








الصنرىالوصية 

أمحسق
الأنماءأشرف على واللام والصلاة العالمين، رب لته الحمد 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين 

يعد؛أما 

يحثه،وحاد يقويه، زاد إلى يحتاج النه إلى ستره في الإنسان فإن 
والمراحمتتوعة، والعوارض كثيرا، القواءلأ أن ذك يوصله؛ ومريب، 

يهلثبمجا أعفلم لن الصالح والحمل الناح الحلم رب"أن لا و' 
.المهللوب إلى ويوصل المساق، ويهون الخير، 

ؤللية.والنفوس متزينة، والشهوات حطافة، الشبه فإن ؤإلأ 
فييتردى أن أوشلئ، يردعه ؤإيمان ينش، علم للمرء يكن لم فإذا 

المهاك.فى ويتهاوى الحضيض، 
عبادْعلى وأمام الحجة، أبان أن - وحل عز - الله نعم من ؤإن 
مستقيم.صرامحل إلى هدي به اعتصم من أنه وأحر الحجة، 

بالحقيهدون ربانيين علمام الأمة لهدم قيض أن ولعلمه فضله ومن 
.يعدلون وبه 

أحمدالإسلام شخ العباس أبو الأعلام المادة الثراة أولئلت، ومن 
وأجزلالله رحمه _ الحراني تيمية بن لأم عبدالبن ءثدالحليم ابن 

بعدل_ عليها امحللع من رائعة، نافحة مانعة آثارآ حلف قلقل — مثوبته 



المينرىالوصية 

العادة؛إلى الموصالة والبل والور، الهدى، من فيها ما أدرك — ؤإنصاف 
فيوالممنن البيان، وبراعة العارصة، قوة يلحظ - بحق - فيها فالناظر 
العلوم.

والفلرالعاليا، ومقاصدها الشريعة، روح في النغلر فيها ويلحفل 
أحوالهم.يلأتم وما الناس، مصالح في 

فيكبيره حجمها، في صغيره رماله الإمام ذللثا حقه مما ؤإن 
دتالموسومة وهى ألا ومضمونها، فائدتها 

الصخري،ءالوصية 

موالعلى به أحاب، مساسد حوادثا عن عبارة هي التي الرسالة تللثا 
طلبحلاصته الدي المترابهل المحكز الموال ذلك، المغربي؛ القاسم أبي 

والآحرة.الدنيا صلاح فيه ما إلى الإرشاد 
مانعةحامعة كافية شافية إحابة — كعادته — الإسلام شخ فاحاب 

ذلكحياة؛ منهج - بحق - ض وأخراه؛ دنياه في أفلح بها أخد منً 
شتى،علوم على واحتويت، الناس، وحق اش، حق بض جمعت، أنها 

منقادة.سلساله سهلة، بعبارات وذللث، الحسن، فى غاية ووصايا 
التيالإسلام شخ علوم س لكثير خلاصة على اشتملت، أنها كما 
الأحرى.كتبه أودعها 

سيتبينما وهدا والأحرة، الدنيا لخيري جامعة وصية فهي وبالجملة 
.علبه احتوت ما مجمل وعن ، أهميتها عن الحديث، عند 

إلىالحاجة مسى - ههنا بها والعناية شرحها، أمجاب من ولعل 



الصغرىالوصية 

منحقها تآخي لم فهي إليها؛ الأنظار لمت في والرغبة الوصية، تللث، 
ولله- ا فيهكثرت الي الأزمة هذه في حموصأ والشرح١١٢ الذيؤع 
الفنون؛ا مختلففي للمنون الشروح وكثرت العلمية، الدروس — الحمد 

وصاياعلى اثتمالتج وأنها حصوصأ تدرس وأن تخدم، بأن جديرة فهي 
فىوماحث، عقدية، مثاحث، ففيها الفنون؛ س عدد نحتا تدحل 

ونفلراتلوك، والوالأخلاق، التربية، في بارعة ولفتامتج الأحكام، 
غنىلا مما ذللثا ونحو المعيشة، وتدبير القلوب،، أءمالا في ثافية صائبة 

بمكان.الأهمية س بها فالعناية عنه؛ ان للأت

شيءعلى الوقوف يحن الوصثة تلك شرح في الشروع ونل 
م،محن ام المسائل ْن شكاء وعلكا الوصية، هدْ كاتب مثرة من 

الخاليين:المبحثين خلال، س وذللثا الوصية، تللثا مكنونات س شيء 
تيميةابن الإسلام شخ مترة في مختصرة نبذة ت الأول، المبحث، 

—الله حمه ر- 

للوصيةمجملة درامة : الخانى الثحح، 

الوصية.تلاثا شرح في الشرؤع يتم ذلل—إ وبعد 
وأسألهؤإعانمه، توفيقه على - وحل عز - ض أتوجه؛الشاكر وأحيرأ 
والقثول(.الإخلاص 

_اتوتعاوقأحاديثها وتخرج إنرادها، إلا الوصية كلك، خدمة على اؤللع لم )١( 
تعليقاتوعليها مفردة خرجتا وكدللثا ث٠اهين، سلامة بن صبرى للشيخ عليها يبره 
الحازمي*إبراهثم للثب^ جدأ بثرة 



الحيغرىالوصية 

ومقابلة،ومشورة، تصحيحآ، العمل هذا على أعان من كل أشكر ثم 
،الجراء خير يجزيهم أن — العلى وصفاته الحستى، بأسمائه — اممه وأسأل 

•قريب سميع إنه يلقونه؛ يوم حنانهم ميزان قي ذلك يجعل وأن 
ولوالدي،لى، ذحرأ العمل هدا يجعل أن - وحل عز - وأسأله 
التكلأن،وعليه المستعان، وافه علي، حق لهم من ولجمتع ولمشابمص، 

وصحبه.وأله محمد نبينا على وملم اطه وصلى 
ى.مى

\ا0اس\د.

١١٩٣٢الزلفى 

اُ؛صب'



الميغرىالوصية 

سيرةفي مخصرة نبذة الأوو: المبءمحث 
■اس ■رحمه تمة ابن الإسلام شيخ 

عبداللأمبن عبدالخلم بن أحمد العاس، أبو الدين، م م 
،،_.UYAستة وتوفى —، ٠٦٦١منة ولد الحرانى، تنمية ابن 

انملوم،قطوف له دنت الذي الحر، والعلامة الحبر، الإمام ذللت، 
بحديثهوار الخافقين، شهرته محلبقت والذي الحكمة، نواصي له ودانت 

والتقى.الهدى في وقدوة الخير، في أمه فهو الريان، 
يطول،الإمام هدا سيرة في والألمعية الثؤخ جوانب عن والحديحا 

سيرتهفي العظمة حوانب لأن والإطناب؛ للإمهاب يتسع لا والمقام 
السيرة.تلكا من شيء فإلى عليها؛ والوقوف حصرها، يصعب حدأ، كثيرة 

والبحرالزاخر، العباب وحدت العلم إلى أتيت فإذا علمه! أولأ؛ 
وغزارته.العالم سعة من الله وهبه لما وذللئا المتلاطم، 

القرآنبعلوم معرفته ذكر فمنها علومه غزارة ُأمحا البرار؛ الحافغل قال 
واستشهادهمسيره، فى الحالماء لأقوال ونقله لدفايقه، واستتباطه المجيد، 
وغرائب،حكمه، وفنون عجائبه، من فيه - تعار - الاه أودعه وما بدلائله، 
ينتهيالش الغاية فيه فإنه ملاحته؛ وظاهر فصاحته، وباهر نوادره، 

^لها،والهايةابملئيها.
تفسيرها،في يشؤع القرآن من آيات مجلسه في مريء إذا كان ولقد 

آيةبعض ير نففى وهو برقه، والدرس بجملته، المجلس فينقضي 
منها.



الصغرىالوصية 

أنغير من بديهة ذلك يفعل النهار، رع بقدر مثلآرأ ه مجلوكان 
•لنفيره ليتعد يييته؛ معينأ ميثأ له يقرا معن قارئ له يكون 

علىالقول قي هو ويأخذ له، نير ما يقرأ حفر من كل كان بل 
٠تصسره 

المعتادالزمن مضى لولا أنه السامعون ؤيفهم إلا هتخ لا غالبآ وكان 
فينظرأ يقطع زكن الشتر، من فيه هو ما معنى في أخر أشياء لأوري 

الحاصرين.مصالح 
وقولهكبيرأ، مججالدأ أحده هوافه ^٢، ير نففي أملى ولقد 

كراسآ*وثلاثين خمس نحر ا'سوىه العرش على ^الرحمن -؛ عال ت- 
رسولبسنة وبصره معرفته، ءروأما _ت الله رحمه _ البزار قال ثم 

ووقائعه،وقضاياه، وأفعاله، وأقواله، س وسلم عليه الله صلى - الله 
عنالمنقول وبقية وسقيمه، عنه المنقول بصحح ومعرفته وغزواته، 

وأحوالهم،وفاؤيهم، وأفعالهم، أقوالهم، في - عتهم الله رصي - الصحابة 
فانه- الأمة بين من به خصوا وما الله، دين في مجاهداتهم وأحوال 

وأسرعهمفيه، وأعرقهم ، لدللئ، الناس أصيهل من — عنه الله رصي — كان 
فتوى،أو مصتف، ش حديثآ ذكر أن قل فإنه منه؛ يريده لما استحضارا 

هو،الإسلام دواؤين أي في وعزاْ إلا — به استدل أو به، استثهد أو 
راؤيهاسم وذكر غيرهما، أو الحسن، أو الصحيح، من قم أي ومن 

الصحابة.من 

.YrYY_للزار تيب ابن فى.ناب العلية الأعلام )١( 



الميغرىالوصية 

أمره،وحال حاله، الحال ش وبين إلا أثر عن أل يأن وملآ 
وذاكرْهأا،.

محنتهفي أنه ذلااثا في الأشياء أعجب، ررومن ت - أيفأ - وقال 
كتباعال؛ه صنفا كتبه وبين بينه وحيل وسجن، أحد لما بمصر الأولى 
والاثار،الأحاديث، من ذكره إلى احتاج ما فيها وذكر وكبارأ، صغارأ 
كلوعزا ومؤلفاته٠إ، والمولفين، المحدثين، وأسماء العالماء، وأهوال 

التيالكتب، أسماء وذكر بأسمائهم، وقائله ناقليه إلى ذلك، من شيء 
يكنلم لأنه حفظه؛ من بديهة ذلك كل منها هو موصع وأي فيها، ذكر 

.دهلالعه كتائب، حينئد عنده 

حلل- الله بحمد - فيها يوحد فلم واءترُتإ ، واختبريث، ونمست،، 
ولاتغييرلأى.

يقرأومحيمحن، _>lJ_، يومأ كان أنه بنقله يوثق من *حكي ■' قال 
فيالشيخ فعارضه القراءة، سريع وكان الحديثية، الكتبا بعض عليه 
الشبحفدكر بسرعة، القارئ ذكره وقل الحديس،، سند عن رحل اسم 

الشيخ،،ل'آ،.قال كما فوجدوه فاعتبروه قرأ، ما فلأن؛خلاف، اسمه أن 
له®؛؛،والمهحلل المحثل افه ررلعن الحديث، عن يومأ مثل ®ولقد 

العلةالأعلام )١( 
ص؛آ.العالين الأعلام )٢( 
العلةالأعلام )٣( 
رالبغوي)؛ه*ه(،  a٤٦٨/ تيم مفي يعلى دأبو ، ٤ ٥ ■ / ١ أحمد أحرجه )٤( 

ءن=الرقى عم بن افه مد >._ س ( ٢٢٩٣)١ • • ٩; المة شرح في 





الميغرىالوصية 

للعبادة.ومحبة ورغبة عجيب، جلد من اش آتاه لما وذلك 
ابنالإسلام شخ ®وحضرت —؛ اش رحمه — القيم ابن تلميدْ تال 

منتريب إلى - تعالى - الله يذكر جلس ثم الفجر، صلى مرة نمية 
ّضلتأتغاآ لم ولو غدوتي، هدم ت وتال إلهمأ التفت ثم النهار، انتصاف 

هدا.من تريا كلامجأ أو قوتي، 
لأستعدؤإراحتها؛ شي إجمام بشة إلا الدكر أترك لا مرة؛ لي يقال 

ذح^ا كلأمأ أو آخر، لدكر الراحة بتلك 
سمعأن قنأ فإنه — عنه الله رصي — تعبده عن ®أما الثرار؛ وتال 

لنفسهيجعل لم إنه حتى فيه، وزمانه ونته جل تطع ند لأنه بمثله؛ 
مال.من ولا أهل، مجن لا له يراد ما - تعالى - النه عن تشغله شاغلة 

صارعآ،- وجل عز - بربه حاليآ كلهم، الناس عن مجتفردأ ليله *ي وكان 
والتهارية.الليلية التعبدات لأنولع مجكررأ العفليم، القرآن لأوة على مواظأ 

