي؟ قال: قيل لعطاء السليمي ٠يتفكر يف عمره كيف انقرض مل يبلغ من احلزن الغرض
وبكى مالك بن دينار حىت  ٠ال أَقدر أن أبكي، وكان يبكي الليل والنهار، وكانت دموعه الدهر سائلة على وجهه

  :لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا: سود طريق الدموع خديه، وكان يقول



  وال جبل الديَّان إِال استهلت... أَال ما لعني ال ترى قُلَل احلمى 
  احلبُّ بكى إِذا َبكَتجلوخِ إِذا 

  إِذا كانت القلوب للخوف َوَرقَّت... قادت اهلوى وأََحلَّت 
  فأعتقَت رِقاباً للخطايا َرقَّت... رفََعت دموعها إِىل العني وقت 

  :مل يعلم ما الذي آمل قلب يعقوب: من مل يكن له مثل تقواهم، مل يعلم ما الذي أبكاهم، من مل يشاهُد مجال يوسف
  لَم يدرِ كيَف تُفَتَُّت اَألكباد... بت واحلب حشو فؤادِه َمن لَم ي

فيا قياسي القلب، َهالَّ بكيت على قسوتك، ويا ذاهل العقل يف اهلوى َهالَّ ندمت على غفلتك، ويا مقبالً على الدنيا 
ا َمأَتٌم فكأنك يف حفرتك، ويا دائم املعاصي خف من غبِّ معصيتك؛ ويا سيئ األعمال ُنح على خطيئتك، وجملسن

  ٠للذنوب، فابكوا فقد َحلَّ ِمنَّا الُبكَاء، ويوم القيامة ميعادنا لكشف الستور وهتك الغطاء

  الفصل الثاين

  َتفَكَّر يف َيومِ الِقَياَمةِ 

إن يف القيامة حلسرات، وإن يف احلشر لزفرات، وإن : إخواين تفكروا يف احلشر واملعاد، وتذكروا حني تقوم األشهاد
ط لعثرات، وإن عند امليزان لعربات، وإن الظلم يومئذ ظلمات، والكتب حتوى حىت النظرات، وإن عند الصرا

احلسرة العظمى عند السيئات، فريق يف اجلنة يرتقون يف الدرجات، وفريق يف السعري يهبطون الدركات، وما بينك 
وى البخاري ومسلم يف صحيحيهما من ر ٠فات: َربِّ ارجعوين، فيقال: فالن مات، وتقول: وبني هذا إالَّ أن يقال

يعرق الناس يوم القيامة حىت يذهب عرقهم يف : (حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وأخرجا مجيعاً من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب صلى  ٠)األرض سبعني ذراعاً ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنم

: يا رسول اهللا، وما اجلسر؟ قال: مث يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهراين جهنم، فقيل: (يف حديثاهللا عليه وسلم قال 
مدحه ومزلة، عليه خطاطيف وكَالليب وحسك، املؤمن يعرب عليه كالطرف وكالربق، وكالريح، وكأجاويد اخليل، 

النار عنهم النوم، وطال هللا دَر أقوام أطار ذكر  ٠)فناج مسلم، وناج خمدوش، حىت ميّر آخرهم ُيسحب سحباً
اشتياقهم إىل اجلنان الصوم، فنحلت أجسادهم، وتغريت ألواهنم، ومل يقبلوا على مساع العذل يف حاهلم واللوم، 

دافعوا أنفسهم عن شهوات الدنيا بغد واليوم، دخلوا أسواق الدنيا فما تعرضوا لشراء وال سوم، تركوا اخلوض يف 
ام والروم، جدوا يف الطاعة بالصالة والصوم، هل عندكم من صفاهتم شئ يا قوم؟ حبارها والعوم، ما وقفوا باِإلمش
يا أُماه، من َجنَّ عليه الليل وهو خياف الثبات حق له أن ال : يا بين أَال تنام؟ قال: قالت أُم الربيع أُم حيثم لولدها

ومن هذا القتيل حىت : نعم، قالت: ، قاليا بين لعلك قتلت قتيالً: فلما رأت ما يلقى من السهر والبكا، قالت ٠ينام
قيل لزيد  ٠يا والديت، هي نفسي: نسأل أهله فيغفرون، فواهللا لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء لرمحوك، فقال

 إن اهللا توعدين إن أنا عصيته أن يسجنين يف النار، واهللا لو مل: ما لنا مل نزل نراك باكياً، وجالً خائفاً، فقال: بن مزيد
وكان آمد الشامي يبكي وينتحب يف املسجد حىت  ٠يتوعدين أن يسجنين إال يف احلمام لبكيت حىت ال جتف يل عربة

إنك تفسد على املصلني صالهتم بكثرة بكائك، وارتفاع : يعلو صوته وتسيل دموعه على احلصى، فأرسل إليه األمري
  :مة أورثين دموعاً غزاراً فأنا أستريح إىل ذرهاإن حزن يوم القيا: صوتك، ولو أمسكت قليالً ، فبكى مث قال

  يطوى َعلى الزَّفَرات غري حشاكا... يا عاذلَ املُشتاق َدعُه فَإِنَّه 



  حاشاك ممَّا ِعنَدُه حاشاكا... لَو كانَ قَلُبَك قَلبه ما ملُتُه 
من عذاب اهللا تعاىل، مثلت إين إذا ذكرت أهل النار وما ُينزلُ هبم : وعوتب عطاء السلمى يف كثرة البكاء، فقال

الرفق : ارفق بنفسك، فقال: نفسي بينهم فكيف لنفس تغلّ يدها وتسحب إىل النار وال تبكي؟ وقيل لبعضهم
ما لك ال تنام؟ : صحبت رجالً شهرين، وما رأيته نائماً بليل وال هنار، فقلت: وقال أسلم بن عبد امللك ٠أطلب
كثر فيك اللوم فأين مسعي وهم  ٠خرج من أُعجوبة إال وقعت يف أخرىإن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أ: قال

 ٠٠أسهرت والعيون الساهرات نوم، وليس من جسمك إال جلدة وأعظم: قليب واللوم عليك منجد ومتهم؟ قال
  ٠وما عليهم سهري وال رقادي هلم، وهل مسان احلب إلّا سهر وسقم، خذ أنت يف شأنك يا دمعي وخل عنهم

  ثالفصل الثال
  بادر باألعمال الصاحلة

 ٠طوىب ملن بادر ُعمره القصري، فعمَّر به دار املصري، وهتيأ حلساب الناقد البصري قبل فوات القدرة وإعراض النصري
بادروا باَألعمال سبعاً، هل تنتظرون إِلّا فقراً مُنسياً؟ أو غين مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو : (قال عليه الصالة والسالم

: كان احلسن يقول ٠)هزاً، أو هرماً ُمفنداً، أو الدجال، فشر غائب ُينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمرموتاً جم
يا بن : وكان يقول ٠عجبت ألقوام أُمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وجلس أوهلم على آخرهم وهم يلعبون

  ٠)السكني تشحذ والتنور يسجر، والكبش يعتلف: (آدم

إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أوان كسادها، فإِنه لو جاء وقت نفاقها مل تصلوا فيها  :وقال أبو حازم
ما أُنزل املوت كنه منزلته، ما قد غدا من أجلكم، مستقبل يوم ال : إِىل قليل وال كثري، وكان عون بن عبد اهللا يقول

وكان أبو بكر بن  ٠اَألَجل ومسريه، بغضتم اَألمل وغرورهيستكمله، وكن من مؤملٍ لغٍد ال ُيدركُه، إِنَّكم لو رأيتم 
ذهب : إنا هللا، ذهب درمهي وهو يذهب عمره، وال يقول: لو سقط من أَحدهم درهٌم لظل يومه يقول: عياش يقول

فقيل عن عمر بن  ٠عمري، وقد كان هللا أقوام يبادرون األوقات، وحيفظون الساعات، ويالزموهنا بالطاعات
وكانت عائشة رضي اهللا عنها تسرد، وسرد أبو طلحة بعد  ٠إنه ما مات حىت سرد الصوم: هللا عنهاخلطاب رضي ا

 ٠ما رأيت ابن عمر صائماً يف سفره وال مفطراً يف حضره: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني سنة، وقال نافع
 ٠د بن جبري خيتم القرآن يف ليلتنيوكان سعي ٠ما تركت الصالة يف مجاعة منذ أربعني سنة: قال سعيد بن املسيب

ما تركت يف اجلامع سادنة إلّا : وقال ثابت البناين ٠وكان األسود يقوم حىت خيضر ويصفر، وحج مثانني حجة
مائة : ال نرى لسانك يفتر من الذكر فكم تسبح كل يوم؟ قال: وقيل لعمرو بن هانئ ٠وختمت القرآن عندها

يا : منصور بن املعتمر أربعني سنة وقام ليلها، وكان الليل كله يبكي فتقول له أُمهوصام  ٠ألف، إلّا ما ختطئ األصابع
ملا حضرت أبو بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، : قال اجلماين ٠أَنا أَعلم مبا صنعت نفسي: بين قتلت قتيالً، فيقول

: قال الربيع ٠انية عشر ألف ختمةال تبك، وأشار إىل زاوية يف البيت، إنه قد ختم أخوك يف هذه الزاوية مث: فقال
وكان الشافعي رضي اهللا عنه يقرأ يف كل شهر ثالثني ختمة، ويف كل شهر رمضان ستني ختمة سوى ما يقرأ يف 
هللا  ٠الصلوات، واعلم أن الراحة ال تنال بالراحة، ومعايل اُألمور ال تنال بالفتور، ومن زرع حصد، ومن جد وجد

، عن أهاليهم وأوالدهم، ومال هبم ذكر املال عن املال يف معادهم، وصاحت هبم در أقوام شغلهم حتصيل زادهم
الدنيا فما أجابوا شغالً مبرادهم، وتوسدوا أحزاهنم بدالً عن وسادهم، واختذوا الليل مسلكاً جلهادهم واجتهادهم، 

  :وحرسوا جوارحهم من النار عن غيهم وفسادهم، فيا طالب اهلوى جز بناديهم ونادهم
  علَى صَيَحة من البني ماتُوا مجيعاً... يَوا فَُؤاِدي ولَِكنَّهم أَح



