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 تفرٌغ الدرس األول

تذكر أايـ الصبا لذاهتا كتب هللا عز وجل ادلوت على اخللق كلهم، فكل ما على ىذه األرض فاٍف، وقد فطر هللا عز وجل الناس على 
وآالمها، ومن رضبتو هبم أف جعلهم يتذكروف اللذات وينسوف اآلالـ. والغناء واللهو والطرب زلـر على الرجاؿ والنساء إال أنو يرخص 

هللا  للنساء بضرب الدؼ يف األعراس وغَتىا من ادلناسبات، وعلى اإلنساف أف يتقي مواطن احملرمات، وأيٌب ابلواجبات وما افًتضو
 عليو.

 
 معرفة اآلداب فً حٌاة المسلم

 

 

 احلمد هلل رب العادلُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. أما بعد:

، من أئمة القرف السابع والقرف  عمر بن مظفر بن عمر بن أيب الفوارس بن الوردي ، وىو ابن الوردي فهذه الرسالة تسمى بالمية
 الثامن اذلجري، حيث ولد عاـ ستمائة وتسعة وشبانُت، وتويف عاـ سبعمائة وتسعة وأربعُت للهجرة.

من اآلداب والسلوؾ اليت حث عليها الشرع، وحثت عليها  وىذه الالمية ىي ضلو من سبعُت بيتاً من الشعر، وقد تضمنت كثَتاً 
 الفطر السوية؛ ولذلك صبع فيها ادلصنف كثَتًا من اآلداب.

وينبغي للعامل وادلتعلم أف يظفر ابآلداب ومعرفة دليلها من الشرع والطبع، فإف هللا سبحانو وتعاىل قد فطر الناس على فطر سليمة، 
كر الشر، وقد جاءت الشريعة دبا تعرفو النفوس فشرعتو، وجاءت ببياف الشر فأنكرتو؛ ولذلك مستقيمة سوية، تعرؼ اخلَت، وتن

 قد يكوف للنفس نزوات زبالف ما جاء يف الشرع.

وسيأٌب يف ابب األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر داللة الناس إىل اخلَت وإرشادىم إليو، وقد وصف هللا عز وجل ىذه األمة ابخلَتية 
َهْوَف َعِن ادلُنَكرِ   انو وتعاىل:فقاؿ سبح َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس ََتُْمُروَف اِبدلَْعُروِؼ َوتَػنػْ ُتْم َخيػْ [، وىذا يكوف 111]آؿ عمراف: ُكنػْ

السرقة لنزوات النفس اليت زبالف الصراط ادلستقيم وربيد عنو، وغالباً ما يكوف ىذا من النفوس اليت تقر ابدلخالفة، فمن يقع يف 
أو يف الزان أو الكذب أو الغيبة أو النميمة أو غَتىا من احملرمات ىو مقر بذلك؛ ألنو يعلم أنو قد أتى شيئاً تنبذه النفوس، فإنو ال 

يرغب لنفسو أف خيدع وأف يسرؽ، وأف يكذب عليو، وأف ينمى أو يطعن يف عرضو، وقد جاءت الشريعة حبماية العقل وضباية 
 س وضباية العرض وضباية ادلاؿ، وىذه ىي الضرورات اخلمس اليت جاءت الشريعة حبفظها.الدين وضباية النف

 

 
 غرض ابن الوردي من نظم هذه األبٌات

 

 

وقد أراد ادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل يف ىذه ادلنظومة أف يدؿ على سبيل احلق يف ابب السلوؾ والًتبية وهتذيب النفس وضلو 
األحكاـ الشرعية يف ابب احلالؿ واحلراـ والفقو، وىذا ابب حيتاجو الناس عامة، وحيتاجو اخلاصة أيضاً؛ ليتبصروا ذلك، بعيداً عن 

 دبواطن السلوؾ احلق، ودرجة سلوكو واحلذر منو، وما تكرىو الطباع، وما ال تكرىو.
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شرع ابدلروءة، فإف النفس ذلا مروءة، وإف كاف وقد جاء يف الشرع ابب احلالؿ وابب احلراـ وابب ادلتشاهبات، وجاء ما يسمى يف ال
ىذا األمر ال يدخل يف ابب احلالؿ واحلراـ إال أف النفوس رلبولة على موافقة وزلاكاة غَتىا، وىذا معلـو ابلضرورة، فإف النفس 

و ويبُت ما ىو عليو من رباكي الغَت، وإذا شذ أحد الناس يف اجملتمع بسلوؾ أو فعل فإف من النفوس من رباكيو، وإف مل ينكر علي
ابطل فإف النفس رباكيو، ٍب حياكيو اآلخر، وادلنكر واخلطأ ال ينتشر يف الناس إال أف واحداً فعل أو قاؿ، واآلخر سكت على ذلك 

 الفعل أو القوؿ، فانتشر الفساد يف الناس.

ليت دلت عليها الشريعة ودلت عليها الفطر وادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل قصد إىل بياف الًتبية والسلوؾ واألخالؽ احلميدة ا
 السليمة.

 

 
 اعتزال األغانً والغزل

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]اعتزؿ ذكر األغاين والغزؿ وقل الفصل وجانب من ىزؿ[

يعرؼ اإلنساف اخلَت قولو: )اعتزؿ( االعتزاؿ ىو البعد واالنفراد، وىي زلمودة يف مواطن كثَتة، منها حينما خيتلط اخلَت ابلشر، وال 
 من الشر إما جلهلو وإما للفتنة العامة اليت حلت ابلناس وضلو ذلك.

  

 ذكر العزلة يف السنة النبوية 
 

 

اإلسالـ، أوائل صدر وقد امتدح هللا عز وجل العزلة يف كثَت من ادلواطن، وكذلك رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، وقد وصف النيب ملسو هيلع هللا ىلص من أيٌب يف 
يوشك  : )  سعيدأيب من حديث البخاري (، وقاؿ مادحاً العزلة كما يف صحيح طوىب للغرابء ويف هناية الزمن أبهنم غرابء فقاؿ: )

يف بعض (، وىذا يدؿ على أف العزلة زلمودة  أف أيٌب على الناس زماف يكوف خَت ماؿ الرجل غنم يتتبع هبا شعف اجلباؿ
الذي خيالط الناس ويصرب على أذاىم  األحياف، إال أف سلالطة الناس ىي األفضل، ويف ذلك يقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )

(؛ ألف سلالطة الناس فيها داللة إىل خَت، وحث على ادلعروؼ ورد عن  خَت من الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاىم
 الفساد وادلنكر، ولو كاف كل صاحب خَت اعتزؿ لبقي يف الناس الفساد وانتشر.

 

 ادلواطن اليت حيمد فيها االعتزاؿ 
 

 

 إال يف مواطن معدودة:والعزلة ليست دبحمودة يف العمـو 

من ىذه ادلواطن: أف خيتلط اخلَت والشر على اإلنساف، فال يستطيع أف دييز خَتاً أو شرًا، فحينئٍذ يكوف االعتزاؿ شلدوحاً، وقد 
عليو رضبة هللا كتاابً مساه )العزلة يف بياف مواطن  اآلجري صنف العلماء عليهم رضبة هللا تعاىل يف ىذه الباب مصنفات، ولإلماـ
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ؿ، ودلا وقعت الفتنة بُت أصحاب رسوؿ هللا العزلة احملمودة يف الشرع(، واليت ينبغي على اإلنساف أف يسلكها يف حاؿ من األحوا
 ملسو هيلع هللا ىلص، وعظم اخلالؼ كاف ىناؾ من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من فضل االعتزاؿ.

أف أابه اعتزؿ الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل،  مصعب بن سعد بن أيب وقاص من حديث مسلم وقد جاء يف صحيح اإلماـ
ىب ليعيش وحده خارج ادلدينة، حىت المو يف ذلك، فبُت أف لديو أثراً عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف ىذا، وقد جاء ىذا عن صباعة وذ

 عليهم رضواف هللا تعاىل. أيب الدرداء و أيب ذر من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، منهم

يها االعتزاؿ: أف يكوف اإلنساف ال يطيق ادلنكر أف يراه إال وقد وقع فيو، وىذا يكوف عند ومن ادلواطن اليت يفضل ويستحب ف
النفوس الضعيفة اليت ال تقاـو منكرًا، ومعلـو أف هللا عز وجل قد جعل يف الدنيا من الفنت والبالء وادلغرايت ما ال يستطيع 

اً، وجعل لو من الشرع وازعاً كذلك، فالوازعاف اثناف: وازع اإلنساف مقاومتو، وهللا عز وجل قد جعل يف نفس اإلنساف وازع
الشرع ووازع الطبع، ووازع الشرع ىي النصوص اليت ربذره من الوقوع يف ادلنكر، أما وازع الطبع فهو النفرة من ذلك احملـر 

 الذي حذر هللا عز وجل منو؛ ألنو خيالف فطر الناس السليمة.

اإلنساف فإنو أيطره على احلق أطرًا، ويبعده عن مواطن الشر والفتنة، وإف ضعف اإلنساف  وىذاف الوازعاف إف اجتمعا يف قلب
 يف ىذين اجلانبُت فإنو يشرع لو االعتزاؿ والبعد عن الناس.

 

 االعتزاؿ ادلخصوص 
 

 

، كما هنى وٍب اعتزاؿ سلصوص يف حالة معينة، وىو اعتزاؿ بعض األفعاؿ وادلنكرات كاعتزاؿ بعض اجملالس اليت  خياض فيها ابحملـر
ِإنَُّكْم ِإًذا   هللا عز وجل عن سلالطة الذين خيوضوف يف آايت هللا ويستهزئوف هبا، بل جعل هللا عز وجل حكمهم كحكمهم:

[، أي: يف ابب احلكم؛ ألف الغالب أف من جلس مع شخص خيوض يف آايت هللا عز وجل استهزاًء أنو 141]النساء: ِمثْػُلُهمْ 
بذلك، وإال دلا جلس يف ذلك اجمللس، إال إف كاف صاحب إنكار فينكر ذلك ادلنكر، وحينئٍذ يقاؿ: إف االعتزاؿ يف مثل راٍض 

 ىذه ادلواطن ىو اعتزاؿ سلصوص، واعتزالو ذلذه اجملالس ىو اعتزاؿ لذلك الفعل.

وء، فحذر الشارع من سلالطة أصحاب وقد يكوف االعتزاؿ اعتزاالً لفرد، كما حث الشارع على البعد عن جلساء وخلطاء الس
الفساد وأصحاب ادلنكر، والنيب عليو الصالة والسالـ شبو صاحب السوء بنافخ الكَت، إما أف حيرؽ ثيابك وإما أف حيذيك رحياً 

 سيئة.

 وىذا النوع الذي أشار إليو ادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل ىنا ىو من االعتزاؿ ادلخصوص.
 

 والغزؿادلراد ابألغاين  
 

 

وقولو: )ذكر األغاين والغزؿ( األغاين صبع غانية، وىي اجلارية الفاتنة اليت تصرؼ اإلنساف عما حيتاج إليو يف دينو ودنياه، فيكوف 
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 حينئٍذ قد اتبع شهوتو، وما اتبع عقلو، وىذا من االعتزاؿ ادلخصوص.

مفاتن النساء واجلواري؛ شلا جيعل اإلنساف من سقطة الناس، وأما الغزؿ فمراده بذلك األلفاظ اليت يتغزؿ هبا اإلنساف بوصف 
 ولسانو بذيئاً ال حيمد.

 

 أمهية صوف اللساف وحفظو 
 

 

وادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل أشار إىل ىذا ادلعٌت وىذا الباب؛ لكي يكمل لإلنساف لسانو، ويظهر ىنا أنو ابتدأ بصوف اللساف، 
أو يرفعو، ويقاؿ يف ادلثل: لسانك حصانك إف صنتو صانك، وإف خنتو خانك، وىذا معناه أف وىو من أعظم ما يوبق اإلنساف 

اللساف إما أف يرفعك وإما أف يضعك، وىو دليل على العقل، وتسمى األلسنة مغاريف، والعقوؿ قدوراً، فهذه ادلغاريف تدؿ 
 خيرج إال ما يف القدر، وال خيرج شيئاً آخر، وإذا تكلم على ما يف القدور، وإذا أراد اإلنساف أف يغرؼ من قدر، فإف ادلغراؼ ال

الرجل بلسانو بكالـ بذيء دؿ على سوء عقلو ونقصانو، وإف تكلم خبَت دؿ على رجاحة عقلو واتزانو، وىذا ظاىر ومعلـو عند 
 الناس عامة شقيهم وسعيدىم.

 

 اعتزاؿ كتب األغاين والغزؿ 
 

 

ىذا الباب، كذلك عليو أف يبتعد عن القراءة يف مثل ىذه ادلعاين، كقراءة الكتب اليت تصنف يف وينبغي للمرء كما أنو يبتعد يف 
الغزؿ واألغاين، فيبتعد عنها كلها، وكل ذلك مذمـو غَت شلدوح يف العقل والشرع، واإلنساف إذا عدؿ النظر ابلقراءة يف ادلعاين 

 اين السيئة من حيث ال يشعر، وجيري ذلك على لسانو.السيئة يف ىذا الباب، فحينئٍذ يتشرب قلبو من تلك ادلع

وال زاؿ الناس من أىل العلم واألدابء يصنفوف يف ىذا الباب الغث والسمُت، ومن ىذا الباب مصنف صنفو 
عليو رضبة هللا تعاىل مساه األغاين، قد مأله ابلفحش والبذاءة، وإف كاف من كتب األدب ادلشهورة ادلعروفة اليت  األصفهاين اإلماـ

جاء يف يثٍت عليها العلماء عليهم رضبة هللا تعاىل، فهو من ابب قوة العبارة واألدب العايل الرفيع الذي يذكر أدب اجلاىليُت ومن 
صدر اإلسالـ دلا فيو من معاٍف قوية وصبيلة، لكنو صاحبو قد مأله ابجملوف واحلكاايت الباطلة اليت يستحي اإلنساف من ذكرىا، 

صاحب األغاين(، ذكر فيو ما يذـ عليو يف كتابو،  األصفهاين وقد صنف أحد العلماء اذلنود كتاابً مساه )السيف اليماين يف ضلر
 وما وضعو فيو من لوثة ابأللفاظ واحلكاايت وادلعاين.

  

 
 االختصار فً المول واعتزال من هزل

 

 

ادلعلـو أف اإلنساف كلما زاد يف التفصيل وأكثر يف الكالـ وقع يف اخلطأ، وكلما قولو: )وقل الفصل( أي: اختصر يف القوؿ، ومن 
اختصر يف قولو قل خطأه وأصاب، وينبغي على اإلنساف أف خيتصر يف قولو، وأال يسهب، فإف كثرة الكالـ تدؿ على ورود اخلطأ 

قاؿ: خَت الكالـ ما قل ودؿ، ومل يطل  -وال أعلم لو إسناداً عنو -عليو رضواف هللا تعاىل علي بن أيب طالبفيو، وشلا ينسب لػ
 فيمل.
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دبختصر، فيختصره اإلنساف يف عبارات يسَتة، فهذا شلا أما اإلسهاب يف إيصاؿ ادلعٌت أو العبارة للمتلقي، أو احلديث أبمر ليس 
؛ ألنو يوقع اإلنساف يف اخلطأ.  ىو مذمـو

وقولو: )وجانب من ىزؿ( أي: ابتعد عنو، وىذا ضرب من ضروب العزلة، أف يعتزؿ اإلنساف من وقع يف اذلزؿ، ومل يكن أمره أمر 
صادقاً ال ىازاًل، والنيب عليو الصالة والسالـ ما كاف ىازالً قط، نعم جد، والغالب على أمر ادلؤمن القوي أف يكوف عازماً حازماً 

قد ديزح، لكنو ال ديزح إال حبق، وال ديازح أحداً من أصحابو إال بصدؽ، أما كثرة اذلزؿ فإف غلب على اإلنساف فإنو يسقطو يف 
 أعُت الناس.

 

 
 تذكر أٌام الصبا

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ألايـ الصبا فألايـ الصبا صلم أفل] ودع الذكر 

 إف أحلى عيشة قضيتها ذىبت لذاهتا واإلٍب حل[

قولو: )ودع الذكرى ألايـ الصبا( أي: ال تتحدث دبا مضى، وال تلهيك عن يومك، فاإلنساف ابن يومو، وجيب عليو أف يستغل 
 يومو فيما ينفعو.

يرغب يف ذكره واإلكثار من ذكره، حىت يشغل اإلنساف عما ينفعو يف  ويف الصبا سبر على اإلنساف أايـ صبيلة وحالوة ذكرى، شلا
يومو وغده، وذلك أف صاحب التذكر لألايـ ادلاضية واإلكثار من ذلك مذمـو حىت عند الناس؛ ألنو قد عطل نفسو، وأخذ يذكر 

 يقوؿ: كنت أو كاف أيب.إما رلداً لو أو رلدًا ألبيو وضلو ذلك، وىذا غَت شلدوح، فالفىت من يقوؿ: ىأنذا، ال من 

  

 فطرة الناس على تذكر أايـ الصبا 
 

 

وقد فطر هللا عز وجل الناس وجعل فطرىم أهنا ربب العودة إىل أايـ الصبا وتلتذ هبا، بل أهنا ربب ما مضى ولو كاف مراً، وىذا 
حالوة ادلاضي، وال يتذكروف سوءه، وال  رلبوؿ عليو الناس ومفطوروف عليو، بل أهنم حينما ديروف على سوء يف أايمهم يتذكروف

 يتذكروف إال اخلَت، وإف تذكر السوء تذكره حبالوة وطراوة.

 عليو رضواف هللا تعاىل يقوؿ: علي بن أيب طالب أئمة التابعُت، وقد أدرؾ وىو من عامر بن شراحيل الشعيب و

 اي زماانً بكيت منو فلما صرت يف غَته بكيت عليو

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000177&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000041&spid=2102
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يدؿ على أف ما مضى حلو، وال أف ما ىو فيو فيو من ادلرارة ما فيو، لكن ما ىو فيو من مرارة ونكد ال يستحضر إال  وىذا ال
 ذلك الفعل، أو تلك احلاؿ اليت ىو فيها، وينسى ما مضى وإف كاف مرًا أو شديد ادلرارة.

ارة، دلاذا؟ ألهنا قد غابت عن ذىنو ومل وقد دير على اإلنساف من الألواء والشدائد فيتمٌت ما مضى وإف كانت أشد مر 
يستحضرىا، وىذا معلـو ومشاىد يف أحواؿ الناس، فإف الناس حيبوف ادلاضي وإف كاف فيو قسوة وعدـ راحة ابؿ، ويريدوف ىرابً 

 شلا ىم فيو فقط.
 

 مثل من يتذكر ادلاضي 
 

 

حينما يتمٌت ادلاضي ويتذكره أنو ال يلتفت لو؛ ألف  وقد ضرب هللا عز وجل يف كتابو العظيم أعظم مثاؿ على أف اإلنساف
اإلنساف يعيش حلظتو، وال يدرؾ غَتىا، وادلاضي مهما كانت مرارتو فال خيطر على ابؿ اإلنساف ما فيو من مرارة، وقد وصف هللا 

َنا نُػَردُّ   على شفَت جهنم: عز وجل حاؿ الكفار فقاؿ: )) َوَلْو تَػَرى ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر (( أي: يـو القيامة وىم تػَ فَػَقاُلوا اَي لَيػْ
[، فيتمنوف أف يعودوا إىل ىذه الدنيا، وضلن نريد على منثل أف اإلنساف 72]األنعاـ: َوال نَُكذَِّب ِِباَيِت رَبَِّنا َوَنُكوَف ِمَن ادلُْؤِمِنُتَ 

َبْل بََدا ذَلْم َما    رث، فقاؿ هللا عز وجل عنهم:ينسى، وإف عاين الشيء وعاين اخلطورة ينسى ما رآه من ىوؿ ومصائب وكوا
[، فبعد أف رأى النار حيطم بعضها بعضاً 72]األنعاـ: َكانُوا خُيُْفوَف ِمْن قَػْبُل َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ 

يم، رآه اإلنساف عياانً، ٍب يتمٌت أف يعود للدنيا؛ لكي يعمل بكالليبها وحرىا، وما جعل هللا عز وجل فيها من العذاب األل
[، أي: أف اإلنساف ينسى، 72]األنعاـ: َوَلْو رُدُّوا َلَعاُدوا ِلَما نُػُهوا َعْنُو َوِإنػَُّهْم َلَكاِذبُوفَ   صاحلاً، لكن هللا عز وجل يقوؿ:

عُت اليقُت، فثمة تكذيب، وشبة شك، وشبة ريبة، وشبة ظن، فيعيش حلظتو، وادلاضي ال يدركو كما يدرؾ احلقيقة، واإلنساف ىو 
وشبة غلبة ظن وشبة يقُت، وشبة عُت اليقُت وىو أعلى الدرجات، وىو أف يعاين اإلنساف احلقيقة، وال يوجد بعد ىذا اليقُت شيء، 

، بل ردبا لو شاكتو شوكة لتمٌت تلك فإف عاينها، وإف كانت يف أعلى درجات ادلرارة، ٍب ذباوزىا فإنو ال يتذكرىا كما يتذكر غَتىا
 األايـ؛ ألنو يعيش ذلك األمل فقط وينسى.

