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احلمد هللا املنعم املتفضل ذي اجلالل واإلكرام، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني، وعـىل 
 : وبعد ،آله وصحبه أمجعني

 ممـا ترتـاح إليـه ، واألثـاثوأحسن اللباسفإن عادة الناس اختيار ما متيل إليه نفوسهم من أطايب الطعام 
ّالقلوب وترس بمنظره العيون  التـي ،ِاختيار أطايب الكالم ونفائس احلكم واألمثالّوقلام خيطر بباهلم  ،ُ

 . وتبتهج لسامعها العقول واألذهان،ترتاح إليها اآلذان
 يتمـسكوا بـالعروة َّدهلمت فيه اخلطوب والفتن أنباب األمة يف عرصنا احلارض الذي اش وما أحوج

 املحدقة هبـم، ويفتحـوا قلـوهبم ومـسامعهم ل اهللا املتني، ويتبرصوا باألخطار ويعتصموا بحب،الوثقى
لتلك الوصايا النافعة والكلامت اجلامعة واحلكم املاتعة التي ترسم هلم معامل الطريق، وتأخذ بأيدهيم إىل 

الـذين  ،نبوة، ومن بدائع حكم السلف الـصالحاحلق فهي نعم الرفيق، ألهنا مستقاة من مشكاة ال سبيل
 كالطبيب ت وصاياهم بمحبة الناس والشفقة عليهم، فكانمهبو قلت وفاض، باحلكمةمهأرشقت نفوس

 .ص الداء ويصف الدواء ِّاملداوي الذي يشخ
ومن أبرز هذه احلكم والوصايا والتوجيهات وصايا املعلمـني واملـربني لتالميـذهم ووصـايا اآلبـاء 

 .ئهمألبنا
قلبه، وقرة عينه،  ومهجة ،بنه عاطفة فطرية، فهو يرى فيه فلذة كبدهاوال شك أن حرص األب عىل 

ْوامتداد وجوده، وهو من عمله الذي ال ينقطع بعد موته إذا أحسن تربيته ِ. 
ّ وحاجة االبن إىل نصيحة أبيه حاجة أكيدة، وخـصوصا يف أوائـل الـشباب، سـن احليويـة الدافقـة،  ً

عىل احلياة، وال سيام مع قلة التجربة، وكثرة الفتن و انتشار املغريات بالرذيلة، واملعوقات عـن واإلقبال 
 .الفضيلة، وقوة أعوان السوء، وضعف أعوان اخلري 
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هلذا تكون نصيحة األب هنا هلا قيمتها وتأثريها، فهو يعطيه خربة عمره وثمرة جتربته، وحصاد فكره 
ِّ فيه ما نقص عنده ويعوض فيه ما فاته، وليس هناك أحد يتمنى إلنسان ومعاناته، وهو يريد أن يستكمل

 .)١(أن يكون أفضل منه وأسعد وأعىل إال ولده 
وال أشفق مني ، لكام ٌاعلام أنه ال أحد أنصح مني: ( وتأمل قول اإلمام أيب الوليد الباجي يف وصيته لولديه 

ُوأنه ليس يف األرض من تطيب نفيس أن يف، عليكام ْ َّضل عيل غريكام َ َّ() ٢(. 
ًمن أدب ابنه صغريا قرت به عينه كبريا : ( وقد قيل  ًّ َّ()٣(.  

 .)٤( )َومجال يف املحفل ، ومؤنس يف الوحدة، فإنه صاحب يف السفر، عليكم باألدب( : ًوقيل أيضا 
 .)٥() األدب غذاء الروح كام أن الطعام غذاء اجلسم: ( وقال أحد احلكامء 

 .)٦() الكالم الفائق باخلط الرائق نزهة العني وفاكهة القلب ورحيانة القلوب: ( وقال آخر 
وصايا كثرية من اآلباء لألبناء، ونصت آيات القرآن الكريم عىل أهم تلك الوصـايا ب تراثنا وقد حفل

  :  وهي وصية سيدنا يعقوب ألبنائه وهو عىل فراش املوت ،وأبدعها
 M²± °   ̄  ®¬«  ª ©  ¨¶  µ   ́ ³   ̧   »  º   ¹ 

Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  Å  Ä  Ã  ÂL )٧(. 
 وهي الوصـية التـي ،الوصية بتقوى اهللا عز وجل هي رأس الوصايا وأساسها وعنواهناوال شك أن 

  Mn  m  l  k      j  i  ho  p   تعـاىلأوىص اهللا عز وجل هبا مجيع أنبيائـه وعبـاده، فقـال
                                                        