يأتيالفجر بصلاة بدأ الناس مع وحضر الليل، ذهب إذا وكان 
إليهم•إمحانه تل بسنتها 

الإحرام.بتمجيرة إتيانه لهية القلوب تنخلع تكاد بالصلاة أحرم إذا وكان 
٠ويسرة،أى يمنة يميله حش ترتعداعضازه، الصلاة في فإذايحل 

فكانحلقه وحن وهديه سمته عن أما وحلقهI وهديه سمته ثالثأت 
الخيال.من صربأ 

ه,القيم لأبن اتجب الكلم من الصيب الوابل )١( 
ص\لإ"ا.اسن الأعلام )٢( 



الصنرىالوصية 

منهذا عصرنا نى رأينا ما ١٠الواصعلي؛ الدين عماد العلامة تال 
يشهدالرجل، هذا إلا وأفعاله أنواله في وسننها المحمدية النبوة تتجلى 
ا.حقيقة،١ل الأت>اع هو هذا أن الصحح القلب 

اءأممن إلى ؤإحانه وعموم حلقه، حن عن القيم ابن وقال 
قاأّى- الإسلام شيخ من الخصال لهدم أجمع أحدأ رأيت اروما ت إليه 
روحهالله 

لأعدائه.مثاله لأصحابي أنى وددت يقول: الأكابر أصحابه بعض وكان 
وجئتلهم، يدعو وكان تهل، منهم أحد على يدعو رأيته وما 

ننهرني،- له وأذى عداوة وأسدهم أعيانه، أكبر بموت له مبشرأ يومأ 
وتالIفعزاهم، أهله، بست إلى فورم من قام ثم واسترجع، لي، وتنكر 

وساعدتكمإلا مساعدة إلى فيه تحتاحونه أمر لكم يكون ولا مكانه، لكم إُي 
الحالهذْ وعفلموا له، ودعوا به، فروا الكلام، هذا ونحو فيه، 
ءنه،رآ،.ورصي افه فرحمه منه، 

أؤنالمن حصوصآ رآْ من كل اتفق ®ولقد ت نهدم عن الثزار وقال 
مشهورأ؛ذللث، صار لقد حتى الدنيا، في الزهد في مثله رأى ما أنه ملازمته 
بصفاتهسمع من كل من والبعيد القريّتإ قلب في استقر قد بحسنا 
•وجهها ^، 

أزهدكان من الشيح: من بعيد يلد أهل من عامي نئل لو بل 

صزدللألومي انمتان جلاء )١( 
.rywxAfr^، ٧١.دارج )٢( 



^^؛ة؛؛ةي؛؛ءةة؛ءءء؛ء؛ءٍء^^^؛ةء:ءءض^^^^^الصغرى الوصية 

علىوأحرصهم الدنيا، فضول رفض في وأكملهم العصر، هذا أهل 
٢.-٠١ عاليه اض رحمة — تيمية ابن بمثل سمعت ما لقال؛ الاحرة؟ ءلل_، 

منبأحد سمعتا ولا رأينا فما تواصحه ررأما تواصعه؛ عن وقال 
والجليل،والصغير، للكبير، يتواضع كان ذللثا؛ في مثله ءصرْ أهل 

والفقير.الصالح، والغني والحقير، 
بحديثهؤيباسهله ه، ؤيونويكرمه، الصالح، الفقير يدني وكان 
بنفسه،خدمه ربما إنه حتى الأغنياء، من مثله على زيادة النشحإى 

ربه.إلى بدللثا وتقربا لقلبه، جبرأ حاجته؛ بحمل وأعانه 
ببشاشةعليه يقبل بل يسأله، أو يستفتيه، ممن أم يلا وكان 

أوكثيرأ يفارقه الذي هو ذكون حتى معه ويقفا عريكة، ولين وجه، 
أوباديآ.حاصرأ عالمآأوعامثأ، عثدأ، أو حو؟* امرأة، أو رجلأ صغيرأ، 

ه،يجيببل يوحثه، بكلام ينفره ولا يحرجه، ولا يجثهه، ولا 
وانياطءرآ،.بلهلف الصواب من الخطأ ويمفه ويفهمه، 

الالكرم، على مجبولأ - عنه النه رصي - ®كان كرمه؛ عن وءالا 
شدمجا أنه تقدم فيما ذكرُتا وقد سجية، له هو بل يتصنعه؛ ولا يمملثعه 

يجود١•^، من شيء على قدر مهنا كان بل قط، درهم ولا دينار على 

ولادنانير، ولا دراهم مجن عليه يقدر شيثآ يسأله من يرد لا وكان 

الخليةالأعلام )١( 
العلةالأعلام )٢( 



انميغرىالوصية 

شيثأالفقراء بعفى يسأله كان ربما بل ذلك، غير ولا كتب ولا ثياب 
كانبل ، شيء بلا يدهب يدعه لا متعدرأ حينئد كان فإن النفقة، من 

الناسعند المشهور ذلك وكان إليه، فيدفعه لباسه من شيء إلى يعمي 
.٢١١مزحالهاا
الكان — عنه الله رصي — الشخ أن به أز من اوحدثتي ت وفال 

.منها يشاء ما بنفسه هو يأحد أن يأمره بل كتبه، شيئآ يسأله أحدآ يرد 
يآحدأن فأمجر0 به، يتتئع كتابآ يسأله ان إنيومأ حاءه أنه واّتحرنا 

اشتريقد مصحفآ الشيخ كتب بين الوجل ذلك مرأى يختاره، كتايأ 
ذللثا،في الشخ الجماعة بعض فلأم ومضى، فأحده كثيرة، بدراهم 

به.فالينضر دعه مأله؟ بعدما أمنعه أن بي أيحسن I فقال 
يسألمن على شديدأ إنكارأ يتكر - عنه افه رصي - الشيخ وكان 

يمغأن ينبغي ما ؤيقول؛ السائل، من ؤيمتحها العلم كتب من شيثآ 
يطلمهءرأ/ممن العلم 

فحدثحأثه ورباكلة قلبه، وقوة شجاعته، عن أما شجاعته! رابعآ! 
ولأحرج•

عيشاأؤليب أحدأ رأيت ما اه ُوءلم الله رحمه — القيم ابن نال 
بلوالنعيم، الرفاهية وحلاف العيش، صيق من فيه كان ما مع تْل، منه 

معوهو والإرهاق، والتهديد، الحس، من فيه كان ما ومع نحدها، 

صه1.العلة الأعلام )١( 
._A1العلة الأعلام )٢( 



الميغرىالوصية 

وأمرهمقليآ، وأقواهم صدرأ، وأمرحهم عيثآ، النامن أطيب من ، دلل
وجهه.على النمم نقرة تلوح أ، نف

ءالارص بنا وصامت، الظنون، متا وساءلت، الخوف، بنا اشتد إذا وكنا 
وينقالحكله، ذلك، فيدم، كلامه مع وننراه، أن إلا هو فما ، أتيناْ 

وطمأنينة.ويقينآ، وقوة، انشراحآ، 
دارفي أبوابها لهم وفتح لقائه، قبل جسه عباده أشهد من فسبحان 

لطلبها،قواهم اّتفرغ ما وطيها وسمها، روحها، من فاتاهم العمل، 
إوها«ااا.والسابقة 

أشجعمن - عنه اش رصي - ءكان -؛ الله رحمه - البزار وتال، 
قلبآ.وأقواهم الناس، 
العدوجهاد في عناءا أعظم ولا منه، جأشأ أثبتإ أحدأ رأبتا ما 

اللهفى يخاف ولا ، ويلْ ولسانه بقلبه الله مبيل قي يجاهد كان منه، 
لأتم.لومة 

معحفر إذا كان - عنه الله رصي - الشخ أن واحد مر وأحثر 
إنثباتهم، وقطب وانمهم، بينهم يكون جهاد في الملمين عكر 

وبتره،وثبته، شجعه، - جبانة أو رقة، أو هلعآ، بعضهم من رأى 
والمجاهدين،الجهاد فضل له وين والغنيمة، والفلفر بالنصر ووعده 
السكينة.عليهم الله bنزال، 

٧٠ • ص المس، الوابل )١( 



المينرىالوصية 

الشجعان،العدوكأعظم قي ؤيجول ٢، شحثك١ الخيل ركب إذا وكان 
الفتكمن كمحر من العدد ش محرأأم يبجر الفرمان، كأثت لنقوم 
الموت.يخاف لا رجل حوض فيهم ؤيخوض بهم، 

الواصفيعجز عظيمة أمورأ عكة فح في منه رأوا أنهم وحدثوا 
وصفها.عن 

ومشورته،محله، إياها الملمين تمالك فى السب كان ولقد قالوا 
نذلرْا(لآ،.وحمن 

الجاهد،البطل هدا محيرة من والألمعية المؤخ ملامح بعض همدْ 
الحديث،فصالت، التي الكتب إلى فليرجمر التفصيل مجن مزيدأ أراد ومن 

•عنّثرتهلم 
الرأس.على  ٠١٠^٠^ولم، الذنن، نحت، العمامة ونحع هو ت التحتبم، )١( 
ص٩٦-•٧.العالة الأعلام )٢( 
الأئمةتاء ني النكتة والشهادة للثزار، العالة الأعلام اكال، سل على اننلر )٣( 

عقيدته،دعوته، جهادْ، الإسلام وشيخ الختبلي، الكرس لرهم، ريب ابن علمحإ 
الإسلامسخ حياة من أوراقا ومجموعة الرين، ومحمد القهألان، أحمل. للشيخ 

•د نمثة ابن عند التربوي والفكر ، المحانح، إبدامم بن محمد للشخ محمثة ابن 
هراس،خليل محمد للشخ السلفي النكر باعث، تيمية وابن العرساتي، ماجد 

صالح،ليوسفط القيم ابن كتب، في تيمية ابن الإسلام محخ وأمالا وأحوال 
،ت، لأووصهنري القرني للمشرق والأجتماع المياسة في تيمية ابن وُغلريات 
نهارّهووضع جمعه قرون، صمعة حلال تيمية ابن الإسلام شخ ليره والخامع 

وتقديمإشراف، العمران، محمد ين علي والثخ شمس، عزير محمد الثخ 
.ريي أيو يكر العلامة الثخ 



السنرىالوصية 

مجْهدللوصةدراسة ^: ١٥١المبحث 

الوصية:هذه أهمة أولا: 
يلي:ما أهميتها يبرز مما ولعل عظمى، أهمية العغليمة الوصية لهدم 

ومكان.رمجان كل في إليها تمس الحاجة أن — ١ 
رمائلمن كثير حلاف على مختصرة مانعة جامعة وصية أنها ٢" 

متفرعة.معلولة، تكون حيث الإسلام؛ شخ 
الإسلامشخ كتبه ما أوصح تكون تكاد ميسرة واصحة أنها ٣" 

اللهحمه ر- 

غنىلا ومسائل عفليمة، وصايا تضمنت — صغرها على — أنها ٤~ 
الله.إلى صيره في عنها للمسلم 
العلوم،شتى في العلولى اليد له رباش عالم من صدرت أنها ه~ 

-.وجل عز - الله إلى والأنقهلاع والتأله، الزهد، في المعأى القلأح وله 
-الثه رحمه - تيمية ابن الإسلام شخ منزلة عظيم نين أنها اُ~ 
•مايلمح، خلال من ذلك ويتضح 

ستآأنداك عمره كان إذ مبكرة؛ سن فى الوصية هن.ه أنشأ أنه — أ 
اكم_  ٦٩٧سمنة وأنشأها —، ٠٦٦١سنة ولو أنه ذلك سنة، وتخد؛ن 

ذللثابيان سيأتي 

إليهترد والإصكالأُت، الأسئلة كاJتا المبكرة السن هده ومع ب~ 
الفنون.شتى وفي الأماكن، شتى من 







الميغرىالوصية 

والفروقمتقاربتان، هما ؤإنما كيرة، فروق النسختتن هاتين محن وليس 
فيبينهما الاختلاف إلى أشير وقد الوصية، بأصل تخل ولا قليلة، 

مواصعه.