 

 نسياف ادلصائب واآلالـ 
 

 

وقد مسى هللا عز وجل صباعة الناس أو اجلماعة من اإلنس انساً؛ لنسياهنم، وىذه نعمة من هللا سبحانو وتعاىل على اإلنساف أنو 
وما حيل فيو من بالء وفتنة دلا عاش الناس إال مغمورين، ولكن هللا عز وجل ينسي اإلنساف ينسى، ولو مل ينَس اإلنساف ادلصائب 

مصائبو، وما حل فيها من فاقة وموت قريب وضلو ذلك، ولو استحضره يف تلك اللحظة لتقطع قلبو كمدًا، ولكن هللا عز وجل 
 مضى؛ ألنو قد سطر عليك وانتهى.رءوؼ بعباده، ولذلك ادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل قاؿ ىنا: )دع( ما 

إذاً قولو: )دع الذكرى ألايـ الصبا( أي: ال تذكرىا، وىنا ديثل فقط، فعليو أف يدع الذكرى ألايـ الصبا اليت ال تغٍت اإلنساف، 
تمناىا، واإلنساف ليس ىنا شلنوعاً أف يذكر أايـ صباه ويذكر أايـ ما مضى من التاريخ، لكنو ال يشغل نفسو حبكاايت الصبا وي

 وىو ابن يومو وسلاطب وزلاسب على ذلك.
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وقولو: )فألايـ الصبا صلم أفل( األفوؿ ىو االنصراـ، يقاؿ: أفل النجم إذا غاب، وأفلت الشمس إذا غابت، وكذلك القمر، 
 فنجم الصبا حينما أيفل انقضى وجف القلم بو، فينبغي لإلنساف أف ينشغل بيومو، وال ينشغل بغَت ذلك.

  

 
 ذهاب اللذة وبماء اإلثم وشؤم المعصٌة

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]إف أحلى عيشة قضيتها ذىبت لذاهتا واإلٍب حل[

أي: أف اإلنساف ينسى اللذة، وهللا عز وجل قد جعل اجلنة زلفوفة ابدلكاره، والنار زلفوفة ابلشهوات، وىذا من موطن الفتنة 
 واالمتحاف واالختبار.

قد جعل اإلنساف ينسى اللذة وينسى األمل، وىذا كلو من رضبة هللا سبحانو وتعاىل، فاإلنساف حينما يدع لذة من وهللا عز وجل 
لذات الدنيا ألجل هللا سبحانو وتعاىل وجعلو ينساىا، فهو كمن أخذىا وسبتع هبذه اللذة من الغد، جعلهم سياف يف العقل والفكر، 

يؤتى أبغٌت أىل الدنيا وأنعمهم، فيغمس يف النار غمسة من أىل النار، فيقاؿ لو: ىل مر بك نعيم قط؟  وقد جاء يف اخلرب: )
وأشقاىم من أىل اجلنة، فيغمس يف النار غمسة فيقاؿ لو: ىل مر بك بؤس قط؟ فيقوؿ: ال اي رب. ويؤتى أبشد أىل الدنيا أبساً 

(، وذلذا اإلنساف ينسى النعيم وينسى اجلحيم الذي مر بو، وادلعصية لذهتا وقتية، ولكن عقاهبا أمدي سرمدي إف   فيقوؿ: ال اي رب
ولكنها تبقى يف قلب اإلنساف حسرة يف ىذه الدنيا، كاف من أىل النار، وإف كاف من أىل اإلدياف إف شاء هللا عز وجل عذبو، 

وللمعصية ذنب وشـؤ على قلب اإلنساف، وغشاوة وراف عليو حىت يغلب ذلك عليو، ويكوف من أىل ادلعصية وأىل الذنوب، بل 
 ردبا كاف من أىل النار قطعاً إف ارتكب شيئاً يكفره وخيرجو من دائرة اإلسالـ.

ة هللا تعاىل ىنا أف اإلنساف مهما سبتع ابحلراـ واستلذ بو إال أف تلك النعمة تزوؿ بلحظتها، ويبقى والذي يريده ادلصنف عليو رضب
شؤمها يف قلب اإلنساف، وعاقبتها حياسب عليها اإلنساف يـو القيامة، والدنيا دار امتحاف واختبار، وقد فطر هللا عز وجل قلب 

بعض األمور ومنعو منها، واإلنساف يكره الكلفة وادلشقة، وقد مسى هللا عز اإلنساف على ملذات، ومنعو منها، وفطره على تتبع 
[، فسماىا تكاليف، 722]البقرة: ال يَُكلُِّف هللاُ نَػْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  وجل األوامر الشرعية تكاليف، قاؿ سبحانو وتعاىل:

  يكلف نفساً إال وسعها.لكنها ابلوسع، أما إذا خرجت عن طاقة اإلنساف ووسعو، فاهلل عز وجل ال
 

 
 عدم إدران اإلنسان للحكمة من بعض التشرٌعات

 

 

وهللا عز وجل اخترب اإلنساف دبا حف ابجلنة من مكاره، واختربه دبا حف ابلنار من شهوات، فاإلنساف يسعى إىل شهواتو ونزواتو، 
ويريدىا ويريد ربصيلها، وهللا عز وجل قد منعو من ذلك، وفتح لو ابب عوض، فحـر عليو الزان، وأابح لو النكاح، وحـر عليو 

فما من شيء حيرمو هللا عز وجل إال ويفتح لإلنساف ابابً آخر، لكن قد يفتح ابابً من أبوب الشر، أكل الراب، وأحل لو البيع، 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000013&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000013&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000013&spid=2102
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 ويكوف ذلك الباب أوسع من اخلَت امتحاانً وفتنة للناس.

 لكن قد يقوؿ قائل: ومل؟

ب االعتزاؿ، وىذا ادلوطن يقاؿ: حلكمة ابلغة، فاإلنساف ال يسعى دلعرفة احلكم، وإف كاف ال يؤمن إال حبكمة فهذا ضرب من ضرو 
ادتو إىل ىو الفيصل بُت أىل اإلدياف وأىل الكفر، ومن ذلك دلاذا كفر كفار قريش، وأحلدوا بدين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؟ ومالوا عن احلق وعن ج

َا اْلبػَْيعُ   طريق الغواية والضالؿ؟ ألهنم ما رأوا احلكمة والبينة، وقد خاطبهم بعقوذلم، قالوا: [، فما 722]البقرة: ِمْثُل الّرابَ  ِإمنَّ
 علموا احلكمة الشرعية اليت حـر هللا عز وجل ألجلها الراب، وأحل هللا عز وجل البيع.

وهللا عز وجل حيـر احملرمات ويبُت الواجبات، ولكنو ال يبُت احلكمة من ذلك التشريع يف كل حُت، ولو ابنت احلكمة كالشمس 
الشريعة إال اجملانُت، ولكن هللا عز وجل بُت احلكمة لبعض األحكاـ الشرعية، ودلا يعرؼ حكمتو فإف لكل الناس دلا ضل عن 

 اإلنساف يزداد بذلك إدياانً ويقينًا.

فة معر وهللا عز وجل قد أيد دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص ببعض ادلعجزات واخلوارؽ، وبعض احلكم البينة اليت يعجر اإلنساف عن إدراكها وكنهها و 
حاذلا؛ لكي أيخذ اإلنساف منها وعمن غاب، أما من يتتبع صبيع األحكاـ ويريد لكل حكم علة فهذا يطلب زلااًل، وىذا ضرب 

 من ضروب االعتزاؿ، ويسعى ابإلنساف إىل اإلحلاد واخلروج من ادللة والعياذ ابهلل.

، فهذا من اخلطر، وىذه بداية طريق االعتزاؿ، ومن رغب أو طمع يف أنو يعرؼ لكل حكم شرعي حكمة أو علة ألجلها جاء ىذا
ولذلك ضل الكفار بتتبعهم للحكم، وهللا عز وجل ما جعل اإلنساف هبيمة تنقاد، ولكن جعل لو عقالً دييزه أف هللا عز وجل حـر 

ة، وهنى عن ذلك ىذا األمر لتلك العلة، وأمر هبذا األمر وىذا التكليف لتلك احلكمة البالغة، وأمر بذلك األمر وغيب احلكم
، وغيب احلكمة ليأخذ من ىذا إىل ىذا، فيزداد بذلك بصَتة، واإلنساف إذا ابف لو يف أمر واحد أمر هللا عز وجل بو حكمة  احملـر

 ءه ابلكرامات.ابلغة عظيمة ال ديكن أف تصدر من بشر، فإنو جيريو على ما أيٌب، وهللا عز وجل أيد دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص ابدلعجزات، وأيد أوليا

واإلنساف إف آمن ابإلطالؽ فإف يؤمن بكل شيء وإف مل يدرؾ حقيقتو، بل وإف كاف يرى خالفو، أو مل يتبصر بتلك العلة أو 
إمنا بلغ درجة الصديقية؛ أبو بكر الصديق احلكمة، أو وقع يف قلبو شيء من عدـ الرؤية ابلظاىر، لكنو يؤمن بذلك حقيقة، ولذلك

ن ىذا ألنو أطلق ابب التصديق دبحمد ملسو هيلع هللا ىلص فيما خيرب بو من غَت نظر لعلة أو حكمة، ولذلك كاف صديقاً عليو رضواف هللا تعاىل م
فلما قاؿ لو كفار قريش: )إف صاحبك يزعم أنو أسري بو إىل بيت ادلقدس، قاؿ: وهللا لو قيل يل أنو عرج بو إىل السماء الباب، 

 لصدقتو(، وىذا يدؿ على التصديق ادلطلق، والتسليم هلل سبحانو وتعاىل.

عليو رضواف هللا تعاىل دلا أرسلو النيب عليو الصالة والسالـ يتتبع ادلرأة اليت معها الرسالة إىل كفار قريش  عمر بن اخلطاب وكذلك
قاؿ: تبعها، فجاءىا ومل جيد  -يف السَت  ابن إسحاؽ كما ذكر-من أىل مكة، فلما أراد النيب عليو الصالة والسالـ أف يغزوىم 

(، كما جاء يف الرواية؛ ألنو وهللا ال يكذب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ: أخرجيها وإال عريتك، فأخرجتها من ضفائرىامعها شيئاً، وقاؿ: )

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000919&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000014&spid=2102
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 لبو ريب أو شك.قطعاً النيب عليو الصالة والسالـ ال يكذب، وىذا تسليم مطلق، وال يقع يف ق

أف النيب عليو الصالة والسالـ كاف يف ليلة يف السَت إبسناد ال أبس بو ) ابن إسحاؽعليو رضبة هللا يف السنن و  النسائي وقد ذكر
ا رضواف هللا تعاىل، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: كيف إبحداكن..(، أي: أصحاب احلجر، عليه عائشة من الليايل جالساً مع

ومعلـو أف أزواج النيب عليو الصالة والسالـ يف حجرات، يعٍت: حجرات متجاورة، وال تفتح حجرة منهن على مسجد رسوؿ هللا 
(، واحلوأب بلدة على  كيف إبحداكن إذا نبحت عليها كالب احلوأب ، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ) عائشة ملسو هيلع هللا ىلص إال حجرة

اي رسوؿ هللا! كيف بنا وما يذىبنا إىل ىناؾ؟ قاؿ النيب عليو الصالة ادلدينة فقالت: ) يف عائشة طريق الذىاب إىل العراؽ، وكانت
 (. والسالـ: ما أظنو إال أنت اي ضبَتاء

وانقضت، وجاءت  عمر وانقضت، وجاءت خالفة أبو بكر وتويف النيب عليو الصالة والسالـ، وجاءت خالفة
عليها رضواف هللا تعاىل، وجاء  عائشة عليو رضواف هللا تعاىل، وجاءت علي بن أيب طالب وانقضت، وجاءت خالفة عثماف خالفة

ىل أصحاب النيب عليو الصالة والسالـ، وقالوا ذلا: وقعت فتنة بُت أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فحثوىا على اخلروج إىل العراؽ إ
وا هبا حىت ركبت الناقة، وعلى تلك الناقة، ومسيت واقعة اجلمل، فركبت الناقة، ويف طريقها دلا أقبلت إىل العراؽ الكوفة، فال زال

مسعت نباح كالب يف ليلة من الليايل، فقالت: ما ىذه البلدة؟ قالوا: احلوأب، فتذكرت كالـ النيب عليو الصالة والسالـ من عقود 
نيب عليو الصالة والسالـ، وال يعلموف ما هبا، فسقطت حىت ضبلت مرة أخرى، فتذكرت قوؿ فبكت، وال يعلم من حوذلا بكالـ ال

ن إذا نبحت على إحداكن كالب احلوأب؟! قالت: ومن الذي يذىب بنا اي رسوؿ كيف إبحداك النيب عليو الصالة والسالـ: )
عليها رضواف هللا تعاىل، ال ألهنا قد وقع فيها ريب أو شك من  عائشة (، وىذا إمنا غاب عنهللا؟ قاؿ: ما أظنو إال أنت اي ضبَتاء

 ذلك، لكنها قد استغربت احلاؿ وصدقت بيقُت، وغاب عن قلبها استحضار ذلك عند حاؿ احلدوث.

عاىل بتلك وهللا عز وجل قد أيد نبيو عليو الصالة والسالـ ابدلعجزات وابإلخبار أبمر الغيب، وجعل أصحابو عليهم رضواف هللا ت
ادلنزلة الرفيعة والتسليم ادلطلق؛ ألهنم ما حبثوا عن علة، بل جزموا يقيناً أبف ىذا الرجل الذي صدؽ يف تلك األمور وابنت العلة 

 واحلكمة سيصدؽ قطعاً يف تلك األمور.

، فإف لقيتو فاستأمره أف  أويس عهم رجل امسوأيٌب وفد اليمن وم وقاؿ لو: ) عمر بن اخلطاب والنيب عليو الصالة والسالـ دلا أخرب
عليو رضواف هللا تعاىل يسأؿ عمر بن اخلطاب ، ذىب عمر يستغفر لك، فإنو رجل كاف ابرًا أبمو (، فلما جاء وفد اليمن يف خالفة

تتحدث معهم أنفة وكربًا، بل ردبا ال يعرفوف أمساءىم، ؟( وكانت العرب ال ربتك ابلرعاة، وال  أويس وفد اليمن: )أفيكم رجل امسو
، فأخذ يتتبعهم واحداً واحدًا، حىت قاؿ: ىل بقي منكم ، فقاؿ: وهللا ال يكذب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أويس )فقالوا: ليس معنا رجل امسو

عليو رضواف هللا تعاىل وقاؿ:  عمر بن اخلطاب ، فبكى أويس أحد؟ قالوا: بقي رعاة اإلبل، فذىب إليهم، فلقي أحد الرعاة امسو
 عليو رضواف هللا تعاىل. أويس القرين عا لوالنيب عليو الصالة والسالـ قاؿ يل كذا وكذا، وأمرين أف تستغفر يل ٍب د
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 رعي واخلرب.وغَت ذلك شلا يدؿ على التسليم ادلطلق؛ ألهنم ما نظروا وما التمسوا علة إىل احلكم الش

وما يذكره ادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل يف ىذه الرسالة ىي من ادلسلمات اليت فطر اإلنساف عليها يف سائر الشرائع، من لدف آدـ 
 إىل أف يرث هللا األرض ومن عليها.

أراد أف يبُت يف رسالتو ىذه وما ال ينسخ من التشريعات ىي ثالثة أمور: العقائد، واألخبار، واألخالؽ، وادلصنف عليو رضبة هللا 
األخالؽ، واألخالؽ ال تنسخ، فالكذب زلـر وخيانة يف أي شريعة كانت، وكذلك الغيبة والنميمة، أما إكراـ الضيف فهو من 
حسن اخللق يف أي شريعة كانت، وال يكوف يف شريعة ليس من حسن اخللق، ويف الشريعة األخرى من حسن اخللق، ولكنو من 

 مكارمو على سائر الشرائع. حسن اخللق ومن

ومكاـر األخالؽ يقاؿ: إهنا شريعة هللا عز وجل ابقية، وتتفق الشرائع كلها على األخالؽ والعقائد، وزبتلف يف التشريعات، أي: يف 
 احلالؿ واحلراـ يف بعض األحواؿ.

 

 
 االبتعاد عن آالت الطرب واللهو

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ربفل هبا سبس يف عز وترفع وذبل]واترؾ الغادة ال 

 والو عن آلة ذلو أطربت وعن األمرد مرتج الكفل[

 قولو: )واترؾ الغادة ال ربفل هبا( الغادة ىي اجلارية اليت تفنت يف مشيتها )سبس يف عز وترفع وذبل(.

ء، من الدفوؼ واآلالت وادلوسيقى وقولو: )والو عن آلة ذلو أطربت( أي: انشغل عنها، وال تشغلك. وادلراد هبا ما يطرب من الغنا
واللهو والطرب، وقد هنى هللا عز وجل عنها، ومساىا هللا سبحانو وتعاىل ذلو احلديث، وكانت العرب حىت يف اجلاىلية ذبعل الغناء 

 والطرب للنساء ال للرجاؿ؛ ألهنم أينفوف منو، وجيعلونو من خواـر ادلروءة.

  

 ن اآلالتحكم الغناء والطرب وما يرخص فيو م 
 

 

والغناء واللهو والطرب زلـر على الرجاؿ والنساء إال أنو يرخص للنساء بضرب الدؼ، ويرخص للرجاؿ يف األعراس، والنيب 
أمغنيتاف على رأس رسوؿ هللا فقاؿ: ) عمر و أبو بكر قد ضربت على رأسو جاريتاف ابلدؼ، فدخل البخاري ملسو هيلع هللا ىلص كما يف صحيح

أف امرأة جاءت إىل النيب عليو الصالة : ) أيب داود وسنن أضبد (، وجاء يف مسند اإلماـ ُتملسو هيلع هللا ىلص؟! فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ليستا دبغنيت
(،  ذرت إف أرجعك هللا أف أضرب على رأسك ابلدؼ، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: أويف بنذرؾوالسالـ وقالت لو: إين ن

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000016&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000042&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7008492&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7008492&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7008492&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000024&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000019&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7012611&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7012611&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7012611&spid=2102


12 
 

(، ولو كاف يف الضرب ابلدؼ معصية يف مثل ىذه احلاؿ لنهى  ال وفاء لنذر يف معصية هللا وقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
 النيب عليو الصالة والسالـ عنو.

وإذا دعي اإلنساف إىل عرس وفيو ضرب ابلدؼ، والدؼ خاصة، وليست طبوالً وآالت ذلو وموسيقى، كادلزمار والعود والطبلة 
ؿ للرجاؿ والنساء، ويستثٌت الدؼ يف ادلناسبات واألفراح وعند قدـو ادلسافر وضلو ذلك، فإنو وضلو ذلك، فهذه زلرمة يف كل حا
و رضبة هللا تعاىل عن رجل يدعى إىل وليمة وفيها ضرب ابلدؼ أيرجع أـ ال؟ فقاؿ: ال علي مالك يرخص يف ىذا، وقد سئل اإلماـ

 يرجع.

 وآالت اللهو والطرب تسمى ابألغاين وادلوسيقى، وىي زلرمة ابتفاؽ األئمة األربعة، وعلى ىذا عامة السلف.
 

 توجيو ما ورد تسميتو ابلغناء يف بعض اآلاثر 
 

 

ورد يف بعض اآلاثر تسميتو ابلغناء أو فالف غٌت أو يف رللسو وضلو ذلك، فإهنم يريدوف بو التغٍت، والتغٍت وما يسمى ابلغناء كما 
(، وادلراد  ليس منا من مل يتغن ابلقرآف يكوف ابلعبارة واإلطراب هبا وربسُت الصوت، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ: )

ابلتغٍت ىنا ربسُت الصوت، وقد يشكل على البعض بعض اآلاثر اليت جاءت بذكر الغناء، وأف فالف غٌت، وأخذ يتغٌت وضلو 
 ب.ذلك، وادلراد بو ىو ربسُت الصوت، وىذا معلـو يف لغة العر 

عبد هللا بن  أما آالت اللهو والطرب فإهنا ربـر ابإلطالؽ على الرجاؿ والنساء، ولذلك مساىا هللا تعاىل: ذلو احلديث، كما قاؿ
 عليو رضواف هللا تعاىل: )وهللا الذي ال إلو إال ىو إنو الغناء(. دمسعو 

 

 التفريق بُت السماع واالستماع للغناء والطرب 
 

 

وقولو ىنا: )ذلو أطربت( ىل ادلقصود من آلة اللهو اإلطراب؟ فإذا كاف اإلنساف ال يطرب من آلة اللهو جيوز أف يستمع إليها؟ 
 السماع واالستماع؟ دبعٌت: ىل ىناؾ فرؽ بُت

، وعلى ىذا  ، وما مل يكن مطرابً فال حيـر فرؽ بعض السلف يف ىذا، وقالوا: فرؽ بُت السماع واالستماع، فما كاف مطرابً حيـر
، وىذا فيو ما فيو، والنيب عليو الصالة والسالـ قاؿ لػ دلا كاف مررباًل:  أصلشةقالوا: ما أطرب وإف كاف من غَت آلة ذلو فيحـر

)رويدًا( أي: ، ال تكسر القوارير (، وادلراد ابلقوارير النساء، أي: ال تفتنهن بصوتك الذي أطربت بو، وقولو:  أصلشة رويدًا اي )
 اسكن قلياًل، فلم أيمره ابلسكوت التاـ والصمت، وىذا يدؿ على اجلواز إذا خال من آلة طرب وذلو.

