
الولد: كتاب  نصيحة  لكبد يف    لفتة ا
ولده وصي فيها  بن اجلوزي ي    لإلمام ا

  بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
احلمد هللا الذي أنشأ األب األكرب من تراب، وأخرج ذريته من الترائب واألصالب، وعّضد العشائَر بالقرابة 

ربية يف الصغر وحفظ يف الشباب، ورزقنا ذريةً نرجو هبم واألنساب، وأنعم علينا بالعلم وعرفان الصواب، أحسَن الت
  .وفوَر الثواب

} ربنا اغفر يل ولوالدّي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب . رب اجعلين مقيَم الصالة ومن ذرييت رَبنا وتقبل دعاء {
  ].٤١-٤٠/سورة إبراهيم[

  :أما بعد
ألُت اهللا عزَّ وجلَّ أن يرزقين عشرة أوالد، فرزقين فإين ملا عرفُت شرَف النكاح وفضلَ األوالد، ختمُت ختمةً وس

إياهم فكانوا مخسةً ذكوًرا ومخسةً إناثًا، فمات من اإلناث اثنتان ومن الذكور أربعة، ومل يبق يل من الذكور سوى 
  .ولدي أيب القاسم، فسألُت اَهللا تعاىل أن جيعل فيه اخللف الصاحل وأن يبلّغين فيه املىن واملناجح

منه نوعَ تواٍن عن اِجلد يف طلب العلم، فكتبتُ إليه هذه الرسالة أحثه هبا على طلب العلم وأحركه على  مث رأيُت
سلوك طريقي يف كسب العلم، وأدله على االلتجاء إىل املوفق سبحانه، مع علمي بأنه ال خاذل ملن وفّق وال مرشدَ 

فذكِّْر إن نفعِت : ، وقال تعاىل]٣/سورة العصر[} لصرب وتواصَوا باحلق تواصوا با: ملن أضلّ، لكْن قد قَالَ تعاىل
  .، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم]٩/سورة األعلى[} الذكرى

  فصل يف فضل العقل ومسؤولية التكليف واحلث على طلب الفضائل

قلك وأعِملْ ِفكَرك، واخلُ بنفسك، اعلم يا بين وفَّقك اهللا أنه مل مييَّزِ اآلدميُ بالعقلِ إال ليعمل مبقتضاه، فاستحضر ع
تعلْم بالدليل أنك خملوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب هبا، وأن امللكني عليهما السالم حيصيان ألفاظك 
ونظراتك، وأن أنفاسَ احلي خطوات إىل أجله، ومقداَر اللُّبث يف الدنيا قليل، واحلبسَ يف القبور طويل، والعذابَ 

  .بيل، فأين لذة أمس؟ قد رحلَْت وأبقَت ندًما، وأين شهوة النفس؟ نكَّست رأًسا وأزلّت قدمًاعلى موافقة اهلوى و
وما سِعد َمن سِعد إال مبخالفة هواه، وال شِقي َمن شقي إال بإيثار دنياه، فاعترب مبن مضى من امللوك والزهاد، أين 

لُ للصاحلني، واملقالةُ القبيحة والعقاب الوبيل لذةُ هؤالء وأين تعُب أولئك ؟ بقي الثواب اجلزيل والذكُر اجلمي
  .للعاصني، وكأنه ما شبع َمن شبِع، وال جاع َمن جاع

والكسلُ عن الفضائل بئس الرفيق، وحُب الراحة يورث ِمن الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه وأتِعبْ نفَسك، 
  .انُ فالنار النارواعلم أن أداء الفرائض واجتناَب احملارم الزم، فمىت تعّدى اإلنس

مث اعلم أن طلَب الفضائل هنايةُ مراِد اجملتهدين، مث الفضائلُ تتفاوت، فمن الناس َمن يرى الفضائلَ الزهَد يف الدنيا، 
ومنهم َمن يراها التشاغلَ بالتعبد، وعلى احلقيقة فليست الفضائلُ الكاملةُ إال اجلمُع بني العلم والعمل، فإذا ُحصِّال 

