


الكبائر زجر الخواطر بذكر
 نظم

حممد بن أمحد رفيق

 . ما قّل وصغر: اللمم 1
 [24 :طه]{ اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك بِآيَاِت َواَل تَِنَيا ِِف ذِْكرِي }: ومنه قوله تعاىل. أي ال تفرت وال تقّصر: ال تن 2
 استخرت ريب راجيا مرضاته هبذا املنظومة: أي 3
فوائد، ألنه ممنوع من الصرف، ولكن : واألصل. العلم: واملراد به هنا. مفعول به، مجع فائدة، وهو ما استفيد من علم أو مال: فوائدا 4

 ".فوائدا  : "للضرورة قلت

 مقدمة
 احلمُد هلل الذي قد قسَّما

 والسالُم دائما مث الصالةُ 
 حممٍد خرِي نيبٍّ أُرِسال
 وبعُد ذا نظٌم يسرٌي ِحفظُهُ 
 إْذ بكبائِر الذنوِب يعتين

ومن كبائِر اإلمام الّذَهيب 
 ِبَزْجِر خاطٍر كذا َعْنونُتهُ 

 منه ما ليس يِصحْ وقد أزلُت 
واهلَل أسأُل الَقبوَل ُُمِلَصا

 

 1ذنوبَنا كبرية وَلَمما
 على الذي من الذنوب ُعصما
 من ربِه الغفوِر َجلَّ وَعال
 ِلِمثِل نفسي قْد بدا يل نظُمهُ 
 2فُتْب أخي من كّل ذنب ال َتنِ 
 ُخْذ أصَل هذا النظِم كْي ال تتعبِ 
 3بعَد استخارٍة ِرضى  رجوتُهُ 
 4وزِدتُُه فوائدا  هبا ُشرِحْ 
ولِلذنوِب ماحيا ممَُحَِّصا
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 .أي تعيينها: عينها 5
 مضى: غرب 6
 .أي الفرار من الزحف به مّتت الكبائر السبعة: والفرار متها 7
 .أي اشتهر بني الناس وصار معروفا لداللة النصوص عليه من القرآن والسنة: عرف 8
 .من يكن مستغفرا لذنوبه، عازما على أن ال يعود، ونادما مما اقرتف، فإن توبته هذه تصّغر الذنب الكبري: املعىن 9

   تعريف الكبيرة
 نا عنها هنىما رب   كبريةٌ 

 حا ها مصرَّ كرُ كذا وجاء ذِ 
 5هانِ يْ كذا ِف عَ   فٌ لْ ها خُ دِّ ِف عَ 

 ِف صحيح مسلمِ  سبعٌ  قد صحَّ 
 هرْ ه اشتَ عين به الذي كتابُ أَ 

 با والرِّ  تلٌ وقَ  دْ زِ  حرٌ وسِ  شركٌ 
 هاسُ خْ  لليتيمِ  مالٍ   وأكلُ  

 يْ وِ ما رُ  وَ سبعون وهْ  وقيل بلْ 
 هاتامُ خِ  آيةٍ  وقيل كل  

 فْ قرتَِ هلا ومُ  عاملٍ  عنُ أو لَ 
 رّ صِ مُ  ن على ذنبٍ مَ  وقيل كل  

 اوعازمَ  ستغفرا  ن يكن مُ ومَ 
 هاعلَ فِ  تركتَ  وإن كبرية  

  مسلمِ   وعند " اسَ النِّ "و" النجم"ِف 
 

 

 هاها وآيُ وِف الكتاب نص  
 حاصحَّ مُ  ذْ خُ  يبِّ النّ  نةِ ِف س  

 هاوعُ نَ  يزيدُ  بلْ  فقيل سبعٌ 
 املعلمِ  وِف صحيح شيخهِ 

 6ربْ باجلامع الصحيح فيما قد غَ 
  باحسَ تُ لْ ف َ  أربعٍ  ي متامُ ذِ فَ  
 7هامَتَّ  والفرارُ  العبادِ  ذفُ قَ  

 يْ ضِ الرّ  حايبِّ الصّ  اسِ عبّ  ابنِ  عنِ 
 انا على أصحاهبَِ ربِّ  وعيدُ 

 8فْ رِ عُ  قدْ  كذا وحد    ِف خربٍ 
 فاحتِذرْ  الذنوبِ  ك أكربُ ذاف
 9امَ نادِ  الكبريَ  الذنبَ  رِ غّ صَ يُ 
 هارَّ شَ  فيتَ كُ   صغرية   رْ بشِ أَ 

  واستقمِ     هبا    ذ فخُ  ها دليلُ 
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 تأِت لنظر العني والقلب فعل أمر من رأى، اليت هي: ره 10

 الشرك باهلل تعالى  الكبيرة األولى
 

 كْ قَ لَ الذي قد خَ  بربكَ  شركٌ 
 

 كْ لَ دّ قد عَ  ِف صورةٍ  طفةٍ ن نُ مِ  
 

   أنواع الشرك
 

 دّ نِ  اختاذُ  أصلهُ  كبريٌ   شركٌ 
 جرِ أو حَ  كٍ لَ أو مَ  ن شجرٍ مِ 
 منه ومات عازما بْ يتُ  ن لَْ مَ 
 نعِ لُ  هُ لَ ي ْ وَ  ِف النارِ  دا  لّ ُمُ 

 

 

 دمن دون اإلله املنفرِ  عبدُ يُ 
 رِ شَ ن بَ كذا مِ   بلْ  شيءٍ  أو أيِّ 

 وكان نادما جزاؤه النارُ 
 ِت قد فُ  الكبريِ  والشركِ  بالكفرِ 

 

   الشرك األصغر
 

 10هْ باألعمال رَ  الناسَ  راءِ ومن يُ 
 خاسرا وقعْ  الشركِ  ففي صغريِ 

 العمل أن إخالصَ  ا علمتَ أمَ 
 

 

 هرَ نظُ يَ جمتهدا بني الورى لِ 
 عدَ  ا والناسَ يَ رك الرِّ فاحذر أخي شِ 

 إن خال فقد بطل؟ بولِ القَ  شرطُ 
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 قتل النفس  الكبيرة الثانية
 درَ وَ  نص   مؤمنٍ  عبدٍ  وقتلُ 