الوصية:هذه إنشاء تاريخ رايعأ•' 
؛٦  ٩٧سنة الوصية هذه — الله رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ أنشأ 

الوصيةهذه سم؛ع تاريح الكبرى الرسائل مجموعة نسخة ش وحد حيث 
نصه:ما ٢ ٤ ٠ / ١ النسخة نالك، أخر في حاء فقد مؤلفها؛ على 

نصه((ما بآصاله وحال ١١

شخالأعلام، الأئمة إمام شيخنا، مصنفها على الوصية هدْ تبع 
الفرق،منتي لمين، المقدوة والمحدثين، الحفاظ صبي الإسلام، 

عبداللأمبن عيدالحليم بن أحمد العباس أبي الدين تقي الهدى، علم 
الدين،شرف العالم الإمام أخوه — عته افه رصي — الحراني تيمية ابن 
محملالدين شص الزاهد العالم الإمام والشيح عبداش، محمد أبو 
عبدالعزيزبن عبداللهليف بن عدالحزيز الدين وعز الدباهي، الماس أبي ابن 
بنمحمد الدين شرف بن محمد الدين ونور تيمية، بن عبدالملأم ابن 

الصائغ،ابن الأنصاري عبدالخالق بن عبدالقادر بن محمد الدين علاء 
الدينوزين الكتاني، الرحمي بكر أبي بن قاسم بن بكر أبو والشيخ 

الحراني،سلامة بن إبراهيم بن منصور بن منصور بن مدالغني بن عادة 
أحمدبن محمود بن وعبدالمجيد الغسانى، حميد بن سعيد بن وحربر 

•جرير ولعلها: الأصل، في هكذا )١، 



الصغرىالوصية 

•>، ١٢العلامحا بن مدالخي، بن أجمد بن محمد الدين وناصر الملي، 
ثالث،ليلة في البرنالي يومف بن محمد بن القاصم بقراءة وذلك، 

يالقصاعينالحديثا بدار وستمائة وتعين مع سنة الآحر ربح شهر 
العليباممه إلا قوة ولا حول، ولا العالمين، رب، ه والحمد بدمشق، 
انتهى.وملم. وصحبه وآله محمد على الله وصلى العفليم، 

الصغرى؛الوصية عليه اشتيالت ما خامساتءجمل 
جامعةوصايا على اشتملتا - حجمها صغر على - الوصية هده 

الوصايا،من عليه اشتمالت، ما مجمل ؤاليك والآحرْ؛ الدنيا لخيري 
والفوائد؛

٠~ وحل عر — الله ؛تقومخ، الوصية ~ ١ 
الوصية.تللئط عمل على الحث، ٢" 
محهالله رصي - حبل بن معاذ فضل ٣- 
•الناس وحق اممه، حق حمتن• العبد على أن بيان ٤" 
.'كنت،؛؛ حيثما الله ®اتق حدين، شرح ه~ 
الوعيد!إنفاذ مواع لبعفى تهلزق ٦" 

إماالكفرة الصالحة الأءمال، ج— الاستغفار ب،— التوبة ~ أ 
الكفرة.الصائبا د~ الهللقة ؤإما القدرة، 
تشيهالتي الفترايت، في حصوصأ التقوى إلى الحاجة شدة بيان ٧" 

الجاهلية.

 ~A لتجنبه.الثر؛ محرفة



الصغرى

والعامة.للخاصة ما أنئع ٩— 
١ ٠ال^عسنارا معنؤ^ " ٠

•الناس حق بيان قي الشركع " ١١
الحسن.الخلق جماع - ١٢
العظيم.الخلق معنى " ١٣
كله.الدين هي التقوى - ١٤

به.والاستعانة ممه، العبادة إخلاص وأصله; الخير يتيؤع أن — ١ ٥ 
•ذلك خضل وبيان االمخلو٠ين، التعلق نمير على الحث " ١٦
باختلافيختلف وأنه الفرائص، بحد الأعمال لافضل التعرض —  ١٧

والأشخاص.الأحوال 
الدم.فضل - ١٨
الدر.مفهوم عموم " ١٩

،والدعاء الاستخارة، س عليه الأمور اشتباه عند الحبي يفعله ما — ٢ • 
الدعاء.إجابة وأسباب ذلك، وفضل 

بكفايته،والثقة به، الظن وحن اطه، على التوكل فضل بيان " ١٢ 
المكاس_،.أرج^ ذللث، وأن 

نفسيخاوة المال وأط القس، وعزة التعفف،، على الحنر -  ٢٢
١هير ولا بإشراف، لا 

الهم.هي الأخرة جعل عر الخث، - ٢٣
•الناس باختلاف يختلف، مكسب، على مكسب، تحيين أن بيان -  ٢٤
باختلافيختلفط وأنه العلوم، في الكتب، من المعتمد على دلالة -  ٢٥



الميغرىالوميية 

•العلم طلب لمنهجية يسير تعرض مع اJاJالان 
بالأم.المك على الحث - ٢٦
البخاري.صحح عن حاويث — ٢٧
اشتباهعتل. دعائه من والإكثار الله، إلى اللجوء على الحث — ٢٨
الأمور.

مايكفى لا وحلا0 العلم وأن الله، لهاواية الحاجة عغلم بيان — ٢٩
•الله من بهدى يقترن لم 

هىالتي القيمة الناقعة الوصية تللئ، احتوته لما مجمل عرض هذا 
منهجتكون أن تصلح والتي والأجرة، الدنيا لخيري حامعة _ حق ب- 

اللم.عله يسر حياة 

الشرٍحتطريقة مادمحات 
النحوعلى سيكون الوصية هن،ه رح ث عليها سيسير التي الهلريقة 

الخال:
أعلك،مح، ص أو أكثر أو سطرين أو سهلر، الوصية متن من يكتب ١- 

الهامسفي الألفاظ من شرحه يراد ما ترقيم في يشرع ثم الصفحة، 
١منها الراد ؤيثين الفقرة تشرح ذلك وبعد الصمحايتإ، أمقل 

حصوصأللألفامحل تحإض دون للفقرة، مجمل شرح إلى يعمي قل؛ ٢— 
واضحة.الألفافل كانت إذا 

المتن.في الواردة الأحاديث تخرج ٣" 
•ومرها والمحاجم، الحديث، وشروح التفاسير، إلى الشرح في يرجع - ٤ 



الماJغرىالوصية 

فكلامهالأحرى؛ الإسلام شيح كتب إلى كثيرأ الشرح في يرجع ه~ 
يجملما وكثيرأ كثيرة، آثاره وأن حصوصآ كلامه، مر يقما أولى 

فىتقرأ ما وكثيرأ آحر، موصع قي يفصله ثم موصع في الكلام 
.الموصع® هذا غير في الكلام بسطنا ®وقد قوله! كتبه 

المقصود.بها يتم التي المباحث، بعض أحيانآ يزاد قد ٦- 
حياةفى المستجدة الأمور ببعض الوصية فى يرد ما بعض يربط قد ٧" 

الماس.

فيكون وقد الشرح، صمن داحل أي الشرح في يكون ئد العزو ٨" 
الكلام.ممياق حسب، وذلكا الصفحة، أسفل 

هال.هثرح عليها سيسر التي للهلريقة مجمالة صورة — تقريبآ — هذه 
الوصه.



>جالصغرىالوصية 

كََع٧ ٩  ٠٠يَ 

سنجأحمنمحة

قجوةءنق؛ق

و





الصغرىالوصية 

(٢)الستيأالآ،.اكصي محمد بن يومف بن القاسم القاسم أبي ®٠٠^١١٠٠ 

رأ،محثن ما وهي وأوصى، وصى، الفعل مصدر الوصية؛ ١
موجزآ.نافا، حامعآ، وعظآ أو نهيآ، أو 

.والإيماء والوصاية، الوصاة، أيضأ - لها ؤيقال، 
ءأوصى!  ٤٣٩ / ١ ٥ العرب لسان في - اش رحمه - منفلور ابن ئال 
عهدإليهء.ووصاْ: الرجل، 

ما_ت أيضآ - والوصية والوصاية، والوصاة، ووالوصاة، ت وقال 
.يه،اأوصيت 

القرآنمفردات معجم ني - الله رحمه - الأصفهاني الراغب، وقال، 
شراه سل بما النير إر التقدم لرالوّيةت ص٦٦٥ وص مائة مح، 

بوعظ((.

!تفبرْ قي - اش رحمه - عاشور ابن الهناهر محمد الشيخ وءال( 
التحريرواكويرا/بآما:

عمومآ،أو حصوصأ، المخاطب، بصلاح يتعلق ونهي أم ®والإيماء 
فيإلا ممللق فلا ونهي، أم مطلق من أبلغ فالوصية قص؛ فوته وفي 

عندالإيصاء كثر ولدلالiإ للموصي؛ ية بالنإما الفوات يخافط حيحإ 
خضزإذ شهداء كسم أم ؤ _ت تعار - توله عند سيأتي كما الموت نو؛غ 

.[  ١٣٣]البقرة; ه بمدي من نذدون ما لنيه قال إذ النون بمموب' 



الصغرىالوصية 

ِوملم عليه اف صر - اش رمول >اوعظا العراض حديث وقي 
اف!رسول يا فقلنا؛ انمون، منها وذرفت القلوب، منها وجلت 

الحديث.فأوصنا« موخ؛ موعئلة كأنها 
حينمعاذ حديث فى المر عند كالوصية الموصز إلى بالنسبة ؤإما 

أوصانيما آخر ®كان لليمن - وملم عليه الله صلى - الله رسول بعثه 
لاكاس،ا.حلمك حسكن قال: أن الرز في رجلي وصعمت، حين افه رسول 

أوصني،له: ممال - وسلم عله الله صلى - الشي إر رجل وجاء 
ا_ىرلأمضب«تال:

فيحاء ومحي الكبرى، الرسائل مجموعة من السؤال هدا نص ٢" 
الكلمات.بعض بحدف ولكن بنصه الفتاوى مجمؤع 





الصغرىالوصية 

—تعنه ورصي افه، رحمه — تيمية ابن العلوم بحر الإملأم ٢ شيخ قال 
،اسلمن١٤/اذلأهرب١٢

•العالمين( رب الحمدف )فأجاب! الفتاوى! مجمؤع نسخة قي ~ ١ 
،الثناء هو والحمال الدم، نقيض الحمد ! ف® الالحمد قوله! ٢' 

يد؛عن إلا يكون لا فائه الشكر؛ بخلاف يد غير وعن يد عن ويكون 
عْناتهوعلى الدانية، صفاته على الإنسان تحمد لأنك أعم؛ فالحمد 

ا،أوليتهليد إلا - إذأ - يكون لا فالشكر الأحتيارية؛ أفعاله من وهو 
.لكاء ابتداءا ؤيكون للصنيعة، شكرأ يكون والحمد 

الاحتياؤية.ويأغحاله بذاته، عليه الثناء الله! وحمد 
-أيضأ - وهو مرة، بعد مرة - وحل عز — الله حثآك والتحميد! 

ونحوتالكمال، صفات إثبات ذللث، فى فيحل فه، كلها المحامي إثبات 
كلهاره.الجلال 

اممين تع أن وصايعلها للامتحقاق، هنا اللام ! ءطه® وقوله! 
كالحمد.معنى واسم الجلالة، كلففل ذات 

المستحقهو — وجل عز — اطه أن • فه® ®الحمد معنى يكون وبهذا 
=. كلها مال للمحا 

ولسان،  ١٣• ص الأصفهاني للراغب، القرآن ألفانل مفردات معجم نفلر ا (
Y/رحب لابن والحكم العلوم يجامع ١ "٧٥  ١٥٥م منفلور لأبن العرب 

١٨٠١٧





الميغرىالوصية 

خالقه((;عالي الك روبجة الواع ء= 
نوعتن؛على حلقه علكا الله ربومحة 
وهاجرهم،برهم الناس لجمح وص العامة؛ الربوبية - الأول النؤع 

وكافرهم.مؤمنهم 
التيمصالحهم فيه لما وهدابمهم ورزئهم، للمخلوض، حلفه وهي 

الدنيا.في بقاؤهم فيها 
المومتين،لأوليائه تربيته وهي الخاصة; الربوبية - الثاني النؤع 

ؤيدفععنهمالصوارفوالعوائقؤيكملهم، ؤيوفمهمله، مربيهمبالإيمان، 
أدعيةأكثر كون في الر هو المعنى هذا ولحل * وبينه بينهم الحائلة 
الخاصةر١،.ربوبيته نحت، داحله كلها مهنالبهم فان بلففل)الرمح( الأنبياء 

أصناف،والخالون; عالم، جمع الخالون; ®الخالينء; ة~ءوله; 
كله.الخلق والخالم; الخلق، 
.٢٢مختالفةلأشياء جمع عالمأ; لأن لففله، من )عالم( ل; واحد ولا 

٠الخلوهامت، جمح رب الخالمينءا; رررلسا معنى يكون هذا وعلى 

٢٨٨ا/سعدى لأبن الرحمن الكريم سير انفلر )١( 
•; ١٢العرب ان يانغلر )٢( 



الصغرىالوصية 

لمنورموله الله، وصية من أنفح وصية أعلم فما الوصية أمال١ا 
واتعهارم.ءص\م 

غالبأ.وتفصيل دائمأ، وتوكيد شرء؛ل، حرف أمات ١- 
لكنتحوازأرذا الفاء تحيف وقد جوابها، قي الفاء ذكر من ولابد 

تعالى_ قوله فى كما معه، فتحدف محذوف، قول على داخلة 
.[ ١ • ٦ : ع٠ران ]ذ ه إينانك»؛ نني ضو'د وجونهم اسولآت° الذين أما فؤ 

الفاء,معه وحدفت الجواب، حيف حنث لهم؛ فيقال، أي؛ 
الشاعر:قول في كما صرورة في إلا تحيف فلا ذك غير أما 

