








وأتمالصالة وأفضل العالمين، رب لنه الحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على التسليم 

ومحني:

المربين.شيخ ني ا لعأ ا حامد أبو الإمام يعد 
مرعلئ اليدان هدا محي عمل من أشهر من وواحدا 

فىالسابق فكان ٠ ٠ وتألخا وملوكا تعلييقا الخصور، 
ميادينمن عيره محي التقدم كان كما المضمار، هذا 

.المعرفة.

نحهونصا أقواله تاحد أن المستحمسن من فكان 
الترسهفي »معالم اليلة هذه في مكانها وتوجيهاتها 

ك(.لدعوه وا 

لهاالتي الكثيرة الكب ل الخزار والإمام 



علىبأني والسلوك^ لنرسه ا ط موضشآ في الصدارة 
المراجعأحد فهو ه لدين ا علوم ء احيا ح) كتاب رأسها 

و»وداية■« بدي، لعا ا ))منهاج ! ومنهاالباب، هذا في 
و))الكشفالولد« و))أيها العمل« و>)مبزاو الهيابة« 

أحمعين<<.الخلق غرور فى السأب 

فريسبغير، تممكتاب فوجود ذلك، ومع 
أمرأبعد ومواعظه، وصاياه مر■ بعضا يجمع المتناول، 

للوؤوفالوقت، يجد لا من حاجة يلبي • • نا تحم
منارالم_ف_رداتاا عءن بحت، الأو لطولاُت، ا علمئ 

.نله.ا رم

الئنجديي ا العدد محيا أصم أن ت، رأيولهذا 
..فيهاالشد واسطة فهو الذكورة، لة لل١ 

منعلميه الاختيار وقع ما عرض يكون ، وسوف
فمحول;ثادثة في والمواعفل الأقوال 

كتابمن مختارة نموحس وفيه الأول! المصل 
وسيكونوغيرهما، الهداية« »؛دايق وكتاب »الإحياء« 

,ااّتإ،١ ررمختار ن عنوا تحت، 

»أيهانرّالة عرفس فيه وسيكون الثاني! الفصل 
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النصائحمن ا!كئير انها ءلس1 في تحمل التي الولد« 
لم.مكل إليها بحتاج التي عقل والموا 

الغزاليالإمام لنا كشف وفيه ت الثالث<الفصل 
النامحي.معفلم عم حنئ أمره ى اسنش قد مرضر عن 

عنوانهارسالة فى أقرئه والذي ااالغروراا مرض وهو 
وفدأججعيم', الخلق غرور في والتبيين ))الكشف 

منالعاشر للكتاب اختصار وهى مره، من أكثر محلبعت 
))الإحياء«.كتاب من المهuكات رع 

شبكهفي للوقؤع معرضا ان إنكل كان ولما 
،، *٣٠أ جأ الموصؤع هذا يكون أن رأيت ٍا، لمرضملإا هذا 

السلوك،تصحيح إلى يهدف الذي الكتاب، هذا 
.لنذ،سّر؛ ا ويزكيه 

أردتهاالكتاب، لهذا المكونة العناحسر هى نللث، 
فيالزوالي أسلوب عن القارئ يدي بين تكون نماذج 

ذلكأراد مءن لأن . التوسع. إلئ أقصد ولم التربية، 
من))المهذب فى أو ))الإحياء« كتاب فى بغيته سيجد 

إعداده.لي الله بتر الذي لدين« ا علوم إحياء 

ونفرأنمع بما بنفعنا أن تعالئ اممه وأرجو هذا 
أعمالنايجعا وأن ، ماثلهاومجا عقل لموا ١ هذه مم* 
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سدناعلى الله وصلى ؤول، المنعم إنه له، حالمة 
أندعوانا وآخر لم، وموصحبه آله وعلئ محمد 
العالمين.رب الله الحمد 

١٠٥ ٤ ٢ ٦ محنة حرم م٥ 
أ\إ^إ0"م

ٍثاغاىلآاي
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بتمجيا؛ابمارذال

الغزالي،حامد أبو ام الإمادم الإمحجة 
الملقبالطومى، محمد بن محمل بن محمد 

عامخراسان إقليم من بطؤص ولد الدض، برين 
•ه؛ه.

دكانهفى ويسعه الصوف يغزل والده كان 
إلئأحمد وباحه به وصى الوفاة حفرته فلما بهلوس، 
لىإن له! ومحال الخير، أهل من متصوف صديق 
مااستدراك وأشتهي الخهل، تعلم على عغليما لتامحقا 

فيتفد أن عليك ولا فعلمهما هدن، ولدى في فاتني 
.لهماأحلفه ما' جمح ذلك 

أنإلى تعليمهما على الصوفي أقبل مات فلما 
وتعيرأبوهما، لهما حلفه الذي اليسير ١لئزر ذلك في 

قدأني اعلما : لهمافقال بقوتهما، القيام الصوفي علي 
الفقرمن رحل وأنا لكما، كان ما عليكما أنقمت، 
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هاوامحلح به، فأواسيكما لي مال لا بحيث والتجرد 
طلبةمن ؛اذك_،سا مدرسة، إلئ ا تلجأ أن لكما أرى 

.وقتكماعلئ يعينكما قوت لكما فيحما العلم، 

سعالتهمافى لب< ا هو وكان ذلك، فشعان 
٠درجتهما وعلو 

العلمطلبنا ويقول! هدا يحكي الغزالي وكان 
ض.إلا يكون أن ذأبئ ايله، 'نغير 

ةببلد الفقه من طرفا ه ا صبفي الغزالي قرأ 
إلىاذ تم الراذكاني، أحمد الإمام على راطوس" 

ماعيلي،الإّنصر أبي الإمام عن حد ليا ااجرحان،ا 
رجمئم التعليقه، عنه وعلق عنه، با وكتؤ منه مع ف

طوس-إلمم، 

قطعتيقول! فسمهته المّهني؛ أسعد الإمام قال 
،ومضوامعي ما جميع الحيارون وأحد الطرش، علينا 

،ارجع ومحال؛ مقدمهم إلى لتفت فا فتبعتهم، 
السائمةترجو بالذي أ-سألك له؛ فقلت هلكت، ؤإلأ 
تنتفعونشيء هي فما فقتل، تعليمتي علي ترد أن منه 
تلمكفى كبح قفلن،؛ تعلمقتك؟ هي وما لي؛ فقال به، 



علميا،ومعرفة وكتايتيا، عها 'لم هاحرين، المحالة، 
وفدعلمها، ضِفتح أنلئ، تدعى كف ت وقال فضحلئ، 
علم،باد" وبقينح ط معرفتها ■ ٢٥فثجردُن، ٠ منلث، أخذناها 

المخالآة.إلئ لم فأصحابه بعقم أمر ئم 
بهشدنى لب طه ا أنعلمه تنعلق مهذا الغزالي• ل قأ 

الاشتغالعلمن أثبلتح »طوساا واف، فلمها أمرق، فى 
ُنحوص ، علمته ما جميع حغغنت حنئ ' نيم ئادث 
علممي.من أتجرد لم ص الخلريق قطع لو بحث 

الحرمينإمام ولازم را ابور لانيقدم الغزالي إل ثم 
حتئواجتهد، وجذ ^ ٤٧٨- ٤ ١ )٩ الجويني المعالي أبا 

والجدل،ف، والخال" لأ الشافعي لا هت، المن في مع 
أوق ط لهنقلز وا ، ١١لفقه ا وأصول لده' ا أصول  ١١لأءلمي٠ن ا و 

بامحبحأر كالم وقمم ، دللث، كا وأحكم ٠ |فه واونل|حكمه ل١ 
دعاويهم.وابطال علميهم للرد وتصدق العلوم، هذه 

أحسنكثا، العلوم هذه مءن فن كل في وصنف 
.وصعهاوأجاد bليفها، 

عجيبط النفلمم أديد الن.كاء، شديد وكال 
الغورطبعيد الحافغلة، قوى الإدراك، تل مغر الفطرة، 



أستاذهوصفه حنئ . الوليفة. المعاني علئ غواصا 
مغدق.بحر الغزالي ت بقوله الجويني 

واصفاا امماعد• الغاز _J الحافل قال 
٠-ب ٠ W ر •  ِ

حتئواجتهد وجذ ت حياته من المرحلة محدْ فى الى لغ• ا
خلفرآن ا وحمل الأقران، وبر W قريبة مدة في ج تخّء 

إمامأيام في أقرانه وأوحد زمانه، أهل أنفل وصار 
لهمويدرص ؤ منه تقيدون يالطلبة وكان . الحرميم" 

أنإلئ به لأمر ا وبلغ ه، نففي ويجتهد ويرشدهم، 
.التصنيف. فى أحد 

إمامتوفي حنئ بسابور ش الغزالي بفي وفد 
اللط-انيالمخيم إلئ فخرج عام الحرمين 

محثلمجلسه كان الذي الخلاكحاا اانذلام الوزير قاصدأ 

الملهبلتلومي،١ ا على بن الحسن هو الملمك! م نقنا 
سمعالهمة، عالي وزير ( ٠٠٥٤٨٥  ٤٠٨)الدين بقوام 

فأحعسنذاّتوزر0، أرسلأناا ب_اااو،ب واتصا , الحديث 
ابنهحلفه مات ولما ، سنيم' عشر خدمته فى وبقى ، التيس 

منوكان ن الملك لنظام كله الأمد نمار ثا0اا اااما_ك 
.الدهو حنان 

١٢



فوقتوالفمحاء، الأئمة ومقمد العلماء، رحال، 
والعلماه،بالأنمة الاحتكاك من نة حانفافات، للغزالي 
علئكادمه وظهر الخصوم، وقهر الفحول، فناظر 

الأفاق،في اسمه وظهِ بفضله. واعنِفوا الجميع، 
الأقطار.في واشتهر 

;٥٤٨٤عام حنئ اللطاني المخيم في وظل 
ارفؤ ببغداد الظامئة المدرسة فى التدريس ولى حيث 

المهمة.بهدم ليقوم العراق إلئ 

منوالتائب■ الرابعة بلغ وقد بغداد الغزالي قدم 
بهافاستقبل إليها، بفننه يقد ته ثه ن، وكانالحمر، 

الخلقوأعجبح ؛النذلامتة، ويرم حافالأ، استقبالا 
ونكتهلسانه، وفماحة فضله، وكمال كادمه بحن 
اللطيفة.وإشاراته الدقيقة 

المدرسة،هذه في العلمي مجده أوج بلغ وقل 
أكابرمن عمامة أربعمائة لرسمه بحضر كان ث، حي

كاننت،حتئ بغداد، فى ودرحته حتمته وعلتخ العلماء. 
وصارالخادفق، ودار والأمراء الأكابر حثمة تغلبه 

معاصرهيقول كما خراسان، امامة بعد العراق إمام 
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٠.انغام؛ عبد التقة 

الفقه،فى المدب جدد المرحلة مدم وفى 
فيهفجدد ق لخال" ا بك وينمساكف، فه فصنف 

الأصول.فى صف كما . أيضا. 

وأتته، لمجي. ا قمة الأبام  siU-jفى الغزالي بلغ 
وذيوعة ئه وا بالمال أتنه . ذليلة. صعة حا دنيا ئا 
واسنمتاُ. . اكلمة ونفوذ بااّجاه أتته يما مم.١ الا 

تله.؛دداث 

فطالعالعلم، طلّب، عن ينقطع لم ذلك مع ولكنه 
كبيرله كان مما . فيها المصنفة واكتب الدقيقة العلوم 

فيماحياته ى يج غير الدي كبير ١ يتحول ا قي الأثر 
ص•حس فهو الحديث. الخزالي لالآمام نترك ولبعل. 