 تلقد قَ  هودِ ذي العُ ن لِ وكل مَ 
 بْ صِ تُ  ما  رّ حمُ  ما  فاحذر أخي دَ 

 مسلمِ  على قتالِ  نْ عِ وال تُ 
 

 

 درَ من عظيم ال ي ُ  عنٌ ولَ  لدٌ خُ 
 ا فعلمَ لِ  حْ ِر ل يَ  نانِ اجلِ  ريحَ 
 بْ جتنِ تَ ربنا لِ  كتابَ   مْ والزَ 

 ندمِ فتَ  لمةٍ كِ   طرِ ولو بشِ 
 

 السحر  الكبيرة الثالثة
 هْ لَ وَ أو تِ  من متيمةٍ  حرُ والسّ 

 دّ كما يَُ روى حُ  بٌ ندَ لذا فجُ 
 ببْ السّ  رى السحرَ ال يَ  والشافعي  

 

 

 هْ ما أكفرَ  مٍ سَ لْ طَ بِ  قيةٍ أو رُ 
 دّ ه رَ كمَ حُ  عاملا   وما علمتُ 

 بْ وجَ  حينها القتلُ  إال بكفرٍ 
 

 ترك الصالة  الكبيرة الرابعة
 الكاسُ تَ  كنْ إن يَ  الصالةِ  تركُ 

 هاقد سَ  ويلٌ « املاعون»وِف  ي  غَ 
 دا فقد كفرْ وإن يكن تعم  

 فقدْ  هُ فاتتْ  العصرِ  ن صالةُ ومَ 
 

 

 الجَ  واضحٌ  الدليلُ « مرمي»ِف 
 اهلَ  فقدْ  تشاغال   هتاونا  

 رْ قَ ه سَ مصريُ  الدهرِ  أبدَ  أوْ 
 دْ قَ بل وقد ف َ  له األعمالُ  ضاعتْ 
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 متى يؤمر الصبي بالصالة  فصل
 غصبيا بالصالة إن بلَ  رْ مُ وَ 

 ناصحا وضاربا له لعشرٍ 
  رّ الصالة إن أصَ  تاركِ  وحكمُ 

 

 

 غقد بلَ  النيبِّ عن كما   سبعا  
 حارِّ ب َ با ال كاسرا مُ مؤدِّ 

 رسَ أَ قْل  إال األحنفي   القتلُ 
 

   فصل
 الذي ال يطمئن  واحذر عقوبةَ 

 تَّ قد أَ  ال سجودَ  فال ركوعَ 
  نْ مَ  صالةُ  مذبذبٌ  منافقٌ 

 داوما حمافظا على مُ  صْ رِ احْ فَ 
 من سيحاسب العباد عنها من

 

 

 ِت تُ اف ْ  لتفتا قدِ سرعا مُ ومُ 
 أمِث  وقدْ  منقوصة   فريضة  

 نْ ستثقلَ مُ  رائيا  نا مُ يرجو الثَّ 
 الَ أوّ  نُ و صالتك اليت تك

 أعماهلم فاحفظ شروطها ائتمن
 

عقوبة تارك الصالة في جماعة مع   فصل
 القدرة

 دُ مؤكّ  نا مجاعة  صالتُ 
 لهْ  ذرَ ال عُ  مى  عَ  رٍّ إن كان ذو ضُ  

 املسجدِ  جارِ  فكيف بالصحيحِ 
 

 

 أمحدُ  ما  تْ وقال بالوجوب حَ 
 هْ مسمعَ  األذانُ  بلغُ ما دام يَ  
 دِ ا فرتشُ يَ احلَْ بِ  س  ا تُِ أمَ 
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   فصل
 واظبا ا مُ شَ وعِ  ن لفجرٍ وكُ 

 على منافقِ  الَ الصّ  فأثقلُ 
 اجلََ  لو يعلم املنافق األجرَ 

 

 

 وتائبا ِف مسجدٍ  مجاعة  
 قِ طابِ امل ربِ اخلا كما ِف هُ 
 قد جنا ليلٍ  موِف ظال وا  بْ حَ 

 

 منع الزكاة  الكبيرة الخامسة
 نزهُ كَ مى  يُ  الزكاةِ  نعُ وما
 صّ خُ  اهُ واجلب اجلُنوبُ كذا   بهِ 
 عانَ مَ  ال  بُ  حّ شَ  ن مبالٍ ومَ 
 أنا  قا له وقائالطوّ مُ 

 

 

 كوى ظهرهُ يوم القيامة ويُ 
 صّ وذي مناطق هبا قد جاء نَ 

 جاعا أقرعاشُ  املالُ  لُ ثَّ يَُ 
 ىنفَ  كنزا    كنزتين فذقْ   مالٌ 

 

 إفطار يوم من رمضان بال عذر  الكبيرة السادسة
 بال مرض واحدٍ  يومٍ  إفطارُ 

 رمتهوعامدا وعاملا بُ 
 قبلُ ضا وقيل يُ القَ  قبلِ ل يُ 

 

 

 نا فرضورب   رٍ فْ كذا بال سَ 
 لتوبتهلو صام دهرا كامال 

 يعملُ  نصوحٍ  بشرط توبةٍ 
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 .للضرورة الشعرية. ألفات اإلطالق": ، لسانكا"جناحكا"، "ربكا"، "ألمكا" 11
 ".وا أرحامكم ولو بالسالم ل  ب  " : جاء في الحديث 12

 في ترك الحج مع القدرة عليه  الكبيرة السابعة
 رىتُ  درةٍ بعد قُ  حجٍّ  وتركُ 

 

 راكفُ من أن يَ  ال يأمن التاركُ  
 

 عقوق الوالدين  الكبيرة الثامنة
 الكبائر العقوقُ  وأكربُ 

 كاألمِّ  نا  فقل كالما ليّ 
 كاأباك خافضا جناحَ  رْ وق ِّ 
 ففيهما جتدْ « إسرا» معْ  «لقمانَ »

 هلا األجرَ  لن توِفَ  واألمَّ 
 هايَ زْ بالبيت ترجو جَ  أو طائفا  

 لهْ  اجلزاءَ  لن توِفَ  واألبَ 
 

 

