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﷽  

فــــسنا وســــيئات  إن احلمــــد هللا نحمــــده ونــــستعينه ونــــستغفره ونــــستهديه, ونعــــوذ بــــاهللا مــــن رشور أ
رشيك  أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إهل إال اهللا وحده ال

  .اً كثريًا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وسلم تسليامًله وأشهد أن حممد
  : بعدأما

ِّأعظم نعمـة يـنعم اهللا هبـا عـىل العبـد أن يـصلح لـه قلبـه, وحيييـه بنـور اإليـامن, ويثبتـه عليـه, فـصالح 
ِأال وإن يف اجلـسد « : ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول اهللا القلب صالح اجلسد كله, وفساده فساد اجلوارح كلهـا, قـال َ َ ْ ِ َّ

ِ َ
َ َ

َمضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه وإذا فس َ ََ َ َ
ِ َ

ُ ُّ ُ ُ َ ْ َ ََ َْ َ ِ
ً َ ْ ُدت فسد اجلسد لكه أال ويه القلبُ ْ َ ْ ََ َِ َ َ ُ ُّ ُ ُ َ َْ َ ََ ْ«)١(.  

وال صالح للقلب إال بمعرفة اهللا وتوحيـده وطاعتـه وطاعـة رسـوله; ألن اهللا  خلقـه لـذلك, فـإذا 
حتقـق فيــه مــا خلقــه اهللا لــه اســتقامت أمــوره كلهــا, وإذا مل يتحقــق فيــه ذلــك أتــاه الفــساد مــن كــل جانــب, 

 يف البحر فإذا فقد البحر فقد احلياة, فذكر اهللا مع اإليامن به حياة القلوب, كاحلوت خلقه اهللا ليعيش
َٱلين ءامنوا وتطمئن قلـوبهم بـذكر ٱ أ  ▬: ويف الغفلة عن اهللا موت القلوب, قال اهللا تعـاىل َ ِۗ َّ ِ

ۡ ِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُّ َ َۡ ََ ْ ُ َ َ ِ َّ

ُبذكر ٱ تطمئن ٱلقلوب  ُ ُ ۡ ُّ َِ ِۡ َ ِ َّ ِ
ۡ ِ أفمن شح ٱ صـدرهۥ للسـلم ▬: سـبحانه, وقال ]٢٨: الرعد[  ♂٢٨ِ ٰ َ ۡ َِ

ۡ ِ ُ َ َۡ ُ َّ َ َ َ َ َ

ٍفهو  نور من ربـهۦ فويـل للقـسية قلـوبهم مـن ذكـر ٱ أولئـك ف ضـلل مبـي  ِ ُّ ّ ّٖ ٰ
َ َ َ َِّ ِ ٰٓ َ ْ

ُ
ِۚ ِ

ۡ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُُ ُ ُ َ ِ ٰ َ ۡ ّ ٞ ۡ َ ََ َۚ ِ ّ َّ ٖ ُ ٰ
َ َ٢٢♂ 

  .]٢٢:الزمر[
َٱقتب للنـاس حـس ▬: ونحن اليوم يف زمـن قـال اهللا عنـه َِ ِ َِّ َ َ ٖابهم وهـم ف غفلـةۡ َ ۡ َ ِ ۡ ُۡ َ ُ َ معرضـون ُ ُ ِ ۡ ُّ١   

ٖما يأتيهم من ذكر
ۡ ِ ِ ّ ِ ِ

ۡ َ َّ من رَ ِ َبهم مدث إ ٱستمعوه وهم يلعبون ّ ُ َ ۡ َ ّۡ َ ۡ ُ َ َُ ُ َ َّ ِ ٍ ۡ ُّ ِ هية٢ِ  ٗ َ ِ ۗ قلوبهمَ ۡ ُ ُ ُ بياء[ ♂ُ   .]٣ − ١: األ
 تـرك املحاسـبة فإذا مل ينتبه املسلم لقلبـه أهلكتـه الغفلـة, وأقـساه طـول األمـل, فأصـل فـساد القلـب

للـــنفس واالغـــرتار بطـــول األمـــل, ومـــن أراد صـــالح قلبـــه فليحاســـب نفـــسه, ولرياقـــب قولـــه وعملـــه, 
                                                 

   ).١٥٩٩( املساقاة  كتاب:مسلمورواه , )٥٢ ( اإليامن كتاب : يف صحيحهالبخاريمتفق عليه, رواه  )١(
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ِألم يأن للين ءامنوا أن تشع قلوبهم لكر ٱ  ▬: وليقرص أمله بدوام ذكر املوت, قال اهللا تعـاىل َّ ِ
ۡ ِ ِ ِۡ ُۡ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َْ ٓ َُ َ َ َّ ِ ِ

ۡ َ َ

َوما نزل من ٱلق و ي َ َ َِ ّ َ
ۡ َ َِ َ َ ۡكونوا كٱلين أوتوا ٱلكتب مـن قبـل فطـال علـيهم ٱلمـد فقـست َ َ َۡ َ ََ َ َ َُ َ ۡ ُ ِ ۡ َ َ

َ َُ ِ ٰ َ ِ ۡ ْ ُْ ُ َ ِ َّ ُ ُ

َقلوبهم وكثي منهم فسقون  ُ ِ ٰ َ ۡ ُۡ ُۡ ِ ّ ٞ ِ َ َ ۖ ُ ُ   .]١٦: احلديد[ ♂١٦ُ
 ّمــا كــان بــني إســالمنا وبــني أن عاتبنــا اهللا هبــذه اآليــة إال: قــال عبــد اهللا بــن مــسعود[ : قــال البغــوي

 إن اهللا اسـتبطأ قلـوب املـؤمنني فعـاتبهم عـىل رأس ثـالث عـرشة سـنة :وقال ابـن عبـاس, )١(أربع سنني
  .)٣(])٢(من نزول القرآن

 األمل فقست م وطال عليها أن نكون كالذين ركنوا إىل الدنييريد منا صالح قلوبنا, وينهانا فاهللا
والولد وإنام ينفع القلب ُ وهلت عام خلقت له, وال ينفع عند اهللا يوم القيامة كثرة املال مقلوهب

ٞ يوم  ينفع مال▬السليم,  َ ُ َ َ ََ َ َ و بنون ۡ ُ َ َ َ إ من أت ٱ٨٨َ َ ۡ َ َّ ٖ بقلبِ
ۡ َ ِ َ ٖسليم َّ ِ  .]٨٩ −٨٨: الشعراء[ ♂٨٩ َ

  :وصحتهالقلب مرض  يف حديثه عن عالمات )٤( يف كتابه إغاثة اللهفانيقول ابن القيم
أن :  حـصول ذلـك الفعـل منـه, ومرضـه كاملـه يفكل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خـاص بـه

 خلــق لــه, حتــى ال يــصدر منــه, أو يــصدر مــع نــوع مــن االضــطراب, فمــرض ييتعــذر عليــه الفعــل الــذ
أن : أن يتعــذر عليهــا النظــر والرؤيــة, ومــرض اللــسان: أن يتعــذر عليهــا الــبطش, ومــرض العــني: اليــد

