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1. Introducción 
 

1.1. Elección del tema 
 

Cuando llegó el manuscrito a mis manos y empecé a hojearlo, vacilé al principio 
en aceptarlo. Que el tema del manuscrito, “Resumen de la vivificación de las ciencias de 
la religión” de Al-Ubbaḍī, fuera el tema de mi investigación era problemático por dos 
razones: primero, existen muchos estudios importantes sobre el libro de la 
“Vivificación”, más de 200 manuscritos sobre él o alguna de sus partes. Segundo, hay 
un total de 26 compendios, así como múltiples traducciones, estudios en árabe, alemán, 
inglés, francés, español, etc. 

 
A muchos les resultará lógico que sea más fácil tener el tema de una tesis tan 

estudiada, pues dispones de infinidad de recursos y una amplia bibliografía. Sin 
embargo, según mi experiencia, investigar algo nuevo se convierte en una complicada 
meta donde la dificultad recae en aportar aquella originalidad propia de temas no tan 
manidos. No obstante, tiendo  por naturaleza al desafío y aposté por una exhausta 
investigación sobre “Resumen de la vivificación de las ciencias de la religión”.   

 
Tras reflexionar en Al-Gazālī como sufí, escolástico, teólogo y filósofo, empecé a 

ver en él una compleja personalidad y entendí que era insuficiente el estudio de su 
manuscrito para comprender la envergadura de su figura. Recordemos que es 
considerado el pensador que ha dado un giro de 180 grados en el pensamiento islámico, 
un genio singular que realizó el asombroso equilibrio entre el zahiriyya y el bātiniyya, 
es decir, entre lo exotérico y lo esotérico, entre la razón y el corazón, entre la reflexión y 
la emoción. Su preocupación por los estudios y los viajes no fue una obsesión por la 
ciencia, sino que buscaba una salida a sus dudas para alcanzar la paz interior y saborear 
la suprema verdad. 

 
Por ello, dedico un pequeño capítulo para hablar sobre Al-Gazālī  y algunas obra 

suyas. El presente estudio no pretende una profundización de sus teorías, sino que 
establece un humilde marco para entender los laboriosos estudios, análisis y críticas de 
su obra.  

 
Los objetivos de este estudio fueron: reescribir el manuscrito según la ortografía y 

la gramática árabe modernas, comparar el manuscrito con el libro de la “Vivificación de 
las ciencias de la religión” y realizar un estudio crítico para extraer el propósito del 
autor en el manuscrito, resumiendo dicha obra de Al-Gazālī y profundizando en 
determinadas partes del original. 
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1.2. Contenido y objetivos de esta Tesis Doctoral 
 
El contenido fundamental de esta investigación es la edición anotada del 

“Resumen de la vivicación de las ciencias de la religión” de Al-Ubbaḍī, comparado con 
la obra original de Al-Gazālī  “Iḥyā’ 'ulūm al-Dīn” o “Vivificación de las ciencias de la 
religión” para descubrir cómo y cuánto resume el autor Al-Ubbaḍī.  

 
Esta tesis doctoral comienza con una breve introducción para contextualizar el 

trabajo, para después profundizar en el estudio sobre  Abū Ḥāmid Muḥammad ibn 
Muḥammad al-Ṭūsī al-Gazālī y su obra “Iḥyā’ ʽulūm al-Dīn”. Posteriormente se 
realiza una descripción de su biografía, trayectoria y su conocimiento en al-Andalus 
donde se produjo la quema de sus libros. Por último, realizaré un riguroso análisis al 
contenido del manuscrito y a su edición, elementos esenciales de la presente tesis 
doctoral. Por supuesto se podrá encontrar las referencias bibliográficas y se especifica 
las fuentes empleadas.  
 
1.3. Sistema de transcripción 

 
AL-QANṬARA 
Revista De Estudios Árabes 
 
 
 
  ḍ         ض                                           ’        ء
                                                         
ط                                             b       ب         ṭ      
                                                          
   ẓ         ظ                                             t       ت
                                                          
 ʽ          ع                                             ṯ       ث
                                                      
      g         غ                                             ŷ       ج
                                                            
 f         ف                                             ḥ       ح
                                                            
 q          ق                                            j        خ
                                                            
  k          ك                                             d        د
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                                       l          ل                                             ḏ        ذ
                                                 
  m         م                                              r        ر
                                                                                             
  n         ن                                             z        ز
                                                                                             
                                           h          ه                                             s       س
                                                                                              
  w         و                                            š       ش
                                                        
 y        ي                                             ṣ      ص
 
 
 
 
•   La hamza  inicial no se transcribe  
 
•   Alif maqṣūra: à 
 
•   Tā’ marbūṭa: 

-  En estado absoluto: a 
-  En estado constructo: at            

 
•   Artículo:  
                  -    /al-/aun ante solares 
                  -    -l- precedido de palabra terminada en vocales 
 
•   Vocales breves: a, i, u 
 
•   Vocales largas: ā, ῑ, ū 
 
•   Diptongos: ay, aw 
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2.Estudio 
 
2.1. Al-Iḥyā’ / Iḥyā’ ʽulūm al-Dīn: “Vivificación de las ciencias de la 
Religión” 

 
El autor Abū Ḥāmid Al-Gazālī nació en el año 450 de la Hégira (1058 D.C.). Sin 

duda, es uno de los más grandes místicos sufíes de toda su época, aunque es más 
conocido como filósofo por la profundidad y claridad de sus obras (tanto que se le ha 
dado el título honorífico de حّجة اإلسالم -Ḥuŷŷat al-Islām-, prueba o argumento del 
Islam). Sus reflexiones siempre han suscitado gran interés entre los investigadores, de 
hecho de su obra Iḥyā’ ʽulūm al-dīn -o “Vivificación de las ciencias de la religión”- se 
llegó a decir que si todos los libros del islam fuesen destruidos, no sería tan grave la 
pérdida si sólo esta obra sobreviviese. 

 
Llamado Al-Gazālī por los latinos medievales, debido a la aldea donde nació 

(Gazālā, cerca de Tūs1 en el Jurāsān persa), aunque otros achacan su apellido al trabajo 
de hilandero (gazzāl, gazzālī) de su padre.  

 
En los orígenes humildes de Al-Gazālī podemos encontrar una explicación de su 

vocación: su padre, un pobre tejedor, frecuentaba los círculos de alfaquíes y siempre 
suplicó a Dios que le concediera un hijo alfaquí, capaz de ilustrar con su sabiduría.  El 
amor al estudio y a la mística en la familia del autor se convirtieron en una obsesión, 
inculcando estos valores a sus hijos.  

 
Al-Gazālī y su hermano Aḥmad, quien también se dedicó al estudio, eran dos 

niños cuando murió su padre. Por ello, su educación recayó en un amigo de la familia 
sufí quien les enseñó los elementos del derecho, según la escuela šāfi‛ī, bajo la dirección 
del maestro Al-Radkānī en una de las muchas instituciones benéfico-docentes. 
Posteriormente completaron sus estudios en Ŷurŷān2, en esta ocasión bajo la dirección 
de Al-Ismā‛īlī, aunque luego el autor continuó su formación solo, durante casi tres años, 
en su regreso a Tūs. La fama de la madraza de Naysābūr3 le impulsó a ampliar en ella 

                                                 
1 Tūs: Es una ciudad antigua  en el Jurāsān persa, lo destruyeron los Mogol en 1389. Véase al-Munŷid, 
ed. 33, 1992. Beirut, P. 359.   
 
2 Ŷurŷān: Es una ciudad en Irán al este de Qazvin. Fue destruida constantemente por los terremotos. Ob. 
Cit. al-Munŷid. P. 199. 
 
3 Naysābūr: Es una ciudad Iraní al oeste de Mašhad. Fue antiguamente la capital de Jurāsān. Niẓām al-
Mulk fundó en ella una madraza muy famosa, llamada al-Niẓāmíya. En esa ciudad nacieron ʽUmar al-
Jayyām y Farīd al-dīn al-ʽaṭār. Ob. Cit. al-Munŷid. P.583. 
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su formación. En esta institución, Al-Gazālī realizó los estudios superiores de derecho y 
se inició en algunas disciplinas filosóficas: lógica, metafísica y física peripatéticas. 

 
Cuando ni siquiera había cumplido los 20 años, este autor mostró ya en sus inicios 

sus teorías del escepticismo místico, tal y como lo demuestra su libro “Al-Munqiḏ” 
 Muchos investigadores consideran esta obra como una autobiografía o .(المنقذ من الضالل)
una apología de su evolución mental.  

 
A sus 29 años y tras la muerte de su maestro, el imán Al-Ḥaramayn, en el año 

477 de la Hégira (1085 D.C.), Al-Gazālī partió de Naysābūr para estudiar junto al más 
prestigioso teológo de la época, Al-Ŷūaynī4. La muerte del gran erudito trastocó los 
planes del futuro gran filósofo del Islam, aunque sólo así acabó bajo la protección de 
Niẓām al-Mulk, visir del sultán selyúcida Alb Arsalān. Gracias a ello, en 1091 se 
convirtió en el profesor de la madraza de Bagdad  Niẓāmíya. Durante los cinco años de 
su dirección, esta madraza se convirtió en un gran núcleo de sabiduría adonde acudían 
cientos de sabios para escuchar las lecciones de Al-Gazālī.  

 
Su nueva posición como profesor no le impidió desarrollar su principal trabajo, en 

menos de tres años acabó dos de sus obras maestras: “Las intenciones de los filósofos” 
 donde expone las doctrinas de los peripatéticos, y “La incoherencia de ,(مقاصد الفالسفة)
los filósofos” (تھافت الفالسفة), donde pone de relieve los errores y las incongruencias 
filosóficas. En definitiva, se trata de un tratado con finalidad antifilosófica dividido en 
dos partes, el primer libro corresponde a una parte expositiva mientras el segundo es la 
parte crítica buscando rebatir sus afirmaciones.  

 
Gracias a la Escuela de Traductores de Toledo Occidente pudo conocer este 

primer libro, en una traducción realizada por  Domingo Gundisalvo. El desconocimiento 
de su figura en el mundo europeo provocó que le considerasen un filósofo antes que 
teólogo, estudiado como uno de los principales discípulos de Avicena. No obstante, Al-
Gazālī realizó una profunda defensa del Islam, como demuestra su libro de cuarenta 
tomos “Prueba del Islam” (حجة اإلسالم) y, entre alabanzas, se encuentran grandes críticas 
a su teoría, por ejemplo Averroes en su obra “Incoherencia de la incoherencia” o, 
como se la conoce en latín, “Destrucción de la destrucción”. De hecho, Al-Gazālī 
cultivó una sólida fe en Alá basada en sus estudios filosóficos y religiosos. Por ello, 
gran parte de su labor se centró en la misión divina de los profetas y en la vida futura; 
incluso, llegó a defender que la salvación eterna se espera de la práctica de la virtud.  

 
En 1095 el gran filósofo musulmán sufrió una fuerte crisis personal, provocando 

su renuncia a la madraza y abandonando a su familia para convertirse en un asceta 

                                                 
4 Al-Ŷūaynī (Abū al-Maʽālī Abd al-Malik): fallecido en 1085 d.C. . Es alfaquí šāfi‛ī y mutaklim. Niẓām 
al-Mulk le fundó una madraza muy famosa llamada al-Niẓāmíya en Naysābūr y desde entonces  se dedicó 
a la enseñanza. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 208. 
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errante. Emprendió entonces un largo viaje espiritual de diez años frecuentando los 
círculos de los sufíes, su primer viaje fue a Siria donde permaneció dos años encerrado 
en la más elevada celda del alminar de la mayor mezquita de Damasco. En el año 490 
de la Hégira  (1097 d.C.) partió de la ciudad para visitar Jerusalén y cumplir la 
peregrinación a La Meca, en esta ocasión se encerró en el Santuario de la Roca. Desde 
allí realizó su peregrinación, visitando Medina y la tumba de Mahoma, así como la de 
Abraham en Hebrón. Finalmente, los ruegos de sus hijos y de su familia le forzaron a 
abandonar aquella vida y regresar a su patria. 

 
Al-Gazālī se sintió llamado a combatir la gravedad del mal, analizando sus causas 

y buscando remedios. Fue así como abandona una vida contemplativa para formar parte 
en la predicación y enseñanza. A este fin ya preparó durante su retiro el copioso 
material de su obra maestra: Iḥyā’ ʽulūm al-dīn.  

 
En sus últimos años de vida, Al-Gazālī  partió a Naysābūr e inauguró en 1106 la 

Universidad de Nizāmiya, donde transmitió un espíritu y método bien distinto de sus 
primeras enseñanzas en la madraza de Bagdad. Durante este segundo magisterio preparó 
y terminó su obra fundamental: Iḥyā’ ʽulūm al-dīn.  

 
No obstante, sus aficiones sufíes le obligaron a abandonar su cátedra de Naysābūr 

para encerrarse en un hogar secreto en Tūs. No tardó en tomar la dirección de una 
escuela y convertirla en un retiro de sufíes. De estos últimos años no existen grandes 
libros, Al-Gazālī falleció a los 54 años de edad, exactamente el lunes 14 del mes de 
Ŷumādá segundo del año 505 de la Hégira (18 de diciembre de 1111 d.C.). 

 
La obra de Al-Gazālī supuso un impulso casi fundamentalista a la religión 

islámica, poniendo fin a la tradición racionalista. Su papel espiritual en el Islam ha sido 
comparado con el de San Agustín y, de hecho, creó obras similares como “El que libra 
del error” ( من الضاللالمنقذ  ). Por todo ello, fue considerado entre los musulmanes como el 
más grande teólogo de su religión.  

 
Al-Gazālī sirvió como transmisor de la obra de Aristóteles y comentarista de sus 

seguidores musulmanes Avicena y Alfarabi. Aunque estudió los postulados 
racionalistas, llegó al convencimiento de la ineficacia de la razón como herramienta de 
conocimiento o de comunicación con Alá; eso le hizo llegar a postulados místicos y a 
abrazar el sufismo durante diez años.  

 
Si tenemos que destacar sus grandes obras, cabe mencionar “Vivificación de las 

ciencias de la religión” (إحياء علوم الدين) y, en un segundo plano, “La destrucción de los 
filósofos” tan criticada por Averroes. Entre sus páginas descubrimos un profundo 
rechazo a la eternidad del mundo como herética, subordinando la filosofía a la teología: 
al lado del conocimiento ordinario, fruto de los sentidos, coloca un conocimiento 
intuitivo, fruto de la ascética y la fe. Asimismo, criticó duramente las doctrinas 
racionalistas de Alfarabi. Se cree que, más tarde, regresó a sus postulados iniciales que 
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otorgaban un papel central a la razón como herramienta del conocimiento humano. No 
obstante, en su obra se evidencia este fundamentalismo alejado del racionalismo 
dominante de la época. 

 
Su moral, basada en El Corán, muestra grandes influencias griegas y cristianas 

reflejadas en la autobiografía anteriormente mencionada, “El que libera del error” ( لمنقذ
 donde expone su itinerario espiritual. Por fortuna esta obra puede encontrarse ,(من الضالل
en una traducción moderna bajo el nombre “Confesiones: El salvador del error” 
(Alianza Editorial, 1989), en esta edición destaca la introducción y notas de Emilio 
Tornero. 

 
Como anécdota histórica, destacas que Al-Gazālī fue el teólogo que inspiró a los 

Almohades, pero no a los Almorávides. Por ello, a comienzos del siglo XII, el emir 
almorávide ʽAlī Ibn Yūsuf ordenó, aconsejado por ciertos alfaquíes, que se quemaran 
sus obras del teólogo. 

 
El texto del Iḥyā’ de Al-Gazālī se trata de un estudio de los vicios, las virtudes y 

los grados de perfección espiritual (penitencia, renuncia, humildad, paciencia, soledad, 
oración, distribución del tiempo, vigilia, amor divino, gnosis o intuición mística). Una 
obra fiel reflejo de su vida, Al-Gazālī  destacó entre los demás escolásticos por haber 
intentado acercar la religión a la gente corriente, por revelar sus menores detalles ante la 
mente del vulgo. En este proceso de acercar conocimientos teológicos al común de los 
mortales, no rebajó ni su importancia ni su riqueza, sino que elevó la fe de las simas de 
ingenuidad a la altura de un pensamiento potente gracias a su clarividencia y amplios 
conocimientos. 

 
La conclusión alcanzada por Al-Gazālī  en sus ambiciosos estudios sobre el saber 

de su época fue que la razón no abarca todas la exigencias, ni es reveladora de todas las 
dificultades y enigmas. Por ello es indispensable acudir al corazón, el único capaz de 
alcanzar las verdades divinas a través de la sensibilidad, Az-zauq, y a través de la 
revelación, después de purificar el alma con la práctica de los cultos y adiestramientos 
sufíes.  

 
De esta manera quiso someter la ciencia y la razón a la revelación y a la religión 

para llegar a la Verdad Suprema. Sin embargo, ensalza la razón y creía en ella como 
fuente de la ciencia, tal y como revela en la “Vivificación de las ciencias de la 
religión”, donde recurre a los dichos del profeta, hadices, que apuntan a la razón y su 
honorabilidad. En esta última obra mencionada,  Al-Gazālī  establece reglas y principios 
que el maestro y el aprendiz deben seguir. Algunos historiadores ven que estos 
contenidos no son menos importantes que las modernas teorías de la pedagogía. 

 
Asimismo, estableció las reglas adecuadas para los debates, que formarían 

verdaderamente los parámetros que los debatientes, los polémicos e investigadores 
deberían seguir. Al-Gazālī dice que el no ajustarse a estos principios fue lo que generó 
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las polémicas, controversias y enemistades de los discípulos del profeta; el objetivo de 
los debates y controversias no fue la razón y la verdad, sino vencer al rival y superar al 
oponente. 

 
“Alcanzar la razón loable, y el debate que conduce a ella es meritoria”, asegura 

Al-Gazālī. Para lograr dicho fin puso condiciones, principios y buenas maneras en las 
construcciones del pensamiento y la razón, esto lo incluye en el primer tomo de su 
“Vivificación de las ciencias de la religión”. Entre ellas están: 

 
Que el debatiente sea esforzado, que proporcione su opinión y no la de la doctrina 

Shafí ni la de Abu Hanafí, a no ser que vea la razón en una y abandone la otra, por 
ejemplo, que vea la razón en Abu Hanafí y abandone al Shafí, tal como hacían los 
imanes y los compañeros del Profeta. Pero quien no tenga el saber que le permita 
opinar, lo que era la disposición de sus contemporáneos, que responda citando la 
doctrina y, si ve que la respuesta de su doctrina es débil, no por ello debería abandonar 
la cuestión, entonces qué provecho tendría del debate. Si no tiene la capacidad de opinar 
con honor, y cuando se encuentra con algo difícil, debería responder: “Quizás tendría 
respuesta el maestro de mi doctrina, pues no soy independiente en opinar sobre el origen 
de la legislación”. 

 
Que no debata ninguna cuestión que no haya ocurrido o esté por ocurrir. 
Que el debate en privado sea preferible y más importante que en público, ya que 

el debate en privado concentra el entendimiento y la reflexión, es más digno de claridad 
de mente y más apto para alcanzar la Verdad (Dios). 

 
Que sea en búsqueda de la Verdad como quien indaga algo perdido, y que sea 

igual que lo encuentre uno u otro, que colaboren y vea en su compañero ayudante y no 
rival, y agradecerle si le indica el error y le señala la Verdad. 

 
Que no le impida indagar, pasar de una demostración a otra y de una problemática 

a otra y sacar los mínimos detalles del debate producido, tanto a favor como en contra. 
No se puede obviar lo que parece innecesario o lo que  contradice el discurso anterior y 
parece no aceptable, pues recurrir a la verdad que contradice lo vano debe ser aceptable. 

 
Que debata con quién estudia las ciencias y que acepte obtener de él provecho. Sin 

embargo, alguna gente sólo tiene reserva al debatir con eminencias pues teme que la 
verdad sea dicha por ellas, por eso siempre buscan debatir con quienes son inferiores 
intentando poner en evidencia lo vano de sus razones. 

 
Estas condiciones son las de conducta elevada propuesta por Al-Gazālī para las 

discusiones, los debates y la práctica de la dialéctica y de la investigación. Si los árabes, 
y no árabes, hubieran seguido estas normas hubiera sido para su bien, los debates 
habrían dado como resultado la verdad y la soberanía de la verdad. Tampoco se habrían 
extendido las controversias y las enemistades entre los diversos grupos,  puesto que si la 
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preocupación y propósito de cada uno de nosotros en las divergencias del debate es 
vencer, dominar y superar, se pierde la razón y desaparece la verdad. 

 
Al-Gazālī no siguió la doctrina de los mutazilíes, quienes decían que la obra es 

buena o mala porque lo es por sentencia de la razón, así como no dijo que lo fuera según 
la legislación coránica. Sin embargo, afirmó que es bueno o malo según la razón y la 
legislación coránica juntas, pues la obra es buena si concuerda con la razón y la 
legislación coránica y mala si se opone a ambas o a alguna de las dos. 

 
Cabe señalar que Al-Gazālī dedica un campo a la ciencia y otro a la religión, cada 

uno tiene sus virtudes y peculiaridades y el alma humana está comunicada con ambas: 
con el mundo material a través del conocimiento y de la demostración y con el mundo 
espiritual a través de experimentación personal y la revelación. 

 
Él veía que la felicidad espiritual no se alcanza a través de las creencias 

filosóficas, sino a través de las obras que conducen a la comunicación con el Supremo 
Espíritu. Mientras que los filósofos de su época fueron racionalistas como sus 
predecesores griegos, Al-Gazālī rehusó de conocer este mundo sólo a través de la razón: 
si aquellos consideraban la religión como obediencia ciega, o como una especie de 
verdad inferior a las de la filosofía, Al-Gazālī se opuso considerando que la religión era 
un conocimiento íntimo. No sólo es ley o creencias, sino mucho más, es algo que el 
alma degusta. 

 
Al-Gazālī partió de la duda, como hizo posteriormente Descartes, y estableció sus 

bases en la certidumbre después de tanta experiencia y tanto sufrimiento más allá del 
esoterismo y la filosofía, contra los que dirigió las flechas de su afilada crítica optando 
por su propia convicción íntima.  

 
A lo largo de su vida partió desde el sufismo sin ir en contra del racionalismo y a 

la vez siguiendo los principios del Texto Sagrado del Corán. Esto significa que no 
renunció al esoterismo ni a la filosofía, sino que escribió, estudió y analizó apoyándose 
en ellos aunque dirigiendo duras críticas al pensamiento filosófico de su época, 
utilizando sus mismas armas. 

 
Al-Gazālī, basándose en su experiencia interior, prefirió la opción sufí: “Supe con 

seguridad que los sufíes son los seguidores, especialmente, del camino de Dios y que su 
carrera es la mejor, su manera la más conservadora, su moral la más íntegra, aún mas, si 
se reúne la razón de los sensatos, y sabiduría (filosofía) de los sabios y la ciencia de los 
eruditos que alcanzaron los secretos de la legislación coránica para cambiar algo de sus 
trayectoria moral por otra mejor, no lo lograrían. Todos su movimientos y sus pausas, 
tanto en su exterior como en su interior, son sacados de la luz de la lámpara de la 
profecía, sabiendo que no hay sobre la faz de la tierra otra luz con que iluminarse más 
que ésta”. 
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El autor alcanzó esta certeza tras la práctica de tres ejes del conocimiento: el 
conocimiento experimental que hace uso de los cinco sentidos que, al fin y al cabo, no 
lleva a la certeza sino a la probabilidad; los conocimientos matemáticos y lógicos, cuya 
esencia es la razón abstracta;  y el conocimiento metafísico, que no se realiza sino a 
través de la profecía y la claridad perfecta de su lámpara.  

 
Esto significa que él parte de una disciplina textual para juzgar la filosofía de su 

época a la que dedicó su libro “Refutación de los filósofos” para llegar a acusar a los 
filósofos de incredulidad por “tres razones principales: primero, por defender la 
antigüedad del mundo y decir que las esencias todas son antiguas; segundo, por decir 
que Dios no está al tanto de los pormenores de lo que ocurre a las personas; y tercero, 
defender la no resurrección y el día del juicio. Estos tres puntos contradicen el Islam y 
desmienten a los profetas, la paz sea sobre ellos”.  

 
El resultado de sus estudios, peregrinaciones y viajes fueron importantes textos, 

quizás el más importante es “Refutación de los filósofos”, un gran libro que no carece 
de valores filosóficos que resalta los grandes puntos de divergencia entre la religión y la 
filosofía. Una muestra de su larga y amplia dedicación a todas las formas del saber. 

 
 

2.2. Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī 
(450/1058-505/1111 d.C)  

 
Los historiados frecuentemente han basado sus estudios de Al-Gazālī en el libro 

“Las protecciones de las catástrofes” (العواصم من القواصم) de Abū Bakr Ibn al-ʽArabī56, 
algunos ejemplos: Ibn ʽasākir7 en “La historia de Damasco”, Ibn al-ŷawzī8 en “La 
organización” (في التنظيم),  Yāqūt Al-Ḥamawī9 en “El libro de los países” (معجم البلدان), 

                                                 
5   Ibn al-ʽarabī  (Abū Bakir): (M. 1148 de d. C.). Ulema andalusí que asumió la jurisdicción de 
Sevilla. Entre sus obras está: “Aḥkām al-Qurān”. Ob. Cit. al-Munŷid. P.11. 
 
6  Sobre Ibn al-ʽArabī puede verse el art. de J. Robson en la Encyclopédie de lʽIslam, 2 ͣ ed., III, 729. 

 
7 Ibn ʽAsākir (Abu Alqāsim ʽAlī): 1105-1176.  Historiador damasceno, fue tradicionista de Bilād al-Šām y 
compañero de al-Samʽāny autor de “al –Ansāb”, en sus viajes. Entre sus obras  más importantes está 
“Tārīj Madῑnat Dimašq”. Ob. Cit. al-Munŷid. P.11. 
 
8 Ibn al-ŷawzī : Historiador  de Bagdad, entre sus obras  destaca “Almuntaẓam fī Tārīj al-Mulūk wal-
’Umam". Ob. Cit. al-Munŷid. P. 6. 
 
9 Yāqūt Al-Ḥamawī (1179-1229 d.C.): Historiador y geógrafo de origen griego que vivó en Alepo. Fue 
comprado por un comerciante de Hama. Entre sus obras destaca “Muʽŷam al-Buldān”. Ob. Cit. al-
Munŷid. P. 617. 
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Sibṭ bin al- ŷawzī10 en “Espejo del tiempo” ( الزمان مرآة ), Ibn Jallikān 11en “Obituarios 
de hombres eminentes” (وفيات األعيان), Al-Ḍahabī en “Biografías de nobles eminentes” 
 En cuanto a los historiadores árabes modernos nos podemos referir a ...12(سير أعالم النبالء)
los escritos del padre Farīd Ŷabr, Muḥammad ʽabdul-Hadī, Abū Rīḍā (en sus tesis en 
lengua alemana), ʽAbdul-Raḥman Badawī , Zakī Mubārak, Aḥmad Farīd al-Rifaʽī,  
Ṭaha ʽabdul-bāqī Surūr, Sulaymān Dunyā, ʽUmar Farrūj y ʽAbdul-karīm ʽuṯman.  

 
Por otro lado, en los orientalistas podemos citar a C. Brockelman13, Paul 

Kraus14, Louis Massignon15... Realmente, en la actualidad los libros y artículos 
publicados sobre Al-Gazālī son inabarcables. 

 
En una investigación sobre Al-Gazālī resulta ineludible descubrir su contexto 

político, social e intelectual en el que desarrolló su obra. Para ello, en esta tesis ha 
realizado un breve recorrido por las situaciones políticas e intelectuales dominantes, así 
como sus transformaciones. Los sucesos importantes acaecidos entonces están 
relacionados con la obra del pensador.  

 
La zona islámica donde pasó gran parte de su vida, conocida hoy como Oriente 

Medio, estaba gobernada desde la segunda mitad del IV de la Hégira por dos grandes 
estados: el Estado Abasí en Bagdad y el Estado Fatimí en El Cairo. El califato Abasí 
estaba sufriendo un severo envejecimiento, sumido en el caos y corrupción mientras el 
califa gobernaba de nombre. Los que realmente tenían el poder eran las fuerzas 
extranjeras buayhíes16 y selŷuquíes17 que supieron introducirse en el califato 

                                                 
10 Sibṭ bin al- ŷawzī: Historiador bagdadí, sobrino del anterior (hijo de su hija). Entre sus obras está 
“Mir’at al-zamān fī Tārīj al-aʽyan”. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 6. 
 
11 Ibn Jallikān, Aḥmad b. Muḥammad b. Ibrāhīm Abū l-ʽAbbās Šams ad-īn al-Barmakī aššaiʽī (608-681 
de la Hégira; 1211-1282 d.C.). Biógrafo árabe que llegó a ser qā ī al-qu āt de Damasco. Compuso el 
famoso diccionario Wafayāt al-aʽyān wa-anbā’ abna’ az-zamān, que sólo contiene datos de personajes 
cuya fecha de muerte pudo establecer. Véase J. W. Fϋk, “Ibn Jallikān”, Encyclopaedia of Islam, 2ª ed., 
ed. Electronic (en la ed. Impresa III, 832b). 
 
12 Al-Ḍahabī (Šams al-Dīn Muḥammad) ( 1274-1348 de d. C.): Historiador y tradicionista. Entre sus 
muchas obras está "Duwal al Islām".Ob. Cit. al-Munŷid. P.257. 
 
13 C. Brockelman Orientalista alemán.  Autor de “Tārīj ašuʽūb al-Islāmyya”. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 124. 
 
14 Paul Kraus: orientalista checoslovaco. Enseñó en Berlín, París y en la Universidad de Egipto. Estudió 
el Islam y todo lo que tenía relacionado con las ciencias griegas. Ob. Cit. al-Munŷid. P.459. 
 
15 Louis Massignon: Orientalista francés que se interesó por el sufismo, destaca la obra de Al-Ḥallāŷ. 
Ineludible autor sobre asuntes islámicos. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 513. 

 
16  Buayhíes: Dinastía persa que gobernó en Aṣfahān ,Šyrāz, Karamān y Bagdad entre 932 y 1055 d.C. 
Fue fundada por Abū Šuŷāʽ y sus tres hijos, ʽImād al-Dawla, Rikn al-Dawla y Muʽiz al-Dawla. Este 
último se hizo con el control de Bagdad en 945. Entre sus sultanes está  ʽU ud al-Dawla. Debilitó el poder 
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aprovechando un ambiente favorable y un terreno fértil para sus propósitos. Ambas 
fuerzas fueron capaces de suplantar la autoridad del califa. 

 
La situación en el Estado fatimí no era tranquilizadora, también predominaban el 

caos y la corrupción. El califa luchaba desde su palacio contra las vertiginosas 
corrientes que lo golpeaban por todas partes, sembrando el desorden en el reino. No 
cabe duda que la hostilidad entre abasíes18 y faṭimíes19 venía del pasado y los conflictos 
entre ambos continuaron durante años. Los investigadores sobre aquella época destacan 
como los fatimíes realizaron la derrota del califato en Bagdad20, convirtiendo la ciudad 
en un Estado dependiente del califa fatimí en Egipto.  

 
Es necesario resaltar la historia de Al-Mu’ayyad fī l-Dīn21, quien con su astucia y 

valentía llevó a cabo el golpe de Estado más importante del Mašriq en la Edad Media. 
Lo primero que hizo Al-Mu’ayyad fue comunicarse con Buayhi Abū Kālīŷār, quien le 
escuchó atentamente asistiendo a los debates y encuentros que tuvo con mutazilíes22, 

                                                                                                                                               
de los Abasíes. Finalmente, los buayhíes fueron exterminados por Ṭagral Bek el selŷuquí. Ob. Cit. al-
Munŷid. P. 154. 
 
17 Selŷuquíes: Dinastía turca fundada por Selŷuq, del cual se bifurcaron varias dinastías que gobernaron 
en Irán, Asia menor, Irak y Siria entre los siglos XI y XIII. Exterminaron a los buayhíes y fueron 
eliminador por Ŷinkῑz Jān y sus descendientes. Su rama más importante fue al-Salāŷiqa al-kibār (1037-
1157 d.C.), fundada por Ṭagral Bik y Ŷagra Bik. Entre ellos, destaca Alb Arsalān y Malikšāh, el último de 
esta dinastía fue Sinjar. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 304. 
 
18 Abasíes: Dinastía que tomó el califato después de los Omeyas (750-1259 d.C.). Pertenecen a  ʽAbbās, 
tío del profeta. Su bandera era negra. En sus tiempos, el imperio islámico alcanzó el auge de su esplendor. 
El primer califa fue Assafāḥ que fue proclamado en la mezquita de Kūfa, derrotó a los Omeyas y murió a 
manos de MarwānII. Le sucedió Al-Manṣūr quien acabó con las revoluciones y estableció los pilares del 
Estado construyendo su capital en Bagdad, la cual conoció un arranque cultural, literario y científico a lo 
largo de la Edad Media. Ob. Cit. al-Munŷid. P.364.  
 
19 Faṭimíes (909-1171 D.C.): Dinastía descendiente de ʽAlῑ  Ibn ʽAbῑ-Ṭālib y su esposa Fátima. Fundaron 
un Estado que fue gobernado sucesivamente por 14 califas. Fue fundado por ʽAbdullah al-Mahdῑ en 
Túnez. Alcanzó el auge de su expansión en la época de Al-Muʽiz, quien sometió el Norte de África a su 
poder, así como envió en 969 a su alcaide siciliano para ocupar Egipto. Construyó El Cairo, que se 
convirtió en la capital de su Estado. El último califa fue Al-`Āidid, quien deposito su confianza en el 
ministro Ṣalāḥ al-Dῑn en los asuntos del reino y éste acabó con el Estado Fatimí. Sus más importantes 
obras arquitectónicas y culturales se encuentran en El Cairo y Al-Azhar. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 403. 
 
20 Bagdad: Capital de Irak. Fue la capital del califato ʽabasí, fundada por el califa Al-Manṣūr en el año 
762 d.C. La llamó la ciudad de la paz. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 131. 
 
21 Al-Mu’ayyad fī l-Dīn” Hibatu Allāh bin Abī ʽumrān bin Dā’ūd” (Fallecido en el 1078 d.C.). Fue un 
Da`i fatimí. Nació en Šyrāz. Entre sus obras destaca “Almaŷālis alMu’ayadyya”. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 
560. 
 
22 Mu´tazilíes: Grupo escolástico islámico, basado en la lógica y el silogismo para contradecir los 
problemas escolásticos. Debe su nombre a la retirada de su imán Wāṣil bin ʽAṭā’ de la asamblea de Al-
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suníes y zaydíes23. Pronto aceptó su doctrina y lo consideró su favorito, irritando a los 
ulemas y cadíes que no tardaron en conspirar contra Al-Mū’ayad. 

 
Al-Mu’ayyad supervisó la restauración de una una mezquita deteriorada en Al-

Ahwāz24 y ordenó grabar los nombres de los imanes fatimíes en oro en el mihrab y 
sobre las puertas. En el discurso del viernes puso su voz al servicio del califa fatimí Al-
Mustanṣir bi-Allāh25, irritando al cadí de Al-Ahwaz quien escribió una carta al califa 
abasí Al-Qā’im bi-amr-Allāh26 anunciando la muerte del califato y asegurando su caída 
en manos de Abū Kālīŷār. El califa abasí escribió entonces una carta a Abū Kālīŷār 
amenazándole con pedir a los selŷuquíes que tomen el poder si Al-Mu’ayyad prosigue 
con sus actividades, sólo entonces Abū Kālīŷār temió las consecuencias e instó a Al-
Mu’ayyad a abandonar el país. Así fue como salió Al-Mu’ayyad de Šyrāz 27 hacia 
Egipto28. 

 
En Egipto vivió entre conspiraciones y calumnias, aún así se quedó en el país para 

satisfacer al califa. Poco después fue designado para la presidencia de la cancillería, lo 
que le permitió trabajar de nuevo. Entonces comenzó a observar la situación de Irak, 
entendiendo que los selŷuquíes formaban una amenaza para el Estado fatimí, ya que, si 

                                                                                                                                               
Ḥasan al-Baṣarῑ, por haber dicho que quien comete el gran pecado no es infiel ni fiel, sino que está en un 
lugar entre ambos. Sus más importantes principios fueron la libre elección y la creación de El Corán. 
También discutieron los problemas de monoteísmo, la justicia y los atributos de Dios. Ob. Cit. al-Munŷid. 
P. 537. 
 
23 Zaydíes: secta chií que predica el imamismo de Zayd bin ʽAlῑ bin al-Ḥusayn. Su Estado en Ṭabristān 
en Irán fue fundado por Al-Ḥasan bin Zayd. La mayor parte de la población yemení es zaydí. Ob. Cit. al-
Munŷid. P. 282. 
 
24 Al-Ahwāz: ciudad al suroeste de Irán, sobre el río Kārūn. Es la capital de Jūzistān . Ob. Cit. Al-
Munŷid. P. 80. 
 
25  Al-Mustanṣir bi-Allāh (Maʽid bin aẓẓāhir): Octavo califa fatimí (1036-1094 d.C.), entre sus ministros 
destaca Badr Al-Ŷamālῑ y su hijo Al-Fail. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 532. 
 
26  Al-Qā’im bi-amr-Allāh (ʽAbd Allāh bin al-Qādir): el XXVI califa abasí (1031-1075 d .C.). En su 
tiempo ocurrió el levantamiento de al-Basāsīrī y pidió el socorro a Tagral Bik para protegerle de los 
Buayhíes. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 432. 
 
27 Šyrāz: Ciudad ubicada al suroeste de Irán en las montañas de Zāgrūs. Tiene mezquitas y ruinas 
islámicas, obras de arte magníficas. Fue famosa por sus campos de vid, sus huertas y rosas. Los poetas 
siempre la tuvieron presente en sus canciones, especialmente Saʽdy y Ḥāfiz. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 340 
 
28 Egipto (República Árabe de Egipto): Estado árabe al noreste de África, en la costa del Mediterráneo, 
entre Palestina y el golfo de Al-ʽAqaba, el Mar Rojo , Sudán al sur y Libia al oeste. Su capital es El Cairo. 
Fue gobernado por la dinastía de Muhammad ʽAlῑ desde 1805. En 1919 se levantó contra la ocupación 
británica. Fue proclamado República en 1952. Luego entre 1958 y 1961 se proclamó la República Árabe 
Unida con Siria. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 534. 
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llegaba su Ṭagral29 a dominar el mando militar en Bagdad acabaría con la dominación 
del los fatimíes en los Altos de Algeciras, en Siria30, para anexionarlos al Estado abasí 
(además de la presión que haría sobre los dāʽīs ismaelíes y las asociaciones intelectuales 
ismaelíes en Irak e Irán). Al-Mu’ayyad se apresuró a comunicarse con el califa fatimí 
Al-Mustanṣir bi-Allāh y darle a conocer sus planes, en seguida le respondió el califa 
designándole como experto para los asuntos de Oriente. 

 
La influencia del jefe Al-Basāsīrī31 aumentaba en el Estado abasí y con el apoyo 

de su amigo Al-Mu’ayyad inició un plan para derribar a los abasíes expulsándolos de 
Irak.  

  
En Siria Al-Mu’ayyad reclutó un ejército tras llegar a acuerdos con varias tribus, 

comenzó con tres mil hombres de la tribu Bani Kalb32 aunque pronto se unieron a sus 
filas otras como los Mirdasíes33, dueños de Alepo. Su objetivo era conseguir suficientes 
soldados al mando de Al-Basāsīrī en Al-Raḥba34 para  enfrentar a las abasíes. En el año 

                                                 
29  Ṭagral (fallecido en el 1063 d.C.): Fundador de la dinastía selŷuquíes. Acabó con los buayhíes al 
conquistar Bagdad. El califa Abasí al-Qā´im le concedió el título de Sultán y Rey de Oriente y Occidente. 
Acabó con Al-Basāsīrī, devolviendo el discurso en las mezquitas al califa abasí en 1060. Le sucedió Alb 
Arsalān. Ob. Cit. Al-Munŷid. P.357. 
 
30 Siria (República Árabe Siria): Estado asiático al este del Mediterráneo, entre Turquía, Irak, Jordania, 
Palestina y Líbano, su capital es Damasco. Se fundaron en ella pequeños Estados arameos, los más 
famosos eran Damasco y Ḥama. Entre el siglo IX  a.C. y el  539 a.C. fue ocupada por los persas y en el 
322 D.C. por Alejandro Magno. En ella se fundó el estado selyúcida entre el 56 y 306 a.C. Fue 
conquistada por los árabes entre los años 634 y 640 d.C. y se convirtió en la sede del Estado Omeya. Fue 
ocupada por los otomanes en el 1516 y, en 1919, cayó bajo el mandato francés. Se independizó en 1945. 
Entre 1958 y 1961 formó con Egipto la República Árabe Unida. Ob. Cit. al-Munŷid. P.314. 
 
31 Al-Basāsīrī (fallecido en el 1060 d.C.): Fue alcaide turco y se enfrentó al califa abasí al-Qā´im. Acabó 
con el levantamiento de Ṭagral Bik. Ob. Cit. Al-Munŷid. P.127. 
 
 
32 Banῑ Kalb o Al-Kalbyyūn: Familia árabe famosa en el Magreb. Se consolidó como una dinastía que 
gobernó  entre 948 y 1040 en Sicilia en nombre de los Fatimíes. Fue fundada por Al-Ḥasan Bin ʽAlῑ, uno 
de los alcaides del califa fatimí Al-Manṣūr. Sus príncipes favorecieron la construcción las letras y 
ciencias. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 466. 
 
 
33 Mirdasíes (Banū Mirdās): Estado árabe chií que se estableció sobre los escombros del Estado 
Ḥamadānῑa entre los años 1023 y 1079. Fue fundada por  Ṣāliḥ bin Mirdās. Abarcó Alepo, Manbiŷ, 
Raqa, al-Raḥba y posteriormente Ḥumṣ, Ṣaydā, Bʽalbik y Ṭarāblus. Fue destruido por Banū ʽUqayl Ob. 
Cit. Al-Munŷid. P. 528. 
 
 
34 Al-Raḥba: Ruinas de una ciudad sobre el medio Éufrates. Fue fundada por Mālik bin Ṭawq al-Taglibῑ. 
Ob. Cit. al-Munŷid. P.262. 
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448 de la Hégira, el nuevo ejército de Al-Basāsīrī se dirigía a Bagdad cuando 
Qutulmiš35, primo de Ṭagral Biky Qurayš Bin Badrān36, se interpuso en su camino 
dando lugar a la batalla de Sinŷār37, la cual terminó con la victoria de Al-Basāsīrī.  

 
Ante esta nueva situación, Al-Mu’ayyad se vio obligado a conseguir el apoyo de 

más tribus de Arabia y Siria para alcanzar la victoria. Muchas dudaron en aceptar su 
petición por lo que pidió a Al-Basāsīrī que aminorara la marcha hasta Bagdad para 
conseguir un auténtico ejército. Así consiguió que se unieran a su causa las tribus de 
Banī ʽUqayl38, Banī Kilāb39, Banī Numaīr40 y Banī Jafāŷa. También se puso en 
contacto con Ibrāhīm Bin Nīāl, hermanastro de Ṭagral Bik, a quien le convenció de 
separarse de su hermano y unirse a Al-Basāsīrī, prometiéndole un alto cargo en el 
Estado. 

 
Al-Mu’ayyad escribe en su biografía que Al-Basāsīrī entró en Bagdad en el año 

450 de la Hégira y que el califa abasí Al-Qā’im bi’amri-lah decidió abandonar la 
ciudad, no se le permitió hacerlo hasta que firmó un documento en el que renunciaba a 
los derechos de los abasíes sobre el califato islámico. Así fue depuesto el califa abasí y, 
por primer vez en la historia, Bagdad se sometió a El Cairo. 

                                                 
35 Qutulmiš bin Arsalān (fallecido en el 1086 d.C.): Príncipe selyúcida considerado el verdadero 
fundador del imperio de los selyúcidas bizantinos en la Asia Menor. Conquistó Antioquía de manos de 
los bizantinos en el 1084 d.C.  Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 434. 
 
 
36 Qurayš Bin Badrān (fallecido en el 1061 d.C.): Propietario de Mūṣil y Naṣῑbῑn. Pertenecía a los Banῑʽ 
Uqayl, al cual acudió el califa al-Qā’im en el conflicto entre los buayhíes y los selŷuquíes. Ob. Cit. Al-
Munŷid. P. 437. 
 
 
37 Sinŷār: Ciudad iraquí cerca de la frontera con Sira. Fue famosa en la época abasí. Ob. Cit. Al-Munŷid. 
P. 310. 
 
 
38 Banī ʽUqayl: Dinastía árabe de la tribu ʽAdnānῑ de ʽUqayl bBin Kaʽb. Estuvieron al servicio de los 
Ḥamadānyῑs y encargados de gobernar Al-Mūṣil entre 996-1096 d.C. Fueron eliminados por los 
selŷuquíes. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 376. 
 
 
39 Banī Kilāb (Kilāb bin Rabīʽa) : Tribu árabe ʽAdnānῑ, hermana de Kaʽb, a ella pertenecen Banū Mirdās 
y el poeta Labῑd. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 465. 
 
 
40 Banī Numaīr (Numaīr bin ʽāmir bin Ṣaʽṣaʽa): Tribu árabe que desciende de Huzān , la cual descendía 
de ʽAdnān. Fueron satirizados por el poeta Ŷarῑr: 
 Bájate la vista, porque eres de Numaīr 
 Ni a los Kaʽb perteneces ni a los Kilāb. Ob. Cit. Al-Munŷid. P.578. 
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La victoria de Al-Basāsīrī no duró mucho pues tuvo que abandonar Bagdad 

cuando no pudo resistir ante Ṭagral Bik. No sólo la ofensiva de sus rivales le obligaron 
a dar su causa por perdida, sino que las ayudas  prometidas desde Egipto no llegaron, 
los soldados se dispersaron y perdió el consejo de Al-Mu’ayyad. El califa abasí 
recuperó la ciudad aunque el poder recaló en Ṭagral Bik. 

 
Mientras Irak se sumía en el caos y una lucha de poder, en Egipto ocurrían 

acontecimientos inesperados: murió el califa Al-Mustanṣir y su hijo Al-’Afḍal al-
Mustaʽlī41 conseguió el califato gracias a su fuerza militar. El sucesor legal, Nizār42, 
hijo mayor de Al-Mustanṣir, fue asesinado por Al-’Afḍal con toda su familia.  

 
Frente al nuevo panorama surgieron nuevas fuerzas. Es el caso de Ḥasan al-

Ṣabāḥ43 (el gran dāʽī  ismaelí nizarí en Irán y fundador del Estado de Alamūt44) quien 
representaba a los ismaelíes de Irán y Siria y se enfrentó Al-’Afḍal al-Mustaʽlī. La 
figura de este personaje cobra gran importancia para los historiadores ya que supone un 
ejemplo de cómo las escuelas 

intelectuales islámicas y las sectas que se peleaban ferozmente en aquella época. 
Ḥasan jugó un papel de suma importancia en los sucesos de Oriente Medio desde la 
segunda mitad del siglo IV de la Hégira hasta principios del siglo siguiente. Cabe decir 
que era el inventor de la escuela de los fidāʽīs, que tuvo gran influencia en la fundación 
del Estado de Alamūt y sembró el terror entre los reyes y jefes que le guardaban 
enemistad. 

 
Su nombre completo es Al-Ḥasan bin ʽalī bin Muḥammad Bin Ŷaʽfar bin al-

Ḥasan bin Muḥammad al-Ṣabaḥ, conocido como Al-Ḥumayrī y apodado “Viejo de la 
montaña”, “El gran dāʽī”,  “Argumento de la muerte” y “Compañero”. Su familia 

                                                 
41 Al-’Afḍal al-Mustaʽlī (1075-1101 d.C.): Fue el noveno califa fatimí. Destaca el servicio prestado de su 
visir Badr al-Dῑn al-Ŷamālῑ Ibn al-’Afḍal. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 532. 
 
 
42 Nizār Bin Maʽad (fallecido en 1094 d.C.): Hermano mayor del califa fatimí al-Mustaʽlῑ. Se levantó 
contra su hermano en Alejandría bajo el mando de al-dāʽῑ Ḥasan al-Ṣabāḥ, donde  murió. Los ismailíes 
nizaríes o los asesinos proceden de Nizār Bin Maʽad. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 573. 
 
 
43 Ḥasan al-Ṣabāḥ  (fallecido en 1124 d. C.): Dāʽῑ fatimí, partidario de Nizār en su conflicto con su 
hermano al-Mustaʽlῑ. Huyó al castillo de Alamūt después de la muerte de Nizār, donde fundó el gobierno 
de los ismailíes nizaríes o Ṣabāḥyῑs que fueron aniquilados por Holaco. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 220. 
 
 
44 Alamūt: Fortaleza en las montañas al-Barz en Irán. Sede de Ḥasan al-Ṣabāḥ  en el 1090 y base de los 
ismailíes. Fue sometida por Holaco en el 1256. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 65. 
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descendía de la tribu yemení Hamdān. Nació en 447 en Qūm45, provincia de Arrai en 
Irán y murió en el 521 de la Hégira en la fortaleza de Alamūt. 

Ḥasan al-Ṣabāḥ creció en una casa noble chií donde le inculcaron los distintos 
saberes. Recibió sus educación en Nisapūr, capital de la provincia de Jurasān. 
Posteriormente se reunión con ʽAbdu l-malik bin ʽAṭāš, quien le enseñó sobre las 
distintas ciencias. La leyenda afirma que en su juventud Ḥasan llegó a entablar amistad 
con dos de los hombres más grandes de su tiempo: el astrónomo y poeta ʽUmar al-
Jayyām46 y el político Niẓām al Mulk47. Este último, años más tarde, mandaría 
perseguirlo para impedir que siguiera propagando su ideología revolucionaria, por ello 
el político fue ajusticiado por un miembro de la secta. 

 
Al-Ḥasan pretendía acabar con la corrupción social gracias a la difusión de sus 

ideas y principios. Quería derrumbar todo lo que le rodeaba para levantar sobre sus 
escombros una recta sociedad, cuyo mando tendría su fundamento en los imames 
fatimíes descendientes de Nizār bin al-Mustanṣir bil-lah.  

 
Bajo estas premisas pretendía infligir golpes mortales a los abasíes (quienes 

llenaron el mundo de corrupción e impiedad), a sus seguidores  selŷuquíes y a los 
hombres del Estado fatimí encabezados por Al-Mustaʽlī y Al-Ŷamālī, quienes fueron 
acusados de corrupción y desviación de la Sharīʽa. 

 
Numerosas fuentes árabes occidentales afirman que Ḥasan al-Ṣabāḥ, ʽumar al-

Jayyām y Niẓām al Mulk estudiaron juntos en Nisapūr con el maestro imán Al-
Muwaffaq al-Naysāburī. Las mismas fuentes revelan que estaban en la misma clase y 
que eran alumnos muy destacados, así se tejió entre los tres una fuerte amistad. Antes de 
terminar sus estudios pactaron mantener esta amistad, si alguno de ellos alcanzara un 
puesto importante se acordaría de los otros dos.  

                                                 
45 Qūm: Ciudad iraní al sur de Teherán, es un centro religioso y cultural chií. Famosa por su universidad 
y sus antiguas mezquitas. Es sitio de peregrinaje de los chiíes  por tener los mausoleos de varios de sus 
santos. Ob. Cit. al-Munŷid. P. 442. 
 
 
46 ʽUmar al-Jayyām  (fallecido en 1132 d. C.): Científico y fino poeta persa. Participó en corregir el 
calendario  persa en el 1074. Escribió: Muškilāt al-ḥisāb y Al-rubāʽyyāt, que fueron traducidos a la 
mayoría de las lenguas vivas. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 379. 
 
 
47 Niẓām al Mulk (1018-1092 d. C.): El más famoso visir selŷuquíes. Fue ministro de Alb  Arsalān y de 
su hijo Malik Šāh. Se apoderó del Gobierno. Fundó Nizaamiyat Nisapur y Bagdad en el 1065. Estableció 
la seguridad en Irak e Irán. Fue asesinado por los ismailíes. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 574. 
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En aquellos tiempos el padre de Niẓām al Mulk, que vivía en Ṭūs, le envío a 
buscar trabajo fuera a Gazna48 y Kabul49, sin tener éxito. Al volver el sultán selyúcida 
Alb Arsalān50 le nombró ministro. Entonces fue cuando recibió con cariño la visita de 
su amigo ʽUmar al-Jayyām. Niẓām al Mulk intentó darle algún cargo de Estado pero 
ʽUmar lo rechazó y prefirió seguir lejos de los sultanes y de sus servicios. Se limitó a 
pedirle un sueldo que le ayudara a seguir sus estudios. Niẓām al Mulk le dedicó un 
sueldo de 1200 mizgales de oro y así volvió a Nisapūr. 

 
Ḥasan al-Ṣabāḥ no fue a visitar a su amigo ministro, pero Niẓām al Mulk hizo 

que le llamaran para ordenar el presupuesto del Estado. Al-Ḥasan aceptó y en un 
tiempo récord consiguió hacer demostrando la incompetencia de los reputados 
matemáticos, encargados de ello. Este logro llamó la atención del sultán y le colmó de 
beneficios, irritando a Niẓām al Mulk que, temiendo por su puesto, levantó una 
campaña de intrigas y de calumnias. Ḥasan se vio obligado a marcharse. 

 
Poco después y con la muerte de Alb Arsalān  (apuñalado por el preso Yūsuf  

Narmazī), subió al trono su hijo Malik Šāh51 quien se convirtió en  una marioneta en 
manos de Niẓām al Mulk. Su primer objetivo fue acabar con Ḥasan al-Ṣabāḥ y con los 
ismaelíes nizaríes (establecidos en Alamūt),  para después acabar con los centros 
intelectuales que habían establecido los ismaelíes en numerosos sitios. Los abasíes del 
califa Al-Muqtadī bi’amri-lah en Irak hicieron campaña contra los ismaelíes. 

Todo ello incitó a Malik Šāh a dirigir un ultimátum a Al-Ḥasan mediante su gran 
visir Ḍiīa’ al-dīn bin Jāqān. Estuvo Ḍiīa’ una semana en Alamūt escuchando a Al-
Ḥasan y estudiando sus planes de reformas que decidió aplicar en su recién Estado. El 
gran visir volvió de Alamūt con las mejores impresiones sobre Al-Ḥasan y su Estado 
nizarí. Al llegar informó al sultán sobre la situación, aconsejándole tener paciencia y no 
creer todo lo que le decía Niẓām al Mulk, así como le recomendo evitar cualquier 
conflicto con los ismaelíes que se defendían en castillos inexpugnables.  

                                                 
48 Gazna: Una cuidad en Afganistán al suroeste de Kabul. Es la capital de los gaznawyῑn. Centro de 
cultura y literario en el antiguo mundo  musulmán. Ob. Cit. Al-Munŷid. P.391. 
 
 
49 Kabul: La capital de Afganistán en el río Kabul, a 1.765m de altura. Ob. Cit. Al-Munŷid. P.446 
 
 
50 Alb Arsalān (fallecido en el 1072 d. C.): Es el segundo sultán persa selyúcida. Sucedió a su tío Ṭargal. 
Fue asesinado. Le sucedió su hijo Malik Šāh. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 61. 
 
 
51 Malik Šāh (1055-1092 d. C.):  Es de los grandes sultanes selyúcidas. Sucedió a su padre Alb Arsalān 
en 1072. Tomó de ministro a Niẓām al Mulk que fundó las Nizaamiyat. En sus tiempos alcanzó el Estado 
el auge de su esplendor y destacó ʽUmar al-Jayyām  quien ocupó Hasan al- Ṣabāḥ,  la fortaleza de 
Alamūt. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 61. 
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Malik Šāh no manifestó ninguna oposición a lo que escuchó de Ḍiīa’ al-dīn. Sin 

embargo, Niẓām al Mulk no se quedó impasible ante aquella ofensa y se puso en 
contacto con el califa abasí en Bagdad pidiéndole su apoyo, convenció a Malik Šāh de 
la necesidad en ponerse en marcha contra Alamūt para castigar a Al-Ḥasan y ocupar su 
Estado y castillos.  

 
Efectivamente se dieron las órdenes al ejército para marchar contra Alamūt pero  

el sultán enfermó y tras su muerte se abortó el ataque. Tras el fallecimiento de Malik 
Šāh tomó el poder su hijo Muḥammad I que se empeñó en llevar a cabo la voluntad de 
su padre. Al dar la orden de marcha contra Alamūt, murió Niẓām al Mulk en 
Nahawand52, aparentemente asesinado por un ismaelí llamado Qāhir al-’arānī. 

  
Los ejércitos selŷuquíes habían llegado a los castillos ismaelíes y empezaron una 

enconada guerra. En este momento llega la noticia de la muerte de Muḥammad I y 
entonces su ejército tuvo que volver sobre sus pasos, no haciendo otra cosa en su 
camino de regreso que hablar de Alamūt, su jefe y sus inexpugnables castillos. 

 
Cabe señalar que Sinŷār bin Malik Šāh, al tomar el mando del reino después de la 

muerte de su hermano Muḥammad I, preparó una nueva campaña y se dirigió a los 
castillos de los ismaelíes. Se detuvo a mitad de camino y ordenó retroceder al ejército 
después de haberse despertado una mañana y encontrar un puñal manchado de sangre 
bajo su almohada, el cuchillo llevaba grabado el nombre de Ḥasan al-Ṣabāḥ. 

En definitiva, la situación quedó de la siguiente manera: en El Cairo del Estado 
fatimí controlaba el mando el jefe armenio Al-’Afḍal al-Ŷamālī53, y Ḥasan al-Ṣabāḥ no 
daba tregua a los califas ilegales y les complicaba la supervivencia. Su primera víctima 
fue el califa Al-’āmir bi-aḥkāmi-Allāh54 y la segunda el mismo Al-Afḍal, lo que 
provocó un desconcierto general en los Estados islámicos. 

 

                                                 
52 Nahawand: Ciud  iraní al oeste de Karmanšāh. Es donde fue derrotado el ejército persa ante el 

ejército de la conquista árabe en 642 d. C. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 578. 
 
 
53 Al-Afḍal al-Ŷamāl: Visir fatimí trabajó al servicio de los califas Al-Mustanṣir y Al-’āmir. Fue 

asesinado en 1121 d. C. Ob. Cit. Al-Munŷid. P.56. 
 
 
54 Al-’āmir bi-aḥkāmi-Allāh (1096-1130 d. C.):  Décimo califa fatimí. Sucedió en el 1101 a su 

padre Al-Mustaʽlī siendo niño, administrando los asuntos del Estado el visir Al-Afḍal al-Ŷamāl. Cuando 
alcanzó la madurez se encargó del poder por sí mismo, tuvo mala fama. Fue asesinado por un batiní. Ob. 
Cit. Al-Munŷid. P. 68. 
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En cambio, el joven Estado ismaelí nizarí en Alamūt crecía a paso seguro,  
dominaba la situación y era temible, mientras que sus fundaciones culturales y 
científicas estaban extendidas en todo el mundo islámico trabajando a veces 
clandestinamente y otras públicamente. En este ambiente cargado de conspiraciones y 
asesinatos, de egoísmo y caos, de corrupción y caprichos de los gobernadores, en esta 
ruina moral nació Al-Gazālī, objeto de nuestro estudio. 

 
Después de haber avanzado Al-Gazālī  en sus estudios, se marchó a Ŷurŷān, 

buscando conocimientos. Allí recurrió al maestro Abī l-Naṣir al-ismaʽīlī. De entre todos 
los historiadores, intencionadamente o no, el único que mencionó que Al-Gazālī estudió 
con los ismaelíes en Ŷurŷān fue Al-Subkī, quizás porque prefirieron no mencionar las 
escuelas intelectuales ismaelíes y el importante papel que jugaron para no destacar su 
importancia. Probablemente se pretendía que quedase en el olvido su papel en la 
historia, que no quedase ni rastro de los servicios que desempeñaron en favor de la 
humanidad. Hay fuentes que hablan de que estudió primero con de Al-Rāzkānī en Ṭūs, 
luego con Al-Ŷūaynī en Naysābūr. Al-Subkī dice que la “taʽlīqa” que el dāʽī ismaelí 
dio a Al-Gazālī  le fue robada por bandidos en su viaje de Ŷurŷān a Ṭūs. Le fue devuelta 
tras ruegos y súplicas, debido a su insistencia para recuperarla se burlaron de sus 
conocimientos. Tardó tres años en memorizarlo todo para evitar que un hecho similar se 
pudiera repetir. 

 
En el 473 fue Al-Gazālī  a Naysābūr en busca del saber del maestro Al-Ŷūaynī, 

presidente de la escuela Niẓāmyya. Allí estudió el conocimiento religioso y las fuentes 
de la jurisprudencia y la teología esotérica y los principios de la filosofía. Cabe destacar 
que en aquellos años su gran talento llevó a Al-Ŷūaynī a prestarle especial atención y 
cuidado y posteriormente encargarle de la enseñanza.  

 
Cuando murió Al-Ŷūaynī en el 478 de la Hégira marchó Al-Gazālī a Naysābūr, 

donde se entrevistó con Niẓām al Mulk, el ministro Selŷuquí, y fundador de la escuela 
niẓāmyya. Parece que Niẓām al Mulk había tenido noticia de su talento y su inclinación 
hacia la doctrina ašaryya, con Al-Gazālī encontró lo que buscaba para enfrentarse con 
sus enemigos, especialmente los ismaelíes. Sin duda le dio autoridad y todo lo que 
necesitara, ordenándole dirigirse a Bagdad para enseñar en la Gran Madraza Niẓāmyya. 
Al-Gazālī  tenía entonces treinta y cuatro años. 

  
Llegó a Bagdad  siendo califa Al-Muqtadī bi’amri-llah, hombre devoto y que 

había declarado la guerra contra los ismaelíes que habían conspirado para destronar a su 
anterior califa Al-Qā’im bi’amri-llāh en tiempos del jefe militar Al-Basāsīrī. De este 
modo Al-Gazālī se convirtió en un arma contra los ismaelíes deformando su imagen, su 
doctrina y su filosofía. Le valió el título de Imán. Cabe señalar que permaneció en 
Bagdad hasta la caída de Niẓām al Mulk, asesinado por los fidāʽīs ismaelíes. Algunos 
historiadores dicen que su estancia en Bagdad duró cuatro años, mientras que otros 
dicen que fue hasta la muerte de Al-Muqtadī bi’amri-llah, que nadie creyó que fuera 
una muerte natural. Cuando se designó califa a Al-Mustaẓhir bil-llah pidió a Al-Gazālī 
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que entrara en la batalla teológica contra los ismaelitas, sin darle la oportunidad de 
negarse; según ciertas fuentes le amenazó, de modo que tuvo que resignarse a la 
voluntad del califa componiendo su libro: "Al-Mustaẓhirī" o “Los escándalos de los 
batiníes", es decir, los esotéricos.  

 
Cuando apareció el libro, supo Al-Gazālī  que estaba en peligro de muerte a 

manos de los ismaelitas, también en peligro de ser encarcelado, torturado y quizás 
asesinado a manos del califa abasí si se abstenía de atacar a los enemigos tradicionales 
del califa. Así cayó preso del miedo y la inquietud hasta que prefirió huir del campo de 
batalla, abandonando todo, su fama,  su imagen, su prestigio y sus alumnos, saliendo de 
Bagdad renunciando al mundo, abandonando su cátedra en la Escuela Niẓāmyya y 
dejando a su hermano Aḥmad en su lugar. 

 
Parece que la oscuridad empezó, como en su infancia, a cubrir su vida. Después 

de salir de Bagdad, los historiadores se contradicen en lo que se refiere a su viaje, su 
destino y el tiempo de su estancia. Sin embargo, parece ser que este viaje duró diez 
años, empezando con su visita a los santos lugares, seguida de su estancia en un 
oratorio, para ir luego a Jerusalén, después a Alejandría y mencionan que debía ir a 
Marrakech para reunirse con  Ibn Tāšfuῑn55. Al enterarse de su muerte decidió volver a 
Bagdad donde permaneció poco tiempo y partió a Ṭūs, allí aceptó con poco entusiasmo 
la petición del ministro Fajr Al-Mulk56 de enseñar en la escuela Niẓāmyya de Naysābūr. 
Fajr al-Mulk fue asesinado y con esa oportunidad volvió a Tūs, donde residió en el 
barrio At-Tabran, retirado para dedicarse a la devoción y la oración, profundizando en 
la metafísica hasta su muerte en el año 505 de la Hégira.  

 
Todas la fuentes históricas coinciden en que el padre de Al-Gazālī  era pobre, 

trabajaba de hilador vendiendo lana a los sufíes, gracias a esto le consideraron uno de 
ellos, sin embargo no tenemos nada que confirme esta opinión. ¿Quién fue, de verdad, 
este padre hilador de lana sufí? ¿De dónde había venido? ¿Quiénes fueron sus gentes? 
¿Era árabe, turco, persa o bereber? Los historiadores no nos dicen nada al respecto, pero 
se podrían deducir algunos datos por los nombres de sus padres y abuelos.  Su familia 
era árabe musulmana, que podría haber marchado de los países árabes al país persa en 
ambiguas circunstancias. Tampoco mencionan el nombre del amigo al que encargo la 

                                                 
55 Yūsuf bin Tāšufῑn (Fallecido en 1106 d. C.): Emir de los tuareg y sultán al-magrib al-’Aqṣá. Primer 
rey de los almorávides y el más célebre entre ellos. Construyó la cuidad de Marrakech como base de su 
gobernanza. Conquistó Fez y extendió su poder a todos los lugares del Magreb. Tambíen conquistó Al-
Andalus y les obedecieron todos los reinos taifa. Venció a Alfonso VI en la batalla de al-Zalāqa en el 
1086.  Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 625. 
 
 
56 Fajr al-Mulk (fallecido en 1106 d.C): Hijo de Niẓām al-Mulk. Gobernó Jurasān. Fue asesinado por los 
llamados Asesinos. Ob. Cit. Al-Munŷid. P. 407. 
 
 
 



26 
 

educación de sus dos hijos Muḥammad y Aḥmad, no dicen nada de su trabajo ni dan 
detalles de sus cualificaciones, también dejaron en el anonimato las instituciones o 
comunidades que se encargaron de su mantenimiento y de su futura educación. Todo 
está envuelto en un misterio, hubiera sido importante obtener más informaciones sobre 
estas personas y quién de ellos fue el que llevó a Al-Gazālī a la escuela ismaelita y 
luego a la escuela Sharīʽa. 

 
Al-Gazālī, en aquella temprana edad, necesitaba ayuda, necesitaba que le guiaran 

para poder cruzar los abruptos caminos de la vida. Quizás fue la etapa más difícil de su 
vida, estar desde niño confrontado con encrucijadas de difícil salida, es posible que eso 
no le permitiera tener la fuerte voluntad de poder salir de las corrientes políticas 
tormentosas y del ambiente de las batallas intelectuales que se libraban en el mundo 
islámico. Mareas que a veces le llevaban hacia la derecha y otras hacia la izquierda, sin 
poder resistir a las corrientes que le arrastraban ni a las presiones que llegaron incluso a 
la amenaza de muerte. 

 
Desde su niñez le tendieron la mano los grupos enemigos de los ismaelíes y 

lograron atraerle a los países dominados por los abasíes y selŷuquíes.  Al-Gazālī se 
marchó a Naysābūr, donde perteneció a la Escuela Niẓāmyya, bajo la tutela de Al-
Ŷūaynī quien le orientó en sus propios caminos. Al-Gazālī  se  sometió a su pesar 
porque necesitaba medios de subsistencia, aunque realmente desconocemos si Al-Gazālī 
obedeció empujado por la necesidad cuando vio que Al-Ŷūaynī gozaba de un cargo 
importante y tenía la posibilidad de darle grandes recursos, especialmente porque era el 
primer representante del ministro Niẓām al Mulk y administrador de la mayor 
fundación para propagar la doctrina Sharīʽa de la que Niẓām al Mulk era uno de sus 
principales pilares. 

 
No obstante, vemos que Al-Gazālī, después de la muerte de Al-Ŷūaynī, se marcha 

a Naysābūr para entrevistarse con Niẓām al Mulk, o quizás fue éste quien le llamó para 
proponerle reemplazar a Al-Ŷūaynī. Pero Al-Gazālī  quiso apartarse de los lugares 
peligrosos y pidió ser trasladado a Bagdad que era más segura y estaba más lejos, por lo 
tanto gozaría de más seguridad frente a las amenazas de los ismaelíes. Finalmente le 
fueron concedidos sus deseos, a condición de estar a disposición del califa. Así llegó Al-
Gazālī a Bagdad y se entrevistó con el califa Al-Muqtadī  bi’amri-lah. Ocupó su lugar 
en la escuela Niẓāmyya, parece que con tranquilidad hasta el asesinato de Niẓām al 
Mulk después de los rumores sobre la muerte del califa que hablaban de una 
conspiración ismaelita. En aquel entonces empezó a temer de nuevo sus fantasmas sobre 
la amenaza ismaelita, miedos que coincidieron con el primer decreto promulgado por el 
nuevo califa Al-Mustaẓhir Bil-lah que exigía a Al-Gazālī enfrentarse a los ismaelíes y 
declarar una guerra abierta contra ellos,  desenmascarar su doctrina a través de los 
libelos y textos, conferencias y clases. Quizás Al-Gazālī vaciló al principio, pero su 
rechazo o sus evasivas hubieran sido interpretadas como rebelión, cosa que demostraría 
que era pro esotérico y, por tanto, se expondría a ser encarcelado o quizás asesinado. Al-
Gazālī se sometió al fin escribiendo “Los escándalos de los batiníes”.  
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Dice ʽArif Tāmir  en su libro (الغّزالي بن الفلسفة والّدين) 57 “Al-Gazālī  entre la religión 

y la filosofía” que éste libro no refleja de manera lógica los pensamientos y opiniones de 
nuestro escritor porque, cuando lo escribió. no podía expresarse con libertad por las 
amenazas del califa. Desde el punto de vista de ʽArif  Tāmir  no tenía la intención de 
oponerse a los ismaelíes y evitó entrar en la polémica con ellos al menos por dos 
razones: el miedo a sus puñales y el reconocimiento del favor que le hicieron en Ŷurŷān 
por el afecto con que le cogieron siendo un niño.  Probablemente esto hizo que los 
ismaelíes renunciaran a vengarse de él tras la publicación de su libro, efectivamente él 
era el débil y  desamparado, mientras que sus puñales rajaban las entrañas de los califas, 
reyes y ministros.  

 
Fuera lo que fuera, Al-Gazālī no era ismaelí aunque sí quiso mantener una buena 

relación con ellos y no negar a quien le rodearon de niño de afectos y cuidados, pero el 
destino quiso llevarle por un camino difícil de abandonar. Si lo que escribió le fue 
dictado bajo amenaza, de ahí la confusión y la falta de objetividad de sus ideas sobre los 
ismaelitas. 

 
Finalmente parece que Al-Gazālī  ya no podía soportar la vida en Bagdad, esta 

vida entre abasíes e ismaelíes era una vida de inquietud y de miedo.  No encontraba 
descanso ni estabilidad entre ellos. Esto le hizo abandonar finalmente Bagdad y con ello 
su lugar en la sociedad abasí. Es importante recordar que salió de la ciudad con el 
pretexto de hacer la peregrinación,  antes de marchar entregó la cátedra de la escuela 
Niẓāmyya a su hermano Aḥmad, prometiendo volver cuando cumpliera con la 
peregrinación, aunque estaba decidido a no volver a Bagdad. No permaneció mucho en 
los Santos lugares y se dirigió a Damasco, esperando la seguridad y la estabilidad. 
Efectivamente se aisló hasta que recuperó la serenidad y la calma, entonces hizo del 
rincón, conocido como Al-Gazālī en la mezquita de los Omeyas, el lugar donde recibía 
a sus alumnos y visitantes, dedicándose a la devoción, al culto, a predicar y a escribir. 
Fue entonces cuando compuso su libro Iḥyā’ ʽulūm al-dīn (“Vivificación de las ciencias 
de la religión”), su resumen es el tema de nuestra investigación. 

 
2.3. Al-Gazālī y su conocimiento en al-Andalus 

 

2.3.1. Los hechos y su repercusión 

 
 Los Almorávides participaron por primera vez en al-Andalus en el año 1086, 

cuando llegaron desde el Magreb para ayudar a los reinos de taifas a contrarrestar los 
                                                 

57 TÂMIR, ´A., Al-Gazālī  bayna l-falsafa wa-l-dîn, Riad, 1987, p. 42-43.  
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avances territoriales de Alfonso VI de Castilla.  Al-Gazālī  tenía entonces veintiocho 
años, y comenzaba a despuntar en el Oriente islámico como teólogo, filósofo y 
enseguida como místico58.  

 Los Almorávides, para conseguir respaldo moral y legitimidad frente a los reyes 
de taifas, a quienes empezaron a conquistar desde 1090, se apoyaron primero en 
dictámenes de Al-Gazālī, cuyas tendencias místicas cada vez más intensas terminaron 
por hacer reaccionar en su contra al rígido mâlikismo almorávide y sus alfaquíes59.  

 
Las doctrinas místicas de Al-Gazālī, desde comienzos del siglo XII60, se 

difundieron intensamente en al-Andalus y sirvió de referencia espiritual a los resistentes 
anti-almorávides, que los Almorávides intentaron sin éxito reducir con actos que 
buscaban gran ejemplaridad, como la quema pública, en Córdoba, de las obras del 
pensador oriental, en 110961. 

Un inicial planteamiento de esta considerable cuestión fue el de R. Dozy, en su 
Historia de los musulmanes de España, que, tomando partido en contra de “la 
intolerancia de los alfaquíes”, y destaca62:  

 
“El libro que en Oriente había publicado el célebre Algazalí con el título 

Resurrección de las ciencias religiosas, causó un gran escándalo en Andalucía [= al-
Andalus], y sin embargo no era un libro heterodoxo... El cadí de Córdoba Abenhamdín 
declaró que todos los que habían leído el libro de Algazalí eran infieles y condenados, y 
escribió una consulta jurídica (fetua) probando que todos los ejemplares de tal obra 
debían ser quemados; suscrita la consulta o informe por los alfaquíes de Córdoba, fue 
presentada a Ali [el emir almorávide], quien la aprobó. En consecuencia de este decreto 
el libro de Algazalí fue quemado en Córdoba y en todas las ciudades del imperio 
almorávide, prohibiéndose bajo pena de muerte y confiscación de bienes el conservar un 
ejemplar de tal obra”. 

 
Está claro que la persecución de esta obra de Al-Gazālī,  precisamente la que se 

resumió en el manuscrito que editamos en esta Tesis Doctoral, y su quema por los 
Almorávides, ya en sus últimos años en al-Andalus no detuvo la enorme difusión que la 
obra y su autor adquirieron en la Península Ibérica. 

 
                                                 

58 M. Fierro, "La religión", en Viguera (coord.), Los reinos de taifas, 399-496;   
59 J. Valdivia Valor, "Al-Gazālī  o la armonía de la mística religiosa y el saber filosófico", Homenaje al 
prof. José Mª Fórneas Besteiro, Universidad de Granada, 1995, II, 1255-1261. 
60 R. Ramón Guerrero, El pensamiento filosófico árabe. Madrid, 1985; “Al-Gazālī : A Defesa do Islâ 
Sunita”, en R. H. de Souza Pereira (Coord.): O Islâ clásico. Itinerarios de uma cultura, Sâo Paulo, 2007, 
177-210.  
61 Sobre la famosa y discutida quema por los Almorávides de obras de Al-Gazālī , y en especial su Iḥyâ', 
véanse referencias en Emilio Molina, "estudio preliminar" a J. Bosch, Los Almorávides, Granada, 1990, 
p. LXXIV. 
62 R. Dozy, en su Historia de los musulmanes de España, trad. M. Fuentes, Madrid-Barcelona, 1920, IV, 
52.  
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El primer historiador arabista español que profundizó en esta cuestión fue 
Francisco Codera en su libro  “Decadencia y desaparición de los Almorávides de 
España”63, donde fija las fechas de los acontecimientos, estudia sus repercusiones, e 
indica:  

 
“Como los autores mencionan muchísimas veces, en la cadena de la tradición 

literaria, tanto a Abad Abensirhán como a Abubéquer Abenalarabí, y sabemos por 
Abenjáir que ambos enseñaban las obras de Algazalí, cabalmente en el período más 
floreciente de los almorávides, pues ambos murieron de edad muy avanzada en el año 
543 [=  1148-49 d. C.], tenemos un indicio más de que el anatema lanzado contra las 
obras de Algazalí no sólo no estorbó su circulación, sino que quizá la fomentó”. 

 
El fenómeno de la “quema de los libros” no es exclusivo de al-Andalus, pues los 

anales registran casos así desde mucho antes, desde el comienzo de la civilización 
escrita. Se ha repetido mucho, al analizar este tipo de actos, que reflejan una relación 
extremadamente tensa entre el poder y la religión. Por un lado, el Poder quiere acaparar 
todo bajo su control, aherrojando hasta la mente de los sabios, para encadenar la razón. 
Por otro lado, los sabios aprovechan su sabiduría para llegar al poder, y, debido a las 
contradicciones entre ambas ambiciones, el sultán acaba en muchas ocasiones por 
indignarse y oponerse a los sabios.  

 
 La confrontación ‘razón’ y ‘fe’ ocupa una de las áreas más analizadas por los 

estudiosos de la filosofía árabe, de modo que la bibliografía sobre ello es muy 
numerosa, entre la cual sólo citaré ahora dos libros de Miguel Asín Palacios: Algazel: 
Dogmática, Moral y Ascética64, y La espiritualidad de Algazel y su sentido cristiano65, 
aportaciones profundas;  y tres libros árabes recientes, en los cuales el papel de Al-
Gazālī , su inicial equilibrio entre ambas posiciones y su evolución desde 1095, durante 
los últimos años de su vida, hacia la preeminencia máxima de la fe, expuesta con todo 
detalle en su Iḥyâ’ ´ulûm al-dîn (la obra que los Almorávides quemaron y persiguieron  
violentamente pocos años después); se trata de los libros de ´Ârif Tâmir, Al-Gazālī  
bayna l-falsafa wa-l-dîn66, Qadrî Ḥâfiẓ Ṭûqân, Maqâm al-´aql ´inda l-´arab67, y de ´Îd 
al-Darwîš, al-Imâm Al-Gazālī  bayna al-´aql wa-l-naql68, de los que tanto he aprendido 
al respecto.  

 
La intensificación de la piedad frente a la apertura racionalista ocurrió en al-

Andalus cuando el debilitamiento del estado omeya y la ocupación del poder por 

                                                 
63 Re-edición y  estudio por M. J. Viguera Molins, Pamplona, 2004, 162-165, espec. p. 165. 
64 Zaragoza, 1901. 
65 Granada, 1935. 
66 Riad, 1987, espec. pp. 77-98. 
67 Damasco, 2003, ewspec. Capítulo 8: ‘la censura de Al-Gazālī ’. 
68 Damasco, 2004, pp. 190 y ss. 
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Almanzor, ordenando quemar libros no religiosos de la biblioteca de al-Ḥakam II; en 
época de los reyes de taifas fue famosa la quema de escritos de Ibn Ḥazm de Córdoba.  

 
La quema de los libros se centró en algunas ocasiones en ciertas disciplinas, por 

ejemplo cuando dominó la disciplina de los muʽtazilyes en el Estado abasí, 
especialmente en tiempos de al-Ma`mūn y al-Muʽtasim, ya que los jueces 
afines juzgaron a quienes opinaban diferente y así se quemaron 
libros de muchos faquíes y ulemas. Señala Sāʽid al-Andalusí en su “Libro de las 
categorías” que el secretario al-ʽāmirī cosintió en quemar algunos libros en tiempos de 
Hišām al-Mu’ayed, complaciendo  a algunos ulemas. Añade  Sāʽid al-Andalusí que 
esto no fue un caso único ya que se refiere algo parecido en 
libros de cronistas, faquíes, ulemas y filósofos. 

 
No cabe duda que estos sucesos tuvieron sus causas, pues cada tema 
tiene sus circunstancias, difíciles de recoger en un solo molde  y de  
analizarlos según un método general que abarque los distintos 
períodos más difícil aun es sacar una ley que sirva para toda una civilización. 
Sāʽid al-Andalusí  leyó la situación  en un determinado contexto 
político, poniéndola en un marco intelectual, relacionado con su conciencia cronológica 
de las ideas, la relación con el poder y la ira del sultán, de manera que no intentó 
introducir un método para pensar  el tema de "la quema de libros". 

 
Se ha leído la civilización andalusí de muy diferentes maneras, 
tratando de la peculiaridad de la experiencia y su profunda relación con 
el Islam y el papel de la religión en su producción y desarrollo. 
Los orientalistas trataron  el especial papel de al-Andalus en la producción de sus 
distinguidos pensamientos, en un intento de separar el urbanismo local del contexto 
histórico de la civilización arábigo-musulmana, pero no tuvieron éxito debido a la 
dificultad que separa los círculos islámicos, es decir entre  el Oriente y el Occidente 
musulmanes. Las comunicaciones  entre ambos eran constantes hasta en tiempos de las 
divisiones políticas con  el surgimiento de múltiples núcleos del califato 
musulmán.  Puesto que las barreras políticas no impidieron el traslado de los ulemas, 
faquíes, jueces, ni las disciplinas faquíes y filosóficas  de Oriente a Occidente y 
viceversa. 

 La historia de la zona lo demuestra  hasta en los momentos difíciles del califato 
en las revueltas internas  y el surgimiento de estados independientes 
del centro, tal como sucedió en Egipto (El Estado fatimí) y en al-Andalus (El Estado 
omeya). 

 
La  fitnah Andalusí fue uno de los factores en crear un tipo de política golpista, en cuyo 
marco surgieron contradicciones que por una parte, consolidaron el papel opresor del 
estado y por otra favorecieron el desarrollo de corrientes faquíes, jurídicas y 
filosóficas que se alternaban en el poder y la oposición. Debido a la 
naturaleza golpista fue irremediable que surgiera  una tendencia autoritaria que impulsó 
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a algunos emires a practicar un tipo de autoritarismo ideológico, especialmente cuando 
el estado adaptaba oficialmente la visión de éste o del otro grupo persiguiendo al 
opositor. 

 
 
El paso del estado de neutralidad a parcialidad  en el equilibrio del conflicto provocó 
una serie de crisis y rebeliones, cuyo precio político lo pagaron los intelectuales, cuando 
el poder pasaba por capricho personal de una política a otra, con una falta de estabilidad 
y de control legislativo del estado. El Estado oprimió en diferentes momentos la libertad 
de opinión  y el derecho del pensador (faquí o filósofo) que le contrariaba. Así  al-
Ándalus asistió en los siglos quinto y sexto de la Hégira, a diferentes quemas de libros 
por orden del Estado: así se quemaron los libros del imán Ibn Hazm al-Ẓahirī  en 
tiempo de los reyes de taifas, los libros del imán Al-Gazālī  en tiempos del emir 
almorávide  Alí ben Yūsuf  b. Tāšufīn, en particular su libro Iḥyā’ ʽulūm al-Dīn; los 
libros del cadi Averroes en tiempos del emir almohade al-Manṣūr, pues la desgracia de 
Averroes no fue una excepción, sino parte de toda una historia que conoció al-Andalus 
en aquellos tiempos de revueltas. 

 
Los historiadores vacilaron en cómo interpretar este fenómeno y no 
llegaron a ponerse de acuerdo sobre una causa común de estos ataques contra  imanes 
tan destacados en sus tiempos. Sin embargo y a pesar de los diferentes motivos el factor 
político fue la causa directa de la ira de las autoridades. 

 
Además de la política  hay una serie de causas históricas, relacionadas con la 
configuración social y cultural que  cristalizaron la personalidad de las entidades en las 
tres etapas magrebíes, que se entrecruzan en el tiempo y la geografía. Pues los reinos de 
taifas heredaron el Estado de los omeyas, el Estado almorávide heredó los 
reinos de taifas, así como se apoderó el Estado almohade del reino 
almorávide en Marruecos y al-Andalus. Cada estación histórica tuvo su 
función política. El Estado omeya fue unificador, los reinos de taifas 
divisores, el Estado almorávide unificador  así como el Estado 
almohade, luego volvió a predominar la desintegración y la división hasta  que se 
derrumbaron los pequeños Estados  y los musulmanes  fueron expulsados 
definitivamente de al-Andalus.  
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2.3.2. Al-Gazālī   y los Almorávides 

 Así vemos que la relación entre el sabio y el poder ha evolucionado a lo largo de 
estas épocas en el contexto político y sus altibajos históricos69. Una etapa unificadora y 
otro desintegradora, luego una agrupadora  seguida de otra separadora, hasta que llegó 
el final definitivo del tiempo andalusí. 

Es bastante complicado estudiar el pensamiento islámico andalusí sin seguir 
cuidadosamente el proceso histórico de al-Andalus y sin estudiar las situaciones de 
tensión e incertidumbre entre almagrib y almašriq, en otras palabras entre Europa y el 
Islam, pero para no alejarnos mucho del tema hemos preferido concentrarnos en la 
quema de los libros de Al-Gazālī .   

 
Según hemos analizado antes la vida de Al-Gazālī podemos decir que ese no fue 

precisamente el caso de Al-Gazālī, aunque no todos los investigadores piensan lo 
mismo, sus libros no fueron quemados por su ambición para llegar al poder, él nunca 
estuvo en al-Andalus, pero sus libros sí llegaron ahí, según Abentumlús: “Pero 
transcurrieron los días y llegaron a esta península los libros de Abuhámid Algazel”70, 
también tenía planes para viajar a al-Andalus que al final no pudo realizar por muchas 
causas, una de ellas y casi la más importante, fue la muerte de Alí ben Yūsuf  b. 
Tāšufīn, y la segunda fue la quema de sus libros, ambas informaciones le dejaron 
desesperado: “Al-Ghazālī´s subsequent loss of interest  in this project and his departure  
from Alexandria would correspond not only to the death of  Yūsuf in the year 500, but 
even more conclusively to the news of the burning of his book, the Iḥyᾱ’ or the “Revival 
of the Religious Science”. There is a question as to when this took place in al-Andalus. 
Subkī records a statement by Abū ʽAbd Allah Muḥammad b. Yaḥyā b. ʽAbd al 
Munʽim al-ʽAbdalī the muezzin:71 

I saw in Alexandria the year 500, in one of two months, either al-Muḥarram or 
Ṣafar, as a sleeping person seeing the sun rising from the place it sets, what various 
people considered heresy (bidʽa) that occurred in them. In a number of different days 
ships arrived with the news  of  the burning of the books of the Imam Abū Ḥāmid al-
Ghazālī in Almeria.”72. 

                                                 
69 M. Cruz Hernández, Historia del pensamiento en el mundo islámico. 1. Desde los orígenes hasta el 
siglo XII en oriente; II. El pensamiento de al-Andalus (siglos IX-XIV); 3. El pensamiento islámico desde 
Ibn Jaldûn hasta nuestros días, Madrid, 1981; reed. con prólogo, Madrid, 1996; id., "El Islam de al-
Andalus en el siglo XII", Isidoriana I, San Martino de León. Ponencias del I Congreso: VIII centenario 
(1185-1985), León, l986. 
70 Introducción al arte de la lógica por Abentumlús de Alcira, ed. y trad. M. Asín Palacios, Madrid, 1916, 
espec. pp. 18-19. 
71 al-Subkî, Ṭabaqât al-šâfi´iyya al-kubrà, ed. M. al-´Âlamî, El Cairo, 1972, IV, 113. 
72 M. Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers: the relationship with al-Ghazâlî”, Al-Qanṭara, 18 (1997), espec. 
p. 317. 
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 Como sabemos,  Al-Gazālī estaba esperando una carta, como respuesta a la suya, 
del Soberano almorávide Yūsuf  b. Tāšufīn: “It is clear that al-Ghazālī sent some sort 
of messenger… or letter to Yūsuf and was waiting in Alexandria for a reply before his 
journey”73. 

    En un artículo de Fletcher74 se afirma de manera muy convencional la maniobra 
que hizo el Cadi  Abenhamdín, por motivos políticos, para impedir la llegada de Al-
Gazālī  a al-Andalus: “In corroboratin of  Ibn Qaṭṭān’s opinión that Ibn Ḥamdīn was 
the source of the action against al-Ghazālī, the Almoravid ruler ʽAlī Ibn Yūsuf  in his 
decree which was read from all the mosques, took care to say that such had been the 
decision of the learned men”  “Thus the momentarily successful effort to discredit al- 
Ghazālī  in al-Andalus can be identified as a political move on the part of Abū ʽAbd 
Allāh Ibn Ḥāmdīn”75. 

 En el caso de Al-Gazālī según el sabio Abentumlús, el poder de los alfaquíes, 
que fueron descritos como “irracionales y fanáticos”, fue la causa del rechazo de 
doctrinas y ciencias como la lógica y los fundamentos de la religión, razón que coincide 
con la teoría de Fletcher: “ Por eso, transcurridos largos días, comenzaron a hacer viajes 
a oriente los habitantes de al-Andalus y vieron a los sabios de allí y aprendieron  de 
ellos los distintos sistemas, quiero decir, los  sistemas de los maestros célebres, y los 
libros de Hadiz  y regresaron a al-Andalus con las nuevas doctrinas que habían 
aprendido de sus maestros y que consigo traían, observaron lo sabios de al-Andalus que 
lo que éstos traían consigo era total o, al menos, parcialmente contario a sus sistemas, y 
como todo el que contradecía a este su sistema debía de ser infiel por oponerse a la 
doctrina de la verdad que el Profeta habíales traido de parte de Dios, por eso creyeron 
que todos aquellos que de oriente llegaban con las doctrinas de las diferentes escuelas, 
enseñadas por los doctores principales, y con los libros de Hadiz, eran incrédulos y 
ateos, y así lo hicieron creer también a la plebe ignorante y a los familiares del Sultán, 
alzando su voz para pedir la sangre de aquellos sabios y su difamación pública, pues así 
pretendían defender la religión de Dios”76.  

Podemos deducir de eso, “que semejante innovación provocó la enemistad de los 
alfaquíes, quienes, de común acuerdo, presentaron al Emir de entonces y le movieron a 
que ordenase quemar los libros de al-Gazālī, por constituir un grave peligro contra la 
fe”77  sigue Abentumlús: “Pero transcurrieron los días y llegaron a esta península los 
libros de  Abuhámid Algazel,  llenos de doctrinas variadísimas, los cuales hirieron los 
oídos de los alfaquíes porque contenían cosas a que no estaban acostumbrados, cosas 
que ni siquiera conocían, cuestiones extrañas por completo a sus habituales estudios, 
como lo eran las doctrinas místicas de los sufíes y las de otras escuelas sobre las que los 
habitantes de al-Andalus  no estaban habituados a discutir y ni siquiera a tratar. De aquí 

                                                 
73 Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers”, espec. p. 319. 
74  Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers”, espec. p. 305-330. 
75 Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers”, espec. p. 318. 
76 Introducción al arte de la lógica, espec. p. 13. 
77 Darío Cabanelas Rodríguez, "Notas para la historia de Algacel en España", Al-Andalus, XVII (1952), 
223-232, espec. p. 223. 
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que sus inteligencias se resistiesen a darles su aprobación y sus corazones se negasen a 
admitirlas. Dijeron en consecuencia: “si existe en este mundo impiedad y ateísmo, las 
doctrinas que en estos libros de  Algazel se contienen son el ateísmo y la impiedad 
personificadas”78 Y unánimes acerca de este juicio, presentáronse de común acuerdo 
ante el Emir de entonces79  y le aconsejaron diese orden de que fueron quemados dichos 
libros, ya que según ellos pretendían, eran capaces de hacer perder la fe. Y con tal 
empeño le conjuraron a que lo hiciese, que por fin accedió a lo que le pedían, y fueron 
entregados a las llamas los libros de Algazel, sin que aquellos alfaquíes conocieran bien 
las doctrinas que contenían. El Emir dio un dicto ordenando a los habitantes todos  de su 
reino que los quemasen, haciéndoles saber, al mismo tiempo, que esa había sido la 
decisión de los sabios. Leyóse en los púlpitos de las mezquitas este edicto, y la situación 
que con ellos se creó fue terriblemente odiosa, porque se vieron sometidos a inquisición 
todos aquellos que poseían alguno de tales libros, y todo el mundo temió poder ser 
acusado de haber leído  o adquirido alguno, y por otra parte las penas establecidas eran 
extremadamente graves.”80 

 
“Pasado el tiempo, llegaron a la Península los libros de Abū Ḥāmid al-Gazālī, con 

doctrinas tan variadas y nuevas, que hirieron sensiblemente los oídos de los alfaquís, 
por ofrecerse del todo ajenas a sus habituales estudios, hasta el extremo de que los 
habitantes de al-Andalus no sólo no estaban acostumbrados a discutir sobre ellas, ni 
siquiera a tratarlas”81.  

Sobre la fecha de la quema de los libros de Al-Gazālī  se sabe la orden de la 
quema fue dada en distintos lugares y en distintas fechas entre (500-510 = 1106-1116), 
por ejemplo: en “ 1109: Quema en Córdoba de las obras del teólogo oriental al- Gazzālī 
”82. Y según Ibn Ṭumlūs: “No se conoce aún la fecha exacta en que se ordenó la quema 
de los libros de Algazel, aludida por Ibn Ṭumlūs en el pasaje que acabamos de 
extractar; por atendiendo a los diversos personajes que en el proceso intervinieron, suele 
fijarse en los díez  primeros años del siglo sexto de la héjira (500-510 = 1106-1116). El 
Emir que la decretó fue Yūsuf Ibn Tāšufīn, cuarto soberano de la dinastía almorávide 
que reinó conjuntamente en el Magreb y en al-Andalus por espacio de treinta y siete 
años (500-537=1106-1143)”83.  Según Ibn Qaṭṭān: “ Ibn Qaṭṭān gives 503 as a date for 
the burning; in any case, it occurred in many different locations between 500-510 A. H. 
Thus, nine years after the fatwᾱ and the garanting of the title by the caliph in Baghdad 
to his father, ʽAlī Ibn Yūsuf  ordered the books burned. The explanation of this act in 
view of al-Ghazālī´s favorable and generous fatwᾱ is that both rulers, but especially Alī, 

                                                 
78 M. Asín, “Un faqîh siciliano, contradictor de Alñ-Gazzâlî”, Centenario della nascita di Michele Amari, 
Palermo, 1910, II, 216-244, donde se expone la oposición de los alfaquíes contra Al-Gazālī . 
79 ´Alî ibn Yûsuf ibn Tâsufîn fue el tercer emir almorávide (500/1106-537/1142). 
80Introducción al arte de la lógica, espec. pp. 15-17. 
81Cabanelas, "Notas para la historia de Algacel en España", pp. 223-232. 
82E. Molina, "Estudio preliminar" a J. Bosch, Los Almorávides, Granada, 1990. 
83 Cabanelas, "Notas para la historia de Algacel en España", pp. 223-232. 
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as al-Marrākushī and Ibn al-Athīr  remark84, appear to have been totally under the 
influence of the cadi of Cordoba, Ibn Ḥamdīn, who was fundamentally concerned 
about his own personal position which the fatwᾱ jeopardized as we shall see. The 
account in the Ḥulal al-Mawshiyya says85:  

[al-Ghazālī´s book] The Revival got to North Africa and to al- Andalus and the 
jurists examined it and censured some things. Ibn Qaṭṭān says:  “ And above all  Ibn 
Ḥamdīn , who overstepped due bounds in this, to the point of declaring everyone who 
read it to be an infidel and acting accordingly. He made the Sultan upset about it and 
asked the advice of the jurists who were in accord with burning them[copies of the 
book]. ʽAlī Ibn Yūsuf accepted their findings and ordered them to be burned and the 
burning spread to the copies of it which had appeared in Morocco at this time, and they 
say that the burning was the cause of the loss of their kingdom and the dissolution of 
their empire.” 

En 538/1143 una carta de Tāšufīn b. ʽAlī Ibn Yūsuf, párrafo quinto “Los Libros 
heréticos” contiene especial anatema dirigida contra Al-Gazālī: 

“Cuando topareis con un libro de herético o con el fautor de alguna herejía, 
guardaos de ellos, y especialmente (¡Dios os ampare!) de los libros de Abū Ḥāmid al-
Gazālī. Sígaseles la pista y sea borrada su memoria mediante una cremación 
ininterrumpida; háganse pesquisas sobre ellos y exíjanse juramentos a quien se sospeche 
que los oculta”86. 

 
 Es interesante que los Almorávides consideraran bien a Al-Gazālī 87 en un 

principio. Entre los textos emitidos a favor de que Yūsuf  b. Tāšufīn sea soberano en 
lugar de las taifas conocemos un bloque documental sobre el que volveremos enseguida, 
algo posterior a dictámenes previos, emitidos tanto en al-Andalus  como en el Magreb, y 
sin los cuales el recto emir no dió el paso de destituir a los taifas. Ese mencionado bloque 
documental, interesantísimo, fue reproducido en la Riḥla del cadí sevillano Ibn al-cArabî, 
y contiene los siguientes textos:  

 1. Petición del ulema sevillano Abû Muḥammad b. al-cArabî (m. en Alejandría, 
en 1099, cuando regresaba a al-Andalus de su viaje por Oriente) al califa abbasí de 
Bagdad, al-Mustaẓhir, para obtener su reconocimiento a favor de Yûsuf b. Tâšufîn como 
soberano de al-Andalus, con el título de "Emir de los musulmanes"  y el epíteto de 
"Defensor de la Fe". 

 2. Acta del califa, fechada en 491/1098, reconociendo todo eso al emir 
almorávide. 

 3. Acta, en el mismo sentido, del visir abbasí Ibn Ṭâhir. 
                                                 

84 M. Fierro, "La religión", en Viguera (coord.), Los reinos de taifas, 414 y ss. 
85 Fierro, ibidem. 
86 D. Cabanelas Rodríguez, "Notas para la historia de Algacel en España", Al-Andalus, XVII (1952), 
223-232, espec. p. 230. 
 
87 Abed Mohammad al-Jabiri, Naqd al-´aql al-´arabî, Beirut, 1988, 2 vols; Crítica de la razón árabe, trad. 
M. Ammed, Barcelona, 2001, p. 65. 
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 4. Petición del ulema sevillano al eminente ulema oriental Al-Gazālī  de una fetua 
en pro de la intervención de Yûsuf b. Tâšufîn en al-Andalus. 

 5. Fetua de Al-Gazālī  a favor esta intervención. 
 6. Carta de Al-Gazālī  abundando en los argumentos de su fetua. 
 7. Carta del ulema andalusí, afincado en Alejandría, al-Ṭurṭûšî, exhortando al 

emir Yûsuf  al buen Gobierno. 
 Estos textos califican de ilegales a los reyes de taifas, fomentadores de desunión, 

que recurrían a los cristianos, y así cedían ante ellos, mientras que al emir almorávide lo 
presentan como salvador  y servidor, representante legal del califa abbasí, y por él 
legitimado. Como indicaba Al-Gazālī  en su carta: “Todo rebelde a la verdad, con la 
espada ha de ser llevado a la verdad”. Y así, Yûsuf b. Tâšufîn tornó con sus ejércitos a la 
Península por tercera vez, a principios del verano de 483/1090, dispuesto a conquistar al-
Andalus.  El papel adjudicado a  Al-Gazālī  parece muy importante. 

 

2.3.3. Al-Gazālī  a partir de los Almohades 

 
Según Fletcher: “The Almoravid attitude towards al- Ghazālī  has remained 

implacably inimical for forty years. The letter proves that the polarization over al-
Ghazālī’s ideology, which started with the Cadi Ibn Ḥamdīn and Abū Bakr Ibn al-
ʽArabī  in about 500, has persisted to the very end of the conflict, suggesting that the 
ideology associated with al-Ghazālī  continued  throughout this period to present  itself  
in learned circles as Almohad”88. 

Y concluye Fletcher su artículo: “In conclusion, it is clear that by the time Ibn 
Tūmart  returned from his student’s journey to the east in 514, political contacts had 
already been made and issues defined in the incipient ideological conflict in al-Andalus. 
If  in Morocco the conflictive issue was tribal friction and oppression, which Ibn Tūmart  
immediately channeled into his religious reform; in al-Andalus, conflicts among many 
selfish power-seekers were dividing the Muslim community  in the same sort of chaos 
which had characterized the taifa period. The urban jurists who had engineered the 
overthrow of the party kings and their advisors in the name of  Yūsuf  the Almoravid, 
had already rebelled against the Almoravids before the Almohad intervention in the 
peninsula. The proponents of the new ideology, epitomized by Abū Bakr Ibn al-ʽArabī  
were the Sufis and the educated class of  the period of the taifa kings, and their 
champion was al-Ghazālī, hence they could challenge the jurists on their own ground, 
namely, from within the institution of the ruling ulamā’; Since al-Ghazālī was at once a 
jurist, a member of  the educational elite and sufi. In the course of  the long struggle, the 
new ideology became Almohad ideology. After the installation of  the Almohad  
dynasty in al-Andalus, al- Ghazālī’s philosophical-analytical mentality and the mystical 

                                                 
88 M. Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers: the relationship with al-Ghazâlî”, Al-Qanṭara, 18 (1997), espec. p. 
230. 
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inclination find varied  parallels  in the works of Almohad  intellectuals like Ibn Rushd, 
Ibn Ṭufayl  and Muhyī al-Dīn Ibn al-ʽArabī”89. 

 
 
“ las razones a que Abentumlús atribuye tan irracional conducta en los maestros de 

su tiempo no son otras que la rutina y el fanatismo de los alfaquís españoles, por eso, y 
queriendo él reaccionar contra la hostilidad del medio en que vivía, se decidió iniciarse 
por sí mismo en el estudio de la lógica; y para precaver toda acusación de impiedad  por 
este motivo, tuvo la prudencia y habilidad de escudarse tras los libros de Algazel, que ya 
en su época habían quedado exentos de toda tacha, merced a la rehabilitación y apología 
que de sus doctrinas hicieron los príncipes almohades”90.  

“No pasó mucho tiempo después de todo eso, cuando llegó, enviado por Diós, el 
Imam el Mahdí91, el cual puso  en claro todas las cuestiones que tenían perplejas a las 
gentes y las invitó a estudiar los libros de Algazel, haciéndoles ver que las doctrinas de 
este estaban de acuerdo con las suyas. Comenzaron las gentes a leer esos libros y 
quedábanse maravilladas al ver  la excelente y armoniosa organización de las materias 
que brillaba en todos ellos, como jamás habían visto en obra alguna; y acabó por no 
quedar en estos países ni una sola persona que no estuviese subyugada por el amor a los 
libros de Algazel, a no ser aquellas a quienes dominaba excesivamente la apasionada  
afición al criterio de autoridad. Y de esta manera vino a ser moral y dogmáticamente 
ortodoxo la lectura de los libros de Algazel, que antes había sido acto de impiedad y de 
de ateísmo”92.  

Al-Gazālī  escribió libros de lógica usando términos que no pertenecían a la 
misma: “Así pues, cuando vi esto que acabo de referir, es decir, esta conducta que las 
gentes de Alandalus habían observado corrientemente, así en la antigüedad como en los 
tiempos modernos, de rechazar primero aquellas mismas doctrinas que al fin acababan  
de aceptar como buenas, cuando a ellas se habían habituado, me dije a mi mismo: 
¿Quién sabe si sucederá lo propio de la Lógica, que al principio la rechazarán y al fin 
acabarán por servirse de ella? No será ninguna novedad  que hicieran eso con la Lógica; 
cuando con todas las demás ciencias habían obrado constantemente de igual manera.” 
Este carácter voluble de los alfaquíes hizome, pues, dudar acerca de la ilicitud de la 
Lógica, y acabó por destruir en mi espíritu la sumisión al juicio que les merecía”, “ Pero 
cuando quise estudiar  la Lógica, no poseía yo libro alguno que de ella se tratase, y en el 

                                                 
89 Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers”, espec. p. 328. 
 
90 Sobre la biografía de Ibn Ṭumlûs, puede verse: Introducción al arte de la lógica por Abentumlús de 
Alcira, ed. y trad. M. Asín Palacios, Madrid, 1916, espec. pp. XIV-XX 
91 Ibn Tûmart, fundador de la dinastía almohade: sobre sus relaciones con Al-Gazālī  y sus doctrinas 
véase también: M. Asín Palacios, "Origen y carácter de la revolución almohade", Obras Escogidas, II-III, 
3-12; M. Fierro, "Mahdisme et eschatologie dans al-Andalus", en A. Kaddouri, Mahdisme. Crise et 
changement dans l'Histoire du Maroc, Rabat, 1994, 47-69; M. Fletcher, "Al-Andalus and North Africa in 
the Almohad ideology", JAYYUSI, S.K. (ed.): The Legacy, 235-258. 
92 Introducción al arte de la lógica por Abentumlús de Alcira, ed. y trad. M. Asín Palacios, Madrid, 1916, 
espec. pp. 18-19. 
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cual pudiese hacer estudio. Sin embargo, al hojear los libros de Abuhámid Algazel,  me 
llamaron la atención ciertas alusiones e indicaciones, que casi eran declaraciones 
explícitas, por las cuales sospeché que Algazel debía ser autor de algunos libros de 
Lógica, a los cuales puso títulos ambiguos, a fin de evitar el nombre de Almántíc 
Lógica. Tales son sus obras tituladas “El Fiel del conocimiento”, “El Libro de la Piedra 
de toque de la especulación raciona”l, que es inferior al que precede, y “El Libro de la 
balanza fiel”, además del prólogo de su libro “Almostasfá”, que trata de derecho, y el 
prólogo de su obra” Las intenciones de los filósofos”. Todos estos libros que Abuhámid  
había compuesto, son del arte de la Lógica; pero Abuhámid alteró los nombres de las 
ideas que en la Lógica se emplean, sustituyendo los términos usuales entre los 
jurisconsultos, a cuyo empleo estaban habituados los sabios de su tiempo; y todo esto no 
lo hizo sino para precaver  y evitar el peligro de que ocurriera con él lo mismo que con 
los otros sabios que habían introducido algo extraño y desacostumbrado en la ciencia, es 
decir, la persecución y el desprestigio. Pero Dios lo preservó de estos peligros  por 
medio de su gracia y dotándole, además, de una habilidad  y astucia no comunes, puesto 
que profesó todas las doctrinas y cultivó el trato de todas las escuelas, penetrando en su 
estudio tan adentro, que  vino a ser  maestro  en toda doctrina  y  jefe en toda escuela”93. 

 
Madeleine Fletcher94 afirma nuestra teoría de la capacidad del poder y la 

ambición de los sabios de cometer cualquier jugarreta para conseguir sus propósitos, lo 
que  explica la rivalidad  y el conflicto entre los juristas sunnies como al-Ṭarṭūsī  y el 
régimen chií  de los fatimiés en Egipto por el control de la vida religiosa de aquel 
tiempo.  

 
   Los almorávides convocaron a Marrakech a destacados pensadores insurgentes de 

al-Andalus, como los místicos Ibn al-cArîf  de Almería o Ibn Barraẏân de Sevilla, 
precisamente llamado el "Al-Gazālī  de al-Andalus",  cabezas visibles,  junto con Abû 
Bakr de Mallorca e Ibn Qasî del Algarve, de movimientos religioso-políticos 
"inconformistas", llamadas al orden desde la capital magrebí, castigos máximos allí 
incluso impuestos, que, por descontado, no impidieron el triunfo de las propuestas anti-
Almorávides, antes de que mediara el siglo XII, con el consiguiente cambio de 
orientación, que trajeron los Almohades95.  

 La rebeldía andalusí contra los Almorávides tuvo como aglutinante la ideología 
mística, simbolizada en Al-Gazālī , cuyas obras, y sobre todo su famosa "Revivificación 
de las ciencias de la religión" (Iḥyâ' culûm al-dîn), fueron quemadas como antes 
señalamos para público escarmiento ante la mezquita de Córdoba por las autoridades 
almorávides, pues, entre otros "revulsivos" propugnaba la conveniencia de interpretar 

                                                 
93 Introducción al arte de la lógica, espec. pp. 19-23. 
94 Fletcher, “Ibn Tûmart’s teachers”, espec. p. 328. 
95 M. Fletcher, "Al-Andalus and North Africa in the Almohad ideology", en S.K. Jayyusi (ed.): The 
Legacy, 235-258. 
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individualmente los textos doctrinales. La escolástica mâlikí no podía tolerar tanta 
libertad96.  

 En esta atmósfera, al-Andalus se fragmentó en taifas, mientras el Magreb era 
ocupado por los Almohades, que fueron, entre todos los brotes insurgentes, el más 
compacto y duradero, fuerte en el Atlas desde 1121, y que acabaron por tomar la capital 
almorávide de Marrakech el 17 šawwâl 541/22 marzo 1147, proyectando su unificación 
de nuevo sobre al-Andalus también. 

 Poco después empiezan algunos andalusíes a reconocer al nuevo poder de los 
Almohades, y ante su califa cAbd al-Mu'min, que se hallaba cercando Fez, llega el 
almirante cAlî b. Maymûn, durante los siete o nueve meses que duró aquel asedio (por 
tanto, entre el verano o el otoño de 1145 y abril de 1146)97, y al poco proclama  al califa 
almohade en la mezquita de Cádiz; entre junio de 1146 y marzo de 1147, mientras este 
califa sitiaba Marrakech, le llegó una delegación de parte de Ibn Ḥamdîn de Córdoba y de 
Abû l-Gamr de Jerez, reconociéndole; y a comienzos de 542/junio-julio 1147  junto a él 
acudieron varios personajes sevillanos, encabezados por el cadí Abû Bakr ibn al-cArabî, a 
presentarle la obediencia de Sevilla98, conquistada por los Almohades a principios de 
1147. En notable que, según Ibn cIdârî99, el califa almohade preguntara, 
intencionadamente, entonces al cadí sevillano si había visto al Mahdî Ibn Tûmart en el 
aula de Al-Gazālī , pues de él había traído a al-Andalus cartas a favor del emir 
almorávide100.  

  
 

2.2.4. La huella de al-Gazâli 

 
 La huella de Al-Gazālī  aparece en multitud de pensadores, hombres de religión, 

místicos... de al-Andalus.  En algunos, como en los filósofos, sus posiciones fueron 
contradictorias, como el caso de Averroes101, que polemizó con Al-Gazālī , escribiendo 
el filósofo cordobés su célebre “Refutación a la ‘Refutación de los filósofos’” (Tahâfut 

                                                 
96 D. Urvoy, Pensers d'al-Andalus. La vie intellectuelle à Cordoue et à Seville au temps des Empires 
berbères, Toulouse, 1990; y del mismo, "Le manuscrit Ar. 1483 de l'Escurial et la polémique contra 
Gazâlî dans al-Andalus", El legado marroquí y andalusí. La documentación y la lectura, Tetuán, 1991, 7-
13. 
97 Ibn cIdârî, al-Bayan al-mugrib, IV, 21. 
98 al-Bayân al-mugrib, V, 33-35. 
99 al-Bayân al-mugrib, V, 33. 
100 Muḥammad al-Manûnî, “Al-Gazali: Iḥyâ’ ´ulûm al-dîn fî manẓûm al-garb al-islâmî ayyâm al-
murâbiṭîn wa-l-muwaḥḥidîn”, en Abû Ḥâmid Al-Gazālī , dirâsât fî fikr-hi wa-´asri-hi wa-ta’tîri-hi, Rabat, 
1988, 125-134, espec. 127. 
101 J. Puig Montada, "Ibn Rushd versus al-Ghazâlî: reconsiderations of a polemic", The Muslim World, 
82 (1992), 113-131. 
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tahâfut al-falâsifa)102  que fue una de las más incisivas obras del pensador oriental en 
contra de la filosofía: Tahâfut al-falâsifa (“Refutación de los filósofos”)103. 

 Pero lo habitual es encontrar en los andalusíes un decidido fervor y partidismo 
hacia la energía espiritual de Al-Gazālī . Uno de los aspectos en que la presencia del 
pensador oriental es más evidente es en el desarrollo de la cuestión sobre las 
consideraciones acerca de los Nombre de Dios104, lo cual Al-Gazālī  desarrolla sobre 
todo en su al-Maqṣad al-asnà fī šarḥ  asmâ' Allâh al-ḥusnà105, y así, un ulema como 
Abû Bakr ibn al-´Arabî (m. 543/1148) y un místico, que ya antes citamos: Ibn 
Barraẏân (m. 536/1141) tratan sobre esta cuestión de forma dependiente de Al-Gazālī ; 
una especialista como P. de la Torre106, indica: 

 “Herederos ambos de la obra de Al-Gazālī , es Ibn Barraẏân el primero en 
escribir en al-Andalus una obra sobre los Nombres de Dios. Esta obra, por su magnitud, 
influiría en gran manera en la realización de tratados posteriores, como por ejemplo en 
la de al-Uqlîšî, discípulo directo de Ibn al-cArîf y que posiblemente debió escuchar de 
él enseñanzas sobre este tema. De la misma forma, Ibn al-cArabî107 cita en varias 
ocasiones a Ibn Barraẏân; especialmente habla de su obra sobre los Nombres de Dios y 
curiosamente cita en primer lugar a Al-Gazālī  y en segundo a Ibn Barraẏân, seguidos 
de al-Qušayrî. Es obvio que la mención de estos personajes no es cronológica sino por 
orden de importancia”. 

 
 El misticismo andalusí está empapado de Al-Gazālī , como mostró M. Asín 

Palacios,  en su magistral análisis de los contenidos de su pensamiento, en la obra 
“Algazel: Dogmática, Moral y Ascética”108, y podemos citar algunos otros ejemplos 
destacados como Ibn Baškuwâl, en su “Kitâb al-fawâ'id al-muntajaba”109, en su “Kitâb 
al-mustagitÎn bi-llâh” (En busca del socorro divino)110, y en su “Kitâb al-qurba ilà 
rabb al-câlamîn” (El acercamiento a Dios)111. Otro tanto ocurre con Ibn al-Jaṭîb,  y su 

                                                 
102 Ibn Rušd, Tahâfut tahâfut al-falâsifa, Beirut, s.a.; The Incoherence of the Incoherence, trad. inglesa 
por S. Van den Bergh, Londres, 1954, 2 vols.   
103 Beirut-Sidón, 2005; ed. y trad. inglesa anotada de M. E. Marmura, Provo (Utah), 1997.  
104 J. Valdivia Valor, "Algunas consideraciones acerca de los nombres de Dios en el Islam. Beneficios 
que procura el uso dE los mismos", Homenaje a Mª.J. Rubiera Mata, Sharq al-Andalus, X-XI (1993-94) 
[= 1995], 683-692.  
105 Ed. A. Qabbânî, Beirut, s.a. 
106 En su introducción a: Ibn Barraẏân, Šarḥ asmâ' Allâh al-ḥusnà, (Comentario sobre los nombres más 
bellos de Dios), ed. y estudio P. de la Torre, Madrid, 2000, espec. p.28. 
107 Ibn cArabî, Muḥyî l-Dîn, al-Futûḥât al-Makkiyya, ed. cU. Yaḥyà, El Cairo, 1392/1972, 
especialmente pp. I, 60 y IV, 242; trads. parciales por M. Asín Palacios, El Islam cristianizado. Estudio 
del "sufismo" a través de las obras de Abenarabi de Murcia, Madrid, 1940, reimpr. 1990; V. Pallejà de 
Bustinza, Las iluminaciones de La Meca. Textos escogidos, Madrid, 1996. 
108 Zaragoza, 1901. 
109 M. Meouak, "Un manuscrit inédit d'Ibn Baškuwâl: le Kitâb al-fawâ'id al-muntajaba”, Arabica, 35 
(1988), 388-395. 
110 Kitâb al-mustagitÎn bi-llâh (En busca del socorro divino), ed., trad. y estudio M. Marín. Madrid, 
1991. 
111 Estudio, ed. y trad. C. de la Puente, Madrid, 1995. 
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famosa obra mística: “Rawḍat al-tacrîf bi-l-ḥubb al-šarîf”112, pero quizás la dimensión 
más directa de cómo la preesencia espiritual de Al-Gazālī  recorre los siglos y se 
introduce en las vivencias cotidianas nos la muestra un pasaje del “Musnad” de Ibn 
Marzûq, magrebí del siglo XIV, que también residió en Granada, donde dió pruebas de 
su misticismo; nos cuenta en su “Musnad”113 haber oído al emir de Granada Abû l-
Walîd Ismâcîl II (1359-1360) estar presionado por los alfaquíes para menos preciar al 
oriental Al-Gazālī, siendo su respeto en cambio símbolo de aceptar las tendencias 
místicas:  

 
“Y me contó muchas veces el sultán de Granada (Dios le guarde), príncipe de los 

musulmanes, Abû l-Walîd: 'Muchas veces, en mi Consejo, mencionaban los alfaquíes a 
Al-Gazālī , y algunos de ellos le despreciaban, y yo empecé a sentir el mismo desprecio y 
a desconfiar, inconvenientemente, de su autoridad y categoría. Y una noche, que me 
dormí con el corazón preocupado y el pensamiento puesto en aquello, ví a un anciano de 
agradable aspecto, bien vestido y con buena figura, que se hallaba en una reunión. Quise 
acercarme a él, pero me lo impidió un hombre, negro y alto, de aspecto y voz terribles, 
que me agarró por la cintura y me envolvió en mi ropa, queriendo tirarme al suelo. Le 
pregunté: '¿Cuál es mi delito?'. Me respondió: 'El haber despreciado al jeque del Islam 
Abû Ḥâmid Al-Gazālī '. Me arrepentí, pues, y pedí perdón a Dios, y pensé que el anciano 
era el jeque [Al-Gazālī ]. Desperté arrepentido, pidiendo perdón y engrandeciendo la 
categoría de este jeque". Así, cada vez que se mencionaba en su presencia [a Al-Gazālī ] 
le exaltaba y repetía su invocación de perdón y arrepentimiento, sulicando por intermedio 
suyo a Dios, para que escuchara sus peticiones y ruegos”.  

  
La investigación ha reunido mucha información sobre la atención que se dedicó a 

Al-Gazālī  en al-Andalus, y desde al-Andalus se difundió más allá de las frontesas 
andalusíes, por ejemplo -por traer un caso concreto- lo que Al-Gazālī  trata en el libro 4º 
de su Iḥyâ´ ´ulûm al-dîn acerca de las diferentes moradas o grados de la vida mística pasó 
a los sufíes andalusíes, como probó M. Asín Palacios en un artículo magistral: “La 
psicología del éxtasis en dos grandes místicos musulmanes, Algacel y Mohidin 
Abenárabi”114. 

 Es comprensible que esta amplia difusión de Al-Gazālī  en al-Andalus llegara 
también a las áreas más allá de sus fronteras y se extendiera, como tantos otros aspectos, 
en la latinidad cristiana, aspectos muy bien planteados por Darío Cabanelas Rodríguez, 
en su publicación sobre "Notas para la historia de Algacel en España"115, y por Manuel 
Alonso en su estudio "Influencia de Algacel en el mundo latino"116, con dos aspectos 
principales: la amplia traducción, sobre todos las realizadas en Toledo, de al-Gazâli al 

                                                 
112 El Cairo, 1968; y ed. M. al-Kattânî, Casablanca, 1970.  
113 Ibn Marzûq, Hechos memorables de Abû l-Ḥasan, sultán de los Benimerines, trad. Mª.J. Viguera, 
Madrid, 1977, pp. 255-256. 
114 Cultura española, I (febrero, 1906), p. 210 y ss. 
115 Al-Andalus, XVII (1952), 223-232.  
116 Al-Andalus, XXIII (1958), 371-380. 
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latín, donde su nombre se latinizó como Algacel y el profundo conocimiento de las 
doctrinas de Al-Gazālī  por parte de pensadores cristianos, como Raimudo Lulio, Roger 
Bacon, Alberto Magno y, entre otros, Tomás de Aquino, como puede verse con todo 
detalle en el prólogo de Manuel Alonso a su traducción de una obra de Al-Gazālī , sus 
“Maqâṣid al-falâsifa: Intenciones de los filósofos”117. 

 La amplia difusión de Al-Gazālī  en al-Andalus se comprueba a través de 
manuscritos de sus obras que han llegado a nuestros días, tanto del período andalusí 
como de los períodos mudéjar y morisco, como puede verse en diversas catalogaciones, 
como la de Elías Terés Sádaba,  Los manuscritos árabes de la Real Academia de la 
Historia: la Colección Gayangos118. Todo esto nos interesa ahora mucho, porque, entre 
los numerosos manuscritos hallados en Almonacid de la Sierra (Zaragoza), en 1884, 
como en su lugar correspondiente de esta Tesis Doctoral ya  señalamos, se encuentra el 
manuscrito objeto de nuestra edición ahora, con el resumen de al-Ihyâ` de Al-Gazālī  
que venimos presentando, y lo interesante es que entre el centenar de obras contenidas 
en manuscritos de este hallazgo hay otras más de Al-Gazālī, lo cual comentaron de esta 
manera Julián Ribera y Miguel Asín en su introducción a la catalogación de aquel 
hallazgo119: 

 “El misticismo oriental ortodoxo, representado por el célebre Algazel, había 
echado tan hondas raíces en la vida religiosa del islam español, que aún influía en las 
ideas de los moriscos de los últimos tiempos. De este influjo aparecen algunos indicios, 
bastante probatorios, en nuestra colección”, y pasan a señalar el ms. Junta XXI, con el 
resumen de  al-Ihyâ` de Al-Gazālī ; los fragmentos de al-Ihyâ` contenidos en folios 
sueltos del ms. XCVI,1; otro fragmento bastante extenso, de la teología dogmática de 
Al-Gazālī  contenida en su “El justo medio en a la creencia”, en el ms. C,6; El ms. D de 
la parte de aquel hallazgo que pasó a la colección de los PP. Escolapios contiene 
extractos de la obra ascética de Al-Gazālī  titulada “Directorio de los devotos 
principales”, y la difusión oral y el prestigio del pensador oriental entre los moriscos se 
comprueba a través de la Tafsira del Mancebo de Arévalo (ms. LXII) de esa colección 
de la Junta, del hallazgo de Almonacid.  

 
 

2.4. El manuscrito árabe JXXI: un Taljīṣ. Resumen de “Iḥyā’ ʽulūm al-
Dīn” de Al-Gazālī. 

 
El manuscrito editado por primera vez en esta tesis doctoral, el JXXI, es un 

resumen de “Iḥyā’ culūm al-Dīn” de Al-Gazālī, exactamente de su libro “Vivificación 
de las ciencias de la religión”, que trata sobre los fundamentos religiosos. 

 

                                                 
117 Trad. prólogo y notas de M. Alonso, Barcelona, 1963, espec. pp. XXV-XLIII. 
118 Discurso de recepción en la Real Academia de la Historia. Madrid, 1975. 
119 Manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Junta (con la colab. de M. Alarcón, A. Huici y 
Á. C. González Palencia), Madrid, 1912, espec. pp. XIV-XVI. 
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Por ello, he comparado ambos textos, consultando las siguientes ediciones del los 
mismos:  

Edición de تشرين األّول , الطبعة األولى, دار الفكر بدمشق 2006. 
 
Edición de تشرين األّول , الطبعة الثانية, دار الوعي بحلب 2004. 
 
Y he señalado minuciosamente en mis notas a la edición todas las diferencias 

encontradas. Podemos señalar que estas diferencias consisten principalmente en: 
 
        Cortes de palabras, frases, párrafos, capítulos: 
 
Cortes de palabras, por ejemplo en los casos de: (fº [15r], nota 505, 506, 508, 

509, 511), (f° [16r], nota 519), (fº [16v], nota 521, 530, 532, 336), (fº [17r], nota 538, 
539, 540, 542, 544, 546), (fº [17v], nota 576), (fº [18r], nota 579), (fº [37v], nota 1017, 
1020, 1021, 1023, 1024), (fº [42v], nota 1148, 1149, 1154, 1158), (fº [71r], nota 1925, 
1926, 1932), (fº [79 r], nota 2111, 2114), (fº [80r], nota 2136), (fº [82v], nota 2209, 
2210, 2212), (fº [88r], nota 2340, 2341), (fº [88v], nota 2353, 2359), (fº [89r], nota 
2337, 2369, 2379), (fº [89v], nota 2386), (fº [90r], nota 2396, 2398), (fº [97r], nota 
2552, 2555), (f°[98r], nota 2571), (fº [98v], nota 2585), (fº [99r], nota 2598), (fº [100r], 
nota 2619), (fº [100v], nota 2625), (fº [101r], nota 2639), (fº [101v], nota 2648), 
(fº [105v], nota 2744), (fº [106v], nota 2771), (fº [108v], nota 2825, 2830), (fº [109v], 
nota 2846, 2853), (fº [110r], nota 2859, 2867), (fº [110v], nota 2871), (fº [111 v], nota 
2895), (fº [112r], nota 2907), (fº [112 v], nota 2913, 2914), (fº [114v], nota 2955, 2960, 
2961, 2963, 2964), (fº [115r], nota 2972), (fº [116r], nota 2991), (fº [116 v], nota 3002, 
3004, 3006), (fº [122v], nota 3150, 3151, 3152, 3153), (fº [125v], nota 3232, 3234), 
(fº [126v], nota 3253, 3255, 3256), (fº [130r], nota 3343, 3344), (fº [132v], nota 3389, 
3394, 3399, 3400, 3401), (fº [136r], nota 3466, 3468, 3469), (fº [137r], nota 3490, 
3494, 3495, 3498), (fº [142r], nota 3601, 3602, 3604, 3608), (fº [143r], nota 3626), 
(fº [150r], nota 3710, 3715, 3716, 3718), (fº [150v], nota 3722), (fº [153r], nota 3754, 
3756), (fº [153v], nota 3765), (fº [154r], nota 3770, 3776), (fº [157r], nota 3837, 3842, 
3843, 3846, 3849), (fº [157v], nota 3852, 3854), (fº [159r], nota 3891, 3893), (fº [160v], 
nota 3908, 3912). 

 
 
Cortes de frases, por ejemplo en los casos de: (fº [15v], nota 514),  (fº [17r], nota 

544), ([17v], nota 567), (fº  [18r], nota 584),  (f°[20v], nota 660), (fº [40v], nota 1096), 
(fº [46r], nota 1238), (fº [48v], nota 1309), (fº [49v], nota 1346), (fº [52r], nota 1406), 
(fº [56v], nota 1530), ( fº [62v], nota 1697), (fº [73r], nota 1973), (fº [77r], nota 2072), 
(fº [79v], nota 2131), (fº [80r], nota 2139, 3136), (fº [82r], nota 2205), (fº [85v], nota 
2275), (fº [89r], nota 2367), (f°[93r], nota 2460, 2464), (f°[98r], nota 2578), (fº [99r], 
nota 2600), (fº [100r], nota 2621), (fº [100v], nota 2625, 2626), (fº [101v], nota 2655, 
2656), (fº [103r], nota 2692), (fº [107r], nota 2781), (fº [110r], nota 2861), (fº [110v], 
nota 2871), (fº [111 v], nota 2895), (fº [114r], nota 2936), (fº [116 v], nota 3012), 
(fº [117r], nota 3020, 3022), (fº [117v], nota 3030, 3037), (fº [121v], nota 3129), 
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(fº [123v], nota 3181, 3183), (fº [126r], nota 3245, 3249), (fº [127r], nota 3263, 3265, 
3267), (fº [128v], nota 3315, 3319), (fº [130r], nota 3349), (fº [132v], nota 3394, 3400), 
(fº [140v], nota 3565, 2567, 3569, 3571),  (fº [141v], nota 3577),  (fº [147r], nota 3659), 
(fº [148r], nota 3684), (fº [149r], nota 3697), (fº [150v], nota 3722, 3723), (fº [151r], 
nota 3733, 3735), (fº [151v], nota 3739, 3740), (fº [152r], nota 3743), (fº [155v], nota 
3809), (fº [156r], nota 3812), (fº [156v], nota 3830), (fº [157r], nota 3837, 3839), 
(fº [159r], nota 3893, 3897), (fº [160r], nota 3901, 3902), (fº [161r], nota 3923). 

 
Cortes de párrafos, por ejemplo en los casos de: (fº [17v], nota 567), (fº [69r], 

nota 1873), (f°[72r], nota 1953), (fº [76r], nota 2039), (fº [105v], nota 2746), (fº [118v], 
nota 3055), (fº [119r], nota 3070), (fº [120r], nota 3092), (fº [127r], nota 3267), 
(fº [145r], nota 3641, 3642), (fº [146r], nota 3647, 3648, 3651) (fº [147r], nota 3657). 

 
Cortes de capítulos, por ejemplo en los casos de:  (fº [16v], nota 521). 
 
 
Adiciones de palabras, frases, párrafos: 
 
adiciones de palabras, por ejemplo en los casos de: (fº [15v], nota 516), (fº [17v], 

nota 560, 562, 572), (fº [41v], nota 1121), (fº [49v], nota 1335), (f°[72v], nota 1964), (fº 
[78r], nota 2094), (fº [80v], nota 2153), (fº [84r], nota 2239), (fº [96v], nota 2545, 
2547), (fº [97v], nota 2565), (fº [98v], nota 2593), (fº [101r], nota 2638), (fº [101v], 
nota 2647, 2649), (fº [102v], nota 2683), (fº [106r], nota 2753), (fº [106v], nota 2764, 
2766), (fº [107r], nota 2786), (fº [117r], nota 3032), (fº [118v], nota 3058), (fº [121 v], 
nota 3124), (fº [123r], nota 3165), (fº [126r], nota 3247), (fº [127v], nota 3279), 
(fº [131r], nota 3364), (fº [132v], nota 3389), (fº [135r], nota 3449), (fº [135v], nota 
3456),  (fº [136r], nota 3464), (fº [136v], nota 3479, 3484), (fº [140v], nota 3565, 3566),  
(fº [141r], nota 3576), (fº [143r], nota 3628), (fº [147v], nota 3680),  (fº [148v], nota 
3690, 3695), (fº [153r], nota 3758), (fº [156r], nota 3811), (fº [157v], nota 3859), 
(fº [159r], nota 3888, 3892). 

 
 
adiciones de  frases, por ejemplo, (fº [76r], nota 2050), (fº [109v], nota 2847), 

(fº [111r], nota 2887), (fº [113v], nota 2933), (fº [123v], nota 3189), (fº [134v], nota 
3443), (fº [139r], nota 3538),  (fº [141v], nota 3596), (fº [143v], nota 3630), (fº [150v], 
nota 3721), (fº [151r], nota 3733), (fº [155r], nota 3784), (fº [155v], nota 3808). 

 
 
adiciones de  párrafos, por ejemplo: (fº [2r-12r], nota 425), es la gran oración 

que recita el escritor del manusrito y no se encuentra en la obra original del Iḥyā’; 
(fº [12r-13v], nota 488), (f°[21r], nota 662), (f°[31r], nota 890), (f°[32r], nota 901), 
(fº [79 v], nota 2116), (fº [83r], nota 2221), ( (fº [113v], nota 2933), (fº [139r], nota 
3538). 
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Cambios de palabras, frases, párrafos: 
 
cambios de palabras, por ejemplo en los casos de:  (fº [14v], nota 504), (fº [15v], 

nota 513, 515), (f°[16r], nota 519), (fº [16v], nota 526, 529, 532, 533), (fº [17r], nota 
547, 549, 553, 554), (fº [17v], nota 556, 558, 559, 575), (fº [70r], nota 1852), (fº [73r], 
nota 1968), (fº [78v], nota 2102, 2104), (fº [79r], nota 2106, 2107), (fº [82r], nota 2190, 
2192, 2193), (fº [83v], nota 2228, 2231, 2232), (fº [84r], nota 2245, 2246), (fº [87v], 
nota 2325, 2327, 2328, 2332), (fº [88v], nota 2354), (fº [89r], nota 2362, 2363, 2366), 
(fº [89v], nota 2387, 2390, 2391), (fº [94v], nota 2497, 2498, 2504), (fº [96v], nota 
2540), (f°[98r], nota 2570, 2575, 2576), (fº [100v], nota 2629), (fº [101r], nota 2637), 
(fº [101v], nota 2658), (fº [102v], nota 2681, 2684), (fº [104r], nota 2714, 2719, 2720), 
(fº [106v], nota 2768, 2773, 2774, 2775), (fº [107v], nota 2794), (fº [108r], nota 2809, 
2811, 2817), (fº [110r], nota 2868), (fº [111r], nota 2880), (fº [112 v], nota 2916), 
(fº [114r], nota 2941), (fº [114 v], nota 2953, 2955, 2962), (fº [115r], nota 2967), 
 (fº [116r], nota 2990), (fº [116 v], nota 3003), (fº [118r], nota 3046), (fº [120r], nota 
3091, 3093, 3094), (f°[120v], nota 3104, 3106), (fº [121r], nota 3116), (fº [125r], nota 
3224), (fº [125v], nota 3229), (fº [126v], nota 3252), (fº [127r], nota 3262), (fº [129r], 
nota 3328), (fº [129v], nota 3335), (fº [131r], nota 2268), (f°[133r], nota 3403, 2404, 
3409, 3411) (fº [134r], nota 3430, 3432), (fº [136v], nota 3475, 3476, 3485), (fº [137r], 
nota 3497), (fº [138r], nota 3511),  (fº [140r], nota 3553, 3561), (fº [140v], nota 3562), 
(fº [141r], nota 3581, 3582), (fº [142r], nota 3597, 3598, 3599, 3600, 3603, 3614), 
(fº [147r], nota 3660, 3661, 3662, 3667), (fº [147v], nota 3675), (fº [150v], nota 3725), 
(fº [153v], nota 3760, 3762, 3764), (fº [156r], nota 3813, 3815), (fº [157r], nota 3839, 
3840, 3850), (fº [157v], nota 3852, 3854, 3855), (fº [158r], nota 3867), (fº [159r], nota 
3886, 3889), (fº [160v], nota 3905, 3906, 3907). 

 
cambios de frases, ( fº [16v], nota 525), (fº [48v], nota 1306, 1307, 1309), 

(fº [50r], nota 1354), (fº [70v], nota 1908), (fº [105r], nota 2740), (fº [106v], nota 2770), 
(fº [107r], nota 2780), (fº [110v], nota 2869, 2870), (fº [111 v], nota 2894, 2902), 
(fº [112r], nota 2910 ), (fº [114 v], nota 2955), (fº [117v], nota 3037), (f°[121v], nota 
3128), (fº [123v], nota 3185), (fº [124v], nota 3212), (fº [126r], nota 3249), (fº [127v], 
nota 3280), (fº [132r], nota 3374), (fº [136r], nota 3467), (fº [143r], nota 3629), 
(fº [147r], nota 3659), (fº [149v], nota 3701), (fº [150r], nota 2709), (fº [150v], nota 
3730, 3731), (fº [151r], nota 3734, 3735), (fº [157v], nota 3854). 

 
cambios de párrafos, por ejemplo en los casos de: (fº [96v], nota 

2544), (fº [124v], nota 3208), (fº [143r], nota 3628), (fº [146v], nota 3652) (fº [151v], 
nota 3739, 3740). 

 
Errores, por ejemplo, (fº [28v], nota 855), (fº [55r], nota 1479). (fº [66v], nota 

1814), (fº [71v], nota 1946), (fº [75v], nota 2026), (fº [82r], nota 2199), (fº [88r], nota 
2339). (fº [89r], nota 2370, 2379), (fº [93v], nota 2476, 2480), (fº [97v], nota 2560), 
(fº [103r], nota 2690), (fº [103v], nota 2699, 2708), (fº [109v], nota 2845), (fº [112r], 
nota 2909), (fº [114 v], nota 2962), (fº [120 v], nota 3110), (fº [122v], nota 3163), 
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(fº [130v], nota 3356), (fº [137v], nota 3503), (fº [138r], nota 3517), (fº [148v], nota 
3688, 3693), (fº [149v], nota 3703), (fº [151r], nota 3736), (fº [151v], nota 3738), 
[152r], nota 3741, 3742), (fº [155r], nota 3787), (fº [156v], nota 3826, 3833), (fº [157r], 
nota 3848), (fº [157v], nota 3851). 

 
 
       Cambio de orden de palabras, frases, párrafos, capítulos: 
 
 
Cambio de orden de palabras, por ejemplo, (fº [43r], nota 1162), (fº [55r], nota 

1482), (fº [65r], nota 1779), (fº [71v], nota 1945), (fº [75r], nota 1016), (fº [78r], nota 
2092, 2093), (fº [79r], nota 2109), (fº [81r], nota 2160, 2163), (fº [83r], nota 2220), 
(fº [88r], nota 1939, 1940), (fº [98v], nota 2593), (fº [100v], nota 2635), (fº [103v], nota 
2709), (fº [107r], nota 2778), (fº [107v], nota 2795), (fº [111r], nota 2881), (fº [113v], 
nota 2927, 2930), (fº [116 v], nota 3008, 3009), (fº [117r], nota 3023), (fº [118v], nota 
3061), (fº [119r], nota 3076), (fº [120r], nota 3098), (f°[120v], nota 3107), (fº [124v], 
nota 3215), (fº [134v], nota 3440), (fº [137r], nota 3492), (fº [138v], nota 3526), 
(fº [139v], nota 3552 ), (fº [141v], nota 3595), (fº [147r], nota 3658), (fº [153r], nota 
3758), (fº [153v], nota 3761), (fº [158r], nota 3871, 3872), (fº [159r], nota 3896). 

 
Cambio de orden de frases, por ejemplo, (fº [46r], nota 1230), (fº [56r], nota 

1513), (fº [85v], nota 2275), (fº [88r], nota 2345), (fº [88v], nota 2356), (fº [102v], nota 
2679). 

 
Cambio de orden de párrafos, por ejemplo, (fº [48r], nota 1295), (fº [48v], nota 

1308), (fº [53r], nota 1435), (fº [71v], nota 1937), (fº [75r], nota 2022), (fº [81v], nota 
2174), (fº [89r], nota 2376), (fº [98v], nota 2581), (fº [102v], nota 2675), (fº [110r], nota 
2860). (fº [118v], nota 3060), (fº [128r], nota 3297), (fº [130v], nota 3354), (fº [133r], 
nota 3402). (fº [156v], nota 3831), (fº [159r], nota 3887), (fº [161r], nota 3922). 

 
 
Cambio de orden de capítulos, por ejemplo, (fº [50v], nota 1376), (fº [71v], nota 

1948). 
 
 Asimismo, resulta llamativo que el autor del manuscrito cambia 'Dios elevado 

sea' por 'Dios' y añade las palabras 'poderoso' y 'excelso', por ejemplo en (f° [17r], nota 
543). En ocasiones, el cambio es inverso ('Elevado es Dios') como en (f° [17v], nota 
560), (f° [33v], nota 945), (f° [47v], nota 1277), (f° [81r], nota 2172), (fº [99r], nota 
2602), (fº [103r], nota 2694), (fº [118r], nota 3046). Otras veces omite, añade o cambia 
la frase 'Enviado que Dios le bendiga y le salve' o los calificativos a los compañeros del 
profeta y de los ulemas, por ejemplo: (f° [17r], nota 543, 544), (f° [17v], nota 560, 572), 
(f° [19r], nota 619), (f° [32r], nota 903), (f° [48r], nota 1296, 1298), (f° [48v], nota 
1306, 1309), (f° [49r], nota 1333), (f° [55r], nota 1489), (f° [55v], nota 1493), (fº [79v], 
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nota 2117), (fº [80r], nota 2153), (f° [81r], nota 2155, 2166), (fº [88r], nota 2344), (f° 
[95r], nota 2511), (fº [106r], nota 2752), (fº [116 v], nota 3013), (fº [119v], nota 3080). 

 
Cabe destacar que sólo en raras ocasiones Al-Ubbaḍī menciona el título completo 

del libro, modificándolo en la mayoría de ellas, por ejemplo:  'El Libro de los Secretos 
de la Purificación' (f° [16v], nota 522); 'El Libro de Los Secretos de la Oración' (f° 
[17r], nota 546); 'El libro de la Recitación del Corán' (f° [32r], nota 902); 'El Libro de 
los Ejercicios Espirituales y el Refinamiento de las Morales y el Tratamiento de los 
Males del Corazón' (fº [77r], nota 2072); 'El libro de Denigrar la Avaricia  y el Amor al 
Dinero' (f° [93r], nota 2460); 'El Libro del Miedo y de la Esperanza' (f° [120v], nota 
3107). 

 
 
Muchas veces el autor cambia una palabra por su sinónimo o lo que indica su 

significado, por ejemplo escribe 'orador' en vez de 'Imam', 'mañana' en sustitución de 
'amanecer', 'profeta' en lugar de 'Enviado de Dios', 'madre del Corán' en vez de 'apertura' 
cuando indica a la primera aleya del Corán; algunos ejemplos: (f° [20r], nota 643), (f° 
[20v], nota 658, 659), (f° [24r], nota 736), (f° [25v], nota 737), (f° [32r], nota 909), (f° 
[55r], nota 1446), (f° [72r], nota 1951), (f° [59v], nota 1201), (fº [74r], nota 2001), (fº 
[75v], nota 2027), (fº [78r], nota 2086), (fº [78v], nota 2104), (fº [81v], nota 2176, 2178, 
2180), (fº [82v], nota 2211), (fº [86r], nota 2291), (fº [89r], nota 2374, 2375, 2380), (fº 
[99r], nota 2599), (fº [103r], nota 2686), (fº [121r], nota 3116). 

 
Habitualmente, cuando se menciona a cualquiera de los compañeros del Profeta se  

añade después 'Dios este satisfecho de él', sin embargo, el autor evita mencionarlo 
especialmente con Abū Hurayra, por ejemplo: (f°[21v], nota 684), (f°[23v], nota 735), 
(f°[52r], nota 1408, 1411), (f°[98r], nota 2570, 2571). 

 
Una vez conocida esta situación, podemos concluir que el texto del manuscrito 

JXXI representa un resumen bastante fiel de al-Iḥyā’  de Al-Gazālī, donde procura 
extraer los contenidos esenciales para difundir su doctrina y normativa sobre los 
preceptos musulmanes de la purificación ritual. 

  
En el siguiente apartado explicaremos con detalle lo que acapara el interés de Al-

Ubbaḍī y, contrariamente, lo que desecha de la obra de Al-Gazālī. Antes de ello, se 
incluye una fotocopia del libro al-Iḥyā’ subrayando todo lo que copió Al-Ubbaḍī, así el 
lector podrá captar íntegramente cómo el autor trabajó con el original.  

Se ha escogido 'El libro de la Contemplación'120, para destacar su forma de 
resumir al quedarse reducido a 13 páginas de las 48 originales. También es reseñable 
cómo lo modifica, adelantando y retrasando párrafos sin seguir el orden y método de Al-
Gazālī; además, en este comentario acude al libro de 'Paciencia y Agradecimiento', sin 

                                                 
120 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed.  P.3257-3305. 
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indicarlo, para añadir algunos contenidos a “El libro de la Contemplación”121 (partes 
que se verán coloreadas en las siguientes fotocopias).  

 
 

[142r]  
 هللا ابِ ذَ ألم عَ  يقُ طِ يُ  فكيفَ  دةِ اھَ المجَ  مِ لَ ن أَ عَ  رَ بْ الصّ   يطيقُ اَل  نْ مَ فَ , مَ نّ ھَ ج اتِ كَ رَ دَ  يْ فِ  ارِ النَّ  مُ ألَ  أوْ , ةٍ دّ مُ  لُ وَ طْ أَ وَ 

   .ىلاعَ تَ 
  رِ كُّ فَ التَّ  ابُ تَ كِ م           يْ حِ ن الرَّ مَ حْ هللا الرَّ  مِ سْ بِ 

 امِ ھَ سِ  ىمَ رْ ومَ , امِ األوھَ  دامِ قْ اقي أَ رَ مُ لِ  لعَ يجْ  مْ لَ وَ , راً طْ  قَ واَل  122بحراَ  هِ تِ عزَّ  اءِ ھَ نتِ اِل  رْ دِ يقْ  مْ لَ  يذِ  الَّ  الحمدُ 
 لِ يْ نَ لِ  تْ ا اھتزَّ مَ كلَّ ف, 124ىرَ سْ حَ  ةھَ والِ  هِ ائِ يَ رِ بْ اء كِ دَ يْ بَ  يْ فِ  123 ينَ مالِ ظال وبَ قلُ  كَ رَ تَ  وَ , ىمجرَ  هِ ى عظمتِ مَ حِ ى لَ إِ  امِ ھَ األفْ 
 مَّ ثّ , 126راً صبْ : المَ ات الجَ قَ ادِ رَ سُ  نْ مِ  تْ يَ نودِ  125يَائَسةً  فِ باالنصرا تْ مَّ ھَ ا ذَ إِ وَ , ارَ سْ قَ  لاَل الجَ  اتُ حَ بُ ا سُ ھَ تْ دّ ا رَ ھَ وبِ مطلُ 

 ت وراءَ لبْ طَ  نْ إِ وَ . راً قدْ  هُ لَ  131رْ تقدِ  مْ ة لَ يَّ وبِ بُ الرُّ  ي جاللِ فِ  130فَّكرتَ  وْ ك لَ نَّ أِلَ , 129راً فكْ  ةِ يّ ودِ العبُ  لّ ذُ  يْ فِ  128أَِجل: 127يلَ قِ 
 كلّ لِ  135دْ دّ وجَ , 134اً رتتْ  كَ يْ لَ عَ  التْ وتَ  فَ كيْ  133هللاِ  عمِ نِ  إلى رْ انظُ فَ , 132مراً أمَراأَ من ذلك  بَلَْغتَ  اً رَ مْ أَ  كَ اتِ صفَ  يْ فِ  التفَكُّرُ 

ً نفعَ و, وشراً  138حيراً  المينَ العَ ى لَ عَ  137اضتْ فَ أ فَ كيْ  يرِ المقادِ  ارِ ي بحَ فِ  136لْ وتأمّ , وشكراً  كراً ا ذِ ھَ منْ  ةٍ عمَ نِ  , راً ضُ وا
ً , راً راً ويسْ سْ وعُ  ً وَ , راً وجبراً وكسْ , راً سْ وخُ  139وربحا ً وكفْ إيمَ وَ , راً نشْ وطيا ً وَ فَ رْ عِ وَ , راً انا  ظرالنَّ  تِ زَ اوَ جَ  َوإَِذا. راكْ نانا

  , مراً أمراً إِ  تْ لَ وَ حا فقدْ , اتِ الذَّ  يْ فِ  رِ ظَ النَّ ى لَ إِ  العَ األفْ  يْ فِ 
[142v] 

                                                 
121 “El libro de la Contemplación” novena publicación de las obras salvadoras, tiene una introducción 
que Al-Ubaḍī copia en su totalidad. También copia dos capítulos, el primero está dividido en tres 
secciones comenzando por la virtud de la contemplación, de lo cual copia un solo Dicho;  la segunda 
sección, sobre el pensamiento y su fruto, la omite por completo; y de la tercera, sobre las corrientes del 
pensamiento, copia varios comentarios. El segundo capítulo trata sobre cómo contemplar la creación de 
Dios, de éste copia la mayor parte pero es donde más modifica los párrafos. Hay que tener en cuenta que 
Al-Ubaḍī acude al libro de 'Paciencia y  Agradecimiento', agregando varias secciones del mismo a 'El 
libro de la Contemplación', entre ellas las secciones de 'la gracia de Dios de crear la potencia y las 
máquinas del movimiento' y  'la gracia de Dios en crear a los ángeles', reformulando así los libros 
originales.  

 .نَحواً : فِْي اإِلْحيَاء 122
 .نيْ بِ الِ الطَّ  بَ وْ لُ قُ  بَل تََركَ : فِْي اإِلْحيَاء 123
 .حيرى: فِْي اإِلْحيَاء 124
 .ةسَ يِ آَ : فِْي اإِلْحيَاء 125
 .َصْبَراً َصْبَراً  :فِْي اإِلْحيَاء 126
 .قِْيَل لَھَا: فِْي اإِلْحيَاء 127
 .أَِجْيلِي: فِْي اإِلْحيَاء 128
 .ِمْنِك فِْكَراً : فِْي اإِلْحيَاء 129
 .تَفَكرت: فِْي اإِلْحيَاء 130
 .لَْم تَْقِدِري: فِْي اإِلْحيَاء 131
 .ِصفَاتك أَْمَراً  في ركْ الفِ : فِْي اإِلْحيَاء 132
 .َوأَيَاِدْيه ىالَ عَ هللا تَ  مِ عَ نِ  يْ فِ  يرِ نظُ اْ فَ  :فِْي اإِلْحيَاء 133
 .تَْتَرى: فِْي اإِلْحيَاء 134
 .َوَجدِّدي: فِْي اإِلْحيَاء 135
لِيْ : فِْي اإِلْحيَاء 136  .تَأَمَّ
 .فَاََضت: فِْي اإِلْحيَاء 137
 .َخْيَراً : فِْي اإِلْحيَاء 138
 .َوفَْوَزاً : فِْي اإِلْحيَاء 139
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ً وجوراً  141يةالبشرِ  طاقةِ  دّ حَ  140اً زاوِ جَ مُ  كَ سِ بنفْ  تَ رْ وخاطَ  , هِ اقِ رَ شْ إِ  يادِ مبَ  ونَ دُ  ولُ العقُ  تِ رَ ھَ انبَ  دْ قَ فَ , ظلما
ى تبقَ  ةً اَل صَ , 143شيئاً ِمْنهُ فْخراً  يَُعدْ ولَْم  ,مولد آدَ  ديّ سَ  دٍ محمّ ى لَ عَ  الةِ الصّ وَ . راً ھْ اراً وقَ رَ ا اضطِ ھَ ابِ قَ أعْ ى لَ عَ  142وانتكَستْ 

نيَا بَْدراً  اءِ سمَ  يْ فِ  مھُ نْ مِ  دٍ احِ وَ  كلّ  حَ بَ أص ينَ ذال هِ ابِ حَ صْ وأَ  هِ لِ لى آَ وعَ , راً خْ ّدة وذَ عُ  ةِ امَ القيَ  اتِ صَ اعر يْ فِ  النَ  , 144الدُّ
 رَ وكثُ . ةٍ نَ سَ  ادةِ عبَ  نْ مِ  رٌ خيْ  ةٍ اعَ سَ  رَ فكّ ت بأنّ  ةُ نَّ السّ  تِ دَ رَ وَ  قدْ فَ : دُ عْ بَ  امّ أَ . 146كثيراً  مَ لَّ سَ وَ , رادْ صَ  مينَ المسلِ  145افوَ طَ لِ وَ 

 ومبدأُ , ارِ وَ األنْ  احُ مفتَ  وَ ھُ  رَ الفكْ  نَّ أَ  ىيخفَ  اَل وَ . 147واالفتك ظرالنّ وَ , رِ ابَ دبر واالعتِ التّ ى لَ عَ  ىالعتَ  هللاِ  ابِ كتَ  يْ فِ  ثّ الحَ 
وا لُ جھِ  نْ كِ لَ , هُ تَ ورتبَ  هُ لَ ضوا فرفُ عَ  دْ قَ  اسِ ر النَّ ثَ كْ وأ, 148وممُ ف والھُ ارِ المعَ  ةُ دَ يَ صْ مَ وَ , ومِ لُ العُ  ةُ بكَ شَ  وَ وھُ , ارِ صَ بْ االستِ 

 امَ وَ , رُ فكَّ ا يتاذَ يمَ وفِ , رُ يتفكّ  فَ كيْ  هُ نَّ لم أَ عْ يَ  مْ لَ وَ . هُ تَ وكيفيّ  هُ وطريقَ , هُ حَ رَ ومسْ  راهُ ومجْ , هُ دَ رِ وموْ  هُ رَ دَ ومصْ , هُ وثمرتَ  هُ تَ يقَ حقِ 
 نَ مِ  مْ أَ , ومِ لُ العُ  نَ مِ  يَ ھِ أَ , ةُ رَ مْ الثَّ  كَ لْ ا تِ فمَ  رةٍ مَ لثَ  انَ ن كَ إِ وَ , هُ نْ اد مِ تفَ ست ةٍ رَ لثمْ  وْ أَ , هِ نِ لعيْ  مرادٌ  ھوَ أَ  149,هِ بِ  ي يطلبُ ذِ لَّ ا

ً عَ يْ مِ جَ  150فِيِھَما مأَ , الوَ حْ األَ     نذكرُ  ونحنُ , ھمٌ مُ  كَ لِ ذَ  ميعجَ  كشفُ وَ . ا
[143r] 

. 151وةُ قوال الحولُ  ى ولهُ لَ اعَ تَ  اءَ شَ  نْ إِ  هُ ومسارحَ  رِ الفكْ ي ارِ جَ مَ  مَّ ثُ , تهرَ مَ ثَ وَ  ركُّ التف حقيقةَ  مَّ ثُ , رِ التفكُّ  ةَ فضيلَ  أوالً 
 نُ ااإلنس رَ يتفكَّ  نْ أَ  يينبغِ فَ  152. هِ كِ ترْ ى لَ إِ  اوعُ دْ ر يَ الشَّ  فِي َوالتّفكُّرُ , هِ بِ  لِ العمَ ى لَ إِ  اور يدعُ الخيْ  يْ فِ  رُ التفكّ : اسٍ عبّ ن ابْ  الَ قَ 

 ةٌ صحيفَ  لهُ  ونُ كُ وتَ , اتِ المنجيَ  اتِ فَ الصّ وَ , لكاتِ ھْ المُ  اتِ الصفَ وَ , ياصِ المعَ وَ , ةِ اعَ الطَّ  يْ فِ , اءٍ يَ أشْ  ةِ أربعَ  يْ فِ  تٍ قْ و كلّ 
, رُ الكبْ , يَ ھِ وَ , ارھَ يْ غَ  نْ م مِ لِ ا سَ ھَ نْ مِ  مَ لِ سَ  نْ إِ  هُ نَّ فإِ : عشرةٌ  اتِ لكَ ھْ المُ  نَ مِ  يهِ فِ يكْ وَ  اھَ عليْ  مٍ وْ يَ  كلّ  هُ سَ نفْ  ضُ ا ويعرِ يھَ ا فِ ھَ تُ بِ يثْ 
 يهِ فِ يكْ وَ . اهِ الجَ  وحبّ  ,الِ المَ  وحبّ , اعقَ وال وشرهُ , امِ الطعَ  وشرهُ , بِ ضَ الغَ  ةُ وشدّ , دُ والحسَ , ءايَ الرّ وَ , والعجبُ , لخْ البُ وَ 
 الُ واعتدَ , اءِ عمَ النّ ى لَ عَ  رُ كْ والشُّ , اءِ ضَ ا بالقَ ضَ والرِّ  ءِ الباَل ى لَ عَ  رُ بْ والصَّ , وبِ نُ لى الذُّ عَ  مُ دَ النَّ : ةرَ شَ عَ  اتِ نجيَ المُ  نَ مِ 

 لهُ  والخشوعُ , لىاعَ تَ  هللاِ  وحبُّ , قِ الخلْ  عَ لق مَ الخُ  نُ سْ حُ وَ  الِ مَ عْ األَ  يْ فِ  واإلخالصُ , ايَ نْ ي الدُّ فِ  ھدُ والزُّ , ءاجَ والرّ , فِ الخوْ 
 ةِ ھَ بُ الشُّ  لِ كْ كأَ  154ةِ رَ اھِ ي الظّ اصِ عَ المَ  لَھُم أَن يتفَقَُّدوا يغِ نبَ يَ فَ , ينَ الحِ الصّ  منَ  ودينَ دُ المعْ  اسِ ر النَّ ثَ ا أكْ أمّ وَ . 153هُ انَ حَ سبْ 

  , اءِ األوليَ  ومواالةِ  داءِ األعْ  معاداةِ  يْ فِ  واإلفراطُ , سِ فْ النَّ ى لَ عَ  اءِ نَ والثَّ , اءِ رَ والمِ , ةِ يمَ مِ النَّ وَ , ةِ ان بالغيبَ لسَ الّ  وإطالقِ 
[143v]  

 نْ مِ  يهِ فِ  طَ فرّ ا ى مَ لَ إِ  رظُ نْ يَ ات فَ اعَ ا الطَّ مَّ أَ وَ . رِ كَ نمُ الْ  نِ عَ  يِ ھْ والنَّ  روفِ بالمعْ  رِ األمْ  كِ ي ترْ فِ  قِ الخلْ  عَ مَ  ةِ نَ اھِ والمدَ 
 هُ نَّ وأَ  هِ رتِ قدْ  وعظمِ م هللا ظَ عِ  يْ فِ  رُ كَّ يتفَ وَ . تِ وْ الفَ  لَ بْ قَ  اتِ اعَ الطَّ ن مِ  كَ لِ ر ذَ يْ وغَ  ةٍ صاَل  نْ مِ  يهِ فِ  طَ فرّ ا ى مَ لَ إِ وَ  يهِ فيقضِ  امٍ يَ صِ 

 لٌ منفصِ  وَ ھُ  اَل وَ  مِ الَ بالعَ  عْنهُ  لٌ صِ تَّ مُ  وَ  ھُ اَل وَ  هُ رجَ اخَ  واَل  مِ العالَ  اخلَ دَ  ليسَ  وأنهُ  والجھاتِ ار دَ قْ األَ وَ , انِ المكَ  عنِ  هٌ منزَّ 
 نَ مِ  156يهفِ و سهُ فْ نَ  انِ اإلنسَ ى لَ إِ  ءٍ يْ شَ  بُ قرَ فأَ . 155 ةٍ فَ طْ نُ  نْ مِ  هِ خلقِ  يْ فِ  رْ يتفكَّ لْ وَ  عُ رْ الشَّ  هُ أباحَ ا مَّ مِ  كلِ ر ذَ يْ غَ ى لَ إِ  هُ عنْ 

                                                 
 .ُمَجاِوَزةً : فِْي اإِلْحيَاء 140
 .البََشر: فِْي اإِلْحيَاء 141
 .وانتََكَصت: فِْي اإِلْحيَاء 142
 .اً رَ خْ فَ  ادتهُ يَ سِ  دْ عُ يَ  مْ لَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  :فِْي اإِلْحيَاء 143
 .اً رَ دْ ن بَ يْ الدِّ : فِْي اإِلْحيَاء 144
 .َولِطََوائف: فِْي اإِلْحيَاء 145
 .اً رَ يْ ثِ كَ تَْسلِْيَماً  مَ لَّ سَ وَ : فِْي اإِلْحيَاء 146
 .اركَ تِ االفْ وَ : ْحيَاءفِْي اإلِ  147
 .الفھوم: فِْي اإِلْحيَاء 148
 .هِ يطلب بِ  يْ ذِ لَّ ا امَ وَ , ركَّ فَ تَ ا يَ اذَ مَ لِ وَ  ,ركَّ فَ تَ يَ  َوفِي َماَذا :فِْي اإِلْحيَاء 149
ً  امَ ھُ نْ مِ  أو, أو من األحوال:فِْي اإِلْحيَاء 150  .َجِمْيعا
 .ىالَ عَ هللا تَ  اءَ شَ  نْ إِ  :فِْي اإِلْحيَاء 151
ً  من الّصعب 152 ابع ِمن اإِلْحيَاء, تَتَبّع الُمَؤلف َحْرفِيّا  .3228- 3267:ص, يُْمِكن الَعْوَدة إِلَى الِجْزء الرَّ

فَات الُمْھلَِكات: فِْي اإِلْحيَاء 153 نَجيَّات, بل ُكّل ُمِرْيد فَيَنبَِغي أْن يَُكوَن لَهُ َجِريَدة يثبُت فِْيھَا ُجْملةَ الصِّ فَات المُّ لَة وُجم, َوُجملَة الصِّ
َوِھَي البُْخل , فَإنّهُ  إِْن َسلَِم ِمْنھَا َسلَِم ِمن َغْيِرھَا, َويَْكفِيِه ِمَن الُمْھلَِكات النَّظَر فِي َعشَرة. ويعرض نَْفَسهُ َعلَْيھَا ُكّل يَْوم, الَمَعاِصي َوالطَّاَعات

يَاء, والعجب, والِكبَر النََّدم َعلَى : َوِمَن الُمنَجيَّات عَشَرة. َوُحّب الَجاه, َوُحّب الَمال, وشَره الوقَاع, َوشره الطَعام, َوِشدَّة الَغَضب, َوالَحَسد, َوالرِّ
نوب بر َعلَى الباََلء, الذُّ َضا بِالقََضاء, َوالصَّ َجاء, َوالشُّكر َعلَى النّعَماء, َوالرِّ ْنيَا, َواْعتَِدال الَخوف َوالرَّ ھد فِي الدُّ , الواإِلْخاَلص فِي األْعمَ , َوالزُّ

  .َوالُخُشوع لَهُ , َوُحسن الُخلق َمَع الَخلق
 .ةرَ اھِ الظَّ  يْ اصِ عَ المَ  مْ ھِ دِ ائِ رَ جَ  يْ وا فِ تُ بِّ ثَ يُ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَ فَ  :فِْي اإِلْحيَاء 154

  .ُكل ما ُوِضَع تحته َخط لَم أِجدهُ حرفِيّاً فِي اإلْحيَاء 155
 .َوَما فِْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 156
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 فيوَ { : ىلَ اعَ تَ  ال هللاُ قَ وَ , 157ُعْشرهِ  عشرِ ى لَ عَ  وفِ قُ الوُ  يْ فِ  ارُ مَ عْ ي األَ تنقضِ ا مَ , هِ تِ رَ وقدْ  ظمة هللاِ عَ ى لَ عَ  ةِ الَ الدَّ  العجائبِ 
 نَ مِ  قطرةٌ  يَ ھِ وَ  ةِ فَ طْ النُّ ى لَ إِ  رانظُ و. 160} 159ينٍ ھِ مَ  اءٍ ن مَ قكم مِ نخلُ  ألمْ { : ىلَ اعَ تَ  ولهُ قوَ . 158} ونَ رُ صِ بْ تُ  اَل فَ أَ  كمفسِ نأ

 كيفَ وَ , ابرَ والتُّ  لبِ الصّ  منَ  ابِ بَ رْ األ ربُّ  اھَ أخرجَ  كيفَ , تْ دَ سَ فَ و نتْ نتَ أَ فَ  ىوَ ا الھَ ھَ بَ لضرَ  ةٌ اعَ سَ  تركتْ  وْ لَ , قذرةٌ  اءِ المَ 
 كيفَ وَ , اعِ مَ االجتِ ى لَ إِ  ةِ وَ ھْ والشَّ  ةِ المحبّ  ةِ لَ سِ لْ بسِ  مْ ھُ ادَ قَ  كيفَ وَ , مْ ھِ وبِ لُ قُ  يْ فِ  ةَ مَ حْ ى الرّ وألقَ , ىواألنثَ ر كَ الذَّ  نَ بيْ  عَ مَ جَ 

 مَّ ثُ , األْرَحام يْ ا فِ ھَ عَ مَ جَ وَ  وقِ رُ العُ  ماقِ أعْ  نْ مِ  ضِ يْ الحَ  مَ دَ  بَ لَ جْ تَ اسْ  كيفَ وَ , اعِ قَ الوِ  ركةِ ل بحَ جُ الرَّ  نَ مِ  ةَ فَ طْ النُّ  رجَ استخْ 
   فَ يْ كَ 

[144r] 
 ءاضَ بيْ  يَ وھِ  ةَ فَ طْ ل النُّ جعَ  كيفَ وَ . را وكبَّ ا وربَ نمَ  ىتَّ حَ  اهُ ذَّ وغَ  ضِ الحيْ  اءِ مَ بِ  اهُ قَ سَ وَ   ةِ فَ طْ النُّ  نَ مِ  ودَ المولُ  خلقَ 

, امظَ ى العِ لَ إِ  ةيَ اوِ متسَ  بتسابِھَة يَ ھِ ة وَ فَ طْ النُّ ا زَ جْ أَ  مَ سَّ قَ  فَ يْ كَ  مَّ ثُ , ةغَ ضْ مُ  اھَ جعلَ  فَ يْ كَ  مَّ ثُ , اءرَ مْ حَ  ةقَ لَ عَ ة قَ رِ شْ مُ 
 سه ليْ ر إنَّ صوّ المُ  ِ  ةِ دَ الشاھِ  أعضائهِ  يعِ مِ جَ ان قَ تْ إِ  يبِ عجِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  ريْ غَ ى لَ إِ , مِ لحْ والَّ , ارِ واألوتَ , وقِ رُ والعُ , ابِ صَ واألعْ 

ً عظمَ  ونَ بعُ وأرْ  م وثمانيةٌ عظْ  مأَتا انِ اإلنسَ  نِ دَ ي بَ فِ  امِ العظَ  دِ عدَ  يعُ مِ جَ وَ . 161يرُ صِ البَ  يعُ مِ و السّ وھُ  ءٌ شيْ  ثلهُ مِ كَ  ى وَ سِ , ا
 .تُ العضاَل  يَ وھِ  امِ ظَ العِ  لتحريكِ  التِ لى اعَ هللا تَ  خلقَ  ر كيفَ انظُ  مَّ ثُ . 162لالمفاصِ ل لَ خَ  اھَ بِ  تْ ي حبسَ تِ الَّ  ارُ غَ الصّ  امُ العظَ 

ا عھَ اضِ وَ مَ  اختالفِ  بِ سْ حَ بِ ال كَ شْ األَ وَ  يرِ ادِ المقَ  ةُ فَ لِ ختَ مُ  يَ ة وھِ يَ وأغشِ  طٍ ربْ و وعصبٍ  مٍ حْ لَ  نْ مِ  ةٌ بَ كَّ رَ مُ  يَ ھِ  والعضلةُ 
ا ذَ كَ وھَ . نِ العيْ  رُ مْ أَ  لتَ ا اخْ ھَ نْ مِ  واحدةٌ  تْ نقصَ  وْ لَ  اھَ انِ وأجفَ  نِ العيْ ة قَ دَ حَ  يكِ ا لتحرِ ھَ منْ  عضلةٌ  ونَ رُ وعشْ  ةٌ عَ أربَ فَ , اھَ اتِ وحاجَ 

ا وعددھَ  نَ ئِ والشرا ةِ واألوردَ  وقِ والعرُ  ابِ األعصَ  رُ أمْ وَ  .وصٍ ر مخصُ وقدْ  وصٍ مخصُ  دٍ بعدَ  عضالتٌ  وٍ عضْ  لّ لكُ 
   ادآحَ  يْ فِ  مجالٌ فَلِْلتَفَكُّر . ولُ يطُ  هُ ه وشرحُ لّ ذا كُ ھَ  نْ مِ  أعجبُ  اھَ اتِ ابَ ا وانشعَ ھَ ابتِ نَ ومَ 

[144v] 
 وعجائبِ  ندَ ام البَ أجسَ  ائبِ عجَ ى لَ إِ  نظرٌ  كَ لِ ذَ  لّ كُ وَ . نلة البدَ جمْ  يْ فِ  مَّ ث اءِ األعضَ  ادِ ي آحَ فِ  مَّ ثُ  االجراء هِ ذِ ھَ 
ان سَ نْ ر اإلِ اھِ ى ظَ لَ إِ وَ  ندَ البَ  امِ أجسَ  بِ ائِ جَ عَ ى لَ إِ  ر اآلنَ انظُ فَ . كَ لِ ذَ  نْ م مِ ظَ عْ أَ  واسِ بالحَ  كْ رَ دْ  تُ اَل  يالتِ  اتِ فَ والصّ  المَعاِصي

ا ھَ منْ  ةٌ قَ طبَ  فقدتْ  وْ لَ , ةٌ وصَ صُ حموھيبةٌ  وصٌ مخصُ  وصفٌ  ةٍ طبقَ  لكلّ , اتٍ ع طبقَ سبْ  نْ مِ  نالعيْ  ركبَ  وكيفَ . 163هِ نِ اطِ وبَ 
, ةَّ قويّ  امٌ سَ أجْ  يَ ھِ وَ  ةٍ عيفَ ضَ  ةٍ طفَ نُ  نْ مِ  امَ ظَ العِ  ركبَ  فَ كيْ وَ . ارِ صَ اإلبْ  نِ عَ  العينُ  تِ لتعطّ ل؛ اھَ اتِ صفَ  نْ مِ  فةٌ صِ  تْ الَ زَ  أوْ 
ى لَ ا عَ ھَ منْ  احدٍ وَ  لّ كُ  لِ كْ شَ  درُ قوَ . 164يقٌ ودقِ  وعريضٌ  صمتٌ جوف ومُ ومُ  يرٌ تدِ ومسْ  يلٌ وِ وطَ , يرٌ بِ كَ وَ  يرٌ ا صغِ ھَ منْ  ةٌ بَ لْ صُ 

 قَ وألصَ ظم العَ  يْ فِ رَ د طَ حَ أَ  يْ فِ  اھَ تَ نبَ أَ  ارٍ تَ وْ بأَ  ضِ ا بالبعْ ھَ ضُ بعْ  طَ بَ ا ورَ لھَ مفاصِ ل صَ وَ  مّ ثُ . اھَ بِ  ةِ المطلوبَ  الحركةِ ر دْ قَ 
                                                 

الَة علَى َعظََمِة هللا تََعالى, َوأَقَرُب شيء إِلَيك نَفسكَ , ن آيَاتَه اإِلْنَسان الَمْخلُوق ِمن النّْطفَةفَمِ  :فِْي اإِلْحيَاء 157 , َوفيَك مَن العَجائِِب الدَّ
! َكْيَف تْطَمع في َمْعِرفَة َغْيِركَ , اِھل بِھَافَيَا َمْن ھَُو َغافٌِل َعْن نْفِسِه َوجَ . وأنَت َغافٌِل َعنه, ر عشيرهِ شْ ى عُ لَ عَ َما تَْنقَِضي األْعَمار فِي الُوقُوِف 

 .}وفِي أْنفِسُكم أَفاَل تَصبُرون{: َوقَد أَمَرك هللا تََعالَى بِالتّدبر فِي نَفِسَك فِي ِكتَابِه الَعِزْيز فَقَالَ 
 .51/21: الذاريات 158
 }لُْوٍم فََجَعْلنَاهُ فِْي قََراٍر َمِكْيٍن إِلَى قََدٍر َمعْ { : فِْي اإِلْحيَاء 159
 .20/22: المرسالت 160

 يَ ھِ وَ  ةِ فَ طْ ى النُّ لَ إِ اآلَن ر انظُ فَ  .ويَْترك التّْفِكْير فِي مْعنَاه, ذكر النّطفة في الكتاب العزيز لَيَس لِيَْسَمَع لَفظهُ  فتكرير :فِْي اإِلْحيَاء  161
ر كَ الذَّ  نَ بيْ  عَ مَ جَ  كيفَ وَ , بئِ ارَ والتُّ  لبِ الصّ  منَ  ابِ بَ األرْ  ا ربُّ ھَ أخرجَ  كيفَ , َوأْنتَنَت  تْ دَ سَ فَ  اءوَ ا الھَ ھَ ضربَ يل ةٌ اعَ سَ  تركتْ  وْ لَ , قذرةٌ  اءِ المَ  نَ مِ  قطرةٌ 
 ركةِ ل بحَ جُ الرَّ  نَ مِ  ةَ فَ طْ النُّ  رجَ استخْ  كيفَ وَ , اعِ مَ ى االجتِ لَ إِ  ةِ وَ ھْ والشَّ  ةِ المحبّ  ةِ لَ سِ لْ بسِ  مْ ھُ ادَ قَ  كيفَ وَ , مْ ھِ وبِ لُ قُ  يْ فِ  األْلفَةَ َوالَمَحبّةى وألقَ , ىواألنثَ 

 اهُ ذَّ وغَ  ضِ الحيْ  اءِ مَ بِ  اهُ قَ سَ وَ  ,ةِ فَ طْ النُّ  نَ مِ  ودَ المولُ  خلقَ  فَ يْ كَ  مَّ ثُ , الّرِحم يْ فِ  هُ عَ مَ جَ وَ  وقِ رُ العُ  ماقِ أعْ  نْ مِ َوَغّذاه  ضِ يْ الحَ  مَ دَ  بَ لَ جْ تَ اسْ  كيفَ وَ , اعِ قَ الوِ 
 ُمتََشابِِھة يَ ھِ ة وَ فَ طْ النُّ  ءازَ جْ أَ  مَ سَّ قَ  فَ يْ كَ  مَّ ثُ , ةغَ ضْ ا مُ ھَ جعلَ  فَ يْ كَ  مَّ ثُ  ,اءرَ مْ ة حَ قَ لَ ة عَ قَ رِ شْ مُ  ءاضَ بيْ  يَ وھِ  ةَ فَ طْ ل النُّ جعَ  كيفَ وَ  ,را وكبَّ ا وربَ ى نمَ تَّ حَ 

   .مِ لحْ والَّ , ارِ واألوتَ , وقِ رُ والعُ , ابِ صَ واألعْ , امظَ ى العِ لَ ة إِ يَ اوِ متسَ 
ً عظمَ  ونَ بعُ وأرْ  م وثمانيةٌ عظْ  ِمئتَا انِ اإلنسَ  نِ دَ ي بَ فِ  امِ د العظَ عدَ  َوَمْجُموع :فِْي اإِلْحيَاء 162 ا ھَ بِ  حِشيَ ي تِ الَّ  ةريغِ الصّ  امُ ى العظَ وَ سِ , ا

  .لل المفاصِ لَ خَ 
ة فََخلََق فِي بََدن ااإلْنَسان َخْمَس ِمئَة َعَضلَ ,تُ العضاَل  يَ وھِ  امِ ظَ العِ  لتحريكِ  آالتلى اعَ هللا تَ  خلقَ  ر كيفَ انظُ  مَّ ثُ : فِْي اإِلْحيَاء 163

ً وعْشِرين َعَضلَة ا عھَ اضِ وَ مَ  اختالفِ  بِ سْ حَ ال بِ كَ شْ األَ وَ  يرِ ادِ المقَ  ةُ فَ لِ ختَ مُ  يَ وھِ  ,ةيَ وأغشِ  طٍ اربو ,وعصبٍ  ,مٍ حْ لَ  نْ مِ  ةٌ بَ كَّ رَ مُ  والعضلةُ  ,وتِْسَعا
 وٍ عضْ  لّ ا لكُ ذَ كَ وھَ . نِ العيْ  رُ مْ ل أَ تَ ا اخْ ھَ نْ مِ  واحدةٌ  تْ نقصَ  وْ لَ  ,اھَ انِ وأجفَ  نِ ة العيْ قَ دَ حَ  يكِ لتحرِ  ِھيَ  اھَ منْ  عضلةٌ  ونَ رُ ع وعشْ أربَ فَ , اھَ اتِ حاجَ َوقدر 

ذا ھَ  نْ مِ  ا أعجبُ ھَ اتِ ابَ ا وانشعَ ھَ ابتِ نَ ا ومَ وعددھَ  ,نَ ييوالشرا ,ةِ واألوردَ  ,وقِ والعرُ  ,ابِ األعصَ  رُ أمْ وَ  .وصٍ ر مخصُ وقدْ  وصٍ مخصُ  دٍ بعدَ  عضالتٌ 
ام أجسَ  ائبِ ى عجَ لَ إِ  نظرٌ  كَ لِ ذَ  لّ كُ فَ . نلة البدَ جمْ  يْ فِ  مَّ ث .اءِ األعضَ ھَِذِه  ادِ ي آحَ فِ  مَّ ثُ  ,اءزَ جْ األ هِ ذِ اد ھَ حَ آ يْ فِ  ر مجالٌ فَلِلفك ,ولُ يطُ  هُ وشرحُ  ,هلّ كُ 

  .هِ نِ اطِ ان وبَ سَ نْ ر اإلِ اھِ ظَ فَاْنظُر إِلَى  .مظَ عْ أَ  واسِ بالحَ  كْ رَ دْ  تُ ي اَل التِ  اتِ فَ والصّ  الَمَعانِي وعجائبِ  ,ندَ البَ 
 فةٌ صِ  تْ الَ زَ  ا أوْ ھَ منْ  ةٌ قَ طبَ  فقدتْ  وْ لَ , ةٌ وصَ صُ خمةٌ وھيئ وصٌ مخصُ  وصفٌ  ةٍ طبقَ  لكلّ , اتٍ ع طبقَ سبْ  نْ مِ  نالعيْ  بَ كّ رَ فَ  :يَاءفِْي اإِلحْ  164

,  واآليات الْنقََضى فِيِه األْعَمارفَلَو َذھَْبنَا إِلَى أّن نِصَف َما فِي آَحاد ھَِذِه األَْعَضاء من الَعَجائِب  .ارِ صَ اإلبْ  نِ عَ  العينُ  تِ لتعطّ لا؛ ھَ اتِ صفَ  نْ مِ 
ً للبََدن َوِعَماداً لَهُ , َكْيَف َخلَقَھَا ِمن نُْطفَة َسِخْيفَة َرقِْيقَة ,ةَّ قويّ  ةٌ بَ صلْ  امٌ سَ أجْ  يَ ھِ وَ  امَ ظَ العِ فَاْنظُر اآلَن إِلَى  ثُّم قَّدَرھَا بَِمقَاِدير , ثُّم َجَعلَھَا قََواَما

  .يقٌ ودقِ  ,وعريضٌ  , صمتٌ مُ  ,جوفومُ , يرٌ تدِ ومسْ  ,يلٌ وِ وطَ , يرٌ بِ كَ وَ  ,يرٌ ه صغِ نْ مِ فَ  ,فَةُمْختَلِفَة َوأَْشَكال مختَلِ 
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ً مختلِ عظْ  ينَ سِ وخمْ  ةٍ سَ مْ خَ ن مِ  اھَ ا وركبَ جمعھَ  كيفَ وَ  سِ أْ الرّ  عظامَ  قَ خلَ  كيفَ وَ . 165 اطِ بَ كالرّ  رآلخَ  فِ رَ بالطَّ   ةفَ ما
, فِ حْ القِ ب صُ ختت ةٌ ا ستَّ ھَ منْ فَ , ا تراهُ كمَ  سِ أْ الرَّ  ةُ رَ وكُ  اھَ بِ  تْ وتَ اسْ  ثُ بحي ضٍ بعْ ى لَ إِ  ھاضَ بعْ  فَ ور فألَّ والصُّ ال كَ شْ األَ 

   ةٌ ضَ يرِ ا عَ ھَ بعضُ , انُ األسنَ  يَ ة ھِ يَّ والبقِ , لفَ األسْ للَّْحِي  انتَ اثنى وَ لَ األعْ ر للَّْحِي شَ عَ  ةبعَ وأرْ 
[145r]  

باً كرْ م قبةَ الرّ  لَ عَ جَ  مَّ ثُ . اايَ والثنَ , اسُ رَ واألضْ , ابُ األنيَ  وھيَ , عِ طْ للقَ  تصلحُ  ةٌ ادَّ ا حَ وبعضھَ , نيحللطَ  تصلحُ 
 ى عظمِ ھَ منتَ ى لَ إِ  ةِ قبَ ل الرّ فَ أسْ من  رِ ھْ الظَّ ى لَ عَ  بةَ الرقْ  كبَ روَ . اتٍ يرَ دِ تَ مسْ  اتٍ فَ وّ جَ مُ  زاتِ اخر عِ ن سبْ مِ  اھَ وركبَ , سِ أْ رَ لْ لِ 

عْظُم الُعْصُعُص  ويَتَِّصُل بِِه ِمن أَْسفَلِهِ . ء ُمختلفةازَ جْ أَ  ةِ ثالثَ  نْ مِ  العجزُ  عظمُ  بَ وركَّ , ةرزَ خَ  ينَ رِ وعشْ  عِ بَ رْ أَ  نْ العجز مِ 
 ً , اھَ رَ تُ سْ لتَ ان فَ جْ األَ بِ  نَ ا العيْ مَ حَ  فَ ر كيْ انظُ وَ . 166يرِ بِ خَ الْ  اللطيفِ  هللاِ  عُ نصُ  كَ لِ ذَ  لّ كُ وَ  .أجزاءِ  ِمن ثالثةِ  فٌ مؤل وھَُو أيضا

 عَ دَ أوْ وَ . اھَ افِ أكنَ  اعِ اتسَ  معَ  مواتِ ورة السّ ا صُ ھَ منْ  ةٍ ار عدسَ دَ قْ مِ  يْ فِ  رَ ھَ ظْ م أَ ثُ , اھَ نْ عَ  اءِ داألقْ  عُ وتدفَ , اصقلھَ وتَ , اھَ فظْ وتحْ 
, ايھَ فِ  رُ يدِ ا مَ  ةُ ركَ حَ  رَ ثُ يكل اتٍ اجَ جَ وِ اعْ وَ  تجِويفَاتٍ ا يھَ ل فِ عَ وجَ , اھَ ام عنْ الھوَ  فعَ ويدْ , اھَ عَ سمْ  ظُ يحفَ  ُمّراً  ماءً  نِ يْ نَ ذُ األُ 

ة اسّ حَ  يهِ فِ  عَ وأودَ , شكلهُ  نَ سَ حْ وأَ  فَ نْ األَ  عَ فَ رَ  فَ كيْ وَ , مٍ وْ نَ ي فِ  ابةُ دّ ال تَهُ قصدا ذَ إِ  اھَ بُ احِ صَ  مِ وْ النَّ  عنفينتبِهُ  ھَاطريقُ  ولُ ويطُ 
ً ان سَ اللِّ  قَ لَ خَ  كيفَ وَ . 167هِ يتِ وأغذِ  هِ اعمِ مطَ ى لَ عَ  حِ ائِ وَ الرَّ  اقِ نشَ تِ باسْ  لَّ ليستدِ ؛ مالشَّ  ة مختلفَ  رَ اجِ الحنَ  وركبَ  ,168ترجمانا

  دَ بِ كَ الْ وَ , اءذَ الغِ  جَ نضِ تل  المعدةَ  قَ لَ خَ وَ  .169اسِ النَّ  اتُ وَ صْ أَ  فَ لتختلِ  ةِ عَ والسّ  الضيقِ  يْ فِ  كالِ األشْ 
[145v] 

 َوالَمراةُ , هُ عنْ  اءِ دَ وْ السّ  تخدُمهُ بجْذبِ  الُ حَ فالطّ , دبِ الكَ  ةِ مَ دْ لخِ  ةَ يَ والكلْ  ارةَ حال والمرَ طّ وال, مالدّ ى لَ إِ  ءاذَ الغَ  ةَ الَ حَ إَل 
 يْ فِ  هرجُ تخْ  مّ ثُ , هُ عنْ  اءِ المَ  ولِ بقبُ  ةَ يَ الكلْ  مُ تخدُ  المثانةُ وَ , ةالمائيَّ  بِ ذْ بجَ  هُ تخدمُ  ةُ يَ الكلْ وَ , هُ عنْ ء ارَ فْ الصّ  بِ بجذْ  هُ تخدمُ 
ً صَ قْ ثَ  يْ دِ الثَّ  ةِ مَ لَ حَ  يْ فِ  فتحَ  فَ كيْ وَ  .170نِ دَ البَ  افِ رَ طْ ر أَ ائِ سَ  ىلَ إِ  مِ الدّ  اتَصال يْ فِ  دَ بِ الكَ  دمُ خْ تَ  وقُ رُ العُ وَ , يلِ لِ اإلحْ   يراً غِ با

 يَ ا ھِ ھَ اؤُ قصَ تِ اسْ  نُ يمكِ  اِل  يتِ الَّ  كَ نِ ب بدَ عجائِ  منْ  بذةٌ نُ  هِ ذِ ھَ فَ . 171اصِ صَ تِ االمْ  عندَ  هِ تِ اجَ حَ  رِ دْ قَ بِ  نِ بَ اللَّ  نَ مِ  لُ فْ الطّ  هُ نْ مِ  رجُ خْ يُ 
, لَ كُ أْ فتَ  وعَ تجُ  نْ  أَ الَّ إِ  كَ سِ ن نفْ مِ  رفُ عت اَل , كَ جِ وفرْ  كَ نِ طْ ببَ  ولٌ مشغُ , اھَ نْ عَ  لٌ افِ غَ  نتَ أَ وَ , كقُ الِ خَ  ةِ مَ عظَ ى لَ عَ  دٍ شاھِ  لُ جَ أَ 

ن ااإلنسَ  ةيَّ اصِ ا خَ مَ نَّ إِ وَ , اھَ لّ كُ  اعُ بَ والسّ  مُ ائِ البھَ  كَ ذلِ  ةِ فَ عرِ مَ  يْ فِ  كَ كُ ارِ شَ وي, لَ اتِ قَ فتُ  بَ وتغضَ , عَ ي فتجامِ ھِ تَ شْ تَ وَ , امَ فتنَ  وتشبعَ 

                                                 
َ ض بِ عْ بَ ا بھَ ضُ بعْ  طَ بَ ورَ  ,الھَ ل مفاصِ صَ وَ  مّ ثُ  ,اھَ بِ  ةِ المطلوبَ  الحركةِ  وفقى لَ ا عَ ھَ منْ  ةٍ احدوَ  لّ ل كُ كْ شَ  رُ دّ قوَ  :فِْي اإِلْحيَاء 165 ا ھَ تَ نبَ أَ  ارٍ تَ وْ أ

 .َكالّربَاط لَهُ  اآلخر َعْظمِ بال هُ قَ وألصَ  ,ظمالعَ  يْ فِ رَ طَ د حَ أَ  ِمن
بَھَا, اھَ ا وركبَ جمعھَ  كيفَ وَ  سِ أْ الرّ  عظامَ  قَ خلَ  كيفَ  ثُّم اْنظُر :فِْي اإِلْحيَاء  166 ً مختلِ عظْ  ينَ سِ وخمْ  ةٍ سَ مْ ن خَ مِ  َوقَد َركَّ ال كَ شْ ة األَ فَ ما

اثنان للَّْحِي ى وَ لَ ر للَّْحِي األعْ شَ ة عَ بعَ وأرْ , فِ القحْ  صّ خت ةٌ ا ستَّ ھَ منْ فَ , َكَما تََراه ُكَرة الرأس تَوى بِهاسْ  ثُ بحي ضٍ ى بعْ لَ ھا إِ ضَ بعْ  فَ فألَّ  ,وروالصُّ 
 لَ عَ جَ  مَّ ثُ . اايَ والثنَ , اسُ رَ واألضْ , ابُ األنيَ  وھيَ , عِ طْ للقَ  تصلحُ  ةٌ ادَّ ا حَ وبعضھَ , حنللطَ  تصلحُ  ةٌ ضَ يرِ ا عَ ھَ بعضُ , انُ األسنَ  يَ ة ھِ يَّ والبقِ , لفَ األسْ 
ً لِ كرْ م قبةَ الرّ  َويَطُول , لِيَْنطَبَق بعُضھَا َعلَى بَعض, فِْيھَا تَحِريفَات َوِزيَاَدات َونْقَصانا, اتٍ يرَ دِ تَ مسْ  اتٍ فَ وّ جَ مُ  خرزاتِ  عِ ن سبْ ا مِ ھَ وركبَ , سِ أْ رَ لْ با

َوَركََّب َعْظَم , ةرزَ خَ  ينَ رِ وعشْ  عِ بَ رْ أَ  نْ العجز مِ  ى عظمِ ھَ ى منتَ لَ إِ  ةِ قبَ ل الرّ فَ أسْ  ھر فِيَوَرّكَب الظَّ  ,رِ ھْ ى الظَّ لَ عَ  بةَ الرقْ  كبَ رثَّم  .َوجهُ الِحْكَمة فِْيھَا
 .اءزَ جْ أَ وھَُو أيضاً مؤلٌف ِمن ثالثِة  ,عْظُم الُعْصُعصُ  يَتَِّصُل بِِه ِمن أَْسفَلِهِ ف ,ُمختلفة ءازَ جْ أَ  ةِ ثالثَ  نْ مِ  الَعْجزِ 

, اھَ فظْ وتحْ , اھَ رَ تُ سْ ان لتَ فَ جْ األَ بِ  نَ العيْ  ھَاامَ حَ ثُمَّ  , َوأْحَسَن َشكلَھَا َولَونھَا َوھَيئَتھَا, ْينَين َوَرتَّب طَبَقَاتھَافَفَتَح العَ  :فِْي اإِلْحيَاء 167
ثُّم َشقَّ . فَھُو يَنظر إِلَْيھَا, َوتَبَاُعد أَْقطَارھَا اھَ افِ أكنَ  اعِ اتسَ  معَ  واتِ امورة السّ ا صُ ھَ منْ  ةٍ ار عدسَ دَ قْ مِ  يْ فِ  رَ ھَ ظْ م أَ ثُ , اھَ نْ عَ  األَْقَذاءَ  عُ وتدفَ , اصقلھَ وتَ 

ولِتُحّس بَدبِيب الھَوام , َوَحّوطَھَا  بصدفِة األُذن لِتَجَمَع الّصوت فَتَرّدهُ إِلَى صَماِخھَا, اھَ ام عنْ الھوَ  فعَ ويدْ , اھَ عَ سمْ  ظُ يحفَ ل ُمّراً  ماءً  ھَُماعَ دَ أوْ وَ أُُذنَيه 
 ثُمّ  .مٍ وْ َحال النّ ي فِ  دابةُ  ھَاا قصدذَ ا إِ ھَ بُ احِ صَ  مِ وْ النَّ  ِمنَ  هُ بَّ يتنَ فَ  ,هطريقُ  ولُ ويطُ , اھَ يْ فِ  بّ دُ ا يَ ة مَ كَ رَ ر حَ ثُ كْ تَ ات لِ اجَ جَ وِ اعْ ات وَ فَ يْ رِ حْ ا تَ ھَ يْ فِ  لَ عَ جَ وَ , إِلَْيھَا

, هِ يتِ وأغذِ  هِ اعمِ ى مطَ لَ عَ  حِ ائِ وَ الرَّ  اقِ نشَ تِ باسْ  لَّ م؛ ليستدِ ة الشَّ اسّ حَ  يهِ فِ  عَ وأودَ , َوفَتََح منَخَريه, شكلهُ  نَ سَ حْ وأَ , ِمن َوَسِط الَوجه فَ نْ األَ  عَ فَ رَ 
  .َوتَْرِوْيَحاً لَِحَراَرة بَاِطنِهِ , ِغَذاء لِقَلبهِ , َولِيَْستَْنِشق بِمنفَذ المنَخَرين ُروَح الھََواء

ً َوتُْرْجَمانَ  :فِْي اإِلْحيَاء 168 ً َعّما فِي القَلبَوفَتَح الفَّم وأْوَدَعهُ اللَّسان نَاِطقَا ً َوُمْعِربَا وَزيَّن الفَّم بِاألَْسنَان لِتَُكوَن آلَةَ الطّحن والَكْسِر , ا
ُؤوس, َوَرتَّب ُصفُوفھَا, وبيَّض لَونھَا, َوحّدد ُرؤوسھَا, فَأحَكَم أُصولَھَا, والقَْطع   .ُمتَنَاسقَة التّرتِيب َكأنّھَا الدُّر الَمْنظُوم, ُمتََساويَةَ الرُّ

فَتين َوَحسَّن لَونھَا وَشكلھَا  :ْي اإِلْحيَاءفِ  169 َوَخلَق الُحْنُجَرة وھَيأھا , َوْليَتُّم بِھَا ُحروف الَكاَلم, لِتَْنطَبَِق َعلى الفَّم فَتَُسّد مْنفَذهُ , َوخلََق الشَّ
و, َوَخلَق لِلَِّسان قُْدَرة للَحَركات َوالتَّْقِطيَعات, لُِخَروج الصَّوتِ  لِيَتَِّسَع بِھَا طَِريق النُّْطق , ت فِي َمَخاِرج ُمْختَلِفَة تْختَلِف بِھَا الُحُروفلتَْقطَع الصَّ

ْيق, بَكْثَرتِھَا َعة, ثُّم َخلََق الَحنَاِجر ُمْختَلِفَة األَْشَكال فِي الضِّ تَّى حَ , َوالطُّول َوالقْصر, َوَصاَلبَة الَجْوھَر َوَرَخاَوتِه, َوالَماَلَسة, َوالُخُشونَة, َوالسِّ
وت فِي , َحتَّى يَُميّز السَّاِمع بَْعَض النَّاس َعْن بَْعض, بَل يْظھَر بَْيَن ُكّل َصْوتَين فَْرقَان, اْختَلََف بَِسبَبِھَا األْصَوات فاَل يتََشابَه َصْوتَان د الصَّ بُِمَجرَّ

  .الظُّْلَمة
َر كُ , ثُّم َخلََق األَْعَضاء الباِطنَة :فِْي اإِلْحيَاء 170 رَ , ّل َواِحد لِفِعل َمخُصوصَوَسخَّ  إِلَحالَِة الِغَذاء دَ بِ كَ الْ وَ , اءذَ الغِ  لنضجِ   المعدةَ  فََسخَّ

 ةُ يَ الكلْ وَ , اھَ عنْ ء ارَ فْ الصّ  بِ بجذْ  اھُ تخدمُ  ةارَ رَ المَ وَ , اھعنْ  اءِ دَ وْ السّ  بجْذبِ  يخدمھَا الُ حَ فالطّ , دبِ الكَ  ةِ مَ دْ لخِ  الَمَراَرِة َوالِكْليَةِ وحال طّ وال, مى الدّ لَ إِ 
ى لَ إِ  مِ ال الدّ صَ يْ إِ   يْ فِ  دَ بِ الكَ  دمُ خْ تَ  وقُ رُ العُ وَ , يلِ لِ اإلحْ طَِرْيق  يْ ه فِ رجُ تخْ  مّ ثُ , اھعنْ  اءِ المَ  ولِ بقبُ  ةَ يَ الكلْ  مُ تخدُ  المثانةُ وَ , َعْنھَا ةالمائيَّ  بِ ذْ بجَ  اھَ تخدمُ 

  .نِ دَ البَ  افِ رَ طْ ر أَ ائِ سَ 
اً َحتَّى اَل يَْخُرج اللبَن مْنهُ إاَِل بَْعَد الَمّص تَْدِرْيِجيّاً؛ فَإِنَّ الطِّْفَل ثُّم فَتََح فِي حلْ  :فِْي اإِلْحيَاء 171 ال يِطْيق ِمْنهُ إاِلَّ َمة الثَِّدي ثُْقبَاً َضيّقَاً ِجدَّ

  .ة الُجوعاللبَن الَكثِير ِْنَد ِشدَّ , ثُّم َكْيَف ھََداه لالْمتَِصاص َحتَّى يَْستَخِرَج ِمن َذلَِك المضيق, القَلِيل
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ا ھَ بِ  ذْ إِ , سِ واألنفُ  قِ ااآلفَ  بِ ائِ وعجَ  ضِ واألرْ  واتِ مَ السّ  وتِ ملكُ  يْ فِ  ظرِ لى بالنَّ اعَ تَ  هللاِ  ةُ رفَ معْ , اھَ م عنْ ائِ البھَ  جبَ ي حُ تِ الَّ 
 ةِ يمَ ھِ بَ لْ لِ  ةَ رَ قدْ  اَل  ذْ إِ  مِ ائِ ھَ البَ  نَ مِ  شرٌ  هُ نَّ إِ فَ , مِ ائِ ھَ البَ  ةِ ا بشھوَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  يَ ضِ ن رَ مَ وَ , ينَ بِ رّ قَ المُ  ةِ كَ ئِ اِل المَ  ةِ رَ مْ زُ  يْ فِ  دُ العبْ  لُ خُ دْ يَ 

  ,ايھَ فِ  ةَ مَ عْ النّ  رَ فَ وكَ , اھَ لَ عطَّ  مَّ ثُ  رةَ دالق هُ لَ  هللاُ  قَ خلَ  فقدْ  وَ ا ھُ مَّ أَ وَ , كَ ى ذلِ علَ 
[146r] 

ُ فَ    مّ ثُ , كرّ مقَ  يَ ھِ  يتِ الَّ  ضِ األرْ  يْ فِ  رفتفكَّ  كَ نفسِ  يْ فِ  رالفكْ  يقَ رِ طَ  تَ فْ رَ ذا عَ إِ وَ . يالً بِ سَ  لُّ ضَ أَ  مْ ھُ  لْ بَ  امِ كاألنعَ  كَ ئِ ولَ أ
 نَ مِ  وفِ المكشُ  ميعَ ّن جَ أَ  اعلمْ وَ  .172ماءالسّ  وتِ ملكُ ى لَ إِ  اھَ منْ  عْ فَ تَ ارْ  مَّ ثُ , اھَ نِ ادِ عَ ومَ , اھَ الِ جبَ وَ , اھَ ارِ وبحَ , اھَ ارِ أنھَ  يْ فِ 

ي فِ  ضُ األرْ  : (ملَّ سَ وَ ه عليْ  ى هللاُ ول هللا صلَّ ال رسُ قَ , يمٍ عظِ ر حْ بَ  طِ وسَ  يْ فِ  ةٌ يرَ صغِ  جزيرةٌ  اءِ المَ  نِ عَ  الِ والجبَ  ضِ األرْ 
 تَ حْ تَ  ةٍ فَ دَ صَ  يْ فِ  هُ رَ وّ دَ وَ  لؤَ اللؤْ  لقَ خَ  كيفَ  هِ رِ وجواھِ  هِ انِ يوحَ  يعِ مِ جَ  يْ فِ  انظروَ . 173) ضِ األرْ  يْ فِ كاإِلْصطَْبِل  رِ حْ البَ 
. 174رجَ الحَ  نَ مِ  تُ ر ينبُ جَ شّ ال ةِ ئَ يْ ى ھَ لَ عَ  اتٌ بَ نَ  وَ ا ھُ مَ وإنَّ , اءِ المَ  تحتَ  ورِ خُ م الصُّ صُ ن مِ  انَ جَ المرْ  نبتَ أَ  كيفَ و, اءِ المَ 

, للتّقِطيعِ  ولبُ القُ  يعُ رِ سَ , ركيبِ التَّ  يفُ لطِ  يقٌ قِ رَ  مٌ سْ جِ  وَ وھُ , اءِ ة المَ رَ طْ قَ  هِ ا كلّ ذَ ھَ  منْ  أعجبُ وَ . 175نفُ السُّ  ر فيهِ يّ سَ  فَ وكيْ 
, فِ رّ ر للتصَ خّ سَ مُ , لٌ صِ نفَ مُ  هُ نَّ أَ كَ  يعِ طِ قْ ول للتَ بُ القُ  يعُ رِ سَ , التركيبِ  يفُ لطِ , دٌ احِ وَ  ءٌ يْ شَ  هُ نَّ كأَ  اءِ زَ جْ األَ  لُ صِ تَّ مُ , فٌ شِ مُ  سيالٌ 

, عَ نِ ومُ  اءٍ مَ  ةِ شربَ  ىلَ إِ  دُ العبْ  اجَ تَ احْ  لوِ فَ , اتٍ بَ نَ وَ  وانٍ يَ حَ  نْ مِ  ضِ األرْ  هِ وجْ ى لَ ا عَ مَ  كلّ  اةُ حيَ  هِ بِ  ,الِ صَ واالتّ  الِ فصَ النلِ  لٌ ئِ اقَ 
. 176إْخَراِجهِ  يْ فِ  ضِ ن األرْ ميع خزائِ جَ  ھا فيبذلُ راجَ خْ إِ  عَ نِ فمُ  ربَ ا شَ ذَ إِ وَ . اھَ كِ لْ ومُ  اھَ يلِ صِ تحْ  يْ فِ ا يَ نْ الدُّ  نِ خزائِ  ل جميعَ لبذْ 
  هللاِ  قدرةِ  نْ مِ  ةآيَ  لقَ أَ  يْ فِ  المالكَ وَ 

[146v] 
 فِيَّ  هللاِ  حكمةِ  يْ فِ  وااعتبرُ  عِ مْ ول والسّ قُ العُ  لَ ھْ أَ  ةِ مَ والحكْ  الِعبرْ  انِ لسَ ي بِ ادِ نَ ويُ  الَّ إِ  ءٍ يْ شَ  نا مِ ومَ  لُ وطُ يَ  وآيَاتِهِ 

 نّيأَ  ظنّ تَ أَ ؟ يدِ ائِ فوَ  رةِ ثوك, يالِ حَ  فِ اَل واختِ , يعِ افِ نَ ومَ , ياتِ وصفَ , ييبِ كِ رْ تَ وَ , يتِ ورَ صُ   ترا امَ أَ , يما ترانِ أَ : هِ عظمتِ  يْ فِ وَ 
: ونَ ولُ زُ عْ مَ  عِ مْ السّ  نِ عَ  مْ ھُ  ينَ ذِ لَّ لِ  اَل , بِ لْ والقَ  عِ مْ السّ  ابِ بَ ألرْ  ةُ فَ طْ النّ  ولُ قُ تَ وَ  !؟177ينسِ ن جِ مِ  أحدٌ  يْ وخلقنِ ! ؟يسِ نفْ  تكونتُ 

ً وسغمُ مَ  اءِ شَ حْ األَ  ةِ ظلمَ  يْ فِ  نيمْ توھَ   شُ فينقُ  يھِ جْ ى وَ لَ عَ  يرُ وِ صْ والتّ  يطُ خطِ التَّ  رُ ھَ ي يظْ ذِ الَّ  تِ قْ الوَ  يْ فِ , ضِ الحيْ  مِ دَ  يْ فِ  178ا
ً شيْ  النُّقُوَش تظھَرُ  ىرَ فتَ , تيْ وشفَ  يْ وخدّ , يتِ ھَ ي وجبْ فانِ وأجْ , ياش حدقتِ قَ النَّ   ةِ ل النطفَ اخِ ى دَ رَ تَ  اَل وَ , ريجِ دْ التَّ ى لَ عَ  179ئا
ً اشقّ نَ  إن فَ  .محِ رَ لْ  لِ اَل وَ , 181النُّطفَةِ  واَل , بِ ألَ لِ  اَل وَ , ألمّ لِ  اھَ نْ مِ  180رٌ يْ خ اَل وَ , هُ جَ ارِ خَ  اَل وَ  مِ الرحِ  اخلَ دَ  اَل وَ , اھَ جَ ارِ خَ  اَل وَ  ا

                                                 
, كقُ الِ خَ  ةِ مَ ى عظَ لَ عَ  دٍ شاھِ  َوأَْجلَى,  فَھَُو أَْقَرب َمَجال لِفِْكِركَ , اھَ اؤُ قصَ تِ اسْ  نُ  يمكِ ي اِل تِ الَّ  كَ نِ ب بدَ عجائِ  منْ  بذةٌ نُ  هِ ذِ ھَ فَ : فِْي اإِلْحيَاء  172

, لَ اتِ قَ فتُ  بَ وتغضَ , عَ ي فتجامِ ھِ تَ شْ تَ وَ , امَ فتنَ  وتشبعَ , لَ كُ أْ فتَ  وعَ تجُ  نْ  أَ الَّ إِ  كَ سِ ن نفْ مِ  رفُ ع تاَل , كَ جِ وفرْ  كَ نِ طْ ببَ  ولٌ مشغُ , َذلِكَ  نْ عَ  لٌ افِ غَ  نتَ أَ وَ 
 ,ضِ رْ واأل واتِ امَ السّ  وتِ ملكُ  يْ فِ  ظرِ لى بالنَّ اعَ تَ  هللاِ  ةُ رفَ معْ , اھَ م عنْ ائِ البھَ  تي حجبَ تِ ن الَّ اة اإلنسَ يَّ اصِ ا خَ مَ نَّ إِ وَ  ,كَ ذلِ  ةِ فَ عرِ مَ  يْ فِ  ككَ ارِ شَ َوالبَھَائِم تُ 

ً من َحْضَرة َرّب , ينَ بِ رّ قَ المُ  ةِ كَ ئِ اِل المَ  ةِ رَ مْ زُ  يْ فِ  دُ العبْ  لُ خُ دْ ا يَ ھَ بِ  ذْ إِ , سِ واألنفُ  اقِ اآلفَ  بِ ائِ وعجَ  ديقِين مقربا َويُْحَشر فِي ُزْمَرة النَّبِيَين والصِّ
, كَ ى ذلِ علَ  ةِ يمَ ھِ بَ لْ لِ  ةَ رَ  قدْ اَل  ذْ إِ بَِكثِير  مِ ائِ ھَ البَ  نَ مِ  شرٌ  هُ نَّ إِ فَ , مِ ائِ ھَ البَ ات ا بشھوَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  يَ ضِ رَ وال إِلْنَسان , َولَيَست ھَِذِه الَمْنِزلَة لِْلبَھَائِم. الَعالَِمين

ُ فَ , ايھَ فِ هللا  ةَ مَ نعْ  رَ فَ وكَ , اھَ لَ عطَّ  مَّ ثُ  رةَ دالق هُ لَ  هللاُ  قَ خلَ  فقدْ  وَ ا ھُ مَّ أَ وَ  ر فتفكَّ  كَ نفسِ  يْ ر فِ الفكْ  يقَ رِ طَ  تَ فْ رَ ذا عَ إِ وَ . يالً بِ سَ  لُّ ضَ أَ  مْ ھُ  لْ بَ  امِ كاألنعَ  كَ ئِ ولَ أ
  .تااومالسّ  وتِ ى ملكُ لَ ا إِ ھَ منْ  عْ فَ تَ ارْ  مَّ ثُ , اھَ نِ ادِ عَ ومَ , اھَ الِ جبَ وَ , اھَ ارِ وبحَ , اھَ ارِ أنھَ  يْ فِ  مّ ثُ , كرّ مقَ  يَ ي ھِ تِ الَّ  ضِ األرْ  يْ فِ 

حتّى أّن , التّي ِھَي ِمَن البَْحر األْعظَم الُمِحيط بَِجِميع األرض, ْكتَنِفَة ألَْقطَار األَْرضَوِمن آيَاتِه البَِحار الَعِمْيقَة المُ   :فِْي اإِلْحيَاء 173
قَاَل النَّبِي , ءَوبَقِيَّة األَرض َمْستُوَرة بِالَما, َجِميع الَمْكُشوف ِمَن البََواِدي والِجبَال ِمَن الَماء باإِلَضافَة إلَى الَماء َكَجِزْيَرٍة َصِغْيَرٍة فِي بْحٍر َعِظْيم

واْعلَم أّن األرض باإِلَضافَة إِلَى البَْحر , فانسب اْصطَْبالً إِلَى َجِمْيع األَْرض) األَْرُض فِي البَْحر كاإِلْسطَْبِل فِي األْرض: (َصلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم
  .مثلهُ 

 تحتَ  ورِ خُ م الصُّ ن صُ مِ  انَ جَ المرْ  نبتَ أَ  كيفَ اْنظُر وَ , اءِ المَ  تَ حْ تَ  ةٍ فَ دَ صَ  يْ فِ  هُ رَ وّ دَ وَ  لؤَ اللؤْ هللا  لقَ خَ  انظر كيفَ ثُّم  :فِْي اإِلْحيَاء 174
   .رجَ الحَ  نَ مِ  تُ ر ينبُ شجَ  ةِ ئَ يْ ى ھَ لَ عَ  اتٌ بَ نَ  وَ ا ھُ مَ وإنَّ , اءِ المَ 

فُن َكْيَف أْمَسَكھَا هللا تََعالَى َعلَى َوْجِه المَ : فِْي اإِلْحيَاء  175 ب األْمَوال َوَغْيِرِھم, اءثُّم اْنظُر إلَى َعَجائِب السُّ ار َوطاُلَّ , َوَسيََّر فِْيھَا التجَّ
َر لَھُم الفلك لِتَْحِمَل أَْثقَالَھُم فُن, َوَسخَّ يَاح لِتَُسوق السُّ يَاح, ثُّم أَْرَسَل الرِّ ِحْين َمَواِرَد الرِّ   .َوَمھَابِھَا َوَمواقِيتھَا, ثُّم عرف الَمالَّ

 لُ صِ تَّ مُ , فٌ شِ مُ  سيالٌ , للتّقِطيعِ  ولبُ القُ  يعُ رِ سَ , ركيبِ التَّ  يفُ لطِ  يقٌ قِ رَ  مٌ سْ جِ  وَ وھُ , اءِ ة المَ رَ طْ قَ  هِ ا كلّ ذَ ھَ  منْ  أعجبُ وَ  :فِْي اإِلْحيَاء 176
ا مَ  كلّ  اةُ حيَ  هِ بِ , الِ صَ واالتّ  الِ النفصَ لِ  لٌ ئِ اقَ , فِ رّ ر للتصَ خّ سَ مُ , لٌ صِ نفَ مُ  هُ نَّ أَ كَ  يعِ طِ قْ ول للتَ بُ القُ  يعُ رِ سَ , التركيبِ  يفُ لطِ , دٌ احِ وَ  ءٌ يْ شَ  هُ نَّ كأَ  اءِ زَ جْ األَ 
 عَ نِ فمُ  ربَ ا شَ ذَ إِ وَ . اھَ كِ لْ ومُ  اھَ يلِ صِ تحْ  يْ ا فِ يَ نْ الدُّ  نِ خزائِ  ل جميعَ لبذْ , عَ نِ ومُ  اءٍ مَ  ةِ ى شربَ لَ إِ  دُ العبْ  اجَ تَ احْ  لوِ فَ , اتٍ بَ نَ وَ  وانٍ يَ حَ  نْ مِ  ضِ األرْ  هِ ى وجْ لَ عَ 
  .إْخَراِجهِ  يْ فِ  ضِ رْ ن األميع خزائِ جَ  ھا فيبذلُ راجَ خْ إِ 

ُمْعِربَة َعن َكَمال , ُمْفِصَحة َعن َجاَلل بَاِرئِھَا, نَاِطقَة بِلَِسان َحالھَا, وآَيَات ُمتَنَاِصَرة, وُكّل َذلَِك َشَواِھد ُمتَظَاِھَرة َعلَى: فِْي اإِلْحيَاء 177
, َواْختاَِلف َحااَلتِي, َوَمنَافِِعي, َوِصفَاتِي, أََما تََرانِي َوتََرى ُصوَرتِي؟ َوتَْرِكْيبِي: ةً لُِكّل ِذي لُبقَائِلَ , ُماِديَةً أَْربَاَب القُلُوب بِنَْغَماتِھَا, حْكَمتِِه فِْيھَا

ْنُت نَْفِسي؟   !أَو َخلَقَنِي أََحٌد ِمْن ِجْنِسي؟! َوَكْثَرة فََوائِِدي؟ أَتَظُنُّ أَنِّي َكوَّ
 .ةسَ وْ مُ غْ مَ :  فِْي اإِلْحيَاء 178
ً ئَ يْ شَ ئاً فَ شيْ  رُ ھَ ظْ يَ  سيْ وِ قْ التّ : ْحيَاءفِْي اإلِ  179  . ا
 .َخبر: فِْي اإِلْحيَاء 180
 .ةفَ طْ نُ لْ لِ : فِْي اإِلْحيَاء 181
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 نّ إِ فَ  ,ينَ عِ مُ  اَل وَ  ,هُ لَ  يكَ رِ شَ  اَل وَ  ,هُ لَ  يرَ  نظِ اَل  رَ قدَّ وَ  قشَ ونَ  رَ وَّ ذي صَ الَّ  نّ ا أَ ھَ بِ  مُ تفھَ  اَل وَ  ,بِ ائِ العجَ  ذهِ ھَ  نْ مِ  بَ جَّ عَ تَ  تَ اَل  نتَ كُ 
, لّ ضَ ى وأَ ھدَ  نْ مَ  نَ احَ بْ سُ فَ . هُ نْ مِ  بَ جّ تعَ ن تَ بأَ  يرٌ دِ جَ  انِ يَ ا البَ ذَ ھَ  عَ مَ  ينَ ك اليقِ ومنعَ  وحِ ضُ الوُ  اھذَ  عَ مَ  كَ تَ ى بصيرَ مَ عْ ي أَ ذِ الَّ 
تِهِ  مْ ھُ عنْ  واحتجبَ  هِ ائِ دَ عْ أَ  وبَ لُ ى قُ مَ عْ أَ وَ , هِ زائِ جْ وأَ  مِ الَ العَ  اتِ رّ ذَ  يْ فِ  وهُ دُ فشاھَ  هِ ابِ حبَ أَ  رَ ائِ بصَ  حَ تَ وفَ , دَ شَ رْ وأَ  ىوَ غْ أَ وَ   بعزَّ

   هُ لَ فَ , هِ لِ اَل وجَ 
[147r]  

 دبِ حَ مُ وَ  اءِ مَ السّ  رِ قعّ مُ  نَ يْ بَ  وسُ المحبُ  اللطيفُ  ىوَ الھَ  هِ اتِ من آيَ وَ . 182يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لّ ى كُ علَ  وَ ھُ وَ  رُ مْ األَ وَ  قُ لْ الخَ 
 الھََوى وّ ي جَ فِ  مختَلفة وريُ والطُّ  .183نِ يْ بالعَ  هُ صَ خْ ى شَ يرَ  اَل وَ , هُ مُ س جسْ لمْ الَّ  بحسِ  حِ يالرّ  وبِ بُ ھُ  ندَ عِ  كُ دريُ , ضِ األرْ 
ا مَ يح كَ الرّ  بِ وبُ ھُ  ندَ عِ  هُ اجُ وَ مْ وأَ  هُ بُ انِ وَ جَ  بُ رِ وتضطَ , اءِ المَ  يْ فِ  رِ حْ البَ  اتُ انَ وَ حيَ  حُ ا تسبّ كمَ  184اھَ تِ بأجنحَ  يهِ فِ  بحُ ست

ً رِ  هُ لَ عَ وجَ  اءَ الھوَ  تعالى هللا كَ رّ ا حَ ذَ إِ فَ . رِ حْ البَ  اجُ وَ مْ أَ  بُ رِ تضطَ  إن وَ , هِ تِ مَ حْ رَ  يْ دَ يَ  نَ يْ راً بَ شُ نُ  اھَ جعلَ  اءَ إن شَ فَ , ھبّابةً يحا
ً ذَ عَ  لهُ عَ جَ  اءَ شَ  , اءِ ي المَ فِ  186طَ بِ ضُ  امَ ھْ م تهِ وّ وقُ  هِ تِ دَّ شِ  مَّ ثُ , الھََواء فِ طْ لُ ى لَ إِ  رْ ظُ انْ  مّ ثُ . 185هِ خلقِ  نْ مِ  اةِ العصَ ى لَ عَ  ابا
 هِ جْ وَ ى لَ عَ  188هُ عُ ضَ ي لبُ الصَّ  يدُ دِ الحَ وَ , هُ نْ عَ  فيعجزُ  اءِ ي المَ فِ  هُ سَ ليغمِ  يُّ وِ ل القَ ه الرجُ ليْ عَ  لُ امَ حَ يتَ  187حِ ونفُ المَ و قِ زْ رّ لبا

ى لَ عَ  نَ فُ السُّ  190هللاُ  كَ سَ مْ أَ  ةِ مَ الحكْ  هِ بھذِ و, هِ تِ لطاف معَ  هِ تِ وّ بقُ  الَماءِ  189اء َعنِ وَ الھَ  ضُ بِ نقَ يَ  فَ كيْ  رْ انظُ فَ . يهِ فِ  بُ سَ رْ فيَ  اءِ المَ 
 لُ صِ ينفَ  اَل فَ , اءِ ي المَ فِ  صِ وْ الغَ  نِ عَ  بضُ ينقَ  اءوَ الھَ  نّ أِلَ ؛ اءِ المَ  يْ فِ  وصُ  يغُ اَل  اءٌ وَ ھَ  يهِ فِ  فٍ مجوّ  لُّ ك كُ ذلِ كَ وَ , اءِ المَ  هِ جْ وَ 
ي فِ  عُ ي يقَ ذِ كالَّ , يفِ لطِ الَّ  191وِ الھَ  من ا معلقةٌ ھَ تِ بَ ا وصاَل ھَ تِ وَّ قُ  عَ مَ  ةُ يلَ قِ الثَّ  ةُ ينَ فِ ى السّ فتبقَ ,  ةِ فينَ السّ  ل منَ الداخِ  حِ طْ السَّ  نِ عَ 
   عٍ نِ تَ مْ مُ  يوِ قَ  192لٍ جُ ل رَ برجْ  قُ لَّ فيتعَ  رٍ يبِ 
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ي فِ  صِ وْ والغَ  يّ وِ لھُ ا منَ  193عَ نِ تمتَ  على أن يّ وِ القَ  اءوَ الھَ  الِ يَ ذْ بأَ  ثُ تشبّ يا بمقعرھَ  ةُ ينَ فِ السّ فَ . البِئرِ  يي فِ وِ ن الھُ عَ 

 وّ الجَ  بَ ر عجائِ انظُ  ثمّ ! 194شدُ ي دٍ قوع, دُ اھَ شَ ة تَ القَ عِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  يفٍ طِ لَ  اءٍ وَ ھَ  ِمن يلَ قِ الثَّ  كبَ رْ المَ  قَ لَ ن عَ مَ  نَ احفسبْ . اءِ المَ 
 اءِ مَ السّ  نَ يْ بَ ا مَ  ائبُ عجَ  يَ ھِ فَ , قاعِ وَ لصّ وا, بِ ھْ والشّ , وجِ لُ والثُّ , طارِ واألمْ , وقِ رُ والبُ  عودِ الرُّ وَ , ومِ يُ الغُ ن مِ  يهِ فِ  ا يظھرُ مَ وَ 

. 197} 196ينَ بِ ا العِ مَ ھُ نَ ا بيْ ومَ  ضَ واألرْ  ءامَ ا السَّ نَ قْ لَ ا خَ ومَ { : ىلَ اعَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ  195تِھَاجملَ ى لَ إِ  نُ ر القرآَ اَ قد أشَ وَ , ضِ واألرْ 
 ي ھذهِ فِ  كَ كُ ارِ شَ تُ  ةُ يمَ ھِ فالبَ , كَ نِ بأذْ  دَ عْ الرّ  عَ مَ سْ وتَ , كَ عينِ ر بِ المطَ ى رَ تَ  نأَ  الَّ إِ  199الِحْكَمةِ  198هِ ذِ ھَ  نْ مِ  ظّ حَ  ذلك نْ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ فَ 

 ضْ فغمّ , 201امَ ھُ رَ اھِ ظَ  تَ كْ رَ دْ أَ فَ  كَ انَ يْ عَ  تْ حَ تِ فُ  دْ قَ فَ , ىلَ األعْ  ألِ المَ  مِ الَ عَ ى لَ إِ  مِ ائِ البھَ  مِ عال 200َخِصيصِ  نْ مِ  تفعْ ارْ فَ , ةِ رفَ المعْ 

                                                 
اِوْيه نَقَّاش َواَل يُسَ اَل وَ  ,هُ لَ  يرَ  نظِ اَل  رَ قدَّ وَ  قشَ ونَ  رَ وَّ ذي صَ ّن الَّ ا أَ ھَ بِ  مُ  تفھَ اَل وَ  ,بِ ائِ العجَ  ذهِ ھَ  نْ مِ  بَ جَّ عَ تَ  تَ اَل  نتَ إن كُ فَ  : فِْي اإِلْحيَاء 182

ر فَإِن ُكْنَت اَل تَتََعجَّب ِمن ھََذا فَتََعجَّب , فَبيَن الفاِعلَْيِن ِمَن الُمبَايَنَة والتَّبَاُعد ما بَْين الفِْعلَْين ,يَُساِويه نَْقٌش َوُصنعاَل َكَما أَن نْقَشه َوُصنَعهُ  ,ُمّصوِّ
بكَ  َ  يرٌ دِ جَ  ,انِ يَ ا البَ ذَ ھَ  عَ مَ  التبَيّنك ومنعَ  ,وحِ ضُ ا الوُ ھذَ  عَ مَ  كَ تَ ى بصيرَ مَ عْ ي أَ ذِ الَّ  نّ إِ فَ , عجب فَإِنّهُ أَْعَجب ِمن ُكلّ , ِمْن َعَدم تََعجُّ . هُ نْ مِ  بَ جّ تعَ ن تَ بأ

 مْ ھُ عنْ  واحتجبَ  هِ ائِ دَ عْ أَ  وبَ لُ ى قُ مَ عْ أَ وَ , هِ زائِ جْ وأَ  مِ الَ العَ  اترَّ ذَ  عِ يْ مِ جَ  يْ فِ  وهُ دُ فشاھَ  هِ ابِ حبَ أَ  رَ ائِ بصَ  حَ تَ وفَ , دَ شَ رْ ى وأَ وَ غْ أَ وَ , لّ ضَ ى وأَ ھدَ  نْ مَ  نَ احَ بْ سُ فَ 
ه    .َواَل معقب لِقََضائِه, اَل َراّد لُِحْكِمهِ , واللّْطف َوالقَْھر, واالْمتِنَاُن َوالفَْضلُ , رُ مْ األَ وَ  قُ لْ الخَ  هُ لَ فَ , هِ ئِ اَل عَ و بعزَّ

 حِ ايالرّ  وبِ بُ ھُ بِحّس اللّْمس ِعْنَد  دركُ يُ  اَل  ,ضِ األرْ  دبِ حَ مُ وَ  اءِ مَ السّ  رِ قعّ مُ  نَ يْ بَ  وسُ المحبُ  اللطيفُ  اءوَ الھَ  هِ اتِ من آيَ وَ  :فِْي اإِلْحيَاء 183
  .هُ صَ خْ شَ  نِ يْ ى بالعَ  يرَ اَل وَ , مهُ جسْ 
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 فَ كيْ  مَ ظلِ المُ  يفَ ثِ الكَ  ابَ حَ السّ  لْ مّ تأَ فَ . اھَ رارِ سْ أَ  بَ رائِ وغَ  اھَ نَ اطِ بَ  بَ ائِ ى عجَ رَ تَ لِ  ةِ نَ اطِ البَ  كَ تِ يرَ صِ بَ بِ  رْ انظُ وَ  ةرَ اھِ الظَّ  كَ نَ يْ عَ 
 اءِ مَ لْ لِ  لٌ امِ ه حَ رخاوتِ  عَ مَ  وَ وھُ , اءَ ى شَ ومتَ  اءَ شَ ا ذَ إِ  203هللاُ  هُ يخلقُ  كيفَ وَ , يهِ فِ  202كْدَرة اَل  افٍ صَ  جوٍ  يْ فِ  عُ مِ يجتَ  اهُ رَ تَ 

   كلُّ  القطراتِ  يعِ وتقطِ , اءِ المَ  الِ سَ إرْ  يْ فِ  205تََعالى هللاُ  نَ أذَ يَ  نْ ى أَ لَ إِ , اءِ مَ السّ  وّ ي جَ فِ  204كٌ سِ تمْ ومُ , يلقِ الثّ 
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 اتٍ قطر ,ضِ األرْ  لىعَ  اءَ المَ  يرشّ  حابَ ى السّ رَ فتَ , هُ ءاي شَ ذِ الَّ  كلِ ى الشَّ لَ وعَ , لىاعهللا تَ  هُ ادَ رَ ي أَ ذِ الَّ  رِ بالقدَ  قطرةٍ 
. 206رُ خّ تأَ المُ  مُ يتقدّ وال   ,مُ دّ تقَ المُ  رُ خَّ يتأَ  اَل , اھَ لَ  مَ سِ ي رُ ذِ الَّ  يقِ رِ ي الطَّ فِ  ةٍ دَ واحِ  لّ كُ ل زُ نْ تَ , ىخرَ األُ ب مْنھَا ةٌ احدَ وَ  لُ صِ تتَّ  اَل 
 ةٍ قريَ  وْ أَ , ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ لدَ ي بَ ا فِ ھَ نْ مِ  لُ ينزِ ا مَ  دَ دَ عَ  وارفُ يعْ  وْ أَ , ا قطرةً ھَ نْ وا مِ ن يخلقُ ى أَ علَ  207ونَ رُ وآلخِ  ونَ لُ األوَّ  عَ مَ لو اجتَ فَ 

 جزءٍ  لّ كُ لِ  تْ نَ يّ ا عُ ھَ نْ مِ  قطرةٍ  لّ كُ  مَّ ثُ . اھَ دَ جَ وْ أَ  يْ ذِ  الَّ الَّ إِ  اھَ دَ دَ عَ  مُ لَ عْ  يَ اَل فَ . 208هُ عنْ  واإلنسِ  نّ الجِ ِمَن  ابُ سَ حُ ال لعجزَ , ةٍ دَ واحِ 
ر اھِ الظَّ  رِ صَ البَ بِ  كُ رَ يدْ  اَل  يإلھِ  بخطّ  ةِ رَ القطْ  كَ لْ لى تِ عَ  وبٌ مكتُ , ودٍ ودُ  شٍ وحْ و, رٍ طيْ  نْ مِ  ايھَ فِ  انٍ وَ يَ حَ  ولكلّ , ضِ رْ األَ  نَ مِ 
 ادِ قَ ي انعِ ا فِ مَ  عَ مَ , يالنِ الفُ  تِ الوقْ  يْ فِ  هِ عطشِ  ندَ عِ  هِ إليْ  لُ صِ يَ  ,نياَل الفُ  لِ بَ الجَ  ةِ يَ احِ نَ  يْ فِ  وَ ي ھُ ذِ الَّ  يالفالنِ  ودِ الدُّ  رزقُ  هنَّ أَ 

 يْ فِ  وبَ بُ صْ المَ  اءى المَ قَّ ي رَ ذِ لَّ ا امَ وَ . 209اھَ قِ لخالِ  دُ ھَ ي تشْ تِ الَّ  بِ العجائِ  نَ مِ  وفِ المندُ  نِ طْ قُ الْ كَ  جِ الثلُ  رُ اثُ نَ وتَ  بِ لِ الصَّ  دِ رَ البَ 
ل ي داخِ فِ  211قَ وْ لى فَ إِ  تْ عَ فَ تَ ارْ  مَّ ثُ  210لَ فَ أسْ ى لَ إِ  يَتْ ھو كيفَ فَ ؟ اھَ عِ بطبْ  ةٌ ثقيلَ  يَ وھِ  انِ غصَ ي األَ الِ عَ أَ ى لَ إِ  األْشَجارِ ل فَ سْ أَ 
ً  ارِ جَ األشْ  يفِ اوِ جَ تَ  ً  َشيئا  ن كلّ مِ  ءٍ زْ جِ  كلّ  يَ ذِ تفيغْ , اقِ رَ األوْ  افِ رَ ي أطْ فِ  رَ شِ ى ينتَ حتَّ  دُ اھَ يشَ  اَل وَ  ىيرَ  اَل  بحيثُ , شيئا
   يرِ جْ يَ , رقٍ وَ 
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 بُ شعّ تي ثمّ , لُ جداوِ  هُ نْ عَ  يتشعَّبُ ا مَ وَ , رٌ ھْ نَ  ِمْنھَايرَ الكبِ  نّ فكأَ , عُروٍق كبَارٍ إِلَى  ةيَّ شعرِ  وقٍ عرُ  يفِ تجاوِ  يْ فِ  إلْيهِ 

 رِ آخِ  يْ فِ  طَ سِ ى ينبَ حتَّ  رِ البصَ  راكِ دْ إِ  نْ عَ  تخرجُ  ةٌ دقيقَ  ةٌ عنكبوتيّ  وطٌ يُ خُ  ِمْنھَا بُ يتشعَّ  مَّ ثُ , اھَ نْ ر مِ غَ صْ أَ  ياقِ وَ سَ  الِ الجدَ  إلى
و وھُ , بِ اكِ وَ الكَ  نَ ا مِ ا فيھَ ومَ  ضِ واألرْ  واتِ امالسّ  وتِ ملكُ  هِ اتِ ن آيَ مِ وَ . 212هِ اكِ الفوَ  يْ فِ  يرِ يسْ  مّ ثُ  ويربيهِ , يهِ وينمِ  الورقِ 

ً يقَ قِ ل تحْ الكّ  هُ اتَ فَ  دْ قَ فَ  واتِ امَ السّ  بُ ائِ جَ عَ  213هُ تْ اتفَ وَ  لّ الكُ  كَ رَ دْ أَ  نْ مَ وَ  هُ كلّ  رُ األمْ  م جسْ  كلُّ , اءوَ ھَ والْ , ارُ حَ والبِ , ضُ األرْ فَ . ا
ى لَ عَ  لّ هللا عّز وجَ ى نَ ثْ أَ  لكذَ لِ وَ . 214كلِ ن ذَ مِ  رُ غَ ر وأصْ حْ بَ  يْ فِ  ةٍ رَ طْ قَ ك اتِ اومالسّ ى لَ إِ  ةِ باإلضافَ  واتِ امَ ى السّ وَ سِ 
ن لمَ  لٌ ويْ ( : 217ملَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  الَ قَ وَ . 216}ضِ واألرْ  واتِ امالسّ  قِ خلْ  يْ فِ  ونَ رُ ويتفكَّ { : 215تَعالى الَ فقَ  ينَ رِ فكّ تالم
 بصَركَ  تمدّ ن أَ بِ  وتِ لكُ المَ ى لَ إِ  ظرى النَّ نَ عْ مَ  أنّ  نَ ال تظنّ وَ . رٍ ر فكْ غيْ  ا منْ اوزھَ تجَ : يْ أَ  )لتَهُ ا سبَ ھَ بِ  حَ سَ مَ  مَّ ثُ ة اآليَ  هِ ھذِ  رأَ ق
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ُ  ةٌ احدَ وَ  لُ صِ  تتَّ اَل وَ , ُمتَفَاِصلَة اَل تُْدِرك قَْطَرة ِمْنھَا قَْطَرة راتٍ قطَويُْرِسلهُ  : فِْي اإلْحيَاء 206  يقِ رِ ي الطَّ فِ  ةٍ دَ واحِ  لّ ل كُ زُ نْ تَ بَْل , ىخرَ بأ

  .ة قَْطَرةَحتّى يُِصْيَب األَْرَض قَْطرَ , مُ دّ تقَ المُ  رُ خَّ  يتأَ اَل و, رُ خّ تأَ المُ  مُ يتقدّ ال فَ  ,اَل تَْعُدُل َعْنهُ  اھَ لَ  مَ سِ ي رُ ذِ الَّ 
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, لدََّوابَوا, َوَجِمْيع الَحَشَرات ,شٍ وحْ و, رٍ طيْ  نْ مِ  ايھَ فِ  انٍ وَ يَ حَ  ولكلّ , ضِ رْ األَ  نَ مِ  جزءٍ  لّ كُ لِ  تْ نَ يّ ا عُ ھَ نْ مِ  قطرةٍ  لّ كُ  مَّ ثُ : فِْي اإلْحيَاء  209

 اھَ عطشِ  ندَ عِ  اھَ إليْ  لُ صِ تَ  ,نياَل الفُ  لِ بَ الجَ  ةِ يَ احِ نَ  يْ فِ  التِي ةيَّ نِ اَل ة الفُ دَ وْ الدُّ  رزقُ  هنَّ ر أَ اھِ الظَّ  رِ صَ البَ بِ  كُ رَ  يدْ ي اَل إلھِ  بخطّ  ةِ رَ القطْ  كَ لْ لى تِ عَ  وبٌ مكتُ 
  .اَل تُْحَصىي تِ الَّ  بِ العجائِ  نَ مِ  وفِ المندُ  نِ طْ قُ الْ كَ  جِ ولُ ثّ ال رُ اثُ نَ تَ فِي وَ , ِمَن الَماء اللِّطْيف بِ لِ الصَّ  دِ رَ البَ  ادِ قَ ي انعِ ا فِ مَ  عَ مَ ھَّذا , يالنِ الفُ  تِ الوقْ  يْ فِ 

 .إِلَى أَْسفَلِ  210
 .إِلَى فَوقَ  211

 مَّ ثُ  لفَ أسْ ى لَ إِ  ىھوَ  كيفَ ؟ فَ هِ عِ بطبْ  َوھَُو ثَقِْيلٌ  انِ غصَ ي األَ الِ عَ ى أَ لَ إِ  رِ الشَّجَ ل افِ سَ أَ  يْ فِ  وبَ بُ صْ المَ  اءى المَ قَّ ي رَ ذِ لَّ ا امَ وَ  :فِْي اإلْحيَاء  212
ً  ارِ جَ األشْ  يفِ اوِ جَ ل تَ ي داخِ فِ  قوْ فَ لى إِ  عَ فَ تَ ارْ  ً شيئا  ن كلّ مِ  ءٍ زْ جِ  ي كلّ ذِّ غَ فيُ , اقِ رَ األوْ  افِ رَ ي أطْ فِ  رَ شِ ى ينتَ حتَّ  دُ اھَ  يشَ اَل ى وَ  يرَ اَل  بحيثُ  ,َشيئا
ثُّم يَْنتَِشر ِمْن َذلَِك الِعْرق الَكبِْير الَمْمُدود فِي , يروى ِمْنهُ الِعرق الِذي ھَُو أَْصل الَوَرقَة, ِصَغار ةيَّ شعرِ  وقٍ عرُ  يفِ اوِ تج يْ فِ  إلْيھَا يرِ جْ يَ وَ , ةرقٍ وَ 

َ , طُول الَوَرقَة ُعُروَق ِصَغار  وطٌ يُ خُ يَْنتَِشُر ِمْنھَا  مَّ ثُ , اھَ نْ ر مِ غَ صْ اق أَ وَ سَ  لالَجَداوِمَن  شعبُ ني ثمّ , لُ جداوِ  هُ نْ عَ  انَشَعبَ ا مَ وَ , رٌ ھْ نَ  ِمْنھَا يرَ الكبِ  نّ فكأ
ْيھَا , ةِ الورق َجِميع َعْرض يْ فِ  طَ سِ نبَ تى حتَّ  رِ البصَ  راكِ دْ إِ  نْ عَ  تخرجُ  ةٌ دقيقَ  ةٌ عنكبوتيّ  فَيَِصُل الَماَء فِي أَْجَوافِھَا إِلَى َسائِِر أَْجَزاء الَوَرقَة لِيَُغذِّ
ْيھَا   .هِ اكِ الفوَ َوَكَذلَِك إِلَى َسائِر أَْجَزاء , َوتَْبقَى طََراَوتھَا َونََضارتھَا, ھَاَويَُزيِّنْ , َويُنَمِّ
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, ادُ رَ المُ  وَ ھُ  انَ ن كَ إِ فَ . ظرِ النَّ  219ذلِكَ  يْ فِ  كَ شاركُ تُ  مَ ائِ ھَ البَ  نَّ إِ فَ , اھَ قُ وتفرُّ  بِ اكِ وَ الكَ  وءُ وضَ  218رزقتهى رَ تَ فَ , السََّماءإلى 
 .221} واألْرضِ  واتاَملُكوَت الّسمَم يْ ھِ ارَ بْ إِ  نِري وكذلكَ { : 220هِ لِ وْ بقَ  الّسالمُ َعلَْيِه  ھيماربْ إِ  لىاعتَ تبَارَك وهللا  حَ دَ مَ  مَ لِ فَ 
  كُ رَ ا يدْ مَ  لّ ل كُ بَ 

[149r] 
 بِ بالغيْ  هُ ر عنْ يعبّ  ارِ صَ بْ األَ ن عَ  ابَ ا غَ مَ َمْن وَ , ةِ ادَ ھَ الشَّ وَ  كِ لْ المِ بِ  هُ ر عنْ عبّ يُ  نُ فالقرآَ . رِ صَ البَ  ةِ حاسَ بِ 

ى ضَ تَ ارْ  نِ مَ  الَّ إِ  أحداً  هِ بِ ى غيْ لَ عَ  رُ ھَ يظْ  اَل فَ  بِ يْ الغَ  لمُ اع وَ وھُ , اءَ شَ ا مَ  بِ الَّ إِ  هِ علمِ  نْ مِ  ءٍ يْ بشَ  دٌ حَ أَ  يطُ يحِ  اَل وَ , 222وتِ لكُ المَ وَ 
 نْ ى أَ لَ إِ , 223 اھَ ارِ أقطَ  يْ فِ  كقلبُ  فبُحول اءِ مَ السّ  وابَ ك أبْ لَ  حُ فتَ تى سَ عَ فَ , تِ ولكُ المَ  يْ فِ  كَ رَ كْ فِ  الّغافِلا ھَ أيُّ لْ طِ أَ فَ . ولٍ سُ رَ  نْ مِ 
 :القَ  يثُ ح هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ اب طَّ الخَ  نبْ عمر  ةَ بَ تْ غ رُ لُ بْ تَ  نْ أَ  كَ ى لَ جَ رْ ا يُ مَ بَّ رُ  لكعند ذَ فَ , منحْ ش الرّ عرْ  ديّ يَ  نَ يْ بَ  كَ قلبُ  ومَ قُ يَ 

ي تِ الَّ  ضُ األرْ  مَّ ثُ , كك نفسَ ء إليْ ى شيْ نَ أدْ وَ . ىاألدنَ  زةِ مجاوَ  دَ عْ  بَ الَّ إِ  ونيكُ  اَل  ىصَ األقْ  وغَ لُ بُ  نَّ ذا أِلَ ھَ وَ . بيي رَ لبِ ى قَ رأَ 
 اءِ مَ السَّ  نَ يْ بَ ا مَ  وَ وھُ  وّ الجَ  بُ ائِ جَ عَ  مّ ثُ , ضِ األرْ  هِ جْ ى وَ لَ ا عَ ومَ  يوانُ والحَ  النباتُ  مّ ثُ , كَ لَ  نفُ المكتَ  اءم الھوَ ثُ , كَ رّ مقَ  يَ ھِ 

 وُخّزانُ , شِ رْ العَ  حملةُ  مْ ھُ  ينَ الذِ  224الَملئَِكةُ  مَ ثُ , العرشُ  مّ ثُ  ,يّ سِ رْ الكُ  مَّ ثُ , اھَ بِ اكِ وَ بكَ  عُ بْ السّ  مواتُ سَّ ال مَّ ثُ , ضِ واألرْ 
 المھَاِمهُ ه ذِ ھَ  هُ نَ يْ وبَ  كَ ينَ بَ فَ . بينَھَُماوما , واألْرضِ , والكْرِسي والّسَمواتِ , َرّب الَعْرشِ إلى ثُّم ِمْنهُ تَُجاِوُز , واتِ امالسّ 

ر ظاھِ  ةُ فَ رِ معْ  يَ ھِ وَ , ةِ ازلَ النَّ  ةِ القريبَ  ةِ بَ قَ العَ  نَ مِ  غْ رُ فْ تَ  مْ لَ  بعدُ  وأنتَ , 225ةُ قَ اھِ لشَّ ا والِعقَابُ  ,التَّاَسَعةُ  اتُ افَ والمسَ , الفيحُ 
   تَ صرْ  ثمّ , كسِ نفْ 

[149v] 
 226؟لعُ أتطَ  امَ ى لَ إِ ؟ وَ رأتفكَّ  َماففي, هُ قَ لْ خَ  تُ رفْ وع تهُ فْ عرَ  قدْ , كَ بِّ رَ  ةَ فَ رِ عْ ي مَ عِ دّ نقُوُل ونو, كتِ قاحَ ان بوَ لسَ الِّ  قُ تطلِ 

, اھَ رِ ھا وقمَ سِ وشمْ , اھَ وبِ وغرُ , اھَ وعِ لُ طُ وَ , اَ ھِ انِ رَ وَ ي دَ وفِ , اھَ بِ اكِ ي كوَ ا وفِ يھَ فِ  رْ انظُ وَ , اءِ مَ السّ ى لَ إِ  كسَ رأْ  اآلنَ  عِ فَ ارْ فَ 
, اھَ رِ يْ ي سَ فِ  رِ ر تغيُ يْ غَ  منْ وَ , اھَ حركتِ  يْ فِ  ورفتُ  رِ يْ غَ  نْ مِ  امِ وَ الدّ ى لَ عَ  ةِ الحركَ  يْ فِ  اھَ وبِ ودؤُ , اھَ بِ ا ومغارِ قھَ مشارِ  الفِ تِ واخْ 

. ابِ تَ لكِ لِ ل جِ ّي السِّ طَ  لىاعَ تَ  ا هللاُ ھَ ويَ يطْ  نْ  أَ الَّ إِ , صُ ينقُ  اَل وَ  يزيدُ  اَل  ,رٍ مقدّ  ابِ بحسَ  ةبَ تَّ رَ ل مُ ازِ منَ  يْ فِ  227جميُعھَاي رِ جْ ي لْ بَ 
 يْ فِ  ةٍ ورَ صُ  نا مِ ومَ  والنُّورِ  نِ ااإلنسَ  ةِ ورَ ى صُ لَ ا عَ ھَ وبعضُ  ملْ الجَ  ةِ ورَ ى صُ لَ عَ  اھَ ضُ عب بِ اكِ وَ كَ الْ  الِ كَ شْ أَ  ةَ كيفيَّ  رْ انظُ وَ 

 بُ غرُ وت مٍ وْ يَ  لّ كُ  يْ فِ  تطلعُ  يَ ھِ  مَّ ثُ  سنةٍ  ةِ دّ م يْ فِ  اھَ ي فلكِ فِ  سِ مْ الشَّ  يرِ سِ مَ ى لَ ر إِ ظُ انْ  مَّ ثُ . اءِ مَ السّ  يْ فِ  الٌ ثَ مْ ا تِ ولھَ  الَّ إِ  ضِ األرْ 
 المُ الظَّ  قَ بَ طْ أَ وَ  ,يتِ المواقِ  فَ لم تعرِ وَ  ارھَ والنَّ 228الْيل فلَ تَ اخْ  امَ ا لَ ھَ وبُ رُ ا وغُ ھَ وعُ ال طلُ ولوْ . ھاخالقُ  هُ ا لَ ھَ رَ خَّ سَ  رَ آخَ  رٍ يْ بسَ 
ى حتَّ  اءِ مَ السّ  طِ سَ وَ  نْ عَ  سِ مْ الشَّ  الةِ إمَ ى لَ إِ  رْ انظُ وَ . 229 ةِ تراحَ االسْ  تِ قْ ن وَ مِ  اشِ عَ المَ  وقتُ  زُ يّ يتمَ  اَل  وكانَ , امِ وَ لى الدّ عَ 

ذا إِ ف .اءُ تَ الشّ  رَ ھَ وظَ  اءِ وَ ھَ الْ  دَ رَ بَ  اءِ مَ السّ  طِ وسَ  نْ مِ  تْ ضَ ا انخفَ ذَ إِ فَ  , يفُ رِ والخَ  ,يعُ والربِ  ,اءُ تَ والشّ  ,يفُ الصّ  هِ بِ بَ سَ بِ  لفَ اختَ 
  اءِ مَ السّ  طِ وسَ  يْ فِ  وتْ استَ 

[150r] 
 فٌ ونيّ  مئةٌ  ضِ رْ األَ  لَ مثْ  سَ مْ الشّ  نَّ ى أَ لَ عَ  231ارُ ظَّ النُّ  قَ فَ قد اتَّ وَ . 230مانُ زَّ ال لَ دَ تَ اعْ  ا توسطتْ ذَ إِ وَ . القيظُ  اشتدّ 

ي ثمانِ  ضِ رْ األَ  لَ ثْ مِ  صِغيراً ھُوَ  ِمْنھَا تراهُ  الَِّذي الكواكبُ  َوكذلك. اھَ مِ ظَ ى عَ لَ ل عَ يدُ ا مَ  ارخبَ األَ  يْ فِ وَ , 232مرةَ  نَ وتُ وسِ 

                                                 
َماء ُزْرقَة ىرَ تَ فَ , البصَر إليه ن تمدّ أَ بِ  وتِ لكُ ى المَ لَ ظر إِ ى النَّ نَ عْ مَ  أنّ  نَ ال تظنّ وَ : فِْي اإلْحيَاء218  .السَّ

  .فِْي ھَذا: فِْي اإلْحيَاء 219
  .ى إِْبَراِھيم بِقَْولِهفَلَِم َمَدَح هللا تََعالَ : فِْي اإلْحيَاء 220
 .6/75: األنعام 221

ھَاَدة َوَجبَّار الملك َوالَملَُكوت, َوَما َغاَب َعن األَْبَصار فَيَُعبّر َعْنهُ بِالَغْيب َوالَملَُكوت: فِْي اإلْحيَاء 222   .وهللا تََعالَى َعالِم الَغْيب والشَّ
َماء فَتَُجول بِقَْلبَِك فِي أَْقطَاِرھَا, الَملَُكوتفَأَِجل أَيُّھَا الَعاقِل فِكرَك فِي : فِْي اإلْحيَاء 223  .فََعَسى يَْفتَح لََك أَْبَواَب السَّ
 .ةكَ ئِ اَل المَ :  فِْي اإلْحيَاء 224
 .ةقَ اھِ ات الشَّ بَ قَ العَ ة وَ عَ اسِ ات الشَّ افَ سَ المَ وَ , ةمَ يْ ظِ العَ  زْ اوِ فَ المَ فَبَْينََك َوبَْيَن ھَِذِه : فِْي اإلْحيَاء 225

  ؟لعُ أتطَ  َذاامَ ى لَ إِ ر؟ وَ أتفكَّ  َما ففي, هُ قَ لْ خَ  تُ وعرفْ  تهُ فْ عرَ  قدْ َوتَقُول , كَ بِّ رَ  ةَ فَ رِ عْ ي مَ عِ دّ تَقُوُل وتَ و :ْحيَاءفِْي اإل 226
ً عَ يْ مِ جَ بَْل تَْجِري : فِْي اإلْحيَاء 227  .ا
 .لليْ الَّ  228
 , َواإِلْنَسان, َواألََسد,  َوالثّْور, َوبَْعُضھَا َعلَى ُصْوَرة الحَمل, ْوَرة الَعْقَربفَبَْعُضھَا َعلَى صُ , ِھاالِ كَ شْ أَ  ةَ كيفيَّ  رْ انظُ  ثُمّ  :فِْي اإِلْحيَاء 229

 بُ وتغرُ  مٍ وْ يَ  لّ كُ  يْ فِ  تطلعُ  يَ ھِ  مَّ ثُ  ,سنةٍ  ةِ دّ م يْ ا فِ ھَ ي فلكِ فِ  سِ مْ الشَّ  يرِ سِ ى مَ لَ ر إِ ظُ انْ  مَّ ثُ . اءِ مَ السّ  يْ فِ  ِمثَالٌ ا  ولھَ الَّ إِ  ضِ األرْ  يْ فِ  ةٍ ورَ ن صُ ا مِ ومَ 
يَاء  امِ وَ لى الدّ عَ  المُ الظَّ  قَ بَ طْ ألَ وَ  ,يتِ المواقِ  فَ لم تعرِ وَ  ,ارھَ والنَّ  ْيللالف لَ تَ ا اخْ مَ ا لَ ھَ وبُ رُ ا وغُ ھَ وعُ ال طلُ ولوْ  ,ھاخالقُ  اھَ ا لَ ھَ رَ خَّ سَ  رَ آخَ  رٍ يْ بسَ  أَو الضِّ

