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�أ. زهري حممود حموي

على  وحا�سل  ِة،  ْرِعيَّ ال�سَّ اْلُعُلوِم  نه�سة  دار  خريج  ب�سوريا،  حلب  مواليد  من 
ب��وزارة  اأول  وخطيبا  اإماما  يعمل  الأزه��ر،  جامعة  من  العالية  الإج��ازة  درج��ة 
الفتوى  هيئة  �سّر  اأمني  ي�سغل  كما  الكويت،  بدولة  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف 

ِة  بالوزارة نف�سها.  ْرِعيَّ بقطاع الإفتاء والبحوث ال�سَّ

و»و�سايا  واجلان«،  والعني  ال�سحر  بني  منها:»الإن�سان  عديدة،  موؤلفات  له 
الُكّتاب«، وغريها... واأخبار  الِكتاب  و»�سنعة  اآخر احلياة«،  قيلت يف  وعظات 
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 
و�سحيه اأجمعني.

كانت الو�سية ومل تزل بالن�سبة  لالأمة الإ�سالمية اأحد املكونات الأ�سا�سية 
يف بناء الوعي الإ�سالمي وت�سييد النموذج الإن�ساين الذي يليق بر�سالة خري 

ٍة اأخرجت للنا�ص.  اأُمَّ

ولعل املتاأّمل يف الرتاث العربي الإ�سالمي يجد اأنَّ الو�سايا، باعتبارها من 
و�سائل التوا�سل الرتبوي واحل�ساري،  توالت  عرب مختلف الأع�سر وات�سعت 
ُعِرَف  خا�ّص  وعاٌء  لها  يكون  اأن  ا�ستدعى  مما  واأ�ساليبها،  مو�سوعاتها  يف 
باأدب الو�سايا، وهو وعاء ميثل م�ستودع اخلربة وع�سارة التجربة احل�سارية 

الإ�سالمية على امتداد م�سريتها...

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوق���اف  ب��وزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 
بدولة الكويت اأن تقدم هذا العمل الأدبي اإلى جمهور القراء الكرام ومحبي 
َفُه اإلى جمعه وت�سنيفه... وتقدميه يف  احلكمة، وهو �سفر  وفق اهلُل تعالى ُموؤلِّ
�سورة جامعة ومي�سرة ت�سهل الإفادة منه ، لأنه جمع يف �سياق واحد ما تفرق 

يف بطون امل�سادر الدينية والأدبية والتاريخية.

واهلل �سبحانه وتعالى ن�ساأل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء... 
اإنه �سميع جميب الدعاء...
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اَعِة املعاين مع بداية  بداأ ُحبَّي لالأدب، واهتمامي بجماليات الكلمة، وَن�سَ
طلبي للعلم؛ اإذ كنت اأجمع يف ك�سكول خا�ص ما يعجبني من »الأمثال واحلكم 

والكلمات املاأثورة«)1(. 

ثم تناَمْت عندي هذه الهواية وات�سعت لتتعّدى الهتمام بالأمثال واحلكم 
اإلى العناية ب�الن�سو�ِص اجليدة النادرة ب�سكل عام.

جمعت  امل�ساهري«  خواتيم  »نقو�ص  بعنوان  ر�سالة  كتبت  القبيل  هذا  ومن 
وال�سلف  والأئمة  والتابعني،  ال�سحابة  بع�ص  نقو�ص  من  اأعجبني  ما  فيها 
والق�ساة،  والأمراء،  والولة،  والعبا�سيني،  الأمويني  واخللفاء  وال�ساحلني، 
وال�سعراء، والظرفاء، واحلكماء، واأهل احلزم؛ على خواتيمهم، فكان ذلك 

مبثابة ال�سعار اخلا�ص بهم.

ثم َتَرّكَز اهتمامي يف البحث عن اأدب الو�سايا، فجمعُت قبل ع�سر �سنوات 
جمموعًة من اأ�سهر الو�سايا العلمية والوعظية التي اأو�سى بها بع�ص اخللفاء 
والعلماء واحلكماء قبل املوت، وطبعت يف كتاب بعنوان »و�سايا وعظات قيلت 

يف اآخر احلياة«.
رحت  امل��رة  ه��ذه  يف  لكني  الو�سايا؛  جم��ال  يف  البحث  م�سرية  وتابعت 
اأثر يف �سناعة احلياة، فكان هذا الكتاب  اأبحث عن الو�سايا التي كان لها 
اأن ت�سميه »جملة الو�سايا وم�ستودع  اأدب الو�سايا« ولك  اأ�سميته »من  الذي 
اأو»الو�سايا بني  اأو»و�سايا وكلمات يف فن �سناعة احلياة«  التحف والهدايا« 
والن�سائح،  الو�سايا،  من  منتخبة  مختارات  فيه  اأوردت  وال��دي��ن«  الأدب 
جهدي  بذلت  والنجاح،  النجاة  نحو  اعَي  ال�سَّ امل�سلَم  تهمُّ  التي  واملواعظ، 
بجمهعا، وتاأليفها، وترتيبها، وت�سنيفها، و�سرح غام�سها، وتو�سيح مبهمها 

وتخريجها.

1- الَك�ْسُكْوُل: الدفرت يقيد فيها الفوائد وال�سوارد لل�سبط، وهو يف الأ�سل ا�سٌم ِلظرٍف مربوط ب�سل�سلة 
ولِتهم، وهي  يحملُه على اأكتاِفهم املت�سولون املُتجولون؛ يجمُعوَن فيِه َماأُكولٍت ُمتنوعًة ِمْن األواِن مْح�سُ

بة. ُة الأ�سِل َكما يف ِكتاب الألفاِظ الفار�سيِة املُعرَّ َكلمٌة فار�سيَّ
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الفن،  هذا  لأهمية  تقديري  هو  الو�سايا  اأدب  على  تركيزي  �َسبَب  ولعلَّ 
اإذ  »امل�سمون«؛  املعنى  ناحية  من  اأو  »ال�سكل«،  اللفظ  ناحية  من  �سواء 
الإب�داع  �َة  وِقمَّ  ، الإن�ساينِّ الوعي  ماتكون- ُخال�سَة  –غالًبا  ُة  يَّ اْلَو�سِ

 . البياينِّ

ووجه  والإ�سالمية،  العربية  ثقافتنا  من  مهم  جزء  الو�سايا  اأدب  اأن  كما 
اإبداعاتنا التي نفخر بها، وكن�ٌز غنيٌّ من موروثنا الديني  اأوجه  م�سرق من 

والتاريخي والأدبي.

ف�ِص وَتهذيِب الأْخالِق؛ ولي�ص  كما اأن اأدب الو�سايا ي�ساعُد على ريا�سِة النَّ
ثّمة غاية لالأدب اأ�سمى واأجّل من �سقل الّنفو�ص وتهذيبها، وبّث قيم اخلري 
تتمتع به من  الإ�سالمية - وبالرغم مما  اأمتنا  واأن  والف�سيلة فيها؛ ل�سيما 
موروث اأخالقي- فاإنها تعي�ص اأزمة اأخالقية حقيقية، تظهر اآثارها من خالل 
تراجع منظومة القيم، وت�ساعد وترية العنف، وترّدي العالقات الإن�سانية، 

و�سعف العرى والأوا�سر الجتماعية والأ�سرية.

احلكماء  اأولئك  جناحات  ا�ستلهام  على  ي�ساعُد  الو�سايا  اأدب  اأن  كما 
من  وال�ستفادة  بهم؛  ي  التاأ�سِّ ب��اجت��اه  وي��دف��ع  الناجحني،  النا�سحني 

جتاربهم. خال�سة 

ذلك، ومل تغب املراأة عن اأدب الو�سايا، فوجدناها –مثاًل- تو�سي ابنتها 
ولدها  تو�سي  ووجدناها  �سفره،  عند  ولدها  تو�سي  ووجدناها  زفافها،  ليلة 

امللك مبا ينبغي عليه اتخاذه من تدابري.

علًما باأنه ورد يف ثنايا بع�ص الو�سايا فقرات رمبا يفهم البع�ص منها اأنها 
تييز �سّد املراأة، واأنا �سقتها متقيًدا مبنهج الأمانة العلمية باإيراد الن�ص كما 
�س�اِء...«  اَك وُم�َساَوَرَة النِّ هو، وذلك مثل قول الأحنِف بن قي�ص يف و�سيته: »اإيَّ

ونحو ذلك.
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لأنَّ هذا  وعمومها؛  اإطالقها  على  لي�ست  تقديري-  – يف  الفقرات  وهذه 
التعميُم يعار�ُص ما ثبَت يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة. اأما يف 
القراآن الكرمي فاإّن نبيُّ اهلل �سعيب عليه ال�سالم اأخَذ براأي ابنته حني قالت: 
{ ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ })1(. واأما يف ال�سنة 
لها  فيما  الفا�سلة  املراأِة  ي�ست�سري  اأن  للرجل  اأن  ثبت  ال�سريفة، فقد  النبوية 
ْلِح  �سُ عنها يف  ر�سي اهلل  �سلمة  اأّم  ¤ مب�سورة  النبي  َقِبَل  به، حيث  خربة 
بي ¤ َوَنْحُن  َة اأنها َقاَلْت: َدَخَل َعَلْيَنا النَّ احُلَدْيِبَية))(، كما ورد َعْن اأُمِّ َعِطيَّ
ْكَثَ ِمْن َذِلَك »اإِْن َراأَْيُتَّ َذِلَك«  ْو اأَ َنْغ�ِسُل اْبَنَتُه َفَقاَل: اْغ�ِسْلَنَها َثاَلًثا اأَْو َخْم�ًسا اأَ
الراأي  فردَّ  َكاُفوٍر«)3(؛  ِمْن  �َسْيًئا  اأَْو  َكاُفوًرا  الآِخ��َرِة  يِف  َواْجَعْلَن  َو�ِسْدٍر،  اٍء  مِبَ
اإليهن يف ذلك. واأما حديث »�ساوروهن وخالفوهن« فحديث ل ي�سّح، �سّعفه 

ال�سخاوي يف املقا�سد احل�سنة، وحكم عليه بع�ص العلماء بالو�سع.

وكذلك الأمر بالن�سبة للو�سايا التي ا�ستملت على ح�ّص املراأة على طاعة 
الناحية  من  مقيدة  هي  واإمن��ا  اإطالقها،  على  اأي�سا  لي�ست  فهي  زوجها، 
ذكرها  والطاعة  للقوامة  اأ�سباب  وهناك  مع�سيًة،  فيه  لي�ص  مبا  ال�سرعية، 

الفقهاء.

لقد قمت بجمع وتاأليف هذه املجموعٌة من الو�سايا امل�سهورِة، والنَّ�سائِح 
اأولئَك  حلقِّ  ووفاًء  العظيم،  الرتاِث  بهذا  ا  حبًّ امْلنثورِة،  �سائِل  والرَّ املاأثورِة، 
�ْب�سرْي،  والتَّ للنُّ�سِح  ا  وَتحْي�سً للغافِل،  وَم�ْنَبَهًة  للعاقِل،  وتذكرًة  الرجال، 

قَّ اهلل َتَعاَلى يف التذكرْي. واأداًء حِلَ

ْف�ِص ورع�ايِة  فاإَلْيَك عزيزي القارئ َهِذِه الو�سايا، فهي طريٌق لتهذيِب النَّ
َلَك  اخرتُتها  فَقْد  الآف���اِق؛  وتفتيِح  امْل���دارِك  تو�سيِع  َعَلى  وُم��ِع��نْيٌ  الأْخ���الِق، 
ْيَحَة، فاأكبَّ َعَلْيها -ياَرعاَك اهلُل- قراءًة وِحْفًظا؛ َفاإنَّها من  ُتَك النَّ�سِ �سْ وَمحَّ

1 - �سورة  الق�س�ص : الآية 6) .
ُروِط(. ْرِب َوِكَتاَبِة ال�سُّ ِة َمَع اأَْهِل احْلَ احَلَ َهاِد َوامْلُ�سَ ُروِط يِف اجْلِ )- انظر احلديث يف البخاري ) َباب ال�سُّ

3- رواه البيهقي يف ال�سنن الكربى .
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َفاإنَّ  ْنِف،  كال�سَّ اأُذنيك  َواْجَعْلَها يف  لفًظا،  واأ�ْسرفها  معنًى  الأحاديث  اأح�س�ِن 
بع�َص َكِلَماِتها َخ�رْيٌ من اأْلف، واهلل موّفُقَك)1(.

َل بهذا اْلَعَمِل ميزاين، واأن َيْجَعَل�ُه خال�س�ًا لَوْجِهِه،  اأ�ساأل اهلل َتَعاَلى اأْن يثقِّ
واأْن َينَفَع�ني ِبِه َيْوَم ل َينَفُع َماٌل َول َبُنوَن اإِل َمْن اأََتى اهلَل ِبَقْلٍب �َسِليٍم، واهلل 

ِد. من وراء الَق�سْ

ْنُف: الذي ُيلَب�ُص يف اأعلى الأُُذُن. 1-    ال�سَّ
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�ملبحث �لأول: �لو�صية و�أخو�تها..

»�ختالف يف �ملباين و�ئتالف يف �ملعاين«

والتَّذكرِي،  والعهد،  واحلكمِة،  وامل��وع��ظ��ِة،  والن�سيحِة،  ��ِة،  ��يَّ ال��َو���سِ ب��نَي 
؛ اختالٌف يف الألفاِظ، وائتالف وتتقارب يف املعاين، وهذا تعريف  والَق�س�صِ

لكل واحٍد من هذه الإطالقات.

يَُّة . �أوًل : �ْلَو�صِ

ومنها  »الَفْر�ُص«  ومنها  »الَعهد«  منها  اللغة معان عدة؛  ّية يف  الَو�سَ لكلمِة 
ب�سيٍء،  له  ْيُت  ْو�سَ واأَ ليه،  اإِ َعِهَد  ��اه:  وَو���سَّ جَل  الرَّ اأَْو�سى  فيقال:  ل«  »الَو�سْ
ْيته مبعنى، وَتوا�سي القوُم:  ْيُته وَو�سَّ ْو�سَ َك، واأَ يَّ ليه: اإِذا جعلَته َو�سِ ْيُت اإِ واأَْو�سَ
فاإِنَّهن  خريًا  بالن�ساِء  وا  ا�ْسَتْو�سُ احلديث:  ويف  بع�سًا،  بع�سهم  اأَْو�سى  اأَي 
: الذي ُيو�سي  يُّ عندكم َعواٍن، وال�سم الَو�ساُة، والَو�سايُة، والِو�سايُة. والَو�سِ
ًة  يَّ ْيَت به، و�سميت َو�سِ ُة: ما اأَْو�سَ يَّ والذي ُيو�سى له، وهو من الأَ�سداد، والَو�سِ

يُكُم اهلُل: اأي َيْفِر�ُص عليكم.)1(. لت�سالها باأَمر امليت. وُيو�سِ

ِة  يَّ اْلَو�سِ ي�ُص  َتْخ�سِ اْلُفَقَهاِء:  ِطالِح  ا�سْ يف  اَيَة  َواْلِو�سَ َة  يَّ واْلَو�سِ اُء  والإِي�سَ
َمْن  َعَلى  َيُقوُم  َمْن  اإَِل��ى  ِباْلَعْهِد  اَيِة  َواْلِو�سَ امْلَ��ْوِت،  َبْعَد  مِلَا  اِف  امْلُ�سَ ِع  ِبالتَّرَبُّ

َبْعَدُه))(. 

قال اأ�سامة بن منقذ: الو�سية و�سيتان؛ و�سية الأحياء لالأحياء، وهي اأدب، 
عمل.  ب�سالح  وتب�سرة  زلل،  من  وحتذير  منكر،  عن  ونهي  مبعروف  واأم��ر 
ودين يجب  اأداوؤه،  بحٍق يجب عليهم  املوت،  لالأحياء، عند  الأموات  وو�سية 

عليهم ق�ساوؤه)3(.

1- ل�سان العرب: لبن منظور ، مادة »و�سى«.
)-  مغني املحتاج: اخلطيب ال�سربيني 3 / 39.

3- لباب الآداب: الأمري اأ�سامة بن منقذ، حتقيق اأحمد �ساكر )�سفحة )(  مكتبة ال�سنة.
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املنكر،  والنهي عن  الأمر مبعروف  ي�سمل  الو�سية  فاإن مفهوم  وعلى هذا 
والتحذير من الزلل، والتب�سرة ب�سالح العمل. 

الأ�سِل  �سفويُّ  ق��ويلٌّ  فنٌّ  باأنها:  الو�سيَة  النجار  رجب  محمد  د.  وع��ّرف 
ي�سدر عن روؤيٍة اأو عن نزعٍة مثاليٍة يف م�سموِنِه وغايته...والغاية من الو�سية 
نقل اخلربة العملية وح�سد التجربة الإن�سانية وتنظيم اأمور احلياة اخلا�سة 

اأوالعامة من الأكرب لالأ�سغر على نحو مثايل ومنوذجي)1(.

فت د. �سهام عبد الوهاب الفريح الو�سية باأنها: هي الثمرة الفكرية  وعرَّ
التي يكت�سبها الفرد من جتاربه يف حياته اليومية، ومن تفاعل هذه التجارب 

مع بيئته وجمتمعه، وهي كاحلكمة، ولعلها تتكّون من احلكم والأمثال))(. 

واإذا كان بع�ص املخت�سني من املعا�سرين، ي�سرتط لدخول الن�ّص يف فنِّ 
الو�سايا - من ناحية التعريف والوظيفة- اأن يتوجه املو�سي اإلى فرد بعينه 
بعينها مثل »و�سية،  ال�سخ�سي، من خالل كلمات  امل�ستوى  له على  معروف 
مفهوم  اأن  يرى  من  ثمة  فاإن  معناها«  يف  وما  واأو�سيكم،  واأُو�سي،  واأو�سى، 
والإر�ساد،  ح،  النُّ�سْ معاين  على  امل�ستملة  الن�سو�ص  لي�سمل  يت�سع  الو�سية 
من  والتحذير  املنكر،  عن  والنهي  مبعروف  والأم��ر  والنَّ�سيحة،  واملوعظة، 
التداخل  هذا  اأن  راأيت  قد  واإين  �سيما  ل  العمل؛  ب�سالح  والتب�سره  الزلل، 
موجوٌد يف كثري من كتب الأدب. وهذا ما اأخذت به يف هذا الكتاب، اإذ اأوردُت 
، ملن هو اأقل جتربة  ٍب َخِبرْيٍ الن�سائَح والأقوال احلكيٍمة، ال�سادرة عن جمرِّ

منه، اأو لكل من يحبُّ اأن ينتفع به.

العروبة  دار  مكتبة   ،55 �سفحة  الكويت،  جامعة  النجار،  رجب  محمد  د.  القدمي:  العربي  النث   -1
الكويت.

العربية بجامعة  اللغة  اأ�ستاذة  الفريح،  الوهاب  �سهام عد  د.  القدمي:  العربي  الأدب  الو�سايا يف   -(
الكويت. �ص 17، مكتبة املعال.
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ثانًيا: �لن�صيحُة.

واإ�سالح  �سيئني  بني  مالءمة  على  تدّل  اّلتي  َح«  »َن�سَ ماّدة  من  الن�سيحُة 
الّنا�سح اخلال�ص  الأ�سمعّي:  الّنا�سح وهو اخلّياط، قال  واأ�سل ذلك  لهما، 
ا�سطالًحا:  والن�سيحُة  ن�سح.  فقد  خل�ص  �سيء  وك��ّل  وغ��ريه،  الع�سل  من 
وفعاًل  اإرادًة  بوجوه اخلري  له  للمن�سوح  الّنا�سح  قيام  تت�سّمن  كلمة جامعة 
وت�سمل الّن�سيحة هلل ولر�سوله ولكتابه ولأئّمة امل�سلمني وعاّمتهم)1(، اإَذا فبني 
للمن�سوح  اخلري  يريد  فكالهما  املعنى،  يف  تقارب  الو�سّية  وبني  الّن�سيحة 
طرفني؛  وجود  يقت�سي  وكالهما  �سالحه،  فيه  ما  اإلى  ودعوته  املو�سى،  اأو 

اأحدهما معٍط والآخر متلّق.

ثالًثا: �ملوِعظُة.

املوعظة: الّن�سح والّتذكري بالعواقب))(. واملوعظة ا�سطالًحا: زجر مقرتن 
بتخويف)3(. وقال اخلليل: هو التذكري باخلري فيما يرق له القلب. 

وقد اأَمَر اهلُل تعالى باملوعظِة فقال: { ڱ ڱ ڱ ڱ  ں 
ں ڻ } الن�ساء : 63. وقال: {ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ 
¤ يعُظ النا�ص، فعن العربا�ص بن  ھ} النحل:5)1. كما كان النبي 
َذَرَفت  َبِليَغًة،  َموِعَظًة   ¤ اهلل  َر�ُسوُل  )َوَعَظَنا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  �سارية 
�سهد  اأّنه  الأحو�ص  بن  عمرو  وعن  الُقلوُب())(.  ِمنَها  َوَوِجَلت  الُعيوُن،  ِمنَها 
حّجة الوداع مع ر�سول اهلل ¤، فحمد اهلل واأثنى عليه وذّكر ووعظ)5(. واأمر 

ڤ  ٹ   ٹ   } �سبحانه:  فقال  النا�سزات  بوعظ  املوؤمنني  اهلل 
ڤ }  الن�ساء :  )3 .
1-  جامع العلوم واحلكم: لبن رجب.

)-  ال�سحاح: للجوهري.
3-  املفردات : للراغب الأ�سفهاين.

)- رواه الرتمذي، وقال : ح�سن �سحيح.
5- رواه الرتمذي .
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. ر�بًعا: �لتَّذكرْيُ

ال��ّن�����س��ي��ان. والتذكري  ����ر( على خ��الف  ت���دّل م���ادة )ذكَّ ل��غ��ة:   ال��ت��ذك��ري 
املعاين  باإيراد  تهتّم  اّلتي  الكتب  يف  م�سطلًحا  الّتذكري  يرد  ا�سطالحا:مل 
ال�سطالحّية؛ بيد اأّنه ميكن ا�ستنباط تعريف له من خالل تعريفهم للّذكر 
من ناحية، ومن خالل كتب الّلغة والّتف�سري من ناحية اأخرى، فتقول: الّتذكري: 
اأن جتعل غريك ي�ستح�سر ما تذّكره به بغر�ص الّتعاظ واخلروج من ميدان 

الغفلة والّن�سيان اإلى جمال امل�ساهدة واحل�سور)1(.

فقال  التذكري،  اأهمية  اإلى  الآي��ات  من  كثري  الكرمي يف  القراآن  اأ�سار  وقد 
وقال   .)55 )ال��ذاري��ات:   { ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   } تعالى: 

تعالى: { ۋ ۅ   ۅ ۉ } )الغا�سية:1)(. وقال: { ۆئ ۈئ   
ۈئ ېئ         ېئ ېئ ىئ    ىئ } )الطور: 9)(. وقال: { ې ى ى 

ائ } )الأعلى:9(. وقال: { ەئ ەئ وئ } )الأعلى: 10(.

اأَُبو  َلِقَيِني   : َقاَل  ِديِّ  الأُ�َسيِّ َحْنَظَلَة  فَعْن  اأ�سحابه؛  ر  يذكِّ  ¤ النبي  وكان 
َبْكٍر َفَقاَل: َكْيَف اأَْنَت َيا َحْنَظَلُة؟ َقاَل: ُقْلُت: َناَفَق َحْنَظَلُة، َقاَل: �ُسْبَحاَن اهلِل 
َحتَّى  ِة  نَّ َواجْلَ اِر  ِبالنَّ ُرَنا  ُيَذكِّ  ¤ اهلِل  َر�ُسوِل  ِعْنَد  َنُكوُن  ُقْلُت:  َقاَل:  َتُقوُل؟  َما 
، َفاإَِذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َر�ُسوِل اهلِل ¤ َعاَف�ْسَنا الأَْزَواَج َوالأَولَد  ا َراأُْي َعنْيٍ َكاأَنَّ
ا َلَنْلَقى ِمْثَل َهَذا، َفاْنَطَلْقُت  ْيَعاِت َفَن�ِسيَنا َكِثرًيا، َقاَل اأَُبو َبْكٍر: َفَواهلِل اإِنَّ َوال�سَّ
َر�ُسوَل  َيا  َحْنَظَلُة  َناَفَق  ُقْلُت:   ،¤ اهلِل  َر�ُسوِل  َعَلى  َدَخْلَنا  َحتَّى  َبْكٍر  ُبو  َواأَ اأََنا 
ُرَنا  اهلِل! َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل ¤: َوَما َذاَك؟ ُقْلُت: َيا َر�ُسوَل اهلِل َنُكوُن ِعْنَدَك ُتَذكِّ
، َفاإَِذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَف�ْسَنا الأَْزَواَج  ا َراأُْي َعنْيٍ ِة َحتَّى َكاأَنَّ نَّ اِر َواجْلَ ِبالنَّ
ِبَيِدِه  َنْف�ِسي  َوالَِّذي   :¤ اهلِل  َر�ُسوُل  َفَقاَل  َكِثرًيا.  َن�ِسيَنا  ْيَعاِت  َوال�سَّ َوالأَْولَد 
َعَلى  امْلَالِئَكُة  اَفَحْتُكْم  َل�سَ ْكِر  الذِّ َويِف  ِعْنِدي  َتُكوُنوَن  َما  َعَلى  َتُدوُموَن  َلْو  اإِْن 

1- ن�سرة النعيم.
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اٍت)1(. ُفُر�ِسُكْم، َويِف ُطُرِقُكْم، َوَلِكْن َيا َحْنَظَلُة �َساَعًة َو�َساَعًة، َثالَث َمرَّ

ا�َص يِف ُكلِّ َخِمي�ٍص،  ُر النَّ وعن اأبي وائل قال : )َكاَن َعبُد اهلِل بُن َم�سُعوٍد ُيَذكِّ
رَتَنا ُكلَّ َيوٍم، َقاَل: اأََما اإِنَّه  حَمن، َلَوِددُت اأَنَّك َذكَّ َفَقاَل َله : َرُجٌل: َيا اأََبا َعبِد الرَّ
ِبي  ُلُكم ِبامَلوِعَظِة َكَما َكاَن النَّ مَيَنُعِني ِمن َذلك اأَينِّ اأَكَره اأَن اأُِملَّكم ، َواإِينِّ اأََتَخوَّ

اآَمِة َعَليَنا( ))(.  ُلَنا ِبَها َمَخاَفَة ال�سَّ ¤ َيَتَخوَّ

خام�ًصا : �ْلَق�َص�ُس.

املا�سية  الق�سة  يتبع  ال��ذي  هو  القا�صُّ  اهلل:  رحمه  اجل��وزي  اب��ن  ق��ال 
باحلكاية عنها وال�سرح لها)3(. والق�س�ص والوعظ محمود وممدوح من حيث 
الأ�سل؛ وذلك لأن اهلل تعالى يقول: { ې  ى ى ائ} 
لهم  موؤيد  بني  بالق�سا�سني  مختلفون  العلماء  لكن   .)176  : )الأع���راف 
ومعار�ص، فمنهم من يرى: )اأّن معظم البالء يف و�سع احلديث اإمنا يجري 
من الق�سا�ص())(، وكان ابن عمر ر�سي اهلل عنهما  اأنه  يخرج من امل�سجد 
ويقول: )ما اأخرجني اإل الق�سا�ص، ولولهم ما خرجت()5(، اإل اأن الإمام 
اأحمد كان يقول: )اإذا كان القا�ص �سدوقًا فال اأرى مبجال�سته باأ�سًا(. وكان 
لذكر  اإجالل  فقال،  له يف ذلك،  فقيل  يتكلم.  القا�صُّ مل  اإذا ق�ّص  احل�سن 
ا�ُص ل ُيَذمون من حيث هذا ال�سم ،  اهلل عز وجل.قال ابن اجلوزي: والُق�سَّ
�صِ دون ذكر العلم  ا�ُص لأن الغالب منهم الت�ساع بذكر الَق�سَ واإمنا ُذم الُق�سَّ
املفيد ، ثم غالُبهم ُيَخِلّط فيما يورده، ورمبا اعتمد على ما اأكثه محال)6(. 

1- رواه م�سلم، و)عاف�سنا الأزواج والأولد وال�سيعات( معناه: عاجلنا معاي�سنا وحظوظنا، وال�سيعات: 
هي معا�ص الرجل من مال، اأو حرفة، اأو �سناعة. و)نافق حنظلة( اأي خاف اأنه منافق.

)- رواه البخاري وم�سلم .
ا�ص واملذكرون: لبن اجلوزي )159-157( . 3- الُق�سَّ

)- املرجع ال�سابق : )308(.
5-  الآداب ال�سرعية: لبن مفلح ))/)89-8(.

6-  تلبي�ص اإبلي�ص : لبن اجلوزي: ))13(.
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�صاد�ًصا: �حلكمُة.

احلكمة من ماّدة »حكم« التي تدّل على املنع اأو املنع لالإ�سالح، ومن هذا 
ا احلكم يف معنى املنع من الّظلم، وحكمة الّلجام لأّنها تنع  الأ�سل اأخذ اأي�سً
الّداّبة عّما ل يريده �ساحبها، واحلكمة لأّنها تنع من اجلهل. قال الّراغب: 
احلكمة: اإ�سابة احلّق بالعلم والعقل، ويختلف معنى احلكمة باختالف من 
غاية  على  واإيجادها  الأ�سياء  معرفة  تعالى  اهلل  من  فاحلكمة  بها،  يّت�سف 

الإحكام، ومن الإن�سان معرفة املوجودات وفعل اخلريات.

وقد ذكر اأهل الّتف�سري اأّن احلكمة يف القراآن على �سّتة اأوجه.

اأحدها: املوعظة؛ ومنه قوله تعالى: { ائ ائەئ ەئ وئ وئ} 
)�سورة القمر: 5(. الّثاين: ال�ّسّنة؛ ومنه قوله تعالى: { ۅ ۅ     
ٱ  الّثالث: الفهم؛ ومنه قوله: {  } )�سورة البقرة: 151(.  ۉ 
ٻ ٻ ٻ }. )�سورة لقمان:)1(. الّرابع: الّنبّوة؛ ومنه قوله تعالى: 
{ ڦ ڦ      ڦ ڄ }. )�سورة �ص: 0)(. اخلام�ص: القراآن؛ 

ھ  ھ   ہ  ہ  ہ   ہ   } تعالى:  قوله  ومنه  ونهيه؛  اأمره 
ھھ } )�سورة الّنحل : 5)1(. ال�ّساد�ص: علوم القراآن؛ ومنه قوله تعالى: 
{ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئ} 

)�سورة البقرة : 69)(.

�صابًعا:�لعهد.

من معاين كلمة العهد : الو�سية؛ يقال: عهد فالن اإلى فالن: اأي األقى اإليه 
وق�����ال:   ،)1({ ائ  ائ    ى    } تعالى:  قال  بحفظه؛  واأو�ساه  العهد 

{ڄڄڃ}))(، وُيَقال: عهد الأَِمري اإَِلى فالن ِبَكَذا: اإِذا اأمره.

1- �سورة البقرة اآية 5)1
)- �سورة ي�ص : 60.
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ْيِء َوُمَراَعاُتُه َحاًل َبْعَد َحاٍل، ُثمَّ ا�ْسُتْعِمل  ل يِف َمْعَنى اْلَعْهِد : ِحْفُظ ال�سَّ والأَ�سْ
يِف امْلُوَثِق الَِّذي َيْلَزُم ُمَراَعاُتُه)1(.

َفاُظ،  َواحْلِ َواْلَيِمنُي،  ُة،  مَّ َوالذِّ الأَم��اُن،  ا:  اأي�سً اللَُّغِة  يِف  اْلَعْهِد  َمَعايِن  وِمْن 
ْرَمِة، َوُكل َما َبنْيَ اْلِعَباِد ِمَن امْلََواِثيِق َفُهَو َعْهٌد))(، َقال اأَُبو ِهاَلٍل  َوِرَعاَيُة احْلُ
َمْقُرونا  اْلَوْعد  من  َكاَن  َما  اْلَعْهد  اأَن  والعهد:  اْلَوْعد  َبني  اْلفرق   : اْلَع�ْسَكِريُّ

ِب�َسْرط اْلَعْهُد َما َكاَن ِمَن اْلَوْعِد َمْقُروًنا ِب�َسْرٍط)3(.

1- الكليات )معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية(: اأيوب بن مو�سى احل�سيني القرميي الكفوي، 
اأبو البقاء احلنفي )ت: )109ه�( حتقيق: عدنان دروي�ص، محمد امل�سري، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت 

)�ص: 0)6(.
)- )تاج العرو�ص: مادة عهد(.

3- الفروق اللغوية للع�سكري : اأبو هالل، احل�سن بن عبد اهلل الع�سكري )ت: نحو 395ه�( دار العلم 
والثقافة للن�سر والتوزيع، القاهرة )�ص: 57(.
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�ملبحث �لثاين

»�أدب �لو�صايا خطوة يف طريق �لإ�صالح«

اإذا كان لبدَّ لكل عمٍل علميٍّ جاّد وجيد من هدف ي�سعى الكاتب لتحقيقه؛ 
لئال يكون �سعيه عبًثا، فاإين اأردت لهذا العمل »اأدب الو�سايا« اأن يكون خطوة 
على  املبا�سر  وغري  الإيجابي  التاأثري  خالل  من  وذلك  الإ�سالح،  طريق  يف 

قارئه، يف املجالت »النف�سية، وال�سلوكية، والأدبية«.

اأما النف�سية: فبتعزيز النتماء للهوية الإ�سالمية. 

واأما ال�سلوكية: فبتفعيل القيم الأخالقية، من خالل التذكري والإ�سادة بها. 

الفنية،  ال�سرتاطات  فيها  تتوافر  اأدبية  ن�سو�ص  فبتقدمي  الأدبية:  واأما 
هذه  معاي�سة  م�ستوى  اإل��ى  بالقارئ  والنقدية  الأدب��ي��ة  بالذائقة  لرتتقي 

الن�سو�ص اجلميلة وتذوقها.

• �وًل:  دور �أدب �لو�صايا يف تعزيز �لنتماء للهوية �لإ�صالمية.	

غ��ريه)1(،  عن  تيزه  التي  ال�سخ�ص  اأو  ال�سيء  حقيقة  الهوية  كلمة  تعني 
واحل��ب،  وال���ولء،  النتماء،  من  الإيجابية،  املعاين  اإذك��اء  هنا  بها  واأعني 
والن�سرة، ووحدة ال�سعور بني اأبناء الأمة الإ�سالمية، والعتزاز بهذا الدين 
العظيم، وتعاليمه الو�سطية ال�سمحة، والت�سرف بحمله، والعمل به، وتبليغه 
كثرًيا من  لأن  بالذات؛  الوقت  املعاين يف هذا  تعزيز هذه  يتاأكد  اإذ  للنا�ص؛ 
اأبناء امل�سلمني قد وقعوا حتت تاأثري النبهار بالغرب، وفتنوا بربيق ح�سارته 
املادية، كما اأن كًثا منهم قد �ساء فهمه للدين، فراأوا فيه �سعائر وطقو�ًسا 

�سكلية، ل �سلة لها بال�سلوك، والقيم واملفاهيم.

كما يتاأكد تعزيز مفهوم الُهوية يف هذا الوقت؛ لأن محاولت اأعداء الأمة 
تفوق  واّدع��اء  الإ�سالمية،  بثقافتنا  للت�سكيك  الرامية  م�ساعيها  تتوقف  مل 

1-  املعجم الوجيز، القاهرة، جمم�ع اللغ�ة العربية القاهرة. 
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الثقافة الغربية عليها؛ ويف راأيي اأن ن�سر هذه الثقافة، ذات الطابع الإن�ساين 
احل�ساري، ي�ساعد على اإعادة الثقة يف نفو�ص اأبناء الأمة، الذين قد ي�سعرون 
احلقائق  باأن  علًما  الغربية،  الثقافة  اأم��ام  والنك�سار  والنهزام  بال�سعف 
العلم  من  فنونًا  جمعاء  لالإن�سانية  قدمت  ثقافتنا  اأن  على  توؤكد  والوقائع 
اأقّر به املن�سفون من علماء الغرب؛  واملعرفة مل يكونوا يعرفونها، وهذا ما 
در�ص  يف  ا  اأْمعنَّ »كلما  قال:  اإذ  املثال  �سبيل  على  لوبون«  »غو�ستاف  ومنهم 
ح�سارة العرب امل�سلمني، وكتبهم العلمية، واخرتاعاتهم، وفنونهم، ظهرت 
اأ�سحاب  العرب  اأن  راأينا  ما  ول�سرعان  وا�سعة،  واآف��اق  جديدة،  حقائق  لنا 
ل يف معرفة القرون الو�سطى لعلوم الأقدمني، واأن جامعات الغرب مل  الَف�سْ
واأنهم هم  موؤلفاتهم،  �سوى  علميًّا  مورًدا   - قرون  لها - مدة خم�سة  تعرف 
الذين مدنوا اأوروبا مادة وعقاًل واأخالًقا، وتاأثري العرب عظيم يف الغرب«)1(.

• ثانيا: دور �أدب �لو�صايا يف توجيه �لن�سء لالقتد�ء بالنماذج و�لقدو�ت 	

�لتاريخية �ل�صاحلة.

مل يعد خافًيا اأنَّ َثّمّة حملة ت�سهري وت�سكيك ممنهجة ت�سّن �سد القدوات 
� ورمبا ي�ست�سهد هوؤلء امل�سككون ب�سوء ت�سرفات بع�ص  والرموز الإ�سالمية 
املت�سدرين للخطاب الديني � وهذا ما يدعونا لتوثيق العالقة باملا�سي، دون 
هذا  وتقدمي  وتراثنا،  فكرنا  مع  التوا�سل  ج�سور  ومّد  احلا�سر،  عن  غفلة 

الأدب �سكل من اأ�سكال مّد ج�سور التوا�سل مع هذا الرتاث العظيم.

1-غو�ستاف لوبون )1)18- 1931( طبيب، وموؤرخ فرن�سي، ُعِنَي باحل�سارة ال�سرقية، هو اأحد اأ�سهر 
فال�سفة الغرب الذين اأن�سفوا الأمة العربية واحل�سارة الإ�سالمية، األف عام )188 كتاب ح�سارة 
العرب، فجاء جامعًا لعنا�سر ح�سارتنا وتاأثريها يف العامل، وبحث يف قيام دولتنا واأ�سباب عظمتها 
وانحطاطها، وقد نقل الكتاب اإلى اللغة العربية عادل بن عمر زعيرت )ت 1957( وهو حقوقي من 
غو�ستاف  العرب:  ح�سارة  نابل�ص.  يف  ووفاته  مولده  وببغداد،  بدم�سق  العلميني  املجمعني  اأع�ساء 
لوبون،  Dr.G.Lebon، الطبعة الرابعة، مطبعة عي�سى البابي احللبي )�سفحة 6)(.                            
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• ثالثاً: دور �أدب �لو�صايا يف تفعيل �لقيم �لأخالقية.	

يف تعريِف اخُلُلِق قال ابن منظور: »هو الدين والطبع وال�سجية، وحقيقته اأن 
�سورة الإن�سان الباطنة، وهي نف�سه واأو�سافها ومعانيها املخت�سة بها مبن�زلة 
اخللق ل�سورته الظاهرة واأو�سافها ومعانيها«)1(. وقال الفريوزابادي: »اعلم 
اأن الّدين كله خلق، فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين، وهو يقوم 
على اأربعة اأركان: ال�سرب، والعفة، وال�سجاعة، والعدل ... وذكر اأن كل واحد 
يو�سف  وذكر  عليها«.  ويحمل  املكارم  من  غريه  اإلى  ي��وؤدي  الأربعة  هذه  من 
وح�سُن  اخل��الف،  »ِقلُة  خ�ساٍل:  ع�سُر  اخللق  ح�سِن  عالمة  اأن  اأ�سباط  بن 
والتما�ُص  ال�سيئات،  من  يبدو  ما  وحت�سنُي  العثات،  طلب  وترُك  الإن�سات، 
مبعرفة  ُد  والتفرُّ النف�ص،  على  باملالمة  والرجوُع  الأذى،  واحتماُل  املعذرة، 
ولطُف  والكبري،  لل�سغري  الوجه  وطالقُة  غ��ريه،  عيوب  دون  نف�سه  عيوب 

الكالم ملن دونه وملن فوقه«))(.

التجارب  من  ال�ستفادة  على  لأبنائنا  ت�سجيع  الو�سايا  اأدب  تقدمي  ويف 
الناجحة.

ويف تقدمي اأدب الو�سايا اإذكاٌء لروح الف�سيلة، ودعوة للتم�سك بالأخالق 
ې  ې     } القائل:  تعالى  اهلل  كتاب  من  هدٍي  من  امل�ستقاة  النبيلة، 
بعث  الذي   ¤ امل�سطفى  نبيه  �سنة  ومن   ،)83 البقرة:  )�سورة   { ى 
�ا�َص  النَّ »وَخ�الِق  فقال:  اخللق  بح�سن  واأو�سى  الأخ��الق،  مكارم  ليتمم   ¤

1-   ل�سان العرب: لبن منظور )محمد بن مكرم املتوفى �سنة 711 ه�( مادة خلق.
الثغور  نزل  وحكم  مواعظ  له  امل�سايخ  �سادات  من  زاهد  اأ�سباط:  بن  ويو�سف  للغزايل.  الإحياء:   -(

مرابطًا. �سري اأعالم النبالء: للذهبي.
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الزاد  هذا  لأبنائنا  نقدم  اأن  املفيد  فمن  الرتمذي)1(.  رواه  َح�َسٍن«  ِبُخُلٍق 
يف  اأخالقية  اأزمة  بوادر  فيه  تظهر  بداأت  الذي  الوقت  هذا  يف  الآداب  من 
الأفق، واإذا ما حاولنا اأن نبحث عن اأ�سبابها فلرمبا وجدناها تكمن يف عدة 
اأمور؛ منها �سعف الوازع الديني والأخالقي، ومنها طغيان اجلانب املادي، 
ومنها  وال��ثوات،  بالأموال  الت�سابق  اإلى  الت�سابق يف اخلريات  والتحول من 
الت�سور اخلاطئ لالإ�سالم، ومنها ولي�ص اآخرها جهل وفظاظة بع�ص الدعاة.

اأن تبث الياأ�ص وال�ست�سالم لالأمر الواقع يف  لكن هذه الظواهر ل ينبغي 
نفو�سنا، بل علينا اأن نوا�سل العمل وال�سعي والدعوة اإلى اهلل تعالى باحلكمة 
والتمكني،  بالن�سر  تعالى  اهلل  بوعد  موقنني  متفائلني،  احل�سنة  واملوعظة 
م�ستذكرين قول النبي ¤: »اأمتي كالغيث، ل ُيدرى اأوله خري اأم اآخره«))(. 

واأعتقد اأن جهدي املتوا�سع هذا خطوة يف طريق الإ�سالح، {  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ      ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  یجئ  حئ})3(.

• ر�بعاً: دور �أدب �لو�صايا يف �لرتقاء بالذ�ئقة �لأدبية:	

اأّن الن�ص اجليد هو الن�ص الذي  يتفق النقاد -عند حتليل الن�ص- على 
اأو يف  ومبانيه،  معانيه  اأو يف  ومعناه،  لفظه  �سروط اجلودة يف  فيه  توافرت 
جند  عموما  الو�سايا  هذه  يف  النظر  ا  اأمعنَّ ما  اإذا  ونحن  وم�سمونه،  �سكله 

الآتي:

1- للدكتور عبد الرحمن بدوي راأي يف اأدب الأمثال واحلكم، ذكره يف مقدمة حتقيقه لكتاب »احلكمة 
اخلالدة« لأبي علي، اأحمد بن محمد بن يعقوب بن م�سكويه الرازي، وهذا الراأي يقول: اإن هذا النوع 
من الأدب »الأمثال واحلكم واملواعظ« فيه من النفع بقدر ما فيه من ال�سرر؛ فهو اإن اأفاد يف احلث 
على الف�سيلة ويف ا�ستلهام املوعظة واتخاذ معايري ال�سلوك؛ فاإنه ي�سر من حيث هو قيٌد ي�سدُّ النف�ص 
ال�سلوك يف جماري  اأن حتجر  �ساأنها  وهذه من  متعارفة،  ومعاٍن  �سابقٍة،  واأفكاٍر  �سيٍغ م�سنوعٍة  اإلى 
اإلى الن�سراف عن التجديد والتوثب )د. عبد الرحمن بدوي« ولد �سنة  ال�سنة التقليدية مما يدعو 

1917، اأ�ستاذ الفل�سفة بجامعات الكويت، وطهران وطرابل�ص، 
ا بلفظ )اأمتي كاملطر(. )-  رواه الرتمذي ، وروي اأي�سً

3- الق�س�ص: 88.
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على م�ستوى اللفظ: - 

ات�سمت هذه الو�سايا بدقة العبارة، وو�سوح الألفاظ، و�سهولتها، وقد �سيغ 
بع�سها باأ�سلوب ال�سجع، وهي قليلة اإذا ما قورنت بباقي الو�سايا.

وعلى م�ستوى العاطفة:- 

 مل جند لها ح�سوًرا كبريًا يف اأغلب الو�سايا، ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع 
اإلى اأن املو�سني غالًبا، كانوا يتجهون لإي�سال الفكرة بدقة وو�سوح.

وعلى م�ستوى الأخيلة واملجازات: - 

حا�سرة  تكن  مل  -عموًما-  الو�سايا  ه��ذه  يف  وامل��ج��ازات  الأخيلة  اإّن 
اجللية. املبا�سرة  الوا�سحة  املعاين  عليها  غلب  اإذ  كثريًا؛ 

وعلى م�ستوى »امل�سمون«: - 

لقد بدت هذه الو�سايا وا�سحة يف اأفكارها، مت�سابهة يف معانيها، ول غرابة 
يف  ذلك؛ فالو�سية العربية –كما و�سفها الأ�ستاذ اأحمد اأمني- »تكاد تكون 
احلكمة  وما  واأخبار،  حكم  من  تتكون  الأدبية،  عنا�سرها  يف  وهي  واح��دة، 
يف  ن�ساطه  تفاعل  من  املرء  يجتنيها  التي  الفكرية  الثمرة  تلك  اإل  العربية 
بيئته الطبيعية والجتماعية؛ فيخل�ص منها اإلى �سلوكه العام، وين�سجها على 

املعيار الكالمي ذي الدللة والإيجاز«)1(.

كما بدا اأن هذه الو�سايا ت�سرتك مع بع�سها من حيث »امل�سمون« يف الدعوة 
تعالى،  اهلل  لتوحيد  تدعو  فهي  والإن�سانية«؛  والأخالقية،  »الإميانية،  للقيم 
الأرح��ام،  و�سلة  والإخ���اء،  املحبة،  قيم  وب��ثِّ  والتقوى،  ال��رّب  على  والتعاون 
عيف  ال�سّ وحماَية  اجلار،  على  واملحافظة  امللهوف،  واإغاثة  يف،  ال�سّ وقرى 
الأ�سدقاء  اختيار  وبح�سن  الكرام،  مبجال�سة  والرتغيب  عنه،  الّظلم  ودفَع 
على  واحلر�ص  بالعلم،  والهتمام  الف�سائل،  بك�سب  والرتغيب  واجلل�ساء، 

1- »اإلى ولدي«: اأحمد اأمني ، دار اجليل للطبع والن�سر والتوزيع.
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الوقت، ومحا�سبة النف�ص، وغري ذلك من املعاين النبيلة والأخالق الفا�سلة. 
اإل اأن هذا ل مينع اأن يكون لكل مو�ٍص اأو اأديب طريقته واأ�سلوبه اخلا�ص الذي 

مييزه.

اخلال�سة: - 

والف�ساحة  بالبالغة  العموم-  -حيث  من  الو�سايا  هذه  ات�سمت  لقد 
ت عن املقا�سد واملعاين باأ�سلوب بليغ، بعيد عن  والبيان وال�سهولة؛ اإذ عربَّ
الكالم،  جيد  الع�سكري«  هالل  »اأبو  و�سف  وقد  والتعقيد،  واللب�ص  التكلف 
بقوله: الكالم -اأيدك اهلل- يح�سن ب�سال�سته، و�سهولته، ون�ساعته، وتخرّي 
تقا�سيمه،  وا�ستواء  مقاطعه،  ولني  مطالعه،  وجودة  معناه،  واإ�سابة  لفظه، 
وتعادل اأطرافه، وت�سابه اأعجازه بهواديه، وموافقة ماآخريه ملباديه، مع قّلة 
مقطعه،  وجودة  مطلعه،  �سهولة  يف  املنثور  مثل  املنظوم  فتجد  �سروراته، 
كذلك  الكالم  كان  فاإذا  وتركيبه،  �سوغه  وكمال  وتاأليفه،  ر�سفه  وح�سن 

كان بالقبول حقيًقا، وبالتحفظ خليقًا)1(.

1- املختار من كتاب ال�سناعتني يف الكتابة وال�سعر لأبي هالل الع�سكري: اختيار محمود اأبو رية، ن�سر 
وزارة الثقافة امل�سرية )�ص 30(.
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�ملبحث �لثالث

منهـــــج �لكتـــــاب

جاء هذا الكتاب مكونا من �ستة ف�سول؛ الف�سل الأول: مباحث تهيدية. 
و�سايا  الثالث:  الف�سل  الأخ���الق.  ملكارم  جامعة  و�سايا  الثاين:  الف�سل 
بالرتبية والتعليم وطلب العلم ال�سرعي. الف�سل الرابع: و�سايا يف العالقات 
امللك.  وتدبري  وال�سيا�سة  الإدارة  يف  و�سايا  اخلام�ص:  الف�سل  الأ�سرية. 
ة البدن. وبلغ عدد الو�سايا فيه اأكث  حَّ الف�سل ال�ساد�ص: و�سايا يف الطب و�سِّ

من مئة و�سية.

تعّدد  الإ�سالمية على  الثقافة  اأنها تثي  اأعتقد  التي  الو�سايا  فيه  اأوردت 
روؤاها وتنوع اهتماماتها، علًما باأن بع�سها ي�ستمل على فهوم وجتارب خا�سة، 
ل�سيما فيما يتعلق بالعالقات الجتماعية، اأو الن�سائح الطبية، فقد اأوردتها 
بغية اإثراء وتنويع املعلومة، ولبيان اأن العلماء امل�سلمني �ساركوا يف كل ميادين 

يَّزوا يف كلِّ فنٍّ كتبوه. املعرفة، واأبدعوا يف كل ميدان دخلوه، وَتَ

كو�سية  لطرافتها،  اإما  مميزة،  اأنها  راأيت  التي  الو�سايا  فيه  اأوردت  كما 
للكتاب،  العام  اخلط  مع  لتعار�سها  اأو  الرع��واء(  )مقامة  يف  الزمخ�سري 
كو�سية الكندي لولده بالبخل، اأو ل�ستمالها على روح الدعابة وخفة الظل، 

كو�سية احلريري لولده يف )املقامة ال�سا�سانية(. 

واكتفيُت بن�سبة الو�سية لقائلها، ح�سب ما ورد يف املرجع الذي نقلت عنه، 
دون مناق�سة اأو تعقيب، لأنه كما يقال: )من اأ�سند فقد بِرئت ُعهدته( اأو )من 

اأ�سند فقد اأحال(!.

وقّدمت لكل و�سية بتعريف موجز ب�سخ�سية املو�سي.

و�سرحت الكلمات الغام�سة، دون تو�سع، لئال اأ�سغل القارئ، واأ�سرفه عن 
متابعة الفكرة، ولئال اأثقل احلوا�سي.
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ورمبا يكون من تام البحث والنظر – عند تناول اأدب الو�سايا- التعر�ص 
ِة له، مثل التعر�ص للو�سايا يف القراآن الكرمي، والو�سايا  لبع�ص اجلوانب امْلُجليَّ
اجلاهلية،  يف  العرب  وو�سايا  ُلْقَمان،  وو�سايا  ال�سريفة،  النبوية  ال�سنة  يف 
والو�سايا يف اآداب الأمم وال�سعوب، وا�ستعرا�ص اأ�سهر الكتب املوؤلفة يف اأدب 
البحث،  اأثناء  ا�ستوفيته  امللوك)1(، وهذا ما  ة كتب و�سايا  الو�سايا، وبخا�سّ
هذا  الوفاء مبنهجية  هو  املادة  هذه  ن�سر  وعذري يف عدم  ين�سر.  ولكنه مل 
يف  ذلك  اإ�سدار  يل  يي�سر  وعّز  جلَّ  اهلل  ولعل  احلجم،  حيث  من  الإ�سدار؛ 

بحث م�ستقل.

1-و�سايا امللوك: هي الو�سايا التي تهدف اإلى وعظ امللوك واحلكام والولة ب�سوق الن�سائح والأخبار 
واحلكم والأمثال. ويطلق عليها )مرايا الأمراء(. 
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الف�صل الثاين
و�صايا جامعة

ملكارم الأخالق ومعــايل الأمــور
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ُة �َصيِِّدَنا �أبي بكر ر�صي �هلل عنه ِللنَّا�ِس يَّ َو�صِ

ْيُق ر�سي اهلل عنه فقاَل:  دِّ ُدنا اأبوَبْكٍر ال�سِّ  َخَطَب �َسيِّ

• تخلطوا 	 َواأْن  َل�ُه،  ْه��ٌل  اأَ ُه��َو  مبا  َعَلْيِه  تثنوا  َواأْن  اهلِل،  ِبَتْقَوى  ْيُكْم  اأُْو�سِ
اأَْثَنى َعَلى زكريا واأَْهِل بيته، فقال: { ې    ْغَبِة، فاإنَّ اهلل  الرهبة بالرَّ
ې  ى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  

ۇئ  ۇئ})1(.

• َذِلَك مواثيَقكم، 	 َعَلى  واأخَذ  اأَنُف�َسُكْم،  �ِه  اْرَتَهَن بحقِّ َقْد  اأنَّ اهلل  َواْعَلُموْا 
ى ِمْنُكْم الَقلْيَل الفاين بالَكِثرِي الباقي. وا�سرَتَ

• وهذا كت�اُب اهلل ِفْيُكم ل ينطِفُئ ُنْوُرُه، ول تنق�سي عج�اِئُبُه، فا�س�ت�سيئوا 	
�ا خلَقُكْم  �لمِة، فاإمنَّ بن�وِرِه، َواْنت�س�حوا كتاَبه، وا�س�ت�سيئوا ِم�ْنُه لَيْوِم الظُّ

َل بكْم ِكَراًما َكاِتِبنَي َيْعَلُموَن َما َتْفَعُلوَن.  لعب�ادتِه، ووكَّ

• َعْنُكم 	 َب  ُغيِّ َقْد  اأَجٍل  وَتُروحوَن يف  َتْغُدوَن  اأنكم  اْعَلُموْا )ِع�َباَد اهلل(  ُثمَّ 
ولن  فافعلوا،  اهلل  َعَمِل  يف  الآج��ال  تنق�سي  اأن  ا�ْسَتَطْعُتم  ف��اإن  ِعْلُمُه، 
ت�ستطيعوا َذِلَك اإل باهلل، ف�سابقوا َمَهَل اآجاِلُكم َقْبَل اأن تنق�سي اآجالكم 
وَن�ُسوا  ِهْم،  ِل�َغرْيِ اآجالهم  َجَعُلوا  قوًما  َفاإنَّ  اأعماِلكم،  �سوِء  اإلى  كم  فريدَّ

اأنف�َسهم، فاأنهاكم اأَْن َتُكوُنوا اأمثاَلهم))(.

• ُه 	 فالَوَح�ا الَوَح�ا، ُثمَّ الّنج�ا الّنج�ا، فاإنَّ من وراِءكْم طالٌب حثيٌث)3(، َمرُّ
�سريٌع))(.

1- �سورة الأنبياء: الآية 90.
)- َمَهُل الرجِل: اأَ�ْسالُفه الذين تقّدموه، يقال: قد تقّدم َمَهُلك قبلك، وَرِحم اهلل َمَهَلك.

: الإِْعجاُل يف اتِّ�ساٍل، وقيل:  ْرعة، من�سوبة على الإغراء، واحَلثُّ ر(: اأَي ال�سُّ دُّ ويق�سَ 3- الَوح�ا )مُيَ
هو ال�ستعجاُل ما كان.

)- اأخرجه احلاكم يف )امل�ستدرك على ال�سحيحني( عن عبد اهلل بن عكيم: 16/ 1))، وقال: هذا 
حديث �سحيح الإ�سناد.
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ُة �َصيِِّدَنا علي ر�صي �هلل عنه لُكَمْيِل بِن زياٍد يَّ َو�صِ

اأح�س�ِن  من  ح�ديٌث ح�س�ٌن  َهذا  ِة:  الَو�سيَّ هِذِه  اخَلِطْيُب عن  بكٍر  اأبو  قاَل 
الأحاديِث َمْعنًى واأ�ْسرفها لفًظا. 

• عن ُكَمْيل بن زياٍد ر�سي اهلل عنهما قال: اأَخَذ عليُّ بُن اأبي طالٍب ر�سي 	
َجَعَل  َحَر  اأ�سْ �ا  فَلمَّ اَنِة)1(،  اجَلبَّ ناحيِة  اإلى  فاأْخَرَجِني  بيدي،  عنه  اهلل 

�ُص ُثمَّ َقاَل))(: يتنفَّ
• اْحَفْظ 	  ، للَخرْيِ اأْوعاها  فَخْي�ُرها  اأوعيٌة  الُقُلوُب  زي��اٍد:  بن  ُكَمْي�ُل  يا 

ي ما اأقوُل لك.  َعنِّ
• �اٍة، وَهَمٌج َرَع�اٌع اأْتَباُع 	 �ايٌن، وُمَتَع�لٌِّم َعَلى �سبيِل جَنَ ا�ُص ثالثٌة: فعامِلٌ ربَّ النَّ

كلِّ ناعٍق، مييلون َمَع ُكلِّ ريٍح، مَل ي�ست�سيئوا بنوِر اْلِعْلِم، ومل يلجاأوا اإلى 
ركٍن وثيٍق)3(.

• يزك�و 	 اْلِع�ْلُم  امْلَاَل،  ُر�ُص  حَتْ َواأْنَت  َيْحُر�ُسَك  اْلِعْلُم  امْلَاِل،  من  َخ�رْيٌ  اْلِع�ْلُم 
�َفَقُة. ُه النَّ َعَلى الإنف�اِق )ويف ِرَواي�ٍة َعَلى الَعَمل(، وامْلَاُل َتْن�ُق�سُ

• اْلِع�ْلُم حاكٌم وامْلَاُل َمْحكوٌم َعَلْيِه.	
• ُة العامِلِ ِدْيٌن ُي�َداُن بها.	 َوَمَحبَّ
• َوَف�اِتِه، 	 بعد  الأُْحدوَثِة  وَجِمْيَل  َحَياِتِه،  يف  اَعَة  الطَّ العامِلَ  ُيْك�ِسُب  اْلِع�ْلُم 

ِنْيَعُة امْلَاِل تزْوُل بزَواِل�ِه. و�سَ
• اأعياُنهم 	 ْه�ُر،  الدَّ واْلُعَلَماُء باقوَن ما بقي  اأحياُء،  امْلَاِل وهم  اُن  ُخزَّ ماَت 

مفقودٌة، واأمثاُلهم يف الُقُلوِب َمْوُجْوَدٌة.

اَنِة. اَنِة: ال�سحراء واأهل الكوفة ي�سمون املقربة َجبَّ 1- اجَلبَّ
)- كميل بن زياد بن نهيك النخعي الكويف: تابعي ثقة من اأ�سحاب علي بن اأبي طالب، كان �سريًفا 
يف  حبان  ابن  عنه  وقال  احلديث،  وروى  الكوفة،  و�سكن  علي،  مع  �سفني  �سهد  قومه،  يف  مطاًعا 
ث عن عمر وعثمان وعلي وابن م�سعود واأبي هريرة، قتله  )املجروحني(: من املفرطني يف علي، حدَّ

احلجاج �سنة )8 وقيل 88 ه�. وانظر ترجمته يف )الطبقات: لبن �سعد( .
ا�ِص.  3- رجٌل َهَمٌج وَهَمجٌة: اأَحمق، يقاُل: َهَمٌج هاِمٌج لُرّذاِل النَّ
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• ْبُت َل�ُه 	 ْدِرِه(، اإنَّ هاهنا ِعْلًما لو اأ�سَ هاٍه، اإنَّ َهاُهنا )واأ�سار ِبَيِدِه اإلى �سَ
َحَملًة)1(.

• ْنَيا، ي�ستظهُر 	 ْيِن للدُّ بلى اأ�سيُب ِبِه َل�ِقًنا َغرْيَ َماأُموٍن َعَلْيِه، ي�ستعمُل اآَلَة الدِّ
ِبُحَجِج اهلل َعَلى كتاِبِه، وبنعِمِه َعَلى ِعَباِدِه))(.

• ِل 	 ُك يف قلِبِه باأوَّ �رْيَة َل�ُه يف َحَياِتِه، ينقِدُح ال�سَّ قِّ ل ب�سِ اأو ُمْنَقاًدا لأَْهِل احْلَ
عار�ٍص من �ُس�ْبهٍة، ل ذا ول ذاك. 

• الأمواِل 	 بجمِع  ُمغرًى  اأو  َهوات،  لل�سَّ النقياد  �َسِل�َص  باللذاِت  َمْنهوم�ًا  اأو 
والّدخاِر.

• ين( اأْقَرُب �َسَبًها 	 ْيِن )ويف روايٍة: َلْي�ُسوا من ُرَعاة الدِّ َلْي�ُسوا من ُدعاة الدِّ
ائمُة. ِبِهْم الأنعاُم ال�سَّ

• ْوِت حاِمِلْيِه.	 وُت اْلِعْلُم مِبَ كَذِلَك مَيُ
• �تِه؛ ِلكيال َتْبُطَل ُحَجُج اهلِل وَبّيناُتُه، 	 اللَُّهمَّ ل ُتْخلي الأْر�َص من قائٍم هلل بحجَّ

اأُْوَلِئَك الأقلُّوَن َعَدًدا، الأعظموَن ِعْنَد اهلل َقْدًرا، ِبِهْم يدفُع اهلُل َعْن ُحَجِجِه 
حتى ُيوؤَّدوها اإلى ُنَظرائهم، ويزرعوها يف قلوِب اأ�سباِههم، هجَم ِبِهُم الِعْلُم 
ا ا�ستوَح�َص  فون، َواأِن�سوا مِمَّ َعَلى حقيقِة الأَْمِر فا�ْس�تالنوا ما ا�ْس�َتْوَعَر ِم�ْنُه امْلرُْتَ

ْنَيا باأبداٍن اأرواُحها ُمَعلََّق�ٌة بامْلَالأ الأَْعَلَى.  ِحبوا الدُّ ِم�ْنُه اجَلاِهُلوَن، �سَ

• �ِه وُدَع�اُتُه اإلى ِدْيِن�ِه.	 اأُْوَلِئَك ُخلفاُء اهلل يف اأْر�سِ
• َه�اه، هاه �سوًقا اإلى ُروؤَْيِتِهْم)3(، واأ�ْسَتْغِفُر اهلَل يل وَلَك، اإَِذا �سئَت َفُقْم))(.	

ه بها على ما ُي�ساُق اإِليِه ِمَن الكالم. 1- َهاُهنا: وتكتب )َهُهنا(: كلمُة َتنبيه للُمخاَطب ُيَنبَّ
)- َلِقٌن: �سريُع الفهم.

ِع. 3- َه�اْه: تكون وعيًدا يف حال، وحكاية ل�سحك ال�ساحك يف حال، وتكون يف مو�سع اآْه من التََّوجُّ
)- القوُل العليُّ ل�سرح اأثر الإمام علي: ملحمد بن اأحمد ال�سفاريني ))111- 1188 ه�( اإ�سدار وزارة 

الأوقاف، الكويت.
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ُة �َصيِِّدَنا علي ر�صي �هلل عنه لأولده يَّ َو�صِ

َدَخ�َل  عنه  اهلل  ر�سي  ع�لًيا  امْلُ���راديُّ  ُمْلِجٍم  بُن  ْحمِن  الرَّ عبُد  �سرَب  مَلَّ�ا 
اهلُل  َي  َر�سِ �َسنْيَ  واحْلُ �َسَن  احْلَ َفَدَعا  اأف��اَق،  ُثمَّ  َغ��ْسَيٌة،  ْتُه  فاْعرَتَ َمْن�ِزَلُه)1(، 

َعْنُهَما فق�ال))(:

• ْنَيا، ول تاأ�َسَفا 	 هِد يف الدُّ ْغَبِة يف الآِخَرِة، والزُّ ْيُكما ِبَتْقَوى اهلِل، والرَّ  اأُْو�سِ
ًما، وللَمظلوِم  �امِل َخ�سْ ، وكونا للظَّ رْيَ َعَلى �سيء فاَتكما ِم�ْنَها، اعمال اخْلَ

َعْوًنا.
• ًدا وقال: اأما �َسِمْعَت ما اأو�سيُت ِبِه اأخويك. قال: بلى)3(.	 ُثمَّ َدَعا ُمَحمَّ
• ِلِهَما، ول تقطْع 	 ْيَك ِبِه، وَعَلْيَك ِبرِبِّ اأَخَوْيَك، وَمْع�ِرَفِة َف�سْ قال: َفاإينَّ اأُْو�سِ

اأمًرا دوَنُهَما.
• ْيُكما باأَِخْيكما وابن اأِبْيُكما، 	 ، وقال: اأُْو�سِ �َسنْيِ �َسِن واحْلُ ُثمَّ اأقبل َعَلى احْلَ

ُاه، ُثمَّ قاَل: وقد َعِلْمُتَما اأن اأباكما َكاَن ُيِحبُّه فاأحبَّ
• ا 	 �سَ هادة، وكلمِة احلقِّ يف الرِّ ْيُكم ِبَتْقَوى اهلِل يف الغيِب وال�سَّ ، اأُْو�سِ يا َبِنيَّ

ِدْيِق،  وال�سَّ الَعدوِّ  َعَلى  والَعْدِل  والِغَنى،  الَف�ْقِر  يف  ِد  والَق�سْ ِب،  والَغ�سَ
خاء.  ِة والرَّ دَّ �سا َعِن اهلل يف ال�سِّ �ساِط والك�سِل، والرِّ والَعِمِل يف النَّ

• ، وكلُّ نعيٍم 	 اُر بَخرْيٍ ، وما َخرْيٌ بعَدُه النَّ �ُة ِب�َسرٍّ ، ما �َس�رٌّ َبْعَدُه اجلنَّ يا َبِنيَّ
اِر عافيٌة. ، وكلُّ بالٍء ُدْوَن النَّ �ُة َحِقرْيٌ ُدْوَن اجلنَّ

1- عبد الرحمن بن ملجم املرادي التدوؤيل احلمريي: اأدرك اجلاهلية والإ�سالم، وهاجر يف خالفة 
�سيدنا عمر، �سهد فتح م�سر، و�سهد �سفني مع �سيدنا علي، وكان من �سيعته، ثم خرج عليه، واتفق 
مع الربك وعمر بن بكر على قتل �سيدنا علي ومعاوية وعمرو بن العا�ص، ونفذ مخططه، فقب�ص عليه 

وقتل �سنة 0) ه� )الأعالم(.
)- الَغ�سيُة: ما ينوب الإن�سان من غيبوبة.

3- محمد بن احلنفية )املتوفى �سنة 81 ه�( اأبو القا�سم، محمد بن علي بن اأبي طالب، ا�ستهر با�سم 
اأمه خولة بنت جعفر وكانت اأمًة لبني حنيفة، ولد يف اآخر خالفة �سيدنا عمر، وكان كثري الع�لم والورع، 

وتعتقد بع�ص فرق ال�سيعة اإمامته )وفيات الأعيان(. 
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• َي بق�سم اهلل 	 ه، ومن َر�سِ ، من اأب�سَر َعْيَب َنْف�ِسِه �ُسِغَل َعْن َعْيِب َغرْيِ يا َبِنيَّ
مَلْ يحزن َعَلى ما فاته، ومن �َسلَّ �َسْيَف الَبْغِي ُقِتَل ِبِه، ومن َحَفَر لأَِخْيه 
بئًرا وقَع ِفيَها، ومن َهَتَك ِحجاَب اأَِخْيه َك�َسَف َعْوَراِت َنْف�ِسِه، ومن َن�ِسَي 
ا�ستغنى  ، ومن  لَّ براأِيِه �سَ اأُْعِجَب  ه، ومن  َغرْيِ َخِطْيَئَة  ا�ستعَظَم  َخِطْيَئَتُه 
، ومن خالَط الأنذاَل اْحُت�ِقَر، ومن  ا�ِص َذلَّ َ َعَلى النَّ ، ومن تكربَّ بعقِلِه َزلَّ
�َر، ومن َمَزَح ا�ستخفَّ  وء اتُِّه�َم، ومن ج�ال�َص اْلُعَلَماَء ُوقِّ َدَخ�َل َمَداِخَل ال�سُّ
ِبِه، ومن اأكَث من �سيٍء ُع�ِرَف ِبِه، ومن َكُثَ كالُمه َكُثَ َخَطوؤُُه، ومن َكُثَ 
َخَطوؤُُه قلَّ َحَياوؤُُه، وَمْن َقلَّ َحَياوؤُُه قلَّ َوَرُعُه، وَمْن قلَّ َوَرُعُه ماَت قلُب�ُه، ومن 

اَر. ماَت قلُب�ُه َدَخ�َل النَّ

• ُل�ِق َخ�رْيُ َقِرْيٍن.	 ، الأَدُب َخ�رْيُ ِمرْياٍث، وُح�ْسُن اخْلُ يا َبِنيَّ

• ْمِت اإل َعْن ذكِر اهلل، 	 ، الَعافيُة َع�ْسَرُة اأْجزاٍء؛ ت�سعٌة ِم�ْنَها يف ال�سَّ يا َبِنيَّ
َفَهاِء. ال�سِة ال�سُّ وواحدٌة يف ترِك جُمَ

• ْكُر.	 ، وزينُة الِغَنى ال�سُّ رْبُ ، ِزي�نُة الَفْقِر ال�سَّ يا َبِنيَّ

• ، ل �سرَف اأعلى من الإ�ْس�الِم، ول َك�َرَم اأَعزُّ من التَّْقَوى، ول َمْعِقَل 	 يا َبِنيَّ
ْوَبِة، ول ِلَبا�َص اأْجَمُل من العافيِة،  اأْحَرُز من الورِع، ول �سفيَع اأجنُح من التَّ

ِب. ُة النَّ�سَ َعِب وَمِط�يَّ ْر�ُص مفتاُح التَّ احْلِ

• الُعْدواُن 	 امْلََعاِد  اإلى  اُد  الزَّ ِدِم، فبئ�َص  النَّ ُك من  �نَّ ُيوؤَمِّ الَعَمِل  قبَل  ْدِبرْيُ  التَّ
َعَلى الِعَباد.

• ُه، واأْخَذُه وَتْرَكُه، وكالَمُه 	 ُه وُبْغ�سَ ُطْوَبى مِلَْن اأْخَل�َص هلل ِعْلَمُه وَعَمَلُه، وُح�بَّ
ْمَتُه، وَقْوَلُه وِفْعَلُه)1(. و�سَ

1- ال�سهب الالمعة يف ال�سيا�سة النافعة: عبد اهلل بن يو�سف املالقي، ن�سر مكتبة املدار الإ�سالمي. 
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ُة �َصيِِّدَنا �لعبا�س لبنه عبد�هلل ر�صي �هلل عنهما  يَّ َو�صِ

�أدب جمـال�صـة �ل�صغـري �لكبيـَر

 ، نْيَ �ا�ِسيِّ ِبيِّ ¤ وجدُّ اخللفاء الَعبَّ �ا�ُص بُن عبِد املطلب بن ها�سم، َع�مُّ النَّ العبَّ
ُة  بق�يَّ َهذا  واأو�سلُها،  ا  كفًّ قري�ٍص  »اأْج�َوُد   :¤ ِبيُّ  النَّ َع�ْنُه  َق�اَل  �ِل،  الَف�سْ اأبو 
اآبائي«. َكاَن ُمْح�ِسًنا �سديَد الراأي، وا�سَع الَع�ْقِل، مولًعا باإعتاق العبيد، وَكاَنت 
قايُة وعمارة امل�سجد، ورد يف احلديث: »كلُّ ماأَْثرٍة من ماآِثر اجلاهلية  َلُه ال�سِّ
َت�ْسِقيه  البيت«. وهي ما كانت قري�ص  اإل �ِسقايَة احلاجِّ و�ِسدانَة  حتت قدميَّ 
بيب املُْنُبوِذ يف املاء، وكاَن يليها العبا�ُص بن عبد املطلب يف  اج من الزَّ احُلجَّ
َل عمر اإجالل له،  اأيام خالفته ترجَّ اجلاهلية والإ�س�الم، كان اإذا مرَّ بعمر 
الذك�ور،  من  اأولد  ع�سرة  وترك  ه�   3( �سنة  العبا�ص  تويف  عثمان،  وكذلك 

واأح�سي ولده �سنة 00) هجرية فبلغوا ثالًثا وثالثني األًفا.

ًيا: َي اهلُل َعْنُهَما ُمْو�سِ ق�اَل �سيدنا العبا�ص لبِنِه عبِد اهلل َر�سِ

• ُمَك َعَلى الأَ�ْسَياِخ 	 َي اهلُل َعْنُه( ُيَقدِّ ُجَل )َيْعِني عمر َر�سِ اإِينِّ اأََرى َهَذا الرَّ
ي َخْم�ًسا:  َفاْحَفْظ ِمنِّ

• ا.	 ل ُتْف�ِسنَيَّ َلُه �ِسرًّ
• َول َتْغَتاَبنَّ ِعْنَدُه اأََحًدا.	
• َبنَّ َعَلْيَك َكِذًبا.	 َول ُيَجرِّ
• نَيَّ َلُه اأَْمًرا. 	 َول َتْع�سِ

• ِلَعنَّ ِمْنَك َعَلى ِخَياَنٍة.	 َول َيطَّ

ْم�ِص َخرْيٌ ِمْن اأَْلٍف)1(. : ُكلُّ َكِلَمٍة ِمْن َهِذِه اخْلَ ْعِبيُّ  َفَقاَل ال�سَّ

1- الإحياء: للغزايل. 
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ُة �َصيِِّدَنا عبد�هلل بن عبا�س ر�صي �هلل عنهما بخم�س كلمات يَّ َو�صِ

ا�ٍص ر�سي اهلل عنهما ِبَخْم�ِص َكِلَماٍت َفَقاَل: ُدنا عبُداهلل ْبُن َعبَّ ى �سيِّ اأَْو�سَ

• ِعِه، َفُربَّ ُمَتَكلِّم ِفيَما ل َيْعِنيِه 	 اَك َواْلَكالَم ِفيَما ل َيْعِنيَك يِف َغرْيِ َمْو�سِ اإيَّ
ِعِه َقْد َعَنَت. يِف َغرْيِ َمْو�سِ

• ِفيَه ُيوؤِْذيَك.	 اِر �َسِفيًها َول َفِقيًها، َفاإِنَّ اْلَفِقيَه َيْغِلُبَك َوال�سَّ َول ُتَ

• بُّ اأَْن ُتْذَكَر ِبِه.	 ا حُتِ َواْذُكْر اأََخاَك اإَذا َغاَب َعْنَك مِبَ

• بُّ اأَْن َيَدَعَك ِمْنُه.	 َوَدْع َما حُتِ

• 	.)1( ُه ُيَجاَزى ِبالإِْح�َساِن َوُيَكاَفاأُ َواْعَمْل َعَمَل َرُجٍل َيْعَلُم اأَنَّ

يَُّة بع�س �لأن�صار �بنه َو�صِ

مَل  اإن  ٍة،  بو�سيَّ مو�سيَك  اإين  بنّي،  يا  فقال:  ابَنُه  الأن�ساِر  بع�ُص  اأو�سى 
فَظها عن َغرْيي: ي كنَت خليًقا األ حَتْ حتفْظها َعنِّ

• ا منَك من اأم�ِص وغًدا 	 ِق اهلل، واإن ا�ستطعَت اأن تكوَن اليوَم َخرْيً يا بنّي، اتَّ
ا منك اليوَم فافعْل.  َخرْيً

• واإذا َعَثَ عاثٌر من بني اآدَم فاحمْد اأّل تكوَنُه.	

• ُه فقٌر حا�سٌر. 	 مَع، فاإنَّ اَك والطَّ واإيَّ

• وعليَك بالياأ�ِص، فاإنَك لن تياأ�ص من �سٍئ اإل اأغناَك اهلُل عنه.	

• اَك وما ُيْعَتذُر منه، فاإنه ل ُيْعَتَذُر من َخرْيٍ اأبًدا ))(.	 واإيَّ

1- الآداب ال�سرعية واملنح املرعية: محمد بن مفلح املقد�سي.
ّر: ملن�سور بن احُل�سني الآِبي، دار الكتب العلمية – لبنان، 6/ 9)).  )- َنْثُ الدُّ
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و�صية عمري بن حبيب �ل�صحابي لبنيه

ُعَمرْيُ بن حبيٍب بن )حبا�سة( ويقال ابُن )َخما�سَة( الأن�سارّي اخلطمّي، 
ِبيِّ ¤. يقال: اإنه ممن بايع حتت ال�سجرة، روى عن النَّ

ِبيَّ ¤ َبِن�ْيِه فقاَل)1(:  اأو�سى ُعَمرْيُ بن حبيٍب، وكان بايَع النَّ

• ُه من َيْحُلُم 	 اَل�َسَتُهْم داٌء، واإنَّ فهاِء، فاإنَّ جُمَ اكْم وُمخالطَة ال�سُّ اإيَّ يا بنّي، 
فيِه ُي�َسرُّ بحلِمِه، ومن ُيِجْبُه يندْم، ومن ل ُيِقرُّ بقليِل ما ياأتي به  عن ال�سَّ

فيُه ُيِقرُّ بالكثرِي. ال�سَّ

• ْن قبَل ذلَك 	 واإذا اأراَد اأحُدكم اأن َياأُْمَر باملعروِف اأو ينهى عن املنكِر َفْلُيَوطِّ
على الأَذى.

• بالثَّواِب من اهلل عزَّ 	 يوِق�ْن  ُه من  اإنَّ  ، َوَجلَّ بالثَّواِب من اهلل عزَّ  وْلُي�ْوِقْن 
َوجلَّ ل ي�جْد َم�صَّ الأَذى))(.

. 1- ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب: ابن عبد الربِّ
)- الأمايل: للقايل، اأبي علي، اإ�سماعيل بن القا�سم: )/ 57، دار الكتب امل�سرية.
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يَُّة �لأحنف بن قي�س لبني متيم َو�صِ

واأحد  �سيد بني تيم،  اأبو بحر،  �سنة )7 ه�(  الأحنف بن قي�ص )املتوفى 
يف  املثل  به  ي�سرب  الفاحتني،  ال�سجعان،  الف�سحاء،  الدهاة،  العظماء، 
احللم، ولد يف الب�سرة واأدرك النبي ¤ ومل يره، اعتزل الفتنة يوم اجلمل، 
ثم �سهد �سفني مع علي، وملا انتظم الأمر ملعاوية عاتبه، فاأغلظ له الأحنف 
اجلواب، ف�سئل معاوية عن �سربه عليه فقال: هذا الذي اإذا غ�سب غ�سب له 

مئة األف ل يدرون فيَم غ�سب.

ِم�ْنُه  وتعلَّْمُت  نعم،  قال :   ِمْنَك ؟   اأْحَلَم  راأي��َت  هل  قي�ٍص:   بُن  الأحنُف  �ُسئلَ  
وهو  َيْوًما  ْرُته  َح�سَ  ، املْنَقِريُّ عا�سم  ابن  َقْي�ص  قال :   هو ؟   وَمْن  قيل :   ْلَم،  احْلِ
ُثنا اإْذ جاءوا بابٍن َلُه َقِتْيٍل، وابِن َعمٍّ َلُه َكِتيٍف، فقالوا :  اإنَّ َهذا  ُمْحَتٍب، ُيَحدِّ
ِديِث  َقَتَل ابَنَك هذا، فلم َيْقَطْع حديَثُه، ول َنَق�َص َحْبَوَته، حتى اإَِذا َفَرَغ من احْلَ
َك  ، ُقْم اإلى ابن عمِّ التفَت اإَِلْيِهم فقال :  اأين ابني فالن ؟  فجاءه، فقال :  يا ُبَنيَّ
فاأْطِلْقه، واإلى اأَِخْيك فاْدِفْنُه، واإلى اأمِّ القتيِل فاأْعِطَها مائَة ناقٍة َفاإنَّها غريبة 

َلَعلَّها َت�ْسلو َعْنُه.

ِل�َص الأحنِف بِن قي�ٍص وِعْنَده  ْرُت جَمْ ْيٍم قال: َح�سَ ُرِوَي َعْن َرُجٍل من بني َتِ
قوٌم جمتمعوَن يف اأَْمَر َلُهم، فحمد اهلل واأَْثَنى َعَلْيِه، ُثمَّ قال)1(:

• �َرِم.	 اإنَّ من اْلَكَرِم َمْنع احْلُ
• ْقَمَة من اأَْهِل اْلَبْغِي.	 َما اأْقَرَب النِّ
• ٍة ُتْعِقُب َنَدًما.	 ل َخ�رْيَ يف لذَّ
• َلْن َيْهِلَك ولن يفتقَر من َزِهَد.	
• ا.	 ُربَّ َه�ْزٍل َقْد عاَد جدًّ
• َم َعَلْيِه َهاَن�ُه.	 ماَن َخاَن�ُه، ومن تعظَّ من اأِم�َن الزَّ

1- َتيُم: هم قاعدة من اأكرب قواعد العرب، كانت منازلهم باأر�ص جند والب�سرة واليمامة وامتدت 
اإلى العذيب )من اأر�ص الكوفة(، ثم تفرقوا يف احلوا�سر والبوادي.



50

• �غائَن.	 �ُه يوِرُث ال�سَّ َدُعوا امْلَُزاَح َفاإنَّ
• ق�ُه الِفْعُل.	 َخ�رْيُ الَقْوِل ما �سدَّ
• واحتملوا مِلْن اأَدلَّ َعَلْيُكْم)1(، واقبلوا ُع�ْذَر من اْعَتَذَر اإَِلْيُكْم.	
• �ْل�ُه واإْن َجَف�اَك.	 اَك، و�سِ اأِط�ْع اأَخاَك واإْن َع�سَ
• َف ِمْنَك.	 �ْف من َنْف�ِسَك َقْبَل اأن ُيْنَت�سَ اأْن�سِ
• �س�اِء.	 اَك وُم�َساَوَرَة النِّ واإيَّ
• ٌم. 	 ْحبَة اجَلاِهِل �ُسوؤْ ْعَمِة ُل�وؤٌْم، و�سُ َواْعَلْم اأنَّ ُك�ْفَر النِّ
• 	. مَمِ ومن الَكَرِم الوفاُء بالذِّ
• َلِة، واجلَفاَء بعد اللُّْطِف، واأْقَبَح الَعَداَوَة بعد 	 ما اأقبح الَقِطْيَعَة بعد ال�سِّ

. الِودِّ
• اأ�ْسَرَع 	 اْلُبْخِل  اإلى  َعَلى الإح�ساِن، ول  ِمْنَك  اأقوى  َعَلى الإ�ساءِة  َتُكوَننَّ  ل 

اإلى الَبْذِل.
• ، ول َتُكوَننَّ 	 لحَت ِبِه مثواَك؛ فاأْنِفْق يف َح�قٍّ َواْعَلْم اأنَّ َلَك من ُدْنياَك ما اأ�سْ

َك.  خازًنا ِل�َغرْيِ
• َقُة بكلِّ اأَحٍد َعْجٌز.	 ا�ِص موجوًدا، فالثِّ واإَِذا َكاَن الَغْدُر يف النَّ
• اْعِرِف احلقَّ مِلْن َعَرَفُه لَك.	
• َلَة الَعاِقِل.	 َواْعَلْم اأنَّ قطيعَة اجَلاِهِل َتْعِدُل �سِ

جُل: فم�ا راأيُت كالًما اأَْبَلَغ م�نه، فقمُت وَق�ْد حفظ�ته))(.  ق�اَل الرَّ

1- اأََدلَّ عليه: َوِثَق مبحبته فاأَْفَرط عليه.
النهرواين  زكريا  بن  معافى  الفرج،  لأبي  ال�سايف:  النا�سح  والأني�ص  الكايف  ال�سالح  اجللي�ص   -(
اجلريري )303- 390 ه�(، حتقيق د.محمد مر�سي اخلويل، عامل الكتب – بريوت، 1981م: )/7)). 
قال القا�سي )اأبو معافى اجلريري( بعد اأن اأورَد هذه الو�سايا: هذا لعمري من اأ�سرِف الكالم واأبلغه 
وما  الق�سد،  اإلى  وهدى  بالر�سد،  اأ�سار  كيف  بحر،  اأبا  اهلل  فرحم  واأبينه،  واأبلغ اخلطاب  واأح�سنه، 
ويوؤكده.  اإليه  يدعو  العقول مما  يوؤيده، مع ما يف  الآثار مبا  وقد وردت  اإل  ف�سل من ف�سول خطبته 

وجمال�سنا هذه تت�سمن كثرًيا مما ورد يف معناه اإن �ساء اهلل، واأيد بعونه وتوفيقه.
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يَُّة عمرو بن عتبة لبنه َو�صِ

ْن َخَرَج َعَلى  اأَِخي ُمَعاِوَيَة( َكاَن مِمَّ َعْمُرو بُن ُعْتَبَة ابِن اأبي �ُس�ْفَياَن )ابن 
ْحمِن بن الأ�سعث، فُقِتَل يف ِتْلَك احلروب، التي  اِج بِن يو�سَف َمَع عبِد الرَّ احَلجَّ

َكاَنت ما َبنْيَ �سنتي )81 – 83 ه�()1(.

َعْن �سفياَن بن َعْمِرو بن ُعْتَبَة قال: مَلَّ�ا َبَلْغُت َخْم�َص َع�ْسَرَة �َسَنًة ق�ال يل اأبي: 

• م�ن 	 تُكْن  �رْيِ  باخْلَ فاْخت�لْط  �با  ال�سِّ �َس�رائُع  َعنَك  انقطعْت  َقْد   ، ُب�َنيَّ اأْي 
اأْه�ِلِه، ول ُتزايْل�ُه فتبنَي ِم�ْنُه كله.

• َفَمَدَحَك مبا تعلم ِخ�الَفُه من 	 ِفْيَك  َوَجلَّ  ول يغرنَّك من اغرتَّ باهلل َعزَّ 
َنْف�ِسَك. 

• َي 	 �رْيِ ما ل َيْعَلُم اإَِذا َر�سِ ُه يا ُب�َنيَّ ل َيُقوُل اأحٌد يف اأَحٍد من اخْلَ واْع�لْم اأَنَّ
�ا َلْي�َص ِفيِه اإَِذا �َس�ِخَط. �رِّ مِمَّ اإل قاِل ِفيِه ِمْثَلُه من ال�سَّ

• �وِء َت�ْسلْم من َعَواِقِبِهْم.	 فا�ستاأن�ْص بالَوْح�دِة من ُجل�س�اء ال�سُّ

• ِه.	 ي ِبَك اإلى َغرْيِ ول َتْنُقْل ُح�ْسَن َظنِّ

قاَل �ُس�ْفَياُن: فما زاَل كالُم اأبي يل ِقْبل�ًة اأنتق�ُل معها ول اأنتق�ُل َعْنَها، وم�ا 
ُح�ُه))(. �ًة من َقُبوٍل من نا�سٍح معروٌف ُن�سْ �س�يٌء اأحم�ُد َمغبَّ

1- املعارف: لبن قتيبة )اأبي محمد، عبد اهلل بن م�سلم(، حتقيق ثروت عكا�سة، ن�سر دار املعارف.
الأمايل  منها:  عدة،  م�سادر  يف  الو�سية  هذه  وردت  وقد   .(((/( الكايف:  ال�سالح  اجللي�ص   -(
ال�سجرية: ابن ال�سجري. والعقد: )مواعظ الآباء لالأبناء(. ون�سبها ابن اجلوزي يف )�سفة ال�سفوة( 

اإلى �سفيان بن عيينة.
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وؤيل �بنه باملال ُة �أبي �لأ�صود �لدُّ يَّ َو�صِ

: ا�سمه ظامِلُ بُن عمٍرو، قا�سي الب�سرِة، قال الواقدي:  وؤيلُّ اأبو الأ�سوِد الدُّ
ِبيِّ ¤. قيل: قاتَل اأبو الأ�سود يوم اجلمل مع علي بن اأبي  اأ�سلَم يف حياِة النَّ

يعِة، ومن اأكملهم عقال وراأًيا )1(.  طالٍب، وكان من وجوه ال�سِّ

اأو�سى اأبو الأ�سود ابَنه فقال: 

• يا بنّي، اإذا جل�سَت يف قوٍم فال تتكلْم مبا هو فوقك فيمقتوَك، ول مبا هو 	
دوَنك فيزدروَك. 

• َع اهلُل عليَك فاب�سْط يَدَك.	 واإذا و�سَّ
• واإذا اأم�سَك عليَك فاأْم�ِسْك، ول جُتاوِد اهلَل؛ فاإنَّ اهلَل اأجوُد منَك))(.	

يَُّة �مـر�أة من كلٍب �بَنها باملال َو�صِ

ْت امراأٌة من كلٍب ابَنها فقالت:  اأو�سَ

• َفقَة.	 يا بنّي، اإذا راأيَت املاَل مقبال فاأنفْق؛ فاإنه يحتمُل النَّ

• واإذا راأيَتُه ُمْدِبًرا فاأنفْق؛ فاإنَّ ذهاَبُه فيما تريُد َخرْيٌ من ذهاِبِه فيما ل 	
تريد)3(.

1- �سري اأعالم النبالء: للذهبي.
ّر: ملن�سور بن احُل�سني الآِبي، دار الكتب العلمية - لبنان. )- َنْثُ الدُّ

3-  املرجع ال�سابق: 6/)5).
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�َصِن لبنه يَُّة عبِد �هلل بِن �حْلَ َو�صِ

�َسِن بن علي بن اأبي طالب ر�سي  �َسِن بِن احْلَ ٍد، عبُد اهلل بُن احْلَ اأبو ُمَحمَّ
اهلل عنهم امللقب بالأرقط وباملهدي وبالنف�ص الزكية، تابعيٌّ من اأْه�ِل املدينة، 
: َكاَن ذا ع�ار�سٍة َوَهْيَب�ٍة ول�س�اٍن و�َسَرٍف، وَكاَنت  ِثَقٌة جليُل الَقْدِر، قاَل الطربيُّ
ل�ُه َمْن�ِزَلٌة ِعْنَد عمر بن عبد العزيز، حب�سه املن�سور عدة �سنوات من اأجل 

ابنيه )محمد( و)اإبراهيم(، ونقله اإلى الكوفة، وتويف �سنة 5)1ه� )1(. 

�َسِن،  �َسِن بِن احْلَ ق�ال اجلاحظ: ومن ُخط�باِء بني ها�سٍم عبُد اهلل بُن احْلَ
د(: وهو الق�ائل لبنه )اإِْبَراِهيَم( اأو )ُمَحمَّ

• ، اإين ُم�وؤدٍّ اإَلْيَك َح�قَّ اهلل يف ح�سن تاأديبك، فاأدِّ اإيلَّ َح�قَّ اهلل يف 	 اأْي ُب�َنيَّ
ح�سن ال�ستماع. 

• : ُكفَّ َعْن الأََذى، وارف�ِص الِب�َذا، ا�ْس�تعْن َعَلى الكالم بط�وِل الفكِر 	 اأْي ُب�َنيَّ
رُّ  يف املواطن التي تدعوك ِفيَها َنْف�ُسَك اإلى القول، فاإّن للقوِل �س�اعات َي�سُ

ِفيَها خط�اأه، ول َينَفُع ِفيَها �س�واُبه.
• الَعاِقِل 	 َم�ُسْورَة  �ذُر  حَتْ كما  نا�سًحا،  َكاَن  واإن  اجَلاِهِل  َم�ُسْورَة  واْح�ذْر 

طاَك مب�سورِتِهَما، في�سبَق اإليك مكُر  ُه يو�سك اأن يورِّ ا؛ فاإنَّ اإَِذا َكاَن غا�سًّ
العاقل وتوريُط اجلاهل))(. 

• واعلْم يا بنّي، اأنَّ راأيك اإذا احتْجَت اإليه وجْدَته نائًما، ووجدَت هواك َيْقظان، 	
فاإياك اأن ت�ستبدَّ براأيك؛ فاإنه حينئذ َهواك؛ ول تَفعْل ِفْعال اإَل واأَْنَت على يقني 

ني عليك. اأنَّ عاقَبته ل ُتْرِديك، واأن نتيجَته ل جَتْ

• ُمعاداة لئيم)3(.	 و  اأ حليٍم،  َمْكر  تعَدم  لن  فاإنك  الرجال؛  وُمعاداَة  ياك  ِاإ

1- الأعالم: للزركلي.
ال�سالم  عبد  والن�سر، 8)19م، حتقيق:  التاأليف  للجاحظ: )/)17، طبعة جلنة  والتبيني  البيان   -(

محمد هارون.
3- زهر الآداب وثمر الألباب للُح�سري: 1/ 33.
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يَُّة جعفر بن حممد ر�صي �هلل عنهما لبنه َو�صِ

الها�سميِّ  طالٍب  اأبي  بن  عليِّ  بِن  �َسنْيِ  احْلُ بِن  عليٍّ  بِن  ٍد  ُمَحمَّ بُن  َجْعَفُر 
ٍد  �ُه اأمُّ َفْرَوَة بنُت القا�سِم بِن ُمَحمَّ ادق( )80-8)1 ه�( واأمُّ امْلَْعُروِف )بال�سَّ
ْحمِن بن اأبي  ْيِق ر�سي اهلل عنه، واأُمها اأ�سماُء بنُت عبِدالرَّ دِّ ابن اأبي َبْكٍر ال�سِّ

. َتنْيِ بكر، ولَذِلَك َكاَن َيُقوُل َوَلَدين اأبو بكٍر َمرَّ

َقاَل ح�سُن بُن زياٍد: �َسِمْعت اأبا حنيفَة و�ُسِئَل: من اأفقُه من راأيَت؟ َقاَل»: ما 
اأْفَق�َه من جعفِر بِن محمٍد«. َقاَل الذهبي: وَكاَن من ُجلَِّة ُعلَماِء  راأيُت اأحًدا 

هما. �ِة ِم�ْنُهم اأبو حنيفَة ومالُك وَغرْيُ َث َعْنُه جماعٌة من الأَِئمَّ املدينِة، وحدَّ

َحاِب جعفر بن محمد َقاَل: راأيت َجْعَفًرا يو�سي مو�سى )يعني  عن بع�ِص اأ�سْ
ابنه( فَقاَل: 

• ه 	 يا بنّي، من َقِنَع مبا ُق�سم َلُه ا�ستغنى، ومن َمدَّ َعْيَنْيِه اإلى ما يف يِد َغرْيِ
ماَت َفِقرًيا. 

• َه�َم اهلَل يف ق�ساِئِه. 	 ومن مَلْ ير�َص مبا ُق�ِسَم َلُه اتَّ

• �َة َنْف�ِسِه. 	 ه ا�ستعظَم زلَّ َغَر َزّلَة َغرْيِ ومن ا�ْسَت�سْ

• ه انك�سفْت عورُتُه. 	 ومن ك�سَف حجاَب َغرْيِ

• ومن �سلَّ �َسْيَف اْلَبْغِي ُقتَل ِبِه. 	

• ومن احَت�َفَر بئًرا لأَِخْيه اأوَقَع�ُه اهلُل فيه. 	

• َدَخَل َمداِخَل 	 َر، ومن  ُوقِّ اْلُعَلَماَء  َفَهاَء ُحّقَر، ومن خالَط  ومن داَخَل ال�سُّ
وِء اتُِّهَم. ال�سُّ

• َجاِل فُيْزَرى بك. 	 اَك اأن ُتْزِري بالرَّ يا بنّي، اإيَّ

• خوَل فيما ل يعنيَك فتذلَّ لَذِلَك. 	 اَك والدُّ واإيَّ
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• يا بنّي، ُقِل احلقَّ َلَك وَعَلْيَك ُت�ْست�ساُر من َبنْيِ اأقرباِئَك. 	

• الم فا�سًيا، وللمعروِف اآمًرا، وعن امْلُْنكٍر ناهًيا، 	 ُكْن للقراآن تالي�ًا، ولل�سَّ
وملن َقَطَعك وا�ساًل، وملن �سكَت َعنَك مبتدًئا، وملن �ساألَك ُمْعطًيا. 

• حناَء يف الُقُلْوِب. 	 �ها َتْزَرُع ال�سَّ ِمْيَمَة؛ َفاإنَّ اَك والنَّ واإيَّ

• ا�ِص َكَمْن�ِزَلِة 	 �ِص لعيوِب النَّ ا�ِص َفَمْن�ِزَلُة املتعرِّ �َص لعيوِب النَّ اَك والتعرُّ واإيَّ
اْلَهَدِف.

• ول، 	 اأ�سُ وللِمَعاِدِن  َمَعاِدَن  للجوِد  فاإنَّ  عاِدِن�ِه،  مِبَ اإَِذا طلبَت اجلوَد فعليَك 
اإل  َفْرٌع  ول  بَفْرٍع،  اإل  َثَمٌر  يطيُب  ول  َثَمًرا،  وللُفروِع  ُفُروًعا،  ولالأ�سوِل 

ْعِدٍن طيٍب. باأ�سٍل، ول اأ�سٌل اإل مِبَ

• �ُر م�اوؤُها، و�َس�جرٌة 	 �ْخرٌة ل يتفجَّ �اَر، فاإنَّهم �سَ ُزِر الأْخي�اَر، ول َت�ُزِر الُفجَّ
�رُّ َوَرُق�ها، واأْر�ٌص ل يْظ�َهُر ع�ْس�ُب�ها. ل َيْخ�سَ

• عيٍف، وَزكاُة 	 جُّ ِجهاُد ُكلِّ �سَ ، َواحْلَ الُة ٌق�ْرباُن ُكلِّ تقيٍّ ومن كالمه: ال�سَّ

ياُم.  الَبَدِن ال�سِّ

• اعي بال َعَمٍل كالّرامي بال َوَتٍر.	 والدَّ

• َكاِة.	 نوا اأمواَلكم بالزَّ َدَقِة، وَح�سِّ وا�ستن�زلوا الّرزَق بال�سَّ

• اأح��ُد 	 العياِل  وِق�لَُّة  العي�ِص،  ن�سُف  والتَّ�قدير  َد،  اقت�سَ من  َع�اَل  وم��ا 
الي�ساريِن. 

• ه�ما.	 ومن اأْح�َزَن والديِه فَق�ْد عقَّ

• يَبٍة َفَقْد َحِبَط اأْجُرُه. 	 ومن �سرَب ِبَيِدِه َعَلى َفِخِذِه ِعْنَد ُم�سِ

• �نيعُة ل َتُكوُن �سنيعًة اإل ِعْنَد ذي َح�َسٍب اأو ِدْيٍن.	 وال�سَّ

• زَق َعَلى َق�ْدِر امْلُوؤَْنِة.	 ُل الرِّ يَبِة، وين�زِّ �رْبَ َعَلى َق�ْدِر امْلُ�سِ ُل ال�سَّ واهلُل ين�زِّ
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• َر معي�َسَتُه َح�َرَمُه اهلُل)1(.	 َر معي�َسَتُه َرَزَق�ُه اهلُل، ومن َب�ذَّ وَمْن قدَّ

قال عنو�ن �لب�صري: قلت جلعفر بن محمد ال�سادق ر�سي اهلل عنه: يا 

اأبا عبد اهلل، اأو�سني، فقال:

تعالى،  اهلل  اإلى  الطريق  ملريدي  و�سيتي  فاإنها  اأ�سياء؛  بت�سعة  اأو�سيك   -
واهلل اأ�ساأل اأن يوفقك ل�ستعماله؛ ثالثة منها يف ريا�سة النف�ص، وثالثة منها 
يف احللم، وثالثة منها يف العلم فاحفظها واإياك والتهاون بها. قال عنوان: 

غُت قلبي له. ففرَّ

قال: �أما �للو�تي يف �لريا�صة: فاإياك اأن تاأكل ما ل ت�ستهيه، فاإنه يورث 

احلماقة والبله، ول تاأكل اإل عند اجلوع، واإذا اأكلت فكْل حالًل، و�سّم اهلل، 
واذكر حديث الر�سول: ما مالأ اآدمي وعاء �سًرا من بطنه، فاإن كان ول بد، 

فثلث لطعامه، وثلث ل�سرابه، وثلث لنف�سه.

• فاأما �للو�تي يف �حِلْلم: فمن قال لك اإن قلت واحدة �سمعت ع�سًرا، فقل 	

اإن كنت �سادًقا  اإن قلت ع�سًرا مل ت�سمع واحدة. ومن �ستمك فقل:  له: 
فيما تقول فاأ�ساأل اهلل اأن يغفر يل، واإن كنت كاذًبا فيما تقول فاأ�ساأل اهلل 

اأن يغفر لك، ومن وعدك باخلنا فعده بالن�سيحة والدعاء.

• و�أما �للو�تي يف �لعلم: فا�ساأل العلماء ما جهلت، واإياك اأن ت�ساألهم تعنًتا 	

وجتربة، واإياك اأن تعمل براأيك �سيًئا، وخذ بالحتياط يف جميع ما جتد 
الأ�سد، ول جتعل رقبتك يف  الفتيا هربك من  اإليه �سبيال، واهرب من 

النا�ص ج�سًرا.

• قم عني يا �أبا عبد �هلل؛ فقد ن�سحت لك، ول تف�سد علي وردي، فاإين 	

امروؤ �سنني بنف�سي، وال�سالم على من اتبع الهدى))(.

1- �سري اأعالم النبالء: للذهبي.
)- الك�سكول: للبهاء العاملي: )/5 - 6.
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يَُّة حممد بن علي  ر�صي �هلل عنهما لبنه َو�صِ

ُد بُن عليٍّ )الر�سى( ابن مو�سى الكاظم، َكاَن رفيَع الَقْدِر، ذكيًّا، َطْلَق  ُمَحمَّ
د:  اللِّ�َساِن، قويَّ البديهة، تويف �سنة 0)) ه�، قال اأبو عبِد اهلل َجْعَفُر بُن ُمَحمَّ

• ُت�َرى 	 اِحْبُهْم ول  ُت�سَ اِدْثُهم ول  حُتَ َخْم�سًة ل  ؛ انظْر  ُب�َنيَّ يا  اأبي:  َقاَل يل 
َمَعُهْم يف ط�ريٍق. قلت: يا اأب�ه، ُجِعلُت ِفَداَك، من َهوؤُلِء اخلم�سة؟ 

• ِم�ْنَها، 	 اأق��لَّ  اأو  باأكلٍة  يبيعك  �ُه  َفاإنَّ الفا�سق؛  اَحَبَة  وُم�سَ ��اَك  اإيَّ َق��اَل: 
َمُع ِفيَها، ُثمَّ ل يناُلها. قلت: يا اأبتي، وما اأقلُّ ِم�ْنَها؟ َقاَل: الطَّ

• �ُه َيْخُذُلك 	 اَحَبَة البخيل، َفاإنَّ اَك وُم�سَ قلت: يا اأب�ه، ومن الثاين؟ َقاَل: اإيَّ
يف م�اِلِه اأْحَوَج ما َتُكوُن اإَِلْيِه.

• �ُه يقّرُب 	 اِب؛ َفاإنَّ اَحَبَة اْلَكذَّ اَك وُم�سَ قلت: يا اأب�ه، ومن الثَّالُث؟ َقاَل: واإيَّ
منك البعيَد ويب�اعُد َعنَك القريب.

• ُيِريُد 	 �ُه  َفاإنَّ اَحَبَة الأْحَم�ِق؛  اَك وُم�سَ َقاَل: واإيَّ ابُع؟  اأب�ه، ومن الرَّ قلت: يا 
َك. اأن َينَفَعك في�سرَّ

• ِلَرِحِمِه؛ 	 القاطِع  اَحَبَة  وُم�سَ ��اَك  واإيَّ َق��اَل:  اخلام�ُص؟  ومن  اأب�ه  يا  قلت: 
ڇ  َوَجلَّ يف ثالثِة موا�سَع: {  َعزَّ  كتاب اهلل  ملعوًنا يف  لأين وجدُت�ُه 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
د: ))- 3)(، وق�وله:     ژ ژ ڑ  ڑ   ک ک } )ُمَحمَّ

{ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

 )(5 )ال��رع��د:   { ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ      ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ 
ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے    ۓ  وقوله:{ 

ۓ ڭ ڭ } )البقرة: 7)()1(.

1- اجللي�ص ال�سالح: )/7)1.



58

يَُّة �صفياَن �لثَّْوِريِّ  َو�صِ

ْوِرّي )97-161ه�( اأجمَع النا�ُص على دينه وورعه وزهده وثقته،  �سفياُن الثَّ
ِة املجتهدين. وهو اأحد الأَِئمَّ

َلميِّ : �َسِن ال�سَّ �ى ِبِه عليَّ بَن احْلَ ْوِريِّ فيما اأْو�سَ ومن كالِم �سفيان الثَّ

• اْلَعَمَل 	 ف��اإنَّ  والُعْجَب،  ي��اَء  وال��رِّ واخليانَة  واْل��َك��ِذَب  ��اَك  واإيَّ دِق،  بال�سِّ َعَلْيَك 
اِل. َلٍة من َهِذِه اخِل�سَ الح يحيُط�ُه اهلُل بَخ�سْ ال�سَّ

• �ُدَك 	 �ن ُهَو ُم�ْسِفٌق َعَلى ِدْيِنِه. وليُكْن جلي�ُسك من ُيَزهِّ ول تاأخْذ ِدْيَنَك اإل عمَّ
المَة فيما بقي  ْنَيا. واأْكِثْ ذكَر امْلَْوِت، واأكِث ال�ستغفاَر، وا�ساأل اهلَل ال�سَّ يف الدُّ

من ُعُمِرَك.

• اَك اأْن تخوَن ُموؤِْمًنا، َفاإنَّ من 	 ْمِر ِدْيِنِه. واإيَّ ْح ُكلَّ موؤمٍن اإَِذا �ساألَك َعْن اأَ َواْن�سَ
َخاَن ُموؤِْمًنا َفَقْد َخاَن اهلَل َتَعاَلى ور�سوَلُه. 

• اَك واجلداَل واخل�ساَم، وَدْع ما َيِرْيُبَك اإلى ما ل َيِرْيُبَك تُكْن �سليًما. 	 واإيَّ

• وُمْر بامْلَْعُروِف، واْن�َه َعْن امْلُْنَكِر تُكْن حبيَب اهلل.	

• ْن اْعَتَذَر اإَلْيَك.	 واأْح�ِسْن �سريرَتَك ُيْح�ِسِن اهلُل َعالِنَيَتَك، واقبْل املعذرَة مِمَّ

• تُكْن 	 َظَلَمَك  عّمن  واعُف  َقَطَعَك،  من  ْل  و�سِ امْلُ�ْسِلِمنَي،  من  اأَح��ًدا  ُتْبِغ�ْص  ول 
�رِّ والَعالنيِة.  ا اإلى اهلل يف ال�سِّ �سً رفيَق الأنبياء. وليُكْن اأْمُرك مفوَّ

• ٌت ومبعوٌث و�سائٌر اإلى احل�سِر والوقوِف 	 ُه َميِّ واخ�َص اهلل َخ�ْسَيَة من َقْد َعِلَم اأَنَّ
اِر.  َبنْيَ يدي اجلبَّ

• اإل��ى ناٍر 	 ��ا  ٍة َعاليٍة، واإمَّ اإل��ى َجنَّ ��ا  اإمَّ اَرْي��ن؛  ال��دَّ اإْح��َدى  اإل��ى  َك  رْيَ واْذُك��ْر َم�سِ
حاميٍة)1(.

1- حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء: لأبي نعيم الأ�سفهاين. وانظر: )مواعظ الإمام �سفيان الثوري( 
ل�سالح اأحمد ال�سامي، املكتب الإ�سالمي.
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يَُّة �لإمام مالك ر�صي �هلل عنه لبع�ِس ولِة �ملـدينة  َو�صِ

الهجرِة،  داِر  اإم��اُم  اأبو عبِد اهلل،  اأن�ص ر�سي اهلل عنه:  بُن  مالُك  الإم��اُم 
ا، َكاَن اإَِذا اأََراَد اأْن  ِة، ومناِقب�ُُه َكِثرَيٌة جدًّ �نَّ �ِة الأْرَبَعِة ِعْنَد اأْه�ِل ال�سُّ واأَحُد الأَِئمَّ
َيَتُه، َوَلِب�َص اأْح�َسَن ثيابِه )وَكاَن َيْلَب�ُص َح�َسًنا(  َح حِلْ َف وتطيَّب و�سرَّ َث تنظَّ يحدِّ
�َسِن( َلِزَم م�الُك بي�َتُه فلم يُكْن  ِد بن عبد اهلل بن احْلَ ومن َوْقِت خروِج )ُمَحمَّ
ياأتي اأحًدا ل لعزاٍء ول لهناء، ول يخرج جلمعة ول جلماعة، وَيُقوُل: ما كلُّ 
ِه )َح�ْسِبَي  ما ُيْعَلُم ُيَق�اُل، وَلْي�َص كلُّ اأحٍد َيْقِدُر َعَلى العتذار، وَكاَن َنْق�ُص خاَتِ
اهلُل َوِنْعَم اْلَوِكيُل(.  اأُْثِن�َي على وايل املدينة عند مالك ر�سي اهلل عنه فغ�سب 

مالك، ثم التفت اإليه وقال:

• ِفْيَك من 	 َعَلْيَك، وَقاَل  اأَْثَنى  َفاإنَّ من  َعَلْيَك،  َهوؤُلِء بثناِئِهْم  ُك  اَك يغرُّ اإيَّ
رِّ ما َلْي�َص ِفْيَك. �رْيِ ما َلْي�َص ِفْيَك اأْو�َسَك اأن َيُقوَل ِفْيَك من ال�سَّ اخْلَ

• ى به�ا ِمْن اأَح�َد َيُقوُلها َلَك 	 ْزِكَي�ِة ِمْنَك ِلَنْف�ِس�َك، اأَو َتْر�سَ ِق اهلَل يف التَّ فاتَّ
يف وجِهَك، َفاإنَّك اأَنَت اأْعَرُف ِبَنْف�ِسَك ِم�ْنُهم. 

• ِبيِّ ¤ فَقاَل: »َقَطْعُتم َظْهَرُه اأو ُعُنَقُه، 	 ُه َبَلَغني اأنَّ َرُجال ُمِدَح ِعْنَد النَّ َفاإنَّ
لو �َسِمَعها ما اأْفَلَح«)1(.

• 	.)((» اِحنْيَ اَب يف ُوُجوِه املدَّ ِبيُّ ¤:»اْح�ثوا الرتُّ وَقاَل النَّ

1- )قطعتم ظهره اأو عنقه...( رواه البخاري بلفظ )اأهلكتم اأو قطعتم ظهر الرجل(.
)- ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة اأعالم مذهب مالك: للقا�سي عيا�ص بن مو�سى، حتقيق د. 