 عذابُه خياَلك يفوقُ 
 كاربِّ  أمرِ  ترجو به امتثالَ 

 11كالسانَ  بْ جنّ  أفٍّ  ظَ ولفْ 
 درِ تُ  ضى  هما عليك إن رِ حقَّ 

 هامحلتَ  وإن على رقبةٍ 
 هاعفَ ضُ  أن رمحتَ  تثابُ  لكنْ 

 هْ قَ عتِ إال أسريا عاجزا فتَ 
 

 هجر األقارب  الكبيرة التاسعة
 رحمال قاطعُ  اجلنةَ  ال يدخلِ 

 

 12فِصْل ذوي قرابٍة بِبَ ّلهم 
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   الكبيرة العاشرة
 بثْ الزىن فإهنا خَ  قربِ ال تَ 

 تىأَ  بٍ ثيّ  مُ جْ رَ  كرٍ لبِ  لدٌ جِ 
 هالزىن الذي جبارتِ  وأعظمُ 

 اإليان ممن قد زىن نزعُ ويُ 
 ناأن يهديَ  انَ فنسأل املنّ 

 

 

 ها قد وردتْ نصوصُ  عقوبةٌ 
 يا فىت صريا   كالها وحيا  

 هحلالتِ  يا حسرة   مٍ رَ أو حمَْ 
 أنانا نبَّ ذا نبي   قد صحّ 

 لنا الذنبَ  لتوبة ويغفرَ 
 

 اللواط  الكبيرة الحادية عشر
 رْ قذِ  ومن أتى الذكران ممسوخٌ 

 ربنا بذكرهم كتابُ   اقد جَ 
 ربُ غرى كمن أتى دُ صُ  لوطيةٌ 

 

 

 رّ مستمِ  نٌ عليه لعْ  منتكسٌ 
 مهم ولعنهِ هم وذمِّ ووصفِ 

 رضُ يَ  ذنبٌ  أو حائضا   مرأةٍ اِ 
 

   فصل
 مرِ قد حُ  بنصٍّ  حائضٍ  إتيانُ 

 فلِ سا فيه اختُ غشيان أدبار النِّ 
 هقد أشهروا إباحتَ  ومالكٌ 

 ن فوقهاواحلائض استمتع هبا مِ 
 

 

 ملِ من دين ربنا عُ  ضرورةٌ 
 فرتُِ اق ْ  هم يقول ذنبٌ مجهورُ 
 ههم أخي رأى كراهتَ وبعضُ 

 تتها فاقصدْ  الوطءَ  فإن أمنتَ 
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 الربا  الكبيرة الثانية عشر
 رعبا يقوم قد صُ الرّ  وآكلُ 
 على من قد خلق علن احلربَ قد أَ 

 خْ رض أَ ِف عِ  أرىب الرىب استطالةٌ 
 ابَ قد رَ  نفعا   جرَّ  ضٍ رْ ق َ  وكل  

 

 

 زعرى وقد فُ يوم القيامة يُ 
 طقنا نَ ربّ  ذا أخي كتابُ بِ 

 خْ فانسلَ  أمٍّ  ا نكاحُ أهوهنُ 
 ابفيها الرِّ  هدية   وحاذرنْ 

 

 أكل مال اليتيم وظلمه  الكبيرة الثالثة عشر
 ن أباه قد هلكْ مَ  مالِ  لُ وأكْ 

 إن كنَت ذا غىن  عليك أن تِعفّ 
 نبينا معْ  اليتيمِ  وكافلُ 

 

 

 ا قد هلكْ ِف بطنه نار   يأكلُ 
 فرِ عُ رى تَ مبا  ُكلْ  افتقارٍ  اذ وأ

 ن ربنامِ  رضى   نالَ  ِف جنةٍ 
 

 الكذب على اهلل تعالى  الكبيرة الرابعة عشر
 كاجدَ وْ على الذي أَ  بٌ ذِ وكَ 

 صطفىمُ الْ  ّنيبِّ على ال وكذبٌ 
 

 
 اكَ وجهَ  القيامةِ  يومَ  دٌ مسوِّ 
 على شفا أوْ  ا فقد كفرَ د  عمْ 
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 الفرار من الزحف  الكبيرة الخامسة عشر
 عْ قَ وَ  قدْ  فٍ حْ زَ  يومَ  وىلّ ن تَ ومَ 

 

 أن يُرى اْْناَز رَجعْ  اّل إِ  بعِ ِف السَّ  
 

 غش اإلمام الرعية وظلمهم  الكبيرة السادسة عشر
 ماعلى من ظلَ  ظلمةٌ  والظلمُ 

 بالعدل ما بٌ مطالَ  ذو سلطةٍ 
 دلرضى إن عَ ه اهلل ويَ ظلّ يُ 

 

 

 امَ دَ ينْ سَ  ة  أمّ  شَّ ومن يغُ 
 كماضى أو حَ قَ  بني الرعيةِ 

 دلعَ  احلقِّ  عنه إن عنِ  بُ جَ يُ 
 

 الكبر والفخر  الكبيرة السابعة عشر
 رى ِف مؤمنِ ال يُ  داءٌ  الكربُ 

 ره خسِ رداءَ  اهللَ  ن نازعَ مَ 
 اأخَ  رْ قِ ال تَ  اإلزارَ  سبلِ ال تُ 

 بعلمهِ  با  عجَ ن تراه مُ ومَ 
 لوما فاخشعِ عُ  دتَّ دَ ما ازْ لّ بل كُ 

 

 

  نِ ؤمامل داءَ رِ  العبدُ  يحذرِ لْ ف َ 
 رسِ عَ  ِف يومٍ  رِّ الذَّ  مثلَ  وذلَّ 
 ااُِمَ شَ مُ  نْ رَ صعّ ال تُ  دَّ واخل

 بهِ  فال تستْ  فذاك جاهلٌ 
 عِ دَ  بٍ جْ عُ  معْ  رَ  والكب ْ اَل يَ واخلُ 
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 شهادة الزور  الكبيرة الثامنة عشر
 هُ لَ وْ وق َ  بْ اجتنِ  الزورِ  شهادةَ 

 

 هُ كرُ ذِ  جاءَ  "الفرقان"و "احلج"ِف  
 

 شرب الخمر  الكبيرة التاسعة عشر
 اهَ ب ُ رْ اخلمور شُ  اخلبائثِ  م  أُ 

 هاصوصَ نُ  ذْ خُ  يبِّ النّ  ةِ نّ ِف سُ 
 نْ ثَ وَ  كعابدِ   اخلمرِ  دمنُ ومُ 

 رْ كَ ن قد سَ ممِّ  الةُ الصّ  قبلُ ال تُ 
 هِ رِ كْ سُ  حالَ  اإليانُ  عُ نزَ يُ إْذ 
 هُ ربُ شُ  حرامٌ  سكرٍ مُ  وكل  