إىل حتقيق معرفة اخلالق سبحانه وتعاىل، وحرّكاه إىل حمبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية  رفعا صاحبهما
القصوى، وعلى قدر أهل العزم تأيت العزائم، وليس كلُ مريٍد مرادًا، وال كلُ طالبٍ واجًدا، ولكن على العبد 

  .االجتهاد، وكلٌ ميسٌَّر ملا ُخلق له، واهللا املستعان



  عرفة وأركاهنافصل يف أسس امل
وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة اهللا تعاىل بالدليل، ومعلوٌم أن من رأى السماء مرفوعة واألرَض موضوعةًٌ، وشاهدَ 

  .األبنية احملكمة، خصوًصا جسَد نفِسه، عِلَم أن ال بد حينئذ للَصنعة ِمن صانعٍ، وللمبين من باٍن

م إليه، وأكربَ الدالئل القرءانَ الذي أعجز اخللق أن يأتوا بسورة مث يتأمل دليل صدق الرسول صلى اهللا عليه وسل
  .من مثله

فإذا ثبت عنده وجودُ اخلالق وصدُق الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وجب تسليُم ِعنانِه إىل الشرع، فمىت مل يفعل 
  .دل على خللٍ يف اعتقاده

ةِ إن كان له مال، واحلج، وغري ذلك من مث ينبغي له أن يعرف ما جيب عليه من الوضوء والصالة، والزكا
الواجبات، فإذا عرف قدَر الواجب وقام به فينبغي لذي اهلمة أن يترقى إىل الفضائل، فيتشاغلَ حبفظ القرءان 

وتفسريه، وحبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومبعرفة سَِيرِه وِسَير أصحابه والعلماء بعدهم، ليتخّير مرتبةَ 
  .لىاألعلى فاألع

  .وال بد من معرفة ما يقيُم به لساَنه من النحو ومعرفِة طرٍف من اللغة مستعَملٍ
  .والفقُه أُم العلوم، والوعظُ َحلواؤها وأعمها نفعاً

وقد رتبتُ يف هذه املذكورات وغريِها من التصانيف ما يغين عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغريِها، حبمد اهللا 
  .طلّبِ الكتب، وْمجعِ اِهلَممِ للتصنيفومنته، فأغنيُتك عن ت

  .وما تقف مهةٌ إال خلساسِتها، وإال فمىت علِت اهلمةُ مل تقنع بدون
  .وقد عرفُت بالدليل أن اهلمةَ مولودةٌ مَع اآلدمي، وإمنا تقُصُر بعضُ اهلمم يف بعض األوقات، فإذا ُحثَّْت سارت

فاجلأ إىل املوفق، فلن تنال خًريا إال بطاعته، وال يفوُتك خٌري إال  ومىت رأيَت يف نفسك عجًزا فسلِ املنِعَم، أو كسالً
مبعصيته، وَمنِ الذي أقبلَ عليه فلم يَر كلَّ مراٍد لديه ؟ وَمن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة ؟ أو حظي بغرضٍ من 

  أغراضه؟
  :أو ما مسعَت قول الشاعر

  رأيُت األرض ُتطوى يل... بالليل ما جئُتكم زائًرا إال 
  إال تعثّْرُت بأذيايل... وال ثنيتُ العزَم عن بابكم 

  فصل يف ضرورة مراعاة احلدود الشرعية وشيء من أحوال ابن اجلوزي
وانظر يا بين إىل نفسك عند احلدود، فتلمَّح كيف ِحفظَُك هلا ؟ فإنه من راعى ُروعي، ومن أمهلَ ُترِك، وإين ألذكر 

  .ي، وتسألَ املوفَق يللك بعَض أحوايل لعلك تنظر إىل اجتهاد

إن أكثر اإلنعام َعِلي مل يكن بكسيب، وإمنا هو من تدبري اللطيف يب، فإين أذكر نفسي ويل مهةٌ عالية وأنا يف املكتب 
ويل حنو من ست سنني، وأنا قريُن الصبيان الكبار قد ُرزِقُت عقالً وافًرا يف الصغر يزيُد على عقلِ الشيوخ، فما 