اأحمد بكري، دار مكتبة احلياة: 1/ 11).
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يَُّة يحيى بن يزيد لالإمام مالك َو�صِ

ْوَفِلّي َكَتَب  وَحَكى اْلَغَزايِلُّ يِف ِكَتاِب اْلِعْلِم ِمَن الإِْحَياِء اأَنَّ َيْحَيى ْبَن َيِزيَد النَّ
لَّى اهلل  ِحيِم، َو�سَ ْحَمِن الرَّ َي اهلُل َعْنُهَما: ِب�ْسِم اهلِل الرَّ اإَِلى َماِلِك ْبِن اأََن�ٍص َر�سِ

ِلنَي َوالآِخِريَن: ٍد يِف الأَوَّ َعَلى َر�ُسوِلِه ُمَحمَّ

• ا َبْعُد: َفَقْد َبَلَغِني 	 ِمْن َيْحَيى ْبِن َيِزيَد ْبِن َعْبِد امْلَِلِك اإَِلى َماِلِك ْبِن اأََن�ٍص، اأَمَّ
َعُل َعَلى َباِبَك  ِل�ُص َعَلى اْلَوِطِئ، َوجَتْ َقاَق، َوجَتْ َقاَق َوَتاأُْكُل الرُّ َك َتْلَب�ُص الدُّ اأَنَّ
َل  َواْرحَتَ  ، امْلَِطيُّ َلْيَك  اإِ ِرَبْت  �سُ َوَقْد  اْلِعْلِم،  ِل�َص  جَمْ َجَل�ْسَت  َوَقْد  َحاِجًبا، 
ِق اهلَل َتَعاَلى َيا َماِلُك،  وا ِبَقْوِلَك، َفاتَّ َخُذوَك اإَِماًما َوَر�سُ ا�ُص َواتَّ اإَِلْيَك النَّ
َلَع َعَلْيِه َغرْيُ  ي ِكَتاًبا َما اطَّ يَحِة ِمنِّ ِع، َكَتْبُت اإَِلْيَك ِبالنَّ�سِ َوَعَلْيَك ِبالتََّوا�سُ

الُم)1(. اهلِل �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، َوال�سَّ

• ٍد 	 ُمَحمَّ َعَلى  اهلل  لَّى  َو�سَ ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلِل  ِب�ْسِم  َماِلٌك:  اإَِلْيِه  َفَكَتَب 
َن�ٍص اإَِلى َيْحَيى ْبِن َيِزيَد، �َسالُم اهلِل  ْحِبِه َو�َسلََّم. ِمْن َماِلِك ْبِن اأَ َواآِلِه َو�سَ
َفَقِة  يَحِة َوال�سَّ ي َمْوِقَع النَّ�سِ َل اإِيَلَّ ِكَتاُبَك َفَوَقَع ِمنِّ ا َبْعُد: َفَقْد َو�سَ َعَلْيَك، اأَمَّ
ا، َواأَ�ْساأَُل اهلَل َتَعاَلى  يَحِة َخرْيً َوالأََدِب، اأَْمَتَعَك اهلُل ِبالتَّْقَوى َوَجَزاَك ِبالنَّ�سِ
ينِّ  ا َما َذَكْرَت يِل اأَ َة اإِل ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم. َفاأَمَّ ْوِفيَق، َول َحْوَل َول ُقوَّ التَّ
ْحَتِجُب، َواأَْجِل�ُص َعَلى اْلَوِطِئ، َفَنْحُن َنْفَعُل  َقاَق، َواأَ َقاَق، َواأَْلَب�ُص الدُّ اآُكُل الرُّ

َتَعاَلى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ  َقاَل  َفَقْد  َتَعاَلى،  اهلَل  َوَن�ْسَتْغِفُر  َذِلَك 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ} )الأعراف: )3(، َواإِينِّ لأَْعَلُم اأَنَّ َتْرَك 
ِمْن  َنَدُعَك  َفَل�ْسَنا  ِكَتاِبَك  ِمْن  َتَدُعَنا  َول  ِفيِه،  ُخوِل  الدُّ ِمَن  َخرْيٌ  َذِلَك 

ه�. ا  الُم.  َوال�سَّ ِكَتاِبَنا، 

ِقيُق. قاُق، بال�سم: اخلبز املنب�سط الرَّ قاُق بال�سم. والرُّ 1- الّدقيق:  خالف الغليظ، وكذلك الدُّ
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و�يِنِّ ُة �أبي زيٍد �لَقرْيَ يَّ َو�صِ

بني فهيم  الَغْمِر، مولى  اأبي  بِن  بُن عمَر  ْحمِن  ، عبُدالرَّ وايِنُّ الَقرْيَ اأبوزيٍد 
)160 – )3) ه�( �َس�ْيٌخ ِثَقٌة، َكاَن فقيًها مفتًيا، َلُه كتٌب موؤلفٌة َح�َسَنٌة، روى 

ِحْيِح، راأى مالًكا ومَل ياأُخْذ َعْنُه �سيًئا.  َعْنُه البخاريُّ واأْخَرَج عنه يف ال�سَّ

: وايِنِّ وايِنُّ اإلى اأبي �ِسَناٍن الأ�َسِديِّ الَقرْيَ َكَتَب اأبوزيٍد الَقرْيَ

• ها فاْحِر�ْص، وعلى دوام 	 ِبَنْف�ِسَك فلها فاْعَمْل، وعلى َحظِّ اأَِخي  يا  َعَلْيَك 
بقائها يف النعيم فقْم َلَها بَذِلَك، فك�اأن َقْد حجبت َعْن القي�ام بَذِلَك مبا 

ذكرت لك، فاْغَتِنْم َذِلَك ما َكاَن َلَك مب�ذول.

• بُّ اإلى ما َتْكَرُه، فِعْنَد 	 َواْعَلْم اأَنََّك لن َتْقَوى َعَلى َذِلَك حتى ت�رتَك ما حُتِ
َذِلَك َتْقَوى َعَلى ما ُتِرْيُد، ويه�وُن َعَلْيَك طلُب َذِلَك، وَتْقِدُر َعَلْيِه اإْن �َساَء 
اهلُل، واأبعُد ما َتُكوُن ِم�ْنُه ِحنْيَ تعطي ِلَنْف�ِس�َك ُمَناَها وَتْدَراأ َعْنَها ما َتْكَرُه.

• فلعلَّك 	 َذِل��َك،  يف  اإَِلْيِه  بال�سِتَكاَنِة  فَعَلْيَك  وِم�ْنُه،  باهلِل  َذِل��َك  اأن  َواْعَلْم 

ُتَك)1(. ُتْعَط�اُه اإْن َح�ُسَنْت ِفيِه ِنيَّ

1- ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك : 565/1.
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ُة �أحمد بن عا�صم �لأنطاكي يَّ َو�صِ

هاِد، َكاَن ِمْن طبقِة  اِد الزُّ ، اأحمد بن عا�سم الأنطاكي: اأَح�ُد الُعبَّ اأبو عليٍّ
وُمَعامالِت  ْهِد  الزُّ يف  َح�َسٌن  ك��الٌم  َل��ُه   ، احل��ايفِّ َوِب�ْسٍر  املحا�سبي،  احل��ارِث 
ِة ِفرا�َسِتِه،  ْيِه جا�سو�َص الُقُلْوِب حلدَّ اراين ي�سمِّ الُقُلْوِب، وَكاَن اأبو �ُسَلْيَماَن الدَّ

تويف �َسَنَة 39) ه�.)1(

اِحٍب َلُه َيِعُظ�ُه:  َكَتَب اأحمُد بُن عا�سم الأنطاكي اإلى �سَ

• ِرُب علين�ا اأمواُجُه، يغلُب الهوى الع��امِلَ 	 ٍة، َت�سْ ا اأ�سبحنا يف َدْه�ِر َح�رْيَ اإنَّ
اْلِعْلِم،  ِمَن  عيِه  َيدَّ ما  يبيُع  ْنَيا  بالدُّ َمْفت�وٌن  منا  فالع�امِلُ  وال�جاهَل،  ا  ِم�نَّ

ا عا�سٌق له�ا، ُم�ْسَتِمدٌّ ِمْن فتنِة ع�امِلِ�ِه. واجل��اهُل ِم�نَّ

• ْيَطاُن قلَبُه بخ�وِف 	 َن�ُع، وامْلُْكِث�ُر ل َي�ْس�َبُع، فك�ُل َقْد �َسَغَل ال�سَّ فامْلُ�ِق�لُّ ل َي�سْ
ربِّ  ِع�َدة  وَتِرْكَنا  اإبلي�َص،  ِع�َدة  قبوِل  ِمْن  ��اَك  واإيَّ اهلُل  فاأع�اَذنا  الَفْق�ِر، 

اْلَعامَلِنَي.

• اِدْيِق قوِلِه، اأو ُموؤِْمًنا 	 ِمًنا، يعُظ�ُك بعْقِلِه وَم�سَ اِحْب اإل ُموؤْ يا اأَِخي، ل ُت�سَ
ِة  رْيَ ْق�َص يف ِدْيِنَك، وقبح ال�سِّ ِح�ْبَت َغرْيِ َهوؤُلِء اأورثوَك النَّ ًّا، َف�َمَتى �سَ تقي�

يف اأُُمْوِرك.

• �سا.	 ْغَبة، َفاإنَّهما َي�ْسُلباِن القن�اعَة والرِّ ْر�َص والرَّ واإي�َّاَك واحْلِ

• 	. �ُه عدوُّ احل�قِّ واإي�َّاَك وامليَل اإلى ه�واك، َفاإنَّ

• واإي�َّاَك اأن ُتْظِهَر اأَنََّك تخ�سى اهلَل وَقْلُبَك فاج�ٌر.	

• اأْرَداَك، 	 ��َم��ْرَت��ُه  اأ���سْ واإْن  اأْخ�����َزاك،  اأظهرَتُه  اإْن  ما  َجَر،  وال�سَّ َّ��اَك  واإي���
�الُم))(. وال�سَّ

1- انظر )البداية والنهاية(، اأحداث �سنة 39) ه�.
)- تاريخ مدينة دم�سق: احلافظ ابن ع�ساكر )علي بن احل�سني 9))- 571 ه�(. 



63

و�صية �أبي �لليث �ل�صمرقندي يف )�لك�صب(

باإمام  امللقب  الفقيه،  الليث،  اأبو  اإبراهيم،  اأحمد بن  ن�سر بن محمد بن 
الأقوال  الكبري، �ساحب  الإمام  الهدى، قال فيه �ساحب اجلواهر امل�سيئة: 
الهندواين وغريه، من  اأبي جعفر  تفقه على  امل�سهورة،  والت�سانيف  املفيدة 
كتبه )خزانة الفقه(، و)النوازل(، و)عيون امل�سائل(، و)التف�سري(، و)تنبيه 

الغافلني(. تويف �سنة )373 ه�(.

ًبا َفَعَلْيِه اأَْن َيْحَفَظ  : َمْن اأََراَد اأَْن َيُكوَن َك�ْسُبُه َطيِّ َمْرَقْنِديُّ َقاَل اأَُبو اللَّْيِث ال�سَّ
َخْم�َسَة اأَ�ْسَياَء: 

• َر �َسْيًئا ِمْن َفَراِئ�ِص اهلِل َتَعاَلى لأَْجِل اْلَك�ْسِب، َول ُيْدِخِل 	 ُلَها: اأَْن ل ُيوؤَخِّ اأَوَّ
ْق�َص ِفيَها.  النَّ

• َوالثَّايِن: اأَْن ل ُيوؤِْذَي اأََحًدا ِمْن َخْلِق اهلِل لأَْجِل اْلَك�ْسِب.	

• ْمَع 	 َد ِبِه اجْلَ َد ِبَك�ْسِبِه ا�ْسِتْعَفاًفا ِلَنْف�ِسِه َوِلِعَياِلِه، َول َيْق�سِ َوالثَّاِلُث: اأَْن َيْق�سِ
َة.  َواْلَكْثَ

• ا.	 اِبُع: اأَْن ل ُيْجِهَد َنْف�َسُه يِف اْلَك�ْسِب ِجدًّ الرَّ

• َتَعاَلى، 	 اهلِل  ِمَن  ْزَق  الرِّ َوَيَرى  اْلَك�ْسِب،  ِمَن  ِرْزَقُه  َيَرى  ل  اأَْن  اِم�ُص:  َواخْلَ
َواْلَك�ْسَب �َسَبًبا )1(.

، الليث ن�سر بن محمد الفقيه ال�سمرقندي احلنفي، �ص 58)، طبعة  1- تنبيه الغافلني: لل�سمرقنديُّ
دار ابن كثري - بريوت.
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ُة �ملـاوردي يف �إ�صالح �لنف�س ومد�ر�ة �لنا�س يَّ َو�صِ

اأبو  َكِثرٍي:  ابُن  َقاَل  امل��اوردي ))36 - 50) ه�(  علي بن محمد بن حبيب 
افعيِة، �س�احُب الت�سانيِف الَكِثرَيِة يف  ، �َس�ْيُخ ال�سَّ �َسِن، امْلَاورديُّ الب�سريُّ احْلَ
ْيِن، مَل َيَر  ْنَيا والدِّ ِة واأََدِب الدُّ لطاِنيَّ الأ�سوِل والفروِع والتَّْف�ِسرِي والأحكاِم ال�سُّ

ًيا: زه.. َقاَل ُمْو�سِ رُّ ِة حَتَ هِر من �ِسدَّ َحاُبُه ذراَع�ُه َيْوًما ِمن الدَّ اأ�سْ
• ًيا َعْن َزَماِنك. 	 َفُكْن اأَيَُّها اْلَعاِقُل ُمْقِبال َعَلى �َساِنَك، َرا�سِ
• ا�ُص 	 َمُه النَّ ِرك. ُمْنَقاًدا مِلَْن َقدَّ �ِسْلًما لأَْهِل َدْهِرك، َجاِرًيا َعَلى َعاَدِة َع�سْ

ا�ُص َعَلْيِه. َول ُتَباِيْنُهْم ِباْلُعْزَلِة َعْنُهْم  َمك النَّ ًنا َعَلى َمْن َقدَّ َعَلْيك، ُمَتَحنِّ
ُه ل َعْي�َص مِلَْمُقوٍت  اِهْرُهْم ِبامْلَُخاَلَفِة َلُهْم َفُيَعاُدوك، َفاإِنَّ َفَيْمُقُتوك، َول جُتَ

َول َراَحَة مِلَُعاَدى.
• َواإِْظَهاِر 	 َعْيِبك  ْخَفاِء  ِباإِ ُتَداِهْنَها  َول  َعْقِلك،  َغِنيَمَة  َنْف�ِسك  َح  ُن�سْ َواْجَعْل 

اَهَرِتك  ْنَكاِرك َوجُمَ ْر َعُدوُّك اأَْحَظى ِمْنك يِف َزْجِر َنْف�ِسِه ِباإِ ُعْذِرك، َفَي�سِ
َوُم�َساَءِتك.  ْع��َذاِرك  ِب��اأَ َلَها  لإِْغ��َراِئ��ك  ِبك  اأََخ�صُّ  ِهَي  الَِّتي  َنْف�ِسك  ِمْن 

رُّ َنْف�َسُه. ُه َوَي�سُ َفَح�ْسُبك �ُسوًءا َرُجٌل َيْنَفُع َعُدوَّ
• ا�ُص َتَبًعا َلك.	 ِلْح َنْف�َسك ِلَنْف�ِسك َيُكْن النَّ َكَماِء: اأَ�سْ َوَقاَل َبْع�ُص احْلُ
• ُه 	 ْرَغَم اأَْنَف اأََعاِديِه، َوَمْن اأَْعَمَل ِجدَّ َلَح َنْف�َسُه اأَ َوَقاَل َبْع�ُص اْلُبَلَغاِء: َمْن اأَ�سْ

َبَلَغ ُكْنَه اأََماِنيِه.
• َوَقاَل َبْع�ُص الأَُدَباِء: َمْن َعَرَف َمَعاَبُه َفال َيُلْم َمْن َعاَبُه.	
• َعَراِء: 	 ْحِويُّ ِلَبْع�ِص ال�سُّ َواأَْن�َسَديِن اأَُبو َثاِبٍت النَّ

ُروَفٌة َعْيَناُه َعْن َعْيِب َنْف�ِسِه َراَوَم�سْ لأَْب�سَ ِخيِه  اأَ ِم��ْن  َعْيٌب  َب��اَن  َوَل��ْو 

ُف َنْف�َسُه َراَوَلْو َكاَن َذا الإِْن�َساُن ُيْن�سِ ِديِق َوَق�سَّ لأَْم�َسَك َعْن َعْيِب ال�سَّ

• نَّ 	 ك ، َفاإِ ْب اأَيَُّها الإِْن�َساُن َنْف�َسك ِباإنَكاِر ُعُيوِبك، َواْنَفْعَها َكَنْفِعك ِلَعُدوِّ َفَهذِّ
َمْن مَلْ َيُكْن َلُه ِمْن َنْف�ِسِه َواِعٌظ مَلْ َتْنَفْعُه امْلََواِعُظ)1(.

1- اأدب الدنيا والدين: للماوردي، )خاتة( �ص 59)، مكتبة العلوم واحلكم - م�سر.
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ابوين ُة �أبي عثمان �ل�صَّ يَّ َو�صِ

ْحمِن،  الرَّ عبِد  بُن  اإِ�ْسَماِعيُل  ُعثَماَن،  اأب��و  ه�(   ((9-373( ابوينُّ  ال�سَّ
واعًظا خطيًبا،  فقيًها،  ًثا  ُمَحدِّ ًرا  اإماًما مف�سِّ َكاَن  الإ�سالِم،  ب�َس�ْيِخ  امْلَْعُروُف 
�َسَنًة،  نْيَ  �ستِّ التَّذكرْيِ  اِل�ِص  جَمَ يف  امْلُ�ْسِلِمنْيَ  َوَع��َظ  طريقِتِه،  يف  َوْقِت�ِه  اأْوَح�َد 

وَخَطَب َعَلى ِمْنرَبِ َنْي�َسابور نحًوا من ِع�سِرْيَن �َسَنًة)1(. 

ا:  : َهِذِه و�سيُت�ُه وقد وجدُت ِبَها بدم�سق ِعْنَد ُدُخْوِلِه اإَِلْيَها َح�اجًّ بكيُّ َقاَل ال�سُّ

• عثماّن 	 اأبو  اإِ�ْسَماِعيُل  بن  ْحمِن  الرَّ عبِد  بُن  �ْسَماِعيُل  اإِ ِبِه  ى  اأْو�سَ ما  هذا 
ِر،  ِظ، الآمُر َغرْيُ املوؤَتِ ابوين الواعُظ َغرْيُ امْلُتَّعِظ، امْلوقُظ َغرْيُ امْلُتيقِّ ال�سَّ
ُط،  ُف، امْلُخلُِّط املفرِّ اجُر َغرْيُ امْلُن�َْزِجِر، امْلَُتَعلُِّم املعرتُف، امْلنذُر املخوِّ الزَّ
��ِه،  َربِّ ِبَرْحَمِة  َذِل��َك  َمَع  الواثُق  امْلُغرتُف،  ئاِت  يِّ لل�سَّ ُف  امْلُ��ْق��رَتِ امْلُ�ْسِرُف، 
ِتِه  ِك ب�سنَّ ا�َص اإلى التََّم�سُّ اعي النَّ اجي ملغفرِتِه، املحبُّ لَر�سوِل اهلِل، الدَّ الرَّ

و�َسِرْيَعِتِه ¤.

• �ى وهو َي�ْسَهُد اأْن ل اإلَه اإل اهلل، وحَدُه ل �سريَك َلُه، اإلًها واحًدا اأحًدا، 	 اأْو�سَ
اأَح��ًدا،  حكِمِه  يف  ي�سرْك  ومَل  ول��ًدا،  َول  �ساحبًة  يتَّخْذ  مَل  َمًدا،  �سَ فرًدا 
َخْلِقِه،  َفَناِء  َبْعَد  الباقي  القيُّوُم،  احليُّ  الباطُن،  اِهُر  الظَّ الآخُر،  ُل  الأَوَّ
الُقُلْوِب،  مائِر  ب�سَ اخلبرُي  الغيوِب،  اِت  بخفيَّ العامُل  ِعَباِدِه،  َعَلى  لُع  امْلُطَّ

اُل مِلَ�ا ُيِريُد { ٺ  امْلُْبِدُئ امْلُِعيُد، اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد، ُذو اْلَعْر�ِص امْلَِجيُد، الفعَّ
امْلَْوَلى  فِنْعَم  َمْولنا  ُهَو   ،)((  { ٹ  ٹ  ٿ     ٿٿ   ٿ       

رُي.  َوِنْعَم النَّ�سِ

• ْدِق 	 ِة اعتقاٍد، و�سِ حَّ ا بل�ساِنِه َعْن �سِ اِهِديَن، ُمِقرًّ َي�ْسَهُد بَذِلَك كله َمَع ال�سَّ
ْيِن { ڤ   ڤ  ها ليوِم الدِّ ُلَها َعْن امْلُْنِكِرْيَن اجلاحدين، ويعدُّ ، ويتحمَّ َيِقنْيٍ

1- طبقات ال�سافعية الكربى: لل�سبكي، عبد الوهاب بن علي )7)7-771 ه�( ترجمة رقم 366، دار 
اإحياء الكتب العربية، حتقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد احللو، �ص 71).

)- ال�سورى: 11.
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پ پ پ  ِبَقْلٍب �َسِليٍم})1(، {  اهلَل  اأََتى  َمْن  اإِال  ڦ  ڤ ڤ ڦ ڦ 
ٹ      ٹ      ٿٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     

ٹ     ڤ }))(.
• قِّ ِلُيْظِهَرُه 	 ًدا ¤ عبُدُه ور�سولُه، اأَْر�َسَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَ وَي�ْسَهُد اأنَّ ُمَحمَّ

يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْسِرُكوَن. َعَلى الدِّ

• ، وجملُة ما اأعدَّ اهلُل َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِفيَها لأولي�ائه 	 �َة َح�قٌّ وَي�ْسَهُد اأنَّ اجلنَّ
ال  َف�سْ ومثواُه،  ماأواُه  َيْجَعَلها  اأْن  جاللُه  جلَّ  الَكِرمْيِ  موله  وي�ساأُل   ، َح�قٌّ

ِم�ْنُه وَكَرًما.

• اأْن 	 اهلَل مولُه  وي�ساأُل   ، َح�قٌّ ِفيَها لأعداِئِه  اهلُل  اأَعدَّ  وما  اَر  النَّ اأنَّ  وَي�ْسَهُد 
 : ُه ِم�ْنَها، وُيَزْحِزَحُه َعْنَها، وَيْجَعَلُه من الَفائزيَن، َقاَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ ُيِجرْيَ

ڭ      ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ   ہ   }
ڭ ۇ ۇ })3(.

• الَت�ُه َوُن�ُسَكُه َوَمْح�َياُه َوَم�َماَت�ُه هلِل َربِّ اْلَع�امَلِنَي، َل �َسِريَك َلُه 	 وَي�ْسَهُد اأنَّ �سَ
ْمُد هلِل َربِّ اْلَعامَلِنَي))(. َنْا من امْلُ�ْسِلِمنَي، واحْلَ َوِبَذِلَك اأُِمْرُت َواأَ

• اإَماًما، 	 وباْلُقْراآِن  نبيًّا،  ٍد  ومبحمَّ ديًنا،  وبالإ�سالِم  ربًّا،  باهلِل  َي  َر�سِ واأنه 
. وُت اإْن �َساَء اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َذِلَك َيْحَيى، وَعَلْيِه مَيُ

1- ال�سعراء: 88 ، 89.
)- الدخان: 1) ، )).

3- اآل عمران: 185.
ِبيِّ  الِة َعَلى النَّ ْمِد َوَنْحِوِه َوال�سَّ َناِء َعَلى اهلِل َتَعاَلى ِباحْلَ ي اأَْن َيْبَداأََها ِباْلَب�ْسَمَلِة، َوالثَّ )- ُي�ْسَتَحبُّ ِلْلُمو�سِ
ُدوِر  ُه َقاَل: َكاُنوا َيْكُتُبوَن يِف �سُ َهاَدَتنْيِ ِكَتاَبًة اأَْو ُنْطًقا، وقد ُرِوَي َعْن اأََن�ٍص ر�سي اهلل عنه اأَنَّ ¤ ُثمَّ ال�سَّ
َوْحَدُه  اهلُل  اإِل  اإَِل�َه  ل  اأَْن  َي�ْسَهُد  ُه  اأَنَّ ُف�الٌن  ِبِه  �ى  اأَْو�سَ َما  َهَذا  ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلِل  ِب�ْسِم  اَياُهْم:  َو�سَ
يِف  َمْن  َيْبَعُث  اهلَل  َواأَنَّ  ِفيَها،  َرْيَب  ل  اآِتَيٌة  اَعَة  ال�سَّ َواأَنَّ   ،¤ َوَر�ُسوُلُه  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َواأَنَّ  َلُه،  �َسِريَك  ل 
ِلُحوا َذاَت َبْيِنِهْم، َوُيِطيُعوا اهلَل َوَر�ُسوَلُه اإِْن َكاُنوا  ْهِلِه اأَْن َيتَُّقوا اهلَل َوُي�سْ ى َمْن َتَرَك ِمْن اأَ اْلُقُبوِر، َواأَْو�سَ
اإِل  وُتنَّ  يَن َفال َتُ َلُكُم الدِّ َطَفى  نَّ اهلَل ا�سْ َوَيْعُقوُب: )اإِ َبِنيِه  اإِْبَراِهيُم  ِبِه  ى  اأَْو�سَ ا  اُهْم مِبَ اأَْو�سَ ُموؤِْمِننَي، 

َواأَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن( م�سنف عبد الرزاق.
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• اَعَة اآِتَيٌة ل َرْيَب ِفيَها، 	 ، َواأَنَّ ال�سَّ نَي َحقٌّ ِبيِّ ، واأنَّ النَّ وَي�ْسَهُد اأنَّ امَلاَلِئَكَة َحقٌّ
َواأَنَّ اهلَل َيْبَعُث َمن يِف اْلُقُبوِر.

• �ُه، 	 واأحبَّ َيُه  وَر�سِ ِبِه،  واأَمَر  �رْيَ  اخْلَ َر  قدَّ وَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه  اهلَل  اأنَّ  وَي�ْسَهُد 
، وَزَجَر  رَّ َر ال�سَّ واأََراَد كوَنُه من فاِعِلِه، ووعَد ُح�ْسَن الثَّواِب َعَلى ِفْعِلِه، وقدَّ
ُه، واأراَد كوَنُه من ُمْرتكِبِه، َغرْيَ را�ٍص ِبِه، َول  ُه، ومَل ُيِحبَّ َعْنُه، ومَل َيْر�سَ
ياأمَر  اأْن  �ص  ا كبرًيا، وتقدَّ ُعلوًّ الظاملوَن  َيُقوُل  ا  َعمَّ ربُّنا  َتَعاَلى  له،  محبٍّ 
اها، َوَجلَّ اأن يْقِدَر الَعْبَد َعَلى ِفْعِل �سيٍء مَلْ  َيِة، اأو ُيِحبُّها، وير�سَ بامْلَْع�سِ

َيْقِدْرُه َعَلْيِه، اأو َيْحُدَث من الَعْبِد ما ل ُيِريُدُه َول ي�ساوؤُُه. 

• َوَي�ْسَهُد اأنَّ اْلُقْراآَن كتاُب اهلِل وكالُمُه، وَوْح�ُيُه وتن�زْي�ُلُه، َغرْيُ َمْخلوٍق، وهو 	
دوِر محفوٌظ،  ال�سُّ وبالأل�سنِة مقروٌء، ويف  الَِّذي يف امل�ساحِف مكتوٌب، 

ى  ى  ې   ې   } َت��َع��اَل��ى:  اهلل  َق���اَل  م�سموٌع،  وب�����الآذاِن 
ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ })1(، وَقاَل: {گ گ     گ ڳ 
ەئ     ەئ  ائ  {ائ  وَق���اَل:  ڱ}))(،  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

وئ })))، وَقاَل: { ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ }))(.

• واإقراٌر 	 ِبِه،  َق  دَّ اأْن ُي�سَ اأَمَر اهلُل  باْلَقْلِب مبا  ديٌق  الإِمَياَن َت�سْ اأنَّ  َوَي�ْسَهُد 
باللِّ�َساِن مبا اأَمَر اهلُل اأْن ُي�َقرَّ ِبِه، وعمٌل باجلوارِح مبا اأَمَر اهلل اأن ُيْعَمَل 
َقْلٍب، وقوِل ل�ساٍن، وعمِل جوارٍح  َك�ْسِب  َعْنُه من  َزَجَر  ا  َعمَّ ِبِه، واْنِزَجاٌر 

واأركاٍن. 

• �َنُه 	 وَي�ْسَهُد اأنَّ اهلل �ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى ُم�ْستٍو َعَلى َعْر�ِسِه، ا�ستوى َعَلْيِه كما َبيَّ
يف كتاِبِه يف َقْوِلِه َتَعاَلى: { ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

1- التوبة: 6.
)- العنكبوت: 9).

3- فاطر: 9).
)- ي�ص: 69.
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})))، وق�وله: {  ڇ ڇ ڇڍ  ڑ ڑ  ک ک ک ک گ 
ت�سليًما   ¤ والر�سول  اأَخ��ر،  اآي��اٍت  ڍ ڌ ڌ  ڎ})))، يف 
َف ا�ستواَءُه َعَلْيِه، اأو يجَعَل�ُه لفعِلِه وفهِمِه  فيما نقل َعْنُه، من َغرْيِ اأْن ُيَك�يِّ

ٌة. نا َمْنِف�يَّ ُة َعْن �سفاِت ربِّ ِتِه، اإْذ الكْيِفيَّ اأو َوْهِم�ِه �سبيال اإلى اإثباِت َكْيِفيَّ
• اهلل 	 ر�سي  اأن�ٍص  بُن  مالُك  اهلِل  عبِد  اأبو  ِرِه  ع�سْ يف  امْلُ�ْسِلِمنْيَ  اإم��اُم  َقاَل 

ِة ال�ستواِء: »ال�ستواُء َمْعلوٌم، والكْيُف  عنه يف َجواِب من �َساأَلُه َعْن كيفيَّ
ِزْنِدْيًقا،  واأظنَُّك  ِبْدعٌة،  َعْنُه  وؤاُل  وال�سُّ واج��ٌب،  ِب��ِه  والإِمَي���اُن  جمهوٌل، 

اأْخِرُجوُه من امل�ْسِجِد«))).
• َف ِبَها َنْف�َسُه يف 	 فاِت الُعَلى، التي و�سَ وَي�ْسَهُد اأنَّ اهلل َتَعاَلى مو�سوٌف ب�سِ

ِه ل ينفي �سيًئا ِم�ْنَها، َول يعتقُد �َسَبًها َلُه ب�سفاِت  كتاِبِه، وعلى ل�ساِن نبيِّ
، كما لُت�ْسِبُه ذاُتُه  فاِت امَلْرُبوِبنْيَ خلِقِه، َبْل َيُقوُل: اإنَّ �سفاِتِه ل ُت�ْسِبُه �سِ

ا. ا َكِبرْيً هُة ُعُلوًّ َلُة وامْلُ�َسبِّ ا َيُقوُل امْلَُعطِّ ، َتَعالى اهلل َعمَّ ذواَت امْلُْحَدِثنْيَ
• جالُلُه، 	 ج��لَّ  ال��ب��ارىء  �سفاِت  ذك��ِر  يف  وردْت  التي  الآي���اِت  يف  وي�سلُك 

والأخباِر التي �سّحْت َعْن ر�سوِل اهلل ¤ باَبها، كاآيات جميِء الربِّ َيْوَم 
اْلِقَياَمِة، واإتياِن اهلِل يف ُظَلٍل من الَغماِم، وخلِق اآدَم ِبَيِدِه، وا�ستواِئِه َعَلى 
ْجوى،  ِحِك، والنَّ ينا، وال�سَّ َعْر�سه، وكاأخباِر نزوِلِه ُكلَّ ليلٍة اإلى �سماِء الدُّ
َلِف  ال�سَّ َم�ْسَلَك  ها،  وَغرْيِ اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  ُيَناجيِه  من  َعَلى  الكنف  ِع  وو�سْ
ِة  حَّ �سِ َبْعَد  َوْجِهَها،  َعَلى  وروايِتها  قبوِلها،  من  ْيِن  الدِّ �ِة  واأَِئمَّ اِلِح،  ال�سَّ
قاِء  �َسَنِدها، واإيراِدها َعَلى ظاهِرها، والتَّ�سديِق ِبها، والتَّ�سليِم لها، واتِّ
ها،  بردِّ الَقْوِل  اإلى  يوؤّدي  ما  واجتناِب  ِفيَها،  والتَّ�سبيِه  التَّكييِف  اعتقاِد 
ِل اهلُل ِبِه �ُسلطاًنا، ومَل  وترِك قبوِلها اأو حتريِفها بتاأويٍل ُي�ْسَتْنَكُر، ومَل ين�زِّ

نَي ل�ساٌن. احِلِ َلِف ال�سَّ حابِة والتَّابعنَي وال�سَّ َيْجِر ِبِه لل�سَّ

1- الأعراف: )5.
)- الفرقان: 59.

ْنِديُق منه لأنه �سّيق  يُق، وقيل: الزِّ ْنَدقُة: ال�سِّ ْنِديُق: القائل ببقاء الدهر، فار�سي معرب، والزَّ 3- الزِّ
على نف�سه.
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• ِق فيه، ويف ال�ستغاِل مبا 	 َعمُّ ْمَلِة َعِن اخَلْو�ِص يف الكالِم، والتَّ وَيْنَهى يف اجْلُ
لُف َرِحَمُهُم اهلُل ال�ستغاَل ِبِه، وَنَهْوا وَزَجُروا َعْنُه، َفاإنَّ اجِلَداَل  َكِرَه ال�سَّ
اْلَقْلَب،  ُيْف�ِسُد  َذِلَك  ُظُلَماَتِه، كلُّ  والتََّخبَُّط يف  َدقائِقِه،  َق يف  َعمُّ والتَّ ِفيِه، 
َبَه الكبريَة ِفيِه، وَي�ْسُلُب  بِّ جلَّ جالُلُه، وُيْوِقُع ال�سُّ وُي�ْسِقُط ِم�ْنُه َهْيَبَة الرَّ
ْيِن  الدِّ يف  واخل�سومِة  وامْلُحاِل،  الباطِل  اإلى  وَيْهدي  احلاِل،  يف  كَة  الرَبَ
املتعاِل،  الكبرِي  بِّ ذي اجلالِل،  الرَّ والقاِل، يف  القيِل  ِة  وَك��ْثَ واجل��داِل، 
ما  َعَلى  هلل  ْمُد  واحْلَ كبرًيا،  ا  علوًّ الظاملون  َيُقوُل  ا  َعمَّ وَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه 

َلَواُت اهلل و�سالُمُه َعَلْيِه حمًدا َكِثرًيا. ِه �سَ ِة َنِبيِّ هدانا من ِدْيِنِه و�سنَّ

• حاُح من 	 ِبِه الكتاُب والأخباُر ال�سِّ ، وكل ما ورَد  اْلِقَياَمِة َح�قٌّ اأنَّ  وَي�ْسَهُد 
نوؤمُن  َح�قٌّ  فهو  ِفيَها،  ِبِه  واأُوِعْدنا  ِبِه،  َوَعَدَنا  وما  واأهواِلها،  اأ�سراِطها، 
َعْنُه، كاحلو�ِص، وامليزاِن،  ِبِه  اأْخرَبَ  ُق اهلَل �ُسْبَحاَنُه، ور�سوَلُه  ِبِه، ون�سدِّ
والوقوِف،  والَعْر�ِص،  وؤاِل،  وال�سُّ واحل�ساِب،  الُكُتِب،  وقراءِة  راِط،  وال�سِّ
لأَْهِل  املوعودة  َفاَعِة  ال�سَّ َمَع  ناٍر،  اإلى  اأو  ٍة  َجنَّ اإلى  املح�سِر  َعِن  ْدِر  وال�سَّ
ٌن يف الُكُتِب اجلامعِة  ٌ يف الكتاِب، وُمَدوَّ ا ُهَو َمَبنيَّ التَّوحيِد، وَغرْيِ َذِلَك مِمَّ

ل�سحاِح الأخباِر. 

• اِهِديَن، وي�ستعني باهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى يف الثَّباِت 	 وَي�ْسَهُد بَذِلَك كله يف ال�سَّ
امْلُ�ْسِلِمنْيَ  َعَلْيَها يف ُجملِة  ى  ُيَتَوفَّ اإلى املماِت، َحتَّى  هاداِت،  َعَلى َهِذِه ال�سَّ

دْيَن. امْلُوؤِْمِننْيَ املوِقِننْيَ املوحِّ

• َرٌة، 	 نَّا�سِ َيْوَمِئٍذ  بُوُجوٍه  اأوليائه  َعَلى  نُّ  مَيُ َوَتَعاَلى  َتَباَرَك  اهلَل  اأنَّ  وَي�ْسَهُد 
َها َناِظَرٌة، ويرونه عياًنا يف دار البقاء، ل ي�سارُّون يف روؤيته، َول  اإَِلى َربِّ
ميارون، َول ي�سامون، وي�ساأل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى اأْن َيْجَعَل َوْجَهُه من ِتْلَك 
ِلِه  َف�سْ ِمن  ُلُه  يوؤمُّ ما  ُكلَّ  ويبلغه  ومكروه،  و�سوء  بالء  ُكلَّ  ويقيه  الوجوه، 

ه. ويرجوه مبنِّ

• ْيُق ر�سي اهلل عنه، 	 دِّ ا�ِص َبْعَد ر�سوِل اهلِل اأبوَبْكٍر ال�سِّ وَي�ْسَهُد اأنَّ َخ�رْيَ النَّ
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َي اهلل  ُثمَّ ُعَمُر الفاروُق، ُثمَّ عثماُن بُن عفان، ُثمَّ عليُّ بُن اأبي طالٍب َر�سِ
َحاَبِة، ويتولُهْم وَي�ْسَتْغِفُر لهم،  ُم َعَلى َجِمْيِع ال�سَّ َعْنُهْم اأَْجَمِعنَي، ويرتحَّ
، وي�ساأل اهلل �ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى اأن  هاِت امْلُوؤِْمِننْيَ وكَذِلَك ذريته واأزواجه اأمَّ
�ُه َقْد �سحَّ ِعْنَده من طرق �َستَّى اأنَّ  َيْجَعَلُه َمَعُهْم، ويرجو اأن يفعله ِبِه، َفاإنَّ

.((() ر�سوَل اهلل َقاَل: )امْلَْرُء َمَع من اأحبَّ

• من 	 وَجِمْيِع  ِديٌق  و�سَ وقريٍب  واأهٍل  واأٍخ  ولٍد  من  َيْخُلُفُه  من  اإلى  ويو�سي 
َواأْن  ِبِه،  �َسِهَد  ما  بَجِمْيِع  َي�ْسَهُدوا  اأن  �ًة،  عامَّ امْلُ�ْسِلِمنْيَ  من  َتُه  يَّ َو�سِ يقبُل 

ُم�ْسِلُموَن {ی جئ حئ مئ  اإل وهم  وُتوا  مَيُ واأل  ُتَقاِتِه،  َحقَّ  يتقوا اهلل 
ىئ يئ جب حب }))).

• َلِة الأْرَحاِم، والإح�ساِن اإلى اجلرْياِن 	 ، و�سِ الَح ذاِت الَبنْيِ يِهْم ب�سَ وُيو�سِ
اِغِر. ْحَمِة َعَلى الأ�سَ والأقارِب والإخواِن، وَمْع�ِرَفِة َح�قِّ الأكابِر، والرَّ

• اأن 	 وَياأُْمُرُهم  والتَّحا�ُسِد،  والتَّقاُطِع  والتَّباُغ�ِص،  التَّداُبِر  َعِن  وَيْنَهاُهْم   
َجِمْيًعا  ِبَحْبِل اهلِل  ُموا  َواأْن يعت�سِ اأعواًنا،  اِت  �رْيَ اخْلَ َعَلى  اإخواًنا،  َيُكْوُنوا 
�ِة  ِة، واأَِئمَّ نَة، وما َكاَن َعَلْيِه علماُء الأمَّ ِبعوا الكتاَب وال�سُّ قوا، ويتَّ َول يتفرَّ
، و�ُس�ْفَياَن بِن ُعَيْيَنَة،  ْوِريِّ ، و�ُس�ْفَياَن الثَّ افعيِّ امْلِلَِّة، كمالِك بِن اأن�ٍص، وال�سَّ
ِهم من  واأحمَد بِن حنبل، واإ�سحاَق بن اإِْبَراِهيَم، وَيْحَيى بن َيْحَيى، وَغرْيِ
َبْيَننا  وجمع  اأَْجَمِعنَي،  َعْنُهْم  اهلُل  َي  َر�سِ ْيِن،  الدِّ وعلماِء   ، امْلُ�ْسِلِمنْيَ �ِة  اأَِئمَّ

وبينهم يف ظل طوبى وم�سرتاح الَعاِبِدْيَن. 

• ْهِلِه 	 ابوينُّ اإلى اأولِدِه َواأَ ْحمِن ال�سَّ ى بهذا ُكلِِّه اإِ�ْسَماِعيُل بُن عبِدالرَّ  اأْو�سَ
حاِبِه وُمْخِتِلَفِة جماِل�ِسِه. واأ�سْ

• ي�ساأُل 	 واهلَل  نازلٌة،  اأنها  �سكَّ  ل  التي  ُة  امْلَِنيَّ ِبِه  نزلْت  اإَِذا  ��ُه  اأَنَّ �ى  واأْو�سَ  
ُة ِبِه ِفيِه، وَخ�رْيَ ِتْلَك اللَّْيَلِة التي تن�زل  َخ�رْيَ َذِلَك الَيْوِم الَِّذي تن�زُل امْلَِنيَّ

1- )املرء مع من اأحب( اأخرجه البخاري  وم�سلم.
)- النحل: 8)1.
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ِبِه ِفيِه، وَخ�رْيَ ِتْلَك ال�ساعة، وَخ�رْيَ ما َقْبَلها، وَخ�رْيَ ما َبْعَدها، اأْن ُيْلَب�َص 
َكاَن  التي  الِعَماَمَة  �ِسِه  َراأْ َعَلى  َع  نقيًّا، ويو�سَ ا ح�سًنا، طاهًرا  لبا�ًسا طيبًّ
�ِسِه  ًعا َعَلى الهيئِة التي َكاَن ي�سُعها َعَلى َراأْ َها يف حاِل َحَياِتِه، و�سْ َي�ُسدُّ
َقَفاُه،  َعَلى  ُم�ْستلقًيا  َجَع  َعَلى عاتَقْيِه، وُي�سْ داُء  الرِِّ َع  َحَياِتِه، ويو�سَ اأياَم 
اِحَف َعَلى  ُعوا امْلَ�سَ ًها اإلى الِقْب�َلِة، وَيْجِل�ُص اأولُدُه ِعْنَد راأ�ِسِه، وي�سَ موجَّ

ُحُجوِرهم، ويقرءوا اْلُقْراآَن َجْهًرا.

• نوا اْمَراأًَة ل َقرابًة َبْيَنه وَبْيَنها َول َن�َسَب َول �َسَبَب 	 كِّ َج َعَلْيِهم األ مُيَ  َوَحرَّ
اعِة، اأو َتْدُخُل بيًتا َيُكْوُن  َجِعِه ِتْلَك ال�سَّ ِة َتْقُرُب من َم�سْ وجيَّ من طريِق الزَّ

ِفيِه.

• َعَلْيِه يف 	 خول  الدُّ َجاِل يف  الرَّ لأحٍد من  ياأَذنوا  اأَْن  َعَلْيِهم  ُج  ُيَحرِّ وكَذِلَك 
هم اأَْن َيْجِل�ُسوا يف امْلَْدَر�َس�ِة،  ُمُروَن الأَخ والأحباَب وَغرْيَ ِتْلَك ال�ساعة، َبْل َياأْ
واإم��داِدِه  اْل��ُق��ْراآِن،  ق��راءِة  َحاَب يف  الأ�سْ ولي�ساعدوا  اَر،  ال��دَّ يدخلوا  َول 
َل  َن َعَلْيِه �َسَكَراِت امْلَْوِت، وُي�َسهِّ َعاِء، فلعلَّ اهلَل �ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى اأَْن يهوِّ بالدُّ

ِة يف �سالمٍة وعافيٍة.  �نَّ َلُه اقتحاَم َعَقَبِة امْلَْوِت َعَلى الإ�سالِم وال�سُّ

• ُي�َسدَّ 	 ْن  اأَ ُه، وفارقْت روُحُه َج�َسَدُه،  َربَّ َنْحَبُه، واأجاَب  ى  اإَِذا َق�سَ �ى  واأْو�سَ  
َعْن  ُيْك�َسَف  َول  بثوٍب،  وُي�َسّجى  اأع�ساوؤُُه،  دَّ  وُتَ عيناُه،  وُتْغَم�َص  َذَقن�ُُه، 
اهلل  َجَعَل  ُمْغَت�َسِلِه،  اإلى  فَيْحِمَلُه  غا�ِسُلُه،  ياأتْيِه  اأَْن  اإل  اإَِلْيِه  ِلَنَظٍر  َوْجِهِه 
َمُه  اإَِلْيِه، وَغَفَر َلُه ما َقدَّ ْحَمِة  َذِلَك احِلْمَل ُمَبارًكا َعَلْيِه، وَنَظَر ِبَعنْيِ الرَّ

َئِة َبنْيَ َيَدْيِه.  يِّ من الأعماِل ال�سَّ

• ا�ِص 	 اوؤُُه وَجِمْيُع النَّ َنَع اأولياوؤُُه واأقرباوؤُُه واأحبَّ �ى األ ُيَناَح َعَلْيِه، َواأْن مَيْ واأْو�سَ
ياِب  للثِّ والتَّْخريِق  واحَل��ْل��ِق  قِّ  ال�سَّ َعن  اأْنُف�َسُهْم  �ساِء  والنِّ َج��اِل  ال��رَّ من 
َيْقِدُروَن  ل  َعنْيٍ  ودموِع  قلٍب،  ُحْزِن  بكاَء  اإل  َعَلْيِه  يبكوا  واأل  والتَّمزيِق، 
�ا دعاٌء بويٍل وَرنِّ �سيطاٍن، وَخْم�ِص ُوُجوٍه، وَحْلِق  ِهما وَدْفِعِهَما، واأمَّ َعَلى ردِّ
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ْن فعَل �سيًئا  ِزيِقِه وَفْت�ِقِه َفال، وهو بريٌء مِمَّ �َسْعٍر وَنْتِفِه، وَتْخِرْيِق ثوٍب وَتْ
.)1(
ِبيُّ ¤ من َذِلَك، كما َبِرَىء النَّ

• هْيُزُه وَغ�ْسُلُه وتكفيُنُه وَحْمُلُه اإلى ُحْفَرِتِه، َول ُيْحَب�ُص 	 َل جَتْ �ى اأَْن ُيَعجَّ  واأْو�سَ
ُر  �ُه ل يوؤخَّ واِل اأو ُبْكَرًة َفاإنَّ هاِر اأو َوْقَت الزَّ ْحوَة النَّ اأُ ِبِه، َواإْن ماَت �سَ َول ُيَبطَّ
ُل اأَْمُرُه،  اًل، َبْل يعجَّ ًتا َبنْيَ اأَْهِله باللَّْيِل اأ�سْ ُك َميِّ هْيُزُه اإلى الَغِد، َول ُيرْتَ جَتْ
َغ�ْسَلٍة من  اآِخِر  ِوْتًرا، وَيْجَعَل يف  َل  ُيَغ�سَّ اأَْن  َبْعَد  ُحْفَرِتِه نقال،  اإلى  فينقَل 

َغ�ْسالِتِه كافوٌر ))(. 
• ُة، 	 ٍة، اإْن ُوِجَدْت، فاإن مَل توجْد �َسُحوِليَّ ُن يف ثالثِة اأثواٍب ِبْي�ٍص، �َسُحوِليَّ وُيَكفَّ

َكَفُنُه  ُر  وُيَجمَّ ِعَماَمٌة،  َول  ِفيَها قمي�ٌص  َلْي�َص  ِبْي�ٍص  اأثواٍب  َن يف ثالثِة  ُكفِّ
ِوْتًرا ل �َسْفًعا َقْبَل اأَْن ُيَلفَّ َعَلْيِه)3(.

• الِة 	 لل�سَّ وُيْحَمُل   ،¤ اهلل  ر�سوُل  ِبِه  اأَمَر  بجنازِتِه،كما  رْيِ  بال�سَّ وُي�ْسَرُع 
ًرا،  لِّْي َعَلْيِه َوَلُدُه اأبون�سٍر، اإن َكاَن حا�سِ ، وُي�سَ �َسنْيِ َعَلْيِه اإلى َمْيَداِن احْلُ
اأبي  اأَِخْيه  اإلى  َعَلْيِه  الِة  َعَلْيِه فاأْمُر ال�سَّ الِة  فاإن َعَجَز َعن الِقياِم بال�سَّ
َي  هيِد َر�سِ َبنْيَ يدي واِلِدِه ال�سَّ امْلَْدَر�َس�ِة فيدفَن ِفيَها،  اإلى  ُيَردُّ  يعلى، ُثمَّ 

َب َعَلْيِه اللَِّبُ ن�سًبا))(.  ٌد، وُيْن�سَ اهلل َتَعاَلى َعْنُه، وُيلحَد َلُه حَلْ

• ، َول يتََّخُذ َلُه تابوٌت اأ�سال، َول يو�سُع يف التَّابوِت للَحْمِل 	 ول ُي�َسقُّ َلُه �ِسقٌّ
بثوٍب  ًى  ُم�َسجَّ الَكَفِن،  يف  َمْلفوًفا  اجلنازِة  َعَلى  وليو�سْع  لَّى،  امْلُ�سَ اإلى 

اأبي�َص، َلْي�َص ِفيِه اإبري�سٌم بحاٍل.

ْيَحُة احَلِزينُة. ُة: ال�سَّ نَّ 1- حديث )اأنا بريء ممن حلق و�سلق وخرق( رواه م�سلم والرَّ
)- الكافوُر: اأَْخالٌط جتمع من الطيب.

عمامة.  ول  قمي�ص  فيها  لي�ص  ُكْر�ُسف،  ة  �َسُحوِليَّ اأَثواب  ثالثة  يف   ¤ اهلل،  ر�سول  »ُكّفن  حديث:   -3
اأَي  َي�ْسَحُلها  لأَنه  ار  الَق�سَّ وهو  ُحول  ال�سَّ اإِلى  من�سوب  فالفتح  و�سمها،  ال�سني  بفتح  يروى  ة:  ُحوِليَّ ال�سَّ
ِقيُّ ول يكون اإِل  َيْغ�ِسُلها اأَو اإِلى �َسُحول قرية باليمن، واأَما ال�سم فهو جمع �َسْحل وهو الثوب الأَبي�ص النَّ

من قطن.
ع امليت لأَنه قد اأُِميل عن و�َسط اإِلى جانبه، وقيل:  قُّ الذي يكون يف جانب القرب مو�سِ )- اللَّْحد: ال�سَّ

ريحة: ما كان يف و�سطه. ريُح وال�سَّ الذي ُيْحفر يف ُعْر�سه؛ وال�سَّ
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• ا، 	 �سَ �ُص، وُيَر�صُّ َعَلْيِه املاُء، ويو�سُع َعَلْيِه احْلَ ُه، َول يج�سَّ ُ قرْبُ َول ُيطنيَّ
ما  َيْعَلَم  َحتَّى  ُمُه  حَلْ ُم  وُيَق�سَّ َجُزوٌر،  ُيْنَحُر  ما  ِمْقداَر  ِه  َقرْبِ ِعْنَد  َكُث  ومُيْ
َلُه  ِه  َق��رْبِ راأ���ِص  َعَلى  َتَعاَلى  اهلُل  وُي�ساأُل  وَعال،  ِه جلَّ  ربَّ ُر�ُسَل  ِبِه  ُيراِجُع 

ڦ  ڦ  {ڤ  َتَعاَلى  َقْوِلِه  يف  امْلُوؤِْمِننْيَ  جلملِة  املوعوَد  التَّثبيَت 
ڃ})�سورُة  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

اإِْبَراِهيَم: 7)()1(.

• وُي�ْسَتْغَفُر َلُه ولوالدْيِه، وجَلِمْيِع امْلُوؤِْمِننْيَ وامْلُوؤِْمَناِت وامْلُ�ْسِلِمنْيَ وامْلُ�ْسِلَماِت، 	
َكاَن كالغريِق املبغوِت  ُقرِبَ  اإَِذا  امْلُوؤِْمَن  َفاإنَّ  َعاِء،  ُيْذَكُر بالدُّ َبْل  ُيْن�َسى  َول 

ينتظُر دعوًة �ساحلًة َتْلحُقه.

• ، واأْن َيْنُدْبَنُه 	 ُن اأَح�ٌد من اجلواري والنُّ�ْسَواِن اأَْن يك�ِسْفَن رءو�َسُهنَّ كَّ ول مُيَ
َعاِء وال�ستغفاِر، لعلَّ اهلَل �ُسْبَحاَنُه  يف َذِلَك الَوْقِت، َبْل ي�ستِغُل الكلُّ بالدُّ
ُر خروَج ُمْنَكٍر وَنِكرٍي من  ُن َعَلْيِه الأَْمَر يف َذِلَك الوقِت، وُيَي�سِّ وَتَعاَلى يهوِّ
ا ِم�ْنُه، وين�سرفاِن َعْنُه وقْد َقال َلُه: )َنْ َنْوَمَة الَعُرو�ِص  �سَ ِه َعَلى الرِّ َقرْبِ
ال من اهلِل  �ِة، َف�سْ ِه باًبا من اجلنَّ فال َرْوعَة َعَلْيَك())(، ويفتحاِن يف َقرْبِ
ا  ا َكِرمْيً ا، ويلقى َرْوًحا وريحاًنا وربًّ ًة، فيفوَز فوًزا، ويحوَز ثواًبا َكِرمْيً ومنَّ

َرحيًما)3(.

ْرَنا َعْمَرو ْبَن اْلَعا�ِص َوُهَو يِف �ِسَياَقِة امْلَْوِت، َفَبَكى َطِويال  1- اإ�سارة حلديث اْبِن �ِسَما�َسَة امْلَْهِريِّ َقاَل: َح�سَ
َحْبِني َناِئَحٌة َول َن�اٌر، َفاإَِذا َدَف�ْنُتُمويِن َف�ُسنُّوا  اأََنا ُمتُّ َفال َت�سْ َداِر... وق�ال: َفاإَِذا  اإَِلى اجْلِ َل َوْجَهُه  َوَحوَّ
ُمَها َحتَّى اأَ�ْسَتاأِْن�َص ِبُكْم َواأَْنُظَر  ي َقْدَر َما ُتْنَحُر َجُزوٌر َوُيْق�َسُم حَلْ ا، ُثمَّ اأَِقيُموا َحْوَل َقرْبِ اَب �َس�نًّ َ َعَليَّ الرتُّ

ي. رواه م�سلم، واجَلُزوُر: الناقة امَلْجُزوَرُة. َماَذا اأَُراِجُع ِبِه ُر�ُسَل َربِّ
)- )ن نومة العرو�ِص...( اأخرجه الرتمذي، وقال: حديث ح�سن غريب.

3- طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي، �ص 85).
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يَُّة �مـر�أة عربيـة لبنها وقد �أََر�َد �ل�صفر َو�صِ

ًَّة  َّاِد اأَْهِل الب�س�رِة: �َس�ِهْدُت اأعرابي� َقاَل اأب�اُن بُن َتْغِلٍب، وَكاَن عابًدا من ُعب�
َفَر، وهي تق�وُل َلُه)1(: وهي تو�سي ول�ًدا ُيِريُد ال�سَّ

• َة 	 يَّ اْلَو�سِ َفاإنَّ  توفيُقَك،  َتَعاَلى  وباهلل  و�سيَّتي،  اأْمَنْحَك  اجل�ْص   : ُب�َنيَّ اأْي 
لكالِمها،  م�ستمًعا  فوقفُت  اأب�اُن:  َق��اَل  َعْقِلَك.  َكِثرِي  م�ن  َعَلْيَك  اأْج��دى 

ِتَها، فاإَِذا هي تق�وُل:  يَّ ُم�ْسَتْح�ِسًنا لَو�سِ

• 	. نْيَ ُق َبنْيَ امْلُِحبِّ غينَة، وُتَفرِّ ِمْيَمَة، َفاإنَّها َتْزَرُع ال�سَّ اَك والنَّ : اإيَّ اأي ُب�َنيَّ
• الَغ�َر�ُص 	 َيْثُبَت  األَّ  وَخلْيٌق  ا))(،  َغ�َر�سً َفُتتََّخَذ  للُعُي�ْوِب  �َص  والتعرُّ اَك  واإيَّ  

َكَلَمْتُه))( حتى  اإل  ا  هاُم َغَر�سً ه�اِم، وقلَّما اعتورْت)3( ال�سِّ َكْث�َِرة ال�سِّ َعَلى 
ِتِه. َيِهَي)5( ما ا�ستدَّ من ُقوَّ

• اَك واجل�وَد بِدْيِنَك، واْلُبْخَل مب�اِلَك.	 واإيَّ

• ْخرٌة 	 �ُه �سَ ِتَك، ول َتْه�ِزْز اللَِّئْيَم، فاإنَّ واإَِذا َه�َزْزَت فاه�ِزْز كرمي��ًا َيِل�ْن ِلَه�زَّ
ُر ماوؤُها. ل يتفجَّ

• ك فاْعَم�ْل ِب�ِه، وما ا�س�تقبحَت 	 َومث�ِّل ِلَنْف�ِس�َك مث�اَل ما ا�ستح�سنَت من َغرْيِ
ك فاْجَتِنْب�ُه، فاإنَّ امْلَْرَء ل َيَرى َعْيَب َنْف�ِسِه. من َغرْيِ

• َعَلى 	 ِمْنُه  ِديُقُه  َكاَن �سَ ِفْعَلُه،  ِمْنُه  َذِلَك  ِب�ْسَرُه وَخاَلَف  ُتُه  َكاَنْت مودَّ ومن 
ِفَها.  رُّ ْيِح يف َت�سَ ِمْثَل الرِّ

1- اأبان بن تغلب قاريء، لغوي، من غالة ال�سيعة، من كتبه )غريب القراآن(، ولعله اأول من �سنف 
فيه، )الأعالم(.

ا: هدًفا. )- غر�سً
3- اعتورت: تداولت.

)- كلمته: جرحته.
5- يهي: ي�سعف.
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• ِة. 	 يَّ ُثمَّ اأْم�َسَكْت، فدنوُت ِم�ْنها. فقلُت: باهلِل يا اأعرابي�َّة اإل ِزْدتي�ِه يف اْلَو�سِ
. قلُت: نعم. َقاَلت: والَغْدُر  َقاَلت: اأَو َقْد اأْعَجَبَك كالُم الأعراِب يا عراقيُّ
اأجاَد  َفَقْد  َخاَء  ْلَم وال�سَّ َبْيَنهم، ومن َجَمَع احْلِ ا�ُص  ِبِه النَّ اأقبُح ما تعامَل 

احُل�لََّة)1( ِريطتها))( و�ِس�ْرَباَلَها)3(.

و�صية �أعر�بي لبنه

اأو�سى اأعرابي ابنه فقال: 

• يا بني: اغتنْم م�سامَلََة من ل َيَدِان لك مبحاربته.	

• البلدان، 	 واأطراف  الفيايف  الوح�ص يف  اإلى  ال�سلطان  من  وليكن هربك 
حيث تاأمن �سعاية ال�ساعي، وطمع الطامع منك.

• النا�ص يف 	 فاإن دفائن  وراءه��ا؛  ما  تعلم  امرٍئ حتى  ب�سا�سة  تغرنك  ول 
�سدورهم، وخدعهم يف وجوههم.

• ولتكن �سكاتك الدهر اإلى رب الدهر.	

• ا اأم�ساه فيك على ما اأحب العباد 	  واعلم اأن اهلل اإذا اأراد بك خرًيا اأو �سرًّ
اأو كرهوا.

• واأرْح نف�سك من التعب بقبول القيل والقال، فاإن كلمة ال�سوء حبة القلب، 	
الكلمة  وكذلك  نبتت،  املاء  اأ�سابها  اإذا  الأر���ص،  حبة  احلنطة  اأن  كما 
ال�سوء اإذا زرعت يف �سدرك نبتت منها ال�سغائن والبغ�ساء والعداوة))(.

1- احُل�لَّة: الثوب اجليد اجلديد.
)- ريطتها: الريطة، املالءة كلها قطعة واحدة، وال�سربال: كّل ما ُلِب�ص.

3- اجللي�ص ال�سالح الكايف: )/3)3. وانظرها يف: الأمايل للقايل.
)- بهجة املجال�ص واأن�ص املجال�ص: لبن عبد الرب، 1/ 8)).
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ُة َعْلَقَمَة بن لبيد ب�صحبة �لرجال يَّ َو�صِ

ًيا: َقاَل َعْلَقَمُة بُن لبيٍد الُعطاِرديُّ لبنه ُمْو�سِ

• َذا 	 اإِ من  �حْب  فا�سْ حاجٌة،  َج�اِل  الرَّ �ْحبِة  �سُ اإل��ى  َن�َزَعْتَك  اإن  بنّي،  يا 
اَنَك، واإْن َع�َركَت ِبِه َماَنَك)1(. ِح�ْبَتُه َزاَن�َك، واإْن َخَدْمَت�ُه �سَ �سَ

• �وَلك، ُيَزاِوُل َعنَك من َراَم 	 َد �سَ لَت �َس�دَّ َق َقْوَلَك، واإْن �سُ دَّ من اإَِذا قلَت �سَ
وناَلَك))(. 

• ها. واإْن 	 ُها. ومن اإَِذا َبَدَرْت ِمْنَك ُثْلَمٌة �َسدَّ �ُل َمدَّ من اإَِذا َمَدْدَت َيَدَك َي�سِ
ها. َراأى ِمْنَك َح�َسنًة عدَّ

• من اإْن �ساأْلَت�ُه اأْعط�اَك، واإْن �َسَكتَّ َعْنُه ابتداَك.	

• ِمْنُه 	 تاأتيَك  ل  ��اَك. من  اآ���سَ َم��اِن  ال��زَّ اِت  ملمَّ اإح��دى  ِب��َك  َن��َزَل��ْت  اإَِذا  من 
�رائُق، ول َيْخُذُلَك ِعْنَد احَلَقاِئِق)3(. الب�وائُق، ول تختلُف َعَلْيَك ِم�ْنُه الطَّ

• م�ن اإَِذا ح�اَوْلَت َحِوْي�اًل اأَم�َرَك))(.	

• واإْن َتَن�اَزْعُتَم�ا ُمْنِف�َس�ًا اآَثَرَك )املُْنِف�ُص: املاُل الذي له قدر وَخَطر()5(.	

1- ناَزَعْتِني نف�سي اإِلى َهواها ِنزاًعا: غاَلَبْتِني. َعَركَت به: قاتلت. ماَنَك: اأعطاك املوؤنة؛ اأي القوت.
ولُة: ال�سطوة يف احلرب ونحوها؛ يقال: هو ذو �سولة: اأي مقدام. )- ال�سَّ

3- البائقُة: الداِهيُة.
ك،  واأمدَّ واأيَّدك،  ك،  كثَّ مبعنى  اأَِم�َرَك:  اأو  حتاوله؛  فيما  واأيدك  اأعانك  اأمرك:  حويال  حاولت   -(

ة الت�سرُّف. ورفدك مبعونته. احَلْول احَلِويل: احِلْذُق وَجْوَدُة النظر والقدرُة على ِدقَّ
5- اجللي�ص ال�سالح: )/83). 
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يَُّة �خلطاب بن �ملُـَعلَّـى �ملخزومي لبنه َو�صِ

ُد بن املنذر بن �سعيد، حدثنا اأبو حامت:  ، اأخربين ُمَحمَّ َقاَل اأبو حامٍت الُب�ْستيُّ
 ، َة احُلْم�سيِّ ْحمِن بُن اأبي َعطيَّ ُد بُن اإدري�ص احلنظلي، حدثني عبُد الرَّ ُمَحمَّ

ُه َوَعَظ ابَن�ه فَقاَل)1( :  اِب بن امْلُعلَّى امْلخزوميِّ الُقَر�سيِّ اأَنَّ َعْن اخَلطَّ

• ِتِه ومعامِلِِه، 	 باِع �ُس�نَّ نُِّب َمحاِرِمِه، باتِّ يا بنّي، َعَلْيَك ِبَتْقَوى اهلِل وطاعته، وجَتَ
حَّ عيوُبَك، وَتَقرَّ عيُنَك، َفاإنَّها ل َتْخَفى َعَلى اهلل َخاِفَيٌة. َحتَّى َت�سِ

• واإينِّ َقْد َو�َسْمُت لَك و�ْسًما، وو�سعُت َلَك َر�ْسًما، اإْن اأنَت حفظَت�َه َوَوَعْي�َتُه، 	
َتَزْل  ومَل  ْعلوُك،  ال�سُّ ِبِه  َلَك  وانقاَد  امْلُ��ُل��وِك،  اأْع�نُيَ  َم��الأَت  ِب��ِه،  وَعِملَت 

ًفا، ُيْحتاُج اإَلْيَك، وُيْرَغُب اإلى ما يف َيِدْيَك. ى ُم�َسرَّ ُم�ْرجَتَ

• ْغ لَذِلَك ِذْهَنَك، واأ�ْسِغْل ِبِه 	 ِة اأِبْيَك، وفرَّ يَّ ْر َعَلى َو�سِ فاأِط�ْع اأباَك، واْقَت��سِ
َك. َقْلَبَك َوُلبَّ

• َفاإنَّ 	 الإْخواِن،  وُمَهاَزَلَة  وامْلُزاِح،  ِحِك  ال�سَّ وَكْثَة  الكالِم،  وَه�َذَر  اَك  واإيَّ
ْحناَء))( . َذِلَك ُيْذِهُب الَبَهاَء، وُيوِقُع ال�سَّ

• كى 	 ُف ِمْنَك، ول ُخَيالَء حُتْ ُيْو�سَ ِكرْبٍ  ِر، ِمْن َغرْيِ  َوقُّ زانِة والتَّ وَعَلْيَك بالرَّ
َعنَك.

• �ٍة 	 ِذلَّ َغرْيِ  ِمْن  الأَذى،  َوَكفِّ  �ا،  �سَ الرِّ بوْج�ِه  َك  وعدوَّ ِديَقَك  �سَ واْل�َق 
َلُهْم ول َهْيَبٍة ِم�ْنُهم.

• وُكْن يف َجِمْيِع اأُُمْوِرَك يف اأْو�َسِطها؛ َفاإنَّ َخ�رْيَ الأُُمْوِر اأْو�َساُطها.	

• ًدا، ول َتَخطَّ برْجِلَك، 	 �ًنا َق�سْ الَم، واْم�ِص ُمَتَمَكّ فاأْقِلِل الكالَم، واأْف�ِص ال�سَّ
ِعْطِفَك،  َتْنُظْر يف  ول  ِرَداَءَك،  ول  ُعُنَقَك،  َتْل�ِو  ول  َذْيَلَك،  َت�ْسَحْب  ول 

1- مل اأجد ترجمة للخطاب بن املعلى املخزومي �ساحب هذه الو�سية، ووجدت ترجمة ل� ) ِحطان بن 
اإ�سالمي،  اأو وفاته، وقال: هو �ساعر  للزركلي، حيث ذكره دون ذكر �سنة ولدته  املعلى( يف الأعالم 

ا�ستهر بق�سيدة منها: واإن�ما اأولدن�ا حولنا... اأكب�ادنا ت�سي على الأر�ص.
ٌة: ينُث الكالم. )- رجل َهِذٌر وَهُذٌر وُهَذَرٌة وُهُذرَّ
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ِل�ًسا،  وَق جَمْ ول ُتْكث�ِِر اللتفاَت، ول َتِقْف َعَلى اجلماعاِت، ول تتَِّخ�ِذ ال�سُّ
ًثا. ول احلوانيَت ُمَتَح�دَّ

• َفَهاَء.	 ول ُتْكِثِ امْلَِراَء، ول ُتَناِزِع ال�سُّ
• ْع.	 ْر، واإَِذا َجَل�ْسَت فرتبَّ ْر، واإْن َمَزْحَت فاْقَت�سِ واإْن تكلَّْمَت فاْخَت�سِ
• َك، 	 وخاَتِ بِلْحَيِتَك  والَعَبِث  وتفقيِعها،  اأ�ساِبِعَك  َت�ْسِبيِك  من  �ْظ  وحتفَّ

ِة َطْرِد  وُذوؤاَبِة �َسْيِفَك)1( ، وَتْخليِل اأ�ْسَناِنك، واإْدخاِل َيِدَك يف اأْنِفَك، َوَكْثَ
ا  مِمَّ َذِل��َك،  واأ�سباِه  ي))( ،  والتََّمطِّ التَّثاوؤِب  ِة  وَك��ْثَ وْجِهَك،  َعْن  باِب  الذُّ

ا�ُص ِمْنَك، وَيْغَتِمُزوَن ِبِه ِفْيَك. ه النَّ َي�ْسَتِخفُّ
• ِل�ُسك َهادًيا، وَحِدْيُثَك َمْق�ُسوًما.	 وليُكْن جَمْ
• ول 	 ِمْنَك،  َعَجٍب  اإظهاِر  بَغرْيِ  َثَك،  حدَّ ْن  مِمَّ �َسِن  احْلَ الكالِم  اإلى  ِغ  واأ�سْ

َم�ْساأَلِة اإَعادٍة.
• اِحِك واحِلَكاَياِت.	 وُغ��صَّ َعْن الُفكاَهاِت من امل�سَ
• َعْن 	 َفَر�ِسك، ول  َعْن  بَوَلِدَك، ول جاِرَيِتَك، ول  اإْعَجاِبِك  َعْن  ْث  دَّ ول حَتَ

�َسْيِفَك. 
• َطِمَع 	 ِم�ْنَها  ب�سيٍء  َعَجًبا  اأظهرَت  اإن  َفاإنَّك  وؤيا،  الرُّ اأحاديِث  َعْن  اَك  واإيَّ

َفَهاُء، فولَّدوا َلَك الأحالَم واغَتَمزوا يف َعْقِلَك. ِفيَها ال�سُّ
• ول 	 َيَتَك  حِلْ َتْهُلْب  ول  الَعْبِد،  َل  َتَبذُّ ْل  َتَبذَّ ول  امْلَ��َراأِة،  َت�سنَُّع  ْع  نَّ ت�سَ ول 

ْنها)3( .  ُتَبطِّ
• ْهِن، 	 َة الُكْحِل، والإ�ْسَراَف يف الدُّ ْيِب، وَكْثَ ، وَنْتَف ال�سَّ َة احَلفِّ َوَتَوقَّ َكْثَ

ا. وليُكْن ُكْحُلَك ِغبًّ
• لباِت.	 ول ُتِلحَّ يف احلاجاِت، ول تخ�سْع يف الطَّ

1- الُذوؤابة: من كل �سيء اأعاله.
)- التمطي: التمطط، اأي التمدد، وهو التثاوؤب، من اأمارات الك�سل.

3- الهلب: النيل من ال�سيء. وتبطني اللحية: األ يوؤخذ مما حتت الذقن واحلنك ) القامو�ص(.
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• هم- َعَدِد ماِلَك، َفاإنَّهم اإْن َراأْوُه 	 ال َعْن َغرْيِ ول ُتْعِلْم اأهَلَك َوَوَلَدَك -َف�سْ
اُهم. قليال ِهْنَت َعَلْيِهم، واإن َكاَن َكِثرًيا مَلْ َتْبُلْغ ِبِه ِر�سَ

• ْعٍف، ول ُتهاِزْل اأَمَتَك وَعْبَدَك.	 واأِخْفُهْم يف َغرْيِ ُعْنٍف، وِلْن َلُهْم يف َغرْيِ �سَ
• ْر 	 َوَتَفكَّ َعَجَلِتَك  َعْن  ْب  نَّ وجَتَ َجْهِلَك،  ْظ من  �ْر، وحتفَّ ْمَت فتوقَّ َخا�سَ واإَِذا 

ِتَك. يف ُحجَّ
• َعَلى 	 ْز  فَّ حَتَ ِبَيِدَك، ول  الإ�ساَرَة  ُتْكِثِ  ول  ِحْلِمَك،  �سيًئا من  واأِر احلاكَم 

. ِبنْيِ ُركَبَتْيَك، وَتَوقَّ ُحْمَرَة الَوْجِه، وَعَرَق اجْلَ
• ُبَك فَتكلَّْم.	 واإن �ُس�ِفَه َعَلْيَك فاْحلْم؛ واإَِذا َهَداأَ َغ�سَ
• وَل َعنَك.	 َك، واأَلِق الُف�سُ واأكِرْم ِعْر�سَ

• اإَلْيَك 	 ناِن)1( ، واإن ا�سرت�سَل  َعَلى َحدِّ ال�سِّ ِمْنُه  َبَك �ُسلطاٌن فُكْن  واإن قرَّ
مبا  وكلِّْمُه   ، ِبيِّ بال�سَّ ِرْفَقَك  ِبِه  واْرُف��ْق  َعَلْيَك،  انقالِبِه  من  تاأَمْن  فال 
ِتِه ِبَك اأن تدخل  اَك وخا�سَّ َك ما َتَرى من اإلطاِفِه اإيَّ َي�ْسَتِهي، ول َيْحِملنَّ
َكاَن  ِمْنَك  لَذِلَك  َك��اَن  واإن  وَح�َسِمِه  ْه��ِل��ِه  َواأَ َوَل��ِدِه  من  اأَح��ٍد  وَب��نْيَ  َبْيَنه 
واأَْهِلِه  امَلِلِك  َبنْيَ  اخِل  الدَّ �َسْقَطَة  َفاإنَّ  ُمطيًعا،  ِمْنَك  وللَقوِل  م�ستمًعا، 

ٌة ل ُتَقاُل. ْرعٌة ل ُتْنَه�ص، وَزلَّ �سَ
• ُدْق.	 ْثَت َفا�سْ �ْق، واإَِذا حدَّ واإَِذا َوَعْدَت فحقِّ
• 	. مِّ ول جتهْر مبنطقك كُمناِزِع الأ�سَ
• ول ُتخافْت ِبِه كَتخاُفِت الأْخر�ِص.	
• ِديِث املقبوِل.	 ْ َمَحا�ِسَن الَقْوِل باحْلَ وَتخريَّ
• ْثَت ب�َسَماٍع فان�سْبُه اإلى اأَْهِلِه.	 واإَِذا حدَّ
• َلَها 	 وَتِق�فُّ  الُقُلْوُب،  ُتْنِكُرها  التي  َعَة،  امْلُ�َسنِّ العابرَة  والأحاديَث  اَك  واإيَّ  

اجللوُد))( .
قالتها وَمال�ستها. ْمح، اأي حديدته؛ ل�سَ ناُن: �ِسناُن الرُّ 1- ال�سِّ

)- قفَّ اجللد: اق�سعر.
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• اأ�ْسَبَه 	 َعَجل، وما  وَعَجل  َنَعْم، ول ل،  َنَعْم  ِمْثَل  الكالِم،  َف  اَك وم�سعَّ واإيَّ
َذِلَك.

• احُل�ُر�َص 	 ُعَك  وليُكْن و�سْ ْيَك،  َع�ْرَك كفَّ فاأِجْد  َعاِم  الطَّ اأَت من  تو�سَّ واإَِذا 
واِك)1( . من الأ�سناِن يف ِفْيَك، كفعلك بال�سِّ

• جَّ 	 َتُ ول  ال  �سِّ ُمرَتَ ِفْيَك  من  امل��اَء  طرُحَك  وليُكْن  �ْسِت  الطَّ يف  ْع  َتَنخَّ ول 
َح َعَلى اأْقَرِب ُجل�ساِئَك. َفَتْن�سَ

• َذِلَك 	 َف��اإنَّ  ُمن�سِب�ًغا،  ِم�ْنَها  بقَي  ما  ُتِعْد  ُثمَّ  اللُّْقَمِة،  َف  ِن�سْ َتَع�صَّ  ول 
مكروٌه))( .

• َول ُتْكِثِ ال�ست�سقاَء َعَلى مائدة امَلِلِك، َول َتْعَبْث بامْلُ�َسا�ِص)3( .	
• ب اإَلْيَك َعَلى مائدٍة بِقلَّ�ِة َخلٍّ اأو ت�ابٍل اأو َع�َسٍل، َفاإنَّ 	 ا يقرَّ ول َتِعْب �سيًئا مِمَّ

ت ِلَنْف�ِسَها َمَهابًة))( . َ ريَّ حابة َقْد �سَ ال�سَّ
• فيِه املغروِر)5(.	 ْر تبذيَر ال�سَّ ول ُت�ِسْك اإم�ساَك املثبوِر، َول تبذِّ
• ا�ِص 	 ِدْيِق، وا�ْسَتْغِن َعْن النَّ واْعِرْف يف ماِلَك واجَب احلقوِق، وُحْرمَة ال�سَّ

يحتاجوا اإَلْيَك.
• َت��ُدقُّ 	 قيل(  َق��ْد  )كما  ْغ��َب��ُة  وال��رَّ الَطَبِع،  اإل��ى  يدعو  اجَل�َسَع  اأن  َواْع��َل��ْم 

َقَبَة)6(. الرَّ
• َوُربَّ اأكلٍة تنُع اأكالٍت.	
• ُف ِذْكَره. 	 ُجِل َقْدَرُه ُت�َسرِّ ، وَمْع�ِرَفُة الرَّ ُف ماٌل ج�سيٌم، وُخُلٌق َكِرمْيٌ والتعفُّ

1- احلر�ص: غا�سول يزيل الأو�ساخ.
ِبَغ. ْبًغا: َدَهنها وغَم�سها، وكلُّ ما ُغِم�َص، فقد �سُ ُبُغها �سَ َبَغ اللقمَة َي�سْ )- �سَ

3- اأي: ل حتاول ا�ستق�ساء ما عليه من اللحم، اأو ا�ستخراج ما يف العظم من املخ.
)- ارتفعت ال�سحابة وعلت عن اأن ت�سمع كالم النا�ص فيها.

5- املثبور: املحبو�ص واملمنوع.
َن�ُص.  جّيُة التي ُجِبَل عليها الإِن�سان. وبالتحريك: الدَّ ْبُع: اخَلِليقُة وال�سَّ 6- الطَّ
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• ى الَقَدَر َهَوى يف بعيِد الَقْعِر)1( .	 ومن تعدَّ
• اأْح�َسُن 	 اِحِبِه  �سَ َعَطَب  ُي�ْسِرُع  �ْدٌق  وَل�سِ  ، �َسنْيٌ واْلَكِذُب  زيٌن  �ْدُق  وال�سِّ

عاقبًة من َكِذٍب َي�ْسَلُم َعَلْيِه قاِئُلُه.
• اَدَقِة الأْحَم�ِق.	 وُمَعاَداُة احلليِم َخ�رْيٌ من ُم�سَ
• ْحبِة اللَِّئْيِم َعَلى الإْح�َساِن.	 وُلُزْوُم الَكِرمْيِ َعَلى الَهَواِن َخ�رْيٌ من �سُ
• اٍد.	 اَوَرِة َبْحٍر َطرَّ وَلُقْرُب َمِلٍك َجَواٍد َخ�رْيٌ من جُمَ
• اُل. وِنكاُح الَعجوِز َيْذَهُب مباِء الَوْجِه. َوطاَعُة 	 اُء الُع�سَ وِء الدَّ وزوجُة ال�سُّ

�ساِء ُتْزِري بالُعَقالِء. النِّ
• َرِف ُتْدِرْكُه.	 ْع لل�سَّ ْه باأَْهِل الَع�ْقِل تُكْن ِم�ْنُهم، وت�سنَّ َت�َسبَّ
• َع َنْف�َسُه.	 َواْعَلْم اأن ُكلَّ امرٍئ َحْيُث َو�سَ
• انُع اإلى �سناعِتِه، وامْلَْرُء ُيْعَرُف بقريِنِه.	 ا ُيْن�َسُب ال�سَّ َ واإمنَّ
• َمْن 	 وُيحِزنوَن  راَف��َق��ُه��ْم،  َم��ْن  يخونوَن  َفاإنَّهم  وء،  ال�سُّ واإخ���واَن  ���اَك  واإيَّ

ُهْم من ا�ستكماِل الأَدِب. اَدَقُهم، وُقْرُبُهم اأْعَدى من اجَلَرِب، وَرْف�سُ �سَ
• ْدِبرْيِ َوَهٌن))( .	 وا�ستخفاُر امْلُ�ْسَتِجرْيِ ُلوؤٌْم، والَعَجلُة �ُسوؤٌْم، و�ُسْوُء التَّ
• خاِء، 	 الرَّ َلَك يف  ِديٌق  الَبالِء، و�سَ ِعْنَد  َعَلْيَك  اثناِن: فُمَحاِفٌظ  والإْخواُن 

ِديَق العافيِة، َفاإنَّهم اأْعَدى الأْعداِء. �ْب �سَ نَّ ِديُق الَبالِء، وجَتَ َفاْحَفْظ �سَ
• َدى.	 َبَع الهوى َماَل ِبِه اإلى الرَّ ومن اتَّ
• ِقْر �سئيال كاخِلالِل)3( .	 َجاِل، َول حَتْ َك اجَلْهُم من الرَّ ول ُيْعِجَبنَّ
• َغَرْيِه.	 َغَرْيِه، قلِبِه ول�ساِنِه، َول ينتفُع باأْكَثَ من اأ�سْ ا امْلَْرُء باأ�سْ َفاإمنَّ
• وَتَوقَّ الف�ساَد، واإن ُكْنت يف بالِد الأعادي.	

1- اأي: من جاوز قدره اغرتاًرا وقع يف الهلكة.
)- ا�ستخفار امل�ستجري: الغدر بذمة الالجئ اإليك.

3- اجلهم: العبو�ص الكالح الوجه، كرًبا على النا�ص. اخلالل: العود تخلل به الأ�سنان.
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• من 	 َعَلْيَك  اأك��رَم  ماَلَك  جتعْل  َول  ُدْوَن���َك،  ُه��َو  ملن  َك  ِعْر�سَ َتْفِر�ْص  ول 
َك. ِعْر�سِ

• ول ُتْكِثْ من الكالِم َفَتْثُقَل َعَلى الأْقواِم.	
• واْمَنِح الِب�ْسَر جلي�َسَك، والقبوَل من لقاَك.	
• اأنيِث)1(.	 يِق والتَّْزليِق، َفاإنَّ ظاهَر َذِلَك ُيْن�َسُب اإلى التَّ َة التَّرْبِ اَك وَكْثَ واإيَّ
• ِتَك، 	 ًزا ُمنتهًزا يف ُفْر�سَ ًبا ُمتعزِّ �َساِء، وُكْن ُمتقرِّ نَُّع ملغازلِة النِّ اَك والتَّ�سَ واإيَّ

ًتا يف جملتك.  رفيًقا يف حاجِتَك، ُمَتَثبِّ
• واْلَب�ْص ِلُكلِّ َدْهٍر ثياَبُه، ومع ُكلِّ قوٍم �َسْكَلُهْم. 	
• واحذْر ما ُيلِزُمَك الالئمَة يف اآِخَرِتَك.	
• ول تعجْل يف اأَْمٍر َحتَّى َتْنُظَر يف عاقبِتِه، َول َت�ِرْد َحتَّى َتَرى َوْجَه امل�سدِر.	
• اَك وِحالَق الإبط بالنُّورِة))( .	 ًة، واإيَّ وَعَلْيَك بالنُّورِة يف ُكلِّ �َسْهٍر َمرَّ
• ا.	 واُك من طبيعِتَك، واإَِذا ا�ْسَتْكَت َفَعْر�سً وليُكْن ال�سِّ
• وَعَلْيَك بالِع�مارِة، َفاإنَّها اأنفُع التِّجارِة.	
• ْرِع.	 رِع َخ�رْيٌ من اقتناِء ال�سَّ وعالُج الزَّ
• ومناَزَعُتَك اللَِّئْيَم ُتْطِمُعُه ِفْيَك.	
• ا�ُص. 	 ُه اأْكَرَمُه النَّ ومن اأكرَم ِعْر�سَ
• اَك اأف�سُل من ثناِئِه َعَلْيَك. 	 وَذمُّ اجَلاِهِل اإيَّ
• �ْدِق.	 وَمْع�ِرَفُة احلقِّ من اأخالِق ال�سِّ
• 	. اِلُح ابُن عمٍّ فيُق ال�سَّ والرَّ
• ومن اأْي�َس�َر اأُْكب�َِر، ومن اْفَتَق�َر احُت�ِقَر. 	

بالأدهان ونحوها، حتى ي�سري كاملزلقة مال�سة ونعومة  البدن  والتزليق: �سبغ  التزين.  التربيق:   -1
ملم�ص.

)- الن�ُورة: ب�سم النون، حجر الكل�ص، ومادة )اأخالط( كاجلري تزيل ال�سعر.



83

• اآَمِة. 	 ْر يف املَقاَلِة َمخافَة الإجابِة وال�سَّ ق�سِّ
• اعي اإَلْيَك غالٌب َعَلْيَك. 	 وال�سَّ
• اللٌة.	 ُة امْلَُنى �سَ َفِر َماللٌة، وَكْثَ وُطْوُل ال�سَّ
• ِديٌق، َول َعَلى امْلَيِّتِّ �سفيٌق.	 وَلْي�َص للغائِب �سَ
• ْيِخ عناٌء، وتاأديُب الُغالِم �َسق�اٌء.	 واأََدُب ال�سَّ
• ، والَوقاُح وزيٌر)1( .	 والفاح�ُص اأِمرْيٌ
• وكالُمُه 	 �َسْيطاُن،  ْكراُن  وال�سَّ �َس�َفاَهٌة،  َماَتُة  وال�سَّ الأُُم��ْوِر،  اأْزَيُن  ْيُن  والدِّ

َجاَعُة  حُّ �َسَقاٌء، وال�سَّ ُه�ْجٌر، وال�سُّ ُد  َهدُّ ْحِر، والتَّ ال�سِّ ْعُر من  َهَذياُن، وال�سِّ
َة))( . ِة، وهي تورُث امْلَحبَّ ِريَّ ُة من الأْخالِق ال�سَّ َبَقاٌء، والهديَّ

• َم�ْساأَلٍة، 	 َغرْيِ  من  ابتداٌء  امْلَْعُروِف  ومن  َدْيًنا،  �ساَر  امْلَْعُروَف  ابتداأ  ومن 
. َخاِء، وَلِرَياء بَخ�رْيٍ َخ�رْيٌ من ُمَعاَلَنٍة ِب�َسرٍّ ياِء َيْرِجُع اإلى ال�سَّ اِحُب الرِّ و�سَ

• 	. ا َف�َسرٌّ ، واإن �سرًّ ا فَخ�رْيٌ اع، والعادُة طبيعٌة لزمٌة، اإن َخ�رْيً  والِعْرُق نزَّ
• ومن َح�لَّ َع�ْقًدا احتمَل ِحْقًدا. 	
• ْلَطاِن ُخْرٌق بالإن�ساِن. 	 وُمراجعُة ال�سُّ
• ُم مخاطرٌة، واأعجُل املنفعِة َي�َساٌر يف َدَعٍة.	 والِفراُر َعاٌر، والتَّقدُّ
• َجاِل َكِثرُي العتالِل)3( .	 ُة الِع�َلِل من اْلُبْخِل، و�سرُّ الرَّ وَكْثَ
• حناِء، وِلنْيُ الكالِم من اأخالِق الِكراِم.	 وُح�ْسُن اللَِّقاِء َيْذَهُب بال�سَّ
• َهَمْمَت 	 فاإَِذا  َمَع خالِفِها؛  َلُه  َول عي�ص  �َسَكُنُه،  ُجِل  الرَّ اإنَّ زوجَة  بنّي،  يا 

َبَة ُتْنِبُت الثِّماَر احُلْلَوَة،  يِّ ْهِلها، َفاإنَّ الُعروَق الطَّ اأَ بنكاِح اْمَراأٍَة َف�َسْل َعْن 
، َفَتَوقَّ ِم�ْنُهنَّ كلَّ ذاِت  �َساَء اأ�سدُّ اختالًفا من اأ�سابِع الكفِّ َواْعَلْم اأنَّ النِّ

بولٍة َعَلى الأَذى))( . َبَذاء، جَمْ

1- الوقاح، بوزن )�سحاب(: الذي ل ي�ستحي ول يخاف.
ُد والتْهديُد والتَّْهداُد: من الوعيد والتخويف. والُهْجُر: الَهذيان. َهدُّ )- التَّ

3- يعني يف القول.
َنُة الَبذاءة )الَبَذاَءُة: النُّْطُق ِبُهْجٍر(.  ٌة: بيِّ )- ذات البذاء: ال�سليطة الل�سان. وامراأٌة َبذيَّ
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• لها 	 فِم�ْنُهنَّ امْلُْعَجَبُة ِبَنْف�ِسَها، امْلُْزِرَي�ُة ببْعِلها)1( ، اإن اأكَرَمها َراأْيَت�َها )لَف�سْ
َعَلْيِه �َسْيٌف  ِمْنُه بقليٍل، ل�ساُنها  ى  َتْر�سَ َعَلى جميٍل، َول  َعَلْيِه( ل ت�سكُر 
من  ت�ستحي  فال  َوْجِهَها،  َعْن  احلياِء  �ِسرْتَ  ُة  الِقحَّ ك�سفْت  َقْد  قيٌل،  �سَ

اَرٌة))( . ارٌة، مهاِر�َسٌة َعقَّ اإعواِرها، َول ت�ستحي من جاِرها، كلبٌة هرَّ
• ُه َم�ْستوٌم، َول ُتْرعي َعَلْيِه لديٍن َول ُدنيا)3( ، 	 فوْجُه زوِجها َمكلوٌم، وِعْر�سُ

ِة بنني. ْحبٍة، َول لَكْثَ َول حتفظه ل�سُ
• ومُي�سي 	 كئيًبا  ي�سبُح  َم��ْدف��وٌن،  ُه  وَخ��رْيُ من�سوٌر  و�سرُتُه  مهتوٌك  حجاُبُه 

وثوُبُه  م�ستهَلٌك،  وبيُتُه  ياٌع،  �سَ َوَولُدُه  َغْيٌظ،  وَطَعاُمُه  ُمرٌّ  �سراُبُه  عاتًبا، 
ليٌل  َنهاُرُه  َفُمَتكاِرٌه،  تكلََّم  واإْن  فواِهٌن،  ِحَك  �سَ اإْن  �َسِعٌث،  وراأ�ُسُه  َو�ِسٌخ، 

ارِة. ارِة، وَتْلَب�ُسُه ِمْثَل العْقرِب اجلرَّ ِة العقَّ وليُلُه َنهاٌر، تلدُغُه ِمْثَل احَليَّ
• واختالٍق))(  	 واإب��راٍق  ُمْنَقٍع،  �ُسمٍّ  ذاُت  �َسْلَفٌع،  �َسْع�َسٌع  �َسْف�َسليٌق  وِمْنُهنَّ 

ياِح وَتِطرْيُ َمَع ُكلِّ ذي َجناٍح، اإن َقاَل ل َقاَلت َنَعْم، واإن َقاَل  َتُهبُّ َمَع الرِّ
َلُه الأمثاَل،  مِلَا يف يديه، ت�سرُب  مِلََخاِزْيِه، ُمْحَتِقَرٌة  دٌة  َنَعْم َقاَلت ل، ُمَولِّ
بيَتُه)5( ،  َقَلى  َحتَّى  اإلى حاٍل،  َجاِل، وتنقُلُه من حاٍل  الرَّ ُدْوَن  ِبِه  ُر  وتق�سِّ
وَملَّ ولَدُه وَغثَّ َعْي�ُسُه)6( ، وهاَنْت َعَلْيِه َنْف�ُسُه وَحتَّى اأنكَرُه اإخواُنُه وَرِحَمُه 

ِجرْياُنُه.
• غُة لل�َساِنها، 	 ِعِه، املا�سِ لِّ يف َغرْيِ َمْو�سِ وِم�ْنُهنَّ الوْرهاُء احَلْمَقاُء، ذاُت الدَّ

1- املزرية ببعلها: العائبة لزوجها.
)- اإعوارها: القبيح من كالمها. الهرير: �سوت يخرج من �سدر الكلب دون نباح. املهار�سة: التي تهيج 
ارة: التي تعقر غريها؛ اأي جترحه كما يعقر الكلب النا�ص اأي يع�سهم، قال ابن �سيده: وقد  لل�سر. العقَّ

َف به يقاُل: امراأٌَة َكْلبٌة. ابِح، ورمبا ُو�سِ َغَلَب الكلُب على هذا النوِع النَّ
3- اأَْرعى عليه: اأَْبقى.

ال�سيئة اخللق.  ال�سخابة،  لَفُع:  ال�سَّ كلُّه.  ُيِظّلك  مَل  الذي  لُّ  الظِّ ْع�َسُع:  ال�سَّ امل�سرتخية.  ْف�سليق:  ال�سَّ  -(
اأ. الإبراق: التهديد. ال�سمُّ املُنّقع: املذاب املهيَّ

�ه وكرهه غاية الكراهة. 5- َق�الُه: اأبغ�سَ
6- غثَّ عي�سه: �سار غًثا هزيال ل خري فيه.
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َيْت بَك�ْسِبِه، تاأكُل كاحلماِر  ِه، وَر�سِ الآخذُة يف َغرْيِ �ساأنها، َقْد َقِنَعْت بحبِّ
َبْيُت،  َلَها  ُيْكَن�ْص  ومل  �سوٌت،  َلَها  ُي�ْسَمُع  ومَلَّ�ا  م�ِص  ال�سَّ تنت�سُر  اتِع،  الرَّ
ٌر، وعجيُنها حام�ٌص، وماوؤها فاتٌر، ومتاُعها  طعاُمها بائٌت، واإناوؤها و�سِ

مزروٌع، وماعوُنها ممنوٌع، وخادُمها م�سروٌب، وجاٌرها محروٌب)1( .
• وِم�ْنُهنَّ الَعطوُف الَودوُد، املباركُة الَولوُد، املاأمونُة َعَلى َعْيِبها، املحبوبُة 	

ِل))( ، الَكِثرَيُة  ُة التَّبعُّ ها واإعالِنها، الَكِرمْيَ يف جرياِنها، املحمودُة يف �سرِّ
ٌن،  ٌن، وابُنها ُمَزيَّ ِل، اخلاف�سُة �سوًتا، النظيفُة بيًتا، خادُمها ُم�َسمَّ التف�سُّ
َوالَعفاِف  اِت  �رْيَ وباخْلَ َماألوفٌة،  َمْرُموقٌة،  ناعٌم،  وَزْوُجها  َدائٌم  ها  وَخ�رْيُ

وفٌة. َمْو�سُ
• ْخَط 	 ُب ال�سُّ ْن يقتدي بالهدى وياأمت بالتقى، ويجتنَّ َجَعَلَك اهلُل يا ُب�َنيَّ مِمَّ

ا.  �سَ وُيِحبُّ الرِّ
• اْلَعِليِّ 	 باهلِل  اإلَّ  َة  ُقوَّ َول  َحْوَل  َول  لأمِرَك،  واملتويلِّ  َعَلْيَك،  واهلل خليفتي 

ت�سليًما  و�سلم  اآله  وعلى  الهدى،  َنِبيِّ  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  اهلُل  لَّى  و�سَ اْلَعِظيِم، 
َكِثرًيا)3( . 

1- َوْرَهاُء: َحْمقاُء، قليلُة احلياِء، ويف احلديث »ل ت�سرت�سعوا الورهاء«، رواه الطرباين يف ال�سغري. 
ر: الذي فيه و�سخ الد�سم واللب ونحوه. مزروع: مطروح. الَو�سِ

)- التبعل: رعاية البعل والتودد له.
3- رو�سة العقالء ونزهة الف�سالء: لأبي حامت الب�ستي املتوفى �سنة )35 ه�، مكتبة ال�سنة املحمدية، 

حتقيق محمد حامد الفقي.
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يَُّة عبد �ملَِلِك بن �صالح �لعبا�صي لبنه َو�صِ

ا�ٍص )ت: 196 ه�( اأِمرْيٌ  عبُد امللك بُن �سالٍح بِن عليٍّ بن عبِد اهلل بن عبَّ
ًة  �سيُد، ووله م�سَر مدَّ �ا�ِص، ولُه الهادي اإمرَة املو�سِل وعَزَلُه الرَّ من بني الَعبَّ
َكاَن من  اأقلَّ من �سنٍة.  ِفيَها  اإَِلْيَها، وولُه دم�سَق فاأقاَم  ق�سريًة، فلم يذهْب 
وكانت منبج  ابن خلكان:  قال  وَجاللٌة،  َمَهابٌة  َلُه  واأْخطِبهم،  ا�ِص  النَّ ِح  اأَف�سَ

اإقطاًعا له وكان مقيًما بها)1(.

�ى عبُد امللك بُن �سالٍح ابًن�ا َلُه فَقاَل:  اأْو�سَ

• م اْزداَد.	 : احلم؛ فاإّن َمن َحُلَم �َساَد، ومن تفهَّ اأْي ُب�َنيَّ

• ؛ فاإّن لقاَءهم ِعَمارٌة للُقلوِب.	 رْيِ واْل�َق اأَْهَل اخْلَ

• ول جتَمْح ِبَك َمِطّية اللَّجاِج. 	

• َك َمن اأعتبك))( .	 وَم�نَّ

• �احُب ُمنا�ِسٌب )اأي مبن�زلة الن�سيب(.	 وال�سَّ

• ُم اْلَقْلَب. 	 ب�ُْر َعَلى امْلَكروِه َيْع�سِ وال�سَّ

• �غائَن. 	 امْلَزاُح ُيوِرُث ال�سَّ

• ْدِبرْيِ َمَع الَكفاف َخ�رْيٌ من الَكِثرِي َمَع الإ�ْسَراِف.	 وُح�ْسُن التَّ

• : ُيْهلُك(. 	 ُ ُ الَكِثرَي )ُيَتربِّ ُر الَقلْيِل، والإ�ْسَراُف ُيَتربِّ والقت�س�اُد يثمِّ

• َونِع�َم احل�ظُّ القناعُة.	

• �َسُد.	 و�سرُّ ما �سِحَب امْلَْرَء احْلَ

1- وفيات الأعيان: لبن خلكان.
ْعطاه  اأَ واأَْعَتَبه:  واأَنعم،  اأَح�سن  َمنَّ عليه:  ي�سرك،  اإليك من فعل ما  اأح�سن  اأي  اأعتبك:  َمن  َك  َم�نَّ  -(

ته.  الُعْتَب�ى وَرَجع اإِلى َم�َسرَّ
ُه: قطعه. والَعْتُب: ال�َمْوِجَدُة. َك َمن اأعتبك: اأي قطَعَك من وجَد عليك؛ َمنَّ وَم�نَّ
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• وما كلُّ َعورٍة ُت�س�اُب.	

• َده)1( .	 َر الَعِميُّ ُر�ْسَده، واأْخطاأ الب�سرُي َق�سْ ا اأْق�سَ ورمبَّ

• ا�ِص.	 لِب اإلى النَّ والياأ�ُص َخ�رْيٌ من الطَّ

• والِعّف�ُة َمَع احِلرفِة َخ�رْيٌ من الِغَنى َمَع الُفُجوِر.	

• �ُه ربَّ َطَلٍب َقْد َجرَّ اإلى َحَرٍب))(.	 لِب، واأْجَمْل يف املك�سِب؛ َفاإنَّ ارفْق يف الطَّ

• حَتاٍج)3( .	 َلْي�َص كلُّ طالٍب مُبْنِجح، َول كلُّ ُملحٍّ مِبُ

• واملغبوُن من ُغِبَ ن�سيَبه من اهلل.	

• عاِتْب َمن رجوَت ُعتباُه، وفاِكْه َمن اأِمْنَت َبلَواُه.	

• حاًكا من َغرْيِ َعَجٍب، َول م�ّساًء اإلى َغرْيِ اأَرٍب.	 ل تُكْن ِم�سْ

• اأنعَم 	 َكاَن  حاِلِه  َعَلى  اقت�سَر  ومن  َمذهُبُه،  �ساَق  احلقِّ  َعْن  ناأى  وَمن 
لباِلِه. 

• ا �َسَعى يف َم�سّرِتِه وَنْفِعَك.	 �ُه اإمنَّ نَّ َعَلْيَك ُظلُم َمن َظَلَمَك؛ َفاإنَّ ل َيْكرُبَ

• رْيَ عادٌة، 	 ْ َلَها ِمن ُكلِّ خُلق اأْح�سَنُه، فاإّن اخْلَ ماَح، وتخريَّ ْد َنْف�َسَك ال�سَّ وعوِّ
دوَد اآيُة املقِت، والتعلَُّل اآيُة اْلُبْخِل. وال�ّسرَّ جل�اجٌة، وال�سُّ

• 	. �رِّ ومن الِف�ْقِه ِكتمان ال�سِّ
• وِلقاُح امْلَْع�ِرَفِة درا�سُة اْلِعْلِم، وطوُل الّتجارِب زيادٌة يف الَع�ْقِل، والقناعُة 	

َرف التَّقوى. راح�ة الأبدان، وال�سَّ
• ْكَمِة، وباحِلْلِم 	 احْلِ ُت�ستخَرُج  بالَعْقِل  َوَفْتِقِه،  رْتِق الكالِم  البالغُة معرفُة 

ُي�ستخرُج َغْوُر العقوِل.

ة والَعِميَّة، كلُّه: الَغوايُة واللَّجاجة يف الباطل. 1- الَعْمَياُء والَعَماَية والُعِميَّ
)- احَلَرب بالتحريك: اأَن ُي�ْسَلَب الرجل ماله.

ْحُت حاَجته: اإِذا ق�سيتها له. 3- اأَجْنَ
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• َر يف الأُُمْوِر ركَب الُبحوَر.	 ومن �س�مَّ
• ا.	 ه بع�سً و�سرُّ الَقْوِل ما نق�َص بع�سُ
• ِمْيَمِة َحِذَرُه البعيُد، ومَقَتُه القريُب.	 من �َسَعى بالنَّ

• َنْف�ِسِه �ساَع، 	 اأدرَك الغايَة، ومن توانى يف  َمن اأطاَل الّنظَر باإرادٍة تاّمٍة 
َد اجتمعت َلُه، واللَّجاجة  َمن اأ�سرَف يف الأُُم�ْوِر انت�َسرت َعَلْيِه، ومن اقت�سَ

ياَع لالأُُمْوِر. توِرُث ال�سَّ

• �سوُء 	 �سياَن،  النِّ ت��وِرُث  الفهم  مبادرُة  ابتدائه،  من  اأْح��َم��ُد  الأَدِب  ِغ��بُّ 
ال�ستماع ُيعِقب الِعّي.

• ْت ملن ل ينِمي بحديِثِه اإَلْيَك.	 ْث َمن ل ُيْقِبُل بَوْجِهِه َعَلْيَك، َول تن�سِ ل حتدِّ
• جِل ُهْجَنٌة.	 الَبالدُة يف الرَّ
• �َر.	 َقلَّ ماِلٌك اإّل ا�ْسَتاأَثَر، وقلَّ عاِجٌز اإّل تاأخَّ
• الإحجاُم َعْن الأُُمْوِر ُيوِرُث الَعْجَز، والإقداُم َعَلْيَها ُيوِرُث اجتالَب احلّظ.	
• ْيَن.	 ْعَمِة ُيْف�سُد الِعْر�َص، وُيْخِلُق الَوْجَه، ومَيَحُق الدِّ �ُسوُء الطُّ
• الَهْيَب�ُة َقِرْيُن احلرماِن، واجَل�َسارُة َقِرْيُن الّظَفر.	
• لك، 	 اأْوَف���ى  َم��ن  و�سريُكك  عاتبَك،  َم��ن  واأخ���وَك  اأن�سَفَك،  َم��ن  ��َك  وَم��نَّ

ِفيُّك َمن اآثَرَك)1( . و�سَ

• اأعدى العِتداء الُعقوُق.	

• ة ُيوِرُث احَل�ْسَرَة.	 ْهَوِة ُيوِرُث الّندامة، وَفوُت الُفر�سَ باُع ال�سَّ اتِّ

• فِق.	 ي للرِّ َجِمْيُع اأركاِن الأَدِب التاأتِّ

• غائِب؛ َفاإنََّك لن جتَد مبا 	 ة واإن �ساقْتَك اإلى الرَّ اأْكِرْم َنْف�َسَك َعْن ُكلِّ دِنيَّ
ا. َتبُذل من ِدْيِنَك وَنْف�ِسَك عو�سً

َك َمن اأن�سفك: اأي اأح�سن اإليك من اأن�سفك.  1- َم�نَّ
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• �ُهنَّ اإن َيَرْيَنَك 	 ًة؛ َفاإنَّ �َساَء فَيْمَلْلَنَك، وا�ْسَتْبِق من َنْف�ِسَك بقيَّ ل ُت�َساِعِد النِّ
ذا اقتداٍر َخ�رْيٌ من اأْن يّطِلْعَن ِمْنَك َعَلى انك�ساٍر. 

• ها، فيميَل من �َسَفَعْت َلُه َعَلْيَك َمَعها.	 َفاَعَة ِل�َغرْيِ ل ُتلِِّك امْلََراأَة ال�سَّ

• ي��ُت 	 واأدَّ ْيَحَة،  النَّ�سِ ُتَك  �سْ وَمحَّ َة،  يَّ اْلَو�سِ َلَك  اخرتُت  َقْد  اإين   : ُب�َنيَّ اأْي 
احلقَّ اإلى اهلل يف تاأدْيِبَك، فال ُتغِفلنَّ الأخَذ باأح�سِنها، واْلَعَمَل بها، واهلل 

موّفُقَك)1(.

ال�سالم  عبد  حتقيق   ،19(8 والن�سر،  التاأليف  جلنة  طبعة   ،)93/(( للجاحظ  والتبيني:  البيان   -1
محمد هارون. 
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�َصِن بن �أحمد �لعطار ُة �حْلَ يَّ َو�صِ

كان كثري احلفظ للعلوم، كثري املجاهدة يف حت�سيلها. وكان احلافظ اأبو 
يوًما يف  الف�سل اجلوزي رحمه اهلل ميلي  ابن  اإ�سماعيل بن محمد  القا�سم 
اجلامع باأ�سفهان وعنده جماعة من املحدثني، اإذ دخل ال�سيخ احلافظ اأبو 
العالء رحمه اهلل من باب اجلامع، فلما نظر احلافظ اأبو القا�سم اإليه اأم�سك 
اإن اهلل عز وجل يبعث  القوم،  اأيها  اأ�سحابه وقال:  اإلى  الإم��الء، ونظر  عن 
لهذه الأمة على راأ�ص كل مائة �سنة من يجدد لها دينها، وهذا الرجل املقبل 

من جملتهم، قوموا ن�سلم عليه، فقاموا وا�ستقبلوه، و�سلموا عليه واعتنقوه. 

ا قعوًدا  �يِخ فَقاَل: ُك�نَّ ثني من �َسِهَد قب�َص روِح ال�سَّ : حدَّ َم�ويُّ َقاَل ياقوُت احْلَ
ِة، ومع َهذا  نَّ هادَة رعايًة لل�سُّ �َنُه كلمَة ال�سَّ ا ُنحبُّ اأن نلقِّ يف َذِلَك الَوْقِت، وُك�نَّ
يَن َحتَّى قلنا لَرُجٍل  ا َنْخ�َسى من هيبِتِه، وَنْحذُر �ُس�وَء الأَدِب، فبقينا ُمَتحريِّ ُك�نَّ
ورَة،  جُل �سوَته يقراأ ال�سُّ ْيِخ: اقراأ اأَنَت �سورَة ي�ص، فرفع الرَّ َحاِب ال�سَّ من اأ�سْ
ففتح  القراءة،  يف  واأخطاأ  القارئ  فده�ص  حاله،  ونراقب  اإَِلْيِه  ننظر  ا  وُك�نَّ
اإَِلْيِه  جئ  ُثمَّ   ، َوَجلَّ َعزَّ  اهلل  وحمدنا  لَذِلَك  ف�سررنا  َعَلْيِه،  وردَّ  عينه  ْيُخ  ال�سَّ
َواِء، وو�سَع القدَح َعَلى �سفته، فولَّى َوْجَهُه َوَردَّ القدح  بقدح ِفيِه �سيء من الدَّ
ِبَها �سوَت�ُه،  ٌد ر�سوُل اهلل، رافًعا  ُمَحمَّ اإل اهلل  اإله  وَقاَل: ل  بفيه، وفتَح عيَنُه 

وفا�سْت َنْف�ُسهُ .

ن�س �لو�صية:

• بِن 	 اأحمَد  بُن  �َسُن  احْلَ ِبِه  �ى  اأْو�سَ ما  َهذا  ِحيِم،  الرَّ ْحمِن  الرَّ اهلِل  ِب�ْسِم 
ِة عقِلِه وبدِنِه، وجواِز  حَّ ٍد العطاِر طوًعا، يف �سِ �َسِن بِن اأحمَد بِن ُمَحمَّ احْلَ

اأَْمِرِه. 

• اِحَبًة 	 �ى وهو َي�ْسَهُد اأْن ل اإلَه اإل اهلُل َوْحَدُه َل �َسِريَك َلُه، مَلْ َيتَِّخْذ �سَ اأْو�سَ
، َوَخَلَق  لَّ َن الذُّ ُه َويِلٌّ مِّ ُه �َسِريٌك يِف امْلُْلِك، َومَلْ َيُكن لَّ ول َوَلًدا، َومَل َيُكن لَّ
اْلَعامَلِنَي،  َربُّ  اهلُل  َتَباَرَك  َوالأَْمُر  ْلُق  اخْلَ َلُه  اأََل  َتْقِديًرا،  َرُه  َفَقدَّ �َسْيٍء  ُكلَّ 
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قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى  ًدا َعْبُدُه وَر�ُسوُلُه اأَْر�َسَلٌه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَ وَي�ْسَهُد اأنَّ ُمَحمَّ
َحاِبِه َو�َسلََّم  لَّى اهلل َعَلْيِه وعلى اآِلِه واأ�سْ يِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه امْلُ�ْسِرُكوَن، �سَ الدِّ

َت�ْسِليًما َكِثرًيا. 

• اَعَة اآِتَيٌة ل َرْيَب 	 ، َواأَنَّ ال�سَّ ، والبعَث َح�قٌّ �اَر َح�قٌّ ، والنَّ �َة َح�قٌّ وَي�ْسَهُد اأنَّ اجلنَّ
ِلنَي والآِخِرْيَن  �ه جلَّ وعزَّ جامُع الأَوَّ ِفيَها َواأَنَّ اهلَل َيْبَعُث َمن يِف اْلُقُبوِر. واأنَّ
اعي، وينفُذُهُم الب�سُر. عيٍد واحٍد، َي�ْسَمُعهم الدَّ مليقات َيْوٍم معلوٍم يف �سَ

•  وَي�ْسَهُد اأنَّ �سالَت�ُه وُن�ُسَكُه وَمْحياُه ومَماَت�ه هلل ربِّ اْلَعامَلِنَي ل �سريَك له، 	
 . وبَذِلَك اأِم�َر وهو من امْلُ�ْسِلِمنْيَ

• وبالقراآِن 	 نبيًّا،   ¤ ٍد  ومُبَحمَّ ديًنا،  وبالإ�سالم  ��ا،  ربًّ باهلل  َي  َر�سِ واأن��ه 
اإماًما، وبامْلُوؤِْمِننْيَ اإخواًنا. 

• اهلل 	 اإلى  ُع  ويت�سرَّ ِديِث،  احْلَ َحاِب  اأ�سْ مبذهِب  َوَجلَّ  َعزَّ  هلل  يديُن  واأنه 
�ْسَنى، وكلماِتِه  َلِة، واأ�سماِئِه احْلُ ُل اإَِلْيِه بَجِمْيِع كتِبِه امْلَُن�زَّ ، ويتو�سَّ َعزَّ َوَجلَّ
َعَلى  اأن يحِيَيُه   ، امْلُْر�َسِلنْيَ واأنبياِئِه  ِبنَي،  امْلَُقرَّ اِت، وجميِع مالئكِتِه  التَّامَّ

ْيِن.  اُه، َواأْن َيْبَع�َثُه َعَلْيِه َيْوَم الدِّ َذِلَك حيًّا، ومييَتُه َعَلى َذِلَك اإَِذا توفَّ

• َواأْن 	 اهلِل،  ِبَتْقَوى  َتُه  يَّ َو�سِ �َسِمَع  ومن  وقرابَت�ُه،  �َتُه  وخا�سَّ َنْف�َسُه  �ى  واأْو�سَ
اِكِرْيَن،  الذَّ ويذُكروُه يف  احلاِمِدْيَن،  وَيْحَمُدوُه يف  الَعاِبِدْيَن،  َيْع�ُبُدْوُه يف 

وُتنَّ اإل وهم ُم�ْسِلُموَن. َول مَيُ

• يف 	 اخلازِن  القا�سِم  اأبي  بِن  اإِ�ْسَماِعيِل  م�سعوٍد  اأبي  ْيِخ  ال�سَّ اإلى  �ى  واأْو�سَ
اِء ُدُيوِنِه، واقت�ساِء ُدُيوِنِه واإنفاِذ  َجِمْيِع َتِرَكِتِه، وما ُيَخلُِّفُه َبْعَدَه، ويف َق�سَ
َل �سيًئا  رُه اأن يبدِّ كَرُه يف َذِلَك ِبَتْقَوى اهلِل واإيثاِر طاعِتِه، وحذَّ اَياُه، وذَّ َو�سَ

ه، وقد َقاَل اهلل َتَعاَلى: { وئ ۇئ    ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ   من َذِلَك اأو يغريِّ
ۈئ    ېئ ېئ  ېئىئ ىئ   ىئ ی ی } )البقرة: 181()1(.

ِة )معجم الأدباء:8/)8(. تُه نقلتها من خطِّ يَّ 1- قال ياقوُت: هذه َو�سِ
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يَُّة �مل�صكاوية �ْلَو�صِ

ابن م�سكويه )ت: 1)) ه�( اأبو علي، اأحمد بن محمد بن يعقوب، موؤرخ، 
اأ�سله من الريِّ و�سكن اأ�سفهان. قال الثعالبي: يف الذروة العليا من الف�سل 
ا  والأدب والبالغة وال�سعر، وكان يف ريعان �سبابه مت�ساًل بابن العميد مخت�سً
به، ثم تنقلت به اأحوال جليلة يف خدمة بني بويه والخت�سا�ص ببهاء الدولة 
وعظم �ساأنه وارتفع مقداره عن خدمة ال�ساحب ومل يَر نف�سه دونه. ومل َيْخُل 
من نوائب الدهر، وله ق�سيدة يف عميد امللك �سكا فيها �سوء الهرم وبلوغه 

اإلى اأرذل العمر، وكان ابن العميد اتخذه خازًنا لكتبه)1( .