 اهبِ  رٍ على خَْ  شيشة  حَ  سْ وقِ 
 رْ ث ُ كَ   قدْ  ورٍ وخُ  رٍ كْ سُ  أقراصُ 

 

 

 هاها وجاء لعنُ قد جاء ذم  
 هامَ كْ حُ  ن الكتابِ ذا مِ كَ   ذْ وخُ 
 نْ بَ ر شْ يَ  ا  قّ حَ  بالِ اخلَ  ةَ ينَ وطِ 

 رْ ظَ وذا نَ  صاحيا   حىت يكونَ 
 هِ سمِ ن جِ عَ  دٍ حَ أَ  بِ وْ ث َ  عِ زْ ن َ كَ 

 هُ مُ كْ حُ  ذاكَ  رَ ث ُ كَ   أوْ  لَّ قَ إْن 
 اهبِ  اّل  ا كُ هَ وَشَّ  نا  قَ وحُ 

 رْ شَ تَ وان ْ  زادَ  اليومِ  وِف شبابِ 
 

 القمار  الكبيرة العشرون
 هُ ا نوعُ أي   القمارُ  وامليسرُ 

 رْ هَ ظَ  قدْ  خالفٌ  هِ عبِ لَ  ترميُ 
 مْ رُ حَ فَ  ضا  رْ ف َ  عَ يّ ضَ  إنْ  وقيلَ 

 كْ رُ قامِ أُ  لصاحبٍ  لْ قُ ومن ي َ 
 قادّ صّ يَ  أنْ  القائلِ  ارةُ كفَّ 

 

 

 هُ كمُ حُ  دا  رْ ون َ  شطرجنا يكونُ 
 رْ هَ ت َ اشْ  حرامٌ  لْ قُ  نٍ هْ رَ بِ  لكنْ 
 مْ لُ ف َ  افظا  حمُ  على عكسٍ  وإنْ 
 كْ عُ قاطِ ا أنا أُ مّ له أَ  لْ فقُ 

 قاطَ عنه نَ  صحَّ  بذا الرسولُ 
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 قذف المحصنات  الكبيرة الحادية والعشرون
 تْ صنَ أحْ  قدْ  مى عفيفة  ن رَ ومَ 

 نعِ فذاك ِف كتاب ربنا لُ 
 دقْ صَ  باهلل العظيم أنْ  قسمَ أَ 

 داهَ ا بالش  جَ  إال بأن يكونَ 
 مالَ سْ تَ  ك أخي كيْ ظ لسانَ فاحفَ 

 

 

 تْ لَ فَ ها قد غَ ذفِ عن قَ  مؤمنة  
  هادة وإنْ شَ  َلهُ  نْ قبلَ ال تُ 

 قْ سَ نا فَ ربِّ  كمِ فإنه ِف حُ 
 تدىاهْ  فذاك جاء صادقا قدِ 

 مالَّ كَ أن تَ  قبلَ  كالما    نْ وزِ 
 

 الغلول  الثانية والعشرون الكبيرة
 هباى أتَ  نيمةٍ ن غَ مِ  لّ ن غَ مَ 

 صْ خُ ما رَ  لولِ الغُ  نَ مِ  نْ ال تقرَ 
 مِ لَ سْ تَ  يطٍ ُمَ  معْ  فاخليَط أدِّ 

 

 

 حممولة  عليه مفضوحا  هبا
 صّ يَُ  حكمٌ  لهُ  مغلولٍ  ل  فكُ 

 مِ كُ احْ  والعدلِ  بني الناسِ  بالقسطِ 
 

 السرقة  الكبيرة الثالثة والعشرون
 إن توفرتْ  السارقِ  يدَ  عْ واقطَ 

 واى أن قطعُ ضَ مَ  دينارٍ  بعِ ِف رُ 
 ما  أن يردَّ  السارقِ  وتوبةُ 

 ن قد سرقْ عمّ  اإليانُ  عُ رفَ ويُ 
 

 

 تْ انتفَ  فيه الشروط واملوانعُ 
 شفعُ ال يُ  نافذٌ  اإللهِ  د  حَ 

 ماكَ قبل أن عليه يُْ  سرقَ 
 قد نطقْ  ن زىن بذا احلديثُ كمَ 
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 قطع الطريق  الرابعة والعشرون الكبيرة
 هِ اربا لربّ عى حمُ ن سَ ومَ 
 ؤمنِ مُ  كلِّ   طريقَ  عا  وِّ رَ مُ 

 ىأتَ  رابة  ه حِ حد   فذاكَ 
 دْ يَ  طعُ ه أو قَ لبُ ه أو صَ قتلُ 

 

 

 هِ فِ لْ ه ِبُ نبيَّ  وعاصيا  
 نِ مِ أْ تَ سْ فال تَ  وغاصبا   كا  فْ سَ 
 ىَت ا ف َ أيَ  ال  صّ فَ مُ  ذْ خُ  هُ مَ كْ حُ 

 دّ ى ِبَ نفَ يُ  دْ وقَ  فٍ لْ خُ  نْ مِ  جلِ والرِّ 
 

 الحدود يقيمها الحاكم ونوابه  تنبيه
 هُ رطُ شَ  صاصٍ أو قِ  حدٍّ  وكل  

 هممومِ أو عُ  ومِ قَ الْ  عاعِ ن رِ ال مِ 
 

 
 هُ مُ لَ عْ ي َ  ن حاكمٍ ه مِ تنفيذُ 

 همدينِ بِ  هلةٍ جَ  ةٍ فلَ سَ 
 

 اليمين الغموس  الكبيرة الخامسة والعشرون
 قتطعاكاذبا مُ   نْ ال تلفَ 

 مستْ م غُ ِف جهنَّ  فعلتَ وإن 
 على آراكْ  ذبة  كِ   ال تقرنْ 

 

 

 شبعالتَ  دا  تعم   امرئٍ  حقَّ 
 رتْ سِ خَ  لعنة  من ربك  لتَ ونِ 
 راكْ ك الذي هو يَ ربَّ  قِ واتَّ 
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 في الحلف بغير اهلل  فصل
 نْ كُ فباهلل يَ  من كان حالفا  