طريقٍ مَع صيبٍ قط، وال ضِحكتُ ضحكًا جارًحا، حىت إين كنُت ويل سبُع سنني أو حنُوها أحضرُ أذكر أين لعبُت يف 
رحبةَ اجلامع، وال أختّيُر حلقةَ مشعبٍذ، بل أطلب احملّدث، فيتحدث بالسند الطويل، فأحفظُ مجيَع ما أمسع، وأرجع إىل 

  .البيت فأكتبه
وغَريه من الكتب " املسنَد " محه اهللا، فكان حيملين إىل األشياخ، وأمسعين ولقد ُوفَِّق يل شيخنا أَُبو الفضل ابن ناصر ر



الكبار، وأنا ال أعلم ما يُراد مين، وضبط يل مسموعايت إىل أن بلغت، فناولين ثبتها، والزمته إىل أن تويف رمحه اهللا، 
  .فأدركُت به معرفة احلديث والنقل

ى اجلسر، وأنا يف زمن الصغر آخذ جزًءا، وأقعد ُحجزةً من الناس ولقد كان الصبيان ينزلون ِدجلة، ويتفرجون عل
  .إىل جانب الرِّقة فأتشاغلُ بالعلم

مث أُلْهِمت الزهَد، فسردُت الصوم وتشاغلت بالتقلل وألزمُت نفسي صَربها، فاستمرأُت ومشّرت والزمت، وأحببُت 
مث قرأت اللغة ومل أترك . واحلديث وأّتبع الزهاد السهر، ومل أقنع بفن واحد من العلم، بل كنت أمسع الفقه والوعظ

  .أحًدا ممن قد انزوى أو يعظ، وال غريًبا يقُدُم إال وأحضره وأختّير الفضائل

وكنت إذا عرض يل أمران أقّدم يف أغلب األحوال حَق احلق، فأحسن اُهللا تدبريي وأجراين على ما هو األصلح يل، 
، وهيأ يل أسباب العلم، وبعث إيل الكسب من حيث ال أحتسب، ورزقين ودفع عين األعداء واحلساد ومن يكيدين

الفهَم وسرعة احلفظ وجودة التصنيف، ومل ُيْعوِزين شيئًا من الدنيا، بل ساق إيل مقداَر الكفاية وأزَيد، ووضع يل يف 
ى يدي حنو من وقد أسلم عل. قلوب اخللق من القبول فوق احلد، وأوقع كالمي يف نفوسهم فال يرتابون بصحته

مائتني من أهل الذمة، ولقد تاب يف جمالسي أكثر من مائة ألف، وقد قطعُت أكثر من عشرين ألف ُجّمٍة مما يتعاناه 
  .اجلهال

ولقد كنت أدور على املشايخ لسماع احلديث فينقطع نفَسي من الَعْدوِ لئال اُسَبق، وكنت أصبح وليس يل ما آكل، 
 اهللا ملخلوق، ولكنه ساق رزقي لصيانة ِعرضي، ولو شرحتُ أحوايل لطال وأمسي وليس يل شيء، وما أذلين

وَاتَّقُواْ اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم {: الشرح، وها أنا، ترى ما قد آلت احلال إليه، وأنا أمجعه لك يف كلمة واحدة وهي قوله تعاىل
  ].٢٨٢اآلية /سورة البقرة[} اللَُّه

  تدراك ما فات واغتنام ما بقي من العمرفصل يف التعجيل بالتوبة والندم واس
فانتبه يا بين لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد يف حلاق الكاملني، ما دام يف الوقت َسعةٌ، واسقِ 

غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعاتك اليت ضاعت، فكفى هبا عظة، ذهَبْت لذةُ الكسل فيها، وفاتت مراتبُ 
  .لسلف رمحهم اهللا حيبون مجَع كل فضيلة، ويبكون على فوات واحدة منهاالفضائل، وقد كان ا