ِب )َم�ْسَكِوْيه( َقاَل: ، امللقَّ ٍد بِن َيْعُقوَب اأبي عليٍّ ُة اأحمَد بِن ُمَحمَّ وَهِذِه و�سيَّ

• ٍد، وهو َيْوَم�ئٍذ اآِمٌن يف �ِسْرِبِه ُمَعاًفى 	 هذا ما َع�اهَد َعَلْيِه اأحمُد بن ُمَحمَّ
َنْف��ٍص  رورُة  امْلَُع�اهدِة �سَ َهِذِه  اإلى  َتْدُعُه  ل  َيْوِم�ِه،  ُقْوُت  ِعْنَدُه  ِج�ْسِمِه  يِف 
ُي�رْيُد ِبها ُم�َراءاَة َمْخُلوٍق، َول ا�ستجالَب َمْن�َفَعٍة، َول َدْف�َع  َب�َدٍن، َول  َول 

ٍة ِم�ْنُهم. �رَّ َم�سَ
• َد اأْمَرُه، َفَيِعفَّ وي�ْسُجَع وُيْحِكَم. 	 عاَه�َده َعَلى اأْن ُيج�اِهَد َنْف�َسُه، وَيَتَفقَّ
• َرُه َعَلى 	 َد يف ماآرِب َبَدِنِه، َحتَّى ل َيْحِمَلُه ال�سَّ �ِتِه: اأْن َيْقَت�سِ وَعالَمُة عفَّ

رُّ ِج�ْسَمُه، اأو َيْهِتُك ُمُروءَت�ُه))( . ما َي�سُ
• َتْقَهَرُه 	 ل  َحتَّى  ِمْيَمِة،  الذَّ َنْف�ِسِه  َدَواِع��َي  ُيحاِرَب  اأن  �سجاعِتِه:  وَعالَمُة 

ِعه.  ٌب يف َغرْيِ َمْو�سِ �َسْهوٌة َقِبْيحٌة، َول َغ�سَ
• َر يف اعتق�اداِتِه، َحتَّى ليُف�وَتُه بَقْدِر طاقِتِه 	 وَعالَمُة ِحْكَمِتِه: اأْن َي�ْسَتْب�سِ

َل  َبها وَيْح�سُ ِلَح اأّول َنْف�َسُه وُيَهذِّ ِة، لُي�سْ احِلَ �سيٌء من الُعُلْوِم وامَلَعاِرِف ال�سَّ
َك ِبَهِذِه  َلُه من َهِذِه امْلَُجاَهَدِة َثَمَراُتها، التي هي الَعدالُة، وعلى اأْن َيَتم�سَّ
وِجِبَها، وهي َخْم�َسَة َع�ْسَرَة  مِبُ ِبَها، واْلَعَمِل  ْذِكَرِة، ويجتهَد يف القياِم  التَّ

باًبا.

1- الوايف بالوفيات: ال�سفدي.
َرُه: اأَ�ْسَواأُ احِلْر�ِص، وهو غلبة احِلْر�ِص. )- ال�سَّ
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• اإْي�ثاُر احَل�قِّ َعَلى الباطِل يف العتقاداِت.	
• �ْدِق َعَلى اْلَكِذِب يف الأقواِل.	 وال�سِّ
• �رِّ يف الأفعاِل.	 رْيِ َعَلى ال�سَّ واخْلَ
• ِك 	 ائِم َبنْيَ امْلَْرِء وَنْف�ِسِه، والتََّم�سُّ ائِم لأجِل احَلْرِب ال�دَّ ُة اجله�اِد الدَّ وَكْثَ

لُّ َذِلَك ما  ريعِة، ولُزْوُم وظائِفَها، وِحْفُظ املواعيِد َحتَّى ُيْنِجَزَها، واأوَّ بال�سَّ
 . َبْيَنه وَبنْيَ اهلِل َجلَّ وَعزَّ

• �َساِل)1( .	 ا�ِص بَت�ْرِك ال�ْسرِتْ �َقِة بالنَّ وقلَّ�ُة الثِّ
• ُه َجِميٌل ل ِل�َغرْيِ َذِلَك. 	 ُة اجلميِل؛ لأنَّ وَمَحبَّ
• ْف�ِص للكالِم، َحتَّى ي�ست�ساَر ِفيِه الَع�ْقُل. 	 مُت يف اأوقاِت َحَركاِت النَّ وال�سَّ
• َتْف�ُسَد 	 َول  َمَلَكًة،  ْي�َر  َت�سِ َحتَّى  �سيء  يف  ُل  �سُ حَتْ التي  احل��اِل  وِح��ْف��ُظ 

�َساِل))( . بال�ْسرِتْ
• واًبا.	 والإقداُم َعَلى ُكلِّ ما َكاَن �سَ
• ِه. 	 َماِن الَِّذي ُهَو الُعْمُر لُي�ْسَتْعَمَل يف امْلُهمِّ ُدْوَن َغ�رْيِ والإ�سفاُق َعَلى الزَّ
• وَت�ْرُك اخلوِف من امْلَْوِت والَفْق�ِر لَعَمِل ما َيْنَبِغي.	
• �َسِد؛ لئال َي�ْسَتِغَل 	 وَت�ْرُك التَّواين، وترُك الكرتاِث لأقواِل اأَْهِل ال�ّسرِّ واحْلَ

مبقاتلِتِهْم وَت�ْرُك النفعاِل لهم.
• وُح�ْسُن احتماِل الِغَنى والَفْق�ِر، والكرامِة والهواِن بجهٍة وجهٍة.	
• ِب، 	 �سا ِعْنَد الَغ�سَ ُرْوِر، والرِّ ِة، والهمِّ وقَت ال�سُّ حَّ وذكُر امْلََر�ِص َوْقَت ال�سِّ

ْغُي والَبْغُي.  ِلَيِقلَّ الطَّ
• ْرُف َجِمْيِع الباِل 	 َقُة باهلل َعزَّ َوَجلَّ و�سَ جاِء، والثِّ ُة الأَمِل، وُح�ْسُن الرَّ وُقوَّ

اإَِلْيِه)3( .

ثه، واأَ�سله ال�سكون والثبات. قُة به فيما ُيَحدِّ 1- ال�سرت�ساُل: ال�ستئنا�ص والطماأْنينة اإِلى الإِن�سان والثِّ
)- َمَلَك ال�سيَء: احتواه وقدر على ال�ستبداد به.

3- معجم الأدباء: 5/5. 
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يٌَّة للمعتني باإ�صالح �أخالقه َو�صِ

وامْلُِحبِّ  اأخالِقِه،  باإ�سالِح  املعتني  َعَلى  َيِجُب  ا  ومِمَّ الربيع:  اأبي  ابن  قال 
لكَماِل ذاِتِه، ُمَراَعاُة َهِذِه الأُُمْوِر: 

• الأمواَت واجلماَد، في�سرَف زماَنَه يف 	 ِبَها فارَق  التي  َياَة  احْلَ يغتنَم  اأْن 
ه. امْلُِهمِّ ُدْوَن َغرْيِ

• اأْحَواِلِه، 	 ل�سائِر  ًظا  متيقِّ واأخالِقِه،  اأْحَواِلِه  جَلِمْيِع  ًدا  ُمَتَفقِّ َيُكْوَن  َواأْن 
ا مِلَْذُموِم العاداِت. ُمْنَتِق�سً

• ْق�صِ َعَلْيِه، وليجتهْد يف بلوِغِه غايَة الكماِل.	 واأن يحرتَز من ُدُخْوِل النَّ

• الأْخ��الِق 	 َمَحا�ِسَن  ا  ُم�ْسَتِلذًّ الكماِل،  ل�سورِة  عا�سًقا  اأب��ًدا  َي��ُك��ْوَن  واأن 
ومحموَدها.

• اِئِل والُعُلْوِم 	 َيْعَتِنَي بتهذيِب َنْف�ِسِه، فال ي�ستكُث ما يقتنيِه من الَف�سَ واأن 
افَعِة. النَّ

• ُه 	 تبة الُعليا، طالًبا غايَتها ِبُجْهِدِه، جاعال َغَر�سَ ِغًرا للرُّ واأن َيُكْوَن ُم�ْسَت�سْ
الإحاطَه بها.

• واأن ل يقَف ِعْنَد غايٍة من اْلِعْلِم اإل وُيوِمُئ بَطْرِفِه اإلى ما َفْوَقها، ليزداَد 	
ب�سريًة.

• َبها 	 ليوؤدِّ بعِدِه،  من  الأْم��ِر  واأويل  ور�سوِلِه  اهلِل  باأوامِر  َنْف�َسُه  ياأخَذ  واأن 
باآداِبهم. 

• اَحِة َواْلِكَتاَب�ِة 	 َد َطَرًفا من ِعْلِم اللِّ�َساِن، وَيْعَتِنَي بالبالغِة والَف�سَ واأن ي�سدِّ
ْر�ِص. والدَّ

• ُب 	 وَيَتَجنَّ الع��ت��داَل،  ِفيِه  ُد  َيْق�سِ رات��ًب��ا،  قانوًنا  ل�سهواِتِه  َيْجَعَل  واأن 
الإ�ْسَراَف.
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• َة 	 ُقوَّ وي�ستعمُل  ِة(  ْهواِنيَّ وال�سَّ ِة  ِبيَّ )الَغ�سَ َتنْيِ  الُقوَّ �َسْورَة  اأبًدا  يْقَمَع  واأن 
الَعْقِل َعَلْيَها)1(.

• وُي��الِزَم 	 َفَهاِء،  وال�سُّ ِة  واْلَعامَّ ْبَياِن  وال�سِّ �َساِء  النِّ ُمخاطبَة  َب  َيَتَجنَّ واأن 
ا ل َيْنَبِغي. ْمَت َعمَّ ال�سَّ

• بالألفاِظ 	 َفِه  ال�سَّ وا�ستعماِل  بالكالِم  ال�َغرْيِ  ُمحاكاَة  ا  اأي�سً َب  يجتنَّ َواأْن 
الَقِبْيَحِة، ويرتَك احللَف.

• الأ�ْسراِر 	 من  بعيًدا  ِبِه  �سابًقا  والتَّ�ْسليِم  والِب�ْسِر  اللَِّقاِء  �َسْهَل  َيُكْوَن  َواأْن 
ِد يف ُكلِّ اأُُموِرِه))(. م�ستعمَل الَق�سْ

ا�ِص  ًبا اإلى النَّ َفاإنَّ الإن�سان اإَِذا راعى َهِذِه الأحواَل و�َسَلَك �سبيَلها �ساَر ُمَحبَّ
ْف�ِص  النَّ قويَّ  والأدب��اِء،  وؤ�ساِء  الرُّ ِعْنَد  ُمَوّقًرا  ِعْنَدهم  ُمَعّظًما  القوِل  مقبوَل 
الُح،  َعَلى الِفْعِل اجلميِل، قادًرا َعَلى اّطراِح الِفْعِل املرذوِل، وغلَب َعَلْيِه ال�سَّ
ِعْنَد  ُمْكَرًما  َدْيَدنًا، واأ�سبَح  اِئُل لدْيِه  الَف�سَ اْلِعْلِم، ف�سارْت  اأَْهِل  ُرْتبَة  �َق  وحَلِ

اهلل َتَعاَلى.

هوِة. ُة وهياُج ال�سَّ ُة وِحدَّ ْورُة: �ِسدَّ 1- ال�سَّ
)- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: لبن اأبي الربيع )اأحمد بن محمد( حتقيق د. ناجي التكريتي، دار 

ال�سئون الثقافية بغداد، 1987.
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بِة و�آد�بها و�صية �بن �ملقفع بحقوق �ل�صحُّ

• ف�سٍل 	 النا�ِص: من ذي  َمْن �ساحبَت من  انظر  املقفع مو�سيًا:  ابن  قال 
واخُللطاء  الأك��ف��اء  من  ذل��ك  دوَن  من  اأو  من�زلٍة،  اأو  ب�سلطاٍن  عليَك 
اأن تقبل منُه العفَو ، وت�سخو  حبتِه على  ن نف�سَك يف �سُ والإخ��واِن، فوطِّ
م�ستبطئ  ول  ُمعاتٍب  غري  قبلُه،  مما  عليَك  اعتا�ص  عما  نف�سَك 
ول م�ستزيٍد؛ فاإن املُعاتبَة مقطعٌة للوّد، واإن ال�ستزادة من اجل�سِع، واإن 
ُق اإليِه نف�سَك  الر�سا بالعفِو واملُ�سامحِة يف اخللِق مقرٌب لَك كل ما ت�سوَّ

مع بقاء املودِة واملروءِة.
• لُه منَك 	 �سُيطلُع  ال�سفيِه  �سفَه  واأن  ب�سفٍه،  اأقواٍم  �ستبلى من  اأنَك  واعلم 

بِه،  اأتى  ما  ر�سيَت  قد  فكاأنَك  بال�سفِه  كافاأتُه  اأو  عار�ستُه  فاإن  حقًدا، 
فحقْق  مذموًما  عندَك  ذلك  كاَن  فاإن  مثالِه؛  على  حتتذي  اأن  فاأحببَت 
لك  ذلك  يف  فلي�ص  وتتثلُه  تذمُه  اأن  فاأما  معار�ستِه،  برتِك  اإياُه  َك  ذمَّ

�سداٌد.
• مودٍة، 	 ذا  اأًخ��ا  اأو  قرابٍة  ذا  اأًخ��ا  بِه  ا�ستاأن�سَت  واإن  اأح��ًدا،  ت�ساحب  ل 

اأهِل امل��روءِة قد يحملهُم  اإل مب��روءٍة، فاإّن كثرًيا من  ول والًدا ول ولًدا 
ب��الإدلِل  اخللطاء  من  كثرًيا  ي�سحبوا  اأن  على  والتبذُل  ال�سرت�ساُل 

والتهاوِن والتبذِل.
• ومن فقَد من �ساحبِه �سحبَة املروءِة ووقارها وجاللها اأحدَث ذلَك لُه يف 	

قلبِه رقَة �ساأٍن و�سخَف من�زلٍة.
• ول تلتم�ص غلبَة �ساحبَك والظفر عليه عند كل كلمٍة وراأي، ول جترتئن 	

حت. على تقريعِه بظفرَك اإذا ا�ستباَن، وُحجتَك عليه اإذا َو�سُ
• فاإن اأقواًما قد يحملهم حبُّ الغلبِة و�سفُه الراأي يف ذلَك على اأن يتعقبوا 	

على  بها  ي�ستطيلوا  ثم  احلجَة،  فيها  فيلتم�سوا  تن�سى،  بعدما  الكلمَة 
الأ�سحاِب؛ وذلَك �سعٌف يف العقِل ولوؤٌم يف الأخالِق)1(.

1- الأدب الكبري والأدب ال�سغري لأبي محمد، عبد اهلل بن املقفع )ت: 1)3ه�(.
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و�صية »�لزخم�صري« مقامة �لرعو�ء

•  قال الزمخ�سري مو�سيا نف�سه : 	
• يا اأبا القا�سم، �َسهوُتَك يقَظى فاأمِنها، و�سبابَك فر�سٌة فاغتْنمها. 	
• قبل اأن تقوَل: قد �ساَب القذاْل، و�سكَت الُع�ّذاْل)1(.	
• اأكفْف قليال مْن غرِب �سطارتْك، وانتِه عْن بع�ِص �سرارتَك))(.	
• الغواين، 	 وعيوُن  تنطْق،  عّذالَك  واأل�سنُة  تخفق،  ن�ساَطَك  عيداُن  حنَي 

اإليَك رواين، وعُودَك رّياْن، وِظلَك فينان، وخطية قّدَك ع�ّسالة، ويف عمر 
تَك ب�سالة)3(. قوَّ

• ثمَّ اإياَك اأن تن�زَل على طاعِة هواَك يف ال�ستنامِة اإلى ال�سيطاِن وخطراتِه، 	
كوِن اإلى اتباِع خطواتِه؛ فاإنَّ مْن ت�سويالتِه لك، وتخييالته اإليك، اأْن  والرُّ

لَت حني ارعواْء، واأيَن عنَك زماُن النتهاء))(. 
• وترى 	 الهامة،  �سلُع  وي��رُبَق  القامة،  غ�سُن  ينحنَي  حتى  ر�ْسِلَك  على 

التنومَة ثغامة)5(.
• فاأّما َوَمْيَع�ُة ال�سبيبِة معْك، فاإن �ساَح بَك واعٌظ فال اأ�سمعْك. 	
• هذِه حبائلُه وم�سايدُه، وحيلُه ومكايدُه.	
• اخلال�َص 	 ت��ْرُج  مل  واإْن  فيها،  الوقوُع  ت�ستلذ  اأنها  نف�سَك  من  والعجُب 

منها)6(.

1- الَقذاُل: موؤخر الراأ�ص فوق فاأ�ص القفا.
)- الَغْرُب: احِلّدة.

3- الع�ّسالة: خلية النحل.
)- الإِْرِعواء: الإِقالع عن اجلهل.

، وفيه َثَمٌر ياأكله النعام وجمعها َتنُّوٌم. َثغامة وهي �سجرة  نُّوَمُة هي من نبات الأر�ص فيه �سوادُّ 5- التَّ
بي�ساء الزهر والثمر كاأن جماعتها هامة �سيخ.

مخ�سرّي )ت 538 ه�(  6- �سرح مقامات الزمخ�سري، حتقيق د. يو�سف بقاعي، دار الكتاب اللبناين. الزَّ
اأبو القا�سم محمود بن عمر اخلوارزمي، املعتزيل، جار اهلل، لقب بذلك لأنه جاور مبكة زمًنا، الإمام 
اإنه  الكبري يف التف�سري، واحلديث، والنحو، واللغة، وعلم البيان، ويق�سد ب�اأبي القا�سم نف�سه، حيث 
اأن�ساأ هذه املقامات. كما ذكر يف املقدمة ب�سبب روؤيا راآها يف بع�ص اإغفاءاته، راأى فيها من يقول له: 

ر ويو�سي ويعظ نف�سه.   يا اأبا القا�سم اإن الدنيا اأجل مكتوب واأمل مكذوب، فكتب هذه املقامات، يذكِّ





الف�صل الثالث
و�صايا  خا�صة بالرتبية 

والتعليم وطلب العلم ال�رشعي
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تعريف �لعلم

�لِعْلُم ُلَغًة: نقي�ُص اجلهِل، ورُجٌل عامِلٌ وَعِليٌم من قوٍم ُعلماَء. 

قال �لّر�غب: وعّلمته واأعلمته يف الأ�سل واحد، اإل اأّن الإعالم اخت�ّص مبا 

كان باإخبار �سحيح، والّتعليم اخت�ّص مبا يكون بتكرير وتكثري حّتى يحدث 
منه اأثر يف نف�ص املتعّلم)1( .

وقال �لفريوز �أبادّي: العلم �سربان: الأّول: اإدراك ذات ال�ّسيء. والّثاين: 

احلكم على ال�ّسيء بوجود �سيء هو موجود له، اأو نفي �سيء هو منفّي عنه، 
فالأّول يتعّدى اإلى مفعول واحد، والآخر يتعّدى اإلى مفعولني، والعلم من وجه 

اآخر �سربان: نظرّي وعملّي، ومن وجه ثالث: عقلّي و�سمعّي))( .

وقال �جلرجايّن: »العلم هو العتقاد اجلازم املطابق للواقع«)3( .

و�ختلَف �لعلماُء �ملعا�صروَن يف تعريِف �لعلم؛ فقيل: »ُهَو اجتماُع طائفٍة 

َعَلى  ة  عامَّ َوحدٌة  اجتماِعها  َعْن  تن�ساأ  بحيث  املت�سابهِة؛  الوقائِع  من  كبريٍة 
َنبُّوؤِ بحدوِث وقائَع م�سابهٍة  هيئة مبداأ اأو قانوٍن ميكننا َعَلى وجِه اليقنِي من التَّ

للوقائِع املذكورِة يف ظروف معينة«. 

ف�ِص، و�سرُطُه اأن  دُة َعْن هوى النَّ َبُة املجرَّ مُة املبوَّ وقيل: »ُهَو املعرفُة املنظَّ

يكوَن محكوًما مببادئ ثالثٍة؛ هي: التَّ�سنيُف، والتَّبويُب، والتَّقننُي«.

بالعدم،  امل�سبوق  تقال لالإدراك  املعرفة:  �لعلم و�ملعرفة:�أن  و�لفرق بني 

والعلم: يقال حل�سول �سورة ال�ّسيء عند العقل، ولالعتقاد اجلازم املطابق 
الّثابت، ولإدراك الكّلّي، ولإدراك املرّكب))( .

1- املفردات: للراغب.
)- ب�سائر ذوي التمييز: للفريوزاأبادي.

3- التعريفات: للجرجاين )علي بن محمد(.
)- الكليات: للكفوي.
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�لو�صايا �لع�صر لطلبة �لعـلم

ذكر القنوجي يف )اأبجد العلوم( اآداب املتعلم فقال:

�ا امْلُتعلِّمُ : فاآداُبُه ووظائُفُه َكِثريٌة، وَلِكْن َيْنِظُم تفاريَقَها َع�ْسُر ُجَملٍ :   اأمَّ

• ْف�ِص َعْن َرَذائِل الأْخالِق وَمْذُموِم الأو�ساِف؛ اإْذ 	 الأولى :  تقدمُي َطهارِة النَّ
، وُقْرَب�ُة الباطِن اإلى اهلل َتَعاَلى ، فال  رِّ الُح ال�سِّ الِعْلُم ِعبادُة اْلَقْلِب، و�سَ
ا�ِص  حُّ َهِذِه الِعَباَدُة اإل بعَد طهارِة اْلَقْلِب َعْن خبائِث الأْخالِق واأجْنَ َت�سِ

اف ِ.   الأْو�سَ
• نيا، وَيْبُعَد َعْن الأهِل والوطِن، 	 �انية ُ:  اأْن يقلَِّل عالِئَق�ُه من ال�ستغاِل بالدُّ الثَّ

ن َقْلَبنْيِ يِف َجْوِفِه،  اِرفٌة، وما َجَعَل اهلُل ِلَرُجٍل مِّ فاإنَّ العالئَق �ساِغلٌة و�سَ
َرْت َعْن َدْرِك احَلَقاِئِق، ولَذِلَك قيل :  اْلِعْلُم ل  عْت الفكرُة َق�سَّ ومهما توزَّ
اإعطاِئِه  ُكلََّك فاأنَت من  اأعطيَته  فاإَِذا  ُكلََّك،  ُتْعِطَيُه  َحتَّى  ُه  ُيْعِطيَك بع�سَ

ه َعَلى َخَطرٍ . اَك بع�سَ اإيَّ
• َر َعَلى امْلَُع�لِِّم، َبْل ُيلِقي اإَِلْيهِ  زماَم 	 َ َعَلى الِعْلِم، َول يتاأمَّ ال�ثَّالثةُ :  اأْن ل يتكربَّ

ِة يف ُكلِّ تف�سيٍل، وُيْذِعَن لن�سيحته اإذعاَن املري�ِص اجَلاِهِل  اأمِرِه بالكليَّ
الثَّواَب  وَيْطُلَب  مِلُعلِِّمِه،  يتوا�سَع  اأْن  وَيْنَبِغي  احل��اذِق،  امل�سفِق  للطبيِب 

رَف بخدمِتهِ .   وال�سَّ
• اإلى 	 اْلِعْلِم يف مبداأ الأْمِر َعْن الإ�سغاِء  اأْن يحرِتَز اخلائ�ُص يف  ابعةُ :   الرَّ

ْنَيا اأو من علوِم  ا�ِص، �سواٌء َكاَن ما خا�َص ِفيِه من علوِم الدُّ اختالِف النَّ
ُ راأَيُه، وُيوؤِْي�ُسُه من  ُ ِذْه�َنُه، ويفرتِّ الآِخَرِة، فاإنَّ َذِلَك ُيده�ُص عقَلُه، وُيحريِّ
الواحدَة  ِميَدَة  احْلَ ِريَقَة  الطَّ اأول  ُيْتِقَن  اأْن  َيْنَبِغي  َبْل  الع ِ،  الإدراِك والطِّ

َبهِ ..  َة ِعْنَد اأ�ستاِذِه، ُثمَّ بعد َذِلَك ي�سغي اإلى املذاهِب وال�سُّ امْلَْر�سيَّ
• نوًعا 	 َول  املحمودِة،  الُعُلْوِم  من  ا  فنًّ اْلِعْلِم  طالُب  يدَع  ل  اأْن  اخلام�سة ُ:  

ُثمَّ  وغايِتِه،  مق�سِدِه  َعَلى  ِبِه  لُع  يطَّ نظًرا  فيه،  وينظُر  اإل  اأنواِعها  من 
ِم�ْنُه وا�ستوفاه،  َر فيه، واإل ا�ستغَل بالأهمِّ  اإْن �ساَعَدُه الُعُمُر طلَب التَّبحُّ
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ببع�ص ٍ،  مرتبٌط  ها  وبع�سُ متعاونٌة،  الُعُلْوَم  ف��اإنَّ  البقيِة،  من  َف  وتطرَّ
ِم�ْنُه يف احلال النفكاَك َعْن عداوِة َذِلَك اْلِعْلِم ب�سبب   جهله،  وَي�ْسَتِفْيُد 

ا�َص اأعداُء ما جهلوا، َقاَل َتَعاَلى:  { ى ائ ائ ەئ  ەئ  فاإنَّ النَّ
وئ وئ  ۇئ})1(.. .  

• تيَب، 	 اد�سةُ :  اأْن ل ياأخَذ يف فنٍّ من فنون اْلِعْلِم َدْفَعًة، َبْل ُيراعي الرتَّ ال�سَّ
ويبتدُئ بالأهمِّ ، فاإنَّ الُعْمَر اإَِذا َكاَن ل يتَّ�ِسُع جَلِمْيِع الُعُلْوِم غالًبا، فاحلْزُم 

اأْن ياأخَذ من ُكلِّ �سيٍء اأْح�َسَنُه...  
• ابعة ُ:  اأْن ل يخو�َص يف فنٍّ َحتَّى ي�ستويَف الفنَّ الَِّذي قبَلُه، فاإنَّ الُعُلْوَم 	 ال�سَّ

ُق من راعى َذِلَك  ها ُطُرٌق اإلى بع�ٍص، واملوفَّ بٌة ترتيًبا �سرورًيا، وبع�سُ مرتَّ
ي اإلى ما ُهَو  قِّ اُه الرتَّ ُدُه يف ُكلِّ علٍم يتحرَّ الرتتيَب والتَّدريَج، وليكْن َق�سْ
يء يف نْف�ِسِه فال كلُّ ِعْلٍم ي�ستقلُّ بالإحاطِة  فوَقه ُ، وَيْنَبِغي اأْن َيْعِرُف ال�سَّ
، ولَذِلَك َقاَل �سيدنا علي ر�سي اهلل عنه: »ل َتْعِرْف احَلقَّ  ِبِه كلُّ �سخ�صٍ

َجاِل، ِ اْعِرْف احلقَّ تعرْف اأهَلُه  «. بالرَّ
• َبَب الَِّذي ِبِه ُيدرُك �َسَرَف الُعُلْوِم، واأنَّ َذِلَك يراُد 	 الثَّامنةُ :  اأْن َيْعِرُف ال�سَّ

ُتُه، وَذِلَك  ليِل وقوَّ َمَرِة. والثَّ�اين :  َوثاقُة الدَّ ِبِه �سيئان ؛ اأحُدُهما :  �َسَرُف الثَّ
ْيِن وِعْلِم الطبِّ .    كِعْلِم الدِّ

• ليُتُه بالف�سيلِة، والقرُب 	 التَّا�سعة ُ:  اأْن َيُكْوَن ق�سُد امْلَُتَعلِِّم َتْخِلَيُة باطِنِه وحَتْ
ِبنيَ ،  ي اإلى ِجواِر املالأ الأَْعَلَى من امَلاَلِئَكِة وامْلَُقرَّ قِّ من اهلِل �ُسْبَحاَنُه، والرتَّ
ومباهاَة  َفَهاِء،  ال�سُّ وجُم���اراَة  واجل��اَه  وامْلَ���اَل  يا�سَة  الرِّ ِب��ِه  ُد  َيْق�سِ َول 
الأقراِن... ومع َهذا فال َيْنَبِغي اأن ينظَر بَعنْيِ احلقارِة اإلى �سائِر الُعُلْوِم، 

ِة وَغرْيِ َذِلَك.   �نَّ ْحو واللَُّغِة امْلُتعلِّقنْي بالكتاِب وال�سُّ كالنَّ
• فيَع 	 ُيوؤِْث�ُر القريَب الرَّ ِد، كما  امْلَْق�سِ اإلى  الُعُلْوِم  َيْعَلَم ن�سبَة  اأْن  العا�سرة ُ:  

ه))( . َعَلى البعيِد الو�سيِع، وامْلُِهمَّ َعَلى َغرْيِ

1- �سورة الأحقاف: الآية: 11.
)- اأبجد العلوم للقنوجي: �ص 75، طبعة دار ابن حزم ، نقلها عن الإحياء.
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و�صايا لْلُمَعلِِّم

�ا  وظائُف امْلَُع�لِِّم: قال القنوجي يف )اأبجد العلوم(: واأمَّ

• َرى َبِن�ْيِه، ولَذِلَك �ساَر 	 ، َواأْن ُيْجِرَيُهْم جَمْ َفَقُة َعَلى امْلَُتَعلِِّمنْيَ فالأولى :  ال�سَّ
َل من  حقُّ امْلَُع�لِِّم اأعظَم من حقِّ اْلَواِلَدْيِن ،  ولول امْلَُع�لُِّم لن�ساَق ما َح�سَ
ا امْلَُع�لُِّم ُهَو املفيُد للحياِة الأخرويِة  َ ائِم، واإمنَّ جهِة الأِب اإلى الهالِك الدَّ

ائمِة كما اأنَّ الوالَد �سبُب الوجوِد احلا�سِر الفاين.  الدَّ

• ْرِع؛ فال َيْطُلُب َعَلى اإفادة اْلِعْلِم اأجًرا، 	 اِحِب ال�سَّ �انيةُ :  اأْن يقتدَي ب�سَ الثَّ
ِب  ُد ِبِه جزاًء َول �ُسكًرا، َبْل يعلُِّم لوْجِه اهلل َتَعاَلى وطلًبا للتََّقرُّ َول َيْق�سِ
َيَرى  َبْل  لهم،  ُة لزمًة  امْلِنَّ َكاَنْت  َواإْن  َعَلْيِهم؛  ًة  ِم�نَّ لَنْف�ِسِه  َيَرى  َول  اإَِلْيِه، 
ْعِل�ْيِم اأكُث من ثواِب امْلَُتَعلِِّم ِعْنَد اهلل َتَعاَلى،  َل لهم، وثواُب�ُه يف التَّ الَف�سْ

ولول التعلم ما ثبت َهذا الثواب فال َيْطُلُب الأجر اإل من اهلل َتَعاَلى .  

• ي 	 دِّ ح امْلَُتَعلِِّم �سيًئا، وَذِلَك باأْن مَينَعُه من التَّ�سَ الثالثة :  اأْن ل َيَدَع من ُن�سْ
اجلليِّ ،  من  الَفراِغ  َقْبَل  خفيٍّ  بعلٍم  والتَّ�َساُغِل  ا�ستحقاِقها،  َقْبَل  لُرْتَبٍة 
ئا�سِة َوامْلَُباَهاِة  ُهُه َعَلى اأن َيْطُلَب الُعُلْوَم للُقرِب اإلى اهلل ُدْوَن الرِّ ُثمَّ ينبِّ
ما  فَلْي�َص  ميكُن،  ما  باأق�سى  َنْف�ِسِه  يف  َذِل��َك  تقبيَح  ُم  ويقدِّ واملناف�سِة، 
��ُه  نَّ اأَ باطِنِه  من  َعِلَم  ف��اإْن  ُيْف�ِسُدهُ ،   ا  مِمَّ باأكَث  الفاجُر  العامِلُ  ِلُحُه  ُي�سْ
ُهَو  َك��اَن  فاإن  َيْطُلُبُه،  ��ِذي  الَّ اْلِعْلِم  اإلى  نظَر  نيا  للدُّ اإل  العلَم  َيْطُلُب  ل 
اخل�سوماِت  يف  والفتاوى  الكالم  يف  واجل��دِل  الِف�ْقِه  يف  اخل��الِف  ِعْلَم 
َلْي�َست من علوِم الآِخَرِة،  والأحكام؛ فيمنعه من َذِلَك ، فاإنَّ َهِذِه الُعُلْوَم 
َول من الُعُلْوِم التي ِقيَل ِفيَها :  )تعلَّْمنا اْلِعْلَم لغرْيِ اهلل فاأبى اْلِعْلُم اإل اأن 
الأولوَن  َكاَن  وما  وعلُم احلديِث،  التَّْف�ِسرِي  علُم  َذِلَك  ا  َ واإمنَّ َيُكْوَن هلل(، 

ْف�ِص وكيفية تهذيبها.  ي�ستغلوَن ِبِه من علِم الآِخَرِة وَمْع�ِرَفِة اأخالِق النَّ

• �سوِء 	 َعْن  امْلَُتَعلَِّم  َيْزُجَر  اأن  ْعِل�ْيِم،  التَّ �سناعِة  دقائِق  من  وهي  ابعة :   الرَّ
ل  ْحَمِة  الرَّ وبطريِق  ُح،  ي�سرِّ َول  اأمكَن  ما  التَّعري�ِص  بطريِق  الأْخ��الِق، 
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اجلراأَة  وُي��وِرُث  الَهْيَب�ِة،  حجاَب  َيْهِتُك  التَّ�سريَح  فاإنَّ  التَّوبيِخ،  بطريِق 
ُج احلر�َص َعَلى الإ�سرارِ .   َعَلى الهجوِم باخلالِف، ويهيِّ

• امْلَُتَعلِِّم 	 نف�ِص  يف  َح  يقبِّ األ  َيْنَبِغي  الُعُلْوِم  ببع�ِص  َل  املتكفِّ اأنَّ  اخلام�سة :  
الُعُلْوَم التي وراَءُه، كُمَعلِِّم اللَُّغِة اإْذ عادته تقبيُح علم الِف�ْقِه، وُمعلُم الِف�ْقِه 
ِديِث والتَّْف�ِسرِي، َذِلَك نقٌل مح�ٌص، و�َسماٌع َبْحٌت،  عادُتُه تقبيُح علم احْلَ
ُر َعْن الِف�ْقِه  َنَظَر للعقِل فيه، وُمعلُِّم الكالِم ينفِّ وهو �ساأُن الَعجائِز، َول 
وَيُقولُ :  َذِلَك فروٌع، وهو كالٌم يف حي�ٍص النُّ�ْسَواِن، فاأين َذِلَك من الكالم 

ْحمِن ، فَهِذِه اأخالٌق َمْذُموَمٌة للمعلمني، َيْنَبِغي اأن جُتتنَب.  َفِة الرَّ يف �سِ

• اد�سة ُ:  اأن يقت�سر بامْلَُتَعلِِّم َعَلى َقْدِر فهِمِه، َول يلقي اإَِلْيِه مال َيْبُلُغُه 	 ال�سَّ
َقْدِر  َعَلى  ا�َص  النَّ )كلِّموا  قيل :   كما  عقَلُه،  َعَلْيِه  َيْخِبَط  اأو  َرُه  فينفِّ َعْقُلُه 
ًة لو  ْدِرِه )اإنَّ ههنا لُعلوًما َجمَّ الُم اإلى �سَ عقولهم ( واأ�ساَر عليُّ َعَلْيِه ال�سَّ

وجدُت َلَها َحَملة   ً(  .  

• َول 	 ِبِه،  اإَِلْيِه اجلليَّ الالئَق  اأن يلقَي  َيْنَبِغي  َر  امْلَُتَعلَِّم القا�سِ اأن  ابعةُ :   ال�سَّ
ُ رغبَتُه يف  ِخُرُه َعْنُه، فاإنَّ َذِلَك يفرتِّ يذكُر َلُه اأنَّ وراَء َهذا تدقيًقا وهو يدِّ
�ُص َعَلْيِه قلَبُه، ويوِهُم اإَِلْيِه اْلُبْخَل ِبِه َعْنُه، اإذ يظنُّ ُكلُّ اأَح�ٍد  ، وُي�َسوِّ اجلليِّ
ُه اأَْهٌل ِلُكلِّ علٍم دقيٍق، فما من اأَح�ِد اإل وهو را�ٍص َعْن اهلل �ُسْبَحاَنُه يف  اأَنَّ
هم حماقًة واأ�سعُفهم عقال ُهَو اأفَرُحهم بكماِل عقِلهِ .   كماِل عقِلِه، واأ�سدُّ

• ُب قوُلُه فعَلُه، فاإنَّ اْلِعْلَم 	 الثامنة :  اأن َيُكْوَن امْلَُعلُِّم عامال بعلِمِه، فال يكذِّ
َذا  ُيْدَرُك بالب�سائِر، واْلَعَمُل ُيْدَرُك بالأب�ساِر، واأَْرَباُب الأب�ساِر اأكُث، فاإِ

�ْسَد)1(. خالَف اْلَعَمُل اْلِعْلَم ُمِنَع الرُّ

1- اأبجد العلوم: �سديق ح�سن القنوجي، �ص 77 ، طبعة دار ابن حزم، بريوت )00)م.
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و�صية للمدّر�س

التف�سري،  من  ال�سرعية؛  العلوم  لتدري�ص  يت�سدى  ال��ذي  هو  ���ُص:  امْلُ��َدرِّ
واحلديث، والفقه، والنحو، والت�سريف، ونحو ذلك، وهو ماأخوذ من در�ست 

الكتاَب درا�سًة: اإذا كررته للحفظ. 

املدر�ص  األقى  اإذا  اأنه  مو�سوعه  واأ�سل   ، املدر�ص  رتبة  ثاين  هو  واملعيُد: 
الدر�ص وان�سرف اأعاد للطلبة ما األقاه املدر�ص اإليهم ليفهموه ويح�سنوه. 

�ص: قال القلق�سندي يف و�سية املدرِّ

• َوْلَيْطُلْع يف ِمحراِبِه كالَبدِر وَحوَلُه هالُة تلَك احلَلَقِة، وقد َوَقْت اأهداُب 	
واِد منه اأعظَم ا�سوداًدا من احَلَدَقِة. ذلك ال�سَّ

• ماِر، 	 ِلْبَدُة َجواِدِه اإذا ا�سَتَّ اجلداِل يف امِل�سْ اَدَتُه التي هي  َق �َسجَّ ولرَيْ
تت�ساءُل  كما  كالنُّجوِم  هم  الذين  العلماِء  اأول��ئ��َك  اأ���س��واَء  ولُيْخِف 

الكواكُب يف مطاِلِع الأقماِر.

• ِة 	 ْز لهم من وراِء امِلْحراِب كميَنُه، ولُيِف�ْص على جداِوِلهم اجلافَّ ولُيرْبِ
َمِعْيَنُه.

• اِج، 	 الَعجَّ البحِر  ذلك  ُدَرَر  جنبْيِه  بنَي  ما  َجَنباِت  من  لهم  ولَيْقِذْف 
ِهْم من ُغَرِر ِجياده ما ُيْعَلُم به اأنَّ �سوابَقُه ل َيُهوُلها َقْطُع الِفجاج. وْلرُيِ

• ولُيْظِهْر لهم من مكنوِن علِمِه ما كاَن ُيخفْيِه الوقاِر، ولَيَهْب من ممنوِن 	
ِلِه ما َيَهُب منه عن ظهِر ِغَنًى اأهَل الفتقار. ف�سْ

• َق 	 ْ ما يِرُد عليها، وما ُيَردُّ به من َمَنَعها وتطرَّ ْر تلَك الُبحوِث ويبنيِّ وليقرِّ
جيِح،  الرتَّ ظهوِر  بعَد  اإل  اجلماعُة  َل  تنَف�سِ ل  حتى  اإليها؛  ْق�ِص  بالنَّ

حيِح. والإجماِع على كلمٍة واحدٍة على ال�سَّ
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• رو�ِص َطْلَق الوْجِه على جماعِتِه، ولي�سَتِمْلُهم اإليه ِبُجهِد 	 ولُيْقِبْل يف الدُّ
ا�ستطاعِتِه.

• اأفكاُرهم، 	 الولَد، ولي�ستح�ِسْن ما جَتيُء به  الوالُد  ي  ُيَربِّ هم كما  ولرُيبِّ
ْبِه لبنِت فْكٍر َواأد. واإل فكم َرُجٌل باجْلَ

• هذا اإلى اأخِذهم بال�ستغاِل، وَقْدِح اأذهاِنهم لال�ستعاِل. 	

• َل منهم من كاَن ل 	 ي منهم الُغرو�ص، ويوؤهِّ يِء الطلبَة حتى ُيَنمِّ ولُيَن�سِّ
رو�ص)1(. ُه يتعلَُّم لأن ُيِعلَِّم وُيلِقي الدُّ ُيَظنُّ منه اأَنَّ

1- �سبح الأع�سى للقلق�سندي )7/11))(، دار الكتب امل�سرية.
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يَُّة معاوية بن �أبي �صفيان بال�ّصـْعر َو�صِ

اِمها،  اأيَّ ْعُر َمْعِدُن الَعَرِب، و�ِسْفُر حكمِتها، وديواُن اأخباِرها، وم�ستوَدُع  ال�سِّ
ْنَدُق املحجوُز على مفاخِرها، وال�ّساهُد  وُر امْلَ�سروُب َعَلى ماآِثِرها، واخْلَ وال�سُّ
ِعْنَدهم  يقم  مَلْ  ومْن  اخل�ساِم،  ِعْنَد  القاطعُة  ُة  واحُلجَّ فاِر،  النِّ َيْوَم  الَعْدُل 
ِميَدِة بيٌت  ِة، والِفَعاِل احْلَ عيه ل�َسَلِفِه، من املناقِب الَكِرمْيَ على �َسَرِفِه، وما يدَّ
ْت َم�َساِعْيِه َواإْن َكاَنْت م�سهورًة، وَدَر�َسْت َعَلى مروِر الأيام َواإْن َكاَنْت  ِفيِه �َسذَّ
ادِر  ْعِر، واأوثقها باأوزاِنِه، واأ�سهَرَها بالَبْيِت النَّ ِج�ساًما، ومن قّيدها بقوايف ال�سِّ
اجَلْحِد،  ها من  واأخل�سَ ْهِر،  الدَّ َعَلى  اأخلَدها  اللطيِف  وامْلَْعَنى  ائِر  ال�سَّ واملَثِل 

وَدَفَع َعْنَها كيد العدو، وغ�ّص َعْنَها عني احل�سود)1(.

ْعَر ل َيْخت�صُّ بالل�ساِن العربيِّ فقط، بل هو  قال ابن خلدون: اعلم اأن ال�سِّ
موجوٌد يف كلِّ لغٍة.

ْعَر  َيُقوُل ال�سِّ اأبي العا�ص  ْحمِن بن احلكم ابن  اأنَّ عبَد الرَّ ُمَعاِوَيُة  مَلَّا وجَد 
اُه ِبَقْوِلِه))(: اأْو�سَ

• َك 	 فاإنَّ �س�اِء،  بالنِّ والتَّ�س�بيَب  اَك  فاإيَّ فعلَت  ف�اإْن  �ْعِر،  بال�سِّ ُتْعَجُب  اأراَك 
�ريفَة، وَت�ْرمي ِبِه العفيفَة، وُتق�رُّ َعَلى َنْف�ِسَك بالف�سيح�ِة. ُتغ�ري ِبِه ال�سَّ

• اَك والهج�اء، َفاإنَّك حُتن�ِق ِبِه َكِرمْي�ًا، وت�س�تثري ِبِه َلِئْيًما.	 واإيَّ
• �ُه َك�ْسُب الِوقاح، وُط�ْعمُة ال�ُس�وؤّال.	 اَك وامْلَ�ْدَح، َفاإنَّ واإيَّ
• ُن ِبِه َنْف�َسَك و�ِسْعَرَك 	 َوَلِكْن افخْر مبفاِخ�ِر َقْوِمِك، وقْل من الأمثاِل ما ُتَزيِّ

َك)3(.  ُب ِبِه َغرْيَ وتوؤدِّ

1- عيون الأخبار: لبن قتيبة )كتاب العلم والبيان(. 
اأموي  �ساعر  وهو  اخلليفة(  احلكم  بن  مروان  )اأخو  العا�ص  اأبي  ابن  احلكم  بن  الرحمن  عبد   -(
مح�سن، ملا ادعى معاوية زياًدا قال له اأبياًتا منها: اأتغ�س�ُب اأن يق�اَل اأب��وك َع�فُّ وَت�ر�سى اأن يق�ال 

اأب�وك زاين )الأعالم: 305/3(.
الفكر  دار  ابن ع�ساكر )علي بن احل�سني 9))- 571 ه�(، طبعة  تاريخ مدينة دم�سق: احلافظ   -3

)ترجمة عبد الرحمن بن احلكم(.
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ِب َوَلِدِه يَُّة �صريح �لقا�صي ملُوؤَدِّ َو�صِ

ذكر اأبو نعيم يف »احللية« واجلاحظ يف »احليوان« اأنه َكاَن ِل�ُسَرْيٍح -وهو 
من اأ�سهر الق�ساة الفقهاء يف �سدر الإ�سالم- اْبٌن ُيكِثُ البطالَة، َيَدُع اْلُكتَّاَب، 
اإليه �سريح يومًا وهو يهار�ص بكلب له، فكتب رقعة  َوُيَهاِر�ُص اْلِكالَب، فنظر 

اإلى معلَِّمِه وفيها هذه الأبيات: 

�ِص جَّ َطَلَب اْلِهَرا�َص َمَع اْلُغَواِة الرُّ الَة لأَْكُلٍب َي�ْسَعى ِبَها  َتَرَك ال�سَّ

اأو ِعْظُه موِعظَة الأديب الأك��ي�ِص ه مَب�����������اَلَمٍة   فاإذا َخلوَت فَع�سَّ

َرْبَت ِبَها َثالًثا َفاْح�����ِب�ِص َذا �سَ َفاإِ ٍة   ْرِبِه َفِب����������ِدرَّ َواإَِذا َهَمْمَت ِب�سَ

�ِص َيْغُدو بها ك�سح����ي��ف���ة املتل���مِّ ولياأتينَّك غاديًا ب�سح�ي��ف���������ٍة  

ُعني اأََع����زُّ الأَْن�������ُف�ِص رِّ َمَع َما جُتَ َك َما اأََتْيَت َفَن���ْف��ُس���ُه   َواْعَلْم ِباأَنَّ

ف�سربه املعلم ع�سرًا ع�سرًا. فقال له �سريح: مل ثّنيت عليه ال�سرب؟ فقال: 
الع�سر الأولى للبطالة، والثانية للبالدة، حيث ل يدري ما يحمل.
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ِب َوَلِدِه يَُّة عتبة بن �أبي �صفيان لعبد �ل�صمد ُموؤَدِّ َو�صِ

ُعْتَبُة بُن اأبي �ُسْفَياَن، اأمري م�سر، وليها من قبل اأخيه مع�اوية، وتويف بها 
 : معيُّ �سنة ))ه�. كاَن عاقال ف�سيًحا َمِهْيًبا من اخلطباِء املعدوديَن؛ َقاَل الأ�سْ

َة: ُعْتَبُة بُن اأبي �ُسْفَياَن، وعبُد امْلَِلِك بُن َم�رواَن.  اخلطباُء من بني اأميَّ

ِب َوَلِدِه:. َمِد ُموؤَدِّ َقاَل ُعْتَبُة لعبد ال�سَّ

• َل ما تبداأُ ِبِه من اإ�سالِح َب�ِنيَّ اإ�س�الُح َنْف�ِسَك، 	 َمد، ليُكْن اأوَّ يا عبَد ال�سَّ
�َسُن ِعْنَدهم ما ا�ستح�سنَت، والَقِبْيُح  َفاإنَّ اأعيَنهم معقودٌة بعينِيَك؛ فاحْلَ

ما ا�ستقبحَت.

• ْهم َعَلْيِه َفَي�َملُّوُه.	 وعلِّْم�ُهْم كتاَب اهلِل، َول َت�ْس�َتْكِرهُّ

• ِديِث 	 احْلَ وم�ن  ُه،  اأعفَّ �ْعِر  ال�سِّ من  وَرّوِه�ْم  فيهج�روه،  ِم�ْنُه  ترتكهْم  ول 
اأ�س�َرَفُه.

• الكالِم يف 	 اْزِدح��اَم  َفاإنَّ  ُيحِكموُه؛  َحتَّى  ِعْلٍم  اإلى  ِعْلٍم  ُتْخِرْجُهْم من  ول 
لَّة للَفْهِم. ْمِع َم�سَ ال�سَّ

• ب�هم ُدْون�ي.	 ْدُهم ب�ي، واأدِّ وَتَه�دَّ

• اِء.	 َواَء اإل بعَد َمْع�ِرَفِة الدَّ فيِق، ل ي�سُع الدَّ ِبيِب الرَّ وُكْن َلُهْم كالطَّ

• ه�ْم من �ِس�رَيِ امْلُُلوِك.	 وَروِّ

• �ساِء.	 ْب�هْم ُمحادَث�َة النِّ وَجنِّ

• ي، َفاإينَّ اتَّكلُت َعَلى كف�ايٍة ِمْنَك.	 ول َت�َتِكَلنَّ َعَلى ُع�ْذر ِمنَّ

• اُهم اأزْدك اإْن �َساَء اهلُل)1(.	 وا�ستزْدين بزيادتِك اإِيَّ

1- اآداب املعلمني: ملحمد بن �سحنون. ون�سي�حة امل�لوك للم�اوردي. 
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عبيِّ موؤدب ولده و�صية عبِد�ْلـَمِلِك بِن َمـرو�َن لل�صَّ

اخللفاِء  اأعاظِم  من  الوليِد،  اأب��و  ه�(   86 –  (6( َم��رواَن  بُن  امْلَِلِك    عبُد 
ًدا نا�سًكا،  وُدهاِتِهْم، كاَن قويَّ الهيبِة، ن�ساأ يف املدينِة فقيًها وا�سَع العلِم، متعبِّ

انتقلْت اإليه اخلالفُة مبوِت اأبيه، ف�سبَط اأموَرها.

: عامر بن �سراحيل )ت: 103 ه�( اأبو عمرو، من التابعني،ات�سل  وال�ّسعبيُّ
وكان  الروم،  ملك  اإلى  ور�سوله  و�سمريه  ندميه  فكان  مروان  بن  امللك  بعبد 
�سئيال نحيًفا، �سئل عما بلغ اإليه حفظه، فقال: ما كتبت �سوداء يف بي�ساء ول 
: ما ذاكرُت اأحًدا اإل وجدُت يل  حدثني رجل بحديث اإل حفظته. قال ال�ّسعبيُّ

الف�سَل عليه اإل عبَد امْلَِلِك، فما ذاكرُتُه حديًثا ول �سعًرا اإل زاَدين فيه.

اِج اأن ابعْث اإيلَّ باأجمِع رجٍل عندَك، فبعَث اإليه  َكَتَب عبُد امللِك اإلى احلجَّ
عبّي عليه ق�ال ل�ه عبُد امللِك:  �ا قِدَم ال�سَّ عبّي؛ فلمَّ بال�سَّ

• َعلِّْم َبِنيَّ �ِستَّ خ�ساٍل، ُثّم �ساأُنُك َبْعَد تاأدْيُبهم.	
• ْدَق احلديِث كما ُتَعلُِّمُهم القراآَن.	  َعلِّْمُهم �سِ
• ُجُدوا )يعني اأنهم يكونوا اأ�سخياَء وفر�ساًنا(. 	 ْعَر يْنُجدوا ومَيْ  وَعلِّْمُهم ال�سِّ

• وُج�زَّ �ُسُعوَرُهْم َت�ْسَتدُّ ِرقاُبهم.	

• واأطعْمُهُم اللَّْحَم ت�سحُّ قلوُبهم.	

• ُه َمْف�َسَدٌة لهم.	 �َسَم فاإنَّ وجنْبُهم احْلَ

• ا�ِص)1(.	 جاِل يناق�سوَنهم الكالَم، فاإنه خياُر النَّ وجال�ْص بهم ِعْلَيَة الرِّ

• الُعَجرْيِ 	 قوِل  مثَل  اإل  هْم  ُتروِّ فال  �ِسْعًرا  ْيَتهم  روَّ اإذا  الأغ��اين:  يف  وزاد 
:)(( لويلِّ ال�سَّ

1- يقال: فالن ِمْن ِعْلية النا�ص: اأَي من اأَ�سرافهم وِجلَِّتهم ل من �ِسْفَلتهم.
: من �سعراء الدولة الأموية، كان جواًدا كرمًيا. لويلِّ )- الُعَجرْيُ بن عبد اهلل ال�سَّ
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��ي َي����ِب����نْيُ اجل������اُر ِح������نْيَ َي����ِب����نْيُ َع��نِّ
ج�������اري ك������الُب  اإيلَّ  ت����اأَن���������صْ  ومَل 

َج���ْن���ِب بيتي وَت���ْظ���َع���ُن ج���ارت���ي م���ن 
ج����داري م���ن  ���رْتٍ  ب�������سِ ���رَتْ  ُت�������سْ ومَل 

اآِت�����ي ِح�������نْيَ  اأط�����ال�����َع  اأن  وت�����اأَم�����ُن 
ع��ل��ي��ه��ا وه������ي وا�����س����ع����ُة اخل����م����اِر

����ا ك����ذل����ك َه����������ْدُي اأب�����ائ�����ي ق����دمْيً
���ج���اِر)1( ���ج���اُر ع����ِن ال���نِّ ت����واَرَث����ُه ال���نِّ

َف����َه����ْدِي����ْي َه����ْدُي����ُه����ْم وه����م اف��ت��ل��وين
����ه����اِر))( ك��م��ا اف��ُت��ِل��َي ال��ع��ت��ي��ُق م��ن امْلِ

ُل واحَل�َسُب. والَفُلوُّ والُفُلوُّ والِفْلُو: املُهر اإِذا فطم. جاُر: الأَ�سْ 1- النِّ
. وربيع الأبرار: للزمخ�سري.  )- وردت الو�سية مع اختالف يف األفاظها يف بهجة املجال�ص لبن عبد الرَبِّ
وعيون  الأ�سبهاين.  الفرج  لأبي  والأغ��اين:  منقذ.  بن  لأ�سامة  الآداب:  ولباب  احلمدونية.  والتذكرة 

الأخبار: لبن قتيبة.
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ِب َوَلِدِه دِّ يَُّة ه�صام بن عبد�ملَِلِك ل�صليمان �لكلبي ُموؤَ َو�صِ

ه�سام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم )71- 5)1ه�(، و�سف باأنه كان 
ذكًيا حازًما ح�سن ال�سيا�سة، يقظ�ًا يف اأم�ره، حليًما، بخيال، يبا�سر الأعمال 
بنف�سه، من كالمه: ما بقي علّي من لّذات الدنيا اإل اأخ اأرفع موؤنة التحفظ 

بيني وبينه. 

اأر�سل ه�سام بن عبدامَلِلِك ل�سليمان اإلى �سليمان الكلبي، وكان رجاًل جامًعا 
:

لالأدب فا�ساًل، ذا راأي، فَقاَل)1(

• يا �ُسَلْيَماُن، َقْد َبَلَغني َعنَك، واإَِذا َبَلَغني َعْن اأَح�ٍد من َرِعيَّتي ِمْثَل الَِّذي 	
، وا�ستعنُت ِبِه َعَلى اأْمِري. َلْيِه مبا ُيِحبُّ َبَلَغني َعنَك اأ�سرعُت اإِ

• َبنْيَ 	 ما  ِجْلدُة  وهو  َبَلَغَك،  الَِّذي  باملكاِن  امْلُوؤِْمِننْيَ  اأِم�رْيِ  ابَن  ًدا  ُمَحمَّ واإنَّ 
، واإين اأرجو اأن َيْبُلَغ اهلل ِبِه اأف�سَل ما َبَلَغ باأَح�ٍد من اأَْهِل َبْيِتِه. َعْيَنيَّ

• ِلُح اهلل 	 َظَر فيما ُي�سْ لَك اأِم�رْيُ امْلُوؤِْمِننْيَ تاأديَبُه وَتْعِليَمُه وَماَلُه، والنَّ وقد وَّ
ِبِه اأْمَرُه، فَعَلْيَك ِبَتْقَوى اهلِل واأداِء الأََماَنِة فيه.

• َعها 	 األ ت�سيِّ َقِمًنا  ُكْنت  اإل واحدًة  تُكْن  ِفيِه بخ�ساٍل لو مل  ُد  ُتْق�سَ َك  َفاإنَّ
َفَكْيَف اإَِذا اجَتَمَعْت))(.

• ٌن َعَلْيِه، وَح�قٌّ َلُه اأداُء الأََماَنِة فيه.	 َتَ َك ُموؤْ ا اأوُلُه�ا: َفاإنَّ اأمَّ

• �انيُة: فاأنا اإماٌم ترجوين وَتَخاُفِني.	 ا الثَّ واأمَّ
• ا الثَّالثُة: َفُكلََّما اْرَتَقى الُغالُم يف الأُُمْوِر َدَرجًة ارتفعَت َمَعُه، ففي َهذا 	 واأمَّ

ْيَك ِبِه. ُبُك فيما اأُْو�سِ ما ُيَرغِّ
• ِة اأَْهِل اْلُقْراآِن الَكِرمْيِ وذوي الأ�سناِن، َفاإنَّك ِم�ْنُهم 	 فاْدُخْل َعَلْيِه يف َخا�سَّ

�ا اأن َي�ْسَمَع ِم�ْنُهم كالًما ح�سًنا َفَيِعَيُه ويحفُظُه فَيُكْوَن  َبنْيَ خ�سلتني؛ اإمَّ

1- البداية والنهاية: ابن كثري، والأعالم: للزركلي.
)- هو َقَمٌن بكذا وَقَمٌن منه وَقِمٌن وقِمنٌي: اأَي َخِليٌق وَجِديٌر.



114

ْوَن اأَنَُّكم  ا�ُص يخرجوَن من ِعْنِده َفرَيَ �ا اأن يراهم النَّ ْوُنُه وِذْكُرُه، واإمَّ َلَك �سَ
َعَلى ِمْثِل ما ُهْم َعَلْيِه. 

• َبنْيَ خ�سلتني؛ 	 ِم�ْنُهم  َفاإنَّك  �َسَرَبَة اخلمر،  َول  الُف�ّساق،  َعَلْيِه  ُتدخل  ول 
ْيُد  فرُتِ ِبِه،  وياأُخَذ  وَيْحَفَظُه  َفَيِعَيُه  قبيًحا  كالًما  ِم�ْنُهم  َي�ْسَمَع  اأن  �ا  اإمَّ
ا�ُص يخرجون من  النَّ اأن يراهم  �ا  واإمَّ َعَلْيِه،  َتْقِدُر  َذِلَك فال  َعْن  حتويَلُه 

ِعْنَدكم، فريون اأَنَُّكم َعَلى ِمْثِل ما هم َعَلْيِه.

• وَلِكْن 	 َكُه،  َفُتَمحِّ ِبَها  توؤنبه  فال  الَعْوَراَء،  الَكِلَمَة  ِم�ْنُه  �َسِمْعت  اإَِذا  وانظر 
ِل�ِسِه فاْنُقْلُه اإلى ما ُهَو اأح�سُن ِم�ْنُه)1(. اْحَفْظَها َعَلْيِه، فاإَِذا قاَم من جَمْ

• األ 	 ع�سى  �ُهم  َفاإنَّ َلَها  القوُم  َفَفِطَن  امْلُْعِجبَة،  الَكِلَمَة  ِمْنُه  �َسِمْعَت  واإَِذا 
ِمْنُه  �َسِمُعوا  وقد  َيُقوُموا  َحتَّى  ِبَها  باهتماِمَك  وفهمَتَها  فهموها  َيُكْوُنوا 

كالًما ح�سًنا، وَيْرُووَنُه َعْنُه ويرفعوَنُه ِبه))(.
• ِبهم، 	 ِب�ْسُرُكْم  لَيْح�ُسَن  ُثمَّ  اإْذَنُهْم،  لوا  َفَعجِّ اأبواَبكم  ا�ُص  النَّ َر  َح�سَ واإَِذا 

ا�ِص طعاَمُهم. واأطيبوا للنَّ
• فاإَِذا َفَرُغوا من الَغداء والع�ساِء، فمن اأحبَّ اأقام للحديِث من ِقَبِل َنْف�ِسِه، 	

ا�َص حوائَج ِعْنَد زيارِتُكْم.  ومن اأحبَّ ان�سرَف اإلى اأَْهِلِه، فاإنَّ للنَّ
• َفاإنَّكم 	 ِل،  الَف�سْ واأهَل  اْلِعْلِم،  وَحَملَة   ، الَكِرمْيِ اْلُقْراآِن  اأهَل  اأعطيتم  واإَِذا 

َفاإنَّكم  و�سيلة،  اأو  ْجدِة  النَّ �سبُب  َيُكْوَن  اأْن  اإلَّ  اإعطاِئِهْم،  َعَلى  توؤَجروَن 
ا�َص ويطاأون َعَلى اأعقابكم ببارع  ا ت�سودوَن النَّ َ ا�ُص �ُسَوٌق، واإمنَّ ملوك، والنَّ

اِعُر:  ِل ولني اجلناح، وَقاَل ال�سَّ الَف�سْ

�����رٍّ  ���َك ل َت�����َرى َط��������ْرًدا حِلُ اْل��َه�����َواِن ف���اأَنَّ بع�َص  ِب��ِه   ك�اإل�س�اٍق 

�����َل��ْب م�����وّدُة ذي وف�����اٍء  اللِّ�َس�اِن ول�����م جُتْ ُل�طِف  اأو  الَب�ْذِل   ب�ِمْثِل 

ة واملنازعة يف الكالم. 1- الَعْوراء: الكلمة القبيحة اأَو الَفْعلة الَقبيحة، امْلَْحُك: امْلُ�سارَّ
ا. )- �سيء ُمْعِجٌب: اإِذا كان َح�َسًنا معدًّ
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• وُخ�ْذه بِعْلِم ن�سِبِه يف الَعَرِب، َحتَّى ل يخفى َعَلْيِه ِم�ْنُه قليل َول َكِثرٍي.	
• وعلِّْم�ُه َمَناِزَل الَقَمِر، َواأْنواَع اخلطب، وموا�سَع الكالم، وَمْع�ِرَفِة اجلواب.	
• اِتِه َفاْدُخْل َعَلْيِه، َواإْن َكاَن َمَع اأَْهِلِه يف 	 َواإْن ُهَو احتب�َص َعْن تاأديِبِه وُمُروَّ

رَّ برْجِلِه اإلى ما َينَفُعُه اهلل ِبِه.  اِفِه، َحتَّى جَتُ حِلَ
• ا ي�سرك اإلى 	 ك، فاأنزل َلَك َعمَّ اَك اأن تكتم َعَلْيِه فيوؤدي َذِلَك اإلى َغرْيِ واإيَّ

ما ي�سرك. 
• ا)1(.	 ول يخرجن اإل ُمْعتمًّ
• ول يركبَّ َمْحذوف�ًا، َول َمْهلوًبا، َول يعقدن َلُه ذنب دابة اإل من َلَثٍق))(.	
• َول ي�سرينَّ 	 الف�ساق.  األيتاه،كفعل  ِم�ْنُه  ول يركب �سرًجا �سغرًيا، فتبدو 

ملتفًتا َول طامًحا)3(.
• اِل، وِزْدُه من ِعْنِدَك ما ا�ْسَتَطْعَت، َفاإينَّ �ساأقي�ص عقله 	 فخذه ِبَهِذِه اخِل�سَ

ا اإلى ما َكاَن َعَلْيِه ُروؤَي ف�سُل  الَيْوَم وبعد الَيْوِم، فاإن راأيته َقْد ازداد َخ�رْيً
اأِم�رْيِ امْلُوؤِْمِننْيَ َعَلْيَك، َواإْن َكاَنْت الأخرى فال َتُل�ْم اإل َنْف�َسَك.

• وَقْد اأْجَرْيُت َعَلْيَك األَف ِدْرَهٍم يف ُكلِّ �َسْهٍر، �ِسَوى ُك�ْسَوِتَك وجاِئَزِتَك))(.	

اأَو  الروؤو�ص  مك�سويف  البوادي  يكونون يف  ما  اأَكث  لأَنهم  للملوك  التيجان  للعرب مبن�زلة  العمائم   -1
د: قد  �ُسوِّ اإذا  للرجل  العجم، والعرب تقول  والأَكاليُل تيجان ملوك  بالقالن�ص، والعمائُم فيهم قليلٌة، 
ُموه ِعمامًة حمراء. قال الثعالبي: جاء يف اخلرب: اإن العمائم تيجان  ُدوا رجال َعمَّ َم، وكانوا اإذا �َسوَّ ُعمِّ
باأربع: العمائم  العرب، فاإذا و�سعوها و�سع اهلل عزهم. وكان يقال: اخت�ست العرب من بني الأمم 

تيجانها، والدروع حيطانها، وال�سيوف �سيجانها، وال�سعر ديوانها. ثمار القلوب )1/ 159(.
)- املحذوف: الفر�ص مقطوع الذنب. واملهلوُب: الفر�ص م�ستاأ�سل �سعر الذنب. واللََّثُق : الَبَلُل. 

ْرُج: رحل الدابة، معروف، واجلمع �ُسروج. 3- ال�سَّ
)- املعمرون والو�سايا: لأبي حامت ال�سج�ستاين )ت50) ه�(.
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يَُّة هارون �لر�صيد لالأْحَمـِر �لنَّحوي موؤدب َوَلِدِه َو�صِ

وكان  واأ�سهرهم،  العبا�ص  بني  اأبو جعفر، خام�ص خلفاء  الر�سيد،  هارون 
محّبا  وال�سعر،  والفقه  العرب  واأخبار  بالأدب  عاملًا  متوا�سًعا  كرمًيا  حازًما 

للعلم واأهله، يعظم حرمات الإ�سالم. 

والأحمر النحوي: علي بن املب�ارك الكويف، �سيخ العربية، قيل: كان �ساًبا 
ويخرج،  يدخل  الك�سائي  فراأى  ذكاء  يتوقد  وكان  باب اخلالفة،  رجالة  من 

فلزمه اإلى اأن برع، فندبه لتعليم اأولد الر�سيد نيابة عن نف�سه)1(. 

َوَلِدِه  بتاأديِب  َكلََّفُه  ِعْنَدما   ) ْحويَّ النَّ َوَلِدِه )الأْحَمَر  َب  ُموؤَدِّ �سيُد  الرَّ �ى  اأْو�سَ
ِد الأِمنْيِ فَقاَل:  ُمَحمَّ

• قلِبِه، 	 َثَمَرَة  َنْف�ِسِه،  ُمْهَجَة  اإَلْيَك  َدَفَع  َقْد  امْلُوؤِْمِننْيَ  اأِم�رْيَ  اإنَّ  اأْحَم�ُر،  يا 
�َر َيَدَك َعَلْيِه مب�سوطة، وطاعتك َعَلْيِه واجبة، فُكْن َلُه َحْيُث و�سعك  يَّ َف�سَ

. اأِم�رْيُ امْلُوؤِْمِننْيَ
• وَب�س�ِّْرُه 	 �َنَن،  ال�سُّ وَعلِّْم�ُه  الأ�ْس�عاَر،  ِه  وَروِّ الآث�اَر،  ف�ُْه  اْلُقْراآَن، وعرِّ اأقرئ�ْه 

بتعظ�يِم  وُخ�ْذُه  اأوق�اِتِه،  اإل يف  ِح�َك  ال�سَّ واْمَنع�ُْه  وب�َْداأُه،  الك�الِم  َمواق�َع 
ُروا  َذا َح�سَ اِد اإِ َذا َدَخ�لوا َعَلْيِه، وارفْع جم�ال�َص الق�ُوَّ م�س�ايِخ َبِني ها�س�ٍم اإِ

ِل�َسُه. جَمْ
• اَه��ا، من َغرْيِ 	 ول َت�ُمَرنَّ ِبَك �س�اعٌة اإل َواأْنَت ُمْغَتِنٌم ِفيَها ف�ائدًة تفي�ُدُه اإيَّ

الَفَراَغ  َفَي�ْسَتْحِلَي  ُم�َساَمَحِتِه  ِعْن يف  ُتْ َول  ِذْهَن�ُه،  فُتميَت  ِبِه،  َتْخَرَق  اأن 
َوياأَلَفُه))(.

• ِة 	 دَّ بال�سِّ فَعَلْيَك  اأَباُهَما  َف��اإْن  وامْلاُلَيَنِة،  بالُقْرِب  ا�ْسَتَطْعَت  ما  ْمُه  وقوِّ
والِغْلَظِة)3(.

1- �سري اأعالم النبالء.
يء َيْخَرُق: جهله ومل ُيح�سن عمله. )- َخِرَق بال�سَّ

3- مروج الذهب ومعادن اجلوهر: لعلي بن احل�سني امل�سعودي، املتوفى �سنة )36 ه�،.
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و�صية �بن �صد�د �بَنه حممًد� ب�صعٍر

بنت  اأ�سماء  اأخت  �سلمى  هي  واأمه  الليثي،  الهاد  ابن  �سداد  بن  اهلل  عبد 
تزوجها  ا�ست�سهد  فلما  عنه،  اهلل  ر�سي  حمزة  حتت  �سلمى  وكانت  عمي�ص، 
ابن  ق��ال   .¤ النبي  زم��ن  يف  اهلل  عبد  له  فولدت  عنه،  اهلل  ر�سي  �سداد 
�سعد:كان ثقة، قليل احلديث، �سيعيًّا، قال محمد بن عمر: كان ياأتي الكوفة 
كثرًيا، فن�زلها، وخرج مع ابن الأ�سعث، فقتل ليلة دجيل �سنة اثنتني وثمانني. 

َرْت عبَد اهلل بَن �سداد الوفاُة دعا ابَنا  عن ابن الكلبي عن اأبيه قال: ملا َح�سَ
له يقال له محمد فقاَل: 

• ى ل َيْرِجُع، ومن بقَي 	 يا بنّي، اإين اأَرى داعَي املوِت ل ُيْقِلُع، واأرى من َم�سَ
فاإليه َيْنِزُع.

• واإين مو�سيك بو�سية فاحفظها، عليك بتقوى اهلل العظيم، وليكن اأولى 	
ال�ّسكور  ف��اإن  والعالنية،  ال�سر  يف  النية  وح�سن  اهلل،  �سكر  بك  الأم��ور 

يزداد، والتقوى خري زاد.

• وكن كما قاَل احلطيئُة)1(:	

ماٍل جمَع  عادَة  ال�سَّ اأرى  ��ع��ي��ُد ول�سُت  ���ق���يَّ ه���و ال�����سَّ  ول���ك���نَّ ال���تَّ
ُذخ��ًرا اِد  ال���زَّ َخ��رْيُ  اهلِل  م��زي��ُد وتقوى  ل���الأت���ق���ى  اهلِل   وع���ن���ِد 

ق��ري��ٌب ي���اأت���ي  اأن  لب�����دَّ  ب�عي��ُد وم����ا  ي�م��س�ي  ال�����ذي   ول��ك��نَّ 

• ثم قال: اأي بنّي، ل تزهدّن يف معروف، فاإن الدهر ذو �سروف؛ والأيام 	
ذات نوائب، على ال�ساهد والغائب؛ فكم من راغب قد كان مرغوًبا اإليه، 
وطالب اأ�سبح مطلوًبا ما لديه؛ واعلم اأن الزمان ذو األوان، ومن ي�سحب 

الزمان يرى الهوان. 

1- احلطيئة: وا�سمه جرول بن اأو�ص، وهو من فحول ال�سعراء، وكان ذا �سرٍّ و�سفه، وهو مخ�سرم اأدرك 
اجلاهلية والإ�سالم.
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• وكن اأي بنّي كما قال اأبو الأ�سود الدوؤيل:	

 عليك اإذا ما جاء للعرف طالب وعّد من الرحمن ف�سال ونعمًة

 يكن هيًنا ِثْقال على من ي�ساحب واإن امًرا ل ُيرجتى اخلري عنده

راغب فال تنعن ذا حاجة جاء طالًبا اأنت  متى  تدري  ل   فاإنك 

باأهله الزمان  هذا  التوا   وب��ي��ن��ه��م ف��ي��ه ت��ك��ون ال��ن��وائ��ب راأيت 

• اأي بني، كن جواًدا باملال يف مو�سع احلق، بخيال بالأ�سرار عن جميع 	
اخللق؛ فاإن اأحمد جود املرء الإنفاق يف وجه الرب، واإن اأحمد بخل احلّر 

ال�سن مبكتوم ال�سر.

• وكن كما قال قي�ص بن اخلطيم الأن�ساري:	

ل�سنني اأج����ود مب��ك��ن��ون ال��ت��الد واإن��ن��ي �سالني  ع��م��ن   ب�����س��رك 

ف��اإن��ه ���س��رٌّ  الث��ن��ني  وت��ك��ث��رِي احل��دي��ث قمنُي اإذا ج���اوز   ِب��ن��ثِّ 

 م��ك��اٌن ب�����س��وداء ال���ف���وؤاد مكني وعندي له اإذا يوًما ما ائتمنتني

• فاإن 	 ح��ال،  على  احليلة  تدع  فال  امل��ال،  على  يوًما  غلبت  واإن  بني،  اأي 
الكرمي يحتال والديّن عيال؛ وكن ما تكون يف الظاهر حال اأقل ما تكون 
يف الباطن مال؛ فاإن الكرمي من كرمت طبيعته، وظهرت عند الإنقاد 

نعمته. وكن كما قال ابن خّذاق العبدي:

 خ�����الًل ق���د ت���ع���ُد م���ن امل��ع��ايل وج����دت اأب����ي ق���د اأورث�����ه اأب���وه

مايل ف��اأك��رم م��ا ت��ك��ون ع��ل��ىَّ نف�سي الأزم����ات  ق��لَّ يف  م��ا   اإذا 
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ال��راأي حايل فتح�سن �سريتي واأ�سون عر�سي اأه��ل   ويجمل عند 

فيه اأغ���ل  مل  ال��غ��ن��ى  ن��ل��ت  املوايل واإن  بجفوتَي  اأخ�س�ص   ومل 

• اأي بني، واإن �سمعت كلمة من حا�سد، فكن كاأنك ل�ست بال�ساهد؛ فاإنك 	
الأرنب  يقال:  وكان  قالها؛  من  على  العيب  رجع  حيالها،  اأم�سيتها  اإن 

العاقل، هو الفطن املتغافل.

• وكن كما قال حامت الطائي:	

يرجتيني وما من �سيمتي �ستم ابن عمي م��ن  مخلٌف  اأن���ا   وم��ا 

فانفذيني وك��ل��م��ة ح��ا���س��ٍد يف غ��ري ج��رم ُم��ّري  فقلت   �سمعت 

ت�����س��وؤين ومل  ع���ل���ّي  جبيني ف��ع��اب��وه��ا  ي���وًم���ا  ل��ه��ا  ي��ع��رق   ومل 

طليًقا ي��ل��ق��اين  ال��ّل��ون��ني  ي��اأت��ل��ي��ن��ي وذو  ت��غ��ّي��ب  اإذا   ول��ي�����ص 

عنه ف�سفحت  بعينه  وديني �سمعت  ح�سبي  على   محافظًة 

• فاإذا 	 وم�سادره؛  موارده  وتتفّقد  تعا�سره،  حتى  اأمرًءا  توؤاِخ  ل  بنّي،  اأي 
ا�ستطعت الع�سرة، ور�سيت اخلربة؛ فواخه على اإقالة العثة، واملوا�ساة 

يف الع�سرة. وكن كما قال املقنع الكندي:
اإخاءهم اأردت  اإذا  وت��ف��ّق��ِد ابُل الرجاَل  ِفَعالهم  ��م��ّن   وت��و���سّ

فا�سددِ فاإذا ظفرت بذي الّلبانة والّتقى عنٍي  قرير  اليدين   فبه 

زل���ًة م��ح��ال��ة  ول  راأي�����ت   فعلى اأخيك بف�سل حلمك فارددِ واإذا 

• اأي بني، اإذا اأحببت فال تفرط، واإذا اأبغ�ست فال ت�سطط؛ فاإنه قد كان 	
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يقال: اأحبب حبيبك هوًنا ما، ع�سى اأن يكون بغي�سك يوًما ما، واأبغ�ص 
بغي�سك هوًنا ما، ع�سى اأن يكون حبيبك يوًما ما. وكن كما قال هدبة بن 

اخل�سرم العذرّي:
اخلنا عن  وا�سفح  للحلم  معقال  وكن 

و����س���ام���ع ح���ي���ي���ت  م����ا  راٍء  ف����اإن����ك 
م��ق��ارًب��ا ��ا  ح��بًّ اأح��ب��ب��ت  اإذا  واأح���ب���ب 

ف���اإن���ك ل ت�����دري م��ت��ى اأن�����ت ن���ازع
مقارًبا ا  بغ�سً اأبغ�ست  اإذا  واأبغ�ص 

ف���اإن���ك ل ت�����دري م��ت��ى اأن�����ت راج���ع

• وعليك ب�سحبة الأخيار و�سدق احلديث، واإياك و�سحبة الأ�سرار فاإنه 	
عار. )1(

1- الآمايل: للقايل ))/)0)(.
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ل َهِذِه �لآَد�ِب �لَِّذي ترجع �إَِلْيِه وينبوعها �لَِّذي  هذه �لر�صالة �أ�صْ

َرْت منه َتَفجَّ

ِميِد �لكاتب  يَُّة عبد �حْلَ َو�صِ

�ِة الكتاب، ي�سرب  عبد احلميد بن يحيى بن �سعد، من قي�س�ارية، من اأَِئمَّ
به املث�ل يف البالغة، وعنه اأخذ املرت�س�لون. 

َدِت الأحكاُم، َول  اْلِكَتاَب�ُة ف�سُلها ل ُينكر، فلولها ما ُجِمَعْت الُعُلْوَم، َول ُقِيّ
ا�ِص ِديٌن َول  لُة، َول ا�ستقاَم للنَّ ِلنَي، َول ُعِلَمْت الُكُتُب امْلَُن�زَّ ِبَطْت اأخباُر الأَوَّ �سُ
ِل بياِن الَبَناِن اأنَّ ما  ُدنيا. والبياُن بياناِن: بياُن الِلّ�َساِن، وبياُن الَبَناِن، ومن َف�سْ

اعاُت والأياُم. �ا بياُن اللِّ�َساِن فت�سّيُع�ُه ال�سَّ واِم، اأمَّ ُتْثِبت�ُُه الأقالُم باٍق َعَلى الدَّ

اِعِر: وما اأح�سَن قوَل ال�سَّ

�َسَيْفن�َى اإّل  َكاِت��ٍب  م��ِْن  َي�َداُه َوم��ا  َكَتَب��ْت  َم�ا  الّدْهُر   َوُيبقي 
�س�يٍء َغ�رْيَ  َك  ِبَخطَّ َتْكُتْب  َتَراُه َفاَل  اأَْن  ��َك  َعْر�سِ َيْوَم  َك   ي�ُسرُّ

اِعِر:  وما اأح�كَم ق�وَل ال�سَّ

ا ُيْك�ِسُب املجَد واْلَكَرْم اإَذا اْفَتَخَر الأَْبَطاُل َيوًما َب�ْسيِفِهْم  َوَعّدوُه مِمَّ
وِرْفَعًة جم�ًدا  الُكتَّاِب  َقَلم  ْهِر اأَنَّ اهلَل اأَْق�َسَم َبالَقَل�ْم َكَفى   َم�َدى ال�دَّ

تُّ اإَِلْيِه ِبُحْرَمٍة( كاجلاِر  َقاَل الَقْلَق�َسْنديُّ يف حديِثِه َعْن )اآداِب ِع�ْسَرِة من مُيَ
واملحا�سرِة،  واملطاعمِة،  املفاو�سِة،  بحقِّ  وامْلُ���ِدلِّ  والآِم���ِل،  ِد،  والقا�سِ
من  َذِل��َك  وَغ��رْيِ  الآب��اء،  َبنْيَ  داقِة  وال�سَّ با،  ال�سِّ يف  وامَلْع�ِرَفِة  الِم،  وال�سَّ
َل َهِذِه الآَداِب الَِّذي ترجع  َرِم التي ل َيْطَرُحَها اأَْهُل املروءاِت. ُثمَّ اإنَّ اأ�سْ احْلُ
ِميِد بن َيْحَيى الكاتب، التي  َرْت ِم�ْنُه ر�سالُة عبِد احْلَ اإَِلْيِه، وينبوعها الَِّذي َتَفجَّ
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يِهم ِفيَها وهي: َكَتَبَها اإلى الكتاب ُيو�سِ

• َقكم 	 ووفَّ وَحاَطكم  الأَدِب«  َناَعِة  �سِ اأَْه���َل  »ي��ا  اهلُل  َحِفَظُكْم  بعُد:  �ا  اأمَّ
َلَواُت  ا�َص َبْعَد الأنبياِء وامْلُْر�َسِلنْيَ �سَ واأْر�سَدكم، فاإنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ جعَل النَّ
يف  َكاُنوا  َواإْن  اأ�سناًفا،  ِمنْي  امْلُْكرَّ امْلُُلوِك  َبْعِد  ومن  اأَْجَمِعنَي،  َعَلْيِهم  اهلِل 
املحاولِت  روِب  و�سُ َناَعاِت،  ال�سِّ ُنوِف  �سُ يف  َفهْم  و�سرَّ �سواًء،  احلقيقِة 

اإلى اأ�ْسَباِب معاي�سهم واأبواِب اأرزاِقِهْم.

• وامْلُ��ُرَوَءِة 	 الأَدِب  اأَْهَل  اجِلَهاِت،  اأ�سرِف  يف  الُكتَّاِب«  َمْع�َسَر  »َيا  فَجَعَلُكْم 
اأُُمْوُرها،  وت�ستقيُم  َمَحا�ِسُنها،  للخالفِة  تنتظُم  بكم  وايِة،  والرِّ واْلِعْلِم 
َي�ْسَتْغِني  ل  َوَتْعُمُر بالُدُهم،  �ُسلطاَنهم،  للَخلِق  اهلُل  ِلُح  ُي�سْ وبن�سائحكم 
موِقُع  امْلُ��ُل��وِك  من  فَمْوِقُعُكْم  ِمْنُكْم،  اإل  ك��اٍف  يوَجُد  َول  َعْنُكم،  امَلِلُك 
ُروَن، واأل�سنِتهم  اأ�سماِعهم التي ِبَها َي�ْسمعوَن، واأب�ساِرهم التي ِبَها ُيْب�سِ
كم  التي ِبَها َينِطُقون، واأيديهم التي ِبَها يبِط�ُسون، فاأمتَعُكم اهلل مبا خ�سَّ
ْعَمِة َعَلْيُكْم، وَلْي�َص  فاُه من النِّ ِل �سناعِتكم، َول َنَزَع ِمْنُكْم ما اأ�سْ من َف�سْ
ِل امْلَْذُكْوَرِة  اِل الَف�سْ �رْيِ املحمودِة، وِخ�سَ اأحٌد اأْحَوَج اإلى اجتماِع خالِل اخْلَ

املعدودِة ِمْنُكْم.

• »اأيُّها الُكتَّاُب« اإَِذا ُكْنُتْم َعَلى ما ياأِتي يف َهذا الكتاِب من �سفِتكم، فاإنَّ 	
ِات  اِحُبُه الَِّذي يثق ِبِه يف ُمِهمَّ الكاتَب يحتاُج من َنْف�ِسِه، ويحتاج ِم�ْنُه �سَ
ِع احُلْكِم، وِمْقداًما  ْلِم، فهيًما يف َمْو�سِ ِع احْلِ اأُُمْوِرِه اأن َيُكْوَن َحِليًما يف َمْو�سِ
ِع الإْحَجاِم، ُموؤِْثًرا للَعفاِف والَعْدِل  ِع الإقداِم، وُمْحِجًما يف َمْو�سِ يف َمْو�سِ
من  ياأتي  مبا  عامِلًا  َداِئِد،  ال�سَّ ِعْنَد  ا  َوِف�يًّ لالأ�سراِر،  َكُتوًما  والإن�ساِف، 
وارَق اأماكَنها، َقْد نظَر يف ُكلِّ َفنٍّ  َعها، والطَّ ُع الأُُمْوَر موا�سِ وازِل، وَي�سَ النَّ
ْقداِر ما يكتفي ِبِه،  من ُفُنوِن الُعُلْوِم فاأْحَكَمُه، فاإْن مَلْ ُيْحِكْمُه اأَخَذ ِم�ْنُه مِبِ
ِرَبِتِه ما َي�ِرُد َعَلْيِه َقْبَل ُوُرْوِدِه،  ِل جَتْ َيْعِرُف بغريزِة َعْقِلِه وُح�ْسِن اأَدِبِه وَف�سْ
ُء  َتُه وَعَتاَدُه، ويهيِّ ُدْوِرِه، فُيِعدُّ لكلِّ اأَْمٍر ُعدَّ وعاقبَة ما ي�سدُر َعْنُه َقْبَل �سُ

لكلِّ وْجٍه هيئَتُه وعاَدَتُه. 
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• ْيِن، 	 الدِّ يف  هوا  وتفقَّ الآَداِب،  ُنوِف  �سُ يف  الُكتَّاِب«  َمْع�َسَر  »َيا  َفَتَناَف�ُسوا 
، والفرائ�ِص، ُثمَّ الَعَرِبيِة، َفاإنَّها َثقاُف  وابداأوا بِعْلِم كتاِب اهلِل َعزَّ َوَجلَّ
�ه ِحْلَيُة كتبكم، واْرُووا الأ�سعاَر، واْعِرُفوا  ، فاإنَّ األ�سنتكم، ُثمَّ اأجيدوا اخَلطَّ
َذِلَك  َفاإنَّ  ها،  واأحاديَثها و�ِسرَيَ الَعَرِب والَعَجِم  اَم  واأيَّ غريَبها ومعانيها، 
َظَر يف احل�ساِب،  ُعوا النَّ يِّ ُمِعنْيٌ َلُكْم َعَلى ما ت�سمو اإَِلْيِه هممكم. َول ُت�سَ
َها،  َها وَدِنيِّ �ُه ِقواُم ُكت�َّاب اخَلَراِج، واْرَغُبوا باأنف�ِسُكْم َعْن املطاِمِع، �َسِنيِّ َفاإنَّ
للُكتَّاِب،  ُمْف�ِسدٌة  قاِب،  للرِّ ٌة  ُمِذلَّ َفاإنَّها  وَمَحاَقِرَها،  الأُُم��ْوِر  و�َسْف�َساِف 
ِمْيَمِة  َعاَيِة والنَّ ناءاِت، واْرَب�وؤُا باأنف�ِسُكْم َعْن ال�سِّ ناعَتُكْم َعِن الدَّ هوا �سِ ونزِّ
َلَف والَعَظَمَة، َفاإنَّها َعَداوٌة  اُكْم واْلِكرْبَ وال�سَّ وما ِفيِه اأَْهُل اجلهالِت، واإيَّ
ْوا  َتَلَبٌة من َغرْيِ اإْحَنٍة، وحتابُّوا يف اهلِل َعزَّ َوَجلَّ يف �سناعتكم، َوَتَوا�سَ جُمْ
ِل والَعْدِل والنُّْبِل من �َسَلِفُكْم، َواإْن َنَبا  َعَلْيَها بالذي ُهَو اأْلَيُق باأَْهِل الَف�سْ
َحاُلُه،  اإَِلْيِه  يرِجَع  َحتَّى  ووا�ُسْوُه،  َعَلْيِه  فاْعِطُفوا  ِمْنُكْم  بَرُجٍل  َماُن  الزَّ
اإخواِنِه،  ولقاِء  َمْك�َسِبِه  َعْن  اْلِكرَبُ  اأَحَدكم  اأْقَعَد  َواإْن  اأْم��ُرُه،  اإَِلْيِه  َويُثْوَب 
َمْعِرَفِتِه،  وِقَدِم  ِرَبِتِه،  جَتْ ِل  بَف�سْ وا�ستظهروا  و�ساِوُروُه،  موُه  فُزْوروُه وعظِّ
اإَِلْيِه  لَيْوِم حاجِتِه  ِبِه  َطَنَعُه وا�ستظهَر  َعَلى من ا�سْ ِمْنُكْم  ُجُل  الرَّ وليُكِن 
فال  َمْحَمَدٌة  ْغِل  ال�سُّ يف  ْت  َعَر�سَ َف��اإْن  ِخ��ْي��ِه،  واأَ َوَل��ِدِه  َعَلى  ِم�ْنُه  اأْحَفَظ 
ُدْوَنُه،  ِمْن  ُهَو  َفْلَيْحِمْلَها  ٌة  َمَذمَّ ْت  َعَر�سَ َواإْن  اِحِبِه،  �سَ اإلى  اإلَّ  يُفها  ُي�سِ

ُِّر احلاِل. َة وامْلََلَل ِعْنَد َتَغي� لَّ ْقَطَة والزَّ َوْلَيْحَذِر ال�سَّ

• َلُكْم 	 وهو  الِفَراِء،  اإلى  ِم�ْنُه  اأ�ْسَرُع  الُكتَّاِب«  َمْع�َسَر  »َيا  ِفْيُكْم  الَعْيَب  َفاإنَّ 
ُجُل َيْبُذَل َلُه  ِح�َبُه الرَّ ُجَل ِمْنُكْم اإَِذا �سَ اأْف�َسُد ِم�ْنُه لها، َفَقْد َعِلْمُتْم اأنَّ الرَّ
من َنْف�ِسِه ما َيِجُب َلُه َعَلْيِه من َح�ّقِه، فواِجٌب َعَلْيِه اأْن َيْعَتِقَد َلُه من َوفاِئِه 
ِه، وتدِبرْيِ اأمره، ما ُهَو  ْيَحِتِه وِكْتَماِن �ِسرِّ ِه وَن�سِ رْبِ و�ُسْكِرِه واْحِتَماِلِه و�سَ
اإَِلْيِه، وال�سطراِر اإلى  ُق َذِلَك بفعاِلِه ِعْنَد احلاجِة  دِّ َجَزاٌء حَل�ّقِه، وي�سَ
خاِء  الرَّ حاَلِة  يف  اأَنُف�ِسُكْم  من  اهلُل  َقَكم  وفَّ َذِلُكم  فا�ست�سعروا  َلَدْيِه،  ما 
فِنْعَمِت  اِء،   رَّ وال�سَّ اِء  رِّ وال�سَّ والإْح�َساِن  واملُوا�ساِة  واحِلْرماِن  ِة  دَّ َوال�سِّ
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ريفِة.  ناَعِة ال�سَّ ْيَمُة َهِذِه ملْن ُو�ِسَم ِبَها من اأَْهِل َهِذِه ال�سَّ ال�سَّ

• اأْمٌر، 	 وِعَياِلِه  اهلِل  َخْلِق  اأْمِر  من  اإَِلْيِه   َ ريِّ �سُ اأو  ِمْنُكْم،  ُجُل  الرَّ َويِلَ  ف��اإَِذا 
َرفيًقا،  عيِف  ال�سَّ َعَلى  وليُكْن  طاَعَتُه،  ولُيوؤِثْر   ، َوَج��لَّ َعزَّ  اهلَل  اِقِب  َفْلرُيَ
ْلَق ِعَياُل اهلِل، واأحبُّهم اإَِلْيِه اأْرَفُقُهْم بِعَياِلِه.  ًفا، َفاإنَّ اخْلَ وللَمظلوِم ُمْن�سِ

• وللبالِد 	 ًرا،  ُمَوفِّ وللَفيِء  ُمْكِرًما،  ولالأ�سراِف  حاكًما،  بالَعْدِل  ليُكْن  ُثمَّ 
ًعا  ِل�ُسُه متوا�سِ ًفا، وعن اإيذاِئِهْم ُمَتَخلًِّفا، وليُكْن جَمْ ِة ُمَتاألِّ عيَّ عامًرا، وللرَّ

َحِليًما، ويف �ِسِجالِت َخَراِجِه وا�ستق�ساء حقوِقِه َرفيًقا.

• َح�َسَنها 	 َع��َرَف  َذا  ف���اإِ َخالئَقُه،  فلَيْخَترِبْ  َرُج��اًل  اأح��ُدك��م  ِح�َب  �سَ واإَِذا 
ا َيْهواُه  ْرِفِه َعمَّ وقبيَحها اأعاَنُه َعَلى ما ُيواِفُقُه من احَل�َسِن، واْحَتاَل ل�سَ
َعِلْمُتْم اأنَّ �سائ�َص البهيمِة  من الَقِبْيِح األطَف ِحْيلٍة، واأْجَمَل و�سيلٍة، وقد 
ا ب�سيا�سِتها اْلَتَم�َص َمْع�ِرَفة اأخالِقها، فاإن َكاَنْت َرُموًحا مَلْ  رْيً اإَِذا َكاَن َب�سِ
َواإْن خاَف  َيَدْيها،  ِقَبِل  َقاها من  اتَّ �َسُبوًبا  َكاَنْت  َواإْن  َرِكَبَها،  اإَِذا  ْجَها  يهيِّ
ِبِرْفٍق  َقَمَع  َحُرْوًنا  كانْت  َواإْن  راأ�ِسها،  ناحيِة  من  اها  توقَّ �ُسُرْوًدا  ِم�ْنَها 
ا، َفَي�ْسَل�َص َلُه ِقَياُدها، ويف  ْت َعَطَفَها َي�ِسرْيً َهَواها يف طريِقها، فاإْن ا�ستمرَّ
وَخَدَمُهم  وعاَمَلُهْم  ا�َص  النَّ �َسا�َص  َيا�َس�ِة دلئُل ملن  ال�سِّ ِف من  الَو�سْ َهذا 

وَداَخلهم)1(.

• ملن 	 وُمَعاملِتِه،  ِحْيلِتِه  وَلِطْيِف  ْنعِتِه،  �سَ و�َسِرْيِف  اأَدِب��ِه،  ِل  بَف�سْ والكاتُب 
ْفِق  اأولى بالرِّ اأو يخاُف �َسْطَوَتُه  ا�ِص ويناِظُر ويفهُم َعْنُه،  ُيَحاِوُرُه من النَّ
رْيُ َجواًبا،  اِحِبِه وُمَداَراِتِه وتقومِي اأَوَدِه من �سائ�ِص البهيمِة التي ل حُتِ ب�سَ
ها اإَِلْيِه �ساحُبها  ُ واًبا، َول َتْفَهُم ِخطاًبا، اإل ِبَقْدِر ما ي�سريِّ َول َتْعِرُف �سَ

اكُب َعَلْيَها))(. الرَّ

• من 	 اأْمَكَنُكْم  ما  ِفيِه  واأْعِمُلوا  َظِر،  النَّ يف  اهلُل«  »َرِحَمُكم  فاأْمِعُنوا  األ 

َرَب برجله. �َسبَّ الفر�ُص: َرَفَع َيديه جميًعا، كاأَنه َيْنُزو َنَزواًنا، وَلِعَب.  1- َرَمح الفر�ُص وكلُّ ذي حافر: �سَ
ئة اخُللق. احلرون: ال�ساة ال�سيِّ

َ وا�ْسَتَحاَر وحاَر: مل يهتد ل�سبيله. ريَّ )- حَتَ
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�ْبَوَة وال�ستثَقاَل  ِح�ْبُتموُه النَّ ْن �سَ �ِة والِفْكِر، تاأَمُنوا -باإذِن اهلل- مِمَّ ِويَّ الرَّ
املوؤاَخاِة  اإل��ى  ِم�ْنُه  رْيوا  وَت�سِ املُوافَقِة،  اإل��ى  ِمْنُكْم  رْيُ  وَي�سِ ��ْف��َوَة،  واجْلَ

َفَقِة اإْن �َساَء اهلُل َتَعاَلى.  وال�سَّ

• وَمْطَعِمِه 	 وَمْرَكِبِه  وَمْلَب�ِسِه  ِل�ِسِه  جَمْ َهْيَئِة  يف  ِمْنُكْم  ُجُل  الرَّ ُيَجاِوَزنَّ  ول 
وَم�ْسَرِبِه وِبَناِئِه وَخَدِمِه وَغرْيِ َذِلَك من فنوِن اأْمِرِه َقْدِر َح�ّقه، َفاإنَّكم َمَع 
َملون يف خدمتكم َعَلى  ْنَعِتُكْم َخ�َدَمٌة ل حُتْ لكم اهلل ِبِه من �َسَرِف �سَ ما ف�سَّ
ِييِع والتَّبذيِر، َوا�ْسَتِعيُنوْا  َتَمُل ِمْنُكْم اأفعاُل التَّ�سْ ، وَح�َفَظ�ٌة ل حُتْ رْيِ التَّْق�سِ

ُتُه َعَلْيُكْم. �سْ ِد يف ُكلِّ ما َذَكْرُتُه َلُكْم، وَق�سَ َعَلى عفاِفكم بالَق�سْ

• الَفْق�َر، 	 ُيعقباِن  َفاإنَّهما  ِف،  َ الرتَّ و�ُسْوَء عاقبِة  َرِف،  ال�سَّ َمَتالَف  واْحَذُروا 
حاِن اأَْهَلُهَما، َول �ِسيَّما الُكتَّاَب، واأَْرَباب الآَداِب،  قاَب، وَيْف�سَ وُيِذلِن الرِّ
ُموؤَتَنِف  َعَلى  فا�ستدلُّوا  بع�ٍص،  َعَلى  دليٌل  ها  وبع�سُ اأ�ْس�باٌه،  ولالأمِر 
ْدِبرْيِ  التَّ َم�َساِلَك  من  ا�ْسُلُكوا  ُثمَّ  جترَبُتُكْم،  اإَِلْيِه  �َسَبَقْت  مِبا  اأعماِلكم 

ًة، واأْحَمَدها عاقبًة.  َدَقها ُحجَّ ًة، واأ�سْ َحَها َمَحجَّ اأْو�سَ

• اِحِبِه َعْن اإنفاِذ 	 اغُل ل�سَ ُف ال�سَّ ْدِبرْيِ اآفًة ُمْتِلفًة، وهي الَو�سْ َواْعَلُموْا اأنَّ للتَّ
عَمِلِه وُروؤيِتِه. 

• ولُيوِجْز 	 منطِقِه،  من  الكايف  ق�سَد  ِل�ِسِه  جَمْ يف  ِمْنُكْم  ُجُل  الرَّ ِد  فلَيْق�سِ
لحٌة لِفْعِلِه،  يف ابتداِئِه وجواِبِه، ولياأُخْذ مبجامِع ُحَجِجِه، َفاإنَّ َذِلَك َم�سْ

وَمْدَفَعٌة للتَّ�َساُغِل َعْن اإكَثاِرِه. 

• وقوِعِه 	 َمخافَة  بت�سديِدِه،  واإم��داِدِه  توفيِقِه،  َلِة  �سِ يف  اهلِل  اإلى  ْع  ولي�سرَّ
َقاَل  اأو   ، ِمْنُكْم ظانٌّ اإْن ظنَّ  �ُه  َفاإنَّ واأدِبِه،  ببدِنِه وعْقِلِه  امْلُ�سرِّ  الَغَلِط  يف 
ِل ِحْيلِتِه  ا ُهَو بف�سْ َ ِة حركِتِه، اإمنَّ قائٌل، اإنَّ الَِّذي َبَرَز من َجميِل �سنعِتِه وُقوَّ
ِه ومَقاَلِتِه اإلى اأْن َيِكَلُه اهلُل َعزَّ َوَجلَّ اإلى  �َص بظنِّ ِه، َفَقْد تعرَّ وُح�ْسِن َتْدِبرْيِ

�له َغرْيُ خاٍف. َنْف�ِسِه، في�سرَي ِم�ْنَها اإلى َغرْيِ كاٍف، وَذِلَك َعَلى من تاأمَّ



126

• ْدِبرْيِ من ُمَراِفِقِه 	 �ه اأب�سُر بالأُُمْوِر، واأْحَمُل ِلِعْبِء التَّ ول يقْل اأحٌد ِمْنُكْم اإنَّ
ُجَلنْيِ ِعْنَد ذوي الألباِب  اِحِبِه يف خدمِتِه، فاإنَّ اأعقَل الرَّ َناعِتِه، وُم�سَ يف �سِ
واأحمَد يف  ِم�ْنُه  اأعقَل  �ساحَبُه  اأن  وراأى  َظْهِرِه،  وراَء  بالُعْجِب  َرَمى  من 
طريقِتِه، وعلى ُكلِّ واحٍد من الفريقنِي اأن َيْعِرَف ف�سَل ِنَعِم اهلل جلَّ ثناوؤُُه 
ِه  من َغرْيِ اغرتاٍر براأِيِه، َول تزكيٍة لَنْف�ِسِه، َول تكاثٍر َعَلى اأَِخْيه اأو نظرْيِ

ِه. و�ساحِبِه وَع�ِسرْيِ

• َذلُِّل 	 والتَّ لعظمِتِه،  ِع  بالتَّوا�سُ وَذِل��َك  اجَلِمْيِع،  َعَلى  َواج��ٌب  اهلِل  وَحْمُد 
ِث بنعمِتِه. َواأْن اأقوَل بكتابي َهذا ما �َسَبَق ِبِه امْلََثُل )َمْن  ِت�ِه، والتََّحدُّ لعزَّ
ُة كالِمِه، َبْعَد  �َة يلزْمُه اْلَعَمُل( وهو جوهُر َهذا الكتاِب وُغرَّ حَّ يلزْم ال�سِّ

ْم�ُتُه ِبِه)1(. الَِّذي ِفيِه من ذكر اهلل َعزَّ َوَجلَّ فلَذِلَك جعلُتُه اآخًرا وَتَّ

• ا َيَتولَّى ِبِه َمْن �َسَبَق علُمُه 	 َلَبِة َوالَكَتَبِة« مِبَ اُكْم »ياَمْع�َسَر الطَّ  َتَولنا اهلُل واإيَّ
اهلِل  ورحمُة  َعَلْيُكْم  الم  وال�سَّ وبَيِدِه،  َلْيِه  اإِ َذِلَك  َفاإنَّ  واإر�ساِدِه،  باإ�سعاِدِه 

وبركاُتُه))(.

ة َيْلَزْمَك اْلَعمُل : جممع الأمثال: لأحمد امليداين. حَّ 1-ْاَلِزم ال�سِّ
)- �سبح الأع�سى: للقلق�سندي، 1/ 85.
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» د�صتور �لبالغة و�خلطابة « 

ِحْيـَفُة ِب�ْصِر بن �مْلُْعَتِمِر �لهاليل  �صَ

كويّن اخَلِطْيِب،  َمرَّ ِب�ْسُر بُن امْلُْعَتِمِر)1(، باإِْبَراِهيَم بن جبلة بن َمْخَرمة ال�سَّ
وَقَف  اإمّن��ا  ��ُه  اأَنَّ اإِْبَراِهيُم  فظّن  ِب�ْسُر،  فوقَف  اخَلطابَة،  فتياَنهم  يعلُِّم  وهو 
ْفًحا،  ا َقاَل �سَ ِرُبوا َعمَّ ّظارِة. فَقاَل ِب�ْسُر: ا�سْ ِلَي�ْسَتِفْيَد، اأو لَيُكْوَن َرُجاًل من النَّ
ِحْي�َفًة من حت�بريِه وتنميِقِه، وَكاَن اأّول  اإَِلْيِهم �سَ واطُووا َعْنُه َك�ْسًحا، ُثمَّ َدَفَع 

َذِلَك الكالم:

قليَل 	• َف��اإنَّ  ��اَك،  اإيَّ واإجابِتها  بالك  وف��راِغ  ن�ساِطك  �ساعَة  َنْف�ِسَك  من  ُخْذ 
اأكَرُم جوهًرا، واأ�سَرُف ح�َسًبا، واأح�سُن يف الأ�سماع، واأحَلى يف  اَعِة  ِتْلَك ال�سَّ
دوِر، واأ�سَلُم من فاح�ِص اخَلَطاأ، واأْجَلُب ِلُكلِّ عني وُغّرٍة ِمن لفٍظ �سريٍف  ال�سُّ

ومعنًى بديٍع. 

ا ُيْعِطيَك َيْوُمَك اإلَّ بُطْوُل الَكدِّ وامْلُكابرِة 	• واعَلْم اأّن َذِلَك اأجدى َعَلْيَك مِمَّ
َكلُِّف وامْلَُعاَوَدِة، ومهما اأْخَطاأَك مَل ُيْخِطْئَك اأن َيُكْوَن مقبوًل  َوامْلَُجاَهَدِة، وبالتَّ
َم من َمْعِدِنِه.  ًدا، وخفيًفا َعَلى اللِّ�َساِن �سهاًل؛ وكما َخَرَج من َينبوِعِه وجَنَ َق�سْ

الَِّذي 	• ُهَو  َوالتَّْعقيُد  التَّْعقيِد،  اإلى  ُي�ْسِلُمُك  َر  َوعُّ التَّ َف��اإنَّ  َر،  والتََّوعُّ ��اَك  واإيَّ
ي�ستهلُك معاَنيَك، وَي�ِسنْيُ األفاَظَك))(.

ريِف 	• ا؛ َفاإنَّ َحقَّ امْلَْعَنى ال�سَّ ومن اأََراَغ معنًى َكِرمْيا فليلتِم�ْص َلُه لفًظا َكِرمْيً
ا ُيْف�ِسُدُهَما وَيْهُجُنُهَما، وعّما  وَنهما َعمَّ ِهَما اأن َت�سُ اللَّْفُظ ال�ّسريُف، ومن حقِّ
َقْبَل اأن تلَتِم�َص اإظهاَرُهما، وَتْرَتِهَن  اأ�سواأَ حال ِمْنَك  َتُكوَن  اأَْن  اأْجِلِه  َتُعوُد من 

هما، فُكْن يف ثالِث منازٍل)3(. َنْف�َسَك مبالب�سِتهما وق�ساِء حقِّ

الطائفة  اإليه  تن�سب  الكوفة،  اأهل  من  مناظر  معتزيل  فقيه  �سهل،  اأبو  الهاليل  امْلُْعَتِمِر  بُن  ِب�ْسُر   -1
الب�سرية )ت: 10) ه�(� )الأعالم(.

ْهل.  )- الَوْعُر: املكاُن احَلْزُن ذو الُوُعوَرِة، �سّد ال�سَّ
3- اأَراَغ واْرتاَغ: مبعنى َطَلب واأَراد.
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وَيُكْوَن 	• �َسهاًل،  وَفْخًما  َعْذًبا،  َر�سيًقا  َلْفُظَك  َيُكْوَن  اأن  الثَّالِث:  اأُوَلى  َفاإنَّ 
ِة  ِة اإْن ُكْنَت للخا�سَّ ا ِعْنَد اخلا�سَّ معناَك ظاهًرا مك�سوًفا، وقريًبا َمْعُروًفا، اإمَّ
باأن  ي�سرُف  َلْي�َص  وامْلَْعَنى  ؛  اأَرْدتَّ ِة  للعامَّ ُكْنَت  اإْن  ِة  اْلَعامَّ ِعْنَد  ا  واإمَّ ْدَت،  َق�سَ
ِة،  َلْي�َص يتَّ�سع باأن َيُكْوَن من معاين اْلَعامَّ ة، وكَذِلَك  َيُكْوَن من معاين اخلا�سَّ
َمَع مواَفَقِة احلاِل، وما  واإحراِز املنفعِة،  َواِب  َعَلى ال�سَّ َرِف  ال�سَّ َمداُر  واإمّنا 

. يُّ َيِجُب ِلُكلِّ َمَقاٍم من املقاِل، وكذلك اللَّْفُظ العاّميُّ واخلا�سّ

َمَداِخِلَك، 	• وُلطِف  قلِمَك،  وبالغِة  ِل�َساِنَك،  بيان  من  َتْبُلَغ  اأن  اأمكَنَك  فاإْن 
وتك�ُسَوها  ِة،  اخلا�سَّ َمَعايَن  َة  اْلَعامَّ ُتْفهَم  اأن  اإلى  َنْف�ِسَك،  َعَلى  واقتداِرك 
ْهماِء، َول جَتُفو َعِن الأَْكفاء، فاأنَت  الألفاَظ املب�سوطَة التي ل َتلُطُف َعِن الدَّ

.)1( �امُّ البليُغ التَّ

ل 	• اأوَّ ِعْنَد  َلَك  ت�سَمُح  َول  ْيَك  َتْعرَتِ َول  ُتَواِتْيَك  ل  الأولى  امْلَْن�ِزَلُة  َكاَنْت  فاإْن 
ْر اإلى َقَراِرَها،  ُد اللَّْفَظَة مَلْ َتَقْع َمْوِقَعَها، ومل َت�سِ ِل تكلُِّفَك، وجَتِ نَظرِك ويف اأوَّ
ويف  َمْركِزَها  يف  حُتلَّ  مَلْ  والقافيَة  لها،  املق�سومِة  اأَماكِنها  من  ها  حقِّ واإل��ى 
ِعها، فال  اِبها، ومل تتَّ�سْل ب�َسْكِلها، وَكاَنْت َقِلَقًة يف َمكاِنَها، نافرًة ِمن َمْو�سِ ِن�سَ

�ُزْوِل يف َغرْيِ اأوطاِنها.  ُتْكِرْهها َعَلى اغت�ساِب الأماكِن، والنُّ

الكالِم 	• اختياَر  تتكلَّْف  ومل  امل��وزوِن،  ْعِر  ال�سِّ َقْر�َص  َتَتعاَط  مَل  اإَِذا  فاإّنك 
ِك َذِلَك اأَح�ٌد.  املنثوِر، مَل َيِعْبك ِبرَتْ

1- قال ب�سر: فلما ُقِرئْت على ابراهيَم قال يل: اأنا اأحَوُج اإلى هذا من هوؤلء الفتيان. قال اجلاحظ 
التَم�ُسوا  قد  فاإنهم  الكّتاب؛  من  البالغة  اأْمَثَل طريقًة يف  قطُّ  اأَر  فلم  اأنا  اأما  ب�سر:  على كالم  معلًقا 
اأذُكر الَعواّم فاإيّن ل�سُت  من الألفاظ ما مل يكن متوعًرا وْح�سيًّا، ول �ساقًطا �ُسوقيًّا، واإذا �سمعتموين 
ا الأكراَد يف اجلبال، و�ُسّكاَن اجلزائر يف  اَع والباعة، ول�سُت اأعني اأي�سً نَّ اأعني الفاّلحني واحِل�ْسوة وال�سُّ
جن واأ�سباه الّزجن،  البحار، ول�ست اأعني من الأمم َمثَل الرببر والّطيل�سان، ومثل ُموَقان وِجيالن ومثل الزِّ
واإمّنا الأمم املذكورون ِمن جميع النا�ص اأربع: العرب، وفار�ُص، والهند، والّروم، والباقون همٌج واأ�سباه 
الَهمج، واأما العواّم ِمن اأهل ِمّلتنا ودعوتنا، ولغتنا واأدبنا واأخالقنا، فالّطبقة التي عقوُلها واأخالُقها 
ا، ثم رجع بنا  ة تتفا�سل يف طبقاٍت اأي�سً فوَق تلك الأمم ومل يبُلغوا من�زَلة اخلا�سة منا، على اأّن اخلا�سَ

القوُل اإلى بقّية كالم ب�سِر بن املعتمر، واإلى ما َذَكر من الأق�سام. 
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ا 	• رْيً اأنَت تكّلْفَتُهَما ومل تُكْن حاذًقا َمْطبوًعا، ول ُمْحِكًما ل�َساأِنَك، َب�سِ فاإْن 
ُه  اأَنَّ ُدْوَنك  ُهَو  ِم�ْنُه، وراأى َمن  َعْيًبا  اأقلُّ  اأنَت  َلَك، عاَبَك َمن  َعَلْيَك وما  ا  مِبَ

فوَقك. 

باُع 	• َلَك الطِّ ْنَعَة، ومَل ت�ْسَمْح  وَتَتَعاَطى ال�سَّ الَقْوَل،  باأّن تتكلََّف  ابُتليت  فاإن 
َجر، َوَدْعُه  ى َعَلْيَك َبْعَد اإَجاَلِة الِفْكرَة، فال تْعَجْل َول َت�سْ ِل َوْهلٍة، وتعا�سَ يف اأَوَّ
َبَيا�َص َيْوِمَك و�َسواَد َلْيَلِتَك، وعاِوْدُه ِعْنَد ن�ساِطك وفراِغ باِلَك؛ فاإنََّك ل َتْعَدُم 
ناعة َعَلى ِعْرٍق،  الإجاَبة وامْلُواتاَة، اإن َكاَنْت هناك طبيعٌة، اأو جَرْيَت من ال�سِّ
فاإْن تّنَع َعَلْيَك َبْعَد َذِلَك من َغرْيِ حادِث �ُسْغٍل ِعَر�َص، ومن َغرْيِ ُطْوِل اإهماٍل 
اإَلْيَك،  َناَعاِت  اأ�ْسَهى ال�سِّ اإلى  َناَعِة  َل من َهِذِه ال�سِّ اأن تتحوَّ فامْلَْن�ِزَلُة الّثالثُة 
َها َعَلْيَك؛ فاإنَّك مَلْ َت�ْسَتِهِه، ومَلْ تناِزْع اإَِلْيِه اإّل وَبْيَنكَما َن�َسٌب، وال�ّسيُء ل  واأخفِّ
ُفو�َص  يِحنُّ اإّل اإلى ما ي�ساكُلُه، َواإْن َكاَنْت امل�ساكلُة َقْد َتُكوُن يف طبقاٍت؛ لأنَّ النَّ
ْخزوِنها َمَع الّرْهبِة، كما جتوُد ِبِه  ْغَبِة، َول ُت�ْسمِح مِبَ ْكنوِنها َمَع الرَّ وُد مِبَ ل جَتُ

ِة، فهذا هذا. ْهَوِة وامْلََحبَّ َمَع ال�سَّ

اأْق��َداِر 	• وَب��نْيَ  َبْيَنها  وي��وازَن  امْلَ��َع��ايِن،  اأْق���َداَر  َي��ْع��ِرَف  اأْن  للُمَتَكِلِّم  وَيْنَبِغي 
امْلُ�ْسَتِمِعنْيَ وَبنْيَ اأْقَداِر احلالت، فَيْجَعَل ِلُكلِّ طبقٍة من َذِلَك كالًما، وِلُكلِّ حالٍة 
من َذِلَك َمقاًما، حتَّى َيْق�ِسَم اأْقَداِر الكالم َعَلى اأْقَداِر امْلََعايِن، وَيْق�ِسَم اأْقَداِر 
امْلََعاين َعَلى اأْقَداِر امَلَقاَماِت، واأْقَداِر امْلُ�ْسَتِمِعنْيَ َعَلى اأْقَداِر ِتْلَك احلالِت)1(.