 األحدْ  من دونِ  دُ عبَ وال مبا يُ 
 ان بغري اهلل كان حالفَ ومَ 

 

 

 نْ كُ   هُ لَ اإْلِ  بالذي قال لهُ  ال
 دْ مَ الصّ  ط اهللَ سخِ يُ  ركٌ فذاك شِ 

 اوخائفَ  دا  حّ وَ مُ  نْ رَ كفِّ يُ 
 

 الظلم  الكبيرة السادسة والعشرون
 لْ فَ غَ  لمٍ عن ظُ  اهللَ  ال تسبَّ 
 مِ تُ شْ ال تَ  ال تستطلْ  نْ ال تظلمَ 

 ليس بينها املظلومِ  ودعوةُ 
 حررمى ِف السَّ تُ  همِ كالسَّ   ن دعوةٍ مِ 

 

 

 لْ جَ أَ  ظالٍ  كلِّ وإمنا لِ 
 مِ ال ينَ  ناصرٌ  عانُ فاملست

 يا هلا ك حجابٌ وبني ربِّ 
 رِف سَ  وَ م وهْ ن ظلَ مَ  تصيبُ 

 

   فصل
 لمظَ  واجدٍ  يل   الغينِّ  لُ طْ مَ 

 ايَ فِ ستوْ مُ  هُ أجرَ  األجريَ  طِ واعْ 
 همتنعَ  أخاك ظاملا أنْ  رْ وانصُ 

 نِ ال تركَ  ظالٍ  دارَ  ال تغشَ 
 

 

 مدَ اخلَْ  كَ مِ لْ وظُ  زوجةٍ  مِ لْ كظُ 
 صرانياكان أو نَ   ودا  وهُ  حىتّ 

 هوتَ إخْ  من أن يكون ظاملا أيْ 
 نِ كُ سْ تَ  عينا  أو مُ  ا  بّ إليه حُ 
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 المكاس  الكبيرة السابعة والعشرون
 سْ كَ مَ  ظالٌ  اجلنةَ  لِ خُ دْ ال يَ 

 طعاالذي قد قَ  بهةُ ففيه شُ 
 

 
 سْ تلَ ما اخْ  وردِّ  إال بتوبةٍ 

 عىسَ  ا  مفسد حتِ للس   وآكال  
 

 أكل مال الحرام  الكبيرة الثامنة والعشرون
 هْ لَ ناوُ تَ  نْ ذرَ فاحْ  احلرامِ  لُ أكْ 

 غتصباتراه خائنا مُ  وجهٌ 
 ستجاب للذي ِف بطنهِ ال يُ 

 كْ شربَ ك أخي ومَ طعامَ  بْ طِ أَ 
 

 

 هْ لَ طَ بْ أَ  عٌ رْ و على وجهني شَ وهْ 
 العباتراه هازال وَ  وجهٌ 

 هِ تِ وَ سْ على كِ  رمةٌ وحُ  حتٌ سُ 
 نكْ كَ سْ ومَ  نَيْ سَ نْ ا ال ت َ ذَ كذا الغِ 

 

 االنتحار  الكبيرة التاسعة والعشرون
 ادَ عِ قد وُ  هُ نفسَ  عبدٍ  وقتلُ 

 بابّ سَ مبا به تَ  با  عذَّ مُ 
 

 
 دالَّ فيها خالدا ُمُ  بالنارِ 

 كبارتَ اْ  بغتة   نفسٍ  ن قتلِ مِ 
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 الكذب في غالب أقواله  الكبيرة الثالثون
 باهلل على الذي كذَ  ولعنةُ 

 منه والفمُ  العينانِ  رُ شَ شرْ تُ 
 اكَ يلِ صادقا ِف قِ  نْ فدائما كُ 

 

 

 بلَ ق َ  قدْ  دقٍ صِ  منافق أخبارَ 
 نعمُ ال يَ  إىل القفا ِف برزخٍ 

 اكَ ن ربِّ مِ  رضى   تنلْ  عا  رِ وَ وَ 
 

 قاضي السوء  الكبيرة الواحدة والثالثون
 ففي خطرْ  حاكمٍ  قاضٍ  ل  وكُ 

 عادال تراهُ  ناجٍ  وثالثٌ 
 ى للقضا كأمنان تصدّ ومَ 

 ماأن يكُ  وإن أراد حاكمٌ 
 مكَ حَ  من كان قاضيا وبالعدلِ 

 

 

 رفقاضيان ظاملان ِف سقَ 
 ائالعلى أن ال تكون سَ  صْ فاحرِ 
 ماالدّ  ول يرَ  هُ سَ نفْ  ذبحَ 

 اصماُمُ  أوْ  ن غضبانَ فال يكُ 
 ملِ ه سَ ربِّ   بِ ن غضَ جنا ومِ 

 

 الرشوة  الكبيرة الثانية والثالثون
 نا الذي قد ارتشىربِّ  لعنُ 
 وظاملا آخذا   واهُ سِ  حقّ 

 

 
 شاِف زماننا فَ  عظيمٌ  ذنبٌ 

 بذا وآمثا فكان ملعونا  
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  الكبيرة الثالة والثالثون
تشبه النساء بالرجال وتشبه 

 الرجال بالنساء
 رْ كَ الذَّ  وإن ترى األنثى شبيهةَ 

 هستِ بْ ِف لِ  ثا  ورجال مؤنَّ 
 الفت رّ ن شَ مِ  معاذ اهللِ  فقلْ 

 

 

 رعَ أو ِف شَ  سوةٍ أو كِ  شيةٍ ِف مِ 
 هتِ يَ شْ ِف مِ  ومائال   ثا  نَّ ُمُ 

 نعَ  قد لَ أولئك الذين ريّب 
 

 الديوث  الكبيرة الرابعة والثالثون
 هْ ؤيتَ رضى رُ ث ويَ بْ ن يرى اخلُ ومَ 

 ملن تراه راضيا با  جَ وا عَ 
 

 
 تهْ نَ عْ لَ  زْ وِّ ِف أهله فذاك جَ 

 ال باكيا الفساد ضاحكا  بذا 
 

 المحلل والمحلل له  الكبيرة الخامسة والثالثون
 هامرأتَ  ومن أراد أن يردَّ 

 هاقِ وْ ذَ  لَ فال تل له قبْ 
 هْ لَ من حلَّ  مَ قد حرّ  فاهللُ 

 

