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١،^مقدمة 

المرملين،سيد على واللام والصلاة الخالين، رب ض الحمد 
كيدحياضه عن الدابين الدين، حملة الخيامين الخر وأصحابه آله وعلى 

تويعد الكائدين 

علمكل صهلر حسث، السامين، الخلماء اتمه فن الوصايا كتابة فن إن 
الؤلفإيسهلرها الش الورقالتا هدم تكون فقد وريالتا، في وصيته منهم 

سيرتهلهم يسهلر أن ؤإما الدنيوية، حياته في الخبرة فيعطهم لأبنائه، إما 
معآفجمعهما هدْ رسالته في الجوزي ابن الحاففل ذللنا فعل كما الدانية 
المتوفىه ٥٨٠منة الولود القاسم أبا المكنى محمد لأبنه سطرها حيث 

كماعامة الوصية تكون وفد ^ ٦٥٦سنة ببغداد التتار وقعة في مقتولا 
وصيته.في تعالى اف رحمه قدامة ابن فعل 

نولنهج عالي ساروا ألهم الأعلام لهؤلاء الداني كان وند هذا 
لييتضمحت فيه يوصي أن يريد شيء له لم مامريء حق أما . السمح، 

.٢ ءندْاال مكتوبة ووصيته إلا 

=( ١٦٢٧وملم)( ٢٧٣٨والخاري)( ٧٦١ايوطآ)y/ في مالك أخرجه )١( 



راسمةرسالة محمد لأبنه الجوزي ابن الحاففل رسالة كانت وند 
أعمالهفي الحق رآْ ما جمع فقد الحق أهل لمتهج الطريق مرصحة 

•[ ٢٨٢\هه]اوأرة: ؤنأئئو[\ةتمار؛ مقتفيأأر وأقواله 
فيالتقوىاللعين، اليطان لكيي والداغ الدين، أساءس هو الاه فتقوى 
علىتحثه صدره في التقوى إذ مراقيآ، له اش أن الحق الإنسان يعرف 
حلالمن ربه الإنسان يتعرف وبها افه، ملكوت في والتفكر العقل إعمال 
الكسلؤلريق عن المعرفة هده أفتكون العزة، رب من الموهوب العقل 
أحيالنفس لأن لا. الدم؟ بدورْ والدي الكلل، يورُث، الذي والوم 

تسيهلرالش هم، تجعلها لا لك، حاصعة واجعلها القناعة، عودها طماعة، 

إليه،الخضؤع تأبى فإنها جاهدها مهما فالإنسان الذاتية، مكنوناتلث، على 
لأنالشيهلانية، الوساوس إخماد هو ذلك، في الماجمة الجرعة ولكن 

فيآت أنلئ، وتذكر بنفسك، فاعتزل الهناعق، عدم إر يدفعه محرصها 
عقالمن تنشهل عندها منه، مهرب لا الذي عملك، صندوق إر المهاية 
الصادق،من والوعد مفتوح، الأن أماملث، القلريق لكن ليت،، يا وتقول 

حلفكبمن بتفكرك يها تعرفه حلوة ريلثا وبين بينك فاجعل ممحدوقا، 
واحذروحيوانآ، نباتآ محسوسان من فيها ما للثج وأخضع الدنيا وخلق 
لكفبله من المحئص-ين الشيaلان، أعوان لأنهم الئوء رفاق، من نفسلث، 

الدماءأعوانه للث، يسحر بلئج، بالوفؤع يستحكم لم إذا الشيهنان لأن 

عداشص ( ٢٣٩,, v٢٣٨/والماتي ( ٩٧٤)والترئزي ( ٢٨٦٢)داود أبو ر =
عنهما.اش رصي عمر ابن 



4كئث\قك عق ثنلن ءؤلإسلعء لكن ، إيقاعه عليه عسر من على للقضاء 
[.٩٩ه]الحل:ريهرِدرءءقلو0 وو 

تضعمدرسة، هي هذه الجوزي ابن الحاففل رسالة أن تجد فبهذا 
المحدقةالأحهلمار من وتنيهك اللم، بداية على اليمرية وكينونتك شك 

الجرعةوتهلييق وفكرك، عقلك اعمال العمل على وتحثك بك، 

المتربصينفكر عن المبعد العميم، الثواب على تحصل لكي بحدافيرها 
مه.ليس ما عليه القاحمين بالدين، 

وتركوابها، وعملوا الحاضر شبابنا حيل ءلالاها إذا رسالة وهي 

مغلهروافه اكليل.، مجدنا لأرجعنا حانبأ الشخهبمية والمصالح أهواءهم 
•الكافرون كرْ ولو أمة حير مجد ومرجمر نوره، 

فاثرتحياته، جوانب من كثيرا رسالته ش المصنف، لتا كثف ومحل 

النافعةالخلاصة فيه يما ترجمته مونة كفانا لأنه بترجمة، أفرده لا أن 
الصّالح.بالمثل الاقتلوام على ليحثه ابنه يه نبه ما صمن المفيدة 

الجنان،وأدحله عامة، رحمة له، ألمت، ومن مؤلفها، اطه رحم 
ربلأ4 والحمد المنان، إنه العينان، النبي حوض من شربة وسقاه 

•العالمين 

الرسالة:هذه في عملي 
قراءته.القاريء على يسهل لكي كاملا صعلآ النص صبهل - ١ 
أماكنها.إلى القرآنية عزوالايات - ٢ 

٧



أماتمها.إلى الشريفة المرية الأحاديث عزر - ٣

الرّسالة.هالْ رحال بعض ترحمة - ٤ 

الغربية.الكلمات شرح - ٠ 

•آ ت بتن لها عناوين ورصع الرسالة فصول ترمم - ٦ 
الرّسالة.هذه في المذكورة المؤلف مصنفات ذكر فهرست — ٧ 

حيرااش حزام الفقي حامد محمد الشيح نسخة من استفدت وقد 
.ه ١ ٣ ٤ ٩ عام الكنوز دفائن مجمؤع صمن طعن التي 

محمدايويؤيشاسهد عبد 

٥٥٥
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هسهتي

الفلق[

منوأحرج ترابل١ا، بن الأكبر الأب أسأ الذي فر الحمد 
ظأوأنعم والأساب، باكزاتة العثاتز وعصي ، والأصلأب١٢٢ألتزائب 
ميوحفظتي امحى، في تربيتي وأحس الصواب، وعزنان يالمنم 

وهألثواب وموو أرجو يريه وزرني الشناب، 
أهأو؛لآ-قل، ري؛-اآعفر ه دعتثأء ومشو ربمتثا لربى وين ثسزآئزة 

.[ ٤ ١ - ٤ * هلإبراه؛م: أنمثاب يقوم يوم يشقمنتن 
ننيأما 

ونأنثختنه ختمت الأولاد وطلب النكاح ثنى ءزهتا لم1 ؛ني 
وخسذكور حمسه مكانوا مززئتنهم، أولاد، عشزه أف يمار افه 

]آلمإياه ثن ثئكئ' ءادم كرء قؤ عث متد■بمش إق ؤ ت تعالى لقوله )١( 
[.٠٩عمران: 

•٧[ ٍهبخئئنيأيراوألم>هلاممدقت ئؤ ين ؤ.ثلى تعالى؛ ه لقول)٢( 
ءل؛لتهثن و-غكث» ذلإ ين -ثلم ظ ثث أئآ هذ ت إبليس عن تعار ونيله 

١٢.]



الدشندإ:يمن وبمه، الدش ئ انثان، الإ6ث من سان ؛6^،، 
الصائح،الحاومأا فيه يجعز أذ يعار اش منألمث الماسم بي ولدي سوى 

فيالجد عن توان نؤغ منه وأنت ثم والمناجح، المز به سلغ وأف 
نلوكعز بها، أحثه ارساله نذ0 له 3كتإث البنم طن، 

ئبماةزئنار،\&نزجمذ'و>;نيفىفس، 
شادثد ثكن أصت، ينس مرلثأل ولأ وعس، ينس حاذي لا بآنة في يح 

سيوقاد• ٣[ إشنزه\شمر•' وزاصوأ الي ؤرماء،يأ ثنار• 
نلأخندنلأةثةإلآهاضض.\لإيس.■١[. 

ستإن 

٥٥٥



ا-فضل.0٠١

واسال]اسحضاراسل 

باكهزرا؛الآدَمؤ ق؛:ثتثز أَة اهُكؤاس: زقك نؤ :ا 

لكلأن اعلم ؛ ١( ٢ - ١ ا والدين)ص الدنيا أدب في المارودي الإمام قال )١( 
العقل،هو الأداب، ؤينيؤع الفضائل وأس ينبوعآ، أدب ولكل أسأ، فضيلة 
بكماله،التكليف فآوحس_، عمادا، وللدنيا أصلا، للدين تعالى اض جعله الذي 

وهاربهم،هممهم احتلافح مع حلقه، بين وألف بأحكامه، مدبرة الدنيا وجعل 
وحبقمأ ت نمين يه تعبدهم ما وجعل ومقاصدهم، أغراضهم وتباين 

العقلوكان الشرع، فأوحبه العقل، في حاز وقمآ المع؛ فوكدء بالعقل، 
هدىإلى صاحبه يهدي عقل مثل المرء اكتسب ارما ت وروي * عيارا عليهما 

عقله«.المرء عمل ودعامة دعامة، شيء »تكل وروي: ردى*. عن يرده أو 
الفجار:عن حبرا تعالى قوله سمعتم أما لريه، عبادته تكون عقله فبقدر 

بنعمر لقال ■ -ا '١ • آاسع\ايه]الملك بئسٍا ؤآ •آى مقل آو سح ُؤلوكأ 
أبووقال حلمه. ومروءته دينه، وحسبه عقلة، الرحل أصل ه؛ الخهلاب 

ما.يومأ به استنقذه إلا عقلا، أحدا ا)؛ه استويع ما اض: رحمه البصري الحسن 
بعصوقال عدو. أنكى والجهل مرجو، أقفل المز الحكماء: بعض وقال 

حير؛ البلغاء بحض وقال • جهله وعدوه عقله، امريء كل صديق ؛ الأدباء 
.الجهل المصائب وشر المقل، الواهب 

١٣



واحلفكرلث، وأهبل عملك' ثمامشحضر ، ؛ممضإ، لبممل إلأ 
هزائضعاو1اك وأف مكشث، مغالوق أئك بالدلنل نعلم بثسك، 

وُماوكلآ،،ألماظك يحصنان وأف بهارا،، مطالب أنت، 
نمل،انديا في ض 3شارث ص، خطاُْإر اض أماس 3أئ 

وبيل،الهوى مواممة عز والثياب طويل، الموو في والحس 
كمالنمس؟ شهوة وأين ددما، وأفن رحلث أمس؟ لدة نأين 

ولأنواه، بالأي إلأ نعد مذ نعد وما ئدمأ، وأزلت رأحآ، نكنث 
النلولإثى مصك، بمذ ناغت؛-ر دذاْ، بإبمار إلأ نقى مذ مح، 

الخزيلامحاب ص أذنك؟ ثب 3أيذ نإلاع، لدة أين والزهاد، 
لJناصين،١^ زالعماب الم_بمه زاكالةُ لكالأذ، ١^؛، ؤالدتي 
بساقنائل عن والكنل نع، مذ نع ولا جاغ ثئ جاع ما وكأة 

ئايثدة، كث ظى ؛ربي ئاالندمر'اا ُرذ \زسم' وغب امحيق، 

فلاحدودا وحد تضيعوها فلا فرائض فرض تعار اش *إن لقوله.• )١( 
والحاكم١(  ٨٣/ ٤ - ١ ٨ سنه)٤ في الدارقهلتي أحرجه . ٠١..تعتدوها.

