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اض.رحمهم الثاني القرن عياء •ع والدعوةا التربية ني 
ععيكون فالمعالم هدم من الثاني العقد أما 

.بعد0 وما الثالث القرن في عاش ممن الأمة هده أعلام 
افعبد أبو الإمام مواعغله، بتهديم نبدأ من وأول 

اض.رحمه المحاسي، الحارث 

مع،ن بما ينفعنا أن وجل عز اش ونرجو هذا، 
عبادهعداد ني ؤيجعالنا المالح، للعمل ؤيونقنا 

٠مجب مسمع إئه الممبولن، 
وصحبهآله وعلى محمد ميلنا على اف وصلى 

•وملم 
ه١  ٠٤٢ منة الأولى جمادى غرت 

A/\y \_/كمه

ًتإغاراالتا/،



احمِممسم
المحامى.أمد ين الحارث اش، عبد أبو هو 

الثانيالمرن من الثاني النصف ش البصرة ني ولد 
الهجري•

كثيرأبوه كان فند ، رثراء علم بيت ني ونشأ 
ندريكان أنه إلا العالم، أهل من كان كما الأموال، 
السنة.أهل طريقة على يكن نلم الميم،، 

الحارث،ونيهم بغداد، إلى بأسرته الألب وانتقل 
وحلماتالمدارس بين يتنقل أن للابن أتيح وهناك 

لوالده,معارصا المنة، أهل طريق ليختار • • العلم 
قوية،تثلهر الحارث محصية بدأت وهكذ.ا 

ولوحتى أحدأ، الحق على ذلأؤ لا بالحق، متمسكة 
.أباه كان 

المحيإلى أبيه، انحراف من ينين على لكن وند 
الذيالميراث من نصيبه أحن. عن يمتنغ جعله الذي 
حاجته.شدة محن الرغم على ترك، 

٧



ؤإنالمحاسى، الحارث أبو مات الجنيد تال 
مالأأبرم وخالف نقة، دانق إلى لمحتاج الحارث 

الملتين أهل ت وتال واحدة، حبة منه أخذ ومحا كثيرأ، 
.، واتفيال أبو0 وكان يتوارثان، 

تقيهاكان تقد حم، وعلم واسعة ثقافة ذا كان 
واعظا.. متكلما. محادثا 

والسلوكالزهد نى معظمها كثيرة، مؤلفات خلف، 
والردالدين أصول ش منها وممر • والرقاس• دالترمحة 

وغيرهم.والقدرئة والرافضة المعتزلة على 
وءلهارتها،الض تزكية بأمور خاصة عناية عني 

.. كلها ؛اهتماماته يستأثر الجانب هدا ليكاد حص 

أعماقإلى الدخول فى بعيدأ شوطا بلغ وقد 
خباياهاعلى والوقوفر وتحليلها، انية الأنالنفس 

لهاؤيصف متناهية، بدقة أمراضها يشخص وخفاياها، 
•الناجع العلاج 

ه.لتفمحاسبته لكثرة يالمحاّبى، ا عرفإنما وهو 

مجنوماتتين وأربعين ثلاث سنة سغداد وفاته كانتإ 
تعالى.اش رحمه الهجرة، 

.٢٧٢ّآ/الأولياء حليت تهويب، )١( 

٨



ش{واث

المحاسي،مكانة عن أوسع نمور ولإعطاء 
بهاأدر التي الشهادات بعض على نقف أن بنا يحن 
حاءممن أر عاصره ممن بحقه، الأمة علماء بعض 

بعده

الدهي:الإمام قال 
التمانيفصاحب العارف، الزاهد ءالمحأسى، 

،.١١الزهالةاا
الخزالي:الإuم ونال 

ولهالمعاملة، علم ني الأمة حبر ءالمحاسبي 
وآفاتالقس، عيون عن الماحشن جميع على الق، 

ر"جههُلعلى يحكى بأن جدير وكلامه الأعمال، 
العلامةعنه نقاله فيما التميمي، العلامة ونال 

'•المناوى 

مآا/-اا.)ا(سرأءلأماولأء
.r٢٦٤/الدين علوم 

٩



الففني لمين المإمام هو االحا>ّبي، 
رالكلأماالوالحديث، والتصوف 

الحليةصاحب نعيم أبو الحاففل ونال 
المصاحبى،اعد والمالمرانيى، !المثاهد 

لألوانكان • المحاسي أمد بن الحارث اض عبد أبو 
اعدأم. الرسول ولأثار ومراقبا، مشاهدا المحق 

وعنوراجحا، راسخا الأصول علم في كان ومماحيا، 
وللمخالفينوجانحا، حافيا الفضول ني الخوض 

ءل. قامعا. الزائغين 
الدم،سذرات صاحي، وتال 

أمحيبن الحارث، بالمحكمة، الناطق *الزاهد 
•والأحوال التصوف فى الصنفايت، صاحب المحاسبى، 

بينالجامعين الخسة أحد كان الأهدل: ابن نال 
والأصول،الملوك في ة نفيمصنفات وله الملين. 
الجنيداشيوخ وهوأحد 

.y\A\/المرمة المائة تراحم ني الدرة الكري )١( 
٠٢٧١•Y/الأرض حلة تهدب )٢( 
نةتراحم ني الحبالى الممال لأبن الذهب ثذرات )٣( 

(٢٤٣.^



Iصاحب وقال 

عالماكان الصرب، أكابر من ءالساّص 
م؛كٍا؟ا،.و\ءظ\ رالعاملأت، بالأصول 

تسمية ابن الإمام وقال 
غيوالكلام والزهد والمضل العلم من له *كان 

مشهور،عر ما الحقاتق 

كثير.وغيرها • • الشهادات بهدم أكتفي 

الأءلأملأزرم،م،رب•>ا، 
الأظوىا"/اأْ.)آ(



ك(ُر/تيءوهمفَ/و(جم

العباسةالخلافة عاصمة نى المحاسبى عاش 
العيسطخمو كل عالي المادية الحياة طفت حيث ،غداد، 
مالبيت من حعالت التي الخلافة فصور سلوك بتأثير 

تريد.كما الأموال وبديد السلطة، لترف وسيلة لمين الم

-خاصة المأمون زمن وفي - القصور هد0 وفي 
فيماعرفا والذي نكري إرماب عملية أكبر مورست 

القولعلى الناس أجر حث القرأزا حلق دارفتنة بعد 
آخرون،وعيب ، عالماء ذلك سيل في وقتل بذلك، 

حتىالأمر هذا وجه ني وتف ند أحمد الإمام وكان 
.الغتة. وجه »ي بثباته الأمة عن افه فرج 

قللفي المعتزلة فرنة نقل كان بغداد وفي 
وقدؤيةرافضة من الأخرى المرق وكانت الخالي؛دة، 

تسرحونيعترهم 
ال،العيانحراف، نلهور لث، ذلإلى اف، يم
•• الشريعة حدود على وخروجهم 

١٢



مواعظفي الكسر أثرئ لها ك1ن العوامل سْ كل 
الانحرافات،مالْ بها يعالج كان إنما إذ المحاسبي، 

حرجتاش الفرق تلك عوار لسن المفاهيم، ؤبمحح 
يبينكما يمكرعا. والجماعة السنة أمحل مذهب على 
.أيضا. وممممداتهم سلوكهم المنحرفين العباد خهلر 

علىميهلرت التي الأمور أمحم إجمال ونسمملع 
التالية:بالقاط المحاسي مواعظ 

والستة:الكتابر التزام - ١ 
هيوالمنة بالكتاب الألمزام إلى ١^ إن 

التيالانحرافات كل وجه في للوقوف الوحيدة الوسيلة 
وسلوك.فكر من الضالة الفرق تشيعها 

سديدآ،ذللث، على المحاسبي تأكيد كان ولذا 
ذلكومن موعنلة، كل ومع بة مناسكل في ومتكررأ 

إلىالصديق ووصل صدره، اض شرح ®من ت قول 
ذليمنهاج لزم إليه، الوسجلة ني ورغب نلمه، 

تعالىاف كتاب مجن الشريعة: حدود برعاية الألباب، 
الأئمهء.من المهتدون عليه اجتمع وما نبيه وسنة 

الكتابمرجعه يكون أن إلى لم مكل ؤيوجه 
'فتقول والسة 

١٣



فاعرصهالحق، يمنهاج صوؤْ لك لاح أمر أكل 
,الصالحة٠ والاداب والستة الكتاب على 

ااساف;طريق التزام - ٢ 
التقوىعلى لك الأمور ارأعون ت ذلك في يقول 

منوالمحدثات ؤإياك .، محمد أصحاب ؤلريق لزوم 
يغايةأخدن نقد طريشم أحدت إن ؤإنك • الأمور• 

فإنهمالأشياء، من شيء ني تخالغهم فلا . المحدق. 
الميز.كانواعرالحق 

شرائعه،والزم افه، بفراتمحى أخي يا انم وقولت 
والنمنبيه، أصحاب آثار واتح بيه سنة ووافق 

وامتدطريقهم، واسلك بآدابهم، وتأدب سيرتهم، 
.*.بهداهم.

م-اساء:

بصلاحادها، وفالأمة صلاح أن المحاسبي يرى 
تالعالم-اء من فريقين عن ؤيتحدث ادهم، وفالعلماء 

عوضابالدنيا رضوا آخر وفريق الأمة، بهم تسعد فريق 
الثانيالفريق هذا في القول يفصل ثم الأخرة، عن 

الشيطان،خالفاء نهم عنه، ؤيبتعدوا الناس ليحدره 
•إبليس ودعاة 



المنضوفة:بعص انحراف بيان - ٤
المريقهدا من ثديدآ تحديرأ بي المحاّيحدر 

العيادةأن ؤسين العريضة، الدعاوى محاحب الماس، من 
الامحللاعأو الغيب معرفة لصاحبها تتيح لا بلغت، مهما 
عليه.

مكةإلى يدب أو به، يعرج أنه ادم، من دم( 
صال،كذاب نهو . • نعالك،الرب يكلم أو يلة، لض 

،المويت، حتى الملم عن تمْل لا والعيادة ٠ مجفل. 
أصحابمن ؤيحدر إليها، عكر يمنزلة ليم، والجؤع 

أهله،واحذر الباب، هدا ®احدر فيقول،! للث، المهذا 
عاليهكان ما الأول، الأمر والنم الأمر، هذا إلى ومن 

.*.محمده.

ا/أصول:معالجة - ٠ 
الاهتمامينصتا أن الإصلاح؛ بيل مفي ؤيرى 

الفرؤع،ًالحت، مجيصت، فإذا الأصول،، معالجة على 
٠المواضع يقابله فالعر 

عندوالجاه الرياسة حجا I العز عن ؤيتفمع 
والحقل.والحد، والغفبا والفخر، والكبر الناس، 

والحمية.والعصبية 



عالجتفقد العز، داء اك ننمن عالجت، فإذا 
الفخرأو الغضب أمر عالجت، إذا أما الفرؤع، تللث، كل 
.الداء أصل على تقضي لن هإنلث، شسكه من 

و\ذةو؛أيشتغل العبد دام ءوما ت ؛يقول هذا ينوصح 
_،الأصل دام ما فاء، لشغاله فلس الأصل، عن 

يدله،.آخر فرعا أخلما مع ذما كلما 

التقس؛محاسبة ء ٦ 

مواعفلمعفلم على يعلر تتكاد القضية هدم 
بتهمحامحلكثرة المحاسبي محمى ؤإنما المحاسبي، 

•نمه 

ذلك،،على الأمثلة سوق على بحاجة ولت، 
عليه.أمثلة الكتاب، هدا في جاء ما فمعغلم 

بيالمحاسأن إليه الإشارة ينبغي مما ولكن 
تأملهاإلى وأرشد بة، المحاسلهدم قواعد وصح 

Iذللث، على واحد مثالأ وأصري، منها، والاستفادة 

يبدأؤإنما واحدة، دفعة يحدت، لا الانزلاق إن 
يملحتى • م' هو ما 1^، ينتقل ثم اليسير بالأمر 

القعر.إلى الإنسان 

١٦



هنفمحاب من بد لا ذلك، تفادى سل وفي 
الصغير.الأمر على 

باليسير،التهاون نل من يؤتى المدذإث آ'إن 
صباليسير والتهاون المحر، الإثم زى يولمع الذي وهو 

الممير.عليه سى الاJى الأساس 
ثماسساءلا، صار نم تحففلآ، كان ت أوله نيكون 

اليسيرمحن صار نم اليسير، ذكر إلى اط- الأنبمن صار 
حيثنم|الثا ترى حتى تشعر نلأ . منه. أتمر هو ما إلى 

تركاليسير، ترك ففي ٠ ٠ ُغثرلي فته ترى أن تكره تمت 
.والكثير، السير 

للحسإيقاءل مجرد الموعثلة تعد لم وهكذا 
•النجاة لميل بيان عي ل بالخطر، والثعور 

التبة:٧-أمر 
مواعظ.س واسعة مساحة يأحذ آخر حان_، وهدا 
وتيمنهالعمل ار متحدد التي هي نالنية المحامبى، 

منوتمفيته فيه، الإخلاص ودرحة افه، عند 
القدرهدا تستحق ٠راليةا نصية بأن شك ولا الشوائب،، 

المتفقالحديث، ني . لقوله والرعاية، الاهتمام من 
بالياي.الأعمال »إنما عليه: 

١٧



تحريرعلى المساعدات من أن المحامجي ؤيرى 
علىالتالية الأمثلة حمآ سلامتها من والتأكد اJية 

.؟«أصل. لا ولإ أعمل؟ لإ لإ عملت؟ »لي القس: 
فإنالإرادة، ، واعرفالمية، *افحص ؤيفول: 

ا.يالنية المجازاة 

الطهارة:- ٨ 

بقتفهي ولذا العبادة، صحة ني ثرمحل الملهارة 
بقتuلطه١رة المفى، أمر ني محا وكيلك الصلاة، 
انمل.

سيئا،خلقا ه نفمن يخلى أن بد لا فالإنسان 
حن.خلهم، مقامه لقوم 

البحث،في كاوللث، تزال( افلأ المحاسبي: يقول( 
نمامميء، خالق للث، ؛لهر كالمالنا، نفاوئ معن 

الطهارة!.بذلك توريث، حتى حن، خلق 

علىالمحاسبي حرص المعنى هذا ظل وفي 
التقرب،على والحض القالوي،، معاصي من التحدير 

مفصل.مءلولا كلام في القلوبج، بطاعات اف إلى 

الممل،من أولى الطهير أن المحاممح، يرى ل، 
١٨



منفعةمن يمغ الثر فإن العمل، نل يتهلهر لم ُن لأن 
انمي.أور الثر نزك الخر، 

اكمحيية:. ٩ 
أئمةءنااأ وكيلك — المحاسى عند الموعنلة ليست 

الأثام،من وترهيب المخاتل، ني ترغيب هي - الملف 
والتوجيهالصحيحة، المقيدة لبيان وسيلة أيضا هي بل 

المابهدا في الأذحراناتا وبيان إليها، 
•اللم 

دقائقبيان ورد ما كثيرا المواعثل ثنايا وفى 
•الناس س كشر إلها ينب لا اش الوهمي 

عنللالوعظ محاور بيان في النير بهذا أكتفي 
بالموعنلةيلقي كان إنما فهو كث؛ر، وغيرها المحاسبي، 

إنماهدا *ي فهو عنه، صئل لأمر أو رآْ، لأمر معاجلة 
الحياة.ميادين شش ني الاس واقع يعالج 









وايسهاممتاب امحزام 

تاش عيد أبو قال 
قلبه،إلى التصديق ووصل صدره، اض ثرح من 

الألباب،ذوى منهاج لزم إليه، الوسيلة قي ورغب 
نبيهوسنة تعالى، اف كتاب من الشريعة، حدود برعاية 

منالمهتدون عليه اجتمع وما لام، والالصلاة عليه 
الأئ٠ةل١/

اعالىاش بكتاب اسل 
تاض عبد أبو قال 

اف:مماب فريضة أن اعلم 
•والنهى الأمر من بحكمه العمل 

ووعيده.لوعده والرجاء والخوف 

٠ابهه يمتوالإيمان 

تحقيقالمحامي، للحارث ص)آ"م(، السترشدين رصالة )١( 
ط؟.ض؛، أبو الغتاح همد 

٢٣



-وأمثاله بقصصه والاعتبار 

الجهلظالمات من خرجت فقد بذلك، أتيت فإذا 
،،الضن١١روح إلى الشك عذاب ومن العلم، نور إلى 
ينيغييثر ءانوأ أليق دلة ت ذكره جل اغ نال 

1.٩فلكتإلح 
الع-ملرمأهل ب ؤيرغب ذلك بمبز ؤإنما 

عنرسزهوا الظاهر، إحكام في عملوا الدين اش، عن 
.،١^٤

امحيقتصير 
اض:عبد أبو قال 

المجازاةفإن الإرادة، واعرفج المة، عن افحص 
باليات،الأعمال )إنما س: اض رسول قال بالمية، 

•، ،لنوى(لما امرئ لكل ؤإنما 

الراحة.الراء بقح - الروح ١، 
(.٢٥٧)الأية القرة، سررة ٢( 

النهم■أض القل: أ>، ٣( 
.ص)حy( المسترشدين رسالة ٤( 
عله.مض ٥( 
(٤٥٠صن)المسترشداين رسالة ٦( 



الإسماعحسن 
اض!عبد أبو نال 
الفهمبه لتدرك الأسماع، حن على أحثك إني 

إو4.^ك ما كل في وجل عز اف عن 
إلىأو دجل، عز اف كتاب إلى استمع نمن 

يحدثلا وهو موعغلة، إلى أو علم، إلى أو حكمه، 
مافلبه أشهد وند إليه، يستمع عا غير ، بشيء ه نف

ذكرى،فيه له كان بدلك، تعالى اض يريد إليه، يتمع 
.^١٢ئال اسمه تيارك اه لأن 

به،وأمرهم المؤمنين وصف وبدلك قال، كما وهو 
لنث7ألمود متمئؤن ءؤأك|زا ت وحل عز ننال 
،.٢٠آلاف ممإ محر ئ1ويث، آة ثدم أك 1ولبم 

أدبمن قال: أنه ،، ٣٧بن وهبا عن وروى 

لهلكن لمن ص ئلأث، في >لن ممال: توله أر إثارة مدا )١( 
•([ الأية)٦٣ق، ت'سورة شهيده رم مع المأوألش تلج،، 

الآةص\(.النم، َورة )٢( 
وثلاثين،أرع منة ولد الدهص: نال منبه: بن دب )٣( 

كتبمن النمل كير كان ومائة، عشرة أرع ستة وتوفي 
منبشيء يتهم لكن حغل: بن أحمد نال الإمرائيليالتا، 

رجع.ثم القدر 

٢٥



والإصغاءالبصر، وغص الجوارح، مكون الأصت٠Lعت 
العمل•عر والنم الفل، وحفور السمع، 

تعالى،اض يحب كما الأست-ماع، هو وذلك 
ومحوت

،ء بثي يشغلها أن جوارحه العبد يكف أن 
٠سع صا يه مه شغل 

يرى'بما تلبه يلهو كلأ حلرنه، ؤنغض 

ماسوى بشيء ه نفيحدث فلا عقاله، ؤيحضر 
'إليه بمتهع 

،•^ بما نعمل مهم، أن ؤمزم 

نمكأصالح 
اض:عد أبو تال 

كانفإنه غيرك، عيب عن لث، نفبإصلاح اشتغل 
يخفىما الماس من له يشين أن عييا بالمرء كفى ت يقال 

أومثله، يأتي غيما الماس يمت أو ه، نقمن عاليه 

نحنيقبتمرف، ٣( ٠ -  YA_)اش لحنرق الرعاية )١( 
يرون.العلمية، الكتب دار عطا، أحمد القادر عيد 

٢٦



يعنيهلا ما التامحى في يقول أر حليه، يودي 

الجاهعن 

اضعبد أبو تال 

بضععلى تفترق الأمة هذه أن إلى البيان انتهى 
سايرها.أعلم واض ناجية، فرقة منها فرقة، وسبعين 

الأمة،اختلاف أنظر عمري من برهة أزل فلم 
محنوأطلب القاصد، والسبيل الواصح، المنهاج وألتمى 
بإرشادالأخرْ طريق على وأسدل والعمل، العلم 

بتأؤيلوجل عز اممه كلام من كثيرأ وءملث، المالماء، 
الفقهاء.