: الطبيعيـة أو يـضعف عنهـا, ومـرض القلـبأن يتعذر عليه حركتـه : يتعذر عليه النطق, ومرض البدن
أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة اهللا وحمبته والشوق إىل لقائه, واإلنابة إليـه, وإيثـار ذلـك عـىل كـل 

ــه مل يعــرف شــيئ, فلــو عــرف العبــد كــل يشةشــهو ا, ولــو نــال كــل حــظ مــن حظــوظ ًء ومل يعــرف ربــه فكأ
                                                 

ِألم يأن للين ءامنوا أن تشع قلوبهم لكر ٱ ▬: اىل, باب يف قوله تع)٣٠٢٧(كتاب التفسري :  مسلمرواه )١( َّ ِ
ۡ ِ ِ ِۡ ُۡ ُ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َْ ٓ َُ َ َ َّ ِ ِ

ۡ َ َ♂.  
ه . ي, وهــو ضــعيفّ مــن روايــة ابــن املبــارك, وابــن أيب حــاتم, وفيــه صــالح املــر)٤/٣١١(ســاقه ابــن كثــري يف التفــسري) ٢( وعــزا

  .هْيَوَدْرَ البن أيب حاتم, وابن م)٨/٥٨(السيوطي يف الدر املنثور
حممــد عبــد اهللا : , حتقيــقأبــو حممــد احلــسني بــن مــسعود البغــوي: , تــأليف)تفــسري البغــوي (معــامل التنزيــل يف تفــسري القــرآن )٣(

بعــــة: , الطبعــــة ســــليامن مــــسلم احلــــرش− عــــثامن مجعــــة ضــــمريية −النمــــر  دار طيبــــة للنــــرش : م, النــــارش١٩٩٧ −ـه ١٤١٧ ,الرا
  .٣٧ص/٨ج, والتوزيع

م, ١٩٦١ −ـه ١٣٨١:  القـاهرة, طبعـة سـنة−مكتبـة دار الـرتاث :  التي بتحقيق حممد سيد كيالين, النـارشالطبعةًنقال عن  )٤(
  .٨٣ص/١ج
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ه مل يظفـر بلـذة وال نعـيم , والشوق إليه,ا وشهواهتا ومل يظفر بمحبة اهللالدنيا ولذاهت  واألس به, فكأ
ا لـــه وال بـــد, ًا عـــن ذلـــك عـــادت تلـــك احلظـــوظ واللـــذات عـــذابًوال قـــرة عـــني, بـــل إذا كـــان القلـــب خاليـــ

ـه حيـل بينـه وبينـه, مـع شـدة ; به من جهتنيًا بنفس ما كان منعامًفيصري معذب  مـن جهـة حـرسة فوتـه, وأ
فـع وأدوم, حيـث مل حيـصل لـه, فـاملحبوب احلاصـل تعلق روحه به, ومن جهة فو ت ما هو خـري لـه وأ

فات, واملحبوب األعظم مل يظفر به, وكل من عـرف اهللا أحبـه, وأخلـص العبـادة لـه وال بـد, ومل يـؤثر 
ا من املحبوبات فقلبـه مـريض, كـام أن املعـدة إذا اعتـادت ًا من املحبوبات, فمن آثر عليه شيئًعليه شيئ

  .ثرته عىل الطيب سقطت عنها شهوة الطيب, وتعوضت بمحبة غريهأكل اخلبيث وآ
فه عـن معرفـة صـحته  وقد يمرض القلب ويشتد مرضه, وال يعرف به صـاحبه, الشـتغاله وانـرصا
ــه ال تؤملــه جراحــات القبــائح, وال  وأســباهبا, بــل قــد يمــوت وصــاحبه ال يــشعر بموتــه, وعالمــة ذلــك أ

إن القلــب إذا كــان فيــه حيــاة تــألم بــورود القبــيح عليــه, وتــألم يوجعــه جهلــه بــاحلق وعقائــده الباطلــة, فــ
  .بجهله باحلق بحسب حياته

َوم ُا جلــَ ِرح بــِ ٍ ِت إــِّيَمْ   ُمَالــيٍ

وقد يشعر بمرضه, ولكن يشتد عليه حتمل مرارة الدواء والصرب عليهـا, فهـو يـؤثر بقـاء ألمـه عـىل 
فع منهب يش خمالفة اهلوى, وذلك أصعمشقة الدواء, فإن دواءه يف   .ء عىل النفس وليس هلا أ

: ن نفسه عىل الصرب, ثم ينفسخ عزمه, وال يستمر معه لضعف علمه وبصريته وصـربهّوتارة يوط
ه إن صرب عليـه انقـىض اخلـوف وأعقبـه ٍ مفضٍفّ طريق خموكمن دخل يف  إىل غاية األمن, وهو يعلم أ

ليـــه, ومتـــى ضـــعف صـــربه ويقينـــه رجـــع مـــن  إىل قـــوة صـــرب, وقـــوة يقـــني بـــام يـــصري إٌاألمـــن, فهـــو حمتـــاج
ــن : م الرفيــق, واســتوحش مــن الوحــدة, وجعــل يقــولِام إن عــدّالطريــق, ومل يتحمــل مــشقتها, وال ســي أ

 الــــصادق ال ريصبــــ أهلكــــتهم, فاليوهــــذه حــــال أكثــــر اخللــــق, وهــــى التــــ.  هبــــم أســــوةذهــــب النــــاس فــــيل
فقة  عم اهللا عليهم يستوحش من قلة الرفيق وال من فقده إذا استشعر قلبه مرا الرعيل األول, الذين أ

 طريـق طلبـه دليـل  العبـد يفُدُمن النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أوئلـك رفيقـا, فتفـر
  .طلبالعىل صدق 
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إن أخـاك أمحـد ابـن حنبـل يقـول فيهـا : فقيـل لـه. ب مـسألة فأجـا عـنِهْيَوَاهَبن ر إسحاق لُولقد سئ
فقنًأحـدما ظننت أن : فقال. بمثل ذلك  ومل يـستوحش بعـد ظهـور الـصواب لـه مـن عـدم , عليهـايا يـوا

فقـــة, فـــإن احلـــق إذا الح وتبـــني مل حيـــتج إىل شـــاهد يـــشهد بـــه  والقلـــب يبـــرص احلـــق كـــام تبـــرص العـــني ,املوا
ـــ. الـــشمس ئ  علمـــه هبـــا واعتقـــاده أهنـــا طالعـــة إىل مـــن يـــشهد بـــذلك  الـــشمس مل حيـــتج يفيفـــإذا رأى الرا

فقه عليه   .ويوا
 كتـــاب احلـــوادث  شـــامة يفن مـــا قـــال أبـــو حممـــد عبـــد الـــرمحن بـــن إســـامعيل املعـــروف بـــأيبومـــا أحـــس

 ً فـاملراد بـه لـزوم احلـق واتباعـه, وإن كـان املتمـسك بـه قلـيال,حيث جاء األمر بلزوم اجلامعة[ : والبدع
ىل عليه  صىل اهللا تعاي كانت عليه اجلامعة األوىل من عهد النبي ألن احلق هو الذ]اًواملخالف له كثري