  َولَفُّوا علَى الزفرات الضُّلوَعا... حرُموا رَاحة النَّوم أَجفَاهنم 
  فطاُبوا أُصُوالً وطَابُوا فُُروعا... طُول السَّواعد ُشمُّ اُألنوف 

فاألبدان بني أهل الدنيا تسعى، والقُلوب يف رياض  ٠أَقبلت قلوهبم تراعى حق احلق فذهلت بذلك عن مناجاة اخللق
امللكوت ترعى، نازهلم اخلوف فصاروا واهلني، وناجاهم الفكر فعادوا، خائفني، وَجنَّ عليهم الليل فباتوا ساهرين، 

وناداهم منادى الصَّالح، حّى على الفالح، فقاموا متهجدين، وهبت عليهم ريح اَألسحار فتيقظوا مستغفرين، 
  ٠ا بند اجملاهدة فأصبحوا واصلني، فلمَّا رجعوا وقت الفجر باَألجر بادى اهلجر يا خيبة النائمنيوقطعو

  الفصل الرابع

  اذكُر املَوت
أكثروا من ذكر هاذم اللذات وتفكروا يف احنالل بناء اللذات، وتصوروا مصري الصور إىل الرفات، وأَعدوا : إخواين

يطان ال يتسلط على ذاكر املوت، وإمنا إذا غفل القلب عن ذكر املوت عدةً تكفي يف الكفات، واعلموا أن الش
: وقال يزيد بن متيم ٠إن املوت فضح الدنيا فلم يترك لذي لُب به فرحاً: قال احلسن ٠دخل العدو من باب الغفلة

ُتستنزع ُسئل ابن عياض عن، ما بال اآلدمي  ٠من مل يردعه املوت والقرآن، مث تناطحت عنده اجلبال مل يرتدع
يا بن آدم، مثل تلك الصرعة قبل أن  ٠ألن املالئكة توقفه: نفسه، وهو ساكت، وهو يضطرب من القرصة؟ قال

تذر كل غرة فتتمىن الرجعة، وتسأَل الكرة، كَم من حمتضر متنَّى الصحة للعمل هيهات حقر عليه بلوغ األَمل أَو ما 
أَما أنت عن قليل يف  ٠٠أما فاته مقدوره بعد إِمكانه ٠٠يكفي يف الوعظ مصرعه، أو ما يشفي من البيان مضجعه

واهللا لوددت أنَّي عبد رجلٍ من هتامة أرعى غنيمات يف جباهلا وأين مل : ولَمَّا احتضر عبد امللك بن مروان قال ٠مكانة
   ٠ذهبت احليل فال حيلة حىت صمت: وجعل املعتضد يقول عند موته ٠ألِ

: سخرت يب الدنيا حىت ذهبت أَيامي، ويف احلديث: ى رجل يف النزع فقال يلدخلت عل: وقال أبو حممد العجلي
يا من قد امتطى جبهله مطايا املطالع، لقد مأل الواعظ يف الصباح  ٠!)أما إِنكم لو أَكثرُتم ذكر هاذم اللذات؟(

منازع، رمتهم املنايا بسهامها يف املسامع؛ تاهللا لقد طال املدى فأَين املدامع؟ أَين الذين بلغوا املىن فما هلم يف املىن 
القوى والقواطع، فعلموا أن أيام النعم يف زمان اخلوادع، ما زال املوت يدور على الدوام حىت طوي الطوالع، صار 

اجلندل فراشهم بعد أن كان احلرير فيما مضى املضاجع، ولقوا واهللا غاية البالء يف تلك البالقع، مجعوا فما أكلوا 
لقد أُمكنَت الفرصة أيها  ٠نوا مساكنهم فما سكنوا، فكأَهنم هبا ظعناً ملا استراحوا ساعة ظعنواالذي مجعوا، وب

العاجز، ولقد زال القاطع وارتفع احلاجز، والح نور اهلدى فاجمليب فائز، وتعاظمت الرغائب وتفاقمت اجلوائر؛ فأَين 
أما الطريق  ٠أما اعوجاج القناة دليل الغامز ٠ واملناجزاهلمم العالية، وأَين النجائز؟ أَما ختافون هادم اللذات واملىن

أما يكفي يف التنقيص  ٠أَما القبور قنطرة العبور فما للمجاوز ٠أما عقاب العتاب حتوى اهلزاهز ٠طويل وفيه املفاوز
واألمر عزيز  أَما العدد كثري فأَين املبارز؟ أما احلرب صعب واهللك ناجز، والقنا مسوغ والطعن واجز، ٠محل اجلنائز

إِن مل يكن سبق  ٠تاهللا بطلت الشجاعة من بين العجائز، وتريد إِصالح نادك واألمر ناشز ٠والرماح البوس نواكز
  ٠الصديق فليكن توبة ماعز

  الفصل اخلامس



  ِذّم الدُّنيا
بد منه قد تفكر يف دنياك كم قتلت، وتذكر ما صنعت بأَقرانك، وما فعلت، واحذرها فإِهنا عما ال: أَيها العبد

وروى عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٠شغلت، وإِياك أن تساكنها فإِهنا إِن حلت رحلت
 ٠)والذي نفسي بيده إِنَّ الدنيا أهون على اهللا من هذه على أَهلها: مرَّ بشاٍة ميتٍة قد ألقاها أهلها، فقال(وسلم 

من استغىن هبا فُنت، ومن  ٠حالهلا حساٌب وحرامها عقاٌب ٠عناٌء، وأخرها فناءأَوهلا : (وكان يقول يف صفة الدنيا
وصفها  ٠)افتقر إِليها حزن، ومن سعى هلا فاتته، ومن نأى عنها أَتته، ومن نظر إِليها أعمته، ومن بصر هبا بصرته

من : الدنيا مخر الشيطان: وقال حيىي بن معاذ ٠مجةُ املصائب، رتقةُ املشارب، ال تفي لصاحب: بعض العلماء، فقال
شرهبا مل يفق إال بني عساكر املوتى، نادماً بني اخلاسرين قد ترك منها لغري ما مجع، وتعلق حببل غرورها فانقطع، وقدم 
على من حياسبه على الفتيل والنقري والقطمري، فيما انقرض عليه من الصغري والكبري، يوم تزل بالعصاة القدم، ويندم 

يا من حيات حياته باآلفات لوادغ، وأَغراضه املنقلبة إِليها منقلبة زوائغ، وشياطني هواه بينه  ٠قدماملسئ على ما 
وبني ما هو له نوازع، وسهام سهوه يف هلو دينه بوالغ قد جرحت احلجر على قلبه فأنساه احلجر الدامغ، إن وعظ 

، وسيف املمات يف دم احلياة والغ، نازلك فساه، وإن قوم فزائغ، قلبه مآلن باهلوى، ومن التقى فارغ كأين بك
فانزلك بالنوى عن األعايل النوابغ، وتقضي التيامن نبات سلب احللى الصايغ، ومر إليك فمر عليك الشراب 

السايغ، وطمس مشوس عزك املنريات النوازغ وخرق دروع املنيعات السدايغ، أين من مجع األموال ومحاها، واهاً 
ناهى أجله وما تناهى، كم سلبت الدنيا أقواماً أقواماً كانوا فيها وعادت عزهم أحالماً أحالماً، ملن مجعها واقتناها، ت

فتفكر يف حاهلم كيف حال، وانظر إىل من مال إىل مال، وتدبر أحواهلم إىل ماذا آل، وتيقن أنك الحق هبم بعد 
أمالً فانقضى الزمان وفاتك، وما أراك  ليال، ُعمرك يف مدٍة ونفسك معدود، ومجسك بعد مماتك مع دود، كم أّملت

تفيق حىت تلقى وفاتك، فاحذر زلل قدمك، وخف طول ندمك، واغتنم وجودك قبل عدمك، واقبل نصحى ال 
  ٠ختاطر بدمك

  الفصل السادس

  قُمِ الليلَ واترك التكاسل
لظالم، يطلبون نصيباً من اإلنعام، هللا در أقوام هجروا لذيذ املنام وتنصلوا ملا نصبوا له األقدام، وانتصبوا للنصب يف ا

إِذا جّن الليل سهروا، وإذا جاء النهار اعتربوا، وإذا نظروا يف عيوهبم استغفروا، واذا تفكروا يف ذنوهبم بكوا 
عليكم بقيام الليل فإِنه دأب الصاحلني قبلكم، وإنه قربة إىل ربكم، ومغفرة : (قال عليه الصالة والسالم ٠وانكسروا

   ٠)نهاة عن اإلمثللسيئات، وم

رجل ثار عن : عجب ربنا من رجلني: (ويف املسند عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
وطائه وحلافه من بني حبه وأهله إىل صالته، ورجل غزا يف سبيل اهللا فاهنزموا فعلم ما عليه يف الفرار وما له يف 

أي صالة (سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر رضي اهللا عنهقال أبو ذ ٠)الرجوع فرجع حىت أهريق دمه
: يا رب، أي ساعة أقوم لك؟ فأوحى اهللا إليه: قال داود عليه السالم ٠)نصف الليل وقليل فاعله: الليل أفضل؟ قال

 ٠)وائجكيا داود، ال تقم أول الليل وال آخره، ولكن قم يف شطر الليل حىت ختلو يب وأخلوا بك، وارفع إِىلّ ح
أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل : (وروى عمر بن عبسة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



اللهم ارزقين : كان مهام بن احلارث يدعو ٠)اآلخر، فإِن استطعت أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة؛ فكن
طري ذكر : ن طاوس يتقلب على فراشه مث يدرجه ويقولسهراً يف طاعتك، فما كان ينام إِال هنيهة وهو قاعد، وكا

كان ربيعة نازالً بيننا، وكان يصلي ليالً طويالً، فإِذا كان : وقال القاسم بن راشد الشيباين ٠جهنم نوم العابدين
فيسمع من : أهذا الليل تنامون، أال تقومون فترحلون، قال: يا أيها الركب املعّرسون: السحر نادى بأَعلى صوته
وكان كهمس  ٠عند الصباح حيمد القوم السرى: فإِذا طلع الفجر نادى بأَعلى صوته ٠ههنا باك ومن ههنا داع

 ٠أدركت قوماً يستحيون من اهللا يف سواد هذا الليل من طول الضجعة: قال الضحَّاك ٠خيتم يف الشهر تسعني ختمة
أَين عامروك؟ يا مواضع : يا مواطن اَألبرار أين قاطنوك؟: أين ساكنوك؟ يا بقاع اِإلخالص: يا منازل األحباب