المواكبعراض في ميرأ ولكي لديكم ال قتلا القتال ا فأم
ا.قتال١١فلا التقدير: 

هنفوحبس عوائها، في ونفلر بمه، وعاها أي عقلها: ٢- 
ويردهاه، نفيحبس الذي لأمره الجامع هو العاقل لأن يخالفها؛ عما 
هواها.عن 

ا.المهاك١٢في التورمحي عن صاحبه يعقل لأته عقلا العقل ممي يإنما 
بمتضاهارم.وعمل إثرها، على ومار وممللبها، قفاها، أي اسعها: ٣" 

ألفةإر السالك وأوضح الكافة عر الرضي ثرح اننلر را( 
. Yri-YrYإ/ عدالحميد الدين محي محمد شرح هشام لأبن مالك ابن 

١\إح0أ-{<0أ.العرب ان ناظر )٢( 
.YU/Aالعرب لسان انظر )٣( 



الميغرىالوصية 

اقمواأن ؤإثاكم قبمكم من الكتاب أوتوا الذين وصينا ولقد ؤ ؛ - تعالى - قال 
امأطا،.اش'مح]اس:

أعظممن - وحل عز - الله تقوى ومحي وصية، أعفلم هده ~ ١ 
•- وتعالى ئارك - الهمتر اللْليف اددة وهو موص، 

هذهنمير في — اش رحمه — عاشور بن الطاهر محمد الشخ قال 
بالمموىالأم »وحنلُ :  ٢٢• r/ واكوير التحرض تفيرْ فى الأية 

كثير؛لخير جامع ناغ بشيء أمر فته قولآ الوصيه لان ت وصية 
السامع،وعي منها يقصد لأنها الفول؛ إيجاز الوصية في الشأن كان 

أحواله.مائر نى الوصية كلمة واستحضار 
المتاهي.واحتناب، الأوامر، امتثال لأنها الخيرات؛ تجيع والتقوى 
التقوى.لنقل تكرر ما القرآن قى لمقل تكرر ما I قالوا ولدلكر 
الجلالة،.كاسم الأعلام غير متون 

١^^.^^١٤^١زأذدكرُمى الله_: قال_رسه أن إلى 
تفسيرية.فيه ®أن، ف.' ءووصيناا، لجملة ير نف

مقصودبالتقوى قبل من الكتاب، أتوا الذين أوصى اش بأن والإخار 
الدينالأمم مصلهم لئلا الله؛ بتقوى للتهمم المسلمين همم إلهاب منه 
كماالقوس في بالغأ أثرأ اء للائتفان الكتاب،؛ أهل من نلهم من 

مامحازكمافضاكسس
ا-ه.[ ١٨٣]المرة: هبمكم4 

ونظرأالوصية، هد0 في ورد ما أعفلم بالتقوى الوصية أن وبما 



المينرىالوصية 

هذهلكون بل الوصية، هذه في ورودها ولكثرة التقوى، شأن ًلعظم 
حشونضائلها؛ التقوى، لمفهوم بسهل هدا — التقوى حول تدور الوصية 

الوصية.شرح أثناء عندها الحدينا يْلول لا 

التقوى:مفهوم أولا: 
وقي.ت مادة التقوى أصل اللغة؛ هي التقوى تعريف، — ١ 

واحدةكلمة ! والياء والقاف ®الواو _! الله رحمه - فارس ابن قال 

•بغترْ شكاء عن شكاء يبع علكا تدل 
أيتوقه، افه؛ واتق ، الشيء يقي ما والوقاية! وقيآ، أقيه ووقيته 

ا.كالوقاية،،أ وينه ينلث، اجعل 
)وقى(؛مادة في -! الله رحمه - الأصفهاني الراغب، وقال 

الشيءومتا يقال؛ ويضرم، يؤذيه، مما الشيء حفظ ®الوقاية! 

ا.ووهاءار وقاية، أفته، 
تحقيقه،هدا يخاف، مما وقاية فى النفس جعل • ُوالقوى • وفال 

مقتضىتسمية حسنك، خوفا والتقوى تقوى، تارة الخوف يمي يم 
يمقتمح>ؤاهااوالممتضى ؛مقتضيه، الشيء 

نومتا،_وقد بمعنى، واتقى *وتوش، -! الله رحمه - منظور ابن وفال 

.١٣١آ"/فارس لأبن اللغة مقاييس معجم )١( 
(r)(Y ) ٦٥الأصفهاني للراف القرآن مفردات معجم^





الميغرىالوصية 

مايعص ؤإليك اللغوي، التعرف من قريب الشرعي التعرف و =
التقوى.به عرت 

)طاعةتعمل أن ءالتقوى _! الله رحمه - حسب، بن ؤللق قال ~ أ 
نورعلى الله معصية تترك وأن الله، ثواب ترجو الله من نور على الله 
,، االها،ر عقاب تخاف الله من 

: ٤٠٣٧١تعارف قى ءالتقوى بقوله: الأصفهانى الراغب وعرقها ب~ 
بعضبترك ذللث، ويتم المحفلور، بترك وذلك يوثم، عما النفس حفظ 

الماحات«ص.

ماالمتقى اعتماد ت ررالتقوى -ت الله رحمه - الجوزي ابن وقال ج- 
يكرهه((أ'اا.ما وبين بينه الحيلولة به يحصل 
كلفحل يجمع افه تقوى ررامم -• الله رحمه — تنمية ابن وقال د~ 

وهذاوتنزيهآ، تحريما، عته ونهى واستحثا؛t، إيجابآ، به الله أمر ما 
الحيادءاروحقوق الله، حقوق يجمع 

العبديجعل أن التقوى ارأصل الله رحمه - رجب ابن وقال ه" 
يجعلأن لربه العبد فتقوى منه؛ تقيه وقاية ويحيره يخافه ما وبين بينه 

.٤ • • ا/ رجب لابن والحكم العلوم جا،ع )١( 
صحاُهالكريم القرآن ألفافل مفردات معجم )٢( 
. ١٢• ١; الجوزي لأبن النواظر الأعين نزهة )٣( 
.٦٥٩~٦٥٨/١•الختاوى مجمؤع )٤( 



انميغرىالوصية 

ميهوقاية وعقابه وسخطه، غضبه، من ربه من يخشاه مجا وبين ينه ب: 
٢. ١٠معصيته واجتناب طاعته فعل وهو ذلك، مجن 

التقوى:في مسألتان - ٤ 
فعلعلى اشتماك ما وهي الكاملة: التقوى - الأولى المسألة 

فعلذلك بحد فيها دخل وربما والشبهات، المحرمات وترك الواجبات، 
درحاتأعلى فهذا المباحان؛ وبعض المكروهات، وترك المندوبات، 
اكولأ•

الحلالمن كثترأ تركوا حتى بالمتقين التقوى زاك ®مجا الحسن: فال 
الحرام،،رُ'اا.مخافة 

الشريكمن لنفسه محاسبة أشد ،المتقى مهران بن ميمون ومحال 
لشروكها(أ؛أ.^^^ ١١

بعلم:تكون أن لابد التقوى أن الثانية: المسألة 
ماالعبد يعلم أن التقوى ®وأصل —1 الله رحمه — رجب ابن فال 

•يئٌي، دم يما، 
منهايعلم لم ما علم تبتغي أن التقوى تمام • عبدالله بن عون قال 

-• منها علم ما إلى 

.٣٩٨ا/والحكم العلوم جاهع )١( 
.٣٩٩ا/والحكم العلوم جامع انغلر )٢( 

.٤ • ١ ا/ والحكم العلوم جامع )٣()؛( 



الصغرىالوصية 

ممميآيكون كيف قال; حنيس بن بكر عن الكرحي معروف وذكر 
يتقى؟ما يدرى لا من 

كتؤإذا الربا، أكلت ثقي تحس لا كنت إذا معروف؛ قال ثم 
تقيتحن لا كنت ؤإذا بصرك، تنفى فلم امرأة لميتك تتقي تحن لا 

عاتقاكا<؛اا.على سيفك وصعت 

ثمراتثانيا: 
ِوسلم عليه اممه صلى - الله رمول ووصية لخلقه، الله وصة التقوى 

دبيحير كل منح هي إذ تحصر؛ تكاد لا التقوى وثمرات لامته، 
الثمرات!تلك لعض ذكرأ ؤإلتلئ، وينتوي، 

الرقموا نمروا وإن ؤ تعالى - قال الأعداء، من الحفغل ~ ١ 
[.١٢•عمران: ]آل بمنرمْلإدمش4اه 

الذينإلأالله،خ ؤ _ت قال-تعالى الخاصة والمعية والصر التأييد ٢- 
[.١٢٨]النحل: ه نمون هم والذين اقفوا 

محاليحتسب، لا حيث من ورزقه للمتقي، المخرج حصول - ٣ 
يلايحتسج، ح4ث، من وقردهن نحرجأDO ك بمبمل اشت فتق ومن ؤ -تعالى-؛ 
٣[.، ٢ ]سق: 

.٤ • ٢ ١/ والحكم العلوم جاُع ، ١١
٢• /"٢ ١٩ص؟الهندى يحص د. تحقيق الإّلأم لشيخ المراهنة التحفة )آ(انذلر 



الصغرىالوصية تت<

أمرْمن ك يجعل اش بمق ومن ؤ ت - تعالى - قال التيسر، حصول " ٤ -
٤[.]الخللاق: يسراه 

ؤإثم1س4لاشسامحنيتعار . هال العمل، مول ٥- 
[.٢٧تاJائالة: 

أكرمكمإث، ؤ ت — تعال — هال أتقاهم، اض عند الناس أكرم أن ٦" 
[.١٣ت ]الحجرات ءغدالثهأئفاكمب 
مكزالأواردهاكانوإن ؤ هال_عزوحل_: المار، من ٧-النجاة 

جئياهفها ونذرالظالمين اقفوا الذين ننجي يم مذض1ا)Tv( ختما رتك عر 

 'A - والأرضالمثموات عرضها وجنة ؤ وحل عز - قال الجة، يحول
[.١٣٣نمتمحنه]آلنمان: 
>ؤإرأاليىتحباضنبهال_عزوجل_: ا،-مح؛ةاشىوش، 

٤[.]المرة: 

االدنيقى الشارة ونيل والحزن، الخوف، انتفاء —  ١٢—١١١— .
خوفلا الله ألاإلأأولياء ؤ تعار - هال العظيم، والفوز والآحرة، 

اكرئفيمونلآ0ي؛^>نونلآت(مآئواوكانوا 
سمالأوزمهووض:

٦٤-٦٢.]

فالوالبامحلل، الحق بين به يفرق فرقانآ للمتقي يجعل اش أن — ١ ٣ 
=[. ٢٩بملمحز>ةائاه]الآمال: -تحار-: 



الصغرىالوصية 

_:وجل عز - قال الأجر، وتعظيم اليئات، تكفير - ١ ~ه ١ ٤  =
ه[.]العللاق: ه أجرا له وبمظم سفاتب ط بجرم الك فتق ْن ور 

اشومم٠إؤوماقال_عزوجل_: ١^٢، ا"ا-امى>س 
[.٢٨٢]البقرة: الله 

ؤوائئوااشظكمْذال_عزوجل_: سح، سل -التقوى ١٧
[.١٨٩]البقرة: تملحوزه 

الزادخر لإيا ىل-عزدجل-ت الزاد، خر -القوى ١٨
[.١٩٧]البقرة: 

ذكاقوئ ولباس ؤ _: وجل محال-عز لباس، حير -التقوى ١٩
.[ ٢٦]الأعراف: يذروزه ليم الك سمْآيات ذليئ، حم 

هللمموئ وامحاقه ؤ تعالى.: - قال وللمتض، للتقوى العاب أن - ٢ • 
[.١٢٨]الأعراف: >ؤوالخادئمحنه وقال: أ'آا[، ]محله: 

مبماوه'إلأائون'هةال_تعار_: اض، اآ-نيلولأدة
.{.Ti]الأنفال: 

JJ-YT  ،ضاكرئآثواوامموْاقال-تعاليى_: البركات
[.٩٦]الأعراف: 4 والأرض س اس 



الميغرىالوصية 

ب\مى)١(١^ الطف وصايا ثئكا: 
حمرأحد رام ولو بالمموى، يتواصون الصالح اللف يزل لم 

الوصايا.نالك من ءلر٠أ ؤإليك ذلك، أعياه لربما الوصايا تلك 
بعدارأما —! حهلثته في يقول — عنه الله رصي — بكر أبو كان ~ ١ 

.أهله،( هو بما عليه تثتوا وأن افه، بتقوى أوصيكم فإني 
بوصية،نوصاه لعام، عمر إلى وعهد الوفاة حضرته ولما ٢" 

عمرا.يا الله اراتق I له قاله ما وأول 
-Iعنهما الله رصي — عبدافه ابنه إلى التهناب بن عمر وكتب، ٣" 

ومنوقاه، اتقاه من فإن . وحل عز _ الله بتقوى أوصيالث، فإني بعد ءأما 
وجلاءعينيلئا، نصي، التقوى فاجعل زاده؛ شكره ومن أحزاه، أقرصه 

.،(قلبك، 

علىرحلأ - عنه الله رصي .  vJءلاأبي بن علي واستعمل ٤- 
منتهىولا لقائه، من للث، لأبد الدى الله بتقوى ءاأوّيك، فقال: سرية، 

والآحرة،ا.الدنيا يملك، وهو دونه، لك، 
®أوصكت رجل إلى - الأة رحمه - مدالعزيز بن عمر وكتب ٥- 

ولاأهلها، إلا يرحم ولا غيرها، يقبل لا _الي وجل عز الله. بتقوى 
جعلناقليل، بها والعاملين كمحر، بها الواعفلين فإن عليها؛ إلا يثيب 

المتقين،.من ؤإياك الله 

.٤ • —٧ ٤ *  ٠/١والحكم العلوم جاّع ا؛غلر )١، 



الصغرىالوصية 

®أوصيكموهال: عليه، وأثتى اممه، فحمد حطب، ولي ولما ٦- 
شيء،كل من حلفا - وجل عز - اش تقوى فإن - وجل عز - اش بتقوى 
حلم،.اض تقوى من وليس 

بتقوى®أوصيك ت فقال أوصني، عبيدت ين ليونس رجل وقال ٧" 
محسنون®.هم والذين اتقوا الذين مع الله فإن والإحسان؛ الله 

فمنافه؛ ®اتق له: فقال أوصني، الحج: يريد رجل له وفال ٨" 
عليه،.وحشة فلا الله اتقى 

®أوصيكمفقال: أوصنا، موته: عند التابعين من لرجل ومحل ٩" 
]المحل;ب يحسنون هم واأد>ين امرا الذين نع الله إل، ؤ النحل: صورة بخاتمة 

١٢٨.]

