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وأتمالصلاة وأنفل العالمين، رب ض الحمد 
وصحبهآله وعلى الأمي الّكا محمد سندنا على التسليم 
وسلم.

ىس:
فيومقدمهم الوعامحل شيخ الجوزى ابن الإمام يعد 

علىالميدان هذا فى اشتهروا الدين أحد إنه بل زمنه، 
العصور.مر 

مكانهامواعظه بعض تأحذ أن المستحسن من وكان 
والدءوة،ا.التربية في ررمعالم لة اللهنءْ في 

وعالجوااليدان، هذا في نشطوا الدين أحد فهو 
ومادنائنها على ووقفوا الناس لدى الذنوب أمراض 

الإسلامآداب عن الاس ابمماد في نظر كما منها، خفي 
الصواب.إلى توحثهها على طاقته قدر وعمل وتعاليمه، 

منوافر هل ينوزهادها الأمة علماء خص وقد 
غيرهمن أحوم بعصهم يكون وقد ومواعظه، نصائحه 

ذلك-إل 



ابتداءالمجتمع شرانح جمح إلى يمواعنله اتجه لقد 
نىمتناولا رالمالوك. يالقائه وانتهاء الناص عامة من 

أحاذةبالغة ذلك كل الحياة. جوانب كل توجيهاته 
إلىيه لتصل قياده لها فيلقي المستمع على يهلر ت

المستقيم.الهلريق على ولتفعه الصواب 
منالمختارة او.اثة هده الأوا.ي بين أضع إذ ؤإنى 
ينفعناأل سبحّانه اض أرجو فإني الإمام، هدا مواعظ 

ممنيجعالنا وأن وأتمتنا، عالخاتنا من مع ن وبما بها، 
سيدناعلى القه وصالي ٠ أحنه فيتعون القول تمعون ي

أندعوانا وآخر لم، وص—وصحبه آله وعلى محمد 
العالمين.رب لثة الحمطل 

^١٤٢٢ط الأخر ربح غر. 
ىآاا/ا-/ا.-م 



زجثةاض1ص

بنمحمد بن علي بن ارحمن عد الفرج، أبو هو 
البكري.التتمي القرشي علكب 

.الأديب.الحافظ، الضر الواعظ الحنش، الفقيه 
.الدين٠١ ررجمال، ؛ ايملقب 

الذيأحيائه أحد إلى بة تالجرزى بابن انتهر 
يكنلم داره، في كاث بجوزة -الجوزي، بعرفا؛ 
,محواها حورة بواّهل 

محّنةوالده وتوفي ه( ٥ ١ )١ منة حوالي ببغداد ولد 
ه(.٥١٤)

القرآنفحففل و؛رءرع، نشأ العلم حلقات ظلال وفي 
.ه( ٥ ١ )٦ محنه سماعاته أول وكانت صغير، وهو 

وسبقمعرفة له العلم، عظيم الإطلاع، واسع كان 
فروعمن مع كل وفي، العلم، أبواب من باب كل قمح، 

المعرفة.

وصلحتى العلم، فون من كثير في وصنف كتب 

٧



كتابهفي العلوجى الحميد عبد ذكرها كما _ مؤلفاته عدد 
فيهبما مولنا ( ٥٧٤)إلى - الجوزي® ابن ارمولمات 

مكرر.ل ا 
مجالسمن صورة لنا وينقل موثرأ، واعظا كان وقد 

فيقولوعنله 

يكونيحمون، لا حلق من مجلس لي يخلو لا ءانه 
يتربون،جماعة الغالب في ؤيقوم ذنوبهم، على ويندبون 

ومانة.ون حماتفق وربما . . الصبا شعور ويقطعون 
ماتة«أمن أكثر الأيام بعض في عندي تاب ولقد 

تفيقول الماص في وعقله آثار عن يتحدث كما 
منأكثر الذكر مجلس في يدي على تاب ولقد  ٠٠

نفس.مائتي من أم يدي على وأسلم ألف، مائتي 
•تل٠٠ تكن لم بوعظي تمر عض سالت وكم 
الإعجابباب من يذكره لا ذلك يذكر حين أنه على 

الوهو اض، بنعم التحدث باب من ؤإنما بالنفس، 
تفيقول ذلك ص حوفه يخفى 

تقصيريإلى بنفلري الخوف ياب أملاحت وربما  ٠٠
وزللي•

عثرةمن أكثر حولي فرأيت يومأ، جلت، ولقد 

صلأ1.الخاطر، صبي ]١( 

٨



منه.دمعت أو قلبه، رى قد من إلا فيهم ما ألاف، 
iJ_ ،; نمحتاوهلكت،، نجوا إذا بك، كيف ت لفى
بالعيابُعلي قفيتا إن ومحييي، إلهي وجديI يالسان 
لأجلؤ؛،لا لكرمك، صيانة Jعداري، تعلمهم فلا غدآ، 

٠عليه ئد من عذبه ت يقولوا لئلا 
تعلمهمأن بكرملث، في عقائدهم حسن فاحففل إلهي 

ا.١١ءاJالثهااالدليل بعذاب 
علىيمول حدي ررمحسمعت المفلفرت أبو سبطه قال 
يختموكان ءالت ٠ مجلد. ألفي بأصبعي كتبت المنبر! 

إا-كاإلا بمنه من بخرج ولا حتمة، أسبوع كل في 
.١١..المجالس.أو الجمعة 
بغيريذهبا أن يه يفن وقته، على حريصا كان وقد 
زال،فما الصدد، هن.ا في مواعثله كثرت وقد فائدة، 
يعودفيما وتصريفها أوقاتهم على بالحرص الماس ينصح 
وأخرنهم.دنياهم في بالمفع عليهم 

يعدكان أنه الحرص، هذا مدى لنا يبين ومما 
بهيشغل ما الأعمالر من فيه الماس يزوره الذي لالوئتا 

قال،;الوقت،. 

لقائهملأوقات المحادثة من تمنع لا أعمالا أعددت #نم 

._U١٢الخاطر، صد )١( 
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نعيالممن فجعك فارغا. الزمان يمضي لئلا 
هال0فان الدفاتر، وحزم الأفلام، وبرى الكاغد نهلع 

،قل_، وحضور فكر إلى تحتاج ولا منها، بد لا سماء ألا 
•من شيء يضع لئلا نيارتهم لأوقات تها قارصي 

توفاته بشأن بله وقال، 
يعني- رمضان شهر اع مالسنا يوم جدى ررحلى 

أمتربة تحمنا - مائة وحمعين وتسع منة 
فأنشدحاصرأ، وكنتا الكرحى، لمعروف المجاورة 

فمرضالمنبر عن نزل ثم المجلس، عليها قطع أبباتا 
دار0،في العشاءين بين الجمعة ليلة وتوفي أيام، ة حم

واجتمعالسحر، وقت وغل عين، التنحو وعمره 
عاليجنازته التا وحم_لأصواق، ا وغلمتظ بغداد أهل 

شهرفي وكان جدآ، كثيرا الجمع وكان الناس، رووس 
الزحام،وكثرة الحر لشدة حفر س بعض فأفهلر تموز، 

يقول!والمؤذن الجمعة صلاة وقتا إلا حفرته وصل ما 
بنأحمد مدفن من بالقرب حرب بباب ودفن أكثر، اممه 

ونلأُثحذكور ثلاثة الأولاد من وترك نجهته، حنبل 
وجعل؛حالومه الخلين ونفع برحمته الله تغمده . إناث 
أعماله((,صحيفة فى ذلك أجر 

للإسلامندم ما جزاء الجوزى ابن الله رحم 
عصره.مجدد كان فقد . واللين. 



ثهكات١ت

نذكرأن بنا يحن الجوزي، ابن الإمام مكانة ولبيان 
هذهعلماء من حقه فى قيلت التي النهايات بعض 
حميعا.الله رحمهم الأمة، 
الدهي:قال 

ومتوسهلاوالتاريخ، والوعفل ير النففي مبررا لاكان 
متونه،على تام اطلاع الحديث، في وله ، ١٠٢٥المدفي 

ذوقفيه له فما ومقيمه صحيحه على الكلام وأما 
المبرزين®.الحفاظ نمد ولا ١لمحدثبن 

يقال:

باعتبارا ءنل.نالجوزي؛الحمظ. ابن بوصف، ررلا 
.وجمعها؛اطلاعه كثرة باعتار بل الصنعة، 

وعظهIبشأن وئال، 
النغلميقول، مدافعة، بلا التيكير في رأصا اركان 

ويطرُباويعجب، ويسهب بدبها، الفايؤ، والنثر الرانمح،، 
لواءحامل فهو مثله، بعده ولا قبله يأت لم ويهلنبإ، 



والصوتالحسن، الشكل مع بفنونه. والقيم الوعقل 
,اليرة((وحن الفو|س، في والوغ الطسب، 
قيامة:ابن الدين مؤنق وتال 

ااو.ءذل«.في عصره أهل ءإمام 
حالكان:ابن وتال 
وصناعةالحديث في وقته ؤإمام ءمرْ، علامة ®كال 
كثيرة®.فنون فى صنم، الوعقل، 

كثتر•ابن ينال 
إليهيسبنا لم الذي الوعظ-، بفن الجوزي ابن ®تفرد 

فصاحتهوفى ونكله، طريقته وفى فيه، ساوم يلحق ولا 
وعثله،ونفوذ ترصيعه، وحلاوة وعذوبته وبلاغته 
الغريبةالأشياء وتقريبه البديعة، المعاني على وغوصه 

سريعةوجيزة، بعبارة الحية، الأمور من يشاهده بما 
فيالsكثيرة المعاني يجمع بحبث، والإدراك، الفهم 
البيرة®.الكلمة 

الدمحمح،؛ابن ينال 
نقناما،وأتمهم كلاما، الناس أحسن من ®كان 

عمرْفي بورك بيانا، وأحودهم لسانا، وأعدبهم 
أربعينس أكثر منه الناس ومحمع الكثير، فروى وعمله، 

مرارأ®.بمصنفاته وحدث، ستة، 



اللطيفعيد الموفق ونال 
منالممير في كان ولكنه مشاركة، علم كاى في ارله 

منالتاريخ وني الحقافل، من الحديث وفي الأعيان، 
فلهالوعظي الّمع وأما كاف، فقه ولديه المتومعين، 

ه.قوية ملكة فيه 

١٣



مثكانه

مننافلة ليس الجرزي. ابن رأي في - الوعفل 
منضرورة هر بل عنها، الاستغناء يمكن ؛، ١^١٢

غيرهتطيع يلا عليه الملقاة المهمة لأن الضرورات، 
•بها يقوم أن 

الإصلاح.في يورم فللفقيه 

الإصلاح.في دوره ولالمحد.ئج 

القلوب.إصلاح ني . . دوره أيضا وللواعظ 
الجوزي•ان مول الصدد هل.ا وفي 

يكادلا الحدث وسماع لفقه با الانتعال رررأيت 
والنظر؛الرفاس، يمزج أن إلا الهلم، صلاح في يكفي 

اكالحتن•لف السر في 
ؤلنقل ا مقصود تناولوا نهم أل_ 
ذوقإلى بها المأمور الأفعال صور عن حرجوا و- 

.بها والمراد معانيها 



لأنيوذوق، معالجة بعد إلا بهذا أخبرتك وما 
•وجدت 

أحدهمهمة الحديث، وطلاب المحدثين مهور ج_ 
الأجزاء.وتكثير العالي، الحديث ني 

بهيغالب وما الجدل، عالوم في الفقهاء جمهور و- 
الحمم.

الأشياء؟هذه مع الفلمِّ، يرى وكيف، 
العبديقمدون لف، المن جماعة كان وند 

عاله.لاقتاص لا وهديه، ننته إلى للظر المالح، 
١وممته هديه عالمه !مرة أن وذلك 
بمطالعةوالحديثا لفمه ا مّا طالوامزج هازا، فافهم 

لرقةسبا ليكون ، الدنيا في والزهاد ، اللفسر 
نلاك«لا،.