النحول!ا ط في قصته لنا يترح 

كال. وإمامهاابور نيحطيب، امحماعيل. بم' لغافر ١ عبد 
وتوفىV ه( ٤ ث ١ ) نة رند ط ثقة ٠ ٠ محدثا حافذلا إماما 

المعاصروهو - الغزالي للأمام ترجم وقد هِ(. ء  ٢٩)سّنة 
وندالغزالي. ترحماتحت. فى أصلا تعد وافية ترجمة - له 

عندامى« انمافعية »طبقاتحل في 'لسّكي ا١^ نمها 
انم١نى.الإمام ترجمة 



الشلوب«»فوت مثل كنهم بمطانمة ءاسدأت 
Vبى ٌلمحا ا الحارث وكنب  ٠٠وزنتئ لمكى ا طالب لأبى 

.اّجنيد.اعم■ ثورة Lojثمان؛والمتن 

أصحابلا الأحوال أرباب أنهم يقنا فعلمت 
ففدالعلم يق بط تحتسل يم_\دم* ما وأن ٠ ل قوا ألا 

السماعبإليه سبيا لا ما لا ا يبق م ولحصلته، 
.والسلوك. بالدوى بل والتعلم، 

معادةفي مطمع لا أنه I عندي ظهر قد وكال 
وأنالهوى، عن اض وكنئ، بالقوى، إلا ة الأخ 
الدنيا،عن القلب عائقة قعلع كله! ذلل، رأس 

الخلود،دار إلئ والإنابة الغرور، دار عن بالتجافي 
ملا ذلك وأن تعالى، اش على الهمة بكه والإقال 

منهرب والوالمال، الجاء عن الإعراض بإلا 
والح\لآئق.غا شوا لا 

فيمنغمم أنا فإذا أحوالي؛ تح لاحغلثم 
الجواب،.• ٠٥بي أحدقت، وقد العادئز، 

-والتعليم م التدريوأحنها - أعمالي ولاحغلتح 
فينافحة ولا مهمة غير علوم علمئ مقبا فيها أنا فإذا 

فإذاالتدريس، قي نيتي في نفكرين، ثم الأحرة، طريق 





ممحي لصا ا لم الموالأمن والمغيص، اككدير م
ريتيولا نفل• المسا لتفستا ا ربما ج لخصوم ا منارعة 

.المعاودة لك 

،الدنيا هوات شتجاذب بين أتردد أزل فلم 
سنةرحب أولها أشهر، ستة من قريبا الأخرة، ودواعي 

الأمرجاوز نهر ا هدا ومحي وأربعمائة، ولمانين لمان 
لمانيعلن اض قفاي إذ الأضءلِارج إلى الاختيار حد 

ألي يفأجاهد فكنت، ، لتدري، ا ض' اعتقا حتن 
فكانإنز لمختلمفة ا لمقلوب تطيبّا واحدا يوما أدرمحر 
.البتة. أستطيعها ولا واحدة، كلمة ينطق لا لمانى 

الكليةبقط وسبعجزي، ن، أحلما ثم 
٠المضطر ء لتجا ا ٠ لن تعا اض إلن ت لتجأ ا ٠ تيارق ح١ 

إذاالمقطر يجببح الذي فأجابني له، حيلة لا الذي 
والمالالجاه، ضِح الإعراض قلبي علن وسها لعام، 

والأصحاب.وا'لأولاد 

•، "ل • مكة• إلن الخروج عزم وأفلهرت 
ء:ة؛؛ة • ه

الدكتوريتقدم ( ٠١٤٣  ١٣٩)ص الضالآل« ■ ٢٥لمقد »ا 
محمود.الحلم عبد 
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القعدةدق نه فى بغداد نى ا J_ ١ غائر رهيدا 
بهافأقام الشام. إلئ وتوجه فحج ا بن ونما ثمان سة 

المقدس.نمت ئي بعفها ففض • ص عشر 

ورياصةوخلوة، عزلة فها وقته غالب وكان 
القلبوتتنحعيه ا كثتها بتأ لا راثتغا ط م لنفومجاهدة 

دمشزمجد منارة فى يعتكف وكان لئ، تعا اض لدكر 
•'نها'ر اطوو 

فيقول:هذا انقادبه الغام عبد معاصره ويحنم 
ماوؤلرح الحشة، وترك والتأله، الزهد طريق وملك ٠٠

وزادالتقوى، باب سيا للاثتغال الدرجة مم' نال 
مجاهدةفي وأخذ . فيه. كان عما فخرج خرة، الا 

فانقلب. . الثمائا وتحسب• الاخادق، وتغير الفر، 
لتخلمقوا والجاه، اوياسة وطلب، الرعونة، نمطان 

وكرم٠ لنتب ا ّ،دون الق لذميمة، ا الا'خالق ب
ييم' يا ون* وانرتيبات، ايرسوم عن والفراغ ط ق خان ' ال١ 

إلىللرحبو والاستعداد . لأمل. ا وقعر الصالحين، 
«..افب.الدار 

لمالتي لمش_هورة ا، التمانيففي وأخل. ١٠فال؛ 
ةلمختص ا واو،دنث، نديم ا علوم ء إحيا ح) مثل إليها بق ي
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منالني الرسائل، من وغيرها الأربعيءب مشل منه، 
العلم"فنون من الوجل محا علم تأملها 

سمرتا التي العزلة تلمك بعد الغزالي عاد ثم 
أخرق.سنه لته عن ليتابم .، ؤلومحر بلدة الئ سنوات عن 

إلىبالخروج طلبهم وتكرار الولاة إلحاح وتحت 
مئة^٧ ١١بالمدرسة ليرم بور ا نجإلى خرج • • م نا لا 

وقالإه  ٩٩سنة النعد.ة ذق ئهِ فى ذلك وكان فيئا 

ذلك:في 

المهمبهذا م للقبا ور نبسا إلئ لحرئ ا الله ويبز  ٠١
دكانوسع• د ه تسة اJنعاء٥ , ت ذز  َِ. ص -ب ص با ب َ ى

ولماب■لمان محنه القعدة ذي محي بغداد • ٣٥وج الخ 
.أ؛ محسنة عشرة احدى العزلة ماسه وJلغتا وأربعماثة، 

وانهااكعليم، الئ عودته الغزالي لنا ويشرح 
جدينوهدف ،١ جديدة ونبق W جديد بامحدب كامنح 

فيقول;مابقا عله كان عما ف خناي لا ا كل يختلف 

(.٨٢-  ٨١)ص اوضالآل« • ٣٥))ائمنقد 

)صا،ثابز ا انارجع :٢( 
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فماالعلم، نثر إلئ رجعت وإن أني اعلم ءاوأنا 
فيوكنت كان. ما إلئ عود الرجوع فإن رجعت، 

إليهوأدعو الجاه، ب يكبه الدق العلم أنش الزمان 
لأفا وأما ونيتي، فصدي ذلك وكان وعملي، بقولي 
بهويعرف الجاه، يترك به الذي العلم إلئ قالعو 
الجاه.رنة سقومحل 

افهيعلم وأمنيتي، ونمدي نبتي لأن ا هو هذا 
■ض ذلك 

تولوغيري، نمي أصلح أن أبغي وأنا 
دولأحقرم أو مرادي، إلئ آآمحل أدري 

ولاحول لا أنه ومشاهدة؛ يفين إيمان أرمآت ولكنى 
لكنهأتحرك لم وأني الحفليم، العلي باض إلا قوة 

أنت فأماله استعملي، لكنه أعيل لم وأني حركني، 
يهديثم ويهدبني، بي، يصلح ثم أولا، يصلحني 

ويرضاباعه، ويرزقني حفاط الحق يرض وأن بى، 
اجتنابه١١ويرزقني )؛ lisl؛الباطل 

i^٩٥ ١٥)اوضالآل« مز >>المقد 
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التيالمدة وكانت نيابور، في إقامته تطل لم 
أنقبل ذلك ترك ئم يرة، بفيها النفنامية في يرصها 
جوارْش واتخذ طوس، في بمنه إلى وعاد بترك، 
علىوقته وولع للصوفة، خانقاه و العالم، لعللة مدرسة 
القلوب،أهل ة لومج،ا للقرآن، ختم من ت ،وولائف

.وصيام. صلاة ؤإدامة العلم، لهللة وتدريس 

مآثولحن؛لات لحفناته تخلو لا بحيث، ذلك، وكان 
فائدة.م■ معه 

W

ح-دي—ح،علئ ه الإقب، أمره خاتمه وكان 
I>>الصحيحين<< ومهلالعة أهله، ه ومجالالمصطفئ 
ولوالاصادم، حجة هما الليين وملم. البخاري 

كماالأيام، من ير بيالفن ذك في الكل بق لعام 
.الغافر.عبر قال 

جمادمن عشر الرِابع الاض بوم بطؤسر توفي، 
لعارالله رحمه ثة، وحمسما حمسس سة الأحرة، 

وكرمهبمنه واسعة رحمه 

تالترجمة مع مرا 
وما١( ٠ ١ )1ا السكي لأبن الكبرل، الشاشة طمات ». 

يعدها.



الغزاليثقافة 
لشيخعنها الحديث ك فند تته وثقا علمه سعة أما 

حثغى، ا لم امحطشى محمد حوم ام الأرهء 
يقول؛

ماإلئ الفكر اتجه العلماء، أسماء ذكرين، ،راذا 
ذكرفإذا المعرفة، زثع، العلم، ذِرع ض■ به امتازرا 

عظيمانوفان فيلبالبال حمر الفارابي، أر سنا م■ يا 
وملمبخاري الذكر وإذا ادم، الإّنة ماد فس 

الحفظ،في أقدارهم لهم رحال بالبال خطر وأحمد، 
الرحال.فة ومع والدقة والأمانة والصدق 

ولمحي، لوا ا تثعت، ففد الغزالي، ذكر إذا أما 
رحالالبال بحطر بل واحد، رحل بالبال يخهلر 

بالبال!يخطر وقيمته، قدرته، واحد لكا متعل.دون، 

الفقيهوالف:الي ط الماش الحاذق الأصولي الوزاز 

الدض«،علوم احجاء ثرح اومت_ق_يم■ اادة السس»إنحاف 
بعدها.وما بيدي)ا/أ"( لد" 

الحليمعبد بتقديم الغزالي لالآمام • الفاد"ل« • ٣٠-»المقذ 
محمود.

.بعدهاوما ( ٢١٦خلكان)؛/لأن ا'لأءتان«، ِ»وذادت، 
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،حماهاوحامي السنة إمام المتتكلم، والغزالي الحر، 
وخفيات،العالم، بأحوال الخبير الاجتماعي، والغزالي 
،، لفيد-ءوذا والغزالي ، لقلوب ا ت ومكنونا ، القماض 

دخهلِإنه فيها، عما وكثف قة، القلناهض الذي أو 
متعطشرجل عصره. معارف، دانرة هو رجل بالبال 

الطرفة؛؛رفروع إلئ نهم شيء، كل معرفة إلئ 
!منهاكثيرة، الغزالي ومهننات 

و»الوحيز«،و»الوسثهل«، »اأسسهل«، الفقه! فى 
و»الخالآصق«.

الذيو>>التءش<< »النخول«، الأصول: وض 
الأصوِؤ«.تهذيب >> كتابه: ' ٣٥اختصره 

صد»مما والآتملأم: والمنطق اوفالس_مة وفي 
منلمنقذ و»ا الفاد'مغة«، و»ذهاذ، المالآءمق«، 

و>>فيصلالأءتماد«، فى اد و»الأقتصالخلأل«، 

ؤب يانغالعلم المقحود. نمر أنه ياى المن واصج )١( 
ية.النقبالدراسات، والعلم الخبرة عن ث لحل. ا وإنما 

ويتقرصا ا تلدكتور وقادحيه«، مادحيه بين لي ا الغز لإمام »ا )٢( 
(١٨٣٥.)
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فىالأنئ و>>الضد العقا0و<<، و»ةواءاو الفرفق«، 
و>>محاكالعالم«، و»معيار الحنئ«، اض أسماء شرح 

و»حواهرالكا>ُم«، علم عن العوام و»إلجام الظر«، 
الخال«.

علوم»إحياء والأخلاق! والترسة التصوف دفى 
،بة« الهدا و»بداية ، بدين« لعا ا و»مهاج ، الدبمن« 

و»أوها، الكين« الو»معراج ، العمل« و»مبزال 
الولد((.

و»حجةالباطنية((، نح »ففا والأديان• الفرق دفي 
ذلك.وغير ٠ . الخ'لآف(( و»مفح.و الحق((، 

التوسعأراد ومن الترجمة من اقدر بهيا نكتفي 
ا.مظانه١ في ذلك إلئ فليرجع 

ومجددالإمادم حجة الغزالي »الإمام ذلك في وانغلر 
اJمملمبأ"اعادم صيسلة في للمسوش اوخامسة<< نة ما ل١ 
.بدمشز اثلمم دار عن درة ا منا 





Iالفارسي الغافر همد الحاففل معاصره وقال 
أئمةإمام ، والملمين الأسادم حجة الغزالي 

ونهلقاور_ساز_ا،  ٧٧مثله لعيون ا تر لم ، ديم■ لا 
.وطبعا وذكاء ، وخاطرا

الجار:ابن الحاففل وقال 

الأمةاني وربالإطادق، علئ الفقهاء إمام 
قام• وأوانه. وقته وعيرت زمانه، مجتهد بالاتفاق، 

الدين.وإظهار السنة، بنصر 

عساكر:ابن الحافغل وقال 
وفيوحالفا، مل.هبا الفقه علم في إماما كان 

.. الديانانم،أصول 

الطرطوشي:العلامة وقال 
أهلمن رجال فرأيته وكلمته، الرجل ن، رأي

العقلفيه واجتمع ائله، فقبه نهفت قد العلم، 
زمانه.طول العلوم وممارسة والفهم، 

الجوزي•ابن الإمام ومال 
والفرؤع،الأصول في ان الجالكنب ، صنف

الكادموتحقيق وترتيبها، ومحعها بحن انفرد التي 
•فءا 

٢٦



Iالخبر عماد اين العلامة وقال 

.نفه. مثل الرجل رأى ما • لجملة وبا •  ٠

الكي؛الدين تقي يقال 
والمبرزالعلوم، أثنات جامع , الإسلام. حجة 

واJمذهوممنها لمقول اش 

و»ئذراتوالمهابة(( »المالاية في وغيرها الأقوال هده زا( 
.التكرى(( النافعين و»طقات اكه.ب(( 

٢٧



/لأ\,رس>رسم&

فىالمار تصحح هى المخنمس العالم غا'ية إن 
بمهمةنبيهة العالم فمهمة طبه، بخا ي لذ ١ مجتمعه 
التعرفمن له بد لا . . المريض يعالج ندق ا الطببب 

مفيدةالمحالجة تكون حنئ , المرص باب أسهملى 
..فاعالا والدواء 

الأمراضمن عدد الغزالي زْبن في شاع ولقد 
.الفتاكة.

لولاالمثقفة الطبقة عي يطر تكادت قة لقلفا 
بضربةعليها يفضي أن استطاع وفل. لها الغزالي تصدى 

.زالت. ما' أثارها وكن . قاصمة. 
أحديجرؤ لا حث ويرتعون، يسرحون والباطنية 

ولكن٠ لدلك. ثمنا ستكون حياته لأن نقدهم على 
الخبيثة.آرائهم فضح في الجهاد أعظم رأى الغزالي 

معليكون صاحبها ترفع المعركة هدْ في النهاية وأن 
الباطنية«))فضائح ثتابه فألف غيني ■حضز٥ الشهل.اء سميي 
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السسلذلك وحه في المانع السد ليكون . وغيره. 
.المخيف.