صــحبت [  :ّيِدْوَميمــون األقــال عمــرو بــن . وســلم وأصــحابه, وال نظــر إىل كثــرة أهــل الباطــل بعــدهم
 الــرتاب بالــشام, ثــم صــحبت بعــده أفقــه النــاس عبــد اهللا بــن فــام فارقتــه حتــى واريتــه يف. ا بــاليمنًمعــاذ

ام ً يومعليكم باجلامعة, فإن يد اهللا عىل اجلامعة, ثم سمعته: , فسمعته يقولمسعود ؓ ا من األ
َسييل: وهو يقول قيتها, فصلوا الصالة مليقاهتا, فهـٌالةُ عليكم وَ  الفريـضة, ي يؤخرون الصالة عن موا

ومـــا ذاك? :  مــا حتــدثونا? قــالييـــا أصــحاب حممــد مــا أدر: قــال قلــت. وصــلوا معهــم فإهنــا لكــم نافلــة
هــى الفريــضة, وصــل مــع صــل الــصالة وحــدك, و:  ثــم تقــول. عليهــاي باجلامعــة وحتــضنتــأمرين: قلــت

 مــا ييــا عمــرو بــن ميمــون, قــد كنــت أظنــك مــن أفقــه أهــل هــذه القريــة, تــدر: اجلامعــة وهــى نافلــة? قــال
اجلامعــة مـا وافــق احلــق, وإن كنــت . الــذين فـارقوا اجلامعــة: إن مجهـور اجلامعــة:  قــال.ال: اجلامعـة? قلــت

.  النــاس فــارقوا اجلامعــةوحيــك, إن مجهــور:  وقــاليفــرضب عــىل فخــذ[ :  وىف طريــق أخــرى.]وحــدك
يعنـــى إذا فـــسدت اجلامعـــة فعليـــك بـــام [: اد قـــال نعـــيم بـــن ّمحـــ.]وإن اجلامعـــة مـــا وافـــق طاعـــة اهللا 

ت اجلامعة حينئذ   . وغريهي ذكره البيهق]كانت عليه اجلامعة قبل أن تفسد, وإن كنت وحدك, فإنك أ
 بـني الغـايل − هـو ّ ال إهل إالي والـذ− الـسنة[ :  قـاليوقال أبو شامة عن مبارك عن احلسن البـرص

, فاصربوا عليها رمحكم اهللا, فإن أهل السنة كانوا أقـل النـاس فـيام مـىض وهـم أقـل النـاس فـيام واجلايف
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 بـــدعهم, وصـــربوا عـــىل  إتـــرافهم, وال مـــع أهـــل البـــدع يفالـــذين مل يـــذهبوا مـــع أهـــل اإلتـــراف يف: بقـــى
  .]سنتهم حتى لقوا رهبم, فكذلك إن شاء اهللا فكونوا

 زمانــه,  النــاس للــسنة يفُ أتبــع, مــع رتبتــه, اإلمــام املتفــق عــىل إمامتــهوكــان حممــد بــن أســلم الطــويس
 عملـت هبـا, ولقـد حرصـت ّ إالصـىل اهللا تعـاىل عليـه وسـلم سنة عن رسـول اهللا يما بلغن[ : حتى قال

لـــسواد  زمانـــه عـــن ا, فـــسئل بعـــض أهـــل العلـــم يف]نـــت مـــن ذلـــكّكُا, فـــام مًعـــىل أن أطـــوف بالبيـــت راكبـــ
إذا اختلف اجـاس فعلـيكم بالـسواد األ «: األعظـم الـذين جـاء فـيهم احلـديث

َ
ِ َ َّ ِ ْ ُ َ ََ َ ُ َّ َ َْ ِقظـمَ َ          :فقـال. )١(»ْ

ة ّ بالـسنٌارفعـ وصـدق واهللا, فـإن العـرص إذا كـان فيـه ]. هو السواد األعظـم حممد بن أسلم الطويس[
 مـن فارقهـا واتبـع يظم, وهو سـبيل املـؤمنني التـة, وهو اإلمجاع, وهو السواد األعّداع إليها فهو احلج

  .ه اهللا ما توىل, وأصاله جهنم, وساءت مصرياَّسواها وال
فقـة هلـا إىل األغذيـة ُدُأن من عالمات أمراض القلـوب عـ: واملقصود وهلا عـن األغذيـة النافعـة املوا
اء نـــافع, ودواء شـــاف, غـــذ: وهلا عـــن دوائهـــا النـــافع إىل دائهـــا الـــضار, فهنـــا أربعـــة أمـــورُدُالـــضارة, وعـــ

  .وغذاء ضار, ودواء مهلك
  ., والقلب املريض بضد ذلكي عىل الضار املؤذفالقلب الصحيح يؤثر النافع الشايف

                                                 

 مـن )١٢٢٠( بن محيـد يف مـسنده عبد و)٣٩٥٠ ( يف سننهابن ماجه فقد روى مل يثبت هذا هبذا اللفظ, حديث ضعيف, و)١(
س بن مالـك ريض ؓ َ أمـيت الَِّنإ «:  يقـولملسو هيلع هللا ىلص قـال سـمعت رسـول اهللا حديث أ

ِ
َّ َجتتمـع بل ُ َ َ ِ َ ْ

َلة فـإذَالَ ضـَ
ِ

َ ٍ ْا رأفـتمَ ُ ْ َ َ 
َاختال

ِ ِا فعليكم بالسواد األقظـمًفْ َ ْ َ
ِ َ َّ ْ ُ ْ َ َ  واسـمه حـازم بـن عطـاء وهـو ىعمـيف إسـناده أبـو خلـف األ[: قـال اهليثمـي يف املجمـع. »َ

   ].اه ابن معني بالكذبمر احلديث مرتوك : [ بن حجر, قال عنه احلافظ]ضعيف
وال . مجاعـــة النـــاس: ال عـــن الـــسواد األعظـــم لقـــالواّلـــو ســـألت اجلهـــ: قـــال إســـحاق): [٧٧٧ص( قـــال الـــشاطبي يف االعتـــصام

ا ًمل أسـمع عاملـ:  وطريقـه, فمـن كـان معـه وتبعـه فهـو اجلامعـة, ثـم قـال إسـحاقملسو هيلع هللا ىلصيعلمون أن اجلامعة عامل متمسك بأثر النبي 
فــانظر يف حكايتــه تتبــني غلــط مــن ظــن أن اجلامعــة هــي . ن حممــد بــن أســلم مــملسو هيلع هللا ىلصا بــأثر النبــي ًمنــذ مخــسني ســنة كــان أشــد متــسك

ة قدمه لئال يضل عن سواء ّت املوفق يف هذه املزلُفليثب. مجاعة الناس, وإن مل يكن فيهم عامل, وهو وهم العوام, ال فهم العلامء
  ].السبيل, وال توفيق إال باهللا

عـة النـاس ومعظمهـم الـذين جيتمعـون عـىل سـلوك أي مجا[  :الـسيوطي يف تفـسري الـسواد األعظـم ًالسندي يف رشحه نقالقال و
ه ينبغي العمل بقول اجلمهور. املنهج املستقيم  .٤٦٤ص/٢ حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه ج]واحلديث يدل عىل أ
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فع األدوية دواء القرآن, وكل منهام فيه الغذاء والدواء فع األغذية غذاء اإليامن, وأ   .وأ
ض ـه أن يرحتل عن الدنيا حتـى ينـزل بـاآل: اًومن عالمات صحته أ خرة, وحيـل فيهـا حتـى يبقـى كأ

عليه الصالة  ويعود إىل وطنه, كام قال ا يأخذ منها حاجته,ًمن أهلها وأبنائها, جاء إىل هذه الدار غريب
ِكن يف «: والسالم لعبد اهللا بن عمـر ْ نيا ككنُ َّ ا َ َ ْ ِك غريب أو خبر سبيل، وعد غفـسك مـن أهـل ُّ ٍ

ْ ََ َْ ِ َ ََ ْ َّ ُ َ َ ُ ِ َ ْ ٌ ِ
َ

ِبورُالق ُ«)١(.  