٢٠^٠٣صيدالخار،  وكتاب.لكنما دار طبعت ، ٠



طضسنثصث لنا-إمزي 

فيإليها وصل الش الكانة يعرف الجوزي ابن لكن 
تأثيرهومدى الكلممة، لناصية وامتلأكه الوعغل، ميدان 

وو.ءفلها(®كلامه وصف إلى دفعه ما وهدا القلوب، على 
فيقول:غيره، من ذللث، على الأقدر هو إذ 

والسنة.التكتاب بحر من ياحد نهر كلامي 

.كلم،بلا محبحا قلوبكم يقي 

الخراج؛الدعاء.من قغ وقد 

أنه!لو فيقال: نقص؟ مجلي في هل 
أنه!إلا فيقال: ءيِا، أو 

كأنه!فيقال: مثله؟ رأيتم أو 
العبارة.مفر طال وما المعنى منزل بلفغلي أبلغ 

وجهعلى حرى إذا سحا، سئم الماء سام يقال؛ بحا؛ 
الأرض•



ا.العراص صنة والألفاظ الفياني، واسعة المعاني 
مهندسإلا سع ما فوق العرصة حنو على يفدر وما 

انتفتدى فهم لك مفأي ،، jLJaJالمعاني هذه 
حل.في لا خيهل في اللؤلؤ يظم ؤإنما فته، 

الفهو أسماعكم، فدر على يصل ثوب، كلامي 
لكم.إلا بملح 
هم.فهم بغداد، لأهل مدحي تنكروا لا 

بدل؟البلد ألهدا 
الباراتءلعّام وباء من ليمة الالأيام مرصت إذا 

الهند•رقى ولا شفائها، في لفظي عمل الركيكة، 
-داُىمظم"/ك؛لم،

يسما هلكجواهر 
الالمثمفقودة توحد 

ليسواسعة الدور بين بقعة كل قر'ض*ك جمع العراص: )١( 

الجرح.الكلم: كلم: )٣( 
٠٥١٨صالمدهش، )٤( 

١٧



يسملبمدلىو3تى

ووصفالأمراض معالجة الطبيب مهمة كانت إذا 
مهمةفان المحة، وتمام الرء إلى توصل التي الأدؤية 
اضصراط عن الانحراف معالجة هي الأمة في العالم 
بالأيديالأحد على والعمل ذلك،، \خط\و وبيان تعالى، 

الاستقامة.ؤلريق على 

عندمنتركة الوعغل محاور معفلم كان هنا ومن 
مكانمن تختالف، نل التي المجتمع طيعة لكن العلماء، 

بمحرفالعالم تجعل الانحرافات، وتنؤع إلىآخر، 
سالمنلاائ، في مراعيا الأشد، الأخ،طار لمعالجة اهتمامه 

الأولوياّت.
الإماممواعفل من متعددة نماذج أمام نقف وعندما 

أهمها:من لعل كثيرة، محاور لنا ترو الجوزي ابن 

واسه:اساب التزام ١- 
المهمةهي والمنة، الكتاب التزام إلى الدعوة 

عينيه،نصب مملح كل يضعها أن ينبغي التي الأولى 
١٨



كلعملوا الذين اساء يولأم من واحد الجوزي وابن 
الأم.مدا إلى الاس دم؛ ني جهدهم 

الاهتداءمى إنما القويمة، والطريق الساليمة رلفالجادة 
.بصاحب

عنالعد من الناس أكثر أمر إليه آل لما يتأسف وهو 
فيقول:ذلك 

الرسول.حالة وعلم يسغي، كما الشيع عرف ررمن 
الماسأكثر أن علم العالماء، وأكابر الصحابة وأحوال 

ءالىغيرالجادءا.

بهيعرف كما الاستقامة، به تعرف الذي فالمقياس 
الدعوةيكرر فهو ولذا والسنة الكتاب مو الانحراف، 

سنه.واتياع بالرسول. الاهتداء إلى 
الغاية،هذه أحل ومن الجوزي، ابن فإن ولهذا 

حعلةبيان ش رأسا كما ؤيقول الإطار بهذا مواعفله يضعل 
ا.والمنة الكتاب بحر من نهرياحاو اكلامي وعقله؛ 

بالحياةالاهتمام - ٢ 
منكبيرآ حيزا الأحر، بأمر اكذكير نفية مغالت، 

فيرآه مجا ذللث، إلى دافعه ولعل الجوزي، ابن مواعفل 
يانونالدنيا، أمور على الانكباب من مجتمعه 

١٩



قولهفى الكريمة الأية إليه دعت  LJحلافا' الاحرْ-، 
ولأخألأتأ ص اثن ءض بة ص تعالى: 
[.٧٧لال؛ضص: ^٠^ ٥١يؤى هييلى 

الموت،يعد وما بالموت التذكير كثير فهو ولذا 
المذنسن.ؤيحذر الناسين، ؤدكر الغافلين بذلك ليوففل 

الوقت:قيهة بيان ٣. 

فحياةفبالها، بالتي كبير ارتباط- ذات قضية وهذه 
أويه، تمر التي الأيام وهي ماله، رأس هي الإنسان 

فياستغلالها من النجاة سبيل في يد فلا بها، يمر 
لحفلةوكل الأحرة. في السعادة سب يكون الذي الختر 
وصاع•حارة نهي المل هدا غير في مضى 

فنيلخثلة، منه يضيع أن من أشرف فالزمان 
العفليماممه سبحان قال )من فال: أنه عنه. الصحح 
تمحفكيفا الجنة( في نخالة بها له غرمتا وبحمده، 

.العفليم. الرج بهذا مرط أن مه للأنسان 
إلىؤيدعو الزمن، قيمة سين وبغيرء الأسلوب بهذا 
مواعفلهمن كثير في العزلة إلى دعوته وما عليه، الحفافل 

علىيعود لا فيما يضع أن بالوقت، القس بغية إلا 
آحرته.في نفعه ان الإن



t - العلماءانحراف

هذاالإمام فيها عالج التي عقل الموا هي كثيرة 
حبعن ناشئ غالبه في العلماء فانحراف الموصؤع. 

العالميكون ؤإنما العالم، مععليات تطبيق وعدم الدنيا، 
الإنسان.على حجة كان يوللث، يكن لم فإذا للعمل، 
هوالغالب، في انحرافهم فسبا الزهاد وأما 
العيشمن الزهد طريق سلوك أراد لمن بد فلا الجهل، 

أولا.العلم فيذللأل 
طرقهمن المال بكبا الملماء ينصح وهو 

ؤيفربالناس، عن للاستغناء وذاكا . المثروعآ. 
سداديقوم ما لكب، محعيهم في بالصحابة الأمثلة 

حاجاتهم•

الواقع:معالجة - ٠ 
أوحاطرته، أو موعظته، الجوزي ابن يبدأ ما كثيرأ 

.ررتاملتطآآأو لإ ارنفلرت أو ءا رأينؤ ٥ ت بقوله حديثه، 

دعتهالتي الحادثة أو رآها، التي الواقعة يعرض نم 
يشخصبهذا وهو . . أسبابهاعن للثحث، التأمل إلى 

تحملالتي موعقلته إلى ذللث، بعد ليخلص المرض. 
الناجع.الدواء 
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لكنالذي الواقع لنا تصف والتأملات النفلرات وهده 
أرادلمن كبيرة قيمة ذات وهي الجوزي، ابن يعيشه 
الاجتماعيالواقع وتصور الزمن، من الفترة تلك دراسة 
.يومثد 

مرجعالكانت جمعت، لو بحيث الكثرة من وهى 
يومئذ.الاجتماعية الأمراصى لدارس 

تكنلم الجرزي ابن أن إليه النظر لفت يهمنا والذي 
لمعالجةولكن وتليينها، القلوب ترقيق لمجرد مواعغله 
سلمفي مقدمة وهي وافدة، نزلات أو مستقرة، أمراض 

.الآرلرّاتءرذرارُاتق.
فياليالم لمهمة واعيا الجوزي ابن كان وهكذا 

وي.الالخلريق إلى قيادته في العفليم ودوره مجتمعه، 
لأ-خذوا القلوب، إلى نفاذه لما ر يفما —ل.ا وه 

مجالسوعنله مجالس جعل الذي الأمر بمجامعها، 
كانلأنه إلا لئ، ذلوما تعالى، اممه إلى ورجؤع توبة 
.الأمة. جم في الألم على يده وضع على قادرأ 

ذم- ٦ 

الدنيا،ذم في الأمر الجوزي ابن يفصل 
منهاتخرج للخلق، قرار فهكب ، لذاتهاتذم لا فهي 
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هرفإنما عليها ما وكل أمواتهم فيها ويدفن أقواتهم، 
لقائه.حففل وفيه لأدمي، 1 لمصالحة 
ومعرفته.تعالى الله لطاعة مكان وهى 

يدمولا يمدح كدللئا كان وما 
.الدنيافي العاصي أو الجاهل لأفعال الدم ؤإنما 

بالأموال:العناية .٧ 
فيالانغماس من المتكرر التحدير من الرغم على 
ابنمواعغل من كبيرا حيزا بشغل والدي الدنيا، 

علىوالعمل الأموال حيازة إلى يدعو فإنه الجوزي، 
احتياجعن ان الأنيغني الذي بالمدر تحميالها 

الآ-مين•
والزهاد.العلماء هذه يدعونه ؤيخص 

طريقومن المال حيازة إلى بحاجة فهم اء العلم-أما 
أمامالذل مواقف في يكونوا لا حتى ّ الممل. 

لطان.ال

حاجةعن يعنيهم ما إلى بحاجة فهم الزهاد، وأما 
يعطّفعندما الذل مواقف إلى يفطروا لا حتى الغير 
الناس-علهم 

فيماالماقل ءاجتهاد ذلك; في فوله إلى واسمع 

٢٣



حفظذلك فمن والشؤع، العمل بمفتفى لازم يصلحه 
.«.ماله.

المالجمع من للعلماء أنفع الدنيا في ليس ٠٠ونال؛ 
الماصعن للامتماء 

جمعفي بالاجتهاد العلم طالب يا فعليك ٠٠وقال؛ 
.٠١.ديناك. لك يجمع فانه الماص، عن للغنى المال 

بحيثالحد، تجاوز أل ينغي لا العناية هذه أن على 
والهدف،الغاية هو المال جمع يصح 

كرامةعلى الحفاظ غاياتها من بالمال فالعناية ؤإذن 
اليهناءمرصع في هم الدين العلماء وبخاصة لم، الم
لهميصح فلا والتعليم، والأخلاق المعاني جوانب في 
الأحر.العلرف في الأحد جانب في يكونوا أن 

بالقلب:العناية . ٨ 
مواعظه.في الأوفى الحفل الروحي وللجاسبإ 
والعملالتوبة، على والحمى التموتم، إلى فالدعوْ 

عنوالسمل. للغفالة، والتيففل التمس، محاسبة على 
الهداية،على والشكر الذكر، ومداومة العجبإ، 

العمل،ني والإخلاص الخلوات، في والمراقة 
.ذلك. وغير والاعتبار، والتفكر، المئات، ؤإصلاح 

٢٤



الصافيةبعبارو4 رحلاه حقه، الإمام وفاه مما دلك كل 
الرصين.وأسلوبه 
الجوزيابن عند الوعفل محاور بعض هي نلك 

علىالتعرف الكريم للقارئ وأترك بذكرها، أكنفي 
بينالمطروحة عقل الموا حلال من الأحرى المحاور 

٠لدله 
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\لئؤ\ئزهكذه 

العالمفي المشهوض الوعاظ من الجوزي ابن يعد 
كثرةذلك على يدل ومما أشهرهم، لعله بل الإسلامي، 

بالعترات،تعد والتي الباب، هذا في ألفها التي، كب 
مكباتفي وال ما الأخر وبعضها بعضها طبع 

المفغورعداد فى أو المخطوطات 
هذافي الجوزي ابن دونه ما بأن القول وأستطيع 

المشهورة.الوعفليه ه لمجالصدؤ، هو إنما الباب، 

هذهبناء فى أصيلا عنمرأ والخبر القمة وتعد 
تاخذكانت التي، حليتها البع يعد كما المواعنلّ، 
إظهارفير عجيبة قدرة الجوزي لأبن وكان بالأسماع، 

.يرتضيها الش بالصباغة المعنى 

مواعثلمن لة لمإخراج على عملتا قد تا وكن
ابنلمواعقل بد لا وكان الخيرة، الأمة هذه أعلام 

المشرؤع.هزا في مكانها تاحذ أن الجوزي 
الموصؤعهذا إحراج في، العمل، مهولة أتوقع ركنت 
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ولكن. الإمام. لهذا المواعظ كب كثرة من ذكرت لما 
الأمرلميكنكازلك.

منليس والدعوهء التربية في ءمعالم محسالسلة أن دلك 
كمامحدود. يقدر إلا والأحبار القممس عرض وسائلها 

الاجتماعية،الموصوعات معالجة في التتؤع تعتمد أنها 
•، المن3لقى م التقوتستبعد 

اختيار— مثلا — أمتطع لم وغيرها المعاني ولهاز0 
فييقع وهو الهوى* ءذم كتاب من واحدة موعفلة 

مجلد.

تتجاوزلا مواعفل عدة اختيار حهاو بعد واصتهلعت 
فيوهو الواعظين* تان رربكتاب من اليد أصابع عدد 

مجال،فى كله بأنه يوحى عنوانه بأن علما . أيضا مجلد 
،لاكثمرة1،كتاب وكيلك . البحث. محل المرصؤع 

•مجلدين• ؛ي وهو 
•أحرى كتب في وهكذا 

فيووصعت، اختيارها، تم التي المواعنل أن على 
كاكإن الاختمار إلى محعفلمها خضع الكتاب، هذا 

أوذللت،. وجد حيث المكرر المعنى حذف أو طويلة، 
نبتةفي نهران عدة محن مختارة لزهرة اقتهلافا كانت 

واحدة.
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والتركيزالمؤلف، لفثل غلى المحانقلة مع ذلك وكل 
إليه.قصد الذي المعنى على 

إليه.ءمدت< لما ونفت ند أكون أن وأرجو 
العالمين.رب فه والحمل، 
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رمليم'قمحِخ





ااث|رعصاحب األآقةاJاء 

الفرج:أم تال 
بماحس،الاقتداء النويمة، والعلريق لسمة، الالجادة 

ا1دىلأمصب.فهوالكامل والLJارإلىالأ٠٠تانيه, الثميع، 
وحملواالزهد، جادة إلى انحرفوا كثيرأ حالقا فإن 

والبدنالعمر، أواحر ني نأفاقوا الجهد، فوق هم أنف
•وغيره العلم من مهمة أمور وفاتت، نهالنا، قد 

فيفبالغوا العلم، صورة إلى انحرفوا أقواما ؤإن 
به.العمل فاتهم وتد ثدم، أواحر ني نافاقوا طلبه، 

والتالهلف،والعمل، العلم المصطفى فملريق 
بالبدن.