فيالودي وحسنه • ناشر بن جرثوم الخثني ثعلة أبي عن ١(  ١٥)٤/ 
•الدوية)-ص الأرمن 

ىشلمنربيللأتدنثسهو:ها[.تعار: لقوله )٢( 
للقسأن واعلم )صا،هه(: والدين الدنيا أدب في ازرودي ام فال، )٣( 

فيهاأرحتها إن تصرف وحالة كالمتا، إياها حرمتها إن استراحة حالة ت حالين 
تصرفهوحال ودعته، نومه حال ت حاليه تقدير بالإنسان فالأولى ٠ تخالمتا 

=مجاوزة ؛النفس بمر مخصوصأ، وزمجانآ محدودا، ندرا لهما فإن ؤيقغلته؛ 



لأزم،المحارم واجتناب المزائض أداء أف واعلم ثساك، وائعب 
النار.دالن1ر الإسان تندى عمتي 

المصائلئم مزاد تهايه المصائل طلب أف ثم 
سومهم ،، ١١الدنافي : المصائJ تزى مذ الناس نمى ، ؛^130

الخن؛الكاشُإلأ  ٣١ئلبمث الخف زض ، ٣٣١تزانا 

مكلةمفخة معجزة الصحة انومة روى فق • زمانها وتغتر حدهما، 
تعنهما اش رصي عٍاس بن عبداه وقال للحاجة®. اه منمفشلة مورمة، 

حمقونومة الغاتلة، وص حلق ونومة المبحة، وص حرق ثلاثة؛ النوم 
العشيلنوم حلق، دالقيلولة حرق، الضحى رنوم روتم(؛ وند • العشاء وهي 

المراد.عدم الرقاد، لزم من الحكم: منثور ش ونيل • حمق® 

قال:الفرجي بن يعقوب بن محمد عن )٣٧(: الزهد في اليهقي أحرج 
قولوهو الأمل نمر الدنيا في الزهد قوم: فقال الزهد في الماس امحالفح 
هوالزهد قوم: وقال وغيرهم. يونس بن وعيسى حنل بن وأحمد الموري 

٠أمياط بن ؤيومف، وشقيق المبارك ابن قول وهو الفقر حب مع باه المقة 
وقالنيد. بن الواحد عبد قول وهو والدرهم الدنيا ترك الزهد نرم وقال 

يشغلمل جمح ترك قوم: وقال الدنيا. فضول س بد منه مجا ترك هو ت قوم 
•النص علاتق حم قوم: وقال الداراني. وهوقول ه اف عن 

عزوفهو قوم: وقال اليقين. ومواهل. العلم بدلأتل القيام الزهد ت قوم وقال 
الشكرهو الزهد قوم: وقال حارثة: ىل كما تكلف بل الدنيا عن المفى 

يغلبلا س قوم: وقال ٠ عيينة ابن قول وهو ٠ البلاء عتل والصبر العمة عند 
الزهري.وهوقول صره. والحرام مكره الحلال 

١٥



مغريةئحمق إز صاحثهما وهنا ^دا والننلر١،، البلم محن 
إله،والشوق وحشيته نحسه إز وحركاْ ويعان، نبمحالأ الحالق 

كثولثمن النزائمر٢،، ^١^ العزم أهل هدو وعر الممصودة، الخاته ننك 
محضاصالأح،ِوكثئاحد1، طاف ثرادا،}لأكل ئرئد 

أئنتثق ؤ محهم: اش قال كالذين تكون ولا شيمتك هذه أحي هلتكن )١( 
قيل٥[. بممئ1طثاه]اس: اوفيمم خ1ارأ

أنالعمل وثمره يه، العمل ترك من بعلمه، ينتقع لم ت الحكم متثور في 
وإلاأجابه فإن بالعمل، يهتف العلم ؛ الملحاء بعض وقال عليه. يزجر 

وقالريع. ما القول وحير نفع، ما العالم حير ت الحكماء بعض وقال ارتحل. 
تماممن البلناء بعض وقال • بالمعلوم العمل العلوم تمرة ؛ الأدباء بحض 
يخللم عالمه امتعمل فمن امتقلاله، العمل تمام ومن استعماله، الحلم 

والدينالديا أدب انظر مراد. عن يقصر لم عمله استقل ومن رشاد، من 
(.)ص٢٢١

.( ص٥٨٣المتني )ديوان المتتبي قاله بت وهوصدر )٢( 
العلماء:استاط في ١( )ص\٤ والدين الدنيا أدب في الماوردي الاط، قال )٣( 

وأشارمعانيه، على نبه ما استنباط ه، رسوله بعد العلماء إر جعل ثم 
عنبدلك فيمتاروا به، المراد علم إر فيه بالاجتهاد ليتوصلوا أصوله؛ إر 

آانبا\شء\إوئ مخ افتعار; فال اجتهادهم، بثواب ؤيختصوا غيرهم، 
اتثروماثتؤ تعار؛ افه وقال [، ١١دة؛ثنته]اسادلة: أوزأآلمغر ؤالخين ي؛-آةأ 

•٧[ •سران: ي(يزه]آل اقع إلا ئأوياهُ 
=يدعى قد ; الاجتهاد ( ٢٧٥)رقم ( ٣١)_U الخاطر صيد في المصنف وقال 



3اشُاكنائ.. ٢١١٥يملخأخلق

فترى• الحق إلا يقصد لا وأكثرهم الصواب محللب ني الاجتهاد مذهب هل أ =
مذهبكل وصاحب الجزية، ؤيودي يدل واليهودي ؤيتجؤع، يتعبد الراهب 

هذاومع الأحر، وتحصيل للهدى، طلبآ والأذى الضيم ؤيحتمل فيه يبالغ 
طلبأن ينبغى أنه كشفه ؤإنما يشكل، ند وهدا الأكثرين. بضلال فيقطع 
والمصارىفاليهود مجتهد. له يقال فلا الألأت بعض فقد أو بأسيايه، الهدى 

مقللوبين معاند، فهدا لرئامته لئ، يممم نبينا.ؤ صدق عرف عالم يثن 
ناءريبتن • ينفع لا وهدا الأصل، إهمال مع يتعبد فهو مهمل، فهدا ينظر لا 

ثقةغير وهوعلى ينخ، لا دينا إن التوراة في - فتقول الفلر، حق مهم 
الفرق،ني ينظر لا ذاك بالنسخ ؤيقول فيها. مدخل ولا معقول غير هدا أن 

•النثلر حق ينفلر أن فينبغي 

•تولهم وهو القاصر، بعلمهم إقناعهم مع الخوارج تمد الجنس هدا ومن 
قتالفجعلوا افه، حكم من التحكم أن يفهموا ولم إلا حكم ^لأ 
المدينةعقبة بن لم منهب ولما ٠ الفاصد ظنهم على مينيآ وقتله هم علي 
لشقي.إنني هدا بعد النار دحلتر إن نال؛ الخلق وقتل 
لعاميفالويل • وقتلهم استياحتهم يجوز يزيد بيعة حالفوا لما أنهم بجهله قفلن 
يقطعبل مه، أعلم هو من يذاكر ولا واقعة، في ه نفمهم لا العلم قليل 
يحصىلا حلق إهماله في هللث< فقد تأمله، ينبغي أصل وهذا ؤيقدم. بغلنه 
قم5ذؤو-م؟ فتوى يملوا لم واقعة لهم ويع إذا العوام من حلقآ رأينا وند 

ثثنه0ئئ0صائه.
٢( ١٣٦)والترمذي ( ٢٦٤٧)لم وم( ٦٢ ١٧و)( ٤٩٤٩)البخاري أحرجه )١( 

أنطالب، أبي بن علي عن وْمم(  ٣٣٤)حان وابن )٨٧( ماجة وابن 
=فقال؛ الأرض، في به ينكت، فجعل عودا، فأخذ جنازة في كان النتي. 
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رمحل

النظرسسني  ١٠]اول 

ومعلومبالاJلنلل١ا، ثعار اشِ معرهه م4؛ اونظرُ سعي ما وأود 

Iرجل فقال • الجنة من ومقعده النار من مهعده كتب وقد إلا أحد من منكم ا م =
>ةةتنمثأهم0ثثثئفرأت ثم فقال؛ ثكل؟ ألا 

مهترم© بمخ< جدب © ثأسئئ محل س ^،؛١ © ؤسنئ منسمأ> © أنثئ 

السنةثرح في والنوى ( ٢٦٤٨وملم)وّآ\،آ(  ٢٩٢)r/ أجمد وأحرجه 
جابر.عن ( ٣٣٧صحيحه)في حبان وابن ( )٤٧

أكرمن (: ١٨٠)رنم ( ٢٢٨. irYUالخا>)_صيد في اسق فال )١( 
المحركةالميزة الناطقة النفس هده أن سبحانه الخالق وجود على الدليل 
معرفةإلى وترقت مصالحها، دبرتا والتي إرادتها، مقتضى على للبدن 

المصنؤع،ش الصانع وشاهد العلوم، من تحصيله أمكن ما واكت~«ب«تا الأفلاك، 
كيفيتهاولا ماهيتها، مدا مع ا يعرفلا تكاثفا، ؤإن ستر يحجبها فلم 
أينيدري ولا جاءتا، أين من يفهم ولا بأثغالها، محلها ولا جوهرها ولا 

مدبرالها أن عليها يوجبا كله وهذا الجد. يهدا تعلقتا كيف، ولا ذهبا، 
أحوالها.حفيتا لما بها وجدت لوكتتط إذ عليه. دليلا بدلك وكفى وحالقآ، 
محانه.فحانه 

!٨



الأنكَمذزةة٢٢ا، ننبما،،ِواوض ف: نأى تن أن 
صانع،مذ للصئعة ند لا أك جم" مسه، حند في خصزصآ الئخكنه 

إزأم*بمن 

•وفول ٢[• ه]الرءد: ئرؤث، ء \كثترةأف نح ألي ، ^١٥٧ت تعالى لقوله )١( 
هءأل-ثباآلميع ؤ • وئوله • ٧[ ألم^ر١ىهلارصت ورصع رثها ألتتآ» حمؤ 

ونوله[. ٢٨جَظاثزضاسزظت: ونوله: ْا. لأمأصرِسر: 
•[ ١٨\كثةإتآ ءؤؤإق 

[.١٠بمهاِصه]اس: تعار: لقوله )٢( 
محوان:تحت ( ٢٧٤)رقم ( ٣١٧_الخا>)ص٦١٣صيد في المف قال )٣( 

حتىحفي ثم حفاء، سق لم حض لخلقه خلهر من سبحان التوحيد: دلائل 
صنعتيصانعآ بأن كلها تطق الي المصنوعات هذه من أحلى ؤلهور، لا كأنه 

قهلره،من أنثاْ الذي الادمي هدا حموصأ الحكمة، قانون على وربتني 
لهعل وبوالخالم، واليقفلة والدهن الفهم ورزقه فهلرْ، أعجب على وسا0 

الماءفوقها من له ورغ الزيع، له وأنثت والريح، الماء له وأجرى الهاد، 
مماذاك، غير إلى ليكن، بالفللة وحاء بالنهار، الشص مصباح له فأوقد 

الخالقتجلى وقد حالقه، على يدل فصح بموت ينهلق وكله يخفي. لا 
.حفاء فلا الأفعال بهده سبحانه 

وأظهرالجبابرة، بهم فقهر الأبدان، ضعاف، الدنيا، من فقراء الرسل بحث، نم 
ينطق،ذللتا وكل • بشر مقدور نحتا يدحل لا ما المعجزات من أيديهم على 
.؛، سبحانه؛IJUتجلى وقد 