ـــــــــ َّف َ ـــــــــدنَ ـــــــــات ع ٍ بل جن
ْ َ ِ َّ َ ََ

  

َّفإغ  
ِ
هـــا منازلـــك األَ

ُ َ ُ
ِ

َ َّو وفيهـــا المخـــيََ َ ُ َ ِ َ   ُمَ

   
ــــــل ــــــدو، فه ــــــ الع ــــــا س ْولكنن َ َ ََ ِّ ُ ُ ْ َ َّ ِ َ

  

ِتـــــرى غعـــــود إ   ُ ُ َ َ ِّىل أوطاننـــــا ونـــــسلَ ََ ُ َ َ ِ َ ْ َ
  ُم؟

   
لـة, لت مقبّلت مدبرة, وإن اآلخرة قد ترحّإن الدنيا قد ترح[  :◙وقال عىل بن أبى طالب 

 فإن اليوم عمـل وال حـساب, ,ولكل منهام بنون, فكونوا من أبناء اآلخرة, وال تكونوا من أبناء الدنيا
  .]ا حساب وال عملًوغد

ب منهـا حتـى يـصري مـن أهلهـا, وكلـام مـرض ُل إىل اآلخـرة وقـرّوكلام صح القلـب مـن مرضـه ترحـ
  .القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها, حتى يصري من أهلها

ــه ال يــزال يــرضب عــىل صــاحبه حتــى ينيــب إىل اهللا وخيبــت إليــه, :المــات صــحة القلــبومــن ع  أ
 برضاه ّ ال حياة له وال فالح وال نعيم وال رسور إاليويتعلق به تعلق املحب املضطر إىل حمبوبه, الذ

ــس بــه, فبــه يطمــئن, وإليــه يــسكن, وإليــه يــأو ه , وبــه يفــرح, وعليــه يتوكــل, وبــه يثــق, وإيــايوقربــه واأل
ـــــوُه قُكرِفـــــذ. يرجـــــو, ولـــــه خيـــــاف ه وغـــــذاؤه وحمبتـــــه, والـــــشوق إليـــــه حياتـــــه ونعيمـــــه ولذتـــــه ورسوره, ُت

ه داؤه, والرجوع إليه   دواؤه, فإذا حصل له ربه سـكن إليـه واطمـأنوااللتفات إىل غريه والتعلق بسوا

                                                 

وعــد نفــسك مــن أهــل القبــور , ورواه ابــن ماجــة يف : مــا عــدا قولــه) ٦٤١٦( حــديث صــحيح, رواه البخــاري يف صــحيحه )١(
   ).٤١١٤(سننه بلفظه 

َّككنــ « :قولــه َ ٌك غريــبَ
ِ
َ ــواع النــصائح إذ الغريــب لقلــة معرفتــه بالنــاس قليــل احلــسد [  :لعينــيقــال ا »َ هــذه كلمــة جامعــة أل

 ولقلـة إقامتـه قليـل الـدار والبـستان واملزرعـة , وسـائر الرذائـل منـشؤها االخـتالط بـاخلالئق,والعداوة واحلقد والنفاق والنـزاع
  .٣٣ص/٢٣ عمدة القاري رشح صحيح البخاري ج]واألهل والعيال وسائر العالئق التي هي منشأ االشتغال عن اخلالق
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ء ســوى ها يشّ القلــب فاقــة ال يــسدت تلــك الفاقــة, فــإن يفّبــه وزال ذلــك االضــطراب والقلــق, وانــسد
ه غـــري اإلقبـــال عليـــه, وفيـــه مـــرض ال يـــشفيه غـــري اإلخـــالص لـــه, ّمـــُا, وفيـــه شـــعث ال يلًاهللا تعـــاىل أبـــد

 يبـارش ٍ يرضب عىل صاحبه حتى يسكن ويطمـئن إىل إهلـه ومعبـوده, فحينئـذًوعبادته وحده, فهو دائام
 ين هذا األمر الذروح احلياة, ويذوق طعمها, ويصري له حياة أخرى غري حياة الغافلني املعرضني ع

ءّزُرسـلت الرسـل ونُلقـت اجلنـة والنـار, ولـه أُلق اخللـق, وألجلـه خُله خ  ٌلـت الكتـب, ولـو مل يكـن جـزا
ءّإال   .ً وعقوبةً وكفى بفوته حرسةً نفس وجوده لكفى به جزا

ومـا : , قيـل أهل الدنيا, خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيـب مـا فيهـاٌمساكني[ : قال بعض العارفني
  .]حمبة اهللا واألس به والشوق إىل لقائه, والتنعم بذكره وطاعته:  ما فيها? قالأطيب

  .] عيش طيبي مثل هذا إهنم لف أوقات أقول فيها إن كان أهل اجلنة يف يبُّإنه ليمر[  :وقال آخر
  .] برؤيته ومشاهدتهّ بمحبته وطاعته, وال اجلنة إالّواهللا ما طابت الدنيا إال[: وقال آخر
 احليــاة مــع ي ال يمـوت, والعــيش اهلنــي الــذي ذكــر احلــحيـاة القلــب يف[ : اقّبــو احلــسني الــوروقـال أ

  .]اهللا تعاىل ال غري
وهلـــذا كـــان الفـــوت عنـــد العـــارفني بـــاهللا أشـــد علـــيهم مـــن املـــوت; ألن الفـــوت انقطـــاع عـــن احلـــق, 

  .واملوت انقطاع عن اخللق, فكم بني االنقطاعني?
 عينــه بــاهللا تقطــع قلبــه عــىل ّت بــه كــل عــني, ومــن مل تقــرّ تعــاىل قــرت عينــه بــاهللاّرَمــن قــ[ : وقــال آخــر
  .]الدنيا حرسات

ّمــن رس[ : وقــال حييـــى بــن معـــاذ ّ بخدمـــة اهللا رسُ ت عينـــه بـــاهللا ّت األشــياء كلهـــا بخدمتــه, ومـــن قــرُ
  .] بالنظر إليهٍأحدت عيون كل ّقر

س بغـريه, إالأن ال يفرت عن ذكر ربه, وال يسأم مـن خدم: ومن عالمات صحة القلب  ّتـه, وال يـأ
  .ره به, ويذاكره هبذا األمرّ عليه, ويذكهّ يدلبمن