وعلى ىذا إذا استمع اإلنساف أو مسع اإلنساف شيئاً من آالت اللهو اليت ال تطرب أصاًل، كأف يكوف يف طريق أو رللس وضلو 
من غَت إنصات، فهذا ال حرج على اإلنساف فيو، فقد يبلى اإلنساف يف شارع  ذلك، ولكنو مل يستمع، إمنا ذبري إىل مسامعو

 وضلو ذلك، وال يؤاخذ هللا عز وجل اإلنساف ألنو مل يستمع، ولكنو ينفذ إىل مسامعو من غَت اختياره.
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عليو رضبة هللا إىل التفريق بُت السماع واالستماع، وقاؿ: إف ما  ابن رجب وقد ذىب صباعة من العلماء وعلى رأسهم اإلماـ
اف ِبالت ذلو أنصت فيو اإلنساف وأراد تدبراً وإطراابً فإنو ينهى عنو، أما ما ينفذ إىل مسامع اإلنساف من غَت قصد حىت وإف ك

 وطرب فإنو ال يؤاخذ عليو اإلنساف شريطة إال يصغي لو ابلسماع.
  

 
 مخالطة األمرد

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ].. وعن األمرد مرتج الكفل

 إف تبدى تنكسف مشس الضحى وإذا ما ماس يزري ابألسل

 زاد إف قسناه ابلبدر سٌت أو عدلناه بغصن فاعتدؿ

 حسن الذي أنت هتواه ذبد أمراً جلل[وافتكر يف منتهى 

  

 مفاسد االختالط ابألمرد 
 

 

قولو: )وعن األمرد مرتج الكفل( األمرد ىو من ال ينبت لو شعر يف وجهو، وأطلق األمرد ىكذا؛ ألنو قد يفنت بو البعض، وحث 
 مفسدتُت:ادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل على اجتناب سلالطتو، فإنو ال خيلو اإلنساف من 

 األوىل: إما أف يفنت بو، وذلك أف فيو شبهاً من النساء.

عليو رضواف هللا تعاىل: )من أتى مواطن التهمة  ر بن اخلطابعم الثانية: أف يتهم بو، وكال األمرين زلظور شرعاً، ولذلك يقوؿ
عليها رضواف هللا تعاىل ليالً،  صفية فال يلومن إال نفسو(، والنيب عليو الصالة والسالـ وىو من ىو، دلا خرج من معتكفو ليوصل

(، خشية أف يقع يف قلب اإلنساف شيء  صفية إهناورآه بعض أصحابو خارجاً ومعو امرأة، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
عاً ال أهنم يسيئوف الظن بو، والنيب عليو الصالة والسالـ قد من التهمة وضلو ذلك، والنيب عليو الصالة والسالـ أراد بذلك تشري

 رىب أصحابو على ذلك.

 وعلى كل حاؿ فمخالطة األمرد الذي يظن بو هتمة موطن من مواطن الشبو اليت ينبغي لإلنساف أف جيتنبها.
 

 بعض مفاتن األمرد 
 

 

ادلصنف أراد ابألمرد الذي يتغنج، ولذلك قاؿ: )مرتج الكفل( أي: الذي يرتج يف مشيتو دينة ويسرة، وفيو تشبو بتغنج النساء 
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 وضلو ذلك، وىؤالء يسموف ابدلخنثُت، الذين ىم رجاؿ لكنهم يتشبهوف ابدلشية ابلنساء.

ن كاف حسن ادلطلع، فإنو أدعى لالفتتاف بو، وذلك قولو: )إف تبدى تنكسف مشس الضحى( أي: من حسنو، وىنا قيد األمرد دب
 لوضاءة وجهو، واإلنساف ال يشعر دبا ىو فيو من أمل.

وقولو: )إذا ما ماس يزري ابألسل( أي: وإف كاف على سناف األرماح، فال يشعر اإلنساف بذلك؛ ألنو قد متع انظريو ابلنظر إىل 
 ما يصرفو عن األمل.

 سٌت( أي: إف ضوءه ونور وجهو أشد من نور البدر، ومعلـو أف البدر ال يسمى بدراً إال وقد اكتمل.قولو: )زاد إف قسناه ابلبدر 

 وقولو: )أو عدلناه بغصن فاعتدؿ( وذلك حلسن قامتو وصباؿ ىيئتو.
 

 عالج النظر لألمرد 
 

 

ابلعاقبة اليت سيئوؿ إليها ذلك  وقولو: )وافتكر يف منتهى حسن الذي أنت هتواه ذبد أمرًا جلل( وذلك أف اإلنساف يتفكر
اجلماؿ، سواًء كاف صباؿ رجل أو امرأة، وىو الًتاب، وأنو ستأكلو الدود، ومآلو إىل ىذا، وعاقبتو إليو، فإنو إف ذكر بذلك األمر 

، وقد نظرت إليو: إنك  ىاروف الرشيد فإنو يعلم أنو علق قلبو دبفقود ومآلو إىل زواؿ، ولذلك قالت امرأة أحد اخللفاء، وقيل: إنو
 أنت النعيم، إال أنك تزوؿ، فبكى عليو رضبة هللا.

  

 
 هجر الخمر واجتنابها

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 اخلمرة إف كنت فىت كيف يسعى يف جنوف من عقل[ ]واىجر

اخلمرة: ىي ما خامر العقل وغطاه، واخلمر زلرمة ابالتفاؽ، وال خالؼ يف ذلك، فهي زلرمة ابلكتاب والسنة واإلصباع، ومن قاؿ 
 إبابحتها فقد كفر؛ لتكذيبو نصوص الكتاب والسنة.

عقلو أف يشرب اخلمر، فإف هللا عز وجل قد وىبو عقاًل، ٍب يزيلو عن وىنا قاؿ: )واىجر اخلمرة( ألف اإلنساف ال يليق بكامل 
 قصد وعمد.

وقولو: )كيف يسعى يف جنوف من عقل( أي: أف يكوف حالو كحاؿ اجملانُت الذين سلبهم هللا عز وجل عقاًل، مع أف هللا سبحانو 
و إىل أقاصي الدنيا لعالج عقلو، لعلو يشفى، وىذا وتعاىل قد أنعم عليو بذلك، واإلنساف حينما جين أو خيتلس عقلو يذىب بو أىل

 يسعى إىل جنوف عقلو، فهذا ال يليق بعاقل، بل ىو منقصة ومذمة.
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 الوصٌة بتموى هللا

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]واتق هللا فتقوى هللا ما جاورت قلب امرئ إال وصل

 ليس من يقطع طرقاً بطاًل إمنا من يتقي هللا البطل[

:  مسلم عليو رضواف هللا تعاىل دلا قاؿ للنيب عليو الصالة والسالـ كما يف صحيح للثقفي يشَت إىل قولو عليو الصالة والسالـ ىنا
(، ومعٌت ذلك أف اإلنساف قد يصل إىل احلق،  قل يل يف اإلسالـ قواًل ال أسأؿ عنو أحداً غَتؾ، قاؿ: قل: آمنت ابهلل فاستقم )

 ويصل إىل الصواب، وىذا كثر، ولكن االستقامة على ذلك والصرب عليو حىت يصل اإلنساف ىذا ىو موطن الصعوبة.

وصل( أي: ال بد أف ذباور التقوى قلب اإلنساف حىت يصل وينجو من عذاب هللا سبحانو وقولو: )ما جاورت قلب امرئ إال 
 وتعاىل، وخيتم لو خبَت.

  

 ادلقصود ابلتقوى 
 

 

ادلراد ابلتقوى أف يتقي اإلنساف مواطن احملرمات، وأيٌب الواجبات وما افًتضو هللا سبحانو وتعاىل عليو، واإلنساف حينما ديشي يف 
عليو رضواف هللا تعاىل دلا سئل عن التقوى قاؿ: )أرأيت إذا  أيب بن كعب فإنو يتقي مواطن الشوؾ برجليو، ولذلك صحراء حاؼٍ 

ؾ، ماذا تصنع؟ قاؿ: أمشر عن مئزري، وأنظر إىل مواضع قدمي، قاؿ: فتلك التقوى(، أي: أف تتجنب مشيت يف واٍد ذي شو 
 احملرمات وربًتس فيها.

وغاية التقوى ىي أف جيتنب اإلنساف ما شبو عليو من احلالؿ واحلراـ، فيغلب جانب اخلوؼ، ولذلك )ما الزمت التقوى قلب 
ذر اإلنساف من التسويف والتفريط ولو يف حلظة، فإنو قد خيتم لو بسوء، فيكوف والعياذ امرئ وجاورتو إال وصل إىل اجلنة(، فليح

إف الرجل ليعمل بعمل أىل اجلنة حىت يكوف ما بينو وبينها إال ذراع،  ابهلل من أىل النار، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ: )
(، فهذا مل يبَق بينو وبينها إال ذراع، أي: أنو بقي من أجلو وقت يسَت   فيسبق عليو الكتاب، فيعمل بعمل أىل النار فيدخلها

، ولذلك ال أيمن مكر هللا إال القـو الكافروف، فينبغي كيومُت أو أقل من ذلك، فيسبق عليو الكتاب، فيعمل بعمل أىل النار
لإلنساف أال أيمن مكر هللا، وال يقوؿ: سأسوؼ وأفرط ىذا اليـو وأسبتع ابحلراـ وضلو ذلك، فردبا ختم هللا عز وجل لو ابحلراـ 

اف: قيامة خاصة بو وىو ادلوت، فكاف من أىل النار والعياذ ابهلل، بل عليو دبالزمة التقوى فإنو ال يدري. واإلنساف لو قيامت
 وقيامة عامة للناس، وأخطر وأشد ما على اإلنساف ىي قيامتو اخلاصة اليت ال يعلم مىت َتتيو، فادلوت ال يعرؼ صغَتاً وال كبَتاً.
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 صاحب التقوى احلقيقية 
 

 

يسافر األسفار وديشي يف الرباري على قدميو قولو: )ليس من يقطع طرقاً بطالً إمنا من يتقي هللا البطل( ادلراد بذلك: ليس من 
ويقطع ادلفاوز ىو الرجل، والبطل والقوي واجلبار، ولكن من يتقي هللا سبحانو وتعاىل ىو البطل، وىذا فيو دليل على منقبة عند 

العرب، وىي أهنم ديدحوف صاحب األسفار الذي يسافر لكسب الرزؽ والذىاب واجمليء وضلو ذلك، ولذلك 
 عليو رضبة هللا شلا ينسب لو يف ديوانو قاؿ: الشافعي اإلماـ

 سافر ذبد عوضاً عما تفارقو وانصب فإف لذيذ العيش يف النصب

 اء يفسده إف سرى طاب وإف مل جير مل يطبإين رأيت وقوؼ ادل

ومعروؼ أف ادلاء اجلاري ىو ادلاء الصايف الذي ال يلوثو شيء، كمياه األودية، أما الغدراف الباقية فهذه ذبري عليها الناس 
 والبهائم حىت تفسد، فعليك ابجلرايف كادلاء الذي رأيت وقوؼ ادلاء يفسده، إف ساؿ طاب وإف مل جير مل يطب.

  

 
 تصدٌك الشرع بخصوص الغٌب وتكذٌب المنجمٌن

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] صدؽ الشرع وال تركن إىل رجل يرصد يف الليل زحل [

مراده بذلك: عليك بتصديق الشرع أنو ال يعلم الغيب إال هللا، )وال تركن إىل رجل يرصد يف الليل زحل( وادلراد بذلك ادلنجموف، 
كذب ادلنجموف ولو صدقوا، فإف صدقوا فهذا من ابب الصدفة، وال تنظر إىل الكواكب والنجـو تريد أف ولذلك تقوؿ العرب:  

 تعلم علماً مستقبلياً، وصدؽ الشرع أنو ال يعلم الغيب إال هللا، ولذلك من ادعى علم الغيب فقد انزع هللا عز وجل يف حقو.

  

 أقساـ علم الغيب 
 

 

مفاتح الغيب ال يعلمها إال ىو، فال يعلم الغيب ادلستقبلي إال هللا، لكن اإلنساف قد يعلم شيئاً من هللا سبحانو وتعاىل لديو 
 الغيب ادلستقبلي من اببُت:

الباب األوؿ: ابب ما أخرب بو الشرع، كأف يقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: أيٌب يف آخر الزماف كذا وكذا، كما يف حديث 
 (، وذكر عالمات وأشراط الساعة.وما أماراهتاجربيل عليو السالـ قاؿ: )

(،  الرؤاي الصاحلة جزء من سبعُت جزءاً من النبوة الباب الثاين: ابب الرؤاي الصاحلة، ولذلك يقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )
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ف يعلم الغيب، وإف ادعى ما ادعى؛ ألف هللا فإذا صدقت الرؤاي فهذا ابب انفذ إىل الغيب، وما عدا ذلك فال ديكن لإلنساف أ
 عز وجل استأثر بعلم الغيب عنده، ىذه يف العلم ادلستقبلي.

أما العلم ادلاضي وما حدث يف القرف ادلاضي أو الذي قبلو، أو قبل مليوف سنة وضلو ذلك فهذا يعلمو اإلنساف ابلوسائل 
ما يبدو لإلنساف مكتوابً، وإما ما جيده اإلنساف من آاثر، فإذا وجد اإلنساف الطبيعية، إما بنقل األخبار واألسانيد والرواة، وإما 

مكتوابً على جدار وضلو ذلك فإنو يعلم أنو قد جاء أانس ىنا، وكتبوا كذا وكذا، وجاء فالف كذا وكذا، فإنو يستدؿ بو على ىذا 
أف يصمت اإلنساف ويقوؿ: حدث قبل مليوف سنة  من احلواس ادلعروفة، وما عدا ذلك فال ديكن لإلنساف أف يدعي الغيب، أما 

 كذا وكذا، فهذا ادعاء لعلم الغيب.

أما علم الغيب احلايل فيعلمو اإلنساف ابلوسائل ادلعروفة، فإف ادعى علماً بغَت الوسائل ادلعروفة، كأف يقاؿ لو: أين فالف؟ 
لعلم الغيب، وىذا كفر ابهلل سبحانو وتعاىل، أما إذا علم فيقوؿ: فالف يف ادلكاف الفالين، من غَت وسيلة، فهذا ال شك أنو ادعاء 

أف فالانً الفالين، واتصل بو عرب اذلاتف أو اجلواؿ، أو أخربه فالف أنو يف البلد الفالين، أو أنو مريض يف الدولة الفالنية، أو يف 
وما عدا ذلك فقد أمر هللا عز وجل بتصديق  ادلكاف الفالين، فهذا علمو اإلنساف ابلوسائل ادلعروفة اليت أدرى هللا عز وجل هبا،

 الشرع، وىو أف الغيب مقطوع ال يعلمو إال هللا.
 

 النظر يف النجـو 
 

 

قولو: )زحل( زحل ىي من الكواكب السبعة، وىي الشمس والزىرة وعطارد وزحل، وىذه تعلق هبا اجلاىليوف بعلم الغيب، وىذا 
اإلنساف غيباً، وال تعلمو علماً يزداد بو معرفة، وقد هنى بعض السلف، وال أعلم يف ىذا من وساوس الشيطاف، فهي ال تعلم 

هنينا  قاؿ: ) أيب قتادة يف ادلسند من حديث أضبد واإلماـابن أيب شيبة شيئاً مرفوعاً عن النظر يف النجـو حاؿ سقوطها، وقد روى
ة أف ينقذؼ يف قلب اإلنساف أف ىذا الشهب أراد هللا عز وجل بو كذا وكذا، لكن ىذا (؛ خشي أف نتبع الشهب أبصاران

:  سعيد بن جبَت دلا قاؿ مسلم احلديث ال يصح مرفوعاً، وإمنا أردان بو استئناساً، ويعارضو ما جاء يف حديث صحيح اإلماـ
 (، شلا يدؿ على جواز النظر يف النجـو من غَت علم الغيب.أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قاؿ: أان)

  

 
 عجز العمول عن إدران هللا تبارن وتعالى

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 حارت األفكار يف قدرة من قد ىداان سبالً عز وجل[] 

أي: أف اإلنساف ال ديكن أف يدرؾ هللا سبحانو وتعاىل، فاهلل عز وجل ال ربيط بو األبصار وال تدركو العقوؿ، وهللا عز وجل أحاط 
كن لإلنساف أف يدركو بكل شيء علماً، وىذا قطع من ادلصنف عليو رضبة هللا تعاىل أف ال يتفكر يف علم الغيب؛ ألنو ال دي

 ابحملسوس.
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وقولو: )حارت األفكار( أي: ربور وترجع، وال تستطيع أف تعرؼ شيئاً، وقد أمر هللا عز وجل اإلنساف أف ديد بصره إىل السماء 
ال ُتْدرُِكوُ   أكثر من كرة، فَتجع إليو البصر خاسئاً وىو حسَت؛ ألنو ال ديكن أف يدرؾ حقيقة هللا سبحانو وتعاىل، وهللا عز وجل

[، أي: ال ديكن لإلنساف أف حييط ابهلل عز وجل علماً على احلقيقة، إال دبا أخرب هللا 111]األنعاـ: األَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصارَ 
 عز وجل بو يف كتابو ويف سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

ذلك، فال يتفكر اإلنساف بصفات هللا عز وجل كيفيًة وىيئًة وضلو ذلك،  ومهما يتخيل اإلنساف هللا عز وجل أنو كذلك فاهلل فوؽ
لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع  [، وىذا قطع أنو11]الشورى: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصَتُ   فاهلل عز وجل

مذكور، وإذا قيل لو: قابلت رجالً فيو كذا وكذا، فإنو يتخيل رجالً [، واإلنساف رلبوؿ على تصور كل 11]الشورى: الَبِصَتُ 
 على ىيئة فالنية، إما أف يكوف على ىيئة رجل رآه، وإما أف يكوف على ىيئات رجاؿ ذلم صفات، فوضعها يف ىذا الرجل.

مع بو خيااًل، وىذا خيطر يف وكثَت من الناس يقوؿ: أان قد مسعت بك اي فالف، وزبيلتك بشكل معُت، واإلنساف قد يتخيل ما يس
قلب اإلنساف، أي: أف هللا عز وجل على الصفة الفالنية، وكاف الواجب عليو أف يعلم يقيناً أف ما يتخيلو اإلنساف عن هللا، فليعلم 

د رآه، أف هللا فوؽ ذلك؛ ألف اإلنساف ال ديكن أف يتخيل يف قلبو إال ما ىو زلسوس، واإلنساف ال ديكن أف يتفكر بشيء إال وق
أما أف يتفكر بشيء مل يره فال ديكن قطعاً إال بشيء قد رآه يقظة أو مناماً، ولو أف اإلنساف أعطي ورقة وقلماً، وقيل لو: اي فالف! 

اكتب شيئاً مل تره، أو ارسم شكالً مل تره، فهل يستطيع؟ ال ديكن أف يستطيع، إما أف يرسم شيئاً رآه، وإما أف جيمع صفات قد 
ة ووضعها بشكل معُت، أما أف يضع أو يرسم شيئاً مل يره، فأبدًا ال ديكن ىذا؛ ألف عقل اإلنساف كاحلافظة، تنقدح فيو رآىا متفرق

ادلعلومات وخيرجها، أما أف يبتكر شيئاً جديداً مل خيطر لو على ابؿ فال ديكن ىذا أبدًا، وقد انفرد هللا عز وجل ابالبتكار من عدـ، 
ن عدـ أبدًا، ولكنو أيخذ من صورة، وجيمع من صورة إىل صورة، ويؤلف بينها، فتخرج بزعمو أهنا صورة أما اإلنساف فال يبتكر م

 جديدة قد صبعها، وىذا يدؿ على كماؿ هللا سبحانو وتعاىل.
 