له:فقال العاص بن عمرو بن اض عبد أوصى وقل 
،.٢٧١١١٥٢سؤ لجدك )إن 

(.١١٥٩)لم وم(، ١٩١)٥^الخاري روا، )١( 
الرحمنمان محمد تحقيق ، ٢٠صْالخاطر، صمد )٢( 

يرون.وكتاب،، كانس، دار عوض، 

٣'



وانمادةالهادة بين 

الفرج:أبو قال 
عادات.هي فإذا عباداتهم، الناس أكثر على تاملت 

حقيقية.عبادة فعاداتهم اليقفلة أرباب قاما 
عادة.اش، سبحان يقول: الغافل فإن 

أوالمخلوقات، ءجانّ_ا فى فكره يزال لا رالمتيقفل 
فيقول:ذللئ، فى النكر فيحركه الخالق، عثلمة في 

اض.سبحان 

تءسبيحفهدا المكر، يمرة التمسح هذا فكان 
٠تقفلن ملا 

بيحاتJالتعباداتهم فضر تجول، أفكارهم تزال وما 
محممه

تقدمت،فد ذنوب قمائح في يتفكرون وكيلك، 
فيثمرالقس، وندم القلب، رئلق الفكر : ذللئ،فيوحب، 

اض.استغفر قاتلهم: يقول أن ذلكؤ 
والاستغفار.التسح هر فهدا 

عادة.ذللثؤ فيقولون الغافلون فأما 
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•الفربمن١ بتن ما وشتان 

اكيطانمن باش ااتمذ 
الفرج:أبو نال 

منالعنلم باق امتعاذ من أن اف. عباد . اعلموا
الحكيم.يالقرأن عمل فقد الرحيم، الشيaلان 

منبالامتعاذة أمره وتعالى تبارك اض أن رذلك، 
القرأن.من كثيرة أي في إبليس اللعن 

الشيطاننر من الوهاب، بالمالك، امتئاذ فمن 
الكتاب.وأحكام بالمنة عمل فقد الكداب، 

بهعمل لمن شافع والقرآن 

الفرج:أبو قال 
•إلمح،

أقلوما عليلئا، والمعترض عنك، المعرض أكثر ما 
٠، للمعترصين لا 

ًسآآه"آ.الخا>، صيد )١( 
راجعهالعربي، الكتاب دار ص''آ، الواعقلين، سان )٢( 

•ا السد 
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طلابك؟أين القلوب، روح يا 
أحبابك؟أين السماوات، نور يا 
عثادك؟أين الأرباب، رب يا 
قصادك؟أين الأسباب، صسبّب، يا 

يريح؟فلم بلبه عامللئ، الذي من 
يفرح؟فلم بكربه، جاءك الذي من 
يثرح؟ولم بابك، عن صدر صدر أي 
يبرح؟أن فانتهى ، يحبلك، لاذ الذي ذا من 

أعرصت؟من إلى عنه، معرضا يا 
تعومحت؟بمن بغيره، منغولأ يا 

واليومالأمس بين الوعظ مجالس 
الفرج؛أبو مال 
،القمام تخلييل يرون لف، المن جماعة كان 
الاطادقعلى وهذا عندهم. الحضور عن فينهون 
اليوم.يحن 

بالعلممتثاغلين الزمان ذلك في كانوا الماس لأن 
الإعراضكثر والموم لهم، صاذآ العلم حضور فرأوا 

•يرون الجتل، دار ، ص٩١٤المدهش، 

٣٤



عنيردم الوعظ، مجلس للعامى ما فأنفع العلم، عن 
توبة•إر وحرى ذنب، 

وحورا،.عز اض فلينق القاص، في الخلل ؤإنما 

لكعءصآ 
الفرج:أبو قال 

اءحأللث،ا

تندرك.الخوادث ولا يعنلك، الدهر لا 

منك،.تعد والأفعال عليلتح، تعد والساعايتف 

ءليل؛،لأ،.بالضرر أعودهما إليلث،، أمريك وأحب 

رحليمن الاعتبار 
الفرج:أبو قال 
رحل؟بمن منكم اتجم بمر ألا 
الكل؟عواقب يعلم س بدم ألا 
هزل.الموت، حد كلما لغافل، آْ 

نزل^.انمر صمد كلما ولعاقل 

•ص• صدالخاحلر، )١( 
'آ.صاا-اول.هش، )٢( 
صاا،آ.اواو،وش، )٣( 



والهوىالضل محن 

الفرج:أبو 
يمنع،وهواك التوبة، على بحنلثإ عقالك هذا، يا 

.ينهما والحرب 

العدو.م عزم، جيش جهزت غلو 

ضام.الليل، قيام تنوي 
السبما تقول ثم تبكي، فلا المجالس، وتحضر 

[.١٦٠ء»ران! ][ل ه أنمكم عند من مو ُؤةل 
Jالاايل.فنمت بالنهار، عصيتا 

قاليك.فأفللمم الحرام، أكلت، 
.محلردت للمقبولين، الوصول باتا فح فلما 

فللمة،له يحدث المباحان فى الةاو_، فكر ؤيحلئ،! 
الحرام؟تدبير في فكيف 
فكيفالتوصو، من متع الماء، لئ، الغير إذا 

بالتجاسة.

الغفلة؟لا،.رقاي. من تتثه متى 

،٣٦٥صرإالمدهش، )١( 

٣٦



الهمجالإيمان 
الفرج:أبو قال 

صورة،العبادات فرائض يودي يالذي المؤمن ليس 
فحب.المحفلورات ويتجنب 

الإيمان:الكامل هو المؤمن، إنما 

اعتراض-قله في يختلج لا 
وموسه.يجري فيما ه نفاكن يولا 

سليمه.وقوي إيمانه زاد عليه، البلاء اشتد وكلما 

أثرأ.للاحابة يدعوفلايرى وقل 
مالك،وله مملوك، أنه يعلم لأنه يتغير، لا ومره 

إرادته.بمقتضى يتصرف، 

العبوديةمقام من حرج اعتراض، قلبه في احتلج فإن 
لإبليس.حرى كما المنافلوة، مقام إلى 

البلاء.قوة عند أثره يبين والإيمان 
فيأمرفاحت عليه يتسلهل زكريا بن يحنى مثل يرى ففد 
؟فتدبح بدبحه، 

الأنبياءعلى الكفار من تلهل كل وكذللث، 
عنهم-رد ويع دٌا والموْسن،، 
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الردعن تعجز القدرة أن بالمكر؛ هجس فإن 
كفرأ.ذلك لكن عنهم، 

ردت.وما الإل، من متمكنة القدرة أل طز ؤاف 
الكفار.ووث.ح الم.ؤمتين، يجع قد الق وأل 

المتين.ؤيمرصن العمحاة، ؤيعافي 
_.LJJالثاليم إلا يق لم 

٨[.ي: ه تع قوله: معنى يئن فهناك 
ركعات.ني لا الإدءّان، نوة ئدر يفلهر وهاهنا 

فإذاالعافية، في الناس استوي المرى؛ الحس هال، 
تايتوارآآ•.البلاء نزل 

اكطهالطهارة 
الفرج؛أبو نال 

لهابذل للماء؛ قيل نية، بغير نومحائ، إذا هل.ا، يا 
الطهارة.لا اتلل، 

الظاهر.طهارة له؛ قيل نويت، فإذا 
حقيقاص.طهارثك حصّلغ فقد نلك، صنا فإذا 

؛;؛تت;ّتمحا,فىس:«ُس
Y٠٢٢١/اكبمرة )٣( 

١٠٨



بالصلاةالمقصود 
الفرج;أبو قال 

المعبود.تعظيم هو إنما بالصلاة; المقصود أن اعلم 
الخدمة.نى القلب بحضور إلا يكون لا وتعفليمه 

الصلاة،حضرت إذا يتغير من الملف في كان وفد 
أقف.أن أؤيد من يدي بين أترون ت ويقول 

يفرعهالغائب، ثلسك حضور استجلاب أردت فإذا 
استطعت.مهما الشواغل من 

فييشاهدون السلف، من التمكر أرباب كان وقد 
ب'•'د،ء شم 

العرض.نداء بالأذان فثذكرون 
القلب.تهلهير البدن، وبملهارة 

البامحلن.عيوب من القبائح متر يا طلالعورة، تر وب
القال؟،.إلى القاو_ا صرف القبلة وباسقبال 

.غا3لرا، فقلبه هكذا، صلاته تكن لم فمن 
بشرأنت إنما 

;التبمرة((ررلي الفرج أبو قال 
بثرانز ولا الخن اترك 

بثرأنت، إنما وتواضع 

آآ/ء\آ.انمرة )١( 



امدهث—رب ام الاجهدم 
وأشرافتخار الجهل فمن 

إذاالنفي قرح فيجيب 
وانتشرثناها الأرض في شاع 

تص_حهفى خ—ائن ار مستس

يهمتشرلم ناصح وأمين 
بوأنل الخير افعل ف

،حشرل اض إذا الدحر فهر 

والإمهالالسلامه ممن 
الفرج!أبو قال 

السلامةنعمتى اغتنموا الأصحاء، معشر يا اسمعوا 
جربتمفقد والأمال، المنى  AAjJb"واحذروا والإمهال، 

لحفغلفانتيهوا العمر، يضاعة فى تيديرها النفس على 
٥[.]اكاء: ألئع؛اء قووا ١^١؛^؛، 

صعبةوطريق العدد، وسفني معدودة، العمر أيام 
العيد.قلة على 

الأبد؟إلى تثقي أنالث، تقلن أتراك 
الولد؟الوالد يعتر أئ 

\/M\.الممر؛ )١( 



رند؟!من رقدته من ينتبه أفلا 

الطفسير أطلال على وقوف 
الفرج:أبو نال 

اكوك؟أين الأحاب نازل ما 
قاطنوك؟أين الإخلاص بقاع يا 
أينالأبرار مواطن يا 
زاروك؟أين التهجد مواصع يا 

القوم.وباد الديار، والله حلت، 
الوم.أهل وبقي الهر أرباب وارتحل 

بالصوم.الشهوات أكل الزمان واستبدل 
يرىأن الصب يالواله حزنا كفى 

،قمراأ معطلة يهوى من منازل 

بمرقالطبع 
الفرج:أبو قال 

يصلح.لا من مخالطة من للمؤمن أذى أكر رأيت ما 

إبراميممعمد تحقيق: ، ١٥٤صوالمجالس، المواعنل )١( 
بطنطا,للترآلثإ الصحابة دار سبل، 

تحقيق:، ص؟٢ التبوية، المواعفل يي الجرنين اليوانبّتح )٢( 
الثقافية.الكتب، مرمة المقصود، عبد بن اليد 

٤١



يسرق.الطع فإن 
عمله.عن فتر منهم، يرق ولم بهم، يشه لم فإن 
.طلبها على تحث الدنيا روية ؤإن 
وقال!فهتكه بابه على مترأ ه اض رسول رأى وفد 

ودورهمالدنيا أرباب رؤية وكذلك وللدنيا( لي )ما 
وأحوالهمأ٢،•

الاعتراضكلْق احذر 
الفرج!أبو قال 

الأشياء!أهم ْن ملاحفلة 
أفعاله.في له يلم أن تعالى باق أمن لمن ببغي 
يعبث.لا وأنه مالك، حكيم أنه ؤيعلم 

ه،نفإلى الجهل نب فعاله حكمة عليه حفيت، فإن 
المالك.للحكيم وملم 

علئفيجب لي بانت ما قال! العقل، طالبه فإذا 
Jالكه.الأم -سليم 

أفعالمن كثير إلى العقل بمجرد نفلروا أقواما ؤإن 
نبّبمخلوق، من صدرت لو فرأوها بحانه، سالحق 

(.٢٦١٣)البخاري رواء )١( 
الخاطر،صد )٢( 

٤٢



•ذلك إلى الخالق فنسوا الحكمة، صد إلى 
البارئ.والخون المحض، الكمر : وهذا

العقولفإن النفوس، إلى الجهل بة نوالواجب: 
حكمته.مهنالعة عن فاصرة 

طينافضل فد رآه فإنه إباليس، ذلك، فعل من وأول 
حاكمته.فعاب، أفضل، ازر يرى والعقل نار، على 

العلم،إلى يسّتا ممن حلّقا المحّنه هذه وعمتج 
العوام.من وكثيرا 

ايستحق وما ١بتلي قد فلان يقول؛ عامى فكم 
وهو• بالصواب. يليق لا ما به لعل قد أنه ومعناه: 

محص.كفر 

لّم.تفسلم 
منأحرجتك فربما إصمار، أو اعتراض كلمة واحذر 

الإملأمل١،.دائرة 

باممساثع؛اة 

الفرج:أبو قال 
العقل:قال 

٠٤• »_U الخاطر، صيد 

٤٣



الناقةتحمل كما النفس، ليحمل البدن هذا حلق إنما 
الراكب.