  .١٠/ نظم حممد األنصاري ص" إىل ولدي "مقتبس من تقديم الدكتور القرضاوي لرسالة ) ١(
مـن هـذه الوصـية وانظر خمتارات ، ٢٥/ ص–جالل عيل اجلهاين :  اعتنى هبا –وصية اإلمام الباجي لولديه : من رسالة ) ٢(

 .النفيسة يف ثنايا هذا الكتاب
 ١٠٠/ ص– لإلمام ابن عبدالرب – جامع بيان العلم وفضله  )٣(
 .١/٦٧للمربد الكامل  )٤(
  .٢/٩٣٥ - للثعالبي- ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب )٥(
 .املرجع السابق  )٦(
  .١٣٣آية : سورة البقرة ) ٧(
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 موعظة وجلت منهـا ملسو هيلع هللا ىلصوعظنا رسول اهللا : (  قال tوقد جاء يف احلديث عن العرباض بن سارية 
أوصيكم بتقوى :( قال ، كأهنا موعظة مودع فأوصنا، يا رسول اهللا: فقلنا ، القلوب وذرفت منها العيون

 .)٢(.. )اهللا والسمع والطاعة 
 

 

وتقـوي اهلمـة ،     ما أحوج املسلم إىل التذكري والوصايا النافعة التي توقظ من الغفلة وتغذي القلب
 .وترشد إىل طريق السعادة والفالح، والعزيمة

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  M : قــال تعــاىل 

   1    0  /  .L . 
 ملسو هيلع هللا ىلصكان الرجالن من أصحاب رسـول اهللا : ابت بن عبيد اهللا بن حصن قال وقد أورد الطرباين عن ث

 .ثم يسلم أحدمها عىل اآلخر، إذا التقيا مل يفرتقا إال أن يقرأ أحدمها عىل اآلخر سورة العرص
 .)٣(لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم: وقال الشافعي 

يامن الذين حيرصون عىل التناصح والتوايص ومنزلة أهل اال، ومما يؤكد أمهية الوصايا يف حياة املسلم
M          ²    ±          ¾  ½  ¼  »   º  ¹  : قول اهللا عز وجل      ¸   ¶  µ   ´  ³ L )٣(.  

، ولكتابـه، هللا: ملن؟ قـال : قلنا، الدين النصيحة : (  قال ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي tوعن متيم بن أوس الداري 

                                                        
 .١٣١آية : سورة النساء )١(
 ٤/١٢٦وأمحد يف املسند  ، ٤٢/ رقم–وابن ماجه ،  ٤٦٠٧/قم ر–بو داود أو،  ٢٦٧٨/ رقم–رواه الرتمذي  )٢(
 .٤/٥٤٧ – تفسري ابن كثري )٣(
 .١٨-١٧اآليتان /سورة البلد  )٣(
 .٥٥/  رقم –رواه مسلم  )٢(
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 .)٤ ()وعامتهم ، وألئمة املسلمني، ولرسوله
ومن النصيحة هللا تعاىل ولكتابه، إكرام قارئـه وطالبـه، وإرشـاده إىل : ( قال اإلمام النووي رمحه اهللا 

ُ به، ومساعدته عىل طلبه بام أمكنه، وتألفُ قلب الطالب، وأن يكون سـمحا بتعليمـه  ًمصلحته، والرفق َ ِّ
ُّيف رفق، متلطفا به، وحمرضا له عىل التعلم   ً ًُ ُ ()٥(. 

 والكلمة الطيبة حتيي النفوس وتروي ظمأ القلوب، ٌ وأساس هلذا الدينفالنصيحة عامد
 

ٌرب كلمة خري من إعطاء املال : ( قال أبو عتبة اخلوالين *  ٍ ُ() ٦(. 
ِوقال أبان بن مسلم *  ٌكلمة حكمة لك من أخيك خـري لـك مـن مـال يعطيـك: ( ُ ٍ ألن املـال قـد ، ُ

 .)٧ ()َوالكلمة هتديك ، يطغيك
ًلو أن رجال سافر من أقىص الشام اىل أقىص اليمن ليسمع كلمة ينتفـع هبـا فـيام  : ( وقال الشعبي* 

 .)٨ ()يستقبل من عمره ما رأيت أن سفره ضاع 
  :)٩(قال عبداهللا بن األعرايب* 

ُّلـنـا جـلـساء ما نـمل حديـثــهـم ٌ 
  َيفيدوننا من علمهـم علـم مامـىض

  

ًألباء مـأمونون غيــبا ومـشـهدا  ُ َّ  
َّ وتـأديـبا ورأيا مـسـدداً وعقال َ ُ ً ً  

 

                                                        
 

 .١/٥٤هبجة املجالس  )٤(          .٣١/  ص –التبيان يف آداب محلة القرآن  )٥(
 

 .٣٧ /١املرجع السابق  )٦(                                     .٥٤ /١املرجع السابق  )٧(
 