 
 الموت لاطع ما اتصل ومفرق ما اجتمع

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 دوؿ]كتب ادلوت على اخللق فكم فل من جيش وأفٌت من 

 أين منرود وكنعاف ومن ملك األرض ووىل وعزؿ

 أين عاد أين فرعوف ومن رفع األىراـ من يسمع خيل

 أين من سادوا وشادوا وبنوا ىلك الكل ومل تغن القلل
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 أين أرابب احلجى أىل النهى أين أىل العلم والقـو األوؿ[

  

 ادلوت أمر حتم 
 

 

األفكار وىو هللا سبحانو وتعاىل كتب ادلوت على الناس، يقوؿ هللا سبحانو قولو: )كتب ادلوت( أي: من حارت فيو 
: يف ىذه اآلية عزاء لكل البشر أف كل ما يف ىذه ابن كثَت [، ويقوؿ122]آؿ عمراف: ُكلُّ نَػْفٍس َذائَِقُة ادلَْوتِ   وتعاىل:

َها فَافٍ   األرض ميت، أال يكفي يف ىذا عزاء، لست أنت وحدؾ، ـِ  * ُكلُّ َمْن َعَليػْ َقى َوْجُو رَبَِّك ُذو اجلَْالِؿ َواإِلْكَرا  َويَػبػْ
 ِإنََّك َميٌِّت َوِإنػَُّهْم َميُِّتوفَ   لسالـ خاطبو هللا عز وجل معزايً لو بقولو:[، والنيب عليو الصالة وا72-72]الرضبن:
 [، أي: لست وحدؾ والناس كلهم، ويف ىذه اآلية عزاء لكل بشر.11]الزمر:

ُكلُّ نَػْفٍس   واإلنساف حينما يعزي غَته ذبده يقوؿ لو: تويف فالف وتويف فالف، وضلن ميتوف، فهذه اآلية فيها عزاء لكل الناس:
 [، وهللا عز وجل قد كتب ادلوت على اخللق، وكل ما على ىذه األرض فاف، وكذلك األرض.122]آؿ عمراف: َذائَِقُة ادلَْوتِ 

 

 إىالؾ هللا للجيوش والدوؿ 
 

 

اندثروا يف ىذه وقولو: )فكم فل من جيش( أي: كم من جيش قد ذبمع فّلو هللا عز وجل، وقد انتشر يف ىذه األرض، ٍب 
 وأكلهم الثرى.

وقولو: )وأفٌت من دوؿ( أي: الدوؿ اليت تظن أهنا ابقية وأنو ال يفنيها شيء، وحكمها ال يزوؿ، إال أف هللا عز وجل جيعل عجلة 
الزماف تطوي تلك األمم والشعوب، فكم مر على األمم من دوؿ، وإذا كاف عصر اخللفاء الراشدين خالفة النبوة قد انقضت، 
وجاءت خالفة بٍت أمية ٍب بٍت العباس وجاء من جاء بعدىم، فهذا كلو من أعظم العرب على أف اإلنساف ال يبقى على أمر معُت 

 وعلى حاؿ.

واإلنساف إذا كاف يف يومو يتقلب من حاؿ إىل حاؿ فكيف أبىلو وكيف بعمره، بل كيف ابلدوؿ كلها، فإف اإلنساف ديل، وال بد 
لو احلاؿ، ولوال ادلرض دلا عرؼ اإلنساف قيمة الصحة، ولوال ادلوت دلا عرؼ قيمة احلياة، ولوال فرقة أف يقلب هللا عز وجل 

األحباب واألصحاب دلا عرؼ قيمة االجتماع، وما أنعم هللا عز وجل بو، ولوال الشتاء دلا عرؼ نعمة الصيف، ولوال نعمة 
من حاؿ إىل حاؿ؛ لكي يعرؼ النعمة األخرى، واإلنساف كفور الصيف دلا عرؼ نعمة الشتاء، فاهلل عز وجل يقلب اإلنساف 

 وليس بشكور على األغلب من حالو، ويف ذلك يقوؿ الشاعر:

 حيب ادلرء يف الصيف الشتاء وإذا جاء الشتاء أنكره

 ال بذا يرضى وال يرضى بذا قتل اإلنساف ما أكفره

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000012&spid=2102
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[، 12]عبس: قُِتَل اإِلْنَساُف َما َأْكَفَرهُ   إذًا يرضى دباذا؟ فال يرضى ابلشتاء إف كاف فيو، وال يرضى ابلصيف إف كاف فيو،
ولوال ما يقلب هللا عز وجل حاؿ اإلنساف من بؤس وشقاء ونعمة ونقمة، وما يقلب هللا عز وجل عليو اإلنساف من ليل وهنار، 

ساف من حياة وموت ومرض وسقم فإف اإلنساف قد يقنط وييأس، وهللا عز وجل امنت على الناس بتقلب األحواؿ وتقلب اإلن
ُقْل َأرََأيْػُتْم ِإْف َجَعَل هللاُ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا   وضلو ذلك، وكل ذلك ليعرؼ اإلنساف نعمة هللا عز وجل، يقوؿ هللا عز وجل:

ُر هللِا أيَْتِيُكْم ِبِضَياءٍ   بو إال هللا سبحانو وتعاىل، فإف جعل هللا عز وجل الليل [، ال أيٌب21]القصص: ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌو َغيػْ
، فمن أيتيهم بليل يسكنوف فيو؟ ال أيتيهم بذلك إال هللا سبحانو  على الناس أو جعل الضياء األايـ الطواؿ واألزماف بال نـو

 وتعاىل، وقد أراد هللا عز وجل بذلك أف يبُت النعمة.

وييأس وإف كاف يف نعيم، وكثَت من أىل الدنيا والرفاىية وادلاؿ خيرجوف إىل الفلوات وإذا داـ اإلنساف على حاؿ، فإنو يقنط 
واألودية والشعاب، يريدوف أف يتمتعوا دبا مل يروه، مع أف أصحاب الشعاب والرباري والشقاء والبؤس يتمنوف ما ىم فيو، فكل 

 يتمٌت أف يتغَت حالو؛ ألف هللا عز وجل قد جبل اإلنساف على حب ذلك.
 

 فناء وموت ملوؾ وجبابرة األرض 
 

 

من ولده إبراىيم اخلليل عليو الصالة والسالـ،  كنعاف ، وقيل: إف ابن كنعاف بن حاـ بن نوح ىو منرود قولو: )أين منرود وكنعاف(
 وىو الذي حاج إبراىيم يف ربو كما يف القصة، فأين ىؤالء، ىل بقيت ذلم الدنيا، وقد كانوا أسيادىا وأرابهبا.

انً، أين ىؤالء الذين أيمروف وينهوف؟ قد حلوا يف الًتاب، وقولو: )ومن ملك األرض( أي: وىل فالانً، ونصبو عليها، وعزؿ فال
وحل هبم ما حل بغَتىم، وبذلك يستوي الناس عامة، كلهم سواسية يف ادلوت، ميتتهم واحدة، ومصَتىم واحد، وتراهبم واحد، 

 حاانً واختبارًا.وكفنهم واحد، سواسية عند هللا سبحانو وتعاىل، لكنهم خيتلفوف يف حاؿ معيشتهم يف ىذه الدنيا امت

 عليو الصالة والسالـ. عاد بن روس بن ساـ بن نوح قولو: )أين عاد( عاد ىو

موسى، وليس ىذا امسو، ومسي فرعوانً ألف كل من ملك مصر يسمى فرعوانً، وكانوا قولو: )أين فرعوف( فرعوف ىو صاحب 
يسموف أتباعهم ابلفراعنة من ابب القوة والبطش، وامسو غَت معروؼ، وقد اختلف يف معرفة امسو، ولكن ال يوجد يف ذلك شيء 

 اثبت.

 مصر، أي: أين من رفع تلك األىراـ ادلعجزة اليت وقولو: )ومن رفع األىراـ من يسمع خيل( األىراـ ىي األىراـ ادلعروفة يف
جعلها هللا عز وجل للناس عيااًن؟ أين ىؤالء الشعوب الذين مكن هللا عز وجل ذلم يف األرض ما مل ديكن لغَتىم؟ فإذا كاف ىؤالء 

 ب أوىل.قد أوتوا من البطش والقوة ما جعل هللا عز وجل ذلم يف ىذه األرض وزالوا، فغَتىم إىل الزواؿ من اب

قولو: )أين من سادوا وشادوا( أي: أين من شادوا وسادوا يف قومهم، فأصبحوا أسياداً، وشادوا من شيد هبم، أو شادوا يف 
 غَتىم.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000031&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000031&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000044&spid=2102
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 قولو: )وبنوا( أي: بنوا القالؿ والبيوت واحلجرات والقصور وشيدوىا، أين ىؤالء، فقد تركوىا وزالوا إىل الفناء.

لقلل( ادلراد ابلقلل ىي ادلرتفعات اليت وضعوىا، والرفعة اليت جعل هللا ذلم يف حياهتم، وتسمى القلة قولو: )ىلك الكل ومل تغن ا
اجلبل ادلرتفع، ويقاؿ: فالف أقل ادلتاع إذا ضبلو، ويقاؿ: استقل فالف الطائرة أي: ارتفع عليها، واستقل فالف الدابة إذا ارتفع 

يت كانوا يرفعوف عليها، وتلك العروش والكراسي واألماكن اليت كانوا جيلسوف عليها، عليها، وادلراد أين تلك األماكن الرفيعة ال
 وأين تلك الفرش والبسط اليت كانوا يرتفعوف عليها؟ أين ىم اآلف؟ قد ذىبوا إىل فٌت.

 

 ىالؾ أصحاب العقوؿ والعلم 
 

 

 فالف أحجى من فالف، أي: أرجح عقالً.قولو: )أين أرابب احلجى أىل النهى( أي: أين أصحاب العقوؿ، يقاؿ: 

وقولو: )أين أىل العلم( أىل العلم واجلهل يف ىذا الباب واحد، أي: يف ادلوت ال واحد، وال فرؽ، ولكنهم خيتلفوف يف العقيدة، 
حاؿ ادلوت  خيتلفوف يف العاقبة، يف موهتم، ميتتهم واحدة، لكن هللا عز وجل قد خيتم إلنساف خبَت، وخيتم آلخر بشر، لكنو يف

سواء، فهذا ديوت وذاؾ ديوت، الصاحل والطاحل، وىذه حقيقة يؤمن بو اجلميع ابإلطالؽ، يؤمن هبا العاقل والسفيو، والعاصي 
 والطائع، الكافر وادلؤمن، كلهم يؤمن حبقيقة ادلوت، وإف ذباىل ىذا البعض.

 

 ىالؾ البهائم 
 

 

هللا عز وجل عنها العقل، فتدرؾ حقيقة ادلوت، وأف شبة أمراً يزيل ىذه الدنيا، فأنت  وحقيقة ادلوت يدركها حىت البهائم اليت أزاؿ
حينما تقًتب من طائر يفر، دلاذا يفر؟ يفر من ادلوت، وحينما َتٌب إىل هبيمة وتدنو منها تفر، تفر من ماذا؟ تفر من ادلوت، فهي 

علمها هللا سبحانو وتعاىل أف شبة أجالً زلتوماً ال بد أف أيٌب عليها،  تدرؾ أف شبة حقيقة وحتفاً ال بد أف أيتيها، ومن الذي علمها؟
فإذا كانت البهائم تدرؾ تلك احلقيقة فبنو آدـ ينبغي أف يكونوا أدرؾ ذلذه احلقيقة، ال أف يفروا من ادلوت، فهو زلتـو وآٍت، 

 ة هللا عز وجل واالستقامة على أمره.واإلنساف لو ساعة ال يستقدـ فيها وال يستأخر عنها حلظة، لكنو يسعى إىل طاع
 

 إعادة هللا لكل من فٌت ومات 
 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] سيعيد هللا كاًل منهم وسيجزي فاعالً ما قد فعل

 أي بٍت امسع وصااي صبعت حكماً خصت هبا خَت ادللل[

ىذه الدنيا، سيعيده هللا عز وجل؛ ليعرض بُت يديو،  قولو: )سيعيد هللا كالً منهم( أي: سيعيد هللا عز وجل كل من فٍت ومات يف
فيقره هللا سبحانو وتعاىل على ما عمل، فكل ما عملو اإلنساف من خَت وشر، مسطر يف كتاب ال يغادر صغَتة وال كبَتة إال 

ل، أهنم مؤمنوف أحصاىا، وسيعيده هللا يـو البعث، وىذا ىو الذي أنكره ادلنكروف أىل اجلهل، وآمن بو أىل الرجاحة والعق
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 ابلبعث والنشور.

وأنت حينما تتأمل ذبد أف عقلك جيعلك يقيناً تؤمن أبف هللا عز وجل يبعث الناس، بل جيعلك وإف مل تؤمن أبف هللا يبعث الناس 
ذلك الشاعر الذي وقع فيما وقع فيو من رلوف، واهتم يف دينو وعقلو، دلا لقي  أبو العالء ادلعري جيعلك من األوىل أف تؤمن، و

بعض أىل التنجيم الذين قالوا لو: إف هللا ال يبعث األموات، وال تبعث األرواح يـو القيامة، فلماذا تؤمن؟ ىو أبعد نصوص 
شيخ ادلعرة، ذلك الشاعر  أبو العالء ادلعريشرع، وقاؿ: وإف مل يكن ىناؾ نصوص وأنتم تكذبوف ابلقرآف، فأين العقل؟ فػال

ة وقويها، صاحب العقل الرجيح، وإف كاف ضل يف كثَت من األبواب، إال أنو يف ىذا الباب وفق إىل احلق، فلما قيل العظيم العبار 
 ذلك سبثل بقوؿ الشاعر:

 قاؿ ادلنجم والطبيب كالمها ال تبعث األموات قلت إليكما

 إف صح قولكما فلست خباسر أو صح قويل فاخلسار عليكما

حينما قاال لو: إف األموات ال تبعث، قاؿ: إليكما، إف صح قولكما أنو ال يوجد بعث فأان  معٌت ذلك: أف ادلنجم والطبيب
مؤمن ابلبعث، فال يوجد خسارة عليك، إذاً أان إىل فٌت، وإف صح قويل فاخلسارة عليكما، إذاً أان انٍج يف حالة، وأنتم خاسروف 

ما يسمى بباب االحتياط، وىذا من جهة العقل، وقبل ذلك  يف حالة، وال يوجد لدي خسارة، وىذا ما يدؿ عليو العقل، وىو
 اإلنساف مسلم دبا أمر هللا عز وجل بو.

 وهللا عز وجل قد جعل لإلنساف عقاًل يفكر بو ويعرؼ بو احلقيقة، ودييز بو قوؿ الشخص ىل ىو حقاً أو صواابً، يقوؿ الشاعر:

 ىل صح قوؿ من احلاكي فنقبلو أـ ىذا أابطيل وأمسار

 لعقوؿ فآلت أنو كذب والعقل لو غرس ابلصدؽ أشبارأما ا

 أي: أف العقل غرس ونبتة للصدؽ، فبو دييز اإلنساف اخلطأ من الصواب.
 

 رلازاة هللا للخلق بعد البعث 
 

 

قولو: )وسيجزي فاعالً ما قد فعل( أي: أف هللا عز وجل سيجزي صاحب اخلَت ابخلَت، وسيجزي صاحب الشر ابلشر، إف كاف 
صاحب خَت ابلعاقبة احلسنة يف اجلنة، وإف كاف صاحب شر ابلعاقبة السيئة يف النار، إف مل يغفر هللا عز وجل لو إف كاف من أىل 

 اإلدياف.

التائب من الذنب كمن فإذا عمل اإلنساف السيئات واتب منها واستغفر وأانب إىل هللا عز وجل، فاهلل عز وجل ال يعذبو هبا، و)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000014&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000014&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000032&spid=2102
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 (، لكن ىل يقره هللا عز وجل على ذلك الذنب، ويسألو عنو وإف اتب؟ال ذنب لو

وغَته إىل أف اإلنساف إف أذنب ذنباً أو أذنب  احلسن البصري قد اختلف العلماء يف ىذا، فذىب بعض السلف، وىو قوؿ
القيامة: اي فالف! أتذكر سيئة كذا وكذا، قد ذنوابً فتاب واستغفر أهنا ال سبحى من صحيفتو، لكنو ال يعذب هبا ويقرر هبا يـو 

 غفرىا هللا عز وجل لك.

:  عبد هللا بن عمرو وذىب بعض العلماء إىل أهنا سبحى، وىذا ىو الصواب، فال يسأؿ عنها؛ ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ كما يف حديث
 (. ذبب ما قبلها، واحلج جيب ما قبلو التوبة ذبب ما قبلها، واإلسالـ جيب ما قبلو، واذلجرة )

  

 
 الدعوة لطلب العلم وترن الكسل

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]أي بٍت امسع وصااي صبعت حكماً خصت هبا خَت ادللل

 اطلب العلم وال تكسل فما أبعد اخلَت على أىل الكسل [

يرشد إىل وصااي عظيمة جليلة، قد سبق شيء منها، وما أيٌب فهو األىم قولو: )أي بٍت امسع وصااي صبعت..( يريد ادلصنف ىنا أف 
 واألجل، واألىم يف حياة اإلنساف.

وقولو: )اطلب العلم وال تكسل( ىنا جعل طلب العلم ال ديكن أف يتحقق لإلنساف إال وقد أبعد الراحة والدعة والكسل؛ ألنو ال 
يايل، وال ديكن أف يصعد ويبلغ إىل أعلى ادلراتب واألماكن احلميدة يف ىذه ديكن لإلنساف أف يصل إىل العال إال وقد سهر الل

 األرض إال وقد جد واجتهد.

وقلما من الناس من يرث اجملد إراثً، ويكوف من أىل السيادة يف الدنيا إراثً، فهم أفراد معدودوف، لكن األصل أف اإلنساف ال 
، أما العلم فال يعرؼ إراثً، وال يعرؼ نسباً، فَتفع هللا عز وجل بو أسياداً، ويرفع يكوف من أىل السيادة والرفعة والعلو إال ابلسهر

هللا عز وجل بو العبيد الذين قد وضعوا، ويضع هللا عز وجل ابجلهل األسياد، وقد جعل هللا عز وجل الفقهاء السبعة جلهم من 
 ل هللا عز وجل الذين يعلموف ليسوا كالذين ال يعلموف.ادلوايل؛ ألف العلم ال يعرؼ نسباً، فاهلل عز وجل يرفع بو، وقد جع

ٍب أخذ ادلصنف حيث على تفاصيل ذلك من االحتفاؿ بو والتفقو، وأيٌب الكالـ عليو إبذف هللا عز وجل، وصلى هللا وسلم وابرؾ 
 على نبينا دمحم.
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 الدرس الثانً

 طلب العلم من السبل ادلوصلة إىل اجلنة، وال زاؿ العلماء واألدابء يقولوف الشعر، لكنهم ال يبتذلونو يف ادلعاين القبيحة، وأىل العقل
والفضل ال يتكلوف على أصوذلم وأنساهبم، بل على أعماذلم، وىذه الدنيا ال تساوي عند هللا جناح بعوضة، ولذلك يعطي منها 

 وادلؤمن، فال ينبغي احلرص عليها.الكافر 

 
 الوصٌة بطلب العلم والفمه فً الدٌن

 

 

 احلمد هلل رب العادلُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم، وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إىل يـو الدين. أما بعد:

 عليو رضبة هللا. ابن الوردي فنكمل ما تبقى من المية

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا تعاىل:

 ] اطلب العلم وال تكسل فما أبعد اخلَت عن أىل الكسل

 الدين وال تشتغل عنو دباؿ أو خوؿواحتفل للفقو يف 

 واىجر النـو وحصلو فمن يعرؼ ادلطلوب حيقر ما بذؿ

 ال تقل قد ذىبت أراببو كل من سار على الدرب وصل

 يف ازدايد العلم إرغاـ العدا وصباؿ العلم اي صاح العمل [.

  

 فضل طلب العلم 
 

 

ومن السبل والطرؽ ادلوصلة إىل اجلنة دار السالـ، كما روى قولو: )اطلب العلم( طلب العلم من مسائل اخلَت ودروبو، 
من سلك طريقاً يلتمس فيو علماً سهل هللا لو بو طريقاً إىل  هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيب ىريرة من حديث مسلم اإلماـ
(، فالعلم من الطرؽ السهلة ادلستقيمة اليت توصل اإلنساف إىل اجلنة أبيسر السبل، وذلك أف اإلنساف يعرؼ هبا مواطن  اجلنة

ردبا يقتصر على عبادة واحدة، فيظن أهنا فيها درجة الكماؿ، ويقصر  العبادة، ومواطن اخلَت ومواطن الشر، خبالؼ العامي الذي
 يف ىذا، ويفرط يف عبادات كثَتة.

عليو  عبد هللا بن عمر  تعاىل دلا حدث بقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ، وكذلك روي عنعليو رضواف هللا أبو ىريرة ولذلك
إف من صلى على جنازة فلو قَتاط، ومن تبعها حىت تدفن فلو قَتاطاف، قاؿ: لقد فرطنا يف قراريط  رضواف هللا تعاىل، دلا قيل لو: )
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لم ذلك األجر والثواب الذي جعلو هللا عز وجل يف أعماؿ اخلَت، فإذا علم أف ذلك (، والسبب يف ذلك أف اإلنساف ال يعكثَتة
 الثواب رتبو هللا على ذلك العمل فإنو يتبعو.