أين زائروك؟ خلت واهللا الديار، وباد القوم، وارحتل أرباب السهر وبقي أهل النوم، واستبدل الزمان أكل : التهجد
  :الشهوات يا أهل الصوم

  منازِلَ َمن َيهوى معطلة قفرا... كَفَى حََزناً بِالوَاِلِه الصَّّب أَن َيرى 
م اجتهدوا يف الطاعة، وتاجروا رهبم فرحبت البضاعة، وبقي الثناء عليهم إىل قيام الساعة، لو رأيتهم يف هللا دّر أقوا

الظالم وقد الح نورهم، ويف مناجاة امللك العالم وقد مت سرورهم فإِذا تذكروا ذنباً قد مضى ضاقت صدورهم، 
  ٠الدمع سطورهموتقطعت قلوهبم أسفاً على ما محلت ظهورهم، وبعثوا رسالة الندم و

  دموعٌ َنهاها الواجدون توقفا... ولَمَّا وقَفنا والرسائلُ بيَننا 
  األَنيق فقطعنا القلوَب تأسفا... ذكرنا اللَّيايل بالَعقيقِ وِظلَُه 

  فَخَصُهم منِّي بكُلِ سالم... نسيم الصِّبا إِن ُزرَت أَرضَ أَِحبيت 
  ي فَوَق كُلَ غَرامِوأَن غَرام... وَبِلغُهم أَين ُبرَهن َصبابٍة 

  لَو أَنَ ُجفوين ُمتعت مبنام... وإِين لَيكفيين طُروُق خيالِهم 
  إِذا كانَ يف ِتلَك الديارِ مقامي... ولَسُت أُبايل باجلنان وال لظى 

  وَيوم ِلقاكُم كانَ فطر صيامي... وقَد ُصمُت ِمن أَوقات نَفسي كُلَها 
ا فذكروا كذكر إعجاهبم، وحاسبوا أنفسهم فحققوا حساهبم، ونادموا جال الفكر يف قلوهبم فالح صواهبم، وتذكرو

للمخافة فأصبحت دموعهم شراهبم، وترمنوا بالقرآن فهو مسرهم مع أتراهبم، وكلفوا بطاعة اإلله فانتصبوا حبراهبم، 
 وخدموه مبتذلني يف خدمته شباهبم، فيا حسنهم وريح األسحار قد حركت أثواهبم، ومحلت قصص غصصهم مث

  ٠ردت جواهبم

  الفصل السابع

  اندم على ذنوبك

تفكر يف ُعمر مضى كثريه، ويف قدم ما يزال تعثريه، ويف هوى قد هوى أسريه، ويف قلب مشتت قد قل : أيها العبد
قال أبو  ٠نظريه، وتفكر يف صحيفة قد اسودت، ويف نفس كلما نصحت صدت، ويف ذنوب ما حتصى لو أهنا عدت

الدنيا مل ختلق لتنظر إليها، وإمنا : وقال أبو يوسف بن أسباط ٠تفكر ساعة خري من قيام ليلة :الدرداء رضي اهللا عنه
روعة عند : وقال أبو بكر الكتاين ٠وكان سفيان الثوري من شدة تفكريه يبول الدم ٠خلقت لتنظر هبا إىل اآلخرة

   ٠دة الثقلنيانتباه من غفلة، وانقطاع عن حظ نفس، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبا



لو مسع اخلالئق صوت النائحة على الدنيا يف الغيب من ألسنة الفنا تساقطت القلوب منهم : وقال حيىي بن معاذ
ولو رأت القلوب بعني اإلميان نزهة اجلنة  ٠حزناً، ولو رأت القلوب بعني اإلميان نزهة اجلنة لذابت النفوس خوفاً

نه حمبة خالقها لتخلعت مفاصلها وهلاً، ولطارت األرواح من أبداهنا ولو أدركت القلوب ك ٠لذابت النفوس خوفاً
يا ذاهباً يف  ٠سبحان من أغفل اخلليقة عن كنه هذه األشياء وأهلاهم بالوصف عن حقائق هذه األنباء ٠دهشاً

لسانه يف  شططه، يا واقفاً مع غلطه، يا معترضاً لعقوبة األحد، ما سخطه؟ يا معرضاً عن االعتبار مسعه، يا مطلقاً
غلطه، يا من ال يفرق بني صحيح القول وسقطه، أما له عربة بقرطبة؟ أما هناك استدراك لفارطه، إىل مىت على قبيح 
غطه؟ هال عبأ متاعه يف سقطه، أال حذر من يف يد طاهي، كال لو صحا التعظ وأثر فيه اللوم وازدجر، لكنه يف غاية 

وانقرض ال يلتفت إىل من الم وال من وعظ، سيندم على تضييع ما كان  الغلظ، أفسدته املعاصي فلم يظهر الشيب،
احتفظ، سيفر العالج إذا زادت الكظظ، سيخرس لسان طال ما لفظ، من مل يبق من عمره إال األمل، وهو للوزر 

العظيم قد محل وأثقل، سيعرض عليك من املعاصي مما دق وجل، تراعى اخللق وتنسى حقه عز وجل، قد سود 
ته ومألها من قيح العمل، محلت عليه األمانة فتغافل عنها وضلَّ، يدعى إىل االستقامة، ولكما قوم ذل، ال صحيف

يعرف وال يقبل، قد حله رحلة، حنلة مناحلها من حل، قد غره مكر سوف، وأوثقه قيد لعلَّ، إالم متىن النفس ما ال 
  ٠دعاين لشأين واذهبا حيث شئتما: هرىتناله؟ وتذكر عيشاً مل يعد متصرماً، وقد قالت السبعون لل

  الفصل الثامن

  امقت نفسك وازدرها

من تفكر يف ذنوبه تاب ورجع، ومن تذكر قبيح عيوبه ذل وتواضع، ومن علم أن اهلوى يسكن تصرب، ومن : إخواين
 وأربعني واهلفاه، سبق العابدون وقطع يب، وكان قد صام أثنني: كان يزيد الرقاشي يقول ٠تلمح إساءته مل يتكرب

فيا أيها العبد، ُعد على  ٠لو أصبت من يبغضىن حقيقة، ألوجبت على نفسي حبة: وقال حذيفة املرعشي ٠سنة
نفسك باللوم واملقت، واحذرها، فكم ضيعت عليك من وقت؟ واندم على زمان اهلوى، فمن كيسك أنفقت، 

 صام سبعني سنة يأكل كل سنة إحدى أن رجالً: وروى وهب بن منبه ٠ونادها يا حمل كل بلية فقد واهللا صدقت
من قبلك بليت، لو كان فيك خرياً أعطيت، : عشرة مترة، وطلب حاجة من اهللا فلم يعطها، فأقبل على نفسه فقال

 ٠إن ساعتك هذه اليت ازدريت فيها على نفسك خري من عبادتك، وقد أعطاك اهللا حاجتك: فنزل إليه ملك فقال
إن كنت تظن أنه قد بقي على وجه : سفيان بن عيينة يف هذا الوادي، فقلت له أخذت بيد: وقال فضيل بن عياض

خفيت أضراسي من : كيف أنت؟ فقال: وقال رجل أليب احلسن املومسى ٠األرض شر مين ومنك، فبئس ما ترى
   ٠أكل نعمة، وكل لساين من كثرة ما أشكوه

عراضه، يا غافالً عن املوت وقد جد مبقراضه؛ وعلم يا واقفاً مع هواه وأغراضه، يا معرضاً عن ذكر عوارضه إىل أ
اندباغ عمر أغراضه، سيعرف خربه إذ أحاط به أشد أمراضه وأخرج من خرات الديار وروضه، وألقى يف حلد 

وحيد خيلو برضراضه، وعلم أنه باع أغراضه، يا من باهلوى كالمه وحديثه، ويف املعاصي قدميه وحديثه، وعمره يف 
ثيثه، من له إذا أحلد يف قربه من يغيثه، من له إذا حامت حول محاه الردى ليوثه، من له من كرب ال خطايا خفيفه وأ

يرحم عطاشه، من له من جحفل ال يهدم كباشه، من له من حلٍد ال يدفع حشاشه، من له من جدث عمله يف فراشه، 
ئذ، وال يقوى جناشه، من له من حساب من له من قربٍ فعل فيه معاشه، من له من موقف ال يرد بطاشه، من له يوم



عقاب رذاذه يردى ورشاشه، من خيلصه اليوم من هوى قد أسرته رشاشه، كم عاهد ونكث، كم آثر اهلوى وعبث، 
كم غره غرير بالسحر قد نفث، تاهللا لقد بولغ يف توبيخه وما أكترث، ولقد بعث إليه، ولقد بعث إليه النذير وما 

باهلوى ولسانه بالرفث، كلما أصبح معاهداً وأمسى نكث، ظاهر صحيح وباطن قبيح يرى من بعث، قلبه مشغولٌ 
خبيث، سيندم يوم الضريح من القبيح حرث، سيبكي ندمان اهلوى يوم الظمأ عند اللهث، سيعرف حرية املعاصي 

جلاهل باع  إذا حل احلدث، سريى سريه إذا ناقش السائل أو حبث، سيفرغ السن ندماً إذا نادى ومل بعث، عجباً
تعذيب النفوس براحات اجلثث، القلب أسري باحلزن، والدمع غزير بالشجن، والفكر يذيب القلب، فما مثل الفكر 

، كم بت ودمعي منهم لو يذرأ يف وجدى مثن؟ واهاً لزمان طاب لنا وما أسرع ما وىل وفىن، ما غردت !على البدن؟
 قلباً قلقاً بالدمع؛ ليطفئ نار الشجن أصبحت أسرياً يف خطئي، الوراقى على غصن إال وأهاجت حزين، يا عيين أعيين

وذنويب قد مألت بدين، أبكي زللي أبكي خللي، أبكي عملي كي يرمحين، من يل يوم الشدة ينقذين، من كرب املوت 
رت على خيلصين، ونزلت وحيداً يف جدث، قفر وكأين من لنب، أين األقران وما قرنوا؟ باملوت مجيعاً يف قرن، كم س