منالمقصود ليحمل زلناقة التلهلف من بد ولا 
وطولهر، الدوام العقل قي بحن ولا النير، 

المقصود.أكثر فيفوت البا.ن في يوثر لأنه القلق، 
.لهليفا حلقا لأدمي ا بدن حلق وند كيف 

وبالقلبيملحه، ما بتناول به التلهلف من بد فلا 
له.المؤذى الحزن يدفع بما 

التلف.عجل المؤذي دام فمتى ؤإلأ 
تفيقول العقل، قاله قي. بما الثسرع ياني نم 

حقا،عاليك لزوجك ؤإن حقا، عليلن، لنفسك )إن 
ونم(را،.وفم وأفهلر، فمم 

،.يقوت(أ من يميع أن إنما ؛المرء )كفى • ويقوله 
ه.الرسول حالة فليتامل نلته، ما مصداق أراد ومن 
فيمازح،الخوف، من عنده ما يعدل كان فانه 

ببدنه،يتلهلفا وكان التزوج، من ؤيكثر عاتثة، ابق وي

!٥٩)وسلم (، ١٩٧٥)الخاوي رواْ )١( 

.٤١٥ا/ المدرك نى أحرجه )٢( 



واللخمالحلوى ويحب البائت، الماء نيختار 

الفرج:أبو قال 

ناقض الرحيل قل الأعمال أحمال فتنوا 
[.١٨\ \\دحو لثل4 قعنن 

4لتنقالمطور تخزم في النواظر، مطلقي يا 
.]التكاثر[ رواه هصءِ 

).4ءائامم إدآ 4إو العصاة إمهال يغرنكم لا 
]الغاشة[.

تحلىلا [ ١٧٢]الأعراف: 4ألسث4 يرم من عاهدناه من يا 
خيانةقدرلئ؟ بشرف يليق فما الزلل، بأنامل العهد عقد 

الأملوطول محاك 
الفرج:أبو قال 

يكونأن الموت يبغته متى يدرى لا من على يجب 
تعدأ.م

ءسآهآ.الخاءلر، ه.ساو)١( 
صمْم؛اود،وش، )٢( 



يموتمن أفل فإن والصحة، بالشمابخ يغترر ولا 
.بحبر مءن يندر ولهذا الشبان، يموت من وأكثر الأشياخ، 

مه.أعظم آفة من وما الأمل، طولط الاغترار: ومن 
أصلا.إهمال وغ ما الأمل، طول لولا فإنه 

الأمل،لطول التوبة ونوحر المعاصي تفد.م ؤانما 
الأمل.لطول الإناية وثنى الشهوات وثيادر 
رأتفان يومك، من مضى فيما تنظر حتى تمس فلا 

Jارتنفار.فارقعه حرقا أو بتوبة، فامحها زلة 
.؛،UJمن مضى ما فتامل أصحت ؤإذا 

إبليس.حنود أكبر فإنه والتوف،، ؤإياك 
نحادنهاوفكرة ْعها، نموعظة من نفك تخل ولا 

•بها

٢١١.البدار.فالدار 

الخوخدمؤخ 
ادج:أبو قال 

فإنلمعاصى، ا مغثة يحذر أن العاقل على جبا وا لا 
الرماد.تحت نارها 

الخاطرصد )١( 



فجأت.ثم العقوبة تأخرت وربما 
.تعجلة مجاءت وربما 

ماءولا الذنوب، نيران من أوقر ما بإطفاء فليبادر 
المن•ص من لكن ما إلا النار تلك يطفئ 

فيالحاكم يبث أن فبل يرضى الجزاء حمم لعل 
.، ل حكمه 

أولاالعمل مثاورة 
المرج•أبو قال 
يكرم.ما لقي يحب مجا فعل من 

يحب.ما نال يكره ما على صر ومن 

فإنالهوى، مشاورة قبل العقل مشاورة تقطع لا 
الزلل.مداحص على ، واقفبرأيه تبل الم

أنغير المقوس، أمحة محابطة العقل أكف تزل، لم 
.يقلس، العزم 

الأقدار.يوق الأخطار ركوب 

سكوتوالناس تكلم نيام، والناس قرأ من 

,١  AY'_sالخاطر صيد )١( 
التمرة)٢( 

٤٧



 u_ اهلوب؛حج
قالأووالفرج1

-ج.فللقالوب حجا للأبدان أن كما 
غواربونمتطي العزائم، بأندام تنهض فانها 
فيوتمابر للنفس، محبوب كل وتفارق النوق، 

•الجهد شدة العلريق 

الونا.مناهل وترد 

الاماليخيعل نزعت الوصل، ميقات إلى وصلت فإذا 
النتن.عين من واغتسلت الدنيوية، 

لتابمن - لبت إذ - ولست، العرفان، يعرفان ونزلت، 
اللب.

الإجلال.حول طافت، ثم 
المروة.ومروة الصفا، صفا بين ومعتؤ 

قربإلى فوصلت، احجار، الهوى حمار نرمتإ 
.الحبب 

بقيفد له: قيل الحالة س ا>الخاويل« عثر ولما 

ولاثوودة، غيّر مءلال؛ذة أرصيت، التي عي ■ غوادبج ت0 
،eJLA  ..

٤٨



وماالولد، إلا له ليس الحج، هذا يجانس ذبح عليك 
مهل١،._، فراغ بل دمه، إراقة المراد 

ايياتإصلاح 
الفرج:أبو قال 

الناسأكثر لأن حالما، تعالى ف يعمل من أقل ما 
•عاداتهم ظهور يحول 

منظهر بما أعتد لا يقول: الثوري محميان وكان 
عملي•

هم.أنفيسترون وكانوا 
منالجاه ومحو الخالق، إلى النفلر ترك أن فاعلم 

هوالحال، وستر القصد، ؤإحلاص بالتعمل قلوبهم 

التزينوترك اليات، إصلاح إلى - -'إ-محواني يالتفتوا 
للخلق.

الحق.ْع الاستقامة عمدتكم ولتكن 
وسعدواللف الصعد فبذلك 

.Y٢٨١/التمرة )١( 
صا<آآ.الخا>، صيد )٢( 

٤٩



باسالمادرة 
الفرج:أبو قال 

المصير،دار به فعمر القصير، عمره بادر لمن طوبى 
ؤاعراصرالقدرة فوات قيل البصير، الناقد لممحاب ونهيا 

النصير.

سعا:بالأعمال( )بادروا لام: والالصلاة عليه قال 
مرصأأو ، مهلغيآ غنى أو منسيا، فقرأ إلا تنتظرون هل 

الدجال،أو مجهزا، محوتأ أو مفندأ، هرما أو ممسيا، 
وأمر(لا،.أدهى فالساعة أوالساعة ينتغلر، غاب فثر 

بالزاد،أمروا لأقوام عج—ت، يقول: ن المحكان 
وهمآخرهم علمح، أولهم وجله، :الرحل(، فهم ونودي 

يلعبون.

الأمورومعالي بالراحة، تنال لا الراحة أن واعلم: 
حصدرآ،.زرع ومن وجل، حد ومن ;الفتور، تنال لا 

انمjياتذم لا 
الفرج:أبو قال 

أكثرهافرأيتؤ والزهاد، الصوفية أحوال تاملت 

الترمذيرواْ )>(
.»_YTالجوزية اليوافت )٢( 



بالرأي.وابتداع >اذشوع جهل محن الشريعة، عن منحرفا 
وماؤ يقول- اليزيز القرآن سمعوا أنهم ت ذلك، فمن 

مث[ ١٨٠ىو\0: ][ل آلمرؤزه ثع إب 
ميتةشاة من اش على أهون )للدنيا الحديث نى صمعوا 

عنبحث غير من هجرها في فالغوا أهلها( على 
حقيقتها.

أنيجوز فلا الشيء حقيقة ف يعن لم ما أنه وذلك 
يدم.أن ولا يمدح 

التياوسيطن الأرض هذء رأسا الدنيا عن بحتنا فإذا 
فيهاويدفن أقواتهم، منها تخرج للخلق، قرارأ جعلتإ 

أمواتهم.
فيه.المصالحة لموصع يدم لا هدا ومثل 

كلهومران، وزيع، ماء، من عليها ما ورأبنا 
ؤبقائه لميب حفغل وفيه الأدمي، لمصالحة 

إياه،ومحناعته ربه، لمعرفة سبا الائمي بقاء ورأينا 
وحاومجته.

يذم.ولا يمدح العابد، العارف لثقاء سبيا كان وما 
أوالجاهل، لأفعال هو إنما الذم أن لما: فبان 
١الدنيا ش العاصي 



.^١٢لم زلكته، وأدى الماج، ازل اض إذا ؤإنه 

سي\تفى الشره 
الفرج:أبو قال 
نيةالأبمن به يلتد ما فنون في الشره يفع فد 

وغيرالفاحره والملابس المسومة، والخبل المقوسة، 
ذلك.

الهوى.موافقة أصله مرض وهانا 
الحلالكب عالي الحاب أن يعلم أن ت وعلاجه 

إلىينظر لا الل وأن منه، ممثؤع والتبذير عزيز. نديي 
المزمنعليه يؤجر شيء كل وأن خيلاء، ثوبه حر من 
اJنا^٢،.إلا 

الخلواتفي انمراشق 
الفرج:أبو قال 

نظرأهملوا العلم، إلى بين المتمن أقواما وأين 
محاسنفمحا الخلوات، في إليهم - وجل عز - الحق 

الخا>،ص"امآؤصيد )١( 
مكتةعانور، ممطفى تحقيق: »_AY الروحاني، الهلب )٢( 

الماهرة.القران، 

٥٢



اللكلمعدومن، موجودين فكانوا الجلوات، في ذكرهم 
•لفانهم إلى يحذ قلب ولا لرويتهم، حلاوة 

■وجل' > الحق في اممة فاق 
مرصدوجزاؤه الدوة، فيه تبين عدله ميزان فإن 

•حض بعد ولو للمخطئ 
الخلوات.. الخلوات. الله، فالله 

الواطن•الواطن 
المات.النيات 

ناءلرةّعينا اممه من علكم فان 
ااستدرج قد ف\كم وكرمه، بحلمه والاغترار وإياكم 
.محوهافي مجتهدين الخطايا، مرانة على وكونوا 

الخطايا،عن الحمية مع كالتفميع ينفع شكاء وما 
.فلعله.

شع4لتعار فه المعامل تامله إذا فصل وطا 

العلمماض الممحمود 
الفرج:أبو قال 

العلماء.اممه من الخلق أقرب 

١٢٩_ لر،ص٨٢١الخl٠صيد :١( 

٠٣



معناه.بل الناغ، هو صررته بمجرد العلم وليس 
به.للعمل تعلمه من معناه ينال ؤإنما 

عننهاه وكالما نيله، ني اجتهد فضل على دله فكلما 
ب'^ قض.ح' 
يقهكل عليه ويهل ، مره له العلم يكف فحينثد 

و>مظهالمال ْكاتمح 

الفرج•أبو قال 
العقليمقتخس له لازم يملحه فيما العاقل اجتهاد 

والشؤع.
فىوالرغبة تنميته وْللب ماله، حفغل ذلك.' فمن 

يته،نيا 

التبذيرعن يهن فقد مجاله، ان الأنبقاء ب ولأن 
أنهفأعلم ألأد؛آآ يوئوأ ت له فقيل فيه، 

أي٥[ ]التاء: لتا4 وؤ ه جثي ^آؤ لبقائه: ّمبب 
لمعاشكم.قواما 

.[ ٢٩لا>ما،: يذه عل تثتلهتا ت وجل عز وقال 
[.٢٦تذتجا4 ون و تعار: وةال 

ص'ها.الخاؤلر، صيد )١( 



تمكنيوي=كتال ثسوإ  pjيممحأ م الى؛ عتال ون
[.٦٧دوانا4 دؤى 

أرىيا قال؛ تعالى افه أن المال؛ فضيلة ومن 
[.Tioهمبما ه بمرص 

[.١٩٠]\وضأ: أس4 شيل ؤ ؤوؤناو\ تعالى: ونال 
[.٢٦١ناكرة: 1ننثثنه نعار: ونال 

^4ثن أمث س مكّ مدى ^؛١" الى؛ عتونال 
'ا[.اكجهلالحدد;

تتعالى فقال تملهيرآ، وزكاته نعمة، المّال وجعل 
ا[.■آ>زالوة; هاه وزيم يجلإ صدمث أملم يذ ¥ش' 

الصالح(.للرحل الصالح المال رنعم ه؛ وقال 
ّبكر( أبى كمال مال نفعض رما ونال؛ 
ؤيتركالتجارة، إلى يخرج ه بكر أبر وكان 

ذلك.عن ينهاه فلا ه الله رسول 
أطفحبل سعبتى بين أموت لأن ؤهبع؛ عمر ونال 
فيغازيا أموت أن من إلي أحب وجهي، كناف 

سسلاض.