الخالقأن في شلث، يبق فلا فيتفرق البحر إلى اللام عليه موسى يأتي نم 
—ابابيل طيرا ؤيبعث، فيقوم. البت، الملام علبه عيي ؤيكلم . هدافعل 



١^^الدلائل: 3آتي هإفيِ صدق يو ثثأئل نم 
انحا)قوحوي عنده ثت ^^١ مىم بووة يأتوا أف الخلي أعجز 

ئمشالشئ، إر عنانه سلم وجب ه، الرنول وصذث وعلا، جث 
اعممادْلى.في خلل على دَث تننل نإ 

والزكاةوالصاsة الوصوء مى عليه تجب ما يعرف أف عل؛ب يجب يم 
الواجتات.مى دلك وهير دالجج تال' لئ فال إل 

إريتزر أل الهمة لذي ننبغي • به محام الواجب لذو عرف دإدا 
اض.،الرنزو ويخديب وفْ، انهمآن بث نثناعل الفنائل، 

تجليأن على يدل • كله ذكره يطول أمر وهدا • ثاصديه مهلك بيته حفنل ت =
ارتيابغير عن ذلك العقول عند ثبت فإذا • اء خفبغير سحانه الخالق 

الأعداءتاليهل من سق ما على الظاهر تستر كأنها أشياء جاءت شك، ولا 
لهذاأن علت التأؤيل، تحتمل لا بأدلة التجلي ثبت ؤإذا الأوبء، على 

سلم،نلم فمن للحكيم التسليم فيه العقل على يفترض نعلمه لا سرا الخفاء 
•هلك اعترض ومن 

منيثوزآ ئأوأ عدنا ؤ زن ننا م ؤ حقنم وإن ؤ تعالى؛ لقوله  ٢١)
.[ ١٣: نورنتم ثارأ . [ ٢٣:

الإنسان،عليها فطر التي السامية الموانين تختل العقيدة اختلال فعند )٢( 

فيالعليبة النفس واختلأل الجد، في الروح اختلال إلى يودي مما 
خرجقد الإنسان يجعل معا موسومة، شيتئانية نفي إلى الهليثة، الروح 

ودوحةمحرفتها، بستان في وترعرع بها، نشأ الك، السليمة الجادة عن 
•الغناء إيمانها 



الأعلىمرتبه لثحير • بمدب والعشاء أصحابه ومتر سيؤث وبمعرق 
طزفومعرمحة النحو مى لنانه به بميم ما معرنة مذ بد ولأ • مالأعاى 

ممنومذاك.
اوأَغق4ا واقذ'ئئخنياؤن0كصاشلاا، 

عذبمني ما التصامف مذ الذكورات هذ0 في وتتت وند ا، ثعار 

العلوم;أضل الفقه ( ١١٠)رنم ( ١٥)صزْالخاؤلر صد في المصنف قال )١( 
عالمالفقه ثمرة تأمل ومن نمرته، إلى النظر الشيء فضلة على دليل أعظم 

كانؤإن أبدا، الممحلاتق بالفقه فاقوا المذاهب أرباب فإن الملوم، أفضل أنه 
أواللغة.أوبالحديث، بالقرآن منه هوأعلم من أحدهم زمن في 

الظاهرةالحلان، ائل ميعرف الشباب ترى فإنالث، زماننا، بأهل هذا واعنير 
باقيمن الحرير يعرفه لا ما المحواديثا في الاه حكم من ويعرف فيستغني، 

أوالممير في أو الحدين، في أو القرآن علم في مبرزا رأينا وكم الخلماء، 
علمجهل وربما الشؤع، أحكام معظم الشيخوخة •ع يعرف لا اللغة في 
صلاته.فى ينويه ما 

يكونلا فإنه الملوم، باني عن أجنبيأ يكون ألا للفتيه ينبغي أنه على 
الدنياعز فإنه الفقه على يتوفر تم يحفل، علم كل محن يآحذ بل فميها، 

•والاخرْ 

يقول؛عمار بن يحيى سممتج قال؛ الأنماري للشخ بليغآ قولا هنا ونذكر ( ٢١
هوقولت،وعلم التوحيد، علم وهو الدين، حياة هو علم حمة' العلوم 
وعلمالفقه، وهو الدين، هودواء وعلم والذكر، المظة علم وهو الدين 

علموهو الدين، هلاك هو وعلم اللف، نتن أخار وهو الدين، هوداء 
=سبيل إلى والهداية والاعتقاد ( )ص٩٩الإسلام تاريخ في انظرْ الكلام. 



ومنه.الله يحمد وعيرها ، القدماءر وصاننف من سبق ما كل 

(١٢لييهقي والجماعة المنة أهل السلم، طهس، على لرشاد ا =
.يخنا بتحقيق 

معينمن اغترف قد لأنه السابق ضل يجحد لا هده بعبارته الممش إن ( )١ 
صيدمصنفه قي لهم افرد قد الذي وهو لا وكيف العلم، من بحرهم 

القدماءمحوان: تمت كاملا نملا ( rrwرنم)( ٣٧٦.الخا>)ص٥٧٣ 
منالقدماء همم كانت، • فقال ■ مصنفاتهم لكثرة علية همم أصحاب، 

أكثرأن إلا أعمارهم زبدة هي التي تصانيفهم عليها تدل علية العلماء 
يهللبونفصاروا صعقن، الطلاب، همم لأن ديريتؤ، تصانيفهم 

بهيدرسون ما على انتصروا نم • للمْلولأت، ينشطون ولا المختصراُت،، 
طلب،في الكمال طالب، بيل قتنخ. ولم الكتب، فدثريتؤ بعضها، من 

منفليكثر المصنفاُته، من  V1،JL>Uند التي الكتب، على الاطلاع العلم 
حاطره،يشحد ما هممهم وعلو القوم علوم من يرى فإنه المهلالعة 

سيرمن باق وأعوذ فانية. من كتابه يخلو وما للجد، عزيمته ؤيحرك 
الميتدى.بها فقتدي عالية همة ذا فيهم نرى لا • نعاشرهم الذين هؤلاء 

٠اراهد ٠، فيتم^و ويع صاحب ولا 
ارهم.وأحبتمحانيمهم ة ومطاليالسالم،، سير بملاحفلة عليكم اش فاه 

قالكما لهم روية كتبهم مهتالة من فالأّتكثار 

معيبديار الأرى ي فلعلبملرفي ديار الأرى أن اتتي ف
أرْلم كتايآ رأيت، ؤإذا الكتب،، مطالعة من أشع ما حالي، عن أخبر ؤإنتي 

المدرسةفي الموقوفة الكتبؤ ثبن، في ننلريته ولقد كنز. على وقعن، فكأني 
=حنيفة أيي كتب ثبت وش ٠ مجلد آلاف ستة نحو على يحتوى به فإذا النظامية 

٢٢



ئقفلاوتضسف، ١^٠-*؛ وجمع الكتسا ثطل ض محآعبك 
.و1لآئشفالهفُلا،ملأهثه|لآِشايجا، 

بنمحمد أبي وكتب ناصر وابن الوهاب عبد شيخا وكتب الحميدى كتب و =
تقلت ولو عليه. أقدر كتاب كل من ذلك وغير أحمالأ وكانت الخشاب 

فاستقيتالهللب. في بعد وأنا أكثر كان مجلد ألف عشرين طالعت إني 
وعباداتهموحفنلهم هممهم، وقدر القوم، سر ملاحغلة من مها بالنفلر 

فيه.الناس ما أمتزرى فمررت يْلالع، لم من يعرنه لا ما علومهم، وغرائب 
.الحمد وفه العللأب. همم وأحتقر 

العقل،كمال علامة مجن ؛ )٧( رقم ( ٤ )صزاُ الخاطر صيد في المصنف قال ( ١ ) 
دني;بالدون والراصي الهمة علو 

امالتمعلى ادرين القكنقص عيبأ اس النهموبه ني أر م ول
قطان الإنابتلي U بلاء: الهمة علو ( ١٦٩)رقم ( ٢١٧,)ص٥١٢ وقال 

يساعدلا وفد المعالي، يختار همته ءالأ، س فإن همته. علو من بأعظم 
الهمةعلو ص أعيته ؤانى عياب. فى فيبقى الألة، تضعف وقد الزمان، 

بندرالعيش يحلو فإنه يكن؛ لم لمته ت أنول ولا عذاب، في به فأنا طرفآ 
يصفونأنوامأ رأيت ولقد العقل. بنقصان اللذة يختار لا والعاقل الحقل، عدم 
هوفيما بالنقص يبالون ولا واحل.، فن في بها فإذا فتأملتها هممهم، علو 

الرمي:قال أهم، 

همتيتماوت س حمي وبلاء بلية النحول في جم ولكل 
شبيبتهحال في الخراساني لم مأبو وكان الإمارة، أماله غاية فإذا فنْلرت 

=تتوق ونفى ، jlaوهم؛صاف،، ذهن فقال: ذلك، في له فقيل لاذكاديتام، 

٢٣



بمريالذي فما ت مل • الرعاع الهمج يبمس همش مع الأمور، معالي إر 
الأهوال.إلا يطالب لا : Jliفاطيه. قتل: الظفر؛lJ_. نال: غليلك؟ 

سأجعلقال؛ نمتع؟ فما قيل: مانع. العقل قال؛ • الأهوال فاركب قيل؛ 
بالعقلوأدبر بالجهل، إلا ينال لا حطرا به وأحاول جهلا، عقلي من 

المكينا هاو حال إلى مفلرت أحوالعدم. الخمول فإن به، إلا يحفنل لا ما 
طلبفي وانتصب الاحرة، حاب وهو المهمات أهم صح ند به فإذا 

يتنعملم ثم الدنيا، كات من مراده بعض نال حى وقل فتلثا فكم • الولايات 
ومضىفقتل، العقل تدبير وني اغتيل، ثم سنن، شمان من أكثر ذللث، في 
يقول:المشي وكان حال. أنح على الاحرة إلى 

حلميهوالثوب رحلاه ومركوبه عيثه بميسور يرخى من الناس وفي 

أحدهمراد في بى بمتهي مدى ه مالجني بض ا' نيدلكن 
تهدهدروعأ يكسى أن ار فيختتربه شفوفآ يكسى حممه ترى 

علوإلى ونظرت ٠ نحب بالدنيا يتعلق فيما همته فإذا الأحر هذا فتأملت 
أصللا أنني أتتقن مجا العلم من أردم أنتي وذللئ، هممآ• فرأيتها همتي 

استقصاءوأؤيد فنونها، احتلاف على العلوم كل نيل أحج، لأنك، إلته، 
لي،سةم،فننمغإنءرضر،بعفه،عن العمر يعجز أمر وهذا فرد، كل 
فاتهالحال.>ث، مثل • تامة همه أعد فلا غيره، في ناقصأ رأيته منتهاْ يغ 

إلاالعلوم بنقمحان الرضي أرى فلا الحدين،، علم فاته والفقيه الفقه، 
الهمة.نقص عن حادثآ 

معروف،،وزهاده بثر، ورع إلى فأتوفا بالعلم، العمل نهاية أروم إنمح، ثم 
بعيد.ومعاشرتهم الخلق ؤإفادة ، التصانيف، ٠علال٠ة مع وهذا 

بالعلمولاشتغال عليهم. الإقفال وأستشرف، الخلق، عن الغنى أروم إني ثم 
=العالية. الهمة تأباْ مما الخن وقبول • الكب س ماغ 
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1 آزكنلأ اوشمَ، نم غيز1 ننك  UJU ،_!ئاد منن زJ1ني
ثر1وم° عله أنل الدي نمى بمنصشه، إلأ حض تقويك ولأ بطاقم، إلأ 
بتأمض حمح، أَو بمائد؛؟ نمصى عنة م'ضَ الدي وب؛ مزاد؟ كث 

الشاعرمود نمت ما أو أعزاصه؟ 

لييطوى الأوص وجدت إلأ زائرا جئمحم ا واشِم
رن1ذهمإلآظ3لأشثصصمنم 

٥٥٥
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٥ٌ.