: ما لك تبكي ؟ فقال: دخلنا على عابٍد مريض، وهو ينظر إىل رجليه ويبكي، فقلنا: قَالَ إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا
صمته، وعلى ليلة ذهَبت ما على يومٍ مضى ما : ما يبكيك ؟ قَالَ: ما اغّربتا يف سبيل اهللا تعاىل ؛ وبكى آخر فقيل له

  .قمتها

واعلم يا بين أن األيام تبُسطُ ساعاٍت، والساعاتُ تبُسط أنفاًسا، وكلُ نفَسٍ خزانة، فاحذر أن ُتذِهَب نفًسا يف غري 
  .شيء، فترى يوم القيامة خزانةً فارغة فتندم

  .أمِسكِ الشمَس: فقال! قف أكلُمك : وقد قَالَ رجل لعامر بن عبد قيس
  .أما تريدون أن تقوموا، فإن ملََك الشمس جيرُّها ال يفُتر: رمحه اهللا، فقال] الكرخي[وٌم عند معروف وقعد ق

، فانظر إىل مضيِّعِ الساعات كم يفوته من "من قَالَ سبحان اهللا وحبمده غُرَست له خنلةٌ يف اجلنة: "ويف احلديث
  .النخل

خيتم القرءان يف كل يومٍ وليلٍة ثالث ] احلسن التميمي بن[وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كَْهَمُس 
مرات، وكان أربعون رجالً من السلف يصلون الفجر بوضوء العشاء، وكانت رابعةُ ال تنام الليل، فإذا طلع الفجر 



  .النوم يف القبور طويل: هجَعْت هجعةً خفيفة وقامت فزَِعةً وقالت لنفسها
  اغتنامها فصل يف أن احلياة الدنيا قصرية جيب

ومن تفكر يف الدنيا قبل أن يوَجد، رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن خيرج رأى مدة قصرية، وعِلم أن اللُّْبثَ 
يف القبور طويل، فإذا تفكر يف يوم القيامة، علم أنه مخسون ألف سنة، فإذا تفكر يف اللُّبث يف اجلنة أو النار علم أنه 

النظر يف مقدار بقائه يف الدنيا ـ فرضنا ستني سنة مثالً ـ فإنه َيمضي منها ثالثون يف النوم،  ال هناية له، فإذا عاد إىل
وحنٌو من مخس عشر يف الِصبا، فإذا حسبَت الباقي، كان أكثُره يف الشهوات واملطاعم واملكاسب، فإذا خلص ما 

  !ية، وإمنا الثمن هذه الساعات؟لآلخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثًريا، فبماذا تشتري احلياة األبد
  فصل يف نقض اليأس والقنوط، واإلقبال على اجلد والعمل

وال يؤيسك من اخلري ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه خلق كثري بعد الغفلة والرقاد الطويل، فقد حدثين الشيخ 
كنتُ يف صبويت متشاغالً بالبطالة : ، قَالَالداَمغاين رمحه اهللا] َعِلي بن حممد[أَُبو حكيم عن قاضي القضاة أيب احلسن 

يا بين إين لست أبقى لك : رمحه اهللا، وقال يل] حممد بن َعِلي الدامغاين[غَري ملتفٍت إىل العلم، فأحضرين أَُبو عبد اهللا 
: فقلت! از فافتح دكان بّز: قَالَ! ما هذا الكالم ؟: فقلُت! أبًدا، فخذ عشرين ديناًرا وافتح دكانَ خبازٍ وتكسَّْب 
اذكر يل الدرسَ  : فقلت! فما أراك حتب العلم : قَالَ! تقول هذا وأنا ابن قاضي القضاة أيب عبد اهللا الدامغاين 

  .الساعة، فذكر يل، فأقبلُت على التشاغل بالعلم واجتهدُت ففتح اهللا َعِلي
مات أيب وأنا ابن إحدى : الَاحللواين رمحه اهللا، قَ] عبِد الرمحن بن حممد[وحكى يل بعض أصحاب أيب حممد 