يتنجرون؛هي الصحابة من حماعة وكان 
ماتالمسبب، بن سعيد التابعين محادات ومن 

لأ.ما لف حء 

٥٥



.مداعلى الملف زاو وما 

شيءإلى فيها يحتاج كالمرض، نواب تعرض قد ثم 
فيالاصعلراب من يدأ ان الإنيجد فلا المال، من 

.د0 أو عرصه مذل طبه، 
معدودوهو المال، وحول عند بدنية قوة للنفس ثم 

الواصع.وصعها حكمة وتللئ، الأدؤية. من الأطاء عند 
أنهمفادعوا الراحة، ؤلريق ءللبوا أقوام نبغ ؤإنما 
لفر،نتزود ولا شبتا، نمك لا نحن ! وقالوامتوكلة، 

يأتي-الأبدان ورزق، 
نهى. اه رمول فإن الشؤع، مضادة على وهدا 

المال.إصاعة عن 

تعالى:قوله هدا من وأبلغ تزود، محاجر لما دسا. 
[.١٩٧]اوتر؛: أقمئه ١^١٥ و ئإى ؤثمحزودوأ 

يفهمونفلا الدنيا، وان,ضر المتصوفة هؤلاء يدعي ثم 
ايبفنض! أن يبني الذي ما 

حتىالمعلعم، على يفتثرن الملف صالحو زال وما 
مجعؤيقولون؛ وأصحابه محو يمهر أدمحم بن إبرامحيم كان 
_؟ل منس 

صأأ\.الخاؤلر، ص؛الب )١( 

٥٦



اندم

JU  الفرج:أبو
أحيرهأف الذكر، بإيمان ؛، Lipهذا، يا 

هأ؛ا.ل\فيت: 

ذكرني،•من جلس أنا 
يذكرك.لعله ذكرك في أخلص 

ذكرعند انزعاجه المحِ، علاماين، من هذا، يا 
معتاقلدنيا ا أهل من ثخصا أحبستا لو محبوبه، 

ياحلنلئا.لأتنعج باسمه 
تتغير.وما عليلث، يتلئ اض ذكر وهذا 

تتدبر.ولا ونواهيه أوامر0 من تسمع وكم 
أشيكر إدا العزيز: كتابه فى قوله سمعت، أما 
[٣٥لاJءج: قومزه ^؟،j؛، 

القسْءطسه 
الفرج:أبو قال 
فىوتفكر ، حلوتلئ، فى لث، نفحامحسي، العبد أيها 

تلئ،.مد ض قرا نا 

صلأثلأالجوزية، اليواقيت، .١( 

٥٧



ثدتالثا.لومت، نراغك زمان ش واعمل 

صحفتك.ني تملي ما الفعل قل وتدبر 
مجاهدتك.في ءاو1ائ، أو معك نفك هل واظر 

.حاربهامن - واض - وفاز حاسها، من سسعد لني 
.ومحنالبها محنها المحقوق يامتماء وقام 

ه,نفدان من )الكيس لام! والالصلاة عليه قال 
.هواهاه نفأتح ُن والُاجز الموت، يعد لما وعمل 
الأمانى(لالله على وتمنى 

.تحاسبواأن قبل أنفكم ءحاسوا رجهأ؛ع! عمر وقال 
توزنوا٠أن قبل أعمالكم وزنوا 

مساك jJAعرفت لو 
الفرج:أبو قال 

يالمعاصى.أهنتها ما قدر عرفت لو ؤيحك! 
لك.يسجد لم لأته ، لأجالاك| إبليس أبعدنا إنما 

وهجرتا؟إم.صالحه كيف مك! فالعجب 

(.٢٤٦١)اكر.ذي روا، )١( 
صمآ*ا.الجوزية، الوانت )٢( 
الدهش،)٣( 

٥٨



ايجاةسبل 
الفرج:أبو قال 
لهطابت الوؤع، بمنجل الذنوب عشب حصد من 
الاستقامة.روضة 

عذوبةوحد الصمت، بشفرة الكلام قفول نهلع من 
القلب.في الراحة 
إلىالهدى رخاء به مرت الحذر، مركا ركب من 

النجاة.رجاء 

بلادله لاحت الخوف، ٌماحل على أرمى من 
الأس-
مااّماسة؟أهجره ألا عمرية؟ عزيمة ألا 

امحقلوممف الدن ممف 
ءالأ؛والفرج:

نخلق!لم ليتنا والتابعين: الصحابة من كثير قال 
عنها.عجزوا لأثقال إلا ذاك وما 

.عرفهافما مهلة، التكاليف أن ظن ومن 
برطلالأعضاء غل التتكاليف^: أن الظان يظن أترى 

سةإرّدانادارسهبم•وسلماسة: )١( 

٥٩



ركعتض؟لأداء محراب في الونوف أو الماء، من 
التكلف.أمهل هدا هيهات! 
ومن، الجبال عنه عجزت الذي هو التكليف ؤإن 

يفهمهلا بما يجرى القدر رأبت إذا أنني ت حملته 
أصعبمن فكان للمقدر، الإذعان العقل ألزمت العقل، 

الكليف.

كإيلأمت معناه العقل يعلم لا فيما وحموصا 
لدلكالمقدر بان الاعتقاد مع الحيوان، وذبح الأطفال،، 

الراحمن-أرحم يه، والأم 
التاليم،تكاليفه فيكون الحقل، فيه يتحير مما فهدا 

الالعقل؟ وذكاليف_إ البدن بض فكم 
اشمن الخوف 

الفرج!أبو قال( 
حافومن وجله، ؤّاد الإله عغلمة علم من إحواني• 

عمله.حن ريه نقم 

زالتالآص أص ثل اس ثمحثا تعالى: نال )١( 
»لازناماى إثم ألإنثن وتلهأ يم؛ وأثدس بم؛تاا أن آجتث 

]الأحزاب[.ثتة@ه 
الخا>،صيد )٢( 



نعموهو ؤينمه، البطالة داء تخرج يفالخرق 
ؤيكفيه.للمرمن ودب ملا 

تردأن لحنانهم كانوا أقواما صحبت الحسن؛ نال 
.بها تعدبوا أن سيئاتكم من منكم أخوف عليهم، 

نسيمأن غير قتل، انفرد لو القوم خوف أن واعلم 
حرفوزن لو روي؛ ونل أرواحهم• بروح الرجاء 
لاعتدلأ.ورجاوْ المزمن 

نائدللها والرجاء للنفس، فالخوف 

تلام

الفرج:أبو نال 
ثلاثة؛الأيام هدا، يا 

فيه.بما مضى ند أمس 
تدركه.لا لعلك وغد 

تنبهمن در وض فيه، فاجتهد هدا، يومك هو ؤإنما 
قبله أممن مضى ما واستدرك لرسمه، وتزود لنفسه، 

.، ر ه حثطول 

_Ur.الجوزة، اليواتت )١( 
الجر3ىابن للإمام التمرة، )٢( 



الاستدراكزْن فات 
الفرج■أبو قال 

شامكالقمامة، أثراط تدرك لم إن أنك اعلم 
موك.العاجلة 

الوفاة:ساعة حانت فإذا 

الاستدراك.زمن ات ف- 

الدار•رح -وحرج 
اغنال كما الإنابة. دعاء عن الإجابة باب وند 

جاءممإدا ثم ^^١ القيامة؛ في وجل عز 
أنالساعة جاءتهم إذا لهم أين فمن أي [ ١٨]معمد; 
جاءت؟إذا ؤيتوبوا يتذكروا 

توبةولا تقال، عثرة لا الموت، صرعة محي فكذلك 
تال.

قال:رفعه، الرحمي عن سالم ين مروان روى 
ويثروهمالله، إلا إله لا ولقنوهم موتاكم، احفروا 

بالجةلا،ّ
ؤإنالمم.ّرع، ذلك، عند يتحير العالمم الحليم فان 

اش(إلا إن لا موزكم )لفرا سلم: صحيح في الازى 
[٩١٧، ٩١٦.]
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عندالموطن ذلك فى العبد من يكون ما أقرب إبليس 
الأحبةل١/وترك الدنيا، فراق 

أيام JJUمثالهم أنت 
الفرج:أبو قال 

وتأميلهبالسلامة، الإنسان اغترار الأنياء، أعجب 
ولامنتهى، الأمل لهذا ولص - بعد فيما الإصلاح 
حد.للاغترار 

وطالالاغترار، زاد معافى وأمي أصبح فكالما 
الأم■
وقبور. الأقران. ديار ترى أن من أبلغ موعفلة وأي 

انتباهيقع لا ثم مثلهم، أيام يعد أنك فتعلم المحثوبين، 
،،يلالغر لنتبه حتى 

الحمقى.ثان — وافه س هن.ا 

.المس.الكاط؛ ؛، JlIuأن عقل له من حاشا 
منفيدخر السلامة، ليبادر العاقل إن - واف - بل 
لوقتالزاد على الندرة عند ؤيتزود للزمن، زمنها 
العسرة

ا/ء7ا.التمرة )١( 
.ص١٩٢الخامحنر، صيد )٢( 

٦٣



الخوةبمد ايوظء 

الفرج:أبر قال 
فليسمنها، الخلاص يصب محنة في وقعنا إذا 

منالتوبة تقدم أن بعد اغ، إلى واللجأ الدعاء إلا لل؛، 
الدنوب.

القوبة.يوجب الزلل فان 

السب.ارتفع الذنوب من بالتوية الزلل زال فإذا 
فتفقدأثرأ، للاجابة نر ولم ، ودعون؛ نستا فإذا 
نمفمححها، صحن،، ما التوبة ت، كانفربما أمرك، 

الدعاء.من تمل ولا انع 
الإحابة.تاحير فى المصلحة كانت، وريما 

الإجابة.في الملية تكن لم وربما 
الأن منافعلت، ومن • منافعك، إلى ونجاب تثاب قانت، 

غرْ•تمم، بل طلت ما نمطك، 
الخيرة.بوال وتمرنه إلا شيثا تال أن وإياك 
للهلاك.سما حصوله كان الدنيا من مهللوب فرب 

الدنيا،أمور فى ؛المشاورة أمريت، قد كنت، وإذا 
بالمصالح،أعلم وهو ر؛انإ، الخين تال لا نكيفج 

٦٤



المثاورْرحن من والاستخارة 

الأيامربح 
الفرج!أبو قال 

عليك،يبكى أن قبل نمك، على ابك، هذا، يا 
•إليك صوب فئ سهم ُي وتفكر 

أنت،.فاحبها جنازة رأيت ؤإذا 
قبرك.فوهمه قبرأ عامت ؤإذا 
ربحاة الحيا باقي وعد 

الأصل
الفرج:أبو قال 

العالم.الأصول؛ أصل 
و.الرسول يرة سفي المظر العلوم؛ وأنفع 

أئثدءهئهدلث4لم أس ندى أئن ؤ1وكك _ه، سابوأص__ح
٩.}\ص: 

!٦٦)البخاري حديث خي جاءت الاستخارة )١( 
٠.٣ ءسه الخاطر، صيد )٢( 
»_U\Tالدش، )٣( 
ص؟آ'.الخاطر، صيد )٤( 
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اهفوطهارة المه 
الفرج!أبو قال 

تلقىلا فالمحبة الثواب، من نلبك طهر هذا، يا 
طاهر.قلب في إلا 

ويسقيهاالطيبة، الأرض يتخير الزايع رأت أما 
ألقاه،حجرأ رأى وكلما ويقلبها، يثيرها ثم ريرؤيها، 

البذر،فيها يلقى نم نحاه، بوذي ما ثاهد وكلما 
الأذى؟طوارق من ؤيتعاهدها 
وحز:عز الحق وكذلك 

الشرك،شوك قلبه من حصد لوداده، عبدا أراد إذا 
والشك.الرياء أوساخ من وطهره 
الخوفحاب بويثيره والأناية، الوبة ماء قيه يلم 

والإحلاص.
بذرفيه يلقي نم التقى، في وظاهره باطنه توى في

الحبةحب ؛يثمر ١لهدى، 
وامحعاليمامحصغيف 

الفرج:أبو قال 
منأكثر ، الممانيفنمع أن القويم• الرأي من رأت 

بالمشافهة.اكعليم نفع 

صا،"آ.الجوزة، اليراثت 
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التعلمن.من عددآ حمري في أشافه لأني 
يعد.حلقوا ما يحصى لا حلقا يتصنيفى وأثافه 
المتقدينبتمانيف الناس انتن.اع أن I هدا ودليل 

مشايخهم.س يتفيدونه يما انتفاعهم من أكثر 
وفقإن التمانيف على يتوفر أن للعالم فينبغي 

صنف.صنف س كل ليس فانه المفيد، للتصنيف 

هيؤإنما كان، كيف ثيء أي جمع المقصود وليس 
بائه،من ثاء من عليها وجز عز الله بطلع أمرار 
تلكشفها ويوفقه 

•فرق ما فيجمع 
شتت،.ما يرسب، أو 
٠أهمل ما يشرح أو 

المفيدالتصنيف هو هدا 

فانعليه ن مم 
الفرج:أبو فال 

الصبيان.في - الشيب، مع - معدودا يا 
العميان.في - البمبمراء مع - محبوسا يا 

\٦.ص' الخاطر، صد 
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ظمآن.وهو الماء، يي واقفا يا 
حيران.وهو بالطريق، عارفأ يا 

الأقران؟ياي زجرت  U1القرآن؟ اي وعظنف 
وعلىالمنزل؟ أتعمر الزمان؟ بحروف تعتبر أما 

المكان.الرحيل 

لالرحنن[لا،ّءي،و.4 تق وعظ يكفي أما 

بالأعمالامحمتع 
الفرج;أبو قال 

قريهبذلك يرجو بالزهد للنامحي يتّصّغ لمن نا عجب
•له يعمل من يتل- قلوبهم أن محننى قلوبهم، من 

إليه.القلوب لمت خالصا ورآه عمله رصي فان 
،.CPبها أعرض خالصا يره لم ؤإن 

ففدإليه، القلوب التفات إلى الخامل نفلر ومتى 
يعملمن بنغلر يفع أن ببغي لأنه نتنه، الشرك زاحم 

لهء

القلوبالتفات يقصد ألا الإخلاص صرورة ومن 
إليه.

ص'إء.المدهش، )١( 

٦٨



منهيناهد لم ؤإن بالملاح، للصالح تنهد نالقلوب 
ذلك،.