 

 .١/٥١املرجع السابق  )٩(
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 .ُّتلك الوصايا التي ال يمل السامع من تكرارها والتأيس هبا، وتربية أبناء األمة عىل التمسك هبا  ما أبدع 
 : حيث يقول لهبنه موسىالوصايا البديعة وصية اإلمام جعفر الصادق رمحه اهللا الهذه  ومن نامذج *
ًيا بني كن لكتاب اهللا تاليا، ولإلسالم فاشيا، وباملعروف آمرا، وعـن املنكـر ناهيـا، وملـن قطعـك (  ً ً

 ...ًواصال 
 ُّر ماؤهـا، وشـجرة ال خيـرضفجـُر األخيار، وال تزر الفجار، فـإهنم صـخرة ال يتُزَيا بني إن زرت ف

 ) .ورقها، وأرض ال يظهر عشبها 
 بـن كعبـد امللـىل توجيه الوصايا ملعلمي أبنائهم، ومن نـامذج ذلـك وصـية كام حرص اخللفاء ع* 

واعلـم أن األدب أوىل .. ّعلمهـم الـصدق كـام تعلمهـم القـرآن : ( حيث قال له ، مروان ملؤدب ولده
 .)١()بالغالم من النسب 

ليك مهجـة إن أمري املؤمنني قد دفع إ: ( هارون الرشيد ملؤدب ولده األمني، والتي يقول فيهاووصية 
ّه القرآن، وعرِأقرئ... طة، وطاعتك عليه واجبه ِّنفسه، وثمرة قلبه، فصري يدك عليه مبسو ِه اآلثار وروه فَ ِّ َ

َّوال مترن... منعه الضحك إال يف أوقاته اِّاألشعار، وعلمه السنن، و ٌوأنـت مغتـنم فيهـا  بك سـاعة إال َّ ُ
 .)٢(...) فائدة تفيده إياها 

 :قال أمحد بن أيب احلواري : ني قالوعن يوسف بن احلس* 
َّصحبت أبا سليامن طول ما صحبته، فام انتفعت بكلمـة أقـوى عـيل وأهـدى لرشـدي وأدل عـىل (  َّ ُ

 :الطريق من هذه الكلمة 

                                                        
 .٢٣٠/ ص– لباب األدب ألسامة بن منقذ  )١(
  .٥/٢١٥رشح مقامات احلريري ) ٢(
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 .أوصني: قلت له 
 ٍأمستوص أنت ؟: قال
 .نعم إن شاء اهللا : قلت
ْ نفسك يف كل مراداهتا، فإهنا األمارة بالسوء، وإي: قال ًاك أن حتقر أحدا من املسلمني، واجعـل خالف

ُطاعة اهللا دثارا، واخلوف منه شعارا، واإلخالص زادا، والصدق جنَّة ً ً ً  اقبل مني هذه الكلمة الواحدة )١١(ِ
َّإنه من استحيى من اهللا عز وجل يف كل أوقاته وأحوالـه وأفعالـه بلغـه إىل ، وال تفارقها وال تغفل عنها

 .)١٢() مقام األولياء من عباده 
ٍأن رجال كتب إىل أخ له ) جامع بيان العلم وفضله ( وأورد اإلمام ابن عبدالرب يف كتابه *  إنك قد : ( ً

َفتبقى يف ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم ، فال تطفئ نور علمك بظلامت الذنوب، ًأوتيت علام ٍ
  ).إىل اجلنة 

ٍخذ من كل علم بحظ وافر، يا بني: ( كام أورد أن حييى بن خالد بن برمك قال البنه *  فإنـك إن مل ، ٍ
ًوإن جهلت شيئا من العلم عاديته، َتفعل جهلت ًوعزيز عيل أن تعادي شيئا من العلم ، َ َّ ٌ ()١٣(. 

َّوأورد اإلمام الذهبي عن التابعي اجلليل هرم بن حيان رمحه اهللا أنـه قيـل لـه *  ِ : ( فقـال ، أوصـنا: َ
 .)١٤(  )أوصيكم بخواتيم سورة البقرة

قبل أن تلتهب ناره يف حلمك ، استعد حلريق الغضب باألناة: ( وقال أحد احلكامء وهو يويص ابنه * 
َفإن إطفاءه قبل استيثاره رسيع، ودمك  .)١٥() َّوإذا اشتعل قبح حماسنك، َّ

 
                                                        