 

 هها ثالثا أنفذَ طالقِ  بعدَ 
 رضى هبايَ  شريعة   لة  يْ سَ عُ 

 هْ لَ  الذي أحلَّ  يسَ التِّ  نَ ولعَ 
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 عدم التنزه من لبول  السادسة والثالثون الكبيرة
 فاسترت  أن تبولَ  وإن أردتَ 

 سببها بِ جَ  العذابِ  فأغلبُ 
 

 
 رذِ بعد قضاء ما قُ  مستجمرا  

 هربَِ ِبَ  قْ قال ثِ  كذا النيب  
 

 الرياء  الكبيرة السابعة والثالثون
 رى له العملأن يُ  بّ ومن يُ 

 هقد مضى تفصيلُ  ركٌ وذاك شِ 
 

 
 غلشَ ه انْ رؤية ربّ فذاك عن 

 هُ د إليه كي ترى تقسيمَ فعُ 
 

 التعلم للدنيا وكتمان العلم  الكبيرة الثامنة والثالثون
 هلك نيا قدْ دُ ه لِ لمُ من كان عِ 

 يراكْ  ك ملنْ علومَ  فاجعلْ 
 

 
 سلك مَ هنّ جَ  العلمَ  مِ كتُ ن يَ مَ 

 اكْ وَ هَ دنيا وَ  متاعَ  جمتنبا  
 

 الخيانة  الكبيرة التاسعة والثالثون
 نؤمتَ ال يُ  أمانة   نْ ومن يُ 

 عاديامن خانك مُ  نْ وال ختُ 
 

 
 فتَت وبالنفاق يُ  هِ دِّ ِف وُ 

 مرضيا بذلك جزاء   تنلْ 
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 .جموس هذه األمة يرى فيما عليه طائفة القدرية: أي 13

 المنان  الكبيرة األربعون
 ملن يراه منّ  اهللُ  ال ينظرِ 

 

 نْ يَ ذِ ؤْ ومُ  فتخرا  على الورى مُ  
 

 التكذيب بالقدر  الكبيرة الحادية واألربعون
 بقضاء وقدرْ  شيءٍ  وكل  
 ظفِ قد حُ   ِف كتابٍ ريّب  لمُ وعِ 

 اهلل تراها نافذهْ  مشيئةُ 
 قلِ خُ  للعباد قلْ  فعلٍ  وكل  
 ريذَ فاحْ  جموسٌ  ةٍ أمّ  لكلّ 

 

 

 فركَ   ال ريبَ  ب القضاءَ ن كذّ مَ 
 ظفِ صي علينا ما لُ يُْ  مٌ وقلَ 

 تراها تابعهْ  العبدِ  مشيئةُ 
 قلِ  ال تقل عنه خُ ريّب  كتابُ 
 13يرِ دَ القَ رى ِف يُ هذه  جموسُ 

 

 التسمع على الناس وما يسرون  الكبيرة الثانية واألربعون
 اسَ سّ ع العورات قل جتَ تتب  

 

 ساتسّ  قلْ  ع احلديثِ تسم   
 

 النميمة  الكبيرة الثالثة واألربعون
 مّ نِ شى يَ من مَ  اجلنةَ  ال يدخلِ 

 هِ ثِ دَ ِف جَ  ه العذابُ وعيدُ 
 

 
 أمِثْ  فسدا  مُ  احلديثَ  نقلُ ويَ 

 ِف حديثهِ  الرقيبَ  قِ فليتَّ 
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 اللعان  الكبيرة الرابعة واألربعون
 هِ قتلِ كَ   يُرى مؤمنا   كَ لعنُ 

 اللساَن من سبٍّ وِمنْ  وطهِّرِ 
 ن على العمومْ فليكُ  وإن لعنتَ 

 

 

 ن لعِنهِ وكْن مستغفرا  مِ  فُتبْ 
 افُتِتْ  َخنا ومن كل الذي بهِ 

ِ ال للمُ   ومْ الذي قد ال يدُ  عنيَّ
 

 الغدر وعدم الوفاء بالعهد  الكبيرة الخامسة واألربعون
 الوعودْ  الفِ ن يُ ممَّ  وال تكنْ 

 هْ فضحُ يَ  لواءٌ  غادرٍ  كلِّ لِ 
 

 
 قوده وال يفي العُ عطي بربِّ يُ 

 هْ فُ شِ كْ بني الورى يوم احلساب يَ 
 

 تصديق الكاهن والمنجم  الكبيرة السادسة واألربعون
 رطرنا قد كفَ بذا مُ  لْ ن يقُ ومَ 
 اتبسَ اقْ  من النجومِ  عبة  ن شُ مَ 
 رْي طَ  رُ جْ زَ  لْ قُ  ةٌ يافَ عِ  ةٌ ريَ طِ 

 قدَ وإن صَ  كاهنا    قْ دّ صَ وال تُ 
 هُ تَ ق ْ إن صدَّ  الةُ الصّ  لُ قبَ ال تُ 

 

 

 رل املطَ نزّ نا الذي يُ بل رب  
 ساه قد تنجَّ أتى وبِ  را  حْ سِ 
 رْي خَ  وليس فيها أي   مٌ رّ حمُ 

 طقا نَ  أو مبَِ رب ِف بعض ما يُ 
 هُ يوما عد   أربعنيَ  ويكَ 
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 نشوز المرأة على زوجها  الكبيرة السابعة واألربعون
 هالِ عْ عن ب َ  شجزتْ من نَ  ملعونةٌ 

 قد َرِضيها وعنها من مات زوجُ 
 لزوِجك احلق  كما هلا عليكْ 

 

 

 هبا ةٍ لّ من غري عِ  وامتنعتْ 
ا عنها رِضينالت هد  ى  ورهب 

 أسريٌة فاْجعْل َكَماهلَا َلَدْيكْ 
 

 التصوير  الكبيرة الثامنة واألربعون
 هِ ِف ُملوقِ  اهللَ  ضاهِ ن يُ ومَ 

 هِ بنفخِ  فٌ مكلَّ  بٌ معذَّ 
 نْ فل فيه صورةٌ  بيتٍ  وكل  

 

 