مذامهافي وننلرت الأمة، أحوال وتدبرت 
ورأيتلي، قدر ما ذلك من فعالنت وأناؤيلها، 

منهوملم كثير، ناس فيه غرق عميقا، بحرأ اختلافهم 
قليلة.عصابة 

لمنالنجاة أن يزعم منهم صننإ كل ورأيت 
خالفهم.لن الهالك وأن تبعهم، 

(.٥٠ص) المترتدين رالت )١( 

٢٧



أصنافأالناس رأيت ثم 
ووحودْير، علقاؤه الأجرة، يأمر العالم فمنهم 

٠غتيهة منه فاليعد الجاهل، ومنهم 

موترلدنياه، مشغوف بالعلمام، المتشبه ومنهم 
لها

ملتسالدين، إلى مشوب علم حامل ومنهم؛ 
,الدنيا عرض س يالدين ينال والعلو، التعفليم يعلمه 

حمل.ما اؤيل يعلم لا علم حامل ومنهم: 
غناءلا للحير، متحر اك، بالنمتشبه I ومنهم 

آ.ل رأيه على يعتمد ولا لعلمه، نفاذ ولا عنده 

الويعمفقود ، والدهاء العقل إلى منسوب ٠ ومنهم 
والممى•

وللدنياواهمون، الهوى على متوادون، ومنهم: 
يطلبون.وريا'سنها يدلون، 

منأماس غير على يتعجددن الناس، من الصنف مدا )١( 
الهدتم(•طريتا عن بدللث، منحرفين علم، 

٢٨



يمدون،عن الإنس، شماطين ت ومنهم 
رضيهرعون، جمعها ؤإلى يتكالبون، الدنيا وعلى 

وفيأحياء، الدنيا ني فهم يرغبون، منها الاستكثار 
موتى.العرف 

،1JJ.L؛وصمت، نفي، الأصناف في نتفندت، 
ذرعا.

دالالاو._، وهلالمهتدين ى هل، إلى نقصدت، 
وأ٠iلت،الفكر، واء٠لت، العلم، وامترثدتا والهدى، 

ؤإحماعنبيه، وسة اف كتاب، من لي فتبين الطر: 
عنليقل الرشد، عن يعمي الهوى اساع أن الأمة: 
العمى•؛ي المكث، ؤيطيل الحق، 

فلص،عن الهوى يإمقاط نداتج 

القرفة.، JJa؛مرتادأ الأمة، اختلاف عند ووقفت، 
الهازكة،والفرقة المردية، الأهواء من حاوارأ الماحية، 
النجاةسبيل ألممس البيان، قبل الاقتحام من متحرزأ 
•شي لهجة 

اضكتاب، في . الأمة ياحتماع ٠ وحدت، ثم 
المجاة:سيل أن المنزل، 

فرائضه.وأداء اض، بتزنوى الئ، اكفى 

٢٩



حدوده•يجمح وحرامه، حلاله ني والريع 

طاعته.تعالى ف والإخلاص 

ه.برسوله والتأسي 
نيالعلماء عند نن والالفرائص معرنة فطلت 

جمتعهمووحدت واختلاقأ. اجتماعا فرأيت الأمار، 
العلماءعند نن والالفراتقى علم أن على مجتمعين 

مرصوانه،العامالين اممه، عن الفقهاء وأمرْ، باض 
عليهبرسوله المتأسين محارمه، عن الورعين 

أولئكالدنيا. على الاخرة الؤثرJن لام، والالصلاة 
■المرملن ومتن الله يأمر المتمسكون 

المجتمعانمنف، هذا الأمة بين من فالتمست 
علمهم،من واتتبسسثا بامارهم، والموصوفين عليهم، 
كمامندرما، علمهم ورأيت القليل، مجن أتل فرأيتهم 

غريباوسيعود غريبا، الإسلام )مدأ • اش رسول تال 
بيئتهم.المتفردون وهم ، للغر؛اء(ل فطوبى بدأ كما 

وخشيتالأتقياء، الأولياء لفقد مصيبتي سلمت، 
عمري،من اصطراُب، على يفجأنى أن الموت بغتة 

(.١٤٥)يرتم منم أخرجه )١( 

٣٠



ليأجد لم عالم محللب في فانكمثت الأمة، لاختلاف 
نيولا الاحتيامحل، في أقمر ولم بدأ، معرفته من 

فيهموجدت قوما، بعباده الرووف لي فقيض المح، 
علىالأخرة ؤإبنار الورع، وأعلام المقوى، دلائل 
الدنيا.

أئمةلأفاعيل مرافقة ووصاياهم إرشادهم ووجدت 
الهدى.

يرجونلا الأمة، نصح علك، مجتممن ووجدنهم 
رحمته.من أحدأ يقنطون ولا معصيته، في أحدأ 

،والفراء اء المأمعالي بالصبر أيال.أ يرمحون 
.العماء على والمكر ، بالقضاء والرصى 

أياديهبذكرهم العمد إلى تعالى اض يحببون 
•تعالى اممه إلى الإنابة على العباد ؤيحثون ؤإحائه، 

•تعالى افه بعظمة علماء 

علهاء

عالماء

ندرته.

ومحنته.بكتابه 

ؤيكره.يحب بما علماء دينه، فى فقهاء 

لكيضتاركين، والأهواء، المنع عن ورعين 
٣١



عضعتررعين والمراء، للجدال مبغضين والإغلأء، 
والفم.الأعتاب 

مالكينهم، لأنفمحاسبين لأهوائهم، مخالفين 
وجمثعهم وملأبفي ورعين لجوارحهم، 

أحوالهم.
مجتزئينللشهوات، تاركين للشبهات، مجابين 

نيزاهدين الماح، من متقلين الأغوات، محن ؛اللغة 
الحلال.

المعاد.محن وجلين الحساب، من مشفقين 

امرئلكل غيرهم، دون من أمهم عر مزيئن 
يغتيه.شأن مهم 

وجزيلالقيامة، وأقاؤيل الأخرة بأمر عالماء 
الل.ادم،الحزن أورثهم وذلك المناب، وأليم الثواب، 

،.وتعيمهال الدنيا مرور عن فشغلوا المقيم، والهم 
وأيقنتنصحهم، ر واتضح فضلهم، ر شين 

 ١( C الثثييهالصفات هذه سان أراد — اض رحمه ء المحاسي لعل
يلازمهمأن يالمسلم يجير الذين العلماء أوصاف إلى 

وكلهم.وأدبهم علمهم س وضس 



المرسلين،والمتأمون الاحرْ، بطريق انماملون أنهم 
استرشد،لن رالهادون بهم، امتفاء لن والماسح 

قابلافوائدهم، من مقتبسا مدهبهم، في راعا فأصبحت، 
أرثرولا سأ، يهم أعدل لا لطاعتهم، محا لادابهم، 

أحدآراس.عيهم 
انمربينصمات 

اض:عبد أبو تال 
بصيرة،والعمل خشية، العلم نائم من آثار اطل، 

معرفة.والعقل 

تحقيق(، ٣١.  YUالمحاص._)لاحارث الر>ا، )١( 
صبيحعلي محمد ومطبعة مكتبة عطا، أحمد القادو عباو 

.٢١٩٦٥عام وأولاده 
لنامن، المحاسبي تجرية ملّْ ت الكريم القارئ يقول، هد )٢( 

فبما؟\ووءظ4- نأين ودقاممها، تناصيلها 
المحاميوتجريه ٠ تجرية حلاصة عي إنما الرعظة أن رالواح 

■ذلك تعاواد يمدد ت، ولالكثير، الثي المواعفل من فيها ،رال.ه 
واصحة.يية لهي 

أنعه يلم علمه، وصعة ثاوره جلالة على الحامي ولكن 
إلاالغنم من يأكل لا الذنب، أن وحد يل منغردأ، يعيش 

سلوكه،امتنامة على النرد تعين المالحة فالجماعت القاصية، 
فعلكما عنها البحسثإ من يا لا فكان اعوجاجه، له ونصحح 

•شادهم يإو نصحهم من دغ؛د إليهم ماع فهو المحامي، 



فارجعالأدب، قمل منهاجهم عن حجبلث، فإن 
صفةالعلم أهل على يخفى ولن نفسك. على بالدم 

المخالصين.

إثار؛ثل رني ادا، نم؛ كل ني ان راطم 
علما.

مراده،دجل عر اض عن فهم من ذلك متز ث^ 
خطابه.من القين فواتي وجز 

اعتبر.نثلر إذا - الصادق في - ذلك وعلامة 
ذكر.تكلم ؤإذا تفكر، صمت، ؤإذا 

شكر.أعطي ؤإذا صر، منع ؤإذا 
حلم.عله جهل ؤإذا استرجع، ابتلي ؤإذا 
رفق.علم  ١٥٧تواصع، علم  ١٥٧
بذل.ستل لأذا 

٠لالمسترشال. وعون صد، للما شفاء 

بر.وكهفا صدق، حليفا 

فيالهمة بعيد ه، نقحق في الرصا نريب 
تعالى.اش حق 

٣٤





أنطقته._ش_ والصيحة مهذارا، الأحمق ؤيحبه 
.أغناء والعقف غنيا، ويحسبه 
أدناه.والواضع فقيرآ، ؤيحسيه 

مافوق يتكلف ولا يعنيه، لا لما يتعرض لا 
يكفيه.

وكلما يلخ ولا إليه، بمحتاج ليس ما يأخذ ولا 
يحفظه.

•تعب قي ه نفمن وهو راحة، قي منه الاس 
طّمعه،بالقى وحم حرصه، و[ذووع أمات قل 

شهواته.العلم بنور وأنني 
فكن.فهكذا 

فاتبع،ولأثارهم فاصحب،، هرلأم، ولمثل 
بائعهمالمأمون، الكنز نهزلأم فتأدب، وبأخلاقهم 

مغبون.بالدنيا 

.الأخلاء من واكهاُت، البلاء، في العدة وهم 
•وك ينلم الرب لهموا ؤإن أهمنوك، افتمرت، إن 
i_■أممزئ ئء أقر يث ا٤ و أضِ ي خس 

الآة)اآ<.البماده، ّرر؛)١( 
(•١١٠ ص) المسترشدين رمالة )٢( 

٣٦



قلمس

اش:عبد أبو قال 
قنتفإن واحدة، ونفك قاليلة، أيامك أن اعلم 

ؤإنعنها، لك عوض ولا نبها، لك رجعة فلا أيامك 
سواها.لك نفس فلا نمك 

يينكما إصلاح ما - أخي يا - تدرى ومحل 
اض؟وبتن 

•رصي فيه له كان إلا شيء منك يأتبه ألا 

•رصي يه لك كان إلا شيء منه يأتيك وألا 
 LJ*ونهارك،ليلك نى أيامك، أحي يا نتعا

عليهأنت، وما فيه، أنت، ما أ-حوالكؤ، وحمح 

اكئإصلاح 
افهعبد أبو نال 

ماوأصل المموى، أماس أن - افه رحملث، - اعلم 
النيةوجل، عز اض صدتوا والدين العابدون، عليه بني 
أومعصية، ترك من تعالى; افه به أرادوا ما جميع ني 

طاعة.عمل 

ص)سا(.الفوص، آداب )١( 

٣٧



آخرتكصلاح بها فإن نيتك، بإصلاح فعليك 
الكلها، المهالك عند لك نجاة وهو حميعأ، ودنياك 

به،إلا الأشياء من شيء إلى تصل ولا عنه، بك، غنى 
الميز.الله حبل وهو 

العزمفإنما نيتك، إلى . تقصد ما أول، - فاقصد 
ولاروح، إليك، يصل ولا باب،، للث، يفتح ولا بالمنة، 

فيليكبه، إلا وتعالى، بارك الرب معرفة من شيء 
وبهتعالمح،، اش وبين بينك فيما خفي عمل فإنه بنيتلئا، 

إل5اوالفعل( النول، في والصدق، الإخلاص كن ي
.القاو_ا 

تتكلمولا تثرب ولا -اكل ولا شيثا، نملن فلا 
بنية.إلا شيتا نمل افه يراك ولا تتفلر، ولا 

صحيحةالنية كانت، إذا أنه . اش رحملث، ء واعلم 
الذيوالحارس يهرم، لا الذي الجند معلث، كان حيدة، 

يغفل.لا 

مالك،رأم، وهى، ينفد، لا مال، رأس وهي 
.، أ الكيس وخاتمة ، وكسبك، 

منرالكيس الشريف; الحدث رش الحمق. ضد الكيس: )١( 
.المومت،أايعد لما وعمل ه نفدان 

٣٨



تدركبها غإنك نيتك، ملاح عاليك الله، غاللة 
أنولعفي اجتهدوا ند الخلق عامة فان الإخلاص، 

نية.بلا المادارت< 

والخوفوالتعظيم، الهيبة مكن موصع دهم، 
وجل.عز اض من والحياء والوجل والحذر، 

الأنات،،جميع من تشها أن النية؛ نصد فانصد 
.، بايال وتع٠الها 

منوصلاحها النية بمعرفة وءلياث٠ عليتا تعالى الاه محن 
.الإنسانلآ، لأ*الاائ، واحل.أ عيبا ولوكان ، العيوب، جمح 

اضبر
اف:عبد أبو قال 

منالرأس بمنزلة الإيمان من الصبر أن اعلم 
سممت،ؤإذا الجد، ذمتا الرأس نُأني فإذا الجد، 

س^^، فإن واصفح، ناعما ءرصالiا في تغضيلث، كلمة 

الأء-ال،.إلى منه تدخل يايآ تعملها اى )١( 
تحنيقالمحاسي، للحاريثج ص)با'(، المعرفة تمج )٢( 

بدمشق.القلم دار الث.اءي، أحمد صالح 
(.٥٠ص) المترشدين الة ر،)٣( 



امموىدلائل 
اش:عبد أبو قال 

ورضوانهعليهم اف رحمة - النصحاء وجدت إني 
والآ-محرة،الدنيا ني العبد معادة أن على تتجض م- 

•اض يتقوى التمسك 

عنالريع ت هي تقوى، الدلائل يإن ألا 
منالقالوب رتمنية بحدوده، والقيام اف، محارم 

مثكارهه.

نيالدين، اد فأن على متفقين ووجدنهم 
تعالى.اش على الجراءة 

نركوجل؛ عز اش علُا الجراءة دلالة ؤإن ألا 
علىوالإصرار تعالى، اف لحدود والتعدي الولع، 

معمته.

٠،١ذلكلمن ؤإياكم اف عممنا 

انموقفمن ؛حذير 
اف:عبد أبو قال 

ص)\-آ(.الوصايا )١( 



فيهعنت مقامأ، ء ونمي ء أحذرك إني أخي، يا 
الجبارون،فيه وذل الأصوات، فيه وخشعت ، الوحو0 

الأولونفيه لم وامتالمتكبرون، فيه وتفعضع 
العالمين.لرب والخضؤع والمكنة بالدل والأحرون 

الهة،ني له ثاني لا الذي القهار، الواحد جمعهم وفد 
حكمه.في له مشارك ولا 

يومفي والقضاء، للفصل البلى ؤلول يعد جمعهم 
فيأمنه - عبدا نبه يترك لا أن I ه نفعلى فيه آلي 

وعلانيته.مرْ في عمله، عن سائله حتى _ ونهاه الدنيا 
للسؤالوأعد يديه، بين تنم، بدن بأي فاننلر 

الصادقين،إلا مدق لا فإنه صوابا، وللجواب جوابا، 
الكاذ؛ينلآ،.إلأ يكدب ولا 

آداب
تافه عيد أبو قال 

نيواعمل والغفبا، الهوى وفارق الأدب، النم 
والملأمةصاحا، والتأني حزبا، الرفق واتخذ اليقفل، أسباب 
متزلألوالأحرة والدنيا*علية، غنيمة، والفرنخ كهفا، 

ص)ا"مآ(.اش لحقوق ارماية )١( 

ص)ا"اكالمترثدين رسالة )٢( 



العيوبمعرفه 
اض:عبد أبو تال 

رجارحةبابا، بابأ العيوب، بمعرنة عليك 
بابفإنه كلها، والمعاصي الطاعات عيوب من جارحة، 

تعالىاض شاء إن التقوى إلى تمل به عفليم، 

الاقصاد

اش:عبد أبو تال 

صلاحمن فإنه رزقتم، فيما بالاقتصاد أوصيكم 
الدين.