العملمضى ففد بعمله، الخلق رؤية يقصد من فأما 
الخلق.عند ولا الخالق عند ممول غير لأنه صانعا، 

.فمده. ينفعه من وليقصد العبد، اض فليتق 

الإخلاص
الفرج;أبو قال 

ينبهالقلب، م1.اكلى في ممون لئ،أأ، مالإخلاص 
حامله.على ؤيحه 

فلاتخلص لم إذا روح، والإخلاص صورة، العمل 
تتعب.

بشهودإلا حاجا تكن لم المنازل،، محانر نهلعت لو 
الموقف.

إذاالإخلاص خمم فان الطاعات، بصورة تغتر لا 
القبول.عن الحبس ألزم الجزاء حاكم عند جاء 

ّكاد فيها ليس رابحة رائجة الإخلاص سوف، 

الخا>،صيد )١( 
الخليب.المسك، لث،: م)٢( 
اس.افيم: ض ننك: )٣( 



وقلمعرصأ، — لآ-حنةارها — طاعاته يعد المخكى 
١١١٠٢٥۶^حنن في أنتها فد الفول 

باممسالاعتبار 

الفرج*أبو قال 
باهلعب فا المنايء إلى أحرج ت يقول ممن العجب 

•الر 

فيهابما الأعشار يغشه مقبرة، ، أنه١٢علم فعلن ولو 
•رهامص 

شهوتهفإن ن، الفى أوغل فئ من حموصا 
فتر،والمناط كلت،، والحواس قلت،، وقوام صعقت،، 

أبيض.والشعر 
فقد.بما فليعتير 

•فقئ من ذكر عن وليتغن 
غيرهإلى التطلع عن عنده بما استغنى فقد 

عبدبن السد تحقيق . »_UUالوعظ، في اللطانفح )١( 
بكتإ' مه مهلبؤع روهر فة لثقا ا الكتب ة مرمالمقصرين 

.الجوزية( اليواقيت 
شه.أن أي )٢( 
.٣٢الخاطر، صيد )٣( 
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اممسعيوب على اثممرف 
■الفرج أبر قال 

تخفىقد المحبوب وعيوب محبوبة، النفس أن اعلم 
الحب.على 

فنلهاللض، وجهائه نقلوه يقوى من الناس ومي 
عيوبها.له فتظهر الخالقة، فى العدو منزلة 

فهوه، نفعتب يعرف لم من معاؤية: بن إياس نال 
•أحمق 

عيبك؟فما له: فقيل 

الكلام.ممرة نال: 
عيوبالإنسان يخفي أن الغالب، فان نادر، أمر وهذا 

مسه.

أتىإذا الماثل فإن عيبا، يعرف لا أنه نربد ولنا 
٠عرفه عيأ 

بهايعلم لا التي الماطنة، الميوب غرصنا ؤإنما 
أمارة.عليها ولا دواء، لها ا فيصفالطسبإ 

الخفياليب، يرى أن تمنعه ه لنفان الإنومحبة 
عيبا.

حلالهعواقب في ذكر0 يعمل أن المانل: فعلى 
٧١



فإنالحسن، وحن العسب،، عيب نيري رثمراتها، 
ن\قدص.الصادق الفكر 

الشاشةا|وس 
الفرج.'أبو قال 

لكمل.تام أن تعلم أن المقصردت 
وأصحابه،الرسول تتح فأنت له، فهما رزئث فإن 
الرحال.دينك في تقالي ولا الهلريق، بنيايت، وتترك 

أحرى.وصية إلى تحتاج لا فانلنا ، فعلت، فان 
واحذر:

النقالة.حمود 

المتكالمن.واساتل 

المزهدين.وجمؤع 
•الهوى أهل ونره 

•عمل غر من العلم صورة على العلماء ووقوف 
علم•بغثر ال٠تمدين وعمل 

ربنةمن وأحرجه الفهم، رزقه بالعلفه، الله أيل،ه ومن 

•٦٤^،الردحامح،' الطب ، ١١
الخاحنر،صّل. )٢( 
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الماضيتدارك 
الفرج!أبو قال 

أيام!ثلاثة أعماركم اجعلوا المدنبين، معشر 
ض•يوم 

فيه.أنتم ؤيوم 
أوصلاح من يأتيكم يما تدرون لا تنتظرونه، ؤيوم 

تبالغونه.لا ولعلكم اد، ف
فيهفاتكم ما على بالندم مضى الذي اليوم فاصلحوا 

الذنوبمن فيه اقترفتم وما ان، والإحالطاعة من 
والعصيان.

أنتمالذي اليوم فى تصلحونه إنما مضى الذي واليوم 
الملامةمع النفس وذم والندامة، بالبكاء فيه 

الوقتقيمه 
المج•أبو قال 

الزمانتفييع فى الناس غلبت قد العادات رأيت 
ذلك.من يحذرون القدماء وكان 

حرجتمإذا فقال! أصحابه لف البعض أوصى فقد 

.ص٥٥١ _، Japالوابستان )١( 
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طريقه،في لنرآن ا يفرأ أحدكم لمل ، فتفرقواعندي من 
>Jحدرنم اجتمعتم فإدا 

فيفإن لحظة، منه ضيع أن من أشرف الرمان أن واعلم 
افهسحأنه قال )من ت قال أنه ه اف رسول عن الصحيح 

الجنة(في بها له غرصث وبحمده العفليم 
الثوابفيها يفوته صاعات من ألائمي يضح فكم 
■^١
كلماللأسان! قيل فكانه المزرعة، مثل الأيام وهذه 

للعاقليجوز فهل صاع، ألف لك أحرجنا حبة بدرت 
ؤيتوازأالدر ني يتوقف أن 

والإنفاقالامماب 

•الفرج أبر قال 
إليه.يحتاج مما أكثر يكب أن للعاقل ببض 

فيكان حادثة، به حدث لو أنه يعلم ما ؤيفتني 
ذهب.عما عوض المقتنى 

بحاجتهالمقتنى قام الاكتساب، من مانع عرصى ولو 
عمره.بقية 

(.٣٤٦٤)المطى رواْ)ا(
.٤١صروالخاطر، صيد )٢( 
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بتمسوف 

وقوعه،يجوز ما تصوير ني بالحزم أحد من فالياثل 
•ذلك بمقتضى وعمل 

كانالمخوف وقع يإن يضرم، لم الأجل امتد فإن 
ىمنأ"<.

واعسارممكر 

أ؛رالفرج•قالا
حينوتذكروا والمعاد، الحشر في تفكروا 

الأشهاد.يقوم 
لزفرات.الحشر فى ؤإن لحراُت،، القيامة في إن 

لعثراُتح.الصرامحل عند ؤإن 

محللمات.يومئذ الظلم ؤإن 
.النف1رات،حتى تحوي الكتب، ؤإن 
البثاُت،.عند العفلمى الحسرة ؤإن 

فيوفريؤ، الدرحاتا، في يرتقون الجنة في فريؤا 
الدركات.يهبهلون عير ال

ة,المفاجأ والباغتة; فجأ، ؛ بغن، )١( 
.YoA»_الخاطر، صد )٢( 
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مات.فلأن ت بقال أن إلا هدا، وبين بينك وما 
فاتفقال! ارجعونى رب وتقول! 

ااهدا؛قض الشكر 
JU  الفرج:أبو

النر آمثؤأ ؛ jlعلك ؤد٠.نوذ وجل؛ عر فوله نامث 
غمحش4سثلإ ١^ عول بس أث؛ بر عق سوأ 

.عجيبامعنى فيه فرايت [ ١٧

عيببها فتيبروا العقول، لهم وهبت لما ألهم وهو 
فوجهواللعبادة، تملح لا أنها وعلموا الأصنام، 

ثمرهالمعرنة هذه كانت، الأشياء، فطر من إلى العبادة 
البهائم.باينوا به الذي الموهون، العقل 

٠لموهوب ا المقل إليه ندمب الذي شعلهم امنوا فادا 
وهب.من عن وعقلوا الموهوب، قدر جهلوا فقد 

ملكاليت، والشجرة التمرة، فى لهم شيء وأي 
لهم؟أ

رأىإنما علم، في ومجتهد متمي كل ت هذا فعلى 
علىفرفع صوابا، والمقل الفهم وقوة المقفلة بنور 

الطلرب.

.نس٠٢الجورية، اليواقيت 
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اممايلمنارس

الفرج:أبو نال 

حفظولا العلماء، صنم، لما غفالة نؤع اكنة ملولا 
الحالي>ث،.كتب ولا العالم، 

وكيفيكتيج كيف اليوم ت ربما يقول• من لأن 
ؤمنف،.يمع 

الموُت،،عن الناس غفلة من ترون ما يهولنكم فلا 
بهاسبحانه، اض من نعمة فإنها ذكره، حق ذكره وعدم 

•الدين ؤيملح الدنيا تقوم 

ؤإمماللإتفرياهل، المرحبة النقالة نوه تدم ؤإنما 
وربماالتزود، غير ني الزمان وتضييع للنفس، المحاسبة 

المعاصي.على فحمك نويت 

بدلا الهلحام في كالملح كانت، بقدر، كانت، إذا فأما 
زعافا.العلعام صار كثر فان منه، 

زادترمتى بثنا، كما بمدر كانت، إذا تمدح فالغفلة 
،.uقلته١١فافهم الدم، ونع 

الخا>،صيد )١( 
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الرحيلقل ١^٠>، اجمموا 

وخداع، اهالهأ الدنيا سطوة المستيقظون رأى لما 
يأويكما الزهد، حمن إلى لجأوا لأربابه، العمل 

الحرم.إلى المذعور الصمد 
أيديإليه مدوا فلما المنتهى، حب لهم لاح 

الخدر،بأجنحة ذهلاروا الفخ، حيهل لهم بان اكاول،، 
سواءإلى وشمروا الرحيل، قبل الرحل وجمعوا 
الل•

الفلاة.قلع في وهم العقلان، ني فالناس 
دموعهمفأبت الوجد، ينالنها قلوبهم باتتا 

الخفن.يترها 

الدمجؤعحزر أحذ الخميس(، يامم ذاءلة.ا سمعوا فإذا 
المد•م، 

يكت(؟كف، الخوف نلته أس 
يكن؟كف، الم( أزعجه من 
يصسر؟أا،.كف، البعد له آس 

دارسبل، إبرامم محمد تحقيق والجالس. المواعنل 
صرإٌآه.، Jطنهلا لالترامثا الصحابة 

٨



الزمانشرف 

الفرج:أبو قال 
ونته،وقدر زمانه، شرف يعرف أل ان للأنينبغي 

قربة.غير في لحظة منه يفع فلا 
والعمل.القول( من فالأففل الأفضل ؤيقدم 

البما ض مر من قائمة، الخير في نسه ولتكن 
)نية: الحديث،في حاء كما العمل، من البدن عنه يعجز 

عمله(من حير المؤمن 

.اللحظات،يبادرون المالم، من حماعة كان وقد 

العمل،عن يمهلحه الموت بان ان الإنعالم فإذا 
موتهبعد أحر0 له يدوم ما حياته في عمل 

ايخساممْن 
الفرج:أبو قال 
الدار؟هده في قبلك سكن كم 

سريعاناهمهم ،م ودار، حماهم حول لوت ا فحام 
الثار.يطلب، ولي وكأنه وثار، 

لغيره.حن المقاصد،: ارمختم.ر في نال )١( 
.»_AYالخاطر، صيد )٢( 
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صادقأكنت إن الحرام، من به كمن تصحب ولا 
ورعك•في 

وتحاسبمو، مأكله الحرام على أحدأ تدلى ولا 
عليه.أنت 

شريك.العين فان طالبه، على — أيضا — تعئه ولا 
الفكر.شحمة نديك، نار القوت من فالحرام 

السريرة.وظلام البصيرة، عمى يتولد الحرام وُن 
ال>لأللا،.آكل من الأعمال تقبل إنما أنه واعلم: 

والسمناوسين ابن 
الفرج:أبو 

الوهو الموت يأتيه متى يعلم لا من ، أبلهلما 
ّللقائه يستعد 

وناربتض الشر من وتغغيلأ بلها الناس وأثل• 
نازلومن المنايا، معترك هو بينهما ما فإن — السبعين، 

الاستعداد.عن غافل ذلك مع وهو — امتعد المعترك 
ؤإنمعنى، له ما الشيخ من الضحك، إن واض! 

المعنى.بارئ منه المزاح 

بعحرالدمؤع،)١( 
الحمق.ت والبلاهة بلاهته، أصاو ما أي أبله: ما )٢( 
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القوىيضعف - عنها دفعته وقد - للدنيا تعرصه ؤإن 
الرأي.وضعف 
إمنزل؟ تين اللأبن بقي وهل 

شديد؛بعناء يرتقي قاتما العين، في محلمع قان 
الأرض.دفع قام إن 

لهث•مشى و]ئ 

.تنفس قعد ؤإن 

تناولها:على يقدر ولا الدنيا شهوات ؤيرى 

الهضم.وصعب المعدة، كل. أكل فان 
ردعلى يفور لا دماراآ ووقع المرأة، آذى وؤلئ ؤإن 

ؤلويلة٠مدة إلى القوة من ذميا ما 

الأسير.عيش يعيش فهو 
رحماإليها يزحما فهو الثمانين، في محلمع فإن 

المغير.

خاضهامن ن مايالر وع
فنونفيها الملمات فإن 

.الزمان. مقادير فهم من فالعاذل 

٠مريضآ أى •' ينفا )١( 
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فبالوم.النهار ٠لال ؤإن 
الأسواق.في أو دجلة، على اJهار أطراف في وهم 

بهم،تجري وهما سمنة، فكب سن بالمتحد فشبهتهم 
.حبر عندهم وما 

فكبفهم الوجود، معنى فهموا ند النادرين ورأيت 
يتفاوتون.أنهم إلا للرحيل، والناهب الزاد، تعبئة 

بلدفي ينمق بما وكثرته الملم قلة I تفاوتهم وسبب 
الأنامة.