الله؛بتقوى ®أوصيك له؛ أخ إلى اللفا من رجل وكتب " ١* 
أعاماادحرت، ما وأفضل أنلهرت، ما وأنين أمررت، ما أكرم فإنها 

ثوابها®.ولك، لتا وأوجبا عليها، ؤإياك الله 

بالتقوى،نا وأنف®أوصيك له: أخ إلى اوسلما من رحل وكتبا " ١١
ومنسبم،، حير كل إلى واجعلها والأولى، الأحرة زاد حتر فإنها 

يحد.رون،مما بالنجاة لأهلها - وجل عز - الله توكل فقد ٌهربك، شر كل 
بون®.بمحتلا حينا من والرزق 





المعغرىالوصية 

وساماُعليه الله النيرا،_صاى ووص 

اثتقامات:ثلاثة لها اللنة فى )الض( كلمة »اكيى«: قوله: ١- 
يدلوكلاهما النبوة، أو النياوة، من مأخوذة تكوف أن أحدها: 

والعلو.الأرتفاع، على 
فتكونالهلريق، يمعنى وهو 1 النبي من مأخوذة تكون أن ثانيها؛ 

-•وجل عر - افه إلى الْلريق المى؛ معنى 
وشأن.خطب له الا.ى الخبر وهو النبأ، من مأخوذة تكون أن ثالثها: 
سثعيتازلقراءتان وهما النثيء، ويقال: النيأ، يمال: ولهدا 

لمؤإن Jشرع إليه أوحي إنسان أنه فهو الشيفيالشؤع: معتى أما 
فبينالشهور؛ على - أيفأ - رسول فهو بتبليغه أمر فإن بتبليغه، يؤمر 
كلوليس ني، رسول فكل مطلق؛ وحموص عموم والرسول المى 

(Y)'m
رسولسما 

علىالصلاة صخ إحدى هذه عليهوملم®؛ اف صلى ١١قوله: ٢— 
الصلاةبين جمع لألها الأكمل؛ وْي، ~ وسلم علته افه صلى - الض 

اكسظصإون'زامناأنماقال_تعالى_: والنلأم، 
=[. ٥٦]الأحزاب: ه سليما وسلموا عاليه صلوا انوا 

لابنالعرب ولمان ،  ٤٨٥—٥٨٤ه/ قارص لابن اللغة مقاييس معجم اننلر )١( 
حمل.انبن محعد بن أحماو د. الموة حتم وعقيدة ، ١٦٤—  ١٦٢/١متظور 

.١ —٥ ١ ص؛ الغامدي 
.١٥٨الطحاوية العقيدة ثرح وانظر ٤ ٩ / ١ للفارينى البهية الأنوار لوامع )٢( 



الميغرىالوصية 

الملأكة.محي وتعفلمه عليه ساوم ص عاليه: الله صلاة ومض 
أصلطلب لا الزيادة، طالب أي اممه، من ذلك طلب عليه.' وصلاتنا 

٠الصلاة 

اموهو - الله رحمه - العالية أبي الجليل التابعي نمير هو هذا 
•١ ٦ • ا/ ١ الماري فتح في - افه رحمه حجر- بن الحافظ رجحه 

وذكرهوأمته، دعوته، في لحمل اكتب أي ووملم،١؛ فوله؛ ومعنى 
تكاثرأ،وأمته علؤم، الأيام مر على دعوته فتزداد نقص؛ كل من الملامة 

ارتفاعآ.وذكره 
والمشرررالصلأيت، كتابه فى - الله رحمه — الفيروزبادي قاله ما هذا 

اوشر«را/حير على الصلاة في 

I٥ص؛١—العباد عبدالمحن للشخ الني على الصلاة كتاب؛ انفلر )١( 



المينرىالوصية 

فقال:ساذأرا،سبثإرالمزري، 
وحالقتمحها، الحنة المنة وأنح كشت،، حيثما الله اتق معاذ؛ رريا 

حسنءرص.بخلق الناس 

أبوالخزرجي الأنصاري أدس بن عمرو بن جل بن معاذ هو ~ ١ 
ومابدرأ، شهد الصحابة، أعيان من مشهور صحايى عبدالرحمن، 

افررصي - والقرآن والأحكام، العلم، ني المتهى إليه وكان بعدها، 
وسيأتيعمواس، ءلاعون في الشام في عشرة ثماني سنة مات — عنه 

عته.حديث مزيد 

:٤ ١ ٩ ّأ/ الماري فتح في - اش رحمه - حجر بن الحاففل قال ٢- 
عليهافه صلى - الني حج قل عشر سنة اليمن إلى معاذ بمث ®وكان 
المغازي.أواحر في - الخاري يعحم، ~ المصنف ذكره كما - وسلم 

عليهاض صلى - منصرفه عند تسع سنة أواحر في ذللث، كان ت وقيل 
•نبوك من - يسلم 

فيمعد ابن وأحرجه مجالكا، بن كعب إلى بإسناده الواقري رواه 
عشر.سنة الأحر ربيع في كان أنه سعد ابن حكى نم عنه، الهلبقات 

علىيزل لم أنه على واتفقوا ثمان، سنة الفتح عام بعثه ونيل• 
بهاءفمات الشام؛ إلى توجه نم بكر، أبي عهد فى ئدم أن إلى المن 

ه.- ا 

، ٢٣٦و،  ١٧٧و، ١ و٨٥ ، ١  ٥٣ه/ أحمد رواْ الحدين، هذا ٣" 
ا/؛ه،ٍوالحاكم ، rrr/Tوالدارمي وحسنه، ( ١٩٨٧)والرمدي 





الصغرىالوصية 

-وملم عليه الله صلى - الني من - عنه الله رصي معاذ~ وكان 
لأحثك((لا/إني والانم معاذإ ررا له: ةال ٢^، علثة؛ ؛منزلة 
.٢٢^^١۶٥يريقه ولكن 

أماميحشر رروأنه والحرام؛؛ بالحلألل٣، الأمة أعالم ارأنه ءي4ت وروي 
ا.خطوة_((ر؛ال أي . برتوة العلهاء 

داودوأبو  ٢٧و؛, ٢ ٤ وه ر ٢ ٤ ٤ ه/ أحمد رواه الحديث هدا ~ ١ 
وصححههص،، ٢٧٣/١-صويم و\و\و)\(، ١٥٢٢)

(،٣٣٥الطحاؤية)شرح قي الأJانى وصححه ( ٧٥١حزيمة)ابن وصححه 
(.٧٩٦٩)الجامع وصحح (، ١٣٦٢داود)ر وصحثح 

المعاذ يا أوصلن، لأحبلث،، إني واف إ معاذ رريا الحديث: ونص 
وشكرك،ذكرك، على أعني اللهم تمول؛ أن صلاة كل دبر في تدعن 

.ءبادتاائ،ااوحسن 
(٢٨٥٦و)و)هآا(، ( ١٢٨)البخاري صحيح في حاء كما - ٢ 

رديفرركنت، قال: - عنه الله رصي - معاذ عن ٣( )* لم وم(، ٥٩٦٧و)
أتدريمحاذا رريا لي: فقال حمار، على ِ وسلم عليه افه صلى الني 

؛؛'.اف؟ على العباد حق وما العباد، على اف حى ما 
أعلم.ورسوله افه، قالت،! 
الحيادوحى ميتآ، به يشركوا لا أن العيال؛ على اش راحق قال؛ 

.شسآ؛؛ به يشرك لا من يعدب لا أن اف؛ على 
الاس؟ض ص : اش!^ل ا محلت 



الميغرىالوصية 

ضلوا«.ررلأتجرم؛ هال: 
أعلمجيل بن ®معاذ بالفظ؛  ١٣٢٨/ الحلية في نعيم أبو رواه ٣" 

.( ٥٨٧٩الجامع)صحيح ني الآراني وصححه وحرامهء افه بحلال الناس 
والدرجة،الخطوة، على فممللق معان، عدة عل تْللق • الرتوة ~ ٤ 

بميل،وقيل؛ مهم، برمية أي الأثير ابن وقال السلهلان، عند والمنزلة 
والرم:الأرض، من وشرف سويعة، الرتوة: ومحيل البصر، مد ومحيل: 
الربالألالخالم 

صحتحم الأراني وصححه ( ٢٢٩/ رأ الحلية في نعيم أبو رواْ ه~ 
(.٥٨٨الجامع)• 

٣• ٨ ١/ ٤ العرب ولسان ، ١  ٩٥؟/ الحديث غريب محي الهاية انفلر 



الم،نرىالوصية 

وداعيآ،عنه، وملمسمثغآ، عليه الله ءصلى الني بعثه أنه فضله ومن 
•ادمنل١، أهل إلى وحاكمآ وشيأ، ومثمهأ، 

الناس.إمام ؤإبراهيم — اللام الخليل.عليه بإبراهيم يشبهه وكان 
؟^٣،معاذأكان ررإن مول! _لأ، عنه الله رصي ْساءود- ابن وكان 

^^بيهآله؛ابراممس.

لموم(، ٢٤٤٨،  ١٤٩٦،  ١٤٥٨)ا-كمافىصحٍحاسرى 
•- عنهما افه رصي - هماس ابن حديث من ١( )٩ 

.٤٣١ ه/ للهيثمى الزوائد مجمع في الأثر هدا انغلر ٢" 
علىالقرآن فى تْللق أمة وكلمة الخير، فى إمامآ أي أمة! ٣— 

إمحللأفات؛أربعة 
مر؟كما الخير في الإمام ت أحدها 

بأمة بغد واذم ؤ تعالى - فوله في كما الزمنية الفترة والثاني! 
•[ ٤٥ت زيوسف 

وجدؤ ت - تعالى - فوله فى كما الناس، من الجماعة I والثالث 
[.٢٣ت ي يسمون الثاس من أمه غليه 

وجدناإئا ؤ ت — تعار — قوله في كما والملة، الشريعة ت والرابع 
[.٢٢]الزخرف: علنأموه آناءنا 

افه.كناعة ملازما أى فانأ: ٤- 
الرمحمائل٠مجموعة في موجودأ ليس الجلالة لمقل ٥— 

=اض، على المقبل بالإملأم، الم<ننم.لئ، المسنقيم، الحنيف؛ —٦ 



الميغرىالوصية 

الحق،إلى الماطل عن المثل هو ت والحف مراه، ما كل عن لعرض اً 
الباطل.إلى الحق عن المل فهو الجف؛ بخلاف 
دليل- عنهما اش رصي - معاذ على عود مابن من الثناء هذا ٧" 

لمأنه إلا الصحابة عالماء أكابر من أنه فع نفسه؛ وركاء إنصافه، على 
به.اللائمة منزلته ؤإنزاله معاذ، على الثناء من غضاضة نمه فى يجد 

مالوا،^١١ وبمثل — عنهم الله رصي - الصحابة شأن كان وهكذا 
الناسأكثر وكانوا للناس، أحرجت أمة حير فكانوا حميعآ، اممه ورفعهم 

حلافآ.وأيلهم اتفافآ، 
! ٤٣٦ ٦/ السنة منهاج في — افه رحمه _ تيمية ابن الإسلام شيخ قال 

قطيكن لم أنه له يتبين الفرق جمح في الحالم أحبار استقرأ ®ومن 
والتفرق،الفتنة عن وأبعد والرشد، الهدى على اتفاقآ أعفلم طائفة 