اف،فإن الغنى، وقت، فى الإسراف وأحذركم 
تعالىاش ذم وقد شيء، كل في المرق يكره 

بمردا•ولم بمرنوا لم الدين ومدح المرفض، 
بهياكفى ت نال أنه التايمز بعض عن وبلغنا 

يثتهي•ما محنلس يشتهي ما المد يأكل أن إسرافا 
يومبجكاء نال• العلم أمل بعض عن وبلغنا 

لهم:فيقال عملوها، لهم صفات يطالبون قوم القيامة 

ص)؟ا'(.المعرنة شرح )١( 

٤٢





اكدق

اض:عبد أبو ق1ل 

الفضولواعتزل تغنم، موطن كل الصدق؛ي آثر 
■تلم 

إلىيهدي والمر المر، إلى يهدى المدق فإن 
والفجورالفجور، إلى يهدى والكن.ب، تعالى، اض رصا 

افسخط يورث 

امحير•>، بمكن ط احراذ 
اش:عبد أبو قال 

نيهنأطلست، هذا، دهرنا ني أحوالنا تدبرت إني 
ثراغب تبل■لت، ناد تصعبا، م زمانا فرأيت، التفكر، 

فيهوتغيرت الإملأم، عرى فيه وانتنضت، الإيمان، 
وبادالحق وذهبا الحلءود، واندرمتإ الدين، معالم 
أت؛اعه.وكثر الباطل وعلا أهله، 

ورأيت،الالبسثإ، فيها يحار متراكمة، نتنا ورأيت، 
التفكيرعن والهة، وأنفا مجتكلبا، وعدوأ غالبا، هوى 

افرشلينص)أآ'ا(.رسالة )١( 



•الأجرة عن نعميت ، الرياء جللها ند محجوة، 

أحوالبخلاف دهرنا ني والأحوال فالضمانر 
لف.ال

محيطة،سا والمتن محدنا، البلاء رأيت فالما 
أمر،إلى - الضرورة على - ونغلرت ذلك. من أشممت، 

اشأمر ما بكل يقوم ممن نكن لم إذا أمرين: بين هو 
فهللفبه، اض أمر ما كل نفيع أن لما ينبغي فلا به، 

الأبد.ملأك 

وحل.عز اض نرانوا ألا، 

تقتحمواولا كله، الخير من أنفكم تخرجوا ولا 
١كله الشر في مجهودكم. ب. 

تتهينواولا كله، الحق عن بأعوانكم تميلوا ولا 
كله.اض بأمر 

كانؤإن عليكم، يجست، كير من بالقليل وتمسكوا 
سدادولكن اف، أمر من شيء تضييع في لأحد عير لا 

والقليلبعض، من أهون الثر وبعض عوذم من 
ؤالجمع ذهابا من حير به، يتمك 

وقلة.فقر من كفاية أي )١( 



لأصحابهنال . اش رسول أن بالغنا فإنه 
عليهأنتم ما بعشر كرا تمإل قوم بعدكم )سيأتي 

نجوالا،(لى

اكمتا

اف:عد أبو هال 

إذانإنك الصمت، الحكمة إلى الطريق أن ١^؛ 
ونظركتفكرا، صمتاك وليكن ، kiJLJL*مالكت، صمث 
.ذكراوكلامك همرة، 

لزمالث،يكون أن إلا شيئا، الصمت، على تختر ولا 
تحارص.اه فراتص من فرض 

المراسل 

اف:عبد أبو فال 

ني)إنكم مرفوعا': عريرة أيي حديث من اكرمذى أخرج )١( 
رمجانيأتي يم محللي، يه أمر مجا عر منكم ترك مجن رمان 

رصعنه( ٢٢٦٧)رقمه نجا( يه أمجر مجا بعشر منكم عمل من 

الوصااص)'آ'آ(.)٢( 
ص)أه(.المعرنة تمح )٣( 

٤٦



ان،بالإحمجازى أنه يعلم رحل عمل اعمل 
بالإجرام•مأخوذ 

شكركوأدم 
فيوحل بهمك، الضور وزر أملك، من واقصر 

.قالبك المحشر 
•٧^١٢٢س وائئ ، ^^١٢رم ثم 

الرحالتجعل ولا نممك، وصي وكن 
أوٍثاءكلم.

مرولفإنك سك، من وتيقغل أمرك، واعتل 
عمرك.عن 

أمراض كناه الاحرة، همه جعل من أن واعلم 
دنياءر،/

وصواطأصول 
تاش عبد أبو فال 

•إله تحتاج ما أصلح أي ( )١ 
أعداد،.أتجز أى )٢( 
حتىذلك نترك ولا الخير، نعل من أردت ما أنفد أي )٣( 

بعدك.من به توصي 
باختصار.( ٧٦. ,_)YU السترشيبن رمالا )٤( 

٤٧



أصلوالإخلاص المدق أن - اف رحمك - اعلم 
حال:كل 

والزهد،والقناعق، المسر، ت ينشب الصدق فمن 
•والأس والرصا، 

والخوف،الينمن، يتنسمب؛ الإخلاص وعن 
والتعفليم.والحياء، والإجلال، والمحبة، 

علاماتثلاُث، الأحوال هده من أصل ولكل 
؛^رفدهات

به:إلا تم لا أشياء ٠^٠ في فالصدق 
تحقيقا.بالإيمان القالي، دق ص- 

الأعمال.في المية صدق و- 
الكلام.في اللفظ -وصدق 

;ه:إلا تم لا أشياء  -ئم والصبر 
اش.محارم عن لصبر ا- 
اض.أمر اتباع على الصبر و- 
ض.احتسابا المصائب، عند الصبر و- 

أشياء:٠^; في واكاعة 
٠وجوده يعد الغداء لة ق- 

٤٨



٠الأماب وهلة العدم عند النقر وصيانة -
حلولمع ، ل وجل عز اض أوقات إلى كون الو- 

ٌّدالأضش؛لأةس:
الخلوة.ني والذكر يالعلم نس أ- 
الخلوة.مع والمعرفة بالمن أنس و- 
حال.كل في وحل عز باق أس و- 

دروحالتوكل، ونفس السب، نظام دالرصات 
ال؛قثن•

العلم.يأوصافا المأخوذة الصدق شعب فهذه 
المخلصمي يفلا ت الإخلاص لهعب وأما 

والأنداد،الأشباه من وجل عز اغ يغرد حتى مخلصا 
التوحيد،بانامة اش إرادته ئم والأولاد. والماحبة 

دالفرض•الغل مح، وثه له الهم لجمع 
أشياءثلاثة في اليمين وصحة 

,باق الثقة إلى القالب، كون س- 

شيءنكل ونت. كل ض به اف نفى ما المراد: لمل )١( 
٠لمقدار عنده 



اف.لأمر والانقياد -

•العلم سابق من والوجل الإشفاق و- 

رأتوهل اليقين، بعد إلا الخوف يكون ولا 
يستيمنه؟لم لما خانقا 

أشياءتثلاتأ ؛ي والخوف 
المعاصيمقارنة وعلامته I الإيمان وف خ- 

•المريدين خوف وهو والذنوب، 

والإشفاقالخشية وعلامته الملف خوف و- 
العلماء.خوف وهو والولع، 
طلبفي الجهد بذل وعلامته ت القوت خوف و- 
وهووجل، عز ض والإجلال الهية بوجود اض، مرصاة 
الصديقين.خوف 

الملائكةبه اض خص الخوف ني راع مقام و- 
لأنهمالإءفلام، خوف وهو لام، العليهم والأسياء 

ضتعبل.هم قغوفهم لهم، اش بأمان أشمهم في آمنون 
وإءذلا٠ا.إجلالا 

عزش محبا يمي لا أشياء، ثلاثة ني والمحبة 
بما:إلا وجل 



وعلامةوحل، عز اف ني المزمنين مب -
إليهم.المنفعة وجلب عنهم، الأذى كف ت ذلك 

وعلامةوحل، عز ف ه الرسول محبة و- 
'محتنإن ت ذكره حل اض نال سنته، ت ذللتؤ 

علىالطاعة إيثار ني وحل عز اف ممة و- 

منالرأس بمنزلة المصاء من والتعغليم والإجلال 
استحياؤإذا صاحبه، عن لأحدهما غنى لا الذي الجسد 
عزش المرانبة I الحياء وأنمل أحله، ريه من المد 

أشاء:٠^٠ ز والمرائة 

;العمل.طاعته ني افه راقبة م- 

بالترك.معصيته في افه مراقبة و- 

لقولوالخواطر، هم الني اف مراقة و- 
فإنهتراه تكف لم فإن تراه، كأنك افه )اعبد س: ال؛ي 

سماك(ص.

(.)١٣الأة )ا(مرةشصران، 
)٨(.يرقم لم مأخرجه )٢( 



البدنعلى تعبا أشد وجل، عز ف الةاو_، ومراقبة 
فيالمال ؤإنفاق الهار، وصيام الليل، نيام مكابدة من 

.اف سبيل 

مسودات
اف:عبد أبو قال 

!أشياء ثلاثة فمدتا 
الصيانة^•ع الوجه حن 

الأمانة.•ع القول وحن 
.، الوفاءل •ع الإخاء وحسن 

الآصهءاباخمار 
اض:عبد أبو قال 

•الفر ثم رالر٠يو، الدار، ثم الجار اطلب 
تعالىف مضاد فانه الصول، تصحب أن واحذر 

قضاته.فى 

(.١٨١- ص)'لأ\ المّترص رالة )١( 
واعر.الإعجاب س واللأئ القاف الصيانة: )٢١( 
دارزرز، معروف تحقيق القشيرية الرمالأ )٣( 

محردت•الجل، 

٥٢



أويكذب، أو يبهت، أو يخاب، من تصحب ولا 
ثاتقتجين• ذا أو لسانين، ذا أو وجهين، ذا أو بنم، 

الاخرة.قي وعداب الدنيا ني شض فإنهم كلهم، هؤلاء 
صادقا.مؤمنا إلا تصحب ولا 

نفكومن زمانك، أهل من المحير والحذر 
حفى.عدو فانها خاصة، 

-دهرك - تيقظا موكن وأعوانه، إبليس واحذر 
فىامهثلها>ا/

اأكرسبتطهر 
اف:عبد أبو تال 

بضعفإنه الربا، فنون من مكاسبكم في تحرزوا 
بابا٠ومعوز 

والكذب،والتهلمف،، والنجش الخيانة، واتقوا 
ذلك.وأشباه المبايعة عند والذم والدح والحلف،، 

دلالةفإن كم، لأنفواحتاطوا فيها فتورعوا 
الممون.، يعرفوبالويع الولع، في التقوى 

»_)AA(.المعرفة شرح )١( 

٥٣



المأمغش )من قال: أنه عنه. يلخا وند 

مكملات؟أم نوافل 
اض:عبد أبو تال 

طالباوالصلاة بالصوم الناس تعلؤع إذا • إخواني 
لإكمالالطوع اذكنار في الب نقدموا ألا لكواب، 

أميةفإن كنيرأ، خللا فيها فإن المفروضة، الصلاة 
بهايكمل أن ونوافاله برم أعمال جميع من العاقل 
فراتفه.

يحاصبما أول فال: الصحابة بعض أن بلغنا فإنه 
ؤإلأأتمها فإن المكتوبة، الصلاة القيامة يوم العبد به 

لهكان فإن تعلؤع، من له عل انفلروا للحفنلة: قيل 
تكمللم فإن تطوعه، من العرائض أكملت تعلؤع 

فيوألقي بطرب أخذ تعلؤع له يكن ولم الغريقة، 
صؤراكم اف أعاذا ازر، 

(.١٠٢)منى« فليس غش اس بلغفل: ملم أخرجه )١( 
الو>اص)آا"(.)أ(

قال:الداري تميم عن ماجه وابن والدارمي داود أبو اخرج  ٢٣)
االملأ؛ العبد به يحاب ما أول )إن ه: افه رمحول ثال 



ثاربتولا تتم، لم بغراتص مطلوب أني فأيمث 
التمام.

نمصأصعاف التطؤع ؛، ٢٠الفم، من لوجدت 
•امات۵ر^ 

نريفةتكمل ألا وخثيت، ذرعا، لذللث، وصمت 
قديمثوب نصالح وكيف منه-ا، أصع ينوانل اتحدت 

اسبالخرق البر 

أنوأشنمت التمام، خلاف عملي عن نأيقنت 
•فيها المتريين *ع أتردى 

نقيرآبكمالها، الفرائص إلى مضطرآ نأصحت، 
شديدحدودها، من انتقص ما لإتمام اكلؤع إلى 

مساوتها.لتكفير البر اكتساب إر الخاحة 

صيعت،وقد النوافل، طلب عن شغل في فانا 
الفرائص.حدود من ممرا 

أمركم:نتدبروا 

نغماننيئا كان ؤإن كاملة، له كتت كاملة صلاته رجال إن ن ً

اكملوات0اوع، من لمدى عل اننلروا للملائكة؛ تعار الد تال، 
حسبعلى ، Ji.tSiئم الزكاة، نم فريضته، من نقص ما له 

ذللث،(.

٠٠



بكمحل التفريط من بي حل الذي يكن نإن 
الفرائص.لإكمال النوافل من فاّتكثررا مضه. 

حتىنافلة يقبل لا ثنازه حل اش أن بلخا فإنه 
الفريضةل١،.تردى 

النوافلاستكثار ني إرادتكم فلتكن إخواني: 
وأكرمالمات، أقمل ذلك فإن الفرائض، لإكمال 
،.وجزأعز اض لمحة وأونمها الهمم، 

اكحاةطؤيق الخزام 
اغ:عبد أبو تال 

طريقلزوم التقوى على لث، لالأمور أعون 
..الك، أصحاب 

حمرتهعندمحا عنه، اش رمحي بكر لأبي الكلمة مذ، )١( 
•دفيها عه الد رضي الخالا'لإ-، بن عمر بها ارصى ، الونا، 
ال;النهار عملا وجل عز ف أن واعلم عمر، يا اث راتق 
شللا وأنه بالهار، شله لا باللٍل وعملا باللل، شله 

حليةصب._، اننلر: .1. المريقة.ئودى حتى نانلة 
الإسلأسالم، الثاس، أحمد صالح بنلم الأولياء، 

(.٦٠)ا/

ص)«-ا(.الوصايا )٢( 



عنوالرغبة الأمور، من والمحدثات ؤإياك 
صلألة،يدعة وكل بدعة، محدثة كل فان طريقهم، 
ايار.في وأهالها والضلالة 

•النار من ؤإياك تحار اش آعاذنا 
هالنبي أصحاب طريق أحدت إذا أنلث، واعلم 

ونلتحجتك، وأنالحت، الصدق، بغاية أحدت فقد 
.؛غيتلث، 

كانوافائهم الأشياء، من شيء في تخالفهم فلا 
سبيلهمفاتبع الواضح، والنور السين، المهمؤا على 

تخالفهمولا بلث،، نعرج عنهم، تمرج ولا ومنهاجهم، 
.^١٢فيخالف 

امحنيزام
اممه:عبد أبو قال، 

بالعمل.العجب، تحير كما بالعلم، التزين احدر 
ظاهرعليك ينقضه الأدب، من باطنا تعقدئ ولا 

سالملمس.

ص)هآ"(.المعرنة نرح )١( 
اكترثاوينص)ما(.رمالا )٢( 



اسمقيئ 
اض;عد أبو يال 
•العلم بأحكام الجوايح قيد 

يديهبين ونم منك، اممه ثرب بمعرفة همك وولع 
.، رحيمالرووفا تجدْ المستجير العبد مقام 

السالفطؤيق 
اض:عبد أبو نال 

افترضند ذكره، جل اه أن - أحي يا - اعلم 
عليها،دلك شرائع، لك رشؤع رباطة، ظاهرة فراتص 
الثواب،جزيل أدالها حس على ودعدك بها، وأمرك 

لك،رحمة العقاب، أليم نصيبيها على وأوعيك 
عليك.ْنه شفقة ه نفوحدرك 

ووافقشراتعه، رالزم بفرائضه، - أحي يا - فقم 
ه.نثيه ستة 

وتأدبسيرتهم، والرم شيه، أصحاب آثار واتبع 
وتوسلبهداهم، واهتد طريقهم، واسللث، بآدابهم، 

أجهم•س وحب بمجهم، الد لر، 

.ص)أح( المسترشادين رمحالة )١( 

٠٨



واختارهمقصده، ونميرا إليه، أنابوا الذين فهم 
وأخدانا.أحبابا له نجعلهم نبيه، لمحبة 

لزومكت إياهم حثك علامة أن - أخي يا - واعلم 
عملك،وصحة ثالبك، استنامة مع ، محجتهمل 

وآخرتك،دنياك لأمر سريرتك وحن لسانك، وصدق 
الأحوال.هده في القوم كان كما 

والتمسكلحبهم، دعواك صدق منالث، يحقق فهدا 
•؛سسهم 

مخالفاتا وأنلحبهم، مدعيا كت ؤإن 
عنعادل هواك، مواقف إلى مائل فأنتط لأناعيالهم، 

.دعواك في يصادق ولت، مسيرتهم، 
شكاتعالي تجمعن فلا 

لمحجتهم.لخلاف اء 

•ميلهم على أنك الدعوتما و- 
وكذبا،جهل منلثا صح ذللثات فعلتا فمتى 

^٠^٢،.١١اللطيفط من للمنح، وتعرصت، 

سنة.والالطرقة ت الحجة )١( 
تحقيقالمحاسبي، للحارث (، ya»_)القوس آداب )٢( 

ط\.يررتر، الجيل، دار ءعلا، أحمد الهادر عبد 

٥٩



اهرآنتلاوة محل ص
اف:عبد أبو مال 

ثوابه،لفضل اض كتاب الناس تلا إذا ت إخواني 
يتلأوتكم!فأريدوا ألا 

وعجايه.بأمثاله والاعتبار التدبر 

.ووعيده ووعده 

ونهيه.وأمره 

•وحرامه وحلاله 

وفرائضه.بحدوده والعمل 

تعالى.اف رضوان في أبغ ذلك فإن 
وصلتمالقرآن، بحدود عملتم ما إنكم ت توم يا 

تعالى.اض عند المنازل وأعلى الثواب، أجزل إر 
للثواب،وتلوتموه القران، حدود ضيعتم ؤإن 

يتبرأله تال فكم بحدوده، الثواب يفوتكم أن حشست، 
القرآن،تلاوة بعد الهاؤين مع ؤيهوي عدآ، منه القرآن 
وإياكمسذلك.اض أعاذا 