بالمافقالأحبار إلى يتهللعرن منهم؛ فالمتيقفلون 
•ربحهم فسريي ، منه فكرون ، هتاد 

حرجواوربما اتفق، ما يحملون متهم! والمافلون 
حمتر•معهم ولمسا 

.مفلسا فبقي، الطريق عليه قطعت قد ممن فكم 
العمل.مواسم في لله ا فالله 

الفوات.فبل الثدار والبدار

معوقع من صوته يفهم فلم الحادؤب، حدا قد فكان 
.،١^١

صا'ّآا.الخاطر، صيد 
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أسفار
الفرج:أبو قال 

إخواني؛
دارفى الإقامة نطلب لنا ثمما علينا، ماكتوب فر ال

مقامة؟دار ليست 

*منارل، نون ال

مراحل.والشهور 

أميال.والأيام 
حطوات.والأنفاس 

قطاع.والمعاصي 
المار.والحران الجنة، والريح 
بنانفر يأن إلى أسفار، منة فى نتقلت، حلقنا 

ي■■
الطين.من المسائلة مقر الأول: فالفر 

ارّحم•إلمح، الخلب ٌن ؛ والثاني،
الأرض.ظهر إلى الرحم من والماك: 
ام•إلمح، الأرض ظهر من دالرابع؛ 

المرض.موقف إلى القبر من والخامس: 

٨٨



إماالإقامة، دار إلى العرض موقف من I والسادس 
ازر.أو الجة إلى 

الأصعبأ١،.وبقى الطريق، نصف قهلعنا وقد 

لأ،تمموسأاذا
الفرج:أبو قال 
حال:في تكديرا رأيت إدا 

مكرت.ما تعمه فاذكر 

لعلتا.قد نله أو 

الفم.ومفاحأة العم، نقار من واحذر 
عجلفربما الحلم، باط عة بتغتر ولا 

اشاصهأ٢،.

ضاالعال ؤكءل عندما 

الفرج:أبو قال 
المال،جمع من لعلماء لأنقع الدنيا فى لير 

حيزالعلم إلى فلإ إذا فانه الناس، عن لالآسنفاء 
الكمال.

الجيد.عبد باجر إيرامم تحقيق: ، ءس١٦الدمع، بحر  ٢١١
بيروت.الرسالة، مرمة 

الخاطر،صيد )٢( 
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الكب،عن العلم ثغالهم العالماء جمهور ؤإن 
بدمه.لا ما إر جوا 

ناولواؤإن انتهم، شمداخل فيحلوا الصبر وفل 
حلشزال وما . لهم. أحن كان غيرها أن إلا فيهأ، 

منجماعة قلل في يعينون والزهاد العالماء من 
بالظلم•المموفتن 
فانهم- التاؤيل من طريقا سلكوا كانوا ؤإن - وهؤلاء 

مننالوا مما أكنر يبنهم وكمال قلوبهم من فقدرا 
.الدنيا

البعدفى يكون إنما الرياء وبمد العز كمال أن فيلمنا 
الفللمة.العمال عن 

رجلتن؛أحد في إلا هدا له صح من نر ولم 
يتجركان ، يس، المبن عيد كمال، له كان من إما 

بمانع،له كانت، الثوري وسميان ، وغيرْ الزيت، في 
.المارك.وابن 

لموإن رزق بما فنوعا الصبر،  jliJU،كان من ؤإما 
حبل.بن وأحمد الحافي، كبشر كفه، 

كمالولا هذين، كمبر ان الاسميجد لم ومنى 
تلفوربما والآفارتs، المحن في تقلبه فالظاهر أولثك، 

دسه,



المال،جمع في بالاجتهاد الملم محناب يا فعليك 
.دينك لك يجمع فإنه ، ,النامحءعن للغنى 

وانمزمحدالمدين في منافقا الأغلب، في رأينا فما 
انمjيا،بحب، إلا عالم على طرأُن، آذة ولا والمخنع، 

.١٢١^^هن ذلك ب، وغال

والعجبكاك 
الفرج:أبو قال 

كان:كيم، مذموم فإنه والمجّتخ، أحي يا إياك 
ولاتغتر؛معللاج ولا بالقول، أو بالفعل، أو بالنقر، 

أغلاهو أذمن،لإ ^؛١ ٠^^" يقول: تعالى افه فان يهوللئ،، 
،.٢٦٣٢]الجم: هزه أي 

امحقوىملازمه 
الفرج:أبو قال 

وجل:عز قال كما حال، على يسن، لا الزمان أن اعلم 
[.١٤•]\وبو: امح< نص تداوها ^١٢ ١س 

غنى■وتارة فقر، فتارة 

)ا(صدالخاءلر،صمهآ,
ءس؟ا'ا.بحرالدمؤع، )٢( 



ذل.وتارة عر، وتارة 

اثوار•يفرح وتارة 
الأعادي.يشمت وتارة 

وهوحال، كل على واحا.أ أصلا لازم من عيد؛ فال
وجل.عز الله تقوى 

زانته.استغنى إن فإنه 

الصبر.أيواب له فتحت افتقر وإن 

عليه.لنعهة ا تمت عوقي وإن 

أوالزمان به نزل إن يضره ولا جملته. ابتلى وإن 
جميعلأن أجاعه. أو أنجعه، أو أعرا0، أو صعد، 

وتتغير.تزول الأشياء تلك 

باليديأحد ينام، لا حارس السلامة، أصل والقوى 
الحدود.على ؤيوافق العثرة، عند 

الضيقفي ترى لا ؛، ٧٢حال، كل في التقوى فلازم 
العافية.إلا المرض وفى السعة، إلا 

،.هحلومر والأجل العاجل، نقدها هدا 

.١ ١ A_5 الخ1ءلر، صد )١( 
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واعفلآبالموت ممى 
الفرج!أبو قال 

ويرىالحفر، ظهور على يمني من يا اسمع، 
المدربيوت إلى السافتن 

بالموتكفى العبر، سمع التدبر سمع أصغى لو 
عمررآ،.يا واءظا 

اثهلؤيقعلى نمت 
الفرج•أبو نال 
مرصه.يطله من صح ما إ تاه 
غرصه.محه مثرحل من سر ولا 
لكسره.يلويه غصن استقام ولا 
احرم.الموت عيش طاب ولا 

وعانبةكذاب، الأمل وحديث لعذاب، الطمع إن 
مماب.المعاصي 

شرابيفعاس، ولا صباب، صباء يخدسكه فلا 
سراب.

القبر.هو المدر؛ بيت )١( 
.١٥٢صوالمجالس، الخواعغل )٢( 



—الفاني وعمارة ذهاب، الحقيقة على الدنيا فمجيء 
وينرواكتئاب، ثبور الغرور وفرح حراب. - فهمنا إن 

بابا*الصاء يا علا 

.ظالمه ظلمة في تائها فيا 
.تيهه مفازة فى موغلا يا 

حتفه.مدية عن باحتا يا 

مصرعه.مهواة معمقا يا 

.إليلث، الأنفس لأحب، احترت، ما بثس 
الطريقعلى ن، فلالجادة؟ تطاو*_ا ؤيحك،! 

والعملاسم 
■الفرج أبو قال 

الهمة.علو أمهما توأمان، والعمل العالم 
وحلهاااحاإم، يدراسة نفك، جوهن اب، النسأيها 

الحمل.بحلية 

معه.ما يدر لم بعلمه، يعمل لم من 
فيماله حفل فلا مزكوما، كان إذا السلتط حامل 

حمل•

Myص والجالس، ايراعفل 









٠تشتهيه ممأ كله أو ذلك وأكثر ، يقيمها ما إعطائها 

هي،بل لنا، ليست لأنها حفظها، في كالوكلأء ونحن 
حطر.الإطلاق على حقوقها فمنعها عندنا، وديعة 

هنفعلم، مضيق ورب استرحاء، أوحس، ند رث، ثم 
.تلافيها عليه فمعس، منه، قرت 

يحملهاالعاقل، المريض كجهاد لها الجهاد ؤإنما 
ءيويذوب نرجوبمانماب• تناولماءي,مكروهها علي، 

مقدارالأغذية من وسناولى الحلاوة، من قليلا المرارة 
غرصهاموافقة على شهوته تحمله ولا الطبيس،، يصفه ما 

حرمناربما لقمة ومن جوعا، جئ ربما مطعم من 
لقمان.

يهملولا لجامها، سرك لا العاقل، اوؤس فكذلك 
•يده والئلول وقتا، في لها يرحي بل مقودها، 

.يضايقهالم الجادة على دامت فما 

ت،وأبن، ونفان ؛اللطف،، ردها مالت، قد ر[ها فإذا 
فالعنف،لآ،.

إطارفير لترضر وترل الدابة، نانمة به تند حبل \ذكز){.' )١( 
الحبل.هلولر 

ءسآآ"؟.! \ذخ\0ز صبي )٢( 
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الاحتضاراعه حم

الفرج:أبو قال 
فانهموته، عند المحتضر إفاقة الأشياء أفلرف من 

يتالهف٠ يحد، لا يلقا شلن.. ٠ صف، دْ لا ها نتا ا ينته 

OUjJip ،٧١،^.
توبتهفى ؤيصدق فاته، ما يتدارك كى ترث لو ؤيود 

موتهاقبل ه نفيقتل ويكاد بالموت، يقينه مقدار على 
بالأسف.

الخافيةأوان في الأحوال تلك، من ذرة وحدت ولو 
بالتقوى.الممل من مقصود كل حمل 

ذلك.بمقضى وعمل الماعة، تلك مثل من فالماقل 
علىتخايله حقيقته، على ذلك تصوير يتهيأ لم فان 

الجد.على ويبعث، الهوى، ، كفيكف، فانه يقفلته. قدر 
كانعينيه، نصب، عة ا المّتلك، كانت، من فأما 

.كالأسيرلها
إنفقال: الغلهر، بنا صل لرحل: معروف نال 

فقال:المر، بكم أصل لم الفلهر، بكم صليت، 
الممّراإلى تعيس أن تؤمل وكأنك، 

،.١لأملر طول من باللة نعوذ 

. ١٤• ءس الخاطر، صيد )١( 



بعدك؟ْن حائك كيف 

■الفرج أبو قال 
،بعدك من حالك كيف تدري أن أردت إذا أحي، يا 

بضقبرك وٌ~زا عمش■ وفد وانظرها المور إلى فاحرج 
المرر•

لطولمنه فأكنر فبرك، في إليه تحتاج ماذا انغلر ثم 
فماذلك سوى ما فأما الصالح، العمل وهو فيه، مدتلن، 

عليكيضير فإنه الدنيا، أمور من شيء فى حاجة لك 
وحسرة.قبرك فى وبالا 

للموتيصلح كان إن عليه، ن، أنالذي حالك وانظر 
قنبلهذين يملح لا كان ؤإن عليه، فتمادى والقبر 

و2يؤمل إلى وارجع مها، تعالى الله إلى 
كاباثمزم 

الفرج!أبو فال 
للعالمخصوصا الخلق، عن كالعزلة نفعا أعرف، ما 

والزاهد.

علىحويا أو بنكية، شامتا إلا ترى تكاد لا فانلئج 
,غلطاتك،عليك، ياخذ من أو نعمة، 

.ص٨٦٢الواعظن، سان :١( 



وآفات، غيبة كرر ْن ملمت ، ألدها ما للعزله فيا 
لوننا.ا وتضييع ،، وأحوال ،، ر تصنع 
عنهمنغولأ كان بعدما بالمكر، المال_ا فيها حلا ثم 

وآخرته.دنياه أمر فدبر يالمخاس، 
بالأحلاطانمي فيها يخلو الحبتر؛أ، كمثل غمثله 

.فيديبها

،أزف قد سمرأ يريد رجل كمثل المخالعل، ومثل 
البوقصررّا حتى بالحديث،، فثغلوه أقواما فجالى 

الرحيل،زاد في الفكير !لا ١^ في يكن لم فث 
لكفى.المخالهلة ثر من والسلامة 

ؤيعكرالمجلس يشوب ما هنا وهو المفر، صد ت الكدر )١( 
٠صفوء 

المجامالة.الممتع؛ )٢( 
والصنع.اود1راة اوداح1ة: )٣( 
بعضعن الامتناع من الهليسب يمنه ما هي الحمية: )٤( 

إنيقول(، أن التنبيه بهذا يريد المصنف وكأن الأءلعمة. 
العلاجمن نؤع هي ؤإنما دائمة، تكون أن تملح لا العزلة 
الحاجة.عند يستعمل والقس للقلب 

قرب.أي أزف: )٥( 
المفر.في الإنمللاق اعلأن : هابه المراد الرق: )٦( 



،والزاهد للعالم إلا - الحقيقة على - عزلة لا ثم 
•العزلة مقصود يعلمان فإنهما 

فيوالنظر محدثه، وكتبه موسه، فعالمه العالم، أما 
السابقالزمان حوادث فى والتفكر مقومه، ، لفالمحير 

•فرجته 

حليهومعوله أنبه، تعبده الزاهد؛ وكدللث، 

باممسالإعجاب 

الفرج!أبو قال 
بثهلنونأنهم والزهاد العلماء أكنر على انتقدت 

الكبر.