؟-نحز

عنداسود،المس ]النظوش 
اينف[حياة وسودسش 

نها؟حمظك كيمح ثلئح الحدود، عند مساك إر ثني يا واظر 
أحواليبمص لك لأدكر و1بي • رف أنمل ومذ روعي، مذِراعيى لإنه 

J؛ض الإننام أكثرَ ؤ0 امني؛ي، ونأل ١^^^، إز لظكِ-ء 
وليمسي أَذكت محإني بي، اشتق تدبنر من ص ؤإتحا بمسي، يكذ 
الكتاو،الصتان زين وأدا بيس بت ابن المكثس، في وأنا عاليه همه 

أنيأيكن يما الشتؤخ، عهل عر تزيد الصعر في وافرا عملا؛ وزقت ئد 
حشحارحآ، صحكآ صحكئ ولأ ئط، انفتثان مع طريق في بمبمث 

أنحيرنلأ الجاثع، رحثه أحضر نخوها أو بنص نع ولي كنئ إني 
جمحثأحمظ باكر متحدث المحدث، أطلب  jjمشم_دراا، حلمه 

نأكتثة.اكت إر وأدهب مئة، أن ما 
وكاذاممه، رحمة 6صررى ابن المقل أبو ستحنا لي ونى ولمد 

 ١( C الشيءيرى كالحر وأحد اليد، ر حفة ت والشعوذة المشعوذ. المشعيد
العين.رأى نى عليه ما بغير 

=المحدث الإمام : ( ٢٧١-  Y٢٦٥/ الخلاء)٠ أعلام سير ر الذهي قال )٢( 

٢٧



وأناالخاو، الكتسر مى وعيره انمنن محأممعني السيوخ إر يجم-لي 
منا3ليبلخث، أَل ألى منئوعاتي لي وصط مر، يزاد ما أعلم لا 

والنمل.الحديث معرئه به ننئ اش، رحمة توفي أف إز ولأنمتة ، بهار
وأناالجنر عر ويممرحول دجله إر ينزلول الصتان كان ولمي 

)ائئف(لآآاخاف إر الناس من حجزه وأئند جز-ء؛ الصعرآحد زمن قي 
تالعلم.هأئشا■ءل 
منبالممثل وساءاJث ،، الصوم١٣مزين الزند ألهمث مم 

بنعلي بن محمد بن ناصر بن محمد الفضل أبو العراق، مفيد لحافظ، ا =
البغدادي.اللامي عمر 

الفقيهلأمه جده كفالة في يتيمآ وربي • مئة وأرح وسمحن سع منة في مولده 
حكيمأبو جده فلمنه ثابآ، ناصر المحدث أبوه توفي • المري حكتم أبي 

وبعدوأف، وجمع الأصول،، وحصل ممره، يوصنا لا ما وقرأ . .القرآن.
العربية،قوي القراءة، فصيحآملتح وكان • والعلل الرجال، ر مع ولم صنته، 
الدينجمال، الشيخ قال، الكثير. عنه روتم، • القفاتل جم اللغة، ني بارعأ 

منصابهلآ حاففلآ ثقة شيخنا كان [؛ ١٦٣/ ا ٠ المنتنلم ]في الجوزي ابن 
والكتبأحمد ند مبقراءته سمعتا سميص، تولى فيه، مغمز لا السنة، أهل 

Iوقال، الدمعة. صريع الذكر، كير وكان الحديث،، علم أحديتج وعنه الكبار، 
•مئة وحمس حمين منة شمان عثر ثامن في ناصر ابن توفي 

■مرعاته مفيه الذي الجزء ت أي )١( 
الرنة.فيالأصل: )٢( 
.. والخمس. الإثنين ؤيوم المندوب صيام من أكثريتج أي؛ )٣( 

٢٨





بمُانمهائرى.مئا ^١١٢ أك عشرين 
مىشتي إيٌّئ الحديث، لسماع النذايح عر أدور كئث وقد 

ليوليس وأبي مأم، ني أًُيحدمح وى آنبق، ^٨؟ الندو 
عنص_ى"،و]وبؤ 3ثئناث اشُسقظ ْاكل، 

.لطاد أ-حوالي ونوشزحت 
واحدةكلمة ر لك أجمعه وأن، انه، حار أنش ما ترى ئد أذا وها 

٥٥٥

الترهوة.تلت إلى القرط معلق لئن من العنق مقدم هوناحية )١( 

بمغكما أي الخاطر)صزا١ُ(I صيد مقدمة في الطنطاوي علي الشخ مال، )٢( 
المشعلوحمل ونمليرء، وتلميعه وتجعيده الشعر ترحيل من النوم الختثون 

بالماء.ذلك في والتشه 

٣٠



؛-فنل

الوقت[سة ثاسة 

واجتهدمرنطاك مى مضى ما عر وانيم لقسك - ثى يا - نانبه 
فيهدامت ما غصنك، واّسق نعه. الويت في دام ما الكاملنن لثاق في 

الك«تلأده دمت، عظه، محكمي صاعث الي ناعتك، 3^^ رطوته، 
يحئولاطه وبمهز الصالح اJثالما كاف ومحي المصائل، ماوّت، وعانت، فتها 

٠منها واحدة محوات عر ؤثتكول محضنالة، كن جمع 
مريض،عابد عر ذحننا اض! وحنة أينم ئن إئزامم محاد 

فينا ممال: ثكي؟ نالك، مملما: زيثكي، رظهِ يءإر زئذ 
نفسيزم هاز ممال: نامماك؟ : ممالوازنكيم، اض. نبنو 

دنتها.ما دمت، ناله زعز صمته، نا 
ص،نيط زالثاةاث ناةات، تيط الأ؛دام أة ثتغ: ظ 3^ 

المانةفى محتزى ، ثيء بغير نقس يدهب أف محاحدر حنانة، ئى نكث 
أهكخ؟بم، مي: محي بن بمامر رَيل داد زمحد محتئدم، محارغة ^؛١^ 
.١^ أبك، مماد: 

تقوموا،أذ تريدزف أما ممالا: اممه رحمه معزوف عند محزم زمحعد 

٣



.؟ لا:^١١٢الض نلك لإة 
نةعرسث ويخنده العظم افِ شحاو ثاو ،رنن الحديث: وفي 

ظةماكر٢،.
النمل.من _نيمح ف؛ انثاثات ئضغ إز ناي 

يختماممه رحمة كهمس ئكاف اللحظات، ظماَشمول كان وند 
ثظذناش من زيلا س 3لقنلأذ امحآذمح:>م 

نإداكثة، اللتل تحيي التادويه رامه وكانت ، العشاء بوضوء \ذ3ثنغ 
الن4'ملمسها; ؤدالت عه م ثانث يئ حمقه هجنه هجنث المم طلم 

فىامحني:ل>ء.

نصربن القاسم وعن • بلففل  C٥٢٧الصفوة)١/ صموة قي المصنف أحرجه )١( 
أنتريدون أما ت فقال الجالوس. عنده فأطالوا معروفا إلى قوم جاء ت قال 

موفه؟,عن يفتر ليس الشمس ومللثا تقوموا 

رنموالليلة الوم اليوم عمل ز والماتي واا'لم  ٣٤٦٠)الرمدي أخرجه )٢( 
جابر.عن 0( ٠ ٢ . 0 ٠ ١ )آ/ والحاكم ( ٨٢٧و ٨٢٦)حان وابن ( ٨٢٧)

٣٠و٢٩٦/١)•شيبة أبي ابن عند عمرو بن عبداطه عن موقوف شاهد وله  ٠)
انقaلاع.وفيه 

ضعيفح.وسنده ( ٤٤٠)T/ أحمد عند مهل معاذبن عن شاهدمرنؤع وله 
انملارمرحوم بن عيي عن ٢( ٥ ١ )لإ/ الصفوة صفوة في المصتفا أخرجه )٣( 

تخدموكانت، افه، إماء خيار مجن وكانت، شوال، أبي ؛نت، عبدة حدثتي قال! 
=في هجعتا الفجر طلع فإذا كله الليل محلي رابعة كانتا ت نالتا رابعة. 
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فنهوحد لا5->رة ما حلص لإدا والمكامب، والمفاعم الئهواُت في 
الثمنو\ئا امح|ه؟ا الخناةَ تنثري منادا ممر!، 3اكفالة ١^ من 
الساعات.هده 

٥٥٥

٣٤



٠ٌ.

٦-ءصل

ياس(مض U تا/ثراك 

واسة[اتيوم اوراد ذءكرسش مع 

اضَقد فإة الممرنط، من ض نا ٣ من م ظ ثوينك ولا 
ماصِيعن حمحم، أبد الشيح حيني ممد • الكويو ال5داي بمد محر حنن 

صؤنجبفي كنئ I محاد الله وحمة الوامثاني الخض بي الشيخ المصاة 
مأخف>بيبيمهالهمحاغلابادطالتيضإرالملم، 

عشرينمحني آنيا، ^2، أبمى لمت ثؤ، يا ِلي: ئمان اشُ-ناز زثثة 
محادثاهلأم؟! ذا نا لئ: قك 3ةكثب، م دكاذ لك والهخ دينارا 

المصاةمحاصي ابن ؤأ6 هزا لي ئهزذ كتفن هملت: براز• دكاف محايثح 
اذمِليقنئ: الملم، -طني أزاف لما قان: هاشِالواْنانى؟ ]أى[ 

ذِلالث،لمني بالمالم'. اقثاعJ ض نأملث ِلي، محدكر' _، امحس 
دعالى.^ ٥١محفثح واجتهدت< بالملم، الأستعاJ على أمحتلث( 

تمحاد اض رحمة الحلواني محمد بي أصحات يحص لي وحكى 
ياثت؛1_ 3كنئتق'، 3عثرين إخدى ابن وأناآبى نات 

المدب3—أيجاء تنول3ل: مسمنتهم 3وثتها محي دار مكان يحص أتمانحى 
إذَاقلغ: 3اِلدني إز محجئث ذا؟ ش بماد يئس: قلئ ائ 
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زلآزشُسااك٤الأ١/ ر انئخ تنجد من ئاطلني طني وت 
ندة.محاصا محزن الثفتاء، إز إلأ خربت 

ك:3هُجبج:ضظاظث.
بحديثتتحدث ولأ المجر طلؤع عند الإتياْ بني يا شمك مألزم 

ال3نيذلك في نُلآ زحنيز اص الطن لكف ق الدثا، 
اJدىلهِ ،رالحمد النوم: مى اساهاك ■عند وين ، الدس^ أمور مذ بشي:؛ 

ينساكالدي فِ ال٠محئذ الشورل٢،، ؤإلنه أماني ما بمد آحياني 
.نزوقو1لناس اه إو ائته إلأ الأرض عر ي أذ الثماء 

شخالأزجي ؛، ١^١٠۶الخناب أبو حس، بن حس بن أحمد بن محفوءل هو )١( 
الملأءسرأعلام في انظرترجمته الأخ. الحنابلة 