محنط فضل مذا 



اهوعثوابه، لفضل اف كتايح يتلو ■' أحدهما 
شيئا/بمل لم كمن نهو حدوده، س لص مفبأ 

أعجميا.كان ؤإن - الهمآن بحدود يعمل والاحرت 
أجمع.اف لكتاب تال نهو 

.، ب«حدودهر العاملن من ؤإياكم اض جملنا 

المضطردعاء 
اض:عبد أبو نال 

الأيدي،وبسطوا يالألمن، ربهم الماس دعا إذا 
الألمن،مع القالوب فأحضروا ألا ماهية، عنه وقلوبهم 

أ؛الح.فإنه 
كمأنفتحرموا ولا تحزنوا، ولا اش، فراقبوا 

المضطرإجابه وجل، عز اش عن يالغفالة الدعاء إجابة 
دئْ.إذا 

تالرجلين محن ما فضل فهذا 

ماْ.اف عن غافل ومله بلمانه، يلغ أحدهما؛ 
ولمانه.يقليه ي؛ضرع رجل، والأحر• 

_)U•الو>ا )١( 



،.الوجلين١١من ؤإياكم اف جعلنا 

اممسأحوال ممس 
اض:عبد أبو تال 

أحوالها،وتفقد ك، نف- أخي يا - اعرف 
منكوشفقة منك، بعناية ، ضميرها عقد عن وابحث 
فإلغيرها، نفس لك فليس ملفها، مخافة علمها، 
العظمى.والداهية الكبرى الطامة نهي هلكت، 

حديدةالجمر، نافذة بعين إليها النظر فأحد 
ضميرها،اد وفعمالها، ^فارت، تعرف حتى النفلر، 
لسانها.به يتحرك محا وتعرف 

الخوف،بحكمة فاكبحها هواها، بعنان حد ثم 
عملها،ني الإخلاص مراحعة إلى الرفق بجمل وردها 

فيالمنطق وصدق ضميرها، في الإرادة وتصحيح 
كر0عما المر وغض تلبها، في النية واستقامة لففلها، 

النفلرأبيح قد ما إلى الطر فضول ترك مع مولاها، 
الدنيا.حم، اعتقاد القلب، على با يجلمما إليه، 

الوصاياص)ا"«ا(.)١( 
ضميرها.؛ي اسمر ما أي ت ضميرها عقد )٢( 



كرهمما شيء استم_1ع عن بالحمم وخذها 
وحزنها•فرحها في مولاها، 

غذائها،من بعلها إلى يصل ما بتصحح وخذها 
•عورتها i* تستر وما 

للغفلأتؤإزالة تيقظ، منل؛، - ذلك، •ع - وليكن 
وعندوسكون، منلث، تكون حركة كل عند ثلبلث،، عن 

والمشط،والمخرج، المدخل وعند والمتهلق، المحمتا 
.والبكاء والضحك، والبغض، والحب 

فيلها فإن كله، ذلك، في - أخي يا - فتعاهدها 
ومحبب،لهواها، بإ ّبت كله ذللا، من ذكرناه نؤع كل 

لمعصيتها.ومحسبا لهلاعتها، 

مفاتثةعن وغفلت، هواها، ووافئت، غفل1إ؛ فإن 
معاصكله ذلك، مجن للت، ذكرتا ما جمح كان هممها، 

•منها 

Jالتيقفلرجعت، ثم ،، ل يالغفلة محهعلتؤ أمنتؤ ؤإن 
غفلتك،على الدم معك، فكان هواها، ، خلافإلى 

وطاعات.إحانآ كله ذللا، رُح وسشلتلثه، 

الملة.سب، أح>لأ>ت، أي 
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لها،منك آ ل المتحركة - أحي يا - فتفندها 
المعاصي،ؤلريق إبليس على تنلع فانك تلفها، مخافة 
الخيراتل٢،.باب نفك على وتفح 

اثومتمن الأستئدة 
اض:عبد أبو نال 

ليلكبه يذب ما واعرف الأوقات، حصل 
ونهارك•

توبة.وت كل في وجدد 

تساعات عمرك واجعل 

.للعلم اعة س- 

.للعمل ساعة و- 

.يلزمك ومجا نفك لحقوق ساعة و- 

الفريقينمنصرف في وتفآكر مضى، بمن واعتر 
١^-^:يدي ين 

برضاه.الجنة في رض ف- 

.يعنيالمتحركت: العناية )١( 
(.٤٢.التقوس آداب )٢( 

٦٤



سخطه.العير نى وفريق -
الكاتسزرا،.الحفظة وأكرم منك، اف ترب واعرف 

الْطممرحمة 
اف:عيد أبو قال 

فاعرصهالحق، بمتهاج صوؤْ للث، لاح أمر كل 
عليكحني فإن الصالحة، والاداب والسنة الكتاب على 
وءةالهل٢،.دينه ترضى من رأي ب فخذ أمر، 

والوحشةالأنس 
تالجنيد تال 

ى،أنعزلتي للحارث؛ أنول كثيرآ كنت، 
والهنرثات؟الاس رؤية وحشة إلى وتخرحى 

تلب، محمول 
نصفالوأن عزلتي؟ في انسي ت لي تقول كم 

الصفأن ولو أنسا، بهم وحدت ما مني تهربوا الخلق 
،.وعد،رملاستوحشت، ما عني نأى الأحر 

السمشدينص)إإا(رمالة )١( 
ص)\خ(,المسترشدين رمالة )٢( 
.v٢٧١/الأوبء حلة تهويب )٣( 
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اسلحيث من امحاس 
اش:عيد أبو تال 

العملفي الناس أن - تعالى اش رحماك - اعلم 
ثلاثت:

تدمحتى القصد، معرفة •ع نمه موفته رجل 
الجسرني يحجس الذي فهدا وجل، ءز اش على 

له.تعالى اش يغمر أو ال٠لويلل١،، 
وتمنىبعلبه، واشتهاْ النصي همرف ورجل 

بهم،لاحق أنه وزعم الأبرار، منازل تعالى اش على 
مخدؤع.نهدا لهم، بحيه 

الرحيلأهبة في وأحد الممد، عرف ورجل 
يغتيعلفهدا ه، لنمنمه مجن فأخي وجل، عز اش إلى 
•تحالمح، افّ ٠^٠، تدم إذا 

الثلاثةي أص 

القلوبخشؤع 
اا،وه:عيد أبو قال 

انمراط.ت الطؤيل بالجر المتمرد )١( 
المرثة»_)UU(.شرح )٢( 



أيدانهم،الصلاة ني الناس أحضر إذا I إخواني 
فيربهم عن سامة لقلوبهم بالجوارح، وتخشعوا 
معالتالرب وأحضروا اش، نراقبوا ألا الخشؤع، 

الأدان.

بخثؤعأربابهم ثدي بين السد مقام ض وهرموا 
يعضأ،يعمكم يعظم فقد وتعظم، واستكانة وهيبة، 

أورجاء أو ، واستحياء تعظيما العبيد لمخاطبة وتقنتون 
مخافة.

والاستحياءيالتعغليم أولى وجل عز اش أفليس 
اوتعالى؟ سبحانه 

فلمالعباد، على وحل عز اض فضل أفجهلتم 
المخلونن؟تحظم من بأم وجل عز الجبار سلموا 

عزاض لكلام - ؤيحكم - تنصتوا أن ص أنل فلا 
الربيكون كيلا العبيد، لكلام تنصترن كما وجل، 

عناض تعالى عبيد0، من عليكم أهون وجل عز 
ذلك.

نمتممن ندر واعرفوا إخواني، اض فراموا ألا 
وهابوه.وعظموه له، 

كيلااش، يأمر الاستهانة من وحلين فكونوا ألا 
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منؤإياكم اش أعاذنا خائبين، الملأة من تنقالجوا 

المعرفتباب 
اض;عبد أبو قال 

بمثلدينه ؤإحراز ه نفعلى أحد استعان ما 
-تعار اش من الحياء نالوا وبها - وجل عز ض المرامة 

المعرفة.باب وص 

ومدالمباد، على وجل عز اش من مرض وهي 
المنزل.تعالى اش كتاب في موجودة وص صيعتا، 

•والآحرْ الدنيا في الدرجة شرف العبد ييلمر بها 
الخلق.وعند تعالى، اش عند يحظى وبها 

وأولهاوفروعها، كلها الطاعات أصول وهي 
•وآخرها 

ومكانتهااسرهت أركان 
اشعبد أبو قال 

الوصااص)مأا<(ّ)ا(
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وجل.عر اض معرفة ت المعرفة أول إن 
إبليس.اض عدو معرفة والثانية؛ 
.بالسوء الأمارة نفسك معرفة والثالثة! 

•دجل عر فّ العمل معرفة ت والرابعة 
ولمالميادة، في مجتهدأ دهره عاش عيدآ أن فلو 

وجلعز اض إلى صار ثم علها، يعمل للم يعرنها، 
أنإلا ذلك، من بشيء ينتفع لم بها، الجهل علك، 

عليه.- ثناوْ جل - اض يتفضل 

،عاثىالد معرفق 
اض:عيد أبو قال 

منك،قربه ئلنك يلزم أن هي ت تعالى اش معرفة 
بلث،،وعلمه وشهادته، عاليلثا وقدرته ، ءليلiا وقيامه 

؛،.LJIpحفينل رقيثإ وأنه 

ملكه.في له شريالث، لا واحد وأنه 
وافيا،صمن وعندما صادق، وعد عندما وأنه 

مليء,إليه المباد وندب إليه دعا عندما وأنه 

سبوتعالى سحانه انه معرفة تلبك يلازم أن المعنى•  ٢١)
عليك.نائم مالئا، 



.يثاء فيمن وغذْ ووعيد ينجزه، وعد وله 

وعقاب،وثواب الخلائق، إليه تصير مقام وله 
•*يل ولا شيه له ليس 

عليم.سمح ودود، رحيم وأنه 
عنثأن يشغله لا شأن، في هو يوم كل وأنه 

.ثان 

والخطراتوالضمير الخفي، ونوق الخفي يعلم 
والهلرفة،والحركة والإرادة، والهمة والوساوس، 

مماذللتا دون وما ذلك، نوق وما والهمزة، والغمرة 
كانمحما - يوصقا فلا - وحل - يعرف، فلا . دق 

ؤيكون•

حكتم•عرير وأنه 
والعالمالراسخ، باليقين قابالث،را،، هدا لزم فإذا 

أزقي.

وكلجارحة، وكل ملث، عفو كل ذللث، ولزم 
وبشر.شعر وكل وعما، عرق وكل مفصل، 

وصاحبه.عزا ؛، Lliلازم أي )١( 
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ذلك،كل على ثائم رحل عز اض بأن وّ 
حلقك،نأحن حلقك عازبة، عنه يعزب لا عالم 

صورتك.فأحسن وصورك 

عزمك،به وصح فلبلث،، في ذللا، ثبت، فإذا 
اليلارووصلت، المحاب، فيكر ثبتت، ، و4 وكمل 

اضمن مقام في وكنتا الحجة، عليلاج وهامت، المعرفة، 
.وتلبما حوارحلث، فحمظح، شريفإ، تعار 

وبنطعاف، بدكر إلا هذا من با -سال ولا 
>ذا.على دلك،  ١٠إلا كلها، الأشغال 

منحذرأ بلأ،لا،، لقيفارق لا اممه اش ن
،متلث، وسيكون صلم، ند لما عليك قدرته ، مطواته 

•مك كربه تحار افه من وحياء 

لهواكارك ، متلث، اش يحب، يما القاتم العالم فأنت، 
.ملأ، يكر0  ١٠

الخائنينتعالى، باش العلماء معلوم هدا 
الُارنن•

.ذميفارق لا أي )١( 
بالملما•النهر لص معلوة، جمع •-علوا'ت،ت )٢( 
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اهعدو إدس معرفه 
الاه:عبد أبو قال 

-الجليل أن تعلم أن هو إبليس، اف عدو ومعرفة 
يمحاربتهأمرك ند - ماوْ أموتقدت ثناؤه حل 

والمعصية.الطاعة قي والعلانية، السر ش رمجاهدته، 
عليهآدم عبده غي تعالى افه عاند نل أنه وتعالم 

ذؤيته.في وصاده السلام، 

هوونيغفل، ولا وتغفل عنلثا، ينام ولا تنام 
فيوهلكتلث،، عيك، في مجتهدأ دائبا يسهو، ولا 

ؤيهظتلث،.نوملث، 

أنولا المعمية، في يوهعلث، أن في راحته ليس 
معهترد أن أمنيته إنما إعجابر. ولا يياء فى يوهعالث، 

منها.افه أعاذنا جهنم، وهي يورد، حيتا 
قلبك،فألزم والمنزلة، الصفة بهذه عرفته فإذا 

ولاعملة بلا والباطل، المحق في منه والمحدر معرفته، 
منلثا.سهو 

النصرتعالى الله واسأل الأحاربة، أشاد فحاربه 
سرآونهارأ، ليلا والتفميع، بالبكاء متدللأ جاهدآ عليه، 

وعلانية.
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وجلعز اض خالق فما تأمنه، ولا لازم، اش فاض 
مهجةهى فإنما منه، الحذر فالحذر منه، عليلثا أشد 
عزاش يفضل النجاة أو العطب، على والورود الدم 
ورحمته.وجل 

حولولا وجنودْ، إبليس من ؤإياك اف أعاذنا 
المقلم.المر باش إلا قوة ولا 

اممسمموفت 
اش:عبد أبو قال 

حيثفضعها بالسوء، الأمارة الثا نفمعرفة وأما 
وجل،عز اض وصمها بما وصمها تعالى، اش وصعها 

منللثا أعدى فإنها ته، تعالى اش أمرك بما عليها ونم 
•عنه وشولها بها، إبلتس عليك يقوى ؤإنما إبليى، 

ماؤإلى ومراداتها، طاعتها شيء أى فتعرفه 
تأمر.وبما تدعو، 

محامنها ترج ولا ، kiUتغلهر يما تغرنك فلا 
ص•

سؤلهاأععليتها ؤإن ، ثردت، عنها خأستا إن 
ءجزت،ؤإن أدبرته، ءأحاسبته.ا عن غفلت، ؤإن هلكت،، 
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إلىتولت هواها اتبعت ؤإن غرفت، مخالفتها عن 
اكار.

حير•إلى -رجؤع لها دلا حقيقة، لها ليس 

وخزانةالفضيحة، ومعاون ، البلاء رأس وهمي 
خالقها.غير يعريها لا سوء، كل ومأوى إبليس، 

ومعرفتهابتها، وبمحاسلمخالفتها وعالياكا 
دعوىلها فليس إليه، تدعو ما جمح في ومجاهدتها 

ودمارها.هلاكها في نعى ؤإنما حق، 

عليها.ونويت عليك، هانت عرفتها فإذا 

قويتاإذا فإنلث، تغفل، ولا ياش، واستعن فاثبت،، 
ميتاوتهلالت،، تهرى عما ومخالفتها مالئ،، ألبط على 
تعالى.الاه شاء إن كلها الخير خصال، علم، 

فيمرصاته وابتغ كله، هذا في فاستعن فثاض 
•به أمرك ما جمح 

اسلممرفاد 
اض:عبيه أيو هال، 

اشأن تعلم أن •' رجل عز ض العمل( معرفة وأمحا 
هوبه أمرك والذي أمجر، عن ونهاك بأمر، أمرك نعالهم، 
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له.المعصية هر عنه نهاك والدي الء؛لاعة، 

مسيلإلى والقصد يهما، يالإخلاص وأمرك 
عدصميرك ني كن ولا والمنة، الكتاب على الهدى، 

تعالى.اف إلا أحد كله فعلك 

يتركولم الفلاAرة، المعاصي ترك ممن تكن ولا 
اممهوعد هذا على ليي نإنه الياقة، المعاصي 

٠واكواب الجزاء صمن هدا على ولا بالمغفرة، 

ومغمالمة اد بقالظاهرة العبادة إلى تجهدن ولا 
عقوباتبك ضحل كلها، معاص ءiاءتاك فتعود الإرادة، 

البدن،تعمب، مع الأجرة، في العذاب مع الدنيا، في 
والاحرة.الدنيا فتخر واللذة، الثهوة وترك 

والويع،والإخلاص بالقوى ءلاعتك نئن ولكن 
بالصدق.ونيتك 

نفكدعتك أو أمر، ببالك خملر إذا - واحذر 
المعرفةدون تعجل فلا - بحركة تحركت أو ، شيء إلى 

•والعلم 

وملالمالم، ترّللا، ترسل بنمك، وارفق 

والمهل.التزدة الترمل: )١( 
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وبأمرهوجل، عز باض العالمين الفقهاء وجالس العلماء، 
يثدلوكاض، طريثا الطريؤا، على يدلوك حتى لنهيه 

دوائالث،.عالي 

والنوافلالصيام وكثره القيام، بعلرل تغتر ولا 
.^، 1L«I،Jمنك معرفة بلا الظاهرة، 

معرنتلثامع ووزنت، كيلك،. كنت، فإذا 
اضثاء إن فحالك، صح وبربكؤ، وبعدوك بنمكؤ 

الآءْالامحجب 
افهعبد أبو فال، 

أنأعمالكم على وحافتلوا الإعجابه، انقرا 
•ذلك، على فيمقتكم وجل، عز لركم تسكثروها 

واحدهنعمة بشكر تقوم لا أعمالكم أن واعلموا 
تتوجبالواحدة العمة بل عليكم، تعالى اض تعم من 

وسيء؛لاليكموافرة، العم ائر ومكلها، أعمالكم جم؛ع 
فلكم؟لما بشاكرها 

.مخمرا( ٤١.  ٦٣٧انمرئن شرح )١( 
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عليكماش من نعم بالر، أعمالكم فان ويعل؛ 
بشكرها؟تأتون فمتى مجددة، 

عليكم،مجددة لنعم شكركم إن • شكرتم ولس 
لهتوجهتم ولا شكرتم، U الشكر، واكم إلهامه ولولا 

.ابدا

وحلاله،وكبرياءه اممه عظمة عرفتم ف-لو • وبعد 
أعمالكم.ذكر من لأسصتم أهل، له هو والذي 

عليكم،ونعمه تعالى افه أيائي ندر علمتم ولو 
منولأشفقتم واحدة، لنعمة الخلائق أعمال لامتقللتم 

يشكرها.وه1البكم أن النعم بقية 
إلآفات؟ ١Jالمشوية أعمالكم تستكثرون فكيمح 
متاالأعمال كانت، من بأعماله، يعجمتإ وكيمج 

منأكثر والدنيا الدن في المن من وعليه علته، اض -ن 
يحصى؟!او يحد ان 

باحتقارالإعجاب، نفي على فاستعينوا ألا 
بتقصيركموبالعلم لديكم، الله أيادي وتذكر أعمالكم، 

عندالنعم زوال من وبالوجل عليكم• ف بجب فيما 
،.الشكررتقيح 

ص)م(.الوصال )١( 
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واصوباتجوارح رس 
اض:عبد أبو قال 

الخيرجماع قيها بحمالة، إليكم أعهد ت إخواني 
والتشبثوالقلوب، الجواؤح برعاية أوصيكم كاله، 

تول،ولا بفعل تجدووا ولا كلها. الأحوال في بدلك 
توتدبر يفلر إلا شيثا تضمروا ولا 

وتعالىبحانه مالإله عند محمودا كان إن ف- 
فعله.فبادروا 

فجانبره.مدمرما كان ما و- 

به،العالم إلى فكلوه معرفته عليكم خفي ما و- 
و؛يانهلبعلمه الله يأش حتى عنه، وقفوا 

العمتشكر كيف 
تافص عبد أبو تال 

وضيعوايالألن، ربهم الناس شكر إذا ت إخواني 
مدموم.فذلك الشكر، آداب في وفرطوا العم، حدود 

فيالنعم من نعمة كل واستعملوا الله، فراقبوا 

صس.)١( 

٧٨



نيالعبد على واجب الشكر فإن حالها، على الشكر 
نعمة.كل 

Iالألسن من عليكم أنعم ما على اض اشكروا 
والذكر.العلاوة بكرة 

تخوصواأن فامتحيرا ذلك، نى ئرؤلتم فإن 
بالألنفيدونالآثامصلسأرى.