نفسه.يرى وهو إلا رأيت، من وقت 
اه! نفيرى ممن العجّتا كل والخما 

رس؟ابماذا أتراه 
العلهاء.سبقه فقع. بالعلم كان إن 

العباد.سبقه فقد بالتعتد كان ؤإن 

الاستفادةيحس لمن تملح إنما الزلة أن المنن، مراد )١( 

صآ*ا'آ.الخار، صيد )٢( 



دينيه.فضيلة ينفسه يوجب لا المال فإن بالخال، أو 

فيالعلم من غيرى يعرف لم ما عرفت قد ت قال فان 
تقدم؟ممن عيق غما 3مي، 

فينفك ترى أن القرآن حافظ يا نامرك ما ت له قيل 
ترىأن ففيه يا ولا النصف، يحفظ كمن الحفظ، 

كالعامي.العالم في نفساك 
الثخمىذلك من حيرآ نفك ترى أن نحذرك إنما 
علمه.قل ؤإن اJومن 

والعبادة.العلم يصور لا بالمعاني لخيرية ا فان 
فيالقدم ورويه يالفي، الإعجاب منه يحير قاليي 

الأحر؛.أحوال 
هنفيحتقر يزال لا الحق والمؤمن 

اثقلبقاس يا 
الفرج:أبو ىل 

وتك؟!قعلى بكت هلا القالب، محي فا يا 
علىندمتا ملأ الهوى، في العقل ذامل ويا 

غفلك؟!

٥.٦ ه ص الخاطر، صيد 

١٠٣



حمرك.في فلكءك الدنيا، على مقبلا ويا 
معصيتك.غب من حم، المعاصي، دائم ويا 
حقليثتلئ،على نح الأعمال، مثئ ؤيا 

الفرج:أبو قال 
أهذا يا 

.واعياقلبا ففد من على المصيبة أعظم ما 
•باكا طرفا عدم من إلى العقوبة أسنع وما 
ساهيا.أمر0 كان من حرة أكثر وما 
.لاهيا وأصبح أمي من ندامة أدوم وما 
علىواستحوذ ، فتملكها الهوى قلوبنا على غلب لقد 

غافلون،بنا يراد عما ونحن ، فاهلكها الملمع نفوسنا 
.عاملون علمناه قل ما ، وبخلاف

عليلا.منا يشفي الواعغل فلا 
.سبياد قلوبنا إلى يجد الإنذار ولا 

ثقيلا.يوما وراءنا أن علمنا وقد 
ىئ. وتما إدبراى<، من بد لا مطلوب غفلة من عجبا فيا 

هلاكه.فى ريب لا لأمة بالمغتر 

.١ صرو لجوزية، ا مب اليوا 



تسمع؟أذن ألا 
تدمع؟عين ألا 
١،؟يفزع اض إلى سب ألا 

صوتبلا نذير 

ءالأبوااْرج•
صوت.بلا نذيرأ سمعتم فقد الجنازة، شيعتم إذا 
غريبا،وتركتموه سليبا، ورميتمره قريبآ، شنعتم كم 

عجيبا.الوعظ من وأسمعكم 
[.٧٤]القرة: مت لأر' 

عدمعلى ا٥ واحزنالأسف، ملة من واأس_فا 
الحزنر^ؤ

يصئعوزهكانوا 
الفرج:أبو قال، 
علىؤيتجثرون يتقلبون، اسات في كانوا الن.ين أين 

فباتواالمنايا كؤوس لهم مزجت، يغالبون، ولا الخالق، 
٠يتجرعون 

يلجآ.يمنع• ومعنى ، ٢٧صراوالمجالس، المواعقل )١( 
الأطاشنىالوءذلصا*اا.)آ(

١٠٥



[.T'U.ه ثقوث كامإ ى تير محق ^نآ 
والأيام،الزلل س وأكثروا الحرام، إلى أيديهم مدوا 

أنهملو الكلام، من ومنغلوم بمتثور وعقلوا وكم 
.يسمعون 

يقمحةمناكئإصه•
والعض،البلى بيت إلى كفن، في منهم كل حمل 

كانواما كل من الوطن، من فرْ صحبهم وما 
يجمعون.

0ه.ص ى'؛؛؛ م أو ؤ؛ 
نراهمفي علهم وند التراب، - والله - صمهم 

يرجعون.والأحباب الأسباب، بهم وتهطعت، الباب، 
'،ئ!تمح0ه•ؤءأمحثمئا

والمنام،بهم أصحأ أين أموالهم أين 
تطمعون؟أنتم ففيم الدواتر، القوم على دارين، 

■أمح؛مىَةئأئمحو4 ؤتآ
منيسير إلى وافتقروا والأولاد، الأهل عض فغلوا 

منهذا وإنما مهاد، أحن على اوال.م من وباتوا الزاد، 
يزرعون.كانوا ما حماد 

١٠٦







منالبأس وثع أو الرمان، امتد إذا وحموصأ 
الدج•

والزادمفرها، يه يقطع زاد إلى تحتاج المدة ونلك 
أجناس•من يتنوع 
يكونأن يمكن وند البلاء، مقدار نلمح ت منه ف- 

أكثر.
أنمثل منها، أعظم فوقها حال، في أنه منه! و- 

منه.أعز وعنده ولو، يفند يبتلى 

•الديا قمح، العوض رجاء ذلك؛ من و- 
الآحرة.فى الأحر تلمح I منه و- 
صاحبه.يفضح بل يفيد، لا الجنع أن ! ذللث،من و- 

للمابرفينبغي سواها، نفنة الصبر طريق فى فليس 
وقدابتلائه، ساءارث، بها ؤيمهلمآ ه، نفبها يشغل أن 

النزلصح 

ايافعاسلم 
الفرج:أبو قال 

أنؤيغلنون ، يتمسحون العلماء من جماعة رأيت 

.١٤٨٠٠٣الخاؤلر، صيد )١( 

ؤيترحصون.أمرهم ني ينوممن أي  ٢٢)



وأنهخصمهم، العلم أل يدرون وما عنهم، بدفع العلم 
يغفرأن قبل • للجاهل. يغفر 

تفتفكررتإ 
منرفي والطر الحقاتق، معرفة هو! الذي العلم فإذا 

يجبوما الحق ومعرفة القوم، بآدابا والتائب، القاJماء، 
القوم.عنلّ ليس له، 

ومايحل ما بها يعرفون ألفافل صور عندهم ؤإنما 
.النايرالعالم كانلاJث، وليس يحرم، 
العلم:إنما 
الأصول،.فهم 

يتحفه.وما وعظمته المعبود ومعرفة 
وصحابته.الرسول، سيرة في■ والنفلر 

•عنهم قل ما وفهم بآدابهم، والتائب 
أحقرالعالماء، أعنلم بلع الن-ى هو النافع: العلم 

الجهال،أجهل من ه نقعند 
الموتذم 

وتصوروااللذات، هادم ذكر من أكثروا ا'حوانىأ 
الرفات.إلى الصور محير 

.TAY»_الخاطر، صمد 



الموت،ذاكر على اتسالءل لا الشطان أن ! واعلموا
بابمن العدو دخل ذكره عن القلب غفل إذا وإنما 

الخفلأ.

لذييترك فلم الدنيا، فقح الموت إن الحز! قال 
•فرحا بها لب 

لوددتواف ت قال مروان بن الملك عبد احتقر ولما 
"مالها،في غنيمات أرعى تهامة من رحل ب أني 

غلمألُ".
فلاالحيل، ذهبت موته! عند يقول المعتقد وجعل 

صمتحتى . حيلة.

انمونحس 
الفرج؛أبو قال 

يموتمن على الحزن في الخلق عادة على زك ما 
فيالأبدان بلى إلا أتخايل ولا والأولاد، الأهل من 

لذلك.فأحزن القبور، 
أتفكرولا بي، تمر ت، كانند ث، أحاديبي فمرت 

طائر،المؤمن نفى )إنما النبي قول منها فيها، 

الخلأفت.أنور لم أي أل: لم )١( 
اووانتالجوزة،ص؛!أؤ)آ(



إلىوجل عر افّ بريم حنى الجنة، نجر مي ، '-٠^١ 
آيبعثه يوم جيم 

ليسالبدن هذا وأن الراحة، إلى الرحيل أن مأيت 
يومومحيبنى د، وفتمكلث، مركب لأنه ، بنيء 

بلام•في نمكر أن يبُي، فلا العث، 
راحة،إلى انتقيت، الأرواح أن إلى النفس ولتكن 

نرب.عن للاحباب، اللقاء وأن حزن، كبير يبقى فلا 
بالصور.الخالق لتعلق الأسف يبقى ؤإنما 
،مركبه هو ؤإنما الأدمي، هو ليي د والج
بشيء.ليست، والأبدان البلى، بمالها لا فالأرواح 

حفرة،فى ورميته صرسلن، نلعت، إذا بما هذا واعتبر 
حياتاك؟مدة فى يلقى مما حبر عندك فهل 

القستدرى لا الضرس، ذللئ، حكم الأبدان فحكم 
يلقى-ما 

اللقاء،وعاجل التجديال، وقرب، الأرواح، تنعم فاذكر 
الأمرأهل ؤيالحزن يهون هذا تحقيق ش الفكر فان 

•تأكل تعلق؛ )١( 
٤٤٩)ماجه وابن (، Y-UY)اياثي روا، )٢( 
٠٢الخاطر، صيد )٣( 

١١٢



بالماضيالاعتبار 
الفرج:أبو قال 

غدهمن المرء وليس عبرة، للمقسم الماصى في إن 
الليالي، وءراري١١يعود، م إذا العمر ولا ثقة، على 

بالمقيم.يسير والدهر الارتجاع، صمان في 
ولاموجود، والثمن قائمة، وق واللثح، نغفاشتر 

التسويفحديث، معى ت

الغضبانمع التعامل كميه 

الفرج•أبو قال، 
البما يتكلم وأحد غضب قد صاحبلئ، رأين، متى 
ولاحنمرأ، يقوله ما على تعقد أن يبغي فلا بملح، 

به,نواحيه أن 

يجرى.ما يدرى لا السكران، حال، حاله فإن 

قدالثسهلان فان عليها، تعول ولا لفررته، اصبر بل 
استتر.قد والعقل هاج، ند والطع غلبه، 

يعادنم به، للانتفاع نعار يما وهي • عالية جمع عواري■ ، ١١

.ia_5الوعقل، ش ^لال^لاف )٢( 
١١٣



فعلهبمقتضى أحبته أو عليه، نفسك فى أخذت ومتى 
مغمئعاب كمفيق أو مجنوا، واجه كعافل كنت 
عليه.

علىندم انتبه إذا أنه واعلم الرحمة، بعين انظر بل 
•، ^^،١ ما 

المحالإلى امحطالع 
JU  الفرج:أبو

الوجود.قليل والكامل عزيز، الكمال 

وحنالبدن، أعضاء تناب الكمال: أسباب قاول 
الباطن.صورة 

حلمقا.مى نالبدن، فصورة 
.حلمامى نالباطن، وصورة 
،لحمتا ا ن ح٠ بدن الصورة كمال ودليل 
الأدب.واستارم-ال 

ّوالأخلاق الطبائع حن الباطن: صورة ودليل 

٦.لأل ص الخاطر، صيد ]١( 
صحيحوكلاهما الت، ت ولعلها الأصل، ني كدا ]٦( 

■ادض 



،الجها من والأنفة والنزاهة، العفة، ذالطسائع! 
.الثرء وماعدة 

وابتداءالعيوب، وسر رالإيئار، الكرم، والأخلاق؛ 
الجاهل.عن والحلم المعرون،، 

عتهومحلهر ، الكمال، إلى رئته الأشياء هده ررق فمن 
رلقص ا أوجبت حلة نقمسخ ؤإن الخلال. أشرن، 

بامحوبهالإسراع 
الفرج:أبو قال 

خب،!أا 
علىالدهن كوقوع القلب، على الذب ونوع 

J_مك ؤإة ؤ هل بانله غتعجل لم إن ، النوم، 
[.٧٢ه لاهث 

النهلفهم، تحن، ما يدرون لا بألسنهم التائبون أيها 
[.٤٣]الّاء: دنيلو0ه ما نحلموأ ؤ-ءئ بإقراركم يحكم 
بمخررا بت بني التائب، توبة صيفن، إذا 

التائبينإن الماء، دون أسامه في يفده ولم العزائم، 
الجوابينتفلرون وهم بدموعهم، الله كاتبوا 

.ص١٦٢الخاطر، صبي )١( 
واوجالس،)٢( 



دقيقإحصاء 
Jli  الفرج:أبو

الجدبيد مزق والنظرة، اللفظة عليه تحصى من ب1 
الفترة.

بكرة؟أر عناء السير تدري، فما وتأهب، 
انمرة.تبعث فالعبرة بالقرباء، واعتبر 

سفرة.مثالها ما وترودلسفرة، 

الدرة.على عسير، فالحاب باليسير، واقع 
تلقىأن قل الكرة؟ أين من وانظر والحرام، ؤإياك 

•الحرة اعه ص

والإقاْهالادان بجن 
الفرج:أبو 

علىوك إقامة، والموت أذان، الشيب إ هذا يا 
طهارة.

تلم.والثيب صلاة، العمر 
اقلعفلبه. صحراء قي الهوى حب حتم قد من يا 

الرحل.بوق صرب شو الأطناب، 

صا-ا'مآؤالدهش، )١( 
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