َوام  .ةِ احَ تراالسْ  تِ قْ وَ  َعن اشِ عَ المَ  وقتُ  زُ يّ  يتمَ اَل  كانَ فَ , َعلَى الدَّ
 اشتدّ  اءِ مَ السّ  طِ وسَ  يْ فِ  وتْ ذا استَ إِ وَ  ,اءُ تَ الشّ  رَ ھَ وظَ  اءِ وَ ھَ الْ  دَ رَ بَ فِي َمِسْيِرھَا  اءِ مَ السّ  طِ وسَ  نْ مِ الشَِّمس  تْ ضَ ا انخفَ ذَ إِ فَ : فِْي اإِلْحيَاء 230

  .مانُ الزَّ  لَ دَ تَ اعْ  َكانَت فِْيَما بَْينَھَُماا ذَ إِ وَ  ,القيظُ 
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 هُ انظرفَ  235بٍ كَ وْ كَ  لّ كَ  ارُ قدَ ذا مِ ھَ  انَ كَ  ذاإفَ , 234ضِ األرْ  لمثْ  ةً مرّ  ينَ رِ وعشْ  ةٍ مئَ  نْ مِ  بِ قُرْ ى لَ إِ ي ھِ نتَ يَ  والكبِير, 233ةٍ ارّ مَ 
, اھَ حركتِ  ةِ عَ رْ سُ ى لَ إِ  رظُ نْ ا مَّ ثُ , اھَ مِ ظَ عَ ى لَ إِ وَ  ايھَ فِ  وزةٌ كُ رْ مَ  236اكبُ وي الكتِ الَّ  اءِ مَ السّ ى لَ إِ  رْ ظُ انْ  مَّ ثُ . باكِ وَ الكَ  كثرةِ ى لَ إِ 
, كبٍ كوْ  ضِ عرْ  238ارِ دَ مقْ ب يرُ سِ ي ةٍ ظَ لحْ  يْ فِ  هَ نَّ أَ  شكّ ي ن اَل كِ ل, اعتھَ رْ سُ  كَ رِ تدْ  نْ أَ  237من ا فضالً ھَ تِ ركَ بحَ  سّ حِ تُ  اَل  نتَ أَ وَ 
 ,240 وزيادةً ة ة مرَّ ئم ضِ األرْ  لثْ مِ  ھوَ  بْ كَ وْ الكَ  لكَ ذَ بِ , يرُ سِ يَ  هِ امِ تمَ ى لَ إِ  239بِهِ كَ وْ ن كَ مِ  ءٍ زْ جُ  لُ أوّ  وعِ طلُ  نْ مِ  انَ الزمَ  نّ أِلَ 
يل رِ جبْ  عبّرَ  ر كيفَ انظُ وَ . هُ عنْ  لٌ افِ غَ  نتَ أَ وَ  امِ وَ لى الدَ عَ  ورُ دُ ذا يَ وھكَ  ,241 ةً ادَ ة وزيَ ة مرّ ئم ةِ ظَ لحْ الَّ  هِ ي ھذِ فِ  لكُ الفَ  د دارَ قَ فَ 

: لَهُ  القَ فَ . مْ عَ  نَ اَل : القَ فَ  243) ؟سُ مْ الشَّ  تِ زالَ  : (ملَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ ي صلَّ بِ النَّ  لهُ  الَ قَ  ذْ إِ  242اھَ تِ كَ رَ حَ  ةِ عَ رْ سُ  نْ عَ  المُ ه السّ عليْ 
 نَ يْ أَ فَ . 245عامٍ  ئةِ امس مْ خَ  ةَ يرَ سِ مَ  سُ مْ الشَّ  تِ ارَ صَ  مْ عَ نَ  تُ لْ قُ  نْ ى أَ لَ إِ  اَل  قلتُ  244 حْيثُ  منْ : القَ فَ )  عمنَ  اَل  ولُ تقُ  فَ كيْ  (
  قُ الِ خَ ا الْ ذَ ي ھَ فِ يم وَ العظِ  رِ ذا األمْ ي ھَ فِ  رِ كُّ فَ التَّ  منَ  ينُ كِ سْ ا مِ يَ  نتَ أَ 

[150v] 
 250وغايةَ  كَ رجِ بفَ  الَ نَ تَ وَ  249ك بطنَ  أَلَ مْ تَ  نْ  أَ إالَّ  مّ ھَ  كَ لَ  سَ يْ لَ , 248كَ تِ وَ ھْ شَ بِ  كوربَّ ك سَ فْ نَ  يتَ نسِ  دْ قَ  246.247رُ ادِ القَ  

 ايةُ غَ وَ , اتٍ جَ رَ دَ  رِ بعشْ  251نكَ مِ  لُ أفضَ  ةُ يمَ ھِ البَ  ونُ كُ تف, ةٌ يمَ ھِ بَ  هُ لُ تأكُ ا مَ  رَ شْ عَ  لَ كُ أْ تَ  نْ أَ  رُ دِ تقْ  اَل وَ , كبطنَ  أَلَ مْ تَ  نْ أَ  كَ لِ ذَ 
 نْ إِ وَ  وھَْبكَ  ,252لك اتِ ادَ قَ االعتِ  ثَ ائِ بَ خَ  ونَ رُ ويضمِ , فيَسابقوَن إلْيكَ  إخَوانِك نْ مِ  ةئَ امِ  وْ ة أَ رَ شْ عَ  كَ عليْ  لَ قبِ ي نْ أَ  كتِ شمَ حِ 

ً  كَ لَ  ونَ كُ ملُ يَ  اَل فَ , يمكنُ اَل  وھَذا مْ ھِ تِ ي مودَّ فِ  اوقُ دَ صَ  ً  واَل  ضّراً َواَل  نَْفعا ً َواَل  َمْوتا د قَ وَ , 253مْ ھِ سِ نفُ  أِلَ واَل  نُُشوراً َواَل  حيَاتا
 اَل وَ  كَ مِ تنعُ ى لَ عَ  هُ مُ وتنعُّ ,254كَ اھِ ى جَ لعَ  هُ اھَ جَ  يُريدُ  نْ مَ  واألْغنِيَاِء الُجھّالِ  ىارَ صَ والنَّ  ودِ اليھُ  اءِ نيَ أغْ  نك مِ ي بلدِ فِ  ونُ كُ يَ 

ى لَ إِ  والنظرِ  255وتِ لكُ بالمَ  مِ نعُّ التَّ ن عَ  غفلتَ و, ورا الغرُ بھذَ  تَ اشتغلْ  وقدِ , اكَ وَ سِ  اَل وَ  نتَ أَ  انِ مَ ور الزَّ مرُ ى لَ عَ  كَ لِ ذَ  مُ تعدَ 
 ,هِ تِ وعظمَ  هللاِ ل اَل جَ بِ  ةُ فَ رِ عْ المَ  ادَ فَ استَ  ,لهُ وفعْ  هللاِ  عُ نْ صُ  يَ ھِ  ثُ يْ حَ  منْ  ورِ األمُ  ذهِ ھَ  يْ فِ  رظَ ن نَ مَ فَ  .لوكِ المك الِ ل مَ اَل جَ 
ب بِّ سَ مُ بِ  اھَ ارتباطِ  ثُ ن حيْ مِ  اَل  ,ضٍ بعْ  يْ فِ  اھَ بعضُ  رُ ثَّ ؤيُ  ثُ يْ حَ  نْ ا مِ ھَ ر عليْ ظَ ر النَّ صَ أَ ا فَ يھَ ر فِ ظَ من نَ وَ  .256ىدَ تَ اھْ وَ 
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ِ  وذُ فنعُ  ,ىوغوَ  يَ قِ شَ  دْ قَ فَ  ,ابِ األسبَ   مَّ ثُ  257.258 لاَل الجَ  يوذِ  ارِ الجوَ ى لَ إِ  اي بنَ ضِ فيق المُ وفِ التَّ  هُ لُ ئَ سْ ونَ  ,لِ الالضّ  منَ  با
  هللاُ  قَ لَ خَ  فَ يْ كر ظُ انْ 
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 هللاِ  ةُ مَ عن اَل وْ ولَ  ارِ رَ اضطِ  اجةَ حَ  امِ عَ الطّ ى لَ إِ  تحتاجُ , اھَ ارَ رَ سْ أَ  مُ لَ عْ  تَ اَل ا وَ ھَ رِ ظاھِ ى لَ إِ  رظُ نْ ي تَ تِ اء الَّ ضَ عْ األَ  كَ لَ 

 الجذبُ ا ھَ بِ  كَ لَ  ىتَّ ا ليتأَ ھَ لَ اصِ ومفَ  اھَ لَ أنامِ ر كثوَ  اءِ األشيَ ى لَ إِ  ن لتمتدّ يْ اليدَ  كَ لَ  قَ لَ خَ فَ . 259تَ كْ فھلَ  هِ اكِ رَ ن إدْ مِ  المتنعتَ  كَ عليْ 
 يَ وھِ  كَ مِ سْ جِ ى لَ عَ  اھَ رّ مِ ا وتُ ھَ بِ  طَ لتلتقِ  فَارَ ظا األَ رافھَ طْ أَ  يْ فِ  قَ لَ خَ  مَّ ثُ  .260لتْ لتعطَّ  ةٍ وبَ نصُ مَ  ةٍ خشبَ كَ  انتْ كَ  وْ لَ وَ , والبسطُ 

 262ةَ دَ المعِ ى لَ إِ  منفذاً  الفمّ  قَ لَ خَ فَ . كَ تِ دَ معِ ى لَ إِ  لهُ صّ توَ  كنتَ  ينَ ن أَ فمِ ام الطعَ  تَ خذَ أَ  كَ بْ ھَ وَ  .261عٍ ابِ صَ لألَ  ةً ايَ قَ وِ  كَ لِ ذَ  معَ 
ً نيَ وأَ  نَ احِ وَ طَ  فيهِ  لَ وجعَ   انَ ورَ ى دَ علَ األَ  الفكِ ى لَ عَ  ورُ يدُ وَ  لُ فَ ألسْ  الفكُ  مُ يتقدّ  الً بحيثُ خِ متخلْ  ل اللحيتينِ صِ مفْ  لَ عَ جَ وَ , ابا
 كَ لِ ذَ  فِ ا بخالھَ فإنَّ ن اسَ نْ اإلِ  ىرحَ  الَّ إِ  لىعْ األَ ك رَّ حَ تَ يَ  وَ  اھَ نْ مِ  لُ فَ األسْ  رُ الحجَ  يثبتُ  ا اآلدميُّ ھَ ى صنعَ رحَ  وكلُّ , ىحَ الرّ 
ى لَ إِ  جھةٍ  نْ مِ  غِ بالمضْ  تديرهُ  كنتَ  كيفَ  كَ مِ فَ  يْ فِ  امَ عَ ت الطَّ وضعْ  كُ بْ ھَ  ثمَّ . 263لأسفَ  نْ ان مِ رَ ابِ ان دَ اللحيَ وَ  تٌ بثاى لَ عْ األَ 

 قِ طْ النُّ  ةِ عمَ ن نِ مِ  يهِ ا فِ مَ  ذا معَ ھَ  اسِ رَ واألضْ  نِ واحِ الطّ ى لَ إِ  ذاا وھكَ ذَ كَ ھَ  يهِ قِ لْ ي يُ ذِ الَّ  انِ لسَ بالّ  كَ ليْ عَ  هللاِ  ةُ نعمَ  اَل وْ لَ  جھةٍ 
  كَ لَ  خلقَ  نْ أَ  كَ يْ لَ عَ  هللا ةُ مَ نعْ  اَل وْ لَ  هُ عُ تبتلِ  نتَ كُ  فَ كيْ  سٌ ابِ يَ  وَ وھُ  مضغتهُ  وْ لَ  رانظُ  ثمّ . ةِ والفصاحَ 

[151v] 
ً سَ لالّ  تحتَ  ا ا لھذَ رھَ سخَّ  فَ كيْ  رانظُ وَ . عامُ الطَّ  هِ بِ  نَ جِ عَ نْ يَ  فينَصّب بقْدِر الحاَجة َحتّى اھَ نْ م ابَ عَ اللُّ  يضُ فِ تَ ان عينا

 عيدٌ بَ  264بعدَ  امُ عَ والطَّ  كَ اقَ دَ شْ ب أَ لِ حَ نْ تَ  ىحتَّ  اللعابَ  بُ وتصُ  ةِ للخدمَ  ةُ ينَ سكِ المِ  ورُ ثُ تفَ  يدٍ بعِ  نْ مِ  امَ عَ ى الطّ ك ترَ فإنَّ  رِ األمْ 
 مَّ ثُ  عامِ الطَّ  ذِ خْ أِلَ  تنفتحُ  اتٌ قَ ا طبَ ھَ سِ رأْ ى لَ عَ  لَ عِ جُ  يتِ الَّ ة رَ جَ نْ الحُ  لواَل  فعهُ تدْ  كنتَ  فَ كيْ  هُ أتَ وھيَ  هُ ضغتَ ك مَ بْ ھَ وَ . 265نكَ مِ 

لحماً  يرَ صِ ن يَ أِلَ  حُ يصلُ  اَل فَ  ةٌ مقطوعَ ة ھَ اكِ فَ وَ  زو خبْ ة وھُ المعدَ ى لَ إِ  يوِ ھْ فيَ  هِ طِ غْ بضَ  امُ عَ ت الطَّ لّ ى يتفَ حتَّ  طْ غِ وتنضَ  تنطبقُ 
ً عَ  ً ودما ً تشتبْ طَ  بخَ يطْ  نْ أَ  بدّ  اَل وَ  بلْ  ةِ ئَ يْ الھَ  ذهِ لى ھَ وعظما ً تاما ر دْ قِ  ئةھيْ ى لَ ة عَ دَ عِ المَ  لىاعَ ل هللا تَ عَ جَ فَ  هُ ه أجزاؤُ بِ  دُ خا

 نْ مِ  ذْ إِ  ةِ اطنَ البَ  اءِ ضَ األعْ  نَ مِ  ةِ دَ بالمعِ  يطُ حِ ي تتِ الَّ  بالحرارةِ  جُ ضْ والنُّ  مُ ضْ الھَ  مّ تِ ى يَ ا حتَّ يھَ اليثاً فِ  الُ زَ يَ  اَل فَ  عاما الطَّ يھَ فِ  عُ فيقَ 
 ينِ خِ سْ ن تَ ا مِ ھَ يْ لَ إِ  ى الحرارةُ دَّ فتتعَ  بِ لْ الصّ  لحمُ  هِ خلف نْ مِ وَ  بُ رْ التّ  امَ قدّ  نْ مِ وَ  الُ حَ الطِّ  رِ سَ يْ األَ ن مِ وَ  دُ بِ يمن الكَ ا األَ ھَ جانبِ 
ً مُ مائِ  يرَ صِ ويَ  عامُ الطَّ  خَ نطبِ يى تَّ حَ  الجوانبِ  نَ مِ  اءِ ضَ عْ األَ  هِ ھذِ  ً يصْ ابِ شَ تَ عا  كَ لِ ذَ  ندَ عِ وَ  وقِ رُ العُ  يفِ تجاوِ  يْ فِ  وذِ فُ نُ لْ لِ  حُ لُ ھا

                                                 
 دْ قَ فَ  ,ابِ ب األسبَ بِّ سَ مُ ا بِ ھَ ارتباطِ  ثُ ن حيْ  مِ اَل  ,ضٍ بعْ  يْ ا فِ ھَ بعضُ  تَأثِير ثُ يْ حَ  نْ ا مِ ھَ ر عليْ ظَ لِلنَ  قَاِصَراً ا يھَ ر فِ ظَ من نَ وَ  :فِْي اإِلْحيَاء 257
ِ  وذُ فنعُ  ,َشقَى َواْرتََدى  .َوَرْحَمتِهِ , َوُجْوِدهِ , َوفَْضلِهِ , َوَكَرِمهِ , َونَْسأَلهُ أَْن يَُجنِّْبنَا َمَزلَّة أقدام الَجھَالَة بِمنّهَ  ,لِ الالضّ  منَ  با
بأسلُوٍب مْختَلِف عن  لينسخَ ) 2663-2641(والّشكر لَِكّن الُمَؤلّف يَُعود إِلَى ِكتَاب الّصبر ,  3305: فَكُّر صھُنَا يَْنتَِھي ِكتَاب التَّ   258

  . فَيَنقُل َما َسھَا َعْنهُ , أسلُوب َونَْھج الغزالِي
  .ا َوال تَْعِرُف أْسَراَرھَاالتِي تَْنظُر إِلَى ظَاِھرھَ , فَلِذلَِك َخلَق هللا تََعالى لََك األْعَضاءَ  :فِْي اإِلْحيَاء 259
َوُمْشتَِملَتَان َعلَى َمفَاِصَل َكثِْيَرة لِتَتََحّرك فِي , َوھَُما طَِوْيلَتَان ُمْمتَّدتَان إِلَى األَْشيَاء, فَأْنعَم هللا تََعالَى َعلَْيَك بَِخْلِق اليََدين: فِْي اإِلْحيَاء 260

ھَات   . تَُكون َكَخَشبَة مْنُصوبَةفاَل , فَتَْمتَد َوتَْنثَنِي إِلَْيكَ , الجِّ
قِْيقَة التِي اَل تَْحِوْيھَا , وأَْسنََد إِلَْيھَا ُرُؤْوَس األََصابِع َحتّى اَل تَتَفَتَّت, ثّم َخلََق لَھَا أْظفاَراً : فِْي اإِلْحيَاء 261 َوَحتِّى تَْلتَقِطَ بِھَا األَْشيَاء الدَّ

  .فَتَأُخذھَا بُِرُؤوس أَْظفَارك, األََصابِع
 .إِلَى الَمِعَدةِ  262

فاََل بُّد َوأَن يَُكون , َما لَْم يَِصل إِلَى المِعَدة َوِھَي فِي البَاِطن, فِمن أَْيَن يَْكفِيَك ھََذا. ثُم ھب أَنّك أَخْذَت الطَّعاَم بِاليََدين: فِْي اإِلْحيَاء 263
, َمَع َما فِْيه ِمن الُحَكم الَكثِْيَرة ِسَوى َكْونهُ منفذاً لِْلطََعام إلَى الَمعَدة, الفََم منفذاً إلَى المِعَدة فََجَعل. حتَّى يَْدُخل الطََّعام ِمنهُ , ِمن الظاِھر ِدْھلِيز إِلَْيھَا

, لَق لََك اللحيين ِمن عْظَمينفخ, فَتَْحتَاُج إلَى طَاُحْونَة تَْطَحن بھَا الطََّعام, فاََل يَتَيَّسر اْبتاَِلعهُ , ثُم إن َوَضْعَت الطَعاَم فِي الفَم وھَُو قْطَعة واِحَدة
ْفلَى, َوَرّكَب فِْيِھَما األَْسنَان ً , َوطَبَّق األضراَس الُعْليَا َعلَى السُّ ثُّم , َوتَارةً إلَى القَْطعِ , ثُّم الطَعام تَاَرةً يْحتَاُج إلَى الَكْسرِ . لِتَْطَحَن بِِھَما الطَعام طَْحنَا

 .َوإِلَى َما يصلح لِْلَكسِر كاألْنيَاب, ِوإلَى حادَّة قَواِطع كالّرباِعيّات, األْسنَان إلَى َعِرْيَضة طَواِحين كاألضَراس فَقَّسم. يْحتاج إلَى طحن بَْعَد َذلِكَ 
لَوال َذلَِك لَما تَيَّسَر إاِّل وَ , ىحَ الرّ  انَ ورَ ى دَ علَ األَ  ى الفكِ لَ عَ  ورُ يدُ َحتّى  ,َويَتَأّخر لُ فَ ألسْ  الفكُ  مُ يتقدّ  الً بحيثُ خِ متخلْ  ينِ ل اللحيصِ مفْ  لَ عَ جَ ثُّم 

َكاً َحَرَكة َدوِريَّة. َوبَِذلَك اَل يَتُّم الطَّحن, َضرب أََحُدھَُما َعلَى اآلخر ِمْثَل تَْصفِيق اليََدْين َمثاَلً  واللحي األَْعلَى ثَابِتَاً اَل , فََجَعَل اللحي األَْسفَل ُمتََحرِّ
الذي َصنََعهُ ى رحَ ھَذا ال الَّ إِ  ,لىعْ األَ  َويَُدور لُ فَ األسْ  رُ الحجَ ِمنهُ  يثبتُ ف الَخلقه ى صنعَ رحَ  كلُّ فَإّن ,  تََعالَىفَاْنظُر إلَى َعِجْيب ُصنع هللا, يَتََحّرك

  .هُ َوأَوَسَع اْمتِنَانَهُ وأَتَّم بُْرھَانَ , َما أَْعظََم َشأنَهُ َوأَعّز ُسلطَانَهُ ! فُسْبَحانَهُ  .ىلَ عْ األَ َعلَى  إذ يَُدوُر ِمْنهُ األْسفَل, هللا تََعالَى
 .بَْعدُ  264

فََكيَف يتََحّرك الطَعام إلَى َما تَْحَت األَْسنَان؟ أَْو َكْيَف تَْستَِجّره األْسنَان إلَى , ثُّم ھب أَنّك َوَضْعَت الطََّعام فِي فَنَاء الفَم: فِْي اإِلْحيَاء  265
ويرد الطََّعام من الَوسِط , فَإِنّه يَطُوُف فِي جَوانِِب الفَم, فَاْنظُر َكْيَف أْنَعَم هللاُ َعلَْيَك بَِخْلِق اللَسان نَْفِسھا؟ أَْو َكْيَف يتََصّرف بِاليَد فِي َداِخل الفَم؟

َوالُحَكم التِي لَْسنَا , النُّْطقَوَعجائِب قُّوة , ھََذا َمع َما فِيِه مْن فَائَِدة الذَّوق. َكالمجرفَة التِي ترد الطََّعاَم إلَى الّرَحى, إلى األْسنَان بَِحسِب الَحاَجة
فَاْنظُر َكْيَف , فاََل تْقدر َعلَى االْبتاَِلع إاِلَّ بِأَن يَْنَزلَِق إلَى الَحْلق بِنَوع رطُوبَة, ثُم ھب أَنََّك قَطَْعَت الطََّعام َوطََحْنتَهُ َوھَُو يَابِس. نَطنب بِِذْكِرھَا

  .والطََّعاُم بَْعُد بَِعْيٌد َعْنكَ , وينصب اللَعاب َحتّى تَتََصلّب أَْشَداقكَ , يَفِْيُض اللَعاب ِمْنھَاَخلَق هللا تَعالَى تَْحَت اللَسان َعْينَا 
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 نَ ي مِ ارِ مجَ  دِ بْ الكَ  نَ يْ ا وبَ ھَ ى بينَ لَ اعَ تَ  هللاُ  قَ لَ خَ فَ  266ةِ يَ ذِ غْ للتَ  حُ لُ يصْ  اَل  دُ بعْ  وَ وھُ  هِ تِ قّ ورِ  هِ ائِ زَ جْ أَ  هِ ابُ تشَ  يْ فِ  يرُ عِ ا الشَّ مَ  هُ بَ شْ يَ 
  ,وقِ رُ العُ 

[152r] 
  أنّ إالَّ  اءِ للغذَ  حِ الِ ي الصّ افِ الصّ  مِ الدَ  ةُ ئَ ھيْ  هُ لَ  لُ وتحصَ  دِ بِ الكَ  اءِ أجزَ  يْ فِ  رُ فينتشِ  .يةٍ رِ شعْ  ةٍ يرَ كثِ  اتٍ ا فوھَ ھَ لَ  لَ عَ جَ وَ 

 يّ دِ ربالدُ   ا شبيهٌ مَ ھُ ادَ حْ إ ,خُ بَ يطْ ا ع مَ يْ مِ جَ  يفِ  دُ ا يتولَّ مَ ان كَ تَ فضيلَ  هُ نْ مِ  دُ لَّ فيتوَ ,  267مُ الدّ ا ذَ ھَ  جُ ضِ ني تتِ الَّ  يَ ھِ  دِ الكبِ  حرارةَ 
اج زَ مِ  دْ فسَ  انِ ا الفضلتَ ھَ عنْ  لْ ضُ تفْ  مْ لَ  ولوْ  .اءُ رَ فْ الصّ  يَ وھِ  ,وةلرغْ اب شبيهٌ  واآلخرُ , يّ اوِ دَ وْ السّ  طُ الخلْ  وَ وھُ  رِ والعكِ 
ً مَ مَ ھُ نْ مِ  دٍ احِ وَ  لّ كُ ل لِ عَ جَ وَ  ,الحَ والطِّ  ةَ ارَ لى المرَ اعَ هللا تَ  قَ لَ فخَ . اءِ ضَ األعْ   .ھاي تجويفِ الً فِ اخِ دَ  ,دِ الكبِ ى لَ إِ  وداً دُ مْ ا عنقا
د بِ الكَ  نَ مِ  عَ لَ طْ أَ  لّ جَ هللا عّز وَ  إنّ  مَّ ثُ . 269داويّ وْ السّ  كرَ العَ  حالُ الطِ  بُ ويجذُ  ,ةَ اويّ رَ فْ الصّ  لةَ الفضْ  268راةُ المَ  بُ فتجذُ 
ً عرُ  ً اطِ راً وبَ اھِ ظَ  مِ دَ القَ ى لَ إِ  نِ رْ القِ  نَ مِ  هِ كلّ  نِ دَ البَ  يفِ  رُ تنشِ  ,وقا  هُ منْ  لَ صَ حَ وَ  ,مُ الدّ  دَ فسَ   فةٌ آ ةِ ت بالمرارَ حلَّ  وْ لُ وَ  .نا
 ثتِ دح ,الّسْوَداِويّ  طَ لْ خَ الْ  بِ يجذُ  فلمْ  ةٌ آفَ  الِ حَ الطّ ّل بِ حَ  نّ إِ وَ . ةِ رَ والُحمْ ر وْ ثُ البُ وَ  رقانكاليَ  ,ةُ يّ اوِ رَ فْ الصّ  اضُ رَ مْ األَ 

اء قَ سْ تاالس هُ نْ مِ  ثَ دَ ى حَ لَ الكِ  وَ حْ نَ  ئِيّةُ االمَ  271عْ فَ تندَ  ن لمْ إِ وَ  .ارھَ ا وغيْ يَ نام والمالخووالجذَ  قِ كالبھِ  ,270ةُ دايَ وْ السّ  اضُ رَ األمْ 
ا ھَ فإنَّ  :ارةُ المرَ ا مَّ أَ . 272الثالثِ  ه الفضالتِ ع ھذِ افِ منَ  بَ ركَّ  يفَ كَ  ,يدِ مِ الحَ  رِ الفاطِ لى اعَ تَ  هللاِ  ةِ مَ حكْ ى لَ إِ  رْ انظُ فَ  .وغيرهِ 

  ىدَ حْ إِ بِ  بُ تجذِ 
[152v]  

 عٌ لدْ  اءِ عَ مْ األَ  يْ فِ  ويحدثُ  ,ةٌ قَ مزلِ  ةٌ وبَ رطُ  عامِ طَّ ال ثْفلِ  في هِ بِ  لَ صَ حْ يَ لِ   ,اءعَ مْ األَ ى لَ ر إِ آخَ  قنْ عُ ف بِ ذُ قْ تَ وَ , عنقِھَا
 إحالةً  ةَ لَ فضْ الْ  لكَ تِ  يلُ حِ يُ  هُ نَّ إِ فَ  :الحَ ا الطِّ مّ أَ وَ . 273كَ لذلِ  هُ تُ رَ فْ صُ  ونُ يكو ,وينزلقُ  لُ قَ الثِّ  عَ فَ دْ ى يَ حتَّ  طُ فينضغِ  ,عِ فْ ا للدَ ھَ كُ يحرّ 

ً إِ ئَ يْ شَ  مٍ وْ يَ  لّ كُ  يْ فِ  اھَ نْ مِ  لُ سِ رْ يُ  مَّ ثُ  ,وقبضٌ  ةٌ وضَ حمُ  يهِ ا فِ ھَ بِ  لُ تحصَ  ا ھَ ھُ نبّ ويُ , تِهِ ضَ وبحمُ  ةُ ھوَ الشَّ  كُ فتتحرَّ  ,ةِ دَ عِ المَ  مِ فَ ى لَ ا
. ةِ انَ المثَ ى لَ إِ  ياقِ البَ  ترسلُ و ,مٍ ن دَ مِ  ةِ يّ ائِ المَ  كَ لْ تِ  275يْ فِ  يا تغذّ ھَ نَّ إِ فَ  :ةُ ا الكليَ مَّ أَ وَ  .274التّْفلِ  عَ ي مَ اقِ البَ  رجُ يخْ وَ , اويثيرھَ 

                                                 
َ هللا تََعالَى الَمِريء والحنُجرة: فِْي اإِلْحيَاء 266 تَْنَضِغط ثُّم تَْنطَبِق وَ , وَجَعَل َعلَى رْأِسھَا طَبَقَات تَنفَتِح ألَْخِذ الطََّعام, فَاْنظُر كْيَف ھَيّأ

فاَل يَْصلُح أِلَن , َوھَُو خبز َفَاِكھَة ُمقَطَّعة, فَإَِذا َوَرد الطََّعام َعلَى الَمِعَدة. فيَْھِوي إلَى الَمِعَدة فِي ِدْھلِيز الَمِريء, حتّى يَتَقَلّب الطََّعام بَِضْغطَهِ 
فيَقَُع فيھَا , فََخلََق هللا تََعالَى المِعَدة علَى ھَْيئَة قْدر, ّد َوأْن يطبخ طَْبَخاً تَاّماً حتّى تتَشابَه أْجَزاؤهُ بَْل اَل بُ , يَِصْيَر لَْحَماً وَعْظَماً َوَدماً َعلَى ھَِذهَ الھَْيئَة

, ي تُِحيطُ بِالَمِعَدة ِمن األَْعَضاء البَاِطنَةبالَحَراَرة التِّ , فاََل يََزال ُ اَلبِثَاً فِْيھَا َحتّى يتم الھَْضُم َوالنْضجُ , وتغلِق علَْيه األْبَواب, فتَحتَِوي َعلَْيه, الطَّعام
ام الترائب, َوِمن األَْيَسر الطَّحال,إِْذ ِمن َجانِبِھَا اأْليَمن الَكبِد فَتَتعّدى الَحَرارة إِلَْيھَا ِمن تَْسِخين ھِذِه األَْعضاء , وِمن َخلف لْحم الّصلب, وِمن قدَّ

ً َحتّى يَْنطَبَِخ الطَّعَ , ِمَن الَجَوانِب ً ُمتَشابھَا َوِعنَد َذلِك يشبه َماء الّشِعير فِي تَشابه أْجَزائِه , يَْصلُح للنُفُوذ فِي تََجاِويف الُعُروق, ام ويَِصْير َمائَِعا
, َحتّى ينصب الطَّعام فِْيھَا, ھَا فوھَات كثِْيَرةَوَجَعل ل, َوھُو بَْعد ال يَْصلُح لْلتَْغِذيَة فََخلق هللا تََعالَى بَْينَھَا َوبَْيَن الَكبِد َمَجاِري ِمن الُعُروق, وِرقَتِه

  .فَيَنتَِھي إلَى الَكبِدْ 
 .الدَّمَ  267
  .الَمَراَرة: فِْي اإِلْحيَاء  268

فَيَنَصب الطََّعام  , دِ بِ الكَ  اءِ أجزَ  يْ فِ  ةرشِ تَ نْ مُ  َوفِْيِه ُعُروق َكثِْيَرة َشْعِريّة , َوالَكبُِد َمْعُجون ِمن ِطْينَِة الّدم َحتّى َكأنّهُ َدم :فِْي اإِلْحيَاء 269
َويَْحَصل لَهُ , نَضج آخر هُ لَ  حصلُ يَ  فَيَْستَقِّر فِْيھَا َرْيثََما, فَتَْصبغهُ بِلَون الّدم, َحتّى تَْستَولِي َعلَيه قُّوة الَكبِد, َويَْنتَِشر فِي أَْجَزائِھَا, الّرقِْيق النَّافِذ فِْيھَا

 ,خُ بَ ا يطْ ع مَ يْ مِ ي جَ فِ  دُ ا يتولَّ مَ ان كَ تَ لَ فض هُ نْ مِ  دُ لَّ فيتوَ , ما الدّ ذَ ھَ  جُ ضِ ني تتِ الَّ  يَ ھِ  دِ الكبِ  حرارةَ   أنّ إالَّ . األَْعَضاء اءِ ذَ لغِ  حِ الِ ي الصّ افِ الصّ  مِ الدَ  ةُ ئَ ھيْ 
اج زَ مِ  دْ فسَ  انِ ا الفضلتَ ھَ ل عنْ صتف مْ لَ  ولوْ  .اءُ رَ فْ الصّ  يَ وھِ  ,وةلرغْ اب ةٌ شبيھ :ىخرواأل, يّ اوِ دَ وْ السّ  طُ الخلْ  وَ وھُ  رِ والعكِ  يّ دِ ربالدُ   شبيهٌ  :امَ ھُ ادَ حْ إ

ً مَ مَ ھُ نْ مِ  دٍ احِ وَ  لّ كُ ل لِ عَ جَ وَ  ,الحَ والطِّ  ةَ ارَ لى المرَ اعَ هللا تَ  قَ لَ فخَ . اءِ ضَ األعْ   لةَ الفضْ  ةُ رراالمَ  بُ فتجذُ  .هي تجويفِ الً فِ اخِ دَ  ,دِ ى الكبِ لَ وداً إِ دُ مْ ا عنقا
  .داويّ وْ السّ  كرَ عَ ال حالُ الطِ  بُ ويجذُ  ,ةَ اويّ رَ فْ الصّ 
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ً د عرُ بِ الكَ  نَ مِ  عَ لَ طْ أَ  تََعالَىهللا  إنّ  مَّ ثُ :  فِْي اإِلْحيَاء  272 ً  ,وقا ي فِ  َذلِكَ  رشَ تَ نْ َوا, َوَشعَب ُكّل قسم بِشعب, ثُّم قَّسَمھَا بَْعَد الطُّلُوع أَْقَساَما
ً اطِ راً وبَ اھِ ظَ  مِ دَ ى القَ لَ إِ  الفرق نَ مِ  هِ كلّ  نِ دَ البَ  َحتّى تَِصْير الُعُروق الُمْنقَِسَمة شعِريّة , َويَِصُل إِلَى َسائِر األَْعَضاء, فَيَْجِري الّدم الّصافِي فِْيھَا .نا

فَلَم تَْجُذب   فةٌ آ ةِ ت بالمرارَ حلَّ  وْ لُ وَ  .لَى َسائِر األَْعَضاءفَيَِصُل ِمْنھَا الِغَذاء بِالّرشح إِ , بَِحيُث ال تُدرُك بِاألَْبَصار, َكُعُروق األَْوَراق َواألَْشَجار
 طَ لْ خَ الْ  بِ يجذُ  فلمْ  ةٌ آفَ  الِ حَ الطّ بِ   تلّ حَ  نّ إِ وَ . ةِ رَ ر والُحمْ وْ ثُ البُ رقان وَ كاليَ  ,ةُ يّ اوِ رَ فْ الصّ  اضُ رَ مْ األَ  هُ منْ  لَ صَ حَ وَ  ,مُ الدّ  فسدَ  الفَضلَة الّصْفَراِوية

ثُّم  .اء وغيرهِ قَ سْ تاالس هُ نْ مِ  ثَ دَ ى حَ لَ الكِ  وَ حْ نَ  ئِيّةُ افع المَ تندَ  ن لمْ إِ وَ  .ارھَ ا وغيْ يَ لام والمالخووالجذَ  قِ كالبھِ  ,ةُ يوداوْ السّ  اضُ رَ األمْ  ثتِ دح ,الّسْوَداِويّ 
  .الخسيَسة الثالثِ  ه الفضالتِ ھذِ َعلَى ع افِ منَ ال بَ تّ ر يفَ كَ  ,ميكِ الحَ  رِ الفاطِ  ةِ مَ ى حكْ لَ إِ  رْ انظُ 

 ةٌ وبَ رطُ  عامِ طَّ ثْفِل ال في هِ ل لَ صَ حْ يَ لِ   ,اءعَ مْ ى األَ لَ ر إِ خَ اآلنق عُ الف بِ ذُ قْ تَ وَ , ھَاقَينُ عُ بأََحِد  بُ تجذِ  اھَ فإنَّ  :ارةُ ا المرَ مَّ أَ :  اإِلْحيَاء فِيْ  273
  .كَ لذلِ  هُ تُ رَ فْ صُ  ونُ كتو ,وينزلقُ  لُ قَ الثِّ  فعَ ندى يَ حتَّ  طُ نضغِ تف ,عِ فْ ا للدَ ھَ كُ يحرّ  عٌ ذل اءِ عَ مْ األَ  يْ فِ  ويحدثُ  ,ةٌ قَ مزلِ 

 مِ ى فَ لَ اً إِ ئَ يْ شَ  مٍ وْ يَ  لّ كُ  يْ ا فِ ھَ نْ مِ  لُ سِ رْ يُ  مَّ ثُ  ,وقبضٌ  ةٌ وضَ حمُ  يهِ ا فِ ھَ بِ  لُ حصي إحالةً  ةَ لَ فضْ الْ  لكَ تِ  يلُ حِ يُ  هُ نَّ إِ فَ  :الحَ ا الطِّ مّ أَ وَ : فِْي اإِلْحيَاء  274
   .التّْفلِ  عَ ي مَ اقِ البَ  رجُ يخْ وَ , اا ويثيرھَ ھَ ھُ نبّ ويُ , تِهِ ضَ وة بحمُ ھوَ الشَّ  كُ حرَّ يف ,ةِ دَ عِ المَ 
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 ةمَ كْ الحِ  يفِ اللطِ  يبِ ركِ ذا التّ ھَ  277مولِ قَ  يْ ر فِ ظُ انْ  مَّ ثُ . 276} اوھَ صُ حْ  تَ اَل  هللاِ  مةَ نعْ  واعدّ إن تَ وَ {  : َجّل َوتََعالَىال هللا قَ 
 رِ ذْ البَ ى لَ إِ الً وّ أَ  اجُ فيحتَ  هُ كلُ أْ ى تَ حتَّ  دٌ واحِ  غيفٌ رَ  هِ إليْ  اجُ تَ يحْ ا ى مَ لَ إِ وَ  اهُ ھَ نتَ مو أهُ دَ بْ مَ  كيفَ  هُ نْ مِ  دّ بُ  اَل  يذِ الَّ اء ذَ الغِ بِ 

 مّ ثُ  اءِ المَ  يِ قْ بسَ  دِ ھُ عَ للتَ  لكذَ  دَ بعْ ثُّم  هِ ابِ بَ سْ يع أَ مِ وجَ  انَ والفدّ  ضَ األرْ  يرُ ثِ ي يُ ذِ الَّ  ورَ والثَّ  ضَ األرْ  صلحُ يُ و عَ ليزرَ  اثِ والحرَ 
 مْ ا لَ مَ وَ  اهُ نَ رْ ذكَ ا مَ  العَ األفْ  ھذهِ  ادَ دَ عْ أَ  لْ مَ أَ تَ فَ , زبْ الخَ وَ  نيجِ والعَ  نِ حْ طال مَّ ثُ  ةِ يَ نقِ والتَّ  الفركِ  مّ ثُ  ادِ صَ الحِ  مَّ ثُ , ضِ األرْ  ةِ يَ تنقِ 
 لِ مَ وعَ  رهِ وغيْ  رِ والحجَ  والخشبِ  يدِ دِ حَ الْ  ا منَ ھَ إليْ  اجُ تحتَ  يالتِ  اآلالتِ  ا وعددَ ھَ بِ  ينَ مِ ئاالقَّ  اصِ خَ األشْ  دَ عدَ ره وَ نذكُ 

  الحِ صْ ي إِ فِ  اعِ نَ الصّ 
[153r]  

ى لَ إِ  وانظرْ  ,صنعتهُ  هُ نْ مِ  لُ مَ يعْ ا ى مَ لَ إِ  اعِ نَّ الصُّ  نَ مِ  واحدٍ  لّ ة كُ اجَ ى حَ لَ إِ  انظرْ وَ . الخبزوَ  ينِ والطحِ  ةِ اثَ رَ حِ الْ  آالتِ  
ً  تَ مْ لِ عَ  تَ تشْ ن فَ إِ فَ  والخشبَ  ألحجارَ وا الَ الجبَ و ادنَ عَ المَ  هللاِ  لقِ خَ  ا يَ  كَ لِ كْ أِلَ   ى يصلحَ حتَّ  يرُ يستدِ  اَل  داً احِ وَ  أّن رغيفا
 الملكةِ  جھةِ  نْ مِ  الِ األعمَ ر خِ ى آَ لَ إِ  حابَ جي السّ ي يرْ ذِ الَّ  الملكِ  نَ مِ  ئابتدِ ع فَ انِ صَ  لفِ ن أَ مِ  أكثرَ  يهِ فِ  لمَ يعْ  مْ ا لَ مَ  ينُ كِ سْ مِ 

 اعِ نَّ ول الصُ صُ أُ  نْ مِ  ع أصلٌ انِ صَ  كلُّ , عصانِ  آالفِ  ةِ عَ بْ سَ  نْ مِ  يبٌ قرِ  هُ طلبَ  دارَ استَ  إذافَ ان سَ نْ ى اإلِ لَ إِ  ةُ بَ وْ الني ھِ ى ينتَ حتَّ 
 279مايتھِ وھدَ  اءِ يَ األنبِ  حِ اَل إصْ  يْ يخفى فِ  فليسَ  المالئكةِ  قِ لْ خَ  يْ لى فِ اعَ تَ  هللاة مَ عْ نِ  اأمّ وَ  .278 لقِ الخَ  ةُ لحَ مصْ  مُ تِ ا تَ ھَ ي بِ تِ الَّ 

 يبِ تِ ترْ وا ھَ ثرتِ كِ  عَ مَ  ةُ ئكَ اَل المَ  طبقاتُ  لْ بَ  ,رك القدْ لى ذلِ عَ  مْ ھِ الِ أفعَ  يْ فِ  ونَ رُ م مقتصِ ھُ نَّ أَ  ننّ تظنّ  الوَ . 280ھمإليْ ي حِ الوَ  غِ يلوتبْ 
 مْ ھُ لَ وكَّ  كيفَ  رانظُ فَ . شِ رْ العَ  وحملةُ  ,ةيّ ووالسما ,ةُ األرضيّ  المالئكةُ : طبقاتٍ  ثالثِ  يْ فِ  ةِ لَ مْ بالجُ  281رُ صِ نحَ تا ھَ طبقاتِ 

. 284امَ رھِ وغيْ  ةِ ايَ دَ والھِ  ادِ شَ اإلرْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  زُ يجاوِ ا مَ  ونَ دُ  ,اهُ نَ رْ كَ ي ذَ ذِ الَّ  283اءِ ذَ الغَ وَ  لِ األكْ ى لَ إِ  عُ رجِ ا يَ مَ يفِ  كَ بِ  282هللاُ 
  ةِ كَ ئِ اَل مَ الْ  نَ مِ  ةٌ عَ سبْ  هِ بِ  لَ كّ يوَ  نْ  أَ الَّ  يغتدي إِ اَل  اتِ النبَ  ءِ اأجزَ  نمِ  لْ بَ  ,كَ جزائِ ن أَ مِ  ءٍ زْ ل جُ كُ  أنَّ  :مْ لَ اعْ وَ 

[153v]  
 كُ يتحرّ  اَل  اءَ ذَ فإّن الغِ  ,286والعظمِ  مِ حْ الل وارءى لَ إِ  يجذبُ  ملكٍ  نْ مِ  دَّ  بُ اَل فَ  .285هُ أقلّ  ةُ بعَ والسّ  ةِ ئمى لَ إِ  ,ةِ عشرَ ى لَ إِ 

 وهُ كسُ يَ  عٍ رابِ  نْ ال بّد مِ وَ , مالدّ  ورةَ صُ  هُ نْ عَ  عُ لَ خْ يَ  ن ثالثٍ مِ  دّ  بُ الوَ  ,هِ ارِ ي جوَ فِ  اءَ الغذَ  كُ ر يمسِ آخَ  كٍ لِ ن مَ مِ  دَّ  بُ اَل وَ  ,هِ سِ بنفْ 
 سٍ ادِ ن سَ مِ  دّ  بُ الوَ , اءِ ذَ الغِ  ةِ اجَ حَ  288نْ مِ  لَ اضِ الفَ  لَ ضْ الفَ  عُ فَ دْ يَ  سٍ امِ خَ  نْ مِ  دّ ال بُ وَ , 287وقِ رُ والعُ أ مِ ظْ والعَ  حمِ اللَّ  ةورصُ 
 عٍ ابِ ن سَ مِ  دّ ال بُ وَ . الً صِ منفَ  ونُ كُ يَ  اَل  ىتَّ حَ  ,مِ حْ باللَّ  لحمِ الَّ ة فَ صِ  بَ سَ اكتَ ا مَ وَ  ,مظْ العَ بِ  ظمِ العَ  ةِ فَ ب صِ اكتسَ ا مَ  قُ صِ يلْ 
 ,هُ ضَ رْ عَ  يلُ زِ  يُ ا اَل مَ  ريضِ العَ بِ وَ  ,هُ ارتدَ تِ اسْ  لُ يبطِ  ا اَل مَ  يرِ دِ تَ سْ المُ بِ  290قَ فيلصِ  ,اقِ صَ لْ اإْلِ  يْ فِ  يرَ ادِ المقَ  289ياعِ رَ يُ 
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َحتّى يَْستَِدير , ف الَواِحدَولنَْنظُر إلَى ما يحتَاج إلْيِه الّرِغي, فَلنَعين َرِغْيفَاً واِحَداً , َواْستِقَصاء َذلَِك في ُكّل طَعام يَطُول: فِْي اإِلْحيَاء  278
ض والفَّدان ثُّم الثّْور الِذي يثِير األرْ , فَأَّول َما يَحتَاج إلَْيه الحراُث ليزرع ويصلح األْرض. ِمن بَْعِد إلقَاِء البْذر فِي األْرض, ويْصلُح لألَْكل
. ثُّم الخْبز, ثُّم الطّحن والَعجن, ثُّم الفَرك َوالتَّْنقِيَة, ثُّم الَحَصاد, يَة األَْرض ِمن الَحِشيشثُّم تْنقِ , ثُّم بْعَد َذلِك التّعھد بَِسقِي الَماء ُمّدة, َوَجِميع أْسبَابه

, َوالَخَشب, ِديدوَعدد اآلالت التِي يْحتَاج إِلَْيھَا ِمَن الحَ , وَعَدد األَْشَخاص القَائِمْين بِھَا, َوَما لْم نذُكره, فَتَأَّمل عَدَد ھَِذه األْفَعال التِي َذَكْرنَاھا
ار َوَحّداد وَغْيرھَُما, َوالَخْبز, والطَّْحن, واْنظُر إلَى أْعَمال الُصنَّاع فِي إِْصاَلح آالِت الِحَراثَة, والَحَجر وَغْيره َوانظُر إلَى َحاَجة الَحّداد , ِمن نَجَّ

َصاص, إلى الَحِديد . َوَكيَف َجَعل األْرض قطعاً متَجاَِوَرات ُمْختَلِفَة, َوالَمَعاِدن, َواألْحَجار, ِجبَالواْنظُر َكْيَف َخلَق هللا تَعالَى ال, َوالنَحاس, َوالرَّ
ً َواِحَداً ال يَْستَدْير بَحيُث يَْصلُح ألْكلَِك يَا ِمْسِكْين, فَإِن فَتَّْشتَ  الملك الِذي  فَاْبتَِدئ ِمنَ . َما لَْم يَْعَمل علَْيِه أْكثَر ِمن أْلِف َصانِع, َعلِْمَت أّن رِغْيفَا

فَإَِذا اْستََداَر طَلَبه قِِرْيب ِمن َسْبَعة . َحتَّى تَْنتَِھي النَّْوبَة إلَى َعَمِل اإِلْنَسان, إلَى آِخر األْعَمال ِمن جھَة الَمالئَِكة, يزجي السََّحاب لينزَل الَماء
  .لََحة الَخْلقُكّل َصانِع أصل ِمن أُُصول الَصنَائِع التِي بِھَا تَتُّم مصْ , آالِف َصانِع
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 ,دُ دّ تترَ  ةِ لَ ي الغفْ فِ وَ  ,حُ يرِ تَ تسْ  مِ وْ ي النَّ فِ  نتَ وأَ  كَ وا بِ لُ غِ شُ  وقدْ  ,ةُ األرضيّ  ةُ ئكَ اَل المَ  291هِ ذِ ھَ فَ  .هُ يفُ تجوِ  لُ طِ يبْ  ا اَل مَ  فِ المجوْ بِ وَ 
 293رَ ى تفتقِ حتَّ  ,292ىزَّ تتجَ  اَل  يتِ الَّ  كَ ائِ ن أجزَ مِ  ءٍ جزْ  لّ ي كُ ك فِ لِ ذَ وَ  ,مھُ نْ مِ  كَ لَ  رَ خبَ  اَل وَ  ,كَ ي باطنِ فِ  الغذاءَ  ونَ لحُ يصْ  مْ وھُ 

 لّ فكُ  .294} ومٌ لُ عْ مَ  امٌ قَ مَ  هُ لَ  الَّ إِ  اا منَّ ومَ { : لىاعرك وتَ ابال هللا تَ قَ . ملكٍ  ةئمَ  نْ مِ  رَ ثَ أكْ ى لَ إِ  لبِ قوال نِ يْ العَ كَ  اءِ جزَ األَ  عضُ بَ 
ى تَّ حَ  هللاُ  خلقَ  منْ  كلّ  نّ إِ فَ , امَ ھُ ا بينَ ومَ  ضِ واألرْ  اتِ وَ مَ ي السّ فِ  ة هللاِ عمَ نِ  كلُّ  ,رَ فَ د كَ فقَ  احدةٍ وَ  ةٍ بطرفَ  وْ لَ وَ  ى هللاَ صَ عَ  نْ مَ 

  قِ لْ والخَ  ,ةِ كَ الئِ المَ 
[154r] 

ن إِ و ,هُ اعُ انتفَ  هِ بِ  د تمّ فقَ  ,ادِ العبَ  عِ يمِ جَ  نْ مِ  واحدٍ ى لَ عَ  ةٌ نعمَ  هِ لتِ مْ بجُ  ,والنباتِ  وانِ والحيَ  ضِ موات واألرْ السّ وَ 
 تقومُ  اَل وَ  .296انِ فَ األجْ  يْ فِ  هللاِ  ةُ مَ نعْ ن يْ ح العَ تَ فْ ي .295رَ كفَ  دْ قَ فَ  يةِ معصِ  يْ فِ  هُ جفنَ  حَ تَ فَ  اذَ إِ فَ , رهُ غيْ  هِ بِ  اعِ فَ االنتِ  يْ فِ  هُ كَ شارَ 

 ,اءِ بالمَ  الَّ إِ  اءذَ الغِ  اَل وَ  ,اءِ ذَ بالغِ  الَّ إِ  نَ دَ البَ  اَل وَ  ,نِ البدَ  بجميعِ  الَّ إِ  سُ أْ الرّ  اَل وَ  ,سٍ برأْ  الَّ إِ  نُ العيْ  اَل وَ  ,نيْ عَ  بِ الَّ إِ  297انُ األجفَ 
, بالمالئكةِ  الَّ إِ  اتُ اومالسّ ال وَ  ,واتِ ام بالسّ إالَّ   كَ لِ ن ذَ مِ  ءٌ شيْ  ومُ يقُ  اَل و ,298مروالقَ  ,سُ مْ والشَّ  ,والغيمِ  ,رِ طَ لمَ او ,ضِ واألرْ 

ن مِ  ةٍ عمَ نِ  ر كلّ كفَ  دْ قَ  :اذَ إِ فَ  .ضٍ عْ ھا ببَ ضِ عْ ن بَ دَ البَ  اءِ ضَ أعْ  اطَ بَ تِ ارْ  ,ضِ بالبعْ  هُ نْ مِ  ضُ البعْ  طُ يرتبِ  ,دالواحِ  يءكالشّ  لّ فإّن الكُ 
 ادٌ جمَ  اَل وَ  ,اتٌ بَ نَ  اَل وَ  ,انٌ وَ يَ حَ  اَل وَ  ,ملكٌ  اَل وَ  ,ملكٌ  قَ يبْ  مْ لَ فَ  ,ىرَ ى الثّ ھَ نتَ مُ ى لَ إِ  اريَ ى الثُّ ھَ نتَ مُ  نْ مِ وَ , ودِ جُ الوُ  يْ فِ  لىاعَ تَ  هللاِ 

 .مْ ھُ لَ  تغفرُ تسْ  وْ أَ  واقُ رّ تفَ ا ذَ إِ  300مھُ نُ ا تلعَ إمّ  سُ اا النَّ يھَ فِ  عُ يجتمِ ي تِ الَّ  ةَ البقعَ  نَّ أَ  :ارِ بَ خْ األَ  يْ فِ  دَ رَ وَ  كَ ذلِ كَ وَ  .299هُ ويلعبُ  الَّ إِ 
 يْ فِ  ,اةَ صَ العُ  ونَ كة يلعنُ ئِ الأّن المَ وَ  .رِ حْ البَ  يْ فِ  وتُ ى الحُ حتَّ  ءٍ شيْ  كلّ  هُ لَ  رُ فِ غْ يستَ  مَ الِ أّن العَ  :301رِ الخبَ  يْ فِ  دَ ك ورَ كذلِ وَ 
 ,وتِ كُ لَ المَ و كِ لْ ع المُ يْ مِ جَ ى لَ عَ  ىجنَ  دةٍ احِ وَ  ةٍ فَ طريبتي اصِ أّن العَ ى لَ إِ  ةٌ شارَ إِ  كَ لِ ذَ  كلُّ وَ  .اھَ اؤُ صَ حْ إِ  نُ مكِ يُ  اَل  ةً يرَ كثِ  ةِ الفَ ال
وب أيُّ ى لَ إِ  لىاعتَ  ى هللاُ حَ وْ أَ . 302هُ نْ ز عَ ويتجاوَ  هُ لَ  رَ فِ غْ يَ  نْ أَ  ى هللاُ عسَ فَ , اوھَ تمحُ  ةَ نَ الحسَ ةَ ئَ يّ ع السّ تبِ يُ  نْ  أَ الَّ إِ  ,هُ سَ فْ نَ  كَ لَ أھْ  دْ قَ وَ 

  :المُ ه السّ عليْ 
[154v] 

 ,مٍ نعَ ى لَ ع امَ نعَ  هُ دْ زِ  مّ لھُ الَّ : انلكَ المَ  لَ اقَ  ,ايمَ ى نعْ لَ عَ  شَكَرنِيا ذَ إف ,انِ ملكَ  هُ معَ  الَّ إِ  ينَ يّ مِ اآلدَ  نَ مِ  لي دٍ ن عبْ ا مِ مَ 
ً  الشاكرينَ  نَ مِ  نْ كُ فَ , رِ كْ والشُّ  دِ مْ الحَ  لُ ھْ أَ  كَ نَّ فإِ  ي تِ كَ مالئِ و ,303مْ رھُ شكر أشكُ  نْ أَ  يندِ ة عِ بَ تْ و رُ لُ عُ  كرِ ى بالشُّ فَ فكَ  ,قريبا
ً كثِ  نٍ يْ عَ  لّ كُ  يْ فِ  نَّ أَ  تَ ا عرفْ مَ كَ وَ . مْ ي عليھِ تبكِ  ارُ واآلثَ  ,مھُ حبُّ تُ  اعُ والبقَ  ,مْ ھُ لَ  ونَ عُ دْ يَ   304سٍ نفْ  لّ كُ  يْ فِ  نّ أَ  مْ لَ اعْ فَ  ,يراً نعما
 عُ يجم َوبانقِباِطهِ , كھلَ لَ  يخرجْ  مْ لَ  لوْ وَ  ,لبِ القَ  نَ مِ  قُ رِ تَ خان المحْ الدّ  يخرجُ  هِ اطِ بانبسَ  ذْ إِ , 305نعَمتان ضُ بِ قَ نْ يأَو  طُ سِ نبَ ي

 مُ وْ اليَ و اللْيلُ  لْ بَ  ,لكوھَ  هُ ه عنْ زحِ وتزحْ  اءوَ الھَ  وحِ رُ  ءاضَ بانقِ  هُ قلبُ  ترقَ الحْ  هُ سَ متنفَّ  و سدَ ولَ  ,القلبِ ى لَ إِ  ىوَ الھَ  روحَ 
 ةٍ ظَ لحْ  لّ كُ  يفِ  ليكفعَ  ,اتٍ ظَ لحْ  عشرِ  نْ مِ  قريبٌ  سٍ نفْ  لُّ وكُ  ,سٍ ف نفْ لن أَ مِ  قريبُ  ةٍ اعَ سَ  لّ كُ  يْ فِ وَ  ,ةَ اعَ سَ  وعشرونَ  عٌ بَ أرْ 

                                                 
  .فَھَِذِه ِھيَ : فِْي اإلْحيَاء 291
 .يتََجّزأ: فِْي اإلْحيَاء 292
 .رَ فتقِ يى حتَّ : فِْي اإلْحيَاء 293
افَات 294  .37/164: الصَّ

 رَ فَ د كَ فقَ , بِأَن فَتََح جْفنَهُ َمثاَلً َحْيُث يَِجب َغّض البََصر  احدةٍ وَ  ةٍ فَ يرطْ فِي تَ  وْ لَ وَ  تََعالَى ى هللاَ صَ عَ  نْ مَ  لّ كُ  بَل أَقُول: اءفِْي اإلْحيَ   295
 اتوانوالحيَ  ضِ موات واألرْ السّ وَ  ,ةِ كَ الئِ ى المَ تَّ حَ تََعالَى  هللاُ  هُ خلق امَ  ّن كلّ إِ فَ , امَ ھُ ا بينَ ومَ  ضِ واألرْ  اتِ وَ مَ ي السّ فِ تََعالَى َعلَيه  ِ ة عمَ نِ  كلُّ 

  .أَْيَضاً بِهِ  رهُ غيْ  انتَفَعَ ن إِ و ,اعهُ انتفَ  هِ بِ  د تمّ قَ  ,ادِ ن العبَ مِ  واحدٍ ُكّل ى لَ عَ  ةٌ نعمَ  هِ لتِ مْ بجُ  ,والنباتِ 
  . تََعالَى فِي األَْجفَانَمن نَظََر إِلَى َغير َمحرم فَقَد َكفََر بِفَتِح الَعْين عَمةَ هللا :فِْي اإلْحيَاء 296
 .فوق كلمة األْجفَان ُمَوّضحاً أنَّه بحرف الَخاء ھناك خطَأ ومّصِححاً لهُ بكتَابته لحرف الِجيم" خ ج"قَام الُمؤلف بِِكتَابة حرفي  297

  .مروالقَ  ,سُ مْ والشَّ  ,والغيمِ  ,رِ طَ لمَ او, َوالھََواء ,ضِ واألرْ  ,اءِ  بالمَ الَّ اء إِ ذَ  الغِ اَل وَ  :فِْي اإلْحيَاء 298
 اَل وَ  ,انٌ وَ يَ  حَ اَل وَ  , ملكٌ اَل وَ  ,لكٌ ف قَ يبْ  مْ لَ فَ  ,ىرَ ى الثّ ھَ نتَ ى مُ لَ ا إِ ريَ ى الثُّ ھَ نتَ مُ  نْ مِ , ودِ جُ الوُ  يْ فِ  ةٍ عمَ نِ  ر كلّ كفَ  دْ قَ  :نذَ إِ فَ  :فِْي اإلْحيَاء 299

  .هُ نويلع الَّ إِ  ادٌ  جمَ اَل وَ  ,اتٌ بَ نَ 
  .منھُ تلعَ أَن ا إمّ  اسُ ا النَّ يھَ فِ  عُ ي يجتمِ تِ الَّ  ةَ البقعَ  نَّ أَ  :ارِ بَ خْ األَ  يْ فِ  دَ رَ وَ  كَ ذلِ لِ وَ  :فِْي اإلْحيَاء 300
  .َوَكَذلَِك َوَردَ  :فِْي اإلْحيَاء 301
 نْ  أَ الَّ إِ  ,هُ سَ فْ نَ  كَ لَ أھْ  دْ قَ وَ  ,وتِ كُ لَ المَ و كِ لْ المُ  َما فِي عيْ مِ ى جَ لَ ى عَ جنَ  دةٍ احِ وَ  ةٍ فَ طريبتي اصِ ى أّن العَ لَ إِ  ةٌ شارَ إِ  كَ لِ ذَ  كلُّ وَ  :فِْي اإلْحيَاء 302

  .هُ نْ ز عَ ويتجاوَ  يَتُوَب َعلَْيه نْ أَ  ى هللاُ عسَ فَ , فَيَتَبَّدل اللعن باالْستِْغفَار, اوھَ ة تمحُ نَ حسَ بةَ ئَ يّ ع السّ تبِ يُ 
ى لَ عا مَ نعَ  هُ دْ زِ  مّ لھُ الَّ : انلكَ المَ  لَ اقَ  ,يئامَ ى نعْ لَ عَ  شَكَرنِيا ذَ إف ,انِ ملكَ  هُ معَ و الَّ إِ  ينَ يّ مِ اآلدَ  نَ مِ لي  دٍ ن عبْ ا مِ مَ  ,يَا أَيّوب  :فِْي اإِلْحيَاء 303

ً  الشاكرينَ  نَ مِ  نْ كُ فَ , رِ كْ والشُّ  دِ مْ الحَ  لُ ھْ أَ  كَ نَّ فإِ  ,مٍ نعَ    .مْ رھُ شكر أشكُ  ينّ ي أَ ندِ ة عِ بَ تْ و رُ لُ عُ  ينكرِ اى بالشُّ فَ فكَ  ,قريبا
 .ْدَرَك أنَهُ قَد َسھَا َعْن ِكتَابَتِھَافوق السطر حيث أَ " نَْفسٍ "قَاَم الُمؤلّف بِِكتَابة َكلَِمة  304
 ".نِعمتانِ "فوَق الّسطر ُمَصِححاً َكلَِمة " نيْ تَ مَ عْ نِ " قَاَم الُمؤلّف بِِكتَابة َكلَِمة  305
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 306؟الم أَ  كَ لِ ذَ  ءاإحصَ  رُ تصوّ ي لْ ھَ  رْ انظُ فَ . مِ الَ عَ الْ  اءِ زَ جْ أَ  نْ مِ  ءٍ زْ جُ  لّ كُ  يْ فِ  لبَ  ,كَ ائِ زَ جْ ن أَ مِ  جزءٍ ّل كُ  يْ فِ  ةمَ نعْ  فَ لْ أَ  فَ لْ أَ 
 كأشكرُ  فَ ي كيْ إلھِ : القَ , 307} اوھَ حصُ تَ  اَل  هللاِ  ةَ نعمَ ا وْ دُّ عُ تَ  نْ إِ وَ { : لىاعَ له تَ وْ قَ َحقِْيقَة  ماَل ه السّ ى عليْ وسَ مُ لِ  ا انكشفَ لمّ وَ 
 رفُ يعْ  لمْ  نْ مَ : ارِ ثَ ي اآلفِ  دَ رَ وك ذلِ لِ وَ  .308اھَ سَ أْ رَ  تَ لبْ صَ  نْ أوَ  ,الھَ صْ أَ  نتَ ليّ  نْ أ :ي نعمتانِ دِ سَ جَ  نْ مِ  ةٍ رَ عْ شَ  لّ كُ  يْ فِ  كَ لَ وَ 
  هللا لُ أنس. 309هُ ر عذابُ وحضَ  ,هُ د قّل علمَ فقَ  ,هومشربِ  هِ مِ عَ طْ مَ  يفِ  الَّ إِ  هِ يْ لى علَ اعم هللا تَ نعَ 

[155r] 
 .310لُ كيْ الوَ  مَ عْ ا ونِ حسبنَ  وَ ھُ ا فَ ورنَ صدُ  لَهُ ح رَ شْ يَ وَ  ائرنابصَ  مِ لْ العِ ح بِ تَ فْ يَ وَ  انَ وفقَ يُ  نْ أَ  لصوابِ ق لِ وفِ مال
  

                                                 
 يخرجُ  هِ اطِ بانبسَ  ذْ إِ , ننعَمتي ضُ بِ قَ نْ و ي طُ سِ نبَ ي سٍ نفْ  لّ كُ  يْ ّن فِ أَ  مْ لَ اعْ فَ  ,ةيرن نعماً كثِ يْ عَ  طرفةِ  لّ كُ  يْ فِ  نَّ أَ  تَ ا عرفْ مَ كَ وَ   :فِْي اإِلْحيَاء 306

 اءوَ الھَ  وحِ رُ  عاطَ بانقِ  هُ قلبُ  ترقَ الحْ  هُ سَ متنفَّ  و سدَ ولَ  ,ى القلبِ لَ إِ  اءوَ الھَ  روحَ  عُ يجم هِ اضِ بَ قِ انْ بِ وَ , كھلَ لَ  يخرجْ  مْ لَ  لوْ وَ  ,لبِ القَ  نَ مِ  قُ رِ تَ خان المحْ الدّ 
ليك فعَ  ,اتٍ ظَ لحْ  عشرِ  نْ مِ  قريبٌ  سٍ نفْ  لُّ وكُ  ,سٍ لف نفْ ن أَ مِ  قريبُ  ةٍ اعَ سَ  لّ كُ  يْ فِ وَ  ,ةَ اعَ سَ  وعشرونَ  عٌ بَ رْ أوالليلَة  مُ وْ اليَ  لْ بَ  ,لكوھَ  هُ عنْ  برْودتهو
  ؟الم أَ  كَ لِ ذَ  ءاصَ إح رُ تصوّ ي لْ ھَ  رْ انظُ فَ . مِ الَ عَ الْ  اءِ زَ جْ أَ  نْ مِ  ءٍ زْ جُ  لّ كُ  يْ ل فِ بَ  ,ء بََدنِكَ ازَ جْ ن أَ مِ  ّل جزءٍ كُ  يْ فِ  همَ نعْ  آالف آالف ةٍ ظَ لحْ  لّ ي كُ فِ 

 .16/18: النحل 307
  .وأن طَمست رأسھَا: فِْي اإِلْحيَاء 308
  .هُ ر عذابُ وحضَ  ,هُ د قّل علمَ فقَ  ,هومشربِ  هِ مِ عَ طْ ي مَ  فِ الَّ م هللا إِ نعَ  رفُ يعْ  لمْ  نْ مَ أّن : األثَري فِ  دَ رَ و َذاكوَ  :فِْي اإِلْحيَاء 309
  .لَم أجد ھَِذِه الِعبَارة فِي الِكتَاب  310
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El comienzo del manuscrito JXXI: 
 

   ]r 1[ 

ْحَمِن الرَّ   ً بِْسِم هللا الرَّ   .ِحْيم َوَصلَّى هللا َعلَى ُمَحمَّد الَكِرْيم َوَعلَى آَلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسلِْيَما

  َرِحَمهُ هللا 311قَاَل الُمولِّف

  .أَْجَمِعْين 313َوَصلَّى هللا َعلَى ُمَحمَّد َوَعلَى َجِمْيِع النَّبِيِّْين َوالَماَليَكة 312الَحْمُد  َربِّ العلمْين

ا بَْعد  بَِما أَْنَعَم هللا  والجھالةالَغْفلَِة  314َوإِْطاَلقھَا ِمْن قَْيدِ  نفسهُ مّن رقدِة السھِو والبطالةِ فَإِنَّ اْمرأً أََراَد تَْنبِْيهَ  أَمَّ

َعْن بَْعِض  اإلْعراض فَبَّصَرهُ بَْعَد الَعَمى َوأَْلھََمهُ إِلَى 316َوالتَّْوبَة بَْعَد االْصَرار اإِلْدباربَْعَد  اإلقبَالَعلَْيِه ِمن  315تعلَى

نظر . َسقَاهُ كال كَما َوابالً  يسقيهُ َوأَْن  ُكالَوَملِْيِكِه المكرم أَْن يَْجَعَل َذلَِك البَْعض  الُمنعمَسيِِّدِه  ليَْرُجوا ِمنْ الھََوى َوأَنَّهُ 

لفىيَنَاُل بَِكَرِمِه فِْيَما يَتَقَّرب بِِه إلِْيِه و ھُداهبِتَْوفيِق َمْواَله نظٌَر َجلِّي َعلَى َسبِْيل  لنفِسه الشھوانيّة  غنىً لََدْيِه فََرأَى أاَّل  الزُّ

 318َوالّرَذايل القبايحِ  قبوِل ُصَورِ الَعْھِد بِطَاَعِة الَعْين الَخاِذلَة الَمْجبُولَة الطّْبِع َعلَى  317الھوانيِّة الغريبةِ األَْعَراِض ذاِت 

وفِْي  كفايةً َعلى أَن لَھَا ِمْن َذلَك فِي ِكتَاِب هللا َعّز َوَجّل  ھَا َمتَى نَِسيَتْ يذّكر ومذّكر سكنتْ إذا  يُحّركھاِمن ُمَحّرك 

    طبَعھاَخالقَھَا  أنّ َغايةٌ إال  319َوَراھَا غايةً لْيستَومَذكَراتِه  محركاتِهبَْعِض 

 ]v 1[  

 الحكماءِ َوجَمَع ِمن أَقَاِوْيل  الُعلماءِ ن تَوالِيف فَألف مِ  حالةٍ إِلى  حالةٍ َوَجبَلھَا َشْھوةَ االْنتِقَاِل ِمن  الماَللَةِ َعلى 

َمقامات الّدالَِة َعلَى  322طيب ذكر ألْولِيَاء الناشدةِ  العدلِ أَْھِل  321شمايلِ َعن  الفضل المعرفةأْھِل  320فضايلِ الُمبَينَِة َعن 

َوَرثة األْنبِيَاء َونشَر  وجعلھُمْعلَى الدََّرَجات َوَعّرفَھُم َعلَى أَ  بالكراَماتِ َعّز وَجّل  خصھُم هللالِّذْين  قلوِب األصفِياءِ 

َعَسى هللا أَن اَل  بحرصٍ َعلَى تَأْلِيفِه  جمِعِه ويعتكفُ فِي  يجتھدُ  هللاِ َوالسََّماء َما لَْم يََزل بَعْوِن  323فِي األَْرضِ  فْضلھُم

ً بِه  ينفَعهُ َوَسأَل هللا أَن  ثمرتهُ تهُ َويَْجتَنِي َوقَْد أْيقََن بِأَن يَنَاَل بَركَ  يقطعَ أَن اَل  هللاَ لَعّل   وآَمل يضيعَ  وأاَّل يَجَعلهُ  نفعا ًُمغبطا

ً  فرائِضه ألَداءِ  الغِريَب الُمنتَقى ِمن كاَلم أَْھِل  فسّماهُ إِلَْيه  بهِ َويَُشار  عليهِ ِمن اسٍم يَقَع  يخليَهُ وَرأَى أاَّل  .ونوافِله ُمفرطا

َوَورَث  الكبيرُ  324إِلَْيِه ھَذا الفَايد صارَ فَْليَعلَم َمن  القُلوبَ الذنُوب َويُنّوُر  يحطُّ  يَْخلُو ِمْن بََركة اَل  بُدعاءٍ َواْستَْفتَحهُ  التّقَى

   َمَكان أَن َعلَْيِه َحقاً يلزمهُ  325بِأَْعلَى نْفسهِ َوَحّل ِمن  استحسانٍ الَخِطْير وَوقَع ِمْنهُ َمْوقَِع  الَعائِدُ ھََذا 

 ]r2[  
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 بالدُّعاء لربِّهَويَْذُكُره بِلَِسانِِه َوقَْلبِِه ِعْنَد انفَِراِدِه  موّدةلّفِِه َمَحبّة َويِضْين لَهُ ؤلِمُ  يخلصَ ْستَكِمله َوذلَك أَن يَ   وبَمالِهِ 

بِھَا عْينهُ  تقرُّ ا الِكتَاب َرْحَمة لَِمن نَظََر فِي ھَذَ  هللاُ َوھَب . لِنَْفِسِه َويَْجَعل فِْي َذلَك ُكّل يَْومه َكأَْمِسهِ  كاجتھاِدهِ َويَْجتَِھد لَهُ 

 .َولَِجمْيِع المْسلِميَن َوَصلّى هللا َعلَى ُمَحّمد َخاتَم النبيّيَن وَسيّد الُمْرَسلْينَ  ولهُ الِحَساِب َوَغفَر لَنَا  يومَ 

  

La traducción de este comienzo sería:  
 
[1r] En el nombre de Dios clemente y misericordioso, bendiga Dios al noble 

Mahoma así como a su familia y compañeros, y sálvelos. 
 
Dijo el autor, Dios se apiade de él: Alabado sea Dios, Señor de los mundos y 

bendiga Dios a Mahoma y a todos los profetas y ángeles. He aquí un asunto sobre el que 
quiso despertar su atención desde el descuido, el olvido y la inactividad. Y librarse de la 
atadura de la negligencia y la ignorancia, gracias a que Dios le favoreció haciéndole  
tomar las riendas de la iniciativa, después de haber retrocedido, y arrepentirse. Después, 
la perseverancia le hizo ver tras la ceguera y le exhortó a apartarse de las pasiones. 
Rogando a su Señor y venerado Dueño que haga de eso un todo, y que le dé de beber 
con abundancia, así como antes le dio escasez.  

 
Miró, gracias a su Señor, con la mirada de quien sigue el camino recto para 

acercarse a Él y conseguir, gracias a su generosidad, su proximidad. Y vio que era 
indispensable transformar su alma viciada por rasgos infames que obedecen de una 
manera extraña  a su ojo engañado, habituado a aceptar la fealdad y la bajeza, en un 
motor que le mueva si se  entrega, alguien que le recuerde si se olvida que tiene lo 
bastante en el Libro de Dios, en su recuerdo y su práctica, que le llamen a la  finalidad 
que no tiene más meta que lo que el Creador ha hecho de él, [1v], moldeándole con el 
deseo de pasar de aquel estado a este.  

 
Y así compuso, aprovechando los libros de los sabios y recogiendo los dichos de 

expertos que ponen al descubierto las virtudes de la gente justa, que dan a conocer el 
carácter de los justos que aspiran al perfume que recuerda a los “amigos de Dios” (al-
awliyyā’), que indican la dignidad en que están los corazones de los elegidos, a quienes 
Dios distinguió con los carismas, y haciéndoles conocer la categoría más alta, hizo de 
ellos herederos de los profetas y extendió su bien en la tierra y el cielo.  

 
El autor, gracias a Dios siguió recogiendo y esforzándose en componerlo con celo, 

esperando por Dios que no se pierda ni se corte, estando seguro de que va a tener su 
bendición y recoger su fruto. Pidiendo a Dios que le sea de feliz provecho y que no le 
lleve a perder sus deberes y devociones de modo exagerado. Así debería poner un 
nombre que consiga señalarlo, por lo cual lo tituló al-Garīb al-muntaqà min kalām ahl 
al-taqà (“Lo extraordinario seleccionado de palabras de la gente piadosa”), y lo inició 
con una oración que es una bendición, para que disminuya los pecados e ilumine los 
corazones. Y aquel a quién llegue este gran libro sepa su  provecho y herede su gran 
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pertinencia, que lo aprecie en el lugar más alto de su alma, guardándolo [2r], y con su 
dinero completarlo, y esto con lealtad a su autor por amor, ya que debe serle fiel y 
tenerle amor y recordarle con su lengua y su corazón, cuando se retire a rezar a su 
Señor, y esforzarse por Él tanto como se esfuerza para sí mismo, dedicándole su hoy 
como su ayer, Dios otorgue clemencia a quien consulte este libro, con el que consolarse 
en el día del juicio. Dios nos perdone a nosotros y a ti y a todos los musulmanes y 
bendiga a Mahoma, sumo profeta y Señor de los enviados [de Dios]. 

 
El texto del manuscrito. JXXI es un resumen que destaca lo esencial de la obra 

original con objetivos prácticos de su difusión abreviada. En el apartado “cómo resume 
y cuánto resume” profundizamos en este tema.  

 

2.4.1. Autoría y contexto del resumen 

 
Al-Ubbaḍī, quien ha escrito el presente resumen del  Iḥyā’ , simplemente copió 

largos pasajes para redactar este manuscrito, saltándose algunos fragmentos tal y como 
se indica en la edición.  

 
Uno de los objetivos de esta tesis era conocer al autor, siguiendo el consejo del 

Dr. Ignacio Gutiérrez de Terán cuando defendí la DEA. Unas palabras que marcaron las 
líneas de este estudio y lo que supuso iniciar una búsqueda de datos en la Encyclopédie 
de L´islam, Brockelmann y Faut Sezgin, siguiendo las indicaciones del Dr. Tornero. 
Lamentablemente, la identidad del autor se convirtió en un misterio. Ante lo infructuoso 
de la búsqueda, la Dra. M. J. Viguera me puso en contacto con la Dra. Maribel Fierro, 
especialista en Oriente Próximo. Tras consultarle sobre la cuestión, ésta me redirigió 
hacia María Luisa Ávila, investigadora  en la Escuela de Estudios Árabes del CSIC de 
Granada. Con ambas mantuve una breve correspondencia por e-mail que adjunto:  

 
Estimada Doctora: 
 
Soy Mai Atfé, estoy realizando una tesis sobre Al-Gazzāli, editando un manuscrito 

aljamiado resumen del libro de Al-Gazālī  al-Ihya.  
 
María Jesus Viguera está dirigiendo mi tesis y la Dra. Maribel Fierro me ha 

porporcionado su e-mail, ya que me podría ayudar a encontrar datos sobre el autor del 
manuscrito y estaría realmente interesada en toda la información que me pudiese 
proporcionar sobre: األبّذي الفقيه أبو الحسن علي بن عبد هللا بن ملك المعمري . 

 
La Dra. Fierro me indicó que el nombre del autor puede ser leído de un modo 

diferente, هللا بن ملك اليَْعَمري األندي الفقيه أبو الحسن بن عبد  . ¿Podría usted buscarme entre sus 
datos una información al respecto? 
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Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un afectuoso saludo, 
 
Mai Atfé 
 
 
 
Estimada Mai Atfé:  
 
He buscado los dos nombres que me envía y siento decirle que no los he 

encontrado. La información que yo tengo procede de los diccionarios biográficos, 
andalusíes sobre todo. Quizá pueda encontrar al autor del manuscrito en otro tipo de 
fuentes. 

 
Un cordial saludo, 
 
María Luisa Ávila 
Escuela de Estudios Árabes 
CSIC 
Granada 
 
Desgraciadamente y a pesar de la disponibilidad de ambas, no se ha conseguido 

identificar al autor. Aunque esta incógnita sigue sin desvelarse, me veo en la obligación 
de posponerla hasta obtener fuentes fidedignas. Asimismo, también deseo mencionar 
que las búsquedas realizas en Internet en bibliotecas inglesas y francesas tampoco han 
sido concluyentes.  

 
 

2.4.2. ¿Cómo resume? ¿Cuánto resume? 

 
En este apartado se realizará una comparación entre el manuscrito original e Iḥyā’ 

ʽulūm al-Dīn, destacando el método de Al-Ubbaḍī.  En su labor, se limitó a copiar y 
resumir los aspectos que consideró más importantes del libro del Iḥyā’, como la 
dimensión más religiosa. El texto final se tituló “al-Garīb al-muntaqà min kalām ahl al-
taqà” “Lo extraordinario seleccionado de palabras de la gente piadosa”.326  

  
Al-Gazālī siguió un método claro en la división de su libro, ya que lo dividió en 

cuatro partes a los que llamó Las Devociones, Las Costumbres, Las Cosas Mortales y 
Las Cosas Salvadoras. Comienza el Iḥyā’ con El libro de la ciencia que afirma ser de 
suma importancia.  

                                                 
326 El manuscrito folio [1v], línea 13. 
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Creemos que el manuscrito al que hemos tenido acceso fue copiado por un 

tercero, ya que al presentar a Al-Ubbaḍī pide al lector que no olvidara rezar por él. A 
este respecto, aclararemos que los folios [1r] y [1v] pertenecen más al prólogo del 
copista que al autor. 

 
Por otro lado, cabe mencionar que Al-Ubbaḍī intentó casi siempre seguir el orden 

establecido por Al-Gazālī en su libro Iḥyā’, aunque existen algunas excepciones que 
serán objeto de este punto. Los ejemplos escogidos muestran claramente como elimina 
fragmentos del libro y, en otras ocasiones, cambia el orden de lo escrito por Al-Gazālī.  

 
Al-Gazālī comienza con una introducción lamentado el estado del Islam con la 

pérdida de sus ulemas, a los que el profeta califica como “los herederos de los profetas”. 
Posteriormente, nos expone en ella el contenido de su gran obra, sus divisiones y las 
subdivisiones de éstas; mientras que el Al-Ubbaḍī empieza con una oración que no se 
pude encontrar en las páginas del Iḥyā’ , se trata de una larga oración que se extiende 
desde la página [2v] hasta la mitad de la [12v]. Todo parece indicar que Al-Ubbaḍī 
escribió esta oración como prólogo de su manuscrito. 

 
Evidentemente, Al-Gazālī pretendía llamar la atención de los musulmanes 

recurriendo a los fundamentos de su recta religión, por ello se refiere a lo que sufre el 
Islam al entregarse a los gozos del mundo y descuidar sus cultos religiosos. También 
insiste en lo dictado en el Corán sobre los ideales superiores y altas éticas sociales y 
sobre lo que tiene la noble tradición de rectas normas religiosas y supremas y nobles 
moralejas. 

 
“El libro de la ciencia”, curiosamente, forma parte del texto de Al-Gazālī, siendo 

el primero de la primera parte y confirmando la importancia de las ciencias para Dios. 
Esta se refleja en en palabras como: “Los guías del camino son los ulemas, que son los 
herederos de los profetas”, “buscar la ciencia es una obligación para todo musulmán” o 
“Dios nos proteja de una ciencia maligna”, citando las palabras del Enviado. No 
obstante, Al-Ubbaḍī empieza con “El libro de la unicidad de Dios”, donde se destaca 
los medios para la salvación, quizás para insistir en que no debemos descuidar que la 
unicidad (no hay más dios que Alá), primer pilar del Islam, tiene primacía sobre la 
ciencia, según los tradicionalistas.  

 
La estructura de “El libro de la ciencia” creado por Al-Gazālī está dividida en 

siete capítulos y cada capítulo tiene sus secciones: 
 
Primer capítulo: Sobre la primacía de la ciencia, la educación (enseñanza) y el 

aprendizaje. 
 
Segundo capítulo: Sobre el deber religioso del individuo y el deber religioso de la 

comunidad. En esta sección se manifiesta el límite del fiqh (jurisprudencia), ciencia de 
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la religión (teología escolástica), la ciencia del otro mundo (la vida en el más allá) y el 
saber del mundo (las ciencias de la vida). 

 
Tercer capítulo: Sobre lo que el vulgo considera parte de la ciencia de la religión y 

no lo es, así como el género de la repudiada ciencia y su destino. 
 
Capítulo cuarto: Sobre los daños del debate y la causa del interés de la gente por 

divergencia y la dialéctica. 
 
Capítulo quinto: Sobre la ética del maestro y el alumno. 
 
Capítulo sexto: Sobre los daños de la ciencia y los científicos, los signos 

distintivos entre las ciencias de la vida y la ciencia del otro mundo (la vida en el más 
allá). 

 
Capítulo séptimo: Sobre la razón, su gracia y sus divisiones, y lo que nos ha 

llegado sobre ella. 
 
Antes de explicar qué contenidos copió Al-Ubbaḍī, destacar una puntualización y 

una muestra del texto original: De las 231, Al-Ubbaḍī se quedó sólo con 6; y como 
ejemplo del texto de Al-Gazālī, mostrar una par de citas sobre los testimonios del Corán 
que realizó en el inicio del manuscrito, manifestando la gracia de la ciencia y el rango 
que ocupan los científicos ulemas ante Dios: 

 
“Dios atestigua, y con Él los ángeles y los hombres dotados de ciencia, que no hay 

más dios que Él, que vela por la equidad. No hay más dios que Él, el Poderoso, el 
Sabio”327.  

 
“Dios también eleve la categoría de aquéllos de vosotros que crean y de aquellos 

que hayan recibido la Ciencia”.328 
 
Al-Ubbaḍī empieza El libro de la ciencia alabando a Dios por dotar a los 

musulmanes (los tradicionalistas) de “parte de la luz de su orientación”, gracias a esta 
virtud pudieron revelar las verdades de la religión y los distinguió de los filósofos y los 
ultra mu´tazalíes (los primeros tienden a la negligencia y los segundos al abuso). La 
razón es incompleta sin la legislación coránica y viceversa, según escribe Al-Ubbaḍī 
resumiendo a Al-Gazālī: “El ejemplo de la razón es la visión, que no sufre ninguna 
enfermedad ni defecto, y el ejemplo del Corán es el sol brillante. Quién se conforma 
bastándose con la luz del Corán, es igual a quien se defiende de la luz del sol, cerrando 

                                                 
327  La Familia De Imrán. Sura 3/aleya 18. 
 
328 La Discusión. Sura 58/aleya 11. 
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sus párpados; pues no hay diferencia entre él y el que no puede ver, pues la razón con 
legislación coránica es luz sobre luz”329.  

 
Una vez resumida la introducción de El libro de la ciencia, mezcla los contenidos 

de varios capítulos. Por ejemplo, empieza con el capítulo sexto sobre “los daños de la 
ciencia y la manifestación de los signos de los sabios de las ciencias de la otra vida y los 
estudiosos del mal”. Al-Ubbaḍī menciona los dichos del Enviado y otras palabras de 
Jesús cuando copia los signos de los estudiosos del mal (“la paz sea sobre él”): 
“Entrando en materia dijo el Enviado: Dios le bendiga y tenga en su paz”; “La ciencia 
es doble: una ciencia de la palabra y la lengua, que fue el argumento contra el pueblo de 
Adán, y una ciencia conocimiento del corazón, que es la considerada benefactora”330. A 
continuación, pasa al primer capítulo, sobre la primacía de la ciencia y la enseñanza y su 
testimonio de transmisión y razón. De la primera sección de este capítulo, que trata 
sobre la primacía de la ciencia, Al-Ubbaḍī  cita la primera aleya. Posteriormente, 
selecciona  algunos comentarios y dichos de esta sección. 

 
El segundo libro, El libro de las reglas de las creencias, es el único omitido por 

Al-Ubbaḍī, de sus 75 páginas que no menciona nada en absoluto331. Mientras del tercer 
libro (La Santidad) perteneciente a la parte de Las Devociones, Al-Ubbaḍī se contentó 
con copiar de manera casi literal la primera página del texto. Ni siquiera profundiza en 
los cuatro grados de la santidad que destaca Al-Gazālī en su obra.  

 
El mensaje que transmitió Al-Gazālī en la primera página, se encuentra en las 

palabras de Al-Ubbaḍī: “Y entonces se dieron cuenta los inteligentes que lo más 
importante es purificarse interiormente, ya que está lejos del propósito del Profeta 
Mohammed cuando dice: "la purificación es la mitad de la fe", construir el exterior con 
la limpieza echándose agua y destruir el interior cargándolo con residuos y suciedades, 
¡qué disparate, qué disparate! La purificación tiene cuatro categorías: la primera es  
purificar el exterior de las impurezas, las escorias y excrementos. La segunda limpiar el 
alma  de los crímenes y pecados. La tercera es purificar el corazón de las conductas 
desfavorables y los vicios odiosos. La cuarta purificar la conciencia  de todo lo que no 
sea Dios, y esta es la pureza de los profetas, benditos sean, y los santos332”333. 

 

                                                 
329 Ms, Folio [14v- 14r]. 
 
330 Ms, Folio [15r]. 
 
331 Ms, Folio [16v], nota 115. 

  �  
332 Ms, Folio [16v-17r]. 
 
333 (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, Primer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 293-294. 
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El libro de la oración tiene 163 páginas, pero Al-Ubbaḍī las reduce a 20 en su 
intento de resumir incluyendo todas las secciones y capítulos del libro original. En este 
caso, incluye detalles monótonos sobre la oración, aunque cabe destacar el interés y 
esfuerzo de Al-Ubbaḍī en copiar la mayor parte en este sentido, para lo que se baso en 
citar dichos del Enviado, por ejemplo, de ´Akrama ibn ´Abbas: “Dijo el Enviado de 
Dios Bendígale Dios y de paz”334; “Quien rece dos oraciones rak´as el jueves entre el 
mediodía y la tarde leyendo en la primera al-Fahiha [El Exordio] y la aleya del al-Kursῑ 
[sillón del trono] cien veces y en la segunda El Exordio y repita no hay más dios que 
Allah cien veces y ore por Mahoma cien veces, le dará Dios la recompensa de quien 
ayuna ša’bān, raŷab y ramaḍān y tendrá la recompensa de quien hace la peregrinación 
a la Casa [de Dios, Meca] y le destinará Dios una recompensa que alcanzara el número 
de quienes crean en Dios alabado es y se apoye en él”335.  

 
Esta muestra refleja cómo incita en todo el libro a rezar, ya que al musulmán le 

espera la recompensa de la oración de cada “ruk´a ركعة en toda hora, toda noche y todos 
los días”. Al lector del texto original le produce un gran contraste, recordemos que Al-
Gazālī, comienza con El libro de la ciencia por considerarlo de vital importancia, 
mientras Al-Ubbaḍī prefiere descar el rezo.  

 
Al-Ubbaḍī no sigue un método determinado para resumir el libro Iḥyā’, a veces 

omite algunas secciones y capítulos, generalmente aquéllos sobre la razón y su 
fundamento para llegar a la fe verdadera; otras veces añade en sus resúmenes algunos 
fragmentos que no figuran en el Iḥyā’, un ejemplo sería en Los libros los secretos del 
ayuno336 y Los secretos de la peregrinación337.  

 
El libro del ayuno338 se compone por:  
 
Una introducción sobre la virtud del ayuno.  
 
El primer capítulo que contiene los deberes y normas manifiestas y los que llevan 

a su corrupción. 
 
El segundo capítulo, sobre los secretos del ayuno y  sus condiciones ocultas 

(intrínsecas). Al-Ubbaḍī sólo menciona sus líneas generales, sin ningún detalle.  

                                                 
334 Ms (Folio [22v], nota 296, 297,298,299,300). 
 
335 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, Primer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.451. 
 
336 Ms Folio [31r], nota 484. 
 
337 Ms Folio [32r], nota 495. 
 
338 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, Primer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 525-542. 
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En el tercer capítulo (“Ordenar los mencionado”, ترتيب األوراد), sobre el ayuno 

voluntario y la ordenación de los tiempos del día y de la noche dedicados a la oración, 
Al-Ubbaḍī menciona algunas referencias que no aparecen en el libro. 

 
El libro de los secretos de la peregrinación339 cita parte de la introducción y luego 

encontramos una página completa que tampoco figura  en el Iḥyā’. 
 
Al-Ubbaḍī se conformó con citar sólo un tercio de El libro de la recitación del 

Corán, omitiendo su mayor parte. Éste es un pequeño texto de 46 páginas340 que 
contiene una introducción y cuatro capítulos: 

 
El primero es sobre la virtud del Corán y de su gente. 
 
El segundo capítulo es sobre los modos  adecuados de la lectura en público. 
 
El tercero sobre los procedimientos interiores (األعمال الباطنة) a la hora de recitar.  
 
El cuarto es sobre la comprensión del Corán, su interpretación con la opinión y 

otros medios.  
 
El autor se limita a citar la introducción casi literalmente, su modus operandi, 

fijándose en los dos primeros capítulos superficialmente y en algunos dichos y 
versículos coránicos, así como las noticias que tenemos sobre los mismos. 

 
Sobre El libro de las Jaculatorias y Oraciones, Al-Ubbaḍī incluye la introducción 

y casi todos sus capítulos, un libro compuesto por cinco:  
 
El primero es sobre la jaculatoria (zikr) y su utilidad en conjunto y en detalle. 
 
El segundo es sobre las oraciones, la virtud de pedir perdón y la bendición al 

Enviado. 
 
El tercero es sobre oraciones famosas atribuidas a sus autores y la causa de ellas. 
 
El cuarto capítulo es sobre oraciones seleccionadas, sin sus fuentes. 
 
El quinto es sobre las oraciones famosas en el momento los sucesos. 
                                                 

339 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, Primer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.545-610. 
 
340 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, Primer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 612-658. 
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Al-Ubbaḍī omite los dos últimos capítulos, sin embargo, cuando empieza con el 

décimo libro (último del cuarto de Las Costumbres), copia su introducción para regresar 
a El libro de las Jaculatorias y de las Oraciones 341, del cual encontramos fragmentos 
salteados, por ejemplo, empieza con la primera página y pasa a la cuarta para volver a la 
segunda y así sucesivamente. Resulta llamativo que este libro que sólo contiene 
oraciones acapare toda la atención de Al-Ubbaḍī, en partes como:  

 
Si te llega la noticia de la muerte de alguien dirás: 
Que, cuando les acaece una desgracia, dicen: “Somos de Dios y a Él volvemos” 

342 
¡Sí, volveremos a nuestro Señor!343 
 
Cuando inicies algo dices:  
“! Señor! ¡Concédenos una misericordia de Ti y haz que nos conduzcamos 

correctamente!”344.  
Cuando des una limosna dices: 
“!Señor, acéptanoslo! ¡Tú eres Quien todo lo oye, Quien Todo lo sabe!”345 
 
Cuando acaba con este capítulo vuelve otra vez al libro décimo346, un texto de 65 

páginas resumidas por Al-Ubbaḍī en dos y media, que contiene una introducción y dos 
capítulos. Al-Ubbaḍī simplemente copia la introducción y cita el primer capítulo que es 
sobre los modos de dormir. 

 
Seguidamente, Al-Ubbaḍī pasa al El libro de la comida347, el primero Las 

Costumbres y formado por una introducción y cuatro capítulos:  
 
El primero es sobre lo que debe hacer el que come aunque comiera sólo. 
 
El segundo es sobre los modales al reunirse a comer. 
 

                                                 
341Ms, Folio [38v], nota 637. 
 
342 La Vaca:2/156. 
 
343 El Lujo,43/14. 
 
344 La Caverna:18/10. 
 
345 La Vaca:2/127. 
 
346 Ms, Folio [41v]. nota 720. 
 
347 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 815-853. 
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El tercer capítulo es sobre como servir la comida a los hermanos visitantes. 
 
El cuarto es sobre la invitación, la hospitalidad  y asuntos similares.  
 
El manuscrito de Al-Ubbaḍī contiene casi todo el libro, paso a paso. A El libro de 

la comida le sigue El libro de los preceptos (normas) del matrimonio348, que contiene 
una introducción349 que Al-Ubbaḍī copia casi literalmente y tres capítulos: 

 
El primero es sobre como favorecerlo y apartar de él (la incitación del matrimonio 

y la no incitación)  الترغيب فيه وعنه.  
El segundo es sobre las modalidades a considerar en el contrato matrimonial y los 

contratantes. 
 
El tercer capítulo es sobre los usos de la convivencia después de la firma del 

contrato y hasta la separación.  
 
Al-Ubbaḍī resumió todo este libro con todos sus capítulos, intentando seguir a Al-

Gazālī, ordenándolo metódicamente con algunas excepciones350 que mencionamos en 
LA EDICIÓN de nuestro estudio. 

 
El libro de los modos de ganarse la vida y las formas de vivir351, contiene una 

introducción que Al-Ubbaḍī copia literalmente y cinco capítulos de los que apenas cita 
algunos dichos o referencias:  

 
El primero es sobre la virtud de la ganancia y de su estimulación. 
 
El segundo capítulo sobre la venta, compra y transacciones,  Al-Ubbaḍī lo omite 

entero. 
 
El tercero que es sobre la aclaración de la justicia en la transacción. 
 
El cuarto sobe la aclaración de la buena obra. 
 
El quinto sobre la compasión del comerciante de sí mismo y de su religión. 
El libro de lo lícito e ilícito tiene una introducción y siete capítulos: 

                                                 
348 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.857-935. 
 
349 Ms, Folio[47r]- [47v]. 
 
350 Ms, Folio(fº [50r], nota 970). 
 
351 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 939-992. 

 
 



120 
 

 
El primer capítulo es sobre la virtud de lo lícito, la censura de lo ilícito y sus 

grados. 
 
El segundo capítulo es sobre las la clasificación de sospechas, su distinción de lo 

lícito e ilícito. 
 
El tercer capítulo es sobre la búsqueda, la pregunta, el descuido y sus lugares de 

sospecha en lo permitido y lo prohibido (sobre la investigación, preguntas, ataque y 
despreocupación sobre lo lícito y lo ilícito). 

 
El cuarto capítulo es sobre cómo sale el arrepentido de las injusticias financieras. 
 
El capítulo quinto es sobre las rentas (beneficios de los sultanes y sus allegados y 

sobre lo lícito e ilícito de ellos) de los sultanes y sus favores y lo permitido y prohibido 
de ellos.  

 
El capítulo sexto es sobre visitar los sultanes y estar en contacto con ellos.  
 
El capítulo séptimo es sobre cuestiones diversas.  
 
Al-Ubbaḍī copia literalmente la introducción y pide al lector que busque por sí 

mismo en el libro, diciendo: “Fue aclarado en siete secciones del libro de Iḥyā’, así 
debes buscarlo y probablemente te salvarás del maldito Satán, mediante Dios, Soberano 
de los mundos”352. 

 
El libro de la familiaridad, hermandad, compañía y convivencias con todos los 

tipos de seres353, es según Al-Ubbaḍī El libro de la compañía y convivencia con todos 
los tipos de seres354, ambos están compuestos por una introducción y tres capítulos: 

 
El primer capítulo es sobre la virtud de la familiaridad y hermandad en Dios, sus 

condiciones, categorías y beneficios. 
 
El segunda es sobre los derechos de la familiaridad, sus formas, su realidad y 

necesidades. 
 
El tercero es sobre el derecho del musulmán y la consanguinidad, sus vecinos y 

sus propiedades, cómo convivir con ello.  
                                                 

352 Ms, Folio [54r]. 
 
353Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1129-1253. 
 
354 Ms, Folio [54r]. 
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Al-Ubbaḍī se ajusta en esta sección al libro Iḥyā’, cuyo resumen abarca la 

introducción al pie de la letra, así como todos los capítulos, apoyándose en versículos, 
dichos y referencias. 

 
El libro de los modales del retiro355 es un libro pequeño con una introducción y 

dos capítulos: 
 
El primer capítulo es sobre la transmisión de las escuelas y sus argumentos. 
 
El segundo es sobre revelar  el derecho a determinar las bondades y los daños del 

retiro.  
 
Del  primer capítulo Al-Ubbaḍī menciona tres dichos para pasar inmediatamente 

al segundo capítulo recordando los beneficios del retiro, como consagrarse a los cultos y 
el pensamiento, apartarse de los pecados, librarse del mal de la gente, apartarse de la 
codicia, librarse del encuentro con los pesados y los estúpidos. En esta parte omite 
algunas ventajas, como la de librarse de las discordias y peleas, tampoco menciona los 
daños del retiro, que es una sección que habla de las ventajas del trato social: la 
enseñanza y el aprendizaje, servir y servirse ( َنَفََع َو انَتَفَع), educar y educarse ( التَّأِديب َو
 obtener el bien y darlo, ser modesto ,(االستئناس واإلْينَاس) entretenerse y entretener ,(التأّدب
(única ventaja que menciona), la séptima y última que es la experiencia. 

 
El libro del viaje356 contiene una introducción y dos capítulos: 
 
El primero es cómo comportarse desde que uno parte hasta que vuelve,  y también 

sobre pensar en el viaje y sus ventajas. Tiene dos secciones. 
 
El segundo capítulo es sobre lo que es imprescindible saber sobre las 

autorizaciones del viaje, los signos de la Quibla y las horas de las oraciones.  
 
Aquí Al-Ubbaḍī recoge la introducción y menciona del primer capítulo los 

modales exteriores del viajero y omite las conductas internas, sin mencionar el segundo 
capítulo. 

 
En cuanto a El libro de las reglas de la escucha y de las pasiones vecinas357 tiene 

una introducción, que como es habitual copia literalmente y dos capítulos: 

                                                 
355 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1257-1298. 

 
 

356 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1301-1343. 
 
357 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1347-1421. 
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El primer capítulo es sobre el permiso de escuchar y tiene tres secciones: sobre el 

desacuerdo de los ulemas del permiso de escuchar إباحة السمع , revelar la verdad y 
manifestación de los dichos de ulemas y sufíes que lo autorizan o prohíben, de éste solo 
menciona un dicho; la segunda sección es sobre los argumentos que autorizan la 
escucha, sólo menciona algunos versos y el texto que muestra la autorización de 
escuchar la buena voz, la que dice Dios358: {Añade a la creación lo que Él quiere}359; la 
tercera sección es sobre el argumento de los que apoyan la prohibición de la escucha y 
la respuesta, de este Al-Ubbaḍī no menciona nada. 

 
El segundo capítulo (que tiene tres categorías) es sobre las influencias de la 

escucha y sus principios, menciona en primer lugar la comprensión (la diversidad de los 
grados de comprender las cosas escuchadas) y algunos versos que describen la vida360. 
En la segunda categoría, la pasión, menciona algunos dichos de filósofos, como aquel 
que dice: “Quien sufre tristeza que escuche música, porque si la tristeza invade el alma 
se apagaría su luz, y si se alegra se enciende su luz y se manifiesta su alegría”. Al-
Ubbaḍī  no cita la tercera categoría sobre los principios de la escucha y las influencias 
de la pasión. 

 
 
El libro del orden de hacer el bien y la prohibición de hacer el mal361 tiene una 

introducción y cuatro capítulos: 
 
El primero es sobre el deber de hacer el bien y la virtud de prohibir hacer el mal. 

Al-Ubbaḍī siempre copia la introducción de cada libro de los de Iḥyā casi literalmente y 
nunca prescinde de la introducción de una oración. Es capaz de suprimir todo un libro 
pero jamás omite una  introducción, quizás porque lo considera de gran importancia y, 
desde luego, no hará excepción con este libro, pues copia la introducción y se extiende 
en copiar el primer capítulo,  citando como testimonio dichos y referencias  y algunos 
aleyas como: “¡Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que 
está bien y prohibiendo lo que está mal! Quienes obren así serán los que prosperen”362. 

 
El segundo capítulo es sobre sus bases y condiciones de hacer el bien y prohibir 

hacer el mal, es un capítulo amplio de larga exposición que Al-Ubbaḍī omite. 
                                                 

358 Ms Folio) [65v], nota 1390(. 
 
359 Creador,35/1. 
 
360 Ms Folio) [66r]. 

 
 

361 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1421-1521. 
 
362 La Familia de Imrán: 3/104. 
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El tercer capítulo sobre los malos comportamientos en las costumbres tiene seis 

secciones que hablan de las costumbres de las mezquitas, en los mercados, en las calles, 
en la hospitalidad, en los baños y, finalmente, las malas costumbres públicas; Al-Ubbaḍī 
omite todas. 

 
En cuanto al cuarto capítulo, sobre el orden de hacer el bien de los príncipes y 

sultanes o de prohibir hacer el mal, Al-Ubbaḍī no lo menciona como capítulo en este 
libro, sino que lo copia como parte de los modales de la vida363. 

 
El libro de los modales de la vida y la moral de la profecía364, último libro de Las 

Costumbres, Al-Ubbaḍī simplemente menciona los modales del Enviado de Dios y su 
moral ejemplar con sus referencias. Este libro tiene una introducción y trece capítulos. 
Al-Ubbaḍī copia la mitad de la introducción.  

 
El primer capítulo es sobre la manifestación de la educación de Dios a su amado y 

seleccionado Mahoma con el Corán, donde copia los atributos del Enviado y un dicho 
de Alí, primo de Mahoma365. 

 
El segundo capítulo que es sobre varias indicaciones morales que habían recogido 

ulemas, aquí es donde Al-Ubbaḍī intenta reunir sus principios morales más importantes, 
copiando por ejemplo: “El Enviado de Dios, bendígale Dios y le dé la paz el más 
prudente, el más valiente, el más justo, el más decente, el más generoso entre la gente, 
remendaba su calzado, remendaba su vestido, servía en la labor de su familia, cortaba la 
carne con sus mujeres, era el más púdico, no fijaba sus ojos en nadie, aceptaba la 
invitación del libre y del esclavo, aceptaba el regalo aunque fuera un trago de leche, o 
muslo de liebre y se lo recompensaba, Dios le bendiga y le de paz, etc.”366. 

 
El tercer capítulo da a conocer otro grupo de sus conductas y principios morales, 

Al-Ubbaḍī intenta recoger lo que parece importante de la moral del Profeta. 
 
El capítulo cuarto es sobre el argumento de sus discursos y risas, Al-Ubbaḍī omite 

esta parte. 
 

                                                 
363 Ms, Folio [71v], nota 1542. 
 
364 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, segundo tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1523-1584. 
 
 
365 Ms, Folio [69r]. 

 
366 Ms, Folio [69v]. 
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En cuanto a los capítulos quinto y sexto, sobre la manifestación de sus modales  
en la comida y sobre la manifestación de sus modales en el vestir, Al-Ubbaḍī se centra 
en ellos. 

 
El séptimo es sobre la manifestación de su perdón. 
 
El octavo es sobre la manifestación de no mirar lo que odia. 
 
El noveno es sobre la manifestación de su generosidad y nobleza. 
 
El décimo es sobre su valentía, Al-Ubbaḍī las omite. 
 
El undécimo capítulo es sobre la manifestación de su humildad, Al-Ubbaḍī copia 

lo esencial, haciendo hincapié en la humildad del Profeta a través de los dichos que le 
llegaron, copiando: “Y era, Dios le bendiga y de paz, el más humilde, de manera que sus 
compañeros no se levantaban (cuando entraba) porque sabían cuánto odiaba esto"367. 

 
El duodécimo capítulo es sobre la manifestación de su imagen y figura, de lo que 

copia algunas características suyas.  
 
Al-Ubbaḍī omite el capítulo décimo tercero y último que es sobre la 

manifestación de sus milagros y los signos que demuestran su credibilidad.  
 
 
El libro de las Maravillas del Corazón368 es el primer libro de Las Cosas 

Mortales,  tiene una introducción, que Al-Ubbaḍī copia literalmente, y tres capítulos: 
 
El primer capítulo es sobre el significado del alma, el corazón y la mente, y el por 

qué de estos nombres. Al-Ubbaḍī lo omite, a pesar de que Al-Gazālī insiste en la 
obligación de entender el significado de estos nombres, diciendo: “Sepa que estos 
cuatro nombres se usan en estos capítulos, y pocos son los grandes sabios que abarquen 
estos nombres, la diferencia de sus significados, sus límites y sus denominaciones, y la 
mayoría de las equivocaciones se deben  a la ignorancia del significado de estos 
nombres, y a lo común entre ellos y otras denominaciones. Nosotros explicamos los 
sentidos de estos nombres y lo relacionado con nuestro objetivo”369. 

 

                                                 
367 Ms, Folio [70r].  
 
368 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 1599-1689. 

 
369 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1600. 
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En cuanto al segundo capítulo que es sobre el corazón y todo lo relacionado con 
él, Al-Ubbaḍī lo resume al azar, no sigue el método de Al-Gazālī, complicando 
encontrar los fragmentos literales que copió Al-Ubbaḍī370. 

 
El tercer capítulo es sobre la adquisición de la sabiduría, tiene ocho secciones. Al-

Ubbaḍī omite la mitad, como la primera sección que es sobre la diferencia entre la 
inspiración y el aprendizaje y entre los distintas tariqas, sufíes y nuẓār طريقة النظار para 
revelar la verdad; también la segunda sobre la manifestación de la diferencia entre las 
dos categorías con ejemplo palpable; la sexta que es sobre lo que se le reprocha al 
hombre de tentaciones y su  preocupación,  sugerencias e intenciones y lo que se 
perdona y no se reprocha; y la octava que es sobre la manifestación de la rapidez del 
corazón y división de los corazones entre fijos y movibles. Mientras que en el resto de 
las secciones elige algunos dichos y versículos para copiarlos: la tercera sección que es 
sobre los testimonios de la ley coránica sobre la verdad del camino de los sufíes en 
adquirir la sabiduría, no por el aprendizaje ni por medio del camino acostumbrado; la 
cuarta que es sobre cómo se apodera Satanás de los corazones a través de tentaciones, el 
significado de la tentación y la causa de su victoria; la quinta que es sobre la 
manifestación en detalle de las entradas de Satanás al corazón; y la séptima. 

 
El libro de los ejercicios del Espíritu y el refinamiento de la Moral371 tiene una 

introducción y dos capítulos, como es su costumbre Al-Ubbaḍī copia toda la 
introducción.  

 
Del primer capítulo trata el refinamiento de la moral y contiene cinco secciones, 

Al-Ubbaḍī transmite algunas referencias y dichos de la primera sección, sobre la virtud 
de los buenos modales y el vicio de los malos modales, y de la segunda sección, sobre la 
verdad de los buenos y malos modales. Por otro lado, omite las demás secciones, la 
tercera que es la manifestación de lo aceptable de la moral en el camino para ejercitar el 
espíritu; la cuarta sobre la manifestación de la causa de poder conseguir los buenos 
modales en conjunto; y la quinta sobre la exposición detallada del camino hacia el 
refinamiento de la moral. 

 
El segundo capítulo trata los males del corazón y tiene seis secciones, Al-Ubbaḍī 

omite la primera, sobre la manifestación de los males del corazón y los síntomas de su 
recuperación; y la segunda, sobre la manifestación del camino a través del cual 
conocemos nuestros defectos. Asimismo copia algunas referencias, dichos y versículos 
coránicos de las demás secciones: la tercera, sobre los testimonios de la transmisión de 
los dotados de percepción y los testimonios de la ley islámica que muestran que el 

                                                 
370 Ms, Folio [74r] nota, 1688. 
 
371 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1693-1753. 
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camino del tratamiento de los males del corazón es abandonar los deseos ardientes;  la 
cuarta que es sobre la manifestación de los signos de la buena moral; la quinta sobre la 
manifestación del camino de educar a los niños al comienzo de su vida y la manera de  
inculcarles la moral; y la sexta que es sobre la manifestación de las condiciones de la 
voluntad, el inicio del esfuerzo propio hacia el bien y la graduación del discípulo en 
seguir el camino del ejército espiritual. 

 
 
El libro de romper con las pasiones destructivas372, tiene una introducción que 

Al-Ubbaḍī copia literalmente, y dos capítulos:  
 
El  primero sobre el vencimiento del deseo del estómago tiene cinco secciones. 

Al-Ubbaḍī da algunos testimonios, referencias y dichos de dos secciones, de la primera  
(la virtud del hambre y odio al hartazgo) y la segunda (los beneficios del hambre y los 
males del hartazgo). Al-Ubbaḍī omite las demás secciones: la tercera sobre ejercitarse a 
vencer el deseo del estómago; la cuarta sobre la manifestación de la diferencia del juicio 
del hambre y su virtud y la divergencia de las posturas de la gente  sobre esta; y la 
quinta y última sobre la manifestación del mal de la hipocresía, que trata de quien finge 
dejar lo apetitoso y disminuir la cantidad de comida. 

 
El segundo capítulo, sobre el vencimiento del deseo sexual, tiene tres secciones. 

De la primera, sobre el deseo sexual, Al-Ubbaḍī sólo toma un versículo y dos dichos del 
profeta; de la segunda, que es sobre cómo el discípulo abandona el matrimonio y su 
acción, sólo transmite un dicho; y en la tercera, sobre la virtud de quien va contra el 
deseo sexual y visual, lo omite todo. 

 
El libro sobre el Mal de la Palabra373 tiene una introducción y dos capítulos. Al-

Ubbaḍī  copia más de la mitad.  
 
Del primer capítulo, sobre el gran riesgo de la palabra y la virtud del silencio,   

cita numerosos dichos y referencias. 
 
El segundo capítulo es sobre los veinte daños de la palabra. El primer daño es 

hablar sobre lo que no te importa, omite el segundo daño sobre la curiosidad del habla y 
el tercero sobre los discursos vanos. Del cuarto, que es sobre la hipocresía y la 
discusión, cita un solo dicho, también omite el quinto que es sobre la disputa y el sexto 
que es sobre los discursos huecos. Sólo copia un dicho del profeta del séptimo daño, 
hablar mal, y omite el octavo sobre la maldición y el noveno sobre el canto y la música. 

                                                 
372 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1757-1811. 
 
373 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 1815-1921. 
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Del décimo daño, la broma, transmite un único dicho y omite el undécimo que es sobre 
la burla y la ironía. Del duodécima, la divulgación del secreto; del décimo tercero, la 
falsa promesa; y del décimo cuarto, mentir en el decir y en juramento, sólo copia dos 
dichos del Enviado. En el décimo quinto, sobre la calumnia, cita un solo dicho, sin 
embargo, transmite muchos dichos y versículos coránicos sobre el décimo sexto, la 
difamación. Omite el décimo séptimo, la hipocresía en el decir, y el décimo octavo, el 
elogio. Del décimo noveno, sobre el descuido de los errores,  cita un solo dicho del 
Enviado. Omite el daño vigésimo, la pregunta del vulgo sobre los atributos de Dios, su 
palabra y sobre las letras y si son contemporáneas o eternas. 

 
El libro sobre la condena de la ira, el odio y la envidia374 tiene una introducción 

y cuatro capítulos. Al-Ubbaḍī copia como es su costumbre la introducción. 
 
El primer capítulo sobre la ira, tiene cinco secciones, de éste Al-Ubbaḍī transmite 

algunos dichos de la primera sección, sobre la condena de la ira, y la quinta, sobre como 
tratar la ira cuando estalla, eliminando el resto de las secciones: la segunda sobre la 
realidad de la ira; la tercera sobre el posible dominio de la ira y la cuarta sobre las 
causas que provocan la ira. 

 
El segundo capítulo, sobre la prudencia, tiene tres secciones: la primera sobre 

reprimir la ira; la segunda sobre la virtud de la prudencia; y la tercera sección que es 
sobre hasta dónde está permitido triunfar y vengarse con palabras (aclarar en qué 
medida se puede vencer y se puede iludir el discurso). Al-Ubbaḍī se extiende en dichos 
y testimonios sobre las dos primeras y omite la tercera sección. 

 
El tercer capítulo es sobre el rencor y tiene tres secciones, la primera sobre el 

significado del odio y sus resultados; la segunda sobre la virtud del perdón y la caridad; 
y la tercera sobre la virtud de la compasión, Al-Ubbaḍī omite este capítulo totalmente. 

 
El cuarto capítulo es sobre la envidia, de este Al-Ubbaḍī extrae algunos dichos y 

testimonios de la primera sección, sobre denigrar la envidia, y la quinta, sobre el 
tratamiento que quita el mal de la envidia del corazón. No obstante, omite el resto de las 
secciones: la segunda sobre la verdad del odio, su juicio, sus partes y grados; la tercera 
sobre las causas de la envidia y de la rivalidad; la cuarta sobre la causa de tanta envidia 
entre los iguales, pares, hermanos, primos y parientes, la confirmación de su escasez y 
debilidad entre el resto; y la sexta sobre el esfuerzo que hay que hacer  para arrancar la 
envidia del corazón. 

 
 
    El libro del reproche a la vida375 es el sexto libro de Las Cosas Mortales, tiene 

una introducción, que Al-Ubbaḍī copia literalmente, y tres capítulos. El primero es 
                                                 

374 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.1925-1996. 
 



128 
 

sobre las referencias y huellas que hay sobre el reproche de la vida, Al-Ubbaḍī transmite 
muchas de estas referencias y huellas, pero no menciona nada sobre los otros dos 
capítulos, el segundo sobre el carácter de la vida y el tercero sobre la verdad de la vida. 

 
   El libro del reproche a la avaricia y al amor al dinero es el séptimo libro de Las 

Cosas Mortales, tiene una introducción de la que Al-Ubbaḍī solo copia la mitad. No 
tiene capítulos, pero tiene 12 secciones. Al-Ubbaḍī copia muchos dichos, referencias y 
versículos coránicos de las siguientes secciones: la primera, sobre el reproche al dinero 
y lo repudiable de su amor; la segunda, sobre la relación entre el elogio al dinero y su 
reproche; la cuarta, el reproche a la codicia, ambición y el elogio a la conformidad con 
lo propio y la despreocupación de lo ajeno; la sexta, sobre la virtud de la generosidad; y 
la séptima, sobre la manifestación del repudio a la avaricia. Al-Ubbaḍī se extiende 
copiando la mayor parte de estas dos últimas secciones aunque ignora el resto de las 
secciones: la tercera, es sobre el detalle de los daños del dinero y también su provecho; 
la quinta, sobre el tratamiento de la codicia y la ambición y su curación con la 
conformidad; la octava, sobre la manifestación del altruismo y su virtud; la novena 
sobre el límite entre la generosidad y la avaricia; la décima, sobre el tratamiento de la 
avaricia; la undécima, sobre la manifestación del conjunto de las obras que el hombre 
debe hacer con su dinero; la duodécima y última es sobre el reproche a la riqueza y el 
elogio a la pobreza. 

 
El libro de reproche a la hipocresía y la alabanza376 tiene una introducción y dos 

capítulos: 
 
El primero es sobre el amor a la alabanza y la fama. 
 
El segundo es sobre la búsqueda de la alabanza y encumbramiento a través del 

culto (buscar la gloria) y la pasión mediante el culto.  
 
De este libro Al-Ubbaḍī sólo copia algunas líneas de la introducción, claramente 

una excepción. Del primer capítulo que tiene 12 secciones, copia algunos dichos de la 
primera sección, sobre el reproche a la alabanza y la divulgación de la fama;  de la 
segunda, sobre la virtud de la holgazanería; de la sección novena, sobre cómo tratar el 
amor a la alabanza; y la décima, sobre la manera de tratar el amor a la alabanza y el odio 
al reproche. Omite el resto de las secciones, así la tercera sobre el reproche a la 
alabanza; la cuarta sobre el significado de la alabanza y su verdad; la quinta sobre la 
causa de que la alabanza sea tan amada que casi ningún corazón resiste a ella sólo lo 
puede con un máximo ejercicio espiritual (aclarar por qué se anhela la gloria por 
naturaleza hasta tal punto que nadie puede prescindir de ello salvo con sacrificio); la 

                                                                                                                                               
375 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 1999-2056. 

 
 

376 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.2059-2140. 
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sexta sección es sobre la manifestación de la verdadera perfección y la falsa perfección, 
que es irreal; la séptima sobre la causa del amor a la alabanza y el elogio y la comodidad 
que se siente con ella, la inclinación del ser hacia ella y el odio a su repudio; la sección 
undécima, sobre el tratamiento del odio al reproche; y la duodécima, sobre la diferencia 
entre los caracteres de la gente respecto a la alabanza y al reproche.  

 
El segundo capítulo tiene once secciones, Al-Ubbaḍī copia fragmentos de algunos 

dichos y referencias: De la primera sección, sobre el reproche de la hipocresía; la 
segunda, sobre la verdad de la hipocresía; la sexta, sobre cómo curar la hipocresía en el 
corazón; la séptima, sobre el permiso con el fin de mostrar obediencia ة وھو في بيان الرخص
 Al-Ubbaḍī omite el resto de las secciones: la tercera, sobre los . في قصد إظھار الطاعات
grados de la hipocresía; la cuarta, sobre hipocresía oculta y la manifiesta; la octava, 
sobre el permiso de ocultar los pecados y odiar que la gente los conozca y odiar su 
reproche por parte de la gente; la novena, abandonar las obediencias cuando se 
convierten en hipocresía y acarrean daños; la décima, sobre lo que es aceptable para el 
culto por ver a la gente y lo que no es correcto en la actividad del hombre (sobre lo 
correcto y lo incorrecto relativo a la actividad del ser referente al culto, debido al 
contacto con los demás) وھو في بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما ال يصح;   la  
undécima  y última, sobre los compromisos del discípulo antes, después y durante su 
acción. 

 
 
El libro del reproche a la arrogancia y la vanidad377 tiene una introducción que 

Al-Ubbaḍī copia completa y dos capítulos: 
 
El primero es sobre la arrogancia y tiene diez secciones de las que Al-Ubbaḍī 

escoge algunos dichos y referencias: de la primera sobre el reproche de la arrogancia; la 
tercera sobre la virtud de la humildad; la sexta sobre lo que tiene la arrogancia; la octava 
sobre la moral de los humildes y los efectos de la humildad y la arrogancia. Omite el 
resto de las secciones: la segunda, sobre el reproche de la arrogancia y las huellas de 
esta en la manera de andar y arrastrar el vestido; la cuarta, sobre la verdad de la 
arrogancia y su mal; la quinta, sobre el arrogante, sus categorías, sus divisiones y los 
resultados de la arrogancias sobre él; la séptima, sobre los motivos  de la arrogancia y 
las causas que la provocan; la novena, sobre el camino para tratar la arrogancia y 
adquirir la humildad; la décima, sobre el propósito de ejercitarse en la humildad.  

 
En cuanto al segundo capítulo, sobre la vanidad, vemos que Al-Ubbaḍī no lo 

menciona en absoluto. 
 

                                                 
377 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.2263-2343. 
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El libro del reproche de la vanidad378 es el  décimo y último libro del cuarto de 
Las Cosas Mortales. Este libro tiene una introducción, de la que Al-Ubbaḍī copia la 
mitad, y tres capítulos: 

 
El primero es sobre el reproche de la vanidad, su verdad y sus ejemplos, es un 

capítulo lleno de citas, dichos, referencias, pero Al-Ubbaḍī sólo copia un pequeño 
párrafo. 

 
El segundo capítulo es sobre la manifestación de las clases de los vanidosos, las 

diferencia entre una clase y otra, en total son cuatro clases: la gente del saber, los 
señores de los cultos y del trabajo, los sufíes y la gente del dinero. Al-Ubbaḍī no lo 
menciona para nada, citando sólo dos pequeñas referencias. 

 
Del tercer capítulo, sobre la facilidad de salvarse de la vanidad, Al-Ubbaḍī copia 

algunas líneas de un párrafo: “Con  tres cosas se salva el hombre de la vanidad: la razón, 
la ciencia y la sabiduría”379 . 

 
El libro del arrepentimiento380 es el primero Las Cosas Salvadoras y tiene una 

introducción y cuatro capítulos: 
 
El primero es sobre el mismo arrepentimiento y tiene cinco secciones: la primera, 

sobre la verdad del arrepentimiento, que Al-Ubbaḍī omite; la segunda, sobre el deber de 
arrepentirse inmediatamente; la cuarta, sobre cómo el deber de arrepentirse es general a 
todas las personas y en todos los casos, del cual absolutamente nadie se libra; la quinta 
es sobre cómo que el arrepentimiento, si se dan sus condiciones, será sin duda alguna 
aceptado. Al-Ubbaḍī copia una gran parte de ambas. 

 
El segundo capítulo es sobre el objeto del arrepentimiento, los pecados menores y 

mayores, y tiene tres secciones: la primera es sobre las partes de los pecados, además de 
las características del hombre, de la cual Al-Ubbaḍī copia la mayor parte; mientras que 
sólo copia un corto párrafo de la segunda sección,  sobre cómo se distribuyen los grados 
y abismos en la otra vida según las buenas y malas obras de ésta; la tercera sección es 
sobre lo que convierte a los pecados menores en mayores, Al-Ubbaḍī omite esta 
sección. 

 

                                                 
378 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, tercer tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.2347-2415. 
 
 
379 Ms, Folio [105v], línea 5.   
 
380 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 2429-2540. 
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El tercer capítulo es sobre la perfección del arrepentimiento, sus condiciones y su 
duración hasta el final de la vida, tiene tres secciones: de la primera, sobre la perfección 
del arrepentimiento, sus condiciones y su duración, Al-Ubbaḍī copia  un solo dicho y un 
párrafo corto, a pesar de ser una sección con muchas explicaciones; la segunda sección 
es sobre las clase de gente, según la duración del arrepentimiento, de donde copia dos 
dichos; Al-Ubbaḍī omite la tercera sección sobre con que debe el arrepentido iniciar, si 
cae en un pecado, sea con intención y deseo predominante o  con conocimiento por 
cuerdo. 

 
Del cuarto capítulo, sobre la cura de arrepentimiento y el camino del tratamiento 

para desatar el nudo de la insistencia, Al-Ubbaḍī refleja algunos dichos y referencias. 
 
El libro de la paciencia y el agradecimiento381 tiene una introducción y dos 

capítulos: 
 
El primero tiene siete secciones: la primera sobre la virtud de la paciencia; Al-

Ubbaḍī omite la segunda sobre la verdad de la perdición y su significación; también 
omite la tercera sobre por qué la paciencia es la mitad de la fe; así como la cuarta sobre 
los diferentes tipos de paciencia: la paciencia ante el dolor y la paciencia ante las 
pasiones (la aclaración de las características que se renuevan por la paciencia, además 
de las consecuencias de la paciencia); la quinta sección es sobre las divisiones de la 
paciencia, según la fuerza o la debilidad, de esta copia dos dichos; la sexta sección sobre 
las la necesidad a la paciencia, tanto en lo bueno como en lo malo, y el hombre no 
puede prescindir de ella, Al-Ubbaḍī copia de esta algunos dichos y referencias; la 
séptima es sobre la virtud curativa de la paciencia (el remedio de la paciencia), Al-
Ubbaḍī omite ésta. 

 
El segundo capítulo es sobre el agradecimiento y está compuesto por tres pilares: 
 
El primero, sobre el mismo agradecimiento con cuatro secciones, la primera es 

sobre la virtud del agradecimiento, vemos que Al-Ubbaḍī sólo copia algunos dichos y 
versículos coránicos, como por ejemplo: “{He de acecharles en tu vía recta}382 se ha 
dicho que es el camino del agradecimiento”383. De la segunda sección sobre el límite 
del agradecimiento y su verdad, sólo copia un dicho, algunas referencias y un corto 
fragmento, en el que Al-Gazālī dice: “No creas que las buenas obras se consigan con 
sólo mover la lengua con estas palabras, sin que se consigan sus sentidos en el 

                                                 
381 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P. 2543-2697. 
 
382 Los Lugares Elevados: 7/16. 

 
383 Ms, Folio [114v], nota 2551. 
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corazón”384; Al-Ubbaḍī sólo copia partes de la tercera sección, sobre el camino de 
desvelar el agradecimiento a Dios un solo dicho, y no menciona la cuarta sección sobre 
la distinción entre lo que Dios ama y lo que odia, aunque es una parte que requeriría 
muchos comentarios. 

 
El segundo pilar es sobre lo que se debe agradecer y tiene tres secciones: la 

primera, sobre la verdad del bien y sus divisiones, donde Al-Ubbaḍī copia una gran 
parte de ésta; omite la segunda sección que es sobre lo ejemplar de los muchos bienes 
de Dios, su gradación y la imposibilidad de enumerarlos y reducirlos; la tercera sección 
es sobre la causa del desagradecimiento del hombre, Al-Ubbaḍī transcribe muchos 
dichos y referencias. 

 
El tercer y último pilar es sobre lo común entre la paciencia y el agradecimiento y 

lo que les une, tiene tres secciones: la primera es sobre cómo se juntan la paciencia y el 
agradecimiento en una sola cosa, Al-Ubbaḍī copia gran parte de sus dichos y 
referencias; la segunda sección es sobre la virtud del bien sobre el mal, es una sección 
pequeña de la que transmite algunos dichos; Al-Ubbaḍī omite la tercera sección sobre 
cuál es mejor, la paciencia o el agradecimiento. 

 
El libro del Miedo y de la Esperanza385 tiene una introducción y dos capítulos: 
 
El primero tiene tres secciones: la primera es  sobre la verdad de la esperanza; la 

segunda es sobre la virtud de la esperanza y su estimulación; la tercera es sobre lo 
curativo de la esperanza y el camino con que se consigue. El resumen que hace Al-
Ubbaḍī abarca las tres secciones. 

 
El segundo capítulo tiene nueve secciones, vemos que Al-Ubbaḍī omite algunas, 

como la primera, sobre la verdad del miedo; la segunda, sobre los grados del miedo y la 
diversidad según su fuerza o debilidad; la tercera, sobre las partes del miedo y sobre lo 
que es temido. Al-Ubbaḍī copia algunos dichos y comentarios del resto de las 
secciones: la cuarta, sobre la virtud del miedo y su estimulación; la quinta, sobre si lo 
mejor es que venza el miedo o la esperanza o el equilibrio entre ambos; la sexta, sobre 
la curación del miedo; la séptima, sobre el significado del mal último; la octava, sobre el 
estado de miedo de los profetas y los ángeles; finalmente la novena y última sección, 
sobre el estado de miedo exagerado de los compañeros, seguidores del profeta y los 
antecesores y buenos hombres, de esta copia un solo dicho. 

 

                                                 
384 Ms, Folio [114v]. 
 
385 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.2701-2792. 
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El libro de la pobreza y del ascetismo386 tiene una introducción y dos capítulos. 
Al-Ubaḍī copia casi toda la introducción. 

 
El primer capítulo, sobre la pobreza, tiene nueve secciones: la primera sobre la 

verdad de la pobreza y la variedad de las situaciones del pobre y sus nombres, Al-
Ubbaḍī la omite; la segunda, sobre la virtud de la absoluta pobreza, sólo transmite 
varios dichos y referencias; la tercera, sobre la virtud de la peculiaridad de los pobres, 
contentos, convencidos y sinceros, de esta copia algunos dichos; la cuarta, sobre la 
preferencia de la pobreza sobre la riqueza, sólo copia un pequeño párrafo; de la quinta, 
sobre los modales del pobre al aceptar la limosna si se le da sin pedirla, también copia 
un solo dicho; de la séptima, sobre la prohibición de mendigar sin necesidad y los 
modales del necesitado, sólo copia algunos comentarios de manera que parece que elige 
de un párrafo algunas expresiones y de otros algunas palabras387, para entenderlo con 
claridad hay que volver al libro Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn. Al-Ubbaḍī omite la sección octava 
sobre el grado de riqueza que prohíbe la petición; de la novena, sobre los estados de los 
mendigos, copia un dicho de Bišr que dice: “Los pobres son tres clases: pobre que no 
pide y si se le da no acepta, éste estará en el más alto rango espiritual (del Paraíso), 
pobre que no pide y si se le da algo lo acepta, este es de los vecinos del paraíso, y pobre 
que pide cuando necesita, este estará con los sinceros de los dichosos. Entonces vemos 
que todos están de acuerdo sobre el reproche de la mendicidad y sobre que la pobreza 
baja la categoría y la clase”388. 

 
El segundo capítulo es sobre el ascetismo y tiene cinco secciones: la primera 

sobre la verdad del ascetismo, donde Al-Ubbaḍī lo omite todo; la segunda sobre la 
virtud del ascetismo, donde copia algunos dichos del profeta y algunos dichos de sus 
compañeros; Al-Ubbaḍī omite la tercera sección sobre los grados del ascetismo, sus 
divisiones y lo rechazable y lo deseable de éste; de la cuarta, sobre el detalle del 
ascetismo siendo una de las necesidades de la vida, copia algunos dichos y referencias; 
de la quinta sección, sobre los signos del ascetismo, Al-Ubbaḍī manifiesta estos signos, 
citando algunos dichos y un solo versículo coránico: “El primer signo de señal del 
ascetismo, que ni se alegre por algo que exista, ni se entristezca por algo que se pierda, 
como dijo Dios: Para que no desesperéis si no conseguís algo y para que no os 
regocijéis si lo conseguís389” 390.  

 
                                                 

386 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.2795-2897. 
 

387 Ms,( Folio [126v] nota, 2854), ( Folio [127r] nota, 2857, 2859). 
 
388 Ms, ( Folio [127r] nota, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867). 
 
389 El Hierro, 57/23. 
 
390 Ms, ( Folio [128v] nota, 2901). 
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El libro del monoteísmo y de la confianza en Dios391 tiene una introducción que 
Al-Ubbaḍī copia totalmente y dos capítulos: 

 
El primero tiene dos secciones: de la primera, sobre la virtud de confiar en Dios, 

Al-Ubbaḍī copia varios dichos; la segunda, sobre la verdad del monoteísmo que es la 
base del la confianza (en Dios), es una sección que necesita mucho espacio para 
comentarla, pero Al-Ubbaḍī copia las cuatro categorías del monoteísmo y un solo dicho: 
“El monoteísmo tiene cuatro categorías: la primera es que diga el hombre con su propia 
lengua: no hay más dios que Allah, con el corazón descuidándolo, negándolo, tal como 
el monoteísmo de los hipócritas. La segunda que crea con su corazón en el significado 
de lo que está pronunciando, tal como lo han creado las masas de los musulmanes, y esa 
es la creencia del vulgo. La tercera, que vea esto a través de la revelación, por medio de 
la luz de la razón, que es el rango de los próximos, y es que este viendo muchas cosas, 
pero que las vea, aunque son muchas producidas por el Único vencedor. Y la cuarta que 
no vea en el universo más que uno, que es la visión de los rectos”392. 

 
El segundo capítulo tiene nueve secciones: la primera sobre el estado de la 

confianza, largo de comentar, pero del que Al-Ubbaḍī copia un pequeño párrafo, 
manifestando el bien de confiar en Dios; la segunda sección, sobre lo que dijeron los 
maestros sobre los estados de la confianza, donde Al-Ubbaḍī omite por completo; la 
tercera sección es sobre las obras de los confiados, de esta sólo copia algunos dichos y 
referencias; la cuarta, sobre la confianza del que da توكل المعيل, Al-Ubbaḍī sólo copia 
algunos comentarios y algunas palabras de otros párrafos que hacen indispensable 
volver al libro de Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn para entenderlo; la quinta sección es sobre los 
estados de los confiados, dando un ejemplo copiado por Al-Ubaḍī, se trata de un 
pequeño párrafo; la sexta, sobre los modales de los confiados, Al-Ubaḍī transcribe 
varios dichos; la séptima sección, sobre si dejar de tomar la medicina es laudable a 
veces e indica la fuerza de la confianza, no se contradice con la obra del Enviado de 
Dios, de ésta Al-Ubbaḍī cita algunos dichos; la sección octava, sobre la respuesta a 
quien dice que dejar de tratarse es mejor; la novena, sobre los estados de los confiados 
al declarar la enfermedad u ocultarla, estas dos secciones son omitidas por Al-Ubbaḍī. 

 
 
El libro del amor, nostalgia, entretenimiento y la satisfacción393 

tiene una introducción y cuatro capítulos. Al-Ubbaḍī copia una gran 
parte de la introducción pasando directamente al primer capítulo, 

                                                 
391 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.2901-2997. 

 
 

392 Ms, ( Folio [129v] nota, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936). 
 
 
393 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.3001-3129. 
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que tiene once secciones. Al-Ubbaḍī copia algunas, como en la primera sección, sobre 
los testamentos de la ley, sobre el amor del esclavo (hombre) a Dios, de la cual copia 
parte de las referencias, dichos y versículos coránicos; en la tercera sección, sobre quien 
merece el amor es solo Dios, copia un pequeño párrafo; en la cuarta, sobre la 
manifestación de que los gozos más dignos y elevados son el conocimiento de Dios, la 
contemplación de su gloriosa faz y que no se imagina que pueda ser influida por ningún 
otro gozo, salvo aquellos a quienes es negado este gozo, copia cuatro versos de Rabi´a 
al-Adawya:  

 
“Te amo dos amores, amor apasionado y amor que tú lo mereces.  

En cuanto al amor apasionado, pues es mi ocupación. Me encuentro ante dos caminos 
para amarte, Señor: Un camino mío, el de pasión, y otro que es digno de Ti. Cuando Te 
amo desde el mío, te recuerdo a Ti y sólo a Ti. Pero en el otro camino, el del amor que 
mereces, Tú levantas todos los velos y conviertes para mis ojos Tu Rostro Vivo en 
celebración.”394 

 
De la novena sección, sobre la manifestación del significado de la pasión 

(nostalgia) por Dios, copia una noticia de Dāwud; de la undécima, sobre la especulación 
de los signos del amor del hombre a Dios, copia varias referencias y dichos, Al-Ubbaḍī 
omite comentar las secciones restantes, que son la segunda, la verdad del amor, sus 
causas (razones) y la consecución del sentido del amor del hombre a Dios; la quinta, 
sobre la causa del aumento de la contemplación del gozo de la otra vida más que el de 
esta; la sexta, sobre las causas que fortalecen el amor de Dios; la séptima, sobre la causa 
de la diferencia entre la gente en su amor a Dios; la octava, sobre la causa de la 
incapacidad de la comprensión de los seres humanos para conocer a Dios; y la novena 
sección, sobre el  amor de Dios a su siervo, su significado. 

 
En cuanto al segundo capítulo, sobre la intimidad, destacar que está dividido en 

dos secciones: la primera sobre el significado de la intimidad con Dios, que Al-Ubbaḍī  
omite; y la segunda, sobre el significado de la extensión de la alegría y el orgullo, 
resultado del predominio de la intimidad con Dios, el autor se conforma con copiar el 
siguiente párrafo, quizás porque lo considera como la esencia de esta sección:  

 
“El Corán no sobrepasa estas tres partes, que son la orientación hacia el 

conocimiento de la identidad de Dios, su santificación o el conocimiento de sus 
atributos y nombres, o el conocimiento de sus obras y la legislación que sigue con sus 
siervos. Ya que la sura del Ijlāṣ contiene una de estas tres partes, el profeta, Dios le 
bendiga y de paz, la igualó al tercio del Corán”395. 

 

                                                 
394 Ms, ( Folio [134v]). 
 
395 Ms, ( Folio [135v]). 
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Posteriormente pasa al tercer capítulo, sobre la satisfacción, compuesto por cuatro 
secciones: la primera sobre la virtud de la satisfacción, de la cual copia muchos dichos; 
la segunda, sobre la verdad de la satisfacción y enjuiciarla contra de la pasión, de ésta 
copia dos dichos que demuestran que “la queja se contradice con la satisfacción” y que 
“denigrar y deshonrar las comidas se contradice con la satisfacción, aceptación 
satisfactoria de la sentencia de Dios, Elevado es, porque denigrar al creado es denigrar 
al creador, y todo es creación de Dios, Elevado es”396. De la cuarta sección, sobre la 
huida del país de los pecados y su denigración, lo cual no denigra la satisfacción, copia 
tres líneas que demuestran, según dice uno de los ulemas, que el satisfecho es de mejor 
categoría ante Dios, porque es el que menos curiosidad tiene. 

 
El cuarto capítulo tiene dos secciones, la primera es sobre varios cuentos y 

anécdotas de amantes, sus dichos y sus revelaciones, es omitido enteramente por el 
autor; la segunda sección, sobre el epílogo del libro, lo cierra con diversas palabras 
tomadas de diferentes párrafos relacionados con el amor, Al-Ubbaḍī copia dos dichos, 
uno de ellos de Alí, cerrando así este libro. 

 
El libro de la intención, la fidelidad y la sinceridad397 tiene una 

pequeña introducción, que Al-Ubbaḍī  copia entera, y tres capítulos: 
 
El primero es sobre la verdad de la intención y su significado y tiene cinco 

secciones: la primera es sobre la virtud de la intención de la copia varios dichos; la 
segunda, sobre la verdad de la intención, Al-Ubbaḍī la omite; la tercera sobre el secreto 
de la tradición del profeta: “La intención del creyente es mejor que su obra”, que 
también es omitido por Al-Ubbaḍī; la cuarta, sobre la preferencia de las obras 
relacionadas con la intención, de la cual copia gran parte, aprobando el dicho anterior: 
“La intención del creyente es mejor que su obra”, también es omitido por Al-Ubbaḍī; la 
quinta sección es sobre cómo la intención no es opcional, también es omitido. 

 
El segundo capítulo, sobre la lealtad, su virtud y sus grados, tiene cinco secciones: 

la primera trata la virtud de la lealtad; la segunda, la verdad de la lealtad; la tercera, las 
opiniones de los maestros sobre la lealtad; la cuarta, los grados de los defectos y males 
que enturbian la lealtad; la quinta, el orden de las obras sospechosas y si merecen 
recompensa. Al-Ubbaḍī  no comenta ninguna de estas secciones. 

 
El tercer capítulo es sobre la sinceridad y su verdad, tiene dos secciones: de la 

primera, sobre la virtud de la sinceridad, Al-Ubbaḍī copia numerosos dichos canónicas; 

                                                 
396 Ms, ( Folio [136r]). 

 
 

397 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed. P.3133-3129. 
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de la segunda, sobre la verdad de la sinceridad, su significado y sus categorías, sólo 
copia un dicho. 

 
 
El libro del control y del examen de conciencia398 tiene una introducción y seis 

capítulos. Al-Ubbaḍī copia como es su costumbre la introducción: 
 
Del primer capítulo, sobre la estipulación, copia un solo dicho de Luqmān. 
 
El segundo, sobre el control, tiene dos secciones: de la primera, que es sobre la 

virtud del control, Al-Ubbaḍī copia numerosos dichos; de la segunda, sobre la verdad 
del control y sus categorías, copia un pequeño párrafo. 

 
El tercer capítulo, sobre el examen de la conciencia después de obrar, tiene dos 

secciones: la primera, sobre la virtud del examen de conciencia; la segunda, sobre la 
verdad del examen de la conciencia después de obrar. Al-Ubbaḍī  las omite. 

 
El quinto capítulo es sobre el propio esfuerzo contra el mal y vemos que Al-

Ubbaḍī se reduce a copiar una sola referencia. 
 
El sexto capítulo, sobre el auto reproche y censura, copia un solo dicho que cierra 

este libro: “Dios le reveló a Jesús, la paz sea sobre él. Hijo de María, amonéstate y 
cuando te hayas amonestado, amonesta a la gente, si no, avergüénzate de mí”399. 

El libro de la contemplación400, noveno libro de Las Cosas Salvadoras, tiene una 
introducción que Al-Ubaḍī copia en su totalidad y dos capítulos: 

 
El primero tiene tres secciones: De la primera sección, sobre la virtud de la 

contemplación, copia un solo dicho; la segunda, sobre el pensamiento y su fruto, lo 
omite por completo; de la tercera, sobre las corrientes del pensamiento, copia varios 
comentarios. 

 
El segundo capítulo trata de cómo contemplar la creación de Dios. De éste copia 

la mayor parte, pero a su manera, ya que a veces adelanta un párrafo y retrasa otro, sin 
seguir el orden y el método de Al-Gazālī. Hay que tener en cuenta que Al-Ubbaḍī acude 
a El libro de la paciencia y el agradecimiento, sin indicarlo, para agregar varias 

                                                 
398 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed.  P. 3195-3253. 
 
 
399 Ms, ( Folio [141v]). 
 
400 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed.  P.3257-3305. 
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secciones del mismo a El libro de la contemplación401. Entre estos añadidos destaca la 
sección de las gracias de Dios, de crear la potencia y las máquinas del movimiento, y 
otra sección que es sobre la gracia de Dios en crear a los ángeles, como si estuviera 
pidiendo al lector  contemplar las más precisas gracias de Dios. Probablemente el autor 
consideró las secciones de El libro de la paciencia y el agradecimiento, que indican las 
gracias de Dios, deberían ser incluidas en El libro de la contemplación y no en su lugar 
original.  

 
El libro del recuerdo de la muerte y más allá de la muerte402 es el décimo y 

último libro de Las Cosas Salvadoras, tiene una introducción y dos partes:  
 
La primera es sobre sus preámbulos y sus accesorios hasta el soplo en el cuerno, y 

tiene ocho capítulos. El primero es sobre la virtud de recordar la muerte y estimular el 
recuerdo, donde menciona varios dichos y versículos coránicos403 (Di: La muerte, de la 
que huís, os saldrá al encuentro)404. El segundo capítulo es sobre recordar la extensión 
de la esperanza y su brevedad, de éste Al-Ubbaḍī incluye diversos dichos.  El tercer 
capítulo es sobre las agonías y su intensidad, aquí también copia numerosos dichos y 
referencias. El cuarto capítulo es sobre la muerte del Enviado de Dios y la muerte de sus 
sucesores, del cual copia algunas referencias. El quinto capítulo es sobre las cosas que 
dicen los buenos califas y príncipes agonizantes, también copia algunas referencias. El 
sexto capítulo es sobre las cosas que dicen los sabios sobre los funerales, cementerios y 
las reglas de visitar las tumbas, de éste copia algunas referencias y dichos, manifestando 
lo bien visto y lo mal visto de la visita de los cementerios: “Lo bien visto de la visita de 
los cementerios es ponerse dando la espalda a la Meca, y la cara al muerto, saludarle, y 
no pasar la mano sobre la tumba, ni besarla ni tocarla, pues esta es costumbre de los 
cristianos”405. El séptimo capítulo es sobre la verdad de la muerte y lo que vive el 
muerto en su tumba hasta el soplo del cuerno, éste capítulo Al-Ubbaḍī lo omite. Del 
octavo y último capítulo, sobre lo que se ha conocido de los estados de los muertos a 
través de las revelaciones del sueño, copia varias referencias, con las que cierra el 
manuscrito.  

 
La segunda parte de este libro es sobre los estados del muerto desde el soplo del 

cuerno hasta el establecimiento último en el paraíso o el infierno y el detalle de los 

                                                 
401 Ms, ( Folio [150v] nota, 3327). 
 
402 Véase (Iḥyā’ ᶜulūm al-Dῑn), al-Gazālī, cuarto tomo, Dār al-Fikr, primera ed.  P.3309-3503. 
 
403 Ms, ( Folio [155v]). 
 
404 El Viernes, 62/8. 
 
405 Ms, ( Folio [161r] nota, 3512, 3513, 3514, 3515). 
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horrores y peligros que atraviesa. Está compuesto por tiene catorce capítulos que Al-
Ubbaḍī omite totalmente. 
 
2.5. Conclusión 

 

Acabamos finalmente nuestro estudio sosteniendo que tenemos más de un  Al-
Gazālī. 

El primero es el filósofo, que estudia los textos sometiéndolos a las reglas de la 
razón y el pensamiento, venciendo las equivocaciones comunes y las tradiciones que 
contradicen la buena lógica  y el pensamiento correcto. Aquí vemos un  Al-Gazālī de 
mente despierta, capaz de especular y comprender el universo con sus fenómenos y 
pruebas, intentando llegar a su fondo y al secreto de la vida y de los vivos. 

El segundo Al-Gazālī, es el  Al-Gazālī jurisprudente (fundamentalista  suní); que 
intenta unificar a los musulmanes, simplificando lo que tiene la legislación de reglas de 
fiqh y sus orígenes, y sus bases  en los textos coránicos, dichos del Enviado,  los dichos 
de los compañeros y sus seguidores,  las escuelas de los imanes y los dichos de los 
faquíes y los ulemas, la tradición y la interpretación. Considerando los fundamentos de 
las ciencias de la (ley) Shrai´a cuatro: el  Libro de Dios, los dichos del Enviado, la 
unanimidad de la umma y las huellas de los compañeros. 

El tercer  Al-Gazālī es el sufí, que no aspira a la felicidad del otro mundo, sino a 
través de la devoción y la abstención de consumar los vicios, cosa que no se consigue si 
no se aparta de la alabanza, del dinero, escapa de las preocupaciones…etc. Su biografía  
nos demuestra que había optado hasta el último de sus días por el sufismo, como dijo: 

 “ Lo que voy a mencionar es que para que pueda ser de utilidad  a alguien  y es 
que supe por certeza que los sufíes son los que especialmente recorren el camino de 
Dios, que su conducta es la mejor, su camino el más acertado y su carácter el más puro. 
Más aún, si se reunieran el intelecto de los inteligentes, la sabiduría de los sabios y la 
ciencia de los ulemas que escudriñan los arcanos de la ley para cambiar algo de la 
conducta y del carácter de los sufíes y para sustituirlo por algo mejor, no encontrarían 
medio para hacer tal cosa, pues todo cuanto hacen, en su interior y en su exterior, está 
tomado de la luz del nicho de la Profecía  y no hay sobre la superficie de la tierra luz 
que pueda iluminar como la luz de la profecía”406 

                                                 
406 Algazel: Confesiones: El Salvador del Error, Traducción, introducción y notas: Emilio Tornero, 
Alianza Editorial, S. A., Madrid, 1989. P.79-80. 
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3.   Edición 
3.1. Descripción del ms 

 
 

Descripción del manuscrito define el catálogo 

“M.S XXI.  Titulo”407: 

سفر من جميع اختصار إحياء علوم الدين: الكتاب  
أبو الحسن علي بن عبد هللا بن مالك األبذي: المؤلف 408    

Título: سفر فيه جميع اختصار كتاب إحياء علوم الدين 

Autor: الفقيه أبو الحسن علي بن عبد هللا بن ملك المعمر األبذي 

Comienza: المينقال المؤلف رحمه هللا الحمد  رّب الع  

Acaba: فعليكم بھذه الدعوات ال تغفلوا عنھا 

P.:Hilo, grueso; cristiano.-E: Fechado 891 de la hégira.- 

Let.: Magrebí, clara y fina.-f.: 163 escritos y foliados.- Ta- 

Maño;0,21×0,15.-C.: 0,17×0,10.-Lin: 17.-En: En Madera 

Forrada de piel con clavos dorados y relieves. Restaurada en 

Parte.Pro.:Almonacid.-Len.:Arabe. 

 

 Compendio breve de las cuatro partes del Iḥyā’ de Al-Gazālī. 

Indice de materias que aprece en el primer folio, r.˚: 

عبد هللا بن ملك  سفر فيه جميع اختصار كتاب احيا علوم الدين تاليف الشيخ الفقيه ابي الحسن على بن

  .الَمْعَمِري األُبَِذي َرِحَمهُ هللاُ 

  .مما انتُِسَخ للشيخ الفايد األجل أبي عبد هللا محمد بن عبد الملك بن َصنَانِد أداَم هللاُ كرامته بِتَْقَواه

  عدد كتبه المذكورة فيه

كتاب الصيام . 26لزكاة كتاب ا. 17كتاب الصالة . 16كتاب الطھارة .  13كتاب العلم .  12كتاب التوحيد 

. 42كتاب األكل . 37كتاب األوراد . 33كتاب األذكار والدعوات . 32كتاب تالوة القرآن . 31كتاب الحج. 29

كتاب العزلة والخلوة . 54كتاب آداب الصحبة . 53كتاب الحالل والحرام . كتاب أحكام الكسب.  47كتاب النكاح 

كتاب شرح .  68كتاب آداب المعيشة .  66كتاب األمر بالمعروف . 64كتاب السماع . 60كتاب آداب السفر . 59

كتاب ذم الغضب .  83كتاب آفة اللسان . 80كتاب كسر الشھوتين .  77كتاب رياضة القلب .  73صفات القلب 

                                                 
407 Ribera y Asín Palacios manuscritos árabes y aljamiados de la  biblioteca de la junta, MS. n˚ XXI 
408 Observamos que en el “Título” el nombre del autor está escrito  األبذي  مالكبن عبد هللا بن  أبو الحسن علي 
mientras en la describción del manouscrito esta escrito ملكأبو الحسن علي  بن عبد هللا بن   المعمري األبذي . 
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 كتاب. 104كتاب الغرور . 101كتاب ذم الكبر .  97كتاب ذم الجاه .  93كتاب ذم المال . 90كتاب ذم الدنيا . 87

كتاب التوكيل .  126كتاب الفقر والزھد .  120كتاب الرجاء والخوف . 113كتاب الصبر والشكر . 105التوبة 

. 139كتاب المحاسبة والمراقبة .  137كتاب النية واإلخالص. 133كتاب المحبة  عز وجل . 128والتوكل 

  . 155كتاب ذكر الموت وما بعده . 142كتاب التّفكر 

Fol. 12                                                                                     كتاب التوحيد 

 كتاب العلم                14 <<

 كتاب الطھارة                                                                                     17 <<

>> 17,v.            كتاب الصالة  

 كتاب الزكاة                                                                                 27 <<

Debe observar además tras hacer este edición que la letra debe ser “andalusí”. 
Pues hay un autor andalusí del “Resumen” y el manuscrito se encuentra en un 

hallazgo andalusí. 
 

3.2. Criterios de edición 
 
Mi edición se base en las fotocopias del manuscrito único (Junta XXI) que 

contiene la obra ahora editada, que obtuve a partir del CDRom titulado Colección de 
manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca del Instituto de Filología del CSIC. 
Los Manuscritos de la Junta409. He trabajado primero sobre estas fotocopias, y tras 
realizar una primera lectura y copia  de todo el texto, pude acceder directamente al 
manuscrito, consultando directamente todas mis anteriores lecturas. 

He comparado, palabra a palabra, el texto contenido en este manuscrito con la 
obra original de Al-Gazālī, su “Vivificación de las ciencias de la religión” (Iḥyā’ 
ᶜulūm al-Dῑn), consultando a la vez varias las siguientes ediciones de la misma: 

Edición por 2006تشرين األّول , الطبعة األولى, دار الفكر بدمشق  
Edición por   2004تشرين األّول , الطبعة الثانية, دار الوعي بحلب
 Podemos afirmar, comprobando así lo que ya se indicaba en el Catálogo de 

manuscritos de la Junta, por J. Ribera y M. Asín, que el texto del manuscrito que 
ahora edito es, prácticamente, un resumen de la citada obra de Al-Gazālī,  respecto a 
la cual he indicado en notas a pie página las diferencias, a analizar las cuales he 
dedicado además un apartado del estudio, bajo el epígrafe de “ El contenido del ms. 
JXXI y al-Iḥyā’ de al-Gazālī. 

No cabe duda que el manuscrito representa una copia clara y ordenada pero a la 
vez  presenta una serie de deficientes: errores de lectura, erratas, omisiones y 
repeticiones. El autor del manuscrito no siempre sigue el orden del libro de Al-Gazālī, 
tampoco anotaba el número o el nombre de las aleyas ni de las azoras, simplemente 
mencionaba el nombre de Dios “qāla allahu ta‛āla”: para introducir pasajes coránicos 

                                                 
409 Publicado en Madrid, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hacia 1998. Los 
manuscritos están allí grabados, por su orden de numeración, en cuatro  CDRom, recogidos en un 
estuche 



142 
 

o de su Profeta “qāla rasūlu allah”: para introducir hadices. En muchas ocasiones 
vocaliza algunas palabras del texto.  

En mi edición, he seguido los siguientes criterios: 
He editado el manuscrito tal y como está, sin modificar los errores. Las 

correcciones las he hecho en notas al pie de página, comparando siempre con la obra 
original de Al-Gazālī. 

Pongo entre corchetes, en negrita y cursiva el número del folio del manuscrito. 
En notas, todas las referencias que se hacen a la obra original de al- Gazālī,  

aparecen con “في اإلحياء”. 
En el manuscrito, he puesto entre corchetes las aleyas, y entre paréntesis los 

hadices. 
En notas, he puesto los nombres de las aleyas y su número. Así, por ejemplo, 
13/22: الرعد . 

En el manuscrito, he puesto las palabras vocalizadas por el autor en color y las 
que vocalizadas por mi en negro. 

Las adiciones que están en los márgenes del manuscrito las incluyo en notas a 
pie de página. 

He indicado también en notas a pie de página las palabras que, en el manuscrito, 
se añaden y se escriben encima de otras. 

He señalado las tachaduras del manuscrito, indicando en nota al pie de página si 
son legibles o no. En caso de ser legibles, hago la transcripción. 

En el manuscrito, se omite la hamza, aunque la he escrito siguiendo las normas 
de ortografías vigentes. Así, por ejemplo, /عائشة/  por  /عايشة/ /مؤمن/ ,  por /مومن/ /إساءة/ ,  
por /إساة/ , / ً /شيئا  por / ً /شيّا  etc… 

Corregí sistemáticamente /مسلتك/  o /مسئلتك/  como /مسألتك/ . 
También corregí siempre /اواليك /  por /أولئك/  y /رجاي/  por /رجائي/ . 
Del mismo modo escribo, / ً /رؤوفا  en vez de  / ً /رءوفا , /خزائنك/  en vez de /خزاينك/ . 
El autor omite la letra Alif de algunas palabras como por ejemplo; /تعلى/ /إلھي/ , , 
/الرحمن/ /السموات/ , /الشيطين/ , /سبحن/ , /سليمن/ ,  etc.… y la añade en algunas palabras 

innecesariamente como por ejemplo; /أرجوا/ /ءھاؤال/ ,  etc.… He indicado en notas a pie 
de página corrigiendo esas palabras sólo la primera vez, luego las corregí 
sistemáticamente en el manuscrito con el fin de facilitar la lectura sin tener que 
recurrir cada vez a las notas, puesto que se repiten a menudo incluso en la misma 
línea.  

El autor escribe la  Alif maqṣūra /ى/  en vez de Alif ṭawīlá /ا/  por ejemplo; /العلى/  
en vez de /العال/ ,  también las he indicado sólo la primera vez en las notas a pie de 
página y luego las corregí sistemáticamente en el manuscrito. 

Después de acabar la edición y comparación del manuscrito con el libro de Al-
Gazālī, acudí  al “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” para consultar 
directamente el texto original que está en la Biblioteca de Humanidades del CSIC 
(Madrid). Al principio me dijeron que no se podía consultar, porque se encontraba en 
estado de restauración, admito que insistí un poco y al final me facilitaron el acceso al 
texto, con mucho cuidado, en una habitación preparada para estos casos y con la 
presencia de una vigilante de seguridad.  
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La obra estaba en buen estado de conservación, comparé página a página con la 
fotocopia que yo tenía. He de señalar que si bien no encontré diferencias importantes 
entre ellas, en la fotocopia faltaba la primera página y las dos últimas eran ilegibles, 
pude subsanar este defecto al trabajar sobre el original del CSIC, edité lo que faltaba 
del texto gracias a la gentileza de los bibliotecarios del CSIC.  

Lo curioso y sorprendente fue cuando encontré entre las líneas del original unas 
anotaciones en aljamiado, fue entonces cuando, ante mi interés, me ofrecieron unas 
fotografías de alta calidad de estas partes del texto. Estas anotaciones las hemos leído 
en las notas de mi edición. 

 
3.3. Edición anotada 

 [ 1r ] 

 ً ِحْيم َوَصلَّى هللا َعلَى ُمَحمَّد الَكِرْيم َوَعلَى آَلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسلِْيَما ْحَمِن الرَّ   .بِْسِم هللا الرَّ

  َرِحَمهُ هللا 410قَاَل الُمولِّف

  .أَْجَمِعْين 412ةَوَصلَّى هللا َعلَى ُمَحمَّد َوَعلَى َجِمْيِع النَّبِيِّْين َوالَماَليكَ  411الَحْمُد  َربِّ العلمْين

ا بَْعد فَإِنَّ اْمرأً أََراَد تَْنبِْيهَ   َم هللا  والجھالةالَغْفلَِة  413َوإِْطاَلقھَا ِمْن قَْيدِ  نفسهُ مّن رقدِة السھِو والبطالةِ أَمَّ ا أَْنَع بَِم

ِض  اإلْعراضَد الَعَمى َوأَْلھََمهُ إِلَى فَبَّصَرهُ بَعْ  415َوالتَّْوبَة بَْعَد االْصَرار اإِلْدباربَْعَد  اإلقبَالَعلَْيِه ِمن  414تعلَى َعْن بَْع

ا َوابالً  يسقيهُ َوأَْن  ُكالَوَملِْيِكِه المكرم أَْن يَْجَعَل َذلَِك البَْعض  الُمنعمَسيِِّدِه  ليَْرُجوا ِمنْ الھََوى َوأَنَّهُ  قَاهُ كال كَم نظر . َس

بِْيل  ى َس ّي َعلَ ٌر َجلِ ْواَله نظَ ِق َم داهبِتَْوفي ِه فِيْ  ھُ اُل بَِكَرِم ِه ويَنَ ِه إلِْي ّرب بِ ا يَتَقَ ىَم لف َرأَى أاَّل  الزُّ ِه فَ ىً لََدْي ه  غن لنفِس

ى  416الھوانيِّة الغريبةِ األَْعَراِض الشھوانيّة ذاِت  َورِ الَعْھِد بِطَاَعِة الَعْين الَخاِذلَة الَمْجبُولَة الطّْبِع َعلَ وِل ُص ايحِ  قب  القب

ّل  يذّكرھَا َمتَى نَِسيَتْ  ومذّكر سكنتْ إذا  حّركھايُ ِمن ُمَحّرك  417َوالّرَذايل ّز َوَج اِب هللا َع ي ِكتَ َعلى أَن لَھَا ِمْن َذلَك فِ

   طبَعھاَخالقَھَا  أنّ َغايةٌ إال  418َوَراھَا غايةً لْيستَومَذكَراتِه  محركاتِهوفِْي بَْعِض  كفايةً 

[ 1v ] 

اءِ فَألف ِمن تَوالِيف  حالةٍ إِلى  حالةٍ ن َوَجبَلھَا َشْھوةَ االْنتِقَاِل مِ  الماَللَةِ َعلى  ل  الُعلم ن أَقَاِوْي َع ِم اءِ َوجَم  الحكم

ِل  419فضايلِ الُمبَينَِة َعن  ةأْھ ن  الفضل المعرف ِل  420شمايلِ َع دلِ أَْھ اء الناشدةِ  الع ى  421طيب ذكر ألْولِيَ ِة َعلَ الّدالَ

اء  وجعلھُمَوَعّرفَھُم َعلَى أَْعلَى الدََّرَجات  راَماتِ بالكَعّز وَجّل  خصھُم هللالِّذْين  َمقامات قلوِب األصفِياءِ  ة األْنبِيَ َوَرث

                                                 
 .الُمَؤلِّف 410
 .الَعالَِمْين 411
 .َوالَماَلئَِكة 412
ر المؤلّف  413  .وأدرك ذلك فقام بِشطبِھا" من قيد"َكرَّ
 .تََعالَى 414

  اإلصرار 415
 .الھوائية القريبة 416
 . قبائح والرذائلال 417
 .َوَراءھا 418
 .فضائل 419
 .شمائل 420
 .األوليَاء 421
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ِه  جمِعِه ويعتكفُ فِي  يجتھدُ  هللاِ َوالسََّماء َما لَْم يََزل بَعْوِن  422فِي األَْرضِ  فْضلھُمَونشَر  َعَسى هللا  بحرصٍ َعلَى تَأْلِيف

ي  َوقَدْ  يقطعَ أَن اَل  هللاَ لَعّل   وآَمل يضيعَ أَن اَل  هُ أْيقََن بِأَن يَنَاَل بَرَكتهُ َويَْجتَنِ أَل هللا أَن  ثمرت هُ َوَس ه  ينفَع ً بِ ا ا ًُمغبط  نفع

ً  فرائِضه ألَداءِ وأاَّل يَجَعلهُ  ار  عليهِ ِمن اسٍم يَقَع  يخليَهُ وَرأَى أاَّل  .ونوافِله ُمفرطا هِ َويَُش ه  ب ّماهُ إِلَْي ى  فس َب الُمنتَق الغِري

ِل التّقَ اَلم أَْھ ن ك تَْفتَحهُ  ىِم ُدعاءٍ َواْس ة  ب ْن بََرك و ِم طُّ اَل يَْخلُ ّوُر  يح ذنُوب َويُن وبَ ال ن  القُل يَعلَم َم ذا  صارَ فَْل ِه ھَ إِلَْي

ن  استحسانٍ الَخِطْير وَوقَع ِمْنهُ َمْوقَِع  الَعائِدُ َوَورَث ھََذا  الكبيرُ  423الفَايد ّل ِم أَْعلَى نْفسهِ َوَح اً  424بِ ِه َحق ان أَن َعلَْي َمَك

  لزمهُ ي
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هُ ؤلِمُ  يخلصَ ْستَكِمله َوذلَك أَن يَ   وبَمالِهِ  وّدةلّفِِه َمَحبّة َويِضْين لَ َراِدِه  م َد انفِ ِه ِعْن انِِه َوقَْلبِ ْذُكُره بِلَِس دُّعاء َويَ بال

رُّ لَِمن نَظََر فِي ھََذا الِكتَاب َرْحَمة  هللاُ َوھَب . لِنَْفِسِه َويَْجَعل فِْي َذلَك ُكّل يَْومه َكأَْمِسهِ  كاجتھاِدهِ َويَْجتَِھد لَهُ  لربِّه ا  تق بِھَ

  َولَِجمْيِع المْسلِميَن َوَصلّى هللا َعلَى ُمَحّمد َخاتَم النبيّيَن وَسيّد الُمْرَسلْينَ  ولهُ الِحَساِب َوَغفَر لَنَا  يومَ عْينهُ 

  425اْبتَِدأ  الّدَعاء الَعِظْيم

                                      
ْمِعھَافَلَم  واْختَفَْيَت َعِن األْبَصارِ  الُعيونِ َعن  انطََوْيتَ لھُّم إنَّك َوإِْن الَّ  ھَا  األُكفُ َواَل  426تُدِركك اآلذاُن بَس بلمِس

ْوِن َعصَمتِكَ فِي  عّز جاللَِك واحتََجْبَت فِي بَھَاِء قُْدرتَِك وانفََردتّ فِي   واستَتَْرتَ  ك  َص لٌ فَإِنّ ي  ماثِ ول وظافِ  ِھرٌ العقُ

تََدلتْ  427وأَضاھا تَأيِيُدكَ  أنارھَاالّتِي   النفوسِ َوبَْيَن في  ,األفكارِ فِي  َك واس ك  توفِيقُ ْنِعَك ورسومِ َعلَْي ار ُص ك بآَث  فِعل

لٌّ ِمن  خلقِكَوأَْصنَاِف  اطٍن ك اِكٍن وظاھٍر وب ى  ناطٍق َوَصاِمٍت ومتحرٍك وس ِري إِلَ دْدتَھا يَْج ٍة ح ْمتَھا وغاي ِس دٍة رَّ م

  الحكيمُ فَُسْبَحانََك أَْنَت  ھايٍة قّدرتَھا َخاِضعةً لّك بِاالنقِيَاِد ُمبينةً بِاإلْذعانونِ 

 2v ] [ 

بُلَ َوْأْنھَْجَت  قضائَِك أوضْحَت الطُرَق إليكَ وفي  العدلُ فِي ُحْكِمَك   الدالّةِ  اآلياتِ  ِمنَوأْكثَْرَت  معرفتِكَ إلَى  السُّ

ٍن عليكَ لََك  ذكٍر جميلٍ ِمْن  تُْخلِناْنَك فاَل عَ  الِعبَر المخبرةِ َعلَْيَك َوِمَن  اَواَل  وثناٍء َحَس َك  تِكْلنَ ْين بِ ْي اليَقِ  واإلخاَلصِ فِ

َك  الحجةِ َوإِْيَضاح  البرھاِن فيكَ َعْن إِقَاَمة  الفْطَرةِ بِِعْلم  التكسُّب واْغنِنَا رُسومإلَى  تُْحِوْجنَاالتّْعلِيم َواَل  َداَلئِلِ لََك إِلَى  لَ

ً ِمْن إلھَام  وافتَْح لَنَا ِدْيق  أمحاضِ إِلَى  النشأَِة وقوِة الفكرِة بابا ً التّْص ا التّْحقِْيق وألف  وطريق َرار بِ ى اإِلْق ْيَن . إِلَ ّم ب الّلھُ

ولِ  ْي  الق ِة فِ دكَ َوالنّي ل  إخالِص توحي ً واْجَع ا اَن متَْرجم ا  اللَس تَتَرَ لَِم َؤاد  اس ْي الفُ راً فِ ا  ومعبّ تقرّ َعمَّ ْي  اس اِن فِ الجنَ

راً  ا  وُمفَّس بُ لَِم هُ القل ات  أكنّ ن إِْثبَ دانيتكَ ِم ار وح َك وإْظھَ َراً  ُربُوبِيّتِ تَ فََكثِْي ةَ وأَللّْف َواَء المقترفَ َت األَْھ ا جمع  428ّم

افَِرة َداَد الُمتَنَ م  وإن . األْض أخْرتُ اللھ يِن  ت اِت اليق ي درج ي  وقّصرتُ ف اِت اإلخالصِ ف وغ إل غاي ن البُلُ ِه ى َع خفي

  إدراكِ َعْن  حقايقِِه وحطّني نقُص اآلدميّة َوْاْقَعَدنِي ُضْعُف البشريِّة َعن بُلُوغِ  سّريهِ َعلَى  واإلشرافِ 

                                                 
 ".وال في"قَاَم الُمؤلف بشطب  422
 .الفَائِد 423
 ".بأعلى" بعد كلمة " َعلَى"َشطََب المؤلّف  424

 بكتابته حيث لم أعثر عليه في أي من النسخ التي, حسب اعتقادي,قد قام مؤلف المخطوط, صفحات 10ھذا الدعاء يتألف من  425
  . استشرتھا في بحثي ھذا

 .للتّوضيح" بَسْمِعھَا"قَاَم المؤلّف بِكتَابة حرف الھَاء فَوق  426
 .وأَضاَءھا 427
 .َوأَلّفتَ  428
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دانِھْم  429كنُت ُدونَھُم وبَُعثٌ َوإِن  المخلِصين وقارضنِي مقاَرَضةَ الُموقِنينَ َعلَْيِه َجَزاَء  غايَاتِِه فاْجَزني َعْن مْي

نِي تفاتِشنيعنّي َواَل َحلَبَتِِھْم فتجاوْز ن عَ  وقّصْرتُ  ل . واْستَْجِزني َواَل تُنَاقِْش ّم اْجَع االّلھُ ي َم َن  َوھبتن َعاِم دُّ َك  430ال لَ

ً نِيّتِي  تطِھيرِ َدَرَجة إِلَى  431لِْي ِمْن َمْسئَلتِكَ  وقضْيتَ  ِرْيَرتِي  إْنقَاءَعلَى  وعونا ً َس لّما ِمْيِري  وُس اَلِص َض ى إِْخ ً وباإِلَ ا  ب

ى  راَةِ إِلَ ِدي 432ب ّم َواَل . ُمْعتَقَ لْ الّلھُ ا  تَْجَع هِ َم ة  وھبتني َن الّدَرايَ ً ِم ا ا  محبط ي َواَل َم هِ لَِعَملِ ة  خّولتني َن الَمْعِرفَ داً ِم  ُمْفس

ْعيِي  ذنيلَِس ْن  واِع دنيِم َل واْج وِرُث الجْھ ٍم يُ ْن  عل زٍ ِم ي لغ َك َواْرَحْمنِ ّك في ُل الش ُب من  يخي ِة تْعقِ كفتن َد ِمن . البُع

ى  وخذلتَنِيَعلَى ِعْلٍم  واَغْوثَاهُ إِن أَْضلَْلتَني مٍ َعلَ يبَتاهُ  .فْھ ك  انسلْختُ إِن  وامِص ْن آيَاتِ ن  وعريتُ ِم َك وعِميتُ ِم  بيناتِ

واْجعلني الّلھُّم  .ُمتَقَّدِمينَ  اإلْخالصِ  َوفِي ُمَسابِقينَ ِعبَاِدَك لِْي فِْي التَّْوِحْيد  َخلقَِك وقْدمُ  بُْلهُ إْن َكاَن  نَيَِراتِك َواُحْزنَاهُ َعن 

ً بَك  العالِمينَ ِمن  َصْدَراً   أيقََن بِكَ َمن  جملةِ َعرفََك وُمتقّدَماً فِْي  وسابِقاً فِي َعِديِد منْ لََك  وَرأسا

 3v ][ 

هُ سترٌ لَهُ الُحجَب  كشفتَ فِْي زْمَرة َمن  وأّوالً  َت ل ك ورفع كَ  ُدونَ ّم . َعْن لالّلھُ م أَ  واْجع ديّ ْحَك نّعِم ل َم  ال وأجَس

اِجي الّشك  تزيلُ  َوثْلجاً تفِيُدنيِه وبصيَرةً , وعلماً تخّولنِيهِ , اآلالِء قَبلِي يقيناً ترُزقنِيهِ  ي  ديَ ائِقَ بِھَا َعنّ ي َحقَ  وتكشُف لِ

ً الّلھُّم َواَل تَْجَعل َصْدِري الّشْيطَن . اليَقِْيِن َوتُْبِدي لِي مَعالَِم اإِلْيَمان االً قَْلبِي  تُصيّرَواَل  ُمراعا ن َواَل  لَهُ مج ي مّم تَجعلن

ن  وجسِده ُروِحهفِي  وَماُرّجهُ َورجلِِه َوَشاِركهُ فِي َمالِه  َوَولِدِه  بخْيلهِ َعلَْيه  استفّزهُ بَِصوتِِه واْجلبَ  ي ِم ْن لِ هوك  حبائِل

 ً ن  ّمَصائِده ُمنقِذاً َوِمن  منجيا داً َوَع ِه ُمْبِع ترنِ  َغوايَتِ هُ واْس ْترٍ ي ِمْن هُ  بِس ي َعْن ْين َواكنفنِ َن اليَق راِدقٍ ِم ن  بُس َمِة ِم الِعْص

ّداً بَينِي  واضربْ  ن  وبينَه ُس ةِم َد  المعِرفَ ى اَل يَِج ً َحتّ لكا تِْھَوائِي مس ى اْس قَ َواَل  إِلَ ى  يطي وايإِلَ دنِي  433إْغ ذاً وأْي منف

رهُ َما اَل  النْفسِ َوأْلقَى فِي  القلبِ فِي  ربَما وسوسَ وإنه الّلھُّم . ِحمايتِكَ ِمن  وكتائِبَ  وقايَتِكَ ِمن  بجنُودٍ  اُن ذك  يُِطيُق اللس

هُ  نّزھكِمّما  نشَرهُ  النفسُ  تستطيعُ َوال  وّ َعْن ُمّو مجِدك علّ هُ  عزَك وس وقُ َوأَزاَحك عْن ةُ سلطانَِك وبُس َك  جالل عظمتِ

  يَا َسيِّدي  فَأَِزلْ 
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ن  سحائٍب ِعْصَمتِك وطوفَانِ ِمن  وابِلٍ زّوَر بَما  سطّر واْمحُ َما  َرتِكَ ِم اِر نُْص لُلْ  بح يَف  واس ه َس اِدكَ َعلَْي  إبَع

هُ  وارُشْقهُ بَِسْھِم إْقَصائَِك واحِرْفهُ بِشھَاِب انتِقَاِمَك واْجعل خالِصي داً ِمْن ي  زاي داً فِ ِه وُمَوّك فِهِ  434حْزنِ ّم َواَل . ألس الّلھُ

ن  علّي واْرحمني وتبْ ِمنّي  وتقبّلْ لِي  واغفِرْ َعن ِرَضاَك ِخْذنِي بتَْقِصيرتؤاَواَل  تؤّدْبنِي بعفويتِكَ  َعةً يَا َم ه واِس رحمتُ

ك وانبسطتُ  ذنٍب قِوَي علَيه بَدنِيِمن ُكّل  أستغفُركالّلھُّم إِنّي . وفَْضلُهُ عظيمٌ  ل نعمتِ داَي بفَْض ه ي ِه  بِعافيَتَِك ونالْت إلْي

ى  ِحلِمك وعولتُ ه َعلَى فِيْ  ِرزقَك واحتجبتُ بِِسَعة  ِوك فضلِكَعلَ كَ  وعْف ي . َوَمغفَرتِ ّم إنّ تغفُركالّلھُ ا  أس ِه  أردتّ لَِم بِ

ّم . َما لَْيَس لَكَ  وجھَك فَخالطهُ  ن نَْفِسي ثُ ّدتُك ِم ا َوَع تَْغفرَك لَِم ي أَْس كَ الّلھُّم إِنّ تَغفُرَك  .أخلفتُ ي أَْس ّم إنّ نَّعمالّلھُ ي  لل الّت

ً الّلھُّم إِنّي أَُعوُذ بَِك أَن أَقُوَل . بِھَا َعلَى َمْعِصيَتِكَ  فتقّويتُ َعلّي أَْنَعمَت بِھَا  ا اَك  قوالً َحق ِه ِرَض تَِمسُ فِْي ِه ِرضى أل  435بِ

  ِمن َخلقِكَ  ألحدٍ  أُكوَن ِعْبرةً ِعْنَدَك َوأَُعوُذ بَِك أَن  بشيٍئ يُشينُنيلِلنّاِس  أتزيّنَوأَُعوُذ بَِك أَن  أَحٍد ِسواك
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َك  يكْون أحدٌ َوأَُعْوُذ بَِك أَن  ن َخْلقِ َعدَ ِم ا  أْس يبَِم ي علّمتنِ ن َضر . منّ ْيبَة َم ى ُمِص تَِغْيث إِلَ َك أَْن أَْس وُذ بِ َوأَُع

ْي  الدنيَا ومْصرعيالّلھُّم اْرَحم ُغْربَتِي فِْي . يِصيبنِي َدتِي فِ ْوت َووْح َد الَم رعْن َدْيكَ  القْب ْيَن يَ اِمي بَ ّم الّ . َوَمقَ ي لھُ اْغننِ

اِس  فَأَعَجز َوالالّلھُّم اَل تكلنِي إِلَى نْفِسي . بالتّقَوى بالقنَاعة وشرْفنيبِالطّاَعة َوَزيّني  بالحلِم وجملنِي ى النّ يعَ إِلَ  .فأَِض

ً الّلھُّم اْجَعلنِي َذاِكراً   ا اً ُمحبت اً مطيع اً راِھب ً  436شاِكراً صابراً راضياً راغب ا اً ُمنِيب ِد الّلھُ. أّواھ ي واشرحْ ّم اْھ ي  قلبِ لِ

ل  وْزِريَعنّي  ويّسر لَي أْمري وَضعصْدِري  ّرةَواْجَع ي  ق ي فِ كَ عْينِ ى  عبادتِ ي إِلَ يَوَوفقنِ َك واْرزقن خوَف  طاعتِ

ذنِب  أتَْيتكَ  437الكنّ  رجوتُهُ َمْخلوٍق  شفاَعةَواَل  بعمٍل صالٍح قدْمتهُ الّلھُّم إِنّي لَم آتَِك . الَمْوُعود الَوِعيد ورَجا راً بال ُمقّ

ة لِي  438معترفاً باإِلسأَةِ  ذْي  أطّلُِّع بھَاَوال حجَّ ِوك الّ ْيِم َعْف ي َعِظ هفِ وُد بِ اِطيِينَ  تَُج ى الَخ َك   439َعلَ وفُھمَواَل يَْمنَُع  عُك

ربِِه نَفِسي  أسئَلك إيماناً خالصاً تُصلحُ الّلھُّم إنّي . َعلْيِھم بالَمغفَِرة تُجودَ أَن  الجريمةِ َعلَى  ي  ويقيناً صادقاً تطھّ ِه قَْلبِ بِ

  َحتّى أَْعلَم أَنّه اَل يُِصيبنِي إاِّل َما َكتْبَت لِي وأَُكوُن 

[ 5r ] 

 ً يالّلھُّم اْصلح لِْي . َعليّ  قضيتَ بما  راضيا هُ  ِدين ِذي َجَعلتَ ريالّ مةَ أْم ي , عْص لِح لِ ايَ واْص ي  دْنيَ  جعلتَ الّتِ

ةً لِي فِي ُكّل َخْير َواْجَعل  زيادةً َواْجَعل الَحيَاة  ,لھَا معاِديالّتِي  آخرتِيواْصلح لِي  ,معاِشيفِْيھَا  ن  الموَت راح ْي ِم لِ

ْوَم  خيَر عْمِريالّلھُّم اْجَعل  .َشرّ ُكّل  اتِي يَ ر آيَ ا َوَخْي الِي َخَواتمھَ ي  .لقائكَ آخرهُ َوَخْير أَْعَم ّم إِنّ ئَلكالّلھُ اتِ  أس  ُموجب

رٍّ فَِرتَِك َوأَسئَلَك الَغنِْيَمة ِمن ُكّل َرْحَمتَك َوَغرائَِم َمغْ  م ب ّل إِْث ن ُك الَمة ِم يَا. َوالّس ّب األَْش َك أََح ل حبّ ّم اْجَع ّي  440الّلھُ إِل

َك َوإَذا  األَشياءِ َوَخْوفَك أْخَوف  ى لِقَائِ وِق إِلَ ونُ ِعْنِدي َواْقطَع َحْبلِي ِمن الّدْنيَا بِالّش ّرْت عيُ ُدنْ  قَ ّدْنيَا بِ ِل ال اقرّ يَاھم أْھ  ف

ِه  ارزقنِيالّلھُّم . َعْينِي بِِعبَاَدتِكَ  ا توصلني بِ يتَِك َم ن خش ي ِم يَتَِك َواْرِزْقن ْيَن َمْعِص ي َوبَ ِمن طَاعتَِك َما تحْول بِِه  بَْينِ

ا  ين َم ن اليَقِ ّونُ إِلَى َرْحَمتَِك َواْرزْقنِي ِم ّي  تھ ِه َعلَ معِ  مصائبَ بِ ي َس ْي فِ اِرك لِ ّدْنيَا َوبَ ا ال ي بِِھَم ِري َومتّعنِ ي َوبََص

ا اَل  أَداءِ َوأَيّدنِي َعلَى  خلقتَنيلَِما  فَّرغنيالّلھُّم . الَواِرثِْين لِِجْسِمي واجعلھَما اجُ َما َكلّفتَنِي َواَل تشغْلنِي بَِم ه َواَل  أحت إِلَْي

   حِسْن إليّ وأَعلي بِالّذي يُْرِضيَك ِمنّي  ُمنّ الّلھُّم . لِي َعنه ِغنىَما اَل  تحرْمني
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اوزْ  ي بالتج ّم . َعنّ رالّلھُ ي  ِخ رلِ ى  واْختَ ْين إِلَ ة َع ي طْرفَ ي َواَل تِكْلن يلِ ي رْأي ِري لِنَْفِس ّم اَل . َونَظَ الّلھُ

تِي إِلَْيھَا فَإِّن أَْزَمةَ بِنَاِصيَ  توبةً تأُخذُ َوَوفّق لِي  شكِرينِْعَمتَك َعنّي لِقِلّة  تنزعْ بَِكثرِة تَْضيِيِعي لِنَْفِسي  َوال  441تواِخْذنِي

وابالّلھُّم َوَوفقنِي . القُلُوب بِيَدكَ  اد للّص ّق  والّرش َدى َوالَح كَ  واصرفْ َوالھُ َغلهُ َعْن ا يَْش ي َعّم ئلَك . قَْلبِ ي أَس ّم إِنّ الّلھُ

ه الّ  .شبھةٍ الكفاَف والخُروَج بِالثّياِب ِمن ُكّل  جاَوزفِْيما  والزھدِ القَنَاَعة فِي الّرزِق  لھُّم إِنّي أَْسئلَك ِمن ُكّل خْير َحاطَ بِ

ّل  يعولُ الّلھُّم اْجَعْلنِي ِمّمن  .علُمكأَحاطَ بِه  442شرٍّ عْلُمَك وأَُعوُذ بَِك ِمن ُكّل  ياءِ فِي ُك وِر  األش ّل األُُم لم ُك َك َويُس َعلَي

ى  تابعاً لطاعتِك وقُْد ِرَضايَ لھُّم اْجَعل ھََواي الّ . عّجلتَ َواَل تأِخْيَر َما  أخرتَ تَْعِجْيل َما  أِحبّ إِلَْيَك َحتّى ال  ِة إِلَ بالِھَدايَ
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َل  444ُمْستَقِيم َوتُوتِي صراطٍ إِلَى  443تَشافْيِه ِمَن الَحّق بِإِْذنَِك فَإِنَّك تْھِدي َمن  اختلِفَ َما يُْرِضْيَك َواْھدنِي إِلَى ما  الفَْض

ن الّلھُّم إِنّ. الَعِظْيم الفْضل 445َمن تََشاء يَا ذَ  َك ِم وُذ بِ تَْھِدْيَك  شرّ ي أَُع ِرينَْفِسي َوأْس اِد أم ْرش ّم أمن . إِلِ يالّلھُ  ّروعتِ

  وبمعافاتِكِمن سْخِطِك  برَضاكالّلھُّم إِنّي أَُعوُذ . واْظِھر حّجتِي واْقبَل مْعِذَرتي واجبُر فاقتِيَعْوَرتي  واْستر
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ْيَك . علَى نَْفِسك أثنيتَ َعلَْيَك أَْنَت َكَما  446َوبِك ِمْنَك اَل أُْحِصي ثَنَا عقوبتِكَ ِمن  ى اَل أعِص ّم اْعصْمنِي َحتّ الّلھُ

كَ  ورغبتِي, الّلھُّم اْجَعل ھّمتِي ُكلھَا لَكَ . تُحّب ويُرضيكَ َوَوفّْقنِي لَِما  ا إِلَْي يتِي, ُكلّھَ ا  وخش كُكلّھَ كَ , ِمن هُ فِْي ي ُكلّ , َوأَملِ

ْكِر . لَكَ  وحالوةَ الُحب, بِكَ  447ْقنِي ِعّز الثّقَتيَواْرز, َوتََوّكلِي ُكلّه َعلَْيك َم الشُّ اْجَعْلنِي َدائِ ّي ف الّلھُّم إِنَّك َدائَِم النّْعَمِة َعلَ

يّ  يھّونُ َعن ُكّل َشيء ُدْونَك َواْجَعل ذْكرَك ِمنّي بَِمَكان  ارزقنِي يقيناً يْصِرفنيالّلھُّم . لَكَ  رك عل يء َغْي ّل َش ّم . ُك الّلھُ

رَف  عليّ بِِه  تسھِّلما  ّرحمتِكمن  عليّ  وانُشر ةِ َسبِْيل القْربَة إِلَْيك َوَش َدْيك  المنزل تُرنيلَ ل  عافيتكَ  بسترِ  واس الَجِمي

ِدي  َك ِعْن يَواَل تغير الّلھُّم شياً ِمن نِْعَمتِ وارحيبَِحَواسي  ومتعنِ ي  وَج ّور قَْلبِ دنِي  واصلِحون روحٍ نَْفِسي َوأيّ َك  ب ِمْن

كونفِي أَْمِرك َوِمَن  والتثَبُِّط  والحيَرةَوالفتَرة  الكسلِ َن واعذنِي مِ  ة الداجلِة والشھوةِ  الراحةِ إِلَى  الرُّ َك . الفَانِيَ ّم إِنّ الّلھُ

ً الَعالُِم بَِمصالِِحي فَُكن بِي جفياً  ِمن  إليّ  حبّبْ الّلھُّم .  فِي تَْيِسير ِمْنكّرفيقاً لِّطيفاً حتّى تُبلغني المنزلةَ الُعليَا   448رُءوفا

َو  الوطِن والّسكن والّدواب بِْيالً  أصلحُ َوالخْلق َما ھُ َدى َس داً َوأْھ رُب رش ُح وأق ى  وأَْنَج ي َعلَ َراَواِت  فسخِ َوأِعنّ الّض

   نَْفِسي إِلَى ِداَللَةِ الّشبُھَات َواَل تكلنِي  ظُلم الخْيراِت َوَكَدرالّلھُّم َدلِْيلِي فِي  المفسَدة واألخالِق المْردية وُكن
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الِِحْين  449فِي َشيْ  اِدك الّص ِمْن أَْمِري َوطَِھرنِي َوطَيّبنِي َوَرّضنِي َواْرَضى َعنّي َوتََولّنِي فِْيَمن تََولّيَت ِمن ِعبَ

كَ  م 450وأَولياي ْيِھم َواَل ھ ْوَف َعلَ ذْيَن اَل َخ ْين الّ ى . الُمتّق ي َعلَ ّم أِعنّ ظِ الّلھُ ِري َوَس ِحف انِي َوبََص اتِي  451ايرِ لَس َحَرك

ي يتعّرضَوُكّل َما  وأْضَداِد عْقليَواْنصْرنِي َعلَى نَْفِسي  ْيَن نَْفِع ي َوبَ ن . بَْينِ َوى ِم ر َوالتّْق اَن البّ ْي َمَك ّم لِ ظ الّلھُ َواْحفَ

هُ َوَما  ُعمريقَْبلِي َوبَاِرك لِْي فِْيَما بَقَِي ِمن  ي َواْرزقْ  أَوّج الِح َعَملِ ن َص ِه ِم َك فْي ّدايِمَ إلْي اَل ال ي االْقبَ ى  452نِ ذْكرِ علَ  ال

ْزَن  لبِقَْلبِي َوثَبّت الح ى  والَوَج ِدي َحتّ ّد  أكونُ ِعْن ل الج ن أَْھ ي  والحزمِ ِم رَك واألداِء ألمانتكَ فِ َك  أم اِء ببيعتِ والوف

ى والنُّھُوضِ َعلَى َمَعالِي طَاَعتِك  واالْھتَِمام بكلماتِك والّصْدق ى الُعلَ ن َدَرج 453إِلَ كاِت ِم ن  قدِس ي ِم  حزبكَ َواْجَعلنِ

ّرع الّراِغب . الّصابِرينَ  وأنَصاِركَ الُمْفلِِحْين  طَ الُمتََض ِدي بْس طت  يَ ي بََس ّم إِنّ عالّلھُ ك  المتِّض كنَة إِلَْي الّراِھب بِالَمْس

كَ  تعطُّفك ولذُت لَِواَذ الھَاِربإِلَى  ِعنَدَك والّلّْھفِ إِلَى َما  والغفرِ  ً  الُمْستَِجير بِ تََكنا َك ُمس ى  إلي اً إِلَ ِوك موقن أنّي إِن عف ب

ّذنُوب إاِّل  ُمجيراً لَْم أَِجد  تجرنِيِعْنَد ِسَواَك َوإِن لَْم  أجْد فضالً ِمْنك لَم  ِخْفتُ  ُر ال َغْيرَك فَُسْبَحانَك اَل إِلَه إاّل أَْنَت اَل يغف

ْن سيِّدي  رَدْدتَنيبِالبََركاِت إاِّل أَْنَت إِن  يجودُ اّل أَْنَت َواَل الَمكَر إاِّل أَْنت َواَل يھب الَخْيَرات إ يصرفُ أَْنت  َواَل  إِلَى َم فَ

  تُِكْلنِي
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ن  قطعتَ َوإِن  ,تسلُمنِيَعنّي سيِّدي فَإِلى َمن  أعرْضتَ َوإِن  ي فََم ا َوْيلِ بَابِي يَ لُھَاأَْس ْوقفِي  .يِّص م َم ّم اْرَح الّلھُ

تِكانَ ھََذا بَْيَن يََدْيَك  ى  تِيواس وكإلَ يم  عْف اِءيَوَعِظ ي  454رج لكفِ ا  فْض ن  وجدتُ َوَم ائلِيِم ى  وس ك إِلَ دَك بِنِْعَمتِ مْج

 ً ىَواَل  تبِيدُ إِلَى الّرحَمِة الُكْبرى الّتِي اَل   وأْمنُھَاِظلّھَا  ممدوداً  فيھَا رحمةً متتابعةً محيطةً مباركا كو  .تْبل ي أَْش ّم إِنّ الّلھُ

ِمي وقََس ضعفَ  إلْيكَ  ي جْس ول أَملِ ي َوطُ َن َعْزِم َواي َوَوھ ة ھَ ي َوَغلبَ ياوةَ قَْلبِ راَب أجلِ وبِي  واقت َرة ُذنُ وءَوَكث  وُس

ا ,يَِسيرةالّلھُّم إِّن ُذنوبِي َجلت وَعظَُمت َوِھي فِي جْنِب عْفِوك . فَنِْعَم الُمْشتََكى أَْنَت يَا َسيّدي. نَظَري لِنَْفِسي ذا  َوَھا أن

, لَهُ بُِذلَخضع َمن  ويَا عزْ فَيَا َكرم َمن أقّر لَه بِالّذنِب  ,وأعتَِرُف بالذنوبِ َعلَى نَْفِسي بِالتّْقِصير  455خاضٌع مشفٌق أبُؤُ 

ى  عّرفتنيِحْين  المنُّ فَلَك  ي َحتّ ْيح َعَملِ ّزة  اعترْفتُ قَبِ ي ِع بَاِغ  سلطانِكَوَعّرفتنِ كَوإس ى  أنَعاِم ن  َخَضْعتُ َحتّ ا َم يَ

ذنبي ررُت بِ ه لَِكر أق ُذلّي  وخضعتُ ِم لطانِهِ بِ ي  لس انِع بِ َت َص ا أَْن كَم لطانك َواَل  فوعّزت انِي ُس زيُن إِْحَس ا ي بّْح َم تُقَ

ْنقُص  457َواَل يَِزيد فِي َخَزاينِكَ  ُملكك 456إساتِي ي واَل يَ ا َحَرْمتَنِ اَم إِن  مْنھ ي فَ ا أْعطَْيتَن ُف فأھلُ َم َت َوإِن  تع ك أَْن َذلِ

  ِمْنكَ  رجعتُ إِن  أَْسَوأَ َحالِيالّلھُّم اَل تَُخيْبنِي ِمْن َرْحَمتَِك بَِما . نَاَذلَِك أَ  تَعّذْب فأھلُ 
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 ً ي  وأعرضتَ َعْنك  وحجْبَت َصْوتِيلََدْيك طَلبة  لِي تنِجحْ لَيَالْيك َدعَوةً َولَم  تُرفعْ لَم  َخائِبا َت بَِوْجِھَك َعنّ وأغلْق

ه , َما َكلّْفتَنِي ھمّ  والِزْمهُ الّلھُّم اْنَزع َعن قَْلبِي ھَّم َما َكفَْيتَنِي . ِديُدْونِي َوأُعوُذ بِك ِمن َذلَك َسيّ  بَابك ا بِ ل َم َوَوفّقنِي لِفِْع

ة ن معارفَ ي َواْعصْمنِي ِم ا  458أَمرتَنِ هَم ّوفتنِي  عْن ا َخ وَك َم ي بَِعْف ي َوأمنِ ا أََمْرتَنِ ى َم ك إِلَ ي بَِرحَمتِ ي َوبَلّغنِ نَھَْيتَنِ

اكَ بِ  وَمّسكني ه 459أاَل َساَلَم َحتّى أَْلقَ ي أصبَْحُت اَل . بِ ّم إنّ كُ الّلھُ ا  أْمل ِديم َم وتَْق اف  أرُج ا أََخ أْخْيَر َم وأصبحُت َوال تَ

 ً ا بِ أْحيَْيتَنِي والكَرامةواْرزْقنِي التّْقَوى َما  فَوّسْع عليّ ِمنّي  أَْفقَربَِعملِي اَل فَقِْير  مرتھنا كر َم  أنعمتَ ِه إَذا تَوفْيتَنِي َوُش

يّ الّلھُّم إنَّك . نَْفِسي شحّ َوقِنِي  ُعْمِري واغفْر ذنبِيِمن  بَقِيَ فِْيَما  تُْنِعمُ  بِهفِْيَما َمَضى َوَما  نَّعم  أكثرَت عل ن ال تُ ِم  وأقلَْل

ْيھاَوَكم لََك ِعْنِدي ِمن نِْعَمة ثُّم نْعَمة اَل , الشّكر ِمنَ لك  ن  يَْحِص ا أَْحَس رك َم ٌد َغْي اَل أَح ي  َءكَ ب َك بِ ن فِْعل ِدي َوأَْحَس عْن

َك إاِّل  أزددْ َسيِّدي لَم  راً إِلَْي م  فَْق زَددْ َولَ ي ت ىً إاِّل  َعنّ م  ِغن زددْ َول وبِي إاِّل  ت َرةً ُذنُ م  كث زددْ َولَ َعة ي َوك إاِّل ِس يّدي . عف َس

ٌس  َراضٍ أِلَمِرَك  ُمستسلمٍ بَل  تَسْخطٍّ مَواَل  مستكبرِ َواَل  بَائٌِس فقيٌر منِيٌب ُمْستَنِكفٍ َعْبدَك ُمتَضّرع إِلَْيك  ائَِك اَل آَيِ بِقََض

  لعلِميلَِرْحَمتِك  راجٍ ِمن َعذابَِك  َواَل آمٌن مْن ّمْكِرَك بَل مْشفقٌ  َرْحَمتِكَ ِمن 
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ي . ِمن ُدْونَِك ملتَِحداً  أجدَ َولَن  أحدٌ أَنّه لَن يُِجيرنِي ِمْنك  رُت نفِسإِلَِھ اً وأق ي نعم مْ أوقَْرتن اً ك ن  ي ذنوب ٍة ِم نعم

ابَ أَْستَِحي ِمن ِذْكِرھَا َوأَخاُف  عليّ أَْحَصيتھَا  460خطئةٍ ِمن  وكمْ  شكَرھَاَعلّي لْم أََوّد  أْسبَغتھَا ا العق ُف  عليَھ ْم تَع إِْن لَ

اقَتِيْيَك مسكنتِي إل أَشكوْ بُِذنُوبِي َذاِكر لََك َحاَجتِي  معترفٌ فَإنّي  ناديتُكإَِذا  ندائِيإِلَِھي فَاْرَحم  عْنھا ي  وف اَوة قَْلبِ َوقَس

ي ك . َوَمْيل نَْفِس ي إِلَْي ونَ  يرھبُ إِلَھ َك  المترھبُ ونَ وإلْي ُص المبتھل ةً  يُخلِ ك  ھيب ال ِوكَ  461ورَج ا . لَعْف ِق  462الهَ في الَخْل
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ْين, أْجَمِعين اء , َويَاَرّب الَعلم م ُدَع ّرحِمْين اْرَح َم  ال ا أْرَح ن الُمستصرِخينَ يَ َرايِمِ  واعُف َع اَوز  463َج ذنِبْين َوتََج الُم

ّراِحِمْين إحَسانفِي  المسيئِيَن وزدْ إَِساءةَ  َم ال ا أَْرَح ي. الُمْحِسنِْين يَْوم الُوقُوف بِْيَن يَدْيك يَ وم  464إاَِلِھ ُدَك اَل أَقُ ي َعْب إِنّ

ا  ُمْستَأھلٍ فَإِن كنُت َغْير  لعقابكَ  أقومُ لِحَسابك فََكْيف  وَم ن َرْحمتِ أرُج َت ِم ى  تجودَ أَن  أھلٌ َك فأْن ْذنِبِينَ َعلَ َعة  الُم بِِس

َك  فإّن ُحْسنَ إلھي إِْن َكان َذْنبِي قَْد أخافَنِي . َوَرْحَمتِكَ  فضلكَ  ي بِ انِيظَنّ ْد أَْرَج ِذي اِل  قَ ِريُم الّ َت الَك لُ َوأَْن َدك  يَْبطُ ِعْن

رفنِي  يَأبَى رَجائِيبَِعملِي ِمْنك ولكن  أستَْوِجبُ َما  علمتَ قَْد إلھي  اآلَِملينَ لََدْيَك أَمل  يخيبُ َواَل  الّراِجينَ  رجاءُ  أَْن يَْص

  إلِھي. َعْنكَ 
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نيإِلھي إِنّك لَم تََزل . ِمْنك فِي الحْكمِ  أعَدلُ َوإِن عّذْبت فََمن  بِالعْفوِ ِمْنك  أْولَىفَمن  إِن عفوتَ   اتِي  تبرَّ ام َحيَ أيّ

ِمن أَْمِري َما  فتولّ  أّمنتنيقَْد أَخافَْتنِي فَإِّن مَحبّتِي قَْد  كانْت إَِساَءتِيإِلِھي إِن . َعنّي أَيّاَم َمَماتِيفاََل تَْقطَع بِفَْضلِك بّرَك 

نّك فَأَْنَت أْھٌل لِلتفَّضل َعلَّي أِلَ  465َغْير أھل لَِمْعُروفِكَ  كنتُ إلِھي إِن . غَمرهُ َجْھلهُ وُعْد بِالفَْضِل َعلَى َعْبد قَْد  أَھلهُ أْنَت 

َرة  عليّ  سترتَ إلھي . مستوِجبِهمعروفِه َعلَى  كلُّ َكِريم َوالَكِرْيم اَل يَقَع   ى سترھَا لآلَِخ ا إِلَ اً أَنَ ّدْنيَا ُذنُوب ي ال َوجُ فِ  أَْح

د طَاَعتِك عمَ  جنَبِ فِي  َكان َصغرَ إلھي إِن . فتَّمم إِْحَسانَك بِالَعْفو َعْنھَا تظھرھَاإِذ لَم  إليّ  أحسنتَ وقَد  ي  فَقَ رلِ ي  َكب فِ

ن  أُسلّطإِلِھي لَم . جنَِب َرجائَِك أَملِي ينَ َعلَى ُحْس وطَ اآلَيِِس ي قُنُ اَل  ظَن لفَ ْدق  تُبِط ائِيِص ي  رج َك فِ ينَ بِ ي  .اآلَِمل إلِھ

كَوَعظْيم  بيَر ُجرِميذكرُت كإَِذا  أنّنِيإاِّل  كنَت الَمْعِصَي بِهِ بِه  َوَعظّم َذْنبِي إِْذ  كنَت المباَرزَ إِن  ُجرِميَعظّم   غفرانِ

َوانِكَ  ُو ُرْض ا َعْف ي إِن . َوَجدُت الَحاِصل بَْينَھُم اإِلِھ ْتنِي الخطايَ ْد  وَحَش َك فَقَ ن لْطفِ ن َمَحاِس ْتنِيِم اليَقِين  أنَّس ارمُ بِ  مك

  عظُمتْ إلھي إِن  .أاََلئِكَ بكرم  رفةُ االْستِْعَداِد للقائَِك فَقَد أَنبَھَْتنِي المعالَغْفلَة َعن  أنامْتنِيإلِھي إِن . َعْطفِكَ 
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ى  أصبحتُ إِلھي . ِجنَايَتِي لََدْيَك فقَْد شفَعتھَا بِاإِلنَابَة إِلَْيكَ   ابٍ َعلَ َواب   ب ن أَْب كَ ِم ائاِلً   ِمنَِح ن  َس  التعرضِ وَع

ك  بانتظارِ  امتنانَِك ردُّ َسائٍِل ملھوٍف ومضطرٍ ِمن َجِمْيل  وليسَ  عاِدالً  لِسواك 466بالمْسئلَة و  .مشغوفٍ َرْحَمتِ إلھي لَ

ا  اَلم لََم ِدني لإِِلْس دْيتُ لَم تَْھ ي  اھت ْم تَْرزْقنِ ْو لَ انَ َولَ ا  اإليم ْم  آمنتُ َم و لَ انِيَولَ ْق لس م  تْطل و لَ ْوت َولَ ا َدَع ُدَعائَِك َم بِ

ي  نَيلِ علَى  ِداَللةِمْنك  تُْدنِينِيبَاب الّتِي بِِه ِمن ھَِذه األَسْ  أكرمتَنِيَوفِْيَما  عرفتُ َما  مْغفرتِكَ َحاَلَوة  تُعّرفني َما َضمَن لِ

إلِھي َسِمَع الَعابُِدوَن بَِجِزْيل . إِْيَمانِكَ  467أْغَرْزتھا بِتَائِيدِ َوقَد  نِيَرانِكَ أَْطبَاِق  بَْينإلِھي َكْيَف تذل نَْفِسي . ظَنّي بَِك ِعْنَدك

عن  وسمَع المَولّون فَطَِمُعوابِسَعِة َرْحَمتَِك  وَسِمَع المذنبُونَ ِظيم جزائَِك فخَضُعوا بِعَ  الزاِھدونثََوابَِك فََخِشُعوا َوَسِمَع 

دِ  ى  القْص وا َحتّ وِدَك فََرجُع تْ بُِج َك  اْزدَحَم اةببَابِ ُروِب الُعص ائُب ض ْيج  عص ْنھُم عِج َك ِم رَج إِلَي اِدك َوع ن ِعبَ ِم

د أخطأُت ي إِْن إلھِ  .باِلِدكَ الّضِجْيج بِالّدَعاِء فِي جِمْيِع  اَلمتھَا فَقَ َق  أصبتَ طَِريَق النّظَر لِنَفِسي بَِما فِْيه َس زعِ طَِرْي  الف

ةإِلھي إن . إلْيَك بَِما أَْرُجو كَراَمتھَا َت بقِل ّزاِد  قطع وليال د ُوُص ك فق ذَخائِرِ  468إِلَْي ا  وصلُت ب ويلِيمن  أعَددتُ َم  تْع

  يرجُ َمْن اَل  ُدَعا أدعوكَ إِلِھي . َعلَْيك
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ْن  المجتھدينَ إاِّل  تُْقبِلاَل  كنتَ إِلِھي إِْن  .يْقِصْد ِسَواَك بَِرَجائِهِ َمن لَم  وأرُجوَك رَجاءَ  دعائِهِ غْيرَك فِي  إِلَى َم فَ

ئَ  َت اَل  469يَْلتَِج رْون َوإِن كن رمالمقّص ر تُك نينَ  470َغْي َف  الُمحس نَعُ فََكْي ُؤنَ  يص اَن اَل  ,471المِس وَم َوإِن َك وُز ي يف

ي إِْن . 473يّْستَِغْيُث المْخلّطُونَ فَبَِمن  المخلُصونإاِّل  472َحْشرِ الْ  لِكَ إِلَھ رَت فَبِفَْض ْدلِكَ َوإِْن  َغف ذْبَت فبَِع ي . ع  خلقتَ إلِھ

ي  ً لِ ما ِه  جس َت فْي كَ  آاََلتٍ َوجَعْل ا  أِطيُع ْيَك بِھَ تَ َوأَعِص ى  َوَجبَْل ي َعلَ لِ نَْفِس ى  المْي ةإِلَ ھواِت والمحبّ ي  الش ّذات الّ فِ ل

ْم  استمِسك وكيفَ لِي  قُلتَ ثُّم  آلفَاتِ ِمن ا ُملِئَتْ  َداراً  وأْسَكنتني كنيأْستَْمِسك يا إلھي إِْن لَ ا الھي  تمِس َك يَ مُ فَبِ  أْعتِص

تْحفِظكَ ِمَن الھََوى فَأَِجرنِي  أْستَِجيرُ فَاْعِصمنِي َوبَِك يَا إلھي  ا  وأس تَْوفِقُكَ فِْيَم احفَْظني وأس ي ف دنِينِيا لَِم ينفُعن َك  يُ ِمْن

د . فأِعْذنِيَعْنَك  يْصِرفُنِيفَوفّْقنِي َوأَُعوُذ بَِك ِمّما  تُ إلھي إِنّي قَ ا  ارتكْب ّذْنِب َم َن ال هُ ِم ا تعلم ّي بَِم ْب عل هُ  فتُ َت أھل أْن

ً َوفِْيَما َمَضى َعْبَداً  ,طائِعاً تكِرُمهُ َواكتُْبنِي فِْيَما بَقِي ِمن عْمِري َعْبَداً  ا  إِْن أَحبَّ إلھي . رَحُمهُ ت عاصيا يّ َم ّدْنيَا  إل ْي ال فِ

ي  انْفِس ي  وأعوَدھَ ّي فِ ة َعلَ يَمْنفََع تعِمْلھَاإِن  474رمِس َك فاس ا  بطاعتِ دايتَك وزيّنتَھَ ا بھ متَھَ ا  كرَّ َت يَ ي فَأَْن َذلَك َعنّ بِ

ْنيَا أثَ  انقطعَ إلھي اْرَحمنِي إَِذا . َمْواَلھَا أْرَحُم بِھَا منّي   ِمن الَمْخلُوفْينَ  وامنَحنيِري ِمن الدُّ
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ِري ي إَِذا . ذك ي اْرَحْمنِ َرتْ إلِھ ْورتِي  تغيّ يَ ُص الِي وبُل ْت أوَص كَ إلھي  .جسِمي وتقطَع رأُ إلي ن  أْب ْولِم  الح

ھَُد  ّوة َوْأْش ةِ َوالقُ َك بالوحدانيّ ّوة  لَ كَ َوالقُ ّر ل ْن  وأقِ ا َم ة يَ ة َوالَعظََم َدأَنِي بالّربْوبِيّ نَِعماْبتَ ى  ب َوى َعلَ كرھَاال أْق إاِّل  ش

ن  بمعونتِِه وَستر نَْفِسي بسْترِ  ة َع اَللَةِ الَعافِيَ َداِت الّض َزل  مِزي ْم يَ رُ َولَ ال  ينظُ ْي َح ْي فِ ادهِ لِ ِف بعب ر لَطي ي نَظَ  غْفلت

ن  أستَِحقُ بَِما اَل  ّرْأفَتِِه ورحمتهِ ِمن  ويحوطُني هِ ِم ا  حياطتِ يِّدي َوَم هِ  أنعمتَ ِس يّ  بِ نّعم  عل ن ال يّ ِم بْغَت عل ن  وأس ِم

ي  َرفَْقَت بِيَعلَْيَك أن  وُجْرأَتِيَجْھلِي بَِك  475يَْمنَْعكَ َومن َذلِك أَنّه لَْم  .يُْحَصىِمن أَْن  الفْضِل أْجَمُل وأجلُ  ِريَرتِي فِ َس

نُوِب وَستَرتَنيِعْنَد اْرتَِكاب  وأَْمھَْلتَنِي هِ َعلَى َما  الذُّ ن  َخلَْوَت بِ أْثَمِ اِم م  لَم ْحنِيَولَ ا  تَْفَض اَلف َم اِس ِخ ْرَت لِلنّ ل أَْظھَ بَ

َك  وِحلِمكَ يَا َسيِّدي  وِمن َكَرِمكَ  .بعَملِي راضٍ َعلْمتهُ ِمنّي َكأَنّك يَا َمْواَلي  رى  تُعصىيَا إلھي أنّ ك اَل تُ اعفكأنّ  وتُط

كفِْيَما ِعْنَدك فَإِن  ويرغبُنيِمْنك  يُقّربُنِيى َما َعلَ  َدلَْلتَنِيَذلَِك أَن  يمنَعكَ ثُّم لَْم  تعَصىفَكأَنّك اَل  يِّدي  دَعْوتُ ا َس تَ يَ  أَجْب

يّ بَِذلِك  لتتمّ إِلَّي  وتحبّْبَت بإحسانِكَ  َوَسترتَ عصْيتُك أمھْلَت َوإِن  أَطْعتك أْعَزْرتَ َوإِن  سأْلتَُك أعطْيتَ وإِن   نْعَماك عل

  فرضاً ومنھَاى َذلَِك لِي َعلَ  طْوعاً جعلتَ مْنھَا  أعطيتُكَ فَإِن 
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  ً وعزتَِك  وإكَراِمكَ َسيّدي فَبَِجاَللَك . َجزاءً ِعْنَدَك  وزراً وجعلَت لِيَعنّي  خططتّ  َخلَفاً وإِْن أَخذَت ِمنّي كْرھا

كَ الَكِريِم  تعِرْض بوْجِھكَ اَل  وُسلطانِكَ  اَلِت لُطفِ َب ِص د  عّمن طل قَ َوقَ ْعَت الخالئِ ْوِدك أوس يّ . بُِج َت َس ائِي ِدي أْن َرَج

ليَوَعلْيك  وملجئِيِ  دُ  وبفنائَِك أُحطُّ َرِحليَوبِرْحَمتك تََعلّقِي  توكُّ ي  وُجوَدَك أقِص اب  بطلَبت دعائِي َوبَ تفتُح ب َك أس كرم

دْيك وا ول يَافَتي  476أرج لِض َت ِظ اِمي و وتح ِوَك قِيَ عُ َعْف َك أرف ِري إلي يِّدي . بَص رارُ س أَْيَن الف اَعْت  ف دإْن َض ْيك ل

اةُ  َف النَج ِدْمُت فضالً إن  رْغبَتِي وَكْي اقتِي ُع َد فَ ي . ِعْن ّم اجَعْلنِ ً الّلھُ ا أْمِرك آيس غوالً ب ك  َمْش ن َخلقِ دوَك ِم منَاصباً لغ

 ً ً لَِحقّك ُمْخلَِصاً فِي ِعبَاَدتِك  ُمتَواِضعا فِي  ُمنَاجياً لَكَ لنْعَمائِك متلذذاُ بِذْكِرَك َشاكَراً  بقضائَِك صابراً َعلَى باَلئِكَ  راضيا
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ً  ليلِك ونَھَاِرَك ُمْستَِعّداً آناء  ُ إِلَى  للموِت مشتَاقا ةٍ َعلَى طَلَِب َما ِعْنِدك ِمن خْير َوَعافِية  لقائَِك حريصا ا  وفضٍل وكرام يَ

 الِمنَنَ  بحمدِه وتابَعَ َسبَّحت و نطقَِت الّصواِمتُ َحتّى  اطمأَنِّت النفُوُس بُدُروِر فْضلِِه وأْظھَر الِعبَرَحتّى  النَّعم اْسبَغَ َمن 

ى  يرِ َحتّ اؤهُ بالتقِص رَف أوليَ ن  اعت اتِ ع يّن اآلي ِه وب ى  حقّ ماواتُ حت رِت الس ن  477وألرض أظھ ا م ا بَْينَھَُم َوَم

   أنبَأَ بَوْحَدانِيّتِِه وَدلّ َما  المخلوقاتِ 
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ن  ربوبيّتِِه وخّر كلّ َعلَى   يٍء ِم هِ َش ه ساجداً لوجِھ ا َم خلقِ ىن يَ َدى وأَْعطَ يَّن وھَ َح وشرَح وب َم  أوَض وأْنَع

ارويَا  سامَع األصواتِ ويَا  باعَث األمواتِ َويَا  يَا َعالَِم الخفيّاتِ . َوَكفى وعافَى ويَّسرَ  َموات جبّ ا  478األَْرِض َوالّس َويَ

ن اَل  سبحانكَ . قاِضَي الحاجاتِ َويَا  مجيَب الدعواتِ  رَ اَل إِلَه إاِّل أَْنَت يَا َم ون َواَل  اهُ ت ونُ الُعيُ هُ الظُّنُ يصفُهُ َواَل  تخالطُ

فَُون يطُ َواَل  الواِص ِه  يح ُرونَ ب ه إاِّل .  المتفك ْبَحانَك اَل إِلَ َو  أنتَ ُس ْن ھُ ا َم ر  األّولُ يَ َداءِ بَِغْي ر  ابتِ رة بَِغْي اءِ واآلِخ  انتھ

و . ُعلُّّوهِ َعلَى  دنّوِه والُمتََدانِي بَِعظََمتِهِ َوالُمتََعالِي بِقْدَرتِه َعلَى  ْن ھُ ا َم َت يَ ه إاِّل أَْن ْبَحانَك اَل إِلَ كُ ُس ِذي اَل  الملِ زوُل الّ ي

ؤده479)خلق حْفظُ َشْيءٍ  يؤدهُ َوال ( ملُكهُ  رهُ َواَل ي ع أَْم ْلطَانهُ َواَل يقطَ هُ َواَل يَْنقَِضي ُس ُعُف قُّوت ّزهُ َواَل تْض ذل ع  َواَل ي

ً لَه إاِّل أَْنَت يَا َمن لَم يَتِّخذ َعلَى من ُسْبَحانَك اَل إِ . حْفظُ شيٍء خلقَ  ا َق عون م  َخل ه َولَ ي ُملِك ِريك فِ هُ َش ن لَ م يُك زلْ َولَ  ي

يَ  ا بَقِ ِذلَك فِْيَم َو َك ا َمَضى َوھُ َذلَك فِْيَم ّز . َك ن َع ا َم َت يَ ه إاِّل أَْن ْبَحانَك اَل إِلَ الى  وجلّ ُس اَرَك وتَع اَوتَبَ ِه  عّم َد فِْي أَْلَح

َدلَ  ُدونَ الُملح ن  وب اِھلُون صفاتِهِم ِدَك . الجَّ ْبَحانَك َوبَِحْم َت ُس ه إاِّل أَْن راً وتقدستْ اَل إِلَ ّواً كبي َت عل َت وتعالْي  تبارك

   الفضلُ ُكلهُ َولَك  الخيرُ َولََك  األمُر كلهُ لََك  َمْعبُوَد ِسَواكَغيرَك َواَل  480)إاِّل أَْنتَ (اَل إِلَه  أسماُؤكَ 

 ] v11 [ 

هُ  كلُّهُ  ك ُكل َك الُمْل رهُ أنتَ َولََك الَحْمُد ُكلّه َولَ هُ وآَخ ئُهُ  أول ك  481منش ر . مصيرهُ َوإِلَْي ّل خْي ُد بُِك َك الَحْم ّم لَ الّلھُ

ّل  رحمٍة نَشْرتَھَابُِكل  الحمدُ َولَك  فَْضل اْستََدْيتَهُ بُِكّل  الحمدُ َولَك  أوليتُهُ  ُد بُِك ةٍ َولََك الَحْم ك نعم ا َولَ ّل  أْنَعمتَھَ ُد بُِك الَحْم

َولَك الَحْمُد بُِكل  كفيتَهُ َولَك الَحْمد بُِكّل َشيء  ُضرٍّ صرفتَهُ َولََك الَحمُد بُكّل  كشفتھَافَرْجتَھَا َولَك الَحمُد بُِكل غّمة  كْربةٍ 

كَ ارُزقنِي التوفِيَق ِظيم الّلھُّم بِاْسِمَك الَكِرْيم َوُملكَك العَ . َرزيّة أبعْدتھاَولَك الَحْمُد بُِكّل  دفْعتَھَابَلِيّة  ن  لُمَحابِ اِل ِم األْعَم

لالظَّن  وحسنِ  كَ الَعِظْيم  وُملككَعلَْيك بِاْسِمَك الَكِرْيم  بَِك وِصْدَق التّوكُّ الوِة َمْغفَِرتِ مّ . أِذْقنِي بَْرَد عْفوَك وَح ي   الّلھُ إِنّ

ً  482أَْسئلكَ  ً اَل يَتَبَّدل  إيمانا ي . فِي َداِر الُخلُود محمدٍ َومرافَقة  تبيدُ اَل  َعْينٍ َوقّرة  ينفدُ اَل  وُسُروراً اَل يَتََغيّر  ويقينا َواْرِزْقنِ

لِي َولَھُم َجِمْيَع  وھبْ َوإِيّاھُم يَوَم الفََزع األْكبَر  يُحبُّھم ويُحبُّونَه وأِمنِيَمن  ومحبَّةَصَحابَتِِه َوآلِِه  ومحبّةَ  محبّتهُ َرّب  يَا

ّل  بجاللِِه المولىنَْسأَُل هللاَ . 483اء الَكِرْيم بَِما فِْيِه ِمن الّذكِر الَعِظْيمھََذا الدُّعَ  تضمنّهُ َما  ةَعلَى ُك اِوز  نِھَايَ وده الُمج ُوُج

  ظلماِت الَضاَلِل َواْلَغَوايَةِ َعنّا  ويقبِضَ  484أْنواُر الھدايَةَ َعلَينَا  يفِيضَ ُكّل َغايَة أَن 
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ا ن  ويجَعلنَ ً  رأَىِمّم ا ق حق هُ آثَر فَ الَح اطالً  اْتباَع َل ب اه َوَرأَى البَاِط واهُ  َواْقتَنَ ه واحت اَر اجتنابَ ا . فاْختَ وأْزلَفنَ

اُهُ  اُؤه وأنبي ا أولي د بِھَ ي َوَع اَوأَن . 485الّسَعاَدةَ الّتِ ة  يبلَّغن ُرور َوالنّْعَم ة َوالّس َن الِغْبطَ ورِم ن َداِر  والُحبُ ا َع إَِذا اْرتََحلنَ

ُرور ا  الُغ ْنَخفِ َم ن  486ضُ تَ امع ي اإلْفھَ ا مّراق الُ  أعالھَ يھا 487وتَتََض ي  ُدوَن أقَاِص ھَامِ َمراِم ام س ا . األْوھَ َوأَن ينِيلَنَ

. بشرٍ َواَل َخطَر َعلَى قَلِب  َسِمَعتْ  أذنٌ َوال  َعْيٌن َرأَتْ َما اَل  الَمْحَشرِ َوالّصُدور ِمْن ھَْوِل   الفِْرَدْوسِ  نِعيمَعلَى  الُوُرودِ 

ليَوأَن  د  يَُص ى ُمَحم ر  المصطَفَىَعلَ َحابِه  البشرِ َخْي يَن َوأَْص ِه الطيّبِ ى آلِ اتِيحَوَعل اھِديَن َمف دى وَمصابِيح  الش الھُ

 ً  .الّدُجى َويَُسلّم تَْسلِْيَما

  488ِكتاُب التَّْوِحيدِ 

  
هِ الَحْمُد   ِرِد بكبريَائِ هِ  الُمنفَ َمديّتِه, َوعظََمتِ ِه وَص ِد متعالِْي ذي ,  المتوّح ولالّ ّص أجنحةَ العقُ ى  ق ُدوَن ِحَم

ى , عزتِهِ  بِْيل إِلَ ل الّس م يَْجَع هَولَ هِ  معرفتِ ن مْعِرفَتِ الَعجِز َع د. إاَِل بِ َحاءَ  489وقّص نَةَ الفَُص ن  الِس اءِ َع ل  الثن ى َجِمْي َعلَ

ى  حضرتهِ  ِه َعلَ ى بِ ا أَْثنَ هإاِّل بَِم تصَّ ,  نفِس ِمِه  واخ ن اْس فتِهِم ى . وّص اَلة َعلَ ه َوالّص ى آلِ ه َوَعل ْر خليفَتِ د َخيِ ُمَحّم

لّم : قَاَل أَبُو ھَُريَرة .   َوأَْصَحابِه وعْترتِِه َوَعلَى َجِمْيع أَْزَواِجه ِمْن بَْعِده ه َوَس لّى هللا علَْي وُل هللا َص  ِ إِّن : ( قَاَل َرُس

  تِْسَعة
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اھَا َدَخ  ْن أَْحَص ٌد َم ة إاِّل واِح َماً َمائ ِعيَن اس ةَوتِس ه .  َل الَجنّ بُّ إِنّ ر يُح وتر وْت ُك  . ال ِحْيم  الَملِ رَّ ّرْحَمن  ال ال

  الوھابُ الغفّاُر  القَھّاُر    المّصورُ الُمتَُكبر  الَخالِق  البَاِرئ    الجبارُ الُمھَْيِمن   الَعِزْيز    490القُّدْوس  الّسالم  الُموِمن

ْيُم    لخافُض  الرافُع  المِعزُّ  المذلُّ  السميعُ االباِسطُ    الرزاُق  الفتاُح  العليُم  القابضُ  يُر  الَحِك ُف  البَِص ْدُل  الّلطي الع

ُب  الَكِرْيُم    الُمقيُت  الحسيُب  الجليلُ الَكبِْير  الحفِْيظُ    العليُّ الشَُّكْور    العظيُم  الغفُورُ الَحلِْيُم    الَخبِيرُ  الرقِيُب  الُمِجي

دُ المتيُن  الوليُّ  الَحّق  الَوِكْيُل  القَِوّي    المجيُر  الباعُث  الشھيدُ لَوُدْوُد  الَحِكْيُم   ا  الواسعُ  ِدي    الحمي الُمْحِصي  الُمْب

ي    المعيدُ  ومُ   المميتُ الُمْحيِ يُّ  القي ُد    الح ُد  الَماِج ؤّخُر  األولُ الَواِح ّدُم  الم ِدُر  المق ادُر   المقت ُد  الصمُد  الق   األح

َرام     الّرُؤفُ   المنتَقُِم  الَغفُورُ التَّواُب    البرُّ الَوالِي  الُمتَعالِي    الظاھُر  الباطنُ   اآلِخرُ  اَلِل واإِلْك َمالُِك  الُمْلِك  ُذو الَج

اُر  النَّافُِع    الُمقسطُ الجامُع  الَغنيُّ   الُمْغنِي  المانعُ  اقِي  االضَّ ِديُع   البَ بُورُ النُّْوُر  الھَاِدي الب يُد  الّص وارُث  الرِش .  ل

  المنفَِرُد بالوُجودِ ,  المنعوتَةُ بنُُعوِت الربُوبِيّةِ ,  491الجاِمع لِصفَاِت اإِلالھيّةِ ,الَحق  للموُجودِ فَھَُو اْسم , أّما قَولهُ هللا
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 .أولياءه وأنبياءه 485
ً " تَْنَخفِضُ "فوَق َكلَِمة " َحرف الَخاء" قَام الُمؤلّف بِِكتَابة  486  .ُمَوّضِحا
 .تَتََضاَءلُ  487
ُ بِِكتَاِب التّْوِحيد؛ وھَُو الِكتَاب ِمْن ِخالِل ُمقاَرنتِنا بَيَن الَمْخطُوِط األْصلّي َوبَْيَن إِْحياء ُعلْوم الّدين َوَجْدنَا أنَّ ُمؤلِّف المَ  488 ْخطوط قَْد اْبتََدأَه

, ِرْبع الِعباَدات: َوِھي, وقَد أّسْستُهُ علَى أَْربََعِة أَْربَاعْ : (بينما اْبتََدأ الغّزالي ُمَؤلَّفَهُ بِكتاِب اْلِعْلم إِْذ قَال, الَخاِمس ِمَن الِجزء الَرابع لإِِلْحيَاء
يَات, ْبع الُمْھلَِكاتَورِ , َوِرْبع الَعاَدات َعْن الِعْلم الِذي تعبد هللا , ألْكِشَف أّوالً , وصدَّرت الُجملةَ بِكتاِب الِعْلم؛ ألنّه غايَةُ الُمھمّ , َوربع الُمنَجِّ

وأميُّز ) طَلَُب الِعْلم فَِريَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلمٍ : (إِْذ قَاَل َرُسوُل هللا صلّى هللا َعلْيه وَسلّم, علَى لَِساِن َرُسولِه َصلّى هللا َعلْيه وسلّم األَْعيان بِطَلَبِه
وعلى كّل األحوال ما يحتويه ھذا الكتاب ). نَُعُوُذ بِا ِمْن ِعْلٍم ال يَْنفَعُ : (إْذ قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليِه وسلّمْ , فيِه الِعْلَم النّافَع ِمَن الّضار

ً الترتيب الذي  حيث, لم أجده في كتاب التوحيد في اإلحياء ً يعود مؤلف المخطوط على بحث واختصار ھذا الكتاب من جديد متبعا الحقا
 .نھجه الغزالي

 .ُمَصّحَحاً َعلَى الھَاِمش اليَِميني من الّسطر الثالث َعَشر" قّصر"قَام الُمؤلّف بِِكتَابة  489
 .الُمؤِمن 490

  اإللھية  491
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وِد  ُكّل موُجوٍد سواهُ غْيُر مستِحقٍ فَإّن . الَحقِيقِي هِ لِلُوُج ا , بَِذاتِ ودَ اَوإِنَّم تفَاَد الوُج هُ  س وَ . مْن ن  فھُ هِ  حيثُ ِم  ذاتِ

ةِ فِي  َجارٍ أنَّهُ  واألْشبَهُ .  وْجھَهُ إاِّل ,  موجوٍد ھَالِكٌ فُكّل ,  موُجودٌ التِي تَلِْيه  الجنةِ َوِمن , ھَالِكٌ  ى الدالل َذا الَمْعنَ ى ھَ , علَ

َرى  المِ َمْج َماِء األْع م األَ .  األس م أَْعظَ ذا االْس م أَّن ھَ َماء َواْعلَ عينَ ْس عِة والتّس هُ ,  التّس ى  دلّ أِلَنّ ةِ َعلَ ذاِت الجاِمَع  ال

ا شيءٌ كلّھَا َحتّى اَل  اإِللَِھيّة 492اصفات َماءِ . يشّذ ِمْنھ ائُر األس دلُّ اَل  َوَس اد  أحدھَا ت ى آح انِيإاِّل َعلَ ن  الَمَع مٍ ِم أو  عل

هُ أحدٌ ال  ذْ إاألَْسَماء  ألنّهُ أَخصُ , أْو َغْيره أْفعالأَْو  قُْدَرةٍ  ِره يطلقُ ى َغْي ةاَل , َعلَ اَزا حقِيقَ ائِرُ . َواَل َمَج ْد  وس َماء قَ األَْس

رِحيمُ , يسَمى بھَا َغْيره ِذين  كالقادُر والَعلِيُم وال رهُ فَلِھَ وجھْينِ وَغْي به ال ُم  يُش ذا االْس وَن ھَ مَ أَْن يَُك ِذه  أعظَ . األسماءِ ھَ

هَويَْنبَِغي أَْن يَُكون َحظُّ الَعبْ  ون ,  493د ِمن ھَِذه السم التال ه أَن يَُك ي بِ ةِ َوأَْعنِ َب والھَم تْغرُق القْل الى 494يس ا تََع اَل , بِ

تُ يََرى غيرهُ َواَل  ى  يْلتَفِ َواهُ إلَ واَواَل , ِس اه يخافُ َواَل  يرُج د . إاِّل إِيّ َك َوقَ وُن َذلِ َف اَل يَُك مَ َوَكْي ذا  فُِھ ن ھَ ه  االسمِ ِم أنّ

  أنّهنْفسهُ  أّوالً إال أنه فيرى . وباِطلٌ فَإنّهُ ھَالٌِك  سواهُ َوُكّل َما  قِيقِيُّ الحقُّ الحَ  المْوُجودُ 

v] 13[ 

أاََل ُكّل  :لبيدٍ قَْوُل  أْصَدُق بيٍت قالْتهُ الَعَربُ : َحْيُث قَالَ , وسلّمعلْيه َرُسول هللا َصلّى هللا  رآَهُ َكَما  وباِطلٌ ھَالٌِك  

  495.496باِطلٌ هللا  خلقَ َما  شيءٍ 

  بِْسِم هللاِ الّرْحَمن الّرِحْيم َصلّى هللا َعلَى ُمَحّمد الَكِريم

  ِكتَاُب اْلِعْلمِ 
نّةَوأَْھِل ,  صْفوة عباِدِه عصابةَ الَحقّ الَحْمُد  الِّذي اْجتَبَى ِمن  َرق َسائرِمْن بَْيِن  وخّصھُم  ,السُّ ا  الفِ بَِمَزايَ

ايق, نوِر ھدايتهِ ن َوأفَاَض َعلَْيِھم مِ , َوالمنّة الّلطفِ  ْن َحق ّدْين 497َما َكَشَف بِِه َع ق . ال هَوأَْنطَ نتَھُم بحَجت ع  ألس ي قََم الّتِ

دينَ بِھَا  رائَرھُم. ضاَلل الُملِح يَاِطْين وصفّى َس َواِس الّش ْن َوس رَ . َع ّزائِِغين وطھَ ات ال ن نََزَع َمائَِرھُم َع َر . َض وَعّم

 وأطلَعھَا, الُمرسلينَ َوَصفِيِِّه ُمَحّمد َسيّد َعلَى لَِساِن نَبِيِه بِھَا إِلَى أْسَرار َما أْنَزلَهُ  ھتََدْوااَحتّى , اليَقِْين بأْنوار 498أفيدتَھُم

اتِ , الشرائعِ َعلَى طَِريق الُمؤلِفِين بَْيَن ُمْقتََضياِت  ْول وموجبَ ْوا إاِّل , الُعق دةَوتََحقّق ْيَن   ُمَعانَ ولِ بَ رع الَمنقُ ّق  الّش َوالَح

ا . وإتباِع الظواِھر, فِي التّقلِْيد الَحشويِّة وُجوب الجمودِ ِمن  ظنّ َمن  أنّ  وعرفُوا. قُولالمع وام عِف  499اُؤتُ ن ُض إاِّل ِم

قََواِطع  َصوابهالَعْقل  َحتّى َصاَر  تصرفِ فِي  المْعتَزلةِ  500الفالِسفَة وُغالةمن  تغْلَغلَ من  وإنّ . البَصائِرالعقوِل َوقلّة 

 واالّشرع َما أُوتُ 
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زِم  وكالھُما, اإلفراطِ إِلَى  501ھاؤالءِ َوَمْيُل , فََمْيُل أُْولَئِك إِلَى التّْفِريطِ .  ُخْبِث الّضَمائِرْ إاِّل ِمن  بَِعْيَداِن من الَح

تقِيم َعلَى الطِّريق واالستدادِ , ماَلَزَمةُ االقتَصادِ , قواِعِد االعتقادِ فِي  بَل الواِجُب المْحتُومُ . َواالْحتِيَاط اج, المس  والِمنھ

                                                 
 .لِِصفَات 492
 .التَّألِْيه 493
 .والھَمةَ  494

ً : اإلحياءفي   495 : ( َصدقهُ َرُسوُل هللا صلّى هللا علَيِه ِوَسلّم فَقَال, ولما َجَرى َحقِيقة الَمعنَى َعلَى لَِسان بَعض األعَراب قَصَداً أو اتفَاقا
  ).أاَل ُكلُّ َشيٍء َما َخال هللا بَاِطلُ : أَْصَدُق بَيٍت قَالَهُ الّشاِعُر قَوُل لَبِيدٍ 

  .الوحيد الذي وجدت له مقابل في كتاب التوحيد في اإلحياء ھو" باِطلٌ هللا  خلقَ َما  شيءٍ أاََل ُكّل  :لبيدٍ قَْوُل " ھذا الكالم   496
   .َحقَائِق 497

  .أْفئَِدتھُم  498
 .أُوتُوا 499
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 .ھُؤالء 501
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البَْحِث  502َويُنِكُر َماھج, األثَِر والخبرِ  يّْقنُع بِتَْقليدِ لَِمن  يستثُب الّرشادُ وإِنَّما . طْرفَي قَْصِد األْمَرْين َذميمفِكلَى .  القَِوْيم

ا  ُعرفَ ھَُو الِّذي  لَعقُِل بالتَدبرا وبُرھَانُ ,  إاِّل قَْوُل البََشرِ ,  بِِعلم أَنّهُ اَل مستثند للّشْرعِ  أَّواًل َوالنّظَِر  دقَهُ فِْيَم َذر بِه ِص أَن

ر وأَْخبَر وَزَجرَ  ِدي وكيفَ . وأََم ن  يھتَ َواِب َم لِ لِلّص ى محُض العق رَ , اْقتفَ ا وافتقَ ا استََض وِر  503َوَم َوال ,  الشْرعِ بِنُ

ه  حيثُ  العْقلإِلَى  يفزعُ َكْيَف  شْعِريَولَْيَت . استَْبَصرَ  مُ  والحصُر أّوالً  لعيُ ايَْعتَِرْي َرةٌ أَن  يّعل ِل قَاِص اَء الَعْق َوأن  ُخطَّ

ات  ھيھاتَ وھَْيھَات . ُمْنَحِصرٌ ضيق مجالَه  رقَْد َخاَب َعن القطِع والبَنَ ْم  وتعتَ ن لَ اَلاَلِت َم اِل الّض أليفِ بِأَْذيَ ْع بت  يجم

َذا , والّشرعالعقل  ال الشبابِ ھَ ل  فمث ليمُ  البصرُ العق الُ . األذواءو  اتاآلفَعن , الس رآن ومث تَنِيَرةُ , الق الشمُس الُمْس

ارِ  فِي طالُب االھتداِء استغنِى بأَحدھما يكونَ بأن  فاَْخلِقْ ,  الضياءِ  اء ُغم ً . األْغنِيَ ا ل ُمكتفي ن العْق المْعِرُض َع ور  ف بِنُ

  , القرآنِ 
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ورٌ َمَع  فالعْقلُ َوبَْيَن العيَان  ينهُ فرَق بفاََل . الْشمِس مغمضاً األجفَانِ لِنُور  مثالُهُ المتعّرضُ  ى  الشرِع ن وٍر َعلَ ن

لأِلَحدھَا َعلَى  والُمالِحظُ بالعْيِن العْوَراء َدل بحْب ا  وسيتَضح. غُرور الخُصوِص ُمتَ ك أيّھ وقُ لَ ى  المتَش  اإلطالعِ إِلَ

ى افاشُكر فَاشكر هللا تع .يستأثُِر بالتوفِيقِ ْم األَِدلّة أَنّه لَ  بقواِطعِ َعلَى عقَائِد أَْھل السنَّة الُمقتَرح تَْحقِيقھَا  َك لى َعلَ اْقتِفَائِ

ي  وانِخراِطكَ  آِلَثَارھم رقَتِھمفِ َك بف اِرِھم واْختاَِلِط ْلِكِھم وُغَم ر ِس اك تَحُش ْي  فعَس ِة فِ ْوَم القِيَاَم َزاِرِھميَ رتِھم وم . زم

ُدوَراتِ تََعالى أن  نَسأَُل هللاَ  ةِ  يُّصفّي أْسرارنَا َعن ُك ور الحقيق ا بِنُ اَلِل َويْعِمُرھَ ي  الضَّ َوارفِ َوأن  ِمشكاة مصبَاِح األَْن

ِه  ونتضّرعُ  الفائُِض النّعمةُ الواِسُع الرْحمة الكريمُ َوالِحْكَمة إِنّه  وينِطقُھا بالّحقِ  الباِطل الُمحالَعن  ألسنتَنَا يْخُرسَ  إلَْي

فِْيع  محّمدِ َعلَى  يصلِّيَوأن  الِھدايةِ َعلَينَا أَْنَواَر  يّفِيضَ أن  غايةٍ الُمَجاوز ُكّل  وجوِدهِ  نِھايةٍ َعلَى ُكّل  بَجاَللِِه الُمَولّي الّش

ي  ةِ فِ َحابِِه  القِيَاَم ه َوأَْص ى آَلِ ةً َوَعل لةً عاّم ا . صالةً متِّص إِنّ أَّم د فَ الَ  بَع لّم قَ ِه َوَس لّى هللاُ َعلَْي ول هللا َص مُ : ( َرُس  الِعل

  . 504)َوِعْلٌم فِي القَْلِب فَذلَِك الِعْلُم النّافِع  ;فََذلَك حّجةُ هللا َعّز َوَجّل َعلَى بَنِي آَدم, لَسانعلُم ال: ِعلَمان
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ِه  تتعلّموا العلُم لتُباھوااَل : ( َوقَاَل َصلّى هللاُ َعلَْيه َوَسلّم اءُ بِ اُروا,  العلم ِه  ولِتَُم فھاءُ بِ وهَ  ولتصرفُوا,  السُّ ُوُج

ً َمْن اْزَداَد : ( َوقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم.  505)َذلَِك فَھَُو فِي النَّار  فَعلفََمن , ِس إِلَْيُكمالنَّا ْم  علما زدْ َولَ م  ھدىً  ي زَددْ لَ َن هللاِ  ي ِم

اَلم).  بُعداً إاِّل  ه السَّ اَل ِعْيَسى َعلَْي و:  َوقَ تُم ُمقِْيُم دلجْين َوأَْن ق لِلم ى تصفُون الطِّرْي ى َمتَ ِرْينإِلَ َع الُمتََحيّ اَل !. ن َم وقَ

م  كصْخرٍة وقَعتْ  السْوءِ َمثَُل ُعلََماء : ِعْيَسى َعلَْيِه السَّاَلم ى فَ رٍ َعلَ َي  506نْھ اء  تشربُ اَل ِھ ُرك الَم َي تَْت اء َوال ِھ الَم

 مْثَل القُبُوِر ظاِھُرھا عامرةٌ أو , ْتنٌ ِجٌص وباِطنُھا نَ الحش ظاِھُرھَا  قناةِ ِمْثل : السْوءِ ُعلََماء  َوَمثَلُ . إِلَى الّزْرع يخلُصُ 

َو { :هللاِ تََعلى العاِمل قولُ فَْضَل الَعالم  َويُبَيّنُ . الَمْوتَى وباطنُھا عظامُ ,  507 وا والمالشھََد هللاُ أَنّه اَل إلَه إاِّل ھُ ةُ َواُؤلُ ئِك

َدأَكْيف  فانظُر.  508} الِعلمِ  ى  - سبحانهُ  – ب ه وثنّ ةبنفِس لِ ثلث و, بالَمالئَِك م بأَْھ ذا  َونَاھيك. الِعْل ,  شرفاً وفضالً بِھَ

وا { : َوقَاَل هللاُ عّز َوَجلّ .  509وجالالً  ِذْيَن آَمنُ نكميَْرفَُع هللا الَّ ِذْيَن  ِم واَوالّ َم  اُؤتُ اتٍ الِعْل ال. 510} درَج اس  وقَ ن عبّ اب

                                                 
 .َمنَاِھجَ  502

  .اْستََضاءَ   503
ةُ هللا تَعالى َعلَى َخلقِِه؛ َوِعْلٌم فِي القَْلِب فََذلَِك الِعلُم النّافعُ , َعْلٌم َعلَى اللَِّسانِ : لُم ِعْلَمانِ العِ : ( فِْي اإِلْحيَاء 504  ).فََذلَِك حجَّ
فَھَاءَ , اَل تَتََعلُّموا اْلِعلَم لِتُبَاھُوا الُعلََماءَ : ( فِْي اإِلْحيَاء 505  ).فََمن فََعَل َذلَِك فَھَُو فِي النَّار , ُوُجوهَ النَّاِس إِلَْيُكم َولِتَْصِرفُوا بِهِ , ولِتَُماُروا بِِه السُّ
 ... .َكَمثِل َصْخَرٍة َوقََعت علَى فَم النّھر: َمثَُل ُعلََماِء الّسْوءِ : فِْي اإِلْحيَاء 506
 .... .ومثل القُبُور ظَاِھُرھَا َعامر: فِْي اإِلْحيَاء 507

   18:آل عمران  }ه إال ھو والمالئكة وأولوا العلم  قائماً بالقسطشھد هللا أنّه ال إل{ : في اإلحياء   508
 .َوَجاَلًء َونُْبالً : فِي اإِلْحيَاء 509

  .58/11: المجادلة   510
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ّدَرَجتَْين , َرَجةماية دَ  المؤمنيَن بسْبعِ فَْوَق  درجاتٌ الُعلَماُء : َرِضَي هللاُ َعْنهُ  ام خمسُ َما بَْيَن ال ة َع ّز . 511 ماي اَل َع َوقَ

  : وجلّ 

v ]15[ 

لّم. 512}ھَْل يَْستَِوي الّذْيَن يَْعلَُمون َوالّذْيَن اَل يَْعلَُمون{ ِه َوَس لّى هللا َعلَْي ِه : (َوقَاَل َرُسول هللا َص ِرد هللا بِ ن يُ َم

ْوَق : وَمعلومٌ ). األنبياءِ الُعلََما َوَرثَةُ : (َوقَاَل َصلّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).   َويُْلِھْمه ُرشدهُ فِي الّدْين  يَفقھهُ  خيراً  أَنّه اَل ُرْتبَةَ فَ

الِم: ( َوقَاَل َصلّى هللاُ َعلَْيِه َوسلّم. َشَرِف الوراثة لِتِْلَك الّرْتبَة َشرَف فوقَ  513فاََل , النُّبوة َماَواِت  يستغفُِر للع ي الّس ا فِ َم

هُ َماَلئَِكةُ الّسموات َواألَْرِض  تَْشتََغلَ َمن  َمنِصبيَِزْيُد  َعلَى  منصبٍ َوأَّي ). ْرِض َواأل تْغفَاِر ل لّى , 514باالس اَل َص َوقَ

ا وزينَته, التّْقَوى فَلِبَاُسهُ , اإليماُن عريَانٌ : ( هللا َعلَيِه َوَسلّم مُ ,  515الحي ه العل ِه َوَس).  وثمرتُ لّى هللا َعلَي اَل َص : ( لّمَوقَ

لبِِه  َجاَءتْ الناَس َعلَى َما  فدلُوا: أَّما أَْھُل الِعْلم, 516النبُؤِة أْھُل الِعلِم َوأَْھُل الِجھَاد درَجةِ ِمن  أقرُب الناسِ  ا , الّرُس َوأَّم

ُسلُ بِِه  بِأَْسيَافِِھْم َعلَى َما َجاَءتْ فََجاھَُدوا : أْھُل الِجھَاد ه و).  الرُّ لّى هللاُ علي اَل َص لّم َوقَ ِة : ( س ْوُم القِيَاَم ْوَزُن يَ دادُ يُ  م

ھََداء  ً َعلَى  َحفِظَ َمن : ( َوقَاَل َصلى هللا َعلَْيِه َوَسلّم). الُعلََماِء بَِدِم الشُّ نّةِمن  أّمتِي أربعيَن حديثا ْيِھم  الس ا إِلَ ى يُوِدْيھَ َحتّ

ً أَو  كنُت لَهُ شھيداً  ً  أربعينَ ِمن أُّمتِي  َحفِظَ من : ( هللا َعلَيِه َوَسلّم َوقَاَل َصلى).  517يَْوَم القِيَاَمة َشْفيعا َعّز  هللاُ لَقَِي  حديثا

ً يَْوَم القِيَاَمِة  وجلّ    ِدينفِي  تَفَقّهَ  َمن: (َوقَاَل َصلّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  فقيھاً عالِما
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هَكفَاهُ هللا  وجلّ هللا عّز   ُث ال  ھمّ رزقَ ن َحْي ا).  يحتسبُ ِم لّمَوقَ ِه َوَس لّى هللا َعلَي ة : ( َل َص  لَيضعُ إِّن الَمالئك

ً  أَلَن تَْغُدَو فتتعلّمَ  : (َوقَاَل َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلّم. 518) يصنَعُ بما  أجنَِحتَھَا الطالُب العلِم رضىً  ا ِم  باب َن الِعْل رٌ ِم ن  خي ِم

َوفِي ). َوَما فِْيھَا  الدنيَاِمَن  الّرُجُل َخْيٌر لّه يتعلُّمهُ ِمَن الِعْلِم  بابٌ : ( لّمَوقَاَل َصلّى هللا َعلَْيِه َوسَ ). ِمئَة رْكَعة  تُصلّيأَْن 

الٍم أْفَضل: ( قَالَ  ذرٍ َحِدْيث أَبِي  ِس ع ة حُضوُر مْجل ِف رْكَع الِة أْل ْن َص ادةِ , ِم ن , مريضٍ أَْلف  وعي ِف  شھُودِ َوِم أَْل

: َوقِْيلَ ). ؟  بالِعْلمِ ھَْل يَْنفَُع القُْرآن إاِّل : ( ن قَِراَءة القُرآِن؟ فَقَاَل َصلّى هللا َعلَْيِه َوَسلّمَومِ ! يَا َرُسول هللا : فَقِْيلَ ) َجنَاَزة 

جٌ ,  الخْيرفِي  شريَكانالَعالِم َوالُمتََعلّم  اِس ھََم ائُر الن ْيِھم وس َر فِ لَ . اَل َخْي اً أَو : َوقِي ْن َعالَِم ً ُك ا ً أْو , متعلّم تَِمَعا اَل وَ , ُمْس

ً : عطاءٌ :َوقالَ . فتھلِكُ  الرابعَ تَُكن  ِه . الّلْھو مجالسِ ِمن  مجلُس ِذْكٍر يكفِّر سبعيَن مجلسا لَّى هللا َعلَْي ول هللا َص اَل َرُس َوقَ

لّم ل _ إِّن هللاَ :  ( َوَس ّز َوَج هُ _ َع َمواتِ , َوَمالئكت ُل الّس ى , َوأَھ ةَ َحتّ ا النمل ي ِحْجِرھَ يْ , فِ ْوت فِ ى الُح رِ  َوحَّ , البْح

ى  ليصلّون مَعلَ اس  ُمعل لّم). 519النّ ِه َوَس لّى هللا علَي اَل َص ر: ( َوقَ َن الَخْي ة ِم َمعھَا ,  َكلَِم ومنُ يَْس ا, الم , 520فيثعلُّمھ

  َمَرْرتُ :  َوقَاَل إِْبَرِھْيم ابن أْدھَم).  سنةٍ َخْيٌر لَه ِمْن ِعبَادة , َويَْعَمُل بھَا

                                                 
ّدَرَجتَين َمِسْيَرة َخمس ِمئة َما بَْيَن ال, لِلُعلََماِء َدَرَجات فَوَق الُمؤِمنِيَن بَِسبِع ِمئة َدَرَجة: قَاَل ابن َعبّاس َرِضَي هللا َعْنھَُما: فِي اإِلْحيَاء 511
 . َعام

  .9/ 39: ا لزمر  512 
 .وال: فِي اإِلْحيَاء 513

َوھُم , فَھَُو َمْشُغوٌل بِنَْفِسهِ , َوأَّي َمْنِصب يَِزْيد َعلَى َمنِصب َمن تَْشتَِغُل َماَلئَِكةُ الّسَماَوات َواألَْرض بِاالْستِْغفَار لَهُ : في اإلحياء   514 
  .ْستِْغفَار لَهُ َمْشُغولُون بِاال

 .الَحيَاء َوِزْينتهُ , َولِبَاُسه التّقَوى: فِي اإِلْحيَاء515
 ...  ).أقرُب الناِس ِمن درَجِة النبُّوِة أْھُل الِعلِم َوالِجھَاد( : فِي اإِلْحيَاء 516
 ).ِھم كنُت لَهُ أ َشْفيعاً وشھيداً يَْوَم القِيَاَمة َمن َحفِظَ َعلَى أّمتِي أربعيَن حديثاً ِمن السنّة َحتّى يُؤِدْيھَا إِلَيْ : (  فِي اإِلْحيَاء 517
 ).إِّن المالئَكةَ لتضُع أجنَِحتَھَا لطالِب العلِم رضاًء بَِما يصنَُع (  :فِي اإِلْحيَاء 518

َوَحتّى الُحْوُت فِي البَْحر؛  ليَُصلّون َعلَى , ْحِرھَاَحتّى النَّْملَة فِي جُ , َوأَْھُل َسَماَواتِه َوأَرِضهِ , َوَمالئكتهُ _ ُسْبَحانَهُ _إِّن هللا ( : في اإِلْحيَاء 519 
 ).ُمعلم النَّاِس  الَخْير

 .فَيَتََعلَُّمھَا 520
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ا اَل  تطلبُ فََكْيَف  تعَملُ اَل  تعلمُ أَْنَت بَِما  َمْكتُوبٌ فَإَِذا َعلَْيِه  تَْعتَبُِر فقلبتُهإْقلِْبنِي  َعلَْيهِ  مكتوبٌ بَِحجٍر  َم َم مُ ِعْل  تعلَ

.  