 إذاً السبب ىو العلم والثناء واخلَت الذي يسعى إليو اإلنساف يف ربصيل ادلعرفة، وربصيل العلم.

ألهنم عرفوا مواطن الشر، فتبعوا مواطن اخلَت وأعلى مواطن اخلَت اليت تقرهبم والعلماء يتقدموف الناس يـو القيامة منزلة ورفعة؛ 
 إىل هللا سبحانو وتعاىل، وحذروا من مواطن الشر ومن مداخل الشيطاف ووساوسو.

والعلم من أفضل العبادات، بل انفلة العلم من أفضل النوافل، بل ىي أفضل النوافل على اإلطالؽ، وواجب العلم أفضل 
تو على اإلطالؽ، فال ديكن أف تتحقق العبادة عند اإلنساف إال دبعرفتها والعلم هبا، وما عدا ذلك ال ديكن لإلنساف أف واجبا

 يتعبد بشيء مل يعلمو.

إذًا: التوحيد ىو أعظم الواجبات على العباد، ٍب يليو أركاف اإلسالـ اليت ال ديكن لإلنساف أف حيققها أو أيٌب هبا إال بعلمو هبا، 
.ول ؛ ألف شرؼ العلم بشرؼ ادلعلـو  ذلك كاف العلم دبسائل العقائد والتوحيد ىي أشرؼ العلـو

 

 ترؾ الكسل يف طلب العلم 
 

 

قولو: )وال تكسل فما أبعد اخلَت على أىل الكسل( ألف العلم حباجة إىل جد واجتهاد ومثابرة، والعلم ال ديكن أف يتحقق منو 
 ورلاىدة النفس. اإلنساف إال ابلصرب واجملالدة

يقوؿ العلماء: العلم ال يعطيك بعضو حىت تعطيو كلك، أي: حىت تتفرغ للعلم بوقتك كلو، فإنو يعطيك بعضو، وال حيصي العلم 
وسألو عن علٍم مسألة ما فقاؿ: ال أعلمها، فاستغرب،  عبد هللا بن عباس إال هللا سبحانو وتعاىل، وقد جاء بعض السلف إىل

: أو كل العلم تعلم؟ قاؿ: ال، قاؿ: ونصفو؟ قاؿ: نعم. قاؿ: عدىا من النصف الذي ال تعلمو(، فاإلنساف  ابن عباس فقاؿ لو
 ال ديكن أف حييط بعلم هللا سبحانو وتعاىل، وهللا عز وجل قد وسع علمو كل شيء.

 

 احلرص على الفقو يف الدين 
 

 

عنو دباؿ وخوؿ( التفقو يف الدين ىو من طلب العلم، وادلراد ابلتفقو ابلدين ىو معرفة قولو: )واحتفل للفقو يف الدين وال تشتغل 
احلالؿ واحلراـ، ولذلك يسمى الفقو يف الدين والعلم ابلذكر، فإذا أطلق الذكر يف الكتاب والسنة فادلراد بو الفقو، وليس ادلراد 

عليو  عبد هللا بن مسعود نساف بُت فينة وأخرى، ويف ذلك يقوؿبو التذكَت ابدلواعظ، أو ذكر هللا عز وجل اليت يلهج هبا اإل
؟ كيف تتصدؽ يف كتاب  أبو نعيم كما رواه عطاء ؟(، وروي عنرضواف هللا تعاىل: )الذكر ذكر هللا؛ كيف تصلي؟ كيف تصـو

 احللية، قاؿ: )ذكر هللا ىو كيف تطلق وكيف تنكح وكيف تتزوج( ال كما يقوؿ القصاص.

قالوا: وما  إذا مررًب برايض اجلنة فارتعوا، يف سننو إبسناد فيو ضعف: ) الًتمذي ويقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما روى
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 (، وادلراد حبلق الذكر ىي الفقو والتعليم، ومعرفة احلالؿ واحلراـ. رايض اجلنة؟ قاؿ: حلق الذكر

(، وادلراد بروضة من رايض  ما بُت بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة ويقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما يف الصحيح: )
اجلنة أهنا سبب يف دخوؿ اجلنة، وذلك أف ذلك ادلوطن كاف النيب عليو الصالة والسالـ يعلم فيو أصحابو، وللعلماء يف ىذا 

 ادلعٌت قوالف:

(، أف ادلراد أف ىذا  ما بُت بييت ومنربي روضة من رايض اجلنة و عليو الصالة والسالـ: )فذىب اجلمهور إىل أف ادلراد بقول
 ف يكوف ذلك موطن مبارؾ، فيستحب فيو العبادة.ادلوطن إما أف ينقل إىل اجلنة، وإما أ

عليو رضبة هللا تعاىل ابن عبد الرب  ىو قوؿكما نبو عليو يف كتاب اجلواب الكايف، و  ابن القيم وذىب صباعة من احملققُت وىو قوؿ
إذا مررًب برايض اجلنة  صالة والسالـ: )يف االستذكار والتمهيد إىل أف ادلراد بذلك روضة من رايض اجلنة، وىو نظَت قولو عليو ال

 (. فارتعوا، قالوا: وما رايض اجلنة؟ قاؿ: حلق الذكر

الصالة والسالـ وبيتو روضة من رايض اجلنة، أي: ذلك ادلوطن ىو الذي يعلم فيو النيب عليو الصالة إذًا: ما بُت منرب النيب عليو 
والسالـ احلالؿ واحلراـ، وتلك البقع على ادلسلم أف حيرص عليها، فهي روضة من رايض اجلنة، أي: للتعليم، وسبب لدخوؿ 

 اجلنة، ومعرفة احلالؿ واحلراـ.

  عز وجل فيها دبيزة زبتلف عما يليها، ومثلها كسائر بقاع ادلسجد النبوي.ويف تلك اللحظة ال يتعبد هللا

من يرد هللا بو خَتاً  والنيب عليو الصالة والسالـ قد امتدح من فقو يف دين هللا سبحانو وتعاىل؛ فقاؿ عليو الصالة والسالـ: )
ادلراد من ذلك أف هللا عز وجل إذا أراد بعبده اخلَتية صرفو إىل العلم يف الصحيحُت. و  معاوية (، كما يف حديث يفقهو يف الدين

والتفقو يف احلالؿ واحلراـ، وإذا أراد بو سوءاً وشراً أبعده عن العلم ومعرفة احلالؿ واحلراـ، وانشغل ابلًتىات، وبعد عن دين هللا 
 سبحانو وتعاىل، وىذا مفهـو داللة ومفهـو سلالفة.

 

 ىجراف النـو 
 

 

قولو: )واىجر النـو وحصلو فمن يعرؼ ادلطلوب حيقر ما بذؿ( أي: ال بد لإلنساف حينما يريد أف يناؿ منالو من العلم وادلعرفة 
 أف يهجر ضد ذلك، من النـو والكسل والراحة والدعة، ويف ذلك يقوؿ الشاعر:

 ال ربسنب اجملد سبراً أنت آكلو لن تناؿ اجملد حىت تلعق الصرب

أف دير عليك من األمل والتجرع وىجراف ادلضاجع وضلو ذلك حىت تناؿ الرفعة وادلنزلة العالية عند هللا سبحانو وتعاىل،  أي: ال بد
 وتبتعد عن لذائذ الدنيا، ويقوؿ الشاعر:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000036&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000037&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000037&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000049&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000051&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000036&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000036&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002799&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002799&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000073&spid=2102


27 
 

 ال تركنن أف تعود سهر الليل فإف النـو خسراف

 ال تركنن إىل الذنب فإف الذنب نَتاف
 

 طلب العلم حىت يف الكرب 
 

 

قولو: )ال تقل قد ذىبت أراببو كل من سار على الدرب وصل( أي: ال تقل قد فاتك العلم، فالعلم يطلب يف كل حُت حىت 
ترجم يف صحيحو يف كتابُت، قاؿ: ابب تعلم العلم يف الكرب، ٍب قاؿ: وقد تعلم أصحاب رسوؿ هللا صلى  البخاري على الكرب، و

عليو رضواف هللا تعاىل، كلهم قد بلغوا ادلشيب، وحينما عمر بن اخلطاب تعلم وتفقو، و أبو بكر هللا عليو وسلم يف كرب سنهم،
من أعلم الناس ابحلالؿ واحلراـ، وأيٌب يـو القيامة أماـ  معاذ بن جبل الفقهاء يف اإلسالـ، ودخلوا اإلسالـ وأصبحوا من 

 لك.العلماء برتوة، وىو من كبار السن كذ

ابن حـز والعلم ال حيصره زمن وال وقت وال سن معُت، وقد جاء عن غَت واحد من أئمة اإلسالـ أهنم تعلموا يف الكرب، فػ
عليو رضبة  ابن تيمية ابتدأ العلم بعد األربعُت، وقد برع يف ذلك حىت أصبح من أذكياء الدنيا، كما مساه شيخ اإلسالـ األندلسي

 هللا.

م مداخل الشيطاف على طالب العلم أف يقنطو من احلصوؿ على منالو يف العلم وادلعرفة، كمضي العمر وسبكن من ىو ومن أعظ
دونو يف العلم، وتقصَته يف ذلك، وردبا ضعف يف عقلو أو ضعف يف فهمو، وعدـ تدبره أو عدـ حفظو وضلو ذلك، وعقوؿ 

تقومي، فهم يتفاوتوف، فمن رىب نفسو على الفهم واحلفظ فإنو يكوف الناس كلها واحدة، وهللا عز وجل خلق الناس على أحسن 
من أىل الفهم واحلفظ، ومن رابىا على غَت ذلك فإنو يكوف من دوف ذلك، واإلنساف إذا اعتاد على احلفظ وادلدارسة والفهم 

 ما يسوسها بو صاحبها.فإنو يكوف من أىل الفهم والذكاء، وإذا رىب نفسو على غَت ذلك فإف النفس توطن وتساس حبسب 
 

 شبرة العلم 
 

 

وقولو: )يف ازدايد العلم إرغاـ العدا وصباؿ العلم إصالح العمل( أي: حينما يكوف اإلنساف متعلماً فال شك أف يف ذلك إرغاماً 
(،  ال حسد إال يف اثنتُت قاؿ: )عبد هللا بن مسعود من حديث البخاري حلاسديو، ويقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما رواه

رجل آاته هللا علماً فهو يقضي بو بُت الناس ويعلمو، ورجل آاته هللا  : )أي: إف كاف شبة حسد يستحق أف حيسد عليو اإلنساف
لعلم، فإنو ىو الذي ينبغي أف حيسد عليو، والناس حيسدوف اإلنساف على ( إىل آخر اخلرب، لكن الشاىد من ىذا مسألة امااًل ..

العلم ومعرفة مواطن اخلَت وضلو ذلك، والعامل يهاب، ألنو صاحب معرفة، فال ديكن أف يدلس عليو، سواًء كاف معرفة حباؿ الدنيا 
ؿ عليو من ىذا الباب، سواًء يف أمور البيع أو معرفة أبحواؿ الشرع ومعرفة احلالؿ واحلراـ، فكلما سبكن يف األمر صعب الدخو 

يف السنن:  الًتمذي عاىل كما روىعليو رضواف هللا ت عمر بن اخلطاب والشراء، فإف سبكن من ذلك فإنو ال خيدع، ولذلك يقوؿ
 )ال يبع يف سوقنا إال من قد فقو يف ديننا(؛ لكي ال يقع يف ما خيالف الشرع.
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 بالنحو تجمٌل المنطك

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] صبل ادلنطق ابلنحو فمن حيـر اإلعراب ابلنطق اختبل[.

 النحو للكالـ كادللح للطعاـ، فهو الذي حيلي الكالـ، وينبغي لطالب العلم أف حيلي كالمو ابلنحو.

ضبط أواسط الكلم وأولو،  والنحو ىو استقامة آخر الكالـ، ويدخل يف النحو ابب اإلعراب وابب الصرؼ، والصرؼ ىو
 واإلعراب ىو ضبط آخر الكلم، وكلو من النحو.

والنحو علم ال يقبل التوسع، فقواعده مضبوطة، وال ديكن أف يوسع خبالؼ سائر العلـو كعلـو اآللة من علم األصوؿ واألدب 
سع، فهو قواعد معلومة وال ديكن أف وضلو ذلك اليت تتوسع بتوسع الناس، أما علـو اللغة وخاصة علم النحو فال ديكن أف يتو 

تتعدد، وال يبالغ اإلنساف فيو فيغلب على كالمو التقعر والتكلف وضلو ذلك، وقد هنى النيب عليو الصالة والسالـ عن ذلك، وهنى  
 كذلك عن ادلبالغة يف السجع، وقد مساه عليو الصالة والسالـ ضرابً من ضروب السحر.

 

 
 نظم الشعر ولوله

 

 

 ادلصنف رضبو هللا: قاؿ

 ]انظم الشعر والـز مذىيب يف اطراح الرفد يف الدنيا أقل

 فهو عنواف على الفضل وما أحسن الشعر إذا مل يبتذؿ[

  

 احلث على نظم الشعر الرفيع 
 

 

رفيع، ىنا حيث ادلصنف على نظم الشعر، ونظم الشعر من وجوه األدب، فإف اإلنساف الذي ينظم الشعر يكوف صاحب ذوؽ 
إال أف النزوؿ يف الشعر والسعي يف ابتذالو واإلكثار منو وضلو ذلك شلا يذـ فيو اإلنساف، كقوؿ الشعر ادلذمـو الذي فيو إسفاؼ 
وإسقاط، ولذلك قاؿ: )والـز مذىيب يف اطراح الرفد( فيطرح اإلنساف تلك ادلعاين الساقطة من معاين الشعر وضلو ذلك، والنيب 

ألف ديتلئ صدر أحدكم أو جوؼ أحدكم قيحاً وصديدًا خَت لو من أف ديتلئ  ـ يقوؿ كما يف الصحيح: )عليو الصالة والسال
و الشعر الساقط السافل، الذي ال معٌت خَت فيو، بل ىو معٌت شر، كاذلجاء والغزؿ الفاحش وضلو (، وادلراد ابلشعر ىنا ى شعراً 

 ذلك، فهذا من الشعر الساقط.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000041&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000041&spid=2102


29 
 

 عليو رضبة هللا: الشافعي وال زاؿ العلماء من العصر األوؿ يشعروف، لكنهم ال يشعروف يف ادلعاين القبيحة، يقوؿ اإلماـ

 لوال أف الشعر ابلعلماء يزري لكنت اليـو أشعر من لبيد

 ولوال خشية الرضبن ريب ظننت الناس كلهم عبيد

والغطرسة والرفعة عن الناس؛ ألنو ديلك لساانً سليطاً يهجو بو  وذلك أف الشاعر كلما بلغ بشعره منزلة رفيعة وقع فيو من الكرب
استنبط من ىذا ادلعٌت أف ترؾ ادلبالغة يف الشعر من صفات  قد الشافعي فالانً وفالانً، ويقع يف نفسو من الكرب على الناس ، و

 العلماء، وىو من شعراء العرب ومن أئمة اللغة عليو رضبة هللا، وقد صبع بُت العروبة وصلة النسب، فهو مطليب عليو رضبة هللا.
 

 فضيلة الشعر 
 

 

والسالـ كاف يسمع الشعر ومل ينظمو حلكمة ابلغة، ألف قولو: )فهو عنواف على الفضل( ألنو من األدب، والنيب عليو الصالة 
النيب عليو الصالة والسالـ لو كاف شاعراً الهتم بوضع القرآف، وقد نفى هللا عز وجل عنو ذلك، وقاؿ بعضهم: إف النيب عليو 

ن قاؿ ذلك فقد خالف الصالة والسالـ يتمثل ابلشعر، لكنو ال يشعر، وىذا وارد، لكنو ليس بشاعر عليو الصالة والسالـ، وم
ظاىر القرآف، وىذا كفر ابهلل سبحانو وتعاىل، وهللا عز وجل نفى عنو أنو يكوف ساحرًا، لكنو يقوؿ الكالـ السجع، وقد قاؿ 

للنيب عليو الصالة والسالـ: )العزى  أبو سفياف (، وقاؿ عبد ادلطلب أان النيب ال كذب، أان ابن النيب عليو الصالة والسالـ: )
 (.هللا موالان، وال موىل لكم لنا وال عزى لكم(، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ راداً عليو يف يـو أحد على السجع، قاؿ: )

الصحابة والتابعُت وال زاؿ الشعر عالمة على أىل الفضل إذا مل يكن ذلك فيو إسفاؼ، وال يزاؿ حيفظ من كالـ السلف من 
 وغَتىم. مالك واإلماـ أضبد واإلماـ الشافعي وأئمة اإلسالـ كاإلماـ

 

 أحسن الشعر 
 

 

)وما أحسن الشعر إذا مل يبتذؿ( أي: إذا مل يطلب بو شيء من الدنيا، أو كاف فيو مذمة، كأف يطعن يف الناس ويقدح قولو: 
[، وىذا ىو األصل فيهم؛ ألهنم ديلكوف 774فيهم، ولذلك يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل: ))َوالشَُّعَراُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَف(( ]الشعراء:

 (.إف من البياف لسحراً  وؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )من السحر ابلكالـ، ويق
  

 
 الفضل بٌن الناس

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 مل يبَق سوى مقرؼ أو من على األصل اتكل[]مات أىل اجلود 

أىل العقل والفضل ال يتكلوف على أصوذلم، ولكنهم يتكلوف على أعماذلم، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ كما يف الصحيح: 
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! سليٍت من مايل ما شئِت، ال  فاطمة اي : ) فاطمة(، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ لػ من أبطأ بو عملو مل يسرع بو نسبو )
أغٍت عنك من هللا شيئاً (، أي: يـو القيامة ال اعتبار ابألنساب، فما العربة ابلنسب؟ العربة ابلنسب كما قاؿ هللا عز 

عارفوا، فتكوف األمساء كاألعالـ على الناس، [، ىذا ىو العربة؛ أف يت11]احلجرات: َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَػَباِئَل لِتَػَعارَُفوا  وجل:
 ىذا فالف بن فالف، وما عدا ذلك فإهنا ال تغٍت وال تسمن من جوع.

أما ما عليو أىل السنة فإف جنس العرب أفضل من جنس غَتىم، ولكن ىذا ال يعٍت أف ذوات العرب أفضل من ذوات غَتىم، 
جنس النساء، لكن ال يعٍت أف ىذا الرجل أفضل من تلك ادلرأة، فمن فالذوات زبتلف، كما يقاؿ: إف جنس الرجاؿ أفضل من 

 أعياف النساء من يكوف أفضل من أعياف الرجاؿ وىذا كثَت.
 

 
 تمبٌل الٌد

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] وأان ال أختار تقبيل يٍد قطعها أصبل من تلك القبل [

وجل إايه، لكي تقبل يدي، أو أقبل يد فالف؛ ليحصل يل شيء من نصيب  أي: أنٍت ال أتزلف بذلك الشعر الذي وىبٍت هللا عز
سليماف بن  عليو رضبة هللا تعاىل يف كتاب الورع من حديث أضبد الدنيا، وقد ذـ العلماء عليهم رضبة هللا تقبيل اليد، فذكر اإلماـ

وقد ماؿ بعضهم وىم قلة من السلف إىل ربرديها وليس قاؿ: )تقبيل اليد تلك ىي السجدة الصغرى(، أي: أهنا مذمة،  حرب
أنو قبلت يده، وثبت  ن عبد ادلطلبالعباس ب بصواب، فقد ثبت عن النيب عليو الصالة والسالـ أنو قد قبلت يده، وثبت عن

 رضبة هللا تعاىل.عليو رضواف هللا تعاىل أنو رخص يف ذلك، وىذا عليو عامة العلماء عليهم  عبد هللا بن عباس عن

 واختلفوا يف تقبيل القدـ، ىل تقبل القدـ أـ ال؟

إذا كانت ألب أو أـ فإنو ال حرج يف ذلك، لكنو ال يكثر منها؛ ألف فيها شيئاً من اإلذالؿ واخلضوع، واألوىل أال يكوف إال هلل 
 سبحانو وتعاىل.

 

 
 أخذ العطاٌا على المدح

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 جزتٍت عن مدحيي صرت يف رقها أوىل فيكفيٍت اخلجل[]إف 

، فإف أحسن شخص إىل آخر فنفس  وذلك أف اإلنساف إف وىب فإف النفس رلبولة على حب من أحسن إليها، وىذا أمر معلـو
أيضاً  احملسن إليو رلبولة على حب من أحسن إليو، وىذا معروؼ يف الطباع، بل أهنا تغض الطرؼ عن خطااي ذلك احملسن، وىذا
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 معلـو ومشاىد.

وال زاؿ العلماء حيذروف من عطااي احلكاـ والرؤساء والكبار؛ لكيال تقصر مهمهم عن األمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر، والقياـ 
عليو رضبة هلل: )إين ألرى الرجل أيتيٍت ويهش يف وجهي، ويف صدري عليو، فأجد يف نفسي  سفياف الثوري أبمر هللا، ولذلك يقوؿ

 ليناً ضلوه، فكيف وضلن نطأ فرشهم وأنكل موائدىم(، يعٍت: السالطُت، فكيف إذاً قلوبنا على ذلك.