منعليكم أنعم مجا على اف واشكروا ألا 
والاممار.الحق إلى بالفلر الأبصار، 

سفلرواأن اش فرافبوا ذلك، عن رغبتم فإن 
منكفعل بنعمته، اف فتغفبوا الحرام، إلى بالأبصار 

•أرى 

السمع،من عاليكم به أنعم ما على واشكروه ألا 
.الحنة والمواعظ والذكر القرآن إلى يالأّتماع 

سمتواأن اش من فاستحيوا ذلك،، ضيعتم فإن 
أرى•من كفعل دالأخامحص، الهوى، إلى أسماعكم 

الأيدي،من عليكم أنعم مجا على واشكرو0 
ئستح^اوادللش، قى ثصرتم فإن ، الح٠ارارتا إلى سط؛لها 

أرى•من كفعل والأذى، الظلم إلى بسطوها أن 
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إلىبالسعي الأقدام من به أنعم ما على واشكروه 
اللاعات.

علىعوا تألا غراغبوا ذلك، في قصرتم فإن 
أرى.ص الآىم،كفُل في الأقدام 

نقرواألا ت الأقوات من به أنعم ما على واشكروْ 
دجل•عز الرزاق ، مكارا على بها 

بنعمته.النه تعصوا فلا قوم، يا ألا 
بآناللباس، س عليكم به أنعم ما على واشكروه 

١المنعم رصي فى تلوه 
لباسكمتيلوا أن فاستحيوا ذلك، في هصرتم فإن 

سرابيلكم يالبأن تأمنوا فلا كم، ألبمن مكارم في 
٠اليران مقعلعات س رثيايا هلران، قس 

الأمواله،من عليكم به أنعم ما على واسكروه 
الوهاب.مبيل في تبدلوها بأن 

تنعمواأن افه من فاستحيوا عنه، بخلتم فإن 
منكفعل بنعمته، افه فتعصوا مكارمه، في مواهثهر٢، 

أرى.

تعالى.اش يكرمه ما أي ت الرزاق، عكار0 )١( 
إيأ0.وأعطاكم عم رمه  ١٠أي ت موائه )٢( 
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الإيمانمن عليكم به انعم ما على وانكروه 
مالتعظيم شكرآ رمحاه في المجهود تبدلوا بان باض، 
.عليكم به أنعم 

اشفراقبوا رصوانه، في المبالغة عن عجوتم فان 
الإيمان.حدود تضيعوا أن 

العلم،من عليكم به أنعم ما على واثكروه 
مابغضائل واعملوا وحل، عز اش رات مفنحروا 

محابه.من إليه ندبكم 
ماتعدوا أن اش فراقبوا ، ذلك1 عن عجزتم فإن 

Iالقيامة يوم عيابا الناس أشد أن ويلغنا عليكم. افترض 
بعلمه.اش يتقعه لم عالم 

المقل،من عليكم به أنعم ما على واشكروه 
وتجلوه،وحل، عز اش تعظموا وبأن والتدبر، بالتفكر 

ماحسب على وتهليعوه وتتقو. وتهابوه، منه، وتتحيوا 
سبحانهقدره وعفليم وكبريائه، عفلمته من عقلتم 

وتحالى•

أنتعالى اش نرافبوا ذلك، عن عجزتم ^ن 
ولايهابونه ولا يجلونه ولا يعظمونه لا كالذين يكونوا 

منبكثير تهينون يبل يتقونه، ولا منه، ستحيون 
أمره.
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والفهمالمعرفة بعد تعودوا أن قوم، و\ اض فاتقوا 
ربالأرادعلتكم والعلم العقل يئعود جهالأ، 

امحومسام 
اض:عيد أبو فال 

اغض ئوط -كون لا ك - أخي ا - اعلم 
اض.دون كل بقطع إلا 

يخضعفله يجد لا توكله، في الصادق والمتوكل 
وجل.عز الله بضمان بالثقة مملوم قليه لأن لمخلوق، 

عمنالماغ بالمعهلي امتغتى اض على والمتوكل 
فقيرسواه، عمن بالله غني فهو معط، ولا بمانع ليس 

لمخلوقفليس الاضعلراب، عن تلبه مكن ند افه، إلى 
يخيه.لا اض بغير وثق فمن خءلر. مله ؛ي 

فكيفعليه، توكل من حب الله أن علمت فإذا 
وجل؟ارآدعز اف عر التوكل الكفاية تطلب لا 

النمسسهاسمح 
اف:عبد أبو تال 

ص)ا-اا(.الوصايا )١( 
ص)اا،االقوس آداب )٢( 
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رموء، يالحد نحميرك إلى بوق مأنك اعلم 
وال>مدلا،.الفلز، 

قالكما وئافا وكن لازما، شغلا \م\جط ظ-بمل 
ليل.كحاطب وليي وقاف، المؤمن ت الأول 

النظر،حديده بعين صميرك زوايا وطالع نقف 
البصرنافذة 

وامض.الاه، فاحمد مححمودأ، أمرآ رأيت فإذا 
المراجعة،بحن داركته مكروها، رأيت، ؤإذا 

•فه واستقص>است 

سوفتأذئالث، يولم بيتك يحل الذي فإن 
أنإلا تشعر، لا فأنت، مظلما! كان ؤإن فيه، يخسئ 
ؤيكونواصح، مضيء العلم محن سراج معلنا بكون 
الما فيه، يحل لما والإنكار ؛أحاو0 العناية مجن معلن، 

به.له طاقة ولا عاليه، له صبر 

رمةبالث، نغإلى يدخل . الظن. وسوء الحد إن اك، )١( 
الخمالفهذه ولذلك به، تشعر تكاد لا حتى وحفية 
والحذرالحيطة تأخذ أن نبل محعيرك إلى نتمل نبقلت، 

الخمالهو والداخل! الإنان، نص هو هنا البسن، )٢( 
ال٠البمو٠ة.
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كمالك أنول الذي أن لعرفت -JS^_ ند ولو 

الداخل وهو إذنك، بغير مزلك داخل يدخل 
•عليه المدخول يخرب أن يرمن 

هوكان وتهاونا، توانيا منالث، الداخل رأى فإن 
بيتك،حر على فامتولي له، المدبر بالمنزل، المقيم 
حرمتك•وخم( 

،للت، واختفى صعق، فيه، إنكارأ منلئ، رأى ؤإن 
عليكخرب فرصة وجد فإذا وغفلتك، مهوتلئ، ليمس 

.بتيت ما وهدم ، ؤت، أصالح>كنت ما 
الناصحضمن النصح وانل تفهم، كنت، إن فافهم 

•تقل كنت، إن 

وأمرك؟الث، نفراجعت، هل فانفلر 
مرمةموضع فيه لوجدلت، ، فعلت، لو ؛، ٧١
تلحقهلم فلو ، يعينه ردأ مفوجدت أو ، ر ومصلحة 

القيا.ةرم.يوم إلى ذاهبا لكان بالمراجمة 

ؤإصلاح.ترميم إلى يحتاج ما أي ومميحة: مرمة مرصع )١( 
والخلل.الماد أصايه اى ت بعينه ممودأ )٢( 
ص)اين.القوس آداب )٣( 

٨٤



اكياعاتفي الشيطان مكاني 
LJوعJاف:ئالأ

الطاعات،عند طويلا يحزن الشيطان أن اعلموا 
إبطالها.ش يضر لا فهو مكاني، وله 

والإعجاب،اكاء صا النفوس في ؤيوسوس 
•الهوى واتيع الدرجات، علو ودعرى والتجبر، 

منفتحرزوا البر، باعمال عليكم افه أنعم فمتى 
الثيطان.

الدنيا،من عرصا بالدين وا تالتمأن اممه وراقبوا 
ذلك،أحلق فما الدين، بأسباب والتعنليم الثناء وتلتموا 

العيال.أعمالي يمحق أن 

تعجبوافلا والتزكية، بالمدحة ابتليتم ومتى 
بالدين.صرار فإنه ؛دلانأ، 

تصروافلا القال_،، إلى بالمدحة السرور سبق ؤإذا 
فيالتزكية بضرر يالعلم السرور وردوا ذللث،، على 

الدين•

المدحه.بالكراهية وردوا 

الزكه.محر مجن وامعدوا 
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امحلأةفي اكمحمور 
تاض عيد أبو قال 

دخلماذا لعلمت أمره، يتفقد ممن كنت لو 
قيالمراجعه حيث والحسرة. الندامة من عاليك 
تالمريقة صلاة 

؟iuuقرأ ماذا تدر قلم 
!نافلة!في أم كنت فرض أفي ندو ولم 

غيرها!في أم كنت صلاة في 
ربه•؛تاجي، ممن، المن، رأى مح، وأنت 

وتخثعتإماملث،، إلى بأنjيالئ، أصغيت قد 
مجنإماملث، يقرأ ما لأسماع نالمالثخ وفئءث، Jوثوفاك،، 

أوجبشء ليس التي فريفتك، صلاة في ربك، كلام 
JlJp ،منها.؛

وأنت،- وصفتا ما ْنلث، ظهر وئا.> - منها فرحعت، 
فيها.اثر لنفبالمراجعة صبهلك، لقالة يشهدها، لم كمن 

محاقدر على المراجعة، هأله يتعاهد الأن( فاعتن 
تيهثللثج.عمرك من للن، فإنما إليها، حاجتلث، من ءرذتإ 

 I،وهربتلث،،متمعتلث، فيه ما مراجعة وتيقغلك
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.، ومهول غفلة ذلك سوى وما بالفعل، إليه والمصير 

الانزلاقيهمدث كيف 
اض:عبد أبو قال 

وصبالمر• الهاون قل من ، yjiإنما الب• إن 
الكمر•الإثم ش يوبع الذي 

عليهيبنى الذي امي الأمهو باليسير والتهاون 
الكبر.

تحفظا.كان أوله فيكون 

اتبساءلا.صار ثم 

اليسير.ذكر إلى الانبساط من صار نم 

منه٠أكثر هو ما إلى المير من صار لم 
أنتكره كنت حيث نفك ترى حتى تشعر فلا 

صس.القوس آداب )١( 
القوسآداب )٢( 
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بالسر

افه:عبد أبو قال 

منوالرمرل. وحل، عز اش عن أتاكم ما 
فخدوْ.اض رخص 

يوحدأن يحجا وحل عز اض أن بلقا غإنه 
بعزائمهيوحل أن يحبا كما برخصه، 

نقدسر، سهل كل من لكم أبيح فيما فارضوا 
السهلفي كثيرأ يرغب كان اش. رسول أن بلغنا 
١^^٢،•من المتر 

ولاكلمها، الأمور قي العاب عن تعدلوا فلا 
أهلمهارم.من نا فلمللملموى تممرصوا 

وتعالىشارك اض )إن مر»وءا: الزوائد مجمع ني أخرجه )١( 
عزائمه(موتى أن بحب كما رخمه تؤتى أن بحب، 

ووجالوالزار، الكير ني اتجراني رواه ونال: [. ٤٩٤٠]
الطراني.رحال وكيلك ثقات الزار 

بيناف. رسول خير )ما عليه؛ المتفق الحديث، في جاء )٢( 
الجخاريإنما(. يكن لم ما رعما أيأخد إلا أمرين 

(.٢٣٢٧)سلم (، ٣٥٦٠)
ص)1أ(.الوصايا )٣( 
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سلتاكمديم 

اف:عبد أبو تال 
المخانة.يورث العلم 

•الراحة يورث والزيد 
الإنابة.تورث والمعرفة 

عنآخرتهم تشغلهم لا الذين الأمة: هده وخيار 
آخرتهم.عن دماهم ولا دماهم، 

اشنين والإخلاص، بالمراقبة باك صحح ومن 
السنة.واتأاع بالمجاعدة ظاهرْ 

معاملةحمن اض ورثه باطنه، ني اجتهد ومن 

باطنه،جهد مع ءلاهر0 في معاملته حن ومن 
منا•بمتهدمحأ تحار• لقوله لليه، الهل>اية افه ورثه 

اصضل ض من مط 
اف:عبد أبو تال، 

(.الأية)٩٦العنكبوت، محررة )١( 
(.٢٧٧)T/الأولياء حلة تهدب )٢( 



إلاعمل لك يصفو ليس أنه - اف رحمك - اعلم 
ونالبك.جوارحك عن الأفات نفي «ع الغذاء، يتمنية 

الهلعام،خفة ت الاJل نيام على لك الأشياء وأعوز 
.الماء شرب نلة *ع 

ؤإماتتهاالشهوااتا مك على لك الأشياء وأعوز 
منتعالى اض أعد وما الله، وعيد ني التمكر نلبلث،: من 

الخالق.صنع ني والتثلر معصبه، لأهل عقابه 
عنالعزلة ؛ الممن، على للت، الأشياء وأعوز 

قيه.الناس خانحى فيما الخوخي 

الخلوة.التفكر: على لك الأشياء وأعوز 

عزافه ذكرت حليما، تكون أن أردت ومتى 
وجل•

تعلم.بما أخدن فقيها، تكون أن أردت ؤإذا 
افهباختيار أخن.ت زاهدأ، تكون أن أردت ؤإذا 
•تعارلك 

علىالث، نفناعرضى عالما، تكون أن أردت ؤإذا 
وآيةتأمرك، فاية آيات: أرع فالقرآن القرآن، أخلاق 
عنعدلت، فإن تخوفالث،. وآية تثوقالث،، وآية تنهاك، 



مطتالقرآن، لزمت ؤإن الثناء، عن عدلت، القرآن، 
•١^١، نياض علك، 

خوفبمير الطاعن 
اف:عبد أبو قال 

فقدنخمه، ولم اض  ٤٧٠١من أته - أخي يا - اعلم 
،.الخوفترك ني وعماء العمل، في أطاعه 

يخانه؟!أولا يعصيه يمن نكيف، 

بمطهالد يرد لم من 
اش:عيد أبو محال 

انالث،عير محوتلأ،، إلا الدنيا من اخد لم لوأنالث، 
؛!؛،.؛3^ يه، اض ترد لم 

به،اش ترد ولم الدنيا، محن نوتلث، تركت، ولو 
iJiقطع؛.^،

ص)خب(.المعرنة ثرح )١( 
ص)ْيا(.القوس آداب، )٢( 
ص)هلأا(.الغوص آداب، )٣( 



اسفي اساء محر 
افعبد أبو قال 

العلماءملاح وفائها، الأمة صلاح أن اعلموا 
وفادهم.