ِحْيم َصلَّى هللا َعلَى ُمَحمَّد َوَسلَّْم   ْحَمن الرَّ   بِْسِم هللا الرَّ

  

  522الطَِّھاَرة 521ِكتابُ                              

هُ  524لسائِرھم 523تزْكيةَعلَْى قُلُوبِِھم  وأفاضَ , بالنظافَةِ  فتعبَّدھمبِعبَاِده  تلطّفَ ُد  الذي الَحم ,  أنوارهُ وألطَافَ

ةِ لَھَا الَماَء  لظواِھرھم تطِھيراً  َوأَعدّ  ِة واللطافَ اَلةُ . المخُصوص بالرق د  525َوالصَّ ى ُمحّم َدى  المستغِرقَعلَ ْوِر الھُ بِنُ

ةيَوَم  بََركاْتُھَا 526تُخصنَاالطَّاِھِرْين َصالةً  الطيبينَ َوَعلَى آَلِه , َوأَْكنَافِه العالمِ أَْطَراَف  ةً  وتنتَِصبُ , المخافَ ا 527جنّ  بَْينَنَ

  .  آَفَةكّل  وبَْينَ 

الة : ( 528فَقَْد قَاَل َرُسوُل هللا َصلّى هللا َعلْيِه َوَسلّم: بَْعدُ أّما  اَل هللا).  الطّھُْورِمْفتَاُح الصَّ ّز َوجلّ قَ { : 529 َع
ان  نصفُ الطُّھُْوُر : ( 532َوقَاَل َعلَْيِه الّسالم. 531}الُمطَّھِِّرْيَن  يحبُ َوهللا  يتطھّروايُِحبّوَن أَْن  ِرَجاْلٌ 530 اَل ). اإِلْيَم وقَ

َرُكْم  َما  يُِرْيُد هللا لِيَْجَعَل َعلَْيُكْم ِمْن َحَرج َولَكن{ : 533هللا عّز َوجلّ  ُد لِيُطَھِّ تفطَن ذوُ . 534}يُِرْي ّم أَّن  البصائِر 535ف أَھ

ْوَن , األُُموَر تْطھيُر الّسرائر رادُ إِذ يَْبعد أَْن يَك لّم  الم ِه َوَس لّى هللا َعلَْي ِه َص ْوُر : ( بِقَولِ ان  نصفُ الطُّھُ اَرة ) اإِلْيَم َعَم

  ثِ وتخريِب الباِطن وإِْبقائِِه مشحوناً باألخبا, 536بالتنظيِف بإفَاَضِة الماءِ الظّاِھر 

[17r] 

ذارِ  ات , واألَْق ات ھَْيھَ اَرةُ ! ھَْيھَ ا  537فالطَّھَ بَ لَھَ ُع َمرات ى: أرب ِن : 538األُْولَ اِھر َع ر الظَّ داِث تَْطِھي األح

اِث والفضالتِ  ة.  واألخب ام: 539الثَّانِيَ َرْائِم َواآلَثَ ن الَج َواِرح َع ر الَج ة. تَْطِھي اَلق : 540الثّالِث ن األَْخ ْب َع ر القَْل تَْطِھْي

                                                 
َوقَْد َحَذفَهُ ُمَؤلّف  اْب قََواِعد الَعقَائِْد؛ِكتَاب أَْسرْار الطَّھَاَرة ھَُو الِكتَاب الثَاْلِث ِمن ِرْبع الِعبَاَدات فِي اإِلحيَاْء بَْعَد الِكتَاْب الثّانِْي َوھَو ِكتَ  521

 .الَمْخطُْوط  َولَْم يَأِت َعلَى ِذْكِرِه أَبَداً 
 .ِكتَاب أَْسرْار الطَّھَاَرة: في اإِلْحيَاء 522
 .تَْزِكية 523
 .لَِسَرائِِرِھم: في اإِلْحيَاء 524
 .وَصلّى هللا على النَّبِّي ُمَحّمد: في اإِلْحيَاء 525
 .تُنَّجْينَا: في اإِلْحيَاء 526
 .ُجنَّة: ْحيَاءفي اإلِ  527
 .قَاَل َصلّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: في اإِلْحيَاء 528
 .قَاَْل هللا تََعاَلى: في اإِلْحيَاء 529
 .فِْيِه ِرَجالٌ : في اإِلْحيَاء 530

  .9/108: التوبة    531
 .َوقَاَل النَّبّي َصلّى هللا َعلَْيِه وَسلّمْ : في اإِلْحيَاء 532
 .َعاَلىقَاَْل هللا تَ : في اإِلْحيَاء 533

  .5/6: المائدة   534
 .َذُوو: في اإِلْحيَاءْ  535
 .بِإِفَاَضة الَماء َوإِْلقَائِهِ : في اإِلْحيَاءْ  536
 .َوالطَّھَاَرة: في اإِلْحيَاءْ  537
 .الَمْرتَبَة األولَى: في اإِلْحيَاءْ  538
 .الَمْرتَبَة الثّانِية: في اإِلْحيَاءْ  539
 .الَمْرتَبَة الثَالثة: في اإِلْحيَاءْ  540
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ة المَ  لْذُموَم ة َوالّرذائِ ة الَمْمقُْوتَ ة.  541القَبِْيَح ابَِع لّ : 542الرَّ ّز َوَج َوى هللا َع ا ِس ر َعّم ر السِّ اَرةُ ,  543تَْطِھْي ي طَھ َوِھ

يقِين 544األَْنبِيَاءِ  دِّ   . 545نِْصُف الَعَمل الَِّذي فِْيھَا رْتبةٍ والطَّھَاَرةُ فِي ُكلِّ . َوالصِّ

   

ْحَمِن الرَّ    ِحْيم  بِْسِم هللا الرَّ

  546كتاب الصالة                                    

  

رَ , العباَد بلطائفهِ  َغَمرالَحْمُد  الذي  وبَھُم في  547وَغَم َوارقُل ْين  548ن دِّ هِ ال ذِّي , ووظائِفِ زولُ ال ْن  549الن َع

ْحَمة إِحَدى َعَواِطفَه درَجاتِ ِمْن  الدنيَا 550الَجالِل إِلى َسَماء عرشِ  ارَق , الرَّ الَجاْلل ف د بِ رُّ َع التَّفَ ْوك َم اءِ الُملُ  والكْبري

بِ  قِ  بِتَرغْي َؤال  الخْل ْي السُّ دعاءِ فِ ال, وال لْ : فَقَ ن  ھ ـأستِجبْ ِم هُ  551َداٍع ف ن ل ْل ِم هُ ؟ ھَ أَْغفِر لَ تْغفٍر ف ايَن ؟ مس َوبَ

الِطْين ْتِح  الَس ابِ بِفَ ع  البَ ابِ َوَرْف اةِ , الِحَج اِد بالمناج َص لِلِعبَ رخَّ ا  صلواتِ بال 552ف َف َم مُ َكْي ْت بھ اُت  553تقلب الجماع

واتُ  ْم , والخل رَولَ ى  يَْقتَِص لْ ,  الرخصةِ َعل فَ  ب دَّْھَوة تَلَطَّ ِب َوال ن , 554بالترغي ره ِم عفَاءَوَغْي وك ال  ُض َمُح الُملُ يَْس

ْشوة الھديّةِ إاِلّ بَْعَد تَْقِدْيم  بِالُخْلَوة   !  555أَْحَمادله وأتّم لْطفَه وأعمّ , وى سلطانَهَما أعظَم شأْنَه وأقْ فُسْبَحانَه .  َوالرَّ

[17v] 

طَفى  ه الُمص د نَبِيّ ى ُمَحمَّ الةُ َعلَ ولهِ , َو الصَّ ى 556ورس اتح, المجتَب َحابه َمفَ ه َوأَْص ى آَلِ َدى  557َوَعل الھُ

ً  ,وَمَصابيح الدُّجى   . َوَسلّم تَْسلِيما

ا  دِّين: بعدُ أَمَّ اْلة ِعَماُد ال امُ , فَإِنَّ الصَّ ْين وِعَص يُّد , اليَقِ اْت558َوَس زُّ , القْربَ ات 559وع اَرك . الطَّاَع ال هللا تَبَ قَ

الى ْؤِمنِْيَن { : 560َوتََع ى الُم ْت َعلَ الةَ َكانَ ً إنَّ الصَّ ا اً موقوت لًم. 561} كتاب ه َوَس لَّى هللا َعلَْي وُل هللا َص اَل َرُس : ( 562َوقَ

ً  563لَمْ  جاَء بھنّ َخْمس َصلََوات َكتَبَھُّن هللا َعلَى الِعبَاد فََمْن  تْخفَافا ْيئاً ْاس نّ  يضيْع منھّن ش ٌد  , بَِحقِِّھ َد هللا َعْھ هُ ِعْن اَن لَ َك

                                                 
 .الَرذائِل الَمْمقُْوتَة: في اإِلْحيَاءْ  541
ابَِعة: في اإِلْحيَاءْ  542  .الَمْرتَبَة الرَّ
 .هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاءْ  543
 .َصلََواُت هللا َعلَْيِھمْ : في اإِلْحيَاءْ  544

  .يكتفي مؤلف المخطوط بنسخ الصفحة األولى من ھذا الكتاب  545
اتھاِكتَاب أَْسَرار الصَّ : في اإِلْحيَاء 546  .الة وُمِھمَّ
 .َعَمرَ : في اإِلْحيَاءْ  547
 .بِأَْنَوار الّدين: في اإِلْحيَاء 548
 .الذِّي تَنَّزَل َعْن َعْرشِ : في اإِلْحيَاءْ  549
 .السََّماء: في اإِلْحيَاءْ  550
 .فَأَْستَِجْيب: في اإِلْحيَاءْ  551
 .فِي الُمنَاَجاة: في اإِلْحيَاءْ  552
 .لَّبَْت بِِھْم الَحاالت في الَجَماعات َوالَخلَواتَكْيفََما تَقَ : في اإِلْحيَاء 553
 .الّدْعَوة: في اإِلْحيَاءْ  554
َح َوَكتَب  555  .كما في اإلحياء" وأعّم إِْحَسانَه:" في بَْعِض األَْحيَان يَقُوم الَكاتِب بِتَْصِحْيح َخطَأه في ھَاِمْش الَمْخطُْوْط َوھُنَا قَْد َصحَّ
 .َوَولِيّه 556
 .فَاتِْيحمَ : في اإِلْحيَاءْ  557
 .َوَرْأُس القُربَات: في اإِلْحيَاء 558
ة الطَّاَعاْت: في اإِلْحيَاء 559  .َوغرَّ
 .قَاَل هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاءْ  560

  .4/103: النساء   561
 .قَاَل َصلّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: في اإِلْحيَاءْ  562
 .ولَم: في اإِلْحيَاءْ  563
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َد هللا , أَْن يُْدِخلَه الَجنَّة هُ ِعْن ْيَس لَ دٌ َوَمن لَْم يَأِْت بِھّن فَلَ اَء , عھ هُ إِْن َش ة , عّذب هُ الجنَّ اَء أَْدَخلَ لّى هللا ). َوإِْن َش اَل َص َوقَ

فََما , يوٍم خمَس مراتٍ ُكلَّ  يَْقتَِحُم فيهِ , أحدُكمبِبَاِب  565نھٍر غْمر عْذبٍ  564مثلَ : الصلَواِت  الخمسِ َمثَُل : ( َسلّمَعلَْيِه وَ 

َك  ترونَ  يَذلِ ْن  566يُْبقِن هِم الُوادَرنِ الَ , 567شيءَ ال : ؟ قَ لَّم 568فَقَ ِه َوَس لًّى هللا َعلَْي اَرتٌ إِنَّ : ( َص ا  569الصلواِت َكفَّ لَِم

نھُنَّ  ا  بي ائرُ َم ْت الكبَ لَّم).  اْجتُنِبَ ِه َوَس لَّى هللا َعلَْي اَل َص افقينَ : ( َوقَ يَن المن ا وب ھُْوُد  بينَنَ ةِ ُش ْبح ال  570الَعتََم َوالصُّ

لّم). 571يَْستَِطْيُعْونَھُا  الَى: ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَس َي هللا تََع ْن لَقِ و  572َم ْم  ُمضيعٌ َوھُ الة لَ أيَعْ لِلصَّ ْن  بَ ْيٍء ِم هللاُ بَِش

ْين فََمْن تََرَكھَا فَقَد : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم).  َحَسنَاتِهِ  الةُ ِعَماُد الدِّ وُل هللا, ) ھَدم الدينَ الصَّ لَّى  573َوُسئَِل َرُس َص

لَّم أَيُّ  ِه وَس الِ هللا َعلِي لْ  األَْعَم الَ أَْفَض ا : 574؟ قَ الةُ لَِوْقتِھَ لَّمْ . 575)الصَّ ِه َوَس لَّى هللا َعلَْي اَل َص ى : ( َوقَ افَظَ َعلَ ْن َح َم

  576الصلواتِ 
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ةِ  579نُوراً َوَمَواقِْيتِھَا َكانَْت لَهُ  578وطھوِرھَا 577الخمِس بإِكَماِل الوُضوء  يََّعھَا , يَْوَم القِيَاَم ْن َض ع  حشرَ َوَم َم

الة: ( َوَسلَّم َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه). فِْرَعْوَن َوھَاَْماَن  لّم). فَقَْد َكفَر  متعمداً  580َمْن تََرَك الصَّ : َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَس

الة  581ِمْفتَاُح الَخْيرِ (  َعلَى َخْلقِه بَْعَد التَّْوِحْيد أََحّب  582َعزَّ َوَجلّ َما اْفتََرَض هللا : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم).  الصَّ

لوات إِلْيِه ِمنْ  َمْن تََرَك : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم.  584)َولَو َكان َشْيء أََحّب إِلَْيه ِمْنھَا لَتََعبَّد بِه َمالئَِكتَهُ ,  583الصَّ

الة لَّم. 586)فَقَْد َكفَر  متعمداً  585الصَّ ه َوَس لَّى هللا َعلَْي الة : ( َوقَاَل َص َرَك الصَّ ْن تَ داً َم رِ  متعم ْد بَ ْن فَقَ ةَئ ِم ْد  ذّم ُمَحمَّ

ْن  ُمر! يَا أَبَا ھَُرْيَرة: ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم).  587َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم  ْزِق ِم الة فَإِنَّ هللا يَأْتِْيَك بِالرِّ أَْھلََك بِالصَّ

لِّي ِمْث: 588 َوقَاَل بَعُض الُعلََماء).  تحتَسبُ َحْيُث ال  ُل الُمَص ذِّي ال َمثَ اِجر ال لَل التَّ هُ  589يِح رْبحُ لَ ى  ال ه  يخلُصَ َحتَ لَ

                                                 
 .َكَمثًل: في اإِلْحيَاءْ  564
 .َعْذٍب َغْمرٍ : ي اإِلْحيَاءف 565
 .يُْبقِي: في اإِلْحيَاءْ  566
نُْوَب َكَما يُْذِھُب الَماُء الدََّرن: قَاَل َصلّى هللا َعلَْيه ِوَسلّم,  ال َشْيء: قَالُوا:( في اإِلْحيَاء 567 لَوات الَخْمَس تُْذِھُب الذُّ تََجاَوز أو َسھَا . فَإِّن الصَّ

   .إلى َحِدْيث ٍ َجِدْيد الَكاتِب َعْن ھَذا َواْنتَقَلَ 
 .َوقَالَ : في اإِلْحيَاءْ  568
  .َكفَّاَرةٌ : في اإِلْحيَاءْ 569
 .الَعْتَمةِ : في اإِلْحيَاءْ  570
 .ال يَْستَِطْيُعْونّھُّما: في اإِلْحيَاءْ  571
 .... .َمْن لَقَِي هللا َوھَُو ُمَضيِّعٌ : في اإِلْحيَاءْ  572
 .لَْيِه وَسلَّمَوُسئَِل َصلَّى هللا عَ : في اإِلْحيَاء 573
 .فَقَال: في اإِلْحيَاء 574
 .لَِمَواقِْيتِھَا: في اإِلْحيَاء 575
 .... .َمْن َحافَظَ َعلَى الَخْمِس بِإِْكَماْلِ : في اإِلْحيَاءْ  576
ً , َكتََب الُمَؤلّف الُوُضوء 577 حا  .وفَْوقَھا َكتَب ُوُضوئِھَا ُمَصحِّ
 .بِإِْكَماِل طُھُْوِرھَا: في اإِلْحيَاءْ  578
ً : اإِلْحيَاءْ  في 579  .نُْوراً َوبُْرھَانا
 .... .َمْن تََرَك َصاْلةً : في اإِلْحيَاءْ  580
الة: في اإِلْحيَاء 581  .ِمْفتَاُح الَجنَّة الصَّ
 .هللا َعلَى َخْلقِهِ : في اإِلْحيَاءْ  582
الة: في اإِلْحيَاءْ  583  .الصَّ
 ).َوِمْنھُم قَائٌم وقَاِعدٌ , َوِمْنھُْم َساِجدٌ , فَِمْنھُم َراِكعٌ : (لّف َوِھيھُناَك تَتّمة لِْلَحِديث لَْم يَْذكرھَا الُمؤ: في اإِلْحيَاءْ  584
 .َصاَلةً : في اإِلْحيَاءْ  585
َر الُمؤلّف ھََذا الَحِدْيث َمّرتَْينْ  586  .َكرَّ
ْد َعلَْيِه السَّالم: في اإِلْحيَاءْ  587  .ُمَحمَّ
 .ثُّم قام بَِشطبِھا, ْيِه َوَسلَّمقَاَل َصلَّى هللا َعلَ : فِي الَمْخطُْوط َكتََب الُمَؤلف 588
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ه رْأسُ  لِّي ال , 590َمالِ َذلَك الُمَص لُ َوَك ؤدي تُْقبَ ى يُ ة حتَ هُ نافل ة ل انَ . الفَِرْيَض ول إِذا  وك ه يَقُ َي هللا َعْن ر َرِض و بَْك أَبُ

الة ي . اأوقدتُُّموھا فأطفِئُوھَقُوُموا إلى نَاِرُكم التي : َحَضَرت الصَّ لَّم فِ ه َوَس لَّى هللا َعلَْي ول هللا َص ى َرُس  الصالةِ َو نَھَ

لبَوَعن , َوعن االْختَِصار, 592َوالكْفتِ , السَّدلَوَعن , اإلقعاءِ َوَعن , 591 َوالّصفَدَعْن الصْفن  ن , الصَّ , المواصلةِ َوَع

  اقترانُ , فالّصْفدُ . والُمتَلَثّمبَاْن وَعن َصالِة الَجائِْع والَغضْ , والَحاِذق, َوالحاقبِ , َوَعن َصالة الَحاقِن
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  ً ه , القدمْين معا هُ َوِمن لّ  قولُ زَّ َوَج رنينَ { : 593َع فَاِد  مق ي األَْص ْفنُ . 594}فِ عُ : َوالصَّ ْجلَْين رْف رِّ د ال هُ , أََح َوِمْن

لّ  زَّ َوَج ه َع اْدُ { :قَْول افناُت اْلِجي اء. 595}  الص ى َوَركَ : َواإِلْقَع َس َعلَ ِه وينصبَ أَّن يْجلِ ه 596ْي ل  597ُرْكبَتَْي د أَْھ ِعْن

ةِ  ِدْيث. 598اللَُّغ ل الَح د أَْھ سَ أَْن : َوِعْن ى  يجل ً َعلَ ا اقْيه جاثِي يسَ   س ى األَْرض إاِل  ول ابِع  599ُروسَعلَ رْجلْين أََص ال

ْكبَتَْين ه مذھبُ : والسْدلُ . َوالرُّ ِدْيث في ل الَح هِ   يَْلتَِحفَ أَْن : أَْھ دُخل بثوبِ هِ  600وي ن يدْي ُجد ِم ُع ويس ل فيرَك َذلك داِخ . َك

ن  فَنَھُوا صالتِھمفِي  اليھُودِ  فِْعلُ َوَكان ھَذا  اليَھُودِ َع بُِّه بِ اه َوالقميصُ , 601التَّش ي َمْعنَ ْع , فِ ي أَْن يَْرَك ال يَْنبَِغ ُجدَ فَ  ويس

ل أَْن يََضع َوسطَ اإِلَزار َعلَى َرْأِسه وَ : معناهُ َوقِْيَل . بََدن القَِميصِ فِي  ويداهُ  هِ يُْرِس ر  طرفَْي ْن َغْي َمالِه ِم ه َوِش ن يَِمْينِ َع

هِ َعلَى  يجعلھَُماأَْن  ل  كتفْي ا . أقربُ َواألوَّ تُ َوأَمَّ و أَْن يضعَ : 602الَكْف هُ   603فَھُ ْين  ثيابَ ن بَ هِ ِم ه إَِذا  يدْي ْن َخْلفِ  أَرادَ أَو ِم

ي  604الكْفتُ َوقَد يَُكون , السُجودَ  ْعرفَ رْأس ش ال  ال و وَ  يصلّينَ فَ ال, شعرهُ  عاقصٌ ھُ ُي لِلرَج ِدْيث. والنّھ ي الَح : ( َوفِ

عراً َوال  606أَكفّتْ َوال  أعضاءٍ  605َعلَى َسْبعَ  أسُجدَ أَْن  أُِمرتُ  ً َش ا َرهُ ).  ثوب د 607ويْك ل أَحَم ُن حنبَ ْوَق  608ْب أتَِزر فَ أَْن يَ

الة َوُرآه ِمن الَكفّ  القميصِ  ا االْختَِصار. فِي الصَّ  609فَھُوَ : َوأمَّ

[19r] 

ْلبُ . أَْن يََضع يََدْيه َعلَى َخاِصَرته هِ يََضع  610فَھُو أَنْ  وأّما الصَّ ى  يدْي َرتَْيهِ َعلَ افِي  611خاِص ينَ َويَُج ديه ب  عُض

ا الُمَواَصلَة . القيامِ فِي  َي خمسٌ َوأَمَّ ام, 612فھ ى اإِلَم ان َعلَ لأاَل : اْثنَ ام َوال تَْس يَِص َرة اإِلَم َرام بِتَْكبِْي َرة اإِلْح لِْيمه تَْكبِْي

                                                                                                                                            
 .ال يَحصل: في اإِلْحيَاءْ  589
 .الَمال: في اإِلْحيَاءْ  590
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َعن الصفن في الّصالة والصفدنَھَى َرسول هللا : في اإِلْحيَاءْ  591
 .الكف: في اإِلْحيَاءْ  592
 .تََعالَى: في اإِلْحيَاء 593

  . 49/ 14: إبراھيم   594
  . 38/31: إبراھيم   595
 .أَْن يَْجلَس َعلَى ِوْرَكْيه َويَْنصبَ  :في اإِلْحيَاء 596
 .ويَْجَعْل يََدْيه َعلَى األَْرض َكالَكلب: في اإِلْحيَاء 597
 .أھل الحديث: في اإِلْحيَاء 598
 .ُرؤْوس :في اإِلْحيَاء 599
 .َويُْدخلْ  :في اإِلْحيَاء 600
 .بِِھم: في اإِلْحيَاء 601
 .الكف: اءفي اإِلْحيَ  602
 . يَْرفَع: في اإِلْحيَاء 603
 .الكف: في اإِلْحيَاء 604
 .سْبَعةِ : في اإِلْحيَاء 605
 .أَكفّ : في اإِلْحيَاء 606
 .َوكِرهَ : في اإِلْحيَاء 607
 .َرِضي هللا عنه: في اإِلْحيَاء 608
 .فأن يََضع: أّما االختصار: في اإِلْحيَاء 609
 .فَأن: في اإِلْحيَاء 610
 .ِصَرتيه فِي القِيَامَخا: في اإِلْحيَاء 611
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ا . بَْينَھَُما وليفِصلْ , 614الفرضِ بِتَْسلِْيَمة  الثانِيةَ أاَل يَِصل التَْسلِْيَمة : بينھَُماَوَواِحَدة . 613بِتَْسلِيمه , فَِمن البَْول: الَحاقِنُ َوأَمَّ

ا  ا , الغائِطفَِمَن : 615الَحاقبُ َوأَمَّ َك يَْمنَ 618فَُكل, الضيِّق الُخفّ  617فصاحبُ : 616الحاذقُ َوأَمَّ ْوعَذلِ اْه , ْع الُخُش ي َمعنَ َوفِ

تَم ائِع والُمْھ ه , الجَّ هُ َوِمْن اْلم قولُ ه السَّ ْرت : (  619َعلِْي اءِ إَِذا َحَض اْء  للعش َدُؤوا بِالَعَش الة فَاْب ت الصَّ انِي ). َوأُقِْيَم الَمَع

ة ا  البَاِطنَ ي بِھَ تِمّ الت الة  620ت اة الصَّ تٌ َحيَ ب حضورُ : 621ِس تفھُّمِ , القَْل ْيمَوالتَّ , َوال ة, ْعِظ اءْ , َوالھَْيبَ َج اء, َوالرَّ . َوالَحيَ

َوقَاَل . رْكَعةأَْفَضل ِمْن َصاْلة أَْلِف  علمٍ َمْجلِس  حُضورَ أَْن : أَبُو َذر 622َرَوى. واليقينُ اإِلْيَمان : َوَرابِطَةُ ھَِذه األَْسبَاب

أََما إِنَّه لَْيَس بِطَلَب :  624}ا فِي األَْرِض َواْبتَُغْوا ِمْن فَْضِل هللافَاْنتَِشُرو الصالةُ فَإَِذا قَُضْيِت { : فِي قَْولِه تََعالَى 623أَنَسْ 

ْبَحانَهُ . وجلّ فِي هللا عّز  أَخٍ  زيارةُ  625أَو, علمٍ  تعلّمأَو , أَو ُشھُْود َجنَاَزة, مريضُدْنيَا َولِكْن ِعيَاَْدةُ  مَّى هللا ُس د َس  626َوقَ

  : َوقَاَل تََعالَى, 627الِعْلم فَْضالً فِي َمَواِضع ِمن ِكتَابِه

v]19[  

ْمَعة فَقِْيل. الِعْلم: يْعنِي 628}لَقَد آتَْينَا َداُوَد منَّا فَْضالً وَ {  ل, إِنَّھا ِعْنَد طُلُْوِع الشَّْمس: اْختُلَِف فِي َساَعة الجُّ : َوقِْي

زَوال َد ال ل, ِعْن َع األََذان: َوقِْي ل, َم َعَد : َوقِْي بُ إَِذا َص رَ  629الخطي ةَوأََخ المنب ي الخْطبَ ل, َذ فِ ى : َوقِْي اُس إِلَ اَم النَّ إَِذا قَ

الة ُت العْصرِ : َوقِْيل, الصَّ ُر وق ي ,آخ ار وقتَ : أعنِ ل, االْختِيَ ْمس: َوقِْي ُروب الشَّ َل ُغ اء. قَْب اَل بَْعض الُعلََم َي : َوقَ ِھ

ةٌ  ْدر  ُمبھم ة القَ َل لَْيلَ ْوم ِمْث ع اليَ ي َجِمْي ىفِ وفَرَ  حتَّ ّداعي 630تَتَ ا 631ال ى ُمَراقَبَتِھَ ه . َعلَ لّى هللا َعلَْي وُل هللا َص اَل َرُس قَ

وَل هللا: قِْيلَ , )لَهُ ُذنُْوب ثََمانِْيَن َسنَة  633ُغفَِرتْ  مّرةَمْن َصلّى يَْوم الُجُمَعة  ثََمانِْين :( 632َوَسلّم الةُ !  يَا َرُس َف الصَّ َكْي

ْولِكَ اللھّم َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ : تَقُولُ : قَالَ َعلَْيك؟  ك َوَرُس ُدك َونَبِيِّ ّي , د َعْب ّي األُمِّ دالنَّبِ دةً  وتْعقِ ى 634: قلتَ وإِْن ).  واح َعلَ

د  ى آِل ُمَحمَّ د َوَعلَ َك ِرَضى صالةً ُمَحمَّ ْوُن لَ ه أَّداءً , 635تَُك يلةَ  وأعطهِ , َولَِحقّ ةَ , 636الفضيلةَ والوِس والدرجةَ الرفيع

                                                                                                                                            
 .َخْمَسة: في اإِلْحيَاء 612
أَْن ال يَِصل تَْكبِْيَرة اإِلْحَرام بِتَْكبِْيَرة : واْثنَان َعلَى الَمأُْمْوم. َوال رُكُوعه بِقَِراَءتِه, أَن ال يَِصل قَِراَءته بِتَْكبِْيَرة اإِلْحَرام: في اإِلْحيَاء 613

 .هوال تَْسلِيَمه بِتَْسلِيم, اإِلَماْم
 .أَْن ال يَِصْل تَْسلِْيَمة الفَْرض بِالتَّْسلِْيَمة الثّانِيَة: فِي اإِلْحيَاء 614
 .والَحاقب: في اإِلْحيَاء 615
 .والحاذق: في اإِلْحيَاء 616
 .صاحب: في اإِلْحيَاء 617
 .فَإّن ُكل ذلك يَمنع ِمن الُخشوع: في اإِلْحيَاء 618
 .ولِِه َصلّى هللا َعلَْيه َوَسلَّمَوفُِھَم نھُي الجائِع من قَ : في اإِلْحيَاءْ  619
 .التي تتم بِھا: في اإِلْحيَاءْ  620
 .الَمَعاني الباِطنَة َوِھَي ِستَّة: في اإِلْحيَاءْ  621
 .فَقَد َرَوى: في اإِلْحيَاءْ  622
 .قَال أنس بن َمالك: في اإِلْحيَاءْ  623
 .62/10: الجْمَعة 624
 .َو بََدل ِمْن أَوْ : في اإِلْحيَاء 625
 .هللا عّز َوَجلّ : يَاءفي اإِلحْ  626
 .فِي َمَواِضع: في اإِلْحيَاء 627
 .34/10:َسبَأ 628
 .اإِلَماْم: في اإِلْحيَاء 629
 .تَتََوفّر 630
 .الدَّواِعي: في اإِلْحيَاء 631
 .فقد قال صلَّى هللا علَيِه َوَسلّم: في اإِلْحيَاءْ  632
 .ْيَن مّرة َغفََر هللا لَهُ َمْن َصلَّى َعلَيَّ فِي يَوم الُجُمَعِة ثََمانِ : في اإِلْحيَاءْ  633
 .اللھّم صلِّ َعلى محمد: في اإِلْحيَاءْ  634
 .ِرَضاء: في اإِلْحيَاءْ  635
 .واْبَعْثهُ الَمقَاَم الَمْحُمْوَد الَِّذْي َوَعّدتَهُ , َوأَْعِطه الَوِسْيلَةَ : في اإِلْحيَاءْ  636
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ً َما َجاَزْيَت  أفضلَ َواْجِزِه , أھلهُ ما ھَُو  ه عنَّاواْجزِ , وعّدتهُ الَِّذي  والمقاَم المحمودَ  تهَعْن  نبيا ع  637َوَصلَّ , أُمَّ ى َجِمْي َعلَ

اِحِمْينَ  والصالحينَ إِْخَوانِه ِمَن النَبِيِّيَن  َسْبَع  638َمْن قَاَل ھَذا فِي َسْبِع ِجَمع: فَقَْد قِْيلَ , مراتٍ تَقُْول ھََذا َسْبَع , يَا أَْرَحَم الرَّ

ات ْد َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم 639شفاعةُ َوَجبَْت لَه , مرَّ لََواتِ  يزيدَ أَْن  أَرادَوإِْن , ُمَحمَّ   الَمأْثُْوَرة  640أَتَى بِالصَّ
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لََواتِك : ( فَقَالَ  ائِل َص ْل فََض واِميَ اللھُمَّ اْجَع َرائِف  ون ك َوَش كبََرَكاتِ َك عَ  زكواتِ َك َوتَحيَّتِ َك َوَرْحَمتِ ى َوَرْأفَتِ لَ

ْين, ُمَحمَّد َسيِّد الُمْرَسلِْين اِم الُمتَّقِ ْين, َوإَِم اتَِم النَّبِيِّ الَِمين, َوَخ ول رّب الَع دُ , َوَرُس ة  قَائِ ْحَم يِّ الرَّ رِّ َونَبِ اتِح البِ ِر َوفَ الَخْي

ة ه  تَْزلِفُ  641الَمقَاَم الَمْحُمْود ابعثهُ ! اللھُمَّ , َوَسيِّد األُمَّ ِه قُْربَ هُ بِ ه وتقُربُ هُ  642َعْينَ ِه  يغبط ونَ بِ ُرْون األّول مَّ , َواآلَخ ! اللھُ

فِْيَعة َوالَمْنِزلَةَ  والّدرجةَوالفَِضْيلَة َوالشََّرَف َوالَوِسْيلَة  الفْضلأَْعِطِه  َداً  أْعط! اللھُمَّ , المنْيفَة الشامخةَ الرَّ  643سؤلُهُ ُمَحمَّ

هُ  افعٍ أَّوَل  واجعل َل  ش فّعٍ َوأَوَّ م, مش وْر ب! اللھ هُ ن هُ  644رھانَ ْل ِمْيَزانَ حْ َوثَقِّ هُ  وأفل تَ بِْيَن  645حجَّ رَّ ى الُمقَ ي أَْعلَ ْع فِ َواْرفَ

ى  وتّوقنا, ُسنّتِهِ َوأَْحيِنَا َعلَى , شفاعتِهِ َواْجَعْلنَا ِمْن أَْھِل  زمرتِهِ فِي  احشرنَا! اللھُمَّ , َدَرَجتَهُ  هَعلَ ا , ملَّتِ هُ َوأَْوِرْدنَ , َحْوَض

قِنَا ه  واس رَ بَكأِْس ا غي اِكثِينَ َوال  خزايَ لينَ َوال  شاكينَ َوال  646ن دِّ اتِنِينَ َوال  ُمبَ ونينَ َوال  فَ ْين َربّ , مفت الَِمْين 647آِم ). الَع

ار اَل َكْعب األَْحبَ ِھدَ : َوقَ ْن َش مَّ اْنَصَرف  648َم ْيئَْينثُ ْين  فتصّدَق بَش َع رْكَعتَ َع فََرَك مَّ َرِج َدقَة ثُ َن الصَّ ْيْن ِم تمّ ُمْختَلِفَ  ي

ِحْيم  باسِمكَ اللھُمَّ إِنِّْي أَْسأَلَُك : 650تَقُولُ  ثُمَّ , 649َوُخُشْوَعھَُما ركوَعھَُما ْحَمن الرَّ الذي ال إِلَه إال ھًَو  وباسِمكَ بِاْسِم هللا الرَّ

  .َشْيئَاً إاِل أَْعطَاه 652لَْم يَْسأَْل هللا, ال تَأُْخذهُ سنة َوال نَْوم651, القَيُّْوم الحيِّ 
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ً  أعطَىَمْن : السلفِ بَْعُض  َوقَال  ةيَْوَم  653مسكينا ّم , الُجمَع َداثُ ْم , وابتكرْ  غ ؤذِ َولَ َدا ي اَل , أََح مَّ قَ لّم  حينَ ثُ يَُس

ِحْيم: اإِلَمام ْحَمن الرَّ مَّ َدَعا بِِما بََدا ثُ , ِمَن النَّار 654تُعافينِيأَْسأَلَُك أَْن تَْغفِر لِي َوتَْرَحْمنِي َوأَْن , الَحّي القَيُوم, بِْسِم هللا الرَّ

ر: ( هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم 655قَاَل َرُسولُ . لَه اْستُِجْيَب لَه اَء أَْكثَ ْن َش ّل َوَم الةُ َخْير َمْوُضوع َمْن َشاَء أَقَ ).  656الصَّ

ان فراتبةُ : رواتبُ  وللصلواِت الخمسِ  ْبح رْكَعتَ دُخلُ , الصُّ ا وي ُدُخول 657َوْقتَھَُم ر 658بِ تَِطْير  اِدقالصَّ الفْج و الُمْس َوھُ

                                                 
 .َوَصلِّ َعلَْيه َوعلى َجِمْيع إخوانه: في اإِلْحيَاءْ  637
ات: ْحيَاءْ في اإلِ 638   .َمن قَالَھَا في َسبع جَمع في كَل ُجمَعة َسْبع َمرَّ
 .َشفَاعته: في اإِلْحيَاءْ  639
الة: في اإِلْحيَاءْ  640  .بالصَّ
 .َمقَاَماً َمْحُموَداً : في اإِلْحيَاءْ  641
 .تَْزلُِف بِِه َوتُقِرُّ بِِه َعْينَه: في اإِلْحيَاء 642
 .وبَلّغهُ َمأُْمولهُ : في اإِلْحيَاءْ  643
 .َعظِّْم بُْرھَانَهُ : في اإِلْحيَاءْ   644
تَهُ : في اإِلْحيَاءْ  645  .أَْبلِْغ ُحجَّ
 ..َوال نَاِدِمْين: في اإِلْحيَاءْ  646
 .يَا رب: في اإِلْحيَاءْ  647
 .َمْن َشِھَد الُجْمَعة: في اإِلْحيَاءْ  648
 .ُركْوَعھَُما وُسُجوَدھَُما وُخُشْوُعھَما: في اإِلْحيَاءْ  649
 .يَقُول: اءفي اإِلْحيَ  650
 .الذي ال تأخذه: في اإِلْحيَاء 651
  .هللا تَعالَى: في اإِلْحيَاء652
ً : في اإِلْحيَاء 653  .َمن أَْطَعَم ِمْسِكْينَا
 .َوتَُعافِْيني: في اإِلْحيَاء 654
 .فَقَد قَاَل َصلَّى هللا علَْيِه َوَسلّم: في اإِلْحيَاء 655
 .قَلَ فََمن َشاء أْكثََر وَمن َشاء أَ : في اإِلْحيَاء 656
 .َوْقتُھَا: في اإِلْحيَاء 657
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دنيَاِمَن  خْير 659الصبحِ  ركَعتَا: ( قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. المستِطيلُدْوَن  ا ال ا فِْيھَ ةُ الظھرِ ). َوَم : وراتب
َدةٌ َوِكالھَُما , قبلَھاَوأَْربَع , َوِھَي رْكَعتَان بَْعَدھَا660 ه  661ْيَرةَرَوى أَبُو ھُرَ . ُسنَّةٌ ُمَؤكَّ لّْم أَنَّ ه َوَس لَّى هللا َعلَْي َعن النَّبِي َص

ْبُعْوَن , وُركوعھُّن وسجوَدھُنَّ  قَِراَءتُھُنَّ  يُحِسنُ , بَْعَد َزَواِل الشَّْمسِ  ركعاتٍ َمن َصلّى أَْربَع : ( قَال ه َس لَّى َمَع َف َص أل

َدع َوَكاَن َصلَّى هللا َعلَيْ ). ( لَه َحتَى اللَّْيل  يستغفرونَ  ملكٍ  لّم ال يَ ً ه َوَس ا ّزوالِ  أَربَع َد ال يلُھنَّ  بع ول يط واَب : َويَقُ إِنَّ أَْب

الَ ). أَْن يُْرفَع لِْي فِْيھَا َعَمٌل  فَأُِحبّ  السَّاَعةِ  ھذهِ فِي  السماِء تفتحُ  ْن : ُرِوَي َعْن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم أَنَّه قَ َم

  ْكَعات بِفَاتَِحة الِكتَاب َوآيَة الُكْرِسيّ قََرأَ فِي ھَِذه األَْربَع ر
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ْي  اه هللا فِ ة أَْعطَ ّل رْكَع ات فِْي ُك ردوسِ َوقُْل ھَُو هللا أََحد ثاَلث َمرَّ ة الف ْيَن  جنَّ ا ال َع  أُذٌن سمعتْ َوال  رأتْ َم

اَم َويْشفَُع يَْوم القِيَاَمة فِي أَْلف ِمَمْن اْستَْوَجَب النَّار َويَْبَعُث هللا  ه أَيَ تَْغفُِرْوَن لَ ة  َويَْس إِلَْيه أَْلَف َملِك يَْحفَظُونَهُ ِمْن ُكّل آفَ

ِره  ْن قَْب َرَج ِم إَِذا َخ هَحيَاتِه فَ ى  حملْت ة َعلَ تِِھمْ الَمالئَِك ى  أَْجنَِح وُزونَ َحتَ اب  يَُج ِر ِحَس ة بَِغْي ْدُخل الَجنَّ راطَ َويَ ه الصِّ بِ

َع  ة َم ي الَجنَّ ون فِ ينَ النَّ َويَُك ھََداء بِيِّ رِ  .662َوالصدقِْين َوالشُّ ةُ الَعْص ُع , َوَراتِبَ َي أَرب اتٍ َوِھ َل  ركع رقَْب ُرِوَي : الَعْص

ً َصلّى  عبداً َرِحَم هللا : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم أَنَّه قَال 663َعْنه ان  وھُما, َوَراتِبَة الَمْغِرب). 664قَْبَل الَعْصر  أربعا رْكَعتَ

هالُمَؤذِّن  أذانِ بَْيَن  قبلَھاَوأَّما رْكَعتَان . 665فيھَا الروايةُ لَْم تَْختَلِف : ْيَضةبََعَد الفَرِ  بِْيل  666وإقاَمتِ ى َس اَدرةَعلَ ل, المب  نُقِ

َحابَة َرة. 667َذلِك َعْن َجَماَعْة الصَّ ة, َوَراتِبَة العَشاء اآلِخ َد الفَِرْيَض ات بَْع ع رْكَع َي هللا: أَْربَ ة َرِض ت َعائَِش اقَالَ :  َعْنھَ

ام 668َكاَن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَيه َوَسلّم يَُصلِّي مَّ يَنَ ك. بَْعَد الَعَشاء اآلِخَرة أَْربََع َركعاٍت ثُ ن َمالِ اَل أَنَس بِ اَن : َوقَ َك

ثاَلث  اء بِ َد الَعَش ْوتِر بَْع لّم يُ ى ركعاتٍ َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَس ي األُْولَ َرأُ فِ ى: يَْق َك األَْعلَ م َربِّ بِّْح بِاْس ي , َس َوفِ

 قُْل يَا أَيُّھَا : الثَّانِيَة
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الم669. قُْل ھَُو هللا أََحدْ : َوفِْي الثَّالِثَة, الكَّافُِرون ه السَّ هُ َعلَْي ار أَنَّ اَن إَِذا أََراَد أَْن : 670َوفِي بَْعض األَْخبَ دُخلَك  ي

َل أَْن إِلَْيه َوَصلّى فَ  َزحفَ  فراِشهإِلَى  ْين قَْب دَ ْوقَه َرْكَعتَ ا يَْرقُ تِ , فِْيِھَم اُكم ,  671إَِذا ُزْلِزلَ ْوَرة أَْلھَ اثرَوُس ْي .  672التَّك َوفِ

افُِرْون: ِرَوايَة أُْخَرى ا الَك ا أَيُّھَ ْل يَ وتَر . قُ وُز ال لِْيَمتَْين 673موصوالً ومفصوالً َويَُج لِْيَمة َوتَْس َحى. بِتَْس : َوَصالة الضُّ

                                                                                                                                            
 .بِطُلُوع: في اإِلْحيَاء 658
 .الفَْجر: في اإِلْحيَاء 659
َدة: َوِھَي  سْت رْكَعاتْ , َراتِبَة الظّھر: في اإِلْحيَاءْ  660 ً سنَّة ُمؤكَّ ً سنَّة َوإِْن َكانَت ُدْونَ , رْكَعتَان بَْعَدھَا َوِھَي أَْيضا  َوأَْربَع قَْبلَھَا َوھَي أَْيضا

 .الّركَعتَْين األُْخَريتِْين
 .َرِضَي هللا َعْنه: في اإِلْحيَاء 661
 .لَْم أَِجد لِھََذا الَحِدْيث أَيَّ أَصْل فِي اإِلْحيَاءْ  662
 .َرَوى أَبُو ھَُرْيَرة َرِضَي هللا َعْنه عّن النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم أَنَّه قَال: في اإِلْحيَاء 663
ً  :في اإِلْحيَاء 664  .َرِحَم هللا َعْبداً َصلّى قَْبَل الَعْصر أَْربََعا
 .فِْيِھَما: في اإِلْحيَاء 665
 .َوإِقَاَمة الُمؤذِّن: في اإِلْحيَاء 666
َحابَة: في اإِلْحيَاء 667  .فَقَد نقَِل َعْن َجَماَعٍة ِمَن الصَّ
 . على الھَاِمش األَْيَمن" يوتر " قَاَم الُمَؤلّف بِِكتَابَة َكلَِمة  668
 .ثُّم قَاَم بَِشْطبِھَا" َوقَاَل فِي بَْعض " قَاَم الُمَؤلّف بِِكتَابَة  669
 . إِذا أََراَد أَن يَدخل فَِراشهُ : َوفِي بَْعض األَْخبَار: في اإِلْحيَاء 670
 .ُزْلِزلَت األَْرضُ : في اإِلْحيَاء 671
 .ُسْوَرة التََّكاثُر: في اإِلْحيَاء 672
 .ْوُصْوالً بِتَْسلِْيَمة َواِحَدة َوتَْسلِْيَمتَْينَمْفُصْوالً َومَ  :في اإِلْحيَاء 673
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ا  674ةُ والمواظب نْ َعلَْيھَ َزائِم ِم لھَا َع ال َوفََواِض ا, األَْفَع َدد  675َوأَمَّ اَع ا  ركعاتِھَ أَْكثَر َم لف ه  نُقِ ةفِي اتٍ  676ثمانِيَ . ركع

َدةٌ : َما بَْيَن العَشائَْين وإِْحيَاءُ  ا . 677ُسنَّةٌ ُمَؤكَّ ن  عددهُ  نُقِلَ َوِممَّ هِم ك  678فْعل ي َذلِ الم فِ ه السَّ اَولَ . ركعاتٍ  ستُّ َعلَْي  679ھَ

َمْن : ( 682َوقَاَل َعلَْيِه الّسالم.  681}تَتََجافَى ُجنُْوبُھُم َعن الَمَضاِجع{ : 680بِقَولِه  تََعالَى إِنّھا المرادُ َوقِيَل . فَْضٌل َعِظْيم

ْين والِعَشاءِ َصلَّى بَْيَن الَمْغِرب  لِ ا َصالة . 683)فَإِنَّھَا َصالة األَوَّ ام األسبُوعِ َوأَمَّ ه أيّ دأُ  وليَالي ِذْكِرھَا فنب دْ : بِ ْوم األََح : يَ

ع  685َمْن َصلَّى األََحد: َعْن النَبِّي  َصلَّى هللا َعلَيه َوَسلّم أَنَّه قَالَ  684َرَوى أَبُو ھَُرْيَرة رأُ  ركعاتٍ أَْربَ ة  يق ّل َرْكَع ي ُك فِ

ة 686فَاتَِحة ُسول َمرَّ هُ  وجلّ َكتََب هللا َعزَّ , الكتاِب َوآَمَن الرَّ ّل نَ  687لَ َدد ُك َرانِّي بَِع َرانِيّةّص اه, حسناتٍ  َونَْص  688َوأَْعطَ

ةً َوُعْمَرةً , ثَواَب نَبِيّ    ,َوَكتََب لَهُ َحجَّ
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لَّ , َوَكتََب لَه بُِكل َرْكَعة أَْلَف َصالة لِّ  689َوأَْعطَاهُ هللا َعزَّ َوَج ي  حرفٍ بُِك ةفِ ةً  الجنَّ ْن  مدين ر مسكٍ ِم . 690أَْذفَ

َد  يَومَ َمْن َصلَّى : قالَ َعن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم أَنَّه  691رٌ جابِ  َرَوى, َويَْوم االْثنَْين اراالْثنَْين ِعْن اِع النَّھ  ارتف

ةً  مرةً فِي ُكلِّ َرْكَعة فَاتَِحة الِكتَاب  يقرأُ َرْكَعتَْين  رَّ ةً َم رَّ َذتَْين َم وَّ ْد َوالُمَع َو هللا أََح ّل ھُ ة َوقُ رَّ إَِذا , َوآيَة الُكْرِسي َم لمَ فَ  س

َر  تَْغفََر هللا َعْش راتٍ اْس ى , م لَّى َعلَ يّ َوَص َر   النَّبِ لّم َعْش ه َوَس لَّى هللا َعلَْي راتٍ َص َر هللا م هُ  692َغفَ ا ُذنُْوبَ ْوم . ُكلَّھَ َويَ

اء ال 693أنسٌ َرَوى , الثُّالثَ هُ  قَ لّم أَنّ ه َوَس لَّى هللا َعلَْي ي َص ّن النَّبِ ْوَم : 694َع لَّى يَ ْن َص َر َم اء َعْش اتٍ الثُّالثَ َد  ركع ِعْن

ة الُكْرِسي الكتَابفَاتَِحة  ركَعة ُكلّ فِي  يقرأُ _ النَّھَار ارتفاعِ ِعْنَد : آَخر حديثٍ َوفِْي _ النَّھار انتَصاف َو  695َوآيَ ل ھُ َوقُ

ْبِعيَن  خطيئةٌ لَْم تُْكتَْب َعلَْيه , 696هللا أََحْد ثاَلث ى َس ً إِلَ ا إِْن , يوم اتَ فَ ى َس َم ً ْبِعْيَن إِلَ ا اَت  يوم هُ  697وُغفرت, شھيداً َم لَ

الَ  698جبَلَرَوى َمَعاذ بن : َويَوم األْربَِعاء. َسنةً َسْبِعْيَن  ذنوبُ  ه قَ ه أَنَّ َي هللا َعْن ِه : َرِض لَّى هللا َعلَْي ْوُل هللا َص اَل َرُس قَ

                                                 
 .فَالُمَواظَبَة: في اإِلْحيَاء 674
ا: في اإِلْحيَاء 675  .أَمَّ
 .ثََمانِي: في اإِلْحيَاء 676
 .إِحياء َما بَْيَن الَعَشائِْين َوِھَي سنّة ُمؤّكدة: في اإِلْحيَاء 677
 .َعلَْيه َوَسلَّم بَين العشائْيِن ِستُّ رَكَعاتٍ  ِمن فِعل َرُسول هللا َصلَّى هللا: في اإِلْحيَاءْ  678
 .َولِھَِذِه الّصالة: في اإِلْحيَاء 679
 .عّز َوَجلّ : في اإِلْحيَاء 680
ْجَدة 681  .32/16:السَّ
 .َوقَد ُرِوَي َعْنهُ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم أنَّهُ قَال: في اإِلْحيَاء 682

ابِْينَمْن َصلَّى بَْيَن المَ : في اإِلْحيَاء 683   .ْغِرب َوالِعَشاء فَإِنَّھَا ِمن َصالة األَوَّ
 .َرِضَي هللا َعْنه: في اإِلْحيَاء 684
 .يوم األحد: في اإِلْحيَاء 685
 .بِفَاتَِحة: في اإِلْحيَاء 686
 .هللا لَه: في اإِلْحيَاء 687
 .وأعطاه هللا: في اإِلْحيَاء 688
 .هللا: في اإِلْحيَاء 689
 .فِي الَجنَّة بُِكلِّ َحْرٍف َمِدْينَة ِمْن ِمْسك أَْذفَر َوأَْعطَاه هللا: في اإِلْحيَاء690
 .ُرِوَي َعْن َجابِر َعن َرُسول هللا: في اإِلْحيَاء 691
 .هللا تََعاَلى: في اإِلْحيَاء 692
قاِشي َعْن أَنَس بن َمالِك: في اإِلْحيَاء 693  ... .َرَوى يَِزْيد الرَّ
 .َوَسلّم قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيهِ : في اإِلْحيَاء 694
 .آيَة الكرسي َمّرةً : في اإِلْحيَاء 695
ات: في اإِلْحيَاء 696  .ثاَلث َمرَّ
 .ُغفَِر لَهُ : في اإِلْحيَاء 697
 . ...قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: َرَوى أَبُو إِْدِرْيس الَخْوالنِي َعْن َمَعاذ بن َجبَل َرِضَي هللا َعْنه قَالَ  :في اإِلْحيَاء698



164 
 

لَّم َرة  : (َوَس ي َعَش اء اْثنَتَ ْوَم األَْربَِع لَّى يَ ْن َص ةً َم دَ  َركَع ة  ِعْن ة فَاتَِح ّل َرْكَع ي ُك َرأ فَ ار يَْق اع  النَّھَ ابِ اْرتِفَ ة  الِكتَ َوآيَ

َذتَْين ثاَلث  ات َوالُمَعوَّ   ِعْنَد  699ملكٌ نَاَدى بِه  مراتٍ الُكْرِسي َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ثاَلث َمرَّ
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دَّ  ُغفِرَ الَعَمَل فَقَد  استأْنِف! يَا َعْبَد هللا: العرشِ   ا تَقَ َع هللالََك َم َك َوَرفَ ْن َذْنبِ ر  700َم ِم َذاَب القْب َك َع  وضيقَهُ َعْن

وُل : 702عباسٍ قَاَل اْبن , َويَْوم الَخِمْيس. يَْوَم القِيَاَمة َوَرفََع لَهُ ِمْن يَْوِمه َعَمَل نَبِيّ  شدايدُ  701وظلمتَهُ وُدفع َعْنهُ  قَاَل َرُس

ة : األُولَىفِي  يقرأُ َرْكَعتَْين  والعْصرْوم الَخِمْيس بَْيَن الظُّْھر َمْن َصلَّى يَ : ( هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم رَّ اب َم فَاتَِحة الِكتَ

يَوآيَة  رةٍ  الُكرِس ة م ة, 703َميَ ي الثَّانِيَ و هللا : َوفِ ْل ھُ ة َوقُ رَّ ة َم ة أحدٌ الفَاتَِح رَّ ة َم يّ , 704َماي لِّي َعلَ رةً  705َويَُص ةَ م  ماي

اجِّ  صاَم رَجْب وَشْعبَان وَرَمَضانَمْن  706ابَ ثو  وَجلّ  عزَّ أَْعطَاهُ هللا  ُل َح َواب ِمْث َن الثَّ ه ِم تِ َوَكاَن لَ هُ , البْي َب لَ َوَكتَ

ن  بنُ َعلِّي  707َرَوى: َويَْوُم الُجُمَعة). بَِعَدِد ُكلِّ َمْن آَمَن بِا ُسْبَحانَهُ َوتََوكََّل َعلَْيِه َحَسنَةً  ه َع أَبِي طَالِب َرِضَي هللا َعْن

اَم  عبدٍ َما ِمْن : ( النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّْم أَنّه قَالَ  ومَ قَ ة ي تَفلَّت الشمسُ  إَِذا الجمَع َد  وارتفعتْ  708اس أَو  709ُرمحٍ قَْي

أ ثُمَّ أَْسبََغ , َذلكِمْن  أَكثرَ  حى َرْكَعتَْين  710ُسْبَحةَ  فصلَّى, الوضوءَ فَتََوضَّ ً الضُّ ً  إِيمانا هُ  بَ كتَ إاِل  واحتسابا هللا َعزَّ َوَجّل لَ

ةِ َرفََع هللا لَهُ فِي : َرَكَعاتٍ  أربَعَوَمْن َصلّى , سيئَةَعْنهُ َمائة  وَمَحىَحَسنَة  711 َمائَة ة الجن اتْي َدَرَج لَّى , 712م ْن َص َوَم

 صلَّىَوَمْن  ,ُكلَّھَا ذنُوبهَوَغفَر لَهُ , َدَرجة  مئةَرفََع هللا لَهُ فِي الَجنَّة ثََمانِي : ثََمانِي ركعاتٍ 
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ً َكتََب هللا ُسْبَحانَهُ , 713َعَشَر َرَكَعاتٍ  اْثنَتَيْ  ة , سيئةٍ  وماتَيْ أَلفَا  عْنه َوَمَحىوماتْي َحَسنٍَة  ألفا ي الَجنَّ هُ فِ َوَرفََع لَ

 ً ْوَم  صلّىَمْن : ( َوَسلّم قَالَ  َصلَّى هللا َعلَْيه النبيّ َرَوى أَبُو ھَُرْيرة أَنَّ : َويَْوم السَّْبت.  714 ) درَجةٍ  وماتَيْ  ألفا ْبتيَ  الس

الَث , 715يَْقَرأُ فِي ُكّل َرْكَعة فَاتَِحة الِكتَاب: أَْربَع َرَكَعاتٍ  افُِرْون ثَ ا الَك ا أَيُّھَ إَِذا  مراتٍ َوقُْل يَ رغَ فَ ةَ  ف َرأَ آيَ  الكْرسيقَ

زَّ  هُ  وجلّ َكتََب هللا َع ل حرفٍ لَ ةً   بُك رةً  حج هُ , وعم َب لَ لب 716َوَكتَ يَاٍم  حرفٍ  ُك نٍَة ِص َر س اأَْج ام  نھاِرھَ اَوقِيَ , لَْيلِھَ

ْيَن  718َوَكاَن تَْحَت ظلِّ َعْرِش هللا َعزَّ َوَجلّ , 717شھيدٍ  ثوابَ  وجلّ َعزَّ  هللاَوأَْعطَاهُ  الِي. ) َوالشھَداءَمَع النَّبِيِّ ا الليَ , َوأَمَّ

                                                 
 .نَاَدى ُمنَاٍد ِعْنَد الَعْرش :في اإِلْحيَاء  699
 .هللا ُسْبَحانه: في اإِلْحيَاء 700
 .َوَرفََع َعْنَك َشَدائَِد القِيَاَمةِ : في اإِلْحيَاء 701
 .َعْن عْكرَمة َعْن ابن عبَّاس قال: في اإِلْحيَاء 702
 .ةفَاتَِحة الِكتَاب َوآيَة الُكْرِسي ِمئَة َمرَّ  :في اإِلْحيَاء 703
ة :في اإِلْحيَاء704  .فَاتَِحة الِكتَاب َوقُْل ھُو هللا أََحْد ِمئَة َمرَّ
ة :في اإِلْحيَاء  705 د ِمئَةَ َمرَّ  .َويَُصلِّي َعلَى ُمَحمَّ
 .أَْعطَاهُ هللا ثََوابَ  :في اإِلْحيَاء 706
 .ُرِويَ : في اإِلْحيَاء 707
 .ْمسُ َما ِمْن َعْبٍد قَاَم إَِذا استقَلّت الشَّ  :في اإِلْحيَاء 708
 .قَْدَر ُرْمحٍ  :في اإِلْحيَاء 709
 .على الھاِمش األْيَسر" بيان ُسْبَحة " قَاَم الُمَؤلّف بِِكتَابَة  710
 .هللا لَه ِمئَتَيْ : في اإِلْحيَاء 711
 .َرفََع هللا ُسْبَحانَهُ فِي الجنَةَّ أَْربَع ِمئَة َدَرَجة :في اإِلْحيَاء  712
 .َرْكَعة اْثنَتَي َعْشَرةَ  :في اإِلْحيَاء 713
 . َوَرفََع لَهُ فِي الَجنَّة أَْلفَين َوِمئَتَّي َدْرَجة , َوَمَحى َعْنهُ أَْلفَين َوِمئَتَّي َسيِّئَة, َكتََب هللا لَهُ أَْلفَين َوِمئَتَّي َحَسنَة :في اإِلْحيَاء714
اتٍ , فَاتَِحة الِكتَاب َمَرة: في اإِلْحيَاء 715  .إَِذا فََرَغ قََرأَ آيَةَ الكْرِسيفَ , وقُل ھٌَو هللا أَحد ثاَلَث َمرَّ
 .. .َوَرفََع لهُ بُِكّل َحْرٍف أَْجَر َسنَةٍ : في اإِلْحيَاء 716
 .َوأَْعطَاهُ هللا َعزَّ َوَجلَّ بُِكلِّ َحْرٍف ثََواَب َشِھْيدٍ  :في اإِلْحيَاء 717
 .. .هللا َمعَ : في اإِلْحيَاء 718
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َداھَا ةَ : فََمْب دِ  ليل رين: ( األََح ةً  عْش رَ , 719َرْكَع ةٍ يَْق ّل َرْكَع ي ُك ْيَن : أُ فِ د َخْمِس َو هللا أََح ْل ھُ ة َوقُ رَّ ُد  َم رةً الَحْم , 720م

َذتَْين ةٍ  ِمئَة َواْستَْغفِْر هللا َعزَّ َوَجلَّ , مرةً مرةً  والُمُعوَّ ّي , مّرةِمئَة َولَوالَِدْيه  721َواْستَْغفَر هللا لِنَْفِسهِ , َمرَّ َوَصلَّى َعلَى النَّبِ

ةِمئَة لَْيه َوَسلّم َصلَّى هللا عَ  أَ , َمرَّ ى  وقوتِهِ ِمْن َحْولِه  وتبرَّ أَ إِلَ ولَوالتََج ه َح تِ هَ إاِلّ هللا  722هللا َوقُوَّ ھَُد أَْن ال إِلَ اَل أَْش مَّ قَ ثُ

ْيُم هللا, َوإِْبِراِھْيَم َخلِْيُل هللا, هللا َوفِْطَرتِه صْفَوةَوأَْشھَُد أَنَّ آَدَم  دٌ , هللا روحُ ى َوِعْيَس, َوُمْوَسى َكلِ اَن , هللا حبيبُ  ومحم َك

داً , 723ولداً   ادََّعىَمْن  بَِعَددِ لَهُ ِمَن الثََّواِب  هُ , َوَمْن لَْم يَْدُع  َولَ َع  وبعث ة َم ْوم القِيَاَم لَّ يَ زَّ َوَج ينَ هللا َع اَن , اآلمن َوَك

 :االْثنِْين وليلَة).  َمْع النَّبِيِّْينَ  الجنَّةَ  724َحقَّاً َعلَى هللا  أَْن يَْدِخلهُ 

[23v]  

َع :  ( قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم: َعْن أَنَْس قَالَ  األَعمشْ  َرَوى ْين أَْربَ ةَ االْثنَ لَّى لَْيلَ اتٍ َمْن َص , ركَع

َر : األُْولَى الّركَعةفِي  يقرأُ  ّراتٍ الفَاتَِحة َوقُْل ھَُو هللا أََحد َعْش ي الثَّ , 725م ةَوفِ َو هللا : 726انِيَ ْل ھُ ة َوقُ رَّ ُد  َم  أحدْ الَحْم

ة ة: َوفِي الثَّالِثَة, 727ِعْشِرْيَن َمرَّ رَّ ة َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ثاَلثِْيَن َم ة, 728الَحْمُد  َمرَّ ابَِع ي الرَّ َو : َوفِ ل ھُ ة َوقُ رَّ ُد  َم الَحْم

ة رَّ لِّْم ِويِ , 729هللا أََحد أَْربَِعْين َم مَّ يَُس َرأْ ثُ ْد : ْق َو هللا أََح ْل ھُ ً قُ ا ة خمس رَّ ْبِعْيَن َم اً , َوَس ه َخْمَس ه ِولَِوالَِدْي تَْغفََر هللا لِنَْفِس َواْس

ة ة خمساً وسبعينَ َويَُصلِّي َعلَى ُمَحّمد َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم , َوَسْبِعْيَن َمرَّ أَُل هللا , َمرَّ هثُمَّ يَْس انَ , حاجتَ ً  َك ا ى هللا حقَ  َعلَ

ةٍ  يقرأُ يَُصلِّْي َرْكَعتَْين : َولَْيلَة الثُّالثَاء). َوِھَي تَُسمَّى َصالة الَحاَجة . 730ُسَؤالَهُ أَْن يُعطْيه  لِّ َرْكَع ةَ : فِي ُك اب  فاتح الِكتَ

ة أحدٌ َوقَْل ھَُو هللا  رَّ َرة َم َذتَْين َخْمس َعَش وَّ ةَ , َوالُمَع لِْيم آيَ َد التَّْس َرأُ بََع يَويَْق َرة  خمسَ  الكرِس رةً َعَش تغفُر , 731م ويس

ةً  خمسَ ُسْبَحانَهُ  732هللاَ  ْين: َولَْيلَة األَْربَِعاء. َعَشَر َمرَّ رأُ , يَُصلِّي َرْكَعتَ ى يق ي األُولَ ةَ : فِ ابِ  فاتح َرّب  الكت ْوُذ بِ ْل أَُع َوقُ

َر بَْعَد الفاتَِحة قُْل أَُعوُذ بَِربِّ ال: َوفِي الثَّانِيَة, مراتٍ الفَلَْق َعْشَر  مَّ إَِذا , مراتٍ نَّاس َعْش لّمثُ َر  س الَى َعْش تَْغفََر هللا تََع اْس

ات 734ثُمَّ يَُصلِّي َعلَى النَّبِّي ُمَحمَّد, 733 مراتٍ  رَّ َر َم ْيس وَ . َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم َعْش ة الَخِم اَل : لَْيلَ َرة قَ و ھَُرْي اَل أَبُ قَ

  َمْن َصلَّى لَْيلَة الَخِمْيس: 735) َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم
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ات 736أُّم القُْرآن, َرْكَعتَْين يَْقَرأُ فِي ُكّل َرْكَعةٍ  والعشاءِ َما بَْين الَمْغِرب  رَّ َس َم َو هللا , َوآيَة الُكْرِسي َخْم ْل ھُ َوقُ

ات َذتَْين َخْمس , أََحد َخْمَس َمرَّ الة, مراتٍ َوالُمَعوَّ َرة , 737فَإَِذا فََرَغ ِمن الصَّ رةً اْستَْغفََر هللا تََعالَى َخْمس َعَش َل , م َوَجَع

                                                 
 .عْشِرْيَن رْكَعةَمْن َصلَّى لَْيلَةَ األََحد : في اإِلْحيَاء 719
ة فَاتَِحةَ الِكتَاب: في اإِلْحيَاء 720  .َوقُْل ھَُو هللا أََحد َخْمِسْيَن َمرَّ
 .َواْستَْغفَر لِنَْفِسهِ  :في اإِلْحيَاء 721
تِه َوالتََجأَ إِلَى هللا :في اإِلْحيَاء 722 أَ ِمْن َحْولِه َوقُوَّ  .َوتَبَرَّ
 .َمْن َدَعا  َولََداً : في اإِلْحيَاء 723
 .هللا تََعالَى  أَْن يَْدِخلهُ : في اإِلْحيَاء 724
ات :في اإِلْحيَاء 725 ِ َوقُْل ھَُو هللا أََحد َعْشَر َمرَّ  .الَحْمُد 
 .َوفِي الَركعة الثانِيَة: في اإِلْحيَاء 726
ة :في اإِلْحيَاء 727  .الَحْمُد  َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ِعْشِرْيَن َمرَّ
ةالَحمْ  :في اإِلْحيَاء 728  .ُد  َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ثاَلثِْيَن َمرَّ
ة: في اإِلْحيَاء 729  .الَحْمُد  َوقُل ھَُو هللا أََحد أَْربَِعْين َمرَّ
ة: في اإِلْحيَاء 730  .َعلَى هللا أَْن يُْعِطْيه ُسَؤالَهُ َما َسأَلْ َكاَن َحقَّاً , ثُمَّ َسأََل هللا َحاَجتَهُ , َواْستَْغفََر هللا لِنَْفِسه ِولَِوالَِدْيه َخْمَساً َوَسْبِعْيَن َمرَّ
ة آيَةَ الُكْرِسي: في اإِلْحيَاء 731  .َويَْقَرأُ بََعَد التَّْسلِْيم َخْمَس َعَشَرة َمرَّ
 .َواستَْغفََر هللا تََعالَى:في اإِلْحيَاء 732
ات :في اإِلْحيَاء 733  .اْستَْغفََر هللا َعْشَر َمرَّ
دَعلَى ُمحَ  :في اإِلْحيَاء 734  .مَّ
 .قَاَل أَبُو ھَُرْيَرة َرِضَي هللا َعْنه قَاَل النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :في اإِلْحيَاء 735
 .فاتِحة الِكتَاب: في اإِلْحيَاء 736
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ا ه 738ثََوابھَ ْد , لَِوالَِدْي قَّ  أَّدىفَقَ هَح اً  739والدْي اَن َعاقَ اَوإِْن َك لّ , لھَُم زَّ َوَج اهُ هللا َع ْيقِْين  740َوأَْعطَ دِّ ي الِص ا يُْعِط َم

ھَداءْ  اء: ( َوَسلَّم َعليهُسوُل هللا َصلَّى هللا قَاَل رَ :  جابرٌ قَاَل : َولَْيلَة الُجْمَعة. )واِلشُّ مَعة بَْيَن َوالِعَش  741َمْن َصلَّى لَْيلَة الجُّ

ة إِْحدىهللا أََحْد  742َعَشَرة َرْكَعة يَْقَرأُ فِي ُكلِّ َرْكَعٍة فَاتَِحة الِكتَاب َوقُْل ھو اثنيْ  ْاثَنَتي  744فََكأَنََّما َعبََد هللا  743َعَشر َمرَّ

ّر : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  745يَاٌم نَھَاُرھا َوقِيَاٌم لَْيلِھَاصِ , َعَشَرة َسنَة وِم األََغ ي اليَّ يَّ فِ الة َعلَ نَّ الصَّ أَْكثُِروا ِم

اَل أَنَسْ : َولَْيلَة السَّْبت. 747)يَْوم الُجُمَعة َولَْيلَة الُجُمَعة : 746الغراءِ َواللْيلَة  لَّى: قَ وُل هللا َص اَل َرُس لَّم قَ ه َوَس : ( هللا َعلَْي

ة  السْبتَمْن َصلَّى لَْيلَة  ر َرْكَع ي َعَش اء اْثنَتَ ِرب َوالِعَش ْيَن الَمْغ يَ بَ هُ  بُن ة قصرٌ لَ ي الَجنَّ ّل , فِ ى ُك ّدَق َعلَ ا تََص َوَكأَنَّم

أ ِمَن اليَھُْود, مؤمٍن ومؤمنةٍ  ا َصالةُ َرَجْب فَقَْد ُرِوَي  ).َوَكاَن َحقَّاً َعلَى هللا أَْن يَْغفَِر لَهُ , َوتَبَرَّ يّ  بإسنادٍ َوأَمَّ  748َعْن النَّبِ

اء, َخِمْيس ِمْن َرَجب أّول يَُصومُ َما ِمْن أََحٍد : ( َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم أَنَّه قَالَ  ِرب َوالِعَش ْيَن الَمْغ يْ  749ثُمَّ يُصلِّي بِ  اثنت

 ,ْسلِْيَمةبَْيَن ُكّل َرْكَعتَْين بِتَ  يفِصلُ , َعَشَرة َرَكَعة
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ة ة, يَْقَرأ فِي ُكلِّ َرْكَعة بِفَاتَِحة الِكتَاب َمرَّ رَّ َو هللا , 750َوإنّا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك فِي لَْيلَة القَْدر ثاَلَث َم ل ھُ ي  أحدٌ َوقُ اْثنَتَ

ة ة, َعَشَرةَ َمرَّ لَّم  751َصلِّ َعلَى النَّبِي األُمِّيَ ! ھُمَّ الل: ويقولُ , فِإَِذا فََرَغ ِمْن َصالتِه َصلَّى َعلَيَّ َسْبِعْيَن َمرَّ ه َوس ى آلِ َوَعلَ

ةُسبُّوٌح  752فِْي ُسُجْوِدهِ  ويقولُ َويَْسُجد  دوٌس ربِّ الَمالئك ْوح ق رُّ مَّ , َوال عُ ثُ ة يرف رَّ ْبِعْيَن َم ْول َس هُ َويَقُ ْر : َرْأَس َربَّ اْغفِ

ا تَْعلَم فَإِنََّك أَْنَت ال ا, 753َعلِيُّ األَْعظَمَواْرَحْم َوتََجاَوْز َعمَّ ْجَدة : ثُمَّ يَْسُجد َسْجَدة أُْخَرى  َويَقُول فِْيھَ ي السَّ اَل فِ ا قَ َل َم ِمْث

ال يَُصلِّي أَْحد : (قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. 754هللا بَِمِشيّةفَإِنَّھَا تُْقَضى , سُجوِدهفِي  حاجتهُ ثُمَّ يَْسأَل , األُولَى

ْملِ َوَعَدد  البْحرِ َولَو َكانَْت ِمْثَل َزبَِد , لَهُ َجِمْيع ُذنُِوبه 755الة إاِل َغفََر هللاھَِذه الصَّ  , 756الشََّجرِ َوَوْزِن الِجبَاِل َوَوَرق  الرَّ

ا َصالة َشْعبَان). النَّار  استوَجبَ  758ِمْن أَْھِل بِْيتِه ِممَّن 757َماية تِْسعِ يَْوَم القِيَاَمة فِي  ويشفَعُ  ة  :َوأَمَّ اِمسفَلَْيلَ ْر  الخ َعَش

ة َوقُْل ھَُو هللا  ركعةٍ يَْقَرأُ فِي ُكّل , بَتَْسلِْيَمة َرْكَعتَْينَرْكَعة ُكل   مئةيَُصلِّي , ِمنه , 759مراتٍ َعَشر  أحدٌ فَاِتَحةَ الِكتَاب َمرَّ

                                                                                                                                            
 .ِمْن َصالتِه: في اإِلْحيَاء 737
 .ثََوابَهُ : في اإِلْحيَاء 738
  .هفَقَْد أَّدى َحقَّ َوالَِدْيه َعلَيْ  .في اإِلْحيَاء 739
 .هللا تََعالى: في اإِلْحيَاء 740
مَعة بَْيَن المغرب َوالِعَشاء: في األصل 741 ْفْحة" الَمْغِرب "لّكّن الُمَؤلّف قَد َكتََب كلَِمة ,  َمْن َصلَّى لَْيلَة الجُّ  .علَى الھَاِمش األيسرللصَّ
ً " بَيَان ھَُو " َعلَى الھَاِمش األْيَسر َكتََب الُمؤلّف  742  . إِْيَضاَحا
ة :في اإِلْحيَاء 743 ة َوقُْل ھَُو هللا أََحْد إِْحَدى َعَشرة َمرَّ  .فَاتَِحة الِكتَاب َمرَّ
 .هللا تََعالى: في اإِلْحيَاء 744
 .على ھَاِمش الّصْفَحة"بلَيلِھَا ", "لَيالِيھا" قَاَم الُمؤلّف بِتَصِحْيح َكلَِمة  745
اء و اليَّوِم األَ  :في اإِلْحيَاء 746  .ْزھَرفِي اللْيلَة الَغرَّ
 .لَْيلَة الُجُمَعة َو يَْوم الُجُمَعة :في اإِلْحيَاء747
 .َرُسول هللا: في اإِلْحيَاء 748
 .ثُمَّ يُصلِّي فِْيَما بِْيَن الِعَشاء والَعْتَمة :في اإِلْحيَاء 749
ات َوإنا أنَزْلنَاهُ : في اإِلْحيَاء 750  .فِي لَْيلَة القدرثاَلَث َمرَّ
 .ُمَحمَّد النَّبِي األُمِّيَ  َصلِّ َعلَى :في اإِلْحيَاء 751
ة :في اإِلْحيَاء 752  .َوَعلَى آلِه ثُمَّ يَْسُجد َويَقُْول فِْي ُسُجْوِدِه َسْبِعين َمرَّ
 .إِنََّك أَْنَت األََعزُّ األَْكَرم :في اإِلْحيَاء 753
 .فَإِنَّھَا تُْقَضى :في اإِلْحيَاء 754
 .هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاء 755
 .َوَوَرق األَْشَجار :في اإِلْحيَاء 756
 .َسْبع ِمئَة: في اإِلْحيَاء 757
 .ِممَّن قَد: في اإِلْحيَاء 758
ة :في اإِلْحيَاء 759  .فِي ُكّل َرْكَعة بَْعَد الفَاِتَحةَ قُْل ھَُو هللا أََحد إِْحَدى َعَشرة َمرَّ
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َذا  رويٌ فَھَ لََوات أيضاً م ة الصَّ ي ُجْملَ لَف , فِ اَن السَّ ْنھُم  رضيَ َك الة يصلونَ هللا َع ِذه الصَّ ونَھا 760ھَ مُّ الةَ   ويس َص

ثَنِي: َوُرِوَي َعْن الَحَسْن أَنَّهُ قَالَ . جماعةً  صلوھَاَوُربََّما  فيھَا َويَْجتَِمُعونَ , الَخْير  َحدَّ
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لَّم 761ثلثُونَ  ِذِه : ِمن أَْصَحاِب النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَس ي ھَ الة فِ ِذِه الصَّ لّى ھَ ْن َص ةأَنَّ َم َر , اللْيلَ زَّ  هللاُ نَظَ َع

َرة سبعينَ  762َوَجّل إِلَْيه َرة , نَْظ لِّ نَْظ هُ بُِك ةً  سبعينَ َوقََضى لَ ا  حاج َرةُ أَْدنَاھَ ِجد. ) المغف ة الَمْس َرْكَعتَْين : َوتَِحيَّ نةٌ بِ  س

وءَوَرْكَعتَان . 763مَوكَّدةٌ  َد الُوُض تِحبتان بع ِزل. مس وِل الَمْن َد ُدُخ اِن ِعْن هُ  َوَرْكَعتَ ُرْوج ِمْن ِة . َوالُخ َد ُخْطبَ اِن ِعْن وَرَكَعتَ

اح ْجد. النَِّك َد السَّ ان ِعْن تَِراْء . َوَرْكَعتَ َد اْش اِن ِعْن َدة دارٍ َوَرْكَعتَ تَِخاَرة. َجِدْي َد االْس ان ِعْن رأُ : 764َوَرْكَعتَ ى يق ي األُْولَ : فِ

ة افُِرْون 765الفَاتَِح ا الَك ا أَيُّھَ ْل يَ ي , َوقُ ةِ َوفِ َو هللا : الثّاني ْل ھُ ة َوقُ دٌ الفَاتَِح رَغ  أح إَِذا فَ اءٌ فِ الَ  766دع مَّ : َوقَ ي ! اللھُ إِنِّ

ِدرُ فَإِنََّك , َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضلَِك الَعِظْيم بقْدرتك وأستقدركَ , بِعلِمكَ  أستخيُرك ِدر تق م َوال , َوال أَْق مُ َوتَْعلَ الَُّم , أَعل َت َع َوأَْن

َت اللھُمَّ إِْن كُ , الُغيُوب مُ ْن ر  تعل َذا األَْم رٌ أَنَّ ھَ اي  خي ي ِوُدْنيَ ي ِدْينِ ي فِ يلِ ِري  767ومعاِش ة أَْم هَوَعاقِبَ ِه َوآِجلِ , وعاجل

رهُ  رهُ لِي ثُمَّ  768فقدِّ يْ  يّس َر , لِ َذا األَْم م أَنَّ ھَ َت تَْعلَ رْ َوإِْن ُكْن ي  َش ي ِدْينِ ي فِ ايَ لِ ِري  ودْنيَ ة أَْم هَوَعاقَبَ ه وأََجلِ , وعاِجلِ

ِدْير إِنّك كانَ  أَْينََما الخْيرَ لِْي  769وقّدرْ , َعنِّي واصرْفهُ َعْنه  صِرْفنِيفا يٍء قَ ة. َعلَى ُكّل َش ْن : َوَصالةُ الَحاَج  ضاقَ فََم

ه تعّذرَ إِلَى أَْمر  ودنياهُ  770ِدينِهِ  َصالحِ فِي  حاجتهُ  ومّست األمرُ  عليهِ  ْن , َعلَْي د ُرِوَي َع بفَقَ ه قَ وھْي َوْرد أَنّ ن ال : الَ ب

   771الدعاءِ من 
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أم: فِي ُكّل َرْكَعة يقرأُ , ركَعةً َعَشَرة  اثنتيْ  772الرُجل يُصليْ الَِّذْي ال يرد أَْن  ة الُكْرِسي ب ْرآن َوآيَ ْل  773القُ َوقُ

ّرم 774الَمْجدِ  تعطَّفَ  ُسْبَحان الذي, َوقَاَل بِه العزَّ ُسْبَحاَن الذي لَبَِس : ثُمَّ قَالَ  ساجداً  َخرَّ  فَرغَ فِإَِذا , أحدٌ ھَُو هللا  ه وتك , بِ

ُسْبَحاَن , َوالفَْضلِ  776ُسْبَحان ِذْي الِعزِّ , ُسْبَحاَن الِذْي ال يَْنبَِغْي التَّْسبِْيُح إاِل لَه, بعلمهِ ُكلَّ َشْيٍء  أْحَصىالذي  775سبحنَ 

ةِذي  زَّ َرم الِع ْولِ , َوالَك ْبَحان ِذْي الطُّ أَلَُك , َوُس دِ أِْس نْ  بَِمَعاقِ زِّ ِم كَ  الِع ى , عرِش ةِ َوُمْنتَھَ كَ  الرحم ْن ِكتَابِ ِمك, ِم  وباْس

د تصلِّيَ أَْن , يجاِوُزھُنَّ بٌِر َوال فاِجرٌ ال  الَّتِي 777وكلماتِك التَّاَماتِ َوَجدَك األََعلَى  األعظَم ى ُمَحمَّ مَّ . 778َعلَ ئَلُ ثُ  779يَْس

                                                 
الة :في اإِلْحيَاء 760  .َكاَن السَّلَف يَُصلُّْوَن ھَِذه الصَّ
 .الثُونَ ثَ  : في اإِلْحيَاء 761
 .نَظََر هللا إِلَْيه: في اإِلْحيَاء 762
 .َرَكَعتَان فََصاِعداً سنَّة ُمؤّكَدة: في اإِلْحيَاء 763
 .َوَرْكَعتَان ِعْنَد َصالة االْستَِخاَرة :في اإِلْحيَاء 764
 .فَاتَِحة الِكتَاب :في اإِلْحيَاء 765
 .َدعا: في اإِلْحيَاء 766
 .اي َوَعاقِبة أَْمِريفِي ِدْينِي ِوُدْنيَ  :في اإِلْحيَاء 767
 .فَاْقِدْرهُ لِي َوبَاِرك لِي فِْيه: في اإِلْحيَاء 768
 .َواْقُدْر لِي الَخْيرَ : في اإِلْحيَاء 769
 .َوَمَسْتهُ َحاَجة فِي َصالِح ِدْينِه :في اإِلْحيَاء 770
َعاء :في اإِلْحيَاء771  .إِنَّ الدُّ
 .الَعبد: في اإِلْحيَاء 772
 .َوآيَة الُكْرِسي تَاببِأمِّ الكِ : في اإِلْحيَاء 773
 .بِالَمْجدِ  تعطَّفَ  :في اإِلْحيَاء 774
 . ُسْبَحانَ : في اإِلْحيَاء 775
 .المن: في اإِلْحيَاء 776
 .َوَكلَِماتَِك التَّاَمات الَعامَّات :في اإِلْحيَاء 777
د :في اإِلْحيَاء 778 د َوَعلَى أِل ُمَحمَّ  .أَْن تَُصلِّي َعلَى ُمَحمَّ
 .يسأل: في اإِلْحيَاء 779
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ا: وھْيبٌ اَل قَ  . 780إِْن َشاَء هللا فيجابُ , فِْيھَا مْعِصيَةالَّتِي ال  َحاجتهُ  هُ   781َوبَلََغنَ اَن  أن الَك اال  يُق فھاءُكمُ  تعلِّموھَ   782 س

ِذه : التَّْسبِْيحَوَصالةُ . وجلّ َعزَّ  هللاِ  معصيةِ َعلَى  فيتعاونوَن بھَا أَثُوَرةٌ  الصالةُ َوھَ ا م ى َوْجِھھَ بَِوْقت  تختصُّ َوال , َعلَ

بوعُ  يخلُوَ أَْن ال  ويستَحبُّ , 783سببٍ َوال  ا َعنْ  األُْس دةً ھَ رةً واح ْھرأَْو  م ْد , 784الش ةُ  َرَوىفقَ ِن  ِعْكِرَم ْن اْب اسٍ َع أَنَّ  عبَّ

وكَ أاَل  أمنحكَ أاَل  أُْعطيكَ أاَل : ( قَاَل للَعبَّاس بِن َعْبد الُمطَّلِبْ  785َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم تَ إَِذا  بشيءٍ  أَْحبُ  أَن

هُ  َر هللا فعلتَ كَ  786َغفَ ْبَحانَهُ لَ َك  ُس َرهَذْنبَ هُ وآِخ هُ , أَّولَ هُ َوَحِدْيثَ َدهُ , قَِدْيَم أَهُ َوَعْم هُ , َوَخطَ رَّ هُ ِس َع وعالنيتَ لِّي أَْربَ ؟ تَُص

  فَاتَِحةَ : تَْقَرأُ فِْي ُكّل َرْكَعة, ركعاتٍ 
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ل  فرْغتَ فَإَِذا , وسورةً الِكتَاب  هَ  788تَ قُلْ , 787َوأَْنَت قَايمٌ  رْكَعةٍ ِمَن القَِراَءة فِْي أَوَّ ُد  َوال إِلَ ْبَحاَن هللا َوالَحْم ُس

رةً إاِل هللا وهللا أَْكبَْر َخْمَس َعَشَرة  اَ , م ع فَتَقُْولُھَ مَّ تَْرَك راثُ مَّ ,  789عْش عُ ثُ ا  رْأَسك ترفَ ُجد فَتَقُْولُھَ مَّ تَْس َرا ثُ ا َعْش فَتَقُْولُھَ

ُجْود فَتَقُْولُھَ  ترفعُ َعْشَرا ثُمَّ  ُجْد َرْأَسَك ِمَن السُّ مَّ تَْس راً ثُ اا َعَش َذلَِك  فتقولھَ َرا فَ ٌس وسبعونَ َعَش ّل  خم ّي ُك ةٍ فِ , 790ركَع

ّل  تْفَعلفَإِْن لَْم , 791يوٍم  فاْفَعلفِْي ُكّل  تصليھَاأَْن  استطْعتَ إِْن . ركَعاتٍ  أَْربعَذلَِك فِْي  تفعلُ  ةٍ فَفِْي ُك ْم , 792جمع إِّن لَ فَ

ة شھرٍ تَْفَعْل فَفِي ُكلِّ  رَّ َرى .793َم ة أُْخ ْي ِرَوايَ اَرَك : َوفِ ِدَك تَبَ مَّ َوبَِحْم ْبَحانََك اللھُ الة ُس ي أَّول الصَّ ْوُل فِ هُ يَقُ ُمكأَنَّ  اس

َك َوال إِلَه َغْيركَ  را, قَْبَل القَِراَءة َعْشراً  تسبيحةً َخْمَس َعَشَرة  يسبِّحُ ثُمَّ , 794َوتََعالَى َجدُّ َراَءة َعَش َد القِ اقِيْ , 795َوبَْع  َوالبَ

را بَق َعش ا َس بِّحَوال , 796َكَم َرة يُس ْجَدة األَِخْي َد السَّ داً  797بََع و . قاِع َذا ھُ نُ َوھَ و , األَْحس ارُ َوھُ ِن  اختي اركِ اْب  الُمبَ

وعُ  ي والمجم َوايَتَْين  798فِ رِّ الثُ ال ةِ  ث بيحةٍ  799ِماي اّلھَا  , تس إِْن َص اراً فَ لِْيَمة نھ َدة 800فَتَْس ْيالً , َواِح الَّھَا لَ َوإِْن َص

   زاَد بعدَ  803فَإِنْ , أَّن َصالةَ اللَّْيل َمْثنَى َمْثنَى: 802فِْي الَخبَر وردَ إِذ , أْحسنُ  801فَتَْسلِْيَمتَْين
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 .إِْن َشاَء هللا َعزَّ َوَجلّ : في اإِلْحيَاء 780
 .بَلََغنَا: في اإِلْحيَاء 781
 .لُِسفَھائكم: في اإِلْحيَاء 782
 .َسبَببِ  :في اإِلْحيَاء 783
ة :في اإِلْحيَاء 784 ةً َواِحَدة أَْو الشَّْھر َمرَّ  .َمرَّ
 . َعْنھَُما أَنَّهُ َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّمفَقَْد َرَوى ِعْكرَمة َعْن اْبِن َعبَّاس َرِضَي هللا :في اإِلْحيَاء 785
  .هللا لَكَ : في اإِلْحيَاء 786
 .قَائِمٌ : في اإِلْحيَاء 787
 .تَقُْول: في اإِلْحيَاء 788
ات: ثُمَّ تَْرَكع فَتَقُْولُھَا َوأَْنَت َراِكع :في اإِلْحيَاء 789  .َعْشَر َمرَّ
ُكوع  :في اإِلْحيَاء 790 ً ثُمَّ تَْرفَْع ِمَن الرُّ ً , َعْشَرا: ثُمَّ تَْسُجد فَتَقُْولُھَا, َعْشَرا:فَتَقُْولُھَا قَائَِما ُجْود فَتَقُْولُھَا َجالِسا ثُمَّ تَْسُجْد , َعَشراً : ثُمَّ تَْرفَع ِمَن السُّ

ُجود فَتَقُْولُھَا َعْشَراً , َعَشَرا: فَتَقُْولُھا َوأَْنَت َساِجدٌ   .َوَسْبُعْوَن فِّي ُكّل َرْكَعة فََذلَِك َخْمسٌ , ثُمَّ تَْرفَع ِمَن السُّ
ة فَاْفَعلْ  :في اإِلْحيَاء 791  .فِْي ُكّل يَْوٍم َمرَّ
ة :في اإِلْحيَاء 792  .فَفِْي ُكّل ُجْمَعة َمرَّ
تُھَا  793 ة :في اإِلْحيَاءتَتٍمَّ  .فَإِّن لَْم تَْفَعْل فَفِي الَسنَة َمرَّ
َك َوتَقَدََّسْت أَ  :في اإِلْحيَاء 794  .ْسَماُؤَك َوال إِلَه َغْيركَ َوتََعالَى َجدُّ
 . بَْعَد القَِراَءة َوَعَشرا :في اإِلْحيَاء 795
 .َوالبَاقِْي َكَما َسبَق َعشرا َعشرا :في اإِلْحيَاء 796
ُجود األَِخْير: في اإِلْحيَاء 797  .السُّ
 .ِمن: في اإِلْحيَاء 798
 .ثاَلثُة ِمئَة :في اإِلْحيَاء 799
 .فَبِتَْسلِْيَمة: في اإِلْحيَاء 800
 .فَبِتَْسلِْيَمتَْين: في اإِلْحيَاء 801
 .إِذ َوَردَ  :في اإِلْحيَاء 802
 .َوإِن: في اإِلْحيَاء 803
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ةَ إاِل بِا الَعلِّي الَعِظْيم فَھَُو حسنٌ : التسبيِح قولُهُ    .َوال َحْوَل َوال قُوَّ

ِحْيم َصلَّى هللا َعلَى ُمحَ  ْحَمن الرَّ ْد الَكِرْيم                         بِْسِم هللا الرَّ   804كتَاُب الّزَكاةِ مَّ

ذي  ُد  ال قَىالَحْم عَد وأش ى, أس اَت وأْحيَ ى, وأم حك َوأَْبَك د, وأَْض ى وأَْوَج ى, َوأَْفنَ َر َوأَْغنَ ّر , َوأَْفقَ وأَض

دَ ثّم , ِمْن نُْطفَة تمنى الحيَوانالذي َخلََق , 805وأْفنى اِده  خّصصَ ثم , لِغنَىابَِوْصِف  الخلقِ َعن  تفرَّ نَىبَْعَض ِعبَ  بالُحْس

 إظھاراً لالمتحانِ , 807ِرْزقُه َوأَكدى 806إِلَيه َمن أَْخفَقَ  وأحَوجَ , واستْغنَى شاءَ َمْن  بِهِ  أَْيَسرَما  نَِعمهِ َعلِْيِھم ِمن  فأفاضَ 

ْين َمْبنَى َكاة للدِّ ن تََزكَّ  بفضلِهِ أَن  وبَيَّنَ , 808واالْبتاِلء ثُّم َجَعل الزَّ ىى ِمن عبادِه َم ن , تزكَّ ه َم ى َمالَ اه َزّك ن ِغنَ َوأَن ِم

الةُ َعلَى , َزّكى ىبِالِعْلم  المخُصوصينَ  أَصحابهِ َوَشْمُس الھََدى َوَعلى  الَوَرىالُمْصطَفَى َسيِّد  محمَّدوالصَّ لَّم  والتقَ َوَس

َراً  د. 809َكثِْي ا بَْع إِنَّ هللا: أمَّ اة  810فَ َك َل الزَّ َدىَجَع انِيمَ  إِْح الم بَ ا, اإِلْس الة َوأْرَدفَھَ ِذْكِر الصَّ اَله  811بِ َي أَْع ي ِھ الت

الةَ  وأقيُموا{ : 813فَقَاَل َعزَّ َوَجلّ  812األَْعلَى َكاةَ  َوآَتُواالصَّ يَ : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم, 814}الزَّ ى  بُنِ الُم َعلَ اإِلْس

سٍ  هَ إاَلَّ هللا: َخْم ھَاَدة أَْن ال إَلَ الة , َش اِم الصَّ اءَ َوإِقَ اة  815وإيت َك ّددَ )  816الزَّ دَ  وش الَى الَوِعْي ْبَحانَه َوتََع ى  817ُس َعلَ

ِرْين فِْيِھا فَقَال ةَوالَِّذْيَن يَْكنُِزْوَن الذَّھََب {: الُمقَصِّ ْرھُْم بَِعَذاٍب أَلِْيٍم  والفضَّ   ,818}َوال يُْنفِقُْونَھَا فِْي َسبِْيِل هللا فَبَشِّ
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َكاة:  819اإِلْنفَاق فِي َسبِْيلِ  ومْعنَى تُ : قْيسٍ بن  األحنفُ  820َوقَالَ . إِْخَراج َحّق الزَّ َرْيش  كْن ْن قُ ٍر ِم ْي نَف رَّ فِ  فم

و ال أَبُ ر : َذر فَقَ ازينبَّش ْوبِِھم 821الكنَّ ن ُجنُ ُرج ِم وِرِھم يَْخ ي ظُھُ ّي فِ ْن , بِك ّي ِم لَوَك ى  قِبَ ائِِھم َحتَّ رجَ أَْفقَ ن  يخ ِم

َحتَّى  نْغِض كتفْيهَعلَى  ويوضعُ , كتفيهِ  نُْغضِ أََحدِھم فِيِْخُرج ِمن  حلَمة ثَديأَنّهُ يُوَضع َعلَى : َوفي ِرَوايَة .822جباِھِھم

 عبةِ الكفِي ِظّل  جالسٌ إِلَى َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َوھُو  انتھْيتُ : َذر أَبُوَوقَاَل . يَتََزْلَزل حلمِة ثديْيهيَْخُرج ِمن 

ا َرآَنِْي قَالَ  رونَ : قَالَ  825َمن ھُمْ : فَقْلتُ  الكْعبة 824وربِ  823األخَسرون: ( فَلَمَّ ن  األَكث َواالً إاَّل َم الَ أَْم َذا قَ َذا؟  ھك َوھََك

ٍر وال , ھُم وقليٌل َما, شَمالِهِ َوَعْن  يمينِهَوَعْن  خلفِهَوِمْن   بيِن يََدْيهِمْن  ٍل ٍوال بَقَ اِحِب إِبِ ن َص ا ِم نمٍ َم قَّ  غ وِدي َح ال يُ

                                                 
َكاة :في اإِلْحيَاء 804  .ِكتَاْب أَْسَرار الزَّ
 .وأْقنَى :في اإِلْحيَاء 805
 .أَْخفََق فِْي ِرْزقِهِ : في اإِلْحيَاء 806
 ".والخب الفَاِجر , أّي الرجل إَِذا َخاب: " َكتََب الُمؤلّف َعلَى الھَاِمش األْيَسر لِلصفحة 807
ْين أََساَساً َوَمْبنَى :في اإِلْحيَاء 808  .للدِّ
 .الَمْخُصوِصْيَن بِالِعْلم والتُّقَى َوَعلَى آلِِه َوأَْصَحابِهِ : في اإِلْحيَاء 809
 .هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاء 810
الة :في اإِلْحيَاء 811  .َوأْرَدَف بِِذْكِرھَا الصَّ
 .ِھَي أَْعلَى األَْعالم: إِلْحيَاءفي ا 812
 .تََعالَى: في اإِلْحيَاء 813
 .2/110: البَقََرة 814
 .َوإِْيتَاءِ  815
َداً َعْبُدهُ َوَرُسْولُه :في اإِلْحيَاء 816 َكاة, َشھَاَدة أَْن ال إَلَهَ إاَلَّ هللا َوأَنَّ ُمَحمَّ الة َوإِْيتَاِء الزَّ  .َوإِقَاِم الصَّ
ِرْيَن فِْيھَا فَقَالوَشدّ  :في اإِلْحيَاء 817  .َد الَوِعْيَد َعلَى الُمقَصِّ
 .34/9التوبة  818
 .َسبِْيِل هللا :في اإِلْحيَاء 819
  .قَالَ : في اإِلْحيَاء 820
 .الَكانِِزْينَ : في اإِلْحيَاء 821
 .َوبَِكّي فِْي أَْفقَائِِھم يَْخُرْج ِمن ِجبَاِھِھمْ  :في اإِلْحيَاء 822
 .نَ األْخَسُروھُم  :في اإِلْحيَاء 823
 .وَربِّ  824
 َمن ھُْم؟وَ  :في اإِلْحيَاء 825
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ْت  جاَءتإاَلَّ  826زَكاتھاهللا ِمْن  ا َكانَ َمنُهيَْوَم القِيَاَمِة أَْعظَْم َم هُ , وأس ا تنطح أُهُ , بِقُُرْونِھَ ا 827وتط ْت , بِأْظالفِھ رَّ ا َم ُكلََّم

ا 828َعلَْيه أوالھَا ِه آَخُرھَ ىُ يْقَضى  829َعاَدْت َعلَْي ينَ َحتَّ اسِ  ب ذا. النَّ اَن ھَ ي  ّوإَِذا َك ِدْيد فِ ِحْيَحينالتَّْش ً  الصَّ ا  830مخّرَج

ْن  اتفََصاَر ِم ّدين مھمَّ اة  ال َك َراِر الزَّ ن أَْس ة وشروِطھَاالَكْشف َع ة والخفيّ ا, الجليّ ة ومعانيھَ اِھَرة َوالبَاِطنَ َع , الظَّ َم

  الزَكاةُمَؤدَّي  831ّمْعِرفَتِھاَعْن  يستغنِياالْقتَِصار َعلَى َما ال 

[27v]  

ھا ى  .وقابُض دِ َوَعلَ قِ  ُمِري َرة  طَِري هِ اآلِخ ائفُ  بَِزَكاتِ ى: وظ ْوبِ : األُْولَ ُم ُوُج اة  فَْھ َك اهُ الزَّ هُ 832 ومعن َوَوْج

ٌف َمالٍ ِمْن َمبَانِي اإلَْسالم َمع أَنَّهُ  833لَِم ُجِعلَ وأنه ,  االْمتَِحان فِْيه انٍ  عباَداتِ َولَْيَس ِمن  تصرُّ ةُ َمَع : األَْبَدان َوفِْيه ثاَلثَ

ى إِنَّ  تلفُظَّ األُْولَ ھَاَدة  ال ي الشَّ زامٌ بَِكلَِمتَ د  التِ ھادةٌ للتَّْوِحي ْرطُ  وش وِد وش إِْفراِد المْعبُ ام  ب اءِ تََم هِ  للوفَ ى  ب ِد أاَل يَْبقَ للموحِّ

ّب  تُْمتََحنُ َوإِنَّما , ىْ قليُل الَجْدوَ  بالّلَسانِ  والتوِحيدُ , الشْرَكة؛ فَإِنَّ الَمَحبَة ال تَْقبَل الفَْردِ  الواِحد محبوٌب ِسَوى ةُ الُح َدَرَج

ةِ  ات بُِمفَاَرقَ ةٌ , 834المحبُوبَ واُل محبُوبَ قِ  واألم َد الَخل ا 835ِعْن تُِّعِھم؛ ألَنَّھَ ةُ تََم ْنيَا  آَلَ دُّ ونَ بِال ببھَا يَأْنَُس َذا وبس الَم بِھَ , الَع

َواتِِھمْ فَاْمتُحِ , َمع أَّن فِْيِه لِقَاُء الَمْحبُوب الَمْوتِ َعن  وينفُِرونَ  ِديق َدْع ي  836نُوا بِتَْص وبِ فِ تَنَزلُوا, المحب ال  فاس ن الَم َع

َوالَھُْم { : 838وجلّ َولَِذلَِك قَاَل هللا َعزَّ , َوَمْعُشْوقَھُمْ 837موُموقَھُمالذي ھُو  ھُْم َوأَْم ْؤِمنِْيَن أَْنفَُس َن الُم أنّ إَِن هللا اْشتََرى ِم  ب

ةَ  ُم الَجنَّ ك , 839}لَھُ ادِ َوّذل َو , بالجھ امحةٌ َوھُ ة مس زَّ  بالُمھَج اء هللا َع ى لِقَ ْوقَاً إِلَ َون, وجلّ َش ال أَْھ اَمَحة بِالَم . َوالُمَس

لّم, فَإِنَّهُ ِمَن الُمْھلَِكات: 840البْخل صفاتِ ِمن  التطھيرُ : َوالَمْعنَى الثَّانِيْ  الٌث : ( 841قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَيِه ِوَس ثَ

  ُمْھلَِكاتٌ 

[28r] 

ْونَ  فأُولَئكَ  نفِسهِ  شحَّ  يُوقَ َوَمْن { : 842َوقَالَ , )وھَوى متَّبٌَع وإعجاُب المرِء بنْفِسهِ  ٌح ُمطَاعٌ شُ   ُم الُمْفلُِح  843}ھُ

رِ إاَلَّ  ينقطعُ الشَّيْء ال  فحبّ , الَمال بذلَ  844ِصفَةُ البُْخل بِأَْن يَتََعّود تَُزولَوإِنََّما  نَّْفس بِقَْھ ى  ال هِ َعلَ ى  مفارقت ْير َحتَّ يَِص

َكاة بِھََذا الَمْعنَى . اعتياداً َذلَِك  ر , طُھرةٌ فَالزَّ ْن خبث  صاحبُھَاأَّي تطھِّ لَع هُ , 845البُْخ ا طھارتُ ْدِر  وإنّم هبِقَ دِر  بْذل وبق

زَّ  فإنّ : شكُر النعمةِ : َوالَمْعنَى الثَّالِثْ . إِلَى هللا تََعالَى واستبشارِه بَِصْرفِهِ  بإخراِجهِ  فََرِحه ِده  جلّ و َع ى َعْب ةً َعلَ  نعم

                                                 
 .يُؤدِّي َزَكاتِھَا :في اإِلْحيَاء 826
 .َوتَطَُؤهُ : في اإِلْحيَاء 827
 .أُْولَھا : في اإِلْحيَاء 828
 .ُكلَّما نَفََدْت أُْخَراھَا َعاَدْت َعلَْيِه أُْواَلھَا: في اإِلْحيَاء 829
ً  :في اإِلْحيَاء 830 ِحْيَحين فَقَد ھَذا التَّْشِدْيد ُمْخَرَجا  .فِي الصَّ
 .َمْعِرفَتِهَ  :في اإِلْحيَاء 831
 .اَوَمْعنَاھ :في اإِلْحيَاء 832
 .وأنھا لَِم ُجِعلَت :في اإِلْحيَاء 833
 .يُْمتََحن بِه َدَرَجةُ الُمِحب بُِمفَاَرقَة الَمْحبُوبَ  :في اإِلْحيَاء 834
 .الَخاَلئِق: في اإِلْحيَاء 835
 .َدْعَواھُم: في اإِلْحيَاء 836
 .َمْرُمْوقَھُم : في اإِلْحيَاء 837
 .هللا تَعالَى: في اإِلْحيَاء 838
 .9/111: التَْوبَة 839
 .التَّْطِھْير ِمن ِصفَة البُْخل :في اإِلْحيَاء 840
 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَيِه ِوَسلّم :في اإِلْحيَاء 841
 .َوقَاَل تََعالَى: في اإِلْحيَاء 842
 .59/9: الَحْشر 843

  . تََعّودتَ : في اإِلْحيَاء  844
 .خبث البُْخِل الُمْھلِك :في اإِلْحيَاء 845



171 
 

رِ إَلَى  ينظُرُ َمْن  أخسّ َوَما , الَمالْ  شكٌر لنعَمةِ  َوالَمالِيَة, لِنِْعَمة البََدنْ  البَدنيَّةُ شْكرٌ  فالعباداتُ , نَْفِسِه و َمالِهِ فِي  د  الفَقِي َوقَ

زقُ  َؤدِّيبَأَْن  تسمُح نفَسهُ ثُمَّ ال , إِلَْيه وأحوجَ  846َعلَْيه  ضيَِّق الرِّ كرَ  يُ َواج  ُش َؤال وإِْح ن السُّ ه َع ى إِْغنَائِ الَى َعلَ هللا تََع

ه  ِره إِلْي عِ َغْي ر أو  بُِرب رالعْش ه الُعْش ْن َمالِ ر. ِم الَى اْنظُ ِه تََع ى قَْولِ رُ إِّن هللا ال { : إِلَ ُروا  يَُغيّ ى يَُغيّ ْوٍم َحتَّ ا بِقَ اَم  َم

, ترددھُمْ  يَْنقَِطعْ لَْم  َداَمْت ُمْخِصبَةً فََما , مراتُِع الشياِطيِن ومرعاھُمْ فِھَي  واتِ الّشھ بَكْسرِ  التَّْغيرُ َوإِنَّما  848}847بِأَنفِسِھم

ً  سبحانهُ هللا  َجاللُ  للَعْبدلَْم يَْنَكِشف  يتَرّدُدونَ َوَماَداُموا  لّم, لقائِهِ َعْن  وكاَن محُجوبا ه َوَس : قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْي

  إِلَى َملَُكوتِ  لنظُروا آََدمْ  بَنِي قُلُوبِ َعلَى  طيَن يحوُمونَ الشيالَْوال أَّن ( 

[28v] 
َدقَة. السماءِ    فَْصُل الصَّ

 يُطفِئَكَما  الخطيئَةَ َوتُْطفُِئ  الجائِعِمَن  تسدُّ ؛ فَإِنَّھَا تََصّدقُوا َولَْو بِتَْمَرةٍ : ( قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم 
َدقَةُ : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. ) النارَ الَماُء  ً  تَُسدُّ  الصَّ َما : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَيٍه َوَسلًم). ِمَن الشَّر 849سبعيَن َدْربَا

بِأَْعظَم أَْجَراً  َعةٍ سَما َمْن أَْعطَى ِمْن : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. 850) يأْخذُ بِأَْعظَم أَْجَراً مّمن  ِمن سعةٍ َمْن أَْعطَى 
ائِل َولَو بِِمثِل  مذمةَ ُرّدوا : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  فاقةٍ ِمْن  يأْخذُ  مّمن َوقَاَل ). ِمن الطََّعاِم  851روِس الطْيرِ السَّ

ً  مّن ردّ : السالمُ َعلَْيه  عيَسى َصلَّى هللا َعلَيه َوَسلّم  نبيُّناَوَكان . ة أَيامٍ َسْبعَ  البيتَ لَْم تَْغش الَمالئَِكة َذلَك ,  852سايالً خايبا
: ( 853السالمُ َوقَاََل َعلَْيه . الِمْسِكْيَن بِيَِده يناولُ َوَكاَن , ويَْخِمرهُ بِالليِل  طُھُوَرهُ  كاَن يَضعُ : غيرهِ َخْصلَتِْين إِلَى  يِكلُ ال 

ً  مسلٍم يْكُسوَما ِمْن  الةُ : 855َعْبُد الَعِزيز ْبُن ُعَمرَوقَاَل ). ُرْقَعةٌ  مْنهُ َعلَيِه  داَمتا مَ  854هللاِ إاِل َكاَن فِي ِحْفِظ  ُمسلما  الصَّ
َدقَة فِي يَِد  السَّلِف يضعُ َوَكاَن بَْعُض . َعلَيه تُْدِخْلكَ  والصدقةُ , بَاَب الَملِك والصوُم يُبلُغكَ الطَِّرْيق  نصفَ  تُبلُغكَ  الصَّ
ً َويَْمتَثِل  الفَقِير   َكَراِھيَةَمع َذلَِك  وھَُو يستشِعرُ  السائِلھُو فِي ُصْوَرة  يُكونَ َحتَّى  قُبُولھَا يسألُهُ  يديهِ بَْين  قَايَِما

[29r] 

يستْصِغر أَْن  للُمعِطيَويَْنبَِغي . الُعْليَاالفَقِْير ِھَي  وتكْوُن يَدُ  الفقِيرُ لِيَأُْخَذ  َكفّهُ  بعُضھم يبُسطُ َوَكاَن  لَْو َرّدهُ 

ُكلّما  الطاعةَ َويُقَال إَِن . لأِلَْعَمال َوھَُو ُمْحبِطٌ , المھلَِكاتِ ِمَن  َواإِلعَجابُ أَْعِجَب بِھَا  ھَااستعظمَ فَإِن  العطيةَ 

 المعروفُ  يَتُمّ َوقِْيَل ال . 857ُكلََّما اْستُْعِظَمت َصُغَرت ِعنََد هللا تََعالَى والمعِصيَةُ , 856ِعْنَد هللا تََعالَى كبَرتْ  اْستُْصِغرتْ 

 وَمدّ ِمْنهُ  قَبِلَ َعلَْيه إَِذا  أنعمَ قَْد  المسكينَ  أَنَّ  أَّن يعتقِدَ َويَِجْب َعلَى الُمْعِطي . وِسْتُره وتعجيلُهُ  تصِغيُرهُ : 858ثَةإاِلَّ بِثاَل

  . شكَرهُ بَِذلِك  يطلبُ َوال  وتطھيرٌ  نجاةٌ  مولهُ َما  أِلَْخِذهِ  يَده

ِحْيم  ْحَمن الرَّ ْومِ  859ِكتَاُببِْسِم هللا الرَّ    860الصَّ

 َجَعلإِْذ , ظنَّهُ  وخيَّبَ  أَمله وردَّ , وفَنَّهالشيطان  كْيدَدفََع َعْنھُم  861لَِما, المنّةْ الَحْمُد  الذي أَْعظََم َعلَى ِعبَاِده 

ً أِلَْولِيَائِه الصومَ  فَھُْم , الَجنَّة بابَ لَھُم بِِه  وفتحَ , وجنَّةْ  حصنا ْيطَاِن إِلَى قُلَ  أَنّ َوَعرَّ , الّشھواِت المستكنَةْ ْوبِِھْم َوِسْيلَة الشَّ
                                                 

ْزقُ  :في اإِلْحيَاء 846  . َوقَد ُضيِّق َعلَْيه الرِّ
  .لم أجد ھذه اآلية في كتاب الزكاة في اإلحياء  847
  .13/11: الرعد  848
ً : في اإِلْحيَاء 849  .بَابَا
 . ِمن الذي يَْقبَُل ِمْن َحاَجة َما الذي أَْعطَى ِمْن ِسَعٍة بِأَْفَضل أَْجَراً  :في اإِلْحيَاء 850
 .َرْأس الطّائر: في اإِلْحيَاء 851
ً  :في اإِلْحيَاء 852  .ِمْن بَْيتِه َمْن َرّد َسائاِلً َخائِبَا
 .َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم: في اإِلْحيَاء 853
 .َعّز َوَجل: في اإِلْحيَاء 854
 .ُعَمر بن عبد العزيز: في اإِلْحيَاء 855

  .عّز َوَجلّ  :في اإِلْحيَاء  856
  .عّز َوَجلّ : في اإِلْحيَاء  857
  .بِثاَلثَة أُمور: في اإِلْحيَاء 858
وم: في اإِلْحيَاء 859  .ِكتَاْب أَْسَرار الصَّ

  .قاًم المؤلف بِِكتَابَِة ِكتَاب الّصالة جانب كتَاب الّصوم ثُّم قَاَم بَِشطبِھا  860
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الةُ َعلَى ُمَحمَّد قَائِد . 863عدوھَا ظاِھَرة الِمنّةْ  قَْصمِ فِْي  الشْوَكةظَاِھَرة , تصبُِح النَّْفُس الُمْطَمئِنَّة 862بِقَنِعھَاَوأَنَّ  والصَّ

ا بََعد. 866ِل المرجحنّهْ الثاقِبة والعقو 865اآلراءِ َوَعلى آَلِه َوأَْصَحابِه َذِوّي , السنةْ وممھِِّد  864الَحقّ  ومَ فَإِنَّ : أَمَّ  ُربعُ  الصَّ

  الصومُ : ( اإِلْيِمان بُِمْقتََضى قَْوله َصلَّى هللا َعلَْيِه ِوِسلّم

[29v] 

بر  ْبُر : ( َوبُِمْقتََضى قَْولُه َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم). نصُف الصَّ  بخاصيَّة متميِّزٌ ثُمَّ ھُو ). اإِلْيَمان نصُف الصَّ

ُمَحمَّد َصلَّى هللا َعلَْيِه  نبيُّهُ عنهُ  حَكاهُ فِْيَما  868قَاَل تََعالَى, ِمْن بَْيِن َسائِر األَْرَكان 867وجلّ إلى هللا َعّز  لنسبةِ ا

يَاُم فَإِنَّهُ لِْي َوأَنَا أُْجِزي بِهِ  مئِة ضعفٍ أَْمثَالِھَا إِلَى َسْبع  بعْشرِ  حسنةٍ ُكلُّ : (  869َوَسلّم { : 870اَل تََعالَىَوقَ ). إاِل الصِّ

ابُِروَن أَْجَرھُم بَِغْيِر ِحَساٍب  َوالذي : ( قَْولُه َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلم فَْضلهفِي َمْعِرفَة  وناھيكَ . 871}إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

ائِِم  لُخلوفُ نَْفِسْي بِيَِده  ِمْن  وطَعاَمهُ  شْھوتَهُ  يَذرُ إِنََّما :  ( َوَجلَّ يَقُْوُل هللا َعزَّ , ِعْنَد هللا ِمْن ِرْيح الِمْسكِ  أَطيبُ فَِم الصَّ

يَّان بابٌ لِلَجنَِّة : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم). بِهلِي َوأَنَا أُْجِزْي  873فَالِصيَامُ , 872أَْجلِي إِال  يدخلهُ ال  يُقَاُل لهُ الرَّ

ائِم : ( ِوقِاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّمْ  صوِمهِ  874آَِخر بِلِقَاِء هللا َعزَّ َوَجلَّ فِيْ  موُعودٌ َوھَُو ).  الصائمونَ  ).  عبادةٌ نَْوُم الصَّ

 أبوابُ فُتَِحْت لَه  َرَمَضانُ  دَخلَ إَِذا : ( َرِضَي هللا َعْنهُ أَّن َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم قَالَ  ھريرةَ َوَرَوى أَبُو 

).  أَْقِصرْ  الشَّر ويَا بَاِغي, ھلُمّ الخْيِر  باِغيَ يَا : َونَاَدى ُمنَادٍ , الشياطينُ  876وصفَدةِ  ,النَّارِ  أبوابُ  َوُغلقتْ  875الَجنَّة

وُم , 878أَياُم الّصومَوِھَي . 877} األيّام الخاليةِ فِي  أَسلفتُمْ ُكلُوا َواْشَربُوا ھَنِْيئَاً بَِما { : فِي قَْولِِه تَِعالَى َوِكْيعٌ َوقَاَل  فالصَّ

   879باألكلِ , هللاُ الشھواتُ َوِسْيلَة الشَّْيطَان لََعنَهُ  فإنَّ . هللا قَْھٌر لَِعُدو

[30r] 

 مجاريَهُ بِالُجوعِ  فضيِّقُوا الدَّمِ َمْجَرى  آَدمْ ِمْن اْبِن  880يَْجِريإِنَّ الّشيطَان : ( َولَِذلَِك قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم

بَِم َذا يَا : 881قَالَتْ . بقَرع باِب الجنَّةِ  داوِمي: ( َرِضَي هللا َعْنھَا يَا َعائَشة لعائشةَ لّم َولَِذلَِك قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوسَ ). 

                                                                                                                                            
 .بَِما: في اإِلْحيَاء 861
 .بِقَْمِعھَا: في اإِلْحيَاء 862
 .فِْي قَصم َخْصِمھَا قَِويَّة المنّة :في اإِلْحيَاء 863
 .قَائُِد الَخْلق: في اإِلْحيَاء 864
 .األَْبَصار: في اإِلْحيَاء 865
َحه: في اإِلْحيَاء 866  .المرجَّ
 .هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاء 867
  .إْذ قَاَل هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاء 868
 .َعلَْيِه َوَسلَّم نَبِيّه َصلَّى هللا: في اإِلْحيَاء 869
 .َوقَد قَاَل هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاء 870
 .39/10: الزمر 871
 .إِنََّما يََذُر َشْھَوتَهُ َوطََعاَمهُ َوَشَرابَهُ أِلَْجلِي :في اإِلْحيَاء 872
ْوم: في اإِلْحيَاء 873  .فَالصَّ
 .هللا تََعالَى في َجَزاء َصوِمهِ : في اإِلْحيَاء 874
 .ْھُر َرَمَضان فُتَِحت أَبواُب الَجنَّةشَ : في اإِلْحيَاء 875
 .َوُصفَِّدتْ : في اإِلْحيَاء 876
 .69/24: الحاقة 877
 .الِصيام: في اإِلْحيَاء 878
 .وإنما تَْقَوى الشھَوات بِاألَكل َوالشرب: في اإِلْحيَاء 879
 .يَْجِريلَ  :في اإِلْحيَاء 880
  .ب كلَِمة َعاْيَشةثُّم قام بَِشط" قَالَت َعاْيَشة" قاَم الُمؤلّف بكتابة  881
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وِم ثاَلُث ).   882 بالُجوع: َرُسول هللا؟ فَقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَيه َوَسلّم صوُم العُموِم : درجاتٍ َواْعلَم أَنَّ للصَّ

ا َصْوُم الُعُمْوم. الخُصوصِ وصوُم خُصوص , وصوُم الخُصوصِ  ْھَوة: أَمَّ ا . 883فَھُو َكّف البَْطِن َوالفَْرِج َعْن الشَّ َوأَمَّ

ْجل َوَسائِر الَجَواِرح َعن  الّسمع َكفّ فَھَُو : الخُصوصِ َصْوُم  ا . اآلثامِ َوالبََصِر َواللَساِن َواليَِد َوالرِّ صوُم َوأَمَّ

نيَويّةِ ا 884َعلَى فصوُم القلبِ : الخُصوصِ  خُصوصِ  ا ِسَوى هللا َعز ّ وكفّه, لِھَمِم الّدنيّة واألفَكاِر الدُّ . بِالكلية وجلّ َعمَّ

ائِمْ  يفطرونَ  خمسٌ : (َعْن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه وَسلّم أَنَّهُ قَالَ  أَنسٍ َعن  جابرٌ َرَوى  والنَميمةُ  والغيبةُ  الَكِذبُ : الصَّ

فََما :  885يَْمتَلِئ بَِحْيثُ اإِلفطَار  وْقتَ  ِمَن الَحاللِ  يَْستَْكثِرَ أاَل  الصائِمَعلَى  ويجبُ ).  َوةٍ الكاذبةُ والنظَُر بَِشھْ  واليمينُ 

, الشھَوةِ َعدَّو هللا َوَكْسر  قَْھر الصومِ ِمن  يستفَادُ َوَكْيف , 886َحاللٍ ِمن  بَْطٍن َمآلنٌ إِلى هللا تََعالَى ِمْن  أبَغضُ  وَعاءٍ ِمن 

كيَوِم , الفَاضلَةِ  األَيَّامفِي  يَتَأَكَّدُ  الّصومِ  استحبابَ َواْعلَْم أَّن , ضحَوةَ  نھارهِ  فاتَهُ َما  فْطرهِعْنَد  صائمُ الإَِذا تََداَرَك 

  َوالِعْشر, 887َويَْوم َعاُشوَرا, عَرفَة

]30v[ 

ة ل ِمن ِذي الِحجَّ ل ِمن , األَوَّ ْومالُحرم َمظَا األَْشھرَوَجِمْيع , المحّرمَوالِعْشر األوَّ  وأّول الشَّْھر. ن الصَّ

َوُرِوَي فِي األَْخبَار أَنَّهُ َمن َصاَم ِھِذه األَيَّام  .  َوالُجُمَعة والخميسُ َواالْثنَْين  889واألياُم البيضُ . وآخرهُ  888ووسطُهُ 

األَيَّام الفَاِضلَة َما َرَواهُ ُمقَاتِل ابن  َوِزيد إِلى ھَِذه. إاِل هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى يحصيهِ الَمْذُكوَرة أُْعِطَي ِمَن الثََواِب َما ال 

زَكِريّا فِْيه َدَعا  المحّرمْ َمْن َصاَم الثَّالث ِمَن : ( ُسلَْيَمان َرِضَي هللا َعْنهُ َعْن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أَنَّه قَالَ 

ل َرَجب  بِيحيى َمن َصاَم َذلِك اليَْوم وبُّشر لهُ فَاْستََجاَب  َربّهُ  َغفَر هللا لَهُ َسْبِعْين َسنَة َوَمْن َصاَم ثاَلثَة أَيَام ِمْن أَوَّ

ً َوَمْن  حجّ َوَكأَنَّما , فََكأَنََّما أَْعتََق تِْسِعْيَن َرقَبَة ِمن ولد اْسَماِعيل آخرهِ َوأَْربََعة ِمن  ة َوأَْطَعَم ِستِّْيَن ِمْسِكْينَا تِْسِعيَن َحجَّ

ر َوَكانَْت َمْغفَِرته إِلَى َذلَِك اليَوم ِمن َصاَم آخ َعَشرَ  الَخاِمسَصاَم  . رهِمْن َشْعبَان َغفََر هللا لَهُ َما تَقَدَّم ِمْن َذْنبِه َوَما تَأَخَّ

ْحَمة فََمن َصاَم  َوَمن َصاَم الَخاِمَس َوالِعْشِرين ِمن ِذي القْعَدة فِْيه أُْنِزلَت العكبة البيت َعلَى آََدم َوَمَعھَُما أُْنِزلَت الرَّ

ً َذلَِك اليَْوم فََكأَنََّما َصاَم تِْسِعيَن َسنَة  فِْي َسبِْيِل هللا َوالتَّاِسع والِعْشِرْين ِمْن ِذي الحجة فِْيه أُْنِزلَت َشفَاَعةُ َداود  مرابطا

  فََمْن َصاَم َذلَِك اليَْوم َغفََر هللا لَهُ َما تَقَدَّم 

[31r] 

ا َصْوم يَْوم َعاُشوَراء فَفِْيه اْستََوت , َصاَم َصْوم َداود َعلَْيه السَّالم َوَحّج َحّجه أنَّماوك, تأَّخرِمْن َذْنبِه َوَما  فَأَمَّ

َوفِْيِه َكَسر إِْبَراِھْيم , َوفِْيه تَاَب هللا َعزَّ َوَجّل َعلَى قَْوم يُْونس َعلَْيه السَّالم, َسفِْينَة نُوح َعلَْيه السَّالم َعلى الجود

َوفِْيِه َعبََر ُمْوَسى اْبن عْمَران البَْحَر َصلَّى هللا , َوفِْيه َجَعَل هللا النَّاَر بَْرَداً َوَسالَماً َعلَْيه َصلَى هللا َعلَْيه ِوِسلّم, األَْصنَام

فََمن  َوفِْيِه ُولَِد ِعْيَسى صعم, بَنِْيه بَْينَه َوبَْينَ  وجِمعَوفِْيِه َردَّ هللا َعلَى يَْعقُوب َصلَّى هللا َعْليِه َوَسلَّم بََصَره , َعلَْيِه َوَسلّم

ة وَ    .     890شھراً َصاَم تِْسِعيَن َصاَم َذلَِك اليَْوم َرفََع هللا لَهُ أََجر نَبِّي ُمرَسل َوَملِك ُمْغرْب َوَكأَّنََّما َحّج َواْعتََمَر تِْسِعْيَن َمرَّ

ِحْيم ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللا الرَّ

                                                 
 .بِالُجْوع: بَِماَذا؟ قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: قَالَتْ  :في اإِلْحيَاء  882
 .قََضاء الَشْھَوة: في اإِلْحيَاء 883
 .َعن: في اإِلْحيَاء 884
 .الطََّعام الَحالِل َوْقَت اإِلفطَار بحيث يَْمتَلِئ َجْوفه :في اإِلْحيَاء 885
 . َعزَّ َوَجل ِمْن بَْطٍن َملِيء ِمن َحاللهللا :في اإِلْحيَاء 886
 .َعاُشوراء: في اإِلْحيَاء 887
 .َوأَْوسطه: في اإِلْحيَاء 888
 .َووَسطُه األَيَّام البِْيض :في اإِلْحيَاء 889

  .كل ماَ ُوِضَع تَحتَه خطّ ليس موجود في كتاب أسرار الّصوم  890
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ً  الِذيُد  الَحمْ      891ِكتَاب الحج َمثَابَةً  الَعتِيقَ البَْيَت  وَجعلَ , 892وِحْرَزاً َجَعَل َكْلَمةَ التَّوِحْيد لِِعبَاِده حْصنَا

ً  للناسِ  ً إِلَى نَْفِسه  بالنسبَةِ  وأكَرَمهُ , وأْمنا ً َوتَْخِصيَصا ً  893تشريفا فَوَجَعَل , ومنَّا ً بِه  894◌ُ زيارتُهُ والتَطوُّ بَْيَن  حجابا

ً الَعَذاِب  الَعْبِد وبَْينَ  ْحَمِة وَسيُِّد , ومجنَّا الةُ َعلَى ُمَحمَّد نَبِّي الرَّ  الخلقِ  وساَدةِ َوَعلَى آَلِه َوَصْحبِه قَاَدة الَحقَّ  األُمَّةِ َوالصَّ

ا بََعد.  895كثيراً َوَسلََّم    :قَاَل هللا تََعالَى, َعلَى ُكّل ُمْسلِم واجبٌ فَإِنَّ فَْرَض الَحّج : أَمَّ

[31v] 

ً ھَُو  غنيٌّ إِلَْيه َسبِْيال َوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللا  اْستطاعَمْن  البيتِ  حجُّ  الناسِ  َعلَى َو{    .} وأشّد تنكْيالً  أشّد بأسا

 أّمهِم َولََدْتهُ َخَرَج ِمْن ُذنُْوبِه َكيَوْ  يْجھلَولَْم , يفُسقَولَْم  يَرفثْ فَلَْم  البيتَ َمْن َحجَّ ھََذا : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم
لَْيَس لَهُ َجَزاٌء إاِلَّ  المْبُرورُ  والحجّ ( , ) بينھَُمالَِما  897كقاراتٌ الُعْمر إِلَى الُعْمَرة : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم). 896

) خمسٍ َعلَى  اإلسالمُ  بُنِيَ : ( لَْيِه َوَسلَّمَوقَاَل َصلَّى هللا عَ . 898}ِ  والعمرةَ  الحجَّ َوأَتُِمْوا { : َوقَاَل هللا تََعالَى). الَجنَّة

وا: ( َوقَاَل َعلَْيِه السَّالم. الحجَّ فََذَكَر  واقَْبَل أاَل  حجُّ ا نََزلَتْ , )تحجُّ ِ َعلَى النَّاس حجُّ {: َولَمَّ قِْيَل يَا َرُسْول }, البيتِ َو

, وھَي البلُوغُ : خمسةٌ الَحّج  899ُوُجوب وشروطُ . لوجبتْ َعْم نَ  قلتُ َولَْو , واحدةً  مرةً  الحجُّ : هللا َحّج ُكّل َعام قَالَ 

ا الَعْقل . َواالْستِطَاَعة, واإلسالمُ , والحريَّةُ , والعْقلُ  فذكَر ؛ ثالثةٍ القَلَم َعْن  ُرفِع: فَلِقَْولِه َعلَْيِه السَّالم, والبلوغُ فَأَمَّ

ْومِ  كالصالةت األَْبَدان َحتَّى يَفِْيَق َوَكأَنَّه ِمْن ِعبَاَدا والمجنونَ  الصبيّ  يَّة فَلِقَْولِه تََعالَى َعْبَداً , َوالصَّ ا الُحرِّ ً َوأَمَّ ال  مملوكا

ا اإِلْسالم فَإِنَّ الُكفّار , مستطيعٍ َغْيَر  شيءٍ ال يَْقِدر َعلَى  منّ  وكلُّ يَْقِدر َعلَى َشيء  باإلسالِم َوإَِذا أَْسلَُموا  مخاطبُونَوأَمَّ

  َمْن اْستَطَاعَ : فَلِقَولِه تََعالَى االستطاعةُ َوأما , لهُ بَِشَرائِِعه َوھُْم َجاِحُدون  وُمحاٌل أَّن يَخاطبُوا 900بشرايعهِ ُخْوِطبُوا 

[32r] 

ا قَاَل هللا  أبيَنُ إِلَْيِه َسبِْيال وال ِصفَة في ھذا       901َمْن اْستَطَاَع إِلَْيِه َسبِْيالً : سبحانهُ ِممَّ

ْحَمنِ       ِحْيم بِْسِم هللا الرَّ   الرَّ

  

يأتيِه الذي ال  المنزلُ َوِكتَابِه , 903المرَسلُ  بِنَبِيّهَعلَى ِعبَاِده  امتَنّ الَحْمُد  الذِّي         902كتاب تالوة القرآن

, َواألَْخبَار صالقِصَ بَِما فِْيِه ِمَن  االعتِبَارِ  طريقُ  االفتَِكارَعلَى  اتَّسعَحتَّى 904, خلفِهِ ِمْن بَْيِن يََدْيه َوال ِمْن  الباطلُ 

, بِه بَْين الَحالِل والَحرام وفرقَ , ِمن األَْحَكام 905بِهِ  فّصلبَِما , الُمْستَقِْيم والّصراطُ القَِوْيم  المْنھَجَواتَّضَح بِه سلوُك 

                                                 
 .ِكتَاب أَْسَراُر الَحجّ : في اإِلْحيَاء 891
ً : ْحيَاءفي اإلِ  892  .ِحرَزاً َوِحْصنَا
ً : في اإِلْحيَاء 893  .تَْحِصْينَا
 .الطَواف: في اإِلْحيَاء 894
 .َوَسلََّم تَْسلِْيَماً َكثِْيَراً  :في اإِلْحيَاء 895
هُ , يَْفُسقْ  :في اإِلْحيَاء 896  .َخَرَج ِمْن ُذنُْوبِه َكيَْوِم َولََدْتهُ أُمَّ
 .َكقَاّراتٍ  897
 .2/196: البَقََرة 898
 .لُُزوم: اإِلْحيَاءفي  899
 .بَِشَرائِِعهِ : في اإِلْحيَاء 900

  .كل ماَ ُوِضَع تَحتَه خطّ ليس موجود في كتاب أسرار الحج  901
 .ِكتَاب آََداب تاَِلَوة القُْرآن: في اإِلْحيَاء 902
 .الُمْرَسل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: في اإِلْحيَاء 903
َحتَّى اتَّسَع َعلَى أھل األفكار طَْريَق االْعتِبَار بَِما فِْيِه ِمَن ,تَْنِزيٌل ِمن َحِكْيم َحِمْيد, ِمْن بَْيِن يََدْيه َوال ِمْن َخْلفِه ال يَأْتِْيه البَاِطلُ  :في اإِلْحيَاء 904

 .القَِصص َواألَْخبَار
 .فِيه: في اإِلْحيَاء 905
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يَاءُ فَھُو  دور ِشفاءَوفِيه , النََّجاةُ ِمَن الُغُرور وبهِ , والنُّور الضِّ َوَمن اْبتََغى , قصَمهُ هللاُ بَِرة ِمَن الَجبَا َمْن َخالَفَه. 906الصُّ

وھُو المحيطُ , األوفَى والُمْعتَِصم, والُعْرَوة الُوْثقَى, المبينُ  ونورهُ , المتِينُ هللا  حْبلھُو . أضلّه هللاُ فِي َغْيِره  الِعْلمَ 

ِعْنَد أَْھِل الِعْلِم  يحيطُ بِفََوائِدهِ  ال, 908غرايبُهُ َوال تَتَنَاھَى , 907تنقِضي عجايبهُ ال , بالقليِل والكثِيِر والّصِغيِر والَكبيرِ 

ا , األوليَن واآلخرينَ  أَْرَشدَ ھَُو الذي . التاِلَوة َكْثَرةُ الترديدِ  أْھلِعْنَد  909يَلحقهُ َوال , تحديدٌ  أَْن  يلبثُوالَْم  الجنّ  سمعهُ َولَمَّ

ً إِنَّا { : فَقَالُوا ُمنِذرينَ  قَْوِمِھمإِلى  َولّْوا ً عجبا  911فَقَدْ َمْن آَمَن بِه  فُكلّ .  910} الّرْشِد فَآَمنَّا بهِ يَْھِدي إِلَى  سمعنَا قرآنَا

  ,ُوفِّقَ 

[32v] 

{ : 913قَاَل هللا تََعالَىَوقَد   912.َوَمْن َعِمَل بِه فَقَد فَاَز ونََجا, فَقَْد ھُِديَ  بِه تََمسَّكَ َوَمْن , صدقَ َوَمْن قَاَل بِْه فَْقد 

َعلَى  والمواظَبَةُ , القلُوب والَمصاحف تالوتُهُ َوِمْن أَْسبَاِب ِحْفِظه فِي  914} لحافِظُْونَ إِنّا لَهُ وَ  الذكرَ إِنّا نَْحُن نَّزْلنَا 

 فِي فَْضل. َوالُمَحافَظَة َعلَى َما فِْيه ِمن األَْعَماِل البَاِطنَة َواآلََداِب الظَّاِھَرة, وشروِطهِ  بآدائِهِ َمَع القياِم ,  915 ِدراسه

ا بَْعد .وأْھلِهِ القُْرآن  بَِما  أْفَضل أوتِيَ  أحداً  أنّ َمْن قََرأَ القُْرآَن ثُّم َرأَى : ( َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيهَ َوَسلّم فَقَْد قَالَ : أَمَّ

 إھاٍب َما َمّسْتهُ آَن فِْي لَْو َكاَن القُرْ : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم).َ  916هللا َجّل َوتََعالَى عظَّمهُ َما  استصَغرَ فَقَد , أَْوتِيَ 

وإِْن , 917فَھُو يُِحّب هللا َوَرُسولُه, فَإِن َكاَن يُِحّب القُْرآن َويُْعِجبُه, نَْفِسه إاِل القُْرآن أحدكْم عنّ   َوقِْيَل ال يَْسأَل).  النّارُ 

 الجنَّةِ فِي  َدرَجةٌ  919القرآنُ : الَعاص بن  عْمرَوقَاَل . 918السالمُ َعلَْيه  ورسولُهُ هللا  يبِغضُ فَھَُو  القرآنَ َكاَن يَْبُغض 

 بَْعضُ َوقَاَل . يلعنُهُ  والقرآنُ  920تَاٍل القرآن ُربَّ : َملكٍ  بنُ قَاَل أَْنس , َعْنه الغافلينَ َو فِي َذّم تاِلَوة . بيوتُِكمْ فِي  ومصبَاحٌ 

 العبدَ  إنّ  922:الّسلَفْ  بعضُ َوقَاَل . َما لََك َولَِكالِميْ : لَهُ قِْيَل , 921ثّم َعاَد يَْقَرأ خلَطَ ثُّم  القرآنَ  آَدمإَِذا قََرأَ اْبُن : الُعلماء

  َوَكْيفَ : فَقِْيلَ , ِمْنھَا يفرغَ َحتَّى  علْيهفَتَُصلِّي  سورةً  ليفتتحُ 

[33r] 

. 924حرامھَا لعنتهُ  يحّرمْ َولَْم  َحاللَھَا يُِحلّ َوإَِذا لَْم , َصلَّت َعلَْيه وَحّرَم حراَمھَا َحاللَھَا أحلّ إَِذا : ؟ قَالَ 923ذالِكَ 

تَْمِشْي  الطَِّرْيقِ َوأَْنَت فِي  926إخوانِكَ  بعضِ ِمْن  كتابٌ  يأْتيكَ , أََما تَْستَِحْي ِمنِّي عبِدييَا : 925التوَراةَوقَْد ُرِوَي فِْي 

                                                 
 .شفاء لَِما في الصدور: في اإِلْحيَاء 906
 .َعَجائِبهُ : في اإِلْحيَاء 907
 .َغَرائِبهُ : في اإِلْحيَاء 908
 .ال يُْخلِقُه: في اإِلْحيَاء 909
 .27/1: الجن 910
  .فكل من آَمَن فَقَد ُوفِّقَ : في اإِلْحيَاء 911
 .بِه فَقَد فَازَ  :في اإِلْحيَاء 912
 .َوقَاَل تََعالَى: في اإِلْحيَاء 913
 .15/9: الحجر 914
 .َوالُمَواظَبَة َعلَى ِدَراَستِه,  َوالَمَصاِحْف اْستَِداَمة تاِلَوته َوِمْن أَْسبَاِب ِحْفِظه فِي القُلُوب :في اإِلْحيَاء 915
 .َعظَّمهُ هللا تََعالَى :في اإِلْحيَاء 916
 .فَھُو يُِحّب هللا ُسْبَحانه َوَرُسولُه َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم :في اإِلْحيَاء 917
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّمفَھَُو يَْبُغض هللا ُسْبَحانه َوَرُسولُه  :في اإِلْحيَاء 918
 .ُكّل آَيَة فِي القُْرآن: في اإِلْحيَاء 919
 .لِْلقُْرآن: في اإِلْحيَاء 920
  .ثُّم َعاَد فَقََرأَ : في اإِلْحيَاء 921
 .َعْبَد لَيَْفتَتَِح ُسْوَرةً فَتَْلَعنُه َحتَّى يَْفَرَغ ِمْنھَاَوإِّن ال, إِّن الَعْبَد لَيَْفتَتَِح ُسْوَرةً فَتَُصلِّي َعلَْيه الَمالئِكة َحتَّى يَْفَرَغ ِمْنھَا :في اإِلْحيَاء 922
 .َذلِكَ   :في اإِلْحيَاء923
 .َوإاِلَّ لََعنَْتهُ , إَِذا أََحّل َحاللُھَا َوَحّرَم َحَراُمھَا َصلَّت َعلَْيه :في اإِلْحيَاء 924
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ً  وتقرُؤهُ , وتقُعُد ألجلِهِ  الطّريقِ َعن  فَتَْعِدلُ  ً حرفا , أنزلتُه إلْيكَ ا ِكتَابِي َوھَذ, مْنهَشيٌء  يفوتُكَ َحتَّى ال  وتتدبّره حرفا

 فكنتُ , َعْنهُ  مْعِرضٌ  أنتَ  ثُمّ , وعرَضه طُْولَهَ  لتتأّملَ فِْيِه  علْيكَ  وكْم كّرْرتُ , لََك فِْيِه ِمَن القَْول 927وصلتُ  كمْ  انظُر

إِلَى َحِدْيثِه  َوتُْصِغي, وجِھكَ  بِكلّ لَْيه عَ  فَتُْقبِلُ ,  إِْخَوانِكَ  بَعضُ  إِلَْيكَ  يقُعدُ يا َعْبِدي , إِْخَوانِكَ  بَْعضِ َعلَْيَك  ِمْن  أھَونُ 

وأنَت لََك  عليَك ومحّدثٌ ُمْقبًِل  928َوھَائََذا, ُكفّ أَْن  إلْيهِ  أَْوَمأْتَ  حديثِهِ َعْن  شاغلٌ أَْو َشَغلََك  تكلَّم ُمتََكلِّمفَإِن , بُِكّل قَْلبِكَ 

اْتلُوا : ( َوقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. إخوانِكَ ْعِض ِمْن بَ  أھوُن عندكَ  929فََجَعْلتَنِيْ , بِقَْلبَِك َعنِّي معِرضٌ 

قرْأتُموهُ فَإَِذا  بُحزنٍ إِّن القُْرآَن نََزَل : ( َوقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  تبُكوا فتباُكواَواْبُكوا فَإِن لَْم  القرآنَ 

   930). فَتََحاَزنُوا

ِحْيم بِْسِم هللا  ْحَمِن الرَّ   ِكتَاُب األَْذَكار َوالّدَعَواتِ الرَّ

 932اْذُكُرْونِيْ { : فَقَاَل تََعالَى بذكرهِ  ذكرِھمْ َعْن  عباَدهالذي َجاَزى , رحمتُهُ  931 العامٌ , رْأفَتُهُ  الّشاِملالَحْمُد  

َعاءِ  933}أَْذُكُرُكْم  َؤاِل والدُّ    ورّغبَھُْم فِي السُّ

[33v] 

إِلَى  االنبساطِ فِي  القاِصيو ْطمع الُِمْطيع َوالَعاِصْي والّدانِيوأ  935 }لُكْم  أَْستَِجبْ اْدُعْونِي  {: فَقَالَ   934مرةً 

 938}دَعاِن إَِذا  937دعوةَ الداع أُِجيبُ  قريبٌ فَإِنِّي  {: بِقَْولِه تََعالَى  936بَِرْفِع الّدَرَجاِت َواألََمانِي, جاللِهِ  حضرةِ 

الةُ َعلَى ُمَحمَّد ا بَْعد. 939كثْيراَوَسلَّم , ِخْيَرة أَْصفِيَائِهِ َوَعلَى آلِه َوأَْصَحابِه  أنبيائِهِ َسيِّد  َوالصَّ َجّل َوتََعالَى   هللاَ فَإِن : أَمَّ

َكْيَف تَْعلَم  :ِمْنهُ َوقَالُوا ففزُعوا 941َربّي يذُكْرني ِحْينَ  أَلعلَمُ إِنّي : 940ثابُت البُنَانِيّ قَاَل  وَ  }اْذُكُرْونِْي أْذكرُكْم ف {: قَالَ 

الَخْضَراِء   َكالشََّجَرةِ هللا فِي الَغاْفِلِيَن  َذاكر: ( َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم 942َوقَاَل َرُسولُ . ذكرتُهُ ذكَرنِيإَِذا : َذلَِك؟ فَقَالَ 

 تُْصبِْح َوتُْمِسي 944هللاَرْطٌب ِمْن ِذْكِر َوأَْمسِ  َولَِسانَُك  943أْصبَحْ : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  الھَِشْيمِ فِي َوَسِط 

ْبِح  946!آَدمَ اْبَن : قَالَ  945بَلََغنَا أَّن هللا تََعالَى: الفَِضْيلُ َوقَاَل ). َولَْيَس َعلَْيَك َخِطْيئَةٌ  وبعَد , ساعةً اْذُكْرنِي بَْعَد الصُّ

                                                                                                                                            
 .َوقَْد َوَرَد فِْي التَّْوَراة :في اإِلْحيَاء 925
 .أْتِْيَك ِكتَاٌب بَْعِض إِْخَوانِكَ يَ  :في اإِلْحيَاء 926
ْلت: في اإِلْحيَاء 927  .فَصَّ
 .َوھَا أَنا َذا : في اإِلْحيَاء928
 .أَفََجَعْلتَنِيْ : في اإِلْحيَاء 929

ً أكثَر من ثالثة أثالثه  930 ر يحتوي على ُمقّّدمة و ھو ِكتاب صغي, اْكتَفَى ُمَؤلف الَمْخطُوط بِھّّذا القّْدر من ِكتَاب آَداب تاَِلوة القُْرآَن ّحاِذفا
  . أربعة أبواب يذكر المقّدمة حرفياً تقريباً ويأتي على ذكر بابين منھا بَِشكل سطحي ذاكراً ما ورد من األخبار فيھا

 .الَعامَّة: في اإِلْحيَاء 931
 .اْذُكُرْونِْي أَْذُكُرُكمْ فَ  :في اإِلْحيَاء 932
 .152/ 2: البَقََرة 933
 .بِأَْمِره: في اإِلْحيَاء 934
 .40/60: غافر 935
 .بَِرْفع الَحاَجات َواألََمانِيْ  :في اإِلْحيَاء 936
 .الّداِعي :في اإِلْحيَاء 937
 .186/ 2: البَقََرة 938
 .َوَسلَّم تَْسلِْيَماً َكثِْيَراً  :في اإِلْحيَاء 939
 .َرِحَمهُ هللا: في اإِلْحيَاء 940
 .َربّي َعّز َوَجلّ  :في اإِلْحيَاء 941
 .ل هللاَرُسوْ : في اإِلْحيَاء 942
 .أْصبِحْ : في اإِلْحيَاء 943
 .بِِذْكِر هللا :في اإِلْحيَاء 944
 .َعزَّ َوَجلّ : في اإِلْحيَاء 945
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ْنيَاِمَن  جُ نْفٍس تَْخرُ  كلّ أّن  ويُروى).  بينَھَُماَما  أَْكفِكَ , العْصِر ساعةً  َوقَاَل . 948هللا تََعالَى َذاِكرُ إال  947َعْطَشانَةً  الدُّ

أَْن , وآداُب الّدَعاءِ . 950فِْيھَاهللاَ  يذُكروابِِھْم لَْم  ساعةً مّرتإاِل , َشْيءٍ َعلَى  الجنَّةِ أَْھُل  ليَس يتحّسر: 949معاُذ بُن َجبَلٍ 

َد لُِدَعائِه األَْحَواَل  يَْغتَنِمَ َوأَْن , 951ووقِت السحرِ , الُجُمعةَويَْوُم , رمضنَ  وشھرِ , فَةَعرَ  َكيَومِ  الشريَعةِ األَْوقَات  يترصَّ

ِرْيفَةِ    :الشَّ

[34r] 

فُوفِ ِعْنَد  تفتَحُ إِنَّ الجنةَ : قَاَل أَبُو ھَُريرة َرِضَي هللا َعْنه  , الغيثِ  نُُزولِ ِعْنَد وَ , 952فِي سبيِل هللا َزحِف الصُّ

الةإِقَاَمة  وعندَ  ويرفَُع يََدْيِه : يدُعَو مستقبَِل القبلةِ أَْن : الدعاءِ  آَدابِ َوِمْن . فِيھَا الدعاءَ  فَاْغتَنُِموا, لمكتوبَةِ ا 953الصَّ

َع َوأَْن . الدعاءِ فِي  يتكلََّف السجعَ َوأاَل . والجْھربَْيَن الُمَخافَتَة  َصْوته َوأَْن يُْخفِضَ . بياُض إبطْيهِ يَُرى  بحيثُ  يتضرَّ

َعاءَ َوأَْن . ويرھَبَ  ويخَشعَ  : ( قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم: فِْيه 954َويَْصُدق َرَجاهُ , بِاإِلَجابَة ويوقِنَ , يجِزَم الدُّ

 يلحّ َوأَْن ).  لهُ  ُمْكِرهَ فَإِنّهُ ال المسألِة ليعزِم . شئتَ اْرَحْمنِي إِْن ! اللَّھُمَّ , ِشْئتَ لِْي إِْن  اغفرْ ! إَِذا َدَعا اللَّھُمَّ  أحُدُكمال يَقُْل 

َعاءِ فِي  رهُ , الدُّ ً  ويكرِّ َعا يفتتحَ َوأَْن . ثاَلثَا َؤال 956يَْبتَِدئَ َوال :  955بِِذْكِر هللا تََعالَى الدُّ  957األَداَبُ  وَعاشرھا. بِالسُّ

السَّبَُب فََذلِك ھَُو . بكْنِه الھمَّة 958َعالَىَعلَى هللا تَ  َواإلقبالُ  المظالِمَوَرّد  التَّْوبَةِ , اإِلَجابَةِ فِي  األصلُ َوھَُو : الباِطنُ 

, وخرْجُت َمعھُم الناُس يستَسقُونَ فََخَرَج  القحطِ  شديدِ  َعامٍ الَمِدْينَة فِي  قِدْمتُ : ْبُن المباَركَوقال . فِي اإِلَجابَة القريبُ 

: فسمعتُه يقولُ إِلَى َجْنبِْي  فََجلَسَ , َعاتِقهقَى األُْخَرى َعلَى َوأَلْ  بأحِدِھَما اتَّزرَ قَْد , َخْيش قطعتَاَعلَْيه  إِْذ أَْقبَل غالٌم أسَودُ 

نُوِب َوَمَساِوي األَْعَمال الوجوهَ  أخلَقتَ ! إِلَِھي   , عندَك كثرةُ الذُّ

[34v] 

ً فَأَْسأَلَُك يَا , بَِذلِكَ  لتؤّدَب عباَدكَ  غيَث السماءِ َعنَّا  حبستَ َوقَْد  ِمْنهُ إاِل  عِرُف عباُدهييَا َمْن ال , أناةٍ يا َذا  حليما

َماُء  الساعةَ : يَقُْول يزلْ فَلَْم , السَّاَعة 959الَجِمْيل أَْن تَْسقِْينَا ِمْن ُكّل  المطَرُ َوأَْقبََل , بالَغمامِ السَّاَعة؟ َحتَّى اْكتََسْت السَّ

َعْبٌد ِمْن  فَْليُْقلّ َما َصلّى َعلَّي  المالئكةُ ْيه َعلَ  صلتْ َعلّي  صلّىَمْن : ( َوقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. 960مكانٍ 

ً َوقَاَل ). 961َذلِك وليكثْر  الُمْؤِمِن ِمَن  بحْسبِ : ( َوقَاَل أَْيَضا ً. 962) عليّ  صالةً أَْكثَُرھُم  بِي الناسِ  أْولىإِّن : ( أيضا

َرُسوِل هللا  بعَد موتِ سِمَع  عْنهُ هللا  َرِضيطّاب َوُرِوَي أَّن ُعمر بن الخَ ).  يَصلي عليّ ِعْنَدهُ فاَل  أذكرَ البُْخل أَْن 

                                                                                                                                            
 .َعْبِدي: في اإِلْحيَاء 946
 .َعْطَشى: في اإِلْحيَاء 947
 .َعزَّ َوَجلّ : في اإِلْحيَاء 948
 .َرِضَي هللا َعْنه: في اإِلْحيَاء 949
 .ت بِِھْم لَْم يَْذُكُروا هللا ُسْبَحانه فِْيھَاإاِل َعلَى َساَعةً َمرّ  :في اإِلْحيَاء 950
نَة :في اإِلْحيَاء 951 ِرْيفَة َكيَوِم َعَرفَة ِمن السَّ َوَوْقُت الّسحر ِمْن َساَعات , َويَْوُم الُجُمَعة ِمن األُْسبُوع, َوَرَمَضان ِمن األَْشھُر, األَْوقَات الشَّ
 .اللْيل

َماأبواَب إِنَّ  :في اإِلْحيَاء 952 فُوف فِي َسبِْيِل هللا تََعالَىالسَّ  .ء تُْفتَْح ِعْنَد َزْحِف الصُّ
 .الَصلََوات: في اإِلْحيَاء 953
 .َرَجاءه: في اإِلْحيَاء 954
َعاَء  بِِذْكِر هللا َعزَّ َوَجلّ : في اإِلْحيَاء 955  .الدُّ
ؤال: في اإِلْحيَاء 956  .فاَل يَْبَدأ بِالسُّ
 .األََدبُ : في اإِلْحيَاء 957
 .َعزَّ َوَجلّ : اءفي اإِلْحيَ  958
  تَْسقِيِھم: في اإِلْحيَاء 959
 .ِمْن ُكّل َجانِب: في اإِلْحيَاء 960
 .فَْليُْقلِْل عْنَد َذلِك أَو ليُْكثِره :في اإِلْحيَاء 961
 . َعلَّي َصالةً  :في اإِلْحيَاء 962
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ا َكثُر  تخطُُب النَّاس جْذعٌ لَقد َكاَن ! بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسوَل هللا: َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم يَقُول  الناُس اتخذتّ َعلَْيه فَلَمَّ

ا  عليكَ  بالَحنِْينَكانَْت أَْولَى  فأمتّك, فََسَكنَ َعلَْيه  كَ يَدَ  جعلتَ  حتَّى لِفَُراقِك منبراً لتسمعھُم فََحّن الجْذعُ  َصلَّى  فارقتَھُملَمَّ

, 964فَْضلَِك ِعْنَد هللا تََعالَى أَْن َجَعَل طَاَعتَِك طَاَعتَه ِمنلَقَد بَلََغ ! بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسول هللا, 963هللا َعلَْيَك َوَسلّم

لَقَْد بَلََغ ِمن فَِضْيلَتَِك ِعْنَدهُ أَْن أَْخبََرَك ! بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسول هللا. 965}فَقَْد أَطَاَع هللا ُسولَ الرّ  يُطعَمْن  {: فَقَالَ 

  ,بالذَّْنبِ بِالَعْفِو َعْنَك قَْبَل أَْن أَْخبََرَك 

[35r] 

أَْن  967 فضيلتِكَ ِمْن  أبلِغَ لَقَد ! ْنَت َوأُمِّي يَا َرُسول هللابِأَبِْي أَ 966} أَِذْنَت لَھُمْ هللا َعْنَك لَِم  َعفَا {: فَقَاَل تََعالَى

بِأَبِي  969}َوإِْذ أََخْذنَا من النَّبِيِّيَن ِمْيثَاقَھُْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوإِْبَراِھْيمَ {: 968فَقَالَ , أّولھمَوَذَكَرَك فِْي  األنبياءِ بََعثََك آِخر 

 بَْينَ َوھُْم  971أَْن يَُكْونَوا أَطَاُعْوكَ  يوّدونأَّن أَْھَل النَّاِر  عندهُ ِمْن فَِضْيلَتَِك  970قَد أبلغَ لَ ! أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسول هللا

ُسْوال  َوأَطَْعنَايَا لَْيتَنَا أَطَْعنَا هللا  يقولونَ  { يَعّذبُونَ  أَْطبَاقِھَا ْي يَا َرُسول هللا 972}الرَّ ى بن ُمْوسَ  كانَ لَئِْن ! بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ

ِمْنھَا الَماْء َصلَّى هللا  ِحْيَن نَبَعَ ِمْن أََصابِِعَك  974فََما َذلَِك بِأَْعَجب, األنھَارُ ِمْنهُ  973يتفَّجرُ  حجراً أْعطَاهُ هللا  عمرانَ 

 976فََما َذلِكَ , حھَا شْھرٌ أعطاهُ هللاُ الريَح غُدّوھا َشْھٌر َوَرواْ  975سليمنُ لَئِْن َكاَن ! َعلَْيَك بِأَبِْي أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسول هللا

َماِء  977ِسرتَ البَُراق ِحْيَن  بِأَْعَجَب منَ  , َصلَّى هللا َعلَْيكَ  باألَْبطَح ليلتِكِمْن  الصبحَ  صليتَ ثُمَّ  السابَِعةَعلَْيِه إِلَى السَّ

ِمَن  979َذلَِك بِأْْعَجب فَما, الموتَى إْحيَاءَ هُ هللا َصلَّى هللا َعلَْيه أَْعطَا 978لَئِْن َكاَن ِعْيَسى! بِأَبِْي أَْنَت َوأُّمْي يَا َرُسول هللا

اِة  َعلَى  نوحٌ لَقَد َدَعا ! بِأَبِْي أَْنَت َوأُمِّي يَا َرُسول هللا, 981مسموَمةال تَأُْكْلنِي : 980فقالتْ  َكلََّمْتكَ ِحْيَن  الَمْسُموَمةِ الشَّ

  َولَْو َدَعْوتَ   983}ديَّاراً افِِرْيَن َعلَى األَْرِض ِمَن الكَ  تذرْ ال 982يَا َرّب  {:  فَقَالَ  قوِمهِ 

[35v] 

, خيراً إاَل  تقولَ أَْن  فأبيتَ , وُكِسَرْت ُربَاِعيتُكَ , وأدِمَي وجھُكَ , َولَقَْد ُوِطَئ ظْھُركَ , لھَلْكنا كلّناَعلَْينَا ِمْثلَهُ  

ْي يَا َرُسْول هللا بِأَبِي أَْنتَ , )ال يَْعلَُمْونَ  فإنّھماللَّھُمَّ اْغفِْر لِقَْوِمْي :  ( فَقُْلتَ   ُعمركِسنّك َوقَِصِر  قلةِ فِْي  اتَّبعكلَقَْد ! َوأُمِّ

                                                 
ا فَاَرْقتَھُم إِلَْيَك : في اإِلْحيَاء 963  .لَمَّ
 .فَقَاَل َعزَّ َوَجلّ , ِضْيلَتَِك ِعْنَدهُ أَْن َجَعَل طَاَعتَِك طَاَعتَهلَقَد بَلََغ ِمْن فَ  :في اإِلْحيَاء 964
 .4/80: النَِّساء 965
 .9/43: التَّْوبَة 966
 .لَقَد بَلََغ ِمْن فَِضْيلَتَِك ِعْنَدهُ أَْن بََعثَكَ  :في اإِلْحيَاء 967
 .فَقَاَل َعزَّ َوَجلّ : في اإِلْحيَاء 968
 33/7: األَْحَزاب 969
 .بَلَغَ : اءفي اإِلْحيَ  970
 ".أَطَاُعوا" وقَد كتب المؤلف على الھامش اليميني للصفحة . قَد أَطَاُعوكَ : في اإِلْحيَاء 971
 .66/ 33: األَْحَزاب 972
ر: في اإِلْحيَاء 973  .تَتَفَجَّ
 .فََماذا بِأَْعَجبْ : في اإِلْحيَاء 974
 .ُسلَْيَمان بن داود: في اإِلْحيَاء 975
َ : في اإِلْحيَاء 976  .ْعَجبْ فََماذا بِأ
 .َسَرْيتَ : في اإِلْحيَاء 977
 .لَئِْن َكاَن ِعْيَسى ابُن َمْريَم :في اإِلْحيَاء 978
 .فََماذا بِأَْعَجبْ : في اإِلْحيَاء 979
َراع :في اإِلْحيَاء 980  .ِحْيَن َكلََّمْتَك َوِھَي َمْشِويَّة فَقَالَْت لََك الذِّ
 .ال تَأكلني فَإنّي َمْسُموَمة: في اإِلْحيَاء 981
 .َربّ  :اإِلْحيَاءفي  982
 .26/ 71: نُْوح 983
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ً  يتبعْ َما لَْم  ْي يَا , 985الَكثِْير َوَما آَمَن َمَعهُ إاِل القَلِْيل آَمَن بِكَولَقَد , وطوِل عمرهِ  سنّه 984كبَرفِْي  نوحا بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّ

 كفَؤاً َولَْو لَْم تَُؤاِكل إاِل , إِْلْينَا نََكْحتَ لََك َما  ُكْفَؤاً إاِل  تنِكحْ َولَْو لَْم , 986لََك َما جلستنا ْفَؤاً كإاِل  تجالِسْ لَْو لَْم ! َرُسول هللا

, وأرَدْفَت َخْلفَكَ , الحمارَ  وركبتَ , ولبِْسَت الّصوفَ , َوَواَكْلتَنَا جالستنَا ونكحَت إلينَا 987َوهللا فقدْ , لََك َما َواَكْلتَنَا

ً , 988بِاألَْرض طعاَمكَ ووضعَت  : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم.  989ِمْنَك َصلَّى هللا َعلَْيكَ  ولِعقَت أصابَِعَك تواضعا

: َوَسلّمْ  َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيهِ . )فِي َذلَِك الِكتَاب  اسِميلَهُ َما َدْاَم  يستغفرونَ لَْم تََزْل الَمالئَِكةُ  كتابٍ َمْن َصلَّى َعلَيَّ فِْي 

ً ِمْن ُكّل  لهُ َجَعَل هللا  أكثََر االستغفارَ َمْن (  ً َوِمْن ُكلِّ ھَّم , ضيٍق مخرجا ).  يحتسبُ َوَرَزقَهُ ِمْن َحْيُث ال , 990فرجا

َوَما أَْنَت  أمِريي فِْي َوَجْھلِي َوإِْسَرافِ  خطيئتِيلِْي  اْغفِرْ ! اللھُمَّ : ( َوكاََن َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم يَقُْول فِْي االْستِْغفَار

  ,أَْعلَُم بِِه ِمنِّي

[36r] 

ْي ! اللھُمَّ   َوَما  قدْمتُ اْغفِْر لِْي َما ! اللھُمَّ , َوَعْمِدي َوُكّل َذلَِك ِعْنِديْ  992 وخطاي 991وھزليْ اْغفِْر لِْي َجدِّ

رُ َوأَْنَت  المقدمُ َت أَنْ , َوَما أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنَّيْ  أَْعلنتُ َوَما  أَْسَرْرتُ َوَما  أخَّرتُ  َوَكاَن ). َوأَْنَت َعلَى ُكّل َشْيٍء قَِدْير الُمَؤخِّ

ً َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّْم  دعاءِ ِمْن  َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَك  أسألُكَ إِنِّي ! اللھُمَّ : ( ُمْستََجابٌ َوھَُو ُدَعا  مساًء وصباحا

 َغائِبِيْ بِھَا  وتحفَظُ بِھَا ِدْينِْي  وتصلحُ َعنِّْي  993َوتَُردُّ بِھَا الَعْينَ , َشْعثِيبِھَا  وتَلمُّ , بِھَا َشْملِيَوتَْجَمُع , تَْھِدْي بِھَا قَْلبِيْ 

ً . ُسوءَوتَْعِصْمنِْي بِھَا ِمْن ُكّل  994,َوتَْرفَُع بِھَا َشاِھِديْ  ً اللھُمَّ أَْعِطنِْي إِْيَمانَا ً  صادقا  أنالُ  ورحمةً  كفرٌ بَْعَدهُ  ليسَ  ويقينا

ْنيَا َواآلِخَرة؛ اللھُمَّ إِنِّْي  كرامتِكَ بِھَا َشَرَف  َعَداِء  وعيشَ  الفوَز ِعْنَد القَضاء ومنازَل الشھداءِ  أسألُكَ فِْي الدُّ  والنصرَ السُّ

إِلَى  وافتقرتُ  لِيضُعَف رأيِي وقُصَر َعمَ َوإِْن  حاجتِيإِنِّي أُْنِزُل بَِك ! اللھُمَّ , األنبياءِ َوُمَرافَقَةَ  األعداءِ َعلَى 

دورَوَشافِي   996!يَا فضي األُُمورَ  أسألكَ  و 995َرْحَمتِكَ  ِمْن َعَذاِب السَِّعْير  تجيَرنيأَْن  البُُحورْ  997َويَا ُمْجِري! الصُّ

   تبلغهُ نِيتي أو أُْمنِيَتِيْم َعْنهُ َعَملِْي َولَ  وَضُعفَ  َرْأيِيْ َما قَُصَر َعْنهُ ! اللھُمَّ , فتنِة القبُورَوِمْن  َوِمن َدْعَوةُ الثُّبُورِ 

[36v] 

يَا  أسألُكَ إِلَْيَك فِْيِه إِلَْيَك  أرغبُ ِمْن َخْلقَِك فَإِنِّي  أحداً  معطيهِ أَْو َخْيٍر أَْنَت , عبادكَ ِمْن  وعدتّه أحداً ِمْن َخْيٍر 

ً , ينَ ُمِضلَوال  ضالينَ َغْيَر  مھتدْينَ  ھاِدينَ اْجَعْلنَا ! اللھُمَّ , الَعالَِمْين 998َربّ  ً ألولِيَائِكَ  ألعدائِكَ  حربا  تُحّب بحبكَ , سلما

, التََّكالنُ َوَعلَْيَك  الجْھدَوھََذا  اإلجابةْ َوَعلَْيَك  1000الدُّعاھَذا ! اللھُمَّ , ِمْن َخْلقِكَ  خالفكَ بَِعَداَوتَِك َمْن  ونعاِدي 999الناسُ 

                                                 
 .فِي كثَرة سنّه: في اإِلْحيَاء 984
 ". إال قليل" كتب المؤلف على الھامش اليساري للصفحة  985
 .َجالَْستَنَا: في اإِلْحيَاء 986
 .فَلَقَْد َوهللا :في اإِلْحيَاء 987
 .طََعاَمَك َعلَى األَْرض :في اإِلْحيَاء 988
 .َعلَْيَك َوَسلَّمْ  َصلَّى هللا :في اإِلْحيَاء 989
ً  َعزَّ َوَجلّ  َجَعَل هللا :في اإِلْحيَاء 990 ً , لَهُ ِمْن ُكلِّ ھَّم فََرَجا  .َوِمْن ُكّل ِضْيٍق َمْخَرَجا
َراً إِيّاھا" ھَزليْ " َكتََب الُمَؤلّف َكلمة  991  .فوق الكلمة مَكرِّ
 .َخطَئِي, اْغفِْر لِْي ھََزلِْي َو َجدِّيْ  :في اإِلْحيَاء 992
 .الفِتَن: اإِلْحيَاءفي  993
 .َوتَُزكِّي بِھَا َعَملِي َوتُبَيِّض بِھَا َوْجِھي َوتُْلِھْمنِي بِھَا ُرْشِدي: في اإِلْحيَاء 994
 .َوإِْن َضُعَف ِرْأيِي َوقَلَّْت ِحْيلَتِي َوقَُصَر َعَملِْي َواْفتَقَْرُت إِلَى َرْحَمتِكَ  :في اإِلْحيَاء 995
 .ُموريا َكافَِي األٌ : في اإِلْحيَاء 996
 .َكَما تُِجْيُر بَْيَن البُُحور أَن تُِجيَرنِي: في اإِلْحيَاء 997
 .َوأَْسأَلَُكه يَا َربّ  :في اإِلْحيَاء 998
 .نُحّب بَِحبَِّك َمْن أَطَاَعَك ِمْن َخْلقِكَ  :في اإِلْحيَاء 999
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ِدْيدِ َوإِنَّا  َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعْوَن َوال َحْوَل َوال قُوّ  شيدِ  1002واألنرِ   1001ةَ إاِل بِا ِذْي الَحْبِل الشَّ األَْمَن يَْوَم  أسألُكَ  , الرَّ

ُجودِ  مَع المقربينَ الَوِعْيِد َوالَجنَّةَ يَْوَم الُخلُوِد  ْكِع السُّ   1003الرحيُم الودودُ إِنََّك أَْنَت , والموفيَن بالعھودِ  الشھُوِد والرُّ

ْة , والنَعم  الفَْضلِ ُسْبَحاَن ِذْي ,  ُسْبَحاَن الَِّذي ال يَْنبَِغي التَّْسبِْيُح إاِل لَهُ   1004,تُريدُ تَْفَعُل َما  وأنتَ  ُسْبَحاَن ِذْي القُوَّ

ْي فِ  ونوراً  1006فِْي قَْلبِْي َونُْوَراً فِْي فِْكِريْ  نوراً اْجَعْل لِْي ! اللَّھُمَّ , بعلمهِ ُسْبَحاَن الَِّذْي أَْحَصى  ُكّل َشْيٍء , 1005َوالَكَرمِ 

ِمْن  ونوراً ِمْن بَْيَن يََديَّ  ونوراً فِْي ِعظَاِمْي  ونوراً فِْي َدِمْي  ونوراً , لَْحِميفِْي  ونوراً  1007فِْي بََصِرْي  ونوراً , َسْمِعي

  لِْي  علواجْ  نوراً ِزْدنِي ! اللَّھُمَّ , ِمْن تَْحتِيْ  ونوراً ِمْن فَْوقِْي  ونوراً  ِشَمالِيَعْن  ونوراً  يمينِيَعْن  ونوراً , خلفِي

[37r] 

ْرَداء). 1008يَا َرّب الَعالَِمْين  نوراً َوأَْعِطنِْي  نوراً   وكانِت الناُر قَْد وقعتْ , َداُركَ قَْد اْحتََرقَْت  1009قِْيَل أِلَبِْي الدَّ

ِمْن َداِرَك  حيُث دنتْ ّن النَّاَر إِ ! الدَّْرَداءِ يَا أَبَا : ثُّم إنه أَتَاهُ آٍَت فَقَالَ  1010,َذلِكَ  ليفعلَ َما َكاَن هللا : فقالَ , محلَتِهفِْي 

َرُسْوَل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّْم  سمعتُ إِنِّْي : فَقَال, أعجبُ  أَّي قَْولَْيكَ  َما نَْدِريْ : فَقِيَل لَهُ , َذلِكَ  علمتُ قَاَل قَْد , طفئَتْ 

َعلَْيَك  أنتَ أَْنَت َربِّْي الَ إِلَهَ إاِلَّ ! اللَّھُمَّ : َوِھيَ  قلتُھُنَّ  َوقَدْ , ليٍل ونَھَاٍر ُحفظَ فِْي  الكلماتِ  1011ھاوالءِ َمْن قَاَل : (يَقُْول

ةَ إاِلَّ بِا الَعلِيِّ الَعِظْيمِ , الَعْرِش الَعِظْيمِ  ربّ تََوكَّْلُت َوأَْنَت  أَْعلَُم , َما َشاَء هللا َكاَن َوَما لَْم يََشأْ لَْم يَُكنْ , اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

ً  شيءٍ َوإِنَّ هللا قَْد أََحاطَ بُِكّل , شيٍء قديرٌ َعلَى ُكّل  أَنَّ هللا أَْنَت  دابَّةَوَشّر ُكّل  نَْفِسياللَّھُمَّ إِنِّْي أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشّر , علما

  ). ُمْستَقِْيمٍ  صراطٍ آِخٌذ بِنَاِصيَتِھَا إِنَّ َربِّْي َعلَى 

بِْسِم هللا َما : الَكلَِمات 1012إاِلَّ َعْن ھوال يفتِرقَالَْم  موسمٍ إَِذا التَقَيَا فِْي ُكّل  َوإِْليَاس َعلَْيِھَما السَّالم الَخِضرَوَكاَن 

ة إال با , إاِلَّ هللا 1014السو يصرفُ هللا َما َشاَء هللا ال  بِيَدِ َما َشاَء هللا الَخْيَر ُكلّه , 1013 َشاَء هللا ُكلُّ نِْعَمة ِمَن هللا ال قُوَّ

  أَِمَن ِمَن الَحرِق َوالَغَرقِ , 1016َمْن قَالَھَا ثاَلثَاً إَِذا أَْصبَحَ , 1015 هللال يَْصِرُف السو إاِلَّ 

                                                                                                                                            
َعاء: في اإِلْحيَاء 1000  ".الدعاءانا " لكن المؤلّف كتب َعلى الھَاِمش اليَساري للصفحة . الدُّ
ِدْيدِ  :في اإِلْحيَاء 1001  .  َوال قُّوةَ إاِل بِا الَعلِيِّ اللَعِظيم ِذْي الَحْبِل الشَّ
 .َواألَْمرُ  :في اإِلْحيَاء 1002
 .َرِحْيٌم  َوُدْودٌ  إنّكَ  :في اإِلْحيَاء 1003
َم بِه,ُسْبَحاَن ِذْي الفَْضِل َوالنَِّعمِ , اَل بِهِ ُسْبَحاَن الَِّذي لَبَِس الِعزَّ َوقَ , َوأَْنَت تَْفَعُل َما تُِرْيدُ  :في اإِلْحيَاء 1004 , ُسْبَحاَن الَِّذي تََعطََّف بِاْلَمْجِد َوتََكرَّ

 .ُسْبَحاَن الَِّذي ال يَْنبَِغي التَّْسبِْيُح إاِل لَهُ 
ِة َوالَكَرمِ  :في اإِلْحيَاء 1005  .ُسْبَحاَن ِذْي الِعزَّ
 .َونُْوَراً فِْي قَْبِري :في اإِلْحيَاء 1006

 .َونُْوَراً فِْي بََصِرْي َونُْوَراً فِْي َشْعِرْي َونُْوَراً فِْي بََشِرْي َونُْوَراً فِْي لَْحِمي :في اإِلْحيَاء 10071007
 . ِزْدنِي نُْوَراً َوأَْعِطنِْي نُْوَراً َواْجَعْل لِي نُْوَراً : في اإِلْحيَاء 1008
 .َرِضَي هللا َعْنه: في اإِلْحيَاء 1009
ْرَداء َرِضَي هللا َعْنهُ قَْد اْحتََرقَْت َداُركقِيْ : في اإِلْحيَاء 1010 فَقِْيَل , َما َكاَن هللا لِيَْفَعل َذلِكَ : فَقَالَ , َوَكانَِت النَّاُر قَْد َوقََعْت فِْي محلَتِه, َل أِلَبِْي الدَّ

ً َوھَُو يَقُْول ْرَداء: قَالَ ثُّم أَتَاهُ آٍَت فَ , َما َكاَن هللا لِيَْفَعل َذلِكَ : لَهُ َذلَِك ثاَلثَا , قَاَل قَْد َعلِْمُت َذلِكَ , إِّن النَّاَر َحْيُث َدنَْت ِمْن َداِرَك طُفِئَتْ ! يَا أَبَا الدَّ
َونَھَاٍر لَْم أالِء الَكلَِماِت فِْي لَْيٍل َمْن قَاَل ھَؤُ : (إِنِّْي َسِمْعُت َرُسْوَل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّْم يَقُْول: فَقَال, َما نَْدِرْي أَّي قَْولَْيَك أَْعَجب: فَقِْيَل لَهُ 

ْلُت َوأَْنَت َربُّ الَعْرِش الَعِظْيمِ ! اللَّھُمَّ : َوقَْد قُْلتُھُنَّ َوِھيَ , يَضره شيء ةَ إاِلَّ بِا الَعلِيِّ , أَْنَت َربِّْي الَ إِلَهَ إاِلَّ أَْنَت َعلَْيَك تََوكَّ اَل َحْوَل َواَل قُوَّ
ً , أَْعلَُم أَنَّ هللا َعلَى ُكّل َشْيٍء قَِدْير, ا َشاَء هللا َكاَن َوَما لَْم يََشأْ لَْم يَُكنْ مَ , الَعِظْيمِ  َوأَْحَصى ُكلُّ شيء , َوإِنَّ هللا قَْد أََحاطَ بُِكّل َشْيٍء ِعْلَما

 ).ْنَت آِخٌذ بِنَاِصيَتِھَا إِنَّ َربِّْي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِْيمٍ إِنِّْي أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشّر نَْفِسْي َوِمْن َشّر ُكّل َدابَّة أَ !اللَّھُمَّ ,َعَدَداً 
 .ھَُؤالءِ  : في اإِلْحيَاء 1011

  .ھَُؤالءِ  : في اإِلْحيَاء 1012
ةَ إاِلَّ بِا : في اإِلْحيَاء 1013  .َما َشاَء هللا ُكّل نِْعَمٍة ِمَن هللا, بِْسِم هللا َما َشاَء هللا ال قُوَّ
 .وءَ السُّ  :في اإِلْحيَاء1014
 .يكرر المؤلف ھذه العبارة مرتين 1015
ات إَِذا أَْصبَح : في اإِلْحيَاء 1016  .فََمن قَالَھَا ثاَلث َمرَّ
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اٍت  َمن قََرأَ َوقِْيَل . 1017َوالسرق إِلَى آَِخِرھَا َغفََر هللا عّز  }1018فَإِْن تََولَّْوا فَقُْل َحْسبَِي هللا  {كّل يَْوٍم َسْبَع َمرَّ

ً َكاَن أَْو َصاِدقَاً  1019وجّل َجِمْيَع ُذنُْوبِه   .كاِذبا

ْد الَكِرْيم   ِحْيم َوَصلَّى هللا َعلَى َسيِّد َوَمْوالنَا ُمَحمَّ ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللا الرَّ

    1020ِكتَاُب األَْوِرادِ 

ْشُكُرهُ إَِذا َجَعَل الَّلْيَل َونَ , نفُوراً َوال  استكبَاراً َونَْذُكُره ِذْكَراً ال يَُغاِدُر فِْي القَْلِب  1021نَْحُمُد هللا َعلَى آاَلئِِه َكثِْيَراً 

ْد نَبِيِّهِ , شكوراً َوالنَّھَاَر خلفةً لَِمْن أََراَد أَْن يَْذُكَر أَْو أََراَد  َوَعلَى , 1023الَِّذْي بََعثَهُ بِالَحقِّ بَِشْيَراً  1022َونَُصلِّْي َعلَى ُمَحمَّ

ً هللا َغْدَوة  1025نِ الِذْيَن اْجتَھَُدْوا فِْي ِديْ , األَْكَرِمْينَ َوَصْحبِِه  1024آَلِهِ   1026َحتَّى أَْصبََح ُكلُّ َواِحدٍ , وأصيالً  وبكَرة َوَعِشيِّا

 ً ً ُمنْيراً  الدينِ فِْي   نجما ً وسراجا ا بَْعد. ھَاِديَا ْونَ , لِِعبَاِدهِ  ذلوالً فَإِنَّ هللا تََعالَى َجَعَل األَْرَض : أَمَّ فِْي  1027ال يَْستَقِرُّ

ُدْوَن ِمْنھَا, ِزالً َمنْ  1028بَْل يَتَّحُذرْونَھَا َمناكبھَا ِرْينَ , 1029فَيَتََزوَّ َويَتََحقّقُْوَن أَنَّ الُعْمَر , ِمْن َمَصايِدھَا َوَمَعاِطبِھَا 1030ُمتَحذِّ

فِْينَِة بَِراِكبِھَا سْيريَِسْيُر بِِھْم  ل, فَالنَّاُس فِْي ھََذا الَعالَم سْفر, السَّ ھُو  لوطنُ وا, اللّحدُ َوآِخُرھَا , 1031َمنَاِزلِِھْم الَمْھدُ  أوَّ

, 1033ُخطواته وأنفاِسهَ , َوأَيَّاُمه أَْميَالُه, َوُشھُْوُره فََراِسَخه, َمَراِحلُهُ  1032فَُسنُْوه, َوالُعْمُر َمَسافَةُ السَّفَرِ , الَجنَّةُ أَْو النَّارُ 

  َوَشھََواتِه َوأَْغَراِضه, َوأَْوقَاتُه ُرُؤْوُس أَْمَوالِه 1034,َوطَاَعتُه

[38r] 

َوِخْسَرانُه البُْعُد ِمَن , َمَع الَملِِك الَكبِْير َوالنَِّعْيم الُمقِْيم, فِْي َداِر السَّالمِ  1035َوِرْبُحه الفَْوُز بِلِقَا هللا, طريقِهِ قُطَّاَع 

َحتَّى يَْنقَِضي  اِسهِ أنفَ نَفَس ِمْن  1036فِْي َدَرَكاِت الَجِحْيِم فَالَغافِل َعنْ , َمَع األَْنَكاِل َواألَْغالِل َوالَعَذاِب األَلِْيمِ , هللا تََعالَى

بُهفِْي َغْير طَاَعة  َولِھََذا , َوَحْسَرة َما لَھَا ُمْنتَھَى 1038,1039الغبينةِ فِْي يَْوم الشفا من  متعرضٌ , إِلَى هللا َزْلفَى 1037تُقَرِّ

                                                 
 .َوالّسرق إِْن َشاَء هللا : في اإِلْحيَاء 1017
 .9/129: التَّْوبَة 1018
ً َكفَاه هللا َعّز َوَجّل َما أَھَّمهُ ِمن أَْمِر آِخَرته َصاِدقَاً َكاَن أَ : في اإِلْحيَاء 1019  .ْو َكاِذبَا
 .ِكتَاب تَْرتِْيب األَْوَراد َوتَْفِصْيل إِْحيَاء الَّلْيل: في اإِلْحيَاء 1020
 .َحْمداً َكثيراً : في اإِلْحيَاء 1021
 .َونصلي على نبيه: في اإِلْحيَاء 1022
 .بَِشْيَراً َونَِذْيَراً : في اإِلْحيَاء 1023
 .آَلِِه الطَّاِھِرْين: في اإِلْحيَاء 1024
 ِعبَادة :في اإِلْحيَاء 1025
 .ِمْنھُم: في اإِلْحيَاء 1026
وا: في اإِلْحيَاء 1027  .ال لِيَْستَقِرُّ
 .لِيَتَّخذوھا: في اإِلْحيَاء 1028
ُدا ِمْنھَا َزاَداً يَْحِملھُم فِي َسفَِرِھم إِلَى أَْوطَانِِھمْ : في اإِلْحيَاء 1029  .فَْضالً َويَْكتَنُِزْوَن ِمْنھَا تَِحفَاً لِنُفُْوِسِھْم َعَمالً وَ , فَيَتََزوَّ
 .ُمْحتَِرِزْينَ : في اإِلْحيَاء 1030
 .مصّححاً إيَاھا" المھد" يكتب المؤلف على الھامش اليساري للمخطوط  1031
 .فَُسنُونُه: في اإِلْحيَاء 1032
 .على الھامش األسفل للمخطوط تحت الكلمة الخطأ تَماماَ , أسفل السطر" ُخطواته"يكتب المؤلف كلمة   1033
 .هبََضاَعت: في اإِلْحيَاء 1034
 .بِلِقاء هللا تعالى: في اإِلْحيَاء 1035
 .فِيْ : في اإِلْحيَاء 1036
  . مصححاً جزء من كلمة تُقَّربه" تقرّ "يكتب المؤلف على الھامش اليمين  1037
ويقوم بكتابة كلمة أخرى على الھامش اليميني لكنني لم , لكن المؤلف يقوم بشطب األلف فتصبح لغبينة" الغبينة" في المخطوط  1038

 .من قرائتھا لعدم وضوحھاأتَمكن 
 .التََّغابُن لغبينةٍ : في اإِلْحيَاء  1039
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. ْفس َواْغتَنُِموا بَقَايَا الُعْمرَمالَذ النَّ  ووّدعوا بالكليَّةِ , َشْمر الموفقون َعْن َساق الَجد, الَخطَِر الَعِظْيم َوالَخْطِب الھَائِل

بِْسِم هللا َربِّ : تَقُْوُل إَِذا َخَرْجَت ِمَن الَمْنِزل لَِحاَجة 1040,اللَِّسان اإلنَسانَما يَُعْوُذ . َجَعلنَا هللا ِمْنھُم َوَحَشْرنَا َمَعھُم آَِمْين

ِحْيمِ . َعلَيَّ  أَُعْوُذ بَِك أَْن أُْظلَُم أَو أُْظلَم أَْو أَْجھََل أَْو يُْجھَلْ  ْحَمِن الرَّ ةَ إاِلَّ بِا التُّْكاَلُن َعلَى هللا, بِْسِم هللا الرَّ .  1041َوال قُوَّ

ْستَْغفُِرَك أَْشھَُد أَْن ال إِلَهَ إاِّل أَْنَت أَ , ُسْبَحانََك الَّلھُمَّ َوبَِحْمِدكَ : فَإَِذا قُْمَت ِمْن َمْجلِس ِوأََرْدَت ُدَعاًء يُكفّر لَْغَو الَمْجلِس فَقُلْ 

ال إِلَهَ إاِل : فَإَِذا َدَخْلَت السُّوق فَقُلْ . إاِل أَْنتَ  الذنوبَ َعِمْلُت ُسْوًء ظَلَْمُت نَْفِسْي فَاْغفِْر لِْي إِنّهُ ال يَْغفُِر , َوأَتُْوُب إِلَْيكَ 

بِيَِدِه الَخْيُر َوھَُو َعلَى ُكّل َشْيٍء , ال يَُمْوتُ  حيٌّ  ھُوَ ولَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد يُْحيِي َويُِمْيُت , َوْحَدهُ ال َشِرْيَك لَهُ  1042أَْنتَ 

  . قَِدْيرٌ 

[38v] 

ِحْيم ْحَمن الرَّ ْوِق َوَخْيَر َما فِْيھَا! اللَّھُمَّ , 1043بِْسِم هللا الرَّ إِنِّي أَُعْوُذ بَِك ِمْن ! اللَّھُمَّ , إِنِّي أسألك َخْيَر ھَِذِه السُّ

: فَقُلْ  َدْينٌ فَإِْن َكاَن َعلَْيَك .  1044اللَّھُمَّ إِنِّْي أَُعْوُذ بَِك أَْن أُِصْيَب فِْيھَا يَِمْينَاً فَاِجَرةً أَْو صرفةً فَاِسَدةً , َشّرھَا َوَشّر َما فِْيھَا

ْن ِسَواكَ , اْكفِنِْي بَِحاللَِك َعْن َحَراِمكَ ! اللَّھُمَّ  ً َجدِ . َوأَْغنِنِْي بِفَْضلَِك َعمَّ تَنِْي ھََذا َكَسوْ ! اللَّھُمَّ : ْيَداً فَقُلْ فِإَِذا لَبِْسَت ثَْوبَا

ِه وَشرِّ ما ُصنَِع لَهُ  أسلَك َخْيَرهُ َوَخْيَر َما ُصنَِع لَهُ , فَلََك الَحْمدُ  الثوبَ  َشْيئَاً ِمَن  1046َوإَِذا أَْيتَ . 1045وأعوُذ بَِك ِمن َشرِّ

ةَ إاِل بِا الَعلِيِّ , إاِل أَْنتَ  يذھَب بالسيئاتِ َوال , أَْنتَ ال يَأْتِي بِالَحَسنَاِت إاِل ! اللَّھُمَّ : فقُلْ الطيَرة تَْكَرھُه  ال َحْوَل َوال قُوَّ

َربِّْي َوَربَُّك , 1049َوالسَّالَمِة َواإِلْسالمِ , أَِھلَّهُ َعلَْينَا بِاألَْمِن َواإِلْيَمانِ ! اللَّھُمَّ : فَقُلْ  الِھالل 1048َوإَِذا أيت. 1047الَعِظْيم

ْھَر َوَخْيَر اْلقََدرِ ! اللَّھُمَّ . آََمْنُت بَِخالِقِكَ , َوَخْيرٍ  ِھاَلُل ُرْشدٍ  1051. 1050هللا بَِك ِمْن َشرِّ  وأُعوذ, إِنِّي أسألَك َخْيَر ھََذا الشَّ

ً  أَوالً وتَُكبِّْر قَْبلَهُ , يَْوِم الَحْشرِ  ْيح . ثاَلثَا ْيح َوَخْيَر َما فِْيھَا َوَخْيَر َما إِنِّْي أَْسأَلَُك َخْيَر ھَِذِه ا! اللَّھُمَّ : فَقُلْ فَإِذا ھَبَّت الرِّ لرِّ

ھَا َوَشرِّ َما فِْيھَا َوَشرِّ  1052بِا ونعوذُ , أُْرِسلَْت بِهِ     فَإَِذا َسِمْعَت صوتُ . َما أُْرِسلَْت بِهِ  1053ِمْن َشرِّ

[39r] 

َواِعَق فَقُلْ  الّرعد ُسْبَحاَن َمْن يَُسبُِّح . قَْبَل َذلِكَ  وعافنَانَا بَِعَذابَِك ال تَْقتُْلنَا بَِغَضبَِك َوال تَْھلِكْ ! اللَّھُمَّ : َوَرأَْيَت الصَّ

ْعُد بَِحْمِدِه  ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعْوَن { :فَقُلْ  أحدٍ فَإَِذا بَلََغْتَك َوفَاةُ . خيفَتِهِ ِمْن  والَمالئكةالرَّ َوإِنَّا إِلَى َربِنَّا , {  1054}إِنَّا 

! اللَّھُمَّ , َعلَى َعقِبِِه فِْي الَغابِِرْينَ  1057َواْخلُفْ , فِْي َعلِّيِّينَ  1056َواْجَعْل ُكتُبَهُ , اْكتُْبهُ فِْي الُمْحِسنِْينَ  الَّلھُمَّ ,  1055}لَُمْنقَلِبُْون 

                                                 
ً ِمَن األْدِعيَة ھَُو ِمْن ِكتَاب األَْذَكار والّدعوات 1040 البَاب الَخاِمْس فِْي األَْدِعيَة الَمأْثُْوَرة ِعْنَد ُحُدْوث ُكّل َحاِدث ِمَن , َكّل ما َسيَِرْد الِحقَا

 .الَحَواِدث
ةَ إاِلَّ بِا الَعلِيِّ الَعِظْيمِ ال :في اإِلْحيَاء 1041  .التُّْكاَلُن َعلَى هللا, بِسِم هللا,  َحْوَل َوال قُوَّ
 .ال إِلَه إال هللا: في اإِلْحيَاء 1042
 .بِْسِم هللا :في اإِلْحيَاء 1043
 .أَو َصفَقَةً َخاِسَرة: في اإِلْحيَاء 1044
ِه َوَشرِّ َما ُصنَِع لَهُ , ُصنَِع لَهُ أَْسأَلَُك ِمَن َخْيِرِه َوَخْيِر َما : في اإِلْحيَاء 1045  .َوأَُعْوُذ بَِك ِمن َشرِّ
 .َرأَْيتَ : في اإِلْحيَاء 1046
ةَ إاِل بِا :في اإِلْحيَاء 1047  .َوال َحْوَل َوال قُوَّ
 .َرأَْيتَ : في اإِلْحيَاء 1048
 .َوالبِرِّ والسَّالَمِة َواإِلْسالمِ  :في اإِلْحيَاء 1049
ْن تَْسَخطُ , فِْيِق لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضىَو التَّوْ : في اإِلْحيَاء 1050  .َربِّْي َوَربَُّك هللا ,َوالِحْفظُ َعمَّ
 .ِھاَلُل ُرْشٍد َوَخْيرٍ : َويَقُول :في اإِلْحيَاء 1051

  .بِكَ : في اإِلْحيَاء  1052
  .وِمن َشرّ : في اإِلْحيَاء  1053
 .2/156: البَقََرة 1054
 .43/14: الزخرف 1055
 .ِكتَابَهُ : في اإِلْحيَاء 1056
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ِمْيُع الَعلِْيُم َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت ال{ : َوتَقُْوُل ِعْنَد التََّصدُّق. 1058ال تَْحِرْمنَا أَْجَرهُ َوال تَْفتِنَّا بَْعَدهُ  َوتَقُْوُل ِعْنَد  1059}سَّ

َربَّنَا آتِنَا ِمْن { : َوتَقُْول ِعنَد اْبتَِداِء األُُمْور, 1060}َعَسى َربُّنَا أَْن يُْبِدْلنَا َخْيَراً ِمْنھَا إِنَّا إِلَى َربِّنَا َراِغبُْونَ { : الخْسَران

ْر لِْي أَْمِرْي , {  1061}اً لَُدْنَك َرْحَمةً َوھَيِّْئ لَنَا ِمْن أَْمِرنَا َرَشدَ  َوتَقُْول ِعْنَد النَّظَِر , 1062}َربِّ اْشَرْح لِْي َصْدِرْي َويَسِّ

َماء َمافَإَِذا أَْمطََرِت ,  1063}َربَّنَا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر { : إِلَى السَّ ً ! اللَّھُمَّ : فقُل 1064السَّ  سْقيا

ً وصي 1065ھنِيا ً نافعا   1067اْغفِرْ ! اللَّھُمَّ : فَإَِذا َغِضْبَت فَقُلْ . 1066عذابٍ َسبََب  تجعلهُ َوال  رحَمةٍ اْجَعْلهُ َسبََب ! اللَّھُمَّ , با

ِجْيم وأذِھبْ َذْنبِي  ْيطَاِن الرَّ   ! اللَّھُمَّ : قوماً فَقُلَوإَِذا ِخْفَت . َغْيظَ قَْلبِْي َوأَِجْرنِْي ِمَن الشَّ
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أَْنَت َعُضِدْي َونَِصْيِرَي َوبَِك ! اللَّھُمَّ : َغَزْوَت فَقُلْ  1068َوإَِذا. ِمْن ُشُرْوِرِھم بِكلَُك فِْي نَُحْوِرِھْم َونَُعْوُذ إَنَّا نَْجعَ 

ِمْعَت أََذاَن الَمْغِرِب فَإَِذا سَ , 1070َذَكَر هللا َمْن َذَكَرنِيْ : وقُل1069َصلِّْي َعلَى ُمَحمَّد ! اللَّھُمَّ : َوإَِذا طَنَّْت أُْذنَك فَقُلْ . أُقَاتِلُ 

 1072فَإَِذا. أَْسألَك أَْن تَْغفَُر لِيْ , ُدعاتِك وُحُضوِر صلواتِكَ  وأْصواتِ اْستِْقبِاِل لَْيلَِك َوإِْدبَاِر نَھَاِرَك  1071ِعْندَ ! اللَّھُمَّ : فَقُلْ 

أَْسألَك بُِكلِّ , 1074نَافٌِذ فِْي قََضاُءكَ , َماٍض فِْي ُحْكمكَ  1073,اللَّھُمَّ إِنِّي َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن أََمتِكَ : فَقُلْ  ھمّ أََصابََك 

ْيَت بِِه نَْفَسكَ  اْسمٍ  أَْو اْستَأْثَْرَت بِِه فِْي ِعْلِم الَغْيِب , ِمْن َخْلقِكَ  أحداً  1077أَْو أَْعطَْيتَهُ ,  1076أَو أَْنَزْلتَهُ فِْي ِكتَاب, 1075َسمَّ

قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه . َوَذھَاَب ُحْزنِْي َوھَمِّيْ  1078ْلبِْي َونُْوَر َصْدِريأَْن تَْجَعَل القُْرآَن َربِْيَع قَ , ِعْنَدكَ 

هُ َوأَبَدلَهُ َمَكانَهُ , َما أََصاَب أََحَداً ُحْزٌن فَقَاَل َذلِكَ : ( 1079َوَسلّم ً إاِل أَْذھََب هللا ھَمَّ أَفاََل ! يَا َرُسْوَل هللا: فَقِْيلَ )  فََرَحا

: َرأَْيَت اْستَِجابَةَ ُدَعائَِك فَقُلْ  1081َوإَِذا). لَِمْن َسِمَعھَا أَْن يَتََعلََّمھَا 1080يَْنبَِغيْ : ( لَّْمھَا؟ فَقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمْ تَتَعَ 

الَِحات َوإَِذا أَْبطَأَْت فَقُلْ  ِ : الَحْمُد  الَِّذْي بِِعّزتِِه ِوِجاَللِِه تَتِمُّ الصَّ   َوإَِذا َوَجدََّت . َحال َعلَى ُكلِّ الَحْمُد 
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 .َواْخلُْفهُ : في اإِلْحيَاء 1057
 .َواْغفِر لَنَا َولَهُ : في اإِلْحيَاء 1058
 .2/127: البَقََرة 1059
 .68/32: القلم 1060
 .10/ 18:الكھف 1061
 .26-25/ 20: طه 1062
 .191/ 3: آل عمران 1063
 .السََّماء: في اإِلْحيَاء 1064

ً : في اإِلْحيَاء 1065   .ھَنِْيئَا
 . ٍة َوال تَْجَعْلهُ َصيَِّب َعَذابٍ اْجَعْلهُ َصيَِّب َرْحمَ  :في اإِلْحيَاء 1066
 .اغفر لِي: في اإِلْحيَاء 1067

  .فَإَِذا: في اإِلْحيَاء 1068
دفَ َوإَِذا طَنَّْت أُْذنَك  :في اإِلْحيَاء1069   .َصلِّْي َعلَى ُمَحمَّ

 .َذَكَر هللا َمْن َذَكَرنِْي بَِخْير :في اإِلْحيَاء 1070
 .ھََذا إِْقبَاُل لَْيلَِك َوإِْدبَاِر نَھَاِركَ ! ْغِرِب فَقُْل اللَّھُمَّ َوإَِذا َسِمْعَت أََذاَن المَ : في اإِلْحيَاء 1071

  .َوإَِذا: في اإِلْحيَاء 1072
 .نَاصيتِي بِيَِدكَ : في اإِلْحيَاء 1073
 .فِْي قََضاُءكَ َعْدٌل  :في اإِلْحيَاء 1074
ْيَت بِِه نَْفَسكَ  :في اإِلْحيَاء 1075  .أَْسأَلَُك بُِكلِّ اْسٍم ھَُو لَك َسمَّ
 .فِْي ِكتَابِكَ : ي اإِلْحيَاءف 1076
 .أَو َعلّمتَهُ : في اإِلْحيَاء 1077
 .قَْلبِْي َونُْوَر َصْدِري َوَجالَء َغمِّي َوَذھَاَب ُحْزنِيْ  :في اإِلْحيَاء 1078
 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم :في اإِلْحيَاء1079
  .بَلَى يَْنبَِغيْ : في اإِلْحيَاء 1080

  .فَإَِذا: في اإِلْحيَاء 1081
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 ً َوَسلّم َكاَن إَِذا اْشتََكى اإلنسن  َعليهَرُسوِل هللا َصلَّى هللا  بُِرْقيَةِ  1082فارقِ فِْي َجَسِدَك أَْو َجَسِد َغْيِرَك  وْجعا

ً أَْو  1083فرحة  1085بَْعُضنَا يُْشفَى,  1084بُِريقه أرِضنا تُربة بِْسِم هللا: َوَضَع ُسبَابَتَهُ َعلَى األَْرِض ثُّم َرفََعھَا َوقَالَ  جرحا

ً َوإَِذا َوَجْدَت . 1086بِِه َسقِيُمنَا دا َربِّنَا بِْسِم : تَأَلََّم ِمْن َجَسِدَك َوقُلْ  1087فِْي َجَسِدَك فََضْع يََدَك َعلَى الَمْوِضع الِذيْ  وجعا

 ً اتٍ , هللا ثاَلثَا ِة هللا وَ : َوقُْل َسْبَع َمرَّ اَل إِلَهَ إاِلَّ : فَقُلْ  كْربٌ أََصابََك  1088َوإَِذا. أَُحاِذرُ  وَ قُْدَرتِِه ِمْن َشّر َما أَِجُد أَُعْوُذ بِِعزَّ

 .َواألَْرِض َربِّ الَعْرِش الَكِرْيمِ  1089اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا َربُّ السََّماَواتِ , اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا َربُّ الَعْرِش اْلَعِظْيمِ , هللا الَعلِيِّ الَحلِْيمُ 

الً  أرّدت 1090فَإَِذا أْ أَوَّ َوَسبِّحهُ ثاَلثَاً , هللا تََعالَى أَربََعاً َوثاَلثِْينَ  كبِّرثُمَّ , ثُمَّ تََوسَّد َعلَى يَِمْينَِك ُمْستَْقبِل القُْبلَة, النَّْوَم فَتََوضَّ

َوأَُعْوُذ بَِك , ِمْن ُعقُْوبَتِكَ  وبمَعافاتكِمْن َسَخِطَك  بِِرَضاكَ  إِنِّْي أَُعْوذُ ! اللَّھُمَّ : 1091َوقُلْ , َواْحِمْدهُ ثاَلثَاً َوثاَلثِْين, َوثاَلثِْين

بَاْسِمَك أَْحيَا ! اللَّھُمَّ . نَْفِسكَ  َعلىأَْنَت َكَما أَْثنَْيَت  ولِكنَعلَْيَك َولَْو َحَرْصُت  1093أَْستَِطْيُع أَْن أَْبلَُغ ثَنَا 1092اَل ! اللَّھُمَّ , ِمْنكَ 

َماَواِت َوَربَّ األَْرضِ رَ ! اللَّھُمَّ . َوأَُمْوتُ    فَالَِق الَحبِّ , 1094,َربَّ ُكّل َشْيء, بَّ السَّ
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َوِمْن َشّر ُكّل َدابٍَّة أَْنَت آَخٌذ , أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِذي َشرّ , َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواإِلْنِجْيِل ِوالقُْرآنِ , والنَّوى

َوأَْنَت , َوأَْنَت الظَّاِھُر فَلَْيَس فَْوقََك َشْيءٌ , َوأَْنَت اآلِخُر فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيءٌ , ْيَس قَْبلََك َشْيءٌ فَلَ  األّولأَْنَت , بِنَاِصيَتِھَا

ْيَن َوأَْغنِني ِمَن الفَْقرِ  لََك َمَماتُھَا , فَّاھَاإِنََّك َخلَْقَت نَْفِسي َوأَْنَت تَتَوَ ! اللَّھُمَّ . البَاِطُن فَلَْيَس ُدْونََك َشْيٌء اْقِض َعنِّي الدِّ

َربِّْي َوَضْعُت  باسِمك. 1096إِنِّْي أَْسأَلَُك الَعافِيَةَ ! اللَّھُمَّ , فَاْحفَْظھَا أحييتھَاَوإِْن , فَاْغفِْر لَھَا أمتّھاإِْن  1095!هللا, َوَمْحيَاھَا

 1098,أسملت نَْفِسْي إِلَْيكَ ! اللَّھُمَّ . َك يَْوَم تَْجَمُع ِعبَاَدكَ قِنِْي َعَذابَ ! اللَّھُمَّ . 1097َجْنبِي َوبِاْسِمَك أَْرفَعهُ فَاْغفِْر لِْي َذْنبِيْ 

بِِكتَابَِك  آََمنتُ , 1099ِمْنَك إاِلَّ إِلَْيكَ  ملجأَ اَل َمْنَجا َواَل , َرْغبَةً َوَرْھبَةً إِلَْيكَ , َوأَْلَجأُْت ظَْھِرْي إِلَْيكَ , إِلَْيكَ  أْمِري وفوضتُ 

َواْستَْعِمْلنِي , فِْي أََحبِّ السَّاَعاِت إِلَْيكَ  1101أَْيقِظتني! اللَّھُمَّ , قَْبَل َذلِكَ  ولتقُل. 1100َك الَِّذْي أَْرَسْلتَ َوبَِرُسْولِ , الَِّذْي أَْنَزْلتَ 

ْبنِي ِمْنَك ُزْلفَى َوتُْبِعُدنِْي ِمْن َسَخِطَك بُْعَداً , األَْعَماِل إِلَْيكَ  بِأَحب بَاح فَقُلْ  ِمْن نَْوِمَك ِعْندَ  استيقظتَ فَإَِذا . 1102تُقَرِّ : الصَّ

                                                 
 .فَاْرقِهِ : في اإِلْحيَاء 1082
 .اإِلْنَسان قَْرَحةً  :في اإِلْحيَاء 1083
 .بُِرْقيَةِ : في اإِلْحيَاء 1084
 .نشفي بِهِ : في اإِلْحيَاء 1085
 .بِإِْذِن َربِّنَا: في اإِلْحيَاء 1086
 .َعلَى الِذيْ : في اإِلْحيَاء 1087

  .فَإَِذا: في اإِلْحيَاء 1088
َماَواِت السَّ  :في اإِلْحيَاء 1089  .ْبعِ َربُّ السَّ

  .فَإِن: في اإِلْحيَاء  1090
 .ثّم قُل: في اإِلْحيَاء 1091
  .إِنِّي ال: في اإِلْحيَاء 1092
 .ثَنَاءً : في اإِلْحيَاء 1093
 .كل شيء َوَملِْيكهُ : في اإِلْحيَاء 1094
 !اللَّھُمَّ  :في اإِلْحيَاء 1095
ْنيَا َواآلِخَرةَ  :في اإِلْحيَاء 1096  .إِنِّْي أَْسأَلَُك الَعافِيَةَ فِْي الدُّ
 .بِاْسِمَك َربِّْي َوَضْعُت َجْنبِي فَاْغفِْر لِْي َذْنبِيْ  :في اإِلْحيَاء 1097
ْھُت َوْجِھْي إِلَْيكَ , أَْسلَْمُت نَْفِسْي إِلَْيكَ  :في اإِلْحيَاء 1098 ْضُت أَْمِرْي إِلَْيكَ , َوَوجَّ  .َوفَوَّ
 .اَل َمْنَجا ِمْنَك إاِلَّ إِلَْيكَ وَ  اَل َمْلَجأَ  :في اإِلْحيَاء  1099
 .الَِّذْي أَْرَسْلتَ  َونَبِيِّكَ : في اإِلْحيَاء 1100
 .أَْيقِْظنِيْ : في اإِلْحيَاء 1101
ْبنِي إِلَْيَك ُزْلفَى َوتُْبِعُدنِْي ِمْن َسَخِطَك بُْعَداً  :في اإِلْحيَاء 1102  .أَْسأَلَُك فَتُْعِطينِي َوأَْستَْغفُِرَك فَتَْغفَِر لِْي َوأَْدُعوَك فَتَْستَِجْيَب لِي, تُقَرِّ
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ِ . َوإِلَْيِه النُُّشْورُ  أَماتنا َماالّحْمُد  الَِّذْي أَْحيَانَا بَْعَد  ِ , أَْصبَْحنَا َوأَْصبََح الُمْلُك  ةُ َوالقُْدَرةُ  ْلطَاُن َوالِعزَّ . 1103َوالسُّ

  أَْصبَْحنَا َعلَى فِْطَرِة اإِلْساَلمِ 

[41r] 

ً َوَما َكاَن ِمَن  1104ى ِدْيِن نَبِيِّنَا ُمَحمَّد َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم َوملَِّة إِْبَرْاِھْيمَ َوَعلَ , َوَكلَِمِة اإِلْخاَلصِ  َحنِْيفَا

َعْثنَا فِْي أَْن تَبْ  1106إِنَّا نَسئلكَ ! اللَّھُمَّ . َوإِلَْيَك الَمِصْير 1105َوبَِك نَْحيَا َونَُمْوتُ , أْمسينَااللَّھُمَّ بَِك أَْصبَْحنَا َوبَِك . الُمْشِرِكْين

هُ  ُسْوءاً َونَُعْوَذ بَِك أَْن نَْجتَِرَح فِْيِه , ھََذا اْليَْوِم إِلَى ُكلِّ َخْيرٍ  بِالَّلْيِل  يتوفَّاكمالَِّذي  وھُوَ { : إِلَى ُمْسلٍِم فَإِنََّك قُْلتَ  1107َونَُجرَّ

ً فَالُِق اإِلْصبَاِح َوَجاِعُل اللَّْيِل ! اللَّھُمَّ . 1108}َسمَّى فِْيِه لِيَْقَضى أََجٌل مُ  يْبعثكمثُّم  بالنَّھارَويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم  َوالشَّْمِس  سكنا

ً َوالقََمِر  ِه َوَشرِّ َما فِْيهِ , أَسألَك َخْيَر ھَذا اليَْوَم َوَخْيَر َما فِْيهِ , حسبانا ةَ إاِلَّ بِا1109. َوأَُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ , َما َشاَء هللا ال قُوَّ

ةَ إاِلَّ بِا اَل يَْصِرُف , َما َشاَء هللا الَخْيُر ُكلُّهُ بِيَِد هللا, هللاِ ِمَن  نعمةٍ ُكلُّ  َما َشاَء هللا . 1110إاِلَّ هللا السُّوءَ َما َشاَء هللا اَل قُوَّ

ً بِا  رضيتُ  ً  وباإلساَلمِ , ربا ٍد َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, دينا َوإِلَْيَك الَمِصْيُر  أَنَْبنَاَوإِلَْيَك  لناتوكَّ َربَّنَا َعلَْيَك { . 1111َوبُِمَحمَّ

 بَرأَ ُكلَّھَا ِمْن َشرِّ َما  وأسمائهِ  التَّامَّاتِ أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللا : 1113اآلَيَة َوقْلَت َمَع َذلِكَ  تِْلكقُْلَت  أمسْيتَ َوإَِذا . 1112}

 نظرتَ َوإَِذا . ُمْستَقِْيم صراطٍ إِنَّ َربِّْي َعلَى , بِنَاِصيَتِھَا آَِخذٌ أَْنَت  دابّةٍ َوِمْن َشرِّ ُكّل , شرٍ  ِذيَوِمْن َشرِّ ُكلِّ , 1114وذرأَ 

ِ الَِّذْي : 1115فَقُلْ  اْلِمْرآَةِ فِْي  لَهُ  َسوَّى َخْلقِيالَحْمُد  م ُصورةَ َوْجِھيْ , فعدَّ  1117فَإذا. المسلِمينَوَجَعلَنِْي ِمَن , 1116وكرَّ

   اشتريتَ 

[41v] 

 ً ً أَْو  َخاِدما َوأَُعْوُذ , 1119َعلَْيهِ  َجعلَ َوَخْيَر َما  خيرهُ  أسأَلكإِنِّْي ! اللَّھُمَّ : وقُل 1118بناصيَتھافَُخْذ  ابّةً دأَْو  ِغاَلما

ِه  بِكَ  بينُكَما َوَجَمَع 1121فِْيَك َوبَاَرَك هللا َعلَْيَك  هللاُ  بَاَركَ : فَقُلْ بِالنَّكاح  1120ھنَّْيتَ َوإَِذا . َعلَْيهِ  ُجبِلَ َما  وَشرّ ِمْن َشرِّ

 إِنََّما: ( 1124َعلَْيِه السَّالم إِْذ قَال, 1123وَمالِكَ  أَْھلِكَ بَاَرَك هللا فِْيَك فِْي : لِلُمقَضى لَهُ  قضيَت الدَّيَن فَقُلْ َوإَِذا . 1122بخيرٍ 

 .  1125)والشُّكرُ  جَزاء السَّلف األداءُ 

                                                 
ْلطَاُن  َوالَعظََمةُ : ي اإِلْحيَاءف1103 ِ , َوالسُّ ةُ َوالقُْدَرةُ   .َوالِعزَّ
 .َوملَِّة أَبِْينَا إِْبَرْاِھْيمَ  :في اإِلْحيَاء 1104
 .َوبَِك نَْحيَا َوبَِك نَُمْوتُ  :في اإِلْحيَاء 1105
 .إِنِّْي أَْسأَلُكَ : في اإِلْحيَاء 1106
هُ أَ  :في اإِلْحيَاء  1107  .ونَُجرَّ
 .6/60: اماألْنعَ  1108
ةَ إاِلَّ بِا ,بِْسِم هللا: في اإِلْحيَاء 1109  .َما َشاَء هللا ال قُوَّ
ْوَء إاِلَّ هللا :في اإِلْحيَاء 1110  .َما َشاَء هللا اَل يَْصِرُف السُّ
ً : في اإِلْحيَاء 1111  .نَبِيَّا
 .60/4: الممتحنة 1112
  .أَْمَسْينَا ويَقُول مَع َذلك: قُولإاِل أنَّهُ يَ , َوإَِذا أَْمَسى قَاَل ذلِكَ : في اإِلْحيَاء 1113
 . ِمْن َشرِّ َما َذَرأَ َوبََرأَ  :في اإِلْحيَاء 1114
 .ّوإَِذا نَظََر فِْي الِمرآة قَال: في اإِلْحيَاء 1115
نَھَا: في اإِلْحيَاء 1116  .َوَحسَّ
 .َوإَِذا: في اإِلْحيَاء 1117
  .بِنَاِصيَته: في اإِلْحيَاء 1118
 .بَِل َعلَْيهِ َوَخْيَر َما جُ  :في اإِلْحيَاء 1119
 .ھَنَّأْتَ : في اإِلْحيَاء 1120
 .َوبَاَرَك َعلَْيكَ  :في اإِلْحيَاء 1121
 .فِْي َخْيرٍ : في اإِلْحيَاء 1122
 .بَاَرَك هللا لََك فِْي أَْھلَِك َوَمالِكَ  :في اإِلْحيَاء 1123
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َوطُھُْوَرهُ َويَْنِوْي  ِسِه سواَكهُ رأِعْنَد  يعدّ َوأَْن . 1127النومِ قَْبَل  والسواكُ الطَّھَاَرة  - عشرةٌ أولھَا 1126النومِ آداب 

َعْنهُ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم أَنَّهُ  وُرويَ , بَْعُض السَّلَف يفَعلُهُ َكَذلَِك َكاَن , يستاكُ  1128وكلََّما تنبّه: للعبادِة عنَد التَّيَقُّظ القيَامَ 

 ووصيَّتُهُ مْكتوبةٌ إاِلَّ  وِصيَّةٌ  لَهُ َوأالَّ يَبِْيَت مّن . ِمْنھَا لتَّنَبّهاَوِعْنَد , نوَمةٍ  ُكلِعْنَد  ليلٍة مَراراً فِْي ُكلِّ  1129يَساكُ  كانَ 

 الكالمِ فِْي  لَْم يُْؤَذُن لَهُ  وِصيَّةِمْن َغْيِر  مّن ماتَ  1132يُقَال أَنَّهُ , النَّْومِ فِْي  1131القَْبضفَإِنّهُ ال يَأَْمُن ِمَن ,  1130ِعْنَدهُ 

ِمْن  المسكيُن َماتَ ھََذا : لبْعضٍ  بعُضھمفَيَقُْول , يتكلَّمُ َوھَُو اَل  يتحدَّثُونَ  1133األَْمَواتَ فَيََرى , القياَمةِ إِلَى يَْوِم  بالبَْرَزخ

ً إاِلَّ  ينامَ َوأَْن اَل . َوِصيَّةٍ َغْيِر   1136يحدُث نفَسهُ بظُلٍم أِلََحدٍ اَل , الُمسلمينَ لَِجِمْيع  1135القلبِ  سليمٍ : 1134ذنبٍ ِمْن ُكّل  تائِبا

  . استْيقَظَ  معصيٍة إِنّ لَى عَ  يْعزمُ َواَل 

[42r] 

َم بِتَْمِھْيد الفُُرِش النَّاِعَمةِ َوأَّال   يتَكلَّفَواَل : النَّْوم يَغلِْبهُ َما لَْم  ينَامَ َوأاَلَّ . فِْيه 1137َويقتَِصدُ َذلَِك  يتُركبَْل  يتنعَّ

وَكالُمھُم , وأكلھُم فاقَةً , غلبةً  1139نْوَمھُمْ  السَّلَفُ  فقْد َكان, لاللَّيْ  1138َعلَى قِيَام آَِخر االستعانَةَ بِِه  قصدَ إَِذا  استْجالبَهُ إالَّ 

ا, ضربَْينِ َوھَُو َعلَى , يناَم مستقبَل القِْبلَةَوأَْن . يھَجُعونَ َما  اللَّْيلَكانُوا قَلِْيالً ِمَن  بأنّھم ُوِصفُواَولَِذلَِك , ضُرورةً  أن  إمَّ

ا أَْن يَُكوَن َعلَى , القِْبلةَوأَخَمَصاهُ إلى  قَفَاهُ  يستَْلقِي َعلَى  يدُعوَ  حتَّى يَنَامَ َوأاَلَّ . 1140فِْي اْلَحدّ  جنبِِه كَما يَجعلُ َوإِمَّ

َعاء  1143لُقُمنَوقَْد قَاَل , بعثٍ  والتيقُّظَ نَْوعُ , أّن النَّوَم نوُع وفاةِ  1142األنامِ ِعْنَد  يتذكَّرَوأَْن  . 1141كتبناهُ قْبلالَذْي  بِالدُّ

 نوِمكَ بَْعَد  تنتبِهُ فاَل  البْعثِ فِْي  كنَت تَُشكُّ َوإِْن , تموتُ َكَذلَِك  تنامُ أَنََّك  الموِت فكأنَّمافِْي  كنَت تشكُّ إِْن  ,يَابُنَي: البنِهِ 

اَل : (هللا َعلَْيِه َوَسلّم ُمَحمَّد َصلَّى  يقُولُهُ  كانَ بَِما  وتقَبّلهِ  تيَقُِّظهِ َوفِْي  تَنَبِّھهِ فِْي  يَْدُعوا وأنّ . 1144موتِكَ بَْعَد  تبَعثُ فََكَذلَِك 

َمَواِت  ربُّ , هللاُ الواحُد القھّارُ إِلَه إاَلَّ   1145َخطَرَ  َما آَِخرَ  وليجتھْد أَّن يَُكونَ ). الغفَّارُ َوَما بَْينَھَُما الَعِزْيُز  واألرضِ السَّ

                                                                                                                                            
 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: في اإِلْحيَاء 1124
لَِف الَحْمُد َواألََداءُ  إِنََّما َجَزاءُ  :في اإِلْحيَاء 1125  .السَّ
 .َوھَُو ِمْن ِكتَاب تَْرتِْيب األَْوَراد َوتَْفِصْيل إِْحيَاء اللَّْيل 1126

  .الطّھَاَرة َوالّسواك_ األّول: في اإِلْحيَاء  1127
  .يَتَنَبَّه: في اإِلْحيَاء 1128
 .يَْستَاك: في اإِلْحيَاء 1129
 .ِعْنَد َرْأِسه: في اإِلْحيَاء 1130
 .يَأَْمُن القَْبض :اءفي اإِلْحيَ  1131
 .فَإِنَّ َمْن َماتَ : في اإِلْحيَاء1132
 .يَتََزاَورهُ األَْمَوات: في اإِلْحيَاء 1133
 .َوأَْن  يَنَام تَائِبَاً ِمْن ُكّل َذْنب :في اإِلْحيَاء 1134
 .َسلِْيم القَْلبِ  1135
 .بِظُلم أََحد: في اإِلْحيَاء 1136
 .أَو يَْقتَِصد: في اإِلْحيَاء 1137
 .على القيام فٍي آِخر الليل: اءفي اإِلْحيَ  1138
 .َكاَن نَْوُمھُم :في اإِلْحيَاء 1139
فَاْستِْقبَاله أَْن , َوھَُو الُمْستَْلقِْي َعلَى قَفَاه, اْستِْقبَال الُمْحتَِضر) أحدھما(َواالْستِْقبَال َعلَى َضْربَْين : أَْن يَنَاَم ُمْستَْقبِل القْبلَة: في اإِلْحيَاء 1140

َوھَُو أَْن يَنَاَم َعلَى َجْنب بِأَْن يَُكْون َوْجھهُ إِلَْيھَا َمع قَبَالَة بََدنِه إِّذا نَاَم َعلَى شقِّه , اْستِْقبَال الَّلْحد) َوالثّانِيْ (, أَْخَمَصاهُ إِلَى القْبلَةيَُكون َوْجھُهُ وَ 
 .األَْيَمن
َعاء ِعْنَد النّوم: في اإِلْحيَاء  1141 إلَى آِخر الّدَعوات الَمأثُورة التي أَْوَرْدنَاھا فِي , َوبِاْسِمَك أْرفَعهُ , ْعُت َجْنبِيفيقُول بِاْسِمَك َربِّي َوضَ : الدُّ

  .ِكتَاب الّدعوات
  .النوم: في اإِلْحيَاء 1142
 .لُْقَمان : في اإِلْحيَاء 1143
فََكَما أَنََّك تَْنتَبِه , َوإِْن ُكْنَت تَّشك فِْي البَْعث فاَل تَْنتَبِه, َكَذلَِك تَُمْوتفََكَما أَنََّك تَنَام , إِْن ُكْنَت تَّشك فِْي الَمْوت فاَل تَنَمْ , يَا بُنَيّ : في اإِلْحيَاء 1144

 .بَْعَد نَْوِمَك فََكَذلَِك تُْبَعْث بَْعَد َمْوتِكَ 
  .يَْجِري: في اإِلْحيَاء 1145
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َوال ياُلِزم , عالَمةُ الُحبّ تََعالَى فَھُو  هللاِ ِذْكُر  يقُّظِ عنَد التَعلَى قَْلبِه  يَردُ َما  وأّولُ , 1146ِعْنَد النَّْوم ِذْكُر هللاِ  قلبِهَعلَى 

  القَلبَ 

[42v] 

  .1147َعلَْيِه بَِحْوِل هللا تََعالَى الَغالبُ فِْي ھَاتِْيِن الَحالَتَْين إاِلَّ َما ھَُو  

ِحْيم         ْحَمِن الرَّ   1148ِكتَاُب األَْكلِ بِْسِم هللا الرَّ

, الُمعصراتِ ِمَن  الفراتَ َوأَْنَزَل الَماَء  ,1150فخلََق األرَض والسمواتِ ,  1149الكائنَاتِ أْحَسَن الَحْمُد  الَِّذْي 

 الطاَعاتِ َوأَعاَن َعلَى , الحيواناتِ  قَوى وحفظَ بالمأُكواَلتِ , وقّدر األرَزاق واألْقواتِ , 1151َوالنَّبَات الَحبّ فَأَْنَشأَ 

الةُ . الطيبَاتِ  بِأَْكلِ  َواألْعمال الصالحاتِ  آَلِه وأصحابِِه َوَعلَى , الُمْعِجَزاِت الباھَراتِ َعلَى ُمَحمَّد ِذْي  َوالصَّ

  . 1154كثيراً َوَسلَّم  . وتتضاَعُف بِتََعاقُِب السَّاَعاتِ , األوقَاتِ  1153َعلَى مھم1152تتوالَى

 لقَاءِ إلى  لوُصولاَوال طَِرْيق إِلَى , الثََواب دارِ فِْي  سبحانهُ هللا  1156َذِوي األلباِب لِقَا1155مقصودَ  فإنّ : أّما بَْعد

إاِل  سالمةُ البَدن تصفُوَواَل , البَّدنْ  بَِسالَمةِ إاِلَّ  علْيِھَما تُْمِكن الُمَواَظبَةُ َوال , 1157بالعلِم والَعملِ هللا تََعالَى إاِلَّ 
رَعلَى  قدَر الحاَجةِ ِمْنھَا  والتناُولِ , واألقواتِ 1158 الحينَ  لسَّلفِ بعُض اقَاَل  الوْجهِ فَِمْن ھََذا , األوقاتِ  تَكرُّ  إنّ : الصَّ

ْين األْكلَ  ً ُكلُوا ِمْن الطَّيِّبَات َواْعَملُوا { : القائلينَ الَعالَِمْين بِقَْولِه َوھُو أَْصَدق  َربّ  نبّهَ َوَعلَْيِه , ِمَن الدِّ إِنِّي بَِما  صالحا

  , التَّْقَوى بِِه َعلَىَويَْقَوى , والَعَملِ  العلمِ بِِه َعلَى  ليستَِعينَ َعلَى األْكِل  يقدمُ فََمْن .   1159}تَْعَملُون َعلِْيم

[43r]  

 ذِريعة ھُوفَإِنَما , فِْي الَمْرَعى البھائِم استِْرَسال األَْكلفِْي  يستْرِسلُ , سدىً  1160يتُرَك نفَسه َمْھالً فاَل يَْنبَِغْي أَْن 

ْين  أْنوارُ  تْظھَرأَْن  فَيَنبَِغي, إليهِ َوَوِسْيلَة  الدينِ إِلَى  ْين  أنوارُ َوإِنََّما . هِ عليْ الدِّ , بَزَماِمھَا العْبدُ  يُْزمُ الَّتِْي  وآَدابُهُ وُسنَنهُ الدِّ

 لِلوْزرِ َمْدفََعة  بَِسبَبِھَا فَيصيرُ , إقداِمھَا وإحجاِمھَافِْي  شھوةُ الطَعامَحتَّى يَتَِّزن بِِمْيَزان الَشرع  بِلَِجاِمھَا ويلجُم المتَّقِي

في  ليؤَجُر َحتّىإّن الّرجَل : ( قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم, أَْوفَى َحظّ لِلنَّْفس كاَن فيھَا ِوإِنْ , لألْجرِ   ومجلبةٌ 

ً , 1162لِلدِّين وبالدِّين َرفََعھَاَوإِنَما َذلَِك إَِذا , ) اْمرأته1161يَْرفَُعھا إلى فِيِه وإلى فِي اللُّْقَمةِ  . هَوَوظَائِفَ  آَدابَهفِْيه  ُمَراعيا

                                                 
 .هللا تََعالَى: في اإِلْحيَاء 1146
َعاء ِعْنَد التَّنَبُّه: في اإِلْحيَاء 1147 ال إِلَه إاِل هللا : (قُل فِْيتَيَقُّظَاتِه َوتَقَلٌباتِه َمھَما تَنَبَّه َما َكاَن يَقُْولُه َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمفَليَ : الدُّ

فَار,الَواِحدُ  َماَوات َواألَْرِض َوَمابَْينَھَُما الَعِزْيُز الغَّ َوأَّول َما , لَى قَْلبه ِعْنَد النَّْوم ذكَر هللا تََعالَىَوليَْجتَِھد أَْن يَكون آَِخر َما يَْجري عَ ). َرّب السَّ
فَْليَجرب قَْلبه بِه فَھَُو , َوال يالزم القلب فِْي ھَاتَْين الَحالَتَْين إاِلَما ھَُو الَغالِب َعلَْيه, فَھَُو َعالَمة الُحبّ , يَرد َعلَى قَْلبه ِعْنَد التَيَقُّظ ذكر هللا تََعالَى

: فإَِذا اْستَْيقَظَ لِيَقُوم قَال, َوإِنَّما اْستََحبّت ھِذه األَْذَكار لتستجر القَلب إِلى ِذْكر هللا تََعالَى, فَإِنّھَا َعالَمة تْنَكشف َعْن بَاِطن القَْلب ,َعالَمةُ الحبّ 
 .نَا ِمْن أَْدِعيَة التَّيَقّظإِلَى آِخر َما أَْوَردْ . الَحْمُد  الَّذْي أَْحيَانَا بَْعَد َما أََماتَنَا َوإِلَْيه النّشْور

 .ِكتَاب آََداب األَْكل: في اإِلْحيَاء 1148
 .الَِّذْي أَْحَسَن تَْدبِْيَر الَكائِنَات :في اإِلْحيَاء 1149
َماَوات :في اإِلْحيَاء 1150  .َوالسَّ
 .فَأَْخَرَج بِه الحّب َوالنَّبَات: في اإِلْحيَاء 1151
 .الَىَوأَْصَحابِِه صالة تَتَوَ  :في اإِلْحيَاء 1152
 .َمَمرّ  :في اإِلْحيَاء 1153
ً  :في اإِلْحيَاء 1154  .َكثِْيَراً  َوَسلَّم  تَْسلِْيَما
 .َمْقَصد :في اإِلْحيَاء 1155
 .لِقَاء: في اإِلْحيَاء 1156
 .لِلِقَاِء هللا إاِلَّ بِالِعْلم ِوالَعْمل :في اإِلْحيَاء 1157
 .باألطعَمةِ   :في اإِلْحيَاء 1158
 .51/ 23: المؤمنون 1159
 .مْھمالَ : اءفي اإِلْحيَ  1160
  .فِيهِ : في اإِلْحيَاء   1161
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ً , نَْفِسهِ فِْي  َحاَلالً  َكونِهِ بَْعَد  الطَعامُ أَْن يَُكْون  َوِمْن آََداب األَْكلِ  ً : 1163مسَكبِهِ  جھّةِ فِْي  طيبا لَْم , والوَرع للسنَّةِ  ُموافقا

. األغلبِ فِْي  اليُد َعن لوثٍ  وتَخلاَل  إذْ , اليَد قَْبلَهُ وبعدهُ يَْغِسْل  وأنّ . بُِحْكِم ھََوىً َواَل  الشَّرعفِْي  مكروهٍ بَِسبَب  يكتِسبْ 

ْين ِعبَاَدةً  االستَعانَةُ  بأْكلِهِ  اآلَِكلُ  وأّن يقصدَ  َمْجَرى الطَّھَاَرة ِمَن  منهُ َما يَْجِرْي  يقدَم علْيه بأنّ  َجِديرٌ فَھَُو , 1164َعلَى الدِّ

الة        . 1165الصَّ

  , األرضِ َعلَى  الموُضوَعةِ  السْفرةالطََّعام َعلَى  وأّن يُوضعَ 

[43v] 

اآلَِخَرة  سفَرَ  السْفرِ فِي  ويتذكَّرُ , يُذكُر السْفرفَإِنَّهُ , إِلَى فِْعِل َرُسْوِل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أقربُ فَھَُو 

َعلَْيِه َكاَن َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا , 1167ويستديمھَا ُجلوِسهِ  أّولفِْي  الجلسةَ  يحسنَ َوأَن . 1166إَلَى َزاِد التَّْقَوى وحاجتهُ 

َعلَى  وربَما نصَب ِرْجله اليمنَى وجلسَ , قََدَمْيهِ 1169َعلَى ظھور وجلسَ  ركبَتَْيهِ َعلَى  لألْكلِ  1168َجثّىَوَسلّم ُربََّما 

ً : ( 1170يقُولُ َوَكاَن َعلَْيِه السَّالم , اليُْسَرى .   1171) العبدُ  يجلِسُ َكَما  وأجلسُ  يَأُكُل الَعْبدُ َكَما  آَكلُ  عبدٌ أَنَا , األكُل ُمنكبا

ً فَيَُكون : أَْن يَتَقَوَّى بِِه َعلَى طَاَعِة هللا  تََعالَى بأْكلِهِ  ينِويَ أَْن  ويجبُ . 1172الحبُوبِ ِمَن  والشُّْربُ  َواَل , باألْكلِ  مطيعا

ذَ  يقِصد م التّلَذُّ ْزق بالَموُجودِ  يرَضىَوأَْن . بِاألَْكل والتَّنعُّ  ينتِظرَ بِأاَلَّ  الُخبز يُكرمَ  َوأَنْ , ِمَن الطََّعام والحاِضر, ِمَن الرِّ

قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّْم : َوَولَِده1175أْھلِ ِمْن  ولوْ , الطَّعامِ َعلَى   1174تكثيِر اليدِ فِْي  يجتِھدَ َوأَْن . 1173األََدام

 ُكلّ  َمعَ َولَْو قَاَل , 1176آَخرهِ فِْي  وبِالَحْمدِ , ي أَّولِهِ يبدأَ باْسِم هللاِ فِ َوأَْن ). لَُكْم فِْيِه  طعاِمُكم يباَركُ َعلَى  اجتَِمُعوا: ( 

َرهُ اَل  حتَّى, 1177أَْحسنُ بِْسِم هللا فَھَُو : لْقمةٍ  َوَمع , بِْسِم هللا: اللْقَمة األُْولَى َويَقُوُل َمع, َعْن ِذْكِر هللا تََعالَى يشغلُهُ الشَّ

ْحَمن: الثَّانِيَة ِحْيم: ثَةَوَمع الثَّالِ , بِْسِم هللا الرَّ ْحَمِن الرَّ   ,بِْسِم هللا الرَّ

[44r] 

َوَما لَْم , مْضَغھَا ويجودُ , ويصِغُر اللقَمة, ويبدأُ بِالِمْلح َويَْختُِم بِهِ , 1178َويَأُْكُل باليَمين, َويَْجھَر بِه ليَُذّكر غيرهُ 

, 1179نِھَي عْنهفَقَْد  بِالّسكْين اللْحمَ َواَل  الُخبز يقطعُ  َواَل , األْكلِ فِي  عجلةً فَإِّن َذلَِك , األُخَرىاليَد إلى  يمدّ لَْم  يبتلَِعھَا

                                                                                                                                            
يندبالِّ : في اإِلْحيَاء  1162  .ين وللدِّ
 ".َمكسبِه " يصّحح المؤلّف ھذه الكلمة على الھامش اليميني للّصفحة  ويكتب  1163
وفي رواية ينفي الفقر قبل   ).الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللَّمم : ( قال صلى هللا عليه وسلم. َغسل اليد: في اإِلْحيَاء 1164

 .فغسلھا أقرب إلى النظافة والنزاھة, وألن اليد ال تخلو َعن لوث في تعاطي األعمال. الطعام وبعده
الة: قَْد قَاَم الُمؤلّف بَِشْطب ھَِذه الُجْملَة 1165  .يَْجِرْي ِمْنهُ َمْجَرى الطَّھَاَرة ِمَن الصَّ
َكاَن َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم إَِذا أُْوتِي , ْعِل َرُسْوِل هللا  َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم من رفعه َعلَى الَمائَِدةفَھَُو أَْقَرب إِلَى فِ : في اإِلْحيَاء 1166

َويَتذكر ِمن السفر سفر اآلخرة , كر السفرفَإِنَّھَا تذ, فَإِْن لَْم يَُكْن فََعلَى السفرة, فَھََذا أَْقَرب إِلَى التََّواُضع. بِطََعام َوَضَعهُ َعلَى األَْرض
 .َوَحاَجاته إِلَى َزاد التَّْقَوى

ِل ُجلُْوِسِه ِويِْستَِدْيَمھَا َكَذلِك :في اإِلْحيَاء 1167  .َوأَن يْحِسن الَجْلَسة على السفَرة فِْي أَوَّ
 .َجثَا :في اإِلْحيَاء 1168
 .ظَْھرِ   :في اإِلْحيَاء1169
 .لَوَكاَن يَقُوْ  :في اإِلْحيَاء 1170
ً : ( َوَكاَن يَقُْول :في اإِلْحيَاء  1171  ).إِنََّما أَنَا َعْبٌد آَُكُل َكَما يَأُْكُل الَعْبُد َوأَْجلُِس َكَما يَْجلُِس الَعْبُد , اَل آَُكُل ُمتَِّكئَا
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1172 ً  َوالشْرُب ُمتَِّكئَاً َمْكُرْوه لِْلَمِعَدة أَْيَضاً َويُْكَره األَْكُل نَائَِما  .إاِلَّ َما يَتَنَقَّل بِه ِمَن الُحبُْوب, َوُمتَِّكئَا
يَاَدة َواْنتِظَار األَدم: فِْي اإِلْحيَاء 1173 م َوطَلَب الزِّ  .بَْل ِمْن َكَراَمة الُخْبز أَْن اَل يَْنتَِظر بِه األَدم, َواَل يَْجتَِھد فِي التَّنَعُّ

 .األَْيِدي: فِْي اإِلْحيَاء  1174
 .أَْھلِه  :فِْي اإِلْحيَاء 1175
  .َوبِالَحْمِد  فِْي آَِخِره, َوأَْن يَْبَدأ ببِاْسِم هللا فِْي أَّولِه: فِْي اإِلْحيَاء 1176
 .َحَسن: فِْي اإِلْحيَاء 1177
 .بِاليُْمنَى: فِْي اإِلْحيَاء 1178
ّكْين: فِْي اإِلْحيَاء 1179  .هُ َواَل يَْقطَع اللَّْحم أَْيَضاً فَقَْد نَھَى َعنْ , وال يَْقطَع بِالسِّ
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ً : ( َوقَالَ  ِمْن أََذى  بِھَا َكانَما  وليُِمطْ فَْليَأُْخْذھَا  لُقمةُ أحدكمُ إَِذا َوقََعت : ( 1181َوقَاَل َعلَْيِه السَّالم).  1180انھَُسوهُ نھسا

َوال ).  اْلبَِرَكةُ  طعامهِ فَإِنَّهُ اَل يَْدِري فِْي أَّي , أصابعهُ َحتَّى يَْلَعَق 1183بالمِديلِ  يمَسح يدهُ َواَل , لِلشَّْيطَانِ  1182يْذرھَاَوالَ 

َوأاَلَّ يَْتُرك َما , َويُْلقِْيه كفِّه ظْھرِ َمْن فِْيه َعلَى  يضعهُ بَْل , كفِّهفِْي   يمسُكهُ َواَل  الطبَقفِْي  ثْفلهِ فِي  الَمأْكولِ بَْين  يجمعُ 

فِْي  الشُّربَ  يُكثرَواَل , َعلَى َغْيِره يلتبسَ َحتَّى ال  الثِّْفلَمَع  يترُكهُ بَْل , القصعةِ فِْي  يْطرُحهُ َوال  مِ الطَّعاِمَن  استَرَذلهُ 

ً  شِربَ َوإَِذا . 1185دباُغ المعدةِ َوھُو , فِْي الطبّ  مستََحبٌّ  فإنَّهُ , بلقَمة َغصّ الطََّعام إاِلَّ إََذا 1184أنباء ال  فليشرْب مَصا

 ً وا: ( قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم فَقَدْ , 1186عبَّا ً  الماءَ  ُمصُّ ً وال تَُعبُّوهُ  مّصا  وليقُلْ ). من الَعبِّ  الكبادَ فإن , عبّا

ْرببَْعَد  ً برحمتِِه الَحْمُد  الِذْي : ( 1187الشُّ ً فراتا ً بُِذنُوبِنَاَولَْم جعلهُ عذبا ً أجاجا َصلَّى  ولُهُ قھََكَذا َكاَن , ) يجعلهُ ملحا

  , أنفاسٍ فِْي ثاَلثَة  َويَْشربُ . هللا َعلَْيِه َوَسلّم
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: َوفِي الثَّانِي, الَحْمُد : 1189النَّفَس األولى آَِخرفِْي  ويقُولُ , 1188أولھَافِْي  هللاَ  ويَُسّمي, أواخرھَايَْحُمُد هللا فِْي 

ِحْيميَِزْيد ا: 1190َوفِي الثَّالِثَة, الَعالَِمْين َربّ  يَِزيدُ  ْحَمن الرَّ َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه  قَال. الطعامِ  ويلتقِطُ  فتَاتَ . لرَّ

لعَق يُقَال َمْن , 1191يلَعَق القصَعةَ َوأَْن ).  ولِدهِ فِْي  وعوفِيَ فِْي َسَعٍة   عاشَ  الَمائَِدةِ ِمَن  يَسقُطُ َما  أَكلَ َمْن : ( َوَسلَّم

 َعزَّ َوَجلّ َوأَْن يَْشُكر هللا . الُحوِر العينِ  ُمھُورُ  1193التقاطَ الفتاتِ وإِّن . عتُق رقَبةٍ  كاَن لهُ  َوَشِرَب َماءھَا 1192القصَعة

َواَل .  1194}  رزقناُكْم واشُكُرواُكلُوا من طيّبات ما { : قَاَل هللا تََعالَى, ِمْنهُ  الطعاَم نعمةً  فيَرى أْطَعَمهُ َعلَى َما  بقَلبِه

الً  ىحتَّ  1195الَمائَِدةِ ِمَن  يقومُ  ً لغيره فَإن. تُرفَع أَوَّ , 1197لهُ فيَما رزْقتهُ  باركْ ! اللھُمَّ : َوْليَقُل, فَْليَْدُع لَهُ  1196أكَل كعاما

ْر لَهُ  : فليَقُل قومٍ ِعْنَد  أْفطر 1199فَإِنْ . الشَّاكرينِمَن  وإيّاهُ َواْجَعْلنَا , وقنْعه بَما أعطيتهُ , 1198خيراً ِمْنهُ  يفَعلَ أَْن  ويَسِّ

: يقُولَ أَْن  الطعامِ  1200عقبَ  ويستحبُّ . وصلَّْت عليُكم المالئكةُ , األْبرارُ  طََعاَمُكمَوأََكَل , الصائُِمونَ  عندُكم أْفطرَ 

                                                 
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1180  .انھَُشوهُ نَْھَشا

 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء  1181
 .يََدْعھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1182
 .بِالِمْنِدْيل: فِْي اإِلْحيَاء 1183
 .أَْثنَاء: فِْي اإِلْحيَاء 1184
وال , وال يجمع بين التمر والنوى في طبق, إحدى وعشرين أو ما اتفقأو , سبعاً أو إحدى عشر: ويأكل من التمر وتراً : فِْي اإِلْحيَاء 1185

َوأاَلَّ يَْتُرك َما اْستَْرَذلَهُ ِمَن الطََّعام َويَْطَرحهُ فِْي , يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظھر كفه ثم يلقيھا وكذا كل ما له عجم وثفل
: فَقَد قِْيلَ , أو َصَدَق َعطَشهُ , َوأَن اَل يُْكثر الشُّْرب فِْي أَْثنَاء الطََّعام إاِلَّ إََذا َغّص بِلُْقَمة, يَْلتَبِس َعلَى َغْيِره بَْل يْتُرْكهُ َمَع الثِْفل َحتَّى ال, القَْصَعة

 .وأنّهُ ِدبَاُغ الَمِعَدة, إّن ذلك َمْستََحب فِْي الطبّ 
ً : ْصبِح الُجْملَةفَتُ " تَْعبون " أََضاَف الُمَؤلِّف َعلَى ھَاِمش الَمْخطُوط    1186  .اَل تَُعبُوَن َعبَّا
 .َوقَد قَاَل َصلَّى هللا علَْيِه َوَسلّم بَعد الشرب: فِْي اإِلْحيَاء 1187
 .أََوائِلِھَا:  فِْي اإِلْحيَاء 1188
 .األَّول: فِْي اإِلْحيَاء 1189
 .الثالث: فِْي اإِلْحيَاء 1190
  .َويَْشَرب َماَءھا: فِْي اإِلْحيَاء 1191
 .لََعَق القَْصَعة َوَغَسلَھَا :فِْي اإِلْحيَاء 1192
 .وإِّن الفتَات :فِْي اإِلْحيَاء 1193
 .172/ 2: البقرة 1194
 .َعْن الَمائَِدة: فِْي اإِلْحيَاء 1195
 .طَعاَم الَغْير:  فِْي اإِلْحيَاء  1196
 .َوبَاِرْك لَهُ فِْيَما َرَزْقتَهُ , أَْكثِر َخْيَرهُ ! للَّھُمَّ ا: فِْي اإِلْحيَاء 1197
ْر لَهُ أَْن يَْفَعَل فِْيه َخْيَراً  :اءفِْي اإِلْحيَ  1198  .َويَسِّ

  .َوإِن: فِْي اإِلْحيَاء  1199
 .عقِْيبَ : فِْي اإِلْحيَاء 1200
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 أطعمتَ , َشْيء ِمْنهُ َواَل يَْكفِْي , شيءٍ ِمْن ُكّل  يَا َكافِي, سيُّدنَا وموالنَا, وآَوانَا وكسانَا, وسقانَاالَِّذْي أَْطَعَمنَا  ِ الَحْمُد 

    1202  1201آويتَ , َولََك الَحْمد, َخوفٍ ِمْن  وآمنتَ  ُجْوعٍ ِمْن 

[45r] 

ُجلُ ال : الَخبَرَوفِْي . َعلَْيُكم ِمْن أَْعَماِرُكم تُْحَسبُ الَ  ساعةٌ   : َوفِْي الَخبَرْ , إخوانِهَعلَى َما أََكلَه َمع  يحاسُب الرَّ

؟ 1204العلمينَ َرّب  وأنتَ  َكْيَف أطعُمكَ : فيقولُ , 1203يطِعُمنِيفَلَْم  ُجعتُ  !يَا اْبَن آََدم: للعْبِد يوَم القِياَمةِ يَقُْوُل هللا تََعالى 

أََمَرنَا , َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم 1205َوقَالَ . أَْطعمتَنِيُكْنُت  أَْطعمتَهُ َولَو , تُْطِعْمهُ فَلَْم  الُمسلمَجاَع أَُخْوَك : فيقولُ 

يف نَتَكلفال   1206َوَسلَّمَرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه  َحابَة. ِعْنَدنَا َما ليسَ  للضَّ أَنَّھُم َكانُوا , َوَعْن أنٍس َوَغْيره ِمَن الصَّ

, َما يُقدم إِلَْيه يَْحتَقِرالَِّذْي , أعظَم ِوزراً  أَيّھَُماال نَْدِرْي : َويَقُْولُون, وخشِف التَّْمر الكْسِر اليَابَِسةِ ِمَن  َحَضرَ َما  يقدمونَ 

َوَمَع اإِلْخَوان , الفقراِء باإليثَارِ َمع : ثالثِة أنواعٍ َعلَى  األكلُ : بعُضھُمَوقَاَل . 1207َما ِعْنَدهُ أَْن يقدَمه يَْحتَقِرُ ْو الَِّذي أَ 

ْنيَا بَاألََدب أَْبنَاءَوَمَع , باالنبَِساطِ  , لهُ  ُغفرْن أَِخْيِه َشْھَوةً مِ  صاَدفَ َمْن : ( َوقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. الدُّ

 لَّذذَ َمْن : ( جابِرٌ  رواهُ قَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فِْيَما ).  1208وجلّ هللا عز  سرّ فَقَْد  المؤِمنَ  أخاهُ  َسرّ َوَمْن 

 وأطعمهُ , درجةً  ألَف ألفَ لَهُ  وَرفَع, َسيِّئَة لفَ أَوَمَحى َعْنهُ أَْلَف , حسنَةٍ  ألَف ألفَ هللا لَهُ  َكتبَ يَْشتَِھْي  1209فِْيَما أخاهُ 