قد جاء : وعشرين سنة، وكنُت موصوفًا بالبطالة، فأتيُت أتقاضى بعَض سكان دارٍ قد ورثُتها، فسمعتهم يقولون
إذا أردِت طليب فاطلبيين من مسجد : لتفجئت إىل والديت فق! يقال عين هذا: املدبَُّر؛ أي الربيطـ فقلت لنفسي

  .الشيخ أيب اخلطاب، والزمتُه فما خرجُت إال إىل القضاء، فصرُت قاضًيا مدة
  .ورأيته أنا وهو يفيت ويناظر: قلت

فألزِم نفَسك يا بين االنتباَه عند طلوع الفجر، وال تتحدث حبديث الدنيا، فقد كان السلف الصاحل رمحهم اهللا ال 
  .ذلك الوقت بشيٍء من أمور الدنيايتكلمون يف 

احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، احلمد هللا الذي ميسك السماء أن : "وقل عند انتباهك من النوم
  ،"تقع على األرض إال بإذنه، إن اهللا بالناس لرءوف رحيم

اللهم إين أسألك حبق السائلني : " طريقكمث قم إىل الطهارة واركع سنة الفجر واخرج إىل املسجد خاشًعا، وقل يف
عليك ومبمشاي هذا إليك، إين مل أخرج أشًرا وال بطًرا وال رياًء وال مسعة، خرجُت اتقاَء سخطك وابتغاء مرضاتك، 

  ".أسألك أن جتريين من النار وأن تغفر يل ذنويب إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد : "من الصالة فقلواقصد الصالة إىل ميني اإلمام، فإذا فرغت 

  .عشر مرات" وهو على كل شيء قدير
مث سّبح عشًرا، وامحد عشًرا، وكّبر عشًرا، واقرأ آية الكرسي وسلِ اَهللا سبحانه قبول الصالة، فإن صح لك فاجلس 

  .كع ما كتب لك وإن كان مثاِن ركعات فهو حسنذاكًرا هللا تعاىل إىل أن تطلع الشمس وترتفع، مث صل وار
  فصل يف عمل اليوم والليلة

مث تتشاغل مبا ميكن من العلوم، وأمهها تصحيح قراءة القرءان، مث الفقه، فإذا أعدت دروسك إىل وقت الضحى 



  .األعلى، فصلّ الضحى مثاين ركعات، مث تشاغل مبطالعٍة أو بنسخٍ إىل وقت العصر
عد العصر إىل املغرب، وصل بعد املغرب ركعتني، تقرأ فيهما جزئني، فإذا صليت العشاء فعد مث عد إىل دروسك ب

  .إىل دروسك
  .مث اضطجع فسبح ثالثًا وثالثني، وامحد ثالثًا وثالثني، وكرب أربًعا وثالثني

  ".اللهم قين عذابك يوَم جتمُع عباَدك: "وقل
حظها فقم إىل الوضوء، وصل يف ظالم الليل ما أمكن،  وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت

والتوسطُ أن تصلي ركعتني خفيفتني، مث بعدمها ركعتني جبزئني من القرءان، مث تعود إىل دروس العلم، فإن العلم 
  .أفضل من كل نافلة

  فصل يف العزلة والعلم
لكتب، والنظَر يف سَِير السلف، وعليك بالعزلة فهي أصل كل خري، واحذر من جليس السوء، وليكن جلساؤك ا

وال تشتغل بعلمٍ حىت ُتحِكم ما قبله، وتلّمح ِسَيرَ الكاملني يف العلم والعمل، وال تقنع بالدون، فقد قَالَ الشاعر يف 
  :ذلك

  كنقص القادرين على التمامِ... ومل أَر يف عيوب الناس شيئاً 

العلماء ال نسب هلم ُيذكر، وال صورةً ُتسَتحَسن، وكان واعلم أن العلم يرفع األراذل، فقد كان خلٌق كثري من 
عطاُء بن أيب رباح أسودَ اللون ومستوَحشَ اِخللقة، وجاء إليه سليمان بن عبد امللك وهو خليفة ومعه ولداه، فجعلوا 