تــه ألــام: ومــن عالمــات صــحته ــه إذا فاتــه ورده وجــد لفوا ًأ ُ ْ  أعظــم مــن تــألم احلــريص بفــوات مالــه ِ
  .وفقده
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ه يشتاق إىل اخلدمة, كام يشتاق اجلائع إىل الطعام والرشب: ومن عالمات صحته   .أ
ه إذا دخل يف: ومن عالمات صحته , واشـتد عليـه خروجـه ه بالـدنياّه وغمّ الصالة ذهب عنه مهأ

  .ورسور قلبهمنها, ووجد فيها راحته ونعيمه, وقرة عينه 
  . اهللا, وأن يكون يفًأن يكون مهه واحد: ومن عالمات صحته
  .ا باملهحُا من أشد الناس شً بوقته أن يذهب ضائعّأن يكون أشح: ومن عالمات صحته

 أن يكــــون اهتاممــــه بتــــصحيح العمــــل أعظــــم منــــه بالعمــــل, فيحــــرص عــــىل اإلخــــالص فيــــه :نهــــاوم
  . حق اهللاة اهللا عليه فيه وتقصريه يفّوالنصيحة واملتابعة واإلحسان, ويشهد مع ذلك من

  . السليمي القلب احلّفهذه ست مشاهد ال يشهدها إال
ه كلـــه لـــه, وقـــصده لـــه, وبدنـــه لـــه, ّ اهللا, وحبـــه كلـــه يفّ مهـــيهـــو الـــذ: وباجلملـــة فالقلـــب الـــصحيح

وأعاملـه لــه, ونومـه لــه, ويقظتـه لــه, وحديثـه واحلــديث عنــه أشـهى إليــه مـن كــل حـديث, وأفكــاره حتــوم 
 حيث تكون اخللطة أحب إليه وأرىض لـه, قـرة ّلطة إالُ اخللوة به آثر عنده من اخل:هّعىل مراضيه وحماب

ينته وسكونه إليه, فهو كلام وجد من نفسه التفات   :ا إىل غريه تال عليهاًعينه به, وطمأ
ُيأيتها ٱلفس ٱلمطمئنة ▬ َّ ِ َ ۡ ُ ُۡ ۡ َّ َ ُ َّ َ ٰٓ َّ ٱرجع إ ربك راضية مرضي٢٧َ ِ ِ ِۡ َّ ٗ َ َ َِ ّ ٰ

َ ِ ٓ ِ ِ    .]٢٨−٢٧: الفجر[ ♂٢٨ٗة ۡ
 إهلـه ومعبـوده يطاب بذلك ليسمعه من ربه يـوم لقائـه فينـصبغ القلـب بـني يـدفهو يردد عليها اخل

 ا, كام يـأيتًا وتقربًا وحتببً هبا توددا, فيأيتًا ال تكلفًاحلق بصبغة العبودية, فتصري العبودية صفة له وذوق
ن  أحــس مــيفكلــام عــرض لــه أمــر مــن ربــه أو هنــ.  حمبــة حمبوبــه بخدمتــه وقــضاء أشــغالهيم يفقــاملحــب امل
ْلبيك وسعديك, إين[ : ا ينطقًقلبه ناطق  ذلك, واحلمـد فيـه عائـد َّ املنة يفّ ممتثل, ولك عيلٌ سامع مطيعَّ

  .]إليك
ــا عبــدك الفقــري [ : ا يقــولً وجــد مــن قلبــه ناطقــوإذا أصــابه قــدر ــا عبــدك ومــسكينك وفقــريك, وأ أ

ــــت ريب ــــ العزيــــز الــــرحيم, ال صــــرب يلالعــــاجز الــــضعيف املــــسكني, وأ  إن مل , وال قــــوة يلصربين إن مل ت
 عــن بابــك, وال  بــك, وال انــرصاف يلّ إال إليــك وال مــستعان يلّ منــك إال, ال ملجــأ يل وتقــوينيحتملنــ

  .] عنكمذهب يل
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ْهــديت إيلُرمحــة أ: فينطــرح بمجموعــه بــني يديــه, ويعتمــد بكليتــه عليــه, فــإن أصــابه بــام يكــره قــال َ ِ ,
  .ي رصف عناًرش:  حيب قال وإن رصف عنه ما.ودواء نافع من طبيب مشفق

ِوكـــم رمـــت أمـــرا خـــرت يل يف انـــرصافه ِ َ ِ ْ
ِ ِ َ ْ ِ ً َْ َ ُ ْ ُ ْ َ

  

ــــا   ــــر وأرمح ــــىن أب ــــت  م ــــا زل َوم َ ْ َ ََ ََّ َ ِّ ِ ِ
َ َْ

ِ  

   
ء اهتـدى هبـا طريقـ ء والـرضا ا إليـه, وانفـتح لـه منـه بـاب يـدخل منـه عليـه, ًفكل ما مسه به مـن الـرسا

  :كام قيل

ِمـــــا مـــــسين قـــــدر بكـــــره أو ر ِْ ٍْ ُ ِ ٌ َ ََ َّ ًَ
  

ـــــه إَِّالإ   ـــــديت ب ِ اهت ِ ِ ُ ْ َْ ـــــَ ْ ـــــاَ ًك طريق
ِ َ َ

  

   
ـــ ـــضاء بل الرض َأمـــض الق َِّ َ َ َ َ ِ ْ َ

ـــين ى ـ ِّ م ـــِ   ِهِب

ِ وجـــــــدتك يفِإ   َ َُ ْ َ اكـــــــالِّ ًء رفيقـــــــَ ِ َ   اِ

   
والـــذخائر, وهللا  َّهلل هاتيـــك القلـــوب ومـــا انطـــوت عليـــه مـــن الـــضامئر, ومـــاذا أودعتـــه مـــن الكنـــوزو

رها وال سيام يوم تب ئرطيب أرسا   .ىل الرسا

َســــيبدو ل ُ ْ َ ٌهــــا طيــــب ونــــور وبهجــــةَ َ ْ َ ََ ٌَ ُ ٌ ِ  

ــــرس   ــــبىل ال ــــوم ي ــــاء ي ــــسن عن َوح َ َ ْ ُ َ ْ َ ٍَ َ ُ ْ ُ   ُِرائَ

   
ه, واستبان هلا رصاط مستقيم فاستقامت عليه, ودعاها يلإرت ّفع هلا علم عظيم فشمُاهللا, لقد رب

ه وآثرت ميلإتستجب ما دون مطلوهبا األعىل فلم    )١(.ا لديهه, واختارت عىل ما سوا

۞۞۞  

 ذكــر فيهــا املــشاهد الــستة التــي ذكرهــا ابــن القــيم يف )٢(قــد نظــم الــشيخ ســليامن بــن ســحامن قــصيدةو
  : صحة القلب, قال فيهاةعالم

  

                                                 

  . انتهى كالم ابن القيم من كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان)١(
: عبد الرمحن بن حممـد بـن قاسـم النجـدي, الطبعـة: حتقيقعلامء نجد األعالم, : تأليفالدرر السنية يف األجوبة النجدية,  )٢(

  .٥٨٨ص/١ج ,م١٩٩٦ −ـه ١٤١٧السادسة, 
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َحب ِ ابِدْمــــــــِ أَدْبــــــــَ غَّ
ُ