أفليكن لم المتصوفة من النحرلمن خطر ولعل 
وسانمواجهته من بد لا فكان الباطنية، حطر من 

اأدين«علوم »إحياء تمتاب فالق . وشطحاته. ترهاته 
•ذلك• أجل من وءيرْ 

وهوالدنيا، همه فريق I فريقان الصر وعلماء 
سيطرآخر وفريق . والأمراء. الحكام إلئ تفرب الذي 
.بغروره. مشغول فهو الغرور، علمه 

،؟.١الغزالي. جاء حين الحال هي هل.ْ 
الاتجاهاتمتعددة الوعظ محاور ت، كانولهذا 

سبيلعلن منها نذكر الأخطار، تلك مواجهة في 
الاختصار:

والشنة:اوكت1ب التزام 
يبقيالذي الفابعل هو والمسه الكتان التزام إن 

ّاللةفي اوغزالي« »الإمام تحاب في ذلك تفصل اننلر 
مشق.بل الملم دار نثرتها التي ه الملمن )رأعاؤأم 
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منلدويبعد البعيد، مند ي المراب، مثل 
١مبر١،.

الخواضعألن الطريق 
حاميتأبو قال 

جهلغيرك من خير أنك - شك في - اعتقادك 
.محفم 

ب

خيرأنه وترى إلا أحد إلئ تنظر لا أن ينيغي بل 
لئ،!نفعلئ له الفضل وأن منك، 

فه،ا يعص لم هذا قلت،! صغيرا، رأيث فإن 
متى.خير أنه ثلث، فاد عصيته، وأنا 

فبلى،ائته عبد فد هذا قلنح: ، كبيرارأيت وإن 
مني.خن، أنه مك فاز 

لمما أعطي فد هذا : قلتحعالما، كان وإن 
أكونفكيف جهلتح، ما وعلم أبلغ، لم ما وبلغ أعثل، 
مثله.

اممهعحئ قد هذا : ت،قلهاز، جسا كان وإن 

١٤)ءساالمجتهد<< »وداوة 



وماآكد، علي اض فحجة بعلم، عصبته وأنا بجهل، 
ر؟يخم بم أدري 

اسر

حامد!أبو قال 

تتجددض ا نعمة العبد أنفاس • ٣٠نفس كل فى 
.بشكرها الشام يلزب عليه، 

لئ،نعا ش ا من النعمة برى أن الشكر! وأدنئ 
٥.عقنا أ يما ويرصئ 

أنالمسر! بيان الاعتراف في الشكر وتمام 
حزءأصغر علل شكره أداء عن يحجزون كلهم الخلق 

الموفيقلأن المجهود. عابة بلغوا وإن نعمه، ■ ٣٠
٠عليها الشكر يجب حادثة نعمة للشكر 

الما إلئ شكر ثسكر كل عن فيلزد 
^؛٢،.نهاية 

١٠( )حس'*آ'آ المءجتهل<< ))بداية 
لا منهاج ))رسالة  مكتبةمحومان، أحمد تحقيق «ا العارف" منهاج ))رسالة ،٢( 

٥٢



ا|م،واْاإقفي الإحسان 
حاميتأبو قال 

.حمط والإحسان بالعدل تعالئ الله أمر قد 

مم"ق يج وهو فقعل، النجاة بّا والعدل! 
المال.رأس مجرى التجارة 

وهوالس_ىادة، ونيل الفوز، سّح ال؛ والإح
الربح.مجرى النجارة س يجِى 

الدنيامعاملات في قنع من العمادء من يعد ولا 
لأخرة.ا معاماد٠ت في فكدا ماله، برأمآ 

واجتنابالعدل على ينتصر أن ينبغي فالا 
تعالن!قال وق. الإحان. أبواب وييع الفللم، 

.لاسِ:افه أممه نمن ًكثآ ءِزنمن 

بانمعروفالأمر 
حامد!أبو قال 

باللهويخوى يعقد أن بالحروف الأمر على لبغى 

(.TiA)\/الإحيا،« ص »اليدب 

٥٣



عنفغير مر■ ولطف بشفقة ذلك وكل . نعالئ. 
■عليه• المترحم نظر إليه ينغلر بل وغضب، 

فإنهايتوقاها أن ينبغى عظيمه، آفة وهاهنا 
وذقبالعلم، ه نفعز العالم يرى أن وهى مهلكة، 

لحممايا ٥ غ 

بثرفالتمثز إظهار بالمعروف بالأمر يفصاس فربما 
الجهل.حة إلئ بة بالمصاحبه وإذلال العلم، 

_نفسه فى - المكر فهذا ، هذاالباعث كان فان 
.عليه صم يعن الذى المنكم من أهثه^ 

منغيرء يخلم من مثال العا'لم، هذا ومثال 
لجهاا فى غاية وهو ه، نفبإحراق النار 

اهسحاثمدق 
حاميتأبو قال 

القبيح؟الصدق ما ! الحكماء لبعض قيل 

٠ه نفعلئ المرء ثناء قال! 

[tvT س iwy إ\) aU يرح ]



منينقص ذلك أن واعلم ذلك، تتعود أن ناياك 
تعالئ.الله عند مقتك ويوجب الناس، عند قدرك 

Jli  4ثنمحلا م أأئثؤأ ثزوأ ءأئلأ تع-االئت انل
لانم[ل^/.4 آثئ 

باطلبها اريو حق كلمة 
حاميتأبو قال 

الذنوبيغفر رحيم، كريم ائته إن تقول! أن إياك 
ة.للعصا 

احبهاوص، اطسإ ببها أريد حق كلمه هذي فإن 
ل!ئ حّث، هؤ الله رسول بنلمقسب بالحماقة، ملم، 

والأحمقالموينح، بعد لما وعما ه نفدان ' ٣٥لكيم ا) 
الأماني(رافه علق ونس هواها ه نفأنع من 

أنيد ي مم* قول هي يمما هذا قولك أل واعلم 
علمايدرس أن غير س الدش علوم في فقيها بصر 

١)ص المجتهد« رربدايه ( ١ّ  ٠٦.)

لففل:ب( ٤٢٦٠)ماجه وان )ا'تإآ(، اكدذي رواْ :٢( 
.العاقا هو : والكسم هواها'(. نمه أنع س روانهاجز 

.حابهال ه نغدال ومعز 

٠٠



علئقادر رحيم كريم اش إن ت وقال بالبطالة واشتغل 
قلوبعلمن أفاصه ما العلوم، من قلبي على يغيض أن 

وتعلم.وتكرار جهد ض س أولياته 
والتجارةالحراثة فترك مالأ، يريد من كقول وهو 
اف•ح وله ب، ك اض ان وقال؛ ، وتعطا والك 

Vر مء ١ ر- ء ص ما ِ  ٠

.. والأرص الماواين، 

جل•ال م• مدبكالم ن، معمإذا أنمن، ف
•٣٥وصفاه ما كان وإن منهما، ومخرُت، اسنحمفتهما، 

.وحقا صدقا وقدرنه تعالن اممه كرم 

الدين،فى المال ارباب عليك ضحلئ، دكدك 
يقول!تعالى والله لها، سعى بغير المغفرة طلسنؤ إذا 

.٠١٢١١تئ.i ن الأ ٢ لخن 

حامد!أبو قال 

حظهى التي المباحان ترك عن عبارة الزهد! 
.الشم 

ب

(.١١٦-  ١١٤)ص الهداية« »رداوة )١( 
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,زهدأ مئ يف\لآ المحظورات ترك أما 

فإنعليها، مقدورا المباحان هذه تكون وأن 
.3اهدأيسمن فاد عليه يقدر لا ما ترك 

قال:زاهد، يا المارك: لأش قيل ّ ولزنك 
راغمةالدنيا جاءته إذ الع,ويزإ عبد بن عمر الزاهد 
زهدت؟!ففيم أل  U1فتركها، 

علنوبذله المال ترك الزهد ■ ٢٥لير أنه واعلم 
٠العادات. محامحن من فدلك، . والفتوة. خاء المحسميل 
بالإضافةبحفارتها لعلمكح الدنيا تترك أن الزهد وإنما 

الدذيابزينة و١لتعجا التزيء" وترك . الاحرْ. ة نفاّإلن 
■ؤذ''جلم'ك: يقال أن وخوفا . الجنة. زينة فى طمعا 
]الأحقاف;ألثتا4 نايك؛ قط لسؤ 

الرممون من 

حامد:أبو قال 

وأنواعإ الفف اء وإخف، ص المسر كتمان إن 
لأنالمقامات، أعلن من وهو البر، كنوز من البادء، 

(.٣٣٩.  TTA/r)الإحن،« ن :>اتمهزب 

٥٧





اشحوار فى الأبد نعيم إلئ وصولك وبه وجاردك«، 
تعالئ.

إذلها، قيمة لا جوهرة أنفاسك من نمر فكل 
له.عود فاد فات فإذا لها، بدد لا 

يفرحونالذين المغرورين، كانمحمقؤن تكآت فاز 
حيرفأي أعمارهم، نمصان مع أموالهم بزيادة يوم كل 
ينقص•وعمر يزيد مال في 

فانهماصالح، عمل أو علم ؛-زيادة إلا تفرح ولا 
أهلكعك يتخلف حبن، القبر فى يصحباك رفيقاك، 
ا.وأصدق١ؤكر وولدك وماك 

الصلاةعماد 

حامد!أبو قال 

معالقالب، وحضور الخشِوع، الحانة عماد 
بالفهم.والذكر القراءة 

كل_! تعالئ الله رحمه ِ البصري الحز وقال 
أبع.العقوبة إلئ فهي القالب فيها يحفر لا صلاة 

(.٦٥)^^الهلاية« »ددايق 
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مالينصرف الرحل )إن ! ج•افه رمحول وئال 
اثعها حمثمنها، عها، تصّالأته، عثر إلا له كتب 

نصفها(ثلثها، ربعها، حمسها، ومحدمهاط 

اههاثال 

حامد!أبو قال 

عنقلبك فارفع . القبلة. بوحهك اّتقبكا إذا 
الفانه إليه، همتك وأرسل والخلق، الدنيا الئ النظر 

السائل.يخب، ولا الأبق، برت. 

إلئيحتاج لا أنه أكبر، اممه قلت: فإذا 
جبلةمن الحاجة لأن إيا٥، وذكرك له، حدهتك 
صفاتمن والغنئ الخلق، سمة وذلك الفقراء، 

ذاته.

إلىبقا ليفرهم وظانف، عبيده علق وفلق ؤإنما 
وعقوبتهمحخعله من وببعدهم ورحمته، عفزه 

(.٧٩٦)داود أبز دوام )١( 
)صراد(.الهداوة« ))بداية )٢( 
(.)ص٦٢العارفن« منهاج »رالة )٣( 





حامد!أبو قال 

:الدنيافي المال أردنا إذا  ٧١انمجائب: من 
.وخاطرناالبحار، وركبنا واتجرنا، وغرسنا زرعنا 

فيوتعبنا فقهنا، العلم رتبة ب، طلأردنا وإن 
وتآكرارْ.حففله 

افهبضمان نثق ولا أرزاقنا، ب، طلفي وتجتهد 
!ارزقنااللهم فنقول: بيوتنا في نجلر ولا لنا، 

المقيم،الدائم الملك نحو آعيننا طمعٍتا إذا ثم 
.وارحمنالما اغفر اللهم : بألمتنانقول بان قنعنا 

ويقول:ينادينا اعدنازنا وبه رجاؤنا، إليه والدي 

]الجم[.ثئ نا الأ ين '9وق 
أوديةعن بخرحنا ولا سهنا، لا ذلك كل ثم 

لمإن هائلة، محنة إلا ه هن. فما وأمانينا، غرورنا 
يتوبأن الله ال فننصوح، بنوبة علينا الله يتفضل 
ءلنالا،ُ

(.٣٢٥)آ/الإحيا،« من »اوهالب 
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الذنوبستر 
حامد!أبو محال 

ة،لبشر ا به ت يْ عبد على لله ا ■ ٢٠نعمة لمباس لا 
يثغالا ما لباسك وحير ٠ حير ذلائs التقوى باس ول

عنسرك 

علئالستر اض محبة فاذكر ■نوك.، لبت فإذا 
منه،تعلمه بعيب حلقه مم■ أحدا تفضح فاد ، عباده 

اطهالئ الالتجاء بدوام فاستره نفك بعيب واستغل 

محْ•في تعالى 
له،عقوبة ذللئ، كان ذنبه، ى نإذا العبد فإن 

الغفلةرفده من انتبه ولو المحاصى، علئ جرأة به وا3داد 
بجنونعليه ولبكئ ، نمثا قلبه عيني بين ذنوبه ب، لنح

ربهمن حياء فداب، الوحل، عليه واستولى سره، 

المسمراقيه 
حامل!أبو قال 

تعالئافه بأوامر القيام إلئ الهنالب، أيها نمل لن 

(.٢١)ص اوعارفيآ'« منهاج ؛)رمالة 
ن،
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منوأنفاسك لحظاتك في وجوارحك فلك بمراقة إلا 
ض•حض إل تصح حض 

صميرك،علئ مطلع تعالئ انته أن م واعل
بجسعومحيمل وباطنك، ظاهرك علئ ومترف 

سكناتكنر وا وخطواتك، انك وخط لحظاتك 

.وحركاتلئ، 

اممهيدي بين وباطا، ظاهرأ المكين أيها فتادب 
الملكحضرة في المدنبح الدليل العبد بأدب لئ، تعا 

القهار.الجبار 

ولانهاك، ن، حيمولاك يرك لا أن واجتهد 
توزعبأن إلا ذللئح علن تقدر ولن أمرك، حيّثح بفقدك 

ائلث،مإلئ صباحلن، من أورادك وترتب، أوقاتك، 

أولا'\لفر\وض 
Iمد حأ أبو محال 

فرصلئ،للث، سلم فإن الفرائض، أداء علئ أقبل 
.أنت، فأنت، 

؛٢٨)ص الهداوبم« ))بداية 



ازددتوكلما الفرائض، حففل Jالنواذل واطلب 
وحوفأ.تلكرأ فازدد عبادة 

تاركفضيلة، للطالب عجت معاذ! بن يحتكئ قال 
قربصه

اسماءعند الكبر 

حامد؛أبو قال 

أنالعالم يلبث فاد العلماء، إلئ الكبر أمع ما 
تعظميحتى ا جماله نفه في نثعر ويبالعلم، يتعزر 
البهائم،إلئ نظره إليهم وينفلر الناس، تحقر وينفه، 

•• نجهلهم وب

لهيقوموا وأن السالآم، بيبدووه أن ويتوقع 
.. موه ويخل 

ويعودونهيزورهم، ولا يزورونه أنهم والغالب 
.يعودهم. ولا 

أوعبيده، كانهم . منهم. خالهله من ويستخدم 
.أجاؤ٥.