وأبو( ٣٤ ١٣)واكرمذي وإ\،م(  ٦٣١و؛  ٦٣١٢)البخاري أحرج )٢( 
المانبن حديقة عن ( ٣٨٨٠)ماجة وابن ( ٢٦٨٩)والدارمي ٥( ٠  ٤٩)داود 

إلىأوى إذا س اش رمول لكن نالا؛ ه ذر أيي وعن عنهما، اش رصي 
الذيض الحمد قال ت استيقفل ؤإذا وأموت. أحيا اللهم باصمك ثالت فراشه 
النشور,ؤإليه أماتنا بعدما أحيانا 

والناتي( ٣٣٩٨)والترمذي )٩( والللأ الوم عمل في المي ابن وأخرج 
اظإذا الني.قال: عن هريرة، أبي عن  ٢٨٦٦دالللة)فىءملالًوم 

فيوءافاني روحي، علي رد الذي ض الحمد ت فليقل منامه من أحدكم 
٠بدكره لى وأذن حدي، 

\ق/1شاذسإن إلا و نج أن الكقآ؛ تعار: لقوله )٣( 
•[ ٦٥لث٠وفييرهلاسمت 
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ُ م حاشهأالمسجو إر واحئ المجر، نك واوكع الظهاوة إلى محم قم 
ويحؤعلتك، الثايلنن حؤ أسألك إز ®اللهم طريقك: ش وهمن 

خرَيث^لآطرأولآرّاأولأممّ، ذا، ماي 
وآوالثار من تحتزنى أف أنألك مزصايك، وائتعاء ئحطك، اماء 

تممن الصلأة مى مزعت قإدا نمين إلى الصالآْ ^١٥٥^ 
ضْمحنت يخص اشد وق اشك ه شريك لا اشُوخدُْ انخإلأَ »لآ 

واحمدعشرا نح يم مرات، عنر مدنرارم• شي;؛ كث وهوعر المر 

(٧٧٨ماجة)وابن الى)٣٨( وابن ( ١١١٥٦رقم)( ٢١أحمد)y/ أحرجه )١( 
السادةإتحاف ني الزييدي صعيف.وءال، يامناد الخيري. محمد أبي عن 

تقرئت وقال، الوجه هدا من الأفراد في الدارقهلي وأحرجه (؛ ٩٠)ه/هخ—
أحاديثهت عدي ابن وقال( متروك. إنه ت وغيرْ أبوحاتم قال وقد ■ الوانع به 

أبوحالفه وىل: ( ٤٣٨٤)المزان في الذمي وذكر، محفوظة. غير كلها 
رفعه.فما فضيل عن رواه نعتم، 

قال:اممه. رسول أن عنها؛ الله رخي عائشة عن ( ٦٧٦)داود أبو أحرج )٢( 
الصفوف((.ميامن على يصلون وملائكته الله ®إن 

المنيرةعن ( ٥٩٣)لم وم( ٦٦١٥و ٦٤٧٣و ٦٣٣٠و ٨٤٤)الخاري أحرج )٣( 
إلهلا ت قال وسلم الصلاة من فؤخ إذا كان افه. رسول أن ت ه شعبة بن 
قدير،شي؛ كل على وهو الحمد وله المك له له، شريك لا وحده اش إلا 

منلث،الجد ذا ينفع ولا متعت، ّ معملي ولا أعهليت، ّ مانع لا اللهم 
الجل..
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اكلأَة،ثني اضَنحاة ط \مص ؤاةزأمحَ وا ض1مح 
ثمورئي، اوشنمُ نقلع أل إلى نعار ، ٥٠١^١^١ ماجلس لك، صح لإل 

حسن.ههو وكعات يمان كاف ؤإل ، ، liJكتب ما وري صت، 

٥٥٥

اشرصي اارب؛ر بن عبداض عن ( ٧٠م/ والنسائي ( ٥٩٤)لم موأحرج =
وحدهاض إلا إله لا يسلم; حين صلاة كل دبر في يقول كان أنه عنهما، 

قوةولا حول لا قدير، شيء كل وهوعلى الحمد وله الملك له له، شريك لا 
الثناءوله الفضل، وله العمة له إياه، إلا نعبد ولا اه، إلا إله لا باض، إلا 

•الرمحر ابن مال • الكافرون ولوكره الدين له مخلصين اف إلا إله لا الحسن، 

•صلاة كل دم بين يهل اش. رسول وكان 

الضوابن ( ٩٢٦ماجة)وابن ( ٣٤٠٧)والرمدى ( ٥٠٦٥)داود أبو أحرج )١( 
وخصلتانقال: الشي. عن ■مهما، اض عمرورصي بن عبداه عن ( ٧٤)١ 

دْنيسير، وهما الجنة، لحل إلا لم معبد عليهما يحافظ لا _ حلتان و أ_ 
عشرا،ؤيحمد عشرا، صلاة كل دبر في تعار اف بح يقليل: بهما يعمل 
الميزان.في مئة وحمس وأف باللسان، ومثة حمسون فذلك عشرا، ؤيكبر 
ثلاثآؤيسبح وتلاتٍن، ئلاثآ ؤيحمد مضجعه، أحذ إذا وثلاثين أربعآ ؤيكير 

بالميزان®.وألف باللسان، مئة فذلك وثلاثين، 
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٠ٌ.

ب-ضو

اسملطلب يومك اوتات ]ترشب 

ثمانالصحي مصت الأعز الصحي ومت إر دونك أعدت لإدا 
إرعد ثم النصر، ومت إر سخ أو بنطاننة ئناعل ثم وكعات١١٢ 
ركنشنالمعرب بمد وصت المعرب وئت إر النصر بحد من درسك 

شملن،عز اصكمع ثم دروسلئ، عر معد العناء صلتث لإدا بجزأين، 
٢٢وكرأرذؤJاSثينلواحمدذلألأونلأتص، مسبخ الأيمن، 

راوآا( ١٢٩٠وأبوداود)( ٣٣٦وسلم)و؛؛(  ٤٣المخاري)T/ أخرج )١( 
أحدحدثنا ما قال! اف رحمه ليلى أيي بن الرحمن عبد عن )٤ما٤( والترمذي 

الني.إن •' قالت فإنها هاني، أم غر الضحى، بملي الني. رأى أنه 
أخفصلاة أر فلم ركعات، ثماني وصلى فاغتسل مكة، فتح يوم محتها دخل 
والجود.الركؤع يتم أنه غير منها، 

الىوابن ( ٩٢٦)ماجة وابن ( ٣٤ ٠٧)والترمذي ٥( ٠  ٦٥)أبوداود أخرج )٢( 
اخمالتاننال . الّك، م، عنهما' الاه صريرصي بن عبداف عن ( ٧٤١)
ومنيسير، وهما الجنة، دخل إلا لم معبد عليهما يحافظ لا — وخلتان أ— 

عشرا،ؤيحمد عثرا، صلاة كل دبر في تعالى اش بح يت قليل بهما يعمل 
=الميزان. ش مئة وخمس والق باللسان، ومنة خمسون فدلك؛ عثرا، ؤيكير 

٣٩



عيسكمحتحت ^إدا ءبادك،لا،. تجنع ثوم عذاتك قتي ءالثهم ت وقل 
ْوَُ م َ ه

قيوصل الوصوع إلى فمم حظها أحدت قد النص أو فاعلم° النوم من 
وكعثتننعدهما يم حمفش بزكعش وانممتح أمكن ما القل فأ 

كنبن  'ضالبلم ؛ل الثلم، درس إل يعود يم المران، ين بجرأين 

٥٥٥

ثلاثآؤيبح وثلاثين، ثلاثأ ؤيحمد مضجعه، أحذ إذا وثلاثين أربعأ ؤيكبر =
.بالمزا0ااوألف بالالسان، مئة فدلك وثلاثين، 

(٧٣٢)المي وابن ( ٥٠٤٥)داود وأبو ( ٢٨٨و ٢٨٧)!/ أحمد أحرجه )١( 
حفصةعن ( ٧٦٢-  ٧٦)١ والايالة اليوم صل في والمائي ( ٣٣٩٥)والترمذي 

الموممحن•أم 
هال،;أته ( )ص٥٢والحكم العلوم جامع في رجب ابن نقله ما نذكر وهنا )٢( 

نافلة.الصلاة من أفضل الحلم لعللب ت قال أنه الشافعي الإمام عن وروي 

٤٠



٠ٌ.

صلأحلأقساسا

منوالحيز ءم كث أصل ض ، ؛اJئ_jJة١١زيك 

الدنيار وابن ( ١٢١الزهد)ش والمهقي الزهد)صس( في أحمد أخرج )١( 
بنالوليد عن ت ( ٧٧٥)T/ العمال كنز ني كما متصور بن وسعيد العزلة في 

عبادة.فاتها عليك؛العزلة I المسيب بن سعيد قال ت قال المعيرة 

٥(١ ٤ )Y/ الزهد ني الجراح بن وركع ( العزلةفي الخطايي أحرج 
الوءأحلاق من راحة العزلة في إن فال; عمر عن ( ١١٨)الزهد في واليهقي 

السوء.أحلاط من ت فال أو 

أبيعن ( ١٢٧)الزهد في وانيهقي ( ٢٤٢٠٤)٨ الكال في عدى ابن أحرج 
العزلةفي منها تسعة أحزاء عشرة ااالحكمة هؤ؛ اااو4 رسول قال قال هريرة 

مرفؤعومتنه صعق إسناده ت عقبه البيهقي وفال . الصمت* في وواحدة 
•منكر 

العالم.عزلة ١(: )٦٦ رقم ٢( ١ ٢ . ٢ ١ الخا>)ص• صيد في انمف تال )٢( 
منأفضل سلامة ولا راحة ولا شرفآ ولا عزا ولا لدة قهل أعرف ما 

لأنالخلق، وعند هق الله عند وحاهه ودينه بدنه سلامة بها ينال فإنه العزلة، 
لهم،المخالهل نول عندهم يعفلم ولا يخالعلهم، من عليهم يهون الخلق 
مترحمآ=العلماء أحد العوام رأى ؤإذا • لاحتجابهم الخلفاء فدر عثلم ولهذا 



عندهم،العلم ندر ؤإقامة علمه صيانة عله فالواجب عندهم هان ماح أمر في 
أراهفما بنا يقتدي صرنا فإذا ونضحلث،، نمزح كنا ت السلم، بعض نال، فقد 

تخلهلوهولا عيه,! وأكظموا العلم هذا تعلموا الثوري سمان وقال، • ذلك يعنا 
هال، نوند . تنكر أن ينبغي لا الناس فمراعاة • القلوب، فتمجه بهزل، 

وتال• بابتن وجعلتها الكعبة لنقضتؤ الكفر في قومالئ، حدثان لولا •' لعانثة 
•فتركتهما يكرهونها الناس رأيت ؛ المغرب نبل الركعتض في حنل بن أحمد 

.للعلم صيانة هي إنما ، رياء الأشياء هده مثل يرتمي جاهل من شمع ولا 
كرةيده ش أو الرأس مكشوف الناس إلى العالم حرج لو أنه هدا وبيان 
الأمرالهوب._، تخالي3ل بمثابة فيصير مثاحآ، هذا كان ؤإن عندهم قل يأكلها 

ماحآ،أراد وس لهم، حفظأ العوام عند ينبعل أن للعالم يبني، فلا بالحمية، 
بنعمر رأتم، حين عبيدة أبو لاحفله الذي القدر وهذا . عنهم به فليستتر 
حاشِا،من ورجلاه حمار على راكبآ الشام قدم قد عنهما الله رصي الخناب 

