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 ْدُت اّلذي أْغََن َوأَقْ ََن َوَعلََّما ... محَم  -1

َر ُشْكَر الَعْبدم لملَخْْيم                            اُسلَّمَ َوَصي َّ

رَّ َعَلى الرّم  -2 ي َصاَلًة َتْسَتمم ل ََجَْعاً ... َوَأْصَحابمهم واآل ىضَ وأُهدم
 َماُمَسلّم 

َا ََنَْو الرََّشادم و  كما دلَّنا -3 َننم الَِّتم ... َأََتََن ِبم  َعلََّمايف اْلَوْحي والسَّ
مَّ  -4 َا اأَلْغاَلف َعْن قَ ْلبم َحائمٍر ... َوفَ تََّح آذاًَن ُأصم  تْ أَزَاَل ِبم

 َوَأْحَكَما
 َينيم وانْ َقْد َوَسلّمَما... َتَدب َّْر كماَل الَوحْ  قلبمهم فيا أَي َُّها الَباغمي استَناَرَة  -5
 َمافَ ُعْنواُن إْسَعادم الَفََت يف َحَياتمهم ... َمَع هللام إقبااًل عليهم ُمَعظّم  -6
 َوَفاقمُد َذا ال َشكَّ َقْد َماَت قَ ْلُبُه ...  -7

 ىَأو اْعَتلَّ ابألْمراضم كالرّمينم والَعمَ                 

 ]عالمات مرض القلب[               

ثْ َلَما -8 ُعَها ... َمَنافمَعَها أو نَ ْقُص َذلَك مم  وآيًة ُسْقٍم يف اجلََوارمحم َمن ْ
تْ َيان نَ ْفعمَها ... كُنْطقم َوَبْطٍش َوالتََّصرُّفم و  -9 حُتها َتدرمي ِبم  النََّماَوصم

م  -11  اضم الَقلبم فقُد الذي َلُه ... َوَعنْيُ اْمتم

ن                             فاْعَلَما (احُلبّم )و(األْخالصم )أُرمْيَد مم
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 ...  (إَنبَةٍ ) (،إمليه ْوقٍ شَ (، )َمْعرمَفةٍ )وَ  -11

 َماَفاْحكُ  (بَّاتم حَ  مُ ُدوَن الذا إيْ ثَارم  )بم                               

َوى هللام قَ ْلُبُه ... -12  َوُموثمُر ََمُْبوٍب سم

ْوتم والَعَمى                              
َ

َن امل  َمرمْيٌض على ُجْرٍف مم

ُُ بم قَ ْلبمهم ... َعَلْيهم لمُشْغلم َعْن َدوَ  َمْوتم  اَوَأْعَظُم َُمُْذوٍر َخفَ  -13  َما دمّ ضم ا
14-  ... ُُ ًما ُمتَ َوَلْوالَ وآيَُة َذا ُهوُن الَقَبائحم عمْنَد  لأِّّمَ ُُ َأْضحى ََندم
 راضًيا    املركبم  ابجلهلم  فقد عاشَ   -15

 امَ مّم صَ مُ  اجلفا أضحى عليهم  حليفَ                         

حَّ َوَتْسَلمَ  -16 ُع أْمراٍض القلوبم اتَّباُعَها ... َهواَها فَخالمَفها َتصم  اَفَجامم
هم تَ ْرُك اغتمَداٍء بمَنافمٍع  -17 ن ُشْؤمم وا الَشايفم َومم  كماَلُُهَا  َوَعْجزٌ  ،... َوتَ ْرُك الدَّ

 ]عالمات صحة القلب[               

َالُُه ... إمىل َدارمُم األْخَرى فَ َراَح ُمَسلّ  -18  ماإمذا َصّح َقلُب الَعْبدم اَبَن ارِتم
ّب لمَقْلبمهم ... بمَضْرٍب َوَِتْرمْيٍك إىل هللام َدائم  -19 حم

ُ
ْن ذاَك إْحَساُس امل  َماَومم

إلََنبَةم ُُمْبمًتا ... فَ َيْسُكُن يف َذا ُمْطَمئمًنا ُمنَ عَّمَ  -21  اإىل َأْن يُ َهنَّا ابم
 َماَدَواُم الذمْكر يف ُكلّم َحاَلٍة ... يَرى األُنَس ابلطّاَعات هللم َمْغنَ  وفيها -21
َما -22 َنا َنصًحا ُمتمَيمّم هم ... وكان ُمعمي ْ  َوَيْصَحُب ُحرَّا َدلَُّه يف َطرمْيقم