همالذين — وملم عاليه الله صلى — الله رسول أصحاب من والاختلاف 
أمةحير كتم ؤ ت — تعالى — يقول إذ بذلك؛ لهم الله بشهادة الخلق حير 

]أله بالله وتؤمنون النكر ض وقهرن بالمعروف، يأمرون للئاس أحرجت 
١١ت عمران  ٠-]





الحينرىالوصية 

الأخلاق.مكارم من تحته يدخل وما الخلق، حس وبين نها حم= 
ضوأعرض ٠المف النمووأمر حذ ؤ ت - تعالى - ئوله ذلك ومن 
غبٍإمميم إثه بالله هاثرذ° ئرغ السبمان من ينزعنك وإما )ققء ادبماهلص 

CUD  هممرو0 هم ئذ'ا نذووا السطان من طائف متهم إذا اقموا الذين إلأ
-١•٢[. ١٩٩]الأعراف: 

مكارمحم١ت الأية هذه ءؤ■خذالغمويالآيه، وحل_ت خموله-عز 
بها.وأمرت الأخلاق، 

الآة.ؤإلأالذينادمو°اؤ<ؤوإمابمرعئك،إرقوله وقوله؛ 
ربهمإلى الرجوع إلى يسارعون وأنهم المتقين لوصف محال هدا 

الصواب.جادة عن وأبعدهم الشي3لان، من طاف بهم طاف إذا 
؛هثلالمقين الله وصف حيث عمران، آل آيات خى الشأن وكيلك 

فيوذللثإ الوصية هده في - وسلم عليه الله صلى - الني به وصى ما 
الصوانعرضها وجنة ربكم من مثمرة إئ وسارعوا ؤ -؛ وجل عز - قوله 

والكاظمضوالضزاء آلثزاء بمفمونز الذين وآة لننحن اءدُت والأرض 
حتفه١٥صلوا إذا والذين وأق( المحسن يحب والله الناس عن والنافءن الغيظ 

ونمْإلأالله الدئوب' يثمر رنن لدئوبهم الله؛مسروا ^^١ أنمهم أوظلخوا 
[.١٣٥-  ١٣٣صران: ]آل ثهنلواومبمونصب 

المتقينارفوصف الايات: هدْ في - الله رحمه - رجب ابن قال 
عنهم،والعفو الغيفل، وكفلم بالإنفاق، إليهم بالإحسان الخلق ؛معاملة 

الأذى.واحتمال الندى، محيل وصفهم ين فجمع 



الصنرىالوصية 

عليهالله صلى - الني وصى الذي الخلق حن غاية هو وهذا 
لمعاذ.— وملم 

اشهاظفروا^٠٠٢٥^١ أهم وصفهم ثم 
أحيانآ،منهم يقع ئد المممين أن على فدل علها؛ يصروا للم ه لذنوبهم 

يصرونلا ممهم القس، فللم وهى وصغائر الفواحش، وهى كائر، 
منها.إليه ؤيتوبون فستغفرونه، وقوعها، عقب الله يذكرون بل عليها، 

الإصرار.ترك هى والتوبة 

وانتقامه،بْلشه، وشدة عفلمته، ذكروا أي ي الله ذكروا ؤ ومعنى 
فىالرجؤع لهم ذللتا موجبا العقاب؛ من المعصبة على به توعد وما 

الإصرارءرا،.وترك والاستغفار، الحال، 

ذكرواؤ تعالى - قوله معنى فى آخر موصع في - افه رحمه - ومال 
الآة:اشب<

إليه،يلجوون من لهم ليس الخذستن أن إلى إثارة ُذه قال؛ 
غيرْ،أأآا.ذنوبهم مغفرة عليه ويعولون 
قال:أنس عن ثابمت، عن سليمان بن جعفر ®أحبرنا ت عبدالرزاق مال 

أوظنمواٍفاحشه قفوا إذا والذين ؤ الأية هذْ نزلت، حين إبليس أن ®بلغني 
i\r-i\/^\والحكم العلوم حاح )١( 
.٤ ٥ Y/ العلوم جامع )٢( 



الحينرىالوصية 

ُكىااأاا.[ ١٣٥عمران: ]آل لذنويهزب فاستئمروا الله ذكروا أنمهم 
الدنيامن الدنوب لأهل حير الأية #هده قال: عود مابن عن ليروى 

ءيها«.وما 

إمرائيللبني جعل ما مكان الأية هده الله الأعطانا سيرين! ابن وقال 
منالكفارات«اى.

الشورىسورة آيات السابقة الوصية معنى تضمنت التي الايات ومن 
نجسونوالذين؛ )٦٣( بموكلون رتهم للذيزآفواوعلئ خروأيمئ ماعدالله وؤ 

لربهموالذمحذاستجابوا >قأ( نفْرون عضبواهم وإذاما والمواحس الإئم كثائر 
إذاوالذين )٨٣( بمممون رزئغاهم ومما بينهم شورئ وأمرهم الفثلاه وأقاموا 
فأجرهعماوأصلح فلهافنن سنه وجزاءثة )٩۶( هزنضرون انم أصابهم 

ا"م-•؛[.^^ممانمن0(ه]اكورى: 
٥٤ ١ / ا والحكم العلوم حاهع في — الله رحمه — رحب ابن محال 

تالايات هدْ على معلقآ 
-وسلم عليه اممه صلى - التي ذكره ما جمح تتضمن الايات ارفهذه 

الواجبات،بفعل التقوى خصال أصول تضمنت فإنها لمعاذأ وصيته محي 
=والعفو. بالإحسان الخلق ومعاملة المحرمات، كبائر عن والانتهاء 

والحكمالعلوم جامع ني رجب ابن وأوردْ ^١(، ٨٥٢العلري)جرير ابن رواه )١( 
.Y٣٢٦/ المثور انمر في واليوطي ، ٤ ا/'\ا 

ا/'اا؛.العلوم جامع )٢( 



الصغرىالوصية 

والفواحشالكبائر غير من الإثم س شيء منهم وقع إن أنهم هدا ولازم 
هر.ا. ومحوهاء ككفيرها المقتصة التقوى بخمحال مغمورأ يكون 

افهشاء إن - لذلك بط مزيد وسيأش هدا 



الميغرىالوصية 

وحى- عروجل - ف حق حقان؛ العبدعليه فلأن  ٢١١حمعهابجان أما 
نمادْلأا.

مأمورإمايترك يعضهر٤اأحيانآ، يخل ءليهل'االابدأن الذي الحق ثم 
ا؛٦١4عنمنهمآ فعل أو ٢،  ١٩

جامعة.الوصية تلك كاك كيف بيان أي ~ ١ 
معاملتهم؛بإحسان الحبال! وحق تقواه، بلزوم يكون الله؛ حق ٢" 

.تمحها،االحسة السيثة وأتبع حيثماكنت اف راتق ت بقوله تحقق الله فحي 
مياتيكما حس٠٠ يخلق الناس رروحالق • بقوله ؛تحقق • العباد وحق 

لالاس.أو ، ٠٥حقآ كان ّواء _، عر الاjي أي - ٣ 
عليهالله صلى - النبي قال كما خطاء لأنه أدائه؛ ر يقصر أي ~ ٤ 
اكوابون((اا،.الخطاثين وخير خطاء ابنأدم رركل وملم 

تخولئونإنكم عيالي رايا القدس; الحديث قي _ تعار — قال وكما 
•ا لكمءار أغفر فاستغفروني حميعآ الذنوب أغفر وأنا والهار بالليل 
تحبآ.م أو واجبآ، كان سواء به مأمور هو ما بعض بترك ت أي ~ ٥ 

مكروهآ.أو محرمجآ، كان سواء منهيأعته هو مجا بعفن بفعل • أي ٦~ 

والحاكموأحمد س)اهأآ؛(، وابن (، ٢٤٩٩)اكر.ذي )\(رواْ 
أ/أأآ(.

(.٢٥٧٧)لم مرواه )٢( 





الميغرىالوصية 

المرقي التقوى إلى لحاجته تحقيق كشث،،، راحيثما ت قوله وفي 
،.والعلأنية١١

مافهو علانية، حال أو سر، حال من يخلو لا الإنسان لأن ١" 
الحالين.كلأ في القوى إلى محتاج وهو وحلوة حلوة، بين 

المحنينمن فهو غالبآ أو دائمآ حالأ المقام هذا له صار ررومن 
كبائريجتبون الذين الحنين ومن يرونه، كأنهم اممه يمدون الذين 
الإيمان،كمال علامة المر في اممه فقوى ، ١^٠٣والفواحش!لا الإثم 

محبته،ؤإلقاء حاله، هذ0 كانت لن افه محبة في عفليم تأثير وله 
اثوبهالله ألمه خبيئة أحفى فمن المؤمنين؛ قلوب في عليه والثناء 

فشرأ.ثرأ ؤإن فخيرأ، حيرأ إن علانية، 
قلوبتلعنه أن أحدكم اليتق —I عنه الله رصي — الدرداء أبو فال 

البغض؛يله افه فيلقي اممه، بمعاصي يخلو يشعر، لا وهو المؤمنين 
*الموّّْين٠٠ قلوب 

اللهوبين بينه فيما عبد يحس لألا —! الله رحمه — حازم أبو وقال 
-ؤيفسد يهدم - يعور ولا الحبال، وبين بيته فيما الله أحن إلا - عالى ت- 

•الحبال وبين بينه فيما الده عور إلا — تعالى — الثه وبين بينه فيما 
صانعتإذا إنلث، كلها؛ الوجوه مصانعة من أيسر واحد وجه ولصانعه 

ثنأتلث،وبينه ؛ينلئ، ما أفدت ؤإذا كلها، الوجوه إليلث، مجالت، الله 
=ا. كلهاا،ُ الوجوه - بغضتالث، أ_ 
.٤ ١ ١ / ١ العلوم جاُع  ٢١)

١٠ • • ٦/ للذمي البلاء أعلام سير )٢( 



الميغرىالوصية 

الذنبيصيب الرجل ررإن -• الله رحمه — سليمان بن المعتمر هال و -
،.مذلتهءار وعليه فيصيح الر؛ في 

!١ • —٩ ١ • »؛_A الخامحلو صيد فى - الله رحمه - الجوزي ابن وهال 
منأكثر فوجدتها - وتعالى سبحانه - الحق على الأدلة قى النظرت 
عز- الله يرضاه لا ما يخفى هد الإنسان أن أعجبها من ورأيت الرمل، 

به،الألسنة وينهلق حنن، بعد ولو عليه - صبحانه - الله ذيفلهرْ - وجل 
٠النامس يساهده لم ؤإن 

جوابآفتكون الخلق؛ بين بها يفضحه آفة فى صاحبه أوقع وربما 
يجازىمن هنالك أن الناس ليعلم وذلك؛ الذنوب، من أحفى ما لكل 
يضاعولا استتار، ولا حجاب وهدرته هدره، منُ ينقع ولا الزلل، على 
bjJ ،عمل.؛

بها،الناس ويتحدث عليه، ففلهر الْلاءة، الإنساف يحفى وكذلك، 
إلا؛المحاسن؛يذكرونه ولا ذنثأ، له يعرفون لا إنهم حتى منها، وبأكثر 
عامل.عمل يضيع لا ربأ هناك أن ليعلم 

أووتذمه أوتأباه، وتحثه الشخس، حال لتعرف الناس قلوب ؤإن 
ويدفعهم، كل يكفيه فانه - تعالى - اممه وبين بينه يتحقق ما وفى تمدحه 

شر.كل عنه 

إلأ=الحق إلى ينفلر أن دون الخلق وبين سنه ما عد أصلح وما 
٠صا،م؛ القيم لأبن السين روضة )١( 



الصغرىالوصية 

.ذامآ® حامده وعاد مقصودْ، نعكس ا= 
فينين اثيرات للخلوه ®إن : ٣ • ٢ ٣— • ١ ص - الله رحمه - وقال 

فيتركالخلوات؛ عند يحترمه — وجل عز — بالله مؤمن من كم الجلوه؛ 
فيكونله؛ إجلألأ أو لثوابه، رجاء أو عقابه، من حدرأ، يشتهى؛ ما 

فيتشقهطيبه، مموح مجمر؛ على هنديآ عودأ طرح كأنه الفعل بذلك 
هو.أين يدرون ولا الخلائق، 

مقدارعلى أو محبته، تقوى يهوى  ١٠ترك فى المجاهدة قدر وعلى 
العود؛تفاوت ؤيتفاوت الهلسب،، يزيد المتروك الحأوبا ذللئا لغ نيادة 
يعرفونولا تمدحه، وألسنتهم الشخهى، هدا تعفثم الخلق عيون فترى 

معرفته.حقيقة عن لبعل.هم وصفه؛ على يثيرون ولا لم، 
قدرها؛على الموت بعد — الزكية الروائح - الأرايح تلك تمتد وقد 

ستةمائة يذكر من ومنهم يشي، ثم مديدة مدة بالخير يدكر من فمنهم 
أيدآؤذكرهم يبقى أعلام ومنهم ومره، ذكره يخفى نم 

فانهبالحق؛ حلوته يحترم ولم الخلق، هاب من هذا عكس وعلى 
ؤحمنه يفوح — الذنوب تللثا مقادير وعلى بالذنوب، مبارزته قدر على 

٠القالوب فتمقته الكراهة؛ 

مجردوبقى بالخر، له الألسن ذكر فنأ جني ما مقدار ذاأ فإن 
يمدحونه،لا عنه الناس سكوت الأمر قصارى كان كثر ؤإن تحفليمه، 

_يذمونه. ولا 



ء=؛=^^تة=^^^^^ت؛=^==تء^ءةرخذاالصغرى الوصية 

الدنياعيش ني شموة هوة في وقوعه مب لكن يذنب حاو ورب 
فانظرواالخبل؛ ش أبدأ فيض آثرت؛ بما ابى • له نتل وكأنه والآحرْ، 

وعرت«.أنرت، المعاصي إلى إخواني 
تهملواولا ذكرته، ما واعرفوا سعرثه، ما افتلمحوا قال! أن إلى 

الإحلاصء.مفندار على والجزاء بالمة، الأعمال فإن خلواتكم؛ 



الصغرىالوصية 

ب<السةسمسم؛<(ا.