دارت هبم أماين الزمن، : أين هم عهدي هبم قبل احملن؟ قالت يل دارهم: ربع هلم، وأطلت مسائلة الزمن يا دار حبييب
أسرهتم قوة فهم أسراء احلرية واحلزن، تركوا املال لغريهم، ومل يصحبهم غري الكفن، تاهللا لقد سئلوا عما قد كانوا 

  ٠ول الرقدة والوسنفيه من الفنت، فتيقظ قبل حلاقهم، من ط

  الفصل التاسع

  سارع إىل اجلنة

لقد خاب من باع باقياً بفان، وخطر يف ثويب متوان، وتغافل عن أمر قريب كان، وضيع يوماً موجوداً يف : إخواين
تأميل ثان، أما اجلنة تشوقت لطالبيها، وتزينت ملريديها، ونطقت آيات القرآن بوصف ما فيها، ومألت أمساع العباد 

ات واصفيها، كأنكم باجلنة وقد فتحت أبواهبا، وتقسمها يوم القيامة أصحاهبا، وغنت ألسن األماين قريب أصو
  ٠قباهبا

  غَداً تَريَن الطَلَح واِجلباال: ... ُبشَرها َدليلَها وقاال
ب ولبنة من لبنة من ذه: يا رسول اهللا، حدثنا عن اجلنة ما بناؤها؟ قال: قلنا: (روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال

مالطها املسك األذفر، وحصباؤها الياقوت واجلوهر، وتراهبا الزعفران، من يدخلها ينعم ال ييأس، وخيلد ال : فضة
ما ذكر : (روى أُسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يوماً ٠)ميوت، ال تبلى ثيابه، وال يفىن شبابه

: نور يتألأل، وهنر مطروز، وزوجة ال متوت، وحبور ونعيم، مقام أبداً، فقالوا اجلنة إال مشمر إليها، هي ورب الكعبة
روى سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه  ٠)إن شاء اهللا: قولوا: حنن املشمرون هلا يا رسول اهللا، فقال

فردوس، وسطها وأعالها إن يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض، وإن جنة ال: (قال
فداك أيب وأمي يا رسول اهللا، فيها خيل؟ : مساء، وعليها يوضع العرش يوم القيامة، ومنها تفجر أهنار اجلنة، قال رجل

نعم، والذي بعثين باحلق إن فيها خليالً من ياقوت أمحر، يروث بني خالل ورق اجلنة، يتراءون عليها، فجاء : قال
نعم، والذي نفسي بيده إن اهللا عز وجل يوحى إىل شجرة يف : ، هل فيها صوت؟ قالبأيب وأمي فداك: رجل فقال

   ٠)اجلنة أن أمسعي عبادي الذين شغلهم ذكري يف الدنيا عن عزف املزاهر واملزامري بالتسبيح والتقديس



وقد تشققت  بادري باألوقات قبل انصرامها، واجتهدي يف حراسة ليايل احلياة وأيامها، فكأنك بالقبور: يا نفس
أما الورعون فقد : يا نفس ٠وباألمور وقد حتققت، وبوجوه املتقني، وقد أشرقت، وبرءوس العصاة وقد أطرقت

اتعيب قليالً : يا نفس ٠جدلوا، وأما اخلائفون فد استعدوا، وأما الصاحلون فقد راحوا، وأما الواعظون فقد صاحوا
، وحبرصك من اللعب قد مضى، ومثر الصرب قد أمثر حالوة تسترحيي يف الفردوس كثرياً، كأنك بالتعب قد مضى

الرضا، ال يطمعن البطال يف إدراك األبطال، هيهات أن يدرك البطل اجملتهد من غاب حني النزال فما شهد حفت 
اجلنة باملكاره فال يوصل إليها إال باملضض، كذلك كل حمبوب يلذ، وكل عرض من غري مشقة، وإال، مىت مل يبعد 

العلم ال حيصل إال بالنصب، واملال ال جيمع إال بالتعب، واسم اجلواد ال يناله خبيل، وال يلقب : لبٍ املشقةعلى طا
  ٠بالشجاع إال بعد تعب طويل
  اجلود يفقر واِإلقبالُ قتَّالُ... لَوال املَشقَة ساَد الناس كُلَُهم 

سلع اجملد  ٠املفاخر، من كان يف الصف اآلخرإن عزمت فبادر، وإن مهمت فثابر، واعلم أنه ال يدرك : أيها العبد
كاسدة، وكأن قد غلت، ومراعى الفضل قريبة، وكأن قد علت، وكأنك بغايات الغفالت قد اجنلت، فأصبحت 

حالوة البطالة من أفواه الغافلني قد رحلت، وأصبحت رايات اجملاهدين قد حلت، وتفاوت يف السباق مضمار 
  ٠اء وطنيوبطني، كما تفاوت يف اإلحراق م
  ال َتبلُغ اجملَد َحىت َتلَعق الصَربا... ال َتحَسَب اجملدَ َتمراً أَنَت آِكلُُه 

فاصرب للباليا فحينها يسري، وأثبت للرزيا فأجرها كثري، وأحسن قرى ضيف اهلم بالصرب الغزير، وجتلد على الظمأ 
  ٠فبني يديك ماٌء غٌري

  اصبِر ِلما تأَيت بِِه اَألقداُرو... ال جتَزعََّن ِمَن املَنايا إِذا أََتت 
  يف َجنٍَّة ِمن حتِتها األهنَار... وغَدا الَصبور َيُجرُّ ذيلَ ُسرورِه 

  واجنابت اآلفات واَألكدار... فكأَن قَد انكَشفَت غيايات البال 
  فجَرى بِلَا أَجر لَُه اِملقدار... َر اَألَسى وَجرى اجلَزوُع ِلما َجَنى ثََم

  َمعىن الوجود فأَصَبحوا قَد حاروا... إِنِّي رأَيُت معاِشراً لَم يفهموا 
  ووراء ذَلك إِن عقلت هنار... ُدنياَك دارٌ للَباليا مهََّدت 

  الفصل العاشر

  جاهد نفسك

عمل يف زمان فراغك لوقت شدتك، وتدبر قبل حاسب نفسك يف خلوتك، وتفكر يف انقراض مدتك، وا: أيها العبد
هل نفسك معك أو عليك يف جماهدتك، لقد سعد من حاسبها، وفاز واهللا من : الفعل ما ميلى يف صحيفتك، وانظر

حارهبا، وقام باستيفاء احلقوق منها وطالبها، وكلما ونت عاتبها، وكلما تواقفت جذهبا، وكلما نظرت يف آمال 
الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبع نفسه هواها : (ه الصالة والسالمقال علي ٠هواها غلبها

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وطالبوا بالصدق : (وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ٠)ومتىن على اهللا األماين
يكم يف احلساب غداً؛ وتزينوا للعرض يف األعمال قبل أن تطالبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عل

أيسر الناس حساباً يوم القيامة : (وقال احلسن البصري رمحة اهللا ٠)َيومَِئٍذ ُتعَرُضونَ لَا َتخفَى ِمنكُم َخاِفَيةٌ: (األكرب



كان الذين حاسبوا أنفسهم هللا عز وجل يف الدنيا فوقفوا عند مهومهم وأعماهلم، فإن كان الدين هللا مهوا باهللا وإن 
َيا : (عليهم أمسكوا، وإمنا يثقل احلساب على الذين أمهلوا األمور، فوجدوا اهللا قد أحصى عليهم مثاقيل الذر فقالوا

من نفر عن الناس قل : (وقال أبو بكر البخاري ٠))َويلََتَنا َمالِ َهذَا الكَِتابِ لَا ُيَغاِدُر َصغَِريةً َولَا كَبِريةً إِلَّا أَحَصاها
ن نفر عن ذنوبه طال بكاؤه، ومن نفر عن مطعمه طال جوعه وعناؤه، ونقل توبة بن املعلم أنه نظر أصدقاؤه، وم

يوماً وكان حماسباً لنفسه، فإذا هو ابن ستني إال عاماً، فحسبها أياماً، فإذا هي إحدى وعشرون ألف يوم ومخسمائة 
مائة ذنب، فكيف وىل يف كل يوم ألقى املليك بإحدى وعشرين ألف ذنب ومخس! يا ويليت: يوم فصرخ وقال

   ٠يا هلا من ركضة إىل الفردوس األعلى: عشرون ألف ذنب؟ مث خر مغشياً عليه فإذا هو ميت، فسمعوا هاتفاً يقول

املؤمن مع نفسه ال يتواىن عن جماهدهتا، وإمنا يسعى يف سعادهتا، فاحترز عليها واغتنم هلا منها، فإهنا إن : إخواين
، وإن رأتك مائالً عنها صدت، وإن حثها اجلد بلحاق الصاحلني سعت وقفت، وإن تواىن يف علمت منك اجلد جدت

حقها قليالً وقفت، وإن طالبها باجلد مل تلبث أن صفت وأنصفت، وإن مال عن العزم أماهتا، وإن التفت عربدت، 
أى التناهي هلك؛ ألن من صرب على حر اجمللس خرج إىل روح السعة، من رأى التناهي يف املبادي سلم، ومن ر

يا  ٠من راقب العواقب سلم: مشاهدة التناهي تقصري أمله، ومشاهدة املبادي يف التناهي تسوف عمله، ويف اجلملة
هالل اهلدى ال يظهر يف غيم الشبع، ولكن يبدو يف صحو اجلوع وترك الطمع، واحذر أن متيل إىل حب الدنيا : هذا

ا مسع، وال ممن سوف يومه بغده فمات وال رجع، كال ليندمن على تفريطه مسعت وم: فتقع، وال تكن من الذي قال
وما صنع؛ وليسألن عن تقصريه يف عمله وما ضيع، فيا هلا من حسرة وندامة وغصٍة جترع، عند قراءة كتابه وما 

وقد مسع، فال رأى فيه وما مجع، فبكى بكاء شديداً فما نفع، وبقى حمزوناً ملا رأى من نور املؤمن يسعى بني يديه 
  ٠ينفعه احلزن وال الزفري وال البكاء وال اجلزع

  الفصل احلادي عشر

  احذر النار

من أطلق نفسه فيما تريد،  -واهللا  -لقد خاب من آثر شهوة من حرام، فإن عقباها جترع محيم آن، وخسر : إخواين
قال أبو  ٠شترى لذة ساعة بعذاب الناربعد أن مسع الزبانية وأغالل احلديد، وهلك كل اهللك وبار كل البوار؛ من ا