ال�سالم  والن�سر، 8)19، حتقيق عبد  التاأليف  للجاحظ )135/1(، طبعة جلنة  والتبيني:  البيان   -1
محمد هارون. وانظر: �سحيفُة ِب�ْسِر بِن امْلُْعَتِمِر واأثرها فى النقد الأدبي: علي م�سطفى �سبح.
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و�صية �أبي متام للبحرتي يف �ل�صعر

اأبو تام )188-31)ه�( حبيب بن اأو�ص الطائي، �ساحب مذهب جديد يف 
ال�سعر يقوم على اخرتاع املعاين واإلبا�سها �سوًرا يبدو فيها كدُّ الذهن واإعمال 
الفكر، يف �سعره قوة وجزالة، كان يحفظ الكثري من اأراجيز العرب، ولد يف 

قرية جا�سم ب�سورية ورحل اإلى م�سر، وويل بريد املو�سل.

عَر وكنُت اأرجُع فيه اإلى طبٍع  )1(:كنُت يف َحداثتي اأروُم ال�سِّ
قال �لبحرتي

ومل اأكْن اأقف على ت�سهيِل ماأخِذِه، ووجوه اقت�ساِئِه، حتى ق�سدُت اأبا تام، 
وانقطعُت فيه اإليه، واتَّكلُت يف تعريفه عليه، فكان اأول ما قال يل: 

• ْفٌر من الُغُموِم))(. 	 ْ الأوقاَت، واأنَت قليُل الهموِم، �سِ يا اأبا عبادة؛ تخريَّ
•  واعلم اأن العادَة يف الأوقاِت اأن يق�سَد الإن�ساُن لتاأليف �سيء اأو حفظه 	

اأن النف�ص تكون قد اأخذت حظها من الراحة،  َحر، وذلك  يف وقت ال�سَّ
وق�سطها من النوم.

•  فاإن اأردَت الن�سيَب فاجعِل اللفَظ رقيًقا، واملعنى ر�سيًقا، واأكْث فيه من 	
بابة، وتوجع الكاآبة، وقلق الأ�سواق، ولوعة الفراق. بيان ال�سَّ

• ٍد ذي اأياٍد فاأ�سهْر مناقَبُه، واأْظِهْر منا�سبه، واأِبْن 	 واإذا اأخذت يف مدح �سيِّ
معامله، و�سّرف مقاومه، وتقا�ّصْ املعاين، واحذر املجهول منها)3(.

• ريَّة، وكن كاأنك َخيَّاط يقطع الثياَب 	 واإياك اأن ت�سني �سعرك بالألفاظ الزَّ
على مقادير الأج�سام.

• واإذا عار�سك ال�سجر اأرح نف�سك، ول تعمل اإل واأنت فارغ القلب، واجعل 	
 . هوَة ِنْعَم امْلُِعنْيُ �سهوتك لقول ال�سعر الذريعة اإلى ح�سن نظمه، فاإنَّ ال�سَّ

1- البحرتي هو الوليد بن عبيد اهلل، اأبو عبادة ، كان فا�ساًل اأديًبا ف�سيًحا بليغا �ساعًرا جميًدا، وكان 
بع�ص اأهل ع�سره يقدمونه على اأبي تام، ولد مبنبج من اأعمال حلب وبها ن�ساأ.

، وهوالَكْرُب. ْفر: ال�سيء اخلايل، والُغُموِم: واحده الغمُّ ْفر وال�سُّ ْفر وال�سَّ )- ال�سِّ
د املعاين، بدل وتقا�ص املعاين. ا�ص، وروي: ون�سِّ : التنا�سُف يف الِق�سَ 3- التَّقا�صُّ
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• فما 	 املا�سني،  اأ�سعار  من  �سلف  مبا  �سعرك  تعترب  اأن  احل��ال:  وجملة 
�ساء اهلل  اإن  تر�سد،  فاجتنبه  تركوه  وما  فاق�سده،  العلماء  ا�ستح�سنته 

تعالى)1(. 

يَُّة �لإمام �لبخاري لأبي �ملظفر �لبخاري َو�صِ

(: مَلَّ�ا َبَلْغُت َمْبَلَغ  �ا�ِص )الَوِلْيُد بُن اإِْبَراِهيَم بِن َيِزْيٍد الهَمَداينِّ َقاَل اأبو الَعبَّ
ْدُت  ِديِث وروايِة الأخباِر و�َسَماِعَها، َفَق�سَ َجاِل تاَقْت َنْف�ِسي اإلى َطَلِب احْلَ الرَّ
اِحَب التَّاريِخ، واملنظور اإَِلْيِه يف ِعْلِم  َد بَن اإِ�ْسَماِعيِل البخاريَّ ببخارى �سَ ُمَحمَّ

ِديِث، واأْعَلْمُتُه ُمرادي، و�ساألُتُه الإقباَل َعَلى َذِلَك، فَقاَل يل))(: احْلَ

• يا بنّي، ل َتْدُخْل يف اأْمٍر اإّل َبْعَد َمْع�ِرَفِة ُحُدوِدِه والوقوِف َعَلى َمَقادْيِرِه، 	
ما  ومقادير  َلُه،  ق�سدتك  ما  حدود  َتَعاَلى  اهلُل  َرِحَمَك  عّرْفِني  فقلُت: 

�ساألتك َعْنُه.

• رْيُ ُمحّدًثا كاماًل يف حدْيِثِه اإّل َبْعَد اأن 	 ُجَل ل َي�سِ فَقاَل يل: اْعَلْم اأنَّ الرَّ
ْرَبٍع،  ْرَبٍع يف اأَْرَبٍع، ِعْنَد اأَْرَبٍع باأَْرَبٍع َعَلى اأَ َيْكُتَب اأَْرَبًعا يف اأَْرَبٍع، كاأَْرَبٍع، ِمْثَل اأَ
ْت  اِت ل َتِتمُّ اإّل باأَْرَبٍع َمَع اأَْرَبٍع، فاإَِذا َتَّ باعيَّ َعْن اأَْرَبٍع لأَْرَبٍع، وكل َهِذِه الرُّ
رَبَ َعَلى َذِلَك اأكرمه اهلل  َلُه كلُّها هاَن َعَلْيِه اأَْرَبٌع، وابتلَي باأَْرَبٍع، فاإَِذا �سَ

ْنَيا باأَْرَبٍع واأثابه يف الآِخَرِة باأَْرَبٍع.  َتَعاَلى يف الدُّ

• باعياِت من 	 ْر َرِحَمَك اهلُل َتَعاَلى ما ذكرَت من اأحواِل َهِذِه الرُّ قلت َلُه: َف�سِّ

1- وردت هذه الو�سية يف م�سادر عدة، مع بع�ص الختالف باألفاظها؛ وانظرها يف »منهاج الأدباء 
و�سراج البلغاء« لأبي احل�سن حازم بن محّمد القرطاجني، و»�سبح الأع�سى« للقل�سندي. و»العمدة يف 

محا�سن ال�سعر واآدابه ونقده«: لبن ر�سيق القريواين.
)- الإمام البخاري ))19-56) ه�( اأبو عبد اهلل، محمد بن اإ�سماعيل، اأعلم اأهل احلديث يف زمانه، 
كان غاية يف احلياء وال�سجاعة وال�سخاء والورع والزهد يف الدنيا، هاجر يف طلب احلديث اإلى مكة 
املكرمة، وخرا�سان، والعراق، وم�سر، وال�سام، و�سمع من نحو األف �سيخ، وجمع نحو �ست مائة األف 
حديث، اختار منها يف �سحيحه ما وثق بروايته، وهو اأول من و�سع يف الإ�سالم كتاًبا على هذا النحو. 

قال ابن خزمية: ما حتت اأدمي ال�سماء اأعلم باحلديث من البخاري.
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اٍف، ب�َسْرٍح كاٍف، وَبَياٍن �ساٍف، طلًبا لالأْجِر الَوايف.  قلٍب �سَ
• �ا الأَْرَبُع التي حتتاج اإلى كْتِبَها فهي: اأخباُر الر�سول ¤ 	 فَقاَل: نعم، اأمَّ

والتابعني  ومقاديرهم،  َعْنُهْم  َتَعاَلى  اهلل  َي  َر�سِ َحاَبِة  وال�سَّ و�سرائعُه، 
وكناهم  رجالهم  اأ�سماِء  َمَع  وتواريِخهم،  اْلُعَلَماِء  و�سائر  واأْحَواِلِهم، 

واأمكنتهم واأزماِنهم.
• ال�سورِة، 	 َمَع  والب�سملِة  التو�ّسِل،  َمَع  َع��اِء  وال��دُّ اخلطِب،  َمَع  كالتحميد 

والتكبرِي َمَع ال�سلواِت.
• ِمْثَل امل�سندات، واملر�سالت، واملوقوفات، واملقطوعات. ويف �سغره، ويف 	

اإدراكه، ويف �سباِبِه، ويف كهولته. ِعْنَد فراغه، وِعْنَد �سغله، وِعْنَد فقره 
الأحجار،  على  وال��رباري.  والبلدان،  والبحار،  باجلبال،  غناه.  وِعْنَد 
اإلى  نقلها  ��ِذي ميكنه  الَّ ال��َوْق��ِت  اإل��ى  والأك��ت��اف.  والأخ���زاف، واجللود، 

الأوراق، عّمن ُهَو فوقه، وعّمن ُهَو ِمْثَله، وعّمن ُهَو ُدْوَنُه. 
• ه، لوجه اهلل َتَعاَلى طلًبا 	 ُه بخط اأبيه ُدْوَن َغرْيِ اأَنَّ وعن كتاب اأبيه يتيّقن 

َبنْيَ  ون�سرها  ِم�ْنَها،  َوَج��لَّ  َع��زَّ  اهلل  كتاب  واف��ق  مبا  واْلَعَمل  ملر�ساته. 
طالبيها ومحبيها، والتاأليف يف اإحياء ذكره َبْعَده. 

• ُثمَّ ل تتم َلُه َهِذِه الأ�سياء اإّل باأَْرَبٍع هي من ك�سب الَعْبِد، اأعني: َمْع�ِرَفَة 	
اْلِكَتاَب�ِة واللَُّغِة وال�سرِف والنحو. 

• َة، واحِلْر�َص، 	 حَّ مع اأَْرَبٍع هي من اإعطاِء اهلِل َتَعاَلى، اأعني: الُقدرَة، وال�سِّ
واحِلْفِظ. 

• ْرَبٌع: الأهُل، والولُد، وامْلَاُل، 	 ْت َلُه َهِذِه الأ�سياَء كّلها هاَن َعَلْيِه اأَ فاإَِذا �سحَّ
والوطُن.

• اجلهالء، 	 وطعِن  الأ�سدقاء،  ومالمِة  الأع��داء،  ب�سماتِة  باأَْرَبٍع:  وابتلي 
وَح�َسِد اْلُعَلَماِء. 

• بعزِّ 	 باأَْرَبٍع:  ْنَيا  الدُّ اهلُل جلَّ وَعال يف  اأكرَمُه  املحِن  َهِذِه  َعَلى  رَبَ  فاإَِذا �سَ
ْف�ِص، وبلّذة اْلِعْلِم، وبحياِة الأَبِد.  القناعِة، َوِبَهْيَب�ة النَّ
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• الَعْر�ِص 	 وبظلِّ  اإخواِنِه،  من  اأََراَد  ملن  َفاَعِة  ال�سَّ باأَْرَبٍع:  الآِخ��َرِة  واأثاَبُه يف 
نَي  ِبيِّ هِ ¤ بجواِر النَّ َحْيُث ل ظلَّ اإّل ِظلُُّه، وب�َسْقِي من اأََراَد من َحْو�ِص َنِبيِّ

�ِة.  نَي يف اجلنَّ يف اأْعلى ِعلِّيِّ
• ًقا يف 	 ْجَمالِت َجِمْيِع ما �َسِمْعُت من َم�َساِيِخي ُمَتفرِّ َفَقْد اأعلمُتَك يا ُب�َنيَّ مِبُ

ْدَتِني َلُه اأْو َدْع. َهذا الباِب، فاأْقِبِل الآَن اإلى ما َق�سَ
• قال: َفَهاَلِني ف�سكتُّ متفكًرا، واأطرقُت متاأدًبا، فلما راأى ذلك مني قال: 	

واإن مل تطق حمل هذه امل�ساق كلها فعليك بالفقه، ميكنك تعلمه واأنت 
وركوب  الديار،  ووطء  الأ�سفار،  بعد  اإلى  �ساكٌن ل حتتاج  قارٌّ  بيتك  يف 
البحار، وهو ذا ثمرة احلديث، ولي�ص ثواب الفقه دون ثواب املحّدث يف 
الآخرة، ول عّزه باأقّل من عز املحدث. فلما �سمعت ذلك نق�ص عزمي 
يف طلب احلديث، واأقبلت على درا�سة الفقه وتعلمه اإلى اأن �سرت فيه 
متقدًما، ووقفت منه على معرفة ما اأمكنني من علمه بتوفيق اهلل تعالى 
ومنته، فلذلك مل يكن عندي ما اأمليه لهذا ال�سبي يا اأبا اإبراهيم، فقال 
له اأبو اإبراهيم: اإن هذا احلديث الواحد الذي ل يوجد عند غريك خرٌي 

لل�سبي من األف حديث يجده عند غريك، انتهى)1(.

�ريُّ هذه الو�سية يف )نفح الطيب( ... فقال: قال اأبو املظفر )محمد بن اأحمد بن حامد  1- اأورد امْلَقَّ
بن الف�سل البخاري(: ملا عزل اأبو العبا�ص )الوليد بن اإبراهيم بن يزيد الهمداين( عن ق�ساء الري 
ورد بخارى �سنة 318 جلديد مودة كانت بينه وبني اأبي الف�سل البلعمي، فن�زل يف جوارنا، فحملني 
ال�سبي ما �سمعته من  اأن حتدث هذا  اأ�ساألك  له:  اإليه فقال  اإبراهيم اخلتلي  اإ�سحاق بن  اأبو  معلمي 
م�سايخك فقال: ما يل �سماع، فقال: وكيف واأنت فقيه، فما هذا، قال: ملا بلغت مبلغ الرجال تاقت 
نف�سي اإلى طلب احلديث ورواية الأخبار و�سماعها، فق�سدت محمد بن اإ�سماعيل البخاري ببخارى...

.)333/((
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ث و�صيــة للمحــدِّ

الرواية  بطريق   ¤ النبي  حديث  بعلم  ي�ستغل  من  ث«:  ب���»املُ��َح��دِّ امل��راد 
والدراية، والعلم باأ�سماء الرجال، وطرق الأحاديث، واملعرفة بالأ�سانيد ونحو 

ذلك. 

و»املُ�ْسِنُد«: من يروي احلديث ب�سنده، �سواء اأعنده علم به اأم لي�ص له اإل 
جمرد الرواية.

و»احَلاِفُظ«: مرادف للمحدث عند كثري من املحدثني. وقيل: اإنه اأرفع منه 
درجة بحيث يكون ما يعرفه يف الطبقة اأكث مما يجهله.

و»احَلاِكُم«: هو من اأحاط علًما بالأحاديث حتى ل يفوته منها اإل الي�سري.

بن  �سعبة  يلقب  وبه  اأعلى منهم جميًعا،  املوؤمنني«: يف احلديث،  و»اأم��رُي   
احلجاج والبخاري.

قال �لقلق�صندي يف و�صية �ملحدث:

• ة النبويِة م�سطلًعا، وعلى ما جمعته طرُق اأهِل 	 ُث وقد اأ�سبَح بال�سنَّ املحدِّ
لًعا. احلديِث ُمطَّ

• حيِح اأنَّ حديَثه احل�سُن، واأنَّ املر�سَل منه يف الطلب مقطوٌع 	 و�سحَّ يف ال�سَّ
عنه كلُّ ذي َل�َسٍن. 

• طوَل 	 منه  �ص  املرقِّ هو  و�َسماَعُه  العوايل،  عن  املاأخوُذ  هو  �سَنَدُه  واأنَّ 
الليايل. 

• واأنَّ مثله ل يوجُد يف ن�سِبِه امْلُْعِرُق، ول يعَرُف مثُلُه للحافظنْيِ ابنِّ عبد 	
الرَبِّ باملغرِب وخطيِب بغداَد بامل�سرِق.

• طاق، و�سعى َلُه �سعيه 	 ُه طامَلا �سّد َلُه النِّ وهو يعلُم مقداَر طلِب الطالِب َفاإِنَّ
 . م امل�ساقَّ وجت�سَّ



135

• واجلفوُن 	 طلُبه  َلُه  وينبهه  ُمْرِزمٌة،  واملطايا  ُه  حر�سُ به  ي�ستدُّ  َلُه  ورحَل 
مٌة)1(. مقَفلٌة والعيوُن ُمَهوِّ

• ِجُرُه طوُل الوقوِف حتى يوؤَذن َلُه يف ولوِجها، 	 ووقَف على الأبواِب ل ُي�سْ
ٍر فروجها.  وَقَعَد الُقرُف�ساَء يف املجال�ِص ل ت�سيَق به على ِق�سَ

• الأقرباَء 	 ِط  ولين�سِّ َب،  جرَّ من  معاملَة  للفائدِة  اأَتْوُه  اإذا  الطلبَة  فليعامِل 
َب.  منهم وُيوؤِن�ِص الغرباَء فما هو اإل ممن طلب اآِونًة من قريٍب واآونًة َتَغرَّ

• حاِح. 	 ولُي�ْسِفْر لهم �سباُح ق�سِدِه عن النَّجاِح، ولينِتْق لهم منه ُعُقوده ال�سِّ

• اإليه 	 ُي�ساُر  كاَن  ما  بتقريبه  خواطَرهم  ْح  ول��رُيِ احلديَث،  لهم  ْح  وليو�سِّ
رْيَ احلثيَث. ال�سَّ

• تعليُمُه من 	 ويعلُِّمُهم ما يجُب  َع اهلل عليه فيه املجاَل،  و�سَّ ولُيوؤِتهْم مما 
جاِل. املتوِن والرِّ

• حيِح 	 وال�سَّ والتَّعليِل،  والتَّوجيِه  والتَّعديِل  اجل��رِح  مبواقِع  ُرُهم  ويب�سِّ
واملعتلِّ الذي تتناثُر اأع�ساوؤُه �ُسْقًما كالعليل، وغري ذلك مما لرجاِل هذا 
رواية،  ِد  فيه مبجرَّ ُيْقَنُع  اأو  درايٍة  فيه عن  ُب  ُينقِّ وما  عناية،  به  ال�ساأِن 
َكَتَم  اأو  مو�سوٍع  حديٍث  يف  �َص  َرخَّ مبن  ُيْعَرف  ول  حلًما  ُيزاد  ما  ومثله 

ِعلًما))(.

َهوُّم والتَّْهومي: النوم اخلفيف. 1- َرَزَم البعرُي: �سقط من جوع اأو مر�ص. والَهْوم والتَّ
للمقر  ال�سريف(  بامل�سطلح  )التعريف  لكتاب  ون�سبها   .((8  /11 للقلق�سندي  الأع�سى:  �سبح   -(

ال�سهابي، اأحمد بن ف�سل اهلل العدوي العمري.
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يَُّة �بن حزم باآد�ب جمل�س �لعلم َو�صِ

اِهِريِّ )ت: 56) ه�( عامِلُ الأندل�ِص يف  علّي بن اأحمَد بن �سعيٍد بِن َحْزٍم الظَّ
: وابُن حزٍم َرُجٌل من  �ِة الإ�س�الِم، َقاَل َعْنُه احلافُظ الذهبيُّ ِئمَّ ِرِه، واأَح�ُد اأَ َع�سْ
رُة وامل�سائُل الواهيُة،  الكباِر، ِفيِه اأدواُت الجتهاِد كاملٌة، تقُع َلُه امل�سائُل امْلُح�رَّ
ِة وق�امِع البدعِة، َكاَنْت َلُه ولأبيِه من َقْبِلِه  �نَّ �ِب بنا�سِر ال�سُّ ِه. ُلقِّ كما تقُع ِل�َغرْيِ
ريا�سُة الوزارِة وتدبرْيُ اململكِة، فزِه�َد ِبَها وان�سرَف اإلى الِعْلِم والتاأليِف،كان 
انتقد كثرًيا من  بعيًدا عن امل�سانعة،  وال�سنة  الكتاب  الأحكام من  ي�ستنبط 

العلماء والفقهاء، وكان يقال: ل�سان ابن حزم و�سيف احلجاج �سقيقان، 

ًيا بح�سوِر جمال�ِص الِعْلِم)1(: َقاَل ُمْو�سِ

• علًما 	 م�ستزيٍد  ح�سوَر  اإل  ح�سوُرك  يُكْن  فال  ِعْلٍم  ِل�َص  جَمْ ْرَت  َح�سَ اإَِذا 
غريبًة  اأو  ت�سيُعها،  عثًة  طالًبا  ِعْنَدك،  مبا  م�ستغٍن  ح�سوَر  ل  واأج��ًرا، 

ُعها، فَهِذِه اأفعاُل الأْرذاِل الذيَن ل ُيفلحوَن يف الِعْلِم اأبًدا.  ت�سنِّ
• َواإْن 	 ُكلِّ حاٍل،  َعَلى  ا  َخ�رْيً ْلَت  َفَقْد َح�سَّ ِة  �يَّ النِّ َهِذِه  َعَلى  ْرَتها  َح�سَ فاإَِذا 

ِة فجلو�ُسَك يف َمْن�ِزِلِك اأْرَوُح لبدِنَك، واأكرُم  �يَّ ْرها َعَلى َهِذِه النِّ مَلْ حت�سُ
ُلِقَك، واأ�سلُم لِدْيِنَك.  خِلُ

• ْرَتها )كما َذَكْرنا( فالتزْم اأَح�َد ثالثِة اأوجٍه ل رابَع َلَها. 	 فاإَِذا َح�سَ
• يف 	 ِة  �يَّ النِّ اأج��ِر  َعَلى  َل  فَتْح�سُ ��اِل؛  اجل��هَّ �سكوَت  ت�سكَت  اأَْن  �ا  اإمَّ وه��ي: 

ِة  امل�ساهدِة وعلى الثَّناِء َعَلْيَك بقلَِّة الف�سوِل، وعلى َكَرِم املجال�سِة، ومودَّ
من جُتال�ُص.

• الأَْرَب��ِع 	 َه��ِذِه  َعَلى  َل  فَتْح�سُ امْلَُتَعلِِّم،  �ُسوؤاَل  فا�ساأْل  َذِل��َك:  تفعل  مَلْ  فاإن 
َمَحا�ِسَن، وعلى خام�سٍة، وهي ا�ستزادُة الِعْلِم.

• وؤاَل 	 ا تدري، َفاإنَّ ال�سُّ ا ل تدري ل َعمَّ اأَْن ت�ساأَل َعمَّ و�سفة �سوؤاِل امْلَُتَعلِِّم: 

1- انظر: الإمام ابن حزم اإمام اأهل الأندل�ص: محمد اأبو �سعيليك. وحتقيق ترجم�ة ابن حزم يف �سري 
اأعالم النبالء: ل�سعيد الأفغاين.
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ا تدريه �َسْخٌف، وقلُة عقل، و�ُسْغٌل لكالِمَك وقطٌع لزماِنَك مبا ل فائدَة  َعمَّ
ى اإلى اكت�ساِب الَعداواِت، وهو َبْعُد َعنْيُ  ا اأدَّ ك، ورمبَّ ِفيِه ل َلَك َول ِل�َغرْيِ

الُف�سوِل. 
• الَِّذي 	 اأجاَبَك  َفاإنَّها �سفُة �سوٍء، فاإن  َتُكوَن ف�سولًيا؛  اأَْن ل  َعَلْيَك  فَيِجُب 

�ساألَت مبا ِفيِه كفايٌة َلَك فاقطع الكالَم، َواإْن مَلْ يجْبَك مبا ِفيِه كفايٌة، 
اأو اأجاَبَك مبا مَلْ تفهْم فقْل َلُه: مَلْ اأفهْم وا�ستزْدُه، فاإن مَلْ يزدك بياًنا 
ْلَت  َل َول َمِزْيَد فاأْم�ِسْك َعْنُه، واإل َح�سَّ و�سَكَت اأو اأعاَد َعَلْيَك الكالَم الأَوَّ

يادِة. ْل َعَلى ما ُتِرْيُد من الزِّ �سُ َعَلى ال�ّسرِّ والَعَداَوِة ومل حَتْ
• َفُة َذِلَك اأَْن تعار�َص جواَبُه 	 والوجُه الثَّالُث: اأَْن تراجَع مراجعَة العامِل، َو�سِ

اإل  ِعْنَدَك  يكْن  ومل  ِعْنَدك  َذِل��َك  يُكْن  مَلْ  فاإن  ًنا،  بيِّ ا  نق�سً ُه  ينق�سُ مبا 
تكراُر قوِلَك، اأو املعار�سُة مبا ل يراه خ�سُمَك معار�سًة فاأم�ِسْك، َفاإنَّك 
ُل بتكراِر َذِلَك َعَلى اأجٍر، َول َعَلى تعليٍم، َول َعَلى تعلٍُّم، َبْل َعَلى  �سُ ل حَتْ

اِت. رَّ ْت اإلى امل�سَ ا اأدَّ الغيِظ َلَك وخل�سِمَك، والَعَداَوِة التي رمبَّ
• علٍم، 	 بَغرْيِ  الَغَلَبَة  َيْطُلُب  الَِّذي  امْلُكاِبِر  ومراَجَعَة  امْلُْعِنِت،  و�سوؤاَل  اَك  واإيَّ

و�سعِف  الف�سوِل،  ِة  وَك��ْثَ ْي��ِن،  ال��دِّ ِقلَِّة  َعَلى  دليالِن  �سوٍء،  ُخُلَقا  فهما 
ْخِف، َوَح�ْسُبَنا اهلُل َوِنْعَم اْلَوِكيُل. ِة ال�سَّ الَع�ْقِل، وُقوَّ

• اَك 	 َعَلى كالٍم يف كتاٍب، فاإيَّ اأو َهَجْمَت  َعَلْيَك خطاٌب بل�ساٍن،  َوَرَد  واإَِذا 
َ ُبْطالَنُه  َبِة الباعثِة َعَلى املغاَلَبِة، َقْبَل اأَْن َتَتَبنيَّ اأَْن تقاِبَلُه مقابلَة املغا�سَ

هاٍن قاطٍع. ِبرُبْ
• علِمَك 	 َقْبَل  ��اُه  يَّ اإِ امل�ستح�سِن  ِبِه  ِق  املُ�سدِّ اإقباَل  َعَلْيِه  ُتْقِبْل  فال  ا  واأي�سً

هاٍن قاطٍع فتظلَم يف كال الَوْجهنِي َنْف�َسَك، وَتْبُعَد َعْن اإدراِك  ِتِه ِبرُبْ ب�سحَّ
�َزاِع َعْنُه، والنُّ�زوِع  احلقيقِة، وَلِكْن اأْق�ِبْل َعَلْيِه اإقباَل �سامِلِ اْلَقْلِب َعن النِّ

اإَِلْيِه، اإقباَل من ُيِريُد حظَّ َنْف�ِسِه يف فهِم ما �َسِمَع وراأى)1(.

الريان،  دار  املانع،  عبدالعزيز  بن  محمد  والآداب:  والعمل  العلم  ف�سيلة  اإلى  الطالب  اإر�ساد   -1
الفجرية، عن )جمموع ر�سائل ابن حزم(.
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يَُّة �لإَماِم �أبي حنيفة لتلميذه �أَِبي ُيو�ُصَف َو�صِ

اِر فكنُت  ي اإلى الق�سَّ َقاَل اأبو يو�ُسف: تويف والدي واأنا �سغرٌي فاأ�سلمتني اأمِّ
بيدي  فتاأخذ  تتبعني  اأمي  فَكاَنْت  ِفيَها،  فاأجل�ُص  اأبي حنيفة  َعَلى حلَقِة  اأمرُّ 
اِر، ُثمَّ ُكْنُت اأخالُفها يف َذِلَك، واأذهُب اإلى  من احللقِة وتذهُب بي اإلى الق�سَّ
يتيٌم  ِبيٌّ  �سَ َهذا  اإنَّ  حنيفَة:  لأبي  َقاَلت  َعَلْيَها  َذِل��َك  طاَل  ا  فَلمَّ حنيفَة،  اأبي 
، فَقاَل لها:  اأف�سدَتُه عليَّ َقْد  اأطِعُمُه من مغزيل، واإنك  اإل ما  َلُه �سيٌء  َلْي�َص 
ا�سكتي يا َرْعناُء ها ُهَو ذا يتعلَُّم الِعْلَم و�سياأكُل الفالوذَج بُدْهِن الُف�ْسُتِق يف 
ا  فَلمَّ يو�سَف:  اأبو  َقاَل  َخِرْفَت.  َقْد  �َس�ْيٌخ  َك  اإنَّ له:  فَقاَلت  الفريوزِج،  ُحوِن  �سُ
حِن  �سيِد اإْذ اأتي بالفالوذوِج يف �سَ ْيُت الق�ساَء، فبينما اأنا ذاَت َيْوٍم ِعْنَد الرَّ ُولِّ
ُم، فقلُت: ل �سيَء اأبقى اهلُل اأِمرْيَ  �سيُد: ما َلَك َتَب�سَّ ْمُت، فَقاَل الرَّ فريوزَج فتب�سَّ
ْنَيا والآِخَرِة، رِحَم اهلُل اأبا  �سيُد: اإنَّ الِعْلَم َينَفُع ويرفُع يف الدُّ ، فَقاَل الرَّ امْلُوؤِْمِننْيَ

حنيفَة فلقد ينظُر بعنْيِ عقِلِه ما ل ينظُر بعنِي راأ�ِسِه)1(.

�ْسُد َوُح�ْسُن  َقاَل اأبو حنيفِة لأَِبي ُيو�ُسَف رحمها اهلل َبْعَد اأَْن َظَهَر َلُه ِمْنُه الرُّ
ا�ِص: رَيِة َوالإِْقَباُل َعَلى النَّ ال�سِّ

• َيَدْيِه، 	 َبنْيَ  َواْلَكِذَب  ��اَك  َواإِيَّ َمْنِزَلَتُه،  ْم  َوَعظِّ ْلَطاَن،  ال�سُّ ْر  َوقِّ َيْعُقوُب،  َيا 
ت  اَجٍة َعَلْيِه، َفاإِنَّك اإَذا اأَْكَثْ ُخوَل َعَلْيِه يِف ُكلِّ َوْقٍت َما مَلْ َيْدُعك حِلَ َوالدُّ
اأَْنَت  َكَما  ِمْنُه  َفُكْن  ِعْنَدُه،  َمْن�ِزَلُتك  ُغَرْت  َو�سَ ِبك  َتَهاَوَن  الْخِتالَف  اإَلْيِه 
َما  لأَحٍد  َيَرى  ل  ْلَطاَن  ال�سُّ َفاإِنَّ  ِمْنَها،  َتْدُن  َول  َوَتَتَباَعُد  َتْنَتِفُع  اِر  النَّ ِمْن 
ُقْلته  َما  َعَلْيَك  َياأُْخُذ  ُه  َفاإِنَّ َيَدْيِه،  َبنْيَ  اْلَكالِم  َة  َوَكْثَ اَك  يَّ َواإِ ِلَنْف�ِسِه،  َيَرى 
ُغَر يِف  ُئَك َفَت�سْ ُه ُيَخطِّ نَّ ُه اأَْعَلُم ِمْنك َواأَ َي ِمْن َنْف�ِسِه َبنْيَ َيَدْي َحا�ِسَيِتِه اأَنَّ ِلرُيِ
ك، َول َتْدُخْل  اأَْعنُيِ َقْوِمِه، َوْلَتُكْن اإَذا َدَخْلت َعَلْيِه َتْعِرُف َقْدَرك َوَقْدَر َغرْيِ

فقيه،  )113-)18ه�(  البغدادي  الكويف  الأن�ساري  حبيب  بن  اإبراهيم  بن  يعقوب  يو�سف:  اأبو   -1
عالمة، من حفاظ احلديث، ويل الق�ساء اأيام املهدي والر�سيد، ون�سر مذهب اأبي حنيفة، وهو اأول 
من دعي ب� )قا�سي الق�ساة(، واأول من و�سع الكتب يف اأ�سول الفقه على مذهب اأبي حنيفة، كان 

وا�سع العلم يف التف�سري واملغازي واأيام العرب )البداية والنهاية(.
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ِمْنُه  اأَْدَوَن َحال  ُكْنت  اإْن  َفاإِنَّك  َتْعِرُفُه  اْلِعْلِم َمْن ل  اأَْهِل  ِمْن  َوِعْنَدُه  َعَلْيِه 
طُّ َعْنُه َفَت�ْسُقُط  ك، َواإِْن ُكْنت اأَْعَلَم ِمْنُه َلَعلَّك حَتُ رُّ ُع َعَلْيِه َفَي�سُ فَّ َلَعلَّك َترَتَ
ْعَماِلِه َفال َتْقَبْل  ْلَطاِن، َواإَِذا َعَر�َص َعَلْيك �َسْيًئا ِمْن اأَ ِبَذِلَك ِمْن َعنْيِ ال�سُّ
اَيا،  ى َمْذَهَبك يِف اْلِعْلِم َواْلَق�سَ اك َوَيْر�سَ ُه َيْر�سَ اأَنَّ َتْعَلَم  اأَْن  ِمْنُه اإل َبْعَد 
ْل اأَْوِلَياَء  ُكوَماِت َول ُتَوا�سِ ك يِف احْلُ َتاَج اإَلى اْرِتَكاِب َمْذَهِب َغرْيِ َكْي ل حَتْ
ِلَيُكوَن  َحا�ِسَيِتِه  َعْن  َوَتَباَعْد  َفَقْط  اإَلْيِه  ْب  َتَقرَّ َبْل  َوَحا�ِسَيَتُه  ْلَطاِن  ال�سُّ

ُدك َوَجاُهك َباِقًيا. جَمْ

• ِة 	 اَك َواْلَكالَم يِف اْلَعامَّ َواإِيَّ ا ُت�ْساأَُل َعْنُه،  ِة اإل مِبَ َتَتَكلَّْم َبنْيَ َيَدْي اْلَعامَّ َول 
يِف  َرْغَبُتك  ك  ُحبِّ َعَلى  ُيوَقَف  ل  َكْي  اْلِعْلِم؛  اإَلى  َيْرِجُع  ا  مِبَ اإل  َجاَرِة  َوالتِّ
�ْسَوِة ِمْنُهْم،  نَّ ِبك َوَيْعَتِقُدوَن َمْيَلك اإَلى اأَْخِذ الرِّ ُهْم ُي�ِسيُئوَن الظَّ امْلَاِل؛ َفاإِنَّ

ِة. ْم َبنْيَ َيَدْي اْلَعامَّ َحْك َول َتَتَب�سَّ َول َت�سْ

• َول 	 ِفْتَنٌة،  ُهْم  نَّ َفاإِ امْلَُراِهِقنَي  ُتَكلِّْم  َول  ��َواِق،  الأَ���سْ اإَلى  ��ُروَج  اخْلُ ُتْكِثْ  َول 
ِريِق َمَع  �ِص يِف َقاِرَعِة الطَّ �َسَح ُرُءو�َسُهْم. َول َتْ ْن ُتَكلَِّم الأْطَفاَل َوَتْ َباأْ�َص اأَ
ْرَتُهْم  اأَخَّ َواإِْن  ِبِعْلِمك،  َذِلَك  اْزَدَرى  ْمَتُهْم  َقدَّ اإْن  َفاإِنَّك  ِة؛  َواْلَعامَّ امْلَ�َساِئِخ 
ِبيَّ ¤ َقاَل: َمْن مَلْ َيْرَحْم  نَّ النَّ ُه اأَ�َسنُّ ِمْنك، َفاإِ اْزَدَرى ِبك ِمْن َحْيُث اإنَّ

ا)1(. ْر َكِبرَيَنا َفَلْي�َص ِمنَّ ِغرَيَنا َومَلْ ُيَوقِّ �سَ

• َول 	 امْلَ�ْسِجِد،  يِف  َفاْقُعْد  َذِلَك  َدَعاك  َفاإَِذا  ِريِق،  الطَّ َقَواِرِع  َعَلى  َتْقُعْد  َول 
اأَْيِدي  ِمْن  َول  َقاَياِت  ال�سِّ ِمْن  َت�ْسَرْب  َول  َوامْلَ�َساِجِد،  الأ�ْسَواِق  يِف  َتاأُْكْل 

َواِنيِت. َتْقُعْد َعَلى احْلَ اِئنَي، َول  قَّ ال�سَّ

• اإَلى 	 ي  ُيْف�سِ َذِل��َك  َف��اإِنَّ  الإْبَرْي�َسِم؛  ْن���َواَع  َواأَ ��ِل��يَّ  َواحْلُ يَباَج  الدِّ َتْلَب�ْص  َول 
ُعوَنِة.  الرُّ

• َول ُتْكِثْ اْلَكالَم يِف َبْيِتك َمَع اْمَراأَِتك يِف اْلِفَرا�ِص اإل َوْقَت َحاَجِتك اإَلْيَها 	
َها َول َتْقَرْبَها اإلِبِذْكِر اهلِل َتَعاَلى.  ِبَقْدِر َذِلَك، َول ُتْكِثْ مَلْ�َسَها َوَم�سَّ

ِغرَيَنا َوَيْعِرْف �َسَرَف َكِبرِيَنا« رواه الرتمذي. ا َمْن مَلْ َيْرَحْم �سَ 1- »َلْي�َص ِمنَّ
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• َها َتْنَب�ِسُط 	 َواِري؛ َفاإِنَّ ِباأَْمِر اجْلَ ِباأَْمِر ِن�َساِء اْلَغرْيِ َبنْيَ َيَدْيَها َول  َتَتَكلَّْم  َول 
َجاِل  الرِّ َعْن  َتَكلََّمْت  َها  َغرْيِ َعْن  َتَكلَّْمت  اإَذا  َوَلَعلَّك  َكالِمك،  يِف  اإَلْيك 

الأََجاِنِب.

• ْو ِبْنٌت اإْن َقَدْرت، اإل ِب�َسْرِط 	 مٌّ اأَ ْج اْمَراأًَة َكاَن َلَها َبْعٌل اأَْو اأٌَب اأَْو اأُ َول َتَتَزوَّ
ِعي  َة اإَذا َكاَنْت َذاَت َماٍل َيدَّ اأَْن ل َيْدُخَل َعَلْيَها اأََحٌد ِمْن اأََقاِرِبك، َفاإِنَّ امْلَْراأَ
َما  اأَِبيَها  َبْيَت  َتْدُخْل  َول  َيِدَها،  يِف  ٌة  َعاِريَّ ��ُه  نَّ َواأَ َلُه  َماِلَها  َجْمَع  اأَنَّ  اأَُبوَها 

َقَدْرت.

• ْمَواَلك 	 اأَ ُخ��ُذوَن  َي��اأْ ُهْم  نَّ َفاإِ اأََبَوْيَها؛  َبْيِت  يِف  ُت��َزفَّ  اأَْن  ى  َتْر�سَ ْن  اأَ ��اَك  َواإِيَّ
َمِع.  َوَيْطَمُعوَن ِفيَها َغاَيَة الطَّ

• َلُهْم 	 امْلَاِل  َجِميَع  ِخُر  َتدَّ َها  َفاإِنَّ َواْلَبَناِت،  اْلَبِننَي  ِبَذاِت  َج  َتَتَزوَّ َواأَْن  اَك  َواإِيَّ
نَّ اْلَوَلَد اأََعزُّ َعَلْيَها ِمْنك.  َوَت�ْسِرُق ِمْن َماِلَك َوُتْنِفُق َعَلْيِهْم، َفاإِ

• َمْع َبنْيَ اْمَراأََتنْيِ يِف َداٍر َواِحَدٍة. 	 َول جَتْ

• ْج اإلَّ َبْعَد اأَْن َتْعَلَم اأَنَّك َتْقِدُر َعَلى اْلِقَياِم ِبَجِميِع َحَواِئِجَها. 	 ول َتَتَزوَّ

• ْج؛ َفاإِنَّك اإْن َطَلْبت 	 الِل ُثمَّ َتَزوَّ ل ُثمَّ اْجَمْع امْلَاَل ِمْن احْلَ َواْطُلْب اْلِعْلَم اأَوَّ
�ِسَراِء  اإَلى  امْلَاُل  َوَدَعاك  اْلِعْلِم،  َطَلِب  َعْن  َعَجْزت  َعلُِّم  التَّ َوْقِت  يِف  امْلَاَل 
يُع  يِل اْلِعْلِم َفَي�سِ �سِ �َساِء َقْبَل حَتْ ْنَيا َوالنِّ َواِري َواْلِغْلَماِن، َوَت�ْسَتِغُل ِبالدُّ اجْلَ
ِهْم  احِلِ �سَ َوْقُتك َوَيْجَتِمُع َعَلْيك اْلَوَلُد َوَيْكُثُ ِعَياُلك َفَتْحَتاُج اإَلى اْلِقَياِم مِبَ

ُك اْلِعْلَم.  َوَترْتُ

• ُثمَّ 	 َوَخاِطِرك،  َقْلِبَك  َفَراِغ  َوَوْق��ِت  �َسَباِبك،  ُعْنُفَواِن  يِف  ِباْلِعْلِم  َوا�ْسَتِغْل 
�ُص اْلَباَل، َفاإَِذا  َة اْلَوَلِد َواْلِعَياِل ُي�َسوِّ ا�ْسَتِغْل ِبامْلَاِل ِلَيْجَتِمَع ِعْنَدك؛ َفاإِنَّ َكْثَ

ْج. َجَمْعت امْلَاَل َفَتَزوَّ

• ِة 	 ا�سَّ اخْلَ ِميِع  جِلَ يَحِة  َوالنَّ�سِ الأََماَنِة  َواأََداِء  َتَعاَلى،  اهلِل  ِبَتْقَوى  َوَعَلْيك 
ْرُهْم، َول ُتْكِثْ ُمَعا�َسَرَتُهْم  ْر َنْف�َسك َوَوقِّ ا�ِص، َوَوقِّ ِة، َول َت�ْسَتِخفَّ ِبالنَّ َواْلَعامَّ
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ُه اإْن َكاَن ِمْن  اإل َبْعَد اأَْن ُيَعا�ِسُروك، َوَقاِبْل ُمَعا�َسَرَتُهْم ِبِذْكِر امْلَ�َساِئِل، َفاإِنَّ
ْهِلِه اأََحبَّك.  اأَْهِلِه ا�ْسَتَغَل ِباْلِعْلِم، َواإِْن مَلْ َيُكْن ِمْن اأَ

• ُيَقلُِّدوَنك 	 َقْوٌم  ُهْم  َفاإِنَّ اْلَكالِم؛  يِف  يِن  الدِّ ْمِر  ِباأَ َة  اْلَعامَّ ُتَكلَِّم  َواأَْن  ��اَك  َواإِيَّ
َعْن  اإل  ْب  جُتِ َفال  امْلَ�َساِئِل  يِف  َي�ْسَتْفِتيك  َجاَءك  َوَمْن  ِبَذِلَك،  َفَي�ْسَتِغُلوَن 

�ُص َعَلْيك َجَواَب �ُسوؤَاِلِه.  ُه ُي�َسوِّ نَّ ُه؛ َفاإِ مَّ اإَلْيِه َغرْيَ اِلِه، َول َت�سُ �ُسوؤَ

• نَّك اإَذا 	 َواإِْن َبِقيت َع�ْسَر �ِسِننَي ِبال َك�ْسٍب َول ُقوٍت َفال ُتْعِر�ْص َعن اْلِعْلِم؛ َفاإِ
ْنًكا.  ت َعْنُه َكاَنْت َمِعي�َسُتك �سَ اأَْعَر�سْ

• ِهيك َكاأَنَّك اتََّخْذت ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم اْبًنا َوَوَلًدا؛ ِلَتِزيَدُهْم 	 َواأَْقِبْل َعَلى ُمَتَفقِّ
ُه ُيْذِهُب  وَقِة َفال ُتَناِق�سُه َفاإِنَّ ِة َوال�سُّ َرْغَبًة يِف اْلِعْلِم، َوَمْن َناَق�َسك ِمْن اْلَعامَّ

َماَء َوْجِهك.

• قِّ َواإِْن َكاَن �ُسْلَطاًنا. 	 َت�ِسْم ِمْن اأََحٍد ِعْنَد ِذْكِر احْلَ َول حَتْ

• ك َوَيَتَعاَطاَها، 	 ا َيْفَعُلُه َغرْيُ ْكَثَ مِمَّ َول َتْر�َص ِلَنْف�ِسك ِمْن اْلِعَباَداِت اإّل ِباأَ
اْعَتَقُدوا  َيْفَعُلوَن  ا  مِمَّ ِباأَْكَثَ  َعَلْيَها  الإِْقَباَل  ِمْنك  َيَرْوا  مَلْ  اإَذا  ُة  َفاْلَعامَّ
ْهُل  اجْلَ َنَفَعُهْم  َما  اإّل  َيْنَفُعك  ل  ِعْلَمك  اأَنَّ  َواْعَتَقُدوا  ْغَبِة،  الرَّ ِقلََّة  ِفْيَك 

الَِّذي ُهْم ِفيِه. 

• َواإَِذا َدَخْلَت َبْلَدًة ِفيَها اأَْهُل اْلِعْلِم َفال َتتَِّخُذَها ِلَنْف�ِسك، َبْل ُكْن َكَواِحٍد ِمْن 	
ْجَمِعِهْم،  ِباأَ َعَلْيك  َيْخُرُجوَن  ّل  َواإِ َجاَهُهْم،  ُد  َتْق�سِ ل  اأَنَّك  ِلَيْعَلُموا  اأَْهِلِهْم 
ُة َيْخُرُجوَن َعَلْيك َوَيْنُظُروَن اإَلْيك ِباأَْعُيِنِهْم  َوَيْطَعُنوَن يِف َمْذَهِبك، َواْلَعامَّ
رُي َمْطُعوًنا ِعْنَدُهْم ِبال َفاِئَدٍة، َواإِْن ا�ْسَتْفَتْوك امْلَ�َساِئَل َفال ُتَناِق�ْسُهْم  َفَت�سِ
َول  ٍح،  َوا�سِ َدِليٍل  َعْن  اإّل  �َسْيًئا  َلُهْم  َتْذُكْر  َول  َوامْلَُطاَرَحاِت،  امْلَُناَظَرِة  يِف 

ُهْم َيْطَعُنوَن ِفْيَك. نَّ َتْطَعْن يِف اأَ�َساِتَذِتهْم، َفاإِ

• يِف 	 َلُه  ْن��َت  اأَ َكَما  ك  �ِسرِّ يِف  َتَعاَلى  هلِل  َوُك��ْن  َح��َذٍر،  َعَلى  ا�ِص  النَّ ِمْن  َوُك��ْن 
ُه َكَعالِنَيِتِه.  َعَل �ِسرَّ ِلُح اأَْمَر اْلِعْلِم اإل َبْعَد اأَْن جَتْ َعالِنَيِتك، َول ُت�سْ
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• ُلُح َلَك َفال َتْقَبْل َذِلَك ِمْنُه اإل َبْعَد اأَْن 	 ْلَطاُن َعَمال ل َي�سْ َواإَِذا اأَْولك ال�سُّ
ا ُيَولِّيك َذِلَك اإل ِلِعْلِمك.  َ ُه اإمنَّ َتْعَلَم اأَنَّ

• َلَل يِف 	 ُث اخْلَ َظِر َعَلى َخْوٍف، َفاإِنَّ َذِلَك ُيَورِّ ِل�ِص النَّ اَك َواأَْن َتَتَكلََّم يِف جَمْ َواإِيَّ
يُت اْلَقْلَب.  ُه مُيِ ِحَك؛ َفاإِنَّ اَك اأَْن ُتْكِثَ ال�سَّ الإَِحاَطِة َواْلَكلَّ يِف اللِّ�َساِن، َواإِيَّ

• ِمْن 	 َدَعاك  َوَمْن  الأُُموِر،  يِف  َعُجول  َتُكْن  َول  ُطَماأِْنيَنٍة،  َعَلى  اإل  �ِص  َتْ َول 
ْبُه، َفاإِنَّ اْلَبَهاِئَم ُتَناَدى ِمْن َخْلِفَها.  َخْلِفك َفال جُتِ

• ُكوَن 	 ِخْذ ِلَنْف�ِسك ال�سُّ ْوَتك، َوِاتَّ َياَحك، َول َتْرَفْع �سَ َواإَِذا َتَكلَّْمت َفال ُتْكِثْ �سِ
ا�ِص َثَباُتك.  َق ِعْنَد النَّ َرَكِة َعاَدًة َكْي َيَتَحقَّ َوِقلََّة احْلَ

• ِخْذ ِلَنْف�ِسك 	 ا�ِص ِلَيَتَعلَُّموا َذِلَك ِمْنك، َوِاتَّ َواأَْكِثْ ِذْكَر اهلِل َتَعاَلى ِفيَما َبنْيَ النَّ
الِة َتْقَراأُ ِفيَها اْلُقْراآَن َوَتْذُكُر اهلَل َتَعاَلى َوَت�ْسُكُرُه َعَلى َما  ِوْرًدا َخْلَف ال�سَّ

َعِم.  رْبِ َواأَْولك ِمْن النِّ اأَْوَدَعك ِمْن ال�سَّ

• ك 	 وُم ِفيَها ِلَيْقَتِدَي ِبِه َغرْيُ اًما َمْعُدوَدًة ِمْن ُكلِّ �َسْهٍر َت�سُ ِخْذ ِلَنْف�ِسك اأَيَّ َوِاتَّ
ِبك، َوَراِقْب َنْف�َسك، َوَحاِفْظ َعَلى اْلَغرْيِ َتْنَتِفُع ِمْن ُدْنَياك َواآِخَرِتك ِبِعْلِمك. 

• ِباأَ�ْسَغاِلَك 	 َيُقوُم  ِلًحا  ِخْذ َلك ُغالًما ُم�سْ َبْل اتَّ َتِبْع،  ِبَنْف�ِسك َول  َت�ْسرَتِ  َول 
َوَتْعَتِمُد َعَلْيِه يِف اأُُموِرك.

• نَّ اهلَل َتَعاَلى �َساِئُلك َعْن َجِميِع 	 َول َتْطَمِئنَّ اإَلى ُدْنَياك َواإَِلى َما اأَْنَت ِفيِه، َفاإِ
َذِلَك. 

• ْلَطاِن َواإِْن 	 َب اإَلى ال�سُّ َول َت�ْسرَتِ اْلِغْلَماَن امْلُْرَداَن، َول ُتْظِهْر ِمْن َنْف�ِسك التََّقرُّ
ْن مَلْ َتُقْم اأََعاَبك. َواِئُج، َفاإِْن ُقْمت اأََهاَنك َواإِ ُه ُتْرَفُع اإَلْيك احْلَ َبك، َفاإِنَّ َقرَّ

• اإْن�َساًنا 	 َعَرْفت  َواإَِذا  َواِبِهْم،  يِف �سَ ِبْع  اتَّ َبْل  َخَطاَياُهْم  يِف  ا�َص  النَّ ِبْع  َتتَّ َول 
يِن،  ا َفاْذُكْرُه ِبِه اإل يِف َباِب الدِّ رِّ َفال َتْذُكْرُه ِبِه، َبْل ُاْطُلْب ِمْنُه َخرْيً ِبال�سَّ
َوَيْحَذُروُه،  ِبُعوُه  َيتَّ ل  َكْي  ا�ِص  ِللنَّ َفاْذُكْرُه  َذِلَك  ِديِنِه  يِف  َعَرْفت  اإْن  َفاإِنَّك 
ا�ُص َواإِْن َكاَن  ا ِفيِه َحتَّى َيْحَذَرُه النَّ الُم: »ُاْذُكُروا اْلَفاِجَر مِبَ َوَقاَل َعَلْيِه ال�سَّ
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يِن َفاْذُكْر َذِلَك َول ُتَباِل  َلَل يِف الدِّ َذا َجاٍه َوَمْنِزَلٍة«)1(. َوَالَِّذي َتَرى ِمْنُه اخْلَ
يِن، َفاإَِذا َفَعْلت  ُر الدِّ ُرك َوَنا�سِ ِمْن َجاِهِه، َفاإِنَّ اهلَل َتَعاَلى ُمِعيُنك َوَنا�سِ

يِن.  ًة َهاُبوَك َومَلْ َيَتَجا�َسْر اأََحٌد َعَلى اإْظَهاِر اْلِبْدَعِة يِف الدِّ َذِلَك َمرَّ

• اُه، 	 اإيَّ َطاَعِتك  َمَع  َذِلَك  َفاْذُكْر  اْلِعْلَم  ُيَواِفُق  َما  �ُسْلَطاِنك  ِمْن  ْيت  َراأَ َواإَِذا 
َفاإِنَّ َيَدُه اأَْقَوى ِمْن َيِدك، َتُقوُل َلُه: اأََنا ُمِطيٌع َلك يِف الَِّذي اأَْنَت ِفيِه �ُسْلَطاٌن 
َوُم�َسلٌَّط َعَليَّ َغرْيَ اأَينِّ اأَْذُكُر ِمْن �ِسرَيِتك َما ل ُيَواِفُق اْلِعْلَم، َفاإَِذا َفَعْلت َمَع 
ًة َكَفاك لأَنَّ اإَذا َواَظْبت َعَلْيِه َوُدْمت، َلَعلَُّهْم َيْقَهُروَنك َفَيُكوُن  ْلَطاِن َمرَّ ال�سُّ
ْهَد يِف  َتنْيِ ِلَيْعِرَف ِمْنك اجْلَ ًة اأَْو َمرَّ يِن، َفاإَِذا َفَعَل َذِلَك َمرَّ يِف َذِلَك َقْمٌع ِللدِّ
ًة اأُْخَرى َفاْدُخْل  ْر�َص يِف الأَْمِر ِبامْلَْعُروِف، َفاإَِذا َفَعَل َذِلَك َمرَّ يِن َواحْلِ الدِّ
َواإِْن  ُمْبَتِدًعا،  َكاَن  اإْن  َوَناِظْرُه  يِن  الدِّ يِف  ْحُه  َواْن�سَ َداِرِه  يِف  َوْحَدك  َعَلْيِه 
ِة َر�ُسوِل اهلِل  ُرك ِمْن ِكَتاِب اهلِل َتَعاَلى َو�ُسنَّ َكاَن �ُسْلَطاًنا َفاْذُكْر َلُه َما َيْح�سُ

ل َفا�ْساأَْل اهلَل َتَعاَلى اأَْن َيْحَفَظك ِمْنُه.  ¤ َفاإِْن َقِبَل ِمْنك َواإِ

• َعَلى 	 َوَداِوْم  اْلِعْلَم،  َعْنُهْم  اأََخْذت  َوَمْن  ِلالأُ�ْسَتاِذ  َوا�ْسَتْغِفْر  امْلَْوَت،  َواْذُكْر 
ِع امْلَُباَرَكِة.  التِّالَوِة، َواأَْكِثْ ِمْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َوامْلَ�َساِيِخ َوامْلََوا�سِ

• لَّى اهلل َعَلْيِه 	 ِبيِّ �سَ وَن َعَلْيك ِمْن ُروؤَْياُهْم يِف النَّ ِة َما َيْعِر�سُ َواْقَبْل ِمْن اْلَعامَّ
نَي يِف امْلَ�َساِجِد َوامْلََناِزِل َوامْلََقاِبِر.  احِلِ َيا ال�سَّ واآله و�سلم، َويِف ُروؤْ

• يِن. 	 ْعَوِة اإَلى الدِّ اِل�ْص اأََحًدا ِمْن اأَْهِل الأَْهَواِء اإل َعَلى �َسِبيِل الدَّ َول جُتَ
• ْب ِلُدُخوِل امْلَ�ْسِجِد َكْي ل 	 َفَتاأَهَّ ُن  َن امْلُوؤَذِّ اأَذَّ َواإَِذا  ْتَم،  َول ُتْكِثْ اللَِّعَب َوال�سَّ

ُة.  َم َعَلْيك اْلَعامَّ َتَتَقدَّ
• ُه َعَلْيِه 	 ْلَطاِن، َوَما َراأَْيت َعَلى َجاِرك َفا�ْسرُتْ َول َتتَِّخُذ َداَرك يِف ِجَواِر ال�سُّ

ُه اأََماَنٌة.  َفاإِنَّ
• َتْعَلُم 	 ا  ا�ِص، َوَمْن ا�ْسَت�َساَرك يِف �َسْيٍء َفاأَ�ِسْر َعَلْيِه مِبَ اأَ�ْسَراَر النَّ َول ُتْظِهْر 

ُبك اإَلى اهلِل َتَعاَلى.  ُه ُيَقرِّ اأَنَّ

1- حديث »اذكروا الفاجر مبا فيه حتى يعرفه النا�ص ويحذروه« حديث �سعيف رواه ابن اأبي الدنيا 
والطرباين يف الكبري والبيهقي يف ال�سنة.
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• ِتي َهِذِه َفاإِنَّك َتْنَتِفُع ِبَها يِف اأُولك َواآِخِرك اإْن �َساَء اهلُل َتَعاَلى. 	 يَّ َواْقَبْل َو�سِ

• اِحَب 	 اًبا، َول �سَ اًعا َول َكذَّ ُه ُيْبَغ�ُص ِبِه امْلَْرُء، َول َتُك َطمَّ اَك َواْلُبْخَل، َفاإِنَّ َواإِيَّ
َتْخِليٍط، َبْل اْحَفْظ ُمُروَءَتَك يِف الأُُموِر ُكلَِّها. 

• َياِب اْلِبي�َص يِف الأَْحَواِل ُكلَِّها. 	 َواْلَب�ْص ِمْن الثِّ

• ْنَيا، 	 ْغَبِة يِف الدُّ ْر�ِص َوالرَّ َواأَْظِهْر ِغَنى اْلَقْلِب ُمْظِهًرا ِمْن َنْف�ِسك ِقلََّة احْلِ
ْن ُكْنت َفِقرًيا.  َواأَْظِهْر ِمْن َنْف�ِسك اْلَغَناَء، َول ُتْظِهْر اْلَفْقَر َواإِ

• ُعَفْت َمْنِزَلُتُه. 	 ُتُه �سَ ُعَفْت ِهمَّ ٍة؛ َفاإِنَّ َمْن �سَ َوُكْن َذا ِهمَّ

• َظَر اإَلى 	 يًنا َول �ِسَمال، َبْل َداِوْم النَّ ِريِق َفال َتْلَتِفْت مَيِ َواإَِذا َم�َسْيت يِف الطَّ
الأَْر�ِص. 

• َبْل 	 َوامْلَْجِل�ِص،  اِم  مَّ احْلَ اأُْج��َرِة  يِف  ا�َص  النَّ ُت�َساِو  َفال  اَم  مَّ احْلَ َدَخْلت  َواإَِذا 
ُموَنك، َول ُت�َسلِّْم  َة ِلَتْظَهَر ُمُروَءُتَك َبْيَنُهْم َفُيَعظِّ اأَْرِجْح َعَلى َما ُتْعِطي اْلَعامَّ

ِخْذ ِلَنْف�ِسك ِثَقًة َيْفَعُل َذِلَك.  اِع، َبْل اتَّ نَّ اِئِك َو�َساِئِر ال�سُّ الأَْمِتَعَة اإَلى احْلَ

• ك، 	 َراِهَم، َبْل اْعَتِمْد َعَلى َغرْيِ َواِنيِق، َول َتِزْن الدَّ اِت َوالدَّ بَّ اِك�ْص ِباحْلَ َول ُتَ
َرَة ِعْنَد اأَْهِل اْلِعْلِم، َفاإِنَّ َما ِعْنَد اهلِل َخرْيٌ ِمْنَها، َوَولِّ  ْنَيا امْلَُحقَّ ْر الدُّ َوَحقِّ

اَجِتك. ك ِلُيْمِكَنك الإِْقَباُل َعَلى اْلِعْلِم، َفاإِنَّ َذِلَك اأَْحَفُظ حِلَ اأُُموَرك َغرْيَ

• َة ِمْن اأَْهِل اْلِعْلِم، 	 جَّ اَك اأَْن ُتَكلَِّم امْلََجاِننَي، َوَمْن ل َيْعِرُف امْلَُناَظَرَة َواحْلُ َواإِيَّ
ُهْم  ا�ِص؛ َفاإِنَّ اَه، َوَي�ْسَتْغِرُبوَن ِبِذْكِر امْلَ�َساِئِل ِفيَما َبنْيَ النَّ ِذيَن َيْطُلُبوَن اجْلَ َوَالَّ

 . قِّ َيْطُلُبوَن َتْخِجيَلك َول ُيَباُلوَن ِمْنك، َواإِْن َعَرُفوك َعَلى احْلَ

• َواإَِذا َدَخْلت َعَلى َقْوٍم ِكَباٍر َفال َتْرَفْع َعَلْيِهْم َما مَلْ َيْرَفُعوك؛ َكْي ل َيْلَحَق 	
ٌة. ِبك ِمْنُهْم اأَِذيَّ

• ُموك َعَلى َوْجِه 	 الِة َما مَلْ ُيَقدِّ ْم َعَلْيِهْم يِف ال�سَّ َواإَِذا ُكْنت يِف َقْوٍم َفال َتَتَقدَّ
ْعِظيِم. التَّ
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• اَراِت.	 ظَّ ِهرَيِة َواْلَغَداِة، َول َتْخُرْج اإَلى النَّ اَم َوْقَت الظَّ مَّ َول َتْدُخْل احْلَ

• َك اإَذا ُقْلت �َسْيًئا َيْنِزُلوَن 	 الِطنِي اإِل اإَذا َعَرْفت اأَنَّ ْر َمَظامِلَ ال�سَّ �سُ َول حَتْ
ِلُك  ا ل َتْ َ ُهْم اإْن َفَعُلوا َما ل َيِحلُّ َواأَْنَت ِعْنَدُهْم ُرمبَّ ، َفاإِنَّ قِّ َعَلى َقْوِلك ِباحْلَ
الإِْقَداِم  َوْقَت  َبْيَنُهْم  ِفيَما  ِل�ُسُكوِتك  َح�قٌّ  َذِلَك  اأَنَّ  ا�ُص  النَّ َوَيُظنُّ  َمْنَعُهْم، 

َعَلْيِه. 

• ِة، َفاإِنَّ اْلَقا�صَّ ل 	 ِل�ِص اْلِعْلِم، َول َتُق�صَّ َعَلى اْلَعامَّ َب يِف جَمْ اَك َواْلَغ�سَ َواإِيَّ
ُبدَّ َلُه اأَْن َيْكِذَب.

• ِفْقٍه 	 ِل�َص  جَمْ َكاَن  َفاإِْن  اْلِعْلِم،  اأَْهِل  ِمْن  لأََحٍد  ِل�ٍص  جَمْ َخاَذ  اتِّ اأََرْدت  َواإَِذا 
ا�ُص  النَّ َيْغرَتَّ  ل  َك��ْي  َف��ال،  َواإِل  َتْعَلُمُه  َما  ِفيِه  َواْذُك���ْر  ِبَنْف�ِسك  ْر  َفاْح�سُ
َفِة،  َفٍة ِمْن اْلِعْلِم َوَلْي�َص ُهَو َعَلى ِتْلَك ال�سِّ ُه َعَلى �سِ وِرك َفَيُظنُّوَن اأَنَّ ِبُح�سُ

ُلُح ِلْلَفْتَوى َفاْذُكْر ِمْنُه َذِلَك َواإِل َفال. َواإِْن َكاَن َي�سْ

• ك 	 َحاِبك ِلُيْخرِبَ �َص الآَخُر َبنْيَ َيَدْيك، َبْل ُاْتُرْك ِعْنَدُه ِمْن اأَ�سْ َول َتْقُعْد ِلُيَدرِّ
ِل�َص  ْكِر اأَْو َمْن َيتَِّخُذ جَمْ اِل�َص الذِّ ْر جَمَ �سُ ِة ِعْلِمِه. َول حَتْ يَّ ِة َكالِمِه َوَكمِّ ِبَكْيِفيَّ
ِذيَن َتْعَتِمُد  َتك الَّ ْه اأَْهَل َمَحلَِّتك َوَعامَّ ِعَظٍة ِبَجاِهك َوَتْزِكَيِتك َلُه، َبْل َوجِّ

َحاِبك.  َعَلْيِهْم َمَع َواِحٍد ِمْن اأَ�سْ

• َناَزِة َواْلِعيَدْيِن.	 الُة اجْلِ �ْص اأَْمَر امْلََناِكِح اإَلى َخِطيِب َناِحَيِتك، َوَكَذا �سَ َوَفوِّ

• ْيَك 	 ا اأُْو�سِ َ ي، َواإِمنَّ اِلِح ُدَعاِئك، َواْقَبْل َهِذِه امْلَْوِعَظَة ِمنِّ َول َتْن�َسِني ِمْن �سَ
.)1( مل�سحتك وم�سلحة امْلُ�ْسِلِمنْيَ

1- مناقب اأبي حنيفة: للكردري )محمد بن محمد بن �سهاب( املعروف بابن البزاز، �ساحب الفتاوى 
البزازية، املتوفى �سنة 7)8 ه�، طبعة جمل�ص دائرة املعارف العامة يف الهند: )/1)1. الطبعة الأولى 

�سنة 1)13 ه�.



146

يَُّة �لإمام �أبي حنيفة �لنعمان لتلميذه يو�صف بن خالد  َو�صِ

�لب�صري متي  �ل�صَّ

جوَع  َراَد الرُّ ْمتيُّ الِعْلَم َعْن اأبي حنيفَة واأَ َبْعَد اأَْن اأَخَذ يو�سُف بُن خالٍد ال�سَّ
َحتَّى  اأبوحنيفَة:  َلُه  فَقاَل  َذِل��َك،  يف  حنيفَة  اأبا  اأ�ستاأذَن  الب�سرَة  بلدِتِه  اإلى 
ا�ِص،  ِة، فيما حتتاُج اإَِلْيِه يف معا�سرِة النَّ يَّ َم اإَلْيَك باْلَو�سِ اأَخلَِّي َلَك َنْف�ِسي، فاأتَقدَّ
ِة  اخلا�سَّ وريا�سِة  ِة،  عيَّ الرَّ و�سيا�سِة  ْف�ِص،  النَّ وتاأديِب  الِعْلِم،  اأَْه��ِل  ومراتِب 
ُلُح َلُه  ِة، َحتَّى اإَِذا َخَرْجَت بعلِمَك َكاَن َمَعَك اآلٌة َت�سْ ِد اأَْمِر اْلَعامَّ ِة، وَتَفقُّ والَعامَّ

.
وَتَزْيُنُه ول َت�ِسْيُنُه)1(

• ا�ِص �ساروا َلَك اأعداًء، ول�و َكاُنوا َلَك 	 َواْعَلْم اأَنََّك متى اأ�ساأَت ِع�ْس�َرَةَ النَّ
هات واآب�اَء، واأنك متى اأح�سنَت ِع�ْس�َرَةَ قوٍم َلْي�ُسوا َلَك باأقرباَء �ساروا  اأمَّ

هاِت واآباَء.  َلَك اأمَّ

• َفَك 	 ي واأعرِّ َغ َلَك َنْف�ِسي، واأجمَع َلَك همِّ رِبْ َيْوَمنْيِ َحتَّى اأفرِّ ُثمَّ َقاَل يل: ا�سْ
َمُدين يف َنْف�ِسَك َعَلْيِه، َوَما َتْوِفيِقي اإِلَّ ِباهلِل. من الأَْمِر ما حَتْ

• ا 	 َعمَّ َلَك  اأك�ِسُف  اأنا  فَقاَل:  َنْف�َسُه،  يل  اأْخلى  امليعاُد  ى  َم�سَ �ا  فَلمَّ َق��اَل: 
َت َلُه. �سْ تعرَّ

• رَة واأقبلَت على املخالفِة ِبها، ورفعَت َنْف�َسَك 	 كاأين ِبَك وقد َدَخ�لَت الَب�سْ
َت َعْن ُمَع�ا�َسَرِتِهم وُمخالطِتِهم،  َعَلْيِهم، وتطاولَت بعلِمَك لديهم، وانقب�سْ
لَّلوَك وبّدعوَك،  لَّلَتهم و�سَ وهجرَتُهم وَهَجروَك، و�َسَتْمَتُهم و�سَتُموَك، و�سَ
َعْنُهم،  والنتقاِل  الهرِب  اإلى  واحتْجَت  وبَك،  بنا  نْيُ  ال�سَّ َذِلَك  واّت�سَل 

اأول من و�سع كتابا يف )ال�سروط( وهي كتابة  اأبو خالد وهو  1- يو�سف بن خالد بن عمري ال�سمتي: 
راأي وجدل، عرف  وكان �ساحب  الب�سرة،  اإلى  اأبي حنيفة  راأي  واأول من حمل  وال�سجالت،  الوثائق 
بال�سمتي لهيئته، ذكره ابن حجر )يف مناقب ال�سافعي( يف عداد �سيوخ الإمام ال�سافعي، وخرج عنه 
ابن ماجه، وترجمه البدر العيني يف رجال معاين الآثار، وقد روى الطحاوي عن املزين عن ال�سافعي 
اأنه قال يف حق يو�سف بن خالد: هذا كان رجاًل من اخليار، وتويف بالب�سرة �سنة 189� وقيل: هو فقيه، 

يرمى بالزندقة، )وفيات الأعيان( و)الأعالم(.



147

ُه َلْي�َص بعاقٍل من مَلْ ُيداِر من َلْي�َص َلُه من ُمداراِتِه  وَلْي�َص َهذا براأٍي؛ اأَنَّ
، َحتَّى َيْجَعَل اهلل َلُه َمْخَرًجا.  بدٌّ

• حّقَك، 	 وَعَرُفوا  وزاروَك  ا�ُص  النَّ ا�ستقبلَك  الب�سرَة  دخلَت  اإَِذا  َقاَل:  ُثمَّ 
م اأهَل الِعْلِم،  رِف، وعظِّ فاأنِزْل كلَّ َرُجٍل ِم�ْنُهم من�زلَتُه، واأكرْم اأَْهَل ال�سَّ
الُفّجاَر،  وداِر  ِة،  اْلَعامَّ من  ْب  وتقرَّ الأح��داَث،  ولط��ِف  يوَخ،  ال�سُّ ��ِر  ووقِّ

َحِب الأخياَر.  وا�سْ

• ُدَك، َول ُتق�سرنَّ يف اإقامِة 	 لطان، َول حتِقرنَّ اأحًدا َيْق�سِ ول تتهاوْن ب�سُّ
اُهم. َمودتَك اإِيَّ

• َول 	 َحتَّى تتحَنُه،  اأحٍد  ْحبِة  َتِثَقنَّ ب�سُ َول  اأَحٍد،  اإلى  َك  �ِسرَّ ُتْخِرَجّن  ول 
يف  َعَلْيَك  ُيْنَكُر  ما  الكالِم  من  تقوَلنَّ  َول  و�سيًعا،  َول  خ�سي�ًسا  تخاِدْن 

ظاهِرَك. 

• هديًة، 	 تقبلنَّ  َول  َدْع��وًة،  ْيَبَّ  جُتِ َول  َفَهاِء،  ال�سُّ اإلى  والنب�ساَط  واإي��اَك 
دِر)1(. ُلِق و�َسَعِة ال�سَّ رْبِ والحتماِل وح�سِن اخْلُ وَعَلْيَك باملداراِة، وال�سَّ

• ْيِب))(.	 َتَك، واأكِث ا�ستعماَل الطِّ وا�ستجْد ثياَب ُك�ْسَوِتَك، وا�ْسَتْفِرْه دابَّ

• ِل�َسَك، وليُكْن َذِلَك يف اأوقاٍت معلومٍة. 	 َواأْقِرْب جَمْ

1- املداراة: هي لني الكالم، وترك الإغالظ يف القول، وهي من �سفات املوؤمنني. واملداهنة: معا�سرة 
املعلن بالف�سق واإظهار الر�سى مبا هو فيه. 

)-ا�ستجْد ثيابك: اأي اطلب جيد الثياب، ومما ين�سب لالإمام مالك: 
��ه��������ا  ف��اإنَّ ا�س�تطعت  م��ا  ث��ي�����اب��ك   زي���ن ال��رج��������اِل ب��ه�����������ا ت��ع�����������زُّ وت��ك��������رُمح��������ّس��ن 

توا�سع�ًا الث��ياب  ف�����ي  ��ن  التَّخ�سُّ  ف����اهلل اأع�����������ل���ُم م��������ا ت��ك��������نُّ وت��ك��ت��������������ٌم ودِع 

 ع��ن�����د الإل�����������ِه واأن���������َت ع��ب��������ٌد جم�����������رُم ف�����رث��ي��ُث ث��������وب��ك ل ي�����زي��دك رف��ع��������������ًة

اأْن بع���َد  ك  ي�����س��������رُّ ل  ث��وِب��ك   َت��خ��������س��ى الإل�����������َه وت��ت��ق��ى م��������ا َي��ح�����������رُم وج�����دي��ُد 
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• َواْجَعْل ِلَنْف�ِس�َك َخلوًة َت�ُرمُّ ِبَها َحوائَجَك)1(.	

• ْم يف تقوميهم وتاأدْيِبِهْم، وا�ستعمْل يف 	 وابحْث َعْن اأخباِر َح�َسِمَك، وتَقدَّ
ْفَق، َول ُتْكِثِ الَعَتَب فيهوَن الَع�ْذُل، َول َتِل تاأديَبهم ِبَنْف�ِسَك، َفاإنَّه  َذِلَك الرِّ

اأبقى حلالك، واأهيُب لك))(.
• ، ولتُكْن 	 وحافْظ َعَلى �سلواِتَك، وابذْل طعاَمَك، َفاإنَّه ما �َساَد بخيٌل قطُّ

اإلى  ب��ادرَت  بف�ساٍد  َع��َرْف��َت  َفَمَتى  ا�ِص،  النَّ اأخباَر  ُفَك  ُتَعرِّ ِبطانٌة  َل��َك 
اإ�سالِحِه، ومتى َعَرْفَت ب�سالٍح ازددَت ِفيِه رغبًة وعنايًة.

• واعمْل يف زيارِة من يزوُرَك ومن ل يزوُرَك، والإح�ساِن اإلى من ُيح�ِسُن 	
ا ل َيْعنيَك واْتُرْك  اإَلْيَك اأو ي�سيُء وُخْذ العفَو واأُمْر بامْلَْعُروِف، وتغاَفْل َعمَّ

ُكلَّ من يوؤذيَك، وبادْر يف اإقامِة احلقوِق.

• َغاَب 	 ومن  بُر�ُسِلَك،  وَتَعاَهْدُه  ِبَنْف�ِسَك،  َفُعْدُه  اإخواِنَك  من  َمِر�َص  وَمْن 
ِم�ْنُهم افتقدَت اأْحَواَلُه، ومن َقَعَد ِم�ْنُهم َعنَك فال تقُعْد اأَنَت َعْنُه.

• ْن اأ�َساَء اإَلْيَك، ومن َتَكلََّم 	 ْل َمْن َجَفاَك، واأكِرْم من اأَتاَك، واْعُف عمَّ و�سِ
ق�سيَت  ِم�ْنُهم  َماَت  ومن  واجلميِل.  �َسِن  باحْلَ ِفيِه  َفَتكلَّْم  بالَقِبْيِح  ِفْيَك 
ْيَتُه  عزَّ يَبٌة  ُم�سِ َلُه  َكاَنْت  ومن  ِبَها.  �اأَتُه  َهنَّ فرحٌة  َلُه  َكاَنْت  ومن  ُه،  حقَّ
َك باأمٍر من  ْعَت َلُه بها. ومن ا�ستنه�سَ َعْنَها. ومن اأ�ساَب�ْتُه جائحٌة توجَّ

ْرَتُه.  َرَك َن�سَ اأُُمْوِره نه�سَت له، ومن ا�ستغاَثك اأَغْث�َتُه، ومن ا�ستن�سَ
• الَم ولو َعَلى قوٍم لئاٍم.	 ا�ِص ما ا�ْسَتَطْعَت، واأْف�ِص ال�سَّ ًدا اإلى النَّ واأْظِهْر تودُّ

• اُهم م�سجٌد، وجرْت 	 َك واإِيَّ مَّ ِل�ٌص، اأو �سَ ك جَمْ ومتى َجَمَع َبْيَنك وَبنْيَ َغرْيِ
َلُهْم ِمْنَك ِخالًفا، فاإْن  ُتْبِد  امل�سائُل وخا�سوا ِفيَها بخالِف ما ِعْنَدك ل 
�ُسئلَت َعْنَها اأخربَت مبا َيْعِرُفُه القوُم، ُثمَّ تقوُل: ِفيَها قوٌل اآَخ�ُر، وهو كذا 
ُة َلُه كذا، فاإْن �َسِمُعوُه ِمْنَك َعَرُفوا مقداَر َذِلَك ومقداَرك... وكذا، واحُلجَّ

ًة. ُه اأو دار َتُرمُّ �ساأْنها َمَرمَّ مُّ ّم: اإ�سالح ال�سيء الذي ف�سد بع�سه من نحو حبل َيْبلى فرَتُ 1- الرَّ
يقال  ول  �َسُيوَرْين،  كانا  اإذا  فاِرٌه:  وحمار  فاِرٌه  ِبْرَذْوٌن  يقال  ة،  َقِويَّ ة  َن�سيطة حادَّ اأَي  فاِرَهة:  ٌة  دابَّ  -3

للفر�ص اإل َجواٌد، ويقال له رائع. 
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• وُخْذُهم بجليِّ الِعْلِم ُدْوَن دقيِقِه، واآن�ْسُهْم، وماِزْحُهم اأحياًنا، وحاِدْثُهم، 	
اأحياًنا،  واأطعْمُهم  الِعْلِم،  مواظبَة  وت�ستدمُي  َة،  امْلَ���َودَّ َلَك  ِلُب  جَتْ َفاإنَّها 

واق�ِص حواِئَجُهم، واْعِرْف مقداَرهم. 

• وَتَغ�اَفْل َعْن َزلِتِهْم، واْرُفْق بهم، و�ساِمْحُهم، َول ُت�ْبِد لأحٍد ِم�ْنُهم �سيَق 	
َجٍر، وُكْن كواحٍد ِم�ْنُهم.  دٍر، اأو �سَ �سَ

• ى ِلَنْف�ِس�َك. 	 ا�َص معاملَتك ِلَنْف�ِس�َك، وار�َص ِم�ْنُهم ما َتْر�سَ وعامْل النَّ

• َغَب.	 �ياَنِة لها، واملراقبِة لأْحَواِلها، وَدْع ال�سَّ وا�ستعْن َعَلى َنْف�ِسَك بال�سِّ

• ا�َص ما ل يكلُِّفوَنَك، واْر�َص َلُهْم ما 	 وا�ستمْع ملن ي�ستمُع ِمْنَك، َول ُتَكلِِّف النَّ
ِرِح  واطَّ �ْدَق،  ال�سِّ وا�ستعمِل  ِة،  �يَّ النِّ ُح�ْسَن  اإَِلْيِهم  ْم  وَقدَّ لأنف�ِسِهْم.  وا  َر�سُ

اْلِكرْبَ جانًبا.

• ْك بالوفاِء، 	 �سَّ واإياَك والَغْدَر، واإْن َغَدروا ِبَك، واأّد الأََماَنَة واإْن خانوَك، وَتَ
ْم بالتَّْقَوى. واعت�سِ

• وعا�ِسْر اأهَل الأْدياِن َح�َسَب ُمَعا�َسَرِتِهم لك.	

• ِتي َهِذِه َرَجْوُت َلَك اأَْن َت�ْسَلَم. 	 يَّ ْكَت ِبَو�سِ َفاإنَّك اإن َت�سَّ

بكتِبَك،  ْلِني  فوا�سِ َمْعِرَفُتَك،  وتوؤِن�ُسِني  ُمَفاَرَقُتَك،  َيْحُزُنِني  ��ه  اإنَّ له:  َق��اَل  ُثمَّ 
ْفِني حوائَجَك، وُكْن يل كابٍن َفاإينَّ َلَك كاأٍب. َقاَل: ُثمَّ اأْخَرَج اإيّل دناني�َر وُك�سوًة  وعرِّ
ُهَو  َحتَّى �سيَّعوين، ورِكَب  َحاِبِه  اأ�سْ وَجْمَع  َذِلَك حّمال،  وَخَرَج معي، وحّمَل  وزاًدا 
عتهم، فَكاَنت ِمَنُن اأبي حنيفة  َمَعُهْم َحتَّى َبَلْغنا اإلى �سطِّ الُفرات، ُثمَّ ودعوين وودَّ

 . ٍة تقّدَمت َلُه عليَّ َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى و�سيانته وِبّرِه اأعظم من ُكلِّ ِمنَّ

ت علي اأيام ي�سريٌة َحتَّى �ساروا  وَقِدمُت الب�سرة فا�ستعملُت ما َقاَل، فما مرَّ
اأبي حنيفة  اأ�سدقاء، وانتق�ست املجال�ص، وظهر بالب�سرة مذهُب  كلَّهم يل 

َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى كما ظهر بالكوفة)1(.

1- مناقب اأبي حنيفة: للكردري )محمد بن محمد بن �سهاب(، دائرة املعارف يف الهند، �سنة 1)13 ه�..
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يَُّة �لغز�يل » �أيها �لولد « َو�صِ

يَُّة من �لرو�ئع �لإن�صانية، وقد ترجمها �ملجمع  تعترب َهِذِه �ْلَو�صِ

�لعلمي ملنظمة »�ليون�صكو« �لعاملية �إىل �للغتني �لفرن�صية و�لإجنليزية 

.
)1(

عام 1951 لي�صتفيد منها �أكرب عدد من �ل�صباب

اأعجوبة  ال���س��الم،  حجة  البحر،  الم��ام  ال�سيخ  ال��غ��زايل  الذهبي:  ق��ال 
الزمان، زين الدين، اأبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن اأحمد الطو�سي، 

ال�سافعي، الغزايل، �ساحب الت�سانيف، والذكاء املفرط))(.

ِمنْيَ  امْلَُتَقدِّ لَبِة  الطَّ اأنَّ واحًدا من  الغزايلِّ لها: فاْعلْم  �َسَبِب كتابِة  َعْن  �ا  اأمَّ
وقراءِة  بالتَّح�سيِل،  وا�ستغَل  َتَعاَلى،  اهلُل  َرِحَمُه  الغزايلِّ  يِخ  ال�سَّ ِخْدَمَة  لَزَم 
َر  ُه تفكَّ ْف�ِص، ُثمَّ اإَنَّ اْلِعْلِم َعَلْيِه، َحتَّى َجَمَع دقائَق الُعُلْوِم، وا�ستكَمَل ف�سائَل النَّ
الُعُلْوِم،  من  اأنواًعا  قراأُت  اإين  وَقاَل:  باِلِه  َعَلى  وَخَطَر  َنْف�ِسِه،  حاِل  َيْوًما يف 
و�سرفُت َرْيعاَن ُعُمري َعَلى َتَعلُِّمها وَجْمِعها)3(، والآن َيْنَبِغي َعَلّي اأْن اأعلَم اأيَّ 
ي، واأّيها ل َينَفُعني َحتَّى اأترَكُه، كما َقاَل  نوِعها َينَفُعني َغًدا، وُيوؤِْن�ُسني يف َقرْبِ
ْت َهِذِه  ر�سوُل اهلل ¤: )اللَُّهمَّ اإين اأعوُذ بَك من ِعْلٍم ل َينَفُع())(، فا�ستمرَّ
ٍد الغزايل َرِحَمُه  ة الإ�ْسالِم ُمَحمَّ يِخ -ُحجَّ رِة ال�سَّ الفكرُة حتى َكَتْبُت اإلى َح�سْ
مق�سودي  وُدع�اًء...  ن�سيحًة  األَتِم�ُص  َم�َساِئَل  و�ساأْلُتُه  ا�ستفتاًء،  َتَعاَلى-  اهلُل 
َة  بها مدَّ َة حياتي، واعمُل  ُمدَّ تكوُن معي  ْيُخ حاجتي يف ورقاٍت  ال�سَّ يكتَب  اأْن 

�سالَة اإَِلْيِه يف َجواِبِه)5(: �ْيُخ َهِذِه الرِّ عمري، اإن �ساء اهلل. َفَكَتَب ال�سَّ

1- اليون�سكو: منظمة تابعة لالأمم املتحدة تاأ�س�ست للعمل على ا�ستتباب الأمن وال�سالم بني ال�سعوب 
عن طريق العلم والثقافة والرتبية، وتتاألف الكلمة من احلروف الأولى من الكلمات الإجنليزية التي 
تعني منظمة الأمم املتحدة للرتبّية والعلوم والثقافة. اأن�سئت يوم 16 )نوفمرب( ت�سرين الثاين 5)19 

والهدف الذي حددته لنف�سها بناء ح�سون ال�سالم يف عقول الب�سر.
)- �سري اأعالم النبالء.

ُله. ُله واأَْف�سَ 3- َرْيُع كلِّ �سيء وَرْيعاُنه: اأَوَّ
)- )اللَُّهمَّ اإين اأعوُذ بَك...( رواه الإمام اأحمد واحلاكم.

ال�سافعية  و»طبقات  كثري،  لبن  والنهاية«  »البداية  ترجمته يف  انظر  ه�(   505 - الغزايل )50)   -5
القر�ساوي.  يو�سف  د.  الغزايل«  الإ�سالم  و»حجة  خلكان.  لبن  الأعيان«  و»وفيات  لل�سبكي.  الكربى« 

و»رجال الفكر والدعوة يف الإ�س�الم« لأبي احل�سن الندوي. 
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ِبَك 	• و�َسَلَك  اهلُل بقاَءك بطاعِتِه،  اأطاَل  العزيُز،  وامْلُِحبُّ  الَوَل�ُد  اأيُّها  اْعَلْم 
�سالِة، اإْن َكاَن قْد  ْيَحِة ُيْك�َتُب من َمْعِدِن الرِّ �سِ �سبيَل اأحباِئ�ِه اأّن َمْن�ُسْوَر النَّ
َبَلَغَك ِم�ْنُه ن�سيحٌة، فاأيُّ حاجٍة َلَك يف ن�سيحتي، واإْن مَل َيْبُلْغَك فقْل يل 

ننْيِ املا�سيِة. ْلَت يف َهِذِه ال�سِّ ماذا َح�سَّ
الُة 	• �َتُه قوُلُه َعَلْيِه ال�سَّ َح ِبِه ر�سوُل اهلل ¤ اأمَّ اأيُّها الَوَل�ُد: من ُجْملِة ما َن�سَ

َيْعِن�يِه،  ل  مِبا  ا�ستغاُلُه  الَعْبِد  َعِن  َتَعاَلى  اهلِل  اإْعرا�ِص  »َعالَمُة  الُم:  وال�سَّ
واإنَّ امرًءا ذهبْت �ساعٌة من ُعُمِرِه يف َغرْيِ ما ُخِلَق َلُه من الِعَباَدِة جلديٌر 
ِه  �َسرِّ َعَلى  ُه  َخرْيُ َيْغِلْب  ومَل  الأْربعنَي  َجاَوَز  ومن  َح�ْسَرُتُه،  َعَلْيِه  َتُطوَل  اأْن 

ْيَحِة كفايٌة لأهِل اْلِعْلِم. اِر«)1(، ويف َهِذِه النَّ�سِ ْز اإلى النَّ فليتجهَّ
ْيَحُة �َسْهلٌة، وامْلُ�ْسِكُل َقُبوُلها؛ لأنَّها يف َمَذاِق ُمتَّبعي الهوى 	• اأيُّها الَوَل�ُد: النَّ�سِ

ْو�ِص مِلن َكاَن طالَب اْلِعْلِم  �سُ ُمّرٌة؛ اإْذ املناهي َمحبوبٌة يف قلوِبهْم، وعلى اخْلُ
�ه َيْح�َسُب اأنَّ اْلِعْلَم  نيا، فاإنَّ ف�ِص ومناقِب الدُّ ، وم�ستغال يف ف�سِل النَّ �ْسميِّ الرَّ
وهذا  العمِل،  َعن  ُم�ْستغٍن  واأن�َّه  فيه،  ُه  وَخال�سَ �سيكوُن جناَتُه  َلُه  َد  املجرَّ
ِحنْيَ  ُه  اأَنَّ املغروُر  َهذا  َيْعَلُم  األ  العظيم،  اهلِل  الفال�سفِة، �سبحاَن  اعتقاُد 
ُة َعَلْيِه اآَكُد، كما َقاَل ر�سوُل اهلل  َل اْلِعْلَم اإَِذا مَلْ يعمْل ِبِه َتُكوُن احلجَّ ح�سّ
ا�ِص عذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة عامِلٌ ل َي�ْنَفُعُه اهلُل بعْلِمِه))(. وُروَي اأنَّ  ¤: اأ�َسدُّ النَّ
رَبُ يا اأبا  ُه( ُروؤَِي يف املناِم َبْعَد موِتِه فقيَل له: ما اخْلَ �َص اهلُل �ِسرَّ نيَد )قدَّ اجْلُ
القا�سم؟ َقاَل: )طاَحْت ِتْلَك الِعَباَراُت، وَفِنَيْت ِتْلَك الإ�ساراُت، وما َنَفَعنا 

اإل ُرَكْيَعاٌت َرَكْعَناها يف َجْوِف اللَّْيِل(.

�ْن 	• َوَتَيقَّ خالًيا،  الأح��واِل  من  َول  ُمْفل�ًسا،  الأعماِل  من  تُكْن  ل  الَوَل�ُد:  اأيُّها 
ٍَّة َع�َسَرُة  ي� َبرِّ َرُجٍل يف  َعَلى  َكاَن  ياأُخُذ بالَيِد، مثاُلُه لو  َد ل  الِعلَم املجرَّ اأنَّ 

1- )عالمة اإعرا�ص...( قال ابن رجب احلنبلي: هذا من كالم احل�سن الب�سري. 
)- قال اأبو الدرداء: »اإن من �سر النا�ص عند اهلل من�زلة يوم القيامة عامل ل ينتفع بعلمه«. وهو حديث 
انفرد به عثمان الربي مَل يرفعه غريه، وهو �سعيف احلديث، معتزيل املذهب )جامع بيان العلم(. ويف 

)كن�ز العمال (  عن اأبي هريرة : »اأ�سد النا�ص عذابا يوم القيامة عامل مل ينفعه علمه«.  
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جُل �ُسجاًعا واأهَل حرٍب، فَحَمَل  اأ�سياٍف هنديٍة َمَع اأ�سلحٍة اأخرى، وَكاَن الرَّ
بال  َعْنُه  ُه  �َس�رَّ الأ�سلحُة  َتْدَفُع  هل  ظنُّك؟  فم�ا  َمِه�ْيٌب،  عظيٌم  اأ�سٌد  َعَلْيِه 
رِب،  وال�سَّ بالتَّحريِك  اإل  تدفُع  ل  اأنَّها  املعلوِم  ومن  ْرِبها؟  و�سَ ا�ستعماِلها 
َفَكَذا لو َقَراأ َرُجٌل مائَة األِف َم�ْساأَلٍة علميٍة وتعلََّمها ومَل يعمْل ِبَها ل ُتفيُدُه اإل 
، َيُكْوُن ِعالُجُه  ْفراويٌّ ا لو َكاَن لَرُجٍل َحَراَرٌة وَمَر�ٌص �سَ بالعمِل، ومثُلُه اأي�سً

ُء اإل با�ستعماِلهما. ل الرُبْ ( و)الَك�ْسكاب( فال َيْح�سُ َكْنَجِبنْيِ )بال�سَّ

ا لرحمِة 	• َتُكوُن م�ستعدًّ األَف كتاٍب، ل  ولو قراأَت العلَم مائَة �سنٍة، وَجَمْعَت 
اهلل َتَعاَلى اإل بالعمِل {مئ ىئ يئ جب  حب خب })1(، { يت جث           مث   
ىث  يث حج   مج جح }))(، { ک ک ک       گ })3(، { ۋ 
ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  
ەئ  وئ وئ }))( { ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ےے 
ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ 

ۋ   ۋ ۅ })5(.
ِديِث: »ُبِنَي الإ�ْسالُم َعَلى َخْم�ٍص: �َسَهادِة اأَْن ل اإَلَه 	• وما تقوُل يف َهذا احْلَ

ْوِم  و�سَ َكاِة،  الزَّ واإيتاِء  الِة،  ال�سَّ واإق��اِم  اهلِل،  ر�سوُل  ًدا  ُمَحمَّ واأنَّ  اهلُل  اإل 
اَن، وِحجُّ اْلَبْيِت مِلَِن ا�ْسَتَطاَع اإَِلْيِه �َسِبيال«)6(. َرَم�سَ

ناِن، وَعَمٌل بالأركاِن، وَدليُل الأعماِل 	• والإِمَياُن قوٌل باللِّ�َساِن، وت�سديٌق باجْلَ
�َة بف�سِل اهلل َتَعاَلى وَكَرِمِه،  ى، واإن َكاَن الَعْبُد َيْبُلُغ اجلنَّ اأكُث من اأْن ُيْح�سَ
َن امْلُْح�ِسِننَي. َلِكْن َبْعَد اأَْن ي�ستعدَّ بطاعِتِه وعبادِتِه، لأنَّ َرْحَمَة اهلِل َقِريٌب مِّ

1- النجم: 39. 
)- الكهف: 110.

3- التوبة: )8.
)- الكهف: 107- 108.

5- مرمي: 59 - 60.
6- )بني الإ�سالم على خم�ص...( رواه البخاري.
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َيْبُلُغ؟ وكم من 	• َلِكْن متى  ِد الإِمَياِن، قلنا: نَعْم،  َيْبُلُغ مبجرَّ ا:  اأي�سً ِقيَل  ولو 
اِن، واأنه  مْيَ ُل ِتْلَك الَعَقباِت َعَقَبُة الإِ وَّ َعَقَبٍة َكوؤُْوٍد يقطُعها اإلى اأَْن ي�سَل، فاأَ
َل هل َيُكْوُن خائًبا مفل�ًسا؟ وَقاَل  هل ي�سلُم من �َسْلِب الإِمَياِن اأم ل؟ واإَِذا َو�سَ
: )َيُقوُل اهلُل َتَعاَلى لِعَباِدِه َيْوَم اْلِقَياَمِة: اْدُخلوا يا ِعَبادي  ريُّ �َسُن الَب�سْ احْلَ

�َة برْحَمِتي واقت�ِسُموها باأْعَماِلُكم(. اجلنَّ

اإِ�ْسَراِئيَل 	• َبِني  َرُجال من  اأنَّ  ُحِكي  الأْجَر،  ِد  جَتِ مَل  َتْعَمْل  الَوَل�ُد، مامَل  اأيُّها 
امَلاَلِئَكِة،  َعَلى  َيْجُلَوُه  اأَْن  َتَعاَلى  اهلُل  فاأراَد  �َسَنًة،  �َسْبِعنْيَ  َتَعاَلى  اهلَل  َعَبَد 
�ِة،  ُه َمَع ِتْلَك الِعَباَدَة ل يليُق ِبِه ُدُخْوَل اجلنَّ ُه اأَنَّ فاأْر�َسَل اهلُل اإَِلْيِه َمَلًكا ُيخرِبُ
ا َرَجَع  �ا بَلَغُه َقاَل العابُد: َنْحُن ُخلقنا للعبادِة فَيْنَبِغي لنا اأْن َنْعُبَدُه، فلمَّ فَلمَّ
امْلََلُك َقاَل: اإلهي اأنَت اأعلُم مبا َقاَل، فَقاَل اهلُل َتَعاَلى: )اإَِذا ُهَو مَل ُيْعِر�ْص 
َعْن عبادِتنا فَنْحُن َمَع الَكَرِم ل ُنْعِر�ُص َعْنُه، ا�سهدوا يا مالئكتي اأين َقْد 
ا�َسُبوا،  حُتَ ْن  اأَ َقْبَل  اأَْنُف�َسُكْم  )َحا�ِسُبوا   :¤ ر�سوُل اهلل  وَقاَل  َلُه(،  غفرُت 
وَقاَل عليُّ ر�سي اهلل عنه: )َمْن ظنَّ  اأَْن توزنوا()1(،  َقْبَل  اأعماَلكم  وِزنوا 
ُه ببذِل اجلهِد ي�سُل فهو  ، ومن ظنَّ اأَنَّ ُل، فهو ُمَتَمنٍّ ُه بُدْوِن اجلهد َي�سِ اأَنَّ
ِة بال َعَمٍل ذنٌب من  �نَّ �َسُن َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى: )َطَلُب اجْلَ ُم�ْسَتْغٍن(، وقاَل احْلَ
َتْرُك الَعَمِل(  َتْرُك ُمالحظِة الَعَمِل، ل  ُنوِب( وقال: )َعالَمُة احلقيقِة  الذُّ
�ُص َمْن داَن َنْف�َسُه وَعِمَل مِلا َبْعَد امْلَْوِت، والأْحَمُق  وَقاَل ر�سوُل اهلل ¤: )الَكيِّ

ّنى   َعَلى اهلل َتَعاَلى الأماين())(. من اأتبَع هواه وَتَ

ْمَت 	• اأيُّها الَوَل�ُد، كم من لياٍل اأحييَتها بتكراِر اْلِعْلِم، وُمطالعِة الكُتِب، وحرَّ
نيا،  ْوَم؟ ل اأعلُم ما َكاَن الباعُث فيه، اإْن َكاَن نيَل َعَر�ِص الدُّ َعَلى َنْف�ِسَك النَّ

اْلِقَياَمِة  َيْوَم  �س�َاُب  ا َيِخفُّ احْلِ َ َواإِمنَّ  ، ْكرَبِ ِلْلَعْر�ِص الأَ ُنوا  َوَتَزيَّ ا�َس�ُبوا،  اأَْن حُتَ َقْبَل  اأَْنُف�َسُكْم  1- )َحا�ِس�ُبوا 
ْنَيا( رواه الرتمذي. ورواه املتقي الهندي يف )كن�ز العمال( عن �سيدنا  َنْف�َسُه يِف الدُّ َعَلى َمْن َحا�َسَب 

عمر موقوًفا رقم 03))).
ى َعَلى اهلِل( رواه  نَّ �ُص َمْن َداَن َنْف�َسُه َوَعِمَل مِلَا َبْعَد امْلَْوِت، َواْلَعاِجُز َمْن اأَْتَبَع َنْف�َسُه َهَواَها َوَتَ )- )اْلَكيِّ
�ُص: الَعاِقُل. َوَمْعَنى َقْوِلِه: َمْن َداَن َنْف�َسُه، َيُقوُل: َحا�َسَب َنْف�َسُه  الرتمذي، وَقاَل: َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن. والَكيِّ

ْنَيا َقْبَل اأَْن ُيَحا�َسَب َيْوَم اْلِقَياَمِة. يِف الدُّ
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والأمثاِل،  الأقراِن  َعَلى  َوامْلَُباَهاَة  ُحطاِمها، وحَت�سيَل منا�سِبها،  وَجْذَب 
 ¤ ِبيِّ  النَّ �سريعِة  اإحياَء  ِفيِه  ُدَك  َق�سْ َك��اَن  واإن  لك،  َوْي��ٌل  ُثمَّ  َلَك  َفَوْيٌل 
ُطْوَبى  ُثمَّ  َلَك  َفُطْوبى  وِء،  بال�سُّ ارة  الأمَّ ْف�ِص  النَّ وَك�ْسَر  اأخالِقك،  وتهذيَب 

لك، ولقد �سدَق من َقاَل �سعًرا:
�س�ائُع َوْجِهك  لَغ�رْيِ  الُعي�ُوِن  وبك�اوؤُهنَّ ل�َغرْي َفْق�ِدك ب�اط�ُل�َس�َهُر 

ُمفاِرُقُه، 	• فاإنَّك  �سئَت  ما  واأحبْب  ٌت،  َميِّ َفاإنَّك  �سئَت  ما  ِع�ْص  الَوَل�ُد،  اأيُّها 
واعمْل ما �سئَت َفاإنَّك جمزيٌّ ِبِه )1(.

واخلالِف، 	• الكالِم،  ِعْلِم  �سيِل  حَتْ من  َلَك  حا�سٌل  �سيٍء  اأيُّ  الَوَل�ُد،  اأيُّها 
ريِف،  والتَّ�سْ ْحِو  والنَّ والَعرو�ِص،  والنُّجوِم،  والأ�سعاِر،  واويِن  والدَّ  ، والطبِّ
َغرْي ت�سييِع الُعْمِر بخالِف ذي اجلالل، اإين راأيُت يف اإجنيل عي�سى َعَلْيِه 
َع  ُت َعَلى اجلنازِة اإلى اأن يو�سَ َع امْلَيِّ الُم: )من �ساعِة اأْن يو�سَ الُة وال�سَّ ال�سَّ
ُلها: َيُقوُل  َعَلى �َسِفرْيِ الَقرْبِ ي�ساأل اهلل َتَعاَلى بعظمته ِم�ْنُه اأربعني �سوؤال، اأَوَّ
َيْوٍم  وكل  �ساعًة،  منظري  ْرَت  طهَّ وما  �سننَي  اخللِق  َمْنَظَر  رَت  طهَّ عبدي 
اأَنَت  �ا  اأمَّ ي واأنت محفوٌف بَخ�رْيي،  ِل�َغرْيِ َقْلِبَك َيُقوُل: ما ت�سنع  ينظر يف 

مُّ ل ت�سمُع(. فاأ�سَ

اأيُّها الَوَل�ُد: الِعْلُم بال َعَمٍل ُجنوٌن، واْلَعَمُل بال ِعْلٍم ل َيُكْوُن. 	•

اعِة 	• َواْعَلْم اأنَّ اْلِعْلَم الَِّذي ل ُيْبِعُدَك الَيْوَم َعن املعا�سي، َول َيْحِمُلُك َعَلى الطَّ
َتَداَرك  ومَل  اليوَم،  بعلِمك  َتْعَمْل  مَل  واإَِذا  َم،  ن�اِر جهنَّ َعْن  يبعَدك غًدا  لْن 
ٺ}))(،  ڀ  ڀ   } اْلِقَياَمِة:  َي��ْوَم  غًدا  تقوُل  املا�سيَة  الأي��اَم 

ْيُء.  فيقال: يا اأْحَمُق اأنَت من ُهَناَك جَتِ

ْف�ِص، وامْلَْوَت يف الَبَدِن، 	• وِح، والهزميَة يف النَّ َة يف الرُّ اأيُّها الَوَل�ُد، اْجَعْل الِهمَّ

يا  فقال:  جربيل  »اأتاين  بلفظ:  اإ�سناده،  و�سحح  واحلاكم  الطرباين،  رواه  �سئَت...(  ما  )ِع�ْص   -1
محمد، ع�ص ما �سئت فاإنك ميت...«.

)- ال�سجدة: )1.
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، واأهُل املقابر ينتظروَنك يف ُكلِّ حَلظٍة متى ت�سُل اإَِلْيِهم،  لأنَّ من�زَلَك الَقرْبُ
ْيُق ر�سي اهلل عنه:  دِّ اَك اأَْن ت�سل اإَِلْيِهم بال زاد، َقاَل اأبو َبْكٍر ال�سِّ اَك اإيَّ اإيَّ
ْر يف َنْف�ِسَك من اأيهما  ، فَتَفكَّ وابِّ َطْبُل الدَّ يوِر اأواإ�سْ َهِذِه الأج�ساُد َقَف�ُص الطُّ
اْرِجِعي  طبِل  طننَي  ت�سمُع  فِحنْيَ  الُعلويِة،  الطيوِر  من  ُكْنَت  اإن  اأنت؟ 
َقاَل  اجِلناِن،كما  اأعايل بروِج  َتْقُعَد يف  اأَْن  اإلى  َتِطرْيُ �ساعًدا  ِك  َربِّ اإَِلى 
ُمَعاٍذ«)1(،  بِن  �سعِد  موِت  من  ْحمِن  الرَّ عر�ُص  »اهتزَّ   :¤ اهلل  ر�سوُل 

وابٍّ كما َقاَل اهلل َتَعاَلى: {ٹ ڤ  والعياُذ باهلل اإن ُكْنَت من الدَّ
اِر.  النَّ هاوية  اإلى  ار  ال��دَّ زاوي��ِة  من  انتقاَلَك  تاأمْن  فال  ڤ}))(،  ڤ  ڤ 
�َسَن الب�سريَّ َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى اأُْعِطَي �َسْرَبَة ماٍء بارٍد، فاأَخَذ  وروَي اأنَّ احْلَ
�ا اأفاَق قيَل: ما َلَك يا اأبا �سعيٍد؟  الَقَدَح وُغ�ِسَي َعَلْيِه و�سقَط من يِدِه، فَلمَّ

ِة: {ې ې ى   �نَّ اِر ِحنْيَ َيُقوُلون لأَْهِل اجْلَ َة اأَْهِل النَّ َقاَل: ذكرُت اأْمِنيَّ
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ})3(.

�ِسواُه، 	• َعَمٍل  اإلى  حتتاُج  َول  لك،  كافًيا  ُد  املجرَّ اْلِعْلُم  َكاَن  لو  الَوَل�ُد،  اأيُّها 
لَكاَن نداُء )َهْل ِمْن �َسائٍل؟ هل من ُم�ْسَتْغِفٍر؟ هل من تائٍب؟())(، �سائًعا 
اأَْجَمِعنَي،  َعَلْيِهم  َحاَبِة ر�سواُن اهلِل  اأنَّ جماعًة من ال�سَّ بال فائدٍة، وروَي 
َي اهلُل َعْنُهَما ِعْنَد ر�سوِل اهلِل ¤ فَقاَل: )ِنْعَم  ذكروا عبَد اهلل بَن ُعَمَر َر�سِ
حاِبِه:  اأ�سْ من  لَرُجٍل   ¤ وَقاَل  باللَّْيِل()5(،  ي�سلي  َكاَن  لو  ُهَو  ُجُل  الرَّ
اِحَبُه َفِقرًيا  ْوِم باللَّْيِل َيَدُع �سَ ِة النَّ ْوَم باللَّْيِل، فاإنَّ َكْثَ »يا فالُن، ل ُتْكِثِ النَّ

َيْوَم اْلِقَياَمِة«)6(.

1- »اهتزَّ عر�ُص الرحمِن من موت �سعد بن معاذ...« رواه البخاري.
)- الأعراف: 179.

3- الأعراف: 50.
)- )َهْل ِمْن �َسائٍل..( رواه م�سلم.

ُجوِد يِف ِقَياِم اللَّْيل. 5- »نعم الرجل هو لو كان ي�سلي بالليل...« رواه البخاري، َباب ُطوِل ال�سُّ
ْوَم  ، ل ُتْكِثْ النَّ 6- رواه ابن ماجة بلفظ: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ¤ َقاَلْت اأُمُّ �ُسَلْيَماَن ْبِن َداُوَد ل�ُسَلْيَماَن: َيا ُبَنيَّ

ُجَل َفِقرًيا َيْوَم اْلِقَياَمِة. ُك الرَّ ْوِم ِباللَّْيِل َترْتُ َة النَّ ِباللَّْيِل، َفاإِنَّ َكْثَ
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اأيُّها الَوَل�ُد، { چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ })1(، )اأمٌر( { گ 	•
گ گ }))(، )�سكر( { ٺ ٿ })3(، )ذكر( َقاَل 

يِك،  ْوُت الدِّ الُم: »ثالثُة اأ�سواٍت ُيِحبُّها اهلل َتَعاَلى: �سَ الُة وال�سَّ َعَلْيِه ال�سَّ
�ْسَحاِر«))(، وَقاَل �ُس�ْفَياُن  وُت امْلُ�ْسَتْغِفِريَن ِبالأَ ْوُت الَِّذي يقراأ اْلُقْراآَن، و�سَ و�سَ
تهبُّ  ريًحا  َخَلَق  َوَتَعاَلى  َتَباَرَك  اهلل  »اإن  َعَلْيِه:  َتَعاَلى  اهلِل  َرْحَمُة  ْوِريُّ  الثَّ
ا: »اإَِذا  اِر«. وَقاَل اأي�سً ِبالأَ�ْسَحاِرحتمُل الأذكاَر وال�ستغفاَر اإلى امَلِلِك اجلبَّ
ُل اللَّْيِل ينادي مناٍد من حتِت الَعْر�ِص: األ ِلَيُقْم العابدوَن، فَيُقوُموَن  َكاَن اأوَّ
ِلَيُقْم القانتوَن  وي�سلُّوَن ما �ساَء اهلُل، ُثمَّ ينادي مناٍد يف �َسْطِر اللَّْيِل: األ 
ِلَيُقْم  األ  َحُر نادى مناٍد:  َكاَن ال�سَّ َحِر، فاإَِذا  اإلى ال�سَّ فَيُقوُموَن وي�سلُّوَن 
ِلَيُقْم  امْلُ�ستغفروَن فَيُقوُموَن وَي�ْسَتْغِفُروَن، فاإَِذا َطَلَع الَفْجُر نادى مناٍد: األ 

الغافلوَن فَيُقوُموَن من ُفُر�ِسِهم كامْلَْوتى ُن�ِسروا من ُقُبوِرِهم«.

•	     ، ُب�َنيَّ »يا  َقاَل:  ُه  اأَنَّ لبنه  ِكْيِم  احْلَ ُلْقَماَن  و�سايا  يف  روي  الَوَل�ُد،  اأيُّها 
ل َيُكْوَننَّ الديُك اأكي�َص ِمْنَك ينادي بالأ�سحاِر واأنَت نائٌم«. ولقد اأح�سَن من 

َقاَل �سعًرا:
َحَمامٌة َل��ْي�����ٍل  ُج�����ْن��ِح  يف  َه�َتَفْت  لق�د 

�����ي َل�����ن��ائ��ُم)5( َع��ل��ى َف�����َن��ٍن َوْه�����ن���ً��ا واإنِّ

عا�سق�ًا ُك��ْن�����ُت  ل��و  اهلِل  وب��ي��ِت  ك��ذَب�����ُت 
�����م��ائ��ُم احْلَ ب��ال��ُب�����ك��اِء  �َس�بَق�ْتني  مَلَ�����ا 

�����ب��اب�����ٍة ���سَ ذو  ه�����ائ��ٌم  اأين  واأْزُع���������ُم 
البه�ائُم وتب�كي  اأب��ك��ي  ف�����ال  ��ي  ِل�����َربِّ

1- الإ�سراء: 79.
)- الذاريات: 18.

3- اآل عمران: 17.
)- )ثالثة اأ�سوات يحبها اهلل...(   اأخرجه  الديلمي، ورواه املتقي الهندي يف   )كن�ز العمال 85)35(.

5- الوْهُن: منت�سُف الليل.
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اَعَة والِعَباَدَة ما هي. 	• ُة الِعْلِم اأَْن تعلَم الطَّ اأيُّها الَوَل�ُد، ُخال�سَ

بالَقْوِل 	• واهي  والنَّ الأوام��ِر  يف  ارِع  ال�سَّ متابعُة  والِعَباَدَة  اَعَة  الطَّ اأن  اْعَلْم 
ْمَت  ْرِع،كما لو �سُ والِفْعِل، يعني ُكلَّ ما تقول وتفعل وترتك يكون باقتداء ال�سَّ
واإْن  لَّْيَت يف ثوٍب مغ�سوٍب  اأو �سَ َتُكوُن عا�سًيا،  التَّ�ْسريِق  واأياَم  العيِد  َيْوَم 

َكاَنْت �سورَة عبادٍة تاأَثُم.
اْلِعْلُم 	• اإذ  لل�سرع؛  موافًقا  وفعلك  قولك  َيُكْوَن  اأَْن  َلَك  َيْنَبِغي  الَوَل�ُد،  اأيُّها 

ات  ْطِح وطامَّ اللٌة، وَيْنَبِغي َلَك األ تغرتَّ بال�سَّ ْرِع �سَ واْلَعَمُل بال اقتداِء ال�سَّ
ْف�ِص  ِريِق يكوُن بامْلَُجاَهَدِة وقطِع �َسهوة النَّ َهذا الطَّ وفية؛ لأن �سلوَك  ال�سُّ

ُّهاِت)1(. اِت والرتُّ امَّ يا�سِة ل بالطَّ وَقْتِل هواها ِب�َسْيِف الرِّ
ْهَوِة َعالَمُة 	• اللِّ�َساَن املْطَلَق، واْلَقْلَب املْطَبَق اململوَء بالَغْفلِة وال�سَّ اأن  َواْعَلْم 

باأنواِر  َقْلُبَك  َيْحَيا  فلن  امْلَُجاَهَدِة  ْدِق  ب�سِ ْف�َص  النَّ َتْقُتِل  مَلْ  فاإَِذا  قاوِة،  ال�سَّ
امَلْع�ِرَفِة.