العارءض«منهاج الة »رّ
ا
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الدش.إلا فته ذاع ذاد •ك، لأخ أخ 
.الحسم" الخلق إلا فيه تر١٢ ف\لآ لدنياك، وأي 

شرهمن السائمة إلا فيه تراع فاد به، لنأنس وأخ 
حثهa تنته قو 

اهفإش اكيطان ساخل 
حاميتأبو فال 

•احة. وهلان 'لثااهس هسعم' القال حماية 
ءV ّ "- ب

مداحله،بمعرفة إلا الشيطان دفع إلز بتوصل ولا 
واجبة.المداخل هده معرفة فصارنم، 

وهىالعبد، صفات هى الشيطان ومداخا 

.. كثيرة 

وإذاوالشهوة، الغفسب العظيمة! أبوابه فمن 
الممنييلمعن، تما ٠ ن لشيقلا ا به لعب الأسان، غضب 

بال،كرة.

كالفإذا ، ص والح الحساس عظيمة؛ J١أبوابه ومم* 
وأصمه.حرصه أعماه شيء، كل علقر حريصا الحبي 

(.١٤٤)ص الهداون« »ودادة .( ١,

٦٧







أهئهتعرف الخق اعرف 
حامد!أبو قال 

فىحار W بالرجال الحق عرف من أن اعلم 
ل.الضاد" متاهات 

الكامكنت إن أهله، تعرف الحق، فاعرف 
الحق•طريق 

مم■اثنه ما الق والنظر بالتقيد فنمت وإن 
الصحابة،عر■ نغما ذ\>" ، مر ن ا ببر" لنفسا ا درحات 

الوأنهم تقدمهم، علئ قائم فالإجماع مصهم. وعلو 
يكءبولم لجارهم، يثق ولا شاوهم، الل-ين ض يا-رك 

أبفضا وما I ة لأخر ا يعل ا . ه. لكاد" ا تقدمهم 
■م٧ ر ١ ■ ■٧ ١  ١

وقمبنيء ولكن . صادة. ولا صيام بكثرة تيهي بكر 
.، صدره؛ في 

الصلاة

حامد؛أبو قال 

.بفعلهاوتحّدنا الثمئ صورها صورة الصالة 

األين«)ا/مآ(ءلوم»إحا، 
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اكلب.وحضور والنية، الخثؤع، ! فروحها

ملكحفرة الئ بها نتقزب وتحفة قربة وهى 
عليكاترد نم ، افه على تعرض التحفة وهذه الملوك، 

الأكبر.العرض يوم 

شحها،أو صورتها، تحين فى الخيرة فإليلئ، 
ا.فعليهار أ،ارن، وإن فلنفسك، أحسنن، فإن 

حاميتأبو محال 

بنغلرلا ، وأعلمهم وأنماهم الناس أويع إن 
بعضهم،الرضا بحين بل واحدة، بحين إليه كلهم الماص 
الشاعر؛قال( ولذلك ٠ بعضهم خمل الوبعين 

كليلةعيب كل عن ا الرضوص 
لماوياا نّدي خقتل لا عين ولكن 

تهمةوعن السوء، ض■ عن الاحتراز فيحب 
الأشرار.

الشر.إلا كلهم بالماس يقلمون لا الأذار فإن 

١٢٩)ا/الإحياء« من »المهدب 
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طالبا، يالنامحي القلن ييء . . نا ا إنرأيّنا فمهما 
يترشحخبثه وأل الباطن خبيث أنه فاعلم للعيوب، 

هو.حسن، من غيره رأى وإنما منه، 

المعاذير.يهللب، المؤمن فال 

العيوب.ب، يطلوالمنافق 

الخلقكافة حق في الصدر مليم والمؤمن 

القلبمارءس 
حامل.!أبو قال 

.اممه. ثاء ما إلا مريقة كلها القلوب إن 

فلذللثحصاحبه، يعرفه لا مما الهالب، ومرض 
مرارةعلى الصبر علبه ب، محععرفه ؤإل عنه، يغفل 

منعوهو الثهوات، مخالفة الدواء فال الدواء، 

اروح-
يجدلم عليه، الصبر قوة نفسه من وحد فإن 

وقدالعلماء، هم الآطب٠اء فإن يعالجه، حاذقا طبيا 
المرض.عليهم امحتولئ 

علوم»إحَاء 
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فلهذاعالجه، إلئ يلثغ قلما المريقض فالقلمب 
هذاواندرس مزمنا، والمرض ، لأ عضسا الداء صار 

هالمرص وأنكر القلوب طب وأنكر العلم، 
الأولؤياتحب انممل 

تحامد أبو قال 
وتركواجب، الخيرة الأعمال بين ب، الترتي

ور.الشّ حملة من لخيرامحت ١ بم* الترتيب 

يغوين،أحدهما ت قرصان ان الإنعلئ يتعين ففد 
وفتهيفيق همّا أحل.، ت ل فضان أو . يفّوتتط لا والأحر 
كانب، الترتييحففل لم فان ّ وقته ينع والأخر 
تحصئ.أن من أكثر ذللث، ونفلاJر . مغرورأ

ظاهرة.المعمية فان 

طاهرة.والهلاءق 

علنعاتتح ا لهنا بحفر تقديم ت الغامضم وإنما 
بعض!

الوافل.ءر،الفرائض كتقدم 

(.ir/r)الدين« علوم »إحا، 
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طاعة.فالثكر 

وكيف.٠ الدب,■ أهل من قبيحة معمية رالشأكوى 
شيء.كل وبيده الملوك ملك من الشكوى تقبح لا 

البادء،علمئ الصبر يحم■ لم إن بالعبد ى حر فالا 
شحواهتكون أن شكوق ١ إلى الضٌف به وأفخى 

إزالةعد القادر فهو تعار، اه إل 

غيرهإلى والشكوى W عز مولاه فلعبد ا وذل 
ذدرا،.

والمناهيالطاعات 
حامد!أبو قال 

شهلران;الدن أن اعلم 
٠هي لمنا ١ ترك ؛ أحدهما
الهناعات.فعل والأخر! 

بقدرالعناعات فان الأشد، هو المناهى وترك 
إلاعليه يقدر لا الشهوات وترك أحد، كل عليها 

صديقون.لا 

(YAA/Y)الإحياء« ن »اوهدب 

٧٥



هجرمن )والمهام ه؛ افه رسول قال ولذلك 
نضاشس(لا،.ما

وهيبجوارحك، الله تعصي إنما أنك واعلم 
اللهبنعمة فامتعاننك لديك، وأمانة عليك، افه من نعمة 
الكفرازرآ،.غاية معصيته علن 

الدنطأمر ض امحوسط 
حامد!أبو قال 

الأن هو وأصحابه! ه اممه رسول عليه كان ما 
بالكلية!الشهوات تقمع ولا بالكلية، الدنيا تترك 

الزاد.قدر منها فاحد ! الل.نياأما 

محناعقعن يخرج ما منها فيفمع الشهوات! وأما 
كلبرك ولا شهوة، كل يتبع ولا والحفل، الشرع 
العدل.يتع بل شهوة، 

كليطلب ولا الدنيا، من شيء كل برك ولا 
خلقما كل مفصود يعلم بل الدنيا. من شيء 

•ا( البخ1رى)'رواْ)١( 
الهداة«)صلأا'(.»دادة)٢( 
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مقصوده.حد علئ ويحمظه ، LjjJlمن 

علئالبدن به يقوي ما النون ■ ٣٠يأخذ ف- 
العبادة.

والحراللصوص، عن يحفظ ما المساكن من و- 
والبرد.

*ن، كن. لكوة ا من و_ 

وهولطرفين، ا بين لنومحهل وا لعدل ا هو وذلك 

تعالياينه إلئ الأمور أحب 

اشأوامر 
حاميتأبو محال 

ونوافل!فرانص نعالي الته أوامر أن اعلم 

وبهالتجارة، أصل وهو المال، رأس فالقرض 
النجاة.نحها 

V

١يالدرحالتؤ الفوز وبه الربح، هو والنقل 

إليتقرب ما وتعالي؛ نبارك الله )يقول ؛ ه•قال 

(.٢٣•)م الدين<< علوم »_، )١(  ص١ .
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يزالولا عليهم، افنرفنح ما أداء يمئاى التفَبون 
كنتأحسنه ثمإذا أحبه، حتئ بالنوافإ إلئ ب يم العبد 

ولسانهله، يبصر الذي وبصره له، يسمع الذي سمعه 
الذيورحله يها يبهم الني ويده به، ينطز الذي 

,ِ)>(رآ(
بجاايمشى 

٥٧١•

حاميتأبو قال 
ض.حة ا د زكاة اJك أح■م■ ء ح كا م■ 

W  ب س ■ ن ■ < '•

-تعالؤل - عظمته في التفكر I ب، القلفزكاة 
ورحمته.W ونعمته وقدرته، وحلمته، 

عم■والعقم V ة لعب نما النقل ت العجم■ ة وزنا 

الشهوة.

نجاتك.فه U إلى الأتاع الأذن: وزكاة 
إليه.، يقرjliبما النعلق اللسان: وزكاة 

إلىهل بوالاك، م البذب المد: وزكاة  Vب •• ر ر 

.الخِ

)أءا(.الخارق رواء )١( 

؛٢٧رص »داةا:يداة« ر:آ(
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•ينحني حنن الظهر في ولا 
تطاتطاكحض الرقبة فى ولا 

يقم•حتى الذيل في ولا 
القلوب.في الورع إنما 

عليكبمس ، بعبوس فليقاك ببشر تلفا٥ من أما 
متله■ ٢٥الملمين في ض ا أكثر فاد يعلمه، 

الإخلاص

حاميتأبو قال 

احادصان;ءلها'ثا؛ عند الاخادص أن اعلم 

.لأجر ا طلب واخادصم 

افإلئ التف٢ّب إرادة فهو العمل: إخلاص فأما 
دعوته.وإحابة أمرء وتعظيم تعالى٠ 

الصحيح.الاعتقاد عليه: والباعّل 

رتبنمك• هؤ قوله الترمذي رواء الذي الحديث في جاء 
صدقة(.ك أحيك رجه فى 
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بايغقكالصات 

حامد!أبو قال 

وصفاته، الله بالعلم العلم، أنواع أشرف 
عادنهمكمال وفيه ان، الإنكمال رفيه وأفعاله، 
وصلاحه.

تصنبةكيها رج ا نموا وأعمال الطاعات مدار 
.فة لمم ا نور إن٢١ق وتزشة W لب شا 

محقاز دآ اعتقا اهم أقوحماقة، الناس أشد 
ّى ا ر  ب

الالشر وأعمال الخير أعمال ص فهناك ، صاحبه بموت 
ومثال.، صاحبها موت بعد نمستمآ بل ٠ بالموت تنقهل 
)إذايئت: قال ( ١٦٣١)لم« م»صحتح فى جا، ما الأول 
صدقةم• الأ ٧^٠^^! م■ إلا عمله اشهلِ ان الأنمات 

Wء W ء  ء

له(.يدعو صالح ولد أو ا يه ينتفع علم أو •٠ جانية 
■٣٥عليه المتفق الحدث في حان ما إ الناني ومنال 

آدماض علئ كان إلا ظلما/ م تقتل )لا نوله 
انإنفكل القتل( ّن من أول لأنه دمها، من كفل الأول 

يجلالإثم تمر يوف فموته بعد شره استمر عمالا انشا 
قاتما.داء ُا عليه 
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,لشسه اتهاما أشدهم عقلا، لنامى ا وأئّت ه، نف

خبثأنه فا باينه، الظن محيئ انا انرأيت مهما 
._ lc>sJاكافة حق فى المدر يم والموس الباطن، 

فيطمي المباحان، بعض تمنع لم إذا النفس 
.المحظورات 

حيععلئ الوقوف المعاملة، علوم أنواع أعظم 
كلعل عيم- فرص وذلك الئبهيان، ويكابد النفس، 

إليهمتجء بملوم واستقلوا الخلق، أهمله وقل  ٠٠لم م
الشيطان.عليهم وسليل الوسواس، 

نفه،الرحل يمللئ، أن في كلها عادة ال
ه.نفتملكه أن فى والشقاوة 

وآفاتالتسيان ييايد على بطلع لم مرن 
الدنيا،عليه تفوت صانع، تعب عبادته فأكثر النفوس، 

الآمْ•فى ويخر 

؛٨



للعلوممنايفة اليهلة، العلوم أن بغلن من ظن 
صادرصم• .؛ ممكم" غير بينهما الجمع وأن الشرعية، 