منعد يالناس، على رحمة العلماء من ؤإن 
•بهم اتتدى 

تأسىص يهلك الأمة، على ■فتة العلماء ن ؤإن 

JL.JU للاخرة>ثرآ اض، برصوان عاملا كان إذا ؛
لام،العالمهم الرسل حلغاء فأولئك الدنيا، على 

تعالى.اض إلى والدعاة للعباد، والصحاء 

في،نرر، من منام على الأساء رنقاء وأولئك 
الأناربوض ؤيحجرون، يكرمون والحلل، الحلي 

•مشغولون ببعثهم الخلائق إذ يثنعون، والأباعد 

عليهم،وبركته الأمة، على اض رحمة أولثك 
منوماز أجابهم، من عد نالنجاة، سبيل إلى يدعون 
بهم-المتأسين أجر مثل ولهم بهم، انتدى 

عنعوصا بالدنيا رضوا العلماء، س صنفا إن ألا 
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ضورموا تعالى، اف جوار على ناثروها الآخرْ، 
عالمبهم فتأسى فيها• العلو وأحبوا منها، الاستكثار 

نمةأموأ أولئك كثير، خلق بهم وافتتن الناس، من 
•عرالأمة 

عندهم،يغنمحرا كيلا للناس النصح تركوا 
أوزار*ع أوزارهم فاحتملوا فليلا، ثمنا بالعلم وسروا 

حالماءأولئك وأهالكرا، نهالكرا بهم، المتأمين 
،.١١٢٠.^البرية ني اض أفل إبليس، ودعاة الشيaلان، 

المدقعلامق 

المحدق،علامة عن المحاسبي الحارث سئل 
فقال:

لهقدر كل خرج لو بمالي لا الذي هو الصادق، 
يحثاولا قلبه، صلاح أجل من الخلق، فلوبإ ئمح، 

ولاعماله، حس من الدر مثاتيل على انس اطلاع 
كرامتهفإن عمله، س اليء على الناس بمللع أن يكره 

هذاوليس عندهم، الزيادة يحبا أنه على دليل لذللثا 
•الصدميزرآ، حلاق، أص 

(.٣٧ص)ا"آ_ الوصايا )١( 
ص)ما\(.القشرية الرمالة )٢( 



امحعمعظيم من 

اش:عبد أبو قال 

بعفلسمإليه لننلرت ت أمرين اض عن عقلت لو 
له:الشكر 

ماترك في الجنة إلى دعاءه بجعل لم حيث 
الدنيا.من إليه تحتاج 

•منءال١، حاجتك المار؛ي إلى دعاءه يجعل ولم 

باكهقاسل 

الله:عبد أبو تال 

ولاوبصيرق نورأ افه يزدك عاملا، بالحق كن 
ؤيتعرضبإثمه، فبوء عنه، ؤينآى يه يأمر ممن تكن 

أفبمد مئتا ؤ»ء؛ئر وجل: عر افه نال ربه، لمقتا 

•ص)ْبا( النفوس آداب )١( 
الأية)٣(.الصف، صورة )٢( 
ص)خه(.المستريدين رصالة )٣( 



احذر

;اض عبد أبو قال 

العبادةمن الناس أحدث مما شيء في تدخلي لا 
اضواتق الأول، الأم إلا ليس الأمر فإن وغيرها، 

ابتلعما - جهدك - واحذر ،، ل بالعتيق وعليك، تعالى، 
الاسة•

قانيلا تابع 
اش:عبد أبو قال 

تجعلهاولا الهدى، محلريق في تابعا ملث، اجعل 
وندامةسقى، لا شهوة واحذر الهوى، طريؤط إلى قاندأ 

أوا؛ةمعلومات 
الد:عبد أبر قال 

امماب،وعر الأصل، محا به والمراد القديم، هو العشق: )١( 
•والسمنة 

.»_)UA( المعرنة ترح )٢( 
>(._)nUالفرص آداب، )٣( 



بتقوىإلا لك نجاة لا مريوب، عبد أنك تعلم 
يعدها. viLUهلأكة ولا وجل، عز ومولاك سيدك 

خلقت؟شيء لأي وتفكر نتذكر 
الفانية؟الدار هده في وصعت ولم 

سدى،تترك ولم عبثا، تخلق لم أنك نتعالم 
توالاختبار للبلوى الدار هدا نى ووصت خلقت ؤإنما 

إلىالدار هده من فتقل تعصي، أو وحل عز اض كليع 
الأيدنعم أو الأبد عذاب 

ممالىالد حقوق 
Iاش عبد أبو قال 

عزاش حقوق معرفة من أجمعين Jلخالق بد لا 
ؤإراداتها،لها، وعلوأوثانها، بأمابها، وجل 

هما؟ونم ووجوبها، 
خلقه؟به وجل عز اض ؛ا.أ وأيها

مايقدم لا فالأول، الأول يه يبدأ أن أوجب وأيها 
منها.اه ندم ما يزخر ولا الله، أخر 

(.٤٤ص)اه لحقوق الرعاية )١( 

٩٧



نيعنهما اض رصي لعمر بكر أبو نال كما 
يملهلا بالنهار حما وحل عر  ٠٥أن *واعلم ت وهميته 
بالهار»لا/يمله لا باليل وحقا باللل، 

فيوكالصلوات ونته، في فكالحج ت أوقاتها فأما 
أرتاتها-

•• ■ الج إلى النيل نكوجود • أصبايها وأما 
بالقياموجل عز لاه النية فإخلاص إرادتهات وأما 

علىيستدل فإنما فأولأ، أولا أوحيها ما وأما 
والسنة.بالكتاب ذلك 

والجوارح.القلوب أعمال ففي ت مي فيما وأما 
برعايةفيبدأ به، الاه بدأ بما يبدأ أن العبد؛ فعلى 

وعنهمه، عامل أول فإنه فلبه، في وجل عز اش حقوق 
وجلعز اف أوقفه حيث فيونقه الجوايح، أعمال تكون 

لحقوقه.الرعاية محن 

فيوجل عز الله حقوق رعاية جمل على فيوفنه 
أمر0كما وجل عز لأم بها يقوم حتى ، همميرْ عقود 

تحلال ثلاث وص ، وتمد0 

•٦(.الأوبء)ا/ حلة يذب )١( 



الكفر.ومجانبة الإيمان اعتقاد 

.١^۶؛ ومجانبة السنة واعتقاد 

مجاكل على الإصرار ومجانبة العلماعق واعتقاد 
ودن.قلب عمل من وجل عز اض يكرم 

القيامالجوارح: في وحل عز اض حقوق وحمل 
-الحركات وترك تعالى، اش أوجب فيما بالحركات 

وجل.عر اش كرْ عما - الكون وهو 

حعلراتعند وجل عز اض حقوق رعاية ثم 
ِنجوض"<.ثل اسإر التترب 

مجرينحمال 

اف:عبد أبو قال 

المحاميةأهل جربها قد • مجربة خصال هده 
-وأحكموها بها، قاموا أن فلما العزم، وذوو لأنسهم، 

الشريفة.المازل إلى وصلوا - تعار اض بإذن 

ولاصادقا باه تحلف ألا الخصال; هذه فأول 
ذلكأحكمت إن فإنك ساهيا، ولا عامدأ ولا كاذبا، 

ص)•؟(.اش لحتوق الرعاة )١( 

٩٩



تتركأن إلى ذلك دفعك لسانك، وعودته نفك، من 
محا؛.وغير محاها ولكذا، صادقأ الحلم، 

حد،أو هزل فى ^^، !اك والخصلة 
iJULi ، وعودتهننك، من وأحكمته ذلكر، نعالتؤ إن

حتىعملكف به وصفا صدرك، تعالى افه مرح وسانك،، 
عبستاغيره من محسمعته ؤإذا الكاو'ؤت،، تعرف، لا كأنلث، 

ثوابه.ولك، وغيرته عاليه، ذلك، 

مينا،أحا~آ ثعد أن احذر الئالئة! والحصالة 
إلاتخلفه فلا وعدته ؤإن عليه، تقدر وأنت، إياه فتخالفه 

لأمركأنوي فإنه البتة، الحدة واقهلع بين، عذر من 
الكدب،.من صربط إياه حالعلتج فإن لعلريقكؤ، وأقصد 

الخلق،مجن شيئا تلعن أن إياك الرائعة■ والخصلة 
الأبرارأخلاق ها فإنفوقها، فما ذرة تؤذي أو 

والصادقين.

منأحد على تدعو أن إياك •' الخامة والخصلة 
واحتملاءته، بإمحتقهلعه فلا ءللمك ؤإن الخالق، 

ّيقحل ولا يقول تكافئه ولا تعالى، ض ذللث، 

علىالشهادة تقعل أن إياك ت السادسة والخصلة 
فإنهنفاق، ولا يكفر ولا بشرك المسلة أمل من أحد 



منوأبعد المنة، تمام وهي الرحمة، إلى أثرب 
اشمفت، من وأبعد وحل، عز اض علم في الدخول 

ورحمته.تعالى اه رصي إلى وأقرب تعالى، 

إلىوالهمز والغمز والنظر إياك السامة؛ والخصلة 
باطن،ولا ظاهر في تعالى، اش معاصي من شيء 
الأصمالأسرع من ذلك، فإن ، حوارحلث، عنها وكم، 

مامع الدنيا، عاجل في والجوارح، القلبا في ثوابا 
الأجرة-في حتر من لك تحال اض يدخرْ 

منلئ،أحد على تجعل أن إياك •' الثامنة والخصلة 
الخلقعن مؤوسلأ٠ وارفع كيره، ولا صغيرة موونة، 

تمامفإنه عنه، اّتميت، أو إليه، احتجت، مما أجمعين، 
المتقين.وشرف، العابدين، عز 

بهواك،أحدأ تضح ولا بهواك، أحدآ ترم ولا 
•مواء الخمح، في عندك الناس وليكن 

الادميين،من طمعالث، افهلع ت التاسعة والخصلة 
الحزفإنه أيديهم، في مما شيء في نضمك، تهلمع ولا 

والتوكلالعظيم، والمالك، الحاصر، والغنى الأكبر، 
الصحح.

إلاانس، من أحدأ تاقى ألا العاثرة: والخصلأ 



اشعند يكون أن وعى عليك، الفضل له ورأت 
•درحت وأربع منك خثرأ نعالمح، 

)تعالى اش يعص لم هذا نلت، صغيرأ كان ن إ- 
منى.حير أته أثلث، فلا عصيته، ند وأنا 

ملي.تعار الئه عبد هدا قلت،: كبيرأ كان إن ؤ- 
ونالأعهل، لم ما أعطى نلت؛ عالما كان إن ؤ- 

بعلم•يعمل ومو جهلت، ما وعلم أنل، لم ما 
بجهل،افه عصى قل• هل.ا قلت،ت جاهلا كان ؤإن 

يختمويما ر، يختم يما أدري ومجا بعلم، عصيته وأنا 

الأنفسوحظوظ اساء 
افه:عيد أبو نال 

منمحدهم ما سدون الناس رأيتم إذا ت إخواني 
وقلوبهمبعض، على بعضهم يزدرى ذلك وفي العلم، 

وكونواأموركم، فأمروا متباينان، والنفوس ءتنانرة، 
مبغضين.والجدال للشهرة 

ص)يْ(.المعرنت شرح )١( 

٢



فأيندواشيئا العلم من أظهرتم مص • أوصيكم إني 
بيانهإلى الحاجة بقدر منه وتذاكروا اض، وجه به 

كتمانه.إلى الخروج خشية للمريدين، 
لفالعهد على تقع المسألة كانت، نني 

كفاهأخاْ أن منهم امرئ كل فيؤذ عنهم، اش رصي 
الفقهؤيفقه الكثير، يعلم منهم المّجل وكان الجواب، 

جاره.به يعلم وما الكثير، 
إلىفب علمه، وأبدى أمره، أحدكم أظهر فإن 

والامتعاضالأنفة عليه يؤمن لم والخطأ، الجهل 
والحقد.

والرينالفتة عليه نومن لم قوله، امتحنوا ؤإن 
والإعجاب.

الجرح.عليه يؤس لم علم، بغير قال ؤإن 
يشب.،أن الأنفة عليه يؤمن لم القول، تكلف ؤإن 

التكلفين.يحب، لا وحل عز افه فإن الجهل، إلى 

وخمولالصمت، هع بالسلامة، لك، فأئى  '•ويعد 
الدكرا

وتطاع،إليه، يشار عالمآ نسك نصبتا إذا فكيف 
رأيلث،،عن ؤيمدر قوللث،• ؤينل إليلث،، ؤيراح ؤيغدى 

لغضالث،.ؤيغضّب، ك، لرصا ؤيرصى 

•٣



منإلا العبد، على أعظمها ما فنة لها نيا 
،.اض١١عصمه 

انمعادش امحمحكير 
'•اض عبد أبو قال 

وألزمههممه، عند قالبك ٠ أخي يا _ تعاهد 
هلبلث،تفارق فلا المعاد، أمر في الفكرة 

الدنيا،مفارقة عند المهنالع هول بقلبك وتوهم 
وتدنيسنقومهم، مهج من فيه أهلها بدل قد ما وترك 

أديانهم.وانتقاص مجروءاتهم، ؤإخلاق أعراضهم، 
فرادىاف على وقدموا كله، ذلك تركوا نم 

وموالالقبر، وحشة من عليه وردوا قل ما مع آحاد، 
اش،يا.ى بين والوقوف القيامة، وأهوال ونكير، منكر 

فعل،أو قول من ت منهم كان ما جمع عن والمساءلة 
الخردل.وموانين الدر، مثافتل من 

فيها،ص,.ا..قوا التي الأعمإل حمح عن زال وال
فيها.كدبوا والي 

(.١٢ص).الوصال )١( 
انماد,أمر لي الممكتر يقارنك لا أي )٢( 



بذلك،قيك شغلت إن - أخي ا - فإنك 
العقل،تركيب صحة من شيء فيك ولكن إياه، وأمكنته 

الخوفيعدمك ولا ، انك، لسسمنك، سيكل فإنه 
بةاوالئ،لى.المحيهل والشغل الدائم، الحزن مع اللازم، 

أصول
الله:عبد أبو ئال( 

وأصلالتقوى، الولع وأصل الويع، ال٠لاعة أصل 
النفس.محامحبة التقوى 

وأصلوالرجاء، الخوف النفس محامحسة وأصل 
والوعيد.الوعد معرفة والرجاء الخوف 

الجزاء.عظم وعيد الوعد معرفة وأصل 
والعبرة.الفكرة ذلك، وأصل 

ثابت،.ين حان قول العرب نالته بيت وأصدق 

فيوالتفكير ه، نفبمحامحبة اشتغل إذا الأسان أن يعني )١( 
ولذلكالقاع، للكلام ونت، عنده يكون فلن المعاد، 
لسانه.صيسكن 

ص)ا،؛(.القوس آداب )٢( 



رحلهافرق نانة من حملت ما 

محمدمن ذمة وأرقي أعف 

اممسقوى 
تالثه عبد أيو قال 

سيءلك وليس باض، إلا ء بثي لت بأنك اعلم 
حفهفي اتقيته إن وأنك اف، رمحوان من نلت ما إلا 

دونه.من شر وقاك 
ولاسواه، ملاحه اض أصالح إلا عبد ماح ولا 

•عره مائه اش أند إلا عيد يممل. 

البتة.طبائعك ت نفك من فأءادارك 

الحسنة.طبائعك نمك، من وأولياوك 

ببعض.ذلك، من فيك محا فقاتل 

يحلمك،وغمسك، ، يأوليائك، أعداءك وقاتل 
.يتنبهلث، وسهوك يتفكرك، وغفلتك، 

طسالعكا،معاني في وايتاليت منيتؤ ثد فإنالث، 
.، هواهل ومكايدة 

(.n٢٧٣/الأولياء حلة تهدب )١( 
(.٢٧٣الأوبء)م/حلة تهدب )٢( 



ولبحمال رأس 
Iاليه عبد أبو قال 

داسفإنها بالك، ص القوى فيض خي، أا 
•ربحك ذلك بعل والنواغل مالك، 

لهيعد من ليب، حصيف ولا عاتل يتاجر وليس 
مالهرأس يكمل أن دون ربحا، 

النصمراب 

نيالناس تفاوت عن المحاسبي الحارث سئل 
Jفقال:. الزها٠

القلوب.رؤلهارة العقول، صح؛ن قدر على 

اف،عن أنهمهم وأعملهم اعقلمهم، ذاذفالهم 
وأحسنهماف، عن نبولأ نهم أحاض عن وأفهمهم 

وجل،عز اممه دعا ما إلى أسرعهم اض عن نولا 
الدنيا،ني أزهيهم وجل عز اش دعا محا إلى وأسرعهم 
الآ>ة.في أرغبهم الدنيا، في وأزهيهم 

العقول.ش تفاوتوا فبهذا 

ص)"اإ(.اض لحقوق الرياة )١( 

١٠٧



معرض.ندر على زهده زاهد فكل 

عقله.قدر على رمعرك 

.إيمانه نوة قدر على وعمله 

امموىعن مخدوعون 
افه:عبد أبو قال 

•اليابدين منزلة أول القوى 

أعمالهم،تزكو وبها أعلاها، يدركون وبها 
وجهه.ُه أؤيد ما إلا عملا يقبل لا وجل عز اممه لأن 

تعالىض بها اوتقين من كثير رمحي ما فواض 
والأبدان،التالوب من المجهود أعطوه حتى وحدها، 

والأموال.الدماء من المهج له وبدلوا 
منهم؟أنت، أين - افه رحملئ، - فانثلر 
منزماننا أهل عامة يكون أن حشست، ولقد 

مغترين.مخدوعض العابدين 

ه،نففي متذلل لباسه، في متقشف محن فكم 
اليسير.الدنيا جهلآم من آخذ 

(.٢٧٦الأوبء)r/حلة تهدب :١( 

١٠٨



ويلغ•وباك وحاج، وغاز وصائم، مصل ومن 

غثرعلى لها والرفض الدسا، في للنهاية رمثلهر 
وجل؛عز ااعالمين لرب الضمير من صدق 

أنهؤيرى الطاعات، من يفلهر بما للعباد يتضغ 
منت منتشرة عليه ذلك مع وجوارحه المخالصين، من 

البما به يتكلم ولسان اض، كر0 ما إلى بها ينظر عين 
ومحادثتهبالناس، ه أنوعند غضبه عند الله، يحب 
وغيرهارا،.بالغيبة 

اثهلكتمواطن 

اض:عبد أبو قال 

أنيحن لم وعقل، فيما اض عن المهم عدم من 
حليم.وعقل يستجلبا 

الأمن،عزة إلى الخوف سلطان مجن حرج ومن 
سترعنه دكسفتا الهلكة، موامحلن إلى الحهلا يه عت، ان

يرغب،جميلا يرى فلا العزة، شواهد وفضحته العدالة، 
عنه.يأنف، قبيحا ولا فيه، 

(.٤١ص)افه لحقوق الرعاية )١( 

١٠٩



إلىتميل دلا الشهوات، ري إلى ه نمشسط 
محلقالرْ فينقص الهوى، عليه فيتولي الواحات، لذيذ 
.، ٦ يجنه ؤيضعفا إيمانه، ؤيشين ، صتدْ 

الدنإم الزص 
الدنيا؟نى الزهد عن المحاسى الحارث مثل 

فقال:

ولذاذتهاالدنيا عن العزوف - عندي - هو 
الهم•يتزن النفس، فننصرف وشهواتها، 

إليهاض دعا ما إلى ميلها I النفس وانصراف 
طاعيا.من يه وع ما سيان 

بمسالمولى، خدمة إلى الأنقْلإع ث الهم واعتزاز 
حائمايرام أن اض من تحيأ مالدنيا خدمة عن ه لتف

ريه،لمالك وتعزز سبيه، خدمة إلى فاتنفر لغيره، 
شغلااض خدمة في أن ؤيعلم فلبه، عن الدنيا فترحل 

■غيره خدمة عن 

٠عبوديتها من ؤيعقه عمله، رداء اش فيلبه 

(.٢٧٦الأولتاء)V/حلة تهذيب )١( 



الذيالعزيز لعزة للدئيا، خادما يكون أن واعتز 
٠عنها الاعتزاز أعزم 

،عسسرة غر من، وُعرزا مال، غر من عنا فصار 
رممتابصيرته، ونفذلتا نليه، من الحكمة ينابيع ودرت 

نمرقىأميته، تهى إلى الوه-ملا، ووصل همته، 
الأطماع،هموم من الفرج روح إلى ووصل وارتفع، 
*، الحرص١ وعذابج 

ودم
اممه:عبد أبو قال 

كلها!أموره امتحكم فقد خصلتين صحح من 

ئببمر شرو; و>ب'ء ح سس 
أءل؟لا ولإ يلت؟ دلإ اصل؟ 

السامانتخيل وهو التوهم، هنا بالوهم المراد لمل )١( 
.تفكيره. كل عليه تلا الاحرق أصحت حتى . وأموالها. 