أوقد على النار ألف سنة حىت امحرت، مث أوقد عليها ألف : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هريرة رضي اهللا عنه
وروى أبو هريرة رضي اهللا عنه عن  ٠)سنة حىت ابيضت، مث أوقد عليها ألف سنة حىت اسودت، فهي سوداء مظلمة

وروى  ٠)ناركم هذه مما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعني جزءاً من جهنم: (سلم أنه قالالنيب صلى اهللا عليه و
يؤتى جبهنم يومئٍذ هلا سبعون ألف زمام، مع : (ابن مسعود رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

عت حسيس النار، نقيضها إذا سريات اجلبال، فسم: وقال وهب بن منبه ٠)كل زمام سبعون ألف ملك، جيروهنا
ويف  ٠وزفريها وشهيقها، صرخت اجلبال كما تصرخ النساء، مث يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضاً

يعظم أهل النار حىت إن بني شحمة : (املسند عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وروى الزهري عن أيب  ٠)ظ جلده سبعون ذراعاً، وإن ضرسه مثل أُحدأُذن أحدهم وعاتقه سبعمائة عام، وإن غل
إن احلميم ليصب على رءوسهم فينفذ احلميم حىت خيلص إىل جوفه : (هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أهل النار يبكون : وقال أبو موسى ٠)فيلهب ما يف جوفه، حىت ميرق من قدميه، وهو الصهر مث يعاد كما كان



هللا در أقوام أذهبوا أعمارهم يف طليب  ٠موع حىت تنقطع مث يبكون الدماء حىت لو أرسلت فيها السفن جلرتالد
وأتعبوا أعضاءهم يف فرضي وواجيب وقطعوا قواطعهم ألجلِ التعلق يب، وحلموا عن اجلهال خوفاً من غضيب، فإذا 

أت النار من جاهد باخلري، وما خافت خافت، وإذا إذا ر ٠جرياً يا مؤمن قد أطفأ نورك هليب: مروا على النار، قالت
هال تشبهت يا هذا  ٠شاهدت نفوساً طال ما صافت صافت، وإذا عاينت أجساماً ما نبتت من احلرام وعافت عافت

هبؤالء القوم، هال تنبهت من هذا الرقاد والنوم، وأنت وقت العشاء نائم، وقلبك يف حب شهوات البهائم هائم، قل 
أمسنا الفنا، خذ حكمة ختصنا هبا؛ فانظر وال تبغ الفنا يا نائم، : عاجل هلوه عن حظه، حيكى البهائم هائماًللذي أجلأه 

هل من سائل؟ هل من :  -وأنت غائب  -كم ليلة ينادى  ٠احملب ُيطَرُد فال يزول وأنت ُتدعى فال جتب: يا هذا
  تائب؟

  َعلى ِحيطَانِكُم فُُمَسلُِّم لََغاٍد... فَإِن َتَمَنعوا منِّي السَّالُم فإَِنين 
رحم اهللا عظماً طاملا نصبت وانتصبت، فإذا جن الليل عليهم فتمكن وثبت وثبت، إن ذكرت عدله رهبت وهربت، 
وإن تفكرت فضله فرحت وطربت، اعترف عن طاعته أهنا قد أذنبت، وقامت شاكرة ملن مجعها على إحسانه فنبت، 

  :وصاحت هبا ألسن الغفران؛ فاهتزت وربتالحت هلا ذنوهبا فبكت عليها وندبت 
  تَبكي اَألِحبَّةَ َحسَرةً وتشوُّقاً... ِقف بالِديار فََهذِه آثاُرُهم 

  َعن أَهِلها أَو صاِدقاً أَو ُمشِفقاً ... كَم قَد وقَفُت بِها أُسائلُ ُمخبِراً 

  فارقُت َمن َتهوى فَعزَّ املُلتَقى... فأَجاَبين داعي اهلَوى يف رمسِها 
  أََتَناُم َبعَد فراق جريان اللقى؟... طََرَق اخليال وقال يل يا ُمدَّعي 

  ال طاب يل من بعد كم فيكم بقا... وحياُتكُم قسماً بأَين صادق 
  ما أَورثوين بعدهم إِلَّا الشقا... يا سادة مذ محلوا أَمجاهلم 

ما األحياء منهم، فالقطرة جتري جمراهم، أما أترى األرض خلت منهم أم مل ترهم، كلَّا لو وصفت أعماهلم عرفناهم، أ
قف يا هذا على قبورهم ونادهم، واستنشق ريح فضلهم، فهل املعاين يف اجتهادهم  ٠أمواهتم فمعىن األحبار معناهم
  :ضائر الرحيان معهم يف وسادهم

  تَبيُت يقظاناً وهلَاناً وأَهالناً... كَم قد وقَفُت وأَحبايب َمبنزِلٍة 
  َسقيا وأَلقى باجلرع حينا... يَّانا الَنسيُم بِما فهاجها حني ح

  َنحُن املَُشوَّقُون فيها أَم مطايانا... َنبكي فَُيسِعدُونا كورُ املطي فَهل 
  كوجدنا العيس بل رقت لشكوانا... وال َمن قَطَّر اَألشياَء ما وَجدت 

  الفصل الثاين عشر

  عليك باخلوف من اهللا

اد وجله، ومن خاف نقم ربه حسن عمله، فاخلوف يستخرج داء البطالة ويشفيه، من علم عظمة اإلله ز: إخواين
صحبت أقواماً كانوا حلسناهتم أن ُتردَّ عليهم أخوف منكم من : قال احلسن ٠وهو نعم املؤدب للمؤمن ويكفيه

وإذا جلس  كان إذا أقبل كأنه أقبل من دفن محيمه،: ووصف يوسف بن عبد احملسن فقال ٠سيئاتكم أن تعذبوا هبا
أتاهم : وكان مسيط إذا وصف اخلائفون يقول ٠كأنه أسري من يضرب عنقه، وإذا ذكرت النار فكأمنا مل ختلق إال له



واعلم أن خوف القوم لو انفرد قتل، غري أن نسيم  ٠من اهللا وعيد وفدهم، فناموا على خوف وأكلوا على تنغصٍ
 ٠)لَو ُوزِنَ َخوفُ املؤمن ورَجاؤه العتدال: (ولذلك روى ٠مالرجاء يروح أرواحهم، وتذكر اإلنعام حيىي أشباحه

فاخلوف للنفس سائق، والرجاء هلا قائد، إن ونت على قائدها حثها سائقها، وإن أبت على سائقها حركها قائدها 
وإن تفكر يف اإلنعام شكر وأصبح للهم  -سوف  -مزيح الرجاء يسكن حر اخلوف، وسيف اخلوف يقطع سيف 

  :إن نظر يف الذنوب حذر، وبات جوف الليل يعتذر، وأنشدقد هجر، و
  أََضاَءت لَنا برقاً وأَمطَرتنا... أَظلَت َعلينا ِمنَك يوماً َسحابةً 

  وال غَيثَها باقي، فريوى عطاشها... فَال غيَمها فيائٌس طامٌع 

  الفصل الثالث عشر

  عليك حبب اهللا

أدم السهر والصوم، وخل ألربابه طول ! طريق البطالة، ما هذا؟خري من العطب يف : املوت يف طريق الطلب: إخواين
وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُهم قََدَم ِصدقٍ عِنَد َمِليكٍ (أخنت جبناب : النوم، ومشر يف حلاق القوم، فإذا وصلت إىل دوائك

؛ أنا جليس من )وَلَِذكُر اللَِه أَكَبُر(عليك بإدمان الذكر، لعل ذكرك القليل ينمى ذكره اجلليل : يا هذا ٠)مقَتِدرٍ
ال تعجز عن حفر ساقية وإن ربت، فإنك إذ أحلقتها بساحل البحر فاض من ماء البحر إليها فصارت  ٠ذكرين

روى البخاري ومسلم يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان  ٠دجلة، أخلص يف ذكرك لعله يذكرك
وما : سريوا سبق املفردون، قالوا: (محدان، فقال صلى اهللا عليه وسلم: بل يقال لهيسري يف طريق مكة فمر على ج

روى أبو الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن  ٠)الذاكرون اهللا كثرياً والذاكرات: املفردون يا رسول اهللا؟ قال
الذين ألسنتهم رطبة بذكر اهللا : اءوقال أبو الدرد ٠)أَنا مع عبدي ما ذكرين وحتركت يب شفتاه: (اهللا تعاىل يقول

لو أحببت شخصاً  ٠من عالمات احملب انزعاجه عند ذكر حمبوبه: يا هذا ٠تعاىل يدخل أحدهم اجلنة وهو يضحك
  :من أهل الدنيا فسمعت بامسه النزعج باطنك، أما مسعت أن جمنوناً أحب خملوقاً فلما ذكر انزعج، فقال

  فَهَيَّج أَحزان الفؤاد ولَم يدر... ين ودَاعٍ َدعا إِذ َنحُن باخليف من م
  أَطار بقَليب طائِراً كانَ يف َصدري ... دعا بإِسم ليلى غريها فكأَمنا 

وهذا ذكر اهللا ُيتلى عليك وما تتغري، وكم تسمع من أوامره ونواهيه وال تتدبر، وقد يسره الكرمي على من اجتهد 
ر، وعمل ما أمره وترك ما هنى عنه يف العمل والقول وحترر، فيه، وما عسر، وكم من نظر فيه حقيقة النظر وتبص

وكلما نظر يف عمله رأى أنه مقصر فيه تفكر، ال يلتذ بطعام وال شراب وال نوم إال ذكر وتذكر، أما مسعت قوله يف 
إِذَا ذُِكَر اللَُه َوجِلَت  إِنََّما املُؤِمُنونَ الَِّذيَن: (الكتاب العزيز مسطراً إخباراً عنهم يف ذكرهم له قوالً بليغاً مفسر

ُيَنبَُّؤا : (فشكرهم على ذلك وستر، بأنه راض عنهم يوم تشقق السماء وتتفطر) وَالصَّابِرِيَن َعلَى َما أَصَابُهم) (قُلُوُبُهم
يل ذنوبه معثر، ويبقى العاصي نادماً على تفريطه ُمحسر، مثقل حبمل خطاياه ويف ذ) اِإلنَسانُ َيوَمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر

فإذا دعي لقراءة كتابه رأى ما فيه من السيئات حتري ويرى غريه قد أمر به إىل النار مسحوب جمرجر، فيندم فال 
 ٠٠ينفع، ويبكي فال ُيسَمُع وال يُرحم، وال يعذر، فالعذاب الشديد ملن كد وطغى وجترب، ونصحتك، فالتوبة التوبة

  ٠جلأ إليه، فله احلمد على ما قضى وقدر فعسى بعد الكسر جترب، فهو املعني ملن



  الفصل الرابع عشر

  تفاوت النفوس يف اخلري والشر

أن اهللا خلق آدم من قبضة قبضت من مجيع األرض، : (روى أبو موسى رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
اخلبيث، والطيب، والسهل، منهم األبيض، واألمحر، واألسود، وبني ذلك، و: فجاءوا بنوا آدم على قدر األرض

إن اهللا خلقهم يف ظلمة، فرش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور : (وجاء يف حديث آخر ٠)واحلزن وبني ذلك
فهذا يدل على أن من خلق من الصفا صفا له، ومن خلق من الكدر كدر عليه فلم  ٠)اهتدى، ومن أخطأه ضل

خلق إبليس من ماء غري طاهر، فكانت خلعة العبادة عليه عارية،  ٠يصلح للقرب والرياضة، وإمنا يصلح عبد جنيب
وخلق عمر من أصل نقي،  ٠فسخن ماء معاملته بإيقاد نار اخلوف، فما أعرض عنه املوقد عاد إىل برودة الغفلة

ء مدة فكانت أعمال الشرك عليه كالعارية، فلما عجب نريان محية اجلاهلية أثرت يف طبعه إىل أن فىن مدد حظها بفنا
  :تقدير إعراضه، فعاد سخنه إىل برد العرفان

  َوإِن َصدَُّه الصَّدُّ عن قصدِِه... وكلُّ إِىل طَبِعِه َعاِئُد 
  سريعاً يعود إِىل َبردِِه... كَما أنَّ املاَء من بعِد إِسخانه 

يتخبطان يف ظالمها؛  البّد من سلوكها، فسلكا: الحت عقبة املعصية آلدم وإبليس، فقال هلما لسان احلال: يا هذا
ال جتزع أنا عند املُنكَِسَرِة قلوهبم : فأما آدم فانكسر قلبه يف طريقه، وبكى لصعوبة مضيقه، فهتف به هاتف اللطف

من أجلي؛ وأما إبليس فجاء ضاحكاً معجباً بنفسه، فثار الكرب من قلبه، فتكاثرت ظلمة طريقه، فلما ارتفعا إىل رأس 
يا آدم كنا رفيقني يف : ، فقال إبليس)ُسورٍ لَُّه َبابٌ َباِطُنُه ِفيِه الرََّمحةُ َوظَاهُِرُه ِمن ِقَبِلِه الَعذَاُبَبيَنُهم بِ(العقبة ضرب 

  ٠حنن قََسمَنا: عقبة املعصية، فكيف افتراقنا؟ فنادى منادى األزل

  الفصل اخلامس عشر

  روض نفسك

لبٍ طاهر، أما رأيت الزارع يتخري األرض الطيبة ويسقيها طهر قلبك من الشوائب، فاحملبة ال تلقى إال يف ق: يا هذا
ويرويها مث يثريها ويقلبها، وكلما رأى حجراً ألقاه، وكلما شاهد ما يؤذى جناه، مث يلقى فيها البذر ويتعاهدها من 
ء طوارق األذى؟ وكذلك احلق عز وجل إذا أراد عبداً لوداده حصد من قلبه شوك الشرك، وطهره من أوساخ الريا
والشك، مث يسقيه ماء التوبة واإلنابة، ويثريه مبسحأة اخلوف واإلخالص، فيستوي ظاهره وباطنه يف التقى، مث يلقى 

فيه بذر اهلدى، فيثمر حب احملبة، فحينئذ حتمد املعرفة وطناً ظاهراً، وقوتاً طاهراً، فيسكن لب القلب، ويثبت به 
 العني ما يفضها عن سوى احملبوب، وإىل الكف ما يكفها عن سلطاهنا يف رستاق البذر، فيسري من بركاهتا إىل

املطلوب، وإىل اللسان ما حيبسه عن فضول الكالم، وإىل القدم ما مينعه من سرعة اإلقدام، فما زالت تلك النفس 
وبضاعتها  الطاهرة رائضها العلم، وندميها احللم، وسجنها اخلوف، وميداهنا الرجاء، وبستاهنا اخللوة، وكنزها القناعة

اليقني، ومركبها الزهد، وطعامها الفكر، وحلواها األنس، وهي مشغولة بتوطئة رحلها لرحيلها، وعني أملها ناظرة 
إىل سبيلها، فإن صعد حافظاها، فالصحيفة نقية، وإن جاء البالء فالنفس صابرة تقية، وإن أقبل املوت وجدها من 

  ٠)يأَيَُّتَها النَّفُس املُطَمِئنَّةُ ارجِِعي إِلَى َربِّكِ رَاِضَيةً مَّرِضيَّة: (يامةالغش خلية، فيا طوىب هلا إذا نوديت يوم الق



  الفصل السادس عشر

  خالف هواك

هللا درُّ نفس تطهرت من أجناس هواها، وجتلببت جلباب الصَّرب عند دنياها، وشغلها ما رأى قلبها عما رأت عيناها، 
ن مالت إىل اهلوى شفاها شفاها، سهرت تطلب رضى املوىل فرضى عنها وإن مالت إىل الدنيا هناها ُنهاها، وإ

وأرضاها، وقامت سوق اجملاهدة على سوق هداها، فباعت حرصها بالقناعة فظفرت بغناها، وفوقت سهام العزائم 
بآلة  إىل أهداف احملارم تبتغي عالها، ورمت جنائب األسحار فساقها حادى االستغفار إذ عناها؛ وقطعت بيداء اجلد
  ٠املستعد فبلغت ُمَناها، فمن أجلها ينزل القطر وينبت الزرع من جزاها، ولوالها مل تثبت األرض بأهل دنياها

  َعليِه وال قََضى حق املنازل... وما أعطَى الَصباَبة ما اسَتحقَت 
  وزائراها جبسم غري ناحل... مالحظها بعني غُرِّى غَريِى 

  الفصل السابع عشر

  تبصر يف نفسك

ا من نسي العهد القدمي وخان، من الذي سواك يف صورة اإلنسان من الذي غذاك يف أعجب مكان؟ من الذي ي
بقدرته استقام اجلثمان؟ الذي حبكمته أبصرت العينان؟ من الذي بصنعته مسعت األذنان؟ من الذي وهب العقل 

الذي تركت شكره فلم يؤاخذ بالكفران؟ فاستبان للرشد وبان؟ من الذي بارزته باخلطايا وهو يستر العصيان؟ َمنِ 
إىل كم ختالفين وما يصرب على اخلالف األبوان، وتعاملين بالغدر الذي ال يرضاه اإلخوان، وتنفق يف ِخاليف ما َعزَّ 

  :ما جالسوك يف مكان، فارجع إيلَّ يف ذلك فأنا املعروف باإلحسان: ِعندك وهان، ولو علم الناس منك ما أعلم
  ما احلبُّ إِلَّا لِلَحبِيب األَوَّلِ... َك حيثُ شئَت ِمن اهلوى َنقِّل فَُؤاَد

  وحنينه أَبداً ِلأُوَّلِ َمنزِلِ... كَم َمنزِلٍ يف اَألرض يَألَفُُه الفََتى 
يا مبارزاً بالقبيح مهد عذرك، يا مواصالً نقض العهود جانب غدرك، يا مدمياً للتواين تدبر أمرك، يا مؤثراً ما يفين 

يبقى خالفت خربك، يا الهياً يف أيام العوايف واهللا ما تترك، يا واقفاً مع األماين ضيعت عمرك، يا فارحاً  على ما
بقصره تذكر قربك، يا حامالً أثقال الذنوب هال خففت ظهرك؟ سار الصاحلون إىل ذكرنا وآثرت هجرك، ومسعت 

إن أحببت حالوة العواقب فاستعمل إن أردت صحبة املتقني فاشرح لليقني صدرك، و ٠سريهم وضيعت أجرك
صربك، إن حال شراب مناجاتنا فبدد مخرك، إن طاب لك مساع ذكرنا فاكسر زمرك، اعترب عن خل الثرى 

  ٠والكفان، وتفكر يف البال، وتذكر ذاك الرفاق فما بينك وبني هذه اآلفات إال أن تعاين الوفا وفات

  الفصل الثامن عشر

  تذكر يا عامل

: ومات، يا من كان له وقت وفات، أشرف األشياء قلبك ووقتك، فإذا أمهلت قلبك وضيعت وقتكيا من له قلٌب 
  : فقد ذهبت منك الفوائد، أو كنت تبكي على ما فات فابِك على وقتك



  ويزَعمُ أَنَّ قَد قَلَّ َعنها َعَزاؤُُه... َوَيبكي َعلى املوَتى وَيتُركُ نفسه 
  لكانَ َعليِه ال َعليهِم ُبكَاؤُُه...  ولَو كانَ ذا رأىٍ وعقلٍ َوِفطَنٍة

كان يل قلب أعيش به : رُئى مسنون يوماً على شاطئ دجلة وبيده قضيبٌ يضرب به فخذه حىت تبدد حلمه وهو يقول
ضاع مين يف تقلبه، رب فاردده على، فقد عيل صربي يف تطلبه، وأغث ما دام يل رمٌق يا غياثَ املستغاث به، ابكِ 

صفا، وعلى قلب صار كالصفا، وعلى زمان تبدل فيه الوصل باجلفا، وعلى ربع خال من اليقظة على وقت كان قد 
  :وعفا

  أَيَّاَم كُنُت على األَيَّام منصوراً... مَنازلَ كنُت أَهواها وآلَفَُها 
ما تتوىف يف مسني بدنك حىت نسيت إدراجك يف كفنك، وال متعت نفسك مبواعيد املُىن إال بعد أن أسرك ُحب 
اهلوى، أما وعظك الزمان من بسطه وقبضه؟ أما أجد لك جبديد بعد االعتبار ببعضه، أما تدرك احلني من طوله 
وعرضه، يا عجباً كيف التذَّ حامل بغمضة؟ وكم طيل يوم ما أُدىَ بعض فرضه، أما تعلم أنَّ املمات واحلساب 