  ِالَقــــــــَْم الِ يف

ِ ابُرْكــــــــــــِذَو   ِّ لكِ يفَّ ــــــــــــِْف الُ   ِالَع

   
ِ ابُرْكِذَفــــــــ ْ جيَّ َّو لكُلــــــــَ   ٍّمَ هــــــــُ

َ بلِيمِلَّ الـــــسِبْلـــــَْق الِنَعـــــ     ِالَوَّ احكـــــَ

   
َّىكَزَا تــــــــَِذ إِيمِلَّ الــــــــسِبْلــــــــَْقِللَف

  

ــــــــَالَع   ـِـــــــَنُ هٌاتَم َِكال ــــــــَكْل ل   ِالَم

   
ِّ لكِةَّحِص لـِـــــــٌاتَمــــــــَالَع   ٍبْلــــــــَ قُ

ـــــ   ـــــٍيمِلَس ـــــَاخَدُ مْنَ ق ـــــضِةَل   ِلَالَ ال

   
  رٍْثَ غــــــِّلُكــــــِ بَنْرِكــــــُ ذٌاتَمــــــَالَع

 األِنَعــــــ  
َ ْ

  ِالَ حِكــــــٌةَحِاضــــــَ وِمَالْعــــــ

   
ــــــَلَو ــــــَظَ غِّينِك ــــــَ لُتْم ــــــَِظا نَه   اًام

ـــــ    أِهِب
َ

ـــــْر ـــــَّو احكُج ـــــْ الِ يفَُسافَن   ِالَضِف

   
ِ اإلَعَمــــــ

ْ
  اَيهــــــِ فِريِصْقــــــَّاحكِ بِارَرْقــــــ

ٌِرْكــــــــِذَو     ِالَقــــــــَْم الِ يفِةَيــــــــدِقَعْل ل

   
ٍِةَحِ صـــــُةَمـــــَالَع   ُهُرْكـــــِ ذِبْلـــــَْقل ل

ـــــْي الِِ   ـــــُْم الِشْرَع َاجلـــــي ِ ذِسَّدَق   ِلَالْ

   
ــــــــْدِخَو ــــــــِّبَ رُةَم ِّ لكِا يفَن ــــــــُ   ِالَ ح

ـِـــــَنُ هٍزْجــــــَ عَالِبــــــ    أَكال
َ

  ِلَالَ مــــــْو

   
ــــــــَالَو أَ ي

ْ
ــــــــِ بَُسن ِريَغ ِ ابْ ــــــــَّ   اًّرُ ط

ــــ   ــــَوِس ــــْنَى م ــــْدَ ق ــــَْم الىَِل إُلْدَ ي   ِايلَع

   
ــــــــَو ــــــــَ رُرُكْذَي ًّ رسُهَّب ــــــــََجا وِ   اًرْه

ِّ لكِ يفُهَرْكــــــــِ ذُنِمْدُيــــــــَو     ِالَ حــــــــُ

   
ــــــْنِمَو ــــــَا وَه ــــــِاغَ ثَوُه ــــــَِذا إَيه   اَا م

  ِالَِغتْشـــــِا الًمـــــَْو يُدْرِوْ الـــــُوتُفـــــَف  

   
أَيــــــَف

ْ
َُِمل  أِاتَوَفــــــْل ل

َ
  اَمــــــِ مُّدَشــــــ

ــــَف   َ بلُوتُف ــــَ َ احل ــــِيصِرْ ــــْ الَنِ م   ِالَضِف

   
ـــــْنِمَو ـــــَه ـــــَْوالِ بُهُّحُا ش ـــــَ فِتْق   ِْم

ـــــ   ـــــشَ اكًاخَيَض ـــــِ بِيحِحَل ـــــِلْذَب   ِالَ م

   
أَو
َ

ٌامَمــــــِتْ اهِهِتــــــَمَالَ عْنِ مــــــاًضْيــــــ
  

ِريَ لــــــٍدِاحــــــَ وٍّمَهــــــِب     ِالَحــــــِْت انْ

   
ــــــــَف ــــــــَ هُفرِْصَي ِ بُهَّم َّ ْ رصِ ــــــــِ   اًف

  ِالَقـــــَْم الَنِ مـــــُاهَوِا ســـــَ مـــــُكرُْتَيـــــَو  

   
أَو
َ

ــــــ ــــــًضْي ــــــَمَالَ عْنِا م ــــــَِذ إِهِت   اَا م

ـــــَد   ـــــَا وَن ـــــصُتْق ِِةَالَّ ال َي اجلـــــِ    ِلَالْ

   
أَو
َ

ــــــ ــــــِي فًالِاخــــــَ دَمَرْح ــــــَِقا بَه   ٍبْل

ِّ لكِ يفٍعِاضـــــــَ خٍيـــــــبِنُم     ِالَ حـــــــُ

   
  ُهْنــــــَ قُّمَغــــــْالَ وُهُّمــــــَى هَاءَنــــــَي

  ِالَوَ زىَِل إُّلِحَمْضَا تــــــــــــَيْغُدِبــــــــــــ  

   
ـــــــــــَ رَاىفَوَو ـــــــــــَ قَوررُُسَ وًةَاح   ٍبْل

  ِالَ بـــــــَيمِعـــــــَنَ وِهِنـــــــْيَ قَةَّرُقـــــــَو  

   
ُ اخلــــــَّقُيــــــشَو   اَهــــــْنِ مِهْيــــــَلَ عَوجُرْ

ـــــــرَْيَف   ـــــــاَ جُبَغ  االِا يفًدِه
ْ

ـــــــِْتب   َالَه

   
أَو
َ

ٌامَمــــــِتْ اهِهِتــــــَمَالَ عْنِا مــــــًضْيــــــ
  

ـــــــِب   ـــــــَقَْم الِيحِحْصَت ـــــــِْفالَ وِةَال   ِالَع

   
أَو
َ

  ٌدْصَقــــــــَ وٌاتَّيــــــــِغَ وٌالَمــــــــْق

ِاإل بََل  
ْ

ْ حيــــــِصَالْخــــــ ِبالكمــــــال ُصَرُ َ َ ْ
ِ  

   
أ
َ

َ حتُّدَشـــــــ َأا وًصـــــــُّرَ
َ

  اًّمـــــــَه ُّدَشـــــــ

ـــــ    األَنِم
َ ْ

ـــــْق ـــــَ عِالَم ـــــُ فَ الَتَّم   ِايلَب
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ــــــَِتب ــــــُْم الِيطِرْف ــــــِّرِصَق ــــــِ فَّمَ ع   اَيه

  ِالَغـــــــــِ لٍيدِدْشَتـــــــــَ وٍاطَرْفـــــــــِإَو  

   
ٍّشِ غـــــرُْيَ لـــــِةَيحِصَّ اجـــــُيحِحْصَتـــــَو

  