مباشرة.عقبها وافعل ألحق، •' ®١^١؛ ت قوله ~ ١ 
,عليه المعامج الفعل ت ررالسيهة،، قوله! ٢" 

ماكل عن بها ؤيعبر عليه، المثاب الفعل ! I ٣—قوله 
.صدهايته والوأحواله، ويدنه، ه، نففى ال الإنئتال نعمة من ير 

معانءل.ة على تدل التي المشتركة الألفاظ من والميتة والحنة 
ومعانيهماإطلاقاتهما، فمن الأحوال؛ وقرائن الياق، باحتلأف تختلف 

مايلي؛مضى ما على زيادة 
فيكما والهزيمة، القتل والميتة والغنيمة، الصر الحسنة! — أ 

يمرحواسفه صتكم وإن فوهم خنه شنكم إن ؤ س! تعالى _ قوله 
[.١٢•بها4لآلعمران: 

!— تعالى — قوله فى كما اكرك، والميتة الوحيد، الحنة! — ب 
وهمإلأمتلها بمبمزئ هلا ؛التفة جاء ومن غشإأقالها فاله بالخنة جاء ن مؤ 

[.١٦•]الأنعام: لاظلموزه 
والفلفر.والسعة والحصهب، المهر كرة الحنة. ج— 

فىكما والخيبة، والضيق البات، وقلة المهلر، قحط والميتة: 

يطثنواسفه مجهم وإن هدم لنا قالوا الخنه جاءئهم ^^١ ؤ : - تعالى - قوله 
[.١٣١]الأعراف: بموسمه< 

قولهفي كما العاقبة والحنة: الدنيا، في الAاJاب الميتة: — د 
٦[.: باكةمالخنةي]اربىو.^^لوك عالى ت- 
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المعروف.وقول العفو، تعنى I لحنة اه 
ويدرءونؤ ت - تعالى - قوله في كما والاذى، القبح قول ت والسيئة 

٠آ ٥ ٤ ت زالقصمحن ي المسه بالحسنة 
؛"؟[؛ا،.]ضلت: ي المفه ولا الحسه فثوي ولا ؤ وقوله• 

وعلامةمجزوم، ®١^٠، الطلم، جواب هذا ؛ رلت٠حهااات قوله ٤" 
للجزم.الواو فحدفتا تمحوها؛ والأصل؛ الحلة، حرف حذف حزمه 

السيئة،أر الحسنه تزيل أي )تمحها( وقوله الأثر، إزالة والمحوت 
بها.المواحدة وترفع 

—٤ ١ ١ ١/ والحكم العلوم جامع قي - الله رحمه - رجب ابن قال 
;تمحهاء الحسة السيئة ®وأتع -؛ وملم عليه افه صلى - قوله في ٤ ١ ٢ 

يقعأن لأيد أنه مع والعلانية السر في بالتقوى مأمورأ العبد كان ررلما 
بعضبارتكاب أو المأمورات، بترك إما التقوى في تفربمل أحيانأ منه 

يتبعهاأن وهو السيئة، هذه به يمحو ما يفعل أن فأمره المحغلورات؛ 
•يالحهس، 

إنالليل س وذلما الثهار طرش المثلأة وأقم ؤ -ت وحل عز - الله هال، 
.;ا١ ١ ٤ ]هود: ه للداكرين ذكرئ ذللث، القات يدمن الخنان 
ابن=ص - ( ٢٧٦٣وسلم)( ٤٦٨٧الخاري)- الصحيحين وفي 

-Y"\U_Jوالفلار والوجوه ، ١ ص٧١ القرآن ألفاظ مفردات معجم انغلر ( ١١
٢٦٨.



الصغرىالوصية 

عليهافه صلى - الشي أتى ثم نلة امرأة من أصاب رحلأ أن عود م= 
حتى— وسالم عليه اش صلى — الشي فسكت له، ذلك فذكر — وسلم 
بلI١١ محال خاصة، له هذا رجل.' محقال عليه، فقرأها الآية، هدْ نزلت 

.ا.ه_اداسعامة،
!الحااسةاآالسيئة ١لواتح محوله محي _ث اض رحمه — رجبميا ابن ومحال 

.السيئان* تلك من التوبة •' بالحسنة يراد *فد 
القول.هذا أدلة ذكر ش — الاه رحمه — شؤع نم 
نمالتوبة،؛ من أعم هو مجا بالحسنة يراد ءاومحد I ٤ ١ ٩ / ١ محال تم 

ذلك.على الأدلة ساق 
السيئةأنع  ١١وملم عليه الله صلى — ومحوله  ١٠• ٤ ٥ ١ / ١ في وقال 

ا.ه.بالحنان* تمحى السيئات أن ءلاهرْ ؛ تمحها* الحسنة 
الماحية،الحسنات من وغيرها التوبة تعم الحنان بأن والقول 

٠ذلك بيان سيأتي كما للصواب الأقرب هو الذنوب مكفرات من وغيرها 
مجمؤعمحي كما — اش رحمه — تيمية ابن الإسلام سخ رجحه مجا وهذا 

الكتابنصوص دلت اوفد ;  U٤٨٧/فال: حنث ٥ • ؛-> AU/Uالفتاوى 
اب!أسيعشرة بنحو العبد عن تزول الذنوب عقوبة أن على والستة 

.التوبة،؛أحدها: 
فيذكرها ّيآتى الش الأسباب تلك بشرح — اش رحمه — شؤع تم 

التالة.الصفحات 



المعنرىالوصية 

يصلحهوْا أمره مسأمصرا المريصن تناول مأى الطسب فان 

يضرأ شرابأو طعامأ تناول إذا المريض يأمر الطبيب إن أي ~ ١ 
الأشرينأو الأطعمة أو الأدؤية بتناول وذلك فد ما يصلح أن - بصحته 

.الأشربة أو الأطعمة بعض من بالحمية أمره وربما المصلحة، اللائمة 
صحتهحلاف البدن فمرض الأبدان؛ كأمراض القلوب وأمراض 

الطبيعية؛وحركته إدراكه، يفد وبسببه فيه، يكون اد فوهو وصلاحه، 
حلافعلى الأشياء يدرك أن ؤإما والصمم، كالعمى يدهب أن إما فإدراكه 

لهاحقيقة لا أشياء إليه يخيل وكما مرأ، الحلو يدرك كما عليه هي ما 
الخارج'ُي 

أوالهضم، عند قوته تضعف أن فمثل الهلثيحية حركته فاد وأما 
تضرم،التي الأشياء ويحب، إليها، يحتاج التي الأغذية يبغض أن مثل 

ذلك،.بحسب، الألأم من له ويحصل 
يهللث،.ولم يمتا، لم المرض ذلك مع لكن 

ؤإرادته؛تصوره به يفد له يحصل اد فنؤع هو القلب، مرض وكدللثا 
حلافعلى يراه أو الحق، يرى لا حتى له تعرض التي باللمهات، فتصوره 

عليه.هو مجا 

يقمرفلهيا الضار؛ الباطل ؤيحب النافع، الحق يبغض بحيث ؤإرادته 
تعالى- قوله وقتادة مجاهد ر فكما والريب، بالثلث، تارة المرض 

شان،.أي : [ ١ • : لالقرة ه مرض ٥^٣٣ ي ءؤ 



الصغرىالوصية 

الذييطنع ؤ ِ: تعالى - قوله به مر كما الزنا، بشهوة ضر وتارة 
حمهنهمض4لالأ>اب: 

وعلاجهابالشهوات وتكون الشبهات، _إذأ_ تكون القلوب يامراض 
الحنان.السيئات - سيأتي وكما مر، ما ك_ 

—ا ٩١/ ا • الفتاوى مجمؤع انفلر 





الصغرىالوصية 

•ا-ص 4 وائم'ًبمٌاأيوب ؤ ٠ بقوله المقصود وهو مخلصأ؛ عبالآلاه 
هعده ض ١^٥١^ ول ؤ ٣[ راء: ]الإ,.ه ئكورا عبمًا كان إقه ؤ [ ٤ ١ 

١[]الكهف: ه الكتاب غتده تق أنزل الذي لله الخد ؤ [ ١ : ^ن ]الفرف
هسنطان عليهم لك ليس عجادي إن ؤ [ ٦٣ت ]المرتان 4 الرجمن عيال وؤ 

ذلك.ونحو [ ٤٢]الحجر• 

المعتكفوهو وأهالها، وأغراضها، للدنيا، عبل• وهو ■ اش وعثدلغير 
Iبقول — وملم عليه افه صلى — الني قصد ؤإياه ومراعاتها خدمتها، على 

الدينارآأ.عبد ونعى الدرهم، عبد ®تعس 
بالنخير؛عصها لكنْ كيلك، كلها الأشياء بل افه، عياد كلهم والناس 

والطؤع٠بالاختيار وبعضها والإكرام، 
الحبيوحمع عمل؛، ت وقيل عميد، مسترق! هو الذي الحبي وحمع 

هماي.العابد• هو الذي 
انتسبمن مل يفهو الحبال؛ من أعم الله إلى أضيما إدا فالعييد 

بظلاموماأنا ؤ ِ: تعالى - قال كما ، غيره إلى انتسب ومن عبادته، إلى 
[.٢٩]ق: محييي 

مذلل؛القهلران،محبي؛ وبعير أيمال.للبالوءلء، I معباو ؤلريق أ ؤيقال 
غثيتأن ؤ _ث تعالى _ قال عثدأ، اتخذته إذا ذللته، إذا فلانآ! وعثدت 

.٢١٢٢٢نىإذرائيليم]اكعراء: 

٣٣١٣٣ص• القرآن ألفاقد مفردات معجم انفلر )١( 



الصغرىالوصية 

أمور.وجمعه شأن، أي أمر• ٣  ~
منلأبل، الذي الواجب اللازم المهدر، القضاء الحتم؛ ؛~حتم! 

سلهلا،.

مقدرةالدنومح، أن أي حتم®; أمر كأنه للعبد ®والذنج، قوله: ومض 
البشرية،ؤ؛لسعته بمقتضى ، iUUمحالة؛ لا مدركها له، لازمحة عليه، 

لخلقفإن الأشياء؛ تقدير في البالغة وحكمته الكوني، الله قلءر وبمقتضى 
مسأتى.فيما بعضها سيمر عفليمة حكمآ الدنوب، 

البىقال كما الدنوب، من له قدر ما يفعل أن لابد - إذأ - فالعبل• 
فهومدركالزنا من حظه ابن^آدم على رركتب ت - وملم عليه اممه لى ص- 

الحد,ثص.ذلالث،لأمحالة، 

خطاء®,رنى^دم #كل _ث وملم عليه الله صلى - قوله تليل نل مر وقد 
الحدينر,والنهار® بالليل تخهلتون إنكم همادى *يا المدمي؛ الحديث ني وتوله 

الذنوب،مجن فيه وقع مما مجخرجآ للمد جعل - وحل عز - الله لكن 
فعلفإن ذلك؛ ونحو الصالح، والعمل والاستغفار، بالتوبة، ومحاه 

هللث،.الذنب على أصر ؤإن الذنب، شر من تخلص فقد 
منكمأحس *من ت حطة في - الله رحمه - همدالعزيز بن عمر ئال< 
يعملوا=أن من لأقوام لأبد فإنه الله؛ فليستغفر أماء ومن الله، فليحمد 

١ ١٣/١٢العرب ولسان ١ • صء مفردات معجم انظر  ٢١١
مريرة.أبي حديث، من ( ٢٦٧٥)وسالم ( ٦٢٤٣)المخاري دوام )٢( 



الصغرىالوصية 

•عليهم؛؛ وكبها رقابهم، في اش وظفها عمالأ أث 
افه،فليستغفر بذنب ألم من الماس أيها ُيا • قال أنه عنه رواية وفي 

ولثتباض فليتمر عاد فإن ولب؛ افه، فليتغفر عاد فإن ولمتب، 
فيالهلاك كل الهلاك ؤإن الرحال، أعناق في مهلوقة ح2إايا هي فإنما 

الإصرارعاليها((را،.