دى مدامك، واجتهد أن تنشر اإلخالص يف أمامك فتهيأ للرحيل، وأصلح خيامك، واحفظ مقاليت واقطع قطع امل
احملل إال على أعالمك، وصل صالتك يف الدجى، واهجر للمنام منامك، وال تترك ولو بت الليل عاصياً صيامك، 
وأحضر قلبك ومسعك، وإن قال من المك، وأفق يف زمان اإلمكان قبل انثات العرى غرامك، واقطع بسيف التقى 

  ٠اك والفتور فإين أرى الدواء دوامككما يقطع الكالم كالمك، وإي

  الفصل التاسع عشر

  الفائزون

هللا در أقوام أقبلوا بالقلوب على مقلبها، وأقاموا النفوس بني يدي مؤدهبا، وسلموها إذا باعوها إىل صاحبها، 
صرباً على نار  وأحضروا اآلخرة فنظروا إىل غائبها، وسهروا الليايل كأهنم ُوكِّلوا بَِرعىِ كواكبها، ونادوا أنفسهم

  ٠حطبها، ومقتوا الدنيا فما مالوا إىل مالعبها، واشتاقوا إىل لقاء حبيبهم فاستطالوا مدة املقام هبا
  فَكَم تلَبثُ الَنفس اليت أَنَت قوهتا؟... إِذا كُنَت قُوتَ النَفس ثَُم هجرُتها 
  اَيعيُش ببيداء املهامه حوهت... ستبقَى بقاء الَضبِ يف املاِء أَو كما 

واهللا لقد سئمت احلياة حىت لو وجدت املوت يباع الشتريته شوقاً إىل اهللا وحباً للقائه، : بعض العابدات كانت تقول
  :ال واهللا؛ حليب إياه وحسن ظين به، أفتراه يعذبين وأنا أحبه: على ثقٍة أنت من عملك؟ قالت: فقيل هلا

  اً وَهل َتدُنو ِمَن البنيإِليكَ يوم... يا ناظَر العنيِ قُل َهل ناظرَت عينِى 
  طائرٍ َسلَبوُه ِمن اجلَناحَني... اللَُه يعلَُم أَين بعَد فُرقُتكُم ك 

  فإِنَّ بُعِدى َعنكم قد َحَنا حني... ولَو قِدرَت ركبَت الريح حنوَكُم 
حلبه، إن سألت  هللا در أرواح تشتاق إىل روح قربة، وتلتذ عند ابتالئه بوقع ضربة، ويطول عليها الزمان شوقاً إليه

عن صفاهتم، فكل منهم خملص لربه جمتهد يف طاعته، خائف من عتبه، قائم على نفسه باستيفاء احلق منها على قلبه 
  :وأنشد

  إِليكُم اخلافقاِن الشوق واألَمل... كيَف يقُعُد رقيٌب ُمشتاٌق حبركٍة 
  غلوإِن قعدَت فما يل ِعنَدكُم ش... فإِن هنضَت فما يل غَُريكُم وطر 



  فكيَف ذاَك وما يل غريكُم بدل... لَو كانَ يل َيٌد ما اخترُت غريكُم 
  ذنونٌ على قَليب فَما وَصلوا... ومل تعرض اَألقوام بعدكم يستأ 

  الفصل العشرون

  سارع إىل التوبة واإلنابة

ليم مبا خيطر راقب من يراك على كل حال، وما زال نظره إليك يف مجيع األفعال، وطهر سرك فهو ع: أيها العبد
بالبال، املراقبة على ضربني، مراقبة الظاهر ألجل من يعلم، وحفظ اجلوارح عن رذائل األفعال، واستعماهلا حذراً ممن 
يرى، فأما مراقبة الباطن فمعناها أدب القلب من مساكنة خاطر ال يرضاه املوىل، وأجد السري يف مراعاة األوىل، وأما 

ارح عن رذائل األفعال، واستعماهلا يف معايل األعمال، فمن كان مقامه املراقبة فحال مراقبة الظواهر فهي ضبط اجلو
الشوق واألنس يرفرفان على القلب فكان هناك اإلجالل واهليبة حال وال رحالً، ومن ظهر : قال سرى ٠احملاسبة

إليك، وإذا شكرت  إذا عملت فانظر نظر اهللا: قال حامت األصم ٠اخلشوع على قلبه دخل الوقار على جوارحه
   ٠فاذكر علم اهللا فيك

من غض بصره عن احملارم وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بدوام املراقبة، : وقال أبو الفوارس الكرماين
  :وظاهره باتباع السنِة، وعود نفسه أكل احلالل مل ختطئ، فله فراسة

  رِي ولساينوآخرٌ َيرَعى َناِظ... كانَ َرقيباً ِمنكَ َيرَعى خواطِري 
  قَد رمقاين: لعمرك إِلَّا قُلَت... فما َنظَرت عيناَي بعدك منظراً 
  قَد رمقاين: ِلغريَك إِلَّا قُلَت... َوال َبَدَرت ِمن ِفيَّ َبعَدَك لَفظَةً 

  على القَلبِ إِلَّا َعرَجا بعنان... َوال َخطََرت ِفي ِذكرِ غريَك َخطَرةً 
  وُعفَِّف َعنُهم خاطِري وجِناين... م َوفتيان ِصدقٍ قد ِمسعَت كَالُمُه
  أَراَك على كل اجلهاِت تراين... َوما الدَّهُر أَسالً عنُهم غَري أََنين 

  الفصل احلادي والعشرون

  ابتعد عن املعاصي

إِىل مىت متيل إىل الزخارف، وإىل كم ترغب لسماع املالهي املعازف، أما آن لك أن تصحب سيداً عارف، قد قطع 
به، وهو على علمه كاكف، يقطع ليله قياماً، وهناره صياماً، ال مييل وال آنف، دائم احلزن، والبكاء متفرغٌ اخلوف قل

له، ومنه خائف، ومع ذلك خيشى القطيعة واالنتقال إىل صعب املتالف، وأنت يف غمرة هواك وعلى حب دنياك 
ك وصديقك املؤالف، وختلَّلى عنك واقف، كأين بك وقد هجم عليك احلمام العاسف، وافترسك من بني خليل

حبيبك وقريبك ومن كنت عليه عاطف، ال سيتطيعون َردَّ ما نزل بك، وال جتد له كاشف، وقد نزلت بفناء من له 
الرمحة واإلحسان واللطائف، فلو عاتبك لكان عتبه على نفسك من أخوف املخاوف، وإن ناقشك يف احلساب، 

طال يا بطال، يا كثري الزلل واخلطايا، يا قبيح الفعال، كيف قنعت لنفسك فأنت تألف، أين مقامك من مقام األب



خبساسة الدون يا معنون، وغرتك أمانيك حبب الدنيا يا مفتون، هال تعرضت ألوصاف الصدق فاستحليت هبا 
ح قميص يوسف عليه إىل مىت أنت مريض بالزكام؟ ومىت تستنشق ري) التَّاِئُبونَ العَابُِدونَ احلَاِمُدونَ: (القالب احلق

السالم يا غالم؟ لعله يرفع عن بصريتك حجاب العمى، وتقف متذلالً على باب إله األرض والسماء، خرج قميص 
يوسف مع يهوذا من مصر إىل كنعان، فال أهل القافلة علموا برحيه، وال حامل القميص علم، وإمنا قال صاحب 

حد منكم يف فقد قلبه كيعقوب يف فقد يوسف، فلينصب نفسه يف مقام ، كل وا)إِنِّي لَأَجُِد رِيَح ُيوُسَف: (الوجد
يعقوب، ويتحسر وليبك على ما سلف، وال ييأَس، كيف طريق التحسس قطع مرحل الليل وركوب جنائب العزم 

  ٠إنضاء بعري اجلسم ومصاحبة رفقة الندم واملستغفرين باألسحار

  الفصل الثاين والعشرون

  بعض مثرات الطاعة

من أراد دوام العافية فليتق اهللا، ما أقبل مقبلٌ عليه إال وجد كل خري لديه، وال أعرض معرض عن طاعته إال  :إخواين
  :وتعثر يف ثوب غفلته

  إِلَّا اَألرُض ُتطوى يل... واللَِه ما جِئُتكُم زَاِئراً 
  إِلَّا َتعَثََّرت بأَذيايل... َوال انثََنى َعزمي َعن بابِكُم 

لو أنَّ عبادي أطاعوين لسقيتهم املطر : قال ربكم عزَّ وجل: (النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال روى أبو هريرة عن
من صفا صفا له، : قال أبو سليمان الداراين ٠)بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ومل أُمسعهم صوت الرعد

إين ألعصى اهللا فأعرف ذلك يف : عياضوقال الفضيل بن  ٠ومن كدر كُدر عليه، ومن أحسن يف ليله كفى يف هناره
فيامن من يريد دوام العيش على البقاء، دم على اإلخالص والنقاء، وإياك واملعاصي، فالعاصي  ٠خلق دابيت وجارييت

 ٠يف شقاء املعاصي، واملعاصي تذل اإلنسان وخترس اللسان، وتغري احلال املستقيم، وحتمل االعوجاج مكان التقومي
ملا أصاب داود اخلطيئة نفرت الوحوش من حوله، إهلى رد على الوحوش كي أستأنس هبا، : كثري قال حيىي بن أيب

فردها اهللا عليه، فأحطن به واصطففن إليه فرفع صوته بقرآنه الزبور، فنادته هيهات هيهات يا داود قد ذهبت 
بازي املنتف ريشه يرى بح صويت يف صفا أصوات الصديقني، وأصبحت كال: اخلطيئة حبالوة صوتك، فكان يقول

  :حسران كلما طار طائٌر
  فيذكر رِيشاً ِمن جناحيِه وافر... َيرى طاِئراُت اجلَوِ َيخِفقَن ِفى اهلَوَى 

  َعلى كُلِ من يهوى ِمن الصَّيِد قادر ... َوقد كانَ َدهراً يف الرِّيَاُض ُمَنعَّماً 