الناس.عظماء يتلقاك المزمتين أمير يا ■' فقال، 
الأصلبحفنل عبيدة أبي تأدييح أراد هُ عمر أن إلا أ لاحفل ما أحن فما 

والمعنى. أذلكم غيره في العزة ْللبتم فمهما ؛الإسلام أعزكم افه إن ت فقال، 
الصوركانت، ؤإن الأفعال،، بصور لا بالدين العز طلبكم يكون أن ينبغي، 

ثوبينلبس الناس إلى حرج فإذا عريانآ؛ بيته في، يخلو الإنسان فإن تلاحفل، 
كانوقد . كبر إلى ينسب، ولا تمتعأ يكون لا هذا ومثل ، ورداء وعمامة 

.للحدين، ؤيقحد ريت3ليبإ يغتسل أنس بن ماللث، 

فإناللامحلين، أبواب على العلماء بذل، س ترتم، ما إلى هذا يا تلتفت، ولا 
.يربحونه ما أصعاف ذلل؛، في العالماء يخسره وما والعلم، للعالم أصون العزلة 

هذاومن الولاة، يعى لا ب الم؛بن معد الفقهاء ّيد كان وقد 

=أيها فعليلث، والراحة اللذة أردمت، فإن > الحازم فعل وهذا ٠ عته سكتوا 

٤٢



زلأانثلف، ص ش نائم المحب لجوأ}ذ1 3ككن \صم خيش 

للقاءواجعل عيشك، لك يهلب أهالك عن معتزلا وكن بنتك، بعقر لعالم ا =
أجود.بدلك المعاشرة فكانت للمائك، تصنعوا عرفوه فإذا وقتأ، الأهل 

حلباتفي وتجري كتبك مهلور وتحادث فيه تخلو بيتك في لك وليكن 
يعفككب في واجتهد العوام، وحموصآ الخلق لقاء من واحترس فكرك، 

للث،ما المبارك؛ لأبن نيل وقد الدنيا. في العالم لذة نهاية فهذه الهلمع، عن 
إلىبذلك، وأثار والتابعين. الصحابة فأجالى أذمب، أنا فقال؛ نا؟ نجاللا 

كتبه.إلى يفلر أنه 

التصانيم،ن، يجلفهم له كان فإن والخلوة، الناس عن الغنى العالم رزق ومتى 
فقدومناجاته الحق معاملة لإلى فهنآيرتقي رزق ؤإن لذته، تكاملت، فقد 

٠الممات قبل الجتة لحول تحجل 

ل،ل الأعملصالح وتوفيقا الكمال، إلى تسمو عالية همة س الأه أل ن
أفراد.الحق طريق فالمالكون 

أفعالهأن إلا والأفعال الأقوال فى إبليس حالمله فد فإنه منه الحذر فالحذر )١( 
المحدقفأحو ممدة، لكل ب، والجالغواية، كل صا-صح لأنه أقواله، من أكثر 
ب،الجانأعرض أن أردت إذا فإنني ، يمدهلث، ؤينمحلثج،لأس مدئك يس 

كلإلى صاحبه يذمام الأخذ الرشد، الناصح فهو الصدوق للصديق الأحر 
الخسران،طريق إلى لا والفوز، الفلاح طريق إلى به يسير محإخاء، سعادة 

لأنالأحيان غالب، في الحق الصديق هو المجد فصديق النار. في والهوى 
يفتقدونهم،غابوا إن جلماوهم، الملائكة أوتادا للماجن. ءإن قال؛ الخم،. 

جليس ٠٠قال؛ نم . ا،أعانوهم حاج في كانوا ؤإن عادوهم، مرمحوا ؤإن 
=أورحمه محكمة، كلمة أو مستفاد، أخ ت خصال تلاث على الجد 

٤٣



العلمفي الكاملين متن وئلئح منة، 0^1 وحك>لم حتى بعلم ثئتغل 

والدر( ٢٠٢٥)الزوائد مجمع قي واظره ٤(  ١٨)آ/ أحمد أحرجه . نتذلرْا، م =
للأتانحليس حير ان يسفاد هذا فمن ٠ مريرة أبي عن ( ٢١٦)؛U/ المتنور 

يفيدكقد صديقك أن نجد ثم العالم، لءإال_، أجنحتها البامهلة فهي الملائكة، 
تنهلهاعدية كلمة أو دنياك، أحوال ش تفيدك الي الحنة الكلمة إءهلائلث، في 

هوالسوء والصديق الحق، الجليس هو الحق فالصديق للثؤ، منه نصحآ 
*وهلأكلث، بوارك لك يرمم الذي الصديق 

والدينالدنيا أدب كتابه في بابأ وصع فد الماوردي الإمام أن نجد ولهذا 
علىعزم فإذا فقال: اسكائيم قل الإخوان اختيار في ( ٢٦٧.)ص٦٦٢ 

ملأخلاقهم عن ، وكنفإخائهم، قل أحوالهم متز الإخوان اصهلفاء 
علىالوحدة نمه ولا نصر. اميز الحكماء؛ قول من تقدم لما اصعلفائهم؛ 

]أي:النلق فان بالتصغ؛ الاغترار على اص حسن ولا الخرة، قل الإقدام 
وهماالفطن، تدليس والنفاق العقول، مصائد ااقال_إ[ محبنر هع الحسن القول 
يرجى،خير مجايا٠ بعض والملق النفاق يكون فيمن وليس المتصنع، سجية 

فعاله،س الرجل اعرف الحكماء: قالت ذلك ولأجل يزم. صلاح ولا 
صفوان:بن خالد وقال لسانه. من لا عينه، من محبته واعرف، كلامه، من لا 

عنبهم ممرن ولا التماق، معهم أستعمل لم لأني إحواني، عند نققتإ إنما 
عجرد:حماد وقال الاستحقاق. 

يسرفي دنياك في دمت، ما تنكره ليس للث، أخ من كم 
والبشرالترحستط بيلقاك مودته ني ؛، JJمتصنع 

الدهرمع عدا عيك يهز - غل ذو والدهر - عدا فإذا 
المثريينعس المقل يقلي من مودة بإجمال فارفض 
رواليكستث، إما العسر فى واحدة حالاه من وعالأالثا 



ا:ثدماداJئاعت3١٢لأَتنغبامحنلا،. واكو، 
١^٢عر المادوين شيثآممص الناس عيوب-، في أز ولم 

مىكثير حلى لكف ءثد الأواذدأم يرع الثلم أف واعلم 
لأءر?نمنذ.َولأذبإ4أ'لأق، 

إلإهوجاء الحلمة، منتوحش اللون أننوذ رباح بي ين عطاء وكاف 
لونهتنأ ئجلنوا — ولداه ومنة حلفه، وهو - المللث، عند بن نلبمان 

لولديهالحلمة ممال بوجهه، عنهم وهومعرض ذءدثه-م المناسك، عن 
ذانتن:أى ذلتا أنى سا النم، طف في تكانلأَ 3لأَ ولأ"^١ ثننا 

اكدالأَن3دل؛،.

3ظق-يننوْغمحودرْ< ملى_أَينيكآ_وابئ انمن 3كان 
إقائ3فوابالعأم3^.ؤه 

٥٥٥

وس(: Y٣٧٢/ الملأء)١ أعلام سير في الدهي محه نقله U عه ال،اثور نمن )١( 
طيشه.طال طمع، ومن عيشه، طاب مزنغ، ت ألفاظه غرر 

الض.أي: )٢( 

دهرالرديءسمكلشءٍ،ء■رص 
٤(. ٥٩/ المموه)١ صفوة *ي الممحنف أحرجه )٤( 
عبدار؛ويج.أبو الناس المولى ثاذل، بن شهراب ملم أبي بن مكحول هو )٥( 

.١( ٥ ٥ / البلاء)ه أعلام سير في الذهبي ترجمة 

٤٥



؟-فضل

والزهو[]القناصة 

والدثالدثا لطاف اشرض يى عرصسك صياذؤ قي بى يا واجثهد 
بمب؛ 1jjصو 'وثح'يالخز تن يد: ثن ثنإ. ذاي" لأ'نبم، 

لآ:يل التلدة؟ تذم نتد نس قاد: انمزة عاى م؛بلإأ ونئ أحد، 
دتيهمْعن انتعتى لأة ئالوات ناذئأأ؟ وبم ثاد: اننرؤ، الخس 

بشرهلما الماو، من ألوفآ وحف موسرا كاف بي أف بمي يا واعلم 
ئأحدتكلها، التركه هدم I لي وثالوا وذاؤين، يسارا جذوأ0 تح، دمعوا 

نميازأس ١^١^؛، ونت ام ف ئ محأ يا واص الدمحَ 
طلبمح، أبول- دث وما المال، ثئ شيء لي يتذ ولم ايلم، طلب مح، 

ومعهبمث ولأ • الوعاظ من قزوأ الثلدان في يطوف حرج ولأ مط، البلم 

تقال ه جابر عن ( ١٠٤)الزهد ني البيهقي أحرج ففد • كز القناعف لأن 
صعق.فيه إسناد هذا اليهقي؛ نال، • يفتى لا كنز القناعف افه.ت رسول، نال، 

الدنيا؟في الزهد U عياض بن فضيل الم، )٨٧(: الزهد في المهقي وهال، 
«الغنى هو ارهد، هو القنؤع ت قال 

٤٦



أثنؤرسبمفي انثداد عر يجري وأموره • ئط نتأ منة يطلب أحد إلى 
٢[.هُتيظلأ.محهأاسق: 

٥٥٥

محء،مم^^ففىصاوالخا>)صلأبا_خ¥ا(ربىا)'ما(: قال )١( 
فيأبالغ وأحيت دائما، لازمأ غمأ اوجب أمر بي محاق ه. ي لن محتل 

طرمآرأيت فما وجه. ويكل حيلة كل الهموم هذه من الخلاص ني الفكر 
نعلتهتثاه• ؤوش؛نجا الأية مدم ر فمصت للخلاص، 

بتحقيقهممت أن إلا كان فما غم، كل من للمخرج سب القوى أن 
أويتفكريب أوينيتوكل أن لمخلوق ينبغي فلا المخرج، فوجدت التقوى 

ثممتج، كل لفتح سب ذلك فإن أمره، وامتثال تعار، اش ءلاعة في إلا 
هذنال كما المدبر، المحتال المتفكر يقدره لم حث من يكون أن أعجبه 

فلاكافيه ه اطه أن يحلم أن سقي يبش ثم ه محي لأ ظ 
•ؤوشيه؛ؤممخموصثهأه هث؛ نال فقد >>_،، L_<S/lفلبه؛يعلق 

٤٧



ٌْ.