منه.باش نعوين البصيرة، عين في عمئ عن 

•لأم ا تنل لم تعمل لم ما 

الهمم.بقدر الهموم 

،عنها الأذى كف أة المم مع الخلق م' حلير 
.وغضبهامحليشهأ عند والحلم منها، الأذى احتما'ل بل 

منوكم الداء، ؛احتادفج ، تختلفالتقاء أدوية 
.آخ له دسنتض ٠ ض ض له ستقع اء دو

ر• س ب ٍا ِ"  ص

الثلمحمحع لكن رجل مثل عمرْ، في الإنسان مثل 
فكانمواه بقاعة له نكن ولم ،، المينونت في 

يذوب،.ماله رأس س ارحموا • و.بفولا ينادي 
0;ة- - 0
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ولاتعالئ، ض كلها أعمالك تكون أن الإخلاص 
٠بمدمتهم تبالي ولا ا النامحي بمحامد قليك يرتاح 

الخلق.تعفليم من يتولد الرياء أن اعلم 
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الغزالي،الإمام مجد ناد من واحدا أن حدث 
;لهافقال يوما ه نففى فكر العلوم: علميه تلقوا الذين 

ماأعرف أن الإن وينبغي العلوم، من أنواعا أن ق إز 
إلىفكتب • • فري فى ني وبرانغدآ ^ بنقضي 
تمضنا ث كا ؤإن وقال: المسحة، له يا الشيخ 

مسألتي،ب حوا عليل تشتمل وغيره ت»الإحياء« الشيخ 
ورقاتفي حاجتي الشيخ يكب أن مقمودق لكن 
•تعالئ اش ثاء إن بها لأعمل حياتي، ندة معي تكون 

الرسالة:هذه الشيخ اليه قيتيح 

الرحيمالرحمن اش بسم 
بقاءكالأت4 أطال ١^;، السي الولد أيها ١^٢ 

النصيحةمنشور أن أحبائه: سثيل بك ومحلك بطاعته، 
]ه[منه بلغلثح كان إن الرسالة، معدن من بح يكت

يبلغكلم وإن نصيحتي، في للثح حاجة فأي نصيحة، 
الماضية؟!السنين هدم ش حصلث، ماذا ر: فقل منه، 
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الأربعينجاوز من 
!.الولد.أيها 
اشتغالالعبد عن تعالئ ائته إعراض عائمة من 

يعنيه.لا بما 

خليما غب فى ٥ عم* من محاعة ذهبت امرأ وإن 
؟حرنه عليه تهلول أن لجدير له، 

سره،خيره يغل، ولم الأربعين جاوز ومن 
ازتإى 

الحلم.لأهل كفاية الصحة هده وفي 

صاحيهعلى حجة العلم 
!الولد..أيها 

فىلأنها قبولها، لمشكإ وا سهلة، المسحة 
فىمحبوبة هى نما ا إذ * مرة هوى المنبعي مذاق 

علمءلال_خ كان لمن الخصوص وعلئ قلوبهم، 
ستكوند المج* العلم أن يحم، فإنه ، م الففضل في 

.انعما ع*• مغم■ وأنه وخالصه، فيه نجاته 

حينأنه ن هذايعلم ألا ! الحفليم!اممه ثحان حم
آكل؟عليه الحجة تكون به يحمل لم إذا العلم، حصل 



القيامةيوم عيابا الناسم )أند • الله رسول قال كما 
بعلمه(ه ا ينفعه لا عالم 

تميريي - روحه النه قدسر - الجنيد أن وروق! 
القاسم؟أبا يا الخبر ما له! ففيل موته، بعد المنام 

الإشارات،تلك وفنين، العبارات، تلك تلماحت قال! 
.الليإ جوف في ها ركعنا ركيعات إلا نفعنا وما 

سلا المرد اسم 

الولد..!أيها 

العلمأن وتثثم• . . امقلمالأعمال من تكن لا 
باليد.خل يا لا المجرد 

-برية ئي وهو - رجاب ء-لمم، كان لو مثاله! 
وكانأحرى، ألحة مع هنلءية، ياف أسعثرة 

أمدعليه فحمل حرب، وأهل شجاعا الرجل 
بادعنه مْ لأيحة ا تدفع هل فننك؟ فما عفليم، 

تدفعلا أنها العلوم ومن ؟ بها والضرب استعمالها 
والضرب.بالتحرك إلا 

وصعقه.( ٨٧٢)ائد« الزر >ؤمجمع في رواه 
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علمية،ْالة ألف مائة رحل قرأ لو فكدلك 
■بالعمل إلا تغييم لا بها، يعمل ولم وتعلمها 

الدرجاتترفع بالعمل 
!الولد..أيها 

كتاب،ألف وجمعنح منة، مائة العلم أيتح ق لو 
بالعمل؛إلا تعالئ ض ا لرحمة مستحدأ رحكون لا 

وهسق ما ءلأ للإذّرأ، لإر< ؛ورأن تعالى؛ لقوله 
]الجم[.

عملاهأ؛سل رنمه ِلثاء يتمأ ََكا0 '؛/م تعالى؛ وقوله 
\ا[.-،:تنيئا4لامف

بقسول.4ماوأ تا ت_ح_الز: وفوJ؛< 
]اكوبت[.

َكانتالصنلثتح ؤثملؤأ ءامتؤأ ٢^؛، ُؤإث تعالى؛ وقوله 
لال؛كهفا[.ثرلأ.ه أكندوس حقت لثم 

علئم لاماي ا )بني ! لحديثحا هذا في تقول وما 
محما.أوأن اممه، إلا له إللا أن ادة شهخس؛ 

وصومالزكاة، وإيتاء ائة، المم ا وإناض، رسول 
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سياد(إليه سمماع ا هن السنج وحج  ٠٠ن رمقا 

طن لجنا با وتصديق ج ن ليسا با فول والإبمّازت 
بالأركان.وصل 

كانوإن يحتس، أن من أكثر الأعمال ودلياب 
أنبعد لكن وكرمه، تعالى الله بفضل الجنة يح العبد 

مم■دب الله رحمة لأن وعبادتهw بطاعته سنعد 
Iمه^|ب|نرن لا 

يوملعباد0 تعالئ الله يقول البصري! الحسن ل محا 
واقتسموهابرحمض، الجنة ادخلوا عبادي! يا الفامةت 

بأعمالكم.

والأمانيلئام 
!الولد..أيها 

٠لأحم ا جد لم تعمل، لم ما 

تعالئاممه عبذ إمرانتل، بني من رجال أن حكي، 
المالئكة،علن يجلو0 أن الله فأواد ، نة بعيم* 

عف.مغز )١( 

القلب.انمان: )٢( 

٩٣



يليقلا العبادة، تللنف مع أنه ت يخرم ملكأ إليه فارسا 
حلفنانحن العابد! قال بلغه، فلما الجنة، دخول به 

اممهقال الملائ\ رجم فلما نعبده. أن لما فينبغي ااعبادة، 
بماأعلم أث هي، إلل؛ ف' عبدي؟ ف'ل ماذا تعالز! 

عبادتنا،عن يعرض لم هو إذا تعالئ! الله فقال قال، 
اشهدوامادنكتي يا إ عنه نعرض لا _ الكرم مع - فنحن 

له.ءمِت قد أنى 

أنا قبشتم ١ ا ُبو حا ؤين! عم ل ا ق
•تورموا أن قبل أعمالكم وزنوا  ٠٠سنوا نحا 

بصلالجهد بدون أنه فئن ص ه؛ علي وقال 
فهويماي، الجهد يذل أنه ذل،ن وس م قبو 

٠مسعنهم، 

ذبعمل باد الجنة طانبؤ )■ضئ! لحن ا وقال 
للءنونم،.١ من 

ال٠ العما حفلة ماد" ترك الحقيقة: عائمة وقال: 

انمل.ترك 

د-انمن )الكير ه: افه رمول ال وق

العام.هو )١( 



أتبعم■ والعاجز الموت، بعد لما عمل و، رشسمامم
الأله(رأ،.علئ ونمنى هواها، ه نف

اسمفي الخة 
إالولد..أيها 
الكتب،ومهنالعة العلم، بنتكرار أحييتها ليلة من كم 
فيه؟اJاعثV كان ما أعلم لا النوم، نفسك علل وحرمت 

وجذب، لدئيا ا عرض نيل ،ث، ونينتكان إن 
.الأفران. بين والمباهاة مناصبا، وتحصل حعئامها، 

ك•ويل ب ك، فويل 
ه،محمد يعق ن إحياء قصدك كان إن مِ

بالوء،ر٥ لأما ا انمسم ١ وكسر ، حان 1 ويهديحب 

لك•طوي ثم لك، فطوبى 

ْيتفإنك 
!الولد..أيها 

شنتمن وأحبب مست، فانك نشت ما عشر 
.به مجزي فإنك ششننؤ ما واعمإ ط مفارقه فانك 

.حاسبه أى شص• دال ،١( 
(.٢٤٥٩)رواه :٢( 
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يكونلا علم بغير اسل 
!الولد..أيها 

العلم بغير لعمل وا جنون.١ عمل باد علم لا 
يكون.

المعاصي١<عن اليوم يبعدك لا علما أن واعلم 
نارعن غدا يبعدك لن الطاعة، علئ يحملك ولا 

جهنم-

صبة،لما ا الأيام تدارك ولم اليوم، تعمل لم ؤإذا 
صلحاهثمل أ؛ؤةرجما القيامةI يوم — غدا - تقول فإنك 

تجيء.هناك من أنت إ احمق يا فيقال؛ [ ١٢ت لالجا.ة 

آخرتكفي فكر 
!الولد..أيها 

البدن،في والموت . الروح. في الهمة اجعل 
القبر.منزلك لأن 

نمإمتئ لحفلة كل في ينتفلرونك المقابر وأها 
زاد.باد إليهم نمل أن إياك إياك إليهم، 

فقمراد الأجهذه خينع؛ المديق بكر أبو محال 
الووابج.اصهلبل أو الهليور، 
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كثرةفإن الليل، النوم تكر لا • • فائزا )يا أصحابه: 
.القيامة( يوم فقيرا صاحبه تلع بالليل النوم 

!الولد..أيها 

أمر.[: ٧٨لالإ.ِّاء: دوء؟أأ ئنهجت )بل ين وؤ 

•شكر : لالj١راتا ).(ه دنثف،ذ هم مرإ*لأئتار 

ذم.اآلسِال[: . آص ؤءث 
الليل،أول كان إذا الثوري سعيان قال 

العابدون،ليقم ألا العرش: تحت من منان ينادي 
سهلفي مناد ينادي نم اف، ثاء ما ويصلون فيقومون 
إنيويصلون فيقومون ط القانتون ليقم آلا الليل: 

ليقمألا مناد: بنائي حر الكان فإذا حرن ال
الفجءطلع فإذا تغفرون، ويفيقومون المستغفرون، 

فرسهمه٣ن فيقومون الغافلون، ليقم ألا مناد: ينادي 
•بؤرهم من، نشروا لكلموتك، 

إالولد..أيها 
أنهلأبنه الحكيم لقمان وصايا بحفر في روي 

والزمح«>>اضءبّ، 
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LJيناديمنك.، أكيس الديك يكونن لا بني! يا ؛ ؛
نائم.وأنت بالأسحار 

وانمادةائاعه 

رانمادة.الطاعة هي ما تعلم أن ت لعلم ا خالصة 
فيالشانع متابعه والعبادة الطاعة أن اعلم؛ 

تقولما كل يعني؛ الفعل. بالقول والنواهي، الأواص 
الشرِع.ياقتداء يكون وفعله، قوله ك تت ما وكل وتفعل، 

صلبتأو عاصبا، تكون العيد يوم صم،ت لو كما 
.نائم — عبادة صورة كامن وإن _ معحsوب ثوب في 

اكرعصوافقه 
الولد..أأيها 

إذللش-رع، موافقا وقحلك قولك يكون أن ينبغي 
صاالآلة.لشتمع ا اقتداء باد والعمل العلم 

وطمادء-م،الصوب بشهلح تغتر ألا لك وينبغي 
ال. ف لمجاهر ا بيكون ا \ذ3ذربذ١ هذا سلوك لأن 

.هات والتر مات بالطا 

•وتزكتتها امح.ط تربية مريق ى أ  ٢١

٩٩



القسترين في أصول 
!الولد..أيها 

أمور؛أربعت السالك علئ يجب أنه اعلم! 
يدعن.فيه يكون لا صحيح، اعتقاد الأمر؛ أول 

الزلة.إلئ بعل-ها يرجع لا نصوم، توبة والثاني؛ 

يبشلا حش الخموم، محاء امن ك: والتا 
حق.علميك لأحد 

بهتودي ما قدر الشريعة، علم تحصإ اع؛ وال 
تعالئ.اينه أوامر 

التجاة.به يكون ما الآحة، العلوم من ثم 

اسمخلاصة 
!الولد..أيها 
البلمخي،نقيق أصحاب مم• لأهم ا حاتم كان 

صاحبتتيفقال. يوما ثقيق فاله تعالزط اض رحمهما 
حصلتح؟فما سنة، ثادثتن منان 

العلم،من قواني ثماني ّنح حصلحاتم؛ قال 
•فيها ونجايمم، حلاصمم، لأ;جو وإني منه، تكفيني وهى 



آهي ما شقيق! قال 
حام:قال 

فرأتالخلق، الئ نغلرت إني الأولئI المائدة 
وبعفمويعثقه، يحبه ومعشوقا، محبوبا منهم لكا 

وبعضه، الموت، مرض إلئ حبه يما لمحبوب ا ذلك 
فريداويتركه كله، يرحع نم لقبر، ا شفير إلئ حبه يما 

•أحد منهم قبره في معه يدخل ولا ، وحيدا

يدخلما المرء، محبويب، أفضل ت وقلت، ففكرتح 
الأعمالغير وحدته فما إ فيه ويونه ، قبره فى معه 

المالحة.