  , الفردوسِ َجنَِّة : جناتٍ  ثالثِ ِمْن  1210وجلَّ هللا َعزَّ 
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ً  ِسرْ : 1211الكتبِ َوفِْي بَْعض  التَْوَراةِ َوفِْي ). وجنِّة الُخْلد , عدنٍ وجنَِّة  َمْيلَْين َشيّع  ِسر, ِميال ُعْد مريضا

ً فِْي هللا تَع ُزرْ أَْميَال  أربعةَ ِسْر , أجْب دعوةً  لٍ أمياثاَلثَة  ِسرْ , َجنَاَزة ِمْن أَْفَضل : 1213َوقَاَل اْبُن َعبّاس. 1212لىاأََخا

والحديُث , فضيافتهُ الطيُب والمجمرةُ , صومٍ ِمن  لعْذر 1215الزايدُ  يْفِطرلَْم  وَمھَمى.  1214الجلَساءإْكَراُم  الَحَسنَاتِ 

يفُ َوإَِذا َدَخَل . 1217 القَِرأَْينِ  َدىوالطيُب إح الكحلُ : قيلَ فَقَْد , 1216الطيبُ  ِعْنَد  1218صاِحُب الدارِ  فْليُعرْفه, لِْلَمبِيتِ  الضَّ

                                                 
َ لَِذلَك قُْمُت بَِوْضع َما أَْكَمْلتهُ مِ  1201 ْفَحة التَالِيَة َمْفقُْوَدة أَْو أَنَّ اْلُمَؤلِّف قَْد أَْخطَأ َن قَْوَسْين في المالحظة ْن ِكتَاب اإِلْحيَاء بَيْ أَْعتَقِد أّن الصَّ

 .الالحقة
ً فِْيه, َوأَْغنَْيَت ِمْن عيلَة, َوھََدْيَت ِمْن َضاللَة, ﴿  ِمْن يُتم: فِْي اإِلْحيَاء 1202 ً مبَارَكا ً نَافَِعا ً طيبَا , َكَما أَْنَت أَھله, فَلََك الَحْمُد َحْمَداً َكثِْيَراً َدائَِما

ً أَْطَعْمتَ ! اللَّھُمَّ , َوُمْستَِحقّهُ   .َونَُعْوُذ بَِك أَْن نَْستَِعْيَن بِه َعلَى َمْعِصيَتَِك ﴾ , َواْجَعْلهُ َعْونَاً لَنَا َعلَى طَاَعتِكَ , نَا طَيِّبَاً فَاْستَْعِمْلنَا َصالَِحا
 .تُطعمنِي: فِْي اإِلْحيَاء 1203
 .الَعالَمين: فِْي اإِلْحيَاء 1204
ح وَكتََب َعلَْيهقَاَم اْلُمَؤلِّف بَِوضع إَِشارة لِنَْلَحَق الھَ  1205 أََمَرنَا َرُسْوُل هللا َصلَّى  :قَاَل سلَمان: وفِْي اإِلْحيَاء. ُسلَْيَماْن أَمَرنَا: اِمْش َحْيُث َصحَّ

ْيف َما لَْيَس ِعْنَدنَا  .هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أاَلَّ نَتََكلَّْف لِلضَّ
 .ْذفِھَاقَاَم اْلُمَؤلِّف بِتِْكِرار ھَِذه الُجْملَة َوقُْمُت بِحَ  1206
َحابَة :فِْي اإِلْحيَاء 1207 ُمْوَن َما َحَضَر ِمَن الكسر اليَابِس َوحشف التَّْمر, َوَعْن أَنَْس بن َمالك َوَغْيره ِمَن الصَّ ال : َويَقُْولُون, أَنَّھُم َكانُوا يُقدِّ

َمهُ  أَوْ , الَِّذْي يَْحتَقِر َما يُقَدَّم إِلَْيه, نَْدِرْي أَيّھَُما أَْعظَُم ِوْزَراً   .الَِّذي يَْحتَقِر َما ِعْنَدهُ أَْن يُقَدَّ
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1208
 .بَِما :فِْي اإِلْحيَاء1209
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1210
 فِْي التَْوَراة أو بَْعض الُكتُبألجل ذلك يُقَال  1211
 .ُزْر أََخاً فِْي هللا :فِْي اإِلْحيَاء 1212
 . َعْنھَُماَرِضَي هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1213
 .ِمْن أَْفَضل الَحَسنَات إِْكَراُم الُجلَساء بِاإِلْفطَار: فِْي اإِلْحيَاء 1214
 .الّزائر 1215
, ةفَِضيَافَتُه الطيب َوالمجَمرَ , َوَمْھَما لَْم يُْفِطر, فَثََوابُهُ فَْوَق ثََواب الّصْوم, وُحْسن ُخلق, ِعبَاَدة بِھِذه النيَّة, فاإلفطار: فِْي اإِلْحيَاء 1216

 .َوالَحِديث الطَّيِّب
  .َوالدھن أحد القراءين: فِْي اإِلْحيَاء 1217
 .الَمنزل: فِْي اإِلْحيَاء 1218
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وغَسل ملك  يََدهُ قَْبَل . َعنھَُماَرِضَي هللا  بالّشافِِعي 1219ملكٌ َكَذلَِك فََعَل , وموِضَع الوُضوء, القبلةَ وبْيَت الَماءِ  الدُخول

يتقّدم أَْن  فحكمهُ , كرِمهِ إِلَى  الناسَ يَْدُعو  ألنّهُ , أَْولَى البْيتِ قَبَل الطََّعام لَِرّب  الغْسل :َوقَالَ , 1220النومِ الطََّعام َوقَْبَل 

يفِ َوِمن إِْكَرام . مَعهُ  1222يأُكلَ َمْن  أّن  يدُخلَ  1221ينتِظرُ , بِالَغْسلِ  يتأََخرُ  الطَّعام آَِخرَوفِي , بالغْسل  تعجيلُ  الضَّ

, استحالَةً  أَْسَرعُ  فإنَّھَا, 1223فِْي الطبّ  للَمعدةِ  أوفَقُ فََذلِك , كانتْ إِْن  أوالً  الفاِكھَةِ تَْقِدْيم وَ  وترتيُب األْطِعمةالطََّعام 

اَوفَاِكھٍَة { : فِْي قَْولِه تعلى الفاكھةِ َعلَى تَْقِدْيم  تَنبِيهٌ الَعِظْيم  1224َوفِْي القُْرآن. أسفِل الُمْعَدةِ فِْي  تقعَ أَْن  فيَنبغي  ِممَّ

   طَْيرٍ َولَْحِم , {  1225}ون يَتََخيّرُ 
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ا يَْشتَھُْون  إّن قِْيَل ,  1227} والسَّْلَوى الَمنّ َعلَْيُكم  وأنزْلنَا{ : الطيِّباتَوقَاَل هللا تعالى فِْي َوْصِف  1226}ِممَّ

فَقَد  البَاِردَ الَما  يسقِيَ اليَد َوأَْن َعلَى  الَماَء الفَاتِرَ  يَُصبّ َوأَْن . 1229اإِلَدمَعن َجِمْيِع  بهِ  1228اللّْحم ألنّه يُْسلىھَُو  السَّلوى

إِّن :  ويُقَالُ , الُخضرةِ فِْيِه ِمَن  والبَْقُل مستحب ٌ لَما. 1231يخلِص الشكَر  الباِردالَماء  وُشربُ  1230أَْكُل الطيبَاتِ  قِيلَ 

َكاَن  1233إِْسرايلَعلَى بَنِْي  أُنزلَتْ لتِي ا المائدةَ إِّن : َوفِي اْلَخبَر. 1232عليھَا بَقلٌ  َكانَ إَِذا  الَمايَدةعلى  تحُضر الماليِكة

َعلَى ُكّل , أَْرِغفَة وسْبعة, ذنبِھَا ملحٌ َوِعْنَد , رْأِسھَا َخلٌ ِعْنَد  وكاَن عليھَا سمكةٌ , الكّراثُ إاِلَّ  1234البُقُول كلَعلَْيھَا 

ابتَدأَ َمْن : قَاَل َعلِّي َرِضَي هللا َعْنهُ . حبٌ والِمْلح مست. للموافقةِ  ُحسنَ فَھََذا إَِذا اجتَمَع , رّمان وَحبّ َزْيتُْون  رغيفٍ 

ً  َسبعينَ أَْذھََب هللا َعْنهُ  بالِملحِ  1235ِغَذاهُ  فِْي  كّل دابةٍ  قتِل َعجَوةتَْمَرات  سْبعَ  1236ُكّل يَْوم أكلَ َوَمْن , الباَلءِ ِمَن  نوعا

 والثّريدُ , اللَْحم واللحُم ينبتُ , يكَرھُهُ ِشْيئَاً  َجَسِدهيَر فِْي لَْم  1237َوَمْن أكَل كّل يوٍم إحَدى وعشِريَن زبيبةً حمراً , بطنِه

والسَّمُك يذيُب , الرْطبِ ِمْن  1239النَّْفَساء بأفضلَ  يستشفيَ َولَْن . ِمَن الدَّاء والّشحُم يُْخرُج مثلهُ  1238,العربِ طََعاُم 

   الجَسدَ 
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 .مالك: فِْي اإِلْحيَاء 1219
 .القَوم :فِْي اإِلْحيَاء 1220
 .لِيَنتَِظر: فِْي اإِلْحيَاء 1221
 .فَيَأُكل: فِْي اإِلْحيَاء 1222
 .فََذلِك  أَْوفَق فِْي الطبّ : فِْي اإِلْحيَاء 1223
 .َوفِْي القُْرآن: فِْي اإِلْحيَاء 1224
 .56/20: الواقعة 1225
 .56/21:الواقعة 1226
 .2/57: البقرة 1227
 .يتسلّى: فِْي اإِلْحيَاء 1228
 .اإلَدام: فِْي اإِلْحيَاء 1229
 .َوتَتُم ھذه الطيّبات بُِشرب الَماء البَاِرد َوَصب الَماء الفَاتِر َعلَى اليَد ِعْنَد الَغسل: فِْي اإِلْحيَاء 1230
 .شْرُب الَماء بِثَلج يخلُُص الّشكر: قَاَل الَمأُْمون: ْي اإِلْحيَاءفِ  1231
 .فذلك أيضاً ُمْستََحب ٌ َولَِما فِْيِه ِمَن التَْزيِين في الُخْضَرة. إِّن الَمالئَِكة تَْحُضر الَمائَِدة إَِذا َكاَن َعلَْيھَا بقل: َويُقال  :فِْي اإِلْحيَاء 1232
 .إْسَرائيل: فِْي اإِلْحيَاء 1233
 .ِمن ُكل البقول: فِْي اإِلْحيَاء 1234
 .غذاءهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1235
 .فِْي يَْوم: فِْي اإِلْحيَاء 1236
 .حمراء: فِْي اإِلْحيَاء 1237
َوالشَّحم , وسْمنُھَا َدَواء, فَاءَولَبَنُھَا شِ , َولَحُم البَقَر َداء, َوالبسقارَجات تعظم البَْطَن َوتُْرِخي اإِلليَتَين, َوالثَِّرْيد طََعاُم الَعَرب: فِْي اإِلْحيَاء 1238

 . يُْخِرج ِمْثلَه ِمَن الدَّاء
 .أَْفَضل تستشفَي النَّْفَساء بَِشيء :فِْي اإِلْحيَاء 1239
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افَوقَاَل . البْلَغم يْذِھبَان والسَواكُ القُْرآن وقراءةُ  األَْكُل : أنحاءِ  أربَعةِ َعلَى  األْكل: 1240هللا ِعّي رِحمهُ الشَّ

ْي . الِشرهِمَن  وخمسٍ َوبِأَْربَع , 1241السنَّةِ َن وبثالثٍة مِ , الكْبرِمَن  وبإصبَعْينِ , المقتِ ِمَن  بِإِْصبَعٍ  : 1242البَدنَ َوأَْربَع تُقَوِّ

وكثرةُ , الِجَماع كثرةُ : البََدنَ  تُوِھنَ  1243وأربعٌ . الَكتَّان ولْبسُ , جماعٍ ِمْن َغْيِر  وكثرةُ الَغْسلِ , الطّيب وشمّ , أْكل اللَّْحمِ 

ْيق 1244الَماءِ  وشربُ , الھَمّ  ي  1245وأربعْ . الُحُموضةِ أَْكل  وكثرةُ , َعلَى الرِّ , القْبلَة 1246َحيَالَ  الُجلوسُ : البََصرتُقَوِّ

, المصلوبِ إِلَى  النظرُ : البََصر تُوِھنُ  1247وأربعٌ , وتنِظيُف الملبسِ , الُخْضرةإِلَى  والنظَرُ , ِعْنَد النَّْوم َوالُكْحلُ 

أَْكُل : الجَماعِ فِْي  تزيدُ  1250وأربعٌ . فِي اْستِْدبَار القْبلَة 1249والجلُوسُ , المرأةِ إِلَى فَْرج  والنظَرُ , 1248إِلَى القذر والنظَرُ 

َوھَُو : القفَاَعلَى  فَنومٌ : أربعِة أنحاءٍ َعلَى  ومُ والن. الجرجيرِ َوأَْكُل , وأكُل الفستُقِ , األكبرِ  االطريفَلِ َوأَْكُل , الَعَصافِْير

َماَوات َواألَْرض يتفكرونَ  السَّالماألَْنبِيَاء َعلَْيِھم  نومُ  , 1251نوٌم الُعلماِء والعبّادِ َوھَُو : اليمينِ َعلى  ونومٌ . فِْي َخْلِق السَّ

  : الوْجهِ َعلَى  ونومٌ , 1252الطّعام الُملوك لينھَِضمَ  نَْومُ َوھَُو : الِشمالونوٌم َعلَى 
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, الّصلِحينَ  ومجالسةُ , َوالسَواك, الكالمِ ِمَن  ترُك الفضولِ : العقَلِ فِْي  تزيدُ  1254وأربعْ . 1253ناَوھَُو نَْوُم الشيط

 ولزومُ , السجودِ َوَكْثَرةُ , وضوءِ ُخْطَوة إاَل َعلَى  1257 تخطُوَ  أالَّ : ِمَن الِعبَاَدة ھنّ  1256وأربعٌ . 1255َوُمَجالَسة الُعلََماء

ْيق عِجبُت لمّن يدُخلُ : أيَضاَوقَاَل . وكثرةُ قراءة القُْرآَن, 1258المسِجد ام َعلَى الرِّ  يخرجَ بَْعَد أَْن  األكلَ  يَُؤّخرُ ثُّم , الَحمَّ

ً َوقَاَل  1259؟يموتُ اَل  كيفَ  ً : أيضا لَِمن  عجبتُ : َوقَال. ويُشَربُ بِه  يدھنُ , البنفسجِ ِمَن  1260للَوبَا أنفعُ لْم أََر َشْيئَا

  َكْيَف اَل يموُت؟ األْكلَ  يُبَاِدرُ ثُّم , ْحتَِجمْ يَ 

ِحْيم َوَصلَّى هللا َعلَى َسيِِّدنَا َوَمْواَلنَا ُمَحمَّد الَكِرْيم      بِْسِم هللا الّرْحَمن الرَّ

ِ الَِّذي ال         1261ِكتَاب النّّكاح  ترجعُ  َواَل , َمْجَرى صنِعهِ  1262عجايبِ فِْي  األوھَامِ  تصادُف ِسھَامُ الَحْمُد 

َعلَْيِھم  تَتَوالى 1264َوِھيَ , 1263تترا العلمينَ َعلَى  نَعِمهِ  لطائفُ َواَل تََزال , َحْيَرى والھةً إاِلَّ  بدائعھَاالعقُوُل َعْن أوائِِل 

                                                 
 .َوقَاَل الشَّافِعي َرِضَي هللا َعْنهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 1240
نَّة: فِْي اإِلْحيَاء 1241  .َوبِثاَلث أََصابِع ِمَن السُّ
ْي البََدنْ َوأَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1242  .ْربَعة أَْشيَاء تُقَوِّ
 .َوأَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 1243
يق: فِْي اإِلْحيَاء 1244  .َوَكْثَرة ُشرب الماء َعلَى الرِّ
 .َوأَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 1245
 .تَجاه: فِْي اإِلْحيَاء 1246
 .َوأَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 1247
 .المصلوبِ إِلَى  نظرُ وال ,إِلَى القذر النظَرُ : فِْي اإِلْحيَاء 1248
 .القُُعْودوَ : فِْي اإِلْحيَاء 1249
 .َوأَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 1250
 .نَوُم الُعلََماِء والِعبَادِ  1251
 ,طََعاَمھُم لِيُْھَضمَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1252
يَاِطْين: فِْي اإِلْحيَاء 1253  .الشَّ
 .َوأَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 1254
الِِحْين َو الُعلََماءَوُمَجالَسة : فِْي اإِلْحيَاء 1255  .الصَّ
 . َوأَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 1256
 .ال يخطو: فِْي اإِلْحيَاء 1257
 . الَمَساِجد: فِْي اإِلْحيَاء 1258
ً  :فِْي اإِلْحيَاء 1259 ْيق: َوقَاَل أَْيَضا ام َعلَى الرِّ ثُّم , َعِجْبُت لَِمن اْحتَجم! اَل يَُموت؟ ثُّم يَُؤّخر األَْكل بَْعَد أَْن يَْخُرج َكْيفَ , َعِجْبُت لَِمْن يَْدُخل الَحمَّ

 .وهللا أَْعلَم بِالّصَواب. يُْدھَن بِه َويُْشرب, لَْم أََر َشْيئَاً أَْنفَع فِْي الَوبَاء ِمَن البَنَْفَسج: َوقَالَ ! يُبَاِدر األَْكل َكْيَف اَل يَُموْت؟
 .الوباء: فِْي اإِلْحيَاء 1260
 .النَّكاح ِكتَاب آََداب: فِْي اإِلْحيَاء 1261
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ً فََجَعلَه , بََشراً ِمَن الَماِء  خلقَ أَْن  ألطافِهَوِمْن بََدائِع , وقھراً  اختياراً   اضطّرھُم شھوةً لَخْلِق َعلَى ا َوَسلَّط, وِصْھراً  نَسبا

فحّرم , 1266قَدارا لھَا وَجعلَ  األنسابِ أَْمَر  عظَّمَ ثُمَّ , وقَْسَرا 1265إقتھَارا نسلَھُمَواْستَْبقَى بِھَا , َجبَرا الِحَراثَةِ بِھَا إِلَى 

ً فِْي تَْقبِْيِحه  وبالغَ  بسببھَا السفاحَ     ونَدبَ , أْمراً إْمراً و َوَجَعَل اقتِحاُمهُ َجريمةً فَاِحَشةً , وَزْجراً  َرْدَعا

[47v]  

ً وأمراً علَْيِه  النِكاِح وحثّ إِلَى  ً وكْسراً بِِه  وأذلھُمَعلَى ِعبَاِده  المْوتَ فسبحن َمْن َكتََب , استحبَابا ثُّم بَّث , ھدما

ً وَجَعلهُ الكْسرفِْي أََراِضْي  بُذور النطفِ  ً , الموِت جْبراً  1267األرَحاِم وأنشأَ مْنھَا خلقا المقاِديِر  بَحارَ ى أَن َعلَ  تنبيھا

ً وضّراً  1268َعلَى العلمين فياضةٌ  ً ونَْشراً , وعْسراً ويسراً , َوَشّراً  وخيراً , نفعا  محّمدَعلَى  1269والصالةُ , وطيّا

. 1271ْيَراً َوَسلَّم َكثِ , 1270الحساُب عداً وخْصراً َوَعلى آَلِه َوأَْصَحابِه َصالةً اَل يَْستَِطْيُع لَھَا , والبْشَرى المبعوِث باإلنَذارِ 

ا  لِلتّْكثِْير الَِّذي بِِه  وسببٌ , حصينٌ َعُدو هللا  وحصٌن ُدونَ , لِلَشيَاِطْين مِھينٌ , َعلَى الّدْين معينٌ  النَكاحَ فإّن : بَْعدُ أَمَّ

, ْحَكاُمهُ سننُهُ وآَدابُهُ َوأَ  1274وتتحفَّظُ , تتحّرى أسبَابَهُ  1273أَنْ  أجراهُ فََما , المرسلِيَن لَسائِر النبيينَ َسيّد  1272مباھَات

 رسالً َولَقَْد أَْرَسْلنَا { : ومْدِحِھم الّرُسلفِْي َوْصِف  1277قَاَل هللا سبحانه. 1276فُُضولُهُ  وتُفضلُ , 1275وشْرُح َمقَاِصدهُ 

ً وذريّةً لَھُم  وَجَعلناِمْن قَْبلَِك   َؤالأولياَءهُ بسُ  ومَدحَ , وإْظھار الفْضلفََذَكَر َذلَِك فِْي َمعِرض االْمتِنَان .  1278} أزواجا

عاءَذلَِك فِي  ةَ أَْعيٍُن  أزواجنَالَنَا ِمْن  ربّنَا ھبْ  يقُولُونَ َوالَِّذْيَن { : 1279فَقَاَل تعلى الدُّ يَّاتِنَا قُرَّ إِنَّ : ويُقال.  1280}َوُذرِّ

   1281ِه السَّالمإِّن يِْحيَى َعلَيْ : َوقَالُوا, الُمتَأَھِّلِينَ ِمَن األَْنبِيَاء إاِلَّ  كتابِهِ فِْي  يذُكرْ هللا تعلى لَْم 

[48r] 

ا ِعْيَسى . 1284البَصرِ  وَغضّ  السنَّةِ  وإقاَمةِ  الفْضلَذلَِك لِنَْيِل  1283إِنَّه فََعل: 1282فَقَالُوا, تزّوَج ولْم يجاِمعْ  َوأَمَّ

  نَكحَ َمْن : ( ِه َوَسلّمَوقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَيْ . ويولُد لَهُ  1285إلى األَْرضَ  نَزلَ إَِذا  سينَكحُ فَإِنّهُ : َعلَْيِه السَّاَلم

                                                                                                                                            
 .عجائب: فِْي اإِلْحيَاء 1262
 .العالمين تترى: فِْي اإِلْحيَاء 1263
 .فَِھيَ : فِْي اإِلْحيَاء 1264
 .إِْقھَاراً : فِْي اإِلْحيَاء 1265
 . قَْدَراً : فِْي اإِلْحيَاء1266
 .لَِكسر: فِْي اإِلْحيَاء 1267
 .العالمين: فِْي اإِلْحيَاء 1268
اَلةُ َوالسَّالمُ : فِْي اإِلْحيَاء1269  .َوالصَّ
 .َعّداً َواَل َحْصَراً  :فِْي اإِلْحيَاء 1270
ً  :في اإِلْحيَاء 1271  .َكثِْيَراً  َوَسلَّم  تَْسلِْيَما
 .ُمبَاھاة: فِْي اإِلْحيَاء 1272
 .فما أحراه بِأَنْ :  فِْي اإِلْحيَاء 1273
 .تحفظ: فِْي اإِلْحيَاء 1274
 .وتُشَرح َمقَاِصَدهُ َوآرابهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1275
 .تَفصل فُصْولهوَ : فِْي اإِلْحيَاء 1276
 .قَاَل تََعالَى: في اإِلْحيَاء 1277
 .13/38: الّرعد 1278
َعاء فَقَالَ  :في اإِلْحيَاء 1279  . َوَمّد أَْولِيَاِءه بُِسَؤال َذلَِك فِي الدُّ
 .25/74: الفرقان 1280
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: في اإِلْحيَاء 1281
 .قِْيلَ : في اإِلْحيَاء 1282
 .َماإِنَّ : في اإِلْحيَاء 1283
 .لَِغّض البََصر: َوقِْيلَ  :في اإِلْحيَاء 1284
 .نََزَل األرض: في اإِلْحيَاء 1285
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ً َوقَاَل ). هللا  واليةَ  استحقّ َوأَْنَكح    ُمْحبَنطئافَيَظَّل , َعلَى بَاِب الَجنَّة فيقفُ الجنَّة  إّن المولُوَد يقَاُل لهُ ادخلِ : (  أيضا

ً : أَي ً 1286ُمْمتليا ً وغضبا  قتاَدةُ قَاَل ).  الجنَّةَ  أدِخلُوا أبوْيه معهُ : فيقالُ , َمِعيإاِّل َوأَبََواَي  أدُخُل الجنَّةاَل : َويَقُولُ , َغيظا

فِْي  ومَجاِھٍد أَنَّھَُما قااَل  عكرمةَ َوَعن , الُغْلمةَ  ھُو  1289} 1288لنَا بِهَما اَل طَاقَةَ  تحملنَاَواَل  ربَّنَا{ : 1287فِْي قَْولِِه تََعالَى

ً { : 1290قَْولِِه تََعالَى : 1293َوقَاَل أَبُو سليمن الداراني. النَِّساء 1292على يْصبُرأَنّهُ اَل   1291} وُخلَق اإلنَساُن َضعيفا

نيَاِمَن  ليستْ  الزوجةُ الصالحةُ  إِلَى  شكْوتُ  : (1296َعلَْيِه السَّالم النبيُّ َوقَاَل . 1295لآِلِخَرة تفرُغكَ  1294أِلنَّھَا, الدُّ

لِيتخْذ أحُدكم : ( 1298َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم ).َعلَى الھَِرْيَسة  فَدلَّني, 1297الِجماعِ َعِن  َضعفِيِجْبِرْيل َعلَْيه السَّاَلُم 

ً شاِكراً  ً ذاكراً , قلبا . َوالشُّكر الِذكروبَْيَن  كيَف جَمَع بينَھَافَاْنظُْر ).  آَخرتِهِ َعلَى  1299يُِعينُهُ وزوجةً مؤمنةً , ولسانا

منھّن َوإِّن , امرأٍة صالحةٍ ِمْن  1301هللاِ خيرٌ إيَمان  بَْعدَ  1300أعطَي أحدٌ َما : َوقَاَل ُعَمر ْبُن الَخطَّاب َرِضي هللا َعْنهُ 

 ً    يُْعتَاضَ اَل : أَيْ , ِمْنهُ  1304يُْجَدىاَل  قولهُ . ِمْنهُ 1303يُْفتََدى ِغالالً  ومنھنّ , منهُ 1302اَل يجدى غنما

[48v]  

ً مْنهُ  َكاَن , 1307الُمْسلمينَ  ولْم تَْغتَبِ , وكثَُر عيالُه, حسنْت صالتُهُ َمْن : ( 1306َوقَاَل َعلَْيِه السَّالم. 1305تََغبطا

نُوِب ذنوبٌ ِمَن : بعُض الّسلفِ َوقَاَل ). فِْي الَجنَِّة َكھَاتَْين  َمِعي كثَرْت ذنُوُب َوإَِذا (. الغُم بالعيَالِ إاِلَّ  يَكفرھَااَل  الذُّ

نُوِب ُذنُ مَن : ( 1309َوقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم.  1308)بِھْم لِيَُكفََّرھَاهللا  العْبِد ابتالهُ  ). 1310 طَلَُب الَمعيشةِ إاِلَّ  يكفِرھااَل  وبٌ الذُّ

أَْوَجَب , لى َعْنهُ اتع يغنِيَھُنَّ هللاَحتَّى  علْيِھنَّ وأْحسَن إليھنّ  فأنفَقَ  بنَاتٍ ثاَلُث  لَهُ َمْن َكاَن : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم

 العبدِ بَِمْنِزلَِة  العْيلَةِ َخْوَف  عيالهِ ِمْن  أّن الھَاربَ  َوُرِويَ ).  لهُ  يغفرُ اَل  أّن يْعَمَل عمالً إاِلَّ , 1311ألبتَّةَ  الجنّةَ هللا لَهُ 

                                                 
ً  : في اإِلْحيَاء1286  .ُمْمتَلِئَا
 .قَاَل قتاَدة فِْي َمْعنَى قَْولِِه تََعالَى :في اإِلْحيَاء 1287
ْلنَا َما اَل طَاقَةَ لَنَا بِه {  :في اإِلْحيَاء 1288   .}َواَل تَُحمِّ
 .2/286: البقرة 1289
 .قَاَل فِْي َمْعنَى قَْولِِه تََعالَى :في اإِلْحيَاء 1290
 .4/28: النساء 1291
 .عن: في اإِلْحيَاء 1292
 .َوقَاَل أَبُو ُسلَْيَمان الداراني َرِحَمهُ هللا :في اإِلْحيَاء 1293
 .فَإِنَّھَا:  في اإِلْحيَاء 1294

الطبعة , دار الفكر, إحياء علوم الّدين. في الفائدة الرابعة للنكاح, ول الّرُسولُسلَْيَمان الداراني بَْعَد قَ يَأتي ھذا القول ألبو : في اإِلْحيَاء  1295
  .867: ص, األولى الجزء الثّاني

 .َوفِْي بعض األَْخبَار َعْن َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أّنَهُ قَالَ : في اإِلْحيَاء 1296
 .الِوقَاعِ  :في اإِلْحيَاء 1297
  .ل عليه الصالة والسالمقا: في اإِلْحيَاء 1298
 .ُمْؤِمنَةً َصالَِحةً تُِعْينُهُ   :في اإِلْحيَاء 1299
 .الَعْبدُ : في اإِلْحيَاء 1300
  .اإِلْيَمان بِا َخْيَراً  :في اإِلْحيَاء 1301
 .يحَذى  :في اإِلْحيَاء1302
 .يْفَدى :في اإِلْحيَاء  1303
 .يحَذى  :في اإِلْحيَاء 1304
 .بَعطَاء عنه : في اإِلْحيَاء  1305
 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 1306
 .َولَْم يَْغتَْب الُمْسلِِمْينَ , َوقَّل َمالُهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 1307
ث جاء في اإلحياء قبل َوقَاَل بعُض وھو حدي) اْبتاَلهُ هللا بِھٍّم الِعيَاِل لِيَُكفََّرھَا َعْنهُ , إَِذا َكثَُرت ُذنُوُب الَعْبدِ : ( َوفِْي الَحِدْيث: فِْي اإِلْحيَاء 1308

نُوِب ذنوٌب اَل يَكفرھَا إاِلَّ الغُم بالعيَالِ : الّسلفِ   .ِمَن الذُّ
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أَنّهُ قَال َوفِْيِه أَثَر َعْن َرُسوِل هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1309
 .إاِلَّ الھَّم بِطَلَِب الَمِعْيَشةِ : فِْي اإِلْحيَاء 1310
 .الَجنَّةَ أَْلبَتَّةَ أَْلبَتَّةَ : ْي اإِلْحيَاءفِ  1311
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الَعْيُش إاِلَّ  يطيبُ التِي اَل  المرأةِ فِْي  والخصاُل المراعاةُ . إِلَْيِھم  يرجعَ  صياٌم حتَّىَواَل  صالةٌ اَل تُْقبَل لَهُ , 1312اآلَبِق

. قَِرْيبَة قرابَةً َوأاَلَّ تَُكون , والنسبُ , والبِكارةُ , والوالدةُ , 1314وِخفَّةُ الُمؤنةِ , والُحْسنُ , والُخلقُ , الدينُ : 1313ثمانيَةٌ بِھَا 

بيَضاَء , 1318الَعينينِ َكبِْيَرةُ , 1317الحدقِة والشعير 1316َسودَ , خيرةَ األْخالقِ , 1315حسنَاالمْرأَة  كانتِ إِذا : َوقَْد قِْيلَ 

وجّل وصَف نَساَء الَجنَِّة فَإِنَّ هللا َعزَّ . العينِ الُحْوُر  ُصوَرةِ ِھَي َعلَى فَ , قاصَرةَ الطَّرِف علْيه, محبةً لزوجھَا, اللَّونِ 

   1321ُحْسنُ : أََراَد بِالَخيَرات 1320} ِحسانٌ  َخْيَراتٌ { : 1319لىافِْي قَْولِِه تع بھذِه األوصافِ 

[49r] 

ً القريبَة فاَل تَْنِكُحوا اْلقََرابَةَ : ( 1322َوقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم. الَخلقِ  زِوْج : َوقَاَل لِْلَحْسن). 1323 يخرُج الولََد ضاويا

 ُعرس فليُجبْ إِلَى  دِعيَ َمْن : ( َوقَاَل َعلَْيِه السالمُ .  1324يْظلمھالَْم  وإْن أبَغَضھَا أحبّھا أَْكَرَمھَاإن  فإِنّه, تقِيِمن  ابنتكَ 

َمْن : ( السالمُ َوقَاَل َعلَْيِه . 1325) الَخْيرفِْي  بينُكَماَجَمَع بَاَرَك هللا لَِك َوبَاَرَك َعلَْيِك وَ : فليقُلْ لَِعُرْوس  دَعاَوَمن , )

َعلَى  َصبرتْ َوَمْن , بالئِهِ َعلَى  أيُّوبَما أَْعطَى  مْثلَ ِمَن األَْجِر  1326 وجلَ عزَّ  امرأتِِه أعَطاهُ هللاُخلُِق  ُسوَعلَى  صبَرَ 

هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم ِمْن أَْرَحم  رُسول وَكان).  مرأةَ فرعونَ ا آَِسيَةَ أَْعطَاھَا هللا ِمْثَل ثََواب  ُخلِق زوجھَا 1327ُسو

 منھُنّ َواِحَدة  دفَعتْ َوقَْد  يحتِمُل منھنّ َوَكاَن , َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم نسائهِ النَّاْس َمَع  أفَكهِ ِمْن , بالنَساِء والصبيَان الناسِ 

تزَعُم أَْنَت الِذْي : ( ھفواتِھَاَعايَشة َرِضَي هللا َعْنھَا فِْي بَْعِض  لَهُ َوقَالَْت . 1328ِه َوَسلَّمَصلَّى هللا َعلَيْ  صْدِره فَحلُمَ فِْي 

فِْي  كانَ فَإَِذا  أھلِه َكالّصبيفِْي  يكْونَ أَْن  للعاقِليَْنبَِغْي : 1330َوقَاَل لقمان. 1329َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فتبّسمَ )  أنَّك نبِيّ 

 ِغذارھَا أَْرَخْيتَ َوإِْن , 1331طويالً  َجَمَحتْ عنَانَھَا قَلِْيالً  أرَسْلتَ إِْن , ِمثَال نفِسكَ َعلى  ونفُس المرأةِ . ُجالً ُوجد ر القومِ 

ً فِْتَراً  ثاَلثَة : 1333الشافِِعيُّ رحمهُ هللاُ َوقَاَل . مَحل الشّدِة ملكتھَافِْي  كبْحتَھَا وشدْدَت يَدَك عليھَاَوإِْن , 1332حذبْتَك ذراعا

   أكرمتَھُم إِنْ 

                                                 
 .الَعْبِد الھَاِرِب اآلَبِق: فِْي اإِلْحيَاء 1312
ا الِخَصال الُمِطْيبَة لِلَعْيش: فِْي اإِلْحيَاء 1313  .ثََمانِيَة, وتَتََوفَّر َمقَاِصدهُ , التِي اَل بُّد ِمْن ُمراَعاتِھَا فِْي الَمْرأَة لِيَُدوم الَعْقد, أَمَّ
 .َوِخفَّة الَمْھر: فِْي اإِلْحيَاء 1314
 .حسناء: فِْي اإِلْحيَاء 1315
 .َسوَداء: فِْي اإِلْحيَاء 1316
 .الشَّعر: فِْي اإِلْحيَاء 1317
 .الَعْين: فِْي اإِلْحيَاء 1318
فَة فِْي قَْولِِه تَعَ : فِْي اإِلْحيَاء 1319  .الَىفَإِنَّ هللا تََعالَى َوَصَف نَِساء أَْھَل الَجنَِّة بِھَِذِه الصِّ
ْحَمن 1320  .55/70: الرَّ
 .َحَسنَاْت الُخلق: فِْي اإِلْحيَاء 1321
 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 1322
ً : ( فِْي اإِلْحيَاء1323  ).اَل تَْنِكُحوا اْلقََرابَةَ القَِرْيبَةَ فَإِّن اْلَولََد يُْخلَُق َضاِويَا
جھَا؟ قَالَ , قَْد خطَب اْبنَتِي َجَماَعة: َحَسنْ َوقَاَل َرُجٌل لِلْ : فِْي اإِلْحيَاء 1324 َوإِْن أَْبَغَضھَا لَْم , فَإِْن أََحبَّھَا أَْكَرَمھَا, ِمَمن يِتَِّق هللا: فَِممَّن أَُزوِّ

 . يَْظلَِمھَا
وج, َوتُْستََحب تَْھنِئَتهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 1325  ).بَاَرك َعلَْيك َوَجَمَع بَْينَُكَما فِْي الَخْير بَاَرَك هللا لَك وَ : (فَيَقُْول َمْن َدَخَل َعلَى الزَّ
  .هللا ُسوء ُخلُِق اْمَرأَتِِه أَْعطَاهُ   :فِْي اإِلْحيَاء 1326
 .سوء: فِْي اإِلْحيَاء 1327
ھَاأَنَّهُ َدفََعت إِْحَداھُنَّ فِْي َصْدِر َرُسْوِل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فََزبَ : َوُرِويَ : فِْي اإِلْحيَاء 1328 َدِعْيھَا فَإِنَّھُنَّ : (فَقَاَل َعلَْيِه السَّالم, َرتھَا أُمَّ

 ).يَْصنَْعَن أَْكثََر ِمْن ّذلَِك 
ة فِْي َكاَلم َغِضبَت ِعْنَده: فِْي اإِلْحيَاء 1329 َم َرُسوُل هللا َصلَّى هللا عَ ) أَْنَت الِذْي تَْزَعم أَنََّك نَبِّي هللا( : َوقَالَت لَهُ َمرَّ لَْيِه َوَسلَّم َواْحتََمَل َذلَك فَتَبَسَّ

 ً  .حْلَماً َوَكَرَما
 .لقمان رِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1330
 .َجَمَحت بَِك طَوْيالً : فِْي اإِلْحيَاء 1331
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1332  .وإِن أَرَخْيَت عَذارھَا فتراً َجَذبَتَك ِذَراَعا
 .َرِضَي هللا َعْنه: فِْي اإِلْحيَاء 1333
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 تُْمِزجْ َولَْم  1335اإلكرامَ  لھمُ  محْضتَ إِن : 1334أرادَ . والنبِطيُّ , والخاِدمُ , المرأةُ : أكرُموكَ  أھنتَھُمْ َوإِْن , أَھَانُوكَ 

 1338ھُنَّ كانْت إحدا. اْختِبَاَر األَْزَواج بناتھنّ ْعلِّْمَن يُ نَِساُء الَعَرب  1337وَكانَ . وفظاظْتَك برفقِكَ , 1336بِلِْينِك غلطتُكَ 

َعلَى  اللَّحمَ  فاقطَِعي َسَكتَ فَإِن ْ, ِرْمِحهِ  ُزجّ اْنَزِعي , َعلَْيه1339والجرأَةِ قَْبَل اإِلْقَدام  زوَجكِ اختبِري : تقوُل البنَتِھَا

. كِ ھُو ِحَمارُ فَإِنََّما , 1341وامتِطه ظَھرهِ َعلَى  األكافَ فَإِْن صبَر فَاْجَعل , العظاَم بسيفِه 1340فَإِْن َسَكَت فكسر, ترِسهِ 

األبيَض  1343:يعنِي) . 1342ُغرابٍ بَْيَن مئة  األْعَصمِ كمثل الُغَراِب  النساءِ في  المرأةُ الّصالحةُ : ( َوقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم

 هُ معرفَتهُ فيفارقُ  يُحبُّ َمْن  يلقَىأَْن , 1344الرُجلفِْي  والعْجزِ  الخفاءِ ِمَن  ثالثٌ : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. البْطنِ 

ُجل يقاربَ أَْن : والثالثُ , كرامتَهُ َعلَْيِه  فيُردَّ  1345يْكِرَمهُ أُخوهُ أَْن : َوالثَّانِيْ , أَّن يعلَم اسَمهُ ونسبَهقَْبَل   جاريتهُ  الرَّ

ثَھَاقَْبَل أَْن  فَيُِصيبھَا . َوالنِّْصف, 1347ةواآلِخر, األولى: ِمَن الشَّْھر ليَالفِْي ثاََلِث  الِجَماعُ  ويكَره. ﴾1346ويونَسھَا يَُحدِّ

َعْن  1348نافعٌ َوَرَوى . أُْذنِهِ فِْي  يَُؤذنَ أَْن  ولٌد يَِجبُ  ُولد لهُ َوَمْن .  الليَالِيفِْي ھَِذِه  الشيطاَن يحُضر الجماعَ إِنَّ : يُقَالُ 

َوقَاَل . َعْنھَا هللاُ فَاِطَمة َرِضَي  ولدْتهُ ِحْيَن  الحسنِ  أُذنِ فِْي  1349أذنَ َرُسْوَل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم  رأيتُ : أَبِْيه قَالَ 

  اليُْمنَى أُْذنِهِ فِْي  فأَّذنَ  1350َولٌَد  لهُ َمْن ُولِد : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم
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ْبيَاِن  أمُّ َعْنهُ  دفعتْ  1351فِْي اليُْسَرى وأقامَ   ِل انطاَلقِ في  يُلَقِّنَهُ أَْن  ويستحبُّ ). الصِّ لَه إاِلَّ  اَل إِ : 1352لسانِهِ  أَوَّ

ْيِه بِاْسٍم . 1353الخبَرُ  وُردَّ بِهِ  السابِعِ َوالِختَان فِْي اليَْوم . َذلَِك أَّول َحِدْيثه ليكونَ هللا؛  قَاَل َعلَْيِه  حسنٍ َوأَْن يَُسمِّ

ا : ( 1354السَّاَلم يتُْم فََعبُدواإِذَّ ْحَمِن  عبُد هللاِ وعبدُ  1356إِلَى هللا تعالى أحبُّ األْسماءِ : ( 1355َوقَالَ ).  سمَّ َوأَْن ). الرَّ

, صلِت المرأةُ خمسھَاإَِذا : ( َوقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم. 1357أَْو َغْيِره بحالَوِة تْمرٍ  يَحنَِّك المولُودُ 

                                                 
 .أََراَد بِه: يَاءفِْي اإِلحْ  1334
 .أن محضت اإلكرام: فِْي اإِلْحيَاء 1335
 .تمزج غلظك بلينك: فِْي اإِلْحيَاء 1336
 .وكانت: فِْي اإِلْحيَاء 1337
 .َوَكانَْت الَمْرأَة: فِْي اإِلْحيَاء 1338
 .َوالَجَراَءة: فِْي اإِلْحيَاء 1339
 .فََكّسري: فِْي اإِلْحيَاء 1340
 .لِي األكاف على ظَھرِه َواْمتَِطْيهفإِن َسكت فَاْجعَ : فِْي اإِلْحيَاء 1341
الَِحة فِْي النَِّساِء َكَمثَِل الُغَراِب األَعصم بَْيَن ِمئَِة ُغَراٍب  َمثَلُ : (فِْي اإِلْحيَاء 1342  ).الَمْرأَة الصَّ
 .يَْعنِي األَْعَصم  :فِْي اإِلْحيَاء  1343
ُجلِ  :فِْي اإِلْحيَاء 1344  .ثاَلٌث ِمَن الَعْجِز فِْي الرَّ
 .أََحدٌ : اإِلْحيَاءفِْي  1345
ثَھَا َويَُؤانَِسھَا :فِْي اإِلْحيَاء 1346 ُجل َجاِريَتَهُ أَْو َزْوَجتَهُ فَيُِصْيبَھَا قَْبَل أَْن يَُحدِّ َويَُضاِجَعھَا فَيَْقِضْي َحاَجتَهُ ِمْنھَا قَْبَل أَْن تَْقِضي , أَْن يُقَاِرَب الرَّ

 .َحاَجتَھَا ِمْنهُ 
 .اآلخرو, األول: فِْي اإِلْحيَاء 1347
 .َرافِع َرَوى: أن يَُؤذِّن فِي أُذن الَولَد :فِْي اإِلْحيَاء 1348
 .َرأَْيُت النبي َصلَّى هللا َعلَيه وَسلّم قَد أَّذن: فِْي اإِلْحيَاء 1349
  .َمْولُود: فِْي اإِلْحيَاء 1350
 .َوأَقَاَم فِْي أُُذنِِه اليُْسَرى :فِْي اإِلْحيَاء 1351
ل اْنِطاَلق لَِسانِهأَْن يُلَقِّنُ : فِْي اإِلْحيَاء1352  .ْوه أَوَّ
 .َخبَر: فِْي اإِلْحيَاء 1353
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1354 ْيِه اْسماً َحَسنا  .فََذلَِك ِمْن َحّق الَولَد َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: َوأَْن تَُسمِّ
 .َوقَاَل َعلَْيِه الَصالةُ َوالسَّاَلم:فِْي اإِلْحيَاء 1355
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1356
 .أَْن يَُحنِّكهُ بِتَْمَرة أَْو َحاَلَوة: فِْي اإِلْحيَاء 1357
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ْوج إِ ).  دَخلْت جنَّة ربھَا, وأطاعْت زوَجھَا, وَحفَظَْت فْرَجھَا, شھرھَا وصامتْ  . اإِلْساَلمِ لَى َمبَانِي فَأََضاَف طَاَعة الزَّ

ً َوقَاَل  ).  1359القبُر سائَر الَعوراتِ َستََر  ماتتْ فَإَِذا  1358َواِحَدةً  َستَر الّزوجُ  تزوَّجتْ فَإَِذا  للمرأِة عشُر عوَراتٍ : أيضا

ْوَجة  وحقوقُ  ْوج َعلَى الزَّ ھا, كثيرةٌ الزَّ  1360وَرابَِما  المطالبَة واآلخُر تركُ , والسْترُ  الصيانةُ أََحُدھَُما : أَْمَران وأَھَمُّ

ً إَِذا  كسبِهِ َعْن  والتعفُّفُ , الَحاَجة اَلِزَمة  قَعِر بَْيتِھَافِْي  قاعدةً أَْن تَُكْوَن  المرأةِ َوِمْن أَْكثَر أَْحَوال . كاَن حراما

, غيبَتِِه وحضرتِهِ فِْي  اتحفَظُ بعلھَ , 1363لِِجيَرانِھَا الَكاَلمِ  قليلةَ , اطاَلعھَاَواَل  ُصُعودھَا 1362تْكثِرُ اَل , 1361لمعزلِھَا

 خرجتْ فَإِْن , 1365بِْيتِھَاِمْن  تخُرجُ َواَل , َمالِهِ َواَل فِْي  نفِسھَافِْي  تُخونُهُ َواَل , أُُموِرهِ فِْي َجِمْيع  1364وتْطلُب َمْرَضاتَهُ 

   تطلبُ  رثَّةٍ  1366فمخيفةً في ھيبةٍ  بإذنِهِ 
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تُھَاھِ , َواألَْسَواق المواِضَع الخاليةَ ُدون الشَوارع صالتِھا َعلَى  مقبلةٌ , بَْيتِھَا وتْدبِيرُ , 1367 شأنِھَا إصالحُ  مَّ

فِْي  واالنقبَاضِ  الصالحِ ُماَلِزَمة . هللاُ  رزقَ بَِما  زوِجھَاِمْن  قانعةٌ , أحدٌ  يَُميِّزهُ اَل  لَصوتِھَا 1369مخيفةٌ  ,1368وصيَاِمھَا

ُجْوع إِلَى , غيبَِة زوِجھَا فَقَْد ُرْوَي أَنَّ . 1371َعلَْيه تَْقَوىبَِما  خدَمِة بْيتِھاِمْن  قائَِمةٌ  .1370حضوِرهِ فِْي  االنبَساطِ َوالرُّ

بَْيرُ : قَالَت  1372َعْنهُ بَْكر َرِضَي هللا  أبِي بِنتَ أَْسَماء  شيٍء َواَل  مملوكٍ َواَل  َماْلٍ ِمْن  األرضِ َوَمالَهُ فِْي , تزّوَجنِي الزُّ

َوأَْستَقِي , النَّوى لناضِحِه وأعلِفُهُ  وأُدقُ , وأُسوُسهُ  1374ُمؤنَتَهُ  أْكفيهِ أعلُِف فرَسهُ وفكْنُت , فرِسِه وناضِحهِ  1373ِسَوى

, بْكٍر بِجاِريَةٍ إِلَّي أَبُو  أرَسلَ َحتَّى , ثُلُثَْي فرسخٍ ِمن  َرْأِسي وكنُت أنقُُل النَّوى َعلَى. وأْعِجنُ , غربَهُ  وأْخرزُ , الَماء

َويَْقَرْأ قُْل ھَُو هللا أََحد , 1377بِْسِم هللا: يقُولأَْن  الِجَماعِ ِعْنَد  ويُْستََحبُّ  1376.قَنِيأَْعتَ  فََكأَنََّما, الفََرس 1375مؤنةفََكفَْتنِي 

الً  ِمْن  يخرجَ أَْن  كنَت قدَّرتَ طَيِّبَةً إِْن  ذريَّةً  اجعلھَا! اللَّھُمَّ , بِْسِم هللا الَعلِّي الَعِظْيم: َويَقُْول, َويُھَلّلُ  يَُكبِّر,  أَوَّ

                                                 
ْوُج َعْوَرةً َواِحَدةً : فِْي اإِلْحيَاء 1358  .َستََر الزَّ
 .َستََر القَْبُر الَعْشَر َعْوَرات: فِْي اإِلْحيَاء 1359
 .وراء: فِْي اإِلْحيَاء 1360
 .َمْغَزلِھَاأن تَُكوَن قَاِعدة فِي قْعر بَْيتِھَا اَلزَمةً لِ : يلفالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطو: فِْي اإِلْحيَاء 1361
 .يكثر: فِْي اإِلْحيَاء 1362

ُخول, قليلةَ الَكاَلِم لِِجيَرانِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1363   ,ال تَدُخل َعلَْيِھم إاِلَّ فِي َحال يْوِجب الدُّ
  .مسرته: فِْي اإِلْحيَاء 1364
 .ْن بِْيتِھَا إال بِإِذنِهِ َواَل تَخُرُج مِ  :فِْي اإِلْحيَاء 1365
 .فَُمْختَفِيَة فِْي ھَْيئَة: فِْي اإِلْحيَاء1366
َوْاِرع َواألَْسَواق :فِْي اإِلْحيَاء 1367 اَل تَتََعرَّف إِلَى َصِدْيِق بَْعلِھَا فِْي , أَْو يَْعِرفھَا بَِشْخِصھَا, محتَرَزة ِمْن أَْن يَْسَمع َغِرْيب َصوتھَا, ُدْوَن الشَّ

ْر َعلَى َمن تَظُّن أَنّهُ يَْعرفھَا أَو تَْعِرفُهُ , اَحاَجاتِھَ  ھَا َصاَلُح َشأْنِھا, بَْل تَتَنَكَّ  .ھَمُّ
, ى نَْفِسھَا َوبَْعلِھَاِغْيَرةً َعلَ , َولَْم تَُعاِودهُ فِْي الَكالم, َوإَِذا اْستَأَذَن َصِدْيق لِبَْعلِھَا َعلَى البَاب َولَْيَس البَْعُل َحاِضراً لَْم تَستَْفِھم: فِْي اإِلْحيَاء 1368

 .قَانَِعة ِمْن َزْوِجھَا بَِما َرَزَق هللا َوتَُكون
 .مخفية: فِْي اإِلْحيَاء 1369
ُجْوع إِلَى اللَِّعب َواالْنبَِساط َوأَْسبَاب الَّلَذة فِْي ُحُضوِر َزوِجھَا :فِْي اإِلْحيَاء 1370  .َوالرُّ
 .َم بُِكّل ِخْدَمة فِي الدَّار تَْقِدر َعلَْيھَاأَْن تَقُو: َوِمْن آََدابِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1371
 .َرِضَي هللا َعْنھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 1372
 .َغْير: فِْي اإِلْحيَاء 1373
 .َمُؤْونَتهُ :  فِْي اإِلْحيَاء  1374
حاً َكَما ورد في اإلحياء, "سياسة: "كتب المؤلف على الھامش اليساري للصفحة 1375  .مصحِّ
فِْي  - َعاِشرھََذا الِكتَاب يَُعود الُمؤلّف ِمن َجدْيد إِلَى القِسم األَّول ِمَن البَاب الثَالِث لِِكتَاب آََداب النَّكاح َوھَو األََدب ال بَْعَد االْنتِھَاء ِمنْ  1376

 .آََداب الِجَماع
 .َويُْستََحب أَْن يَْبَدأَ بِاْسِم هللا تََعالَى :فِْي اإِلْحيَاء 1377
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كَ أَْن  غيرِ قَاَل فِْي نَْفِسِه ِمْن , ِمَن اإِلْنَزال قُربَذا َوإِ . 1378صلبِي ِ :  1379لَِسانَهُ  يحرِّ الماِء الَِّذي  َخلََق ِمَن { الَحْمُد 

  ,الوليَمةِ فِْي : 1381أمراً  َعَشرفِْي اْثنَي  االعتداِل والنظرُ ُمَراَعاة  الزوجِ َعلَى  ويَجبُ . 1380}بَشراً 
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يَاَسة, ابَةِ والدُّع, والُمَعاِشَرةِ   , والواَلَدة, والِوقاعِ ,  1382والتأِديبِ , َوالقَسم, َوالتَّْعلِْيم, َوالنَّفَقَة, والِغْيرة, َوالسِّ

عابةُ . 1384}َوَعاِشُرْوھُنَّ بِالَمْعُرْوِف { : لىاقَاَل هللا تع, فالوليَمةُ فمستحبَّةٌ والُمعاشرةُ . 1383والمَعارفِة بالطَّالق  والدُّ

 1387.ومعتَِدل النفقةِ  1386معتَِدَل الغْيرةِ َوأَْن يَُكْون . َوالُماَلَعبَة 1385َوالَمْزح, تَِمال األَذى بالمداعبَةِ احْ َعلَى  يزيدَ أَْن 

 بينھَُماَوقََع  ومْھَما. 1389القَْسِم بيَن أزواِجهِ فِْي  ويعدلَ . 1388مَن النَّارواالستحاضِة ما يقيھَا بِه  الحيضِ ِمَن  ويَتََعلَّمُ 

ْرب, الھجرانَ ثُمَّ , قّدَم الوعظَ , نُشوزٌ  بِالذََّكر  يَْفرحَواَل  والفِعلِ ِمن الذكر  تعالى  بالسنَّةِ  يَجاِمعَوأَْن . ثُمَّ الضَّ

  .   يطلِّق ظَالَِماً دوَن جنايٍة تُكوُن مْنھاَواَل  1390ويحَزَن باألنثَى

ْحَمن الّرِحْيم         َما  توحيدهِ فِْي  1392حْمد موّحٍد امحقَ هللا  دُ نحمِ    1391ِكتَاُب أَْحَكاِم الَمْكَسبِ بِْسِم هللا الرَّ

دهُ تَْمِجْيَد َمن , وتاَلشىالَحّق  الواِحدِ  ِسَوى  كلّ َوإِن , 1393هللا بَاِطل َواَل تتََحاَشى بأّن كّل شيٍء ما سَوى يَُصرحُ َونَُمجِّ

ً  يخلقُواَمْن فِي السماواِت َواألَْرِض لَْن  ً َوالَ  ُذبَابا ً  السََّماء رفعَ إِذ  ونشكُرهُ , 1394فراشا ومھَّد األرَض , لعباِدِه َسْقفاً مبنيا

 ً ً لَھُْم وفَراشا َر اللَّْيلَ , بَساطا ً َعلَى النَّھَار فََجَعل الليَل  وَكوَّ ً وَجعل النھاَر َمَعاشا  ابتغاِء فَْضلِهِ فِي  لِينتِشُروا, لباسا

   َضَراَعةِ  1395وينتَِعُشوا بِِه َعلَى
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 ً علْيه  ُوُرْوِدھم بَْعدَ  1397رَواْ  حوِضهِ  1396من الُمؤِمنُونَ  يصُدرُ َعلَى َرُسْولِه الِّذي  لِّيونُصَ . الحاجاِت انتَِعاشا

 ً َراً  ِدينِهِ  نْصرِ فِْي  يَدُعوالَْم  وأصحابِه الذينَ َوَعلَى آَلِه , عطاشا ً  تََشمُّ ا بَْعدُ . 1398وانِكماشا  فإنَّ رّب األربَابِ : أَمَّ

ِل واالضطراِب والتشُمِر واالكتَِسابِ , والعقابِ  ةَ داَر الثََوابِ َجعل اآلَِخر, األْسبابِ َوُمَسبَِّب  وليَس . والدنيَا داَر التَمحُّ

                                                 
 .تُخِرج َذلَك ِمْن ُصْلبِيَ  قَدَّْرَت أَنْ : فِْي اإِلْحيَاء 1378
َك َشفَتَْيك, َوإَِذا قَربَت ِمَن اإِلْنَزال: فِْي اإِلْحيَاء 1379  .فَقُْل فِْي نَْفِسَك َواَل تَُحرِّ
 .54/ 25: الفرقان 1380
ْوج فََعلَْيه ُمَراَعاة االْعتَِدال َواألََدب فِْي اْثنَي َعَشر أَْمَراً : فِْي اإِلْحيَاء 1381 ا الزَّ  .أَمَّ
 .َوالتَّأِْدْيب فِْي النُُّشْوز: ْي اإِلْحيَاءفِ  1382
 .واَلُمفَاَرقَة بِالطَّالق: فِْي اإِلْحيَاء 1383
 .4/19: النساء 1384
 .َوالُمَزاح: فِْي اإِلْحيَاء 1385

  .االعتَِدال في الِغْيَرة: فِْي اإِلْحيَاء 1386
  .االْعتَِدال فِي النّفَقَة: فِْي اإِلْحيَاء 1387
اَلةَويُعَ : فِْي اإِلْحيَاء 1388  .فَإِنَّه أُِمَر أَْن يَقِْيھَا النَّار, َوَما يُْقَضى ِمْنھَا فِْي الَحْيض َوَما اَل يُْقَضى, لِّم َزْوجتهُ أَْحَكاَم الصَّ

  .َواَل يَِمْيُل إِلَى بعِضھن, إَِذا َكاَن لَهُ نسَوة فَيَْنبَِغي أَن يَعُدَل بَْينَھُنّ : فِْي اإِلْحيَاء 1389
َكرأَ : فِْي اإِلْحيَاء 1390  .َوُحْزنَهُ بِاألُْنثَى, ْن اَل يَكثُر فََرَحهُ بِالذَّ
 .ِكتَاب آََداب الَكْسب َوالَمَعاش: فِْي اإِلْحيَاء 1391
 .انمحقَ : فِْي اإِلْحيَاء 1392
  .يتحاشى: فِْي اإِلْحيَاء 1393
ً  :فِْي اإِلْحيَاء 1394  .َولَْو اْجتََمُعوا لَهُ َوالَ فََراَشا
 . َعنْ : فِْي اإِلْحيَاء 1395
 .المؤمنون َعنْ :  ْي اإِلْحيَاءفِ  1396
 .َرَواء: فِْي اإِلْحيَاء 1397
راً : فِْي اإِلْحيَاء 1398 ً في نَْصرة دْينِِه تََشمُّ  .َوَسلََّم تَْسلٍْيَماً َكثِْيَراً , َواْنِكَماشا
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نيَافِي  التشُمرُ   1399والّدنيَا, َعلَْيه ومعينٌ , الَمَعادِ إِلَى  بَل الَمَعاُش َذريعةٌ , ُدوَن اْلَمَعاش المَعادَعلَى  مقصوراً  الدُّ

ورُجٌل , ِمَن الھالِكينَ فَھَُو  معاِدهِ  1401َعلى رجٌل شَغلهُ معاُشهُ : 1400ثلثةٌ  والناسُ . ومْدَرجة إليھَا, مزرَعةُ اآلخرةِ 

فَھَُو ِمَن  شغلهُ معاشهُ لمعاِدهِ الِّذي  الثالثُ ھَُو  االعتَِدالِ إِلَى  واألقربُ , الفائزينَ ِمَن  معاشِه فھوَ  1402على شغلهُ معاُدهُ 

ْنيَا  1404ينتَِھَض طلبُ َولَْن , طلِب المعيشِة َمْنھَج السََّدادِ فِْي  1403تاَُلِزمْ َما لَْم  َصادِ االقتِ  ُرْتبَةَ َولَْن يَنَاَل . الُمْقتَِصِدينَ  الدُّ

طلَب َمْن : ( قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. طلبھَا بِآََداِب الشريَعةِ فِْي  يتأَّدبْ َما لَْم  اآلخرِة وذِريَعةً إِلَى  وسيلةً 

نيَا حالالً  ً  الدُّ ً َعن المسألة  1405تَعفُّفا ً  عيالِهِ َعلَى  وسْعيا َوإِْن ). (  ووْجھَهُ كالقََمر لْيلةَ البْدرِ هللا  لَقِيَ , َجارهِ َعلَى  وتعطفا

   يَْسَعى تَفَاُخَراً َوإِْن َكاَن , هللاِ فَھَُو فِْي َسبِيِل  ليغنيھَُما, ضِعيفَينِ  أَبََوْينِ َعلَى  يَْسَعىَكاَن 

[52r] 

 يَتَِّخُذ اْلِمْھنَةَ  يحبُّ العْبدَ إِنَّ هللا : ( وقَاََل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. 1406) الشيطانِ ھَُو فِْي َسبِْيل فَ  وتكاثُرا

 :فَقَالَ  رجالً َعلَْيِه السَّاَلم َرأَى  عيَسىَوُرِوَي أَنَّ ). ويبِغُض العبَد يتعلَُّم الِعْلَم يتخذهُ ِمھنَةً , الناسِ َعْن  بِھَا1407يستغنِي

 اْستْغنِ ! يِا بُنَي: البنِهِ الَحِكْيم  نالُْقمَ َوقَاَل . أعبُد ِمنكَ أَُخْوَك : قَالَ . أِخي: ؟ قَالَ يُعولُكَمْن : قَالَ . أتعبّدُ : ؟ قَالَ تصنَعُ َما 

وَذھاُب , عْقلِهِ فِْي  وُضْعفٌ , دينهِ  فِيْ  ِرقّة: ِخَصالٍ  ثالثُ قَط إاِلَّ أََصابَهُ  أحدٌ َما اْفتَقََر  فإنَّهُ , َعِن الفَْقرِ  الحاللِ بِاْلَكْسِب 

طلِب الرزِق َعْن  يقعُد أحُدكمُ اَل : َوقَاَل ُعَمْر َرِضَي هللا َعْنهُ . بِه الناسِ  الثالِث اْستِْخفَافُ ِمْن ھذِه  وأَعظمُ . مُروَءتِهِ 

َماَء اَل  علْمتُمفَقَْد , اللھّم اْرزقني: ويقُول ً  تمطرُ أَنَّ السَّ ة ذھَبا فَقَاَل , البَْحرِ فِْي  وجاَءْت ريٌح عاِصفٌ : قِْيَل . َواَل فِضَّ

َوَكاَن . إِلَى النَّاس الشدةُ الحاَجةُ إِنََّما ,  1409بالشدَّةِ لِي  ھِذهِ َما : فَقَال, الشّدةَما تََرى ھَِذِه : 1408إِلْبَراِھْيم بِْن أَْدھَم النَّاسُ 

بِِھْم َرِضَي هللا  والقْدوةُ  نخيلِھمْ فِْي  ويعملونَ , البِر والبَْحرفِْي  نَ يتجُروهللا َعلَْيِه َوَسلّم  َصلىأَْصَحاُب َرُسْول هللا 

إِلَى , 1412اسحقْ يَابا : فَقَاَل لَهُ , عنقِِه ُحْزَمةُ َحطبٍ َوَعلَى  1411إْبَراِھْيم بن أَْدھَم األَوَزاِعّي لقيَ  أنّ َوُرِوَي . 1410َعْنھُم

   فإنَّهُ  1414ُعَمرْي ِمْن ھََذا يَابا َدْعنِ : فقالَ . 1413إخوانُك يكفُونَكإِلَى , َمتَى ھََذا
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ْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 1399  .فالدُّ
 .ثالثةٌ : فِْي اإِلْحيَاء 1400
 .عن: فِْي اإِلْحيَاء 1401
  .عن: فِْي اإِلْحيَاء 1402
 .ياُلزم: فِْي اإِلْحيَاء 1403
 .َمْن طَلَبَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1404
ً : فِْي اإِلْحيَاء1405  .َوتََعفُّفَا
لَِة َويُْغنِْيھَا َعِن النَّاِس فَإِنَّهُ إِن َكاَن يَْسَعى َعلَى نَْفِسِه ليَُكفَّھَا َعِن الَمْسأَ : اَل تَقُولُوا ھَّذا: (لَِرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم ھََذا َحِدْيٌث آََخر 1406

يٍَة ِضَعاٍف لِيُْغنِْيھُْم َويَْكفِْيھُْم فَھَُو فِْي َسبِيِل هللا, َوإِْن َكاَن يَْسَعى َعلَى أَبََوْيِن َضِعْيفَْينِ , فَھَُو فِي َسبِْيِل هللا َوإِْن َكاَن يَْسَعى تَفَاُخَراً , أَْو ُذرِّ
 ).ل الشَّْيطَاِن َوتََكاثَُراً فَھَُو فِْي َسبِيْ 

 .لِيَْستَْغنِي: فِْي اإِلْحيَاء 1407
فِْينَِة إِلْبَراِھْيم بِْن أَْدھَم َرِحَمهُ هللا َوَكاَن َمَعھُم فِْيھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1408  .فَقَاَل أَْھُل السَّ
 .َما ھَِذِه الشدَّة: فَقَال, َما تََرى ھَِذِه الشّدةأَ : فِْي اإِلْحيَاء 1409
 .َويَْعَملُْوَن فِْي نَِخْيلِِھم َوالقُْدَوة بِِھمْ , َوَكاَن أَْصَحاُب َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم يَْتُجُرْوَن فِْي البَرِّ َوالبَْحر :ءفِْي اإِلْحيَا 1410
 .َوُرِوَي أَنَّ األَْوَزِعي لَقَِي إْبَراِھْيم بن أَْدھَم َرِحَمھُم هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1411
 .يا أب إِْسَحاق :يَاءفِْي اإِلحْ  1412
 .إِْخَوانَك يَْكفُْونكَ , إِلَى َمتَى ھََذا :فِْي اإِلْحيَاء 1413
 .يَا أَبَا ُعَمر :فِْي اإِلْحيَاء  1414
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العبادةُ لَْيَس : 1416سليَمانوقَاَل أَبُو . الجنةُ الَحاَلل َوَجبَْت لَهُ  طلبِ فِْي  موقَف َمَذلة ّوقفَ َمْن  1415بلغنِي أنّ 

, أوَصى بعُض التابعيَن رُجالَ و. تَعبّدْ ثُّم  وأْحرْزھَُما برغيفكَ ولكن اْبَدْأ , وغيُرَك يقوُت لكَ  تَُصّف قََدمْيكَ أَْن  عندنَا

 فإنّهُ يتَمنَّى الُغاَل النَّاِس ويتمنَّى الموتَ , بَْيع الطََّعام َوبَْيع األَْكفَان ِصنعتين َواَل فِيْ , بيَعتينفِْي  تُسلْم ولَدكَ اَل : لَهُ  فقالَ 

نيَا بالذھِب , صّواَغاأَْو , القْلبَ تُقَسِّي  فإنَّھَا صنَعةٌ , يكوَن جزاراً أَْن : والّصْنَعتَان. 1417 الناسِ فِي  فإنّهُ يَزخِرُف الدُّ

بِْن  الحسنُ َوبَاَع . بِرْجلھا تْقلُِب الَعلَفَ إِنّھَا , 1418بعيبھَاْبَرأ إليَك تأَ , للمْشتَِريفَقَاَل , سيريَن شاةً اْبن  باعَ . والفضةِ 

ً  تَنّخَمتْ  إنَّھَا 1419فَقَالَ , صالٍح جاريةً  َكَما . 1421يغبنَ وال  أّن اَل يغبنَ فِْي  ديُن والكمالُ الفَھََكَذا . 1420عندنَا مّرةً دما

 َوَكاَن الحسنُ . ِمْن أَن يُخَدع وأْعقَلَ , أّن يخدعَ ِمْن  كاَن أْكَرم: ِرَضي هللا َعْنهُ فَقَالَ  الخطابِ ُعَمر بن  بعُضھُم َوَصفَ 

 فَقِيلَ , الَمالِ َذلَِك الَجِزْيل ِمَن  يَھبُوَن َمعَ  ثُمّ , الّشراءِ فِْي  يستْقُصونَ َرِضَي هللا َعْنھُم  السلفِ ِمن خيَاِر  وَغيرھُم

, فَْضلهُ يُْعِطي  إّن الواِھبَ : ؟ فقَالتبَاليَواَل  تَھُب الكثيرَ ثُمَّ , اليِسيرالماِل  َعلى َشَرائِكَ فِْي  يستْقِصي: لبعِضِھمْ 

  والمغبونَ 

[53r] 

َؤالاالْستِْعفَاف َعن  1423بهِ فَْليَْنِو , لتجاَرةِ افِْي اْبتَِداء  والعقيدةَ  وليحِسِن النيةَ . 1422َعْقلهُ  يغبُنُ  وَكّف , السُّ

ً  الناسِ َعنِّ  الطََّمع ْين يكَسبُهُ بَِما   واستَِعانَةً , عنھُمْ  بالحاللِ  1424استْغنا ً , َعلَى الدِّ  1425ِمنَ  ليكونَ , العيالِ بَِكفَايَِة  وقياما

فِْي  1429لَْو تََجرواالنَّار  أَْھلُ  1428َولتََجرُ , في البزّ 1427لتجروا الجنَّة أھلُ  1426تجرّ لُْو : ( َوفِْي الَحِدْيث. بِه المجاھدينَ 

, والخياطَةُ , والَحْملُ , والتَجاَرةُ , الَخرزُ : َصنَائِعَ َعْشُر  السَّلَفِ ِمَن  األخيارِ أَْعَماِل  َغالبُ  َوقَْد َكانَتْ ).  الّصرفِ 

 ومّرةٌ . والوراقةُ , والبَْحرِ  ومعالَجةُ صيِد البَر, 1430الَغاِزلِ  وعْملُ , الحِديدِ  وعْملُ , الِخفَافِ  وعْملُ , والقصاَرةُ , والحْذوُ 

, 1432َعلَى َغْيِر الطَِّرْيق فأرشُدوھَا, فطلبِت الطريقَ , بحاكةِ َعلَْيِه السَّاَلم  لعيَسى طَلبِھَافِْي 1431َمْريَم َعلَْيھَا السَّاَلم 

قِيَل  وقَدْ 1435. ُدَعاُؤھَا 1434فَأُِجيبَ . أعيُِن الناسِ فِي  َوَحقْرھُمْ , 1433وأِمْتھُم فقراً  كسبِِھمالَّلھُمَّ اْنَزع البََرَكة ِمْن : فقالتْ 

  :الشْعرِ فِْي  مثالً 

                                                 
 .َدْعنِْي َعْن ھََذا يَا أَبَا ُعَمر فَإِنَّهُ بَلََغنِْي أَنَّهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1415
 ُسلَْيَمان:  فِْي اإِلْحيَاء1416
 .الَغاَلَء َوَمْوَت النَّاس: فِْي اإِلْحيَاء 1417
 . أَْبَرأ إلْيَك ِمْن َعْيٍب فِْيھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1418
 .فَقَاَل الُمْشتَِري: فِْي اإِلْحيَاء 1419
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1420  .تنخمْت َمّرة ِعْنَدنَا َدَما

  .َوالَكَماُل فِي أن ال يَْغبِن وال يُْغبَن: فِْي اإِلْحيَاء 1421
فَقِيَل , ثُّم يَھبُوَن َمَع َذلَِك الَجِزْيل ِمَن الَمالِ , يستْقُصوَن فِْي الّشراءِ , َكاَن الَحَسن َوالُحَسْين َوَغْيِرِھما ِمن خيَاِر السَّلَفوَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1422

 .وإّن المغبوَن يغبُُن َعْقلهُ , فَْضلهُ إّن الواِھَب يُْعِطي : ثُمَّ تَھُب الكثيَر َواَل تبَالي؟ فقَال, تستْقِصي فِْي َشَرائَِك َعلى اليِسير: لبعِضِھمْ 
 .بِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1423
 .اْستِْغنَاءً : فِْي اإِلْحيَاء 1424
 .ِمْن ُجْملَة: فِْي اإِلْحيَاء 1425
 .اتَّجرَ : فِْي اإِلْحيَاء 1426
 .التَّجُروا: فِْي اإِلْحيَاء 1427
 .َولَْو اتَّجرَ : فِْي اإِلْحيَاء 1428
 .التَّجُروا: فِْي اإِلْحيَاء1429

  .الًمَغاِزل: فِْي اإِلْحيَاء 1430
 .أنَّ َمْريَم َعلَْيھَا السَّاَلم َمرَّتْ  َوَعْن ُمَجاِھد: فِْي اإِلْحيَاء 1431

  .فَأَْرَشُدوھا َغْير الطِّريق: فِْي اإِلْحيَاء  1432
  .فُقََراء  :فِْي اإِلْحيَاء  1433
  .فَاْستُِجيب: فِْي اإِلْحيَاء 1434
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           قَِميٌص َرقَّعهْ              المرءِ ِمَن  يَُغّرنَّكَ  اَل 

  1436الّساق ِمْنهُ َرفََعهْ          فَْوَق َكْعبِ إزاٌر  أوْ  

  َوَرَعهْ أَْو    َغيِّهُ        فانظُر  الّدْرھَمْ َولَِدى 

  

ِحْيم                     ْحَمن الرَّ   ِكتَاُب اْلَحاَلِل َوالَحَرامِ بِْسِم هللا الرَّ

ْلَصالِ  الاّلِزبِ  1437الِطْين منَ  اإلنسانَ  خلقَ الَحْمُد  الَِّذي    َركبَ ثُمَّ , 1438َوالصِّ

[53v] 

 ودمٍ  بَْيِن فرثٍ ِمْن  بلبٍن اْستصفاهُ   1439مشاِءهِ  أّولِ  فِيْ  غذاهُ ثُّم , اعتِدالَوأَتَّم , تقويمٍ  أحسنِ فِْي  ُصوَرتَهُ  

 ً اَلل 1440سايغا ْعفِ َعْن َدَواِعْي  طيبَاِت الّرْزقِمْن  آَتاهُ بَِما  َحَماهُ ثُمَّ , كالَماِء الزُّ  قيََّد شھوتَهُ ثُّم , واالنِحالل الضَّ

 وھزَم بكْسرھَا جندَ , طَلَِب القُوِت الَحاَللِ ِمن  َعلَْيهِ  1441افترضَ بَِما  وقھرھَا, الّسطوِة والصيَالِ َعْن  المعاديِة لهُ 

يَاِطْين  الَمْجَرى  الحاَللَعلَْيه عزة  فضيَّقَ , الّدِم السيّالَمْجَرى  آدمَ يَْجِري ِمن اْبن  كانَ َولَقَْد , للّضاللِ  1442المَشمرالشَّ

لَما ُزّمِت  فبقيَ , الغلَبِة واالستِْرَسالِ إِلَى  المائلَةُ 1443اتُ الشھَوَ إاِلَّ  الُعروق أَْعماقِ إِلَى  يبَذرقَهاَل  َكانَ إَِذا , َوالَمَجال

اَللِمَن  الھَاِديَعلَى ُمَحمَّد  والّصالة, َواَل والٍ  ناِصرٍ ِمن  مالهُ  1444خائِباً حائِباً خاسراً الَحاَلل  بزمامِ  َوَعلَى آَلِِه , الضَّ

ا بعدُ . 1445َخْيَر آَْل   َرواهُ ).  مسلمٍ ُكّل  َعلى فَِريَضةٌ طَلَُب الَحاَلِل :  ( 1446َوَسلَّم َعليهى هللا فَقَْد قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّ : أَمَّ

ً  الُعقُولَعلَى  َسائِِر الفََرائِِض أَْعَصاھَا بَْينِ ِمن  وھذِه الفريضةُ . عْنههللا  َرِضيَ اْبُن مْسُعوْد  َعلَى  وأثقَلُھَا فھما

 1450عملھَا سبَباً الْنِدَراسِ  1449ُغُموُض علِمھَا َصارَ إْذ , 1448عمالً وِعْلماً  بِالكلِيّةِ  1447ولذلَك انَدَرَستْ . الجوارِح فْعاَلً 

  ِمَن الطَّيِّبَاتِ  وأنَّه لْم يَْبقَ , مسُدودإِلَْيِه  الوُصول 1451إِلَى  الّسبِيلَ وأنَّ , الحالَل مفقُودٌ أَّن  ظَّن الُجھالُ إِْذ 
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الَعاِديَةُ وأْفَسدْتهُ  1452اْحتَبََسْتهُ االّيَْدري فَقَد َوَما َعَداهُ , الَمَواتِ فِْي  والَحِشْيُش النَّابِتُ , الفراتُ إاِلَّ الَماء 

َماتِ فِْي  االتساعِ ِسَوى  وجهٌ  يبقَ لَْم , النَّبَاتِ ِمَن  القَناَعةُ بالحِشيشِ  1453تعّدرةِ َوإِْذا . المعاَماَلُت الفَاسَدةُ  . 1454المحرَّ

                                                                                                                                            
  .إاّل أّن مؤلّف المخطوط يعود إلى الباب الّرابع لينسخ ھذه األبيات, كتاب آداب الكسب ينتھي ھنا الباب الخامس واألخير من 1435
 .   أَْو َجْبين اَلَح فِْيه             أَثر  قَد   قَلَعهْ  :فِْي اإِلْحيَاء 1436
 .فِي أسفل الكلمة" طين"ب" الطين"قَْد قَاَم المؤلف بِتَْصِحْيح كلمة  1437
 .ِصْلَصالالزب و: فِْي اإِلْحيَاء 1438
 .نُُشوه: فِْي اإِلْحيَاء 1439
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1440  .َسائَِغا
 .افتََرَضه: فِْي اإِلْحيَاء 1441
 .الُمتََشمِّرْ  :فِْي اإِلْحيَاء 1442
ْھَوة: فِْي اإِلْحيَاء1443  .الشَّ
  .َخائِبَاً َخاِسَراً  :فِْي اإِلْحيَاء1444
 .تَْسلٍْيَماً َكثِْيَراً  َوَسلَّمَ , َوَعلَى آَلِِه َخْيَر آَلْ : فِْي اإِلْحيَاء 1445
 .فَقَْد قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 1446
 .اْنَدَرس: فِْي اإِلْحيَاء 1447
 .َعْلَماً َوَعَمالً  :فِْي اإِلْحيَاء 1448
 .ِعلِمهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1449
 .َعَملِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1450
 .ُدْونَ : فِْي اإِلْحيَاء1451
 .أَْخبَثَْتهُ األَْيِديْ : اءفِْي اإِلْحيَ   1452
 .تََعذََّرتْ : فِْي اإِلْحيَاء  1453
 .المرحَمات: فِْي اإِلْحيَاء 1454
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َوالَحَراُم  فالحالُل بينٌ ! وھيھَاَت ھيھَاتَ , فرقاً وفصالً  بْيَن األْمَوالِ  يُْدرُكوالَْم وَ , أصالً ِمَن الّدْيِن  القْطبَ ھََذا  فرفُضوا

كانْت ھذِه بدعةٌ ولّما . تقلّبِت الحاالتُ  1456ما كيفَ  مقترناتٌ الثاَلثَة  تََزاُل ھذهِ وال . 1455متشابھَاتٌ  أمورٌ  وبينھَُما بينٌ 

ْين  َعم الفَْرِق  ُمْدَركِ إِلَى  باإلْرَشادِ , فساِدھَاَعْن  1457الغطا وجَب كشفُ , لِق شررھَاالخَ فِْي  واستطارَ , َضَرُرھَافِْي الدِّ

بُھَةُ َعلَى الحالِل والحَرامبَْيَن  َوقَْد . اإلْمكانِ َعْن َحيّز  التضيِيقُ  يخرُجهُ  1459اَل , والبيَانِ  1458التَّْحقِْيقِ في   َوْجهِ  والشُّ

ْين فََعلَْيَك ِمْن كتاِب إِحْ  سبعِة أَْبَوابٍ فِْي  1460ُوّضحَ  تَْنُجو ِمَن الّشْيطَان الَّلِعْين  فََعَساكَ . بالبْحِث عْنهُ يَاء ُعلُوم الدِّ

  .َرّب الَعالَِمْينبمشيئِة 

ِحْيم صلّى هللا على محمَّد َوآلِهِ   ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللا الرَّ

        1461ِكتَاُب آََداِب الّصْحبَِة َوالُمَعاَشَرِة َمَع أَْصنَاِف اْلَخْلقِ 

  بلطَائِِف التخِصيِص طْوالً عباده  صفوةَ  1462عَمرالِّذْي  ِ الَحْمُد 
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  ً ً , وامتنانا ْنيَا  1463فطلبُوا ُصدوِرِھمْ ِمْن  ونزَع الِغلّ , وألَف بيَن قلوبِِھم فأصبَحوا بنعمتِِه إخوانا أصدقاًء فِْي الدُّ

 ً ً َوفِْي , وإخوانا اَلةُ عَ , وُخالنَا 1464اآلخرِة رفقا اتبعوهُ  1465الذي وأصحابِهِ  آَلهالُمْصطَفَى َوَعلَى  محمدٍ لَى َوالصَّ

 ً ا بَْعدُ . واقتَدْوا بِِه قوالً وفعاَلً وعداَلً وإحسانا  أَْفَضلَواألخَوة فِي دينِِه ِمْن , فِْي هللا تعالى 1466التََّحابُبَ فَإِّن : أَمَّ

فِْي هللا  ولھَا شروطٌ بھَا يلتَِحُق المتََحابُونَ . داتِ العافِْي َمَجاِرْي  الطاعاتِ ِمَن  يستفَادُ َما  وألطفِ , القرباتِ 

ة 1468تصفُواوفيھَا ُحقُوٌق بُِمَراَعاتِھَا , 1467فِي هللا تعالى بالمتصاحينَ   ونََزعاتِ , تِ شوائِِب الكُدوراَعْن  األُخوَّ

يَاِطْين َصلَّى هللا  النبيّ قَاَل . الُعلَى تُنَال الدرَجاتُ ھَا َعلَيْ  وبالمَحافظَةِ , زْلفَىإِلَى هللا  يتقَّربُ بُِحقُْوقَھَا  فبالقيامِ , 1469الشَّ

 هللاُ  1470أحسنَ َما : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  الخلقِ  وُحْسنُ النَّاَس الَجنَّةَ تَْقَوى هللا  يُدِخلُ أَْكثَر َما : ( َعلَْيِه َوَسلّم

يحبَّنِي أَْن , لِْي يَا َربّ  كيفَ : قَالَ  أَنَّهُ  السالمُ َعلَْيِه  1472أَْخبَار َداوودَوفِْي ). النَّاَر  1471فتطعُمهُ َوُخلُقَهُ  ُخلَق امرىءٍ 

, بعِضھاَوفِْي . فِْيَما بَْينِي َوبَْينَكَ  وأْحِسنْ , الناَس بأخالقِھم  1474خالقِ : ؟ قَالَ 1473وبينكَ فِْيَما بَْينِي  وأسلمُ , الناُس كلھُم

نيَا بأَْخاَلقِ     خالِْق أْھَل الدُّ

                                                 
 .َمشتبھَات: فِْي اإِلْحيَاء 1455
 .َكْيفََما :فِْي اإِلْحيَاء 1456
 .الِغطَاءِ : فِْي اإِلْحيَاء   1457
 .َوْجه التَّْحقِْيق :فِْي اإِلْحيَاء 1458
 .َوال: فِْي اإِلْحيَاء 1459
 . َونَحن نُوّضح َذلَِك فِْي َسبعة أبواب: إِلْحيَاءفِْي ا 1460
 .ِكتَاب األْلفَة َواألُخوة َوالّصْحبَة َوالُمَعاَشَرة َمْع أَْصنَاف الَخْلق: فِْي اإِلْحيَاء 1461
 .َغَمرَ : فِْي اإِلْحيَاء  1462
 .فَظَلُّوا  :فِْي اإِلْحيَاء  1463
 .رفقاء: فِْي اإِلْحيَاء 1464
 .ْينَ الَّذِ : فِْي اإِلْحيَاء1465
 .التََّحاب:  فِْي اإِلْحيَاء 1466
 .َولَھَا ُشُرْوط بِھَا يَْلتَِحق الُمتََصاِحبُون بالمتحابّين فِي هللا تََعالَى :فِْي اإِلْحيَاء 1467
 .تصفُوا :فِْي اإِلْحيَاء 1468
 .نََزَغات الشْيطَان: فِْي اإِلْحيَاء 1469
 .َما َحّسنَ : فِْي اإِلْحيَاء  1470
 .ْطِعُمهُ فَيُ : فِْي اإِلْحيَاء 1471
 .َداود: فِْي اإِلْحيَاء 1472
 َوأَْسلَم فِْيَما بَْينِي َوبَْينََك؟, َكْيَف لِْي أَْن يُِحبَّنِي النَّاس ُكلّھم, يَا َربّ  :فِْي اإِلْحيَاء 1473
 .َخالِق: َخالِط َولَِكن فِْي اإِلْحيَاء: َعلَى الھَاِمْش َكتََب الُمَؤلِّف 1474
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[55r] 

 بعضھُم 1475َوَكشرَ  التقْوافِي هللا إَِذا  الُمتََحابونَ : مجاھدٌ َوقَاَل . اآلَِخَرة وخالِق أَْھَل اآلخرِة بأخالقِ , الدنيَا 

ُجل إِلَى : الفضْيلُ وقاَل . 1476عاصفٍ الشََّجر فِْي يَوم  ورقُ  تتحاتُ َكَما  الخطايَاَعْنھُم  تتحاتُ , بعضٍ إِلَى  نَظر الرَّ

ِل بالديِن فِْي  تعاَمل الناسُ : 1479الجرنريُّ  1478َوقَالَ . 1477عبادةٌ  والرحمةِ  ْجِه الموّدةوأَِخْيه َعلَى  وجهِ  القْرن األوَّ

 بالُمرَوةِ  القِْرِن الثَّالِثفِْي  تعاَملُواثُمَّ , 1481 رّق الوفَاءِ َحتَّى  بالوفَاءِ الثَّانِي  القِْرنِ فِْي  1480فَتََعاَملُوا, حتَّى رّق الدينُ 

غيَر , َحسن الُخلقِ , 1483عاقالً اإِلْنَسان إاِلَّ  يصحبَ أاَلَّ  وينبِغي. 1482والّرھبَة الّرْغبَةُ إاَلَّ  يْبقَ فَلَْم , ةذھبَِت الُمروَحتَّى 

ْنيَا حريصٍ َواَل , ُمْبتَِدعٍ َواَل , فَاسقٍ  َوقَاَل َعلِّي . َمْكتُوبَةٌ  1484وْجِه األحمِق خطئَةٌ إِلَى  النظَر: الثوِريّ َوقَاَل . َعلَى الدُّ

  :َرِضَي هللا َعْنهُ  طالبٍ ي بن أَبِ 

  لينفََعكَ  نفَسهُ  يضرّ َوَمْن         معكْ َمْن َكاَن  الَحقّ إِنَّ أََخاَك  

  1485زَماٍن صدعْك       ستَت شْمل نفِسِه ليجمعكْ  ريبُ إَِذا  ومنْ    

ً ِمْنهُ  تتعلَّم 1486رجالً : رُجلْين أَحدإاِلَّ  تصَحبْ اَل : الُعلََماءَوقَاَل بَْعُض     أَوْ , فينفَُعكَ  ِدينِكَ ْن أَْمر مِ  شيئا

  إنِّي: فَقَالَ  1489ھُريرةإِلَى أَبِي  رُجلٌ َوَجاَء . والثالُِث فاْھُرْب ِمْنهُ , ِدينِِه فيقبَُل منكَ  أْمرِ  1488َشْيئَاً ِمنْ  تعلُمه 1487رجالً 

  

[55v] 

بديناِرَك ودْرھَِمك اَل تكن  َعرفنِي: قَالَ ؟ حّق اإلخاءِ أَتَْدِري َما : لَهُ أَبُو ھَُريَرةَ فَقَاَل , 1490أَْن أُواِخيكَ  أُِريدُ 

َرِحَمهُ  الُحسْينَوقَاَل َعلِي بن . َعنِّيْ  فاذھبْ : 1492ھريَرةَ فَقَاَل لَهُ أَبُو . المنزلِة بْعدُ ھَِذِه  أْبلُغلَْم : قَالَ . 1491ِمنِّي أحقّ 

: قَالَ . اَل : قالَ ؟  1495َصاِحبِهِ  بَِغْيِر إِْذن يُِريدُ ا مَ  كْيِسِه فيأُْخُذ مْنهأَو  1494صاحبِه كمّ فِْي  أحُدكْم يدهُ  يُدِخلُ ھَْل : 1493هللا

. َعنِّي أَُرّدھُْم فيْستَْغنُواأَْن  مخافَة, قََضاِء حوائِِج أعدائِيإِلَى  1496ألَساِرعُ إِنّي : َوقَاَل َجْعفَر بن ُمَحمَّد. بإْخَوانٍ  فَلَْستُم

                                                 
  .فََكشرَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1475
تَاء إَِذا يَبِسَ : ْي اإِلْحيَاءفِ 1476  .َكَما يَتََحات َوَرق الشََّجر فِْي الشِّ
ْحَمة ِعبَاَدة :فِْي اإِلْحيَاء 1477 ُجل إِلَى َوْجِه أَِخْيه َعلَى الَمَودَّة َوالرَّ  .نَظر الرَّ
 .فَتُصبِح الكلَِمة فَقَالَ , َكتََب المؤلّف فَوق الواو فَ  1478
 .الَجِرْيري: فِْي اإِلْحيَاء 1479
 .َوتََعاَملُوا: فِْي اإِلْحيَاء 1480
 .َذھََب الوفاءُ : فِْي اإِلْحيَاء 1481
 .َولَْم يَْبَق إاَلَّ الّرھبَة َوالّرْغبَة, َوفِي الثَّالِث بِالُمُروءة َحتَّى َذھَبَت الُمُروءة: فِْي اإِلْحيَاء 1482
  ...أَن يَُكوَن َعاقاِلً : فَيَنبِغي فِْيَمن تؤثِر صْحبَتَهُ َخْمَس ِخَصال: فِْي اإِلْحيَاء  1483
 .َخِطْيئَة :فِْي اإِلْحيَاء 1484
 .َشتََّت فِيه َشْملَه لِيَْجَمَعك :فِْي اإِلْحيَاء 1485
 .َرُجلٌ   :فِْي اإِلْحيَاء  1486
 .َرُجلٌ   :فِْي اإِلْحيَاء 1487
 .فِي: فِْي اإِلْحيَاء 1488
 .َرِضَي هللا َعنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1489
 .فِي هللا أَُواِخْيكَ : فِْي اإِلْحيَاء 1490
 .اَل تَُكوَن أََحّق بِِدْينَارك َوِدْرھَِمَك ِمنِّيأَن   :قَالَ . َعّرْفنِي: أَتَْدِري َما َحّق اإِلَخاء؟ قَالَ : فَقَالَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1491
 .قَال: فِْي اإِلْحيَاء 1492
 .َوقَاَل َعلِي بن الُحَسْين َرِضَي هللا َعْنھَُما لَِرجل: فِْي اإِلْحيَاء 1493
 .أَِخْيه: اإِلْحيَاء فِيْ  1494
 .بَِغْيِر إِْذنِه: فِْي اإِلْحيَاء 1495
 .أَلَتَساَرع: فِْي اإِلْحيَاء   1496
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رجالً  1499تواِخيأَْن  أردتّ إَِذا : الثورّي يقُولُ بُو َسِعيد ؟ َوَكاَن أَ 1498األولياءِ فِْي  1497فََكْيفَ , األعداءِ ھََذا فِْي 

 وقيَل أِلبِي. فاصحبهُ  1501خيراً وَكتََم أَْسَراَركفَإِْن قَاَل , أَْسَراِركَوَعْن  َعْنكَ  يسأَلُهُ َمْن  1500ُدّس إلْيهِ ثُّم , فأْغِضْبهُ 

  : 1504َوقَالَ . 1503هللا تعالى ستَرَ َكَما  ويستُرُ , هللا لُمهُ يعَمْن يَْعلَم ِمْنَك َما : ؟ قَالَ الناسِ ِمَن  تَصَحبُ َمْن : 1502َزيد

  أِلَنّي أَرى المْقبُوُر ينتَِظُر النْشَرابِقَْبِره           كثَاوٍ فِْي قَْلبِي  السِّرَوَما 

   أُِحْط َساَعةً ُخْبَراً لَْم  كاَن مْنهُ بَِما           أنَساهُ حتَّى   كأنَّنِي 1505وال كنّني

رالَْم  واألحَشاءِ َعْن السِّر         وبينَهُ السِّر بَْينِي  َكْتمُ َولَْو َجاَز      تعلَِم السِّ

  :1506َولِھََذا قِْيل 

َم وصلُهُ    يخفِي القَبِيَح ويظھُر اإلْحَساناإَِذا  الَكِرْيم 1507وتََرا   تََصرَّ

   ويظِھر  اْلبُھتَانَايُْخفِي الَجِمْيَل      إَِذا تقّضى وصلُهُ  1508اللييموتََرا 

  َوقَاَل  

[56r] 

ً  تّصوَرتُهُ إاِلَّ  1509بَعيبٍ  أَخٌ لِي  ذِكرَما :  بَْعُضھُم : َوفِْي الَحِدْيث. 1510 َحَضرَ لَْو  يْسَمعَ أَْن  يحبُّ فِْيِه َما  جالِسا

َولََك ِمْثل : الملَكُ قَاَل , الغْيبِ  بظْھرِ  ألخيهِ  الرُجلُ  َدَعاَوإَِذا ). ( نْفِسهِ لَهُ فِْي  يستَجابُ َما اَل  أَِخيهِ فِْي  للّرُجل يستجابُ ( 

, شيءٍ بُِكلِّ  الَغِريِق يتعلَّقُ َمثَُل  قبرهِ َمثَُل الَميِِّت فِْي : ( َعْن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أَنَّهُ قَالَ  ورويَ . 1511)َذلِكَ 

ِمْثَل الِجبَاِل ِمَن  1512األحيَاِمْن ُدَعاء  األْمواتِ لَى قُبُْوِر عَ  ليدخلُ َوإِنَّهُ , قريبٍ أَو  أخٍ أَْو  والدٍ ِمْن َولٍَد أَْو  َدعَوةً  ينتِظرُ 

عاء : السلفِ َوقَاَل بَْعُض ). 1513األَْنَوارِ  ِمْن  طبقٌ َمَعهُ  الميتِ اْلَملَُك َعلَى  فيدُخل, الھدايَا لألحياءِ بَِمْنِزلَة  لألمواتِ الدُّ

 فيفرحُ : قَالَ . فاَُلن قريبكَ ِعْنِد  1515َوِمنْ , أخيَك فالنٍ ْن ِعْند مِ  لّكَ  ھديةٌ  1514ھذا: نوٍر فيقْولُ ِمْن  عليِه منديلٌ , نورٍ 

  :1516الشافِعيّ فَقَاَل  محمدٌ  فََمِرضَ م َوآََخا الّشافِعي ُمَحمَّد بن َعْبِد الَحكَ . بالھديَّةِ  يفرُح الحيُّ بَِذلَِك َكَما 

                                                 
  .َعلَى ھَاِمش الّصْفَحة" َكْيف"قَام المؤلف بِكتَابَة  1497
 .فِي األَْصِدقَاء: فِْي اإِلْحيَاء 1498
 .تَُؤاِخي:  فِْي اإِلْحيَاء  1499
 .َعلَْيه: فِْي اإِلْحيَاء 1500
 .ِسّركَ : ْحيَاءفِْي اإلِ  1501
 .أبِي يَِزْيد البَْسطَاِمي: فِْي اإِلْحيَاء 1502
 .ثُمَّ يَْستُر َعلَْيَك َكَما يَْستره هللا, َمْن يَْعلَم ِمْنَك َما يَْعلَم هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1503
 .َوقَاَل آََخر: فِْي اإِلْحيَاء 1504
 .َولَِكنَّنِي:  فِْي اإِلْحيَاء   1505
 .َذلَِك قِْيلَولِ : فِْي اإِلْحيَاء 1506
 .وترى: فِْي اإِلْحيَاء 1507
 .وترى اللئيم: فِْي اإِلْحيَاء 1508
 .بغيب: فِْي اإِلْحيَاء 1509
ورتُه َجالَِساً فَقُْلُت فِْيِه َما يُِحب أَْن يَْسَمعه لَْو َحَضر أَخ لِيَما ذكر : فِْي اإِلْحيَاء 1510   .بَِغْيب إاِلَّ تَصَّ
ُجل أِلَِخْيه فِْي ظَْھر الَغْيبِ (  :هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فَقَد قَاَل َصلَّى: فِْي اإِلْحيَاء 1511 ومن ثُّم يأتِي َعلى ذْكر ). َولََك ِمْثُل َذلِكَ : قَاَل اْلًملًكُ , إَِذا َدَعا الرَّ

 ).يستجاُب للّرُجل فِْي أَِخيِه َما اَل يستَجاُب لَهُ فِْي نْفِسهِ : ( َوفِْي الَحِدْيث, الحديث
 .األَْحيَاءِ  :فِْي اإِلْحيَاء 1512
 .األَْحيَاِء ِمَن األَْنَواِر ِمْثَل الِجبَالِ  :فِْي اإِلْحيَاء 1513
 .ھَِذهِ  :فِْي اإِلْحيَاء  1514
 .من: فِْي اإِلْحيَاء 1515
. َما يُقِيُمنِي بَِمصر َغْيره: َويَقُول, ْيهَوَكاَن يْقربهُ َويُْقبِل َعلَ , فَقَد َكاَن الشَّافِِعي َرِضَي هللا َعْنهُ آََخى ُمَحمَّد بِن َعْبد الَحَكم: فِْي اإِلْحيَاء 1516

د  .فََعاَدهُ الشَّافِعي َرِحَمهُ هللا فَقَال, فَاْعتَل ُمَحمَّ
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  علْيهِ  حَذِريِمْن  فَمِرْضتُ                 1517 أحببتُهُ مرض   الذي  

  إلْيهِ ِمْن  نَظَِري   1519فَبَِرْيتُ                 الحبيُب   يَُعوُدنِي 1518تَاوأَ 

, َعلَى نَْفِسي ُكنُت َمَعھُمْ 1520ألنِّي, ِخاَلفٌ بَْينِي َوبَْينَھُم  وقَعَ فََما , َخْمِسْيَن َسنَة الناسَ  َصِحْبتُ : َوقَاَل بَْعضھُم

  1521شيمتُهُ َوَمْن ھََذا 
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  :قَاَل الشَّاِعر, لإلخوانِ  ُرْؤيَة الفَْضلِ فِي  التَّواُضعِ َمْعنَى  يلَ قِ َوقَْد . كثُر إخوانُه

  لْلبَلَهْ اَل  للفْضلِ يَرَى َذاَك       تذلْلَت لَهُ تذلّْل لَِمن إِْن 

  يََرى الفَْضل لَه األْصدقاءِ َعلَى  يزالُ َمن اَل  وَجانِْب صداقةَ 

  :آََخرُ َوقَاَل 

ِديقِ ِمَن  أْحظَىَصاَر  بَِصِدْيق    َصديٍق عرْفتهُ  َكمْ    العتِيقِ  الصَّ

  1522 الّصديقُ ِعْنِدي ھُو  صارَ      طِريقفِْي  وَرفِيُق رأيتُهُ 

َوقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه , مذمومٌ الُمْسلِِمْيَن  عُمومفِْي  وھََذا, أخاهُ  احتقَرفَقَد , لنفِسهِ  الفْضلَ َرأَى َوَمْھَما 

, قويْت صارْت أُخوةً إَِذا  فإنَّھا, 1523والّصداقاِت تتفَاَوتُ ).  الشَّر أَّن يحقَر أخاهُ المْسلمُ ِمَن ؤِمن الم بحسبِ : ( َوَسلّم

 1525يتخلَّلُ َما  والخلّةُ , تمكَُّن ِمْن ُحبَِّة القلبِ يَما  والمحبَّةُ , الَحبِيبِ ِمَن  أقَربُ  والَخلِيلُ , ازدادْت صارْت ُخلّةٌ  1524فإَِذا

َعْن َرُسْوِل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم  1527أَنَسْ  َرَوىَوقَْد . حبيٍب خليالً َولَْيَس ُكل , خليٍل حبيبٌ  1526وكلُّ , ِسر القَْلب

أَْن وَ , لُِمْدبِِرِھمْ َوأَْن تَْدُعو , لمذنبِِھمْ  تَْستَْغفِرَ َوأَْن , ُمْحِسنَھُمْ  1529يعينَ أَْن : َعلَْيكَ  1528ُحقوِق الُمْسلِمِمْن  أربعَ : ( أَنَّهُ قَالَ 

وطالُحھُم , لطالحِھمَصالِحھم  يدُعوا  1531} رحماُء بينَھُم{ : 1530َعبَّاس َمْعنَى قَْولِه تعالى ابنُ َوقَاَل ).  تَائبَھُمْ تحبَّ 

   فَإَِذا نَظَرَ , لَصالِحِھم

[57r] 

الِح د َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم قَالَ  أُمةِ ِمْن  1532الصالُح للصَّ  وثبّتُهْ  اْلخْير ِمنَ  لهُ  قسمتَ فِْيَما  هُ بارْك لالَّلھُمَّ : ُمَحمَّ

الُِح إِلَى  نَظرَ َوإَِذا . علْيِه وانفْعنَا بِهِ   يَُسلطُ : ُمجاِھدٌ َوقَاَل . 1534واغفْر لَه, َعلَْيهِ  وتُبْ الَّلھُمَّ اْھِده : قَالَ 1533الّصالِحِ الصَّ

                                                 
 .َمِرَض   الَحبِْيُب   فعدته: فِْي اإِلْحيَاء  1517
    .َوأَتَى: فِْي اإِلْحيَاء  1518
 فَبَِرْئت:  فِْي اإِلْحيَاء  1519
 .فَإِنِّي: فِْي اإِلْحيَاء  1520
 .َوَمْن َكانَت ھَذه ِشْيَمتُه: اإِلْحيَاء فِيْ  1521
 .الَحقِْيقِي: فِْي اإِلْحيَاء 1522
ْحبَة تَتَفَاَوت: فِْي اإِلْحيَاء 1523  .َوَكَذلَِك الصُّ
 .فَإِْن اْزَداَدْت َصاَرت خلَّة, فَإِْن اْزَداَدْت َصاَرت َمَحبَّة :فِْي اإِلْحيَاء 1524
 .َما تََخللَوالخلة , ن ِمن َحبَّة القَْلبَوالَمَحبَّة َما تتََمكَّ : فِْي اإِلْحيَاء 1525
 .فَُكل: فِْي اإِلْحيَاء 1526
  .َرِضَي هللا َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء  1527
 .الُمْسلِِمْينَ أْربٌَع ِمْن َحق : فِْي اإِلْحيَاء 1528
 .تُِعْينَ : فِْي اإِلْحيَاء1529
 .َمْعنَى قَْولِه تََعالَىفِي , َوقَاَل ابن َعبَّاس َرِضَي هللا َعْنھَُما :فِْي اإِلْحيَاء 1530
 .48/29: الفتح 1531
الِحُ  :فِْي اإِلْحيَاء 1532  .الطّالِحِ إِلَى الصَّ
 .الطَّالِح: فِْي اإِلْحيَاء  1533
 .َواْغفِْر لَهُ عثرتَهُ : فِْي اإِلْحيَاء1534
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, نََعم: يَا فاَُلن ھَْل يُْؤِذْيَك ھََذا؟فيقُولُ : فَيُنَاِدي. جلدهِ ِمْن  ِدِھمأحَ  تَنُدُر ِعظَامُ  فيحتكوَن َحتَّى, النارِ َعلَى أَْھل  الَجَربَ هللا 

 الجنَّةِ فِْي  يّتقلَّبُ  َرجالً  1536رأيتُ : ( َوقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. 1535كنَت تؤِذي المؤمنِينھََذا بَِما :فَيُقَال

بِيع بن َخْيثَم). 1537 تُؤِذي الناسَ  كانَتْ  المسلمينَ َعْن طَِرْيق  قَطعھا شجرةٍ فِْي  ُمْؤِمن فاََل , َرُجاَلن النَّاسُ : َوقَاَل الرَّ

 األرَملَةِ َمَع  أَّن يمِشيَ  يَْستَْكبِرُ َواَل  يَأنَفُ اَل  1538َوَكاَن َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم. تجاِھْلهُ فاََل  وجاِھلٌ , تُْؤِذه

 إْخَوتِكَعْن 1542لَعْفُوكَ : 1541قَاَل هللا تََعالَى لِيُوُسَف َعلَْيِه السَّاَلم: 1540عْكريمةَوقَاَل . 1539تَهُ فيقِضَي حاج والمْسكينِ 

ْيبَِت الُمسلِمِمْن حالل هللا إْكَراَم ِذي : ( 1544َوقَاَل صعم. 1543فِْي الذاكرين رفْعُت ذكَركْ  بن  ُمعاذَوقَاَل . 1545) الشَّ

وأََداِء , 1546العْھدِ بووفاِء , َوِصْدِق الَحِدْيثِ , هللا أوِصيَك بِتَْقَوى: (  َعلَْيِه َوَسلَّمقَاَل لِْي َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا: جبَل

  ,اليَتِْيمِ َوَرْحَمِة , َوحفِظ الجارِ , الِخيَانَةِ  وتركِ , األمانةِ 
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 ذاتَ اتَّقُوا هللا َوأَْصلُِحْوا : ( َوَسلَّم َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيهِ ).  1547وحْفِض الِجنَاحِ , َوبَْذِل السالمِ , َولِْيِن الَكاَلم 

اَل  1550يُؤِمْن بقلبِهِ َولَْم  َمْن آََمَن بِلَِسانِهِ  َمْعَشرَ  يَا: ( َوقَاَل صعم). يَْوَم القِيَاَمة  1549يُْصلُِح بَْيَن ِعبَاِده 1548بَْينُِكْم فَإِنَّ هللا

 1553ومّن يتَّبع عورتَه, َعْوَرتَهُ  يتبِع هللاُ الُمْسلَِم  أخيهِ َعْوَرةَ  1552مّن يتَّبِعْ فَإِنَّهُ , تتبُعوا َعْوَراتِِھمْ َواَل  1551تْغتَاُب النَّاسَ 

بِالسَّاَلِم  يَْبَدأَ حتَّى  1555تجْبهُ بِالَكاَلم قَْبَل السَّاَلم فاََل  1554بََداكَمْن : ( َوقَاَل صعم). َولَْو َكاَن فِْي َجْوِف بَْيتِِه  يفضْحهُ 

) عْشُر َحَسناتٍ : ( السالمُ فَقَاَل َعلَْيِه . َعلَْيُكم 1556سالمٌ : فَقَالَ , ِل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمَوَجاء َرُجٌل إِلَى َرُسوْ ). 

 َعلَْيُكم سالمٌ : آََخُر فقالَ فََجاَء )  َحَسنَةً ِعْشُرْوَن : ( فَقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم.  1557َعلَْيُكم َوَرْحَمةُ هللا سالمْ : فقالَ  فََجاَء آََخرُ 

ْبيَان  وأنٌس يمرُّ ).   حسنةً 1558ثلثون: ( فَقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم, وبركاتُهُ َوَرْحَمةُ هللا  َويَْرِوي َعْن , َعلَْيِھم فيسلّمُ  1559الصِّ

                                                 
. نََعمْ : يَا فاَُلن ھَْل يُْؤِذْيَك ھََذا؟ فَيَقُول: فَيُنَاِدي. ِدِھم ِمْن ِجْلِدهفَيَْحتَّكْون َحتَّى يَْبُدو َعْظَم أَحَ , يَُسلط َعلَى أَْھل النَّار الَجَرب: فِْي اإِلْحيَاء1535
  .ھََذا بَِما ُكْنَت تُْؤِذي الُمْؤِمنِْين: فَيَقُْول

 .َرأَْيتُ لَقَْد : فِْي اإِلْحيَاء 1536
 .َكانَْت تُْؤِذْي المسلمين َعِن ظَھر الطَِّرْيق :فِْي اإِلْحيَاء 1537
 .َوَكاَن َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم يَتََواَضْع لُِكّل ُمْسلِم :ءفِْي اإِلْحيَا 1538
َواَل يَأْنَف َواَل يَتَكبر أَْن يَْمِشْي َمَع األَْرَملَة  كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم يتَواَضع لُِكل ُمْسلِم, َعن ابن أبي أْوفَى: فِْي اإِلْحيَاء 1539

 .ْقِضي َحاَجتهَوالِمْسِكْين فَيَ 
 .ِعْكرَمة: فِْي اإِلْحيَاء  1540
 .لِيُوُسَف بن يَْعقُوب: فِْي اإِلْحيَاء 1541
 .بَِعْفِوكَ :  فِْي اإِلْحيَاء  1542
اَرْين :فِْي اإِلْحيَاء 1543   .الدَّ
 .رر ھذه المالحظةلذلك أنّوه لھا كي ال أك, يَقوم المؤلف بكتابتھا مرات كثيرة اختصاراً . َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم:  أي  1544
ْيبَِة اْلُمْسلِمِ  :فِْي اإِلْحيَاء 1545  .ِمْن إِْجالَِل هللا إْكَراَم ِذي الشَّ
 .َوَوفَاء الَعْھد: فِْي اإِلْحيَاء 1546
 .وَخْفِض الِجنَاحِ : فِْي اإِلْحيَاء  1547
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1548
 .بَْيَن الُمْؤِمنِْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 1549
 .فِي قَلبِهَولَم يَدُخل اإليمان : ْحيَاءفِْي اإلِ  1550
 .الُمْسلِِمْينَ  اَل تْغتَابُوا :فِْي اإِلْحيَاء 1551
 .َمْن اتَّيَعَ : فِْي اإِلْحيَاء 1552
 .َوَمْن يَتَّبِْع هللا َعْوَرتَهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 1553
 .بََدأَ : فِْي اإِلْحيَاء 1554
 .فاََل تُِجْيبُوهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1555
اَلُم َعلَْيُكم: يَاءفِْي اإِلحْ  1556  .السَّ
اَلُم : فِْي اإِلْحيَاء 1557  .َعلَْيُكم َوَرْحَمةُ هللا َوبََرَكاتهالسَّ
 .ثاََلثُْونَ : فِْي اإِلْحيَاء  1558
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ْنيَاالفِْي  أِخيِه الُمسلم 1561ِعرضَ  َحَمىَمْن : ( 1560َوقَاَل صعم. َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أَنَّهُ فََعَل َذلِكَ  بََعَث  دُّ

عندهُ  ُذِكرَ َمْن : ( صعم قَالَ  أَنَّ َرُسول هللا 1563أنسٍ َوَعْن ). يَْوَم القِيَاَمة ِمَن النَّار  يحِميهإِلَْيِه َملََكاً  1562وجلّ هللا َعزَّ 

ْنيَا َواآلَِخَرة  أدركهُ هللاُ بِھَا ينُصرهُ فَلَْم  نصرهُ  يستطيعُ َوھَُو , المسلمُ  أَُخوهُ   1564َوقَاَل ابن َعبَّاس فِْي قَْولِهِ  ).فِي الدُّ

  تعلى 

[58r] 

قَْولِه  معنَىَوقَاَل فِْي . 1566والمداراتِ ًواألًًذى بٍالسَّاَلم  الفُحشَ : أًيْ   1565} َويَْدَرُؤوَن بالحسنَِة السيّئَةَ { 

َوفِْي . الَحيَاء َوالُمَداَراةوَ , بالّرْغبَِة والّرْھبَةِ قَاَل .  1569} 1568لبعضٍ بَْعَضھُْم  الناسَ  1567ِدفَاعَولَْواَل { : سبحانَهُ 

ْد بن الَحنَفيّة. وزايلُوھُم بالقلوبِ  1571بأعَمالِِھمالنَّاَس  خالطُوا:  1570الخبَر  لْم يَُعاشرْ بَِحِكيم َمْن  لْيسَ : 1572َوقَاَل ُمَحمَّ

اً  ُمَعاشرتِهِ َمْن اَل يَِجد ِمْن  بالمعروفِ  ً  1573َحتَّى يجعَل هللاُ لَهُ , بُدَّ  1574خلَصتَان: (ى هللا َعلَْيِه َوَسلّمَوقَاَل َصلَّ . فََرجا

رُّ بِا  الشركُ : مَن الشَّرِّ  ليَس فوقَھَُما شيءٌ   اإليمانُ : 1575الخْيرمَن  فوقَھَُما شيءٌ َوَخْصلَتَاِن لَْيَس . لِِعبَاِد هللا َوالضُّ

: 1576وجلّ هللا َعزَّ  قَال, زارهُ أَْو  َعاَد الُمسلُم أَخاهُ ا إِذَ : ( َوقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. هللا والنفُع لعبادِ بِا 

ْأَت َمنزالً  1577مْھنَاكَ  طْبَت وطابَ  هللا  رسولُ  فعاَدنِي َمِرْضتُ : َرِضَي هللا َعْنهُ  1578َوقَاَل عثمن ).  الجنَّةِ فِْي  وتَبَوَّ

ِحْيم أُِعْيُذَك بِا األََحدِ : ( صعم فَقَال ْحَمن الرَّ َمدِ  بِْسِم هللا الرَّ ِمن  أَحدٌ  1579كفَُؤاً الَِّذي لَْم يَلِْد َولَْم يُْولَد َولَْم يَُكْن لَهُ  الصَّ

ً ِمْن  امرأتَهُ فليَْسأَل  أحدُكم بطنَهُ  1581اشتَكىإَِذا : َوقَاَل َعلِّي َرِضَي هللا َعْنهُ . ِمَراراً  1580قالهَ ).  تِجدُ َشرِّ َما  شيئَا

َوقَاَل َصلَّى هللا . والشفَاُء المباَركُ  1583الھَنَا والِمَراءلَهُ  فيجتَِمع, 1582 السماءِ بما  هُ فيشربُ , عَسالً فيَْشتَِرْي بِِه , صداقِھَا

  ).  يوَم القيامِة َجاَرانِ  1584َخْصَمي أّول: ( َعلَْيِه َوَسلّم

                                                                                                                                            
ْبيَان يمرُّ َوَكاَن أَنَس َرِضَي هللا َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1559  .بِالصِّ
 .َوقَاَل َعلَْيِه السَّالم: فِْي اإِلْحيَاء 1560
 .َمْن َحَمى َعْن َعْرضَ  :اإِلْحيَاء فِيْ  1561
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1562
 .أَن النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم قَال, َوَعْن أَنَس َرِضَي هللا َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1563
  .فِْي َمْعنَى قَْولِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1564
 .22/ 13: الرعد 1565
 .َداَراةَوالمُ : فِْي اإِلْحيَاء  1566
 . هللاَدفع : فِْي اإِلْحيَاء 1567
 .بِبَعض: فِْي اإِلْحيَاء 1568
 .2/251: البقرة 1569
 .َوفِْي األَثَر: فِْي اإِلْحيَاء 1570
 .بِأَْعَمالُكم :فِْي اإِلْحيَاء 1571
 .َرِضَي هللا َعْنه: فِْي اإِلْحيَاء 1572
 .لَهُ ِمْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1573
 .َخْصلَتَان: فِْي اإِلْحيَاء 1574
 .مَن اْلبِرِّ : فِْي اإِلْحيَاء 1575
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1576
 .َمْمَشاك: فِْي اإِلْحيَاء 1577
 .ُعْثَمان: فِْي اإِلْحيَاء  1578
 .ُكفُواً : فِْي اإِلْحيَاء 1579
 .قَالَھَا:  فِْي اإِلْحيَاء  1580
 .َشَكا:  فِْي اإِلْحيَاء  1581
َماء َويَشربهُ , ويشتري به عسل:  فِْي اإِلْحيَاء 1582  .بماء السَّ
 .الھَنِيء َوالَمِريء: فِْي اإِلْحيَاء 1583
 .َخْصَمْين: فِْي اإِلْحيَاء 1584
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[58v]  

ْھِريُّ َوَرَوى  النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه  1586فأمرَ . ,1585 يَْشُكوا َجارهُ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم  النَّبِيّ أَتَى  أَّن َرُجالً  الزُّ

ْھِريُّ قَاَل ).  1587داراً ُجَوارٌ أاَل إِن أَْربَِعْين : ( َوَسلَّم أَْن يُنَاِدْي َعلَى بَاِب الَمْسِجد , َوأَْربَُعوَن ھََكَذا, ھََكَذا أربعونَ : الزُّ

ُجلفِْي  تكْونُ , 1589ةٌ المكاِرم عشر لُ ِحاَل : هللا َعْنھَا رضيَ  عائَشةُ َوقَالَْت . 1588ِجھَاتٍ إِلَى  أَْربَع  َواَل تَُكْوُن فِْي  الرَّ

 وإعطَاء, وِصدُق النَّاسِ , الَحِديثِ  ِصْدقُ : أحبّ هللا تََعالَى لَِمْن  يَْقِسُمھَا, فِْي َسيِِّده تكونُ وال  العْبدِ فِْي  وتكْونُ , 1590اْبنِهِ 

مُ , األََمانَة وِحْفظُ , الرِحم وِصلَةُ , بالصنائِع والمكافَأةُ , الَسائِلَ  مُ , لِلَجارِ  والتَذمُّ اِحبِ  َوالتََّذمُّ ْيفِ  وقَِرى, للصَّ , الضَّ

 والمركبُ  الّصالحُ  والَجارُ  الواِسعُ  المسَكنُ : المرِء المسلِمِ  سَعادةِ ِمْن 1592: ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. 1591وَرْأُسھُنَّ 

ً إن أَْعَجَل : ( 1593لّمَوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوسَ ).  اْلھَنِيء  1594البيِت ليُكونُوا أَْھلَ  حتَّى إنّ  الرِحمِ ِصلَةُ : الطاعِة ثََوابا

اَرا  الوالدْيِن أفَضلُ  بِرُّ : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم).  وصلُوا أرَحاَمھُمْ إَِذا , ويكثُر عدُدھمأَْمَوالُھُم  1595فَتنمي, فُجَّ

َدقَةِ  اَلة َوالصَّ أصبَح مرِضياً َمْن : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم). فِْي َسبِْيِل هللا  والجھَادِ َواْلَحجِّ َوالُعْمَرة  1596 ِمَن الصَّ

َوإِْن  ظَلَماَوإِْن , واحداً فواِحداً َوإِْن َكاَن , َذلِكَ  1598ِمْثلُ  أمَسىَوَمْن , الجنَّةِ إِلَى  1597يفتوَحانِ لَهُ بَابَاِن  ألبوْيِه أصبحَ 

 ). َما َوإِْن ظَلََما ظَلَ 

[59r]  
ا : َوقِْيلَ  أِلَبِْيَك؟  تقومَ أَْن  1599تَتََعاظَْم : هللا إِلَْيهِ  فأْوَحى, يَقُْم لَهُ لَْم , السَّاَلم يوسَف عليھَماَعلَى  دَخل يعقُوبُ لَمَّ

تِي  ً ِمْن صلبَِك  أخرْجتُ اَل ! وَجاَللِيَوِعزَّ الُمبَاَرك بَْعض  منإِلَى َعْبِد هللا  َرُجلٌ  َشَكى. بِالَولَد الرفقُ  ويستَحبُّ . نبيا

: 1601لَهُ قَاَل  عَصى ُغاَلَمهُ بن َعْبد هللا إَِذا  عونُ َوَكاَن . 1600أنَت أفسّدتهُ قَاَل . ؟  قَاَل نََعمْ أدعوَت عليهِ : لَهُ فَقَال  ولِدهِ 

ً  1602هُ وأغَضبَ . وأنَت تَعِصْي مواَلكَ , َمواَلهُ يَْعِصي  موالكَ , بمْوالكَما أَْشبَھََك   أضربَكَ أَْن  تُِريدُ فَقَال إِنََّما , يَْوما

ُل ثالثٍة يدخلُوَن النَّار, الجنَّةَ  عليَّ أّوُل ثالثٍة يدُخلونَ  ُعرضَ : ( َوقَاَل َرُسوُل هللا صعم. حرٌّ فَأَْنَت  اذھَبْ  ا . وأوَّ فأمَّ

ِھْيدُ  يدخلوَن الجنةَ ثاََلثٍَة  أّولُ  لُ , ُذْو ِعيَالٍ  َوَعفِْيٌف ُمتََعفِّفٌ , لَِسيِِّدهِ  ادة ربِِّه ونصحَ أحَسَن عبَ َمْملُْوٌك  وعبدٌ , فَالشَّ  وأوَّ

  ). وفقيٌر فَُخورٌ , يُْعِطي َحقَّ هللاَل  وُذو ثْرَوة, أَِميٌر مسلطٌ : يدُخلُوَن النَّارَ ثاََلثٍَة 

ِحْيم  ْحَمِن الرَّ   1603ِكتَاُب الُعْزلَِة َواْلُخْلَوةِ . بِْسِم هللا الرَّ

                                                 
 .فََجَعَل يَْشُكو َجاَرهُ , َعلَْيِه السَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء   1585
 .فَأََمَرهُ النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 1586
 .َجاْر: فِْي اإِلْحيَاء 1587
 .َوأَْوَمأَ إِلَى أَْربَع ِجھَات. َوأَْربَُعوَن ھََكَذا, َوأَْربَُعوَن ھََكَذا, َوأَْربَُعوَن ھََكَذا, أَْربَُعون ھََكَذا: ْي اإِلْحيَاءفِ  1588
  .َعشر خالل الَمَكاِرم: فِْي اإِلْحيَاء 1589
 .أَبِْيه :فِْي اإِلْحيَاء 1590
 .َوَرْأُسھُنَّ الَحيَاء :فِْي اإِلْحيَاء 1591
  .إِنَّ ِمْن َسَعاَدِة الَمْرِء الُمْسلِمِ  :اإِلْحيَاءفِْي  1592
 .َوقَاَل َعلَيه الّسالم: فِْي اإِلْحيَاء 1593
 .لَيَُكونُونَ : فِْي اإِلْحيَاء 1594
 .فَتَْنُموا :فِْي اإِلْحيَاء 1595
 .َوالّصْومِ  :فِْي اإِلْحيَاء 1596
 .َمْفتُوَحانِ : فِْي اإِلْحيَاء 1597
 .فَِمثلُ : فِْي اإِلْحيَاء 1598
  .أَتَتََعاظَمْ  :فِْي اإِلْحيَاء 1599
 .قَاَل أَْنَت أَْفَسّدتَه. ھَل َدَعْوَت َعلَْيه؟  قَاَل نََعمْ : الُمبَاَرك  فََشَكا إِلَْيِه بَْعض َولَِده فَقَال بنَوَجاء َرُجٌل إِلَى َعْبِد هللا : فِْي اإِلْحيَاء 1600
  .قَال إَِذا َعَصا غاَلمه :فِْي اإِلْحيَاء 1601
 .فأَْغَضبَهُ : يَاءفِْي اإِلحْ  1602
 .ِكتَاب آََداُب الُعْزلَة: فِْي اإِلْحيَاء 1603
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 ِ  وأجزَل حظھُم مَؤانََستِهِ إِلَى  ھَمَمھم َصَرفَ بِأَْن , وصفوتِهِ  خلقِهِ َعلَى َخْيَرِة  1604المنَّة الَِّذْي أَْعظََم الَحْمُد 
 , أَْسَراَرھُم بُِمنَاَجاتِِه َوُماَلطَفَتِهِ  1605ورّواحَ , آالئِه وعظَمتِهِ بُِمَشاھََدِة  التلذذِ ِمّن 

[59v] 
نيا َوَزْھَرتِھَا 1607لَى ِزْينَةالنَّظََر إِ  قلوبِھمْ فِْي  1606وحفّر َعْن  الُحُجبُ ُكّل َمن طُِويَت  بعْزلتِهِ  اْغتَبَطَ َحتَّى , الدُّ

َوإِْن  األُنِس باألنسِ َعن  1609بِهِ  َواْستَوَحشَ , َخْلوتِهتعالى فِْي  سبَُحاِت وْجِھهِ  1608بمطالعتِهِ  َمجاري فكرتِِه فَاْستَأْنَسَ 
اَلةُ , خاصتِهِ  أَخصِمن  كانَ  دْ َوالصَّ  1611الخلقِ  ساداتِ َوَعلَى آلِه َوأَْصَحابِِه , أنبيائِِه وِخيرتِهِ َسيِّد  1610َعلَى ُمَحمَّ

تِهِ  ا بَْعد فَإِنَّ لِْلنَاِس . وأئِمَّ ً كثيراً أَمَّ أّن كّل َمْع , 1612اآلَخرإِْحَداھَُما َعلَى  وتفِضيل, والمخالطَةِ  العزلَةِ فِْي  اختالفا
ھَّاد إِلَى  وميلُ , إليھَا 1616يَْدُعو وفوائدَ , َعْنھَا 1615يَنفُر غوائِلِ َعن  1614ينفَكُ اَل  ِمْنھَُما 1613واحدٍ  أَْكثَر الِعبَاد َوالزُّ

ِ : الفَضيلُ قَاَل . َعلَى الُمَخالَطَة َوتَْفِضْيلُھَا, اْختِيَار الُعْزلَة ً َكفَى بِا ً َوبِالقُْرآِن , محبا ً , مؤنسا َوقَاَل . وبالموِت واعظا
َوقَاَل . َعْزلَة الناسِ  1618والعاِشرة, الصمتِ فِْي  تسعةٌ منھَا, أَْجَزاء عشرةُ ا أَّن الِحْكَمة بَلََغنَ : 1617بن الورد وھبْ 

ُجلَعْقل  سخافةِ ِمْن : 1619الفضيلُ   1622َواالستِينَاسِ لِْلِعبَاَدة َوالفِْكر  1621يتأتَّى الفَراغُ  وبالعْزلَةِ . َمَعاِرفِهِ  1620َكثِْيرة الرَّ
ْنيَافِْي  َعاش لِمنْ طُْوبَى : َوقَاَل َعْبد هللا بن َزْيد. الخلقِ مناجاِة هللا تعالى َعن  بمناَجاةِ  قاَل . َوَعاَش فِْي اآلَِخَرة الدُّ

نياهللاَ فِْي  يناِجي: َوَكْيَف َذلِك؟ قَالَ : 1623لَهُ     النُّونَوقَاَل ُذو . فِْي اآلِخَرة ويجاورهُ , الدُّ
[60r] 

َمْن لَم يَأْنَْس : دينَارٍ بِن  1626َوقَاَل ملك.  َربِّهِ  1625ِة بمناجاةِ الَخْلوَ فِْي  ولذتهُ  1624الُمؤِمن سُرورُ : المصريّ 
َما : الُمبَاَرك ابنُ وقَاَل . وضيََّع عمرهُ , قلبُهُ وُعِمَي , علُمهُ  قلَّ فَقَْد , المخلوقِينَ  محادثةِ َعْن  1627هللا تعالى  بُِمَحادثةِ 

 عدّوهُ  وأُطيعُ َربِّْي  أَصبحُت آكُل ٍرْزقَ : ؟ فَقَالأصبْحتَ َكْيَف : َوقِْيَل لَِحِكْيم. 1628إِلَى هللا انقطَعَ أَْحَسَن َحال َمن 
 عافيةِ فِْي  ألْستَ : فقيَل لهُ . 1630اللْيلِ أَْشتَِھْي َعافِيَة إِلَى  أصبْحتُ : ؟ فقَالَ أصبحتَ َكْيَف : 1629لبعِضِھمْ َوقِْيَل . إبليسَ 

                                                 
 .النِّْعَمة: فِْي اإِلْحيَاء 1604
 .ورّوح: فِْي اإِلْحيَاء 1605
 .َوَحقَّرَ : فِْي اإِلْحيَاء  1606
 .َمتَاع: فِْي اإِلْحيَاء 1607
 .بُِمطَالََعةِ : فِْي اإِلْحيَاء   1608
 .َواْستَوَحَش بَِذلِكَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1609
دْ  :فِْي اإِلْحيَاء 1610  .َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
 .َوَصَحابَتِِه َساَدات الَحق: فِْي اإِلْحيَاء 1611
 .األُْخَرى: فِْي اإِلْحيَاء 1612
 .َواِحَدةٍ : فِْي اإِلْحيَاء 1613
 .تَْنفَك: فِْي اإِلْحيَاء 1614
 .تَْنفُر: فِْي اإِلْحيَاء 1615
 .تَْدُعو: فِْي اإِلْحيَاء 1616
  .ِھْيب بن الَوردوَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1617
 .َوالَعاِشر فِي: فِْي اإِلْحيَاء 1618
ً  :فِْي اإِلْحيَاء 1619  .َوقَاَل الفَِضْيل أَْيَضا
 .َكْثَرة :فِْي اإِلْحيَاء 1620
 .التَّفرغ: فِْي اإِلْحيَاء 1621
 .َواالستِئنَاس: فِْي اإِلْحيَاء 1622
 .قِْيَل لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1623
 .الُمؤِمن: فِْي اإِلْحيَاء  1624
 .بُِمنَاَجاتِهِ : ْي اإِلْحيَاءفِ  1625
 .َمالك بن دينار: فِْي اإِلْحيَاء 1626
 .هللا َعزَّ َوَجلّ  :فِْي اإِلْحيَاء 1627
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1628
 .قِْيَل لَِحاِمد اللفاف: فِْي اإِلْحيَاء 1629
 .يَوم إِلَى اللَّْيل :فِْي اإِلْحيَاء 1630
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ً أِخيراً : لَهُ  لصديقٍ  بعُض الحكَماءِ َوقَاَل . هفِيْ  1632أعِصي هللاَ اَل  يومٌ  الَعافيَةُ : ؟ فَقَالَ األيَّامِ  1631ُكلّ  ِمْن  أُعلُمَك بيتا
  :فقالَ ؟ 1633ھُوَ َوَما : قَالَ . آاَلفٍ َعْشَرة 

  المقالِ  والتفْت بالنَّھاِر قْبل                            1634بليلٍ إِْن نَطَْقَت  اخفِض الصَّوتَ 
         1635بمحالِ بَِحقِْيٍق يَُكوُن أَو                                  ليَس للقْوِل رجعةٌ حيَن يبُدوا

ً َوقَاَل    :أيضا
  يَْحَمدُ َمْن  بالھُم ذمّ  ثمّ َولَْم يبلھم                     الناسَ َمْن َحَمَد 

ً بِالَوْحَدِة  وَصارَ    األَقرُب واألْبَعدُ  يوِحُشهُ                     مْستَأْنِسا
َمَن  أْوَعظَ َواَل , 1637الَوْحَدة ِمنَ  أَر أَْسلَملَْم : فَقَالَ , فِْي َذلِكَ  فقيَل لَهُ , 1636دْفتَرْ القَْد لَِزَم  بعُضھُمَوَكاَن 

  انقطَعَ فَإَِذا  وطَمعَك فِيِھمْ  فيكَ طََمع النَّاس  وبالعْزلَِة ينقَِطعُ . 1639جليَس أمتََع ِمن الدْفتَرِ َواَل , 1638القْبرِ 
[60v] 

بإْصالِح نفِسِه اإِلْنَسان  َواشتَِغالُ , تدركُ اَل  فإّن ِرضا الناِس غايَةٌ  ,1640فَفِْيِه ُكّل الَجْدَوى طمُع الناسِ 
الثَّقِْيل  ُرْؤيَةَ فإّن , 1643َخلقِِھْم وأخالقِِھم ومقاَساةِ , والَحمقَى ُمشاھدِة الثُّقاََلءِ ِمْن  اإلنَسانُ  1642يسلمُ  وبِھَا. 1641أْولى

لَْم  شْيءٌ ھََذا : 1645قَالَ , ألِسنَة الناسِ َعنِّْي  احبِسْ , يَا َربِّ : المُ السَوقَاَل ُمْوَسى َعلَْيِه . الَعَمى األَْصَغر 1644ھُوَ 
ً إِن لَْم تطب : ُعزْيرإِلَى  1647هللا تعالى وأْوَحى!. أَْفَعلُهُ بِكَ  فكيفَ لِنَْفِسْي  1646أصطَنِْعهُ  ً  1648بأن نفسا فِْي  أْجَعلك علكا

  .نَ الُمتََواِضِعيِمَن  عنِدي 1649أثبْتكَ لَْم , الماِضِغينَ  أفواهِ 
  

ِحْيم ْحَمن الرَّ   السَّفَرآََداب  ِكتَابُ  بِْسِم هللا الرَّ
ِ الَِّذي  فِْي  صنِعه 1650َعَجايبِ  واستخلَص ھَمَمھُم لمشاھَدةِ , بصائَِر أوليائِِه بِالِحَكم والعبرِ  فَتَحَ الَحْمُد 

ھاِت البََصرإِلَى  1652ظَرَعنِّ النَّ  قلوبَھم منزِھينَ , القدرِ  1651وأصبُحوا راضيَن بمَجارِ , والّسفَر الحَضرِ  إاِلَّ , متنزَّ
ْھُل , البّر والبحرُ ِعْنَدھُم  فاستَوى, 1653الُكفرَوَمَجاِرْي , مساِرِح النَّظرفِْي  يْسنَحُ االْعتِبَار بَِما  سبِيلِ َعلَى  والسَّ

الةُ َعلَى ُمَحمَّد َسيِّد البََشر, والبَْدُو والَحَضرُ , والوعرُ  األَخالِق فِْي  آلَثارهِ  المقتَفين 1654صحابِهوأْ  آَلِهِ َوَعلَى , َوالصَّ
يَر ا بَْعد. 1655َوَسلّم تَْسلِْيَما, والسِّ   َعن َمْھُروبِ  الخالصِ إِلَى  وسيلةٌ فَإِّن السَّفَر : أَمَّ

                                                 
 .فِي كل األيام: فِْي اإِلْحيَاء 1631
 .هللا تََعالَى :فِْي اإِلْحيَاء 1632
 .َما ھَُما؟: قَالَ . أَُعلُِّمَك بَْيتَْين َخْيٌر ِمْن َعْشَرة آاَلف ِدْرھَم: قَاَل بَعُض الُحَكَماء لَِغْيِرهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1633
 .بِاللَّْيل: فِْي اإِلْحيَاء  1634
 .بِقَبِْيحٍ يَُكون أَو بَِجَمال: فِْي اإِلْحيَاء 1635
فاتِر َوالَمقَابِرَ : ْحيَاءفِْي اإلِ  1636  .الدَّ
 .َوْحَدة: فِْي اإِلْحيَاء 1637
 .قَْبر: فِْي اإِلْحيَاء 1638
 .َدْفتَر: فِْي اإِلْحيَاء 1639
 .فَفِْيِه فََوائِد: فِْي اإِلْحيَاء 1640
 .فَاْشتَِغال الَمرء بِإِْصاَلح نَْفِسِه أَْولَى: فِْي اإِلْحيَاء 1641
 .الَخاَلص: فِْي اإِلْحيَاء 1642
 .َومقَاَساة َحَمقِِھْم َوأَْخاَلقِِھم: اإِلْحيَاء فِيْ  1643
 .ِھيَ : فِْي اإِلْحيَاء 1644
 .يَا ُمْوَسى؟: فَقَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1645
 .أصطفه: فِْي اإِلْحيَاء 1646
 .هللا ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1647
 .بِأَنِّيْ : فِْي اإِلْحيَاء 1648
 .أَْكتْبكَ  :فِْي اإِلْحيَاء 1649
 .َعَجائِبِ  :فِْي اإِلْحيَاء  1650
 .بَِمَجاِري القََدر: فِْي اإِلْحيَاء 1651
 .التلفت: فِْي اإِلْحيَاء 1652
  .الفكر: فِْي اإِلْحيَاء 1653
 .َوَصْحبِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1654
  .كثيرا: فِْي اإِلْحيَاء 1655
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[61r] 
َحاِري  المستقرِّ والوطَنِ البََدن َعن  بظاِھرِ َسفَر : َسفََران والسفَرُ . مطلوبِ إِلَى  1656الوصالِ أَْو  إِلَى الصَّ

 1660سفرُ  الّسفرْينِ  وأشرفُ , 1659السََّمَوات َملَُكوتِ إِلَى  1658أسفَل سافلينَ َعْن  1657القلبِ يسر  وِسفرٌ , والفَلََواتِ 
اآلباِء ِمَن  1662يلتقيِه بِالتَّْقلِْيدِ الَجاِمد َعلَى َما , عقيَب الوالدةِ  علْيھَا 1661نَشا الَّتِي الحالَةِ َعلَى  فإّن الواقِفَ , الباِطنِ 

 عْرضھَا السمواتُ  1665 بمتّسِع قضاءِ  وُمْستَبِدلٌ , النقصِ  1664وقانٌِع بُِرْتبَة, درحةَ القُصورِ  1663ٌم دومٌ الز, واألجَدادِ 
  :1666َوقِْيلَ , وضيَق الحْبسِ , واألَرُض ظلمةَ السْجنِ 

  التمامِ َعلَى  عيُوِب الناِس عيبَاً            كنقِص القاِدِرْينَ فِْي  أَرَ َولَْم 
من ھذا يفوت حضر ِمن ِكتَاب (فِْيِه َعْن  يُْستغنَ لَْم , خطٍب خطيرٍ فِْي  ُمْقتَِحُمهُ َما َكاَن لِ  الّسفرَ ھََذا  أنّ إاِلَّ 

  1667).الفوت والوْجدِ آَداب السَّفَر َوأَْيَضاً يفوت ِمن ِكتَاب السََّماع 
[61v] 

لِْيل 1670َوفَقد الَغفِْير, السَّبِْيل ُغموض 1669فاقتَصر, 1668دليٍل َوَغفِيرٍ  الِِكينَ ة َوقَنَاعَ , َوالدَّ َعن الَحظ  السَّ
فَاق وحلى1672فانطعَ  مَسالِِكهِ  1671الّداِرسِ , الناِزِل القَلِْيل الجزيِل بالنصيبِ   الطائفيَن منتزھاتٌ َعْن 1673فِْيِه الرِّ

اِق َوفِْي أَْنفُِسِھْم َسنُِريِھْم آَيَاتِنَا فِْي اآلَفَ { : 1675تعلى بقولِهِ َوإِلَْيِه َدَعا هللا ُسْبَحانَهُ , َواآلفَاق 1674بالملكوتِ األَْنفُس 
َعْن ھََذا السَّفَر  القُعودَوَعلَى .  1678} تبصرونَ َوفِْي أَْنفُِسُكْم أَفاََل  للموقِنِينَ َوفِْي األَْرِض آَيَاٌت { : 1677َوبِقَْولِهِ  1676}

وَن َعلَي آيةٍ ِمْن 1680وكاين{ : 1679بِقَْولِِه تعالى اإِلنَكارَوْقُع  َمَواِت َواألَْرِض يَُمرُّ  معرُضون عْنھَاھا َوھُْم فِْي السَّ
ً ھََذا السَّفَر لَْم يََزْل  1682فََمْن يَِسْير بِهِ . 1681} َساِكٌن  وھُوَ , َواألَْرضِ  1684َعْرُضھَا السََّموات جنَّةٍ فِْي 1683منزھا

التَّزاُحم  1686فيھَا َواَل يَُضرّ , َوالَمَواِردُ  المناِھلَوھَُو السَّفَر الَِّذْي اَل تَِضْيُق فِْيه , فِْي الَوطَن 1685مشِعرٌ , بِالبََدن
                                                 

 .الُوُصول: فِْي اإِلْحيَاء 1656
 .بسير القَلبِ : فِْي اإِلْحيَاء 1657
 .السَّافِلِْين: فِْي اإِلْحيَاء 1658
َماَوات: فِْي اإِلْحيَاء 1659  .السَّ
 .السفر: فِْي اإِلْحيَاء 1660
 .نََشأَ : فِْي اإِلْحيَاء 1661
َدة فَِھي ُمتطابِقَة لِْلَمْخطُوط, حسب طبعة دار الوعي بحلب, بالتقيّد: فِْي اإِلْحيَاء 1662  .بينما في طبعة دار الفكر آفَاق َمْعِرفَة ُمتََجدِّ
 .اَلِزم َدَرَجةَ القُُصور: اءفِْي اإِلْحيَ  1663
 .بَِمْرتَبَة: فِْي اإِلْحيَاء 1664
 .قََضاء َجنَّة: فِْي اإِلْحيَاء 1665

  .َوقَد َصَدق القَائِل: فِْي اإِلْحيَاء  1666
 . فِْي الَمْخطُوط يُوَجد َما يُقَاِرب نِصف َصْفَحة ِمن بَيَاض 1667
 .َوَخفِْير :فِْي اإِلْحيَاء1668
 .َضىفَاْقتَ  :فِْي اإِلْحيَاء1669
 .الَخفِْير: فِْي اإِلْحيَاء 1670
 .اندرس: فِْي اإِلْحيَاء 1671
 .فَاْنقَطَع :فِْي اإِلْحيَاء 1672
 .َوَخاَل  :فِْي اإِلْحيَاء 1673
 .َوالَملُكوت: فِْي اإِلْحيَاء 1674
 .بِقَْولِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1675
 .41/53: فُِصلَت 1676
 .َوبِقَْولِِه تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1677

  .21_51/20: الذاريات 16781678
 .بِقَْولِِه ُسْبَحانَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1679
 .َوَكأَيِّنْ : فِْي اإِلْحيَاء 1680
 .12/105: يوسف 1681
 .فََمن يسر لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1682
ً  :فِْي اإِلْحيَاء 1683 ھَا  .ُمتَنَزِّ
ھَاً فِْي َجنٍَّة َعْرُضھَا السَّ  :فِْي اإِلْحيَاء 1684  .َماَواتلَْم يََزْل فِْي َسْيِرِه ُمتَنَزِّ
 .ُمْستَقِرّ  :فِْي اإِلْحيَاء1685
 .فِْيه: فِْي اإِلْحيَاء 1686
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, غيُر ممنوَعةٍ  1688فغنايُمهُ َدايَِمةٌ , َوتَتََضاَعف ثََمَراتُه َوفََوائُِده 1687غنايمه المسافرينَ بَْل تَِزْيد بَِكْثَرِة , َوالتََّواُرد
َحتَّى  بقومٍ فَإِنَّ هللا اَل يَُغيُِّر َما , حركتِهفِْي  ووقفةٌ , سفِرهِ إاِلَّ إَِذا بََدا لِْلُمَسافِر فَْتَرة فِْي , مقطوَعةٍ ُمتََزايَِدة َغْير  وثمراتُهُ 

  َوَما هللا بظالمٍ , َوإَِذا َزاُغْوا أََزاَغ هللا قُلُْوبَھُم, يَُغيُِّرْوا َما بِأَْنفُِسِھم
[62r] 
ھَات  1689والتطوفِ لِْلَجَواَلِن فِْي ھََذا الميداِن  يؤِھلَوَمْن لَْم . أَْنفَُسھُم يظلمونَ   َولَِكنَّھُم للعبيدِ   ھََذافِْي ُمتَنَزَّ

ْنيَا معھودةٍ وفراسٍخ  مديدةٍ فِْي ُمدَّة , َسافََر بِظَاِھِر بََدنِهِ  ُربََما, البُْستَانِ  َوَذِخْيَرة لآِْلَِخَرة فَإِْن  1690وُمْغتَنَِماً بِھَا تَِجاَرةَ الدُّ
ْين َوالِكفَايَة يْ  لالستعانَةِ  1691َكاَن َمْطلَبُهُ الِعْلم َوالدِّ  شروطٌ َوَكاَن لَهُ فِْي َسفَِرِه , َسبِْيِل اآلَِخَرة سالِِكيَكاَن ِمْن , نَعلَى الدِّ

ْنيَا  1692ُعّماِمْن  كانَ إِْن أَْھَملَھَا , وآدابٌ  ْيطَان وأتباعِ الدُّ اِل   َعلَْيھَا لَْم يَْخُل َسفَُرهُ َعْن فََوائِدَ  واظبَ َوإِْن , الشَّ تُْلِحقهُ بُِعمَّ
اءيَا َمْعَشَر : قُْولَوَكاَن بِْشر يَ , اآلِخَرة َوفِْي .  1693تََغيَّرَ  موِضعفِْي  مقاَمهُ ِسْيُحوا تَِطْيبُوا فَإِنَّ الَماَء إَِذا َكثَُر  القُرَّ

ْنَواع َوأَ , َوالبَِحار, َوالبََراِري, َوفِْيھَا الِجبَال قطٌع متجاوراتٌ فَفِْيھَا , لِْلُمْستَْبِصر فََوائِدَ  1694أرِضهِ ُمَشاھََدة آيَات هللا فِْي 
اَل يُْدِرُكهُ إاِلَّ َمْن أَْلقَى  ذلقٍ بِلَِسان  ومسبِّح لهُ , ِ بِالَوْحَدانِيَّةِ  وھَُو َشاِھدٌ إاِلَّ  مْنھَاَوَما ِمْن َشْيء , َوالنَّبَات, الَحيََوان

ْمَع َوھَُو َشِھْيد يُونَوقََضاء , أَْن يَْبَدأَ بَِرّد الَمظَالِم َوِمْن آَداِب الُمَسافِر. السَّ َوَرد , تلزُمهُ نَفَقَتُهُ لَِمْن  وإعَداِد النَّفَقَةِ , الدُّ
  ,رفقائِهِ يوسع بِِه َعلَى  قدراً َوْليَأُْخذ , 1696الطيب الَحاَلل لزاِدِه إالَّ  يأُخذُ َواَل , ِعندهُ  كانتْ إِْن  1695الَوَدايع 
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ُجل ِطْيب َزاِدِه فِْي َسفَِرهِ   ً يَُودِ َوأَْن . 1697فَِمْن َكَرم الرَّ َوْليَْدُع ِعْنَد , الَحَضر َواألَْھل َواألَْصِدقَاء 1698َع رْفقا
َدَك هللا : ( َويَُجاب 1699) عملِكَوَخَواتِم  وأمانتِكَ أَْستَْوِدُعُك هللا ِدْينَك : ( الَوَداع بُِدَعاء َرُسْول هللا صعم َوھُوَ  َزوَّ
ھََك إِلَى الَخْير هللا الِّذي اَل  1701عنكَ  استردَ : ( يقُولَ أَْن  ومستحبٌّ  1700) توّجھتَما  َحْيثُ , التَّْقَوى َوَغفََر َذْنبََك َوَوجَّ

بِْسِم هللا تََوكَّْلُت : 1703َعلَى بَاب الدَّار قالَ  َحَصلَ فَإَِذا . 1702وأن يُصلّي قَْبَل السَّفَر َرْكَعتَْي االْستَِخاَرة).  ودائعهُ تَِضْيُع 
ةَ إاِلَّ بِا, َعلَى هللا فَإَِذا . أَْو أَْجھَل أَْو يُْجھَل َعلَيّ , أَْو أَْظلِم أَْو أُْظلَم, 1704أَُعْوُذ بِا إِْن أَِضل أَْو أَِزل, َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ

, 1705رَجايَوأَْنَت  أنَت ثقتِي! الَّلھُمَّ , توّجھتُ َوإِلَْيَك , َوبَِك اْعتََصْمت, تََوكَّْلت وعليكَ , الَّلھُمَّ  بَِك اْنتََشْرت: َمَشى قَالَ 
نِي َوَما اَل أَْھتَّم بِهِ فَ  ْدنِي ! الَّلھُمَّ , َواَل إِلَهَ َغْيُركَ , ثناُؤكعّز َجاُرَك َوَجلَّ , َوَما أَْنَت أَْعلَُم بِِه ِمنِّي, اْكفِنِي َما أَھَمَّ َزوِّ

ْھنِي لِْلَخْيِر َحْيثُ , التَّْقَوى َواْغفِْر لِْي َذْنبِي فَإَِذا َرِكَب , يرحُل َعْنهُ ْي ُكلِّ َمْنِزٍل فِ  1707َوْليَْدُع بِهِ . توجھتُ َما  1706َوَوجِّ

                                                 
 .َغنَائُِمهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1687
 .فََغنَائُِمهُ َدائَِمة :فِْي اإِلْحيَاء  1688
 .التَْطَواف: فِْي اإِلْحيَاء 1689
 .فََراسَخ َمْعُدوَدة ُمْغتَنَِماً بِھا تَجارةً لِْلُدْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 1690
 .أو الِكفَايَة: اإِلْحيَاء فِيْ  1691
 .ُعمَّال: فِْي اإِلْحيَاء 1692
اء ِسْيُحوا تَِطْيبُوا فَإِنَّ الَماَء إَِذا َساَح طَابَ : فِْي اإِلْحيَاء 1693  .َوإَِذا طَاَل َمقَامهُ فِْي َمْوِضعٍ تََغيَّر, يَا َمْعَشَر القُرَّ
ا آيَات هللا فِي أرضهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1694  .شاھََدتِھَا فَوائد للُمستَْبِصرفَفي مُ : َوأمَّ
 .َويَُرد الَوَدائِع: فِْي اإِلْحيَاء 1695
 .لَِرادِه إالّ الحالل الطيب: فِْي اإِلْحيَاء 1696
ُجل ِطْيب َزاِدِه فِْي َسفَِرهِ : قَاَل ابن ُعَمر َرِضَي هللا َعْنھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 1697  .ِمْن َكَرِم الرَّ
 .ُرفَقَاء: فِْي اإِلْحيَاء 1698
 ).َوإِنِّْي أَْستَْوِدُع هللا ِدْينََك َوأََمانَتََك َوَخَواتِْيَم َعَملَِك , إِنَّ هللا تََعالَى إَِذا اْستُْوِدَع َشْيئَاً َحفِظَهُ : قَاَل لُْقَمانُ : ( فِْي اإِلْحيَاء 1699

َدَك هللا التَّْقَوى : ( َعلَيِه َوَسلّم َكاَن إَِذا َوّدَع َرُجاَلً قَالَ  َوَعن ُعَمر بن شعيب َعن أبِيه َعن جّدِه أّن َرسول هللا صلّى هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1700 َزوَّ
ھََك إِلَى الَخْير   ).َحْيُث توّجھت , َوَغفََر َذْنبََك َوَوجَّ

 .أَْستَْوِدُعَك هللا الَِّذْي اَل تَِضْيُع َوَدائِعهُ : فِْي اإِلْحيَاء  1701
 .َسفَِرِه َصاَلة االْستَِخاَرةأَْن يَُصلِّي قَْبَل : فِْي اإِلْحيَاء 1702
 .إِذا َحَصَل على باب الّدار فَْليَقُل: فِْي اإِلْحيَاء 1703
 .أَْو أَِزل أَْو أَُزل, َربِّ أَُعْوُذ بَِك أَن أَِضل أَْو أَُضل: فِْي اإِلْحيَاء 1704
 .َرَجائِي :فِْي اإِلْحيَاء  1705
 .أَْينََما: فِْي اإِلْحيَاء 1706
َعاء في ُكل َمنِزل يَرَحُل َعْنهُ َوْليَ : فِْي اإِلْحيَاء 1707  .ْدُع بِھََذا الدُّ
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ابةَ  ةَ إاِلَّ بِا الَعلِّي الَعِظْيم, َعلَى هللا توكلتُ , َوهللا أَْكبَر 1708بِْسِم هللا: فليقُل الدَّ َما َشاَء هللا َكاَن َوَما , َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ
  لَْم يَُكنلَْم يََشأْ 

[63r]  
ابَة تَْحتَهُ  1709}َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمنقَلِبون , َر لَنَا ھََذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرنِْينَ الَِّذي َسخَّ  ُسْبَحانَ {   فَإَِذا اْستََوت الدَّ
َر لَنَا ھََذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُمْقِرنين{ : 1710فَْليَقُل ِ الَِّذْي َسخَّ ِ الَِّذْي ھََدانَا الحَ , { 1711}َوإِنَّا إِلَى َربِّنَا لَُمنقَلِبون , الَحْمُد  ْمُد 

َوأَْن . َعلَى األُُمْور المستعانُ َوأَْنَت , الظّھرِ الَّلھُمَّ أَْنَت الَحاِمُل َعلَى   1712}لَْواَل أَْن ھََدانَا هللا  لنھتديَ لِھََذا َوَما ُكنَّا 
تِي فِْي بُُكْوِرھَا : ( بِْكَرةً لِقَْول النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم 1713يَْرَحَل ِمَن الَمَعاقِلْ  َوأاَلَّ يَْنِزل . 1714)الَّلھُمَّ بَاِرك أِلُمَّ

ْبِع َوَما : وَمْھَما أَْشَرَف َعلَى الَمْنِزل فَْليَقُل, 1715يَْحتَِمي النَّھَار َويَُكْون أَْكثَر َسْيَرهُ بِالَّلْيل حتَّى الَّلھُمَّ َربِّ السََّماَوات السَّ
يَاِطْين َوَما أَْضلَْلنَ , السَّْبع َوَما أَْقلَْلنَ  األرَضينَوَرّب , أَْظلَْلنَ  َوَما  وربُّ البحارِ , ذرينَ َوَما  الرياحِ َوَرّب , َوَرّب الشَّ
َعنِّْي َشّر  1716اْضُربْ , َوأَُعْوُذ بَِك مْن َشّر ھََذا الَمْنِزل ِمْن َشّر َما فِْيهِ , أسألك َخْيَر ھََذا الَمْنِزل َوَخْير أَْھلِهِ , َجَرْين

هللا التَّامَّات  1718إِنِّْي أَُعْوُذ بَِك بَِكلَِماتِ   1717!الَّلھُمَّ , بِْسِم هللا: ثُمَّ لِيَقُلْ , فَإَِذا نََزَل الَمْنِزل فَْليَُصّل فِْيِه َرْكَعتِْين. َرْاِرھمشَ 
أَُعْوُذ بِا , يَا أَْرُض َربِّْي َوَربُِّك هللا: 1719لَعلَْيِه الَّلْيل يَقُوْ  جنّ فَإَِذا . ِمْن َشّر َما َخلَق فاجرٌ برٌّ َواَل  يجاوزھنّ الَّتِي اَل 

كِ     َشرأَُعْوُذ بِا ِمْن , َوَشرِّ َما َدبَّ َعلَْيكِ , َوَشرِّ َما فِْيكِ , ِمْن َشرِّ
[63v] 

ْي الَّلْيِل َوالنَّھَاِر َوھَُو فِ  سَكنَ َولَهُ َما { َوَما َولَد  ووالدٍ البَلَد  1720َوِمْن َساِكنِي, َوَحيٍَّة َوَعْقَربٍ  أَسٍد وأسودٍ ُكلِّ 
ِمْيُع الَعلِْيُم  ! اللھم. الَحْمدُ  لكَ  1724: يقولَ أَْن  1723ِمَن األَْرض فِْي َوْقت السَّْير يَْنبَِغي 1722ومھما َعاَل نَشزا 1721}السَّ

: قَالَ  سفرهِ فِْي  1725ا َخاَف الِوْحشَ َوَمْھمَ , ھَبَطَ سبح  َوَمْھَما, لََك الشََّرُف َعلَى ُكّل الشََّرف َولََك الَحْمُد َعلَى ُكّل َحال
ْوح 1727َرّب الَملِْيَكة, الَملِك القُدُّْوس 1726ُسْبَحانَكَ  , بِالنَّھَار 1728أَْن تَحيَاط. َوالَجبَُرْوت بالعزةِ السََّماَوات  جلّلت, َوالرُّ

َكاَن النَّبِي َصلَّى , ُكْون بِالَّلْيل ُمتََحفِّظَاً ِعْنَد النَّْومَويَ , 1730ُربََّما يُْغتَال َويُْقطَع ألَنَّهُ , ُمْنفَِرَداً َخاِرج القَافِلَة يمِشي 1729َواَل 
 1733ذراعيهِ نََصَب  الَّليل آِخرفِْي  وإّن نامَ , 1732فِْي اْبتَِداء الَّلْيل فِْي السَّفَر اْفتََرَش ِذَراَعْيه إَِذا نَامَ  1731هللا َعلَْيِه َوَسلَّم

                                                 
 .بِسم هللا َوبا: فِْي اإِلْحيَاء 1708
 .14_43/13: الزخرف 1709
ابَة تَْحتَهُ فَْليَقُل 1710 ِ الَِّذْي ھََدانَا لِھََذا َوَما ُكنَّا لِنَْھتَِدْي لَْواَل أَْن ھََدانَا هللا { : فَإَِذا اْستََوت الدَّ  .}الَحْمُد 
ْخُرف 1711 َر النَّاِسْخ ُسْوَرةَ الزُّ   .َكرَّ
 .7/43: األعراف 1712
 .َعْن الَمْنِزل:فِْي اإِلْحيَاء 1713
تِي فِْي : ( روى َجابِر اّن النّبي َصلّى هللا َعليِه وَسلّم َرحَل يَوَم الَخِميس َوھَُو يُِريد تَبُوك وبكر َوقَال: فِْي اإِلْحيَاء  1714 الَّلھُمَّ بَاِرك أِلُمَّ

  ).ُكْوِرھَا بُ 
 .أَْن اَل يَْنزل َحتَّى يَحَمى النَّھَار فَِھَي الّسنَّة َويَُكْون أَْكثَر َسْيَرهُ بِاللْيل: فِْي اإِلْحيَاء 1715
 .اْصُرفْ : فِْي اإِلْحيَاء 1716
 .الَّلھُمَّ : فِْي اإِلْحيَاء 1717
 .إنّي أُعوُذ بَِكلَِمات: فِْي اإِلْحيَاء 1718
 .فَْليَقُل: فِْي اإِلْحيَاء 1719
 .َوِمن َشر: فِْي اإِلْحيَاء 1720
 .6/13: األنعام 1721
ً  َوَمْھَما َعاَل : فِْي اإِلْحيَاء 1722  .َشَرفَا
 .فَيَْنبَِغي: فِْي اإِلْحيَاء 1723
 .لََك الشََّرُف َعلَى ُكّل شَرف! الَّلھُمَّ : فِْي اإِلْحيَاء 1724
 .الوحَشة: فِْي اإِلْحيَاء 1725
 .ُسْبَحان: فِْي اإِلْحيَاء 1726
 .الَمالئَِكة: ْحيَاءفِْي اإلِ  1727
 .يَْحتَاط: فِْي اإِلْحيَاء 1728
 .فاَل: فِْي اإِلْحيَاء 1729
 .أَو يَْنقَِطع: فِْي اإِلْحيَاء 1730
 .َكان صلّى هللا َعلْيه َوَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 1731
 .ِذَراَعهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1732
  .ِذَراَعهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1733
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 ً ِمَن  والمستََحبّ . 1735فَتَْطلَع الشَّْمس َوھَُو اَل يَْدِري 1734الَّ يَستَْثقِل النَّْومَوالَغَرض أَ . كفِّهِ فِْي  وجَعل رْأَسهُ , نصبا
نَّة 1737َحَرَس آَخر فَھو واِحدٌ  نامَ فَإَِذا , الحراسةِ الّرفَقَاء فِْي  يتناوبَ أَْن  1736الَّلْيل , 1738سبعٌ ومھما قََصَدهُ َعُدّو أَْو , السُّ

ةَ إاِلَّ بِا وليقلْ , َوالمعوَذتَْين, 1739واإلخاَلص ,َوَشھد هللا, فَْليَْقَرأ آيَة الُكْرِسي , َحْسبَِي هللا, بِْسِم هللا َما َشاَء هللا اَل قُوَّ
  َما َشاَء هللا, اَل يَأْتِي بِالَخْيَرات إاِلَّ هللا, َما َشاَء هللا, َعلَى هللا توكلتُ 

[64r] 
ْوء َواَل ُدْوَن هللا , 1741َوَراَء هللا َمْرَمى ليسَ , ِمَع هللا لَِمْن َدَعاسَ , 1740َحْسبَِي هللا وكفا, إاِلَّ هللا  اَل يَْصِرف السُّ

الَِّذي اَل  1743بِالَحيِّ  َواْستََعْنتُ , بِا الَعِظْيم تحصنتُ .  1742}ًعِزْيٌز  قويٌّ أَنَا َوُرُسلِي إِنَّ هللا  ألَغلبنّ َكتََب هللا { . َمْلَجأ
, نھلِكَ َعلَْينَا فاََل  1744الَّلھُمَّ اْرَحْمنَا بَِرْحَمتِكَ , َواْكنِفنَا بُِرْكنَِك الَِّذي اَل يَُرام, لَّتِي اَل تَنَاماْحِرْسنَا بَِعْينَِك ا! الَّلھُمَّ , يَُمْوت

اِحِميْ  بَِرْأفٍَة ورحمةٍ  1746وإمايكَ  عباِدكَ الَّلھُمَّ اْعطُْف َعلَْينَا قُلُْوَب , 1745َوأَْنَت نقتنا ورجاونا َوأَْن . نإِنََّك أَْنَت أَْرَحَم الرَّ
ابَةِ  ً َكاَن  1747إِنْ  يرفَق بالدَّ ْلھَا َما اَل  راكبا َواَل يَنَام , َعْنهُ  1749فَإِنَّهُ قَد نُِھيَ  َوْجِھھَافِْي  1748َواَل يَْضُرب, تطيقُ فاََل يَُحمِّ
ابَة إِْذ فِْي ُكّل ِذي كبد  1752بَِذلِكَ  يَْوَم القِيَاَمة تِطيُق طُولِبَ بَِضْرب أَْو حمٍل َما اَل  1751اْلبَِھْيَمة آَذىَوَمْن , 1750َعلَى الدَّ
يَُكبِّر َعلَى  1756أَْو َحّج أَو ُعْمَرة غزوٍ ِمْن  1755َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم إَِذا قَبِلَ  1754َوَكاَن َرُسْوُل هللا. 1753رطبٍة أجرٌ 
يُْحيِي , لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمدُ , ِرْيَك لَهُ اَل إِلَه إاِلَّ هللا َوْحَدهُ اَل شَ : ( َويَقُْول, ِمَن األَْرض ثاََلث تَْكبِْيَرات 1757ُكل َمشرف

 1760َونََصره, َصَدَق هللا َوْعَدهُ , لَِربِّنَا َحاِمُدْون 1759آيِبُوَن تَائِبُوَن ساجدونَ , 1758قديرٌ  شيءٍ َويُِمْيت َوھَُو َعلَى ُكلِّ 
ا إَِذا أَْشَرف َعلَى ). َوھََزَم األَْحَزاَب َوْحَدهُ , َعْبَدهُ  ً  بِھَاالَّلھُمَّ اْجَعل لَنَا ( : فَْليَقُل, 1761مدينةٍ َوأَمَّ   , قراَراً ورزقاً حسنا

[64v] 
أَْن  1764َواَل يَْنبَِغي, َعلِْيِھْم بُْغتَةً فَيََرى َما يَْكَرھهُ  يقدمُ  1763َكْي اَل , بِقُُدْوِمهِ  1762ثُمَّ يُْرِسْل إِلَى أَْھلِِه َمْن يُْخبِرهُ 

الً فََصلّى 1765َوَكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم إَِذا قَِدمَ , َعْنهُ  َوَرَد النَِّھي فَقديُْطِرقھُم لَْيالً  َرْكَعتِْين َو  1766َدَخَل الَمْسِجَد أَوَّ
                                                 

 .أال يَستْثقِل فِْي النَّْوم َوالَغرض ِمن َذلِك: فِْي اإِلْحيَاء 1734
 .َوھَُو نَائِم ال يَْدِري: فِْي اإِلْحيَاء 1735
 .بِالليل: فِْي اإِلْحيَاء 1736
 .فَھَِذهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1737
 .َسْبع فِْي لَيل أَو نَھَار َوَمْھَما قََصَدهُ َعُدوّ : فِْي اإِلْحيَاء 1738
 .َوُسْوَرة اإِلْخاَلص: فِْي اإِلْحيَاء 1739
 .وكفى: ْحيَاءفِْي اإلِ  1740
 ُمْنتَھَى: فِْي اإِلْحيَاء 1741
 .58/21: المجادلة 1742
  .الحّي القيُوم :فِْي اإِلْحيَاء 1743
 .بِقُْدَرتِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 1744
 .َوأَْنَت ثِقَتُنَا َوَرَجاُؤنَا: فِْي اإِلْحيَاء 1745
 .َوإَِمائِكَ  :فِْي اإِلْحيَاء  1746
 .َمن: فِْي اإِلْحيَاء 1747
 .يَْضرْبھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1748
 .َمْنِھي: فِْي اإِلْحيَاء 1749
 .َواَل يَنَام َعلَْيھَا فَإِنَّهُ يثقل بِالنَّوم: فِْي اإِلْحيَاء 1750
 .بَِھْيَمة: فِْي اإِلْحيَاء 1751
 .طُولَِب بِِه يَوَم القِيَامة: فِْي اإِلْحيَاء 1752
 .إِذ فِْي  كل كبد َحّراء أجر: فِْي اإِلْحيَاء 1753
 .النَبِيّ : فِْي اإِلْحيَاء 1754
 .قَفلَ : فِْي اإِلْحيَاء 1755
 .أَْو َغْيِرهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1756
 .َشَرف: فِْي اإِلْحيَاء 1757
 .لَهُ الُملك َولَهُ الَحمد َوھَُو َعلَى ُكل َشيٍء قَِدْير: فِْي اإِلْحيَاء 1758
 .َعابُِدون َساِجُدون: فِْي اإِلْحيَاء 1759
 .َونََصر: فِْي اإِلْحيَاء 1760
 .َمِدْينَته :اءفِْي اإِلْحيَ  1761
ْرھُم: فِْي اإِلْحيَاء 1762  .ثَُم لِيُْرِسَل إِلَى أَْھلِِه َمْن يُبَشِّ
 .َكْياَل : فِْي اإِلْحيَاء 1763
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ً : ( قَالَ  دَخلَوإَِذا , َدَخَل البَْيت ً  توبا ً لَِربِّنَا  توبا ً َعلَْينَا  يغاِدراَل  أوبا  بيتهِ َويَْنبَِغْي أَْن يَْحِمَل أِلَْھِل . 1767) حوبا
فِْي  فليضعْ َوقَْد ُرِوَي أَنَّهُ إِْن لَْم يَِجد َشْيئَاً . سنَّةٌ  1769فھيَ  أمكنهُ أَْو َغْيِرِه َعلَى قَْدِر َما  مطُعومتُْحفَة ِمْن  1768قَاِربِهِ َوألَ 

  .1771َوھََذا َعلَى قَْدِر الُمبَالََغة لِْلتََشّوق إِلَْيِه َوالستدعا المرَدة. حجراً  1770نحالتِهِ 
ْحمَ  ِحْيم  بِْسِم هللا الرَّ   1772ِكتَاُب الّسَماع َواْلَجدّ ِن الرَّ

ِ الَِّذي أَْحَرَق قُلُْوَب أَْولِيَائِِه بِنَاِر  لقائِه إِلَى  بالشوقِ  وأرواُحھُمِھَمَمھُم  1773َواْستَوفَى, محبَّتهالَحْمُد 
 نِسيم الِوَصالِ أَْصبَُحْوا ِمْن  حتَّى 1774حضرتهِ َكَمال  مالحظةِ َوَوقََف أَْبَصاَرھُْم َوبََصائَِرھُْم َعلَى  ومَشاھََدتِهِ 
َولَْم , فَلَْيم يََرْوا فِْي الَكْونَْيِن َشْيئَاً ِسَواهُ  1776ُسبََحاِت الَجاَلِل َوالِھَه َحيَارى ُمالحظةَوأَْصبََحْت قُلُْوبھُْم ِمْن  1775ُسَكاَرى

اَرْين إاِلَّ  َوإِْن قََرَع , ْوَرة َعبََرْت إِلَى المصّور بََصائَِرھُمَسنََحْت أِلَْبَصاِرِھم صُ  1777َوإِنْ , إياهُ يَْذُكُرْوا فِْي الدَّ
  َصْوتٌ َعلَْيِھم  وردَ َوإِْن  سرائُرھُمْ  المحبُوبنَْغَمةً َسبَقَْت إِلَى  1778َمَساِمَعھُم

[65r] 
 1780طربُھُمَواَل , إاِلَّ إِلَْيه انِزعاجھُملَْم يَُكْن , 1779مشوقٌ أَْو  مھبحٌ أَْو  محرقٌ أَْو , مطربٌ أَْو  ُمقلقٌ أَْو , ُمْزِعج 

دھُم إاِلَّ , إاِلَّ لَهُ  1781ابتغاؤھُمْ َواَل , لدْيهِ إالّ إلَى َما  شوقُھُمَوال , إاِلَّ فِْيهِ  حزنھُمَواَل , إاِلَّ َعلَْيه قَلقھُمُ َواَل , بِهِ إاِلَّ  َواَل تََردُّ
 هللاُ  اصطفاھُمُ أُْولَئَِك الَِّذْيَن , 1782وأبصارھُم أسماعھُم َعْن َغْيِرهِ  أقفلَ فَقَْد , استماُعھُمَوإِلْيه , سماُعھُم فمْنهُ , َحَوالَْيه
ا بَْعد فَإِّن . 1784َوَسلَّم َكثِْيَراً , وقادتِهِ الَحّق  1783أيمة, أصفيائِهِ ِمْن بَْيِن  واستخلْصھُمْ , لواليتهِ  , والسرائِرَ  القلوبَ أَمَّ

وأُخفيْت , فِْي الَحِدْيد َوالَحَجر طُِويَِت النارُ َكَما  1786اِھرُ َجوَ فِْيھَا  طُِويَتْ َوقَْد , 1785ومعاِدن الجوھَرِ  َخزائُن األَْسرار
إاِلَّ  القُلوبِ َواَل َمْنفَْذ إِلَى , السَّماعِ  1787بِقَداحِ إاِلَّ  خفايھَاإِلَى اْستِنَاَرِة  سبيلَ َواَل , َوالمدر التَُّرابِ الَماُْء تَْحَت  أُْخفِيَ َكَما 
فاََل يَْظھَُر , محاسنُھَا أَو َمَساويھَا 1789ويُظھَرُ , فيھَاَما  تخرجُ  المستلّذةُ  الموُزونَةُ فالنغماُت ,  1788االستماعِ  دھلِْيزِ ِمْن 

ومعياٌر , محٌك صادقٌ  1790 فاستماُع القلبِ , إاِلَّ بَِما فِْيه اإلناءُ  يرَشحُ َكَما اَل , يحِويهِ ِمَن القَْلب ِعْنَد التحريِك إاِلَّ َما 

                                                                                                                                            
 .َوال يَْنبَِغي لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1764
فَحة ِمن ِجھَة اليََسار" إَذا قَِدمَ "َكّرر المؤلف  1765  .َعلَى ھاِمش الصَّ
 .َوَصلَّى: فِْي اإِلْحيَاء 1766
 ).تَْوبَاً تَْوبَاً لَِربِّنَا أَْوبَاً اَل يَُغاِدُر َعلَْينَا َحْوبَاً : ( ْي اإِلْحيَاءفِ  1767
 .َوأَقَاِربَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1768
 .َعلَى قَْدِر إِْمَكانِِه فَھَُو ُسنَّة: فِْي اإِلْحيَاء 1769
 .مخالته :فِْي اإِلْحيَاء 1770
 .فِي االستِحثَاث َعلَى ھَِذه الَمْكَرَمةوَكاَن ھََذا ُمبَالََغةً : فِْي اإِلْحيَاء 1771
 .ِكتَاب آَداب الّسمع َوالَوْجد: فِْي اإِلْحيَاء 1772
 .اْستََرقّ : فِْي اإِلْحيَاء 1773
 .َجَمال حْضَرته: فِْي اإِلْحيَاء 1774
 .َمْن تَنسم روُح الِوَصاِل َسْكَرى: فِْي اإِلْحيَاء 1775
 .َحْيَرى: فِْي اإِلْحيَاء 1776
 .إِن :فِْي اإِلْحيَاء 1777
 .قََرَعت: فِْي اإِلْحيَاء 1778
 .أَْو ُمْحِزْن أَو ُمْبِھج أَْو ُمَشّوق أَْو مِھْيج, أَْو ُمْقلِْق أَْو ُمْطِرب, ُمْزِعج :فِْي اإِلْحيَاء 1779
 .طََربِه: فِْي اإِلْحيَاء 1780
  .اْنبَِعاثھم: فِْي اإِلْحيَاء 1781
 . أَْبَصارھُم َوأَْسِماعھُم: فِْي اإِلْحيَاء 1782
 .أئمة: اإِلْحيَاءفِْي  1783
 .وقَاَدته وَسلََّم َكثِْيراً , والّصالة علَى ُمَحّمد الَمْبُعوث بِِرسالتِه َوَعلَى آَلِِه َوَصْحبِِه أَئِّمة الحق. وَخاّصتِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1784
 .َجَواِھر: فِْي اإِلْحيَاء 1785
 .َجَواِھُرھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1786
 .الَّ بِقََواِدحَخفَايَاھَا إِ : فِْي اإِلْحيَاء 1787
 .األَْسَماع: فِْي اإِلْحيَاء 1788
 .َوتُظِھر: فِْي اإِلْحيَاء 1789
 .فَالسََّماع لِلقَلب: فِْي اإِلْحيَاء 1790
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مطيَعةً بِالطّبَاع  القلوبُ  َوإَِذا َكانَت. الغالُب علْيهفِْيِه َما ھَُو  تحركَ إِلَْيِه إاِلَّ َوقَْد  السماعِ  1791روحُ فاََل يِصُل , ناطقٌ 
  , َمَكامنھَا 1792بِمراَداتِھَا أبَدتْ َحتَّى , لألْسَماعِ 

[65v]  
 الخْلقِ يَِزْيُد فِْي { : تعالى هللاُ قَاَل . 1794القَْوِل فِْي َذلِكَ  شرحُ َوَجَب . 1793مَساويھا ومحاسنھَامن  وكشفْت بِھَا 
. سماعٌ  1798فِْيھَا يكونَ إاِلَّ أَْن  يجيُب دعوةً اَل  1797محمدٍ  وكاَن ابنُ .  1796إنهُ حسُن الصوتِ : قِْيَل فِْيه  1795}َما يََشاُء 

 1799فِْي ثلثة َعلَى ھَِذِه الطّايفة تنِزُل الرحمةُ : الَجنِيدُ َوقَاَل . المعدِة لِلَّھُو اآلاَلتِ ُدْوَن  خاَصةً  الصوتِ َوھََذا فِْي 
, 1800مقاَماِت الصّديقينَ أِلنّھُم يَتََحاَوُرْون فِْي , َوِعْنَد المَذاكَرة, فَاقَةٍ إاِلَّ َعْن  يأكلونَ ؛ أِلَنّھُم اَل األَْكلِ ِعْنَد : مواضعَ 

ً  يسَمُعونَ َوِعْنَد السَماع؛ أِلَنّھُم  َمَع القَْوم فِْي  ينقُُل اللّبنَ َوَسلّم  َوَكاَن َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيهِ . بوجٍد ويَْشھَُدوَن حقا
  :1801 اْلَمْسِجد َويَقُْول بنيانِ 

  أبرُّ ربنَا وأطھَرْ ھََذا الِحَمال اَل ِحَمال خيبْر          ھََذا  
ً َوقَاَل    :أيضا

   األنصاَر والمھاجرةْ اآلَِخَرة        فَاْرَحِم  1802أَلَْجرُ  األَْجرَ اللَّھَُم إّن 
ا  يَْضِرْبَن بِالدَّف ِعْنَد قُُدوم  العربِ َوَكان نَِساء ).  فَاكَ هللا  يفضضِ اَل : (1803قَالَ  شْعراً نَّابَِغة ال أنشدهُ َولَمَّ

  : 1804ويقُلنَرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم 
    ثنياِت الَوَداعِ َعلَْينَا         ِمْن  طلَع البْدرُ 

  داعِ َعلَْينَا       َما َدَعا   الشكرُ َوَجَب 
   بِهِ لَهُ نَفسه َواْستََعان  األَبياَت رقَّتْ ھَِذِه  ينشدُ َوَمْن َسِمَع قَْوُل القَائِل الَِّذي 

[66r] 
  :َعلَى ُكّل َحال َوِھي بدّ َعلَى الطَّاَعة َواَل 

ْنيَا  فاََل    َعلَى تنحّ    تناِكحُ َمْن    قتالَةً   تخطبنّ َواَل                       تخطبنّھَاالدُّ
  إّما  تأملْت  راِجحُ   ومكُروھُھَا                    بمخوفھَا   مْرُجوھَافَلَْيَس يَفِي 

  صالِحُ لَُعْمِري  وصفٌ لَھَا  وعنِديفَأَْكثَُروا               الواصفونَ لَْقْد قَاَل فِْيھَا 
  اِمحُ جفَھَُو 1805 استلذدتهُ إَِذا  قَُصاراھَا ُزَعاٌف وَمركٌب           شِھيٌ  ُسالفُ 

  ُسوٍء قَبَائِحْ ولكن لَهُ أَْسَرار              الناَس حسنُهُ  يؤثر وشخٌص جميلٌ 
ا الُحَكَماء فَقَاَل  ةُ  تْقدرْ لَْم  فضيلةٌ شريفَةفِْي القَْلِب : بَعُضھمَوأَمَّ  فأخرجْتھَا, باللفظِ  إخراِجھَاَعلَى  النّطقِ قوَّ

َوقَاَل . الظََّواِھر مناجاةَ  1806ودعْوا, النَّفِس وناجوھَاِمَن  فَاْستَِمُعوا, إليھَابت وطر ظھرْت ُسرِّتْ فلّما , باألْلحانالنَّْفُس 
أيّ  ِمنالَعاِجْز  استنھاضُ  الّسماع نَتَائِجَ : بعُضھم  األَفھامِ ِمْن  1807الَكالل وحّدة, العاجر  ِمَن الفكر واستجاَلبُ , الرَّ
إِلَى  يطِرُق الِعْلمَ  الفْكرَ َكَما أَّن : َوقَاَل آَخر. 1808كدرَ َما  ويصفُوا, زَما َعجِ  وينھضَ , عُزبَ َما  يثُوبُ َحتَّى  واآلَراءِ 

                                                 
 .نفس: فِْي اإِلْحيَاء 1791
 .بَِواِرَداتِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1792
 .َوأَْظھََرت َمَحاِسنھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1793
 .الَوجدفي السََّماع وَ : فِْي اإِلْحيَاء 1794
 .35/1: فاطر 1795
ْوت اْلَحَسن: فَقِْيلَ : فِْي اإِلْحيَاء 1796  .ھَُو الصَّ
 .اْبُن ُمَجاِھد: فِْي اإِلْحيَاء 1797
 .فِْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1798
 .الطَّائِفَة فِْي ثاََلثَة: فِْي اإِلْحيَاء  1799
 .ّدْيقِْينأِلنّھُم اَل يَتََحاَوُرْون إاِلَّ فِْي َمقَاَمات الص: فِْي اإِلْحيَاء 1800
 .بِنَاء الَمْسِجد َوھَُو يَقُول: فِْي اإِلْحيَاء 1801
  .اَل ھُمَّ إِّن الَعْيَش َعْيُش اآلَِخَرة فَاْرَحِم األَْنَصاَر َوالُمھَاِجَرة: فِْي اإِلْحيَاء 1802
ا أَْنَشَدهُ النَّابَِغة ِشْعَره قَاَل لَهُ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّ : فِْي اإِلْحيَاء 1803  .مَولَمَّ
 .وإِْنَشاد النَّساء َعلَى السُّطُْوح بِالدَّف َواألَْلَحان ِعْنَد قُُدوم َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 1804
 .اْستَْذلَلتَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1805
 .َدُعوا: فِْي اإِلْحيَاء 1806
 .َوحدة الَكالّ  ,واستجاَلُب الَعاِزب ِمَن األَْفَكار: فِْي اإِلْحيَاء 1807

  .َوال يَأتِي وال يبطئ, فَيُِصيب َوال يُخِطئ, ويمرح في ُكّل رأي ونِيّة, ويصفو َما كدر: فِْي اإِلْحيَاء 1808
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فَإِّن , األَلحانَ  1810فليستِمع حزنَ َمْن : َوقَاَل آََخر. الّروحانيإِلَى الَعالَم  القلبُ يطرُق  1809السَماعَكَذلَِك , الَمْعلُوم
  .1812مَرُحھَاَوظَھَر , نُْوُرھا 1811حْت اشتَعالفَرِ َوإَِذا , َخَمَد نُْوُرھَا دخلھَا الحزنُ إَِذا  النْفسَ 

ِحْيم ْحَمن الرَّ   بِْسِم هللا الرَّ
[66v] 

  والنَّْھي َعِن الُمنَكرِ ِكتَاب األَْمر بِالَمْعُرْوف 
اَلةُ , 1814َوَمجده بواسطَِة كرِمهِ إاَلَّ  1813تستمتحُ َواَل , إاِلَّ بَِحْمِده تستفتُح الكتُبُ الَحْمُد  الَِّذي اَل  َعلَى  َوالصَّ
ا بَْعد, َوأَْصَحابِِه الطَّاِھِرْيَن ِمْن بَْعِده الطيبِينَ َوَعلَى آَلِِه , وعْبدهَسيّد األَْنبِيَاء ُمَحمَّد َرُسْولُه  بالمعُروِف  األَْمرَ فَإِّن : أَمَّ

ْين القُطبُ  ھوَ َعن الُمْنَكر  والنَّھيَ   طُِويَ َولَْو , النَّبِيّيِن أَْجَمِعْين 1815 تعالى بِهِ الَِّذي بََعَث هللا المِھمُّ َوھَُو . األَْعظَْم فِْي الدِّ
اَللَة وفشتِ , الفترةُ  وعّمتِ , الديانةُ  واْضمَحلتِ , 1817 النبُؤة بطلتِ , 1816عَملُه وعلُمهُ بساطُهُ وأُھِمل   وشاعتِ , الضَّ

َوقَْد َكاَن الَِّذي ِخْفنَا أَْن , بالھالكِ  1819َوإِن لَْم يَعشروا, َوَخِربَْت الباَِلد, الخرقُ  واتَّسع, الفَسادُ  1818وانتََشر, الجھالةُ 
, ورسُمهُ  بالُكليّة حقيقتُه 1820وامََّحى, وعلُمهُ  عَمله القطبِ ِمْن ھََذا  اندرسَ إِْذ قَْد , فِإَنّا  َوإِنّا إِلَْيه َراِجُعْون, يكونَ 

الھََوى  اتباعِ فِي  واسترَسَل الناسُ , لِقالخاَعْنھَا ُمَراقَبة  1822وامَّحقتْ , ُمَداھنَةُ الخلقِ َعلَى القُلُْوب  1821واستولتْ 
فََمْن , 1824اليمٌ  لومةُ اَل تَأُْخُذهُ فِْي هللا , مؤمٌن صادقٌ األَْرض  1823بِسيطِ َوعزَّ َعلَى , والشھَواِت استرَسال البھائمْ 

  ھذِه الثلمةِ َوَسدَّ  الفترةِ ھَِذِه  تاَلفيَسَعى فِي 
[67r]  

ا  ً  الداثرةُ  السنَّة لھذهِ  1825مسدداً , لِتَْنفِْيِذھَا متقلداً أَْو , متَكفالً بعملِھَاإِمَّ , إحيائِھَافِْي  ومتشمراً   بأعبائِھَا ناھضا
َماُن إِلَى إَِماتَتِھَا سنَّةٍ  بإْحياء, ِمْن بَْيِن الَخْلق مستأثِراً كاَن  ُدوَن  القُربِ  درَجاتُ  تتضاءلُ  وُمستبداً بقربَةٍ , أفضى الزَّ

 المنكرِ َعْن  بالمعروِف وينھُْونَ  ويأْمرونَ يَْدُعوَن إلى الَخْيِر  أُّمةٌ َولتَُكْن ِمْنُكْم { : 1826َرَك وتعالىهللا تَبَا قَالَ . ِذْروتِھَا
: َجّل وتعالى قولهِ َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َعْن تَْفِسْير  سأْلتُ : الخشني أَنَّهُ قَالَ  ثعلبةَ َوُرِوَي َعْن أَبِي . 1827}

كماَل 1828 أنفَسكمَعلَْيُكم  آمنُواھَا الَِّذْيَن يَا أَيُّ{   ُمْر بِاْلَمْعُرْوفِ , يَا أَبَا ثَْعلَبَة: ( فَقَالَ  1829} اھتديتُمإَِذا  ضلَّ َمْن  يضرُّ
ً  رأيَت شحاً فَإَِذا , الُمنَكرِ َعِن  وانهَ  ً , مطاعا , بنفِسكَعلَْيَك فَ , بَِرْأيِهِ  َرْأيٍ َوإِْعَجاَب ُكّل ِذْي , وُدنيَا ُموثرةً , وھوًى متبعا

ً  َورائِكمِمْن  إنّ , 1830والعوامّ َوإِيّاك  ِك فِْيھَا , َكقِطَِع اللَّْيِل الُمْظلِمِ  1831قطعا َخْمسيَن  أْجرُ َعلَْيه  أنتُمالَِّذي  بمثلِ لِْلُمتََمسِّ

                                                 
 .فَالسَماع: فِْي اإِلْحيَاء 1809
 .فَْليَْسَمع: فِْي اإِلْحيَاء 1810
 .اشتََعلَ : فِْي اإِلْحيَاء 1811
 .وذلك بقدر صفائه ونقائه من الغش والدنس, قدر قبول القابلفيظھر الحنين ب, فََرُحھَا : فِْي اإِلْحيَاء 1812
 .َواَل تَْستَْمنُِح النَّعم: فِْي اإِلْحيَاء 1813
 .َوَرْفده: فِْي اإِلْحيَاء 1814
 .اْبتََعث هللا لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1815
 .ِعْلمهُ َوَعَملَهُ : فِْي اإِلْحيَاء  1816
ة: فِْي اإِلْحيَاء 1817  .تََعطَّلَت النُّبُوَّ
 .َواْستَْسَرى: فِْي اإِلْحيَاء 1818
 .يَْشُعُرْوا: فِْي اإِلْحيَاء 1819
 .َواْنَمَحقَ : فِْي اإِلْحيَاء 1820
 .فَاْستَولَت: فِْي اإِلْحيَاء 1821
 .َواْنَمَحت: فِْي اإِلْحيَاء 1822
 .بَِساط: فِْي اإِلْحيَاء 1823
 .الئمٍ : فِْي اإِلْحيَاء 1824
 .ُمَجّدداً : فِْي اإِلْحيَاء 1825

  .فقولهُ تََعالى: اءفِْي اإِلْحيَ  1826
 .3/104: آل عمران 1827
يَا أَيُّھَا الَِّذْيَن آََمنُْوا { : وروي عن أبي ثعلبة الخشني أنّه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى :فِْي اإِلْحيَاء 1828

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْھتََدْيتُْم   .}َعلَْيُكم أَْنفَُسُكم اَل يَُضرُّ
 .5/105: ائدةالمَ  1829
 .َوَدْع َعْنَك الَعَوامَّ : فِْي اإِلْحيَاء 1830
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1831  .فتنا
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 أماَمةَ َوَرَوى أَبُو ). 1832أعواناً ى الَخْيِر َعلَ  تجدونَ  ألنُّكمبَْل ِمْنُكْم , اَل : ( يَرسول هللا؟ قَالَ  بَْل ِمْنھُم: فَقِْيلَ .). ِمْنُكمْ 
  1834وفسَق شبَابُُكمْ طََغى نَِساؤُكم  كيَف أنتُم إِذا: ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم قَالَ  1833البَاِھلِي أَنَّ َرُسْول هللا

[67v] 
)  سيكونُ ِمْنهُ  وأشدّ ! ْي نَْفِسي بِيَِدهِ نََعْم َوالَّذِ : ( يََرُسول هللا؟ قَالَ  لكاينٌ َذلَِك  وإنّ : قَالُوا) ؟ وتركتُم جھادُكم

َوكاين ذلك : قَالُْوا) منكرٍ َولَْم تَْنھَْوا َعْن  بمعروفٍ  تأُْمرواإَِذا لَْم  أنتُمَكْيَف : ( ِمْنهُ يَا َرُسول هللا؟ قَالَ  أشدُّ َوَما : قَالُوا
أَْنتُْم إَِذا  كيفَ : (ِمْنهُ يرُسْول هللا؟ قَالَ  أشدّ َوَما : قَالُْوا) َسيَُكون  هُ منَوأََشدُّ ! بيدهِ نََعْم َوالَِّذْي نَْفِسي : ( يََرسول هللا؟ قَالَ 

ً والُمْنَكَر  المعروَف منكراً رأيتُم  مْنهُ والذي نفسي بيده وأشدُّ , نََعم: ( قالَ , هللا يرسولَ وَكاين ذلك : قَالُوا)   معروفا
: قَالُْوا) المعروفِ َعِن  ونھيتُمْ بِالُمْنَكْر  أمرتُمْ بكْم إَِذا  كيفَ (  1835: الَ يََرسول هللا؟ ق أشدُّ ِمنهُ َوما  قَالُوا.) سيكونُ 

 ألُتيحنّ  حلَْفتُ بِي : يَقُول هللا تَبَارك وتعالى. سيكونُ َوأََشدُّ ِمْنهُ ! نََعْم َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ : ( َوَكاين َذلَِك يََرُسول هللا؟ قَالَ 
اَل يُْنِكر الُمْنَكر بِيَِدِه َواَل  1836ھَُو الَِّذْي : َوقَالَ  ميِت األَْحيَاءَعْن  وُسئِل حذيفةُ . )حْيرانَ يھَا ف يصيُر الحلِيمَ  لھُْم فتنةٌ 

َجال َوالنَِّساء  يغَشى إسرائِيلِمْن أَْحبَار بَنِي  َحْبرٌ َكاِن : 1838بِْن ِدْينَار 1837َوقَاَل ملك رحمهُ . َواَل بِقَْلبِه, بلسانِهِ  الرِّ
  :فَقَالَ , 1839غِمز النَساءيوماً  بنيهِ فََرأَى بَْعض , بِأَيَّاِم هللا عّز وجلّ  ظھُم ويّذكُرھُميعِ . َمنِزلَه

[68r] 
, الجيشِ فِْي  بنُوهُ  وقُتِلَ , امرأتُهُ  1841وأسقطتِ , فانقطَع نخاُعهُ  سريرهِ َوَسقَطَ ِمْن , 1840 مھالً َمھالً يَا بُنَّي 
لِْي  غَضبِكَ ِمْن  كانَ أََما , صلبِك صديقاً أبداً ِمْن  أُخِرجُ أَنِّي اَل , فالناً الحبرَ  أخبرْ ن أَ : نَبِّي زمانِهِ فَأَْوَحى هللا تعالى إِلَى 

إِلَْيِھْم ِمْن  أحبّ , تكوَن فيِھم جيفَةُ ِحَمارأَلَن , يَأْتِْي َعلَى النَّاس َزَمانٌ : َوقَاَل حَذْيفَة. يَا بُنَي َمْھالً  َمھال: قلتَ إاِلَّ أَْن 
 1842جھاِدُكم, الجھادِ َعلَْيِه ِمن  تغلبُونَ َما  أّول: َوقَاَل َعلِّي ْبُن أَبِي طَالِب َرِضَي هللا َعْنهُ . َويَْنھَاھُمْ  رھميأْمُ  ُمؤِمنٍ 
 فيجَعلُ  يُْعكسُ , الُمْنَكر 1843وينِكر, القلُب المعروفُ فَإَِذا لَْم يَْعِرف , الجھاُد بقلوبُكمُ ثُّم , بألسنتكمُ  الِجھَادثُّم , بِأَْيِدْيكم

أَْن  فمّن يقدرُ البَْحُر  1845انفتقَ فَقَاَل إَِذا , َعِن الُمْنَكر وتنھَى بالمعروفِ  تأمرُ أاََل : للثوِريَوقِْيَل . أعالهُ أسفلهُ  1844
ً  1846ھاُرونُ َوَجاَء . ؟يَُسّكنَهُ  : َوقَالَ  السجاَف بيدهِ  فكشَف ھارونُ الَمْجنُون فناَداه يَا ميَر المومنيَن  بھلُولَعلَى  يوما
ثَنَا : قَالَ .  بَھلُولُ يَا  كلبّي َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه  رأيتُ قَاَل , العاِمريبن عبد هللا  قدامةَ َعْن , 1847قابلبن  أيمنُ َحدَّ

ً َوَسلَّم  َو ھُ  1849فِْي َشَرفِكَ  وتواضُعكَ . إلْيَك إلْيكَ َواَل , ِطَردَ َواَل  َضربَ اَل , صھّبَاءَ  1848ناقَةٍ َعلَى  َعَرفَةِمْن  منصرفا
   1850ھاُرونُ فَبََكى , تكبّرَك وتجبِركَخْيٌر لََك ِمْن 

                                                 
ً , اَل : ( بَْل ِمْنھُم يا َرسول هللا؟ قَالَ : قِْيلَ : فِْي اإِلْحيَاء 1832 ً , بَْل ِمْنُكْم؛ ألنُّكم تَِجُدوَن َعلَى الَخْيِر أَْعَوانَا  ).َواَل يَِجُدوَن َعلَْيِه أَْعَوانَا

  .ورَوى أَبُو أَماَمة البَاِھلّي َعن النبِيّ : فِْي اإِلْحيَاء  1833
 .ُشبَّانُُكم: فِْي اإِلْحيَاء 1834
َعْم َوالَِّذْي نَْفِسي نَ : ( َوَكائٌِن َذلَِك يَا َرُسول هللا؟ قَالَ : قَالُْوا) َكْيَف أَْنتُم إَِذا لَْم تَأُْمُروا بَِمْعُرْوٍف َولَْم تَْنھَْوا َعْن ُمْنَكر: ( قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1835
ً : (َوَما أََشّد ِمْنهُ ؟ قَالَ : قَالُْوا) َوأََشدُّ ِمْنهُ َسيَُكون ! بِيَِدهِ  َوَكائٌِن َذلَِك يَا َرُسول : قَالُْوا) َكْيَف أَْنتُْم إَِذا َرأَْيتُُم الَمْعُرْوَف ُمْنَكَراً والُمْنَكَر َمْعُرْوفَا

). َكْيَف أَْنتُم إَِذا أَْمُرتُْم بِالُمْنَكْر َونَھَْيتُْم َعِن الَمْعُروف: ( َوَما أََشّد ِمْنهُ ؟ قَالَ : قَالُْوا) َوأََشدُّ ِمْنهُ َسيَُكون ! نَْفِسي بِيَِدهِ  نََعْم َوالَِّذيْ : ( هللا؟ قَالَ 
بِي حلَْفُت ألُتيحّن لھُْم فتنةٌ يصيُر الحلِيَم : يَقُول هللا تعالى. َشدُّ ِمْنهُ سيكونُ َوأَ ! َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ , نََعمْ : ( َوَكائن َذلَِك يا ََرُسول هللا؟ قَالَ : قَالُْوا

 ).فيھَا حْيرانَ 
 ...).الذي ال يُنِكرُ : (َرِضَي هللاُ َعْنهُ َعن َميت األَحيَاء فَقَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1836

  ".َرِحمهُ "يَقُوم الُمؤلّف بَِشطب  َكلَِمة   1837
 .مالك بن دينار: فِْي اإِلْحيَاء 1838
 .َوقَد َغَمَز بعض النِّساء: فِْي اإِلْحيَاء 1839
 .َمْھاَلً : فِْي اإِلْحيَاء 1840
 .َوأسقط: فِْي اإِلْحيَاء 1841
  .الِجھاد: فِْي اإِلْحيَاء 1842
 .َولَْم يُْنِكر :فِْي اإِلْحيَاء  1843
 .نَكس فََجَعل: فِْي اإِلْحيَاء 1844
 .ْانبَثَقَ : فِْي اإِلْحيَاء 1845
ِشْيد :ْحيَاءفِْي اإلِ  1846 ً : قَالَ , َوَعن َعْبُد هللا بن مھران: ِعظَة بَْھلُْول لِھَاُرون الرَّ ِشْيد فََوافَى الُكْوفَة فَأَقَاَم بِھَا أَيَّاَما ثُمَّ َضَرَب بِالّرِحْيل , َحّج الرَّ

فََكفَّ الِصْبيَاُن َعن , يْؤُذونَهُ َويولعوَن بِه إِذ أَْقبَلَت ھََوادج ھَاُرون والّصْبيَانُ , فََخَرَج النَّاُس َوَخَرَج بَْھلُول الَمْجنُون فِْيَمن َخَرَج بِالكناَسة
ا َجاَء ھَاُرون نَاَدى نَاَدى بِأَْعلَى َصْوتِه, الولُوع بِه  .لَبّيَك يَا بَْھلُول: فَقَالَ , فََكَشَف ھَاُرون السَجاف بِيَِدِه َعْن َوجھه, يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين: فَلَمَّ

 .نَائِل : فِْي اإِلْحيَاء  1847
 .نَاقَة لَه: فِْي اإِلْحيَاء 1848
 .َسفَرك ھذا يَا أَِمْيَر المؤمنِْين: فِْي اإِلْحيَاء 1849
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[68v]  
, فِْي َجَمالِهِ  وعفَّ ِمْن َمالِِه  ماالً وجماالً فأنفقَ هللا  رُجالً آتاهُ , 1852نََعمْ : قَالَ , 1851هللا زْدني يرحُمك: ثُمَّ قَال 

 أخْذتھَاِمّمْن  رّدھَا: لَهُ قَاَل , 1855َمَع الجايزة أحسنتَ : 1854ھرونُ قَاَل لَهُ , 1853ِمَن األَْبَرار َخالِِص ِديَوانِهِ هللا فِْي  كتبهُ 
ْينَ : قَالَ , دْينكَ قَاَل فَقُِضَي َعْنَك , لِْي بِھَا حاجةَ مْنهُ فاََل  قَاَل أَنَا , يقوتُكقَاَل فَنُْجِري َعلَْيَك َما , الدْينِمَن  أَيقَضى إّن الدِّ

ِحْيم.    1856السْجَف ومَضىفَأَْرَسل ھرون , َويَْنَسانِي يذُكُركَوأَْنَت ِمْن ِعيَاِل هللا فََمحال أَْن  ْحَمن الرَّ   بِْسِم هللا الرَّ
  1857ِكتَاب آََداب الَمِعْيَشة

, فأحسَن تأديبَهُ ُمَحمَّد َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم  وأّدَب نَبيّهُ , فأحسَن خلقَهُ وترتيبهُ  شْيءٍ ُكّل  خلقَ الَحْمُد  الَِّذي 
التّخلُِّق  1858َعلَى وَحّرضَ , تْھِذْيبَهُ َمْن أََراَد  بِهِ  ووفََق لالْقتَِداءِ , اتخذهُ صفيّهُ وحبيبَهُ ثُّم  وأخالقَهُ وزكَّى أوصافَهُ 

د َسيّد , تخيِيبَهُ َمْن أراَد  بأخالقِهِ  ا بَْعد. 1859َوَعلَى آَلِِه الطَّيِّبِْيَن الطَّاِھِرْينَ , المرسلينَ َوَصلَّى هللا َعلَى ُمَحمَّ إِّن فَ : أَمَّ
واآلداُب , األَخالقِ َواألَْعَمال نَتِْيَجة , وحركاُت الجوارِح ثَمَراُت الخواِطرِ , ُعنواُن آداِب البواِطن 1860الظَّاِھر آََدابَ 

َرائِر ھَي الَّتِي  وأنوارُ , ومنابِعھَا األَْفَعال مَغاِرسُ َوِھَي  وسَرائُِر القلوبِ , رشُح المعارفِ   1861َعلَى الظَّاِھر تشِرقُ السَّ
  تبَدُل المحاِسنُ  وزينٌ  فتزيِّْنھَا وتَجليھَا
[69r] 

صْدُره مشكاةَ األَْنَوار َوَمْن لَْم يَُكْن , جواِرُحهُ  1863َشعيَخْ لَْم  يخشْع قلبُهُ َوَمْن لَْم , 1862مكارَمھَا ومساويھَا
َكاَن َرُسول هللا , 1865 َعلَْيِه َوَسلَّمَصلَّى هللا أخالقِهِ آََداب . اآلداِب النَّبويَّةَجَمال  1864ظاِھرھَاَعلَى  يفِضْ لَْم  اإللھيّة

ؤال َدائم, الّضراعِة واالبتھَالَصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َكثِْير  َوَمَكاِرِم , بَِمَحاِسن اآلََداب يزينَهُ أَْن  1866وجلّ  َعزَّ  السُّ
اللَّھُمَّ َجنِّْبنِي : (1868َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم يَقُْولَوَكاَن  1867)اللَّھُّم َحسِّن َخْلقِي : ( دعائِهِ فِْي  يقولُ فََكاَن , األَخالقِ 

ً لَرُجل مسلمٍ يَا : 1869يقولُ َوَكاَن َعلِّي َرِضَي هللا َعْنهُ ).  منكراِت األخالقِ  , حاجةٍ الُمْسلِم فِْي  أخوهُ  1870يحبه! عجبا
ً  يرُجواَل  كانَ فَلَو , للخيِر أھالً فاََل يََرى نفسه  ً عِ  1871يخافُ واَل  ثوابا َمَكاِرم  1872فِيْ  يساِرعَ لَقَد َكاَن يَْنبَِغي أَْن , قابا

ا تَُدلُ , األخالقِ  َوقَاَل . نََعمْ : ِمْن النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّْم؟ فَقَالَ  أسمْعتَه: رُجلفَقَاَل لَهُ , سبيِل النجاةِ َعلَى  فِإِنّھَا ِممَّ
 حَسنُ الَجنَّة إاِلَّ  يدُخلُ اَل  بيدهِ َوالَِّذي نَْفِسي : ( األَْخاَلق فَقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم مَ يحّب مكارِ  هللاُ , هللا يا رُسولَ  :أَبُو بردة

                                                                                                                                            
 .فَبََكى ھَاُرون حتَّى َسقَطَت ُدُموعهُ َعلَى األَْرض: فِْي اإِلْحيَاء 1850
 .يَا بَْھلُول ِزْدنَا َرِحَمَك هللا: فِْي اإِلْحيَاء 1851
 .نََعْم يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين: اءفِْي اإِلْحيَ  1852
 .ُكتَِب فِْي َخالِص ِدْيَواِن هللا تََعالَى َمَع األَْبَرار: فِْي اإِلْحيَاء 1853
 .ھَارون: فِْي اإِلْحيَاء 1854
 .أَْحَسْنَت يَا بَْھلُول َوَدفََع لَهُ َجائَِزة: قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1855
يَا أَِمْير : قَالَ , يَا بَْھلُول فَإِْن َكاَن َعلَْيك َدْين قََضْينَاه: قَالَ , لَجائَِزة إِلَى َمن أََخْذتَھَا ِمْنهُ فاََل َحاَجةَ لِْي فِْيھَااْردْد ا: فَقَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1856

يَا بَْھلُول فَنُْجِري َعلَْيَك َما يَقُوتَك : قَالَ , ن ال يَُجوزھَُؤاَلء أَْھُل الِعلم بِالُكْوفَة ُمتََوافُِرون قَد اْجتََمَعت آَراُؤھُم أن قََضاَء الدين بِالدي, الُمؤِمنِْين
َماء: قَال, أَو يُقْيمكَ  فَأَْسبَل : قَالَ , أَنَا َوأَْنَت ِمْن ِعيَاِل هللا فََمحال أَْن يَْذُكُرَك َويَْنَسانِي, يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين: ثُمَّ قَالَ , فََرفََع بَْھلُول َرأسهُ إلَى السَّ

 .اُرون السَجاف َوَمَضىھَ 
ة: فِْي اإِلْحيَاء 1857  .ِكتَاب آََداب الَمِعْيَشة َوأَْخاَلق النُّبُوَّ
 .َوَحّرَم َعن: فِْي اإِلْحيَاء 1858
 .َوَعلَى آَلِِه الطَّيِّبِْيَن الطَّاِھِرْيَن َوَسلََّم َكثِْيَراً : فِْي اإِلْحيَاء 1859
 .الظواھر: فِْي اإِلْحيَاء 1860
 .الظََّواِھر: ءفِْي اإِلْحيَا 1861
 .وتبدل بِالَمَحاِسْن َمَكارھھَا َوَمَساِوْيھَا:فِْي اإِلْحيَاء 1862
 .يَخشع: فِْي اإِلْحيَاء 1863
 .ظَاِھِرهِ : فِْي اإِلْحيَاء 1864

  .بَيَان تَأديب هللا تعالَى َحبِيبَهُ َوَصفِيّهُ ُمَحّمَداً َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم بالقرآن: فِْي اإِلْحيَاء 1865
 .َمَن هللا تََعالَى: ْي اإِلْحيَاءفِ  1866
ْن َخْلقِي َوُخلقِي: ( فِْي اإِلْحيَاء 1867   ).اللَّھُمَّ َحسِّ
 .يَقُول: فِْي اإِلْحيَاء 1868
 .قال علي رضي هللا عنه: فِْي اإِلْحيَاء 1869
 .يَِجْيئهُ  : فِْي اإِلْحيَاء  1870
 .ال يَْخَشى: فِْي اإِلْحيَاء 1871
 .إِلَى: فِْي اإِلْحيَاء 1872
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, وأعّف الناسِ , وأعَدل الناسِ , وأشَجَع النَّاسِ , أْحلَم الناسِ َوَكاَن َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم . 1873)األَْخاَلق 
  ,يَْخصُف النَّْعلَ ان َوكَ , أَْسَخى الناسِ َوَكاَن 

[69v]  
وْجِه فِْي  يُثبُِت بصُرهُ اَل , الناَس حيَاءً َوَكاَن أََشدُّ , ويُقطِّع اللَّْحَم معھنَّ , ِمْھنَة أَْھلِهِ فِْي  ويخُدمُ , ويُرقع الثوبَ 

 علْيھَا ويَكافِئ, 1875أرنَبٍ لبن  فَْخذُ أَْو , لَبَن َجْرَعةُ  أَنَّھَاَولَْو  الھَِديَّةَ َويَْقبَل , 1874الحّر والعْبدِ َدْعَوةَ  يجيبُ َوَكاَن , أََحدٍ 
ةً ِمَن  بطنِهَوَكاَن يََضُع الَحَجر َعلَى . 1876َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم وع مرَّ َما  يُردَواَل  َحَضرَ َويَأُْكل َما   1877الجُّ

ة , 1880يمانيّة وّمرة بردةً , 1879سملة فمّرة, َما َوَجد ويلبسُ , 1878َوَجدَ  فِي  خاتمهُ َوَكاَن يلبَُس , فٍ ُجبّةً ُصوَوَمرَّ
ةً َما  ويركبُ , غيَرهُ أَو  عْبَدهُ َخلفهُ  وكاَن يُرِدفُ , األَْيَمن َواألَْيَسر 1881َكفّه ً  أمكنَهُ مرَّ بَْغلَة  ومّرة, وَمّرة بعيراً , فرسا

ة , 1882صْھباء ً يَْمِشْي  ومّرة, ِحَماراَوَمرَّ الَمْرَضى  1884َوَكاَن يَُعود, قلْنُسوةَواَل  َعَماَمةٍ َواَل  ِرَداءٍ باَِل  1883راجالً  حافيا
يجالُس  َوَكاَن , 1886الرايحةَ الرديةَ ويكَرهُ , 1885يحبُّ الطيبَ َوكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم , فِْي أَْقَصى الَمِدْينَة

َواَل  يَْمَزحُ , لَھُم بِالبِرّ  أھَل الّشرف ويتألفُ , أخالقِِھمأَْھَل الفْضِل فِْي  ويكرمُ , 1888ويُواِكُل المساكينَ , 1887الفقراءَ 
أتاهُ َوَما , ويَسابُِق أھلَهُ , 1889ينكرهُ فاََل  اللِعَب المبَاحَ َوَكاَن َعلَْيه السَّاَلم يََرى , ِمْن َغْير قَْھقَھَة يَْضَحكُ , حقَاإاِلَّ  يقُولُ 
  1891!نَْفِسي بِيَِدهِ َوالَِّذي : أنسٌ قَاَل . 1890َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم حاجتِهِ فِْي  معهُ إإِل قَاَم  عْبدٌ َواَل  ُحرٌّ 

[70r] 
 1893بقضاءٍ ھََذا  كانَ إِنََّما  دُعوهُ :إاِلَّ قَاَل  1892أھلِهِ ِمْن  واِحدٌ َواَل اَلَمنِي , فعْلتهلَِم  كرھَهُ  قطُ َما قَاَل لَِشْيء 

ً َواَل , وقدرٍ  ْرِض َصلَّى هللا َعلَْيِه َعلَى األَ  يفرْش لهُ اضطَجعَ َوإِْن لَْم , لَهُ اْضطََجعَ  1895فرشَ إِْن , 1894عاَب مضجعا
ِمْن  أحداً َوَكاَن إَِذا لَقَِي , 1897اآلَخرُ  يرسلُھَا حتَّى بيِدِه فيُرسلَھَا أحدٌ َوَما أََخَذ , بالسالمِ  لقيهُ َمْن  يبدأْ َوَكاَن . 1896َوَسلَّم

                                                 
ا أتي بَِسبَايَا طّيِّئ َوقَفَت َجاِريَة فِْي السبي, وَما ھَُو َخْيٌر ِمْنهُ , نََعمْ : أََسِمْعتهُ ِمْن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّْم؟ فَقَالَ : اإِلْحيَاء فِيْ  1873 , لَمَّ
د إِْن َرأَْيَت أَْن تُْخلِي َعنِّيْ : فَقَالَت , َويَفك الَعانِي, َوإنَّ أَبِي َكاَن يَْحِمي الذمار, فَإِنِّي بِنت َسيّد قَْوِمي, اء الَعَربَواَل تشّمت بِي أَْحيَ , يَا ُمَحمَّ

اِريَةُ ھَِذِه يَا جَ : ( فَقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّْم , أَنَا اْبنَة َحاتِم الطَائِي, َولَم يرد طَالب َحاَجة قَط, َويفِشي السَّاَلم, َويُطِعُم الطََّعام, ويُشبِع الَجائع
 ً ْمنَا َعلَْيهِ , ِصفَة المؤِمنِين َحقَّا ً لَتََرحَّ َوأِنَّ هللا يُِحبُّ َمَكاِرَم األَْخالق , فَإِنَّ أَبَاھَا َكاَن يُِحبُّ َمَكاِرَم األَْخالق, َخلُّوا َعْنھَا, لَْو َكان أبُوِك ُمْسلَِما

 ).اَل يَْدُخل الَجنَّة إاِلَّ َحَسُن األَْخاَلق ! َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدهِ : ( هللا يُِحّب َمَكاِرَم األَْخاَلق فَقَالَ , يَا َرُسول هللا: فَقَاَم أَبُو بردة بن نيار فَقَال).
 .َويُِجْيب َدْعَوة الَعْبد َوالُحر: فِْي اإِلْحيَاء 1874
 ".لَبَن"َوقد قَاَم المؤلّف بَِشطب كلَمة . أو فَْخذ أْرنَب: فِْي اإِلْحيَاء 1875
 .ويكافئ َعلَْيھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1876
ْوع: فِْي اإِلْحيَاء 1877 ة ِمَن الجُّ  . َوَكاَن يَعصب الَحَجر َعلَى بَْطنِه َمرَّ
 .َوَمّرة يَأُْكل َما َحَضر َواَل يُرّد َما َوَجد َواَل يَتَوّرع َعن مطعم َحاَلل: فِْي اإِلْحيَاء 1878
 .َشْملة: فِْي اإِلْحيَاء 1879
ً : ءفِْي اإِلْحيَا 1880  .وَمرة برد حبرة يمانِيا
 .واألَْيَسر, فِْي خنصره األَْيَمن: فِْي اإِلْحيَاء 1881
 .َشْھبَاء: فِْي اإِلْحيَاء 1882
ً : فِْي اإِلْحيَاء 1883  .َوَمّرة يَْمِشْي َراِجالً َحافِيَا
 .يَعود الَمْرَضى: فِْي اإِلْحيَاء 1884
ائِ , يُِحّب الطِّْيب: فِْي اإِلْحيَاء 1885 ِدْيئَةَويَْكَره الرَّ  .َحة الرَّ
ِديئة: فِْي اإِلْحيَاء 1886  .الرائَِحة الرَّ
 .يَُجالُِس  الفُقََراء :فِْي اإِلْحيَاء 1887
 .ويَؤاِكل الَمَساِكْين :فِْي اإِلْحيَاء  1888
 .يََرى اللَِّعَب الُمبَاح فاََل يُْنِكره: فِْي اإِلْحيَاء 1889
 .أَو َعْبد أَو أََمة إاِلَّ قَاَم َمَعهُ فِي َحاَجتِهِ َوَما َكاَن يَأْتِْيه أََحد ُحّر : فِْي اإِلْحيَاء 1890
 !.َوالَِّذْي بََعثَهُ بِالَحقِّ . َوقَاَل أَنَس َرِضَي هللا َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1891
 .َواَل اَلَمنِي نساؤه إأِلَّ قَال: فِْي اإِلْحيَاء 1892
 .بِِكتَاب َوقََدر: فِْي اإِلْحيَاء 1893
ً : قَالُوا: فِْي اإِلْحيَاء 1894  .َوَما َعاَب َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َمْضَجَعا
 .فََرُشوا لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1895
 .اضطََجَع َعلَى األَرض: فِْي اإِلْحيَاء 1896
 .َوَما أََخَذ أََحد بِيَِدِه فيرسل يَده َحتَّى يرِسلھَا اآلَِخذ: فِْي اإِلْحيَاء 1897
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ثُمَّ , 1899خفََّف صالتهُ إاِلَّ  يَُصلِيَوھَُو  أَحدٌ ِه َوَكاَن اَل يَْجلُس إِلَيْ . 1898 إاِلَّ َعلَى ِذْكِر هللا تعالى يجلِسُ َواَل  ,أصحابِه بدأَهُ 
ً أَْن  جلوِسهِ أَْكثَر  وكانَ . إلَى صالته  عادَ  حاجتِهِ ِمْن  فرغَ ؟ فَإَِذا حاَجةٌ أَلََك : 1900لهُ قَاَل  ويُمِسك , ينِصَب ساقْيِه جميعا
 مْجلسهِ ِمْن  قامَ َوَكاَن إَِذا . كنيةٌ نِّي َمْن لَْم تَُكْن لَهُ َويُكَ , 1902وكاَن يدُعو أصحابَهُ بكنّاھُم. الَحْبَوةَ  شْبهَ , علْيھَما 1901يَدْيهِ 
َوَكاَن إَِذا ).  1903إِلَْيكَ  أستغفُرَك وأتُوبُ َوْحَدَك اَل َشِرْيَك لَك  أنتَ أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ  وبحمدَك أشھَدُسْبَحانََك اللَّھُمَّ : ( قَالَ 

ِحْيم اللَّھُمَّ بِْسِم هللا: ( 1904الَمائَِدةُ قل أماَمهُ  وِضَعتْ  ْحَمن الرَّ ).  الجنَّةِ تَِصُل بِھَا نِْعَمةَ  1905اجعلھَا نعمةً مشكورة ً  الرَّ
, قدمْيهِ َوبَْيَن  ركبتْيهِ يَْجَمع بَْيَن , َجلََس يأْكلُ إَِذا  وكاَن كثيراً . دارهُ لَهُ  بسطَ  حتَّى ُربما الدَّاِخُل فَيدنِْيهِ َعلَْيه  يدخلُ َوَكاَن 

  أنّ إاِلَّ  الُمَصلِّي َكَما يَْجلُس
[70v] 

 وإّن هللاَ  1906بركةٍ ِذْي  غيرُ إِنَّهُ : ( َويَقُْول يأُْكُل الحارّ اَل  وكانَ , فَْوَق القََدمْ  والقدمُ  الركبةِ فَْوَق  الّرْكبَةَ تكونُ  
, 1907يأكُل بإصبََعْينَولَْم يَُكْن , بعةِ استعاَن بالرا وربَما, الثالثِ بِأََصابِِعِه  وكاَن يأُْكل, ) يُطعُمنَا نَاراً فَأَْبِرُدوهُ لَْم 

بَا فإنَّهفِْيھَا ِمَن  طبختُم قِْدراً فأكثُرواإَِذا , عائَشةُ يَا :( َوقَالَ ).  إّن ذلَك أَْكلَةُ الشيطانِ : ( َويَقُْول , )1908 الَحِزْين قلبَ  الدُّ
لَِمَكانِِھَما ِمَن  الكليتْين 1910يأُْكلُ َوَكاَن اَل , ) ِخي يُونُسَ أَ  شجرةُ إِنَّھَا : ( ويقُول 1909يحبُّھاَوَكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم 

 البرَكةُ فِْي أَّي األََصابِع  أْدِرياَل : ( ويقُولُ , واحدةً َواِحَدةً  بالَمنِديِل حتَّى يلعَق أصابعهُ يََده  يَْمَسحُ اَل  وكانَ  البَْول
لََك الَحْمُد َغْيَر َمْكفُْوٍر َواَل , 1913وسقيَت وأْروْيتَ , وأشبْعتَ  طَعمتَ أ, 1912الحمدُ اللَّھُمَّ لََك : (قَاَل  فََرغَ فَإَِذا , 1911)

ً  عليِھمْ  يتشھّىواَل  أھلِهَوَكاَن َعلَْيِه السَّاَلم يَأُْكل َما َوَجَد ِعْنَد , )َعْنهُ  ُمستْغنىً َواَل  موّدعٍ   َوَما َسقوهُ , 1914طَعاما
 1916َوَغْير الَمْحُشو للحربِ  يلبَُس القبَاَء الَمْحُشوّ َوَكاَن . 1915يشرُب بنفِسهِ ما وَ  يَأُْكلُ َما  فأَخذَ َوُربََّما قَاَم , َشِربَ 

الشيَء بِِه  خاتِِمِه خْيطٌ ّمربُوطٌ يتذكَّرَخَرَج َوفِي  وربََما. 1917) كَما يلبَُس العبدُ  ألبسُ : ( ويلبَس الكَسا وحَدهُ ويقُولُ .
  َوَكانَ 

[71r] 
القالنَِسة تحَت الَعَمائِم  يلبسُ َوَكاَن . 1919)التَِمْيَمةَعلَى الِكتَاب خيٌر ِمَن  لخاتَمُ ا: ( َويَقُْول, 1918يختُم بِِه الكتابِ 

تكِن العماَمةُ فيشّد وربَما لَْم , يصلِي إِليھَاثُمَّ , بَْيَن يديهِ  ُسْتَرةً فََجَعلَھَا  رأِسهِ ِمْن  نََزَع قلُنُسوتَهُ َوُربََّما , َعَماَمة وبغْيرِ 

                                                 
َوَكاَن اَل يَقُوم َواَل يَجلُس إاِلَّ , ثُمَّ َشدَّ قَْبَضتَهُ َعلَْيھَا, ثُمَّ أََخَذ بِيَِدِه فََشابََكهُ , إَِذا لَقَِي أَحداً ِمْن أَْصَحابِِه بََدأَهُ بِالُمَصافََحة َوَكاَن : فِْي اإِلْحيَاء 1898

 . َعلَى ِذْكِر هللا
 .صالته َوأْقبَلَ : فِْي اإِلْحيَاء 1899
 .فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 1900
 .بيََديه: فِْي اإِلْحيَاء 1901
 .َوَكاَن يَْدُعو أَْصَحابَهُ بُِكنَاھُم إِْكَرَماً لَھُْم َواْستَِمالةً لِقلُوبِِھم: فِْي اإِلْحيَاء 1902
 .إاِلَّ أَْنَت أَْستَْغفُِرَك َوأَتُْوُب إِلَْيكَ : فِْي اإِلْحيَاء 1903
 .َوَكاَن إَِذا ُوِضَعت الَمائَِدة قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1904
 .بِْسِم هللا اللَّھُمَّ اْجَعْلھَا نِْعَمةً َمْشُكْوَرة :فِْي اإِلْحيَاء 1905
 .تََرَكة: فِْي اإِلْحيَاء 1906
 .َولَم يَأُكل بِإِْصبََعْين: فِْي اإِلْحيَاء 1907
بَاِء فَإِنَّهُ يَُشدُّ قَْلَب الَحِزْين: فِْي اإِلْحيَاء 1908  .الدُّ
 ).إِنَّھَا َشَجَرةُ أَِخْي يُونَُس َعلَْيِه السَّالم : ( ع َويَقُولَوَكاَن يُِحّب القَر: فِْي اإِلْحيَاء 1909
 .يَْكَره: فِْي اإِلْحيَاء 1910
 2517).بََرَكة إِنَّهُ اَل يَْدِرْي فِْي أَيِّ الطََّعام ال: ( َويَقُْول, َوَكاَن اَل يَْمَسح يَدهُ بِالمْنِدْيل َحتَّى يَْلَعق أََصابِعهُ َواِحَدة َواِحَدة: فِْي اإِلْحيَاء 1911

فَإن : ( َولَهُ ِمْن َحِديث َجابِر) تقدم قبله(أَنَّ النَبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َكاَن اَل يَْمَسح يَده َحتَّى يَْلَعقھَا , أَْخَرجهُ ُمْسلِم ِمْن َحِدْيث َكْعب بن َمالِك
َرقَم , اْستِْحبَاب لَعق األََصابِع َوالقَصَعة: بَاب, أَخَرجهُ فِْي األَشربة<) تَُكون البََرَكة فَإِنَّهُ اَل يَْدِري فِْي أَّي طََعاِمهِ , فرَغ فليلعق أَصابعه

ُجل اَل يَْدِرْي فِي أّي طَعَ , اَل يَْمَسح أََحدُكم يَدهُ بِالمنِدْيل َحتَّى يَْلَعق يَدهٌ ( >  5854َوللبَيھقِي فِْي الشعب ِمْن َحِدْيثِِه رقم  2034 ام فَإِنَّ الرَّ
  ).يبارك لَهُ فِْيه 

ِ : ( َوإَِذا فَرَغ قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1912  ....).اللَّھُمَّ لََك الَحْمدُ , الحْمُد 
 .وَسقَْيَت فَأَْرَوْيتَ , أَْطَعْمَت فَأَْشبَْعتَ : فِْي اإِلْحيَاء 1913
 .إِْن أَْطَعُموه أََكل َوَما أَْعطُوه قَبِل, طََعاَماً َواَل يَتََشھَّاه َعلَْيِھم اَل يَْسأَلھُم, َوَكاَن فِْي بَْيتِِه أََشّد ِمَن الَعاتِق: فِْي اإِلْحيَاء 1914
 .وَكان ُربََّما قَاَم فَأََخَذ َما يَأكل بنفِسه أو يشرب: فِْي اإِلْحيَاء 1915
 .َوَغير الَحرب: فِْي اإِلْحيَاء 1916
 ).إِنََّما أَنَا َعْبٌد أَْلبَُس َكَما يَْلبَُس الَعْبُد  : (َويَقُول, َوَكاَن لَهُ كَساء ملبَد يَلبسه: فِْي اإِلْحيَاء 1917
 .َوَكاَن يَختُم بِِه َعلَى الُكتُب, َوُربََّما َخَرَج َوفِْي َخاتمِه الَخْيط الَمْربُوْط يَتََذكَّر بِِه الشَّْيء: فِْي اإِلْحيَاء 1918
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ِ الَِّذي َكَسانِي َما : ( َوقَالَ , 1920ميامنِهِ  منّ أدَخلهُ  الثَّوبَ  لبِسَ إَِذا  وَكانَ . جبھتِهِ َوَعلَى  َرْأِسهَعلَى  الِعَصابَةَ  الَحْمُد 
ِصلَّى هللا َعلَْيِه  ُخلُقهِمْن  َوَكانَ . مّن ميَاِسِرهِ  أُخرجهُ  1922جّردهُ َوإَِذا , ) الناسِ بِِه فِي  1921وأَتزينُ  بِِه َعْوَرتِي أَُواِري
الحروَب ُذْو  بِهِ َواْسُم َسْيفِِه الَِّذي يَْشھَُد , 1924العقابَ  دابّتُهُ  اْسمُ َوَكاَن , َدوابِِه وسالِحِه وَمتَاِعهِ  1923تَْسِميَتهُ َوَسلَّم 
ِمَن  بَضةُ سيفِهِ وكانْت ق, القَِضيبُ لَهُ  َوآََخر يُقَالُ , َوآَخر يقَال لَهُ الّرُسوبُ , الِمْخَذمُ لَهُ  لهُ سيٌف يُقالَوَكاَن , الفِقَار
ةِ  ةِ َحلَق ِمَن  ثالثُ فِْيھَا ,  1926يلبُس المنطقَةَوَكاَن , 1925الفضَّ  1928واسُم جعبتهِ , الكتُومُ  اْسُم قوسهِ وكاَن , 1927الفضَّ

َواْسُم , يْعفُورُ ه َواْسُم ِحَمار, 1930بْغلتِِه الُدلُولُ َواْسُم , الَعْضبَاء لَھَاَوِھَي الَّتِي يُقَاُل , 1929واسُم ناقَتِِه القُْصَوى. الَكافُورُ 
لَِما  1933أَْصَحابه يقوُم إليهِ اَل ,  1932الناِس تواُضَعاً َوَكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أََشدُّ . 1931عينُهُ  يشرُب لبنَھَاالَّتِي  َشاتِهِ 

  تِِه فَقَالَ فَأَْرِعَد ِمْن ھْيبَ  برجلٍ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم  1934َوأَتَى. َذلِكَ  كراھتهِ ِمن  عرفُوا ِمْنهُ 
[71v] 

فََصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم َكَما ,)1935القَِديدَ  كانْت تأكلُ ِمْن قريٍش  بُن امرأةٍ أَنَا  إنََّما, فلْسُت بَِملكٍ َعلَْيَك  ھَّونْ : (لَهُ 
ا . 1936َصلَّى هللا َعلَْيهِ  تَأّدبِهِ  بعضِ ِمْن َكثِْير ِمْن  قلِيلٌ َوھََذا . َشّرف َوَكّرم ِمن  يتقلُع كأنََّما يَْمِشيفََكاَن : 1937مشيَهُ َوأَمَّ

ً , صببٍ ِمن  ويَْنَحِدرُ , صْخر . 1941الُخْطوِ  تقاُربُ  والھَوْينَا, تَبَْختُر 1940ِمْن َغْيرِ , 1939الھَُوْينَاَويَْمِشي , 1938 تكفيا
بِّي  َرْأسِ َعلَى  يدهُ  ويَضعُ , َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم كالِمْسكِ  1942يَصافُِحهُ الُمَصافُِح فيظَُل يوَمهُ تجُد ريَح يدهِ  الصَّ

ْبيَان بطيب  فيعرفُ  َوَكاَن يَقُول ). الربَعةِ في  كلهُ الخير  ُجِعلَ : (يقُول َوَكانَ . 1943َرْأِسهِ يَِدِه َعلَى  َرايَحةِمن بَْيِن الصِّ
َوأَنَا , َوأَنَا َرُسوُل التَّْوبَة, الرحمةِ ُل َوأَنَا َرُسوْ , أحمدُ َوأَنَا , أَنَا ُمَحّمد: 1944لِْي ِعْنَد َربِّي َعشرة اسما: ( َعلَْيِه السَّاَلم

َوأَنَا , قََدَميَعلَى  يَحُشُر الناسَ الَِّذي  الحاِشرُ َوأَنَا , بِْي الُكْفرَ  هللاُ الَِّذي يَْمُحو  الماِحيَوأَنَا , أَحدٌ الَعاقِب الَِّذي لَْيَس بَْعَدهُ 
ً جم قفيُت الناسَ َوأَنَا الُمْقفَى , المالِحمَرُسوُل  َھَذا . 1947الكامل الجاِمعُ  القُثَمُ : 1946البُحتريقال . 1945) قُثَمٌ َوأَنَا , يعا

                                                                                                                                            
 .التْھَمة: فِْي اإِلْحيَاء 1919
 .بَِس ثَْوبَاً لَبِس ِمن قبل َميَاِمنهَوَكاَن إَِذا لَ : فِْي اإِلْحيَاء 1920
 .َوأَتََجمَّل بِِه فِْي النَّاس: فِْي اإِلْحيَاء 1921
 .َوإَِذا نََزَع ثَْوبَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 1922
 .تَْسِميَةُ : فِْي اإِلْحيَاء 1923
 .َرايته: فِْي اإِلْحيَاء 1924
ة: فِْي اإِلْحيَاء 1925 ة بِالفِضَّ  .َوَكانَت قَْبَضة َسْيفِه ُمَحالَّ
 .َوَكاَن يَلبَُس المنطقة ِمَن األَدم: فِْي اإِلْحيَاء 1926
ة: فِْي اإِلْحيَاء 1927  .ِمْن فِضَّ
 .َوُجْعبَته الَكافُْور, َوَكاَن اْسُم قَْوسِه الََكتُْوم :فِْي اإِلْحيَاء 1928
 .َوَكاَن اْسُم نَاقته القصَواء: فِْي اإِلْحيَاء 1929
 .الُدْلُدلبَغلِه : فِْي اإِلْحيَاء 1930
 .َعْينَة: ْي اإِلْحيَاءفِ  1931
 .َكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أََشّد النَّاس تَواُضَعاً فِي ُعلّو َمْنِصبه: فِْي اإِلْحيَاء 1932
 .لما َعِرفوا ِمْن َكَراھَته لذلك, َوَكاَن أَْصَحابه اَل يَقُوُموَن لَه: فِْي اإِلْحيَاء 1933
 .َوأُتِيَ : فِْي اإِلْحيَاء 1934
 .إِنََّما أَنَا اْبُن اْمَرأَة ِمْن قَُرْيش تَأُْكُل القَِديدَ : ْحيَاءفِْي اإلِ  1935

  .إضافة من المؤلف  1936
  "...وأَّما َمْشيَهُ "َوِمن ثُّم " يَُصافُحهُ الُمَصافِح"ومن ثُّم " أّما شعره: "فِْي اإِلْحيَاءھنا يَبَدأ الُمؤلّف بتقديم بعض المقاطع وتأخيرھا ف 1937
ً يَ : فِْي اإِلْحيَاء 1938   .ْخطُو تََكفيا
 .الھوينى: فِْي اإِلْحيَاء 1939
 .بَِغْيرِ : فِْي اإِلْحيَاء 1940
 .الُخطَا: فِْي اإِلْحيَاء 1941
 .يَُصافحهُ الُمَصافُِح فَيَظَلُّ يَومهُ يَِجُد ِرْيَحھا :فِْي اإِلْحيَاء 1942
بِيّ : فِْي اإِلْحيَاء 1943 ْبيَان بِِطْيب بِِرْيِحھَا َعلَى َرْأِسهِ فَيْعرُف ِمن بَْيِن , َويََضُع يََدهُ َعلَى َرْأِس الصَّ  .الصِّ
 .إِنَّ لِْي ِعْنَد َربِّْي َعْشَر أَْسَماءَ : فِْي اإِلْحيَاء 1944
َوأَنَا الَحاِشر الَِّذي يَْحُشر هللا , أََحدٌ َوأَنَا الَعاقِب الَِّذي لَْيَس بَْعَدهُ , َوأَنَا الَماِحي الَِّذي يَْمُحو هللا بِْي الُكْفرَ , َوأَنَا أَْحَمد, أَنَا ُمَحّمد: فِْي اإِلْحيَاء 1945

ْحَمةِ , الِعبَاَد َعلَى قََدَميّ  ً , َوَرُسوُل الَماَلِحمِ , َوأَنَا َرُسوُل التَّْوبَة, َوأَنَا َرُسْوُل الرَّ  ).َوأَنَا قُثٌَم , َوالُمْقفَى قَفَْيُت النَّاَس َجِمْيَعا
 .قَاَل أَبُو البختري: فِْي اإِلْحيَاء 1946
 .الَكاِمل الَجاِمع: ْي اإِلْحيَاءفِ  1947
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َوھَُو قَْد أََخَذ  اللْيلفِْي آَِخِر  النَّْدوةِ  دارِ فِْي  المنُصورَعلَى  َدَخَل رُجلٌ  .1948االْعتَِصام َويَُسمَّى ُدَعا الفَْرجِ ُدَعاُء 
هُ      فأغلَظ لَهُ  ُمَصالَّ

[72r] 
اَل : ؟ فَقَالَ الشيخُ أَْيَن : لحرِسيفَقَاَل  المنُصورُ  فَفَقَُدهُ  عْنهُ  َغابَ ثُّم , حديٍث طويلٍ فِْي  صيّةوالوفِْي القَْول 

الشيُخ إَِذا  يطوفُ ھَُو  طلبِِه فبينََمافِْي  الحَرِسيُّ  فخرجَ , ألضربّن عنقكَ بِِه  تأتنِيإِْن لَْم : المنُصورُ  لهُ فَقَاَل . أْدري
ُجل: لَهُ ثُمَّ قَاَل  صالتِهِ ِمْن  فرغَ  فقعَد حتَّى بالشَعافِْي بعِض  يُصلي  لَْم آتهِ فَقَْد آال إِْن ,  1950األَِميرَ  1949... يَا َذا الرَّ

: ؟ فقَالَ كيفَ : قْلتُ , يقتلُكَ واَل : قَالَ , يقتُلُني إذاً : قَالَ  1952,َسبيلإِلَى إِْتيَانِِه ِمْن  ليسَ : قَالَ , 1951ُعنُقِيبَِك لَيَْضُربَنَّ 
 فَإِّن فِيهِ , َجْيبِكَ فِْي  فاْجَعْلهُ ُخْذهُ : فِْيِه َشْيئَاً فَقَاَل لِيْ  مكتوبٌ َكاَن َمَعهُ فِْيِه رقٌّ  فأخرَج ِمْزَوداً , اَل : أَْن تَْقَرأ؟ قْلتُ الْحِسُن 

ا  ھََداء هيُْرزقاَل : فَقَالَ  1953َوَما ُدَعاء الفََرج؟: قلتُ , ِمْن ُسْلطَان أَْو َغْيِرهِ  يخافُ ُدَعاء الفََرج ِممَّ : قْلُت لَهُ , إاِلَّ الشُّ
َعاء َما ھََذا  تَُمّن علّي وتُْخبَِرنِيأَّن  رأْيتَ فَإِن , إليّ  أْحَسْنتَ قَْد  يرَحُمَك هللاُ  َدَعا بِِه َمَساًء أّو َمْن : قَالَ , فَْضلُهَوَما الدُّ

ً ھُدَمْت ذنُوبُهُ  , 1954أمالهُ َوبُِسطَ لهُ فِْي ِرْزقِِه وأُعِطَي , ُدَعاُؤه وُمِحيَْت خطايَاهُ َواستُِجيبَ , وداَم سروُرهُ , َصبَاَحا
هَعلَى وأُِعيَن  ً ِعْنَد  وُكتبَ , عُدوِّ   ُدوناللھُمَّ َكَما لَطْفَت فِْي َعظََمتَِك : تقُول. شھيداً إاِلَّ  يموتُ َواَل , هللا صديقا

[72v] 
وكانْت وساوُس , عرِشكَ  فوقَ بَِما  كِعلِمكَ  رِضكَ أ تحتَ َما  وعلِْمت, العظَماءَعلَى  بعظَمتِكَ  وعلْوتَ , اللُّطَفَاء

دور سلطاٍن ِذْي  وَخَضع كلّ , َشيٍء لَعَظَمتِكَ َوإِْنقَاد كّل , ِعْلِمكَ القَْول َكالسِّر فِْي  وعالنيةُ , كالعالنيِة عندكَ  1955الصُّ
ْنيَا َواآلَِخَرة , لسلطانِك ً فِْيهَ  أْمَسْيتُ  اْجَعل لِْي ِمْن ُكّل ھَمّ , 1956بيِدكَوَصاَر أَْمُر الدُّ ً ومخرجا  عْفَوكَ اللَّھُّم إِنَّ , فرجا

ا  أستَوجبُهُ أَن أَسألك َما اَل  أطَمْعنِي, َعَملِي قَبيحِ َعْن  َوَسْتَركَ , 1957سيئَاتِيَعْن  وتجاُوَزكَ , ُذنُِوبيَعْن   قصْرتَ ِممَّ
ً , فِيهِ  ً  وأَسأَلُكَ , أدُعوَك آَِمنا ُد , فيَما بَْينِي َوبَْينَكَ , 1958 إِلَى نَْفِسي للُمِسيءَوإِنّي  إليّ  لِلُمْحِسنُ  وإنَّكَ  .مستَأْنسا تَتََودَّ
إِنََّك , 1962إِلَيّ   فَُعْد بِفَْضلَِك َوإِْحَسانِكَ , َعلَْيك 1961الُجرأةِ َعلَى  الثقةُ بَِك حملتنِي ولِكن, 1960إِلَْيكَ  وأتبّغضُ , 1959إليّ 

ِحْيم التوابُ أَْنَت  فدخْلُت , المنُصورُ  1963 أميُر المؤمنينَ إاِلَّ  ھَمّ لِي  يَُكنثُّم لَْم , َجْيبِي فِيْ  فأخذتهُ فَصيرتُهُ : قَالَ . الرَّ
يَا مير ! اَل َوهللا: فقلتُ , وْيلََك أَتُحِسُن السْحرَ : َوقَاَل لِي, 1964تَبَّسمَ  إليَّ ثُمّ  فرفََع رْأَسهُ َونَظرَ , وسلَّمُت علْيه

 يقَرُؤهُ  جَعلَ ثُمَّ  فأخذهُ , أعطاكَ الَِّذي  الّرقَ  ھَاتِ : فَقَاَل لَيْ , يخالشَّ أَْمِري َمَع  قصصُت علْيهِ ثُمَّ , 1965المؤمنينَ 
  نجوَت وأمرَ قَْد : لِيَوقَاَل , 1966َويَْبِكي

[73r] 

                                                 
َعاء ِمْن ِكتَاب األَمر بِالَمْعُروف َوالنَِّھي َعْن الُمْنَكر  1948 ُدَعاء الفََرج الَمْنُسوب لِْلخضر َعلَْيِه (, 1508] ِعظَة الِخضر لِلَمْنُصور[ھَّذا الدُّ

 .1511ص ) السَّاَلم
  ".أينَ " َكانت ُربََّما ,  فراغ كلمة واحدة لم أتمكن من قرائتھا 1949
ُجل أَما تَتَّقِي هللا قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1950  .فَاْنطَلِْق َمِعْي إِلَى األَِمْير: قَالَ , بَلَى: قَالَ , أََما تَْعرفهُ : قَالَ , بَلَى: يَا ّذا الرَّ
 .فَقَد آَلَى أَْن يَْقتُلَنِي إِْن لَْم آَتِِه بِك: فِْي اإِلْحيَاء 1951
 .َل لَْيَس لِْي إِلَى ّذلَِك ِمْن َسبِيلقَا: فِْي اإِلْحيَاء 1952
ُخْذهُ : فَقَالَ , فَأَْخَرَج ِمْن مْزَود َكاَن َمَعهُ رقَّاً َمْكتُوبَاً فِْيِه َشْيئَ , اَل : تُْحِسُن تَْقَرأ؟ قالَ : َكْيَف؟ قَالَ : قالَ , اَل : قَالَ , يَْقتُلنِي: قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1953

 َوَما ُدَعاء الفََرج؟: قالَ , إِّن فِْيِه ُدَعاء الفََرجفَ , فَاْجَعْلهُ فِْي َجْيبِكَ 
 .أمله: فِْي اإِلْحيَاء 1954
در: فِْي اإِلْحيَاء 1955  .الصَّ
 .ُكلّهُ بِيَِدكَ : فِْي اإِلْحيَاء 1956
 .َخِطْيئَتِي: فِْي اإِلْحيَاء 1957
 .َوإِنَّك الُمْحسُن إِلَّي َوأَنَا الُمِسيء إِلَى نَْفِسي: فِْي اإِلْحيَاء 1958
 .تَتََودَّد إِلَيَّ بِنَِعِمكَ : فِْي اإِلْحيَاء 1959
 .َوأَتَبَغَّض إِلَْيَك بِالَمَعاِصي: فِْي اإِلْحيَاء 1960
 .الَجَراَءة: فِْي اإِلْحيَاء  1961
 .َعلَيّ : فِْي اإِلْحيَاء 1962
 .َغْير أمير الُمؤمنين: فِْي اإِلْحيَاء 1963
 .فَنَظََر إِلَيَّ َوتَبَسَّم: فِْي اإِلْحيَاء 1964
 .يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين :اإِلْحيَاء فِيْ  1965
 .ثُمَّ َجَعَل يَْبِكي: فِْي اإِلْحيَاء 1966
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  َعلَْيِه  الِخضرُ َذلَِك : قَالَ , اَل : قلتُ ؟ 1967الشيخُ َذلَِك  أتعِرفُ : ثُّم قَاَل لِيْ , وأعطانِي عْشَرةَ آالِف ِدرھمٍ , بنْسِخهِ 
  اْلقُْلبِ  1968َشْرِح ِصفَاتِ كتَاُب 

أشراِق أنواِرِه األَْحداق  مباِديفِْي  وتَْدھَشُ , القلُوُب والخواِطرُ  جاللِهِ ُدْوَن إِْدَراك  تتحيَّرالَحْمُد  الَِّذي 
َمائِر بمكنوناتِ الَعالِم , 1969خفيَّاِت الّسرايرَعلَى  المطلِع, والنواِظر  َعن 1970ِكهِ تدبيَرات ملْ فِْي  الُمْستَْغنِي, الضَّ
نُوبِ , مقلُّب القلوبِ , والُمَواِزرالمَشاِور  َعلَى ُمَحمَّد َسيِّد  والصالةِ , الكروبِ َوُمفرج  العيوبِ  1971وَشارَ , وغفّار الذُّ
ْين وجامع, 1972المرسلينَ   فشرفُ : أّما بَْعد.  1973الطاھرينَ  الطّايِبينَ َوَعلَى آَلِِه  وقاِطع َدابِر الُمْلِحدْينَ , َشْمل الدِّ

الدنيَا الَّتِي ِھَي فِْي , سبحانَهُ هللا  باستعدادِه لمعرفَةِ , الخلقِ  أصنافِ ُجْملَةً ِمْن  1974وفضيلتهُ التِي بھَا فاقَ  َساناإلن
تَهُ وذْخرهُ َوفِي اآلَِخَرة , جمالُهُ وَكمالُهُ وفخُرهُ  ھَُو  فالقلبُ , َجَواِرِحهِ مْن  1976بجاِرِحهال , 1975المعرفَةُ بقلبِهِ َوإِنََّما , عدَّ

ِ  1977العلم , 1978هللاِ ولدْيهِ عنَد  بَما الُمكاَشفَوھَُو , إِلَْيه المتقربُ َوھَُو , إِلَى هللا السَّاعيَوھَُو ,  َوھَُو العاِمل, بِا
  ّراِعيالَواْستِْخَدام , المالِك للعبدِ اْستِْعَمال  ويستعِملُھَا, وآالٌت يَْستَْخِدُمھَا القلبُ , الجواِرُح أتباٌع ّوخدمٌ َوإِنََّما 

[73v] 
إَِذا , َعن هللا المْحُجوبُ َوھَُو , هللا سلَم ِمن غْيرِ إَِذا , هللاِ ِعْنَد  المقبُولھَُو  1979والقلبُ . والّصانِع لآِلَلَة, للّرعيَّةِ 

ً صاَر   يْسَعدُ الَِّذي  َوھُوَ  الُمَعاقِبُ َوھَُو , الُمَعاتِبُ َوھَُو , المخاِطبُ َوھَُو ,  1980الَمْطلوبُ َوھَُو , بَِغْيَر هللا مستغرقا
, ِ تعلى بالحقيقَةِ  الُمِطيعُ َوھَُو , إَِذا َدنََّسهُ وَدسَّاهَويَْشقَى  يِخيبُ َوھَُو الَِّذْي , زكاهُ فيُفلُِح إَِذا  1981بِالقُْرِب ِمَن هللا تعالى

َوإِنََّما السَّاِري إِلَى , َعلَى هللا تعالى تمردُ المُ َوھَُو الَعاِصي , أنواُرهُ ِمَن الِعبَاَدات  الجواِرحِ َعلَى  يَنتَِشرَوإِنََّما الَِّذْي 
بَما  1983يَْرَشح كّل إنَاءٍ إِْذ , ومَساِويهِ الظاِھِر  مَحاِسنُ  تظھَرُ  1982واستِنَاِرهِ  وبإظالِمهِ . آثارهُ ِمَن الفواِحِش  األَْعَضاءِ 

 اإلنَسانُ  جھلَهُ َوھَُو الَِّذي إَِذا , 1984ربّهَعِرَف  َسهُ عرَف نفَوإَِذا , نفَسهُ  فقْد عَرفَ  اإلنسانُ َوھَُو الَِّذي إَِذا عرفهُ , فِيهِ 
 بقلُوبِِھم جاِھلون الخلقِ  1985وأكثَرُ , أَْجھَل فھَُو بغيِرهِ  قلبهَوَمْن َجھَل , ربّهُ فَقَد جِھَل  نفَسهُ  جِھلَ َوإَِذا , نفَسهُ  جِھلَ 

 ُمشاھدتِهِ َعْن  1987تمنََعهُ بأَْن  وحْيلولَتُه, المْرِء وقلبِهِ َن بَيْ  يحولُ هللا  1986َوإِنّ , وقْد ِحيل بْينھُم وبيَن أنفُِسِھمْ , وأنفُِسھم
ْحَمن أَصبعْينِ بَْيَن  وكيفيَّة تقلبهِ , 1988صفاتِهِ   ومَراقبتِِه َوَمْعِرفَته   إِلَى أَْسفَل َمرةَوأَنَّهُ َكْيَف يَْھِوي , ِمْن أََصابِع الرَّ

[74r]  
 المالئكةِ  َعالمِ َويَْرتَقِي إِلَى , أْعلَى عليينَ إِلَى  يرتفُع أْخرىَوَكْيَف  ,الَشيَاِطْين أفقِ إِلَى  وينخفِضَ , 1989َسافِلَينَ 

ْن قَاَل , وفيهِ َعلَْيه  الَملكوتِ  خزائِنِمْن  يلُوحُ  1990َما ويترّصدَ , ويراِعيَهُ  يعرْف قلبَه ليراقِبَهَوَمْن لَْم . المقّربينَ  فھَُو ِممَّ
                                                 