 هِ بيدِ  مصنوعةٍ  بصورةٍ 
 فعلهِ لِ  وليس قادرا   روحا  
 ُتطمَسنْ  حىّت  كُ امللَ  هُ يدخلَ 

 

   تنبيه
 دْ يَ بِ  آلةٍ  صورةَ  سْ قِ وال تَ 
 ةٍ ورَ رُ ضَ  نعَ  م أجازَ وبعضهُ 

 

 
 دعتمَ مُ  قلْ  رّجحتهُ وذا الذي 

 ةٍ ورَ صُ  عضِ بَ  قاطَ تِ ا كذا الْ رسْ 
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 اللطم والنياحة وشق الثوب  الكبيرة التاسعة واألربعون
 م   طَ ه لَ ن خلدِّ ا مَ نّ وليس مِ 

 تلك اليت قد رفعتْ  صالقةٌ 
 تْ قَ تلك اليت قد حلَ  حالقةٌ 
 تُشقّ  ثوبا  تلك اليت  ةٌ وشاقّ 

 

 

 م رِ حُ  ألنهُ  مصيبةٍ عند 
 تْ عَ وما ترف َّ  نياحة   صوتا  
 تْ فَ ت َ ون َ  هلا جاهلة   شعرا  

 ذاهلٌة ورْفُع َجهِلها َيُشقّ 
 

 البغي  الكبيرة الخمسون
 غىبَ  ل ذا قدْ قُ ف َ  اسَ النّ  مِ لِ ظْ ن يَ مَ 

 وارُ ب َّ ن جتَ مَ  آلِ إىل مَ  فانظرْ 
 وارُ خَ فْ تواضعوا لبعضكم ال ت َ 

 

 

 طغىن مَ  ل  وكُ  ه قارونُ مثلُ 
 واربُِ قْ كيف أُ   اهللِ  على عبادِ 

 ترامحوا تعاونوا تآزروا
 

االستطالة على الضعيف   الكبيرة الحادية والخمسون
 والزجة والدابة والمملوك والجارية

 والضعيفِ  ن إىل اململوكِ أحسِ 
 هْ ليس لَ  على ضعيفٍ  لْ طِ ستَ ال تَ 
 اهْ عَ دَ  دا  عبْ  ريب ناصرٌ  فإنَّ 

 اسَ ابِ أن تكون حَ  إمثا   كفاكَ 
 قا بناررْ ب أحدا حَ وال تعذّ 

 

 

 فِ وَ  ذْ فيه خُ  الرسولِ  وصيةُ 
 هْ رَ رَ ضَ  شكو لهُ يَ  مناصرٌ 
 اهجَ ن رَ مَ  لِّ كُ   غيثُ مُ  وعادلٌ 

 ساحمبِّ  أنت له ام وتِ قُ لِ 
 فذاك عار أو دابةٍ  رٍ شَ ن بَ مِ 
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 أذى الجار  الكبيرة الثانية والخمسون
 يهِ وَ  جارك ثالثةٌ  حقوقُ 

 محِ عليك والرّ  له احلق   جارٌ 
 ان لهْ حقّ  على دينك قلْ  جارٌ 

 هْ تك لَ انَ يَ دِ  على غريِ  نْ ومَ 
 جارك الذي جبانبكْ  ال تؤذِ 

 

 

 بهِ  يتَ فّ اإليان وَ  لِ يكمُ  إنْ 
 ملِ إن كان مسلما قريبا ذا عُ 

 هْ معَ  وكذا الدينِ  اجلوارِ  حق  
 هْ لَ  أدِّ  ه جوارٌ فذاك حق  

 كْ ن بوائقِ مِ  ذاكَ ن أَ مِ  يافُ 
 

 أذى المسلمين وشتمهم  الكبيرة الثالثة والخمسون
 راموحَ  ذنبٌ  املسلمِ  إذايةُ 

 راقِ تَ ا بأن يَْ ر  شَ  رئٍ امْ  بُ سْ حَ 
 اسلمَ مُ  بدا  عَ  ن دعا بالكفرِ ومَ 

 

 

 المكَ   وْ أَ  احتقارٍ بِ  ضربٍ ا بِ وَ سَ 
 اربِ عتَ مُ  نْ ن كان مسلما فكُ مَ 

 امَ لِ قد عَ  إنْ  عليه الكفرُ  حارَ 
 

 أذية عباد اهلل والتطاول عليهم  الرابعة والخمسون الكبيرة
 اهغَ الب ُ  علِ ن فِ العباد مِ  إذايةُ 

 

 غاهالط   م فعلُ هم وضرهبُ تقريُ  
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 .والياء لإلطالق. منتصف: األصل 14

 إسبال اإلزار والثوب واللباس  الكبيرة الخامسة والخمسون
 هِ تت كعبِ  رَ ن أسبل اإلزامَ 

 14يفِ صَ تَ نْ إىل مُ  كَ ر إزا عْ ارفَ 
 

 
 هِ جبِ عُ بِ  ذر مذنبٌ من غري عُ 

 يفِ يَ  فالكعبُ  تَ يْ ب َ أَ  فإنْ  ساقٍ 
 

 لبس الحرير والذهب للرجال  الكبيرة السادسة والخمسون
 مرِ حُ  لْ ق للرجالِ  احلريرِ  سُ لبْ 
 رْ هتاشْ  الفٌ خِ قْل  يب  ا الصّ أمّ 

 اإلمام ما اختاره أمحدُ  فالنهيُ 
 

 

 ملِ ن قد عَ يا مَ  الّتربُ كذلك 
 رْ عتب َ مُ  وكل   بسهِ لَ  كمِ ِف حُ 

 ماَل فال يُ  برخصةٍ  لْ قُ ي َ  نْ ومَ 
 

 إباق العبد  الكبيرة السابعة والخمسون
 هُ تُ ذمَّ  تْ ئَ رِ بَ  عبدٍ  إباقُ 

 

 هُ رتُ سْ حَ  لْ طُ قطعا تَ  إن ل يتبْ  
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 الذبح لغير اهلل عز وجل  الكبيرة الثامنة والخمسون
 ك اإللهْ ربَّ  سمِّ  وإن ذبتَ 