فىمراحا لى لتكون لى، محبوبة خدنها فا 
.فريدا تتركني ولا إ فيه نى تونW ي قب 

يقتدونالخلق رأبن، اني الشانئة؛ الفائدة 
قولهفتاملن، هم، أنفمرايات إلى وينادرون باهوائهم، 

واآلوئ ش أكنس دض رئي، مثام حاف من ؤ}[؛؛ تعالئ؛ 
القرآنأن زنثقنت زءات[ LJلا.ه أنأى  Jtآئنه 

صادق.حق 

وثرتى، فنحائف إلئ ادرت بف

١ ٠ ١



ارتافتحنئ بهواها، متعنها وما بمجاهدثما، 

وانقادت.لن تعأ الله طاعة 

الماسمن واحد كل رأت إني الثالثة: الفائدة 
يدنبقا شا يمسكه ئم الدنيا، حطام حمم في عن ي

بمدوما ينمي بميم ما ؤ تعالن: قوله فى قتامك عليه، 
[.٩٦]١^: إه أس 

نعالن،الله لوحه الدنيا م■ محصولي فبيض 
تعالن؟اممه عند لى ذخرأ لمآكون المساكين بين ففرقته 

أنمحلآن الخلق بعص رأيت، إني الرابعة: اكائدة 
بهم.فاغتر ئر، تعشا وا الأقوام كثرة في وعز0 ثرفه 

وكنرةالأموال، ثروة في أنه أحرون: وزعم 
.بهاذافنخِوا الأولاد، 

غصب،في ، والشرفالعز أن بعفهم: وص، 
دمائهم.ح ومفلوحللم؛هم، لمامج ا أموال 

وإسرافهالمال إتالأف فى أنه حماعة: واعتقدت 
وو؛ديره.

أقّ عنلأدتقنم؛ؤ؛ ُؤإ0 نمالئ: قوله فنامالت، 
أنواعتقدن المقوى، فاحنِت [ ١٣قؤ، 

١٠٢



باطلكلها نهم با حو وظنهم صادق، حق المران 
•راش 

بعفهميذم الناس رأيت إز ة! الخامالفائدة 
•٢٥ذلك أمحا فوجدت بعضا٠ بعضهم ويغتاب ، بعضا'

والعلم.والجاه المال في الحسد 

ذئبمثمم _بمم نما '-fءئن تعالى- قوله فتأملت 
كانتالمسة أن فعلمن، [ ٣٢ااو:خف: آلدأي الدوو 

ورصن،أحدآ، لم، حد فجا الأزل، في تعالى ض ا س 
٠تعالن اض مة بق

بعضهميعادي الناس رأين، إني ادص،ه! ،الأالفائدة 
؟سب.ص نع ه لعصا

عدووؤ 'ؤغأ نحاس: فوله فى فنأمكح 
أحدعداوة يجوز لا أنه فعلضذ ٦[ : لزاطِ عدؤاح؟؛■ هابجذوْ 

١وثي2إان.غير 

بجد،عن يأحد كا رأيت، إني السامة: الفائدة 
بهيقم يحيثح ، والمعاثم القوت لعللبح بمبالغة ويجتهد 

قدره.وينقص ه نفويذل وحرام، ئبهة في 

الارمفؤ دآثو ين ءوتتا تعالى: فوله في فتأملن، 
١ ٠٣



اهعلمئ ;زقي أن نملمت ٦[ زهوي: ;زدها؟؛ئ أثب عق إلا 
طمعيوثمطعث بعبادته، فاثتغك صمنه، وقد نحالئ، 

سواه.عمن 

علئمعتمدأ واحد كل رأيت إني الثامنة؛ الفائدة 
وبعضهموالدرهم، الدينار علئ بعضهم, مخلوق، شيء 
والصناعة،الحرفة علئ وبحقهم والملماكه، المال علئ 

•مثله مخلوق علمن وبعضتم 

ئهنأش عق نإؤ نش ؤ تعالئ: قوله في كأملت، 
مدثاثئء 4؛^، أف جعل ث أنرمحء بيغ ١؛^' إنا ثأثةئ 
ونعم,بي حفهو ض ا علئ فنو'كلت، وه 

الوكياي.

.تعالن. ائته وقملي قيق! ث فقال 

انمربىالشيخ 
!الولد..أيها 

إلئتحناج لا أنلثط الحكاية هدم من علمت فد 
لعلم.ا تكثير 

سيللئ، لا ممعلئ يجب ما للث، آبي■ والأن 
.الحت



فاعلم:
٢ليسخء تحي، م مرشد شيخ تحيالد ينبعى أنه 
خلقأمكانها ويجعل بتربينه، منه السيثة الأ-حادق 

■~حسمنا 

يقلعلدي ا الفادح فعإ يشبه ُ—تربيه. ا ومعنى 
الزرع،ض س الأجنبية الماتات وبخرج الشوك، 
ريعه.ويكما نباته، ليحّذ 

اونسيه س ٠ ه للسمي م' اللن، مللد ولا  •  V ى، له-و - -َ■-ا

؛ادرثادرمولأ للعباد أرسل له ١ لأن ٠ تعالئ اينه سل 
فىالخلغاء حك فند ه ارتحل فإذا بيله، سإلئ 
•لى ط اله إلى شدوا ب حتى نه سمتا 

ائبانيكون أن يحلح الدي الشيخ حل وشر 
يكونأن عليه: وسالمه اممه صلوات الله لرّول 

عالما.

للخادفة.يصلح عالم كل ليس ولكن 

سبياعلئ عالماته بعفءب للن، أنِن وإني 
مرسد،أنه أحد كل يدعي لا حنئ الإجمال. 

تفنقول 



الجاه.وحب الدنيا، حب عن يعرض من -

يمتهمنا تنلما ا ا ومحسسم نمءحا يم تا قد ن كا ٠ - 

•ق  ٨٠٠١١يد !ئ 
لأكاا قلة • ٢٥ش، ريانة محنا كان و- 

والصوم.والصدقة الصلوات وكثرة والنوم، والنول 
محامنجاعاد لبصء ا الشيخ بمتابعة كال و- 

الشك،ْ لصادة، ا ب كا'ش ت ة ب له الأح-الآق 
،انشء ؟طمانمة القناعة، ؛٠ والق■ ، والتوكا 
ب٠ ِ ص ِ، َ

والحياء،والمدق، والعلم، والنواصع، والحلم، 
.وأمثالها. والاذى.والساكون، والوقار، والوفاء، 

لحيمه النبي أنوار ر نور إذا ثميو 
به.

الكِبمط• ٢۵أعز ادر، نمثله وجود ولكآب 
الأحمر.

نا،ذي كما ثيخا فوجل عادة، الاعدته ومم• 

.وباطناا  ٠٥ظامه يحن أل فينبغي اشح، وقبله 
ولايجادله، لا أن فهو الظاهر: احنِام أما 

علموإن مسالة، كل في معه ؛الاحتجاج يشتغل 

١



أداءوفت إلا سجادته يديه بين يلقى ولا ، خطأه 
كشولا ، يرفعها فإنه الحادة من نغ فإدا المائة، 

■٣٥لثبي ا به يأمره ما ويعمل بحضرته. المائة نوافل 
وطاقته.وسعه بقدر العمل، 

منهيسمعه ما كل أن فهو الباطن: احترام وأما 
ولافعاد، لا البازن، في ينكره لا الظاهر، في ويقبله 
بالناق.^ لئاد قولأ، 

أنإلل صحبته فليترك ط ذلك تطع ينم ثإن 
.٥ ظاش باحلنه يو١فق 

استقامالتصوف 

إ..الولد أيها 

الاستقامة،خصلتان: له التصوف أن اعلم ثم 
٠الخا.ق ■ عآ كول وان

ملغصوعا ط لناس ا مع خلقه م* وأحاستقام فض■ 
صوفي.فهو بالحلم 

والاحتنجابوومناثنته الثيح مجادلة هو الغزالي يمنعه الذي 
منهمحانم فاد العلم إلن القاصد الوال امن عليه، 

١٠٧



ه.لنمه نفحعل يفدى أل والامتقامة: 

عد'الاّ تحما ألا : الماس مم الحلمت ?ص• 
ىب ب ب C ب  َ

لمما مرادهم علئ نفك تحمل بل نفدا مراد 
المع.ا يخالفو 

والخوكلوالإخلاص انمودث 
!الولد..أيها 
العبودية؟م ّالمتى إنك ثم 

!أساء ثلاثة وهى 

.الخرِء أم علئ المحافظة ! أحدها 

اث،وقسمة والنير، بالقخا، الرمحا ت وثانيها 

تعاد•

اضء رصا طلب فى ، نفّسك، رضاء ترك ! وثالمها 

نعار•

الموكل؟ص وأم 
وعد.فيما لئ تعا باينه اعتقادك تحكم تأن وهو 

الإلك، سيصل ّح، فدر ما أن تعتقد أن يعني• 
صرفهعر العالم في من كل اجتهد وإن محالة، 

ا/«ا



وإن،  s^-jjيصل لن ٠ لك يكتب لم ما وأن . عنك 
٠لم لعا ا جمح عدك سا 

الإخلاص؟ص و1كى 
ولاتعالئ، لاه كلها أعمالك تكون أن وهو 

•بمدمتهم تبالي ولا الناس، لمحامد قلبك يرتاح 

الخلق.تعظم من يتولد الرياء أن واعلم! 
لقدرة،ا نعى يم" مخر تراهم أن إ وعالجه 

الراحةإيصال قدرة عدم في لجمادات كا ثهم وتح
مراءاتهم.من تخلص حى والمشقة، 

عنكيبد لن ئرادْ، ذل"رْ ذوتما تجبهم ومتى 
الرياء.

تركهاينبغي أربعه 
١الولد.أيها  ٠
يكونلثاد مني اقبلها أثساءا بثمانية أنصحك إني 

.مة لقيا ١ يوم عليك حصما علمك 
.أربعة منها وتلخ ا أربعة منيا نعما 

ض؛تدع اللواتي أما 
مامسالة في أحدآ نناظر لا أن أحدها! ء ١ 

١ ٠٩



م•أكب فإيمها كنّرف آفات فيها لأن نطعت، ام 
والحد،كالرياء، ذميم، حلق كل منح هي إذ نفعها، 

.ها وغب والمباهاة، والعداوة، والحقد، والكبر، 

أونختم، وض بمنك مسألة وقع لو نعم، 
يضيع،ولا الحق يظهر أن فيها إرادتلثح وكانت قوم، 
عائمتان:الإرادة لتلك، لكن الحنح، جاز 

علئالحق ، ينكثغأن بين تفرق ألا ؛ حداهاإ- 
غبرك.لسان عد أو لسانك، 

أحسن،الخلاء فى البحت، بكون أن لثانية؛ ا- 
،.١١bالمار يكون أن ص إليك، 

هذاع أقأن فرأت الغزالي، الإمام ا هناتهلرد 
اوسضء.ا ،لتثتلم لا حتّ' الحاثة ذ سنداد الا 

غ:قال 
فائدة!هاهنا لك أذكر مني راوامجع 

_،القالمرص ص ش هو المنكلات! عن السؤال أن اعلم 
مرصه.لإصادح معي هو له، والجوايبح الطيب،. إلى 

،العلماء وأن يلويهم، المرصن هم الجاهلي،ن؛ أن واعلم 
الأطاء.هم 

المعالجة.يحن لا الناقص والعالم 



يرمص يعالج ل ، ٨٠٠م يعا'لح لا الكال، والعالم 
ازمزمنة، العلة كات فإذا ٠ والصالح المعالجة قبول فيه 

هذايقول! أن فيه الطبيب فحداقة العادج، تقبل لا عقيما، 
تضييعفيه لأن بمداوانه، ستغا فاد الهائج. يقسما لا 

يقسماأحدها إ أنولغ أربعة على الجهل مرص أن اعلم ثم 
•يقبل لا والباقي ا العادج 

بماس:لا ١^'^ أذ 
فهدا، وبغفآ حد عن اعتراضه سؤاله كان من أحدها؛ 

يزيدهفلا وأوضحه، وأفصحه الجواب بأحبن أحبته كلما 
رحدأ.وعداوة بغضا إلا ذك 

•قيل فقد ؤ بجوابه تثنغل لا أن فالهل،يز 
اإزالتهترحكل قد العداوة كل 

حمدص عاداك من عداوة إلا 
تعالئ؛الله قال مرصه، مع وتتركه عنه، تعرض أن فينبغي 

أدتا.4ألتو؛ إلا رذ وز دونا عن رك ثن ش ءانأغص 
.]،_[
يقبللا أيفأ وهو الحماقة، من علته تكون أن وازني؛ 
إحياءعن عجزت، ما إنني ظم؛ عيسى قال كما الحلاج, 

الأحمق.معالجة عم' عجزت وند ط الموتى 
■=قليالأ، زمنا العلم بطلب يشتغل رحل - الأحمق - وذأك 



تكونأن م تحذر أن هو ت تيع مما والثاني ء ٢
بماتعمل أن إلا كثيرة، أثمان فيه لأن . ومذكرا واعظا 

الناس.و4 تعظ ثم أولأ، تقول 
يات والسائم الصالة عليه لعيسئ ثميل فيما فتفكر 

وإلاالناص، فعقل ؛، J_Mفان نفسك، عقل مريم، ابن 
ربك.من فاستح 

فيالوالشرع، العقل علوم من شينا ويتعلم 
أمفنالذي الحبير العالم علن - حماثمنه * ٣٠- ص ريعت 
والشرعي.منها العقلي العلوم، في عمره 
هوعليه، أشكل ما أن ويفر■, يعلم، لم الأحمق وهذا 
يكونالقدر هذا يعلم لم فإذا - الكبير، للعالم منكل أيضا 

بجوابه.يشتغل لا أن فيبنى - الحماقة من سؤاله 
كالأممن يفهم لا ما وكل مسنرشدا، يكون آن والثالث 

سؤالهوكان فهمه، قصور علن يحمل الأكابر، 
ينبغىفاد الحقائق، يدرك لا بليدا لكونه لكن . لادستفاد٥ 
)نحنت اش رسول فال كما أيضا، بجوابه الأشغال 

■عقولهم( قدر علن الناس كلم أن أمرنا الأنبياء، معاشر 
مسترشدايكون أن فهو العالاج! يقبل الذي المرصآت وأما 

سؤالهيكن ولم المسشم، يق الهل طالبا ويكون فهما، عايد 
العلاج،يقبل فهزا وامتحان، وتعنت حسد، عم• واعتراضه 

.احابته١١عليك يجب ل سؤاله، بجواب تشتغل أن فيجوز 

١١٢



خصكن!من فاحنرز العمل، بهذا اسيت وإل 

الحباران،الكلام في التلكبف ص الأولئ: 
ببغفماممه لأن ار. عوالأشوالطامات ارات والإش

٠لمت\دلفيآ* ١

خرابعلى يدل •، لحد ا عن وز متجا ل ا لمتاكلمح و١ 
اكو_ا.وغفلة البامحلن، 

Iالتذكير ومعنئ 

فىه نفوتقصير لأخره، ا نار العباد يذكر ن أ- 
الخالق.خل؟مة 

الفيما أفناه الذي صي لما ا عمره في يتفكر و- 
يعنيه.