 .اَل : أَتَْعِرفهً؟ قلتُ : ثُمَّ قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 1967
 .َعَجائِب القَْلب َشْرح: فِْي اإِلْحيَاء 1968
ائر: فِْي اإِلْحيَاء 1969  .السرَّ
 .هِ فِْي تَْدبِْير َمْملََكتِ : فِْي اإِلْحيَاء 1970
 .َوَستَّار: فِْي اإِلْحيَاء 1971
 .على سيِِّد الُمرسلين: فِْي اإِلْحيَاء 1972
 .الطَّيِّبِْين الطَّاِھِرْين َوَسلََّم تَْسلِْيَماً َكثِْيَراً : فِْي اإِلْحيَاء 1973
 .التي فَاَق بِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 1974
 .َوإِنََّما اْستَعد لِْلَمْعِرفَِة بِقَْلبِه: فِْي اإِلْحيَاء 1975
 .جاِرَحةٍ : فِْي اإِلْحيَاء 1976
 .وھَُو الُمتَقَّرب إِلَى هللا, با الَعالِمُ : فِْي اإِلْحيَاء  1977
اِعْي إِلَى هللا, َوھَُو الَعاِمل , َوھَُو الُمتَقَرِّب إِلَى هللا, فَالقَلب ھَُو الَعالِم بِا :فِْي اإِلْحيَاء 1978  .ْند هللا َولََدْيهَوھَُو المَكاِشف بَِما عِ , َوھَُو السَّ
 .فَالقَلب: فِْي اإِلْحيَاء 1979
 .الُمطَالِب: فِْي اإِلْحيَاء 1980
 .َوھُو الِذي يَْسَعد بالقرب من هللا, َوھَُو الُمَعاتِب: فِْي اإِلْحيَاء 1981
 .َواْستِنَاَرتِه: فِْي اإِلْحيَاء 1982
 .يَْنَضح: فِْي اإِلْحيَاء 1983
 .فَقَد َعَرَف َربَّه: فِْي اإِلْحيَاء 1984
 .إْذ أَْكثَر: فِْي اإِلْحيَاء 1985
 .فَإِنَ : فِْي اإِلْحيَاء 1986
 .يَْمنَعه: فِْي اإِلْحيَاء 1987
 .َوَمْعِرفَة ِصفَاته: فِْي اإِلْحيَاء 1988
 .السَّافِلين: فِْي اإِلْحيَاء 1989
 .لَِما: فِْي اإِلْحيَاء 1990
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أَْصُل  وَحقِيقَةُ أوصافِهِ فََمْعِرفَة القَْلب . 1992}أُْولَئَِك ھُُم الفَاِسقُوَن  ھُم أنفَسھُمفأنَسا هللاَ نَُسوا { : 1991هللا تعالى فِْيھم
ْين  وأشرُف أنواِع العلومِ , َوالحكَمةُ  العلمُ  يتبيُّن أّن خاِصيّة اإلنِسانِ الُجْملَة  ھذهِ َوِمْن . السَّالكينَ طَِرْيق  وأََساسُ , الدِّ
فالبدُن . والجاَللِ  1993 الكمالِ َحْضَرة   كمالِِه سعادتُهُ بُجوارَوفِْي  اإلنسانِ فِْيِه َكَماُل  ْفَعالِهِ وصفاتِِه وأبِا  العلمُ ھَُو 

من  هللاُ للناسِ ما يفتح { . 1994 ألجلِھَا ُخلِقَ الَّتِي  وخاصيَّتُهُ اإِلْنَسان  مقُصودُ ھَُو  مْركٌب للنْفِس محٌل للعلِم والعْلمُ 
 بِھَا غْيُر مْضنُونٍ , وتعالى سبحانَهُ ِمَن هللا  بُِحْكِم الُجْوِد َوالَكَرم وھذِه الرْحَمةُ َمْبُذولَةٌ  .1995}  ُمْمِسَك لھَافال  رحمةٍ 
إِّن لَِربُِّكم فِْي : ( 1997السَّاَلم علْيهِ َكَما قَاَل , 1996هللاِ تعالى المتعّرَضة لنفحاتِ  القُلُوبِ فِْي  إِنََّما تظھَرُ ولكن , أَحدٍ َعلَى 
والكدورِة , الُخبث 2000َعنْ  وتْزِكيَتِهِ  بِتَْطِھْيرالقلبِ : لَھَا 1999فالتعُرضُ ).  فتعرُضوا لھَاأاَّل  1998نفحاتٍ  ُكمْ َدْھرِ أَيَّاِم 

  .األَخالِق المذموَمةِ ِمَن  2001الخالَِصةِ 
[74v] 

 سماءِ إِلَى  2003ليلةٍ لَّ يَْنِزُل هللا تَبَاَرَك وتعلى كُ : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم اإلشارةُ بقولِهِ  2002َوإِلَى ھََذا الحد
ْنيَا  لقائِِھم َوأَنَا إِلَى , لقائِيلَقَْد طَاَل َشْوُق األَْبَراِر إِلَى : (  2004تعالى وبقولِهِ ) ؟ داٍع فَأَستجيُب لَهُ ھَْل ِمْن : فَيقُولُ الدُّ

 ً ً  تقّربَ َمْن : ( تعالى وبقولِهِ ).  أشدُّ شوقا : ( 2005وُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّمَوقَاَل َرسُ ). إلّي شبراً تقربُت إليِه ذراعا
الشھواِت بُِمَخالَفَة  2007هللا تعالى فطاعةُ ). أسوُد منكوسٌ  2006وقلُب الَكافِرُ , المؤِمن أَْجَرُد فِيِه ِسَراٌج يْزِھرُ قلُب 

يِّئَةَ الحسنةَ ومَحاأَْتبَع  َوَمنْ , المعاِصي اسوّد قلبُهُ َعلَى  أَْقبَلَ فََمْن . 2008لَهُ  ومْعِصيتُهُ مسودةٌ , للقلبِ  مْصقَلَةٌ  أَثَرھَا  السَّ
َوقَْد . كدورةِ َعْن  تَْخلُواَل  فإنَّھَا, 2009ويتنفَُّس فيھَا, تمّسحُ ثُمَّ  فيھَا يَتَنَفَّسُ  الَّتِي كالِمْرآَةِ , ينقُُص نوُرهُ  ولِكن, يظلِْم قَْلبُهُ لَْم 

 وقلٌب أسوُد منكوسٌ , قلُب المؤمنُ فََذلَِك  ٌب أْجَرد فِيِه ِسَراْج يزھَرُ قل: أربعةٌ  القُلوبُ : ( قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم
اإِلْيَماِن  فَمثلُ , إيماٌن ونفاقٌ فِْيِه  وقلٌب ُمصفّحٌ , الُمنَافِقِ  قَلبُ فََذلَِك  ِغاَلفِهِ  علَى وقلٌب أَْغلَُف َمْربُوطٌ , الَكافِرِ  قلبُ فََذلَِك 

  َكَمثَل فيهِ الّنفَاِق  ومثلُ , الطيبُ اء الم يمُدھَا البَْقلةِ َكَمثَِل  فيهِ 
[75r] 

َوقَْد قَاَل ). بِِه  ذھبتْ : ( َوفِْي ِرَوايَة)  بِھَالَهُ  ُحِكمَ عليِه  2010غلبَ  الماّدتينفَأَيُّ , القرحِة يمدھَا القَْيُح والّصِديدُ 
ِمَن الّشْيطَان تََذّكروا فَإَِذا ھُْم  َمّسھُم طَائِفٌ إَِذا  اتقْوا إِنَّ الَِّذْينَ { : 2011قَاَل هللا تَبَاَرَك وتعالى: َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم

 فالتْقوى. الذيَن اتّقُواإاِلَّ  يتَمكَُّن مْنهُ ال  وأنَّهُ , يحَصل بالذكرِ  وإبصاَرهُ القَْلب  2013إْجاَل  فَأْخبَر أَنَّ   2012} مبصُرونَ 
                                                 

 .فِْيه: فِْي اإِلْحيَاء 1991
 .59/19:الَحِشرْ  1992
 .َدته َوَصالحهُ بِِجوار َحضَرة الَجالل َوالَكمالَسَعا: فِْي اإِلْحيَاء 1993
1994  ً وأشرُف أنواِع العلوِم ھَُو العلُم بِا , َوِمْن ھذِه الُجْملَة يتبيُّن أّن خاِصيّة اإلنِساِن العلُم َوالحكَمةُ "ِمَن الّصعب تَتَبّع ھَِذه الفَقََرة َحْرفِيّا

فالبدُن مْركٌب للنْفِس محٌل للعلِم والعْلُم ھَُو مقُصوُد . َوفِْي كمالِِه سعادتُهُ بُجوار َحْضَرة الكماِل والجاَللِ وصفاتِِه وأْفَعالِِه فِْيِه َكَماُل اإلنساِن 
وقد , ستة فصول َوفيه- في القلب َوما يتََعلّق به: فِي اإِلْحيَاْء فَھَذِه ِعباَرات ُمْنتَقَاة من الباب الثاني"  اإِلْنَسان وخاصيَّتُهُ الَّتِي ألجلِھَا ُخلِقَ 

 .انتقى المؤلف رؤوس أقالم ھذه الفقرة من الفصول الثالثة األولى
 .2/35: فَاِطر 1995
 .لِنَفََحات َرْحَمة هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 1996
 .َكَما قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 1997
 .لَنَفَحات: فِْي اإِلْحيَاء 1998
 .َوالتََّعرُّض: فِْي اإِلْحيَاء 1999
 .من: فِْي اإِلْحيَاء 2000
 .الَحاِصلَة: فِْي اإِلْحيَاء 2001
 .الُجود: فِْي اإِلْحيَاء 2002
 .يَْنِزُل هللاُ ُكلَّ لَْيلَةٍ : فِْي اإِلْحيَاء 2003
اَلةُ والسَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2004  .ِحَكايَة َعن َربِِّه َعزَّ َوَجلّ , َوبِقَْولِِه َعلَْيِه الصَّ
 .َوقَد قَاَل النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: ْحيَاءفِْي اإلِ  2005
 .الَكافِرِ  2006
 .هللا ُسْبَحانه: فِْي اإِلْحيَاء 2007
دات له: فِْي اإِلْحيَاء 2008  .َوَمَعاِصْيه مسوِّ
 .َويُتَنفس ثُمَّ تُْمَسح: فِْي اإِلْحيَاء 2009
 .َغلَبَت: فِْي اإِلْحيَاء 2010
  .َعالَىقَاَل هللا تَ : فِْي اإِلْحيَاء 2011
 .7/201:األعراف 2012
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ْكر بَاُب الَكْشف, الذكرِ  بابُ   2014:أَنَّهُ قِْيلَ  الَخبَرِ َوفِْي . تعالى الفوُز بِلِقَاِء هللاِ َوھَُو , ز األَْكبَرالفَوْ  والكشُف بابُ , َوالذِّ
 ُغشّ الَِّذي اَل  التقيُّ النقِيُّ ھَُو : ( قالَ  2015َما َمْحُموم القَْلب؟ : قِْيلَ ) ُكّل مؤمٍن َمْحُموِم القَْلبِ : ( فقَالَ ؟ َخيُر الناسِ َمْن 

َوقِْيَل . 2018َربي قَلبِيَرأَى : 2017عْنهُ َولَِذلَِك قَاَل ُعَمر بن الَخطَّاب َرِضَي هللا ). 2016 حسدَ  َواَل  بَغيَ َواَل  غلّ فِْيِه َواَل 
َعلِّي َرِضَي هللا  َوقَالَ . فِي ِكتَاب هللا تعالى الفْھمُ  أَنَّهُ   2021} 2020الِحْكَمةَ َمْن يَشاءُ 2019يؤتِ { : تعالى تفسيِر قولِهِ فِْي 

ھََذا  وليسَ , كتابِهِ فِْي  َعْبَداً فَْھَماهللا تََعالَى  يُؤتِيإاِلَّ أَْن  إلينَاَصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم  بيُّ َماعنَدنَا شيٌء أسرهُ النَّ : َعْنهُ 
 ظَنُّ : بعُض السلفِ َوقاَل . الفَْھمِ  2024انكشَف لَهُ باْسمِ َما  خصَّ   2023}ففھّْمنَاھا سلَْيَمانَ { : وقَاَل تعالى. 2022بالتَعلّمِ 

  2025المؤِمنينَ 
[75v]   

فِْي  فقْلتُ , ِخرقَتَانِ َعلَْيِه  فرأَيُت فقيراً  2027الجاِمعالَمْسِجَد  َدَخْلتُ : قالَ  2026الجّزارَوَعْن أَبِي َسعيد . كھانةٌ 
 فاستغفَرتُ . فاْحَذُروهُ  أنفُِسُكمَما فِْي  2029أَنَّ هللا يَْعلَمُ  واعلُموا: َوقَالَ  فنادانِي, َعلَى النَّاس وأشباھُهُ َكلٌّ ھََذا : 2028ِسّري

ي قَاَل : وقاَل أنسٌ . أََره 2031َعنِّي فَلَمْ  َغابَ ثُّم , عبادهِ َعْن  يقبَُل التَّوبةَوھَُو الَِّذي : 2030فَقَال فَنَاَدانِي, هللا تعالى فِْي ِسرِّ
 وإنّ , َخنسَ  2033فَإِْن َذَكَر هللا, آََدمَ  قلِب اْبنَعلَى   2032الشيطاَن واِضٌع خْطَمهُ إِّن : ( هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم رُسولُ 

اح فِْي َحِدْيٍث . التقَم قلبَه 2034نِسيَ  بِيَِدِه  الّشيطانُ َمَسَح , يتُبْ َولَْم  الرُجل أربعيَن سنةً  بلَغَ إَِذا : ذكرهُ َوقَاَل اْبُن َوضَّ
كما  َن  يُنِضي شيطانُهُ المؤمإِنَّ : ( َوقَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم. يفلحُ اَل  2036َوقَال بأَبِي وْجهٌ , 2035وجھهُ 
قَاَل  إْبلِيسَ أّن  ورويَ . َمْھُزولٌ   2038وشيطاُن المؤِمنُ : َوقَاَل اْبن َمْسُعود).  2037في الّسفَر أََحُدُكْم بعْيرهُ  يُنِضي
فِْي  وَعيني, لبِكَ قَ فِْي  فإّن روِحي, تغضبُ اْذُكْرنِي ِحْيَن . أھلُكَك فِيِھنّ اَل  ثاَلثٍ ِعْنَد  اذكْرنِي: َعلَْيِه السَّالم لموَسى

 فأْذكُرهُ ولَدهُ , ِحين يلقَى الّزحفَ فَإِنِّي آَتِي اْبَن آََدَم , واذكرنِي ِحْيَن تْلقَى الّزحفَ . الدَّم مْجرىِمْنَك  وأْجِري, َعينِكَ 
  تجالَِس َوإِيَّاَك أَْن . يولِيَحتَّى  وزوجتهُ وأھلهُ 
[76r] 

                                                                                                                                            
 .َجالءَ : فِْي اإِلْحيَاء 2013
 .َمْن َخْيُر النَّاس؟, يَا َرُسول هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2014
 َما َمْخُموم القَْلب؟ .فَقِْيلَ ). ُكّل ُمْؤِمن َمْخُموِم القَْلبِ ( :فِْي اإِلْحيَاء   2015
 .غشَّ فِْيِه َواَل بَِغَي َواَل َغْدَر َوال ِغلَّ َواَل َحَسدَ  ھَُو التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَِّذي اَل  :فِْي اإِلْحيَاء 2016
 .ولذلك قَاَل ُعَمر: فِْي اإِلْحيَاء 2017
 .َرأَى قَْلبِي َربِّي: فِْي اإِلْحيَاء 2018
 .يُْؤتِي : فِْي اإِلْحيَاء  2019

  .ثُّم َشطَبَھَا" َوَمن يوت" َكتََب الُمؤلّف مّرة ثَانية   2020
 .2/269:البقرة 2021

  ...".َوقِْيَل فِي تَْفِسير"يَأتِي قَْبَل ..." َوقَاَل َعلِي"ْحيَاء في اإل 2022
 .21/79:األنبياء 2023
  .اْنَكَشَف بِاْسِم الفَْھم: فِْي اإِلْحيَاء 2024
 .الُمؤِمن: فِْي اإِلْحيَاء 2025
 .أبي َسَعْيد الخراز: فِْي اإِلْحيَاء 2026
 .الَحَرام:فِْي اإِلْحيَاء 2027
 .ِسيفِْي نَفْ  :فِْي اإِلْحيَاء 2028
 .َوهللاُ يَْعلَم َما فِي أَْنفِسُكم فَاْحَذُروه: فَنَاَدانِْي َوقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2029
 .وقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2030
 .َولَم: فِْي اإِلْحيَاء 2031
 .َخْرطُوَمهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2032
 .فَإِن ھَُو َذَكَر هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2033
 .هللا تََعالَىنَِسَي : فِْي اإِلْحيَاء 2034
 .َوْجھهُ بِيَده: فِْي اإِلْحيَاء 2035
 .َوْجه َمن: فِْي اإِلْحيَاء 2036
 .َسفَِرهِ  إِنَّ الُمْؤِمن  يُْنِضي شيطانه كما يُنِضي أََحُدُكم بَِعْيرهُ في: فِْي اإِلْحيَاء 2037
 .َشْيطَان المؤمن: فِْي اإِلْحيَاء 2038
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 تغلبْ أَِرنِْي : إلبليسَ  َوقَاَل بَْعُض األَْنبِيَاء. 2039 إليھَاإِلَيك َوَرُسْولَُك  ارسولُھَ فَإِنِّي , امرأَة ليسْت بذاِت مْحَرم
لَك؟  أعونُ أَْخاَلق بَنِي آََدم  أيّ : فقالَ , لَراِھبٍ  إبليسُ  وظھرَ . وعنَد الھَوى الغضبِ آَخذهُ ِعْنَد : قَالَ   2040آََدم؟  ابنَ 
وُروَي َعن أَبُو أمامة َعْن َرُسول هللا َصلَّى . الُكرةُ  2041الصبيّ  يقلُبُ َكَما  قلْبناهُ  حديداً إَِذا َكان  العْبدَ فَإِّن , الحّدة: قَالَ 

ا  إبليسَ إِنَّ : هللا َعلَْيِه َوَسلَم قَالَ  ً إِلَى األَْرض وجَعلتني  أنزْلتَنِييَا َرّب : األَرِض قالَ إِلَى  2042أُنزلَ لَمَّ فَاْجَعل , رجيما
ً لِْي  ام, بيتا ً لِْي  2043فاْجَعل: قَالَ . قَاَل الَحمَّ ً لِْي  2044اْجَعلْ : قَالَ . ومجاِمُع الطُُّرقِ  األَسواقُ : قَالَ , مجلسا َما : قَالَ , طعاما

ً لِْي  2046فَاْجَعل: قَالَ . 2045َعلْيهِ لَْم يُْذَكر اْسُم هللا  . الَمَزاِميرُ : قالَ , 2047ُمَؤذناً اْجَعل لِْي : قَالَ . كّل مسكرٍ : قَالَ , شرابا
ً قلِْي  2048قَاَل فَاْجَعل ً لِْي  اْجعل: قَالَ . الشْعر: قَالَ , رآنا ً اْجَعْل لِْي : قالَ . الَوْشمُ : قَالَ , كتابا : قَالَ . الكذبُ : قَالَ , حديثا
بحَصاَلِة  بْعدَ يَقُْول ُكلَّ يَْوم   واسعٍ َوَكاَن ُمَحمَّد بِن . النَساء: قَالَ , 2049مصائِدَ اْجَعل لِْي  سلطّت علينَا الَّلھُّم إِنََّك : الصُّ

اً بصيراً عدُ  ً , بعيوبنَا وَّ  آَيَنْستَهَكَما  منَّا فآيِْسهُ ! الَّلھُمّ . 2050حيُث اَل تََرْونَھُمْ ِمْن  وقبيلهُ  ھُويَرانَا , عوراتِنَاَعلَى  مطلقَا
  ,قنَطتّهُ ِمن عفوكَ َكَما  ِمنَّا وقنْطهُ , رْحمتِكَ ِمْن 

[76v] 
؟ أَنتَ َوَمْن : قَالَ . 2052عرْفتَنِييَا اْبَن َواِسْع ھَْل : فقَالَ .  2051سِجدبينهُ وبَْيَن الم َكَما أبعدت وأبِعْد بْيننا وبينَهُ  

اْبُن  لهُ قَاَل , 2055أبداً لََك  أعرضُ َواَل , االستَعاذهھَِذِه  تَعلَم أحداً أاَلَّ  أريدُ : ؟ قَالَ تريدُ َوَما : 2054قاَل لَهُ . 2053اللعينُ : قَالَ 
فاََل  ندُعوا بالنَاَما : أَْدھَمْ قِْيَل إِلْبَراِھْيم بن . 2058شئتَ َما  اآلنَ  صنعِ فا, أراَدھَاِممَّن  2057َوهللا اَل تْمنَعھَا: 2056واِسع

, بحقّهِ  تَقُوُمواَولَْم  2059هللا عرفتُمُ , ِخَصال ثمانِي: ؟ قَالَ أماتَھَاَوَما الَِّذي : قِيلَ . ألَّن قُلُوبَُكم َميتَةٌ : قَالَ , يستَجاُب لَنَا
. لَه تستِعُدواَولَْم  وقلتُْم نَْخَشى الَمْوتَ , 2060وتَرْكتُم سنّتهُ  نُِحبُّ هللا ورسولهُ  وقلتُم, بحدوِدهِ  لُواَولَْم تَْعمَ القُْرآَن  َوقََرْأتُم

 2063وأْرھنتُمْ  وقلتُْم نََخاُف النارَ , الَمَعاِصيَعلَى  فَواطَأْتُُموهُ  2062} الشيطاَن لَُكم عُدوٌّ إّن { : 2061َوَجلّ  وقاَل َعزّ 
                                                 

ً : فَقَال لَه, لَقِيَه إِبلِيس, ْيِه الّسالمفقَد ُرِوَي أّن ُموَسى َعلَ : فِْي اإِلْحيَاء 2039 وأنَا خلق , يا موسى أنت الذي اصطفاك هللا برسالته وكلَّمَك تكليما
, وَجلّ  وكلَّم َربّه عزّ , فلَّما َصَعد ُموسى الَجبَل. نََعم: فَقَال موَسى, فَاْشفَع لِي إلَى َربِّي أن يَتُوب علَيّ , َوأُريُد أن أتُوب, ِمن خلق هللا أْذنَبت

يَا ُموَسى قَد : فأوَحى هللا تَعالَى إِلَى ُموَسى, عبدَك إْبلِيس يريُد أن تَتُوب َعليه, يَا َربّ : فَقَال ُموَسى, قَاَل لَهُ َربّهُ أدِّ األمانَةَ , َوأَراَد النُّزول
أمرت أن تسُجَد لِقَبِر آَدم حتّى , قَد قَضيت َحاجتك: فَقَال له, يسفلَقَِي ُمَسى إبلِ . ُمره أن يَْسُجَد لِقَْبر آَدم َحتّى يُتَاب َعلَيه, قَضيت حاَجتك

ً : وقَال, فََغِضَب واْستَكبَر, يُتَاب َعلَيك ً أأْسُجد لَهُ َمْيتَا ً بَِما َشفَعَت لي إلَى َربّكَ : ثُّم قَال! لم أسجد لَه َحيّا اذكْرنِي ف, يَا ُموَسى إّن لََك علَّي حقا
, اذكرنِي إَِذا غضبت. وأْجِري ِمْنَك مْجرى الدَّم, وَعيني فِْي َعينِكَ , فإّن روِحي فِْي قَلبِكَ , اْذُكْرنِي ِحْيَن تغضبُ . َك فِيِھنّ ِعْنَد ثاَلٍث اَل أھلكُ 

فأْذكُرهُ , اْبَن آََدَم ِحين يلقَى الّزحفَ فَإِنِّي آَتِي , واذكرنِي ِحْيَن تْلقَى الّزحفَ . فِيما يَْدِري َما يَصنَع, فَإنّهُ إِذا غضَب اإِلْنَساُن نَفَخُت فِي أَنفِهِ 
فاََل أََزاُل َحتّى أَفتنَك بِھا , فَإِنِّي رسولُھَا إِلَيك َوَرُسْولَُك إليھَا, امرأَة ليسْت بذاِت مْحَرمتَْجلس إِلَى َوإِيَّاَك أَْن . ولَدهُ وزوجتهُ وأھلهُ َحتَّى يولِي

 .وأَفتنُھَا بِك
 .أرنِي َكيَف تغلُب ابن آََدم؟: ِكَر أَّن بَعُض األَْولِيَاء قاَل إِلْبلِيسَوقَد ذُ : فِْي اإِلْحيَاء 2040
 .الصبيان: فَقَاَل لَهُ الّراھب, فَقَد حكي أّن إبلِيس ظَھََر لِراِھب: فِْي اإِلْحيَاء 2041
 .إّن إبلِيَس لّما نََزلَ . قَالَ إّن رسول هللا َصلّى هللا َعلَيِه وَسلّم ): الباِھلي(َوقَاَل أَبُو أَماَمة : فِْي اإِلْحيَاء 2042
 .اْجَعل: فِْي اإِلْحيَاء 2043
 .فَاْجَعل: فِْي اإِلْحيَاء 2044
 .طََعامَك َما لَم يَذكر اسم هللا َعلَْيه: فِْي اإِلْحيَاء 2045
 .اجعل: فِْي اإِلْحيَاء 2046
 .اجعل :فِْي اإِلْحيَاء  2047

  .اجعل :فِْي اإِلْحيَاء 2048
 .َمَصائِد: فِْي اإِلْحيَاء 2049
اً بَِصْيَراً بِعيْوبِنَا :ْي اإِلْحيَاءفِ  2050  .يََرانَا ھُو َوقَبِْيله ِمْن َحْيُث اَل نََراھُم, الَّلھُّم إِنََّك َسلّطت َعلَْينَا َعُدوَّ
 .إِْبلِْيس يَْوَماً فِْي طَِرْيِق الَمْسِجد فَتََمثََّل لَهُ : قَالَ . إِنََّك َعلَى ُكّل َشْيء قَِدْير, َكَما بَاَعْدَت بَْينَهُ َوبَْيَن َرْحَمتِك: فِْي اإِلْحيَاء 2051
 .يا ابَن َواسع ھَْل تَعرفنِي: فَقَاَل لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2052
 .أنَا إبليس: فِْي اإِلْحيَاء 2053
 .فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2054
ُض لَكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2055  .َوال أتََعرَّ
 .قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 2056
 .منَعھَاال أَ : فِْي اإِلْحيَاء 2057
 .فَاْصنَع َما ِشئت: فِْي اإِلْحيَاء 2058
  .َحق هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2059
 .َوقُْلتُم نُِحبُّ َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َولَْم تَْعَملُوا بِسنَّتِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2060
 .قَاَل تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2061
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 2064وقّدمتُم, ظھُورُكم ءَوَرا عيوبَُكمْ  رميتُمِمن فَرشكم  قْمتُمَوإَِذا , لھَاَولَْم تَْعَملُوا  ْم نُِحبُّ الجنَّةوقلتُ , أَْبَدانَُكم فِْيھَا
يَأْتِي اْبَن آََدم ِمن قبل  الشيطانُ : الحكَماءِ ِمَن  َحكيمقَاَل !. لَُكم؟ فكيَف يستجيبُ , فَأْْسَخطّتْم َربُّكمْ , عيوَب الناِس أماَمُكم

َما  يَُحرمُ  َحتَّى, والشّدةبِالتََّحرج  أَبَى أمَرهُ فَإِْن , بدعةٍ فِْي  حتَّى يْلقيَهُ النَِّصْيَحة  2065قَبَلِمْن  أتاهُ  امتَنَعَ فَإِن , يالَمَعاصِ 
  فَإِن أَبَى شكَكهُ , لَْيَس بَِحَرام

[77r] 
الناُس صابراً  يَراهُ َحتَّى , البِّر َمالأَعْ َعلَْيه  خفّفَ  أَبَىفَإِْن , َعن العلمِ  يخرجهُ َحتَّى , وصالتِه 2066فِْي ُضوهِ 

 ً  أَنَّهُ َويَْعلَُم , دَرَجة 2069فإنَّھَا أْخسرُ   لَجاَجهُ  يْشتدُ  2068وعندهُ  يُْھلُِكهُ وبِِه , بِنَْفِسهِ  َويْعَجبُ , 2067قلبُهُ إلْيِھمْ فَيَِمْيُل , عفيفا
  .الجنَّةِ إِلَى  2071جاوزھَا أفلْت ِمْنھُا 2070إِنْ 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  2072ِكتَاُب ِريَاَضِة النَّْفِس َوتَْھِذيِب األَْخاَلقِ 

اإِلْنَسان  وزيََن صورةَ , فِْي تَْصِوْيِره وعدَّل تركيَب الَخْلق فأْحسنَ , صّرَف األُُموَر بِتَْدبِيِرهِ الَحْمُد  الَِّذي 
اجتھاِد إِلَى  وفّوض تَْحِسْيَن األَخالقِ , َوَمقَاِدْيِره شكلِهِ فِْي  الزيادِة والنُّْقَصانِ  2073َعن وحرَسهُ , َوتَْقِدْيِره بُحسِن تَْقويِمهِ 
َوبَِشْيِره  وصفِيّهِ , 2076عبدِه ونبيِه وحبيبِهِ َعلَى ُمَحمَّد  والصالةِ  2075بِتَْسِھْيل َعِسيِرهِ  وامتَّن َعلَْيِھم, 2074العبِد وتْشميِره

َوَعلَى آَلِِه , وتبَاِشيِرهِ  مخايِلِهِ الَحّق ِمْن  حقيقةُ  2078فُ وتنَكشِ , أََساِريِرهِ ِمْن  النُّبُوةِ  2077يلوُح نُورُ َكاَن , ونَِذْيِرهِ 
َواَل  بقليلِه يَتََدنَُّسوافَلَم  وحسُموا ماَدةَ الباِطل, وَديَاِجيره الُكْفرِ  2079ظُلمِ َعْن  وْجهَ اإلْسالمِ  طھّرواَوأَْصَحابِِه الَِّذْيَن 

ا . بكثيرهِ    , وأفَضُل أْعمال الصديقِينَ , المرسلينَ يِّد سَ  الحسَن صفةُ  2080فَإِّن اْلَخْلقَ  :بعدُ أَمَّ
[77v]  

ْين التْحقِيقَوھَُو َعلَى  ھَي  واألَخاَلُق السيئَةُ , المتعبدينَ َوِريَاَضةُ , المتقينَ  مجاھدةِ  2081ثَمرةُ َوھَُو , َشْطُر الدِّ
اِمَغةُ  والمْھلَكاتُ , السموُم القَاتِلَةُ  َرّب   2082من ِحَوا والخبائُث المبعدةُ , لواضَحةُ والّرَذائُِل ا, والَمَخاِزي الفاضحةُ , الدَّ

الَّتِي تَْطلَع , هللاِ الموقدةِ الَمْفتُوَحة إِلَى نَار  األبوابُ َوِھَي , 2083اللِعْين الشيطَانسلِك فِي  بصاِحبِھَا المنَخرطَةُ , العالِمينَ 
ْحَمن َوجَوارِ , الجنَانإِلَى نَِعْيم  القَلبِ ِمن  ِھَي األبواُب المفتوَحةُ , األَخالَق الجميلةَ َكَما أَّن , األَْفئَِدةِ َعلَى  , الرَّ

الَِّذي اَل  ِمْنه المرضُ َوأَْيَن , مرٌض يفوُت حياةَ األَبَد أَنّهإاِلَّ , َوأَْسقَام النُّفُْوس, أْمراُض القلوبِ َواألَْخاَلق الَخبِْيثَة 
 تفويتُ إاِلَّ  مرِضھَافِي  وليسَ , بَضْبِط قوانِيِن العالِج لألْبدان, ومھَما اشتّدْت عنايةُ األطبّاءِ . إاِلّ َحيَاة الَجَسد يفوتُ 

                                                                                                                                            
 .35/6:فاطر 2062
 .ْرھَْقتُمَوأَ : فِْي اإِلْحيَاء 2063
 .َواْفتََرْشتُم ُعيُوَب النَّاس: فِْي اإِلْحيَاء 2064
  .ِمن َوْجه: فِْي اإِلْحيَاء 2065
  .ُوُضوئِه: فِْي اإِلْحيَاء 2066
 .فَتَِمْيُل قُلُْوبُھُم إِلَْيه :فِْي اإِلْحيَاء 2067
 .َوبِِه يھلكه َوِعْنَد َذلِك, فَيُعَجب بِنَفِسهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2068
 .آِخر الَحاَجة  فَإِنَّھَا: اءفِْي اإِلْحيَ  2069
 .لو: فِْي اإِلْحيَاء 2070
 .ِمْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2071

  .ِكتَاب ريَاَضة النّْفس َوتَْھِذيب األَْخاَلق َوُمَعالجة أَْمَراض القَْلب: فِْي اإِلْحيَاء 2072
 .ِمن: فِْي اإِلْحيَاء 2073

  ..وامتنّ , َوَسھّل َعلَى َخواص ِعبَاِده تْھِذيَب األَْخاَلق بِتَوفْيقِِه َوتْيِسْيِره, ھَا بِتَْخِويفِه وتَْحِذيِرهواستََحثّه َعلَى تَْھِذيبِ , َوتَْشِميره: فِْي اإِلْحيَاء 2074
 .بِتَْسِھْيِل َصْعبه َوَعِسْيره: فِْي اإِلْحيَاء 2075
د َعبد هللا َونَبيّه َوحبِيبِه: فِْي اإِلْحيَاء 2076 الة َوالسَّالم َعلَى ُمَحمَّ  .َوالصَّ
 .الذي كاَن يَلوح أنوار: ْي اإِلْحيَاءفِ  2077
 .َويَْستَْشرف, النُّبُوِة ِمْن بَْيِن أََساِرْيِره: فِْي اإِلْحيَاء 2078
 .ظُْلمة الكفر َوَديَاِجْيره: فِْي اإِلْحيَاء 2079
 .فَالخلق: فِْي اإِلْحيَاء 2080
 .َوثََمرة: فِْي اإِلْحيَاء 2081
 .ِمن ِجوار: فِْي اإِلْحيَاء 2082
 .الشياطين: اءفِْي اإِلْحيَ  2083
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ِمَن  النَّوعُ ھَذا , أَْولَى بَاقيَةٍ َحيَاة  فَْوتُ  2085وفيھَا, فالعنايةُ بضْبِط قََوانيِن العالِج ألَمراِض القُلُوب, 2084َحيَاة فَانِيَة
, وتراَدفِت الِعللُ , لْو أْھِملَْت تراكمتْ , أسقامِ َعْن  القلُوبِ ِمَن  ا قلبٌ يخلُوإِْذ اَل , ِذي لُبٍ َعلَى ُكّل  واجٌب تعلَّمهُ , الطُّب

  وتظاھَرتْ 
[78r]  
 ھُوَ  فَُمَعالََجتُھا, وإصالِحھَا 2086معالجتھَافِْي  تَْشِميرٍ ثُمَّ إِلَى , معرفَِة عللھَا وأسبَابِھَافِْي  تَأنُّقٍ إِلَى  العْبدُ فَيَْحتَاج 

. 2090} دّساھَاَمْن  خابَ قَْد { : وجلّ بِقَْولِِه عز المراُد ھَُو  2089َوأَْلھََمھا 2088}ْفلََح َمْن َزّكاھَا قَْد أَ { : 2087المراُد بقولِهِ 
 الدينُ : َكانَْت اْثنَتَْين؟ قَالَ  فإَِذاقَاَل . الدِّينُ : ؟ قَالَ خْيرٌ ِمَن اإلنسان  أيُّ الخَصالِ , يَا أَبَتِ : أِلَبيهِ  2091قَاَل اْبن لقمان

ً فَإَِذا َكانَْت : قَالَ . َوالَحيَاء الديُن والمالُ : إَِذا َكانَْت ثاََلثَاً؟ قَالَ فَ : قَالَ . والمالُ  َوُحْسُن َوالَحيَاء  الديُن والمالُ : ؟ قَالَ أربعا
ً فَإَِذا َكانَت : قَالَ . الُخلقِ  ْين َوالَمال َوالَحيَاء : ؟ قَالَ خمسا ً  كانتْ فَإَِذا : قَالَ . والسََّخاءُ  َوُحْسُن الُخلقِ الدِّ , بُنَييَا : ؟ قَالَ ستا

َوقَاَل َعلِّي َرِضَي . َوِمَن الشَّْيطَان بَِريّ , 2094وليٌّ ِ تعالى , 2093تقيٌّ نقيٌّ فَھَُو  2092الخمسُ  الخَصالفِْيه  اجتَمَعتْ إَِذا 
{ : اَل هللا تعالىقَ . الِعيَالِ َعلَى  2096والتوسُّعُ , وطلُب الحاللِ , اجتناُب المحارمِ : 2095ثالثِ فِْي  ُحْسُن الُخلق: هللا َعْنهُ 
َوقَاَل َرُسْوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه . محبَّة الشھواتِ  2098نزَع عنھَا: قَالَ . 2097}للتَْقوى  قلوبَھُمهللا  الذيَن اْمتََحنَ أولئك 
  ,2099َوَكافٌِر يَْقتُلهُ , ومنافٌِق يبغُضه, مؤِمٌن يحُسُدهُ : شدائدَ َخْمِس  بينَ المؤمن : ( َوَسلّم

[78v] 
معاٍذ َوقَاَل يِْحيَى بِْن . 2101عدّو ويجُب مجاھدتُھَا النَّْفسَ أَنَّ  2100فِيھنّ ).  ونفٌس تُنَاِزعهُ , يِضله وشيطانٌ  
اِزيُ  , المنامِ ِمَن  َوالَغْمضُ , الطَّعامِ ِمَن  القوتُ : أوُجهٍ  أربَعةِ َعلَى  والرياَضةِ , بأْسبَاِب الريَاَضةِ  2102َجاھد النفسَ : الرَّ

 فقدْ , أرَضى اْلجواِرَح بالشھَواتِ َمْن : الوراقُ  أَبُو يَْحيَىَوقَاَل . األنامِ ِمْن َجِمْيع  األََذى وحملُ , َوالَحاَجة ِمَن الَكاَلم
ْمتَ إَِذا : ؟ قَالَ أتَكلَّمُ َمتَى : 2103الَعِزيزِ لعمْر بِن َعْبد  رُجلَوقَاَل . قْلبِه شَجَر النََّداَماتِ فِْي  َغَرسَ  : قَالَ . اشتھيَت الصَّ

قَلِيَل , أَْن يَُكوَن َكثِْيَر الَحيَاء: فَقَالَ  ُحسِن الُخلقِ  َعاَلَماتِ  وجمَع بَْعُضھُم. الَكاَلم اشتھَيتَ إَِذا : قَالَ  2104؟فمتَى أْسكتْ 
للِ قَلِْيل , َكثِْيُر الَعَمل, قليَل الكالمِ , َصُدوق الّلَسان, الفسادِ  قَليلَ , كثيَر الصالحِ , األََذى , بَرٌ , قليَل الفُضولِ , الزَّ

َواَل , مْغتَابٌ َواَل , نمامٌ َواَل , َسبّابٌ َواَل , لعانٌ اَل , شفيقٌ , عفيفٌ , رفيقٌ , حليمٌ , شكورٌ , رضيٌّ , صبورٌ , وقُورٌ , وُصولٌ 
 ويْغَضبُ , فِْي هللا  ويرَضى, هللاِ فِْي  ويبَغضُ فِي هللا  يحبُّ , بشاشٌ , ھشاشٌ , حُسودْ َواَل , بخيلٌ َواَل , حقودٌ َواَل , عُجولٌ 

  :أسبَاطِ َوقَاَل يُوسف بن . 2105حسُن الُخلُقفھََذا ھُو , هللافِْي 

                                                 
 .إاِلَّ فَْوُت الَحيَاة الفَانِيَة: فِْي اإِلْحيَاء 2084
 .َوفِي َمَرِضھَا فَْوتُ : فِْي اإِلْحيَاء 2085
 .ِعالِجھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2086
 .بقَولِه تََعالَى:: فِْي اإِلْحيَاء 2087
 .91/9: الشمس 2088
 .َوإِْھَمالِھا: فِْي اإِلْحيَاء 2089
 .91/10: الشمس 2090
 .لْقَمان الَحِكْيم: ْحيَاءفِْي اإلِ  2091
 .الَخمس ِخَصال: فِْي اإِلْحيَاء 2092
 .نَقِيٌّ تَقِي: فِْي اإِلْحيَاء 2093

  .ِ َولِيّ : فِْي اإِلْحيَاء 2094
 .ثاََلث ِخَصال: فِْي اإِلْحيَاء 2095
 .َوالتوسعة َعلَى الِعيَال: فِْي اإِلْحيَاء 2096
 .49/3: الحجرات 2097
 .ِمْنھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2098
 .يُقَاتلهُ  َوَكافِرٍ , َوُمنَافٍِق يُْبِغُضهُ , ُمْؤِمٍن يَْحُسُدهُ : الُمْؤِمُن بَْيَن َخْمِس َشَدائِدَ  :اإِلْحيَاء فِيْ  2099
 .فَبَيّن: فِْي اإِلْحيَاء 2100
 .َعُدّو ُمنَاِزع يَِجب َعلَيه ُمَجاھَدتھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2101
 .يَاَضة َجاِھْد نَْفَسك بِأَْسيَاف الرِّ : فِْي اإِلْحيَاء 2102
 .َرِحَمهُ هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2103
 َمتَى أَْصُمت؟: فِْي اإِلْحيَاء 2104
َصُدوق , قَليَل الفسادِ , كثيَر الصالحِ , قَلِيَل األََذى, ھو أَْن يَُكوَن َكثِْيَر الَحيَاء: وجمَع بَْعُضھُم َعاَلَماِت ُحسِن الُخلِق فَقَالَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2105

للِ , َكثِْيَر الَعَمل, الكالمِ  قليلَ , الّلَسان ً , َشُكْوَراً ,َصبُْوَراً , َوقُْوَراً , وُصْوالً , بَراً , قليَل الفُضولِ , قَلِْيل الزَّ ً , َرِضيّا ً , َحلِْيَما ً , َرفِْيقَا ً , َعفِْيفَا اَل , َشفِْيقَا
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[79r] 
وتحسيُن َما , العثَراتِ  وترُك طلَبِ , 2107األْنَصار وُحسنُ , قلَّةُ الخالفِ : 2106أشياءَ َعشرة  عالمةُ ُحْسِن الخلُقِ 

ُجوُع بالمالَمةِ , األََذى واحتِمال, والتِماُس المعذرةِ , السيِّئَاتِ ِمَن  2108يبُدوا  عيُوبِ بَِمْعِرفَة  والتَّفُردُ , النْفسِ َعلَى  والرُّ
 2111َسْھلٌ  وُسئِلَ . 2110دونَهُ وفَْوقَهُ لَِمن  ولْطِف الكالمِ , 2109للكبِيِر والّصِغيرِ  الوْجهِ  وطالقةُ , غيرهِ ُدْوَن عيُْوب  نفِسهِ 

ْحَمة , المكافأةِ َوتَْرُك , األََذى أدناهُ احتِمال: فَقَالَ  الُخلُقَعْن ُحْسِن  وقيَل . َعلَْيه والشفقَةُ , لَهُ  واالستغفارُ , للظّالمَوالرَّ
 جالِسٌ ھَُو  بينَما: ؟ قَالَ ِحلِمهِ ِمْن  بلَغَ َوَما : 2112فقيلَ  عاِصمٍ ِمْن قَْيس بِْن : فقالَ ؟ تعلَّْمَت الِحلمِممَّن : قْيسٍ بن  لألَحنَفِ 

, فََدھََشِت الَجاِريَةُ , فَماتَ , َصِغْير ابٍن لّهُ  2114َعلَى, يدھَاِمْن  فََسقَطَ , ِشَواءٌ َعلَْيِه  بَسفُودٍ  لهُ  2113خاِدمٌ فِْي َداِرِه إْذ جاته 
 َسْوداء كانْت لَعلِيَجاِريَةً  وُرِوَي أنّ . ُخلُقِهِ ِمْن  رأيتُ فَھََذا َما . هللا تعالى أنِت حرةٌ لَِوْجهِ , عليكِ  2115 َرْوعةَ فَقَاَل اَل 

َعلِّي اْبُن أَبِي  فكّرر ذلَِك عليھَا حتَّى ذكرْته لَِمْواَلھَا, أُحبُّكِ إِنِّْي : لَھَافَيَقُْوُل  َخيَّاطٍ َعلَى  تعبُرُ َرِضَي هللا َعْنهُ َوَكانَت 
  فَقُْولِيَذلَِك  لَكِ إَِذا قَاَل : لھَافَقَاَل , عْنهَرِضَي هللا  طالبٍ 

[79v]  
ةُ : لهُ   َذلَِك لَِعلِّي  فَذكرتْ . هللا تعالى يحكمَ َحتَّى  تصبِّريأصبُُر و: فَقَاَل لَھَا, جمة: لَهُ  فقالتْ , َذلِكَ  لھَافَقَاَل , َجمَّ

ً . 2116فأعتقھَا وزوَجھَا ِمْنهُ َرِضَي هللا َعْنهُ   فدعاهُ , يُجْبهُ فَلَْم  2118غالَما لَهُ َدَعا , 2117عْنه هللاُ َرِضَي  ورِوَي أّن علِيّا
ً فرآهُ مْضطَِجع, فَقَاَم إِلَْيهِ . فَلَْم يُِجْبهُ  2119ثَانِيَةً َوثَالِثَةً  َعلَى  حَملكَ فََما : قَالَ . 2120نَعمْ : ؟ قَالَ ُغاَلميَا  تْسمعأََما : فَقَالَ , ا

بِْن  امرأةٌ لملكِ َوقَالَْت . تعالى هللاِ لَِوْجِه  فأَنَت حرٌّ  امضِ : 2122قَالَ . فتكاَسلتُ ُعقُْوبَتَك  أَِمنتُ : ؟ قَالَ 2121َجَوابِي تَركِ 
لَهُ غالٌم َوَكاَن  زيادٍ َوقِْيَل لِيْحيَى ابن . أْھل البَْصَرةِ  أضلَّهُ الَِّذي  وَجدِت اسِمي ,ھَِذهِ يَا : لَھَافَقَاَل , ْمَرائييَا : 2123دينارٍ 
 فاعتَدلَتْ , فھذِه النفُوُس قَد ذلِّلَْت بالريَاَضةِ . 2126َعلَْيِه الحلم ألتعلَّمَ : فَقَالَ  2125؟الغالمَ ھََذا  تمسكُ لَِم : 2124سوءٍ 

ُمنتَھَى حسُن  وھُوَ , 2129لھَاهللا  قدَّرَ بُِكّل َما , 2128الرضىفأثمرھَا , واِطنُھَاب 2127َوالِغشّ  الِغلِمن  ونُقيتْ , أخالقُھَا
 َسْھالَوَوصَّى ُمَحّمد بِْن سوار 2131. ُسوء ُخلُقِهِ  غايةُ  فَھُوَ , 2130يرَضىفِْعل هللا تعالى َواَل  يكرهُ َمن  فإنّ , الُخلِق

                                                                                                                                            
 ً انَا ً , لَعَّ ً , َواَل َسبابَا اَما ً , َواَل نَمَّ ً , َواَل َحُسْوَداً , َواَل بَِخْيالً , َواَل َحقُْوَداً , واَلً َواَل َعجُ , َواَل ُمْغتَابَا ً , بَشاَشا , يُِحّب فِي هللا َويْبَغض فِْي هللا,  ھَشاَشا

 .فَھََذا ھُو حسن الُخلق, َويَْغَضب فِْي هللا, َويَْرَضى  فِْي هللا
 .عشر ِخَصال: فِْي اإِلْحيَاء 2106
 .اإلْنَصاف: فِْي اإِلْحيَاء 2107
 .ما يبدو: ْحيَاءفِْي اإلِ  2108
ِغْير والَكبِْير:: فِْي اإِلْحيَاء 2109  .للصَّ
 .لَِمن فَوقه: فِْي اإِلْحيَاء 2110
 .َسھل التستري: فِْي اإِلْحيَاء 2111
 .قِْيلَ : فِْي اإِلْحيَاء 2112
 .أتَْتهُ َجاِريَة: فِْي اإِلْحيَاء 2113
 .فََوقََع َعلَى: فِْي اإِلْحيَاء 2114
 .ال َروعَ : فَقَاَل لَھَا,  َجاِريَةفَُدِھَشت ال: فِْي اإِلْحيَاء 2115

  .لَم أجد لھذا الحديث أّي أصل فِي اإلحيَاء  2116
َم هللا َوْجھهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 2117  .َكرَّ
 .ُغالماً فَلَم يُِجبهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2118
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2119  .ثَانِيَاً َوثَالِثَا
 .بَلَى: قَالَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2120
 .إَِجابَتِي: فِْي اإِلْحيَاء 2121

  .فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2122
 .لَِمالِك بن ِدْينَار َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2123
 .َوَكاَن لِيحيَى بن ِزيَاد الَحاِرثِي ُغاَلم ُسوء: فِْي اإِلْحيَاء 2124
 .لَِم تُْمِسكهُ؟: فَقِْيَل لَه: فِْي اإِلْحيَاء 2125
 .يهأِلَتََعلَّم الحلم َعلَ : فِْي اإِلْحيَاء 2126
 .الغش والغل والحقد: فِْي اإِلْحيَاء 2127
َضا: فِْي اإِلْحيَاء 2128  .فأَْثَمَرت الرِّ
 .بُِكل َما قَدَّرهُ هللا تََعالَى:: فِْي اإِلْحيَاء 2129
 .وال يرضى به: فِْي اإِلْحيَاء 2130
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هِ أَْن يَقُوَل ُكلَّ يَْوم  ِسنينَ اْبُن ثاََلث  وھُوَ  التستريّ  ً  فََكّرْرتُھَاقَاَل َسھل . شاِھديهللا , إِلَيّ  هللاُ ناِظرٌ , َمِعيْ , فِْي ِسرِّ  َزَمانَا
  فََعَصَمنِي

[80r] 
َسّداً فَأَْغَشْينَاھُْم  خلفِھمْ سّداً َوِمْن  أيديِھمْ َو َجَعْلنَا من بَْيِن { : قَاَل هللا تعالى. 2132مَعاصيهِ مّن  بِھَاهللا تعالى 

طُرِق  وقواطعُ . والَمْعِصيَةِ , والتْقلِيدُ , والَجاهُ , الَمالُ , أربعةٌ بَْيَن الُمِرْيد َوبَْيَن الَحّق  والُسدُ  2133} ونَ فَھُْم ال يُْبِصرُ 
ْمتُ , الخلوةُ : َعْن الَمْرء أَْربََعةُ أُُمْور الفََسادِ  ْوع, والصَّ  معشرَ يَا : َعلَْيِه السَّاَلم عيَسىقَاَل . 2134 والّسھرُ , َوالجُّ

ارِ  : بأربَع خَصالإاِلَّ  َكاَن األبَداُل أبَداالً َما : 2136سْھلٌ قَاَل . ربّكمْ  2135قُلُوبَُكم أْن تََرى لعلّ , جوُعوا بطُونُكم يينَ الحوَّ
األَْبَدال  قلُت لبعضِ , 2138بعُض السَّايِحينَ وقَاَل . 2137َعِن النَّاس واالعتزالُ , والُصْمتُ , والّسْھرُ , البُطُْون إْخماصُ 

فَإِّن النَّظَر إِلَْيِھم  الخلقِ إلى   تنظُرُ اَل : قَاَل لِيْ  2139؟الّدَوامِ َعلَى  التحقِيقِ َكْيَف الطَِّريق إِلَى : لقالخُ َعن  المنقطعينَ 
اَل فَ : قَالَ . ِمْن َذلِكَ  بّد لِياَل : قلتُ . فاََل تَْسَمع َكاَلَمھُم فَإِّن َكاَلَمھُم قَْسَوة: قَالَ . ِمْن َذلِكَ  بّد لِياَل : قلتُ , 2140ضْلمةٌ 
ُكونفَإِّن , فاََل تَْسُكن إِلَْيِھم: قَالَ . معاملتِھمأَنَا بَْيَن أَْظھَرھم فاََل ُبدَّ لِْي ِمْن : قلتُ . ُمَعاَملَتھُم وحشة فإنّ , تعاِملھم  السُّ

  .2141ھََذا لََعلّهُ : قلتُ . ھلكةٌ إِلَْيِھم 
ِحْيم  ْحَمن الرَّ   2142ْھَوة البَْطن َوَشْھَوة الفَْرجِ ِكتَاُب َكْسِر الشَّْھَوتَْين شَ  بِْسِم هللا الرَّ

[80v] 
القَائِم , 2144والتنِزيهَوالتَّْسبِْيح , َوالتَّْقِدْيس 2143الُمْستَِحق لِْلَحْمد, وتعاليهِ  كْبريائهبِالَجاَلل فِْي  المنفردِ الَحْمُد  

, َوَمَجاِريهِ فِْي َجِمْيِع َمَواِرِدِه  عبدهِ الُمتََكفِّل بِْحْفِظ , َويُْسِدْيه بِهِ  ينِعمُ المتَطَّول بِالفَْضل فِْيَما , بِالَعْدل فِْيَما يُْبِرَمهُ َويَْقِضْيه
, َوھَُو الَِّذي يُِمْيتَهُ َويُْحيِْيه, فُھَُو الَِّذي يُْرِشدهُ َويُْھِدْيه, بأمانيهِ يَفِي  2145بَلْ , المْنعم َعلَْيه بَِما يَِزْيد َعلَى مھَمات َمقَاِصِدهِ 

ْيه 2146َوإَِذا َضعفَت, يُْشفِيهِ  َوإَِذا َمِرَض فَھُوَ  َوھَُو الَِّذي يُْطِعمهُ , 2147يَرتِضيهَوھَُو الَِّذي يَُوفِّقهُ لِلطَّاَعة ثمَّ  , فَھَُو يُقَوِّ
ا يُْھلِكهُ , ويحِميهالھاََلك  2148َويَْحفَظهُ عن, َويَْسقِْيه بِقَلِْيل  لقناعةِ اَويَُمكنهُ ِمَن , ويرِديهَويَْحِرُسهُ بِالطََّعاِم َوالشََّراِب َعمَّ
فَيَْدفَع , تعاِديهالَّتِي  النْفسِ ويَْكسر بِِه َشْھَوةَ , يناويهِ الشَّْيطَان الَِّذي  َمَجاِريَحتَّى تَِضْيق بِِه  2149ويقويهِ , القُوت
, أََواِمَرهُ َونََواِھْيه وكيَف يحفظُ  2151,َويَْشتَِھيهِ ھَذا بَْعَد أَْن يوسع َعلَْيه بَِما يَْلتَّذ بِِه , ثُّم يَْعبُد َربّه َويَتَّقِْيه 2150َشرھھَا

                                                                                                                                            
فَقَال لِي . فَأَْنظُُر إلَى َصاَلة َخالِي ُمَحمد بن سَوار, قوُم بِاللْيلُكنت َوأنَا اْبن ثاَلث ِسنِين أَ : قَاَل َسھل بن َعْبد هللا التَستري:  فِْي اإِلْحيَاء 2131
 ً هللا , ِمن َغْير أن تَُحّرك بِه لَِسانَك, قُْل بقَلبَِك ِعنَد تقلبك فِي ثِيَابَِك ثالَث َمّراتٍ : َكْيَف أْذُكُره؟ قَالَ : أاََل تَْذُكر هللا الِّذي َخلَقََك؟ فَقُْلتُ : يَوَما
  .ثُّم أْعلَمتُه, فَقُلُت َذلِكَ , قُل فِي ُكّل لَْيلَة َسْبَع َمّرات: فَقَال, ثُّم أْعلَمتهُ , فَقلُت َذلَِك ليَالِي. هللا َشاِھد,  نَاِظر إليّ هللاُ , َمِعي
ْين. اْختَصَرهُ الَكاتِب, ھَّذا َحدْيث طَِوْيل فِي اإِلْحيَاء 2132  .1743ص , الجزء الثالث, ولىالطبعة األ, دار الفكر, انظر إْحيَاء ُعلُوم الدِّ
 .36/9: يس 2133
َوھَُو , يَْدفَُع َعْنهُ قََواِطَع الطِّريق, َوَجَب َعلَى ُمْعتَِصِمه أَْن يَْحِميه َويْعصمهُ بِحْصٍن حِصْين, فَإَِذا وجَد ِمثل ھََذا الُمعتَِصم:  فِْي اإِلْحيَاء  2134

 .الّسْھروَ , َوالُجوع, َوالّصمت, الُخْلَوة: أَْربََعةُ أُُمور
 .قُلُوبكم تََرى:  فِْي اإِلْحيَاء 2135

  .َوقَال َسھل بن عبد هللا التستري: فِْي اإِلْحيَاء 2136
  ).واالْعتَِزال َعن النّاس, والّصمت, والّسھَر, بِإِخَماص البطُون: َما َصار األبداُل أبداالً إاِلّ بأربع ِخَصال: (فِْي اإِلْحيَاء 2137
  .السيّاِحين: فِْي اإِلْحيَاء 2138
ْنيَا َكأَنََّك َعابِر طَِرْيق: َكْيَف الطَِّرْيق إِلَى التَّْحقِْيق؟ فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2139 قلُت لَهُ دلّنِي َعلَى َعَمل أَِجد قَْلبِي فِْيه : َوقَاَل َمرة. أَن تَُكوَن فِْي الدُّ

َوامتَمَع هللا   .َعالَى الدَّ
   .ظُْلَمةفَإِّن النَّظََر إِلَْيِھم , إلَى الَخلق الَ تَْنظُر: فَقَاَل لِي :فِْي اإِلْحيَاء 2140

وتَُعاِمل الباِطلِيَن تُِريُد أن تَِجَد قَلبَك َمَع هللا تعالى , َوتَسَمع َكالَم الجاِھلِينَ , أَتَنظُر إِلَى الَغافِلِين, يا ھَذا: قَالَ . قْلُت ھذا لََعلّهُ : فِْي اإِلْحيَاء  2141
  .كوُن أَبَداً ھَّذا َما ال يَ ! َعلى الّدوام

ْھَوتَْين: فِْي اإِلْحيَاء 2142  .َكْسر الشَّ
 .للتَحمْيد: فِْي اإِلْحيَاء 2143
 .والتنزيل: فِْي اإِلْحيَاء 2144
 .بَل بَِما: فِْي اإِلْحيَاء 2145
 .َضُعف: فِْي اإِلْحيَاء 2146

  .َويَرتَِضيه: فِْي اإِلْحيَاء 2147
 .من: فِْي اإِلْحيَاء 2148
 .يقويه: فِْي اإِلْحيَاء 2149
ھَا: اإِلْحيَاء فِيْ  2150  .شرَّ
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اَلة َعلَى ُمَحّمد النبيه, َمَعاِصْيه 2152على وينزِجرُ , َعلَى طَاَعتِهَويَُواِظب  َصاَلة تَْزلفه , َوَرُسوله الَوِجْيه 2153َوالصَّ
  .ْخيَاِر ِمن َصَحابَتِِه َوتَابِِعيهِ واألَ , َوَعلى األَْبَرار ِمن َعْتَرتِِه َوأَْقَربِيهِ , َوتحظْيه َوتَْرفَع َمْنِزلَتهُ َوتُعلْيه

[81r]  
ا بَْعد اء ِمْن َداِر  2155أُْخِرَج آََدم فيھَاالُمْھلَِكات الْبِن آَدم َشْھَوةُ البَْطن  2154أَْعظَم فإنّ : أَمَّ إِلَى َداِر , القَرارَوَحوَّ
 َعلى التَّْحقِيقِ َوالبَْطُن . سوآتِھَما فبدْت لَھَُما, مْنھَاَحتَّى أََكاَل  شھواتِھَمافََغلَبَْتھَُما , الشجرةِ إِْذ نُِھيَا َعْن , الذُّل َواالْفتِقَار

ثُمَّ تَْتبَع َشْھَوة , المنكوَحاتِ إِلَى  الشبقِ َوِشدَّة , َشْھَوةُ الفَْرجِ  2157تتبعھَاإِْذ , 2156َوَمْنبَت اآلَفَات, الشھََواتِ يُْنبُْوُع 
المطعوَماِت الَّلَذْين ھَُما الّوِسْيلَة إِلَى التََّوسُّع فِْي ,  2159َمال َوالَجاهِشدَّة الرْغبَة فِْي ال 2158الَمطَعم َوالَمْنَكح

 يتولَّدُ ثُّم , المنافَساِت والمحاسَداتِ َوُضُرْوب , اْستِْكثَار الَمال َوالَجاه أَْنَواع الرُعْونَات يتّبِعثُمَّ , 2160والمنكوحاتِ 
يَاء 2161ِمْنھَا  والعداوةِ , 2163َذلَِك إِلَى الَحَسد َوالِحْقد يتداَعىثُمَّ , َوالتََّكاثُر َوالِكْبِريَاءالتَّفَاُخر  2162َوَغايَة, آَفَة الرِّ

 يتولَّدُ َوَما , َوُكّل َذلَِك ثََمَرةُ إِْھَمال الَمِعَدة. البَِغي َوالُمْنَكر َوالفَْحَشاء اقتَِحامِ إِلَى  بصاِحبهِ ثُّم يُْفِضي َذلَِك , َوالبَْغَضاء
بَع  2164ِمْنھَا ِمْن بَطَن أَلَْذَعنَت لِطَاَعة , الشَّْيطَان 2165َوَضيََّق بِِه َمَجاِري, بالجوعِ الَعْبد نَفسه  ذلّلَولَْو . واالمتالءِ الشَّ

ْنيَافِْي  2167االْنھمالَذلَِك إِلَى  بِهِ  َولَْم يَنََجرّ , والطغيانِ َولَْم تَْسلُك َسبِْيَل البَطَر , 2166هللاِ  َعلَى  العاجلةِ  وإيثارُ , الدُّ
  َولَْم يَتََكالَب ُكل, ْقبَىالع

[81v] 
نياھََذا التََّكالُب َعلَى   ).  العبادةِ ِھَي  الطعامِ َوقِلَّةُ , الِعبَاَدة نصفُ الفِْكر : ( قَاَل النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم. الدُّ

ةِ , َصاِف البِطُونفِْي أَنْ  واشربُوااْلبَُسوا َوُكلُوا : ( 2168َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَاَل َصلَّى هللا ).  2169فَإِنَّهُ جز النُّبُوَّ
َراً  أطولُكم 2170,أَْفَضلُُكم َمْنِزلَةً ِعْنَد هللا تعالى: ( َعلَْيِه َوَسلَّم ُكلُّ , 2172َوأَْبَغُضُكم إِلَى هللا تعالى, 2171ُجْوَعاً َوتَفَكُّ

بَِكْثَرة األَْكِل ِمَن الطَّعاِم  القُلُوبَ ال تُِمْيتُوا : ( ِه َوَسلَّمَوقَاَل َصلَّى هللا َعلَيْ . 2174)َشُروٍب , 2173نوم, أَُكْولٍ 
ْرع يَُمْوُت إَِذا َكثَُر َعلَْيِه الماء, 2175والشرابِ  بَع يَُولِّدُ : ( َوفِْي الَخبَر). فَإِّن القَْلَب َكالزَّ البََرص  2176إِنَّ األَْكَل َعلَى الشَّ

                                                                                                                                            
د َدَواِعْيه: فِْي اإِلْحيَاء 2151 َوَكْيَف , فَيَْنظُر َكْيَف يُْؤثِرهُ َعلَى َما يَْھَواه َويَْنتَِحْيه, ُكّل َذلَِك يَْمتَحنهُ َويَْبتَلِْيه, َويُْكثِر َعلَْيه َما يِھيُج بََواِعثَهُ َويَُؤكِّ

 .اِھْيهَويَْنتَِھْي َعْن نَوَ , يَْحفَظ أََواِمَرهُ 
 .عن: فِْي اإِلْحيَاء 2152
 .عبده النبِي: فِْي اإِلْحيَاء 2153
 .فَأَْعظَم: فِْي اإِلْحيَاء 2154
 .فَبِھَا آََدم َعلَيه السَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2155
 .َوَمْنبَت األَْدَواء َواآلَفَات :فِْي اإِلْحيَاء 2156
  .إِذ يَْتبَعھَا: فِْي اإِلْحيَاء  2157
 .َوة الطََّعام والنَكاحَشھْ : فِْي اإِلْحيَاء 2158
 .فِي الَجاه َوالَمال: فِْي اإِلْحيَاء 2159
 .َوِسْيلَة إلَى التََّوسُّع فِي الَمْنُكْوَحات َوالَمْطُعوَمات: فِْي اإِلْحيَاء 2160
 .بَْينَھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 2161
 .َوَغائِلَة: فِْي اإِلْحيَاء 2162
 .الِحقد َوالَحَسد: فِْي اإِلْحيَاء 2163
 .بَطَر: ْحيَاءفِْي اإلِ  2164

  .َوَضيَّق َمَجاِري: فِْي اإِلْحيَاء  2165
 .هللا َعزَّ َوَجلّ : فِْي اإِلْحيَاء 2166
 .االنھماك: فِْي اإِلْحيَاء 2167

  .َرُسول هللا صلَّى هللا علَيه وَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 2168
ةِ : فِْي اإِلْحيَاء 2169  .فَإِنَّهُ ُجْزٌء ِمنَّ النُّبُوَّ
 .َضلُُكم ِعْنَد هللا َمْنِزلَةً يَوَم القِيَاَمةأَفْ : فِْي اإِلْحيَاء 2170
َراً فِْي هللا ُسْبَحانَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2171  .َوتَفَكُّ
 .َوأَْبَغُضُكم ِعْنَد هللا َعزَّ َوَجلَّ يَوَم القِيَاَمة: فِْي اإِلْحيَاء 2172
 .أَُكول, ُكّل نَُؤومٍ : فِْي اإِلْحيَاء 2173

قَاَل النَّبِي ...). اْلبَُسوا َوُكلُوا واشربُوا: ( َوقَاَل رسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاءاألََحاِديث ف يقوم المؤلّف بتَْغيِير ترتِيب  2174
  ... )ْنِزلَةً ِعْنَد هللا أَْفَضلُُكم مَ : ( َوقَاَل رسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم... ).الفِْكر نصُف الِعبَاَدة: ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم

 .بَِكْثَرِة الطََّعام َوالشََّرابِ : فِْي اإِلْحيَاء 2175
 .يُورثُ : فِْي اإِلْحيَاء 2176
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ً ُن يَأُْكل فِْي المؤم: ( 2177َوقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم).  أَْي يَأُْكل َسْبَعة أَْضَعاف . أمَعاءٍ يَأُْكل فِْي َسْبَعة  2178والكافِرُ , واحدٍ  معا
ْھَوة 2181َشْھَوته َويَُكْون المعا 2180أَو تَُكون َشْھَوتُه َسْبَعة أَْمثَال, 2179الُمؤِمن  عياضٍ َوقَاَل الفَِضْيل بن . ِكنَايَة َعِن الشَّ

إِنََّما يَُجوع ُمَحمَّد , َعلَى هللا  ِمْن َذلِك أْھون؟ أَْنَت 2184؟ اَل تََخْف َذلِك2183اف أَْن تَُجوع؟ أَتَخَ 2182أّي تََخاف: لنفِسهِ 
ً أَْنفَع ِمَن الُجْوع : َسھلَوقَاَل . 2185َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َوأَْصَحابِِه َرِضَي هللا َعْنھُم لَْم يَر األَْكيَاَس َشْيئَا

ْنيَا َوا ْينالدُّ   اآلخرةِ  2187اَل أَْعلَم َشْيئَاً أََضّر َعلَى طَلَب: َوقَالَ . 2186لدِّ
[82r] 

بَع, ُوِضَعت الِحْكَمة َوالِعْلم فِْي الُجوع: َوقَال. ِمَن األَْكل وُسئَِل ). 2188َوُوِضَع الَجْھل َوالَمْعِصيَة فِْي الشَّ
ْرھَا بَِوْضِعھَا تَْحَت , َوتَْرِك العِّز, بِإِْخَمال الذِّْكر وَذلْلھَا, 2189طَشِ بِالُجْوِع َوالعَ : بِأَّي قَْيٍد أُقَيُِّد نَْفِسي؟ قَالَ : حكْيم َوَصغِّ
, 2192عليھَاُسْوء الظَّن  بَِدَوامِ ِمْن آفَاتِھَا  وانجُ , ظاھرھَاَعْن  2191بِْتَرك َزّي القرا واكسرھَا, اآلَِخَرة 2190أَْنبِيَا أْرجل

, ُذو األْوتَارِ  المجوفُ  العودُ َوھَُو , الِمْزھرمثُل البَْطِن مثُل : المّكيبُو طَالِب َوقَاَل أَ . 2194بِِخاَلف ھََواه 2193َواْمتَِحْنھَا
, للتالوةِ  2197الَجْوف إَِذا َخاَل َكاَن أَْعزا 2196فَكَذلِكَ . َغْير ُمْمتَلِئ أجوفُ َوأِلَنّهُ , 2195َحُسَن َصْوتُه لِِرقَّتِِه َوِخفَّتِهِ  إِنََّما

إَِذا , يَا بُنَيّ : البنِهِ َوقَاَل لقمان ). قََسا قَْلبُه  ونامَ َمْن َشبَِع : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم2198َوقَاَل . َمنَامَوأَقَّل لِلْ , لِْلقِيَام وأدومُ 
 ,سَحابٌ الُجْوع : 2199َوقَاَل أَبُو َزْيد. َوقََعَدْت األَْعَضاُء َعن الِعبَاَدة, الحكَمةَ  وخرْستَ , الفِْكَرة ناَمتِ الَمِعَدة  امتألتِ 

ْوع نورُ : ( 2201َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم. القَلَْب الِحْكَمة 2200مطَرَ  الَعْبدُ  َجاعَ فَإَِذا  َوالتَّبَاُعْد ِمَن هللا , الِحْكَمة الجُّ
بَع ِمْن  نُوَر الِحْكَمةِ 2204فَتُْطفَى تشبُعوااَل . منھُم والدنُو, ُحّب الَمَساِكْين 2203َوالقُْربَة إِلَى هللا تعالى, 2202الشَّ
ً  2206َوأَْجَمَع َسْبُعونَ . )2205قلوبُكم   أَنَّ َكْثَرةَ , صديقا
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 .قَاَل صلَّى هللا علَيه وَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 2177
 .المنَافِق,الُمْؤِمن يَأُْكل فِْي ِمَعي َواِحد: فِْي اإِلْحيَاء 2178
 .الُمْؤِمن: فِْي اإِلْحيَاء 2179
 .أضَعاف: فِْي اإِلْحيَاء 2180
 .َوُذِكَر المعي: فِْي اإِلْحيَاء 2181
 أَيُّ َشْيئ تََخافِْين؟: فِْي اإِلْحيَاء 2182
 أَتََخافِْيَن أَن تَُجوِعي؟: فِْي اإِلْحيَاء 2183
 اَل تََخافِي َذلِك؟: فِْي اإِلْحيَاء 2184
د هللا َصلَّى هللا َعلَيْ  :فِْي اإِلْحيَاء  2185  .ِه َوَسلَّم َوأَْصَحابِهِ إِنََّما يَُجوع ُمَحمَّ
ْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 2186 ْين والدُّ  .للدِّ

  .طاُّلب: فِْي اإِلْحيَاء 2187
بَع: فِْي اإِلْحيَاء 2188   .َوُوِضَعت المْعِصيَةُ  َوالَجْھُل فِي الشَّ
 .قَيِّْدھَا بالُجوع والَعطَش: فِْي اإِلْحيَاء 2189
 .أْبنَاء: فِْي اإِلْحيَاء 2190
 .القراء: فِْي اإِلْحيَاء 2191
 .بِھَا ُسْوء الظَّن :فِْي اإِلْحيَاء 2192
 .َواْصَحْبھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2193
 .ھََواھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2194
 .لِِخفَّتِِه َوِرقَتِهِ  :فِْي اإِلْحيَاء 2195

  .وَكَذلِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2196
 .أَْعَذب: فِْي اإِلْحيَاء 2197
 .علَيه وَسلّم قَاَل النَّبِي صلَّى هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2198
 .َوقَاَل أَبُو يَِزْيد البَْسطَاِمي: فِْي اإِلْحيَاء 2199
 .أَْمطَرَ : فِْي اإِلْحيَاء 2200

  .قَاَل النَّبِي صلَّى هللا علَيه وَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء  2201
بَعُ : فِْي اإِلْحيَاء 2202  .ةَالتَّبَاُعد ِمَن هللا َعزَّ َوَجّل الشَّ
 .َوَجلّ هللا َعزَّ : فِْي اإِلْحيَاء 2203
 .فَتُْطفِؤوا :فِْي اإِلْحيَاء 2204
 .َوَمْن بَاَت فِْي ِخفٍَّة ِمَن الطََّعام بَاَت اْلُحوُر َحْولَهُ َحتَّى يُْصبِحَ : فِْي اإِلْحيَاء 2205
 .َوأَْجَمَع َرأي َسْبِعْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 2206
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َوالُعْمُر , َوقََساَوةُ القَْلب, َوباََلَدة الطَّْبع, َوفَْوت التَّھَجد, الُعُمرالنَّْوم َضيِاع  كثرةِ َوفِْي . النَّْوم ِمْن َكْثَرِة الّشْرب
َوقَْد أََشاَر أَبُو ُسلَْيَمان . 2207ِمَن الُعمر نقصٌ فَتَْكثِْيره , موتٌ َوالنَّْوُم . د فِْيِه يَْتَجرَوھَُو َرْأُس َماِل الَعبْ , أَْنفَس الَجَواِھر

, َوتََعذََّر ِحْفظُ الِحْكَمة, 2211فَقََد َحاَلَوة الِعبَاَدة, 2210َمْن َشبَِع َدَخَل َعلَْيِه ِستّ : فَقَال 2209إِلَى ِست آفاتٍ  2208 الدَّراني
فَقَة َعلَ  ْھَوة, َوثقل الِعبَاَدة, ِشبَاع ُكلّھُمَشبَِع ظَّن أَّن الَخْلَق  2212إَِذا, ى الَخْلقَوِحْرَمان الشَّ َوأَّن َسائر , 2213َوِزيَاَدة الشَّ

ً  الحنطةِ َمْن أََكَل خْبَز : َوقَاَل بِن َسالِم. َحْوَل الَمَزابِل يدورونَ َوالِشبَاع , َحْوَل الَمَساِجد يَُدوُرونَ الُمؤِمنِْيَن   2214محتاجا
 َ بَع, تَأُْكل بَْعَد الُجوع: ؟ قَالَ األدبْ وَما : لَهُ قِْيَل . الموتِ لَْم يَْعتَل إاِلَّ ِعلّةَ , َدببِأ أفاِضِل  بعضُ َوقَاَل . َوتَْرفَع قَْبَل الشَّ

َمان 2215 معدتَهُ إِّن أَْنفََع َما أَْدَخل اإلْنَسان : االستكثارِ فِْي َذّم  ,األطبَّاء َوألن يُقَلِّل , َمِعَدته الَمالِح َوأََضّر َما أَْدَخلَ , الرُّ
 2216}وقبَ َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق إَذا { : َوَعْن اْبن َعبَّاس فِْي قَْولِِه تعالى. الّرمانِمَن الَمالِْح َخْير لَهُ ِمْن أَْن يَْستَْكثَِر ِمَن 

  الرواةِ أَْسنََدهُ بَْعُض  2217َوھََذا. الذكرِ  قيامُ ھَُو : قَالَ 
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ُجل  قَامَ إَِذا : َوقَْد قِْيلَ . َدَخلَ الذكر إَِذا : إاِلَّ أَنّه قَاَل فِْي تَْفِسْيِرهِ , هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم إِلَى َرُسْولِ   َذكر الرَّ
, 2219َوقْبلِي,ي أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشّر َسْمِعي َوبََصرِ : ( 2218َوَكاَن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم يَقُْول. ذھَب ثُْلثَا َعْقله

ُجل : َوقَْد قَاَل بَعُضھُم). النَِّساُء َحبَائُِل الشَّْيطَان : ( َوقَاَل َعلَْيِه السَّالم). َوَمنِيِّي  يَْنبَغي أَْن تَُكْوَن الَمْرأَة ُدْوَن الرَّ
, َوالُخلق, َواألََدبْ , بِالَجَمال: ْوَن فَْوقَهُ بِأَْربَعَوأَْن تَكُ , َوالَحَسبْ , َوالَمال, َوالطُّول, بِالسِّن: َوإاِلَّ اْستَْحقََرْتهُ , بِأَْربَع

فَإِنََّما  فََخالِْف ھََواھَا َما استطعتَ , للخالِف طَِريقُ َوَكاَن َعلَْيھَا , يُْوَماً بَِشْھَوةإَِذا طَالَبَْتَك النَّْفُس : َوقَد قِْيلَ . 2220َوالَوَرع
  . 2221َصديقَوالِخاَلُف  عدوٌّ  ھواكَ 

ِحْيم                    بِْسِم هللا  ْحَمن الرَّ   اللَسانِ  2222ِكتَاب آفَةِ الرَّ
َمهُ بِِه  وعلََّمهُ , وجّمله 2223َوأَْلھَمهُ نُْور اإِلْيَمان فََزيَّنَهُ , الَحْمُد  الَِّذي أَْحَسَن َخْلق اإِلْنَسان َوَعّدلهُ  البَيَان فَقَدَّ

لَهُ  هُ بِلَِسان , وأسبلهُ  رحمتِهَعلَْيِه ِسْتَراً ِمْن  أرَسلثُّم , ُعلُوم فأَْكَملهُ ال 2224َخَزاين قْلبِهِ َوأَفَاَض َعلَى , َوفَضَّ  يترِجمُ ثُّم أََمدَّ
ا َحَراهُ  وأْفَصح بالشُّكر , 2227لَهُ  مقرٌ فَأَطلََق بِالحمد , ِسْتَرهُ الَِّذي أَْرَسلَهُ  عْنهُ َويَْكِشف , 2226القلب وتَقَبَّلهُ  2225بِِه َعمَّ

ا أواَلهُ     عمَّ
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َداً , لهُ َوأَْشھَُد أَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا َوْحَدهُ اَل َشِرْيَك , ونطَق سْھله, حّصلهِمْن ِعْلم , وخّوله  َوَرُسْولُه  عبدهُ َوأَّن ُمَحمَّ
لَهُ  أكرَمهُ الَِّذي  ى هللا َعلَْيِه َوَعلَى آَلِِه َصلَّ , 2228َوِدْيٍن مسھله, فّصلَهُ َوآٍي , بِِكتَاٍب أَْنَزلَهُ  أرسلهُ َونَْبيّهُ الَِّذي , َوبَجَّ

                                                 
 .يُْنقُِص الُعْمرَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2207
 .الدَّارانِي: فِْي اإِلْحيَاء 2208
بَع: فِْي اإِلْحيَاء 2209  .آفَات ِمَن الشَّ
 .ِسّت آفَات: فِْي اإِلْحيَاء 2210
 .الُمنَاَجاة: فِْي اإِلْحيَاء 2211
 .ألنّهُ إَذا: فِْي اإِلْحيَاء 2212
 .الشَّھََوات: فِْي اإِلْحيَاء 2213
 .بَحتا: فِْي اإِلْحيَاء 2214
جل بَطنَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2215  .الرَّ
 .113/3: الفلق 2216

  .َوقَد: إِلْحيَاءفِْي ا  2217
  .َوَكاَن َصلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم يَقُوُل فِي ُدَعائِه: فِْي اإِلْحيَاء  2218
 .قَْلبِي: فِْي اإِلْحيَاء 2219
 .َوالَوَرع َوالُخلُق: فِْي اإِلْحيَاء 2220

  .لَْم أَِجد لِھذا الَحِدْيث أّي أصل فِي الِكتَاب  2221
 .آفَات: فِْي اإِلْحيَاء 2222
 .فََزيَّنَه بِهِ : اءفِْي اإِلْحيَ  2223
 .خزائن: فِْي اإِلْحيَاء 2224
 ".حداه"كتب المؤلف على ھامش الصفحة : فِْي اإِلْحيَاء 2225
 .َحَواهُ القَْلب َوَعقله: فِْي اإِلْحيَاء 2226
 .َوأَْطلََق بِالَحقِّ مقولَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2227
 .َوبَيََّن ُسبُلَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2228
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صنِعِه  2230ولطايفِ , العظيمةِ هللا  نَعمِمْن  اللَسانَ فَإِّن : أَّما بَْعد. عبٌد َوھَلّلهُ  2229كبرهُ َما , َوأَْصَحابِه َوَمن قَبِلَهُ 
َوھَُما َغايَة , ان إاِّل بَِشھَاَدة الِّلَسانَوال اإِلْيمَ  الُكْفر 2231يتبَيَّنإِْذ اَل . عِظيٌم طاعتُهُ وُجرُمهُ , صغيٌر ُجرُمهُ  فَإِنّهُ . الغريبَةِ 
إاِلَّ , موھومٍ َمْظنُون أَْو , معلومٍ ُمتََخيّل أَو , َخالِْق أَو َمْخلُوق, وَمْعُدومٍ  مْوُجودٍ  2233ِمنثُّم إِنّهُ , 2232والطّغيَان الطاعةِ 

ا , يُْعِرب َعْنهُ الِّلَسان, الِعْلم يتناولهُ  َما كلّ فَإِّن , أَْو نَْفيٍ  بإثباتٍ َويَتََعّرض لَهُ , َوالِّلَسان يَتَنَاولهُ  َواَل , باطلٍ أَو  بحقٍ إِمَّ
 األَْلَوانإِلَى َغْير  تِصلفَإِّن الَعْيَن اَل , األَعضاءِ َخاِصيّة اَل تُْوَجد فِْي َسائِر  2234َوھي, متناِوٌل لّهُ َشْيَء إاِلَّ َوالِعْلُم 

َورِ  . األَْعَضاءِ َسائِر  2235َوَكَذلِك, األَجسامِ إِلَى َغيِر  تِصلُ َواليَد اَل , ْصَواتِ األَ إِلَى َغْير  تِصلاَل  واآلذانِ , والصُّ
 2236الشَّر َمجرٌ فِي  ولهُ , مجاٌل رْحبٌ فَلَهُ فِْي الَخْير , لمجالِِه منتھَى وحدٌ َواَل , َمردٌ  ليَس لَهُ , الَمْيَدان رْحبُ َوالِّلَسان 

   2237فََمْن طَلَقَ . َسَحبٌ 
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 2240إِلَى سفَا وَساقَه, ميدانِ فِْي ُكّل  2239الشَّْيطَان سبِيلَ َسلََك بِِه , الَعنَان 2238ان وأھملَهُ بإرَخاعذبَةُ اللسَ 
َواَل يَْنجي ِمن , ألسنتِھمإاِلَّ َحَصائِد  مناِخرِھمْ َعلَى  2242يكُب الناسَ َواَل , إِلَى البوار 2241إِلَى أَيضطّرهُ , ھَارَجْرٍف 

ْنيَا َواآلِخَرة ينفَعُ إاِلَّ فِْيَما  يطلَقُ فاََل , لجاِم الشرعِ ب 2243يقيّدَشّر الِّلَسان إاِلَّ أن  فِْي  تُخشى غابِلُهُ َعّما  ويكفّ , فِْي الدُّ
َعَرفَهُ ثقِيٌل َعلَى َمْن  والعَمُل بمقتضاهُ , غاِمٌض َعِزيزٌ , ويذمُ الِّلَسان فِْيه  يحمُد إْطالقُ َما  وعْلمُ  2244.َوآِجلِهِ  عاِجلِهِ 
َوقَْد , 2246إطالقِهِ فِْي  مؤنَةَ َواَل , 2245 تحريكهِ فِْي  تَعبُ فَإِنَّهُ اَل  اللساُن؛َعلَى اإِلْنَسان  األَعَضاءِ  وأْعَصى, َعِسيرٌ 

الشَّْيطَان فِْي  2247َوأَنّهُ أَْعظَم آَفَات, َمَصائِدِه وَحبَائِلِهِ َوالَحَذر ِمْن , وغوائِلِه آَفَاتِهِ َعْن  االْحتَِرازِ فِي  تساھَل الَخلقُ 
أَْخبِْرنِي َعن اإِلْساَلم , 2250هللا صعم 2249لَِرُسول: قلتُ , قَالَ  أبيهِ َعْن  2248بُن سفيَنَوَرَوى َعْبُد هللا . اإِلْنَسان استغواءِ 
 إِلَى بيدهِ  2252فأَما(  فََما أَتَّقِي؟ : قلتُ , قَالَ ).  استَقِمبا ثُمَّ  آََمنتُ قُْل : ( ؟ قَالَ أحداً بعَدَك أبداً َعْنهُ  2251يسئلُ اَل  بأْمر
 غضبَه ملكَ  ومنّ , ستَر هللاُ عورتَهُ لَِسانَهُ  كفّ َمْن : ( قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, اْبن ُعمرْ َوقال ).  لسانِهِ 
  هللا وقَاهُ 

[84v] 
فِي  منھَا تسَعةٌ , رةُ أَْجَزاءَعش العباَدةَ : ِعْيَسى َعلَْيِه السَّاَلم وقالَ ).  قَبِل هللا عذرهُ َوَمِن اْعتََذَر إلى هللا , عذابَهُ 

ْمت َعلَى  أشدّ الِّلَساِن  ِحفظُ , يَا أَبَا يحيى: َوقَاَل ُمَحّمد بن َواِسع لَِمالِك بن ِدْينَار. فِْي الفََرار ِمَن النَّاس وجزءٌ , الصَّ

                                                 
 .َر َكبَّ  :فِْي اإِلْحيَاء 2229
 .لطائف: فِْي اإِلْحيَاء 2230
 .يَْستَبِْينُ : فِْي اإِلْحيَاء 2231
 .َوالعْصيَان: فِْي اإِلْحيَاء 2232
 .ثُمَّ إِنَّهُ َما ِمْن َموُجود أو َمعُدوم: فِْي اإِلْحيَاء 2233
 .ّوھِّذهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2234
 .َوَكَذا: فِْي اإِلْحيَاء 2235
 .َذْيل: فِْي اإِلْحيَاء 2236
 .أطلَقَ : ْحيَاءفِْي اإلِ  2237
 .بإِْرَخاء: فِْي اإِلْحيَاء 2238
  .َسلََك بِِه الشَّْيطَان :فِْي اإِلْحيَاء 2239
 .شفَا: فِْي اإِلْحيَاء 2240
 .إِلَى أَي يَْضطَّره: فِْي اإِلْحيَاء 2241
 .اَل يكب النَّاس في النار َعلَى َمنَاِخِرِھم إاِلَّ َحَصائِد أَْلِسنَتِِھم: فِْي اإِلْحيَاء 2242
 . َوال ينجو من شر اللسان إال من قَيّده بلجام الشرع: اإِلْحيَاءفِْي  2243
ْنيَا َواآلِخَرة :فِْي اإِلْحيَاء 2244  .َويَكفَهُ َعْن ُكّل َما يَْخَشى َغائِلَتهُ فِْي َعاِجلِه َوآِجلِهِ , إاِلَّ فِْيَما يَْنفَعه فِْي الدُّ

  .فَإِنَّهُ ال تََعب فِي إِْطاَلقه وأْعَصى األعَضاء َعلَى اإِلْنَسان؛: فِْي اإِلْحيَاء  2245
 .تَْحِرْيكه: فِْي اإِلْحيَاء 2246
 .آلَة: فِْي اإِلْحيَاء 2247
 .َعْبُد هللا بن ُسْفيَان: فِْي اإِلْحيَاء  2248
 .يَا َرُسول هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2249

  .اختصاراً لصلّى هللا َعلَيه َوَسلَم" صلعم"ِھَي فِي األصل : صعم  2250
 .أْسأل :فِْي اإِلْحيَاء 2251
 .فَأَْوَمأ: فِْي اإِلْحيَاء 2252
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نَانِْير َوالدََّراِھم الناسِ  إاِلَّ , َعلَى بَال 2254ِمْنهُ  لسانُهُ  ٌد يكونُ أح الناسِ َما ِمن : بن عبيد يونُسَوقَاَل . 2253ِمْن ِحْفِظ الدَّ
ينِ , الِھْند ملكُ , ملوكٍ  أربعةُ اْجتََمَع : َوقَاَل أَبُو بَكر بن عيّاش. َسائِر َعَملِهِ َصاَلح َذلَِك فِي  رأيتُ  , وَملُِك الصِّ

 تكلْمتُ إِنِّي إَِذا : اآلخرُ َوقَاَل . أَقُلْ لَْم  امَ  َعلَى أنَدمُ َواَل , قلتُ َعلَى َما  أنَدمُ أَنَا : فَقَاَل أََحُدھُم. وقيَصرُ , وكْسرى
َعلَْيِه  رِجعتْ لِلُمتََكلّم إِْن  عجبتُ : وقاَل الثالثُ . َولَْم تَْملُْكنِي ملْكتُھَا 2256أتكلَّمَوإَِذا لَْم , أَْملُكھَاَولَْم  ملكْتنِي 2255بالكلمتِ 

ْتهُ  َكلَِمتُهُ  ابِعَوقَ . تنفَْعهُ لَْم  ترِجعْ َوإِْن لَْم , ضرَّ َوقَاَل ُعَمر . قُلتُ َما  َردَعلَى  أقُل أقَدُر ِمنّيأَنَا َعلَى رد َما لَْم : اَل الرَّ
َواَل أَِمْين إاِلَّ َمْن , إاِّل األَِمْين القومِ َصِدْيقَك ِمَن  واحذرْ , واعتزْل عدّوك, يْعنِيكلَِما اَل  تتعرضْ اَل : َرِضَي هللا َعْنهُ 

   واْستَِشرْ , ِسركَعلَى  تْطلِْعهُ َواَل , ِمْن فُُجْوِره 2257لتتعلّمَ  الفاجرَ  َحبِ تصَواَل , هللا تعالى َخِشيَ 
[85r] 

َوَمْن اَلَحى , َجمالهُ  ذھَبَ , كذبُهُ  كثُرَمْن : قَاَل ِعْيَسى َعلَْيِه السَّاَلم. هللا تعالى يخَشونالَِّذْيَن  أْمركَ فِْي 
َوقَاَل َصلَّى هللا . نَفسهُ  عّذبَ , 2260سآْت َخلقَهُ َوَمْن , 2259سُدهُ َسقم ج, كثَر ھُمهَوَمْن , 2258سروتُه سقطتْ , الرجالُ 

َوقَاَل ُعَمر بن الَخطَّاب َرِضَي هللا ). َواَل البَِذيء  2261الفَحاشِ َواَل بِالَّلَعان َواَل  بالطََّعان  المؤمنُ لَْيَس : ( َعلَْيِه َوَسلَّم
ً أَتَْدُروَن لَِم : َعْنهُ   2264وبْذرُ , شيٍء بُذرٌ لُِكّل : ويُقالُ . 2263الخلِقَعْن  زاجَ  أِلَنّهُ : قَل. اَل : لُواقَا؟ 2262سِمَي المزاُح مَزاَجا

َرُجٌل َكاَن فِْي : 2265هللا تعالى ثلثةٌ يحبّھم: ( قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, َوقَاَل أَبُو َذر. الِمزاحُ الَعَداَوة 
 فصبَر, يُْؤِذْيهِ  جاُر سوءٍ َكاَن لَهُ  ورُجل. َعلَى أَْصَحابِهِ  2267ْو يَْفتََح هللا َعلَْيِه أوَ أَ , َحتَّى يُْقتَل فنصَب نَْحَرهُ   2266فتنةٍ 

السَُّرى َحتَّى  2270فأطلُوا, أَو سِريَّةٍ  سفرٍ فِْي  2269مَع قَْومٍ َوَرُجٌل َكاَن . ظْعنٌ أَْو , َموتٌ  2268بينَھُم يفَّرقُ َحتَّى  أَذاهُ َعلَى 
وثالثة يشناھم تبرك . 2272يوقِظَ أصحابَهُ الرِحيلَحتّى , يَصلي فتنحَّى, فَنََزلُوا 2271ألَْرضَ أَْن يَْمُشوا َعلَى ا أعجبَھم
َوْيٌل : ( َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم).  المنّانوالبِخْيُل , والفَقِيُر الُمْختَالُ , الحالفُ  2274البياعُ و  التاِجر: 2273وتعالى

  :قتادةُ َوقَاَل ) لَهُ  وويلٌ , لهُ  َويلٌ , ومَ القَ لِيَضَحَك بِِه  فيكذبُ للذي يحدِّث 
[85v] 
َوقَاَل . 2275ِمَن النَِّمْيَمة وثلثٌ , ِمَن البول وثلثٌ , ثُْلٌث ِمَن الَغْيبَة: أثالثٍ القَْبر ثالثَةُ عذاَب أَنَّ  ذكَر لنَا

 وھُم الّسلفُ  2278أدركتُ : اَل بَْعُضھُمَوقَ . 2277فِْي جسده اآلكلةِ ِمَن  المؤِمنفِْي ِدْيِن  للغيبَِة أْسَرعُ ! َوهللا: 2276الَحَسنْ 
                                                 

ْينَار َوالّدرھَم: فِْي اإِلْحيَاء 2253  .الدِّ
 .ِمْنه لَِسانه: فِْي اإِلْحيَاء 2254
 .بَِكلَِمة: فِْي اإِلْحيَاء 2255
 .أتََكلَّم بِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2256
 .فَتَتََعلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 2257
 .ُمُروءته: فِْي اإِلْحيَاء 2258
 .ِجسمه: يَاءفِْي اإِلحْ  2259
 .َساَء خلقه :فِْي اإِلْحيَاء 2260
 .الفَاِحش :فِْي اإِلْحيَاء  2261
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2262  .ُمَزاَحا
 .أِلَنَّهُ أََزاَح َصاِحبَهُ َعن الَحق: قال: فِْي اإِلْحيَاء 2263
 .َوبُُذور, بُُذور لُِكّل َشيءٍ : َويَقُول: فِْي اإِلْحيَاء 2264
 .هللا يُِحبّھُمثاََلثَةٌ : فِْي اإِلْحيَاء 2265
  .فِئَة: فِْي اإِلْحيَاء 2266
 .وَ : فِْي اإِلْحيَاء 2267
 .بينھما: فِْي اإِلْحيَاء 2268
 .َمَعهُ قَوم: فِْي اإِلْحيَاء 2269
 .فَأَطَالُوا : فِْي اإِلْحيَاء 2270
 .يمسوا األْرضَ : فِْي اإِلْحيَاء 2271
 .للرحيل: فِْي اإِلْحيَاء 2272
 .هللا ُؤھُمُ َوثاََلثَةٌ يَْشنَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2273
 .أَو البَيَّاع: فِْي اإِلْحيَاء 2274
 .َوثُْلث ِمَن النَِّمْيَمة َوثُْلث ِمَن البول :فِْي اإِلْحيَاء 2275
 .الحَسن البََصِري: فِْي اإِلْحيَاء 2276
ُجل الُمؤِمن ِمن اآلكلَة فِْي الَجَسد: فِْي اإِلْحيَاء 2277  .أَْسرع فِي ِدْيِن الرَّ
 .ناأَدَركَ : فِْي اإِلْحيَاء 2278
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اَلة الّصومِ فِي  العبادةَ  يرونَ اَل   ھّماز{ : َوقَاَل تبَاَرَك وتََعالَى. النَّاس أعراضِ َعْن  الكفِّ ولَِكن فِْي , َواَل فِْي الصَّ
 ولدُ ھَو : هللا بن الَمبَاَرك بدُ عقَاَل . 2281}زنيمٍ بَْعَد َذلَِك  عتلِّ , {2280}معتٍد أثيمٍ }, {مناٍع للخْير{ , 2279} مشاٍء بِنَِميمٍ 

نَا الَِّذي اَل  ام, َوالَزنِْيم ھَُو الدعي, الَحِدْيث يكتمُ الزِّ  كانْت نماّمة, 2284}الحطبِ َحّمالَةُ {: 2283َوقَالَ . 2282َوالھَمز النَمَّ
الَة لِْلَحِدْيث ً ِمَن هللا َشيْ  يُْغنِيَا َعْنھَُمافَخانَتَاھَُما فَلَْم { :  َوقَاَل تعالى. َحمَّ , بالضيفَانتُْخبِر  كانِت امرأةُ لُوطٌ : قِْيلَ . 2285}ئَا

ا َخلََق : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم 2286َعْن َرُسول هللا, اْبن ُعمرَوَعْن . أَنَّهُ َمْجنُون تخبِرُ نُْوح  وامرأةُ  إّن هللا تعالى لَمَّ
تِي وجاللِي: جّل جاللَهُ  الجبَارُ قَاَل فَ . َدَخلَنِيمن  َسِعدَ : فَقَالَتْ . تََكلّمي: لَھَاالَجنَّة قَاَل  ثََمانِيَةُ  يسكُن فيكِ ال ! َوِعزَّ

وال , وال الُشَرِطيٌّ , َديُّوثٌ َوال _ النَّمامُ َوھُو _َواَل قَتَّاتٌ , الزنَاَعلَى  ُمِصرٌّ َواَل , ُمْدِمُن َخْمرٍ  يسُكنُكِ اَل : 2287نفرٍ 
  ,قَاِطُع َرحمٍ وال , 2288المخنَّثٌ 

[86r] 
بَنِي  أََصابَ : أنَّه قالَ  كْعبٍ َوُرِوَي َعْن ). بِِه  يفِ ثُّم لَْم , َكذا وَكَذا لْم أْفعلإِْن  2289يقوُل علّي عْھدّ ِذي َواَل الَّ  

أستجيُب لََك إِنِّي اَل : هللا تعالى إِلَْيه فأوَحى, 2291أُجيبَ فَما  مراتٍ فاْستَْسقَى ُمْوَسى َعلَْيِه السَّاَلم , 2290إْسراْيل قَحطٌ 
. 2293بينِنَاِمْن  أِرنِيِه حتَّى أُْخِرُجهُ  ربّ يَا : الّسالمفَقَاَل ُمْوَسى َعلَْيِه . النميمةِ َعلَى  2292مصرٌ , َك وفيُكم نمامٌ ولَِمْن معَ 

ً  وأكونُ أَْنھَاُكْم َعن النَِّمْيَمة  موَسىيَا : فَقَالَ  اما ً اتبع َرُجل : ويُقَال. فَسقوا, 2294فَتَابُوا بِأَْجَمِعِھم! نمَّ ة ِمئَ  سبعَ  حكيما
أثقُل َوَما  الّسَماءأَْخبِْرنِي َعن , العلمِ ِمَن  2296هللاُ لِلَِّذي آتَاَك  جْئتُكَ إِنِّي : قَالَ , 2295فلّما قِدمَ . كلماتٍ فِْي َسْبِع  فرَسخٍ 
 الزْمھَِرْيرَعن ؟ وَ أََحْر مْنھَاَوَما  النّارِ ِمنه؟ َوَعن  أقَسىَوَما  2297؟ َوَعن الَحَجرِمْنھَاَوَما أَْوَسع  األَْرضِ ؟ َوَعْن مْنھَا
ِمَن  أثقلُ َعلَى البَِريْء  البھتانُ : 2298فقَالَ . ِمْنه؟  أذلّ ؟ َوَعْن اليَتِْيم َوَما مْنهَوَما أَْغنَى  البْحرِ ؟ َوَعْن أْبرُد منهُ َوَما 

, النَّارِ ِمَن  رُّ والحسُد أحَ  والِحْرصُ , ِمَن البَْحر والقَْلُب القانُِع أْغنَى, 2300األَرَضينأَْوَسع ِمَن  والحقّ , 2299السموات
ِمَن  أمُرهُ أذلُّ إَِذا بَاَن  والنمامُ , ِمَن الَحَجر أْقسىالَكاِفر  وقلبُ , الزمھرْيرِمَن  تنجِح أْبردُ إَِذا لَْم  القريبِ إِلَى  والحاَجة
  َعلَى ُسليَمان ودَخل رجلٌ . اليتِيم

[86v] 
 فإنَّ , َكِرْھتَهَوإِْن , فاحتَِمْلهُ  بكالمٍ  أِمير الُمؤمنينيا  ُمَكلُِّمكَ إِنّي : فَقَالَ  الكالمِ فِْي  2301فاستَأَْذنَ , بن َعْبد الَملِك

َوِرَضاَك , بدينِِھمْ ُدْنيَاَك  رجاٌل ابتاُعوا اكتنفَكقَْد  إنّه, يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين: فَقَالَ . قُلْ : فَقَالَ . قبْلتَهُ إِْن  تحبُّ َما  وراَءهُ 
فِْيَما اْستَْحفَظََك  تصْخ إليِھمْ َواَل , هللا َعلَْيه ائتََمنَكَ َعلَى َما  تَأَْمْنھُمْ فاََل , فِيكَ َولَْم يََخافُوا هللا , هللاِ فِْي  خافُوكَ ,ربِھمِ  بَِسخطِ 

                                                 
 ..68/11: القلم 2279
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ةَ  يألُوالَْن  فإنّھُم, 2302إِيَّاھھم هللاُ  ً  األُمَّ ً  2303واألََمانَةَ , خسفا ً َواألَْعَراض , تَْضييعا ً وانتھاكا ُي أْعلى قَربِھم البَغْ , قطعا
عّما  ولَْيُسوا َمْسُؤلينَ , 2306عّما اجتَرُحوا 2305وأنَت مْسئُولٌ , 2304البْغُي والغيبةُ والوقيعةُ  وأَجُل وَسائِلُھُم, والنميمةُ 
بزياٍد َوَسَعى َرُجل . آِخَرتَهُ بُِدْنيَا َغْيِره 2308بايعَ غنا  أعظَم الناسِ فَإِنَّ , آخرتِكبِفََساِد  تصلِْح دنياھُمفاََل , 2307اجترْحتَ 

  : َوقَالَ , الرُجلَعلَى  فأقبَل زيادٌ . 2310للموافقةِ  بينَھَُمافََجَمع , الَملكبن َعْبد  سليَمانإِلَى ,  2309عَجِمياألَ 
ً أما    اْمُرؤٌ   2311أَْنتَ    قُلَت قوالً باَِل ِعْلمٍ َوإِما  فُخنتَ         اْمتمنتَُك    خاليا

  بيَن    الخيَانَِة    واإِلْثمِ  بمنزلَِة         بيننَا كانَ ِمَن األَْمِر الَِّذي  فأنتَ 
  نسائُكمْ َوُكّل , هللاِ َعبِْيُد  كلُّكمْ , 2314أَمتيَعْبِدي  أَحدكم 2313يقُلْ اَل : ( 2312قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّموَ 

[87r] 
: 2316ولِكن, ربّتِيي َواَل َربِّ  المملوكُ : َواَل يَقُل, ُغاَلِمي َوَجاِريَتِي َوفَتَاَي َوفَتَاتِي: 2315ولِكن ليقُلْ , إَِماَء هللاِ  

بُّ  َواِحٌد ُسْبَحانَهُ , كلُكم َعبِيدُ , وَسيَدتِيَسيِِّدي    ). 2317َوالرَّ
ِحْيم     ْحَمن الرَّ   ِكتَاُب َذِم اْلَغَضِب َواْلِحْقِد َواْلَحَسدِ بِْسِم هللا الرَّ

ِ الَِّذي اَل  وَسْطَوتِِه  َغَضبِهِ  يحَذُر ِسَوى َواَل , 2318َعلى عْفوه ورحمتِِه الراُجونَ إالَّ  يتِكلُ الَحْمُد 
, يشتَھُونَ َما  وأمرھُْم بتَْركِ , الشھواتِ َعلَْيِھم  وسلَّط, يعلمونَ اَل  حيثُ ِمْن  عبادهُ  اْستَْدَرجَ الَِّذي . 2319اْلَخائِفُونَ 

, يَعَملُونَكْيَف  وأَْملَى لَھُْم لينظُرَ  َحفَّھُم بالمكاِرِه واللّذاتِ ثُمَّ . يغضبُونَ  فيَماالَغْيِظ  وكلفَھم كظمَ , وابتاَلھُْم بالَغَضبِ 
ا  شْيءٌ َعلَْيه  يخفَىأَنَّهُ اَل  وعّرفَھُم, ليعلََم صْدقَھُم فِيَما يدُعونَ , حبّھُم واْمتََحَن بِهِ  وحّذَرھُم أَّن , يعلنُونَ َوَما  يُسُِّرونَ ِممَّ

 يستطيعوَن توصيةً فاََل  يخصمونَ َوھُْم  واِحدةً تأخذھُم صيحةً إاِّل  ينظرونَ َما { : فَقَالَ , يأُْخَذھُم بغتَةً َوھُْم اَل يَْشُعُرونَ 
اَلة َعلَى . 2320} أھلِھم يرجُعونوال إِلى   األَيّمة َوأَْصَحابِهِ َوَعلَى آلِِه , يَِسير تَْحَت لَِوائِه النبيُّونَ الَِّذي  2321محّمدَوالصَّ

   2324َما َخلََق هللاُ َوَعَددَ  تُواِزي َعَددَ  صالةً  2323والّسادةُ المرضييُونَ , 2322المْھِديُونَ 
[87v] 

لُون َواآلَخُرون ويْحظى بِبََرَكتِھَا, َما َسيَُكْون ا . األَوَّ هللاِ ِمْن نار  اْقتُبَِست الَغَضَب شْعلَة نَارٍ فَإِّن  :بَْعدأَمَّ
َمادِ  2327فِيْ  استكناَن الجْمرِ , ادِ الفُؤَ فِْي طَّي  2326وإنَّھَا المستكنةُ , األَفئَِدةِ َعلَى  تطّلِعُ  2325إاِلَّ أَنَّھَا, الموقدةُ  , الرَّ
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انكَشَف َوقَْد , ِمَن الَحِدْيد الحجُر النارَ  2329يستخرجُ َكَما , َجبَّاٍر عنِيدٍ  ُكلّ  2328قلبِ  ِمنْ َويَْستَْخِرُجھَا الِكبُر الّدفِيُق 
ْتهُ ناُر الَغضبِ , ِعينِ الشيطاِن الَّلإِلَى  اإلنساَن ينِزُع مْنهُ ِعْرقٌ أَّن , اليَقِينِ  لِلنَّاِظِريَن بنُورِ   فقَد قويتْ , فمِن استفزَّ

كوُن والوقارُ . 2331} َخلَْقتَنِْي مّن نَاٍر َوَخلَْقتَهُ ِمْن ِطينٍ { : َحْيُث قَالَ , الشَّْيطَان قَرابَةُ  2330منهُ  , فَإِّن َشأَْن الطَّيُن السُّ
وبِھَما ھَلََك َمْن ھَلََك , الغَضِب الِحْقُد والحَسدُ  ومّن نتائِج. واالضطرابُ  والحركةُ , 2332وشأَْن النَّاِر التلِظي واالشتعالُ 

َوإَِذا َكاَن نَاُر الِحْقد والحسُد . صلَحْت صلََح َمَعھَا َسائُِر الَجَسدِ إَِذا  وُمفِيضھَُما مضَغةٌ , 2333فََسدَ  َمنْ وفََسَد 
ا يُسوُق العبَد إِلَى َمَواِطِن الَعطَبِ  2334والغَضبِ  , ويتَّقِيهِ  2335ليحذرهُ , َمَعاِطبِِه َوَمَساِويه مْعِرفَةِ  إِلَى أَْحَوُجهُ فََما  ِممَّ

  فَإِّن َمن اَل يَْعِرفُ , قلبِِه َويَُداِويهِ فِْي  2337 يلحّ أن   َويَُعالُِجهُ , َويَْنفِْيه كانَ  2336إِذا القَْلبِ َعن  َويُِميطُهُ 
[88r] 

قَاَل َعلِي . 2338َوتْقِصيهِ  تدفَُع الشَّرّ التي  الطّريقَ يَْعِرف َما لَْم , تكفِيهِ اَل  عرفَهُ فالَمْعِرفَةَوَمْن , الشََّر يَقع فِيهِ 
أَْن  أردتّ : 2341فَقَاَل بَْعَد أَن أْطَرَق طَِويالً , 2340اْلقَْولِ  فِي َعْبِد اْلَعِزيزِ بن  قَُرْيٍش لُِعَمرْ ِمْن  أْغلَظَ َرُجلٌ : 2339بِْن ِزيَاد

نِي الشَّْيطَان بِِعزة ْلطَانِ  2342يَْستَفِزَّ  إَِذا َخطَبَ  2344َوَكاَن ُعَمْر َرِحَمهُ هللاُ . ِمنّي َغداً  2343تنالُ َما  اليومَ ِمْنَك  فَأَنَالُ ,السُّ
َوَشْھَوتَهُ  أطاَع غضبَهُ َمْن : وقَاَل بعُضھم. 2345والطَّمِع والَغَضبِ , الھَوىِمَن  ُحفِظَ َمْن  أْفلََح ِمنُكم: خطبَتِهِ قَاَل فِْي 

ةٌ : ِمْن َعاَلَمات الُمْسلِمِ  :َوقَاَل الَحَسن. النَّارِ إِلَى  قَاَداهُ  2346 فِْي  وعلمٌ , يقينٍ فِْي  وإيمانٌ , فِْي لِْين وحْزمٌ , ِدينفِْي  قُوَّ
ٌل فِي فَاقَةٍ , 2347ِغنَاءٍ فِْي  َوقَْصدٌ , َوإِْعطَاء فِي َحقّ , رْفقٍ فِي  وكيسٌ , ِحْلمٍ  فِْي  وصْبرٌ , قدرةً فِي  َوإِْحَسانٌ , وتجمُّ
, يستَِخفّهُ ِحرُصهُ َواَل , 2350بْطنُهُ  يَْفَضُحهُ َواَل , واَل تغلبُه شھوةٌ , 2349الَحِميّةُ بِِه  تَْجَمحُ َواَل , يَْغلِبُهُ الَغَضبُ اَل  2348,ِشدَّةٍ 
ِعيفَ  ويَْرَحمُ , ينُصُر المْظلُومَ , بِِه نيتُهُ  2351تقُصرَواَل  , مَ يَغفُِر إَِذا ظُلِ , يُْقتِرُ َواَل , َواَل يُْسِرفُ , يَْبِذرُ َواَل , َواَل يَْبَخلُ , الضَّ
  : َوقِيَل لَِعْبِد هللاِ ْبُن اْلُمبَاَركْ . َرَخاءٍ  2352َوالنَّاُس فِي, نفُسهُ ِمْنهُ فِي ِعنَاءٍ , َعن الَجاِھل ويعفُو

[88v] 
, الَغَضب: لِْلكفِر أَْربََعةُ أَْرَكان: وھُب ْبُن ُمنَبهٍ َوقَال . الَغَضبترُك : فَقَال. 2353حسُن الخلُقِ  لَناأَْجمل 

فيھَا َصِحْيفَة  أْعَطاهُ إَِذا َغِضَب , ومَعهُ حكيمٌ ملٌك إاِلَّ إْسرائيل فِْي بَنِي  َكانَ َما : َوقِْيلَ . والطََّمعُ , رقُ والخُ , والشھوةُ 
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 .ثَُم قَال, فَأَْطَرق ُعَمر َزَمانَاً طَِوْياَلً : فِْي اإِلْحيَاء 2341
 .بِِعز: يَاءفِْي اإِلحْ  2342
 .تَنَاله: فِْي اإِلْحيَاء 2343
 .َرِضَي هللا َعْنه: فِْي اإِلْحيَاء 2344
 .َوالَغَضب, َوالھََوى, ِمَن الطَِّمع: فِْي اإِلْحيَاء 2345
 .َشْھَوتَهُ َوَغَضبَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2346
 .وغنى: فِْي اإِلْحيَاء 2347
 .َوَصْبر فِْي ِشدَّة, ْي رفاقَةَوتََحمُّل فِ , َوإِْحَسان فِي قْدَرة :فِْي اإِلْحيَاء 2348
 .ُحبه الحميّة: فِْي اإِلْحيَاء 2349
 .َواَل تَْفَضْحهُ بِْطنَة: فِْي اإِلْحيَاء 2350
 .تَْقتَِصر: فِْي اإِلْحيَاء 2351
 .النّاس منهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2352
 .أَجمل لَنَا ُحْسُن الُخلُق فِي َكلَِمة: فِْي اإِلْحيَاء 2353
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هللا َصلَّى   رُسولُ َوأََمَر . َحتَّى يَْسُكَن غضبُهُ  2355فََكاَن تقرؤھَا, واذُكِر اآلِخرةَ , واْخَش الَمْوتَ  2354ارحِم المَساكين
ِجْيم الشَّْيطَان ِمنَ يقَاَل ِعند الغضِب أُعوذ با َوَسلَم أَن  َعلَْيه هللاُ  غِضبْت إَِذا , َوَكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم. 2356الرَّ

ِمْن  وأجْرنِي, بِيواذِھْب غْيظَ قَلْ , ذنبِياْغفِْر لِي , ُمَحمَّد النَّبيَربَّ , الَّلھُمَّ : يَا ُعَوْيْش قُولِي: ( َوقَالَ  بأَنفِھَاأََخَذ  عائَِشةُ 
ً إِْن  فاْجلسْ , لَْم يَزْل بَذلكفَإِن . َذلِك تقولَ أَْن  يستحبّ ) الفِتَِن  ُمضالتِ  ً َواْضطَِجع إِْن , 2357كنَت قايما , كنَت جالِسا

 سببَ فَإِّن , ونَ السك واطلُْب باْلُجلُوِس واالضطجاعِ . ذّل نفِسكَ بَِذلَِك  لتعرفَ , ُخلِْقت ِمنھَاالَّتِي  األَْرضِ َواْقَرْب ِمَن 
أَلَْم  القلبِ في  2360إِّن الغضَب َجْمٌر يُوقَدُ : ( 2359وَسلّمَعلَْيِه  صلَّى هللاقَاَل , الَحرَكةُ  2358وُمَسبِبُھَا, الَغَضِب الحراَرةُ 

ً ِمْن َذلَِك  وَجَد أحدُكمْ ؟ فَإَِذا عينيهِ  انتفَاِخ أْوَداِجِه وحمرةُ إلى  ترْوا ً , شْيئا  جالِساً فلينَمْ وإِْن َكاَن , ْجلُسْ فَْليَ  فإْن َكاَن قَائما
أْ بالماِء البَارِد  َوليْغتَِسلَذلَِك  يََزللَْم  فَإِن).    :قَاَل َصلَّى هللا َعلَيه وسلَّم 2361َوقَدْ  الَماءإاِلَّ  يطفئُھَااَل  النارَ فَإِّن , فليتوضَّ

[89r]  
لَْم  اتّقى هللاَمْن : عْنهُ  رضَي هللاُعَمر  قَالَ ). لنَّاراِمَن  الَغَضبَ  2362فَإنَّ , أَحُدكم فْليتوضأ بالَماءِ إذا َغِضَب ( 

قَاَل لُْقَمان وَ . لكاَن غْير َما ترْونَ  2364يَْوُم القيمةِ َولَْواَل , 2363يُريدُ َما  يَْفعللَْم  تعالَى خاَف هللاَوَمْن , يْشِف غيظهُ 
. تنفَعَك معيشتُكَ  2366واعرْف قْدَركَ , ِف غيظَك بفضيحتِكَ تشْ َواَل , 2365بالَمسئَلة تُْذِھْب َماَء َوْجِھكاَل , يَا بُنَي: الْبنِه
ُجل : ( 2367هللا َعلَْيِه َوَسلَّم محمَّد َصلَّى َوقَالَ  ائِمإِنَّ الرَّ  ليكتَُب جبّاراَوإِنَّهُ , القائِم الُمْسلم ليْدرُك بالحلِم درجةَ الصَّ
ً إَِذا  2370ينَ والذِ { : 2369وقَاَل هللاُ تَعالى). أْھل بيتِهِ إاِلَّ  يملكُ  2368َوَما : يْعنِي. 2371} خاطبَھُُم الَجاِھلُوَن قَالُوا َسالَما
ً َوإَِذا { . يجھَلُوالَْم  ُجِھَل عليِھمإِْن  2372ُحلَما وا كراما وا باللَّْغِو مرُّ  دَعائِهَوَكاَن ِمْن . َصفَُحواإَِذا أُْوُذوا , 2373}مرُّ

 َوقَالَ . 2376) وجملنِي بالعافيةِ , بالتَّقوى 2375وكرمنِي, زينِي بالحلمِ بالِعْلِم و 2374الَّلھُّم انفْعنِي: ( َوَسلَّم صلَّى هللا َعليه
, 2378ولكّن الخْير أَْن يكثَُر عَملك, َمالك َوَولَدك يكثُرأَْن  لْيَس الخيرُ : َعلِي َرِضَي هللاُ َعْنهُ ,2377َعلَْيِه َوَسلَّم صلَّى هللا

ِ , 2380تباھَي النَّاَس بعبَادِة ربّك 2379َوأَنْ , ويْعظُُم ِحلُمك أسأَْت اْستَغفَرَت َوإَِذا , 2381هللاَحَمدتَّ  أحَسنتَ َذا فَإ

                                                 
 .ينالمسك: فِْي اإِلْحيَاء 2354
 .يَْقرؤھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2355
ِجْيم ھََكَذا أَمر َرُسول  هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَم أَ : فِْي اإِلْحيَاء 2356  .ن يُقَال ِعْنَد الَغيظفَأَن تَقُول بِلَِسانَِك أَُعْوُذ بِا ِمَن الشَّْيطَان الرَّ
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2357  .قائما
   .الَحَراَرة الَحَرَكةَوَسبَب : فِْي اإِلْحيَاء 2358

  .فَقَد قَاَل َرُسوُل هللا َصلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 2359
 .َجْمَرةٌ تُْوقَدُ : فِْي اإِلْحيَاء 2360

  .فَقَد: فِْي اإِلْحيَاء 2361
 .فَإِنََّما: فِْي اإِلْحيَاء 2362
 .يََشاء: فِْي اإِلْحيَاء 2363
 .القِيَاَمة: فِْي اإِلْحيَاء 2364
 .بالمسألة: إِلْحيَاءفِْي ا 2365
 .قْدَرتَك: فِْي اإِلْحيَاء 2366
َم هللا َوجھه: فِْي اإِلْحيَاء 2367  .قَاَل النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, َوقَاَل َعلِّي َكرَّ
 .َوال يَملك, َجبَّاراَ َعنِْيَداً : فِْي اإِلْحيَاء 2368

  .َوَعن الَحَسن فِي قَولِِه تَعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2369
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2370  . وإذا خاطَبَھم الجاھلون قالوا سالما
 .25/63: الفرقان 2371
 ...ُحلَُماء: قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 2372
 .25/72: الفرقان 2373
 .اغنِنِي: فِْي اإِلْحيَاء 2374
 .وأَْكِرمنِي: فِْي اإِلْحيَاء 2375

َوقَاَل علي َكَرَم هللا ..). اغنِنِيالَّلھُّم : ( َكاَن ِمْن دَعائِه صلَّى هللا َعليه َوَسلَّموَ  :فِْي اإِلْحيَاءيقوم المؤلّف بتَْغيِير ترتِيب األََحاِديث ف  2376
ُجل الُمْسلم : ( قَاَل النبّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, وجھه قَاَل ... . ُحلَُماء: قَالَ }, ...وإَِذا خاطبَھُُم { : َوَعن الَحَسن فِي قَوله تََعالى...). إِنَّ الرَّ
وا باللَّْغِو { : ُمَجاھد   ... .لْيَس الَخْير: و قَاَل َعلِي َرِضَي هللاُ َعْنهُ , 2376َوقَاَل صلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم. }...َوإَِذا مرُّ

   .فتْصبِح قَاَل َعلِي, َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم قَاَم الُمؤلّف بَِشطب  2377
 .علمك: فِْي اإِلْحيَاء 2378
 .أَْن اَل تُبَاِھي: ءفي اإلحيا 2379
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2380
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ْرَداء.2382هللا ً اَل شْوَك فِيه: َوقاَل أبُو الدَّ ً , أْدَرْكُت النَّاَس َوَرقا , 2383أبعُدوكَ  تْقَربھُمْ إِْن , وَرَق فِيهِ اَل  فَأَْصبَُحوا شْوكا
  .عرِضَك ليَْوم فْقِرك 2385ْضھُْم ِمنْ تقرِ : قَال؟ كْيف نصنَعُ : قالُوا. يتُرُكوكَ لَْم  2384تركتُمْ َوإِْن 

[89v]  
َوقَاَل . الَجاِھلَعلَى  أّن النَّاَس كلُّھُم أْعوانهُ , ِحْلِمهِ ِمْن  َما ُعّوَض الحلِيمُ  2386أّولُ : رضَي هللاُ َعْنهُ َعلِّي  َوقَال

 الشَّرَعلَى  يحِرصْ َوَمْن , يعجْل يخِطئ َوَمنْ , يغلبُ  يجھَلْ َوَمْن , يَْصُمت يَْسلَموَمْن , يرَحْم يْرَحمْ َمْن : منبهْ َوھَب بن 
َوَمن يتبِْع وصيّةَ هللا , يكَره الشَّر يْعَصمْ َوَمْن , يأثَمْ   2387يكَرِه الشَّتمَوَمْن اَل , يشتَمْ  الِمراءَ  يدعَوَمْن اَل , يْسلِمْ اَل 

َومن , 2388هللا يْخذلْ َوَمْن ال يَُكْن َمَع , هللا يْفتَقِرَوَمْن اَل يسأل , ومن يَتََول هللا يُمنَع, يْحَذِر هللا يَأَْمنْ َوَمْن  ,يحفَظْ 
ِ يظفَرْ  اقُ . يَْستَِعن بِا   : 2389 قاَل َمْحُموُد اْلَورَّ

  الجرائِمُ َعلَّي  ِمْنهُ  َكثُرتَوإِْن    مذنبٍ َعْن ُكّل  2390َسأْلِزُم نْفِسي الّصْبر
  وٌف ومْثٌل ُمقَاِومُ ِمْن ثالثٍة        شريٌف وَمْشرُ  واِحدٌ َوَما النَّاُس إاِلَّ 

ا الَِّذي    فوقِي فأَْعِرُف قدَرهُ       وأْتبَُع فِيِه الَحّق والَحّق الزمُ فَأَمَّ
ا الَِّذي ُدونِي   الئِمُ َوإِْن اَلَم  إَِجابَتِِه عرِضيَعْن   قَاَل ُصنتُ فَإِن  وأمَّ
ا اْلِذي ِمْثلِي   َحاكمُ  2391َحرّ بِال الفْضلَ إِن  تفّضلتُ   ھَفَافَإِن َزّل أَْو  وأمَّ
األَشُر والبَطَُر : ( قَالَ ؟ وَما َداء األَُممِ : قَالُوا). إنَّهُ َسيُِصيُب أُمتِي َداء األَُممِ : ( َعلَْيِه َوَسلّم َوقَاَل َصلَّى هللاُ 

نيَافِْي  والتَّكاثُُر والتَّنَافُسُ  إّن أَول خطيئةَ : السَّلفبَْعُض  َوقالَ ). الھََرُج  البغُي ثُمَّ  حتَّى يُكون, والتَّبَاُعد والتَحاُسدُ , الدُّ
  يْسُجَد لَهُ أَْن  2392إِْبلِْيس آََدم َحَسد: كانْت ِھَي الحَسدُ 
[90r]  

ْنيَا 2393أُُمورِمْن  َشْيءٍ َعلَى  َحسدت أحداً َما : َوقَال اْبُن ِسيرينَ . المْعِصيةِ َعلَى  فحملَهُ الحَسدُ   ألنَّه إِن , الدُّ
ْنيَا وھَي حقِيرةٌ َعلَى  يَف أحُسُدهُ فك, كاَن ِمن أْھِل الَجنَّةِ  فََكيَف أَْحُسُدهُ َعلَى أْمِر , أْھل النَّار؟ َوإِْن َكاَن ِمْن الجنَّةِ فِْي  الدُّ
ْنيَا وھَُو يِصير  إِالَّ  المالئَِكةِ ِمَن  ينالُ َواَل  2395مذّمةً إاِلَّ  المَجالِسِمَن  ينالُ اَل  2394الحَسدُ : َوقَال بعُضھم!. النَّارإِلَى  الدُّ

 ً إِالَّ  ينَال ِعند المْوقِفِ َواَل , شّدةً وھْوالً إاِلَّ  يناُل عنَد النْزعِ َواَل , 2396جزعاً ِمن الَخلق إاِلَّ  ينَالَواَل , لْعنَةً وبُْغضا
, َحَسِد غْيركبِ َعْنَك  تزولُ َواَل , الخلِق بحَسِدكَ َعن  النعمةُ  تزولَ أَْن  َوإن اشتَھَيتَ . كتابٌ َولُِكّل أََجل . فضيَحةً ونكاالً 

ً  2397حمقَاءِ ِمْن  َواِحدٍ فَإِنَّ ُكّل , َوالَغبَاَوة َغايَةُ الجْھلِ فَھََذا   ولستَ , بِھَذه الخاصيَّةأَْن يَُخصَّ  يْشتَِھي, الُحسَّاد أَْيَضا
ا , لَم تَزل النْعمةُ بالَحَسدِ فِْي أَْن  علْيك 2398فنعمةُ هللاِ , بأْولى ِمْن غْيركَ  . وأَنَت بجھلِك تْكرھَھَا, اشكُرھَ  يجُب علْيكِممَّ

ا  ْين  أَّن الَمْحُسود ينتفُع بِهَوأَمَّ ْنيَافِْي الدِّ ْين أّما منفَعتُه: فََواِضحٌ , والدُّ  ِسيََمااَل , 2399جھلَتِكَ ِمن  فھُو أَنَّهُ مظلُومٌ , فِْي الدِّ
: أعنِي. فھَذِه ھَدايَا تھِديھَا إلْيهِ , وذكِر مَساويهِ , ِسترهوھَْتك ,فِيهِ  والقْدح, بالغيبَةِ , القَْول والفْعلإِلَى  أخَرَجَك الحَسدإَِذا 

                                                                                                                                            
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2381
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2382
 .إِْن َعِرْفتَھُم نَقَُدوك: فِْي اإِلْحيَاء 2383
 .تََرْكتُھُم: فِْي اإِلْحيَاء 2384
 .َعن: فِْي اإِلْحيَاء 2385
ل: فِْي اإِلْحيَاء 2386  .إِن أَوَّ
 .الشَّر: إِلْحيَاءفِْي ا 2387
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ً , أنَّك تَْھِدي إلْيه َحَسنَاتِك ً , حتَّى تلقاهُ يوَم القِيَاَمة ُمْفلِسا نيَافِْي  حرْمتَ َكَما , النْعَمةِ َعن  مْحُروَما فََكأَنَّك , النْعَمةَعن  الدُّ
  .تُزلْ فَلَم  عْنه 2400أَردَت زَواَل النَعمِ 

[90v] 
ِ علَْيك, نََعمْ   ِ  وأََضْفتَ , نْعَمةإِلَى  نعمةً  2403فأََضْفَت لَهُ , فنقلتَھا إلْيهِ  2402إْذ َوفقَك للِحَسابِ , نْعمةٌ  2401كاَن 

ْنيَافِْي  وأّما منفَعتهُ . 2404شقاَوتِكَ إِلَى  نْفِسك شقاَوةً إِلَى   ,أَھََم أغراِض الخْلِق مساَءةُ األَعَداِء وغّمھُمْ  فھَُو أَن, الدُّ
أَْن , وغايَةُ أمانِي أعَدائِكَ . ِمّما أنَت فِيِه مْن ألَِم الَحَسدِ  2405عذاَب أَعظَمُ َواَل , مغُموِمينَ , وَكْونھُْم مَعذَّبينَ , وشقاَوتھُم
وَك َعدّ  يشتِھياَل  ولَِذلِك. ھَُو مَراُدھُمَما  وقْد فَعْلَت بنْفِسكَ , غٍم وحْسرة بسبَبِھمفِْي  2406وأنتَ , نعَمةفِي  يَُكونُوا
. قَْلبُك حَسدا 2408وينقِطعَ , 2407نْعَمِة هللاِ إِلَى  لتنظُرَ , عذاِب الحَسدِ فِْي  ولِكن, تَطُوَل حيَاتُكَ أَْن  بْل يَْشتَِھي, موتَكَ 

  :قِيلَ َولَِذلَِك 
  الَِّذي يَْكِمدُ  2410َحتَّى يرْوا مْنك     خلُدوابَل  َماَت أَْعَداُؤكَ اَل  2409َماتَ اَل 
  يُحَسدُ َمْن  فإنَّما الكاِملُ         نِْعَمةٍ ى َعلَ  محُسوداً  زْلتَ اَل 

  .)الُمحِسن والُمحبُّ لهُ َواْلَكافُّ عْنهُ : ثاََلثَة أَْھُل الجنَّةِ : (  الَحديثفِْي  وَجاءَ 
ِحْيم             ْحَمن الرَّ ْنيَابِْسِم هللا الرَّ   ِكتَاُب َذم الدُّ

َف أوليَاءهُ  الَِّذي  الحْمد نيَا وآفاَتھااَغَوائَِل  عرَّ نَظَُروا فِْي  َحتَّى, وعْوراتِھَا عيُوبِھَاَعْن  لھُمْ َوَكَشَف , لدُّ
ھَاَواَل يَفِْي , مْعُروفِھَاَعلَى  يزيُد منكرھَا فََعلُِموا أَنَّهُ , ووَزنُوا بحَسنَاتِھَا سيئَاتِھَا,شواھدھَا وآياتِھَا َواَل , بِمخوفِھَا مرجوُّ
  ولَِكنّھَا  ,كُسوفھاِمْن  يسلُم طلوُعھا

[91r] 
اِغبِيَن فِي وَصالِھَا َولَھَا أْسَرار سوٍء قبائِْح تھلِكُ , بَِجَمالِھَا تستِميُل النَّاسَ , صورِة امرأٍَة مليحةٍ فِْي  ثُّم ِھَي . الرَّ

ارةٌ  َوإِْن , سنةً  2412أَسات, أحسنْت َساعةً إِْن . شرھَا ووبالُھَا 2411يُؤمنُ ال  وإِذا أقبلَتْ , شحيحةٌ بإقبالِھَا, طالبِھَاَعْن  فرَّ
التََّوالِي َعلَى  َوآفَاتُھَا, وتجارةٌ بنيھَا خاِسَرةٌ بائَِرةٌ , التقاُرب َدائَِرةٌ َعلَى  فََدَوائُِر إقبَالھَا. سنَّةً َجَعلَْتھَا , أساَءْت مرةً 

ر فَُكلّ , ناِطقةٌ  2413طالِبھَابَْذل  أْحوالِھَاَوَمَجاِرْي , لُصُدور طالبِھَا َراشقة وكّل , الذُّل مصيُرهإِلَى  بھَا 2414متغرِّ
ِر َمِسيُرهُ إِلَى  متَكبٍّر بِھَا وَمن أْعَرَض َعْنھا , َخَدمھا فَاتْتهُ  2415َمنْ , والطَّلَب لِھَاربِھَا, طالبِھَاِمْن  شأْنُھَا الھََربُ . التحسُّ

تْعقُب  َسالمتُھَا. المنغَصاتن عَ  ينفَك ُسُروُرھَاَواَل , َشوائِِب الكدوَراتِ َعْن  صفُوھَا 2417يخلُوااَل . 2416َوافْتهُ 
, خداعةٌ َمكَّارةٌ طيّارةٌ فّرارةٌ فَِھَي . َوالنََّدم الحْسرةَ إاِلَّ  يثِمرُ اَل  ونعيُمھَا, الھََرمإِلَى  2419يُسوقُ ال  َوَشبَابھَا, 2418بالّسقم

بِھَا تزاُل تتزيَّنُ اَل  , وشوشْت علْيِھم مناظَم أسبابِھَا, ْن أَْنيَابِھَاعَ  كشَرْت لھُمْ , أْحبَابِھَاِمْن  َصاُرواإَِذا  َحتَّى, لِطاُلَّ

                                                 
 .النعمة: فِْي اإِلْحيَاء 2400
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فِْي  أْصَحابُھَا ِمْنھَا بينََما, 2422وَرشقْتھُْم بَِصَوايِب َسھِمھَا, 2421فأََذاقَْتھُم قَاتَِل ُسمھَا, 2420لھُْم مكنُوَن َعَجائِبِھَاَوَكَشفَْت 
  إْذ َولّتْ , ُسُرور وإْنَعام

[91v]  
أكفَانِِھْم فِْي  َوَواَرْتھُمْ , طَْحَن الحِصيد 2423فطحنھُمْ , ثُّم عكََّرت عليِھم بَِدَواِھيھَا, اَلمٍ عْنھُْم كأَنَّھَا أَْضَغاُث أَحْ  

تُمنِي . جَعلْته َحِصيداً َكأَن لَْم يَْغَن باألَْمسِ , الشَّْمسَعلَْيِه  َما طَلعت 2424َجِمْيعَ  ملَكْت واحداً إِْن . تْحت الّصِعيد
 َوَسْعيُھُْم ھَبَاءً , وجمُعھُْم بُوراً , 2425 فَتُْصبِح قبُوراً ,  يبنُوَن قُصوراً أو  كثيراً  ونَ َحتَّى يأملُ , أصحابُھَا ُغُروراً 

الةُ َعلى محّمد, أْمُر هللاِ قدراً مْقُدوراً َوَكاَن  2426,2427َمنُشوراً  بشيراً  العالمينَ إِلَى  المْرَسل, ورُسولِهِ َعْبده  والصَّ
ا . 2430َوَسلََّم كثِيراً , الظالِميَن نَِصيراً َوَعلَى , الديِن ظھيراً فِْي  2429أْصَحابِهِ آلِِه وِمْن  َوَعلى َمن َكانَ , 2428ونَِذيراً  أَمَّ

نيَا عدوةٌ  بعدُ  ِ . 2431ألَْعَداِء هللاِ  عدوةٌ , ألوليَاِء هللاَعُدّوة , فإّن الدُّ ِ ا َعَداَوتھَا  َعلَى ِعبَاِد  فإنھَا قطَعِت الطريقَ : أَمَّ
بزْھَرتِھَا  وعّمْتھُم, فَإنّھَا تزيّنَْت لَھُْم بزينَتِھَا: 2432وأّما عَداَوتُھَا ألَْوليَاِء هللاِ . إلْيھَا منُذ َخلقَھَا هللا ينظرُ َولَِذلَِك لَم , هللا

ْبر 2433َذاقُوا حتَّى ونََضاَرتِھَا كيَدتِھَا فَإِنَّھَا اْستَْدَرَجْتھُم بم: هللاِ  َوأَّما عَداوتُھَا ألَعَداء. مقاطَعتِھافِْي  َمَراَرةَ الصَّ
فاجتنَْوا ِمْنھا حْسرةً , فَخذلَْتھم أْحوَج َما كانُوا إلْيھَا, وعولُوا عليھَا, بِھا َوثِقُواحتَّى , واقتنصتھُْم بَشبَكتِھَا, 2434ومكِرھَا

َعادةِ عن  ثُّم حَرَمْتھم, األَكبادُ  تتقطَُّع ُدونَھَا   2436َمَكائِِدھَا َوِمن, فَھُْم َعلَى فَراقِھَا يتحسَُّرونَ , اآلبادِ أَبََد  2435 السَّ
[92r] 

الدْنيَا  2438الحيَوة الَِّذيَن اْشتََروا أولَئِكَ {  تكلمونِ َواَل  فِيھَا 2437اخسُؤا: بَْل يُقَاُل لَھُم, يَْستَِغيثُوَن فاَل يَغاثُونَ  
ً فتَتَِّخُذُكم اَل : السَّاَلمُ َعلَْيِه  قَاَل ِعيَسى. 2439} ھُم يُنَصُرونَ ِواَل  يخفُِّف عْنھُم الَعَذابفاََل , باآلَِخرةِ  ْنيَا َربا تتِخُذوا الدُّ

ْنيَا عبِيَداً  نيَا يخاُف َعلْيه اآلفةَ , يضيُعهُ َمن اَل  ِعندَ  كنزُكماْكنُُزوا , 2440الدُّ اَل  وصاحُب كنِز هللاِ , فَإّن َصاِحَب كْنِز الدُّ
ْنيَاال: ( 2441َوَسلَّم َوقَال النَّبِي َصلَّى هللاُ َعلْيه. اآلفةُ يََخاف َعلَْيه   2442وإِلَْيھَا, لَهُ َوَماُل َمْن اَل َماَل , َداَر لَهُ َداُر َمْن اَل  دُّ

).  يقيَن لَهُ َمْن اَل  يْسَعىَولَھَا , لَه فْقهَمْن اَل  وعلْيھا يحُسدُ , 2443علَم ِعنَدهُ َمْن اَل  وعلْيھَا يَعاِدي, عْقل لَهُ َمْن اَل  يجمعُ 
هِ  أْصبَحَ ْن مَ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللاَصلَّى  وقَال ْنيَا أْكبَُر ھمِّ ً  قلبَهُ َوأَْلَزَم , فَلَْيَس ِمَن هللاِ  والدُّ يَْبلُُغ اَل  وأََمالً  , ينقِطُع أبداً اَل  ھما

ُغ ِمْنهُ أبداً اَل  وُشْغالً , أبداً  منتھَاهُ  ن يَا: 2445السَّالمَعلَْيِه  وقَال. 2444)غنَاهُ أبداً اَل يَْبلُُغ  وفقراً , يتفَرَّ , يَا لتبَرّ طالَب الدُّ
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  .قَاَل َصلّى هللا َعلَيه َوَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 2441
 .َولَھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2442
 .لَهُ : اءفِْي اإِلْحيَ  2443
ه فَلَْيَس ِمَن هللا فِْي َشْيء َوأَْلَزَم هللا قَْلبَهُ أَْربَع ِخَصالٍ : فِْي اإِلْحيَاء 2444 ْنيَا أَْكبَُر ھَمِّ غ  ,ھَّماً اَل يَْنقَِطع َعْنهُ أَبََداً  :َمْن أَْصبََح َوالدُّ َوُشْغالً اَل يَتَفَرَّ

 .أَبََداً  َوفَْقَراً اَل يَْبلُُغ ِغنَاهُ , ِمْنهُ أَبََداً 
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ً لَْم يَدع , ِخَصالٍ  ِستَّ  2447َمْن جمعَ : وقَال علِي َرضي هللا َعْنهُ . أبرُّ  2446ترُكَك للدْنيَا الناِر َواَل َعن , للجنَِّة مطلبا
 ً ْيطَان  وَعَرفَ , َعَرَف هللاَ فأطَاَعهُ َمْن  أَولُھَا, َمْھَربا َوَعَرَف , فاتَّقاهُ  البَاِطلَ َوَعَرَف , وعرَف الحّق فاتبََعهُ , فََعَصاهُ الشَّ
ْنيَا نيَا: َوقَال بْعُض الحكماءِ . وعرَف اآلخرةَ فطلبھَا, فََرفََضھَا الدُّ   وتْذھَبُ , أَكن فِيھَاَولَْم  كانِت الدُّ

[92v] 
نيَا إّما بنِْعمٍة , َجلَعلَى وَ  وأْھلَھَا ِمْنھَا, وصْفَوھَا َكَدرٌ , فإّن َعيَشھَا نكدٌ , إليھَا أسُكنفاََل , أكوُن فِيھَاَواَل  الدُّ

نيَا كانتِ لَْو :  وقَال الفضْيل. أْو منِيٍّة قَاضيةٍ , زائِلٍة أَْو بليٍة نازلَةٍ  لََكاَن . يَْبقَى خزفٍ ِمْن  واآلِخرةُ يَْفنَى  ذھَبٍ ِمْن  الدُّ
ً أَْن  لنَايَْنبَِغي  ً َوقَْد  فَكيفَ . يَْفنَى ذھبٍ َعلَى , يَْبقَى نختَار خزفا : بعُضھُمَوقَاَل . يَْبقَى ذھبٍ َعلَى , ْفنَىيَ  اختَْرنَا َخَزفا

 ً  2448وعَجباً لَِمْن يَرى! يضَحك أَّن النَّار حّق كيفَ  يَْعِرف لمنوعجباً ! كْيَف يْفَرحُ , الَمْوَت حقٌّ لَمن يْعرُف أَّن  َعَجبَا
ْنيَا بأْھلِھَا ً لَِمْن يَْعلَمُ ! كيَف يَْطَمئِّن إلْيھَا, تقلَُّب الدُّ َرُجل  2449َوقَِدَم َعلى مَعاويَة!. كْيف ينَصبُ , قَدر حقّ الأَّن  وعَجبا

نيَا كيَف َوَجَدھَا. سنَة 2450ماتا ُعمرهُ , نْجرانَ ِمن   يَْوٌم فيَوٌم ولْيلةٌ , سنيَّاُت بالٌء وسنياُت رخاءِ : فَقَالَ ؟ فَسألَهُ َعن الدُّ
ْنيَاَولَْواَل , خلقُ ال 2452بَادَ  فَلْواَل المْولودُ . ھَالِكٌ  2451فيْھلِكُ ,  يولَُد َولدٌ , فليلةٌ  قَاَل لَهُ . بَِمن فِيھَا الھَالِك ضاقِت الدُّ

ا: 2453ُمعاوية اَل َحاَجة : قَالَ . أملِك َذلكاَل : قَالَ . فتدفُعهُ  حَضر أَجلٌ أَْو , ُعْمٌر مَضى  فترُدهُ : قَالَ . شْئتَ  2454َسْل َعمَّ
ا َجَمع يشبَعلَْم  أنَّهُ : بحسَراٍت ثالثٍ إاِلَّ  ْنيَاالدُّ ِمَن  نْفُس اْبن آَدمَ  تخرجُ اَل : وقَال الحسنُ . لِي إلْيكَ  َما  ولْم يُْدركَ , ِممَّ

ْنيَا: 2456َوقَالَ . َعلْيهِ  2455قِدمَ لَِما  يُحِسن الزادَ َولَْم , أَملَ    َما ِھيَ ! فََوهللاِ , أھينُوا الدُّ
[93r] 

نيَا, ٍد خيراً أراَد هللاُ بعبإَِذا : 2457َوقَالَ . أِلَحٍد بأَْھنَأ ِمْنھَا لَمْن أھانھَا   2459نفِذّ فَإَِذا  يمِسكُ  ثُمَّ , 2458أعطاهُ ِمن الدُّ
ْنيَا بْسطَا, ھاَن علْيِه عْبدٌ َوإَِذا . أعاَد علْيه   .بسطَ لهُ الدُّ

ِحْيم           ْحَمن الرَّ   2460ِكتَاُب َذمِّ الَماِل َواْلبُْخلِ بِْسِم هللا الرَّ
ِ مْستَْوِجُب الحْمد برزقِِه المْبُسو ِ ر بعَد القنُوطِ , طِ الَحْمد  ْزق الَِّذي خلقَ , وكاِشف الضِّ َع الرِّ  وأفَاضَ , َوَوسَّ

, والِغنَى والفَْقر, فِيھَا بْيَن الُعْسِر َواليُْسر 2461ورّدھُم, واْبتالھُم فِيھَا بتقلُِّب األَْحَوالِ , الَعالِميَن أْصناَف األَْموالِ َعلَى 
, بِالَمْوُجودِ  والفرحِ , َوالبُْخِل َوالُجودِ , والِحْرِص والقناَعةِ , عْجِز واالستطاعةِ وال, واإلْفاَلسِ  والثروةِ , والطَمع واليَأسِ 

 والّرَضى بالقلِيل, والتقتيرِ  2462والتّدبِير, والتَّوسُّع واإلْمالقِ , واإليثاِر واإلنفَاقِ , واألََسِف َعلَى المْفقُودِ 
ْنيَا َعلى اآلِخَرِة بَدالَويَْنظُر , ھُْم أحسُن َعَمالً ليبلَُوھُم أيَُّذلَِك   ُكلّ . اْلَكثِير 2463َواالْستِْحقَار عن  وابتَغى, أَيُّھُْم آثْر الدُّ

دَعلَى  َوالّصالةِ . 2464وحوالً ُعُدوالً  اآلخرةِ  ً  وأصحابِه الذيَن َسلَُكوا ُسبَُل َربِھْم ُذلاُلً َوَعلَى آلِِه  محمَّ . 2465َوَسلَّم تَْسلِْيَما

                                                                                                                                            
 .قَاَل ِعْيَسى َعلَْيِه السَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2445
ْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 2446  .الدُّ
 .ُجَمَع فِْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2447
 .رأَى: فِْي اإِلْحيَاء 2448
 .َرِضَي هللا َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2449
 .ِمئَتَا :فِْي اإِلْحيَاء 2450

  .َويَْھلَك: فِْي اإِلْحيَاء 2451
  .لَبَادَ : اإِلْحيَاء فِيْ 2452
 .فَقَاَل لَه: فِْي اإِلْحيَاء 2453
 .َما: فِْي اإِلْحيَاء 2454
 .يقِدم: فِْي اإِلْحيَاء 2455
 .قَاَل الَحَسن: فِْي اإِلْحيَاء 2456

ً : فِْي اإِلْحيَاء 2457   .َوقَاَل أَْيَضا
 .َعِطيَّة أعطاه من الدنيا: فِْي اإِلْحيَاء 2458
 .نَفد: فِْي اإِلْحيَاء 2459
 .ِكتَاب َذّم البُخل َوَذّم ُحّب الَمال: ْحيَاءفِْي اإلِ  2460
 .َرّددھم: فِْي اإِلْحيَاء 2461
 .َوالتَّْبِذْير: فِْي اإِلْحيَاء 2462
 .والّرضا بالقليل واْستِْحقَار الكثير: فِْي اإِلْحيَاء 2463
ْنيَا َذِخْيَرةً , واْبتََغى عن اآلِخَرة عدْوالً وحوالً  :فِْي اإِلْحيَاء 2464  .وخوالً  َواتََّخَذ الدُّ
د: فِْي اإِلْحيَاء 2465 اَلةُ َعلَى ُمَحمَّ ً َونَحالً , الَِّذي نََسَخ بِِملَّتِِه ِملاَلً , َوالصَّ َوَعلَى آَلِِه َوأَْصَحابِِه الَِّذْيَن َسلَُكوا َسبِْيَل َربِِّھم , َوطََوى بَِشِرْيَعتِِه أَْديَانَا
 .َوَسلََّم تََسلّماً َكثِْيَراً ذلاَلً 
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وأطُم , فِتَنھَا األْموال أعظمُ  ولكنّ , واسعةُ األَْرَجاء واألكنَافِ , ْنيَا َكثِيَرة الشعِب واألطرافِ الدُّ فَإِّن فِتَن : أَّما بَْعدُ 
   سالَمةَ فاََل  وجَدتْ إَِذا  ثُمّ , 2466عنھَا اَل غنا  أَنَّهُ  فِيھَاَوأَْعظَم َما . ِمَحنھَا

[93v] 
تَُكوُن اَل  الطْغيَاَن الَِّذي َوإن ُوِجَد ُحِصَل مْنه, يكوَن ُكْفراً  أَنْ  حَصَل مْنهُ الفْقُر الَِّذي يَكادُ  2467فَإن فُقِدَ , منھَا 

إِلَى  2470واِحَدةٌ تتبُعه: 2469ثالثٌ آَدْم  أخاّلء اْبن: ( 2468َعلَْيِه َوَسلَّم قَال َرُسوُل هللا صلَّى هللا.  خْسراإاِلّ  عاقبَةُ أَْمِرهِ 
 والَّذي يتبُعهُ , 2473قبِض ُروِحِه فََمالُهُ إِلَى  فَالَِّذي يتبُِعهُ . مْحَشِرهِ إِلَى  2472ثةُ والثَالِ , قَْبِرهِ إِلَى  2471والثَّانِيَةُ , قْبِض ُروِحهِ 

أَْن  إياكَ , 2477يَاِخي: أبِي الّدْرَداءِ إِلَى  2476َوَكتََب سليمن).  2475فََعَملُهُ مْحشِرِه إِلَى  َوالَِّذي يتبُعهُ , 2474فأَْھلُهإِلَى قْبرِه 
ْنيَا َماالً توِدي تجَمعَ  ْنيَا : ( يقُولَعلَْيِه َوَسلَّم  هللا فَإنِّي َسِمْعُت َرُسول هللا َصلَّى, ُشْكَرهُ  2478ِمَن الدُّ يَجاُء بَِصاِحِب الدُّ

راطُ  ُكلََّما, وَمالُهُ بَْين يََدْيهِ , الَِّذي أطاَع هللا فِيھَا ثُمَّ يَجاُء , هللا فِيّ فَقَْد أَدْيَت َحّق  امضِ : 2479قَاَل لهُ , تكفَّأ بِِه الصِّ
نيَا الَِّذيبِصَ  َراطُ , بْيَن كتفْيهِ َوَمالُهُ , يِطِع هللا فِيھَالَْم  اِحِب الدُّ  هللاَحّق  وْيلك أاَل أَّدْيتَ : َمالُهُ  قَاَل لَهُ , كلََّما تكفّأ بِِه الصِّ
 ْبنِ َعلَى ُعَمر  أنّه َدَخل :ْبن َعْبد الملِك 2480سلْيَمنَعْن  ويرَوى).  حتّى يدُعو بِالَوْيِل َوالثبُورَكَذلَِك  يزالُ فََما ! فِيَّ 
ً , ياأميَر الُمؤِمنِينَ : فقَال, َمْوتِهِ ِعْنَد  2481الَعِزْيز عْبد  لْيس لھُْم دينَارٌ َولََدَك  تَركتَ . يَْصنعهُ أََحٌد قَبلكَ لَْم  صنْعَت َصنِيَعا

ا قولُك: فَقَالَ . فأقعُدوهُ . أقُعُدونِي: فَقال ُعَمر, َعَشر ِمَن الَولَد 2483 ثلثةُ  وِعندهُ , 2482درھمٌ َوال ٌ   أَدْع لھُْم دينَاراً لَْم : أَمَّ
ً َواَل     أمنَعھُملَْم  فإِنّي, درھما

[94r]  
ً لھُمْ  ً لغْيرِھمْ َولَْم , حقَّا ا , أحُد َرُجلَْينِ وإنََّما َولَدي  .أُعِطِھْم َحقَّا ِ إمَّ وهللا يتولَّى , 2484َكافلُهُ فَا  مطيٌع 

الِِحينَ  ا , الصَّ ِ َوإِمَّ يسَمِع األّولُوَن واآلِخروَن لَْم  ُمِصيبتانِ : معاذٍ يْحيَى بن  َوقَال. فاََل أُبَالِي َعلَى َما َوقَعَ , عاٍص 
 2485واستعاَذ إبرھيُم النَّبيُّ . ويسأُل عْنهُ كلّهُ , يُوَخُذ مْنه ُكلّهُ : قَالَ ؟ قِيَل َوَما ھَُما. مْوتِهِ ِعْنَد  بمثلِھَما للَعْبد فِي َمالِهِ 

اَلُم فقَالَ علْيِه  ةالَحَجِرْين  بِھَا ھِذينِ َوَعنى  2487} نعبُد األَصنَامَ أَْن  وبنِيّ  2486اْجنُْبنِيْ { : السَّ رتبةُ إِْذ , الذھَب والفضَّ
ةُ قل:  2489فَقال؟ َما الِغنى: َوقِيل لبْعِض الحَكَماءِ , 2488الِحَجارةِ فِْي  تعتقَد اإللھيَّةأَْن  َعلْيھَاأََجّل ِمن أَْن يُْخَشى  النبّوة
  : يْكفِيَك ولِذلِك قِيلبَِما  وِرضاك, تمنّيكَ 

  2490العيُش ساعةٌ تَُمُر       وُخطُوُب أيَاٍم تُكرُ 
                                                 

 . أَنَّهُ اَل ِغنَى أِلََحد َعْنھَاَوأَْعظَم فِْتنَة فِْيھَا : يَاءفِْي اإِلحْ  2466
 .فُقَِد الَمال: فِْي اإِلْحيَاء 2467

  .َوقَاَل َصلّى هللا َعلَيه َوَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 2468
 .ثاََلثَةٌ : فِْي اإِلْحيَاء 2469
 .َواِحٌد يَْتبَُعهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2470
 .والثَّانِي: فِْي اإِلْحيَاء 2471
 .َوالثَّالِث: فِْي اإِلْحيَاء 2472
 .فَھَُو َمالُه: فِْي اإِلْحيَاء 2473
 .فَھَُو أَْھلُه: فِْي اإِلْحيَاء 2474
 .فَھَُو َعَملُهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2475
 .َسْلَمان الفَاِرِسي: فِْي اإِلْحيَاء 2476
 .يا أخي: فِْي اإِلْحيَاء 2477
 .ال تَُؤدِّي: فِْي اإِلْحيَاء 2478
 .قَاَل لَهُ َمالُهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2479
 .مسلمة: فِْي اإِلْحيَاء 2480
 .َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2481
 .لَْيَس لَھُم ِدْرھٌَم َواَل ِدْينَار: فِْي اإِلْحيَاء 2482
 .َوَكاَن لَهُ ثاَلثَة: فِْي اإِلْحيَاء 2483
 .فَا َكافِْيه : فِْي اإِلْحيَاء 2484
 .إبراھيم: فِْي اإِلْحيَاء 2485
 .َوْأْجنبنِي: يَاءفِْي اإِلحْ  2486
 .14/35:إبراھيم 2487
 .إِْذ قَد كفَي قَْبل النّبّوة ِعبَادتھَا َمع الّصغر, أن تعتقد اإللھيّة فِْي َشيء ِمْن ھَِذِه الِحَجاَرة:  فِْي اإِلْحيَاء 2488

  .قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 2489
 .رالَعْيُش َساَعات تَُمر       َوُخطُوُب أَيَّاِمك تك: فِْي اإِلْحيَاء 2490
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  2491ُحرُ َوأْنَت  اقنْع بِعيِشك ترَضهُ        واترْك ھواكَ 
  حتٍف ساقهُ     ذھٌَب وياقوٌت وُدرُ فلرب 

َوقَاَل . أَحدٍ َمْن قَنَِع بھَذا لَْم يَْحتَج إِلَى : أكلهُ ويَقُولُ ويَ  2492يبُُل الخبَز اليابَِس َساعة, َوَكاَن مَحمَّد ْبُن واِسعْ   
: ْبُن عْجالنَ  2495وقَاَل شمْيطُ . ِمْن أيديُكمْ  2494أخِرجَ َما  ابتلْيتُْم بِهِ َما  وخْيرُ , تبتَلَوا بِهِ َما لَْم  خْيُر ُدنيَاُكمْ : 2493سفيَنُ 

, الحُسودُ  2496َوَجدتُّ أْطوَل النَّاِس عنَاءً : َوقَاَل بَْعُض الُحَكَماءِ ؟ ِخلَُك النَّارَ يُدْ فلَِم , شْبرفِْي  آَدْم شبرٌ يَا اْبَن  إنَما بطنُكَ 
  َوأَْھنَأھُم

[94v]  
ً القنُوعُ   ً أرفضھُمْ , طَمعَ إَِذا  األََذى الحريصُ َعلَى  وأْصبَُرھُم, عيشا ْنيَا وأخفضھُم عيشا وأعظُمھُم نَدامةً , للدُّ

ِمن  اطلبُوا الفْضلَ : يَقُوُل هللاُ تََعالى: ( َوَسلَّم علْيه قَال النَّبِي َصلَّى هللا: الخدريُ َسِعْيد  وقَاَل أبُو. المفَرطُ  2497العالِمُ 
تِي َحَماِء ِمْن أَمَّ فَإِنِّي , القاسيَِة قلوبُھُمْ ِمَن  2499تطلبُوھَاَواَل , جعلُت فِيِھم رْحمتِيفَإِنِّي , أكنَافِِھمْ فِْي  تعيُشوا, 2498الرُّ

ْزُق إِلَى : ( 2500َعلَْيِه َوَسلَّم قَاَل رُسول هللا َصلَى هللاُ : َوقَال اْبن مْسُعود).  َسَخِطي جَعلُت فِيِھمْ  مطِعم الطَعام الرِّ
 رُسولقَاَل  وقَال اْبن ُعمر).  2501الطَعام المالئكةَ  وإنَّ هللا تََعالى ليباِھي بمْطعم, ِذرَوِة البَِعيرِ إِلَى  الّسِكينِمَن  أْسرعُ 

ِ عبَاداً يُخّصھُمْ : ( 2502َعلَْيِه َوَسلّم هللاُ  َصلَّىهللا  ِ الِعبَاِد  2504َعنْ  المنافِعفََمْن بَِخَل بِتِْلَك , بِالنّعم لمنافِع الِعبَادِ  2503إّن 
دهُ عظُمْت مؤنَةُ عن عظُمْت نِْعَمةُ هللاَمْن : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَال َصلَّى هللاُ ). إِلَى َغْيِرِه  وحولھَا تَعالى َعْنهُ  نقلَھَا هللاُ 

ِمْن شْيء  استَْكثُِروا: السَّاَلمَعلَْيِه  َوقال ِعيَسى. لْلَزوال عّرَض تِلَك النْعَمةَ , يَْحتَِمْل تِلَك المؤنةَ لَْم  فََمنْ ).  النَّاِس علْيه
تِي 2507إّن بَُداَل : ( 2506َعلَْيِه َوَسلّم َوقَال َرُسوُل هللا َصلَّى هللاُ . المْعُروفُ : قَال؟ ھُوَ َوَما : 2505قَالُوا. تَأكلهُ النَّارُ اَل   أُمَّ
ُدورِ ولَِكن َدَخلُْوھَا , ِصيَامٍ َواَل  بصالةٍ الَجنَّةَ  يَْدُخلُوالَْم  َوقَاَل أبُو ).  والنُّْصِح لِلُمْسلِِمينَ  بسخاِء األنفُِس وَسالَمِة الصُّ

ً : ( مَعلَْيِه َوَسلَّ  قَال َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللا: َسِعيد الُخَدِريُ    ,مْن َخْلقِهِ  2508إّن هللاَ عّز وَجّل َجَعَل للَمْعُروِف َوْجھا
[95r] 

 علْيِھْم إعطاءهُ كَما يّسرَ  ويسَّرَ , ووّجه طاُلَب الَمْعُروِف إلْيِھمْ , وحبََّب إلْيِھْم فعالَهُ , حبََّب إلْيِھم الَمْعُروفَ  
إلى غني أو  معروٍف َجعلتَه: (َوَسلَّم َصلَّى هللاُ علْيه َوقَالَ . أْھلھَا 2509امنھَ َويُْحيِي  فيحييھَا, البلدِة الَجدبَةِ إِلَى  الَغْيثَ 

َوقَال َعلِي . الّساِمرّي فإِنَّهُ سخيٌّ اَل تَْقتُل : السَّاَلم ُموَسى علْيهِ إِلَى  أْوَحى, تََعالى هللاَ أّن : ورويَ . 2510)فقِير صدقةٌ 
ْنيَاإَِذا : 2511هللاُ َعْنهُ  َرِضيَ  . فَإِنَّھَا اَل تْبقَى, ِمْنھَافَأَْنفِق  2513َوإَِذا أَْدبََرتْ , فَإِنَّھَا اَل تَْفنَى, نفْق ِمْنھَافأ 2512أقبلِت الدُّ
  :َوأَْنِشد

                                                 
 .َواْتُرك ھََواَك تَِعْيُش ُحرّ : فِْي اإِلْحيَاء 2491
 .يَبُل الُخْبز اليَابِس بِالَماء: فِْي اإِلْحيَاء 2492
 .ُسْفيَان الثَّوِري: فِْي اإِلْحيَاء 2493
 .َخَرجَ :  فِْي اإِلْحيَاء 2494
 .سميط: فِْي اإِلْحيَاء 2495
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2496  .غّما
 .ْفرطالَعاِمل المُ : فِْي اإِلْحيَاء 2497
 .ِمْن ِعبَاِدي: فِْي اإِلْحيَاء 2498
 .وال تَْطلُبُوه: فِْي اإِلْحيَاء 2499
 .َصلَى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 2500
 .َعلَْيِھم السَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2501
  .وقَال اْبن ُعمر قَاَل هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلّم : فِْي اإِلْحيَاء 2502
 .يَْختِصمھم: اءفِْي اإِلْحيَ  2503
 .َعلَى: فِْي اإِلْحيَاء 2504
 .قِْيلَ : فِْي اإِلْحيَاء 2505
 .َوقَاَل َصلَى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 2506
 .بَُداَلء: فِْي اإِلْحيَاء 2507
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2508  .ُوُجوھَا
 .بِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2509
 .إِلَى َغنِيٍّ أَْو فَقِْيٍر َصَدقَةٌ  ُكّل َمْعُرْوٍف فََعْلتَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2510
َم هللا َوْجھَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2511  .َكرَّ
ْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 2512  .َعلَْيَك الدُّ
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  فليَس يَنقُصھَا التبذيُر والّسرفُ    مقبلةٌ َوِھَي  بدنيَااَل تَْبَخلَنَّ 
  دبَرْت َخلَفُ أما  تجوَد بِھَا   فَالَحْمد ِمْنھَا إَِذافَأَْحَرى أَْن  تولَّتْ َوإِْن 
ا المروةُ : فَقَال, والكَرم, والنجدةِ , 2514 المُروةِ َعْن  َعليبِْن  الحَسنمعوية  َوسال , فحفظُ الرُجل دينَهُ : أَمَّ
ا . الكراھيَةفِْي  واإلقَدامُ  وحسُن الُمنَاَزَعةِ , 2516قياِمِه بَضيفَتهِ َوُحْسُن , 2515وحرزهُ نفَسه فالّذُب َعِن : النْجَدةُ َوأَمَّ

ْبر ,اْلَجار ا. الَمَواِطنِ فِْي  والصَّ َؤالِ : اْلَكَرم َوأَمَّ ْأفَة , واإلطَعاُم فِْي الَمَحل, فالتَّبرُع بالَمْعروِف قْبل السُّ ائِلَوالرَّ , بالسَّ
ْبن رُسول يَا : فَقِيَل لَهُ . َحاَجتَُك مقِضيّةٌ :  فَقَال لَهُ , رقَعةً  2518َعلِيّ  ْبنإِلَى الَحَسن  وَرفََع َرُجل. 2517بَْذِل الناِمل َمعَ 
بيَن يديَّ  2519الَمقامِ َعْن ذلك  هللاُ عزَّ َوَجلّ يسألنِي : فَقَال؟ الجواَب َعلى قَدر َذلِك َرَدّدتثُمَّ , رقعتِهفِْي  نظْرتَ لَْو , هللا

  حتَّى
[95v] 

, وأعطَى سائلنَا, 2521منَااحتَمَل شاتِ َمْن : فَقَالَ  2520؟سيُِّدُكمْ َمْن  فَقيل, َوسئَل بْعُض األَعَرابِ  .ُرقَعتَهُ أَْقَرأَ  
بِه ُوصَف ببذِل َمالِهِ َمْن : 2522ْبن الحسْينَعلَّي  َوقَالَ . َعن َجاھلِناَوأَْغَضى  ِ ً لَْم , لطالَّ َمْن  وإنََّما السَّخيَ , يَكن سخيّا

ْكِر لَهُ إِلَى  تنازُعهُ نَْفُسهُ َواَل , أْھِل طاَعتِهِ فِْي  يبتِدُئ بحقُوق هللاِ تََعالى ً إِ , ُحب الشُّ َوقيل . َذا َكاَن يقِينُهُ بثواِب هللاِ تاّما
, 2524َمالكَ  تمنَعَ أَْن : ؟ قال2523فََما الحزمُ : قِيل. فِي هللاِ عّز وَجلّ  تُجوَد بَمالِكأَْن : فَقَال؟ السََّخاءُ َما : البََصِري للحَسن

, معيشتِهِ فِْي  أخرقَ , دينِهِ فِْي  2526فَاِجر رجلُرّب : 2525حذيفةُ  قَال. اإلنفاُق لحّب الّريَاَسةِ : قَال؟ فََما اإلْسَرافُ : قيلَ 
. لِيْ : فَقَالَ ؟ ھَذا الّدْرھَمْ لَِمْن : 2528فَقَاَل لَهُ , ِدْرھَم يَدهِ فِْي  األَحنُف ْبن قَْيٍس َرُجالً َوَرأَى . 2527يدُخُل الجنَّةَ بسماِحهِ 

  :مْعنَاهُ قيلَ َوفِْي . يدكَ ِمْن  2529حتَّى تخرَجهلََك  إنَّهُ لْيسَ أَما : فَقَالَ 
  أنفْقتَهُ فالَماُل لَكَ فَإَِذا        2530الّذي أمسْكتَهُ أَْنَت لِْلَمال 

َمْن : قَال؟ يُكنفَإِْن لَْم : قِيل: كثرْت أياِديه عنِديَمْن : قَال؟ النّاِس إِليكَمْن أََحّب  :الُحَكَماءَوقِْيَل لِبَْعِض 
فيدهُ , َحتَّى أَضَع َمْعُروفِي ِعنَدهُ , نْفِسهِ ِمْن  الرُجُل أمَكنَنِيا إِذَ . 2531عْبد الَملك ْبُن َمْروانَ  قَالَ . كثرْت أياديَّ ِعنَده

  فَنََزلُوا, بَْعِض أْسِخيَائِِھْم لِلزيَاَرةِ  قْبرإِلَى  جاُؤوا 2532قْوٍم ِمَن العربِ بَْعَض  وُحكي أنّ . يَِدي ِعنَدهُ ِمْثَل  ِعنِدي
[96r] 

صاِحَب القْبِر َوھَُو يَقُول  النَّْومِ فِْي  رُجٌل منھُمْ فََرأَى , 2533وا ِعنَد قْبِرهِ فباتُ , بعيدٍ ِمْن َسفٍَر  وجاُؤا, ِعنَد قَْبِرهِ 
ً  كاَن َخلُف الميتُ  َوقَدْ ؟ تُبَاِدَل بعيَرَك بنِجيبيأَْن  لَكَ ھَْل : لَهُ  ُجل بَِعير َسمينٌ , نجيباً مْعروفا . نََعمْ : فَقَالَ ,  َوكان لھَذا الرَّ

ُجلُ , هُ َوبَاَع فِي النَّْوِم بَِعير ُجلُ , النَّْومِ إِلَى بعيرِه فنحَرهُ فِْي  بنجيبِِه فلّما وقَع بينَھَُما العْقُد عَمَد ھَذا الرَّ ِمْن  فانتبَهَ الرَّ
ا كاَن فلمَّ . ثُمَّ رحلُوا َوَساُروا, َحوائجھُمْ  وطبَُخوهُ َوقََضْوا, وقسَم لْحمه, نَْحِر بَِعيرِه فَقَاَم ونَحرهُ ِمْن  نَْوِمِه يتُّج الدَّم

                                                                                                                                            
 .أْدبََرت َعْنكَ :: فِْي اإِلْحيَاء 2513
 .وسأل ُمَعاِويَة الَحَسن بن علي َرِضَي هللا َعْنھُم عن المروءة:  فِْي اإِلْحيَاء 2514
 .َوَحَذُرهُ نَْفُسه :اءفِْي اإِلْحيَ  2515
 .بَِضْيفِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2516
 .النّائِل:  فِْي اإِلْحيَاء 2517
 .َرِضَي هللا َعْنھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 2518
 .ُذل َمقَاِمهِ  يَْسأَلنِي هللا َعزَّ َوَجّل َعنْ  :فِْي اإِلْحيَاء 2519
 م؟َوُسئَِل بَْعُض األَْعَراب َمْن َسيِِّدكُ  :فِْي اإِلْحيَاء  2520
 .َمْن اْحتََمَل َشْتَمنَا :فِْي اإِلْحيَاء  2521
 .َرِضَي هللا َعْنھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 2522
 َما الَجْزُم؟: فِْي اإِلْحيَاء 2523
 .مالَك فِْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2524
 .ُحَذْيفَة بن اليََمان رِضَي هللا َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2525
 .ُربَّ فَاِجر: فِْي اإِلْحيَاء 2526
 .بَِسَماحته: اإِلْحيَاء فِيْ  2527
  .فَقَال. َوُرِوَي أّن األَْحنَف بن قَْيس رأَى َرُجالً فِي يَِدِه ِدْرھَم: فِْي اإِلْحيَاء  2528

  .يَخُرج: فِْي اإِلْحيَاء 2529
 .أَْنَت لِْلَمال إَِذا أَْمَسكته :فِْي اإِلْحيَاء  2530
 .َعْبد الَعِزْيز بن َمْرَوان: فِْي اإِلْحيَاء 2531
 .َوُحِكَي أَن قَْوَماً مَن العرب: ْحيَاءفِْي اإلِ  2532
 .َوقَْد كانوا جاؤوا من سفر بعيد, فَبَاتُوا ِعْنَدهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2533
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ُجل باْسِم ذلِكَمن فاَُلن بن فاَُلن ِمْنُكم؟ : فَقَاَل رُجٌل مْنھُمْ , استْقبلَھُْم َرْكبٌ , الطَِّرْيقِ فِْي  اليَْوُم الثَّانِي وھُمْ  . أَنَا: فَقَالَ , الرَّ
: فَقال. النَّْومِ فِْي  عيِري بنجيبِهِ بِعُت مْنهُ ب, نََعمْ : قَالَ . وذكَر الميَت صاِحَب القْبر؟ 2534ِمن فالٍن شْيا ھَْل بْعتَ : فَقَال
اه, فالنٍ نَِجْيبِي إِلَى  ابنِي فَاْدفَعْ  ُكنتإِْن : وھَُو يَقُول, النَّْومِ فِي  وقْد َرأَْيتُهُ , ھَُو أَبِي: ثُم قَالَ . ھََذا نَِجيبُهُ ُخْذ  . 2535 َوَسمَّ

بِِه  وأَضر, قَد أَْقَعَدهُ الدْھرُ , ْعَراِب َعلى قَاِرَعِة الطِريقمَن األ 2536 سفٍر فََمرَّ َعلَى َرجلٍ ِمْن  قَُرْيشٍ ِمْن  َوقَال َرُجلٌ 
ُجل لغالِمهِ . الدَّْھرِ َعلَى  يَا ھََذا أعنَّا: 2537لَهُ  فَقَال, المرضُ  ُجلُ , النفقِة فاْدفْعهُ إلْيهِ ِمن  2538بقِيَ َما : فَقَال الرَّ  فصّب الرَّ

  يقِدرُ فَلَم , 2539ھَضُ فَذھََب ين, ِدْرھَمٍ آاََلف  حْجِرِه أَْربََعةفِْي 
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َولَِكْن َذَكْرُت َما . اَل : قَالَ  2540؟ دفْعنَا إلْيكَما  لَعلََّك استقللتَ , َما يُبِكيكَ : فقَال لهُ الرُجلُ . فَبََكى ِمَن الّضْعف 
َ , فََسأَلَهُ , 2541الَعاِصيإِلَى َسِعْيد بن  َوقَاَم رُجل. َكَرِمَك فَأَْبَكانِيِمْن  تأُكُل األَْرضُ  . فَبََكى, دْرھَمبِِمئَة أَْلف  َمَر لَهُ فَأ
علِي رضَي  بََكىَوقِْيَل . أُْخَرى بمئِة ألفٍ  فأمَر لَهُ . تَأُْكَل مثلكَ أَْن  األَْرضِ َعلَى  أَْبِكي: فقَال؟ يبِكيكَ َما : فقَال لهُ َسِعيدٌ 

ً  2542هللاُ َعْنهُ  َوقَال . أھَانَنِيقَْد  يُكوَن هللاُ أَْن  أخافُ , أَيَّامٍ  ٌف منُذ سْبَعةلَْم يَأتِنِي ضيْ : فَقَالَ ؟ يبِكيكَ َما : فَقِيل لَهُ , يَْوَما
فاستحلُوا َوَدَعاھُم , 2543دماھم دعاھُْم فََسفَُكوا , َكاَن قْبلُكمْ َمْن  أَْھلَكَ  فإنَّه, الّشحَ اتّقُوا : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َصلَّى هللا
َواَل , خبٌّ َواَل , يَْدخُل الجنَّةُ بِخيلٌ اَل : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَاَل َصلَّى هللاُ وَ . 2544). فقطُعوا أْرَحاَمھُم وَدعاھُمْ , محارَمھُمْ 

: َوقَاَل اْبُن عبَّاسٍ . 2546منَّانٌ َواَل : َوفِْي ِرَوايَة أُْخَرى. َجبَّارٌ َواَل : َوفِْي ِرَوايَة أُْخَرى, )الَملََكِة  سيئُ َواَل , 2545َخائِنٌ 
إّن هللا أاَلَ . 2548فُجوُدوا يجُد هللاُ علْيُكم, 2547َوتَعالىتبارك  ُجْوِد هللاِمْن  الُجودُ : ( لَْيِه َوَسلَّمعَ  قَال رُسول هللا صلَّى هللاُ 

ً , ُصورِة رُجلٍ فِْي  فََجَعلَهُ , الُجودَ  َخلَقَ  2549لىاتَعَ  بأَْغَصاِن  وشّد أْغَصانھا, شجرِة طُوبَىفِْي  وَجَعَل َرْأَسهُ راِسخا
ْنيَاإِلَى  بْعض أَْغَصانِھَا 2550ِسْدَرِة الُمنتَھَى وَدلَّ    إّن الّسَخاءأاَلَ . أْدخلهُ الجنَّة  فََمْن تََعلََّق بغْصٍن مْنھَا, الدُّ
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ً , مْقتِهِمْن  البخلَ َوَخلََق , الجنَّةِ فِْي  واإليَمان, اإليمانِ ِمَن   , الزقُومِ َشَجَرِة  2551أُصولِ فِْي  وَجعل رْأَسهُ َراِسخا

).  والكْفر فِي النَّارِ , البُْخَل ِمَن الُكْفرِ  إِنّ أاَلَ . أدَخلَهُ النَّار تََعلَّق بُِغْصٍن ِمْنھَافََمْن , الدنيَاإِلَى  انِھَاوَدلَّى بعَض أغصَ 
 بحْرَمةِ : قُولُ رُجل ُمتعلّق بأَْستاِر الكْعبَة وھَُو يَ فَإَِذا , كاَن يطُوُف بالبيتِ َعلَْيِه َوَسلَّم  هللا رُسوَل هللا َصلَّىأَنَّ  ورِويَ 

                                                 
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2534  .َشْيئَا
ً بِه: فِْي اإِلْحيَاء 2535 ً َمعرْوفَا جل بَِعْير َسِمْين, َوَكاَن السَِّخي الميّت قَد خلَف نَجيبا فَبَاَعهُ فِي النّوم بَِعْيرهُ . نََعم: ل لَهُ فِي النَّومفَقَا, َولِھذا الرَّ

ُجل إِلَى بَِعْيِره, فَلَّما َوقَع بَْينَھَُما الَعقد, بِنَِجْيبِه ا َكاَن , ثُّم َرَحلُوا َوَساُروا, َوقَضْوا َحاَجتھُم ِمْنهُ , فَطَبَُخوهُ , فَنََحره وقّسم لَْحَمهُ , عَمَد ھََذا الرَّ فَلَمَّ
ُجل: فَقَاَل َرُجٌل ِمْنھُم, اْستقبَلَھُم َرْكب, الثَّانِي َوھُم فِي الطّرْيقاليَْوم  ھَْل بعت بن : فَقَالَ .أَنَا: فَقَالَ , َمن فاُُلن بن فاَُلن ِمْنُكم؟ بِاْسِم َذلِك الرَّ

 ً َوقد َرأَْيتهُ فِي , ھَُو أَبِي: ثُّم قَالَ . ُخْذ ھَذا نَِجيبهُ : فَقَالَ . بِه فِي النَّومبعُت ِمْنهُ بَِعْيِري بِنَِجي. نََعم: قَالَ . َوَذَكر الَميت َصاِحَب القَبرِ . فاَُلن َشْيئَا
 .َوَسّماهُ , إِن ُكْنَت ابنِي فَاْدفَع نَِجيبِي إِلَى فاُلن بن فاُلن: َوھَُو يَقُول, النّوم
 .عة الطريقَوقَِدَم رجل من قريش من السفر فمر برجل من األعراب على قار: فِْي اإِلْحيَاء 2536
 .فقال: فِْي اإِلْحيَاء 2537
 .بقي معك: فِْي اإِلْحيَاء 2538
 .فََذھََب ليَْنھَض, فََصّب الغالم فِْي ُحْجِر األعرابي أَْربََعة آاََلف ِدْرھَم: فِْي اإِلْحيَاء 2539
 .ما أعطَْينَاك: فِْي اإِلْحيَاء 2540
 .الَعاص: فِْي اإِلْحيَاء 2541
َم هللا : فِْي اإِلْحيَاء 2542  .وجھهَكرَّ
 .ِدَماَءھُم :فِْي اإِلْحيَاء  2543
, َحَملَھُم َعلَى أَْن َسفَُكوا ِدَماَءھُم, فَإِنَّهُ أَْھلََك َمْن َكاَن قَْبلُكم, إِيّاُكم َوالّشح: ھَُما َحِدْيثَان لِلَرُسول َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء 2544

فَإِنّهُ َدَعا َمن َكاَن قَْبلَُكم فََسفَُكوا , إِيّاُكم َوالّشح: قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: َوالثَّانِي. ِدْيث َجابِر أَْخَرَجهُ ُمْسلِمَوھَُو ِمْن حَ . َواْستََحلُّوا َمَحاِرَمھُم
َصِحْيح َعلَى َشْرط : أَبِْي ھَُرْيَرة أَْخَرجه الَحاِكم َوقَالَ َوھََذا ِمْن َحِدْيث . َوَدَعاھُم فَقَطَُعوا أَْرَحاَمھُم, َوَدَعاھُم فَاستََحلُّوا َمَحاِرَمھُم, ِدَماَءھُم
 .ُمْسلِم
 .َواَل َسيِّئ الَملََكة, َواَل خب, اَل يَْدُخل الَجنَّة بَِخْيل: فِْي اإِلْحيَاء 2545

  ).َوال َمنَّان: (وفِي ِرَوايَة) وال َجبَّار: (وفِي روايَة: فِْي اإِلْحيَاء  2546
 . تََعالَىهللا: فِْي اإِلْحيَاء 2547
 .لَُكم: فِْي اإِلْحيَاء 2548
 .هللا عز وجل: فِْي اإِلْحيَاء 2549
 .َوَدلَّى: فِْي اإِلْحيَاء 2550
 .أَصلِ : فِْي اإِلْحيَاء 2551
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ھَُو أَعظَم : قَالَ , ) صْفهُ لِي؟ ذنبُكَوَما (  2553:َعلَْيه َوَسلَّم قَال لهُ َرُسول هللاِ َصلَّى هللاُ . 2552غفْرت لِيإاِلّ  ھََذا البيتِ 
بَُك أْعظَم أِم وْيَحك َذن: ( قَالَ . بَل َذنبِي يرُسول هللا: قَالَ ) ؟ أَعظَم أِم األرُضونَ  2555َذنبُك: (قَالَ . لَكَ  2554ِمن أصفَهُ 
 أَعَظمُ  فذنبُكَ : ( قَال. ذنبِي يََرُسوَل هللا بَل: قَالَ ) ؟ فذنبُك أْعظَم أِم البحارُ : ( قَالَ . يرُسول هللا بَل ذنبِي: قَالَ ) ؟ الجبَال

فذنبَُك ( قاَل . ي يرُسوَل هللابَل ذنبِ : قال) ؟ فذنبَُك أعظُم أِم الَعْرشُ : ( قَال. يرُسول هللابَْل َذْنبِي : قَالَ ) ؟ السََّمواتُ أَِم 
ِمَن  ثَْروةُذْو  رُجلٌ إِنِّي , يَرُسول هللا: قَالَ , ) َوْيَحَك فصْف لِي َذنبكَ : ( قَالَ . َوأَْعلَى بَل هللا أْعظمُ : قَالَ ) ؟أَْعظَُم أَِم هللاُ 

ائِل ليَأتِينِي يْسئَلُنِي وإِنّ , الَمال : ( َعلَْيِه َوَسلَّم فَقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا, النّارِ  فَكأنََّما يستقبلُنِي بشْعلٍة ِمنْ , 2556السَّ
َصلَّْيَت أَْلَف أَْلَف  ثُمَّ , بيَن الرْكن والمقامِ  قُمتلَْو ! فَوالَِّذي بََعثنِي بالھَدايَِة والكراَمةِ , إلْيَك َعنِّي اَل تُْحِرقنِي بناِركَ 

  , وتسقَى بِھَا األْشجارُ  ,ُدُموِعَك األْنھَارُ ِمْن  تْجِريَ َحتَّى , عامٍ 
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أََما ! َوْيَحكَ . النَّارِ فِْي  الكْفرَ َوأَّن , كْفرٌ أَّن البُْخَل  أََما علِْمتَ ! وْيَحكَ . النَّارِ فِْي  أَلََكبََّك هللاُ , ثُمَّ ِمّت وأَْنَت لَئِيمٌ 
نَْفِسِه فأولَئِك ھُم  ُشحَّ َوَمْن يُْوَق { :وقَالَ . 2557} ْفِسهِ نَ َعْن  يبَخْل فإنََّما يْبَخلُ َوَمْن { : يَقُولُ تعالى  علِْمَت أنَّ هللاَ 

ً إاِلَّ   لألَْسِخيَاءالقلُب  يأْبَى: مَعاذٍ  ْبنيِْحيَى  َوقَالَ . 2558,2559}الُمْفلُحونَ  إاِلَّ  ويَأبَى القلُب للبَُخاَلء, كانُوا فجاراً َولَْو , ُحبا
  .ْبخُل النّاِس بَِمالِِه أْجَوُدھُْم  بَِعرِضهِ أ:  2560وقَال المعتِمدُ . كانُوا أبراراً َولَْو  بْغُضا

ِحْيم                ْحَمن الرَّ يَابِْسِم هللا الرَّ   2561ِكتَاُب َذمِّ اْلَجاِه َوالرِّ
ِم  ِ عالَّ ِ نُوبِ الُمتََجاِوز َعْن , القُلُوبِ َعلَى َسَرائِِر  المطَلِع, الُغيُوبالحْمد   2562تخفيهِ بَِما  الَعالم, كبَائِر الذُّ

َمائِرُ   كَملَ إاِلّ َما  2564الَعملِ ِمن  يقبَلُ اَل  الَِّذي, الطِويّاتِ  وخفايَا, البِصير بسَرائِر النيّاتِ , 2563ِخفايا لغيُوبِ ِمن  الضَّ
ْرِك وَصفَا الّريَا َشوائِبِ َعْن  َوَخلصَ , َوَوفى  َعنْ  2566األَْغنِيَا فَھَُو أغنَى, 2565فإنّهُ المنفَِرُد بالملُكوِت والملكِ , والشُّ

دَعلَى 2567 والّصالةِ , الّشركِ  ئِينَ  ُمحمَّ ا بَْعد. 2568كثِيراً َوَسلّم , واإِلْفكِ الِخيَانَة  منَ  وآلِِه وأصحابِِه الُمبَرِّ قَاَل  فَقد: أَمَّ
ْھَوةُ الَخفيَّةُ , الّريَاء: أُّمتِيَعلَى  أخوفُ َما  إّن أخوفَ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللاَصلَّى  رُسول هللا ِمَن الشَّھََوات  يَاءُ َوالرِّ , والشَّ

اءَعلَى  السَّوَداء َدبيِب النَّْملةِ ِمْن  الَّتِي ِھَي أخفَا 2569الخفيَّة مَّ خَرِة الصَّ َمْن  َولِذلَك قِيَل آِخرُ ). الظَّْلَماِء اللْيلِة فِْي  الصَّ
ِديقِينَ  ُرُؤؤسِ ِمْن  يخُرجُ    ُحبّ  الصِّ
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 .إاِلّ َغفَْرَت لِي َذْنبِي: فِْي اإِلْحيَاء 2552
  .فَقَاَل َصلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم: فِْي اإِلْحيَاء  2553
 .ن أصفه لكأعظم من أ: فِْي اإِلْحيَاء 2554
 .ويحك ذنبك أعظم: فِْي اإِلْحيَاء 2555
 .يَْسأَلني: فِْي اإِلْحيَاء 2556
 .47/38: محمد 2557
 .64/16: التغابن 2558
فََذْنبَُك : ( قَالَ . ُسول هللابَْل َذْنبِي أَْعظَم يَا رَ : قَالَ ) فََذْنبَُك أَْعظَم أَِم الِجبَاُل؟ : ( قَالَ . بَْل َذْنبِي أَْعظَم يَا َرُسْول هللا: فَقَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 2559

فََذْنبَُك : ( قَالَ . بَْل َذْنبِي أَْعظَْم يَا َرُسول هللا: قَالَ ) فََذْنبَُك أَْعظَم أَِم الَسماوات؟ : ( قَالَ . بَْل َذْنبِْي أعظم يَا َرُسْول هللا: قَالَ ) أَْعظَم أَِم البَِحاُر؟ 
َوْيَحَك فَِصْف لِْي : ( قَالَ . بَْل هللا أَْعظَم َوأَْعلَى: قَالَ ) فََذْنبَُك أَْعظَم أَِم هللا؟ : ( قَاَل. ْعظَْم يَا َرُسول هللابَْل َذْنبِي أَ : قَالَ ) أَْعظَم أَِم العرش؟ 

ائِل لَيَأْتِْينِي يَْسأَلُنِي, إِنِّي َرُجٌل ُذْو ثَْرَوٍة ِمَن الَمال, يَا َرُسْول هللا: قَالَ , )َذْنبََك  فَقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه , َكأنََّما يَْستَْقبِلنِي بُِشْعلٍَة ِمْن نَارفَ , َوإِّن السَّ
ْكِن َوالَمقَام! فََوالَِّذي بََعثَنِي بِالِھَدايَِة َوالَكَراَمة, إِلَْيَك َعنِّْي اَل تُْحِرْقنِي بِنَاِركَ : ( َوَسلَّم ثُمَّ بََكْيَت , امٍ ثُمَّ َصلَّْيَت أَْلفَي أَْلَف عَ , لَْو قُْمَت بَْيَن الرُّ

َوأَّن الُكْفَر , أََما َعلِْمَت أَّن البُْخَل ُكْفرٌ ! َوْيَحكَ . أَلََكبََّك هللا فِْي النَّارِ , ثُمَّ ُمّت َوأَْنَت لَئِْيمٌ  ,َوتُْسقَى بِھَا األَْشَجارُ , َحتَّى تَْجِري ِمْن ُدُمْوِعَك األَْنھَارُ 
 .}َوَمْن يُْوَق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئَِك ھُُم الُمْفلُِحونَ }, { َوَمْن يَْبَخْل فَإِنََّما يَْبَخْل َعْن نَْفِسِه { : أَنَّ هللا تََعالَى يَقُْولُ  أََما َعلِْمتَ ! َوْيَحكَ . فِْي النَّارِ 

 .قَاَل ابن الُمْعتَز: فِْي اإِلْحيَاء 2560
يَاء: فِْي اإِلْحيَاء 2561 ً . الرِّ  . ما يحذف المؤلف الھمزة من كلمة الرياء أنوه ھنا وتجنباً للتكرار أنّه غالبا
 .تَُجنّه: فِْي اإِلْحيَاء 2562
 .َخفَايَا الُعيُوب: فِْي اإِلْحيَاء 2563
 .األعَمال: فِْي اإِلْحيَاء 2564
 .فَإِنَّه المنفرد بالملكوت: فِْي اإِلْحيَاء 2565
 .األَْغنِيَاء :فِْي اإِلْحيَاء 2566
 .والّصالة والّسالم: فِْي اإِلْحيَاء 2567
 .َوَسلََّم تَْسلِْيَماً َكثِْيراً : ْي اإِلْحيَاءفِ  2568
تِي :فِْي اإِلْحيَاء 2569 يَاءُ : إِّن أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَى أُمَّ ْھَوةُ الَخفِيَّةُ , الرِّ اِء , َوالشَّ مَّ ْخَرة الصَّ ْوَداء َعلَى الصَّ الَّتِي ِھَي أَْخفَى ِمْن َدبِْيب النَّْملَة السَّ

 .ْلَماءِ فِْي الَّلْيلَِة الظَّ 
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يَاَسةِ  واْصُمْت , َواْكتُمْ  تعلمْ , َواَل تْرفَْع شْخَصَك لِتذَكر, تشتَِھرْ اَل  تبُذلُ : 2570عْنههللا قَاَل َعلِّي َرِضَي . الرِّ
ْھَرة أَحبّ َمْن  صدَق هللاَما : 2571ِھيم ْبُن أْدھماإبر َوقَالَ . تَسر األبراَر وتغيظ ُالفُّجار, تْسلَمْ   أنَّ رُجالً َوُرِوَي . الشُّ

ا, 2572َصِحَب اْبن محيرز فِْي َسفَره َواَل  وتمِشي, تْعرفْ أَْن تَْعِرَف َواَل  استطعتَ إِْن : ؟ قَالَ أْوِصنِي: قَهُ قَالفَار فلمَّ
وطيْب , أَْخِمْل ذْكَرك: فَقَالَ , ْبُن الحاِرث أْوِصنِيلِبِْشر  وقَال َرُجل. فاْفعل 2573َعْنك يْسئَلُ َواَل  وتْسئَلْ , إلْيك يمَشى

ً . ِدينُهُ واْفتُِضحَ  ذھبَ إاَلَّ  يعَرفَ ن أَ  أََحبّ  َرُجالً  أعرفُ َما : َوقَال بْشرٌ . مْطعمك  َحالَوة اآلِخرة يَِجدُ اَل : وقَال أيضا
اَل  ِطْمَرْينِ ِذْي  إّن أَْھَل الَجنَّة كُل أشعَث أَغبَرَ : ( َوَسلّم هللا َصلَّى هللا َعليه َرُسول وقَال. يْعِرفَه النَّاسُ أَْن  رُجل يحبُّ 

ينَصْت لَْم  قَالُواَوإَِذا , ينكُحوالَْم  خطَبُوا النَساءَوإَِذا , 2574األمَرا لْم يُؤَذن لھُمْ َعلَى  وااستأَذنُ إَِذا  الذينَ , لَهُ  يُؤبَهُ 
َكتَب الَحسُن ). لََوِسَعھُْم  النَّاسِ َعلَى  القياَمةِ  صْدِرِه لَْو قُِسم نُوُرهُ يَْومفِي  2576 جواُب أحِدِھْم يَتلْجلجُ , 2575لھُمْ 

ا: 2577الَعِزْيز عْبد ْبنإِلَى ُعَمر  البْصِريُّ  فكتََب . 2578فَاْنظُر, ُكتَِب علْيه الَمْوُت قَْد َماتَمْن  فََكأَنََّك بِآَخر: بْعدُ  أَمَّ
ا بَْعدُ : ُعَمرُ  ْنيَا لَْم تَُكنْ : أَمَّ   2579وقَال. تَزلْ لَْم  وكأَنَّك باآلَِخَرةِ , فََكأَنََّك بِالدُّ

  صاحبُهُ اْنتِقَاالً  2580ِمْنهُ  تيقّنَ              سُرورفِْي  أَشدُّ الغّم عنِدي 
[98v] 

ِة النَّاِس وحبّ  2582الَخْلقأَْكثََر  أَنَّ  2581اْعلَمْ   َحَركاتُھُم كلّھَا موقوفةٌ  فََصارتْ , َمْدِحِھم إِنَّما ھلَُكوا بَخْوِف مذمَّ
ً  ءرَجا, يَُوافُِق ِرَضا النَّاسِ َعلَى َما  ُماَلَحظةُ  وطريقُ , فيجُب معالجتُهُ  المھلكاتِ َوَذلَِك ِمَن . الذَّمِمَن  للمْدِح وخْوفا

يَْنبَِغي أَْن اَل , كالعلِم والوَرعِ , 2583الفََرَح بِهِ  فَإِذا ُمدْحَت بشْيٍء تَستَحقُّ . المدَح ويُْكَرهُ الذَّمُ  األَْسبَاِب الَّتِي أِلَْجلِھَا يِحبُ 
َما  2586فكلُّ  الفرحِ َعن  شغلٌ  2585الَخاتَِمةِ ِمَن  الخْوفِ ي فَفِ . 2584 َوخطُر الخاتِمِة بَاقٍ , ألَّن الخاتَِمةَ غْيُر معلوَمةتَْفَرَح 

ْنيَافِْي  ْنيَا َدارُ بَْل , الدُّ ففَرُحَك بالمدِح  2587َخال عْنهُ أَْنَت  َوإْن مدْحَت بَشْيءٍ . َداُر فرٍح وسُرورٍ اَل , وُغُمومٍ أَْحَزان  الدُّ
َوَما , 2589أْحشاهُ فِْي  أكثََر العطَر الِذيَما ! بحاَن هللاس: يھزأ بِِه إنساٌن ويقُولِمْن  ومثالَُك مْثلُ , 2588َغايةُ الجھلِ 

وائَِح التِي تْخرجُ  أطيبَ  ثُّم يْفرُح , األقذاِر واألنتَانِ ِمَن  2591يشتِمُل علْيهِ َما  وھَُو يْعلَمُ , قَضى حاجتَهُ إَِذا  مْنهُ  2590الرَّ
وعَوائِِل , خبائِِث بَاِطنِكَ َعلَى  وهللاُ ُمطَّلعٌ , ففرْحَت بِهِ , 2593صالحِ وال أَْثنُْوا َعلَْيَك بِاْلِحْلِم والَوَرعِ فََكَذلَِك إَِذا . 2592بِھَا

                                                 
 .كرم هللا وجھه: فِْي اإِلْحيَاء 2570
 .إبراھيم ابن أدھم َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2571
 .فِْي َسفَر :فِْي اإِلْحيَاء 2572
 .وتَْسأَل وال تُسأَل فافَعل: فِْي اإِلْحيَاء 2573
 .على األَُمَراء لَْم يُؤَذن لَھُم: فِْي اإِلْحيَاء 2574
 .لِقَولھم: فِْي اإِلْحيَاء 2575
 .تَتََخْلَخلُ  َحَوائَِج أََحِدِھم: فِْي اإِلْحيَاء 2576
  ...ويَكوُن َحالهُ كَحاِل الَحَسن البَصري ِحيَن َكتَب إلَى ُعَمر بن َعْبد الَعِزيز: فِْي اإِلْحيَاء  2577
ً , فَاْنظُْر َكْيَف َمدَّ نَظََرهُ نَْحَو الُمْستَْقبَل: فِْي اإِلْحيَاء 2578  .وقدره َكائِنَا
 .َوقَاَل الُمتَنَبِّي: ْحيَاءفِْي اإلِ  2579
 .عنه: فِْي اإِلْحيَاء 2580

ثُّم ... ثُّم وإْن َكانَت الّصفَة مّما يَستَِحق... ثُّم قَاَل الُمتُنَبّي... اْعلَم أَن أْكثَر النّاس: فِْي اإِلْحيَاءيقوم المؤلّف بتَْغيِير ترتِيب األََحاِديث ف  2581
فَة التِي ُمِدْحَت بِ    ... .ھَا أْنَت َخاٍل َعْنھَاوإِْن َكانَت الصِّ

 .النَّاس: فِْي اإِلْحيَاء 2582
فَة ِمّما يَْستَِحق الفََرح بھا: فِْي اإِلْحيَاء 2583  .َوإن َكانَت الصِّ

  .َوَخطر الَخاتَِمة بَاق, ِعْنَد هللا زلفَىَوھَذا إِنَّما يَْقتَِضي الفََرح أِلنّهُ يقرُب , ألّن الَخاتَمةَ َغير َمْعلُوَمة, فَيَنبِغي أْن ال يَفَرح بِھَا:فِْي اإِلْحيَاء 2584
 .من سوء الخاتمة: فِْي اإِلْحيَاء 2585

  .بكل: فِْي اإِلْحيَاء 2586
فَة التِي ُمِدْحَت بِھَا أْنَت َخاٍل َعْنھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2587   .وإِْن َكانَت الصِّ
 .الُجنُون: فِْي اإِلْحيَاء 2588
 .أَْحَشائِه :فِْي اإِلْحيَاء 2589
 .تَفُوح: ْحيَاءفِْي اإلِ  2590
 .تَْشتَِمل َعلَْيِه أَْمَعاُؤهُ  : فِْي اإِلْحيَاء 2591
 .يفرح بذلك: فِْي اإِلْحيَاء 2592
 .بالصالح والورع: فِْي اإِلْحيَاء 2593
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فَْضُل هللا  ِھيَ  الَِّذي, 2595صَدَق فليَُكن فَرُحك بِصيفَتِكإِْن  فإّن الَماِدحَ . ذلَك ِمْن َغايَِة الَجْھلَكان , 2594َسريرتِكَ 
ُجُل أَنتَ  إَذا قِيلَ : َوقَال بعُضھُم. رْح بِهكِذَب فينبَِغي أَْن يَُغّمَك ذلَِك َواَل تفْ َوإِْن , َعلَْيكَ    ,لََك نِْعَم الرَّ

[99r]  
ُجُل أَْنتَ  2596بيسَ : يُقَاَل لكَ ِمْن أَْن  فَكاَن أحّب إِلَْيكَ   ُجل أَنتَ , الرَّ بْعِض فِْي  وُرويَ . فَأَنَت َوهللا بِئَس الرَّ
َعلَْيِه َوَسلَّم  خْيراً عنَد رُسول هللاِ َصلَّى هللاُ  رُجلَعلَى  أْثنَى أَّن َرُجال: الظَّْھرِ  2597فَإن َصحَّ فَھُو قَاِصمةُ , األَْخبَار

َعلَْيِه َوَسلَّم  هللاَصلَّى  َوقَال).  الَِّذي قلَت فََماَت َعلَى َذلَِك َدَخَل النَّارَ  لَْو كاَن صاِحبَُك حاِضراً فَرِضيَ : ( فَقَالَ 
فِيَم , 2600هللاِ  يَارُسولَ : َوقَاَل رُجلٌ ).  يَْوِم القِيَاَمةِ إِلَى  أْفلَحَ َما  ِمَعكسَ  لَوْ ظَْھَرهُ  2599َوْيَحَك قطْعتَ : ( 2598للماِدحِ 
 أخافُ َما  إِّن أخَوفَ : ( َعلَْيِه َوَسلّم َوقَاَل َصلَّى هللاُ ).  بھَا النَّاسَ يُِرْيُد  هللالَعْبُد بِطَاَعِة  يْعَملَ 2601أاََل : ( فقَالَ ؟ النَجاةُ 

القِيَاَمِة  يَْوم 2602يقُول هللاُ تََعالى, الريَاء: ( قَال؟ األَْصَغُر يَا رُسوَل هللا وَما الشِّركُ : قَالُوا).  رُ الشرُك األَصغَعلَْيُكم 
ْنيَا فانظُرواإِلَى  اذھبُوا: بِأَْعَمالِِھمْ  العبَادَ َجاَزى  إَِذا  وقَال). الَجَزاَء  تجُدوَن ِعنَدھُمْ ھَْل  الذيَن كنتُْم تَُراُؤوَن فِي الدُّ

, لِئاَلَّ يَرى الناُس أنَّه َصائِمٌ , شفتِْيهِ  ويمسحُ , فليدھْن َرْأَسهُ ولحيتَهُ , يَْوُم َصْوِم أََحُدُكمْ إَِذا َكاَن : السَّالمَعلَْيِه  2603ِعْيَسى
 َوقَالَ . كَما يقِسُم الرْزقَ اء الثَّنَ  يْقِسمفَإِّن هللا , 2604فليرِخ باَب سـترهِ َوإَِذا َصلَّى , ِشَمالِهِ َعِن  فليْخفِ , أعطْت يمينُهُ َوإَِذا 

 الَعَملِ فِْي  ويزيدُ , َكاَن فِي النَّاسِ إَِذا  َويَنَشطُ , َوْحَدهُ  َكانَ إَِذا  يْكَسلُ : للمرائِي ثالُث عالماتٍ : 2605عْنهُ  هللاُ َعلِّي َرِضَي 
  إَِذا أُْثنِيَ 
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ْين من أحدھَا الّريَاء . هٍ َخْمسِة أْوجُ ِمْن  ويَْدُخل الريَاء2606. وينقُص إَِذا ُذمّ , علْيهِ   وَذلَِك : البََدنِ  جھةِ فِْي الدِّ

ةَ االجتِھَادِ  ي  الريَاء: َوالثَّانِي. 2607 وغلبَةَ َخوِف اآلِخَرةِ , بإْظھَار النُّحوِل ليُريَھُْم بَِذلَك شدَّ ِمْثَل قّص , واْلھْيئَةِ بِالزِّ
ْين  وِريَاء: بالقَْولِ  ءالريَا: َوالثَّالثُ  .2608نْصِف السَّاقِ إِلَى  الثَّْوبِ َوتَْشِمْيِر , األَكَمامِ  بالوعِظ والتَّْذِكير َوالنُّْطِق أَْھِل الدِّ

ْكِر فِي َمْحَضِر النَّاسِ , األَخبَاِر واآلثَارِ  وحْفظِ , بالِحكمةِ  فتَْيِن بالذِّ َعْن  َوالنَِّھي بالمعروفِ َواألَْمر , وتْحِريِك الشَّ
ا. 2609المنكِر بمْشھَِد الخلقِ  ُجودِ  َكِمَرايَاِة المَصلّي بطُول: الريَاء بِالَعَملِ : بِعُ والرَّ , وإطراِق الرأسِ , القيَام وتَْطويل السُّ

كونِ , االْلتِفَاتَوتَْرِك  ائرينَ : َوالَخاِمسُ . 2610 وإْظھَار الھُدْوء والسُّ أَْن  كالَِّذي يتكلفُ : 2611الُمَراياةُ بِاألَْصحاِب والزَّ
 ً ً إِّن : ليُقَال, اءِ ِمَن الُعلَمَ  يستزيُر َعالِما ً قَْد  فاَُلنا قُِصَد إَِذا  الجْھلِ ِمْن َغايَِة  وھََذا كلُه. العبَادِ ِمَن  عابداً أَْو , زاَر فاَُلنَا

                                                 
 .َوأَْقَذار ِصفَاتِكَ , َوَغَوائِل َسِرْيَرتِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2594
  .بِصفتَك التي: فِْي اإِلْحيَاء 2595
 .سَ بِئْ : فِْي اإِلْحيَاء  2596
 .قَاِصُم للظھور: فِْي اإِلْحيَاء 2597
ةً لِْلَماِدح :فِْي اإِلْحيَاء 2598  .َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َمرَّ
 .قََصمتَ : فِْي اإِلْحيَاء 2599
 .يا َرُسول هللا: فَقَالَ , فَقَد قَاَل َرُسول هللا َصلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم ِحيَن َسأَلهُ َرُجل: فِْي اإِلْحيَاء 2600

  .أَْن ال: فِْي اإِلْحيَاء 2601
 .عز َوجل: فِْي اإِلْحيَاء 2602
  .ِعْيَسى الَمِسيح: فِْي اإِلْحيَاء  2603
 .َوإَِذا َصلّى فَْليَْرِخ ِسْتَر بَابِهِ  ,فَْليُْخِف َعِن ِشَمالِهِ , َوإَِذا أَْعطَى بِيَِمْينِهِ  :فِْي اإِلْحيَاء 2604
 .كرم هللا وجھه: فِْي اإِلْحيَاء 2605

ً فِي ھَذا الفَصل: اإِلْحيَاءفِْي  2606 َسأبَيُّن َكيَف اختََصَر فِي , فَھَُو يَْختَار بعض الَكلَِمات أَو الُجَمل, ِمَن الّصعب تتَبّع المؤلّف َحْرفِيَّا
  .الُماَلحظَات التَّالية

فَار لِيوھَم بَذلَِك ِشّدة االْجتِھَادوَ : الّريَاء فِي الّدْين بِالبََدن: القسم األّول, أَْقَسام َما يراَءى بِه: فِْي اإِلْحيَاء 2607 , َذلَك بِإْظھَار النُّحول والصَّ
ْين فار علَى َسھَر اللْيل, وليدلَّ بالنُحوِل َعلى قِلّة األْكلِ , وَغلَبة خْوِف اآلِخَرة, وعظَم الحْزِن علَى أْمِر الدِّ  ... .وكثرِة اإلْجھَاد, وبالصَّ

أس فِي الَمِشي, وَحْلق الّشاِرب, فبتَْشعيِث َشْعر الّرأس: أّما الھيئَة: اء بِالھَيئَة َوالّزيالّريَ . الثّانِي: فِْي اإِلْحيَاء 2608 َوالھُدوء فِي , وإِطَراق الرَّ
وف, وغلظ الثِّيَاب, َوإبقَاء أثَر السُّجود َعلَى الَوجه, الَحَركة   . ...وتْقِصير األْكَمام, َوتشِمْيرھَا إلى قِريب ِمن الّساق,َولبس الصُّ

ْين بِالوْعظ: الّريَاء بِالقَول: الثالث: فِْي اإِلْحيَاء  2609 َوحْفظ األَْخبَار َواآلثَار ألْجِل االْستِعَمال , َوالنّطق بِالحْكَمة, ِوالتّذِكْير, َوِريَاء أْھل الدِّ
الِِحينَ َوَداللَة بِِشّدة العنَايَة بِأْحَوال السَّ , َوإْظھَاراً لغَزاَرة الِعْلم, فِي الُمَحاَوَرة فَتَْين بِالذِّْكر فِي َمْحَضر النَّاس, لِف الصَّ َواألْمر , َوتَْحِريك الشَّ

  ... .باِلَمْعُروف َوالنَِّھي َعن الُمْنَكر بَِمشھَد الَخلق
أس, ُجود َوالّرُكوعَوطُول السُّ , َومّد الظْھر, َكُمَراَءاة الُمَصلّي بِطول القيامِ :  الّريَاء بِالَعَمل: الّرابع:  فِْي اإِلْحيَاء  2610 َوتَرك , َوإْطَراق الرَّ

   ... .وإْظھَار الھُُدوء َوالسُّكون, االلتفَات
  ... .الُمراَءاة بِاألْصَحاب َوالّزائِِرين َوالُمَخالِطين:  فِْي اإِلْحيَاء  2611
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نيَا نْسأَُل هللا التَّْوفِيقَ  ا. لِلَجاِه والدُّ  صلَّى هللاُ أَّن َرُسول هللا , َرِضَي هللاُ َعْنھَا 2612عاْئشةَ َعْن  ُرويَ َما َكاَن َعلَى َما  وأمَّ
 تَفَعُل ذلَِك يَارُسولأََو : قلتُ . وسّوى ِعَماَمتَهُ وَشعرهُ , جبِّ الَماءِ فِْي  فنظَرَ , أصحابِهِ  أراَد أَن يخُرَج َعلَىَعلَْيِه َوَسلَّم 

ْخَوانِهِ ِمَن الَعْبِد أَْن  إّن هللاَ يحبّ : نََعمْ : فقَال؟ هللا    2613.َخرَج إِلَْيِھمْ إَِذا  يتزيََّن إِلِ
[100r] 

في   وترغيبِھم, الَخْلقِ  ألنَّهُ كاَن مأُْموراً بَدْعَوةِ , عبَاَدةٌ َعلَْيِه َوَسلَّم  رُسول هللا َصلَّى هللاھََذا َكاَن ِمْن : نََعمْ 
َمَحاِسُن  2614تظھََر علْيهِ ْن أَ  فَكاَن يجُب َعلَْيه. اتبَاِعهِ فِْي  يَْرغبُوالَْم  أْعيُنِِھمْ ِمْن  َولَْو َسقَطَ , واْستَمالِة قلوبِِھمْ , اإلتّباعِ 
َرائِرِ إِلَى  أعيَُن َعَواِم الخْلِق تمتدُ  2616أِلنّ , 2615أَعينُھُم يزدريهِ اَل  لِكيْ , أْحَوالِهِ  َذلَِك قَْصُد  فََكانَ . الظََّواِھر ُدون السَّ

, َذِمِھْم ولْوِمِھمْ ِمْن  2618ِحَزاراً , عيُنِِھمأفِْي  يُحِسَن نَْفَسهُ أَْن  2617فَلْو قََصَد قَاِصدٌ َعلَْيِه َوَسلَّم  رُسول هللا َصلَّى هللا
ً , 2619تَْوقِيرِھمْ إِلَى  واستِْرَواحاً  ةَ أَْن يحذر من المرء  لإلنَسانُ إِْذ , كاَن قَْد قََصَد أمراً ُمبَاحا وكْيَف يحذُر . 2620المذمَّ

ً  يزيدهُ َوَذلَِك اَل , المذمَّةِ ِمَن  اإلنَسانُ  ا َشيئا لُ َواَل , 2621 لْيهِ يَْكتُْبهُ هللاُ ع لَمْ  ِممَّ ر رْزقَهُ َواَل , أََجلَهُ  يَعجِّ يجعْلهُ َواَل , يَؤخِّ
ً َواَل , محُموداً عنَد هللاِ إِْن َكاَن  هللاإِلَى  يبغُضهُ َواَل , كاَن ِمْن أَْھِل الجنَّةإِْن  النَّار أْھل ِمن َمْمقُوتاً إِْن َكاَن  يزيُدهُ مقتا

ً َواَل  يْملُِكوَن أِلَنفُِسِھْم ضراَ اَل  ھُْم عجزةٌ فَاْلِعبَاُد ُكلُّ . 2622تعالى ِعنَد هللاِ  مْدِحي إِنَّ : 2623قَال شاِعُر بَنِي تِميمَوقَْد . نَْفعا
اَل زْين إِْذ )  هللا الَِّذي اَل إِلَه إالَّ ھُوَ  2624ذلكَ  كذبتَ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللا َصلَّى هللاُ  رُسوللَهُ  فَقَال. ذِمي شينٌ َوإِنَّ , زينٌ 

لََك في  وأيُّ شرّ ؟ النَّارِ  أَْھلِ َومن  فأَّي َخْيٍر لََك فِي َمْدِح النَّاس َوأَْنَت ِعنَد هللا مذُمومٌ , ِشْيٌن إالَّ فِي ذِمهِ َواَل  ْدِحهِ فِي مَ 
  ,ذمِّ النَّاسِ 

[100v] 
بِينَ   استحقَر َما , 2625الُمَؤبَّدِ  ِمھَاقلبِه اآلخرةَ ونعي؟ فََمْن أَْحَضَر فِْي َوأنَت ِعنَد هللاِ محُموٌد فِْي مَرِة المقرَّ

ِمْن  وانعطَفَ , 2626هللا تََعالَىإِلَى  وانَصرفَ  ,َما فِيِه ِمن الكُدوراِت والمنِغَصاتِ َمَع , يتَعلَُّق بالخْلِق أيَاَم الحيَاةِ 
 العبدِ فَِمَن , بِأَنفُِسِھمْ َما  ى يَُغيُِّروايَُغيُِّر َما بقَْوٍم حتَّ اَل  ولَِكنَّ هللا. ينَشِرُح بِھَا َصْدره, قَْلبِهِ َعلَى  إخالِصِه أنَوارٌ 

ْنيَا وَغلبَةُ الشَّھََواتِ  2627وأْصُل ھذا .َوِمَن هللاِ الِھَدايَةُ , المَجاھََدةُ  ومنبُع ُكّل , 2628خطئةٍ  فَھَو َرأُس ُكل, كلِِه ُحّب الدُّ
نيَا الحيَوةِ ُحّب  أِلَّن َحالوة, َذنبٍ  فِْي  وتحِوُل بْينَهُ َوبَْيَن التَّفَكُّرِ ,   2629 تِي تَْسلُُب القَلبَ الَّ  ِھيَ , والَمنِزلَِة ونَِعيِم الدُّ

إِّن فاَُلناً  : أَنَّهُ قِيَل لَهُ َغْزَوان  الفُضْيل ْبنَعن  يُْروى .2630والّسنة والعلمِ , واالستَِضاءة بِنُوِر الِكتَابِ , العاقِبَةِ 
 2634إِنِّي. 2633الَّلھُمَّ اْغفِْر لَهُ : ثُمَّ قَالَ , الَشيطَانُ : قَال؟ أََمرهُ َوَمْن : يلَ قِ . أَمَرهُ ِمْن  2632أَلَِغيَضنّ ! َوهللا: قَالَ . 2631ْذَكَركَ 

                                                 
 .عائَِشة: فِْي اإِلْحيَاء 2612 

فََكاَن ينظر فِْي , أَّن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم أََراَد أَْن يَْخُرَج يوماً إلى  الصحابة, اُرِوَي َعْن َعائَِشة َرِضَي هللا َعْنھَ : فِْي اإِلْحيَاء 2613
ْخَوانِِه إَِذا َخَرَج إِّن هللا تَعالَى يُِحّب ِمَن الَعْبِد أَ : نََعمْ : أََو تَْفَعل َذلَِك يَاَرُسْوَل هللا؟ قَالَ : فَقَال. ويسوي َعَماَمتَهُ َوَشْعَرهُ , ُجبِّ الَماءَ  ْن يَتََزيََّن إِلِ

 .إِلَْيِھم
 .أَن يُْظِھَر لَھُم: فِْي اإِلْحيَاء 2614
 .لئال تزدريه أعينھم: فِْي اإِلْحيَاء 2615
 .فَإنّ : فِْي اإِلْحيَاء 2616
 .قاصد به َولَِكن لَْو قََصد: فِْي اإِلْحيَاء 2617
 .َحذراً : فِْي اإِلْحيَاء 2618
 .ھم واحترامھمتوقير: فِْي اإِلْحيَاء 2619
ً  :فِْي اإِلْحيَاء 2620 َمْھَما اْستَْثقَلُوه واْستَقَْذروه , ,َويطَْلُب راَحة األُنِس باإِلْخَوان, إِْذ لإِِلْنَسان أَْن يَْحتِرَز ِمْن أَلَم الَمَذمَّة, َكاَن قَْد قََصَد أَْمَراً ُمبَاَحا

 .لْم يأنَس بِِھم
 . وال يَِزْيدهُ َذّمھُم َشْيئَاً َما لَم يَكتبهُ َعلَْيه هللا, ذر مْنهُ أّما ذّمھُم فَلَم يح: فِْي اإِلْحيَاء 2621
 . إن َكاَن َمْمقُوتَاً ِعْنَد هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2622
 .َكَما قَاَل َشاِعٌر ِمن تَِميم: فِْي اإِلْحيَاء 2623
 .َذاكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2624
فْيَعة, الُمؤبَّد: فِْي اإِلْحيَاء 2625  ... .استَْحقَر, ِعْنَد هللا والَمنَاِزل الرَّ
, ومقَاَساة قُلُوب الَخلق, َوتََخلَّص من َمَذلّة الّريَاء, َواْنَصَرَف إِلَى هللا قَلبه, واْجتََمَع ھّمه, الُكُدوَرات َوالمنّغَصات:  فِْي اإِلْحيَاء 2626

 ... .َوانَعطَفَ 
  .َوأَْصُل َذلِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2627
 .ئَةَخِطيْ : فِْي اإِلْحيَاء 2628
 .ِھَي التِي تغضب القَْلَب َوتَْسلُبهُ , ألّن َحاَلَوة حّب الَجاه َوالمْنِزلَة َونَِعيم الّدْنيَا :فِْي اإِلْحيَاء 2629
 .َوأَْنَوار الُعلُوم: فِْي اإِلْحيَاء 2630
 .يذكرك: فِْي اإِلْحيَاء 2631
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قَاَل ُعمر . حسنَاتِهِ فِْي  يزيدَ أَْن  خيفَةً  َكّف عْنهُ , ھَِذِه الَعاَدةِ  عبدومھَما عرَف الّشْيطاُن ِمْن , هللا فِيهِ أُِطْيَع  ألِغيظنّهُ بأنْ 
 َما: مْسُعوداْبُن  َوقال. لِي ألَنِّي اَل أَْدِري أَيُّھَُما َخْيرٌ , 2635 ُعْسرٍ أو  يُْسرٍ َعلَى  أْصبَْحتُ  الِيأُبَ َما : رِضَي هللاُ َعْنهُ 

  . غْيرھَاَعلَى  أَُكونَ أَْن  أَْصبَْحُت َعلى َحاٍل فتمنْيتُ 
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ِحْيم                    بْسم ْحَمن الرَّ   ْجبِ ِكتَاُب َذمِّ الِكْبِر َوالعَ هللا الرَّ
ِ الَخالِقُ  , مجدِه واِضعَعْن  يَضَعهُ اَل  الَِّذي العليُّ , المتكبّر, الجبَّار, الَعِزْيز, المَصّورُ , البَارئ, الَحْمُد 

هِ فِْي ِجنَاِب  متَكبِّرٍ َوُكلُّ , الجبَّار الَِّذي كّل جبَّاٍر لهُ ذلِيٌل خاِضعٌ  اَل  لَِّذيا 2637فَھُو اْلقَاِھرُ . متَواِضعٌ  2636ُمْستَِكينٌ  عزِّ
القاِدُر الَِّذي بھَر أبَصار الخالئِِق جاللهُ , 2638ُمنَازعَواَل  لَهُ فِي ملِكِه شريكٌ  الغنّي الَِّذي ليسَ , مراِدِه َدافعُ َعْن  يَْدفعهُ 

قدَرتِِھْم َحدِّ  َعنْ  وارتفعَ , 2640وَحَصر األَنبِيَاُء وصفهُ وثنَاُؤهُ , 2639الَمِجْيد استعالُؤهُ واستِياَلُؤهُ  وقھَر العْرش, وبھَاُؤهُ 
ظھُوَر األكاِسَرِة عّزهُ َوَكَسَر , مالئكتُهُ وأنبيَاُؤهُ   وْصف كْنِه َجاللِهِ َعْن  فاعتَرَف بالعْجزِ . إْحَصاُؤهُ واْستْقَصاُؤهُ 

 نازَعهُ فِيِھَما قَصَمْتهُ يَدُ َمْن وَ , فَاْلَعظََمةُ إَِزاُره والكْبريَاُء ِرَداُؤهُ . عظمتُهُ وكْبريَاُؤهُ  وقََصَر أَْيِدي القياِصَرةِ . وَعالُؤهُ 
الةِ . وتقدَّسْت أْسَماُؤهُ , َجلَّ جاللُهُ . فَأَْعَجزهُ َدَواؤهُ   2641الَمْوتِ  النُّوَر المنتِشَر  2642َمَعهُ أَْنَزَل  الَِّذيَعلَى ُمَحمَّد  والصَّ
وخيرتهُ , َوأَْولِيَاؤهُ هللا  أِحبّاء ابِه الِذيَن ھُمْ وأصحَوَعلَى آَلِه , حتَّى أشرقْت بنُوِرِه أكنَاُف الَعالِم وأرَجاُؤهُ , ضيَاُؤهُ 

ا بَْعدُ . 2643َكثِيراً  وَسلّمَ , وأْصفيَاُؤهُ    2646والمتكبِّر والُمتََعجِّبُ , مھلِكان 2645والعْجَب َدان 2644فإّن الكْبرَ : أَمَّ
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قَاَل . 2647واآلفَاِت الُمْھلِكاتِ , المردياتِ  قبائِحِمْن  َوھَما. وھَُما ِعنَد هللاِ مْمقُوتَان بغيَضان, َسقِْيَمان َمِرْيَضان 
ِت الجنَّةُ والنَّارُ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم رُسول هللا َصلَّى هللاُ  َوقالِت . أُوثِْرُت بِاْلُمتََكبِِّريَن والمتجبِّرينَ : فَقَالَِت النَّارُ , تحاجَّ

َمْن أََشاُء  َرْحَمتِي أرحُم بِكِ  2650أنتِ : للجنَّةِ  2649فَقَال هللاُ تََعالى !2648وعجزتُھُمْ , النَّاسِ إاِلَّ ُضَعفَاُء  يَْدُخلُنِياَل : الَجنَّةُ 
َوقَال رُسوُل ). َواِحَدٍة ِمنُكَما مْلُؤھَا  َولُِكلِّ , .2651ِمْن ِعبَاِديَمْن أََشاء  أَنِت عذابِي أُعذُِّب بِكِ : َوقَاَل لِلنَّارِ . ِعبَاِديِمْن 

, العْبُد عْبٌد تََجبََّر واختالَ  بِئسَ . ونِسَي الجبَّاُر األْعلى, واْعتََدى العْبُد عْبٌد تجبَّرَ  بِئسَ ( : 2652َعلَْيِه َوَسلَّم هللاِ َصلَّى هللا
ونِسَي , 2654َوبََغى العْبد عْبٌد عَمى بِيسَ . َوالبَلَى ونَِسَي الَمقَابِر, .2653العبُد عْبٌد َسھَا ولھَا بِئسَ . ونِسَي الكبِيَر الُمتََعال

 ألْيسَ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم فَقَاَل َصلَّى هللاُ ! فاَُلن كْبرَما أَْكثَر : 2655َعلَْيِه َوَسلَّم َوقِيل لرُسول هللا صلَّى هللا). ىالمبَدأَ والمنتَھَ 

                                                                                                                                            
 .ألِغيظَنَّ : فِْي اإِلْحيَاء 2632
 ).اللھُّم اْغفِر لَهُ  .الشَّيطَان: ( قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 2633
 .أي: فِْي اإِلْحيَاء 2634
 .عْسٍر أَو يْسرٍ : فِْي اإِلْحيَاء 2635
 .ِمْسِكْين: فِْي اإِلْحيَاء 2636
 .القَھَّار: فِْي اإِلْحيَاء 2637
 .الَِّذي لَْيَس لَهُ َشِرْيك َواَل ُمنَاِزع: فِْي اإِلْحيَاء 2638
 .ُؤه َواْستِْياَلُؤهالَمِجْيد اْستَِواُؤه َواْستِْعاَل  :فِْي اإِلْحيَاء 2639
 .َوَحَصَر أَْلُسَن األَْنبِيَاء َوْصفهُ َوثَنَاؤه: فِْي اإِلْحيَاء 2640
 .قََصَمه بَِداء الَمْوتِ : فِْي اإِلْحيَاء 2641
 .َعلَْيه: فِْي اإِلْحيَاء 2642
 .َسلََّم تْسلِْيماً َكثِْيَراً : فِْي اإِلْحيَاء 2643
 .فَالِكبَر: فِْي اإِلْحيَاء 2644
 .َداَءان: يَاءفِْي اإِلحْ  2645
 .الُمعَجب: فِْي اإِلْحيَاء 2646
 .الّرِديَات ِمْن قبَاَئِح فإَنِّھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 2647
 .َوَعَجَزتُھُمْ , َوَسقَاطُھُمْ , َمالِْي اَل يَْدُخلُنِْي إاِلَّ ُضَعفَاُء النَّاسِ : فِْي اإِلْحيَاء 2648
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2649
 .أنتِ إنََّما : فِْي اإِلْحيَاء 2650
 .أَْنِت َعَذابِي أَُعذُِّب بِِك َمْن أََشاءُ إنََّما : فِْي اإِلْحيَاء 2651

  .َوقَال هللاِ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم : فِْي اإِلْحيَاء  2652
 .َغفَِل َوَسھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2653
 .بِئَس َعبٌد َعتَى َوبََغى: فِْي اإِلْحيَاء 2654

  !َما أْعظََم كبر فاَُلن, يَا َرُسول هللا: بَلََغنَا أنّهُ قِْيلَ : أنّهُ قَالَوَعن ثَابِت : فِْي اإِلْحيَاء 2655
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ً : ( 2656َعلَْيِه َوَسلَّم َصلَّى هللاُ  َوقَال). ؟ الَمْوتُ بَْعَدهُ  ا  إِنَّ نُوحا   إِنِّي آَُمر: فَقَال, بنْيهِ اَدَعا  حضَرتهُ الوفَاةُ َعلَْيِه السَّاَلم لَمَّ
ْرِك َواْلِكْبرِ . ,2657 اثنْينَعِن  َوأَْنھَاُكَما بِاثنتْينِ  فَإِّن , لَهُ  شريكَ ال  وْحدهُ  إِلَهَ إاِلَّ هللا َوآُمُرُكَما باِل. أْنھَاُكَما َعِن الشُّ

كانْت , فِْي اْلَكفَّة األُْخَرى إالَّ هللاُ اَل إِلَهَ  تووضعَ , الِمْيَزان كفَّةفِْي  َوَما فِيِھّن لَْو ُوِضَعتْ  2658السَّمواِت واألَْرضَ 
  2660أنَّ الّسمواِت َواألَْرضَ َولَو . 2659أرجُح مْنھَا
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فَإِنَّھَا , َوبَِحْمِدهِ بُِسْبَحاِن هللا  َوآمرُكَما. لقََصَمْتھَاَعلَْيھَا  2661اَل هللا إاِلَّ هللا فَُوِضَعتْ , َوَما فِيِھَما َكانْت حلقةً  

يُمْت لَْم  علَّمهُ هللاُ كتَابَهُ ثُمَّ طُْوبَى لَِمْن : السَّالمُ َعلَْيِه  2662ِعْيَسى َوقال).  ةُ كّل ِشْيٍء وبِھَا يُْرَزُق ُكلُّ َشْيءٍ َصال
اٍع َمنَّ  2663َجواظٍ  َوُكلُّ أَْھُل النَّار كلُّ جعظَِرْي : ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللا َوقَال َصلَّى. َجبَّاراً  الَجنَِّة  وأْھلُ , اعٍ ُمْستَْكبِر جمَّ

ونَقَص ِمن عْقلِِه إاِلَّ  ِكبرِمَن  شْيءٌ  َدَخَل قلَب اْمُرئَما : 2664ْبن َعلِيالحسن  َوقَاَل ُمحّمد ْبنُ ).  الضعفَاء المقلُون
عْبداً : ي َربِّي بْيَن أمرْينِ خيّرنِ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َصلَّى هللا َوقَال رُسول هللا. 2665كثُرقَلَّ أَْو , الكْبر ِمنَ فيِه  بقدِر َما َدَخل

ً  ملكاً أَْو , رُسوالً  : فَقَالَ , 2668فَرفْعُت رْأِسي, ِجْبِرْيل الَمالئِكةِمَن  2667َصفِيَوَكاَن , فلَْم أَْدِر أَيَّھَُما أختَارُ . 2666نبيا
َّ : َعلَْيِه السَّاَلم ُموَسىإِلَى  2669َوأْوَحى هللاُ ).  عبداً َرُسوالً : فقلتُ . تواَضْع لَربِّكَ  , تَواَضَع لَِعظَمتِيَمْن  أقبُل َصالةَما إِن

ِمْن  الشَّْھوةِ َعن  َوَكفَّ نْفَسهُ , وقطَع النھَاَر بِِذْكِري, َخْوفِي 2671ألزم قلبهقَلبَه  وألزمُ , َعلى خلقِي 2670يتعظَمَولَْم 
قَاَل : َوقَاَل ْبن عبّاسٍ ).  الغنَى: واليقينُ . التواُضعُ : والشَرفُ . التَّْقَوى: الكَرمُ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَال َصلَّى هللاُ . 2672أْجلِي

ابَِعةِ  إَِذا تَواَضَع العْبُد َرفََعهُ هللاُ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َماِء السَّ : 2673َعلَْيِه َوَسلَّم َوقاَل َصلَّى هللا).  إِلَى السَّ
ً  ورزقَهُ مَع َذلِكَ , شائٍِن لَهُ َغْير  وَجَعلَهُ فِي َمْوِضعٍ , وَرتَهُ وحسََّن صُ , 2674اإلْسالمِ  إلىهللاُ عبدهُ إَِذا ھََدى (  , تََواُضعا

  فََذلِكَ 
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 فاستقبلتھَا أْنَعْمُت علْيك نْعَمةً إَِذا : الّسالمُ إِلَى ِعْيَسى َعلَْيِه  2676أْوَحى هللاُ : َوقِيلَ . 2675) صْفَوِة هللاِ ِمْن  
ِ  نعَمة فِيِمْن  عْبدَعلَى  أْنَعَم هللاُ َما : ال كْعبٌ َوقَ . 2677أتّمھَا علْيكبِاالْستَِكانَة  ِ ْنيَا فشكرھَا  إاِلَّ , 2678وتواَضَع بِھَا, الدُّ

نيَافِْي  هللاُ نَفَعھَاأَْعطَاهُ  ْنيَافِْي  نعمةٍ ِمْن  عْبدٍ َعلَى  َوَما أَْنَعَم هللاُ . َدَرَجةً فِي اآلِخَرة بِھَاله  ورفََع , الدُّ ِ يشكفَلَْم  الدُّ , رھَا 
ِ َولَْم  ِ ْنيَاإاِلَّ , يتَواَضْع بِھَا   يتَجاَوُز َعْنهُ إِن َشاءَ هللا أَْو  يعذبُهُ إِن َشاءَ , َوفَتََح لَهُ طبَقَاً ِمَن النَّارِ , منَعهُ هللاُ نَفَعھَا فِي الدُّ

                                                 
  .إّن َرُسول هللا صلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم: َوقَاَل َعبُد هللا بن عمر: فِْي اإِلْحيَاء 2656
 .ْينِ َوأَْنھَاُكَما َعِن اْثنَتِ , إِنِّْي آَُمُرُكَما بِاْثنَتَْينِ : َوقَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 2657
َماَوات َواألْرَضْين: فِْي اإِلْحيَاء 2658  .فَإِّن السَّ
 .منھما: فِْي اإِلْحيَاء 2659
َماوات واألْرضْين َوَما فِْيھن كانَتَا حلَقَ : فِْي اإِلْحيَاء 2660  .َولَو أَنَّ السَّ
 .اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2661
 .الَمِسْيح: فِْي اإِلْحيَاء 2662
اظٍ : ءفِْي اإِلْحيَا 2663   .ُكلُّ َجْعظَِريٍّ  َجوَّ
د بن الُحَسْين بِْن َعلِيّ : فِْي اإِلْحيَاء 2664  .َوقد قال ُمَحمَّ
 .قَلَّ أَْو َكثُرَ , َما َدَخَل قَْلُب اْمُرٍئ َشْيء ِمَن الِكْبر قَْط إاِلَّ نَقَص ِمْن َعْقلِِه بِقََدر َما َدَخل ِمْن َذلِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2665
ً , أَْن أَُكْوَن َعْبَداً َرُسْوالً : اءفِْي اإِلْحيَ  2666  .أَْو َملَِكاً نَبِيَّا
 .َصفِيِّي: فِْي اإِلْحيَاء 2667
 .فَرفْعُت رْأِسي إِلَْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2668
 .هللا تََعالى: فِْي اإِلْحيَاء 2669
 .يَتََعاظَمْ : فِْي اإِلْحيَاء  2670
َر المؤلّف ھِذه الجملة 2671  .لبهألزم ق, أْلَزَم قَلبه: َكرَّ
 .َوَكفَّ نَْفَسهُ َعن الشَّھََواِت ِمْن أَْجلِي, َوقَطََع نَھَاَرهُ بِِذْكِري: فِْي اإِلْحيَاء 2672

  .بَلََغنِي أّن النبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم: قَاَل بَعضھُم: فِْي اإِلْحيَاء 2673
 .إَِذا ھََدى هللاُ َعْبَداً لإِلْسالم: فِْي اإِلْحيَاء 2674

  ثُمّ ... ) إَِذا ھََدى هللاُ عبدهُ : ( بَلََغنِي أّن النبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم: قَاَل بَعضھُم:  لُمَؤلّف بتَْغيِير تَْرتِيب األحاِديث فَفِي اإِلْحيَاءيَقُوم ا  2675
  ... ).   إَِذا تَواَضَع العْبدُ : ( قَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: َوقَاَل اْبن عبّاسٍ   
  

  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء  2676
ْمھَا َعلَْيك: فِْي اإِلْحيَاء 2677  .إَِذا أَْنَعْمُت َعلَْيَك بِنِْعَمٍة فَاْستَْقبِْلھَا بِاالْستَِكانَة أُتَمِّ
 .َوتََواَضَع بِھَا : فِْي اإِلْحيَاء 2678
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ِشيدِ َعلَى  الّسماكابن  َوَدَخلَ . 2679 إّن تواُضَعَك فِي َشَرفَِك أَْشرُف لَك ِمن , ينَ الُمؤِمن يَا أِميرَ : فَقَال, ھَاُروَن الرَّ
ً , ِخْلقَتِهِ فِْي  اْمرأً أَتَاهُ هللاُ جماالً إِنَّ , الُمؤِمنينَ  يَا أِميرَ : فَقَالَ . قُلتَ َما  أْحَسنَ َما : فَقَال. شَرفِكَ  ,  َحَسبِهِ فِْي  وَمْوِضعا
ِمْن  ِديَوان هللاِ فِْي  كتِبَ , َحَسبِهِ فِْي  وتََواَضعَ , َمالِهِ  2681في َسىووا, 2680حَمالِهِ فِي  فََعفَّ , لَهُ فِي َذاِت يَِدهِ  وبََسطَ 

,  2684هللاِ ِعْنَد  الَعْبدُ  َما يَُكونُ  إِّن أَْرفَعَ : َويُقَالُ . بَدَواة وقرطاٍس وكتَبَه بِيَِدهِ  2683قَاَل فََدَعا ھاُرونُ . 2682خالِِصي هللاِ 
يتَواضع العْبد اَل : َوقَاَل أبُو ُسلْيمان. يَُكوُن ِعنَد نَْفِسهِ َما  أَْرفَع, هللاِ ِعْند  يَُكونُ َوأَْوَضع َما . يُكوُن ِعنَد نْفِسهِ َما  أْوَضعَ 
  .ھَُو شّر ِمْنهُ فَھَُو ُمتََكبِّرٌ َمْن  َما َداَم العْبُد يظّن أّن فِي الَخْلقِ : َوقَاَل أَبُو يَزيدُ . يعرُف نَفسه حتَّى

[103r] 
ً متَى يَُكوُن متَوا: فَقِْيلَ  ً  يَرَ  لمْ إَِذا : فَقال 2685؟ ضعا ُكّل إِْنَسان َعلَى قََدْر  وتواُضعُ , َحاالً َواَل  لِنفِسِه مقاما
, تنّسك تواَضعَ إَِذا  الشريفُ : البرمِكييْحيَى بن َخالِد  َوقالَ . ومعرفتهُ بنفِسهِ , وَجلّ َعّز  2686معرفتِِه با
الخْلِق فِْي  والتَكبُّرُ . األَغنِيَاِء أْحسنُ َوفِْي , الَخْلق ُكلُّھُْم َحَسنٌ فِْي  التواُضعُ : ويُقَال. إَذا تَنّسَك تَعاظمَ  2687والوِضيعُ 
ِ عّز وجلّ  2688لَِمنإاِلَّ  ِعزَّ اَل : ويُقَالُ . الفقَراِء أْقبَحُ  َوفي, كلُّھُْم قَبِيحٌ  ِ ِ عزَّ وَجلّ  تََواَضعَ إاِلً لَِمن  رْفَعةَ َواَل , تذلََّل  ِ ,

َوقَاَل أَبُو َعلِي .  هللاِ عزَّ وَجلّ  نْفَسهُ ِمنَ  2689لِمن بَاعَ إاِلَّ  ِرْبحَ َواَل , لَمْن َخاَف هللا عزَّ وَجلّ  إاِلَّ  أَْمنَ َواَل 
, َمنََع ِمْنهُ التَّواُضع 2691فَمن أَراد هللا تعالى إھالَكهُ , واْلَحَسدِ , والِحْرصِ , النَّْفُس معجونَةٌ بالكْبر: 2690الُجْرَجانِي
هللاِ  مَع نُْصَرةِ , نْفِسِه نَاُر الكْبر أَْدَرَكھَا التََّواُضعفِْي  ھَاَجتْ فَإَِذا , أراَد هللا تََعالى بِِه خْيراً وإَِذا . القناَعةَ و, والنَِّصيَحةَ 

نْفِسِه فِْي  ھَاَجتْ  َوإَِذا, 2694تََعالى َمَع تَْوفِيِق هللاِ , أْدَرَكْتھَا النَِّصيَحةُ  2693نْفِسِه نَاُر الَحَسدِ فِْي  ھَاَجتْ َوإَِذا . 2692تََعالى
َخلِْيع بَنِي  بَنِي إْسرائيَل يقَال لَهُ فِْي  أنَّ رُجالً  2695وُرِويَ . َمَع عوِن هللاِ عّز وَجلّ , نَار الِحْرِص أدركْتھَا القَنَاَعةُ 

ا ْأِس اْلَعابِد غَمامةٌ تظلُّهُ َعلَى رَ  2696وكانتْ . عابُِد بَنِي إِْسرائيلَ : آخَر يُقَاُل لَهُ  لَِكْثَرِة فََساِدِه مّر برُجلٍ , إِْسرائيلَ   2697لَمَّ
  فلْو َجلَْسُت إلْيِه لََعلّ , َوھذا َعابِد بَنِي إْسرائيل ,أنَا َخلِيُع بَنِي إِسرائيلَ : نَْفِسهِ فِْي  قَال الَخلِيعُ , بِهِ  مرَّ الَخليعُ 

[103v] 
َكْيَف , إْسرائيل وھَذا خلِيُع بَني, إْسرائيِلَ  بَنِي 2699أَنَا َعبِيد: فقَاَل الَعابِدُ . 2698إلْيِه الخلِيعُ فََجلََس  يرحُمنِيهللا  

َمان فَأَْوَحى هللاُ . قُْم َعنِّي: وقَاَل لَهُ , فَأَنَِف ِمْنهُ ! يجلُِس إليّ  فقْد َغفَرُت , ُمْرھَُما فليْستَأْنفَا الَعَملْ : تعالى إِلَى نَبِي َذلَِك الزَّ
لَِت الَغَماَمةُ : 2700آخرَ َحِدْيٍث َوفِْي . وأْحبطُت َعَمَل الَعابِد, لِْلَخلِيعِ  ً أَنَّهُ فَْوَق َوَمْن . رْأِس الَخلِيعِ إِلَى  فتحوَّ اعتقََد َجزما

 هللا تَعالى من يُْبِعُد الَعْبدَ  وأعظَُم شْيءٍ , فَإِّن الجْھَل أَْفحُش الَمَعاِصي, فَقد أحبَطَ بجْھلِِه جميَع عَملِه, ِعبَاِد هللاِ  أََحٍد ِمنْ 

                                                 
 .إِْن َشاَء هللا أَْو يَتََجاَوز َعْنهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 2679
 .َجَمالِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2680
 .ِمن: فِْي اإِلْحيَاء 2681
 .ِمْن َخالِص أَْولِيَاء هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2682
 .فََدَعا ھَاُرْون :فِْي اإِلْحيَاء 2683
 .َما يَُكوُن الُمْؤِمن ِعْنَد هللاأْرفَع :فِْي اإِلْحيَاء 2684
 ... .فََمتى: فَقِْيَل لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2685
 .بَِربِّهِ : إِلْحيَاءفِْي ا 2686
 .السَّفِْيه: فِْي اإِلْحيَاء 2687
 .َمن: فِْي اإِلْحيَاء 2688
 .اْبتَاعَ : فِْي اإِلْحيَاء 2689
 .الجوزجاني: فِْي اإِلْحيَاء 2690
 .ھالكهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2691
 .َمَع نَْصَرِة هللا تََعالَى, ا ھَاِجْت فِْي نَْفِسِه نَاُر الكْبر أَْدَرَكھَا التََّواُضعفَإِذَ , وإَِذا أََراَد هللا تََعالَى بِِه َخْيَراً لَطََف بِِه فِْي َذلِكَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2692
 .ناُر الَحَسد فِْي نَْفِسهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2693
 .َعزَّ َوَجلّ : فِْي اإِلْحيَاء 2694

  .َكَما ُرِويَ : فِْي اإِلْحيَاء 2695
  .َوَكانَ : فِْي اإِلْحيَاء  2696
  .ّمافَلَ : فِْي اإِلْحيَاء  2697

  .فََجلََس إلْيهِ  : فِْي اإِلْحيَاء  2698
 .َعابِد: فِْي اإِلْحيَاء 2699
 .وفِْي ِرَوايَة أُْخَرى: فِْي اإِلْحيَاء 2700
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إالَّ القَْوُم  2703يأَْمُن َمْكِر هللاِ َواَل , َمْكِر هللاِمْن  َوأمنٌ , َجْھٌل َمْحضٌ  2702لِنَْفِسِه أَنَّهُ َخْيٌر ِمن َغْير َوُحْكَمهُ , 2701
, ةتسعَ َعدَّ  فاَلُن ْبُن فالٍن َحتَّىأَنَا : 2705فَقَال أَحُدھَُما لآِلَخرِ , السَّاَلمَعلَْيِه  ِعنَد ُموَسى 2704اْفتََخَر َرُجلٌ . (الخاِسُرونَ 
 َوقَد قَال). 2707عاِشُرھُمْ َوأَْنَت , النَّار ِمن أَْھلِ  2706بالتّْسَعةِ : افتَخرقُْل لِلَِّذي  السَّالمَعلَْيِه  ُموَسىتَعالى إِلَى  فَأَْوَحى هللاُ 
؟ 2709والمشَربِ , والملبَسِمَن َوالَمْطَعم  النَّاسُ تََرى فِْي َما أَْحَدَث  َما: قْلُت أِلَبي َسِعْيٍد الُخدِري: 2708سلمةْ ابن أبي 

ً أَْو  ُمبَاھَاةٌ أَْو  دخلَهُ زْھوٌ ِمْن َذلَِك  وكّل شْيءٍ . 2710 واْشربْ ,   ُكلْ , ْبن أَِخييا : فَقَالَ   فَھُوَ , ُسْمَعةٌ أَْو  2711ريا
ُسول هللا َصلَّى رَكاَن . بَْيتِهِ فِي  يعالجُ َعلَْيِه َوَسلَّم  صلَّى هللا َما َكان َرسول هللا 2712بيتِكَ في  وعالِج. معصيةٌ وسرفٌ 

 ,َويَْعقُِل البَِعيرَ , 2713يعلُِف النَّاقَةَ َعلَْيِه َوَسلَّم  هللا
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, أعيَاإَِذا  2714َويَْطَحُن َمَعهُ , ويَأْكُل َمَع خادِمهِ , ويَرقُّع الثَّوبَ , ويخِصُف النْعل, ويحلُب الشاةَ , ويقُم البْيتَ  
أھلِِه إِلَى  فينقَلُِب بِهِ , ثْوبِهِ فِْي َطَرِف  يجَعلَهُ أَْو , بيدهِ  يعلقَهُ أَْن  2715الحياء عهُ يمنَواَل , السُّوقِ ِمَن  َويَْشتَِري الشَّْيءَ 

ً . 2716الغنّي والفَقِيَر والصِغيَر والكبِيرَ  يَُصافحُ َوَكاَن ,هللا َعلَيه َصلَّى اْستَْقبَله ِمن  ُكّل َمنَعلَى  2717ويَسلِّم مبتِديا
الةِ ِمْن  أْو عبدٍ  حرٍّ , رَ أْحمَ أَْو  أْسودَ , كبِيرٍ أَْو  صِغير واَل , 2718لمخرِجهِ  حلّةٌ َوال  ليسْت لهُ ُحلةٌ لِمْدخلِهِ , أْھِل الصَّ
اَل . حَشف الّدْقلُ َوإِْن لَْم يَِجْد إاِلَّ , دعَي إلَْيهِ َما  يحقِرُ َواَل , َكاَن أشَعَث  أْغبَرَ  2719َولَوْ , يجيَب إَِذا ُدِعيَ من أَْن  يستِحيْ 

. الوْجهِ  2721طلق َجميل العاِشَرة, الطبِيَعةَكِرْيَم , لَيُن الُخلق, 2720عيُّن الُمؤنَة, لَِغَداء عشاءَ َواَل , اءِ لَِعشَ َغَداء  يرفعُ 
اٌم ِمن َغْير ضِحك غْير فِي  جوادٌ , َغْير مذلَّة فِي متََواِضعٌ , عنفٍ ِمْن َغْيِر  شِديدٌ , ِمْن َغْيِر َعبُوسٍ  2722َعُزوزٌ , بَسَّ

إلى  مّد يَدهُ َواَل , شبَعٍ ِمْن  يَْبَشْم قَطُ ولَْم  َدائُِم اإلْطراق, رقِيُق القَْلبِ , قُربَى ومسلمٍ ْي ذِ  2724رحيٌم بُكلّ , 2723 سرفٍ 
  .مشتَاٌق إِلْيهِ  فََصلَّى هللا َعلَْيِه َما َحنَّ . 2725طَمعٍ 

ِحْيم                  ْحَمِن الرَّ   ِكتَاُب ذمِّ اْلُغُروربِْسِم هللا الرَّ
   َمفَاتِيُح الخْيَراتِ  2726َوبِيَِدهِ , مقَالِيد األُُمور بيَِدهِ ِ  الَحْمدُ 
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 .َعن هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2701
 .َغْيِرهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2702
 .َواَل يَأَْمن ِمْن َمْكِر هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2703
 .َرُجالن: فِْي اإِلْحيَاء 2704
 .فَقَاَل أََحُدھَُما: اإِلْحيَاء فِيْ  2705
 .بَل التِّْسَعة: فِْي اإِلْحيَاء 2706
 .لكن الناسخ لم يذكر ذلك, ھََذا َحِدْيٌث لَِرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم 2707
 .أبُو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: فِْي اإِلْحيَاء 2708
 .َوالَمْطَعم, َوالَمْرَكب, َوالَمْشَرب, اُس ِمَن الَمْلبَسَما تََرى فِْيَما أَْحَدَث النَّ : فِْي اإِلْحيَاء 2709
 .َواْلبْس , َواْشَرب : فِْي اإِلْحيَاء 2710
 .ِريَاء: فِْي اإِلْحيَاء 2711
 .تِهِ َوَعالِْج بَْيتََك ِمن الِخْدَمة َما َكاَن يَُعالِج َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فِْي بَيْ : فِْي اإِلْحيَاء 2712
 .النَّاِضح: فِْي اإِلْحيَاء 2713
 .َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2714
 .ِمَن الَحيَاء: فِْي اإِلْحيَاء 2715
ِغْير, َويَْنقَلُِب إِلَى أَْھلِِه يَُصافُِح الَغنِّي َوالفَقِْير :فِْي اإِلْحيَاء 2716  .َوالَكبِْير َوالصَّ
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2717  .ُمْبتَِدئَا
  .ِحلَّة لَِمْخَرِجهِ وَ : فِْي اإِلْحيَاء 2718
 .وإن: فِْي اإِلْحيَاء 2719
 .ھَيُِّن الُمْؤنَة: فِْي اإِلْحيَاء 2720
 .جِميل الُمُعاَشَرِة طلِْيق الَوْجهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2721
 .َمْحُزون: فِْي اإِلْحيَاء 2722
 .ِمن غير سرف جوادٌ , ُمتََواِضع ِمْن َغْيِر مَذلَّة: فِْي اإِلْحيَاء 2723
 .لُِكل: فِْي اإِلْحيَاء 2724
 .ال يَُمد يَده ِمن طََمع: فِْي اإِلْحيَاء 2725
 .َوبِقْدَرتِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2726
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َعلَى  والّصالةِ , الُغُرورِ  وموِرِد أعَدائِِه َورطاتِ , النُّورِ إِلَى  الظلَماتِ ِمَن  ومْخرُج أوليَائِهِ . 2727والّسرور
د نيَاالَحيَاة  تغرھُملَْم  الِذينَ  َوَعلَى آَلِِه َوأَْصَحابِهِ , الدَّيُجورالَخاَلئِق ِمَن  ُمْخرج محمَّ ِ الُغرورُ َولَم , الدُّ ھُْم با , يغرُّ