ال تكاسال قوما وال َتنَيا و: "يسألونه عن املناسك، فحدّثهم وهو معرٌض عنهم بوجهه، فقال سليمان اخلليفة لولديه
  ".يف طلب العلم، فما أنسى ذلنا بني يَدي هذا العبد األسود

  .وابن سريين ومكحولٌ وخلق كثري، وإمنا شرفوا بالعلم والتقوى -أي مملوكاً-موىل ] البصري[وكان احلسن 
  فصل يف فضل التقوى

من قنع باخلبز والبقل : ، فقد قيلواجتهد يا بين يف صيانة ِعرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل ألهلها، واقنع تَِعّز
  .مل يستعبده أحد

استغىن عن : ومب سادهم ؟ قالوا: احلسن البصري، قَالَ: من سيد هذه البلدة ؟ فقيل له: وجاز أعرايب بالبصرة فقال
  .دنياهم وافتقروا إىل علمه

ق عليه من ذلك املال إىل أن بلغ، ومل واعلم يا بين أن أيب كان موسًرا وخلَف ألوفًا من املال، وكان أبوك طفالً، فاُنِف
هذه : يَر بعد بلوغه سوى داَرين، كان يسكن واحدة ويأخذ أجرة األخرى، مث أُعطي حنو عشرين ديناًرا، وقيل له

التركة كلها، فأخذُت الدنانري واشتريت هبا كتًبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقتُ مثنهما يف طلب العلم، ومل 
من املال، وما ذلَّ أبوك يف طلب الدنيا كذل غريه، وال خرج يطوف البلدان كغريه من الُوعَاظ، وال يبق يل شيء 

ومن يتقِ اَهللا جيعل له خمرًجا ويرزقه من {. رأى أكابرُ البلدان رِقاَعه عندهم يستعطيهم، وأموُره جتري على السداد
  ].٣-٢/سورة الطالق[} حيث ال حيتسب

  ادفصل يف أن التقوى خري ز
ومىت صحتِ التقوى رأيَت كل خري، فاملتقي ال يرائي اخللق وال يتعرض ملا يؤذي دينه، وَمن حفظَ حدوَد اهللا ! يا بين
  .ُحِفظ

  ".احفِظ اَهللا حيفظَْك، احفِظ اَهللا جتْدهُ أماَمك: " قَالَ النيب صلى اهللا عليه وسلم البن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما



فلوال أنه كان من {: ه السالم ملا كانت ذخريته خًريا جنا هبا من الشدة، قَالَ اهللا تعاىلواعلم يا بين أن يونس علي
  ].١٤٤-١٤٣/سورة الصافات[} املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم ُيبَعثون

سورة [} ءاآلن وقد عصيَت قبلُ{: وأن فرعون ملا مل تكن له ذخريةُ خريٍ مل جيد يف شدته َمخلَصًا، فقيل له
  .]٩١/يونس

  .فاجعل لك ذخائر خريٍ من تقوى جتْد تأثَريها
  ".ما من شابٍ اتقى اهللا تعاىل يف شبابه إال رفعه اهللا تعاىل يف ِكَبرِه: " وقد جاء يف احلديث

  ]. ٢٢/سورة يوسف[} وملا بلغ أُشدَُّه آتيناه ُحكًما وِعلًما وكذلك جنزِى احملسنني{: قَالَ اهللا تعاىل
ذخائر غُض الطرف عن حمرَّمٍ، وإمساكُ اللسان عن فضول كلمة، ومراعاةُ حدٍّ، وإيثاُر اهللاِ واعلم يا بين أن أوىف ال

سبحانه وتعاىل على هوى النفس، قد عرفَت حديثَ الثالثة الذين دخلوا إىل غارٍ فانطبقت عليهم صخرة، فقال 
قبل أوالدي، فإن كنُت فعلُت  اللهم إنه كان يل أبوان وأوالد فكنت أقف باحلليب على أبوّي فأسقيهما: أحدهم