عدممن العقبات! من يديه بين فيما يتفكر و- 
ملكقبغم في حاله وكيفية الخاتمة. في الإيمان 
ونكير؟منكر جواب على يفدز وهل الموت، 

يعثروها ، وموابقها القيامة في بحاله يهتم و- 
الهاوية؟في يقع أم سالما، الصراط 
ض■فيزعجه قلبه، في الأشياء هذه ذكر تمر يو- 

قراره.

١١٣



،نمب لممبما ا هده وتوجه ، ل ا لنيو ١ هذه ن فنلما 

*ا تذكير يسْئ 

الأشياء،هذه علئ وإطلأسمم الخالق، وإعلام 
بعتوبوبصِم وشريطهم، تقصيرهم علن وتجيههم 

،لماجل>ّل ا ها ا ن لسرا ا هذه حرارة لتمسهم h شهم نأ 
صىلما ا العمر لينداركوا ف ثب لمصا ا تلك جزمم نو 

غيرقي الخالية الأيام علن وينحروا الهJاقة، بقدر 
.لؤا تعا ض ا عة طا 

.وعفلآ نمى الطريق، هدا علن الجملة هده 
دارعلئ هجم فد ياي ا أن : رأت،لو كما 

الحذر،الحذر، فتقول؛ فيها، وأهله هو وكان أحد، 

تل•المن فروا 
صاحبتخبر أن اسلة هذه فى قلبك ينتهي وها 

والإثاراُنإ؟اوالتكن، العبارات، بتكلف حبرك الدار 

أنفينغى الواعفن حال فكذلك البتة، تثتهي فلا 
•يهجنبها 

في- همتك، تكون لا أن الثانية؛ الخصلة 
ويشفواالوحي، ك، مجالفى الخلق يظهر أن - وءفللأ، 
!هذاالمجلس نعم ليقال! الثياب، 

١١٤



.الاشاة من يتولد وهو والرياء، للدنيا ميل كله فهو 

تدعوأن وهمنلض! عزمك يكون أن ينبغى نما 
إلئالمسية ومن الأخرة، إلئ الدنيا من الناص 

إلىالخل وس الزهد، إلئ الحرص ومن ا'لهلاعة، 
التقوى.إلئ ور الم وم■ الخاء، 

.الوناإليهم وتبعص, الآ->مة، إليهم وتحني، 
والزهد.العبادة علم وتعلمهم 

نهجعن الزيغ طباعهم، علئ الغالب لأن 
به،لئ تعا ف ا يرصئ لا فيما عي لوا السرع، 

الردثت.الأ-خادق والاشتغال 

وحذرهموروعهم، الرعب، قلوبهم في فالق 
باحتلمهمصفات لعل المخاوف، مآن ستقبلون عما 

،الحرص,ا ويفلهروا تتبدل، هرهم حنا ومعاملة تتغيرا 
وهذا. المعصبة. عن والرجؤع 'لهلاعة، افى والرغبة 

والنصيحة.الوعفل طريق 

مآ•علئ وبال فهو هكذا، يكون لا وعظ وكإ 
بالخلقيذهب شبطان إنه قيل• بإ بمسمع. ومآ' قال 
•• ويهلمكهم الطريق عن 

١١٠



هداليسده ما لأن منه، وا يم ان عليهم فيجءءسا 
مثله.يفعل أن الشطان سممليع لا تينهم، من القائل 

عآنبنزل أف وقدرة يد له كان مم* علن ويحب 
جمله, مم'فإنه ، 0 ثب يا عما ويمنعه L , ' لمسلم؛آ ا منابر 
المنكر.عن والنهي بالمعروف الأمر 

الأراء■يخالط لا أن تدع: مصا واكالث ٠ ٣ 
ومجالستهمرويتهم لأن نراهم، ولا والالآط->ن، 

عظمه.آفة ومخاطنهم 

والثناءمدحهم عند فذٌء بها، بتلست ا وإدا 
الفامحزمدح إدا يغضب لئ تعا طه ا لأن ، عيه^ 

ان١حم■، فقد بقائهم، بهلول دعا ومم■ 'لما وال_ذل_ا
أرصه.فى الله يحصئ 

عطاءمن شيثا تقبل لا أن تلح: مما والراح ~ ٤ 
الأحالآل.من أنها علمت وإن وهداياهم، الأمراء 

منهينولد لأنه الديمت، يفد منهم الطمث^ لأن 
حللممهم،على والموافقة جانبهم، ومراعاة المداهنة، 

.الدي* قى اد فكله وهدا 

وانتفعن،هم، يا عطا فمت، إذا أنك مضرته: وأتما 



طوليحب فإنه أحدأ، أحب ومن أحسنهم، دنياهم، من 
فيإرادة الظالم بماء محبة وفي بالضرورة، وبقاءه عمره 
العالم.خراب ؛إرادة تعالى، ال؛ة هماد على الملم 

والعاقبة؟!ش لد ا علئ هذا مءن أم يكون قيء فا'ي 
أو، الثياطيء■ بامتهواء يخدم أن إياك وإياك 

أنلأولن! وا لأقضا ا ان ب'لك! الناّم بعص فول 
لقشراءا بين وتفرقها والدرهم، الدينار منيم ناخن- 

لمعممية،وا اثق في ينمقول فائهم ؤ والماكيء* 
إنفاقهم.من حير الماس صعقاء علئ وانفاقك 

مء•كن أعناق قطع قد - ايل - اللعب■ فإن  ب-م ِا W ٠ ،• ب - ء

•\ذوسوسه لهده ِ  ا

فعلهايبغي أربمة 
تفهي تفعلها، أن لك ينبغي المى الأربعة وأما 

تحانئ،فه ا مع معاملتلث، نجحا أن الأول؛ - ١ 
ولممنه، بها رصين، عبدك معك بها نعاما لو ؛حيث، 

بهصئ ن لا والدق ّ تغض، ولم علميه، خاطرك يضق 
يتهأيخا به صن ت. فالا المجازق، عبدك ض* 

لحقيقى.ا سيدك وهو لن، تعا 

١١٧



كااجعله الاس، عملته كلما والثاني: - ٢
حتئعبد إيمان يكما لا لأنه منهم. لنمك ترصي 

ه.لنميح.ب ما لناسم ا لماثر يحب 

فينبغيأو العلم قرأت إذا والتاك: — ٣ 
شك.ويزكى قلبك يملح علما علمك يكون أن 

٠أممبوه غير يثقئ ما عمرك أن علمت لو كما 

فوالحاد" الفقه بعلم فيها تثنغل لا فبالضرورة 
العلومهذه أن تعلم لأنك ، وأمثالهاوالكادُم والأصول 

صفاتومعرفة القلب، قبة يمرا شتغا بل تغنيك، لا 
نلمكوتزكى الدنيا، عالانق عن والإعراض القس، 

لئنحا لله ا بمحبة وتشتغل لذميمه، ا ق لأحاد" ا عن 
يملا إذ نة. الح؛الأوصاف ف لانصا وا وعبادته، 

فيه.موته يكون أن ويمك■ إلا وليلة يوم عبد على 

فيهوتفك. ٠ آح ما كاد" منى اسمم ا . الولد. أيها 
:حائما فيه تجد حتئ 

يجئنكبوع أّبعد ن لهنا لا أل أحبرت أنك لو 
.ادا

ءياصاد" الأ تشتغا لا تلكاّ_ة ذ أنك اعد 
ا•' ى  ا

١١٨



الثيابمم■ علبه؛ ممينع ن لطا النظر أن علمغ ما 
.ها وغي والفرمم والدار والبدل 

فهم،فانك به أشرن ا مإلى تفكر والأن 
ه:اض رسول قال ، الكنمم يكني اشِد والكادم 

ولكنأعمام، إن ولا محوركم إلئ ,ينظر لا اه )إن 
ونياتكم(قلوبكم إلئ ينظر 

وغيره، عح■ فرصو القلب أحوال علم أن واعلم 
اضقرانفم به تؤدى ما بمقدار إلا كغاية، م'ض 

نعان•

كفايةس أم الدنيا س تجمع ألا والراح: - ٤ 
بعفمللث، ذليعد ٥^ اممه ول رسكان ا كم٠ نة 

محمدآل فون، اجعل نهم رالال! وقحجراته. 
كفافا(لى.

إنيولا آحادكم إلى ط رلأ بلفظ: )أآ"تآ( لم مرواء ١( 
إلئينظر )لا ؛ وبلغظ■قلوبكم(، إلئ بنظر ولكن صوركم، 

وأعمالكم(.قلويكم إلئ ينظر ولكن وأموالكم صوركم 
(٠١د• )ت لم مرزاء '٢، 

١٩



الولد..!أيها 
لكفيبني ماتمساJك، لفعل ١ هذا في كتبت إني 

فيتذكرني أن من فه اني تنولا بها، تعمل أن 
دعائك.صالح 

منفاطلمه منى، الت، الذي الدعاء وأما 
١الصحاح دعوايثه 

فىخموصا أوقانك، فى الدعاء هذا واقرأ 
صلواتك!أعقاب 

ومنتمامها، النعمة من ألك أسإني اللهم 
العافيةومن شمولها، الرحمة ومن دوامها، العصمة 

أرغده.العيش ومن حصولها، 

؛ختماللهم م'شونا، ون  UJكن اللهم 
ومالنا،مصيرنا رحمنك إلي واجعل آجالنا، عادة بال

بإصلاحعلينا ومن . ذنوبدا علي عفوك سجال، واصمت، 
اجتهادنا،دون،ئ، وفى زادنا، التقوى واجعل ، عيوبنا 

س.يل.ناعلن ١فه وصلن . . واعتمادناتوكلنا وعليلث، 
ربض والحمل أجمعين. وصحبه وآله محمّد 
٠الحالمين 
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حقيقة
يدكمأيمإ ألناس أوبمي نعالئ! فوله أن اعلم 

عنجاز هو مؤلؤد ؤلأ وللْء عن والد _محزو لا يوما وآ-صوإ 
أليساآللمهزة ئغئتكم فلا حى أممه ؤبمد إنكث سثا والدْء 

نعالئ!وقوله ]لقمان[ .اه الئتحد اممه 0مدآءكم ؤي 
آلأمئ><;٤؛^؛ ص ٣ أثم قت >_ 
الغرور.ذم في تاق [ ١٤لاس: 

وعمله نفدان من )ازكيس ونال 
وتملهواها، نفه أنع من والعاجز الموت، بعل لما 

ءمحاه(ص.
يوافقما إلى النفس سكون هو I ور سم لوا 

صوخدعة بهة ثعن الطع، إليه ويمل الهون، 
الشطان.