(.٢٧٦)•ا/الأوبء حالان تهو؛ب )٢( 
بها.بمتنهم الش لأر: )٣( 
وبعدالعمل، مل المفس ساب الراد _. لب: )٤( 

العمل.ترك وعلى العمل، 



ذللث،را،.حب فعلى جهل أر صح ومن 
امحيوبللأم 

اض:عبد أبو مال 
لمفمن سواء، غيرك وعيب بعيبك 

نمه.عيب يعرف غيره عيب يعرف 

منعليك حفي ما الماس هموب من لك ظهر فإذا 
•عيبك على الماس بعيوب استدللت عيثك، 

صمثله عليك خفي ما عيبك من لك ظهر ؤإذا 
لكيغلهر حتى بغيرك، ذلك توقع فلا غيرك، عيوب 

،عليها ونجس نفك، محن لك ظهر ما مثل منه 
عليهامجا بأداء وخذها وحاسبها، ووامفها، وقاسها، 

غيرها.س ذلك تطلبن ولا الأحد، أشد 

طلبفأمكن ، شيء غيرها من لك ظهر فإذا 
ؤإنعدرأ، لها تهللص فلا نفك وأما فاطلبه، له العير 

منهارم.تملن فلا اعتدرت 

ص)ا'اا(•النفوس آداب )١( 
نفك.على أي )٢( 
اكنساتهام والخلاصة: (. ١٢ص)•المقوس آداب )٣( 

,للآ"خرين العير والتماس 



اصفأبواب 
اض:عبد أبو ثال 

الغفلة،من أشياء: ثلاثة من الناس يؤتى إنما 
والجهالة,والغلبة، 

ؤإنحمال، الثلاث فيه تجتمع رحل ورب 
صادةال١،.تكنن منها أبرته من أعلم لا إني قلت؛ 

اليانخطر 

اض:عبد أبو قال 

منخوفك أشدمن لسانك من _ أخي يا_ خف 
نتلفان أخدك، من المتمكن القريب، الضاري، الع 

اللسانوقتيل الجنة، ثوابه الإيمان أهل من السبع 
اش.يعفو أن إلا المار، عقوبته 

وأولصار، سع فإنه اللسان، عن والعملة فإياك 
صاحبه.ته فري

النم وثيق، بغلق لثج نفمن الكلام باب فأغلق 
وخذفاحذر، فتحته فإذا منه، لك، بد لا غيما إلا تفتحه 

ص)ا/اا(.القوس آداب )١( 

١٣



\و\ب.وأغلق مها، لك د لا م حاجك الكلام س
فىادى والممذلك عن ة عملوالاك ؤإي
غالنبي عن يروى فإنه نفك، فتهلك • • الحديث. 

لمعاذتقال أته 

أو- وجوههم على النار في الناس يكب روهل 
.ألتهم(لا، حصاتي إلا - مناحرهم 

عليكجوارحك أعنلم فانه عنه، والغفلة فإياك 
القيامةيوم أعمالك صحيفة في تجد ما وأكثر جناية، 

نيتجدْ ما وأكثر لمساتك، عليك أءلأ0 محا الشر محن 
اكبU الخير من صحيفتلث، 

عمللْن ايسق 
اف:عبد أبو قال 

لكونيل. الثصاتر، علم ترث الملل، في اصدق 
عالمكيرد ما علم لثإ ينفونمير المعارفح، عيرن 

التوفخا•بخالص 

•عمل لمن الى فإنما 

(.٣٩٧٣اجه)وابن (، ٢٦١٦برنم)الترمذي أب )١( 
ص)آإ(.الفرص آداب، )٢( 



'علم لن والخشية 

وثق■لن والتوكل 

أيقن•لمن والخوف 

شكرلمن والمزيد 

علامات

Iاض عبد أبو تال 

اف.أحب ما جميع حب ت اف حب علامة 
اض.كرْ ما جمح ترك ت اض من الخوف وعلامة 

الورودي تنألا •' اف محن الحياء وعلامة 
علىأمورك، جميع في ل مرانا تكون وأن اف، على 
•عليك واطلاعي منك، تعالى اش ترب تدر 

نيالاجتهاد شدة ت باش الظن حن علامة ومن 
اض.طاعة 

المصائبجميع محن تشكو ألا ت الصبر وعلامة 
شتتا•المخلونن من أحل إلى 

ص)ي(.المترتدين رمالة )١( 



اض،بقفاء الرضا اض: عن الرضا علامة ومن 
اضإلى والتفويض اش، أحكام إلى القلب مكون وهو 

•التفويض بعد والرضا الرضا، قبل 

والجدالهللب، شدة ت الرجاء صدق علامة ومن 
•رجا ما ليدرك والاجتهاد 

بها.الظن سوء ت التقى معرفة علامة ومن 

أنهابالقلب النعمة معرفة الشكر علامة ومن 
وألاباللسان، عليها والحمد غيرْ، من لا اض، من 

المنعم.يكرم مما شيء على بها يستعان 
الأشياءووضع التديير حن ت العقل علامة ومن 
والفعل.القول من مواضعها، 

فيالأذى احتمال الخلق: حن علامة ومن 
الزلة.عن والتجافي والمغفرة الغيفل، وكفلم اف، ذات 

وقالةالخلاف، كثرة الخلق: سوء علامة ومن 
الاحتمال.

وب_اولالخلاف، قلة الألفة: علامة ومن 
٠، ^^ ٠٢٠٠١ا

ص)'هاالقوس آداب )١( 



امحقعن الآف\ت مي 
اف:عبد أبو نال 

عن viijغنى لا أنه - تعالى اض رحمك - اعلم 
اجتنابمن أنفل شيئا العاملون يعمل ولم الأدب، 
٠المحارم 

عنالأفات نفي مع المحاسب، نلجك فألزم 
أنفلوباطنك ظاهرك في واحدة آفة تنمي، فلأن قلبك، 

١٠٢١^٧^يتلك الجهل مع كبيرة، عبادة من 
بالسنننشت الضب معلومات 

اض:عبد أبو نال 

بةال_،يحل مما ليس أنه - اف رحمك - اعلم 
أوأو مضى، لما علم الءلاءات عمل من العبد 

أوالعبد، يمنه أن بعد الغسبا من شيء صفة تقديم 
نيسمع على بالمنة إلا ذللث،، من ثيثا رأى إنه يقول 

الخررم•

(.ص)٥٨المعرفت شرح )١( 
الغيب.يعلم صاحبها تجعل لا بلغت مهما العبادات إن اتم( )٢( 
والأحاديثالأحبار ^^^، ص إلا الغيب علم يكون لا اتم، ، ٣١

وملم.عليه اف صر عته 

١١٧



القيائ،يوم أهوال من شيثأ رأى أنه ادعى فمن 
أوالعرش رأى أو العالمين، رب أمر من شيئا أو 

يهوذهبت كدب ففد وجل، عز الله رأى أو الكرسي، 
يرمححتى قلبه في ذلك يعفلم أن بأمن ولا المذاهب، 

٠إليها الناس يدم بدعة، صاحب نيصير 

أوتعالى، الرب يكلم أو به، يعرج أنه زعم ومن 
أعلاممن شيئا ادعى أو ليلة، في مكة إلى يذم، 
مضل.صال كداب، رجل فهدا النبوة، 

الحور،أو الملائكة أو النور يرى أنه زعم ومن 
كداب.نهر 

ازب.هذا فاتق 

١والقرزن العلم I اش نور ؤإنما 
واياطل•الحؤا محن تميز والمعرفة 

واحذر- تعالى اض رحمك - الباب هذا فاحذر 
مجاالأول، الأمر والرم الأمر، هذا إلى يدعو ومن أهله، 
عليهماش رضوان - وأصحابه . محمد عليه كان 

عنهمست ممن سعهم، ومن والتابعون. - أجمعين 
ااروا1تلهؤ

ص)ا"خ(.المعرنة شرح ^١( 

١٨



امحقوىأرض في اسم هْر 
اش:عبد أبو تال 

الأعمى،النهار صوء يغني لا كما أنه ت اعلم 
الممى.أهل إلا العلم بمور يضيء لا كدك 

يفيدلا كذلك الدواء، ينقعه لا الميت، أن وكما 
الدعوى.أهل ني الأدب، 

-ضرلا كيلك، الصنارا،، الوابل يب، لا ركا 
الدنيا.محبا قلبا الحكمة 

علمهدلالة حالفإ ومن أديه، تل هوا0 ألفج ومن 
يداوىكيفا دواؤه، ينسه لم ومن جهله، كنر 

(T)o . آعيره

الأصول«عادبمد 
عبداه:أبو قال 

 ،i^ ،الكدب،.من صده وتمذج الصدق

الالذي انمند الحجر وانمغا؛ الشديد، الطر الوابل: )١( 
يبت'

٠( ١ ٦ ٠ صى) السترشاوين رصالة )٢( 



الثر.من صده وتعرف الخير، وتعرف 

صده.ونفي الصدق، إئات في فاعمل 

إثاتش الثغل فكون الفرع، من الأصل وتحلم 
وجهمن صده وانتغاء الأصل، وجه من المدق 
الأصل.

الفروع.على أتي الأصل نإن 

فليسالأصل، عن تالفرع يشتغل المد دام وما 
أخلنحمع ذما كلما ثابتا، الأصل دام ما فناء، لشغله 

ءرءاآ>بدلهلا،.

الرئاسةحب •' مخؤج ومنه أصل، العز ذُصجا 

الأصولعع التعامل رمي التربية، في عفليمة ناءدة مده )١( 
والنرؤع،الجزئيات ني الونت تضيع وعدم والكليان، 

أمكنؤإذا النرؤع، صلحت، الأصل إصلاح أمكن فاذا 
لورلكته الفرؤع، على قضى الفاسد، الأصل على القضاء 

فرعا،، L>uنوف موجود، وأصله ناط مع على قضى 
آ>•

فرويهوبين العز، بأمل - اه رحمه - المحامي *ثل يذد• 
ولكنالأصل، بملح لا المريع مذ• من همع فاصلاح الكثيرة، 
١الفرؤع صلاح تلقايأ عته يتح ؤإصلاحه، الأصل معالجة 



الغضبومنه والفخر، الكبر ومنه الناس، عند والجاه 
والعصبية.والحمية الحقاد ومنه والحسد، 

أحبوهو عينها، فرة وهو له، عاشقة والنفس 
لولدها.واحد أم من إليها 

لذلك،اض ووقته نمه، من العز نقي عالج نمن 
وجل،عز اش محبة ءلريمة ني جر المعيه مهل 

معالجةعليه وهان الاستقامة، وسبيل الإيمان ومجحجة 
ّعماله ني الصدق 

وفيهه لفيحب ما للناس بمب أن يندر لا لأنه 
العز.

العز.وفيه الغيفل كغلم على يقدر ولا 
العز.ونيه الحق ؤول على يقدر ولا 

.العز وفيه الحسد ترك على يقدر ولا 

الزرا،•ومه العصبية ترك على يندر ولا 

المحيون
اش;عبد أبو نال 

الهناعق.المحبة أول إن 

ص)بم\.0القوس آداب )١( 



كانإذ وجل، عز المجد حب من منتزعة وهي 
ودلهمنفسه، عرفهم أته وذلك، بهارا،، محوالمبتدئ 

عنهم.غناء على إليهم، وتحب طاعته، على 
ثممحبيه، قلوب، ني وداير له المحبان نجعل 

محبتهنور شدة من ألفاظهم ني الساطع اكرر ألمهم 
لوبهم-تو 

على- بهم سرورأ - عرصهم بهم، ذلك نمل فلما 
أطباقكنى لارتقاهم الدين أحبهم حتى ملائكته، 
سماواه.

أننبل حليقته، عند الرفيع الذكر لهم نثر 
لعلمهشكرهم، أن.يحمدوْ وتبل مدحهم، يخالئهم 

•عنهم يه وأخر لهم، كتب ما يلغهم أنه فيهم• المابق 
بقلوبهماستأثر وند خليقته إلى أخرجهم ثم 
،٢^

تطالبأين 
اف:عبد أيو قال 

أميرةدي،مهمنهه ( ٠٠^؛^-ت تعالى نوله إلى إشارة هذا )١( 
([.٥٤)الأية _؛، 

(.٢٧٣>م/الأربء حلة ض )٢( 



العالم.باتين ني الأدب اطلب 
الخلوة.مواطن هي والأنس 
النفس.شعاب يى والحياء 

التفكر.أودية ني والاعتبار 
•الخوف لياض ش والحكمة 

مخالفتكمع إليك اش ان إحلئام ياهمرف 
ومترهذكره، عن إعراصاك مع عنك وحلمه لأمرء، 
إليه.نقرك •ع عنك وغناه منه، حيائك قلة ح عليك 

ابربه؟ عالم أين 
ذنبه؟!من خاف أين 

ابقربه؟ مرور أين 
ونوكرْ؟!مشغول أين 

ياله مغفور ذا هو ا ننده؟ مجن مشفق أين 
٠غرور

امحواصعوجوه 
اطه:عبد أبو تال 

(.١٥ص)؛المترقيين رسالة )١( 

١٢٣



العونمن لك أن واعلم فالزمه، يالتواصع عليك 
.إليه تعود والدي فيه، أنت الذي تذكر أن ت عليه 

وجو0:له والخواصع 

أحدعلى لك ترى لا أن وأفضلها! فاثريا 
مفضلا،والقلب بالضمير له كن رأيت من وكل فضلا، 

رالتمتبركته، رجوت الخير أهل من رأستإ ومن 
التواضعفهذا به، عنك يدير إنما أنه وظننت دعوته، 
الأكبر.

متواضعاالعبد يكون أن ت يليه الذي والتواضع 
خالمه.لمن محتقر غير عرفه، من إلى متحيبا يقليه، 

الواجبللحياد، اللازم فهو ت الثالث التواضع وأما 
تعارلفه فالسجود كفروا، تركوه لو الأي عليهم، 

ميراث
اطه:عيد أبو قال 

العملة.تورث الذنوب أن - أحي يا - اعلم 
القوة.تورمث، والغفلة 

(.n٢٧٧/الأريء حلة -ط,ب )١( 

١٢٤



اض.من البعل تورث والقسوة 

النار.يورث اض من والبعل 

فقدالأموات وأما الأحياء، I هذء ش يتفكر ؤإنما 
الدنيابحب أنقمهم أماتوا 

امحاصحينمن أكون حتى 
اض:عبد أبو نال 

يتمولا أجمعين، للخالق الذكر عن لسانك اقطع 
به.إلا عمل للث، 

جمحني نلك من والمجر والغي الغل وأحرج 
أحوالالث،.

ومشيكواحدآ، والعلانية السر ني لسانلت، وليكن 
الصيحةني عندك والخالق واحدأ، والعلانية الر في 

واحدا.

مجنأحدأ تدكر وأنت، الناصحين من تكن ولا 
أنتحميا أر بفعل، تعيره أو ، وء بتعار اف حلنا 
بسوء.عندك ذكر إذا قلبالث، يرتاح أو ، وء بعندك يذكر 

(١٥٤ص) المترف"ين رصاله )١( 

١٢٠



وهلاكالنساك، وعطس، العائدين، آنة وهذه 
حففلعلى وأعانه تعالى، اممه عصمه من إلا الزاهدين، 

وuنهل١،.قله 

الزسأراد من 
افه:عيد أبو تال، 

الزهد:أراد من 

قليلا.عده الاس ايدمح، »ى ما الكير نلكن 

كيرأ.دنياه من هده القليل وليكن 

•صغرأ الأذك، س إليه منهم العتليم ولكن 
عفارأ،.محله إليهم منه الصغير وليكن 

داضبراثرض محن 
الذ:عيد أبو قال، 

•شيتنا أحكامه من مولاه على يرد أن للعبد ليس 
مولاه.حكم من عليه ورد بما يرضى أن وعليه 

ص)ها'(.المعرنة شرح )١( 
ص)ْْ(.القوس آداب )٢( 



صر•يرض لم فإن 
حالان! JLxii؛

•يحب ما على رصي مته يوافق حال 

.وكرْأا، ما على صبرأ منه يوافق وحال 

القولخير 
اف:عبد أبو قال 

غيرالعلم وفرن كنير، الكلام أن اعلموا 
محدودة،

•تعالى افه وجه يه ابتغى ما القول وحير 

تعارل؟،.اض لوحه به عمل ما العلم وأفضل 

اداسعيوب إثى امحفير من ايهلامت 
اش:عبد أبو قال 

مثالها،يعاب أشياء الناس من أرى ت نك 

ص)ا"ه(.التقوس آداب )١( 
(.»_)YAالد>ا )٢( 
الحوارأسلوب إلى - اش رحمه - المحاصبى يلجأ ما كثيرأ )٣( 

•®ليحيا - يريالالش المآلة *ى 

!٢٧



فلاوالعيب، والازدراء التعيير من أسالم أن وأحب 
للا؟ أم نفسي منه أسلمن أدرى 

أبله،ه نفعيب معرفة عند الإنسان إن فمال؛ 
•، جهبدأ غيره عيب معرفة وعند 

عملكل وأهل صناعة، كل أهل عب محتقر 
.والاخرْ الدنيا أعمال من 

ؤسعفلممرتبته، مثل في هو من عيب يئحتفر 
هنفعيب على أتى فإذا منه، رآه من كل من ذلك 

يرْ.لم محه أعمى كأنه عيوبهم إلى جازام 
.لغيره يهللبه ولا ه، لتفالعير يهللب وهو 

عذرطلب وفى جهبذ، عذرها طلب فى فهو 
أنيكر0 ما لصاحبه ذلك، عند يضمر وهو ، أبله غيرها 
.السب، ذلك مثل منه رأى لو غيرء له بممر 

منعيبا رأى إذا ملامة الطريق عن أل يعنا الصائل )١( 
الذيهدا تجاه القلب، مليم يكون أن يحب فهو ان، إن