الفسق أايً كانوا، رؤساء أو وجهاء أو أغنياء وضلو ذلك؛ لكيال تنكسر قلوب العلماء كما حيذر من أخذ العطااي من أرابب 
 فيعجزوف عن قوؿ احلق، ويبتعدوف عن ادلذلة للناس، وأال يذؿ ألحد إال هلل سبحانو وتعاىل.

 

 
 فضل الكرم وذم التسوٌف

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 نطقي بلعل[] أعذب األلفاظ قويل لك: خذ وأمر القوؿ 

، أي: أف يكوف اإلنساف كردياً، وادلصنف ىنا يرى أهنا أصبل لفظ سبر  قولو: )أعذب األلفاظ قويل لك: خذ( ادلراد بذلك الكـر
عليو؛ أف يقوؿ ألحٍد من الناس: خذ إحساانً إليو، وذلك إما أف يكوف من ابب النفقة أو الصدقة أو الزكاة أو اذلدية، وىذه كلها 

قاؿ: قاؿ  أيب ىريرة يف ادلوطأ من حديث مالك واإلماـ أضبد شرع، ويقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما رواه اإلماـزلمودة يف ال
(، فهي رللبة للمحبة، والنيب  هتادوا ربابوا، فإف اذلدية تسل السخيمة اليت يف قلب اإلنساف على أخيو يو الصالة والسالـ: )عل

عليو الصالة والسالـ وىو النيب ادلؤيد بوحي هللا كاف يقبل اذلدية ويثيب عليها، وىذا ىو الكماؿ أف يقبل اإلنساف اذلدية، ٍب 
 يثيب عليها.

وقولو: )وأمر القوؿ نطقي بلعل( ادلراد بذلك أف اإلنساف إذا رغب إليو يف حاجة أو طلب منو شيء ولن يستطيع إنفاذه أو القياـ 
 يسوؼ.بو أخذ 

 

 
 توزٌع األرزاق واختالف دنٌا الناس

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]ملك كسرى تغٍت عنو كسرة وعن البحر اجتزاء ابلوشل

 اعترب ضلن قسمنا بينهم تلقو حقاً وابحلق نزؿ

 ليس ما حيوي الفىت من عزمو ال وال ما فات يوماً ابلكسل
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 من سفل اطرح الدنيا فمن عاداهتا زبفض العايل وتعلي

 عيشة الزاىد يف ربصيلها عيشة اجلاىد فيها أو أقل

 كم جهوؿ وىو مثر مكثر وعليل مات منها ابلعلل

 كم شجاٍع مل ينل منها ادلٌت وجباٍف انؿ غاايت األمل[

  

 لزـو القناعة وترؾ الطمع 
 

 

ينظر يف ابب الدنيا دلن ىو دونو، وال ينظر دلن قولو: )ملك كسرى تغٍت عنو كسرة( أي: ينبغي لإلنساف أال يطمع يف الدنيا، وأف 
 ىو أعلى منو، وما داـ اإلنساف يف ىذه الدنيا والدنيا ظل زائل ينبغي أف يتزود ابلقليل.

وىنا قاؿ: إف ملك كسرى ذلك العظيم الذي بلغت مثاقيلو ادلكاييل من الذىب والفضة وغَت ذلك تغٍت عنو الكسرة اليت 
تنقص من عمر تلك الكسرة، وال تزيد يف عمر كسرى أمالكو، ولكن يغٍت عن ذلك القليل، وقد أخرب  يتزود هبا اإلنساف، فال

 النيب عليو الصالة والسالـ أف الدنيا ظل زائل، فينبغي للمرء أف يتقلل منها.

طر، والوشل ىو قطرات وقد مثل ىنا فقاؿ: )وعن البحر اجتزاء ابلوشل( أي: أف اإلنساف إذا أراد الكفاية والغنية فيكتفي ابدل
ادلطر اليت ال تنهمر بكثرة، فهي اليت يستغٍت هبا اإلنساف عن ذلك البحر ادلتالطم األمواج، وصحيح أنو كثَت ويغٍت اإلنساف 

 غناء اتماً، لكن يف ذلك كفاية، فما الذي يزيد صاحب البحر عن كفاية صاحب ادلطر.
 

 االعتبار يف قسمة هللا لألرزاؽ 
 

 

)اعترب ضلن قسمنا بينهم تلقو حقاً وابحلق نزؿ( ادلراد بذلك قس من ىذا إىل ىذا، وىذا ىو االعتبار، يقوؿ هللا عز وجل  وقولو:
 [، أي: تدبروا وَتملوا، وخذوا من ىذا إىل ىذا، وقيسوا األحكاـ.7]احلشر:فَاْعَترِبُوا اَي ُأويل األَْبَصارِ  يف كتابو العظيم:

نْػَيا بقوؿ هللا سبحانو وتعاىل:وقولو: )اعترب( أي:  ُهْم يف احْلََياِة الدُّ نػَُهْم َمِعيَشتػَ [، فاهلل عز وجل 17]الزخرؼ:ضَلُْن َقَسْمَنا بَػيػْ
إف هللا قسم بُت الناس أخالقهم كما قسم  قسم بُت الناس األخالؽ وقسم بينهم األرزاؽ، يقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ: )

(، وابن آدـ ليس لو إال ما كتب لو، فال يطعم غَته طعامو، وال يطعم طعاـ غَته، وال يكتسي بكساء غَته، وال  بينهم أرزاقهم
أف أيتيو، وإف كاف يف جوؼ البحر خيرجو هللا سبحانو وتعاىل، ولو كاف طعامو يف صخرة صّماء ال يكتسي غَته بكسائو، فال بد 

ابب ذلا وال كوة إال أخرجها هللا عز وجل لو كائناً ما كانت، وأذىبها إليو، وأيٌب رزؽ اإلنساف من أقاصي الدنيا حىت أيٌب إىل 
 من فيو شيء ليس لغَته.فمو، يكتبو هللا عز وجل لإلنساف، وال ديكن أف خيرج 
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 األخذ ابألسباب يف ربصيل األرزاؽ 
 

 

قولو: )ليس ما حيوي الفىت من عزمو ال وال ما فات يوماً ابلكسل( أي: أف ما جيمعو اإلنساف من متاع الدنيا ولذائذىا وما حيصل 
لو من تكسب وضلو ذلك فليس ذلك بعـز منو، ولكنو شلا قسمو هللا عز وجل لو، وىذا ال ينايف األخذ ابألسباب، فاهلل سبحانو 

َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف   سباب، وجعل لإلنساف مشيئة بعد مشيئتو سبحانو وتعاىل، يقوؿ جل وعال:وتعاىل قد أمر ابألخذ ابأل
[، فما جيب على ادلرء أف يعتقد أف ما حيوي من نصيب الدنيا ولذائذىا ليس ىو من عزمو واجتهاده 11]اإلنساف: َيَشاَء هللاُ 

 بو، فرزقو هللا عز وجل ذلك الرزؽ. احملض، بل ىو سبب جعلو هللا عز وجل لإلنساف أخذ
 

 مدح العمل وحكم تركو 
 

 

وما فات من متاع الدنيا ولذائذىا، ال ينبغي أف يتحسر عليو بسبب الكسل، وإف كاف األصل أف اإلنساف ينبغي أف يسعى 
العمل، ىل اإلنساف إذا كاف ويعمل. وقد امتدح هللا عز وجل العاملُت، وقد اختلف العلماء عليهم رضبة هللا تعاىل يف حكم 

 مقتدرًا على العمل، ومل يعمل واكتفى بنفقة غَته ىل أيٍب بذلك أـ ال؟ على قولُت:

فذىب اجلمهور إىل أف عملو مستحب، وذىب قلة من العلماء وىو مروي عن الصحابة عليهم رضواف هللا تعاىل إىل الوجوب، 
أف النيب عليو الصالة والسالـ دخل ادلسجد ووجد وادلسند ) الطرباين عندوالصواب أنو على االستحباب، ويروى يف اخلرب كما 

(، مع أنو ابٍؽ يف ادلسجد، لكن العمل ىو األوىل،  رجالً فيو فقاؿ: أنت تعمل؟ قاؿ: ال، أخي يكفيٍت. قاؿ: أخوؾ خَت منك
كما يف -يدخر رزقو، والنيب عليو الصالة والسالـ أي: أف يكد اإلنساف ويكدح، وينبغي لإلنساف أف أيخذ ابألسباب وأف 

نيب من أنبياء هللا عز وجل، ومؤيد كاف يدخر قوت سنة، وىو من ىو عليو الصالة والسالـ يف اإلدياف، فهو   - مسلم صحيح
بوحي هللا سبحانو وتعاىل، لكنو يعلم أمتو مواضع اخلَت واألخذ ابألسباب، وليس ىذا قنوطاً من رزؽ هللا عز وجل، وعدـ اعتبار، 

 ولكنو أخذ ابألسباب، فهو يدخر رزؽ أىلو سنة.
 

 احلذر من الدنيا وتقلباهتا 
 

 

عاداهتا زبفض العايل وتعلي من سفل( إمنا تسمى الدنيا دنيا لدانءهتا، وقيل: تسمى دنيا؛ ألف ما بعدىا قولو: )اطرح الدنيا فمن 
ىو البعث والنشور، ويسمى اآلخرة، فهي ال تعًتؼ بنسب وال حبسب، وال جباه، وإمنا َتخذ اإلنساف على غرة، ويف كثَت من 

دنيا أهنا فعلت وفعلت وضلو ذلك، وىذا كلو من أقدار هللا سبحانو النصوص، سواء يف الشرع أو يف كالـ العرب ينسب إىل ال
وتعاىل، وهللا سبحانو وتعاىل ال يعطي الدنيا من أحب فحسب، ولكن يعطيها من أحب ومن مل حيب، ويقوؿ النيب عليو الصالة 

(، أي: أف ىذه الدنيا ال تعادؿ عند هللا  لو كانت الدنيا تزف عند هللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء والسالـ: )
ىذا خَتاً وىذا خَتاً، أما  سبحانو وتعاىل جناح بعوضة، ولذلك يعطي منها الكافر وادلؤمن، فيقسم ذلذا ويقسم ذلذا، ويعطي

 اآلخرة فال يعطي هللا عز وجل إال من أحبو، وىي العاقبة.

(، وقد سئل بعض أىل ادلعرفة عن معٌت  الدنيا سجن ادلؤمن وجنة الكافر ويقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ كما يف اخلرب: )
قولو: )الدنيا سجن ادلؤمن وجنة الكفر(، وما يف جاء يف آايت كثَتة من أف ادلؤمن كلما ازداد إدياانً شرح هللا قلبو، وما يقع فيو 
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دنيا من ضيق وحرج كأمنا يصعد يف السماء، وما حيصل  من الطمأنينة، وانشراح الصدر، وما حيصل للكافر كذلك يف ىذه ال
[، إىل غَت ذلك، كيف 174]طو: َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ لَُو َمِعيَشًة َضنًكا  كذلك من نكد وإعراض عن ذكر هللا:

اجلمع بُت ىذا وىذا؟ فيقاؿ: إف الدنيا سجن للمؤمن ابلنسبة لنعيم اآلخرة، وأما ابلنسبة للكافر فهي نعيم ابلنسبة لعذاب 
 اآلخرة.

 

 ادلقارنة بُت عيشة الزاىد واجملاىد يف الدنيا 
 

 

أي: أف اإلنساف إف اجتهد يف ىذه الدنيا أو سعى يف كسبها فلن قولو: )عيشة الزاىد يف ربصيلها عيشة اجلاىد فيها أو أقل( 
اعلم أف ما أصابك مل يكن ليخطئك، وأف ما أخطأؾ مل  ):  عبد هللا بن عباسيعدو رزقو، ويقوؿ النيب عليو الصالة والسالـ لػ

سعيت إليو وطلبتو، وذىب إىل غَتؾ شراابً سائغاً (، فما جاءؾ من رزؽ اعلم أنو رزقك، وما أخطأؾ من رزؽ وقد  يكن ليصيبك
 ومل يسع إليو فاعلم أنو ليس لك، وأف هللا عز وجل قسمو لغَتؾ.

 

 حكمة هللا يف تقسيم األرزاؽ بُت األغبياء واألذكياء 
 

 

التكسب والسعي قولو: )كم جهوؿ وىو مثر مكثر وعليل مات منها ابلعلل( أي: كم من رجل جهيل رلهوؿ، وجاىل يف طرؽ 
يف الدنيا وضلو ذلك، وفيو من السذاجة والبساطة، إال أف هللا عز وجل رزقو من الثراء وادلاؿ والنعيم يف ىذه الدنيا، وىو ال 

حيسن صبع ماؿ، بل ال حيسن رعاية أىلو، وكم من الناس من أذكياء الدنيا ما رزقهم هللا سبحانو وتعاىل كما رزؽ ذلك، ولذلك 
 نساف أف يعتدي وأف ينظر دلاذا رزؽ هللا عز وجل فالانً ومل يرزقٍت كما رزؽ بعض البسطاء.ال ينبغي لإل

وأذكر أنو يف عاـ من األعواـ، وقد كنت يف أحد جباؿ عرفة، وكاف جبواري أحد الشاميُت، وكاف يرفع يديو ويدعو، وفهمت من 
كذا وكذا، وأنك أعطيت جاري الصعلوؾ بيتاً، وأعطيتو دعائو أنو مهندس، فيقوؿ: اي رب! أان مهندس وقد بلغت من العلم  

مزرعة ومل تعطٍت، فلَم اي رب؟ فتناولتو وقلت لو: إف هللا عز وجل أمر ابألخذ ابألسباب، ولكن ىذا ادلهندس غلب عليو أف 
نو وتعاىل، قد ينايف  جعل تلك األسباب ىي يف ادلقاـ األوؿ، وىذا ىو ما يظنو كثَت من الناس، وىذا ينايف العبودية هلل سبحا

كماذلا، وقد ينافيها ابلكلية، فإذا علق األمر ابألسباب وجعلها اليت تعطي وتضر وتنفع، وىذا خيالف ما ىو مشاىد ملموس، 
 وخيالف نصوص الشرع، فال حياسب اإلنساف ربو، فاهلل عز وجل ال يسأؿ عما يفعل، والعباد ىم الذين يسألوف.

 

 جاع واجلبافاختالؼ األقدار بُت الش 
 

 

قولو: )كم شجاٍع مل ينل فيها ادلٌت وجباٍف انؿ غاايت األمل( الشجاعة ال تعٍت أف اإلنساف حيصل مراده بقوتو وسطوتو فيغلب 
غَته، فكم من جباف غلب القوي بسبب التوفيق، وكم من جباف قتل شجاعاً، فليست الشجاعة ىي كل شيء، وكم من الناس 

ادلعارؾ وجبهات القتاؿ سنوات عديدة، ٍب ديوت على فراشو بعد عقود طويلة، ومن الناس من خيرج إىل من أيٌب إىل ساحات 
 غزوة واحدة وديوت.

عليو رضواف هللا تعاىل،  خالد بن الوليد إذاً العربة ليست يف السبب اجملرد أف هللا عز وجل يكتب على اإلنساف ذلك األمر، و
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وىو سيف هللا ادلسلوؿ، ما ترؾ غزوة بعد وفاة النيب عليو الصالة والسالـ إال وىو يف مقدمتها، فلما حضرتو الوفاة على فراشو 
جسمي إال وفيو ضربة بسهم أو طعنة برمح، وىأان أموت على فراشي، فال انمت  قاؿ: )لقد طلبت ادلوت، فما من موضع يف

أعُت اجلبناء(، فمات على فراشو؛ ألف هللا عز وجل كتب لو وقدر عليو ادلوت على ذلك الفراش، فمهما تصنع ومهما تسعى 
 جل عليو.ألف تقتل، فاهلل عز وجل ما كتب عليك ذلك، فادلنية َتٌب اإلنساف كما قدر هللا عز و 

  

 
 ترن الحٌل والتهرب من ألدار هللا

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]فاترؾ احليلة فيها واتئد إمنا احليلة يف ترؾ احليل[

أي: أف احليلة احلقيقية اليت ينبغي على اإلنساف ىي أال يتهرب من قدر هللا عز وجل بزعمو، لكنو أيخذ ابألسباب اجملردة، وجيعل 
قضاء هللا عز وجل وقدره، وأف هللا عز وجل إف كتب على اإلنساف شيئاً فهو آتيو. وكثَت من الناس من يسعى إىل األصل ىو 

احليل والتخلص من بعض ما ىو يف الظاىر زلكـو عليو وضلو ذلك، وىذا قد يكوف فيو معارضة لقضاء هللا وقدره، وىذا ينايف 
 إدياف العبد.

 

 
 الحث على النفمة والعطاء

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] أي كف مل تفد شلا تفد فرماىا هللا منها ابلشلل [

ادلراد بذلك: أي يد ال تنفق شلا كسبت وأعطاىا هللا عز وجل من ذلك الرزؽ الذي ال صلة لإلنساف بو، وإمنا ىو من قدر هللا 
والسذاجة وعدـ معرفة السعي يف الرزؽ ومع ذلك  سبحانو وتعاىل وقضائو، فبعد أف بُت أف ىناؾ من ىو جهوؿ وفيو من الغباء

يرزقو هللا عز وجل من متاع الدنيا ولذائذىا، وقد ذبد شلن ىو من أذكى الناس ومع ذلك ال يعطيو هللا عز وجل من الدنيا إال 
فيو إشارة لقوؿ النيب يسَتًا، فأي كف أفادىا هللا عز وجل من ذلك النعيم فلم تنفق رماىا هللا ابلشلل، وأمسك عليو يده، وىذا 

فقاً خلفاً، وأعط ما من يـو يصبح فيو العباد إال وملكاف ينزالف يقوالف: اللهم أعط من عليو الصالة والسالـ كما يف الصحيح: )
(، ومعلـو أف الصدقة والنفقة تزيد يف ماؿ العبد، وإف أمسك فإف هللا عز وجل ديسك عليو، ولذلك تسمى الزكاة زكاة  شلسكاً تلفاً 

 ألهنا تزكو دباؿ اإلنساف فتزيده، وال تنقص ماؿ اإلنساف.
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 أصل اإلنسان وفصله

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 وفصلي أبدًا إمنا أصل الفىت ما قد حصل ] ال تقل أصلي

 قد يسود ادلرء من غَت أٍب وحبسن السبك قد ينسى الزغل

 وكذا الورد من الشوؾ وما ينبت النرجس إال من بصل

 مع أين أضبد هللا على نسيب إذ أبيب بكر اتصل

 قيمة اإلنساف ما حيسنو أكثر اإلنساف منو أو أقل[.

فصلو ما تفرع عنو، فاألصل أبو اإلنساف، والفصل ىم أبناؤه، وذلك النفصاذلم عنو، واألصل أصل اإلنساف ىو ما تفرع عنو، و 
 ىو ما تفرع عنو، والفرع ينبٍت على األصل.

  

 سيادة ادلرء من غَت نسب 
 

 

دبن ال أب قولو: )قد يسود ادلرء من غَت أٍب( ىنا نستحضر قصة يوسف عليو السالـ، فقد رماه إخوتو يف البئر، فكاف أشبو 
لو، فحمل وبيع، وحصل لو من االبتالء يف السجن حىت أصبح ملك مصر وعزيزىا، ٍب جاءه أبوه بعد ذلك، فهل نفعو أبوه؟ 

نعم أبوه كاف بعيداً عنو، وقد كاف يدعو لو، ولكن األمر كلو بيد هللا سبحانو وتعاىل، ولذلك قد يسود اإلنساف من غَت أب، من 
 و بال معُت إال من هللا سبحانو وتعاىل.غَت نسب، من غَت حسب، أ

وقد يوضع اإلنساف وىو متمكن النسب فال ينفعو نسبو ذلك، وشلن أعرض عن النيب عليو الصالة والسالـ وأعرض عن دعوتو 
وغَتىم من   أبو طالب و أبو جهل عم النيب عليو الصالة والسالـ، و أبو ذلب فلم ينفعهم ذلك، وكبهم هللا عز وجل يف النار،

 كفار قريش.

صنف عليو رضبة هللا تعاىل قولو: ) وكذا الورد من الشوؾ وما يطلع النرجس إال من بصل( ىذه كلها من األمثلة اليت يريد هبا ادل
أف يقرب هبا ادلعٌت، فقد خيرج من بعض األشواؾ ورد وزىور، وقد خيرج من البصل وىو سيئ الرائحة خبيثها كما وصف النيب 

 (، فيخرج منها ورد طيب الرائحة، ويسمى النرجس.من أكل من ىاتُت الشجرتُت اخلبيثتُت عليو الصالة والسالـ: )

قولو: )مع أين أضبد هللا على نسيب إذ أبيب بكر اتصل( ادلصنف ىنا يبُت أنو بكري، وأنو مل يتنازؿ عن ذلك، من ابب أنو ليس 
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يتصل، ومع ذلك فإنو يقطع أف ذلك ال يغنيو من  أيب بكرذلك، بل نسبو من أعرؽ األنساب فهو بػبنسيب أو أنو وضيع وضلو 
 هللا شيئاً.