بتىعلى والمعاصي الذنوب ءا؛ر قد - وجل عر - افه بأن والإيمان 
المحرمات.فعل أو الواجبات، ترك في لأحد حجة ليس آدم 

يحتجأن لأحد اروليس _ت الله رحمه — تيمية ابن الإسلام شخ قال 
العقلاء؛وسائر الملل، وسائر المسالمين، باتفاق الذنب على بالقدر 

قتلمن له يخعلر ما يفعل أن أحد كل لامكن مقولا كان لو هذا فإن 
بالقدر.ؤيحج الأرض، في ال الفأنولع وصائر الأموال، وأحذ المقوس، 

يقبللم بالقدر المعتدى واحتج عليه، اعتدى إذا بالقدر المحتج ونفس 
بالقدرفالاحتجاج ؛ قائم على يدل القول وتناقض يتناقض، بل آ منه 

-٠ العمولل٢،® بداية في الفساد معلوم 

.٤ ١ ٥ / ١ العلوم حاسمر ( ١ ) 
والماءA/ الفتاوى مجموع وانغلر ، اشاوى مجموع )٢( 

r/نتب لأبن السة ومهاج -؟)،A0A/Y ،Aيب لأبن المشم المرامي 
10AU- ، ١للكاب والقدر بالقضاء والإيمانA٧صA-.
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وتقديراسصي«اوسات، حاق من ااحكمت »= 
بديعان،وأمرار باهرة، حكم المعاصي وتقدير الميثان، لخلق 

الإجمال.سبيل على ولو عندها، الوثوق يحس 
أبوابمن عظيم باب ®وهذا افه رحمه — القيم ابن الإمام قال 
منالبالنة الحكمة شهود وهو الناس، من اّتفتحه من قلاً المعرفة 

المعاصي.وتقدير الميثان قضاء 

وحاصواوالنواهي، الأوامر في المكم باب، الناس استفتح ؤإلما 
قواهم.إليه وصلتا بما وأتوا فيها، 

مالأحدهم ترى أن فقل مه؛ كلامهم رأيت فكما اياب هذا وأما 
أوبم(ملاأ•ثض،

وأقدارهأقضيته فى الله حكمة مشاهدة أن ®والمقصود قال؛ أن إلى 
فيهتكلم ما ألطمج هي ؤإرادتهم باخيارهم عائم على يجريها التي 

العليمالحكيم إلا يعلمها لا "ٌقم ذلك وقب، وأعمصه، وأدئ، الناس، 
،.٢١٥١۶۵؛*إلى نشير ونحن - بحانه س- 

الشأن،هدا في الحكم من العديد ذكر في - الله رحمه - شيع ثم 
٢٨٦/ ١ العادة دار مفتاح كتابه في - الله رحمه - ذكره مما نبذة فإلثلثا 

ميوعر وذللث، ، ٣١٢•٣-٦/١في-دارج وكدللث، ، ٢٩٩-
والتصرف:الإيجاز، 

نعمهٍومحمء عائم: على يتفضل أن يحب - وجل عر - اف أن - ١ 

.٢٨٦ا/دارالمائة مفتاح ( ٢١، ١١
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الأنولعأعظم عليهم ينوعه فليلك وكرمه؛ بره مواقع ؤيريهم دهم، ء= 
والباطة.الفلاهرة الوجوم سائر فى 

ويغفرفللم، عمن ؤيعفو أماء، من إلى يحسن أن ذلك أعفلم ومن 
•إله اعتدر من عدر ويقل إله، تاب من على ويتوب أذب، لن 

وهوالحميدة، والأفعال الفاصلة، الشيم هده إلى عباده ندب وقد 
والعواقبالحكم من أسبابها تقدير في وكان وأحق، منهم بها أولى 

العقول.يبهر ما الحميدة 

ولكنبمس، لم عثن طرفة الأرض في تحصى ألا الله ثاء ولو هذا 
سبحانه— حكمته موجب هو ما مثيهته اءتض٠تا 

وصيانته!ومعونته له، اف حفظ إلى حاجته العيال يعرفه أن ٢" 
ؤبموثه،مولأْ، يحفنله لم إن فانه يحففله؛ من إلى حاجته فى كالوليد وأنه 

•ولابد هالكا فهو ويعينه 

وذلك،ادنب! إدا الخبء من المتنوعة اليوديان امتحلأب ٣" 
منهو مما ونحوها، والتفمع، والدعاء، والاستعانة، كالأّتحاذة، 

وفلاحه.سعادته أسباب أعفلم 
والانقياد؛الذل مقام بتكميل وذلك اليودية! تمام استخولج — ٤ 
وءلاءة.وانقيادأ، طه، ذلأ أكملهم عبودية الخلق فأكمل 

=ما وأن الجهول، الفلالة وأنها نفه! حقيقة اليد يعرف، أن ه~ 



انمينرىالوصية 

متعوالظالم الجهل إذ ومعدنه؛ أهاله من صدر فقد شر من منها در ص= 
وتقوىؤإنابة، وهدى، وعلم، حير، ْن مها ْا كل وأن كله، اكر 
اياه.وأعطاها به، زكاها الذي ربها من فهو 

ذلكعالي له ءرب ومصها؛ ه، نفعرف بالذنب العبد ابتالى فإذا 
ومنهاكمالها، في ؤيجتهد نقصها، يأنف أن منها عديدة، ومصالح حكم 

.ؤيحففلها يتولاها مجن إلى فقرها يعلم أن 
لحاجلهلوشاء وأنه حلمه؛ ومعان ومتره، افه، العبدكرم تعريف،  ٣٦

أبدأ.معهم عيس له يطب فلم العيال، بين متره ولهتلثإ ، الذنب، على 
يحفظهمجن له ومض ؛حلمه، وغشاْ بستره، حلله - وجل عز - ولكنه 

والاثام،بالمعاصي وهوييارزه عليه شاهدأ كان بل هذه، حالته وهوفي 
تنام.لا الش بحينه يحرسه ذلكا ومع 

النجاةإلى مسل فلا التوبة^ قبول في افه كرم العبد تعريف،  ٣٧
وألهمهللتوبة، وفقه بأن عليه حاد الذي فهو ومغفرته، وكرمه بعفوالله إلا 

وآحرأ.أولأ عليه فتاب منه، قبلها ثم إياها، 
مجنيقل؛ فلا أصابه  ١٠أصابه فإذا العيد؛ على الحجة إقامة  ٣٨

دقيقةقط مصيبة من الحبي أمجاب فما ؛ أصست، ذنب، بأي ولا ، اتستت، أين 
أكثر.اممه يعفو وما يده، كست، بما إلا حليلة أو 

فيعامجلبه1 افه يعامله أن بمصبا بما جنسه بمي العيد يعامل أن  ٣٩
=إساءته، في الله يعامله أن يحبا بما ؤإساءاتهم زلاتهم في ه جنبني 



الصغرىالوصية 

عنه،الله عفى عفى قمن العمل، حنس من الجزاء فإن وذنوبه؛ زلاته، و= 
وهكذا.عاليه، الله استقصى استقصى ومن الله، سامحه أخاه سامح ومن 

إمحاء؛عنده يعفلم لم ان للأنلازمة والإساءة الذنوب أن علم إذا ثم 
إليه،إحسانه فرمحل ْع هو كيف ريه، مع حاله فليتأمل إليه؛ الناس 

فكيف،لربه هكذا العبد كان فإذا له؛ هكذا وهو ربه، إلى هو وحاجته 
.المنزلة؟ بتالكا له الناس يكون أن ينكر 

المعاذيرأقام العبد أذنب، فإذا للخلأءس: المعاذير إقامة - ١ ٠ 
وأكلوالحصر، الضيق س واستراح لهم، رحمته وانحتا للخلائق، 

هدايتهم؛س وقنوؤله عليهم، دعائه س الحصاة واستراح بعضأ، بعضه 
المغفرة،لهم الله يسأل فهو منهم، واحدأ ه نفرأى أذنب إذا فإنه 

ه.نفعلى يخافه ما عليهم ؤيخافإ ه، لنفيرجوه ما لهم ؤيرجو 
ؤإحانآبهم، ورحمة فه، ؤئاعق فيهم؛ اطه أمر فيقيم هذا وْع 

فظاظة,ولا قوة، ولا غلهلة، لا مصالحتهم، عين هو إذ إليهم؛ 
الذيوالحفلمة الكبر داء ؤيننع ت قلبه من الهلاعة صولة أن.خ؛، ~ ١ ١ 

دامتافلو والفاقة؛ والفقر والانكسار، الذل، رداء ويلبس له، ليس 
فكمالآفادتا؛ أعفلم هو مما عليه ، لخيفقلبه فى والعزة المحولة تللث، 

ةوالمكنالذلة آثار وبين الهناعن، وصولة والمجر العجب، آثار بين 
والانكسار؟.

القلوبءعلى فه أن ذللئؤ وانبعاثها! القلبية العثوديامت، هياج " ١٢





الصغرىالوصية 

الالى المقامات من أثارأعجسة للتاب توجب التؤية أن ~ ١ ٤ 
افه،وشكر واللهلف، والرقة، المحية، له فنوجس، يدونهات تحصل 
العيديهتدي لا النعم من أنويع ذللث، على له ترب عنه والرصا وحمده، 

أوينقضها، لم ما وآثارها بركتها، قي يتةاو_ا يزال، لا بل لتفاصيلها، 
يفدها.

ومعاصيه،ذنوبه، الحبي شهد فاذا النعم• من امتكثارالقليل " ١٥
-منه قلل دلا - علته ربه نعم من القليل استكثر ربه حمحا في وتفريهله 

من\ذكجو واستقل مثله، مسيء على كثير منها إليه الواصل أن لحله 
به،أش ما أصعاف، أوصارم به يغل أن يتيغى الذي أن لحله عمله؛ 

.ديت،ؤإن عليه افه لنعمة متكثر كان، ما كاثمأ لعمله مستقل دائمآ فهو 
عدوهمصاتي من التحرزوالتمهل لصاحبه يوجب، الدسب، أن — ١ ٦ 

ومجنومكامنهم، والقهلاع اللصوص عليه يدخل أين من فيعلم ومكاتدْت 
وتأم،،لهم، امنعي قد فهو يخرجون؛ ومت، أي وفي عليه، يخرجون أين 

وؤلمأنينةعلى؛jf عليهم مر فلوأنه وكيدهم؛ شرهم يستدغ بماذا وعرف، 
•جملة ؤيجتاحوه به، يفلفروا أن يآمن لم 

،ءدوْ عن يذهل فالقلبا ومجاهدته! ؤإغاظته الشي3لان مراغمة - ١ ٧ 
حرأقلبه كان إن يثأره وءلاوسإ قوته، له اّتجمعت، مكروْ منه أصابه فإذا 

كريمآ.

بحدها=تراه ل ، شيء له يقوم لا فإنه جرح إذا الشجيع كالرجل 
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^1نىساستثصابت>ُ

ا-الكئس:مالام.
بمايمحوالسئاتء:المحسنات من يأتي لايزال الذي *م نول؛ ٢" 

ا،آثارهلتزيل الحسنات؛ السيئات ينع الذي هو حقآ العاقل أن أي 
والسيئةأكثر، أو أمثالها بعشر الحنة وأن حصوصأ عقوبتها، وتمنع 
تغفر.أو بمثلها 

جاءبالتفةأقالهاونن غنت جاءبالخثةفك من ؤ تعالى الإه_ هال 
[.١٦•]١^: ي بمشتون لا م وم 

فيحاء كما الحنان لكل لازم أمثالها بحشر الحنة فمصاعمة 
الآيةالامة٠

تعالى- قول عليه فدل ثاء لمن الشر على المضاعفة زيادة أما 
كلفي منابل مع أثنت مة كنئل الك سل في أموالهم يتممون الذين ل فح 

٢٠[ ٦ ١ ]البقرة: عبمه واسع والك نشاء لمن يهناعف دالك خثة ءائة سلة 
أ-ماقوئه من ويوت يضاعمها خنه نلث وإن ؤ -I تعالى - وهول 

•٤[.]الماء: عظيناه 
بناقةرحل حاء قال: عود مابن عن ( ١٨٩٢)لم مصحح وفي 

بهاررلك فقال: الله، مبيل فى هذه ا الله رسول يا فقال؛ مخهلومة، 
ناقة((,مائة سع القيامة يوم 

اللهصلى - اذئة رسول عن - عنهما اذإه رصي - عثاس ابن دعن 
ءر=- افه ®إن قال؛ - وتعالى تارك - ريه عن يرويه فيمل - وملم عليه 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