ــــــُف   ــــــَْوا يَهَوْفَ صــــــُِجازَم َا حبــــــًم   ِالِ

   
ْحيـــــَو   اًدْهـــــُ جِصَّ اجـــــِاعَبـــــِّ ايِ يفُصِرَ

ـــــــ   ِ اإلَعَم
ْ

ـــــــ ِّ لكِ يفِانَسْح ـــــــِْف الُ   ِالَع

   
ِريَغــــــِ ليِغْصُ يــــــَالَو   اًّرُ طــــــِصَّاجــــــ ْ

أَبـــــــــْعَ فَالَو  
ُ

  ِالَجـــــــــِّ الرِاءَآرِ بـــــــــ

   
ـــــ ـــــُتِسَف ٍِدِاهَشَ م ـــــَْقل ل ـــــْنِ مِبْل   اَه

ـــــــَالَع   ـــــــٌاتَم ـــــــْ الِاءَّ اِنَ ع   ِالَضُع

   
ــــــَو ــــــِ مُدَهْشَي ــــــرَةَّن ــــــَْو يِنمَْحَّ ال   اًم

ــــِب   ا أَم
َ

ــــ ــــَلَى عَدْس ــــِهْي ــــْ الَنِ م   ِالَضِف

   
ـــــَو ـــــِ مُدَهْشَي ـــــَ يُهْن ـــــَعَا ورًيِصْق   اًزْج

َحبــــــــــــ   ِ ابِّقِ ِّ لكِ يفَّ ِ اخلــــــــــــُ
ْ

  ِلَال

   
ـــــَقَف ـــــٌبْل ـــــَْسيَ ل ـــــَهُدَهْشَ ي ٌيمِقَا س

  

َ اخلـــــِلْعـــــِِف لٌوسُكـــــْنَمَو   ِريْ   ِالَ قـــــْ

   
۞۞۞  

, وقـد ذكـر فيهـا  منظومة أخرى للشيخ محد بن عتيق يتحدث فيها عن أسباب حياة القلوبوهذه
   :املشاهد الستة

ِاُت ْدمَِحــــ ي أَّ
َ

َلــــىن َأ وْ
َ

َقــــىن َلمــــَعَ وْ   اَّ

ْ شــــكر الَّرَيَصــــَو   َْ ــــَعُ ِِدْب ِريَخــــْل ل   اَمَّلُ ســــْ

   
أَو
ُ

ــــ ــــِدْه ــــًةَالَي ص َ بلُّرِمَتْسَ ت ــــِ الرَ   ىـَض

أَو  
َ

ْ مجِلْاآلَ وِِهابَحْصـــــــ ُعـــــــا مـــــــَ   اَمِّلَسً

   
َجـــَا دَمـــَك   يِتَّ الـــنَِنُّالـــسَ وِيـْحـــَْو الِا يفَّ

أ  
َ

ـــــِا بَانـــــَت ْا حنـــــَه   اَمـــــَّلَعَ وِادَشـــــَّ الرَوَ

   
أ
َ

ـــِ بَالَز ا األَه
َ ْ

ـــ ـــَفَالْغ ـــَ قْنَ ق ـــِبْل   ٍِرائَ ح

ا أًانــــــَ آذَحَّتَفــــــَو  
ُ

َأ وْتَّمِصــــــ
َ

  اَمــــــَكْح

   
ــــَف ا كَي

َ
ــــُّف ــــَه ــــِايغَا اك ــــْلَ قَةَارَِنتْ اس   ِهِب

َ الكَْربَّدَتـــــ     اَمِّلَســـــَ وْدَقـــــْاغَ ونِْيَيَْح الـــــوِ

   
ـــــُعَف ـــــِ إُانَوْن ـــــِادَعْس ـــــَيَح ِ يفََ الف   ِهِات

ِ ابَعَمـــــ     اَمـــــِّظَعُ مِهْيـــــَلَ عًاالَبـــــِْق إَّ

   
ــــَفَو ــــَّكَ شــــَا الَ ذُدِاق ــــْلَ قَاتَ مــــْدَ ق   ُهُب

أ  
َ

األِ بــــَّلَتــــْ اقْو
َ ْ

  ىَمَالعــــَ وِنْيَّلــــرَ اكِاضَرْم

   
ـــــَو ـــــُةَآي ـــــِ يفٍمْقُ س َ اجل ـــــُعْنَ مِِحارَوْ   اَه

ـــــُِعافَنَم   ا أَه
َ

ـــــَ غْو ـــــَ ذُصْق ِ ـــــَلْثِ مَكل   اَم

   
ـــــَو ـــــَهُتَّحِص ـــــِْيِإى بَرْدُا ت ـــــِعْفَ غِانَي   اَه

ُّرصَّاحكــــَ وٍشْطــــَبَ وٍقْطــــُنَك     اَمــــَّاجَ وِفَ

   
ِ اُدْقــــَ فِبْلــــَْق الِاضرَِتْ امــــنُْيَقــــَو ُي َّ َ

  

أ  
ُ

ـــدِر ـــَي ِ اإلَنِ م
ْ

ـــ ـــَ وِصَالْخ ـــَلْاعَ فِّبُاحل   اَم

   
ــــــِرْعَمَو ــــــشُةَف ــــــِ إِقْوَّ ال ْ ــــــَِن إِهَ   ٌةَاب

  اَمـــــَكْاحَ فِاتَّبـــــَحُْمال َونُا دَ ذِارَيثـــــِِإب  
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ـــــَو ْ حمُِرثْؤُم ـــــَ ِى ابَوِ ســـــٍوبُب ـــــْلَ قَّ   ُهُب

َ بلٌيضِرَمـــ     ىَمَعـــْالَ وِتْوَمـــْ الَنِ مـــٍفْرُ جـــَ

   
أَو
ْ

ْ حمــــُمَظــــْق   ِهِبــــْلَ قُتْوَ مــــىَفَ خــــٍورُذَ

ــــَلَع   ــــِهْي ــــَلَّغَشَ ت ــــُاهَوَ دْنَ ق ــــِّدَضِ ب   اَ م

   
  ُهَدْنــــــِ عِِحائَبــــــَْق الُنْوَا هــــــَ ذُةَآيــــــَو

ــــــَو    أُهَالْوَل
َ

ُمــــــا مِادَ نَْضــــــ أَتً
َ

ِ ــــــل   اَم

   
 أُعِامَجــــَف

َ
  اَهــــُاقَبِْي إِوبُلــــُْق الِاضَرْمــــ

ـــــَوَه   ـــــِْفالَخَفا َاه ـــــَه ـــــَ وُّحِصَا ت   اََملْسَت

   
ــــَو ــــْنِم ــــِهِمْؤُ ش ــــْ اغُكْرَ ت ِاء بَذِت ــــٍ   ٍِعافَن

ــــَو   ــــشَوَّ اُكْرَت ــــَعَ وِايفَّا ال َ الكُزْج ــــُهِ   اَم

   
ــــَعْ الُبْلــــَ قَّحَا صــــَِذإ َحتــــْ ارَانَ بــــِدْب ُاِ ُ

  