 

 احلقيقيةقيمة اإلنساف  
 

 

قولو: )قيمة اإلنساف ما حيسنو أكثر اإلنساف منو أو أقل( أي: أف اإلنساف بعلمو كما تقدـ، ولذلك قيمة اإلنساف ما حيسن 
صنعو وما حيسن عملو، فإف قل إحسانو قلت قيمتو، وإف عظمت قيمتو يف ذلك عظمت قيمتو يف ىذا األمر، وىذا يدؿ على 

 عليو رضبة هللا تعاىل أف قيمة اإلنساف بعلمو ومعرفتو، فيزاد بذلك ويرفع، وينقص بذلك ويوضع.ما تقدـ من كالـ ادلصنف 
  

 
 كتم اإلنسان لحاله من الفمر والغنى

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] اكتم األمرين فقراً وغٌت واكسب الفلس وحاسب من بطل [

فإف كنت فقَتاً فاصرب واحتسب إال إف احتجت وأصابتك فاقة، فال حرج عليك أي: اكتم األمرين الفقر والغٌت، وال ربدث هبما، 
 أف تسأؿ كما جاء الًتخيص يف ذلك، وإال فاكتم، وشلا حيسن أف يكتمو اإلنساف من حالو ما صبعها الشاعر يف قولو:

 احفظ لسانك ال تبح بثالثة سن وماؿ ما استطعت ومذىب

 اسد ومكذبفعلى الثالثة تبتلى بثالثة دبعكر وحب

والشاىد ىنا وىو شاىد لكالـ ادلصنف قوؿ الشاعر: )وماؿ( فإما أف تبتلى حباسد، وإما أف تبلى دبن يتنقصك بذلك ادلاؿ، كأف 
يقوؿ: إنو رلحف ال ينفق على بنيو شلا لديو من ماؿ، وإما أف يقاؿ: إف فالانً يتكرب ويتزاي بزي األغنياء وىو فقَت، وقلما أحد من 

 وىو ال يوازف بُت مالو وحالو، وىذا معلـو مشاىد.الناس إال 
 

 
 الدعوة للعمل وترن الحممى

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]وادرع جدًا وكداً واجتنب صحبة احلمقى وأرابب اخللل[

فال جيد وال يكد، تقدـ أف هللا عز وجل ىو الذي يقسم األرزاؽ بُت العباد، فال يظن من كالمو ذلك أف على اإلنساف أف يتعطل، 
بل ينبغي لو أف يدرع جداً وكدًا، وجيتنب صحبة احلمقى وأرابب اخللل، أي: الذين ال حيسنوف العمل، فالنيب عليو الصالة والسالـ  

 كاف يقـو بعملو بنفسو، فيخسف نعلو، ويغسل إانءه، كما جاء يف اخلرب ادلشهور.
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 التوسط فً النفمة بٌن التبذٌر والبخل

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]بُت تبذير وخبل رتبة فكال ىذين إف زاد قتل[

ادلراد بذلك ىو التوسط، وخَت األمور أوسطها، وقد يزيد كـر اإلنساف ويصل إىل درجة التبذير واإلسراؼ، وهللا عز وجل قد هنى 
[، واإلسراؼ ىو أف يضع اإلنساف ادلاؿ بغَت موضعو من 141]األنعاـ: َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّو ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفُتَ   عن ذلك بقولو:

 غَت حاجة.

 أما يف ابب الصدقة، فهل يدخل اإلسراؼ أف اإلنساف ينفق من مالو ما استطاع من غَت حد؟

دع أبناءه عالة، يقاؿ: إف الصدقة إف أنفق اإلنساف منها هلل سبحانو وتعاىل يتقبلها هللا عز وجل منو، لكن ينبغي لإلنساف أال ي
اي رسوؿ هللا! إين كما ترى، عليو رضواف هللا تعاىل دلا حضرتو الوفاة، قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ) سعد بن أيب وقاص ولذلك

قاؿ: بثلث وال يرثٍت إال ابنة يل، سأتصدؽ بثلثي مايل. فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: ال. فقاؿ: بشطر مايل؟ قاؿ: كثَت. ف
(، وقد ذكر عن بعض السلف  مايل؟ قاؿ: الثلث والثلث كثَت، إنك إف تدع أبناءؾ أغنياء خَت من أف تدعهم عالة يتكففوف الناس

 أنو قاؿ: )ألف ألقى هللا سبحانو وتعاىل وأخلف مااًل خَت من أف ألقى هللا عز وجل وقد تركت أبنائي عالة(.

ؿ يف ذلك كلو، سواًء يف ابب الدنيا أو يف ابب النفقة والصدقة، وىذا ضبلو بعض العلماء على فينبغي لإلنساف أف يتوسط ويعتد
 وغَته. سعد بن أيب وقاص اإلنساف يف آخر حياتو أو حضره ادلوت، أو ترقب حضوره، كأف يكوف بو مرض سلوؼ كحاؿ

عليو رضواف هللا أبو بكر الصديق وأما إذا كاف اإلنساف يف حاؿ نشاطو وقوتو وتكسبو فال حرج عليو أف ينفق مالو كلو، كما فعل
(، وقد  ما تركت ألوالدؾ؟ قاؿ: تركت ذلم هللا ورسولو )، دلا قاؿ النيب عليو الصالة والسالـ:  عثماف بن عفاف تعاىل، وكذلك

 أنفق نصف مالو عليو رضواف هللا تعاىل.
 

 
 ترن الكالم فً السابمٌن

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]ال زبض يف سب سادات مضوا إهنم ليسوا أبىل للزلل[

أي: أف تلك أمة قد خلت، ذلا ما كسبت، ولكم ما كسبتم، وال ينبغي لإلنساف أف ينشغل أبحداث مضت، بل ينشغل أبحداثو، 
ُتمْ تِْلَك أُمٌَّة  فاهلل عز وجل ال يسألو عما مضى، شلا فعلت األمم والشعوب، فػ  َقْد َخَلْت ذَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسبػْ

[، ذلم أعماذلم اليت عملوىا، ويلقوف هللا عز وجل عليها، ولكم أعمالكم اليت تلقوف هللا عز وجل هبا، ورباسبوف 114]البقرة:
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 عليها.
 

 
 التحلً بخلك التغافل

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 يفز ابحلمد إال من غفل[] وتغافل عن أمور إنو مل 

، أي: أنو ال خيدع، (ادلؤمن غر كرميالتغافل خصلة زلمودة من خصاؿ ادلؤمن، والنيب عليو الصالة والسالـ وصف ادلؤمن فقاؿ: )
تتبع أمور الناس  (، ومع ذلك منمن تتبع عورات الناس تتبع هللا عورتولكنو يتغافل، وال يتتبع األمور، ولكنو يتغافل عنها، و)

وأحواذلم يزداد مهاً، فإنو كثَت التفكَت دبا حدث لفالف وفالف، ويسأؿ: مل حدث لفالف وفالنة وضلو ذلك، ويتتبع أحواؿ الناس، بل 
 ينبغي لإلنساف أف يتغافل، وإف أوذي فإنو يتغافل أيضاً كأنو مل يسمع.

ويضيق صدره بذلك، والنيب عليو الصالة والسالـ كاف كردياً يف ىذا  واإلنساف إف تتبع الدقيق واجلليل فإنو ديل ويضجر وينشغل
 الباب، ويتغافل عن أذية تلحق بو، وال يتتبع أحدًا.

ومن ىذا أف يكوف اإلنساف صاحب غفلة فيشتغل يف مالو وضلو ذلك؛ ألف النيب عليو الصالة والسالـ حينما كانت َتتيو أفواج 
، من فالف ومب أتيت، وضلو ذلك، وقد جاء يف سنن الناس وقبائل العرب، كاف يقوؿ: من ف النيب عليو الصالة الًتمذأي القـو

(، وادلراد من ذلك أف يسألو حىت يعرؼ حالو من أي جهة كاف؛  إذا لقي أحدكم أخاه فليسألو من ىو وشلن ىو والسالـ قاؿ: )
حب رفعة فيعطيو منزلتو، وإف كاف صاحب منزلة وضيعة أو صاحب حىت حيتاط لنفسو إف كاف صاحب خَت فيعطيو مكانتو، وصا

 خسة وضلو ذلك فيتقي شره.

أف النيب عليو الصالة والسالـ استأذف عليو رجل فقيل والنيب عليو الصالة والسالـ كاف يتقي شرور الناس، وقد جاء يف الصحيح )
لو: فالف عند الباب، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: بئس أخو العشَتة، فلما أذف لو النيب عليو الصالة والسالـ، ودخل 

للنيب عليو الصالة والسالـ يف ذلك، فقاؿ النيب عليو الصالة والسالـ: إف شر الناس  عائشة الرجل ىش يف وجهو وبش، فقالت
احب فحش، بل بش يف وجهو وىش، وتعامل من تركو الناس اتقاء فحشو (، أي: كأنو مل يعهد منو أذية ومل يؤذه، وأنو ليس بص

معو على الرحب، وكأنو مل يلق منو أذية، وإمنا إشار النيب عليو الصالة والسالـ إىل أذيتو يف نفسو، وىذه من خصاؿ ادلؤمن اليت 
كفى ابدلرء كذابً أف فيها رللبة للمودة وآتلف الناس، فليس كل ما يعلمو اإلنساف يقولو، وكل ما يراه يتحدث بو، ويف احلديث: )

 (.حيدث بكل ما مسع
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 التعامل مع األعداء

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 العزلة يف رأس جبل[]ليس خيلو ادلرء من ضد ولو حاوؿ 

 اإلنساف ال بد لو من أعداء، وبقدر عقلو بقدر ما يكوف لو أعداء.

النفوس ويسمى مداواة النفوس: )ما من أحد من الناس إال ولو أعداء بقدر عقلو، ومن األندلسي يف كتابو هتذيب  ابن حـز يقوؿ
 راـ حياة بال أعداء، فإنو يـر مستحياًل، ومل أر أحداً من الناس ليس لو أعداء إال اجملانُت(، فاجملنوف فقط الذي ليس لو أعداء؛ ألنو

 ال ديلك عقاًل.

إمنا يتخبط دينة ويسرة، والكل يرضبو حىت أحقد الناس، وأشد الناس عداء وحسداً  ولذلك ترى اجملنوف يف الشارع ىل لو عدو؟
لكل صاحب نعمة ليس بعدو ذلذا اجملنوف، بل أهنم يرضبونو، وردبا ضبلوه وأنفقوا عليو؛ ألنو ليس بصاحب عقل، وكلما زاد عقلو 

 وأصبح لديو عقل بقدر ما تكوف العداوة لو عند الناس.

، فبقدر قوة عقل اإلنساف وسبكنو ودرايتو بقدر ما يكوف لو أعداء، وبقدر ما والنيب عليو الصال ة والسالـ كاف لو أعداء وخصـو
 يضعف عقلو بقدر ما يوده الناس، ويظنوف أنو من البسطاء وضلو ذلك.

 

 
 التحذٌر من النمام

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 نقل[ ] غب عن النماـ واىجره فما بلغ ادلكروه إال من

أي: ابتعد عن النماـ الذي يتحدث يف أعراض الناس، والذي ينقل الكالـ من ىذا إىل ىذا، فيقوؿ: اي فالف! قد قاؿ فيك فالف  
(،  ال يدخل اجلنة قتات كذا وكذا، وىذا من كبائر الذنوب، والنيب عليو الصالة والسالـ يقوؿ كما يف الصحيحُت وغَتمها: )

وادلراد ابلقتات ىو النماـ، ونقلك للكالـ من شخص إىل آخر ىو من كبائر الذنوب، والنيب عليو الصالة والسالـ أخرب يف 
(، وأشد من ذلك من ينم بُت الناس دبا مل حيصل رأيت فيمن يعذب يف النار أانساً خيدشوف وجوىهماحلديث ادلعروؼ، قاؿ: )

 قل، يقوؿ الشاعر:أصاًل، فيقوؿ: فالف قاؿ، وفالف كذا وىو مل ي

 يل حيلة فيمن ينػ ـ وليس يف الكذاب حيلة

 من كاف خيلق ما يقو ؿ فحيليت فيو قليلة
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والنماـ الذي ينقل الكالـ جيب أف يردع ويزجر، ومن كاف خيلق ما يقوؿ ويبتكر الكالـ فهذا كذاب، والكذب ال خيرج من 
 نساف من الكذب إال وقد سبكن منو النفاؽ والعياذ ابهلل.اإلنساف إال خببث طوية، وسوء نية، وال ديكن أف يتمكن اإل

 

 
 الصبر على الجار السٌئ

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]دار جار السوء ابلصرب وإف مل ذبد صرباً فما أحلى النقل[

ويقوؿ النيب عليو الصالة أي: جيب عليك أف تتحلى ابلصرب على اجلوار، دلا جاء عن النيب عليو الصالة والسالـ من حق اجلار، 
اء، فإف مات جار ورثو (، أي: جيعلو من الورثة ومن ضمن األبن ال يزاؿ جربيل يوصيٍت ابجلار حىت ظننت أنو سيورثو والسالـ: )

 جاره دلا لو من ادلكانة.

واجلَتاف ثالثة: جار لو ثالثة حقوؽ، وجار لو حقاف، وجار لو حق واحد، فاجلار الذي لو ثالثة حقوؽ ىو اجلار ادلسلم القريب، 
بة إذا كاف كافرًا، واجلار فلو حق اجلوار وحق اإلسالـ وحق القرابة، واجلار الذي لو حقاف ىو اجلار الذي لو حق اجلوار وحق القرا

 الذي لو حق واحد ىو اجلار الذي ليس دبسلم وليس بصاحب قرابة.

 وقولو: )وإف مل ذبد صرباً فما أحلى النقل ( أي: إذا مل ذبد صرباً على أذيتو إف آذاؾ فإف األوىل لك أف تنتقل عنو وال تؤذيو.

عورات جَتاهنم، وإف بدا منهم األذية ما بدا، وحينما سئل عليو الصالة والنيب عليو الصالة والسالـ جعل أىل اجلوار أمناء على 
، دلاذا؟ ألنو ائتمنك وسكن جبوارؾ. فالزان من البعيدة أىوف من الزان من ( ما أعظم الذنب؟ قاؿ: أف تزاين حبليلة جارؾ والسالـ: )

القريبة؛ ألنك أتيتو على غرة، ومل يكن خيطر يف ابلو أف األذية والفتنة َتٌب من جاره، ولذلك كلما أمن اإلنساف صاحبو كاف اإلٍب 
حق اجلار وجعل ما فيو وما لو من حق وأماف جعل  من جهتو أعظم؛ ألنك قد أتيتو يف حاؿ غرة وثقة بك، والشارع حينما عظم 

 كذلك يف ادلقابل أف التعدي عليو أعظم من التعدي على غَته.
 

 
 الدخول على السالطٌن

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] جانب السلطاف واحذر بطشو ال زباصم من إذا قاؿ فعل[

وضرورة، فإف النيب عليو الصالة والسالـ قد أخرب يف السنن وادلسند: قولو: )جانب السلطاف( أي: ال تدخل عليو من غَت حاجة 
على السلطاف فإنو يفتنت يف دينو دلا يرى من هبارج الدنيا  (، فمن دخلمن دخل على السلطاف افتنت، ومن تتبع الصيد غفل)

 وصباذلا وحسنها وضلو ذلك شلا يصرفو عن االنشغاؿ بطاعة هللا سبحانو وتعاىل.
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قولو: )واحذر بطشو( أي: ال تتعرض حملاربتو من غَت حاجة وضلو ذلك، فإف ىذا منقصة لإلنساف أف يعادي من إذا قاؿ فعل؛ ألنو 
 هللا سبحانو وتعاىل، ىذا إف كاف خيشى هللا.ال خيشى إال 

وقد ذكر غَت واحد من العلماء أف من العقل أال تعادي صاحب سلطاف؛ ألنو يرفع ويضع، ويقرب إليو من شاء يف ىذه الدنيا، 
 ويبعد من شاء بعد إذف هللا سبحانو وتعاىل.

 

 
 االبتعاد عن الوالٌات والمضاء

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]ال تل احلكم وإف ىم سألوا رغبة فيك وخالف من عدؿ

 إف نصف الناس أعداء دلن ويل األحكاـ ىذا إف عدؿ

 فهو كاحملبوس عن لذاتو وكال كفيو يف احلشر تغل

 إف للنقص واالستثقاؿ يف لفظة القاضي لوعظاً ومثل

 ال توازي لذة احلكم دبا ذاقو الشخص إذا الشخص انعزؿ

 ن ذاقها فالسم يف ذاؾ العسلفالوالايت وإف طابت دل

 نصب ادلنصب أوىى جسدي وعنائي من مداراة السفل

 قصر اآلماؿ يف الدنيا تفز فدليل العقل تقصَت األمل

 إف من يطلبو ادلوت على غرة منو جدير ابلوجل[

  

 عظم األمانة بعظم ادلسئولية 
 

 

والرائسة وضلو ذلك، والنيب عليو الصالة والسالـ قاؿ زلذرًا منها: قولو: )ال تل احلكم( فيو ربذير من القرب من ادلناصب 
(، وذلك ألف اإلنساف ال يستطيع القياـ بعبء نفسو وأمانتو اليت  إنكم لتحرصوف على اإلمارة، وإهنا حلسرة وندامة يـو القيامة )

يف عنقو، فاهلل عز وجل قد جعل يف عنق اإلنساف أمانة، إما من ذريتو وإما من نفسو، فكل شيء وديعة أودعو هللا عز وجل 
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 جسده وعقلو، وصحتو وعافيتو، وىو مسئوؿ عن ذلك كلو، فكيف يتحمل أمور الناس.

وجد أف ىؤالء األئمة عليهم رضبة هللا تعاىل قد علموا  عمر بن عبد العزيزسَت اخللفاء الراشدين ومن جاء بعدىم كػ ومن نظر إىل
ولية العظمى اليت جعلها هللا عز وجل يف أعناقهم، فانشغلوا ابلعدؿ بُت الناس، وانصرفوا عن لذائذ الدنيا أمهية تلك ادلسئ

 ومتعها.
 

 موقف اإلنساف عندما يطلب منو ربمل مسئولية ما 
 

 

الوالية واإلمارة، قولو: )وإف ىم سألوا رغبة فيك( أي: وإف طلب منك ذلك، والنيب عليو الصالة والسالـ قد حذر أصحابو من 
لم فيو ضعفاً، (؛ ألنو قد عال تل اإلمارة، وال تتوؿ على ماؿ يتيموأذف فيها لبعضهم، وحذر بعضهم؛ ألنو ال يستطيع، فقاؿ: )

أما إذا طلب من اإلنساف ربمل ىذه ادلسئولية، وأتى غَته شلن ىو أفسد منو، فإف كاف فيو فساد، أو من ىو فيو شر ومل أيت إىل 
ىذا ادلكاف إال فالف بن فالف، أو أنت وفيك خَت، فإنو ال حرج من ىذا الباب، ولكن ال يتسع ىذا األمر لدى اإلنساف، 

تدخل منو الذمم، ومن يقوؿ: إنو لوال أنت جلاء فالف، أو لو مل َتت أنت جلاء فالف، وىذا كل إنساف  فيجعلو ابابً متسعاً 
يستطيع أف يقولو على مر العصور والدىور، بل حىت إبليس يقوؿ: لوال موسوس الناس جلاء من ىو عفريت وأشر مٍت، لكن أان 

كل يستطيع أف يقوذلا، فال بد لإلنساف أف يراقب ربو سبحانو وتعاىل يف أترؾ ىناؾ من يؤمن وىناؾ من يكفر، إذاً ىذه العبارة ال
 ىذا األمر، وجيعل من نفسو خصيماً لو.

 

 معاداة الناس دلن ويل أحكامهم 
 

 

قولو: )إف نصف الناس أعداء دلن ويل األحكاـ( وذلك أف أمور احلكاـ، وما ىم فيو من أحواؿ ال تظهر للناس، فقد يكوف 
األعذار ما ال يعلمو الرعية واحملكومُت، ونفوس احلكاـ مبنية على األنفة والعزة والكرب وضلو ذلك، وقد يكوف لديهم  لديهم من

 من األعذار ما ال يبديو للناس، ويظن الناس أف لديهم، لكنهم ال يعطوهنم، وديسكوف عنهم.

لكل عدوه، وىذا معلـو عند من ويل األحكاـ سواًء يف ابب وقولو: )ىذا إف عدؿ( أي: ىذا إف كاف عاداًل، أما إذا كاف ظادلاً فا
 القضاء أو يف ابب السلطات العليا.