اللهم إين كنت استأجرُت أجًريا فتسخَّطَ أجَره، : ذلك ألجلك فافرِج عنا ؛ فانفرج ثلث الصخرة، فقال اآلخر
انطلق إىل تلك البقر ورعاهتا فخذها، فإن كنُت فعلُت ذلك : فقلت! أال ختاف اهللا ؟: فاتَّجَرُت له به فجاء يوًما فقال

اتق : اللهم إين عِلقُت ببنت عمٍ يل، فلما دنوُت منها قالت: ؛ فانفرج ثلث الصخرة، فقال اآلخرألجلك فافرِج عنا 
  ".اهللا وال تفُضَّ اخلاَتَم إال حبقه، فقمت عنها، فإن كنت فعلت ألجلك فافرِج عنا ؛ فُرفَعت الصخرة وخرجوا 

ما كان إال أن ُوِضعتُ يف اللحد فإذا : بك ؟ قَالَ ما فعل اهللا تعاىل: ورؤي سفيان الثوري رمحه اهللا يف املنام فقيل له
تذكُر يومَ : سفيان، قَالَ: سفيان ؟ قلت: أنا بني يدي رب العاملني، فأُِمَر يب إىل اجلنة، فدخلُت فإذا أنا بقائلٍ يقول

  .فأخذَتين صواين النِثارِ من اجلنة! نعم : آثرَت اَهللا تعاىل على هواك ؟ قلت
  علم والعملفصل يف اجلمع بني ال

وينبغي أن تسمو مهتك إىل الكمال، فإن خلْقًا وقفوا مع الزهد، وخلْقًا تشاغلوا بالعلم، وندر أقواٌم مجعوا بني العلم 
: واعلم أين قد تصفحُت التابعني وَمن بعَدهم فما رأيت أحظى بالكمال من أربع أنفس. الكامل والعمل الكامل

سن البصري، وأمحد بن حنبل ؛ وقد كانوا رجاالً إمنا كانت هلم مهمٌ سعيد بن املسيب، وسفيان الثوري، واحل
" ضُعفَت عندنا، وقد كان يف السلف خلٌق كثري هلم مهم عالية، فإذا أردت أن تنظر إىل أحواهلم فانظر يف كتاب 

ُت لكل واحدٍ ، فقد مجع"أخبار أَْحَمد بن حنبل " و " أخبار سفيان " و " أخبار سعيد " ، وإن شئت "صفة الصفوة 
  .منهم كتاًبا

  فصل يف فضل احلفظ والصدق
عشرون " التاريخ " عشرون جملدًا، و " التفسري الكبري " وقد علمَت يا بين أنين قد صنفُت مائة كتاب، فمنها 

عشرون جملًدا، وباقي الكتب بني كبار وصغار يكون مخَس جملدات، وجملدين وثالثة، " هتذيب املسند " جملًدا، و 
فعليك باحلفظ، فإن . بعة، وأقل وأكثر ؛ كفيُتك هبذه التصانيف عن استعارة الكتب ومجع اهلمم يف التأليفوأر

: احلفظَ رأُس املال، والتصرَف رِبٌح، واصُدْق يف احلالني يف االلتجاء إىل اهللا سبحانه، فراعِ حدودَه، قَالَ اهللا تعاىل
َوأَْوفُواْ بِعَْهِدي أُوِف {، ]١٥٢/سورة البقرة[} فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم{، ]٧/مدسورة حم[} إِن َتنُصرُوا اللََّه َينُصْركُْم{

  ].١٤٠/سورة البقرة[} بَِعْهدِكُْم
  فصل يف أن الربكة والنفع مقرون بالعمل بالعلم

أعرضوا عن وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلني على األمراء واملقبلني على أهل الدنيا، قد 



  .العمل بالعلم، فُمنعوا الربكةَ والنفَع به
  فصل يف النية الصاحلة مع العمل بعلم

  .وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غري علم، فإن خلقًا من املتزهدين واملتصوفة ضلوا طريق اهلدى إذ عملوا بغري علم