  اجلناحنيِ حاسر فأَصبَح مَقصوَص... إِىل أَن أَصابتُه ِمن الدهر َنكَبةً 
  وقصَّرت يف أَمري وإِين خلاسر... َمضى السابِقونَ اَألوَّلون لفورهم 

  الفصل الثالث والعشرون

  الصالة



أن اهللا عز وجل قد قدر الصلوات وقدمها على غريها من العبادات، وإمنا حيافظ عليها من  -إخواين  -اعلموا 
كها، وهذه صفة املؤمن، وإمنا يتواىن عنها ناقص اإلميان إن يعرف قدرها، ويرجو أجرها، وخياف العقاب على تر

: وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ٠تكاسل، وكافر إن هتاون
عليك بكثرة السجود : (وروى يف صحيحه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ٠)بني العبد وبني الكفر ترك الصالة(
وروى أنس عن النيب صلى اهللا عليه  ٠)ك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة وحط عنك هبا خطيئةفإِن

وقد كان هللا عز وجل عباد حيبون خدمته لشدة حمبتهم إياه  ٠)جعلت قرة عيين يف الصالة: (وسلم أنه قال
نه كان إذا قام يف الصالة فكأنه عود وروى عن ابن الزبري أ ٠فيحضرون يف الصالة قلوهبم وجيمعون ألدائها مهمهم

من اخلشوع، وكان يسجد فتنزل العصافري على ظهره ال حتسبه إال جزعاً أو حائطاً أو وجه حجر أو رحل فدقه 
وهو يف الصالة فذهبت ببعض ثوبه فما التفت، وكان إذا دخل بيته سكت أهل البيت، فإذا قام إىل الصالة حتدثوا 

أن من أحب املخدوم أحب اخلدمة له، لو عرف العبد من يناجى، مل يقبل على  - إخواين -واعلموا  ٠وضحكوا
فإذا : وستر التقريب اإلقامة ٠األذان، كاإلذن يف الدخول: الستر األول ٠غريه، والصالة صلة بني العبد وبني ربه

جعلت قرة عيين يف (، فقد )اللأَرحنا هبا يا ب(كشف ذلك الغطاء الح للمتقي قُرة العى، فدخل يف دائرة دار املناجاة 
لو سافرت بلداً مل تربح فيه حزنت على فوات رحبك : يا بطَّال ٠اكشف يا بالل ستر التقريب عن احلبيب) الصالة

  ٠وضياع وقتك، أفال يبكي من دخل يف الصالة على قرة العني مث خرج بغري فائدة
  إِذا أَرسلَت من حصار القفص... ُيصلي فيُرِسلُها كالطيور 

  كمِثلِ الطَروبِ إِذا َما رَقََص... يقوُم وُيقَعُد ُمستَعجِالً 
إمنا يصاد الطائر مبحبوبه من احلب، وحمبوب : يا هذا ٠إخواين ال تقنعوا باحلركان، فإن اهللا ال ينظر إىل صوركم

الذكر على القلب الطاهر ذكر اهللا عز وجل، فحرام على قلبك، على قلبك احلائم حول جيف اهلوى، القِ له حب 
  ٠فخ الصدق يف حديقة الصور لعله يقع يف شبكة املعرفة

  الفصل الرابع والعشرون

  ُعد إىل ربك
كتب احلسن إىل  ٠تناه عن قبيح فعلك قبل انبثاث جهلك، وانظر لنفسك يف أمرك قبل حلولك يف قربك: أيها العبد

ال الدهر يعظك، : ووعظ أعرايب ابنه، فقال ٠زلأما بعد، فكأنك بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل ت: عمر بن عبد العزيز
ووجد  ٠وال األيَّام تنذرك، والساعات تعد عليك، واألنفاس تعد منك، أحب أمريك إليك أردمها باملضرة عليك

ابن آدم، لو رأيت ما بقى من أجلك لزهدت يف طول أملك، ولرغبت يف الزيادة يف عملك، : على حجر مكتوب
، وإمنا يلقاك ندمك إذا زلت قدمك، وأسلمك أههلك وحشمك، وباعدك الولد ولقصَّرت من جهلك وحيلك

قبل احلسرة  ٠القريب، ورفضك الولد والنسيب، فال أنت إىل دنياك عائد، وال يف حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة
نهار مل يرجع، والعمر ال تكثروا فإنَّ ال: إنَّا سائلوك، أفمجيبنا أنت؟ فقال: وقف قوم على راهب فقالوا ٠والندامة

: على نياهتم، قالوا: ما على اخللق غداً عند مليكهم؟ قال: لن يعود، والطالب حثيث يف طلبه، ذو اجتهاد، فقالوا
ال : يا هذا ٠تزودا على قدر سفركم، فإن خري الزاد ما بلغ البغية: فأوصنا، قال: إىل املقدم، قالوا: فأين املوئل؟ فقال

ت، وائت وأنت تشاهد فيها عملك، عمرك قليل، وقد ضيعت أكثره، فكيف شعورك يف جتزع لرؤية ملك املو
البقية، ولعل هذا اليوم اآلخر، والليلة األخرية ما أرخص ما يباع عمرك، وما أغفلك عن السرى، إمنا املرض هناية 



فَاَرٌق، واملرء رهن الصحة، والفراق قرين الوصلة، واأليام ترحل، وال بد من مسة بدن واحلبيب مفارٌِق أو ُم
   ٠مصائب

األيَّام تنقضي حىت يوارى جسمه يف رمسه فمؤجل يلقى الردى يف غريه، ومعجل يلقى الردى يف نفسه، الدنيا ملن 
فهم، قنطرة العبور وسوق التزود ومتطهرة التنظيف وزرعت للحصاد، فأما للعاقل فهي مفرقة اجملامع، وحمزنة 

ل من دنياه أمنيته أسقطت األيام منها اإللف، اطلب فيها قدر بلغتك، وخذ مقدار الربوع، وجمرية الدموع، من نا
حاجتك خصها خصوص املسافر يف طلب علف بعريه، اطلب الدنيا قدر احلاجة، واطلب اآلخرة على حسب 
وتروح  الطاقة، هذا ولو أنك بلغت إىل احلمى التوكل الستراح قلبك، وغذاك اهللا كما يغذي الطري، تغدو مخاصاً،

  ٠بطاناً

  الفصل اخلامس والعشرون

  احذر الغفلة

فإن اختلف املفسرون  ٠)َوأَمَّا َمن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َوَنَهى النَّفَس َعنِ اهلََوى، فَإِنَّ اجلَنَّةَ ِهَي املَأَوى: (قال اهللا عز وجل
إنه قيام اهللا تعاىل عباده : والثاين ٠اجلزاءإنه قيام العبد بني يدي ربه يوم : أحدمها: يف املراد مبقام ربه على قولني

أن من تفكر : فأحصى ما اكتسب، واملراد باهلوى ههنا، ما يهوى العبد من احملارم، فيذكر مقامه للحسنات، واعلم
عند إقدامه على اخلطيئة يف نظر احلق إليه رده فكره خجالً مما هم به، فالناس يف ذلك على مراتب فمنهم من يتفكر 

الن اهلم بالذنب فيستحي من مساكنة ذلك اخلاطر، وهذا مقام أهل الصفا، ومنهم من قويت أسباب غفلته عند جو
فهو ساكن ذلك اهلم إال أنه ال يعزم عليه، ومنهم من يعزم لقوة غفلته، فهو يستسقي إقدامه فيما عزم عليه، ومنهم 

وإمنا يكون هذا على مقدار تكاثف الغفلة وقلتها، من زاد على ذلك مبقارنته احملظور ومداناته، مث تدركه اليقظة، 
فيفكر عند خاطره يف عظمته من قد علم، وعند يقظه يف جالل من قد مسع، وعند فعله يف عزة من قد رأى، وهذا 
الفكر إمنا نبت عن إصرار راسخ من اإلميان يف القلب راعاه احلق إليه حذار علته ومعاملة صادقة يف اخللوة، إال أن 

ة عن التذكرة والسعي على جادة اهلوى غشى على القلب، وران عليه فإذا هم خبطيئة أو قارهبا اقتلب مراعاة الغفل
َوكَانَ : (، وقال)فَلَوال أَنَُّه كَانَ ِمن املُسَبِِّحَني: (احلق إليه، خذ مراعاته حبق احلق قبل ذلك كما قال اهللا عز وجل

فما ينفر طائر قلبه من وسخ  ٠)تعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة: (ث، وكما جاء يف احلدي)أَُبوُهَما َصاِلحاً
العزم على الذنب مث عام يف حبر احلياة خجالً مما هم به خيرج نقياً بعد الوسخ طاهراً بعد النجس، ألن األصل حمفوظ 

أراه برهان اهلدى فرجع، بالصدق ومرهون باإلميان، ولوال لطف احلق لكشف حجب الغفلة لرباقع الذنب، غري أنه 
أما مسعت  ٠وأقام له هاتف التقوى فخشع، والقلوب حتن إىل ما اعتادت وألفت، وتنازع إىل ما مرنت عليه وعرفت

  :قول عمر بن أُىبَّ
  ِسراعاً والعيُش يهوى هوياً... َبيَنما َنحُن يف والِدَك فالقاُع 

  ا أَطقت مضياًّذِكراَك وُهنا فم... َخطَرت خطَرةً َعلى القلبِ ِمن 
  لبيك وللحاديني ردُّوا املطيَّا... قُلُت للشوقِ إِذا دعاين 

  ختربنا أُئُناً لَُهم تيُع... أثاَرُهم بعَدُهم وما َصنعوا 
  ينِدُب قَوماً َمن َملكهم ُنزعوا... يا واِقفاً بالدِّيارِ ُمكَتئباً 



  وَضعوا ِمن سادة يف التُراب قَد... ادخل إِىل الدارِ فهَي خاليةٌ 
  َنظَروا َنظرةً وال مسعوا... إِذا تأَملُتُهم كأَنَُهم ما 

  وال لنصر سعوا وال نفعوا... وال جرى بينهم مذاكرة 
  فما استَراحوا حَتى لَها رَجعوا... كانوا كركب خطور رحاهلم 

  وسلممت كتاب الياقوتة على التمام والكمال، واحلمد هللا وحده وصلى اهللا علىي سيدنا حممد وآله 

ئيسية ر موقع الصفحة ال ال بنا حول  ران اتصل  لق ت ا رجما صفحة ت ال لى     أع
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