العاقل.ام: )١( 
،بهاحاّه؛ نفدان )٢( 

(٢٤٥٩)اكرض رواْ ):؟(
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أوالعاجل، في إما حير، على أنه اعتقد فمن 
مغرور.فهو فاسدة شبهة عن الأجل، في 

رهمط اخبر ا هم باينيفلنول ناي لاوأكن 
.فيه مخعلئون 

أصافاختلت وان مغرورون، إذن الناس فاكث 
غروركان حتئ درجاتهم، اختليت، وإن غرورهم، 

•بض ص وأشد أظهر بعضهم 

أربعةبجمعهم ولكن كثيرة، فرق والمغرورون 
أصاف:

العلماء.الأول: ، الصف

العناد.الثاني: الضن، 
المتصوفة.ث،: الثالالصفج 

الأموال.أربابح الرابع: المحِف_، 

اسمأهل الأول: اصف 
فرق:منهم والمغترون 

وتعمقواوالعقلية، الشرعية العلوم أحكموا فرقة: 
المعاصيعم■ وحففلها الجوازم، تفقد وأهملوا . فيها
با ي ّ
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اللهعند أنهم وظنوا بعلمهم واغتروا الطاعات. وإلزامها 
اممهيعيب لا مبلغا العلم مر• بلغوا فد وأنهم بمكان، 
بطالبهملا وأنه ثقاعنهم، الخلق في يقبل ل مثلهم، 

الله.علئ لكراْنهم بذنوبهم 

ةالبصم بعيءب نظروا لو فإنهم مغرورون؛ وهم 
المعرفة.وعلم معاملة، علم I علمان الحلم أن علموا 

والحرام،الحائل كمعرفة بالمعاملة! العلم قاما 
علومفهي والمحمولة، اومل.مومق القب أحائق ومعرفة 

يكنلم الحمل إلئ الحاجة ولولا للعمل، إلا اد ز لا 
لهقيمة فلا للعمل يراد علم وكل قيمة. العلوم ه لهن. 
.العما دْن 

V ~

حداقإلا يعرفها لا علة به كمريض : اهن. فمثال 
فعلمهحاذق، طبيب علكي عثر حنى عئ فالأطباء، 

منهب، وكتذلك فتعلم ٠ الأحالآطّ له وفصل الدواء 
إلمرصى ا ويعلمها ؤ يكررها بيته إلٍل ورجع نسخة، 

يغنيذللن، أن أفترى واستعمالها، بشربها ينتغل ولم 
؟ئا ثصه م ع' 

سب

ولمالطاعات علم أحكم الذي الفقيه وهاكدا 
وأحكم، يجتنبهاولم المعاصي علم وأحكم يعملها، 
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علما،ض ا بخثية كفى • >قهبم معود بن ١ ل قا 
جهاد.باض )الاغترار وكفئ 

فواظبواوالعمل، العلم أحكموا ت أحرى وفرقة 
لمأنهم إلا المعاصى، وتركوا الظاهرة، الطاعانح علئ 

ليبركا منها لمذمومه ا الصفات لمحو قلوبهم يتفقدوا 
.الشهوة. ومحللب . والحسد. والرياء 

بواطنهم،وأهملوا ظواهرهم زينوا ! فهؤلاء 
ألىولا صوركم إلئ ينظر لا اض )إن ه؛ قوله وا ون

فتحهدواوأعمالهم( قلوبكم إلئ بنفإر ؤإنما أموالكم، 
الأصل،هو والقلب القلوب، تعهدوا وما الأعمال، 

أنيخفئ ولا يم. بقلب اض أتى من إلا ينجو لا إذ 
غرور.ذللئ، 

الباظنةالأخادق هده أن علموا ت أحرى وفرقة 
همبأنفلعجبهم أنهم إلا الترع، جهة من مذمومة 

أنمن لاه ا عند أرفع وأنهم عنها، منفكون أنهم يفلنون 
ظهرإذا ثم العوام، به يبتلى وإنما ، بن.لائء يبتليهم 

كبرهذا ما I قالوا الشرف ب، وطلوالرياسة الكبر عليهم 

)قأ-تآ/أ'ا(.وفم طم أرجه 
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.العلم. نرق ْإظهار الدين عز محللب هو ؤإنما 

-منه الله حذرْ الذي - عدوه أن المغرور! ونى 
ونيبه، ويخر يفعله بما يفرح وأنه الشّهلان، هو 
عوتبحنن التواضع، مم' المحابة عم' روي ما 

فقال؛الشام، إلى قدومه عني■ زيه بل.اذة محي غهنع عهم 
غيره.محي العز نطلب فلا بالإّالآم، الل4 أعزنا محوم إنا 

والعمل،م العلأحكموا أحرى: وفرقة 
إ. والكبر■ الرياء من لتبري ١ محي هم أنشوجاهدوا 

منالقلب، زوايا محي بفبنح إذ مغرورون، بعد ولكنهم 
فلممدركه، وغمض دق ما الشيطان مكايد خفايا 
.وأهملوهالها يفطوا 

الحشيش،من الزيع تنقية أراد من مثاله؛ وانم، 
بعلرأسه يخرج لم ما علئ يفتش لم أنه إلا فقحل، 

ّفلهر قد الكل أن وقلن الأرض، تحن، من 

أنوهو ، ذلك، حميع بفحل محي العالم، 
ولعانالله، دض إظهار علئ الحِص باعني أن يرى 
٠تت، لعيا وانتشار الذكر تم طلهو الخفي ياعته 

به،لينتفع العلم يجمع أنه ظامأ يصنف وعاه 
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محيالفاوى علم علئ اقنصروا فرقة: فمنهم 
العباد.لمصالح الخلق بين الجارية الدنيوية عامادت لا 

_ذلك مع — ضيعوا وريما المداهب، وعلم ١لفقه وسموه 
عنهم قلوبيحرموا ولم الذل_امرة، الأعمال 

حيتمءن وجهين; من مغرورون وهؤلاء المهلكات، 
والعلم.العمل 

لهومثلنا فيه، الغرور وجه ذكرنا ففد العمل؛ أما 
التفقهفاكذلك . الدواء٠ تعلم الذي بالمريض 

اثرويلحل واالكبر عليه لقل يمحي الكن، 
والإجارةاللنم بعلم واشتغل ذللئ، فترك . المهلكات. 

ذلكمن شيء الئ بحتاج لا وهو والحيض، والظهار 
،دينه محض يشم مشعول أنه فيظن • • لنمسه عمره فى قط 

الفراغقبل ه الكما بفرض الاشتغال أن يدري وليس 
صحبحة.نيته كانت لو هذا ا معصية العين قرض من 

علئاقتصر فحث العلم، حيث ممن غروره وأما 
ومحنةالله كتاب وترك الدين، أنه وظنه القا-تاوىا علم 

نقلةأنهم المحد'نين في طعن وربما ه•، رسوله 
•الاخادق تهذيب علم أيضا وترك أحبار، 

تعفلبممن في سمع ما • غروره بب وس
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ائته،عن الفقه هو الفقه ذلك أن يدر ولم الفقه، 
يعاش!قال إذ الخوف، اوقل_، متنعر 

4ونمحوأ ءوبمه يمم هئز َلإ، َس ثر 
.4ملتحي محم إنيم رحمأ إدا ومهن رشذشأ ألبمن 

.]^١[

العلم.هذا غير الإنذار به يحما والذي 

علىالفقه علم س اقتمِ س هؤلاء وس 
وإفحامالمجادلة طريق تعلم إلا بهمه ولم الخلافيان،. 

نلهم•ٌن غرور ص أنح هزلأء فروو الخصوم، 
واعتقدواالكادم، بعلم اثنغلموا ت أحرى وفرئة 

إلاإيمان يصح ولا بإيمان، إلا عمن لحبي- يكون لا أنه 
٠ومحقة ضالة فرقتان; وهم ط حينهم بتعلم 

أهمأنه الجدل ظنت، أنها اغترارها إنما رمحقة وا
دينهلأحد يتم لا أنه وزعمت، القربان، وأفقا الأمور 

غم■ ْأّءله الله محدق ■ ٠٥ْأن حن، لل. ما 
ِء ب ر ِ ِ ب ِ  ١

كاملأولم بمؤمن، فليس دليل ونحرم بميثا 
الإيمان؟!

القرون،حبر وهم الأول، القرن إلمل يلمتفتوا ولم 
١٣١



جادلهمما ه الرسول وأن بذلك، يئتغلوا لم وأنهم 
القرآن.بادوة إلا 

والتيكير،الوعفل بتعلوا انأخرى! وفرنة 
وصفاتالمل أخلاق في بتكلم من رتبة وأعلاهم 

.والرجاء. ، الخوفمن القلب 

غايةهم بأنفيعجبون لأنهم ٠ أند هؤلاء وغرور 
إلاالمحبة، علم في تبحروا ما أنهم وبغلنون العجب، 

الناسعيوب حفابا علن وقعوا وما ط لله محبون وهم 
•عنها منزهون وهم إلا 

المتوكلن* ٣٠أنه يرى نفلنون ١بهذه فالمسكين، 
٥لجا وا لعز ا علئ * 'لمتسحلميم ا*  ٣٠وهو لته، ا علئ 

ّالمرائين من وهو المخلصين من أنه ويرى والمال، 
اللهبويذكر آمن، منه وهو تعالن بالله يخوف فهو 

غتروهو الاخالاص علن وبحث ناس، له وهو تعالف، 
١مخلص 

v

محابمن تركه الذي فما الله،، حب يدعى وهو 
القدرةمع نكه الذي فما الزهد، ويدعى لأجله، نفه 
تعالي؟ائته لوحه علميه 
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إنهمحنث س هولأى لالغرور وقع وانما 
هذهأصول من صبا ثينآ قلوبهم في يصادفون 
مع- قدروا ئم منه، والخوف اض حب وهو المعاني، 

المعاني،هذه في المنازل وتش على - ذلك 
لأنمافهمإلا ذلك وصف علئ قدروا ما أنهم فظنوا 

•بها 

فلانما ا بلحناثق ا وصن عليه لتبء ا وم■ 

.مغرور فهو بالحقائق 

فيالواجب، المنهاج عن عدلوا أحرى: وفرقة 
كلماتوتلفبق والشطح، ت ما لهنا با واشتغلوا عقل، ل ا 

لأماُب،.طف؛ والشاب، ادع قانون ص خارجة 
مواءعم* وأضلوا صلوا ، ١لإنم ثباطب* فهؤلاء 

*بل ال

فيوأحاديثهم الزهاد كالم بحفظ قنع • ٢٥ومنهم 
يكفيه.ذلك حفظه أن ويظن ، الدنياذم 

علمفي أوياب اسنغ-,ِفوا أحرى: وفرقة 
إ٥ الكثير الروايات وجمع مهاعه، في أعني يث، حد لا 

يدورأن أحدهم فهم العالية، الغربية الأسانيد ب، وطل
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فائنا،رأبت ت ليقول الشموخ، ويرى د، الباد" قى 
فاد"ذ.م ورويت 

الذار-ي--م ر، قا لأمحا كحملة أنمهم ورهم! وغء 
قام،فعلمهم ات، معاني فهم الئ العناية يصرفون 

يكفيهم.ذللئح أن ويعلنون النقل، إلا معهم وليسأ 

٠خِ؛ لا ا طِيز لوك لحديث ا ■ ص يفصد والذي 
الواحدلحديث ايكفيه ربما ة لا-ي ا تريق للئ، وسا 

لحله له لعجا 

وغريبوالاغق النحو بعلم اشتغلوا أحرى؛ وفرقة 
وأنهملهم، غفر قل أنهم وزعموا به، واغتروا اللغة، 

Wنة لا ه *.، لكت، ا من' لدب ١ ح ا قه ذ ١ ط لأمة ا ء علمها ض' 
W  ، ِ لأ ١- ■ •ِ

دقائقفي أعمارهم هؤلاء فأفنئ اللمعة. بعلم وقوامهما 
.التع. صناعة وفى النحو، 

الختلتحلم في العمر جمع يفني كم■ ومثالهم! 
حففلمهايمكن لا العلوم أن ويزعم ١ الحروف، وتصحيح 

أنه؛ لعا-»-,عنا لو ه نعلميا، مء■ دل فا>" الكتاية، الأ 
١ب ص ' ٠ W • • ء

ّيقرأ أن يمكن بحيث الخّءل أصل يتعلم أن ي،يفيه 
الكفاية.عن زيادة والباقي 
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إحرامفي الوسوسة عليه لعب من ومنهم 
المانحة.حروق 

وربماالقرآن، بقراءة اغتروا أخرى.' وفرثة 
يجريأحدهم ولسان مرة، والليل اليوم في يخنمونه 

معانيفى يتفاكر فاد الأماني، أودية ئى يتردد وقلبه به، 
بمواعظه.يتعقل ولا القرآن، 

القرآنإنزال من المنصوح ان يقلن مغرور فهو 
.عنه لغملة ا مع بص الهمهمة 

يتابا،ومولاه ماركه إليه كتب عبد مثال ومثاله! 
عنايتهيصرف فلم والنواهي. بالأوامر عليه به وأثار 

حفغلهعلى فتمر ا لكن و به، لعج—ا ا و فهمه إلئ 
ّمولاه به أمره ما حائف على مستهر فهو وتكريره. 

ادب وحمغله لحغفله، تراد إنما تلاوته نحم، 
نثه.بجعا ۶ لأنتنا وا به للعمل يراد ومعناه لمعناه، 

امواصوربما ا بالصوم اغتروا I أحرى وفرقة 
وخواطرهمالغيبة عآ* ألسنتهم يحففلون لا وهم الدهر، 

الخير.بأمهم يفلون ذلك ومع . الرياء. عمن 
إليه،فيخرجون بالحج، اغتروا ت أحرى وفرقة 
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ولالذة، للمرض يجد ولا الليل، ويصادة الض>نى، 
مبرويه فيما ه قوله وينئ الوف، أول فى يبادر 
افترضتما أداء بمثل إلى بون لمنق ١ تقرب )ما ربه• 

علهمآ

)٣(

الْتصوفهامحايث: اسما 

صإلا - الزمان أمحل متصوفة وهم ت منهم فمرقة 
محثاركوارالمنطق لهينة را ى د* يا اغتروا — انته عشمه 

وفي• ومننهم• زيهم في الصوفية من الصادقين 
الزأم.إطراق مع جادات العلى والجلومء المائة، 

يتعبواولم صوفية، أيضا أنهم ظنوا بهم تئبيوا فلما 
القلم،ومراقبة والرياضة المجاهدة فى فهل أنمهم 

الاطن.وتعلهير 

تمِفولا . المعرفة. علم ادعي ت أحرى وفرقة 
ي،■المفسر ث ء لفنها ا إلى تنظر وهى . لطامات. ا إلا 

.العوام. ص فضال الازدراء بعي،• العلماء ، وأصاف
العلماءوعءن متعبون، أجراء إنهم العباد عن وتقول 

المءاريرب)؟'ثت(.أخجه)١( 

١٣٨




























	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007