 األِِهارَ دىَِلإ  
ُ ْ

  اَمِّلَسُ مــــــَاحَرَى فــــــَرْخــــــ

   
ــــَو ــــِ إَاكَ ذْنِم ــــُْم الُاسَسْح ــــْلَِق لِّبِح   ِهِب

َبــــــضـرب وحتـــــــريك إىل اب دائمــــــا   ِ َ ِ َّ َ
ِ ٍ ِ ْ ْ َ ٍ ْ َ ِ  

   
ــــــــا ــــــــة خمبت ــــــــا باإلناب ًإىل أن فهن َ َِ

ْ ُ ِ َ
ِ ِ
ْ َّ ُ ْ َ َ

ِ  

ــــــ   ــــــسكن يف ذا مطمئن ًّفي ِ َ َْ ُ َ
ِ ْ ُ ْ ــــــاَ َا منعم َّ َ ُ

  

   
ِّ لكِ يفِرْكــــــِّ اُامَوَا دَيهــــــِفَو   ٍةَالــــــَ حُ

ــــ   ى األَرَي
ُ ْ

ــــ ــــِ بَسْن ِ بِتَاخَّالط َّ ــــَنْغَ مِ   اَم

   
ـــــــَو َُا دًّرُ حـــــــُبَحْصَي   ِهِيقـــــــِرَ طِ يفَّ

  اَمـــــــِّمَيَتُا مًحِاصـــــــَا نًينـــــــِعُ مَناَكَو  

   
  ًةَّرَ مــــُدْرِوْ الــــُهَاتــــَا فَا مــــَِذا إَهــــْنِمَو

أَتُا مًمـــــــِادَا نًيبـــــــِئَ كُاهَرَتـــــــ  
َ

ِ   اَمـــــــل

   
  ٍةَمــْدِ خِتْقــَو ِ يفِبْلــَْق الُاقَِيتْا اشــَهــْنِمَو

ِْإ   ــــَ ــــَا كَه ــــٍّدَتْشُم ُ اجلــــِهِ ب ــــَّالظَ وُوعْ   اَم

   
ــــْنِمَو ــــَا ذَه ــــْ الُابَه ــــَ وِّمَه   ِِهتَالَ صــــَتْق

  اَمــــــِّعَنَتُا مَهــــــِا بًاحــــــَتْرُ مُاهـَيــــــْغُِدب  

   
ـــــَو ـــــْنَ قُّدَتْشَي ـــــُا نَه ـــــُرَُخ وُهَدْع   ُهَوج

  اَمَتْاســــَ فُّمَغــــْالَو ُّمَهــــْ الُهْنــــَ قَالَ زْدَقــــَو  

   
أَفــــ

َ
  اًبــــَّرَقُا مًيمِلَا ســــًبــــْلَ قِهِ بــــْمِرْك

ِ ابىَِلإ   ـــــَّ  أْدَ ق
َ

ـــــ ِ حمَْض ـــــُ ـــــَّيَتُا مًّب   اَم

   
ــــْنِمَو ــــِتْا اجَه ــــْ الُاعَم ــــِ مِّمَه ــــَِر بُهْن   ِهِّب

ـــــْرَِمب   ـــــِِهاتَض ِ رسىَعْسَ ي ـــــَ ـــــِّظَعُا مًيع   اَم

   
ــــــْنِمَو ــــــَه ــــــَ وٌةَاخَرُا م ــــــْقَِو بٌّحُش   ِهِت

ـــَك   ـــَم ـــْو الُ ذَّحَا ش َ اكِالَم ـــلِخْ ـــِي   اَمِّمَصُ م

   
ـــْنِمَو ـــِتْا اهَه ـــْثُ فٌامَم ـــُرِم ِ احل

ْ
ـــَْل رَصْر   ًةَب

 أِيحِحْصَتــــِب  
َ

  اَمـــــِّمَتُ مُونُكـــــَ يٍالَمـــــْق

   
ْ حمـــِةَيحِصَّاجـــَ وٍدْصَ قـــِصَالـــــِْخِإب   اًنِسُ

ِاإلِ بِهِيــــــــدِيْقَيَو  
ْ

  اَمــــــــِزَالُ مِاعَبــــــــِّي

   
ـــــَو ـــــُدَهْشَي ـــــِا مَ ذَعَ م ِ ابَةَّن ـــــِ عَّ   ُهَدْن

ـــــَيَو   ـــــِ يفُهرُيِصْق ـــــِّقَ ح ـــــِائَ دُهَالْوَ م   اَم

   
  ُهُاؤَدِتـــْ ارُيمِلَّ الـــسُبْلـــَْقا الَهـــِ بٌّتِسَفـــ

ـــَْنيَو   ـــِو بُج ـــْنِا مـــَه ـــْ الِةَ آف ـــْالَ وِتْوَم   ىَمَع

   
ــــــَف ــــــْقِّفَ وُّبَارَي ــــــىَِلا إَن ــــــَا غَ م ُوُق ُ

  

ـــَف   ـــِا زَم ـــَتْل ـــَا ذَ ي ـــِلْوَّا الط ـــِعْنُمَا وًّرَ ب   اَم

   
ِإَفــــــ

َ حمَلْوَ قــــــُتْغــــــََّل بِْنإَ وِّ   ٍقِّقــــــُ

أ  
ُ

ــــ ــــَِت بُّرِق ــــََجي وِريِصْق ــــِِع ليِلْه ــــِمْل   اَ م

   
ـــــَلَو ا أَّم

ـــــََ ـــــىَِل إيِلْثِ م َ اجل ـــــَ خِّوْ ِ   اًا

ــــ   ــــِعْ الَنِم  أِمْل
َ

ــــ ــــِلْعُ مَْض ِّلكَتُا مًن ــــَ   اَم
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ــــَك  أْنِ مــــَالَ خــــٍابَغ
ُ

ــــ ــــَاعَوَتَ فِهِدْس   ْتَب

ـــَا اكَ مـــُبِالـــَعَع   ـــَ يْتَن ـــَ فِا يفَط ِا احلـــَن
ْ

  ىَم

   
ـــَف ـــَّ اجَعِامَا ســـَي ـــَى وَوْج ِـــَا خَي َ اخلَمل ـــْ   اَف

ـــــ   أَس
َ

ُحك ـــــَرْفُ لَكْ ـــــَا يًان ـــــَّمَعُ مُونُك   اَم

   
ـــــَف ـــــَم ـــــَِّال إىِيَّرَا ج أَ رٌارَرِطْ اض

َ
ـــــْف   ُهُت

خَت  
َ

ـــــَّو ـــــَّقََو تِْن إىِيْوَ كـــــُتْف ـــــِتَ اكُتْف   اَم

   
أَف

َ
  يِتَاعَضِ بـــاًجـــْزُ مُاهَّرَجـــ ْنِ مـــُْتيَدْبـــ

أَو  
َ

ــــَّم ــــَ قُتْل ــــْف ِوا م ــــِ إْنً ــــْرَمَ ويِهَل   امََح

   
ــــَف ــــَم ــــَ قَابَا خ ــــٌدْب ــــَِرب رُيِجَتْسَ ي   ِهِّب

أ  
َ

َأ وَّحَلـــ
َ

  اَِملْسُ مـــِبْلـــَْق الَرِاهَ طـــَْمـــ

   
ـــــــــَو َوا بلُّلَص ـــــــــَ ِريَ خ  األْ

َ ْ
ـــــــــ   ِامَن

األَ وُلْا اآلَذَكــ  
َ ْ

  اَمَّ الــسِتَامــَا دَب مــُاَحْصــ

   
  

│  
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