ا، وال بني املتزهدين بِضعَِتهِما، وحاسب نفسك واستر نفسك بثوبني مجيلني، ال ُيشهِرانَِك بني أهل الدنيا برِفعِتهم
عند كل نظرة وكلمة وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفُع السامعون، ومىت مل يعملِ 

ال الواعظُ بعلِمه زلَّْت موعظُته عن القلوب كما يزلُّ املاُء عن احلجر ؛ فال تعظنَّ إال بنية، وال متشنيَّ إال بنية، و
  .تأكلنَّ إال بنية، ومع مطالعات أخالق السلف ينكشُف لك األمر

  فصل يف كتب مفيدة
" صيد اخلاطر " فإنه يعلمك السلوك، فاجعله جليَسك ومعلمك، وتلمَّح كتاب " منهاج املريدين " وعليك بكتاب 

في يف تلقيح فهِمك للفقه، ومىت فإنه يك" جنة النظر " فإنك تقعُ بواقعاٍت ُتصِلُح أمَر دينك ودنياك، واحفظ كتاب 
أبان لك مستوَر ما يف " الكشف " أطلََعك على مجهور احلديث، وإذا التفتَّ إىل كتاب " احلدائق " تشاغلَت بكتاب 

" زاد املسري " و " املغين " الصحيحني من احلديث، وال تشاغلَنَّ بكتب التفاسري اليت صنفَتها األعاجُم، وما ترك 
  .من التفاسري، وأما ما مجعُته لك من كتب الوعظ فال حاجة بعدها إىل زيادة أصالًحاجةً إىل شيء 

  فصل يف املداراة واحللم
وكن حَسَن املداراة للخلق، مَع شدة االعتزال عنهم، فإن العزلة راحة من ُخلَطاء السوء، وُمبِقَيةٌ للوقار، فإن 

  .ًيا يف سوقٍ وال ضاحكًا، لَيحُسَن الظُن به، فُينَتفَُع بوعظهالواعظ خاصةً ينبغي أن ال ُيرى ُمتََبذِّالً، وال ماش
  .فإذا اضطررَت إىل خمالطة الناس فخالطهم باحلِلمِ عنهم، فإنك إن كشفَت عن أخالقهم مل تقدر على مداراهتم

  فصل يف احلفاظ على احلقوق ومراعاة عواقب األمور
وانظر كل ساعة من ساعاتك مباذا تذهب، فال ُتوِدْعها إال وأدِّ إىل كل ذي حق حقه، من زوجة أو ولد أو قرابة، 

أشرَف ما ميكن، وال هتمل نفسك وعوِّدها أشرَف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إىل صندوق القرب ما يسرك 
  :يوم الوصول إليه، كما قيل

  وغّره طول األمل... يا من بدنياه اشتغل 

  لوالقرب صندوق العم... املوت يأيت بغتةً 
وراعِ عواقَب األمور يُهْن عليك الصُرب عن كل ما تشتهي وما تكره، وإن وجدَت من نفسك غفلة فامحلها إىل 
املقابر وذكِّرها قرَب الرحيل، ودبِّر أمرك ـ واُهللا املدبرُ ـ يف إنفاقك من غري تبذير، لئال حتتاج إىل الناس، فإن 

  .ري من أن حتتاج إىل الناسِحفظَ املال من الدين، ولئن ُتَخلَِّف لورثتك خ
  فصل يف فضل شرف نسب املؤلف

يا بين واعلم أننا من أوالد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، وأبونا القاسم بن حممد بن أيب بكر رضي اهللا عنه، 
ُرزِقَ  ، مث تشاغلَ سلفنا بالتجارة والبيع والشراء، فما كان من املتأخرين َمن"صفة الصفوة"وأخباره موثقة يف كتاب 

  .مهةً يف طلب العلم غريي، وقد آل األمر إليك، فاجتهد أن ال ختّيب ظين فيما رجوُته فيك ولك
وقد أسلمتك إىل اهللا سبحانه، وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل، وهذا قدر اجتهادي يف وصييت وال حول وال 



  .قوة إال باهللا العلي العظيم
  .على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلمواحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا 
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