ھُورِ , الدُّھُور َمَمرِ َعلَى  صالةً تتوالَى ا بَْعدُ . وَمْكِر السَّاَعاِت والشُّ َعاَدِة التيقُظُ والفِْطنَةُ  :أمَّ الشقاَوة  وِمنبعُ , فمْفتَاُح السَّ
ِ فاََل . الُغروُر والغْفلةُ  ِسَوى انشراِح  2728َوِسيلَةَ لََدْيهِ  َواَل , عبَاِدِه أعظَُم ِمَن اإليَماِن والَمْعِرفَةِ  َعلَى نْعَمةَ 

ُدورِ  القلِب بظلَمِة َعَمى  ِسْوى 2730َداِعي إِلَْيھَاَواَل , والَمْعِصيَةِ  نقَمةَ أعظَُم ِمَن الُكْفرَواَل , بِنُوِر البَِصيرة 2729الصُّ
َجاَجةُ كأنَّھَا َكْوكبٌ , كمشَكاٍت فِيھَا مصبَاٌح المصبَاُح فِي ُزَجاَجةٍ {  َصائِر قُلُوبُھُمْ البَ  فَاألَْكيَاُس وأَْربَابُ . الجھَالة  الزُّ

يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرٍة ُمبَاَركٍة َزْيتُونٍَة اَل َشْرقِيٍَّة واَل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيتُھَا يُِضيُء َولَْو لَْم تَ   2731ْمَسْسهُ نَاٌر نُوٌر َعلى نُورٍ ُدرِّ
يَْغشاهُ , بَْحٍر لُِجيٍّ فِْي  كظُلَُماتٍ {  والمْغتروَن قُلُوبُھُمْ , .2732} يََشاُء ويَْضرُب هللاُ األَمثاَل للنَّاسِ َمْن  يُْھِدي هللاُ لِنُوِرهِ 

َوَمْن لَْم . يََكْد يَراھَالَْم  أْخَرَج يََدهُ إَِذا , ظُلَُماٌت بَْعُضھَا فَْوَق بَْعضٍ , 2733ِمن فَْوقِه َسحاَبٌ  َمْوجٌ , َمْوٌج ِمن فَْوقِِه َمْوجٌ 
  .2734}يَْجَعل هللاُ لهُ نُوراً فََما لَهُ ِمن نُور

[105r] 
ھُُم الِذيَن  2736والمْغُروُرونَ , فََشَرَح ُصُدوَرھُْم لإِِلْسالِم والھَُدى, ھُم الذيَن أَراَد هللاُ أَن يَْھِديَھُمْ  2735واألكيَاسُ 

ً َكأَنََّما 2737ُصُدوَرھُمْ فََجَعَل , يُِضلَّھُمأَْن  أََراَد هللاُ  ً َحرجا  2738يفتَحْ لَْم  َوالمغرور ھُو الَِّذي. السََّماءِ فِْي  يَْصعدُ  َضيِّقا
ْيَطان , وبَقَِي فِي الَعَمى فاتخَذ اْلھََوى قَائداً , َكفِيالً  بصيَرتهُ ليُكوَن بِِھَدايَِة نَْفِسهِ   2739ھَذافِْي  كانَ َوَمْن , َدلِيالً َوالشَّ

يخلَُق : يَأتِي َعلَى النَّاس زَمانٌ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَال َرُسول هللا َصلَّى هللاُ . اآلَِخرِة أْعَمى َوأََضّل َسبِيالً ْي فِ  أَْعَمى فَھُو
ً  يُكوُن أمُرھُمْ ,كَما تخلَُق الثِّيَاُب َعلَى األَْبَدانِ  القرآنفِيِه  , يُقبُل ِمنِّيس: أَْحَسَن أحدھُم قَالإِْن , خوَف َمَعهُ اَل  ُكلُّهُ طَمعا

 فَإذا. 2741وَذلَِك َغايَةُ الغُرورِ , َمْعِصيَتِيِمْن  طاَعتِي أْكثَرُ : وُربََّما تفقََّد أْمَرهُ فَقَال. 2740) يُغفَُر لي: أََساَء قَالَ َوإِْن 
ُق , مَّ يْغتَاُب الُمْسلِِمينَ ثُ , ويسبُِح فِي اليَْوِم َمّرةٍ , يَْستَْغفِر هللا بِلَِسانِه كالَِّذي, َعِمَل طاعةً حفظھَا واعتدَّ بھَا ويَُمزِّ

ةٍ , ويتَكلَُّم بَِما ال يَْرَضاهُ هللاُ طُوَل النَّھَاِر ِمْن َغْيِر َحْصٍر وعَددٍ , أْعَراَضھُمْ  , َويَُكوُن نَظرهُ إلى تَْسبِْيِحِه أنَّهُ مايةَ مرَّ
ةً  الَِّذي لَْو َكتبَهُ لََكانَ , ھَذيَانِه طُوَل النَّھَارِ َعْن  وَغفِلَ  ةأَو  ِمْثَل تْسبِْيِحِه ِمايِة مرَّ  الكَراُم الحافظُونَ  وقَْد َكتبَھَا, أْلَف مرَّ

  ,وفِيھَا آَفَاتٌ إاِلَّ  العبَاَداتِ ِمَن  عبَادةَواَل , األَْعَمالِمَن  َوَما ِمْن َعَملٍ . 2742اْلَكاتِبُونَ 
[105v]  

مسجداً َرُجاَلن  2743دَخلَ : دينَاربن  لكامَ قَال . ھَُو َمْغُرورٌ يْعِرْف مداِخَل آَفَاتِھَا واعتََمَد علْيھَا فَ لَْم  فَمن 
ْرَداءِ َوقَال . 2745الَمَكاِن َصِديقاً  فَُكتَِب َعلَى. بْيت هللا 2744ِمثلي يْدُخلُ : َوقَالَ  البَابِ َعلَى  فََوقََف أحدھَُما قَال : أبُو الدَّ

                                                 
 .َوالشُُّرور: فِْي اإِلْحيَاء 2727
 .إلَْيه: فِْي اإِلْحيَاء 2728
 .الّصدر: فِْي اإِلْحيَاء 2729
 .إِلَْيِھَما :فِْي اإِلْحيَاء 2730
يٌّ يُْوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُْونٍَة اَل َشْرقِيٍَّة َواَل , الِمْصبَاُح فِْي ُزَجاَجةٍ َكِمْشَكاٍة فِْيھَا ِمْصبَاٌح {  :فِْي اإِلْحيَاء 2731 َجاَجةُ َكأَنَّھَا َكْوَكٌب ُدرِّ الزُّ

 .}َغْربِيٍَّة يََكاُد َزْيتُھَا يُِضْيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُْوٌر َعلَى نُْور
 .24/35: النور 2732
 .ِمْن فَوقِه َسَحاب: فِْي اإِلْحيَاءثُّم يَقُوُم بَِشطبِھَا فَتُصبِح كما " َموج"لُمؤلّف َكلَِمة يَُكّرر ا 2733
 .24/40: النور 2734

  .فَاألَْكيَاس: فِْي اإِلْحيَاء 2735
ونَ : فِْي اإِلْحيَاء 2736  .الُمْغتَرُّ
 .َصدَرھُم: فِْي اإِلْحيَاء 2737
 .تْنفَتِح: فِْي اإِلْحيَاء 2738
 .ھذه:فِْي اإِلْحيَاء 2739
َجاِل َكَما تَْخلَُق الثِّيَاُب َعلَى األَْبَدانِ : يَأْتِي َعلَى النَّاس َزَمانٌ (  :فِْي اإِلْحيَاء 2740 ً اَل , يَْخلَُق فِْيِه القُْرآن فِْي قُلُوِب الرِّ أَْمُرھُْم ُكلُّهُ يَُكْوُن طََمَعا

 ).يُْغفَُر لْي : َوإِْن أََساَء قَالَ , يَسيُتَقبَُّل ِمنِّ : إِْن أَْحَسَن أََحُدھُم قَالَ , َخْوُف َمَعهُ 
  .ألَنّهُ اَل يَُحاِسب نَفَسهُ َوال يَتَفَقد َمَعاِصيه, َومْنھُم َمن يَظُن أنَّ طَاعاتهُ أكثَر ِمن َمَعاِصيه: نََعم: فِْي اإِلْحيَاء  2741
, ثُمَّ يْغتَاُب الُمْسلِِمينَ , أو يسبُِح هللا فِي اليَْوِم  مئة َمّرةٍ , هللا بِلَِسانِهكالَِّذي يَْستَْغفِر , وإذا َعِمَل طاعةً حفظھَا واعتدَّ بھَا :فِْي اإِلْحيَاء 2742

ُق أْعَراَضھُمْ  ة َويَُكْوُن نَظَُرهُ إِلَى َعَدِد ُسْبَحتِِه أَنَّهُ اْستَْغفَرَ , ويتَكلَُّم بَِما ال يَْرَضاهُ هللاُ طُوَل النَّھَاِر ِمْن َغْيِر َحْصٍر وعَددٍ , ويَُمزِّ , هللا ِمئَةَ َمرَّ
ة, َوَغفَِل َعْن ھََذيَانِه طُْوَل النَّھَار ة أَْو أَْلَف َمرَّ  .الِكَراُم الَكاتِبُْونَ  َوقَْد َكتَبَهُ , الَِّذي لَْو َكتَبَهُ لََكاَن ِمْثَل تَْسبِْيِحِه ِمئَةَ َمرَّ

 .أتَى: قال مالك بن دينار: فِْي اإِلْحيَاء 2743
 .ْدُخلال يَ : فِْي اإِلْحيَاء 2744
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َماُر َعلَْيُكم زْخَرْفتُمْ إَِذا : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َرُسول هللا صلَّى هللا ِمَن  ويَنُجوا اإلنسانُ ).   مَساجدُكم وحلّيتُْم َمَصاِحفَُكم فالدَّ
ا الَعْقلُ . والمعرفَةِ , والِعلم, بالَعْقلِ : بِثالثِة أُُمورٍ  الغُرورِ  بِِه  األصلّي الَِّذي والنُّورَ , الغريزيَّةُ بِِه الفِْطَرة  فَأَْعنِي: أمَّ

ةُ َغِريَزة الَعْقلِ والذكاء . 2746 األْشيَاءِ يْدَرُك اإلنَساُن َحقَائَِق  فَإَذا فَاتَْت ببالَدٍة , أْصِل الفطرةِ فِْي  هللاِ ِمَن  نعمةٌ  وصحَّ
ْنيَا, ويَْعرُف نَْفَسهُ , يعرُف َربَّهُ : يعرَف أْربََعةَ أُُمورأَْن  َوھُوَ : الِعلم والثّانِي. 2747تَداُرَك لَھَافاََل  وَحَماقَةٍ  , ويْعرف الدُّ
  .2748اآلِخرةَ  ويْعرف

ِحْيم                ْحَمن الرَّ   ِكتَاُب التَّْوبَةِ بِْسِم هللا الرَّ
ِ الَِّذي ُم أْھل النَِّعمِ , ُكّل ِخطَاب وبِذْكِرِه يَُصدَّرُ , يستفتَُح ُكّل كتَاب 2749بِتَْمِجيِدهِ  الحمُد  فِي  2750وبحْمدِه يتنعَّ

َعَداِء بُِسور, َوإِن أُْرِخَي ُدونَھُْم الحَجابُ , َوبِاْسِمِه يتَسلَّى األَشقِيَاءُ , َداِر الثوابِ  بَاِطنُه , بَابٌ لهُ  وُضِرَب بَْينَھُم وبَْيَن السُّ
ْحَمةُ َوظَاِھُرهُ ِمن قِبَلِهِ    يُوقُِن أَنَّهُ َمن  ونتُوُب إلْيه تَْوبةَ . الَعَذابُ  فِيِه الرَّ

[106r] 
ِحيُم الَغفُورُ َمْن  َجاءَ ونْرُجوهُ رَ . ومسبُِّب األْسبَاب, ربُّ األَْربَاب  ابُ  يْعلَْم أَنَّهُ الَملِك الرَّ ونَمِزُج َرَجانَا . التَّوَّ
ْد نبِيّهِ , يَْرتَاب أَنَّهُ َمع َكْونِِه غافُِر الذَّنِب وقابِل التَّْوِب َشِديُد الِعقَابِ َمْن اَل  مْزجَ  2751بالخوفَ  , 2752ونَُصلِّي علَى مَحمَّ

هللاِ َزْلفَى  وتُمھُِّد لَنَا ِعندَ , صالةً تُنقُِذنَا ِمْن ھَْوِل الُمطَّلِِع يَْوَم الَعْرِض والِحَسابِ , 2753ْكَرِمينَ األَ  وأْصحابِهِ َوَعلَى آَلِِه 
ا بَْعد .وُحْسَن َمآَبٍ  ُجوعِ َعِن  2754للتَّْوبَةِ فَإِنَّ  :أَمَّ نُوِب بالرُّ مْبدأُ الطَِّريِق , وعالِم الغيُوبِ  ستَّاِر العيُوبِ إِلَى  الذُّ

الِِكينَ ا ُل إقَدامِ , َوَرأُُس َمال الفَائزينَ , 2755لسَّ ومْطلَُع االْصطفَاِء , َوِمْفتَاُح اْستِقَاَمِة الَمائِلِينَ , 2756الُمِديِرينَ  َوأَوَّ
بِينَ  ا أَْجَدَر بِاألبنَاِء َومَ . َسائِر األنبيَاِء أْجَمِعينَ َوَعلَى  2758َعلَْيِه َوَسلَّم َوأِلَبِينَا آََدم َصلَّى هللاُ , 2757واالجتِبَاِء الُمقَرَّ

َوَمْن , أَْخزم َمنْ شنشنةٌ يَْعِرفُھَا  واْجتََرَم فِھَيَ  2760َوإِن أَْذنََب اآلُِميّ فاََل َغْرَو , االْقتَِداِء بِاآلَبَاء واألَْجَدادِ  2759واألْواَلدِ 
َر بَعْ , كَسرَ  2761أن جبََر بعدَ إَِذا  َولَِكنَّ األَبَ . أَْشبَهَ أبَاهُ فََما ظَلَمْ   طَرفَيْ  2762ِكلًىفِْي  فَليَُكِن النُُّزوُع إِلَْيهِ , ھََدمَ أَْن  دَ وعمَّ

َم َعلَى َما َسبَق ِمنهُ وتَقَدَّمَ , َولَقَْد قََرَع آَدَم ِسّن النََّدم. َوالوُجوِد َوالَعَدمِ , النفِْي واإلْثبَاتِ  الذَّنِب فِْي  قْدَوةً  اتََّخذهُ فََمْن , َوتَندَّ
  التجرْد لَمْحِض الَخْير َدْأبُ بَْل , بِه اْلقدمْ  2763َزلَّ  ُدوَن التَّْوبَِة فَقَدْ 

[106v] 
بِينَ   ُد لْلَشِر ُدوَن التَّاَلفِي سِجية الشيَاِطين, الماَلئَِكِة الُمقَرَّ ُجوعُ , والتجرُّ الشَّر فِْي  الوقْوعبَْعَد  الَخْيرإِلَى  والرُّ

ُد لِْلَخْير. َضُروَرةُ اآلَدميينَ  ٌب عنَد هللاُمقَ َملِك  فالمتجرِّ ُد لِشرِّ , 2764الملِِك الدَّيّان رَّ والمتاَلفِي , شْيطَانُ  2765والمتجرِّ

                                                                                                                                            
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2745  .فََكتَبَهُ الَملَِكان ِعْنَد هللا َصِدْيقَا
فأعني به الفطرة : العقل. فھذه ثالثة أمور ال بّد ِمْنھا. والمعرفة, والعلم, بالعقل: فاعلم أنّه ينجو منه بثالثة أمور :فِْي اإِلْحيَاء 2746

 .األشياءوالنور األصلي الذي به يدرك اإلنسان حقائق , الغريزية
 .فإن فاتت ببالدة وحماقة فال تدارك لھا, وغريزة العقل نعمة من هللا تعالى غي أصل الفطرة, فالذكاء صحيح: فِْي اإِلْحيَاء 2747
ْنيَاَويَْعِرف ا, َويَْعِرف َربَّهُ , يَْعِرف نَْفَسهُ : َوأَْعنِي بِھَا أَْن يَْعِرَف أَْربََعة أُُمْور: الَمْعِرفَة: فِْي اإِلْحيَاء 2748 َوالثَّالِْث َوھَُو . َويَْعِرف اآلَِخَرة, لدُّ
بُهُ ِمَن هللا, أَْعنِي الِعْلم بَِمْعِرفَة َكْيفِيَّة ُسلُْوك الطَِرْيق إلى هللا: الِعْلم  . َوالِعْلم بِآَفَات الطَِّرْيق َوَعقَبَاتِه َوَغَوائِلِه, َوَما يُْبِعُدهُ َعْنهُ , َوالِعْلم بَِما يُقَرِّ
 .بِتَْحِمْيِدهِ : اإِلْحيَاء فِيْ  2749
 .النِّعيم: فِْي اإِلْحيَاء 2750
 .َونَْمُزُج الَخْوَف بَِرَجائِنَا : فِْي اإِلْحيَاء 2751
د َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 2752  .َونَُصلِّي َعلَى نَبِيِِّه ُمَحمَّ
 .َوَعلَى آلِِه َوَصْحبِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2753
 .التَّْوبَةَ : يَاءفِْي اإِلحْ  2754
الِِكْين: فِْي اإِلْحيَاء  2755  .مْبدأُ طَِرْيق السَّ
  .الُمِرْيِدين: فِْي اإِلْحيَاء 2756
بِْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 2757   .لِْلُمقَرَّ
اَلةُ َوالسَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2758  .َوأِلَبِْينَا آََدم َعلَْيِه الصَّ
 .َوَما أَجدر بِاألَوالد: فِْي اإِلْحيَاء 2759
 .اآلََدِميّ : فِْي اإِلْحيَاء  2760
 .بَْعَدَما َولَِكن األَب إَِذا َجبَرَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2761
 .ِكال: فِْي اإِلْحيَاء 2762
 .َزلَّت: فِْي اإِلْحيَاء 2763
يَّانعِ : فِْي اإِلْحيَاء 2764  .ْنَد الَملِك الدَّ
 .للَشرّ : فِْي اإِلْحيَاء 2765
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ُجوعِ   وُكّل عْبدٍ , َواْصطَحَب فِيِه سجيَّتان, 2767فقَد اْزَدَوَج فِيِه َسلِيفَتَانِ . 2766بالحقِيقَِة إِنَسانٌ  الَخْير تَْوبَةٌ إِلَى  لَِشّر بالرُّ
ا إِلَى  ح نَسبَهُ إِمَّ آََدَم إِلَى  صحِة نَسبِهِ َعلَى  البُْرھَانُ  2768فَالتَّائُِب قَْد قَامَ . الشْيطَانإِلَى  أوْ , آََدمْ إِلَى  أوْ  ,الملِكِ ُمَصحِّ

ا تصِحيُح النََّسِب بِالتَّجردِ  .الشْيطَانبِنََسب  نَْفِسهِ َعلَى  الطُّغيَان ُمَسّجلٌ َعلَى  والمِصرُّ , َحّد اإلنَسانِ  2769فاَلزَمهُ   فَأَمَّ
 هللا َصلَّى 2771آَدمَ فِْي ِطْينَة  فَإِّن الشَّر مْعُجوٌن َمَع الَخْير, 2770اإلمكانِ على َحيِّز  فََخاِرجٌ  يِّْر إِلَى الَماَلئَِكةِ لِمْحِض الخَ 
ً َعلَْيِه َوَسلَّم  فِي  نَّار َضُروِريٌ بِال 2772فَاإلْحتِراقُ . نَاُر النََّدِم أَْو نَاُر جھَنَّمَ , إِْحَدى النَّاَرْين إاِلَّ يخلُصهُ   اَل , عجناً محكما

ْينِ , َخبَائِِث الشيطَانِ  2773تخلِيِص َجْوھَِر اإلنَساِن َعن َوالمبَاَدَرة إِلَى أخِف , 2774وإلْيك اآلََن اختِيَاُر أَْھَوُن الشرَّ
ا, َداِر االضِطَرارِ إِلَى  2776وتَُساق, بَساطُ االختيَارِ  يُْطَوىأَْن  قْبل, 2775النَّارينِ  . 2777النَّارِ  أو إِلَى الجنَّةإِلَى  أمَّ

   َوھَُو َواِضٌح بِنُوِر البَِصيَرِة ِعنَد َمن انفَتََحتْ , َوُوُجوب التَّوبَِة ظَاِھٌر باألَْخباِر واآليَاتِ 
[107r] 
ظلَماِت فِْي  يََدْيهِ  يْسَعى بِنُورِه الَِّذي بَْينَ َعلَى أَْن  حتَّى اقتَدرَ , 2778باإِلْيَمان وَشَرَح هللاُ َصْدَرهُ , بَِصيَرتُهُ 

. َعلَى الفَْور َوھَُو َواِجبٌ , اإِلْيَمان نْفسِ ِمْن  ُكْوُن الَمَعاِصي ُمْھلَكاتٌ َوَمْعِرفَةُ . يَقُْوُده قَائِدٍ َعْن  2779ُمْستْغنٍ , لَجْھلِ ا
نُوِب إنََّما ً  ليكونَ أُِرْيَد  والِعْلُم بَضَرِر الذُّ يَْزنِي الزانِي اَل : ( 2780َسلَّمَعلَْيِه وَ  َوقوُل النَّبِي َصلَّى هللاُ . تَرِكھَاَعلَى  بَاِعثا

ِ , 2781لَم يُرْد بِِه نْفَي اإِليَماِن أَْصال, ) ِحيَن يَْزنِي وھَُو ُمْؤِمنٌ   فَإن, وكتُبِِه ورُسلِهِ  وصفَاتِهِ , ووْحَدانِيَّتِه, كالِعلِم با
نَا والَمَعاِصي 2782ينَافِيهِ َذلَِك اَل  نَا ُمْبعَداً  2783َكْونِ بِ  وإِنََّما أََراَد بِِه نْفي اإليَمان. الزِّ وموجباً , 2784هللاَعْن  الزِّ

اَل , تَنَاَولَهُ يُقَاُل تَنَاَولَهُ وھُو غْيُر ُمؤِمنٍ فَإَِذا , 2787ُسٌم فاََل تَنَاوْلهُ ھََذا : 2786َكَما إِذا قَاَل الطبِيُب لِْلَعلِيلِ . 2785لِمْقتِهِ 
ً وَكْونِِه طَ , ُمؤمٍن بوُجوِد الطَّبِيبِ  أَنَّهُ غْيرُ بَِمْعنَى  قا , ُسمٌّ مھلكٌ إِنَّهُ : بَِل المراُد بِِه غْير مَصّدٍق بقَولِهِ , بِهِ  2788بِيباً مصدِّ

مِ  ً َواِحداً  اإِليمانُ َولَْيَس . فَاْلَعاِصي بالضُروَرِة نَاقِص اإليَمان. يتَنَاَولُهُ أَصالً اَل  فَإن الَعالَِم بِالسُّ ھَُو نيٌف بْل , بَابا
 ً لْيَس : َومثالُهُ قُْوُل القَائِل, الطَّريقَعِن  وأَْدنَاھَا إَماطةُ األَذى, 2789هللاُ  إاِلَّ  إِلَهَ أَْن اَل  اَدةُ أْعاَلھَا َشھَ ,وسْبُعوَن بَابا

وحُ ,نَيٌّف وَسْبُعوَن َمْوُجوداً  2790ولكنّهُ , َواِحداً  اإلنَساُن موُجوداً  , َعن البََشَرةِ  وأَْدنَاھَا إماطَةُ األَذى, أعاَلھَا القلُب والرُّ
  نَقِيّ , 2791مقلوُم األْظفَار, يَُكوَن مقُصوَص الشَّاربُ بِأَن 

                                                 
 .إِْنَسانالَخْير بِالَحقِْيقَة : فِْي اإِلْحيَاء 2766
 .فَقَد اْزَدَوَج فِْي ِطْينَة اإِلْنَسان َشائِبَتَان: فِْي اإِلْحيَاء 2767
 .أَقَامَ : فِْي اإِلْحيَاء 2768
 .بُِماَلَزَمة: فِْي اإِلْحيَاء  2769
د لَِمْحض الَخْير فََخاِرج َعْن حَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2770 ا تَْصِحْيح النََّسب إِلَى الَماَلئَِكة بِالتََّجرُّ  .يِّز اإِلْمَكانفَأَمَّ
 .ِطْينَة آََدم َعْجنَاً ُمْحَكَما :فِْي اإِلْحيَاء 2771
 .فَالإلحراق: فِْي اإِلْحيَاء 2772
 .من: فِْي اإِلْحيَاء 2773
 .النَّاَرْين: فِْي اإِلْحيَاء 2774
 .الشَّرين: فِْي اإِلْحيَاء 2775
 .َويُساق: فِْي اإِلْحيَاء 2776
ا إِلَى الَجنَّة وَ  : فِْي اإِلْحيَاء 2777 ا إِلَى النَّارإِمَّ  .إِمَّ
 .َوَشَرَح هللا بِنور اإِلْيَمان َصْدَره: فِْي اإِلْحيَاء 2778
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2779  .ُمْستَْغنِيَا
 .َوھَُو الُمَراد بِقَْولِِه َعلَْيِه السَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2780
 .لَى ُعلُوم الُمَكاَشفَةَوَما أََراَد بِِه نَْفَي اإِلْيَمان الَِّذي يَْرجع إِ : فِْي اإِلْحيَاء 2781
 .ال يَْنفِْيه: فِْي اإِلْحيَاء 2782
 .لَِكون: فِْي اإِلْحيَاء 2783
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2784
 .لِْلَمْقت: فِْي اإِلْحيَاء 2785
 .َكَما إَِذا قَاَل الطَّبِْيب: فِْي اإِلْحيَاء 2786
  .تَتَنَاوله:  فِْي اإِلْحيَاء2787
 .صدقَغْير مُ : فِْي اإِلْحيَاء 2788
 .َشھَاَدةُ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2789
 .بَل ھُو: فِْي اإِلْحيَاء 2790
 .األَظَافِر :فِْي اإِلْحيَاء 2791
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[107v] 
وَر بطُول , بِأَْرَواثِھَا 2792البَھَائِِم الُمْرسلَة المتلَوثَةُ َعْن  َحتَّى يَتََميَّزُ , الُخْبثِ َعِن  البشرةِ   المستكَرھَِة الصُّ

التَّوِحيد يُوِجُب البُطاَلَن بِالُكلِّيَِّة كفَْقِد  2793وفقُده لشھَادةِ , فَاإليمان كاإلنَسانِ : وھََذا مثَاٌل ُمطَابِقٌ . َمَخالبھَا وأظالفِھَا
وحِ  َسالِة ھَُو َكإِنَساٍن َمْقطُوِع األطَراِف مْفقٍد الَعْين إاِلَّ َوالَِّذي لَْيَس لَهُ , الرُّ  فَاقِد لجميعِ , 2794شھادةُ التَّْوحيد والرِّ

وحِ أَصْ  2796ااَل , 2795أعَضائِِه الظَّاِھَرة والبَاِطنَةِ  فتَزايِلُهُ , يَُموتَ ِمْن أَْن  َحالُهُ قِريبٌ  2797ھَِذهِ ِمْن  َوَكَما أَنّ . ل الرُّ
ِعيفَةُ المنفردةُ  وُح الضَّ يھَا الَّتِي تخلُف عْنھَا األَْعَضاِء التِي, الرُّ ھَا وتُقَوِّ َوھَُو , اإليمان أَْصلإاِلَّ  لْيَس لَهُ َمْن  فََكَذلك, تُِمدُّ

ٌر فِي األَعَمال يَاُح الَعاِصفَةُ  2799َصادمْتهُ إَِذا  شجرةُ إيَمانِهِ  2798اتنقلِعَ من  قريبٌ , مقصِّ فِْي  2800الَحركةُ لإليَمان, الرِّ
لَم  األَْعَمال فروُعهُ فِْي  2802ينِشرْ َولَْم  أَْصلُهُ  2801فكلُّ إيَماٍن لْم يثبُْت فِي النْفسِ . المْوت وُوُرودهِ قُُدْوم َملِك مقَدَمِة 

ُسقَِي بَِماِء إاِلَّ َما , الخاتَِمةِ ُسْوء  علْيهَوِخيَِف , المْوت 2803ْھواِل ِعنَد ظھُوِر َملِكعواِصِف األَ َعلَى  يثبُتْ 
َوقْول اْلَعاِصي للُمِطيِع إِنِّي ُمؤِمٌن َكَما أَنََّك . 2805َحتَّى تَْرَسَخ وتثَبُتَ , والسَّاَعاتِ  تَوالِي األيّامِ َعلَى  2804الطاَعاتِ 

نَْوبَْر إنِّي شَجَرةٌ َكَما أَنِت شَجَرةٌ  َكقَْول شَجَرِة القَرعِ , مؤمنٌ  إِْذ  الصنوبَرِ َشَجَر  َجَوابَ  أْحَسنَ َوَما . 2806لَشَجَرِة الصَّ
  ,عَصفَْت ِريَاُح الخريفِ إَِذا  اغتَِراَرَك بُشُموِل االْسمِ  2808ستَْعِرفُ : 2807قَالَْت لَھَا

[108r] 
َمَع , 2810 الشَجرِ فِْي اْسم  ُغُروِرَك بالُمَشاَرَكةِ َعْن  وتَنَكِشفُ , وتتنَاثَُر أَْوَراقُكَ ,  2809ينقَلُع أْصلُكَذلَِك  فَِعندَ  

  :  المْثِل الّسائِِر فِْي  َكَما قِيلَ ,  2811أسبَاِب نَبَاِت األَْشَجارِ َعْن  الغفلَةِ 
  أَفرٌس تْحتََك أَْم ِحَمارُ    الُغبَارُ  2812تَجلَّىإَِذا  َوَسْوَف تَرى

ً  2813وإنّما ينقَِطعُ . ةِعنَد الخاتِمَ  يَْظھَرُ فَھَذا أمٌر  , الَمْوِت ومقدَماتِِه الھَائِلة 2814دَواِھيِمْن  نياطُ الَعاِرفِيَن خوفا
ُجوعُ َوَمْعنَى . األقلونَ إاِلَّ  2815لھَا الَّتِي اَل يثبُتُ  إِلَى  الُمقَرَّبُ , 2816الطَِّريِق الُمْبِعِد َعن هللاِ تََعالى َعنِ  التَّْوبَِة الرُّ

ْھَوةِ  2817بْعَد نقَصانِ إاَلَّ  تكُمُل غريزةُ الَعْقلِ َواَل , َعاقل ِمنإاَلَّ  ُر َذلِكيتَصوَّ واَل . الشَّْيطَان , والَغَضبِ , َغِريَزِة الشَّ

                                                 
 .الُملّوثة: فِْي اإِلْحيَاء 2792
 .َوفَْقُد َشھَاَدة :فِْي اإِلْحيَاء 2793
 .َمْفقُْوء الَعْينَْين :فِْي اإِلْحيَاء 2794
 .ة َوالظَّاِھَرةالبَاِطنَ   :فِْي اإِلْحيَاء2795
 .ال: فِْي اإِلْحيَاء 2796
 .ھذا: فِْي اإِلْحيَاء 2797
 .ِمْن أَْن تُْقتَلَع: فِْي اإِلْحيَاء 2798
 .َصَدَمْتھَا :فِْي اإِلْحيَاء 2799
ْيَمانا :فِْي اإِلْحيَاء 2800 َكة لإِْلِ  .لُمَحرِّ
 .اليقين: فِْي اإِلْحيَاء 2801
 .تَْنتَِشر: فِْي اإِلْحيَاء 2802
 .نَاِصيَة َملك: فِْي اإِلْحيَاء 2803
 .ال َما يُْسقَى بِالطَّاَعات: فِْي اإِلْحيَاء 2804
 .َرسَخ َوثَبُتَ : فِْي اإِلْحيَاء 2805
 .أنَا َشَجَرة َوأنَت َشَجَرة: فِْي اإِلْحيَاء 2806
نَوبر إِْذ قَالَت: فِْي اإِلْحيَاء 2807  .َشَجَرة الصَّ
 .َستَْعِرفِْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 2808
 .طع أصولكتنق: فِْي اإِلْحيَاء 2809
 .َويَْنَكِشف ُغُرْورك بِالُمَشاَرَكة في اسم الشجرة: فِْي اإِلْحيَاء 2810
 .َمَع الَغْفلَة َعْن أَْسبَاب ثُبُْوت األَْشَجار :فِْي اإِلْحيَاء 2811
 .انَجلَى :فِْي اإِلْحيَاء 2812
 .َوإِنََّما اْنقَطَعَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2813
 .َدَواِعي: فِْي اإِلْحيَاء 2814
 .َعلَْيھَا: ْحيَاءفِْي اإلِ  2815
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2816
ْھَوة: فِْي اإِلْحيَاء 2817  .إاَلَّ بَْعَد َكَمال َغِرْيَزة الشَّ
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ْيطَان وَسائِر إاِلَّ  آدِميٌ  2819الوُجوهِ فِي  َولَْيسَ . اإلنَسانِ  2818استِغَواءِ إِلَى  الّصفَاِت المذُموَمِة الَّتِي ِھَي َوَسائُِل الشَّ
ةُ الشَّْيطَان, َعْقلِهِ َعلَى  ابِقَةٌ وشْھَوتُهُ سَ  َمةٌ  وغِريَزتُهُ الَّتِي ِھَي ُعدَّ فََكاَن , َعلَى َغِريزتِِه الَّتِي ِھَي ُعّدةُ المالئكةُ  متَقَدِّ

ا َسبََق إِلَْيِه َعلَى ُجوُع عمَّ ً  الرُّ ً , ُكّل إِْنَسان 2820َخْلقِ فِْي  ُمَساَعَدِة الشَّھََواِت ضُروِريَّا ً أَْو َكاَن  نبيّا أَنَّ  فاَل تظننَّ , غبِيا
ْت بآََدِم صلواُت هللاِ علْيهِ  ھِذهِ    :يَقُولُ , وتَمثّلُ  2821الضُروَرةَ اْختُصَّ

  2822سجيَّةُ نْفٍس كلُّ َغانيٍَة ِھندٌ          َما لَھَا ھنٌد َمالھَا الَعْھُد وحدھَا
  القُرآن َواألْخبَارِ فِْي  كَما َوَردَ , األنبيَاءُ  2823ُل عْنھَالَْم يَخْ إِْذ , َمْعِصيٍَة بَجَواِرِحهِ َعْن  يخلُوااَل  َوُكّل بشرٍ 
[108v] 

, مْعِصيَة الجَوارحِ َعْن  فَإِْن َخاَل فِي بَْعِض األَْحَوال. وبَُكائِِھْم َعلَى خطايَاھُمْ , وتَْوبَتِِھم, خطايَا األنبيَاءِمْن  
نُوبِ َعْن  فاََل يخلُوا وسواِس الشَّْيطاِن بإِيَراِد الَخَواِطِر َعْن  يخلُوافاََل , 2825الھَمّ عن  اَل فإْن خَ . بِالقَْلبِ  2824الھَّم فِي الذُّ

قَِة والمذِھلَةِ  ِ فِْي  َغفلٍة وقُُصورَعْن  يْخلُوافاََل , َخاَل َعْنهُ فَإِْن . تعالى هللا ِذكرِ َعْن  الُمتَفَرِّ  َوأَْفَعالِهِ , وصفَاتِهِ , الِعْلِم بِا
ة َواحدة. ضّدهِ إِلَى  طريقٍ َعْن  رُجوعٌ  2826َوتَْرُك أْسبَابِِه بِالتّشاُغل بأْضَداِدهِ , أسبَابٌ َولَهُ , وُكلُّ َذلِك نقصٌ   فَإِيَّاك مرَّ

نيَاأَْن  ةأَْلَف  َوإِيَّاَك ثُمَّ إِيَّاك, تُغرَك الحيَاة الدُّ ِ الُغُرورُ  2827تغّركأَْن  مرَّ النّاُس : 2828قَْولِه علْيه السَّالم فِيوتفكَّْر . بِا
. التّّداُركَ  َعنِ  2829وقد َوقَع اليَاسُ , فَِعنَد ذلِك ينَكِشُف لُِكّل مفلٍس إفالُسهُ ولكّل ُمصاٍب مصيبَتُهُ . يَاٌم فَإَذا َماتُوا انتَبَھُوانِ 

 نَّك اَل تَْستَأِْخرَوإ, ُعُمِرَك َساَعةٌ ِمْن  2831أَنَّهُ بَقِيَ  أعلَمهُ , ظھَر للعْبدِ إَِذا  2830المْوتِ َملَِك  إنَّ : َوقَال بْعُض الَعاِرفِينَ 
إِلَى  أَن يَُضمّ َعلَى , والَحْسَرِة َما لَْو َكانَْت له الّدْنيَا بحَذافِيِرھَا لَخرَج عْنھَا للَعْبِد مَن األَسفِ فَيَْبُدو . َعْنھَا طَْرفَةَ َعْين

ُل َما يْظھَُر ِمن َمَعانِي قَْولِِه . إِلَْيه َسبِيالً  فاََل يَِجدُ , ليْستْعتَِب فِيھَا ويتََداَرَك تَْفريطَهُ , َساعةً أْخَرى تْلَك السَّاَعةِ  َوھَُو أَوَّ
  َوإلْيِه اإلَشاَرةُ بِقَْولِهِ  2832} وِحيَل بَْينَھُم َوبَْيَن َما يْشتَھُونَ { : تََعالى

[109r] 
ْرتَنِ ِمْن { : 2833عزَّ وَجلّ   دَّق َوأَُكن مَن  إِلَىي قَْبل أَن يَأْتَِي أََحَدُكُم المْوَت فيَقُْوَل َربِّ لَْواَل أَخَّ أََجِل قَريٍب فَأَصَّ

الِحينَ  ً  يُؤِخرَ َولَْن  الصَّ يقُوُل عنَد  2835العْبدَ أّن  َمْعنَاهُ , األجُل القريُب الَِّذي يْطلُبُهُ : فَقيل.  2834} َجاء أَجلُھَاإَِذا  هللاُ نْفسا
ْرنِي يَْوماً أعتَِذُر فِي, الَمْوتِ َملَِك  يَا: 2836كشِف الِغِطاء ً , ربِّي وأتُوبُ إِلَى  هِ أَخِّ ُد َصالحا فنيَِت األيّاُم : فيقُولُ  2837وأتَزوَّ

, بُِروِحهِ  2839فَيَُغْرَغرُ , بَاَب التَّْوبَةِ  2838عْنهُ  َساَعة فيغلقُ  فاََل فنِيِت السَّاَعاُت : فَيَقُولُ . أخرنِي ساَعةٌ : فيقُولُ . فاَل يَْومٌ 
ُد أَنفَاُسهُ فِْي َشر أسفهِ  ةَ اليَأْس ويتجّرعُ , َوتَتََردَّ ُب , تَْضيِْيع الُعْمرَعلَى  َوَحْسَرة النََداَمة, التََّداُركِ َعن  َغصَّ فيضطَرِّ

                                                 
 .إغَواء: فِْي اإِلْحيَاء 2818
 .الُوُجود :فِْي اإِلْحيَاء 2819
 .َحق: فِْي اإِلْحيَاء 2820
 .َعلَْيِه الَسالم َوقَد قِْيل: فِْي اإِلْحيَاء 2821
 .اَل تَْحَسبَنَّ ِھْنَداً لَھَا الَغْدُر َوْحَدھَا    َسِجيةّ نَْفس ُكّل َغانِيَة ِھْندفَ : فِْي اإِلْحيَاء 2822
 .َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2823
 .بالُذنُوب: فِْي اإِلْحيَاء 2824
 .فَإن خال في بعض األحوال عن الھم: فِْي اإِلْحيَاء 2825
داِدھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2826  .بِأضَّ
 .يغرك: فِْي اإِلْحيَاء 2827

  .فَإَِذا َماتُوا اْنتَبَھُوا, والنَّاُس نِيَام, فَإِّن نَوَم الَغْفلَِة يَُحوُل بَْينَهُ َوبَْيَن َمعِرفَتِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2828
 .اليأسُ : فِْي اإِلْحيَاء 2829
 .َعلَيه السالم: فِْي اإِلْحيَاء 2830
 .قَد بَقِيَ : فِْي اإِلْحيَاء 2831
 .34/54:سبأ 2832
 .َعالَىتَ : فِْي اإِلْحيَاء 2833
 .11- 63/10: المنافقون 2834
 .أنَّهُ :فِْي اإِلْحيَاء 2835
 .الغطَاء للَعْبد:فِْي اإِلْحيَاء 2836
 .َصالحاً لِنَْفِسي: فِْي اإِلْحيَاء 2837
 .َعلَيه: فِْي اإِلْحيَاء 2838
 .فَيَتََغرَغر: فِْي اإِلْحيَاء 2839



262 
 

 ُروُحهُ  2841َخَرجَ , الُحْسنَى هللاِ ِمن  فَإن َكاَن سبَقَْت لَهُ , وإَذا زِھقَْت نَْفُسهُ . 2840صَداَماِت تِْلَك األْھَوالفِْي  أَْصُل إيمانِهِ 
ِ  َسبََق لَهُ القَضاءُ وإن . ُن الخاتَِمةِ ُحسْ  فَذلِك, التَّوِحيدَعلَى  ْقَوِة والِعيَاُذ بِا َخَرَجْت ُروُحهُ َعلُى الشَِّك , بِالشَّ

يِّئَات َحتّى إَِذا َحَضَر أحدھُُم { : ولمْثِل ھَذا يُقَالُ . ُسوُء الَخاتمةِ وذلك , واالْضِطَرابِ  ولْيَسِت التَْوبَةُ لِلّذيَن يَْعَملُوَن السَّ
ْوَء  يَْعَملُونَ  إِنََّما التَّْوبَةُ للذينَ {  بَلْ , الَِّذيَن يَُموتُوَن َوھُْم ُكفَّارٌ َواَل . 2842} اآلنَ قَاَل إِنّي تُْبُت الَمْوَت  ثُمَّ  بجھَالةالسُّ

  عْھد 2844قريبِ َعْن : َوَمْعنَاه. فَأُولَئِك يتُوُب هللاُ علْيِھم  2843} يتُوبُوَن ِمن قَِريبٍ 
[109v] 

َ  بالخِطيئَةِ   َم علْيھَان بِأ انُ , يتنَدَّ يْقبَُل فاََل  القَْلبَعلَى  2845ويمُحَو أَثرھَا بحسنٍَة يَْرِدفُھَا بِھَا قْبَل أَْن يَتََراَكَم الرَّ
يِّئةَ أَْتبِْع : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَاَل َصلَّى هللاَولَِذلَِك . المْحوَ  ر التَّْوبَةَ اَل  يَا بُنَيّ : ولذلِك قَال لقماُن الْبنِهِ , )2846الحَسنَةَ  السَّ , تؤخِّ

ْينُ إِلَى  َومن تَرَك الُمبَادرة. فَإِّن الموَت يَأْتِي بْغتَةً  : قَاَل بَْعُض الَعارفِينَ . 2847فجأهُ المْوتُ أَْو  قلبِهِ َعلَى  التَّْوبَِة َغلََب الدِّ
ْين يسّرھَُما إلْيهِ إِلَى   تََعالىإِنَّ  ِه يقُوُل لَهُ ِمْن بَْطِن  خَرجَ إَِذا : أحُدھَُما. َسبِيِل اإِلْلھَامِ َعلَى  عْبِده سرَّ قَد , عْبِدي: أُمِّ

ْنيَا طائِراً إِلَى  أْخرْجتُكَ  ً  2848الدُّ وكْيَف , فَانظر َكْيَف تحفَظُ األمانةَ , واستْودعتَُك عْمَرَك وائتمنتَُك علْيهِ , نِظيفا
َعلَى  حتَّى تْلقَانِي ھَْل َحفِْظتَھَا؟ أَمانَتِي ِعنَدكفِْي  صنَْعتَ  اَماذَ , عنَد خروِج روِحِه يَقُوُل عْبِدي: َوالثَّانِي. 2849تْلقَانِي
أْوفُوا { : وإلْيِه اإلَشارةُ بقَْولِِه تََعالى. ؟والعقابِ  2851فَأَْلقَاَك بِالُمطَابَلَةِ  2850ضيَّْعتَھَا؟ أَْو ءالَوفَاَعلَى  فألقاكَ , العْھدِ 

ً  أَنَّ  يُْرَوى. 2852} بَِعْھِدي أْوِف بَِعْھِدُكمْ  ً  إسرائِيلَ بَنِي  2853ِمنْ  نبيا لئِن عدَت ! وعزتِي, فَأْوَحى هللاُ إلْيهِ , أذنَب َذنبا
: قَاَل هللا تَعالى. تََعالى فعَصَمهُ هللاُ . تعِصْمنِي أَلَُعوَدنّ  2854لئِن لمْ  وعّزتِكَ , َوأَنَا أَنَا, أَنَت أَنتَ , يَا َربّ : فقَالَ . ألُعذبنَّكَ 

حقُوَق إِنَّ : َوقَال طلُق ْبن حبِيبٍ . 2857ثُمَّ يتُوبُ  فَمْعناهُ الَِّذي يُْذنُِب ثُمَّ يُْذنِبُ ,  2856} َن َغفُوراً َكاَن لأِلَّوابِي 2855إِنَّهُ { 
  هللاِ 

[110r]  
 ُذو النُّونَوقَاَل . 2860تَائِبيَن وأَْمُسوا تَائِبينَ  2859فَأَصبَُحوا, يَقُوَم بِھَا الَعبدُ ِمَن أَْن  2858أَْعظَمْ  تََعالى

فَأَْثَمَرْت نََدماً , بَِماِء التَّْوبَةِ  وسقُْوھَا, ِعبَاداً نََصبُوا أْشَجاَر الخطَايَا نْصَب ِرواِق القُلُوب 2862هللا إِنَّ : 2861البَْصِريُ 
 ً ِ , 2863الفَُصَحاء  ءالبلََغا َوإِنَّھُم لھُمْ , بََكمٍ َواَل وتبلَّدوا ِمْن َغْير عيٍّ , فَجنُوا ِمْن غْيِر جنُون, وُحزنا الَعاِرفوَن با

                                                 
 .األحوال: فِْي اإِلْحيَاء 2840
 .َخَرجت: فِْي اإِلْحيَاء 2841
 .4/18: النساء 2842
ْوَء بَِجھَالَة ثُمَّ يَتُْوبُوَن ِمْن قَِرْيٍب { : َوھَِذه ُسْوَرة ِمَن القُْرآَن الَكِرْيم 2843  .4/17: النساء. }إِنََّما التَّْوبَة َعلَى هللا لِلَِّذْيَن يَْعَملُْوَن السُّ
 .قرب: فِْي اإِلْحيَاء 2844
 .الرين: فِْي اإِلْحيَاء 2845
يِّئَةَ الَحَسنَةَ تَْمُحھَا أَْتبِعْ ( : فِْي اإِلْحيَاء 2846  ).السَّ

  .لَم أَِجد لَهُ أَصل في اإِلْحيَاء  2847
 .طَاِھرٌ : فِْي اإِلْحيَاء 2848
 .َواْنظُر إِلَّي َكْيَف تَْلقَانِي :فِْي اإِلْحيَاء  2849
 .أََضعتَھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2850
 .بِالُمطَالَبَة: فِْي اإِلْحيَاء 2851
 .2/40: البقرة 2852
 .بَنِي إِْسَرائِْيل نَبِي ِمن أَْنبِيَاء: ءفِْي اإِلْحيَا 2853
 .إن لم: فِْي اإِلْحيَاء 2854
 .فأنه: فِْي اإِلْحيَاء 2855
 .17/25: اإلسراء 2856
 .ثُمَّ يُْذنِْب ثُمَّ يَتُْوب, يُْذنِب ثّم يتُوبفِي الرجل : فِْي اإِلْحيَاء 2857

  .إِّن ُحقُوَق هللا أَْعظَم: فِْي اإِلْحيَاء  2858
  .َولَِكن أْصبَُحوا :فِْي اإِلْحيَاء 2859
ثُّم َوقَال طلُق ْبن ....  }إِنَّهُ َكاَن لأِلَّوابِيَن َغفُوراً { : قَاَل هللا تَعالى  :يَقُوم الُمؤلّف بتْغيِير تَرتِيب األَحاِديث ففي اإِلْحيَاء يبَدأ أّوالً ب  2860
  ... .أَْنبِيَاء بَنِي إسرائِيَل  أَنَّ نبياً ِمنْ : يُْرَوىو:  ومن ثُمَّ  ... . إِنَّ حقُوَق هللاِ : حبِيبٍ 

 .َرِحَمهُ هللا تََعالَىُذْو النُّْون البْصِري َوقَاَل  :فِْي اإِلْحيَاء 2861
 .: فِْي اإِلْحيَاء 2862
 .البُلََغاء الفَُصَحاء ھم: فِْي اإِلْحيَاء 2863
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فَاء ثُمَّ َشربُوا بَِكأْسِ , ورُسولِهِ  ْبر, الصَّ وحالْت . اْلَملَُكوتِ فِْي  تولَّھت قلُوبُھُمْ  ثُمَّ , الباََلءِ  2864طِويلَعلَى  فوِرثُوا الصَّ
ثُوا أنفَُسھُُم فَأَْورَ , َصِحيفةَ الخطَايَا 2866وقََرْوا, واستظلُّوا تَحَت ِرَواِق النَّدم, بْيَن َسَرايَا ُحُجِب الَجبَُروتِ  2865فْكرتھُمْ 
ْھِد بُِسلّمِ إِلَى  حتَّى وَصلُوا, الَجزعَ  حتَّى , المضَجعِ  واْستاََلنُوا ُخُشونَةَ , فاْستَعَذبُوا َمرارةَ التَّْرك للُدْنيَا, الوَرعِ  ُعلّو الزُّ
 نَزلُوا بفَناء ثُمَّ , الھَوى ُجُسورَ  َوَرَدُموا خنَاِدَق الجزِع وعبُروا, بْحِر اْلَحيَاةِ فِْي  وَخاُضوا, 2867بحْبِل النََّجاةِ  ظَفُِروا

 حتَّى وصلُوا, بَْحِر السَّاَلَمةِ فِْي  وأقلَُعوا بِِريِح النََّجاةِ , سفينَةَ الفِْطنَة وَركبُوا, َغِدير الِحْكَمةِ ِمن  الِعلِم واستقُْوا 2868
اَحةِ إِلَى  , يُغفَراَل  وِديَوانٌ , فِديَواٌن يْغفِرُ : الدَّواِويُن ثالثةٌ : الَخبَرِ فِْي  وقَْد َجاءَ . َوالَكَراَمة ومعَدن العزّ , ريَاِض الرَّ

ْيَوان الَِّذي يَْغفُُر ُذنُوبَ . يُْتركُ َوِدْيَواٌن اَل    والديواُن الَِّذي, بينَھُْم وبَْيَن هللاِ تََعالىالَعْبِد  فَالدِّ
[110v] 

رُك  والّديَواُن والِديَواُن الَِّذياَل   يُطالَِب بِھَا حتَّى يُْفَضى َوأَْن  بُدَّ اَل  الَّتِي .رُك فََمطَالُِب لِعبَادِ يتْ اَل  يُْغفَُر فالشُّ
نُوُب َصغائُِر وكبَائِرُ . 2869 َعْنهُ  . 2871الكبَائُِر َسْبع عْشرة: َوقال أبُو طالُب المكيُ . 2870َوقَد اختُلَِف العلَماء فِْيھَا, َوالذُّ

ِ : وِھيَ , القلبِ فِْي  أَْربََعةٌ  . مْكرهِ ِمْن  واألمنُ , َرْحمتِهِ ِمْن  والقُنُوطُ , معصيَتِهِ َعلَى  واإلْصَرارُ , َعالىتَ  الّشْرُك با
ورِ , فِي اللَِّسانِ  2872وأْربَعةٌ  يبطُل أَْو  باِطالً بِھَا  وھَي الَّتِي يُحقُ , وقْذُف الُمحّصِن واليميُن الغُموسُ , وِھَي َشھَادةُ الزُّ
 ً ً ألنَّھَا تَْغُمُس , أَراكِ َمْن  ِسَواكُ َولَْو   بَاطالً  2873مسلمٍ َماُل  ُع بِھَاِھَي الَّتِْي يَقتطِ : َوقِيل, بِھَا َحقا يَْت ُغُموسا َوُسمِّ
فِْي  َوثالثٌ . َمْوُضوَعاِت الِخلقَةِ َعْن  2874األنساَن وَمباِدئ الحيََوانَ  وھَُو كاَلُم بغْير, والّسْحرُ . النَّارِ فِْي  صاِحبَھَا

ً , ِمن ُكّل َشرابٍ  2875والسُّكرُ الَخْمِر  شربُ : وِھيَ , البْطنِ   2876واثنانِ . وأَْكُل الّربَا وھَُو يَْعلَمُ , وأَْكُل َماِل اليَتِيِم ظلما
نَا  َوھَما, الفْرجِ فِْي  ِرقَةُ , 2877َواْثنَتَاِن فِْي اليَد. واللواطِ الزِّ ِمنَّ  وھَُو الفرارُ , َوَواِحَدةٌ فِي الرْجلْينِ . َوھَُما القْتُل والسَّ

وُجْملةُ , َوِھَي عقُوُق الوالَدْينِ , الجَسدِ فِْي َجِمْيع  َوَواِحَدةٌ . 2878ِعْشِرينَ  ِمنْ َوالَعَشَرة , ِمْن اْثنَْين اِحدُ الوَ , الزْحفِ 
  حاَجةً  2879يسئاََلهُ أو , يبّر قسَمھَُمافِْي َحّق فاََل  علْيهِ  يقِسَماأَْن  عقُوقِھَا

[111r] 
يَْعِرْف َربَّهُ َما لَْم  يَُكون العْبُد عْبداً َواَل . ويجوَعاِن فاََل يُْطعَمھَُما, َمايَسبَّاهُ فيَْضِربُھُ َوإِْن , 2880فاَل يقضيَھَا 
بُوبيَّةِ  اَل  ولِكن. ھَُو الَمْقُصوُد األَْقَصى ببَعثَِة  األَنبيَاءِ  فَھََذا. 2881يْعرَف َربَّهُ ونْفسهأْن  فاََل بُدَّ , ونْفَسهُ بالُعبُوِديَّةِ , بالرُّ
ْنيَا وھُو الَمْعنِي 2882بالحياةِ  إاَلَّ  يَتُّم ھََذا ْنيَا مزَرَعةُ اآلَِخَرةِ : ( 2883َعلَْيِه َوَسلَّم بِقَْولِِه َصلَّى هللاُ  الدُّ فََصاَر حْفظُ )  الدُّ

 ً ْنيَا أَْيضا ْنيَا باآلَِخَرةِ ِمَن  والمتََعلّقُ , ألنَّهُ وِسيلَةٌ إلْيهِ , مْقُصوداً تابِعاً للدِّينِ  الدُّ يُسّد َما  فَُكلّ . َواألَْمَوالُ  فُوسُ النُّ : شيئان الدُّ
يُسُد بَاَب ما  َذلكَويَلِي ,  النُّفُوسِ َحيَاة  بَابَ  2885ويليِه َما َسدَّ , 2884بَاَب مْعرفَِة هللاِ تََعالى فَھَُو ِمَن الكبَائِرِ 

                                                 
 .طُول: فِْي اإِلْحيَاء 2864
 .َوجالَْت أَْفَكاَرھُم: فِْي اإِلْحيَاء 2865
 .َوقََرُؤوا: يَاءفِْي اإِلحْ  2866
 .بَِحْبِل النََّجاة وعروة السالمة: فِْي اإِلْحيَاء 2867
 .نََزلُوا بِفَنَاءَحتّى : فِْي اإِلْحيَاء 2868
ْرُك بِا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2869 ْيَوان الَِّذي اَل يُْغفَر فَالشِّ ا الدِّ ْيَوان الَِّذي اَل يترك فََمظَالُِم ا, َوأَمَّ ا الدِّ أَْي اَل بُدَّ َوأَن يُطَالِب بِھَا َحتَّى . لِعبَادَوأَمَّ

 . يُْعفَى َعْنهُ 
  . َوقَد َكثر اْختالف النّاس فِْيھَا, أّن الّذنُوَب تَْنقَِسم إِلَى َصَغائِر وَكبَائِر: اعلمْ : فِْي اإِلْحيَاء  2870
تُهُ فِْي اإِلْحيَاء 2871  .جملة األَْخبَار َجَمْعتُھَا ِمنَ , الَكبَائِر َسْبَع َعَشَرة: تَتِمَّ
 .َوأَْربَع: فِْي اإِلْحيَاء 2872

  .َمال اْمرئ ُمسلِم: فِْي اإِلْحيَاء  2873
 .وھو كل كالم يغير اإلنسان َوَسائُِر األجسام عن موضوعات الخلقة: والسحر:  فِْي اإِلْحيَاء 2874
 .الُمْسِكر:  فِْي اإِلْحيَاء 2875
 .اْثنَتَان:  فِْي اإِلْحيَاء 2876
 .اليََدْين:  فِْي اإِلْحيَاء 2877
 .الِعشِرْين:  فِْي اإِلْحيَاء 2878
 .َوإِن َسأاَلهُ َحاَجة:  فِْي اإِلْحيَاء 2879
 .يعطيھما: فِْي اإِلْحيَاء 2880
 .أْن يَْعِرَف نَْفَسهُ َوَربَّهُ  وال بدّ : فِْي اإِلْحيَاء 2881

  .فِي الَحيَاة الّدنيَا: فِْي اإِلْحيَاء  2882
 .السَّاَلم بِقَولِِه َعلَْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2883
 .فَھَُو أَْكبَر الَكبَائِر: فِْي اإِلْحيَاء 2884
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, والحيَاةُ َعلَى األَْبَدانِ , القُلُوبِ َعلَى  فِحفظُ الَمْعرفةِ . َمَراتِب فَھَِذه ثاَلثُ , الَّتِي بِھَا َحيَاة النُّفُوسِ  2886الُمَعاَشَرةِ 
َرائِِع كلّھَافِْي  ضروريٌّ , األَشخاصِ َعلَى  واألَْمَوالُ  ْبرُ . مقُصوِد الشَّ ْنيَا أعظَمُ َعلَى  َوالصَّ فَقَْد قَاَل  الذَّخائِر بُكاِء الدُّ

تظُنّن أنَّ فاًًل ).  األَمثََل فاألَْمثَلِ ثُمَّ , 2888باألَْولِيَاءِ  ثُمَّ , نبِيَاءِ ُمَوكٌَّل باألالباََلء : ( 2887َعلَْيِه َوَسلَّم رُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ 
بُلَِي إِذ , الَعِظيمِمَن الباََلء  2890َعلَْيِه َوَسلَّم نُوٍح صلَّى هللاُ بالء  فِإنَّ , ينزُل بالبََدنِ  وھَُو الَِّذي, 2889البالِء باَلُء أَيُّوبُ 

ا تأذَّى رُسول هللا, هللاِ إاِلَّ فَِراَراً  2892عاؤهُ ِمنَ يزيُدھُم دُ اَل  2891كانُوا بجَماَعة بكالِم َعلَْيِه َوَسلَّم  صلَّى هللا َولذلك لمَّ
   بْعِض النَّاسِ 

[111v] 
االْبتالِء َعْن  األَنبيَاءَ  2893يخلُواال  فإذاً كَما).  َرِحَم هللاُ أَِخي ُموَسى لقْد أوِذَي بأكثَر ِمْن ھََذا  فَصبَرَ : ( قَالَ  

لإِِليَذاِء َعْن ُضُرْوب  ينفَكُّ األولِيَاءُ قُل ََما : َولذلِك قَال. االْبتاَلِء بالجاِھلِينِ َعْن  يخلُو األَْولِيَاُء والُعلََماءُ فاَل , لجاِحِدينَ با
 قَاَل بَْعضُ . 2895الكْفروالشَّھَاَدِة َعلْيھم ب, الساَلِطينِ إِلَى  َوالّسَعايَِة بِِھمْ , 2894البالدِ  عنِ  إلْخراجٍ , وأَْنَواِع الباليَا

اتٍ َشْھَوة  تركِ فِْي  صَدقَ َمْن : 2896الُحَكَماءِ  ِ َسْبع مرَّ ِ ِمْن  تَابَ َمْن : َوقَال آخرُ . بِھَا 2898لَْم يَْتَمل, 2897وجاھََد نْفَسهُ 
اآلَِخَرِة فِْي  النَِّعْيمفِْي  ثِير الفِْكريُكوَن كَ أَْن  وُشُروطُ َدَواِم التَّوبَةِ . يعْد إلْيِه أبداً لَْم  َسْبَع ِسنِينَ  2899َعلَيه ذنٍب واستقَامَ 
ً  إِنْ ولِكن . لتزيَد رغبتَهُ  ْنيَا َكاْلُحورِ َما لَهُ  ُكلّ فِْكَرهُ فِْي  يُِطيل أَنْ فاََل يَْنبَِغي , كاَن َشابا فإنَّ , والقُُصور نِظيٌر فِي الدُّ

َوْجِه هللاِ إِلَى  2901النَّظرِ أَْن يَتَفَكَّر فِْي  يَنبَِغيبَْل , لَةِ يرَضى بِاآلَجَواَل  فيطلُب العاِجلةَ , ربَما يحّرُك رغبتَهُ  2900ذلِك
َوقال . 2902) آََدم خطاٌء وَخْير الخطّائِيَن المْستَغفُرونَ بَنِي  كلّ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا. فَقَطْ  تََعالى
 ً نُوبِ : أيْ ).  رقِعهِ َعلَى  َماتَ َمْن  َواٍه َراقٌِع فَخْيرھُمْ  الُمؤِمنُ : ( أيضا خوُف ھََذا  وُكلّ . َراقٌِع بِالتَّْوبَِة والنََّدمِ , َواٍه بِالذُّ

   واألَْوقَاعُ , فَْليَُراقِْب األَْنفَاسُ , متِصالً بِهِ  2905يُكونَ أَْن  يمِكُن الموتُ إِْذ , 2904وُكّل نْفٍس فَھَُو َخاتَِمةٌ . 2903الَخاتَِمةِ 
[112r]   

ا , 2907علْيه السَّالمأَنَّ سليمان  ويرَوى. 2906الَمْحُذوَراتِ فِْي   التِّمثال الَّذي ُعبِدَ  أِلَجلِ  2908ُعوقَِب بخطئَتِهِ لَمَّ
ً  َداِرهِ فِْي  أَْن  أحّب بقلبِهبَْل : وقِيلَ . ولَْم يَفَعل. نَعمْ : فَقَالَ , 2909يَحكم البنِھَاأَْن  المرأةَ سألَتهُ إّن : َوقِيلَ , أربعيَن يَْوما

ً , لَِمَكانِھَا خْصِمهِ َعلَى  ھَايَُكون الُحْكم البنِ  ً , فُسلَِب ُمْلِكِه أربعيَن يَْوما فاََل  بَكفّهيسل  َوكان. وْجھهِ َعلَى  فھَرَب تَائِبا

                                                                                                                                            
 .يَسد: فِْي اإِلْحيَاء 2885
 .َويَلِْيِه َما يَُسّد بَاَب الَمَعايِش: فِْي اإِلْحيَاء 2886

  .َوھَُو الَمْعنِي بِقَولِِه َعلَيِه الّسالم:  ففِْي اإِلْحيَاء .َما ُوِضَع تَْحتَهُ َخط أََضافَهُ الُمؤلّف   2887
 .األولِيَاء: فِْي اإِلْحيَاء 2888
 .أَيُّْوب َعلَْيِه السَّاَلم الباَلَء باَلء: فِْي اإِلْحيَاء 2889
ً : فِْي اإِلْحيَاء 2890  . باََلء نُْوح َعلَْيِه السَّاَلم أيضا
 .َكانَ : فِْي اإِلْحيَاء 2891
 .إلى: فِْي اإِلْحيَاء 2892
 .إَِذْن اَل تَْخلُوفَ : فِْي اإِلْحيَاء  2893
 .َولَِذلَِك قَلََّما يَْنفَك األَْولِيَاء َعْن ُضُرْوب ِمَن اإِلْيَذاء َوأَْنَواع الباََلء َوبِاإِلْخَراج ِمَن الباَِلد: يَاءفِْي اإِلحْ  2894
ْين: فِْي اإِلْحيَاء 2895  .َوالشَّھَاَدة َعلَْيِھم بِالِكْفر َوالُخُروج َعن الدِّ
  .َوقَد قَال بعُضھم: فِْي اإِلْحيَاء2896
 .َسبع ِمَرار: اءفِْي اإِلْحيَ  2897
 .يَْبتلِ : فِْي اإِلْحيَاء 2898
  .استَقَام َسبع: فِْي اإِلْحيَاء2899
 .ذلك الفكر: فِْي اإِلْحيَاء 2900
 .لَذَّة النَّظر: فِْي اإِلْحيَاء 2901
ابُْوَن الُمْستَْغفُِرْوَن ( : فِْي اإِلْحيَاء 2902  ).ُكّل بَنِي آََدم َخطّاُؤْون َوَخْيُر الَخطّائِْيَن التَّوَّ
 .فَإِّذن الَخْوف ِمَن الَخاتَِمة قَبل التَّْوبَة: فِْي اإِلْحيَاء 2903
 .َوُكّل نَْفٍس فَھَُو َخاتَِمة َما قَْبلِه:  فِْي اإِلْحيَاء 2904
 .أَْن يَُكْوَن الَموت ُمتِّصالً : فِْي اإِلْحيَاء 2905
 .فِْي الَمْحُذور َوإاِلّ َوقَعَ : فِْي اإِلْحيَاء 2906
 .َمان بن داود َعلَْيِھما السَّالمُسلَي: فِْي اإِلْحيَاء 2907
  .َعلَى َخِطْيئَتِهِ :  فِْي اإِلْحيَاء 2908
 .أِلَبِْيھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2909
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, فطرَدْتهُ ِمْن بَْيت امرأة  َوحِكَي أَنَّهُ استطَعم, وُضربَ , ُشجّ : سليمان بن َداود فَإذا قَال أطِعُمونِي فإنّي. يطَعمُ 
ِمْن  لَهُ الَخاتِمُ  أخرجَ أَْن  إلَى, َرْأِسهِ َعلَى  فَصبَّتْ  بَْولٌ  فِيھَاَعُجْوز َجّرة  فأخرَجتْ : روايةٍ َوفِْي . هِ وْجھِ فِْي  وبَصقَتْ 

 وَجاَءْت الجنُّ , رْأِسهِ َعلَى  فَجاَءِت الطُّيُوُر فعكفَتْ : قَال. أيّام الُعقُوبة األْربعينَ النقضا  فلبَِسهُ بْعدَ , بَْطِن الُحوتِ 
ِمْن  أَلُوُمُكْم فِيَما فََعلتُمْ اَل : لَھُم فقَال. علْيهِ َجنَى  َكانَ َمْن  واعتَذَر إلْيِه بْعضُ , اِطيُن والُوُحوُش فَاجتمَعْت إلْيهِ والشَّي

أَنَّ : يَّاتِ بعِض اإلْسَرائلفِي  ورويَ . 2910ِمْنهُ َواَل بُدَّ  السََّماءِ ِمَن  كانَ  ھَُو أمرٌ أال إنَّ . عذِرُكمفِْي  أحمدُكمَواَل , قْبلُ 
َج اْمرأة هللا  فنبأهُ . فاستْعَصَم وَجاھََدھَا, نْفِسِه وطالبَْتهُ بِھَاعن  فراودْتهُ , عبدهُ يحِملَھَا إلْيهِ فَأَْرَسَل  بَلَدةِ ِمْن  رُجالً تزوَّ

ً , ببََرَكِة تقَواهُ وتعالى  تباركَ  بِما : السَّالملِْلِخْضر َعلَْيِھَما  قَالَ  أَنَّهُ , قَِصِص ُموَسىَوفِْي . إْسرائيلفِْي بَنِْي  فَكاَن نبيا
  ؟ِعلِم الغْيبِ َعلَى  أطلََعَك هللاُ 

[112v]  
إِلَى  تِسيُر بِِه فَنظرَ  كانِت الّريحُ  السَّالمُ َعلَْيِه  سلْيمانَويُْرَوى أَنَّ . 2911تَعالى بترِك المَعاِصي أِلَْجل هللا: قَالَ  
إِنََّما ؟ آَْمركِ َولَْم   2913لَِم فََعلتِ : فَقَالَ . الريحُ  فََوَضعْتهُ . فَكأَنَّهُ أْعجبَهُ , 2912َجِديدٌ  قِميصٌ َعلَْيِه  وَكانَ نَْظَرةً  قَِميِصهِ 
قُت بينََك وبَينَ لَِم  أَتَْدِري,  2914يعقُوبْ إِلَى  تَعالى أوَحى هللاَويُرَوى أَنَّ . أَطَْعَت هللاإَِذا  نُطيُعكَ  : قَال؟ يُوُسفْ َولَِدَك  فَرَّ

ْخوتِهِ ل: قَالَ . اَل  , َغفلِة إْخَوتِهِ إِلَى  نَظَْرتَ  ولمْ ؟ ولَْم تَْرُجنِي الّذيبُ َعلَْيِه  ِخْفتَ لَِم , 2915يَأكله الّذيبُ أَْن  أخافُ : قولَِك إِلِ
َماِن وَجفاِء اإلخوانِ  تغيّرِمْن  أنَكرتَما : الفَُضْيلُ ؟ قَاَل إِلَى ِحْفِظي لهُ  تَنظُرْ َولَْم  قَاَل رُجٌل . كَ َذلِ  فذنُوبَُك ورثتكَ , الزَّ

 تَجاِدْلھُمْ َواَل , َزاِحِم الُعلَماء بُِركبتَْيكَ , يَا بُنَيّ : َوقَال لُْقَماُن الْبنِهِ . أَْمَر هللاِ يعزَك هللاَ  أََعزّ : قَالَ  2916عْظنِي: للحَسنِ 
ْنيَاِمَن  وُخذ, فيمقُتُوكَ  نيَا كلَّ ترفُِض َواَل , َوأَنفْق فُضول كْسبَِك آِلَِخَرتِكَ باََلَغَك  الدُّ ْفِض فتَُكوَن ِعيَاالً  الدُّ َوَعلى , الرَّ

ْومِ فَإِنَّ , تَُصْم َصْوماً يُضرُّ بَصاَلتكَ َواَل , وُصْم َصْوماً يْكِسُر شْھَوتِك, أْعنَاِق الّرَجال كالًّ  , الصالةَ أَْفَضُل ِمَن الصَّ
فِيهَ َواَل   غْيرفِْي  تَمشِ َواَل , عَجبٍ ِمْن َغْيِر  تْضَحكْ اَل , يَا بُنَيّ : ْيضاً الْبنِهِ َوقَال أَ . الوْجھَْينِ َذا  تخالِطْ َواَل , تَُجالِِس السَّ
ا اَل يَْعنِيكَ َواَل , أرب   تَُضيِّْع َمالك وتصلحُ َواَل , تَْسأَْل َعمَّ

[113r] 
, يَْسلَم يَصُمتْ َوَمْن , يُرَحمْ َمْن يَْرَحم  يَا بُنَّي إنَّ . 2917خلَْفتَ َما  غْيركَوَمال  قدَّمتَ َما  مالكَ فَإِنَّ , غْيركَ َماَل 

 ُكلُّ : أوِصنِي فقَال: أِلَبِي َحاِزم َوقَاَل رُجلٌ . يملْك لَسانَهُ ينَدمْ َوَمْن اَل , الشرَّ يأثمْ  2918َوَمن يْفعلِ , يقُِل الَخْير يغنَمْ َوَمْن 
موَسى  َوقَالَ . 2919ُت علْيِه فََرأَْيتَهُ مصيبَةً فَاجتَنِْبهُ َوُكّل َما َجاَء الَموْ .فرأْيتَهُ غنيَمةً فالَزْمهُ  لَْو َجاَك الَمْوُت َعلْيهِ ما 

ً : فَقَالَ . أْوِصني: للخضِر عليھَما السَّالمُ  ً َواَل  ُكن بَساما ً  وُكن, تَُكن َغْضبَانا اراً  نفَاعا وانتِزْع َعِن , َواَل تَُكن ضرَّ
َعلَى  َواْبكِ , تَُعيِّر الخطائِيَن بَِخطَايَاھُمْ َواَل , ْيِر عْجبٍ تْضِحْك ِمْن غَ َواَل , تَْمِش فِي َغْير َحاَجةٍ َواَل , 2920الّلَجاَجةِ 

فِْي ِرَضا  تجتَِھدْ  خالِقَِك بقدِر َمافِْي ِرَضا  اْجتَِھدْ : فَقَالَ ؟ أْوِصنِي: بن ِكَرامٍ لُِمَحمَّد  َوقَاَل َرُجلٌ .ِعْمَران خطيئَتَِك يَا ْبنُ 

                                                 
ً , الحكم أِلَبِْيھَا َعلَى َخْصِمِه لَِمَكانِھَا ِمْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2910 فَإَِذا . فََكاَن يَْسأَل بَِكفِّه فاََل يُْطَعم. فَھََرَب تَائِھَاً َعلَى َوْجِھهِ , فَُسلََب ُمْلُكهُ أَْربَِعْيَن يَْوَما

: َوفِْي ِرَوايَة. َوبَصقَْت فِْي َوْجِھهِ , َوُحِكَي أَنَّهُ اْستَطعم ِمْن بَْيت المرأته فَطََرَدْتهُ , َوُضِربَ , َوطُِردَ , ُشجّ : قَاَل أَْطِعُمْونِي فَإِنِّي ُسلَْيَمان بن َداود
: قَالَ . فَلَبَِسهُ بَْعَد اْنقَِضاء األَْربَِعْين أَيَّام الُعقُْوبة, إِلَى أَْن أَْخَرَج هللا الَخاتَِم ِمْن بَْطِن الُحْوت, ا بَْول فََصبَّْتهُ َعلَى َرْأِسهِ أَْخَرَجْت َعُجْوز َجّرة فِْيھَ 

يَاِطْين َوالُوُحْوش فَا, فََجاَءْت الطُّيُور فََعَكفَْت َعلَى َرْأِسهِ  اَل : فَقَالَ . فَاْعتََذَر إِلَْيِه بَْعُض َمْن َكاَن َجنَى َعلَْيهِ , ْجتََمَعت َحْولَهُ َوَجاَءِت الِجّن َوالشَّ
 إنَّ أَْمٌر َكاَن ِمَن السََّماء َواَل بُدَّ ِمْنهُ . َواَل أَْحُمُدُكم فِْي ُعْذِرُكم اآلَن, أَلُْوُمُكم فِْيَما فََعْلتُم ِمْن قَْبل

َج اْمَرأَةً ِمْن بَْلَدة أخرى فَأَْرَسَل َعْبَدهُ لِيَْحِملَھَا إِلَْيهِ : ْسَرائِْيلِيَّاتَوُرِوَي فِي اإلِ  :فِْي اإِلْحيَاء 2911 , فََراَوَدْتهُ نَْفُسه َوطَالَبَْتهُ بِھَا, أَنَّ َرُجالً تََزوَّ
: أَنَّهُ قَاَل لِْلِخْضر َعلَْيِه السَّاَلم, َوفِْي قَِصص ُمْوَسى َعلَْيِه السَّاَلم. ْي إِْسَرائِْيلفََكاَن نَبِيَّاً فِْي بَنِ , فَنَبَّأَهُ هللا بِبََرَكة تَْقَواه: قَالَ . فََجاھََدھَا َواْستَْعَصم

 .بِتَْرِك الَمَعاِصْي أِلَْجل هللا تََعالَى: بَِم أَْطلََعَك هللا َعلَى ِعْلِم الَغْيب؟ قَالَ 
ْيَح َكانَْت تَِسْيرُ : فِْي اإِلْحيَاء 2912  .َوَكاَن َجِدْيَداً , فَنَظََر إِلَى قَِمْيِصِه نَْظَرة, بُِسلَْيَمان َعلَْيِه السَّاَلم َوُرِوَي أَنَّ الرِّ
 .لَِم فََعْلِت ھَّذا: فِْي اإِلْحيَاء 2913
 .يَْعقُْوب َعلَْيِه السَّاَلم: فِْي اإِلْحيَاء 2914
 .الذِّْئبُ  :فِْي اإِلْحيَاء  2915
 .أَْوِصنِي: فِْي اإِلْحيَاء 2916
 .تََركت: ءفِْي اإِلْحيَا 2917
 .يَقُل: فِْي اإِلْحيَاء 2918
 .َوُكّل َما لَْو َجاَءَك الَمْوُت َعلَْيِه فََرأَْيتهُ ُمِصْيبَة فاْجتَنِْبهُ .َما لَْو َجاَءَك الَمْوت َعلَْيِه فََرأَْيته َغنِْيَمة فَالزْمهُ  ُكلُّ : فِْي اإِلْحيَاء 2919
اَماً َواَل تَُكْن َغضَّ : فِْي اإِلْحيَاء 2920 ً ُكْن بَسَّ اَراً , ابَا  .َواْنَزع َعن الّلَجاَجة, َوُكْن نَفَّاَعاً َواَل تَُكْن َضرَّ
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ا بَْعد: فكتَب إِلَْيهِ , يِعظَهُ أَْن  يَْسألهُ ز إِلَى الَحَسن الَعِزيْ  وكتََب ُعَمر ْبُن َعْبد. 2921نْفِسكَ  فَإِّن الھْوَل األعظْم واألُموَر : أَمَّ
ا , َذلِك 2922بدَّ لََك ِمنَواَل , المْفظَعاِت أماَمك َوَمن َغفََل , َحاسَب نَْفَسهُ َربِحَ َمْن  أَنَّ : َواْعلم. بِالنََّجاِة وإّما بِالعطَبِ إِمَّ

وَمن أِمَن , َخاَف أَِمنَ  وَمنْ , َحلَُم َغنِمَوَمْن , ھََواهُ ضلَّ أَطَاَع  َوَمن, نََجا 2923الَعَواقِبَ فِْي  نظرَ َوَمْن , َخِسرَ  عْنھَا
إَذا جھَلْت وَ , َوإَِذا نَِدْمَت فَأَْقلِعْ , فَاْرِجعْ  2924َزالَتْ   فَإَذا. وَمن فَِھَم َعلِمَ , أْبَصَر فَِھمَ َوَمْن , َوَمْن اْعتَبََر أْبَصرَ , اعتبَرَ 
  ,فَاسأَل

[113v] 
  . َغِضبْت فأْمِسكْ َوإَِذا  

ِحْيم                      بْسم هللاِ الرْحَمنِ  ْكرِ الرَّ ْبِر َوالشُّ   ِكتَاُب الصَّ
ِ أَْھِل الحْمِد والثَّنَاِء الُمنفَرِد بِرَداِء الِكْبريَاءِ  ِ ِد بِِصفَاِت الَمْجِد والَعاَلءِ , الَحْمُد  الُمَؤيُِّد صْفوةَ , المتَوحِّ

ْبر 2925األنبيَاءِ  ّراءِ َعلَى  بِقُوة الصَّ ّراِء والضَّ الةُ , والنعَماءِ  الباَلءِ َعلَى  َوالشُّكرِ , السَّ , ُمحمَّد سيِّد األنبِيَاءِ َعلَى  والصَّ
َوامِ َصالة مْحُروسَ , القاَدِة البرَرِة األتقِيَاءِ َوَعلَى آَلِِه , أصحابِِه ساَدة األَصفياءِ َوَعلَى  َمُصونَة , الفنَاءِ َعِن  ةً بالدَّ

ا بَْعدُ . َواالنقَِضاءِ  2926الْصرمَعِن  بِالتََّعاقُبِ  كَما وردْت بِه , 2927نْصٌف ُشْكٌر َونصٌف َصبرٌ , اإليَمان نصفَانفَإِنَّ : أمَّ
ً , , 2929 وشِھَدْت بِِه اآلثَارُ , 2928األَْخبَارُ  إِْذ , أْسَمائِِه الحْسنَىِمْن  َواْسَمانِ  ,هللاِ تََعالى أوَصافَوْصفَان ِمْن  َوھَُما أْيضا

ْكِر َجْھٌل بِِكال شْطري اإلْيَمانِ  فَالجْھلُ . 2930سمَّى نفَسهُ َشُكوراً وصبُوراً  َعْن  ثُمَّ ھَُو َغْفلَةٌ , بَِحقِيقَِة الّصْبر والشُّ
 2931وكْيَف يَُصور, باإليمانِ إاِلَّ  تََعالى هللاِ إلى  القُربِ إِلَى  الوُصولإِلَى  َسبِيلَ َواَل . أوَصاِف الرْحمنِ ِمْن  َوصفْينِ 

ْكِر  2932؟ اإليمانُ  بِهِ َوَمْن , اإليمان اإليماِن ُدوَن بَمْعِرفَة َما بِهِ َسبِْيل  بُوُصول ُسلوك ْبر والشُّ وبِمْعرفَِة َحقِيقَِة الصَّ
ْبر. بَحْوِل هللاِ تََعالىَذلَِك  تَْعلَمُ  أُوتِيتُْم اليقِيَن َما  أَقَلِّ ِمْن : ( 2934اَل َعلْيه السَّالمُ َوقَ . 2933القرآِن َكثِيرٌ فِْي  وْصُف الصَّ

  وأَلَن, النَّھَارِ  قِيَاِم اللَّْيِل وَصومِ ِمْن  فَاتَهُ َما  أْعِطَي َحظَّهُ ِمْنھَُما لَْم يبَالِ وَمْن , وَعِزيَمةُ الّصْبر
[114r]  

ولَكنِّي أخاُف , بمْثِل عَمِل جميِعُكم, ِمنُكمْ  أيّوافينِي ُكلُّ َواِحدٍ  ِمنْ  أحبُّ إليَّ , أَْنتُْم علْيهِ  تَْصبُِرو َعلَى  ِمْثِل َما
ْنيَاأَْن  َعلْيُكم ً  فينِكرُ , بَْعِدي تُْفتََح َعلَْيُكم الدُّ َماِء ِعنَد َذلِك, بَْعُضكم بَْعضا فََمن َصبَر واْحتََسَب ظفَِر , وينِكُرُكْم أَْھُل السَّ

 قَالَ . اآلية 2938} 2937ِعنَدُكْم ينفَُد وَما ِعنَد هللاِ  بَاٍق وليْجِزنَّ الَِّذْيَن صبَُرواَما { : 2936القَ  ثُمَّ .  2935) بَكَماِل ثََوابِهِ 
). 2939 يُْكَرهُ خْيٌر كثِيرٌ  َماَعلَى  الّصْبر تَْقِدُروا فَفِي الّرَضا فَإِن لَمْ َعلَى  هللاَ  اعبُُدوا: ( َعلَْيِه َوَسلَّم َرُسول هللا صلَّى هللا

                                                 
ْين؟ قَالَ : قَالَ . اْجَعل لِِدْينَِك ِغاَلفَاً َكِغاَلف الِمْصَحف أَن تدنسه اآلَفَات: فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2921 ْنيَا إاِلَّ َما اَل بُدَّ : َوَما ِغاَلُف الدِّ تَرك طَلَب الدُّ

 .َوتَْرك ُمَخالَطَة النَّاس إاِلَّ فِْيَما اَل بُدَّ ِمْنه, َوتَْرك َكْثَرة الَكاَلم إاِلَّ فِْيَما اَل بُدَّ ِمْنه, هِمنْ 
 .ِمْن ُمَشاھَدة َذلِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 2922
 .في الَعَواقِبِ  2923
 .َزلَْلتَ  :فِْي اإِلْحيَاء 2924
 .األَْولِيَاء :فِْي اإِلْحيَاء 2925
 .التََّصرم :اءفِْي اإِلْحيَ  2926
 .نِْصٌف َصْبٌر َونُْصٌف ُشْكرٌ  :فِْي اإِلْحيَاء 2927
 .اآلَثَار :فِْي اإِلْحيَاء 2928
 .األْخبَار: فِْي اإِلْحيَاء 2929
 .َصبُْوَراً َشُكْوَراً : فِْي اإِلْحيَاء 2930
 .كتب المؤلف كلمة يُصور فَوق كلمة بوُصول: فِْي اإِلْحيَاء 2931
 .ومن به اإليمان, سلوك سبيل اإليمان دون معرفة ما به اإليمانَوكيف يتصور : فِْي اإِلْحيَاء 2932

  .لَم أَِجد ھَِذه الِعبَاَرة فِي الِكتَاب  2933
 .قَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 2934
وأَلَن , النَّھَارِ   فَاتَهُ ِمْن قِيَاِم اللَّْيِل وِصيَام  بَِماهُ ِمْنھَُما لَْم يبَاِل وَمْن أْعِطَي َحظَّ , ِمْن أَقَلِّ َما أُوتِيتُْم اليقِيَن وَعِزيَمةُ الّصْبر: ( فِْي اإِلْحيَاء 2935

ْنيَا بَْعِدي َولَِكنِّي أََخاُف أَْن تُْفتَحَ , بِِمْثِل َعَمِل َجِمْيِعُكم, ِمْنُكم  أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن يَُوافِْينِي ُكّل اْمُرئٍ , تَْصبُُرْوا َعلَى َما  أَْنتُْم َعلَْيهِ  فَيُْنِكُر , َعلَْيُكم الدُّ
 ً َماِء ِعْنَد َذلِكَ , بَْعُضُكم بَْعَضا  )فََمْن َصبََر َواْحتََسَب ظَفَِر بَِكَماِل ثََوابِِه , َويُْنِكُرُكْم أَْھُل السَّ

 .ثَمَّ قََراَ قَْوَل هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2936
 .}ْنفُِد َوَما ِعْنَد هللا  بَاٍق َوْلنُْجِزيَنَّ الَِّذْيَن َصبَُرْوا أَْجَرھُْم َما ِعْنَدُكم يَ { : فِْي اإِلْحيَاء 2937
 .61/96: النحل 2938
ْبِر َعلَى َما تَْكَرهُ   اْعبُدِ (: فِْي اإِلْحيَاء 2939  ).َخْيٌر َكثِْيٌر  هللاَ َعلَى الّرَضا فَإِن لَْم تَْستَِطْع فَفِْي الصَّ
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ْبر: الَعاِرفِينَ  َوقَال بَْعضُ  َوالثّانِيَةُ . َوھَِذِه َدَرَجةُ التَّائِبِينَ , 2941أّولھَا تْرُك الشَّْكَوى: مقاَماتٍ  2940َعلى ثاََلثِ  أَْھُل الصَّ
اِھِدينَ  بالمقُدورِ  2942الّرَضى  يقِينَ ا َوھَِذِه َدرَجةُ , يَْصنَْع بِِه َمْواَلهُ لَِما  المحبَّة 2943والثّالِثَةُ . َوھَِذِه َدَرَجةُ الزَّ دِّ . لصِّ
ْبرُ  ّن : السَّالمُ  علْيه 2945قَال عيَسى. 2944ِمن أْعلَى مَراتِِب الّصْبرِ  أََذى النَّاسِ َعلَى  والصَّ لَقَْد قِيَل لَُكم إّن السنَّ بِالسِّ

َوَمْن , خّدَك األْيَسر َحّوْل لَهُ فَ األَْيَمن  ضرَب خدكَ بَْل َمْن , الشَّرَّ بالشَّر تُقَاِوُمْوااَل : أقُوُل لَُكمْ  َوأَنَا, واألَنَف بِاألنفِ 
رَك لتِسير َمَعهُ مْيالً فَِسْر َمَعهُ مْيلْينِ َوَمْن , إَِزاَركَ  فَأَعِطه أخَذ ِرداكَ  َمْن : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَاَل َصلَّى هللاُ . 2946َسخَّ

ِ َوإِنَّا إِلَ { : تََعالى هللا كَما أَمَرهُ : فَقَالَ   أُصيَب بمصيبَةٍ  مِصيبتِي وأْعقْبنِي فِْي  اللھُمَّ أجرنِي. 2947}  راِجُعونَ ْيِه إِنَّا 
  َوَكاَن لبْعِض الَعاِرفِيَن ُرْقَعةٌ . 2948) فَعَل هللاُ بِِه َذلِكإاِلَّ  َخْيراً مْنھَا

[114v] 
َّ  واْصبِْر لُِحْكِم َربِّك{ : 2950ويُطَالُِعھَا وفيھَا َمْكتُوبٌ  َساعةُكّل  يخرُجھَا 2949فِي َجْيبِهِ   . 2951} ك  بِأَْعيُنِنَافَإِن
ِل فيَما لْم يَنَلْ : 2952يُْستََدلُّ َعلَى تَْقَوى الَمْرِء من ثالثٍ : َعلَْيِھَما السَّالملسليمان  َوقَاَل َداود وحْسِن , حسُن التَّوكُّ

َضى فِيَما قَد نَالَ  ْبِر فِيَما, الرِّ إِْجاَلِل هللاِ ومعِرفَِة  ِمنْ : (َسلَّمَصلَّى هللا َعلَْيِه وَ  هللا 2953َوقَال رُسول. قَد فَاتَ  وحْسُن الصَّ
لَھُْم ِصَراطََك  2956َوألَْقُعدنَّ { : 2955قَْوِل هللاِ تََعالىفِْي  قِيلَ ).  تذُكَر مصيبتَكَ َواَل , تَشُكَو وَجَعك 2954أالَّ  :َحقِّهِ 

ْكر  2957} الُمْستَقِيم ْكرُرْتبَة  َولُِعلُو. ھَُو طَِريُق الشُّ  تِجُد أَْكثَرھُْم َشاِكِرينَ َواَل { : فَقَالَ  َخْلقِ ال طَعن اللَِّعيُن فِي, الشُّ
ِ , هللاَل إِلَهَ إاِلَّ  فأْفَضُل الذِّْكرِ . ( 2958} َعاء الحْمد  األْذَكاِر يَُضاَعُف كَما يَُضاَعُف ِمَن  لْيَس َشْيءٌ ( وَ , ) وأفَضُل الدُّ

 ِ . القلبِ فِْي  ِمْن غْير ُحُصوِل َمَعانِيھَا, الِّلَساِن بِھَِذِه الَكلَِماتِ  تظنَّّن ھَِذِه الَحَسنَاِت بإَزاِء تحِريكِ واَل . 2959) الحْمُد 
ِ تُدلّ , التَّوِحيدِ َعلَى  2960تُدلُّ , إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َواَل , فسْبحاَن هللاِ َكلَِمةٌ تُدلُّ علَى التَّقِديسِ  ِ  َعلَى َمْعرفَِة النّْعَمةِ  2961والَحْمد 

:  2962َولَذلَِك قَاَل الشَّافِِعيّ . المَعاِرِف الَّتِي ِھَي ِمن أَْبَواِب اإليَمان َواليَقِينِ  حَسنَاُت بإَزاِء ھَِذهِ فال. الَواِحِد الَحقّ ِمَن 
ِة علَى الُمطَعِم والملبَسِ : 2963َوقَاَل الخواصُ . الُمْنِعِم اَل ُرْؤيَة النِّْعَمةِ  الشُّكر ُرْؤيَةُ  ِة , 2964شْكر العامَّ وشْكر الخاصَّ

                                                 
 .ثاَلثَة: فِْي اإِلْحيَاء 2940
ْھَوة: ْي اإِلْحيَاءفِ  2941  .الشَّ
َضا :فِْي اإِلْحيَاء 2942  .َوثَانِْيھَا الرِّ
 .َوثَالِثُھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2943

ْبُر َعلَى أََذى النَّاِس : ثُمَّ ... . عْيسى بن َمْريَمقَاَل : فِْي اإِلْحيَاء 2944   ... .والصَّ
  .عْيسى بن َمْريَم : فِْي اإِلْحيَاء 2945
نَّ بِالسِّن َواألَْنُف بِاألَْنف  ْد قِيَل لَُكم ِمْن قَْبللَقَ  : فِْي اإِلْحيَاء 2946 رَّ بِالشَّر: َوأَنَا أَقُْوُل لَُكم, إِّن السِّ بَْل َمْن َضَرَب َخدََّك األَْيَمن , اَل تُقَاِوُمْوا الشَّ

َرَك لِتَِسْيَر َمَعهُ َمْيالً فَِسْر َمَعهُ َمْيلَْينَوَمْن سَ , َوَمْن أََخَذ ِرَداَءَك فَأَْعِطِه إَِزاَركَ , الَخّد األَْيَسر إِلَْيهفََحّول   .خَّ
 .2/156: البقرة 2947
ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعْون { : هللا تََعالَى أَمرَ َكَما : َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن أُِصْيَب بُِمِصْيبٍَة  فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 2948 ِصْيبَتِي فِْي مُ   اللَّھُمَّ اْؤُجْرنِيْ . } إِنَّا 

 ).َوأَْعقِْبنِي َخْيَراً ِمْنھَا إاِلَّ فََعَل هللا بِِه َذلَِك 
 .َوَكاَن بَْعُض الَعاِرفِْين فِْي َجْيبِِه ُرْقَعةٌ : فِْي اإِلْحيَاء 2949
 .َوَكاَن فِْيھَا: فِْي اإِلْحيَاء 2950
 .52/48:الطور 2951
 .الُمْؤِمن بِثاَلث: فِْي اإِلْحيَاء 2952
 .بِيِّنَانَ : فِْي اإِلْحيَاء 2953
 .أَن ال: فِْي اإِلْحيَاء 2954
 .َوقَاَل َعزَّ َوَجّل إِْخبَاراً َعْن إِْبلِْيس اللَِّعْين: فِْي اإِلْحيَاء 2955
 .}ألَْقُعَدنَّ لَھُْم ِصَراطََك الُمْستَقِْيَم { : فِْي اإِلْحيَاء 2956
 .7/16: األعراف 2957
 .7/16: األعراف 2958
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم ھََذاِن َحِدْيثَاِن لَِرُسْوِل هللا 2959
 .َكلَِمةٌ تَُدل: فِْي اإِلْحيَاء 2960
 .َكلَِمةٌ تَُدل: فِْي اإِلْحيَاء 2961
 .قَاَل الشْبلِي َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2962
 .َوقَاَل الَخَواص َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 2963
 .الُمطَعِم والملبَِس َوالَمْشَرب: فِْي اإِلْحيَاء 2964
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ومْدَركاُت , َوالفَرجِ , فِْي البَْطن اللَّذَّاتُ   2965 انحسرْت عْنهُ َمْن  يُْدِرُكھَا ُكلّ اَل  وھَِذِه رتبَةٌ . َداِت القُلُوبِ َعلَى َوارِ 
  الَحواسِ 

[115r] 
حةِ اَل  القلبَ فَإِنَّ , لّذِة القَلبِ َعْن  وَخال, ِمَن األْلَواِن واألَْصَواتِ   , لىاهللاِ تَعَ بِِذْكِر إاِلَّ  يلتذُّ فِي َحال الصِّ
ِمْن  بنعَمٍة ثَانِيَةٍ إاِلَّ  أشُكَركَ أَْن  أستِطيعُ ؟ َوأَنَا اَل يَا َرّب َكْيَف أَْشُكُركَ : 2966قَاَل ُموَسى َعلْيِه السَّاَلمُ . َولِقَائِهِ , وَمْعرفَتِهِ 

ْكَر لَكَ  لََك نعَمةٌ َوُشْكِري : آَخر لفظٍ ؟ َوفِْي نعِمكَ  ھََذا  عرفتَ إَِذا : فَأَوَحى هللاُ تَعالى إلَْيهِ . أُْخَرى ِمنَك توجُب عليَّ الشُّ
والقُلُوُب تنقَِسُم َعلى . شكراً بَِذلَِك  رِضيُت ِمنكَ  2968منّي فقدْ  النَعمَ أَنَّ  عرفتَ إَِذا : 2967َوفِي روايَةٍ . شكرتَنِي فقَدْ 

َوقَْلٌب اَل يَْدِري َما لَذَّة . فِيهِ  2970بِزيَاَدِة المْعرفَِة َوالّذكرِ  يْستَريُح إاِلَّ َواَل , يُِحّب إاِلَّ هللا تَعالىاَل  قَلبٌ : 2969 أْربََعِة أَْقَسامٍ 
ِ , المْعِرفَةِ  اهِ , َوَما َمْعنَى األُنس بِا َوقلٌب أْغلُب أَْحَوالِه األُنُس . 2971َوَسائِر الشَّھََواِت البَدنِيَّةِ , َوالَمالِ , َوإِنََّما لذتُهُ بالجَّ

 ِ ذ بَِمْعر, 2972بِا ُر فِيهِ والتَّلذُّ ُجوع 2974 بَْعِض أْحَوالِهِ فِْي  يعتَريهِ قَد  َوالِكن, 2973فَتِِه والتَّفَكُّ , أوَصاِف البشريّةإِلَى  الرُّ
ذ فَات  َوقلٌب أْغلُب أْحوالِِه التلذُّ ذ  أْحَوالِهِ  فِي بَْعضِ  ويْعتريهِ . البشريّةبِالصِّ ا. بِاْلِعْلِم ِوالَمْعِرفَةِ تَلَذُّ فَإِن : 2975األَولى أمَّ

ً اَن كَ  ا الثَّانِي. َغايَِة البُْعدِ فِْي  فَھُوَ  فِي الُوُجودِ  ُمْمِكنَا ْنيَا طَافَِحةٌ بِهِ : وأمَّ ابِعُ . فالدُّ ا الثَّالُِث َوالرَّ َولِكْن , 2976فََمْوُجودٌ : َوأّمَّ
, بقَاٌء اَل فَنَاٌء لَهُ : أَْربََعِة أُُمور لَىإِ َحاِصلُھَا  ويَْرِجعُ , َسَعاَدِة اآلِخرةِ  فِيْ الَخْيِر  2978َوَغايَةُ . 2977َعلَى َغايَِة النُُّذورِ 

   َوِھيَ , 2979َمَعهُ  فَْقرَ اَل  وِغنىً , جْھَل َمَعهُ اَل  وعلمٌ , غمَّ فِيهِ اَل  وُسُرورٌ 
[115v]  

ةً قَ )  اآلِخَرة َعْيشاَل َعْيَش إاِلَّ : ( َوَسلَّم هللا صلَّى هللا علْيه ولَذلِك قَاَل َرُسول. 2980النّْعَمةُ الحقِيقَةُ   اَل َذلِك مرَّ
ِة تسلمةً لنفسِ فِْي  دَّ ُكونِ . الّضر شدةِ َحْفر الَخْنَدق فِْي ذلِك وقَت , 2981الشِّ  َوقَاَل َذلِك مّرةً السُّرور وقْمِع النَْفِس ِمَن الرُّ
ْنيَاإِلَى  ِة الوداعِ فِْي  إحداَق النَّاِس بِهِ ِعْنَد  وَذلِك, 2982ُسُروٍر فِي الدُّ . النّعمة ھُّم إنّي أْسألَُك تََمامَ اللَّ : َوقَاَل رُجل. حجَّ

ا الَوَسائِل . 2984) دُخول الجنَّة: (قَال. اَل : قَال) ؟ َوھَل تَْدِري َما تَماُم النّعمةِ : ( 2983َعلَْيِه َوَسلَّم فَقَاَل لَهُ صلَّى هللاُ  َوأَمَّ
يَلِيه فِي القرِب َوإِلَى َما , 2985َكفََضائِل البَدنِ لقُْرب فِْي ا يَلِيهِ َوإِلَى َما , األقرَب األََخِص كفَضائِل النَّْفسإِلَى  فتنقَِسمُ 

ھَِذِه  بَْين 2986يَْجتمع َماَوإِلَى , والعِشيَرةِ َواألَْھل , ِمَن الَمال كاألْسبَاِب المطيفَِة بالبَدنِ , اْلبََدنِ  َغْيرإِلَى  ويجاِوزُ 
لُ : أْربعةُ أْنَواعٍ  2987َوِھَي إَِذاً . س كالتَّوفِيق والھَدايَةِ األَْسبَاِب اْلَخاِرَجِة َعِن النْفِس وبَْيَن الَحاِصلَِة لِْلنَفْ  : النَّْوُع األَوَّ

 وينقَِسُم اإليمانُ , وُحسن الُخلُقإِلَى اإليمان  َحاِصلُھَا مَع انشعاِب أَْطرافِھَا ويْرِجعُ : الفضائُل النفيسةُ , َوھُو األَخصُّ 

                                                 
 .َمْن اْنَحَصَرْت ِعْنَدهُ : فِْي اإِلْحيَاء 2965

  .َوَكَذلَك لُِموَسى َعلَيِه الّسالم, أّن ھََذا الَخاِطر قَْد َخطََر لِداود َعلَيِه الّسالم: فَاْعلَم: فِْي اإِلْحيَاء  2966
 .َخبٍَر أَخر: فِْي اإِلْحيَاء 2967
 .النِّْعَمة ِمنّي َرِضيتُ : فِْي اإِلْحيَاء 2968
 .َوِعْنَد ھََذا تَْنقَِسُم القُلُوُب إِلَى أَْربََعِة أَْقَسام:  اءفِْي اإِلْحيَ  2969
 .الَمْعِرفَة بِه والفِْكر فِْيه:  فِْي اإِلْحيَاء 2970
اه:  فِْي اإِلْحيَاء 2971 يَاَسة, َوإِنََّما لِّذتهُ بِالجَّ  .َوَسائِر الشَّھََوات البََدنِيَّة, َوالَمال, َوالرِّ
  .سبحانههللا :  فِْي اإِلْحيَاء 2972
 .الفكر:  فِْي اإِلْحيَاء 2973
 .األْحَوال: فِْي اإِلْحيَاء 2974
ل :فِْي اإِلْحيَاء  2975  .األَوَّ
 .َمْوُجودان:  فِْي اإِلْحيَاء 2976
 .النُُّدور:فِْي اإِلْحيَاء 2977
ا الَغايَة فَِھَي َسَعاَدة اآلِخَرة: فِْي اإِلْحيَاء 2978  .َوأَمَّ
 .بَْعَده:  فِْي اإِلْحيَاء 2979
 .الحقِيقِيَّة: اإِلْحيَاءفِْي  2980
 .تَْسلِيَة لِْلنَْفس: فِْي اإِلْحيَاء 2981
ُكْون : فِْي اإِلْحيَاء 2982 ُرْور َمْنَعاً لِْلنَْفس ِمَن الرُّ ةً فِْي السُّ ْنيَاَوقَاَل َذلَِك َمرَّ  .إِلَى ُسُرْور الدُّ
 .فَقَاَل النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم:  فِْي اإِلْحيَاء 2983
 ).تََمام النِّْعَمة ُدُخْول الَجنَّة : ( قَالَ . اَل : قَالَ ) َوھَْل تَْعلَم َما تََمام النِّْعَمة؟ ( : ْي اإِلْحيَاءفِ  2984
 .َوھَُو الثَّانِي:  فِْي اإِلْحيَاء 2985
 .يَْجَمع: فِْي اإِلْحيَاء 2986
 .إذن: فِْي اإِلْحيَاء 2987
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ِ تَع, المَكاشفَةِ  علمِ إِلَى  إِلَى  وُحْسُن الخلُِق ينقَِسمُ . علُوِم المَعاَملَةِ َوإِلَى , ورُسلِه, وصفَاتِِه وَماَلئَِكتِهِ , الىوھَُو العلُم با
الشَّھََواِت واإلْقَداِم ُمْقتََضى  الكّف ِعنفِي  ومراَعاةُ الَعْدلِ , واْسُمهُ العفَّةُ , والغضبِ  2988تْرُك مقتَضى الشَّْھوة: قْسَمْينِ 
   يَُكوُن إْقَداُمهُ بَْل , يْقَدُم َكيَف َشاءَ َواَل , يَْمتَنَِع أصالً اَل  حتَّى

[116r] 
دَعلَى  2989َوإِحَجاُمه بِالميَزاِن العْدِل الَِّذي أنَزلَهُ َجلَّ وتََعالى  إْذ , َعلَْيِه َوَسلّم هللاُ  َصلَّى 2990لَِساِن نبيّه ُمَحمَّ

نْفَسهُ  2994أخصّ  فََمنْ  2993} تُخِسُروا اْلِميَزانَ َواَل  قِْسطِ الِميَزان َوأَقِيُموا الوْزَن بِالْ فِْي  تْطَغْوا 2992أال{ : 2991قَالَ 
ْكر أَْو تََرك , ِمَن اآلَفَاتِ َواألَْمِن  القدرةِ  أْو تََرِك النَِّكاِح َمعَ , لِتَْرِك شْھَوِة النَّكاحِ  األَْكل حتَّى ضُعَف َعِن اْلِعبَاَدِة والذِّ

يَْخلُو َوْزنَهُ أَْن  الَعْدلُ  وإنََّما. الِميَزانِ فِْي  فقْد طَغى, َشْھَوِة البَْطِن والفَْرجِ فِْي َمَك ومِن اْنھَ . أْخَسَر الِميَزانَ  فَقَد, والفِْكرِ 
ةُ بالنْفسِ  2996فَإَِدا. 2995 فتعدُل بَِه كفَّةُ الِميَزان, الطغيَاِن والُخْسرانَعن  وتقديُرهُ  بَة إِلَى  الفََضائُِل الخاصَّ هللاِ الُمقَرَّ

 2997وِھيَ : بالنَّْوِع الثَّانِياألَْمر إاِلَّ  غالبِ فِْي  يَتُُم ھَذاَواَل . وعفَّة وعَدالة, مَعاملة وعلمُ , ِعْلُم الُمَكاشفَةِ : ةٌ تََعالَى أَْربَعَ 
: الثَّالِث بالنَّْوعِ إاِلَّ  األَْربَعةُ  ھِذِه األُُمورُ  2999تكُملُ َواَل . وطُوُل الُعُمرِ , الّصّحةُ َوالقّوة والجَمالُ , 2998الفضائُِل البدنيَّةُ 

ينتَفُِع بَشْيٍء ِمْن ھَِذِه َواَل . وَكَرُم العِشيرة, والَجاهُ , واألَْھلُ , اْلَمالُ : َوِھَي أَْربََعةٌ , وِھَي النَِّعُم الَخارَجةُ المطيفَةُ بالبََدن
ابِعِ  األَْسبَاِب اْلَخاِرَجِة والبَدنِيَّةِ   الفضائِل النّفسيّةِ  3000ي تَْجَمُع بْينَھَا وبَْيَن منَاِسبِ َوِھَي األَْسبَاُب الّتِ : إاِلَّ بِالنَّْوِع الرَّ

, أربَعةإِلَى  قّسْمنَاھَاإَِذا , َعشر فََمْجُموُع ھَِذِه النَّعم ِستَّة. َوتَأْيِيُدهُ , وتْسِديدهُ , وُرشدهِ , ِھَدايةُ هللاِ : وِھَي أْربََعةٌ , الدَّاخلةِ 
  وقّسْمنَا

[116v] 
. 3003تَابعةأْو , َضُروريةٌ  َحاَجةٌ إَِما , 3002البعضِ إِلَى  الُجملة يحتَاُج مْنھَا َوھَِذهِ  ,3001 أْربَعةإِلَى  ُكل واحدٍ  

ا الَحاَجة الّضُروريّة كحاَجةِ  سَعادة إِلَى  3004للوُصولُ  َسبِيلَ ال  إذْ , وُحْسِن الُخلقإِلَى اإِلْيَمان  اآلِخرةِ َسَعاَدة  أمَّ
ْنيَاإاِلَّ َما  اآلِخرةِ فِْي  َولَْيَس ألََحدٍ , َما َسَعىإاِلَّ  انِ لإِلنسَ  فلْيسَ , 3005بِھَاإاِلَّ  اآلِخَرِة البتَّة َد ِمَن الدُّ  َوكذلِك حاَجةُ . تَزوَّ

ا الحاَجةُ النَّافَِعةُ . 3007صحِة البََدِن ضُروريَّةٌ إِلَى  وتْھِذيِب األخالقِ , الُعلُومِ  3006الفَضائل النفِسيَِّة بكْسبِ  َعلَى  َوأَمَّ
ُربََّما  ُعِدمَ لَْو  فَإِنَّ َذلك, واألَْھلِ , َوالِعزّ , ِمْثل اْلَمال, الَخاِرَجةِ  النَِّعمإِلَى  3008ِذِه النَِّعِم البدنِيَِّة والنفسيَّةِ كَحاَجِة ھَ , الجْملةِ 

َق الَخللُ  , الَمال ِمنَ  ِم الخارَجةِ النِّعَ إِلَى  اآلِخَرةِ لِطَِرْيِق  الحاَجةَوْجهُ  فََما: قُْلتَ  فَإِن. النَعم الدَّاِخلةِ  بْعضِ إِلَى  تطَرَّ
. المسھّلةَ للمْقُصودِ  3010وآللَةِ , المبلّغِ  الَجناحِ َجاِريَة َمْجَرى  أَّن ھَِذِه األَْسبَابِ  فَاْعلَمِ ؟ والعِشيَرةِ , 3009َواْلَجاِه واألَْھلِ 

                                                 
 .الشَّھََوات: فِْي اإِلْحيَاء 2988
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2989
 .َرُسْولِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 2990
 .قَاَل تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 2991
 .أَْن اَل  : فِْي اإِلْحيَاء 2992
 .9-55/8: الرحمن 2993
 .َخصى :فِْي اإِلْحيَاء 2994
 .فَتَْعتَِدل بِِه َكفَّتَا المْيَزان: فِْي اإِلْحيَاء 2995
 .فَإَِذنْ : فِْي اإِلْحيَاء  2996
 .ھُوَ : اءفِْي اإِلْحيَ  2997
 .َوِھَي أَْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 2998
 .ال تَتَھَيَّأ: فِْي اإِلْحيَاء 2999
 .َما يُنَاِسب: فِْي اإِلْحيَاء 3000
  . َواِحَدة مَن األربَعة إِلى أْربََعة: فِْي اإِلْحيَاء3001
 .يَْحتَاج اْلبَْعض ِمنّھَا إلَى البَعض: فِْي اإِلْحيَاء 3002
 .ةنَافِعَ : فِْي اإِلْحيَاء 3003
 .إِلَى الُوُصْولِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3004
 .بِِھَما: فِْي اإِلْحيَاء 3005
 .تُْكِسُب ھَِذهِ  .فِْي اإِلْحيَاء 3006
 .َضُروِري: فِْي اإِلْحيَاء 3007
 .النَّْفِسيَّة َوالبََدنِيَّة: فِْي اإِلْحيَاء 3008
 .األھل والجاه: فِْي اإِلْحيَاء 3009
 .واآللةِ : فِْي اإِلْحيَاء 3010
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ا الَمالُ  َولِذلك قَال َعلْيِه . 3012الِھيَجا بَِغْير ِساَلحٍ لَى إِ  كَساعٍ , كفَايَةٌ  3011َمَعهُ  فِيطَلِب الِعلِم َواْلَكَماِل َولْيسَ  فَالفَقِيرُ : أَمَّ
 َوفي, 3015األوقَاِت فِي طلِب القُوتِ  3014َوَمن عدَم الَماَل مستَْغِرقَ )  تَْقَوى هللاِ اْلَمالَعلَى  نِعَم الَعْونُ : (  3013الّسالم

فَإِنِّي . الِغنَى: فَقَالَ ؟ النَِّعيمَما : 3016ل لَهُ َوقِي, َوقَاَل بَْعُض الحكَماءِ . وضُروراِت المعيشةِ , والمْسكنِ , تھيئَِة الّلبَاسِ 
  األمُن فإِنِّي َرأيُت الخائِفَ : قَال. زْدنَا: قِيلَ . رأَْيُت الفَقِيَر اَل عيَش لَهُ 

[117r] 
فَإِنِّي . 3017ّشابال:قَال. ِزْدنَا: قِيل. لَهُ اَل َعْيَش  فَإِني َرأَْيُت الَمريضَ . الَعافِيَة: قَالَ . ِزدنَا: قِيلَ . عيَش لَهُ اَل 

 قاَل َصلَّى هللا عليهِ  إذْ . 3019يخفَى وْجه الَحاجة إلْيھَافاََل : َوأّما األْھل والولُد الّصالحُ . لَهُ ال َعْيَش  3018الشْيخَ   َرأَْيتُ 
ْين نِْعَم الَعْونُ : ( َوَسلَّم ُجل َماتَ إَِذا : (  3020اْلَولَدِ فِْي  َوقِيل)  المرأةُ الّصالحةُ : َعلَى الدِّ إاِلَّ ِمْن  عملُهُ اْنقَطََع  3021الرَّ
ا األقَاربُ  .الَحِدْيث 3022) ثاَلثٍ  ُجل وأقاِربُهُ كْثر  فمھَما َوأَمَّ ا . 3023 واألَْعيُن األْيدي واألرُجلِمْثَل  َكانُوا, ولَد الرَّ َوأَمَّ

لُّ يَْدفَع اإِلْنَسان َعْن  3024الِعزُّ والجاهُ فِيهِ  , يؤِذيهِ َعْن َعُدو  ينفَكُ اَل  فإنَّهُ , هُ مْسلمٌ يستغنِي َعنْ َواَل , 3025نفِسِه الَضْيُم والذُّ
ةُ وطُوُل الُعُمر. َمالِهِ  وقلبُه رأسُ , ويشَغُل قَلبَهُ , وفراَغهُ , 3026َوَعَملَهُ , علَمهُ  وطالٍم يشّوشُ  ا الّصّحةُ والقوَّ فاََل يَتُّم  َوأَمَّ

ا.عْلٌم وعَمٌل إالَّ بِِھَما  3028تَّم إِْشَراقُھَا أّدىإَذا  نُوَر النْفسِ أِلَنَّ . النْفسِ َعلَى فَِضْيلَة  األكثَرِ فِْي  فيُدلُ  3027الحَمالُ  َوأَمَّ
األْرِض  َما فِْي : َوقِيل. طاَلقَةُ الَوْجِه عْنَواُن َما فِْي النَّْفسِ : َوقِيل. يتالزمانِ والَمْنظَر َوالَمْخبر َكثِْيَراً َما , البََدنِ إِلَى 
. االْسم حسَن الَوْجِه وحسنَ  بعثتُْم َرُسوالً فاطلُبُواإَِذا : عْنهُ  3029رِضَي هللاُ ُعَمر  َوقَال. ا فِيهِ ووْجھَهُ أَْحَسُن مَ إاِلَّ  قبِيحٌ 

ا الَمالُ . باإلماَمةِ  تَساوْت درَجةُ المَصلّيَن فأحَسنُھُم َوْجھاً أْواَلھُمْ إَِذا : َوقَال الفُقَھَاء   َوأمَّ
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ِم وِدريَاقهُ اإلنفَاقُ  َعْن  ُسّم اإلْمَساك َوَرَغبُواإِلَى  لمالُوا فُتَِح لِْلنَّاِس بَاُب اْلَكْسِب ورغبُوا فِيهِ ْو َولَ . 3030فَكالسُّ
ِع فِي  والمْعنَى بِھَا تقبِيُح إْمساِكھَا والحرِص َعلْيھَا لاِلستْكثَارِ . فتَحت األَْمَوالُ  فلذلِك. درياِق اإلنفَاقِ  ِمْنھَا َوالتََّوسُّ

تِھَاإِلَى  الرُكونَ  نَِعيمھَا بَِما يُوجبُ  ْنيَا َولذَّ ا أَْخَذھَا بقدِر الكفَايَِة وصرفِ . الدُّ فليَس بَِمْذُموٍم  الخيراتِ إِلَى  الفَاِضلِ  فَأَمَّ
ا. الّسفرفِْي  بِقَدِر َزاِدهِ يَْحُمل إاِلَّ  3031أال وَحتَّى ُكّل مَسافِر َعادةإِلَى  َسبِيل ألحدٍ فاََل  الِھدايَةُ  وأَمَّ قَال . بِھَاالَّ إِ  طلِب السَّ

معرفةُ : 3034إحداھا:والھَداية ثاَلُث منَاِزلَ  3033} ربُّنا الَِّذي أَْعطَى ُكلَّ َشْيٍء خلقَهُ ثُمَّ ھََدى{ : 3032وتَعالىجلَّ  هللا

                                                 
 .لَهُ : يَاءفِْي اإِلحْ  3011

  .وكباِزي يَُروُم الّصيَد باِل َجنَاح, كَساعٍ إِلَى الِھيَجا بَِغْير ِساَلحٍ : فِْي اإِلْحيَاء  3012
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 3013
 .َصاَر ُمْستَْغِرق: فِْي اإِلْحيَاء 3014
 .األَْقَوات: فِْي اإِلْحيَاء 3015
 .َل لَهُ َوقَْد قِيْ : فِْي اإِلْحيَاء 3016
 .الشَّبَاب: فِْي اإِلْحيَاء 3017
 .الھَِرمَ  :فِْي اإِلْحيَاء  3018
 .إِلَْيِھَما: فِْي اإِلْحيَاء 3019
 .َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فِْي الَولَد: فِْي اإِلْحيَاء 3020
 .الَعْبد: فِْي اإِلْحيَاء 3021
 .َولٌَد َصالِح يَْدُعو لَهُ : إَِذا َماَت الَعْبُد اْنقَطََع َعَملهُ إاِلَّ ِمْن ثاََلث: م فِْي الَولَدَوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3022
ُجل َوأَقَاِربهُ :فِْي اإِلْحيَاء 3023  .َكانُْوا ِمْثَل األَْعيُن َواألَْيِدي, فَھَُما كْثر أَْوالد الرَّ
 .فَبِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3024
 .َوالَضْيم الذُّل :فِْي اإِلْحيَاء 3025
 .َوَعَملَهُ , َوظَالٍِم يَُشّوش َعلَْيه ِعْلَمهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3026
 .الَجَمالُ : فِْي اإِلْحيَاء 3027
 .تَأَّدى إِْشَراقُه :فِْي اإِلْحيَاء 3028

  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3029
فَإِّن . بَل أَْنفَقُوه, وَما فضل فَلَم يُْمِسُكوه, جرَم اْقتََصروا َعلَى قَْدِر  القُوتفاَل , َولَيٍَس لَھُم فِي الَمال َحظ بقدِر إاِّل القُوت: فِْي اإِلْحيَاء 3030

  .َوفِي اإِلْمَساك الّسم, اإِلْنفَاَق فِيه التّْريَاق 
 .ال: فِْي اإِلْحيَاء 3031
 .َولَِذلَِك قَاَل تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3032
 .20/50: طه 3033
 ,األولى: فِْي اإِلْحيَاء 3034
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ا{ : َوقَاَل تََعالى. 3035}وھدْينَاهُ النجَدْين { : لىابِقَْولِِه تَعَ  المَشار إِلْيهِ , طِريِق الَخْيِر والشَّرِ  ثَُموُد فھدْينَاھُْم  َوأَمَّ
ُسُل وبصائُِر الُعقُولُ , فَأسباُب الھَدى ِھَي الكتبُ  3036} اْلھَُدى فاْستحبُّوا اْلَعَمى علَى يمنَُع َواَل , وِھَي مْبُذولَةٌ . والرُّ

نيَا, والكْبرُ , الحَسدُ إاِلَّ  منھَا ثَمرة : َوالثَّانِيَةُ . تُْعِمي األْبَصارَ اَل  واألَْسبَاُب ِھَي الَّتِي تُْعِمي القُلُوَب َوإن َكانتْ , وُحبُّ الدُّ
َوالَِّذيَن اھتََدوا َزاَدھُْم { . 3038} َوالَِّذيَن َجاھَُدوا فِينَا لَنَْھِدينَّھُْم سبُلنَا{ : 3037وعْنھَا الحكايةُ بقَْولِِه تَعالى, المجاھدةُ 

  ,الُمَجاھَدةِ  كَمالِ بَْعَد  الواليَةِ َعالَِم النبوِة وفِْي  النُّوُر الَّذي يشرقُ : َوالثَّالثَةُ . 3039} ھَُدى
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ً فَأَْحيَْينَاهُ وجعلنَاأَْو َمْن َكاَن { : قَْولِِه تَعالىفِْي  َوھذا ھَُو الھَُدى الُمَسمَّى حيَاةً   فِْي  نوراً يْمِشي بِهِ لَهُ  ميّتا
ْشدُ . 3040} النَّاسِ  ا الرُّ ِھهِ تُِعْين اإِلْنَسان ِعْنَد  فنَعنِي بِِه الِعنَايَة اإللھيَّةُ التِي, َوأَمَّ فتقويِه َعلَى َما فِيِه , مقاصدهِ إِلَى  توجُّ

ا فِيِه فَساُدهُ , َصاَلُحهُ   3041ُرْشَدهُ ِمن قَْبلُ إِْبَراِھْيَم  ولَقد آتَْينَا{ : تََعالى كَما قَالَ , ويُكوُن َذلِك ِمن البَاطنِ . وتفتُرهُ عمَّ
فَإِنَّھُم منُعوا بالجْھِل , 3043 الجْھل والَغْفلةُ إاِلَّ  شكِرھَاَعن  ولَْم يُقَّصْر بالخلقِ , ىتُحصَ ِمْن أَْن  ونِعُم هللاِ أكثَرُ . 3042}

الشُّكر أَنَّ  ظنُّوا 3045ثُمَّ إِْن عَرفُوا نعمةَ هللاِ . بْعَد معرفتِھَاإاِلَّ  شكُر النّعَمةِ  يتَصّورُ َواَل , النَّعمِ  3044معرفَةِ َعْن  والغفلةِ 
ِ : لَسانِهِ يَقُول بأَْن  َعلَْيھَا ِ , الحْمد  ِ ْكُر  يستعِمل النّْعَمةَ فِي إْتَماِم الِحكَمة التِي أَْن  ولْم يْعرفُوا أّن معنَى الشُّكر, الشُّ

ْكر بْعد ھَاتيِن الخصلتْينِ ِمَن  فاَل يَْمنَع. 3046وِھَي طاَعةُ هللاِ تَعالى, بِھَا أُِريدتْ  ْھَوةإاِلَّ  3047الشُّ  واستِيالء غلَبَةُ الشَّ
ةَ , البََصائِر بْعِض أْربَابِ إِلَى  3048َوقد َشَكى بْعُض النَّاِس فقَرهُ . الشَّْيطَان ك أَنََّك : 3049قَال, اغتماِمهِ َوأَْظھََر ِشدَّ أيسرُّ
ك أنَّك أخرسُ : قَالَ . اَل : قَال؟ ِدْرھَمآاََلِف  عْشرةَولََك  أْعَمى ك :قَال. اَل : قَال؟ ِدرھَمَولََك َعَشَرةُ آاََلِف  أيسرُّ  أيسرُّ
َك أنَّك مجنُون: قَالَ . اَل : ؟ قَالَ 3050ِدرھمأَْلَف  عشُرونَ َولََك  أقطُع اليَدْيِن والرْجلْينِ أَنََّك  َولََك َعَشَرةُ آاََلف  أيُسرُّ

  تْستَِحيْ أََما : قَال. اَل : قَالَ ِدْرھَم؟ 
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ً أَْن   ُكْوز  يَِدهَوفِْي  بْعِض الخلفَاءَعلَى  السماكِ اْبُن  َوَدَخلَ . تشُكَو مْواَلَك ولَهُ ِعندَك عروٌض بخْمِسيَن ألفا
فَھَل , بقْيت َعْطشانَ َوإاِلَّ , ببْذِل َجميع أْمَوالِكَ إاِلَّ  لْو لْم تُْعطَ ھِذِه الشربَةَ : فقَال. ِعْظنِي: فَقَاَل لَهُ . يشَربُهُ   3051ماءٍ 

تفَرْح فاََل : قَالَ . نََعمْ : قَال؟ 3054تاِركهُ فَھَْل ُكْنَت , بُملكك كلّه إاِلَّ  3053تعطھَالَْم  َولو: فَقَالَ . نََعمْ : قَالَ ؟ 3052كنَت تعِطيھَا
ْنيَاَمْن نَظََر : ( َوَسلَّم َوقَاَل َصلَّى هللاُ علْيه. ماءٍ  َشْربَةَ يَساِوي اَل  بُملك َمن إِلَى  الّدينِ َونَظََر فِْي , ھَُو ُدْونَهُ َمْن  فِي الدُّ

فقَْد , 3057َعْن ثاََلث أغنيتُهإِنَّ َعْبَداً : 3056تَعاَلى هللاُ يَقُْوُل : الّسلف َوقَال بعضُ . 3055) راً كتبَهُ هللاُ َصابِ , ھَُو فوقَهُ 

                                                 
 .90/10: لدالب 3035
 .41/17: فصلت 3036

امة: الثانِيَة: فِْي اإِلْحيَاء  3037 َحْيُث قَاَل , َوِھَي ثََمَرةُ الُمَجاھََدة, َوِھَي التِي يَحّد هللا تََعالَى بِھَا الَعْبَد َحاالً بَْعَد َحال, َوَراء ھَِذه الِھدايَة العَّ
  .تََعالَى

 .69/ 29: العنكبوت 3038
 .47/17: محمد 3039
 .6/122 :األنعام 3040
 .}َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِھْيَم ُرْشَدهُ ِمْن قَْبُل َوُكنَّا بِِه َعالِِمْينَ { :فِْي اإِلْحيَاء 3041
 .21/51: األنبياء 3042
 .ُشْكِر النِّْعَمة إاِلَّ الَجْھل َوالَغْفلَةأنّهُ لَم يقصر بالَخلق َعن : اْعلَم:فِْي اإِلْحيَاء  3043
 .تِهِ َمْعِرفَ  :فِْي اإِلْحيَاء  3044
 .إِْن َعِرفُْوا نِْعَمة ثُمَّ إِنَّھُم: فِْي اإِلْحيَاء 3045
 .هللا َعزَّ َوَجلَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3046
 .الَمْعِرفَتَْين: فِْي اإِلْحيَاء 3047
  .َكَما َشَكا بَْعُضھُم فَْقَرهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3048
 .فَقَاَل لَهُ . اْغتَِماِمِه بِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3049
ً : يَاءفِْي اإِلحْ  3050  .عشرون أَلفا
 .ُكْوز َماءٍ َوبِيَِدِه : فِْي اإِلْحيَاء 3051
 .تُْعِطْيهِ  : فِْي اإِلْحيَاء  3052
 .تُْعطَ  لو لم: فِْي اإِلْحيَاء  3053
 .تَْتُركهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3054
ْنيَا إِلَى َمْن ھَُو ُدْونَهُ (  :فِْي اإِلْحيَاء 3055 يْ , َمْن نَظََر فِْي الدُّ ْنيَا . َكتَبَهُ هللا َصابَِراً َوَشاِكَراً , ِن إِلَى َمْن ھَُو فَْوقَهُ َونَظََر فِْي الدِّ َو َمْن نَظََر فِْي الدُّ

ْيِن إِلَى َمْن ھَُو ُدْونَهُ , إِلَى َمْن ھَُو فَْوقَهُ   ).لَْم يَْكتُْبهُ هللا َصابَِراً َواَل َشاِكَراً , َونَظََر فِْي الدِّ
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ا, وطبِيب يَُداِويهِ , سلطاٍن يَأتِيهِ َعْن , أتمْمُت َعلْيِه نْعَمتِي  أَتَاهُ هللاُ َمْن : ( َوقال علْيه السَّالمُ . 3058يَد أَِخيهِ فِْي  وعمَّ
فِي  وفقرٍ , وخْوفٍ , وَمرضٍ , َوفي ُكلِّ باََلءٍ . 3060)3059فَقد استْھَزأَ بآيَاِت هللاِ تَعالى, ِمْنهُ  أحداً أغنَى أَنَّ  فظَنَّ القُْرآَن 

ْنيَا َخْمَسةُ  رُ ُمِصْيبَة َوَمَرض  أنَّ كلّ : أَحُدھَا: ويشُكَر َعلَْيھَا,  3061يَْفرَح بِھَاأَْن  لْلَعاقِل ينبِغيأُُمْوٍر  الدُّ أَْن  فيتصوَّ
, 3063ردھَا يستَِطيعُ اَل  فلْو َضّعفَھَا هللاُ تَعالى وزاَدھَا فَإَِذا َكانَ , تَنَاھَىاَل  مقُدوراِت هللاِ تَعالىإِْذ , كبَر ِمْنھَاأ 3062تَُكونَ 

اَل ُعمر َوقَ . ِدينِهِ  فِي 3065تَُكوَن ُمصيبةً أَْن  أنَّه كاَن يمكنُ : الثَّانِي. 3064َتَُكن أْعظََم ِمْنھَاإِْذ لَْم , فَْليَْشُكِر هللا تَعالى
  َكانَ إاِلَّ  ابتليُت ببالءٍ َما : 3066رِضَي هللاُ عْنهُ 

[119r] 
َوإْذ , 3069َوإِْذ لَْم أَْمنَِع الّرَضا فِيه, ِمْنهُ أَْعظَم  يَُكنَوإِْذ لَْم , 3068دينِهِ فِْي  إَذ لَْم يَُكن: فِيِه أربَُع نَِعمٍ َعلَّي  3067ِ  

ْنيَا فيتَسلَّى بَذلِكَ تَ أَْن : 3070الثَّالِث. أَْرُجوا الثََّواَب علْيهِ  ْنيَا سھلَةٌ  مَصائِبُ إِْذ   ُكْوَن عقوبةً معَجلَّةً فِي الدُّ ھيّنَةٌ , الدُّ
ابِعْ . مَصائُِب اآلخرةِ إِلَى  باإلضافَةِ   ِمنْ بُدَّ اَل  وَكانَ , 3071ھَِذِه الُمصيبَةَ والبليَّةَ َكانت مكتُوبَةً علْيِه فِي الكتَابِ أَنَّ : الرَّ
ثَوابُھَا أَّن  الَخاِمسُ . نِعمة 3073فھيَ , جميِعھَاِمْن بَْعِضھَا أَْو ِمْن  واستراحَ , وَوقََع الفراغُ , وصلتْ قَْد وَ , 3072ُوُصولِھَا
ْنيَا طرقٌ : أكثَُر ِمْنھَا  أََرادَ إَِذا : ( َعلَْيِه َوَسلَّم  قَاَل رُسوُل هللا َصلَّى هللا: قَالأَنَس  وَعن. إلى اآلِخَرة فَإِنَّ مَصائَِب الدُّ

ً الباََلَء  َصبَّ َعلْيهِ  يَُصافِيهُ أَْن  وأََرادَ بَِعْبٍد َخْيَراً  هللاُ  ا, َصبَّا , َصْوٌت مْعروفٌ : الَماَلئَكةُ قَالَْت , فَإَذا َدَعاهُ . وثّجه علْيه ثجَّ
ً  فَإَذا َدَعاهُ  َما  َعنكَ أَْو َدفَْعُت , وأَْعطيتُكَ شيئَاً إاِلَّ  تْسأَلَنِياَل ! لبَّْيَك عْبِدي وسعَدْيكَ : قَال هللا تََعالى. يَا َربّ : فقَال, ثانيا

األَْعَمال فََوفُّوا أَْعَمالَھُم  فَإَِذا َكاَن يَْوَم اْلقِيَاَمِة جيَء بأَْھلِ . ھَُو أَْفَضُل مْنهُ َما  عنِديلََك  3075دخْرتَ أو , 3074َشرٌّ ھَُو 
يُنشُر لھُْم َواَل , ِمْيَزانٌ  ينَصُب لھُمْ فاَل  يُؤتى بأَْھِل البالءِ  ثُمَّ , 3076َوالَحجِّ  بالِميَزان أْھل الصيَام والّصاَلِة والّصَدقَةِ 

ً , ِديَوانٌ  ً  3077كَما ُصبّ , يُصُب علْيِھُم األْجر صبّا    فيودُ , علْيِھُم الباَلُء صبّا
[119v] 

                                                                                                                                            
  ... .تَعالَى فِي بَْعِض الُكتُب الُمنزلَةيقُوُل هللا    :فِْي اإِلْحيَاء 3056
 .ثاََلثَة  :فِْي اإِلْحيَاء  3057
 .فِي أَِخْيه: فِْي اإِلْحيَاء 3058
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3059

راً أحُدھا علَى اآلَخر  3060 ماً أو ُمؤخِّ َمْن : ( اَل َصلَّى هللاُ علْيه َوَسلَّمَوقَ  :فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, يَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَِذه األحاِديث مقَدِّ
ْنيَا فِي بَْعِض الُكتُب  يَقُْوُل هللاُ تَعاَلى: َوقَال بعُض الّسلف: َوِمن ثُمّ ...) َمْن أَتَاهُ هللاُ القُْرآَن: ( َوقال علْيه السَّالمُ : ثمّ , ... )نَظََر فِي الدُّ

  ....)الُمنزلَة
ْنيَا َخْمَسةُ أُمْور , َوَخوفٍ , َوَمرضٍ  ,وفِي ُكّل فْقرٍ : فِْي اإِلْحيَاء 3061  .يَْنبَِغي أَْن يَْفَرَح الَعاقُِل بِھَاوباََلٍء فِي الدُّ
 .يَُكونَ : فِْي اإِلْحيَاء 3062
 يَْحجزهُ؟فَلَْو َضعفَھَا هللا تََعالَى َوَزاَدھَا َماَذا َكاَن يَُرّدهُ وَ  ,إِْذ َمْقُدوَرات هللا تََعالَى ال تَتَنَاھى: فِْي اإِلْحيَاء 3063
ْنيَا, فَْليَْشُكر: فِْي اإِلْحيَاء 3064  .إِْذ لَْم تَُكن أَْعظَم ِمْنھَا فِْي الدُّ
 .ُمِصيبته: فِْي اإِلْحيَاء 3065

  .َوقَاَل ُعَمر بُن الَخطَّاب َرِضَي هللاُ َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء  3066
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3067
 .ِدْينِي : فِْي اإِلْحيَاء 3068
 .بِهِ : ْي اإِلْحيَاءفِ  3069
ر أَن تُؤخر إِلَى اآلِخَرة. الَوجه الثَّالِث فِْي الشُّكر: فِْي اإِلْحيَاء 3070 ْنيَا يتَسلّى َعْنھَا , َوھَُو أَنَّهُ َما ِمن ُعقُوبَة إاِلَّ وَكاَن يَتََصوَّ َوَمَصائِب الدُّ

إِْذ أَْسبَاب التََّسلِّي َمْقطُْوَعة , َوإِْن لَْم تَُدم فاََل َسبِْيَل إِلَى تَْخفِْيفِھَا بِالتّسلي, بَةُ اآلِخَرة تَُدْومَوُمِصيْ . فَيَُخف َوقعھَا, بِأَْسبَاب أَُخر تَھَّون الُمِصْيبَة
بِْين ً . بِالكليَّة فِْي اآلِخَرة َعْن الُمَعذَّ ْنيَا فاََل يَُعاقَْب ثَانِيَا إِنَّ الَعْبَد إَِذا أَْذنََب : ( وُل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمإِْذ قَاَل َرسُ , َوَمْن َعِجلَت ُعقُْوبَتهُ فِْي الدُّ

ُ أَْكَرُم ِمْن أَن يَُعِذبهُ ثَانِيَاً  ْنيَا فَا  ).َذْنبَاً فَأََصابَْتهُ ِشدَّةٌ أَو باََلٌء فِْي الدُّ
 .أُّم الِكتَاب: فِْي اإِلْحيَاء 3071
 .ُوُصْولِھَا إِلَْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3072
 .فَھَِذهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3073
 .َخْيرٌ : فِْي اإِلْحيَاء 3074
 .ادََّخرت: فِْي اإِلْحيَاء 3075
َدقَِة َوالَحجِّ : فِْي اإِلْحيَاء 3076 يَاِم َوالصَّ اَلِة َوالصِّ  .أَْھُل الصَّ
 .َكَما َكاَن يَُصبّ : فِْي اإِلْحيَاء 3077
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ْنيَا لْو َكاَن تقرضُ  الباََلِء ِمَن  أَْھلُ  3079ْذھُب إلْيهِ يَ َما  يَرْونَ لَِما , أجَساُمھُْم بِاْلَمقَاِريضِ  3078أْھُل العافيَة فِي الدُّ
).  َواَل تْذُكَر ُمِصيبَتَكَ  تَشُكَو وَجعك 3081وَمْعرفَِة حقِّه أاَل  3080إْجاَلِل هللاِ تََعالىِمْن : ( َوقَاَل َعلَْيه الّسالمُ ).  الثََّوابِ 

المؤمُن  العبدُ , فقَال يَاَربّ , َربّهِ إِلَى  الّسالمُ  علْيِھمُ األنبيَاِء ِمَن  َشَكا نبيٌ : أَنَّهُ قَالَ  3082عبّاٍس َرِضَي هللاُ عْنهُ َوَعْن اْبِن 
 يطيُعك ويجترئُ اَل  ويَُكوُن العْبُد الَكافِرُ . لَهُ الباَلءَوتَْعِرض , الدْنيَاَعْنهُ  3083فتَْزِوي, يطيُعك ويجتنُِب معاصيكَ 

ْنيَا, َعْنهُ الباَلءتَْزِوْي , َمَعاِصيكَ  3084َعلَى َ , وتْبُسط لَهُ الدُّ َوكلٌّ يسبُح , والباَلَء لِي, إِنَّ اْلِعبَاَد لِي: ْوَحى هللاُ تََعالى إِلَْيهِ فَأ
نُوبِ  فَيَُكونُ . بَحْمدي ْنيَا, الُمؤِمُن َعلْيه ِمن الذُّ  فيُكوُن كفَّارة لُذنُوبِِه حتَّى يلقَانِي, وأعرُض لَهُ الباََلءَ , فأَذِوي عْنهُ الدُّ

ْزق, 3085الحسنَاتِ من  الكافُر َولهُ ويُكوُن , فأُْجزيَهُ بَِحسناتِهِ  فَأُجزيِه بَِحَسنَاتِِه , َوأَْزِوي َعْنهُ الباَلء,  فَأَْبُسطُ لَهُ فِي الرِّ
ْنيَا حتَّى تَْلقَانِي َحابَةِ  أنَّ َرُجالً ِمنَ : 3087َوَعن الحَسِن البَْصِريّ . فَأُْجِزيِه بسيّئَاتِهِ  3086فِي الدُّ َكاَن  َرأى اْمرأة 3088الصَّ

ُجل يلتفُت إلْيھَا وِھَي تمِشي, فكلَمھَا, ي الجاِھليَّةِ يعرفُھَا فِ  , َوْجِھهِ فِْي  فََصَدَمهُ حائِطٌ فَأَثَّرَ , 3089ثُمَّ ترَكھَا  فجَعَل الرَّ
  إَِذا أََرادَ : ( 3090الّسالمُ  فَقَاَل علْيهِ َوَسلَّم  فَأتَى النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ علْيه

[120r] 
َل  َخْيراً بَِعْبٍد  هللا  ْنيَالَ َعجَّ  خطوةٍ ِمْن  هللاِ تَعالىإِلَى  وَما خطَا عْبٌد خطوتَْيِن أحبُّ ). (  3091هُ عقوبتَهُ فِي الدُّ

ِحمِ َوَخْطَوٍة إِلَى , صالِة الفريضةِ إِلَى  , السَّالمُ  3093تُُوفيَّ ابٌن لُسليَماَن علْيهِ : قَالَ  وَعن أَبِي الدَّرَداءِ . 3092) ِصلَِة الرَّ
َولَم  بذراً بََذْرُت : أََحُدھَُما فقَال. الُخُصومفِْي َزّي  بَْين يََدْيهِ  3094 فجلَسا, فَأَتَاه َملََكان. علْيه وجداً شديداً فََوَجَد 

فنَظَْرُت , َعلَى زْرعٍ  3096فمَرْرتُ , أَخْذُت الجاَدة: فقَال؟ فَما تقُول: فقَاَل لآلخرِ . فمرَّ بِِه ھََذا فأفسَدهُ  3095استْحِصدهُ 
ً وِشَماالً فَإَِذا ا ِمن  بُّد لْلنَّاسِ اَل  أََما علمَت أَنّهُ ؟ الطَِّريقِ َعلَى  بذرتَ َولَِم : فَقَال علْيه الّسالمُ . لطَِّريُق َعلْيهِ يَمينا

ولْم يجُزْع , َربّهِ إِلَى  فتَاَب سلْيَمان؟ علمَت أنَّ الَمْوَت سبِيُل اآلِخَرةِ ؟ أََما َولَِدكَ َعلَى  َولَِم تحَزنُ : فقَاَل لَهُ ؟ الطَِّريقِ 
أَربََعة َعلَى  بأْربَعِة أنفسٍ  3098يَْوَم القِيَاَمةيحتُج َعَل الَخْلق  3097إّن هللاَ تَعالى: َحاتَُم األََصمُ  َوقَالَ . َعلى َولَِدِه بْعَد َذلِك

, بِيُوُسْف علْيه السَّالمُ  َوَعلَى اْلَعبِيدِ , السَّالم علْيهَوَعلَى الفُقََراء بِِعْيَسى , الّسالمُ بسليمان َعلَْيِه  األْغنيَاءَعلَى : أجنَاسٍ 
ْبر: 3100َوقَال َعلي رِضي هللاُ َعْنه. 3099الَمِريِض بأيُّوب َعلَْيِه السَّاَلمُ َوَعلَى   فَقَال لَهُ َصلَّى هللاُ . اللَّھُمَّ إِنِّي أسأَلَُك الصَّ

                                                 
 .ھملَْو أَنَّھُم َكانَْت تُْقَرُض أَْجَساد: فِْي اإِلْحيَاء 3078
 .بِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3079
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3080
 .أَن ال: فِْي اإِلْحيَاء 3081
  .َعْنھَُما:  فِْي اإِلْحيَاء 3082
 .تَْزِوي: فِْي اإِلْحيَاء 3083
 .يَْجتَِرئ َعلَْيَك َوَعلَى: فِْي اإِلْحيَاء 3084
 .َويَُكون الَكافُِر لَهُ الَحَسنَات: فِْي اإِلْحيَاء 3085
 .يَْلقَانِي: يَاءفِْي اإِلحْ  3086
 .َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3087
 .الصحابة َرِضَي هللا َعْنھُم: فِْي اإِلْحيَاء 3088
ُجل يَْلتَفِت إِلَْيھَا َوھَُو يَْمِشي, فََكلََّمھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3089  .فََجَعَل الرَّ
 .أَْخبَرهُ فَقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمفَأَتَى النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فَ : فِْي اإِلْحيَاء 3090
ْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 3091 َل لَهُ ُعقُْوبَةُ َذْنبِِه فِْي الدُّ  .َعجَّ
ُع َعْبٌد قَْط ُجْرعَ : ( َعن النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, َوَعن أَنَس َرِضَي هللا تََعالَى َعْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء  3092 تَْيِن أََحبُّ إِلَى هللا تََعالَى ِمْن َما يَُجرَّ

ُجُل لَھَا, ُجْرَعِة َغْيٍظ َردَّھَا بُِحْلمٍ  أَْو قَْطَرِة , َواَل قَطََرْت قَْطَرةٌ أََحبُّ إِلَى هللا ِمْن قَْطَرِة َدٍم أُْھِرْيقَْت فِْي َسبِْيل هللا. َوُجْرَعِة ُمِصْيبٍَة يَْصبُر الرَّ
َوَخْطَوٍة إِلَى , الفَِرْيَضةِ  َوَما َخطَا َعْبٌد َخْطَوتَْين أََحبُّ إِلَى هللا تََعالَى ِمْن َخْطَوٍة إِلَى َصاَلة .َواَل يََراهُ إاِلَّ هللا, ْيل َوھَُو َساِجدٌ َدْمٍع فِْي َسَواِد اللَّ 

ِحِم   ).ِصلَِة الرَّ
 .ُسلَْيَمان بُن داود َعلَْيِھَما: فِْي اإِلْحيَاء 3093
 .َجثَيَافَ : فِْي اإِلْحيَاء 3094
ا أستحصد: فِْي اإِلْحيَاء 3095  .فَلَمَّ
 .فَأَتَْيتُ : فِْي اإِلْحيَاء 3096
 .َعّز َوَجل: فِْي اإِلْحيَاء 3097
 .يَْحتَّج يَْوَم القِيَاَمة َعلَى الَخْلق: فِْي اإِلْحيَاء 3098
 .َوَعلَى الَمْرَضى بِأَيُّْوب َصلََوات هللا َعلَْيِھم ,لَى الَعبِْيد بِيُوُسفَوعَ , َوَعلَى الفُقََراء بِالَمِسْيح, َعلَى األَْغنِيَاء بُِسلَْيَمان :فِْي اإِلْحيَاء 3099
َم هللا َوْجھهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3100  .َكرَّ
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َعْن , عْنهُ  3102الصديُق رِضَي هللاُ َوَرَوى . 3101) فْسئلهُ الَعافِيَةُ الباََلَء  تباَرَك َوتَعالىهللا  سألتَ لَقَْد : ( َعلَْيه َوَسلَّم
  َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم رُسول هللا

[120v] 
إِلى  وأَشاَر باليَقين).  اليَقينإاِلَّ  الَعافِيَةِ ِمَن  أفضلُ  3104أُعِطي عْبداً فََما , هللا العافيَةَ  3103اسئَلوا: ( أنَّهُ قَال 

اَل  الخْير الَِّذي: 3105َوقَاَل الحَسنُ . عافيَِة البََدنِ أَْعلَى ِمْن  فََعافِيةُ القلبِ . مرِض الجْھِل والشكَ َعْن  عافيَة القلبِ 
  .ُمْنِعٍم علْيِه َغْير َشاكرٍ فََكْم ِمْن  الَعافِيةُ َمع الشُّكرِ , فِيهِ  3106شكّ 

ِحْيم                   بْسم هللاِ  ْحَمن الرَّ َجاء َواْلَخْوفِ الرَّ   3107ِكتَاُب الرَّ
 ِ ِ , 3109ريحانِهِ  الَِّذي عَمر قُلُوَب أْوليَائِِه برْوحِ , َوِعقَابَهُ  مكَرهُ المُخْوف , وثوابُهُ  3108فْضلهُ  الَمْرُجو الَحْمُد 

وَضرَب بِسيَاِط , ُمستقر أَْعَدائِهِ  َدار بالئِِه التِي ِھيَ َعْن  والعُدولِ , النزوِل بفَنائِهِ إِلَى  3110االبهِ  حتَّى َساقَھُْم بلطائفِ 
التََّعُرض َعن  وصدَّھُمْ , َداِر ثََوابِِه وكَراَمتهإِلَى  َحْضَرتِهِ َعْن  وُجوهَ المْعِرِضينَ , 3111وزْجرة التَّْعنيف التَّْخِويفِ 

 جنَّتِهِ إِلَى  وأَزمِة الّرْفِق والُّلْطفِ , بسالِسل القْھر َوالُعْنفِ  3112الخالئقِ فرّد صنَاَف , ونقمتِهِ  والتھُدِف لَسَخِطهِ , ألَئَِمتِهِ 
فإِنَّ الرَجاء والَخْوَف : أّما بْعدُ . وعْتَرتِهِ  3113آَلِِه وأْزواِجهِ َوَعلَى , أنبيَائِِه وخْير خليقَتِهِ َسيِّد  محمَّدٍ َعلَى  الةِ والصّ , 

, 3115دٍ اآلِخرِة كّل عقبٍة كؤُ  3114طَِريقِ ِمن  ومطيتَاِن بِِھَما يقطَعُ , يِطيُر المقَربُوَن إِلَى ُكلِّ َمقَام َمْحُمودٍ  َجناَحان بِھَما
  فاََل يقُوُد إِلَى قُربِ 
[121r] 

ْحَمِن   ً بمَكاِرِه القلُوِب ومشاقّ , ثقِيَل األْعبَاءِ , كْونِِه بَِعيَد األْرَجاءِ َمَع , وروِح الِجنانِ الرَّ الجَوارِح  محفوفا
َجاءإاِلَّ , واألَْعَضاءِ  ً بلطائِف الشَّھَواِت  كْونِهِ َع مَ , 3116نَاِر الَجحيِم والعذاِب الُمقِيمَعْن  يُصدُّ َواَل , أزّمةَ الرَّ محفُوفا

ْنيَا مزرَعةُ اآلخَرةِ  القُلُوبِ  أربَابُ َعلَم  َوقد. ِسيَاِط التخِويِف وسطََواِت التَّْعنِيفِ إاِلَّ  وعجائِب اللّذاتِ  والقلُب , أَنَّ الدُّ
ومْجَرى حْفر األْنھَاِر وسياقَِة , وتطھيرھَا تقلِيُب األْرضِ َمْجَرى  والطاعاُت َجاريةٌ , فيهِ َكالبِْذر  واإليَمانُ , كاألْرضِ 
ْنيَا المْستَْغِرُق بِھَا والقلُب المْستھتِرُ , الَماِء إلْيھَا ويَْوم القِياَمِة يَُكون , فِيھَا البْذرُ  اَل يَْنُمو َكاألْرِض الّسْبَخِة الَّتِي, بالدُّ

 ينفَُع إِيَماٌن مَع خبثِ  3118َما وقلّ , بْذر اإليَمانِ إاِلَّ ِمْن  زْرعٌ  ينُموَواَل , زَرعَ إاِلَّ َما  يحَصُد أََحدٌ َواَل , 3117الحصادُ 
صاِحِب  اْلَمغفرة برَجاء يقُاَس رَجاُء اْلَعْبدِ  أَن فَيَنبَغي, أَْرٍض َسْبَخةٍ فِْي  3119زْرعٌ  ينُموَكَما اَل . أَخالقِهِ  ءالقلِب وُسو

ً طيِّبَةً َمْن  فَُكلّ . الزْرعِ  وھَُو , بَما يْحتَاُج إلْيهِ  3120ثُمَّ أخذهُ , ُمَسّوس يھَا بَْذَراً جيداً َغْيُر َعفِن واَل َوأَْلقَى فِ , طلَب أَْرضا
  ثّم َجلَسَ , يمنَُع نَبَاَت البِْذِر أْو يْفِسدهَما  وُكلّ , َوالَحِشْيش الشَّْوكِ َعِن  3122ثُمَّ طھَّرَ , إلْيِه فِي أَْوقَاتِهِ  الَماء 3121سياقةُ 

                                                 
 ).لَقَْد َسأَْلَت هللا الباََلَء فَاْسأَْلهُ الَعافِيَة : ( فَقَاَل صلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 3101
 .َعالَىتَ : فِْي اإِلْحيَاء 3102
 .َسلُْوا: فِْي اإِلْحيَاء 3103
 .أََحد: فِْي اإِلْحيَاء 3104
 .َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3105
 .َشر: فِْي اإِلْحيَاء 3106
َجاء: فِْي اإِلْحيَاء 3107  .ِكتَاب الَخْوف َوالرَّ
 .لُْطفَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3108
 .َرَجاَءهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3109
 .آاَلئِهِ : فِْي اإِلْحيَاء  3110
 .َوَزْجِرِه الَعنِْيف: فِْي اإِلْحيَاء 3111
 .قَْوَداً أِلَْصنَاِف الَخْلقِ : فِْي اإِلْحيَاء 3112
 .َوأَْصَحابِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3113
 .طرق: فِْي اإِلْحيَاء 3114
 .َكُؤود: فِْي اإِلْحيَاء 3115
 .األَلِْيم: فِْي اإِلْحيَاء 3116
 .ادويَْوم القِياَمِة يَْوُم الَحصَ : فِْي اإِلْحيَاء 3117
 .َوقَلََّما :فِْي اإِلْحيَاء  3118
 .بذر: فِْي اإِلْحيَاء 3119
هُ : فِْي اإِلْحيَاء 3120  .أََمدَّ
 .َسْوقُ : فِْي اإِلْحيَاء 3121
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[121v] 
ْرع َويَْبلَُغ  يتمَ إِلَى أَْن , 3124 وَدفَع الّصَواِعق َعنهُ واآلالِت الُمْفِسَدةِ   3123فْضِل هللاِ ِمْن  منتظراً   , غايتَهُ الزَّ

َي انتظاُرهُ َرَجاء  3126يشِغُل يَتََعاھَدُ َوال , 3125َماءٌ  ينَصبُّ إلْيھَاُمْرتَفَِعٍة اَل , َصْلبٍَة َسْبَخةٍ  بّث البْذَر فِي أَْرضٍ َوإِْن . ُسمِّ
ْرع, البِّْذر أَْصالً  ً , ِمْنه  3127ثُمَّ انتظََر ِحَصاَد الزَّ أْرٍض فِْي  بّث البْذرَ َوإِْن . رَجاءاَل  وُغروراً  ُسّمَي انتظَاُرهُ ُحمقَا

ً , األَْمطَار واَل تمتَنِعُ  تغيبُ اَل  ميَاه األمطَاِر حْيثُ وانتظر , َماء لَھَااَل , طيِّبَةٍ   َوقَال زْيدُ . 3128 رَجاءاَل  انتِظَاُرهُ تمنّيا
. 3131لَْم يِردْ  وعالمتِِه فِيَمن, يريدُ فِْيَمن  عاَلَمة هللاِ َعْن  3130ِجْئُت أِلَسلُكَ : 3129َعلَْيِه َوَسلَّم الخْير لَرُسول هللا َصلَّى هللاُ 

 3132تُ وأبقي, قدرُت علَى َشْيٍء ِمْنهُ َساَرْعُت إِلَْيهَوإَِذا , أصبحُت أُِحبُّ الخْير وأْھلهُ : فقَال)  كيَف أصبْحتَ : ( فَقالَ 
َولَْو , ھَِذِه عالَمةُ هللاِ فِيَمْن يُِريدُ : (فقَال علْيه الّسالمُ . وحننُت إلْيهِ , حزنُت علْيهِ  3133فاتَنِي شْيٌء ِمْنهُ فَإذا . بثوابِهِ 

َمْن  َعالَمةُ َسلَّم َعلَْيِه وَ  فَقَد َذَكر صلَّى هللا) 3136أَْوَديتھَا أَھلََكك 3135فَبِأي يبَالِياَل  ثُمَّ , ھيَّأَك لَھَا 3134أَراَدَك باألخَرى
ِحيحِ . العالَماِت فھَُو َمغُرورٌ  بالَخْيِر ِمْن َغْير ھَِذهِ  3137يُكوَن يرادُ  أَنْ اْرتَجى فََمْن , أُريَد بِِه الخْير أنَّ : َوفي الخبَر الصَّ

   َولَْم يَْعَملْ عزَّ َوجلَّ  3139هللافَلَقَِي , 3138المعسرِ َعِن  َرُجالً َكاَن يَُدايُِن النَّاَس فيتَساَمُح ويتَجاَوزُ 
[122r]  
مَع , عْنهُ  يعفُوأَْن  ورَجائِهِ , ظنّهِ  3141فَعفَا عْنهُ بِحْسنِ )  أَحّق بَذلِك منَّاَمْن : تََعالَى 3140فقَال هللا. َخْيراً قَطُ 

ا الَِّذْيَن يْتلُوَن ِكتَاب هللا وأقَاُموا الصَّ  إِنَّ { : 3143وقَاَل هللاُ جلَّ َوتعالى. الطَّاَعاتِ  3142من إفالِسهِ  اَلة َوأَنفَقُوا ممَّ
اً َوَعالنيةٌ يَْرُجوَن تَجارةً لْن تَبُورَ  يَا : َداوْد علَْيِه السَّالمُ إِلَى  أوَحىتَعالى  إِنَّ هللاَ : َوفِي الخبرِ . 3144} رزقنَاھُم ِسرَّ

اذُكرنِي بالَحسِن : ؟ قَالخْلقِكَ إِلَى  بُكَ كْيَف أَُحبّ , يَا َربِّ : قَالَ . إِلَى َخْلقِي وحبِبني, َمْن يُِحبّنِي وأَِحبّ , داوُد أَِحبَّنِي
ْرھُم, وإْحَسانِيَواْذُكر اَلئي , الجميلِ  , محمَّد ْبن الحنفيّةَوَرَوى . 3145) يعرفُوَن ِمنِّي إالَّ الَجِميلَ اَل  فَإنَّھُمْ , َذلِكَ  وَذكِّ

ا  قالَ , َعْنھَُما ْبن أبِي طالٍب رِضَي هللاُ َعْن َعلِي  ْفَح اْلَجِميلَ { : تَعالىقَْولُهُ  نزلتْ لَمَّ قَاَل َرُسول ,  3146}واْصفَِح الصَّ
 يَا: ( قَالَ , تعاتِْبهُ فاََل  إَِذا عفوَت عّمن ظَلَمك: قَالَ ). ؟وَما الصفُح الَجِميلُ , يَا ِجْبريل: ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللا َصلَّى هللا

ُ تََعالَى أْكَرُم وأََجلّ , ِجْبريل فَبََكى جْبريُل َوبََكى النَّبّي َصلَّى هللا علْيِھَما فَبََعَث هللا )  َعْنهُ َعفَا  َمنْ  يعاتَبِمْن أَْن  فَا

                                                                                                                                            
 .نقّى الشَّوَك َعن األَْرِض َو الَحِشْيش: فِْي اإِلْحيَاء 3122
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3123
 .الُمْفِسَدةَدْفَع الَصَواِعق واآلالت : فِْي اإِلْحيَاء 3124
 .الَماء: فِْي اإِلْحيَاء 3125
 .َولَْم يَْشتَِغل بِتََعھّد: فِْي اإِلْحيَاء 3126
 .الَحَصاد ِمْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3127
ً  حيث ال تغلب األمطار, َوأََخَذ يَنتَِظر مياه األمطار, لَِكن ال ماء لَھا: فِْي اإِلْحيَاء 3128 َي اْنتِظَارَ , َواَل تَْمتَنِع أَْيَضا  .هُ تََمنِّيَاً اَل َرَجاءً ُسمِّ
  .إِْذ قَاَل لَِرُسول هللا َصلّى هللا َعلَْيِه َوَسلّم, ويَدلُّ َعلَى إِْثَماِرِه ھَِذِه األَْعَمال َحِديُث َزْيد الَخْير: فِْي اإِلْحيَاء  3129
 .أِلَْسأَلَكَ  : فِْي اإِلْحيَاء  3130
 .اَل يُِرْيد: فِْي اإِلْحيَاء  3131
 .َوأَْيقَْنتُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3132
 .َوإَِذا فَاتَنِي ِمْنهُ َشْيء: فِْي اإِلْحيَاء 3133
 .لألْخَرى: فِْي اإِلْحيَاء 3134
 .في أي: فِْي اإِلْحيَاء 3135
 .ھَلَْكتَ : فِْي اإِلْحيَاء 3136
 .ُمَراَداً : فِْي اإِلْحيَاء 3137
 .َويَتََجاَوُز َعِن الُمْعِسرِ , فَيَُساِمُح الَغنِيَّ  : فِْي اإِلْحيَاء3138
 .فَلَقَِي هللا َولَم يَْعَمل: ْي اإِلْحيَاءفِ  3139
 .َعزَّ َوَجلّ : فِْي اإِلْحيَاء 3140
 .لُِحْسنِ : فِْي اإِلْحيَاء 3141
 .َعن: فِْي اإِلْحيَاء 3142
 .َوقَاَل تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3143
 .35/29: فاطر 3144
, اْذُكْرنِي بِالَحَسِن الَجِمْيلِ : َكْيَف أَُحبِّْبَك إِلَى َخْلقَِك؟ قَالَ , يَا َربِّ : فَقَالَ . َخْلقِي َوَحبِّْبنِي إِلَى, َوأَْحّب َمْن يُِحبّنِي, أَِحبَّنِي: فِْي اإِلْحيَاء 3145

ْرھُم َذلِكَ , َواْذُكر آاَلئي َوإِْحَسانِي  )فَإِنَّھُم اَل يَْعِرفُْوَن ِمنِّي إاِلَّ الَجِمْيل , َذكِّ
 .15/85: الحجر 3146
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؟ عفَوُت عْنهَمْن  كْيَف أَُعاتِبُ : لَُكَما إِنَّ ربُّكَما يقرأُُكَما السَّالَم َويقُولُ : فقَال, عزَّ َوَجّل إِلَْيِھَما ِميَكائِل صلَّى هللا علْيهِ 
   وكانْت لْيلةً , الطّواُف لْيلةً  َخاَل لِي: 3148َوقَاَل إْبراھيم ْبن أَْدھَمْ . 3147) َكرِمييْشبَهُ َما اَل  ھََذا

[122v]  
 فھتَف ھَاتِفٌ  قَال. يَا َرّب اعِصْمني حتَّى اَل أعِصيَك أبداً : فقُلتُ , الملتَزِم عنَد البَابِ فِْي  ُمظلَِمةً فوقَْفتُ  مِطَرةً 

لَ فََعلَى َمْن  عصمتُھُمْ  فَإِذا: وكّل عبَاِدي المؤِمنيَن يطلبُوَن َذلِكَ , نِي الِعْصمةَ إنّك تسأل, إبَراِھيميَا : البْيتِ ِمَن  ؟ أتفَضَّ
نُوبِ  3152َولكنَّ هللاَ , 3151يِطيرُ  لَْم يذنِب اْلُمؤِمُن لكانَ لَْو : يَقُولُ  3150َوكاَن الحَسنُ  3149؟أَْغفُرُ َولَِمْن  َوقَال . قَمَعهُ بالذُّ
يُْسَمع  بصوتٍ  3154األوليَن واآلَخريَن لميقَات يْوٍم معلوٍم ناداھُم هللاإَِذا َجَمع : ( 3153ِه َوَسلَّمَعلَيْ  هللاهللا َصلَّى  رُسول

,  3156فأنصتُوا لِي يوَمُكم ھََذا, أنَصتُّ لُكم منُذ خلقتُُكمقَْد  إنِّي, النَّاس 3155يَا يُّھَا: فيَقُولُ , أَْقَصاھُْم َكَما يُسِمُع أدنَاھُمْ 
ً لَُكْم  َجعلتُ إِنِّي قَْد , أَيُّھَا النَّاسُ . عليُكمْ ُكْم تَُردُّ أَْعَمالُ  إنََّما ِھيَ  ً  3157نَسبا  3158 ورفعتُ , نََسبِي فََوَضْعتُم, وَجَعلتُم نَسبا
, مأََضُع نسبَكُ  فاليَْومَ , 3160فالنٍ ِمْن  أَْغنَى, فاُلُن ْبُن فاُلنٍ : 3159إاِلَّ  وأبيتُمْ , أكرَمُكم ِعْنَد هللا أتقاُكمإِنَّ  قلتُ , نَسبَُكم

 فَيَْدخلُوَن الجنَّة بغْير ِحَسابٍ , منَاِزلِِھمْ إِلَى  3162فيتّبُِع القَْوُم لواھُم, لَِواءٌ لِْلقَْوِم  3161فَينَصبُ ؟ أْيَن المتَّقُونَ . وأرفَُع نََسبِي
َعلَى  َواْبكِ , يَْسعك بيتُكَ ول, لَِسانَكَ  أْمِسْك َعلْيك: ( ؟ قَالَ النَجاةُ يَا رسوَل هللاَما : 3163بَن أَبِي َعاِمرْ  َعْلقَمةَوقَال ). 

 3164هللاِ َوَمْن َعْبِد , تََعالى بَِمْحِض الخوِف َغرَق فِي بَحاِر األْفَكارِ َمْن َعبَد هللا : ْبن مَعاذٍ يِْحيَى  َوقالَ ).   َخِطيئَتِكَ 
  تَاهَ  بَِمْحِض الّرَجاء

[123r] 
يُكوَن أَْن  َويجبُ . محجِة االدكارِ فِْي  والرَجاء استفامَ  بالخوفِ  3165تََعالى  هللاَوَمْن َعبََد , مفَازِة االْغتَِرارِ فِْي 

َجاء وحسُن الظَّن هللاِ الموتِ ِعْنَد  األْغلُب َعلَى العبدِ  َعلَى  الّسْوِط البَاِعث مجَرىَجاٍر  أِلَنَّ الخْوف, 3166غلبَة الرَّ
نيَاطَ يَْقطَع  َذلكفَإِنَّ , يِطيُق أسبَاَب الَخْوفِ اَل  ثُمَّ , الَعَملِ َعلَى  يْقِدرُ اَل  3167فالمْسِرفُ . انقََضى وقُت العَملِ َوْقد , العَملِ 
َجاء فَإِنَّهُ , تعجيِل َمْوتِهِ َعلَى  ويُِعينُ , قَلبِه ا ُروُح الرَّ  ينبَِغياَل وَ . َرُجاُؤهُ  3168ويُحبُّب إلْيه ربَّهُ الَِّذي ھُوَ , يقَّوي قَلبَهُ  َوأَمَّ

                                                 
ْفَح اْلَجِمْيلَ { : قَْولُهُ تََعالَى أَنّهُ لَما نََزلَ :َعْن َعلِي َرِضَي هللا تََعالَى َعْنھُُما, د بن الحنفيةَرَوى ُمَحمَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3147 قَاَل ,  3147)فاْصفَِح الصَّ

ْفُح الَجِمْيُل؟, يَا ِجْبِرْيل: ( َصلَّى هللا فَا تََعالَى , يَا ِجْبِرْيل: ( فقَالَ , اَل تَُعاتِْبهُ إَِذا َعفَْوَت َعمَّن ظَلََمَك فَ : قَاَل جبريل علَيه السالم). َوَما الصَّ
, َعلَْيِه الّسالم 3147فَبََعَث هللا َعزَّ َوَجل إِلَْيِھَما ِمْيَكائِْيل 3147فَبََكى ِجْبِرْيل َوبََكى النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِھَما) أَْكَرم ِمْن أَْن يَُعاتِب َمْن َعفَا َعْنهُ 

 ).َكْيَف أَُعاتِب َمْن َعفَْوُت َعْنهُ؟ ھََذا َما اَل يُْشبِهُ َكَرِمي : َما يُْقِرْئُكَما السَّاَلم َويَقُْولإِنَّ َربّكُ : َوقَالَ 
  .َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3148
, لَْيلَة َمِطْيَرة ُمْظلَِمة فََوقَْفُت فِْي الُمْلتََزِم ِعْنَد البَاب َوَكانَتْ , َخاَل لِي الطََواُف لَْيلَة: َوقَاَل إِْبَراِھْيم بن أَْدھَم َرْحَمة هللا َعلَْيه: فِْي اإِلْحيَاء 3149
لُبُْون َوُكّل ِعبَاِدي الُمْؤِمنِْيَن يَطْ , أَْنَت تَْسأَلنِي الِعْصَمة, يَا اْبَراِھْيم: فَھَتََف بِْي ھَاتٌِف ِمَن البَْيت. يَا َربِّْي اْعِصْمنِي َحتَّى اَل أَْعِصْيَك أَبََداً : فَقُْلتُ 

ل؟ َولَِمْن أَْغفُر؟: ِمنِّي َذلِكَ   فَإَِذا َعَصْمتُھُم فََعلَى َمْن أَتَفَضَّ
 .الحسن البصري: فِْي اإِلْحيَاء 3150
َماَوات: فِْي اإِلْحيَاء 3151  .يَِطْيُر فِي َملَُكْوت السَّ
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3152
  . َعلَْيِه َوَسلَّم فِي فَِضْيلَة التَّْقَوىَوقَال رُسول هللا َصلَّى هللا :فِْي اإِلْحيَاء  3153
 .فَإذا ھم: فِْي اإِلْحيَاء 3154
 .يَا أَيُّھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3155
 .فَأَْنِصتُْوا إِلَّي اليَْوم, إِنِّي قَْد أَْنَصتُّ لَُكم ِمْنُذ َخلَْقتُُكم إِلَى يَْوِمُكْم ھََذا: فِْي اإِلْحيَاء 3156
ً إِنِّي قَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3157  .ْد َجَعْلُت نََسبَا
 .َوَرفَْعتُم نََسبَُكم: فِْي اإِلْحيَاء 3158
 .َوأَبَْيتُم إاِلَّ أَْن تَقُْولُوا: فِْي اإِلْحيَاء 3159
 .َوفاَُلن أَْغنَى ِمْن فاَُلن, فاَُلن بن فاَُلن: فِْي اإِلْحيَاء 3160
 .فَيُْرفَعُ : فِْي اإِلْحيَاء 3161
 .لَِواءھُم: فِْي اإِلْحيَاء 3162
 .ُعْقبَة بن َعامر: إِلْحيَاءفِْي ا 3163
 .َعبََدهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3164
 .َعْبِده: فِْي اإِلْحيَاء 3165
َجاء َوُحْسُن الظَّن :فِْي اإِلْحيَاء 3166 ا ِعْنَد الَمْوت فَاألَْصلَح َغلَبَةُ الرَّ  .أَمَّ
 .فَالُمْشِرف َعلَى الَمْوت اَل يَْقِدر َعلَى الَعَمل: فِْي اإِلْحيَاء 3167
 .إلِيه: ْحيَاءفِْي اإلِ  3168
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ْنيَاأَْن  ِ  إاِلَّ  يُفَارَق أََحُد الدُّ  ً ً للقاِء هللاِ , 3169محبّا َجاء . أَحبَّ لِقَاء هللا أََحبَّ هللاُ لقَاَءهُ َمْن  فَإِنَّ , 3170ليُكوَن محبّا والرَّ
ا. تقَاِرنُهُ المَحبَّة واذُكْر , بالّرَخصِ  3172خذنِي, يَا بُنَيّ : قَال الْبنِهِ , الوفَاةُ  3171َعلَْيِه السَّاَلمُ سليمان النّبِي  حضرتْ  َولَمَّ

 الخوُف ِمنْ : أَحُدھَُما. هللاِ تََعالى َعلَى َمقَامْينِ ِمن  َوالخْوفُ . ُحْسِن الظَّن بِهِ َعلَى  هللا تََعالىأَْلقَى  َحتَّى, َجاءلِي الرَّ 
 ِصفَاتِهِ  ھَُو َخْوُف العلَماء َوأربَاِب القلُوِب الَعارفيَن ِمن: 3174مْنهُ  والخْوفُ .3173 ذاتِهِ فِْي  الَخْوُف ِمْنهُ : َوالثَّانِي, َعَذابِهِ 

ُرُكُم هللاُ { : ِسّر قَْولِِه تَعالىَعلَى  الُمطَّلِِعينَ , َوالخْوَف والحَذرَ , يقتَِضي الھيبَةَ َما   3176:َوقَْوله تَعالى 3175} نَْفَسهُ  ويَحذِّ
ان بالَجنَِّة وھَُو َحاِصٌل بأْصِل اإليمَ , 3178والَخوُف الثَّانِي ھَُو َخوُف ُعُموِم الخْلقِ . 3177} واتقُوا هللاَ حقَّ تقاتِهِ { 

  َوَكْونِِھَما, َوالنَّارِ 
 

[123v] 
الغفلَةُ  َوإِنََّما تَُزولُ , الغفلَِة وبَسبَِب ضعِف اإِليَمانبَِسبَب  وُضعفُهُ , علَى الطَّاَعِة والمعصيَة 3179َجاريَْينِ 
َخوُف : 3181ُذو النُّْون َوقَالَ . اآلِخرةِ  وأصنَاِف العَذاِب فِي, 3180أْھَواِل القيَاَمةِ فِْي  ومالزَمِة الفِْكرِ , باْلوْعِظ والتذكُّرِ 
إِنََّما يَْخَشى هللا مْن { : قَال هللاُ تَعالى وھذِه خشيَةُ العلَماءِ . كقطرٍة قطَرْت فِي بْحٍر لُّجيٍ الفَُراق  النَّار ِعنَد خوفِ 

َوإَِذا , ُسورةُ الواقَعةِ : 3184د وأخواتُھَاسورةُ ھُو شيبَْتنِيَ : ( 3183َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَاَل صلَّى هللا. 3182} ِعبَاِدِه العلََماءِ 
َرتْ  لِهِ َوالقُْرآَن ِمْن . 3185ھَْوِل اْلقِيَاَمةِ ِمْن  قَالَهُ العلََماء مّما فِيھَاَما  َعلَىَوإِنََّما َذلَِك ). َوعمَّ يتَساءلُونَ , الشَّْمُس ُكوِّ  أَوَّ

وعِمَل صالِحاً َوآََمَن  تَابَ لَِمن  وإنّي لغفَّارٌ { : قْولهُ تََعالىإاِلَّ  ُكن فِيهِ يَولَْو لَْم , 3186بتَدبِيرِ  قَرأَهُ لَِمْن  آِخرِه مخاِوفُ إِلَى 
ً , 3187} ثُمَّ اْھتَدى { : قَْولُه تَعالىَوَكَذلَِك . آَحاِدھَاَعْن  شروٍط يعجُز العبدُ  3188بأْربَعةِ الَمْغفَِرة  علَّقَ إِْذ , لَكاَن كافيا

الِحاِت وتََواَصْواإاِلَّ  لَفِي ُخْسرٍ  اإلنَسانَ َوالَعْصِر إِنَّ  يَن آمنُوا وَعملُوا الصَّ ْبربِالَحّق  الَذِّ  3190} 3189 وتواَصْوا باْلصَّ
, والقَملَ , الُجوعَ  3193هللاِ إِلَى  نبياً شَكاأَنَّ :  3192َوفي بَْعِض األْخبَار. الخسرانِ ِمَن  أربََعةُ شروٍط للخالصِ  3191فِھيَ 

و. َوالُعِريَّ سنِينَ   حتَّى, بِيْ  تكفرَ أَْن  عَصمُت قلبَكَ أَْن  رضيتَ أََما , عْبِدي: فأْوَحى هللا تَعالى إلْيهِ . فَوكاَن لبَاُسهُ الصُّ
ْنيَا تسأَلَنِي   فَأََخَذ التُّرابَ . ؟الدُّ

  

                                                 
  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3169
  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3170
ا َحَضَرْت ُسلَْيَمان التَّْيِمي الَوفَاة :فِْي اإِلْحيَاء 3171  .َولَمَّ
ْثنِي :فِْي اإِلْحيَاء 3172  .َحدِّ
 .الَخْوف ِمْنهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3173

  .ْنهُ فَأَّما الَخْوف مِ : فِْي اإِلْحيَاء 3174
 .3/28: عمرانآل  3175
 .}اتَّقُْوا هللا َحقَّ تُقَاتِِه {: َوقَْوله َعزَّ َوَجلّ  :فِْي اإِلْحيَاء 3176
 .3/102: آل عمران 3177

ا األّول فَھَُو َخوُف ُعُموِم الخْلقِ  :فِْي اإِلْحيَاء   3178   .وأمَّ
 .َجَزائَْين :فِْي اإِلْحيَاء 3179
 .َوُماَلَزَمة الفِْكر فِْي أَْھَواِل يَْوم القِيَاَمة, َوالَوْعظ, الَغْفلَة بِالتَّْذِكْيرَوإِنََّما تَُزْوُل  :فِْي اإِلْحيَاء 3180
 .َرِحَمه هللا تََعالى: فِْي اإِلْحيَاء 3181
 .35/28: فاطر 3182
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم يَقُول َوَكْيَف ال يََخاُف الُمْؤِمنُون ُكلّھم َوھُوَ : فِْي اإِلْحيَاء 3183
 .َشيَّبَْتنِي ھُْوٌد َوأََخَواتُھَا :اإِلْحيَاء فِيْ  3184

  .11/60: ھود. }أاََل بُْعَداً لَِعاٍد قَْوِم ھُودٍ { َكقَولِِه تََعالَى , لََعلَّ َذلَِك لَِم فِي ُسوَرة ھُود ِمَن اإِلْبَعاد: فَقَاَل الُعلََماء: فِْي اإِلْحيَاء 3185
 .بِتََدبُّر: فِْي اإِلْحيَاء 3186
 .20/82: طه 3187
 .على أربََعة: فِْي اإِلْحيَاء 3188
ْوَرة} َوالَعْصِر إِنَّ اإِلْنَساَن لَفِْي ُخْسرٍ { :فِْي اإِلْحيَاء 3189  .إِلَى آَِخِر السُّ
 .2-103/1: العصر 3190
 .فَھَِذه: فِْي اإِلْحيَاء 3191
 .َوُرِوَي فِْي أَْخبَاِر األْنبِيَاء: فِْي اإِلْحيَاء 3192
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3193
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رأْيُت : 3196َوقَال َسْھل. فاعِصْمنِي ِمَن الُكْفر, رِضيُت يَا ربّ  3195 قدْ , بَل: َرْأِسِه وقَالَعلَى  3194َووَضَعه

ْنيَافِي  كنتُم تخافُونَ َما  أخوفَ َما : فََسأَْلتُھُم, نبيٍ  ِمئَة فرأيُت ثالثَ , أدِخلُت الجنَّةَ  كأَنَّي .  الَخاتَِمة ُسوء: فقَالُوا؟ الدُّ
ً الفَْجأَِة  وكاَن َموت, 3197وأِلَْجِل ھََذا الخطَِر العِظيم َكانَت الشھَادِة مغبوطةً  ِعبَاَرة َعْن قَْبِض  والشَّھادة. مْكُروھا

وحِ  ْنيَا, تََعالى ُحّب هللاِ ِسَوى  القْلبِ لَْم يَْبَق فِْي , َحالةٍ فِْي  الرُّ وَجميع , واْلولَدِ , والَمال, واألْھل, وَخرَج حّب الدُّ
ً نَْفَسهُ , َصّف القِتَالَعلَى  3198اَل يقتِحمُ إِْذ , القلبِ َعِن  الشَّھَواتِ  ِ إاِلَّ  المْوتَعلَى  مْوِطنَا  ً ً لرض, حبا , 3199اهُ وطلبا

 ً ً بالبيِع الَِّذي, ُدنيَاهُ بآخرتِهِ  3200وبايعا وِح َعلَى مْثل . 3201بَايََعهُ هللاُ تَعالى بهِ  وراِضيا فصُف القِتَال سبٌب لُزھُوِق الرُّ
قُتَِل فِي َوإِْن , هُ َحالُ  3202ھَِذهِ ِمن  فَإنَّ , وُحسُن الّصيِت بِالشََّجاَعةِ , والغنيمةُ , ھََذا فِيَمْن لْيَس يْقِصُد الَغلَبةُ . ھذِه الَحالَةِ 

ْتبَةِ َعْن نَْيِل  فھَُو بَِعيدٌ , الَمْعَرَكةِ  َوَما ھَُو مُخوٌف , معنَى ُسوِء الَخاتَِمة باَن لكَ َوإِْذ . 3203األخبارُ بِِه  َكَما َجاءتْ , ھَِذِه الرُّ
نيَاقلبِك حُ ِمْن  وأَخِرجْ , 3204هللاِ تَعالىِذْكِر   وواظْب َعن, فاشتِغل باالستعَدادِ , فِيھَا فِْعِل على  واْحِرصْ , ّب الدُّ

 ومشاِھَدةِ  َعن ُمشاِھَدِة المَعاِصي واحترزْ , الفْكر فِيھَا بِقلبِكَوَعْن  بَجوارِحكَ  فْعِل المَعاِصيعلى  واحتَرسْ , الطاَعةِ 

3205   
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: فتقُولُ  تسّوفَ أَْن  َوإيّاكَ . ويصِرُف إلْيِه فكرَك وخواِطركَ , فَإّن ذلِك أَْيضاً يؤثُِّر فِي قْلبِك, أَْھلِھَا ُجْھَدكَ 
َوَمْھَما . ُرْوَحك يْختَطََف فِيهِ أَْن  يُمكنُ إِْذ , أنفَاِسَك خاتِمتُكَ ِمْن  3207فَإِنَّ ُكلَّ نَْفسٍ , 3206َجاءِت الخاتِمةُ إَِذا  َسْوَف أستِعدُ 

ِدِه  تََعالى بِقَلبِكَ  هللاِ  ذْكرِ إاِلَّ َعلَى  النَّْومُ أَْن يَْغلُبََك  نِْمَت فطھّْر َجَسَدك وقَلبَك َوإيّاكَ  َمع لَسانَِك فَإِنَّ حركةَ الّلَسان بُِمَجرَّ
نيَا بقَْدِر ضُروَرتِكَ َما لَْم  لكَ  يتيسَّرُ اَل  أّن َذلِك َواْعلم. 3208َضِعيفَةٌ  , وملبسٌ , 3209وقَْدُر ضروَرتَِك مطَعمٌ , تْقنَْع مَن الدُّ
,  يُكوَن تنَاُولَُك َذلكأَْن  فينبَِغي, ويسدُّ َرمقَكَ , ُصلبَكَما يُقِْيُم  3210الطعم ِمنَ  والضرورةُ . فُضول والبَاقِي َكلّهُ , َومسَكنٌ 

قَاَل . 3212بْطنِكَ ِمْن  يخرجُ َما  واحَذر أَْن تَُكوَن ھمَّتك فِيَما تُْدِخُل فِي بْطنَِك فيَُكوُن قْدُركَ . 3211تنَاَوُل مضطٍر كاِرهٍ 
ِمَن  فََجَعَل يلتقِطُ , حيطَان األنَصارِ  حتَّى دَخَل بَْعضَ َعلَْيِه َوَسلَّم  هللاخرْجُت مَع َرُسول هللاِ  صلَّى : 3213اْبُن ُعَمر

وھََذا , لكنّي أَْشتَِھيهِ : ( فَقَاَل لِي. أْشتَِھيهِ اَل  هللاِ  يَا َرُسولَ : فقُلتُ ) ؟تأُكلْ َما لََك اَل , بُن ُعَمريَا ا: ( فَقَالَ . التَّمِر ويَأُكلُ 
يا  فكْيَف بكَ , 3215سأَْلت َربِّي أَلَْعطَانِي ُملُك ِكْسرى وقيَصرَولَْو , أِجدهُ َولَْم , أَذق طَعاماً لَْم  3214ُمْنُذ  أْصبَُح َرابَعة

  :َوقَالَ ) ؟ ويضُعُف اليَقِيُن فِي قُلُوبِِھمْ , ِرْزَق سنتِھم 3217يخبُؤنَ  قَْومٍ فِْي  إَذا بَقيتَ , ُعَمر 3216اْبنُ 

                                                 
 .فََوضعته: فِْي اإِلْحيَاء 3194
  .بَلى لَقَد :فِْي اإِلْحيَاء 3195
 .َسھل التّستري: فِْي اإِلْحيَاء 3196
ھَاَدةُ : فِْي اإِلْحيَاء 3197  .َمْغبُْوطَاً َعلَْيھَا كانَت الشَّ
 .يَْھجم: فِْي اإِلْحيَاء 3198
 .لَِمْرَضاتِه: فِْي اإِلْحيَاء 3199
ً : فِْي اإِلْحيَاء 3200  .بَائَِعا
 .هللا بِهِ : اإِلْحيَاءفِْي  3201
 .ھَذا: فِْي اإِلْحيَاء 3202
ْتبة :فِْي اإِلْحيَاء 3203  .َكَما َدلَّت َعلَْيِه األَْخبَار, فَھَُو بَِعْيٌد َعْن ِمْثِل ھَِذِه الرُّ
 .فََواِظْب َعلَى ِذْكِر هللا تََعالَى, بِاالْستِْعَداِد لَھَا :فِْي اإِلْحيَاء 3204
 .َواْحتَِرْز عن ُمَشاھََدة الَمَعاِصي وُمَشاھََدةِ  ,َوَعْن الفِْكر فِْيھَا قَْلبِكَ  ,فعل المعاصي جوارحك َواحرس عن: فِْي اإِلْحيَاء 3205
 .َسأَْستَِعدُّ لَھَا إَِذا َجاَءت الَخاتَِمة: َوتَقَول: فِْي اإِلْحيَاء 3206
 .نَفَسٍ : فِْي اإِلْحيَاء 3207
ا إِذا نمت فَإِيَّاَك أن : فِْي اإِلْحيَاء 3208 لست , وأن يغلبك النوم إال بعد غلبة ذكر هللا على قلبك, الظاھر والباطن, تَنام إاِل على طھارةَوأمَّ

 .أقول على لسانك فإن حركة اللسان بمجرد َضِعْيفَة األَثَر
 .َوَضُرْوَرتَك َمْطَعمٌ : فِْي اإِلْحيَاء 3209
 .الَمْطَعم: فِْي اإِلْحيَاء 3210
 .َل ُمْضطَّر َكاِره لهتَنَاُولَُك تَنَاوُ : فِْي اإِلْحيَاء 3211
تَك َما يَْدُخل فِْي بَْطنِكَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3212  .فَقِْيَمتَُك َما يَْخُرج ِمْن بَْطنِكَ , َواْعلَم أنه إِْن َكاَن ِھمَّ
 .َرِضَي هللا َعْنھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 3213
ً َوھََذا ُصْبُح َرابَِعٍة لَْم أَذُ , لَكني أَْشتَِھْيه: فِْي اإِلْحيَاء 3214  .ْق طََعاَما
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تغتّر بكْثَرِة َواَل . 3218لَقِيَ َما  لَقَِي آَدُم فِيھَاو, الجنَّةِ ِمَن  َمكاَن أْصلحُ فاََل , َصالحٍ  تغتََر بموِضعٍ اَل : َحاتُِم األََصمُ 

, األَْعظَم كاَن يحِسُن اْسَم هللا 3219فَإِنَّ بالعام, تغتّر بكثَرِة العلمِ َواَل . َما لقِيَ  تََعبُِّدِه لَقِيَ  بْعَد طولٍ إِْبلِْيَس  فإِنّ , العبَادةِ 
الِحيَن فاَل َشْخَص أْكبَرَواَل . لَقِيَ ا مَ  فانظُر َعلَْيِه َوَسلَّم َولَْم  مَن الُمصطفَى صلَّى هللا أْفَضلُ وال  3220تغتّر بُرْؤيَِة الصَّ

  . ينتفِْع بلقَائِِه أقَاِربُهُ وأعداُؤهُ 
ِحْيم             بْسم ْحَمِن الرَّ ْھدِ هللا الرَّ   ِكتَاُب اْلفَْقِر َوالزُّ

 ِ ِ ِمَن  اإلنَسانَخلََق . ِمن ھيبَتِه الجبَالُ  3222وتتََدْكَركُ , لَهُ الظاّلل 3221ويسُجدُ , لَهُ الرمالُ تَُسبُِّح  الَِّذي الَحْمُد 
ورطاِت َعْن  الھَدايَةِ  وعَصَم قلبَهُ بنُورِ , ُصورتَه بأَْحَسِن تَْقِويم وأتّم اعتَدال وزيّنَ , الالِزْب والّصْلَصالِ  3223ِطينٍ 

َل بصيرةَ , واآلَصالِ  بِالَغْدوقرِع باِب الخدمِة هُ فِْي َوأَِذَن لَ , الّضالل ةِ فِْي  الُمخلِص ثُمَّ َكحَّ حتَّى  3224خدمتِِه بنُور العزَّ
حسن  اْستَقبَح ُدوَن َمبَاِدي إْشرافِِه كلّ َما  والبَھَاِء َواْلَكَمالِ  البَْھَجةِ ِمَن  فالَح لَهُ , الَحظَ بضيَائِِه َحْضَرةَ الجاللِ 

ْنيَا فِي ُصورِة َوتمثل , ُمَشاھَدتِِه وُماَلزَمتِِه غايَةُ االْستِْثقَالِ َعْن  3226َما َصَرفَهتَْثقََل واسْ , 3225حبال لَهُ ظاِھُر الدُّ
  وضِربتْ , طينَِة الِخْزيِ ِمْن  ُعِجنَتْ  3228عُجوز شْوھَاَعْن  وانكَشَف لَهُ بَاِطنُھَا, َجِميلٍَة تميُس وتَختالُ  3227امرةٍ 

[125v]  
نَصبْت َحبائلَھَا  َوقد, َوِھَي متلفّفَةٌ بِِجْلبَابِھَا لتُخفِي قَبَائِح أْسَرارھَا بلطائِف الّسحِر واالحتِيَال, نَّكالقَالِِب الفِْي 

 3230بالخْلِف في مواِعدَ  3229 ِمْنھُمْ  يجتَِزيال  ثَمّ , فَِھَي تقنُِصھُْم بُضُروِب الَمكِر واالغتيَال, فِي مَدارج الّرَجال
ا انَكَشَف لِْلَعاِرفِيَن , بأَْنَواِع الباََليَا واألنَكالِ  وتبليِھم, ْم َمَع قَْطِع الِوَصاِل بِالّسالِسِل واألْغاَللِ تُقيُّدھُ بل  الوَصالِ  فَلمَّ

وأَْقبَلُوا , 3232لِ التَّفَاُخَر والتكاثُر باألْمَوافَتََرُكْوا , الُمْبِغِض لَھَا فِيھَا زْھدَ  3231تَزھُّدوا, ِمْنھَا قَبَائُِح األْسَراِر َواألْفَعالِ 
َواَل  يَْعترْيھَا فنَاءٌ اَل  ومشاِھَدِة أبديَّة, واثقيَن ِمْنھَا بِِوَصال لَْيَس ُدْونَهُ انفَصالُ , َحْضرة الجاللِ َعلى  3233بُِكْنِه ِھّمتِِھمْ 

دَعلَى  والصالةِ , زوالٌ  نيَ فَإِنَّ : بَْعد أَّما. َخْيَر آَل سيّد األنبيَاء َوعلى آلِهِ  3234محمَّ ِ عزَّ َوَجلّ  االدُّ بُغروِرھَا , عدّوةٌ 
يِّئَاتِ َرْأُس  فحبُّھَا, زلّ َمْن  زلّ َوبَِمْكِرھَا , َمْن َضلّ  ضلَّ  , 3235الحسنَاتِ  وبغُضھَا أُم الطّاعاِت وَرْأسُ , الخطايَا َوالسَّ

 اْلق هللا فَقِيراً : ( 3237َعلَْيِه َوَسلَّم لِباَِلل َصلَّى هللا قَاَل رسول. 3236َالُمْھلَِكاتِمَن  َوالتََّعلُُّق بِِخَداِعھَا َوالطََّمأْنِْينَةُ إِلَْيھَا

                                                                                                                                            
 .قَْيَصَر َوَكَسرى: فِْي اإِلْحيَاء 3215

  .يَا اْبنَ : فِْي اإِلْحيَاء 3216
 .يَُخبِّئُْونَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3217
 .َوقَْد لَقَِي آَدم َعلَْيِه السَّاَلم فِْيھَا َما لَقِيَ : فِْي اإِلْحيَاء 3218
 .بلعام: فِْي اإِلْحيَاء 3219
 .ِعْنَد هللا أَْكبَر َمْنِزلَةً  :فِْي اإِلْحيَاء 3220
 .َوتْسجد: فِْي اإِلْحيَاء 3221

  .َوتَتَدْكَدك: فِْي اإِلْحيَاء 3222
 .الطِّْين: فِْي اإِلْحيَاء 3223
 .العبَرة: فِْي اإِلْحيَاء 3224
 .َجَمال: فِْي اإِلْحيَاء 3225
 .َواْستَْثقََل ُكّل َما َصَرفَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3226
 .فِْي ُصورة اْمَرأة: فِْي اإِلْحيَاء 3227
 .َشوھَاء: اإِلْحيَاء فِيْ  3228
 .ال تجتَِزئ معھم: فِْي اإِلْحيَاء 3229
 .َمَواِعْيدِ : فِْي اإِلْحيَاء 3230
 .َزھَّدوا: فِْي اإِلْحيَاء 3231
 .فَتََرُكْوھَا َوتََرُكْوا التَّفَاُخَر َوالتََّكاثُر بِاألَْمَوال: فِْي اإِلْحيَاء 3232
 .ِھممھم: فِْي اإِلْحيَاء 3233
دَعلَ : فِْي اإِلْحيَاء 3234  .ى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ
 .َوأس القربات: فِْي اإِلْحيَاء 3235

  .لَم أِجدهُ فِي الِكتَاب: فِْي اإِلْحيَاء 3236
  .َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم لِباَِلل: فِْي اإِلْحيَاء 3237
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ً َواَل تَْلَق   ووْجھُهُ ولحيَتهُ , وتْحَت رْأِسِه لَبنةٌ , التُّرابِ َعلَى  بَِرُجٍل نَائِمٍ  3239وَمّر ُموَسى علْيِه الّسالم. 3238) هللاَ غنيّا
ْنيَا ضائِعٌ  ْبدك ھَذاع, يَا َربّ : فَقَالَ . بَِعبَاَءةٍ  3240متَِّزرٌ , التُّرابِ فِْي    , يَا ُموَسى: إلْيهِ  3241فَأوَحى هللاُ . فِي الدُّ

[126r] 
نيَا ُكلَّھَاَعْنهُ  بَوْجِھي كلِّه زويتُ  3242إِلَى عْبِديعلمَت أنِّي إَذا نظرُت أََما  َمرَّ : الخَراََسانِيّ  َوقَاَل َعطَاء. الدُّ

ً  فَإَِذا ھَُو بَِرُجلٍ , األنبيَاِء بَساِحلِمَن  نَبِيّ  فَلَْم يَخُرْج فِيھَا ُحوتاً , 3243شبكتِهُ  وألقَى, بْسم هللاِ : فَقَال, يصطَاُد ِحيتَانا
 3246يتقَاَعُس َعنَما َكاَن  الحيتَانِمَن  فََخَرَج فِيھَا, 3245 بِاْسِم الشيطَان: وقَالَ  فَألقَى شبكتهُ , بِآََخرَ َمرَّ  ثُمَّ . 3244َواحداً 
 اكشفُوا لعْبِدي: فقَال هللاُ تََعالى لِْلَماَلئَِكةِ ؟ علمُت أّن كّل َذلِك بيَِدكَ ؟ َوقَْد َما ھَذا, َربّ  يَا: 3247النَّبِيّ ذلك  فَقَال. َكْثَرتِھَا

ا َرأَى َما أعدَّ , منزلتِْيِھَماَعْن  َوقَاَل . َرِضيُت يَا َربّ : قَال, ِمَن الھََوانِ  3248َولِھََذا, الكراَمةِ ِمَن  هللاُ تَعالى لھَذا فلَمَّ
: قَالَ ؟ اقتنَاهُ َوَما : قِيلَ ).  أَحبَّهُ الُحبَّ البَالَغ اقتنَاهُ فَإَِذا , أحّب هللا عْبداً ابتالهُ ْإَذا : ( 3249َعلَْيِه َوَسلَّم لَّى هللاُ رُسول هللا ص

 يَْغِسل ثَْوبَهُ فَلَْم يَُكنْ أَْن ريُد رجٌل ي: ثالثَةٌ يَْدخلُوَن الجنَّةَ بغْير ِحَسابٍ : َوقَال أَبُو ھَُرْيَرة).  لْم يْتُرْك لهُ أَْھالً َواَل َماالً ( 
َوقَال يحيَى . تُِرْيد 3250يقَال لَهُ أيُّھَُمافاََل  َورُجٌل دَعا بَشَرا بِهِ , ينَصب علَى مستوقٍِد قدَرْينلَْم  وَرجلٌ , يلبَُسهُ لَهُ خلق 
ِمْن  صحبَتھمِمْن  َوفَِراُركَ , الّصالِِحينَ  مْن عالَمةِ ُمَجالستَھْم  وإِيثَاُركَ , أْخالِق المْرَسلِينَ ِمْن  حبَك الفقَراءِ : ْبُن مَعاذٍ 

  , الفقِيُر القَانُِع بِرْزقِهِ : هللاِ تََعالىإِلَى أََحبُّ العبَاِد : ( 3251الّسالمُ  َوقَاَل علْيه. عالَمِة المنَافقِينَ 
[126v] 
اِضي ً  َودّ إاِلَّ  فقِيرٍ  3252أوَ  َما ِمن أحٍد َغنِيٍّ : ( َوقَالَ ). تََعالى  هللاَعِن  الرَّ  فِيْ يَوَم اْلقِيَاَمِة أنَّهُ َكاَن أوتَِي قُْوتا

ْنيَا ا فِي أْيدي النَّاسِ  واليَأْسُ , البَاِطنفِي  والقْصدُ , 3253التجُملُ : قَالَ ؟ مالُكَ َما  َوقِيَل لبَْعِض الحكَماءِ ).  الدُّ وبقدِر . ِممَّ
نيَا يْستَوِحشُ  ْنيَا تَجافَى القَلبُ  َوَمْھَما. 3254عالى َوِمْن ُحبّهِ هللاِ تَ ِمَن  َما يَأنَُس العْبُد بالدُّ َعن  انقَطَعْت أْسبَاُب األنِس بِالدُّ

ْنيَا وَزھرتِھَا ِ  3255تجافَى عّما ِسَوى هللاإَِذا  والقَلبُ , الدُّ ً با يتصّوُر إِْذ اَل  ,هللاِ إِلَى  محالةَ اَل  انصَرفَ , َوكان ُمؤِمنَا
 تََعالىأقبََل علَى هللاِ َوَمْن  ,َعْنهُ فَقَْد تََجافَى  أقبَل َعلَى غْيرهِ فََمْن  .وغْيره 3256هللاإاِلَّ  دِ الوُجوفِْي  وليسَ , قَلٌب فَارغٌ 

ً َما : َوقِيلَ . 3257تَجافَى َعن غْيره ْنيَاِمَن  أُعِطَي عْبٌد شْيئا وطُول , وھَمٌ , ُشْغلٌ : ثالثِة أثالثٍ َعلَى  قِيَل لَهُ خذْ إاِلَّ  الدُّ
ً ھََذا  يغِديني, أْيِدي بَنِي إِْسَرائِيلَ َعلَى  يَا َرّب جعلَت رزقِي ھََكذا: ُموَسى َعلْيِه السَّالمُ  َوقَال. ِحَسابٍ  ويَعّشينِي  يَْوما
 3260.فِْيِھمليؤَجُروا  3259أَْيِدي الظَّالِمينَ َعلَى  أُْجِري أرزاقھُم, ھََكَذا أصنَُع بأَْولِيَائِي: إِلَْيهِ  3258فَأَْوَحى هللاُ ! ھَذا لْيلة

                                                 
 ).اْلَق هللا فَقِْيَراً َواَل تَْلقَهُ َغنِيَّاً ( : فِْي اإِلْحيَاء 3238
 .ُمْوَسى َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3239
 .َوھَو ُمتَِّزر: فِْي اإِلْحيَاء 3240
 .هللا تعالى: فِْي اإِلْحيَاء 3241
 .َعْبدٍ : فِْي اإِلْحيَاء 3242
 .الشَّبََكة: فِْي اإِلْحيَاء 3243
 .فِْيھَا َشْيء: فِْي اإِلْحيَاء 3244
 .ى َشبََكتَهُ َوأَْلقَ , بِاْسِم الشَّْيطَان: قَالَ فَ : فِْي اإِلْحيَاء  3245
 .من: فِْي اإِلْحيَاء 3246
 .فَقَاَل النَّبِي: فِْي اإِلْحيَاء 3247
 .َولَِذاكَ  :فِْي اإِلْحيَاء  3248
 .َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم قَالَ  َوفِْي َخبٍَر آَخر َعْن أَْھِل البَْيت َرِضَي هللا َعْنھُم أَنَّهُ :فِْي اإِلْحيَاء 3249
 .أَيُّھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3250
 .قَالَ  أَنَّهُ َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َعن النَبِي : فِْي اإِلْحيَاء 3251
 .َوال: فِْي اإِلْحيَاء 3252
 .التََّجمُّل فِْي الظَّاِھر: فَقَال: فِْي اإِلْحيَاء 3253

نيَا يْستَوِحُش  ِمَن اآلِخَرة :فِْي اإِلْحيَاء 3254 يَْستَوِحش , أنَُس بِِصفَة ِمن ِصفَاتِِه ِسَوى ِصفَة الَمْعِرفَة بِاَوبِقَدِر َما ي, وبقدِر َما يَأنَُس العْبُد بالدُّ
  .ِمَن هللاِ َوِمْن ُحبّهِ 

  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3255
  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3256
  .َوَمْن أقبََل علَيه تَجافَى َعن غْيره: فِْي اإِلْحيَاء 3257
  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3258
 .َعلَى أَْيِدي البَاِطلِْيَن ِمْن ِعبَاِدي: فِْي اإِلْحيَاء 3259
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َؤاَل يبَاح بضُرورةٍ أَنَّ  َعرْفتَ إَِذا وَ  ا أَْن  الشَّْيءأَنَّ  فَاعلم, السُّ أَو , مْحتَاجاً إلْيِه َحاَجة مھّمةٌ أَْو , ُمْضطَراً إلْيهِ  تُكونإِمَّ
ا: 3261أَْربَعةُ فَھَِذِه , مستْغنَى عْنهُ أَْو , حاَجةٌ َخفِيفَة ً َعلَى  َد َخْوفِهِ الَجائِِع ِعن فَھَُو سؤالُ : المضطَُر إلْيهِ  أَمَّ أَْو  نَْفِسِه َمْوتا

 ً   َوُسَؤاُل اْلَعاِري, َمَرضا
[127r]   

ً والّسائُِل عاجزٌ , يَُواِريَهُ َما  ولْيَس َمَعهُ  3262وبدنهُ َمشكْوفٌ   َعْن  وھَُو مبَاٌح َمْھَما ُوجد المسُؤل َراِضيا
ا المستغنِي. 3263الكْسبِ  ً وِعنَدهُ , َوأمَّ ً , 3264أْو ِمثالَهُ  أَْمثَالهُ  فَھَُو الَِّذي يطلُُب شيئا ا المحتاُج . فسَؤالُهُ َحراٌم قَْطعا وأَمَّ

يسأَل ِكَراُء دابٍَة وھَُو أَْو َمْن , قِميصٍ إِلَى لَهُ جبّة ويحتَاُج أَْو َمن . 3265َدواءإِلَى  يحتَاجُ , حاَجةً ُمِھمَّة ِمثَل الَمِريضِ 
ْبُر أْفَضلُ تأَتَّى لَهُ اإلقَْد ت اْلَمِشْي فَھََذاَعلَى  قاِدرٌ  ً ليلبَسهُ : الَحاَجة اْلَخفِيفَةُ  وأّما. 3266بَاَحة والصَّ فمثُل ُسَؤاله قَِميَصا

لَم يَُكن فَھَُو َوإِْن  الشَّْكَوى أَو الذُّل أَْو إيَذاِء المْسُؤول فَھَُو َحَرامٌ  َوْجهِ َعلَى  فَإن َكاَن ھَذا, َعلَى ثِيَابِِه ِعنَد خُروِجهِ 
وحانِيّينَ , يَأُْخذُ  3269لم أُْعِطيَ َوإِْن  يسأَلفَقِيٌر اَل : ثالثةٌ  ءالفُقَرا: يقُولُ  3268بْشرٌ  َوقَْد كانَ . 3267ُمبَاح . 3270فَھََذا مَع الرُّ
بِينَ , أُْعِطَي أََخذَ َوإِْن  يسأَلُ اَل  وفقِير  فَھََذا َمعَ , 3271َوفَقِيٌر يسأَُل ِعنَد فَاقَتِهِ . جنَّاِت الفْرَدْوسِ فِْي  فَھََذا َمَع المقرَّ

اِدقِْينال  3273الّرْتبَة وَعلَى أَنَّهُ مَع الفَاقَِة يَحطّ , ذمِّ الُسَؤالِ َعلَى  قَد اتفََق ُكلُّھم 3272فَإذا. أصحاِب اليَِمينِ ِمْن  صَّ
َرَجةَ  نيَا شتََت هللا َعلَْيِه أمرهُ َمْن : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَال رُسول هللا َصلَّى هللا. والدَّ , علْيِه ضيَعتَهُ  وفرَّق, أْصبََح وھَُمهُ الدُّ

ْنيَا, وجَعَل فْقرهُ بَْيَن َعينَْيهِ    قَمعَ  َومن أصبََح وھَُمه اآلخرةُ . 3274كتَب هللاُ لهُ ِمْنھَاإاِلَّ َما  َولَْم يَأْتِِه ِمَن الدُّ
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ْنيَا وَ , وَجَعَل ِغنَاهُ فِي قَْلبِهِ , وحفِظ علْيِه ضيعتَهُ , 3275 هللاُ َعْنهُ ھَّمه   صلَّى هللا َوقَال).  ِھَي َراِغَمةٌ َوأَتَْتهُ الدُّ
ْنيَا فَاقتَربُوا مْنهُ فإِنَّهُ يُلَقِّنُ قَْد  إَذا رأْيتُُم الَعْبدَ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم ً َوُزْھداً فِي الدُّ ِمْن  َوفِي َخبَرٍ ).  الحكَمةَ  3276أُْعطَي َصْمتا

ً فِيِه اإليَماُن والحيَاُء أَقَاَما فِيهِ فَإِْن  لْيلةٍ ُكلَّ  لُوبِ القُ فِْي  الزْھُد والوَرُع يُجواَلنِ : ( طَريِق أَھَِل البْيتِ  َوإاِلَّ  صادفَا قلبا
ْنيَاَمْن : ( 3278السَّالمُ َعلَْيِه  َوقَالَ ). 3277 رتحاَل  ً : 3279َعلَى اآلَِخَرِة ابتاََلهُ هللاُ عّز وجّل بثالثٍ  آَثَر الدُّ يفاِرُق  اَل  ھَّما

                                                                                                                                            
ً َوكل ما أخذه عن ھذا الموضوع , 2838- 2837:ص, يُمكن الَعودة إلى إْحيَاء ُعلوم الّدْين 3260 حيث من الصعب تتبّع المؤلف حرفيا

 .موجود في ھاتين الّصْفَحتَْين
 .أربَعة أْحَوال: فِْي اإِلْحيَاء 3261
 .َمْكُشوف البََدن: ْحيَاءفِْي اإلِ  3262

ً : فِْي اإِلْحيَاء 3263 ُروط فِي الَمْسؤول بَِكْونِِه ُمبَاَحا ً فِي البَاِطن, َوھَُو ُمبَاح َمْھَما ُوِجَدت بَقِيّة الشُّ ائِل , َوالَمْسُؤول ِمْنهُ بَكْونِه َراِضيَا َوفِي السَّ
َوُكّل َمن لَهُ َخطّ فَھَُو قَاِدر . لَْيَس لَهُ الّسَؤال إاّل إَِذا اْستَْغَرَق طَلَب الِعْلم أْوقَاتَهُ , لَكْسب َوھُو بَطّالفَإّن القَاِدَر َعلَى ا, بَكْونِِه َعاِجَزاً َعِن الَكْسبِ 

  .َعلَى الَكْسب بِالوَراقَة
 .َوِعْنَدهُ ِمْثلهُ َوأَْمثَالهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3264
 .َولَكن ال يَْخلُو َعن َخوف, َدَواء لَْيَس يَْظھَر َخوفهُ لَو لَم يَستَعِملهُ  فََكالَمِريض الّذي يَْحتَاُج إِلَى: َوأّما الُمْحتَاج َحاَجة مِھّمة:فِْي اإِلْحيَاء 3265

تَاء: فِْي اإِلْحيَاء 3266 ُروَرة, وَكَمن لهُ جبّة اَل قَِميص تْحتَھَا فِي الشِّ ً اَل يَْنتَِھي إِلَى َحّد الضَّ وَكَذلَك َمْن يَْسأَل أِلَْجِل , َوھَُو يتَأّذى بِالبَْرد تَأّذيَا
ْبَر َعْنهُ أَْولَى, ألنّھَا أْيَضاً َحاجة محقَّقة, فَھََذا أْيَضاً يَْنبَِغي أن تْستَرسل َعلْيِه اإلبَاَحة, الكراء َوھَُو قَاِدر َعلَى الَمِشي بَِمَشقّة وھَُو , َولَِكن الصَّ

َؤال تَاِرك لأِلَْولَى   .بِالسُّ
ا الَحاَجة الَخفِْيفَةوَ : فِْي اإِلْحيَاء 3267 َوَكَمن , لِيَْستَُر الُخُروَق ِمن ثِيَابِه َعن أْعيُِن النَّاس, فَِمثل ُسَؤاله قِميَصاً ليَْلبسهُ فَْوَق ثِيَابِه ِعْنَد ُخُروِجهِ : أَمَّ

أْو يَْسأَل كراء المحمل َوھُو قَادر َعلَى , ِجد كَراء الِحَمارَوَكَمن يَْسأَل الكراء لفَرس فِي طِريق َوھَُو َوا, يَْسأَل ألَْجِل األدم َوھَُو َواِجد للُخْبزِ 
ِمن , َوإِن لَم يَُكن وَكان فْيِه َشيء ِمَن الَمْحُذوَرات الثَّالثَة, فھَذا َونَْحَوهُ إن َكان فيِه تلبِيس َحال بِإِْظھَار َحاَجة غْير ھَِذه فَھَُو َحَرام. الراحلة
ْكَوى َوإِن لَم يَُكن فِيھَا َشيء ِمن َذلَِك , ألّن مْثَل ھَِذِه الَحاَجة ال تَْصلُح ألن تباَح بِھَا ھذِه المحُذوَرات, ء الَمسُؤول فَھُو َحَرامَوإِْيَذا, َوالذُّل, الشَّ

  .فَھُو ُمبَاح َمَع الَكَراھَة
 .َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3268
 .ال: فِْي اإِلْحيَاء 3269
ْوَحانِيِّْين فِْي عليينفَھََذا َمَع : فِْي اإِلْحيَاء 3270  .الرُّ
 .ْنَد الَحاَجةعِ : فِْي اإِلْحيَاء 3271
 .فَإَِذن :فِْي اإِلْحيَاء  3272
 .الَمْرتَبَة: فِْي اإِلْحيَاء 3273
ْنيَا إاِلَّ َما ُكتِب لَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3274  .َولَْم يَأْتِِه ِمَن الدُّ
 .َجَمَع هللا له ھّمه: فِْي اإِلْحيَاء 3275
 .يَْلقِي: اءفِْي اإِلْحيَ  3276
 .اْرتََحال: فِْي اإِلْحيَاء 3277
 .َعْن َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 3278
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ً , يَْستَْغنِي أبداً  َوفَْقراً اَل , قلبَهُ أَبداً  َحابَةِ ).  يشبَُع أبداً اَل  وِحْرَصا األْعَماَل كلَّھَا فلَم أََر فِي  3280تَابَْعتُ : َوقَال بْعُض الصَّ
ْنيَا ُزھدأَْبلَُغ ِمن  أَْمِر اآلَِخرةِ  َعلَْيِه  قَال رُسول هللاِ َصلَّى هللا. هللا تَعالىَعِن  الزْھُد ترُك ُكّل َما يشَغلُكَ : َوقَالُوا. الدُّ

َل الَِّذيْ  3281هللاإِنَّ : ( َوَسلَّم َعلَْيِه  أَنَّهُ َكاَن قَِميُص رُسوُل هللا صلَّى هللا: َوفي الَخبَرِ ).  لبِسَ َما  يبَالِياَل  يحبُّ المتبَذِّ
ِم وقَاَعن  3282َعلَْيِه َوَسلَّم َونھَى النَّبي َصلَّى هللا. َكأَنَّهُ قِميُص َزيّاتٍ َوَسلَّم   3283ليُسوا بالُتَنُعِمينَ  إنَّ ِعبَاَد هللاِ : ( لالتَّنعُّ

ً , أْشعثَ , فَضالةُ ْبن َعبيٍد َوھَُو َوالِي ِمْصرَ  3284َوِرئَ ).   : فقَالَ ! أَنَت األِميُر وتَْفَعُل ھََذا: لَهُ  فَقِيلَ ,  3285أغبَر َحافيا
إَذا أَْعلَى : وقَال ُعَمر ْبُن ِدينَارٍ ). أَْحيَانَا  3286تحتَفي أَنْ  وأمرنَا, َعِن اإلْرفَاهِ َوَسلَّم  نَھَانَا َرُسول هللا َصلَّى هللا علْيه

  3287نَاَدى ذرعالعْبُد البنَا فْوَق ستَِّة 
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 3289نَظَرَ  ِممَّنولِكن , بنَا وتركَ ِممَّن  إِنّي اَل أَعَجبُ : َوقَاَل الفَُضْيلُ . ؟ الفَاسقينَ  3288فسقَ يَا  أينَ إِلَى : َملكٌ  
تِلَك { : َوقَاَل تََعالَى).  يحملَهُ يَْوَم القيَاَمةِ أَْن  يَْكفيِه كلِّفَ َما  بنَى فَْوقَ َمن : ( 3290السَّالمُ َعلِْيِه  َوقَالَ . يَْعتَبِرإِلَْيِه َولَْم 

اُر اآلِخرةُ نجَعلُھَا للَِّذيَن يُريُدونَ  يَاَسة َوالتَّطَاُول: قِيلَ  3292} فََساداً َواَل  ُعلُّواً فِي األْرضِ  3291الدَّ . البُْنيَانْي فِ  أنّه الرِّ
َمْن بَنَا  َوأول).  3295َحر أْو بردٍ  ِمنْ أَكنَّ إاِلَّ َما  القِيَامةِ  وبَاٌل َعلى َصاِحبِه يومَ  3294كّل بِنَا: ( 3293َوقَال علْيه الّسالمُ 
لُ  3296بالجّص فِْرَعْون خُرفُ , الَجبَابَِرةثّم تبَعھَُما , َعِملَهُ ھَاَمانَمن  وأَوَّ أَبُو سلْيمان  َوقَالَ . 3297وھََذا ھَُو الزُّ

ُجلأَْن  ينبَِغياَل : الّدارانِي ْھدِ إِلَى  أْھلَهُ  يرِھَق الرَّ ترَكھُم وفَعَل َوإاِلَّ , 3299فَإِن أََجابُوهُ , يدُعوھُْم إلْيهِ  3298َولِكن, الزُّ
, اآلفَاِق بأْربَعِة أْصواتٍ فِْي  وأربَعةُ أْمالٍك يُنَاُدونَ إاِلَّ  شاِرقَه 3300يَْوٍم ِذيَما ِمْن : بعُضھُم َوقَالَ . َشاءَ َما  بنَْفِسهِ 
ّر أَْقِصرْ , يَا بَاِغي الخْير ھَلُمّ : يقُوُل أحُدھُْم بالمْشرق, وملكاٍن بالمْغرب, بِالَمْشِرق ملَكانٍ  ويقُول . ويَا بَاِغي الشَّ
ً  3301الَّلھُمَّ : اآلَخرُ  ً َخلفا ً , أعِط منفقا ً تَلَفا , وابنُوا لِلَخرابِ , للَمْوتِ  لِّدوا: 3302اْلَمْغِربْ في  ويَقُوُل اللذانِ . وأْعِط ممِسكا

                                                                                                                                            
  .هللا بِثاَلث: فِْي اإِلْحيَاء 3279
 .ُكتَِب ھََذا النَّص بِِصْيَغة الَجْمع إاِلَّ أَنَّ الَكاتَِب َكتَبَهُ بِِصْيَغِة الُمْفَرد: فِْي اإِلْحيَاء 3280
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3281

  .َونَھَى َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 3282
ِمْين: ( فِْي اإِلْحيَاء3283   ). إِنَّ  تََعالَى ِعبَاَداً لَْيُسوا بِالُمتَنَعِّ
 .َوُرِؤيَ  : فِْي اإِلْحيَاء  3284
ً : فِْي اإِلْحيَاء 3285  .أْشَعث َحافِيَا
 .نَْحتَفِي: ءفِْي اإِلْحيَا 3286
 .ْذُرع نَاَداهإَِذا أَْعلَى الَعْبد البِنَاء فَْوَق ِستَّة أَ : فِْي اإِلْحيَاء  3287
 .أَْفَسق :فِْي اإِلْحيَاء  3288
ْن نَظَرَ , إنّي ال أعجُب ِمّمن بَنَى وترك: فِْي اإِلْحيَاء 3289  .َولَِكنِّي أَْعَجُب ِممَّ
 . َعلَْيِه َوَسلَّمقَاَل النَّبِي َصلَّى هللا :فِْي اإِلْحيَاء 3290
 .ال يُِرْيُدون: فِْي اإِلْحيَاء 3291
 .28/84: القصص 3292
  .قاَل َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء3293
 .بِنَاءٍ : فِْي اإِلْحيَاء 3294
 .َوبَرد: فِْي اإِلْحيَاء 3295
 .رإّن فْرَعون ھَو أوَّ من بُنَِي لَه بالجص واآلجُ : َويُقَال: فِْي اإِلْحيَاء 3296

راً أحُدھا علَى اآلَخر 3297 ماً أو ُمؤخِّ : َوقَاَل النَّبِي َصلَّى هللاُ علْيه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, يَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَِذه األحاِديث مقَدِّ
: ثُمّ , ... )ُكلُّ بِنَاٍء َوبَالٌ : ( َوقَاَل َصلَّى هللاُ علْيه َوَسلَّم: ثمّ }, ... اآلِخَرةُ تِْلَك الّداُر { : َوفِي قَولِِه تََعالَى: ثُمّ , ... )َمن بَنَى فَوَق َما يَكفِْيهِ ( 

  .ثُّم َوقَاَل الفِضْيل, ...قَاَل عمُر بن ِدْينَار: ثمّ , ... إّن فِرَعون: َويُقَال
 .بَل: فِْي اإِلْحيَاء 3298
 .أََجابُوا: فِْي اإِلْحيَاء 3299
 .ُذر: فِْي اإِلْحيَاء 3300
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3301
 .بِالَمْغِرب أََحُدھَُما: فِْي اإِلْحيَاء 3302
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ھدِ . الحسابِ  3303ُكلُوا وتمتَُّعوا بِطُولِ : ويَقُوُل اآلَخرُ  ْنَسان  وينبِغي, 3304مشِكلةٌ  تُكونُ قَْد  َوحال الزُّ أَْن يعّوَل فِي لإِْلِ
  يحَزنُ َواَل , يفرُح بَِموُجودِ  3305أاَلَّ : األّولُ : ثالِث عالَماتٍ َعلَى  بَاِطنهِ 

[128v] 
أَْن  ينبِغيبَْل  3307} تفرُحوا بَما آتَاُكمْ َواَل  َما فَاتَُكمَعلَى  تأَْسْوا 3306لَِكْي اَل { : قاَل تََعالَىَكَما , َمْفقُودلى عَ 

فاألَولَى : َذاُمهُ ومادُحهُ  يستِوَي ِعنَدهُ أَْن  َوالثّانِي. بِفَْقِده ويفرحُ , الَمالِ بُِوُجْود  يحزنَ أَْن  وھُوَ , ِمْن َذلِكَ  يُكوَن بالِضدِ 
ْھدِ  ْھِد فِي الَجاهِ , الَمالِ فِْي  عالَمةُ الزُّ قَلبِه َعلَى  َوالغالبُ , تََعالى أنُسهُ با َوالثَّالُث أّن يُكونَ . َوالثَّانِي عالَمةُ الزُّ

ا , َحالَوِة المحبَّةِ َعْن  يخلُو القلبُ إِْذ اَل : 3308َحاَلَوةُ الطاَعاتِ  نيَاإِمَّ ا م, محبَّةَ الدُّ وھَُما فِي القَلِب َكالَماء , حبّةُ هللاِ وإمَّ
, والعّز والذُّلّ , الِغنَى َواْلفَْقرِ  3310فََعالَمةُ استَِواءِ . يجتمَعانَواَل , 3309الھََواءُ  دَخل َخرجَ إَِذا , القَدحِ فِْي  والھَواءِ 
ِ تَعالَىأِلَْجل َعاَلَمة , َوالذَّم والَمدحِ  ھِد ثالثٌ  3312عالماتُ : ذبُن َمَعايِْحيَى  َوقَال. 3311األُنِس بِا باَِل  عَملٌ : الزُّ
ُحّب  3314وَجَعل مفاتِيَحهُ , بْيتٍ فِْي  جَعَل هللاُ الشَّّر كلَّه: الفَُضيلُ وقَاَل . ريَاَسةٍ باَِل  وعزٌ , طَمعٍ باَِل  َوقْولٌ , 3313ِريَاء
ْنيَا ْھدَ , بْيتٍ فِْي  َوَجعَل الخْير كلّه. الدُّ   .3315 َوَجعَل مفاتِيَحهُ الزُّ

ِحْيم                       هللا بْسم ْحَمن الرَّ   ِكتَاُب التَّْوِحيِد َوالتََّوكُّلِ الرَّ
  

ِ اْلُمَدبّر ِ  المقدِّر, بغْير عمادٍ  3318الرافِع الّسماءِ , والجبَروتِ  3317المنفرِد بالّعز, الُملِك والملُكوتِ  3316الَحْمُد 
َوَرفََع , 3319واألسبَابِ  َعن مالحظِة الوسائِط, وِب واألَْلبَابِ الَّذي َصرَف أَْعيَُن َذوي القُلُ , أَْرَزاَق الِعبَاد فيھَا

تھُم   3320ھمَّ
[129r] 

ً بأَنَّهُ الّصمدُ , إيّاهُ فَلَْم يَْعبُُدوا إاِلَّ , مدبّر ِسَواهُ َعلَى  واالعتَِمادِ , َما عَداهُ إِلَى  َعِن االلتِفَاتِ   الفَْرُد  الَواِحدُ   علما
ً بأَنَّ َجمِ , 3321اإللَهُ  ْزقُ اَل  يع أَْصنَاف الَخْلق ِعبَاد أَْمثَالِھمْ وتَْحقيقا هللاُ إالَّ  ذّرةٍ َما ِمْن  وأنَّهُ , يُْبتََغى عندھُْم الرِّ
ا تََحقَّقُوا أنَّهُ لِرزِق عبَاِدهِ . َعلَى هللا رْزقَھَاإاِلَّ  َدابَّةَوَما ِمْن , 3322َخلقَھَا لُوا علْيه وقَالُوا, وبِِه كفيلٌ , َضاِمنٌ  فَلَمَّ  3323توكَّ

آلِه وأصَحابِِه َوَعلَى , َسواِء الّسبيلإِلَى  الھَاِدي, 3324األباِطل محمَّد قاِمعَعلَى  والّصالةُ , َحْسبُنَا هللاُ ونْعم الوِكيلُ 
ا بْعدُ . 3325وَسلم َكثِيراً  مَعالِْي ِمْن  بَْل ھُوَ , مقَاَمات الُمْوقِنِينَ ِمْن  ومقَامٌ , منَاِزل الدِّينِ ِمْن  منزلٌ  التََّوكُّلَ فَإِنَّ : أمَّ

َوَوْجهُ غُموِضِه ِمْن حْيُث . حْيُث الَعَملِمْن  ثُمَّ ھَُو شاقٌ , حْيُث الِعلمُ ِمْن  فِي نَْفِسِه َغاِمضٌ  وھُوَ , درَجاِت المقربِينَ 

                                                 
 .لِطُول: فِْي اإِلْحيَاء 3303
اِھد ُمْشِكل: فِْي اإِلْحيَاء 3304 ْھِد َعلَى الزَّ  .بَل َحاُل الزُّ
 .أَْن اَل : فِْي اإِلْحيَاء 3305
 .لَِكْياَل  : فِْي اإِلْحيَاء 3306
 23/57:الحديد 3307
 .اَعةالطَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3308
 .َدَخل َخَرَج الھََواءفَالَماُء إَِذا  :فِْي اإِلْحيَاء 3309
 .فََعالَمة  الّزھد اْستِواء الفِقر والِغنى: فِْي اإِلْحيَاء 3310
 .َوَذلَِك لَِغلَبَة األُْنس بِا: فِْي اإِلْحيَاء 3311

  .َعالَمةُ : فِْي اإِلْحيَاء 3312
 .َعالقَة: فِْي اإِلْحيَاء 3313
 .ِمْفتَاَحهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3314
ْنيَا: فِْي اإِلْحيَاء 3315 ْھد فِْي الدُّ  .ِمْفتَاَحهُ الزُّ
 .ُمَدبّر: فِْي اإِلْحيَاء 3316
ةِ : فِْي اإِلْحيَاء 3317 زَّ  .بِالعِّ
افِع لِلَسَماء: فِْي اإِلْحيَاء 3318  .الرَّ
 .بَعْن ُماَلَحظَِة الَوَسائِط َواألَْسبَاب إِلَى ُمَسبِّب األَْسبَا: فِْي اإِلْحيَاء 3319
 .ِھَمِمِھم: فِْي اإِلْحيَاء 3320
َمُد اإِللَهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3321  .ِعْلَماً بِأَنَّهُ الَواِحد الفَْرُد الصَّ
ة إاَلَّ إِلَى هللا َخْلقھَا :فِْي اإِلْحيَاء 3322  .َما ِمْن َذرَّ
 .فَقَالُوا: فِْي اإِلْحيَاء 3323
 .األبَاِطيل: فِْي اإِلْحيَاء 3324
  .لَى آلِِه َوَسلََّم تَْسلِْيَماً َكثِْيَراً َوعَ : فِْي اإِلْحيَاء 3325
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 وقْدحٌ  لّيِة طْعٌن فِي السنَّةِ عْنھَا بالكُ  3326والتََّشاُغلَ , التَّوِحيدِ فِْي  ُمالَحظَةَ األَْسبَاِب واالعتَِماَد علْيھَا ِشْركٌ  أَن, الفَْھمُ 
. َغمرِة الجْھلِ فِْي  وانِغَماسٌ , أْسبَاباً تغييٌر فِي َوْجِه الَعْقلِ  3327نَرىأَْن  واالعتَِماُد َعلَى األْسبَاِب ِمن َغْير, الشَّْرعِ فِْي 

َغايَة الُغُموِض فِْي , الشَّْرعِ و, 3329والَعْقلِ , فِيِه مقتَضى التَّوِحيدِ  3328يترافَقُ  َوْجهٍ َعلَى  َوتَحقِيُق معنَى التوّكل
 3331فْضِل هللاِ ِمْن  الَِّذيَن اْكتََحلُوا, َسَماِسَرة العلَماءِ إاِلَّ  الَخفَاءِ  ِشّدةِ َمَع  3330 كتُِب ھََذا الِغطَاءَواَل يَْقَوى َعلَى , َوالُعْسرِ 

  , فأبِصُروا وتحقَّقُوا, بأْنَواِر الَحقَائِق
[129v]  

, السَّالمُ  3332أنَّهُ لََما قَاَل جْبِريُل إلْبراِھيم علْيهيُْرَوى . عّما َشاھَُدوهُ ِمْن حيُث استنِطقُوا باإلْعَرابِ نَطَقُوا  ثُمَّ 
ا إِلَْيَك : 3334إِْبَراِھْيم فَقَال لَهُ ؟ 3333ألَك حاَجةٌ , النّارِ إلى  المنجنيقِ في  ألقِيَ ِحْين  َحْسبَِي هللاُ ونِْعَم : بقْولِهِ َوفَاًء . فاََل أَمَّ
َما مْن عْبٍد يْعتَِصُم بِي ُدوَن , يَا َداُود(  الّسالمُ  َداود علْيهإِلَى  وأْوَحى هللاُ تََعالى. حيَن أُِخَذ لِيُْرمىَذلَِك  قَالإِْذ , لالَوِكيْ 

ً  جَعْلُت لهُ إاِلَّ , َخلقِي فَتِكيُدهُ الّسَمواُت واألَْرضُ  ُق الَمْضُموُن يشَغلَك الّرزاَل : 3335بْعُض الُحَكَماءَوقَاَل ).  َمْخَرجا
نيَا, آخرتِكَ أَْمَر  فتَضيّعَ , الَعَمل َعِن المفُروِض علْيَك منَ  3336لَكَ   َوالتَّوِحيدُ . هللاُ لَكَ  3337كتَبَ إاِلَّ َما  واَل تنَال مَن الدُّ

 3338َكتَْوِحيدِ , لَهُ  منِكرٌ و, عْنهُ وقَلبُهُ َغافٌل , هللاُ اَل إِلَهَ إاِلَّ : يقُول اإلنَساُن بلَسانِهِ أَْن : األَّولى: َمَراتِب أْربَعَعلَى 
يشاِھَد أَْن : َوالثّالثُ . 3339َصدَق بِه عُموُم الُمْسلِِميَن وھَُو اعتِقَاُدهُ َكَما , يصدَق بِمعنَى اللفِظ قَلبَهُ أَْن  َوالثَّانِي. المنَافق
كْثرتِھَا َعلَى  يَراھَا ولِكن, َكثِْيَرة أشيَاء يََرىوذلَك بِأَن , ھَُو مقَام المقربينَ و, بِواِسطِة نُوِر الَحقّ , الكْشفِ بطَِرْيق  َذلِك

: قَال سھلٌ . مشاھدةُ الّصّديقِينَ  3342وھُوَ , واِحداً فِْي الُوُجْود إاِلَّ  يَرى 3341َوالربَِعة أاَل. القھّارِ  3340َصاِدَرةً مَن الَواِحدِ 
فَإِنَّهُ اليَْوم , تَُكنلَْم  اآلََن َكَماُكْن , وأَنَاأَنَا  َم ِصرت تقُولُ فلّما كنَت اليَوْ , تُكونُ َواَل  ويَُكونُ , تَكنْ َكاَن َولَْم , يَا ِمْسِكين
  .َكَما كانَ 

[130r] 
َعلَى  والقدرةِ  واعتقدَت مَع ذلِك تماَم الِعلمِ , هللاُ  فَاِعل إاِلَّ اَل  أَنَّهُ , فَإَِذا ثبَت فِي نْفِسَك بكشٍف أْو باعتقاٍد َجازم

 ءَوراَواَل , قدَرة 3344 منتَھَىَوَراء  وأنّه ليسَ , والعنايَِة والرْحمِة بُجملِة العبَاِد وباآلحادِ  ثُمَّ تَماَم العطفِ , 3343العبَادِ 
 يلتفتْ َولَْم , محالةَ قلبَُك علْيِه وحدهُ اَل  اتَكل, وَرْحَمةٌ  عنايَةٌ لََك  َوَراء منتَھَى ِعنَايَتِِه بَِك ورحمتِهِ َواَل , منتَھَى َعلْيِه علمٌ 

ا  الصّديق رضَي هللاُ َعْنهُ أَّن  وُرِويَ . 3345قّوةَ إاِلَّ بِهِ َواَل  َحْولَ فَإِنَّهُ اَل  ,غْيرهِ إِلَى  ِرْزمة متَاِعِه  أَخذ, بُويَِع بالخالفَةِ لَمَّ
 اَل : فَقَالَ ! نُبؤةِ أُقِيَم لخالفَِة الَوقَْد  كْيَف يفَعُل َذلِك: الَسوُق ينَاِدي حتَّى َكره المْسلُموَن َذلِك فقَالُوا تَحَت حْضنِِه ودَخلَ 

                                                 
 .والتَّثَاقل: فِْي اإِلْحيَاء 3326
 .تََرى: فِْي اإِلْحيَاء 3327
 .يَتَوافَق: فِْي اإِلْحيَاء 3328
 .النّقل: فِْي اإِلْحيَاء 3329
  ..َكْشِف ھذا الِغطَاء :فِْي اإِلْحيَاء 3330
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3331
 .ُرِوَي أنَّهُ لَّما قَاَل ِجْبِريل إلْبَراِھيم َعلَْيِھمو: فِْي اإِلْحيَاء 3332
 .أَلََك َحاَجة. َوقَْد ُرِمَي إِلَى النَّار بِالَمْنَجنِْيق: فِْي اإِلْحيَاء 3333
 .قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 3334
 .الُعلََماء: فِْي اإِلْحيَاء 3335
زْ : فِْي اإِلْحيَاء 3336  .قِ اَل يَْشَغلَك الَمْضُمْوُن لََك ِمَن الرِّ
 .إالَّ َما قد كتِب: فِْي اإِلْحيَاء 3337
 .على الھامش اليسار" كتوحيد "قَام المؤلف بتصحيح كلمة : فِْي اإِلْحيَاء 3338
 .اعتِقَاد الَعوام: فِْي اإِلْحيَاء 3339

  .َعن: فِْي اإِلْحيَاء 3340
ابَِعة أن ال: فِْي اإِلْحيَاء 3341  .الرَّ
 .َوِھيَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3342
 .َعلَى ِكفَايَة الِعبَاد: اءفِْي اإِلْحيَ  3343
 .َوأَنَّهُ لَْيَس َوَراَء ُمْنتَھَى قْدَرتِِه قْدَرة: فِْي اإِلْحيَاء 3344
َولَْم , وحدهُ  اتَكل اَل محالةَ قلبَُك علْيهِ , َواَل َوَراء منتَھَى ِعنَايَتِِه بَِك ورحمتِِه لََك عنايَةٌ وَرْحَمةٌ , منتَھَى ِعْلِمِه علمٌ  ءَواَل َورا: فِْي اإِلْحيَاء 3345

 .إاِلَّ بِافَإِنَّهُ اَل َحْوَل َواَل قّوةَ , وال إلى نّفِسِه َوَحولِِه وقُّوتِهِ , يلتفْت إِلَى غْيرِه بَِوْجِھهِ 
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 3346الُمْسلِِمينَ من  حتَّى فرُضوا لهُ قُوَت أْھِل بيتِ . ضيعتُھم كنُت لَِما ِسَواھُْم أْضيَعإِْن  فَإِنِّي, عيَالِيَعْن  تَشغلُونِي
نَّةِ َعلَى  طَعنَ فَقَد  التكّسبِ َعلَى  طعنَ َمْن : َولَِذلَِك قَاَل سْھلٌ . َعلَى  طعنَ فَقَْد  3347كْسبِ ترِك الَوَمْن طََعَن َعلَى , السُّ

فينظُر هللا , فعلهُ لََكاَن فِيِه ھالُكهُ لَْو   التَِجارِة فيَما أُُمورِمْن  بأَْمرٍ  الليلِ ِمَن  3348ليَْھتَمَ إِنَّ الَعْبَد : ( الَخْبر َوفِي. التَّوِحيدِ 
ً  3349,فْوِق عْرِشهِ ِمْن  تَعالى إلَْيهِ  ً  فيْصبُِح َحِزينا هِ َواْبِن  هِ بَِجار 3350يتضمَّنُ , كئِيبا وَما , دھَاننِيَمْن سبقنِي َمْن , عمِّ

  أبَالِي 3352َما: ولذلِك قَال عَمر رِضَي هللا َعْنهُ ).  رحمةٌ  رحمهُ هللا بِھَاإاِلَّ  3351ھُوَ 
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  ً َمانفِْي  أنَّهُ َكان:  َوقِيلَ . 3354لِيْ  أيُّھُُما خْيرٌ  أدِرياَل  3353ألنّي, فقِيراً أَْو  أصبحُت غنيّا ولى َرُجٌل األ الزَّ
ً َوقَالَ . ِمتّ إِْن أََكلته : فقَالَ . لهُ  قرصٌ َوَكاَن  فَلَْم , تعِطِه َعْھَدهُ فاَل  لْم يَأكلهُ َوإِْن , أََكلَهُ فَارُزْقهُ إِْن : فوكَّل هللاُ بِِه َملكا
َدخلُت البَاديَة بغْيِر : 3356عيد الخْدريُّ سَ  َوقَال أبُو. 3355وبَقَِي القرُص بعدهُ , َولَم يَأُكلْ إِلَى أَْن َماَت  القُْرُص َمَعهُ يََزْل 
 أَنِّي َسَكْنُت واتَكلتُ  نَْفِسيفِْي  3357بِأَْن َوَصْلُت ثّمَّ فكَّْرتُ  فَسِرْرُت بِھَا, بعيدٍ ِمْن  فرأَْيُت المرحلةَ , فأصابْتنِي فاقَةٌ , زادٍ 

ْمِل َحفِيرةفِْي  فََحفَْرُت لنَْفِسي ,أحَمَل إلْيھَاالَمْرَحلَة إاِلَّ أَْن  أدخلَ أاَل  فتَالْيتُ , غْيرهِ َعلَى  إِلَى  ووارْيُت جَسِدي فِيھَا, الرَّ
ً فََسِمْعوا , َصْدري فََجاء .  وليّاً حبََس نْفَسهُ فِي ھََذا الرْمِل فالحقوهُ إِنَّ , المرحلةَ يَاھَل : نْصِف اللَّْيِل عاليةً فِي  صوتا

اَل  أِلَّنَّ المنفَِردَ , لَهُ عيَاٌل فحْكمهُ يفَاِرُق حْكُم المنفردِ َمْن  َوكلّ   3359. 3358القريَةِ إِلَى  جماعةٌ وأخرُجونِي وحَملونِي
لُهُ  النَّفِس بالَمْوِت أَيّھَُما َجاَء فيََرى أَنَّهُ  َوأَن يُكوَن طيبَ  َعلَى اْلُجوعِ  يُكوَن لَهُ قدرةٌ أَْن  أحدھَما: بأمرْينِ إاِلَّ  يِصحُّ توكُّ

ْبرَ  يُجوُز تْكلِيفُ َواَل  .3360الّرْزقْيِن فبِھَذا يَتِمُّ التّوكُّلُ قْد َسبََق إِلَْيِه خْيُر  أَْن  3361يُجوزُ َواَل , الُجوعِ َعلَى  العيَاِل الصَّ
  َذلِكَ  اتَّفقَ إِْن  3362ِرزٌق مغبُوطٌ فِي نْفِسهِ  بأّن الَمْوَت علَى الُجوعِ , يُقّرَر عنَدھُْم اإليَماَن بِالتَّْوِحيدِ 
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بْكٍر رِضَي  كتوكُّل أَبِي, توّكُل المْكتََسبِ إاِلَّ  َحقِّھمْ فِْي  يُمِكنهُ اَل : 3363فَإذا.َسائُِر أَْبواِب اإليَمانِ وكذلِك , ناِدراً 

ُل ُدُخوِل البََوادي. الَكْسبِ إلى  خرجَ إِْذ  هللاُ عْنهُ  ا توكُّ الً  3364فَأَمَّ االھتَماِم َعْن  القُُعودِ و, حقِِّھمْ فِْي  وترِك العيَال توكُّ
                                                 

َراع بِيَِدهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3346 َكْيَف تْفَعُل َذلَِك َوقَْد : لُمْسلُِمْون َوقَالُواَوَدَخَل السَّْوق يُنَاِدي َحتَّى َكِرھَهُ ا أَْصبََح آِخذ األَْثَواب تَْحَت حْضنِِه َوالذِّ

ة  .َحتَّى فََرُضوا لَهُ قُْوَت أَْھل بَْيت من الُمْسلِِمْين. فَإِنِّي إِْن أََضْعتُھُم ُكْنُت لَِما ِسَواھُم أَْضيَع, اَل تَْشَغلُْونِي َعْن ِعيَالِي: فَقَالَ ! أُقِمَت لِِخاَلفَِة النُبُوَّ
 .التََّكسُّب :اءفِْي اإِلْحيَ  3347
 .لَيَھُمُّ  :فِْي اإِلْحيَاء 3348
ً , فَيَْصِرفَهُ َعْنهُ , فَيَْنظُُر هللا تََعالَى إِلَْيِه ِمْن فَْوق َعْرِشهِ :  فِْي اإِلْحيَاء 3349  .فَيُْصبِح َكئِْيبَاً َحِزْينَا
 .يَتَطَيَّرُ : فِْي اإِلْحيَاء 3350
 .َوَما ِھيَ , َدھَانِي:  فِْي اإِلْحيَاء 3351
 .ال:  اإِلْحيَاء فِيْ  3352
 .فَإِنِّي:  فِْي اإِلْحيَاء 3353

راً أحُدھا علَى اآلَخر 3354 ً أو ُمؤخِّ ما : ثمّ , ...إنَّ الَعْبدَ : فَفِي الَخبَر: فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, يَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَِذه األحاِديث مقَدِّ
  ... .َسھل ثُّم َولَِذلَِك قَالَ , ...ولَِذلَِك قَاَل ُعَمر

َمان األول َرُجٌل فِْي َسفَر َوَمَعهُ قِْرص: َوقِْيلَ : فِْي اإِلْحيَاء 3355 َل هللا َعزَّ َوَجلَّ بِِه َملَِكاً َوقَالَ . إِْن أََكلته ُمتّ : فَقَالَ . أنَّهُ َكاَن فِْي الزَّ إِْن : فََوكَّ
 .َوبَقَِي القِْرُص ِعْنَدهُ , فَلَْم يََزْل القِْرص َمَعهُ إِلَى أَْن َماَت َولَْم يَأُْكلهُ , هُ َوإِْن لَْم يَأُْكلهُ فاَل تُْعِطِه َغْيرَ , أََكلَهُ فَاْرِزْقهُ 

 .أَبُْو َسِعْيد الَخّراز: فِْي اإِلْحيَاء 3356
 .فَُسِرْرُت أَْن َوَصْلُت ثّمَّ فَكَّْرتُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3357
ْمِل ُحْفَرة, َوآليت أَْن اَل أَْدُخَل الَمْرَحلَة إاِلَّ أَْن أَْحمَل إِلَْيھَا, َكْلُت َعلَى َغْيِرهِ فِْي نَْفِسي أَنِّْي َسَكْنُت َواتَّ  :فِْي اإِلْحيَاء 3358 , فََحفَْرُت لِنَْفِسي فِْي الرَّ

ً , َوَواَرْيُت َجَسِدْي فِْيھَا إِلَى َصْدِري ً فِْي نِْصِف اللَّْيِل َعالِيَا ْمل  ,يَا أَْھَل الَمْرَحلة: فََسِمْعُت َصْوتَا ً َحبََس نَْفَسهُ فِْي ھََذا الرَّ ِ تََعالَى َولِيَّا إِنَّ 
 .فََجاَء َجَماَعة فَأَْخَرُجْونِي َوَحَملُْونِي إِلَى القَْريَة. فَاْلَحقُْوه

ً َوكل ما أخذه عن ھذا ا. 2959- 2957:ص, يُمكن الَعودة إلى إْحيَاء ُعلوم الّدْين 3359 لموضوع من غير الممكن تتبّع المؤلف حرفيا
 موجود في ھاتين الّصْفَحتَْين

لُهُ إاِلَّ بأمرْينِ , َمْن لَهُ عيَاٌل فحْكمهُ يفَاِرُق حْكُم المنفردِ أّن : اْعلَم :فِْي اإِلْحيَاء  3360 قدرتهُ َعلى اْلُجوِع : أحدھَما: أِلَّنَّ المنفَِرَد اَل يِصحُّ توكُّ
ِعلماً , ِمن ُجْملَتِھَا أَن يطيَب نفساً بالَمْوِت إِن لَم يَأتِِه رْزقهُ , أبواب ِمن اإِلْيَمان َذَكرنَاھا: َخرواآل. أْسبُوَعاً  مْن َغيِر اْستِْشَراف َوِضيق نفس

ْنيَا فَھَُو ِزيَاَدة فِي اآلخَرة, بِأّن رزقَهُ الَموت والجوع زقَْين لَه, وھَُو وإن َكاَن نقَصاً فِي الدُّ وأّن ھَذا ھُو الَمَرض , فَيََرى أنّهُ ِسيَق إِلَْيِه َخْير الرِّ
ُل الُمْنفَِرد, وأنَّهُ َكَذا قُِضَي وقّدر لهً ,  الّذي بِِه يَُموت َويَُكون َراِضيَاً بَِذلكَ    .فبِھَذا يَتِمُّ التّوكُّ

  .َواَل يُْمِكن: فِْي اإِلْحيَاء 3361
  .هَوأنَّ الَموَت َعلَى الُجوع رْزٌق َمغبُوطٌ َعلَيه فِي نَْفسِ : فِْي اإِلْحيَاء 3362
 .فَإَِذن. َوَكَذا َسائِر أَْبَواب اإِلْيَمان :فِْي اإِلْحيَاء 3363
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َملَُكْوت الّسمواِت َوَمْن نَظََر فِْي . بِِھمْ  3365مواخذٌ  وھُوَ , إْھاَلِكِھمْ إِلَى  وقْد يُْفِضي, فھََذا َحَرامٌ , َحقِّھمْ تََوكُّالً فِْي  ِھمْ بأمر
ً , واألْرضِ  تَرَك إن وَ , يَجاِوُز العْبُد ِرزقَهُ اَل  تدبِيراً , والملكوتَ  أّن هللاَ تََعالى َدبّر الُملكَ , انكَشَف لهُ تحقِيقا

 3367لّما َكانَ , بْطِن أّمهِ فِْي  تََرى أّن الجنينَ  3366أال. االضِطراِب لَم يَجاِوْزهُ رزقُهُ  فإّن الَعاِجَز َعنِ , االضِطَرابَ 
رةِ  األمّ ِغَذاء  إلْيِه فْضالتُ  3368كْيَف وصَل ُسّرتهُ باألُّم حتَّى تَِصلَ , االْضِطَرابِ َعن  عاجزاً   َولَْم يَُكنْ , بواِسطَِة السُّ
تََعالى  هللاِ ِمَن  اضِطراراً , لتتَكفَّْل بِِه شاءْت أَْم أَبَتْ , األُمّ َعلَى  ثُّم لّما انفَصل َسلََّط الُحبَّ والشَّفقة, بِِحْيلَة الجنينِ  ذلِك
 يحتَاجُ اَل  اللَّبَِن الَِّذيِمَن  رزقهُ  َجَعل, الطََّعامبِِه  يَُكن لَهُ ِسّن يمُضغُ لَْم  ثُمَّ لّما, نَار الُحبّ ِمْن  بَما أَشَعَل فِْي قَْلبِھَا, إلْيهِ 

ً قَواِطعَ , 3369فَإَذا َصاَر بَِحيُث يوافقُهُ الَغَذاءِ , المْضغِ إِلَى  فَإذا كبَُر , المْضغأِلَْجِل  3370وَطَواِحنَ  أنبَت لهُ أسنانا
  ْردالوَ  ُوھيب ْبنُ  َوقال. اآلِخرة 3371وسلُوَك طريقَ , واْستقَّل يّسَر لهُ أْسبَاَب التعلُمْ 
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 ً ً , لْو َكانِت الّسَماء نَُحاسا مجاِري إِلَى  َومن نَظرَ . لَظَنَنُت أَنِّي مشركٌ , واھتَمْمُت برزقِي, واألْرُض رَصاصا

ً َعنِ َساَل بَْعُض  َوكذلكَ , قَدِر األسبَابِ َعلَى  َعلَِم أّن الّرْزَق لْيسَ , سنَّة هللاِ  , األْحَمق المرُزوقِ  األكاِسَرِة َحِكيما
انِِع أَْن يَُدلّ : فقَال, الَعاقِل المحُرومِ و العْقَل أَنَّ  لَظُنّ , أحَمقٍ ُكّل  وحرمَ , َرزَق كّل َعاقِلٍ إِْذ لَْو , نْفِسهِ عن  أَراَد لِصَّ