باْلِكَتاَب�ِة 	• َي�ْسَتِقيُم جواُبها  َعْنَها ل  �ساأْلَتني  التي  َم�َساِئِلَك  بع�َص  اأنَّ  َواْعَلْم 
والَقْوِل، اإن َتْبُلَغ ِتْلَك احلالة تعرف ما هي، واإل فعلُمها من امل�ستحيالِت 
ُفُه بالَقْوِل، كحالوِة احُلْلِو  ٌة، وكلُّ ما يكون ذوقيًّا ل َي�ْسَتِقيُم َو�سَ لأنَّها َذْوِقيَّ
اِحٍب َلُه  ْيًنا َكَتَب اإلى �سَ وِق، كما ُحِكَي اأنَّ ِعنِّ وَمَراَرِة امْلُرِّ ل ُتْعَرُف اإل بالذَّ
اإين  يا فالُن،  َلُه يف جواِبِه:  َفَكَتَب  َتُكوُن.  كيَف  املجامعِة  َة  ّلذَّ ْفِني  ّعرِّ اأَْن 
َة  نْيٌ واأحمُق؛ لأنَّ َهِذِه اللذَّ َك ِعنِّ ْيًنا فقط، والآَن َعَرْفُت اأَنَّ ُكْنُت َح�ِسْبُتَك ِعنِّ

ُفها بالَقْوِل واْلِكَتاَب�ِة. َلْيها َتْعِرْف، واإل ل َي�ْسَتِقيُم َو�سْ ذوقيٌة اإْن ت�سْل اإِ
�ا البع�ُص الَِّذي َي�ْسَتِقيُم َلُه 	• اأيُّها الَوَل�ُد، بع�ُص َم�َساِئِلَك من َهذا القبيِل، واأمَّ

ُنَبًذ ِم�ْنُه،  ه، ونذكُر هاهنا  اجلواُب َفَقْد ذكرناه يف )اإحياء الُعُلْوِم( وَغرْيِ
ون�سرُي اإَِلْيِه فنقول: 

ُة: الداهية  امَّ وفية( عبارة عن كلمٍة عليها رائحُة رُعونٍة ودْعَوى. والطَّ ْطُح يف )م�سطلحات ال�سُّ 1- ال�سَّ
ال�سغار  ُرق  الطُّ الأَ�سل  يف  وهي  هة،  ُترَّ واحدتها  الأَباطيل،  هات:  َّ والرتُّ ُّهات  والرتُّ �ِسواها.  ما  َتْغِلب 

بة عن الطريق الأَعظم، ويق�سد البدع التي يتجاوزون بها حدود ال�سريعة.  املَُت�َسعِّ
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ُل: اعتقاٌد �سحيٌح ل يكوُن 	• اأُُمْوٍر؛ الأَْمُر الأوَّ اأْرَبَعُة  الِك  َعَلى ال�سَّ قد َوَجَب 
ِفيِه ِبْدَع�ٌة.

ِة. 	• لَّ وٌح ل يرجُع َبْعَدها اإلى الزَّ والثَّ�اين: توبٌة َن�سُ
•	 . والثالُث: ا�سرت�ساُء اخل�سوِم َحتَّى ل يبقى لأحٍد َعَلْيَك َح�قٌّ
ى ِبِه اأوامَر اهلل َتَعاَلى، ُثمَّ من 	• ريعِة َقْدَر ما توؤدَّ ابُع: حت�سيُل ِعْلِم ال�سَّ والرَّ

الُعُلْوِم الأخرى، ما َتُكوُن ِبِه النَّجاُة.
ْبليَّ َرِحَمُه اهلُل خدَم اأربَع مائة اأ�ستاٍذ وَقاَل: قراأُت اأْرَبَعَة اآلِف 	• ُحكَي اأنَّ ال�سِّ

حديٍث، ُثمَّ اخرتُت ِم�ْنَها حديًثا واحًدا، وعملُت ِبِه وخلَّْيُت ما �ِسواُه، لأين 
كله  والآِخِرْيَن  ِل��نْيَ  الأوَّ ِعْلُم  وَكاَن  فيه،  َخال�سي وجناتي  فوجدُت  لُتُه  تاأمَّ
َحاِبِه:  مندرًجا ِفيِه فاكتفيُت ِبِه، وَذِلَك اأنَّ ر�سوَل اهلل ¤ َقاَل لبع�ِص اأ�سْ
ِفيَها،  بقائَك  بقدر  لآِخَرِتِك  واْعَمْل  ِفيَها،  ُمَقاِمَك  ِبَقْدِر  لُدنياَك  اْعَمْل 

َك َعَلْيَها«)1(. رْبِ واْعَمْل هلِل ِبَقْدِر حاجتك اإَِلْيِه، واعمل للنار ِبَقْدِر �سَ

• ْل يف 	 ِديَث ل حاجَة اإلى الِعْلِم الَكِثرِي، وتاأمَّ اأيُّها الَوَل�ُد، اإَِذا علمَت َهذا احْلَ
َحاِب  حكاياٍت اأخرى، وَذِلَك اأنَّ )حامت الأ�سمَّ َرِحَمُه اهلُل( َكاَن من اأ�سْ
اَحْبَتِني منُذ ثالثنَي �َسَنًة  قيِق الَبلخيِّ رحمة اهلل ف�ساأَلُه َيْوًما َقاَل: �سَ ال�سَّ
ْلُت َعَلى ثماين فوائد من الِعْلِم، وهي تكفيني  ْلَت ِفيَها. َقاَل: َح�سَّ ما َح�سَّ
ِم�ْنُه، لأين اأرجو خال�سي وجناتي ِفيَها، فَقاَل �سقيق: ما هي؟ َقاَل حامت 

 : الأ�سمُّ

ْلِق فراأيُت لكلٍّ ِم�ْنُهم محبوًبا ومع�سوًقا 	• الَفاِئَدُة الأولى: اأين نظرُت اإلى اخْلَ
ُه  اِحُبُه اإلى مر�ِص امْلَْوِت، وبع�سُ ُيِحبُُّه ويع�سقه، وبع�ص َذِلَك املحبوب ي�سَ
َمَعُه يف  َول يدخل  ُثمَّ يرجُع كلُه ويرتُكُه فريًدا وحيًدا،   ، الَقرْبِ اإلى �سفرْيِ 
ِه  ْرُت وقلُت: اأف�سُل محبوِب امْلَْرِء ما َيْدُخُل يف َقرْبِ ِه ِم�ْنُهم اأحٌد، فَتَفكَّ َقرْبِ

1- رواه البيهقي بلفظ: »اعمل عمل امرئ يظن اأن لن ميوت اأبًدا، واحذر حذر امرئ يخ�سى اأن ميوت 
غًدا« اأ�سار ال�سيوطي ل�سعفه.
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يل  محبوًبا  فاأخذُتها  ِة  احِلَ ال�سَّ الأعماِل  َغرْيَ  وجدُت  فما  فيه،  وُيوؤاِن�ُسُه 
ي، وتوؤاِن�ُسِني ِفيِه َول ترتكني فريًدا. لَتُكوَن �سراًجا يل يف َقرْبِ

ْلَق يقتدون باأهوائهم، ويبادرون اإلى مرادات 	• �انيُة: اأين راأيُت اخْلَ الَفاِئَدُة الثَّ
ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   } َتَعاَلى:  َقْوَلُه  لت  فتاأمَّ اأنف�سهم، 
�سادٌق،  َح�قٌّ  اْل��ُق��ْراآَن  اأّن  وتيقنت   ،)1({ ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  
رُت ملجاهدِتها ومنِعها َعْن هواها َحتَّى  فبادرُت اإلى خالِف َنْف�ِسي، وت�سمَّ

ارتا�سْت لطاعِة اهلِل �ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى وانقادْت.

حطام 	• َجْمِع  يف  َي�ْسَعى  ا�ِص  النَّ من  واح��ٍد  ُكلَّ  راأي��ُت  اأين  الثالثُة:  الَفاِئَدُة 
لُت يف َقْوِلِه َتَعاَلى: {ڃ ڃ  ا َيَدُه َعَلْيِه، فتاأمَّ ْنَيا، ُثمَّ مي�ِسُكُه قاب�سً الدُّ
ْنَيا لوْجِه اهلِل َتَعاَلى  ڃچ  چ چ چ ڇ}))(، فبذلُت مح�سويل من الدُّ

ْقُتُه َبنْيَ امْلَ�َساِكنِي لَيُكْوَن ُذخًرا يل ِعْنَد اهلل َتَعاَلى. َفَفرَّ

ِة الأقواِم 	• ُه يف َكْثَ ْلِق ظنَّ �َسَرَفُه وِعزَّ ابعُة: اأين راأيُت بع�َص اخْلَ الَفاِئَدُة الرَّ
الأولد  ِة  وَك��ْثَ الأموال  ثروة  ُه يف  اأَنَّ اآخرون  والع�سائِر فاغرتَّ بهم، وزعم 
ا�ِص  النَّ اأم��واِل  غ�سِب  يف  والعزَّ  َرَف  ال�سَّ ُهْم  َبُع�سُ وَح�ِسَب  بها،  فافتخروا 
امْلَاِل واإ�سراِفِه  اإتالِف  ُه يف  اأَنَّ وظلِمهم و�سفِك دماِئهم، واعتقدْت طائفٌة 
ڌ})3(،  ڌ  ڍ  ڍ  {ڇ    َتَعاَلى:  َقْوِلِه  يف  ْلُت  وَتاأمَّ وتبذيِرِه، 
فاخرتُت التَّْقَوى، واعتقدُت اأنَّ اْلُقْراآَن َح�قٌّ �سادٌق، وظنُّهم وح�سباُنهم كلُُّه 

باطٌل زائٌل.

ُهْم 	• ا، ويغتاُب َبُع�سُ ُهْم بع�سً ا�َص يذمُّ َبُع�سُ الَفاِئَدُة اخلام�سُة: اأين راأيَت النَّ
يف  ْلُت  فَتاأمَّ والِعْلم،  واجل��اِه  امْلَ��اِل  يف  �َسَد  احْلَ من  َذِل��َك  فوجدُت  ا،  بع�سً
اأنَّ  فعلمُت  ې}))(،  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  {ۋ  َتَعاَلى:  َقْوِلِه 

1- النازعات: 0) -1).
)- النحل: 96. 

3- احلجرات: 13.
)- الزخرف: )3.
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الِق�ْسمَة َكاَنت من اهلِل َتَعاَلى يف الأَزِل، فما َح�َسْدُت اأحًدا، ور�سيُت بق�سمِة 
اهلِل َتَعاَلى.

ا لغر�ٍص و�سبٍب، 	• ُهْم بع�سً ا�َص يعادي َبُع�سُ اد�سُة: اأين راأيت النَّ الَفاِئَدُة ال�سَّ
ُه  ْلُت َقْوَلُه َتَعاَلى: {ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ})1(، فعلمت اأَنَّ فَتاأمَّ

ْيَطاِن. ل جتوُز عداوُة اأحٍد َغرْيَ ال�سَّ

، ويجتهُد مببالغٍة لطلِب 	• ِبِجدٍّ َي�ْسَعى  اأحٍد  ابعُة: اأين راأيت ُكلَّ  الَفاِئَدُة ال�سَّ
الُقوِت واملعا�ِص؛ بحيُث يَقُع ِبِه يف �ُسْبهٍة وَحَراٍم، وُيِذلُّ َنْف�َسُه وُيْنِق�ُص َقْدَرُه، 
 ،)(({ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  َتَعاَلى: {  َقْوِلِه  ْلُت يف  فتاأمَّ
ِمَنُه فا�ستغلُت بعبادِتِه، وقطعُت  فعلمُت اأنَّ رزقي َعَلى اهلِل َتَعاَلى، وقد �سَ

ْن �ِسواُه. طمعي عمَّ

ُهْم 	• َبُع�سُ َعَلى �سٍئ مخلوٍق؛  ُكلَّ واحٍد معتمًدا  راأيُت  اأين  الثَّامنُة:  الَفاِئَدُة 
اإلى احلرفة  ُهْم  وَبُع�سُ وامللِك،  امْلَاِل  اإلى  ُهْم  وَبُع�سُ ْرَهِم،  والدِّ ْينار  الدِّ اإلى 

ہ   } َتَعاَلى:  َقْوِلِه  ْلُت يف  فَتاأمَّ ِمْثِلِه،  مخلوٍق  اإلى  ُهْم  وَبُع�سُ َناَعِة،  وال�سِّ
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے   ے    ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

لُت َعَلى اهلل فهو َح�ْسِبي َوِنْعَم اْلَوِكيُل. ۆ})3(، فتوكَّ
ُبوَر 	• ْوَراَة َوالزَّ َقَك اهلل َتَعاَلى اإين َقْد نظرُت التَّ فَقاَل �سقيُق َرِحَمُه اهلُل: وفَّ

الفوائِد  َه��ِذِه  َعَلى  َت��ُدْوُر  الأْرَب��َع��َة  الُكُتَب  فوجدُت  واْل��ُف��ْرَق��اَن،  َوالإِجِن��ي��َل 
الثَّمانيِة، فمن َعِمَل ِبَها َكاَن عامال ِبَهِذِه الُكُتِب الأْرَبَعِة.

اأيُّها الَوَل�ُد، َقْد علمَت من هاَتنْيِ احلكايتنِي اأَنََّك ل حتتاُج اإلى تَكِثرِي الِعْلِم، 	•
. �قِّ ُ َلَك ما َيِجُب َعَلى �سالِك �سبيِل احْلَ والآن اأَُبنيِّ

َئَة ِم�ْنُه 	• �يِّ الِك �َس�ْيٌخ ُمْر�ِسٌد ُمَربٍّ لُيْخِرَج الأْخالَق ال�سَّ ُه َيْنَبِغي لل�سَّ اْعَلْم اأَنَّ

1- فاطر: 6.
)- هود: 6.

3- الطالق: 3. 



161

الَفالِح  ِفْعَل  ُي�ْسِبُه  ِبَيِة  ْ الرتَّ ومعنى  َح�َسًنا،  ُخُلًقا  مَكاَنها  وَيْجَعَل  برتبيِتِه، 
ْرِع ِلَيْح�ُسَن َنَباُتُه  ِة من َبنْيِ الزَّ باتاِت الأجنبيَّ ْوَك وُيْخِرُج النَّ الَِّذي يقلُع ال�سَّ
ُبُه وير�ِسُدُه اإلى �سبيِل اهلِل َتَعاَلى،  الِك من �َس�ْيٍخ يوؤدِّ وَيْكُمَل َرْيُعُه، َول ُبدَّ لل�سَّ
َل ¤ َخَلَف  لأنَّ اهلَل اأْر�َسَل للعباِد ر�سول لالإر�ساِد اإلى �سبيِلِه، فاإَِذا اْرحَتَ

اخللفاُء يف مَكاِنِه َحتَّى ُيْر�ِسدوا اإلى اهلِل َتَعاَلى. 

َلُح اأن َيُكْوَن نائًبا لر�سوِل اهلِل ¤ اأن َيُكْوَن عاملًا، 	• ْيِخ الَِّذي َي�سْ و�َسْرُط ال�سَّ
ُ َلَك بع�َص عالماِتِه َعَلى �سبيِل  ُلُح للِخالفِة، واإين اأَُبنيِّ وَلِكْن ل ُكلُّ عامِلٍ َي�سْ
ُحبِّ  َعْن  ُيْعر�ُص  فنقول: من  ُمْر�ِسٌد؛  ُه  اأَنَّ اأحٍد  كلُّ  عَي  يدَّ َحتَّى  الإجماِل، 
اإلى  َقْد تابع ل�سخ�ص ب�سري تت�سل�سل متابعته  ْنَيا، وحب اجلاه، وَكاَن  الدُّ
ْوِم،  �سيد امْلُْر�َسِلنْيَ ¤، وَكاَن ُمْح�ِسًنا ريا�سَة َنْف�ِسِه بِقلَِّة الأكل والَقْوِل والنَّ
ْيخ الب�سري  ْوِم، وَكاَن مبتابعته َذِلَك ال�سَّ َدَقِة وال�سَّ لواِت وال�سَّ ِة ال�سَّ وَكْثَ
ِل،  كِر، والتَّوكُّ الِة، وال�سُّ ، وال�سَّ رْبِ ًة كال�سَّ جاعال َمَحا�ِسَن الأْخالِق َلُه �ِسرْيَ
والِعْلِم،  والتَّوا�سِع،  ��ْل��ِم،  واحْلِ ْف�ِص،  النَّ وطماأنينِة  والقناعِة،  واليقنِي، 
فهو  واأمثاِلها،  والتَّاأينِّ  كوِن،  وال�سُّ والوقاِر،  والوفاِء،  واحلياِء،  �ْدِق،  وال�سِّ
َلُح لالقتداِء ِبِه، وَلِكنَّ وجوَد ِمْثِلِه نادٌر اأعزُّ  ِبيِّ ¤ َي�سْ اإًِذا نوٌر من اأنواِر النَّ

يِت الأْحَمِر)1(. مَن الكرْبِ

َيْنَبِغي 	• ْيُخ  ال�سَّ وَقِبَلُه  ذكرنا،  كما  �َس�ْيًخا  فوَجَد  َعاَدُة  ال�سَّ �َساَعَدْتُه  ومن 
َول  يجاِدَلُه،  األ  فهو  اِهِر:  الظَّ اح��رتاُم  �ا  اأمَّ وباطًنا.  ظاهًرا  َمُه  يحرَتِ اأْن 
َيَدْيِه  َبنْيَ  ُيْلِقْي  ِعْلَم َخطاأَُه، ول  َمَعُه يف ُكلِّ َم�ْساأَلٍة واإن  ي�ستغَل بالحتجاِج 
الِة  الِة، فاإَِذا َفَرَغ يرفعها، َول يكُث نوافَل ال�سَّ اَدَت�ُه اإل َوْقَت اأداِء ال�سَّ �َسجَّ
�ا  واأمَّ وطاقِتِه.  ُو�ْسِعِه  بَقْدِر  اْلَعَمِل  من  ْيُخ  ال�سَّ ُمُره  َياأْ ما  ويعمُل  بح�سرته، 
اِهِر ل ُيْنِكُرُه يف  احرتاُم الباطِن: فهو اأنَّ ُكلَّ ما َي�ْسَمُع َوَيْقَبُل ِم�ْنُه يف الظَّ

1- الِكرْبيُت: من احلجارة املُوَقد بها؛ قال ابن دريد: ل اأَح�سبه عربيًّا �سحيًحا. وقيل: الِكرْبيت َعنٌي 
حمُر: يقال هو  ْكَدَر. ويف التهذيب: الِكرْبيُت الأَ �سَفَر واأَ جْتري، فاإِذا َجَمَد ماوؤُها �ساَر ِكرْبيًتا اأَبي�َص واأَ
ال�سالة  نبينا وعليه  �سليماُن على  به  َمرَّ  الذي  النمل  وادي  ِت،  التُّبَّ َخْلَف بالِد  وَمْعِدُنه  اجَلْوهر،  من 

وال�سالم. والِكرْبيُت: الياقوُت الأَحمُر. والِكرْبيُت: الذهُب الأَحمر )ل�سان العرب(.
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حَبَتُه  فاِق، واإن مَلْ ي�ستطْع يرتْك �سُ الباطِن، ل فعال َول قول، لئال يتَّ�ِسَم بالنِّ
َر  وِء ِلَيْق�سُ اِحِب ال�سُّ اإلى اأن يواِفَق باطُنُه ظاِهَرُه، ويحرتَز َعْن جمال�سِة �سَ
ْيطنِة،  ى من َلْوِث ال�سَّ ْحِن قلِبِه فُي�سفَّ ِوليَة �سياطنِي اجلنِّ والإن�ِص َعْن �سَ

وعلى ُكلِّ حاٍل يختاُر الَفْق�َر َعَلى الِغَنى)1(.

كون َعِن 	• لتاِن: ال�ستقامة َمَع اهلل َتَعاَلى، وال�سُّ ُثمَّ اْعَلْم اأن التَّ�سوَُّف َلُه َخ�سْ
ا�ِص، وعاَمَلُهم  ، واأح�سَن ُخُلَقَه بالنَّ ْلِق؛ فمن ا�ستقاَم َمَع اهلل َعزَّ َوَجلَّ اخْلَ

.)(( ويفُّ ْلِم فهو �سُ باحْلِ

وال�ستقامُة: اأْن يفدي حظَّ َنْف�ِسِه َعَلى اأَْمَر اهلِل َتَعاَلى. 	•

ِمُل 	• حَتْ َبْل  َنْف�ِسَك،  ُمراِد  َعَلى  ا�َص  النَّ ِمَل  حَتْ األ  ا�ِص:  النَّ َمَع  ُلِق  اخْلُ وُح�ْسِن 
ْرَع. َنْف�َسَك َعَلى ُمرادهم، ما مَلْ يخالفوا ال�سَّ

ْمَر 	• اأَ ِة، وهي ثالثُة اأ�سياَء؛ اأحُدها: محافظُة  َك �َساألَتِني َعِن الُعُبوِديَّ ُثمَّ اإنَّ
وثالُثها:  َتَعاَلى.  اهلِل  وِق�ْسَمِة  والَقَدِر  بالق�ساِء  �ساُء  الرِّ وثانيها:  ْرِع.  ال�سَّ

اِء اهلِل َتَعالى. اِء َنْف�ِسَك يف َطَلِب ِر�سَ َتْرُك ِر�سَ

خ. َلوُّث التلطُّ ، واملطالبات بالأَْحقاد؛ وهو من التَّ رُّ 1- اللَّْوُث: ال�سَّ
القر�ساوي  يو�سف  د.  ه  نبَّ وقد  الفقه؛  قانون  وتركه  وفية  ال�سُّ ملذهب  دعوته  الغزايل  على  اأخذ   -(
اإلى الت�سوف، هو  اإن اأخطر ما يوؤخذ على الغزايل بالن�سبة  اإلى  يف كتابه )حجة الإ�سالم الغزايل( 
ق�سية الك�سف واملكا�سفة التي يح�سل ال�سويف على علومها واأنوارها بعد الريا�سة والت�سفية الروحية 
ك�سف حجاب  غالًبا  يتبعها  والذكر  واخللوة  املجاهدة  اإن هذه  ]ثم  العلوم«  اأبجد  قال يف  )الك�سف( 
تلك  والروح من  اإدراك �سيء منها،  لي�ص ل�ساحب احل�ص  اأمر اهلل،  احل�ص، والطالع على علٍم من 
العوامل، و�سبب هذا الك�سف، اأن الروح اإذا رجع عن احل�ص الظاهر اإلى الباطن �سعفت اأحوال احل�ص، 
لتنمية  كالغذاء  فاإنه  الذكر،  ذلك  على  واأعانه  ن�سوه،  وجتدد  �سلطانه،  وغلب  الروح،  اأحوال  وقويت 
يدرك  ل  ما  الوجود  حقائق  من  فيدركون  املجاهدة،  لأهل  يعر�ص  ما  كثرًيا  الك�سف  الروح...وهذا 
�سواهم، وكذلك يدركون من الواقعات قبل وقوعها، فيت�سرفون بهممهم وقوى نفو�سهم يف املوجودات 
ِف  بالت�سوِّ الغزايلِّ  اهتماَم  الكيالين  عر�سان  ماجد  د.  �َر  وف�سَّ اإرادتهم...[.  طوع  وت�سري  ال�سفلية 
بقوله: اإنَّ الغزايلَّ كان قد اأخذ على عاتقه مهمة اإ�سالح الأمة، وبنى م�سروَعه الإ�سالحي على اأ�سا�ص 
الكون لطريق اهلل تعالى خا�سة، واأن  وفية هم ال�سَّ تزكية النفو�ص من الداخل؛ لأنه كان يرى اأن ال�سُّ

�سريتهم اأح�سن ال�سري. )هكذا ظهر جيل �سالح الدين وهكذا عادت القد�ص(.
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َوَعَد، 	• َتَعاَلى فيما  باهلِل  ي�ستحكَم اعتقاُدَك  اأن  ِل: وهو  َوكُّ التَّ َعِن  َو�َساألَتِني 
َر َلَك �سي�سُل اإَلْيَك ل َمحاَلَة، واإن اجتهَد ُكلُّ من يف  يعني تعتقُد اأنَّ ما ُقدِّ
ْرِفِه َعْنَك، وما مَلْ ُيْكَتْب لْن ي�سَل اإَلْيَك واإن �ساَعَدَك َجِمْيُع  العامَلِ َعَلى �سَ

. العامَلِ
َو�َساألَتِني َعِن الإخال�ِص: وهو اأَْن َتُكوَن اأعماُلَك كلها هلل َتَعاَلى، َول يرتاُح 	•

ِتِهْم.  َذمَّ ا�ِص، ول ُتَبايل مِبَ َقْلُبَك مبحامِد النَّ
رْيَن 	• ُم�َسخَّ اأْن تراهم  ْلِق، وعالُجُه  اخْلَ يتولَُّد من تعظيِم  ياَء  الرِّ اأنَّ  َواْعَلْم 

الراحِة  اإي�ساِل  ق��درة  ع��دِم  يف  كاجلماداِت  وحت�سبهم  ال��ُق��ْدرِة،  حت��َت 
وامل�سقة لتخل�ص من ُمراءاِتِهْم، ومتى حت�سبهم ذوي قدرة واإرادة لن يبعد 

َعنَك الرياء.
فاتي، فاطلْبُه 	• نَّ ها َم�ْسطوٌر يف ُم�سَ اأيُّها الَوَل�ُد، والباقي من َم�َساِئِلَك بع�سُ

ها حراٌم، اعمْل اأَنَت مبا َتْعَلُم لينك�سَف َلَك ما مَلْ تعلْم. َة، وكتابُة بع�سِ َثمَّ
اجلنان؛ 	• بل�سان  اإل  َعَلْيَك  اأ�سكل  ما  ت�ساألني  ل  الَيْوِم  َبْعَد  الَوَل�ُد،  اأيُّها 

واقبْل  َتَعاَلى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ})1(،  لَقْوِلِه 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   } َق��اَل:  ِح��نْيَ  الُم  ال�سَّ َعَلْيِه  ِر  اخل�سِ ن�سيحِة 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ }))(، َول ت�ستعجْل َحتَّى َتْبُلَغ اأواَنُه فينك�سَف َلَك وَتَراُه؛ 
َقْبَل  َت�ْساأْلِني  فال   ،)3({ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    } َتَعاَلى:  لَقْوِلِه 

ڑ ک    ڑ   } َتَعاَلى:  لَقْوِلِه  ؛  رْيِ بال�سَّ اإل  ت�سُل  ل  ��َك  اأَنَّ ْن  وتيقَّ الَوْقِت، 
ک ک }))(.

َتَر الَعجائَب يف كلِّ َمْن�ِزٍل، وابذْل رْوَحَك، فاإنَّ 	• اإْن َت�ِسْر  اأيُّها الَوَل�ُد، باهلل 
وِح، كما َقاَل ذو النُّوِن امل�سريُّ َرِحَمُه اهلُل َتَعاَلى  راأ�َص َهذا الأَْمِر بذُل الرُّ

1- احلجرات: 5.
)- الكهف:70.

3- الأنبياء: 37.
)- غافر: 1).
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َهاِت  ْوِح َفَتَعاَل، واإلَّ فال َت�ْسَتِغْل ِب�رُتُّ لأحِد تالمذِتِه: »اإن َقَدْرَت َعَلى َبْذِل الرُّ
ِة«.  وفيَّ ال�سُّ

َيُكْوَن علُمَك 	• ي لئال  ُحَك بثمانيِة اأ�سياَء، اقَبْلها ِمنَّ اأيُّها الَوَل�ُد، اإين اأن�سَ
ْرَبَعًة:  اأ ِم�ْنَها  وَتَدُع  ْرَبَعًة،  اأ ِم�ْنَها  َتْعَمُل  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َعَلْيَك  ًما  َخ�سْ
األَّ تناظَر اأحًدا يف َم�ْساأَلٍة ما ا�ْسَتَطْعَت؛ لأنَّ  َت�َدُع؛ فاأَحُدها:  اللواتي  �ا  مَّ اأ
َذميٍم،  ُخُلٍق  كلِّ  منبُع  هي  اإْذ  نفِعها؛  من  اأكرْبُ  فاإْثُمها  َكِثرَيٍة  اآفاٍت  ِفيَها 
ها، َنَعْم لو  ، واحلقِد، والَعداوِة، َوامْلَُباَهاِة، وَغرْيِ �َسَد، والِكرْبِ ياِء، واحْلَ كالرِّ
َوَقَع َم�ْساأَلٌة َبْيَنك وَبنْيَ �َسْخ�صٍ اأو َقْوٍم، وكانْت اإرادُتَك ِفيَها اأْن يظهَر احلقُّ 
َق  تفرِّ األَّ  اأحداُهما:  الإرادِة عالمتان؛  لتلك  َلِكْن  الَبْحُث،  ي�سيَع جاَز  َول 
�انيُة: اأْن َيُكْوَن  َك. والثَّ َبنْيَ اأْن ينك�سَف احلقُّ َعَلى ِل�َساِنَك اأو َعَلى ل�ساِن غرْيِ
البحُث يف اخلالِء اأحبَّ اإَلْيَك من اأْن َيُكْوَن يف املالأ، وا�سمْع اإين اْذُكُر َلَك 
وؤاَل َعِن امل�سكالِت َعْر�ُص مر�ِص اْلَقْلِب اإلى  ها هنا فائدًة، َواْعَلْم اأنَّ ال�سُّ
ى  ِه، َواْعَلْم اأنَّ اجَلاِهِلنْيَ امْلَْر�سَ الِح مر�سِ ِبيِب، واجلواُب َلُه �َسْعٌي لإ�سْ الطَّ
والعامِلُ  امْلُعاجلَة،  ُيح�ِسُن  ل  اق�ُص  النَّ والعامِلُ  اُء،  الأطبَّ واْلُعَلَماُء  قلوُبهم، 
الِح،  الكامُل ل يعالُج كلَّ مري�ٍص، َبْل يعالُج من يرجو قبوَل املعاجلِة وال�سَّ
ِبيِب ِفيِه اأن  واإَِذا َكاَنت الِعلَّ�ُة ُمْزِمَنًة اأو عقيًما ل تقبُل العالَج فحذاقُة الطَّ

داواِتِه، لأنَّ ِفيِه ت�سييَع الُعْمِر. َيُقوُل: َهذا ل يقبُل الِعالَج، فال ت�ستغُل مِبُ

ُثمَّ اْعَلْم اأنَّ َمَر�َص اجلهِل َعَلى اأْرَبَعِة اأنواٍع: اأَحِدها: يقبُل الِعالَج، والباقي 	•
ه َعْن  �ا الَِّذي ل يقبُل العالَج فاأحُدها من َكاَن �سوؤاُله واعرتا�سُ ل يقبُل، اأمَّ
ِحِه فال يزيُد  ِحِه واأو�سَ ِه، َفُكلََّما جتيُبُه باأح�سِن اجلواِب واأف�سَ َح�َسِدِه وُبْغ�سِ

ريُق األَّ ت�ستغَل بجواِبِه، َفَقْد قيَل: ا وعداوًة وَح�َسًدا، فالطَّ َلُه َذِلَك اإل ُبْغ�سً

اإزالُته�ا ُت�ْرَج�ى  َقْد  الَع�داوِة   اإل َعداوَة من َعاداَك َعْن َح��َسِد كلُّ 

ِه، َقاَل اهلل َتَعاَلى: { ڦ ڦ 	• َكُه َمَع مر�سِ فَيْنَبِغي اأْن ُتعر�َص َعْنُه وَترْتُ
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ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ })1( واحل�سوُد بكلِّ ما َيُقوُل ويفعُل 
�َسَناِت كما  �َسُد ياأكُل احْلَ ِبيُّ ¤: احْلَ �اَر يف َزْرِع عَمِلِه، كما َقاَل النَّ يوقُد النَّ

اُر احلطَب«))(. تاأكُل النَّ

ا ل يقبُل العالَج، كما َقاَل 	• والثَّ�اين: اأَْن َتُكوَن علتُُّه من احلماقِة، وهو اأي�سً
الُم: »اإين ما َعَجْزُت َعْن اإحياِء املوتى، وقد َعَجْزُت َعْن  عي�سى َعَلْيِه ال�سَّ
ُمعاجلِة الأْحَم�ِق«. وَذِلَك َرُجٌل ي�ستغُل بطلِب الِعْلِم زمًنا قليال، ويتعلم �سيًئا 
الَعامِلِ  َعَلى  حماقِتِه  من  ويعرت�ُص  في�ساأُل   ، ْرعيِّ وال�سَّ الَع�ْقِلي  الِعْلِم  من 
الأْحَم�ُق  ِة، وهذا  ْرِعيَّ الَع�ْقِليِة وال�سَّ الُعُلْوِم  ُعْمَرُه يف  ى  الَِّذي َم�سَّ الكبرِي 
ا ُم�ْسِكٌل َعَلى الَعامِلِ الكبرِي، فاإَِذا  ل َيْعَلُم ويظنُّ اأنَّ ما اأ�سكَل َعَلْيِه ُهَو اأي�سً

مَلْ َيْعَلْم َهذا الَقْدَر َيُكْوُن �سوؤاُلُه من احلماقِة، فَيْنَبِغي األ ت�ستغَل بجواِبِه.

�ِسًدا، وكلُّ ما ل َيْفَهُم من كالِم الأكابِر ُيْحَمُل َعَلى 	• والثالث: اأْن َيُكْوَن ُم�ْسرَتْ
ْوِر َفْهِمِه، وَكاَن �ُسوؤاُلُه لال�ستفادِة َلِكْن َيُكْوُن بليًدا ل يدرُك احَلَقاِئَق،  ُق�سُ
ا، كما َقاَل ر�سوُل اهلِل ¤: َنْحُن معا�ِسَر  فال َيْنَبِغي ال�ستغاُل بجواِبِه اأي�سً

ا�َص َعَلى َقْدِر ُعُقْوِلِهْم«)3(. الأنبياِء اأِمْرنا اأْن نكلَِّم النَّ

َفِهًما، 	• �ٍسًدا عاقال  َيُكْوَن ُم�ْسرَتْ اأْن  الَِّذي يقبُل العالَج: فهو  امْلََر�ُص  �ا  واأمَّ
ْهَرِة واجلاِه وامْلَاِل، وَيُكْوُن طالَب  ِب وُحبِّ ال�سُّ �َسِد والَغ�سَ ل َيُكْوُن مغلوَب احْلَ
ِريِق امل�ستقيِم، ومل يُكْن �سوؤاله واعرتا�سه َعْن ح�سد وتعنُّت وامتحان،  الطَّ
َعَلْيَك  َيِجُب  َب��ْل  �سوؤاِلِه،  بجواِب  ت�ستغَل  اأن  فيجوز  العالج،  يقبل  وه��ذا 

اإجابُتُه.

1- النجم: 9).
)- اأخرجه اأبو داود والبيهقي بلفظ: احل�سد ياأكل احل�سنات كما تاأكل النار احلطب، وال�سدقة تطفيء 

اخلطيئة كما يطفئ املاء النار، وال�سالة نور املوؤمن، وال�سيام جنة من النار”.
3- قال احلافظ العراقي يف تخريج اأحاديث الإحياء: ورويناه يف جزء من حديث لأبي بكر بن ال�سخري 
ويف  منازلهم(.  النا�ص  )اأنزلوا  عائ�سة  حديث  من  داود  اأبي  وعند  منه،  اأخ�سر  عمر  حديث  من 

البخاري: )حدثوا النا�ص مبا يعرفون، اأحتبون اأن يكذب اهلل ور�سوله(.
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ًرا؛ لأنَّ ِفيِه اآفًة 	• َذَر من اأَْن َتُكوَن واعًظا وُمَذكِّ ا َتَدُع: ُهَو اأْن حَتْ والثَّ�اين مِمَّ
ِقيَل  فيما  ْر  فَتَفكَّ ا�َص،  النَّ ِبِه  َتِعُظ  ُثمَّ  اأول  تقوُل  مبا  َتْعَمَل  اأْن  اإّل  َكِثريًة، 
ا�َص  َعَظْت َفِعْظ النَّ ، ِعْظ َنْف�َسَك، فاإن اتَّ الُم: يا اْبَن َمْرمَيَ لِعي�َسى َعَلْيِه ال�سَّ
؛  َلَتنْيِ َخ�سْ َعْن  فاحرتْز  اْلَعَمِل  بهذا  ابتليَت  واإْن  ��َك.  ربِّ من  فا�ْسَتِح  واإل 
اِت والأبياِت  امَّ الأولى: َعْن التَّكلِِّف يف الكالِم بالعباراِت والإ�ساراِت والطَّ
َعْن احلدِّ  امْلُتجاِوُز  وامْلَُتكلُِّف:   ، املتكلِّفنْيَ َتَعاَلى يبغ�ُص  والأ�سعاِر، لأنَّ اهلل 

يدلُّ َعَلى َخَراِب الباطِن وَغْفلِة اْلَقْلِب. 
خدمِة 	• يف  َنْف�ِسِه  وتق�سرَي  الآِخ��َرِة  ناَر  الَعْبُد  يذكَر  اأْن  التذكرِي:  ومعنى 

َر فيما  َر يف ُعْمِرِه املا�سي الَِّذي اأفناُه فيما ل َيْعِيْنِه، وَيَتَفكَّ اخلالِق، وَيَتَفكَّ
ِة حاِلِه  َبنْيَ َيَدْيِه من الَعَقباِت من عدِم �َسالمِة الإِمَياِن يف اخلاتة، وكيفيَّ
، ويهتمُّ بحاِلِه  ُمْنَكٍر ونكرْيٍ َعَلى جواِب  َيْقِدُر  امْلَ��ْوِت، وهل  َمَلِك  َقْب�ِص  يف 
الهاويِة،  اأم يقُع يف  راِط �سامِلًا  َعِن ال�سِّ َيْعرُبُ  اْلِقَياَمِة ومواقفها، وهل  يف 
َهِذِه  َفَغَلَياُن  َق�����َراِرِه،  َعْن  فيزعجُه  َقْل�ِبِه  يف  الأ�سياِء  َه��ِذِه  ذكُر  وي�ستمرُّ 
ْلِق واإطالُعُهْم  ا. واإعالُم اخْلَ ى َتْذكرْيً رْياِن، وَنْوَحُة َهِذِه امل�سائِب ُي�َسمَّ النِّ
وتب�سرُيُهم  وتفريِطهم،  ِهم  تق�سرْيِ َعَلى  وتنبيُهُهْم  الأ�سياء،  هِذِه  َعَلى 
رياِن اأْهَل امْلَْجِل�ِص، وجتزعهم ِتْلَك  بعيوِب اأنف�ِسِهم، لتم�صَّ حرارُة َهِذِه النِّ
روا َعَلى الأيام  امل�سائب، ليتداركوا الُعْمَر املا�سي بقدر الطاقة، ويتح�سَّ
ِريِق ت�سّمى  اخلاليِة يف َغرْيِ طاعِة اهلل َتَعاَلى؛ وَهِذِه اجلملُة َعَلى َهذا الطَّ
َواأَْهُلُه  ُهَو  وَكاَن  اأحٍد،  َعَلى داِر  َقْد هجَم  ْيَل  ال�سَّ اأّن  راأيَت  لو  َوْعًظا، كما 
ْيِل، وهل َي�ْسَتِهي َقْلُبَك يف َهِذِه  وا من ال�سَّ ِفيَها، فتقول: احَلَذَر احَلَذَر، ِفرُّ
َك بتكلُِّف العباراِت والنَُّكِت والإ�ساراِت،  ار َخرَبَ اِحَب الدَّ احلالِة اأْن ُتْخرِبَ �سَ

�َبها. َة، فكَذِلَك حاُل الواعِظ، فَيْنَبِغي اأْن يتجنَّ فال َت�ْسَتِهْي البتَّ
ِل�ِسَك 	• ْلُق يف جَمْ ُتَك يف وعِظَك اأن َين�ِْعَر اخْلَ لُة الثَّانيُة: األ َتُكوَن ِهمَّ �سْ واخْلَ

ميٌل  ُكلَُّه  لأنَّ  امْلَْجِل�ُص هذا!  ِنْعَم  ليقال:  ياَب  الثِّ وا  وَي�ُسقُّ الَوْجَد  ُيْظِهروا  اأو 
ُتَك اأن تدعَو  نيا وهو يتولَُّد من الغفلِة، َبْل َيْنَبِغي اأن َيُكْوَن عزُمَك وِهمَّ للدُّ
اَعِة، ومن احلر�ِص  َيِة اإلى الطَّ ْنَيا اإلى الآِخَرِة، ومن امْلَْع�سِ ا�َص من الدُّ النَّ
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كِّ اإلى اليقنِي، ومن الغفلِة  َخاِء، ومن ال�سَّ هِد، ومن اْلُبْخِل اإلى ال�سَّ اإلى الزُّ
�َص اإَِلْيِهم  َب اإَِلْيِهم الآِخَرَة، وتبغِّ بِّ اإلى اليقظِة، ومن الغروِر اإلى التَّْقَوى، وحُتِ
ُهم بكرم اهلل َتَعاَلى َعزَّ َوَجلَّ  هِد َول َتُغرُّ ْنَيا، وتعلُِّمُهْم ِعْلَم الِعَباَدِة والزُّ الدُّ
عُي فيما ل  ْرِع، وال�سَّ يُغ َعْن منهِج ال�سَّ ورحمِتِه، لأنَّ الغالَب يف ِطباِعِهْم الزَّ
ْعَب  ِة، فاأْلِق يف قلوِبهْم الرُّ ديَّ ى اهلُل َتَعاَلى ِبِه، وال�ستعثاُر بالأْخالِق الرَّ َيْر�سَ
 ُ ا ي�ستقبلوَن من املخاوِف، لعلَّ �سفاِت باطِنهم تتغريَّ ْرُهم َعمَّ ْعُهم وحذِّ وروِّ
اَعِة والرجوَع  ْغَبَة يف الطَّ ُل، وُيْظِهروا احِلر�َص والرَّ ومعاملَة ظاهِرِهْم تتبدَّ
َيُكْوُن هكذا  َوْعٍظ ل  ْيَحِة، وكلُّ  والنَّ�سِ الَوْعِظ  َيِة، وهذا طريُق  امْلَْع�سِ َعْن 
ْلِق  ُه ُغوٌل و�سيطاٌن يذهُب باخْلَ فهو وباٌل َعَلى من َقاَل و�َسِمَع، َبْل قيل: اإنَّ
َهذا  يف�ِسُد  ما  لأنَّ  ِمْنُه،  وا  يِف�رُّ اأْن  َعَلْيِهم  فَيِجُب  وُيْهِلُكُهْم  ِريِق  الطَّ َعْن 
وُقْدَرٌة  َيٌد  َلُه  َكاَنْت  ومن  ْيَطاُن،  ال�سَّ مِبْثِلِه  ي�ستطيُع  ل  ِدْيِنِهم  من  القائُل 
ُه من ُجْملِة  ا با�َسَر فاإنَّ َيِجُب َعَلْيِه اأن ُيْنِزَلُه َعْن منابِر املواعِظ وميَنَعُه َعمَّ

هِي َعِن امْلُْنَكِر. الأْمِر بامْلَْعُروِف والنَّ
الطنَي َول تراهم؛ لأنَّ روؤيَتهم 	• ا َتَدُع: األَّ ُتخالَط الأمراَء وال�سَّ والثَّالُث مِمَّ

مدَحُهْم  َعنَك  َدْع  ِبَها  ابُتلْيَت  ولو  عظيمٌة،  اآفٌة  ومخالطَتهم  وجمال�سَتهم 
وثناَءهم؛ لأنَّ اهلل َتَعاَلى يغ�سُب اإَِذا ُمِدَح الفا�سُق والظامُل، ومن َدعا لطوِل 

ِه)1(. ى اهلل َتَعاَلى يف اأْر�سِ بقاِئهم َفَقْد اأحبَّ اأْن ُيْع�سَ
ا َتَدُع: األَّ تقبَل �سيًئا من عطاِء الأمراِء وهداياهم، واإْن علمَت 	• ابُع مِمَّ والرَّ

ُد ِم�ْنُه املداهنُة  ُه يتولَّ ْيَن لأَنَّ َمَع ِمْنُهم يف�سُد الدِّ اأنها من احلالِل، لأنَّ الطَّ
واأقلُّ  ْيِن  الدِّ يف  ف�ساٌد  كله  وهذا  ظلمهم،  يف  واملوافقُة  جانبهم  وُمَراَعاُة 
ومن  اأْحَبْبَتُهْم،  ُدْنَياُهْم  من  وانتفعت  عطاياهم  قبلَت  اإَِذا  َك  اأَنَّ ِتِه  رَّ َم�سَ
�ِة الظامِلِ اإرادٌة يف  ُرْوَرِة، ويف محبَّ اأحبَّ اأحًدا ُيِحبُّ طوَل عمره وبقائه بال�سَّ
ْلِم على عباد اهلل َتَعاَلى، واإرادٌة َخَراِب العامل، فاأيُّ �سيء َيُكْوُن اأ�سرَّ  الظُّ

ْيِن والعاقبِة؟  من َهذا للدِّ

)كن�ز  الهندي يف  املتقي  اأورده  الأر�ص«.  الفا�سق يف  مدح  اإذا  يغ�سب  اهلل  »اإن  ورد يف احلديث:   -1
العمال( رقم 7966.
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ا�ِص َلَك باأنَّ 	• ياطنِي، اأو قوُل بع�ِص النَّ اَك اأْن يخَدَعَك ا�ستهواُء ال�سَّ اَك اإيَّ واإيَّ
ُقُهَما َبنْيَ الفقراِء  ْرهَم ِم�ْنُهم وتفرِّ يناَر والدِّ الأف�سَل والأولى اأْن تاأخَذ الدِّ
عفاِء  �سُ َعَلى  واإنفاُقك  َيِة،  وامْلَْع�سِ الِف�ْسِق  يف  ُيْنِفقون  فاإنَّهم  وامْلَ�َساِكنِي، 
ا�ِص ِبَهِذِه  ا�ِص َخرْيٌ من اإنفاقهم، َفاإنَّ اللعني َقْد َقَطَع اأعناَق َكِثرٍي من النَّ النَّ

َة. الَو�ْسَو�َسِة، وقد ذكرناه يف )اإحياء الُعُلْوِم( فاطلْب�ُه َثمَّ

َمَع 	• معاملَتك  جتعَل  اأن  فالأول:  تفَعَلها؛  اأن  َلَك  َيْنَبِغي  التي  الأْرَبَعُة  �ا  واأمَّ
ِم�ْنُه، َول ي�سيُق  ِبَها  ى  َتْر�سَ ِبَها عبُدك  َتَعاَلى، بحيث لو عاَمَل معك  اهلل 
ى ِلَنْف�ِس�َك من عبِدَك املجازيِّ  خاطُرَك َعَلْيِه، َول تغ�سب، والذي ل َتْر�سَ

. ُدَك احلقيقيُّ ا هلل َتَعاَلى وهو �سيِّ فال تر�َص اأي�سً

ل 	• ُه  لأَنَّ ِم�ْنُهم،  ِلَنْف�ِس�َك  ى  َتْر�سَ كما  اْجَعْله  ا�ِص  بالنَّ والثَّ�اين:كلَّما عملَت 
ا�ِص ما ُيِحبُّ لَنْف�ِسِه. يكُمُل اإمياُن َعْبٍد َحتَّى ُيِحبَّ ل�سائِر النَّ

َقْلَبَك 	• ِلُح  ُي�سْ ِعلُمَك  َيُكْوَن  اأْن  َيْنَبِغي  اأو طالعَتُه  الِعْلَم  قراأَت  اإَِذا  والثَّالُث: 
ُرْوَرِة  ي َنْف�َسَك، كما لو علمَت اأنَّ عمرك ما يبقى َغرْيَ اأ�سبوٍع فبال�سَّ ويزكِّ
واأمثاِلها،  والكالِم،  والأ�سوِل،  والأْخ��الِق،  الِف�ْقِه،  بِعْلِم  ِفيَها  ت�ستغُل  ل 
وَمْع�ِرَفِة  اْلَقْلِب،  ت�ستغُل مبراقبِة  َبْل  ُتْغنيَك،  الُعُلْوَم ل  َهِذِه  اأنَّ  تعلُم  لأنك 
ي َنْف�َسَك َعْن الأْخالِق  نيا، وتزكِّ ْف�ِص، والإعرا�ِص َعْن عالئِق الدُّ فاِت النَّ �سِ
بالأو�ساِف  والتَّ�ساِف  وعبادِتِه،  َتَعاَلى  اهلل  مبحبِة  وت�ستغُل  ِمْيَمِة،  الذَّ
فيه. موُتُه  َيُكْوَن  اأْن  ِكُن  ومُيْ اإل  وليلٌة  َي��ْوٌم  عبٍد  َعَلى  ��رُّ  مَيُ َول  �َسَنِة،  احْلَ

َك 	• ا، لو اأَنَّ ْر ِفيِه َحتَّى جتَد خال�سً اأيُّها الَوَل�ُد، ا�سمْع ِمنَّي كالًما اآَخَر، وتفكَّ
ْلَطاَن َبْعَد اأ�سبوٍع يجيُئَك زائًرا )1(، فاأنا اأْعلُم اأَنََّك يف ِتْلَك  َت اأنَّ ال�سُّ اأُْخرِبْ
من  َعَلْيِه  �سيقُع  ْلَطاِن  ال�سُّ نظَر  اأنَّ  علمَت  ما  باإ�سالِح  اإلَّ  ت�ستغُل  ل  ِة  املدَّ
ِبِه  اأ�سرُت  ما  اإلى  ْر  تفكَّ والآن  ها،  وَغرْيِ والفرا�ص  ار  وال��دَّ والَبَدِن  الثياِب 
�َص، َقاَل ر�سوُل اهلل ¤: »اإنَّ اهلَل ل  َفاإنَّك َفِهٌم، والكالُم الفرد يكفي الَكيِّ

1- )يجيُئَك زائًرا( ويف بع�ص الن�سخ )يختارك وزيًرا(.
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اِتكم«)1(. َوِرُكم َول اإلى اأعماِلكم وَلِكْن ينظُر اإلى قلوِبكم ونيَّ ينظُر اإلى �سُ

ه من م�سنفاتي، 	• واإْن اأردَت ِعْلَم اأحواِل اْلَقْلِب فانظْر اإلى )الإحياء( وَغرْيِ
ى ِبِه فرائ�ُص  ُه فْر�ُص كفايٍة اإل مقداُر ما يوؤدَّ وهذا الِعْلُم فر�ُص َعنْيٍ وَغرْيُ

َلُه))(. �سِّ ُقَك َحتَّى حُتَ اهلِل َتَعاَلى، وهو يوفِّ

• ر�سوُل 	 َك��اَن  كما  �سنٍة،  كفايِة  من  اأك��َث  ْنَيا  الدُّ من  جتمَع  األ  اب��ُع:  وال��رَّ
ٍد  اآِل ُمَحمَّ اهلل ¤ ُيِعدُّ َذِلَك لبع�ِص ُحُجراِتِه وَقاَل: »اللَُّهمَّ اْجَعْل قوَت 
ُه ملن َعِلَم اأنَّ يف  َكَفاًفا«)3(، ومل يُكْن ُيِعدُّ َذِلَك ِلُكلِّ ُحُجراِتِه َبْل كاَن ُيِعدُّ
اأكَث من  َلَها  ُيِعدُّ  َكاَن  اِحَبَة يقنٍي فما  َكاَنت �سَ �ا من  واأمَّ قلِبَها �سعًفا، 

قوِت َيْوٍم اأو ن�سف.

واإلى  قلوبكم  اإلى  ينظر  ولكن  اأج�سامكم،  اإلى  ول  �سوركم  اإلى  ينظر  ل  وتعالى  تبارك  اهلل  )اإن   -1
اأعمالكم( رواه م�سلم.

)- يعدُّ  كتاُب )اإحياء علوم الدين( خال�سة كتِب الت�سّوف، وُع�سارة اأ�سحاب الطرق، فاإنه اأو�سعها 
على الإطالق؛ لذلك فاإن من املت�سوفة من حفظه عن ظهر قلب، ومنهم من قراأه خم�ًسا وع�سرين 
مرة، ومنهم من ن�سخه اأربعني مرة. وقد ذكر املوؤلف اأّن كتابه هذا تّيَز عن الكتب املوؤلفة بهذا املعنى 
دوه، وك�سُف ما اأجملوه، وترتيُب ما بّددوه، ونظم ما فّرقوه، واإيجاُز ما  بخم�سة اأمور هي: َحلُّ ما عقَّ
روه، وحذُف ما كّرروه، واإثباُت ما حّرروه، وحتقيُق اأموٍر غام�سة اعتا�ست على  لوه، و�سبُط ما قرَّ طوَّ
بكيُّ عن الإحياء: وهو من الكتب التي ينبغي العتناء  الأفهام مَل يتعّر�ص لها يف الكتب اأ�سال. قال ال�سُّ
به�ا واإ�ساعتها ليهتدي بها كثري من اخللق، وقلما ينظر فيه ناظر اإل وتيقظ له يف احلال. وقال ابن 
كثري: وهو كتاب عجيب، ي�ستمل على علوم كثرية من ال�سرعيات، وممزوج باأ�سياء لطيفة من الت�سوف 
واأعمال القلوب. وهناك من األف يف نقد الإحياء. ويتكون كتاب الإحياء من اأربعة اأق�سام، يندرج حتت 
ُبُع الأول يف العبادات: من العلم، وقواعد العقائد، واأ�سرار الطهارة،  كل ق�سم منها ع�سرة كتب. الرُّ
العادات:  الثاين يف  ُبُع  الرُّ والأوراد.  والأذكار  القراآن،  وال�سيام، واحلج، وتالوة  والزكاة،  وال�سالة، 
من اآداب الأكل، والنكاح، والك�سب، وال�سحبة، واملعا�سرة، وال�سفر، وال�سماع، والأمر باملعروف والنهي 
وخفايا  ودقائقها،  واأغوارها  اخللق  بني  اجلارية  واملعامالت  النبوة،  واأخالق  واملعي�سة،  املنكر،  عن 
ُبُع الثالث يف املهلكات: وعجائب القلب، وريا�سة النف�ص، واآفات  الورع مما ل ي�ستغني عنه متدين. الرُّ
ال�سهوة، والل�سان، واحلقد والغ�سب واحل�سد، واأحوال النا�ص يف ذلك، ثم بني طريقة تزكية النف�ص من 
ُبُع  هذه الأمرا�ص الباطنة، بعد اأن بني اأ�سبابها وقرن كل ذلك ب�سواهد من الآيات والأخبار والآثار. الرُّ
والر�سا،  والتوكل،  والزهد،  والرجاء،  واخلوف،  وال�سكر،  وال�سرب،  التوبة،  املنجيات: من  الرابع يف 

والإخال�ص، واملراقبة، وذكر املوت. 
3- رواه م�سلم بلفظ: )اللهم اجعل رزق اآل محمد قوًتا( والكفاف: ما اأغنى عن �سوؤال النا�ص، وحفظ 

ماء الوجه، و�سد احلاجة من الرزق.
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• ِل ُمَلَتَم�َساِتَك فَيْنَبِغي َلَك اأْن َتْعَمَل 	 اأيُّها الَوَل�ُد: اإين َكَتْبُت يف َهذا الَف�سْ
اِلِح ُدعائَك. بها، َول َتْن�َسِني ِفيِه من اأْن تذكَرين يف �سَ

• حاِح، واقراأْ َهذا 	 ي: فاطلْبُه من َدَعواَت ال�سِّ َعاُء الَِّذي �ساألَت ِمنَّ �ا الدُّ واأمَّ
لواِتَك )اللَُّهمَّ اإين اأ�ساأُلَك  ا اأعقاَب �سَ ْو�سً َعاَء يف َجِمْيِع اأوقاِتَك، ُخ�سُ الدُّ
ْحَمِة �ُسموَلها، ومن  مِة دواَمها، ومن الرَّ ْعَمِة َتاَمها، ومن الِع�سْ من النِّ
وَلها، ومن العي�ِص اأْرَغَدُه، ومن الُعْمِر اأ�سعَدُه، ومن الإح�ساِن  العافيِة ُح�سُ

ِل اأعَذَبُه، ومن اللُّْطِف اأقَرَبُه(.  ُه، ومن الَف�سْ ُه، ومن الإنعاِم اأعمَّ اأَتَّ

• ْق 	 وحقِّ اآجاَلنا،  َعاَدة  بال�سَّ اختْم  اللَُّهمَّ  علينا،  تُكْن  َول  لنا  ُك��ْن  اللَُّهمَّ 
رحمِتَك  اإلى  َواْجَعْل  واآ�ساَلنا،  نا  ُغدوَّ بالعافيِة  واْقُرْن  اآماَلنا،  بالزيادِة 
علينا  وُم��نَّ  ذنوِبنا،  َعَلى  عفِوك  �ِسجاَل  وا�سبْب  وماآَلنا،  نا  رْيَ َم�سِ
وَعَلْيَك  اجتهاَدنا،  ِدْيِنَك  ويف  زاَدن��ا،  التَّْقَوى  َواْجَعْل  عيوِبنا،  باإ�سالِح 
ْنَيا  الدُّ واأِعْذنا يف  ال�ستقامِة،  نهِج  َعَلى  ْتنا  َث�بِّ اللَُّهمَّ  واعتماَدنا،  َلَنا  توكُّ
وارزْقنا  الأوزاِر،  ِثْقَل  ا  َع�نَّ ْف  وخفِّ اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  دامِة  النَّ موجباِت  من 
ا �َس�رَّ الأ�سراِر، واأعتْق رقاَبنا ورقاَب  عي�سَة الأبراِر، واكِفنا وا�سرْف عنَّ
ار،  اِر، برحمِتك يا عزيُز يا غفَّ هاِتنا واإخواِننا واأخواِتنا من النَّ اآباِئنا واأمَّ
اُر، يا اهلُل، يا اهلُل، يا اهلُل، برحمِتَك يا  يا َكِرمْيُ يا �ستَّار، يا عليُم يا جبَّ
ِة امْلَِتنَي،  ِلنَي، ويا اآخِر الآِخِرْيَن، ويا َذا اْلُقوَّ ِل الأَوَّ اِحِمنَي، و يا اأوَّ اأْرَحَم الرَّ
اإِينِّ  �ُسْبَحاَنَك  اأَنَت  اإِلَّ  اإَِلَه  اِحِمنَي، ل  الرَّ اأرحَم  ويا  امْلَ�َساِكنِي،  َراحَم  ويا 
ٍد واآله و�سحبه اأَْجَمِعنَي،  ِدَنا ُمَحمَّ لَّى اهلل َعَلى �َسيِّ امِلِنَي، و�سَ ُكْنُت ِمَن الظَّ

ْمُد هلِل َربِّ اْلَعامَلِنَي)1(. واحْلَ

حامر  يو�سف   )1856  -177(( پرج�ستال  النم�ساوي  امل�ست�سرق  ن�سرها  للغزايل،  الولد:  اأيها   -1
)اأو جوزيف همر(Joseph Freiherr Von Hammer: Purgstall. وحققها: د. توفيق ال�سباغ، 
وترجمها اإلى الفرن�سية. و�سبعت بتحقيق علّي محيي الدين علّي القره داغي، دار الب�سائر الإ�سالميَّة، 

الطبعة الثانية )05)1ه�(.
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بياَن و�أنَفَع لُهْم مْن ِنحلَِة �لِعقياِن«. �ملقامة �ل�ّصا�صانّية: »�أْوىل ما لّقنوُه �ل�صّ

)1(
و�صية �حلريري لولده 

َة))(، وابَتّزُه  حكى احلارُث بُن هّماٍم قال: بَلغني اأّن اأبا زيٍد حنَي ناهَز الَقْب�سَ
َة، اأح�سَر ابَنُه، بْعَدما ا�ْسَتجا�َص ِذهَنُه، وقال لُه:  قيُد الهَرِم الّنْه�سَ

واأنَت 	• الَفناء،  مِب��ْرَوِد  واكِتحايل  الِفناء،  مَن  ارحِتايل  دَنا  قد  اإنُه  بنّي،  يا 
ل  ومثُلَك  بْعدي،  مْن  ال�ّسا�سانّية  الَكتيَبِة  وكْب�ُص  عْهدي،  ويلُّ  اهلِل  بحْمِد 
الإْذك��اِر،  اإلى  ُنِدَب  قد  ولِكْن  ى،  احل�سَ بَطْرِق  ُه  ُيَنَبّ ول  الَع�سا،  لُه  ُتقَرُع 

وُجِعَل �سْيَقال لالأفكاِر.

الأ�ْسباَط، 	• يْعقوُب  ول  الأْن��ب��اَط،  �سيٌث  ب��ِه  يو�ِص  مْل  مبا  اأُو�سيَك  واإين 
فاإّنَك  اأْمثايل،  واْفَقْه  ِمثايل،  واْحُذ  يتي،  مْع�سِ وجاِنْب  و�سّيتي،  فاحَفْظ 
وارتَفَع  خاُنَك،  اأْم��َرَع  ْبحي،  ب�سُ َبْحَت  وا�سَت�سْ حي،  بُن�سْ ا�سرَت�سْدَت  اإِن 
ُدخاُنَك، واإْن تنا�َسْيَت �ُسوَرتي، ونبْذَت َم�سوَرتي، َقّل رماُد اأثافيَك، وَزِهَد 

اأهُلَك ورْهُطَك فيَك.

يا بنّي، اإين جّرْبُت حقاِئَق الأموِر، وبَلْوُت ت�ساريَف الّدهوِر، فراأْيُت املْرَء 	•
�سِمْعُت  وُكنُت  ح�َسِبِه،  عْن  ل  مك�َسِبِه،  عن  والفْح�َص  بَن�َسِبِه،  ل  بَن�َسِبِه، 
الأْرَب��َع،  هِذِه  فماَر�ْسُت  و�سناَعٌة،  وِزراَع��ٌة،  وجت��اَرٌة،  اإم��اَرٌة،  امَلعاِي�َص  اأّن 
فيها  ا�سرْتَغْدُت  ول  معي�َسًة،  منها  اأْحَمْدُت  فما  واأنَفُع،  اأوفُق  اأّيها  لأنُظَر 
غاِث الأْحالِم، والَفْيِء  ِعي�َسًة، اأما ُفَر�ُص الِولياِت، وُخَل�ُص الإماراِت، فكاأ�سْ
ًة مَبراَرِة الِفطاِم، واأما ب�ساِئُع الّتجاراِت،  املُنَت�ِسِخ بالّظالِم، وناهيَك ُغ�سّ
الّطّياراِت،  بالّطيوِر  اأ�سَبَهها  وما  للغاراِت،  وُطعَمٌة  للُمخاَطراِت،  ٌة  فُعْر�سَ

1- احلريري: القا�سم بن علي، اأبو محمد الب�سري )6))– 516ه�( من اأهل بلد قريب من الب�سرة 
ي�سمى امل�سان، مولده ومن�سوؤه به، كان غاية يف الذكاء والفطنة والف�ساحة والبالغة، وله ت�سانيف 

ت�سهد بف�سله وتقر بنبله، وكفاه �ساهًدا كتاب املقامات التي اأبر بها على الأوائل، واأعجز الأواخر.
ي، كما تقول يف َيِدي. تي وَقْب�سِ اُر يف َقْب�سَ ُة: امِلْلُك، ُيَقاُل: هذه الدَّ َهُب. الَقْب�سَ )- الِعْقَياُن: الذَّ
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وُقيوٌد  لالأْعرا�ِص،  فمْنَهَكٌة  ل��الزِدراِع،  والّت�سّدي  ياِع،  ّ ال�سِ اّتخاُذ  واأما 
عاِئَقٌة عِن الْرِتكا�ِص، وقّلما َخال رُبّها عْن اإْذلٍل، اأو ُرِزَق َرْوُح باٍل، واأما 
َجميِع  ناِفَقٍة يف  ول  الأْق��واِت،  عِن  َلٍة  فا�سِ فغرْيُ  ال�سناعاِت،  اأويل  ِحَرُف 
املغَنِم،  باِرُد  هَو  ما  اأَر  ومْل  احَلياِة،  ب�َسبيَبِة  وُمعَظُمها مْع�سوٌب  الأْوقاِت، 
َلذيُذ املطَعِم، وايف املْك�َسِب، �سايف امَل�سَرِب، اإل احِلرَفَة التي و�سَع �سا�ساُن 
َح لَبني َغرْباَء  َرَم يف اخلاِفَقنْيِ ناَرها، واأو�سَ اأ�سا�َسها، ونّوَع اأْجنا�َسها، واأ�سْ
اإْذ كاَنِت  ِمي�َسًما،  �ِسيماها يل  ُمْعِلًما، واخرْتُت  َمناَرها، ف�َسِهْدُت وقاِئَعها 
اإَلْيِه  يْع�سو  الذي  باَح  وامِل�سْ يغوُر،  ل  الذي  واملنَهَل  َيبوُر،  ل  الذي  امَلْتَجَر 
واأ�سَعَد  َقبيٍل،  اأَعّز  اأهُلها  وكاَن  والعوُر،  الُعْمُي  بِه  ِبُح  وي�ست�سْ اجُلمهوُر، 
جيٍل، ل َيْرَهُقُهْم م�ُصّ حْيٍف، ول ُيقِلُقُهْم �َسُلّ �سْيٍف، ول يْخ�َسْوَن ُحَمَة ل�ِسٍع، 
ول َيدينوُن لداٍن ول �سا�ِسٍع، ول يْرَهبوَن مّمْن بَرَق ورَعَد، ول يحِفلوَن مَبْن 
َلٌة، واأوقاُتُهْم  قاَم وقَعَد، اأندَيُتُهْم منّزَهٌة، وُقلوُبُهْم مرّفَهٌة، وُطَعُمُهْم ُمعَجّ
يّتخذوَن  ل  خَرطوا،  انخَرطوا  وحيُثما  لَقطوا،  �سَقطوا،  اأْينما  مَحّجَلٌة، 

ا، وَتروُح ِبطاًنا. اأْوطاًنا، ول يّتقوَن �ُسلطاًنا، ول مْيتازوَن عّما تْغدو ِخما�سً

فقاَل لُه ابُنُه: يا اأَبِت لقْد �سَدْقَت، فيما نَطْقَت، ولكّنك رَتْقَت، وما فَتْقَت، 	•
فبنّيْ يل كيَف اأقَتِطُف، ومْن اأيَن توؤَكُل الكِتُف؟ 

فقال: يا ُبنّي، اإّن الرِتكا�َص باُبها، والّن�ساَط ِجلباُبها، والِفطَنَة ِم�سباُحها، 	•
والِقَحَة �سالُحها، فُكْن اأْجَوَل مْن ُقطُرٍب، واأ�سرى من ُجنُدٍب، واأن�َسَط من 
ٍر، واْقَدْح َزْنَد جّدَك بِجّدَك، واْقَرْع باَب  َظْبٍي ُمقِمٍر، واأ�سَلَط من ِذْئٍب متنِمّ
رْعِيَك ب�سْعِيَك، وُجْب ُكّل فّج، وِلْج كّل ُلّج، وانَتِجْع كّل رْو�ص، واأْلِق دْلَوَك 
ال��داأََب، فقْد كاَن مكتوًبا على  الّطَلَب، ول َتّل  ت�ْساأِم  ُكّل حْو�ٍص، ول  اإلى 

َع�سا �سْيِخنا �سا�ساَن: مْن طلَب جلَب، ومْن جاَل ناَل. 

واإّياَك والك�سَل فاإنُه ُعنواُن الّنحو�ِص، وَلبو�ُص َذوي البو�ِص، وِمفتاُح امَلرَتَبِة، 	•
َكَلِة، وما ا�ْستاَر  وِلقاُح امَلتَعَبِة، و�سيَمُة العَجَزِة اجلَهَلِة، و�ِسن�ِسَنُة الُوَكَلِة الُتّ
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الع�َسَل مِن اْختاَر الك�سَل، ول مالأ الّراحَة مِن ا�ستْوطاأ الّراحَة. 

ْرغاِم، فاإّن َجراءَة اجَلناِن، ُتنِطُق الّل�ساَن، 	• ّ وعلْيَك بالإْقداِم، ولْو على ال�سِ
ْنُو  �سِ اأّن اخلَوَر  الّثوُة، كما  وُتَلُك  احُلظَوُة،  ُتدَرُك  وبها  الِعناَن،  وُتطِلُق 
الك�َسِل، و�سَبُب الف�َسِل، وَمْبطاأٌة للعَمِل، وَمْخَيَبٌة لالأَمِل، ولهذا قيَل يف املثِل: 

مْن ج�َسَر، اأي�َسَر، ومْن هاَب، خاَب. 

اأبي 	• وَحزاَمِة  اأبي احلارِث،  وَج��راءِة  زاِجٍر،  اأبي  بكوِر  ُبنّي يف  يا  اْبُرْز  ثّم 
ُقّرَة، وخْتِل اأبي َجْعَدَة، وِحْر�ِص اأبي ُعقَبَة، ون�ساِط اأبي وّثاٍب، ومْكِر اأبي 
نِي، و�سرْبِ اأبي اأّيوَب، وتَلّطِف اأبي غْزواَن، وتلّوِن اأبي َبراِق�َص، وحيَلِة  احُل�سَ
اإيا�ٍص،  ال�ّسْعبّي، واحِتماِل الأحَنِف، وِفطَنِة  َق�سرٍي، وَدهاء عْمٍرو، وُلطِف 
ب�سْوِغ  واخُلْب  الَعياء،  اأبي  ِة  وعاِر�سَ اأ�سَعَب،  وطَمِع  ُنوا�ٍص،  اأبي  وجَمانِة 
ْرَع  ال�سّ وامرَتِ  اجَلَلِب،  قبَل  ال�سوَق  واْرَتِد  الَبياِن،  ب�ِسحِر  واخدْع  الّل�ساِن، 
كباَن قبَل املُنتَجِع، ودّمْث جَلنِبَك قبَل املُ�سَطَجِع،  قبَل احلَلِب، و�ساِئِل الرُّ
وا�سَحْذ ب�سرَيَتَك للِعياَفِة، واأنِعْم نظَرَك للِقياَفِة، فاإّن مْن �سَدَق تو�ّسُمُه، 

طاَل تب�ّسُمُه، ومْن اأخطاأْت ِفرا�َسُتُه، اأبطاأْت َفري�َسُتُه. 

الَوابِل 	• مَن  قاِنًعا  الَعّل،  عِن  راِغًبا  الّدّل،  َقليَل  الَكّل،  َخفيَف  ُبنّي  يا  وُكْن 
الّرّد،  عنَد  تقَنْط  ول  الّنقرِي،  على  وا�سُكْر  احَلقرِي،  وقَع  وعّظْم  بالّطّل، 
َروِح  مْن  يْياأ�ُص  ل  اإنُه  اهلِل  َروِح  مْن  تْياأ�ْص  ول  ْلِد،  ال�سّ ر�ْسَح  ت�سَتبِعْد  ول 
اهلِل اإل القْوُم الكاِفروَن، واإذا ُخرّيَت بنَي َذّرٍة مْنقوَدٍة، وُدّرٍة مْوعوَدٍة، فِمْل 
ِل اليوَم على الغِد، فاإّن للتاأخرِي اآفاٍت، وللَعزاِئِم بَدواٍت،  اإلى الّنْقِد، وف�سّ
رْبِ  باٍت، وبْيَنها وبنَي الّنجاِز عَقباٌت واأّي عَقباٍت، وعلْيَك ب�سَ وللِعداِت ُمَعِقّ
باخُلْلِق  وتخّلْق  املُ�سَتّط،  ُخْرَق  وجاِنْب  احلْزِم،  َذوي  وِرْفِق  العْزِم،  اأويل 
يَدَك  جْتَعْل  ول  ْبِط،  بال�سّ الَبْذِل  و�ُسِب  بالّرْبِط،  الّدْرَهَم  وقّيِد  ال�ّسْبِط، 
ناَبَك  اأو  بَلٌد،  بَك  َنبا  ومتى  الب�ْسِط،  كّل  َتب�ُسْطها  ول  ُعنِقَك  اإلى  مْغلوَلًة 
فيِه كَمٌد، فُبّت منُه اأمَلَك، وا�ْسَرْح منُه جَمَلَك، فخرْيُ الِبالِد ما جّمَلَك، 



174

واأ�سياَخ  �َسريَعِتنا  اأْع��الَم  فاإّن  الُنقَلَة،  تْكرَهّن  ول  الّرحَلَة،  ت�سَتْثِقَلّن  ول 
َع�سرَيِتنا اأْجَمعوا على اأّن احلرَكَة بَركٌة والّطراَوَة �ُسفَتَجٌة وَزَرْوا على مْن 
َتِعّلُة مِن اقتَنَع بالّرذيلِة  ُمثَلٌة، وقالوا: هي  ُكرَبٌة، والُنقَلَة  الُغرَبَة  اأّن  زَعَم 
لُه  واأْع��َدْدَت  الْغ��رِتاِب  اأْزَمْعَت على  واإذا  الِكيَلِة،  و�سوء  َي باحل�َسِف  ور�سِ
الَع�سا واجِلراَب فتخرّيِ الّرفيَق املُ�سِعَد مْن قْبِل اأن ُت�سِعَد، فاإّن اجلاَر قبَل 

الّداِر والّرفيَق قبَل الّطريِق:

�ها قْب����لي اأَح�������������ْد ُخ�ْذه�����ا اإلْي�َك و�س�ّي�������ةً      مْل يو�سِ  
َب��������������ْد َغ�ّراَء ح�����اوَيًة ُخ�������������ال      �س��اِت امَلع��اين والزُّ  
نّق��ْحُته�����ا تْنقي��َح َم������ْن       َم�َح�َص الّن�س��يحَة واجَته���ْد  
�َس���ْد ف��اْع�َم��ْل ب�م����ا مّث�ْلُت�������ُه       عم��ََل الّل��بيِب اأخ��ي الرَّ  
��ا�ُص ه���       ���ذا ال�ّس��بُل مْن ذاَك الأ�َس��ْد َح��تى ي�ق��وَل النَّ  

واإِن 	• لَك،  فَواًها  اقَتَدْيَت  فاإِن  ْيُت،  وا�ستْق�سَ اأْو�سيُت  قد  ُبنّي،  يا  قال:  ثّم 
اعَتدْيَت فاآًها منَك! واهلُل َخليَفتي علْيك، واأْرجو اأْن ل ُتْخِلَف ظّني فيَك.

َع عْر�ُسَك، ول ُرِفَع نْع�ُسَك، فلَقْد قلَت �َسَدًدا، 	• فقاَل لُه ابُنُه: يا اأَبِت، ل ُو�سِ
وعّلْمَت ر�َسًدا، ونَحْلَت ما مْل يْنَحْل واِلٌد وَلًدا، وَلِئْن اأُْمِهْلُت بْعَدَك، ل ُذْقُت 
حتى  َحِة،  الوا�سِ باآثاِرَك  ولأْقَتِدَيّن  ال�ساحِلِة،  باآداِبَك  فالأتاأّدَبّن  فْقَدَك، 

ُيقال: ما اأ�ْسَبَه الليلَة بالباِرَحِة، والغاِديَة بالّراِئَحِة. 

فاْهتّز اأبو زْيٍد جَلواِبِه وابت�َسَم، وقال: مْن اأ�سَبَه اأباُه َفما ظَلَم.	•

َهذي 	• �َسِمعوا  حنَي  �سا�ساَن،  َبني  اأّن  ُت  ف��اأُخ��رِبْ هّماٍم:  بُن  احل��ارُث  ق��اَل 
لوها على َو�سايا ُلْقماَن، وحِفظوها كما حُتَفُظ اأّم  الَو�سايا احِل�ساَن، ف�سّ
بياَن، واأنَفَع لُهْم  الُقْراآِن، حتى اإّنُهْم َلرَيْوَنها اإلى الآَن، اأْولى ما لّقنوُه ال�سّ

مْن ِنحَلِة الِعقياِن.
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و�صية موفق �لدين عبد �للطيف �لبغد�دي

عبد اللطيف بن يو�سف البغدادي )ت: 9)6 ه�( موفق الدين، ويعرف بابن 
اللباد، من فال�سفة الإ�سالم، واأحد العلماء املكثين من الت�سنيف. مولده 
ووفاته ببغداد، واأقام مدة بحلب، وزار م�سر والقد�ص ودم�سق وحران وبالد 
الروم واحلجاز وغريها، وحظي عند امللوك والأمراء، وكان قوي احلافظة، 
النحو  يف  متميًزا  وكان  العبارة،  مليح  بالف�سائل،  متحلًيا  بالعلوم،  م�سهوًرا 
واللغة العربية، وكان قد اعتنى كثرًيا ب�سناعة الطب، وكان كثري ال�ستغال، 

ل يخلي وقًتا من اأوقاته من النظر يف الكتب والت�سنيف والكتابة)1(. 

قال ابن اأبي اأ�سيبعة: ومن كالم موفق الدين عبد اللطيف البغدادي مما 
نقلته من خطه قال:

• ما 	 وتنظر  منامك،  اإل��ى  اآوي��ت  اإذا  ليلة  كل  نف�سك  حتا�سب  اأن  ينبغي 
اكت�سبت يف يومك من ح�سنة فت�سكر اهلل عليها، وما اكت�سبت من �سيئة 
فت�ستغفر اهلل منها وتقلع عنها، وترتب يف نف�سك مما تعمله يف غدك من 

احل�سنات، وت�ساأل اهلل الإعانة على ذلك .  

• اأو�سيك اأن ل تاأخذ العلوم من الكتب واإن وثقت من نف�سك بقوة الفهم.	

• ا 	 وعليك بالأ�ستاذين يف كل علم تطلب اكت�سابه؛ ولو كان الأ�ستاذ ناق�سً
فخذ عنه ما عنده حتى جتد اأكمل منه، وعليك بتعظيمه وتوجيبه، واإن 

قدرت اأن تفيده من دنياك فافعل، واإل فبل�سانك وثنائك. 

• واإذا قراأت كتاًبا فاحر�ص كل احلر�ص على اأن ت�ستظهره، وتلك معناه، 	
وتوّهم اأن الكتاب قد عدم، واأنك م�ستغٍن عنه ل حتزن لفقده.

• واإذا كنت مكًبا على درا�سة كتاب وتفهمه؛ فاإياك اأن ت�ستغل باآخر معه...	

• الواحد 	 العلم  على  وواظب  واح��دة،  دفعة  بعلمني  ت�ستغل  اأن  واإي��اك 

1- الأعالم: للزركلي. 
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�سنة اأو �سنتني اأو ما �ساء اهلل، فاإذا ق�سيت منه وطرك فانتقل اإلى علم 
اآخر.

• مراعاته 	 اإلى  حتتاج  بل  اكتفيت؛  فقد  علًما  لت  ح�سّ اإذا  اأنك  تظن  ول 
لينمو ول ينق�ص؛ ومراعاته تكون بالذاكرة والتفكر، وا�ستغال املبتدئ: 
بالتلفظ والتعلم ومباحثة الأقران، وا�ستغال العامل: بالتعليم والت�سنيف. 

• من 	 غريه  به  تزج  فال  فيه،  للمناظرة  اأو  علم  لتعليم  ت�سّديت  واإذا 
العلوم، فاإن كل علم مكتٍف بنف�سه م�ستغن عن غريه...

• وجت��ارب 	 ال�ّسري  على  يطلع  واأن  التواريخ،  يقراأ  اأن  لالإن�سان  وينبغي 
الأمم، في�سري بذلك كاأنه يف عمره الق�سري قد اأدرك الأمم اخلالية، 

وعا�سرهم وعا�سرهم، وعرف خريهم و�سرهم .  

• 	 ¤ النبي  اأن تكون �سريتك �سرية ال�سدر الأول؛ فاقراأ �سرية  وينبغي 
وتتبع اأفعاله واأحواله، واقتف اآثاره، وت�سبه به ما اأمكنك وبقدر طاقتك، 
ويقظته  ومنامه  وملب�سه  وم�سربه  مطعمه  يف  �سريته  على  وقفت  واإذا 
وتر�سه وتطببه وتتعه وتطيبه ومعاملته مع ربه ومع اأزواجه واأ�سحابه 

واأعدائه وفعلت الي�سري من ذلك فاأنت ال�سعيد كل ال�سعيد .  

• وتعر�ص 	 بها،  الظن  حت�سن  ول  لنف�سك،  اّتهامك  تكث  اأن  وينبغي 
خواطرك على العلماء، وعلى ت�سانيفهم، وتتثبت ول تعجل ول تعجب 
اإلى  جبينه  يعرق  مل  ومن  الزلل،  ال�ستبداد  ومع  العثار،  العجب  فمع 
اأبواب العلماء مل يعرق يف الف�سيلة، ومن مل يخجلوه مل يبجله النا�ص، 
ومن مل يبكتوه مل ي�سد، ومن مل يحتمل اأمل التعلم مل يذق لذة العلم، ومن 

مل يكدح مل يفلح. 

• وبت�سابيحه؛ 	 اهلل  بذكر  ل�سانك  فحّرك  والتفكر  التعلم  من  خلوت  واإذا 
يف  به  وتكلم  خيالك،  يف  ويتعجن  لّبك،  فيت�سربه  النوم  عند  وخا�سة 

منامك. 



177

• و�سرعة 	 املوت  فاذكر  الدنيا  اأم��ور  ببع�ص  و�سرور  فرح  لك  حدث  واإذا 
�سات. الزوال واأ�سناف املنغِّ

• واإذا اأحزنك اأمٌر فا�سرتجْع، واإذا اعرتتك غفلة فا�ستغفْر، واجعل املوت 	
ن�سب عينك، والعلم والتقى زادك اإلى الآخرة. 

• واإذا اأردت اأن تع�سي اهلل فاطلب مكاًنا ل يراك فيه، واعلم اأن النا�ص 	
عيون اهلل على العبد، يريهم خريه واإن اأخفاه، و�سره واإن �سرته، فباطنه 
من  خ��رًيا  باطنك  جتعل  اأن  فعليك  لعباده؛  ك�سفه  واهلل  هلل،  مك�سوف 

ظاهرك، و�سرك اأ�سبح من عالنيتك.

• ول تتاأمل اإذا اأعر�ست عنك الدنيا، فلو عر�ست لك ل�سغلتك عن ك�سب 	
الهمة  �سريف  يكون  اأن  اإل  الثوة  ذو  العلم  يتعمق يف  وقلما  الف�سائل، 
جًدا، اأو اأن يثي بعد حت�سيل العلم، واإين ل اأقول اإن الدنيا تعر�ص عن 
طالب العلم، بل هو الذي يعر�ص عنها؛ لأن همته م�سروفة اإلى العلم، 
اإلى الدنيا، والدنيا اإمنا حت�سل بحر�ص وفكر يف  فال يبقى له التفات 
ا فاإن طالب العلم ت�سرف  وجوهها؛ فاإذا غفل عن اأ�سبابها مل تاأته، واأي�سً
نف�سه عن ال�سنائع الرذلة واملكا�سب الدنية، وعن اأ�سناف التجارات، 

وعن التذلل لأرباب الدنيا والوقوف على اأبوابهم... 

• اجعل كالمك يف الغالب ب�سفاٍت: اأن يكون وجيًزا، ف�سيًحا، يف معنى 	
مهم اأو م�ستح�سن...

• محل 	 يف  وال�سكوت  واإي���اك  يعني،  ل  فيما  وال��ك��الم  وال��ه��ذر،  واإي���اك 
احلاجة...

• اجعل 	 بل  الكالم؛  وتبتري  الكالم،  وكثة  مع كالمك،  وال�سحك  واإياك 
كالمك �سرًدا ب�سكون؛ بحيث ي�ست�سعر منك اأن وراءه اأكث منه، واأنَّه عن 

خمرية �سابقة ونظر متقدم.
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• يذهب 	 ذلك  فاإن  املناظرة،  يف  واجلفاء  اخلطاب،  يف  والغلظة  واإي��اك 
ال�سغائن،  ويجلب  ح��الوت��ه،  وي��ع��دم  فائدته  وي�سقط  ال��ك��الم  ببهجة 
ال�سامع  اإلى  واأ�سهى  �سكوته،  م�ستثقال  القائل  وي�سري  املودات،  وميحق 
مبخا�سنته  الأل�سن  ويب�سط  مفاندته،  على  النفو�ص  ويثري  كالمه،  من 
واإذهاب حرمته ، واجعل كالمك كله جدل واأجب من حيث تعقل ل من 

حيث تعتاد وتاألف )1(.  

1- عيون الأنباء يف طبقات الأطباء: لبن اأبي اأ�سيبعة )اأحمد بن قا�سم(، طبعة دار احلياة، بريوت.
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)1(
لفتة �لَكِبِد يف ن�صيحة �لولد

ُة �بِن �جلوزيِّ لَوَلِدِه �أبي �لقا�صم يَّ َو�صِ

جماُل  ال�سهريِة،  الَكِثرَيِة  التَّ�سانيِف  اِحُب  �سَ ُن  امْلُتَفنِّ الواعُظ  ْيُخ  ال�سَّ َقاَل 
 : احلنبليُّ البغداديُّ  ابن اجلوزيِّ  عليٍّ  بن  ْحمِن  الرَّ عبُد  الفرِج،  اأبو  ْيِن،  الدِّ
تراٍب،  الأْك��رَبَ من  الأَب  اأن�ساأ  الَِّذي  ْمُد هلل  احْلَ ِحيِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهلِل  ِب�ْسِم 
َد الع�سائَر بالقرابِة والأن�ساِب،  ائِب والأ�سالِب، وع�سّ َتُه من الرتَّ يَّ واأخرَج ذرِّ
با وَحِفَظني يف  واِب، اأح�سَن َتْرِبَيتي يف ال�سِّ واأنعَم عليَّ بالِعْلِم وعرفاِن ال�سَّ

ۉ ۉ ې  الثَّواِب {  وفوَر  بوجوِدِهم  اأرجو  ًة  ُذريَّ ورزقني  باِب،  ال�سَّ
ۇئ  وئ  وئ       ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ېى  ې  ې 

ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ } )�سورة اإبراهيم: 0)-1)())(.
• ختمًة 	 ختمُت  الأولِد،  وف�سَل  كاِح،  النِّ �َسَرَف  َعَرْفُت  مَلَّ�ا  َفاإينَّ  َبْعُد:  �ا  اأمَّ

فَكاُنوا خم�سَة  اأولٍد، فرزقنيهم،  يرزقني ع�سرَة  اأن  تعالى  و�ساألُت اهلل 
اأْرَبَعٌة، فلم  اإناٍث، فماَت من الإناث اثنتان، ومن الذكور  ذكوٍر وخم�سَة 
َيْجَعَل  اأن  َتَعاَلى  ف�ساألُت اهلل  القا�سم،  اأبي  ولدي  �سوى  كوِر  الذُّ يبَق من 
نوَع  ِم�ْنُه  راأي��ُت  ُثمَّ  واملناجَح،  املنى  بِه  يبلَغ  واأن  اِلَح،  ال�سَّ اخللَف  ِفيِه 

1- َكِبٌد: اأَي اأَ�ساَب احُلْزُن َكِبَده.
بلغت  جمال�سه،  يح�سر  اخلليفة  وكان  املوؤثر،  الوعظ  بفن  تفّرد  ه�(،   597 )ت:  اجلوزيِّ  ابُن   -(
موؤلفاته نحًوا من ثالثة مئة م�سنف يف علوم الفقه، والتف�سري، واحلديث، والفقه، والأ�سول، والوعظ، 
والريا�سيات، وال�سعر، والتاريخ. قال �سبط ابن اجلوزي: �سمعته يقول على املنرب يف اآخر عمره: كتبت 
�سبعة  القراآن يف كل  نيا، متقلال منها، وكان يختم  الدُّ األفي جملدة. وكان زاهًدا يف  باأ�سبعّي هاتني 
، ول  اأيام، ول يخرج من بيته اإل اإلى اجلامع للجمعة وللمجل�ص، وما مازح اأحًدا قط، ول لعب مع �سبيٍّ
: الواعظ املتفنن، �ساحب الت�سانيف الكثرية ال�سهرية يف  هبيُّ اأكل من جهة ل يتيقن حلها... قال الذَّ
اأنواع العلم...وعظ يف �سغره، وفاق الأقران... وراأى من القبول والحرتام ما ل مزيد عليه. وقال ابن 
العماد: كان لطيف ال�سوت، حلو ال�سمائل، رخيم النغمة، موزون احلركات. وح�سلت لبن اجلوزي 
خزانة كتب وفرية عامرة، من م�سنفاته وم�سنفات غريه، ولكن اأ�سابت اخلزانة الفجيعة من جراء 
عقوق ابنه الذي �سطا عليها وبعثها وباعها بثمن بخ�ص. )كما يف مراآة الزمان، ل�سبط ابن اجلوزي: 

8/ 5)3. والذيل على الرو�ستني: لأبي �سامة 6)(.
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تواٍن َعِن اجِلدِّ يف طلِب الِعْلِم، َفَكَتْبُت اإَِلْيِه َهِذِه الر�سالة اأُح�ثُُّه ِبَها َعَلى 
َعَلى  واأدلُّ��ُه  الِعْلِم،  �سلوِك طريقي يف ك�سب  َعَلى  ُكه  واأحرِّ الِعْلِم،  طلِب 
اللتجاِء اإلى املوفق �ُسْبَحاَنُه، َمَع علمي باأنه ل خاذَل ملن وّفَق، َول ُمْر�ِسَد 
{ڀ ٺ ٺ ٺ})1(،  َتَعاَلى:  َقاَل  َقْد  َلِكْن  اأ�سّل،  ملن 
َة اإل باهلل العلي  وَقاَل َتَعاَلى:{ ې ى ى ائ}))(، َول حول َول ُقوَّ

العظيم.

• ِز الآدميُّ بالَع�ْقِل اإل ليعمل 	 ُه مَل مييَّ واِب، اأَنَّ َقَك اهلُل لل�سَّ اْعَلْم يا ُب�َنيَّ وفَّ
مبقت�ساه، فا�ستح�سْر َعْقَلَك واأعِمْل ِفكَرك، واْخُل ِبَنْف�ِسَك. 

• ليل اأَنََّك مخلوٌق مكلٌَّف، واأنَّ َعَلْيَك فرائ�َص اأنَت مطاَلٌب بها، 	 تعلْم بالدَّ
اإلى  اأنفا�َص احليِّ ُخطاُه  األفاَظَك ونظراِتك، واأنَّ  ُيْح�سياِن  واأنَّ امللكنِي 
ْنَيا قليٌل، واحلب�َص يف اْلُقُبوِر طويٌل، والعذاَب  اأَجلِه، ومقداَر اللُّبِث يف الدُّ
ُة اأم�ِص؟ َقْد رحَلْت واأبَقت ندًما، واأين  َعَلى موافقِة الهوى وبيٌل، فاأين لذَّ

ْف�ِص؟ كم نّك�َسْت راأ�ًسا واأزّلت َقَدًما. �سهوة النَّ

• وما �َسِعَد َمن �سِعَد اإل بخالِف َهَواُه، َول �َسِقَي َمن �َسِقَي اإل باإيثاِر ُدْنَياُه، 	
ُة هوؤلِء واأيَن تعُب اأُْوَلِئَك،  هاد، اأين َلذَّ فاعترْب مبْن م�سى من امْلُُلوِك والزُّ
ْكُر اجلميُل للطائعني واملَقاَلُة الَقِبْيَحُة والِعقاُب  بقَي الثواُب اجلزيُل، والذِّ

ُه ما َجاَع َمن َجاَع ول �َسِبَع َمن �َسِبَع. ، وكاأنَّ نْيَ الَوِبْيُل للَعا�سِ

• الندِم 	 ِمن  ُيوِرُث  احِة  الرَّ وُحبُّ  فيُق،  الرَّ بئ�َص  اِئِل  الَف�سَ َعِن  والَك�َسُل 
ٍة، فانتبْه واتَعْب لنْف�ِسَك. ما يربو َعَلى ُكلِّ لذَّ

• َف�َمَتى تعّدى الإن�ساُن 	 اأداَء الفرائ�ِص واجتناَب املحارم لزٌم،  اأنَّ  َواْعَلْم 
اَر. اَر النَّ فالنَّ

• اِئُل تتفاوُت، 	 اِئِل نهايُة مراِد املجتهدين، ُثمَّ الَف�سَ ُثمَّ اْعَلْم اأنَّ طلَب الَف�سَ

1- �سورة الع�سر: 3.
)- �سورة الأعلى: 9.
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يراها  َمن  وِم�ْنُهم  ْنَيا،  الدُّ يف  الزهَد  اِئَل  الَف�سَ َي��َرى  َمن  ا�ِص  النَّ فمن 
اِئُل الكاملُة اإل اجلمُع َبنْيَ  الت�ساغَل بالتعبد، وعلى احلقيقة فَلْي�َست الَف�سَ
َمْع�ِرَفِة اخلالق  اِحَبُهَما اإلى حتقيق  ال رفعا �سَ الِعْلِم واْلَعَمِل، فاإَِذا ُح�سِّ
�ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى، وحّركاه اإلى محبته وخ�سيته وال�سوق اإَِلْيِه، فتلك الغاية 
املق�سودة، وعلى قدر اأَْهِل العزم تاأتي العزائم، وَلْي�َص ُكلُّ ما يراُد مراًدا، 
ُخلق  ملا  ٌر  مي�سَّ الجتهاد، )وكٌل  الَعْبِد  َعَلى  وَلِكْن  واجًدا،  ُكلُّ طالٍب  َول 

له(، واهلل امل�ستعان)1(. 

• ليِل، ومعلوٌم اأن من راأى 	 َظُر ِفيِه َمْع�ِرَفُة اهلل َتَعاَلى بالدَّ ُل ما َيْنَبِغي النَّ واأوَّ
ا  ْو�سً َماَء مرفوعًة، والأَْر�َص مو�سوعًة، و�ساهَد الأبنيَة املحكمَة، ُخ�سُ ال�سَّ

�ْنعِة ِمن �سانٍع، وللمبنيِّ من باٍن.  يف َج�َسِد َنْف�ِسِه، عِلَم اأنَّه ل بدَّ لل�سَّ
• اأعجَز 	 الَِّذي  اْلُقْراآُن  الدلئل  واأْكرَبُ  اإَِلْيِه،   ¤ الر�سول  ْدَق  يتاأمُل �سِ ُثمَّ 

ْلَق اأن ياأتوا ب�سورٍة من ِمْثِلِه، فاإَِذا ثبت ِعْنَده وجوُد اخلالق َجلَّ وَعال  اخْلَ
ْرِع، َف�َمَتى مَلْ يفعل دلَّ  �سوِل ¤ وجَب ت�سليُم ِعناِنه اإلى ال�سَّ و�سدُق الرَّ

َعَلى َخَلٍل يف اعتقاِدِه.
• َكاِة اإن 	 الِة، والزَّ ُثمَّ يجب عليه اأن َيْعِرَف ما َيِجُب َعَلْيِه من الو�سوِء وال�سَّ

، وَغرْيِ َذِلَك من الواجباِت، فاإَِذا َعَرَف َقْدَر الواجِب  جِّ َكاَن َلُه ماٌل، َواحْلَ
قاَم ِبِه. 

• اْلُقْراآِن 	 بِحْفِظ  فيت�ساغَل  اِئِل،  الَف�سَ اإلى  ى  يرتقَّ اأن  الهمة  لذي  فَيْنَبِغي 
َحاِبِه،  اأ�سْ و�ِسرَي  ه  �ِسرَيِ ومَبْع�ِرَفِة   ،¤ �سوِل  الرَّ وبحديِث  وتف�سريه، 

واْلُعَلَماِء َبْعَدهم، ليتخرّيَ مرتبَة الأَْعَلَى فالأَْعَلَى.
• ْحِو، وَمْع�ِرَفِة طرٍف م�ستعَمٍل 	 ول ُب�دَّ من َمْع�ِرَفِة ما ُيق�يُم ِبِه ل�ساَنه من النَّ

ها نفًعا. من اللَُّغِة. والِف�ْقُه اأجلُّ الُعُلْوِم، والَوْعُظ والتَّذكرُي َحلواوؤُها واأعمُّ

• ُكلِّ ما �سبَق 	 َعْن  ُيغني  التَّ�سانيِف ما  َهِذِه املذكوراِت من  ْبُت يف  وقد رتَّ

ٌر ملا ُخلق له( متفق عليه. 1- )كٌل مي�سَّ
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َعْن تطّلِب  فاأغنيُتَك  ِه،  َوَمنِّ اهلِل  ها، بحمِد  وَغرْيِ القدماء  من ت�سانيِف 
الُكُتِب، وجْمِع الِهَمِم للت�سنيف. 

• ٌة اإل خل�سا�سِتها، واإل َف�َمَتى علِت الهمُة مَلْ تقنع بُدْوِن، وقد 	 وما تقُف ِهمَّ
ُر بع�ُص الهمم  ا تق�سُ َ َعَرْفُت بالدليِل اأنَّ الهمَة مولودٌة َمَع الآدمي، واإمنَّ

يف بع�ص الأوقاِت، فاإَِذا ُحثَّْت �سارت.

• املوفق، 	 اإلى  فاجلاأ  ك�سال  اأو  املنِعَم،  َف�َسِل  َنْف�ِسَك عجًزا  راأيَت يف  ومتى 
الَِّذي  فَمِن  اإل مبع�سيِتِه،  َخرْيٌ  يفوُتك  َول  بطاعِتِه،  اإل  ا  َخرْيً تنال  فلْن 
فم�سى  َعْنُه  اأعر�ص  الَِّذي  وَمن  لديه؟  مراٍد  كّل  َيِرْد  فلم  َعَلْيِه  اأقبَل 

اِعِر: ِه؟ اأو ما �َسِمْعَت قوَل ال�سَّ بفائدٍة؟ اأو حظَي بغر�ٍص من اأغرا�سِ

اإل زائ����ًرا  جئُتكم  م��ا   راأي�������ُت الأَْر�����������صَ ُت���ط���وى يل ب��ال��لَّ��ْي��ِل 

بابكم َع���ْن  ال���ع���زَم  ث��ن��ي��ُت  ب������اأذي������ايل ول  ُت  ت��������ع��������ّثْ اإل 

• �ه 	 ح كيف ِحْفُظَك لها؟ فاإنَّ وانظْر يا ُب�َنيَّ اإلى َنْف�ِسَك ِعْنَد احلدوِد، فتلمَّ
من راعى ُروعَي، ومن اأهمَل ُت�ِرك، واإين لْذُكَر َلَك بع�َص اأحوايل لعلَك 

تنظُر اإلى اجتهادي، وت�ساأَل املوفَق يل. 

• ا ُهَو من تدبرِي اللطيِف بي، 	 َ فاإنَّ اأكَث الإنعام َعليَّ مَلْ يُكْن بك�سبي، واإمنَّ
واأنا  �سننَي  �ستِّ  ابُن  املكتب  واأنا يف  عاليٌة  َنْف�ِسي ويل همٌة  اْذُكر  َفاإينَّ 
ْبَياِن الكباِر، َقْد ُرِزقُت عقال وافًرا يف ال�سغر يزيُد َعَلى عقِل  َقِرْيُن ال�سِّ
، َول �سِحكُت  بياِن قطُّ َمَع ال�سِّ اأين لعبُت يف طريٍق  اأْذُكُر  ال�سيوِخ، فما 
َرحبَة  اأح�سُر  نحُوها  اأو  �سننَي  �سبُع  ُكْنُت ويل  اإين  َحتَّى  �سحًكا خارًجا 
بال�سنِد  ث  فيتحدَّ املحّدَث  اأطلُب  َبْل  بًة  ُم�َسعَّ حلقًة  اأتخرّيُ  َول  اجلامِع 

الطويِل فاأحفُظ َجِمْيَع ما اأ�سمُع واأذهُب اإلى الَبْيِت فاأكتبه.

• َيْحِمُلني 	 َرِحَمُه اهلُل، فَكاَن  اأبي نا�سٍر  ِل  الَف�سْ اأَُبو  �َس�ْيُخنا  َق يل  ُوفِّ ولقد 
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ه من الُكُتِب الكباِر، واأنا ل اأعلُم  يوِخ، فاأ�سمعني امل�سنَد)1(، وَغرْيَ اإلى ال�سُّ
ثبتها))(،  فناولني  َبَلْغُت،  اأن  اإلى  م�سموعاتي  َبَط يل  و�سَ ي،  ِمنَّ ُيراُد  ما 

ِديِث والنقل.  َ َرِحَمُه اهلُل فنلُت ِبِه َمْع�ِرَفَة احْلَ ولزمُتُه اإلى اأن ُتُويفِّ

• واأنا 	 اجل�سر،  َعَلى  جوَن  ويتفرَّ ِدْجلَة،  اإلى  ين�زلوَن  ْبَياُن  ال�سِّ َكاَن  ولقد 
قِة  ا�ِص اإلى جانِب الرِّ َغر اآخُذ ُجزًءا، واأقعُد ُحجزًة من النَّ يف زمِن ال�سِّ

فاأت�ساغُل بالِعْلِم. 

• الطعاِم، 	 من  بالتَّقلِل  وت�ساغلُت  ْوَم،  ال�سَّ ف�سردُت  الزهَد،  اأُْلِهمُت  ُثمَّ 
هَر،  ْت، و�َسّمرُت ولزمُت، وعاجلُت ال�سَّ رَب فا�ستمرَّ واألزمُت َنْف�ِسي ال�سَّ
ِديَث،  واحْلَ والَوْعَظ،  الِف�ْقَه،  اأ�سمُع  ُكْنُت  َبْل  الِعلوِم،  من  بفنٍّ  اأقنْع  ومل 
ْن َقْد يروي ويعُظ،  واأّتبع الزهاَد، ُثمَّ قراأُت اللَُّغَة ومل اأترْك اأحًدا مِمَّ

اِئَل.  ُرُه واأتخرّيُ الَف�سَ َول غريًبا يقُدُم اإل واأح�سُ

• ، فاأح�سَن 	 وُكْنُت اإَِذا عر�َص يل اأمران اأقّدُم يف اأغلِب الأحواِل َح�قَّ احلقِّ
ي  َعنِّ وَدَف��َع  يل،  الأ�سلح  ُه��َو  ما  َعَلى  واأج��راين  وتربيتي،  تدبريي  اهلُل 
اَد ومن يكيدين، وهياأ يل اأ�ْسَباَب الِعْلِم، وبعَث اإيل الكتَب  الأعداَء واحُل�سَّ
وَج��ْوَدِة  واخلطِّ  احِلْفِظ  و�سرعَة  الفهَم  ورزقني  اأحت�سب،  ل  َحْيُث  من 
ْنَيا، َبْل �ساَق اإيل من الرزِق مقداَر  الت�سنيِف، ومل ُيْعِوْزين �سيًئا من الدُّ
، واأوقَع  ْلِق من القبوِل فوَق احلدِّ َع يل يف قلوِب اخْلَ الكفايَة واأْزَيَد، وو�سَ

�ِتِه.  حَّ كالمي يف نفو�ِسهم، فال يرتابوَن ب�سِ

• يف 	 ت��اَب  ولقد  �ِة،  الذمَّ اأَْه��ِل  من  مائتنِي  من  نحٌو  يدي  َعَلى  اأ�سلَم  وقد 
ُجّمٍة  األف  اأكَث من ع�سريَن  َقَطْعُت  األٍف، وقد  اأكُث من مائِة  جمال�سي 

ا يتعاناه اجلهاُل. مِمَّ

1- امل�سند: لالإماُم اأْحمُد بُن حنبل ))16 � 1)) ه�( قال عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل: قلت لأبي رحمه 
اهلل تعالى: مِلَ كرهَت و�سَع الكتِب، وقد عملَت امُل�ْسنَد. فقال: عملت كتابي هذا اإماًما اإذا اختلَف النا�ُص 

يف �سنة ر�سول اهلل ¤ ُرجع اإليه.
َبُت، بالتحريك: احلجة والبينة. )- الثَّ
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• ِديِث فينقطُع َنَف�سي من الَعْدِو 	 ولقد ُكْنُت اأدوُر َعَلى امل�سايِخ ل�سماِع احْلَ
 ، لئال اأُ�ْس�َبَق، وُكْنُت اأ�سبُح وَلْي�َص يل ما اآكُل، وما اأذلَّني اهلُل ملخلوٍق قطُّ

ْرُح. ي، ولو �َسَرْحُت اأحوايل َلطاَل ال�سَّ ه �ساَق رزقي ل�سيانِة ِعْر�سِ ولكنَّ

• وها اأنا َقْد َتَرى ما اآلْت حايل اإلْيِه، واأن�ا اأْجَمُعُه َلَك يف كلمٍة واحدٍة وهي 	
َقْوُلُه َتَعاَلى: {ېئ  ىئىئ ىئ ی})1(.

• واجتهْد 	 َتْفِرْيِطَك،  من  ى  َم�سَ ما  َعَلى  واْن��َدْم  ِلَنْف�ِس�َك،  ُب�َنيَّ  يا  فانتبْه   
دامْت  ما  َنَك  ُغ�سْ وا�ْسِق  �َسَع�ٌة،  الَوْقِت  يف  داَم  ما  الكاملنَي،  ��اِق  حَلَ يف 
ُة  ِفيِه ُرُطوبٌة، واْذُكْر �ساعاِتَك التي �ساعْت، فَكَفى ِبَها ِعَظ�ًة، ذهَبْت َلذَّ
اهلُل  َرِحَمُهُم  َلُف  ال�سَّ َكاَن  وقد  ائِل،  الَف�سَ َمراتُب  وفاَتْت  ِفيَها،  الَك�َسِل 

ُيِحبُّوَن جمَع كلِّ ف�سيلٍة، ويبكوَن َعَلى َفَواِت واحدٍة ِم�ْنَها.

• َقاَل اإِْبَراِهيُم بُن اأدهَم َرِحَمُه اهلُل: دخلنا َعَلى عابٍد مري�ٍص، وهو ينُظُر 	
َتا يف �سبيِل اهلل  اإلى ِرْجَلْيِه ويبكي، فقلنا: ما َلَك تبكي؟ فَقاَل: ما اْغرَبّ

َتَعاَلى))(.

• ْمُتُه، وعلى 	 ى ما �سُ َيْوٍم َم�سَ َعَلى  َقاَل:  َلُه: ما يبكيَك؟  اآَخُر فقيَل  وبكى 
ليلٍة ذهَبْت ما ُقْمُتَها. 

• اعاُت ُتْب�َسُط اأنفا�ًسا، وكُل 	 َواْعَلْم يا بنّي، اأنَّ الأياَم ُتْب�َسُط �ساعاٍت، وال�سَّ
َيْوَم اْلِقَياَمِة  ى  َنَف�ًسا يف َغرْيِ �سيء، فرَتَ َنَف�ٍص خزانٌة، فاحذر اأن ُتذِهَب 

خزانًة فارغة فتندم. 
• وقد َقاَل َرُجٌل لعامِر بِن عبِد قي�ٍص: قف اأكلُمك! فَقاَل: اأم�ِسِك ال�سم�َص. 	

1- �سورة البقرة: الآية )8).
)- اإبراهيم بن اأدهم: القدوُة الإماُم العارُف �سيُد الزهاد، اأبو اإ�سحاق، نزيل ال�سام، قال الن�سائي: 
هو ثقة ماأمون اأحد الزهاد. وكان اأبوه كثري املال واخلدم واملراكب واجلنائب والبزاة، فبينا اإبراهيم 
يف ال�سيد على فر�سه يرك�سه اإذا هو ب�سوت من فوقه: يا اإبراهيم، ما هذا العبث )اأفح�سبتم اأمنا 
خلقناكم عبثا( املوؤمنون 115، اتق اهلل، عليك بالزاد ليوم الفاقة. فن�زل عن دابته ورف�ص الدنيا. 

)�سري اأعالم النبالء(.
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• اأن 	 ُتِرْيُدون  اأما  فَقاَل:  اهلُل،  َرِحَمُه  )الكرخي(  معروٍف  ِعْنَد  قوٌم  َوَقَعَد 
.)1( ها ل يفرُتُ تقوموا، َفاإنَّ مَلَك ال�سم�ص يجرُّ

• نخلٌة يف 	 َل��ُه  ��ْت  ُغ��ر���سَ وب��ح��م��ِدِه  اهلِل  �سُبحاِن  َق���اَل  م��ن  ��ِدي��ِث:  احْلَ ويف 
ِع ال�ساعات كم يفوته من النخل. ِة«))(، فانظر اإلى م�سيِّ �نَّ اجْلَ

• ُكلِّ 	 اْلُقْراآَن يف  َيْخِتُم  ْهَم�ُص  َلُف يغتنموَن اللحظاِت، فَكاَن  ال�سَّ َكاَن  وقد 
الفجَر  ي�سلُّوَن  َلِف  ال�سَّ َرُجال من  اأربعوَن  وكاَن  وليلٍة ثالَث مراٍت،  َيْوٍم 

بو�سوِء الع�ساِء)3(.

• ثم 	 الفجُر هجَعْت هجعًة خفيفًة  فاإَِذا طلَع  اللَّْيَل،  تناُم  ل  رابعُة  وَكاَنْت 
ْوُم يف اْلُقُبوِر طويٌل))(. قامْت فِزَعًة وَقاَلت لنف�سها: النَّ

• َر ِفيَها َبْعَد 	 ًة طويلًة، فاإَِذا َتَفكَّ ْنَيا َقْبَل اأن يوَجد راأى مدَّ َر يف الدُّ  ومن تفكَّ
ًة طويلًة، وعِلم اأن اللُّْبَث يف اْلُقُبوِر طويٌل، فاإَِذا  اأن يخرَج منها راأى مدَّ
َر يف اللُّبث يف  ُه خم�سون األف �سنة، فاإَِذا َتَفكَّ َر يف َيْوِم اْلِقَياَمِة َعِلَم اأَنَّ َتَفكَّ
َظِر يف مقداِر بقاِئِه  ُه ل نهايَة له، فاإَِذا عاَد اإلى النَّ اِر َعِلَم اأَنَّ ِة اأو النَّ �نَّ اجْلَ
ْنَيا )فر�سنا �ستنَي �َسَنًة مثال( َفاإنَّه مُي�سي ِم�ْنَها ثالثنَي �سنًة يف  يف الدُّ
با، فاإَِذا ح�سبَت الباقي، َكاَن اأكُثُه  ْوِم، ونحٌو من خم�َص ع�سرَة يف ال�سِّ النَّ
َهَواِت واملطاعِم واملكا�سِب، فاإَِذا خلَّ�َص ما لالآخرِة وجَد ِفيِه من  يف ال�سَّ
َمُن َهِذِه  ا الثَّ َ َياَة الأبديَة، واإمنَّ الرياِء والغفلِة َكِثرًيا، فبماذا ت�سرتي احْلَ

اعاِت!. ال�سَّ

1- معروف الكرخي: علُم الزهاد، بركُة الع�سر، اأبو محفوظ البغدادي، )ت: )00 ه(.
ِة«. رواه الرتمذي. نَّ )- »َمْن َقاَل �ُسْبَحاَن اهلل اْلَعِظيِم َوِبَحْمِدِه ُغِر�َسْت َلُه َنْخَلٌة يِف اجْلَ

3- هم�ص بن طلق: عابد من اخلوارج تويف �سنة 61 ه�.
)- رابعة العدوية: الب�سريُة، الزاهدُة، العابدُة، اخلا�سعة، اأم عمرو، رابعة بنت اإ�سماعيل، ولها �سرية 
يف جزء لبن اجلوزي. ن�سبها بع�سهم اإلى احللول واإلى الإباحة. قال الذهبي: قلت: فهذا غلو وجهل، 
ولعل من ن�سبها اإلى ذلك مباحي حلويل ليحتج بها على كفره. قيل عا�ست ثمانني �سنة توفيت �سنة 

ثمانني ومئة )�سري اأعالم النبالء: للذهبي(.
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• انتبَه 	 َقْد  فاإَن�ه  التَّْفريِط،  من  م�سى  ما  �رْيِ  اخْلَ من  بنيَّ  يا  ُيوؤِْي�ُسَك  ول 
حكيٍم  اأَُبو  ْيُخ  ال�سَّ ثني  حدَّ َفَقْد  ويِل،  الطَّ قاِد  والرُّ الغفلِة  َبْعَد  َكِثرٌي  خلٌق 
َرِحَمُه  الداَمغاين  ٍد(  ُمَحمَّ بن  )َعِلي  �َسِن  احْلَ اأبي  الق�ساة  قا�سي  َعْن 
الِعْلِم،  اإلى  ملتفٍت  َغرْيَ  بالبطالِة  مت�ساغال  ُكْنُت يف �سبوتي  َقاَل:  اهلُل، 
ل�ست  اإين   ، ُب�َنيَّ يا  وَقاَل يل:  اهلُل،  َرِحَمُه  اهلل  عبد  اأَُبو  اأبي  فاأح�سرين 
ْب. فقلُت:  اأبقى َلَك اأبًدا، فخذ ع�سرين ديناًرا، وافتْح دكاَن خباٍز وتك�سَّ
ابن  واأنا  َهذا  ب��ّزاٍز. فقلت: تقول  َق��اَل: فافتْح دكان  َهذا الكالم؟!  ما 
الِعْلِم.  اأراَك تطلُب  َقاَل: فما  اأبي عبد اهلل الدامغاين.  قا�سي الق�ساة 
اَعَة فذكَر يل، فاأقبلُت َعَلى التَّ�َساُغِل بالِعْلِم  ْر�َص ال�سَّ فقلت: اذكْر يل الدَّ

. واجتهدُت َفَفَتَح اهلُل َعَليَّ

• ُد( احللواينِّ 	 ْحمِن بن ُمَحمَّ ٍد )عبِد الرَّ َحاِب اأبي ُمَحمَّ وَحَكى يل بع�ُص اأ�سْ
َرِحَمُه اهلُل، َقاَل: ماَت اأبي واأنا ابُن اإحدى وع�سريَن �سنًة، وُكْنُت مو�سوًفا 
اِن داٍر َقْد َوِرْثُتها، ف�َسِمْعُتُهْم َيُقوُلوَن:  بالبطالِة، فاأتيُت اأتقا�سى بع�َص �ُسكَّ
ي هذا. فجئت  بيط()1( فقلت لَنْف�ِسي: يقاُل َعنِّ ُر؛ )اأي الرَّ َقْد جاَء املدبَّ
اأبي  ْيخ  ال�سَّ م�سجِد  من  فاطلبيني  طلبي  اأَرْدِت  اإَِذا  فقلُت:  والدتي  اإلى 
ًة.  مدَّ قا�سًيا  الق�ساِء، ف�سرُت  اإلى  اإل  فما خرجُت  ولَزْمُتُه  اِب،  اخَلطَّ

قلُت: وراأيُتُه اأنا وهو يفتي ويناظُر.