•ا-فضل

جميىوضوطّ[

يرشلا والئتقي حير، س رأيت  ٢١التموىلصحت ومتى ثى: يا 
اممه.الأهِحفظة حدود حفظ ومن دينه، يؤذي لتا يثنرض ولأ الحلي، 

افريخمفك،*احمظ ت عنهما افه رمي عباس لأبن الم. رنوذ محاد 

عاصمعن ( ٩٦٥الزهد)في اليهقي أحمج • اه يطاعة العمل هي التقوى لأن )١( 
فقالبالتقوى، الفتنة اتقوا ت حسب ين ؤللق فقال الفتتة، وقت ت قال الأحول 

اشبaلاعة العمل التقوى فقال: يسير في التقوى لما أحمل عبداض: بن بكر 
اضمن نور على اش معاصي ترك والتقوى اش، رحمة رجاء اش من نور على 

افه.عذاب مخافة 

القاسمأيي عن ٩( ٠ )٥ الزهد في اليهقي أحرج فقد الحق أهل منال والتقوى 
هيثثاَيدةؤهااض: قال الحق التقوىمال قال: الخرأباذى 

•[ ٣٧]؛نحج: يبكإه آلمئ بالم ملبجر 
(٩١٠)الزهد في اليهقي أحرج فقد المعاصي من المزمن يحجز ما والتقوى 

الحرام،على وقفه قال؛ التقوى؟ ما له: وقل اض رحمه علي بن الحسن عن 
المعاصيعن حجزك ما التقوى وقال: الشبهة. وقفلاعن الورع؟قال: ماقيل: 
•أوليائه قلوب في المولى رقيب • فقال التقوى؟ ما بعضهم وسأله قال؛ 

٤٨



.يحذئاف احمظ 

زجاحنرا دحنزتة لكنت إئا اJثالآم علتب يوص أن تى يا واعلم 
^^بم.يثفيظهءؤةولآأدهع0 اشجثت ئاد الشدة. من بها 
ذحتزةثة -كن  jjشا ٠^^ زأَئا \[. ii_\irؤهمبمأزنه]اكاظت: ِإفي 

[٩١موهليرس؛ ت حم ؤ
•دأثنرها نجذ ثوى بى حير دحاتر لك ناجعل 

افرمنه ا؛ساإوإلأ ش اف امى سامحب مذ رما الحديث! ني جاء ومحي 
وع1ئأه  c_4أثيم تؤن)قتغ ثن__الى اشُ قاد ٠ كةر0«رأ، في 

رمبميبي من ومادت [• ٢٢؟ابليو'شت آلث>سنإن همي ئة؛ؤلنأ 
•[ ٩٠ه]يومض; آثثصنن أحر دْيٌح لا أقت ؤءك> 

اقانؤإننالث عذ القرف عص الدحاتر، أوش أف واعلم 
هوىعر ونعار افرئنحات ؤإيثار الحد، ومراعاة كلمه، قفول عذ 

ئانفتعار إز ذخلوا ائذنن اقلأنة خدنث زَنق 3دد ١^^، 

تجاهك.ونه؛ (. ٢٥٥٦الموصلي)يعلى وأبو ٢(  ٩٣/ أحمد)١ أحرجه )١( 
أمامك.يدل! 

عن( ٢٠٩١)الترمذي أحرجه ما معناْ من ؤيقرب . ؛_LJ J|بهذا أحده لم )٢( 
افهتيص إلا لسنه شيخآ شاب أكرم أما • . افه رسول نال • قال هد أس 

الصالحينلرياض تحقيقه ني شيخنا عف وتكلم • ستهء عند يكرمه من له 
 ،u؛<u رنم)هه"\(.الروي

=النفس: هوى ٢( ١ رقم)٩ ( ٢٦٥.  ٢٦الخاض)ص؛صيد في الصنف قال )٣( 



نتعأن غير العيش أرى ما ت يقول كان أته القدماء فساق بعض عن بلغني =
ليسالنفس، ميت يه ؤإذا هدا حال فتييرن مجصييآ، أر فمخطثآ هواها النفي 

فإنالادميين، لاخ م في ليس هدا ومثل عار٠ حوف ولا عرخه على أنفة له 
نصر،ما ليقال الأثقال ؤيحمل حيان، يقال لئلا القتل على يقدم ند ان الأن

يرىلا حتى ذلان، تر يوهو الفقر، من آفة كل على فيصر العار ويخاف 
واللصوص. غض، جاهل يا I ه لقيل إذا الجاهل أن حتى ناقصة. بعين 

تفحلأ-حتك، فان تتكلم، لا لالآح_ر! أحدهم قال إذا للحرام المتهيزون 
الأحتا.فقتل الحمية أحدته ونصع، 

به.يظن لئلا تهمة مقام في يقف لا نفى له ومحن 
ذكريؤلمه ولا الناس، بين شهر أن يهمه ولا ساكرانآ، يرى أن ييالي لا س فأما 

النفسيتع أن يريد الدي وهدا ٠ البهائم عداد في فداك ، بالسوء له الناس 
يحدرعرض له يكون ولا لومآ، ولا عنتآ يخاف لا أن إلا به يلتذ لا هواها 
وأحدالخمر مرب لمن عيس فأي ؤإلأ ان، إنلاخ م في يهيمة فهو عليه، 

باللدة؟ذلك يفي أما به، فعل قد ما الماس في وشاع وصرب ذلالث، عقيب 
أصعافآ.عليها يربي بل لا، 

جاهل،وهو العلم في برزوا قد أفرانه رأى إذا الكل ساكن لمن عيش وأي 
•معنى والراحة بالكل للألمداذ يبقى فهل فقثر، وهو بالتجارة امتعنوا أو 

غيرالكم؛، لكف، منه، الحد أحد تصور أو عنه، الراني؛الأحدوثة تفكر ولو 
هداالأمي، حلول س أعقبتإ ما شوم ؤيا يرق. لع كأنها حاصرة لدة يرى أنه 

مشفقونآمنوا والدين داثمة، العذاب فمعصة الأجل فأما العاجل. في كله 
•مجيب، قريب إنه القفاتل ءلال_، في وهمة الرذال، س أنفة افه نأل منها. 
قرأيتحت ومخالفته المفى هوى موافقة ( ١٠٤)رقم ( ١ ^١٩ - ١ )ص1ه وقال 

"■صره علك.، اللام عليه مدحه محن فتعجيت، اللام، عليه يوسف، محورة 



أقفثكنت وأولاد أبوان لي لكيآ إق *اللهم • أحدهم ممال صخرة عللهم 
لأيبكدلك نطئ محت ؛ن أَؤلأَدي، ثل أنميا ١^ ض بالخف 

إنياللهم الآمُت ومحال الص(مة. فذ محانفئ عنا، محامحرج 
افحاف ألا ت محمال يومأ محجاء به، محاجزت أحرم محتنحط أحيرا 

محإذمحفJذا، وبمخا انقر طك اطلقإز محمك: أيزني؟ ونمي 
الاخز:هاو اكءزةِ، ثك ^ ١٥^١، ^ ١٥لأيبك ذبك محقت محت 
تقصولأ الم اثق د١Jق؛ ٠^١ دنوت محلثا بي عم بنت علمئ إش اللهم 

هنئلأييك ذَلك نحا. همت إلأسِ، ١^٣ 
•وحرجوا الصحرة يرمنب عثا، 

هيفإذا الأمر "متثة فتأملت ترك، ما بترك فدره ورغ للناس نمته وشرح 
ولمايكون؟ كان س هوا0 وافق لو عجبأ وا •' فقلت المكروه، للهوى مخالفة 

الخلقعر ؤيفتخر ، بمبرم الأمثال عفليمأيضرب أمرا صار لقد حالفه فد 
لحفلةكل يقاوم وفخرا، عزا قتاله ساعة بصبر كان قد ذلك وكل • باجتهادْ 

موافقتهفي آدم حالة منه وبالعكس المحبوب، عن الصبر ساعة أمثال كره ذس 
عليه.فتاب التدارك لولا أبدا حقه ر نقيصة عادت لقد هواه، 

•الأمرين بتن مثن من فالٌاقل الهوى، ونهاية الصر عاقبة افه رحمكم فتلمحوا 
كلرأى الهوى كفة به تمل ولم مزانه ل عل• من فان والرين، الحلوين 

فيموعفلة بهيا وكفى التقى، موافقة في الخسران وكل الصر. في الأرباح 
•الموفمح، والد النهمح، لأهل الهوى مخالفة 

(٣٣٨٧داود)وأبو ( ٢٧٤٣وسلم) ٣٦٧البخاري)\/أحرجه 
جاُعقمح، الأثر وابن • شيخنا بتحمق ( ١٢)الصالحين ثمناض في والنووي 

(.٧٨٢٢الأصول)



اضنتل ما )ه! صل المنام، نج( عنب افر وحمه الووؤ نمان ورزئ 
رَثيدي بجن أنا مإذا اشد ض وصمت أف إلا نافاف ماد: تك؟ 

محاد:نمان. ملت: ثمال؟ تقود: ماثل أنا ءإدا مدحنئ العالمي، 
الثتارصواني مأحذتني نعم، منن؛ هوالث؟ عر اش يومأ تدم 

محالخأ١د

٥٥٥

(,٨٩/ )Y الصفوة صفة قي المصنف أحرجه )١( 

٥٢



اا_فصل.ص٠

الضال[اض للؤصول ]سموالهمة 

الزند،ح  ١٠۶٠٥^حلقأ ؛ة الكماو، إر همتك سمو أو ؤسغي 
زاكماقامل العنم ئتن جمنوا ١^١٢ 3ندرَ ب!لملم،  3ijiujخلةأ
ص.

أحظىرأبمن، مما تندهم ومذ اقاببمذ مئتت مد أني واعلم 

المأنثبرأ،.ئن نعيد 
زاكن
ونفاو
رجالا.كانوا وني. ه. حنثلل٤، نذ وأحمد 

(.٣٨١- ٣٧٩/ الصفوة)ا صفة انظر )١( 

انظرصفةانمفوة)آ'/ا،آا_ا؛ا(.)٢( 

.٩( .•  ٨٧الصفوة)r>/ صفة ش اسق محه ذكر، U انظر )٣( 

(.٥٤٨. ٥٣٦الصفوة)ا/ انظرصفة )٤( 

٥٣



صفةقي ناظز إر ئظز أذ أودت ^دا عاليه، همم لهم 
ممده وأحمد ونمان والحض نعيد أختاي يأمل شنث ؤإف الصنوة 
كتابآ.ثنهم واجل لغث جمعت 

٥٥٥



؟ا-ضو

لها[وارهسل ]تاليالصف 

الكأ_تئاوصسةُ نمنها كتائب، ئة صممت ئد أتي تى يا علمث وند 
ءوثمُووائئنند وئهذنب ئجثدا، والتاريخ مجلدا، عحذوذ 
ومجلدينمجلدات حس يكون وصنار كبار بين الكسب، وباني مجلدا، 
الكتسرانتعارة عن التصاسم، بهذه كمقلث، وأكم؛، وأنت وأربمه ويلاق 
الماورأس الحمظ ؤإثما بالحمظ معلناك التألنف. ني الهمم وجمع 

ضنبمحانة اjص إر الالتجاء في الحالي في واصدق رح. واقصزف 
١^ ٥٤ؤ ب؛ا نتصمحإ ون ت ئعالى اش ناد ح—دوده• 

[.٤٠هتالقرة؛ دمدلآوف [ ١٥٢ه]اوقرة; أذميمأ 
'وذآ

٥٥٥

٠٥



^^ساسااسل[

عرالداحبص ؛ل ، به انعمل يزف العلم صووة 0ع تقفح أل ؤإياك 
يمنعوابالعلم العمل عن أعرصوا مذ الدنا أهل على والممليى الأمناء 

افيكة3النفعَبمِ.