 ه ذبحْ ن لغري ربِّ مَ  فإنَّ 
 

 
 داهمؤمنا ترجو هُ  ا  حقّ  إن كنتَ 

 حّ صَ  احلديثُ  كما  اهللُ  نهُ عَ لَ 
 

 فيمن ادعى لغير أبيه وهو يعلم  الكبيرة التاسعة والخمسون
 دلَ وَ  والدٍ  عى لغريِ ادّ  نِ مَ 
 رمُ عليه تُ  هِ ربِّ  ةُ نّ جَ 

 

 
 دأخي وما رشَ  أتى كبرية  

 مُ علَ يَ  وَ عى ذلك وهْ ادّ  إنِ 
 

 واللدد الجدال والمراء  الكبيرة الستون
 محَ فإهنا قُ  ذر خصومة  حْ اِ 

 دىوهُ  بعد نورٍ  قومٌ  ما ضلّ 
 قاشدَّ من تراه قد تَ  وكل  
 داعَ ت َ اب ْ  الذي منه النيب   ذاكَ 

 

 

 ميَ الشِّ  و من شرِّ كذا جداال فهْ 
 ادَ دَ ولُ  ال  دَ وتوا جَ أُ إال وَ 

 قاهَ ي ْ فَ ت َ  با  ومعجَ  مثرثرا   
 دارشَ كيما تَ   بالنيبِّ  تَّ فاسْ 
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 منع فضل الماء  الحادي والستون الكبيرة
 عاانِ ال تكن ممَُ  املياهِ  فضلُ 

 

 م جائعاعِ طْ أَ  الكلَ  ال متنعِ  
 

  الكبيرة الثاني والستون
نقص الكيل والذراع وما أشبه 

 ذلك
 فافَّ طَ  ال  وكيْ  ملن غشَّ  ويلٌ 

 

 فافّ جَ  ضٍ رْ أِل  مكيالٍ  تطفيفُ  
 

 اهلل تعالىاألمن من مكر   الكبيرة الثالثة والستون
 نْ نَ مَ ال تأْ  نْ ذرَ احْ  كَ ربِّ  رِ كْ ن مَ مِ 
 فذاك جاهلٌ  املكرَ  ن يأمنُ مَ 

 

 
 نْ ال تيأسَ  نْ وَ جُ ك ارْ ربِّ  حَ وْ ورَ 

 و غافلٌ فهْ  آِيسَ الذي  اكذ
 

 إذاية أولياء اهلل الصالحين  الكبيرة الرابعة والستون
 الطائعِ  الويلِّ  ذايةَ إ رْ حذَ اِ 

 ناظرٌ  نا إىل القلوبِ فرب  
 

 
 عِ ضائِ بِ  دعاءهُ  بْ ال تسَ 

 رٌ ناصِ  ا  حقّ  احلبيبَ  هُ يَّ لِ وَ 
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 ترك صالة الجماعة بال عذر  الكبيرة الخامسة والستون
 ِف مجاعهْ  الصالةَ  ال ترتكِ 

 نعقد مَ  ذرٌ عُ  إال بأن يكونَ 
 

 
 اجلماعهْ  ها ِف مسجدِ وأدِّ 
 رعنا كما شَ دينُ  بعذرٍ  ذْ فخُ 

 

 اإلصرار على ترك الجمعة  الكبيرة السادسة والستون
 هْ عَ مُ ن أصّر تاركا جلُ ومَ 

 

 هْ حَ ضَ أوْ ا وَ بذا احلديث جَ  منافقٌ  
 

 اإلضرار في الوصية  الكبيرة السابعة والستون
 ى هبااليت وصَّ  اهللِ  وصيةُ 

 هُ قَّ حَ  ذي نصيبٍ  كلَّ   طِ عْ وأَ 
 

 
 هبا راضٍ  مؤمنا   ذها وأنتَ خُ 
 هُ قَّ حَ ستَ ومُ  رٍّ بال ضُ  ال  دْ عَ 

 

 المكر والخديعة  الكبيرة الثامنة والستون
 ادعاله ُمُ  نْ أخاك ال تكُ 

 

 سارعامُ  هِ كيدِ أو ماكرا لِ  
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 من جس على المسلمين الكبيرة التاسعة والستون
 ساسّ ن على أخيه قد جتََ ومَ 
 قد أفسدا ن عداه عامدا  مَ لِ 

 

 ساس  تَ  أسراَرهُ وناشرا 
 دىتَ عْ اِ  ثٍ رْ حلَِ  ِف األرض هالكا  

 

سب أحد الصحابة رضي اهلل الكبيرة السبعون
 عنهم

 باحِ نا قد صَ يَّ بِ ن نَ مَ  سبابُ 
 عنان لَ اهلل على مَ  ولعنةُ 

 لمقد عُ  الصحابة نفاقٌ  غضُ بُ 
 وارُ صَ مبا قد نَ  اهللُ  رضيَ  قدْ 

 

 باحِ سُ  لْ هم قبّ سُ ن يَ مَ  إيانُ 
 عناأو قد طَ  يبِّ النّ  صحابةَ 

 مسِ وُ  بهِ  عبدٍ  هم إيانُ بّ وحُ 
 جرواأيضا هَ  يارَ ه والدّ دينَ 

 

خاتمة
 هاريب ها أنا ختمتُ  بمدِ 

 تائبا  إليهِ مستغفرا ريّب 
 اهالجَ  شيتُ غَ  كبرية    فكمْ 

 جاءكا دٍ يْ ب َ عُ ي لِ إهلِ  فاغفرْ 
 هحليتِ  رُ عْ شاب شَ  قدْ  ونادما  

 هافظُ عليك حِ  سهال   منظومة  
 طالبا كنتُ   ن قبلُ ن كل ما مِ مِ 

 وذاهال مستعجال   مستخفيا  
 كاوابَ ثَ  وراجيا   ُمطَْأِطئا  
 هتِ لّ عرتفا بزَ مُ  وطامعا  
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 يل ذنويب املاضيهْ  كما سرتتَ 
 هاأهنيتُ  لِ وبالربيع األوّ 

 يِن السَّ  اهلُدىِف يوم ذكرى مولد 
 املصطفى على النيبِّ  يا  مصلّ 

 

 حني تأِت الغاشيهْ  رتٍ سِ بِ  فُجدْ 
 15ازهتُ مَ رَ " شٍ تَ لْ حَ " كذا بعامِ 

 منعزال  ل أنثنِ ِف غرفٍة 
 الّصَفا أهلِ  وآلهِ  حممدٍ 
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