• بحديِث 	 ْث  تتحدَّ َول  الَفْجِر،  طلوِع  ِعْنَد  النتباَه  ُبَنيَّ  يا  َنْف�َسَك  فاأْلِزْم 
اِلُح َرِحَمُهُم اهلُل ل يتكلمون يف َذِلَك الَوْقِت  َلُف ال�سَّ ْنَيا، َفَقْد َكاَن ال�سَّ الدُّ
ْمُد هلِل الَِّذي  ْوِم: »احْلَ ْنَيا، وقْل ِعْنَد انتباِهَك من النَّ ب�سيٍء من اأُُمْوِر الدُّ
َماء  ال�سَّ �ِسُك  مُيْ الَِّذي  هلِل  ْمُد  احْلَ النُّ�سوُر،  واإَِلْيِه  اأماَتني  ما  َبْعَد  اأحياين 
ُقْم  ُثمَّ  ِحيٌم«.  رَّ َل��َروؤُوٌف  ا�ِص  ِبالنَّ اهلَل  نَّ  اإِ ِباإِْذِنِه،  ل  اإِ الأَْر�ِص  َعَلى  َتَقَع  اأَن 
اإلى امل�سجِد خا�سًعا، وقْل يف  الفجِر، واخرْج  َة  اإلى الطهارِة، واركْع �سنَّ

بيط: الزاِهد احلِكيم الذي َيْرُبُط نف�سه عن الدنيا، ويف احلديث: اأَنَّ َرِبيَط بني اإِ�سرائيل قال:  1- الرَّ
)َزْيُن احَلكِيم ال�سْمُت(.
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اِئِلنَي َعَلْيَك، َومَبْم�َساَي َهَذا اإَلْيَك،  طريِقَك: »اللَُّهمَّ اإِينِّ اأَ�ْساأَُلَك ِبَحقِّ ال�سَّ
َقاَء �ُسْخِطَك  اإِينِّ مَلْ اأَْخُرْج اأَ�َسًرا َول َبَطًرا َول ِرَياًء َول �ُسْمَعًة، َوَخَرْجُت اتِّ
ُذُنوِبي،  َتْغِفَر يِل  ْن  َواأَ اِر،  ِمْن النَّ يِن  رْيَ ْن جُتِ اأَ اأَ�ْساأَُلَك  اِتَك،  َواْبِتَغاَء َمْر�سَ

ُنوَب اإِل اأَْنَت«)1(. ُه ل َيْغِفُر الذُّ اإِنَّ

• فقل:        	 الِة  ال�سَّ من  َفَرْغَت  ف��اإَِذا  الإم��اِم،  مينِي  اإلى  الَة  ال�سَّ واق�سِد 
ْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء  »ل اإله اإل اهلل وحَدُه َل �َسِريَك َلُه، َلُه امْلُْلُك َوَلُه احْلَ
َقِديٌر«))( َع�ْسَر مراٍت، ُثمَّ �سّبح ع�سًرا، واحمد ع�سًرا، وكرّب ع�سًرا، واقراأ 
فاجل�ْص  َلَك  حَّ  �سَ فاإن  الِة،  ال�سَّ قبوَل  �ُسْبَحاَنُه  اهلَل  و�َسِل   ، الكر�سيِّ اآيَة 
ُكِتَب  واركْع ما  لِّ  ُثمَّ �سَ وترتفَع،  ال�سم�ُص  اأن تطلَع  اإلى  َتَعاَلى  ذاكًرا هلل 

لك، واإن َكاَن ثماِن ركعاٍت فهو َح�َسٌن.

• ُثمَّ 	 اْل��ُق��ْراآِن  ق��راءِة  ت�سحيُح  ها  واأهمُّ الُعُلْوِم  من  مُيكُن  مبا  ت�ساغْل  ُثمَّ 
حى  ال�سُّ ف�سلِّ  الأَْعَلَى  حى  ال�سُّ َوْقِت  اإلى  درو�َسك  اأعدت  فاإَِذا  الِفْقُه، 

ِر. ثمايَن ركعاٍت ُثمَّ ت�ساغُل مبطالعٍة اأو بن�سٍخ اإلى َوْقِت الَع�سْ
• ُثمَّ ُعْد اإلى درو�ِسَك َبْعَد الع�سِر اإلى املغرِب، و�سلِّ َبْعَد املغرِب َرْكعتنِي، 	

تقراأُ فيهما ُجْزئنِي، فاإَِذا �سليَت الع�ساَء فُعْد اإلى درو�ِسك.
• اأربًعا 	  ْ وكربِّ وثالثنَي،  ثالًثا  واحمْد  وثالثنَي،  ثالًثا  ْح  ف�سبِّ طجْع،  ا�سْ ُثمَّ 

وثالثنَي، وقْل: اللَُّهمَّ ِقِني عذاَبك َيْوَم جتمُع عباَدك)3(.
• ها، فقْم 	 ْف�َص َقْد اأخذْت حظَّ �ْوِم فاْعَلْم اأن النَّ واإَِذا فتحَت عينيَك من النَّ

اإلى الو�سوِء، و�سلِّ يف ظالِم اللَّْيِل ما اأمكَن، والتو�سُط اأْن ت�سلَي بركعتنِي 
در�ِص  اإلى  تعوُد  ُثمَّ  اْلُقْراآِن،  ركعتنِي بجزئني من  َبْعَدُهما  ُثمَّ  خفيفتني، 

الِعْلِم، فاإنَّ الِعْلَم اأف�سُل من ُكلِّ نافلٍة.

الِة... اأَْقَبَل اهلُل َعَلْيِه ِبَوْجِهِه َوا�ْسَتْغَفَر َلُه �َسْبُعوَن اأَْلِف َمَلٍك«. رواه ابن  1- »َمْن َخَرَج ِمْن َبْيِتِه اإَِلى ال�سَّ
الِة. ماجة، َباب امْلَ�ْسِي اإَِلى ال�سَّ

)- »ل اإله اإل اهلل وحَدُه...« رواه الرتمذي وقال: حديث ح�سن.
3- »اللَُّهمَّ ِقِني عذاَبك َيْوَم جتمُع عباَدك« رواه البخاري.
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• وِء، وليُكْن 	 ، واْح�َذْر من جلي�ِص ال�سُّ �ُل ُكلِّ َخ�رْيٍ  وَعَلْيَك بالُعْزَلِة فهَي اأ�سْ
لِف، َول ت�ستغْل بعلٍم َحتَّى حُتِكَم ما  َظَر يف �ِسرَيِ ال�سَّ جل�ساوؤَُك الُكُتَب، والنَّ
وِن، َفَقْد َقاَل  َقْبَل�ُه، وتلّمْح �ِسرَيَ الكاملني يف الِعْلِم واْلَعَمِل، َول تقنْع بالدُّ

اِعُر: ال�سَّ

�سيًئا ا�ِص  النَّ عيوِب  يف  اأَر  التَّماِم ومل  َعَلى  القادريَن   كنق�صِ 

• َواْعَلْم اأنَّ العلَم يرفُع الأراذَل، َفَقْد َكاَن خلٌق َكِثرٌي من اْلُعَلَماِء ل َن�َسَب 	
َلُهْم ُيذكُر، َول �سورًة ُت�سَتح�َسُن، وَكاَن عطاُء بن اأبي رباح اأ�سوَد اللوِن، 
وُم�ْستوَح�َص اخِلْل�َقِة، وجاَء اإَِلْيِه �ُسَلْيَماُن بُن عبد امَلِلِك وهو خليفٌة ومعه 
َعْنُهْم  ُمْعِر�ٌص  وهو  فحّدثهم  املنا�سِك،  َع��ْن  ي�ساألوَنُه  َفَجَعُلوا  ول��داه، 
بَوْجِهِه، فقاَل �ُسَلْيَماُن اخلليفُة لولديه: »ُقْوَما َول َتَنيا َول َتكا�سال يف طلِب 

الِعْلِم، فما اأن�سى ُذلَّنا َبنْيَ يَدي َهذا الَعْبِد الأ�سود«.

• ( مولى )اأي مملوًكا( وابُن �سرييَن، ومكحوُل، 	 �َسُن )الب�سريُّ وَكاَن احْلَ
ا �َسَرُفْوا بالِعْلِم والتَّْقَوى. َ وخلٌق َكِثرٌي، واإمنَّ

• والذل 	 ْنَيا  الدُّ لطلب  التعر�ص  من  ِعر�سك  �سيانة  يف  ُبَنيَّ  يا  واجتهْد 
لأَْهِلها، واقنع َتِعّز، َفَقْد قيل: من َقِنَع باخلبز والبقل مَلْ ي�ستعبده اأحد. 
�َسُن  وجاز اأعرابي بالب�سرة فَقاَل: من �سيد َهِذِه البلدة؟ فقيل له: احْلَ
وافتقروا  ُدْنَياُهْم  َعْن  ا�ستغنى  قالوا:  �سادهم؟  وِبَ  َقاَل:  الب�سري، 

اإلى علمه.

• اأبوك 	 وَكاَن  امْلَ��اِل،  اأُلوًفا من  وخَلف  مو�سًرا  َكاَن  اأبي  اأنَّ  بنّي،  يا  َواْعَلْم 
بلوِغِه �سوى  َبْعَد  َيَر  َبَلَغ، ومل  اأن  اإلى  امْلَاِل  َذِلَك  َعَلْيِه من  فاأُنِفق  طفال، 
عطي نحو ع�سرين  داَرين، َكاَن ي�سكُن واحدًة، وياأخُذ اأجرَة الأخرى، ُثمَّ اأُ
َكُة كلها، فاأخذُت الدنانرَي وا�سرتيُت ِبَها كتًبا  ِ ديناًرا، وقيل له: َهِذِه الرتَّ
اَرْين واأنفقُت َثَمَنُهما يف طلِب الِعْلِم، ومَل َيْبَق  من ُكُتِب الِعْلِم، وبعُت الدَّ
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َخَرَج  َول  ِه،  َغرْيِ ْنَيا كُذلِّ  الدُّ اأبوَك يف طلِب  َذلَّ  امْلَاِل، وما  يل �سيٌء من 
اِظ، َول راأى اأكابُر البلداِن ِرقاَعه ِعْنَدهم  ِه من الُوعَّ يطوُف البلداَن كَغرْيِ

{ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں  داِد  ال�سَّ َعَلى  واأُُم��ْوُرُه جتري  ي�ستعطيهم، 
ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ})1(.

• ْلَق، َول 	 ، وامْلُتَّقي ل ُيرائي اخْلَ ِت التَّْقَوى راأيَت كلَّ َخرْيٍ يا بنّي، ومتى �سحَّ
َقاَل ر�سوُل  اهلُل.  َحِفظه  ِحْفَظ حدوَد اهلل  ِدْيَنِه، وَمن  ُيوؤذي  ملا  �ُص  يتعرَّ
يحفْظَك،  اهلَل  »اْحَفِظ  َعْنُهَما:  َتَعاَلى  اهلل  َي  َر�سِ عبا�ٍص  ¤ لبن  اهلِل 

اْحَفِظ اهلَل جتْدُه اأماَمك«))(.

• ِبَها 	 ا  جَنَ ا  َخرْيً ُتُه  َذِخرْيَ َكاَنت  مَلَّ�ا  الُم  ال�سَّ َعَلْيِه  يون�َص  اأنَّ  ُبَنيَّ  يا  َواْعَلْم 
ِة، َقاَل اهلل َتَعاَلى: { ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ  دَّ من ال�سِّ

ہ ہ   ھ ھ })3(.
• ا فقيل 	 ا مَلْ تُكْن َلُه ذخريُة َخرْيٍ مَلْ يجْد يف �سدته َمْخَل�سً ا فرعوُن فَلمَّ واأمَّ

له: { چ چ چ ڇ }))(.

• ِديِث: 	 َواْجَعْل َلَك ذخائَر َخرْيٍ من تقوى جتْد تاأثرَيها؛ وقد جاَء يف احْلَ
ِه«.  »ما من �سابٍّ اتقى اهلَل َتَعاَلى يف �سباِبِه اإلَّ َرَفَعُه اهلل َتَعاَلى يف ِكرَبِ

ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ    {ۈئ  َت��َع��اَل��ى:  اهلل  َق���اَل 
ی})5(.

• واإم�ساُك 	 ٍم،  محرَّ َعْن  الطرِف  غ�صُّ  خائِر  الذَّ اأْوف��ى  اأنَّ  ُبَنيَّ  يا  َواْعَلْم 
وَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه  اهلِل  واإيثاُر   ، حلدٍّ وُمَراَعاٌة  كلمٍة،  وِل  ُف�سُ َعْن  اللِّ�َساِن 
غاٍر  اإلى  َدَخ�لوا  الذين  "الثالثة  حديَث  َعَرْفَت  َقْد  ْف�ِص،  النَّ هوى  َعَلى 

1- �سورة الطالق: ) -3.
)- »احفِظ اهلَل يحفْظَك...« رواه الرتمذي، وقال: حديث ح�سن �سحيح.

3- �سورة ال�سافات: 3)1-))1.
)- �سورة يون�ص: 91.

5- �سورة يو�سف: )).
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ُه َكاَن يل اأبوان واأولد  فانطبقت َعَلْيِهم �سخرٌة، فقال اأحُدهم: اللَُّهمَّ اإنَّ
فُكْنت اأقُف باحلليِب َعَلى اأبوّي فاأ�سقيهما َقْبَل اأولدي، فاإن ُكْنُت فعلُت 
خرِة، وقاَل الآخُر: اللَُّهمَّ اإين  َذِلَك لأجلك فافِرج عنا؛ فانفرَج ثلُث ال�سَّ
رُت َلُه ِبِه، فجاء َيْوًما فقال:  َ َط اأجَره، فاجتَّ ُكْنُت ا�ستاأجرُت اأجرًيا فت�سخَّ
ورعاتها  البقر  ِتْلَك  اإلى  انظر  فقلت:  اأجري!  وتعطيني  اهلَل  تخاُف  األ 
ْخرِة،  ا؛ فانفرَج ثلث ال�سَّ ْج عنَّ فخذها، فاإن ُكْنُت فعلُت َذِلَك لأجلك ففرِّ
ِق  �ا دنوُت ِم�ْنَها قالت: اتَّ فقال الآخُر: اللَُّهمَّ اإين عِلقُت ببنت عٍم يل، فَلمَّ
لأجلِك  فعلُت  ُكْنُت  فاإْن  َعْنَها،  فقمُت  �ِه،  بحقِّ اإل  اخلامَتَ  تُف�صَّ  َول  اهلل 

خرُة وخرجوا«)1(. فافِرْج عنا؛ فُرفَعْت ال�سَّ
• َتَعاَلى 	 فعَل اهلل  له: ما  املنام فقيل  اهلُل يف  َرِحَمُه  ْوِريُّ  الثَّ �ُس�ْفَياُن  وُرئَي 

ي��دْي ربِّ  َب��نْيَ  اأن��ا  ف���اإَِذا  اللحِد،  عُت يف  ُو�سِ اأن  اإلَّ  َك��اَن  َق��اَل: ما  ب��ك؟ 
�ُس�ْفَياُن!  َيُقوُل:  بقائٍل  اأنا  فاإَِذا  فدخلُت  ِة،  �نَّ اجْلَ اإلى  بي  فاأُِمَر  اْلَعامَلِنَي، 
قلُت: �ُس�ْفَياُن، َقاَل: تذكُر َيْوَم اآثرَت اهلَل َتَعاَلى َعَلى هواك؟ قلت: نعم! 

�َة. فاأخَذتني �سواين الِنثاِر من اجلنَّ
• هد، وخْلًقا 	 ُتَك اإلى الكماِل، َفاإنَّ خْلًقا وقفوا َمَع الزُّ  وَيْنَبِغي اأْن ت�سمَو ِهمَّ

ت�ساغلوا بالِعْلِم، وَنَدَر اأقواٌم جمعوا َبنْيَ الِعْلِم الكامِل واْلَعَمِل الكامِل. 
• ْحُت التابعني وَمن َبْعَدهم فما راأيُت اأحظى بالكماِل 	 َواْعَلْم اأين َقْد ت�سفَّ

�َسِن الب�سري،  ، واحْلَ ْوِريِّ من اأَْرَبِع اأنف�ٍص: �سعيِد بِن امل�سيب، و�ُس�ْفَياِن الثَّ
ا َكاَنت َلُهْم همٌم �سُعَفْت ِعْنَدنا. َ واأحمَد بن حنبل؛ وقد َكانوا رجال، اإمنَّ

• تنظر 	 اأن  اأردَت  ف��اإَِذا  عاليٌة،  ِهمٌم  َلُهْم  َكِثرٌي  خلٌق  َلِف  ال�سَّ يف  َكاَن  وقد 
ْل )اأخباَر  اإلى اأْحَواِلِهم فانظر يف كتاب )�سفة ال�سفوة(، واإن �سئَت تاأمَّ
�سعيٍد( و)اأخباَر �ُس�ْفَياَن( و)اأخباَر اأَْحَمد بن حنبل( ر�سي اهلل عنهم، 

َفَقْد جمعُت ِلُكلِّ واحٍد ِم�ْنُهم كتاًبا.

َق  دَّ 1- )الثالثة الذين دخلوا اإلى الغار...( رواه البخاري َباب َمْن اآَجَر َنْف�َسُه ِلَيْحِمَل َعَلى َظْهِرِه ُثمَّ َت�سَ
اِل. مَّ ِبِه َواأُْجَرِة احْلَ
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• الكبري( 	 ْف�ِسرُي  )التَّ فِم�ْنَها  كتاٍب،  مائَة  فُت  �سنَّ اأين  ُبَنيَّ  يا  علمَت  وقد 
ع�سرون جملًدا، و)التاريخ( ع�سرون جملًدا، و)تهذيب امل�سند( ع�سرون 
لَّديِن  لَّداٍت، وجُمَ جملًدا، وباقي الُكُتِب َبنْيَ كباٍر و�سغاٍر َيَكّوُن َخْم�َسَة جُمَ
وثالثًة، واأْرَبَعًة، واأقلَّ واأكَث؛ كفيُتك ِبَهِذِه الت�سانيف َعْن ا�ستعارة الُكُتِب 

وجمع الهمم يف التاأليف. 

• ُف ِرْبٌح، وا�سُدْق يف 	 رُّ فَعَلْيَك باحِلْفِظ، فاإمنا احِلْفَظ راأ�ُص امْلَاِل، والتَّ�سّ
َتَعاَلى:     َق�اَل اهلل  َف�راِع ُح�دوَده،  اإلى اهلل �ُسْبَحاَنُه،  احلالني يف اللتجاء 

ڃ    ڃ   }  ،)(({ ائ  ى    }  ،)1({ ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 
ڃ چ })3(.

• َعَلى 	 الداخلنَي  َف��اإنَّ  ِب��ِه،  اْلَعَمِل  ُدْوَن  الِعْلِم  ورِة  �سُ َم��َع  تقَف  اأن  ��اَك  واإيَّ
فُمنعوا  اْلَعَمِل،  َعِن  اأعر�سوا  َقْد  ْنَيا،  الدُّ اأَْه��ِل  َعَلى  واملقبلنَي  الأم��راِء، 

الربكَة والنفَع ِبِه.

• ِدْيَن 	 اَك اأن تت�ساغَل بالتعبُِّد من َغرْيِ علٍم، َفاإنَّ خلًقا كثرًيا من امْلَُتَزهِّ واإيَّ
لُّوا طريَق الهدى؛ اإْذ َعِمُلوا بَغرْيِ علٍم.  فِة �سَ املت�سوِّ

• ْني�َا 	 الدُّ اأَْه���ِل  َب���نْيَ  ُي�����س��ِه��راِن��َك  ل  جميلني،  بثوبنِي  ��َك  َن��ْف�����سَ ��رُتْ  وا���سْ
َعِتِهما، وحا�سْب َنْف�َسَك ِعْنَد ُكلِّ نظرٍة  ِدْيَن ب�سِ بِرفعِتهما، َول َبنْيَ امْلَُتَزهِّ
وكلمٍة وُخْطَوٍة، فاإنَّك م�سوؤوٌل َعْن َذِلَك، وعلى قدر انتفاعك بالِعْلِم ينتفُع 
ال�سامعون، ومتى مَلْ يعمِل الواعُظ بعلِمه زلَّْت موعظُته َعِن الُقُلْوِب كما 
ٍة، َول تاأكلنَّ  �ِسنَيَّ اإل ِبِنيَّ ٍة، َول َتْ يزلُّ املاُء َعِن احَلَجِر؛ فال تِعظنَّ اإل ِبِنيَّ

َلِف ينك�سُف َلَك الأْمُر. ٍة، ومع مطالعِة اأخالِق ال�سَّ لقمًة اإل ِبِنيَّ

• لوَك، فاْجَعْلُه جلي�َسك 	 وَعَلْيَك بكتاِب )منهاج املريدين( َفاإنَّه يعلُِّمُك ال�سُّ

1- �سورة محمد: 7.
)- �سورة البقرة: )15.

3- �سورة البقرة: 0).
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اأَْمَر  ْح كتاَب )�سيد اخلاطر( َفاإنَّك تقُع بواقعاٍت ُت�سِلُح  ومعلَمَك، وتلمَّ
َظِر( َفاإنَّه يكفي يف تلقيح فهِمك  ُة النَّ ِدْيِنَك ودنياك، َواْحَفْظ كتاَب )َجنَّ
ِديِث،  للفقه، ومتى ت�ساغلَت بكتاب )احلدائق( اأطَلَعَك َعَلى جمهوِر احْلَ
ِحْيَحنْيِ من  واإَِذا التفتَّ اإلى كتاب )الك�سف( اأباَن َلَك م�ستوَر ما يف ال�سَّ
ِديِث، َول ت�ساغَلنَّ بكتب التفا�سرِي التي �سنَفتها الأعاجُم، وما َتَرَك  احْلَ
�ا ما جمعُته  )املغني( و)زاد امل�سري( حاجًة اإلى �سيء من التف�سري، واأمَّ

ال. َلَك من ُكُتِب الَوْعِظ فال حاجَة َبْعَدها اإلى زيادٍة اأ�سْ
• ِة العتزاِل عنهم، فاإنَّ الُع�ْزَلَة راحٌة 	 وُكْن ح�َسَن املداراِة للخلِق، َمَع �سدَّ

َيْنَبِغي  ًة(  )خا�سَّ الواعَظ  فاإنَّ  للَوقاِر،  وُمبِقَيٌة  وِء،  ال�سُّ ُخَلطاء  من 
نُّ ِبِه،  وِق َول �ساحًكا، ِلَيْح�ُسَن الظَّ ل، َول ما�سًيا يف ال�سَّ اأن ل ُيرى ُمَتَبذِّ

فُينَتَفُع بوعظه. 
• ْلِم عنهم، َفاإنَّك اإن 	 ا�ِص فخالْطهم باحْلِ فاإَِذا ا�سطررَت اإلى مخالطِة النَّ

ك�سفَت َعْن اأخالِقهم مَلْ َتْقِدْر َعَلى ُمداراِتِهْم)1(.
• �ُه، من زوجٍة، اأو ولٍد، اأو قرابٍة، وانظْر كلَّ �ساعٍة 	 واأدِّ اإلى ُكلِّ ذي َح�قٍّ حقَّ

اأ�سرَف ما ميكُن، َول ُتهمْل  اإل  ُتوِدْعها  من �ساعاِتك مباذا تذهُب، فال 
ْدها اأ�سرَف ما َيُكْوُن من اْلَعَمِل واأح�سَنه، وابعْث اإلى �سندوِق  َنْف�َسَك وعوِّ

َك َيْوَم الو�سوِل اإَِلْيِه، كما قيل: الَقرْبِ ما ي�سرُّ

ندوُق اْلَعَمْل يا َمْن ِبُدْنَياُه ا�سَتَغْل وغّرُه طوُل الأَمْل  امْلَْوُت ياأتي بغتًة والقرْبُ �سُ

• رْبُ َعْن ُكلِّ ما َت�ْسَتِهْي وما تكره، واإن 	 وراِع عواقَب الأُُمْوِر يُهْن َعَلْيَك ال�سَّ
حيِل. ْرها ُقرَب الرَّ وجدَت من َنْف�ِسَك غفلًة فاحمْلها اإلى املقابِر وذكِّ

• اإلى 	 َغرْيِ تبذيٍر، لئال حتتاَج  اإنفاقك من  ُر، يف  املَدبِّ اأمَرَك، واهلُل  ر  ودبِّ
اأن  من  َخرْيٌ  لورثتك  ُتَخلِّف  ولئن  ْيِن،  الدِّ من  امْلَ��اِل  ِحْفَظ  فاإنَّ  ا�ِص،  النَّ

ا�ِص. حتتاَج اإلى النَّ

1- املُداراأَُة: يف ُح�ْسِن اخُلُلق وال�ُمعا�َسرة. داَراأُْته وداَرْيُته: اإِذا اتَّقيَته ولَيْنَته.
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• واأبونا 	 ْيِق ر�سي اهلل عنه،  دِّ ال�سِّ َبْكٍر  اأبي  اأولِد  اأننا من  َواْعَلْم   ، ُبَنيَّ يا 
ٍد بن اأبي بكر ر�سي اهلل عنه، واأخباُرُه موثَّقٌة يف كتاِب  القا�سم بن ُمَحمَّ
راِء، فما َكاَن  )�سفة ال�سفوة(، ُثمَّ ت�ساغَل �سلُفنا بالتِّجارِة والبيِع وال�سِّ
ي، وقد اآَل الأْمُر اإَلْيَك،  من املتاأخرين َمن ُرِزَق همًة يف طلب الِعْلِم َغرْيِ

ي فيما رجوُتُه ِفْيَك ولك. فاجتهْد اأن ل تخّيَب َظنِّ
• اُه اأ�ساأل اأن يوفقك للِعْلِم واْلَعَمِل.	 وقد اأ�سلمُتك اإلى اهلل �ُسْبَحاَنُه، واإِيَّ
• َة اإل باهلل اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم، 	 وهذا قدر اجتهادي يف و�سيتي، َول حول َول ُقوَّ

ٍد وعلى اآله و�سحِبِه  ِدَنا ُمَحمَّ لَّى اهلل َعَلى �َسيِّ ْمُد هلِل َربِّ اْلَعامَلِنَي، و�سَ واحْلَ
و�سلم)1(.

1- لفتة الكبد يف ن�سيحة الولد: لبن اجلوزي، مطبوعة بتحقيق: عبد الغفار �سليمان البنداري.
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يَُّة �بن تيمية لتلميذه �أَِبي �ْلَقا�ِصِم �مْلَْغِرِبيِّ َو�صِ

ْيُخ  ُل ال�سَّ َة فقال: َيَتَف�سَّ يَّ طلَب اأَِبو اْلَقا�ِسِم امْلَْغِرِبُي من �َس�ْيِخِه ابِن تيمية اْلَو�سِ
َلِف اأَْعَلُم َمْن َلِقيُت ِبِبالِد امْلَ�ْسِرِق َوامْلَْغِرِب؛ َتِقيُّ  َلِف َوُقْدَوُة اخْلَ ُة ال�سَّ الإَِماُم َبِقيَّ
الُح ِديِني  ا َيُكوُن ِفيِه �سَ َيِني مِبَ ْن ُيو�سِ ا�ِص اأَْحَمُد ْبُن تيميَة، ِباأَ يِن اأَُبو اْلَعبَّ الدِّ
ِديِث، َوكَذِلَك  َوُدْنَياَي، َوُيْر�ِسُديِن اإَلى ِكَتاٍب َيُكوُن َعَلْيِه اْعِتَماِدي يِف ِعْلِم احْلَ
َبْعَد  ِة  احِلَ ال�سَّ الأَْعَماِل  ِل  اأَْف�سَ َعَلى  ُهِني  َوُيَنبِّ ِة،  ْرِعيَّ ال�سَّ اْلُعُلوِم  ِمْن  ِه  َغرْيِ يِف 
اِر  ِد الإِمَياِء َوالْخِت�سَ ُ يِل اأَْرَجَح امْلََكا�ِسِب، ُكلُّ َذِلَك َعَلى َق�سْ اْلَواِجَباِت، َوُيَبنيِّ

الُم اْلَكِرمُي َعَلْيِه َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه)1(. َوَاهلُل َتَعاَلى َيْحَفُظُه، َوال�سَّ

ًة اأَْنَفُع ِمْن 	• يَّ ُة( َفَما اأَْعَلُم َو�سِ يَّ ا )اْلَو�سِ ْمُد هلِل َربِّ اْلَعامَلِنَي. اأَمَّ َفاأََجاَب: احْلَ
َبَعَها، َقاَل َتَعاَلى: { ڻ ڻ ڻ ڻ  ِة اهلِل َوَر�ُسوِلِه مِلَْن َعَقَلَها َواتَّ يَّ َو�سِ
ُمَعاًذا   ¤ ِبيُّ  النَّ ى  َوَو�سَّ ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}))( 
َئَة  يِّ ال�سَّ َواأَْتِبْع  ُكْنت،  َحْيُثَما  اهلَل  ِق  اتَّ ُمَعاُذ،  »َيا  َفَقاَل:  اْلَيَمِن  اإَلى  َبَعَثُه  مَلَّا 
ا�َص ِبُخُلِق َح�َسٍن«)3(، َوَكاَن ُمَعاٌذ ر�سي اهلل عنه  ُحَها، َوَخاِلْق النَّ �َسَنَة َتْ احْلَ
لأُِحّبَك  اإينِّ  َوَاهلِل  ُمَعاُذ،  »َيا  َلُه:  َقاَل  ُه  َفاإِنَّ ٍة؛  َعِليَّ ْنِزَلِة  مِبَ  ¤ ِبيِّ  النَّ ِمْن 

الدم�سقي  ال�سالم ابن تيمية، احلراين  اأحمد بن عبد احلليم بن عبد  الدين،  العبا�ص، تقي  اأبو   -1
احلنبلي )661- 8)7ه�( لقب ب�سيخ الإ�سالم، ومحيي ال�سنة، واإمام املجتهدين. كان ف�سيًحا، جهوري 
ًما  ال�سوت مكًثا من الت�سنيف، يوؤدي الدر�ص بتوؤدة، ول يتلعثم. وكان داعية اإ�سالح يف الدين، معظِّ
واأوراد يدميها،  اأذكار  التوكل، ثابت اجلاأ�ص، له  حلرمات اهلل، دائم البتهال، كثري ال�ستعانة، قوي 
ويحفظ اأحاديث الكتب ال�ستة. اأفتى وله اأقل من ت�سع ع�سرة �سنة، وكان يكتب على الفتوى يف احلال 
عدة اأو�سال بخط �سريع يف غاية التعليق والإغالق، �سجن مرتني مب�سر من اأجل فتاواه، و�سنع عليه 
ابن  عنه  قال  املجتهدين.  خطاأ  ذلك  يف  مخطئ  اإنه  بع�سهم:  وقال  فتاواه،  بع�ص  يف  العلماء  بع�ص 
الزملكاين: كان اإذا �سئل عن فن من العلم ظّن الرائي وال�ّسامع اأنه ل يعرف غري ذلك الفن، وكان 
الفقهاء من �سائر الطوائف اإذا جال�سوه ا�ستفادوا يف مذاهبهم منه اأ�سياء. انظر )ابن تيمية، حياته 
وع�سره، اآراوؤه وفقهه( محمد اأبو زهرة. و)ابن تيمية محدًثا( اأحمد محمد العليمي، دار ابن حزم. 
و)�سيخ الإ�سالم ابن تيمية رجل الإ�سالح والدعوة( اإبراهيم محمد العلي، دار القلم )الأعالم العلية 

مبناقب ابن تيمية( لعمر بن علي البزار، حتقيق زهري ال�ساوي�ص.
)- �سورة الن�ساء: 131.

ِحيٌح. ِق اهلَل...( اأخرجه الرتمذي يف كتاب الرب وال�سلة، وَقاَل: َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ 3- )َيا ُمَعاُذ، اتَّ
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ُه  َراِم، َواأَنَّ الِل َواحْلَ ِة ِباحْلَ ُه اأَْعَلم الأُمَّ َوَكاَن ُيْرِدُفُه َوَراَءُه«)1(. َوُرِوَي ِفيِه: »اأَنَّ
ِبيُّ ¤  ُه َبَعَثُه النَّ نَّ ِلِه اأَ ُيْح�َسُر اأََماَم اْلُعَلَماِء ِبَرْتَوِة، اأَْي ِبُخْطَوِة«))(. َوِمْن َف�سْ
ُهُه  ُي�َسبِّ َوَكاَن  اْلَيَمِن،  اأَْهِل  اإَلى  َوَحاِكًما  َوُمْفِتًيا  ًها  َوُمَفقِّ َداِعًيا  َعْنُه  ُمَبلًِّغا 
ا�ِص، َوَكاَن اْبُن َم�ْسُعوٍد  الُم، َواإِْبَراِهيُم اإَماُم النَّ ِليِل َعَلْيِه ال�سَّ ِباإِْبَراِهيَم اخْلَ
ِمْن  َيُك  َومَلْ  َحِنيًفا  هلِل  َقاِنًتا  ��ًة  اأُمَّ َكاَن  ُمَعاًذا  »اإنَّ  َيُقوُل:  عنه  اهلل  ر�سي 
َها  َة، َفُعِلَم اأَنَّ يَّ اُه َهِذِه اْلَو�سِ ُه ¤ َو�سَّ امْلُ�ْسِرِكنَي« َت�ْسِبيًها َلُه ِباإِْبَراِهيَم، ُثمَّ اإنَّ
ِة، َحقٌّ هلل  ِة اْلُقْراآِنيَّ يَّ َها َتْف�ِسرُي اْلَو�سِ َجاِمَعٌة، َوِهَي َكَذِلَك مِلَْن َعَقَلَها، َمَع اأَنَّ
ِه اأَْحَياًنا؛  قُّ الَِّذي َعَلْيِه ل ُبدَّ اأَْن ُيِخلَّ ِبَبْع�سِ ، َوَحقٌّ ِلِعَباِدِه، ُثمَّ احْلَ َعزَّ َوَجلَّ
ِق اهلَل َحْيُثَما  ِبيُّ ¤: )اتَّ ِك َماأُْموٍر ِبِه، اأَْو ِفْعِل َمْنِهيٍّ َعْنُه، َفَقاَل النَّ ا ِبرَتْ اإمَّ
اإَلى  اَجِتِه  حِلَ ِقيٌق  حَتْ ُكْنت(  )َحْيُثَما  َقْوِلِه  َويِف  َجاِمَعٌة،  َكِلَمٌة  َوَهِذِه  ُكْنت( 
ُحَها( َفاإِنَّ  �َسَنَة َتْ َئَة احْلَ يِّ رِّ َواْلَعالِنَيِة، ُثمَّ َقاَل: )َواأَْتِبْع ال�سَّ التَّْقَوى يِف ال�سِّ
ْنُب ِلْلَعْبِد  ِلُحُه، َوالذَّ ا ُي�سْ ا اأََمَرُه مِبَ رًّ ِبيَب متى َتَناَوَل امْلَِري�ُص �َسْيًئا ُم�سِ الطَّ
ُحو  مَيْ ا  مِبَ �َسَناِت  احْلَ ِمْن  َياأِْتي  َيَزاُل  الَِّذي ل  ُهَو  �ُص  َفاْلَكيِّ َحْتٌم.  اأَْمٌر  ُه  َكاأَنَّ
نَّ  َمْفُعوَلًة؛ لأَ َكاَنْت  َواإِْن  َئَة(  يِّ ِديِث )ال�سَّ َلْفِظ احْلَ َم يِف  ا َقدَّ َ َواإِمنَّ َئاِت،  يِّ ال�سَّ
بُّوا  : »�سُ اَر َكَقْوِلِه يِف َبْوِل الأَْعَراِبيِّ �َسَنِة َف�سَ وَد ُهَنا َمْحُوَها ل ِفْعُل احْلَ امْلَْق�سُ
ُه  نَّ َئاِت، َفاإِ يِّ �َسَناُت ِمْن ِجْن�ِص ال�سَّ َعَلْيِه َذُنوًبا ِمْن َماٍء«. َوَيْنَبِغي اأَْن َتُكوَن احْلَ
ْوَبُة، َو)الثَّايِن(  ُنوُب َيُزوُل ُموِجُبَها ِباأَ�ْسَياَء: )اأََحُدَها( التَّ اأَْبَلُغ يِف امْلَْحِو َوالذُّ
ِلُدَعاِئِه  اإَجاَبًة  َلُه  َيْغِفُر  َقْد  َتَعاَلى  اهلَل  نَّ  َف��اإِ َتْوَبٍة،  َغ��رْيِ  ِمْن  ال�ْسِتْغَفاُر 
)الثَّاِلُث(  اْلَكَماُل،  َفُهَو  َوال�ْسِتْغَفاُر  ْوَبُة  التَّ اْجَتَمَعْت  َف��اإَِذا  َيُتْب،  مَلْ  َواإِْن 
امْلَُجاِمُع  ُر  ُيَكفِّ َكَما  َرُة(  امْلَُقدَّ اَراُت  )اْلَكفَّ ا  اأَمَّ َرُة؛  امْلَُكفِّ ُة  احِلَ ال�سَّ الأَْعَماُل 
، اأَْو َتاِرُك َبْع�ِص  جِّ اَن، َوامْلَُظاِهُر، َوامْلُْرَتِكُب ِلَبْع�ِص َمْحُظوَراِت احْلَ يِف َرَم�سَ
اأَْرَبَعُة اأَْجَنا�ٍص؛ َهْدٍي،  َرِة، َوِهَي  اَراِت امْلَُقدَّ ْيِد ِباْلَكفَّ اأَْو َقاِتُل ال�سَّ َواِجَباِتِه، 
اَراُت امْلُْطَلَقُة( َكَما َقاَل ُحَذْيَفُة ِلُعَمر:  ا )اْلَكفَّ َياٍم، َواأَمَّ َدَقٍة، َو�سِ َوِعْتٍق، َو�سَ

1- )َيا ُمَعاُذ، َوَاهلِل اإينِّ لأُِحّبَك َوَكاَن ُيْرِدُفُه َوَراَءُه( اأخرجه اأحمد، واأبو داود يف كتاب الوتر، والن�سائي 
يف كتاب ال�سهو.

َراِم...( اأخرجه الرتمذي يف كتاب املناقب. الِل َواحْلَ ِة ِباحْلَ ُه اأَْعَلم الأُمَّ )- )اأَنَّ
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َدَقُة  َوال�سَّ َياُم  َوال�سِّ الُة  ال�سَّ ُرَها  ُيَكفِّ َوَوَلِدِه؛  َوَماِلِه  اأَْهِلِه  يِف  ُجِل  الرَّ ِفْتَنُة 
ْهُي َعْن امْلُْنَكِر، َوَقْد َدلَّ َعَلى َذِلَك اْلُقْراآُن َوالأََحاِديُث  َوالأَْمُر ِبامْلَْعُروِف َوالنَّ
 ، جِّ َواحْلَ َياِم،  َوال�سِّ ْمَعِة،  َواجْلُ ْم�ِص،  اخْلَ َلَواِت  ِبال�سَّ ْكِفرِي  التَّ يِف  َحاُح  ال�سِّ
ِتي ُيَقاُل ِفيَها: َمْن َقاَل َكَذا َوَعِمَل َكَذا ُغِفَر َلُه اأَْو ُغِفَر َلُه  َو�َساِئر الأَْعَماِل الَّ
َف  نِّ ا َما �سُ و�سً َنِن، ُخ�سُ اَها ِمْن ال�سُّ َم ِمْن َذْنِبِه، َوِهَي َكِثرَيٌة مِلَْن َتَلقَّ َما َتَقدَّ
اَجُة  اِئِل الأَْعَماِل، َواْعَلْم اأَنَّ اْلِعَناَيَة ِبَهَذا ِمْن اأَ�َسدِّ َما ِبالإِْن�َساِن احْلَ يِف َف�سَ
َوَنْحِوَها ِمْن  ا يِف َهِذِه الأَْزِمَنِة  و�سً َيْبُلُغ؛ ُخ�سُ نَّ الإِْن�َساَن ِمْن ِحنِي  َفاإِ اإَلْيِه؛ 
َة ِمْن َبْع�ِص اْلُوُجوِه، َفاإِنَّ الإِْن�َساَن الَِّذي  اِهِليَّ ِتي ُت�ْسِبُه اجْلَ اِت الَّ اأَْزِمَنِة اْلَفرَتَ
ِة اأَ�ْسَياَء َفَكْيَف  ِة ِبِعدَّ اِهِليَّ ُخ ِمْن اأُُموِر اجْلَ َيْن�َساأُ َبنْيَ اأَْهِل ِعْلٍم َوِديٍن َقْد َيَتَلطَّ
�َسِعيٍد ر�سي  اأَِبي  َحِديِث  ِمْن   ¤ ِبيِّ  النَّ َعْن  ِحيَحنْيِ  ال�سَّ َويِف  َهَذا،  ِبَغرْيِ 
ِة، َحتَّى َلْو َدَخُلوا  ِة ِباْلُقذَّ ِبُعنَّ �َسَنَن َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َحْذَو اْلُقذَّ اهلل عنه: »َلَتتَّ
اَرى؟ َقاَل: َفَمْن؟.  بٍّ َلَدَخْلُتُموُه« َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، اْلَيُهوُد َوالنَّ�سَ ُجْحَر �سَ

ڀ ٺ  ٺ ٺ  َتَعايَل {  َقْوِلِه  يِف  ِديُقُه  َت�سْ َخرَبٌ  َهَذا 
َوِل��َه��َذا   ،)1({ ٹٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

اإَلى  امْلُْنَت�ِسِبنَي  يِف  َي�ْسِري  َقْد  اأَْمٌر  َوَهَذا  �َساِن،  َواحْلِ َحاِح  ال�سِّ يِف  �َسَواِهُد 
َلِف ِمْنُهْم اْبُن عيينة؛ َفاإِنَّ  ِة؛ َكَما َقاَل َغرْيُ َواِحٍد ِمْن ال�سَّ ا�سَّ يِن ِمْن اخْلَ الدِّ
َكِثرًيا ِمْن اأَْحَواِل اْلَيُهوِد َقْد ُاْبُتِلَي ِبِه َبْع�ُص امْلُْنَت�ِسِبنَي اإَلى اْلِعْلِم، َوَكِثرًيا ِمْن 
ُر َذِلَك  يِن، َكَما ُيْب�سِ اَرى َقْد ُاْبُتِلَي ِبِه َبْع�ُص امْلُْنَت�ِسِبنَي اإَلى الدِّ اأَْحَواِل النَّ�سَ
َلُه َعَلى اأَْحَواِل  ًدا ¤ ُثمَّ َنزَّ َمْن َفِهَم ِديَن الإِ�ْسالِم الَِّذي َبَعَث اهلُل ِبِه ُمَحمَّ
َعَلى  َفُهَو  ْدَرُه ِلالإ�ْسالِم  �َسَرَح اهلُل �سَ َفَمْن  َكَذِلَك  الأَْمُر  َكاَن  َواإَِذا  ا�ِص،  النَّ
ا�ِص ل  �ِسي ِبِه يِف النَّ ًتا َفاأَْحَياُه اهلُل، َوَجَعَل َلُه ُنوًرا مَيْ ِه، َوَكاَن َميِّ ُنوٍر ِمْن َربِّ
نَي  الِّ وِب َعَلْيِهْم َوال�سَّ َتنْيِ امْلَْغ�سُ ِة َوَطِريَق الأُمَّ اِهِليَّ ُبدَّ اأَْن ُيالِحَظ اأَْحَواَل اجْلَ
ِة  ْنَفُع َما ِلْلَخا�سَّ ى اأَْن َقْد ُاْبُتِلَي ِبَبْع�ِص َذِلَك، َفاأَ اَرى، َفرَيَ ِمْن اْلَيُهوِد َوالنَّ�سَ
َئاِت  يِّ ا ُيَخلِّ�ُص النُُّفو�َص ِمْن َهِذِه اْلَوَرَطاِت َوُهَو اإْتَباُع ال�سَّ ِة اْلِعْلُم مِبَ َواْلَعامَّ

�َسَناِت. احْلَ

1- �سورة التوبة: 69.
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الأَْع��َم��اِل 	• ِم��ْن  نَي  ِبيِّ النَّ َخ��امَتِ  ِل�َساِن  َعَلى  اإَل��ْي��ِه  اهلُل  َن��َدَب  َما  �َسَناُت  َواحْلَ
َرُة(  امْلَُكفِّ اِئُب  )امْلَ�سَ ُنوِب  الذُّ ُموِجَب  ُيِزيُل  ا  َومِمَّ َفاِت،  َوال�سِّ َوالأَْخ��الِق 
ْو َغرْيِ  ْو َج�َسٍد اأَ َوِهَي ُكلُّ َما ُيوؤْمِلُ ِمْن َهمٍّ اأَْو ُحْزٍن اأَْو اأًَذى يِف َماٍل اأَْو ِعْر�ٍص اأَ
ى ِبَهاَتنْيِ اْلَكِلَمَتنْيِ َحقَّ اهلِل  ا َق�سَ َذِلَك، َلِكْن َلْي�َص َهَذا ِمْن ِفْعِل اْلَعْبِد، َفَلمَّ
ا�َص ِبُخُلِق َح�َسٍن( َوُهَو  الِح اْلَفا�ِسِد َقاَل: )َوَخاِلْق النَّ اِلِح َواإِ�سْ ِمْن َعَمِل ال�سَّ

ا�ِص. َحقُّ النَّ

الِم، َوالإِْكَراِم، 	• َل َمْن َقَطَعك ِبال�سَّ ا�ِص: اأَْن َت�سِ �َسِن َمَع النَّ ُلِق احْلَ َوِجَماُع اخْلُ
َحَرَمك  َمْن  َوُتْعِطي  َلُه،  َياَرِة  َوالزِّ َعَلْيِه،  َناِء  َوالثَّ َوال�ْسِتْغَفاِر،  َلُه،  َعاِء  َوالدُّ
ْن َظَلَمك يِف َدٍم اأَْو َماٍل اأَْو ِعْر�ٍص،  ْعِليِم، َوامْلَْنَفَعِة، َوامْلَاِل، َوَتْعُفَو َعمَّ ِمْن التَّ

 . ُه ُم�ْسَتَحبٌّ َوَبْع�ُص َهَذا َواِجٌب َوَبْع�سُ

اِمُع 	• يُن اجْلَ َفُهَو الدِّ  ¤ ًدا  ِبِه ُمَحمَّ َف اهلُل  ُلُق اْلَعِظيُم الَِّذي َو�سَ ا اخْلُ َواأَمَّ
ُه، َوُهَو َتاأِْويُل اْلُقْراآِن،  اِهٌد َوَغرْيُ ِميِع َما اأََمَر اهلُل ِبِه ُمْطَلًقا، َهَكَذا َقاَل جُمَ جِلَ
َي اهلُل َعْنَها )َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْراآَن(، َوَحِقيَقُتُه امْلَُباَدَرُة  َكَما َقاَلْت َعاِئ�َسُة َر�سِ
ا َبَياُن اأَنَّ  مَّ ْدٍر. َواأَ اإَلى اْمِتَثاِل َما ُيِحبُُّه اهلُل َتَعاَلى ِبِطيِب َنْف�ٍص َواْن�ِسَراِح �سَ
ِة اهلِل َفُهَو اأَنَّ ا�ْسَم َتْقَوى اهلِل َيْجَمُع ِفْعَل ُكلِّ َما اأََمَر اهلُل ِبِه  يَّ َهَذا ُكلَُّه يِف َو�سِ
ِرمًيا َوَتْنِزيًها، َوَهَذا َيْجَمُع ُحُقوَق اهلِل  اإيَجاًبا َوا�ْسِتْحَباًبا، َوَما َنَهى َعْنُه حَتْ
َيَة  امْلُْقَت�سِ اْلَعَذاِب  َخ�ْسَيَة  ِبالتَّْقَوى  َيْعِني  َتاَرًة  َكاَن  مَلَّا  َلِكْن  اْلِعَباِد،  َوُحُقوَق 
َحِديِث  يِف  َوَكَذِلَك  ُمَعاٍذ،  َحِديِث  يِف  ًرا  ُمَف�سَّ َجاَء  امْلََحاِرِم  َعِن  ِلالْنِكَفاِف 
َحُه، ِقيَل: َيا َر�ُسوَل  حَّ ِمِذيُّ َو�سَ ْ َي اهلُل َعْنُهَما الَِّذي َرَواُه الرتِّ اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�سِ
ُلِق«.  اخْلُ َوُح�ْسُن  اهلِل  »َتْقَوى  َقاَل:  َة؟  نَّ اجْلَ ا�َص  النَّ ُيْدِخُل  َما  اأَْكَثُ  َما  اهلِل، 
َواْلَفْرُج«.  اْلَفُم  »الأَْجَوَفاِن:  َقاَل:  اَر؟  النَّ ا�َص  النَّ ُيْدِخُل  َما  اأَْكَثُ  َوَما  ِقيَل: 
َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َعْنُهَما  اهلُل  َي  َر�سِ ُعَمَر  ْبِن  اهلِل  َعْبِد  َعْن  ِحيِح  ال�سَّ َويِف 
اهلِل ¤: »اأَْكَمُل امْلُوؤِْمِننَي اإمَياًنا اأَْح�َسُنُهْم ُخُلًقا«، َفَجَعَل َكَماَل الإِمَياِن يِف 
وِل  اأُ�سُ يُل  َوَتْف�سِ اهلل،  َتْقَوى  ُكلَُّه  الإِمَياَن  اأَنَّ  َوَمْعُلوٌم  ُلِق،  اخْلُ ُح�ْسِن  َكَماِل 
َيْنُبوَع  َلِكنَّ  ُكلُُّه؛  يُن  الدِّ َها  َفاإِنَّ ُع  امْلَْو�سِ َهَذا  َيْحَتِمُلُه  ل  َوُفُروِعَها  التَّْقَوى 
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ِه ِعَباَدًة َوا�ْسِتَعاَنًة، َكَما يِف َقْوِلِه: { ٿ  َلُه اإْخال�ُص اْلَعْبِد ِلَربِّ َواأَ�سْ رْيِ  اخْلَ
ٿ ٿ ٿ }، َويِف َقْوِلِه: {ڳ ڳ ڱ}، َويِف َقْوِلِه: 

{ ی ی جئ حئ }، َويِف َقْوِلِه: {چ چ چ چ      ڇ 
اْنِتَفاًعا  امْلَْخُلوِقنَي  ِمْن  َقْلِبِه  َتَعلَُّق  اْلَعْبُد  َيْقَطُع  ِبَحْيُث  ڇ}  ڇ 
َعاِء  الدُّ الَزَمِة  َوَذِلَك مِبُ َتَعاَلى،  ُه  َربَّ َتُه  ِهمَّ َوَيْجَعُل  لأَْجِلِهْم،  َعَمال  ْو  اأَ ِبِهْم 
َلُه يِف ُكلِّ َمْطُلوٍب، ِمْن َفاَقٍة َوَحاَجٍة َوَمَخاَفٍة َوَغرْيِ َذِلَك، َواْلَعَمِل َلُه ِبُكلِّ 

َف َما ُيْعِقُبُه َذِلَك. ِكُن اأَْن ُيو�سَ َمْحُبوٍب، َوَمْن اأََحَكَم َهَذا َفال مُيْ

َيْخَتِلُف 	• ُه  نَّ َفاإِ اْلَفَراِئ�ِص؛  َبْعَد  ْع��َم��اِل  الأَ ِل  ْف�سَ اأَ ِمْن  َعْنُه  �َساأَْلت  َما  ��ا  َواأَمَّ
ِكُن  مُيْ َفال  اأَْوَقاَتُهْم،  ُيَنا�ِسُب  َوَما  َعَلْيِه،  َيْقِدُروَن  ِفيَما  ا�ِص  النَّ ِباْخِتالِف 
اْلُعَلَماِء  َبنْيَ  َكالإِْجَماِع  ُهَو  ا  مِمَّ َلِكْن  اأََحٍد،  ِلُكلِّ  ٌل  ُمَف�سَّ َجاِمٌع  َجَواٌب  ِفيِه 
ُل َما �َسَغَل اْلَعْبَد ِبِه َنْف�َسُه  ِبَاهلِل َواأَْمِرِه اأَنَّ ُمالَزَمَة ِذْكِر اهلل َداِئًما ُهَو اأَْف�سَ
»�َسَبَق  ُم�ْسِلٌم:  َرَواُه  الَِّذي  ُهَرْيَرَة  اأَِبي  َحِديُث  َدلَّ  َذِلَك  َوَعَلى  ْمَلِة،  اجْلُ يِف 
اِكُروَن اهلَل َكِثرًيا  ُدوَن؟ َقاَل: »الذَّ ُدوَن«، َقاُلوا: َيا َر�ُسوَل اهلل، َوَمْن امْلَُفرِّ امْلَُفرِّ
َعِن  ْرَداِء ر�سي اهلل عنه  الدَّ اأَِبي  َعْن  اأَُبو داود  اِكَراُت«. َوِفيَما َرَواُه  َوالذَّ
َواأَْزَكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم،  اأَْعَماِلُكْم،  ُئُكْم ِبَخرْيِ  اأَُنبِّ »اأَل  َقاَل:  ُه  اأَنَّ  ¤ ِبيِّ  النَّ
َهِب َواْلَوِرِق، َوِمْن اأَْن َتْلَقْوا  َواأَْرَفُعَها يِف َدَرَجاِتُكْم، َوَخرْيٌ َلُكْم ِمْن اإْعَطاِء الذَّ
ِرُبوا اأَْعَناَقُكْم؟ َقاُلوا: َبَلى َيا َر�ُسوَل اهلل،  ِرُبوا اأَْعَناَقُهْم َوَي�سْ ُكْم َفَت�سْ َعُدوَّ
َعَلى  َوَنَظًرا  ا  َوَخرَبً ًرا  ُة َب�سَ َوالإِمَياِنيَّ ُة  اْلُقْراآِنيَّ لِئُل  َوالدَّ َقاَل: »ِذْكُر اهلِل«. 
رْيِ  َذِلَك َكِثرَيٌة، َواأََقلُّ َذِلَك اأَْن ُيالِزَم اْلَعْبُد الأَْذَكاَر امْلَاأُْثوَرَة َعْن ُمَعلِِّم اخْلَ
اأَْخِذ  َوِعْنَد  َواآِخ��ِرهِ،  َهاِر  النَّ ِل  اأَوَّ يِف  َتِة  امْلُوؤَقَّ َكالأَْذَكاِر   ¤ امْلُتَِّقنَي  َواإَِم��اِم 
َدِة  َلَواِت، َوالأَْذَكاِر امْلَُقيَّ َجِع، َوِعْنَد ال�ْسِتيَقاِظ ِمْن امْلََناِم، َواأَْدَباِر ال�سَّ امْلَ�سْ
امْلَْنِزِل،  َوُدُخ��وِل  َماِع،  َواجْلِ َواللَِّبا�ِص،  ْرِب،  َوال�سُّ الأَْك��ِل  ِعْنَد  ُيَقاُل  َما  ِمْثُل 
َغرْيِ  اإَلى  ْعِد  َوالرَّ امْلََطِر  َوِعْنَد  َذِل��َك،  ِمْن  ��ُروِج  َواخْلُ ��الِء،  َواخْلَ َوامْلَ�ْسِجِد، 
ُمالَزَمُة  ُثمَّ  َواللَّْيَلِة(،  اْلَيْوِم  )ِبَعَمِل  اُة  امْلُ�َسمَّ اْلُكُتُب  َلُه  َفْت  نِّ �سُ َوَقْد  َذِلَك، 
َيُكوُن  ْحَواٌل  اأَ َتْعِر�ُص  َوَقْد  اهلل(  اإل  َلَه  اإ )ل  ُلُه  ْف�سَ اأَ َو ُمْطَلًقا،  ْكِر  الذِّ
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َحْوَل  َول   ، ْكرَبُ اأَ َوَاهلُل  هلِل،  ْمُد  َواحْلَ اهلِل،  )�ُسْبَحاَن  ِمْثُل:  ْكِر  الذِّ ُة  َبِقيَّ
َرُه  وَّ ُل ِمْنُه، ُثمَّ َيْعَلُم اأَنَّ ُكلَّ َما َتَكلََّم ِبِه اللِّ�َساُن َوَت�سَ َة اإل ِبَاهلِل( اأَْف�سَ َول ُقوَّ
ْعُروِف َوَنْهٍي َعْن  ُب اإَلى اهلِل ِمْن َتَعلُِّم ِعْلٍم َوَتْعِليِمِه، َواأَْمٍر مِبَ ا ُيَقرِّ اْلَقْلُب مِمَّ
َبْعَد  اِفِع  النَّ اْلِعْلِم  ِبَطَلِب  ا�ْسَتَغَل  َمْن  َوِلَهَذا  اهلِل،  ِذْكِر  ِمْن  َفُهَو  ُمْنَكٍر، 
اُه اهلُل  ُه ِفيِه اْلِفْقَه الَِّذي �َسمَّ ُه اأَْو ُيَفقِّ ِل�ًسا َيَتَفقَّ اأََداِء اْلَفَراِئ�ِص، اأَْو َجَل�َص جَمْ
ْرت  ِل ِذْكِر اهلِل، َوَعَلى َذِلَك اإَذا َتَدبَّ ا ِمْن اأَْف�سَ َوَر�ُسوُلُه ِفْقًها، َفَهَذا اأَْي�سً

ِل الأَْعَماِل َكِبرَي اْخِتالٍف. ِلنَي يِف َكِلَماِتِهْم يِف اأَْف�سَ ْد َبنْيَ الأَوَّ مَلْ جَتِ

َمْن 	• َنِدَم  َفَما  امْلَ�ْسُروَعِة،  ِبال�ْسِتَخاَرِة  َفَعَلْيِه  اْلَعْبِد  َعَلى  اأَْم��ُرُه  ا�ْسَتَبَه  َوَما 
 ، ُه ِمْفَتاُح ُكلِّ َخرْيٍ َعاِء، َفاإِنَّ ا�ْسَتَخاَر اهلَل َتَعاَلى، َوْلُيْكِثْ ِمْن َذِلَك، َوِمْن الدُّ
َلَة  اْلَفا�سِ الأَْوَق��اَت  َوْلَيَتَحرَّ  يِل،  ُي�ْسَتَجْب  َفَلْم  َدَعْوت  َقْد  َفَيُقوُل:  ُل  ُيَعجِّ َول 
َلَواِت َوِعْنَد الأََذاِن، َوَوْقَت ُنُزوِل امْلََطِر، َوَنْحَو َذِلَك.  َكاآِخِر اللَّْيِل َواأَْدَباِر ال�سَّ

نِّ ِبِه. 	• َقُة ِبِكَفاَيِتِه، َوُح�ْسُن الظَّ ُل َعَلى اهلِل، َوالثِّ َوكُّ ا اأَْرَجُح امْلََكا�ِسِب: َفالتَّ َواأَمَّ

ْزِق اأَْن َيْلَجاأَ ِفيِه اإَلى اهلِل، َوَيْدُعَوُه َكَما َقاَل 	• ُه َيْنَبِغي ِلْلُمْهَتمِّ ِباأَْمِر الرِّ َوَذِلَك اأَنَّ
َفا�ْسَتْطِعُمويِن  اأَْطَعْمته  َمْن  اإل  َجاِئٌع  »ُكلُُّكْم  َنِبيُُّه:  َعْنُه  ُثُر  َياأْ ِفيَما  �ُسْبَحاَنُه 
ْك�ُسُكْم«)1(،  اأَ َفا�ْسَتْك�ُسويِن  َك�َسْوته  َمْن  اإل  َعاٍر  ُكلُُّكْم  ِعَباِدي  َيا  اأُْطِعْمُكْم، 
اأََن�ٍص ر�سي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل ¤:  ِمِذيُّ َعْن  ْ َوِفيَما َرَواُه الرتِّ
اإْن  ُه  َفاإِنَّ اْنَقَطَع،  اإَذا  َنْعِلِه  �ِس�ْسَع  َحتَّى  ُكلََّها،  َحاَجَتُه  ُه  َربَّ َحُدُكْم  اأَ ْل  »ِلَي�ْساأَ

ڭ ڭ ڭ   } ِكَتاِبِه:  يِف  َتَعاَلى  اهلُل  َقاَل  َوَقْد  ْر«.  َيَتَي�سَّ مَلْ  ْرُه  ُيَي�سِّ مَلْ 
ۇ}))(، َوَقاَل �ُسْبَحاَنُه: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     
يِف  َقاِئٌم  َفَمْعَناُه  ْمَعِة  اجْلُ يِف  َكاَن  َواإِْن  َوَه��َذا   ،)3({ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ِبيُّ ¤ الَِّذي َيْدُخُل امْلَ�ْسِجَد  َلَواِت، َوِلَهَذا -َوَاهلُل اأَْعَلم- اأََمَر النَّ َجِميِع ال�سَّ
»اللَُّهمَّ  َيُقوَل:  ْن  اأَ َخَرَج  َذا  َواإِ َرْحَمِتك«،  اأَْب��َواَب  يِل  اْفَتْح  »اللَُّهمَّ  َيُقوَل:  اأَْن 

ْلَم َعَلى َنْف�ِسي...( رواه م�سلم يف باب حترمي الظلم. ْمُت الظُّ 1- )َيا ِعَباِدي اإِينِّ َحرَّ
)- �سورة الن�ساء: )3.

3- �سورة اجلمعة: 10. 
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چ  چ  چ   }  :¤ ِليُل  اخْلَ َق��اَل  َوَق��ْد  ِلك«)1(.  َف�سْ ِمْن  ُلك  اأَ�ْساأَ اإينِّ 
ي الإِيَجاَب،  چ      ڇ ڇ ڇ}))(، َوَهَذا اأَْمٌر، َوالأَْمُر َيْقَت�سِ

ٌل َعِظيٌم.  ِه اأَ�سْ ْزِق َوَغرْيِ َفال�ْسِتَعاَنُة ِبَاهلِل َواللََّجاأُ اإَلْيِه يِف اأَْمِر الرِّ

َياأُْخُذُه 	• َول  ِفيِه،  َلُه  ِلُيَباَرَك  َنْف�ٍص  ِب�َسَخاَوِة  امْلَ��اَل  َياأُْخَذ  اأَْن  َلُه  َيْنَبِغي  ُثمَّ 
الِء الَِّذي َيْحَتاُج اإَلْيِه ِمْن  ْنِزَلِة اخْلَ ِباإِ�ْسَراِف َوَهَلٍع؛ َبْل َيُكوُن امْلَاُل ِعْنَدُه مِبَ
الِء.  الِح اخْلَ �سْ ْعُي ِفيِه اإَذا �َسَعى َكاإِ َغرْيِ اأَْن َيُكْوَن َلُه يِف اْلَقْلِب َمَكاَنٌة َوال�سَّ
ْنَيا اأَْكرَبُ  َبَح َوالدُّ ُه: »َمْن اأَ�سْ ِمِذيُّ َوَغرْيُ ْ ِديِث امْلَْرُفوِع الَِّذي َرَواُه الرتِّ َويِف احْلَ
ْنَيا  الدُّ ِمْن  ِتِه  َياأْ َومَلْ  ْيَعَتُه،  �سَ َعَلْيِه  َق  َوَفرَّ �َسْمَلُه،  َعَلْيِه  اهلُل  �َستََّت  ِه  َهمِّ
ِه َجَمَع اهلل َعَلْيِه �َسْمَلُه، َوَجَعَل  ْكرَبُ َهمِّ َبَح َوالآِخَرُة اأَ اإل َما ُكِتَب َلُه، َوَمْن اأَ�سْ
َلِف: اأَْنَت ُمْحَتاٌج  ْنَيا َوِهَي َراِغَمٌة«. َوَقاَل َبْع�ُص ال�سَّ ِغَناُه يِف َقْلِبِه، َواأََتْتُه الدُّ
يِبك ِمْن  يِبك ِمْن الآِخَرِة اأَْحَوُج، َفاإِْن َبَداأْت ِبَن�سِ ْنَيا َواأَْنَت اإَلى َن�سِ اإَلى الدُّ
َتَعاَلى:        اهلُل  َقاَل  اْنِتَظاًما،  َفاْنَتَظَمُه  ْنَيا  الدُّ ِمْن  يِبك  َن�سِ َعَلى  َمرَّ  الآِخَرِة 

ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ  
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ })3(.

ْو 	• ْو ِبَناَيٍة اأَْو ِحَراَثٍة اأَ اَرٍة اأَ ْو جِتَ َناَعٍة اأَ ا َتْعِينُي َمْك�َسٍب َعَلى َمْك�َسٍب ِمْن �سِ َفاأَمَّ
ا،  َعامًّ �َسْيًئا  َذِلَك  يِف  اأَْعَلم  َول  ا�ِص،  النَّ ِباْخِتالِف  َيْخَتِلُف  َفَهَذا  َذِلَك  َغرْيِ 
اَة  امْلَُتَلقَّ ِفيَها ال�ْسِتَخاَرَة  َتَعاَلى  َفْلَي�ْسَتِخْر اهلَل  اإَذا َعنَّ ِلالإِْن�َساِن ِجَهٌة  َلِكْن 
َر َلُه  َكِة َما ل ُيَحاُط ِبِه، ُثمَّ َما َتَي�سَّ رْيِ ¤ َفاإِنَّ ِفيَها ِمْن اْلرَبَ َعْن ُمَعلِِّم اخْلَ

ٌة.  ُه اإل اأَْن َيُكْوَن ِمْنُه َكَراَهٌة �َسْرِعيَّ َفال َيَتَكلَُّف َغرْيَ

ا َيْخَتِلُف 	• ا َما َتْعَتِمُد َعَلْيِه ِمْن اْلُكُتِب يِف اْلُعُلوِم؛ َفَهَذا َباٌب َوا�ِسٌع، ُهَو اأَْي�سً َواأَمَّ

1- »اإَِذا َدَخَل اأََحُدُكْم امْلَ�ْسِجَد َفْلَيُقْل: اللَُّهمَّ اْفَتْح يِل اأَْبَواَب َرْحَمِتَك، َواإَِذا َخَرَج َفْلَيُقْل: اللَُّهمَّ اإِينِّ اأَ�ْساأَُلَك 
َها  الِتِهَما َواأَنَّ ُلو�ِص َقْبَل �سَ ِة امْلَ�ْسِجِد ِبَرْكَعَتنْيِ َوَكَراَهِة اجْلُ يَّ ِلك« رواه م�سلم، َباب ا�ْسِتْحَباِب حَتِ ِمْن َف�سْ

َم�ْسُروَعٌة يِف َجِميِع الأَْوَقاِت.
)- �سورة العنكبوت: 17.
3- �سورة الذاريات: 56.



201

ُر َلُه يِف َبْع�ِص اْلِبالِد ِمْن اْلِعْلِم  ِباْخِتالِف َن�ْصِء الإِْن�َساِن يِف اْلِبالِد، ََقْد َيَتَي�سَّ
رْيِ  ُر َلُه يِف َبَلٍد اآَخَر، لِكنَّ ِجَماَع اخْلَ اأَْو ِمْن َطِريِقِه َوَمْذَهِبِه ِفيِه َما ل َيَتَي�سَّ
ُه ُهَو  ِبيِّ ¤ َفاإِنَّ ي اْلِعْلِم امْلَْوُروِث َعِن النَّ اأَْن َي�ْسَتِعنَي ِبَاهلل �ُسْبَحاَنُه يِف َتَلقِّ
ا اأَْن َيُكْوَن ِعْلًما َفال َيُكْوَن َناِفًعا،  ى ِعْلًما، َوَما �ِسَواُه اإمَّ الَِّذي َي�ْسَتِحقُّ اأَْن ُي�َسمَّ
َي ِبِه، َوَلِئْن َكاَن ِعْلًما َناِفًعا َفال ُبدَّ اأَْن َيُكْوَن يِف  ا اأَل َيُكْوَن ِعْلًما َواإِْن �ُسمِّ َواإِمَّ
ُتُه َفْهَم  ا ُهَو ِمْثُلُه َوَخرْيٌ ِمْنُه، َوْلَتُكْن ِهمَّ ٍد ¤ َما ُيْغِني َعْنُه مِمَّ ِمرَياِث ُمَحمَّ
نَّ َهَذا  َذا اْطَماأَنَّ َقْلُبُه اأَ �ُسوِل يِف اأَْمِرِه َوَنْهِيِه َو�َساِئر َكالِمِه، َفاإِ ِد الرَّ َمَقا�سِ
ا�ِص  �ُسوِل َفال َيْعِدُل َعْنُه ِفيَما َبْيَنُه َوَبنْيَ اهلِل َتَعاَلى َول َمَع النَّ ُهَو ُمَراُد الرَّ

اإَذا اأَْمَكَنُه َذِلَك. 

ِبيِّ 	• ِل َماأُْثوٍر َعِن النَّ �سْ ِباأَ اأَْبَواِب اْلِعْلِم  َم يِف ُكلِّ َباٍب ِمْن  اأَْن َيْعَت�سِ َوْلَيْجَتِهْد 
ُم�ْسِلٌم  َرَواُه  ا  مِبَ َفْلَيْدُع  ا�ُص  ِفيِه النَّ اْخَتَلَف  َقْد  ا  َعَلْيِه مِمَّ َواإَِذا ا�ْسَتَبَه   ،¤
َيُقوُل  َكاَن   ¤ اهلِل  َر�ُسوَل  اأَنَّ  َعْنَها،  اهلُل  َي  َر�سِ َعاِئ�َسَة  َعْن  ِحيِحِه  �سَ يِف 
َفاِطَر  َواإِ�ْسَراِفيَل  وميكائيل  يَل  ِجرْبِ َربَّ  اللَُّهمَّ  اللَّْيِل:  ِمْن  لِّي  ُي�سَ َقاَم  اإَذا 
ِفيَما  ِعَباِدك  َبنْيَ  ُكُم  حَتْ اأَْنَت  َهاَدِة،  َوال�سَّ اْلَغْيِب  َعامِلَ  َوالأَْر���صِ  َمَواِت  ال�سَّ
قِّ ِباإِْذِنك اإنَّك َتْهِدي َمْن  َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن، اْهِديِن مِلَا ُاْخُتِلَف ِفيِه ِمْن احْلَ
َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم، َفاإِنَّ اهلَل َتَعاَلى َقْد َقاَل ِفيَما َرَواُه َعْنُه َر�ُسوُلُه:  َت�َساُء اإَلى �سِ

الٌّ اإل َمْن َهَدْيته َفا�ْسَتْهُدويِن اأَْهِدُكْم«.  »َيا ِعَباِدي ُكلُُّكْم �سَ

َرُه 	• ا يِف اأَْثَناِء امْلَُذاَكَرِة َما َي�سَّ ِفنَي( َفَقْد �ُسِمَع ِمنَّ نِّ ُف )اْلُكُتِب َوامْلُ�سَ ا َو�سْ َواأَمَّ
ِحيِح  )�سَ ِمْن  اأَْنَفع  ِكَتاٌب  َبِة  امْلَُبوَّ َفِة  نَّ امْلُ�سَ اْلُكُتِب  يِف  َوَما  �ُسْبَحاَنُه،  اهلُل 
اْلِعْلِم،  وِل  ِباأُ�سُ َيُقوُم  ل  َوْحَدُه  ُهَو  َلِكْن   ، اْلُبَخاِريِّ اإ�ْسَماِعيَل  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ
َمْعِرَفِة  ِمْن  ُبدَّ  ل  اإْذ  اْلِعْلِم؛  اأَْب��َواِب  يِف  ِر  ِلْلُمَتَبحِّ وِد  امْلَْق�سُ ِبَتَماِم  َيُقوُم  َول 
ِتي َيْخَت�صُّ ِبِعْلِمَها  اأََحاِديَث اأَُخَر، َوَكالُم اأَْهِل اْلِفْقِه َواأَْهِل اْلِعْلِم يِف الأُُموِر الَّ
يَعاًبا  اإ اْلِعْلِم  ُفُنوِن  ِمْن  َفنٍّ  ُكلِّ  يِف  ُة  مَّ الأُ ْوَعَبْت  اأَ َوَقْد  اْلُعَلَماِء،  َبْع�ُص 
َتِزْدُه  مَلْ  ْعَماُه  اأَ َوَمْن  َذِلَك،  ِمْن  َيْبُلُغُه  ا  مِبَ َهَداُه  َقْلَبُه  اهلُل  َر  َنوَّ َفَمْن 
 : اِريِّ ِبيُّ ¤ لأَِبي َلِبيٍد الأَْن�سَ الل؛ َكَما َقاَل النَّ ًة َو�سَ ُة اْلُكُتِب اإل َحرْيَ َكْثَ
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اَرى، َفَماَذا ُتْغِني َعْنُهْم«.  يُل ِعْنَد اْلَيُهوِد َوالنَّ�سَ ْوَراُة َوالإِجْنِ »اأََوَلْي�َسْت التَّ

َداَد، َوُيْلِهَمَنا ُر�ْسَدَنا، َوَيِقَيَنا �َسرَّ 	• ُل اهلَل اْلَعِظيَم اأَْن َيْرُزَقَنا اْلُهَدى َوال�سَّ َفَن�ْساأَ
ُه  اأَْنُف�ِسَنا، َواأَْن ل ُيِزيَغ ُقُلوَبَنا َبْعَد اإْذ َهَداَنا، َوَيَهَب َلَنا ِمْن َلُدْنُه َرْحَمًة، اإنَّ

َلَواُتُه َعَلى اأَ�ْسَرِف امْلُْر�َسِلنَي)1(. ْمُد هلل َربِّ اْلَعامَلِنَي. َو�سَ اُب، َواحْلَ ُهَو اْلَوهَّ

1- جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم.
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و�صية للنَّـحوي

اإعراًبا  الكالم  اأواخر  اأحوال  به  يعرف  وهو علم  ْحِو،  بالنَّ العامل   : ْحويُّ النَّ
وبناًء)1(. 

ووا�سع علم النحو هو �سيدنا علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، ويروى يف 
�سبب و�سعه اأن اأبا الأ�سود قال: دخلت على اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب 
ر�سي اهلل عنه فوجدت يف يده رقعة، فقلت: ما هذه يا اأمري املوؤمنني؟ فقال: 
-يعني  احلمراء  هذه  مبخالطة  ف�سد  قد  فوجدته  النا�ص  كالم  تاأملت  اإين 
الأعاجم- فاأردت اأن اأ�سع لهم �سيًئا يرجعون اإليه، ويعتمدون عليه؛... وبعد 
فلذلك  نحوت!  الذي  النحو  هذا  اأح�سن  ما  قال:  و�سعه  ما  عليه  عر�ص  اأن 

�سمي النحو نحًوا))(.

: ْحويِّ قال القلق�سندي يف و�سية النَّ

• ماِن الذي ُي�سَرُب به امَلَثُل، وعمُرو الأواِن وقد َكُثَ من 	 ْحويُّ هو زيُد الزَّ النَّ
�سيبويه امللُل، وماِزينُّ الوقِت ولكنه الذي مل ُي�ْسَتَبْح منه الإبُل، وك�سائيُّ 
وؤدِد، ل اأبو  �سيُد للماأموِن، وذو ال�سُّ ُه الرَّ م ملا اختاَر َغرْيَ هِر الذي لو تقدَّ الدَّ
ابقِة والأجِر املمنوِن، وهو ذو الرِبِّ املاأثوِر، والَقْدُر  ُه ذو ال�سَّ الأ�سوَد، مع اأَنَّ

املرفوِع، ولواوؤُُه املن�سوُب، وذيُل فَخاِرِه املجروُر. 

• بكل 	 الُح  ال�سَّ َعَمُلُه  اهُب  والذَّ احَل��ْزِم،  من  ملثله  ينكُر  ل  مبا  واملعروُف 
�ُسوِدِه اإل اجلزَم.  العوامل التي مل ُيْبِق منها حِلَ

• ُح عن مثِلها الإعراب، ول ُيعَرُف اأف�سُح منها 	 وهو ذو الأبنيِة التي ل ُيْف�سِ
فيما اأِخَذ عن الأعراب.

اأحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، حتقيق:  اإبراهيم م�سطفى،  الو�سيط:  1- املعجم 
جممع اللغة العربية )مادة ن ح ا(.

)- نزهة الألباء يف طبقات الأدباء: اأبو الربكات الأنباري.
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• ْهِر 	 والذي اأ�سبحْت اأهداُبه فوق عمائم الغمائم ُتالُث، ومل يزْل طوَل الدَّ
ُي�ْسَكُر منه اأم�ُسُه ويوُمه وَغُده، واإمنا الكلماُت ثالٌث.

• َنْحَو هذا 	 حِو  النَّ ُذكَر فيه من علم  وليعلْمُهم مثَل ما  فليت�سدَّ لالإفادة، 
وزيادة. 

• ا 	 وليكْن للطلبِة جنًما به ُيهتدى، ولريفع بتعليمه قدر كل َحرْبٍ يكون َخرَبً
َلُه وهو املبتدا. 

• ْم منهم كلَّ من �سَلَح للتَّرْبيِز، وا�ستحقَّ اأن ُين�سب اإماًما 	 وليقدِّ
بالتمييِز. 

• طاِف، وليجرَّ اإليه كل م�ساف اإليه 	 وليورْد من موارده اأعذَب النِّ
وم�ساف. 

• وليوِقْفهم على حقائِق الأ�سماء، ويعرفهم دقائق البحوث حتى ا�ستقاق 	
ْماء.  ال�سم هل هو من ال�سموِّ اأو من ال�سيَّ

• وْلَيُدلَّهم 	 اخلال�سَة،  والعربيَة  املنقولَة  الأعجميَة  الأ�سماَء  لهم  وليبنْي 
على اأح�سِن الأفعال، ل ما ُي�ْسَتبه فيه ب�سفاِت كان واأخواِتها من الأفعاِل 

اق�سة. النَّ

• ِهْم 	 ْب نف�َسُه حلدِّ اأذهاِن َبع�سِ عراِء، ولين�سِّ ْظُهم املثَل وكلماِت ال�سُّ وْليحفِّ
ببع�ٍص ن�سَب الإغراِء. وليعامْل جماعَة امل�ستفيديَن منه بالعطِف، ومع 

هذا كلِّه فلريُفق ِبِهم فما بلَغ اأحٌد علًما بقوٍة ول غايًة ِبَع�ْسٍف)1(.

1- �سبح الأع�سى: 11/ 9)).
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و�صية للمقرئ

املقرئ: هو الذي يقريء القراآن العظيم، وقد غلب اخت�سا�سه يف العرف 
على م�سايخ القراءة املجيدين املت�سدين لتعليم علم القراءة. 

• و�سالُح 	 قلِبِه  م�سباُح  ُه  َفاإِنَّ القراآِن،  تالوِة  من  عليه  هو  ما  على  وْلَيُدْم 
ِه.  ُقْرِبِه، و�سباُح القبول املوؤِذِن َلُه بِر�سا ربِّ

• َوْلَيْجَعْل �ُسوَرُه َلُه اأ�سواًرا، واآياِتِه ُتْظِهُر بني عينيه اأنواًرا. 	

• وليتُل القراآَن بحروِفِه واإذا قراأ ا�ستعاَذ، وليجمْع ُطُرَقه وهي التي عليها 	
واّذ.  اجلمهوُر، ويرتك ال�سَّ

• اهلل 	 بحمد  يبَق  اأمتَّ مل  اأن  فبعد  يقْف  ول  لإق�ساٍر،  غايٍة  دوَن  يرتدَّ  ول 
اإح�سار، وليتو�سع يف مذاهبه، ول يخرج عن قراءة القراء ال�سبعة اأئمة 

الأم�سار. 

• ْهمِة �ِسغاٌب، ولرُيِ النا�َص ما 	 غاَب، ولُي�سِبْع فاإنَّ ذوي النَّ وليبذْل للطلبِة الرِّ
ُبَع ودخَل الَغاَب. ُه احت�سَن ال�سَّ وهَبُه اهلل من القتداِر، َفاإِنَّ

• ُه الك�سائي يف 	 وليتمَّ مبايَن ما اأمَتَّ ابُن عامٍر واأبو عمٍرو َلُه التَّعمرْي، ولفَّ
ك�ساِئِه ومل يقْل َجّدي ابن كثري. 

• ُه ل عا�سَم من اأمر اهلل 	 وُحمَّ به حلمزة اأن يعوَد ذاهب الزمان، وعلم اأَنَّ
ُيلجاأ معه اإليه وهو الطوفان.

• رَّ اأكث قراء الزمان 	 وافُع، و�سَ يوُل الدَّ ُر علًما وقد َوَقَفْت ال�سُّ وطِفَق يتفجَّ
لعدم تفهيمهم، وهو نافع. 

• ولُيقِبْل على ذوي الإقباِل على الطلِب، ولياأخْذهم بالرتبيِة، فما منهم اإل 	
من هو اإليه قد انت�سب. 
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• عماِء، وو�سَل �سبَبُه 	 وهو يعلُم ما منَّ اهلُل عليه بحفِظ كتابِه العزيِز من النَّ
منه بحبِل اهلِل املمتدِّ من الأر�ِص اإلى ال�سماِء. 

• فليْقُدْر حقَّ هذه النعمِة بح�سِن اإقباِلِه على التَّعليِم، والإن�ساِف اإذا �سئل، 	
فُعلُم اهلِل ل يتناهى، َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم)1(.

1- �سبح الأع�سى: 11/ 7)). ون�سبها لكتاب )التعريف بامل�سطلح ال�سريف( للمقر ال�سهابي، اأحمد 
بن ف�سل اهلل العدوي العمري )737 ه�( وو�سفه بالفا�سل الأملعي، وامل�سقع اللوذعي، ملك الكتابة 

واإمامها و�سلطان البالغة ومالك زمامها. 



207

و�صية للخطيب

جاهلي،  خطيب  وهو  وائل،  بن  �سحبان  العرب:  اخلطباء  اأ�سهر  من  كان 
اأ�سلم يف زمن النبي ¤ ومَل يجتمع به، ي�سرب به املثل يف البيان، كان اإذا 

خطب ي�سيل عرًقا، ول يعيد كلمة، ول يتوقف، ول يقعد حتى يفرغ.

قال القلق�سندي يف )و�سية خطيب( بتوقيع التكليف باخلطابة:

• َلُه من املنابر 	 مْت  َلُه ُذَرى اأعواِدها، وَقدِّ َرَفَعْت  تبَة التي  َق هذه الرُّ َوْلرَيْ
باِت جياِدها)1(. ُم�َقرَّ

• ولي�سَعْد منها على اأعلى درجة؛ ولَي�ْسَعْد منها ب�سهوٍة كاأمنا كانت َلُه من 	
ُبكرة يومه امل�سِرِق ُم�ْسَرجة. 

• َفْرٍد 	 اإل لإماٍم  ْت  اأُِعدَّ روِة التي ما  ريفة، والذِّ تبِة ال�سَّ َع حقَّ هذه الرُّ ولرَيْ
مثِلِه اأو خليفة. 

• فُّ 	 وليقْف حيُث َتْخِفُق على َراأْ�ِسِه الأعالم، ويتكلَُّم فتخَر�َص الأل�سنُة وجَتِ
رى الأقالم. يف فِم الذُّ

• اأَْو 	 َقْلٌب  َلُه  َكاَن  َمن  باأياِم اهلل  ْر  ويذكِّ والوعيِد،  بالوعِد  امل�سامَع  وليقَرِع 
هو  ما  منها  كان  واإن  القا�سيَة،  القلوَب   ُ وُيلنيِّ �َسِهيٌد،  َوُهَو  ْمَع  ال�سَّ اأَْلَقى 

اأ�سدُّ ق�سوًة من احلجارِة واحلديِد. 

• اأن 	 ِدْرَع التَّوبِة قبَل  َم، ولُي�ْسِبْل عليه  اأن يتقدَّ وليكْن قد قّدَم لنف�ِسِه قبَل 
يتكلََّم. 

• ُق منه �سهًما 	 َوْلَيْجَعْل لكلِّ مقاٍم مقال يقوُم به على روؤو�ِص الأ�سهاِد، وُيَفوِّ
ل يخطُئ موِقُعُه كلَّ فوؤاٍد.

• ُه، ويخاُف اأن َيْخَطَف الَوَجُل قلَبُه. 	 وليُقْم يف املحراِب مقاَم من يخ�َسى ربَّ

َرى بال�سم.  1- ِذْرَوُة كلِّ �َسيٍء وُذْرَوُته: اأَْعالُه، واجَلْمع الذُّ
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• املكنونِة، 	 ِت��ِه  ُدرَّ مثِل  عن  انفلَقْت  ما  املحراِب  ذلك  َدَفَة  �سَ اأنَّ  وليعَلْم 
دوِر ما اأطبقْت على مثِل جوهرِتِه املخزونِة. و�سناديَق ال�سُّ

• فرُي.	 ُه ال�سَّ ْم بنْي اأيديهم َفاإِنَّ ، وليتقدَّ وْليوؤّم بذلك اجلمَّ الغفرْيَ

• التي 	 الأعماِل  ِل  واأوَّ الأرك��اِن،  اأعظِم  التي هي من  الفري�سِة  وليوؤّد هذه 
ُع يف امليزاِن، واأقرِب الُقَرِب التي يجمع اإليها داعي كلِّ اأذان. تو�سَ

• ِل ميقاِتها.	 ا�َص يف اأوِّ ْح بها النَّ الِة يف اأوقاِتها، ولرُيِ ولَيُقْم بال�سَّ

• ُه الإمام.	 ْن وراَءه َفاإِنَّ ْل عمَّ ْف مع الإتام، وليتحمَّ ولُيخفِّ

• ٍة، واهلل َتَعاَلى يجعُلُه ممن 	 ٍة، واأماَم كلِّ ق�سيَّ وعليه بالتَّقوى يف عقِد كلِّ ِنيَّ
ِة املق�سطنِي يوَم اْلِقَياَمِة  ُب َلُه مع الأئمَّ ينقلُب اإلى اأهِلِه وهو م�سرور وُيْن�سَ

ِه وَكَرِمِه )1(. ْحمِن من�اِبُر من نور، مبنِّ عن مَينْيِ الرَّ

للمقر  ال�سريف(  بامل�سطلح  )التعريف  لكتاب  ون�سبها   .((5  /11 للقلق�سندي  الأع�سى:  �سبح   -1
ال�سهابي، اأحمد بن ف�سل اهلل العدوي العمري. 
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الف�صل الرابع
و�صايا يف العالقات الأ�رشية
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�لعالقات �لأ�صرية... و�ل�صعادة

وتغيُب  ُتْعِجُبَك  تراها  امْلَ��ْراأَُة  عادِة:  ال�سَّ من  »ثالٌث  ال�سريف:  احَلِديِث  يف 
اُر  َحاِبك، والدَّ ًة فتلحقك باأ�سْ ُة َتُكوُن وطيَّ ابَّ فتاأَمَنها َعَلى َنْف�ِسَها وماِلَك، والدَّ
اأَْحَكاِم  َتُكوُن وا�سعًة َكِثرَيَة املرافق...«)1(، ولذلك فاإنه َما اتُِّفَق يِف ُحْكٍم ِمْن 
ا  ْبِع، َفاأَمَّ ْرِع َواْلَعْقِل َوالطَّ َكاِح ِمَن اْجِتَماِع َدَواِعي ال�سَّ ْرِع ِمْثَل َما اتُِّفَق يِف النِّ ال�سَّ
ا َدَواِعي اْلَعْقِل: َفاإِنَّ  ِة َوالإِْجَماِع َفَظاِهَرٌة، َواأَمَّ نَّ ْرِع ِمَن اْلِكَتاِب َوال�سُّ َدَواِعي ال�سَّ
ِبَبَقاِء  اإِل  َغاِلًبا  َذِلَك  َوَما  َر�ْسُمُه،  َيْنَمِحَي  َول  ا�ْسُمُه  َيْبَقى  اأَْن  ُيِحبُّ  َعاِقٍل  ُكلَّ 
َكِر َوالأُْنَثى َيْدُعو اإَِلى  ْبَع اْلَبِهيِميَّ ِمَن الذَّ ْبِع: َفاإِنَّ الطَّ ا َدَواِعي الطَّ �ْسِل، َواأَمَّ النَّ
ِة َول َمْزَجَرَة  ْف�َساِنيَّ اَجَعاِت النَّ ِة َوامْلُ�سَ ْهَواِنيَّ َعاِت ال�سَّ ِقيِق َما اأُِعدَّ ِمَن امْلَُبا�سَ حَتْ

ْبِع، َبْل ُيوؤَْجُر َعَلْيِه))(. ْرِع َواإِْن َكاَنْت ِبَدَواِعي الطَّ ْمِر ال�سَّ ِفيَها اإَِذا َكاَنْت ِباأَ

وقد هداه  اإليه طبًعا،  ين�ساق  �سيء كمال  لكل  بع�ص احلكماء: جعل اهلل  قال 
اإلى التخ�سي�ص به ت�سخرًيا، كما نبه اهلل عليه بقوله تعالى: { جث  مث  ىث 
} )�سورة ط�ه:50(. ولالإن�سان �سعادات اأتيحت له، وهي النعم  يث حج  مج 
النعم  وجميع  ڦ}  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  {ڤ   تعالى:  قوله  يف  املذكورة 
وال�سعادات على القول املجمل �سربان: �سرب دائم ل يبيد ول يحول وهو النعم 
الأخروية، و�سرب يبيد ويحول وهو النعم الدنيوية... وما اأحد اإل وهو فازع اإلى 
ال�سعادة يطلبها بجهد، ولكن كثرًيا ما يخطيء فيظن ما لي�ص ب�سعادة يف ذاته 

اأنه �سعادة فيغرت بها)3(. 

فاحلكمة،  النف�ص:  يف  اإم��ا  ثالثة؛  ال�سعادة  اأر�سطوطالي�ص:  ك��الم  وم��ن 
والعفة، وال�سجاعة. واإما يف البدن: فال�سحة، واجلمال والقوة. واإما خارج 

النف�ص والبدن: وهي املال واجلاه والن�سب))(.

1- )ثالث من ال�سعادة...( رواه احلاكم. 
)- املو�سوعة الِفْقهية: اإ�سدار وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية - الكويت.

3- تف�سيل الن�ساأتني وحت�سيل ال�سعادتني: الراغب الأ�سفهاين )1/ 13(.
)- الك�سكول: لبهاء الدين العاملي، حتقيق طاهر اأحمد الزاوي، طبعة عي�سى البابي احللبي. 
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يٌَّة لنيل �أعلى درجات �ل�صعادة َو�صِ

امْلَ�راِتِب  اأكمِل  يف  يكون  اأْن  الإن�سان  ي�ستحقَّ  حتَّى  احلكماء:  بع�ص  قال 
َهِذِه  اْجِتَماِع  من  بدَّ  فال  �ِة،  الأَبِديَّ عاَدِة  ال�سَّ َدَرَج�اِت  اأعلى  ويف  ِة،  الإن�ساِنيَّ

ائِل، وهي: الَف�سَ

• ْيِل، ِلُكلِّ ما َيْعَمُلُه من اأعماِل 	 الأولى: اأْن َيُكْوَن َلُه ُقْدَرٌة َعَلى َجْوَدِة التَّْح�سِ
َعاَدِة. ال�سَّ

• اأع�ماٍل 	 من  ُيِريُدُه  ما  َعَلى  ُت�واتْيِه  الأع�ساِء،  �سحيَح  َيُكْوَن  اأْن  �انيُة:  الثَّ
ٍة. بدِنيَّ

• اهلل، 	 بكتاِب  عامِلًا  له،  يقاُل  مِلا  ِر  وُّ والتَّ�سَ الَف�ْهِم  َد  َجيِّ َيُكْوَن  اأْن  الثالثة: 
ع�امال ِبِه.

• َد احِلْفَظ ملا يراُه وَي�ْسَمُعُه ل ين�سى ما ي�درُكُه من 	 الرابعة: اأْن َيُكْوَن َجيِّ
الِعْلِم.

• اأدنى دليٍل 	 ال�سِئ  َعَلى  راأى  اإَِذا  ا،  الفطنِة ذكيًّ َد  َجيِّ َيُكْوَن  اأْن  اخلام�سة: 
يفطُن َلُه.

• ال�ساد�سة: اأْن َيُكْوَن َح�َسَن الِعبارة، يواتيه ل�ساُنُه َعَلى اإبانِة َجِمْيِع ما يف 	
ِه. مرْيِ �سَ

• ملن 	 الَقُبوِل  �َسْهَل  ُمْنَقاًدا،  وال�ستفادِة،  للتَّعلُِّم  ا  ُمِح�بًّ َيُكْوَن  اأْن  ال�سابعة: 
يوؤمِلُُه فقُد التَّعلم.

• َواأَْهِلِه، طبًعا ل 	 للكذب  ك�ارًها  ْهِلِه،  َواأَ لل�سدِق  ا  ُمِح�بًّ َيُكْوَن  اأْن  الثامنة: 
تكلُّ�ًفا.

• مِلَ�ا �س�اءت عاقبُتُه 	 ا  ُمبغ�سً َهَواِت،  ال�سَّ َعَلى  �َسِرٍه  َغرْيَ  َيُكْوَن  اأْن  التا�سعة: 
من اللَّذاِت.
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• ا للكرامة، َيْفِطُم َنْف�َسُه َعْن ُكلِّ ما 	 ْف�ِص، ُمِح�بًّ العا�سرة: اأْن َيُكْوَن كبرَي النَّ
ُي�سنْيُ من الأُُمْوِر.

• ا للَج�ْوِر.	 �ْدق واأَْهِلهما، مبغ�سً ا للع�دِل وال�سِّ احلادي ع�سر: اأْن َيُكْوَن ُمِح�بًّ
• الثَّ�اين ع�سر: اأْن َيُكْوَن قويَّ العزميِة َعَلى ما يبتغي َغرْيَ خائٍف من امْلَْوِت 	

ْف�ِص. عيَف النَّ َول �سَ
• الأعرا�ِص 	 و�سائُر  ره�ُم،  والدِّ ْيناُر  الدِّ ِعْنَده  يه�وَن  اأْن  ع�سر:  الثالث 

نيويِة الفانيِة)1(. الدُّ

1- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: لبن اأبي الربيع، وقد َلَفَت انتباهي اأنَّه ذكر الف�سائل التي توؤدي 
ال�سعادة بحدٍّ  تعريف ماهية  اأنه ي�سعُب  يكون عذره يف ذلك  وقد  َعاَدة،  ال�سَّ يعّرف  اأن  لل�سعادة دون 

جامٍع مانٍع.



214

ـَدَق ما حكاه َعْنُه �بُن �لنَّـدمي  يَِّة �لكندي َفَقْد �صَ و�إن َكاَنت َهِذِه من َو�صِ

. )1(
�لبغد�دي يف كتاِبِه، َفاإنَّه قال: �إنَّ �لكندي َكاَن بخيال

ـا�ِس يَُّة �لكندي لَوَلِدِه �أبي �لَعبَّ َو�صِ

َي��ْع��ُق��وُب ب���ُن اإ���س��ح��اَق اب���ن ال�����س��ب��اح، ال��ك��ن��دي الأ�سعثي   : ق���ال ال��ذه��ب��يُّ
ال��َع��َرِب،  اأم��رِي  قي�ص،  بن  الأ�سعث  ول��د  من  ال��ُك��ُت��ِب،  اِحُب  �سَ الفيل�سوف، 
والطب  والتنجيم  والهيئة  اليونان  ومنطق  الأوائ���ل  ِحْكَمِة  يف  ��ا  راأ���سً َك��اَن 
وَغ���رْيِ َذِل���َك، ل يلحق ���س��اأُوه يف َذِل���َك ال��ِع��ْل��ِم امْلَ����رتوك، ول��ه ب��اٌع اأط���وُل يف 
ُمتَّهًما  وَك����اَن  ال���َع���َرِب،  فيل�سوُف  ل��ه:  ي��ق��ال  َك���اَن  واملو�سيقى،  الهند�سة 
وت��الم��ذة))(.  وب��الغ��ة  جيد  نظم  ول��ه  امْلُ������ُروَءِة،  �ساقَط  بخيال،  ِدْي��ِن��ِه  يف 

�ا�ِص : �ى ِبِه لَوَلِدِه اأبي الَعبَّ ا اأْو�سَ ومن كالمه مِمَّ

• َكَم�ٌد، 	 َوب�اٌل، والَوَل�ُد  ، واخل�اُل  َغ�مٌّ ، والع�مُّ  ، والأُخ ف�خٌّ ، الأُب ربٌّ ُبَنيَّ يا 
. والأق�ارُب َعَق�ارُب، وقوُل ل ي�سرُف الب�الَء، وقوُل َنَعْم يزيُل الغ�مَّ

• ، لأن الإن�ساَن َي�ْسَمُع فيطرب، وينفق في�سرف، 	 و�َس�ماُع الغناء بر�ساٌم حادٌّ
مات،  �سرفَت�ه  فاإن  َمْح�موٌم  ْيناُر  والدِّ فَيُموَت،  فيعتلَّ  فيغتم،  فيفتقر 

والدرهُم محبو�ٌص، فاإن اأخرجَته فّر)3( .

• ا�ُص �ُسْخَرٌة، َفُخْذ �ِسَيَتُهْم، واْح�َفْظ �سيَئك))( .	 والنَّ

• ياَر َبالِق�َع)5(. 	 ْن قاَل اليمنَي الفاجرَة، َفاإنَّها َتَدُع الدِّ ول تقبْل مِمَّ

1- عيون الأنباء يف طبقات الأطباء: لبن اأبي اأ�سيبعة )�ص: 190(، طبعة دار احلياة، بريوت.
)- �سري اأعالم النبالء: للذهبي.

ب. �َسٌم، وكاأَنه معرَّ �ساُم: علٌَّة معروفٌة، وقد ُبْر�ِسَم الرجل، فهو ُمرَبْ 3- الرِبْ
ة اأَو خادم بال اأَجر ول ثمن. ْرَت من دابَّ ْخَرُة: ما ت�َسخَّ ْحَكُة. وال�سُّ ْخَرُة: ال�سُّ )- ال�سُّ

للت�ساوؤم،  وَنْزعٍة  مقيت،  ج�سع  َعَلى  وتدلُّ  الو�سايا،  اأغرب  من  لأنها  الو�سية  َهِذِه  واأوردت  قلت:   -5
ونظرٍة للحياِة َغرْيِ متوازنة، ولأعقد مقارنة بينها وبني الو�سية الثانية، وب�سدها تتميز الأ�سياء.



215

و�أين قول َهذ� �لكنديِّ يف )�لأقارب( من قول �ملَُقنَّع �لِكْنِدي يف 

)�أقارِبِه(:

ع الِكْنِدي هو، محمد بن ُعَمرْية، �ساعر اإ�سالمّي، قال الهيثم بن عدّي  واملَُقنَّ
فيمر�ص  العني  اأ�سابته  اأي  لقع،  �سفر  فاإذا  وجًها  النا�ص  اأح�سن  املقّنع  كان 

ويلحقه عنت، فكن ل مي�سي اإّل مقّنًعا. 

ا َقْوِمي، واإِمنَّ ْيِن  َحْمداُيعاِتُبني يف الدِّ ُتْك�ِسُبُهْم  اأَ�ْسياَء  يف  ُدُي���ويِنَ 
ُعوا يَّ و�سَ اأَْخ��لُّ��وا  َق��ْد  ما  به  �َسّدااأَ�ُسدُّ  لها  اأط��اُق��وا  ما  ُح��ُق��وٍق  ُث��ُغ��وَر 

���َق���ٍة َث�����ْرًداويف جفنٍة ما ُيْغَلُق الباُب دوَنها ���ًم���ا ُم���َدفَّ ُم���َك���لَّ���َل���ة حَلْ

َجَعْلُتُه عتيٍق  َن��ْه��ٍد  َف��َر���ٍص  َعْبداويف  اأْخ��َدْم��ُت��ُه  ُث��مَّ  لبيتي  حجاًبا 

اأبي بِني  وَب��نْيَ  َبْيَني  ��ِذي  الَّ ��ي مُلَ��ْخ��َت��ِل��ٌف ِج���ّداواإنَّ  وَب����نْيَ َب��ِن��ي َع��مِّ

ِري ِبطاًء، واإْن ُهُم �َسّدااأََراُهْم اإلى َن�سْ َت��ْي��ُت��ُه��ُم  اأَ ٍر  َن�سْ اإل��ى  َدَع����ْويِن 

وَمُهُم ِمي َوَفْرُت حُلُ ًدافاإْن اأََكُلوا حَلْ ِدي َبَنْيُت َلُهْم جَمْ واإْن َهَدُموا جَمْ

ُعوا َغْيَبي َحِفْظُت ُغُيوَبُهْم يَّ ي َهِويُت َلْهْم َر�ْسًداواإْن �سَ واإْن ُهْم َهُووا َغيِّ

ا بنْح�ٍص َترُّ بي �َسْعداواإن َزَجروا َطرْيً ِبِهْم  رُّ  َتُ ا  َلُهْم طرْيً َزَج��ْرُت 

وَلْي�َص رئي�ُص القوِم من َيْحِمُل احلْقَداول اأَْحِمُل احِلْقَد الَقِدمَي عليهُم

ها ُت�ْسِبه الَعْب�دا)1(  ْيِف ما دام ثاِوًيا   وما �ِسَيمٌة يِل َغرْيَ   واإينِّ َلَعْبُد ال�سَّ

1- �سرح ديوان احلما�سة: للمرزوقي، وقال: اأن�سد يعقوب  ابن ال�سكيت هذا ال�سعر حلامت.
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و�صية بع�صهم لولده ملا �أر�د �لتزّوج

قال الفراء: �سمعت الكالبّي يقول: قال بع�سهم لولده: يا بنّي، ل تّتخذها 
حّنانًة ول اأّنانة، ول مّنانة، ول ع�سبة الّدار، ول َكّية القفا.

التي مات  والأّنانُة:  عليهم.  �سواه، فهي حتّن  ولد من  لها  التي  واحلّنانُة: 
عنها زوجها فهي اإذا راأت الزوج الثاين اأّنت، وقالت: رحم اهلل فالًنا، لزوجها 
الأّول. وامَلّنانُة: التي لها مال، فهي تّن على زوجها كلما اأهوى اإلى �سيء من 
زوجها  ياأتي  التي  هي  القفا:  ُة  وَكيَّّ الهجينة.  يريد  الدار:  وُع�ْسبُة  مالها. 
القوم: قد  ان�سرف من عندهم قال رجل من جبناء  فاإذا  القوم،  ابنها  اأو 

واهلل كان بيني وبني امراأة هذا املويّل اأو اأمه اأمٌر)1(.

ُة �أحِد �حُلَكَماِء لالأزو�ج يَّ َو�صِ

 قال ابن اأبي الربيع: وَيْنَبِغي اأن ي�ستعمل �ساحَب املراأة )يريد زوجها( َهِذِه 
�تَّة: الأحوال ال�سِّ

• ْن�ِزِلِه 	 مِبَ العنايِة  ُدْوَن  للولِد،  ُيِرْدها  مَلْ  ��ُه  اأَنَّ بتفهيِمها  يبداأ  اأن  الأول: 
ِه. وَتْدِبرْيِ

• ِه، 	 ِتِه ومر�سِ حَّ �انيُة: اأن َياأُْمَرها بِحْفِظ َمْن�ِزِله يف ح�سوِرِه وغيبِتِه، و�سِ الثَّ
و�سائِر اأْحَواِلِه.

• َنها من راأ�ِص ماِلِه، َول يظهَر َلها ولوًعا وع�سًقا مفرًطا.	 كِّ الثالثة: اأن ل مُيَ
• اَها، 	 يَّ اإِ مطاوعِتِه  يف  ُيْطِمْعَها  َول  َعْنَها،  �سراَرُه  اأ يكتَم  اأن  الرابعة: 

ها يف �سيء. َول ي�ست�سرْيُ
• ظاِم.	 اخلام�سة: اأن ل يقت�سَر َعَلى الواحدِة ما اأمكَن، فهو اأدعى للنِّ
• ِم�ْنَها 	 اخلال�ِص  يف  فليحَت�ْل  ردي�ٍّة  �سٍوء  اِحَبِة  ب�سَ ابتلى  اإَِذا  ال�ساد�سة: 

باأ�س�رع ما َيْقِدُر َعَلْيِه))(.

1- الأمايل: للقايل ))/56)(.
)- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: لبن اأبي الربيع، �ص 155.
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ـِرب لبنته يَُّة عامر بن �لظَّ َو�صِ

َر وَحَكُمها وفار�ُسها وخطيُبها، َكاَن  ِرِب الَعْدَواين: اإماُم ُم�سَ عامُر بُن الظَّ
َتْعِدل بفهِمِه فهًما  ا، ل  ُقِرَعْت َلُه الَع�سَ اأول من  ْلِم ، وهو  احْلِ َلُه ذو  يقال 
ُه  نِّ اأنكر من عقله �سيًئا، فقال لَبِن�ْيِه:  اإنَّ َول بحكِمِه حكًما، فلما َطَعَن يف ال�سِّ
ي وعر�ص يل �َسْهو، فاإَِذا راأيتموين خرْجُت من كالمي واأخذُت  َقْد كرَبْت �ِسنِّ

ا)1(.  ه فاقرعوا يل امِلَجنَّ بالَع�سَ يف َغرْيِ

اأَِخْيه عامر بن  ابن  بنَت عامر( من  ابنَت�ُه )فعمَة  ِرِب  الظَّ بُن  زّوَج عامُر 
احلارث، وقال لأمها، وهي ماوية بنت عوف، ِحنْيَ اأراَد البناَء ِبَها اأن تو�سيها 

ِة. يَّ ِبَهِذِه اْلَو�سِ

• يا هذه، ُم�ري ابنَتك فال َت�ْن�ِزل�نَّ ف�الًة اإل ومعها ماء.	
• واأن ُتْكِثَ ا�ستعماَل امل�اء، فال طيَب اأطيب ِم�ْنُه.	
• واإنَّ امل�اء ُجعل لالأعلى ج�الًء، ولالأ�سفل نقاًء.	
• ُه ل راأَي للمراأِة. 	 اِك اأن ِتيلي اإلى هواِك وَراأِي�ِك، َفاإِنَّ واإيَّ
• َة ل�ك.	 يَّ ُه ل َو�سِ واإي�اي وو�سيَت�ك، َفاإِنَّ
• اأخرِبي ابنَتِك اأنَّ الِع�ْسَق ُح�لٌو، واأنَّ الكرامَة املوؤاتاُة ))(.	
• َنْعُه ِعْنَد �سهوِتِه. 	 فال ت�ستكرهنَّ زوَجها من َنْف�ِسَها، َول َتْ
• ِة، ول ُتْكِثْ م�ساجعَتُه، َفاإنَّ اجل�سَد اإَِذا َم�لَّ 	 ا الإتي�اُن ِعْنَد اللَّ�ذَّ �سَ َفاإنَّ الرِّ

ملَّ اْلَقْلُب. 
• َزَحّن َمَعُه بَنْف�ِسِه، َفاإنَّ َذِلَك يكوُن ِم�ْنُه النقبا�ُص.	 وُمِرْيها فال َتْ

ِرُب )بك�سر  الظَّ لذي احللم (.  الع�سا قرعت  )اإن  للميداين  الأمثال:  للزركلي. وجممع  الأعالم:   -1
الراِء(: كلُّ ما َنتاأَ من احلجارة )ل�سان العرب(.

)- امْلواتيُة: املوافقُة، وهي �سفُة َمْدٍح للمراأِة، وعن قتادة اأنَّ النبي داود قال: )واأربٌع من اأعطيهن فقد 
اأو قال: مواتيٌة(  نيا والآخرِة: ل�ساٌن ذاكٌر، وقلٌب �ساكٌر، وبدٌن �سابٌر، وامراأٌة موافقٌة  اأعطَي خرَي الدُّ

زاِق.  َرواُه عبد الرَّ
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• َفاإنَّ 	 يراها،  اأْن  بدَّ من  َكاَن ل  واإن  َفاإنَّه  ِم�ْنُه،  �َسْوَءَتَها  َفلَتخَب�اأ  وُمِرْيها   
�ٌة)1(. َظِر اإَِلْيها ا�ستهانٌة وِخفَّ َة النَّ َكْثَ

ِه  عمِّ اإلى  ْوُج  ال��زَّ فاأتى  ُت��ِرْدُه،  ومَل  ِم�ْنُه  نفرْت  َعَلْيِه  اجلاريُة  اأُْدِخلْت  �ا  فلمَّ
ف�س�كا اإَِل�ْيِه. فقال َلُه عم�ه: يا ابن اأَِخي، اإنها واإن َكاَنت ابنتي، َفاإنَّ َلَك ن�سيًبا 
ُكْنت  اإن  �سدقتك،  �سدقتني  ف��اإن  ملكذوب،  راأي  ل  َفاإنَّه  فا�سدقني،  ي،  ِمنَّ
نفرتها فذعرتها، فاخف�ص ع�ساك َعْن بكرتك ت�سكن، واإن َكاَنت نفرت ِمْنَك 
اُء الَِّذي َلْي�َص َلُه دواٌء، واإلَّ يكن وم�اق )اأي وفاق(  من َغرْيِ اإنفار، فَذِلَك الدَّ
ففراق، واأْجَمُل الَقِبْيِح الطالُق، ومل نرَتك اأهلك ومالك، وقد خلعتها ِمْنَك 
مبا اأعطيتها، وهي فعلت َذِلَك بَنْف�ِسَها، فزعمت علماء الَعَرِب اأن َهذا اأول 

ُخلع َكاَن يف الَعَرِب، وثبت يف الإ�سالم.

ْنَيا اأن ع�امر بن  ق�ال اأبو بكر بن دريد يف اأم�اليه: اإن اأول ُخ�لع َكاَن يف الدُّ
ج ابنته من ابن اأَِخْيه. الظ�رب زوَّ

ِبيِّ ¤  ـا �أول خلع يف �لإ�صالم: َفَقْد اأتت اْم��َراأَُة ثابِت بِن قي�ٍص اإلى النَّ �أمَّ

َول دين،  َعَلْيِه يف خلق  اأعتب  ثابت بن قي�ص ما   ،¤ يا ر�سول اهلل  فقالت: 
ْيَن َعَلْيِه حديقَتُه؟  ولكني اأكره الكفَر يف الإ�سالم، فقال ر�سول اهلل ¤: اأتردِّ

قالت: نعم، فقال ر�سول اهلل ¤: )اقبْل احلديقَة وطلِّْقها تطليقًة())(.

1- املعمرون والو�سايا، لل�سج�ستاين: �ص 60.
)- رواه البخاري ) فتح الباري: 395/9(، كتاب الطالق، باب اخللع وكيفية الطالق فيه.
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ُة �أمامَة �بنِة �حلارِث لبنتها يَّ َو�صِ

اْم��َراأٍَة من  اإلى  اليمِن،  وَك��اَن من ملوِك  الِكندي،  َعْمِرو  بعَث احل��ارُث بن 
ُه َبَلَغني َعْن بنِت  قومه، ذاِت عقٍل وبياٍن واأدٍب، يقاُل َلَها ع�سام. فقال: اإنَّ
يباينِّ َجماٌل وكماٌل، فاذهبي َواْعَلِمي يل َعَلْيها، فم�سْت  َعْوِف بِن ُمْحلٍم ال�سَّ
َمْت له.  ها، وهي )اأمامُة ابنُة احلارِث( فاأعلمْتها مبا َقدَّ َحتَّى انتهْت اإلى اأمِّ

فاأْر�َسَلْت اأمامُة اإلى ابنتها، وقالت: 

• اإن 	 �سيًئا  َعْنَها  َت�ْسرُتي  فال  اإَلْيِك،  لتنظَر  اأَتْتِك  خالُتك  َه��ِذِه  ة:  ُبَنيَّ اأي 
اأرادْت النَّظَر من وجٍه اأو َخْلٍق، وناطقيها اإن ا�ستنطقتِك.

• فدخلت اإَِلْيها فنظرت اإلى ما مَلْ َتَر َقطُّ ِمْثَله، فخرجت من ِعْنَدها وهي 	
تقول: ترَك اخِلداَع من ك�سَف القناع، فاأْر�َسَلْتها مثال.