•العيب عر رآْ 
الخير.القاد الجهبذ: )٢( 
غير،.إلى وانتقل تركه أي جازم: )٣( 

١٢٨



فاجعلغيرك، من عثرة أو زلة أر عيبآ رأيت فإذا 
يهستملك أن تحج، كنت الذي انظر ثم مكانه، نمك 

لهذللت، وأصمر - منه رأيت الذي مثل منك رأى و ل- 
.عنه تحبه كنت محا مثل منالث، يحب فإنه نفك، في 

تعرفأن فأرديت، تحن، يما رأيت إذا وهكذا 
له.الحسد من السلامة علم 

الزلةعند - عليك الماس أخف يكون أن شك ولا 
للعذريجد لم فإذا ومخرجا، عذرأ لزلمك يهلل_، ن م- 

سئ،حنتالث، وعند مكانه، وأحفى ذللت،، ماءه موصعا 
.تسوء لم ير لم فإن 

الحنة.وعند الزلة عند لهم فكن فهكذا 
ءإذاكت،كدللث،:

دينني أحد على افه أنعمها نعمة إزالة تحب فلا 
دنيا.ولا 

٠تعالى افه معصية على أحد يقتم أن تحب ولا 
زلمه.عند محترم يهتلث، أن نحت، ولا 

نلبكعن زال بك، يغالذللا، سالت، إذا نإنلأإ 
.حميعا والدنيا الدين عن الحسد، 

ص)'خ(.المموص آداب، )١( 



ممالىاش اسغر 
اف:عبد أبو ئ1ل 

أم•كل ُي اّتُن؛اش 
حال.كل في اف، وامتخر 

فيه.الاعتراض فارك له اممه أرادك وما 

نفك.فألزمه يه افه تلقى أن تحب عمل وكل 
أحلاقك.من فاعتزله لغيرك، تكرهه أمر وكل 

قائديوم، كل في خيرآ ُه رداد لا صاحب وكل 
صحيته.عنك 

.، واكجاوزلالعفو محن بحظك وخذ 

واسمايمل 
اممه:عبد أبو قال 

فهوأشياء، ثلاثة يمحبه لا عقل كل أن اعلم 
مكار.عقل 

المعصية.على الطاعة يثار إ- 

■( ص)٠٩المترثدين رساله )١( 

١٣٠



•الجهل على العلم ؤإيثار -

الدنيا.على الدين إئ1ر و- 

منمزيد فهو ، أشياء ثلاثة يصعب لا عالم وكل 
الحجة

الرغبة.قطع الأذى ف ك- 
.بالخثية العمل وجود و- 

والرحمة.بالتباذل الإنصاف بذل و- 

لبسولا كالعقل، بزسة أحد تزين ما أنه واعلم 
يالعقل،إلا اش عرف ما لأنه العلم، من أجمل ثوبا 
.^١٢إلا أطع ولا 

أوشاهضادل
Iالاله عيد أبو نال 

تك وأنفعها بك، الفضائل أولى 
قدرها.دون عندك الث، نفتكون أن 

.ءلأنيتلث، محن أقفل سريرتالث، تكون وأن 

الترشارينص)يبم(.رّالة )١( 

١٣١



منهمتأحذ ولا حمونهم، للناس تبذل وأن 
ذا،.

متهم.يكون عما ونتجاوز 

الإنصافتطالب ولا ك، نفمن وتنممهم 
)٢(

مهم

السمإدراك 

اف!عيد أبو قال 

•تدرل ١لصلأ٥ بكسرة لى الة 

والصدتة.الصيام بكثرة ولا 

الحكمة.بغراب ولا والفهم، بالعمل ولا 

والموعفلة.بالبلاغ ولا 
وحل،عر اض لكتاب، والاستسلام يالأتباع ولكن 

بعدْلن الراشدين والأئمة .، رسوله وصنة 

صعقعن لا فدرة، عن التسامح طريق على وهذا )١( 
للأبتزاز•رامتجابة 

ص)•،"(.القوس آداب، )٢( 
ص)ها"(.القوس آداب، )٣( 

١٣٢



واممكرامحمت 

اضعبد أبو نال 

وكثرةالصمت، بالعبد الأشياء أملك أن اعلم 
الأخرة.ني الزيادة محبب ، iUJiiالفكر، إدمان •ع الذكر 

وبتكريره. نفيعرف لنفسه الذم الحبي وبتكرير 
وجل.عز اش آلاء يعرف العم ذكر 

خوفك.يعظم عقابه شدة في وبفكرتالث، 

ك^ه،العن الشمر فى ه نقالعبد دم وبكرة 
تعالىالله من المزيد يستوجب 

الشرمعرفه 
اض:عبد أبو نال 

.يالaلاءاات٠ العمل أمام متهدمة الطهارة 

العمل.قل تكون العمل آفات ومعرفة 
سلوكه.قبل الهلريق ومعرفة 

وعدوه،وهواها، ه نفمعرفة إلى العبد وحاجة 

ص)٦٧(.المعرفة شؤح )١( 

١٣٣



أقفرذلك، إلى وهو كنا، كان إن أشد الشر، ومعرفة 
يتمه.معنا ظأ كان إن 

والشرالعبد، يلزم الخير بكل العمل ليس لأنه 
الخير،ني ونع الشر ترك ومن تركه، للعبد لازم كله 

أهلهمن كان بالخير عمل من كل وليس 

اممضولمحار 
اض;عبد أبو قال 

تفلهرالقلب من المتحركة الفضول أصول وحدت 
واللباس.والغداء، واللماز، والبصر، المع، على 

والغفلة.الهو إلى يخرج المع وفضول 

•والءيرْ الغفلة إلى يخرج المر وصول 

والبدمة.التزيد إلى يخرج اللسان وقفول 

•دالرب الشره إلى يخرج الغذاء وفضول 

والخيلاءالمثاهاة إلى يخؤج اللباس وفضول 

•الموس آداب )١( 
ص)المسترشدين رمالة )٢( 

١٣٤



الطنضبط 

اف;عبد أبو تال 

إذاالعبد تإن البطن، محبط الهوى مخالفة أول 
عليهوهانت نلبه، وعرف جوارحه، مالك بطنه صْل 

اللهبإذن تهوى فيما النفس مخالفة وسائر المعحاسة 

وجل•ءز 

وشردتالأمر، عليلئف صعب بطنك، صمت، ؤإن 
حالكا،تعرف ولم هلثلث،، وصاع وطغى جوارحك، 

المحاسبة.على تندر ولم 
استعنفتعالى، اممه إلى الطريق أردت فإذا 

منوصفه الطعام، من المعلوم وحد وجل، عر بافه 
الآءاترجمح 

اتجوارحفرالض 
افه:عبد أبو تال 

فريضةونهيا، أمرأ جارحة كل على الله جعل قد 
'•للعبد فضيلة تركها ؤإباحة، سعة بينهما وجعل منه، 

اوممحص00(.شرح )١( 

١٣٥



إخلاص_! والتوية الإيمان يعد - القلب نمرض 
والثقةالشبهة، محي الفلز حس وامحماد ض، العمل 

لفضله.رالرجاء ءاJا١ه، من والخوف ياش، 

والغضب،الرصى في الصدق ت اللسان وفرض 
بالخيرالتزيد وترك والعلانية، السر ني الأذى وكف 
•والسر 

وتركاض، محارم عن الغض الجمر: وفرض 
ومتر.حجي، فيما التهللع 

الما فكل والطر، للكلام نح •' مع الوفرض 
اسماعهلك يحل فلا إليه، والطر له الكلام لك يحل 

الظلدذيه.ولا 

تجس.عنالث، كتم عما والبحث 
حراملمين: الموأذى والغناء اللهو ومملع 

والدم.كالمتة 

بعد- العبد على صررأ أشد جارحة من وليس 
القالما،إلى رمحول أمؤع لأنه سمعه، محن - لصانه 
الفتة.ش وقوعا وأقرب 

حلمجا لكل والبصر، مع للنح الشم: وفرض 
شمه.لك جاز ونفلرْ، اسماعه 

١٣٦



إلىطها نبلا أن والرجلين: اليدين وقرض 
حقعن تقبضهما ولا محظور، 

ادتماشفهو الأمان 

اف:عبد أبو قال 

القلوب،في ما محاسن تخرج يإنما أنه اعلم 
مواطنفي كذب من فيها وما ثبح، أو صدق من 

الامتحان.

ماحقيقة يعلم لا بالامتحان، يختبر لا أمر وكل 
مافضائح لك تبدو ذلك فعند ثر، أو حير من فيه 

إنخير أو فيها، كان إن شر من الأنقى ضمائر تخفي 
w؟،.كان 

باهالاستغناء 

اممه;عبد أبو قال 

عليك،وباطلاعه وحده، باض استغنيت لو 
لهم،وتوفيقه لهم، ومحنته ءلاءته، لأهل ثوابه وبجزيل 

صبى)ماا(.اقرص رسالة )١( 
•ءى)'آه( المعرنة ثرح )٢( 

١٣٧



لكيمالك لا عمن ذلك لأغناك ورنابته، إيامحم ٠ وتديي 
زنعأل١،.ولا صرأ - ه لفلا و- 

اهالبماد 
اض:عيد أبو تال 

لقولترى ألا الدين. اد فالقالب اد فوجدت 
صيحتإذا مضغة الجد فى ؤإن )ألا .! اف رمول 
ألاكاله الجسد د ندت فؤإذا كله، الجد صالح 

ر،يالف(ء".
صلاحبالدين لأن الدين، - منا - الجد ومعنى 

الها.ونالجوارح 

لففس،المحامسة ترك القالب اد فوأصل 
الأمل.بطول والاغترار 

وعندالإرادة، عع فقن، 3الالث، صلاح أردت فإذا 
٠لغيرء كان مجا ولع ض، كان ما فخد الخواطر، 

اJوتل٣،.ذكر بدوام الأمل تصر على واستعن 

(.٦٠ص) القوس آداب )١( 
عه.اف رصي يشتر بن الغمان حديث، من ءل؛ه مغق )٢( 
.( ١ ١ ٠ ص) الم«ترشدين رسالة )٣( 

١٣٨



اا«راليعلامه 
Iاض عبد أبو قال 

ويكرْوجل، عز اف طاعة على الحمد يحب إنه 
الذم.

وجل،عز الله غير به يعلم لم عملا عمل ؤإذا 
فيه نفتقنع لم اف، إلا به يعلم لم علما عالم أر 

وحد0،وسمعه ونفلر0 وجل عز الله بعلم وعالمه عمله 
يهتم، غيرْ لعلم الطلب قلبه على يغلب حتى 

لدلك.

رمحرلذلك، قلبه ارتاح عليه، اطالعوا فإن 
٠يحمدهم 

عليه،وأمنى حمده من عاليه الناس وأخف 
عاليه.والثناء حمده ترك من وأثقالهم 

أحد،بها يعلم لا لله طاعة بإتيان ه نفتخو ولا 
تطاوعهولم عالجها، ثقل ذلك، على ه نفأراد فإن 

ءالهس.

يذلك•الناص يعلم حتى أتم، )١( 
 )Y( اش لحقوق الر>ة(_YYA.)

١٣٩



الخوخ
تاف عبد أبو قال 

الفضولوترك فرضة، الجوارح حفغل أن اعلم 
اضفرضها وقد فريضة، ذللث، قبل والتوبة فضيلة، 
ورسوله:

أفإث، مبوأ ءامإ أكتجنث> ^^؛٢١ ذكرْ: حل فنال 

إلىالعبد منه تاب فيما العود ترك نصوحا؛ محنى 

إلك،توبوا ال-ام، أبها ربا اض رسول وقال 
المالحبالعمل اف إلى وتقربوا تموتوا، أن نبل ربكم 

،.تثغاوا(لأن تبل من 
أشياء:بأربعة إلا التوبة تصح ولا 

المحاودة.عن القاو_، إصرار حزرم 

)٨(.الأية التحريم، سورة )١( 
•قريب _J ( ١٠٨١يرمم)ماجه ابن أحرجه )٢( 
فكرةعن التخلي واJراد: العقا، مقابل صافي حل: )٣( 

اادو_،.إلى المعاودة 



.بالندم والاستغفار 
والمظالم.التبعات ورد 

المعI بع الالحواس من الجوارح وحمثل 
والقف،والرجلان، واليدان والثم واللماز والبصر 

.، ومادءل الجد صلاح وبه أميرها، وهو 

ياممسوالرفق المحمي 
اض:عبد أبو تال 

جميع^، دجل عز اض إلك، تفزع أن تدغ لا 
.لها ؤيوفئك، آ عاليهار  ti^iuأن ، أحواللث، 

فيوالجد الأدب، إلى الطريق أردت فإذا 
يهونوأن فيه، أنت ما شدائد من والتخلص الممل، 
مطعملئؤفى بالقصد فعليالث، ت فيه أنت، ما شديد علك 

جمحوفي وصياملث،، صلأتلثا في والقصد وملبك، 
.أحواللئ، جمح وفي تصرفك، 

،محطيتاك، نفك فإن ، لث، نففى بالرفق وعليلث، 
لها.منها خد ثم تجهدها، ولا تنفرها، فلا 

lY_)المترثدين رسالة )١( 
أىءنىماك.ءاوها:)أ(



نلةمع ،، لالمدرجة صعب طريقا  silLjنانك 
وكثرةالأعوان، 

اهلوبمعاصي من اسر 
اض:عبد أبو قال 

الظاهرة،الجوارح ذنوب عن الماس توؤع إذا 
الظلم،عن وكفوا الغية، عن وأنصتوا الأبصار، نغموا 
الحرام،ناول من وتخلصوا الأثام، ني الخوض وتركوا 
له.أتركهم من نكونرا 

فإنهنالقلوب، ذنوب - ذلك، مع - وتفقدوا 
القاصمات*.المهلكات 

والكفر.والفاق والمرك الثلث، مها: فان 

منوالأمن وحل، عز باق الاغترار ومنها: 
رحمته.من والقنوط ، ، ۵١مكر 

وقلةبالإنابة، والتسويف، الذنوب، احتقار ت ومنها 
العاصي،على والإصرار الأوزار، يمراكم الأكتراُث، 

والرياء.والتيه 

والماللث،.المذمؤ المدرجة: )١( 

ص)«ب(ّالرنة شرح )٢( 

١٤٢



رالماهاةالزينة، وحّتا والتفاخر، العجم، ومنها؛ 
الدنيا.في 

والغدر.والخيانة النكث، ومنها 

والعداوةوالشماتة والحقد، والغل المحد ومنها! 
٠الوء ؤإصمار والتجس، الظن وسوء ، واليغفاء 

ومخالفةالهوى، اعدة م؛ القالوب، معاصي ومن 
•الم، 

بالهوى•والغض الحب ت ومنها 

الرحمة.وتلة والقسوة والقطيعة، الجفاء ومنها! 

الدنيا.يإتيال، والفرح بالمال، العلغيان ومنها؛ 

واحتقار، الرزق، اصتقلأل، ؛ القالوب، معاصي ومن 
العم.

والاحتقاروحل، عز اض عن الغفلة ومنها؛ 
الدين.يمصام، 

نايتحما على والحزن الدنيا، امتعظام ومنها؛ 
•منها 

فإنالقلوب،، معاصي من لكم أصفح ما نتدبروا 
نالمل•العا•دنبما

١٤٣



تعالىاض رخوان حالف ما نفي على نجاهدوا 
رماعليه، اف فاحمدوا منه، عممتم فما مراتركم. من 

منه.والانتقال Jالإنااة فبادروا يه، بليتم 
العصمةفى وجل عز اممه إلى وتفرعوا 

والخورا،.

اهلوبيطاعات اممرب 
اه:•بو أبو قال 

الجربانويع وجل عز اض إلى الناس تقرب إذا 
والصلاة،والصوم، والجهاد، الحج، من الفلاهرةت 
فيها.فنانوهم ذللث،، وغير القرآن، وتلاوة والصدقة، 

الالتي القلوب، طاعة في الرغبة أعفلم واجعلوا 
علامغير يعلمها ولا الملأئك؛ن، ولا الإنس عالها يطلع 

٠الغيوب 

وكبريائه،تعالى افه بعفلمة المعرنة فيها فإن 
سبحانه.قدره وعفليم وقدرته، وجلاله 

مكارهه،وبغمي افه، بمحاب اطه إلى تقربوا 
وفيه.له والغضستا والرضي 

٥1 ص)• الوصايا )١( 



نيه،والحب له، الحب بنية تعالى، إليه وتقربوا 
•أجله من والمص 

ونعمهالحنة، بأياديه ؛المعرفة افه إلى وتقربوا 
والباطة.الفلاهرة 

العم،زوال( من بالخوف تعالى: اف إلى وتقربوا 
الشكر.قي القصير من الخياء وشدة 

الرجاءوحقيقة منه، الخوف بثية إليه وتقربوا 
والرغبةإليه، والشوق ومناجاته، بذكره والسرور نته، 

جواره-مح( 

عاليه،والتوكل اليقين، يصدق إليه: وتقربوا 
والأنقطLعبه، والأنس إليه، والعلمأنينة يه، والثقة 

•• إلمد 

أدكك؟راين 

الجاح،رلتن ، الوناء تحار؛ اض إر فتقو؛وا ألا 
والخضؤع.والخشؤع والواضع 

الغيفل.وكظم والاحتمال(، بالخلم إليه: وتقربوا 

الخيرؤإرادة الصدور، لامحة بإليه• وتقربوا 
لهم.الشر وكراهة للأمة، 



والشمهةوالرحمة، مالرأغة ت اض إلى وتقربوا 
المسالمين.على والحوطة 
والمفضلوالكرم، بالجود إليه: وتقربوا ألا 

الوفاء.وصدق والإحسان، 
والرضي؛البالغت،والكفاف،، يالقناعة ت إليه وتقربوا 

الأس.ناتل ص راراس 
القياممحلى والإضمار لكتابه، يالتدبر وتقربوا 

له.الأعمال ؤإخلاص بحدوده، 

.هائمالأخلاق.الأوادض؛م 
القلوبرأعمال من لكم نمتا فيما فارغموا 

بهاوالعاملين نليل، بها العارفين فإن وطامحاتها، 
•غافلون عنها والناس • • عزيز 

عنهقصرتم وما شكرتم، منها اش آتاكم فما 
والمديدالفضل في اض إلى وتفرعتم حرلمم، 
لرصوانه

^^٥الدنيا ْعرفت 
اطه:محي أبو تال 

ص)'\ها(.الوصايا )١( 
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