4 

ًما ُمَتلأَلّمَماَومنها إم  -23 ًبا ََندم ُُ َكئمي ْ  َذا َما َفاَته الومْرُد َمرًَّة ... تَ َرا
ْدَمٍة ...  -24 َها اْشتمياُق الَقْلبم يف َوْقت خم ن ْ  َومم

َها َكُمَشَتدٍّ به اجلُوُع والظََّما                                 ... إملي ْ

َها َذَهاُب اهلَمّم َوْقَت َصالَتمهم ...  -25 ن ْ ُُ ُمرََتَحا ِبم َومم  ا ُمتَ نَ عّمَمابمُدنْ َيا
َها بُ  -26 هم ... َوَقْد زَاَل عنُه اهلَُّم والَغمُّ َوَيْشَتدُّ َعن ْ ُرُوجم ُُ ِلم   فاْستَماعَد
بًّا ُمت َ  -27  يََّماَفلأْكرمْم بمهم قَ ْلًبا َسلمْيًما ُمَقرَّاًب ... إىل هللام َقْد أْضَحى َمُم
َها اْجتمَماُع اهلَمّم منُه بمرّ  -28 ن ْ َرَضاتمهم َيْسَعى سَ َومم َمابّمهم ... ِبم  رميًعا ُمَعظّم
َها -29 ن ْ ما َومم  مراعاٌة وُشحٌّ بوقته ... كما َشحَّ ذو املالم البخيمل ُمَصمّم
ُر احلرَص رغبًة  -31  ومنها اهتمام يُثمم

 بتصحيح أعمال يكون متمما                                    
 ِبخالص قصد والنصيحة َمسًنا -31

 وتقييدُ ابالّتباع مالزما                                      
 ويشهد مع ذا منَة هللا عندُ  -32

 وتقصْيَُ يف حقّم موالُ دائًما                                      
 فسٌت ِبا القلب السليم ارتداُؤ  -33

 وينجو ِبا من آفة املوت والعمى                                    
 عالمات صحة  1فدونكها، تسعٌ  -34

                                                           
  تسع1
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 لقلب الفَت فاحرص وكن متعلما           
 ]خامتة[                            

 لطَّْولم بَ رًّا وُمْنعمَماَذا ا زمْلَت يَ  َربّم َوفّمْقَنا إىل َما نَ ُقولُُه ... َفَما فَ َيا -35
ْيمْي َوَجْهلم َفإمِنم َوإْن بَ لَّ  -36 ٍق ... أُقمرُّ بمتَ ْقصم  بمعلمم َماي ْغُت َقوَل َُمَقّم

َن العملمم َأْضَحى ُمْعلمَناً ُمَتكّ  -37 ْثلمي إىل اجلَوّم َخالمًيا ... مم  لّمَماَوَلما أََتى مم

ُم فَ َتواثَ َبْت ... -36 ْن ُأْسدم  َكَغابم َخال مم

 يفم فمَنا احلمَمى ثَ َعالمُب َما َكاَنْت َتطَا                      
 هاوأهلم  ولكن حبيب للعلومم  -37

ٍٍ ثواابً  رجوتُ                                 لديهما  يف حدي

َ اِلََفا ... -38 َع النَّْجَوى َوَي َعاِّم  فَيا َسامم

َما                    َسلأُْلُتَك ُغْفَراََنً يكوُن َمَعمّم

َراٌر إِنم جرَّ ما فَ -39 َاَرأَيْ ُتُه ... ََتَوُّْفُت َكْوِنم إْن َتوق َّفْ الَّ اْضطم  ُت َكامتم

ن إهلي َوَمرْ  -41 ْلُت َعْفًوا مم ُُ ُمْزَجي بمضاَعِت ... َوأَمَّ ن ُجرَّا  مَحَافلْأَبَدْيُت مم
ُْي بمَربّمهم ...  -41  َفَما َخاَب َعْبٌد َيْسَتجم

َر الَقْلبم                          ُمْسلمَماَأَلَّ َوأَْمَسى طَاهم
 َنمم َممٍد ... َوَصلَّوا َعَلى َخْْي األ -42
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َما                         َكذا اآللم واألصحاب َما َداَمْت السَّ