• �ا راآها مقبلًة قال لها: ما َوَراءِك يا ع�ساُم؟ 	 ُثمَّ انطلقت اإلى احلارث، فَلمَّ

• ْفَتها َلُه فبعث احلارث اإلى اأبيها 	 ْبِد، ُثمَّ َو�سَ َح امَلْخ�ُص َعْن الزُّ رَّ قالت: �سَ
داِق مِبْثِل مهوِر ن�ساِء  َجُه اإيَّاها، فبعث اإَِلْيها من ال�سَّ فخطبها اإَِلْيِه، فزوَّ

امْلُُلوِك، مائَة األِف ِدْرَهٍم، واألًفا من الإبل. 

• ها اإَِلْيها لتو�سَيها، فقالت لها:	 �ا حان اأن حتمل اإَِلْيِه، دخلت اأمُّ فَلمَّ

• ُتِرَكْت لعقٍل اأو اأدٍب اأو َمْكُرمٍة اأو َح�َسٍب لرتكُت 	 َة لو  ة: اإنَّ الَو�سيَّ ُبَنيَّ اأْي 
َة تذكرٌة للعاقِل، وَمْنَبَهٌة للغافِل. َذِلَك ِمْنَك، وَلَزَوْيُتُه َعْنِك، ولكنَّ الو�سيَّ

• ِة حاجتها 	 اأبوْيها و�سدَّ َزْوِجها بِغَنى  امْلََراأُة َعْن  ُه لو ا�ستغنْت  اإنَّ ُبَنيَّة:  اأْي 
�ساُء كما لهنَّ  جاِل ُخِلَق النِّ ْوِج، وَلِكْن للرِّ ا�ِص َعِن الزَّ اإَِلْيِه لُكْنِت اأغنى النَّ

جاُل. ُخِلَق الرِّ

• ة: اإنَِّك فارقِت اجَلوَّ الَِّذي ِم�ْنُه َخَرْجِت، والَوْكَر الَِّذي ِفيِه َدَرْجِت، 	 اأْي ُبَنيَّ
اإلى َوْكٍر مَلْ تعرفيِه، وَقِرْيٍن مَلْ تاألفيِه، فاأ�سبِح مبلكِه َعَلْيَك َمِلًكا، فكوين 
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ال َع�ْسًرا تُكْن لِك َدَرًكا وُذْخًرا. ي ِخ�سَ َلُه اأمًة يكْن لِك عبًدا، َواْحَفِظي َعنِّ

• اَعِة، 	 مِع َلُه والطَّ ا الأْولى والثَّانيُة: فاملعا�سرُة َلُه بالقناعِة، وح�سُن ال�سَّ فاأمَّ
. بِّ اَعِة راأفُة الرَّ ْمِع والطَّ َفاإنَّ يف القناعِة راحَة اْلَقْلِب، وح�سُن ال�سَّ

• ابعُة: فال تقُع عيناُه منِك َعَلى قبيٍح، َول ي�سمُّ اأنُفُه اإل 	 واأما الثَّالثُة والرَّ
اأطيَب رْيٍح. 

• اأح�سُن 	 الُكْحَل  واأنَّ  املفقوِد،  ْيِب  الطِّ اأطيُب  امل��اَء  اأنَّ  ة  ُبَنيَّ اأْي  َواْعَلِمي 
�َسِن املوجوِد. احْلَ

• ُد لوقِت طعاِمِه، والهدوُء ِعْنَد منامِه، 	 اد�سُة: فالتَّعهُّ �ا اخلام�سُة وال�سَّ واأمَّ
وِم مغ�سبٌة. فاإنَّ حرارَة اجلوِع َمْلهبٌة، وتنغي�َص النَّ

• عايُة َعَلى ح�سِمِه وعياِلِه، 	 ابعُة والثَّامنُة: فالحتفاُظ مِباِلِه، والرِّ �ا ال�سَّ واأمَّ
عايَة َعَلى احَل�َسِم والعياِل  فاإنَّ الحتفاَظ باملاِل من ُح�ْسِن التَّقديِر، والرِّ

. من ُح�ْسِن التَّدبرْيِ

• ا، َول تع�سي َلُه اأمًرا، َفاإنَّك 	 �ا التَّا�سعُة والعا�سرُة: فال تف�سي َلُه �سرًّ واأمَّ
ْدَرُه، واتَّقي  ُه مَلْ تاأمني َغْدَرُه، واإن ع�سيِت اأمَره اأْوَغْرِت �سَ اإن اأف�سيِت �ِسرَّ
من  الأول��ى  َف��اإنَّ  فرًحا،  َكاَن  اإَِذا  والكتئاب  َتِرًحا،  َكاَن  اإن  لديه  الفرَح 

�انيُة من التَّكدْيِر. ، والثَّ رْيِ التَّْق�سِ

• َهواِك، 	 َعَلى  ه��َواُه  ُتوؤْثري  َحتَّى  ِمْنُه  َذِل��َك  اإلى  ِلي  َت�سِ َلْن  ��ِك  اأنَّ َواْعَلِمي 
ِتِه،  ِبِخرْيَ لك  َيِخرْيُ  واهلل  َكِرْهِت،  اأو  اأْحَبْبِت  فيما  ِر�ساِك  َعَلى  اُه  وِر�سَ

وي�سنُع لك برْحَمِتِه.

• َلُه 	 َوَوَل��َدْت  اأَْم��ِرِه،  َعَلى  وَغَلَبْت  ِم�ْنُه،  موِقُعَها  َعُظَمْت  اإَِلْيِه،  ُحمَلْت  ا  فلمَّ
ْبعَة الذيَن َمَلكوا َبْعَدُه اليمَن)1(.  امْلُُلوَك ال�سَّ

1- جممع الأمثال: لأبي الف�سل، اأحمد بن محمد الني�سابوري امليداين.
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وء ُة �أبي جفنة بالتحذير من �ملر�أِة �ل�صَّ يَّ َو�صِ

ٌب لها-: نافَر اأبو َجْفَنَة امراأته اأّم َعَقاٍر َيْوًما فقاَل -وهَو ُمَغا�سِ

• ِفَرٍة ُمْبِخَرٍة)1(.	 اَك وكلَّ جُمْ اإَِذا ُكْنَت ناكًحا، فاإيَّ
• ُمْنَتِفَخِة الوريِد، كالُمها َوِعْيٌد، وب�سُرها حديٌد )الوريد: كل عرٍق ينب�ُص 	

ينتفخ لفرط الغ�سب(.
• عاِء))(.	 �َسْفعاُء، َفْوهاُء، َمِلْيلُة الإْرغاِء، دائمُة الدُّ
• ُة 	 َبذيَّ و�َسْلَفٌع:  احَلَنِك.  مائلُة  )َفْقماُء:  ُت�ْسِبُع  َول  ُتْرِوْي  ل  �َسْلَفُع،  َفْقَماُء 

ا�سُة(. َفحَّ
• ْنُبْوِب، َطِوْيلُة الُعْرُقْوِب)3(. 	 دائمُة الُقُطْوِب، َعاِريُة الظُّ
• َقَبِة(.	 ْكبِة، �َسِرْيعُة الَوْثَبِة )وُرِوَي ق�سريُة الرَّ َحِدْيدُة الرُّ
• َها َيِغْي�ُص.	 ها َيِفْي�ُص وَخرْيُ �َسرُّ
• ٌل ِمئناٌث، كاأنَّها َبَغ�اٌث )الَبَغاُث طائٌر اأَبي�ص، بطيُء الطرياِن(.	 ُف�سُ
• ْيبٌة وطالُقها حريبٌة. 	 ل ذاِت َرِحٍم قريبٍة َول غريبٍة جنيبٍة، اإم�ساُكها ُم�سِ
• ، عاليُة الَهِرْيِر )الَوْغُر: احرتاق الغيظ(.	 مرْيِ واِغَرُة ال�سَّ
• تاأكُل 	 ِقلٍَّة،  من  تاأوي  َول  ِعلٍَّة،  تْعُذُر من  ل   . اخُلفِّ غليظُة   ، الكفِّ �َس�ْثَنُة 

اِر))(. ْي الأخباَر، وُتْف�سْي الأ�سراَر، وهي من اأهِل النَّ ا. توؤدِّ مَلًّ�ا، وُتْو�ِسُع َذمًّ

ُة من الفِم(. ائحُة املتغريِّ �سِدُمْبِخَرًة: ذات َبَخٍر )الرَّ ة ِريِح اجْلَ ِفَرة: اأَي ُمَتَغريِّ 1- جُمْ
ْيِن من املراأِة ال�ساِحَبِة. وامراأٌة َفْوهاُء �َسْوَهاُء: وا�سعُة الَفِم  َفُع: �ُسْفَعُة �َسواٍد و�ُسحوٍب يف اخلدَّ )- ال�سَّ
امعني،  لَّ ال�سَّ وِت حتى ُتِ ُفها بكثِة الكالِم وَرْفِع ال�سَّ وِت َي�سِ لولُة ال�سَّ قبيحُته. )َمِلْيلُة الإْرغاِء(: اأْي مَمْ
َغاِء. وروي )َمِلْيلُة الإزباد( يراُد به اإْزباُد �َسَفتيها لكثِة كالِمها. وُرِوَي )َبِلْيلُة  ، اأومن الرُّ من اإرغاِء اللََّبِ
الإْرعاِد(: من بلََّل اللِّ�ساَن، والإْرعاُد: التَّْهديُد. وُرِوَي )قليلُة الْرِعَواِء(: اأْي ل تكفُّ عْن �َسئ ول َتْرَتِدُع. 
اِق  ْنبوِب: هوَحْرُف العظم الياِب�ُص من ال�سَّ ي ما بني العينني عند الُعبو�ص. عارية الظُّ 3- الُقطوُب: َتَزوِّ

ُر، فوق َعِقِب الإِن�سان. ُب الغليُظ، ال�ُمَوتَّ اأَي َعِرَي َعْظُم �صاِقها من اللَّْحم لُهزالها. والُعْرُقوب: الَع�سَ
َمْخ�َسري.  )- بالغات الن�ساء: اأحمد بن طيفور اخلرا�ساين، والفائق يف غريب احلديث: للزَّ
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و�صية مرو�ن بن ِزْنباٍع �لعب�صي بالتحذير من �لتزويج 

يف بيوتات �ل�صوء

قاَل مرواُن بُن ِزْنباٍع الَعْب�سيُّ )وهو مرواُن الَقَرُظ(: يا بني َعْب�ٍص، احفظوا 
ي ثالًثا:  َعنِّ

• اعلموا اأنه مَل ينقْل اأحٌد اإليكم حديًثا اإل نقَل عنكم مثَلُه.	

• وِء؛ فاإن له يوًما ناجًثا)1(.	 اكْم والتَّزويَج يف بيوتاِت ال�سُّ واإيَّ

• ، فاإنَّ ا�ستكثاَرُه 	 ، وا�ستقّلوا من الَعدوِّ ديِق ما َقَدْرمُتْ وا�ستكثوا من ال�سَّ
ِكٌن))(. مُمْ

و�صية ن�صاء �لعرب بناتهن باختبار �لأزو�ج

تقوُل  امل��راأُة  فكانْت  الأزواِج،  اختب�اَر  بناَتهنَّ  تَعلِّْمَن  العرِب  ن�ساُء  وكانْت 
لبنتها:

• ي َزْوَجِك َقْبِل الإْقداِم واجُلْراأِة َعَلْيِه. 	 اْخَترِبِ

• ْمِح(. 	 ْمِح: احلديدُة التي َتْرَكُب �ساِفَلَة الرُّ اْنِزِعي ُزجَّ ُرْمِحِه )ُزجُّ الرُّ

• عي اللَّْحَم على ُتْر�ِسِه. 	 فاإْن �َسَكَت فقطِّ

• ري الِعظاَم ب�سْيِفِه. 	 فاإْن �َسَكَت فك�سِّ

• ا ُهَو ِحَماُرِك)3(.	 فاإْن �َسَكَت فاْجَعِلي الإكاَف على َظْهِرِه واْمَتِطْيِه، فاإمنَّ

1- الَنجيَثُة: ما اأخرَج من تراب البئر، مثل الَنبيَثِة. وجَنيَثُه اخلرِب: ما ظهر من قبيحه. 
)- الأمايل: للقايل ))/187( ويف املثل : )اأعزُّ من مروان القرظ( .

ّر: ملن�سور بن احُل�سني الآِبي، دار الكتب العلمية - لبنان )50/6)(. 3- َنْثُ الدُّ
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و�صايا �لآباء ليلة �لهد�ء

وهي  ِه��داًء،  بعلها  اإل��ى  العرو�ص  َه��َدى  يقال  العرو�ص،  والهّدية:  الَهديُّ 
َمْهدّية، وهذه جمموعة من الكلمات التي اأو�سى بها بع�ص الآباء اأبناءهم 

ليلة الدخول.

• قال الفراف�سة الكلبّي لبنته حني جّهزها اإلى عثمان ر�سي اهلل عنه:	

• الّطيب منك، 	 اأقدر على  اإنك تقدمني على ن�ساء قري�ٍص، وهّن  يا بنّية، 
فال تغلبي على خ�سلتني: الكحل واملاء، تطّهري حتى يكون ريحك ريح 
من  ِنَعْت  �سُ اآنية  كل  من  اخَلَلُق  ُة:  نَّ وال�سَّ نُّ  )ال�سَّ املطر)1(.  اأ�ساَبَه  �سّن 

جلد، وجمعها �ِسَناٌن(.

• وكان الّزبرقان بن بدر اإذا زّوج ابنًة له دنا من خدرها وقال: 	

• اأت�سمعني؟ ل اأعّرفّن ما طلبِت، كوين له اأمًة يكن لك عبًدا))(.	

•  اأو�سى اأبو الأ�سود الدوؤيل ابنته ليلة البناء بها فقال)3(: 	

• يا ُبَني�َّة: كان الن�ساء اأحق باأدبك مني، ولكن ل بد يل منه.	

• هن، واأحلى احلالوة 	 يا ُبَني�َّة: اإن اأطيب الطيب املاء، واأح�سن احل�سن الدُّ
الُكحل. 

• َتَباعدي عنه فيجفَوِك، 	 َفَيَملَِّك، ول  ُتكثي مبا�سرَة زوِجِك  ُبَني�َّة: ل  يا 
ويعتلُّ عليك، وكوين كما قلُت لأّمك: 

دتي        ول تنطقي يف �َس�ْورتي حني اأَغ�سُب ي ت�س�تدميي موَّ ُخ�ذي العفو م�نِّ

1-  عيون الأخبار: لبن قتيبة - و�سايا الأولياء للن�ساء عند الهداء. 
)-  املرجع ال�سابق

وؤيل: ظامَل بن عمرو الكناين، كان معدوًدا من الفقهاء والأعيان والأمراء وال�سعراء،  3- اأبو الأ�سوِد الدُّ
والفر�سان واحلا�سري اجلواب، من التَّابعني، ويل الب�سرة اأيام عليِّ ر�سي اهلل عنه، وملا متَّ الأمُر 

ملعاويَة ق�سده فبالغ معاوية يف اإكرامه.
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�در والأذى        اإذا اجتمع��ا مل يلبِث احلبُّ يذهُب)1(. ف�اإينِّ راأَيَت احل�بَّ يف ال�سَّ

• ٌة من عبِد القي�ِص ابنتها عن�د هدائه�ا فق�الت:	 اأو�سْت اأعرابيَّ
ول للَبْعِل  القوِل  يف  ُتْهِجِري  اأقبالل  م��ا  اإذا  ��ّر  ب��ال�����سَّ ُت��غ�����رْي��ِه 

���رِّ ي���ك���وُن َج��ل��ال الف��������اأّوُل ال�������سَّ ُمْع�سِ ي�����س��رْيُ  ث��م  ُم��ح��َت��َق��ًرا 

َب���ِخ���ال ع��ل��ي��ه  م����ا  ���ي  َت���ُن���ثِّ َجُمالول  م��ا  اأْم����ِرِه  م��ن  لتك�سفي 

الُهْجُر: القبيح من الكالم والُفح�ص يف املنطق واخلنا.

ل تنثي: ل تف�سي ول تن�سري خربه.

• راُر بُن عمٍرو ال�سبيُّ ابنَتُه من معبد بن زرارة، فلما اأخرجها اإليه 	 اأنكَح �سِ
َل الكالِم))(. َل الُغلمِة، وَف�سْ : َف�سْ َلنْيِ ة: اأْم�ِسِكي عليِك الَف�سْ قال: يا ُبَنيَّ

و�صية باإكر�م �لزوجة

قاَل عثماُن بُن عنب�سَة ابِن اأبي �سفياَن: اأر�َسلني اأبي اإلى عمي لأخطَب اإليِه 
اأقرَب قريٍب، خطَب اإيلَّ  اأِلْدُه،  َمْرَحًبا باْبٍن مَل  ابَنَتُه، فاأقَعَدين َجْنَبُه وقاَل: 
ا، قد زوجُتُكما واأنَت  ا، ول اأِجُد من ت�سفيِعِه ُبدًّ اأحبَّ حبيٍب، ل اأ�ستطيُع َلُه َردًّ

اأعزُّ عليَّ منها، وهَي اأْنَوُط بقلبي.

• ُغَر عندي َقْدُرَك.	 فاأكرْمها يعُذْب على ل�ساين ذكُرَك، ول ُتِهْنَها َفَي�سْ

• ْبُتَك مع ُقْرِبَك، فال تباعْد قلبي من قلِبَك)3(.	 وقد قرَّ

1- املعمرون والو�سايا: لأبي حامت ال�سج�ستاين )ت50) ه�(، �ص 7)1.
ّر: ملن�سور بن احُل�سني الآِبي، دار الكتب العلمية – لبنان، )6/6))(. )- َنْثُ الدُّ

3- محا�سرات الأدباء: الراغب الأ�سفهاين. 



225

الف�صل اخلام�س
َيا�َصـِة و�صايا يف ال�صِّ

وتدبري امللك
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ْيِق ر�صي �هلل عنه لبع�س قو�ده دِّ ُة �َصيِِّدَنا �أبي َبْكٍر �ل�صِّ يَّ َو�صِ

الَعَرِب، وَكاَنت  اأعاظِم  اأَحَد  ْيُق ر�سي اهلل عنه  دِّ َبْكٍر ال�سِّ اأبو  ُدنا  َكاَن �سيَّ
وَكاَن  ِة،  باْلَعامَّ اأفة  والرَّ ْلِم  باحْلِ مو�س�وًفا  وَكاَن  قري�ص،  بعامل  تلقبه  الَعَرُب 
�اِم، وق�سٌم كب�رْيٌ من  خطيًبا َل�ِسًنا، �سجاًعا بطال، افتتحت يف اأياِمِه بالُد ال�سَّ
واأبو  العا�ص،  بن  وَعْمِرو  الَوِلْيِد،  بن  كخ�الِد  اأمناُء،  اٌد  قوَّ َلُه  واتَّفَق  العراق، 
، ويزيِد بن اأبي �ُس�ْفَياَن، واملث�نى  عبيدَة بن اجلراِح، والعالِء بن احل�سرميِّ

بن ح�ارثة)1(.

ركَب يزيُد بُن اأبي �ُس�ْفَياَن))(، وربيعُة بن عامٍر، واأقبال بقومهما اإلى اأبي 
بكٍر ر�سي اهلل عنه فاأقبَل مي�سي َمَع القوِم، فقاَل يزيُد: يا خليفَة ر�سوِل اهلل، 
واأنَت  خيولنا،  َعَلى ظهوِر  نُكْن  ل  َعْنُه،  ر�سيَت  من  اهلل  من غ�سِب  الناجي 
 ، ت�سي، فاإما اأن تركَب واإما اأن نن�زَل. فقال: ما اأنا براكٍب وما اأَنُتْم بنازلنْيَ
َلْيِه يزيد فقال:  ْم اإِ ِة الوداِع فوقف هناك، فَتَقدَّ و�ساَر اإلى اأن و�سَل اإلى ثنيَّ

َنا، فقال: يا خليفَة ر�سول اهلِل اأو�سِ

• َول 	 َك،  َم�ِسرْيِ يف  َحاِبَك  اأ�سْ َعَلى  َول  َنْف�ِسَك  َعَلى  ْق  يِّ ُت�سَ فال  �ِسْرَت  اإَِذا 
وا�ستعمْل  الأَْمِر،  َحاِبَك، و�ساوْرُهم يف  اأ�سْ َعَلى  َول  َقْوِمِك،  َعَلى  تغ�سب 
روا  ْوَر؛ َفاإنَّه ل اأفلَح قوٌم ظلموا، َول ُن�سِ ْلَم واجْلَ اْلَعَمَل، وباعْد َعنَك الظُّ

هم، واإَِذا لقيتم القوَم فال تولُّوُهُم الأدباَر { ې ې ې   َعَلى عدوِّ
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ })3(.

1- كانت فتوح ال�سام �سنة 13ه� حيث وجه اأبو بكر اجلنود اإلى ال�سام بعد عوده من احلج، واأّمر يزيد 
بن اأبي �سفيان على جي�ص عظيم، و�سيَّعه ما�سًيا، واأو�ساه.

الألّباء،  العقالء  من  كان  اخلري،  يزيد  له  ويقال  اأبيه،  من  معاوية  اأخو  �سفيان،  اأبي  بن  يزيد   -(
وال�سجعان املذكورين، وهو اأحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم اأبو بكر لغزو الروم، تويف بالطاعون �سنة 

18 ه� )�سري اأعالم النبالء: للذهبي(.
3- �سورة الأنفال: الآيتان 15- 16.
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• كم فال َتْقُتُلوا ولًدا َول �َس�ْيًخا َول اْمَراأًَة َول طفال. 	 ْرمُت َعَلى عدوِّ واإَِذا ُن�سِ
وا  ، َول تنُق�سُ ول َتْعِقُروا َبهيمًة اإل َبهيمَة املاأكوِل. ول َتْغِدروا اإَِذا َعاَهْدمتُّ

احلُتم.  اإَِذا �سَ

• بوا يف اهلِل، 	 اأنَّهم ترقَّ واِمِع ُرهباًنا يزعموَن  وَن َعَلى قوٍم يف ال�سَّ و�ستمرُّ
فَدُعوهم َول َتهِدموا �سواِمَعهم)1( .

• قال ابن الأثري: وهذه من اأح�سن الو�سايا واأكثها نفًعا لولة الأمر.	

و�صية �أبي بكر ليزيد

ومن و�سية اأبي بكر ر�سي اهلل عنه ليزيد بن اأبي �سفيان قوله:

• اإلى 	 رددت��ك  اأح�سنت  فاإن  واأخرجك،  واأجّربك  لأبلَوك  وّليتُك  قد  اإين 
عملك وزدتك، واإن اأ�ساأت عزلتك.

• واإن 	 من ظاهرك،  الذي  مثل  باطنك  من  يرى  فاإنه  اهلل  بتقوى  فعليك 
اأولى النا�ص باهلل اأ�سدهم تولًيا له، واأقرب النا�ص من اهلل اأ�سدهم تقرًبا 

اإليه بعمله.

• وقد وليتك عمل خالد فاإياك وعبّية اجلاهلية، فاإن اهلل يبغ�سها ويبغ�ص 	
اأهلها.

• وعدهم 	 باخلري  وابداأهم  �سحبتهم  فاأح�سن  جندك  على  قدمت  واإذا 
ا. اإياه، واإذا وعظتهم فاأوجز، فاإن كثري الكالم ين�سي بع�سه بع�سً

• واأ�سلح نف�سك ي�سلح لك النا�ص.	

• ع فيها.	 لوات لأوقاتها باإتام ركوعها و�سجودها والتخ�سُّ و�سلِّ ال�سَّ

• واإذا قدم عليك ُر�ُسل عدوك فاأكرمهم، واأقلل لبثهم حتى يخرجوا من 	

1- فتوح ال�سام: للواقدي.
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علمك،  ويعلموا  خللك  َف��رَيوا  تريّنهم  ول  به،  جاهلون  وهم  ع�سكرك 
اأنت  واأنزلهم يف ثروة ع�سكرك، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن 

املتويل لكالمهم.

• ول جتعل �سرك لعالنيتك فيخلط اأمرك.	

• واإذا ا�ست�سرت فا�سدق احلديث ت�سدق امل�سورة، ول تخزن عن امل�سري 	
خربك فتوؤتى من قبل نف�سك.

• وا�سمر بالليل يف اأ�سحابك تاأتك الأخبار وتنك�سف عندك الأ�ستار.	

• محار�سهم 	 يف  مفاجاأتهم  واأكث  ع�سكرك،  يف  وبددهم  حر�سك  واأكث 
بغري علم منهم بك فمن وجدته غفل عن محر�سه فاأح�سن اأدبه وعاقبه 
اأطول من  الأولى  النوبة  واجعل  بالليل،  بينهم  واأعقب  اإف��راط،  يف غري 
 ، الأخرية فاإنها اأي�سرهما لقربها من النهار، ول َتَخْف من عقوبة امل�ستحقِّ

ول تلجنَّ فيها، ول ت�سرع اإليها، ول تخذلها مدفًعا.

• ول تغفل عن اأهل ع�سكرك فتف�سده، ول جت�س�ص عليهم فتف�سحهم، ول 	
تك�سف النا�ص عن اأ�سرارهم، واكتِف بعالنيتهم.

• دق والوفاء، وا�سدق اللقاء، ول 	 ول جتال�ص العابثني، وجال�ص اأهل ال�سّ
جتب فيجب النا�ص. 

• اأقواًما 	 و�ستجدون  الن�سر،  ويدفع  الفقر  يقرب  فاإنه  الغلول  واجتنب 
حب�سوا اأنف�سهم يف ال�سوامع فدعهم وما حب�سوا اأنف�سهم له)1(.

1- الكامل يف التاريخ: لبن الأيَث. 



230

ُة �َصيِِّدَنا عمر بن �خلطاب ر�صي �هلل عنه للجند يَّ َو�صِ

فتُح  اأياِمِه  مَتَّ يف  َحْيُث  اِب،  اخَلطَّ بِن  ِدَنا عمَر  �َسيِّ اأيام  الفتوحاُت  ات�سعت 
اِم، والعراِق، والقد�ِص، واملدائِن، وم�سَر، واجلزيرِة، َحتَّى قيل: انت�سَب  ال�سَّ

ِتِه اثنا َع�َسَر األف منرب يف الإ�سالم. يف ُمدَّ

َي اهلُل َعْنُهَما  ا�ٍص َر�سِ اِب اإلى �سعِد ابِن اأبي َوقَّ َكَتَب �سيُدنا عمُر بُن اخَلطَّ
ومن َمَعُه من الأجناد فقال:

• �ا َبْعُد: َفاإينَّ اآُمُرَك ومن معَك من الأجناِد ِبَتْقَوى اهلِل َعَلى ُكلِّ حاٍل، 	 اأمَّ
، واأقوى املكيدِة يف احَلْرِب. ِة َعَلى العدوِّ َفاإنَّ تقوى اهلِل اأف�سُل الُعدَّ

• من 	 ِمْنُكْم  املعا�سي  من  احرتا�ًسا  اأ�سدَّ  َتُكوُنوا  اأَْن  معك  ومن  واآُم���ُرَك 
ُر  ُيْن�سَ ��ا  َ واإمنَّ نا،  عدوِّ من  َعَلْيِهم  اأخ��وُف  اجلي�ِص  ذن��وَب  َف��اإنَّ  كم،  عدوِّ
لأنَّ  ٌة،  ُق��وَّ ِبِهْم  لنا  تُكْن  مَلْ  َذِلَك  ولول  هلِل،  هم  عدوِّ مبع�سيِة  امْلُ�ْسِلَموَن 
َيِة َكاَن  ِتهم فاإْن ا�ستوينا يف امْلَْع�سِ تنا كعدَّ َعَدَدُهم َلْي�َص كعدوهم، َول عدُّ
ِة، واإل نن�سر َعَلْيِهم بف�سلنا مَلْ نغلبهم بقوتنا.  ُل علينا يف الُقوَّ َلُهْم الَف�سْ

• َواْعَلُموا اأن َعَلْيُكْم يف م�سريتكم حفظًة من اهلِل َيْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن، فا�ستحيوا 	
نا �سرٌّ  ِم�ْنُهم َول َتْعَمُلوا مبعا�سي اهلل واأَنُتْم يف �سبيِل اهلل، َول تقولوا اإن عدوَّ
ِم�ْنُهم كما  َعَلْيِهم �َسرٌّ  َقْد �ُسلَِّط  اأ�ساأنا، فربَّ قوٍم  ا فلن ي�سلََّط علينا واإن  منَّ

اَر املجو�ِص { ڳ  �سّلَط َعَلى َبِني اإِ�ْسَراِئيَل، مَلَّ�ا عملوا مب�ساخِط اهلل، كفَّ
ڱ ڱڱ  ڱ ں ں } )1(.

• وا�ساألوا اهلَل العوَن َعَلى اأَنُف�ِسُكْم كما ت�ساألوَنُه النَّ�سَر َعَلى عدوكم. 	
• ْق بامْلُ�ْسِلِمنْيَ يف م�سرِيهم، َول جُت�سْمُهم م�سرًيا يتعُبهم، َول تق�سر 	 وترفَّ

َتهم،  َفُر مَلْ ُينق�ْص قوَّ هم وال�سَّ ِبِهْم َعْن َمْن�ِزٍل يرفُق بهم، َحتَّى َيْبُلُغوا عدوَّ
َفاإنَّهم �سائروَن اإلى عدوٍّ مقيٍم حامي الأنف�َص والُكراَع))(.

1- �سورة الإ�سراء: 5.
)- الُكراُع: ا�سم يجمع اخليل وال�سالح.
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• ْن معَك يف ُكلِّ جمعٍة َيْوًما وليلًة َحتَّى َتُكوَن َلُهْم راحٌة ُيحيوَن ِفيَها 	 واأقْم مِبَ
اأنف�َسهم وَيْرُموَن اأ�سلحَتهم واأمتعَتهم. 

• َحاِبَك اإل 	 ِة فال يدْخلها من اأ�سْ مَّ لِح والذِّ ونحِّ مناِزَلهم َعْن ُقرى اأهِل ال�سُّ
من تثُق بِدْيِنِه.

• ًة ابتليتم بالوفاِء ِبَها 	 َول يرزاأ اأحًدا من اأهلها �سيًئا، َفاإنَّ َلُهْم ُحرمًة وذمَّ
رْبِ َعَلْيها، فما �سربوا َلُكْم فتولوهم جرًبا.  كما ابتلوا بال�سَّ

• لِح. 	 ول ت�ستن�سروا َعَلى اأهِل احَلْرِب بظلم اأهِل ال�سُّ
• َعَلْيَك 	 َيْخَف  َول  وَبْيَنُهْم  َبْيَنَك  العيوَن  ف��اأْزِك  العدوِّ  اأر���صَ  وطئَت  واإَِذا 

اأْمُرُهم. 
• وليُكْن ِعْنَدك من الَعَرِب اأو اأهِل الأَْر�ِص من تطمئن اإلى ن�سحه و�سدقه، 	

ِه، والغا�صُّ عنٌي َعَلْيَك  ُه واإن �سدَقَك يف بع�سِ َفاإنَّ الكذوَب ل َينَفُعَك َخرَبُ
وَلْي�َص عيًنا لك. 

• رايا 	 الئَع وَتُبثَّ ال�سَّ َك من اأر�ِص العدوِّ اأْن ُتْكِثَ الطَّ وليُكْن ِمْنَك ِعْنَد ُدُنوِّ
الئُع،  الطَّ ِبُع  وَتتَّ ومراِفَقهم،  اإمداَدهم  رايا  ال�سَّ فتقطَع  وَبْيَنُهْم،  َبْيَنَك 
 ْ وَتخريَّ َحاِبِك،  اأ�سْ من  والباأ�ِص  اأِي  ال��رَّ اأه��َل  للطالئِع  واْنِتِق  َعْوَراِتِهْم، 
ُة من َراأِي�َك،  َل ما تلقاُهْم الُقوَّ ا َكاَن اأوَّ َلُهْم �سوابَق اخليِل، فاإْن َلُقوا عدوًّ
رْبِ َعَلى اجلالِد، َول َتُخ�صَّ  رايا اإلى اأهِل اجلهاِد وال�سَّ اأْمَر ال�سَّ َواْجَعْل 
اأهل  ِبِه  ا حابيت  مِمَّ اأكُث  واأمِرك  َراأِي�َك  في�سيَع من  ِبَها اأحًدا بهوى، 
ُف َعَلْيها ِفيِه غلبٍة،  ًة يف وجٍه تتخوَّ تبعثنَّ طليعًة َول �سريَّ َول  ِتَك،  خا�سَّ
اأو �سيعٍة ونكايٍة، فاإَِذا عاينَت العدوَّ فا�سمم اإَلْيَك اأقا�سيك، وطالئَعَك 
و�سراياك، واجمع اإَلْيَك مكيدتك وقوتك، ُثمَّ ل ُتعاجْلهم املناجزَة ما مَلْ 

َك وَمَقاِتَلُه.  َر عورَة عدوِّ ي�ستكِرْهَك قتاٌل، َحتَّى ُتْب�سِ
• ْنِعِه بَك، ُثمَّ 	 ِف الأَْر�َص كلَّها َكَمْع�ِرَفِة اأهلها بها، فت�سنَع بعدوك ك�سُ وتعرَّ

ْظ من البيات جهدك.  ا�سك َعَلى ع�سكرك، وتيقَّ اإْذِك ُحرَّ
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• اهلِل 	 ع��دوَّ  ب��َذِل��َك  لرتهَب  عنَقُه،  �سربَت  اإل  عقٌد  َل��ُه  باأ�سرْيٍ  ت��اأِت  ول 
كم،  َعَلى عدوِّ َلُكْم  الن�سِر  اأمِرَك ومن معك، وويلُّ  وعدوَّك، واهلل ويلُّ 

واهلل امل�ستعان)1(.
ِعْنَد عقد  قال  ُثمَّ  �هلِل،  ِبَتْقَوى  �أو�صاهم  �أمــر�ء �جليو�س  بعث  َذ�  �إِ وكــاَن 

�لألوية:

• گ   گ  	 ب�س�م اهلل، وعلى ع�ون اهلل، وام�سوا بتاأييد اهلل بالن�سر { 
ڳ ڳ ڳ ڳ }))(.

• ۈئ 	 ۈئ       ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   } رْبِ   وال�سَّ ��قِّ  احْلَ وب��ل��ُزْوِم 
ېئېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی })3(.

• ه�وِر.	 ث�ِّلوا ِعْنَد الُق�درِة، َول ُت�ْسِرُفوا ِعْنَد الظُّ ُبُنوا ِعْنَد اللَِّقاِء، َول ُتَ ول جَتْ
• ول َتْقُتُلوْا َه�ِرًما، َول اْمَراأًَة، َول ولي�ًدا.	
• �سنِّ 	 ويف  النه�سات،  ُحمة  وِعْنَد  الزحف�ان،  التقى  اإَِذا  قتلهم  �وا  وتوقَّ

الغارات.
• ول تغ�لُّوا ِعْنَد الغن�ائم.	
• ْنَيا.	 هوا اجلهاد َعْن َعَر�ِص الدُّ ونزِّ
• َباِح بالَبْيِع الَِّذي َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم))(.	 َواأْب�ِسُروْا بالرَّ

التجارة:  يف  دخل  اإِذا  للرجل  تقول  والعرُب  التَّْجر،  يف  ماء  النَّ باُح:  )الرَّ
ماح(. باح وال�سَّ بالرَّ

1- العقد: لبن عبد ربه.
)- �سورة اآل عمران: 6)1.

3- �سورة البقرة: 190.
)- عيون الأخبار: لبن قتيبة. والعقد: ل بن عبد ربه. 
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عهد �صيدنا علي ر�صي �هلل عنه

�إىل َماِلك بن �حَلاِرِث �لأ�صرت �لنََّخِعّي

ول  للو�سايا  اأجمع  املعنى  هذا  من  طالعته  فيما  اأَر  ومل  القلق�سندي:  قال 
اأ�سمل من عهٍد كتبه علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اإلى مالك بن احلارث 
جملته  على  واآت��ي  طوله،  على  اأورده  اأن  فاأحببت  م�سر،  وّله  حني  الأ�سرت 

وتف�سيله؛ لأن مثل هذا العهد ل يهمل، و�سبيل ف�سله ل يجهل. 
َخِعّي:  اأََحُد الأَ�ْسَراِف َوالأَْبَطاِل امَلْذُكْوِرْيَن، َكاَن �َسْهًما،  َماِلُك بُن احَلاِرِث النَّ
اَحٍة َوَباَلَغٍة، �َسِهَد  ُمَطاًعا، َزِعًرا)1(، اأَلََّب َعَلى ُعْثَماَن، َوَقاَتَلُه، َوَكاَن َذا َف�سَ
َحاُب  اأَ�سْ َعَلْيِه  َفَحَمَل  ُمَعاِوَيَة،  َيْهِزَم  اأَْن  َوَكاَد  َيْوَمِئٍذ،  ْيَز  َوَتَّ  ، َعِليٍّ َمَع  نْيَ  فِّ �سِ
َوَما  اهلِل،  ِكَتاِب  اإَِلى  َيْدُعْوَن  ِة  الأَ�ِسنَّ َعَلى  اِم  ال�سَّ ُجْنِد  َحَف  ُم�سْ َراأَْوا  مَلَّا  َعِليٍّ 

. ، َفَكفَّ اأَْمَكَنُه ُمَخاَلَفُة َعِليٍّ
َر، َفَماَت  َز الأَ�ْسرَتَ َواِلًيا َعَلى ِدَياِر ِم�سْ نْيَ َجهَّ فِّ َومَلَّا َرَجَع َعِليٌّ ِمْن َمْوِقَعِة �سِ

ُه، َف�َسمَّ َلُه َع�َسال. ِرْيِق َم�ْسُمْوًما، َفِقْيَل: اإِنَّ َعْبًدا ِلُعْثَماَن َعاَر�سَ يِف الطَّ
ا هلِل،  ا َبَلَغُه َنْعُيُه، َقاَل: اإِنَّ ْعُب امِلَرا�ِص، َفَلمَّ ُه �سَ ُم ِبِه، لأَنَّ َوَقْد َكاَن َعِليٌّ َيَترَبَّ
َماِلٌك، َوَما َماِلٌك! َوَهْل َمْوُجْوٌد ِمْثُل َذِلَك؟! َلْو َكاَن َحِدْيًدا َلَكاَن َقْيًدا، َوَلْو َكاَن 

ْلًدا، َعَلى ِمْثِلِه َفْلَتْبِك الَبَواِكي))(. َحَجًرا َلَكاَن �سَ
ن�س �لعهد:

• احَل��اِرِث 	 بِن  َماِلِك  اإلى  املوؤمنني،  اأمري  علّي  اهلل؛  عبُد  به  اأم��َر  ما  هذا 
ها،  الأ�سرت، يف عهِدِه اإليه حني وّله م�سر؛ جبايَة َخراِجها، وجهاَد عدوِّ

وا�ست�سالَح اأهِلها، وعمارَة بالِدها.

• ِه 	 باِع ما اأمَرُه به يف كتاِبِه، من فرائ�سِ اأَمَرُه بتقوى اهلِل، واإيثاِر طاعِتِه، واتِّ
و�سنِنِه التي ل ي�سَعُد اأحٌد اإل باتباعها، ول ي�سقى اإل بالعدوِل عنها.

ُة: �سرا�سة يف خلق الرجل؛ ل يكاد ينقاد ول يلنُي. عارَّ 1- الزَّ
)- �سري اأعالم النبالء للذهبي.
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• َر اهلل تعالى بيده وقلبه ول�سانه، فاإنه جّل ا�سمه قد تكفل بن�سر 	 واأن َيْن�سُ
ه. َمْن ن�سره واإعزاِز َمْن اأعزَّ

• فاإن 	 اجَلْمحات،  عند  وَيَزُعها  هوات،  ال�سَّ عند  نف�سه  يك�سر  اأن  واأم��ره 
وِء)1(. النف�ص لأمارٌة بال�سُّ

• ُدَوٌل من 	 َج��َرْت عليها  اإلى بالٍد قد  هُتَك  اأين قد وجَّ يا مالك،  اعلم  ثم 
قبلك من عدٍل وَجْوٍر، واإن النا�ص ينظرون من اأمورك يف مثل ما كنت 

تنظُر فيه من اأمِر الولِة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم.

• عبادِه، 	 األ�ُسِن  على  لهم  اهلُل  ُيجري  مبا  احلنَي  ال�سَّ على  ُي�سَتَدلُّ  واإمنا 
فليكْن اأحبَّ الذخائِر اإليك ذخريُة العمِل ال�سالِح.

• بالنف�ِص 	 حَّ  ال�سُّ ف��اإن  ل��ك؛  َي��ِح��لُّ  ل  عما  بنف�سك  ��حَّ  و���سُ ه���واَك،  فاْمُلْك 
ْت اأو كِرَهْت. الإن�ساُف منها فيما اأحبَّ

• تكونّن 	 ول  بهم،  واللطَف  لهم،  واملحبَة  عيِة،  للرَّ حمَة  الرَّ قلَبَك  واأ�ْسِعْر 
عليهم �َسُبًعا �سارًيا تغتنم اأكلهم؛ فاإنهم �سنفان: اإما اأٌخ يف الدين، واإما 
ويوؤتى  الِعَلُل،  لهم  وتعِر�ُص  لُل))(  الزَّ منهم  َيْفُرُط  اخللق،  لك يف  نظرٌي 
على اأيديهم يف العمد واخلطاأ؛ فاأعطهم من �سفِحك وعفِوك مثَل الذي 
الأمر  ووايل  فوَقهم،  فاإنك  و�سفحه،  عفوه  من  اهلل  يعطيك  اأن  حتب 
عليك فوقك، واهلل فوق َمْن وّلك، وقد ا�ستكفاك اأمَرهم وابتالك بهم، 
َبَّ نف�َسَك حلرِب اهلل، فاإنه ل قوة لك بنقمته، ول غنى بك من  فال ُتَن�سِ

عفوه ورحمته.

• ول َتْنَدَمّن على عْفٍو، ول تبجحّن بعقوبة، ول ُت�سرعّن اإلى بادرة وجدت 	
منها مندوحًة، ول تقولّن: موؤّمر اآمر فاأطاع؛ فاإن ذلك اإدغاٌل يف القلِب، 

1- فالن َجموح وجامح: اأي راكب لهواه.
َر به. )- َفَرَط يف الأَْمِر َيْفُرُط َفْرًطا: ق�سَّ
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.)1( ٌب من الَغرْيِ ومنهكٌة للدين، وتقرُّ

• اإلى 	 فانظر  اأو مخيلًة،  اأّبهًة  �سلطانك  ِمْن  فيه  اأنَت  ما  لَك  اأحدَث  فاإذا 
ِمْن  عليه  تقدر  ل  ما  على  ِمْنَك  وقدرته  فوقك،  تعالى  اهلل  ملك  ِعَظِم 
اإليك ِمْن ِطماحك، ويكّف عنك ِمْن غربك،  نف�سك، فاإن ذلك يطامن 

ويفيُء اإليك مبا عُزَب عنك ِمْن عقلك))(.

• واإياك وم�ساماَة اهلل يف عظمته، والت�سبَُّه به يف جربوته، فاإن اهلل يّذل 	
كل جّبار، وُيهنُي كلَّ مختال)3(. 

• ة اأهلك، وممن لك 	 اأن�سِف اهلَل، واأن�سِف النا�َص ِمْن نف�سك، وِمْن خا�سّ
كان  اهلل  عباَد  ومن ظلم  تظلم،  تفعل  اإّل  فاإنك  رعيتك،  ِمْن  هوًى  فيه 
َتُه، وكان هلل حرًبا  اأدح�َص حجَّ وَمْن خا�سمه اهلل  خ�سَمه دون عباده، 

حتى ين�زَع ويتوَب.

• اإقامٍة على 	 ِمْن  نقمِتِه  وتعجيِل  نعمِة اهلل،  تغِيرْيِ  اإلى  اأدعى  �سيٌء  ولي�ص 
ظلم، فاإن اهلل �سميٌع دعوة امل�سطهدين، وهو للظاملني باملر�ساد. 

• ها يف العدِل، واأجمَعها 	 ، واأعمُّ وليكن اأحبَّ الأموِر اإليك اأو�سُطها يف احلقِّ
�سخط  واإن  ِة،  اخلا�سَّ بر�سا  ُيجِحُف  العامة  �سخَط  فاإنَّ  الرعية  لر�سا 

ِة. اخلا�سة ُيْغَتَفُر بر�سا العامَّ

• ولي�ص اأحٌد ِمَن الرعية اأثقَل على الوايل موؤنًة يف الرخاء، واأقلَّ معونًة يف 	
واأقلَّ �سكًرا عند العطاء،  واأ�ساأَل بالإحلاف،  واأكَرَه لالإن�ساف،  البالء، 
اأهل  ِم��ْن  الدهِر  ملمات  عند  �سرًبا  واأ�سعَف  املنع،  عند  ع��ذًرا  واأبطاأَ 
العامة  لالأعداء  والعدة  امل�سلمني،  وجماع  الدين،  عموَد  واإن  اخلا�سة، 

ْغُوَك لهم وَمْيُلَك معهم. من الأمة؛ فليكن �سَ

1- اإدغاٌل يف القلِب: اأي ف�ساد.
)- يطامن اإليك: اأي يوطئ. ِمْن ِطماحك: اأي من جماحك. غَرب يغُرب: تنّحى.

3- �َساَماُه ُم�ساماًة: فاَخَرُه.
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• وليكن اأبعُد رعيتك منك، واأ�سنوؤُهم عنَدك اأطلَبهم لعيوب النا�ص، فاإن 	
يف النا�ص عيوًبا الوايل اأحّق ب�سرتها، فال تك�سفّن عما غاب عنك منها، 

فاإمنا عليك تطهري ما ظهر لك، واهلل حكٌم على ما غاَب عنك منها.

• ُه ِمْن عيبك.	 فا�سرِت العورَة ما ا�ستطعَت، ي�سرت اهلل ما حتبُّ �ِسرْتَ

• اأطلْق عن النا�ِص عقدَة كلِّ حقٍد، واقطع عنهم �سبَب كل وتر، َوَتَغاَب عن 	
كل ما ل ي�سلُح لك.

• ا�سحنَي.	 َه بالنَّ ؛ واإن ت�سبَّ ول تعجلّن اإلى ت�سديِق �ساٍع، فاإنَّ ال�ساعَي غا�صٌّ

• ول ُتدخلّن يف م�سورتك بخيال؛ فيعدَل عن الف�سِل، ويعدك الفقر، ول 	
َرَه باجلور؛ فاإن  ا فيزين لك ال�سَّ جباًنا في�سعفك عن الأمور، ول حري�سً

البخل واجلب واحلر�ص غرائز �سّتى، يجمعها �سوء الظن باهلل.

• واعلم اأن �سرَّ وزراِئك َمْن كان لالأ�سراِر قبَلك وزيًرا، وَمْن �سركهم يف 	
الّظلمِة،  واإخ��واُن  الأَثَمِة،  اأع��واُن  فاإنهم  بطانًة،  لك  يكونّن  الآث��ام، فال 
ولي�ص  ونفاذهم،  اآرائهم  مثل  له  ْن  مِمَّ اخللف  خرْيَ  منهم  واجٌد  واأن��َت 
اآثًما  عليه مثل اآ�سارهم واأوزاره��م ممن مل يعاون ظاملًا على ظلمه ول 
عليك  واأحنى  معونة،  لك  واأح�سن  موؤنًة  عليك  اأخف  اأولئك  اإثمه،  على 
ثم  وحفالتك  ًة خللواتك  خا�سَّ اأولئَك  فاتخْذ  اإلًفا،  لغريك  واأقّل  عطًفا 
ليكن اآثرهم عندك اأقولهم للحق واأقّلهم م�ساعدًة فيما يكون منك مما 

كره اهلل تعالى لأوليائه واقًعا ِمْن هواك حيث وقع. 

• كثة 	 فاإن  تفعله،  مل  بباطل  يبجحوك  ول  يطروك،  اأّل  على  هم  ر�سّ ثم 
الإطراء حتدث الزهو، وتدين اإلى العزة. 

• ول يكونن املح�سن وامل�سيء عندك مبن�زلٍة واحدٍة؛ فاإن يف ذلك تزهيًدا 	
لأهل الإح�سان يف الإح�سان، وتدريًبا لأهل الإ�ساءة على الإ�ساءة، واألزم 

كال منهم ما األزم نف�سه.
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• اإح�سانه 	 ِمْن  برعيته  واٍل  ظّن  ُح�ْسِن  اإلى  اأدع��ى  �سيٌء  لي�َص  اأنه  واعلْم 
لي�ص  ما  اإياهم على  ا�ستكراهه  وترك  املوؤنات عليهم،  وتخفيف  اإليهم، 

له ِقَبَلُهْم.

• نِّ برعيتك، فاإنَّ ُح�ْسَن 	 وليكن منك يف ذلك اأمٌر يجتمُع لك به ُح�ْسُن الظَّ
الظنِّ يقطُع عنك ن�سًبا طويال.

• واإن اأحقَّ َمْن َح�ُسَن ظنك به َمْن َح�ُسَن بالوؤُك عنده، واإن اأحق َمْن �ساء 	
ظنك به مَلْن �ساء بالوؤُك عنَدُه.

• ًة �ساحلًة َعِمل بها �سدوُر هذه الأمة، واجتمعْت بها الألفُة، 	 ول َتْنق�ْص �سنَّ
تلك  ما�سي  ِمْن  ب�سيء  ت�سرُّ  �سنًة  ِدثنَّ  حُتْ ول  الرعيُة،  عليها  و�سُلحْت 

ها، والوزُر عليك مبا نق�سَت منها. ال�سنن، فيكون الأجر ملن �سنَّ

• واأكِثْ مدار�سَة العلماء، ومناق�سَة احلكماء، يف تثبيِت ما �سُلَح عليه اأمُر 	
بالِدك، واإقامُة ما ا�ستقاَم به النا�ُص قبلك.

• واعلم اأن الرعيَة طبقاٌت ل ي�سلح بع�سها اإل ببع�ص، ول ِغَنى ببع�سها 	
عن بع�ص، فمنها جنوُد اهلل، ومنها كّتاُب العامِة واخلا�سِة، ومنها ق�ساُة 
واخَل��راِج  اجلزيِة  اأهُل  ومنها  والرفِق،  الإن�ساِف  اُل  ُعمَّ ومنها  العدل، 
مِة وُم�سِلمِة النا�ص، ومنها التُّجاُر واأهُل ال�سناعات، ومنها  ِمْن اأهِل الذِّ
فلى ِمْن ذوي احلاجِة وامل�سكنِة، وكٌل قد �سّمى اهلُل �سهَمُه،  الطبقُة ال�سُّ

ِه ¤ عهًدا منه محفوًظا. وو�سَع على حّده فري�سَتُه يف كتاِبِه و�سنِة نبيِّ

• و�سبُل 	 الدين،  وعزُّ  ال��ولة،  وزيُن  الّرعية،  ح�سوُن  اهلل  ب��اإذِن  فاجلنوُد 
الأمن، ولي�ص تقوم الرعية اإل بهم، ثم ل قواَم للجنوِد اإل مبا ُيخرُج اهلُل 
لهم ِمَن اخَلراِج الذي يقوون به يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيما 

ي�سلحهم، ويكون ِمْن وراء حاجتهم.

• ال، 	 ثم ل قواَم لهذين ال�سنفني اإل بال�سنف الثالث؛ ِمَن الق�ساة، والُعمَّ
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والُكتَّاِب، ملا يحكمون ِمَن املعاقد، ويجمعون من املنافع، وُيوؤَتنون عليه 
ها. من خوا�صِّ الأمور وعوامِّ

• ول قواَم لهم جميًعا اإل بالتجار وذوي ال�سناعات، فيما يجتمعون عليه 	
ِمْن مرافقهم، ويقومون به يف اأ�سواقهم، ويكفونهم ِمَن الرفِق باأيديهم 

ما ل يبلُغُه ِرْفُق غرِيهم.

• رفدهم 	 يحقُّ  الذين  وامل�سكنة،  احلاجة  اأه��ِل  ِم��ْن  فلى  ال�سُّ الطبقُة  ثم 
ومعونتهم، ويف اهلل لكٍل �سعٌة، ولكٍل على الوايل حٌق بَقْدِر ما ي�سِلُحُه.

• بالهتمام 	 اإل  ذلك  ِمْن  اهلُل  األزَمُه  ما  حقيقِة  ِمْن  الوايل  َيْخُرُج  ولي�ص 
وال�ستعانة باهلل، وتوطنِي نف�ِسِه على لزوِم احلقِّ وال�سرْبِ عليه فيما خفَّ 

عليه اأو َثُقَل. 

• ولإماِمَك، 	 ولر�سوِلِه  تعالى  هلِل  نف�ِسِك  يف  َحهم  اأن�سَ ُجنوِدَك  ِمْن  فولِّ 
واأنقاهم جيًبا، واأف�سَلهم ِحلًما، ممن ُيْبطئ عن الغ�سِب، وي�سرتيُح اإلى 
الُعذِر، وَيْرُفُق بال�سعفاِء، وينبو عن الأقوياِء، وممن ل يثريه العنف، ول 

عُف. َيْقُعُد به ال�سَّ

• وابِق احل�سنِة 	 وال�سَّ ال�ساحلِة  البيوتاِت  واأهِل  الأح�ساِب  بذوي  ْق  اأحْلِ ثم 
الكَرِم،  ِجماُع  فاإنهم  ماحِة،  وال�سَّ خاِء  وال�سَّ وال�سجاعِة  النجدِة  اأه��َل 
و�ِسْعُب الَعْرِف؛ ثم تفقد ِمْن اأمورهم ما يتفقده الوالدان ِمْن ولدهما)1(.

• ول يتفاقمن يف نف�سك �سيء قويتهم به؛ ول حتقرّن لطًفا تعاهدهم به 	
واإن قّل، فاإنه داعيٌة لهم اإلى بذل الن�سيحة لك، وح�سن الظن بك.

• ول تدع تفقد لطيف اأمورهم اتكال على ج�سيمها، فاإن للي�سري ِمْن لطفك 	
مو�سًعا ينتفعون به، وللج�سيم موقًعا ل ي�ستغنون عنه.

• وليكن اآثر روؤو�ص جندك عندك من وا�ساهم يف معونته، واأف�سل عليهم 	

ْيبة. ن ال�سجرة. والَعْرف: الرائحة الطَّ ب منه اأي تفّرع؛ َكُغ�سْ عبة من ال�سىء: ما َت�َسعَّ 1- ال�سُّ
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ِمْن جدته مبا ي�سعهم وي�سع ِمْن وراءهم ِمْن خلوف اأهليهم حتى يكون 
عليك  يعطف  عليهم  عطفك  ف��اإن  العدو،  جهاد  يف  واح��ًدا  ا  همًّ هّمهم 
وظهور  البالد  يف  العدل  ا�ستقامة  الولة  عني  قرة  اأف�سل  واإن  قلوبهم؛ 
ت�سح  ول  �سدرهم،  ب�سالمة  اإل  مودتهم  تظهر  ل  واإن��ه  الرعية؛  مودة 
ن�سيحتهم اإل بحيطتهم على ولة اأمورهم وقلة ا�ستثقال دولهم، وترك 
الثناء  ووا�سل يف ح�سن  اآمالهم،  فاف�سح يف  مدتهم،  انقطاع  ا�ستبطاء 
حل�سن  الذكر  ك��ثة  ف��اإن  منهم،  البالء  ذوو  اأبلى  ما  وتعديد  عليهم، 

فعالهم تهز ال�سجاع وحتر�ص اجلبان اإن �ساء اهلل.

• اإلى غريه، 	 اأبلى، ول ت�سّمن بالء امرئ  ثم اعرف لكل امرئ منهم ما 
ول تق�سرّن به دون غاية بالئه؛ ول يدعونك �سرف امرئ اإلى اأن تعظم 
ِمْن بالئه ما كان �سغرًيا، ول �سعة امرئ اإلى اأن ت�ست�سغر ِمْن بالئه ما 

كان عظيًما.

• ِمَن 	 عليك  وي�ستبه  اخلطوب،  ِمَن  ي�سلعك  ما  ور�سوله  اهلل  اإلى  واردد 
ۈئ ېئ ېئ  الأمور؛ فقد قال اهلل تعالى لقوم اأحب اإر�سادهم: { 
حب  جب       يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
اإلى  وال���رادُّ  كتابه،  الآخ��ذ مبحكم  هو  اهلل  اإل��ى  ف��ال��رادُّ   ،)1({ خب 

الر�سول الآخذ ب�سنته اجلامعة غري املتفرقة.

• ثم اخرت للحكم بني النا�ص اأف�سل رعيتك يف نف�سك ممن ل ت�سيق به 	
ِمَن  الذلة، ول يح�سر  الأم��ور، ول تحكه اخل�سوم))(، ول يتمادى يف 
الفيء اإلى احلق اإذا عرفه، ول ت�سرف نف�سه على طمع، ول يكتفي باأدنى 
واأقلهم  باحلجج،  واآخذهم  ال�سبهات،  يف  اأوقفهم  اأق�ساه،  دون  فهم 
واأ�سرمهم  الأم��ور،  تك�سف  على  واأ�سربهم  اخل�سم،  مبراجعة  تربًما 

1- الن�ساء: 59.
ّحَك: َلّج يف املنازعة. )- َتَ
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عند اإي�ساح احلكم، ممن ل يزدهيه اإطراء، ول ي�ستميله اإغراء؛ واأولئك 
قليل.

• معه 	 وتقل  علته  يريح  ما  البذل  يف  له  واف�سح  ق�سائه؛  تعاهد  اأكث  ثم 
حاجته اإلى النا�ص، واأعطه ِمَن املن�زلة لديك ما ل يطمع فيه غريه ِمْن 

خا�ستك، لياأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.

• اأيدي 	 يف  اأ�سرًيا  كان  قد  الدين  هذا  فاإن  بليًغا؛  نظًرا  ذلك  يف  فانظر 
الأ�سرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا.

• ثم انظر يف اأمور عمالك، فا�ستعملهم اختباًرا ول تولهم محاباة واأثرة، 	
فاإنهما جماٌع ِمْن �سعب اجلور واخليانة.

• والقدم 	 ال�ساحلة  البيوتات  اأهل  ِمْن  التجربة واحلياء  اأهل  وتوخَّ منهم 
يف  واأقل  ا،  اأعرا�سً واأ�سح  اأخالًقا،  اأكرم  فاإنهم  املتقدمة؛  الإ�سالم  يف 

املطامع اإ�سراًفا، واأبلغ يف عواقب الأمور نظًرا.

• اأنف�سهم، 	 ا�ست�سالح  فاإن ذلك قوة لهم على  الأرزاق،  اأ�سبغ عليهم  ثم 
وغنًى لهم عن تناول ما حتت اأيديهم، وحجٌة عليهم اإن خالفوا اأمرك 

اأو ثلموا اأمانتك.

• ثم تفقد اأعمالهم، وابعث العيون ِمْن اأهل ال�سدق والوفاء عليهم، فاإن 	
والرفق  الأمانة  ا�ستعمال  على  لهم  ح��دوًة  لأمورهم  ال�سر  يف  تعاهدك 

بالرعية.

• وحتفظ ِمْن الأعوان، فاإن اأحٌد منهم ب�سط يده اإلى خيانة اجتمعت بها 	
عليه عندك اأخبار عيونك اكتفيت بذلك �ساهًدا، فب�سطت عليه العقوبة 
يف بدنه، واأخذته مبا اأ�ساب ِمْن عمله، ثم ن�سبته مبقام الذلة، وو�سمته 

باخليانة، وقلدته عار التهمة.

• �سالٌح 	 و�سالحه  �سالحهم  فاإن  اأهله،  ي�سلح  مبا  اخَل��راج  اأمر  وتفقد 
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ملن �سواهم، ول �سالح ملن �سواهم اإل بهم، لأن النا�ص كلهم عياٌل على 
اخلراج واأهله.

• وليكن نظرك يف عمارة الأر�ص اأبلغ ِمْن نظرك يف ا�ستجالب اخلراج، 	
اأخرَب  اإل بالعمارة؛ ومن طلب اخلراج بغري عمارة  لأن ذلك ل يدرك 
اأو  ثقال  �سكوا  فاإن  قليال؛  اإل  اأمره  ي�ستقم  ومل  العباد،  واأهلَك  البالد، 
اأجحف  اأو  اغتمرها غرق  اأر�ص  اإحالة  اأو  بالٍة  اأو  �سرب  انقطاع  اأو  علًة 
يثقلّن  ول  اأمرهم؛  به  ي�سلح  اأن  ترجو  مبا  عنهم  خففت  عط�ص،  بها 
يف  عليك  به  يعودون  ذخ��ٌر  فاإنه  عنهم،  املوؤنة  به  خففت  �سيء  عليك 
ثنائهم وتبجحك  ا�ستجالبك ح�سن  عمارة بالدك وتزيني وليتك، مع 
ِمْن  قوتهم مبا ذخرت عندهم  فيهم، معتمًدا ف�سل  العدل  با�ستفا�سة 
اإجماحك لهم والثقة منهم مبا عودتهم ِمْن عدلك عليهم ورفقك بهم، 
فرمبا حدث ِمَن الأمور ما اإذا عولت فيه عليهم ِمْن بعد احتملوه طيبًة 
اأنف�سهم به، فاإن العمران يحتمل ما حملته، واإمنا يوؤتى خراب الأر�ص 
الولة على اجلمع،  اأنف�ص  لإ�سراف  اأهلها  يعوز  واإمنا  اأهلها،  اإعواز  ِمْن 

و�سوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعرب.

• وا�ستعمل َمْن يحب اأن يدخر ح�سن الثناء ِمَن الرعية، واملثوبة ِمَن اهلل 	
عز وجل، والر�سا ِمَن الإمام.

• ثم انظر يف حال الكتاب فوّل اأمورك خريهم؛ واخ�س�ص ر�سائلك التي 	
الأخالق ممن  لوجود �سالح  باأجمعهم  واأ�سرارك  فيها مكايدك  تدخل 
بها عليك يف خالٍف لك بح�سرة مالأ، ول  الكرامة فيجرتئ  تبطره  ل 
تق�سر به الغفلة عن اإيراد مكاتبات عمالك عليك واإ�سدار جوابها على 
عقًدا  ي�سعف  ول  منك  ويعطى  لك  ياأخذ  وفيما  عنك،  منها  ال�سواب 
اإطالق ما عقد عليك، ول يجهل مبلغ قدر  اعتقده لك، ول يعجز عن 

نف�سه يف الأمور، فاإن اجلاهل بقدر نف�سه يكون بقدر غريه اأجهل.
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• ثم ل يكن اختيارك اإياهم على فرا�ستك وا�ستنامتك)1(، وح�سن الظن 	
منك؛ فاإن الرجال يتعرفون لفرا�سات الولة بت�سنعهم وح�سن خدمتهم، 
ولي�ص وراء ذلك ِمَن الن�سيحة والأمانة �سيء ولكن اختربهم مبا ولوا 
لل�ساحلني قبلك فاعمد لأح�سنهم كان يف العامة اأثًرا، واأعرفهم بالأمانة 
وجًها، فاإن ذلك دليل على ن�سيحتك هلل وملن وليت اأمره، واجعل لراأ�ص 
كل اأمر ِمْن اأمورك راأ�ًسا منه ل يقهره كبريها ول يت�ستت عليه كثريها، 

ومهما كان يف كتابك ِمْن عيٍب فتغابيت عنه األزمته.
• املقيم منهم 	 واأو�ِص بهم خرًيا  ال�سناعات،  بالتُّجاِر وذوي  ا�ستو�ِص  ثم 

وامل�سطرب مباله، واملرتفق ببدنه، فاإنهم مواّد املنافع، واأ�سباب املرافق 
وجاّلبها ِمَن املباعد واملطارح يف بّرك وبحرك و�سهلك وجبلك وحيث ل 
يلتئم النا�ص ملوا�سعها ول يجرتئون عليها، فاإنهم �سلٌم ل تخاف بائقته، 
و�سلٌح ل تخ�سى غائلته؛ وتفقد اأمورهم بح�سرتك ويف حوا�سي بالدك. 

• واعلم اأن يف كثري منهم �سيًقا فاح�ًسا، و�سًحا قبيًحا، واحتكاًرا للمنافع 	
ِمَن  الولة، فامنع  للعامة، وعيٍب على  املبايعات، وذلك باب م�سرة  يف 

الحتكار، فاإن ر�سول اهلل ¤ منع ِمْنه.
• بالفريقني 	 جتحف  ل  واأ�سعار  عدل  مبوازين  �سمًحا  بيًعا  البيع  وليكن 

ِمْن  وعاقبه  به  فنّكل  اإياه  نهيك  بعد  قارف حكرة  واملبتاع، فمن  البائع 
غري اإ�سراف.

• وامل�ساكني 	 لهم،  حيلة  ل  الذين  ِم��َن  ال�سفلى  الطبقة  يف  اهلَل  اهلَل  ثم 
ومعرًتا،  قانًعا  الطبقة  هذه  يف  فاإن  والزمنى،  البوؤ�ص  واأهل  املحتاجني 
مالك،  بيت  ِمْن  ق�سًما  لهم  واجعل  فيهم،  ا�ستحفظك  ما  اهلل  فاحفظ 
وق�سًما ِمْن غاّلت �سوايف الإ�سالم يف كل بلد، فاإن لالأق�سى منهم مثل 

الذي لالأدنى.

اإذا تناوم  ا:  اأي�سً اإليه، وا�ستنام  ُم�ستنيم  اإليه، فهو  اأن�ص به واطماأّن  اإذا  اإلى فالٍن:  1- ا�ستنام فالٌن 
ْوم. �سهوًة للنَّ
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• وكٌل قد ا�سرتعيت حقه فال ي�سغلّنك عنهم بطر فاإنك ل تعذر بت�سييعك 	
التافه لأحكامك الكثري املهم، فال ت�سخ�ص هّمك عنهم ول ت�سعر خّدك 
لهم؛ وتفقد اأمور من ل ي�سل اإليك منهم ممن تقتحمه العيون وحتقره 
الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك ِمْن اأهل اخل�سية والتوا�سع، فلريفع اإليك 
اأمورهم؛ ثم اعمل فيهم بالإعذار اإلى اهلل �سبحانه وتعالى يف تاأدية حقه 

اإليه.
• ين�سب 	 ول  له  حيلة  ل  ممن  ال�سّن  يف  الّرقة  وذوي  اليتم  اأه��ل  ْد  وتعهَّ

يخففه  وقد  ثقيل،  كله  واحلق  ثقيل؛  الولة  على  وذلك  نف�سه.  للم�ساألة 
ووثقوا ب�سدق موعود  اأنف�سهم  العاقبة ف�سربوا  اأقوام طلبوا  اهلل على 

اهلل لهم.
• واجعل لذوي احلاجات منك ق�سًما تفرغ لهم يف �سخ�سك، وجتل�ص لهم 	

جندك  عنهم  وتبعد  خلقك  ال��ذي  هلل  فيه  فتتوا�سع  عاًما  جمل�ًسا  فيه 
واأعوانك ِمْن حرا�سك و�سرطك حتى يكلمك متكلمهم غري متعتع؛ فاإين 
يوؤخذ  اأمٌة ل  تقّد�ص  ¤ يقول يف غري موطن: )لن  �سمعت ر�سول اهلل 

لل�سعيف فيها حقه ِمَن القوي غري متعتع( )1(. 
• يب�سط اهلل 	 والأنف،  ال�سيق  ونّح عنك  والعّي،  اخَلِرَق منهم  احتمل  ثم 

عليك بذلك اأكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته، واأعط ما اأعطيت 
هنيًئا، وامنع يف اإجمال واإعذار. 

• ثم اأموٌر ِمْن اأمورك ل بّد لك ِمْن مبا�سرتها؛ منها اإجابة عمالك مبا ل 	
يغني عنه كتابك، ومنها اإ�سدار حاجات النا�ص عند ورودها عليك مما 

حترج به �سدور اأعوانك.
• واأم�ص لكل يوم عمله؛ فاإن لكل يوم ما فيه، واجعل لنف�سك فيما بينك 	

وبني اهلل اأف�سل تلك املواقيت واأجزل تلك الأق�سام، واإن كانت كلها هلل 
اإذا �سلحت فيها النية و�سلمت منها الرعية.

ُه َوُهَو َغرْيُ ُمَتْعَتٍع« رواه الطرباين. ِعيِفَها ِمْن �َسِديِدَها َحقَّ ٌة َل َتاأُْخُذ ِل�سَ �ُص اأَمَّ 1 -»َكْيَف ُتَقدَّ
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• له 	 هي  التي  فرائ�سه  اإقامة  دينك  به  هلل  تخل�ص  ما  خا�سة  يف  وليكن 
خا�سة، فاأعط اهلل ِمْن بدنك يف ليلك ونهارك، ووّف ما تقربت به اإلى 
اهلل تعالى ِمْن ذلك كامال غري مثلوم ول منقو�ص بالًغا ِمْن بدنك ما بلغ.

• واإذا قمت يف �سالتك للنا�ص فال تكونّن منفًرا ول م�سيًعا، فاإن يف النا�ص 	
اإلى  ¤ حني وجهني  العلة وله احلاجة؛ وقد �ساألت ر�سول اهلل  َمْن به 
اليمن: كيف اأ�سلي بهم؟ فقال: ك�سالة اأ�سعفهم وكن باملوؤمنني رحيًما.

• واأما بعد، هذا فال يطولّن احتجابك عن رعيتك، فاإن احتجاب الولة 	
عن الرعية �سعبة ِمَن ال�سيق، وقلة علم بالأمور، والحتجاب منهم يقطع 
ال�سغري  الكبري ويعظم  عنهم علم ما احتجبوا دونه، في�سغر عندهم 

ويقبح احل�سن ويح�سن القبيح وي�ساب احلق بالباطل.

• ولي�ست 	 الأم��ور؛  ِمَن  النا�ص  يوارى عنه  ب�سر، ل يعرف ما  الوايل  واإمنا 
على احلق �سماٌت تعرف بها �سروب ال�سدق ِمَن الكذب.

• واإمنا اأنت اأحد رجلني: اإما امروؤ �سخت نف�سك بالبذل يف احلق، ففيم 	
احتجابك ِمْن واجب حق تعطيه اأو فعل كرمي ت�سديه؟ واإما امروؤ مبتلًى 
باملنع، فما اأ�سرع كف النا�ص عن م�ساألتك اإذا يئ�سوا ِمْن ذلك مع اأن اأكث 
حاجات النا�ص اإليك مما ل موؤنة فيه عليك ِمْن �سكاة مظلمٍة اأو طلب 

اإن�ساٍف يف معاملة.

• يف 	 اإن�ساف  وقلة  وتطاول  ا�ستئثاٌر  فيهم  وبطانة  خا�سًة  للوايل  اإن  ثم 
تقطعّن  ول  الأح��وال،  تلك  اأ�سباب  بقطع  ذلك  م��ادة  فاح�سم  معاملة، 
لأحد ِمْن حا�سيتك وخا�ستك قطيعة، ول يطمعّن منك يف اعتقاد عقدة 
ت�سر مبن يليها ِمَن النا�ص يف �سرب اأو عمل م�سرتك يحملون موؤنته على 

غريهم، فيكون مهناأ ذلك لهم دونك، وعيبه عليك يف الدنيا والآخرة.

• �سابًرا 	 ذل��ك  يف  وك��ن  والبعيد،  القريب  م��ن  لزمه  َم��ْن  احل��ق  واأل���زم 
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محت�سًبا، واقًعا ذلك من قرابتك وخا�ستك حيث وقع؛ وابتِغ عاقبته مبا 
يثقل عليك منه، فاإن مغبة ذلك محمودة. 

• واإن ظنت الرعية بك حيًفا فاأ�سحر لهم بعذرك، واعدْل عنك ظنونهم 	
على  تقوميهم  من  حاجتك  به  تبلغ  اإع��ذاًرا  ذلك  يف  ف��اإن  باإ�سحارك، 

احلق)1(.

• ا، فاإن يف ال�سلح دعًة 	 ول تدفعّن �سلًحا دعاك اإليه عدوك وهلل فيه ر�سً
جلنودك، وراحًة من همومك، واأمًنا لبالدك، ولكن احذر كل احلذر من 
عدّوك بعد �سلحه، فاإن العدو رمبا قارب ليتغفل، فخذ باحلزم واتهم 

يف ذلك ح�سن الظن.

• فاإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة واألب�سته منك ذمة؛ فِحْط عهدك 	
بالوفاء واْرَع ذمتك بالأمانة، واجعل نف�سك جّنة دون ما اأعطيت، فاإنه 
لي�ص من فرائ�ص اهلل �سيء النا�ص اأ�سّد عليه اجتماًعا مع تفرق اأهوائهم 
وت�ستت اآرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود؛ وقد لزم ذلك امل�سركون فيما 

بينهم دون امل�سلمني ملا ا�ستوبلوا من عواقب الغدر.

• ل 	 فاإنه  ع��دوك،  تختلّن  ول  بعهدك،  تخي�سّن  ول  بذمتك،  تغدرّن  فال 
يجرتئ على اهلل اإل جاهٍل �سقي، وقد جعل اهلل عهده وذمته اأمًنا ق�ساه 
بني العباد برحمته، وحرًما ي�سكنون اإلى منعته وي�ستفي�سون اإلى جواره، 

فال اإدغال ول مدال�سة ول خداع فيه.

• التاأكيد 	 بعد  قول  تعولّن على حلن  ول  العلل،  فيه  تعقد عقًدا جتوز  ول 
والتوثقة، ول يدعوّنك �سيق اأمٍر لزمك فيه عهد اهلل اإلى طلب انف�ساخه 
بغري احلق، فاإن �سربك على �سيٍق ترجو انفراجه، وف�سل عاقبته خري 
من غدر تخاف تبعته واأن حتيط بك من اهلل طلبة، فال ت�ستقيل فيها 

دنياك ول اآخرتك.

1- ومن املجاز: اأ�سحر بالأمر واأ�سحره: اأظهره ول ت�سحر اأمرك.
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• اإياك والدماء و�سفكها بغري حّلها، فاإنه لي�ص �سيٍء اأدعى لنقمٍة ول اأعظم 	
تبعٍة ول اأحرى بزوال نعمٍة وانقطاع مدة من �سفك الدماء بغري حّقها، 
واهلل �سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد فيما ت�سافكوا من الدماء يوم 
القيامة؛ فال تقويّن �سلطانك ب�سفك دٍم حرام، فاإن ذلك مما ي�سعفه 
ويوهنه بل يزيله وينقله فال عذر لك عند اهلل ول عندي يف قتل العمد، 
لأن فيه قود البدن؛ فاإن ابتليت بخطاأ واأفرط عليك �سوطك اأو �سيفك 
اأو يدك بعقوبة؛ فاإن يف الوكزة فما فوقها مقتلة فال تطمحّن بك نخوة 

�سلطانك عن اأن توؤدي اإلى اأولياء املقتول حقهم.

• اَك والإعجاب بنف�سك، والثقة مبا يعجبك منها وحب الإطراء، فاإن 	  َواإِيَّ
اإح�سان  من  يكون  ما  ليمحق  نف�سه  يف  ال�سيطان  فر�ص  اأوثق  من  ذلك 

املح�سنني.

• اَك واملّن على رعيتك باإح�سانك، والتزيَُّد فيما كان من فعلك، واأن 	 َواإِيَّ
تعدهم فتتبع موعدك بخلف، فاإن املّن يبطل الإح�سان، والتزيد يذهب 
تعالى:          اهلل  قال  والنا�ص،  اهلل  عند  املقت  يوجب  واخللف  احلق،  بنور 

{ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ })1(.

• اأو 	 اإمكانها  عند  فيها  الت�سقط  اأو  اأوانها،  قبل  بالأمور  والعجلة  ��اَك  َواإِيَّ
اللجاجة فيها اإذا تنكرت اأو الوهن عنها اإذا ا�ستو�سحت ف�سع كل اأمر 

مو�سعه واأوقع كل عمل موقعه.

• اَك وال�ستئثار مبا النا�ص فيه اأ�سوة، والتغابي عما يعنى به مما قد 	 َواإِيَّ
تنك�سف  قليٍل  فاإنه ماأخوذ منك لغريك، وعما  الناظرين،  لعيون  و�سح 

عنك اأغطية الأمور وينت�سف منك املظلوم.

• ل�سانك، 	 وغ��رب  ي��دك،  و�سطوة  ح���ّدك،  ��ْورة  و���سَ اأن��ف��ك،  حمّية  املك 
واحرت�ص من كل ذلك بكف البادرة وتاأخري ال�سطوة حتى ي�سكن غ�سبك 

1- �سورة ال�سف: 3.
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فتملك الختيار، ولن حتكم ذلك من نف�سك حتى تكث همومك بذكر 
املعاد اإلى ربك.

• عادلة   	 حكومة  من  تقدمك  ملن  م�سى  ما  تتذكر  اأن  عليك  والواجب 
اأو �سنة فا�سلة، اأو اأثٍر عن نبينا ¤ اأو فري�سة يف كتاب اهلل، فتقتدي 
عهدت  ما  اتباع  يف  لنف�سك  وجتتهد  فيها،  به  عملنا  مما  �ساهدت  مبا 
اإليك يف عهدي هذا، وا�ستوثقت به من احلجة لنف�سي عليك لكيال تكون 

لك علة عند ت�سّرع نف�سك اإلى هواها.

• واأنا اأ�ساأل اهلل ب�سعة رحمته وعظيم قدرته على اإعطاء كل ذي رغبة اأن 	
��اَك ملا فيه ر�ساه من الإقامة على العذر الوا�سح اإليه واإلى  َواإِيَّ يوفقني 
خلقه، مع ح�سن الثناء يف العباد، وجميل الأثر يف البالد، وتام النعمة 
وت�سعيف الكرامة، واأن يختم يل ولك بال�سعادة وال�سهادة، اإّنا هلل واإّنا 

اإليه راجعون)1(.

الأدب  فنون  يف  الأرب  نهاية   ،19(7 اخلاجني  مكتبة  ن�سر  احلمدونية:  والتذكرة  البالغة.  نهج   -1
للنويري: )6 / 30(.
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يٌَّة باختيار �صاحب �جلند َو�صِ

اجُل�ْنُد: الع�سكر، قال َتَعاَلى:{ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چڇ })1(.

الِح، ِبِهْم تدفُع الأعداُء وتوؤخُذ املدُن؛ قاَل اْبُن اأِبي  واجلنُد هم َحَمَلُة ال�سِّ
ِبْي�ِع: الرَّ

• اِحٌب من التُّقاِة والُكَفاِة واْلُهَداِة، الَعارفنَي مبكايِد 	 وَيِجُب اأن َيُكْوَن َلُه �سَ
احلروِب.

• َلْيِه، باذل جهَده يف ُن�سِح 	 ا مطيًعا قابال مِلا ي�ساُر اإِ وَيِجُب اأن َيُكْوَن اأي�سً
امَلِلِك.

• احِة والتَّنعيِم.	 قِة والرَّ وَيْنَبِغي اأن ل يتَّخَذ من اجلنِد من َكاَن معتاًدا للرِّ

• يا�سِة والفرو�سيِة.	 نائِع، وُيوؤخذوَن دائًما بالرِّ ومُينعوَن من اتِّخاِذ ال�سَّ

• وَن اأرزاَقهم لي�ستغلوا مبا ُيوؤمروَن ِبِه.	 ُد اأْحَواَلُهم يف ُكلِّ َوْقٍت، ويوفُّ وَيَتَفقَّ

• ي 	 َكِثرْيِ ��ْوِم،  ال��نَّ قليلي  ِب،  الَغ�سَ �سريعي   ، ظنْيَ ُمتيقِّ َيُكْوُنوا  اأن  وَيِجُب 
احلركِة.

• واأن يكونوا َذِوي باأ�ٍص وجَندٍة، موؤتلفي الُقُلوِب َعَلى طاعِة ملِكِهْم.	

• ًة، ويعترُب َعَدَدُهم.	 هم يف ُكلِّ �َسْهٍر َمرَّ اُدهم، بعر�سِ وليوؤَمْر ُروؤو�ُسهم وُقوَّ

• اُدهم من اأكابِرهم َقْدًرا، واأعرِفهم بالوقائِع واحلروِب.	 ولتُكْن قوَّ

• اِد رئي�ًسا، َحتَّى 	 واأن َيْجَعَل َعَلى ُكلِّ ع�سرٍة قائًدا، وعلى ُكلِّ َع�ْسَرٍة من القوَّ
ينتهي اإلى ربِّ اجلي�ص.

1- �سورة الأحزاب: 9.
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• واأن َيُقوَم بكفايتهم َحتَّى ل يحتاجوا فتدعوهم احلاجُة اإلى اأموٍر ثالثٍة: 	

ا اأن يعدلوا اإلى من َيُقوُم َلُهْم بالكفايِة،  عيِة، واإمَّ اإما اأن يت�سلَّطوا َعَلى الرَّ
ا اأن ي�ستغلوا بالك�سِب فال ُيْنَتَفُع ِبِهْم ِعْنَد احلاجِة. واإمَّ

ِبِهْم من  اأعداٌء تنتقُم  َفاإنَّهم  ْد جنَدك  َتَفقَّ �إىل �لإ�صكندِر:  �أر�صطو  َكَتَب   

اأعداء)1(.

1- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: �ص )0).
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ُة �َصيِِّدَنا عمر ر�صي �هلل عنه لأبي مو�صى �لأ�صعري بالق�صاء يَّ َو�صِ

القا�سي: هو من يتولى ف�سل الأمور بني املتداعيني يف الأحكام ال�سرعية، 
اأنه ويل  الق�ساعي:  ¤ فقد ذكر  النبي  وهي وظيفة قدمية كانت يف زمن 
الق�ساء باليمن علّي بن اأبي طالب، ومعاذ بن جبل، واأبو مو�سى الأ�سعري، 
واأن اأبا بكر ر�سي اهلل عنه ولى الق�ساء عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه)1(.

ا�ِص َحْيُث اأدَرَكُه اخل�سوُم. ُدَنا عمُر ر�سي اهلل عنه يق�سي بني النَّ فَكاَن �َسيِّ

ال�سجعان  ال�سحابة  اأح��د  قي�ص،  بن  اهلل  عبد  هو  الأ�سعري  مو�سى  واأب��و 
ُدَنا عمر ر�سي اهلل  الفاحتني، ا�ستعمله ر�سول اهلل ¤ على اليمن، ووله �َسيِّ
د�ستور  تع�دُّ  التي  ِة  يَّ اْلَو�سِ ِبَهِذِه  اإليه  وَكَتَب  ه�،   17 �سنة  الب�سرة  على  عنه 

الق�ساء، فق�ال:

• ، اإلى عبد اهلل بن قي�ص... �سالم َعَلْيَك، 	 من عبِد اهلل عمَر اأِم�رْيِ امْلُوؤِْمِننْيَ
�ا َبْعُد: اأمَّ

• َلْيَك، 	 اإِ اأُْديِلَ  اإَِذا  َفاْفَهْم  َبَعٌة،  ُمتَّ ٌة  َو�ُسنَّ ُمْحَكَمٌة،  ٌة  َفِري�سَ اَء  اْلَق�سَ اإِنَّ 
ُه ل َيْنَفُع َتَكلٌُّم ِبَحقٍّ ل َنَفاَذ َلُه))(. َفاإِنَّ

• َيْطَمَع 	 َحتَّى ل  اِئَك،  َوَق�سَ ِل�ِسَك  َوجَمْ َوْجِهَك  يِف  ا�ِص  النَّ َبنْيَ   » �َسوِّ   « َواآ�ِص 
ِعيٌف ِمْن َعْدِلَك. �َسِريٌف يِف َحْيِفَك، َول َيْياأَ�َص �سَ

• ِعي، َواْلَيِمنُي َعَلى َمْن اأَْنَكَر.	 َنُة َعَلى امْلُدَّ اْلَبيِّ

• َم َحالل. 	 ْلًحا اأََحلَّ َحَراًما اأَْو َحرَّ ْلُح َجاِئٌز َبنْيَ امْلُ�ْسِلِمنَي، اإِل �سُ َوال�سُّ

• َنُه 	 َبيَّ ْن  َفاإِ اإَِلْيِه،  َيْنَتِهي  اأََمًدا  َلُه  ِرْب  َفا�سْ َنًة  َبيِّ اأَْو  َغاِئًبا  ا  َحقًّ َعى  ادَّ َوَمِن 
َة، َفاإِنَّ َذِلَك ُهَو  يَّ ِه، َواإِْن اأَْعَجَزُه َذِلَك ا�ْسَتْحَلْلَت َعَلْيِه اْلَق�سِ اأَْعَطْيَتُه ِبَحقِّ

اأَْبَلُغ يِف اْلُعْذِر َواأَْجَلى ِلْلَعَماِء.

1- �سبح الأع�سى. 
)- اأدلى فالن بحجته: اأح�سرها واحتج بها )املعجم الوجيز(.
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• ِفيِه 	 َفُهِديَت  َراأَْي��َك  ِفيِه  َفَراَجْعَت  اْلَيْوَم  ِفيِه  ْيَت  َق�سَ اٌء  َق�سَ َك  َنَعنَّ مَيْ َول 
قَّ َقِدمٌي ل ُيْبِطُلُه �َسْيٌء، َوُمَراَجَعُة  ، َفاإِنَّ احْلَ قَّ ِلُر�ْسِدَك اأَْن ُتَراِجَع ِفيِه احْلَ

قِّ َخرْيٌ ِمَن التََّماِدي يِف اْلَباِطِل)1(. احْلَ

• ٌب َعَلْيِه 	 رَّ ، اأَْو جُمَ ُلوٌد يِف َحدٍّ ُهْم َعَلى َبْع�ٍص، اإِل جَمْ َوامْلُ�ْسِلُموَن ُعُدوٌل َبْع�سُ
�َسَهاَدُة ُزوٍر، اأَْو َظِننٌي يِف َولٍء اأَْو َقَراَبٍة، َفاإِنَّ اهلل َتَعاَلى َتَولَّى ِمَن اْلِعَباِد 

اِن))(. َناِت َوالأَمْيَ ُدوَد اإِل ِباْلَبيِّ َراِئَر، َو�َسرَتَ َعَلْيِهُم احْلُ ال�سَّ

• ا َلْي�َص يِف ُقْراآٍن َول 	 ا َوَرَد َعَلْيَك مِمَّ ُثمَّ اْلَفْهَم اْلَفْهَم ِفيَما اأُْديِلَ اإَِلْيَك مِمَّ
ٍة.  �ُسنَّ

• َها اإَِلى اهلل 	 ُثمَّ َقاِي�ِص الأُُموَر ِعْنَد َذِلَك َواْعِرِف الأَْمَثاَل ُثمَّ اْعِمْد اإَِلى اأََحبِّ
 . قِّ ِفيَما َتَرى َواأَ�ْسَبِهَها ِباحْلَ

• ِعْنَد 	 َر  َنكُّ َوالتَّ ا�ِص  ِبالنَّ َي  ��اأَذِّ َوال��تَّ َجَر،  َوال�سَّ َواْلَقَلَق  َب  َواْلَغ�سَ ���اَك  َواإِيَّ
قِّ ُيوِجُب اهلل ِبِه  اَء يِف َمَواِطِن احْلَ نَّ اْلَق�سَ وِم(، َفاإِ �سُ وَمِة )اأَِو اخْلُ �سُ اخْلُ

ْكَر.  الأَْجَر َوُيْح�ِسُن ِبِه الذِّ

• َوَبنْيَ 	 َبْيَنُه  َما  َكَفاُه اهلل  َنْف�ِسِه  َعَلى  َكاَن  َوَلْو  قِّ  ُتُه يِف احْلَ ِنيَّ ْت  َفَمْن َخَل�سَ
ا َلْي�َص يِف َنْف�ِسِه �َساَنُه اهلل، َفاإِنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى  َن مِبَ ا�ِص، َوَمْن َتَزيَّ النَّ
ا، َفَما َظنَُّك ِبَثَواٍب ِعْنَد اهلل يِف  ل َيْقَبُل ِمَن اْلِعَباِد اإِل َما َكاَن َلُه َخاِل�سً

َعاِجِل ِرْزِقِه َوَخَزاِئِن َرْحَمِتِه)3(.

اأما التي �سدر فيها احلكم و�سار حًقا مكت�سًبا ل�ساحبه، ف�ال يبدل  اأي: يف دعوى اأخرى مثلها،   -1
احل�كم فيها؛ وذلك معنى قول عمر ملا �سئل عن اختالف حكمني له يف دعويني مت�سابهتني: تلك كم�ا 

ق�سينا وهذه كما نق�سي.
ِننُي: املُتَّهم الذي ُتَظنُّ به التهمة. )- الظَّ

3- ذكر هذه الو�سية: اجلاحظ يف البيان والتبيني، وابن قتيبة يف عيون الأخبار، والقلق�سندي يف �سبح 
ا.  ِعنَي( �سرًحا وافًيا م�ستفي�سً ِم يِف )اإِْعالِم امْلَُوقِّ الأع�سى، والنويري يف نهاية الأرب، و�سرحها اْبُن اْلَقيِّ

وانظرها يف املو�سوعة الفقهية )ق�ساء(. 
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يَُّة باختيار �لقا�صي َو�صِ

َف�ُتُه: ِتِه، َو�سِ �ا القا�سي فهو م�يزاُن امَلِلِك من َرعيَّ قال ابن اأبي الربيع: واأمَّ

• َيِجُب اأن َيُكْوَن ذا وقاٍر، وورٍع، واأن�اٍة، وُزْهٍد.	

• واأن َيُكْوَن ذكًيا، فطًنا، عاملًا، عاقال، عارًفا باأََدِب الق�ساِء. 	

• 	. ِ �َبنيُّ ُف ِعْنَد التَّ واأن ل َيْعَجَل يف احلكِم َقْبَل ثبوِتِه، َول يتوقَّ

• ا�ِص.	 واأن َيُكْوَن فقيًها، نزيًها، عفيًفا، خبي�ًرا مبذاهِب النَّ

• واأن َيُكْوَن ممار�ًسا لالأُُمْوِر، م�ستمًرا يف التَّ�سويِة َبنْيَ اخل�سوِم.	

• قِّ َعَلى من وجَب َعَلْيِه َغرْيَ مراِقٍب.	 واأن َيُكْوَن �سادًعا باحْلَ

• واأّل يقبَل هديًة، َول ي�سمَع قوَل �سفيٍع يف �سيٍء من اأُُمْوِر احلكِم.	

• واأّل ياأخَذ لأحِد اخل�سمنِي ُدْوَن الآخِر َبْل يخ�سمها �سواء.	

• ْمِت، �سديَد الحتماِل.	 ِم، طويَل ال�سَّ َب�سُّ واأن َيُكْوَن قليَل التَّ

• واأل يكلَِّف اأحَد اخل�سوِم حاجًة، وي�سفَح َعْن �سقطاِتِهْم وَزلِتِهْم.	

• وَيِجُب َعَلْيِه اأن َيْجَعَل َعَلى اأمواِل الأيتاِم والوقوِف وامل�سالِح حافًظا.	

• هوِد والوكالِء، وَيْعِرَف اأْحَواَلُهم.	 واأن يبالَغ يف التَّفتي�ِص َعَلى ال�سُّ

• َذِلَك 	 يف  ا�ِص  النَّ وع��امِلَ  ��ِة،  يَّ ال��رَبِ ونا�سَد  ��ِة،  الأمَّ راه��َب  َيُكْوَن  اأن  وَيِجُب 
الَوْقِت)1(.

1- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: لبن اأبي الربيع، �ص 00).
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(1(
يَُّة قي�س بن عا�صٍم �ملِنقرّي يف جمال�صة �ل�صلطان َو�صِ

َدَخ�َل الأْحَنُف بُن قي�ٍص َعَلى ُمَعاِوَيَة ابِن اأبي �ُس�ْفَياَن، فاأ�سار َلُه اإلى الِو�ساد، 
فقال له: اجِل�ْص، فجل�َص َعَلى الأَْر�ِص. فقال َل�ُه ُمَعاِوَيُة: وما َمَنَع�َك يا اأحَنُف 
�ى ِبِه قي�ُص  ، اإّن فيما اأْو�سَ ِمن اجلل�و�ِص َعَلى الِو�س�اِد؟ فقاَل: يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ

بُن عا�سٍم امْلِْنَقِريُّ َولَده اأْن قاَل: 

• لََّك، َول َتْقَطْعُه حتَّى ين�ساَك.	 ْلَطاَن حتَّى مَيَ ل َتْغ�َص ال�سُّ
• ِل�ْص َلُه يف ِفرا�ٍص َول ِو�ساٍد.	 ول جَتْ
• ؛ فاإنَّه َع�َسى اأْن ياأِتَي َمن ُهَو 	 ِل�َص َرُجٍل اأو َرُجلنْيِ َواْجَعْل َبْيَنك وَبْيَنه جَمْ

ِمْنَك فُتقاَم له، فَيُكْوَن قياُمك زيادًة له، وُنق�ساًنا  امْلَْجِل�ِص  بَذِلَك  اأولى 
َعَلْيَك.

• ، لعلَُّه اأْن ياأِتَي َمن ُهَو اأولى بَذِلَك 	 َح�ْسِبي ِبهذا امْلَْجِل�ِص يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
ي.  امْلَْجِل�ِص ِمنَّ

• ِة حوا�سي الَكِلِم))(. 	 ْكَمَة، َمَع ِرقَّ ْيُم احْلِ فقاَل ُمَعاِوَيُة: لقد اأُوِتَيْت َتِ

 وملا ح�صرت قي�َس بَن عـا�صٍم �لوفاة دعا بنيه فقال:

• ي. 	 �ُح َلُكْم ِمنَّ ي، فال اأحَد اأْن�سَ ، اْحَفُظوا َعنِّ يا َبِنيَّ
• ا�ُص كباَرُكْم 	 دوا �سغاَركم؛ َفَي�سّفَه النَّ دوا كباَركم َول ُت�َسوِّ اإَِذا اأنا ِمتُّ ف�َسوِّ

وَتهونوا َعَلْيِهْم.
• ، وُي�ْسَتْغَنى ِبِه َعِن اللَِّئْيِم.	 وَعَلْيُكْم باإ�سالح امْلَاِل؛ َفاإنَّه منبهٌة للَكِرمْيِ
• اُكْم وَم�ْساأَلَة النا�ص؛ فاإنَّها �سرُّ َك�ْسِب املرء)3(.	 واإيَّ

ْلِم  اأح�ُد اأمراِء الَعرِب وعقالئهم وامْلَو�سوفنَي باحْلِ  ، اأبو عليٍّ  ، ِمْيِميِّ 1- قي�ُص بُن ع�ا�سٍم بِن �سناٍن التَّ
َم َعَلى َنْف�ِسِه اخلمَر ِفيَها، وفد  ْن َحرَّ ِة، وهو مِمَّ َجاَعِة فيهم، َكاَن �ساعًرا، ا�ستهَر و�ساَد يف اجَلاِهِليَّ وال�سَّ
ِبيُّ ¤ مَلّا راآه: َهذا �سيُد اأهِل الوَبِر. قيل لالأحنف بن قي�ص:  ْيٍم فاأ�سلم، وقال النَّ ِبيِّ ¤ يف وفد َتِ َعَلى النَّ

ممن تعلمت احللم؟ قال: من قي�ص بن عا�سم املنقري
)- البيان والتبيني: للجاحظ )53/1(، طبعة جلنة التاأليف والن�سر، 8)19،

3 البيان والتبيني: للجاحظ ))/80(.



254

يَُّة معاوية بن �أبي �صفيان �إىل نا�ٍس من بني �أمية َو�صِ

مَلَّ�ا ا�ستكى ُمَعاِوَيُة من �سكاته التي مات ِفيَها، اأْر�َسَل اإلى نا�ٍص من بني اأمية، 
ُه مَلَّ�ا َقُرَب ما مَلْ يُكْن بعيًدا، وِخْفُت  فخ�صَّ ومل يعم، فقال)1(: يا بني اأمية: اإنَّ
، �سبقُتُه باملوعظِة اإَِلْيُكْم، ل لأُردَّ َقَدًرا، وَلِكْن لأُْبِلَغ عذًرا. اأن ي�سبَقُكْم امْلَْوُت اإيلَّ

• اإنَّ 	 بي،  َفَرَجَحْت  بالآِخَرِة  ُوِزنُت  ولكني  بها،  َلَرَجْحُت  ْنَيا  بالدُّ ُوِزنُت  لو 
ْنَيا اأْمٌر �َسُت�ساَركوَن فيِه، اأو ُتْغَلبوَن َعَلْيِه، والذي  الَِّذي اأَُخلُِّف َلُكْم من الدُّ
وٌر َعَلْيُكْم َنْفُعُه اإْن فعلُتُموُه، َمُخْوٌف َعَلْيُكْم  اأَُخلُِّف َلُكْم من راأِيي اأْمٌر َمْق�سُ

ِتي. يَّ ْع�ُتُموُه، فاْجَعُلوا مكافاأتي َقُبْوَل َو�سِ يَّ َرُرُه اإْن �سَ �سَ
• ما 	 َمُكْم  َفَقدَّ بفعالكم،  ِم�ْنَها  وِبْنُتْم  َن�َسِبُكْم،  يف  �ساركْتُكْم  قري�ًسا  اإنَّ 

روا له. كم ما تاأخَّ ْمُتْم فيه، اإْذ اأّخَر َغرْيَ تَقدَّ
• اإلى 	 اأنظُر  كاأين  َحتَّى  ففِهْمُت،  يل  َم  وُن�غِّ فعلْمُت،  يل  ُجِه�َر  لقد  وباهلِل 

وكلُّ  �ستطوُل،  دوَلَتكم  اإنَّ  َقْبَلهم))(.  اآباِئهم  اإلى  نظري  َبْعَدكم  اأبناِئكم 
لوٌل َمْخ�ُذْوٌل. طويٍل مَمْ

• ُتُكْم، َكاَن اأول جتادِلكم فيما َبْيَنكم، واجتماع املختلفنَي 	 ْت ُمدَّ فاإَِذا انَق�سَ
اأْذُكر عظيًما  ِبِه، فل�سُت  اأقبَل  الَِّذي  �ْسِن  دِّ احْلُ الأَْمُر ب�سِ ُر  َفُيَدبَّ َعَلْيُكْم، 
فال  اأعظُم؛  ذْكِرِه  َعْن  اأكفُّ  والذي  اإّل  ُتْنَتَهُك  ُحْرَمًة  َول  ِمْنُكْم،  ُيْرَكُب 
واحت�ساِب  الن�سر،  وتوقع   ، رْبِ ال�سَّ من  اأف�سل  َذِل��َك  ِعْنَد  َعَلْيِه  َل  ُمعوَّ
فاإَِذا  اجلواِد.  ُعُنِق  الِعناننِي يف  امتداَد  دولَتهم  القوُم  كم  فُيمادُّ الأجِر، 
ولُة كالإناِء  َبَلَغ اهلُل َعزَّ َوَجلَّ بالأَْمِر َمَداُه، وجاَء الَوْقُت املحتوُم َكاَنت الدَّ
ِفْيُكم،  كم  َغرْيُ ِقِه  َيتَّ مَلْ  ��ِذي  الَّ اهلِل  ِبَتْقَوى  ْيُكم  اأُْو�سِ فِعْنَدها   ،)3( امْلَْكُفوِّ

فجعَل العاقبة ِفْيُكم َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي))(.

ِبيُّ ¤: )اللَُّهمَّ علِّْم ُمَعاِوَيَة الكتاَب وِق�ِه  1- ُمَعاِوَيُة ابُن اأبي �ُس�ْفَياَن: من كتاب الوحي، قال َعْنُه النَّ
العذاَب(، وَكاَن عمُر ر�سي اهلل عنه اإَِذا راآه قال: )هذا ك�سرى الَعَرِب( وهو اأحد ُدهاة الَعَرِب. 

م: تكلم بكالم خفي.  )- نغَّ
3- املكفّو: املقلوب الذي ل يعلم ما بداخله.

)- اجللي�ص ال�سالح الكايف والأني�ص النا�سح ال�سايف: )/)39.
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و�صية معاويةلعبيد �هلل بن زياد

 ملا ولى معاويُة عبيَد اهلل بن زياد على خرا�سان، اأو�ساُه فقال: 

• اتِق اهلل ول توؤثرن على تقواُه �سيًئا، وِق عر�سك من اأن تدن�سُه.	

• واإذا اأعطيت عهًدا فِف به، ول تبيعن كثرًيا بقليل.	

• وخذ لنف�سك من نف�سك، ول يخرجن منك اأمٌر حتى ترِبمه، فاإذا خرج 	
نَّ عليك.  فال ُيَردَّ

• واإذا لقيَت عدوك فغلبك على ظهِر الأر�ِص فال يغلبنك يف بطنها.	

• واإن احتاج اأ�سحابك اأن توا�سيهم بنف�سك فوا�سهم، ول ُتطِمعنَّ اأحًدا يف 	
ه، ول توؤِي�َسنَّ اأحًدا من حقٍّ هو له)1(. غري حقِّ

1- نث الدر )10/3( عبيد اهلل بن زياد بن اأبيه )8) - 67 ه�(: وله »عمه« معاوية خرا�سان، واأقام 
بخرا�سان �سنتني، ونقله معاوية اإلى الب�سرة، اأمرًيا عليها، فقاتل اخلوارج وا�ستد عليهم.
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يَُّة زياد بن �أبيه �إَِذ� َوىلَّ َرُجاًل عماًل َو�صِ

َة، َوُهَو ِزَياُد بُن اأَِبي �ُسْفَياَن الَِّذي  : َوُهَو ِزَياد اْبُن �ُسَميَّ َقِفيُّ ِزَياُد بُن ُعَبْيٍد الثَّ
�ْسَلَم َزَمَن  ِة، ُوِلَد َعاَم الِهْجَرِة، َواأَ ُه اأَُخْوُه ُيْكَنى: اأََبا املُِغرْيَ نَّ ا�ْسَتْلَحَقُه ُمَعاِوَيُة ِباأَ
َجاِل َراأًْيا، َوَعْقال، َوَحْزًما، َوَدَهاًء،  ْيِق َوُهَو ُمَراِهٌق، َوَكاَن ِمْن ُنَباَلِء الرِّ دِّ ال�سِّ

 .
وؤُْدِد، )ت: 53ه�()1( ْبِل َوال�سُّ َرُب ِبِه امَلَثُل يِف النُّ َوِفْطَنًة. وَكاَن ُي�سْ

َكاَن زياُد اإَِذا َولَّى َرُجال َعَمال قاَل له:

• ُخ�ْذ عْه�َدك، و�ِس�ْر اإلى َعَمِلَك.	

• رْيُ اإلى اأَْرَبِع خالٍل، فاْخرَتْ 	  َواْعَلْم اأَنََّك م�سروٌف راأ�َص �َسَنِتَك، واأنََّك َت�سِ
ِلَنْف�ِس�َك.

• من 	 و�َسِلَمْت  ل�سعِفَك،  ِبَك  ا�ستبدلنا  �سعيًفا،  اأميًنا  وجدناَك  اإْن  �ا  اإنَّ
ِتَنا اأماَنُتَك. َمَعرَّ

• ا َعَلى خياَنِتَك اأََدَبك، 	 ِتِك، واأح�سنَّ �ا بقوَّ ًّا خائن�ًا ا�ستهنَّ واإن وجدن�اَك قوي�
ْلنا ُغْرَمَك))(. واأوجعنا ظهَرك، وثقَّ

• 	. َتنْيِ رَّ ْرَمنْيِ َجَمعنا َعَلْيَك امْلَ�سَ واإْن َجَمْعَت علينا اجْلُ

• ماَلَك 	 نا  ْ وكثَّ ِذك��َرَك  ورفعن�ا  َعَمِلَك  يف  ِزْدن��ا  ا  قويًّ اأميًنا  وجدناَك  واإن 
واأْوط�اأنا َعِقَبَك)3(.

 

1- �سري اأعالم النبالء: 97/3).
)- الُغْرُم: ما يلزُم اأَداوؤه، وكذلك املْغَرُم. 

3- اجللي�ص ال�سالح الكايف: )/)13. الأمايل للقايل: )/80. اأوطاأنا عقبك: اأي ن�سرفك، وننوه بك، 
ونرفع من قدرك، فيكث اأتباعك، ويطاأ الرجال عقبك، باتباعهم اإياك، وازدحامهم يف موكبك.
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و�صية عبد �مللك بن مرو�ن لل�صعبي

بن  امللك  عبد  اإلى  الأمر  اأف�سى  ملا  اأنه:  الذهب  مروج  امل�سعودي يف  روى 
مروان تاقت نف�سه اإلى محادثة الرجال والأ�سراف يف اأخبار النا�ص، فلم يجد 

من ي�سلح ملنادمته غري ال�سعبي، فلما حمل اإليه ونادمه قال له: 

• يا �سعبي، ل ت�ساعدين على ما قُبَح، ول ترد على اخلطاأ يف جمل�سي، 	
تكلفني جواب الت�سميت والتهنئة، ول جواب ال�سوؤال والتعزية، ودع  ول 
ا�ستطعمك،  ما  بقدر  وكلمني  اأم�سى،  وكيف  الأم��ري  اأ�سبح  كيف  عنك 

واجعل بدل املدح يل �سواب ال�ستماع مني.

• واعلم اأن �سواب ال�ستماع اأكث من �سواب القول.	

• واإذا �سمعتني اأحتدث فال يفوتنك منه �سيء.	

• �سوابي، 	 نظر  يف  نف�سك  جتهد  ول  و�سمعك،  طرفك  من  فهمك  واأرين 
ول ت�ستدع بذلك الزيادة يف كالمي، فاإن اأ�سواأ النا�ص حال من ا�ستكدَّ 

امللوك بالباطل، واإن اأ�سواأ النا�ص حال منهم من ا�ستخف بحقهم. 

• واعلم يا �سعبيُّ اأن اأقل من هذا يذهب ب�سالف الإح�سان، وي�سقط حق 	
احلرمة؛ فاإن ال�سمت يف مو�سعه رمبا كان اأبلغ من النطق يف مو�سعه 

وعند اإ�سابته وفر�سته)1(.

1- جمهرة خطب العرب يف ع�سور العربية الزاهرة: اأحمد زكي �سفوت، ن�سر املكتبة 
العلمية، بريوت ))/198(.
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َة : لعامله م�صلم بن �صعيد و�صية ُعَمَر بِن ُهَبرْيَ

َها َيِزْيَد، مل�سلم بن  َة الَفَزاِريُّ اأَِمرْيُ الِعَراَقنْيِ َوَواِلُد اأَِمرْيِ   قاَل ُعَمُر بُن ُهَبرْيَ
�سعيد، ِحنْيَ وّلُه ُخرا�سان:  

• ُه ل�ساُنك واملعرب عنك. 	 نَّ ليكْن حاجبك من �سالح مواليك؛ َفاإِ

• وحثَّ �ساحَب �سرطتك على الأمانة. 	

• اِل الَعْذِر.	 وَعَلْيَك بُعمَّ

• اُل الَعْذِر؟ 	 َقاَل: وما ُعمَّ

• ِه، 	 فولِّ رجاًل  اختاروا  فاإذا  لأنف�سهم،  يختاروا  اأن  بلد  كل  اأهَل  ُمْر  َقاَل: 
ا كان لهم دونك، وكنت معذوًرا)1(. فاإن كان خريًا كان لك، واإن كان �سرًّ

َة، وهو يوؤّدُب بع�َص بنيه:  وقال ُعَمُر بُن ُهَبرْيَ

• ْب ارجتاَل الكالم))(.	 ، وجَتنَّ اأَي الَفِطرْيِ اَك والرَّ ، واإيَّ رْيٍ َل ُم�ِسِ ل تكونّن اأوَّ

• ن، ول على جَلوج.	 )3(، ول على َوْغٍد))(، ول على متلوِّ ول ُت�ِسْر على م�ستِبدٍّ

• وَخِف اهلل يف موافقِة هوى امل�ست�سري؛ فاإّن التما�ص موافقته لوؤٌم، و�سوَء 	
ال�ستماع منه ِخيانة)5(.

1-     تاريخ الطربي ) حوادث �سنة 106 ه�(.
اأُْي الَفِطرُي: الذي يبدو قبل اإنعام النظر. اأِْي الَفِطرُي، والرَّ )-      يقال: �َسرُّ الرَّ

د به. يقال: هو جحي�ص وحده؛ يف ذم امل�ستبد براأيه وامل�ستاأثر بك�سبه. 3-      ا�ستبّد بالأمر: اإذا َتَفرَّ
عيُف ِج�ْسمًا. ينُء اأو ال�سَّ ْذُل الدَّ عيُف الرَّ )-      الَوْغُد : الأَْحَمُق ال�سَّ

5-       البيان والتبيني: اجلاحظ.
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ـا�ِس بن �حل�صن ر�صي �هلل عنه يف �غتنام �لوقت ُة �لَعبَّ يَّ َو�صِ

طالب  اأب��ي  بن  علي  بن  العبا�ص  بن  اهلل  عبيد  بن  احل�سن  بن  العبا�ص 
بني  وحمزة  والف�سل  اهلل  وعبيد  محمد  اأخ��و  )اأبوالف�سل(  )ت:193ه����( 
هارون  اأي��ام  بغداد يف  قدم   ،¤ اهلل  ر�سول  مدينة  اأه��ل  من  وهو  احل�سن، 
الر�سيد واأقام يف �سحابته، و�سحب املاأمون بعده. َكاَن عامِلًا �ساعًرا ف�سيًحا.

�ا�ُص  َي العبَّ ِل(: قاَل َعمِّ ٍد بِن الَف�سْ ُل بُن ُمَحمَّ �ا�ُص الَعَلِويُّ )الَف�سْ قال اأبو العبَّ
�ا�ِص بن علي بن اأبي طالب: �َسِن بِن عبيِد اهلِل بِن العبَّ بُن احْلَ

• 	. ْغُه للُمِهمِّ اْعَلْم اأنَّ َراأَي�َك ل يتَّ�ِسُع ِلُكلِّ �سيء، ففرِّ

• 	. قِّ ا�َص كلَّهم، َفُخ�صَّ ِبِه اأهَل احْلَ واأنَّ ماَلَك ل ُيْغِني النَّ

• ِل.	 َة، َفَتَوخَّ ِبَها اأهَل الَف�سْ واأنَّ كرامَتَك ل تطيُق العامَّ

• فاأح�سْن 	 فيهما،  داأْب��َت  واإْن  حاَجَتَك  ي�ستوعباِن  ل  وَن��ه��اَرَك  ليَلَك  واأنَّ 
ق�سمَتُهما َبنْيَ َعَمِلَك َوَدَعِتَك من َذِلَك.

• 	. َفاإنَّ ما �سغلَك من َراأِي�َك يف َغرْيِ امْلُِهمِّ اإزراٌء بامْلُِهمِّ

• 	. ُه ِحنْيَ ُتِرْيُده للحقِّ وما �سرفَت من ماِلَك يف الباطِل َفَقْدتَّ

• ْق�صِ اأ�سرَّ ِبَك يف الَعْجِز َعْن اأهِل 	 وما عمدَت من كرامِتَك اإلى اأهِل النَّ
ِل. الَف�سْ

• وما �سغلَت من ليلَك ونهاِرَك يف َغرْيِ احلاجِة اأزرى ِبَك يف احلاجِة)1(.	

العبا�ص(.  ا�سمه  من  ذكر  )باب  العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  البغدادي،  اخلطيب  بغداد:  تاريخ   -1
والأعالم للزركلي.
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ِد بِن َعْبِد�مللك مَّ و�صية �جَلاِحِظ �إِىَل حُمَ

اجلاحظ )ت 55) ه�( اأبو عثمان، عمرو بن بحر، كبري اأئمة الأدب. قال 
ار: امللوك عيال على عمر اإذا �سا�ص، والفقهاء عيال على اأبي حنيفة  ابن �َسيَّ
اإذا قا�ص، واملحدثون عيال على اأحمد اإذا اأ�سند، والبلغاء عيال على اجلاحظ 
اإذا انتخب واأعرب. وقال امل�سعودي: وكتُب اجلاحظ- مع انحرافه امل�سهور- 
نظم،  اأْح�َسَن  نظمها  لأن��ه  الربهان،  وا�سح  وتك�سف  الأذه��ان،  �سداأ  جتلو 
َف َمَلَل  ور�سفها اأح�سن ر�سف، وك�ساها من كالمه اأْجَزَل لفظ، وكان اإذا تخوَّ
القارئ و�ساآمة ال�سامع خرج من جد اإلى هزل، ومن حكمة بليغة اإلى نادرة 
ظريفة، وله كتب ح�سان: منها كتاب البيان والتبيني، وهو اأ�سرفها، لأنه جمع 
فيه بني املنثور واملنظوم، وُغَرر الأ�سعار، وم�ستح�سن الأخبار، وبليغ اخلطب، 

ما لو اقت�سر عليه مقت�سر عليه لكتفى به)1(.

ِد بِن َعْبِد امَلِلِك: َوِمْن َكاَلِم اجَلاِحِظ اإَِلى ُمَحمَّ

• ُة َعَداَوٌة، َوالأََماَنُة 	 ادَّ َة، َواملُ�سَ ُة ُتْوِجُب الِبْغ�سَ رَّ َة، َوامَل�سَ امَلْنَفَعُة ُتْوِجُب امَلَحبَّ
ُطَماأِْنْيَنٌة، َوِخاَلُف الَهَوى ُيْوِجُب ال�ْسِتْثَقاَل، َوُمَتاَبَعُتُه ُتْوِجُب الأُْلَفَة.