 

 حاؿ من ويل أمر الناس 
 

 

قولو: )فهو كاحملبوس عن لذاتو( أي: أنو ال يستطيع أف يسعى بُت الناس يف الطرقات، ويذىب حيثما يشاء وجييء، فكل عمل 
وأنت إذا رأيت الوايل واحلاكم والقاضي ذبده ال يستطيع أف يقضي حاجتو بنفسو، أو يتلذذ زلسوب عليو حيث يراه الناس، 

 بذلك، فإف اإلنساف لديو رغبة أبف يكوف حراً يف قولو وفعلو وذىابو ورليئو، لكنو يبقى زلبوساً عن لذاتو تلك.

ما من رجل يلي أمر ثالثة فما فوؽ إال جاء  ـ: )قولو: )وكال كفيو يف احلشر تغل( ىذا يشَت إىل قوؿ النيب عليو الصالة والسال
ثالثة فما فوؽ، أيٌب يـو القيامة مغلولة يده إىل عنقو فكو (، ىذا يف أمر  يـو القيامة مغلولة يده إىل عنقو، فكو بره أو أوبقو إشبو
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 بره أو أوبقو إشبو عياذاً ابهلل.

قولو: )إف للنقص واالستثقاؿ يف لفظة القاضي لوعظاً ومثل( أي: أف اإلنساف صاحب السلطة والسلطاف وادلكانة الرفيعة ينعم 
ت، فهو زلسوب بقولو وفعلو، وكذلك فإنو يستثقل أف ينصح بلذة ومكانة، لكن تلك اللذة ال توازي حرمانو من تلك اللذا

 ويوعظ، وىذا رلبوؿ عليو الكبار والسالطُت، فإهنم أينفوف من ذلك، وتًتضى نفوسهم عن ذلك.

وأضف إىل ذلك أف شبة أمراً أشد من ذلك، قاؿ: )دبا ذاقو الشخص إذا الشخص انعزؿ(، فإذا كاف الشخص صاحب سلطاف 
فإنو يلقى من األمل واحلسرة اليت سبحو ما وجده من لذة تلك النعمة، حىت لو قيل لو: لو سبنيت أنك مل تتوؿ ٍب انعزؿ عن ذلك، 

 ذلك ادلنصب بعد عزلك منو لتمٌت ذلك، وادلناصب ال تدـو ألىلها، يقوؿ الشاعر:

 إف ادلناصب ال تدـو ألىلها إف كنت يف شك فأين األوؿ

ما بوفاة، أو عزلو شلن ىو أقوى منو، وما يقع من حسرة يف قلب اإلنساف من ذلك أي: أين من سبقك؟ قد ذىب وانعزؿ، إ
 يتمٌت أنو مل حيصل لو من ذلك شيء أصاًل.

وقولو: )فالوالايت وإف طابت دلن ذاقها فالسم يف ذاؾ العسل( الوالايت صبع والية، وىي اليت يتوالىا اإلنساف سواًء كانت 
انت لذيذة فيها رفعة وضلو ذلك، )فالسم يف ذاؾ العسل( أي: يف حاؿ عزلو كما أشار إىل والية كربى أو والية صغرى، وإف ك

 ذلك ادلصنف عليو رضبة هللا، أو ما حيولو من لذائذه من عدـ حريتو يف ذىابو ورليئو وضلو ذلك.

وقد جاء أحد وقولو: )نصب ادلنصب أوىى جسدي وعنائي من مداراة السفل( وذلك أنو مشغوؿ ومهمـو أبمور الناس، 
 عليو رضواف هللا تعاىل إليو بعد أف ويل اخلالفة بثالثة أايـ، فوجده قد ضلل جسمو بسبب مهـو عمر بن عبد العزيز أصحاب

 : )كيف لو رأيتٍت يف قربي بعد ثالثة أايـ(. عمر الناس، فقاؿ لو
  

 
 تمصٌر اإلنسان لألمل

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 اآلماؿ يف الدنيا تفز فدليل العقل تقصَت األمل[]قصر 

األمل ال ينبغي لإلنساف أف يزيلو من حياتو، فلوال األمل ما عاش الناس، لكنو ىنا يقوؿ: قصر األمر ال ذبعلو طوياًل، أي: اجعل 
يكن يف ىذه الدنيا أمل للناس ما لك أمالً تعيش بو وربيا بو وترجو شيئاً من احلياة ولذائذىا، لكن ال ذبعل األمل طوياًل، فلو مل 

 عاشوا، وإال دلا كاف لديهم يف عقوذلم إال تذكر ادلاضي وآالمو، وكفى بذلك حسرة.
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 الوجل عند تذكر الموت

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]إف من يطلبو ادلوت على غرة منو جدير ابلوجل[

غَته، وأيٌب مرة أخرى ويتخطى غَته إليو، فإذا كاف اإلنساف يعلم أف ادلوت ادلوت يطلب اإلنساف ويتبعو، ويتخطاه ىذه ادلرة إىل 
سيأتيو، لكنو ال يعلم يف أي حلظة، فالواجب عليو أف خياؼ منو ويوجل، كاإلنساف الذي يطلبو غرمي أو طالب، أو يتوعد بقتل وال 

 ساعة من تلك الساعات، ولكن اإلنساف لنعمة يعلم مىت أيتيو، فذلك الذي سيقتلو األوىل أف يكوف وجالً يف كل حالو ال يف
 النسياف والغفلة جعل هللا عز وجل لو من ذلك نعمة، فيوجل اإلنساف من ذلك الطالب والغرمي وينسى تذكر ادلوت.

كنت  اؿ: )وقد أمر هللا سبحانو وتعاىل أبمر نبيو عليو الصالة والسالـ تذكر ادلوت واألخذ أبسبابو، والنيب عليو الصالة والسالـ ق
يتذكر ادلوت، وإف (، وينبغي للمرء أف  هنيتكم عن زايرة القبور أال فزوروىا، فإهنا تذكركم ابآلخرة، وتذكر ابدلوت، وتزىد يف الدنيا

، واحلساب الذي  نسيو فإنو جيعل لو ما يذكره فيو من زايرة ادلقابر، أو تذكر األمم السابقة وأحواذلا حىت يتذكر األجل احملسـو
 ينتظره يـو القيامة.

 

 
 من آداب الزٌارة

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] غب وزر غباً تزد حباً فمن أكثر الًتداد أضناه ادللل[

والنيب (، زر غباً تزدد حباً أي: ال ينبغي أف تثقل يف الزايرة والذىاب واجمليء إىل الناس، حىت ديلوؾ، وقد جاء يف اخلرب مرفوعاً: )
يف  أيب ىريرة عليو الصالة والسالـ كاف حيث أصحابو على ذلك، وقد جاء ىذا عن النيب عليو الصالة والسالـ من حديث

 وغَتىا. أيب داود سنن

، فيكوف لك يـو غياب ٍب حضور، فال تداـو ابلذىاب واجمليء،  وجاء يف وقولو: )وزر غباً تزد حباً( ادلراد ابلغب ىو يـو بعد يـو
تنعم ويتشبو ابلنساء، ويغلب (، أي: يوماً بعد يـو حىت ال يكثر اإلنساف من الهنى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف ديتشط أحدان إال غباً ادلسند: )

 عليو طبائع النساء.

وقولو: )فمن أكثر الًتداد أضناه ادللل( أي: أف يف إكثار الًتداد على الناس تنقص ىيبتو، وينبغي أف يبتعد، فكلما ابتعد عن 
 الناس عظم قدره وشأنو عندىم، وأجلوه، وكلما خالط الناس فإنو يفتقد شخصو حىت ينقص قدره.
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 االهتمام بإصالح الملب

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]خذ بنصل السيف واترؾ غمده واعترب فضل الفىت دوف احللل[

وذلك أف العربة ابجلوىر، فينبغي لإلنساف أف يعتد بصالح قلبو، وال يعتد بتزيُت الظاىر، فإنو إف صلح ابطن اإلنساف صلح 
 وأف يفسد ظاىره ويقوؿ: إف ابطٍت صاحل كظاىري، ىذا ال ديكن أف يكوف أبداً.ظاىره، وال ديكن لإلنساف أف جيمل ظاىره، 

وادلراد أف اإلنساف ينبغي أف تظهر عليو من عالمات اخلَت والطاعة لكي يعلم ما يف قلبو من خَت وطاعة، وىذا كما أنو معلـو يف 
، ىذا ال ديكن أف يعقل، أو  الشرع فهو معلـو يف الطبع، فال ديكن أف َتٌب إىل شجرة ميتة، ويقوؿ صاحبها: إنو يسقيها كل يـو

، بل ىي ميتة؛ ألهنا ال ديكن أف تكوف حية، وال ديكن أف َتٌب إىل شجرة مورقة خضراء، ويقوؿ صاحبها: تقوؿ: إف عروقها حية. ال
إنو ال يسقيها وال أيتيها ابدلاء إما من ينابيع األرض أو ضلو ذلك، بل ال بد أف تتغذى بشيء يظهر عليها يف الظاىر، ولذلك شبو 

حده فإف الغمد ال ينفع، وإمنا ىو من ابب التحسُت، وعند اجلد واحلاجة ال ادلصنف إصالح القلب ابعتداد اإلنساف ابلسيف و 
 حيتاج اإلنساف إىل غمده، وأما الظواىر فإهنا ال تنفع اإلنساف عند العـز واحلاجة.

 

 
 حب اإلنسان لوطنه

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ] حبك األوطاف عجز ظاىر فاغًتب تلق عن األىل بدؿ

 يبقى آسناً وسرى البدر بو البدر اكتمل[فبمكث ادلاء 

حب الوطن ىو األرض اليت يعيش فيها اإلنساف، وىو مفطور عليو ابلطبع، وجاء الشرع بتقرير ذلك، وقد أخرب هللا سبحانو وتعاىل 
َنا ِمْن ِداَيِراَن ُأْخرِجْ   أف اإلنساف يقاتل عن بلده وأرضو أايً كاف، وذلك بسبب إبعاده عن شيء ألفو، كما قاؿ هللا عز وجل:

[، فقاتلوا دلاذا؟ ألهنم أخرجوا من دايرىم وأبنائهم، وهللا عز وجل امتحن الكفار من اليهود والنصارى 742]البقرة: َوَأبْػَنائَِنا
فأحبوا الداير [، لكنهم مل خيضعوا لذلك؛ ألف قلوهبم معلقة بذلك، 22وغَتىم الذين قاؿ ذلم: ))اْخُرُجوا ِمْن ِداَيرُِكْم(( ]النساء: 

أكثر من اإلسالـ، والعربة ابإلسالـ ىو األصل، وأما حب اإلنساف لبلده فإنو ال يالـ بذلك، لكنو ال يقدمها على ما أمر هللا عز 
 وجل حببو وتقدديو.

 واإلنساف رلبوؿ على حب موطنو األوؿ، يقوؿ الشاعر:
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 كمن منزؿ يف األرض أيلفو الفىت وحنينو دوماً ألوؿ منزؿ

عليو رضبة هللا تعاىل يف  الشافعي و: )فمكث ادلاء يبقى آسناً وسرى البدر بو البدر اكتمل( كأف ىذا القوؿ منتزع من كالـوقول
 ولو:ديوانو بق

 سافر ذبد عوضاً عمن تفارقو وانصب فإف لذيذ العيش ابلنصب

 إين رأيت وقوؼ ادلاء يفسده إف ساؿ طاب وإف مل جير مل يطب

 وقد تقدـ اإلشارة إىل ىذا ادلعٌت.
 

 
 كٌفٌة تعامل المصنف مع من ٌرد نصائحه وطٌب كالمه

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 الورد مؤٍذ ابجلعل ]أيها العائب قويل عبثاً إف طيب

 عد عن أسهم لفظي واستًت ال يصيبنك سهم من ثعل

 ال يغرنك لُت من فىت إف للحيات ليناً يعتزؿ

 أان مثل ادلاء سهل سائغ ومىت سخن آذى وقتل

 أان كاخليزور صعب كسره وىو لدف كيفما شئت انفتل[

قويل من غَت تدبر، ومهو النقد والعيب والكالـ، وال يؤثر عنو مدح قولو: )أيها العائب قويل عبثاً( ادلراد بذلك شلن ينتقدين، وينتقد 
 ألحد، وإمنا ىو كبعض احلشرات اليت ال تقع إال على األوساخ كالذابب وغَتىا.

وىذا الكالـ من ادلصنف كالـ شديد منو عليو رضبة هللا، أي: أنك لذمك ذلك أشبو ابجلعالف، وىي دواب سبشي على األرض، 
يف كتابو احليواف عن اجلعالف أنو من شواذ احلشرات، وأهنا تتأذى ابلورد وتطيب وربيا  الدمَتي حة الورد، وقد ذكروتتأذى من رائ

 ذبد أوساخاً فإهنا سبوت وربيا على تلك األوساخ، وسبوت لو أعطيت طيباً أو ورداً. ابألوساخ، فإف مل

قولو: )عد عن أسهم لفظي واستًت ال يصيبنك سهم من ثعل( أي: أف تلك األبيات اليت يتكلم هبا أشبو ابلسهاـ يف الكنانة، فال 
 تتصدى لنقدي فإين سأىجوؾ بكالـ يؤذيك، ويصيبك يف مقت.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000028&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000059&spid=2102
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يغرنك لُت من فىت ( أي: ال ترى كما تقدـ من كالمي أين صاحب تربية ولُت وسلوؾ وضلو ذلك، إنٍت إف تعدى علّي قولو: )ال 
شخص أبذية وسب وقدح، فإنٍت سأكوف ليناً معو، كال، فإين سآخذ حقي منو منصفاً، )فإف للحيات ليناً يعتزؿ( فمع أهنا لينة إال 

 أف الناس يبتعدوف منها.

ل ادلاء سهل سائغ( أي: إف أردت أف تستفيد شلا أعطيك فأان كادلاء ربيا بو، فقد جعل هللا عز وجل من ادلاء كل وقولو: )أان مث
شيء حي، وإف أردت أف تشرب مٍت فإين سأعطيك سائغاً ماء يرويك، ومىت سخن ادلاء يؤذيك، أي: إذا أغضبت، والغضب يف 

 إلنساف، )ومىت سخن آذى وقتل( يؤذي اإلنساف أو يقتلو.لغة العرب ىو غلياف دـ القلب لالنتقاـ شلن أاثر ا

وقولو: )أان كاخليزور صعب كسره( ادلراد ابخليزور ىو أعواد اخليزراف، ال تكسر وتلوى إذا كانت رطبة لينة، ال تكسر فيستفيد منو 
طيع أحد أف يكسرىا إذا كانت رطبة اإلنساف على أية حاؿ، إف أراد أف يثنيها أو يلويها وضلو ذلك، لينة أينما أبداىا، وال يست

 طرية.
 

 
 نظرة الناس لصاحب المال

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]غَت أين يف زماف من يكن فيو ذا ماؿ ىو ادلوىل األجل

 واجب عند الورى إكرامو وقليل ادلاؿ فيهم يستقل[

بعض الناس، والناس دييلوف لصاحب ادلاؿ، ويف ذلك يشَت يف ىذا البيت إىل أنو ليس بصاحب ماؿ، وىذه ىي ادلنقصة يف أعُت 
 يقوؿ الشاعر:

 رأيت الناس قد مالوا إىل من عنده ماؿ

 رأيت الناس قد ذىبوا إىل من عنده ذىب

أي: أف الناس دييلوف إىل صاحب ادلاؿ، وإف كاف وضيعاً، أو سيئ اخللق، إال أنو يشَت أبنو صاحب ماؿ يسعى إليو، وىذا معلـو 
ف ادلصنف عليو رضبة هللا يشَت ىنا أف مع ذلك كلو أنو كادلاء دلن أراد أف يشرب منو، وكاخليزراف اللُت الذي ال مشاىد، وكأ

 يكسر، لكن يستفيد منو اإلنساف، لكنو ليس بصاحب ماؿ.

تعرفو، ودييلوف وقولو: )واجب عند الورى إكرامو وقليل ادلاؿ فيهم يستقل( وىذا معلـو مشاىد، فمن كاف قليل ادلاؿ فإف الناس 
 عنو وينصرفوف عنو؛ ألهنم ال يروف فيو خَتًا أو غٌت أو حاجة لدنياىم، وىذا من ادلؤسف.
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 ذم ابن الوردي لعصره

 

 

 قاؿ ادلصنف رضبو هللا:

 ]كل أىل العصر غمر وأان منهم فاترؾ تفاصيل اجلمل[

والفساد، فقاؿ: )كل العصر غمر(، وادلراد ابلغمر ىنا اجلهل ختم ادلصنف منظومتو دبذمة أىل عصره أبنو قد كثر فيهم اجلهل 
 والغباء واحلمق، والبعد عن اخلَت، وضلو ذلك.

 وأراد بقولو: )وأان منهم( أي: أان من ضمن ىؤالء، فهو يشَت إىل ما أشار إليو هللا عز وجل يف مواضع كثَتة من كتابو: ))َوَأْكثَػُرُىمْ 
[، وكأنو لغلبة ذلك يف ذلك العصر حىت إنو مل يقل: 12[، ))َوَلِكنَّ َأْكثَػَر النَّاِس اَل يُػْؤِمُنوَف(( ]ىود: 111اَل يَػْعِقُلوَف(( ]ادلائدة: 

إال شيئاً قليالً من أىل اخلَت، بل عمم على كل الناس، وأدرج نفسو معهم، وىو صاحب فضل وعلم، بل ال يظن بو سوءًا، 
من قاؿ: ىلك الناس فهو أىلكهم، ومن قاؿ: فسد الناس فهو  و الصالة والسالـ: )ويرتكب ادلخالفة الواردة يف قوؿ النيب علي

(، أي: أنو ال ينبغي لإلنساف أف يقوؿ: ىلك الناس كلهم، ففيهم اخلَت وفيهم الصالح وفيهم االستقامة وفيهم الداينة،  أفسدىم
 وجعل نفسو منهم لغلبة الفساد يف ذلك الوقت.

ضعاً وقولو: )فاترؾ تفاصيل اجلمل( أي: ليس عليك أف تبحث عن مواطن الفساد وتتبعها، فإهنا مظاىر جلية، ولعلو خياطب و 
ا وال من ال يزاؿ يف ىذه األمة أمة ابقية ظاىرة على أمر هللا، ال يضرىا من خذذلبعينو، وإال فاألمة فيها خَت من أوذلا إىل آخرىا، و)

 (.خالفها حىت أيٌب أمر هللا

واحلمد هلل على ما أًب بو من شرح أبيات ىذه ادلنظومة فيما حيسن لإلنساف التزامو من آداب وأخالؽ، وصلى هللا وسلم على دمحم 
 وعلى آلو وصحبو وسلم.

 

 
 األسئلة

 

 

  

 الواجب لدخوؿ ادلكلف دائرة اإلدياف 
 

 

 العمل الواجب لدخوؿ ادلكلف دائرة اإلدياف؟السؤاؿ: ما ىو 

اجلواب: ادلؤمن إذا أراد، أو الكافر إذا أراد أف يدخل اإلدياف، فإنو يدخل ابلتصديق ابلقلب والقوؿ ابللساف من غَت عمل، فإذا 
ي العمل واالعتقاد شهد أف ال إلو إال هللا ومات بعدىا فال يقاؿ: ال بد من عمل، وىذا ىو الفرؽ الوحيد، وأركاف اإلدياف ى

 والقوؿ، لكنو إف مكن من العمل ومل يعمل فإنو ال يتحقق لو اإلدياف.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000073&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000073&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000074&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7000074&spid=2102
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 وما ىو العمل الذي يدخل اإلنساف، ىل لو صدؽ ونطق وعمل أبحد أركاف اإلسالـ كاٍؼ لدخولو يف الدين؟

 ن ال بد أف يؤمن ابجلميع.نعم إذا عمل شيئاً من أركاف اإلسالـ دبا اختصت بو شريعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، لك
 

 شراء ما يسمى ابلبَتة 
 

 

 السؤاؿ: وجدت يف بعض الفتاوى القوؿ حبرمة شراء البَتة ادلوجودة حالياً، فما حكم ذلك؟

اجلواب: أان ال علم يل دبكوانت البَتة، إال أف األصل فيها اإلابحة، ومن علم أف شبة شيئاً زلرماً فيها أو إضافة شيء من مادة 
 اخلنزير وضلو ذلك، فهذا يبُت ويثبت الدليل فيو، وما عدا ذلك فاألصل فيها اإلابحة.

 

 دعوى وجود أغاين إسالمية 
 

 

 السؤاؿ: يوجد أشرطة )كاسيت( تسمى ابألغاين اإلسالمية، فما حكم ذلك؟

اجلواب: ال يوجد أغاٍف إسالمية، وإذا كاف يقصد بذلك األانشيد، فإذا وجد ما يطرب وخيرج اللفظ عن معناه إىل اإلطراب 
 والتغٍت، ويدخل يف ذلك ضمناً آلة ادلوسيقى واللهو والطرب، فهذا غناء زلـر ابالتفاؽ، وهللا أعلم.

  

 