٥٥٥



؛ا_ذصل.ص0

علم[سإو بالص التشاغل ]ع،وم 

liiip  اكزئد:نئ ثآنيأ لإة عن؛ همر من أذ
علم.تعتر عملوا إل ١^١-^، طريى صلوا والمتصؤف 

برنمهتا،الونا أم ثن لأَبجانك ضاق ؤا-يشاكبجين 
وكلمةظرة كل عند شاك وحاسب تصعيهما، المتنهدين نتن ولا 

تانعنمانماعك محير وعز دلاكر١،، عى م،نؤوت ءإك وحطزة 
عنموعظته زلت تعلمه الواعفل ينمل لم ومتى الئامعول، يسني 

الخم.ض اسُ يزاذ اكاJزلأ٢اكنا 
زلآ-آيك'إلآثةص،لأيلأإلآة3لأكيإلآة، 

الحذر,فالحدر رنب. عليك وجد قد أنه تقدم فيما علمت فد لأنك )١( 
>أئاحذاجممحةصهمبمحمداخلفىمل'طر: )٢( 

•لغترْ يوجهها التي بالصالح يعمل لا لكن الآحرين 
.أحراك في وتعد أعمالك، تصالح الصادقة فالمية باليات، الأعمال لأن )٣( 

كانت نال أس عن ( ١٤٧)الشهاب، نيه مفي اعي القفأجرج فقد 
.عمله، من أبلغ المؤمن رنية ت يقول . اف رسول 

٥٧



؛١^١١ثك شكبفث اكف أخلاق ثفاك زْع 

٥٥٥

(٢٣٧)^/ -اريخه في والخف ( ٢٥٥)T/ الحلية ني نمم أبو وأحرج =
تاش. رسول قال ت قال الكلأبي ممعان بن الواس عن ( ١٤٨)والقفاعي 

العجلونيالإمام قال . من شر الفاجر ونية عمله، من حير المؤمن رتية 
تسعمعناه في العمدة; رح ث في الملقن ابن قال ت ( ٢٨٣٦الخفاء)كثف في 

عنالمجردة النية أن ت ومنها • عمله حيرات من حتر نيته أن منها ت تأؤيلأت 
ُنحترا المؤمن نية كانت إنما وقل؛ عنها، الجرد الممل من خر الممل 
اشحلق ما •' مهل قال المؤمن، قلب، أعني المعرفة مكان مكانها لأن عمله 
للخلقكرامة أعطى وما المؤمن، عبده ملِح من عنده وأشرف أعز مكانا 

الأمكنةأعر من نشأ لما الأعز، في الأعز فجعل الحق، معرفة من عنده أعز 
هوالذي المكان أمغل عيد فتعس ٠ مهل قال غيره، من شأ مما أعز يكون 

والنارالجنة في الخلود قيل ولدا . . سبحانه. يغيره تعالى عنده الأمكنة أعز 
الممل.بخلاف الرياء، عن تسلم ولأنها للمنية، حزاء 
أبوقال (؛ ٢١المتن لطاتف، في الامكتدري اممه عطاء ابن الإمام وقال 

والدرجاتبالنية، فيها والخلود بالإيمان، الجنة في الدخول ه.' الحسن 
والدركاتبالنية، فيها والخلود بالشرك، المار في والدخول بالأعمال، فيها 
بالأعمال.فيها 

أصحابه.ومن منه أحدوا الدين وهم الأعفلم.. المبي بعد القدوة هم لأنهم )١( 

٠٨



ها-ءصل

اصاند[من اسم طالب ]٠>^ 

ناخط\ذ؛ن'ين بمكك 3أِق الئرندين منهاج كثابث 3ظاك 
إوا؛عاتثع يإك الخاطر صير كتاب وتلمح ومعلمك، جلننلث، 

فيقكفي هإئة ^، Jlجنة كتاب وئتمظ ودثاف، دينك أمر لك يصلح 
. AAoliنهمك ئلمح 

ؤإداالحديث، جمهور عر أط1علئ، الخداثق بكتامح-، ساعلت ومش 
الحديث.من الصحتحتن فى ما منتور ثك أت1ل الكشف كتاب إز التفت 

١^،تزف زنا الأَ-ةاجم، نقفا او المما<ي ش مماغلز ولأ 
•اقمسر ثى شى؛ فى حاجه لك افر وراد 

زيادةإلى تندنا ، 2j،jحاجه هلا الوعظ كتب بى لك جمعته ما وأما 
أنلأ.

٥٥٥

٠٩



^-١٦

العزلهؤ0 عنهم، الاعتوال بدة مع ليحنق المداواة حس وكي 
لهسعى - حاصه — الواعظ ءإل للوئاو. وممأ الثوء حلمطاء مى واحه 

الظنإهِ لبمن ناحكأ، 3لأَ الئذق قي نابمأ زلا ثثدلأ ثنى لأ أف 
عنهم،بالحلم ثحالطهأأ الناس محالطة اصكزرتإر قادا إثنممعبوعظه، 

مدراJه٠إ.مدوعر لم أحلأقه»إ عى كشمت إن لإك 

٥٥٥



يا-فنو

 ُُْ

واظزسساعةوولدوهزاتؤ، وزجؤ بن حمة، حى ذي س 1لى وأد 
يلزلا بمكن، نا أشنف إلا ودنيا نلأ تذنب، بماذا ناثايك من 

صندزقإر وانعث زأحننه، العمل من يكون ما أشرف وعودنا منك، 
مل:محا ، ؛^١٢الزنزو :ومَ ينإف نا 

ومستودعهمستقره يكون الدنيا، حياتك في تحصده محا كل الصندوق هدا لأن ( ١ ) 
واليثة،الحسة أعمالك ميزان حث أوالمضيء، الظلم الصندوق ذاك في 

الخاليالأبيض كالثوب الصندوق هدا يكون لكي اسطمت، ما نفسك وجاهد 
أشدحريصأ كن لكن لك، يغفر اش أن واعلم • لونه تؤذي امح، الثواب من 

ويقدربه، وتعد ترتمي حناتك مقدر الصندوق، هدا نظافة عر الحرص 
الثانية.من الحذر فالحدر النيران. إر وترحل تتعذب محيثاتك 

الامالحسم وحدران تلمع المنايا عقارب ت نوله الصنف ألفاظ غرر فمن ، ٢١
يرشح.العمر إناء في الحياة وماء يمنع، 
شعره:ومن 

راقالفوم ير وانتظب تأهدنيا الاكن سا ي
=اق بالرفيعدى وف فل للرحيزادا د وأع



لالأَنزت ئُْئ3عظ بيه ٧^٠ 
النملندوق صوالمن تغثه الموت 

دكرْ،وما ستهي ما ند عل الصبر عليك يهل الأمور عواقب وريع 
اوحل،قرب ودكنها المثابر إر ئاحملها عماة مك من وحدت ؤإذ 

كلأ:ذأجإزثدنر، نير من إقاقك في - الئدأث 3افُ - زدكر 
أفمذ نص إوووإلذأ يحشن ولأن ١^^؛، من الناJ حمظ محال الناس، 

•اقاس ئحتاج1لى 

٥٥٥

أدهعبذنوب الوابك 
هزماناع أصامن ي

(YUY-YU)الملأء)اآ/ سرأعلام 

٦٢

الم—اشحب من مل تنه
اقسى يفنا مأرضت 



ما-هضإوصْ 

]ساالسف[

الماسموأَثؤ6 ه، الصديق نكر بي أولاد من أسا واقزآ° سق: يا 
،،٢١٠٠كر ر بن ئخثد نكري بي بن ه بن محقي ]؛ن[لا، 

.صفهكثاب فى مرمة وأحثاره 
١^:^ساكاذفي ذ\ذفزى باكأرَة3ِاني آ شص 

أذئاجتهد إلنك الأص آد وئد عيرى، العلم طلب في همه وزق مى 
اشِنحا;هإز أشت زئد زنك، يك زيزثه بما ظش ثص لا 

٠الصفوة صفة من نيادة ( ١ ) 

جمال: ( ٣٦٦.  Y٣٦٥/ )١ فقال نب ذم في الملأء أعلام سر في جاء )٢( 
عبداهبن عيداه بن علي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين 

بنالضر بن القاسم بن عبداه بن جعفر بن محمد بن أحمد بن حئادى بن 
محمدبن القاسم الفقيه بن الرحمن عبر الفقيه بن عبداه بن محمد بن القاسم 

البغدادي،البكري التئمي القرشي الصديق بكر أبي اش. رسول حليفة ين 
الواعظ.الحشلي، 

صفةالصفوة)ا/ا"مما_سم.)٣( 

٦٣



فياجتهادي يدر وهدا . والعمل للعلم يوممك أذ أنأذ ؤإياه ويعار. 
النظنم.داشِامح ثؤةَإلأ ولأ خول ولا وش، 

وعرمحمد سيدنا عر اش وصر الحامدين. مزيد ش والحمد 
•وسلم وصح—ب آله 

٠٠٠

الكتببدار الموجودة عنها نقلنا التي الحقيؤ النسخة آحر في جاء 
إرالكبد لفتة كتاب; آحر ت نمه ما مجامع  ١٢٥نمرة تحت المصرية 

آلهوعلى محمد سدنا على ائه وصلوات رب فه والحمد 
الأكرمين.وصحتمه 

وسعثلاث سنة المعفلم ثعبان عثر ثالث الاثنين يوم في كتب 
متة.

مجامع١  ٢٣نمرة تحت الكتب بدار موجودة أحرى ينسخة وقوبلت 
•حليل عثمان بمعرفة  ١٣٤٩سنة رمضان من  ٢٣الأربعاء يوم في وذلك 

٥٥٥

٦٤



xXj

الفهارس





الوسايةهائه ش تالياسق فهوث 

أحإرأ"سينمل•
البصرى.الحس أخبار 

المسيب.بن معيد أخبار 

•الثوري صفيان أخبار 
والمواعظ.التاريخ 

.حنبل( بن أحمد ند )مالمني تهذب 

الحدائق.

\}م.جثة 

,الممير علم في السير راد 
الخاطر.صبي 

الصفوة.صفة 

الكبير(.الضير اشر)وهو ز المغني 

٠نءاجالمريدين•
٥٥٥

٦٧





ايوكتإبفهرس 

الصفحةالموصؤع 
٠المحقق قدمة م٠ 

٧الرسالة مده ني ملي ع٠ 
١١المؤلف قدمة م٠ 

١ ١٠. ..............................الفكر ؤإعمال العقل استحقار فمل . ١

١٨. .........................................فهالفلر ينغي ما أول نمل: - ٢ 
٢٧., ,الممتف.حياة بعض ومرد الحدود عند القس في الطر ت فمل - ٣
٣١. ...............................ب.. .... الوقت قيمة أهمية فمل! . ٤
٣٣. ٠ .٠ ..ٌط . المعاد ليوم والاستعداد الدنيا في اللث في التفكر ت فصل ء ٠

٣٠. ...والللة الوم أوراد بعض ذكر ح بالعلم مضى ما استدراك ت فصل - ٦
٠.....٠ ...ّ. .............العلم لطلب يومك أوقات ترتيب فمل ١ ٧ ٣٩. .. ٠
٤١ُ . ٠ .٠ .. .٠ .٠ ..٠ ٠ ٠ .٠ ّ . ...ّ. . الملم أهل بأخلاق والتمثل الخزلة ت فصل ّ ٨
٤٦والزهد القناعة ت فمل - ٩

٤٨. ..........ّّء..ّ...ّهه... ....٠ .........أهلها ومو٠ل■ التقوى ت فصل - ١ ٠
٠٣الكمال إلى للوصول الهمة سمو ت فصل - ١ ١



الصفحةالمرصؤع

٠٠لها والحفظ اسق -اليف .نمل: 

,العمل العلم ائضاء ضل:- ١٣

عالمبغير بالتعبد التشاغل عدم نمل: . ١٤

التمائيفمن العلم طالب مرنة نمل؛ . ١٠

والزلةالخلق مداراة ت نحل - ١ ٦ 

لأهلهالحق إعطاء نحل; -  ١٧
الممنفب > فصل ٠  ١٨

العامةلفهارس ا٠ 

الرسالةهذه ني المصنف تاليف هرصت ف٠ 

الكتابموضوعات هرس ف٠ 

٥٦

٥٧

٥٩

٧

٥٥٥

٧
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