• الَعْدُل ُيْوِجُب اْجِتَماَع الُقُلْوِب، َواجَلْوُر ُيْوِجُب الُفْرَقَة.	
• ِمَقٌة، 	 ُع  َوالتََّوا�سُ َمْقٌت،   ُ التََّكربُّ َوْح�َسٌة،  َوالْنِقَبا�ُص  اأُْن�ٌص،  اخُلْلِق  ُح�ْسُن 

احَل�ْسَرَة،  ُيْوِجُب  َوايِن  التَّ  ، مَّ ال��ذَّ ُيْوِجُب  َوالُبْخُل  احَلْمَد،  ُيْوِجُب  اجُل��ْوُد 
اإِْفَراٌط  َهِذِه  َواِحَدٍة ِمْن  َوِلُكلِّ  َنَداَمٌة،  ْغِرْيُر  َوالتَّ ُرْوَر،  ُيْوِجُب ال�سُّ َواحَلْزُم 

حُّ َنَتاِئُجَها اإَِذا اأُِقْيَمْت ُحُدْوُدَها. ا َت�سِ َ ، َواإِمنَّ رْيٌ َوَتْق�سِ
• َوالإِْفَراَط 	 ٌة،  َمَذلَّ ِع  التََّوا�سُ َوالإِْفَراَط يِف  َتْبِذْيٌر،  اجُلْوِد  الإِْفَراَط يِف  َفاإِنَّ 

يِف الَغْدِر َيْدُعو اإَِلى اأَْن َل َتِثَق ِباأََحٍد، َوالإِْفَراَط يِف املُوؤَاَن�َسِة َيْجِلُب ُخَلَطاَء 
ْوِء))(. ال�سُّ

1-      �سري اأعالم النبالء : للذهبي )1)/ 06)(.
اتًا �ُسوِقّيًا،  َمُة، َكاَن َواِلُدُه َزيَّ ُد بُن َعْبِد امَلِلِك بِن اأََباٍن الَوِزْيُر، الأَِدْيُب، الَعالَّ اِت: ُمَحمَّ يَّ )-      اْبُن الزَّ

ِم َوِلْلَواِثِق. ِث، َوَوَزَر ِلْلُمْعَت�سِ َف�َساَد َهَذا ِبالأََدِب َوُفُنوِنه، َوَبَراَعِة النَّظِم َوالنَّ
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يَُّة �حل�صن �لب�صري لعمر بن عبد �لعزيز بالعدل َو�صِ

�َسِن  احْلَ اإلى  اخلالفَة  َويِلَ  مَلَّ�ا  عنه،  اهلل  ر�سي  عبِدالعزيز  بُن  عمُر  َكَتَب 
�َسُن)1(: َلْيِه احْلَ ريِّ اأن َيْكُتَب َلُه ب�سف�ِة الإم�اِم الع�ادِل؛ َفَكَتَب اإِ الَب�سْ

• َد 	 : اأنَّ اهلَل َجَعَل الإماَم العادَل ِقواَم ُكلِّ مائٍل، وَق�سْ اْعَلْم يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
مظلوٍم،  ُكلِّ  وَن�ْ�س�َفَة  ِعْيٍف،  �سَ ُكلِّ  َة  وُق��وَّ فا�سٍد،  ُكلِّ  الَح  و�سَ جائٍر،  ُكلِّ 

وَمْفَزَع ُكلِّ َمْلهوٍف))(.

• فيق 	 الرَّ اإِبِلِه،  َعَلى  فيق  ال�سَّ اعي  امْلُوؤمننَي:كالرَّ اأمرْيَ  يا  الَعادُل  والإم�اُم 
ويحميها  الهلكة،  َعْن مراتع  ويذودها  املراعي،  اأطيَب  َلَها  يرتاُد  الَِّذي 

 . من ال�سباع، ويكنفها من اأذى احلرِّ والقرِّ

• : كالأِب احلاين َعَلى َوَلِدِه، َي�ْسَعى َلُهْم 	 والإم�اُم الَع�ادُل يا اأمرْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
�سغاًرا، ويعلمهم كباًرا، يكت�سب َلُهْم يف َحَياِتِه، ويدخر َلُهْم َبْعَد مماته. 

• فيقِة بَوَلِدِها 	 ِة الرَّ : كالأم ال�سفيقة الرَبَّ امْلُوؤِْمِننْيَ اأمرْيَ  والإماُم الَعادُل يا 
تارًة  تر�سعه  ب�سكونه،  وت�سكن  ب�سهره  ت�سهر  طفال  ْتُه  وربَّ ُكْرًها  َحَمَلْتُه 

وتفطمه اأخرى وتفرح بعاف�يته وتغتم ب�سكايته.

• : و�سيُّ اليتامى وخازُن امْلَ�َساِكنِي، يربي 	 والإماُم الَعادُل يا اأِمرْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
وُن كبرَيهم. �سغريهم، ومَيُ

• اجلوانُح 	 ت�سلُح  اجلوانح  َبنْيَ  :كاْلَقْلِب  امْلُوؤِْمِننْيَ اأِمرْيَ  يا  الَعادُل  والإماُم 
ب�سالِحِه وتف�سُد بف�ساِدِه.

�َسُن الب�سري بن ي�سار )1)� 110ه�( اأبو �سعيد، تابعي، حرب الأمة يف زمانه، وهو اأحد اْلُعَلَماِء  1- احْلَ
اأبي طالب ر�سي اهلل  بن  و�سب يف كنف علي  باملدينة،  ولد  اِك،  النُّ�سَّ ْجَعاِن  ال�سُّ َحاِء  الُف�سَ اْلُف�َقَهاِء 
عنه، و�سكن الب�سرة، وعظمت هيبته يف الُقُلوِب، فَكاَن يدخل َعَلى الولة َياأُْمُرُهم وَيْنَهاُهْم َول يخاف 
قِّ لومة لئم. انظر ترجمته يف )طبقات ابن �سعد( و)حلية الأولياء( و)احل�سن الب�سري:  يف احْلَ

لإح�سان عبا�ص(.
نا اإِليه وا�ستغثنا به. اأْ ا�ِص: معناه اإِذا َدَهَمنا اأَمٌر َفِزْعنا اإِليه، اأَي جَلَ )- فالٌن َمْفَزُع النَّ
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• : ُهَو القائُم َبنْيَ اهلل وَبنْيَ ِعَباِدِه، َي�ْسَمُع 	 والإماُم العادُل يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
كالم اهلل وي�سمعهم، وينظُر اإلى اهلل ويريهم، وينقاُد اإلى اهلل ويقوُدهم.

• فال تكْن يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ فيما ملكك اهلل كعبد ائتمنه �سيده، وا�ستحفظه 	
َق ماَله. د العياَل، فاأفقَر اأهَلُه وفرَّ ماله وعياله، فبدد امْلَاَل، و�سرَّ

• : اأن اهلل اأنزل احلدود ليزجر ِبَها َعِن اخلبائث 	 َواْعَلْم يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
اأنزل الق�سا�ص حياة  واأن اهلل  يليها،  اأتاها من  اإَِذا  َفَكْيَف  والفواح�ص، 

لِعَباِدِه، َفَكْيَف اإَِذا قتلهم من يقت�ص لهم.

• : امْلَْوَت وما َبْعَده، وقلة اأ�سياعك ِعْنَده، واأن�سارك 	 واذكْر يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
. َعَلْيِه، فتزود له، ومِلَا َبْعَده من الفزع الأْكرَبِ

• : اأن َلَك َمْن�ِزل َغرْيَ َمْن�ِزِلك الَِّذي اأَنَت فيه، يطول 	 َواْعَلْم يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
ِفيِه ثواوؤك، ويفارقك اأحباوؤك، ي�سلمونك يف قعره فريًدا وحيًدا، فتزود 

اِحَبَتُه وَبِن�ْيِه.  َحُبَك َيْوَم َيِفرُّ امْلَْرُء ِمْن اأَِخْيِه، واأمه واأبيه، و�سَ َلُه ما َي�سْ

• ُدوِر، 	 َل َما يِف ال�سُّ : اإَِذا ُبْعِثَ َما يِف اْلُقُبوِر َوُح�سِّ واْذُكْر يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ
فالأ�سرار ظاهرة، والكتاب ل يغادر �سغرية َول كبرية اإل اأح�ساها.

• : واأنَت يف مهل َقْبَل حلوِل الأَجِل، وانقطاِع الأَمِل.	 فالآن يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ

• ت�سلك 	 َول   ، اجَلاِهِلنْيَ بحكم  اهلل  عباد  يف  امْلُ��وؤِْم��ِن��نْيَ  اأِم�رْيَ  يا  حتكم  ل 
ِبِهْم �سبيل الظاملني، َول ت�سلط امل�ستكربين َعَلى امل�ست�سعفني، َفاإنَّهم ل 
يرقبون يف موؤمن اإل َول ذمة، فتبوء باأوزارك واأوزار َمَع اأوزارك، وحتمل 
ِفيِه بوؤ�سك،  اأثقالك، َول يغرنك الذين يتنعمون مبا  َمَع  اأثقالك واأثقال 
تنظر  َول  اآِخَرِتَك،  يف  طيباتك  باإذهاب  ُدْنَياُهم  يف  ِباِت  يِّ الطَّ وياأكلون 
اإلى قدرتك الَيْوَم، وَلِكْن انظر اإلى قدرتك غًدا، واأنت ماأ�سور يف حبائل 
 ، نَي وامْلُْر�َسِلنْيَ ِبيِّ امْلَْوِت، وموقوف َبنْيَ يدي اهلل يف جممع من امَلاَلِئَكِة والنَّ

وقد عنت الوجوه للحيِّ الَق�يُّوِم.
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• اإين يا اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ واإن اأبلغ بعظتي ما َبَلَغه اأولو النهى من قبلي، فلم 	
اآلك �سفقة ون�سًحا، فاأنزل كتابي اإَلْيَك كمداوي حبيبه، ي�سقيه الأدوية 
الُم َعَلْيَك يا  �ِة، وال�سَّ حَّ الكريهة، مِلا يرجو َلُه يف َذِلَك من العافيِة وال�سِّ

اأِم�رْيَ امْلُوؤِْمِننْيَ ورحمة اهلل وبركاته)1(.

يَُّة يزيد بن عبد �ملَِلِك �ملهلبي �بنه ِحنْيَ ��صتخلفه َعلَى خر��صان َو�صِ

ِة  يَّ �َسنْيِ املهلبي ابنه ِبَهِذِه اْلَو�سِ �ى َيِزيُد بن عبد امَلِلِك بن مخلد بن احْلُ اأْو�سَ
ِحنْيَ ا�ستخلفه َعَلى خرا�سان))( فقال :

• ُجِل من اخليبِة اأن يهدَم ما 	 انظر �سنائع اأِبْيَك فال تف�سدها، َفَح�ْسُب الرَّ
َبَنى اأبوه.

• اَك والدم�اَء، فال بقيَة َبْعَدها.	 واإيَّ

• ِه �سيٌء.	 واكفْف َعْن اأعرا�ِص الأحراِر، فال ُير�سي احلرَّ من عر�سِ

• واْجَتِنْب العقوبَة يف الأج�س�اِد، َفاإنَّه وت�ٌر مطلوٌب وعاٌر باٍق)3(. 	

• ك َقْد �سبقَك اإَِلْيِه.	 ٍل ت�سطنعه اأن َيُكْوَن َغرْيُ َنُعَك من ذي َف�سْ ول مَيْ

• َك. 	 وليُكْن جل�س�اوؤُك َغرْيَ ذي �سنِّ

• ُجِل ور�سوُلُه 	 ُع عقِل الرَّ َظَر، فالكتاُب َمْو�سِ واإَِذا كتبَت كتاب�ًا فاأكِث�ْر ِفيِه النَّ
ُع راأْيِه))(.  َمْو�سِ

1- العقد: 1/)1. 
�َسنْيِ املهلبي: قائد من �سجعان اآل املهلب بن اأبي �سفرة، زحف  )- َيِزيُد بن عبد امَلِلِك بن مخلد بن احْلُ
وم فاعرت�سوه يف اأحد امل�سائق، ودارت َبْيَنهما معركة حا�سمة  بع�سرة اآلف مقاتل للتوغل يف بالد الرُّ

قتل ِفيَها قرب طر�سو�ص �َسَنَة 191 ه�. 
ُه: قتل حميمه واأدركه مبكروه.  3- وَتَر فالًنا َيرِتُ

)- ال�سهب الالمعة يف ال�سيا�سة النافعة: عبد اهلل بن يو�سف املالقي، حتقيق د.�سليمان الرفاعي، ن�سر 
مكتبة املدار الإ�سالمي.
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و�صية طاهر بن �حل�صني لبنه عبد �هلل

اإَِلْيِه اأبوه من  قاَل ابُن َكِثرٍي ِحنْيَ ذكر ولية عبد اهلل بن طاهر: وقد َكَتَب 
ا�ُص َبْيَنهم وا�ستح�سنوه وَتهادوه فيما َبْيَنهم)1(. خرا�سان بكتاٍب تداول�ه النَّ

فيه  كتاًبا  طاهر  اأبوه  اإليه  كتب  املاأمون  ا�ستعمله  وملا  الأثري  ابن  وقال 
كل ما يحتاج اإليه الأمراء من الآداب وال�سيا�سة وغري ذلك، وقد اأثبت منه 
اأح�سنه، ملا فيه من الآداب واحلث على مكارم الأخالق ومحا�سن ال�سيم، لأنه 

ل ي�ستغني عنه اأحد من ملك و�سوقة))(.

وقال ابن خلدون: وحّدث الإخباريون اأن هذا الكتاب ملا ظهر و�ساع اأمره 
اأعجب به النا�ص، وات�سل باملاأمون فلما قرئ عليه قال: ما اأبقى اأبو الطيب 
وال�سيا�سة  والراأي  والتدبري  والدين  الدنيا  اأمور  من  �سيًئا  -يعني طاهًرا- 
اخلالفة  وتقومي  اخللفاء  وطاعة  ال�سلطان  وحفظ  والرعية  امللك  و�سالح 
العمال يف  اإلى جميع  به  املاأمون فكتب  اأمر  واأو�سى به، ثم  اأحكمه  اإل وقد 
هذه  يف  عليه  وقفت  ما  اأح�سن  هذا  فيه،  مبا  ويعملوا  به  ليقتدوا  النواحي 

اأعلم. ال�سيا�سة، واهلل 

ى ل�ه: عبد اهلل بن طاهر، من اأ�سهر الولة بالع�سر العبا�سي، قال  امل�و�سَ
ابن خلكان: كان عبد اهلل �سيًدا نبيال عايل الهمة �سهًما، وكان املاأمون كثري 

العتماد عليه. 

الطيب، من كبار  اأبو  ي: طاهر بن احل�سني بن م�سعب اخلزاعي:  املو�سِ
الوزراء والقواد، اأدًبا وحكمًة و�سجاعًة، وهو الذي وّطد امللك للماأمون، ولد 
يف خرا�سان، و�سكن بغداد، فات�سل باملاأمون ب�سباه، وكانت لأبيه من�زلة عند 
الر�سيد، لقب بذي اليمينني؛ لأنه ويل العراق وخرا�سان، مات مقتول، وقي�ل 

م�سموًما، �سنة 07) ه�.

1- البداية والنهاية: لبن كثري.
)- الكامل: لبن كثري.
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ن�س �لو�صية:

�ا بْع�ُد: فَعَلْيَك ِبَتْقَوى اهلِل وحَدُه ل �َس�ريَك له، وخ�سيِتِه، ومراَقَبِت�ِه َعزَّ 	• اأمَّ
، ومزايلِة �سخِطِه، وِحْفِظ رعيتك يف اللَّْيِل والنهاِر.  َوَجلَّ

َلْيِه، 	• اإِ �سائٌر  اأنَت  وما  مِلَعاِدك  ْكِر  بالذِّ العافيِة  من  اهلُل  األب�َسَك  ما  واْل��َزْم 
َعَلْيِه، وم�سوؤوٌل َعْنُه، واْلَعَمُل يف َذِلَك كله مبا يع�سٌمك اهلل َعزَّ  وموقوٌف 

َوَجلَّ وينجيك َيْوَم اْلِقَياَمِة من عذاِبِه واأليم عقاِبِه. 

مبن 	• اأفَة  الرَّ َعَلْيَك  واأوج��َب  اإَلْيَك،  اأح�سَن  َقْد  وَتَعاَلى  �ُسْبَحاَنُه  اهلل  َف��اإنَّ 
�ِه وحدوِدِه  ا�سرتعاَك اأمَرهم من ِعَباِدِه، واألَزَمَك الَعْدَل فيهم، والقياَم بحقِّ
ْقَن لدمائهم،  ِتهم، واحْلَ ِهْم وَبْي�سَ ْفَع َعْن حرمْيِ بَّ عنهم، والدَّ َعَلْيِهم، والذَّ
مبا  وُموؤَاِخُذَك  معاي�سهم،  يف  َعَلْيِهم  احِة  الرَّ واإدخ��اَل  ل�سبيلهم،  والأم��َن 
َعَلْيِه مبا  وُمثيُبك  َعْنُه،  و�ساِئُلَك  َعَلْيِه،  وُمْوِقُفَك  َذِلَك،  من  َعَلْيَك  َفَر�َص 
َعْنُه  َيْذَهُلك  َول  ونظَرك،  وَعْقَلَك  فكَرك  لَذِلَك  ْغ  ففرِّ ��ْرَت،  واأخَّ مَت  قدَّ
ذاهٌل، َول َي�سغلَك َعْنُه �ساغٌل، َفاإنَّه راأ�ُص اأمِرك، وَمالُك �ساأِنك، واأّوُل ما 

ُقَك اهلل َعزَّ َوَجلَّ ِبِه لُر�ْسِدك.  يوفِّ
َعَلى 	• املواظبُة  اأفعاَلك:  َلْيِه  اإِ وَتْن�ِسُب  َنْف�َسَك،  ِبِه  ُتلزُم  ما  َل  اأوَّ وليُكْن 

َعَلْيها  لواِت اخلم�ِص، واجلماعِة  َعَلْيَك من ال�سَّ افرت�َص اهلل َعزَّ َوَجلَّ  ما 
ا�ص قبلك يف مواقيتها، وتوقيعها َعَلى �سننها؛ من اإ�سباِغ الو�سوء لها،  بالنَّ
ركوِعك  يف  ْن  كَّ وَتَ قراءتك،  يف  ��ْل  ورتِّ ِفيَها،  َوَج��لَّ  َعزَّ  اهلل  ذكر  وافتتاِح 
َعَلْيها  واح�س�ْص  �َتَك،  نيَّ لربك  ِفيَها  ولت�سدْق  ِدك،  وَت�َسهُّ و�سجوِدك 
 : جماعَة من معك، وحتَت يِدك، واْداأْب َعَلْيها، َفاإنَّها كما قال اهلل َعزَّ َوَجلَّ

{ۉ ې ې ې ې    ى})1(.
ُثمَّ اأْتِبْع َذِلَك بالأخِذ ِب�ُسنِن ر�سوِل اهلل ¤ واملثابرِة َعَلى خالئقه، واقتفاِء 	•

اِلِح من َبْعِده، واإذا َوَرَد َعَلْيَك اأمٌر فا�ستعْن َعَلْيِه با�ستخارِة  َلِف ال�سَّ اآثاِر ال�سَّ

1- الآية 5) من �سورة العنكبوت.



266

اهلل َعزَّ َوَجلَّ وتقواه، وُلُزْوِم ما اأنزَل اهلل َعزَّ َوَجلَّ يف كتاِبِه من اأمِرِه وَنْه�ِيِه 
وحالِلِه وحراِمِه، واإتاِم ما جاءْت ِبِه الآثاُر َعْن ر�سوِل اهلل ¤ ُثمَّ قْم ِفيِه 

مبا يحقُّ هلل َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيَك. 

ا�ِص اأو لبعيٍد، 	• ول َتيلنَّ َعْن الَعْدِل يف ما اأْحَبْبَت اأو كرهَت، لقريٍب من النَّ
ِبِه،  والعاملنَي   ، َوَجلَّ َعزَّ  وكتاَب اهلل  وَحَملَتُه،  ْيَن  والدِّ واأهَلُه،  الِف�ْقَه  واآِثِر 
َن ِبِه امْلَْرُء الِف�ْقُه يف ديِن اهلل، والطلُب له، واحلُث َعَلْيِه،  فاإنَّ اأف�سَل ما َتَزيَّ
�رْيِ كله،  اخْلَ َعَلى  َفاإنَّه الدليُل   ، َوَجلَّ َعزَّ  اإلى اهلل  ِبِه  وامَلْع�ِرَفة مبا يتقرب 
َمَع  وِبَها  كلها،  واملوبقات  املعا�سي  َعِن  والناهي  ِبِه  والأَْم��ُر  اإَِلْيِه،  والقائُد 
توفيق اهلل َعزَّ َوَجلَّ يزداُد الَعْبُد َمْع�ِرَفًة باهلل َعزَّ َوَجلَّ واإجالل له، ودرًكا 
لأمرك،  التَّوقرِي  من  ا�ِص  ِللنَّ ظهوره  يف  ما  َمَع  املعاِد،  يف  الُعلى  للدرجات 

�َقِة ِبَعْدِلك.  والَهْيَب�ِة ل�سلطانك، والأَن�َسِة بك، والثِّ

اأح�سَر 	• َول  نفًعا،  اأب��نَي  �سيٌء  فَلْي�َص  كلها،  الأُُم��ْوِر  يف  بالقت�ساِد  وَعَلْيَك 
دليٌل  �ْسُد  والرُّ �ْسِد،  الرُّ اإلى  داعيٌة  ُد  والَق�سْ ِم�ْنُه،  ال  َف�سْ اأجمَع  َول  اأمًنا، 
ْيِن وال�سنِن الهادية  عادِة، وقواُم الدِّ َعَلى التَّوفيِق، والتوفيُق قائٌد اإلى ال�سَّ

بالقت�ساِد، فاآِثْرُه يف ُدنياَك كلها. 

امْلَْعُروَفِة 	• ِة وال�سنِن  احِلَ ول تق�سْر يف طلِب الآِخَرِة والأجِر والأعماِل ال�سَّ
�ْسِد، فال غايَة لال�ستكثار من الربِّ وال�سعي اإَِلْيِه اإَِذا َكاَن َيْطُلُب  ومعامل الرُّ

ِبِه وجُه اهلل َتَعاَلى ومر�ساُتُه ومرافقُة اأوليائه يف داِر كرامته. 

ُنوِب، واإنك 	• ُن من الذُّ ، ويح�سِّ ْنَيا ُيوِرُث العزَّ َد يف �ساأن الدُّ َواْعَلْم اأنَّ الَق�سْ
َفاأِْت�ِه،  ِم�ْنُه،  باأف�سَل  اأُُم��ْوَرك  ت�ست�سلُح  َول  َيِلْيَك  ومن  َنْف�َسَك  حتوَط  لن 

واْه�َتِد ِبِه تتمُّ اأُموُرك، وَتْزَدْد مقدرُتك، وت�سلح خا�ستك وعامتك. 

نَّ باهلل عز وجل ت�ستقْم َلَك رعيُتك، والتم�ْص الو�سيلَة اإَِلْيِه يف 	• واأح�سْن الظَّ
ْعَمِة َعَلْيَك.  الأُُمْوِر كلها ت�ستدْم ِبِه النِّ
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اأمَره 	• تك�سَف  اأن  َقْبَل  َعَمِلَك  من  يِه  تولِّ فيما  ا�ِص  النَّ من  اأح��ًدا  تتهمنَّ  ول 
َئِة ِبِهْم ماأثم، فاْجَعْل من  يِّ بالتُّهمِة، َفاإنَّ اإيقاَع التُّهم بالرباآء، والظنوَن ال�سَّ
ه  نِّ بهم، وارف�سْ الظَّ َحاِبك، واطرْد َعنَك �سوَء  باأ�سْ نِّ  الظَّ �ساأنك ُح�ْسَن 
اهلل  ع��دوُّ  يجدنَّ  َول  وريا�ستهم،  ا�سطناعهم  َعَلى  َذِل��َك  ُيِعْنَك  فيهم 
ا يكتفي بالَقلْيِل من وهنك، فيدخل  َ ه اإمنَّ َفاإنَّ ْيَطاُن يف اأمرك مغمًزا،  ال�سَّ

نِّ ِبِهْم ما ينغ�سك َلَذاَذَة عي�سك.  َعَلْيَك من الغم ب�سوِء الظَّ

نِّ قوًة وراحًة، وتكتفي ِبِه ما اأْحَبْبَت كفايته 	• َواْعَلْم اأَنََّك جتد بح�سن الظَّ
ا�َص اإلى محبتك وال�ستقامة يف الأُُمْوِر كلها لك.  من اأُُمْوِرك، وتدعو ِبِه النَّ

اأفُة برعيتَك اأن ت�ستعمَل امَل�ْساأَلَة، 	• َحاِبك والرَّ نِّ باأ�سْ َك ُح�ْسُن الظَّ ول مينعنَّ
َظَر  والَبْحَث َعْن اأُُمْوِرك، واملبا�سرَة لأُُمْوِر الأولياِء، واحلياطَة للرعيِة، والنَّ
واحلياطُة  الأول��ي��اِء،  ُم���ْوِر  لأُ املبا�سرُة  لتُكْن  َب��ْل  وي�سلُحها،  يقيمها  فيما 
ا �سوى َذِلَك،  َظُر يف حوائجهم وحمُل موؤوناِتِهْم اآَثُر ِعْنَدك مِمَّ عيِة، والنَّ للرَّ

نِة.  ْيِن، واأحيا لل�سُّ ه اأقوُم للدِّ َفاإنَّ

ُه 	• اأَنَّ َيْعَلُم  من  د  تفرُّ َنْف�ِسَك  بتقومي  وتفّرد  هذا،  َجِمْيِع  يف  نيتك  واخل�ْص 
َفاإنَّ اهلل عز  اأ�ساَء؛  ا �سنع، وجمزّي مبا اأح�سن، وماأخوٌذ مبا  م�سوؤول َعمَّ
ْيَن حرًزا وعًزا، ورفع من اتبعه وعززه، فا�سلك مبن ت�سو�سه  وجل َجَعَل الدِّ

ْيِن وطريقة الهدى.  وترعاه نهج الدِّ

وما 	• منازلهم  قدر  َعَلى  َحاِب اجلرائم  اأ�سْ َوَج��لَّ يف  َعزَّ  واأق��ْم حدوَد اهلل 
ْر عقوبَة اأهل العقوبِة،  ِبِه، َول توؤخِّ َذِلَك، َول تتهاوْن  ْل  ا�ستحقوه، َول تعطِّ
َفاإنَّ يف تفريطك يف َذِلَك ما يف�سد َعَلْيَك ح�سن ظنك، واعزم َعَلى اأمرك 
وتقْم  ِدْيُنَك،  َلَك  ي�سلْم  ُبَهاِت  وال�سُّ الِبَدَع  وَجاِنِب  امْلَْعُروَفِة،  بال�سنن  َذِلَك 

َلَك ُمروَءتَك.

�َسَنَة 	• احْلَ واقبِل  فاأجنْزه،  ا  َخرْيً وعدَت  واإَِذا  ِبِه،  َفِف  عهًدا  عاهدَت  واإَِذا 
ِل�َساَنَك  وا�سدْد  رعيتك،  َعْيٍب من  ُكلِّ ذي  َعْيِب  َعْن  واأغم�ْص  بها،  وادفْع 
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اأوَل  َف��اإنَّ  ِمْيَمِة،  النَّ اأهَل  واأْق�صِ  اأهله،  واأبغ�ْص  وال��زور،  اْلَكِذِب  قول  َعْن 
ف�ساد اأُُمْوِرك يف عاجلها واآجلها: تقريُب الكذوِب، واجلراأة َعَلى اْلَكِذِب؛ 
ِمْيَمَة ل ي�سلُم  النَّ ُتها، لأنَّ  ِمْيَمُة خاِتَ وُر والنَّ املاآثِم، والزُّ اْلَكِذَب راأ�ُص  لأّن 

اِحٌب، َول َي�ْسَتِقيُم ملطيعها اأمٌر.  اِحُبها، وقائلها ل ي�سلم َلُه �سَ �سَ

واأعْن 	• ووا�سْل   ، باحلقِّ الأ�سراَف  واأِع��ْن  ْدِق،  وال�سِّ الِح  ال�سَّ اأهَل  واأح��بَّ 
ِحَم، وابتِغ بَذِلَك وجَه اهلل َتَعاَلى واإعزاَز اأَْمِرِه، والتم�ْص  ال�سعفاَء، و�سِل الرَّ

اَر الآِخَرَة. ِفيِه ثواَبه والدَّ

واْجَتِنْب �سوَء الأهواِء واجلور، وا�سرف َعْنُهَما َراأَي�َك، واأظهر براَءَتك من 	•
َذِلَك لرعّيتك، واأنِعْم بالَعْدِل �سيا�ستهم، وقْم باحلقِّ فيهم، وبامَلْعِرَفِة التي 

تنتهي ِبَك اإلى �سبيِل الهدى. 

َة والطي�َص 	• اَك واحلدَّ ْلَم، واإيَّ ِب، واآِثْر الوقاَر واحْلِ واملْك َنْف�َسَك ِعْنَد الَغ�سَ
اَك اأن تقول: اأنا ُم�سلٌَّط اأفعل ما اأ�ساء، َفاإنَّ  والغروَر فيما اأَنَت ب�سبيله، و اإيَّ

اأِي، وقلِة اليقني باهلل عز وجل.  َذِلَك �سريٌع ِفْيَك اإلى نق�صِ الرَّ
امللَك 	• اأّن  َواْعَلْم  ِبِه،  واليقني  فيه،  َة  يَّ النِّ َلُه  �سريك  ل  وحده  واأخل�ْص هلل 

ْن ي�ساء، ولن جتد تغري  هلِل �ُسْبَحاَنُه وَتَعاَلى يوؤتيه َمْن ي�ساء، وينزعه مِمَّ
َحاِب  ْعَمِة من اأ�سْ ْقَمِة اإلى اأحِد اأ�سرع ِمْنُه اإلى حملة النِّ ْعَمِة وحلول النِّ النِّ
ْلَطاِن واملب�سوط َلُهْم يف الدولة، اإَِذا َكَفُروْا نعم اهلل عز وجل واإح�سانه،  ال�سُّ

وا�ستطالوا مبا اآتاهم اهلل عز وجل من ف�سله. 
وَتْكِنُز الربُّ 	• ِخُر  تدَّ التي  َنْف�ِسَك، ولتُكْن ذخاِئَرَك وكنوَزَك  �َسَرَه  َعنَك  وَدْع 

ُد لأُُمْوِرهم،  َفقُّ ِة، وعمارُة بالِدهم والتَّ عيَّ والتَّْقَوى والَعْدُل، وا�ست�سالُح الرَّ
واحِلْفُظ لدمائهم، والإغاثُة مللهوفهم. 

َكاَنت 	• واإَِذا  تنمو،  ِخ��رْت يف اخلزائن ل  وادُّ َذا كثْت  اإِ الأم��واَل  اأنَّ  َواْعَلْم 
وَزَك��ْت  ��ْت  مَنَ َعْنُهْم  املوؤنة  وَك��فِّ  حقوقهم،  واإع��ط��اِء  عيِة،  الرَّ �سالِح  يف 
َم��اِن،  ال��زَّ ِب��ِه  وط��اب  ال��ولي��ة،  ِب��ِه  وتزينت  ُة،  العامَّ ِب��ِه  ُلَحْت  و�سَ َوَرَب���ْت، 
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واعتقد ِفيِه العز واملنعة، فليُكْن كْن�ُز خزائنك تفريَق الأمواِل يف عمارِة 
حقوقهم،  ِقَبَلَك  امْلُوؤِْمِننْيَ  اأِم�رْيِ  اأولياِء  َعَلى  ِم�ْنُه  ق  وفرِّ َواأَْهِلِه،  الإ�سالم 
ِلُح اأُُمْوَرهم ومعا�َسهم،  د ما ُي�سْ واأوِف رعيتك من َذِلَك ح�س�سهم، وتعهَّ
ْعَمُة َعَلْيَك، وا�ستوجبت املزيد من اهلل َعزَّ  ْت النِّ َفاإنَّك اإَِذا فعلت َذِلَك قرَّ
وَعَمِلَك  رعيتك  اأم��واِل  وجْمِع  خراِجك،  جبايِة  َعَلى  بَذِلَك  وُكْنت   ، َوَج��لَّ
لطاعتك،  اأ�سل�َص  واإح�سانك  عدلك  من  �سملهم  مِلا  اجَلِمْيُع  وَكاَن  اأقَدَر، 
َهذا  يف  َلَك  حددت  فيما  َنْف�َسَك  فاجهد  اأردت.  ما  ِلُكلِّ  اأنف�ًسا  واأطيَب 
ا يبقى من امْلَاِل ما اأنفق يف �سبيل اهلل،  الباب ولتعظم ح�سبتك فيه، َفاإمنَّ

واْعِرْف لل�ساكرين �سكرهم واأثبهم َعَلْيِه.
ْنَيا وغروُرها هوَل الآِخَرِة، فتتهاون مبا يحق َعَلْيَك، 	• اَك اأن ُتن�سيك الدُّ واإيَّ

هلل  َعَمُلَك  وليُكْن  البواَر.  ُيوِرُث  والتفريُط  التَّفريَط،  ُيوِرُث  التَّهاوَن  َفاإنَّ 
وفيه َتَباَرَك َوَتَعاَلى، واْرُج الثواَب ِم�ْنُه، َفاإنَّ اهلل �ُسْبَحاَنُه َقْد اأ�سبَغ َعَلْيَك 
ى احلقَّ فيما حمل من النعم،  ْنَيا، واأظهَر لديك ف�سله، وَق�سَ نعمته يف الدُّ
ا  كر، وَعَلْيِه فاعتمد، يزدك اهلل َخرْيً والِب�ْص من الكرامة، واعت�سْم بال�سُّ
واإح�ساًنا، َفاإنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ يثيب بقدر �سكِر ال�ساكريَن و�سريِة املح�سنني. 

ول حتقرنَّ ذنًبا، َول ُتالئنَّ حا�سًدا، َول ترحمنَّ فاجًرا، َول ت�سلنَّ كفوًرا، 	•
قنَّ مناًما، َول تاأمننَّ غداًرا، َول توالنيَّ فا�سًقا،  َول تداهننَّ عدًوا، َول ُت�سدِّ
َول تتبعنَّ غاوًيا، َول حتمدنَّ مرائًيا، َول حتقرنَّ اإن�ساًنا، َول تردنَّ �سائال 
َول  وعًدا،  تخلفنَّ  َول  َول تالحظنَّ م�سحًكا،  باطال،  َول حت�سننَّ  َفِقرًيا، 
َول  بذًخا،  تاأتني  َول  رجاًء،  تباينن  ول  تعملن غ�سًبا،  ول  فاجًرا،  ترهب 
ت�سني مرًحا، َول تركب �سفًها، َول تفرطن يف طلب الآِخَرِة، َول ترفعن 
للنمام عيًنا، َول تغم�سن َعْن ظامل رهبة ِم�ْنُه اأو محاباة، َول تطلب ثواب 

ْنَيا. الآِخَرِة بالدُّ
ْلِم، وُخْذ َعْن اأهل التَّجارب 	• واأكْث ُم�َساَوَرَة اْلُف�َقَهاِء، وا�ستعمْل َنْف�َسَك باحْلِ

حل،  والنِّ الذمة  اأهل  م�سورتك  يف  تدخلن  َول  ْكَمِة،  واحْلِ الَع�ْقِل  وذوي 
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اأ�سرع  اأكث من نفعهم، وَلْي�َص �سيء  َفاإنَّ �سررهم  َلُهْم قول،  ت�سمعن  َول 
ُكْنت  اإَِذا  ��َك  اأَنَّ َواْعَلْم   ، حِّ ال�سُّ من  رعيتك  اأَْم��َر  ِفيِه  ا�ستقبلت  مِلا  ف�ساًدا 
َلَك  مَلْ ي�ستقم  ُكْنت كَذِلَك  واإَِذا  َكِثرَي الأخذ قليَل العطية،  ُكْنَت  ا  حري�سً
ا تعقد َعَلى محبتك بالكفِّ َعْن اأموالهم،  َ اأمرك اإل قليال، َفاإنَّ رعيتك اإمنَّ

وترك اجلور َعَلْيِهم.
ويدوم �سفاُء اأوليائك َلَك بالإف�سال َعَلْيِهم، وح�سِن العطّية َلُهْم، فاْجَتِنْب 	•

ْن�ِزَلِة  مِبَ العا�سي  واأنَّ  ربه،  ِبِه  الإن�سان  ع�سى  ما  اأول  ��ُه  اأَنَّ َواْعَلْم  ح،  ال�سُّ
ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ق��ول اهلل ع��ز وج��ل: {  ِخ���ْزٍي، وه��و 

جب})1(.
حًظا 	• فيئك  من  كلهم  للم�سلمني  َواْج��َع��ْل   ، ��قِّ ب��احْلَ اجل��وِد  طريَق  ف�سّهل 

ون�سيًبا، واأيقْن اأن اجلوَد من اأف�سِل اأعماِل العباد، فاعدده ِلَنْف�ِسَك خلًقا 
وار�َص ِبِه عمال ومذهًبا. 

ْع 	• اأرزاَقهم، وو�سِّ َعَلْيِهم  واأِدرَّ  اأُُمْوَر اجلنِد يف دواوينهم ومكاتبهم،  وتفقْد 
َلَك  فَيْقَوى  فاَقَتُهم،  بَذِلَك  وجل  عز  اهلُل  لُيْذِهَب  معاي�ِسِهْم،  يف  َعَلْيِهم 

ا وان�سراًحا.  اأَْمُرهم، وتزيَد ِبِه قلوَبهم يف طاعِتِك واأمرك خلو�سً
عادِة اأن َيُكْوَن َعَلى جنده ورعيته ذا رحمٍة 	• ْلَطاِن من ال�سَّ وَح�ْسُب ذوي ال�سُّ

يف عدله وحيطته واإن�سافه وعنايته و�سفقته وبره وتو�سعته، فزايْل مكروه 
اإحدى البليتني با�ست�سعار ف�سيلة الباب الآخر، وُلُزْوِم اْلَعَمِل ِبِه تلَق -اإْن 

�َساَء اهلُل َتَعاَلى- ِبِه جناًحا و�سالًحا وفالًحا. 
وكالءتك، 	• ور�سدك  وتوفيقك  عونك  يح�سن  اأن  وجل  عز  اهلل  اأ�ساأل  واأنا 

الم))(. وال�سَّ

1- �سورة احل�سر: 9. و�سورة التغابن: 19.
. الكامل يف التاريخ: لبن الأثري. مقدمة ابن خلدون: الف�سل احلادي  )- تاريخ الأمم وامللوك: الطربيُّ

واخلم�سون، العمران الب�سري. مع اختالفات ب�سيطة يف الو�سية.
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ُة �أمِّ َمِلك يَّ َو�صِ

اأو�سْت اْمَراأٌَة ابَنها، وَكاَن ملًكا، فقالت: يا ُبَنيَّ َيْنَبِغي للملِك اأن َيُكْوَن َلُه 
�ستة اأ�سياء: 

• ي اإَِلْيِه باأ�سراِرِه.	 َوزْي�ٌر يثُق براأِي�ِه وُيْف�سِ
• ٌن َيلَج�اأُ اإَِلْيِه اإَِذا َفِزَع.	 وِح�سْ
• و�َسْيٌف اإَِذا نازَل الأقراَن مَلْ يخْف اأن يخوَن�ُه.	
• وَذخ�رْيٌة خفيفُة احلمِل اإَِذا نابْتُه نائبٌة َكاَنت مَعُه.	
• ُه.	 واْمَراأٌَة اإَِذا َدَخ�َلْت َعَلْيِه اأذهبْت َه�مَّ
• َنَع َلُه ما َي�ْسَتِهْيِه)1(.	 َعاَم �سَ �اٌخ اإَِذا مَلْ َي�ْس�َتِه الطَّ وطبَّ

َحُب �مللوك يٌَّة ملن َي�صْ َو�صِ

البغدادي  ْي��ِن  ال��دِّ بهاء  املعايل،  اأب��و  ��ِن،  �����سَ احْلَ بن  ُد  ُمَحمَّ حمدون،  اب��ن 
بامل�ستنجد  اخت�ص  بغداد،  اأهل  من  والأخبار  ب��الأَدِب  ع��امِلٌ  )ت:)56ه����(، 
الُكَفاة( ثم وقف  مام))(( ولّقَبُه )كايف  العبا�سي، وناَدُمُه، فوله )ديوان الزِّ
امل�ستنجد على حكايات لبن حمدون رواها يف التذكرة، ُتوِهُم غ�سا�سًة من 
من�سبه)3(،  َد�ْسِت  من  واأُِخ��َذ  �سهبة:  قا�سي  ابن  قال  عليه،  فقب�ص  الدولة، 

وحب�ص ومَل يزل محبو�ًسا اإلى اأن تويف، قاَل ابُن حمدون:

• َيُكْوَن جامًعا للخالل 	 اأن  َيْنَبِغي  ِم�ْنُهم،  امْلُُلوَك وقرب  ِح�َب  قالوا: من �سَ
املحمودة.

1- ال�سهب الالمعة يف ال�سيا�سة النافعة: عبد اهلل بن يو�سف املالقي، حتقيق د.�سليمان الرفاعي، ن�سر 
مكتبة املدار الإ�سالمي. وقال: انظر �سراج امللوك للطرطو�سي. 

)- ديوان الزمام: ُيْعَنى بال�سئون املالية املدنية والع�سكرية وفيه حُتفُظ ال�ّسجالت، وهو من الرتاتيب 
الإدارية يف الدولة الإ�سالمية يف ذلك الوقت. 

رون  ب بالإِهمال وا�ستعمله املتاأَخِّ �ْست( باملُْعَجمة اأَو هو الأَ�سُل، ثم ُعرِّ �ْسُت: املُْهَملة لغٌة يف )الدَّ 3- الدَّ
يوان وجمِل�ص الِوزارة والرئا�سة. مبعنى الدِّ
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• اِئِل. 	 فاأولها: الَع�ْقُل؛ فاإنَّه راأ�ص الَف�سَ

• ْحبُة امْلُُلوِك باأهل اجلهل.	 والعلُم؛ فاإنَّه من ثمار الَع�ْقِل َول تليق �سُ

• ُدُه الَعْدُل يف الإن�سان لذوي وّده.	 ْف�ِص يولِّ ه ُخ�ُلٌق من اأخالق النَّ ؛ فاإنَّ والِودُّ

• ْيَحُة؛ وهي تابعة للودِّ وهو الَِّذي يبعث َعَلْيها.	 والنَّ�سِ

• حبُة اإل بها.	 والوف�اُء؛ فاإنَّه �سيمٌة ل تتم ال�سُّ

• وِحْفُظ ال�ّسر؛ وهو من �سدُق الوف�اء. 	

• َهَواِت والأموال.	 ُة َعِن ال�سَّ والع�فَّ

• اأولو 	 َحُبهم  َي�سْ اأن  يجوز  امْلُُلوَك ل  فاإنَّ  اْلَقْلِب،  �سدة  وال�سرامُة؛ وهي   
ِجُد)1(. جاع النَّ النكول، َول ينال اجل�سيم من الأُُمْوِر اإل ال�سُّ

• �ْدُق؛ فاإنَّه من ل ي�سدق يكذب، وم�سرة اْلَكِذِب ل ُتَتالَفى.	 وال�سِّ

• ي والهيئة؛ فاإنَّ َذِلَك يزيد يف بهاء امللك.	 وُح�ْسُن الزِّ

• والِب�ْسُر يف اللَِّقاِء؛ فاإنَّه يتاألف ِبِه قلب من يالقيه، ويف الكلوح تنفري َعْن 	
َغرْيِ ريبٍة.

• والأََماَنُة فيما ُي�ْسَتحَفظ.	

• قِّ فيما ي�ستودع.	 ورعايُة احْلَ

• وِبِه 	 الظواهر،  ويجمل  رائَر  ال�سَّ ِلُح  ُي�سْ الَعْدَل  فاإنَّ  والإن�ساف؛  والَعْدُل 
يخا�سم الإن�سان َنْف�َسُه اإَِذا دعته اإلى اأَْمٍر ل يح�سن ركوُبُه.

• وَيْنَبِغي َلُه اأن يجانب اأ�سداد َهِذِه اخلالل.	

• ا�ِص، وليفرْق َبنْيَ 	 �َسَد يف�سد ما َبْيَنه وَبنْيَ النَّ واأل َيُكْوَن ح�سوًدا؛ فاإنَّ احْلَ
�َسِد واملناف�سة، فاإنهما ي�ستبهان َعَلى من ل يعقل. احْلَ

ٌد: ما�ٍص فيما ل ي�ستطيعه �سواه.  1- رجٌل جَنِ
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• ِفيَها 	 َوَقَع  اإَِذا  بالأفعال  رُّ  َي�سُ َذِلَك  فاإنَّ  وامْلَْحِك،  اللََّجاج  من  يخلو  واأن 
ا�سرتاك)1(.

• ْف�ِص، 	 النَّ �ُسقوِط  الَبْذَخ من دلئِل  فاإنَّ  ا؛  ً ُمتكربِّ َول  بّذاخ�ًا،  َيُكْوَن  واأن ل 
والِكرْبَ من دواعي امْلَْقِت.

• ْي�ِص، 	 الطَّ ِة  و�سدَّ ْف�ِص،  النَّ فاإنَّ احلر�َص من �سيِق  ا؛  َيُكْوَن حري�سً ل  واأن 
.)(( رْبِ والبعِد َعِن ال�سَّ

• وح؛ َفاإنَّها �سفة ل تليُق مبن 	 وَيْنَبِغي اأن ل َيُكْوَن فدًما وخًما َول ثقيل الرُّ
يالقي امْلُُلوَك، واأبًدا َتُكوُن �سبًبا للَمْقِت من َغرْيِ جرم)3(.

• بطلب 	 ا�ِص  النَّ واأولى  َكِثرَية،  املحمودة  والأْخ��الِق  اِئُل  فالَف�سَ وباجلملة: 
عية. غاياتها امْلُُلوُك كما هم الغاية، ُثمَّ اأتباعهم، ُثمَّ �سائر الرَّ

1- اللََّجاج: التَّمادي، وامَلْحُك: اللََّجاج يف املنازعة. 
َرِه اإَِلى امَلْطُلْوِب.  ُة الإَِراَدِة وال�سَّ )- احِلْر�ُص: �ِسدَّ

منُي الأحمُق  ا الغليُظ ال�سَّ اأي�سً الَعِييُّ عن احلّجِة والكالم مع ثقٍل ورخاوٍة وقلِة فهٍم، وهو  الَفْدُم:   -3
اجلايف، وُخَم الأمر: َثُقل و�سار رديًئا. 
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و�صية للوزير

قال القلق�سندي: الوزير وهو املتحدث للملك يف اأمر مملكته، واختلف يف 
ا�ستقاقه؛ فقيل: م�ستق من الَوَزر بفتح الواو والزاي، وهو امللجاأ، ومنه قوله 
تعالى: )َكالَّ ل َوَزَر( �سمي بذلك لأن الرعية يلجاأون اإليه يف حوائجهم. وقيل: 
ن  ْلَنا اأَْوَزاًرا مِّ ا ُحمِّ م�ستق من الأوزار، وهي الأمتعة، ومنه قوله تعالى: )َوَلِكنَّ
ِزيَنِة اْلَقْوِم( �سمي بذلك لأنه متقلد بخزائن امللك. واأمتعته. وقيل: م�ستق من 
َع  الوزر بك�سر الواو واإ�سكان الزاي، وهو الثقل، ومنه قوله تعالى: )َحتَّى َت�سَ
ْرُب اأَْوَزاَرَها( �سمي بذلك لأنه يتحمل اأثقال امللك وقيل م�ستق من الأزر  احْلَ

وهو الظهر، �سمي بذلك لأن امللك يقوى بوزيره كقوة البدن بالظهر... 

لقب  من  واأول  اخلالئف(:  اأخبار  يف  املعارف  )عيون  يف  الق�ساعي  قال 
ال�سفاح،  وزير  �سلمان اخلالل،  بن  �سلمة، حف�ص  اأبو  الإ�سالم  بالوزارة يف 
قال: واإمنا كانوا قبل ذلك يقولون كاتب، ثم هو اإما وزير تفوي�ص، وهو الذي 
اإليه تدبري الأمور براأيه واإم�ساءها على اجتهاده، كما كانت  يفو�ص الإمام 
الوزراء بالديار امل�سرية من لدن وزارة بدر اجلمايل واإلى حني انقرا�سها، 
واإما وزير تنفيذ وهو الذي يكون و�سيًطا بني الإمام والرعايا معتمًدا على راأي 

الإمام وتدبريه)1(. 

• ُه عليه رقيٌب، واإليه اأقرُب من كلِّ قريٍب.	 ى الوزير بتقوى اهلِل َفاإِنَّ ُيو�سَ
• َفْلَيْجَعْلُه اأماَمه، وليْطُلْب منه لكلِّ ما �َسَرَع فيه َتاَمه.	
• ولُيِجْل راأَيه يف كلِّ ما ت�سدُّ به الدولُة اأْزَرها، وُت�ْسِنُد اإليه ظْهَرها.	
• ِه، والعمَل يف اأموِرِه كلها ل�سلطاِنِه ل 	 َوْلَيْجَعِل العدَل اأ�سال يبني على اأُ�سِّ

لنف�ِسِه.
• العدوِّ 	 من  اإل  يبدو  ل  ال��ذي  النف�ِص  وح��ظَّ  جانًبا،  الَغَر�َص  منه  َوْل��َي��َدْع 

ِدَق من دَعاُه �ساحًبا. لُي�سْ
1- �سبح الأع�سى: للقلق�سندي.
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• الأمواِل 	 بيوَت  يخلِّ�ُص  وكيف  من جهاِتها،  الأمواَل  ُر  ُيثمِّ كيف  ْر  ولُيْب�سِ
راهِم احلالِل من �ُسُبهاِتها. بالقت�ساِر على الدِّ

• ُي�ْسِمُن َول 	 ُه ل  َفاإِنَّ اأكِل احلراِم،  ْه مطاعَم الع�ساكِر املن�سورِة عن  ولُيَنزِّ
ُم اْلُهُجوَع. ُيْغِني ِمن ُجوٍع، ول ُيرى به من الَعنْيِ اإل ما ُيحرِّ

• اجلنِد 	 اإطعاَم  ْب  وليتجنَّ كامْلُخاِتِل،  به  املفاجىء  فاإنَّ  هذا؛  من  وليحذْر 
رهِم احلراِم ما ُيقاِتل. منه، فاإنَّ اآكَل الدِّ

• ُن وُيهِزل.	 ولُيح�سْن كيف ُيويلِّ ويعِزل، وُي�َسمِّ
• نُِّب اخلونِة واإن كانوا ذوي َغَناء.	 وعليه بالُكَف�اِة الأمناِء، وجَتَ
• اُه والَعاِج�َز، ومن لو راأى امل�سلحَة بني عينيِه األفى بينه وبينها األَف 	 واإيَّ

حاجز.
• اَبُه.	 ل حجَّ ْر باَبُه، وي�سهِّ وليطهِّ
• ًما لالأهمِّ فالأهمِّ من امل�سالِح، وينظر 	 ر فيما َبُعَد اأكَث مما َقُرَب مقدِّ ويفكِّ

اإلى ما غاب عنه وح�سر نظر امْلَُما�سي وامْلُ�ساِبح.
• ول ي�ستبِدل اإل مبن ظهر لديه عجُزه اأو ثبتْت عنَده خياَنُتُه، ول َيَدْع من جميل 	

ْت لديه كفايُتُه اأو حتققت عنده اأمانته. نظره من �سحَّ
• ال�سريفِة 	 �سدقاتنا  من  هي  التي  واتِب  الرَّ اأم��ِر  يف  ُرِق  الطُّ اأق�سَد  ولي�سلك 

م من امللوك، وهي اإما ملن وجب له حقٌّ واإن كان غنًيا اأو  و�سدقات من تقدَّ
عرف �سالحه وهو �سعلوٌك.

• وكذلك ما هو لأيتام اجلند الذين ماتوا على الطاعة، واأمثالهم ممن خدم 	
دولتنا القاهرة مبا ا�ستطاعه؛ فاإن غالب من مات منهم مل يخلِّف لهم اإل ما 
ن�سمح لهم له من معروف، وجُنريه لهم من جاٍر هو اأنفع من كثري مما يخلفه 

الآباء لالأبناء من املال املتملَِّك والوقف املوقوف.
• ي�سغل 	 وبه  اأمناوؤه،  الذي نحن  ا�ستخال�ص مال اهلل  اإلى  اهتماَمه  ولي�سرْف 

اأوقاَته وتتليء كالإناء اآناوؤُه.
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• فال يدُع �سيًئا يجُب لبيِت املال املعمور من م�ستحقه، ول ي�سمح يف تخلية �سيٍء 	
منه، كما اأننا نو�سيه اأنه ل ياأخذ �سيًئا اإل بحقه.

• ا ل يزال َثمُرُه الطيب من 	 وْلُيْبِق لأيامنا الّزاهرة بتواقيعه ذكًرا ل َيْفَنى، وِبرًّ
قلمه ُيْجَنى.

• يثريه من �سحابها املطري، وح�سنات 	 تغتنم ما  التي  رياح دولتنا  ليكون من 
اأيامنا التي ما ذكرنا وذكر معنا اإل وقيل: نعم امللُك ونعَم الوزير)1(.

ِبْيـِع: وقاَل �ْبُن �أِبي �لرَّ

ا َيِجُب َعَلى الوزير: ومِمَّ

• ْدِبرْيِ وال�سنن والفرائ�ص والأحكام.	  اأن َيُكْوَن خبرًيا باأََدِب التَّ
• واأن َيُكْوَن ذا ن�سٍح للملِك، واأمانٍة، و�سدٍق، وقوٍل وفعٍل ليعتمَد َعَلْيِه.	
• اأن ينهَي اإلى امَلِلِك ُكلَّ كالٍم يخاُف عاقبَتُه َعَلى اململكِة.	
• ليجمَع بَذِلَك �سدَق امللك ون�سحه واخلروج من الالئمِة ِعْنَد احلوادِث.	
• َظَر يف �سري امْلُُلوِك وتدابريهم وجتاربهم.	 ويدمن النَّ
• واأن َيْجَعَل نهاَره للنظِر يف اأموِر العامِة، وليَلُه للنظِر يف اأموِر اخلا�سِة.	
• َلْيِه، فيت�سفحها يف خلوته.	 وَيْنَبِغي اأن يوكل بَنْف�ِسِه من يرفع اأخباَره اإِ
• َواَب، ويتالفى ما ميكن تالفيه.	 ولُيْم�ِص يف الغِد ما وافق ال�سَّ
• وليكث عيونه َعَلى اخلا�سة والعامة َحتَّى َيْعِرَف اأخالقهم واأحوالهم.	
• واأَْن َتُكوَن �سفقته َعَلى امَلِلِك ك�سفقته َعَلى َنْف�ِسِه، وعلى اخلا�سة كحوا�سه 	

وعلى العامة كاأع�سائه.
• اأحًدا يف 	 ي�سامح  َول  امَلِلِك،  اأعماِل  ي�ستعِمُلُه يف  اختباَر من  يح�سَن  واأن 

جنايته))(.

1- �سبح الأع�سى: للقلق�سندي.
)- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: �ص 195.
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يٌَّة فيما ينبغي على �صاحب �ل�صرطة َو�صِ

َرطِة،  : من�سوب اإِلى ال�سُّ َرطِة: رئي�ُسها، وَرُجٌل �ُسْرِطيٌّ و�ُسَرِطيٌّ اِحُب ال�سُّ �سَ
اأَول  هم  وقيل:  بعالمات،  اأَنف�َسهم  واأَْعَلُموا  لَذِلَك  وا  اأََعدُّ لأَنهم  بَذِلَك  �سموا 
ّول طائفة من اجلي�ص ت�سهد  ا اأَ كتيبة ت�سهد احَلْرَب وتتهياأُ للموت، وهم اأي�سً
والأُْت��ُروِر.  ْرطِة  ال�سُّ عاِمل  وبالأَِمرِي... من  باهلِل  اأَُعوُذ  اأحدهم:  قال  الَوْقعة، 
والأُْتُرور لغة يف التُّوؤُْرور مقلوب عنه، والتُّوؤُْروُر الَعْون يكون مع ال�سلطان بال 

ِرْزٍق، وقيل هو اجِللواُز)1(.

َرطِة: اِحُب ال�سُّ �ا �سَ ِبْي�ِع: واأمَّ قاَل اْبُن اأِبي الرَّ

• ْمِت، طويَل الفكِر، بعيَد الَغْوِر.	 فَيْنَبِغي اأن َيُكْوَن َحِليًما َمِهْيًبا، دائَم ال�سَّ

• َيِب يف ت�ساريِف احلَيِل، �سديَد اليقظِة.	 واأن َيُكْوَن غليًظا َعَلى اأهل الرِّ

• �زاهة، عارًفا مبنازل العقوبِة، َغرْيَ َعُجوٍل.	 واأن َيُكْوَن حفيًظا، ظاهَر النَّ

• فاعاِت))(.	 ِم، َغرْيَ ملتفٍت اإلى ال�سَّ وَيْنَبِغي اأن َيُكْوَن نظُره �سزًرا، قليَل التَّب�سُّ

• يدخُل 	 وما  الأطعمِة  وتفتي�ِص  املحابي�ِص،  مبالزمة  َحاَبُه  اأ�سْ ُمَر  َياأْ واأن 
جوَن. ال�سُّ

• وارِع، 	 وال�سَّ روِب  ال��دُّ ِد  بتفقُّ اآِخ��ِرِه  اإلى  اللَّْيِل  ِل  اأوَّ من  ا�َص  احلرَّ وْلَياأُمِر 
وُيْحِكُم اأَْمَرَها.

• يبة.	 ولينظرها اآخر َوْقٍت، ومن يخرج ِم�ْنَها ِعْنَد فتحها، فهو َوْقُت الرِّ

• من 	 وَمْع�ِرَفِة  �َسْعثها،  ومَلِّ  واأبواِبها،  املدينِة  �ُسْوِر  عمارُة  َعَلْيِه  وَيِجُب 
َيْدُخُلَها.

1- ل�سان العرب.
)- َنَظٌر �َسْزٌر: فيه اإِعرا�ص كنظر املعادي املبغ�ص، وقيل: هو النظر عن ميني و�سمال، واأَكث ما يكون 

ْزُر يف حال الغ�سب. النظُر ال�سَّ
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• وَيِجُب َعَلْيِه اإقامُة احلدوِد، كما وردْت يف الكتاِب العزيِز، واْلَعَمُل بها.	

• وليعلْم اأنَّ اهلَل َتَعاَلى اأعلُم ب�سالِح ِعَباِدِه، فال يهمُل من حدوِدِه �سيًئا.	

• َه.	 ْجِن، ُثمَّ عاد ُيْجِرُم فلَيْجَعِل احلب�َص َقرْبَ واإَِذا اأفرَج َعْن اأحٍد من ال�سِّ

• مبا 	 ليقابل  حاَلُه  ينهي  َبْل  ِبَيِدِه،  لَنْف�ِسِه  النت�ساِر  من  املظلوَم  وليمنِع 
. ي�ستحقُّ

• َفاإنَّ 	 َعَلْيِه؛  َبْل يدلون  للهَرِب،  اأَحًدا، ينبهوه  اأْن ل ُيجريوا  َة  العامَّ وَياأُْمُر 
رَر يعوُد اإَِلْيِهم. ال�سَّ

• ريعُة)1(.	 وَيْنَبِغي اأَْن َتُكوَن عقوبُتُه للخا�صِّ والعامِّ واحدًة، كما اأمرْت ال�سَّ

1- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: �ص 01).
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يَُّة باختيار �حلاجب �ْلَو�صِ

�ا احلاجُب: فهو الوا�سطُة َبنْيَ امَلِلِك وَبنْيَ من ُيِريُد  قال ابن اأبي الربيع: واأمَّ
ْجِل�ِسِه؛ و�سفُتُه: ا�َص َبنْيَ يدي امَلِلِك، كما يليُق مِبَ َب النَّ لق�اَءه، لريتَّ

• َيِجُب اأن َيُكْوَن َفِهًما ذا ُخُلٍق وا�سٍع، ومنِطٍق بارٍع.	
• واأن َيُكْوَن طويال، ج�سيًما و�سيًما، ل�رتوَع العيوَن هياأُتُه وهيبُتُه.	
• واأن َيُكْوَن ذا عقٍل وِحْكَمٍة يدلنه َعَلى �سواِب ما ياأتي وَي�َذُر.	
• وَيْنَبِغي اأن َيُكْوَن ل مكفهًرا َول �سهال لالنقياِد.	
• اخلني َعَلى امَلِلِك فين�زَلهم.	 وَيِجُب َعَلْيِه اأن َيْعِرَف مراتَب الدَّ
• ول َيْنَبِغي الإْذُن ِعْنَد جلو�ِص امَلِلِك، َول يطلُقُه ِعْنَد َخلوِتِه.	
• �َتُه.	 َة امَلِلِك وعامَّ وَيِجُب َعَلْيِه اأن َيْعِرَف �ِسرَيَ امْلُُلوِك وقواعَدهم، وخا�سَّ
• ْلَطاَن اإَِذا �ساأَل َعْنُه.	 َر ِم�ْنُهم ليجيَب ال�سُّ ولَيْعِرْف من تاأخَّ
• وْلَياأُمْر َمْن َي�ِسرْيُ َبنْيَ يدي امَلِلِك ِبُبْعِدِهْم َعْن ركاِبِه.	
• ولَيْمَنِع العوامَّ من التَّعر�ِص لِركاِبِه بالق�س�صِ وْلَياأُمْر باأخذها ِم�ْنُهم.	
• ُه امل�سار اإَِلْيِه ُدْوَنه.	 وَيِجُب َعَلْيِه ُمَراَعاُة الوزيِر، والمتثاُل لأمِرِه لأَنَّ
• وَيْنَبِغي اأن َيْعِرَف اأخباَر امَلِلِك يف ُكلِّ َوْقٍت، ويو�سَل اإَِلْيِه الأخباَر.	
• ابنَي باإنهاِء ما يِرُد َعَلْيِهم لئال يخفى َعْنُه من داِر امَلِلِك �سيٌء. 	 وْلَياأُمِر البوَّ
• ولَيْعِرِف الأوقاَت الني َيْجِل�ُص ِفيَها امَلِلِك، والأوقاَت التي َيُكْوُن يف خلوِتِه.	
• َعُهْم، 	 موا�سِ وَيْعِرَف  ويكرَمُهم  امَلِلِك،  خوا�صَّ  ُيَرِاعَي  اأن  َلُه  وَيْنَبِغي 

خوَل َعَلْيِه اإل باإذِنِه ولو َكاَن َولًدا)1(. َول ُيْف�ِسُح لأحٍد ِم�ْنُهم الدُّ

1- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: �ص 199.
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و�صية زياد حلاجبه عجالن

• قال زياد حلاجبه عجالن:  كيف تاأذن للنا�ص؟ 	

قال: على البيوتات، ثم على الأ�سنان، ثم على الآداب .  

الذين  قال :   هم؟  ومن  قال:   بهم .   اهلل  يعباأ  ل  من  قال :  ر؟  توؤخِّ فمن  ق��ال: 
يلب�سون ك�سوة ال�ستاء يف ال�سيف، وك�سوة ال�سيف يف ال�ستاء)1( .  

فقال: وليتك حجابي، وعزلتك عن اأربع: 

• ُه عني، ول �سلطاَن 	 هذا املنادي اإلى اهلل يف ال�سالة والفالح: فال ُتْعِوَجنَّ
لَك عليه))(. 

• وطارُق الليل: فال حتجبه؛ َف�َسرٌّ ما جاَء به، ولو كان خرًيا ما جاء يف تلك 	
ال�ساعة)3(.

• واإن 	 فاأدخله علّي  اأف�سد عمل �سنة؛  اأبطاأ �ساعة  اإن  فاإنه  �ْغر:  الثَّ ور�سول 
كنت يف حلايف))(.

• و�ساحب الطعام: فاإن الطعام اإذا اأعيد ت�سخينه ف�سد)5(.	

1- العقد الفريد: لبن عبد ربه.
َج: َعَطَف. َج وَتَعوَّ )- عاَج وَعوَّ

ق، و�سمي الآتي بالليل َطاِرًقا حلاجته  ْرِق وهو الدَّ روِق من الطَّ 3- كل اآٍت بالليل َطاِرٌق، وقيل: اأَ�سل الطُّ
اإلى َدّق الباب.

ا فا�سال بني بالد امل�سلمني والكفار، وهو مو�سع املخافة من اأَطراف  )- الثغر املو�سع الذي يكون حدًّ
البالد.

5- �سبح الأع�سى: للقلق�سندي.
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و�صية لناظر �خلز�نة

قال �لقلق�صندي: وهذه و�صية لناظر �خلز�نة �أوردها يف �لتعريف.

• ولَيْمالأ بنِظِرِه �سدوَر اخلزائن، وليجمع فيها اأ�ستاَت املحا�سن.	
• وليعّد فيها كل ما يّدخر لالإنفاق، ويحتفظ به لالإطالق.	
• ُل ما ي�ساهي البحَر بالتفريع والتاأ�سيل، واجلمل والتفا�سيل. 	 ويح�سِّ
• وما ل يوزن اإل بالقناطري، ول يح�سي منه ملء الأ�ساطري.	
• بلمعها، 	 ال�سمو�ص  اأ�سعة  تباهي  التي  ال�سريفة  الت�ساريف  من  يهياأ  وما 

وحتا�سن و�سائع الرو�ص بخلعها)1(. 
• اإل 	 الأولياء  يظنها  ول  بت�سوير،  األ��واٍن ل تاثل  فيها من مخلقات  وما 

اجلنة ولبا�سهم فيها حرير.
• وما حتتوي عليه من َعّتاِبّي واأطل�ص، وم�سرب�ص ومقند�ص))(.	
• وكل طراز مّذهب وباهي، وما هو من ذهب اأو ل�ه ي�ساهي)3(.	
• اأول 	 عند  اأو  اإنعاًما  ويعطى  وقلم،  �سيف  �ساحب  به  يت�سرف  ما  وك��ل 

ا�ستخدام يف خدم. 
• وما هو مع هذا من اأنواع امل�ستعمالت، والنواق�ص واملكمالت.	
• ومايحمل من دار الطراز، ويحمد مما ياأتي من املبتاع من بّز وبزاز))(. 	
• وماهو مر�سد للخزانة العالية من اجلهات، التي يحمل اإليها متح�سلها 	

لينفق يف اأثمان املبيعات.

1- التَّ�ساريِف: ما َيْخَلُعه امَلِلُك على خال�ِص ُوَزراِئه.
ُة اإِلى ال�سواد. ْل�َسُة وهي الُغرْبَ )- َعّتاِبّي: َن�ِسيٌج َحِريِرّي. والطُّ

3- الطراز: الرقام الذي يعمل الطراز اأو يطرز الثياب ونحوها بخيوط احلرير اأو باأ�سالك الذهب اأو 
الف�سة. والطَراُز: َدِخْيٌل ُمَعرٌب. والَتَطُرُز يف الًثَياب: التَنوُق فيها.

كانت  التي  املعامل  على  وي�سرف  العبا�سي  العهد  يف  اأ�س�ست  التي  الدواوين  من  الطراز:  ديوان   -(
تنتج الأزياء الر�سمية والرايات، وي�سرف على اأمور ال�ساغة واحلاكة، ويجري عليهم الأرزاق ويتفقد 

اأعمالهم.
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• وما ي�ستعمل وما يعلم منه بالطرز ويعمل، وبقية ما يدخر يف حوا�سلها 	
من مال بيت املال الذي يحمل. 

• وذلك كله فهو الناظر عليه، واملناظر عنه مما خرج من عنده وو�سل 	
اإليه، واملحاجج عنه باملرا�سيم التي، ت�سك للحفظ وتن�زل لديه.

• فلرُياِع ذلك جميعه حقَّ املراعاة وليحّرْر قدر ما ينفق من الأثمان وقيمة 	
ا من �سهادة الر�سائل املكتتبة  املبيعات، وليحرتز فيما يزكي بع�سه بع�سً

اإليه باحلمول وما يكتب بها من الرجعات.
• وليعر العاملني من نظره ما ل يجدون معه �سبيال، ول يقدرون معه على 	

اأن ياأخذوا فوق قدر ا�ستحقاقهم كثرًيا ول قليال.
• وليقدم حت�سيل كل �سيٍء قبل الحتياج اإليه ويدعه لوقته، ول ميثل لديه 	

اإل �سرعة الطلب الذي متى تاأخر اأخر لوقته.
• والأمانة الأمانة، والعفاف العفاف، فما كان منهما واحد رداء امريٍء 	

اإل زانه، ولولهما ملا قال له امللك اإنك اليوم لدينا مكني اأمني و�سلم اإليه 
اخلزانة)1(.

1- �سبح الأع�سى: للقلق�سندي 11/ 338.
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الف�صل ال�صاد�س
و�صايا يف الطب
و�صحة الإن�صان
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ِعْلُم �لطبِّ 

 : �لطبِّ ِعْلُم 

حِلْفِظ  ومير�ص،  حُّ  ُي�سِ ما  جهة  من  الإن�سان  بدن  َعْن  ِفيِه  ُيْبَحُث  ِعْلٌم 
امْلََر�ِص،  واإزالِة  �ِة  حَّ ال�سِّ

ُثمَّ جالينو�ص احلكيم.  اأبقراط احلكيم،  فيه:  َن  دوَّ واأّوُل من 

��ًت��ا فاأحياه  َم��يِّ اأب��ق��راط، وَك���اَن  ال��ط��بُّ م��ع��دوًم��ا ف��اأْوج��َده  َك���اَن  ي��ق��ال: 
ا فاأكمله ابن �سينا. ازي، وَكاَن ناق�سً جالينو�ص، وَكاَن متفّرًقا فجمعه الرَّ

ِدَنا علي ر�سي اهلل عنه قوله: العلوم خم�سة، الفقه لالأْديان،  يروى َعْن �َسيِّ
والطبُّ لالأبدان، والهند�سة للبنيان، والنَّحو للِّ�سان، والنُّجوم للّزمان. 

�أ�صباب �لأمر��س:

ِة  ٍة: َكْثَ ُد ِمْن �ِستَّ وِم َواْلِهْنِد اأَنَّ َجِميَع الأَْمَرا�ِص َتَتَولَّ اُء اْلُفْر�ِص َوالرُّ َفَق اأَِطبَّ اتَّ
َهاِر، َوَحْب�ِص اْلَبْوِل، َو�ُسْرِب  ْوِم يِف النَّ ِة النَّ ْوِم يِف اللَّْيِل، َوَكْثَ َماِع، َوِقلَِّة النَّ اجْلِ

َعاِم.  َعاِم َعَلى الطَّ امْلَاِء يِف َجْوِف اللَّْيِل، َواإِْدَخاِل الطَّ

َواأَْكُل  اْلِبْطَنِة،  َمَع  اِم  مَّ احْلَ ُدُخوُل  َيْقُتْلَن:  ا  َ َوُرمبَّ اْلُعْمَر  َيْهِدْمَن  اأَْرَبَعٌة  وقيل: 
اَمَعُة اْلَعُجوِز. ، َواْلَغ�َسَياُن َعَلى الْمِتالِء، َوجُمَ افِّ اْلَقِديِد اجْلَ
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يٌَّة جامعٌة للحارث بن َكـلَدة للنا�س َو�صِ

احلارث بن كلدة بن عمر بن عالج الثقفي طبيب العرب يِف وقته، اأ�سله 
اأهل  الطب عن  واأخ��ذ  اأر���ص فار�ص  اإَِل��ى  الطائف. رحل  اأهل  من ثقيف من 
ِتْلَك الديار من اأهل جند ي�سابور وغريها يِف اجلاهلية وقبل الإ�سالم، وجاد 
يِف َهِذِه ال�سناعة وطّب باأر�ص فار�ص، وعالج وح�سل َلُه بذلك مال هناك، 
َقْد عالج بع�ص اأجالئهم فرباأ  َوَكاَن  اأهل بلد فار�ص ممن راآه بعلمه،  و�سهد 
لبالده  ا�ستاقت  نف�سه  اأن  ُثمَّ  �سمية،  احلارث  �سماها  وجارية  مال  واأعطاه 
�سروان،  اأنو  ك�سرى  وَب��نْيَ  َبْيَنه  الطب  يف  محاورة  وله  الطائف.  اإَِل��ى  فرجع 

ذكرها ابُن اأبي اأ�سيبعَة.

ا�ُص اإَِلْيِه، فق�الوا: مرنا باأم�ر ننتهي  َر احلارث بن كلدة اجتمع النَّ مَلَّ�ا اْح�ُت�سِ
اإَِلْيِه َبْعَدك)1(. 

• ًة.	 �َساِء اإل �س�ابَّ ُجوا من النِّ فق�اَل: ل َتَتَزوَّ

• ِجها.	 ول تاأكلوا من الفاكهِة اإّل يف اأواِن ُن�سْ

• اَء.	 نَّ اأحُدكم ما احتمَل بدُنُه ال�دَّ ول يتعاجَلَ

• ِة، 	 َفاإنَّها ُمذي�بٌة للبلَغِم، ُمهِلكٌة للِمرَّ ال�َمِعَدِة كلَّ �َسْهٍر،  وَعَلْيُكْم بتنظيِف 
ُمْنِبَتٌة ِللَّْحِم))(.

• ى اأحُدكم فلينْم َعَلى اإثر َغداِئِه �س�اعًة.	 واإَِذا تغدَّ

• ى َفْلَيْم�ِسنَيَّ اأربعنَي ُخْطَوًة)3(.	 واإَِذا تع�سَّ

. عيون الأنباء يف طبقات الأطباء: لبن اأبي اأ�سيبعة، اأحمد بن قا�سم.  1- ال�ستيعاب: لبن عبد الرّبِّ
اأخبار العلماء باأخيار احلكماء: القفطي.

ُة، يقال: غلبت عليه  امِلرَّ )- وامِلّرة: ِخلط من اأخالط البدن، وهو امل�سمى املزاج، وامَلراَرُة التي فيها 
املرة: اأي هاجت )املعجم الوجيز(.

3- زاد املعاد: ) / 08).
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و�صية �بن �لقيم لالأطباء �حلاذقني

ُيَراِعي يِف ِعالِجِه  اّلِذي  ُهَو  اِذُق  َوالّطِبيُب احْلَ قال ابن القيم رحمه اهلل: 
ِع�ْسِريَن اأَْمًرا : 

• اأََحُدَها : الّنَظُر يِف َنْوِع امْلََر�ِص ِمْن اأَّي الأَْمَرا�ِص ُهَو. 	

• َكاَنْت 	 اّلِتي  اْلَفاِعَلُة  َواْلِعّلُة  اأَّي �َسْيٍء َحَدَث  ِمْن  الّنَظُر يِف �َسَبِبِه   : الّثايِن 
�َسَبَب ُحُدوِثِه َما ِهَي.

• َفاإِْن 	 ِمْنُه؟  َعُف  �سْ اأَ اأَْو  ِلْلَمَر�ِص  ُمَقاِوَمٌة  ِهَي  َوَهْل  امْلَِري�ِص  ُقّوُة   : الّثاِلُث 
ُيَحّرْك  َومَلْ  َوامْلََر�َص  َتَرَكَها  َعَلْيِه  ُم�ْسَتْظِهَرًة  ِلْلَمَر�ِص  ُمَقاِوَمًة  َكاَنْت 

�َساِكًنا.  ِبالّدَواِء 

• الّراِبُع : ِمَزاُج اْلَبَدِن الّطِبيِعّي َما ُهَو.	

• اِدُث َعَلى َغرْيِ امْلُْجَرى الّطِبيِعّي . 	 اِم�ُص : امْلَِزاُج احْلَ  اخْلَ

• ال�ّساِد�ُص : �ِسّن امْلَِري�ِص . 	

• ال�ّساِبُع : َعاَدُتُه . 	

• وِل ال�ّسَنِة َوَما َيِليُق ِبِه . 	 ُر ِمْن ُف�سُ ا�سِ الّثاِمُن : اْلَوْقُت احْلَ

• الّتا�ِسُع : َبَلُد امْلَِري�ِص َوُتْرَبُتُه . 	

• اْلَعا�ِسُر : َحاُل اْلَهَواِء يِف َوْقِت امْلََر�ِص . 	

• اّد ِلِتْلَك اْلِعّلِة . 	 اِدَي َع�َسَر : الّنَظُر يِف الّدَواِء امْلُ�سَ احْلَ

• ُقّوِة 	 َوَبنْيَ  َبْيَنَها  َوامْلَُواَزَنُة  َوَدَرَجِتِه  ال��ّدَواِء  ُقّوِة  يِف  الّنَظُر  َع�َسَر:  الّثايِنَ 
امْلَِري�ِص .

• ِدِه اإَزاَلَة ِتْلَك اْلِعّلِة َفَقْط، َبْل اإَزاَلُتَها َعَلى 	 الّثاِلَث َع�َسَر : اأَل َيُكوَن ُكّل َق�سْ
َمَعَها  َياأَْمُن  ل  اإَزاَلُتَها  َكاَن  َفَمَتى  ِمْنَها؛  َعِب  اأَ�سْ ُحُدوَث  َمَعُه  َياأَْمُن  َوْجٍه 
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ْبَقاَها َعَلى َحاِلَها، َوَتْلِطيِفَها ُهَو اْلَواِجُب،  َعَب ِمْنَها اأَ ُحُدوَث ِعّلٍة اأُْخَرى اأَ�سْ
َوَهَذا َكَمَر�ِص اأَْفَواِه اْلُعُروِق؛ َفاإِّنُه َمَتى ُعوِلَج ِبَقْطِعِه َوَحْب�ِسِه ِخيَف ُحُدوُث 

َعُب ِمْنُه . َما ُهَو اأَ�سْ

• �ْسَهِل، َفال َيْنَتِقُل َمْن اْلِعالِج ِباْلِغَذاِء 	 الّراِبَع َع�َسَر : اأَْن ُيَعاِلَج ِبالأَ�ْسَهِل َفالأَ
َتَعّذِر  ِعْنَد  اإل  امْلَُرّكِب  الّدَواِء  اإَلى  َيْنَتِقُل  َول  َتَعّذِرِه،  ِعْنَد  اإل  الّدَواِء  اإَلى 
ْدِوَي��ِة،  الأَ َب��َدَل  ِبالأَْغِذَيِة  ِعالُجُه  الّطِبيِب  ِح��ْذِق  َفِمْن  اْلَب�ِسيِط،  ال��ّدَواِء 

َوِبالأَْدِوَيِة اْلَب�ِسيَطِة َبَدَل امْلَُرّكَبِة . 

• ِكُن ِعالُجَها اأَْو ل ؟ َفاإِْن 	 ا مُيْ اِم�َص َع�َسَر : اأَْن َيْنُظَر يِف اْلِعّلِة َهْل ِهَي مِمّ اخْلَ
ْن َعِلَم  ِكُن َزَواُلَها اأَْم ل ؟ َفاإِ ْمَكَن ِعالُجَها َنَظَر َهْل مُيْ ْن اأَ ُيِفيُد �َسْيًئا . َواإِ
ِكُن َتْخِفيُفَها َوَتْقِليُلَها اأَْم ل ؟ َفاإِْن مَلْ َيُكْن  ِكُن َزَواُلَها َنَظَر َهْل مُيْ اأَّنُه ل مُيْ
َد ِباْلِعالِج َذِلَك  َتْقِليُلَها َوَراأَى اأَّن َغاَيَة الإِْمَكاِن اإيَقاُفَها َوَقْطُع ِزَياَدِتَها َق�سَ

َعَف امْلَاّدَة .  �سْ َواأََعاَن اْلُقّوَة َواأَ

• ُد 	 َيْق�سِ َبْل  ِبا�ْسِتْفَراٍغ  ِجِه  ُن�سْ َقْبَل  ِلْلَخْلِط  َيَتَعّر�َص  اأَل   : َع�َسَر  ال�ّساِد�َص 
ُجُه َباَدَر اإَلى ا�ْسِتْفَراِغِه . اَجُه َفاإَِذا مَتّ ُن�سْ اإْن�سَ

• ْدِوَيِتَها، 	 َواأَ َوالأَْرَواِح  اْلُقُلوِب  ِباْعِتالِل  ٌة  ِخرْبَ َلُه  َيُكوَن  اأَْن   : َع�َسَر  ال�ّساِبَع 
َعْن  َوَطِبيَعَتُه  اْلَبَدِن  اْنِفَعاَل  َفاإِّن  الأَْب��َداِن،  ِعالِج  يِف  َعِظيٌم  ٌل  اأَ�سْ َوَذِلَك 
اْلَقْلِب  ِباأَْمَرا�ِص  َعاِرًفا  َكاَن  اإَذا  َوالّطِبيُب  َم�ْسُهوٌد،  اأَْمٌر  َواْلَقْلِب  الّنْف�ِص 
َة َلُه ِبَذِلَك َواإِْن  َوالّروِح َوِعالِجِهَما َكاَن ُهَو الّطِبيَب اْلَكاِمَل، َوَاّلِذي ل ِخرْبَ
ُف َطِبيٍب. َوُكّل َطِبيٍب  َكاَن َحاِذًقا يِف ِعالِج الّطِبيَعِة َواأَْحَواِل اْلَبَدِن ِن�سْ
َدَقِة  ِبال�سّ َوُق��َواُه  ُروِح��ِه  َوَتْقِوَيِة  الِحِه  َو�سَ َقْلِبِه  ِبَتَفّقِد  اْلَعِليَل  ُي��َداِوي  ل 
رْيِ َوالإِْح�َساِن َوالإِْقَباِل َعَلى اهلِل َوالّداِر الآِخَرِة، َفَلْي�َص ِبَطِبيٍب  َوِفْعِل اخْلَ
َوالإِْح�َساِن  رْيِ  اخْلَ ِفْعُل  امْلََر�ِص  اأَْعَظِم ِعالَجاِت  َوِمْن  ٌر،  َقا�سِ ُمَتَطّبٌب  َبْل 
ّرُع َوالْبِتَهاُل اإَلى اهلِل َوالّتْوَبُة، َوِلَهِذِه الأُُموِر َتاأِْثرٌي  َوالّذْكُر َوالّدَعاُء َوالّت�سَ
وِل ال�ّسَفاِء اأَْعَظُم ِمْن الأَْدِوَيِة الّطِبيِعّيِة، َوَلِكْن ِبَح�َسِب  يِف َدْفِع اْلِعَلِل َوُح�سُ
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ا�ْسِتْعَداِد الّنْف�ِص َوَقُبوِلَها َوَعِقيَدِتَها يِف َذِلَك َوَنْفِعِه. 

• ِبّي . 	 الّثاِمَن َع�َسَر : الّتَلّطُف ِبامْلَِري�ِص َوالّرْفُق ِبِه َكالّتَلّطِف ِبال�سّ

• َواْلِعالَج 	 َوالإَِلِهّيِة  الّطِبيِعّيِة  اْلِعالَجاِت  ْنَواَع  اأَ َي�ْسَتْعِمَل  اأَْن   : َع�َسَر  الّتا�ِسَع 
اإَلْيَها  ُل  اأُُموًرا َعِجيَبًة ل َي�سِ ّذاِق الأَِطّباِء يِف الّتْخِييِل  َفاإِّن حِلُ ِبالّتْخِييِل، 

اِذُق َي�ْسَتِعنُي َعَلى امْلََر�ِص ِبُكّل ُمِعنٍي .  الّدَواُء، َفالّطِبيُب احْلَ

• َداِئًرا 	 َوَتْدِبرَيُه  ِعالَجُه  َيْجَعَل  اأَْن   ، الّطِبيِب  اأَْمِر  ِمالُك  َوُهَو   : اْلِع�ْسُروَن 
ّحِة امْلَْفُقوَدِة، ِبَح�َسِب  ّحِة امْلَْوُجوَدِة، َوَرّد ال�سّ َعَلى �ِسّتِة اأَْرَكاٍن: ِحْفُظ ال�سّ
َلَحَتنْيِ  امْلَ�سْ اأَْدَنى  َوَتْفِويِت  ْعَظِمِهَما،  اأَ لإَِزاَل��ِة  امْلَْف�َسَدَتنْيِ  اأَْدَنى  الإِْمَكاِن 
وِل ال�ّسّتِة َمَداُر اْلِعالِج، َوُكّل َطِبيٍب  يِل اأَْعَظِمِهَما، َفَعَلى َهِذِه الأُ�سُ ِلَتْح�سِ

ل َتُكوُن َهِذِه اأَِخّيَتُه اّلِتي َيْرِجُع اإَلْيَها َفَلْي�َص ِبَطِبيٍب، َوَاهلُل اأَْعَلُم)1(.

)-  زاد املعاد : لبن القيم ))/ 5)1(. ط .الر�سالة.
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يٌَّة مبا ينبغي �أن يكون عليه �حلكيم َو�صِ

احلْكَمُة: علم يبحث فيه عن حقائق الأ�سياء على ما هي عليه يف الوجود 
العلوم،  باأف�سل  الأ�سياء  اأف�سل  الب�سرية)1(. وقيل: هي معرفة  الطاقة  بقدر 

ناعات وُيتقنها َحِكيٌم. ويقال مَلْن ُيْح�ِسُن دقائق ال�سِّ

• ِكْيُم: فَيْنَبِغي اأن َيُكْوَن حاذًقا، لطيًفا، رقيًقا، طويل الفكرة.	 واأما احْلَ
• ْر�ِص يف الكتب القدمية.	 وؤيِة، َكِثرَي الدَّ واأن َيُكْوَن �سحيَح الرُّ
• وَيِجُب اأن َيُكْوَن عامِلًا مبجرى ِعْلِم الطبِّ وعمله.	
• واأن َيُكْوَن كثرَي العالِج والتَّجارِب، عامِلًا باملجازاِت.	
• ِة.	 رْيَ ا، ماأموَن ال�سِّ وَيْنَبِغي اأن َيُكْوَن دّيًنا، خرّيً
• بٌة.	 وَيِجُب اأن َيُكْوَن ثوُب�ُه نظيًفا، ورائحُت�ُه طيِّ
• عامِلًا 	 َيُكْوَن  واأن  والأغذيِة  والأدوي��ِة  بالعقاقرْيِ  عارًفا  َيُكْوَن  اأن  وَيْنَبِغي 

ِدها ورديِئها. ِبها وجيِّ مبفردها ومركَّ
• �َنِة واأوقاِت العتداِل.	 واأن َيُكْوَن ب�سرًيا بف�سوِل ال�سَّ
• ولَيْعِرِف املياَه والأهويَة والبلداَن وما ُي�ْستعمُل ِفيَها.	
• وَيْنَبِغي اأن َيُكْوَن عارًفا باأحكاِم النُّجوِم وت�سيرْياِتها))(.	

ِة حاجة امْلُُلوِك اإَِلْيها))(. واأن َيْعَتِنَي بِعْلِم الختيارات)3(، لَكْثَ

1- التعريفات: للجرجاين.
قبل  العنا�سر  الكائنات يف عامل  بها  يعرفون  اأنهم  اأ�سحابها  يزعم  ال�سناعة  النجوم :  هذه  )- علم 
حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتاأثريها يف املولدات العن�سرية مفردة وجمتمعة، فتكون لذلك 

اأو�ساع الأفالك والكواكب دالة على ما �سيحدث  ... )مقدمة ابن خلدون(.
3- علم الختيارات: هو من فروع علم النجوم .  فهو علم باحث عن اأحكام كل وقت وزمان من اخلري 

وال�سر اجلاريني يف العامل ال�سفلي بح�سب تبدل اأحوال القمر يف منازله، واأو�ساع الكواكب... 
)اأبجد العلوم: ال�سيد �سديق ح�سن خان بهادر القنوجي(.

)- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: لبن اأبي الربيع، �ص )0).



291

و�صية متطبب طبائعي

ِت�ِه:  ٍب طبائعيٍّ يف َو�سيَّ قاَل ُمَتطبِّ

• اأعرا�َص 	 وي�ستق�صِ  وعالماتِه،  باأ�سبابِه  املر�ِص  حقيقَة  اأول  ْف  وليتعرَّ
ِل، والَبَلِد.  ، والَف�سْ نِّ املري�ِص قبل ُمداواِتِه، ُثمَّ ينظُر اإلى ال�سِّ

• َواِء ملا َعَر�َص 	 ُثمَّ اإذا عرَف حقيقَة املر�ِص، وَقْدَر ما َيْحِتِمُلُه املزاُج من الدَّ
ي�سرُع يف تخفيِف احلا�سِل، وَقْطِع الوا�سِل، مع حفِظ القوى. 

• اإل مبا 	 الأب��داِن  ُيْقِدُم على  َواَء، ول  ال��دَّ اَء، ول ي�ستغرُب  ال��دَّ ول يهاِجُم 
اِء، ولو ظنَّ الإ�سابَة  ِة الأطبَّ َبَه، ول يخرُج عن جادَّ يالئُمها، ول ُيْبِعُد ال�سُّ

ُر فيه براأِي اأمثاِلِه. حتى يْقَوى لدْيِه الظنُّ ويتب�سَّ
• ِب، ما اأمكَنُه املعاجلُة 	 َواَء، ما اأمكَنُه املعاجلُة بالغذاِء، واملَُركَّ ِب الدَّ وليتجنَّ

باملفرِد.
• اأخ��َذ يف 	 ِم��زاِج من  مثِل  ِه يف  غ��رْيِ بتجريِب  حَّ  �سَ ما  اإل  والقيا�َص  ��اُه  واإيَّ

َواِء.  ِه، وف�سِلِه، وبلِدِه، ودرجِة الدَّ عالِجِه؛ وما عَر�َص َلُه، و�ِسنِّ
• وليحذْر من التَّجِرَبِة، فقد قاَل اأبقراط )وهو راأ�ُص القوِم(: اإنَّها َخَطٌر. 	
• ُطرَّ اإلى و�سِف دواٍء �سالٍح للِعلَِّة نظر على ما فيه من املنافاِة 	 ُثمَّ اإذا ا�سْ

ُلُح معه، مع الحرتاِز يف و�سِف  َل لإ�سالِحِه بو�سٍف َي�سْ يَّ واإْن َقلَّْت، وحَتَ
ُم ذلَك  اِت والكيفيات، يف ال�ستعماِل والأوقاِت، وما يتقدَّ املقاديِر والكميَّ

ُر عنه.  َواَء اأو يتاأخَّ الدَّ
• َق حقيقَتُه، 	 ول َياأُْمُر با�ستعماِل دواٍء، ول ما ُي�ْستغرُب من غذاٍء حتى ُيِحقِّ

ِتِه يف الفعِل.  ويعرَف جديَده من عتيِقِه؛ ليعِرَف مقداَر قوَّ

• وليْعَلْم اأنَّ الإن�ساَن هو ُبْنَيُة اهلِل وَملُعوٌن من َهَدَمها واأنَّ الطبيَعَة مكاِفَيٌة 	
وُبوؤْ�َسى ملن َظَلَمها وقد �سلََّم الأرواَح، وهي وديعُة اهلِل يف هذه الأج�ساِم 
اُه اأْن ي�سَف  اُه ُثمَّ اإيَّ فليحفْظها وليتقِّ اهلَل ففي ذلَك جميُع الأق�سام واإيَّ
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اأو املتويلِّ  اأو يكوُن هو الذي يُدلُّ عليه  ياأتي به  ُثمَّ يكوُن هو الذي  دواًء 
ُة ولنا اإذ هدْيناُه  ملناولِتِه للمري�ِص لي�ستعمَلُه بني يديه ويف هذا كلِِّه هلِل املنَّ

له واأر�سْدناُه اإليه)1(.

يَُّة �لإمام �ل�صافعي ر�صي �هلل عنه َو�صِ

فيما يقّوي �لبدن و�لَب�َصَر و�لَعـْقِل

افعيُّ ر�سي اهلل عنه: قال الإم�اُم ال�سَّ

• َغرْيِ 	 من  الُغ�ْسِل  ُة  وَك��ْثَ �ْيِب،  الطِّ و�سمُّ  اللَّْحِم،  اأكُل  البدن:  تقوي  اأْرَبَعٌة 
جماع، ولب�ُص الَكتان. 

• ُة �سرب املاء َعَلى 	 ، وَكْثَ ُة اْلهمِّ ُة اجلماِع، وَكْثَ واأْرَبَعٌة توهُن البدَن: َكْثَ
ِة اأكل احلام�ص. يق، وَكْثَ الرِّ

• َظُر 	 ْوِم، والنَّ َر: اجللو�ُص حياَل الكعبة، والُكْحُل ِعْنَد النَّ واأْرَبَعٌة تقّوي الَب�سَ
رِة، وتنظيُف امْلَْجِل�ِص. اإلى اخُل�سْ

• فرِج 	 واإلى  امْلَ�س�لوِب،  واإلى  الَق�َذِر،  اإلى  �ظُر  النَّ َر:  الَب�سَ توِه�ُن  واأْرَبَعٌة 
امْلََراأِة، والقعوُد م�ستدبَر القبلِة.

• والُف�ْسُتِق، 	 والإط��ري��ف��ِل،   ، افرْيِ الَع�سَ اأك��ُل  اجل��م��اِع:  يف  تزي�ُد  واأْرَب��َع��ٌة 
وِب))(. واخَل�رُّ

• �واُك، وجم�ال�سُة 	 واأْرَبَعٌة تزيُد يف الَع�ْقِل: ترُك الف�س�وِل من الكالِم، وال�سِّ
نَي، وجمال�سُة اْلُعَلَماِء)3(. احِلِ ال�سَّ

1- �سبح الأع�سى: للقلق�سندي.
)- الإطريفل: عالج مركب يقوي املعدة، وين�سف رطوبتها، ومينع البخار املرتاقي اإلى الراأ�ص، ويجلو 
الب�سر. وهو نوعان: اإطريفل كبري على راأي جالينو�ص، واإطريفل �سغري. واأفرد له )خليفة( ف�سال 
كامال �ص538 من كتابه الكايف لالإطريفالت. انظر: )اأمرا�ص العني وعالجها: لبن �سينا بتحقيق: 
د. الوفائي ود. محمد روا�ص قلعه جي( واخَلروب بوزن التنور: �سجر مثمر من الف�سيلة القرنية ثماره 

قرون توؤكل وتعلفها املا�سية.
اآداب ال�سافعي �ص:  3- زاد املع�اد: لبن القيم، حتقيق �سعيب وعبد القادر الأرناوؤوط، وقال: راجع 

3)3. والآداب ال�سرعية: )/390.
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يَُّة �لإمام مالك بن �أن�س ر�صي �هلل عنه  َو�صِ

لَيْحَيى بن َيْحَيى �لليثي

ْيُكم  اأُْو�سِ مَلَّا وادَع َيْحَيى بن َيْحَيى قال له:  يقاُل: اإنَّ مالًكا ر�سي اهلل عنه 
باأَْرَبِع َكِلَماٍت)1(: 

• الأولى: اأْجَمُع َلَك ِفيَها ِفْقَه اْلُف�َقَهاِء؛ اإَِذا �سئلت َعْن �سيء ل تعِرُف�ُه فقل: 	
ل اأدري. 

• فُكْن 	 قوم�ًا  ج�ال�سَت  اإَِذا  احُلَكَماِء؛  ِحْكَمَة  ِفيَها  َلَك  اأْج�َمُع  �انيُة:  والثَّ
�َمَتهم، فاإن اأ�سابوا اأ�سبَت َمَعُهْم، واإْن اأخطئوا �سلمَت. اأ�سْ

• واأنت 	 َعاِم  الطَّ َيَدَك يف  ت�سَع  اأْن  الأطباِء،  ِفيَها طبَّ  َلَك  اأْجَمُع  والثالثُة: 
ْبَك  ُي�سِ مَل  َذِلَك  فعلت  َذا  اإِ َفاإنَّك  َت�ْسَتِهْيِه؛  واأنَت  َيَدَك  وترفَع  َت�ْسَتِهْيِه، 

مر�ٌص اإّل مر�ص امْلَْوِت. 

• ْكَمِة: اإَِذا امتالأْت امْلَ�ِعَدُة، نامْت الِفكرُة، وَرَقدْت الأع�ساُء َعْن 	 ويف احْلِ
الِعَباَدِة))(.

1- يحيى بن يحيى بن بكري بن و�سال�ص بن �سملل بن �سيغا، يكى اأبا محمد، هو من م�سمودة من 
اأخيه ن�سر بن عي�سى يف جي�ص طارق، واأ�سلم  م�سارة قبيلة منها، دخل يحيى بن و�سال�ص، مع ابن 
و�سال�ص جدهم، على يدي يزيد بن عامر الليثي، ليث كنانة، فهذا واهلل اأعلم �سبب انتمائهم اإلى ليث، 
قال الرازي: ثم دخل بعدهما كثري بن و�سال�ص، وهو جد يحيى، وويل ابنه يحيى اجلزيرة، و�سذونه، 
وطلب يحيى ابنه العلم. )ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة اأعالم مذهب مالك( )1/ )53(: 

للقا�سي عيا�ص بن مو�سى )ت ))5 ه�( حتقيق د. اأحمد بكري، دار مكتبة احلياة، بريوت، 1967. 
)- زهر الأَكم يف الأمثال واحلكم: للح�سن اليو�سي، حتقيق محمد حجي محمد الأخ�سر.
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و�صية رجل �أعمى من �لأْزِد ل�صابٍّ يقوُده

اأْعَمى  َراِة  ال�سَّ اأْزِد  من  َرُجال  )ِبِبْي�َسَة()1(  راأيُت  ائِب:  ال�سَّ بِن  محمد  قال 
يقوُدُه �َسابٌّ َجِمْيٌل، وهو يقوُل َل�ُه:

• : ل يغّرّنَك اأْن َف�ّسَح ال�ّسباُب َخْطَوَك، وَخّلى �ِسْرَبَك، واأْرَفَه ِوْرَدَك. 	 يا �َسِميَّ

• واأْتَعَب 	 َطْوَقَك،  واأْوه��َن  اأْوَق��َك،  واأثقَل  َظْوَفَك،  اأَربَّ  قد  بالِكرَبِ  فكاأنَّك 
ْعَلَجِة. �َسْوَقَك؛ فَهَدْجَت بعد اْلَهْمَلَجِة، وَدَجْجَت بعد الدَّ

• ل�َساَعِة 	 امْلُْهلِة  �َساعاِت  ومن  الن��زع��اِج،  لأّي��اِم  فيِه  الرّتْ ��اِم  اأيَّ من  َفُخ�ْذ 
الإعجاِل.

• ُثمَّ 	 الأْح��الِم،  ب�َسَمادْيِر  كالتذاِذَك  بال�ّسباِب  اغرتاَرَك  اإّن  اأخي:  ابَن  يا 
با،  ال�سّ َراحلُة  تعّرى  ُثمَّ  اإل باحل�سرِة عليها،  ُك منها  تتم�سَّ تنق�ِسُع فال 

وَت�ْسرُب �سلوًة عن الهوى.

• اغتباًطا 	 هم  واأ�سدَّ ًة،  قّدَم ذخرْيَ الفقِر من  يوَم  ا�ِص  النَّ اأْغَنى  اأنَّ  واعلم 
يوَم احل�سرِة من اأح�سَن �سريرًة))(.

1- بي�سة: بالهاء ا�سم قرية َغّناء يف واٍد كثري الأبل من بالد اليمن، وقيل )بئ�سة( مهموزة، وبي�سة: من 
عمل مكة مما يلي اليمن من مكة على خم�سة مراحل،)معجم البلدان(.

يوٍم.  كلَّ  يف  الإبُل  ت�سرَب  اأن  والّرَفُه:  والوجُه.  الطريُق  ال�ّسرُب:   .)31(  /  (( للقايل  الأمايل:   -(
قال  الوظيف.  من  القيد  مو�سع  والقينان:  قينيه،  بني  دانيُت  اإذا  اأظوُفُه:  البعرَي  ِظْفُت   . �َسدَّ  : واأَربَّ
ا �سعيًفا. الّدعلجة:  اإذا مرَّ مرًّ اأبو علي: الأْوُق: الّثقُل، والهملجُة: �سرعة يف امل�سي: دّج يدجُّ دجيًجا: 
الذهاب  والّدعلجة:  والّدعلج: احلمار  الّظلمة،  والّدعلجة:  الّدحرجة،  والّدعلجة:  امل�سي،  �سرب من 
مادير: ما يرتاءى لالإن�سان يف نومه  واملجىء، والّدعلجة: لعبة لل�سبيان والّدعلجة: الأكل بنهم. وال�سَّ
من الأباطيل وما يرتاءاه ال�سكران يف �سكره، وقد قال بع�ص اللغويني: قد ا�سمدّر اإذا �سعف. الَهْدُج 

ْعٍف والَهَدجاُن: َم�سٌي ُرَوْيٌد يف �سَ
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َعاِم و�ل�صر�ِب يٌَّة باختياِر �صاحِب �لطَّ َو�صِ

قال ابن اأبي الربيع: 

• ا، 	 ُحرًّ ًنا، عاقال،  َتَ ُموؤْ ِثَقًة،  َراِب  وال�سَّ َعاِم  الطَّ اِحُب  َيُكْوَن �سَ اأن  وَيْنَبِغي 
اه)1(. ال للَمِلِك، جُمتهًدا يف ِر�سَ جُمِ

• َف يف َمْنِع امَلِلِك َعْن بع�ِص املطاعِم التي ل ُتواِفُقُه، ويعّرفه وْجَه 	 واأْن يتلطَّ
امل�سلحِة يف ترِكها.

• الوجوِه 	 يف  ي�سرُفُه  َبْل  قبَلها،  ًة  َم��رَّ ُه  عر�سَ طعاًما  َعَلْيِه  يعر�َص  ل  واأن 
اجلميلِة.

• الأوق��اِت 	 اأوَل  املطبَخ  َح  يت�سفَّ اأْن  وَيْنَبِغي  ًعا،  يِّ ُم�سَ َول  بخيال  َيُكْون  ول 
واآخَرها لأجِل الغداِء والع�ساِء.

• َراَب يف ُكلِّ �ساعٍة، َحتَّى امللَح واخللَّ واأ�سباَهُهَما.	 َعاَم وال�سَّ ِد الطَّ َوْلَيَتَفقَّ

• وُح�ْسَن 	 َع��ْرِف��ِه،  وَج���ْوَدَة  َعاِم  الطَّ رائحَة  َف��اإنَّ  الآلِت،  ُم��َراَع��اَة  وليكْث 
ْهَوَة))(. تن�سيِجِه َيْف�ُتُق ال�سَّ

• وَيِجُب اأن َيُكْوَن خبرًيا بتن�سي�صِ الألواِن وترتيِبها واأوقاِتها، ليختاَر ِلُكلِّ 	
ف�سٍل ما يليُق ِبِه.

• ِد 	 واجليِّ وامل�سارِب  املطاعِم  من  البالِد  من  ُيجَلُب  مبا  عارًفا  َيُكْوَن  واأن 
ِم�ْنُها واملغ�سو�ِص)3(.

الطبخ  معالج  اخ:  بَّ والطَّ باخ،  الطَّ بيت  وامَلَطبخ:  واقتداًرا.  ا�ستواًء  وغريه  اللحم  اإن�ساج  ْبُخ:  الطَّ  -1
باخة.  وحرفته الطِّ

)- الَعْرُف: الّريح، طّيبة كانت اأَو خبيثة.
3- �سلوك املالك يف تدبري املمالك: �ص 05).
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ُة �أبي عثماَن �لثَّْوِريِّ لبنه يَّ َو�صِ

اأ�ص، وَكاَن َلُه  ْوِريُّ ُيْجِل�ُص اْبَنُه َمَعُه َيْوَم الرَّ قاَل اجلاحُظ: َكاَن اأبو عثماَن الثَّ
َيْوٌم معروٌف ياأكل ِفيِه راأ�ًسا ل َمحاَلَة، فَكاَن ُيْجِل�ُص ابنه َمَعُه وَيُقوُل:

• وائِح، وَنْه�َص الأعراِب)1(، وُكْل 	 ْبَياِن، واأخالَق النَّ اَك وَنَهَم ال�سِّ يا ُبَنّي، اإيَّ
ا يليَك. مِمَّ

• اأو �سيٌء 	 ٌة،  غٌة �سهيَّ ُم�سْ اأو  َكِرمْيٌة،  لقمٌة  َعاِم  الطَّ َكاَن يف  اإَِذا  ُه  اأَنَّ َواْعَلْم 
ِل، وَل�ْسَت بواحٍد  ِبيِّ املَُدلَّ ِم، اأو لل�سَّ ا َذِلَك لل�َسْيِخ املَُعظَّ م�ستطرٌف، َفاإمنَّ

منهما. 

• وقد قالوا: مدمُن اللَّْحِم كُمْدمِن اخلمِر.	

• ْهَوِة.	 ْد َنْف�َسَك الأَثرَة وجُماهدَة الهوى وال�سَّ ، َعوِّ اأي ُبَنيَّ

• الأكَل 	 ُتدمِن  َول  اذيِن،  الرَبَ َم  َخ�سْ ْم  َتْخ�سَ َول  باِع،  ال�سِّ َنْه�َص  تنه�ْص  ول 
عاِج، َول َتْلَقْم َلْقَم اجِلَماِل، َفاإنَّ اهلل َجَعَلَك اإن�ساًنا، فال جتعْل  اإدماَن النِّ

َنْف�َسَك َبهْيَمًة))(.

• َكَماِء: اإَِذا ُكْنَت 	 ة، و�َسَرَف البطنة؛ َفَقْد قال بع�ُص احْلُ واحذْر �سرعَة الِكظَّ
والَب�َسُم  الَب�َسِم،  َبِع داعيُة  ال�سِّ اأن  َواْعَلْم  ْمَنى،  الزَّ َنْف�َسَك من  َفُعدَّ  َنِهًما 
َقَم داعيُة امْلَْوِت، ومن ماَت َهِذِه امليتة َفَقْد ماَت  َقِم، واأنَّ ال�سَّ داعية ال�سَّ

ه)3(. ُه قاتُل َنْف�ِسِه، وقاتُل َنْف�ِسِه األأُم من قاتِل َغرْيِ ميتًة َلِئْيَمًة، لأَنَّ

• ٍة، َول َخ�َسَع هلِل ذو 	 جوِد ذو ِكظَّ كوِع وال�سُّ ى َحقَّ الرُّ اأدَّ ، واهلل ما  ُبَنيَّ اأي 
نَي))(. احِلِ ٌة، والَوَجَباُت َعْي�ُص ال�سَّ حَّ ْوُم َم�سَ ِبطنٍة، وال�سَّ

م الأَ�سنان، والنه�ُص: الأَخذ بجميعها. 1- َنْه�ص اللحَم: اأَْخُذه مبقدِّ
م  وَلقَّ ْدناها.  باأَ ُم  والَق�سْ الأَ�سرا�ص  باأْق�سى  الأَكل  ُم  اخَل�سْ وقيل:  باملاأكول،  الفم  َملُء  ُم:  اخَل�سْ  -(

البعرَي: اإِذا مل ياأْكل حتى ُيناِوَله بيده.
�َسِم. مانة: العاهة؛ الَب�َسم: ُتَخَمٌة على الدَّ �ة: المتالء. والزَّ 3- الِكظَّ

)- الوجب�ُة: اأكلة واحدة يف اليوم والليلة. 
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• اأبدان الَعَرِب، وهلل 	 : لأمر ما طالت اأعمار اأهل الهند، و�سحت  ُبَنيَّ اأي 
اُء كلُُّه من ف�سوِل  اَء ُهَو الأْزُم، فالدَّ درُّ احلارِث بِن َكَلَدَة اإْذ َزَعَم اأنَّ الدَّ
هِن  َة البدِن وَذكاَء الذِّ حَّ َعاِم، َفَكْيَف ل ترغب يف �سيء يجمُع َلَك �سِ الطَّ

ْنَيا، والُقْرَب من عي�ِص امَلاَلِئَكِة)1(. ْيِن والدُّ و�سالَح الدِّ

• قاَل 	 ومِلَ  الن�سيم!  يتبلغ  ��ُه  لأَنَّ اإل  اأط��وَل عمًرا،  بُّ  ال�سَّ �ساَر  مِلَ   : ُبَنيَّ اأي 
َهَواِت!  ال�سَّ ُدْوَن  حجاًزا  َجَعَلُه  ُه  لأَنَّ اإل  ِوجاء،  ْوَم  ال�سَّ اإنَّ   :¤ �سوُل  الرَّ

الُم))(. الُة وال�سَّ ، وتاأديَب ر�سوِلِه َعَلْيِه ال�سَّ فافهْم تاأديَب اهلل َعزَّ َوَجلَّ

• ٌب، 	 ، َول انت�سَر يل َع�سَ ، َقْد َبَلْغُت ت�سعنَي عاًما ما نق�َص يل �ِسنٌّ اأي ُبَنيَّ
)3(، َول �سل�َص بوٍل، ما لَذِلَك ِعلٌَّة اإل  َول َعَرْفُت َذِننْيَ اأنٍف، َول �َسَيالَن َعنْيٍ

اِد. التَّخفيَف من الزَّ

• بُّ امْلَْوَت فال اأْبَعَد 	 َياِة، واإن ُكْنَت حُتِ َياَة فَهِذِه �سبيُل احْلَ بُّ احْلَ َفاإنَّ ُكْنَت حُتِ
َك))(. اهلُل َغرْيَ

1- الأَْزُم: الإِم�ساك. والأَْزُم: ال�سْمت. الأَْزُم: ترُك الأَكل واأَ�سله من ذلك؛ والأَْزمُة: الأَكلة الواحدة يف 
ة كالَوْجبِة )ل�سان العرب(. اليوم مرَّ

)- وجاء: اأي يقطع ال�سهوة، واأ�سل الوجاء: اأن تدق عروق اخل�سيتني بني حجرين.
3- ذنني الأنف: �سيالن مخاطه. 

)- العق�د: لبن عبد ربه الأندل�سي: 305/6. 
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خامتة �ملطاف.. �لثمر�ت و�لنتائج

• لقد وقفت -من خالل هذه الرحلة يف اأدب الو�سايا- على العديد من 	
الثمرات والنتائج، خل�ستها يف هذا املبحث، وهي:

• اأدب الو�سايا اأدب اإن�ساين قدمي، موجود عند كل ال�سعوب، فللفر�ص 	
والإداري��ة،  ال�سيا�سية  الو�سايا  وبخا�سة  والو�سايا؛  باحلكم  عناية 
باحلكمة  املتعلقة  وبخا�سة  بالو�سايا؛  عناية  ال��ي��ون��ان  وحلكماء 
اآداب قدماء امل�سريني من خري يقتب�ص وحكمة  والفل�سفة، ومَل تخل 

تقتن�ص. 

• اهتم العرب قدمًيا وحديًثا باأدب الو�سايا؛ فال يكاد يخلو منه كتاب 	
من كتب الأدب اأو التاريخ اأو الرتاجم.

• تلك 	 وامتازت  باجلاهلية،  عرف  ونثي-  اأدبي-�سعري  لون  الو�سايا 
الو�سايا بجمالها، وتنا�سب جملها. 

• والإر�ساد، وهي جمة غزيرة، 	 للتاأديب  الكرمي و�سايا  القراآن  ورد يف 
منها ما جاء بلفظ الو�سية، ومنها ما جاء مبعناها. 

• القراآن 	 يف  ذكرها  ورد  وقد  الو�سايا،  اأ�سهِر  من  لقماَن  و�سايا  تعدُّ 
ريعِة؛ وهي العتقاداُت والأعماُل،  الكرمي، وَجَمعْت و�ساياُه اأ�سوَل ال�سَّ

ف�ِص. واأَدُب املعاملِة، واأَدُب النَّ

• اِئُحهم منا�سبة حلاِل 	 اأو�سى الأنبياء اأقوامهم، وكانت و�ساياهم وَن�سَ
اأقوامهم. 

• اأو�سى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سحابته واأمته والنا�ص، وو�ساياه 	
ون�سائحه اأكث من اأن حت�سى. 

• بالواقع؛ 	 الو�سايا خطوة يف طريق الإ�سالح، والرتقاء  ميكن اعتبار 
وال�سلوكية  النف�سية  باملجالت  اإيجاًبا  القارئ  التاأثري على  من خالل 
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والأدبية.

• من 	 به  الالئقة  بالعناية  يحَظ  مل  الأدبي  اللون  هذا  اأن  تقديري  يف 
اأتنى  لذلك  الأخرى؛  الأدبية  الفنون  حظيت  كما  املخت�سني،  قبل 
بالن�سبة  احلال  هو  كما  الفن  لهذا  ورعاية  اهتمام  هناك  يكون  اأن 

للفنون الأدبية الأخرى، 

• مدينة 	 يف  عقدت  اأنها  الإ�سالمي«  الأدب  »رابطة  ل�  يح�سب  ومما 
حيدر اأباد الهند ندوة بعنوان »اأدب الو�سايا واملواعظ يف الإ�سالم« 

وذلك �سنة 17)1ه�، 1996م.

• 	







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ¤ ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. محيي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد محمد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ¤.

د. محمد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�صى العرباين      

د.نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعري(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      

45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      



46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      



46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      