اِزق غْيرھُمْ , َصاِحبِهِ  رزقَ  ا َكاَن اإلنَسان َوإِذَ . 3372ثِقَة باألسبَاِب الظاِھَرة لَھُمْ َواَل , فَلّما َرأْوا ِخالفَهُ علُموا أّن الرَّ
ً من  يستشِعرُ  لَْو أمَسَك ضيَعةً يُكوُن بَْل , فاالّدَخاُر لهُ أْولَى, والفِْكرِ , َوالّذْكر, العبَادةِ يَْشَغل قَْلبهُ َعِن  نفِسِه اضِطرابا

دَ ا أِلَنّ , فذلَِك لَهُ أَولَى,  بِھَاإاِلَّ  قلبُهُ اَل يفرغ  وَكانَ , دخلُھَا وافياً بقَْدِر كفَايَتِهِ  ذْكر إلى  لمْقُصوَد إصالُح القلُوِب لتتََجرَّ
نيَا َوإاِلَّ   هللاِ  َوالمحُذوُر َما يشَغُل َعنِ , عَدُمهُ يَْشَغْلهُ  َورّب شْخصٍ , َورّب َشْخٍص يشغلُهُ وُجود الَمالِ , تََعالى هللاِ  فالدُّ

, أصنَاِف الخلقِ هللا َعلَْيِه َوَسلَّم إِلَى  َرُسول هللا َصلَّى َولذلك بُِعثَ , عَدُمھَاَواَل  وُجوُدھَاواَل  فِي عينِھَا غْير مْحُذوَرةٍ 
أمَر َواَل , المحتَِرَف بترِك تحُرفِهِ َواَل , بترِك تجاَرتِهِ  َولْم يَأُْمِر التّاَِجر, وفِيِھم التجاُر َوالمحتَرفُوَن وأْھل الصنَاعاتِ 

   ودَعاھُمْ  ُكلَّ البَْل تََرَك , التَّاِرَك لَھَُما بِاالْشتَِغاِل بِھَا
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َوأّما . 3373هللاِ َوْحدهُ إِلَى  فوَزھُْم بانِصراِف قُلُوبِِھْم َعِن الّدنيَاإِلَى أَّن  وأرشدھُمْ , إِلَى هللاِ تبارَك وتََعالى
َداٍء َما ِمْن : ( قَالَ . 3375بِهِ  َمرَ َوأ,  وقَالهُ , َعلَْيِه َوَسلَّمرُسول هللا صلَّى هللا  3374المتََداِوي بَغْير منَاقٍض لِلتََوّكِل فقَد فََعلَهُ 

تداَوْوا عبَاَد : ( َوقَاَل علْيه الّسالمُ . يْعنِي الَمْوتَ ).  إالَّ الّسامَ , جھَلهُ َمْن  وجھَلَهُ , َعرفَهُ َمْن  َعرفَهُ , َدَواءٌ  3376إالَّ لَهُ 
قَاءِ  الدََّواءِ َعن  3378 الّسالمُ َعلَْيِه  َوُسئل 3377)هللاِ  ِھَي ِمْن قََدِر هللا تََعالى : ( فقَال قَدر هللاُ تََعالىِمْن  ھََل تَُرد 3379والرُّ

                                                                                                                                            
ا ُدُخول البََواِدي: فِْي اإِلْحيَاء 3364  .فَأَمَّ
 .َويَُكون ھَُو مَؤاخذ بِِھم, ھاََلِكِھم: فِْي اإِلْحيَاء 3365

  .أما: فِْي اإِلْحيَاء  3366
  .لما أن كان: فِْي اإِلْحيَاء  3367
  .يتْنتَھِ : فِْي اإِلْحيَاء 3368
 .الِغَذاءَ  3369

  .طََواِحْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 3370
  .سبِْيل: فِْي اإِلْحيَاء 3371
ً  : فِْي اإِلْحيَاء 3372 َماُء نَُحاَسا ً , لَْو َكانَْت السَّ َعلَِم , َوَمْن نَظََر إِلَى َمَجاِرْي ُسنَّة هللا. لَظَنَْنُت أَنِّْي ُمْشِرك, َواْھتََمْمت بِِرْزقِي, َواألَْرُض َرَصاَصا

ْزَق لَْيَس َعلَى قََدِر األَْسبَاب أنّ  ً َعْن األَْحَمق الَمْرُزْوق, الرِّ انِع أَْن : فَقَالَ , َوالَعاقِْل الَمْحُرْوم, َولَِذلَِك َسأََل بَْعُض األََكاِسَرة َحِكْيَما أََراَد الصَّ
اِزَق َغْيَرھُم, نَّ أَنَّ الَعْقَل ِرْزُق َصاِحبِهِ لَظَ , َوَحَرَم ُكّل أَْحَمق, إِْذ لَْو َرَزَق ُكل َعاقِل, يَُدّل َعلَى نَْفِسهِ  ا َرأْوا ِخاَلفَهُ َعلُِموا أَنَّ الرَّ َواَل ثِقَة , فَلَمَّ

 .بِاألَْسبَاب الظَّاِھَرة لَھُم
ً يَْشَغل قَْلبهُ َعِن العبَادةِ : فِْي اإِلْحيَاء 3373 بَْل لَْو أمَسَك , فاالّدَخاُر لهُ أْولَى, والفِْكرِ  ,َوالّذْكر, فَإِن َكاَن اإلنَسان يستشِعُر في نفِسِه اضِطرابا

ً بقَْدِر كفَايَتِهِ  َد لذْكر هللاِ , فذلَِك لَهُ أَولَى, وَكاَن اَل يتفرغ قلبُهُ إاِلَّ بِه, ضيَعةً يُكوُن دخلُھَا وافيا َورّب  ,أِلَّن المْقُصوَد إصالُح القلب ليتََجرَّ
نيَا فِي عينِھَا غْير مْحُذوَرٍة اَل , شْخٍص يَْشَغْلهُ عَدُمهُ َورّب , َشْخٍص يشغلُهُ وُجود الَمالِ  َوالمحُذوُر َما يشَغُل َعِن هللاِ َعّز َوجل َوإاِلَّ فالدُّ

وأْھل الحرف  وفِيِھم التجاُر َوالمحتَرفُونَ , َولذلك بُِعَث َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم إِلَى أصنَاِف الخلقِ , وُجوُدھَا َواَل عَدُمھَا
, بَْل َدَعا الُكّل إِلَى هللا تَعالَى, َواَل أمَر التَّاِرَك لَھَُما بِاالْشتَِغاِل بِھما, َواَل المحتَِرَف بترِك ِحْرفَتِهِ , فلْم يَأُْمِر التّاَِجر بترِك تجاَرتِهِ , والصنَاعاتِ 

 ُ نيَا إِلَى هللا تََعالَىَوأَْرَشَدھُم إلَى أَّن فَوزھُم َونََجاتَھُم فِي اْنِصَراِف قُل  .وبِِھم َعن الدُّ
 .وأَْمرهُ بِهِ , وقَْوله, َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّمَويَدل َعلَى أَّن التََّداِوي َغْير ُمنَاقِض لِْلتََوّكل فِعُل : فِْي اإِلْحيَاء 3374

  .وأمرهُ بِهِ , َوقَولَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3375
 . َولَهُ إاِلَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3376
َواَء ( : فِْي اإِلْحيَاء 3377 اَء َوالدَّ  ).تداَوْوا ِعبَاَد هللا فَإِّن هللا َخلََق الدَّ
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َوأََمَر ) ُمْر أّمتك بالحَجاَمةِ : قَالُواإاِلَّ  المالئكةِ ِمَن  َما َمَرْرُت بَمألٍ : ( 3381َوفِي الخبِر المْشھُوِر الّصِحيحِ . ؟3380)
يتبيُّغ اَل , وإحَدى وعْشِرينَ , وتسعةَ عَشرَ , ْبَعةَ عَشرَ احتِجُموا السّ : ( 3382َوقَالَ  بِھَاَوَسلَّم  َرُسول هللاِ صلَّى هللاُ علْيه

الّدِم خالٌص إِْخَراَج  أنَّ  3384فبيّنَ , وأنَّهُ قَاتٌِل بإْذِن هللاِ تَعالى, فَذَكَر أنَّ تبيُِّغ الّدم َسبَُب الَمْوتِ ) 3383 بكُم الّدُم فيقتُلَُكمْ 
ِمن  الحيّةَ  َوإِْخَراج, تَحِت الثِّيَابِ ِمْن  وبْيَن إْخَراِج العْقربِ , اإلھابِ ِمَن  فَْرَق بَْيَن إِْخراِج الّدِم المْھلكِ إِْذ اَل , مْنهُ 

ِل تْرُك َذلِكِمْن  ولْيسَ , البْيتِ  . 3385وَرْفِع ضُرْوَرٍة ِعنَد ُوقُوِعهِ , إلْطفَائِهِ , النَّارَعلَى  بَْل ھَُو كصبِّ الماءِ , شْرِط التّوكُّ
ْھِر َكاَن لَهُ َدَواءِمَن  ْوم الثالثَاء لَسْبع عشرةَ احتَجَم يَ َمْن : ( 3386َوفِي الخبَر ا أَْمُره فقد ).  3387ِمْن سنته الشَّ  أمرَ َوأَمَّ

  غْيَر َواِحدٍ : َوَسلَّم هللاُ علْيهَصلَّى 
[132v] 

َوقَاَل لَعلي , َراَرةَ َوكَوى َسْعَد اْبن زُ , وقَطَع لعسعِد ْبُن مَعاٍذ عرقَا أَْي فصَدهُ , الّصَحابَِة بالتداِوي والِحْميةِ ِمَن  
ْطبَ : يَعنِي)   ھََذا ِمنْ تَأُكُل اَل : ( َوكاَن َرِمد العينَْينِ  طُبَِخ بَدقِيٍق أَْو قَد  ِسلقا: يعنِي)  وُكْل ِمْن ھََذا فإنَّهُ أوفُق لكَ (  الرَّ

ا فْعلُهُ . 3388َشِعيرٍ  , َشْھر ويَْحتَِجُم ُكل, نَّهُ َكاَن يْكتَِحل ُكل لْيلةٍ أَ  أَْھِل البَْيتِ  3389طريقِ ِمْن  فَقَد رويَ  الّسالمَعلَْيِه  َوأَمَّ
فَكاَن يَُغلّفُهُ , علْيه الَوْحُي َصّدَع َرأَسهُ إَِذا نََزَل  َوروي أَنَّهُ َكانَ . 3390َعلَْيِه َوَسلَّم صلَّى هللاُكّل َسنَة  ويْشرُب الدَّواء

يَا َرّب ِمّمن : أنَّه قَالَ َوَسلَّم  ُموَسى َصلَّى هللا علْيهَعْن  َورويَ . 3391 اءَوإَِذا أَصابَْتهُ قرَحةً جَعَل عليھَا الِحنِّ . بِالِحنَّاءِ 
نفُوَس عبَاِدي  يَأُْكلُوَن أْرزاقھم ويطيبُونَ : ( قَالَ ؟ يصنَُع األِطبّاءُ فََما : قَالَ ).  منّي: ( تََعالى فَقَال؟ 3392والّشفَاء الدََّواءِ 

نَسان : َوقِيلَ . ُعقُْوبَة القُلوبِ  وِعلَلُ , ِعلَُل األجَساِم رحمةٌ : 3394َوقَال َسْھلٌ  ). 3393قَبِضيأَْو  حتَّى يَأْتَِي شفَاِءي لإِْلِ
ً  ويجُد ِمن ُكلّ , وستُّوَن مْفِصالً فَتْدُخُل الُحَمى فِي َجميِعھَا 3395ثالُث مايَة قَاَل . كفَّارةُ يَْومأَلَم  فيَُكوُن ُكل, َواِحٍد أَلََما

هللاُ َعْنهُ  َرِضيَ َعلِي  قَال. الَعَوافِي: قِيلَ  3398} 3397تِحبُّونَ َما  أََراُكمْ َما  بَْعدِ ِمْن  ْيتُمْ َوعص{ : 3396هللا تبَارك وتَعالى
  اَل يُْعَصى كّل يَْوم: فقَال. 3401فَقِيَل لَهُ إنَّهُ يَوُم ِعيدٍ ؟ 3400ھََذاَما : َرأَى زينَةَ النْبطِ  3399َوقَدْ 

[133r] 

                                                                                                                                            
 .َوُسئَِل َعنْ : فِْي اإِلْحيَاء 3378
 .َوالّرقَى : فِْي اإِلْحيَاء  3379
 ).ِھَي ِمْن قََدِر هللا : ( قََدِر هللاِ َشْيئَاً قَالَ : فِْي اإِلْحيَاء 3380

  .َوفِي الَخبَر: ءفِْي اإِلْحيَا 3381
 .َوفِْي الَحِدْيث أَنَّهُ أََمَر بِھَا َوقَال: فِْي اإِلْحيَاء 3382
 ).اَل يَتَبَيَّْغ بُِكُم الّدُم فَيَْقتُلَُكْم , َوإِْحَدى َوِعْشِرْينَ , َوتِْسَع َعْشَرةَ , اْحتَِجُموا لَِسْبعِ َعْشَرةَ : (فِْي اإِلْحيَاء 3383

  .َوبَيَّنَ : فِْي اإِلْحيَاء 3384
ْطفَائِھا :فِْي اإِلْحيَاء 3385  .َوَدْفَع َضَرَرھَا ِعْنَد ُوقُْوِعھَا, إِلِ
 .َوفِْي َخبَر َمْقطُوع: فِْي اإِلْحيَاء 3386
 .ِمْن داٍء سنةٍ : فِْي اإِلْحيَاء 3387
ا أَْمُره َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم: فِْي اإِلْحيَاء 3388 َحا: َوأَمَّ ً أَْي , بَة بِالتََّداِوْي َوبِالِحْميَةفَقَْد أََمَر َغْير َواِحد ِمَن الصَّ َوقَطََع لَِسْعد بِن مَعاذ ِعْرقَا

ْطب : يَْعنِي)  اَل تَأُْكْل ِمْن ھََذا : ( َوقَاَل لَِعلِي َرِضَي هللا َعْنهُ َوَكاَن َرمد الَعْين, َوَكَوى َسْعد بن زرارة, فََصَدهُ  َوُكْل ِمْن ھََذا فَإِنَّهُ أَْوفَُق ( الرَّ
 .َسْلقَاً قَد طُبَِخ بَِدقِْيق َشِعْير: يَْعنِي)  لَكَ 

 .فَقَد روي في حديث من طريق: فِْي اإِلْحيَاء 3389
 .ويشرب الّدَواء ُكّل َسنَة: فِْي اإِلْحيَاء 3390
 .إَِذا َخَرَجت بِه قَْرَحة َجَعَل َعلَْيھَا ِحنّاء: فِْي اإِلْحيَاء 3391
 .َوالدََّواء يَا َربِّ ِممَّن الدَّاء: فِْي اإِلْحيَاء 3392
 .َضائِيْ قَ ِشفَائِي أَو : فِْي اإِلْحيَاء 3393
 .َرِحَمهُ هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3394
  .ِمئة: فِْي اإِلْحيَاء 3395
 .َوقَاَل تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3396
 .ِمْن بَْعِد َما أََراُكم َما تُِحبُّْونَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3397
 .3/152: آل عمران 3398
َم هللا َوْجھهَوقَ : فِْي اإِلْحيَاء 3399 ا َرأَى ِزْينَة النبط بِالِعَراق فِْي يَْوم ِعْيد, اَل َعلِي َكرَّ  .لَمَّ
 .َماھََذا الَِّذي أَْظھَُروه؟: فِْي اإِلْحيَاء 3400
 .ھََذا يَْوم ِعْيد لَھُم, يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين: قَالٌْوا: فِْي اإِلْحيَاء 3401
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  3402.عيدٌ لَنَا  فِيه فَھُوهللا   
ِحْيم       بِْسِم هللا  ْحَمن الرَّ ِ َعّز َوَجلّ الرَّ ِ   3403كتَاُب اْلُمِحبَِّة 

هَ قُلوَب أوليَائِهِ ِ  الَحْمدُ  ْنيَا وَحْضرتِهِ إِلَى  االْلتِفَاتِ َعن  الِذي نزَّ  3405عن وصفَّى أْسَرارھُمْ , 3404 َمتَاع الدُّ
تِهِ ثُمَّ اْستَْخلََصھَا للُعُكوِف َعلَى بِ , ُماَلَحظَِة غْير حْضَرتِهِ  وصفاتِِه حتَّى أَْشَرْقُت  بِأْسَمائِهِ 3406لَھَاتََجلَّى  ثُمَّ , َساِط عزَّ

ثُمَّ احتجَب عْنھَا بكْنِه َجاَللِِه حتَّى , محبَّتِهِ  بنَارِ اْحتََرقَْت  سبحاِت وْجِھِه حتَّىَعْن  3407ثُّم كَشَف لَھَا, بأَْنَواِر معرفَتِهِ 
فِي َوْجِه  3409َما  غْبر الّدھشِ ِمَن  لُِماَلَحظَِة ُكْنِه الَجاَلِل َغِشيھَا فَكلّما اھتَزتْ . كبريَائِِه وَعظمتِهِ  3408بيدِ فِْي  تاھَتْ 

نْيِل َعْن  3411صْبراً أَيھَا البائِسُ , ُسَراِدقَاِت الجَمالِ نُْوِديَْت ِمْن , 3410باالنِصَراِف يَائسةً  وكلََّما ھَمَّتْ , الَعْقِل وبِصيَرتِهِ 
, محبّتهِ  َوُمْحتَِرقَةً بنَارِ , َغْرقَى فِي بَْحِر معرفَتِهِ , والّصد والُوُصول, بَْيَن الّرّد والقبُولفَبَقِيَْت , َوَعَجلَتِهِ  بجْھلِهِ  الحقّ 

, وقَاَدِة الَحّق وأَِزّمتِهِ  وأئّمتِهِ  3412وَعلى آلِه وأْصَحابِِه َسادة الَحقّ , خاتِم األَنبِيَاِء بَكَماِل نبُّوتِهِ َعلَى ُمَحمَّد  والّصالةُ 
ً وس ِ تَع: أّما بَْعدُ . 3413لّم تسليما مَن  3415والّذْرَوِة الُعليَ , المقاَماتِ  القُْصَوى منَ  3414لى فِي الَغايَةِ افإّن المحبّةَ 

ضا والرّ , واألْنسِ , كالشَّْوقِ , وتَابٌِع ِمن تَوابِعھَا, وھَُو ثَمرةُ ِمن ثَِماِرھَاإاِلَّ  فَما بْعَد إِْدَراِك المحبِّة مقامٌ , الدََّرَجاتِ 
   وھَُو ُمقَّدَمةٌ إاِلَّ  المحبِّة مقَامٌ  قْبلَواَل , وأخَواتِھَا

[133v] 
ْھِد وَغْيرھَا, كالتَّوبَِة والّصْبرِ , ِمن ُمقّدَماتِھَا َعن  القُلُوبُ  َعّز ُوُجوُدھَا فلْم تْخلُ َوإِن  وَسائُِر المقَاماتِ . والزُّ

ا محبّةُ هللاِ تبَ , بإْمَكانِھَااإِلْيَمان  وقَاَل اَل , الُعلََماء إْمكانھَا حتَّى أنَكَر بعضُ , فَقد َعّز اإليماَُن بِھَا 3416وتََعالى ركَوأَمَّ
ا حقِيقَةُ اْلمحبّة, طاعِة هللاِ تَعالىَعلَى  3417المالظَبَةَ  إاِلَّ َمْعنَى لَھَا  ولّما , 3418مَع الجنِس  والمْثلإاِلَّ  فمَحالُ  َوأَمَّ

بُّد ِمن َكْشفِِه َواَل , وسائَِر لوازَم الُحّب وتوابَِعه, 3419ولذَّة المناَجاتِ , والشَّْوقَ , أنَكُروا المحبّةَ أَنَكُروا األنسَ 
ِ ولَِرُسولِِه فرضٌ  أَنّ َعلَى  األُّمةُ مْجِمَعةٌ إِْذ . 3420وتبيِنِهِ  ِ يحبُّھم { : تََعالى  صّحة َذلِك قْولهَعلَى  ويدلّ , الُحَب 

ِ و{ : تَعالىَوقَْولُهُ  3421} ويحبُّونَهُ  ِ ِ َولَِرُسْولِِه َعلَى َواْعلَْم أَنَّ األُمَّة ُمْجِمَعة . 3422} الَِّذيَن آََمنُوا أشدُّ حبَّاً  ِ أَنَّ الُحّب 
يَتَقَدَّم َوأَْن  فاََل بُدّ , وكْيَف يفّسُر الُحب بالطّاَعة والطّاَعِة تبُع الُحّب وثمَرتهُ , وُجوَد لَهُ اَل  يُفترُض َماَوَكْيَف . فَْرضٌ 

 وقَْولُهُ  3423} يحبُّھم ويِحبُّونَھُمْ { : قَْولِِه تَعالىِمْن  ذَكرنَاهُ َعلَى َذلَِك َما  َوالَدلِيلُ , أَحبّ َمن  بْعد َذلك يطيعُ ثُمَّ , لُحبّ ا

                                                 
راً أحُدھا علَى اآلَخريَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَ  3402 ً أو ُمؤخِّ ما وقَاَل : َوقَاَل َعلِي ويَنتَِھي ب: فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, ِذه األحاِديث مقَدِّ
  .} ...ِمْن بَْعدِ { : تََعالَى

َضا: فِْي اإِلْحيَاء 3403  .ِكتَاب الَمَحبَّة والشَّْوق َواألُْنس َوالرِّ
ْنيَا  ُزْخُرف: فِْي اإِلْحيَاء 3404  .َونُْضَرتِهِ الدُّ
 .من: فِْي اإِلْحيَاء 3405
 .لَھُمْ   فِْي اإِلْحيَاء 3406
 .لھم: فِْي اإِلْحيَاء 3407
 .بَْيَداءِ  : فِْي اإِلْحيَاء 3408
 .أغبر : فِْي اإِلْحيَاء 3409
 .آية: فِْي اإِلْحيَاء 3410
 .آلَيِسُ ا :فِْي اإِلْحيَاء 3411
 .اْلَخْلق: فِْي اإِلْحيَاء 3412
 .ثِْيَراً َوَسلَّم كَ : فِْي اإِلْحيَاء 3413
ِ ِھَي الَغايَة: فِْي اإِلْحيَاء 3414  .الَمَحبَّة 
 .العليا : فِْي اإِلْحيَاء 3415

  .هللا تََعالى : فِْي اإِلْحيَاء 3416
 .الُمَواظَبَة: فِْي اإِلْحيَاء 3417
 .الِمثَال: فِْي اإِلْحيَاء 3418
 .المناجاة: فِْي اإِلْحيَاء 3419
 .ْن ھَّذا األَْمرِمْن َكْشِف الِغطَاء عَ : فِْي اإِلْحيَاء 3420
 .5/54: المائدة 3421
 .2/165: البقرة 3422
 .}يحبُّھم ويحبُّونَهُ { :فِْي اإِلْحيَاء 3423
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ً { : تَعالى استعّد : (  3425لَهُ  قَالَ . إِنِّي أُِحبُّكَ , هللاِ  يَا رُسولَ : ويرَوى أَنَّ َرُجالً قَالَ . 3424} والَّذيَن آمنُوا أَشدُّ حبّا
 محبّة هللا َخالصِ ِمْن  ذاقَ َمْن :  رِضَي هللاُ عْنه 3427بْكرٍ أَبُو  َوقَال).  استعْد للباَلء: ( قَال. إِنّي أحبّ : 3426فَال) لِْلفَْقِر 

نيَاَعْن  شغلهُ َذلِكتََعالى  نيَا َوَمْن , حبّهُ عرَف َربّهُ أَمْن : َوقَال الحَسنُ . جميِع البَشرِ َعْن  َوأَوَحَشهُ , طَلِب الدُّ عَرَف الدُّ
  يَْلھُو حتَّى يغفَلُ اَل  َوالمؤِمنُ , زِھَد فِيھَا

[134r] 
: فقَال لھُمْ , أْلوانُھُمْ  وتغيّرتْ , نُحلَت أَْبدانُھُمقَْد  َويروى أّن عيَسى َعليه الّسالُم مّر بثالثِة نفرٍ . فَإذا تفّكَر حِزنَ  

 ثالثةِ إِلَى  َجاَوَزھُمثُمَّ . يَؤمَن الخائِفَ أَْن  هللاِ تَعالىَعلَى  َحقٌ : قَال. النَّارِ ِمَن  الخوفُ : اقَالُو! أََرىَما  الَِّذي بلَغ بُِكمما 
َحقٌّ َعلَى هللاِ  تَعالى : قَالَ . الجنَّةِ إِلَى  الشْوقُ : قَالَ ! أََرىَما  َما الَِّذي بلَغ بُكمْ : فإِذا ھُْم أَشدُّ نُحوالً وتغيراً فقَالَ , أخرى

 الحبُّ : قَالُوا! أَرىَما  الَِّذي بلَغ بُكمْ َما : فقَال, ھُْم أَشّد نُُحوالً وتغيّرافَإَِذا , أخرى ثُّم َمّر بثالثةٍ . ترُجونَ َما  يُعطيُكمْ  أَن
نُوبَ : ْبُن معاذٍ يِْحيَى  َوقَال. ,3428 أنتُُم المقربُونَ , أنتُُم المقربُون: قَالَ . عّز وجلّ   فكيَف  عْفُوهُ يستْغِرُق الذُّ

 ُدونَهُ فكيفَ َما  ووُدهُ ينِسي! ؟وحبُّه يدِھُش الُعقُوَل فََكيَف ُوُده! ؟3429وِرْضَوانُهُ يستَْغِرُق اآلماَل حبُّه! ؟ِرْضوانَهُ 
سبقَْت  إاِلَّ َمنْ  يَطَّلَِع َعلْيهِ أَْن , َجمالِِه وجاللِهِ َعلَى  العميَاِن َغْيرةً  3430أبصارِ َعْن  اْحتجبَ َمْن  فَُسبحانَ ! ؟لُْطفَهُ 
 َوفِي, يتيھُونَ  3432الھََوى ظلَماتِ فِي  وترُك الخاِسِرينَ , مْبَعُدونَ الِحَجاب  نَارِ َعْن  الَِّذيَن ھُمْ , ِمْنهُ الحسنَى 3431لَھُمْ 

ْنيَاِمَن  يعلُموَن ظَاِھراً , مَساِرِح المحسوَساِت وشھواِت البَھَائِْم يترَدُدونَ  , غافلُونَ  َوھُْم َعِن اآلِخرِة ھُمْ , الحيَاِة الدُّ
 ِ ِ , وينقَصُ  3433أَلَّن اإلْحساَن يريدُ , الحّب باإلْحَسانِ ِمَن  أْقُوى َوالحبُّ بِھَذا السببْ . يْعلَُمونَ اَل  أَْكثَُرھُمبَْل  َوالحْمد 

  يَا َداُود إّن أودّ : الّسالم َداُوْد علْيهإِلَى  3434ولَذلِك أْوحى هللاُ 
[134v] 

بُوبِيِّة حقَّھَا 3436ليْعِطيَ لكن , ِر نََوالٍ عبدنِي لَغيْ إِلَيَّ َمْن  3435األود  بُور. الرُّ عبدنِي  أظلُم ِمّمنَمْن : َوفي الزُّ
َعلَى  عيَسى علْيه الّساَلمُ  َومرّ !. ؟3439و أُطَاع أَُكن أَْھالً أَْن أُْعبَدَ  3438لمْ  نَاراً َواَل  لْو لَْم أخلُق جنَّة, 3437لنَارٍ أَْو  لجنَّةٍ 

وَما أحسَن . 3440 مخلُوقاً رَجْوتُْم ومخلُوقاً خفتُم: فَقَالَ , النَّارَ ونََخاُف  نرُجوا الجنَّة, َوقَالُوا, لُوانحقَْد  ِمَن اْلعبادِ  طائفَةٍ 
  :قوَل رابَعةَ 

  وحبّاً    ألَنََّك    أَْھٌل    لَِذاَكا            أُحبَُّك   حبّين    ُحّب   الھََوى
ا الَِّذي  ھَُو  ُحّب   الھََوى   بذكرَك  عّمن  ِسَواَكا  3441فشْغلٌ            فَأمَّ

                                                 
ِ تََعالى  :فِْي اإِلْحيَاء  3424 ِ , هُ َوَكْيَف يفرُض َما اَل وُجوَد لَ . َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم فَْرضٌ لرسوله اْعلَْم أَنَّ األُمَّة ُمْجِمَعة َعلَى أَنَّ الُحّب 

َويَدُل َعلَى إِْثبَاِت الُحّب  , ثُمَّ بْعد َذلك يطيُع َمن أَحبّ , فاََل بُّد َوأَْن يَتَقَدَّم الُحبّ , وكْيَف يفّسُر الُحب بالطّاَعة والطّاَعِة تبُع الُحّب وثمَرتهُ 
  .}َن آمنُوا أَشدُّ حبّاً  والَّذي{ : وقَْولُهُ تَعالى. }يحبُّھم ويِحبُّونَھُْم { : تَعالى قَْولِِه عزَّ َوجلّ 

 .فَقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 3425
 .فَقَالَ . إِنِّي أُِحبُّ هللا تََعالَى: فقَالَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3426
 .أبو بكر الّصديق: فِْي اإِلْحيَاء 3427
! َمالَِّذْي بَلََغ بُِكْم َما أََرى: فَقَاَل لَھُم, َوتََغيََّرت أَْلَوانھُم, بِثاََلثَة نَْفر َوقَْد نَُحلَت أَْبَدانھُم َعلَْيِه السَّاَلم َمرَّ  ِعْيَسىَويُْرَوى أَنَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3428
َمالَِّذْي بَلََغ : ھُْم أََشدُّ نُُحْوالً َوتََغيَّراً فَقَالَ  فَإَِذا, ثُمَّ َجاَوَزھُم إِلَى ثاََلثَة آَخِرْين. َحّق َعلَى هللا أَْن يَُؤّمَن الَخائِف: فَقَالَ . الَخْوف ِمَن النَّار: فَقَالُْوا

ْوُق إِلَى الَجنَّة: قَالُوا! بُِكم َما أََرى أََشّد نُُحْوالً َوتََغيَّراً َكأَّن َعلَى , ثُّم َمّر بِثاََلثَة آَخِرْين. َحقٌّ َعلَى هللا أَْن يُْعِطيَُكم َما تَْرُجْون: فَقَالَ . الشَّ
بُْون : فَقَالَ . نُِحّب هللا َعّز َوَجلّ : قَالُوا! َمالَِّذْي بَلََغ بُِكم َما أََرى: فَقَالَ  ِھم المَرائي ِمَن النُّْورُوُجْوھِ  بُون,أَْنتُم الُمقَرَّ بُون, أَْنتُم الُمقَرَّ  .أَْنتُْم الُمقَرَّ

 .فََكْيُف ُحبُّه: فِْي اإِلْحيَاء 3429
 .بََصائِر: فِْي اإِلْحيَاء 3430
 .لَهُ : اإِلْحيَاء فِيْ  3431
 .الَعَمى: فِْي اإِلْحيَاء 3432
 .يِزيد: فِْي اإِلْحيَاء 3433
 .هللا تََعالى: فِْي اإِلْحيَاء 3434
 .األوداء: فِْي اإِلْحيَاء 3435
 .لكن ليعطيني: فِْي اإِلْحيَاء 3436
 .نَار: فِْي اإِلْحيَاء 3437
 .أَلَم: فِْي اإِلْحيَاء 3438
 .أن أُطَاع: فِْي اإِلْحيَاء 3439
 .َمْخلُْوقَاً ِخْفتُم َوَمْخلُْوقَاً َرَجْوتُم: فَقَاَل لَھُمْ  .نََخاُف النَّاَر َونَْرُجو الَجنَّةَ : فَقَالُوا: ْحيَاءفِْي اإلِ  3440
 .فَشغلِي: فِْي اإِلْحيَاء 3441
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ا  الَِّذي   لْلُحْجِب حتَّى أََراَكا 3442فكشفُك            لَهُ أَْنَت  أَْھٌل      َوأَمَّ
     الَحْمُد فِي  َذا  وَذاَكاَولَِكن لََك            لِي ذاكَ فِْي َذا َواَل  فاََل الحْمدُ 

 ً نيَالقَاِء هللاِ تََعاَسَعاَدةَ  فَإن كنَت طالبا  والفْكرِ  الذكِر الّدائِمالُعْمَر فِْي  واْستغرق, ظھركَ َوَراء  لى فَانبذ الدُّ
أَّن , الّسالمَعلَْيِه  َداودَ  َوفي أخبَار. 3443لَهُ آِخَر  تناُل بَذلَِك اليسيُر مْلَكا اَل َولَِكن  فعَساَك تْحظَى منھَا بقْدٍر يسيرٍ الَّالِزم 

لَِمْن  وُمؤنسٌ , جالََسنِيلَِمْن  وَجليسُ , أحبّنِيلَِمْن  َحبِيبٌ أَنِّْي  أَْرِضي أَْبلِْغ أَْھلَ , ُوديَا دا: قَالَ  3444هللا تبَارك وتَعالى
ً . أَطَاَعنِيلَِمْن  ومِطيعٌ , اختاَرنِيلَِمن  ومختَارٌ , صاحبنِيلَِمْن  وصاحبٌ ,أَنَِس بِِذْكِري  َما أََحبَّنِي عْبٌد أعلُم ذلَِك يقينا

ً  وأْحبْبتُهُ , بلتهُ لِنْفِسيقإاِلَّ  قَلبِهِ ِمْن  ُم أحداً اَل  ُحبّا   طلبَنِي بِاْلَحقّ َمْن , َخْلقِيِمْن  3445يتقدَّ
[135r] 

إِلَى  وھلُمُوا, ُغُروِرھَاِمْن  األَْرِض َما أَنتُْم َعلْيهِ  3446فَارفضوا ياْھلَ , يَِجْدنِي لَمْ  طلَب َغْيريَوَمْن , وجدنِي 
 طينَةِ ِمْن  خلقُت طينَةَ أحبَابِي فإِنَّي, محبّتِكمإِلَى  وأَُساِرعْ  3447أَوانِْسُكمْ بِْي  وأَنُِسوا, ومَجالَِستِي, وُمصاحبتِي, َكراَمتِي
قَاَل .  3448 ونعمتُھَا بجاَللِي, نوِريِمْن  الُمشتَاقِينَ  وُموَسى نِجبي إنّي خلَْقُت قلُوبَ  ,وُمحّمد َصفِيي, خليلِيإِْبَرِھْيم 

فَھَُو يحّب هللا القُْرآن  َكاَن يحبُّ فَإِْن , القُْرآَنَ إاِلَّ  نَفِسهِ َعْن  يسأََل أَحَدُكمْ أَْن  ينبَِغياَل : 3449ابُن مْسُعوٍد رضَي هللاُ عْنهُ 
وعالَمة ُحب , القُْرآن حبُ تَعالى  َعالَمةُ ُحّب هللا: َسْھلَوقال . 3450هللاَ  يحبُ القُْرآَن فاَل  يحبُّ َوإِْن َكان ال , عّز وجلّ 

نَّةِ  حبُّ َعلَْيِه َوَسلَّم  وَعالَمة ُحّب محّمد صلَى هللا, َعلَْيِه َوَسلَّم ُحّب محمَّد صلَّى هللا وُحّب القُرآن هللاِ  وعالَمةُ , السُّ
نَِّة حبُّ  نيَااآلِخَرة بْغُض  وعالَمة  ُحب, اآلِخرةِ  ُحّب السُّ نيَا, الدُّ ى إِلَ  وبَْلغة زاداً إاِلَّ  مْنھَاأاَل يَأُْخَذ  َوعالَمة بْغض الدُّ

, كالِم الَخْلقِ تَعالى َعلى  يؤثُر كالَم هللاِ : فلْيَس بِمحبٍّ  ِخِصالٍ ثاََلث  لَْم تَُكن فِيهَمْن : َوقَال يْحيى ْبن معاذٍ . 3451اآلخرةِ 
تَّى يجتَِھَد فِي كّل نْفٍس حأَْن  3453وَحُق ُكّل عْبدٍ . 3452الحق خدمةِ َعلَى  والعبَاَدة, لِقَاِء الَخْلقَعلَى  ولقَاِء هللاِ تَعالى
 ً أْمِسِه ِمْن  شّراً  َومن َكاَن يوُمه, يوَماهُ فَھو مغبُونٌ َمْن اْستََوى : ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللا قَال رُسول هللا صلَّى, يَْزَداَد فِيه قُربا

  أَقَساٍم َوھَي اإلْرَشادُ ثاََلثَة  يْعُدوَواَل , اإلماُم القرآُن ففِيِه الجاَلءُ َونِْعَم ).  فھُو مْلُعونٌ 
[135v]  

َولَّما  .3454َمْعرفَِة أْفعالِِه َوُسنَّتِِه َمَع عباِدهِ أَو , مْعِرفِة صفَاتِِه َوأْسَمائِهِ أَْو , مْعِرفَِة ذاِت هللاِ وتقديِسهِ إِلَى  
َعلَْيِه َوَسلَّم  هللا َصلَّى واَزنھا رُسوُل هللاِ , أََحٍد ھِذِه األقَساِم الثَّالثة وھُو التَّْقديسُ َعلَى  اإلْخالصِ   3455اْشتََملت ُصْوَرةُ 

 3456بالقلِيِل ِمَن الّرْزِق رِضَي هللاُ عْنهُ تََعالى  هللاِ ِمَن  َرِضيَ َمْن : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم قَال َرُسول هللا. القُْرآَن بثُلثِ 
ِ عزَّ وجّل عندهُ , ِعند هللاِ عّز َوَجلّ  مالَهُ يَْعلََم  أنْ  أحبّ َمْن : ( َوقَالَ )  بِالقَلِيِل ِمَن الَعَملِ  ِ هللا تََعالى  فَإن, فلينظْر َما 
أْمٍر فيِه َعلَى  يَا رّب ُدلَّنِي: ُموَسى علْيه الّسالُم قَالأَنَّ  َوروي).  نْفِسهِ ِمْن  العبدُ  حيُث أنزلَهُ , 3457يُنِزُل العْبد ِعنَدهُ 
َعلْيِه  َرّب َدلَّنِييَا : قَالَ . َما تكرهُ َعلَى  تْصبِرُ اَل  َوأَنتَ , ِھكَ إّن ِرَضائِي فِي ُكرْ : فأْوَحى هللاُ إلْيهِ ؟ أعلْمهُ  ِرَضاَك حتَّى

                                                 
 .فََكْشفَك لِيْ  : فِْي اإِلْحيَاء 3442

  .لَم أَِجد ھَِذه الِعبَارة فِي الِكتَاب  3443
 .الَىهللا تَعَ : فِْي اإِلْحيَاء 3444
ْمهُ أََحد :فِْي اإِلْحيَاء 3445  .يَتَقَدَّ
 .يَا أھلَ : فِْي اإِلْحيَاء 3446
 .َواْئنَُسوا بِْي أََؤانُِسُكم: فِْي اإِلْحيَاء 3447
د َصفِيّي, َوُمْوَسى نَِجْيبِي, ِمْن ِطْينَة إِْبَراِھْيم َخلِْيلِي أَِحبَّائِي: فِْي اإِلْحيَاء 3448  .َوُمَحمَّ
 .ن مسعوداب: فِْي اإِلْحيَاء 3449
 .َوإِْن لَْم يَُكن يُِحب القُْرآَن فَلَْيَس يُِحّب هللا :فِْي اإِلْحيَاء 3450
َوَعاَلَمة ُحّب , َوَعاَلَمة ُحب هللا َوُحّب القُْرآَن ُحّب النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم, َعاَلَمة ُحب هللا ُحّب القُْرآن: َوقَاَل َسھل رحمة هللا عليه 3451

نَّةالنَّبِي صَ  نَّة ُحّب اآلِخَرة, لَى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم ُحّب السُّ ْنيَا, َوَعاَلَمةُ ُحّب السُّ ْنيَا أَن اَل يَأُْخَذ , َوَعاَلَمةُ  ُحّب اآلِخَرة بْغُض الدُّ َوَعالَمة بُْغض الدُّ
 .ِمْنھَا إاِلَّ َزاَداً َوبلغة إِلَى اآلِخَرة

 .الخلق: فِْي اإِلْحيَاء 3452
  .وَحّق الَعبد: إِلْحيَاءفِْي ا  3453
أَو َمْعِرفَة , أَْو َمْعِرفَة ِصفاتِِه َوأَْسَمائِهِ , َوِھَي اإِلْرَشاد إِلَى َمْعِرفَة َذاِت هللا َوتَْقِدْيِسهِ , َواَل يَْعُدو القُرآن ھذه األَْقَسام الثالثة: فِْي اإِلْحيَاء 3454

 .أَْفَعالِِه َوُسنَّتِِه َمَع ِعبَاِدهِ 
 .ُسْوَرةُ : يَاءفِْي اإِلحْ  3455
 .هللا تََعالَى ِمْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3456
 .فَإِنَّ هللا تَبَاَرَك َوتََعالَى يُْنِزُل الَعْبَد ِمْنهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3457
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 يْصَعُدونَ  3459الّصَغار األَوالدِ بَْعُض  َكانَ  الّسالمُ َعلَْيِه  َوروي أّن آَدم. 3458فَإّن ِرَضائِي فِي رَضاَك بِقََضائِي: قَال
أَضالِعِه  3460يَنزُل إِلَى ثُمَّ , َرْأِسهِ إِلَى  فيْصَعدُ , الِعِه كھيئَِة الّدَرجِ أَضَعلَى  رْجلَه يجَعُل أَحُدھُمْ , بدنِِه وينِزلُونَ َعلَى 
أََما تََرى َما , 3462يابَتِ : فقَاَل لَهُ بْعُض ولِدهِ . يرفَُع َرْأَسهُ َواَل  يَنِطقُ اَل  األَْرضإِلَى  ُمْطِرقٌ  3461قَاَل وھُوَ , كذلِك
إنّي تحرْكُت حرَكةً , تعلُمواَما لَْم  تَرْوا وعلِْمتُ َما لَْم  إنّي َرأَْيتُ , بُنيّ  يَا: لَ فقَا؟ ھَذاَعْن  نھيتَهُ ؟ لَْو بِكَ ھََذا  يصنَعُ 

  3463واحَدةً فأَھبطتُّ 
[136r] 

قَاءِ إِلَى  َومن َداِر النَِّعيم, َداِر الھََوانِ إِلَى  َداِر الكراَمةِ ِمْن   َك حركةً أَْن  فَأََخافُ , َدار الشَّ  3464أُْخَرى أتحرَّ
األَْرِض أَْن  أْھلِمْن  أَحبّ   قَضاء السَماءِ  من قََضىإَِذا  أَنَّ هللا تََعالَى: َوَعْن بَْعض الّسلف. أْعلَمُ َما اَل  فيصيبَنِي
 ِغَذاء لَھُمْ لَْم يَُكْن  أربََعة أْشھُرٍ َمَكثُوا  ِمْصرَ  إّن أَْھلَ : عْمرو محّمد ْبن األْشَعثِ أَبُو  َوقَال. 3465القََضاءِ بَِذلَِك  يرَضْوا

. 3467اإِلْحَساِس بأَلَِم اْلُجوعِ ذلك َعن   َوْجِھِه شغلَھُمإِلَى  نظَُرواإَِذا  كانُوا. علْيه الّسالم 3466َوْجِه يوُسفَ إِلَى  النظرُ إاِلَّ 
ً  3468أذنَبتُ : َوعن بْعض العبَاِد أنَّه قَال ً عظيما العبَاَدِة أِلَْجِل  فِيْ  اجتھدَ َوَكاَن قَْد , َسنَة فَأَنَا أَْبِكي علْيِه منُذ ِستّينَ , ذنبا

قُِرَض  لَوْ : َوقَاَل بْعُض الّسلفِ . يَُكنلَْم  قلُت مّرة لشْيٍء َكاَن لَيتَهُ : قَالَ ؟ وَما ھُوَ : فَقيل لَهُ , َذلِك الذَّنبِ ِمن  التَّْوبَةِ 
َعلَْيِه  رُسول هللا صلَّى هللا قَالَ . يْقِضهِ لَْم  ليتَهُ  3469قََضاهُ هللاُ لَِشْيٍء  أَن أَقُولَ ِمْن  إليّ  جسِمي بالَقَاِريِض لَكاَن أحبّ 

. ھَذا يوٌم حارٌ يَقُْوَل  3470أاَل  الّرَضا بقَضاِء هللاِ  حسنِ ِمْن : َوقَْد قَاَل بَْعُض الّسلفِ ). القََدُر ِسرُّ هللا فاََل تُفُشوهُ : ( َوَسلَّم
, بكّل َحالٍ  3471والشْكَوى منَاقٌِض لِلرَضى. شْكرٌ ھَُو فَ  الّشتَاءِ  فأَّما فِي, الصيفِ َوَذلَِك فِْي , ُمْعرِض الّشكايَةِ أَْي فِْي 

ةٌ  أِلَنَّ مذّمةَ الّصْنَعة, 3472الّرَضا وذّم األْطعمِة وعيبُھَا ينَاقِضُ  تََعالى  هللا 3474ِمْن صْنعة فالُكلّ , 3473اْلّصانِعَمَذمَّ
  ,والعياُل ھٌَم وتعبٌ , باَلٌء َومحنةٌ الفَْقُر : القَائِل َوقول

[136v]  
, لمالِكھَا 3476والَمالئِكةُ , يسلَم التَّْدبِيَر لمَدبّرهِ أَْن  ينبَغيبَْل , الّرَضافِْي  قاِدحٌ َذلَِك  كلُّ , ةٌ ومشق 3475َونكدٌ 

ً أْو فقِيراً  3477َما: رضَي هللاُ َعْنهُ ُعَمر  قالَهُ َما  ويقُولُ  َوقَد . َخْيٌر لِي3478أيُّھا أْدرياَل  فإنّي, أبَالِي أصبَْحُت غنيّا
ً  المْوتَ يُِحبُّ  رُجل, 3479ثَّاَلثة أْھل مقَاَماتٍ ِمْن  األْفَضلِ  فِيْ  اختلَف الُعلَماء َوَرُجٌل يحبَّ , تََعالى لقَاء هللاِ إِلَى  شوقا

                                                 
َوأَْنَت اَل تُْبِصر َعلَى َما , نَّ ِرَضاَي فِْي ُكْرِھكَ إِ : يَا َربِّ ُدلَّنِي َعلَى أَْمٍر فِْيِه ِرَضاَك َحتَّى أَْعَملهُ؟ فَأَْوَحى هللا تََعالَى إِلَْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3458
 .فَإِنَّ ِرَضاَي فِْي ِرَضاَك بِقََضائِي: يَا َربِّ َدلَّنِي َعلَْيِه قَالَ : قَالَ . تَْكَره
َغار: فِْي اإِلْحيَاء 3459  .أَْواَلِدِه الصِّ
 .نََزَل على: فِْي اإِلْحيَاء 3460
 .َوھُوَ : فِْي اإِلْحيَاء 3461
 .يَا أَبَتِ  : ْي اإِلْحيَاءفِ   3462
 .فَأُْھبِطُّ : فِْي اإِلْحيَاء 3463
 .أن أتََحرَّك أُخرى: فِْي اإِلْحيَاء 3464
 .بِقََضائِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3465
 .يوسف الصدِّيق: فِْي اإِلْحيَاء 3466
 .اإِلْحَساس بِأَلَِم الُجْوع َكانُوا إَِذا َجاُعْوا نَظَُروا إِلَى َوْجِھِه فََشَغلَھُْم َجَمالهُ َعن: فِْي اإِلْحيَاء 3467
 .إِنِّي أَْذنَبتُ : فِْي اإِلْحيَاء 3468
 .هللا ُسْبَحانَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3469
 .هللا تََعالَى أَن ال: فِْي اإِلْحيَاء 3470
َضا: فِْي اإِلْحيَاء 3471  .تُنَاقُِض الرِّ
َضا بِقََضاء هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3472  .الرِّ
انِعلِ : فِْي اإِلْحيَاء 3473  .لصَّ
  .َوالُكّل ِمْن ُصْنعِ : فِْي اإِلْحيَاء3474
 .َواالْحتَِراف َكدٌّ َوَمَشقَّةٌ : فِْي اإِلْحيَاء 3475
 .َوالَمْملََكة: فِْي اإِلْحيَاء 3476
 .ال: فِْي اإِلْحيَاء 3477
 .أَيَّھَُما : فِْي اإِلْحيَاء  3478
 .الَمقَاَمات الثَّاَلث: فِْي اإِلْحيَاء 3479
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إِلَى  َورفِعْت ھَذِه المسأَلةُ . 3480 واختارهُ تََعالى  بَِما قضاهُ هللاَشْيئَاً فَأَْرَضى  َوَرجٌل قَاَل اَل أختَارُ , الَمْولَى البقَاء لخدَمةِ 
 3482طالٍب َرضي هللاُ عْنهُ  بُن أَبِيَعلِي  َوَعن. ألَنَّهُ أقلُھُْم فُضوالً  3481أفَضلُ  َصاحُب الّرَضا: الَعارفِيَن فقَالَ  بْعضِ 
أَْصُل  َوالعقلُ , المْعرفَةُ َرْأُس َمالِي ( :فَقَالَ  3483ُسنَنِهِ َعَشر ِمن  ستّةَعلَْيِه َوَسلَّم َعْن  رُسول هللا َصلَّى هللا سألتُ : قَال

َواْلعَمُل , َوالُحْزُن َرفْيقِي, َوالثّقَةُ كنِزي, 3484هللا عزَّ وَجّل أنِسيَوِذْكُر , َوالشَّْوُق مرَكبِي, والحبُّ أَساِسي, ينيدِ 
ْھدُ , َوالعجُز فْخِري, َوالّرَضى َغنِيَمتِي, َوالّصبُر ردائِي, 3485ِساَلِحي ْدُق , َواليقِيُن قوتِي, حرفَتِي والزُّ , َشفِيِعيَوالصِّ

ةُ َعْينِي, والجھَاُد خلُقِي, 3486الطَّاَعةُ حْسبِيوَ  َجعل األَْرَواَح جنُوداً َمْن  نَ اسبح: َوقَال ُذو النُّونِ .  )الّصاَلةِ فِْي  وقرَّ
فلَِذلَِك , انِيَّةٌ وأْرَواُح الُمؤمنِيَن َرْوح, تََعالى هللاِ إِلَى  فَلذلَِك اشتَاقُوا, 3488قُُدوِسيّةٌ  َوأَْرواُح الَعاِرفيَن جالليَّةٌ , 3487مجثََّدةً 
  , اْلجنَّةِ إِلَى  َحنُّوا

[137r] 
نيَاَمالُوا إِلَى  فلَذلِكَ , 3489َوأرَواُح الغافِليَن ھَوانيَّةٌ    .الدُّ

ِحْيم       ْحَمْن الرَّ   3490ِكتَاب النِّيَِّة َواإِلْخاَلصبِْسِم هللا الرَّ
أَْن  ونْشھَدُ , الّصاِدقِينَ  ونقرُّ بَوْحَدانِيَّتِِه إقرارَ , الموقِنينَ  بِِه إِْيَمانَ  ونؤِمنُ , حْمَد الشَّاِكِرينَ  3491تََعالى نحَمُد هللا

بِينَ  3492والِجنّ  ومكلُّف اإِلنسِ , َوخالُق الّسماواِت واألَرِضينَ , إِلَه إاِلَّ هللاُ رّب الَعالَِمينَ اَل  يعبُدوهُ أَْن  واْلَمالئَكِة المقرَّ
ِ إالَّ الّديُن الخالصُ  3493} مْخلِِصيَن لهُ الّدينَ  إاِلَّ ليْعبُُدوا هللاَوما أُِمُروا { : قَالَ , عبَادةَ المخلِصينَ  ِ فإِنَّهُ , 3494فَما 

َوَعلَى آلِِه , النَّبِيّينَ  َجميعَوَعلَى , محّمد سيُّد الُمْرَسلِينَ 3495َعلَى  َوالّصالةُ , شرَكِة المشاركينَ األَْغنِيَاء َعْن  أَْغنَى
 ُوُصول 3496أاَلَّ , َوأَْنَواِر القرآنِ , انكَشَف ألربَاب القُلُوِب ببصيَرِة اإليَمانفَقَْد : أّما بْعدُ . ِرينَ الطَّاھِ  وأْصَحابِِه الطّيّبينَ 

املُوَن والعَ , الَعاِملُونَ ھَْلَكى إاِلَّ  َوالعالُموَن كلُّھُم, الَعالمونَ إاِلَّ  فالنَّاُس كلُّھُْم ھَْلَكى, باْلِعْلِم والِعبَاَدةِ إاَِل  الّسَعادةِ إِلَى 
, 3497َوالنّيّةُ بَغْير إخالٍص َوبَاءٌ , عنَاءٌ  فَالعَمُل بَغْير نِيّةٍ . َوالُمْخلُِصوَن َعلَى َخطٍر عِظيمٍ , المخلُِصونَ ھَْلَكى إاِلَّ  كلُّھم

فِي كّل َعَمٍل َكاَن  3498لَ َوقَد قَا. ھبَاءٌ ِصْدٍق َوتَْحقِْيٍق  َواإلخالُص ِمْن َغْير, َسواءٌ َوَمَع الِعْصيَاِن , وھُو لْلنفَاِق ِكفَاءٌ 
   َوقَِدْمنَا{ : 3499بِإَِرادٍة َغْير هللاِ مُشوباً معُموراً 

[137v] 
أَْكثَُر : (  3501َعلَْيِه َوَسلَّم قَال رُسول هللا صلَّى هللا.  3500} فجعلناُه ھبَاًء َمنثُوراً  عَملٍ ِمْن  َعِملواإِلَى َما 

تِي   أنَّ َرُجالً مرّ : اإلسرائيلياتِ فِْي  َورويَ ).  بنيّتِهِ أَْعلَُم  بْيَن الّصفَّْيِن هللا ورّب قتِيلٍ , 3502أَْصَحاُب الفَْرشِ شھََداء أُمَّ
                                                 

 .ْل أَْرَضى بَِما اْختَاَرهُ هللا تََعالَىبَ  : فِْي اإِلْحيَاء3480
 .أْفَضلُھُم : فِْي اإِلْحيَاء 3481
َم هللا َوْجھَهُ  : فِْي اإِلْحيَاء 3482  .َوْعن َعلِي بن أَبِْي طَالِْب َكرَّ
 .َعْن ُسنَّتِهِ  : فِْي اإِلْحيَاء 3483
 .َوِذْكُر هللا أَنِْيِسيْ : فِْي اإِلْحيَاء 3484
 .ُم ِساَلِحيَوالِعلْ : فِْي اإِلْحيَاء 3485
 .ُحبِّي :فِْي اإِلْحيَاء 3486
 .ُمَجنََّدةً  :فِْي اإِلْحيَاء 3487
 .قُدِسيّة: فِْي اإِلْحيَاء 3488
 .ھََوائِيَّة: فِْي اإِلْحيَاء 3489
ْدق: فِْي اإِلْحيَاء 3490  .ِكتَاب النِّيَّة َواإِلْخاَلص والصِّ
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3491
 .الجّن واإلنس: فِْي اإِلْحيَاء 3492
 .98/5: بينةال 3493
 .الَخالِص الَمتِْين: فِْي اإِلْحيَاء 3494
اَلةُ َعلَى نَبِيِِّه ُمَحمَّد: فِْي اإِلْحيَاء 3495  .َوالصَّ
 .أَن ال: فِْي اإِلْحيَاء 3496
 .ِريَاء: فِْي اإِلْحيَاء 3497
 .قَاَل هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء3498
  .َمْغُمْوَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3499
 .25/23: الفرقان 3500
 .َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم :فِْي اإِلْحيَاء 3501
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ً لقسْمتهُ بْيَن النَّاسِ  لَْو كاَن ھََذا الّرْملُ : فقَاَل فِي نْفِسهِ , 3503رْمٍل فِي َجَماَعةٍ بُِكْثبَاٍن ِمن  إِلَى  3504فَأَْوَحى هللاُ . طَعاما
ً فتصدقَت بِهِ  لَوْ وأعطاَك ثََواَب َما , ُحْسَن نِيَّتِكَوقَْد َشَكَر , قبِل َصَدقتَكَ قَْد  نَّ هللاَ إ: لَهُ أَْن قُْل  نبيِّھمْ  َوفِي . َكاَن طَعاما

َج اْمَرأَةً َعلَى : ( َحِديِث أَبِي ھَرْيَرةَ  ً وھُوَ . فَھَُو زانٍ , يْنِوي أََداَءهُ اَل  صداٍق َوھُوَ َمْن تََزوَّ يْنوي اَل  َومْن أَداَن دينا
ِ تَعالى جاَء يَْوَم القِيَاَمِة َوريُحهَمْن : ( 3505َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَاَل َرُسوُل هللاِ صلَّى هللا).  َساِرقٌ  فھُوَ , قََضاءهُ  ِ  تطيَّب 
طوبَى : َعلَْيِه السَّاَلم َسىقَال عي). ِمَن الِجْيفَِة  أَنتَنَ  القيَامِة وريُحهُ يَْوَم  تطيَّب لِغْير هللاِ جاءَ َوَمْن , المْسكِ ِمَن  أطيبُ 

َوفِْي , أَْصِل صّحتِھَافِْي  بالنّيّاتِ  3506ُمْرتبطَةٌ  َوَجميع الطاعاتِ . غْير إْثمٍ إِلَى  وانتَبھَتْ , بَِمْعِصيَة تھُمُ َواَل  لعْيٍن نَاَمتْ 
ا األصُل فھُوَ . تضاُعِف فضلِھَا . فَإن نََوى الّريَاء َصاَرْت مْعصيَةً , غْيرَ اَل  3507هللا عّز وَجل ينَوى بِھَا عبَادةأَْن  فأَمَّ
ا تضاِعيفُ     3510فَإّن الطَّاعةَ الواحدةَ يْمكُن أَن يْنِوَي بِھَا َخْيراً , 3509 النّيَاِت فِي الحَسنَةِ  الفْضِل بكثرةِ  3508َوأَمَّ

[138r]  
ورَد بِه  أمثالِھَا كَماَعْشَر  حسنَة ثُمَّ تضاَعُف كلّ , ُكّل واحدٍة منھَا حسنَةٌ إِْذ , فيُكْون لَهُ بكّل نيٍّة ثَوابٌ , َكثِيراً 

ِمْن فََضائِل  3512حتَّى تصيرَ  كثيَرةٍ  3511ينِوَي بِھَا طاَعاتٍ أَْن  ويُمِكنُ , المْسِجد فإنَّهُ طاَعةٌ فِْي  القُعودُ : َومثالهُ , الخبرُ 
بِينَ , أعَمال المتّقِينَ  فيقِصَد , 3513 تََعالى وأنَّ َداِخلَهُ َزائِرٌ , تعالى هللا بْيتُ  يعتقَِد أَنَّهُ أَْن  أّولُھَا. ويبلَُغ بِِه دَرَجات المقرَّ

هللا عّز فَقَْد َزاَر  المْسِجدِ فِْي  قََعدَ َمْن : ( حيُث قَالَ َعلَْيِه َوَسلَّْم  لَِما وَعَد بِِه َرُسوُل هللاِ صلَّى هللاَرَجاًء  بِِه زيَاَرة مواَلهُ 
اَلةَ   ينتِظَر الّصاَلةأَْن : َوثَانِيھَا, )3514زائِرهُ  يُكِرمَ أن  المُزورِ َعلَى  وَجّل وَحقٌّ  فِْي  فيُكون فِي ُجملة انتظَاِرهِ بَعَد الصَّ

َعِن  َواألَعضاءِ  التّرھَُب بِكّف الّسْمِع والبََصر: َوثالثھَا. 3515} وَرابِطُوا{ : معنَى قْوله تَعالى وھوَ , الّصالةِ 
هللا  قَال َرُسولُ  َولذلك. وھَُو نْوُع ترھّبٍ , معنَى الّصومفِْي  ھُوَ و, فإّن االعتَكاَف كفٌّ , 3516الحَرَكاِت والتّرَداَداتِ 
ولزوُم  3518هللاِ تََعالىَعلَى  الھَمّ  ُعُكوفُ : َورابُعھَا).  الَمَساِجدفِْي  3517رھبَانِيَّةُ أُّمتِي العقودُ : ( َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم

َواِغِل ال  َوخاِمُسھَا التجرُد لذكِر هللا تَعالى. المْسِجد 3519في ّصاِرفَِة َعْنهُ باالعتزالِ الّسّر لْلفْكِر فِي اآلخرِة ودْفِع الشَّ
  المْسِجدِ إِلَى  غَداَمْن : ( 3521رويَ  كَما, 3520بِهِ لِْلتََذكُّر  أوْ ,  اِلستَِماع ِذْكِرهِ أَْو 

[138v] 
 يقِصَد فاَدةَ ِعْلٍم بأَْمرٍ أَْن : وساِدُسھَا).  3522كالمَجاِھِد فِي َسبيل هللاِ َكاَن , يُّذّكُر بِهِ أَْو , تََعالى هللالِيَْذُكَر  
فيأُْمُرهُ , لَهُ  يحلّ َما اَل  يتَعاطَىأَْو , 3524َصالةنَِسَي  يْخلُوا عّمناَل  إِذ الَمَساِجدُ , 3523ُمنَكرٍ َعْن  أْو نَْھيٍ  بمْعُروفٍ 

                                                                                                                                            
  .الفُُرشِ : فِْي اإِلْحيَاء 3502
 .َمَجاَعة: فِْي اإِلْحيَاء 3503
 .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3504
 .َوقَاَل َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم : فِْي اإِلْحيَاء 3505
 .الطَّاَعات وھي ُمْرتَبِطَة : فِْي اإِلْحيَاء 3506
 .هللا تََعالَى : فِْي اإِلْحيَاء 3507
 .تََضاُعفْ  : فِْي اإِلْحيَاء 3508
 .فَبَِكْثَرِة النِّيَّاِت الَحَسنَة : فِْي اإِلْحيَاء 3509
 .َخْيَرات : فِْي اإِلْحيَاء 3510
 .فِْيه نِيَّات: فِْي اإِلْحيَاء 3511
 .يَِصْير : فِْي اإِلْحيَاء 3512
 .َزائِر هللا : فِْي اإِلْحيَاء 3513
 .َوَحّق َعلَى المُزْور إِْكَراَم َزائِِرهِ  هللا تََعالَى: ْحيَاءفِْي اإلِ  3514
 .3/200: آل عمران 3515
َداتِ  : فِْي اإِلْحيَاء 3516  .والتَّردُّ
 .القُُعودُ  : فِْي اإِلْحيَاء 3517
 .هللا : فِْي اإِلْحيَاء 3518
 .إِلَى :فِْي اإِلْحيَاء  3519
 .َولِْلتََذكُّر بِهِ , أَْو اِلستَِماع ِذْكِرهِ  هللا  :فِْي اإِلْحيَاء 3520
 .َكَما ُرِوَي فِْي الَخبَر: فِْي اإِلْحيَاء 3521

  .َسبِيِل هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3522
 .الِعْلِم بِأَْمٍر بَِمْعُرْوف َونَْھٍي َعْن ُمْنَكرإفَاَدة : فِْي اإِلْحيَاء 3523
ْن يُِسْيء فِيْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3524  .َصاَلتِهِ  إِْذ الَمْسِجد اَل يَْخلُو َعمَّ
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ً َمَعهُ فِي خْيرِه الَّذ, الِدينِ إِلَى  ويرشدهُ , بِالَمْعروفِ  أَْن : َوَسابُِعھَا. فتتَضاَعُف خيَراتُهُ , مْنهُ  3525ي تعلَمَ فيكْوُن َشريكا
َوفِْي  تَعالىِ  الُمِحبينَ  الّدينِ أَْھل  َوالمْسِجُد َمْعِششُ , 3526اآلِخَرة فإِنَّھَا َذخيرةٌ وَغنِيَمةٌ للّدارِ , هللاِ تَعالىأََخاً فِْي  يْستفِيدَ 
يتَعاطَى فِي بْيِت هللاِ َوَحيَاًء ِمْن أَْن , 3528تَبَاَرَك َوتََعالى ِمَن هللايَاًء حَ  الذنُوبَ  يْتُركأَْن : َوثَامنُھَا. 3527تَعالى هللا

 المْسِجدإِلَى  أَْدَمَن االختاَلفَ َمْن : 3530َوقْد قَاَل الَحَسُن بُن َعلِي َرِضَي هللاُ َعْنهُ . َما يقتِضي ھَْتَك الُحْرَمة 3529تََعالى
ً : سْبع ِخَصالٍ  إْحَدى هللاُ َرَزقَهُ  ً , َرحمةً مْستَنزلَةً أَْو , 3531ُمستفَاداً فِي هللاِ تَعالىأخا ً مستظرفا  كلمةً أَْو , أْو ِعْلما

 3534إِنّي ألُحب: 3533الّسلَفِ بَْعُض  َوقَال. أَْو حيَاء يْتُرَك الّذنُوَب َخْشيَةً أَْو , تَْصرْفهُ َعْن َرَدىأَْو , َعلى ھُدىً  3532تدلُّهُ 
يقِصَد أَْن  ِمّما يُْمِكنُ  َوُكّل َذلِك. 3535ودخولِي الخاَلءُ , ونَْوِمي, وُشربِي, أَْكلِيفِْي  َحتَّى ُكّل شْيٍء نيَّةٌ فِْي  يُكوَن لِيأَْن 

ْين فَھُوَ , ُمِھّماِت البََدنِ ِمْن  وفَراِغ القَْلبِ , البََدن لبقَاء ألَنَّ ُكّل َما ھَُو َسبَبُ , 3536تََعالى بِه َوْجهَ هللا   , ُمِعْيٌن َعلَى الدِّ
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ِل بِهِ , وتطيِيُب قلِب أْھلِهِ , الوقَاِع تَْحِصيُن ِدينَهُ َوِمَن , العبَاَدةِ َعلَى  ن قْصُدهُ ِمَن األَْكِل التَّقِويفَمَ  إِلَى  والتََّوصُّ
ً , َعلَْيِه َوَسلَّم محّمٍد صلَّى هللاأُّمةَ  َوتكثُُر بِهِ , 3537ولٍد يْعبُُد هللا بْعَدهُ  َوأغلُب حظُوِظ النَّْفِس  .بأَْكلِِه ونَِكاِحهِ  كاَن ُمِطيعا

َوقَال . شْيءٍ فِْي ُكّل  هللاَونََوى طَاَعةَ . اآلِخَرة علَى قَْلبِِه ھَمّ  وقَْصُد الخْيِر بِِھَما غْير ممتنٍِع لَِمْن َغلَبَ , األَْكُل واْلِوقَاعُ 
ً  إَذا أَبَغَض هللاُ عْبداً أْعطَاهُ : بْعُضھُم ً , ثالثا وأعطاهُ , وَمنََعهُ القبُوَل ِمْنھُم, ةَ الّصالِحينَ أعطَاهُ ُصحبَ . َومنَعهُ ثالثا

رأيُت َما : لَِحِكْيمَوقَاَل َرُجل  .3538ومنََعهُ اإلْخاَلَص فِيھَا وأعطاهُ الحْكَمةَ َوَمنََعه الّصْدَق فِيھَا, األْعماَل الّصالحةَ 
 ً ً  هللاِ تََعالىَوَجْدنَا ِدْيَن : ْبُن َعلي الكتَانِيّ َوقَال محّمد . لْو كنَت َصادقاً لَعرْفَت الّصادقِينَ : فقَاَل لَهُ  3539َصاِدقا َعلَى  مْبنِيا

ْدق, َعلَى الَحقّ : ثاََلثَِة أْركان . الُعقُولِ َعلَى  والّصدقُ , القلُوبِ َعلَى  والَعدلُ , الجَواِرحِ َعلَى  فالحقُّ , َوالَعْدل, َوالصِّ
ھُم الَِّذيَن : قَالَ , 3540} َعلَى هللاِ وُجوھُھُْم ُمْسَوّدةٌ  الِذيَن كذَّبُواتََرى   القياَمةِ َويَْوَم { : قَْولِِه تَعالىفِْي  َوقَال الثوِري

أنَّھَا إَِذا , ثالِث ِخَصالٍ َعلَى  أْجمَع الفُقَھَاُء والُعلََماءُ : َوقَال بعُضھُمْ . َصاِدقِينَ  3542فِيھَاَولَْم يَُكونُوا  3541اّدُعْوا محبَّةَ هللاِ 
ِ , اإلْسالُم الخالُص َعِن البِْدَعِة والھََوى: ببعضٍ إاِلَّ  بَْعُضھَا يتمّ َواَل , َصّحْت ففيھَا النََّجاةُ  ِ تََعالى فِْي  والصدُق 

  ,األْعَمال
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ً , التَّوَراةِ  3543غاِشيَةِ َعلَى  وجدتُ : َوقَال وْھُب ْبُن ُمنَبّهْ . الَمْطَعم وِطيبُ    ُصلََحاءُ  كانَ , اثنيِن وعشِريَن َحرفَا
ِمَن  واَل حَسَب أوَضعُ , الِحلمِمَن  أْربَحُ  َمالَواَل , أنفَُع ِمن الِعْلمِ  3545كنَزااَل : 3544َرائِيَل يجتِمُعوَن فَيَْقَرُؤنَھَاإِسْ بَنِْي 

                                                 
 .يَْعلم: فِْي اإِلْحيَاء 3525
 .فَإِنَّ َذلَِك َغنِْيَمة َوَذِخْيَرة لِْلّداِر اآلِخَرة, أَْن يَْستَفِْيَد أََخاً فِْي هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3526
 . الُمِحبِّْبين  َوفِْي هللا :فِْي اإِلْحيَاء 3527
 .ِمَن هللا تََعالَى :فِْي اإِلْحيَاء 3528
 .هللا: اءفِْي اإِلْحيَ  3529
 .َعْنھُم: فِْي اإِلْحيَاء 3530
 .هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3531
 .تَُدلّ : فِْي اإِلْحيَاء 3532
 .َوقَاَل بَعُض العاِرفِْيَن َمَن السلف: فِْي اإِلْحيَاء 3533
 .أَلَْستَِحبّ : فِْي اإِلْحيَاء 3534
 .َوُدُخْولِي إِلَى الَخالء: فِْي اإِلْحيَاء 3535
 .بِِه التَّقَرُّب إِلَى هللا تََعالَىيُْقَصَد  :فِْي اإِلْحيَاء 3536
 .َولَد َصالِح يَْعبُد هللا تََعالَى بَْعدهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3537
 .لَم أِجد َما ُوِضَع تَْحتَهُ خطّ فِي الِكتَاب: فِْي اإِلْحيَاء 3538
ً : فِْي اإِلْحيَاء 3539  .ِصْدقَا
 .39/60: الزمر 3540
 .تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3541
 .بِھَا :اءفِْي اإِلْحيَ  3542
 .َحاِشيَة: فِْي اإِلْحيَاء 3543
 .فَيَْقَرُؤْونَھَا َويَتََداَرُسْونَھَا بَنِْي إِْسَرائِْيل يَْجتَِمُعْونَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3544
 .كنز: فِْي اإِلْحيَاء 3545
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ِمن  3546رُ واَل َكَرَم أَْوفَ , أعّز مَن التّقَوى َوال شَرفَ , َواَل َرفِيَق أَْشيَُن ِمَن الَجْھلِ , قِريَن أَْزيَن ِمَن الَعَملواَل , الَغَضبِ 
ْبرِ ِمَن  حسنةَ أَْعلَىَواَل , الفْكرِ ِمَن  َوال عَمل أفَضلُ , ترِك اْلھََوى  َدَواء أَليَنُ َواَل , ِمَن الكْبرِ  3547سيّئَةَ أخربُ َواَل , الصَّ

مَن  فْقَر أََذلّ َواَل , ْدقِ الصّ ِمَن  َوال َدلِيَل أَنَصحُ , َرُسوَل أْعَدُل ِمَن الحقّ َواَل , الُخرقِ  َداَء أوَجَع منَ َواَل , الرْفقِ ِمَن 
أْحَسُن  عبَاَدةَ َواَل , مَن الِعفّةِ  3548َمِعيَشةَ أَْھنَىَواَل , َحيَاةَ أطيَُب ِمَن الّصّحةِ َواَل , ِغنى أْشقَى مَن الَجْمعِ َواَل , الطََّمعْ 

ْمتِ ِمَن  أَْحفَظ 3549َحاِرزَ َواَل , زْھَد خْيٌر ِمن القُنُوعِ َواَل , ِمَن الخُشوعِ  َوقِيَل أَْوَحى . ِمَن الَمْوتِ  َوال غائَب أَْقَربُ  ,الصَّ
 وجدتُهُ فَإِْن . أِلَنظَُر َكْيَف ِصدقَهُ , الجبَالُ  تقُوُم لَھَابِباََليَا اَل  إِنّي إَِذا أَْحبْبُت عبداً اْبتَليتُهُ : الّساَلمُ َعلَْيِه  هللاُ إِلى ُموَسى

ً اتََّخْذتُهُ  َصابِراً    .3551أُبَالِ َولَْم  َخْلقِي خذْلتُهإِلَى  3550وجدتُهُ جزوعاً يشُكوْ َوإِْن , وليّاً وَحبِيبا
ِحْيم        3552ِكتَاُب الُمَحاَسبَِة َواْلُمَراقَبَةِ بِْسِم هللا الّرْحَمِن الرَّ

[140r] 
قِيبِ , كَسبَتْ بَِما  ُكل نفسٍ القَائِم َعلَى  ِ الَحْمُد   ضمائِرَعلَى  عالمطَّلِ , اجتََرَحتْ بَِما  3553كّل َجاريَةٍ َعلَى  الرَّ

فِْي  ذَرةٍ  علِمِه مثقَالَعْن  يَْعُزبُ اَل  الِذي, 3554اختلَجتْ إَِذا  الَخَواِطرِ َعلَى  الحِسيِب عبَاَدهُ , إِذا ھجستْ القُلُْوب 
 ْعَمالِ والقَلِيل والكثِير ِمَن األ والقْطِميرِ  النَقِيرِ َعلَى  الُمَحاِسبِ , تحّركْت أْو َسَكنتْ  3555فِي األْرضِ َوال  الّسماواتِ 

وإنَّما , كثَُرتْ َوإِْن  مَعاِصيِھمْ َعْن  الُمتَطّوُل بالعْفوِ , َصُغَرتْ َوإِْن  بقبُوِل طاَعاِت الِعبَادِ  3556المتفَّضلُ , خفيتْ َوإِْن 
َرتْ , أَْحضَرتْ َما  يَُحاِسبُھُْم لِتَْعلََم كّل نْفسٍ  والُمَحاَسبَة فِي  3557ا اْلُمَراقبَةُ فتعلَم أَنَّهُ لَْواَل لُزوُمھَ , وتنظَُر فِيَما قّدَمْت وأَخَّ

نيَا لشقيَْت فِي ُل هللا, َصِعيِد القِيَاَمِة وھَلََكتْ  الدُّ  بقبُولتَعالى  وبعَد المَجاھََدِة والمَحاَسبَِة والمراقَبَِة لَْواَل تفضُّ
واستغرقَْت رحمتُهُ , وشِملتْ  كافَةَ العبَادِ  3559َمن َعّمْت نَِعُمةفَُسْبَحاَن . المْزَجاِة لخابَْت وَخِسَرتْ  3558بَضاعتِهِ 
ْنيَا واآلِخرِة وغمرتْ فِْي  الخالئِقَ  توفِيقِه  3560يُْمنَوِمن , وانشرَحتْ  فبنفحاِت فْضله اتَّسَعِت اْلقُلُوُب لإليَمان, الدُّ

  ,َشَعتْ وبحسِن ِھَدايتِِه انَجلَْت عِن القلُوِب ظلَماُت الجْھِل َوانق, 3561تقيّدِت الَجوارُح بالعبَاَداِت وتأيَّدتْ 
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, ثقُلَتْ  3563إِذَ  َوبِلُْطِف عنَايتِِه تتَرّجُح كفّة الحَسنَاتِ , مكايَد الّشيطاِن وانَدفَعتْ  3562وبتأيِيِدِه ونصَرتِِه انقَضتْ  
. 3564واألشقيَاء, واإلسَعادُ , واإلْدنَاءُ , واإلبَعادُ , والجَزاءُ , فِمْنهُ الَعطَاءُ , تيّسرتْ َما  الطَّاَعاتِ ِمَن  َوبِتَْيِسيِرِه تيسَّرتْ 

ً َوَسلََّم  أصَحابِِه قادِة األتقيَاءِ َوَعلَى , األَصفيَاءِ َعلَى آَلِِه َساَدةُ , محمٍد َسيِّد األنبيَاءِ َعلَى  َوالّصاَلةِ  : أّما بْعدُ . 3565تَسليما
ً تفاََل  الَمَواِزيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم القيَاَمةِ  وتَضعُ { : 3566َوتََعالى فَقَد قَال هللاُ تباركَ  َوقَال . 3568اآلية} 3567ْظلَُم نْفٌس شْيا

                                                 
 .أَْوفَى: فِْي اإِلْحيَاء 3546
 .أَْخَزى: فِْي اإِلْحيَاء 3547
 .أَْھنَأ: فِْي اإِلْحيَاء 3548
 .حارس: اءفِْي اإِلْحيَ  3549
 .يَْشُكونِي: فِْي اإِلْحيَاء 3550
 .لَْم أُبَالِي: فِْي اإِلْحيَاء 3551
 .ِكتَاب الُمَراقَبَة َوالُمَحاَسبَة: فِْي اإِلْحيَاء 3552
 .َجاِرَحة: فِْي اإِلْحيَاء 3553
 .الَحِسْيب َعلَى َخَواِطِر ِعبَاِدِه إَِذا اْختَلََجتْ : فِْي اإِلْحيَاء 3554
 .ألَْرضِ َوا: فِْي اإِلْحيَاء 3555
 .الُمفضل: فِْي اإِلْحيَاء 3556
 .لِْلُمراقبَة: فِْي اإِلْحيَاء 3557
 .لَْواَل فَْضلُهُ بِقُبُوِل بََضاَعتِھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3558
 .نِْعَمتُهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3559
 .َوبِيُْمنِ : فِْي اإِلْحيَاء 3560
 .َوتَأَدَّبَتْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3561
 .اْنقَطََعتْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3562
 .إذا: فِْي اإِلْحيَاء 3563
 .َواإِلْشقَاء: فِْي اإِلْحيَاء 3564
 .َوَعلَى أَْصَحابِِه قَاَدةُ األَْتقِيَاء :فِْي اإِلْحيَاء 3565
 .فَقَْد قَاَل هللا تََعالَى :فِْي اإِلْحيَاء 3566
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ا  ُمْشفِقِينَ  المجرمينَ  ووضَع الكتَاَب فتََرى{ : تَعالى يَْوَم يبعثھُم هللا َجِميعاً { : تََعالى َوقَال. 3570اآلية}  3569فيهِ ِممَّ
, لھُْم بالمرَصادِ تََعالى  أّن هللاَ  ِمن ُجْملِة العبادِ  3573فعرَف بِھََذا أَْربَاَب البََصائِرَ . 3572اآلية} 3571َعِملُوا فَيُنَبِّئُھُْم بَِما

يُنِجيِھْم ِمْن اَل  3574وتحقّقُوا أَنَّھُمْ , ويطالبُوَن بمثاقِيِل الذر مَن الخطراِت واللحظاتِ , الِحَسابِ فِْي  َوأنَّھُْم َسيُنَاقُشونَ 
َوُمَحاسبَتُھَا فِي , والحرَكاتِ  األنفَاسِ ْي فِ  ومطالبَةُ النَّْفسِ , وصْدُق المَراقَبَةِ , لُزوِم المَحاَسبَةِ إاِلَّ  ھذِه األخطَارِ 

َؤاِل َجَوابُهُ , القيَاَمِة ِحَسابُهُ فِي  يَُحاَسَب َخفّ أَْن  فَمن َحاَسَب نَْفَسهُ قْبلَ . الَخطََراِت واللَحظاتِ  , وحَضر ِعنَد السُّ
  يحاِسْب نْفَسهُ َداَمتْ لَْم  َومن. 3575 وُحْسَن منقلبُهُ ومالُهُ 

[141r] 
َذلَِك  لھُمْ  فلّما انكشفَ . الِخْزِي والمْقِت سيئَاتهُ إِلَى  وقَاَدْتهُ , عرَصاِت القيَاَمِة وقفاتُهُ فِْي  وطالَتْ , حَسَراتُهُ  

ھَا يَا أَيُّ{ : والُمَرابطَِة فَقَال 3577أَمَرھُم بطاَعتِِه فِي الّصْبرِ َوقَْد , 3576 تََعالى ينِجيِھْم ِمْنهُ إاِلَّ طاَعةُ هللاِ اَل  َعلُِموا أنَّهُ 
الُمؤِمَن إِّن : ن علْيه الّسالمُ اقَاَل لُقم. 3579}3578 تفلُحونَ لََعلَُّكْم  اصبُُروا وَصابُِروا ورابطُوا واتَّقوا هللاَ  الذيَن آَمنُوا

لُمَراقبَةَ اإلنَساُن نْفَسهُ المَحاَسبَةَ واأَْفَضل َما يلزم : 3581َوقَال أبُو عْثَماَن الُمقّري. 3580أبَصَر الَعاقِبَة فَأَمَن النَّداَمةَ 
. 3583األوقَاِت كلّھَافِْي  أْفَضُل الطَّاَعاِت ُمراقَبَةُ الحّق َعلَى الَدَوامِ : عطَاء وقَاَل بن. 3582وسياَسة علِمه بالعَملِ 

ا  ُزليَخاأَّن  3584َوُروي  أتستِحينَ ؟ مالكِ : فقَال يُوسف, 3585قَاَمْت فغطَّْت وْجهَ َصنَِمھَا. خلْت بيُوُسَف علْيه الّسالمُ لَمَّ
َعْن  َجاريَةً  بْعِض األْحَداِث أنَّهُ َراَودَ َعْن  َوُحِكيَ ! مراقبَِة الَملِك الَجبّارِ ِمْن  3586تستَِحيْينَ َواَل , ُمراقَبَِة جمادٍ  ِمنْ 

َوُسئَِل  3587؟اُمَكْوِكبُھَ  وأَْينَ : فقَالتْ ! ؟الكَواِكبُ َوَما يََرانَا إاَلَّ  وِمّمن أستَِحيْ : فَقَالَ ؟ تستِحيْ أاََل : فقَالتْ , نَْفِسھَا
اجَعْل مراقبتَك لِمن : التُّرمِذيّ َعلِي  ْبن َوقَال محّمد. 3588أّولُھَا ِعْلُم القَْلب بقُرِب الّربِّ : الُمَراقَبة فقَالَ َعن  الُمَحاِسبيُّ 

  ,نَِعُمهُ َعْنكَ  واْجَعل شْكَرَك لِمن اَل تنقَِطعُ , إلْيكَ َعْن نَظَِرِه  اَل تَِغيبُ 
[141v] 

: 3589َسْھل َوقَال. ملِكِه وسلطَانِهِ َعْن  تخرجُ لَِمْن اَل  واْجَعل ُخُضوَعكَ , َعْنهُ ُك لَِمْن اَل تَْستَْغنِْي طَاَعتَ  واْجَعل 
 قْولِهَعْن  َوُسئَِل بعُضھُمْ , َكانَ  َحْيثُ  3590تَعالى شاِھدٌ   أْشرُف ِمْن ِعلم العْبِد بأَّن هللاَواَل  يتزيُّن القَلُب بشْيٍء أَْفَضللَِم 

. 3594وتزّوَد لِِميَعاِدهِ , وَحاسَب نْفَسهُ , 3593َربّهُ  راقبَ  لمنْ َذلَِك : مْعناهُ : فَقَالَ . 3592} 3591َخِشَي َربَّهُ َذلَِك لَِمْن { : تَعالى
                                                                                                                                            

 .}ْفٌس َشْيئَاً َوإِْن َكاَن ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتَْينَا بِھَا َوَكفَى بِنَا َحاِسبِْيَن َونََضع الَمَواِزْيَن اْلقِْسطَ لِيَْوِم القِيَاَمة فاََل تُْظلَُم نَ { : فِْي اإِلْحيَاء 3567
 .21/47: األنبياء 3568
ا فِْيهِ { : فِْي اإِلْحيَاء 3569 الِكتَاِب اَل يَُغاِدُر َصِغْيَرةً َواَل َكبِْيَرةً إاَلَّ  َويَقُْولُْوَن يَا َوْيلَتَنَا َما لِھََذا َوَوَضَع الِكتَاَب فَتََرى الُمْجِرِمْيَن ُمْشفِقِْيَن ِممَّ

 .}أَْحَصاھَا َوَوَجُدْوا َما َعِملُْوا َحاِضَرا َواَل يَْظلُُم َربَُّك أََحَداً 
 .18/49: الكھف 3570
 .}هللا َونَُسوهُ َوهللاُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َشِھْيٌد يَْوَم يَْبَعثُھُْم هللا َجِمْيَعاً فَيُنَبِّئُھُْم بَِما َعِملُْوا أَْحَصاهُ  {: فِْي اإِلْحيَاء 3571
 .58/6:المجادلة 3572
 .فََعِرَف أَْربَاَب البََصائِر :فِْي اإِلْحيَاء 3573
 .أَنَهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3574
 .َوَمآَبُهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3575
 .طَاَعةُ هللا :فِْي اإِلْحيَاء 3576
بْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3577  .ِر والُمَرابَطَة فَقَاَل عّز من قَائلَوقَْد أََمَرھُم بِالصَّ
 .}يَا أَيُّھَا الَِّذْيَن آََمنُْوا اْصبُُرْوا َوَصابُِروا َوَرابِطُْوا {  :فِْي اإِلْحيَاء 3578
 .3/200: آل عمران 3579
 .النََّداَمةإِّن الُمْؤِمَن إَِذا أَْبَصَر الَعاقِبَة أَِمَن : َعلَْيِه السَّاَلم لُْقَمانقَاَل  :فِْي اإِلْحيَاء 3580
 .الَمْغِربِي :فِْي اإِلْحيَاء 3581
 .َوِسيَاَسةُ َعَملِِه بِالِعْلم, أَْفَضل َما يَْلَزم اإِلْنَسان نَْفسهُ فِْي ھَِذِه الطَِّرْيقَة الُمَحاَسبَة َوالُمَراقَبَة: فِْي اإِلْحيَاء 3582
 .ام األَْوقَات ُكلّھَاأَْفَضُل الطَّاَعات ُمَراقَبَةُ الَحّق َعلَى َدوَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3583
 .َوُحِكيَ : فِْي اإِلْحيَاء 3584
 .َصنٍَم َكاَن لَھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3585
 .أَْستَِحيْ : فِْي اإِلْحيَاء 3586
ْن أَْستَِحْي َوَما يََرانَا إاَلَّ الَكَواِكُب؟: أاََل تَْستَِحي؟ فَقَالَ : قَالَْت لَهُ فَ : فِْي اإِلْحيَاء 3587  ُمَكْوِكبُھَا؟ فَأَْينَ : قَالَتْ ! ِممَّ
 .الّرب تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3588
 .َسھَل التََّستُِّري: فِْي اإِلْحيَاء 3589
 .هللا َشاِھُدهُ  بِأَنَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3590
 .}َرِضَي هللا َعْنھُْم َوَرُضْوا َعْنهُ َذلَِك لَِمْن َخِشَي َربَّهُ {: فِْي اإِلْحيَاء 3591
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 ,أُكلَّمهُ أَْن  فَأََردت, فتقدْمُت إلْيهِ , واِحٌد َجالٌِس بعيداً مْنھُمْ , يتراَمْونَ  َمَرْرُت بِجَماعةٍ : َوحكي َعن بعِضِھم أَنَّهُ قَال
َغفََر َمْن : فَقَال؟ َسبََق مْن ھُؤاَلءِ َمْن : فقلتُ . مِعي َربّي وَملكاي: فقَالَ : فقُْلُت أَنَت وْحَدكَ . أشھَىتََعالَى  هللاِذْكَر : فقَالَ 

الطَّائِي  َوَكاَن َداُودْ . أكثَُر خلقَِك َشاِغٌل َعنكَ : َوقَاَم وَمَشى وقَال, السََّماءِ  نَْحوَ فَأَشار ؟ أَْيَن الطّرْيقُ : فقلتُ . هللاُ لَهُ 
. 3595آيَة قَِراَءةُ َخْمِسينَ الُخْبِز بيَن ُشرِب الفتِيِت ومْضِغ : فَقَالَ , ذلِكَ فِْي  فقيَل لَهُ , يَأُكل الخْبزَ َواَل  يشرُب الفتِيتَ 

َوليْعلِم  .َوإاِلَّ فَاْستَِحي ِمنِّي, اسَ فِعِظ النَّ  اتعْظتفَإِْن , ِعْظ نْفَسك, يَا ْبَن َمْريَم: عيَسى علْيه الّسالمُ إِلَى  َوأَْوَحى هللاُ 
َوإِْن  خطََر لَهُ اَل  مّدةُ نَِعيِم أَْھل الجنَِّة وعذاِب أَْھِل النَّار إِلَى نِعيِم األبِد الَِّذي ھُوَ  اإلنساُن أَنَّ َجِميع ُعمرِه باإلَضافَةِ 

ْبرِ . 3596طالَْت ُمّدتُهُ    أَْعظَُم ِشَدةً  الشَّھَواتِ َعِن  فلْيَت شْعِري أَلَُم الصَّ
[142r]  

 اَل يطيُق الّصْبَر َعن أَلَِم المَجاھَدِة فكيَف يُِطيُق ألم َعَذاِب هللافََمْن , َدَرَكاِت جھَنّمَ فِْي  أْو ألَُم النَّارِ , َوأَْطَوُل ُمّدةٍ 
  . لىاتَعَ 

ِحْيم            ْحَمن الرَّ   ِكتَاُب التَّفَكُّرِ بِْسِم هللا الرَّ
تِِه بحراَ لَْم  ِذيالحمُد  الَّ  ِسھَاِم  وَمْرَمى, لُِمَراقي أَْقداِم األوھَامِ  يْجَعلَولَْم , واَل قَْطراً  3597يْقِدْر اِلنتِھَاِء عزَّ

ْت , 3599َحْسَرى بَْيَداء ِكْبِريَائِِه والِھَةفِْي  3598 قلُوَب الظالِمينَ َو تََرَك , ِحَمى عظمتِِه مجَرىإِلَى  األْفھَامِ  فكلََّما اھتزَّ
: ُسَراِدقَات الَجَمالِمْن  نوِديَتْ  3600ھَمَّْت باالنصراِف يَائَسةً َوإَِذا , قَْسَرا ْيِل مطلُوبِھَا َرّدْتھَا ُسبَُحاُت الَجاَلللِنَ 

بُوبِيَّة لَْم تقِدرْ  3605أِلَنَّك لَْو فَّكرتَ , 3604ُذّل العبُوِديِّة فْكراً فِْي  3603أَِجل: 3602ثّمَّ قِيلَ , 3601صْبراً  لَهُ  3606فِي جالِل الرُّ
كْيَف تَوالْت  3608نِعِم هللاِ إلى  فَانظُرْ , 3607أَمراً أمَرامن ذلك  بَلَْغتَ أَْمَراً  صفَاتِكَ فِْي  طَلْبت وراَء التفَكُّرُ َوإِْن . قْدراً 

َعلَى  3612فِي بَحاِر المقاِديِر كْيَف أفَاضتْ  3611وتأّملْ , وشكراً  لِكّل نِعَمٍة مْنھَا ِذكراً  3610وَجّددْ , 3609َعلَْيَك تْتراً 
ً وُضراً , وشراً  3613َن حيراً الَعالمي ً , وُعْسراً ويْسراً , ونفَعا ً َونْشراً , وجبراً وكْسراً , وُخْسراً  3614وربحا َوإيَماناً , وطيا
  , فقْد حاَولَْت أمراً إِمراً , الذَّاتِ فِْي  النََّظرِ إِلَى  األْفَعالفِْي  َوإَِذا َجاَوَزِت النَّظر. َوِعْرفَاناً َونْكرا, وكْفراً 

[142v] 
, إِْشَراقِهِ  انبَھََرِت العقُوُل ُدوَن مبَاِديفَقَْد , ظلماً وجوراً  3616َحّد طاقِة البشِرية 3615ْرَت بنْفِسَك ُمَجاِوزاً وخاطَ 

َصاَلةً , 3618شيئاً ِمْنهُ فْخراً  يَُعدْ ولَْم , ولد آَدم محّمٍد َسيّدَعلَى  َوالّصالةِ . أْعقَابِھَا اضِطَراراً وقَْھراً َعلَى  3617وانتكَستْ 
                                                                                                                                            

 .  98/8: البينة 3592
 .َربّهُ َعّز َوَجلّ  :اءفِْي اإِلْحيَ  3593
 .لَِمَعاِدهِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3594
 .بَْيَن َمْضِغ الُخْبِز َوُشْرِب الفَتِْيِت قَِراَءةُ َخْمِسْيَن آيَة :فِْي اإِلْحيَاء 3595

  .لَم أجد ھذِه الِعبَاَرة فِي الِكتَاب  3596
 .نَحواً : فِْي اإِلْحيَاء 3597
 .الِبِْينقُلُْوَب الطَّ  بَل تََركَ : فِْي اإِلْحيَاء 3598
 .حيرى: فِْي اإِلْحيَاء 3599
 .آَيَِسة: فِْي اإِلْحيَاء 3600
 .َصْبَراً َصْبَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3601
 .قِْيَل لَھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3602
 .أَِجْيلِي: فِْي اإِلْحيَاء 3603
 .ِمْنِك فِْكَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3604
 .تَفَكرت: فِْي اإِلْحيَاء 3605
 .ْقِدِريلَْم تَ : فِْي اإِلْحيَاء 3606
 .ِصفَاتك أَْمَراً  في الفِْكر: فِْي اإِلْحيَاء 3607
 .فَاْنظُِري فِْي نَِعِم هللا تََعالَى َوأَيَاِدْيه :فِْي اإِلْحيَاء 3608
 .تَْتَرى: فِْي اإِلْحيَاء 3609
 .َوَجدِّدي: فِْي اإِلْحيَاء 3610
لِيْ : فِْي اإِلْحيَاء 3611  .تَأَمَّ
 .فَاََضت: فِْي اإِلْحيَاء 3612
 .َخْيَراً : ْحيَاءفِْي اإلِ  3613
 .َوفَْوَزاً : فِْي اإِلْحيَاء 3614
 .ُمَجاِوَزةً : فِْي اإِلْحيَاء 3615
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نيَا فِْي  أصبََح كّل َواِحٍد ِمْنھُم وَعلى آَلِِه وأَْصَحابِِه الذينَ , عراَصاِت القيَاَمِة ُعّدة وَذْخراً فِْي  اتبقَى لنَ  سَماِء الدُّ
ِمْن  فَقْد َوَرَدِت الّسنَّةُ بأّن تفّكَر َساَعٍة خْيرٌ : بَْعدُ  أَّما. 3621كثيراً َوَسلََّم , المسلِميَن َصْدرا 3620َولَِطَواف, 3619بَْدراً 

الفْكَر ھَُو  أَنَّ  يخفَىَواَل . 3622واالفتك َوالنّظر, التّدبر واالعتِبَارِ َعلَى  كتَاِب هللاِ تَعالىفِْي  وكثَُر الَحثّ . عبَادِة َسنَةٍ 
َعرفُوا فضلَهُ  وأْكثَر النَّاِس قَدْ , 3623َوَمْصيََدةُ المَعاِرف والھُُموم, وھَُو َشبَكةُ الُعلُومِ , ومبدأُ االستِْبَصارِ , مفتَاُح األْنَوارِ 

 يَْعلم أَنَّهُ كْيفَ َولَْم . وطريقَهُ وكيفيّتَهُ , ومْجراهُ ومْسَرَحهُ , ومْصَدَرهُ ومْوِرَدهُ , جِھلُوا حقِيقَتَهُ وثمرتَهُ لَِكْن , ورتبَتَهُ 
, لثََمرٍة فَما تِْلَك الثَّْمَرةُ  َوإِن َكانَ , ِمْنهُ  أَْو لثْمَرٍة تستفَاد, أَھَو مراٌد لعْينِهِ  3624,الَِّذي يطلُب بِهِ َوَما , وفِيَماَذا يتفكَّرُ , يتفّكرُ 
ً  3625فِيِھَماأَم , األَْحَوالِمَن  أَمْ , الُعلُومِ ِمَن  أَِھيَ    ونحُن نذكُر , ُمھمٌ َذلَِك  َوكشُف َجميع. َجِمْيَعا

[143r] 
الحوُل  َشاَء تََعالَى ولهُ إِْن  مسارَحهُ الفْكِر وَمَجاِري  ثُمَّ , َوثََمَرته ثُمَّ حقيقةَ التفكُّر, أوالً فضيلَةَ التفكُّرِ 

 فَينبِغي 3627. تْرِكهِ إِلَى  الشَّر يَْدُعوا فِي َوالتّفكُّرُ , العَمِل بِهِ إِلَى  الخْير يدُعوافِْي  التفّكرُ : عبّاسٍ اْبن  قَالَ . 3626والقوةُ 
, َوالّصفَاِت المنجيَاتِ , الُمْھلكاتِ  َوالصفَاتِ , اِصيَوالمعَ , الطَّاَعةِ فِْي , أربَعِة أْشيَاءٍ فِْي  يتفكََّر اإلنساُن كّل وْقتٍ أَْن 

ِمْنھَا َسلِم ِمْن  َسلِمَ إِْن  فإِنَّهُ : الُمْھلَكاِت عشرةٌ ِمَن  َويْكفِيهِ  يْثبِتُھَا فِيھَا ويعِرُض نْفَسهُ كّل يَْوٍم علْيھَا وتَُكوُن لهُ صحيفَةٌ 
وحّب , وشرهُ الوقَاع, وشرهُ الطَعامِ , الَغَضبِ  وشّدةُ , والحَسدُ , ّريَاءَوال, والعجبُ , َوالبُْخل, الكْبرُ , َوِھيَ , َغْيرھَا
نُوبِ : َعَشَرة الُمنجيَاتِ ِمَن  َويْكفِيهِ . وحّب الَجاهِ , الَمالِ  ْبرُ , النََّدُم َعلى الذُّ َضا بالقََضاءِ َعلَى  والصَّ ْكرُ , الباَلِء والرِّ  والشُّ
ْنيَا, لّرَجاءوا, واعتَداُل الخْوفِ , النّعَماءِ َعلَى  ھُد فِي الدُّ , َوُحْسُن الُخلق َمَع الخْلقِ  األَْعَمالِ فِْي  واإلخالصُ , والزُّ

لَھُم أَن يتفَقَُّدوا  فَيَنبَِغي, َوأّما أْكثَر النَّاِس المْعُدوديَن مَن الّصالِحينَ . 3628والخشوُع لهُ سْبَحانَهُ , تََعالى وحبُّ هللاِ 
بُھَِة وإطالِق الّلَسان بالغيبَةِ  كأَْكلِ  3629الَمَعاِصي الظّاِھَرةِ  فِْي  واإلفراطُ , النَّْفسِ َعلَى  والثَّنَاءِ , والِمَراءِ , َوالنَِّميَمةِ , الشُّ

  , معاداِة األْعداِء ومواالِة األوليَاءِ 
[143v]  

ا الطَّ . والمَداِھنَِة َمَع الخْلِق فِي تْرِك األْمِر بالمْعروِف والنَّْھِي َعِن اْلُمنَكرِ   فِيهِ  فّرطَ إِلَى َما  اَعات فَيَْنظُرَوأَمَّ
وعظِم فِْي ِعظَم هللا  َويتفَكَّرُ . الطَّاَعاِت قَْبَل الفَْوتِ ِمن  وَغْير َذلِكَ  صاَلةٍ ِمْن  فّرطَ فِيهِ َوإِلَى َما  ِصيَاٍم فيقِضيهِ ِمْن 

هٌ عِن المَكانِ  َواَل  َواَل ھَُو ُمتَِّصٌل عْنهُ بالَعالَمِ  َخارَجهُ واَل  العالَمِ  لَ والجھاِت وأنهُ ليَس َداخَواألَْقَدار , قْدرتِِه وأَنَّهُ منزَّ
ا  َغْير َذلِكإِلَى  منفِصٌل عْنهُ  ھُوَ  نَْفسهُ  اإلنَسانِ إِلَى  فأَقَرُب َشْيءٍ . 3630 نُْطفَةٍ ِمْن  خلقِهِ فِْي  َوْليتفكَّرْ  أباَحهُ الشَّْرعُ ِممَّ
الَةِ ِمَن  3631وفِيه َوقَال , 3632عشِر ُعْشرهِ َعلَى  الُوقُوفِ فِْي  تنقِضي األَْعَمارُ َما , ة هللاِ وقْدَرتِهِ َعظمَعلَى  العجائِب الدَّ

                                                                                                                                            
 .البََشر: فِْي اإِلْحيَاء 3616
 .وانتََكَصت: فِْي اإِلْحيَاء 3617
 .َوإِْن َكاَن لَْم يَُعْد ِسيَادتهُ فَْخَراً  :فِْي اإِلْحيَاء 3618
ْين بَْدَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3619  .الدِّ
 .َولِطََوائف: اءفِْي اإِلْحيَ  3620
 .َوَسلََّم تَْسلِْيَماً َكثِْيَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3621
 .َواالْفتَِكار: فِْي اإِلْحيَاء 3622
 .الفھوم: فِْي اإِلْحيَاء 3623
 .َوَما الَِّذْي يطلب بِهِ , َولَِماَذا يَتَفَكَّر ,َوفِي َماَذا يَتَفَكَّر :فِْي اإِلْحيَاء 3624
ً  أو, لأو من األحوا:فِْي اإِلْحيَاء 3625  .ِمْنھَُما َجِمْيعا
 .إِْن َشاَء هللا تََعالَى :فِْي اإِلْحيَاء 3626
3627  ً ابع ِمن اإِلْحيَاء, من الّصعب تَتَبّع الُمَؤلف َحْرفِيّا  .3228- 3267:ص, يُْمِكن الَعْوَدة إِلَى الِجْزء الرَّ

فَات الُمْھلَِكاتبل ُكّل ُمِرْيد فَيَنبَِغي أْن يَُكوَن لَهُ َجِريَدة ي: فِْي اإِلْحيَاء 3628 نَجيَّات, ثبُت فِْيھَا ُجْملةَ الصِّ فَات المُّ وُجملَة الَمَعاِصي , َوُجملَة الصِّ
, البُْخل والِكبَر َوِھيَ , فَإنّهُ  إِْن َسلَِم ِمْنھَا َسلَِم ِمن َغْيِرھَا, َويَْكفِيِه ِمَن الُمْھلَِكات النَّظَر فِي َعشَرة. ويعرض نَْفَسهُ َعلَْيھَا ُكّل يَْوم, َوالطَّاَعات
يَاء, والعجب النََّدم َعلَى : َوِمَن الُمنَجيَّات عَشَرة. َوُحّب الَجاه, َوُحّب الَمال, وشَره الوقَاع, َوشره الطَعام, َوِشدَّة الَغَضب, َوالَحَسد, َوالرِّ
نوب بر َعلَى الباََلء, الذُّ َضا بِالقََضاء, َوالصَّ َجاء, ءَوالشُّكر َعلَى النّعَما, َوالرِّ ْنيَا, َواْعتَِدال الَخوف َوالرَّ ھد فِي الدُّ واإِلْخاَلص فِي , َوالزُّ
  .َوالُخُشوع لَهُ , َوُحسن الُخلق َمَع الَخلق, األْعَمال

 .فَيَْنبَِغي أَْن يُثَبِّتُوا فِْي َجَرائِِدِھْم الَمَعاِصْي الظَّاِھَرة :فِْي اإِلْحيَاء 3629
  .دهُ حرفِيّاً فِي اإلْحيَاءُكل ما ُوِضَع تحته َخط لَم أجِ  3630
 .َوَما فِْيهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3631
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إِلَى  وانظُر. 3635} 3634ألْم نخلُقكم ِمن َماٍء َمِھينٍ { : َوقولهُ تََعالَى. 3633} تُْبِصُرونَ أَفاََل  أنفِسكم َوفي{ : هللاُ تََعالَى
ربُّ األْربَاِب مَن  كيَف أخرَجھَا, ْو تركْت َساَعةٌ لضَربَھَا الھََوى فَأَنتَنْت وفََسَدتْ لَ , َوِھَي قطرةٌ ِمَن الَماِء قذرةٌ  النُّْطفَةِ 

ْھَوةِ , قُلُوبِِھمْ فِْي  وألقَى الّرْحَمةَ , واألنثَىالذََّكر  بْينَ َجَمَع  َوكيفَ , الّصلِب والتَُّراب  َوكيَف قَاَدھُْم بِسْلِسلَِة المحبِّة والشَّ
ُجل بَحركةِ ِمَن  َوكيَف استْخرَج النُّْطفَةَ  ,االجتَِماعِ إِلَى   أْعماِق الُعُروقِ ِمْن  َدَم الَحْيضِ  َوكيَف اْستَْجلَبَ , الِوقَاعِ  الرَّ

   ثُمَّ َكْيفَ , األْرَحامَوَجَمَعھَا فِْي 
[144r] 

اهُ َحتَّىَوَسقَاهُ   النُّْطفَةِ ِمَن  خلَق المولُودَ   وِھَي بْيَضاء َوكيَف جَعل النُّْطفَةَ . بَّرنَما وربَا وك بَِماِء الحْيِض وَغذَّ
َم أَْجَزا ثُمَّ َكْيَف , ُمْضَغة ثُمَّ َكْيَف جعلَھَا, َحْمَراء َعلَقَةُمْشِرقَة  , إِلَى الِعظَام متَساِويَة بتسابِھَة النُّْطفَة َوِھيَ قَسَّ

ِ الُمصّور إنَّه إِْتقَان  عِجيبِ ْن َذلَِك مِ  َغْيرإِلَى , والَّلْحمِ , واألوتَارِ , والُعُروقِ , واألْعَصابِ  َجِميِع أعضائِه الشاِھَدِة 
ً  َوَجِميُع عَدِد العظَاِم فِي بََدِن اإلنَساِن مأَتا. 3636شْيٌء وھُو الّسِميُع البَِصيرُ َكِمثلهُ  لْيس , عْظم وثمانيةٌ وأْربُعوَن عظَما

 لتحريِك الِعظَاِم وِھيَ  ثُمَّ انظُر كيَف خلَق هللا تََعالى التِ . 3637لالمفاصِ َخلَل  الَّتِي حبَسْت بِھَا ِسَوى العظَاُم الّصَغارُ 
بَةٌ . العضاَلتُ  بَِحْسِب اختالِف َواألَْشَكال  لَْحٍم وعصٍب ورْبٍط وأغِشيَة وِھَي ُمختَلِفَةُ المقَاِديرِ ِمْن  والعضلةُ ِھَي ُمَركَّ

أَْمُر  لَْو نقَصْت واحدةٌ ِمْنھَا اْختَل وأجفَانِھَا العْينِ َحَدقَة  ا لتحِريكِ فَأربََعةٌ وعْشُروَن عضلةٌ مْنھَ , َمَواِضعھَا وحاَجاتِھَا
والعُروِق واألورَدِة  َوأْمُر األعَصابِ . وقْدر مخُصوصٍ  وھََكَذا لُكّل عْضٍو عضالٌت بعَدٍد مخُصوصٍ . العْينِ 

   آَحادفِْي  مجالٌ فَلِْلتَفَكُّر . وشرُحهُ يطُولُ  أعجُب ِمْن ھَذا ُكلّه وعددھَا وَمنَابتِھَا وانشَعابَاتِھَا والشرائِنَ 
[144v] 

وعجائِب  عَجائِب أجَسام البََدنإِلَى  نظرٌ َذلَِك  َوُكلّ . جْملة البَدنفِْي  ثمَّ  ثُمَّ فِي آَحاِد األعَضاءِ االجراء  ھَِذهِ 
َوإِلَى ظَاِھر  أجَساِم البََدن َعَجائِبِ إِلَى  ر اآلنَ فَانظُ . أَْعظَم ِمْن َذلِكَ  بالَحواسِ اَل تُْدَرْك  والّصفَاِت التِي المَعاِصي
لَْو , مخُصوٌص وھيبةٌ محُصوَصةٌ  لكّل طبقٍَة وصفٌ , سْبع طبقَاتٍ ِمْن  وكيَف ركَب العْين. 3638وبَاِطنِهِ اإِلْنَسان 

نُطفٍَة َضعيفٍَة ِمْن  َف ركَب الِعظَامَ َوكيْ . اإلْبَصارِ َعِن  لتعطّلِت العينُ ؛ صفَاتِھَاِمْن  طبَقَةٌ مْنھَا أْو َزالَْت ِصفةٌ  فقدتْ 
َوقدُر . 3639وطَِويٌل ومْستِديٌر وُمجوف وُمصمٌت وعريٌض ودقِيقٌ , َوَكبِيرٌ  ُصْلبَةٌ مْنھَا صِغيرٌ , َوِھَي أْجَساٌم قويّةَّ 

فِْي أََحد  ھَا بالبْعِض بأَْوتَاٍر أَنبَتَھَامفاِصلھَا وَربَطَ بْعضُ َوَصل  ثُمّ . الحركِة المطلوبَِة بِھَامْنھَا َعلَى قَْدر  َواحدٍ ُكّل  َشْكلِ 

                                                                                                                                            
الَة علَى َعظََمِة هللا تََعالى, َوأَقَرُب شيء إِلَيك نَفسكَ , فَِمن آيَاتَه اإِلْنَسان الَمْخلُوق ِمن النّْطفَة :فِْي اإِلْحيَاء 3632 َما , َوفيَك مَن العَجائِِب الدَّ

! َكْيَف تْطَمع في َمْعِرفَة َغْيِركَ , فَيَا َمْن ھَُو َغافٌِل َعْن نْفِسِه َوَجاِھل بِھَا. وأنَت َغافٌِل َعنه, َعلَى ُعْشر عشيرهِ  تَْنقَِضي األْعَمار فِي الُوقُوفِ 
 .}وفِي أْنفِسُكم أَفاَل تَصبُرون{: َوقَد أَمَرك هللا تََعالَى بِالتّدبر فِي نَفِسَك فِي ِكتَابِه الَعِزْيز فَقَالَ 

 .51/21: تالذاريا 3633
 }فََجَعْلنَاهُ فِْي قََراٍر َمِكْيٍن إِلَى قََدٍر َمْعلُْوٍم { : فِْي اإِلْحيَاء 3634
 .20/22: المرسالت 3635

َوِھَي قطرةٌ  فَانظُر اآلَن إِلَى النُّْطفَةِ  .ويَْترك التّْفِكْير فِي مْعنَاه, ذكر النّطفة في الكتاب العزيز لَيَس لِيَْسَمَع لَفظهُ  فتكرير :فِْي اإِلْحيَاء  3636
َوكيَف َجَمَع بْيَن الذََّكر , كيَف أخرَجھَا ربُّ األْربَاِب مَن الّصلِب والتَُّرائِب, َوأْنتَنَت  لَْو تركْت َساَعةٌ ليضربَھَا الھََواء فََسَدتْ , ِمَن الَماِء قذرةٌ 

ْھَوِة إِلَى االجتَِماعِ َوكيَف قَاَدھُْم بسِ , وألقَى األْلفَةَ َوالَمَحبّة فِْي قُلُوبِِھمْ , واألنثَى ُجل بَحركِة , ْلِسلَِة المحبِّة والشَّ َوكيَف استْخرَج النُّْطفَةَ ِمَن الرَّ
بَِماِء الحْيِض  َوَسقَاهُ , ثُمَّ َكْيَف خلَق المولُوَد ِمَن النُّْطفَةِ , َوكيَف اْستَْجلََب َدَم الَحْيِض َوَغّذاه ِمْن أْعماِق الُعُروِق َوَجَمَعهُ فِْي الّرِحم, الِوقَاعِ 

اهُ َحتَّى نَما وربَا وكبَّر َم أَْجَزاء النُّْطفَة َوِھَي , ثُمَّ َكْيَف جعلَھَا ُمْضَغة, ُمْشِرقَة َعلَقَة َحْمَراء ءَوكيَف جَعل النُّْطفَةَ وِھَي بْيَضا, وَغذَّ ثُمَّ َكْيَف قَسَّ
  . والَّلْحمِ , واألوتَارِ , ُروقِ والعُ , واألْعَصابِ , متَساِويَة إِلَى الِعظَامُمتََشابِِھة 

ً : فِْي اإِلْحيَاء 3637 ِسَوى العظَاُم الّصِغيرة الَّتِي حِشَي بِھَا َخلَل , َوَمْجُموع عَدد العظَاِم فِي بََدِن اإلنَساِن ِمئتَا عْظم وثمانيةٌ وأْربُعوَن عظَما
  .المفاِصل

فََخلََق فِي بََدن ااإلْنَسان َخْمَس ِمئَة َعَضلَة وتِْسَعاً ,لتحريِك الِعظَاِم وِھَي العضاَلتُ  ثُمَّ انظُر كيَف خلَق هللا تََعالى آالت: فِْي اإِلْحيَاء 3638
بَةٌ ِمْن لَْحمٍ , وعْشِرين َعَضلَة وِھَي ُمختَلِفَةُ المقَاِديِر َواألَْشَكال بَِحْسِب اختالِف َمَواِضعھَا َوقدر , ورباٍط وأغِشيَة, وعصبٍ , والعضلةُ ُمَركَّ

وھََكَذا لُكّل عْضٍو . لَْو نقَصْت واحدةٌ ِمْنھَا اْختَل أَْمُر العْينِ , فَأربَع وعْشُروَن عضلةٌ مْنھَا ِھَي لتحِريِك َحَدقَة العْيِن وأجفَانِھَا, ھَاحاَجاتِ 
بتِھَا وانشَعابَاتِھَا أعجُب ِمْن وعددھَا وَمنَا, والشرايينَ , واألورَدةِ , والعُروقِ , َوأْمُر األعَصابِ . عضالٌت بعَدٍد مخُصوٍص وقْدر مخُصوصٍ 

فَُكّل َذلَِك نظٌر إِلَى عَجائِب . ثمَّ فِْي جْملة البَدن. ثُمَّ فِي آَحاِد ھَِذِه األعَضاءِ , فَلِلفكر مجاٌل فِْي آَحاد ھَِذِه األْجَزاء, وشرُحهُ يطُولُ , ھَذا ُكلّه
  .فَاْنظُر إِلَى ظَاِھر اإِلْنَسان وبَاِطنِهِ . ْدَرْك بالَحواِس أَْعظَموعجائِب الَمَعانِي والّصفَاِت التِي اَل تُ , أجَسام البََدن

لَْو فقدْت طبَقَةٌ مْنھَا أْو َزالَْت ِصفةٌ ِمْن , لكّل طبقٍَة وصٌف مخُصوٌص وھيئةٌ مخُصوَصةٌ , فََرّكَب العْين ِمْن سْبع طبقَاتٍ  :فِْي اإِلْحيَاء 3639
,  فَلَو َذھَْبنَا إِلَى أّن نِصَف َما فِي آَحاد ھَِذِه األَْعَضاء من الَعَجائِب واآليات الْنقََضى فِيِه األْعَمار. ارِ صفَاتِھَا؛ لتعطّلِت العيُن َعِن اإلْبصَ 

ً , َكْيَف َخلَقَھَا ِمن نُْطفَة َسِخْيفَة َرقِْيقَة, فَاْنظُر اآلَن إِلَى الِعظَاَم َوِھَي أْجَساٌم صْلبَةٌ قويّةَّ  ثُّم قَّدَرھَا بَِمقَاِدير , للبََدن َوِعَماداً لَهُ  ثُّم َجَعلَھَا قََواَما
  .ودقِيقٌ , وعريضٌ ,  ُمصمتٌ , وُمجوف, ومْستِديرٌ , وطَِويلٌ , َوَكبِيرٌ , فَِمْنه صِغيرٌ , ُمْختَلِفَة َوأَْشَكال مختَلِفَة
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َخْمَسٍة ِمن  َوكيَف خلََق عظاَم الّرْأِس َوكيَف جمعھَا وركبَھَا. 3640 كالّربَاطِ  آلَخر وألَصَق بالطََّرفِ طََرفِْي الَعظم 
ً مختلِفَة ور فألََّف بْعَضھااألَْشَكال  وخْمِسيَن عْظما ْأِس كَما تراهُ  ُكوَرةُ  ھَابْعٍض بحيُث اْستَوْت بِ إِلَى  والصُّ فَمْنھَا , الرَّ

   بعُضھَا َعِريَضةٌ , والبقِيَّة ِھَي األسنَانُ , األْسفَلللَّْحِي  األْعلَى َواثنتَانَعَشر للَّْحِي  وأْربَعة, ستَّةٌ تختُص بالقِْحفِ 
[145r]  

ةٌ تصلُح للقَْطعِ , تصلُح للطَحين الّرقبةَ مْركباً  ثُمَّ َجَعلَ . والثنَايَا, سُ واألْضَرا, وھَي األنيَابُ , وبعضھَا َحادَّ
منتَھَى إِلَى  الظَّْھِر من أْسفَل الّرقبَةِ َعلَى  َوركَب الرْقبةَ . ِمن سْبِع خرازاِت ُمَجّوفَاٍت مْستَِديَراتٍ  وركبَھَا, لِْلَرْأسِ 
ويَتَِّصُل بِِه ِمن أَْسفَلِِه عْظُم . ْجَزاء ُمختلفةأَ  ثالثَةِ ِمْن  وركََّب عظُم العجزُ , َخرَزة أَْربَِع وعْشِرينَ العجز ِمْن  عظمِ 

 ً  َحَما العْينَ  َوانظُر كْيفَ . 3641ُصنُع هللاِ اللطيِف اْلَخبِيرِ َذلَِك  َوُكلّ  .أجزاءِ  ِمن ثالثةِ  مؤلفٌ  الُعْصُعُص وھَُو أيضا
 ِمْقَدار عدَسٍة مْنھَا ُصورة الّسمواِت معَ فِْي  أَْظھَرَ  ثُم, وتدفَُع األْقداِء َعْنھَا, وتَصقلھَا, وتْحفْظھَا, لتَْستَُرھَابِاألَْجفَان 

َواْعِوَجاَجاٍت ليكثَُر  وَجَعل فِيھَا تجِويفَاتٍ , ويْدفَع الھَوام عْنھَا, َوأْوَدَع األُُذنَْيِن ماًء ُمّراً يحفَظُ سْمَعھَا. اتَساِع أكنَافِھَا
وأَْحَسَن َرفََع األَْنَف  َوكْيفَ , الّدابةُ فِي نَْومٍ  قصدتَهُ إَِذا  النَّْوِم َصاِحبُھَان عويطُوُل طريقُھَا فينتبِهُ , فِيھَا يِدرُ َما  َحرَكةُ 
َوائِحِ  ليستِدلَّ باْستِنَشاقِ ؛ وأوَدَع فِيِه َحاّسة الشَّم, شكلهُ  َخلََق اللَِّسان  َوكيفَ . 3642مطَاعِمِه وأغِذيتِهِ َعلَى  الرَّ

 ً المعدةَ   َوَخلَقَ  .3644الضيِق والّسَعِة لتختلَِف أَْصَواُت النَّاسِ فِْي  ْشكالِ وركَب الحنَاِجَر مختلفَة األ, 3643ترجمانا
  َواْلَكبِدَ , لتنِضَج الِغَذاء

[145v] 
, عْنهُ  فالطَّحاُل تخدُمهُ بجْذِب الّسْوَداءِ , والطّحال والمَرارةَ والكْليَةَ لِخْدَمِة الَكبِد, الّدمإِلَى  إَلَحالَةَ الَغَذاء

 ثُّم تْخرُجه, تخُدُم الكْليَةَ بقبُوِل الَماِء عْنهُ  َوالمثانةُ , َوالكْليَةُ تخدُمهُ بَجْذِب المائيَّة, ُمهُ بجْذِب الّصْفَراء عْنهُ تخد َوالَمراةُ 
ِة الثَِّدْي ثَْقباً َحلَمَ فِْي  َوكْيَف فتحَ  .3645َسائِر أَْطَراِف البََدنِ  الّدِم إِلَى اتَصالفِْي  َوالُعُروُق تَْخدُم الَكبِدَ , اإلْحلِيلِ فِْي 

يمِكُن اِل  فَھَِذِه نُبذةٌ مْن عجائِب بَدنَِك الَّتِي. 3646يُْخرُج ِمْنهُ الطّْفُل ِمَن اللَّبَِن بِقَْدِر َحاَجتِِه عنَد االْمتَِصاصِ  َصِغيراً 
إِالَّ  تعرُف ِمن نْفِسكَ اَل , ْطنَِك وفْرِجكَ مشُغوٌل ببَ , َوأَنَت َغافٌِل َعْنھَا, عظََمِة َخالِقُكَعلَى  اْستِقَصاُؤھَا ِھَي أََجُل شاِھدٍ 

                                                 
وَربَطَ بْعُضھَا ببَْعض بِأَْوتَاٍر أَنبَتَھَا ِمن , ثُّم َوَصل مفاِصلھَا, اَوقّدُر َشْكل ُكّل َواحدٍة مْنھَا َعلَى وفق الحركِة المطلوبَِة بِھَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3640

 .اآلخر َكالّربَاط لَهُ  وألَصقَهُ بالَعْظمِ , أََحد طََرفِْي الَعظم
بَھَا ِمن َخْمَسٍة و, كيَف خلََق عظاَم الّرْأِس َوكيَف جمعھَا وركبَھَاثُّم اْنظُر  :فِْي اإِلْحيَاء 3641 ورَوقَد َركَّ , خْمِسيَن عْظماً مختلِفَة األَْشَكال والصُّ

, وأْربَعة َعَشر للَّْحِي األْعلَى َواثنان للَّْحِي األْسفَل, فَمْنھَا ستَّةٌ تخّص القْحفِ , اْستَوى بِه ُكَرة الرأس َكَما تََراهفألََّف بْعَضھا إِلَى بْعٍض بحيُث 
ةٌ تصلُح للقَْطعِ , ُح للطَحنبعُضھَا َعِريَضةٌ تصل, والبقِيَّة ِھَي األسنَانُ  ثُمَّ َجَعَل الّرقبةَ . والثنَايَا, واألْضَراسُ , وھَي األنيَابُ , وبعضھَا َحادَّ

يَطُول َوجهُ وَ , لِيَْنطَبَق بعُضھَا َعلَى بَعض, فِْيھَا تَحِريفَات َوِزيَاَدات َونْقَصانا, وركبَھَا ِمن سْبِع خرزاِت ُمَجّوفَاٍت مْستَِديَراتٍ , مْركباً لِْلَرْأسِ 
َوَركََّب َعْظَم , َوَرّكَب الظَّھر فِي أْسفَل الّرقبَِة إِلَى منتَھَى عظِم العجز ِمْن أَْربَِع وعْشِريَن َخرَزة, ثَّم ركَب الرْقبةَ َعلَى الظَّْھرِ . الِحْكَمة فِْيھَا

 .وھَُو أيضاً مؤلٌف ِمن ثالثِة أَْجَزاء, الُعْصُعصُ  فيَتَِّصُل بِِه ِمن أَْسفَلِِه عْظمُ , ُمختلفة ءالَعْجِز ِمْن ثالثَِة أَْجَزا
, وتَصقلھَا, وتْحفْظھَا, ثُمَّ َحَماھَا العْيَن بِاألَْجفَان لتَْستَُرھَا , َوأْحَسَن َشكلَھَا َولَونھَا َوھَيئَتھَا, فَفَتَح الَعْينَين َوَرتَّب طَبَقَاتھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3642

ثُّم َشقَّ أُُذنَيه . فَھُو يَنظر إِلَْيھَا, ثُم أَْظھََر فِْي ِمْقَدار عدَسٍة مْنھَا ُصورة الّسماواِت مَع اتَساِع أكنَافِھَا َوتَبَاُعد أَْقطَارھَا, َعْنھَا األَْقَذاءَ وتدفَُع 
ولِتُحّس بَدبِيب الھَوام , الّصوت فَتَرّدهُ إِلَى صَماِخھَاَوَحّوطَھَا  بصدفِة األُذن لِتَجَمَع , ويْدفَع الھَوام عْنھَا, َوأْوَدَعھَُما ماًء ُمّراً ليحفَظُ سْمَعھَا

فَيتنَبَّهُ ِمَن النَّْوِم َصاِحبُھَا إَِذا قصدھَا دابةُ فِي َحال , ويطُوُل طريقُه, َوَجَعَل فِْيھَا تَْحِرْيفَات َواْعِوَجاَجات لِتَْكثُر َحَرَكة َما يَُدّب فِْيھَا, إِلَْيھَا
َوائِِح َعلَى مطَاعِمِه , َوفَتََح منَخَريه, وأَْحَسَن شكلهُ , األَْنَف ِمن َوَسِط الَوجه ثُّم َرفَعَ . النّْومٍ  وأوَدَع فِيِه َحاّسة الشَّم؛ ليستِدلَّ باْستِنَشاِق الرَّ

  .نِهِ َوتَْرِوْيَحاً لَِحَراَرة بَاطِ , ِغَذاء لِقَلبهِ , َولِيَْستَْنِشق بِمنفَذ المنَخَرين ُروَح الھََواء, وأغِذيتِهِ 
, وَزيَّن الفَّم بِاألَْسنَان لِتَُكوَن آلَةَ الطّحن والَكْسِر والقَْطع, َوفَتَح الفَّم وأْوَدَعهُ اللَّسان نَاِطقَاً َوتُْرْجَمانَاً َوُمْعِربَاً َعّما فِي القَلب: فِْي اإِلْحيَاء 3643

ُؤوس, فھَاَوَرتَّب ُصفُو, وبيَّض لَونھَا, َوحّدد ُرؤوسھَا, فَأحَكَم أُصولَھَا   .ُمتَنَاسقَة التّرتِيب َكأنّھَا الدُّر الَمْنظُوم, ُمتََساويَةَ الرُّ
فَتين َوَحسَّن لَونھَا وَشكلھَا:  فِْي اإِلْحيَاء 3644 َوَخلَق الُحْنُجَرة وھَيأھا , َوْليَتُّم بِھَا ُحروف الَكاَلم, لِتَْنطَبَِق َعلى الفَّم فَتَُسّد مْنفَذهُ , َوخلََق الشَّ
وتِ لُِخرَ  وت فِي َمَخاِرج ُمْختَلِفَة تْختَلِف بِھَا الُحُروف, َوَخلَق لِلَِّسان قُْدَرة للَحَركات َوالتَّْقِطيَعات, وج الصَّ لِيَتَِّسَع بِھَا طَِريق , لتَْقطَع الصَّ

ْيق, النُّْطق بَكْثَرتِھَا َعة, ثُّم َخلََق الَحنَاِجر ُمْختَلِفَة األَْشَكال فِي الضِّ َوالطُّول , َوَصاَلبَة الَجْوھَر َوَرَخاَوتِه, َوالَماَلَسة, الُخُشونَةوَ , َوالسِّ
, َحتَّى يَُميّز السَّاِمع بَْعَض النَّاس َعْن بَْعض, بَل يْظھَر بَْيَن ُكّل َصْوتَين فَْرقَان, َحتَّى اْختَلََف بَِسبَبِھَا األْصَوات فاَل يتََشابَه َصْوتَان, َوالقْصر

د الصَّ    .وت فِي الظُّْلَمةبُِمَجرَّ
َر ُكّل َواِحد لِفِعل َمخُصوص, ثُّم َخلََق األَْعَضاء الباِطنَة: فِْي اإِلْحيَاء 3645 رَ , َوَسخَّ , إِلَى الّدم إِلَحالَِة الِغَذاءَواْلَكبَِد , المعدةَ  لنضجِ الِغَذاء فََسخَّ

َوالكْليَةُ تخدُمھَا , َوالَمَراَرة تخدُمھُا بجْذِب الّصْفَراء عْنھَا, خدمھَا بجْذِب الّسْوَداِء عْنھافالطَّحاُل ي, لِخْدَمِة الَكبِد الَمَراَرِة َوالِكْليَةِ والطّحال و
َصال الّدِم إِلَى َسائِر إِيْ  َوالُعُروُق تَْخدُم الَكبَِد فِْي , ثُّم تْخرُجه فِْي طَِرْيق اإلْحلِيلِ , َوالمثانةُ تخُدُم الكْليَةَ بقبُوِل الَماِء عْنھا, بَجْذِب المائيَّة َعْنھَا

  .أَْطَراِف البََدنِ 
اً َحتَّى اَل يَْخُرج اللبَن مْنهُ إاَِل بَْعَد الَمّص تَْدِرْيِجيّاً؛: فِْي اإِلْحيَاء 3646 , فَإِنَّ الطِّْفَل ال يِطْيق ِمْنهُ إاِلَّ القَلِيل ثُّم فَتََح فِي حْلَمة الثَِّدي ثُْقبَاً َضيّقَاً ِجدَّ

  .اللبَن الَكثِير ِْنَد ِشدَّة الُجوع, َداه لالْمتَِصاص َحتَّى يَْستَخِرَج ِمن َذلَِك المضيقثُّم َكْيَف ھَ 
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, والّسبَاُع ُكلّھَا َمعِرفَِة ذلَِك البھَائِمُ فِْي  ويَشاِرُككَ , وتغَضَب فتُقَاتِلَ , َوتَْشتَِھي فتجاِمعَ , وتشبَع فتنَامَ , تُجوَع فتَأُْكلَ أَْن 
وعَجائِِب  الّسَمواِت واألْرضِ  ملُكوتِ فِْي  رفَةُ هللاِ تََعالى بالنَّظرِ معْ , الَّتِي ُحجَب البھَائِم عْنھَااإلنَسان  َوإِنََّما َخاِصيَّة

ْنيَا بشھَوِة البَھَائِمِ ِمَن  َوَمن َرِضيَ , ُزْمَرِة الَماِلئَِكِة الُمقَّربِينَ فِْي  إِْذ بِھَا يَْدُخُل العْبدُ , اآلفَاِق واألنفُسِ  فَإِنَّهُ شٌر ِمَن , الدُّ
ا ھُوَ , َرةَ لِْلبَِھيَمِة علَى ذلِكَ قدْ اَل  البَھَائِِم إِذْ    ,وَكفََر النّْعَمةَ فِيھَا, فقْد خلََق هللاُ لَهُ القدرةَ ثُمَّ عطَّلَھَا َوأَمَّ

[146r] 
, مقَّركِھَي  األْرِض الَّتِيفِْي  نفِسَك فتفكَّرفِْي  َوإِذا َعَرْفَت طَِريَق الفْكر. ھُْم أََضلُّ َسبِيالً بَْل  فَأُولَئَِك كاألنَعامِ  

َواعلْم أَّن َجميَع المكُشوِف ِمَن . 3647ملُكوِت الّسماءإِلَى  ثُمَّ اْرتَفَْع مْنھَا, وَمَعاِدنِھَا, َوجبَالِھَا, وبَحاِرھَا, أنھَاِرھَافِْي  ثُمّ 
األْرُض : ( َوَسلَّمه قَال رُسول هللا صلَّى هللاُ عليْ , عِظيمٍ بَْحر  وَسطِ فِْي  جزيرةٌ صِغيَرةٌ  األْرِض والجبَاِل َعِن الَماءِ 

 َصَدفَةٍ فِْي  َجِميِع َحيوانِِه وجواِھِرِه كيَف َخلَق اللْؤلَؤ َوَدّوَرهُ فِْي  َوانظر. 3648) األْرضِ فِْي فِي البَْحِر كاإِلْصطَْبِل 
ُخوِر تحَت الَماءِ ِمن  وكيَف أَنبَت المْرَجانَ , الَماءِ تَْحَت   ِمنَ ئَِة الّشَجر ينبُُت وإنََّما ھَُو نَبَاٌت َعلَى ھَيْ , ُصم الصُّ
فُن وكْيَف َسيّر فيهِ . 3649الَحَجر َسِريُع , وھَُو ِجْسٌم َرقِيٌق لِطيُف التَّركيبِ , َوأعجُب مْن ھََذا كلِّه قَْطَرة الَماءِ . 3650السُّ

, ُمنفَِصلٌ  يُع القُبُول للتَْقِطيِع َكأَنَّهُ َسرِ , لِطيُف التركيبِ , ُمتَِّصُل األَْجَزاِء كأَنَّهُ َشْيٌء َواِحدٌ , سياٌل ُمِشفٌ , القُبُول للتّقِطيعِ 
فَلِو اْحتَاَج العْبُد , وْجِه األْرِض ِمْن َحيَواٍن َونَبَاتٍ َما َعلَى بِِه حيَاةُ كّل  ,واالتَّصالِ  لاِلنفَصالِ  قَائِلٌ , ُمَسّخر للتَصّرفِ 

ْنيَا , شربَِة َماٍء وُمنِعَ  إِلَى َوإَِذا َشرَب فُمنَِع إِْخراَجھا فيبذُل َجميع خزائِن . وُمْلِكھَا يلِھَاتْحصِ فِْي لبْذل جميَع خزائِِن الدُّ
  قدرِة هللاِ ِمْن  آيَة أَقَلفِْي  َوالَكالم. 3651إْخَراِجهِ فِْي  األْرضِ 

[146v] 
 فِيَّ  حكمِة هللاِ فِْي  بُرواوالحْكَمِة أَْھَل الُعقُول والّسْمِع اعت ويُنَاِدي بِلَساِن الِعبرْ َشْيٍء إاِلَّ  وآيَاتِِه يَطُوُل وَما ِمن

أَتَظّن ؟ وكثرِة فَوائِِدي, واختاَِلِف َحالِي, وَمنَافِِعي, وصفَاتِي, َوتَْرِكيبِي, ُصوَرتِيأََما ترا  , أَما ترانِي: عظمتِهِ َوفِْي 
لِلَِّذيَن ھُْم َعِن الّسْمِع اَل , ْلبِ َوتَقُوُل النّْطفَةُ ألْربَاِب الّسْمِع والقَ ! ؟3652أحٌد ِمن ِجنِسي وخلقنِيْ ! ؟نْفِسي تكونتُ  أَنّي

ً  ظلَمةِ فِْي  توھَْمني: َمْعُزولُونَ  الَوْقِت الَِّذي يْظھَُر التَّخِطيطُ والتّْصِويُر فِْي , َدِم الحْيضِ فِْي  3653األَْحَشاِء َمغُموسا
ً  النُّقُوَش تظھَرُ فتََرى , وخّدْي وشفَتيْ , وأْجفانِي وجْبھَتِي, فينقُُش النَّقَاش حدقتِي َعلَى َوْجِھي , التَّْدريجِ َعلَى  3654شْيئا

ً َواَل  واَل , لأِلَبِ َواَل , لأِلمّ  ِمْنھَا 3655خْيرٌ َواَل , َخاِرَجهُ َواَل  َداخَل الرِحمِ َواَل , َخاِرَجھَاَواَل  تََرى َداِخل النطفَِة نَقّاشا
                                                 

َوأَنَت , كَوأَْجلَى شاِھٍد َعلَى عظََمِة َخالِقُ ,  فَھَُو أَْقَرب َمَجال لِفِْكِركَ , فَھَِذِه نُبذةٌ مْن عجائِب بَدنَِك الَّتِي اِل يمِكُن اْستِقَصاُؤھَا: فِْي اإِلْحيَاء  3647
َوالبَھَائِم , وتغَضَب فتُقَاتِلَ , َوتَْشتَِھي فتجاِمعَ , وتشبَع فتنَامَ , اَل تعرُف ِمن نْفِسَك إاِلَّ أَْن تُجوَع فتَأُْكلَ , مشُغوٌل ببَْطنَِك وفْرِجكَ , َغافٌِل َعْن َذلِكَ 

, مْعرفَةُ هللاِ تََعالى بالنَّظِر فِْي ملُكوِت الّسَماواِت واألْرضِ , بَت البھَائِم عْنھَاَوإِنََّما َخاِصيَّة اإلنَسان الَّتِي حج, تَُشاِركَك فِْي َمعِرفَِة ذلِكَ 
ً من َحْضَرة , إِْذ بِھَا يَْدُخُل العْبُد فِْي ُزْمَرِة الَماِلئَِكِة الُمقَّربِينَ , وعَجائِِب اآلفَاِق واألنفُسِ  ديقِين مقربا َرّب َويُْحَشر فِي ُزْمَرة النَّبِيَين والصِّ

ْنيَا بشھَوات البَھَائِمِ , َولَيَست ھَِذِه الَمْنِزلَة لِْلبَھَائِم. الَعالَِمين , فَإِنَّهُ شٌر ِمَن البَھَائِِم بَِكثِير إِْذ اَل قْدَرةَ لِْلبَِھيَمِة علَى ذلِكَ , وال إِلْنَسان َرِضَي ِمَن الدُّ
ا ھَُو فقْد خلََق هللاُ لَهُ القدرةَ ثُمَّ عطَّلَ  َوإِذا َعَرْفَت طَِريَق الفْكر فِْي نفِسَك . فَأُولَئَِك كاألنَعاِم بَْل ھُْم أََضلُّ َسبِيالً , وَكفََر نْعَمةَ هللا فِيھَا, ھَاَوأَمَّ

  .إِلَى ملُكوِت الّسماواتثُمَّ اْرتَفَْع مْنھَا , وَمَعاِدنِھَا, َوجبَالِھَا, وبَحاِرھَا, ثُّم فِْي أنھَاِرھَا, فتفكَّر فِْي األْرِض الَّتِي ِھَي مقَّرك
حتّى أّن َجِميع , التّي ِھَي ِمَن البَْحر األْعظَم الُمِحيط بَِجِميع األرض, َوِمن آيَاتِه البَِحار الَعِمْيقَة الُمْكتَنِفَة ألَْقطَار األَْرض : فِْي اإِلْحيَاء 3648

قَاَل النَّبِي , َوبَقِيَّة األَرض َمْستُوَرة بِالَماء, اء َكَجِزْيَرٍة َصِغْيَرٍة فِي بْحٍر َعِظْيمالَمْكُشوف ِمَن البََواِدي والِجبَال ِمَن الَماء باإِلَضافَة إلَى المَ 
واْعلَم أّن األرض باإِلَضافَة إِلَى , فانسب اْصطَْبالً إِلَى َجِمْيع األَْرض) األَْرُض فِي البَْحر كاإِلْسطَْبِل فِي األْرض: (َصلّى هللا َعلَيِه َوَسلّم

  .ْحر مثلهُ البَ 
ُخوِر تحَت الَماءِ , انظر كيَف َخلَق هللا اللْؤلَؤ َوَدّوَرهُ فِْي َصَدفٍَة تَْحَت الَماءِ ثُّم : فِْي اإِلْحيَاء 3649 , َواْنظُر كيَف أَنبَت المْرَجاَن ِمن ُصم الصُّ

   .وإنََّما ھَُو نَبَاٌت َعلَى ھَْيئَِة شَجر ينبُُت ِمَن الَحَجر
فُن َكْيَف أْمَسَكھَا هللا تََعالَى َعلَى َوْجِه الَماء: فِْي اإِلْحيَاء  3650 ب األْمَوال َوَغْيِرِھم, ثُّم اْنظُر إلَى َعَجائِب السُّ ار َوطاُلَّ , َوَسيََّر فِْيھَا التجَّ

َر لَھُم الفلك لِتَْحِمَل أَْثقَالَھُم فُن, َوَسخَّ يَاح لِتَُسوق السُّ حِ , ثُّم أَْرَسَل الرِّ يَاحثُّم عرف الَمالَّ   .َوَمھَابِھَا َوَمواقِيتھَا, ْين َمَواِرَد الرِّ
ُمتَِّصُل األَْجَزاِء , سياٌل ُمِشفٌ , َسِريُع القُبُول للتّقِطيعِ , وھَُو ِجْسٌم َرقِيٌق لِطيُف التَّركيبِ , َوأعجُب مْن ھََذا كلِّه قَْطَرة الَماءِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3651

بِِه حيَاةُ كّل َما َعلَى , قَائٌِل لاِلنفَصاِل واالتَّصالِ , ُمَسّخر للتَصّرفِ , َسِريُع القُبُول للتَْقِطيِع َكأَنَّهُ ُمنفَِصلٌ , يبِ لِطيُف الترك, كأَنَّهُ َشْيٌء َواِحدٌ 
ْنيَا فِ , فَلِو اْحتَاَج العْبُد إِلَى شربَِة َماٍء وُمنِعَ , وْجِه األْرِض ِمْن َحيَواٍن َونَبَاتٍ  َوإَِذا َشرَب فُمنَِع . ْي تْحِصيلِھَا وُمْلِكھَالبْذل جميَع خزائِِن الدُّ

  .إِْخراَجھا فيبذُل َجميع خزائِن األْرِض فِْي إْخَراِجهِ 
ة َعن َكَمال ُمْعِربَ , ُمْفِصَحة َعن َجاَلل بَاِرئِھَا, نَاِطقَة بِلَِسان َحالھَا, وآَيَات ُمتَنَاِصَرة, وُكّل َذلَِك َشَواِھد ُمتَظَاِھَرة َعلَى: فِْي اإِلْحيَاء 3652

َواْختاَِلف , َوَمنَافِِعي, َوِصفَاتِي, أََما تََرانِي َوتََرى ُصوَرتِي؟ َوتَْرِكْيبِي: قَائِلَةً لُِكّل ِذي لُب, ُماِديَةً أَْربَاَب القُلُوب بِنَْغَماتِھَا, حْكَمتِِه فِْيھَا
ْنُت نَْفِسي, َحااَلتِي   !أَو َخلَقَنِي أََحٌد ِمْن ِجْنِسي؟! ؟َوَكْثَرة فََوائِِدي؟ أَتَظُنُّ أَنِّي َكوَّ

 .َمْغُمْوَسة:  فِْي اإِلْحيَاء 3653
 .التّْقِوْيس يَْظھَُر شْيئاً فََشْيئَاً : فِْي اإِلْحيَاء 3654
 .َخبر: فِْي اإِلْحيَاء 3655
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َب ِمْن ھَذِه ا. َواَل لِْلَرِحم, 3656النُّطفَةِ  َر ونَقَش َوقدََّر اَل نِظيَر لَهُ  تفھَُم بِھَا أَنّ َواَل , لعَجائِبِ فَإن ُكنَت اَل تَتََعجَّ  ,الَّذي َصوَّ
الُوُضوِح ومنَعك اليقِيَن َمَع ھََذا البَيَاِن َجِديٌر بأَن تَتَعّجَب  فَإِّن الَِّذي أَْعَمى بصيَرتََك َمَع ھَذا, ُمِعينَ َواَل  ,َشِريَك لَهُ َواَل 
َوأَْعَمى , الَعالَِم وأَْجزائِهِ  َذّراتِ فِْي  وفَتََح بَصائَِر أَحبَابِِه فشاھَُدوهُ , وأَْرَشدَ  َوأَْغَوى, ھَدى وأََضلّ َمْن  فَُسْبَحانَ . ِمْنهُ 

تِِه وَجاَللِهِ  قُلُوَب أَْعَدائِِه واحتجبَ     فَلَهُ , عْنھُْم بعزَّ
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َوُمَحدِب  تِِه الھََوى اللطيُف المحبُوُس بَْيَن ُمقّعِر الّسَماءِ َومن آيَا. 3657الَخْلُق َواألَْمُر َوھَُو علَى ُكّل َشْيٍء قَِديرٌ 
والطُّيُور مختَلفة فِي َجّو . 3658يَرى َشْخَصهُ بالَعْينِ َواَل , يُدرُك ِعنَد ھُبُوِب الّريِح بحِس الَّلْمس جْسُمهُ , األْرضِ 

وتضطَِرُب َجَوانِبُهُ وأَْمَواُجهُ ِعنَد ھُبُوِب الّريح , الَماءِ  فِيْ  كَما تسبُّح حيََوانَاُت البَْحرِ  3659الھََوى تسبُح فِيِه بأجنَحتِھَا
, فَإن َشاَء جعلَھَا نُُشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِهِ , الھَواَء وَجَعلَهُ ِريحاً ھبّابةً تعالى  فَإَِذا َحّرَك هللا. َكَما تضطَِرُب أَْمَواُج البَْحرِ 

 ً تِِه وقُّوتِه مْھَما ُضبِطَ , لُْطِف الھََواءثُّم اْنظُْر إِلَى . 3660خلقِهِ ِمْن  ةِ العَصاَعلَى  َوإن َشاَء َجَعلهُ َعَذابا فِي  3661ثُمَّ ِشدَّ
لُب يَضُعهُ , يتََحاَمُل َعلْيه الرُجل القَِويُّ ليغِمَسهُ فِي الَماِء فيعجُز َعْنهُ  3662والَمنفُوحِ  بالّرْزقِ , الَماءِ   3663َوالَحِديُد الصَّ
أَْمَسَك  وبھِذِه الحْكَمةِ , بقُّوتِِه مَع لطافتِهِ  الَماءِ  3664فَانظُْر كْيَف يَنقَبُِض الھََواء َعنِ . َسُب فِيهِ َوْجِه الَماِء فيَرْ َعلَى 

فُنَ  3665هللاُ  ينقَبُض َعِن الَغْوِص  أِلَّن الھََواء؛ الَماءِ فِْي  َوَكذلِك ُكلُّ مجّوٍف فِيِه ھََواٌء اَل يُغوصُ , َوْجِه الَماءِ َعلَى  السُّ
تِھَا وصاَلبَتِھَا معلقةٌ  فتبقَى الّسفِينَةُ الثَّقِيلَةُ ,  ينفَِصُل َعِن السَّْطِح الداِخل مَن الّسفينَةِ فاََل , َماءِ فِي ال  3666الھَوِ من  َمَع قُوَّ

   ُمْمتَنِعٍ  قَِوي 3667كالَِّذي يقَُع فِي بِيٍر فيتَعلَُّق برْجل َرُجلٍ , الَّلِطيفِ 
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والَغْوِص  مَن الھُِويّ  3668تمتَنِعَ على أن  لّسفِينَةُ بمقعرھَا يتشبُّث بأَْذيَاِل الھََواء القَِويّ فَا. َعن الھُِوي فِي البِئرِ 
ثّم انظُر ! 3669وعقٍد يشدُ , فسْبحاَن َمن َعلََق الَمْركَب الثَّقِيَل ِمن ھََواٍء لَِطيٍف ِمْن َغْيِر ِعالقَة تََشاھَدُ . فِي الَماءِ 

عوِد والبُُروقِ , الُغيُومِ ِمن  عجائَِب الَجّو َوَما يظھُر فِيهِ  فَِھَي , والّصَواِعق, والّشْھبِ , والثُّلُوجِ , واألْمطارِ , َوالرُّ
وَما َخلَْقنَا السََّماء واألْرَض { : فِي قَْولِِه تََعالَى 3670جملَتِھَاإِلَى  َوقد أَشاَر القرآَنُ , بَْيَن الّسَماِء واألْرضِ َما  عَجائبُ 

وتَْسَمَع , المطَر بِعينِكَ تََرى  أَنإاِلَّ  3674الِحْكَمةِ  3673َحظّ ِمْن ھَِذهِ  فَإَِذا لَْم يَُكْن ذلك. 3672} 3671نَ وَما بْينَھَُما الِعبِي

                                                 
 .لِْلنُْطفَة: فِْي اإِلْحيَاء 3656
َب ِمْن ھَذِه العَجائِبِ  : فِْي اإِلْحيَاء 3657 َر اَل نِظيَر لَهُ , فَإن ُكنَت اَل تَتََعجَّ َر ونَقَش َوقدَّ َواَليَُساِوْيه نَقَّاش َواَل , َواَل تفھَُم بِھَا أَّن الَّذي َصوَّ

ر اَل تَتََعجَّب ِمن ھََذا فَإِن ُكْنَت , فَبيَن الفاِعلَْيِن ِمَن الُمبَايَنَة والتَّبَاُعد ما بَْين الفِْعلَْين, َكَما أَن نْقَشه َوُصنَعهُ اَليَُساِويه نَْقٌش َوُصنع, ُمّصوِّ
بكَ  َجِديٌر بأَن , ومنَعك التبَيّن َمَع ھََذا البَيَانِ , فَإِّن الَِّذي أَْعَمى بصيَرتََك َمَع ھَذا الُوُضوحِ , فَإِنّهُ أَْعَجب ِمن ُكّل عجب, فَتََعجَّب ِمْن َعَدم تََعجُّ

ات الَعالَِم وأَْجزائِهِ , ْرَشدَ َوأَْغَوى وأَ , فَُسْبَحاَن َمْن ھَدى وأََضلّ . تَتَعّجَب ِمْنهُ  َوأَْعَمى قُلُوَب , وفَتََح بَصائَِر أَحبَابِِه فشاھَُدوهُ فِْي َجِمْيعِ َذرَّ
ه وَعاَلئِهِ    . اَل معقب لِقََضائِهوَ , اَل َراّد لُِحْكِمهِ , واللّْطف َوالقَْھر, واالْمتِنَاُن َوالفَْضلُ , فَلَهُ الَخْلُق َواألَْمرُ , أَْعَدائِِه واحتجَب عْنھُْم بعزَّ

, اَل يُدرُك بِحّس اللّْمس ِعْنَد ھُبُوِب الّرياِح جْسمهُ , َومن آيَاتِِه الھََواء اللطيُف المحبُوُس بَْيَن ُمقّعِر الّسَماِء َوُمَحدِب األْرضِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3658
  .َواَل يَرى بالَعْيِن َشْخَصهُ 

َماء َوُمستَبِقةوالطّيُوُر  ُمَحلّقةٌ فِ : فِْي اإِلْحيَاء 3659  .َسبّاَحةٌ فِْيِه بِأَْجنَِحتِھَا, ْي َجّو السَّ
يَاَح لََواقَِح { : َكَما قَاَل ُسْبَحانهُ , فَإن َشاَء جعلَھَا بشراً بَْيَن يََدْي َرْحَمتِهِ , فَإَِذا َحّرَك هللا الھَواَء وَجَعلَهُ ِريحاً ھابّةً  :فِْي اإِلْحيَاء 3660 َوأَْرَسْلنَا الرِّ

  .َوإن َشاَء َجَعلهُ َعَذاباً َعلَى العَصاِة ِمْن خلِيقتهِ , فَتَْستَِعّد لِلنََماء, صُل بَِحَرَكتِِه ُروَح اْلھََواء إِلَى الَحيَوانَات والنَّبَاتَاتفَيَ . 
  .ُضِغطَ : فِْي اإِلْحيَاء 3661
  .فالّزق الَمْنفُوخ: فِْي اإِلْحيَاء 3662
  .تََضعهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3663
  .ِمنَ : يَاءفِْي اإِلحْ  3664
  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء 3665
 .في الھَواء: فِْي اإلْحيَاء 3666
 .بِْئٍر فَيَتََعلّق بَِذْيِل َرُجلٍ : فِْي اإِلْحيَاء 3667

  .َحتّى تَْمتَنِع: فِْي اإِلْحيَاء 3668
  .وعقدٍة تشد, ْيِر ِعالقَة تََشاھَدُ فسْبحاَن َمن َعلََق الَمْركَب الثَّقِيَل فِي الھََواٍء اللِطيف ِمْن غَ : فِْي اإِلْحيَاء 3669
  .إِلَى ُجْملَِة َذلِك: فِْي اإِلْحيَاء 3670
َماَوات َواألَْرض َوَما بَْينَھَُما اَلِعبِْيَن { : فِْي اإِلْحيَاء 3671  .}َوَما َخلَْقنَا السَّ
 .44/38: الدخان 3672
 .يَِمْينِي للّصفَحة َمَع َسھم يُِشيُر إِلَى َموقِِعھَا في الجملةَعلَى الھَاِمش ال" ھَِذهِ "َكتََب الُمَؤلّف َكلَمة : فِْي اإِلْحيَاء 3673
 .الُجْملَةفَإَِذا لَْم يَُكن لََك َحظّ ِمن ھَِذِه : فِْي اإِلْحيَاء  3674
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فَقَْد , َعالَِم الَمأِل األْعلَىإِلَى  عالِم البھَائِمِ  3675فَاْرتفْع ِمْن َخِصيصِ , فِي ھذِه المْعرفَةِ  تَُشاِرُككَ  فالبَِھيَمةُ , الّرْعَد بأْذنِكَ 
 َوانظُْر بِبَِصيَرتَِك البَاِطنَِة لِتََرى عَجائَِب بَاِطنَھَا فغّمْض َعْينََك الظَّاِھَرة, 3676فَأَْدَرْكَت ظَاِھَرھَُما ْت َعْينَاكَ فُتِحَ 

يَف يخلقُهُ َوك, فِيهِ  3677كْدَرةاَل  جٍو َصافٍ فِْي  فَتأَّمْل الّسَحاَب الَكثِيَف الُمظلَِم كْيَف تََراهُ يجتَِمعُ . وَغرائَِب أَْسراِرھَا
يَأَذَن هللاُ إِلَى أَْن , الّسَماءِ  فِي َجوّ  3679وُمْمتِسكٌ , وھَُو َمَع رخاوتِه َحاِمٌل لِْلَماِء الثّقِيل, َشاَء ومتَى َشاءَ إَِذا  3678هللاُ 

   وتقِطيِع القطراِت كلُّ , إْرَساِل الَماءِ فِْي  3680تََعالى
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, األْرضِ  فتََرى الّسحاَب يرّش الَماَء َعلى, وَعلَى الشَّكِل الَِّذي َشاءهُ  ,قطرٍة بالقَدِر الَِّذي أََراَدهُ هللا تَعالى
ُر الُمتقَّدمُ اَل , ُكّل واِحَدٍة فِي الطَِّريِق الَِّذي ُرِسَم لَھَاتَْنُزل , تتَِّصُل َواحَدةٌ مْنھَا باألُخَرىاَل  قطراتٍ  يتقّدُم وال ,  يتأَخَّ
ينِزُل ِمْنھَا فِي بَلَدٍة َعَدَد َما  يْعرفُواأَْو , علَى أَن يخلقُوا ِمْنھَا قطرةً  3682لُوَن وآلِخُرونَ فَلو اجتََمَع األوَّ . 3681الُمتأَّخرُ 

ثُمَّ ُكّل قطرٍة . إاِلَّ الَِّذْي أَْوَجَدھَا فاََل يَْعلَُم َعَدَدھَا. 3683الِجّن واإلنِس عْنهُ ِمَن  لعجَز الُحَسابُ , قريٍَة واِحَدةٍ أَْو , َواِحَدةٍ 
 مكتُوٌب َعلى تِْلَك القْطَرِة بخطّ إلِھي, ووْحٍش وُدودٍ , طْيرٍ ِمْن  َحيََواٍن فِيھَا ولكلّ , ا ُعيّنَْت لُِكّل جزٍء ِمَن األَْرضِ ِمْنھَ 
وِد الفالنِي الظَّاِھر أَنَّه رزقُ  يْدَرُك بِالبََصرِ اَل  فِْي  نَد عطِشهِ يَِصُل إلْيِه عِ , نَاِحيَِة الَجبَِل الفاَُلنيفِْي  الَِّذي ھُوَ  الدُّ

لِِب وتَنَاثُُر الثلُِج َكاْلقُْطِن المنُدوِف ِمَن العجائِِب الَّتِي تْشھَُد لخالِقِھَا, الوْقِت الفاُلنِي . 3684َمَع َما فِي انِعقَاِد البََرِد الصَّ
إِلَى  فَكيَف ھويَتْ ؟ ثقيلَةٌ بطْبِعھَا أََعالِي األَغَصاِن وِھيَ إِلَى  أَْسفَل األْشَجارِ فِْي  َوَما الَِّذي َرقَّى الَماء الَمْصبُوبَ 

ً فِي داِخل تََجاِويِف  3686ثُمَّ اْرتَفََعْت إِلى فَْوقَ  3685أْسفَلَ  ً  األْشَجاِر َشيئا يَشاھَُد حتَّى ينتَِشَر فِي َواَل  يَرىاَل  بحيثُ , شيئا
   يَْجِري, َورقٍ  فيْغتِذَي كّل ِجْزٍء ِمن كلّ , أْطَراِف األْوَراقِ 
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 يتشّعبُ ثّم , يتشعَُّب َعْنهُ جداِولُ َوَما , نَْھرٌ  فكأَّن الكبِيَرِمْنھَا, عُروٍق كبَارٍ إِلَى  تجاِويِف عُروٍق شعِريَّةفِْي  إلْيهِ 
فِْي  إِْدراِك البَصِر حتَّى ينبَِسطَ َعْن  ُخيُوطٌ عنكبوتيّةٌ دقيقَةٌ تخرجُ  ثُمَّ يتشعَُّب ِمْنھَا, َسَواقِي أَْصَغر ِمْنھَا الجَدالِ إلى 

ملُكوِت الّسماواِت واألْرِض وَما فيھَا ِمَن  َوِمن آيَاتِهِ . 3687الفَواِكهِ فِْي  ويربيِه ثُّم يْسِري, آِخِر الورِق وينِميهِ 
ً  3688أَْدَرَك الُكّل َوفَاتْتهُ  َوَمنْ  وھُو األْمُر كلّهُ , الَكَواِكبِ  , والبَِحارُ , فَاألْرضُ . َعَجائُِب الّسَماواِت فَقَْد فَاتَهُ الّكل تْحقِيقَا
هللا أَْثنَى  َولَِذلك. 3689بَْحر وأْصَغُر ِمن َذلِكفِْي  الّسماواِت كقَْطَرةٍ إِلَى  باإلضافَةِ  كلُّ جْسم ِسَوى الّسَماواتِ , واْلھََواء

                                                 
 .َحِضْيض: فِْي اإلْحيَاء 3675

  .ظَاھرھَا: فِْي اإلْحيَاء 3676
 .ُكُدْوَرة: فِْي اإلْحيَاء 3677

  .هللا تََعالَى: فِْي اإلْحيَاء 3678
  .َوُمْمِسك: ْي اإلْحيَاءفِ  3679
  .هللا: فِْي اإلْحيَاء 3680
بَْل تَْنُزل ُكّل واِحَدٍة فِي الطَِّريِق الَِّذي , َواَل تتَِّصُل َواحَدةٌ بأُخَرى, قطراٍت ُمتَفَاِصلَة اَل تُْدِرك قَْطَرة ِمْنھَا قَْطَرةَويُْرِسلهُ :  فِْي اإلْحيَاء 3681

ُر الُمتقَّدمُ , ال يتقّدُم الُمتأَّخرُ فَ , ُرِسَم لَھَا اَل تَْعُدُل َعْنهُ    .َحتّى يُِصْيَب األَْرَض قَْطَرة قَْطَرة, واَل يتأَخَّ
 .واآلَخُرْونَ : فِْي اإلْحيَاء 3682

  .لََعِجَز ِحَساُب الِجّن َواإِلْنِس َعن َذلِكَ : فِْي اإلْحيَاء 3683
, َوالدََّواب, َوَجِمْيع الَحَشَرات, ووْحشٍ , ولكّل َحيََواٍن فِيھَا ِمْن طْيرٍ , ِمَن األَْرضِ ثُمَّ ُكّل قطرٍة ِمْنھَا ُعيّنَْت لُِكّل جزٍء : فِْي اإلْحيَاء  3684

ْوَدة الفاَُلنِيَّة التِي فِْي نَا ھَا ِعنَد تَِصُل إليْ , ِحيَِة الَجبَِل الفاَُلنيمكتُوٌب َعلى تِْلَك القْطَرِة بخطّ إلِھي اَل يْدَرُك بِالبََصِر الظَّاِھر أَنَّه رزُق الدُّ
لِِب ِمَن الَماء اللِّطْيف, عطِشھَا فِْي الوْقِت الفاُلنِي َوفِي تَنَاثُُر الثّلُوِج َكاْلقُْطِن المنُدوِف ِمَن العجائِِب الَّتِي اَل , ھَّذا َمَع َما فِي انِعقَاِد البََرِد الصَّ

  .تُْحَصى
 .إِلَى أَْسفَلِ  3685
 .إِلَى فَوقَ  3686

َجِر إِلَى أََعالِي األَغَصاِن َوھَُو ثَقِْيٌل بطْبِعِه؟ فَكيَف ھَوى إِلَ َوَما ا :فِْي اإلْحيَاء  3687 ثُمَّ  أْسفَلى لَِّذي َرقَّى الَماء الَمْصبُوَب فِْي أََسافِل الشَّ
ً  فَْوقاْرتَفََع إِلى  فيَُغذِّي كّل ِجْزٍء ِمن كّل , أْطَراِف األْوَراقِ بحيُث اَل يَرى َواَل يَشاھَُد حتَّى ينتَِشَر فِي  ,فِي داِخل تََجاِويِف األْشَجاِر َشيئاً شيئا

ثُّم يَْنتَِشر ِمْن َذلَِك الِعْرق الَكبِْير الَمْمُدود , يروى ِمْنهُ الِعرق الِذي ھَُو أَْصل الَوَرقَة, َويَْجِري إلْيھَا فِْي تجاِويِف عُروٍق شعِريَّة ِصَغار, َورقٍة
ثُمَّ يَْنتَِشُر ِمْنھَا , َسَواق أَْصَغر ِمْنھَا الَجَداولثّم ينشعُب ِمَن , َوَما انَشَعَب َعْنهُ جداِولُ , ّن الكبِيَر ِمْنھَا نَْھرٌ فكأَ , فِي طُول الَوَرقَة ُعُروَق ِصَغار

َوافِھَا إِلَى َسائِِر أَْجَزاء الَوَرقَة فَيَِصُل الَماَء فِي أَجْ , ُخيُوطٌ عنكبوتيّةٌ دقيقَةٌ تخرُج َعْن إِْدراِك البَصِر حتَّى تنبَِسطَ فِْي َجِميع َعْرض الورقةِ 
ْيھَا ْيھَا َويُنَمِّ   .َوَكَذلَِك إِلَى َسائِر أَْجَزاء الفَواِكهِ , َوتَْبقَى طََراَوتھَا َونََضارتھَا, َويَُزيِّْنھَا, لِيَُغذِّ

  .َوفَاتَهُ : فِْي اإلْحيَاء  3688
  .قَْطَرة فِي بَْحٍر َوأَْصَغر: فِْي اإلْحيَاء 3689
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َعلَْيِه  هللاُ َوقَاَل َصلَّى . 3691}خْلِق الّسماواِت واألْرضِ فِْي  ويتفكَُّرونَ { : 3690المتفّكِريَن فقَاَل تَعالىَعلَى  عّز وَجلّ 
إِلَى  َمْعنَى النَّظر َوال تظنَّن أنّ . تَجاوزھَا مْن غْير فْكرٍ : أَيْ ) ثُمَّ َمَسَح بِھَا سبَلتَهُ اآليَة  وْيٌل لَمن قرأَ ھِذهِ : ( 3692َوَسلَّم

قُھَا وَضوُء الَكَواِكبِ  3693فَتََرى رزقته, السََّماءإلى  تمّد بصَركَ بِأَن  الَملُكوتِ   3694ذلِكَ فِْي  لبَھَائَِم تُشارُككَ فَإِنَّ ا, وتفرُّ
إِْبَراِھْيَم  وكذلَك نِري{ : 3695الّسالُم بقَْولِهِ َعلَْيِه  إِْبراھيم فَلَِم َمَدَح هللا تبَارَك وتَعالى, فَإِن َكاَن ھَُو الُمَرادُ . النَّظرِ 

  بَل ُكّل َما يْدَركُ . 3696} واألْرضِ  َملُكوَت الّسماوات
[149r] 

 األَْبَصاِر يعبّر عْنهُ بالغْيبِ َعن  َوَمْن َما َغابَ , قرآَُن يُعبّر عْنهُ بِالِمْلِك َوالشَّھَاَدةِ فال. بِحاَسِة البََصرِ 
َمِن إاِلَّ  أحداً  يْظھَُر َعلَى غْيبِهِ فاََل  وھَُو عالُم الَغْيبِ , َشاءَ إاِلَّ بَِما  يِحيطُ أََحٌد بَشْيٍء ِمْن علِمهِ َواَل , 3697َوالَملُكوتِ 

 أقطَاِرھَافِْي  الّسَماِء فبُحول قلبُك فََعَسى تفتَُح لَك أْبوابَ , الَملُكوتِ فِْكَرَك فِْي  فَأَِطْل أيُّھَا الّغافِل. َرُسولٍ  اْرتََضى ِمنْ 

َرِضَي ب الَخطَّا ْبنُربََّما يُْرَجى لََك أَْن تَْبلُغ ُرْتبَةَ عمر  فَعند َذلك, يَقُوَم قلبَُك بَْيَن يَدّي عْرش الّرْحمنإِلَى أَْن , 3698
َوأْدنَى شْيء إلْيك . مجاَوزِة األدنَىإاِلَّ بَْعَد  يُكوناَل  بُلُوَغ األْقَصى َوھَذا أِلَنَّ . رأَى قَلبِي َربي: هللاُ َعْنهُ حيُث قَال

ثُّم َعَجائُِب , األْرضِ  ثُّم النباُت والَحيواُن وَما َعلَى َوْجهِ , ثُم الھَواء المكتَنُف لَكَ , مقَّركَ  األْرُض الَّتِي ِھيَ ثُمَّ , نفَسك
َماِء واألْرضِ َما  الَجّو وھُوَ  ھُْم  الِذينَ  3699ثَُم الَملئَِكةُ , ثُّم العرشُ , ثُمَّ الُكْرِسيّ , ثُمَّ السَّمواُت الّسْبُع بَكَواِكبِھَا, بَْيَن السَّ

. بينَھَُماوما , واألْرضِ , ْرِسي والّسَمواتِ والك, َرّب الَعْرشِ إلى ثُّم ِمْنهُ تَُجاِوُز , وُخّزاُن الّسماواتِ , حملةُ الَعْرشِ 
اِھقَةُ , والمَسافَاُت التَّاَسَعةُ , فَبَينََك وبَْينَهُ ھَِذه المھَاِمهُ الفيحُ  تَْفُرْغ ِمَن الَعقَبَِة القريبَِة لَْم  وأنَت بعدُ , 3700والِعقَاُب الشَّ

   ثّم صْرتَ , َوِھَي مْعِرفَةُ ظاِھر نْفِسك, النَّازلَةِ 
[149v] 

؟ َوإِلَى َما ففيَما أتفكَّر, َخْلقَهُ  عَرْفتهُ وعرْفتُ قْد , ونقُوُل ونّدِعي َمْعِرفَةَ َربِّكَ , طلُِق الِّلَسان بَوقاَحتِكت
ِسھا وشمْ , وغُروبِھَا, َوطُلُوِعھَا, وفِي َدَوَرانِِھاَ , َوانظُْر فِيھَا وفِي كَواِكبِھَا, الّسَماءِ إِلَى  فَاْرفَِع اآلَن رْأَسك 3701؟أتطَلعُ 

َومْن َغْير تغيُِر , حركتِھَافِْي  َغْيِر فتُور الّدَواِم ِمنْ َعلَى  الحرَكةِ فِْي  ودُؤوبِھَا, واْختاِلِف مشاِرقھَا ومغاِربِھَا, وقَمِرھَا
طَّي  يْطويَھَا هللاُ تََعالى إاِلَّ أَنْ , ينقُصُ َواَل  يزيدُ اَل  ,بحَساِب مقّدرٍ  منَاِزل ُمَرتَّبَةفِْي  3702جميُعھَابَْل يْجِري , فِي َسْيِرھَا

وَما  َعلَى ُصوَرِة الَجمْل وبعُضھَا َعلَى ُصوَرِة اإلنَساِن والنُّورِ  أَْشَكاِل اْلَكَواِكِب بعُضھَا َوانظُْر كيفيَّةَ . لِلِكتَابِ السِِّجل 
 تطلعُ  ِھيَ ثُمَّ  مّدِة سنةٍ فِْي  يِر الشَّْمِس فِي فلِكھَاَمسِ ثُمَّ اْنظُر إِلَى . الّسَماءِ فِْي  ولھَا تِْمثَالٌ إاِلَّ  األْرضِ فِْي  ُصوَرةٍ  ِمن

َرھَا لَهُ خالقُھافِْي ُكّل  َولم تعِرَف  والنَّھَار3703الْيل اْختَلَف ولْوال طلُوُعھَا وُغُروبُھَا لََما. يَْوٍم وتغُرُب بَسْيٍر آَخَر َسخَّ
إَمالِة إِلَى  َوانظُرْ . 3704 ِمن َوْقِت االْستراَحةِ  الَمَعاشِ  يتَميُّز وقتُ اَل  وكانَ , َوأَْطبََق الظَّالُم َعلى الّدَوامِ  ,المواقِيتِ 

وَسِط ِمْن  فَإَِذا انخفََضتْ ,  والَخِريفُ , والربِيعُ , والّشتَاءُ , الّصيفُ  َوَسِط الّسَماِء حتَّى اختَلَف بَِسبَبِهِ َعْن  الشَّْمسِ 
  وَسِط الّسَماءِ فِْي  ا استَوتْ فإِذ. الّسَماِء بََرَد اْلھََواِء وظَھََر الّشتَاءُ 

                                                 
ِرْيَن فِْيِه فَقَالَ : إلْحيَاءفِْي ا 3690   .َوأَْثنَى َعلَى الُمتَفَكِّ
 .3/191: آل عمران 3691

  .َوقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلّم: فِْي اإلْحيَاء 3692
َماءا فَتََرى ُزْرقَة, َوال تظنَّن أّن َمْعنَى النَّظر إِلَى الَملُكوِت بِأَن تمّد البصَر إليه: فِْي اإلْحيَاء3693  .لسَّ

  .فِْي ھَذا: فِْي اإلْحيَاء 3694
  .فَلَِم َمَدَح هللا تََعالَى إِْبَراِھيم بِقَْولِه: فِْي اإلْحيَاء 3695
 .6/75: األنعام 3696

ھَاَدة وَ , َوَما َغاَب َعن األَْبَصار فَيَُعبّر َعْنهُ بِالَغْيب َوالَملَُكوت: فِْي اإلْحيَاء 3697   .َجبَّار الملك َوالَملَُكوتوهللا تََعالَى َعالِم الَغْيب والشَّ
َماء فَتَُجول بِقَْلبَِك فِي أَْقطَاِرھَا, فَأَِجل أَيُّھَا الَعاقِل فِكرَك فِي الَملَُكوت: فِْي اإلْحيَاء 3698  .فََعَسى يَْفتَح لََك أَْبَواَب السَّ
 .الَماَلئَِكة:  فِْي اإلْحيَاء 3699
اِھقَة, فَاِوْز الَعِظْيَمةالمَ فَبَْينََك َوبَْيَن ھَِذِه : فِْي اإلْحيَاء 3700 اِسَعة َوالَعقَبَات الشَّ  .َوالَمَسافَات الشَّ

  ففي َما أتفكَّر؟ َوإِلَى َماَذا أتطَلُع؟, َوتَقُول قْد عَرْفتهُ وعرْفُت َخْلقَهُ , وتَقُوُل وتَّدِعي َمْعِرفَةَ َربِّكَ  :فِْي اإلْحيَاء 3701
ً بَْل تَْجِري : فِْي اإلْحيَاء 3702  .َجِمْيَعا
 .لَّلْيلا 3703
وَما ,  َواإِلْنَسان, َواألََسد,  َوالثّْور, َوبَْعُضھَا َعلَى ُصْوَرة الحَمل, فَبَْعُضھَا َعلَى ُصْوَرة الَعْقَرب, انظُْر كيفيَّةَ أَْشَكالِِھاثُّم : فِْي اإِلْحيَاء 3704

ثُمَّ ِھَي تطلُع فِْي ُكّل يَْوٍم وتغُرُب بَسْيٍر , ى َمِسيِر الشَّْمِس فِي فلِكھَا فِْي مّدِة سنةٍ ثُمَّ اْنظُر إِلَ . ِمن ُصوَرٍة فِْي األْرِض إاِلَّ ولھَا ِمثَاٌل فِْي الّسَماءِ 
َرھَا لَھَا خالقُھا يَاء َوألَْطبََق الظَّالُم َعلى الّدَواِم أَ , َولم تعِرَف المواقِيتِ , ولْوال طلُوُعھَا وُغُروبُھَا لََما اْختَلَف اللْيل والنَّھَار, آَخَر َسخَّ و الضِّ

َوام  .فَكاَن اَل يتَميُّز وقُت الَمَعاِش َعن َوْقِت االْستراَحةِ , َعلَى الدَّ
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[150r] 
مانُ اْعتََدَل  َوإَِذا توسطتْ . اشتّد القيظُ  ونيٌّف  مئةٌ  مْثَل األَْرضِ  الّشْمسَ َعلَى أَنَّ  3706َوقد اتَّفََق النُّظَّارُ . 3705الزَّ

األَْرِض ِمْثَل  صِغيراً ھُوَ  ھَاَوكذلك الكواكُب الَِّذي تراهُ ِمنْ . يُدل َعلَى َعظَِمھَاَما  األَخبَارَوفِْي , 3707وِستُوَن مرةَ 
فَإذا َكاَن ھَذا ِمقَداُر َكّل , 3709األْرضِ  مئٍَة وعْشِريَن مّرةً مْثلِمْن  قُْربِ إِلَى والكبِير يَنتَِھي , 3708ثمانِي َمّراةٍ 

 اْنظُرثُمَّ , َعظَِمھَاَوإِلَى  فِيھَا َمْرُكوزةٌ  3711الّسَماِء الَّتِي الكواكبُ إِلَى  اْنظُرْ ثُمَّ . كثرِة الَكَواِكبإِلَى  فَانظرهُ  3710َكْوَكبٍ 
لْحظٍَة يِسيُر فِْي  يشّك أَنَّهَ لِكن اَل , تْدِرَك ُسْرعتھَاأَْن  3712من بَحرَكتِھَا فضالً  تُِحسّ اَل  َوأَنتَ , ُسْرَعِة حركتِھَاإِلَى 

 ھَو ِمْثلالَكْوَكْب  بَِذلكَ , تَماِمِه يَِسيرُ لَى إِ  3714طلُوِع أّوُل ُجْزٍء ِمن َكْوَكبِهِ ِمْن  أِلَّن الزَمانَ , عْرِض كْوكبٍ  3713بمْقَدارِ 
ة  األْرضِ  َعلى الَدَواِم َوأَنَت وھَكذا يَُدوُر , 3716مئة مّرة وزيَاَدةً  فَقَد داَر الفَلُك فِي ھِذِه الَّلْحظَةِ , 3715 وزيادةً مئة مرَّ

: ( َعلَْيِه َوَسلَّم لهُ النَّبِي صلَّى هللاُ  قَالَ إِْذ  3717َكتِھَاُسْرَعِة َحرَ َعْن  َوانظُر كيَف عبَّر جْبِريل علْيه الّسالمُ . َغافٌِل عْنهُ 
 قُْلُت نََعمْ إِلَى أَْن  قلُت اَل  3719 مْن حْيثُ : فَقَال)  نَعماَل  كْيَف تقُولُ : ( فَقَال لَهُ . اَل نََعمْ : فَقَال 3718)؟ زالَِت الشَّْمسُ 

ِر فِي ھَذا األْمِر العِظيم َوفِي ھََذا اْلَخالِقُ  أَنتَ فَأَْيَن . 3720مائِة عامٍ َخْمس  َصاَرِت الشَّْمُس َمِسيَرةَ    يَا ِمْسِكيُن مَن التَّفَكُّ
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 بفَرِجكَ َوتَنَاَل  3724لَْيَس لََك ھَّم إالَّ أَْن تَْمأَلَ بطنَك , 3723بَِشْھَوتِكَ  وربَّكنَْفَسك  نِسيتَ قَْد  3721.3722القَاِدرُ  
بعْشِر  3726أفَضُل ِمنكَ  فتُكوُن البَِھيَمةُ , تأُكلُهُ بَِھيَمةٌ َما  تَأُْكَل َعْشرَ أَْن  ِدرُ تقْ َواَل , بطنَكَذلَِك أَْن تَْمأَلَ  3725وغايةَ 

 االعتِقَاَداتِ  َخبَائِثَ ويضِمُروَن , فيَسابقوَن إلْيكَ  إخَوانِكِمْن  ِمائَةَعْشَرة أَْو  يقبَِل علْيكَ أَْن  َوَغايةُ ِحشَمتِك, َدَرَجاتٍ 
تِِھْم وھَذاَصَدقُوَوإِْن  وھَْبكَ , 3727لك ً فاََل , يمكنُ اَل  ا فِي مودَّ ً  واَل  ضّراً َواَل  يَملُُكوَن لََك نَْفعا ً َواَل  َمْوتا  نُُشوراً َواَل  حيَاتا

يُريُد َجاھَهُ َعلى َمْن  أْغنيَاِء اليھُوِد والنََّصاَرى واألْغنِيَاِء الُجھّالِ  َوقَد يَُكوُن فِي بلِدك ِمن, 3728واَل أِلَنفُِسِھمْ 
ُمهُ ,3729َجاِھكَ  َماِن أَنتَ َذلَِك َعلَى  تعَدمُ َواَل  تنُعِمكَ َعلَى  وتنعُّ  وغفلتَ , وقِد اشتغْلَت بھَذا الغُرور, ِسَواكَ َواَل  مُرور الزَّ
مِ َعن  , فْعلهُ و ھَذِه األُموِر مْن َحْيُث ِھَي ُصْنُع هللاِ فِْي  فََمن نَظَر. الملوكِ إِلَى َجاَلل َمالِك  والنظرِ  3730بالَملُكوتِ  التَّنعُّ

                                                 
, ظُ َوإِذا استَوْت فِْي وَسِط الّسَماِء اشتّد القي, فَإَِذا انخفََضْت الشَِّمس ِمْن وَسِط الّسَماِء فِي َمِسْيِرھَا بََرَد اْلھََواِء وظَھََر الّشتَاءُ : فِْي اإِلْحيَاء 3705

مانُ    .َوإَِذا َكانَت فِْيَما بَْينَھَُما اْعتََدَل الزَّ
 .النُّاِظُرونَ : فِْي اإِلْحيَاء 3706
ة: فِْي اإِلْحيَاء 3707  .ِمئَة َونَيّفَاً َوِسيَِّن َمرَّ
اتٍ  :فِْي اإِلْحيَاء 3708  .الَكَواِكب الَّتِي تََراھَا أَْصَغُرھَا ِمْثَل األَْرِض ثََمانِْي َمرَّ
 .َوأَْكبَُرھَا يَْنتَِھي إِلَى قَِرْيب ِمْن ِمئَة َوِعْشِرْين َمّرة ِمْثَل األَْرض :يَاءفِْي اإِلحْ  3709
ً : فِْي اإِلْحيَاء 3710  .فَإَِذا َكاَن ھَّذا ِمْقَداُر َكوَكب َواِحد ِمْثَل األَْرض أَْضَعافَا
َماء الَّتِْي فِْي الَكَواِكب:فِْي اإِلْحيَاء 3711  .السَّ

  .الً َعنفَضْ : فِْي اإِلْحيَاء 3712
 .ِمْقَدار ولِكن اَل تشّك أَنَّهَ فِْي لْحظٍَة يِسيرُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3713
 .كوكب: فِْي اإِلْحيَاء 3714
 .َوَذلَِك الَكْوَكب: فِْي اإِلْحيَاء 3715
ة َوِزيَاَدة :فِْي اإِلْحيَاء 3716  .فَقَْد َداَر الفَلَك فِْي ھَِذِه الَّلْحظَة ِمْثَل األَْرض ِمئة َمرَّ
 .ُسْرَعْة َحَرَكتِهِ : إِلْحيَاءفِْي ا 3717
 ).ھَْل َزالَت الشَّْمس؟ (  :فِْي اإِلْحيَاء 3718
 .ِمْن ِحْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 3719
 .َساَرت الشَّْمس َخْمس ِمئَة َعام :فِْي اإِلْحيَاء 3720
 .ِدرِ اَوفِْي ھََذا الَخالِِق القَ  3721

  .لَم أِجد ھَِذِه الِعبَارة فِي الكتَاب  3722
 .لَْيَس لََك ھَمٌّ إاِل َشْھَوتَِك أْو ِحْشَمتِكَ , َواْشتََغلَت ببْطنَِك َوفَْرِجكَ , َوبَْيت ربّك, وأنَت قَد نَِسيَت نَْفَسَك َوَربّكَ : اءفِْي اإِلْحيَ  3723
 .وَغايَةُ َشْھَوتَِك أن تَمأل بطنِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 3724
 .وغايةُ  3725
 .فَوقَك بَِعْشِر َدَرَجات: فِْي اإِلْحيَاء 3726
َويُْضِمُرْوَن َخبَائَِث االْعتِقَاَدات , َوَغايَة ِحْشَمتَِك أَْن يُْقبِل َعلَْيَك َعْشَرة أَْو ِمئَة ِمْن َمَعاِرفَِك فَيُنَافِقُْوَن بِأَْلِسنَتِِھم بَْيَن يََدْيكَ  :اإِلْحيَاء فِيْ  3727
 .َعلَْيك
تِِھم إِيَّاكَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3728 اً فاََل , َوإِْن َصدقُْوَك فِْي َمَودَّ  . َواَل َمْوتَاً َواَل َحيَاتَاً َواَل نُشْوَراً ,  يَْملُُكْوَن لََك َواَل أِلَْنفُِسِھم نَْفَعاً َواَل ضرَّ
 .فِْي بَلَِدَك ِمْن أَْغنِيَاء اليَھُْود َوالنََّصاَرى َمْن يَِزْيُد َجاھهُ َعلَى َجاِھكَ  َوقَد يَُكونُ : فِْي اإِلْحيَاء 3729
َماَوات واألَْرضوَ : فِْي اإِلْحيَاء 3730  .َغفلَت َعن النَّظَر فِْي َجَمال َملَُكوت السَّ
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فِْي  بعُضھَا يُؤثَّرُ  َومن نَظَر فِيھَا فَأََصر النَّظَر علْيھَا ِمْن َحْيثُ . 3731َواْھتََدى ,هللاِ وعظَمتِهِ بَِجاَلل  استَفَاَد الَمْعِرفَةُ 
ِ  ,فَقَْد َشقَِي وغَوى, األسبَابِ بُِمَسبِّب  ِمن حْيُث ارتباِطھَااَل , بْعضٍ  ئَلُهُ التَّوفِيق الُمفِضي ونَسْ , مَن الّضاللِ  فنُعوُذ با
  كْيَف َخلََق هللاُ اْنظُر  ثُمَّ  3732.3733 الَجاَلل الجَواِر وِذيإِلَى  بنَا
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نعَمةُ هللاِ  الطَّعاِم َحاجةَ اضِطَراِر ولَْواَل إِلَى  تحتاجُ , ظاِھِرھَا َواَل تَْعلَُم أَْسَراَرھَاإِلَى  لََك األَْعَضاء الَّتِي تَْنظُر

لََك بِھَا  ومفَاِصلَھَا ليتأَتَّى أناِملَھَاَوكثر  األشيَاءِ إِلَى  اليَدْين لتمتدّ فََخلََق لََك . 3734َت ِمن إْدَراِكِه فھلَْكتَ علْيَك المتنع
لَى عَ  أَْطرافھَا األَظفَاَر لتلتقِطَ بِھَا وتُِمّرھَاَخلََق فِْي  ثُمَّ . 3735َكانْت َكخشبٍَة َمنُصوبٍَة لتعطَّلتْ َولَْو , الجذُب والبسطُ 

 فََخلََق الفّم منفذاً . مِعَدتِكَ إِلَى  الطَعام فِمن أَيَن كنَت تَوّصلهُ  َوھَْبَك أَخَذتَ . 3736ِوقَايَةً لألََصابِعٍ َذلَِك  معَ  ِجْسِمَك وِھيَ 
ً  3737المِعَدةَ إِلَى  َعلَى  ُل َويُدورُ َوَجَعَل مْفِصل اللحيتيِن متخْلِخالً بحيُث يتقّدُم الفُك ألْسفَ , وجَعَل فيِه طََواِحَن وأَنيَابا

 رَحىإاِلَّ  األَْعلىَو يَتََحرَّك  وكلُّ رَحى صنَعھَا اآلدميُّ يثبُت الحَجُر األْسفَُل ِمْنھَا, الّرَحى الفِك األَعلَى َدوَرانَ 
كنَت  كيفَ فِْي فَِمَك  امَ ثمَّ ھَْبُك وضْعت الطَّعَ . 3738أسفَلَواللحيَان َدابَِران ِمْن  ثابتٌ َذلَِك األَْعلَى  فإنَّھَا بخالفِ اإِلْنَسان 

واألْضَراِس ھَذا  الطّواِحنِ إِلَى  نعَمةُ هللاِ َعلْيَك بالّلَساِن الَِّذي يُْلقِيِه ھََكَذا وھَكذالَْواَل  جھةٍ إِلَى  جھةٍ ِمْن  تديرهُ بالمْضغِ 
خلَق َعلَْيَك أَْن  نْعَمةُ هللالَْواَل  َف ُكنَت تبتلُِعهُ يَابٌِس كيْ  مضغتهُ وھُوَ لَْو  ثّم انظُر. مَع َما فِيِه ِمن نِعَمِة النُّْطِق والفصاَحةِ 

  لَكَ 
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ً تَفِيُض اللَُّعاَب مْنھَا رھَا  َوانظُر. الطَّعامُ  بِهِ يَْنَعِجَن  فينَصّب بقْدِر الحاَجة َحتّى تحَت الّلَسان عينا كْيَف سخَّ
 3739تَْنَحلِب أَْشَداقََك والطََّعاُم بعدَ  ِمسِكينَةُ للخدَمِة وتُصُب اللعاَب حتَّىبِعيٍد فَتثُوُر الِمْن  لھَذا األْمِر فإنَّك تَرى الطَّعامَ 

أِلَْخِذ  رْأِسھَا طبَقَاٌت تنفتحُ َعلَى  ُجِعلَ  الَّتِيالُحْنَجَرة  َوھَْبك َمضغتَهُ وھيَأتَهُ كْيَف كنَت تْدفعهُ لواَل . 3740بَعيٌد ِمنكَ 
يصلُُح فاََل  مقطوَعةٌ َوفَاِكھَة  المعَدة وھُو خْبزإِلَى  فيَْھِوي فَلّت الطََّعاُم بَضْغِطهِ الطَّعاِم ثُمَّ تنطبُق وتنَضِغْط حتَّى يت

                                                 
َواْھتََدى , استَفَاَد ِمْنهُ الَمْعِرفَةُ بَِجاَلل هللاِ تََعالَى وعظَمتِهِ , فََمن نَظَر فِْي ھَذِه األُموِر مْن َحْيُث إِنّھَا فِعل هللاِ تََعالَى َوصنَعهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3731

  .بِهِ 
فَقَْد َشقَى , اَل ِمن حْيُث ارتباِطھَا بُِمَسبِّب األسبَابِ , َومن نَظَر فِيھَا قَاِصَراً لِلنَظَر علْيھَا ِمْن َحْيُث تَأثِير بعُضھَا فِْي بْعضٍ  :ْحيَاءفِْي اإلِ  3732

ِ مَن الّضاللِ , َواْرتََدى  .َوَرْحَمتِهِ , َوُجْوِدهِ , َوفَْضلِهِ , َوَكَرِمهِ , هَ َونَْسأَلهُ أَْن يَُجنِّْبنَا َمَزلَّة أقدام الَجھَالَة بِمنّ , فنُعوُذ با
لينسَخ بأسلُوٍب مْختَلِف عن ) 2663- 2641(لَِكّن الُمَؤلّف يَُعود إِلَى ِكتَاب الّصبر والّشكر ,  3305: ھُنَا يَْنتَِھي ِكتَاب التَّفَكُّر ص  3733

  . فَيَنقُل َما َسھَا َعْنهُ , أسلُوب َونَْھج الغزالِي
  .التِي تَْنظُر إِلَى ظَاِھرھَا َوال تَْعِرُف أْسَراَرھَا, فَلِذلَِك َخلَق هللا تََعالى لََك األْعَضاءَ : إِلْحيَاءفِْي ا 3734
ى َمفَاِصَل َكثِْيَرة لِتَتََحّرك فِي َوُمْشتَِملَتَان َعلَ , َوھَُما طَِوْيلَتَان ُمْمتَّدتَان إِلَى األَْشيَاء, فَأْنعَم هللا تََعالَى َعلَْيَك بَِخْلِق اليََدين: فِْي اإِلْحيَاء 3735

ھَات   .فاَل تَُكون َكَخَشبَة مْنُصوبَة, فَتَْمتَد َوتَْنثَنِي إِلَْيكَ , الجِّ
قِْيقَة التِي اَل تَْحِوْيھَا َوَحتِّى تَْلتَقِطَ بِھَا األَشْ , وأَْسنََد إِلَْيھَا ُرُؤْوَس األََصابِع َحتّى اَل تَتَفَتَّت, ثّم َخلََق لَھَا أْظفاَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3736 يَاء الدَّ

  .فَتَأُخذھَا بُِرُؤوس أَْظفَارك, األََصابِع
 .إِلَى الَمِعَدةِ  3737

َوأَن يَُكون ِمن  فاََل بُدّ , َما لَْم يَِصل إِلَى المِعَدة َوِھَي فِي البَاِطن, فِمن أَْيَن يَْكفِيَك ھََذا. ثُم ھب أَنّك أَخْذَت الطَّعاَم بِاليََدين: فِْي اإِلْحيَاء 3738
, َمَع َما فِْيه ِمن الُحَكم الَكثِْيَرة ِسَوى َكْونهُ منفذاً لِْلطََعام إلَى الَمعَدة, فََجَعل الفََم منفذاً إلَى المِعَدة. حتَّى يَْدُخل الطََّعام ِمنهُ , الظاِھر ِدْھلِيز إِلَْيھَا

, فخلَق لََك اللحيين ِمن عْظَمين, فَتَْحتَاُج إلَى طَاُحْونَة تَْطَحن بھَا الطََّعام, فاََل يَتَيَّسر اْبتاَِلعهُ  ,ثُم إن َوَضْعَت الطَعاَم فِي الفَم وھَُو قْطَعة واِحَدة
ْفلَى, َوَرّكَب فِْيِھَما األَْسنَان ً , َوطَبَّق األضراَس الُعْليَا َعلَى السُّ َوتَارةً إلَى , إلَى الَكْسرِ  ثُّم الطَعام تَاَرةً يْحتَاجُ . لِتَْطَحَن بِِھَما الطَعام طَْحنَا

َوإِلَى َما يصلح , ِوإلَى حادَّة قَواِطع كالّرباِعيّات, فَقَّسم األْسنَان إلَى َعِرْيَضة طَواِحين كاألضَراس. ثُّم يْحتاج إلَى طحن بَْعَد َذلِكَ , القَْطعِ 
َولَوال , َحتّى يُدوُر َعلَى الفِك األَعلَى َدوَراَن الّرَحى, ُم الفُك ألْسفَُل َويَتَأّخرثُّم َجَعَل مْفِصل اللحييِن متخْلِخالً بحيُث يتقدّ  .لِْلَكسِر كاألْنيَاب

ً َحَركَ . َوبَِذلَك اَل يَتُّم الطَّحن, َذلَِك لَما تَيَّسَر إاِّل َضرب أََحُدھَُما َعلَى اآلخر ِمْثَل تَْصفِيق اليََدْين َمثاَلً  َكا , ة َدوِريَّةفََجَعَل اللحي األَْسفَل ُمتََحرِّ
ً اَل يَتََحّرك , فَإّن كلُّ رَحى صنَعه الَخلق فيثبُت ِمنهُ الحَجُر األْسفَُل َويَُدور األَْعلى, فَاْنظُر إلَى َعِجْيب ُصنع هللا تََعالَى, واللحي األَْعلَى ثَابِتَا

وأَتَّم بُْرھَانَهُ َوأَوَسَع , َما أَْعظََم َشأنَهُ َوأَعّز ُسلطَانَهُ ! فُسْبَحانَهُ . األَْعلَى إذ يَُدوُر ِمْنهُ األْسفَل َعلَى, إاِلَّ ھَذا الرَحى الذي َصنََعهُ هللا تََعالَى
  .اْمتِنَانَهُ 

 .بَْعدُ  3739
تَْستَِجّره األْسنَان إلَى  فََكيَف يتََحّرك الطَعام إلَى َما تَْحَت األَْسنَان؟ أَْو َكْيفَ , ثُّم ھب أَنّك َوَضْعَت الطََّعام فِي فَنَاء الفَم: فِْي اإِلْحيَاء  3740

ويرد الطََّعام من , فَإِنّه يَطُوُف فِي جَوانِِب الفَم, نَْفِسھا؟ أَْو َكْيَف يتََصّرف بِاليَد فِي َداِخل الفَم؟ فَاْنظُر َكْيَف أْنَعَم هللاُ َعلَْيَك بَِخْلِق اللَسان
َوالُحَكم , َوَعجائِب قُّوة النُّْطق, ھََذا َمع َما فِيِه مْن فَائَِدة الذَّوق. الطََّعاَم إلَى الّرَحى َكالمجرفَة التِي ترد, الَوسِط إلى األْسنَان بَِحسِب الَحاَجة

, ى الَحْلق بِنَوع رطُوبَةفاََل تْقدر َعلَى االْبتاَِلع إاِلَّ بِأَن يَْنَزلَِق إلَ , ثُم ھب أَنََّك قَطَْعَت الطََّعام َوطََحْنتَهُ َوھَُو يَابِس. التِي لَْسنَا نَطنب بِِذْكِرھَا
  .والطََّعاُم بَْعُد بَِعْيٌد َعْنكَ , وينصب اللَعاب َحتّى تَتََصلّب أَْشَداقكَ , فَاْنظُر َكْيَف َخلَق هللا تَعالَى تَْحَت اللَسان َعْينَا يَفِْيُض اللَعاب ِمْنھَا
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الَمِعَدة  لىايْطبَخ طَْبخاً تاماً تشتُد بِه أجزاُؤهُ فََجَعل هللا تَعَ أَْن  بدّ َواَل  بلْ  الھَْيئَةِ  أِلَن يَِصيَر لحماً وعظماً ودماً َعلى ھَذهِ 
ً فِيھَا حتَّى يَتِّم الھَْضُم والنُّْضُج بالحرارِة الَّتِي تِحيطُ بالمِعَدِة ِمنَ فاََل  فِيھَا الطَّعام فيقَعُ قِْدر  ھْيئةَعلَى   يََزاُل اليثا

ْلِب فتتَعدَّى الصّ  خلفِه لحمُ َوِمْن  قّداَم التّْربُ َوِمْن  األَْيَسِر الطَِّحالُ َوِمن  جانبِھَا األَيمن الَكبِدُ إِْذ ِمْن  األْعَضاِء البَاطنَةِ 
ً يْصلُُح لِْلنُفُوذِ  الجوانِب َحتَّى ينطبَِخ الطَّعاُم ويَِصيرَ ِمَن  الحرارةُ إِلَْيھَا ِمن تَْسِخيِن ھِذِه األَْعَضاءِ  ً ُمتََشابِھا فِْي  مائِعا

فََخلََق هللاُ تََعالَى  3741للتَْغِذيَةِ  يْصلُحُ اَل  َو بْعدُ وِرقّتِِه وھُ  تَشابُِه أَْجَزائِهِ فِْي  تجاِويِف الُعُروِق َوِعنَد َذلَِك يَْشبَهُ َما الشَِّعيرُ 
  ,بينَھَا وبَْيَن الَكْبِد مَجاِري ِمَن الُعُروقِ 

[152r] 
للغَذاِء إالَّ  الَكبِِد وتحَصُل لَهُ ھْيئَةُ الَدِم الّصافِي الّصالِحِ  أجَزاءِ فِْي  فينتِشرُ . َوَجَعَل لَھَا فوھَاٍت كثِيَرٍة شْعِريةٍ 

  إْحَداھَُما شبيهٌ , يْطبَخُ َجِمْيع َما  فيتَولَُّد ِمْنهُ فضيلَتَان َكَما يتولَُّد فِي,  3742الّدمُ ھََذا  رارةَ الكبِِد ِھَي الَّتِي تنِضجُ أّن ح
فضلتَاِن فَسْد ولْو لَْم تْفُضْل عْنھَا ال .وِھَي الّصْفَراءُ , واآلخُر شبيهٌ بالرْغوة, وھَُو الخْلطُ الّسْوَداِويّ بالُدرِدّي والعِكِر 
ً َمْمُدوداً  َوَجَعل لُِكلّ , فَخلََق هللا تََعالى المَراَرةَ والطَِّحال. ِمَزاج األْعَضاءِ  َداِخالً فِي , الكبِدِ إِلَى  َواِحٍد ِمْنھَُما عنقا

أَْطلََع  هللا عّز َوَجلّ  ثُمَّ إنّ . 3744ويجُذُب الِطحاُل الَعكَر الّسْوداويّ , الّصْفَراويّةَ  الفْضلةَ  3743فتجُذُب الَمراةُ . تجويفِھا
ً الَكبِد  ِمنَ  ً إِلَى  البََدِن كلِّه ِمَن القِْرنِ  تنِشُر فِي, عُروقا َوَحَصَل , َولُْو حلَّت بالمراَرِة آفةٌ  فَسَد الّدمُ . القََدِم ظَاِھراً وبَاِطنا
حدثِت , الّسْوَداِويّ  ّل بِالطَّحاِل آفَةٌ فلْم يجُذِب اْلَخْلطَ حَ َوإِّن . والُحْمَرةِ َوالبُثُْور  كاليَرقان, األَْمَراُض الّصْفَراِويّةُ  مْنهُ 

ِمْنهُ نَْحَو الِكلَى َحَدَث  الَمائِيّةُ  3746َوإِن لْم تنَدفَعْ . كالبِھِق والجَذام والمالخونيَا وغْيرھَا, 3745األْمَراُض الّسْودايَةُ 
ا . 3747منَافِع ھِذه الفضالِت الثالثِ  َكيَف ركَّبَ , الَحِميدِ  الفاِطرِ تََعالى  حْكَمِة هللاِ إِلَى  فَانظُرْ . االستْسقَاء وغيرهِ  أَمَّ

  فإنَّھَا تجِذُب بِإِْحَدى: المَرارةُ 
[152v]  
األَْمَعاِء لْدٌع فِْي  ويحدثُ , الطَّعاِم رطُوبَةٌ مزلِقَةٌ  ثْفلِ  لِيَْحَصَل بِِه في,  األَْمَعاءآَخر إِلَى  َوتَْقُذف بُِعْنق, عنقِھَا
فَإِنَّهُ يُِحيُل تِلَك اْلفْضلَةَ  :َوأَّما الطَِّحال. 3748ويكوُن ُصْفَرتُهُ لذلِكَ , فينضِغطُ حتَّى يَْدفََع الثِّقَُل وينزلقُ , َدْفعِ يحّرُكھَا لل

ً إِلَى  ُكّل يَْومٍ فِْي  ثُمَّ يُْرِسُل ِمْنھَا, إحالةً تحَصُل بِھَا فِيِه حُموَضةٌ وقبضٌ  ُك , فَِم الَمِعَدةِ َشْيئَا , الشَّھَوةُ بحُموَضتِهِ فتتحرَّ

                                                 
َ هللا تََعالَى الَمِريء والح: فِْي اإِلْحيَاء 3741 ثُّم تَْنطَبِق َوتَْنَضِغط حتّى , وَجَعَل َعلَى رْأِسھَا طَبَقَات تَنفَتِح ألَْخِذ الطََّعام, نُجرةفَاْنظُر كْيَف ھَيّأ

يَْصلُح أِلَن يَِصْيَر فاَل , َوھَُو خبز َفَاِكھَة ُمقَطَّعة, فَإَِذا َوَرد الطََّعام َعلَى الَمِعَدة. فيَْھِوي إلَى الَمِعَدة فِي ِدْھلِيز الَمِريء, يَتَقَلّب الطََّعام بَِضْغطَهِ 
ً َعلَى ھَِذهَ الھَْيئَة ً َوَدما ً وَعْظَما ً حتّى تتَشابَه أْجَزاؤهُ , لَْحَما ً تَاّما فيَقَُع فيھَا , فََخلََق هللا تََعالَى المِعَدة علَى ھَْيئَة قْدر, بَْل اَل بُّد َوأْن يطبخ طَْبَخا

ً فِْيھَا َحتّى يتم الھَْضُم َوالنْضجُ , ابوتغلِق علَْيه األْبوَ , فتَحتَِوي َعلَْيه, الطَّعام بالَحَراَرة التِّي تُِحيطُ بِالَمِعَدة ِمن األَْعَضاء , فاََل يََزال ُ اَلبِثَا
ارة إِلَْيھَا ِمن تَْسِخين ھِذِه فَتَتعّدى الَحرَ , وِمن َخلف لْحم الّصلب, وِمن قدَّام الترائب, َوِمن األَْيَسر الطَّحال,إِْذ ِمن َجانِبِھَا اأْليَمن الَكبِد, البَاِطنَة

ً , األَْعضاء ِمَن الَجَوانِب ً ُمتَشابھَا َوِعنَد َذلِك يشبه َماء الّشِعير فِي , يَْصلُح للنُفُوذ فِي تََجاِويف الُعُروق, َحتّى يَْنطَبَِخ الطََّعام ويَِصْير َمائَِعا
َحتّى , َوَجَعل لھَا فوھَات كثِْيَرة, يَة فََخلق هللا تََعالَى بَْينَھَا َوبَْيَن الَكبِد َمَجاِري ِمن الُعُروقَوھُو بَْعد ال يَْصلُح لْلتَْغذِ , تَشابه أْجَزائِه وِرقَتِه
  .فَيَنتَِھي إلَى الَكبِدْ , ينصب الطَّعام فِْيھَا

 .الدَّمَ  3742
 . الَمَراَرة: فِْي اإِلْحيَاء  3743

فَيَنَصب الطََّعام  الّرقِْيق , َوفِْيِه ُعُروق َكثِْيَرة َشْعِريّة  ُمْنتَِشرة فِْي أجَزاِء الَكبِدِ , الّدم َحتّى َكأنّهُ َدمَوالَكبُِد َمْعُجون ِمن ِطْينَِة  :فِْي اإِلْحيَاء 3744
َويَْحَصل لَهُ , ھَا َرْيثََما يَحصُل لَهُ نَضج آخرفَيَْستَقِّر فِيْ , فَتَْصبغهُ بِلَون الّدم, َحتّى تَْستَولِي َعلَيه قُّوة الَكبِد, َويَْنتَِشر فِي أَْجَزائِھَا, النَّافِذ فِْيھَا

, فيتَولَُّد ِمْنهُ فضلَتَان َكَما يتولَُّد فِي َجِمْيع َما يْطبَخُ , إالَّ أّن حرارةَ الكبِِد ِھَي الَّتِي تنِضُج ھََذا الّدم. ھْيئَةُ الَدِم الّصافِي الّصالِِح لِغَذاِء األَْعَضاء
ولْو لَْم تفصل عْنھَا الفضلتَاِن فَسْد . وِھَي الّصْفَراءُ , شبيھةٌ بالرْغوة: واألخرى, رِدّي والعِكِر وھَُو الخْلطُ الّسْوَداِويّ شبيهٌ  بالدُ : إْحَداھَُما

ً َمْمُدوداً إِلَى الكبِدِ , فَخلََق هللا تََعالى المَراَرةَ والطَِّحال. ِمَزاج األْعَضاءِ  فتجُذُب الَمرارةُ . َداِخالً فِي تجويفِه, َوَجَعل لُِكّل َواِحٍد ِمْنھَُما عنقا
  .ويجُذُب الِطحاُل الَعكَر الّسْوداويّ , الفْضلةَ الّصْفَراويّةَ 

 .الّسْوَداِويَّة: فِْي اإِلْحيَاء 3745
 .تَْنَدفِعْ  3746

ً :  فِْي اإِلْحيَاء  3747 ً ثُّم قَّسَمھَا بَْعَد الطُّ , ثُمَّ إّن هللا تََعالَى أَْطلََع ِمَن الَكبِد عُروقا َواْنتََشر َذلَِك فِي البََدِن كلِّه , َوَشعَب ُكّل قسم بِشعب, لُوع أَْقَساَما
 ً َحتّى تَِصْير الُعُروق الُمْنقَِسَمة شعِريّة َكُعُروق , َويَِصُل إِلَى َسائِر األَْعَضاء, فَيَْجِري الّدم الّصافِي فِْيھَا. ِمَن الفرق إِلَى القََدِم ظَاِھراً وبَاِطنا

َولُْو حلَّت بالمراَرِة آفةٌ  فَلَم تَْجُذب الفَضلَة . فَيَِصُل ِمْنھَا الِغَذاء بِالّرشح إِلَى َسائِر األَْعَضاء, بَِحيُث ال تُدرُك بِاألَْبَصار, ق َواألَْشَجاراألَْوَرا
, َوإِّن َحلّت  بِالطَّحاِل آفَةٌ فلْم يجُذِب اْلَخْلطَ الّسْوَداِويّ . لُحْمَرةِ كاليَرقان َوالبُثُْور وا, َوَحَصَل مْنهُ األَْمَراُض الّصْفَراِويّةُ , الّصْفَراِوية فسَد الّدمُ 

ثُّم انظُْر . َوإِن لْم تنَدفع الَمائِيّةُ نَْحَو الِكلَى َحَدَث ِمْنهُ االستْسقَاء وغيرهِ . كالبِھِق والجَذام والمالخوليَا وغْيرھَا, حدثِت األْمَراُض الّسْوداويةُ 
  .َكيَف رتَّب المنَافِع َعلَى ھِذه الفضالِت الثالِث الخسيَسة, الفاِطِر الَحِكيمإِلَى حْكَمِة 

ا المَرارةُ :  فِْي اإِلْحيَاء 3748 , لِيَْحَصَل لِه في ثْفِل الطَّعاِم رطُوبَةٌ مزلِقَةٌ ,  َوتَْقُذف بِالُعنق اآلَخر إِلَى األَْمَعاء, فإنَّھَا تجِذُب بأََحِد ُعنُقَيھَا: أَمَّ
  .وتكوُن ُصْفَرتُهُ لذلِكَ , فتنضِغطُ حتَّى يَندفَع الثِّقَُل وينزلقُ , فِْي األَْمَعاِء لذٌع يحّرُكھَا للَدْفعِ  ويحدثُ 
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ا الكليَةُ  .3749َويْخرُج البَاقِي َمَع التّْفلِ , ويُنبّھُھَا ويثيرھَا  وترسُل البَاقِي, تِْلَك الَمائِيِّة ِمن َدمٍ  3750فِيْ  فَإِنَّھَا تغّذي :َوأَمَّ
ھَذا التّرِكيِب  3752قَولِمثُمَّ اْنظُر فِْي . 3751} نْعمةَ هللاِ اَل تَْحُصوھَا َوإن تَعّدوا{ :  قَال هللا َجّل َوتََعالَى. المثَانَةِ إِلَى 

يْحتَاُج إلْيِه َرغيٌف واِحٌد حتَّى تَأْكلُهُ فيحتَاُج أَّوالً َوإِلَى َما  ِمْنهُ كيَف َمْبَدأهُ ومنتَھَاهُ  بُدّ اَل  الَِّذيبِالِغَذاء  اللِطيِف الِحْكَمة
للتََعھُِد  وَر الَِّذي يُثِيُر األْرَض والفّداَن وَجِميع أَْسبَابِِه ثُّم بْعَد َذلكوالحَراِث ليزَرَع ويُصلُح األْرَض والثَّ  البَْذرِ إِلَى 

َما  ھذِه األْفَعالأَْعَداَد  فَتَأََملْ , َوالَخْبز ثُمَّ الِحَصاِد ثُّم الفرِك والتَّنقِيَِة ثُمَّ الطْحِن والَعِجين, بَسْقِي الَماِء ثُّم تنقِيَِة األْرضِ 
تحتَاُج إلْيھَا مَن اْلَحِديِد والخشِب والحَجِر  نذُكره َوعَدَد األْشَخاِص القَّائِميَن بِھَا وعدَد اآلالِت التِيا لَْم َومَ  ذَكْرنَاهُ 

  وغْيرِه وَعَمِل الّصنَاِع فِي إِْصالحِ 
[153r]  

نَّاعِ  واحدٍ إِلَى َحاَجة ُكّل  َوانظرْ . آالِت اْلِحَراثَِة والطِحيِن َوالخبز   وانظرْ , صنعتهُ  يْعَمُل ِمْنهُ لَى َما إِ  ِمَن الصُّ
ً  والخشبَ  َخلِق هللاِ الَمَعادَن والجبَاَل واألحجارَ إِلَى  يستِديُر حتَّى يصلَح  أِلَْكلَِك اَل  َواِحداً  فَإِن فَتْشَت َعلِْمَت أّن رغيفا

جھِة ِمْن  األعَمالِ إِلَى آَِخر  لَِّذي يْرجي الّسحابَ الملِك اِمَن  فِيِه أكثَر ِمن أَلِف َصانِع فَابتِدئ يْعَملَما لَْم  يَا ِمْسِكينُ 
أُُصول ِمْن  كلُّ َصانِع أصلٌ , استَداَر طلبَهُ قِريٌب ِمْن َسْبَعِة آالِف صانِع فَإذاإِلَى اإِلْنَسان  النْوبَةُ الملكِة حتَّى ينتَِھي 

إْصاَلِح األنبِيَاِء يخفى فِْي  المالئكِة فليسَ تََعالى فِْي َخْلِق  هللانِْعَمة  َوأّما. 3753 مْصلَحةُ الَخلقِ  الُصنَّاِع الَّتِي بِھَا تَتِمُ 
طبقاُت الَماَلئَكةُ  بَلْ , أفَعالِِھْم َعلى ذلِك القْدرفِْي  تظنّنّن أَنَّھُم مقتِصُرونَ  َوال. 3755إلْيھمالَوِحي  وتْبليغِ  3754وھَدايتِھم

. وحملةُ الَعْرشِ , والسماويّة, األرضيّةُ  المالئكةُ : ثالِث طبقاتٍ فِْي  ةِ بالُجْملَ  3756َمَع ِكثرتِھَا وتْرتِيِب طبقاتِھَا تنَحِصرُ 
لَھُْم هللاُ  اإلْرَشاِد ِمَن  يجاِوُز َذلِكَ َما  ُدونَ , الَِّذي َذَكْرنَاهُ  3758األْكِل َوالَغَذاءِ إِلَى  بَِك فِيَما يَرِجعُ  3757فَانظُر كيَف وكَّ

يَوّكَل بِِه سْبَعةٌ ِمَن اَل يغتدي إاِلَّ أَْن  أجَزاِء النبَاتِ  ِمنبَْل  ,ل ُجْزٍء ِمن أَجزائِكَ أنَّ كُ : َواْعلَمْ . 3759والِھَدايَِة وغْيرِھَما
  اْلَماَلئَِكةِ 

[153v]  
اَل  فإّن الِغَذاءَ , 3761اللْحِم والعظمِ إِلَى وارء  ملٍك يجذبُ ِمْن  فاََل بُدَّ . 3760مئِة والّسبَعةُ أقلّهُ إِلَى  ,عشَرةِ إِلَى 

َوال بّد ِمْن , الّدم َوال بُّد ِمن ثالٍث يَْخلَُع َعْنهُ ُصورةَ  ,َواَل بُدَّ ِمن َملٍِك آَخر يمِسُك الغَذاَء فِي جَواِرهِ , يتحّرُك بنْفِسهِ 
َوال , َحاَجِة الِغَذاءِ  3763الفَاِضَل ِمنْ  َوال بُّد ِمْن َخاِمٍس يَْدفَُع الفَْضلَ , 3762أوالُعُروقِ  رابٍِع يَكُسوهُ ُصورة اللَّحِم والَعْظمِ 

                                                 
ً إِلَى فَِم ثُمَّ يُْرِسُل ِمْنھَا فِْي كُ , فَإِنَّهُ يُِحيُل تِلَك اْلفْضلَةَ إحالةً يحصُل بِھَا فِيِه حُموَضةٌ وقبضٌ : َوأَّما الطَِّحال: فِْي اإِلْحيَاء  3749 ّل يَْوٍم َشْيئَا
ُك الشَّھَوة بحُموَضتِهِ , الَمِعَدةِ     .َويْخرُج البَاقِي َمَع التّْفلِ , ويُنبّھُھَا ويثيرھَا, فيحرَّ
  .بَِما فِي: فِْي اإِلْحيَاء 3750
 .16/18: النحل 3751
 .قَْولھم:  فِْي اإِلْحيَاء 3752

   
ً واِحَداً , طَعام يَطُولَواْستِقَصاء َذلَِك في ُكّل : فِْي اإِلْحيَاء  3753 َحتّى يَْستَِدير , َولنَْنظُر إلَى ما يحتَاج إلْيِه الّرِغيف الَواِحد, فَلنَعين َرِغْيفَا

الفَّدان ض وثُّم الثّْور الِذي يثِير األرْ , فَأَّول َما يَحتَاج إلَْيه الحراُث ليزرع ويصلح األْرض. ِمن بَْعِد إلقَاِء البْذر فِي األْرض, ويْصلُح لألَْكل
ثُّم , ثُّم الطّحن والَعجن, ثُّم الفَرك َوالتَّْنقِيَة, ثُّم الَحَصاد, ثُّم تْنقِيَة األَْرض ِمن الَحِشيش, ثُّم بْعَد َذلِك التّعھد بَِسقِي الَماء ُمّدة, َوَجِميع أْسبَابه

, وَعدد اآلالت التِي يْحتَاج إِلَْيھَا ِمَن الَحِديد, وَعَدد األَْشَخاص القَائِمْين بِھَا ,َوَما لْم نذُكره, فَتَأَّمل عَدَد ھَِذه األْفَعال التِي َذَكْرنَاھا. الخْبز
ار َوَحّداد وَغْيرھَُما, َوالَخْبز, والطَّْحن, واْنظُر إلَى أْعَمال الُصنَّاع فِي إِْصاَلح آالِت الِحَراثَة, والَحَجر وَغْيره, َوالَخَشب َوانظُر إلَى , ِمن نَجَّ
َصاص, الَحّداد إلى الَحِديد َحاَجة َوَكيَف َجَعل األْرض قطعاً , َوالَمَعاِدن, َواألْحَجار, واْنظُر َكْيَف َخلَق هللا تَعالَى الِجبَال, َوالنَحاس, َوالرَّ

ً َواِحَداً ال يَْستَدْير بَحيُث يَْصلُح ألْكلِ , فَإِن فَتَّْشتَ . متَجاَِوَرات ُمْختَلِفَة . َما لَْم يَْعَمل علَْيِه أْكثَر ِمن أْلِف َصانِع, َك يَا ِمْسِكْينَعلِْمَت أّن رِغْيفَا
فَإَِذا اْستََداَر . َحتَّى تَْنتَِھي النَّْوبَة إلَى َعَمِل اإِلْنَسان, إلَى آِخر األْعَمال ِمن جھَة الَمالئَِكة, فَاْبتَِدئ ِمَن الملك الِذي يزجي السََّحاب لينزَل الَماء

  .ُكّل َصانِع أصل ِمن أُُصول الَصنَائِع التِي بِھَا تَتُّم مْصلََحة الَخْلق, ن َسْبَعة آالِف َصانِعطَلَبه قِِرْيب مِ 
 .قَاَم الُمؤلّف بَِشطِب الفَْتَحة التي َعلى َحرف الھَاء 3754

  .وتْبليِغ الَوِحي إلْيھم, ْيِھم السَّاَلم وھَدايتِھمبِإْصاَلِح األنبِيَاِء َعلَ , ليَس يخفى علَيَك نِْعَمة هللا فِْي َخْلِق المالئكةِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3755
 .تَْرتِْيب َمَرتبھَا: قَاَم الُمؤلّف بَِشطب َحَركة الَكْسَرة التي َعلى الحاَء وقام بِتَْصِحْيِحھَا حيث وضع حركة الفتحة َوِھَي فِي اإِلْحيَاء 3756

  .هللا تََعالَى: فِْي اإِلْحيَاء  3757
 .الِغَذاءِ  3758

  .ِمَن الِھَدايَة َوإلْرَشاد: ْحيَاءفِْي اإلِ  3759
بَْل ِمن أجَزاِء النبَاِت اَل يَتََغّذى إاِلَّ بِأَْن يَوّكَل بِِه سْبَعةٌ ِمَن اْلَماَلئَِكِة ھَُو أقلهُ إِلَى , أنَّ ُكل ُجْزٍء ِمن أَجزاِء بََدنِكَ : َواْعلَمْ  :فِْي اإلْحيَاء 3760
  .إِلَى مئة إِلَى َما َوَراء َذلك, عشَرة
  .اَل بُدَّ ِمْن ملٍك يجذُب الِغَذاء إِلَى جَوار اللْحِم والعظمِ  :فِْي اإلْحيَاء 3761
  .ُصوَرة اللّحم والُعرْوق أَو الَعظم:فِْي اإلْحيَاء 3762
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َوال بُّد . يَُكوُن منفَِصالً اَل  َحتَّى, الَّلحِم باللَّْحمِ ِصفَة  اكتََسبَ َوَما , بِالَعْظم اكتَسب ِصفَِة الَعظمِ َما  بُّد ِمن َساِدٍس يْلِصقُ 
ْلَصاقِ فِْي  المقَاِديرَ  3764ِمن َسابٍِع يَُراِعي َما اَل يُِزيُل  َوبِالَعريضِ , يبِطُل اْستَِدارتهُ َما اَل  بِالُمْستَِديرِ  3765فيلِصقَ , اإْلِ

َوفِي , وقْد ُشِغلُوا بَِك وأَنَت فِي النَّْوِم تْستَِريحُ , الَماَلئَكةُ األرضيّةُ  3766فَھَِذهِ . يْبِطُل تجِويفُهُ َما اَل  َوبِالمجْوفِ , َعْرَضهُ 
اَل  َذلِك فِي ُكّل جْزٍء ِمن أجَزائَِك الَّتِيوَ , ِمْنھُم لَكَ خبََر َواَل  ,الغذاَء فِي باطنِكَ  وھُْم يْصلُحونَ , الغْفلَِة تتَرّددُ 

ى وَما { : قَال هللا تَبارك وتَعالى. ملكٍ  ِمْن َمئة أْكثَرَ إِلَى  بَعُض األَجَزاِء َكالَعْيِن والقلبِ  3768حتَّى تفتقِرَ  ,3767تتَجزَّ
واألْرِض  كلُّ نِعَمة هللاِ فِي الّسَمَواتِ , فقَد َكفَرَ  بطرفٍَة َواحدةٍ َولَْو  َعَصى هللاَ َمْن  فُكلّ . 3769} َمقَاٌم َمْعلُومٌ  لَهُ إاِلَّ  منَّا

  والَخْلقِ , فَإِّن كّل مْن خلَق هللاُ َحتَّى الَمالئَِكةِ , وَما بينَھَُما
[154r] 

وإِن  ,فقَد تّم بِِه انتفَاُعهُ , َجِميِع العبَادِ ِمْن  واحدٍ َعلَى  بُجْملتِِه نعَمةٌ , َوالّسموات واألْرِض والحيَواِن والنباتِ 
تقوُم َواَل  .3771األْجفَانِ فِْي  نْعَمةُ هللاِ يْفتَح الَعْين . 3770كفَرَ فَقَْد  معِصيةِ فِْي  فَتََح جفنَهُ  فَإَِذا, االنتِفَاِع بِِه غْيرهُ فِْي  شاَرَكهُ 

 ,بالَماءِ إاِلَّ  الِغَذاءَواَل  ,بالِغَذاءِ إاِلَّ  لبََدنَ اَواَل  ,بجميِع البَدنِ إاِلَّ  الّرْأسُ َواَل  ,برْأسٍ إاِلَّ  العْينُ َواَل , إاِلَّ بَِعْين 3772األجفَانُ 
إاِلَّ  الّسماواتُ َوال  ,إالَّ بالّسماواتِ   يقُوُم شْيٌء ِمن َذلِكَ واَل  ,3773والقَمر, والشَّْمسُ , والغيمِ , والَمطَرِ , واألْرضِ 
كفَر قَْد  :فَإَِذا. اْرتِبَاطَ أْعَضاِء البََدن بَْعِضھا ببَْعضٍ  ,بالبْعضِ  يرتبِطُ البْعُض ِمْنهُ  ,الواِحدكالّشيء  فإّن الُكلّ , بالمالئكةِ 

َواَل  ,َحيََوانٌ َواَل  ,ملكٌ َواَل  ,يْبَق ملكٌ فَلَْم  ,ُمنتَھَى الثَّرىإِلَى  ُمنتَھَى الثُّريَاَوِمْن , الُوُجودِ فِْي  كّل نِعَمٍة ِمن هللاِ تََعالى
 تفَّرقُواإَِذا  3775يجتِمُع فِيھَا النَّاُس إّما تلَعنُھُمالَّتِي  أَنَّ البقَعةَ : األَْخبَارِ فِْي  َوَكذلَِك َوَردَ  .3774ويلعبُهُ إاِلَّ  جَمادٌ َواَل  ,نَبَاتٌ 

َوأّن الَمالئِكة . البَْحرِ فِْي  أّن الَعالَِم يستَْغفُِر لَهُ كّل شْيٍء حتَّى الُحوتُ : 3776الخبَرِ فِْي َوكذلِك وَرَد  .أَْو تْستغفُر لَھُمْ 
َعلَى  أّن الَعاِصي بتطريفٍَة َواِحدٍة جنَىإِلَى  إِشاَرةٌ َذلَِك  َوكلُّ . يُمِكُن إِْحَصاُؤھَااَل  الفاَلِة كثِيَرةً فِْي  ,الُعَصاةَ  ونَ يلعنُ 

لَهُ ويتجاَوز ْن يَْغفَِر أَ  فَعَسى هللاُ , يُتبِع الّسيّئَةَ الحَسنَةَ تمُحوھَاإاِلَّ أَْن  ,أْھلََك نَْفَسهُ َوقَْد  ,َجِمْيع الُمْلِك والَملَُكوتِ 
  :أيُّوب علْيه الّسالمُ إِلَى  أَْوَحى هللاُ تَعالى. 3777َعْنهُ 

[154v] 
, نَعمٍ علَى  الَّلھُّم ِزْدهُ نَعَما: قَاَل الَملَكان, َعلَى نْعَماي فإَذا شَكَرنِي, مَعهُ ملَكانِ إاِلَّ  اآلَدِميّينَ ِمَن  لي َما ِمن عْبدٍ 

ْكرِ  فإِنََّك أَْھُل الَحْمدِ  ً فَُكْن , والشُّ كِر ُعلُو ُرْتبَة ِعنِدي, ِمَن الشاكريَن قريبا ومالئَِكتِي , 3778أشُكر شكرھُمْ أَْن  فَكفَى بالشُّ
ً كثِيراً  ُكلّ أَنَّ فِْي  َوَكَما عرْفتَ . واآلثَاُر تبِكي عليِھمْ , والبقَاُع تُحبُّھُم, يَْدُعوَن لَھُمْ   ُكلّ فِْي  فَاْعلَْم أَنّ , َعْيٍن نعما

, يخرْج لَھلَكلَْم  َولوْ , إِْذ بانبَساِطِه يخرُج الّدخان المْحتَِرُق ِمَن القَلبِ , 3780نعَمتان يْنقَبِضُ أَو  ينبَِسطُ  3779نْفسٍ 

                                                                                                                                            
  .َعن: فِْي اإلْحيَاء 3763
  .يَْرَعى: فِْي اإلْحيَاء 3764
  .فَيلحق: فِْي اإلْحيَاء 3765
  .فَھَِذِه ِھيَ : فِْي اإلْحيَاء 3766
 .يتََجّزأ: اءفِْي اإلْحيَ  3767
 .حتَّى يفتقِرَ : فِْي اإلْحيَاء 3768
افَات 3769  .37/164: الصَّ

فقَد َكفََر كلُّ نِعَمة , ُكّل َمْن َعَصى هللاَ تََعالَى َولَْو فِي تَْطريفٍَة َواحدٍة  بِأَن فَتََح جْفنَهُ َمثاَلً َحْيُث يَِجب َغّض البََصربَل أَقُول : فِْي اإلْحيَاء  3770
, َوالّسموات واألْرِض والحيَوانات والنباتِ , فَإِّن كّل َما خلقهُ هللاُ تََعالَى َحتَّى الَمالئَِكةِ , َعلَيه فِي الّسَمَواِت واألْرِض وَما بينَھَُماِ تََعالَى 

  .وإِن انتَفََع غْيرهُ أَْيَضاً بِهِ , قَد تّم بِِه انتفَاعهُ , بُجْملتِِه نعَمةٌ َعلَى ُكّل واحٍد ِمن العبَادِ 
  .َمن نَظََر إِلَى َغير َمحرم فَقَد َكفََر بِفَتِح الَعْين عَمةَ هللا تََعالَى فِي األَْجفَان: فِْي اإلْحيَاء 3771
 .فوق كلمة األْجفَان ُمَوّضحاً أنَّه بحرف الَخاء ھناك خطَأ ومّصِححاً لهُ بكتَابته لحرف الِجيم" خ ج"قَام الُمؤلف بِِكتَابة حرفي  3772

  .والقَمر, والشَّْمسُ , والغيمِ , والَمطَرِ , َوالھََواء, واألْرضِ , َواَل الِغَذاء إاِلَّ بالَماءِ  :فِْي اإلْحيَاء 3773
, َواَل نَبَاتٌ , َواَل َحيََوانٌ , َواَل ملكٌ , فَلَْم يْبَق فلكٌ , ِمْن ُمنتَھَى الثُّريَا إِلَى ُمنتَھَى الثَّرى, قَْد كفَر كّل نِعَمٍة فِْي الُوُجودِ  :فَإَِذن :فِْي اإلْحيَاء 3774

  .َواَل جَماٌد إاِلَّ ويلعنهُ 
  .أَنَّ البقَعةَ الَّتِي يجتِمُع فِيھَا النَّاُس إّما أَن تلَعنھُم: َولِذلَِك َوَرَد فِْي األَْخبَارِ  :فِْي اإلْحيَاء 3775
  .َوَكَذلَِك َوَردَ : فِْي اإلْحيَاء 3776
إاِلَّ أَْن يُتبِع , َوقَْد أْھلََك نَْفَسهُ , اِصي بتطريفٍَة َواِحدٍة جنَى َعلَى َجِمْيع َما فِي الُمْلِك والَملَُكوتِ َوكلُّ َذلَِك إِشاَرةٌ إِلَى أّن العَ  :فِْي اإلْحيَاء 3777

  .فَعَسى هللاُ أَْن يَتُوَب َعلَْيه ويتجاَوز َعْنهُ , فَيَتَبَّدل اللعن باالْستِْغفَار, الّسيّئَةَ بحَسنَة تمُحوھَا
, الَّلھُّم ِزْدهُ نَعَما علَى نَعمٍ : قَاَل الَملَكان, فإَذا شَكَرنِي َعلَى نْعَمائي, َما ِمن عْبٍد لي ِمَن اآلَدِميّيَن إاِلَّ ومَعهُ ملَكانِ  ,أَيّوب يَا  :فِْي اإِلْحيَاء 3778

ْكرِ  ً , فإِنََّك أَْھُل الَحْمِد والشُّ اكِرين ُعلُو ُرْتبَة ِعندِ , فَُكْن ِمَن الشاكريَن قريبا   .ي أَنّي أشُكر شكرھُمْ فَكفَى بالشُّ
 .فوق السطر حيث أَْدَرَك أنَهُ قَد َسھَا َعْن ِكتَابَتِھَا" نَْفسٍ "قَاَم الُمؤلّف بِِكتَابة َكلَِمة  3779
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 ,ُروِح الھََواء وتزْحزِحه عْنهُ وھَلكء بانقَِضا متنفََّسهُ الْحترَق قلبُهُ  ولَو سدَ , القلبِ إِلَى  الھََوى يجمُع روحَ  َوبانقِباِطهِ 
, وُكلُّ نْفٍس قريٌب ِمْن عشِر لْحظَاتٍ , ُكّل َساَعٍة قريُب ِمن أَلف نْفسٍ َوفِْي  ,وعشروَن َساَعةَ  اللْيُل واليَْوُم أْربَعٌ ْل بَ 

يتصّوُر ھَْل  ظُرْ فَان. أَْجَزاِء اْلَعالَمِ ِمْن  ُجْزءٍ فِْي ُكّل  بَل, ِمن أَْجَزائِكَ  جزءٍ فِْي ُكّل  نْعَمةأَْلَف أَْلَف  لْحظَةٍ ُكّل  فِي فَعليك
ْوا { : قَْوله تََعالىَحقِْيقَة  َولّما انكشَف لُِموَسى علْيه الّساَلم 3781ء َذلَِك أَم ال؟إحَصا  تَحُصوھَااَل  نعَمةَ هللاِ َوإِْن تَُعدُّ

 .3783َصلْبَت َرْأَسھَاَوأْن  ,ليّنَت أَْصلھَاأْن  :َجَسِدي نعمتانِ َولََك فِْي ُكّل َشْعَرٍة ِمْن  إلِھي كْيَف أشكُرك: قَال, 3782}
. 3784وحَضر عذابُهُ , فقَد قّل علَمهُ , ومشربِهَمْطَعِمِه  فِيإاِلَّ  لْم يْعرُف نَعم هللا تَعالى علَْيهِ َمْن : َولِذلِك وَرَد فِي اآلثَارِ 

  نسأُل هللا
[155r] 

  .3785ا فَھَُو حسبنَا ونِْعَم الَوكْيلُ صُدورنَ َويَْشَرح لَهُ  بَصائرناَويَْفتَح بِالِعْلِم  يُوفقَنَاأَْن  الموفِق لِلصوابِ 
ِحْيم     بْسم هللا ْحَمن الرَّ   وَما بعدهُ الَمْوت  ِكتَاُب ِذكرالرَّ

ِ الَِّذي قََصَم بِالَمْوِت ِرقَاَب الَجبَابَِرة َر بِِه آَماَل القَيَاِصَرة, بِِه ظُھُْوَر األََكاِسَرةَوَكَسَر , الَحْمُد  لَْم  الِذي, َوقَصَّ
إِلَى  ِمن القُُصورِ  3788فنقَلُوا, الحافرةِ فِْي  3787حتَّى جاھُم الوعُد الحقُّ فأَوَرَدھُمْ , 3786الَمْوِت نافَرةَعن  قلوبھُمتََزْل 

, الھََواِم والّديَدانِ   3789ُمصاحبَةِ َوالُغْلَمان إِلَى  الجواِريُماَلَعبَة  وِمن, ظلَمِة اللُحودِ إِلَى  ِضيَاِء المھُودِ َوِمْن , القبُورِ 
َوِمَن , وحَشِة الوْحَدةِ إِلَى  3792الغشيرة أْمسِ َوِمْن , 3791 فِي التُّرابِ   3790الثَّمرغِ إِلَى  والّشَرابِ  باألكلِ  التمتُّعِ  َوِمنَ 

ً ِمَن  فَانظُر ھَل َوَجُدوا, الَوبِيلِ  3793المْصَدعِ إِلَى  المضَجِع الوثِيرِ  اتخُذوا ِمن ُدونِِه حَجاباً أو , 3794الَمْوِت ِحْصنا
 َواْستَأْثَر, بالقَْھِر َواالْستِياَلءِ  3795تفّردَ َمْن  فُُسْبَحانَ ؟ تَْسمع لَھُْم رْكزاً أَْو  أَحدٍ ِمن  تحّس مْنھُمْ ھَْل  َوانظر, وحرزاً 

ً لألتقيَاءِ  ثُمَّ َجَعل اْلَموتَ , ِمَن الفَنَاءِ َعلَْيِھم  وأّذَل أَصنَاَف الخْلِق بَما كتَبَ , البقاءِ  3796باْستحقاق فِْي  وموعداً , مخلصا
ً لألَشقيَاءِ , 3797قّھم للبقَاءِ حَ  ً , وَجَعل القْبر سجنا ً صيفا فلَهُ , 3799َوالقَضاِء واللقَاءِ الفّْصِل  يَْومِ إِلَى  َعلَْيِھمْ  3798وحْبسا

  ولَهُ االنتِقَامُ , 3800نَعلُم بالنَّعم الُمتظاھرةِ وال  الَحْمدُ 
[155v] 

                                                                                                                                            
 ".نِعمتانِ "فوَق الّسطر ُمَصِححاً َكلَِمة " نِْعَمتَْين" قَاَم الُمؤلّف بِِكتَابة َكلَِمة  3780

ً كثِيرة َوَكَما عرْفَت أَنَّ   :فِْي اإِلْحيَاء 3781 إِْذ بانبَساِطِه يخرُج , فَاْعلَْم أَّن فِْي ُكّل نْفٍس ينبَِسطُ و يْنقَبُِض نعَمتين, فِْي ُكّل طرفِة َعْين نعما
ترَق قلبُهُ بانقِطَاع ُروحِ ولَو سَد متنفََّسهُ الحْ , َوبِاْنقِبَاِضِه يجمُع روَح الھََواء إِلَى القلبِ , َولْو لَْم يخرْج لَھلَك, الّدخان المْحتَِرُق ِمَن القَلبِ 
وُكلُّ نْفٍس قريٌب ِمْن عشِر , َوفِْي ُكّل َساَعٍة قريُب ِمن أَلف نْفسٍ , بَْل اليَْوُم والليلَة أْربٌَع وعشروَن َساَعةَ , الھََواء وبرْودته عْنهُ وھَلك

فَانظُْر ھَْل يتصّوُر . بَل فِْي ُكّل ُجْزٍء ِمْن أَْجَزاِء اْلَعالَمِ , ء بََدنِكَ فَعليك فِي ُكّل لْحظٍَة آالف آالف نْعَمه فِْي ُكّل جزٍء ِمن أَْجَزا, لْحظَاتٍ 
  إحَصاء َذلَِك أَم ال؟

 .16/18: النحل 3782
  .وأن طَمست رأسھَا: فِْي اإِلْحيَاء 3783
  .وحَضر عذابُهُ , فقَد قّل علَمهُ , ربِهأّن َمْن لْم يْعرُف نَعم هللا إاِلَّ فِي َمْطَعِمِه ومش: َوكَذا وَرَد فِي األثَر :فِْي اإِلْحيَاء 3784
  .لَم أجد ھَِذِه الِعبَارة فِي الِكتَاب  3785
 .َعْن ِذْكِر الَمْوِت نَافَِرة الَِّذْيَن لَْم تََزْل قُلُْوبُھُمْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3786
 .فَأََرَداھُمْ  َحتَّى َجاَءھُم الَوْعد الَحقّ  :فِْي اإِلْحيَاء 3787
 .فَنُقِلُوا 3788
 .ُمقَاَساة: ْحيَاءفِْي اإلِ  3789
 ". الثََّمرغ"قَاَم الُمؤلّف بَِشطب حرف األلف من كلمة  3790
مِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3791 غِ فِي التّراب بِالطََّعام َوالّشَراب إلى َوِمَن التَّنَعُّ  .التََّمرُّ
 .أُْنِس الِعْشَرة :فِْي اإِلْحيَاء 3792
  .الَوبِيلِ   لَمْصَرعِ َوِمَن المضَجِع الوثِيِر إِلَى ا :فِْي اإِلْحيَاء 3793
اً  :فِْي اإِلْحيَاء 3794  .ِحْصنَاً َوِعزَّ
 .َمْن اْنفََردَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3795
 ".بِاْستِحقَاق"قَام الُمؤلّف بِِكتَابَة َحرف القَاف تحَت َكلِمة  3796
 .لِلِّقَاءِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3797
ً  :فِْي اإِلْحيَاء 3798  .َضيِّقَا
 .ِل َوالقََضاءِ يَْوِم الفّصْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3799
 .فَلَهُ اإِلْنَعام بِالنَّعِم الُمتَظَاِھَرة :فِْي اإِلْحيَاء 3800
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َعلَى  َوالصالة, األُولَى واآلَِخرةِ فِْي  َولَهُ الحْمدُ , ولَهُ الّشكُر فِي الّسماَواِت واألْرضِ , 3801بالنّقَم البَاھرةِ  
ا بَْعد. 3802َكثِيراً َوَسلََّم  وعلَى آلِه وأصَحابِهِ , واآليَاِت البَاِھَرةِ , المْعجزاِت الظَّاِھَرةِ ِذْي  ُمحّمد  3803فََجِديٌر ِمنَ : أَمَّ

وُد أنِيُسهُ , والتُّراب مْضَجعهُ , الَمْوِت َمْصَرُعهُ  , وبطُن األْرِض مْستقرهُ , مقَُرهُ  والقْبرُ , ونِكيٌر َجليُسهُ  ومنكرٌ , والدُّ
إاِلَّ  اْستعَدادٌ َواَل , لَهُ إاِلَّ  ذكرٌ َواَل , الَمْوتِ إاِلَّ فِْي  فْكرٌ  يُكْوَن لَهُ  3804أال أن, النَّاُر َمْوُرُدهُ أَْو  والجنَّةُ , والقياَمةُ موعُدهُ 

َواَل , إاِلَّ َحْوله 3805َحْومٌ َواَل , بِهِ إاِلَّ  اھتَِمامٌ َواَل , علْيهَواَل تعريٌج إاِلَّ , إلْيهِ إاِلَّ  تطلعٌ َواَل , فِيهِ إاَلَّ  تَدبِْيرٌ َواَل , أِلَْجلِهِ 
فَإّن كّل َما ھَُو آٍت . القبُورِ فِْي أَْصَحاب  الَمْوتَى ويراھَاِمَن  َوَحقِيٌق بأَن يََعدَّ نْفَسه, لَهُ إاِلَّ  3806تَربُصَوال  انتظَارٌ 
َولَْن )  َداَن نْفَسهُ وَعِمَل لَما بَْعَد اْلمْوتِ َمْن  الكيّسُ : ( َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَْد قَاَل َصلَّى هللا. لْيَس بآَتٍ َما  والبَعيد, بٌ قري

رإاِلَّ  يتجّدُد ذكرهُ َواَل , القلبِ ِذْكرهُ َعلَى  إالَّ ِعْنَد تجددِ  3807يتيّسَر اِلستْعَداُد لَشيءٍ  المْذكراِت إِلَى  ْصَغاءِ بِاإل عنَد التذكُّ
ِر فِي الَمْوِت والقْبر. علْيهِ 3808الُمھَماتِ في  َوالنَّظرِ , لَهُ  وعَذابِِه والبعِث والنُُّشوِر َوَما بْعَدهُ والحَساِب  فََعلَيك بالتفكُّ

ون ِمْنهُ فإنَّه  قُْل إِنَّ { : تَعالى هللاُ  قَالَ . 3809تبَعاِت ھذِه الّدارِ تنحو ِمْن  والَجنَِّة َوالنَّاِر فََعَساكَ  المْوَت الَِّذي تفرُّ
  .3811} 3810مالقِيُكم
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اللَّذَّاِت حتَّى  نِغُصوا بهِ : أي) 3812 الموِت ھاِدَم اللَّذَّاتِ  ِذْكرِ  أكثُِروا: ( َعلَْيِه َوَسلَّم َصلَّى هللاهللا  َوقاَل َرُسولُ 

ْنيَاإِلَى  ينقِطَع رُكونَُكمْ  نيَا الموتُ  3814فَصح: الحسنُ َوقَاَل . تَعالى فَتُْقبِلُوا َعلَى هللاِ   3813الدُّ لٍُب لٍِذْي  يتركْ فَلَْم  الدُّ
 ً َداٍر تتَمنَّى إِلَى  3816الّداِر قْبَل أَن تَصلَ  ھِذهِ فِْي  اْحَذر الَمْوتَ  3815,ِخييا : أَِخيهِ إِلَى  الحَكَماءبَْعُض  َوكتبَ . فرحا

ْنيَا 3819قطَعا عنّي لذاتِ  َشْيئانِ : 3818َوقَاَل التميِميُّ . تجُدهُ  3817وال فيھَا المْوتَ  والُوقُوُف بْيَن يَدي , المْوتِ ِذْكُر : الدُّ
ً  3821يقطُُر ِجسُمهُ  3820ُذِكَر عندهُ المْوتُ إَِذا  الّسالمُ  علْيهِعْيَسى  َوكانَ . هللا عّز وَجلّ  فانظُر اآلَن أشَكالَك . َدما

وكْيَف , مناصبِِھم وأحَوالھُمْ فِْي  وتذّكر َسْودَدھُمْ , َرابِ فتَدبّْر مْوتَھُم ومْصرعھُم تَْحَت التُّ , قْبلك وأقرانَك الذيَن مضْوا
وَضيُّعوا , َوأَيتُموا أَْواَلَدھُمْ , َوكيَف أَرَملُوا نَساءھُمْ , وتَبّدَدْت أَْجَزاُؤھُْم فِي قُبُْوِرِھمْ , التَُّراَب حْسَن ُصَوِرِھم َمَحا

شْھٍر فَقَال َرُسول َشيئاً إِلَى  3823فَقَِد اْشتََرى أُساَمة. 3822وانقطَعْت آثَاُرھُمْ , وَخلْت ِمْنھم مَساجدھُْم وَمجالُِسھُمْ , أَْمَوالَھُمْ 

                                                 
 .القَاِھَرة: فِْي اإِلْحيَاء 3801
 .َوَسلََّم تَْسلِْيَماً َكثِْيَراً : فِْي اإِلْحيَاء 3802
 . بَِمن  :فِْي اإِلْحيَاء3803
 .أن ال: فِْي اإِلْحيَاء 3804
 .َحول: فِْي اإِلْحيَاء 3805
 .َوتََربّص: يَاءفِْي اإِلحْ  3806
 .لِْلَشيء: فِْي اإِلْحيَاء 3807
 .الُمنَبّھَات: فِْي اإِلْحيَاء 3808

  .لَم أَِجد ھِذِه الِعبَارة فِي الكتاب 3809
ْوَن إِلَى َعالِِم الَغْيِب والشَّ {  :فِْي اإِلْحيَاء 3810 ْوَن ِمْنهُ فَإِنَّهُ ُماَلقِْيُكْم ثُم تَُردُّ  .}ھَاَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُْوَن قُْل إِنَّ الَمْوَت الَِّذْي تَفُرُّ
 .62/8: الجمعة 3811
 ).أَْكثُِرْوا ِمْن ِذْكِر ھَاِذِم اللَّذَّاِت (  :فِْي اإِلْحيَاء 3812
ُصْوا بِِذْكِرِه اللَّذَّات َحتَّى يَْنقَِطَع ُرُكْونُكم إِلَْيھَا: َمْعنَاه  :فِْي اإِلْحيَاء 3813  .نَغِّ
 فََضح: يَاءفِْي اإِلحْ  3814
 .يَا أَِخيْ  :َوَكتََب بَْعُض الُحَكَماِء إِلَى َرُجٌل ِمْن إِْخَوانِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3815
 .تَِصْيرَ : فِْي اإِلْحيَاء 3816
 .فاََل  :فِْي اإِلْحيَاء 3817
 .إِْبَراِھْيم التَّْيِمي: فِْي اإِلْحيَاء 3818
 .لَذَّة َشْيئَاِن قَطََعا َعنِّي :فِْي اإِلْحيَاء 3819
 .إذا ذكر الموت عنده: فِْي اإِلْحيَاء 3820
ً  ِجْلُدهُ َوكاَن ِعْيَسى علْيه الّسالُم إَِذا ُذِكَر المْوُت عندهُ يقطُُر : فِْي اإِلْحيَاء 3821   .َدما
َويَتََذكَّر ُصَوَرھُم فِْي َمنَاِصبِِھْم , ھُم تَْحَت التَُّرابفَيَتََذكَّر َمْوتَھُم َوَمَصاِرعَ , َواْنظُر اآلن أَْشَكالَهُ َوأَْقَرانَهُ الَّذين َمَضْوا قَْبلَهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3822

, َوأَْيتَُمْوا أَْواَلَدھُم, َوَكْيَف أَْرَملُْوا نَِساَءھُمْ , َوَكْيَف تَبَدََّدت أَْجَزاُؤھُم فِْي قُبُْوِرِھم, َويَتَأَمَّل َكْيَف َمَحا التَُّراب اآلَن ُحْسَن ُصَوِرِھم, َوأَْحَوالِِھم
 .َواْنقَطََعْت آثَارھُمْ , َوَخلَْت ِمْنھُم َمَساِجدھُْم َوَمَجالِسھُمْ , يَُّعوا أَْمَوالَھُمْ َوضَ 
اْشتََرى أَُساَمة بن َزْيد ِمْن َزْيد بن ثَابِت ولِْيَدة بِِمئَة ِدْينَار إِلَى َشْھر فَسمعت َرُسْول هللا َصلَّى هللا : َوقَال أبو سعيد الخدري: فِْي اإِلْحيَاء 3823

 )أاََل تَعَجبُْوَن ِمْن أَُساَمة الُمْشتَِري إِلَى َشْھٍر؟ : ( َعلِْيِه َوَسلَّم يَقُْول
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اَل  ظنَنُت أّن شْفريإاِلَّ  طرفْت عينايَ َما ! َوالَِّذي نْفِسي بيدهِ , إنَّ أَُساَمة طِويُل األَمل: ( َوَسلَّم هللاِ صلَّى هللا َعلْيهِ 
  وظَنَْنتُ  رفعُت طْرفِيَواَل  ,يلتقِيَاِن حتَّى يقبُِض هللاَ ُروِحي
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قاَل . 3824) الَمْوتِ ِمَن  حتّى أغّص بِھَا أبلُعھَااَل  وظَنَْنُت أنّيإاِلَّ  لقْمُت لْقمةً َواَل , واِضعهُ حتَّى أقبضَ أنّي  

ً هللا َعلَْيِه َوَسلَّم  َصلَّىهللا  رُسوللَنَا  َخطّ : عْبد هللا ْبن مْسُعودٍ  ً مَربعا ً و وخطّ , خطّا ً َوَخطّ , سطُه خطّا إِلَى  خطوطا
ً فَقَالَ , الخطّ  3825َجانبِ  ً َخارجا للخطّ )  ھَذا اإلنسانُ :( قَال. أَْعلَم هللاُ ورُسوله: قُْلنَا) ؟ ھََذاَما  أتدُرون: ( وخطّ خطَّا
. ھَذا دھشهُ ھَذا 3827ْخطأهأَ إِْن , للُخطُوِط تنھُشهُ )  وھِذِه األْعَراضُ , وھَذا األَجُل محيطٌ بِهِ : ( 3826َوسِطهِ فِْي  الَِّذي
, ھَذا األْمُر وھَذِه الحتوُف َحْولَهُ َشواِرُع إلْيهِ : ( بُن مْسُعودعبد هللا   َوقَال. 3829الَخاِرج للخطّ ) األََمُل  3828وذلك
هللا  صلَّى َوقَال رُسوُل هللاِ . 3831األََملِ ينظُر إلَى  وھُو, الحتوُف قتلَهُ الھَرمُ  3830أَخطأَهُ فَإِن  مّرت بِِه أََخذتهُ  فأَيتُھَا

فِْي  َوقَال َعلْيه الّسالم. 3832) ويھلِك آِخُر ھَِذِه األُّمِة بالبْخِل واألَملِ , ھَِذه األّمة باليَقيِن والزْھدِ أَّوُل  نَجا: ( َعلَْيِه َوَسلَّم
ِمْن  َوأَُعوُذ بِكَ , منَُع خْيَر الَمَماتِ حيَاٍة تِمْن  وأُعوُذ بِكَ , اللَّھُّم إنّي أعوُذ بَِك ِمن ُدنيَا تمنُع خْير اآلِخرةِ : ( 3833دعائِهِ 

 ,َرحمُكُم هللاُ , أيُّھَا النَّاسُ : قَالفََحَمَد هللا َوأَْثنَى َعلَْيِه ثُمَّ  الَعِزيز 3834َوخطَب ُعَمر ْبن عْبدُ ).   أَمٍل يمنَُع خْير الَعَملِ 
ً َولَن تُْترُكوا ُسدى 3835إِنَُّكم لَمْ  َوَشقَِي  فخابَ , فِيَما بينَُكملِْلُحْكِم َوالفَْصل  يَجمعكم هللاُ فِيهِ  ِميَعاداً َوإِنَّ لَُكم ,  3836 عبَثا

   3837عْبدٌ 
[157r] 

خاَف لَِمْن  َغداً  3839َوإنََّما يُكوُن لألَمان. 3838 أْخرَجهُ هللاُ ِمن َرحَمتِه الَّتِي عرُضھَا الّسماواَت واألَْرضُ 
ً  كّل يَْومٍ فِْي  تَرْوَن أَنَُّكمأاََل  3840؟َعادةٍ وشقوةً بس, وفانياً بباقٍ , وبَاَع قلِيالً بكثِير, واتّقَى هللاِ إِلَى  تُشيُّعوَن َغاِدياً َوَرائِحا

َوَكاَن . صدٍع ِمن األْرِض غْيَر موَسٍد َواَل ُمَمھَّدٍ  بَْطنٍ فِْي  فتَضُعونَهُ , 3841وانقطَع عملَهُ , قَضى نْحبَهُ قَْد  عزَّ وَجلّ 
أتتُكُم المنيّةُ قَْد : ( ناَدى فِيِھْم بَصْوٍت َرفِيعٍ , ِغّرةأَو  أْصحابِِه َغْفلةِمْن  أنَسَ َذا َوَسلَّم إِ  رُسول هللا َصلَّى هللا علْيه

فَإنََّما ِھَي أنفَاٌس لْو . 3844المبَادرةِ : يقُوُل فِي َمْوِعظَتِهِ  3843َوَكاَن الحَسنُ ).  بسَعادةٍ  الزَمةً إّما بشقَاَوٍة َوإّما 3842َدانبَةً 

                                                 
َما طرفْت عيناَي إاِلَّ ظنَنُت أّن ! َوالَِّذي نْفِسي بيدهِ , أاَل تَعَجبُون ِمْن أَُساَمة الُمْشتَِري إِلَى َشھٍر؟ إنَّ أَُساَمة لطِويُل األَمل(  :فِْي اإِلْحيَاء 3824
َواَل لقْمُت لْقمةً إاِلَّ ظَنَْنُت أنّي اَل أِسيغھَا حتّى , َواَل رفعُت طْرفِي فظَنَْنُت أني واِضعهُ حتَّى أقبضَ , ري اَل يلتقِيَاِن حتَّى يقبُِض هللاَ ُروِحيشفْ 

    ).أغّص بِھَا ِمَن الَمْوِت 
 َجنب : فِْي اإِلْحيَاء 3825
 .الوَسط : فِْي اإِلْحيَاء 3826
 .إِْن أَْخطَأه ھََذا نَھََشهُ ھََذا, لِْلُخطُْوط الَّتِي َحْولَهُ تَْنھَشهُ  : اءفِْي اإِلْحيَ  3827
 .َوَذاكَ  :فِْي اإِلْحيَاء  3828
 .يَْعنِي الَخطّ الَخاِرج : فِْي اإِلْحيَاء 3829
 .أخطَأْتهُ َكَما فِي اإِلْحيَاء فَتُصبح". ْتهُ "لَِكنَهُ قَاَم بِتَْصِحْيِحھا تحت الكلمة حيث كتََب " أخطأهُ "قَاَم الُمؤلف بِِكتابة  3830
َوھَِذِه الُحتُْوف , فَھَُو يَأَْمل, َواألََمل َوَراَء الھََرم, َوالھََرم َوَراَء الُحتُْوف, ھََذا الَمْرُء َوھَِذِه الُحتُْوف َحْولَهُ َشَواِرع إِلَْيه(  :اإِلْحيَاء فِيْ  3831

 .َوھَُو يَْنتَِظُر األََملْ , إِن أَْخطَأَْتهُ الُحتُْوف قَتَلَهُ الھََرمفَأَيُّھَا أمّر بِِه أََخذهُ فَ , َشَواِرع إِلَْيه
راً أحُدھا علَى اآلَخر 3832 ً أو ُمؤخِّ ما قَاَل َعْبُد , ثُمّ ... قَاَل ابن َمْسُعود: فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, يَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَِذه األحاِديث مقَدِّ

  .قَال َرُسول هللا َصلّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلّم, ثُمّ  ....هللا بن َمْسُعود
 .َوَكاَن َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم يَقُْول فِْي ُدَعائِهِ : فِْي اإِلْحيَاء 3833
 .َعْبدِ  3834
 ".لَْم تْخلقُْوا:"قَاَم الُمؤلّف بَِشطب َكلَِمة  ثُّم َكتََب َعلَى الھَاِمش اليَِمْينِي 3835
 .إِنَُّكم لَْم تُْخلَقُْوا َعبَثَاً َولَْن تُْتَرُكْوا ُسَدىً , يُّھَا النَّاسأَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3836
 .َوَشقَِي َغَداً َعْبدٌ : فِْي اإِلْحيَاء 3837
َماَواُت َواألَْرضُ  َوَجنَّتِهِ , َرْحَمتِِه الَّتِْي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء: فِْي اإِلْحيَاء 3838  .الَّتِي َعْرُضھَا السَّ
 .األمان :فِْي اإِلْحيَاء 3839
 َوَسيَخلف بََعَدُكم البَاقُْون؟, أاََل تََرْوَن أَنَُّكْم فِْي أَْساَلِب الھَالِِكْينَ : فِْي اإِلْحيَاء 3840
 .َواْنقَطََع أََملَهُ  : فِْي اإِلْحيَاء 3841
 .َراتِبَةً  أَتَْتُكم الَمنِيَّة: فِْي اإِلْحيَاء 3842
 .الِحَسن البََصري: فِْي اإِلْحيَاء 3843
 .الُمبَاَدَرةُ الُمبَاَدَرة :ْحيَاءفِْي اإلِ  3844
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َعلى  وبَكى, 3846لنفِسهِ نَظََر  رِحَم هللا اَمراً . 3845هللاِ تَعالىإِلَى  ْت عنكُم األَعَماُل الَّتِي تقّربُوَن بھَاانقطَعَ  ُحبَِسْت َعنُكم
آِخُر العَدِد , نْفِسك العدِد خُروجُ آِخر , يْعنِي األنفَاس. 3848} إنََّما نَعدُّ لھُْم َعداً { : ھَذه اآليَةقََرأَ  ثُمَّ . 3847ُذنُوبِهِ 
, اتّقُوا هللاَ َما اْستَطَْعتُمْ , عبَاَد هللاِ : 3850منبَرهِ َعلَى  الخلفَاءِ  بَْعضُ َوقَال . ُدُخْولَُك فِْي قَْبِركَ  العَددِ ِخُر آ, أَھلِكَ  3849فراقَ 

ً ِصيَح بِِھْم فانتبَھُوا نيَا, َوُكْونُوا قْوما وترّحلُوا , أَظلُّكمْ قَْد فَ  واستَِعّدوا لِْلَمْوتِ , لَْيَسْت لَھُْم بَداٍر فاْستَْبِدلُوا وعلُموا أَّن الدُّ
  تنقُُصھَا اللَّْحظَةُ  َوإّن َغايَةً , بُِكمْ  3851فقَْد أَجدّ 

[157v] 
ً يجُدوهُ , الُمّدةِ  3852لَجِديَرةٌ بقََصرِ , َوتَْھِدُمھَا الّساَعةُ   بُسْرَعِة  الجديَدان اللْيُل َوالنَّھَار لَحِريّ  3853َوإن غائبا
وَغلَب , 3855ونَاصح توبتهُ  فَاتقى عْبٌد ربِّهُ . العّدةلَُمْستَحق أِلَْفَضل  أَو الشْقوة بالفَْوزيَُحُل  3854َما وإّن قَادُ , األْوبة
ٌل بِهِ , وأَمله َخاِدٌع لَهُ , فإّن أَجلهُ َمستُوٌر عْنهُ , 3856أَجلهُ  ْيطَاُن ُمَوكَّ  3857ويزيُن لَهُ , يُمنِيِه التَّوبَةُ ليسّوفَھَا, والشَّ

إاِلَّ  النَّارِ أَْو  بْيَن أَحِدُكم َوبَْيَن الجْنةِ  َماوإنّه , عْنھَا يَُكونُ َما  نيتُهُ علْيِه أْغفَلمَ  3858حتَّى تْھَجمَ , المعِصيَةَ ليْركبَھَا
, 3859شقَاوةٍ إِلَى  تّرد بِه أيّاُمهُ َوأَْن , يُكوَن ُعُمرهُ َعلْيِه حّجةٌ أَْن  غفلةٍ َعلَى ِذْي  فَيَا لَھَا حْسرة, ينِزَل بِهِ أَْن  الَمْوتُ 

ْن اَل   َوإِيّاُكمْ َجَعلَنَا هللاُ  بِه بَْعَد  3861تُحلّ َواَل , عزَّ وَجّل معصيَةٌ  3860طاَعِة هللاِ َعْن  تُقِصُر بِهِ َواَل , نعمةٌ  تبِطُرهُ ِممَّ
 3863فتنتُم أنفُُسُكم{ : قولِِه تََعالىفِْي  َوقَاَل بعُض المفّسرينَ . 3862يََشاءُ لَِما  فّعال الّدعاءِ َسِمْيُع  الَمْوِت َحْسرة إنَّه

}  هللاِ  أْمرُ َجاَء  حتَّى{  3865سككتُمْ : قَال}  َواْرتْبتُمْ {  بالتَّْوبَةِ : قَال}  وتربّْصتُم{  بِالشَّھََواِت واللّّذاتِ : قَالَ . 3864}
ِ الَغُرورُ  {  الَموتُ : قَال م َوإنََّما أنتُ , قالئِلٌ  فَإنََّما ِھَي أيّامٌ  3867تربُّصوا وتَسّدُدوا: َوقَاَل الحَسنُ . 3866} وغّرُكم با

  يُدَعى الرُجُل ِمنُكْم فَيُِجيبُ أَْن  يوشكُ , َركٌب وقوفٌ 
[158r] 

َوھَُو إاِلَّ  3869ِمنُكم ِمن أََحٍد يَُصبحُ َما : َوقَاَل اْبُن َمْسُعودٍ . بحْضرتُِكمْ َما  بَصالح 3868فَانقَلَبُوا, َوال يَْلتَفِتُ  
ْيف, َوماله عاِريَة, ضيفٌ  اةٌ , ُمْرتَِحل والضَّ , تَْدِري متَى يْلقَاكَ اَل  أمرٌ , يَا بُنَيّ : َوقَال لُْقَماُن الْبنِهِ  .والَعاريَة ُمؤدَّ

ھَُو : ( المْوَت وغّصتَهُ وألَمهُ فقَالَ  ذكرَ َعلَْيِه َوَسلَّم  َوَعن الَحَسن أَّن رُسوَل هللا صلَّى هللا. أَْن يُفَِجأكَ  فاستعّد لهُ قَْبل
إّن أْھون المْوِت بِمنزلِة : ( وشّدتهُ فَقَالَعلَْيِه َوَسلَّم َعِن الَمْوِت  لَّى هللاَوسئِل ص).  ضربٍَة بالّسْيفِ   قدُر ثالِث مئةِ 

 يحُض َعنِ  وَكاَن َعلّي َرِضَي هللا َعْنهُ ).  ومَعھَا ُصوفٌ إاِلَّ  مَن الّصوفِ  فَھَل تَْخُرُج الحسكةُ , صوفٍ فِْي  حسَكة
                                                 

بُْوَن بِھَا إِلَى هللا َعزَّ َوَجلّ  :فِْي اإِلْحيَاء 3845  .فَإِنََّما ِھَي األَْنفَاُس لَْو ُحبَِست اْنقَطََعت َعْنُكم أَْعَمالُكم الَّتِي تَتَقَرَّ
 .نْفِسهِ  إِلَىاْمُرَءاً نَظََر : فِْي اإِلْحيَاء 3846
 .ِد ُذنُْوبِهِ َعدَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3847
 .19/84:مريم 3848
 .فَراقُ  3849
 ).علي بن أبي طالب(َوقَاَل بَْعُض الُخلَفَاء َعلَى ِمْنبَِرِه  :فِْي اإِلْحيَاء 3850
 .جدَّ : فِْي اإِلْحيَاء 3851
 .بِقَِصرِ  3852
 .َغائِبَاً يجد بِه: فِْي اإِلْحيَاء 3853
ً : فِْي اإِلْحيَاء 3854  .قَاِدَما
 .َوقدم تَْوبَتَهُ , ْنَد َربِِّه َمْن نَاصَح نَْفَسهُ فَالتَقِّي عِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3855
 .َشْھَوتَهُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3856
 .َويَُزيّن إِلَْيِه الَمْعِصيَةَ لِيَْرتَِكبھَا :فِْي اإِلْحيَاء 3857
 .تَْھُجمَ  3858
 .َشْقَوة َوأَْن تُْرِدْيِه أَيَّاُمهُ إِلَى: فِْي اإِلْحيَاء 3859
 .يتههللا َمْعصِ : فِْي اإِلْحيَاء 3860
 يَحل: فِْي اإِلْحيَاء 3861
 .َوإِنَّهُ بِيَِدِه الَخْير َدائَِماً فَعَّال لَِما يََشاء :فِْي اإِلْحيَاء 3862
 .أَْنفَُسُكم 3863
 .57/14: الحديد 3864
 َشَكْكتُم: فِْي اإِلْحيَاء 3865
ُكْم بِا الُغُرْوُر { :فِْي اإِلْحيَاء 3866  .الشَّْيطَان: قَالَ } َوَغرَّ
ُدْوا :اءفِْي اإِلْحيَ  3867 بُرْوا َوتََشدَّ  .تَصَّ
 .فَانَتقلُْوا :فِْي اإِلْحيَاء 3868
 .أَْصبَحَ : فِْي اإِلْحيَاء 3869
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. فراشٍ َعلَى  مْوتٍ أَْھَون َعلَيَّ ِمْن  أَلَْلِف َضْربٍَة بالسَّْيفِ ! َوالَِّذي نَْفِسي بيَِدهِ , تقتلُوا تَُمْوتُواإِْن لَْم : ويَقُولُ  3870القِتَال 
فِْي  الشَّْوِك أْدِخل الموُت كُغْصٍن كثِيرِ : فقَال. الَمْوتِ َعن  أْخبرنِي, كْعبيَا : ُعَمر رِضَي هللا عْنه لكْعِب ألْحبَار َوقَال

َوقَال النبِي . 3871 َما أَْبقَى وأَبقَى, فَأََخَذ َما أََخذَ , جذبَهُ رجٌل َشِديُد الجْذبِ ثُمَّ , كٍة بِعرقٍ شوْ ُكلُّ  وأََخذهُ , جْوِف َرُجل
مفَاِصلَهُ ليَسلُّم بعُضھَا علَى َوإِنَّ , 3872 المْوتِ َوَكْرَب  إّن الّرُجل يَعالُج سَكَراِت الَمْوتِ : ( َوَسلَّم صلَّى هللا علْيه

  َوالمحبُوُب ِعنَد الَمْوتِ ).  يَْوِم القِيَاَمةِ إِلَى  تفارقنِي وأفارقُكَ  3873 م َعلَْيكَ تَقُوُل الّسال, بَْعضٍ 
[158v] 

ُكونُ  3874ِمن ُصوَرِة الُمْحتَِضِر ھَُو الھُُدوّ  ً بالشَّھَواتِ أَْن  لَسانِهِ َوِمْن , َوالسُّ أَْن  َومن قلبِه, 3875يُكوَن نَاِطقا
ِ الظَّن  يَكْوَن حْسنُ  ورةا أَمَّ . تََعالى با ارقُبُوا الميَّت عنَد : ( قَالَ  أنَّهَعلَْيِه َوَسلَّم  النَّبي َصلَّى هللاُ ُرِوَي َعْن  فَقد, الصُّ

َوإَِذا غطّ َغِطيَط . نزلْت بِهِ تَعالَى قَْد  فَِھَي ِمن َرْحَمِة هللاِ , ويبَِسْت شفتاهُ , َعْينَاهُ 3876وذَرفَت, إَذا َرشَح َجبِينُهُ : ثاََلثٍ 
َوأَّما انطالُق لسانِِه بَِكلَِمِة ). 3879 ِمْن ِعِذاٍب قِْد نََزَل بِهِ  فَھُوَ , وأربَدْت  َشفَتَاهُ , 3878واحمّر وْجھُهُ ولونُهُ  ,3877المجنُونُ 
اَل إِلَه إاِلَّ  ُكمَمْوتَالَقِّنُْوا : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَال َرُسول هللا صلَّى هللا: الُخْدريّ  قَال أَبُو َسعيدٍ . فَِھَي عالَمةُ الخْير, الشَّھَاَدةِ 

َملُِك  حَضرَ : ( يقُولُ َعلَْيِه َوَسلَّم  َصلى هللاهللا  َسِمعُت َرُسول: ھَُرْيَرة َوقَاَل أبُو).  الخطَايَا قْبلھَا ِمنَما  فَإِنّھَا تُھَّدمُ هللا 
ً  قَْلبِهِ يَِجْد فِي  فنظََر فِي قْلبِه فَلَمْ , رُجالً يُموتُ  الَمْوت ً  ِه فوَجد طَرَف لَسانِهِ ففَك لحيتِ , 3880 َشيئا  يَقُولُ  3881بحتكه الِحفا

: فقَالُوا؟ 3882 إِلَى أَْيَن أْذھَبُ : فقَالَ . إِنَّك تَُموتُ : فَقيَل لَهُ , َومِرَض أَعَرابِيٌّ ).  اإلخالصِ لَهُ بَِكلَِمِة  هللا فغفَراَل إِلَهَ إاِلَّ 
كاَن شاٌب بِِه : َوقَاَل َجابر بن وَداعةَ . مْنهُ الَخْير إاِلَّ  يَُرىاَل  إِلَى َمنْ  أذھَبَ أَْن  3883فََما كراِھيَتِي: قَالَ . إِلَى هللاِ 

  فَقَالَتْ , فَاحتُِضرَ  3884زْھوٌ 
[159r]  

هللا تَعالى أن  فلعلّ , تََعالى هللاِذْكر  فَإِنَّ فِيهِ , تسلبِيهِ اَل  خاتِمي, نَعم: قَال؟ بشيءٍ تُْوِصْي , بُنييَا : لَهُ أُمهُ  
قَْد َغفََر  تََعالى هللاَوأَنَّ , نفعتنِيقَْد  3887أَخبُروا أُّمي بأَّن المالئكةَ : المنَاِم فقَالَ فِْي  3886فَِن رئٌ فلّما دُ . 3885يرحَمنِي

, الّسَماءِ إِلَى  ثُّم عرجَ , األْرِض مْثلهُ َما فِْي , ملُك المْوِت روَح جبّاٍر ِمَن الجبَابَِرةقَبََض : َوقَاَل وھُب بُن ُمنَبهٍ . 3888لِي
أُمرُت بقْبِض نفِس اْمرأة فِي فاَلٍة ِمَن : فقَال؟ قبْضت ُروحهُ ِممَّن  أَشّد رْحمةً لَِمْن كنَت : 3889المالئَكةُ  فقَالْت لهُ 
اَل  فالٍة مَن األْرضِ فِي  لُصغره وَكْونِهِ  3890ورحمُت مولُوَدھَا, فرحمتُھَا لغربتِھَا, َولدْت مولُوداَوقَْد  فأتيتُھَا, األْرضِ 

                                                 
َم هللا َوْجھَهُ يَُحضُّ َعلَى القِتَال :فِْي اإِلْحيَاء 3870  .َوَكاَن َعلّي َكرَّ
إِنَّ الَمْوَت َكُغْصٍن : نََعْم يَا أَِمْيَر الُمْؤِمنِْين: فَقَالَ . َعن الَمْوت ْثنِيَحدِّ , يَا َكعب: قَاَل ُعَمر َرِضَي هللاُ َعْنهُ لَِكعب األْحبَار: فِْي اإِلْحيَاء 3871

 .َوأَْبقَى َما أَْبقَى, فَأََخَذ َما أََخذَ , ثُمَّ َجَذبَهُ َرُجل َشِدْيد الَجْذب, َوأََخَذْت ُكلُّ َشْوَكٍة بِِعْرق, َكثِْير الشَّْوك أُْدِخَل فِْي َجْوِف َرُجلٍ 
 .الَعْبَد لَيَُعالُِج َكْرَب الَمْوِت َوَسَكَراِت الَمْوتِ  :اإِلْحيَاء فِيْ  3872
 .َعلَْيَك السَّاَلمُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3873
 .الھُُدوءُ : فِْي اإِلْحيَاء 3874
 .بِالشَّھَاَدة : فِْي اإِلْحيَاء 3875
 .َوَدَمَعتْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3876
 .اْلَمْخنُْوقِ  :فِْي اإِلْحيَاء3877
 .َواْحَمرَّ لَْونُهُ  :اءفِْي اإِلْحيَ  3878
 .ِمْن ِعِذاِب هللا قِْد نََزَل بِهِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3879
ً  فِْيه: فِْي اإِلْحيَاء 3880  .َشْيئَا
 .فََوَجَد لَِسانَهُ اَلِصقَاً بَِحنكهِ فَفَكَّ لَْحيَْيِه : فِْي اإِلْحيَاء 3881
 .أَْيَن يَْذھَُب بِيْ : فِْي اإِلْحيَاء 3882
 .اھَتِيَكرَ : فِْي اإِلْحيَاء 3883
 .رھق: فِْي اإِلْحيَاء 3884
 .فَلََعلَّ هللا يَْرَحْمنِي, فَإِنَّ فِْيِه ِذْكر هللا تََعالَى تَْسلِبِْينِْيهال : فِْي اإِلْحيَاء 3885
 .ُرِؤيَ : فِْي اإِلْحيَاء 3886
 .الَكلَِمةَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3887

ماً أ 3888 راً أحُدھا علَى اآلَخريَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَِذه األحاِديث مقَدِّ قَاَل َجابِر : ثُمّ ... َوقَاَل أَبُو ھَُرْيَرة: فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, و ُمؤخِّ
  ... .َوَمرَض أَْعَربِي: ثُمّ ... بن َوَداعة

 .فَقَالَت الَمالئِكة: فِْي اإِلْحيَاء 3889
 .َولدھا: فِْي اإِلْحيَاء 3890
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: فقَاَل ملُك المْوتِ . المولُوُد الَِّذي رحْمتَهُ َذلَِك  اليْوم ھُوَ  3892ُروَحهُ  قَبَْضتَ  الَِّذي الجبّار: المالئكةُ  فَقَالتِ  3891متِعَد بِھَا
بْيِت أُّمنا َعلَْيِه َوَسلَّم فِْي رُسول هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَى  دَخلنَا: 3894قَال اْبُن مْسُعودٍ . 3893 سبحاَن هللاِ اللِطيِف لَما يَشاءُ 

ً بِكم: ثُمَّ قَالَعلَْيِه َوَسلَّم  إلينَا فدمعْت عينَاهُ صلَّى هللافَنَظََر , 3895ِحيَن دنَا الّسيَاقُ , عْنھَا رِضَي هللا, ةَعاْيشَ  , مرَحبا
أاَلّ تَْعلُوا  ُمبِينٌ نَِذيٌر لَُكْم ِمْنهُ  إنّي, بُكُم هللاُ َوأُْوِصْي , 3896أوِصيكم بتْقَوى هللاِ تََعالى, نَصركم هللاُ , آَواكم هللاُ , هللاُ  حيّاكم
  فَاقَرُؤوا 3898,هللا تَعالىإِلَى  َوقد َدنَا األَجُل والمنقَلَبُ , 3897عبَاِدِه َوباِلِدهِ فِْي  هللاِ َعلَى 

[159v] 
: بْ المَسيّ  وقَاَل َسعيُد بنُ ).   َورحَمت هللاِ وبَركاتُهُ  بْعِدي فِي دينُِكم ِمنّي الّسالمُ َعلَى أَْنفُِسُكم َوَعلَى َمْن َدَخَل 

ا  ْدنَا خلِيفة رُسوليَا : فَقَالُوا, أْصَحابِهِ ِمن  احتُِضَر أبُو بَْكٍر أَتَاهُ ناسٌ لَمَّ فقَاَل أبُو بَْكٍر . بِكلَِما  فَإِنَّا نََراكَ , هللا روِّ
: قَال؟ َوَما األفُق الُمبِينُ : قَالُوا. الُمبينِ  األُفُقِ فِْي  هللاُ روَحهُ َجَعَل , َماتَ ثُمَّ  قَال ھَاُؤاَلِء الكلَماتِ َمْن : رضَي هللا عْنهُ 

 قَاَل ھَذا القَْوُل جَعل هللاُ روَحهُ فََمْن . رحمةٍ ِمئَة  يْوميَْغَشاُه ُكّل , وأْنھَاٌر وأشَجارٌ , فيِه ريَاضٌ , قَاٌع بْيَن يَِدي الَعْرش
ً للنِّعيم, جعلتھْم فريقْينِ  ثُم, إِلَْيِھم بِكَ  َحاَجةٍ ِمْن َغْيِر  اللَّھُّم إِنََّك ابتدْأَت الخلقَ : ذلَك الَمكانِ فِْي  ً للّسعير, فَريقا , َوفَريقا

ً  الَّلھُّم إنَّك خلْقتَ . تْجَعْلنِي للّسِعيرِ وال  فَاجَعْلنِي للنِّعيم ً وسِعيداً , أَْن تَْخلقھُمْ  وميّزتھُم, الَخْلَق فَِرقَا , فجَعلَت مْنھُم شقيّا
ً وَرِشيَداً  محيَص لَھَا مّما فاََل , يخلقھَاأَْن  نَْفٍس قْبلَ ُكّل  تكِسبُ  َماالَّلھُّم إِنَّك علمَت . َعاِصيكَ تْشقِنِي بمفاََل , وغويا

. َما يقربُنِي إلْيكَ أَْن أََشاء  مشيئتِكَ  فَاْجَعل, تََشاء َحتَّىاَل يََشاء  أحداً إِنَّ  الَّلھم. علمَت فاْجَعْلني ِمّمن تستْعِملُهُ بطَاعتِكَ 
  , يتَحّرُك شْيٌء إالَّ بِإِْذنِكَ فاََل , قّدرَت َحَركاِت العبَادِ  الَّلھّم إنَّك

[160r] 
, بهِ  وجعلَت لِكّل واحٍد ِمْنھَُما َعاِمالً يعَملُ , اللھمَّ إنَّك خلقَت الخْيَر والشَّر. تقَواكَ فِْي  فَاْجَعل َحركاتِي

. سكاِن جنَّتِكَ ِمن  فاْجَعْلنِي, أھالً  وَجَعْلَت لُِكّل واحٍد مْنھَُما, ةَ والنَّارَ اللھُمَّ إنَّك خلقَت الجنَّ . فَاْجَعْلنِي ِمْن َخْيِر القسمْينِ 
الَّلھّم إِنّك َدبَّْرَت . وزيّْنهُ فِي قلبِيلإِِلْيَمان   فاْشَرْح َصْدِري, وضيْعَت بِِه ُصُدورھم, الَّلھَم إنّك أردَت بقَوِم الّضاللِ 

أصبَح َوأْمَسى ثِقتُهُ الَّلھُمَّ إّن َمْن . زْلفَى وقرْبنِي إلْيك, طيّبَةً  أَْحيِني بْعَد المْوِت حيَاةً فَ , فجعْلَت مصيَرھَا إلْيك, األُمورَ 
ةَ َواَل  َحْولَ َواَل , َوَرَجاُؤهُ غيُرَك فَإنََّك ثِقَتِي وَرَجائِي ِ  قُوَّ عزَّ  هللاِ فِْي ِكتَاب قَاَل أَبُو بَْكٍر ھَذا كلّهُ . الَعظيمالعلِي إاِلَّ بِا

. إِلَى َغْيِرهِ  بِھم أُْوِصيأَْن  إِنِّي ألَستِحي ِمَن هللاِ : فقَال؟ وعيالِكَ  3901توِصي ببنِكَ أاََل : 3900لَِصالِحٍ  َوقِيلَ . 3899 َوَجلَّ 
ا َحَضَرْتهُ  للكنانِي َوقِيلَ  هللا َغْيُر  فِيهِ  رّ مَ فَُكلَّ َما , بَاب قلبِي أربَِعيَن سنةً َعلَى  وقفتُ : فقَالَ ؟ كاَن عَملكَما : الوفَاةلَمَّ

                                                 
 .َعھَِّد لَهُ بِھاُمتَ  وكونه في الفالة ال: فِْي اإِلْحيَاء 3891
 .الَجبّار الِذي قَبَضُت اآلَن روحهُ : فِْي اإِلْحيَاء 3892
 .ُسْبَحاَن الَّلِطْيف لمن يشاء :فِْي اإِلْحيَاء 3893
 .َرِضَي هللا َعنه: فِْي اإِلْحيَاء 3894
 .ِحْيَن َدنَا الفَراق: فِْي اإِلْحيَاء 3895
 .َوأوِصيكم بِتَْقَوى هللا: فِْي اإِلْحيَاء 3896
 .فِْي باَِلِدِه َوِعبَاِدهِ : إِلْحيَاءفِْي ا 3897
فَاْقَرُؤْوا َعلَى أَْنفُِسُكم َوَعلَى َمْن َدَخَل فِْي ِدْينُِكم بَْعِدي ِمنِّي , َوإِلَى الَكأْس األَْوفَى, َوإِلَى َجنَِّة الَمأَْوى, َوإِلَى ُسْدَرِة الُمْنتَھَى: فِْي اإِلْحيَاء 3898

اَلَم َوَرْحَمةَ هللا   .السَّ
َحابَة :ْي اإِلْحيَاءفِ  3899 ا اْحتََضَر أَبُو بَكر َرِضَي هللا َعْنهُ أَتَاهُ نَاس ِمن الصَّ ْدنَا: فَقَالُْوا, لَمَّ فَإِنَّا , يَا َخلِْيفَة َرُسْول هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َزوِّ

قَاع بَْيَن يَِدي : َوَما األُْفُق الُمبِْين؟ قَالَ : قَالُْوا. َجَعَل هللا ُرْوَحهُ فِْي األُفُق الُمبِْين, مَّ َماتَ َمْن قَاَل ھَُؤاَلء الَكلَِمات ثُ : فَقَاَل أَبُْو بَكر. نََراَك لَِما بِكَ 
اللَّھُمَّ إِنََّك اْبتََدْأَت : ھََذا الَمَكان فََمْن قَاَل ھََذا القَْول َجَعل هللا ُرْوَحهُ فِيْ . يَْغَشاُه ُكّل يَْوم ِمئَة َرْحَمة, َوأَْنھَار َوأَْشَجار, فِْيِه ِريَاُض هللا, الَعْرش

الَّلھُمَّ إِنََّك َخلَْقَت الَخْلَق . فاْجَعلنِي للنعيم وال تَجعلني للسعير, َوفَِرْيقَاً لِْلَسِعْير, فَِرْيقَاً لِْلنَِعْيم, ثُمَّ َجَعْلتھُم فَِرْيقَْين, الَخْلَق ِمْن َغْيِر َحاَجة بَِك إِلَْيِھم
 ً ً َوَسِعْيَداً , َوَميَّْزتَھُم قَْبَل أَْن تَْخلقھُمْ , فَِرقَا ً َوَرِشْيَداً , فََجَعْلَت ِمْنھُم َشقِيَّا الَّلھُمَّ إِنََّك َعلِْمَت َما تَْكَسب ُكّل نَْفٍس قَْبَل . فاََل تُْشقِنِي بَِمَعاِصْيكَ , َوَغِويا

ا َعلِْمَت فَا, أَْن تَْخلَْقھَا فَاْجَعل َمِشْيئَتَك أَْن أََشاء َما , الَّلھُمَّ إِنَّ أََحَداً اَل يََشاء َحتَّى تََشاء. ْجَعْلنِي ِممَّن تَْستَْعِملُهُ بِطَاَعتِكَ فاََل َمِحْيَص لَھَا ِممَّ

, الَّلھُمَّ إِنََّك َخلَْقَت الَخْيَر َوالشَّر. ل َحَرَكاتِْي فِْي تَْقَواكَ فَاْجعَ , فاََل يَتََحرَّك َشْيء إاِلَّ بِإِْذنِكَ , الَّلھُمَّ إِنََّك قَْد قَدَّْرَت َحَرَكات الِعبَاد. يُقَّربنِي إِلَْيكَ 
, أَْھالً  َوَجَعْلَت لُِكل َواِحدة ِمْنھَُما, الَّلھُمَّ إِنََّك َخلَْقَت الَجنَّةَ َوالنَّار. فَاْجَعْلنِي ِمن َخْيِر القََسِمْين, َوَجَعْلَت لُِكّل َواِحد ِمْنھَُما َعاِمالً يَْعَمل بِهِ 

اِن َجنَّتِكَ  اَلل. فَاْجَعْلنِي ِمن ُسكَّ الَّلھُمَّ إِنََّك َدبَّْرَت . فَاْشَرْح َصْدِري لإِِلْيَمان َوَزيِّْنهُ فِْي قَْلبِي, َوَضيَّقت بِِه ُصُدْوِرھُم, الَّلھُمَّ إِنََّك أََرْدَت بِقَْوِم الضَّ
ْبنِي إِلَْيَك زْلفَى, يِنِي بَْعَد الَمْوت َحيَاةً طَيِّبَةفَأَحْ , وَجَعْلَت َمِصْيَرھَا إِلَْيكَ , األُُمْور الَّلھُمَّ َمْن أَْصبََح َوأَْمَسى ثِقَتهُ َوَرَجاُؤهُ َغْيُرَك فَأَْنَت ثِقَتِي . َوقَرِّ
ةَ إاِلَّ بِا, َوَرَجائِي  .َوَجلَّ  قَاَل أَبُْو بَكر ھََذا ُكلّه فِْي ِكتَاب هللاِ َعزَّ . َواَل َحْوَل َواَل قُوَّ

 .لَِصالح بن مْسَمار: فِْي اإِلْحيَاء 3900
 .بِاْبنِكَ : فِْي اإِلْحيَاء 3901
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ْنيَا َراحالً  أصبَْحتُ : فقَال؟ عبِد هللاِ  3904يَابَا كْيَف أَصبحتَ : 3903وقِيَل للشافِِعي. 3902 تََعالى حجبتَهُ عْنهُ  , ِمَن الدُّ
ً  ولإِلْخَوانِ  ً َولِِسّر , ُمفَاِرقَا ً , عملِي مالقيا   وَعلَى هللاِ , وبكأِْس المنيّة َشاِربا

[160v] 
يَاَرُسوَل : وقَاَل َرُجل. 3905النَّار فَأَُعذبهإِلَى  أَمْ , الَجنَّة فَأُھَنِّْيهإِلَى  أَْدِرْي أَُرْوِحَي يَِصْيرُ َواَل , تََعالَى َواِرَداً  

نيَاَوتََرَك , َوالباَِل  لَْم يَنَس القْبرَمْن : ( قَالَ ؟ أزھُد الناسِ َمْن  هللاِ  يعّد لَْم وَ , يَْبقَى َعلَى َما يَْفنَى َماَوآثر , 3906 زينَة الدُّ
إِنِّي : قَالَ ؟ 3908َما شأنَُك جاورَت القبُورَ : 3907َوقِيَل لَِعلِي رضَي هللا عْنهُ )  وعّد نفَسهُ ِمن أَْھل القُبُور, غداً ِمن أَيّاِمهِ 

فِْي  فقيَل لَهُ , قبُورِ اليَْقُعد إِلَى  الّدرَداءِ  أَبُوَوَكاَن . اآلخرةَ  ويْذكُرونَ , يكفُّوَن األْلِسنَةَ , 3909أجَدھُْم خيَر ِجيَراِن ِصْدقٍ 
فَلَْم  3911مّر بالقبُورِ َمْن : َحاتِم األَصم َوقَال. وإَِذا قُْمُت لَْم يغتابونِي, مَعاِدي 3910قوٍم يَذّكُرونَنِيإِلَى  أْجلِسُ : فقَال. َذلِكَ 

 َرُجٍل يمھِّدُ ِمْن  األَرضُ  3912تعّجبتِ : َحْربٍ أَْحَمد بِْن  َوقَال. فقْد َخاَن نَْفَسهُ وخانھُمْ , لھُمْ  يدعُ َولَْم , يتفَّكْر لِنْفِسهِ 
ْي , َمْضَجَعهُ   القبُورِ  َوزيَارةُ ! ؟بْينِي وبينَك شيءٌ لَِم اَل تَْذُكر طُْوَل باََلك َوَما , يَا ْبن آَدم: فَراَشهُ للنَّْوِم فتقُولُ َويَُسوِّ

ْر واالعتبَارَعلَى الُجْملَة  ك  قبُور الّصالحينَ َوِزيَاَرةُ . مستحبّةٌ للتذكُّ قَال : ذرٍ أَبُو  َوقَالَ . 3913 ُمْستََحبَّة واالغتفَاراْلتَبَرُّ
جسٍد َخاٍو  3914المعالَجةَ فَإِنَّ , واغِسِل الَمْوتَى, زِر القبُوَر تذّكر بِھَا اآلخرةَ : ( َوَسلَّم رُسول هللاِ َصلَّى هللاُ علْيه

  . مْوِعظةٌ بليَغةٌ 
[161r] 
 قَالَ : مليكة َوقَال اْبُن أَبِي). 3916هللاِ تََعالىاْلَحِزْيَن فِْي ِظلِّ  فإنّ , َك أَْن يُْحِزنَكَ َعلَى الَجنَائِِز لََعلَّ َذلِ  3915وَعلَى

 3918من َوالُمستحبّ ). فَإِنَّ لَُكْم فِْيھُم ِعْبَرة  3917علْيِھمْ أَْمَواتَُكْم وصلوا  زوُروا: ( َعلَْيِه َوَسلَّم رُسول هللا صلَّى هللاُ 
, يقبلهُ َواَل , يمَسح القبرَ َواَل , َوأَْن يَُسلّم, الميتِ  3920ُمْستقباِلً لوْجهِ , 3919الزائُِر مستْدبر القْبلة يقِفَ أَْن  زيَاَرِة القُبُور

أَْو أََحِدِھَما  أبوْيهِ قَْبَر  َمن زارَ : ( هللا َعلَْيِه َوَسلَّم صلَّى هللا َوقَاَل رُسول. ِمن َعادِة النَصاَرىفَإِنَّ َذلَِك , 3921تُمّسهُ َواَل 
ُجَل : ( َعلَْيِه َوَسلَّم قَال رُسول هللا صلَّى هللا: اْبن سيريَن قَالَوَعْن ).  ُغفِر لَهُ وكتَب براً  جمعةٍ  كلّ فِْي  ليُموُت إِنَّ الرَّ

لَى إِ  رُجٌل يختلفُ َكاَن  3924:َوقَال بشرٌ . 3923)البَاريَن ِمَن  فيَكتبهُ هللاُ , 3922لَھَُما فيْدُعوا هللا, والَداهُ وھَُو َعاقٌّ لَھَُما

                                                 
 .ْنهُ فَُكلََّما َمرَّ فِْيِه َغْيُر هللا َحَجْبتَهُ عَ , َوقَْفُت َعلَى بَاِب قَْلبِْي أَْربَِعْيَن َسنَة, لَْو لَْم يقرب أََجلِْي َما أَْخبَْرتُُكم بِهِ : فَقَالَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3902
  .فَقَاَل لَهُ , فِْي َمَرِضِه الَِّذْي تُُوفَِي فِْيهِ _َرْحَمةُ هللا َعلَْيِھَما _ َوَدَخَل المزني َعلَى الشافعي : فِْي اإِلْحيَاء 3903
 .يَا أَبَا: فِْي اإِلْحيَاء 3904
ْيھَاأَ , َواَل أَْدِرْي أَُرْوِحَي تَِصْيُر إِلَى الَجنَّة فَأُھَنِّْيھَا :فِْي اإِلْحيَاء 3905  .ْم إِلَى النَّار فَأَُعزِّ
 .فَْضل ِزْينَة :فِْي اإِلْحيَاء 3906
َم هللا وجھه: فِْي اإِلْحيَاء 3907  .َكرَّ
 .الَمْقبََرة :فِْي اإِلْحيَاء 3908
 .إِنِّْي أَِجُدھُم ِجْيَراَن ِصْدق, إِنِّي أَِجَدھُم َخْيَر ِجْيَران: فِْي اإِلْحيَاء 3909
ُرْونِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3910  .ييَُذكِّ
 .بِالَمقَابِر: فِْي اإِلْحيَاء 3911
 .تَتََعجَّب :فِْي اإِلْحيَاء 3912
ك َمَع االْعتِبَار َوِزيَاَرةُ قبُور الّصالحيَن ُمْستََحبَّة :فِْي اإِلْحيَاء3913  .لِْلتَبَرُّ

  .َمَعالَجة: فِْي اإِلْحيَاء 3914
 .َوَصلِّ   :فِْي اإِلْحيَاء 3915
 .فِْي ِظلِّ هللا :فِْي اإِلْحيَاء 3916
 .َوَسلُِّموا َعلَْيِھم َمْوتَاُكمْ  :فِْي اإِلْحيَاء 3917
 .في: فِْي اإِلْحيَاء 3918
 .أَْن يَقَِف ُمْستَْدبِر القُْبلَة: فِْي اإِلْحيَاء 3919
 .بَِوْجِھهِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3920
 .َواَل يَُمسهُ , َواَل يَْمَسح القَْبر :فِْي اإِلْحيَاء 3921
 .ا ِمْن بَْعِدِھَمافَيَْدُعو هللا لَھُمَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3922

راً أحُدھا علَى اآلَخر 3923 ماً أو ُمؤخِّ َوقَاَل ابن أبِي : ثُمّ ... َوقَاَل أَبُو َذر: فِْي اإِلْحيَاء يَبَدأ بف, يَقُوم الُمؤلّف بتَْغيِير تَرتِيب ھَِذه األحاِديث مقَدِّ
 ... .َوالمْستََحّب فِْي ِزيَاَرة القُبُور: وأِخْيَراً ... َوَعن ابن ِسْيرين قالَ : مَّ ثُ ... وقَاَل النَبِّي َصلّى هللاً َعلَْيِه َوَسلّم: ثُمّ ... َملِْيَكة

  
ا َكاَن َزَمُن الطَّاُعون  قال بشر بن منصور: فِْي اإِلْحيَاء 3924  .َكاَن َرُجٌل يَْختَلِف إِلَى الَجبّانَةلَمَّ
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, 3925هللاُ غربتِكمَوَرِحَم , آنََس هللاُ َوْحَشتَُكمْ : فقَال الَمقابرَوقََف َعلَى  فَإذا أَنَسى, الَجنَائِز علَى الصالةَ  الجبانَِة فيشھدُ 
إِلَى  فَانصرفت, لْيلةَذاَت  تُ فَأَْمسيْ : قَاَل الرُجل. ھَذِه الَكلَِماتِ َعلَى  يَِزيدُ اَل . حسنَاتُِكمْ هللا  َوقبلَ , َسيِّئَاتُِكمْ َوتََجاَوَز َعْن 

, 3928أنتُمْ َمن : فقُْلتُ , جاؤنِيقد  كثِيرٍ  بخلقٍ إَِذا , نائِمٌ أَنَا  فبينََما, كَما كنُت أَْدُعو 3927آِت المقَابِر فأْدُعو 3926والمْ , أْھلِي
   نَْحنُ : قَالُواَحاَجتُُكْم؟  وَما

[161v] 
: قلتُ . أَْھلِكَ إِلَى  ِمنَك ھَديَّةً ِعنَد انِصَرافكَ  3930عّوْدتنَاكْنَت  نَّكَ إِ : قَالُوا. 3929َحاَجتُِكمْ َما  قلتُ . أَْھل المقابِر

قَال رُسول .  3931تََرْكتھَا بَْعدَ  فََما. َذلكإلى  فَإِنّي أعودُ : لَھُمْ قُْلُت . الدَعَواِت الَّتِي كنَت تدُعوا بھَا لنَا: قَالُوا؟ َوَما ِھيَ 
,  أَخْيهِ أَْو , 3933ِمن ابنِهِ تَْلَحقُهُ  دعوةً  ينتَِظرُ , 3932كالغريِق المْبُعوثِ  إالَّ فِْي قَْبِرِه  الميتُ َما : ( َعلَْيِه َوَسلَّم هللاُ َصلَّى  هللا

نيَا وَما فِيھَافَإَِذا لَِحقَْتهُ َكانَْت , 3934أْو َصِديقِهِ  َعاء َواالستغفَارُ : َوإن ھَدايَا األحيَاِء لأِْلَْمَواتِ , أَحّب إلْيِه ِمَن الدُّ ).  الدُّ
: ثُم ليَقُل, َرْأِس قْبرهِ َعلَى  فليَقُم أحِدُكمْ , التُّرابَعلَْيِه  َماَت أحُدُكم فسّويتُم إَِذا: ( َعلَْيِه َوَسلَّم َوقَال َرُسول هللا صلَّى هللا

ْنيَا ِمناْذُكر َما : فَيقُول لَهُ . تسمُعونَ َولَِكن اَل , هللايَْرَحُمَك  أَْرشدنَا: يَقُولُ  فَإِنَّهُ , ْبن فاَُلنَةيَا فاَُلن   خرْجَت َعلْيه ِمَن الدُّ
َد  هللاأَْن اَل إِلَهَ إاِلَّ  شھَادةِ  ً َوأَنََّك , رُسول هللاَوأَّن ُمَحمَّ ً وباإلْسالم دينا ِ ربا َوَسلَّم  َصلَّى هللاُ علْيهَوبُِمَحمَّد , رضيَت بِا

 ً ً , نبيا . 3935) ُحجتَهُ َوقَْد لُقَِّن  ِعند ھَذاَما يَْنبَِغْي  فيقُواَلن, مْنھَُما عْنهُ َواِحد  ُكلّ فإّن ُمنكراً َونَِكيراً يتأَّخر , وبالقْرآَن إماما
ً : َوقَال أبُو بَْكٍر الكتَانيُّ    ؟أْيَن تَْسُكنُ : قُْلتُ . التَّْقَوى: قَالَ ؟ َمن أَنتَ : فَقُْلتُ , لَْم أََر أَْحَسن ِمْنهُ  َرأَْيُت فِي المنَاِم شابا

[162r] 
ْونُ . قلٍب حزينٍ  كلّ : قَال"  ا يَُك أَْوَحِش َم ْوَداَء َك رأةٌ َس تُ , ثُمَّ التفتُّ فَإَِذا ام ِت؟ : فقُل ْن أَْن ا:  فقَالتْ َم قم أنَ .  الّس

ِرحٍ : قَالَتْ ؟ فُأْيَن تْسكنِينَ : قُلتُ  ِرٍح َم ٍب فَ ال. ُكّل قل دتُ  :قَ ُت واْعتَق ة فانتَبْھ َحَك إاِلَّ َغلَبَ ال. 3936أاَلَّ أَْض وْ  َوقَ ِعيد  أَبُ َس

اتِفٌ , يفزْع ِمْنھَافَلَْم  ألَضِربَهُ  3937فأخْذُت العَصى, َعلَيَّ  المنَاِم كأَنَّ إْبلِيَس قْد وثَبَ فِْي  رأيتُ : " الخرازُ  ي ھَ َف بِ  فَھَت

وٍر يكونُ , يَخاُف ِمْن ھَذهِ اَل  ھَذاإِنَّ :  ن ن ا يخاُف ِم بِ  وإنَّم ي القَْل ةَ الغ. فِ َحاِب ُعتب ُض أَْص ال بْع هُ : المُ َوقَ ْي  رأيتَ فِ

ي قَال دَخلتُ ؟ بِكهللا  صنَعَما : فقلتُ , النَّْومِ  ْي  الجنَّةَ بتلَك الّدْعَوِة الَّتِ ةٌ فِ َك َمْكتُوبَ تُ . بْيتِ بَْحُت جْئ ا أَْص ى  فَلَّم يإِلَ , بْيتِ

اِحِمينَ َويَا أَْرَحَم , يَا ھَاِدَي المِضلِّينَ : مكتُوبٌ البَْيِت  حائطِ َعلَى  فَإذا بخطّ ُعتبَةَ  رَّ ا, ال ل  ويَ رةَ مقب اثرينَ  َعثَ مْ , الَع  اْرَح

َم هللاُ َمَع  واجعلنَا, والمْسلِِميَن ُكلھْم أَْجَمِعينَ َعْبَدَك َذا الَخطَِر الَعِظْيم  ينَ  األَْحيَاء الَمْرُزوقِيَن الَِّذيَن أَْنَع َن النبي ْيِھم ِم , َعلَ

                                                 
 .َوَرِحَم ُغْربَتَُكم, آنََس هللا َوْحَشتَُكمْ : ر فَقَالَ فَإَِذا أَمَسى َوقََف َعلَى بَاِب الَمقَابِ : فِْي اإِلْحيَاء 3925
 .َولَمْ : فِْي اإِلْحيَاء 3926
 .ثُمَّ قَاَم بَِشطب األلف" فَأْدُعوا"قَاَم الُمؤلّف بِِكتَابة  3927
 .َما أَْنتُم: فِْي اإِلْحيَاء 3928
 .َما َجاَء بُِكمْ : قُْلتُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3929
ْدتَنَاإِنََّك قَ  :فِْي اإِلْحيَاء 3930  .ْد َعوَّ
 .فََما تََرْكتھَا بَْعَد َذلِكَ . فَإِنِّْي أَُعوُد لَِذلِكَ : قُْلتُ . الدََّعَوات الَّتِي ُكْنَت تَْدُعو لَنَا بِھَا: قَالُْوا :فِْي اإِلْحيَاء 3931
 .اْلُمتََغوِّثِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3932
 .تَْلَحقُهُ ِمْن أَبِْيهِ  :فِْي اإِلْحيَاء 3933
 .أَْو َصِدْيق لَهُ  :اءفِْي اإِلْحيَ  3934
ْيتُْم َعلَْيِه التَُّراب(  :فِْي اإِلْحيَاء 3935 ثُمَّ , فإِنَّهُ يَْسَمع َواَل يُِجْيب, يَا فاَُلن ابن فاَُلنَة: ثُمَّ يَقُْول, فَْليَقُم أََحُدُكْم َعلَى َرْأِس قَْبِرهِ , إَِذا َماَت أََحُدُكْم فََسوَّ
. َولَِكن اَل تَْسَمُعْون, أَْرِشْدنَا يَْرَحُمَك هللا: فَإِنَّهُ يَقُْول, يَا فاَُلن ابن فاَُلنَة الثَّالِثَة: ثُمَّ لِيَقُلْ , فَإِنَّهُ يَْستَِوي قَاِعَداً , ة الثَّانِيَةيَا فاَُلن ابن فاَُلنَ : لِيَقُلْ 

ْنيَا َشھَاَدة أَْن اَل إِلَ : فَيَقُْوُل لَهُ  َداً َرُسْوُل هللاْذُكر َما َخَرْجَت َعلَْيِه ِمَن الدُّ ً , هَ إاِلَّ هللا َوأَّن ُمَحمَّ ً َوبِاإِلْساَلِم ِدْينَا َوبُِمَحمَّد , َوأَنََّك َرِضْيَت بِا َربَّا
 ً ً , َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم نَبِيَّا تَهُ , اْنطَلِْق بِنَا َما يُْقِعُدنَا ِعْنَد ھََذا: قُْولُ فَيَ , فَإِنَّ ُمْنكَراً َونَِكْيَراً يَتَأَّخر ُكّل َواِحد ِمْنھَُما, َوبِالقُْرآَِن إَِماَما , َوقَْد لُقَِّن ِحجَّ

 ).َويَُكْوُن هللا َعزَّ َوَجّل َحِجْيَجهُ ُدْونَھَُما 
ً لَْم أََر أَْحَسن ِمْنهُ : َوقَاَل أَبُْو بَْكر الَكتاني :فِْي اإِلْحيَاء 3936 : قَالَ " فأْيَن تَْسُكن؟: قُْلتُ . التَّْقَوى: أَْنَت؟ قَالَ  َمنْ : فَقُْلُت له, َرأَْيُت فِْي النوم َشابَا

قَمُ : َمْن أَْنِت؟ فَقَالَْت : ُكّل قَْلٍب َحِزْيٍن ثُمَّ اْلتَفَّت فَإَِذا اْمَرأَةٌ َسْوَداَء فَقُْلتُ   فَاْنتَبَْھتُ  :قَالَ . فَأن تَْسُكنِْيَن؟ قَالَْت ُكّل قَْلٍب فَرحٍ َمرحٍ : قُلت.  أَنَا السَّ
 .َوتََعاھََدت أاَلَّ أَْضَحَك إاِلَّ َغلَبَة

 .الَعَصا َوثََب َعلَيَّ فَأََخْذتُ  :فِْي اإِلْحيَاء 3937
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ّديقِينَ  الِِحينَ , والّص ھََداِء َوالّص ْين آ, َوالشُّ المينَ ِم افِِعي. 3938رّب الَع ال الشَّ راً : َوقَ ام أم ِذِه األيّ ي ھَ ي فِ نِي  دھَمن مّص

 فَلَّما َكانَ , وجلّ َعزَّ  غْير هللاِ  يْطلعْ َولَْم , َوآلََمنِيْ 

[162v] 

ي: قُل, إدريسَ بِن  يَا محّمدْ : فَقَال لِي, المنَامِ فِْي  البَاِرَحة أتانِي آتٍ   ّم إِنّ كُ اَل  الَّلھ ً  أَملِ ا , ضّراً َواَل , لِنَْفِسي نْفع

ً َواَل  ً َواَل , َمْوتا ا  الَّلھُّم َوفقنِي. َوقَْيتَنِيَما أتّقِي إالَّ َواَل , أَن آُخَذ إاِلَّ َما أَْعطَيتَنِي أَستِطيعُ َواَل . نُُشوراً َواَل , َحيَاتا تحبُّ لَِم

وَسھّل  أعطَانِي هللاُ عزَّ وَجّل طلبنِي النَّھَارُ ُعدُت َذلَِك فَلَْم يَْدُخل  ُكلََّما أَصبحتُ  .القَْوِل والَعَمل فِي َعافيَةِمَن  وترَضى

ا  لِي الخالصَ    .3939تغفَلُوا عْنھَااَل  الَدعواتِ  فََعليكم بِھَِذهِ , كنُت فِيهِ ِممَّ

  

الَِميَن وصلواتُهُ َكَمل الَمْجُمْوع  ِ َرب الَع ِ ُد  ل والحْم افع الكاِم ى  النَّ يدنَاَعلَ ْين ُمحَ  س اتِم النَّبِيِّ د َخ ِه مَّ ى آل َوعلَ

ين ربّ  يَن آَِم َحابِِه أَْجَمِع  وأَص

  ...........................................................................................................اْلَعالِمينَ 

ي شلُون ِمّما َجَمَعهُ  ن َعلِ د ب ده لنفسهِ  3940أَْحَم ا وبْع ْن َش اهُ َء لَِم ْن  هللا وانتق امِم اَلم اإلَم افِظ  َك دٍ الَح ي َحاِم  أَبِ

هُ  َي هللاُ عْن ّي رِض َر  الغزال انَوَغفَ ِه َوَك هُ َولَِوالَِدْي هُ  هللاُ لَ هُ فََراغ ْن  مْن ْين ِم ى ثاََلثِ ْيس إِلَ ْوم الَخِم اْرسيَ نَة  م ْن َس ِم

9583941  

ِ َرب الَعالِميَن  ِ   والَحْمد 

[163v] 

ُد  َدهُ  الَحْم اَلم َوبْع َل الَك اِحبهُ , قَْب د َص ى مَحّم الُم َعلَ الةُ والسَّ فَاَعة 3942... واَلّص ئلُت . َوالشَّ هللا  3943...س

رهُ , لِطَاَعتِِه َعن القََدر إِْن َكاَن ِمن قِبَل الَخالِق رهُ وَش ق لِْلّصواب, ُخي ق َوهللا الُمَوفِّ ى التَّْحقِي أَقُوُل علَ يٍء . فَ ّل َش إِّن ُك

راً , فََكبِّْرهُ َمَع َمن َكبّر, ھُوَ  3944ھَُو هللا الَِّذْي اَل إِلَهَ ال, َوالقَاِدُر ھَُو الَخالِقُ , ُحْلَوهُ َوُمّرهُ , َخْيره َوَشّره, ربِقَدَ  َواْعبدهُ َكثِْي

هِ , والدليل علَى أّن ُكل َشيء بِقََدر. َكَما أَمر ي تَْنِزْيلِ لَّ { : َما قَاَل هللا تََعالَى فِ َدر  إِّن ُك اهُ بِقَ ْيٍء َخلَْقنَ اَل . }َش اً قَ َوأَْيَض

يء { : لَىاَوأَْيَضاً قَاَل َجّل َوتَعَ . }َما ِمْن نُْطفٍَة خلقه فعھده ثُّم السَّبِيل يَّسره { : َجّل َوعزّ  ن َش َما َمرَّ طنابي الِكتَاب ِم

ْيم. اب ُمبْينإاِّل فِي كتَ } َواَل رطب َوال يَابِس { : َوأَْيَضاً قَاَل َعّز وَجلّ . } ْرآِن الَحِك َراِر القُ ن أْس ل ِم َرهُ األقَاِوْي , وَخبَ

َران, فََمن لَم يُْؤِمن بِأَْسَراِر القُرآن فَقَد اْستََحّق الخذاَلن َوالحْرَمان اق َوالكف ْبَحانَهُ . ألنّه َمْوُصوف بِالنِّفَ اَل ُس ا قَ { : َكَم

                                                 
ْعَوة الَمْكتُْوبَةٌ  َما َصنََع هللا بَِك؟ قَاَل َدَخْلُت الَجنَّةَ بِتِْلكَ : فَقُْلتُ  َرأَْيُت َعتَبَةَ فِْي الَمنَام: َوقَاَل بَْعُض أَْصَحاب َعتَبة الغالم: فِْي اإِلْحيَاء 3938 الدَّ

ا أَْصبَْحُت ِجْئُت إِلَى بَْيتِي: قَالَ .فِْي بَْيتَِك  َويَا ُمقِْيل َعثََرات  ,َويَا َراِحَم الُمْذنِبِْين, يَا ھَاِدْي الُمِضلِّْين: فَإَِذا َخطّ َعتَبَةَ الغالم في َحائِِط البَْيتِ , فَلَمَّ
, َواْجَعْلنَا َمَع األَْحيَاء الَمْرُزْوقِْين الَِّذْيَن أَْنَعمت َعلَْيِھم ِمَن النَّبِيِّْين, َخطَِر الَعِظْيم َوالُمْسلِِمْين ُكلّھْم أَْجَمِعْيناْرَحْم َعْبَدَك َذا ال, الَعاثِِرْين

ْيقِْين دِّ الِِحْين, َوالصِّ ھََداِء َوالصَّ  .آِمْين َرّب الَعالَِمْين, َوالشُّ
نِْي َوآلََمنِيْ : شَّافِِعي َرِحَمهُ هللاَوقَال ال : فِْي اإِلْحيَاء  3939 فَلَّما َكاَن , غْير هللاِ َعزَّ وجلّ , َولَم يُْطلِع َعلَْيه, دھَمني فِي ھَِذِه األيّام أَْمٌر أََمضَّ

ً الَّلھّم إِنّي اَل أَملُِك لِنَْفسِ : قُل, يَا محّمْد بِن إدريسَ : فَقَال لِي, َمنَاِميْ البَاِرَحة أتانِي آٍت فِْي  ً , َواَل ضّراً , ي نْفعا ً , َواَل َمْوتا . َواَل نُُشوراً , َواَل َحيَاتا
ا أَْصبَْحُت . الَّلھُّم َوفقنِي لَِما تحبُّ وترَضى ِمَن القَْوِل والَعَمل فِي َعافيَة. َواَل أتّقِي إالَّ َما َوقَْيتَنِي, َواَل أَستِطيُع أَن آُخَذ إاِلَّ َما أَْعطَيتَنِي فَلَمَّ

ا تََرحل, َذلِكَ  أَعدتُ  ا كنُت فِيهِ  ,طَلبتيالنَّھَاُر أعطَانِي هللاُ عزَّ وَجّل  فَلَمَّ   .فََعليكم بِھَِذِه الَدعواِت اَل تغفَلُوا عْنھَا, وَسھّل لِي الخالَص ِممَّ
اجعت المخطوط األصلي تمكنت لَم أتََمَكن من قَِراءة ھذه الكلَِمة بينما كانت بين يدي نسخة مصورة عن المخطوط لَِكنّني ِعنَدما رَ  3940

 .من قراءتھا
ففي النسخة المصورة ال , تمكنت من تحصيل ھََذا عند مراجعة المخطوط األصلي, 891َعلَى ھَاِمش السَّطِر نفسهُ َكتَب الُمؤلّف  3941

 .يظھر ھذا الرقم أبداً 
 .فراغ من كلمة واحدة لم أتمكن من قراءتھا 3942
 .راءتھافراغ من كلمة واحدة لم أتمكن من ق 3943
 .إاّل  3944
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ائزون م الف ك ھ َزل هللا فألئ ا أن م بَِم ة يحك الم. } ومنزل ِه السَّ ّي َعلَي اَل النبِ اً قَ ى العجز : ( وأْيَض َدر حتَّ ْيٍء بِقَ ّل َش ُك

اب ). اَل يَْنَغفِر َعن قدر : (َوأْيَضاً قَاَل َعلَيه السَّالم). والكيس  ن الَخطّ ِحيح َعن ُعَمر ب َوُرِوَي فِي الَحِديث صعم الصَّ

َزَل النَ : َرِضَي هللا َعْنهُ  َدرِ أَّن ِجْبِرْيِل ع م نَ ِن القَ ئلهُ َع ي صعم َوس الَ , بِّ َدر: َوقَ ْيٍء بِقَ ّل َش ة . ُك ات النَبَِويّ ِذِه الَكلَِم َوھَ

ا  ق بِھَ ول المستخرجة ِمْن أَْسَرار اإِللَِھيّة التِي نَطَ الم وَ الّرُس ِه السَّ اَل .... َعلَْي ُث قَ ه َحْي ع منطق ي َجِمْي الى فِ ّل وتََع َج

كَ . }َوى إاِّل ھَُو َوْحٌي يُْوَحى َوَما ينطق َعن الھَ { : تعالَى ي َذلِ ْبَحانَهُ فِ اَل ُس ا : َوأَْيَضاً قَ ُذوه َوَم ول فَُخ اُكم الرُس ا آت َم

َوقََضاُؤَك عدل فََكيَف تَْقِضي , يَا َرّب إِنَّك عدل: أّن ِعْيَسى ع م سئل َربّه فَقَالَ , َوُرِوَي َعن القََدر. نَھَاُكم عْنهُ فَاْنتَھُوا

ً : فَقَاَل هللا ُسْبَحانَهُ . ْبِد بِالذَّْنب ثُّم تَُعّذبهُ َعلَْيهعلَى العَ  ا ِه أْيَض ون َعلَي ن َمْكنُ هُ ِم َذا فَإِنّ ن ھَ هُ َع اَل هللا , يا بَن البَتُول اْن فَقَ

ِرْيقَين: َعّز َوَجلّ  َواب وَ , قُْل لآِلَدِميّيَن َعنّي َوأخبر سر بِأَنّي قَْد أْوَضْحُت الطَّ ق الصَّ أطَِرْي ق الَخطَ َب , طَِرْي ن َرِك فََم

واب فِْيَما َوفّقتهُ لَهُ َولَِذلَِك قْيَل َمن ِدي: طَِرْيَق الَخطَأ فِْيَما قَّدرته َعلَْيه َوَمن رِكَب طَِريَق الصَّ , َمن يَْھِدي هللا فَھَُو الُمْھتَ

 ً ه, ُكّل َشيء بِقَدرأَّن : َوبَِذلَِك أقُْول. ُمْرِشداً , َوَمن يُضلل فَلَن تَِجَد لَهُ َولِيّا لَّ َعْقل د اختَ َدر فَقَ ه ... وَمن لَْم يؤِمن بِالقَ جھل

الَ . َوَمْن لَْم يَْجَعل هللا لَهُ نُْوَراً فََما لَهُ ِمْن نُور َق : ... قَ ّل َخلَ ّز َوَج اَلم إِّن هللا َع ِل اإِلْس ن أْھ اً ِم م َجِمْيَع ُل الِعْل َق أْھ اتّفَ

  األْشيَاءَ 

[163r] 
َك قَ لَوَذلِ ي التَّْنِزي اس { : اَل فِ ين}, َوال رطب وال ي اب ُمبِ ي ِكتَ ت . إاِلَّ فِ ا اّدَعي اِت َم ي إْثبَ ي فِ ذا يَْكفِ َوھَ

إِن َشاَء هللا فََمن َسأَل تَْبِديله أَْو تَْغيِيرهُ  3945)كتابي(لَِكن َما َذَكرت , َواْقتَنَيت بوجيه أوجه أخر ودالئل َغْير َما َذَكرت

وا أَّي { َسبِْيِل َما اْقتَفَيت يَومنا ثَبَات الفَْوز با تََعالى فسيئه وقابله وولى االْنتِقَام ِمنهُ أو َعَدَل َعْن  َوَسيَْعلَم الِذْيَن ظَلَُم

ع (َوإِنََّما أطَْلُت الَكاَلَم نُْصَحاً لإِِلْخَوان َوإِْن َكاَن َعلِّي  . }ُمْنقَلب ينقَلِبُون  ن ) إن من يطل َذا ِم ى ھَ اء َعلَ اَدات الفُقَھَ َس

ى (....) ھَُو أَْفقَه ِمنهُ َوفَْوَق ُكّل ِذي ِعْلٍم َعلِْيم ) ما أبحر ويتعامل مع الحر من (بِاإِلَضافَة إِلَى  ا الكل َعلَ تََعالى يَْجَعلن

ه َوكَ  َب طَاَعتِِه َوِرَضاه بمنه ثُّم السَّالم المبَارك علَى َمن يَقِف َعلَيه َوَرحَمُت هللاِ َوبََرَكات د هللا أصفى  3946(....)تَ عبي

  عبيده ُمَحّمد كريمين َوفَّقَهُ هللا َوھََداهُ بِِمنِّه َوَكَرِمهِ 

ِ أَخّص َحْمِدِه َوَما قَّدروا هللا َحّق قَدره   َوالَحْمُد 

الة َوالسَّاَلم َعلَى ُمَحّمد الھَاِدي إِلَى طَِرْيقِه  .َوالصَّ

                                                 
ما وضعته في قوسين في ھذه الصفحة أدل على أن ھذا ما تمكنت من قراءته لكنني غير متأكدة فھذه الصفحة من المخطوط في  3945

 .حال سيئة ومحفرة
 .فراغ من أربع كلمات 3946
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  3949أَنَْس بن مالك .4

[19r], [21r], [24r], [30r], [32v], [45r], [56v], [57v], [69v], [75v], [119r] 
 

 3950َكْعب األَْحبَار .5
[19r], [102v], [158r], 

 
 3951أَبُو ھَُرْيَرة .6

[12r], [20v], [21v], [23r], [34r], [55r], [126r], [137v], [158v] 
 

  3952َعائَِشة .7
[21r], [49r], [58v], [88v], [159r] 
 

 
  3953َجابِر .8

[22r], [24r], [130r] 
 

                                                 
, المنجد في اللغة واألعالمانظر . والد عائشة زوجة النبي. أول الخلفاء الراشدين): 634_573) (عبد هللا(أبو بكر الصّديق  3947

  . 17منشورات دار المشرق ص . 1992الطبعة الثالثة والثالثون 
 .18نفس المصدر المنجد ص . اشتھر بتقواه وتقشفه. صحابي من أقدم المؤمنين): م652ت ) (جندب من جنادة(أبو ذر الغفاري  3948
 .76 نفس المصدر المنجد ص. صحابي خادم الرسول) م711ت (أنس بن مالك  3949
نفس المصدر المنجد ص . توفي في حمص. يمنّي األصل. تابعي من أقدم رواة الحديث): م652ت ) (أبو إسحاق(كعب األحبار  3950

464. 
نفس المصدر . توفي في المدينة. من كرام الصحابة وكبار رواة الحديث): م678ت ) (عبد الرحمن بن صخر األزدي(أبو ھريرة  3951

 .22المنجد ص 
. حّرضت على علّي بعد مقتل عثمان وھي صاحبة الجمل في وقعة الجمل. أم المؤمنين, بنت أبي بكر الصديق): م678ت(عائشة  3952

 .363نفس المصدر ص 
 .194نفس المصدر المنجد ص  .من المكثرين في الرواية عن النبي. صحابي خزرجي أنصاري): م697ت (جابر بن عبد هللا  3953
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 . 3954َمَعاذ بن َجبَل .9
[22v], [33v], [57r], 

 
  3955ابن عباس .10

[15r], [22v], [25r], [45v], [32v], [45r], [96v], [57v], [56v], [82v], [119v], 
[143r] 

 
 3956َعلِّي بن أَبِي طَالِب .11

 
 [22v], [46r], [58r], [55r], [75r], [96r], [68r], [69r], [92r], [89v], [79r], [78r], 

[95r], [122r], [120r], [136v], [132v], [158r], [160v] 
 

 األَْعَمْش  .12
[23v] 

 
  3957الَحَسنْ  .13

 
[133r], [95r], [120v], [112v], [92v], [88r], [85v], [49v], [49r], [24v], [53r], 

[122v], [138v], [158r] 
 

 َوِھْيب بن الَوْرد  .14
[25r], [25v], [59v], [131r] 

 
 3958ِعْكِرَمة .15

[25v], [48r], [57r] 
 

 3959قَْيساألَْحنَف بن  .16
[27r], [79r] 

 
 3960قَُرْيش .17

[27r] 
 

                                                 
 .536نفس المصدر المنجد ص . مات بطاعون عمواس. اشترك في غزو الشام. صحابيّ ): م639ت (معاذ بن جبل  3954
نفس . روى الكثير من حديث الرسول. حضر صفين مع علي, "حبر األمة"لُقّب . ابن عم النبي): م687ت ) (عبد هللا(ابن عبّاس  3955

 .10المصدر المنجد ص 
. ربيب النبي وابن عمه وصھره على ابنته فاطمة. ئمة الشيعيّةرابع الخلفاء الراشدين وأّول األ): م661ت (علي بن أبي طالب  3956

نفس . جمعت كلماته في نھج البالغة. رضي بالتحكيم بعد معركة صفين فثار عليه الخوارج, أنھى عصيان البصرة في معركة الجمل
 .378_377المصدر المنجد ص

. مات في المدينة. مقتل أبيه فآثر عدم القتال وترك الخالفة بويع له بالخالفة بعد. بكر أبناء علي وفاطمة): م670_624(الحسن  3957
 .220نفس المصدر المنجد ص 

نفس المصدر . قُتل في اليرموك. قاتل مسيلمة الكذاب بحروب الّردة. صحابي قرشّي َمخزوميّ ): م634ت (عكرمة بن أبي جھل  3958
 .377المنجد ص 

 .29نفس المصدر المنجد ص . من دھاة العرب وقادتھم في صدر اإلسالم. سيّد بني تميم في البصرة): م691ت(األحنف بن قيس  3959
أميّة ونوفل وزھرة : من فروعھا الكثيرة. أسياد مكة وكبار تجار القوافل. قريش قبيلة عربية عظيمة من كنانة من العدنانيّة 3960

 .437نفس المصدر ص . ومخزوم وأسد وجمح وسھم وھاشم وتيم وعدي



322 
 

   3961ِعْيَسى .18
 
[15r], [28v], [35r], [48r], [52r], [53r], [80r], [84v], [85r], [92r], [94v], [102v], 

[102r], [120r], [134v], [134r], [137v], [141v], [156r], 
 

  3962َعْبُد الَعِزيز ُعَمر بن .19
 

[28v] 
 

 َوِكْيع  .20
[29v] 
 

 
  3963لَْيَمانُمقَاتِل بن سُ  .21

[30v] 
 

  3964زكريا .22
 [30v] 
 

 
 3965يحيى .23

 [30v], [47v] 
 
 

 
 3966إسماعيل .24

 [30v] 
 

 
  3967آدم .25

 

                                                 
األقنوم الثاني من الثالوث األقدس وكلمة هللا المتجسد من مريم العذراء لخالص , في معتقد المسيحيين, ھو: يسوع المسيح: عيسى 3961
أخبار حياته وتعاليمه . أّسس الكنيسة وھي جماعة المسيحيين. ). م . ق  4( ولد في بيت لحم اليھودية على أيام أوغسطس قيصر . العالم

 .620س المصدر المنجد ص نف. ھو عيسى في القرآن. في اإلنجيل
نفس المصدر . . اھتَّم بِاإِلْصاَلح اإِلَداِري َوالَمالِي). م717(الخليفة األموي الثّاِمن ): 720- 681(ُعَمر بن َعْبد الَعِزْيز بن َمْرَوان  3962

 .379. المنجد ص
نفس المصدر المنجد ص . ير الكبيرعاش في البصرة له التفس. مفسر كبير): م767ت ) (أبو الحسن البلخي(مقاتل بن سليمان  3963

541. 
 .279نفس المصدر المنجد ص . أبو يوحنا المعمدان وزوج اليصابات. كاھن ھيكل أورشليم 3964
عاش في برية اليھودية ثم ظھر على شاطئ األردن  . من أنسباء يسوع المسيح. ابن زكريا واليصابات): يوحنا المعمدان(يحيى  3965

 .624نفس المصدر المنجد ص . مسيحيعمد بالماء ويبشر بمجيء ال
نفس المصدر المنجد . من نسله عرب المستعربة أو عرب الشمال بنو عدنان). ابن إبراھيم الخليل من ھاجر المصرية(إسماعيل  3966

 .47ص 
. رأتهخلقه هللا على صورته ووضعه في فردوس عدن وخلق حواء من ضلعه وجعلھا ام. اإلنسان األول وأبو الجنس البشري: آدم 3967

 .31نفس المصدر ص . وعصى آدم وحواء أوامر هللا فطردا من جنة الفردوس ولكنھما وعدا بمخلص ھو المسيح
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[30v], [81r], [135v], [142v] 
 
 
 

 3968داود .26
[30v], [31r], [54v], [114v], [122r], [134v], [134r], [129v], [108r] 
 

 
 3969يونس .27

[31r] 
 

 3970إبراھيم .28
 [31r], [35v], [41r], [94r], [129v], [135r] 

 
 3971موسى بن عمران .29

 
[31r], [35r], [60v], [75v], [95r], [113r], [115r], [103v], [112r], [125v], [126v], 

[132v], [135r], [135v], [139v], [154v] 
 

 3972يعقوب .30
 

[31r], [58r], [112v] 
 3973َعْمر بن الَعاص .31

[32v] 
 

 ثَابِت البناني .32
   

[33v] 
 الفَِضْيل .33

  

                                                 
أسس مملكة يھوذا وجعل العاصمة . والد سليمان الحكيم وأحد أجداد المسيح. ثاني ملوك اليھود. ): م. ق 970_1010(داود  3968
. إليه ينسب سفر المزامير. جيشه ليتزوج بتشابع امرأته ثم ندم ندامة يضرب بھا المثلقتل أوريا أحد أركان , رغم ورعه وعدله. أورشليم

 .240نفس المصدر المنجد ص 
أََوى إِلَى فَ , فََخاَف ِمَن األََذى, أَرَسلهُ هللا إِلَى قَوٍم َكثُر فََسادھُم َوانتََشر. ُذو النُّون, عنَد الُمْسلِِمين نَبِّي ِمن أْنبِيَاء هللا: يُْونس بن متّى 3969

نفس . . ُسوَرة فِي القُْرآن. اْستَْغفََر َربّهُ َوأَنَاب فَتَاَب هللا َعلَيه. فَأنبََت هللاُ َعلَيه َشَجَرة ِمن يَْقِطين, التَقَمهُ الُحوت َوأَْلقَاه. الفلك الَمشُحون
 .628-627. المصدر المنجد ص

نزح إلى بالد كنعان . تلقى الوحي في أور الكلدانيين جنوبي  العراق. ماعيلأبو إسحق وإس, ھو خليل هللا وأبو المؤمنين: إبراھيم 3970
 .2نفس المصدر المنجد ص . م . ق  1800نحو 

ولد في مصر وأنقذته ابنة فرعون من المياه فتربى . أشھر رجال التوراة ومن أكبر مشترعي البشرية.): م . ق  13القرن (موسى  3971
كليم "لُقَّب ب. األربعين بعد أن لجأ إلى برية سينا فأرسله الرب لينقذ بني إسرائيل من مظالم فرعون بدأ رسالته في سن. في قصر أبيھا

 . 555نفس المصدر المنجد ص ". هللا
نفس المصدر المنجد ص . والد يوسف وأخوته الذين تنسب إليھم أسباط إسرائيل االثنا عشر. ابن إسحاق وأخو عيسو: يعقوب 3972

620. 
اشترك في التحكيم في صفين ونصر معاوية . بنى مدينة الفسطاط, فاتح مصر. قائد عربي شھير): م664ت (ص عمر بن العا 3973
 .380نفس المصدر المنجد ص . بدھائه
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[33v], [55r], [59v], [112v], [128v], [128r] 
 

 ابن المباَرك .34
  

[34r], [60r], [85v] 
 

 3974ُعمر بن الَخطّاب .35
 

[34v], [48r], [52r], [53r], [75r], [84v], [85r], [88r], [89r], [136v], [149v], [158r] 
 

  3975نوح .36
[35v], [35r], [85v], [101v], [111r] 
 
 

  3976أَبو الدَّْرَداء .37
[37r], [93v], [120r], [160v], 

 
 3977لقمان .38

[42r], [49r], [52r], [82r], [89r], [109v], [112v], [141r], [158r] 
 

  3978َجابِر .39
[22r], [24r], [30r], [45v], 

 
 بَنِْي إِْسَرائِْيل  .40

[46r], [88v], [103r], [109v], [126v], [139v], 
 

  3979الشافعي .41
[45r], [46v], [49r], [56v], [160r], [162r], 

 
 قتاَدة  .42

[48r], [85r], 
 .  ُمَجاِھد .43

[48r], [55r], [ [57r] 
 

 
 أَبُو ُسلَْيَمان الداراني  .44

                                                 
اغتاله أبو لؤلؤة الفارسي . اشتھر بعدله. أول من لُقّب بأمير المؤمنين. 634ثاني الخلفاء الراشدين ): م644ت (عمر بن الخطاب  3974

 .379نفس المصدر المنجد ص . في المسجد
 .579نفس المصدر المنجد ص . نجا وأھل بيته من الطوفان وتسلسل منه الجنس البشري الجديد. من أدم رجال التوراة: نوح 3975
 .18نفس المصدر ص . قاضي دمشق. صحابي خزرجي أنصاري من رواة الحديث): م652ت ) (عويمر بن مالك(أبو الدرداء  3976
 .493نفس المصدر المنجد ص . خّصه القرآن بسورة. ھر بالحكيمنبي اشت: لقمان 3977
 .194نفس المصدر المنجد ص . صحابي خزرجي أنصاري من المكثرين في الرواية عن النبي): م697ت ) (بن عبد هللا(جابر  3978
والزم اإلمام , في مكة ولد في غّزة ونشأ. إمام مؤسس أحد المذاھب السنيّة األربعة): م820_767)(محمد بن إدريس(الشافعي  3979

 .327نفس المصدر المنجد ص . توفي في مصر وقبره معروف في القاھرة بسفح جبل المقطم. مالك في المدينة ودرس عليه
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[48r], [52v], [82v], [102v], [128r], 
 

 آسية  .45
[49r], 

 
 فرعون  .46

[49r], [128r], 
 

  3980أيّوب .47
[49r], [120r], [111r], [154r] 

 نَافِع  .48
[49v] 

 3981فَاِطَمة .49
[49v] 
 

  3982أَْسَماء .50
[50v] 
 

 3983الزبير .51
[50v] 
 

 
 3984ْن أَْدھَمإْبَراِھْيم بِ  .52

 
[16r], [52r], [76v], [122r], [122v], 
 

  3985ِعيااألَْوزَ  .53
 

[52r] 
 3986اْبن ِسْيِرْين .54

 
 [161r], [52v], 
                                                 

 .97نفس المصدر المنجد . ذكر في التوراة والقرآن. امتحنه الرب فصبر. رجل من أرض أدوم: أيوب 3980
زّوجھا الرسول من ابن عمه علي بن . لقبت بالزھراء لحسنھا. ت بمكة قبل الھجرةولد. بنت النبيّ ): م632ت (فاطمة الزھراء  3981

 .403نفس المصدر المنجد ص . إليھا ينتسب الفاطميون. أبي طالب فولدت له الحسن والحسين وأّم كلثوم وزينب
". ذات النطاقين"لقبت . بن الزبيرأخت عائشة وأم عبد هللا . صحابية من السابقات إلى اإلسالم): م692ت (أسماء بنت أبي بكر  3982

 .47نفس المصدر المنجد ص 
نفس ". الموفَّقِيَّات"و " قريش"له أنساب . ولي قضاء مكة, حفيد الزبير بن العوام. نّسابة وراوية) 869ت(الزبير بن بكار  3983

 .278المصدر المنجد ص 
نفس المصدر المنجد ص . قبره مزار في جبلة بسورية. ساح وتنسك. زاھد مشھور أصله من بلخ): م778ت (إبراھيم بن أدھم  3984

2. 
ً . ولد في بعلبك. من أئمة الفقھاء في اإلسالم): م774_707) (عبد الرحمن(األوزاعي  3985 ً معروفا ً . ترك مذھبا قبره . كان جريئا

 .85نفس المصدر المنجد ص . جنوبي بيروت
نفس المصدر المنجد ص ". تعبير الرؤيا: "اشتھر بتفسير األحالم. فقيه من أھل البصرة): م729ت ) (أبو بكر محمد(ابن سيرين  3986

9. 
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  3987 َمْريَم .55
[53r], [141v], 

 
 الَجِرْيري  .56

[55r], 
 

 َجْعفَر بن ُمَحمَّد .57
 

[55v] 
 3988َعلِي بن الُحَسين .58

[55v] 
 

 
 3989)ابحثي سفيان الثوري(أَبُو َسِعيد الثْوِري  .59

[55r], [55v], [68r]  
 

 
 3990أَبُو يزيد البسطامي .60

[55v], [82r], [102v]  
 

 
 ُمَحمَّد بن َعْبِد الَحكم  .61

 
[56r] 

بِيع بن َخْيثَم .62  الرَّ
[57r] 

 
 3991يُوُسفَ  .63

[57r], [59r], [78v], [112v], [120r], [136r], [141r] 
 

ْد بن الَحنَفيّة .64  3992ُمَحمَّ
 

[58r], [122r], 
                                                 

عاشت في الناصرة حيث ظھر لھا المالك جبرائيل . ابنة يواكيم وحنّة من سبط يھوذا من آل داود. القديسة العذراء أم يسوع: مريم 3987
 .530نفس المصدر ص . وبشرھا بالحبل البتولي بالمسيح الكلمة المتجسد

يعتبر المؤسس الثاني للمدرسة . ولد وتوفي في المدينة. رابع األئمة عند الشيعة): م712_685) (زين العابدين(لحسين علي بن ا 3988
 .378نفس المصدر المنجد ص . في اإلسالم

" الجاِمع الَكبِير"له . ِف البَْصَرةُولَد  فِي الُكوفَة َوتُوفَِي . محدث ِمن األَئِّمة الُمجتَِھِدين): م778ت) (أبُو َعبُد هللا( ُسْفيَان الثَّوِري 3989
ِغير"و  ".الَجاِمع الصَّ

تباعه البسطاميّة أو . قال بمذھب الفناء ووحدة الوجود. صوفي كبير من أھل خرسان): م875ت ) (طيفور(أبو يزيد البسطامي  3990
 .22نفس المصدر المنجد ص . الطيفوريّة

توزر لفرعون . باعه أخوته حسداً إلى تجار إسماعيليين, منسى وإفرايم ابن يعقوب وراحيل وأبو.): م . ق  13القرن (يوسف  3991
 .624نفس المصدر المنجد ص . مصر وتولى شؤون اإلعاشة أيام المجاعة

وعرفوا , رأى بعض الشيعة إمامته بعد مقتل الحسين. ابن علي ابن أبي طالب من زوجه خولة): م700_642(محمد ابن الحنفية  3992
 .524نفس المصدر المنجد ص . م انقرضواباسم الكيسانيّة ث
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  3993ُعْثَمان .65
[58r] 

 
 3994الزھِري .66

[58v] 
 

  َعْبِد هللا بن الُمبَاَرك   .67
 
[59r], [88r] 

 
 َعْون بن َعْبد هللا  .68

 
[59r] 

  3995ُذو النُّون الَمْصِري .69
 

[60r], [110r], [136v] 
 
 
 

 مالك بِن ِدْينَار   .70
 

[60r], [67v], [79r], [84v] 
 
 

 عزير  .71
 [60v] 

 
  3996بِشر .72

[62r],  [127r], [161r] 
 

 
 3997")جاھدابن مُ "في المخطوط ( ابن ُمَحّمد  .73

[65v] 
 

                                                 
قتل . جمع القرآن. تزوج برقيّة ثم بأم كلثوم ابنتي النبي. قرشي أموي. م644ثالث الخلفاء الراشدين ): م656ت (عثمان بن عفان  3993

 .371نفس المصدر المنجد ص . في داره بعد فتنة
نفس المصدر . نزل الشام واستقر بھا. ول من دّون الحديثأ. تابعي من أھل المدينة): م742ت ) (ابن شھاب محمد(الزھري  3994

 .280المنجد ص 
أدخل حال الوجد والحب المطلق في , صوفي مصري من الكبار نوبّي األصل): م859ت ) (أبو الفيض ثوبان(ذو النون  3995

 .257لمنجد ص نفس المصدر ا. توفي في الجيزة. اتھم بالزندقة وسجن في بغداد ثم أطلق المتوكل سراحه. التصوف
نفس ". البشرية"إليه تنسب . عاش في بغداد أيام الرشيد, معتزلي من الكبار): م825ت ) (أبو سھل البغدادي(بشر بن المعتمر  3996

 .129المصدر المنجد ص
المنجد  نفس المصدر. له مصنفات في القراءة. إمام القراء في عصره. عالم من أھل بغداد): م936ت) (أبو بكر أحمد(ابن مجاھد  3997

 .13ص 
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   3998النَّابَِغة .74

 
[65v] 

 
  3999الُجنَْيد .75

 
[65v] 

 
 أَبُو أَمامة البَاِھلِي  .76

[67r] 
 

 
 أَبِي ثَْعلَبَة الخشني .77

 
[67r] 

 
  4000ُحَذْيفَة .78

[67v], [68r], [95v] 
 

 
  4001ھارون .79

[68r], [68v]  
 

 
 بھلول  .80

[68r] 
 أيمن بن نائل .81

[68r] 
 

 قدامة بن عبد هللا الَعاِمِري .82
[68r] 

 
 دة بن نيار أبو بر .83

[69r] 
 

                                                 
وفد على النبي . كان سيد قومه. زار بالط اللخميين في الحيرة. شاعر مخضرم من المعمرين): 670ت نحو (النابغة الجعدي  3998
 .567نفس المصدر المنجد ص . وأسلم

لمصدر المنجد ص نفس ا. صاحب الطريقة الجنيديّة. تلميذ خاله السري السقطي. صوفي بغدادي): م910ت ) (أبو القاسم(الجنيد  3999
205. 

نفس المصدر . 642واله عمر على المدائن فتغلب على الفرس في نھوند . صحابي من الفاتحين): م656ت (حذيفة بن اليمان  4000
 .214المنجد ص 

. اديتولى بعد اغتيال أخيه الھ. ولد بالري. من أشھر الخلفاء العباسيين). م809_786(الخليفة العباسي الخامس : ھارون الرشيد 4001
 .589نفس المصدر المنجد ص . قبره في طوس. ازدھرت في عھده التجارة واألدب والعلوم
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 4002البحتري .84
[71v] 

 
 4003الَمْنُصور .85

[71v], [72v], [72r] 
 

 
 4004)ابن داود(ُسلَْيَماَن  .86

[35r], [45r], [75r], [93v], [112v], [112r], [114v], [120r], [123r] 
 

از  وأَب .87   َسْعد الَخرَّ
 

[75v], [162r] 
 

اح .88  اْبُن َوضَّ
[75v] 

 
 4005اْبن َمْسُعود  .89

 
[53v], [75v], [94v], [156v], [158r], [159r] 

 اْبَن آََدَم  .90
 [75v], [81r], [92v], [93v], [94r], [160v] 
 

 
 ُمَحمَّد بِن َواِسع  .91

[76r], [84v], [94r] 
 

اِزي  .92  يِْحيَى بِْن َمَعاذ الرَّ
 

[78v], [94r], [97v], [122v], [126r], [128v], [135r], [134r] 
 

اق .93   أَبُو يِْحيَى الَورَّ
[78v] 

 
  4006ر بِن َعْبد الَعِزْيزُعمَ  .94

                                                 
له ديوان . اشتھر بوصف الطبيعة وبحسن الديباجة. ولد في منبج. شاعر عربي طائي): 897_820) (أبو عبادة(البحتري  4002

 . 113نفس المصدر المنجد ص . على مثال حماسة أبي تمام أستاذه" كتاب الحماسة"و
نظم . ودعاھا مدينة السالم وجعلھا عاصمته 762بنى بغداد . الخليفة العباسي الثاني): م775ت) (أبو جعفر عبد هللا(المنصور  4003

 .549نفس المصدر المنجد ص . إدارة الدولة والمالية والبريد
. اشتھر بحكمته. لكة في عھده أوج مجدھابلغت المم. ابن داود من بتشابع. م . ق  935_970ملك إسرائيل نحو : سليمان الحكيم 4004

 .307نفس المصدر المنجد ص 
نفس المصدر . أتقن تالوة القرآن. خدم النبي والزمه. صحابي ومحدث من السابقين إلى اإلسالم): م652ت) (عبد هللا(ابن مسعود  4005

 .14المنجد ص 
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[78v], [88r], [93v], [113r], [117r], [118v], [130r], [156v] 
 

  4007قَْيس بِْن َعاِصم  .95
 

[79r] 
 ُمَحّمد بِْن سوار  .96

 
[79v] 

 4008َسْھل التستري .97
[79v], [79r], [80r], [81r], [124r], [129v], [130r], [132v], [135r], [141v] 

 
 الفَِضْيل بن َعيَّاض  .98

[81v] 
 

اء .99   4009حوَّ
[81r] 

 
 بِن َسالِم  .100

 
[82v] 

 
 عبد هللا بن سفيان .101

 
[84r] 

 
 ابن عمر .102

 
[84r], [85v], [94v], [124v] 

 أبو يحيى .103
 

[84v] 
 يُونس بن عبيد  .104

[84v] 
 

 
 أَبُو بَكر بن عيّاش  .105

                                                                                                                                            
نفس المصدر . اھتم باإلصالح اإلداري والمالي). م717(الخليفة األموي الثامن ): م720_681(عمر بن عبد العزيز بن مروان  4006

 .379المنجد ص 
 .444نفس المصدر المنجد ص . 631أسلم ووفد تميم . من شعراء الجاھلية): م640ت نحو (قيس بن عاصم  4007

تلميذه نقلھا " مجموعة أجوبة"و" تفسير القرآن"من كتبه . من كبار الصوفيين وعلماء الكالم): م896ت(سھل التستري  40084008
 .312نفس المصدر المنجد ص . من تالميذه الحالج. محمد بن سالم مؤسس مذھب السالمية

أغرت زوجھا فجاراھا في معصية . أخذھا هللا من ضلع آدم. ھي في التوراة المرأة األولى وزوجة آدم وأم الجنس البشري: حواء 4009
 .226نفس المصدر المنجد ص . أوامر الرب
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[84v] 
 

 
  4010لوط .106

[85v] 
 

 
 ) علي بن زيد(علي بن زياد  .107

[88r] 
 

 
  4011وھب بن المنبه .108

 
[88v], [89v], [139v], [159r] 

 
 الوراق محمود .109

 
[89v] 

   4012ُمَعاِويَة .110
 

[92v], [95r] 
 

  4013ْيَمان بن عبد الملكُسلَ  .111
 

[93v] 
 سميط بن عجالن  .112

[94r] 
 

  4014سفيان .113
[94r] 

 
 أبو سعيد الخدري  .114

[94r], [130v], [158v] 
 

                                                 
. جاء في التوراة أن امرأته تحولت إلى شخص من الملح ألنّھا نظرت إلى ورائھا عند خروجھا من سدوم. يمابن أخي إبراھ: لوط 4010

 .497نفس المصدر المنجد ص 
نفس المصدر . ولد ومات في صنعاء. اشتھر بمعرفة أخبار األقدمين واألنبياء. مؤرخ من التابعين): م732ت (وھب بن منبه  4011

 .614المنجد ص 
. م661خليفة . فكان التحكيم. م657عارض علي وقاتله في صفين . مؤسس الساللة األموية): م680ت(أبي سفيان  معاوية بن 4012

 .536نفس المصدر المنجد ص . اشتھر بدھائه وحسن سياسته. جعل عاصمته دمشق
حاصر القسطنطينيّة ولم . أسس مدينة الرملة في فلسطين). 715(الخليفة األموي السابع ): م717_674( سليمان بن عبد الملك  4013

 .307نفس المصدر ص . توفي في دابق. يقو على فتحھا
" الجامع الكبير"له . ولد في الكوفة وتوفي بالبصرة. محدث من األئمة المجتھدين): م778ت ) (أبو عبد هللا: (سفيان الثوري 4014

 .302نفس المصدر المنجد ص . دهأثارت آراؤه جداالً بعھ". الفرائض"وكتاب في , في الحديث" الجامع الصغير"و
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  4015علي بن الحسين .115
[95v] 

 
  4016الحسن البصري .116

 
[95v], [119v], [123v], [133v], [156r],  [157r], [157v] 

  4017األحنف بن قيس .117
 

[95v] 
  4018عبد الملك بن مروان .118

[95v] 
 

 السامري  .119
[95r] 

 
  4019المعتمد .120

[97v] 
 

 ابن السمَّاك  .121
[102v], [118v] 
 

 
 محمد بن الحسين بن علي .122

[102r] 
 

 
 يحيى بن خالد البرمكي  .123

[103r] 
 

 
  )الجوزجاني(أبو علي الجرجاني  .124

[103r] 
 

 

                                                 
يعتبر المؤسس الثاني للمدرسة . ولد وتوفي في المدينة. رابع األئمة عند الشيعة): م712_658) (زين العابدين(علي بن الحسين  4015

 .378نفس المصدر المنجد ص . في اإلسالم
كان فريداً في معرفة األحكام . بار الزھادتابعي ومتكلم ومحدث من مشاھير الثقات وك): م728ت) (أبو سعيد(الحسن البصري  4016

نفس . له مكانة عظيمة في التصوف. تخرج عليه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء رأس المعتزلة. الشرعية والتدريس والوعظ والحديث
 .220المصدر المنجد ص 

 .29نفس المصدر المنجد ص . سالممن دھاء العرب وقادتھم في صدر اإل. سيّد بن تميم في البصرة): م691ت(األحنف بن قيس  4017
وّحد االمبراطورية بعد أن قضى على مصعب بن الزبير . م685الخليفة األموي الخامس ): م705_646(عبد الملك بن مروان  4018

 .369نفس المصدر المنجد ص . حارب الخوارج وأوقع بھم. م692وأخيه عبد هللا 
كان أخوه الموفق الحاكم الفعلي فانتصر على ) م729_780(لعباسي الخامس عشر الخليفة ا): أحمد بن المتوكل(المعتمد على هللا  4019

ً . الزنج وحارب البيزنطيين  . 537نفس المصدر المنجد ص . أعاد العاصمة إلى بغداد مات مسموما
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 103r)حمن بن عوف أبو سلمة بن عبد الر(ابن أبي سلمة  .125
[103v] 

 
 طلُق ابُن َحبِْيب  .126

[109v] 
 

 
 أَبُو طَالِب الَمّكي  .127

[82r], [110v] 
 

 
 الخضر   .128

[112r], [113r] 
 

 
 

  أَبو َحاِزم  .129
[113r] 

 
 

 محمد بن كرام   .130
[113r] 
 

 
    الخواص .131

[114v] 
 

 
 حاتم األصم   .132

[120r], [160v] 
  

 
 

  4020زيد الخير .133
[121v] 

 
 علقمة ابن أبي عامر   .134

[122v] 
 

 
 4021      بالل .135

                                                 
 .282نفس المصدر المنجد ص . أسلم وسماه النبي زيد الخير. اشتھر بكثرة خيله. شاعر من طيء): 630ت(زيد الخيل  4020
 .133نفس المصدر المنجد ص . توفي في دمشق. أّول من أّذن. صحابي): م641ت (بالل بن رباح الحبشي  4021
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[125v] 
 

 
  4022َعطاء الخراساني .136

[16r], [126r] 
 

 .   فضالة بن عبيد .137
[127v] 
 

 
 عمر بن دينار .138

[127v] 
 

 
 الصحابة     .139

[127v] 
 

 
 الحكماء  .140

 [126v], [129v] 
 

 
  4023ھامان .141

[128r] 
 

 
   4024جبريل .142

 
 [129v], [150r] 
 

 
   4025سعد بن معاذ .143

 
[132v] 

 سعد ابن زرارة  .144
 

[132v] 
   4026رابعة .145

                                                 
 .357نفس المصدر المنجد ص . تولى اإلفتاء في مكة. من مشاھير التابعين): م732ت(عطاء بن أبي رباح  4022
 .591نفس المصدر المنجد ص . ذكر في القرآن. وزير فرعون: ھامان 4023
. أحد المالئكة المربين إلى هللا, وعند المسلمين. مالك بشارة زكريا والعذراء, عند المسيحيين, ھو. من رؤساء المالئكة: ائيلجبر 4024

 .197نفس المصدر المنجد ص . منه تلقى الرسول رسالته
 .301نفس المصدر ص . استشھد في الخندق. صحابي أبصاري أوسي): م627ت(سعد بن معاذ  4025
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[134v] 
 

  4027أبو عمرو محمد ابن األشعث .146
[136r] 

 
 

 
 محمد بن  علي الكتاني  .147

 
[139r], [161v] 
 

 
 ابن عطاء   .148

[141r] 
 

 أبو عثمان المغربي  .149
[141r] 
 

 
  4028محمد بن علي الترمذي .150

[141r] 
 

 
 زليخا     .151

[141r] 
 

 
 داود الطائي   .152

[141v] 
 

 
    4029أسامة .153

[156r] 
 

 
 إبراھيم التيمي  .154

[156r] 
                                                                                                                                            

أدخلت على التصوف فكرة الحب . تنسكت واشتھرت بأخبارھا في العبادة. متصوفة من البصرة): م752ت (وية رابعة العد 4026
 .258نفس المصدر المنجد ص . اإللھي بدالً من الخوف والرھبة

حارب اإلباضيين في إفريقية وقضى على أبي . قائد عباسي ولي مصر للمنصور): م766ت (ابن األشعث الخزاعي  40274027
 .4نفس المصدر المنجد ص . 761واستعاد القيروان الخطاب 

رحل إلى ھراسان والعراق . تلميذ البخاري. من أھل ترمذ, من أئمة علماء الحديث): م892ت) (أبو عيسى بن محمد(الترمذي  4028
 .171نفس المصدر المنجد ص . اشتھر بالحفظ. والحجاز

 .43نفس المصدر المنجد ص . نبيصحابي من موالي ال): م674ت(أسامة ابن زيد ابن حارثة  4029
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 ر بن وداعة جاب .155
[158v] 

 
 

   4030َسِعيد بن الُمسيبْ  .156
 

[159v] 
 

  4031الكناني .157
[160r] 

 
 

 صالح بن مسمار   .158
[160r] 
 

 
 أحمد بن حرب  .159

[160v] 
 

 
 ابن أبِي َملِْيَكة   .160

[160r] 
 

 
 أبو بكر الكتاني   .161

[161v] 
 

 
 عتبة الغالم  .162

[162r] 
 

  محمد بن إدريس .163
[162v] 

 
  4032لبيد .164

[13v] 

                                                 
 .301نفس المصدر المنجد ص . أحد فقھاء المدينة السبعة): م712ت(سعيد بن المسيّب  4030
االستيعاب ", "تاريخ ملوك األندلس" من آثاره. أصله من الريّ , مورخ أندلسي من أھل قرطبة): 955ت) (أحمد الرازي(الكناني  4031

 .469نفس المصدر المنجد ص ". في األنساب
اشتھر برثائه . انتقل إلى الكوفة بعد إسالمه. شاعر مخضرم من أصحاب المعلقات): 661_560نحو (لبيد بن ربيعة العامري  4032

 .493نفس المصدر المنجد ص . أخيه أربد
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4.2. Índices de aleyas y azoras  
 
 
 

 [15r]                 18:  آل عمران  .1
     

  [15r]         .     58/11: المجادلة   .2

 [15v]                     .9/ 39: ا لزمر  .3
 

                        [16v].   9/108: التوبة  .4

                        [16v]5/6: المائدة  .5

                 [17v]   4/103: النساء   .6

                   [18v]49/ 14: إبراھيم .7

                 [18v].  38/31: إبراھيم  .8

 [19r]                                               10 /62: الجْمَعة  .9

 [19v]                               .34/10:َسبَأ .10

 [21v]                         .32/16:السَّْجَدة .11

                        [26v]        2/110: البَقََرة .12

                           [26v]. 34/9التوبة   .13

                        [27v]  9/111: التَْوبَة .14

                    [28r] 59/9: الَحْشر .15

        [28r]                                 13/11: الرعد .16

                          [29v]39/10: الزمر  .17

                          [29v]69/24: الحاقة .18

} َوأََشّد تَْنِكْيالً َو َعلَى النَّاِس َحجُّ البَْيِت َمْن اْستَطَاَع إِلَْيه َسبِْيال َوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيٌّ ھَُو أََشّد بَأَْساً {  .19
[31v]         

                       [31v]            2/196: البَقََرة .20

 [32r]                                      .27/1: الجن .21

                          [32v]. 15/9: الحجر .22
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 [33v]                 . 152/ 2: البَقََرة    .23

                                   [33v]                               40/60: غافر .24

 [33v]                           .186/ 2: البَقََرة    .25

 [34v]                                 .4/80: النَِّساء .26

                                        [35r] 9/43: التَّْوبَة .27

    [35r]                            33/7: األَْحَزاب  .28

 [35r]                    . 66/ 33: األَْحَزاب   .29

  [35r]                   .        26/ 71: نُْوح  .30

 [37v]                                     .9/129: التَّْوبَة .31

 [39r]                                                                 .2/156: البَقََرة .32

                          [39r]                           43/14: الزخرف  .33

                                 [39r] 2/127: البَقََرة .34

                           [39r]. 68/32: القلم .35

 [39r]                            .10/ 18:الكھف  .36

 [39r]                              .26-25/ 20: طه   .37

                    [39r].  191/ 3: آل عمران   .38

 [41r]                                                                 6/60: األْنَعام  .39

 [41r]                                     .60/4: الممتحنة   .40

 [42v]                                     .51/ 23: المؤمنون  .41

 [44v]                                            172/ 2: البقرة    .42

 [45v]                                            .56/20: الواقعة   .43

 [46r]                                           .56/21:الواقعة  .44

 [46r]                                         .2/57: البقرة  .45

 [47v]                                      .13/38: الّرعد   .46

 [47v]                                    . 25/74: الفرقان   .47

                            [48r]2/286: البقرة   .48

    [48r]                                                                              28 /4:  النساء .49
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ْحَمن  .50  [48v]                                   .  55/70: الرَّ

 [50v]                                    . 54/ 25: الفرقان  .51

 [51r].   4/19: النساء   .52

 [56v].  48/29: الفتح    .53

 [58r]     .22/ 13: الرعد      .54

 [58r]. 2/251: البقرة   .55

 [61v]  .   41/53: فُِصلَت    .56

 [61v]   .   21_51/20: ارياتالذ   .57

 [61v].       12/105: يوسف   .58

 [63r].   14_43/13: الزخرف   .59

 [63r]    .     7/43: األعراف  .60

 [64r].   58/21: المجادلة  . .61

 [65v].   35/1: فاطر   .62

 [67r]  3/104: آل عمران  .63

 [67r].   5/105: الَمائدة    .64

 [74r].   59/19:الَحِشرْ    .65

 [74r]. 2/35: فَاِطر   .66

 [74r].  7/201:األعراف   .67

 [75r] 2/269:البقرة    .68

 [75r].  21/79:األنبياء  .69

 [75v].  35/6:فاطر   .70

 [78r].   91/9: الشمس  .71

 [78r]. 91/10: الشمس   .72

 [78r].  49/3: الحجرات   .73

 [80r]               .36/9: يس   .74

 [82v]                      .113/3: الفلق    .75

 [85v]                .68/13: القلم   .76
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 [85v]               111/4: المسد .77

                  [85v]        66/10: التحريم .78

 [87r]                   50- 49:/36: يس  .79

 [87v]                            .7/12: األْعَراف  .80

 [89r]                 .  25/63: الفرقان   .81

 [89r].  25/72: الفرقان  .82

 ]92r[.   2/86: البَقََرة    .83

 ]94r[.     14/35:إبراھيم   .84

 ]94v[.    47/38: محمد  .85

 ]97v[.   64/16: التغابن    .86

     [104v]  24/35: النور  .87

 [104v]    .  24/40: النور   .88

 [108v]          .34/54:سبأ   .89

 ]109r[.  11-63/10: المنافقون .90

      ]109r[  4/18: النساء   .91

   ]109r[  4/17: النساء   .92

    ]109v[      .2/40: البقرة   .93

 ]109v[.   17/25:اإلسراء   .94

 ]114r[         61/96: النحل .95

 ]114r[. 2/156: البقرة .96

 ]114v[.  52/48:الطور .97

  ]114v[    7/16: األعراف .98

 ]116r[.   9- 55/8: الرحمن .99

 ]117v[.   20/50: طه .100

    ]117v[    .20/50: طه .101

 ]117v[  .  69/ 29: العنكبوت .102

  ]117v[.   47/17: محمد .103
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 ]118r[.   6/122: األنعام .104

 
 ]118r[.   21/51: األنبياء .105

 
 [122r]   35/29: فاطر .106

 
 [122r] 15/85: الحجر .107

 
 [123r]  .  3/28: آل عمران .108

 
   [123r] .3/102: آل عمران .109

 
    [123v]   .35/28: فاطر .110

 
     [123v] .20/82: طه .111

 
 [123v]   2-103/1: العصر .112

 
 [128r].  28/84: القصص .113

 
      [123v]. 23:الحديد .114

 
 [132v]  .3/152: آل عمران .115

 
 [133v].  5/54: المائدة .116

 
 [133v] .2/165: البقرة .117

 
 [137v].  25/23: الفرقان .118

 
 [138v] .3/200: آل عمران .119

 
 [139r]        39/60: الزمر .120

 [140v]             21/47: األنبياء .121

          [140v] .18/49: الكھف .122

 [140v]           . 58/6:المجادلة .123

 [141r] .       3/200: آل عمران .124

 [143v] .        51/21: الذاريات .125
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 [143v] .  .20/22: المرسالت .126

 [147v] .   .44/38: الدخان .127

        [148v]                               3/191: آل عمران .128

 [148v].  6/75: األنعام .129

 [152v] .16/18: النحل .130

    [154v]16/18: النحل .131

   [155v] .62/8: الجمعة .132

 [157r] .19/84:مريم .133

 [157v] .57/14: الحديد .134

 
4.3. Índices de hadices 

 
ةُ هللا تَعالى َعلَى َخلقِِه؛ َوِعْلٌم فِي القَْلِب فََذلَِك الِعلمُ , َعْلٌم َعلَى اللَِّسانِ : الِعلُم ِعْلَمانِ (  .1        )النّافُع  فََذلَِك حجَّ
]14v[   

 
فَھَاءَ , اَل تَتََعلُّموا اْلِعلَم لِتُبَاھُوا به الُعلََماءَ (   .2 فََمن فََعَل َذلَِك فَھَُو , َولِتَْصِرفُوا بِِه ُوُجوهَ النَّاِس إِلَْيُكم, ولِتَُماُروا بِِه السُّ

         [15r]).  فِي النَّار 
 

    [15r] )ِمَن هللاِ إاِّل بُعداً  َمْن اْزَداَد علماً َولَْم يزْد ھدًى لَم يزَددْ (  .3
 

 ]15v[ ).َوَرثَةُ األنبياِء   ءالُعلََما(  .4
 

 ]15v[ ).يستغفُِر للعالِم َما فِي الّسَماَواِت َواألْرِض (  .5

 ]15v[). وثمرتُه العلُم , وزينَته الحياء, فَلِبَاُسهُ التّْقَوى, اإليماُن عريَانٌ (   .6

, فدلُوا الناَس َعلَى َما َجاَءْت بِِه الّرُسل: أَّما أَْھُل الِعْلم, ّوِة أْھُل الِعلِم َوأَْھُل الِجھَادأقرُب الناِس ِمن درَجِة النبُ (   .7
ُسُل : َوأَّما أْھُل الِجھَاد  ]15v[). فََجاھَُدوا بِأَْسيَافِِھْم َعلَى َما َجاَءْت بِِه الرُّ

ھََداء يُْوَزُن يَْوُم القِيَاَمِة مداُد الُعلََماِء بَِدِم (   .8  ]15v[ ).الشُّ

 ]15v[ ).َمن َحفِظَ َعلَى أّمتِي أربعيَن حديثاً ِمن السنّة َحتّى يُؤِدْيھَا إِلَْيِھم كنُت لَهُ شھيداً أَو َشْفيعاً يَْوَم القِيَاَمة (   .9

 ]15v[ )من َحفِظَ ِمن أُّمتِي أربعيَن حديثاً لَقَِي هللاُ َعّز وجّل يَْوَم القِيَاَمِة فقيھاً عالِماً (   .10

 ]16r[). هللا عّز وجّل كفاه هللا ھم ّرزقه من حيث ال يحتسب  َمن تَفَقّهَ فِي ِدين(   .11

 ]16r[ ). إن المالئكة تضع أجنحتھا لطالب العلم رضاًء بما يصنع(   .12

 ]16r[). ألن تغدو فتتعلم باباً من العلم خير من أن تصلي مئة ركعة (   .13
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 ]16r[). من الدنيا وما فيھا باب من العلم يتعلمه الّرجل خير له (  .14

يا : فقيل ) ومن شھود ألف جنازة , وعيادة ألف مريض,  حضور مجلس عالم أفضل من صالة ألف ركعة(   .15
 ]16r[ھل ينفع القرآن إال بالعلم ؟ : ( ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلى هللا عليه وسلّم ! رسول هللا 

وحتى الحوت في البحر؛  , حتى النملة في جحرھا, تِه َوأَرِضهِ وأھل َسَماَوا, ومالئكته _ سبحانه _إن هللا (  .16
 ]16r[ ).ليصلّون على ُمعلم الناس  الخير

 ]16r[ )خير له  من عبادة سنة , ويعمل بھا , فيتعلمھا , يسمعھا المؤمن ,  كلمة من الخير(   .17

الة الطّھُْور (   .18   [16v]).   ِمْفتَاُح الصَّ

 [16v] ). ان الطُّھُْوُر نِْصُف اإِلْيمَ (   .19

 [16v]). الطُّھُْوُر نِْصُف اإِلْيَمان (   .20

َكاَن لَهُ ِعْنَد هللا َعْھٌد  أَْن , َخْمس َصلََوات َكتَبَھُّن هللا َعلَى الِعبَاد فََمْن َجاَء بِھّن لَْم يُضيِّع َشْيئَاً ْاْستِْخفَافَاً بَِحقِِّھن(   .21
 [17v]).  َوإِْن َشاَء أَْدَخلَهُ الجنَّة , إِْن َشاَء َعّذبَه, لَْيَس لَهُ ِعْنَد هللا َعْھدٌ َوَمن لَْم يَأِْت بِھّن فَ , يُْدِخلَه الَجنَّة

لََواِت  الَخْمسِ (   .22 اتٍ , مثَل نَْھٍر َغْمٍر َعْذٍب بِبَاِب أََحِدُكم: َمثَُل الصَّ فََما تََرْوَن َذلَِك , يَْقتَِحُم فِْيِه ُكلَّ يَْوٍم َخْمَس َمرَّ
 [17v]. ) ال َشْيءَ : َدْرنِِه؟ قَالُوا يُْبقِْي ِمنْ 

لََواِت َكفَّاَرةٌ لَِما بَْينَھُنَّ َما اْجتُنِبَْت الَكبَائُِر (   .23  [17v]  )إِنَّ الصَّ

ْبح ال يَْستَِطْيُعْونَھُا(   .24  [17v] ).بَْينَنَا َوبَْيَن الُمنَافِقِْيَن ُشھُْوُد الَعْتَمِة َوالصُّ

الة لَْم يَْعبَأ هللا بَِشْيٍء ِمْن َحَسنَاتِِه َمْن لَقَِي هللا تََعالَى (   .25  [17v] )َوھُو ُمَضيٌِّع لِلصَّ

ْين (   .26 ْين فََمْن تََرَكھَا فَقَد ھََدَم الدِّ الةُ ِعَماُد الدِّ  [17v] )الصَّ

الةُ لِوَ : َوُسئَِل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلِيِه وَسلَّم أَيُّ األَْعَماِل أَْفَضْل؟ قَالَ (  .27  [17v] )ْقتِھَا الصَّ

لََواِت الَخْمس بِإِْكَمال ُوُضوئِھَا َوطُھُوِرھا َوَمَواقِْيتِھَا َكانَْت لَهُ نُْوَراً يَْوَم القِيَ (   .28 َوَمْن , اَمةِ َمْن َحافَظَ َعلَى الصَّ
 [18r] ).َضيََّعھَا ُحِشَر َمع فِْرَعْوَن َوھَاَْماَن 

داً فَقَدْ (   .29 الة ُمتََعمِّ  [18r] ).َكفَر  َمْن تََرَك الصَّ

الة (   .30  [18r]). ِمْفتَاُح الَخْيِر الصَّ

لوات(   .31 َولَو َكان َشْيء أََحّب إِلَْيه ِمْنھَا ,  َما اْفتََرَض هللا عزَّ وجّل َعلَى َخْلقِه بَْعَد التَّْوِحْيد أََحّب إِلْيِه ِمْن الصَّ
 [18r]) لَتََعبَّد بِه َمالئَِكتَهُ 

الة فَ (   .32  [18r]) قَْد َكفَر َمْن تََرَك الصَّ

ْد َعلَْيِه السَّالم(   .33 ِة ُمَحمَّ داً فَقَْد بَِرَئ ِمْن ِذمَّ الة ُمتَعمِّ  [18r] ).َمْن تََرَك الصَّ

ْزِق ِمْن َحْيُث ال تَْحتَِسب ! يَا أَبَا ھَُرْيَرة(   .34 الة فَإِنَّ هللا يَأْتِْيَك بِالرِّ  [18r] ).ُمْر أَْھلََك بِالصَّ

الة فَاْبَدُؤوإَِذا َحَضْرت لِ (   .35     [19r] )بِالَعَشاْء  الَعَشاء َوأُقِْيَمت الصَّ

الةُ َعلَْيك؟ !  يَا َرُسوَل هللا: قِْيلَ , َمْن َصلّى يَْوم الُجُمَعة  ثََمانِْين َمّرة ُغفَِرْت لَهُ ُذنُْوب ثََمانِْيَن َسنَة(  .36 َكْيَف الصَّ
ّي َوتَْعقُُد َواِحَدة, َونَبِيِّك َوَرُسْولِكَ  اللھّم َصلِّ َعلَى ُمَحمَّد َعْبُدك: تَقُولُ : قَالَ   [19v]) النَّبِّي األُمِّ
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الةُ َخْير َمْوُضوع َمْن َشاَء أَقَّل َوَمْن َشاَء أَْكثَر(  .37  [20v]) الصَّ

ْنيَا َوَما فِْيھَا(  .38 ْبح َخْيٌر ِمَن الدُّ               [20v] ).رْكَعتَا الصُّ

َصلَّى َمَعه َسْبُعْوَن أَْلف , يُْحِسن قَِراَءتُھُنَّ َوُرُكْوَعھُّن َوُسُجْوَدھُنَّ , َد َزَواِل الشَّْمسِ َمن َصلّى أَْربَع رْكَعات بَعْ (  .39
َوال يُِطْيلُھُنَّ َويَقُول) َملِك يَْستَْغفُِرْوَن لَه َحتَى اللَّْيل   ْبواَب إِنَّ أَ : َوَكاَن َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم ال يََدع أَْربَعاً بََعَد الزَّ

   [20v] ).السََّماء تُْفتَح فِي ِھِذِه السَّاَعة فَأُِحّب أَْن يُْرفَع لِْي فِْيھَا َعَمٌل 

 [21r]) َرِحَم هللا َعْبداً َصلّى أَْربََعاً قَْبَل الَعْصر (  .40

لِْين ( .41  [21r] ) َمْن َصلَّى بَْيَن الَمْغِرب َوالِعَشاء فَإِنَّھَا َصالة األَوَّ

يَْوَم األَْربَِعاء اْثنَتَي َعَشَرة َرْكَعة ِعْنَد اْرتِفَاع  النَّھَار يَْقَرأ فَي ُكّل َرْكَعة فَاتَِحة الِكتَاب َوآيَة َمْن َصلَّى (   .42
ات نَاَدى بِه َملٌِك ِعْنَد الَعْرش َذتَْين ثاَلث َمرَّ ات َوالُمَعوَّ ْستَأْنِف ا! يَا َعْبَد هللا: الُكْرِسي َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ثاَلث َمرَّ
َم ِمْن َذْنبَِك َوَرفََع هللا َعْنَك َعَذاَب القَْبر َوِضْيقَه َوظُْلَمتَه َوُدفََع عَ  ْنهُ َشَدائَِد يَْوَم القِيَاَمة الَعَمَل فَقَد ُغفَِر لََك َما تَقَدَّ

 [21v] ).َوَرفََع لَهُ ِمْن يَْوِمه َعَمَل نَبِي 

ة َوآيَة الُكْرِسي َمائَة : ظُّْھر َوالَعْصر َرْكَعتَْين يَْقَرأُ فِي األُْولَىَمْن َصلَّى يَْوم الَخِمْيس بَْيَن ال(  .43 فَاتَِحة الِكتَاب َمرَّ
ة ة: َوفِي الثَّانِيَة, َمرَّ ة َوقُْل ھُو هللا أََحْد َمائَة َمرَّ ة أَْعطَاهُ هللا َعزَّ َوَجلَّ  ثََواَب مَ , الفَاتَِحة َمرَّ ْن َويَُصلِّي َعلَّي َمائَة َمرَّ

َوَكتََب لَهُ بَِعَدِد ُكلِّ َمْن آَمَن بِا ُسْبَحانَهُ , َصاَم َرَجب َوَشْعبَان َوَرَمَضان َوَكاَن لَه ِمَن الثََّواب ِمْثُل َحاجِّ البَْيتِ 
        [21v]   ).َوتََوكََّل َعلَْيِه َحَسنَةً 

أ ثُمَّ أَْسبََغ الُوُضْوءَ , ْمُس َواْرتَفََعْت قَْيَد ُرْمٍح أَو أَْكثََر ِمْن َذلِكَ َما ِمْن َعْبٍد قَاَم يَْوَم الُجُمَعة إَِذا اْستَقَلّت الشَّ ( .44 , فَتََوضَّ
َحى َرْكَعتَْين إِْيَمانَاً َواْحتَِسابَاً إاِل َكتََب هللا َعزَّ َوَجّل لَهُ َمائَة َوَمْن , َحَسنَة َوَمَحى َعْنهُ َمائة َسيِّئَة فََصلَّى ُسْبَحة الضُّ

َرفََع هللا لَهُ فِي الَجنَّة ثََمانِي : َوَمْن َصلَّى ثََمانِي َرَكَعات, َرفََع هللا لَهُ فِي الجنَةَّ َمائَتِي َدَرَجة: ى أَْربَع َرَكَعاتٍ َصلّ 
أَْلفَاً َوَمائَتَّي َحَسنَة َوَمَحى َكتََب هللا ُسْبَحانَهُ , َوَمْن َصلَّى اْثنَتَي َعَشَر َرَكَعاتٍ , َوَغفَر لَهُ ُذنُْوبَهُ ُكلَّھَا, َمائَة َدَرَجة

    [22v] ).َوَرفََع لَهُ فِي الَجنَّة أَْلفَا َوَمائَتِي َدْرَجة , َعْنهُ أَلفَا َوَمائَتِي َسيِّئَة

اٍت فَإَِذا َوقُْل يَا أَيُّھَا الَكا, يَْقَرأُ فِي ُكّل َرْكَعة فَاتَِحة الِكتَاب: َمْن َصلّى يَْوَم السَّْبت أَْربَع َرَكَعاتٍ (  .45 فُِرْون ثاَلَث َمرَّ
ةً َوُعْمَرةً  َوَكتََب لَهُ  بُِكلِّ َحْرٍف أَْجَر َسنَة ِصيَاٍم , فَِرَغ قََرأَ آيَةَ الُكْرِسْي َكتََب هللا َعزَّ َوجّل لَهُ بُِكلِّ َحْرٍف  َحجَّ

َوَكاَن تَْحَت ظلِّ َعْرِش هللا َعزَّ َوَجّل َمَع النَّبِيِّْيَن َوالُشھََداء , َوأَْعطَاهُ هللا َعزَّ َوَجلَّ ثََواَب َشِھْيدٍ , نَھَاُرھُا َوقِيَام لَْيلِھَا
 ([23r] 

ة: يَْقَرأُ فِي ُكّل َرْكَعةٍ ,ِعْشِرْيَن َرْكَعةً (  .46 ة َوقُْل ھَُو هللا أََحد َخْمِسْيَن َمرَّ ةً , الَحْمُد  َمرَّ ةً َمرَّ َذتَْين َمرَّ , َوالُمُعوَّ
ةٍ َواْستَْغفِْر هللا  ة, َعزَّ َوَجلَّ َمائَةَ َمرَّ َوَصلَّى َعلَى النَّبِّي َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم , َواْستَْغفَر هللا لِنَْفِسِه َولَوالَِدْيه َمائَة َمرَّ

ة تِه ثُمَّ قَاَل أَْشھَُد أَ , َمائَةَ َمرَّ تِه َوالتََجأَ إِلَى َحْوِل هللا َوقُوَّ أَ ِمْن َحْولِه َوقُوَّ ْن ال إِلَهَ إاِلّ هللا َوأَْشھَُد أَنَّ آَدَم َصْفَوة َوتَبَرَّ
َكاَن لَهُ ِمَن الثََّواِب بَِعَدِد , َوُمَحمَّد َحبِْيُب هللا, َوِعْيَسى ُرْوُح هللا, َوُمْوَسى َكلِْيُم هللا, َوإِْبِراِھْيَم َخلِْيُل هللا, هللا َوفِْطَرتِه

َوَكاَن َحقَّاً َعلَى هللا  أَْن , َوبََعثَهُ هللا َعزَّ َوَجلَّ يَْوم القِيَاَمة َمَع اآلِمنِْين, ْدُع  َولَداً َوَمْن لَْم يَ , َمْن ادََّعى  َولََداً 
 [23r]). يَْدِخلهُ الَجنَّة َمْع النَّبِيِّْيَن 

ْكَعِة األُْولَى, َمْن َصلَّى لَْيلَةَ االْثنَْين أَْربََع َرَكَعاتٍ (  .47 اتالفَ : يَْقَرأ فِي الرَّ َوفِي , اتَِحة َوقُْل ھَُو هللا أََحد َعْشَر َمرَّ
ة َوفِي الثَّالِثَة: الثَّانِيَة ة َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ِعْشِرْيَن َمرَّ ة: الَحْمُد  َمرَّ ة َوقُْل ھَُو هللا أََحْد ثاَلثِْيَن َمرَّ َوفِي , الَحْمُد  َمرَّ
ابَِعة ة َوقُل ھُ : الرَّ ةالَحْمُد  َمرَّ ة: ثُمَّ يَُسلِّْم ِويِْقَرأْ , َو هللا أََحد أَْربَِعْين َمرَّ , قُْل ھَُو هللا أََحْد َخْمَساً َوَسْبِعْيَن َمرَّ

ة ةَويَُصلِّي َعلَى ُمَحّمد َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلَّم َخْمَساً َوَسبْ , َواْستَْغفََر هللا لِنَْفِسه ِولَِوالَِدْيه َخْمَساً َوَسْبِعْيَن َمرَّ , ِعْيَن َمرَّ
 [23v]). َوِھَي تَُسمَّى َصالة الَحاَجة . َكاَن َحقَّاً َعلَى هللا أَْن يُْعِطْيه ُسَؤالَهُ , ثُمَّ يَْسأَُل هللا َحاَجتَهُ 

اتٍ فَاتَِحة الِكتَاب َوقُْل أَُعْوُذ بَِرّب الفَلَْق َعشْ : يَْقَرأُ فِي األُولَى, َمن َصلَّى لَْيلَةَ األْربِعاء ركعتين(   .48 َوفِي , َر َمرَّ
ات, بَْعَد الفاتَِحة قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاس َعْشَر َمّرات: الثَّانِيَة ثُمَّ يَُصلِّي َعلَى , ثُمَّ إَِذا َسلّم اْستَْغفََر هللا تََعالَى َعْشَر َمرَّ
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ات قَاَل أَبُو ھَُرْيَرة قَاَل َرُسوَل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه : سَولَْيلَة الَخِميْ . النَّبِّي ُمَحمَّد َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم َعْشَر َمرَّ
 [23v]). َوَسلَّم 

أُّم القُْرآن َوآيَة الُكْرِسي َخْمَس , َمْن َصلَّى لَْيلَة الَخِمْيس َما بَْين الَمْغِرب َوالِعَشاء َرْكَعتَْين يَْقَرأُ فِي ُكّل َرْكَعةٍ (   .49
ات ات َوقُْل ھَُو هللا أََحد, َمرَّ ات, َخْمَس َمرَّ َذتَْين َخْمس َمرَّ الة , َوالُمَعوَّ اْستَْغفََر هللا تََعالَى َخْمس ,فَإَِذا فََرَغ ِمن الصَّ

ات, َعَشَرة َمّرة َذتَْين َخْمس َمرَّ الة , َوَجَعَل ثََوابھَا َوالُمَعوَّ , اْستَْغفََر هللا تََعالَى َخْمس َعَشَرة َمّرة,فَإَِذا فََرَغ ِمن الصَّ
ْيقِْين , فَقَْد أَّدى َحقَّ َوالَِدْيه َوإِْن َكاَن َعاقَاً لَھَُما, َوَجَعَل ثََوابھَا لَِوالَِدْيه َوأَْعطَاهُ هللا َعزَّ َوَجّل َما يُْعِطي الِصدِّ

ھَداْء   [24r]). واِلشُّ

مَعة بَْيَن َوالِعَشاء اْثنَي َعَشَرة َرْكَعة يَْقَرأُ فِ (  .50 ي ُكلِّ َرْكَعٍة فَاتَِحة الِكتَاب َوقُْل ھَُو هللا أََحْد َمْن َصلَّى لَْيلَة الجُّ
ة فََكأَنََّما َعبََد هللا ْاثَنَتي َعَشَرة َسنَة  [24r]). ِصيَاٌم نَھَاُرھا َوقِيَاٌم لَْيلِھَا , إِْحَدى َعَشر َمرَّ

اء(   .51 الة َعلَيَّ فِي اليَّوِم األََغّر َواللْيلَة الَغرَّ  [24r]) يَْوم الُجُمَعة َولَْيلَة الُجُمَعة :أَْكثُِروا ِمنَّ الصَّ

ْبِت بَْيَن الَمْغِرب َوالِعَشاء اْثنَتَي َعَشر َرْكَعة بُنَِي لَهُ قَْصٌر فِي الَجنَّة(  .52 َوَكأَنَّما تََصّدَق َعلَى , َمْن َصلَّى لَْيلَة السَّ
أ ِمَن اليَھُْود, ُكّل ُمْؤِمن َوُمْؤِمنَة ً , َوتَبَرَّ      [24r] )َعلَى هللا أَْن يَْغفَِر لَهُ  َوَكاَن َحقَّا

يَْفِصُل بَْيَن , ثُمَّ يُصلِّي بِْيَن الَمْغِرب َوالِعَشاء اْثنَتَي َعَشَرة َرَكَعة, َما ِمْن أََحٍد يَُصْوُم أَّوَل َخِمْيس ِمْن َرَجب(   .53
ةيَْقَرأ فِي ُكلِّ َرْكَعة بِفَاتَِحة الِكتَ , ُكّل َرْكَعتَْين بِتَْسلِْيَمة ة, اب َمرَّ َوقُل ھَُو هللا ,َوإنّا أَْنَزْلنَا إِلَْيَك فِي لَْيلَة القَْدر ثاَلَث َمرَّ
ة ة, أََحد اْثنَتَي َعَشَرةَ َمرَّ َي َوَعلَى ! اللھُمَّ : َويَقُْول, فِإَِذا فََرَغ ِمْن َصالتِه َصلَّى َعلَيَّ َسْبِعْيَن َمرَّ َصلِّ َعلَى النَّبِي األُمِّ

ْوح آلِه َوسلَّم ة, َويَْسُجد َويَقُْول فِْي ُسُجْوِدِه ُسبُّوٌح قُّدًْوس ًربِّ الَمالئَِكة َوالرُّ َربَّ : ثُمَّ يَْرفَْع َرْأَسهُ َويَقُْول َسْبِعْيَن َمرَّ
ا تَْعلَم فَإِنََّك أَْنَت الَعلِيُّ األَْعظَم ِمْثَل َما قَاَل فِي : َويَقُول فِْيھَا  ثُمَّ يَْسُجد َسْجَدة أُْخَرى, اْغفِْر َواْرَحْم َوتََجاَوْز َعمَّ

ال : (قَاَل َرُسول هللا َصلَّى هللا َعلَْيه َوَسلّم. فَإِنَّھَا تُْقَضى بَِمِشْيئَة هللا, ثُمَّ يَْسأَل َحاَجتَه فِي ُسُجوِده, السَّْجَدة األُولَى
الة إاِل َغفََر هللا لَهُ َجِمْيع ُذنُِوبه ْمل َوَوْزِن الِجبَاِل َوَوْزِن  ,يَُصلِّي أَْحد ھَِذه الصَّ َولَو َكانَْت ِمْثَل َزبَِد البَّْحر َوَعَدد الرَّ

  [24v] )َويَْشفَع يَْوَم القِيَاَمة فِي تِْسع َمائَة ِمْن أَْھِل بِْيتِه ِممَّن اْستَوَجَب النَّار , الشََّجرِ 

الة فِي ھَِذِه اللْيلَة: (  .54 َوقََضى لَهُ بُِكلِّ نَْظَرة َسْبِعْيَن , َر هللا َعزَّ َوَجّل إِلَْيه َسْبِعْيَن نَْظَرةنَظَ , أَنَّ َمْن َصلّى ھَِذِه الصَّ
 [25r]      )َحاَجة أَْدنَاھَا الَمْغفَِرة 

َكاة, َشھَاَدة أَْن ال إَلَهَ إاَلَّ هللا: بُنَِي اإِلْسالُم َعلَى َخْمسٍ (   .55 الة َوإِْيتَاِء الزَّ  [26v])  َوإِقَاِم الصَّ

 [28r]      )ُشٌح ُمطَاٌع َوھََوًى ُمتَّبٌَع َوإِْعَجاُب الَمْرِء بِنَْفِسه الٌث ُمْھلَِكاتٌ ثَ (  .56

 [28r]) السََّماء  لَْوال أَّن الَشيَاِطين يَُحوُموَن َعلَى قُلُوِب بَنِي آََدم لَنَظَُروا إِلَى َملَُكوتِ (  .57

    [28v] .الَجائِع َوتُْطفُِئ الَخِطْيئَةَ َكَما يُْطفِئ الَماُء النَّارَ  تََصّدقُوا َولَْو بِتَْمَرٍة؛ فَإِنَّھَا تَُسدُّ ِمنَ (   .58

َدقَة تَُسدُّ َسْبِعْيَن َدْربَاً ِمَن الشَّر(   .59              [28v]             ).الصَّ

                                    [28v]   ).َما َمْن أَْعطَى ِمْن ِسَعٍة بِأَْعظَم أَْجَراً ِمّمن يَأُْخُذ (   .60

                    [28v]                                ).َما َمْن أَْعطَى ِمْن ِسَعٍة بِأَْعظَم أَْجَراً ِمّمن يَأُْخُذ ِمْن فَاقٍَة (   .61

    

ائِل َولَو بِِمثِل َرْأِس الطَّْيِر ِمن الطََّعاِم (   .62                                       [28v]    ).ُرّدوا َمَذمَّة السَّ

             [28v] ).َما ِمْن ُمْسلٍِم يَْكُسو ُمْسلَِماً إاِل َكاَن فِي ِحْفِظ هللا َما َداَمت َعلَيِه ِمْنهُ ُرْقَعةٌ (  .63
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ْبرُ (  .64                                                         [29v] ).الّصوم نِْصُف الصَّ

ْبُر نِْصفُ (   .65                                                                   [29v] ).اإِلْيَمان  الصَّ

يَاُم فَإِنَّهُ لِْي َوأَنَا أُْجِزي بِهِ (   .66                     [29v]  ).ُكلُّ َحَسنٍَة بَِعْشِر أَْمثَالِھَا إِلَى َسْبع َمائة ِضْعٍف إاِل الصِّ

ح الِمْسكِ َوالذي نَْفِسْي بِيَدِ (  .67 ْن ِرْي ائِِم أَْطيُِب ِعْنَد هللا ِم لَّ , ه لَُخلُْوُف فَِم الصَّ زَّ َوَج ْوُل هللا َع ْھَوتَهُ :  يَقُ َذُر َش ا يَ إِنََّم

                                                       [29v]     ).فَالِصيَاُم لِي َوأَنَا أُْجِزْي بِه, َوطََعاَمهُ ِمْن أَْجلِي

ائُِمون(   .68 يَّان ال يَْدُخلُهُ إاِل الصَّ                                                 [29v]          ).لِلَجنَِّة بَاٌب يُقَاُل لَهُ  الرَّ

   

ائِم ِعبَادةٌ (   .69                                                         [29v]). نَْوُم الصَّ

ارِ إَِذا َدَخَل رَ (   .70 َواُب النَّ ْت أَْب ة َوُغلِّقَ واُب الَجنَّ ه أَْب يَاِطْينُ , َمَضان فُتَِحْت لَ فَِّدْت الَش ادٍ , َوُص اَدى ُمنَ اِغَي : َونَ ا بَ يَ

                                                         [29v] ).َويَا بَاِغي الشَّر أَْقِصْر , الَخْير ھَلّمَّ 

ِم فََضيِّقُوا َمَجاِريَهُ بِالُجْوع إِنَّ الّشيطَان (   .71                                  [30r]). يَْجِري ِمْن اْبِن آََدم َمْجَرى الدَّ

وع : بَِم َذا يَا َرُسول هللا؟ فَقَاَل َرُسوُل هللا َصلَّى هللا َعلَيه َوَسلّم: قَالَتْ . َداِوِمْي بِقَْرِع بَاِب الَجنَّةِ (   .72  [30r]) بِالجُّ

ائِمْ (  .73                  [30r]  )الَكِذُب َوالَغْيبَةُ َوالنَِّمْيَمةُ َواليَِمْيُن الَكاِذبَةُ َوالنَّظَُر بَِشْھَوٍة : َخْمٌس يُْفِطُرون الصَّ

هُ , َمْن قََرأَ القُْرآَن ثُّم َرأَى أَّن أََحَداً أُْوتَِي أَْفَضل بَِما أَْوتِي(   .74 ا َعظَّم َغر َم د اْستَْص الَى فَقَ ّل َوتََع            ).هللا َج

[32v] 

               [32v]  ).لَْو َكاَن القُْرآَن فِْي إِھَاب َما َمّسْتهُ النّار (   .75

             [33r] ). اْتلُوا القُْرآن َواْبُكوا فَإِن لَْم تَْبُكوا فَتَبَاُكوا (   .76

                     [33r]  ).ْوه فَتََحاَزنُوا إِّن القُْرآَن نََزَل بُِحْزٍن فَإَِذا قََرْأتُمُ (   .77

َجَرِة  الَخْضَراِء فِي َوَسِط الھَِشْيِم (   .78                [33v] ).َذاِكُر هللا فِي الَغاْفِلِيَن َكالشَّ

         [33v] ).ةٌ أَْصبْح َوأَْمس ِ َولَِسانَُك َرْطٌب ِمْن ِذْكِر هللا تُْصبِْح َوتُْمِسي َولَْيَس َعلَْيَك َخِطْيئَ (   .79

ْئتَ ! اللَّھُمَّ , اْغفِْر لِْي إِْن ِشْئتَ ! ال يَقُْل أََحُدُكْم إَِذا َدَعا اللَّھُمَّ (   .80 هُ . اْرَحْمنِي إِْن ِش ِرهَ لَ هُ ال ُمْك أَلَة فَإِنّ ِزَم الَمْس ). لِيَْع

[34r] 

               [34v] ).يُْقلِْل َعْبٌد ِمْن َذلِك َوْليُْكثِرهَمْن َصلّى َعلّي َصلّْت َعلَْيه الَمالئَِكة َما َصلّى َعلَّي فَلْ (   .81

      [34v]  )إِّن أَْولَى النَّاس بِي أَْكثَُرھُم َصالةً َعلَّي (    .82

      [34v] )بَِحْسِب الُمْؤِمِن ِمَن البُْخل أَْن أُْذَكَر ِعْنَدهُ فاَل يَُصلِّي َعلَّي . (  .83
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      [35v] ) فَإِنّھُْم ال يَْعلَُمْونَ  اللَّھُمَّ اْغفِْر لِقَْوِميْ (  .84

      [35v] ).َمْن َصلَّى َعلَيَّ فِْي ِكتَاب لَْم تََزْل الَمالئَِكةُ يَْستَْغفُِرْوَن لَهُ َما َدْاَم اْسِمْي فِي َذلَِك الِكتَاب (   .85

86.   ) ً ً وَ , َمْن أَْكثََر االْستِْغفَاَر َجَعَل هللا لَهُ ِمْن ُكّل ِضْيٍق َمْخَرَجا ا ّم فََرَج لِّ ھَ ْب , ِمْن ُك ُث ال يَْحتَِس ْن َحْي هُ ِم  )َوَرَزقَ

[35v]      

ي! اللھُمَّ (  .87 ِه ِمنِّ ُم بِ َت أَْعلَ ا أَْن ِرْي َوَم مَّ ,اْغفِْر لِْي َخِطْيئَتِي َوَجْھلِي َوإِْسَرافِي فِْي أَْم ْي ! اللھُ ْي َوھََزلِ دِّ ْي َج ْر لِ اْغفِ

ُم ! اللھُمَّ , لَِك ِعْنِديْ َوَخطَئِْي َوَعْمِدي َوُكّل ذَ  َت أَْعلَ ا أَْن ُت َوَم ا أَْعلَْن َرْرُت َوَم رُت َوَما أَْس اْغفِْر لِْي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّ

ُر َوأَْنَت َعلَى ُكّل َشْيٍء قَِدْير, بِِه ِمنَّيْ        [36r]). أَْنَت الُمقَّدُم َوأَْنَت الُمَؤخِّ

ْعثِي, َوتَْجَمُع بِھَا َشْملِي, ْحَمةً ِمْن ِعْنِدَك تَْھِدْي بِھَا قَْلبِيْ إِنِّيَ أْسأَلَُك رَ ! اللھُمَّ (  .88 ْي , َوتَلُمُّ بِھَا َش ْيَن َعنِّ ا الَع ُردُّ بِھَ َوتَ

ْوءٍ  ّل ُس مَّ . َوتُْصلَِح بِھَا ِدْينِْي َوتَْحفَظُ بِھَا َغائِبِْي َوتَْرفَُع بِھَا َشاِھِدْي َوتَْعِصْمنِْي بِھَا ِمْن ُك اِدقَاً  اللھُ اً َص ْي إِْيَمانَ أَْعِطنِ

ْي  مَّ إِنِّ َرة؛ اللھُ ْنيَا َواآلِخ دُّ ْي ال َك فِ َرَف َكَراَمتِ ا َش اِء َويَقِْينَاً لَْيَس بَْعَدهُ ُكْفٌر َوَرْحَمةً أَنَاُل بِھَ َد القََض ْوَز ِعْن أَلَُك الفَ أَْس

َر  َعَداِء َوالنَّْص ْيَش السُّ ھََداِء َوَع اِزَل الشُّ اءِ َوَمنَ ةَ األَْنبِيَ َداِء َوُمَرافَقَ ى األَْع مَّ , َعلَ اَجتِْي َوإِْن ! اللھُ َك َح ِزُل بِ ي أُْن إِنِّ

ُدور َضُعَف ِرْأيِي َوقَُصَر َعَملِْي َواْفتَقَْرُت إِلَى َرْحَمتَِك َوأَْسأَلَُك يَا فضي األُُمورَ  ور ! َوَشافِي الصُّ ِري البُُح َويَا ُمْج

َما قَُصَر َعْنهُ َرْأيِْي َوَضُعَف َعْنهُ َعَملِْي ! اللھُمَّ , َعَذاِب السَِّعْير َوِمْن َدْعَوةُ الثُّبُوِر َوِمْن فِْتنَِة القُبُْورِ أَْن تُِجْيَرنِي ِمْن 

ِه أَ , ِمْن َخْيٍر َوَعْدتَهُ أََحَداً ِمْن ِعبَاِدكَ َولَْم تَْبلُْغهُ نِيّتِْي َوأُْمنِيَتِي  َك أَْو َخْيٍر أَْنَت ُمْعِطْي ُب إِلَْي إِنِّي أَْرَغ َك فَ ْن َخْلقِ َداً ِم َح

الَِمْين ا َرّب الَع مَّ , فِْيِه إِلَْيَك َوأَْسأَلَُك يَ لِّْينَ ! اللھُ الِّْيَن َوال ُمِض َر َض ِدْيَن َغْي اِدْيَن ُمْھتَ ا ھَ ْلَماً , اْجَعْلنَ َدائَِك ِس اً ألَْع َحْربَ

اس َونُ , أِلَْولِيَائِكَ  َك النَّ ّب بَِحبِّ كَ نُح ْن َخْلقِ َك ِم ْن َخالَفَ َداَوتَِك َم اِدي بَِع مَّ , َع َعا! اللھُ دُّ ذا ال َذا  ءھَ ْة َوھَ َك اإِلَجابَ َوَعلَْي

تََّكالنُ  رُ , الُجْھُد َوَعلَْيَك ال ِدْيِد  َواألَْم ِل الشَّ ا ِذْي الَحْب ّوةَ إاِل بِ ْوَل َوال قُ ْوَن َوال َح ِه َراِجُع ا إِلَْي ا  َوإِنَّ ْيِد  َوإِنَّ ِش الرَّ

ُجْودِ , َكِع السُّ ھُْوِد َوالرُّ بِْيَن الشُّ الُعھُْودِ  َوأَْسأَلَُك األَْمَن يَْوَم الَوِعْيِد َوالَجنَّةَ يَْوَم الُخلُوِد َمَع الُمقَرَّ ْوفِْيَن بِ َت , َوالُم َك أَْن إِنَّ

ِحْيُم الَوُدْوُد َوأَْنَت تَْفَعُل َما تُِرْيدُ  هُ ُسْبَحاَن الَّذِ ,  الرَّ بِْيُح إاِل لَ نَِّعمِ ,  ي ال يَْنبَِغي التَّْس ِل  َوال ْبَحاَن ِذْي الفَْض ْبَحاَن , ُس ُس

ْة َوالَكَرمِ  ْوَراً ! اللَّھُمَّ , ُسْبَحاَن الَِّذْي أَْحَصى  ُكّل َشْيٍء بِِعْلِمهِ , ِذْي القُوَّ ِرْي َونُ ْي فِْك اْجَعْل لِْي نُْوَراً فِْي قَْلبِْي َونُْوَراً فِ

ْوَراً , َونُْوَراً فِْي بََصِرْي َونُْوَراً فِْي لَْحِمي, َسْمِعي فِيْ  َديَّ َونُ ْيَن يَ ْن بَ ْوَراً ِم اِمْي َونُ ْي ِعظَ َونُْوَراً فِْي َدِمْي َونُْوَراً فِ

ْي ! اللَّھُمَّ , ْن تَْحتِيْ َونُْوَراً َعْن يَِمْينِْي َونُوَراً َعْن ِشَمالِْي َونُْوَراً ِمْن فَْوقِْي َونُْوَراً مِ , ِمْن َخْلفِيَ  ْل لِ ْوَراً َواْجَع ي نُ ِزْدنِ

      [36v]). نُْوَراً َوأَْعِطنِْي نُْوَراً يَا َرّب الَعالَِمْين

 [39v]) إاِل أَْذھََب هللا ھَمَّهُ َوأَبَدلَهُ َمَكانَهُ فََرَحاً , َما أََصاَب أََحَداً ُحْزٌن فَقَاَل َذلِكَ (  .89

          [36v] ).َسِمَعھَا أَْن يَتََعلََّمھَا يَْنبَِغْي لَِمنْ (   .90

ْكرُ (  .91  [41v]           )إِنََّما َجَزاُء السَّلَِف األََداُء َوالشُّ

َمَواِت َواألَْرِض َوَما بَْينَھَُما الَعِزْيُز الَغفَّارُ , اَل إِلَه إاَلَّ هللا الَواِحد القَھَّارُ ( .92        [42r] ).َربُّ السَّ

       [43r] )جَل لَيُْؤَجُر حتّى في اللُّْقَمِة يَْرفَُعھا إلى فِيِه وإلى فِيِه اْمَرأَتِِه إّن الرّ : (  .93

94.  ) ً        [43v]) أَنَا َعْبٌد آَُكُل َكَما يَأُْكُل الَعْبُد َوأَْجلُِس َكَما يَْجلُِس الَعْبُد , اَل آَُكُل ُمتَِّكئَا
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           [43v]    )ُكْم فِْيِه اْجتَِمُعوا َعلَى طََعاِمُكْم يُبَاِرُك لَ (  .95

 [44r]). اْنھَُشْوهُ نَْھَشاً (   .96

ى , إَِذا َوقََعت لُْقَمة أََحُدُكم فَْليَأُْخْذھَا َوْليُِمْط َما َكاَن بِھَا ِمْن أََذى َوالَ يََدْعھَا لِلشَّْيطَانِ (  .97 ِدْيل َحتَّ َدهُ بِالِمْن َح يَ َواَل يَْمَس

َّ , يَْلَعَق أََصابَِعهُ   [44r] ).هُ اَل يَْدِري فِْي أَّي طََعاِمِه اْلبَِرَكةُ فَإِن

98.   ) ً وا الماَء مّصاً وال تَُعبُّوهُ عبّا      [44r]    )فإن الُكباَد من الَعبِّ , ُمصُّ

 [44v]  ) َمْن أََكَل َما يَْسقُطُ ِمَن الَمائَِدِة َعاَش فِْي َسَعٍة  َوُعْوفَِي فِْي َولَِدِه (  .99

 [45r]) َوَمْن َسّر أََخاهُ الُمْؤِمْن فَقَْد َسّر هللا عز وجّل , ِمْن أَِخْيِه َشْھَوةً ُغفَِر لَهَمْن َصاَدَف (   .100

, َوَرفََع لَهُ أَْلَف أَْلَف َدَرَجةٍ , َوَمَحى َعْنهُ أَْلَف أَْلَف َسيِّئَةٍ , يَْشتَِھْي َكتََب هللا لَهُ أَْلُف أُْلَف َحَسنَةٍ  فِْيَماَمْن لَّذَذ أََخاهُ (  .101

 [45v] )وجنِّة الُخْلد , وجنَِّة عْدنٍ , َجنَِّة الفَْرَدْوسِ : َوأَْطَعَمهُ هللا َعزَّ َوَجل ِمْن ثاَلِث َجنَّاتٍ 

 [48r]). َمْن نََكَح  َوأَْنَكح  ْاَستََحقَّ ِواَليَةَ هللا (  .102

اً أَي, نَّةإِنَّ الَمْولُود يُقَال لَهُ اْدُخل الَجنَّة فَيَقُِف َعلَى بَاِب الجَ (   .103 ّل ُمْحبَْنطئ ً : فَيَظَ بَا اً َوَغَض اً َغْيظَ ولُ , ُمْمتَلِئَ : َويَقُ

 [48r] ).أَْدُخلُوا أَبََوْيِه َمَعهُ الَجنَّة : فَيُقَالُ , اَل أَْدُخل الَجنَّة إاِّل َوأَبََواَي َمِعي

 [48r] ).لَّنِْي َعلَى الھَِرْيَسة فَدَ , َشَكْوُت إِلَى ِجْبِرْيل َعلَْيه السَّاَلُم َضْعفِي َعِن الِوقَاعِ  ( .104

 [48r] )َوَزْوَجةً ُمْؤِمنَةً َصالَِحةً تُِعْينُهُ َعلَى آَِخَرتِِه , َولَِسانَاً َذاِكَراً , لِيَتَِّخْذ أََحُدُكْم قَْلبَاً َشاِكَراً (  .105

 [48v]). َكاَن َمِعْي فِْي الَجنَِّة َكھَاتَْين , ِمْينَ َولَْم يَْغتَْب الُمْسلِ , َوقَّل َمالُهُ , َوَكثَُر ِعيَالُهُ , َمْن َحُسنَْت َصاَلتُه(  .106

نُْوِب ُذنُْوٌب اَل يَُكفُِّرھَا إاِلَّ اْلھَمُّ بِطَلَِب الَمِعْيَشِة  .107  [48v]). َمَن الذُّ

ةَ , هُ َمْن َكاَن لَهُ ثاَلُث بَنَاٍت فَأَْنفََق َعلَْيھُنَّ َوأَْحَسَن إِلَْيھُّن َحتَّى يُْغنِْيھُنَّ هللا َعْن(   .108 ةَ أَْلبَتَّ هُ الَجنَّ َب هللا لَ إاِلَّ أَْن , أَْوَج

 [48v] ).يَْعَمَل َعَمالً اَل يُْغفَر لَهُ 

109.  ) ً  [49r]) اَل تَْنِكُحوا اْلقََرابَةَ القَِرْيبَةَ فَيَْخُرُج اْلَولََد َضاِويَا

 [49r] )َمْن ُدِعَي إِلَى عْرس فَْليُِجب (   .110

ى , ِق اْمَرأَتِِه أَْعطَاهُ هللا ِمَن األَْجِر ِمْثَل َما أَْعطَى أَيُّْوَب َعلَى باَلئِهِ َمْن َصبََر َعلَى ُسْوِء ُخلُ (  .111 بََرْت َعلَ ْن َص َوَم

 [49r] ).ُسْوِء ُخْلِق َزْوِجھَا أَْعطَاھَا هللا ِمْثَل ثََواب آَِسيَةَ اْمَرأَِة فِْرَعْوَن 

 [49r] )أَْنَت الِذْي تَْزَعم أَنََّك نَبِّي (  .112

الَِحة َكَمثَِل الُغَراِب األَعصم بَْيَن َمائَة ُغَراٍب ال(  .113  [49v]) َمْرأَة الصَّ
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ُجلِ (  .114 بَهُ , ثاَلٌث ِمَن الَخفاء َوالَعْجِز فِْي الرَّ َمهُ َونََس انِيْ , أَْن يَْلقَى َمْن يُِحبُّ َمْعِرفَتَهُ فَيُفَاِرقَهُ قَْبَل أَْن يَْعلََم اْس : َوالثَّ

ثَھَا َويَُؤانَِسھَا: َوالثَّالِثُ , فَيَُردَّ َعلَْيِه َكَراَمتَهُ أَْن يُْكرَمهُ أََحٌد  ُجل َجاِريَتَهُ فَيُِصْيبَھَا قَْبَل أَْن يَُحدِّ  [49v] ).أَْن يُقَاِرَب الرَّ

ْيتُم فََعبُِّدْوا (  .115 ا َسمَّ           [50r] ).إِذَّ

ْبيَاِن َمْن ُولِد لَهُ َمْولُوٌد فَأَّذَن فِْي أُذنِِه اليُْمنَى وَ (  .116           [50r] )أَقَاَم فِْي اليُْسَرى ُدفَِعْت َعْنهُ أُمُّ الصِّ

ْحَمِن (  .117           [50r]). أََحبُّ األَْسَماِء إِلَى هللا تعالى َعْبُد هللا َوَعْبُد الرَّ

 [50r]). َدَخلَْت َجنَّةَ َربِّھَا , َزْوَجھَا َوأَطَاَعتْ , َوَحفِظَْت فَْرَجھَا, َوَصاَمْت َشْھَرھَا, إَِذا َصلَّت الَمْرأَةُ َخْمَسھَا(  .118

         

ْوُج َواِحَدةً فَإَِذا َماتَْت َستََر القَْبُر َسائَِر الَعْورَ (  .119 َجْت َستََر الزَّ         [50r] ).اتلِْلَمْرأَِة َعْشُر َعْوَراٍت فَإَِذا تََزوَّ

ْنيَا َحاَلاَلً تََعفُّفَاً َعن المَ (  .120 لَقَِي هللا َوَوْجھُهُ َكالقَْمِر لَْيلَةَ , ْسأَلَة َوَسْعيَاً َعلَى ِعيَالِِه َوتََعطُّفَاً َعلَى َجاِرهِ َمْن طَلََب الدُّ

          [51v]). البَْدِر 

اُخَراً َوتََكاثَُراً فَھَُو فِْي َوإِْن َكاَن يَْسَعى تَفَ , لِيُْغنِْيِھَما فَھَُو فِْي َسبِيِل هللا, َوإِْن َكاَن يَْسَعى َعلَى أَبََوْيِن َضِعْيفَْينِ (  .121

          [51v] )َسبِْيل الشَّْيطَانِ 

      [52r] ).َويَْبُغُض الَعْبَد يَتََعلَُّم الِعْلَم يَتَِّخُذهُ ِمْھنَةً , إِنَّ هللا يُِحبُّ الَعْبَد يَتَِّخُذ اْلِمْھنَةَ لِيَْستَْغنِي بِھَا َعْن النَّاسِ (  .122

    

ْرف , ُل الَجنَِّة التَّجُروا في البزّ لُْو اتَّجَر أّھْ (  .123           [53r]). َولَْو اتَّجَر أَْھُل النَّار التَّجُروا فِْي الصَّ

          [53v]) طَلَُب الَحاَلِل فَِرْيَضةٌ َعلَى ُكّل ُمْسلٍِم (  .124

          [54v]). أَْكثَر َما يُْدِخُل النَّاَس الَجنَّةَ تَْقَوى هللا َوُحسُن الخلِق (  .125

          [54v] )َما َحّسَن هللا َخْلَق اْمِرىٍء َوُخلُقَهُ فَيُْطِعُمهُ النَّارَ (   .126

          [56r]). يُْستََجاب لِلَرُجل فِْي أَِخْيه َما اَل يُْستََجاب لَهُ فِْي نَْفِسه(  .127

ُجل أِلَِخْيه فِْي ظَْھر الَغْيبِ (  .128           [56r] )َك ِمْثل َذلِكَ َولَ : قَاَل اْلَملَكُ , َوإَِذا َدَعا الرَّ

َوإِنَّهُ , يَْنتَِظُر َدْعَوةً ِمْن َولٍَد أَْو َوالٍِد أَْو أَْخ أَو قَِرْيبٍ , َمثَُل الَميِِّت فِْي قَْبِرِه َمثَُل اْلَغِرْيِق يَتََعلَُّق بُِكلِّ َشْيءٍ (  .129

          [56r] )ْثَل الِجبَاِل ِمَن األَْنَوارِ لَيَْدُخُل َعلَى قُبُْوِر األَْمَواِت ِمْن ُدَعاء األَْحيَاِء مِ 

          [56v] ).بَِحْسِب الُمْؤِمِن ِمَن الشَّرِّ أَْن يَْحقَِر أََخاهُ اْلُمْسلَِم (  .130

َوأَْن تُِحبَّ , ُعو لُِمْدبِِرِھمْ َوأَْن تَدْ , َوأَْن تَْستَْغفَِر لُِمْذنِبِِھمْ , أَْن تُِعْيَن ُمْحِسنَھُم: أَْربٌَع ِمْن َحقِّ الُمْسلِِمْيَن َعلَْيكَ (  .131

          [56v] ).تَائِبَھُْم 
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 57v).َرأَْيُت َرُجالً يَتَقَلَُّب فِْي الَجنَِّة فِْي َشَجَرٍة قَطََعھَا َعْن طَِرْيق المسلِمين َكانَْت تُْؤِذْي الناس(  .132

ْيبَِة اْلُمْسلِِم (  .133           [57r] ).ِمْن إِْجالَِل هللا إِْكَراُم ِذي الشَّ

ارِ , َوتَْرِك الِخيَانَةِ , َوأََداِء األََمانَة, َوَوفَاِء الَعْھدِ , َوِصْدِق الَحِدْيثِ , أُْوِصْيَك بِتَْقَوى هللا(   .134 َوَرْحَمِة , َوِحْفِظ الجَّ

          [57v] )َوَخْفِض الَجنَاِح , َوبَْذِل السَّاَلم, َولِْيِن الَكاَلم, اليَتِْيمِ 

          [57v]). يَْوَم القِيَاَمة   َوأَْصلُِحْوا َذاَت بَْينُِكْم فَإِنَّ هللا يُْصلُِح بَْيَن ِعبَاِدهاتَّقُوا هللا(   .135

َعْوَرةَ أَِخْيه فَإِنَّهُ َمْن يَتَّبِع , يَا َمْعَشَر َمْن آََمَن بِلَِسانِِه َولَْم يُْؤِمْن بِقَْلبِِه اَل تَْغتَابُوا النَّاَس َواَل تَتَّبُِعوا َعْوَراتِِھمْ (   .136

          [57v] ).َوَمْن يَتَّبِْع َعْوَرتَهُ يَْفَضْحهُ َولَْو َكاَن فِْي َجْوِف بَْيتِِه , الُمْسلَِم يَتَّبُِع هللا َعْوَرتَهُ 

 [57v] ).َمْن بََدأََك بِالَكاَلم قَْبَل السَّاَلم فاََل تُِجْبهُ حتَّى يَْبَدأَ بِالسَّاَلِم (  .137

) َعْشُر َحَسنَاتٍ : ( فَقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم. َساَلٌم َعلَْيُكم: فَقَالَ , إِلَى َرُسْوِل هللا َصلَّى هللا َعلَْيِه َوَسلَّم َوَجاَء َرُجلٌ   .138

َسالٌم َعلَْيُكم : الَ فََجاَء آََخْر فَقَ ) ِعْشُرْوَن َحَسنَةً : ( فَقَاَل َعلَْيِه السَّالم.  َسالٌم َعلَْيُكم َوَرْحَمةُ هللا: فََجاَء آََخر فَقَالَ 

 [57v] )ثاََلثُْوَن َحَسنَةً : ( فَقَاَل َعلَْيِه السَّاَلم, َوَرْحَمةُ هللا َوبََرَكاته

ْنيَا بََعَث هللا َعزَّ َوَجّل إِلَْيِه َملََكاً يَْحِمْيِه يَْوَم القِيَاَمة (   .139  [57v]). ِمَن النَّار َمْن َحَمى َعْرَض أَِخْيِه الُمْسلِم فِْي الدُّ

ْنيَا َواآلَِخَرة , َمْن ُذِكَر ِعْنَدهُ أَُخوهُ الُمْسلِمْ (   .140  [57v] ).َوھَُو يَْستَِطْيُع نَْصَرهُ فَلَْم يَْنُصْرهُ أَْدَرَكهُ هللا بِھَا فِي الدُّ

رُّ لِِعبَاِد هللا: لَْيَس فَْوقَھَُما َشْيٌء مَن الشَّرِّ  خلَصتَان( .141 ْرُك بِا َوالضُّ تَاِن لَْيَس فَْوقَھَُما َشْيٌء مَن َوَخْصلَ . الشِّ

 [58r]   )الَخْير

ْأَت َمْنِزالً فِْي الَجنَِّة  ِطْبَت َوطَاَب َمْھنَاكَ : قَاَل هللا َعزَّ َوَجلّ , إَِذا َعاَد الُمْسلُِم أََخاهُ أَْو َزاَرهُ (  .142  [58r] )َوتَبَوَّ

ِحْيم أُِعْيُذَك بِا األَحَ (  .143 ْحَمن الرَّ َمِد الَِّذي لَْم يَلِْد َولَْم يُْولَد َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفَُؤاًأََحد ِمن َشرِّ َما تَِجُد بِْسِم هللا الرَّ ِد الصَّ

.( [58r] 

 [58r] ).أَّول َخْصَمْين يَْوَم القِيَاَمة َجاَران (  .144

الِح َواْلَمْرَكِب : ِمْن َسَعاَدِة الَمْرِء الُمْسلِمِ (  .145 ار الصَّ    [58v]   ).اْلھَنِيء الَمْسَكن الَواِسع َوالجَّ

146.   ) ً اَراً : إّن أَْعَجَل الطَّاَعِة ثََوابَا ِحِم َحتَّى إِّن أَْھَل البَْيَت لَيَُكونُوا فُجَّ إَِذا , فَتَْنُموا أَْمَوالُھُم َويَْكثُُر َعَدُدھُم, ِصلَةُ الرَّ

   [58v]). َوَصلُوا أَْرَحاَمھُم 

َدقَِة َوالّصْوِم َواْلَحجِّ َوالُعْمَرة َواْلِجھَاد فِْي َسبِْيِل هللا بِرُّ الَوالَِدْيِن أَْفَضُل ِمَن الصَّ (  .147    [58v]). اَلة َوالصَّ

َوإِْن َكاَن َواَحَداً , َوَمْن أَْمَسى فَِمْثُل َذلِكَ , َمْن أَْصبََح ُمْرِضيَاً أِلَبََوْيه أَْصبََح لَهُ بَابَاِن َمْفتُوَحاِن إِلَى الَجنَّةِ (  .148

   [58v] ).إِْن َظلََما َوإِْن َظلََما َوإِْن ظَلََما وَ , فََواِحَداً 
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ُل ثاََلثَة يَْدُخلُوَن الّجنَّةَ (  .149 ُل ثاََلثٍَة يَْدُخلُْوَن النَّارَ , ُعِرَض َعلَيَّ أَوَّ ِھْيدُ . َوأَوَّ ا أَّوُل ثاََلثٍَة يَْدُخلُْوَن الَجنَّةَ فَالشَّ , فَأَمَّ

ُل ثاََلثٍَة يَْدُخلُْوَن النَّارَ , َوَعفِْيٌف ُمتََعفٌِّف ُذْو ِعيَالٍ , َربِِّه َونََصَح لَِسيِِّدهِ  َوَعْبٌد َمْملُْوٌك أَْحَسَن ِعبَاَدةَ  , أَِمْيٌر ُمَسلَّطٌ : َوأَوَّ

   [59r] ).َوفَقِْيٌر فَُخْوٌر , َوُذْو ثَْرَوٍة اَل يُْعِطي َحقَّ هللا

   [62v])  كَ لِ مَ عَ  ماتِ وَ خَ وَ  كَ تَ انَ مَ أَ وَ  كَ نَ يْ هللا دِ  كُ عُ دِ وْ تَ سْ أَ  ( .150

   [62v] ) تھْ جَّ وَ ا تَ مَ  ثُ يْ حَ  ,ريْ ى الخَ لَ إِ  كَ ھَ جَّ وَ وَ  كَ بَ نْ ذَ  رَ فَ غَ ى وَ وَ قْ هللا التَّ  كَ دَ وَّ زَ  (  .151

   [62v] .) هُ عُ ائِ دَ وَ  عُ يْ ضِ  تَ ي اَل ذِ هللا الّ   استرد عنّكَ (   .152

   [63r] .) اھَ رِ وْ كُ بُ  يْ ي فِ تِ مَّ ك أِلُ ارِ بَ  مَّ لھُ الَّ  ( .153

ن وْ بُ ائِ ن تَ وْ بُ آيِ , ريْ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  لِّ ى كُ لَ عَ  وَ ھُ ت وَ يْ مِ يُ ي وَ يِ حْ يُ , دُ مْ الحَ  هُ لَ وَ  كُ لْ المُ  هُ لَ , هُ لَ  كَ يْ رِ  شَ اَل  هُ دَ حْ  هللا وَ الَّ ه إِ لَ إِ  اَل (  .154

   [64r] ) هُ دَ حْ وَ  ابَ زَ حْ األَ  مَ زَ ھَ وَ , هُ دَ بْ عَ ه رصَ نَ وَ , هُ دَ عْ هللا وَ  قَ دَ صَ , نوْ دُ امِ ا حَ نَ بِّ رَ ون لِ دُ اجِ سَ 

   [64v] )َعلَْينَا َحْوبَاً  رُ ادِ غَ  يُ اً اَل بَ وْ ا أَ نَ بِّ رَ اً لِ بَ وْ اً تَ بَ وْ تَ  ( .155

   [65v] ) اكَ هللا فَ  ضِ ضُ فْ  يَ اَل (  .156

ً اعَ طَ اً مُ حَّ شُ  تَ يْ أَ ا رَ ذَ إِ فَ , رِ كَ نْ المُ  نِ عَ  هَ انْ وَ  فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ  ُمرْ  ,ةبَ لَ عْ ثَ أَبَا ا يَ  ( .157 ً عَ بَ تَّ مُ  ىً وَ ھَ وَ  ,ا  ابَ جَ عْ إِ وَ  ,ةً رَ ثَ وْ ا مُ يَ نْ دُ وَ  ,ا

ً  مْ كُ ائِ رَ وَ  نْ ّن مِ إِ  ,امَّ وَ العَ وَ  مْ يّاكُ إِ وَ , كَ سِ فْ نَ بِ  كَ يْ لَ عَ فَ  ,هِ يِ أْ رَ بِ  يٍ أْ رَ  يْ ّل ذِ كُ   لِ ثْ مِ ا بِ ھَ يْ فِ  كِ سِّ مَ تَ مُ لْ لِ  ,مِ لِ ظْ المُ  لِ يْ اللَّ  عِ طَ قِ كَ  قَْطَعا

   [67r] .)ه أَجُر َخْمسيَن ِمْنُكمْ يْ لَ م عَ تُ نْ ي أَ ذِ الَّ 

ً انَ وَ عْ أَ  رِ يْ ى الخَ لَ عَ  نَ وْ دُ جِ تَ  مْ نّكُ أِل  مْ كُ نْ مِ  لْ بَ , اَل (   .158    [67r] ).ا

    [67v])؟ مْ كُ ادَ ھَ م جِ تُ كْ رَ تَ م وَ كُ انُ بَّ شُ  قَ سَ فَ م وَ اؤكُ سَ ى نِ غَ ا طَ ذَ م إِ تُ نْ أَ  فَ يْ كَ  ( .159

   [69r] ) يقِ لْ ن خَ سِّ حَ  مّ ھُ اللَّ  ( .160

   [69r]).  قِ اَل خْ ات األَ رَ كَ نْ ي مُ نِ بْ نِّ جَ  مَّ ھُ اللَّ (  .161

   [70r] ). كَ يْ لَ إِ  بُ وْ تُ أَ وَ  كَ رُ فِ غْ تَ سْ ك أَ لَ  كَ يْ رِ  شَ اَل  كَ دَ حْ وَ  تَ نْ  أَ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نْ أَ  دُ ھَ شْ أَ  كَ دِ مْ حَ بِ وَ  مَّ ھُ اللَّ  كَ انَ حَ بْ سُ (  .162

   [70r] .) ةِ نَّ جَ الْ  ةَ مَ عْ ا نِ ھَ بِ  لُ صِ تَ  ة ًرَ وْ كُ شْ مَ  ةً مَ عْ ا نِ ھَ لْ عَ اجْ  مَّ ھُ م اللَّ يْ حِ ن الرَّ مَ حْ هللا الرَّ  مِ سْ بِ (   .163

   [70v] )وه دُ رِ بْ أَ اً فَ ارَ ا نَ نَ مْ عِ طْ يُ  مْ ّن هللا لَ إِ وَ  ةٍ كَ رَ بَ  يْ ذِ  رُ يْ غَ  هُ نَّ إِ (  .164

   [70v] .) انطَ يْ الشَّ  ةُ لَ كَ أَ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ  (  .165

بَاءِ  نَ ا مِ ھَ يْ وا فِ رُ ثِ كْ أَ اً فَ رَ دْ قِ  مْ تُ خْ بَ ا طَ ذَ إِ  ,ةشَ ائِ ا عَ يَ (  .166    [70v] )نيْ زِ الحَ  بلْ قَ  هُ نَّ إِ فَ  الدُّ

   [70v] )س نُ وْ يُ  يْ خِ أَ  ةُ رَ جَ ا شَ ھَ نَّ إِ  (  .167
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   [70v] ) ةكَ رَ ع البَ ابِ صَ األَ  يّ أَ  يْ ي فِ رِ دْ  أَ اَل (  .168

 ) هُ نْ ى عَ نَ غْ تَ سْ  مُ اَل وَ  عٍ دِّ وَ  مُ اَل وَ  رٍ وْ فُ كْ مَ  رَ يْ غَ  دُ مْ الحَ  كَ لَ  ,تَ يْ وَ رْ أَ وَ  تَ يْ قَ سَ و ,تَ عْ بَ شْ أَ وَ  تَ مْ عَ طْ أَ  ,دُ مْ الحَ  كَ لَ  مَّ ھُ اللَّ (  .169

[70v]   

   [70v] ) دبْ العَ  سُ بُ لْ ا يَ مَ كَ  سُ بُ لْ أَ (   .170

   [71v] )يدَ دِ القَ  لُ كُ أْ تَ  تْ انَ ش كَ يْ رَ قُ  نْ ة مِ أَ رَ امْ  نُ ا ابْ نَ ا أَ مَ نَّ إِ  ,كٍ لِ مَ بِ  تُ سْ لَ فَ  كَ يْ لَ عَ  نْ وِّ ھَ ( .171

بَعة .172    [71v] ).ُجِعَل الخير ُكلُّه في الرِّ

ً مَ اسْ  ةشري عَ بِّ رَ  دَ نْ عِ  يْ لِ  (  .173 ي ذِ ب الَّ اقِ ا العَ نَ أَ وَ , ةبَ وْ التَّ  ولُ سُ ا رَ نَ أَ وَ , ةِ مَ حْ الرَّ  لُ وْ سُ ا رَ نَ أَ وَ , دمَ حْ ا أَ نَ أَ وَ , ّمدحَ ا مُ نَ أَ : ا

 ولُ سُ ا رَ نَ أَ وَ , يّ مَ دَ ى قَ لَ عَ  سالنار شُ حْ ي يَ ذِ ر الَّ اشِ ا الحَ نَ أَ وَ , رَ فْ الكُ  يْ و هللا بِ حُ مْ ي يَ ذِ ي الَّ احِ ا المَ نَ أَ وَ , دٌ حَ أَ  هُ دَ عْ بَ  سَ يْ لَ 

ً عَ يْ مِ جَ  اسَ النَّ  تُ يْ قَفَ ى فَ قْ ا المُ نَ أَ وَ  ,مِ حِ اَل المَ     [71v] .) ا قُثَمٌ نَ أَ وَ , ا

   [74r] ) اھَ وا لَ ضُ رَّ عَ تَ اّل فَ أَ  اتٍ حَ فَ نَ  مْ كُ رِ ھْ دَ  امِ يَّ أَ  يْ م فِ كُ بِّ رَ ّن لِ إِ (  .174

  [74v] ) ؟هُ لَ  بُ يْ جِ تَ سْ أَ فَ  اعٍ دَ  نْ مِ  لْ ھَ : لُ وْ قُ يَ ا فَ يَ نْ الدُّ  اءِ مَ ى سَ لَ إِ  ةٍ لَ يْ لَ  لَّ ى كُ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ هللا تَ  لُ زِ نْ يَ (  .175

ً قَ وْ شَ  دُّ شَ أَ  مْ ھِ ائِ قَ ى لِ لَ ا إِ نَ أَ وَ , يائِ قَ ى لِ لَ إِ  ارِ رَ بْ األَ  قُ وْ شَ  الَ طَ  دْ قَ لَ (   .176    [74v] .) ا

ً اعَ رَ ذِ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ رَّ قَ راً تَ بْ شِ  يَّ لَ إِ  بَ رَّ قَ تَ  نْ مَ (   .177    [74v] .)ا

   [74v] .)وسٌ كُ نْ مَ  دُ وَ سْ أَ  رِ افِ الكَ  بُ لْ قَ وَ , رُ ھِ اٌج يُزْ رَ سِ  هِ يْ د فِ رَ جْ ن أَ مِ ؤْ المُ  بُ لْ قَ  (  .178

ٌب لْ قَ وَ , رِ افِ الكَ  بُ لْ قَ  كَ لِ ذَ فَ  وسٌ كُ نْ مَ  دُ وَ سْ أَ  بٌ لْ قَ وَ , نِ مِ ؤْ المُ  بُ لْ قَ  كَ لِ ذَ فَ  رُ ھِ زْ يُ  اجٌ رَ سِ  هِ يْ فِ  دُ رَ جْ أَ  بٌ لْ قَ : عةٌ بَ رْ أَ  وبُ لُ القُ (  .179

ا ھَ دُّ مُ البُقلَة يَ  لِ ثَ مَ كَ  هِ يْ فِ  انِ مَ يْ اإلِ  لُ ثَ مَ فَ , اقٌ فَ نِ اٌن وَ مَ يْ إِ  هِ يْ ٌب ُمْصفٌَح فِ لْ قَ وَ , قِ افِ نَ المُ  بُ لْ قَ  كَ لِ ذَ فَ  هِ فِ اَل ى غِ لَ عَ  وطٌ بُ رْ مَ  فُ لَ غْ أَ 

 [74v] ) ابِھَ  هُ ُحِكَم لَ  هِ يْ لَ عَ  تْ بَ لَ غَ  نِ يْ تَ ادَّ المَ  يُّ أَ فَ , دُ يْ دِ الصَّ وَ  حُ يْ قَ ا الھَ دُّ مُ يَ  ةِ حَ رْ اللقَ ثَ مَ كَ  هِ يْ فِ  اقِ َمثَُل الّنفَ وَ , بُ الطّيِّ  اءُ المَ 

  

 ي اَل ذِ الَّ  يُّ قِ النَّ  يُّ قِ التَّ  وَ ھُ  : (الَ ب؟ قَ لْ وم القَ مُ خْ ا مَ مَ : لَ يْ قِ )  بِ لْ القَ  ومِ مُ خْ ن مَ مِ ؤْ ّل مُ كُ (  :الَ قَ اس؟ فَ النَّ  رُ يْ خَ  نْ مَ  .180

   [75r] )دَ سَ  حَ اَل وَ  يَ غِ  بَ اَل وَ  لَّ  غِ اَل وَ  هِ يْ فِ  غشَّ 

   [75v] .) هُ بَ لْ التَقََم قَ  يَ سِ نَ  نْ إِ وَ , َخنَسَ  هللا رَ كَ ذَ  نْ إِ فَ , مَ دَ آَ  نِ ابْ  بِ لْ ى قَ لَ ه عَ مَ ٌع خطْ اضِ ان وَ طَ يْ ّن الشَّ إِ  ( .181

   [75v] ) م بَِعْيرهُ في َسفَِرهِ كُ دُ حَ ن  يُْنِضي شيطانه كما يُنِضي أَ مِ ؤْ المُ  نَّ إِ  ( .182

 ).هُ عُ ازِ نَ تُ  سٍ فْ نَ وَ , هُ يُضلُّ  انٍ طَ يْ شَ وَ ,هُ لُ اتِ قَ يُ  رٍ افِ كَ وَ , هُ ضُ غِ بْ يُ  قٍ افِ نَ مُ وَ , هُ دُ سُ حْ يَ  نٍ مِ ؤْ مُ : دَ ائِ دَ شَ  سِ مْ خَ  نَ يْ بَ  نُ مِ ؤْ المُ (  .183

[78r]   

   [81v] .) ةادَ بَ العِ  يَ ام ھِ عَ الطَّ  ةُ لَّ قِ وَ , ةادَ بَ العِ  فُ صْ ر نِ كْ الفِ (  .184
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 [81v]. ) ةِ وَّ بُ النُّ  نَّ مِ  ءٌ زْ جُ  هُ نَّ إِ فَ , ونطُ البِ  افِ صَ نْ أَ  يْ وا فِ بُ رَ اشْ وَ وا لُ كُ وا وَ سُ بَ الْ (   .185

 ) وبٍ رُ شَ , مٍ وْ ؤُ نَ , لٍ وْ كُ أَ  لُّ كُ  ,ىالَ عَ ى هللا تَ لَ م إِ كُ ضُ غَ بْ أَ وَ  ,اً رَ كُّ فَ تَ اً وَ عَ وْ م جُ كُ لُ وَ طْ أَ , تََعالَىهللا  دَ نْ عِ  ةً لَ زِ نْ م مَ كُ لُ ضَ فْ أَ (   .186

[81v] 

 [81v]. ) اءالمَ  هِ يْ لَ عَ  رَ ثُ ا كَ ذَ إِ  تُ وْ مُ ع يَ رْ الزَّ كَ  بَ لْ القَ  نّ إِ فَ  ,ابرَ الشَّ وَ  امِ الطّعَ  نَ مِ  لِ كْ َب بَِكْثَرة األَ وْ لُ وا القُ ال تُِمْيتُ (  .187

 [81v]. ) صرَ البَ  يُولِّدُ ع بَ ى الشَّ لَ عَ  لَ كْ األَ  نَّ إِ (  .188

 [81v] ) اءعَ مْ ة أَ عَ بْ سَ  يْ ل فِ كُ أْ ر يَ افِ الكَ وَ , داحِ ِمَعي وَ  يْ ل فِ كُ أْ ن يَ مِ ؤْ المُ (   .189

وا عُ بَ شْ  تَ اَل . مھُ نْ و مِ نُ الدُّ وَ , نيْ اكِ سَ ّب المَ حُ  ىالَ عَ ى هللا تَ لَ ة إِ بَ رْ القُ وَ , عبَ هللا الشَّ  نَ مِ  دْ اعُ بَ التَّ وَ , عوْ ة الجُّ مَ كْ الحِ  رُ وْ نُ (  .190

 .    [82r]  فَتُْطفِؤوا نُوَر الِحْكَمِة ِمْن قُلُوبُِكمْ 

 [83r]. ) َوَمنِيِّي ,َوقْبلِي,ي رِ صَ بَ ي وَ معِ سَ  رّ شَ  نْ مِ  كَ بِ  ذُ وْ عُ أَ  .191

 [83r] .) انطَ يْ الشَّ  لُ ائِ بَ حَ  اءُ سَ النِّ (  .192

   [85r]  ) يءذِ  البَ اَل ش وَ احِ  الفَ اَل ان وَ لعَ الَّ  بِ اَل ان وَ عَ الطَّ ن  بِ مِ ؤْ المُ  سَ يْ لَ (  .193

 انَ ٌل كَ جُ رَ وَ . هِ ابِ حَ صْ ى أَ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ هللا عَ  حَ تَ فْ يَ  وْ أَ , لتَ قْ ى يُ تَّ حَ  هُ رَ حْ نَ  بَ صَ نَ فَ  ةٍ ئَ فِ  يْ فِ  انَ كَ  لٌ جُ رَ : م هللاھُ بّ حِ يُ  ةٌ ثَ اَل ثَ  ( .194

, ةٍ يَّ رِ و سَ ر أَ فَ سَ  يْ فِ  مٌ وْ قَ  هُ عَ مَ  انَ كَ  لٌ جُ رَ وَ . نٌ عْ ظَ  وْ أَ , تٌ وْ ا مَ مَ ھُ نَ يْ بَ  قُ رِّ فَ ى يُ تَّ اه حَ ذَ ى أَ لَ عَ  رَ بَ صَ فَ , هِ يْ ذِ ؤْ يُ  ءٍ وْ سُ  ارُ جَ  هُ لَ 

وا األَ  نْ م أَ ھُ بَ جَ عْ ى أَ تَّ ى حَ وا السُّرَ الُ طَ أَ فَ  ةٌ ثَ اَل ثَ وَ . لِ يْ حِ لرَ لِ  ابهُ حَ صْ أَ  ظَ قِ وْ ى يُ تّ حَ , يلِّ صَ ى يُ حَّ نَ تَ فَ , والُ زَ نَ فَ  ضَ رْ يََمسُّ

 [85r]. ) والبِخْيُل الَمنّانُ , ُر الُمْختَالُ يْ قِ الفَ وَ , فُ الَّ حَ اع الْ يَّ و البَ ر أَ اجِ التَّ : يَْشنَُؤھُُم هللا

 [85r] .) هُ َوْيٌل له َوْيٌل لَ . لِيُْضِحَك بِِه القَْومَ , ي يَُحّدُث فَيَْكِذبذِ لَّ َوْيٌل لِ  ( .195

 ايَ تَ فَ ي وَ تِ يَ ارِ جَ ي وَ مِ اَل غُ : لِتَقُل نْ كِ لَ وَ , هللا اءُ مَ إِ  مائكُ سَ ّل نِ كُ وَ , هللا دُ يْ بِ م عَ كُ لُّ كُ , يتِ مَ ي وأَ دِ بْ م عَ كُ دُ حَ ل أَ قُ  يَ اَل (  .196

 [87r] .)  هُ انَ حَ بْ سُ واحد  بُّ الرَّ وَ , دُ يْ بِ م عَ كُ لُّ كُ , يتِ دَ يِّ سَ ي وَ دِ يِّ سَ : نكِ لَ وَ , يتِ بَّ  رَ اَل ي وَ بِّ رَ  وكُ لُ مْ مَ الْ : لقُ  يَ اَل وَ , ياتِ تَ فَ وَ 

)  الفِتَنِ ُمِضاّلِت  نْ ٍجْرنِي مِ أَ وَ , يبِ لْ قَ  ظَ يْ غَ  بْ ھِ اذْ وَ , يبِ نْ ي ذَ لِ  رْ فِ اغْ , دمَّ حَ مُ  يّ بِ النَّ  بَّ رَ , مَّ لھُ الَّ : يلِ وْ ا ُعَوْيُش قُ يَ  ( .197

[88v] 

ً َجْمٌر يُوقُِد ّن الَغَضَب إِ  (  .198 , في القَْلِب أَلَْم تََرْوا إلى اْنتِفَاِخ أَْوَداجه َوُحْمَرة َعْينَْيه؟ فَإَِذا َوَجَد أََحُدُكْم ِمْن َذلَِك َشْيئَا

      [88v]    ). َجالِساً فَْليَنَم انَ وإِْن كَ , فإْن َكاَن قَائِماً فَْليَْجلُسْ 

           [89r] ).فَإنَِّما الَغَضُب ِمَن النَّار, ا َغِضَب أََحُدُكْم فَْليَتََوّضأ بالَماءِ إذ(  .199

 )هِ تِ يْ بَ  لَ ھْ  أَ الَّ ك إِ لُ مْ  يَ اَل اً وَ دَ يْ نِ اً عَ ارَ بَّ جَ  بُ تَ كْ يُ لَ  هُ نَّ إِ وَ , مِ ائِ قَ الْ  مِ ائِ الصَّ  ةَ جَ رَ دَ  مِ لْ حِ الْ بِ  كُ رِ دْ يُ لم لَ سْ ل المُ جُ الرَّ  نَّ إِ  ( .200

[89r] 

           [89r] ) ةيَ افِ العَ ي بِ نِ لْ مِّ جَ وَ , ىوَ قْ التَّ ي بِ نِ مْ رِّ كَ وَ , مِ لْ الحِ ي بِ يّنِ زَ وَ  مِ لْ العِ ي بِ نِ عْ فَ انْ  مّ لھُ الَّ (  .201
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تِ أُ  بُ يْ صِ يُ سَ  هُ نَّ إِ  ( .202 , ايَ نْ الدُّ  يْ س فِ افُ نَ التَّ ر وَ اثُ كَ التَّ وَ  رُ طَ البَ وَ  رُ شَ األَ  : الَ م؟ قَ مَ األُ  اءُ ا دَ مَ وَ : واالُ قَ . ممَ اء األُ ي دَ مَّ

           [89v] .) جُ رَ الھَ  مَّ ثُ  يُ غِ البَ  نَ وْ كُ ى يَ تَّ حَ , داسُ حَ التَّ د وَ اعُ بَ التَّ وَ 

           [90v] ).الُمْحِسُن والُمِحبُّ لَه والكَّافُّ َعْنه: ةثَ اَل ة ثَ نَّ الجَ  لُ ھْ أَ  ( .203

, ِعْنَده مَ لْ  عِ اَل  نْ ي مَ ادِ عَ ا يُ ھَ يْ لَ عَ وَ , هلَ  لَ قْ  عَ اَل  نْ مَ  عُ مَ جْ ا يَ ھَ لَ وَ , هُ لَ  الَ مَ  اَل  نْ مَ  الُ مَ وَ , هلَ  ارَ  دَ اَل  نْ مَ  ارُ ا دَ يَ نْ الدُّ  ( .204

           [92r]. ) هلَ  نَ يْ قِ  يَ اَل  نْ ى مَ عَ سْ ا يَ ھَ لَ وَ , هلَ  هَ قْ  فِ اَل  نْ د مَ سَ حْ يُ  هِ يْ لَ عَ وَ 

, اً دَ بَ أَ  هُ نْ ع عَ طِ قَ نْ  يَ ّماً اَل ھَ : الٍ صَ ع خِ بَ رْ أَ  هُ بَ لْ هللا قَ  مَ زَ لْ أَ وَ , ءيْ شَ  يْ  فِ هللا نَ مِ  سَ يْ لَ ه فَ مِّ ھَ  رُ بَ كْ أَ  ايَ نْ الدُّ وَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ (  .205

 [92r] .) اً دَ بَ أَ  اهُ ھَ تَ نْ مُ  غُ لُ بْ  يَ الً اَل مَ أَ وَ , اً دَ بَ أَ  اهُ نَ غِ  غُ لُ بْ  يَ اً اَل رَ قْ فَ وَ , اً دَ بَ أَ  هُ نْ غ مِ رَّ فَ تَ  يَ الً اَل غْ شُ وَ 

 هُ عْ بَ تْ ي يَ ذِ الَّ فَ . هرِ شِ حَ ى مَ لَ ة إِ ثَ الِ الثَ وَ , هِ رِ بْ ى قَ لَ ة إِ يَ انِ الثَّ وَ , هِ حِ وْ رُ  ضِ بْ ى قَ لَ إِ  هُ عُ بَ تْ ة تَ دَ احِ وَ : ثٌ اَل ثَ  مْ آدَ  نُ أِخاّلُء ابْ (  .206

 [93v] .)هُ لُ مَ عَ فَ  هِ رِ شَ حْ ى مَ لَ إِ  هُ عُ بَ تْ يَ  يْ ذِ الَّ وَ , هلُ ھْ أَ فَ  هِ رِ بْ ى قَ لَ إِ  هُ عُ بَ تْ يَ  يْ ذِ الَّ وَ , هُ الُ مَ فَ  هِ حِ وْ رُ  ضِ بْ ى قَ لَ إِ 

َت يْ دَّ أَ  دْ قَ ِض فَ امْ : هُ لَ  الَ قَ , اطُ رَ الصِّ  هِ بِ  أَ فَّ كَ ا تَ مَ لَّ كُ , هِ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  هُ الُ مَ وَ , اھَ يْ هللا فِ  اعَ طَ ي أَ ذِ ا الَّ يَ نْ الدُّ  بِ احِ صَ بِ  اءُ جَ يُ  (  .207

: هُ الُ مَ  هُ لَ  الَ قَ , اطُ رَ الصِّ  هِ َكفّأَ بِ ا تَ مَ لَّ كُ , هِ يْ فَ تِ كَ  نَ يْ بَ  هُ الُ مَ وَ , اھَ يْ هللا فِ  عْ طِ يُ  مْ ي لَ ذِ ا الَّ يَ نْ الدُّ  بِ احِ صَ بِ  اءُ جَ يُ  مَّ ثُ , يّ ّق هللا فِ حَ 

 [93v] .) ورِ بُ الثُّ وَ  لِ يْ الوَ و بِ عُ دْ تّى يَ حَ  كَ لِ ذَ كَ  الُ زَ ا يَ مَ فَ ! يَّ ّق هللا فِ حَ  تَ يْ دَّ  أَ اَل أَ  كَ لَ يْ وَ 

 اَل وَ , يتِ مَ حْ م رَ ھِ يْ فِ  تُ لْ عَ ي جَ نِّ إِ فَ , مھُ افِ نَ كْ أَ  يْ وا فِ شُ يْ عِ تَ , يتِ مَّ أَ  نْ ء مِ امَ حَ ن الرُّ مِ  لَ ضْ وا الفَ بُ لُ اطْ : ىالَ عَ ل هللا تَ وْ يقُ  ( .208

 [94v] .) يطِ خَ م سَ ھِ يْ فِ  تُ لْ عَ جَ  يْ نِّ إِ فَ , مھُ وبُ لُ ة قُ يَ اسِ القَ  نَ ه مِ وُ بُ لُ طْ تَ 

 امِ عَ الطَّ  مِ عِ طْ مُ ي بِ اھِ بَ يُ ى لَ الَ عَ هللا تَ  نَّ إِ وَ , ريْ عِ ة البَ وَ رْ ى ذِ لَ إِ  نِ يْ كِّ السِّ  نَ ع مِ رَ سْ أَ  امِ عَ الطَّ  مِ عِ طْ ى مُ لَ إِ  قُ زْ الرِّ (   .209

 [94v] .) ةَ كَ ئِ اَل المَ 

ِ إِ (   .210 ِ ى لَ ا إِ ھَ لَ وَّ حَ وَ  هُ نْ ى عَ الَ عَ ا هللا تَ ھَ لَ قَ اد نَ بَ العِ  نْ ع عَ افِ نَ المَ  كَ لْ تِ بِ  لَ خِ بَ  نْ مَ فَ , ادِ بِ العِ  عِ افِ نَ مَ لِ  مِ عَ النِّ ّصھم بِ خْ اً يَ ادَ بَ عِ  ّن 

 [94v] .) هِ رِ يْ غَ 

 [94v] ) هِ يْ لَ عَ  اسِ النَّ  ةُ نَ ؤُ ت مَ مَ ظُ عَ  هُ دَ نْ هللا عِ  ةُ مَ عْ ت نِ مَ ظُ عَ  نْ مَ (   .211

 حِ صْ النُّ وَ  رِ وْ دُ الصُّ  ةِ مَ اَل سَ وَ  سِ فُ نْ األَ  اءِ خَ سَ ا بِ ھَ وْ لُ خَ دَ  نْ كِ لَ وَ , امٍ يَ  صِ اَل ٍة وَ اَل صَ بِ  ةَ نَّ وا الجَ لُ خُ دْ يَ  مْ ي لَ تِ مَّ أُ  ءَ اَل دَ ّن بُ إِ  (  .212

 [94v]. ) نيْ مِ لِ سْ مُ لْ لِ 

 بَ الَّ طُ  هَ جَّ وَ وَ , هُ الَ عَ م فِ ھِ يْ لَ إِ  بَ بَّ حَ وَ , فَ وْ رُ عْ م المَ ھِ يْ لَ إِ  بَ بَّ حَ , هِ قِ لْ ن خَ اً مِ ھَ جْ وَ  فِ وْ رُ عْ مَ لْ لِ  لَ عَ ّل جَ جَ ّز وَ ّن هللا عَ إِ (   .213

 [95v] )اھَ لَ ھْ ا أَ ھَ نْ ي مِ يِ حْ يُ فَيُْحييھا وَ , الَجْدبَة ةِ دَ لْ ى البَ لَ إِ  ثَ يْ سََّر الغَ ا يَ مَ اَءهُ كَ طَ عْ م إِ ھِ يْ لَ سََّر عَ يَ وَ , مھِ يْ لَ إِ  فِ وْ رُ عْ المَ 

 [95r] )معروف جعلته إلى غني أو فقير صدقة(  .214

وا عُ طَ قَ م فَ اھُ عَ دَ وَ , مھُ مَ ارِ حَ وا مَ لُّ حَ تَ اسْ م فَ اھُ عَ دَ وَ , مھُ اءَ مَ وا دِ كُ فَ سَ م فَ اھُ عَ دَ , مكُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نْ مَ  كَ لَ ھْ أَ  هُ نَّ إِ فَ , حَ وا الشّ قُ اتّ (  .215

 [96v] .) مھُ امَ حَ رْ أَ 

 [96v] ) ةِ كَ لَ المَ  ئُ يِّ  سَ اَل وَ  ,نئِ ا خَ اَل وَ ,  خبٌّ اَل وَ , ليْ خِ ة بَ نَّ ل الجَ خُ دْ  يَ اَل (   .216
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 ةِ رَ وْ صُ  يْ فِ  هُ لَ عَ جَ فَ , جودَ الْ  قَ لَ خَ  ىالَ عَ هللا تَ  نَّ إِ  الَ أَ . مكُ يْ لَ هللا عَ  دُ جُ وا يَ دُ وْ جُ فَ , ىالَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ هللا تَ  دِ وْ جُ  نْ مِ  دُ وْ الجُ (   .217

ى لَ ا إِ ھَ انِ صَ غْ أَ  ضَ عْ بَ  لَّ دَ ى وَ ھَ تَ نْ المُ  ةِ رَ دْ سِ  انِ صَ غْ أَ ا بِ ھَ انَ صَ غْ أَ  دَّ شَ وَ , ىبَ وْ طُ  ةِ رَ جَ شَ  يْ اً فِ خَ اسِ رَ  هُ سَ أْ رَ  لَ عَ جَ وَ  ,لٍ جُ رَ 

, هِ تِ قْ مَ  نْ مِ  لَ خْ البُ  قَ لَ خَ وَ , ةنَّ الجَ  يْ ان فِ مَ يْ اإلِ وَ , انمَ يْ اإلِ  اءخَ السَّ  نَّ إِ  الَ أَ . ةَ نَّ الجَ  هُ لَ خَ دْ ا  أَ ھَ نْ مِ  نٍ صْ غُ بِ  قَ لَّ عَ تَ  نْ مَ فَ , ايَ نْ الدُّ 

قُّوم ةِ رَ جَ شَ  لِ وْ صُ أُ  يْ اً فِ خَ اسِ رَ  هُ سَ أْ رَ  لَ عَ جَ وَ   هُ لَ خَ دْ ا أَ ھَ نْ ٍن مِ صْ غُ ق بِ لَّ عَ تَ  نْ مَ فَ , ايَ نْ ى الدُّ لَ ا إِ ھَ انِ صَ غْ أَ  ضَ عْ ى بَ لَّ دَ وَ , الزَّ

 [97r] .) ارِ النَّ  يْ فِ  رُ فْ الكُ وَ , رِ فْ الكُ  نَ مِ  لَ خْ البُ  نَّ إِ  الَ أَ . ارالنَّ 

: ولقُ يَ  وَ ھُ ة وَ بَ عْ الكَ  ارِ تَ سْ أَ ق بِ لِّ عَ تَ مُ  لٌ جُ ا رَ ذَ إِ فَ , تِ يْ البَ بِ  فُ وْ طُ يَ  انَ م كَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى هللا عَ لَّ هللا صَ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ  يَ وِ رُ وَ   .218

 وَ ھُ : الَ قَ , ) يْ لِ  هُ فْ ؟ صِ كَ بُ نْ ا ذَ مَ وَ  ( :ملَّ سَ ه وَ يْ لَ ى هللا عَ لَّ صَ لَه رسول هللا  لَ اقَ . يبِ نْ ي ذَ لِ  تَ رْ فَ غَ  الّ ت إِ يْ ا البَ ذَ ھَ  ةِ مَ رْ حُ بِ 

 كَ بُ نْ ذَ ويحك ( : الَ قَ . ل هللاوْ سُ رَ ا ي يَ بِ نْ ذَ  لْ بَ : الَ قَ  ) ؟نَ وْ ضُ رْ األَ  مِ أَ  مْ ظَ عْ أَ  كَ بُ نْ ذَ (: الَ قَ . كَ لَ  هُ فَ صِ أَ  نْ ن أَ مِ  مُ ظَ عْ أَ 

. ل هللاوْ سُ رَ ا يَ  يْ بِ نْ ذَ  لْ بَ : الَ قَ  ) ؟ارُ حَ البِ  مِ م أَ ظَ عْ أَ  كَ بُ نْ ذَ فَ ( : الَ قَ . ول هللاسُ رَ ا ي يَ بِ نْ ذَ  لْ بَ : الَ قَ  ) ؟الُ بَ الجِ  مِ م أَ ظَ عْ أَ 

ذنبي بل : قال ) ؟العرش مِ م أَ ظَ عْ أَ  كَ بُ نْ ذَ فَ ( : لاَ قَ . ول هللاسُ رَ ا ي يبِ نْ ذَ  لْ بَ : الَ قَ  ) ؟السماوات مِ م أَ ظَ عْ أَ  كَ بُ نْ ذَ فَ ( : الَ قَ 

ا يَ : الَ قَ , ) كَ بَ نْ ذَ  يْ لِ  فْ صِ فَ  كَ حَ يْ وَ ( : الَ قَ . ىلَ عْ أَ م وَ ظَ عْ هللا أَ  لْ بَ : الَ قَ ) فََذْنبَُك أعظم أم هللا؟( قاَل . يا رسول هللا

َ سْ ي يَ نِ يْ تِ أْ يَ ل لَ ائِ ّن السَّ إِ وَ , الالمَ  نَ مِ  ةٍ وَ رْ ثَ  وْ ذُ  لٌ جُ ي رَ نِّ إِ , ل هللاوْ سُ رَ   الَ قَ فَ , ارالنَ  نْ مِ  ةٍ لَ عْ شُ ي بِ لنِ بِ قْ تَ سْ ا يَ مَ أنَّ كَ فَ , ينِ لُ أ

 نَ يْ بَ  تَ مْ قُ  وْ لَ ! ةامَ رَ الكَ وَ  ةِ ايَ دَ الھِ ي بِ نِ ثَ عَ ي بَ ذِ الَّ وَ فَ , كَ ارِ نَ ي بِ نِ قْ رِ حْ  تُ اَل  يْ نِّ عَ  كَ يْ لَ إِ  ( :ملَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى هللا عَ لَّ صَ رسول هللا 

 تَ نْ أَ ّت وَ مُ  مَّ ثُ , ارُ جَ شْ ا األَ ھَ ى بِ قَ سْ تُ وَ , ارُ ھَ نْ األَ  كَ عِ وْ مُ دُ  نْ ي مِ رِ جْ ى تَ تَّ حَ , امٍ عَ  فَ لْ أَ  فَ لْ أَ  تَ يْ لَّ صَ  مَّ ثُ , امقَ المَ وَ  نِ كْ الرُّ 

ى لَ اعَ هللا تَ  نَّ أَ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ ! كَ حَ يْ وَ . ارِ النَّ  يْ ّن الُكْفَر فِ أَ وَ , رٌ فْ كُ  لَ خْ بُ ّن الأَ  تَ مْ لِ ا عَ مَ أَ ! كَ حَ يْ وَ . ارِ النَّ  يْ َكبََّك هللا فِ أَلَ , مٌ يْ ئِ لَ 

 .   [97v]}َق ُشحَّ نَْفِسِه فَأُولَئَِك ھُُم الُمْفلُِحونَ وْ يُ  نْ مَ وَ  {:َوقَالَ  .} هِ سِ فْ نَ  نْ عَ  لْ خَ بْ ا يَ مَ نَّ إِ فَ  لْ خَ بْ يَ  نْ مَ وَ { : لُ وْ قُ يَ 

 نْ ى مِ فَ خْ أَ  يَ ي ھِ تِ ة الَّ يَّ فِ ات الخَ وَ ھَ الشَّ  نَ مِ  اءُ يَ الرِّ وَ , ةُ يَّ فِ الخَ  ةُ وَ ھْ الشَّ وَ , اءُ يَ الرِّ : يتِ مَّ ى أُ لَ عَ  فُ وخَ ا أَ مَ  فَ وَ خْ ّن أَ إِ (  .219

 .   [97v]  ) اءِ مَ لْ الظَّ  ةِ لَ ليْ الَّ  يْ فِ  اءِ مَّ ة الصَّ رَ خْ ى الصَّ لَ اء عَ دَ وْ ة السَّ لَ مْ ب النَّ يْ بِ دَ 

 اءُ فَ عَ  ضُ الَّ إِ  يْ نِ لُ خُ دْ  يَ اَل : ةُ نَّ ت الجَ الَ قَ وَ . نَ يْ رِ بِّ جَ تَ المُ وَ  نَ يْ رِ بِّ كَ تَ المُ بِ  تُ رْ ثِ وْ أُ : ارُ النَّ  تْ الَ قَ فَ , ارُ النَّ وَ  ةُ نَّ ت الجَ اجَّ حَ تَ (  .220
ي ابِ ذَ عَ  تِ نْ أَ : ارِ لنَّ لِ  الَ قَ وَ . يادِ بَ عِ  نْ مِ  اءُ شَ أَ  نْ مَ  كِ بِ  مُ حَ رْ أَ  يْ تِ مَ حْ رَ  تِ نْ أَ : ةنَّ جَ لْ لِ  تََعالَى هللا الَ قَ فَ ! مْ ھُ تُ زَ جَ عَ وَ , اسِ النَّ 
     [101v] .) اھَ ؤُ لْ ا مِ مَ كُ نْ مِ  ةٍ دَ احِ وَ  لِّ كُ لِ وَ , .ِمْن ِعبَاِدي اءُ شَ أَ  نْ مَ  كِ بِ  بُ ذِّ عَ أُ 

. الَ عَ تَ المُ  رَ يْ بِ الكَ  يَ سِ نَ وَ , الَ تَ اخْ وَ  رَ بَّ جَ تَ  دٌ بْ عَ  دُ بْ العَ  سَ ئْ بِ . ىلَ عْ األَ  ارَ بَّ الجَ  يَ سِ نَ وَ , ىدَ تَ اعْ وَ  رَ بَّ جَ تَ  دٌ بْ عَ  دُ بْ العَ  سَ ئْ بِ  (  .221
 ) ىھَ تَ نْ المُ وَ أ َ دَ بْ المَ  يَ سِ نَ وَ , ىغَ بَ وَ  َعَمى دٌ بْ عَ العْبد   سَ ئْ بِ . ىلَ البَ ر وَ ابِ قَ المَ  يَ سِ نَ وَ , .َولَھَا اھَ وسَ  دٌ بْ عَ  دُ بْ العَ  سَ ئْ بِ 

[101v]    . 

     [101v] ). ؟تُ وْ المَ  هُ دَ عْ بَ  سَ يْ لَ أَ ( : الَ قَ فَ ! ناَل فُ  برَ كِ  رثَ كْ ا أَ مَ : ملَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى هللا عَ لَّ هللا صَ  لِ وْ سُ رَ لِ  لَ يْ قِ وَ .  .222

ا مَ اكُ ھَ نْ أَ . نِ يْ تِ نَ اثْ  نِ ا عَ مَ اكُ ھَ نْ أَ وَ , نِ يْ تَ نَ اثْ ا بِ مَ كُ رُ مُ آَ  يْ نِّ إِ : الَ قَ وَ , هِ يْ نَ ا ابْ عَ دَ  اةُ فَ الوَ  هُ تْ رَ ضَ ا حَ مَّ م لَ اَل السَّ  هِ يْ لَ اً عَ حَ وْ نُ  نَّ إِ (   .223
ت عَ ضِ وُ  وْ لَ  نّ ھِ يْ ا فِ مَ وَ  ضرْ األَ ات وَ اوَ مَ سَّ ّن الإِ فَ , َوْحَدهُ ال َشِريَك له  هللالَّ إِ  هَ لَ إِ  اَل ا بِ مَ كُ رُ مُ آَ وَ . رِ بْ الكِ وَ  كِ رْ الشُّ  نِ عَ 
ا مَ ض وَ رْ األَ ات وَ اوَ مَ السَّ  نَّ و أَ لَ وَ . امَ ھُ نْ ح مِ جَ رْ أَ  تْ انَ كَ , ىرَ خْ ة األُ فَّ كَ الْ  يْ  هللا فِ الَّ إِ  هَ لَ  إِ ت اَل عَ ضِ وُ وَ , انزَ يْ ة المِ فَّ كَ  يْ فِ 
ء يْ شِ  لّ الة كُ ا صَ ھَ نَّ إِ فَ , هِ دِ مْ حَ بِ هللا وَ  نِ حَ بسُ ا بِ مَ كُ رُ مُ آوَ . اھَ تْ مَ صَ قَ ا لَ ھَ يْ لَ  عَ  هللالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  تْ عَ ضِ وُ فَ , ةً قَ لَ ت حَ انَ كَ  ماھِ يْ فِ 
     [102r] .) ءٍ يْ شَ  لُّ كُ  قُ زَ رْ ا يَ ھَ بِ وَ 

اٍع منَّاعٍ  رٍ بِ كْ تَ سْ مُ  اظٍ وَّ جَ َوُكلُّ   يٍّ رِ ظَ عْ جَ  لُّ كُ  ارِ النَّ  لُ ھْ أَ (   .224 َعفَ الجَ  لُ ھْ أَ وَ , َجمَّ  [102r]. ) اُء الُمقِلُّونَ نَِّة الضُّ

ً يَّ بِ اً نَ كَ لِ مَ  وْ أَ , الً وْ سُ اً رَ دَ بْ عَ  نَ وْ كُ أَ  نْ أَ : نيْ رَ مْ أَ  نَ يْ خيََّرني َربِّي بَ (  .225  نَ ي مِ َصفِيِّ  انَ كَ وَ , ارُ تَ خْ ا أَ مَ ھُ يَّ أَ  رِ دْ أَ  مْ لَ فَ . ا
 [102r] .الً وْ سَ اً رَ دَ بْ عَ : تُ لْ قُ فَ . كَ بِّ رَ لِ  عْ اضَ وَ تَ : الَ قَ فَ , هِ يْ لَ ي إِ سِ أْ رَ  تُ عْ فَ رَ فَ , ليْ رِ بْ ة جِ كَ ئِ اَل المَ 
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 [102r]. ) ىنَ الغِ : نُ يْ قِ اليَ وَ . عاضُ وَ التَّ : فُ رَ الشَّ وَ . ىوَ قْ التَّ : مُ رَ كَ الْ (  .226

 [102r] ).ةعَ ابِ السَّ  اءِ مَ ى السَّ لَ هللا إِ  هُ عَ فَ رَ  دُ بْ العَ  عَ اضَ وَ ا تَ ذَ إِ (  .227

ً عَ اضُ وَ تَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ  هُ قَ زَ رَ وَ , هُ ن لَ ائِ ر شَ يْ غَ  عٍ ضِ وْ مَ  يْ فِ  هُ لَ عَ جَ وَ , هُ تَ رَ وْ صُ  نَ سَّ حَ وَ , ماَل سْ إلِ اً لِ دَ بْ ى هللا عَ دَ ا ھَ ذَ إِ (     .228 , ا
  [102v] .) هللا ةِ وَ فْ صَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ فَ 

 هُ لُّ كُ  مْ ھُ رُ مْ أَ  يَكون,انِ دَ بْ ى األَ لَ عَ  ابُ يَ الثِّ  قُ لَ خْ ا تَ مَ كَ  الِ جَ الرِّ  وبِ لُ قُ  يْ آن فِ رْ القُ  هِ يْ فِ  قُ لَ خْ يَ : انٌ مَ اس زَ ى النَّ لَ ي عَ تِ أْ يَ (  .229
    [105v]  ) يُْغفَُر ليْ : الَ قَ  اءَ سَ أَ  نْ إِ وَ , ينِّ مِ  َسيُْقبَل: الَ م قَ ھُ دُ حَ أَ  نَ سَ حْ أَ  نْ إِ , هُ عَ مَ  فُ وْ  خَ اً اَل عَ مَ طَ 

 [107r] ) نمِ ؤْ مُ  وَ ھُ ي وَ نِ زْ يَ  نَ يْ حِ  يْ انِ ي الزَّ نِ زْ  يَ اَل (  .230

 [108v] ).النّاس نياك فَإَذا ماتوا انتبھوا (  .231

يِّئَةَ الَحَسنَةَ  ( .232  [109v] )أَْتبِْع السَّ

 [111r] ) ةرَ خِ اآلَ  ةُ عَ رَ زْ ا مَ يَ نْ الدُّ (  .233

     [111v] .) لِ ثَ مْ األَ ل فَ ثَ مْ األَ  مَّ ثُ , اءِ يَ لِ وْ األَ ب مَّ ثُ , اءِ يَ بِ نْ األَ بِ  لٌ كَّ وَ ء مُ اَل البَ (  .234

 [111v] ). ربَ صَ فَ   من ھذا رثَ كْ أَ ي بِ ذَ وِ أُ  دْ قَ ى لَ سَ وْ مُ  يْ خِ هللا أَ  مَ حِ رَ  ( .235

 [111v] ) نَ وْ رُ فِ غْ تَ سْ المُ  نَ يْ طّائِ ُر الخَ يْ خَ وَ  ءطّام خَ دَ ي آَ نِ ّل بَ كُ  ( .236

 [111v] .) ى َرْقِعهِ لَ عَ  اتَ مَ  نْ م مَ ھُ رُ يْ خَ ٌع فَ اقِ اٍه رَ وَ  نُ مِ ؤْ المُ (   .237

  وِصيَاماللَّْيِل  امِ يَ قِ  نْ مِ  هُ اتَ فَ   بَِما الِ يبَ  مْ ا لَ مَ ھُ نْ وَمْن أْعِطَي َحظَّهُ مِ , ا أُوتِيتُْم اليقِيَن وَعِزيَمةُ الّصْبرمَ  لِّ قَ أَ  نْ مِ (  .238

ي نِّ كِ لَ وَ , مكُ عِ يْ مِ جَ  لِ مَ عَ  لِ ثْ مِ بِ , مكُ نْ مِ   ُكّل اْمُرئٍ ي نِ يْ افِ وَ يُ  نْ أَ  نْ مِ  يَّ لَ إِ  بُّ حَ أَ , هِ يْ لَ عَ  مْ تُ نْ أَ   اى مَ لَ ا عَ وْ رُ بُ صْ تَ  نوأَلَ , ارِ النَّھَ 

ً ضَ عْ م بَ كُ ضُ عْ بَ  رُ كِ نْ يُ فَ , يدِ عْ ا بَ يَ نْ م الدُّ كُ يْ لَ عَ  حَ تَ فْ تُ  نْ أَ  افُ خَ أَ   بَ سَ تَ احْ وَ  رَ بَ صَ  نْ مَ فَ , كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ  اءِ مَ السَّ  لُ ھْ أَ  مْ كُ رُ كِ نْ يُ وَ , ا

 [114r]    ) هِ ابِ وَ ثَ  الِ مَ كَ بِ  رَ فِ ظَ 

 [114r]. ) رٌ يْ ثِ كَ  رٌ يْ خَ  هُ رَ كْ ا تَ ى مَ لَ عَ  رِ بْ الصَّ  يْ فِ فَ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ ن لَ إِ ا فَ ضَ ى الرّ لَ عَ  هللاَ   اْعبُدِ ( .239

ِ نَّ إِ { : ىالَ عَ هللا تَ  أَمرَ ا مَ كَ : القَ فَ   ةٍ بَ يْ صِ مُ بِ  َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن أُِصْيبَ (  .240   يْ نِ رْ جُ اؤْ  مَّ ھُ اللَّ .}   نوْ عُ اجِ رَ  هِ يْ لَ ا إِ نَّ إِ  وَ ا 

 [114r] .) كَ لِ ذَ  هِ هللا بِ  لَ عَ  فَ الَّ ا إِ ھَ نْ اً مِ رَ يْ ي خَ نِ بْ قِ عْ أَ ي وَ تِ بَ يْ صِ مُ  يْ فِ 

    [114v]     ) كَ مصيبتَ  رَ  تذكُ اَل وَ , كعَ وجَ  وَ شكُ تَ  أَن ال: هِ قِّ حَ  ةِ فَ ومعرِ  هللاِ  لِ اَل جْ إِ  نْ مِ (  .241

ِ ا الحمْ عَ الدُّ  لُ وأفضَ ,  هللالَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  رِ كْ الذِّ  لُ ضَ فأفْ (  .242  [114v] ) د 

 [114v] )ِ   دُ الحمْ  فُ اعَ ضَ ا يُ مَ ك فُ اعَ ضَ يُ  ارِ كَ األذْ  نَ مِ  ءٌ يْ شَ  سَ ليْ (  .243

 [115v]   ) ةرَ اآلخِ  شيْ  عَ الَّ إِ  شَ يْ  عَ اَل  ( .244

 [115v] ) ةنَّ ل الجَ وْ خُ ة دُ مَ عْ ام النِّ مَ تَ  : (الَ قَ . اَل : الَ قَ )  ة؟مَ عْ ام النِّ مَ ا تَ م مَ لَ عْ تَ  لْ ھَ وَ  ( .245
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 [116v] ) المَ الْ  ى هللاِ وَ قْ ى تَ لَ عَ  نُ وْ العَ  عمَ نِ  ( .246

 [117r]    ) الحةُ الصّ  المرأةُ : نيْ الدِّ ى لَ عَ  نُ وْ العَ  مَ عْ نِ  ( .247

 [117r]).  َولٌَد َصالِح يَْدُعو لَهُ : إَِذا َماَت الَعْبُد اْنقَطََع َعَملهُ إاِلَّ ِمْن ثاََلث(  .248
 

 نْ مَ  وَ . َوَشاِكَراً  اً رَ ابِ  صَ هللا هُ بَ تَ كَ , هُ قَ وْ فَ  وَ ھُ  نْ ى مَ لَ إِ  نِ يْ الدِّ  يْ فِ  رَ ظَ نَ وَ , هُ نَ وْ دُ  وَ ھُ  نْ ى مَ لَ ا إِ يَ نْ الدُّ  يْ فِ  رَ ظَ نَ  نْ مَ (  .249
 [118v]   ).لَْم يَْكتُْبهُ هللا َصابَِراً َواَل َشاِكَراً  ,هُ نَ وْ دُ  وَ ھُ  نْ ى مَ لَ إِ  نِ يْ الدِّ  يْ فِ  رَ ظَ نَ وَ , هُ قَ وْ فَ  وَ ھُ  نْ ى مَ لَ ا إِ يَ نْ الدُّ  يْ فِ  رَ ظَ نَ 

 
 [118v]    ). هللاِ  اتِ بآيَ  أَ زَ قد استھْ فَ , هُ نْ ى مِ أحداً أغنَ  نَّ أَ  نَّ ن فظَ آَ رْ القُ  هللاُ  اهُ تَ أَ  نْ مَ (  .250

 
ً بَّ صَ  ءَ اَل البَ  هِ يْ لَ عَ  بَّ ه صَ يْ افِ صَ يُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ اً وَ ْيرَ خَ  دٍ بْ عَ هللا بِ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ (  .251 : ةُ كَ ئِ اَل المَ  تْ الَ قَ , اهُ عَ ا دَ ذَ إِ فَ . اجَّ ثَ  هِ يْ لَ عَ  هُ جَّ ثَ وَ , ا

ً يَ انِ ثَ  اهُ عَ دَ  فَإذا, فٌ وْ رُ عْ مَ  تٌ وْ صَ   الَّ اً إِ ئَ يْ ي شَ نِ لْ أَ سْ  تَ اَل ! كَ يْ دِ عْ سَ ي وَ دِ بْ عَ  كَ يْ بَّ لَ : ىالَ عَ هللا تَ  الَ قَ . بِّ ا رَ يَ : الَ قَ فَ , ا
 لِ ھْ أَ بِ  ءَ يْ جِ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ . هُ نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  وَ ا ھُ ي مَ دِ نْ عِ  كَ لَ  .ادََّخرتأو , َخْيرٌ  وَ ا ھُ مَ  كَ نْ عَ  تُ عْ فَ دَ  وْ أَ , كَ تُ يْ طَ عْ أَ و

م ھُ لَ  بْ صَ نْ ال يُ فَ  ءِ اَل البَ  لِ ھْ أَ ى بِ تَ ؤْ يُ  مَّ ثُ , جِّ الحَ وَ  ةِ قَ دَ الصَّ وَ  امِ يَ الصِّ وَ  ةِ اَل الصَّ  لُ ھْ ان أَ زَ يْ المِ بِ  مْ ھُ الَ مَ عْ ا أَ وْ فُّ وَ ال فَ مَ عْ األَ 
ً بَّ صَ  رَ جْ األَ  مُ ھِ يْ لَ عَ  بُّ صَ يُ , انٌ وَ يْ دِ  مْ ھُ لَ  رُ شَ نْ  يُ اَل وَ , انٌ زَ يْ مِ   يْ ة فِ يَ افِ العَ  لُ ھْ أَ  دُّ وَ يَ فَ , ابَّ صَ  ءَ اَل البَ  مُ ھِ يْ لَ عَ   بّ َكَما َكاَن يُصَ , ا

 ) ابِ وَ الثَّ  نَ مِ  ءِ اَل البَ  لُ ھْ أَ   بِهِ  بُ ھَ ذْ ا يَ مَ  نَ وْ رَ ا يَ مَ لِ , ضِ يْ ارِ قَ المَ بِ  مْ ھُ ادُ سَ جْ أَ   ضُ رَ قْ تُ  تْ انَ م كَ ھُ نَّ أَ  وْ لَ  تْ انَ كَ  وْ ا لَ يَ نْ الدُّ 
[119v]      

 
 [119v] ) كَ تَ يبَ صِ مُ  رَ كُ  تذْ اَل عك وَ وجَ  وَ شكُ تَ أَن ال هِ حقّ  ةِ رفَ عْ ومَ  هللاِ  لِ اَل إجْ  نْ مِ (  .252

 
ْنيَااً رَ يْ ٍد خَ بْ عَ هللا بِ  ادَ رَ ا أَ ذَ إِ (  .253 َل لَهُ ُعقُْوبَةُ َذْنبِِه فِْي الدُّ       [120r]    )  َعجَّ

 
ُع َعْبٌد قَْط ُجْرَعتَْيِن أََحبُّ إِلَى هللا : ( َوَسلَّم َعن النَّبِي َصلَّى هللا َعلَْيهِ , َوَعن أَنَس َرِضَي هللا تََعالَى َعْنهُ  .254 َما يَُجرَّ

ُجُل لَھَا, تََعالَى ِمْن ُجْرَعِة َغْيٍظ َردَّھَا بُِحْلمٍ  َواَل قَطََرْت قَْطَرةٌ أََحبُّ إِلَى هللا ِمْن قَْطَرِة . َوُجْرَعِة ُمِصْيبٍَة يَْصبُر الرَّ
 بُّ حَ ن أَ يْ تَ وَ طْ خَ  دٌ بْ ا عَ طَ ا خَ مَ وَ  .َواَل يََراهُ إاِلَّ هللا, أَْو قَْطَرِة َدْمٍع فِْي َسَواِد اللَّْيل َوھَُو َساِجدٌ , َدٍم أُْھِرْيقَْت فِْي َسبِْيل هللا

      [120r]  ).مِ حِ الرَّ  ةِ لَ ى صِ لَ إِ  ةٍ وَ طْ خَ وَ , ةِ ضَ يْ رِ ة الفَ اَل ى صَ لَ إِ  ةٍ وَ طْ خَ  نْ ى مِ الَ عَ ى هللا تَ لَ إِ 
 

 [120v] ).ةيَ افِ العَ  هُ لْ أَ اسْ فَ  ءَ اَل هللا البَ  تَ لْ أَ سَ  دْ قَ لَ ( .255
 

 [120v] ). قين اليَ الَّ إِ  ةِ يَ افِ العَ  نَ مِ  أفضلُ   أََحدي عطِ ا أُ مَ فَ , ةَ هللا العافيَ   َسلُْوا( .256
 

ا يَ  ( :الَ قَ ف, هُ بْ اتِ عَ  تُ اَل فَ  كَ مَ لَ ن ظَ مَّ عَ  تَ وْ فَ ا عَ ذَ إِ : جبريل علَيه السالم الَ قَ ). ؟لُ يْ مِ الجَ  حُ فْ ا الصَّ مَ وَ , ليْ رِ بْ ا جِ يَ  ( .257
َعزَّ هللا  ثَ عَ بَ فَ  امَ ھِ يْ لَ ى هللا عَ لَّ ي صَ بِ ى النَّ كَ بَ ل وَ يْ رِ بْ ى جِ كَ بَ فَ )  هُ نْ ا عَ فَ عَ  نْ اتِب مَ يُعَ  نْ أَ  نْ مِ  مرَ كْ ى أَ الَ عَ ا تَ فَ , ليْ رِ بْ جِ 

ا ا مَ ذَ ؟ ھَ هُ نْ عَ  تُ وْ فَ عَ  نْ ب مَ اتِ عَ أُ  فَ يْ كَ : لوْ قُ يَ م وَ اَل ا السَّ مَ كُ ئْ رِ قْ ا يُ مَ كُ بّ رَ  نَّ إِ : الَ قَ وَ  ,الّسالم هِ يْ لَ عَ  1ليْ ائِ كَ يْ ا مِ مَ ھِ يْ لَ إِ  َوَجل
 [122r] ). يمِ رَ كَ  هُ بِ شْ  يُ اَل 

 
: ولُ قُ فيَ , مْ اھُ أدنَ  عُ سمِ ا يُ مَ كَ  مْ اھُ صَ قْ ع أَ مَ سْ يُ  بصوتٍ  فَإذا ھم معلومٍ  مٍ ات يوْ لميقَ  خرينَ واآلَ  ع هللا األولينَ مَ ا جَ ذَ إِ (  .258

. مْ عليكُ  دُّ رَ تُ  مْ كُ الُ مَ عْ أَ  يَ ا ھِ مَ إنَّ ,   فَأَْنِصتُْوا إِلَّي اليَْوم, إِنِّي قَْد أَْنَصتُّ لَُكم ِمْنُذ َخلَْقتُُكم إِلَى يَْوِمُكْم ھََذا, اسالنَّ  يَا أَيُّھَا
ً م نَ لتُ عَ اً وجَ بَ سَ نَ  تُ لْ عَ جَ  دْ قَ  ينِّ إِ , اسُ ا النَّ ھَ يُّأَ  , مهللا أتقاكُ  دَ نْ م عِ كُ مَ رأك نَّ إِ  قلتُ  , نََسبَُكمَوَرفَْعتُم , يبِ سَ م نَ تُ عْ ضَ وَ فَ , سبا

؟ ونَ قُ المتَّ  نَ أيْ . يبِ سَ نَ  عُ وأرفَ , مكُ نسبَ  عُ ضَ أَ  مَ وْ فاليَ  , ناَل فُ  نْ ى مِ نَ غْ ن أَ اَل فُ وَ , ناَل ن بن فُ اَل فُ : َوأَبَْيتُم إاِلَّ أَْن تَقُْولُوا
 [122v]  .) ابٍ سَ ر حِ ة بغيْ الجنَّ  ونَ خلُ دْ يَ فَ , مْ ھِ لِ ازِ ى منَ لَ إِ  ھُملَِواء مُ وْ القَ  عُ بِ فيتّ , اءٌ وَ لِ  مِ وْ قَ لْ لِ   عُ فَ رْ يُ فَ 

 
 [123v])  يَتََساَءلُون: عمَّ وَ , تْ رَ وِّ كُ  سُ مْ ا الشَّ ذَ إِ وَ , ةِ الواقعَ  ورةُ سُ : اھَ اتُ وَ خَ أَ وَ  دٌ وْ ي ھُ نِ تْ بَ يَّ شَ ( .259

 
ً يَّ نِ غَ  هُ قَ لْ  تَ اَل اً وَ رَ يْ قِ هللا فَ  قَ الْ  ( .260  [125v]  ) ا
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 ) االً  مَ اَل الً وَ ھْ أَ  هُ ك لَ رُ تْ يَ  مْ لَ  : (الَ اه؟ قَ نَ تَ ا اقْ مَ وَ : لَ يْ قِ ).  اهُ نَ تَ اقْ  غَ الِ البَ  بَّ الحُ  هُ بَّ حَ ا أَ ذَ إِ فَ , هُ اَل تَ اً ابْ دَ بْ هللا عَ  بَّ حَ أَ ا ذَ إْ  ( .261
[126r] 

 
   [126v]).  ىالَ عَ  تَ هللا نِ ي عَ اضِ الرَّ , هِ قِ زْ رِ ع بِ انِ ر القَ يْ قِ الفَ : ىالَ عَ ى هللا تَ لَ إِ  ادِ بَ العِ  بُّ حَ أَ (  .262

 
 [126v] ) ايَ نْ الدُّ  يْ اً فِ تَ وْ قُ  يَ تِ وْ أُ  انَ كَ  هُ نَّ أَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  دَّ  وَ الَّ إِ  رٍ يْ قِ فَ   َوال يٍّ نِ غَ  دٍ حَ أَ  نْ ا مِ مَ  (  .263

 
ا يَ نْ الدُّ  نَ مِ  هِ تِ أْ يَ  مْ لَ وَ , هِ يْ نَ يْ عَ  نَ يْ بَ  هُ رَ قْ ل فَ عَ جَ وَ , هُ تَ عَ يْ ضَ  هِ يْ لَ ق عَ رَّ فَ وَ , هُ رَ مْ أَ  هِ يْ لَ هللا عَ  تَ تَّ ا شَ يَ نْ الدُّ  هُ مُّ ھَ وَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ  ( .264
ا يَ نْ الدُّ  هُ تْ تَ أَ وَ , هِ بِ لْ قَ  يْ فِ  اهُ نَ غِ  لَ عَ جَ وَ , هُ تَ عَ يْ ضَ  هِ يْ لَ عَ  ظَ فِ حَ وَ , َجَمَع هللا له ھّمه ةُ رَ اآلخِ  هُ مُّ ھَ وَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ وَ . هُ ب لَ تِ ا كُ  مَ الَّ إِ 
     [127v]  ). ةٌ مَ اغِ رَ  يَ ھِ وَ 

 
 [127v] ). ةَ مَ كْ الحِ   يَْلقِي:  هُ نَّ إِ ه فَ نْ وا مِ بُ رَ تَ اقْ ا فَ يَ نْ ي الدُّ اً فِ دَ ھْ زُ اً وَ تَ مْ صَ  يَ طِ عْ أُ  دْ قَ  دَ بْ م العَ تُ يْ أَ ا رَ ذَ إِ  (  .265

 
 ).اْرتََحالإاِلَّ وَ  هِ يْ ا فِ امَ قَ أَ  اءُ يَ الحَ وَ  انُ مَ يْ اإلِ  هِ يْ اً فِ بَ لْ ا قَ فَ ادَ صَ  نْ إِ ة فَ لَ يْ لَ  لَّ كُ  بِ وْ لُ القُ  يْ فِ  نِ اَل وْ جُ يَ  عُ رَ الوَ وَ  دُ ھْ الزُّ  ( .266

[127v] 
 

اً اَل ھَ : ثاَل ثَ بِ عّز َوَجل ه هللا اَلُ تَ ة ابْ رَ خِ ى اآلَ لَ ا عَ يَ نْ الدُّ  رَ ثَ آَ  نْ مَ (   .267 , اً دَ بَ ي أَ نِ غْ تَ سْ  يَ اً اَل رَ قْ فَ وَ , اً دَ بَ أَ  هُ بَ لْ قَ  قُ ارِ فَ  يُ مَّ
 [127v] ). اً دَ بَ أَ  عْ بَ شْ  يَ اً اَل صَ رْ حِ وَ 

 
 [127v] ). سَ بِ ا لَ ي مَ الِ بَ  يُ اَل  يْ ذِ الَّ  لَ ذِّ تَبَ المُ  بُّ حِ يُ   هللا تََعالَى نَّ إِ  (  .268

 
      [128r]   ) ةِ امَ القيَ  مَ وْ يَ  هُ يحملَ  نْ أَ  فَ لِّ ك فيهِ كْ ا يَ مَ  قَ وْ فَ  ان بنَ مَ  ( .269

 
 [128r] ) بردٍ و ر حَ  نْ مِ  كنَّ ا أَ  مَ الَّ إِ  امةِ يَ القِ  يومَ  بهِ احِ لى صَ عَ  الٌ وبَ  ءانَ كّل بِ  ( .270

 
 [132r] ).  الّسامَ إالَّ , لهُ جھَ  نْ مَ  هُ لَ وجھَ , هُ رفَ عَ  نْ مَ  هُ رفَ عَ , اءٌ وَ دَ  هُ لَ و إالَّ  اءٍ دَ  نْ ا مِ مَ  ( .271

 
 [132r] .) اءَ وَ الدَّ وَ  اءَ الدَّ  قَ لَ ّن هللا خَ إِ هللا فَ  ادَ بَ تداَوْوا عِ  ( .272

 
 [132r] ) مْ كُ لَ تُ قْ يَ الّدُم فَ  مُ كُ بِ  يَّغْ بَ تَ  يَ اَل , نَ يْ رِ شْ عِ ى وَ دَ حْ إِ وَ , ةَ رَ شْ عَ  عَ سْ تِ وَ , ةَ رَ شْ عَ  عِ بْ سَ وا لِ مُ جِ تَ احْ (  .273

 
 [133v] ). الءللبَ  دْ استع)(  رِ قْ فَ لْ لِ  استعدّ  ( .274

 
 [135r] ). ونٌ عُ و ملْ فھُ  هِ سِ أمْ  نْ اً مِ ه شرّ يومُ  انَ من كَ وَ , ونٌ ھو مغبُ فَ  اهُ ى يومَ وَ تَ اسْ  نْ مَ  ( .275

 
 [135v] ) لِ مَ العَ  نَ مِ  يلِ لِ القَ بِ  هُ نْ ى مِ الَ عَ هللا تَ  يَ رضِ  قِ زْ الرّ  نَ مِ  يلِ بالقلِ لى عَ تَ  هللاِ  نَ مِ  يَ ضِ رَ  نْ مَ  (  .276

 
ِ مَ  فلينظرْ , لّ جَ عّز وَ  ند هللاِ عِ  هُ مالَ  مَ لَ عْ يَ  أنْ  أحبّ  نْ مَ  ( .277 ِ  دَ بْ العَ  لُ زِ نْ ى يُ الَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ هللا تَ  نَّ إِ فَ , عندهُ  وجلّ  عزَّ  ا 
 [135v] ) هِ سِ نفْ  نْ مِ  العبدُ  هُ أنزلَ  حيثُ , هُ نْ مِ 

 
 [136r] ).وهُ فشُ  تُ اَل هللا فَ  رُّ سِ  رُ دَ القَ  ( .278

 
, يكنزِ  ةُ قَ الثّ وَ , َوِذْكُر هللا أَنِْيِسيْ , يبِ مركَ  قُ وْ الشَّ وَ , ياسِ أسَ  والحبُّ , ينيدِ  لُ صْ أَ  العقلُ وَ , يالِ مَ  سُ أْ رَ  ةُ رفَ المعْ  ( .279
 ينُ اليقِ وَ , يتِ حرفَ  دُ ھْ والزُّ , يرِ فخْ  العجزُ وَ , يتِ يمَ نِ غَ  ىضَ الرّ وَ , يردائِ  برُ الصّ وَ , يحِ اَل سِ  مُ لْ العِ وَ , يقِ فيْ رَ  نُ زْ الحُ وَ 

  )    [136v]ةِ اَل الصّ  يْ ي فِ نِ يْ عَ  ةُ وقرَّ , يقِ خلُ  ادُ والجھَ  , يبِّ حُ  ةُ اعَ الطَّ وَ , ييعِ فِ شَ  قُ دْ الصِّ وَ , يقوتِ 
     [137v] ) هِ تِ بنيّ  مُ لَ عْ هللا أَ  نِ يْ لّصفَّ ا نَ بيْ  يلٍ ورّب قتِ , شِ رْ الفُ  ابُ حَ صْ ي أَ تِ مَّ أُ  ءادَ شھَ  رُ ثَ كْ أَ  ( .280
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ِ  بَ تطيّ  نْ مَ (  .281  هُ وريحُ  امةِ القيَ  مَ وْ يَ  جاءَ  ر هللاِ غيْ لِ  بَ تطيّ  نْ مَ وَ , كِ المسْ  نَ مِ  ه أطيبُ ريحُ وَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  لى جاءَ تعَ  ِ
 [137v] .) ةِ فَ يْ الجِ  نَ مِ  نَ نتَ أَ 

 
 [138r]       ) هِ رِ ائِ زَ  امَ رَ كْ ر إِ وْ ى المزُ لَ ّق عَ حَ وَ  هللا تََعالَى ارَ زَ  دْ قَ فَ  دِ جِ المسْ  يْ فِ  دَ عَ قَ  نْ مَ  ( .282

 
 [138r] ). داجِ سَ المَ  يْ فِ   القُُعودُ ي تِ مّ أُ  ةُ يَّ انِ رھبَ (   .283

 
 [146r]  ). ضِ األرْ  يْ فِ كاإلسطبل  رِ حْ ي البَ فِ  ضُ األرْ  ( .284

 
 [148v])  ا سبَلتَهُ ھَ بِ  حَ سَ مَ  مَّ ة ثُ اآليَ  هِ ھذِ  رأَ قن لمَ  لٌ ويْ (  .285

 
 [150r])    س؟مْ ت الشَّ الَ زَ  لْ ھَ  ( .286

 
 [155v] ) تِ موْ الْ  دَ عْ ا بَ لمَ  لَ مِ وعَ  هُ سَ نفْ  انَ دَ  نْ مَ  سُ الكيّ  ( .287

 
 [156r].  ) اتِ ذَّ اللَّ  مِ اذِ ھَ  رِ كْ ذِ  نْ ا مِ وْ رُ ثِ كْ أَ  ( .288

 
 عينايَ  ا طرفتْ مَ ! ي بيدهِ سِ ي نفْ ذِ الَّ وَ  ,لاألمَ  يلُ طوِ لة امَ سَ أُ  نَّ أاَل تَعَجبُون ِمْن أَُساَمة الُمْشتَِري إِلَى َشھٍر؟ إ (  .289
 اَل وَ , ى أقبضَ حتَّ  عهُ واضِ أني  تُ نْ نَ ظَ في فِ طرْ   رفعتُ اَل وَ , يوحِ رُ  هللاَ  ضُ ى يقبِ حتَّ  انِ يَ  يلتقِ ري اَل أّن شفْ  نتُ  ظنَ الَّ إِ 

 [156v]   ). تِ وْ المَ  نَ ا مِ ھَ بِ  ى أغصّ حتّ أِسيغھَا  ي اَل أنّ  تُ نْ نَ  ظَ الَّ إِ  مةً لقْ  تُ لقمْ 
 

 [156v]  ) لِ واألمَ  لِ خْ بالب ةِ مّ األُ  هِ ذِ ھَ  رُ ك آخِ ويھلِ , دِ والزھْ  قينِ ه األّمة باليَ ذِ ھَ  ّولُ ا أَ نجَ  : ( .290
 

 [157r]    ) ادةٍ ا بسعَ إمّ وَ  ةٍ اوَ ا بشقَ إمّ  ةً الزمَ  ةً بَ اتِ رَ  ةيَّ نِ مَ م الكُ تْ تَ أَ ( .291
 

 [158r] ) فِ يْ بالسّ  ةٍ ضربَ  مئة ثالثِ  قدرُ  وَ ھُ  ( .292
 

 [158r] ). وفٌ ا صُ ھَ  ومعَ الَّ إِ  الّصوفِ  منَ  الحسكةُ  جُ رُ خْ ل تَ ھَ فَ , صوفٍ  يْ ة فِ حسكَ  منزلةِ بِ  تِ لموْ ون اھْ إّن أ ( .293
 

  مُ اَل السَّ  كَ يْ لَ عَ  ولُ قُ تَ , ضٍ عْ ى بَ ا علَ ھَ بعضُ  مُ لّ ليسَ  هُ لَ اصِ مفَ  نَّ إِ وَ , تِ وْ المَ  اتِ رَ كَ سَ وَ  تِ وْ المَ  بَ رْ كَ  جُ الِ عَ يُ لَ  دَ بْ إّن العَ  ( .294
 [158r] ). ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ى يَ لَ إِ  كَ رقُ ي وأفاقنِ رتفا

 
 دْ قَ تَعالَى  هللاِ  ةِ مَ حْ ن رَ مِ  يَ ھِ فَ , شفتاهُ  تْ سَ ويبِ , اهُ نَ يْ عَ  تْ عَ مَ دَ وَ  :, هُ ينُ بِ جَ  شحَ ا رَ إذَ : ثٍ اَل ثَ  عندَ  تَ وا الميّ بُ ارقُ  ( .295

 [158v] ) هِ بِ  لَ زَ نَ  دْ هللا قِ  ابِ ذِ عِ  نْ مِ  : وَ ھُ فَ , اهُ تَ فَ شَ   تْ وأربدَ , هُ نُ وْ لَ  رَّ مَ احْ وَ  :, قِ وْ نُ خْ مَ الْ  يطَ طِ ا غطّ غَ ذَ إِ وَ . هِ بِ  نزلتْ 
 

 [158v] ).هللا فَإِنّھَا تَْھِدُم َما قْبلھَا ِمن الخطَايَا  الَّ ه إِ لَ  إِ م اَل اكُ تَ وْ ا مَ وْ نُ قِّ لَ  ( .296
 

ً ئَ يْ شَ  فِْيه دْ جِ يَ  مْ لَ ه فَ بِ ي قلْ فِ  رَ فنظَ , وتُ الً يمُ ت رجُ وْ المَ  كُ لِ مَ  رَ حضَ  ( .297 ً قَ صِ اَل  هُ انَ سَ لِ  دَ جَ وَ فَ فَكَّ لَْحيَْيِه فَ , ا  , بَِحنكهِ  ا
 [158v] ). اإلخالصِ  ةِ مَ لِ كَ بِ  هُ ر لَ  هللا فغفَ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  ولُ قُ يَ 

 
يٌر ذِ نَ  هُ نْ مِ  مْ كُ إنّي لَ , هللاُ  مُ بكُ  يْ صِ وْ أُ وَ  ,َوأوِصيكم بِتَْقَوى هللا  ,ركم هللاُ نصَ , اكم هللاُ آوَ , حيّاكم هللاُ , كمباً بِ مرحَ (  .298
َوإِلَى َجنَِّة , َوإِلَى ُسْدَرِة الُمْنتَھَى, لىى هللا تعَ لَ إِ  بُ لَ والمنقَ  لُ ا األجَ نَ د دَ قوَ , هِ ادِ بَ عِ وَ  هِ دِ اَل بِ  يْ فِ  ى هللاِ لَ وا عَ لُ عْ الّ تَ يٌن أَ بِ مُ 

 )  هللاِ   ةَ مَ حْ رَ وَ  مَ اَل ي السَّ نِّ ي مِ دِ عْ م بَ كُ نِ يْ دِ  يْ فِ  لَ خَ دَ  نْ ى مَ لَ عَ م وَ كُ سِ فُ نْ ى أَ لَ ا عَ وْ ؤُ رَ اقْ فَ , َوإِلَى الَكأْس األَْوفَى, الَمأَْوى
[159v] 

 
 هُ سَ فْ نَ  دَّ عَ وَ , هِ امِ يَّ أَ  نْ اً مِ دَ غَ  دَّ عُ يَ  مْ لَ وَ , ىنَ فْ ا يَ ى مَ لَ ى عَ قَ بْ ا يَ آثر مَ وَ , ايَ نْ الدُّ   ةنَ يْ ل زِ ضْ فَ , اَل البِ وَ  رَ بْ القَ  سَ نْ يَ  مْ لَ  نْ مَ  ( .299
 [160v] ) روْ بُ القُ  لِ ھْ أَ  نْ مِ 
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 زِ ائِ نَ ى الجَ لَ عَ  لِّ صَ وَ  ةٌ غَ يْ لِ بَ  ةٌ ظَ عِ وْ مَ  اوٍ خَ  دٍ سَ جَ  ةَ جَ الَ عَ مُ ال نَّ إِ فَ , ىتَ وْ المَ  لْ سِ اغْ وَ , ةرَ ا اآلخِ ھَ بِ  رْ كُ ذْ تَ  رَ وْ بُ القُ  رِ زُ  ( .300
      [161r]  ) هللا لِّ ظِ  يْ فِ  نَ يْ زِ حَ الْ  نَّ إِ فَ , كَ نَ زِ حْ يُ  نْ أَ  كَ لِ ذَ  لَّ عَ لَ 

 
      [161r] ). ةرَ بْ م عِ ھُ يْ فِ  مْ كُ لَ  نَّ إِ م فَ ھِ يْ لَ وا عَ مُ لِّ سَ وَ  مْ اكُ تَ وْ وا مَ زورُ  ( .301

 
      [161r] ). براً  وكتبَ  هُ ر لَ فِ غُ  كّل جمعةٍ  يْ ا فِ مَ ھِ دِ حَ أَ  وْ أَ  هِ أبويْ  رَ بْ قَ  ن زارَ مَ  ( .302

 
      [161r]) ارينَ البَ  نَ مِ  هللاُ  كتبهُ فيَ , امَ ھِ دِ عْ بَ  نْ ا مِ مَ ھُ و هللا لَ عُ دْ يَ فَ , امَ ھُ لَ  اقٌّ عَ  وَ وھُ  اهُ والدَ  وتُ ليمُ  لَ جُ الرَّ  نَّ إِ (   .303

 
 هُ تْ قَ حِ ا لَ ذَ إِ فَ , هُ ق لَ يْ دِ صَ  وْ أَ ,  هِ خيْ أَ  وْ أَ , هِ يْ بِ أَ  نْ مِ  هُ قُ حَ لْ تَ  دعوةً  رُ ظِ ينتَ , ثِ وِّ غَ تَ مُ الْ   كالغريقِ إالَّ  هِ رِ بْ قَ  يْ فِ  ا الميتُ مَ (  .304
      [161v]).  ارُ االستغفَ وَ  ءاعَ الدُّ : اتِ وَ مْ أْلَ لِ  اءِ ا األحيَ دايَ إن ھَ وَ , ايھَ ا فِ ا ومَ نيَ الدُّ  نَ مِ  هِ إليْ  حبّ أَ  تْ انَ كَ 

 
فإِنَّهُ يَْسَمع  ,ةنَ اَل ن ابن فُ اَل ا فُ يَ : لوْ قُ يَ  مَّ ثُ , هِ رِ بْ قَ  سِ أْ ى رَ لَ عَ  مْ كُ دُ حَ م أَ قُ يَ لْ فَ , ابرَ التُّ  هِ يْ لَ عَ  مْ تُ يْ وَّ سَ فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  اتَ ا مَ ذَ إِ (   .305

: لوْ قُ يَ  هُ نَّ إِ فَ , الثَّالِثَة ةنَ اَل ن ابن فُ اَل ا فُ يَ : ثُمَّ لِيَقُلْ , فَإِنَّهُ يَْستَِوي قَاِعَداً , الثَّانِيَة ةنَ اَل ن ابن فُ اَل ا فُ يَ : لِيَقُلْ  ثُمَّ , َواَل يُِجْيب
ّن أَ  هللا وَ الَّ إِ  هَ لَ  إِ اَل  نْ ة أَ ادَ ھَ ا شَ يَ نْ الدُّ  نَ مِ  هِ يْ لَ عَ  تَ جْ رَ ا خَ ر مَ كُ اذْ : هُ لَ  لُ وْ قُ يَ فَ . نوْ عُ مَ سْ  تَ ن اَل كِ لَ وَ , هللا كَ مُ حَ رْ ا يَ نَ دْ شِ رْ أَ 
ً نَ يْ دِ  مِ اَل سْ اإلِ بِ اً وَ بَّ ا رَ بِ  تَ يْ ضِ رَ  كَ نَّ أَ وَ , هللا لُ وْ سُ اً رَ دَ مَّ حَ مُ  ً يَّ بِ م نَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ ى هللا عَ لَّ د صَ مَّ حَ مُ بِ وَ , ا ً امَ مَ إِ  نِ آَ رْ القُ بِ وَ , ا  نَّ إِ فَ , ا
َ تَ اً يَ رَ يْ كِ نَ اً وَ كرَ نْ مُ  َويَُكْوُن هللا َعزَّ َوَجّل , هُ تَ جَّ حِ  نَ قِّ لُ  دْ قَ وَ  ,اذَ ھَ  دَ نْ عِ اْنطَلِْق بِنَا َما يُْقِعُدنَا : لُ وْ قُ يَ فَ , امَ ھُ نْ د مِ احِ وَ  لّ ر كُ خّ أ

      [161v] ).َحِجْيَجهُ ُدْونَھَُما 
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6. Anexos 
6.1. Imagen de la edición de Yedda, 2011 de Iḥyâ’ ´ulûm al-dîn de Al-
Gazālī , 10 vols.  
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6.2. Páginas iniciales y finales del manuscrito J XXI, objeto de esta 
Tesis Doctoral   
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6.3. Iḥyâ’ ´ulûm al-dîn, ms. de la Biblioteca Nacional de Túnez: 
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