 .وقاية: أي)١١(
  .١/٣٧٣ –هتذيب الكامل للمزي ) ١٢(
 .٧٤/ ص–جامع بيان العلم )١٣(
 .٤/٤٨ – سري أعالم النبالء )١٤(
 .٥/١٦٧ – للدنيوري - املجالسة وجواهر العلم )١٥(
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فإن الرجل تنوبه النائيـة فيـستعري مـن ، أصلحوا ألسنتكم: ( فقال هلم ، وأوىص أحد احلكامء بنيه* 
 .)١٦() والجيد من يعريه لسانه، ومن صديقه دابته، أخيه ثوبه

وصايا أكثم بن صـيفي حكـيم : ومن أبرز الوصايا التي احتفظت هبا املصادر من العرص اجلاهيل * 
علـيكم بـالرب : وإين مزودكم من نفـيس، َّيابني قد أتت عيل مائتا سنة: ( ومنها قوله )١٧(العرب وقاضيها
البطـر ..،َّومن قنع بام هو فيه قرت عينـه..فإن مقتل الرجل بني فكيه، وا ألسنتكموكف، فإنه ينمي العدد
وال تضحكوا ، ُوال جتيبوا فيام ال تسألون عنه، والتغضبوا من اليسري فإنه جيني الكثري..،عند الرخاء محق
   .)١٨() وال متنعكم مساوئ رجل من ذكر حماسنه..، ُمما ال يضحك منه

ًعـاجزا عـن متابعـة أبنائـه ، ًء لوصايا اآلبـاء إذا أصـبح األب كبـريا يف الـسنوتزداد حاجة األبنا* 
 :وهلذا قال عبيدة بن الطيب ألبنائه ، والوقوف إىل جانبهم يف معرتك احلياة

كـــبــــرت ورابنــي ُأبـنــي إين قــد  ُ  
ـــه ـــى اإلل ــــيكم بتق ـــه، ُأوص   فإن

  ِّوبـــرب والـــدكم وطاعـــة أمـــره
  التكن مـن شـأنكم، ودعوا الضغينة

 ُاعصوا الذي يزجى النامئم بينكمو

ُويف ملـــصلح مـــستمتع، بـــرصي َّ  
  ُيعطي الرغائب مـن يـشاء ويمنـع
ُإن األبـــر مـــن البنـــني األطـــوع َّ  
  ُإن الـــضغينة للقرابـــة توضـــع

ًمتنــصحا ــع، ِّ ــسهام املنق   )١٩(ذاك ال
 

                                                        
 .٢٠/ ص– ألسامة بن منقذ –لباب اآلداب ) ١٦(
ًعاش زمنا طويال، وأحد املعمرين، حكيم العرب يف اجلاهلية،  أكثم بن صيفي التميمي)١٧( وأدرك االسالم وقصد املدينـة ، ً

M   Á  À: وهو املعني بقوله تعاىل ،  فامت يف الطريقيف مائة من قومه يريدون االسالم   ¿  ¾   ½   ¼   »  º   ¹

È   Ç  Æ  Å   Ä      Ã   ÂÉÎ    L ٢/٦ األعالم. 
املعمرون والوصايا أليب حاتم السجستاين : ً نقال عن ٦٤/ ص– للدكتور حممود شاكر سعيد –وصايا اآلباء اىل األبناء )١٨(

 .١٤/ ص–
 .٥١١/ ص– لألستاذ أمحد قبش – الشعر العريب جممع احلكم واألمثال يف)١٩(
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ابضة باإليامن ألهنا صادرة من قلوب ن، ًوانتفع هبا الناس جيال بعد جيل، وهكذا أثمرت هذه الوصايا    
 .وكل إناء بالذي فيه ينضح، وأفواه تشدو بينابيع احلكم، 

ومن املعلمـني ،  ألبنائهم    وقد وفقني اهللا عز وجل الختيار جمموعة من نفائس الوصايا املوجهة من اآلباء
ب املعاهد ًتربويا ألبنائنا طالً ومنهجا ،ًلتكون نرباسا يضئ طريق اهلداية للشباب، )٢٠(واملربني لتالميذهم

 . واخلطباءًومعينا ينهل منه الدعاة، القرآنية واملراكز الصيفية
 

 

                                                        
وهناك أنواع أخرى مـن ، وقد اكتفيت هبذين النوعني من الوصايا كمنهج لطالب العلم ومعاهد حتفيظ القران الكريم) ٢٠(

، ووصـايا الـزواج، وصايا اخللفاء إىل أمراء اجليوش ووالة األمصار: ومنها ، الوصايا حفلت هبا كتب األدب والرتاجم
وصايا العلامء عند حضور املـوت لإلمـام : ومن أبرز الكتب التي حتدثت عن هذه الوصايا ، لوصايا عىل فراش املوتوا

 ).هـ ٥٩٧ت ( الثبات عند املامت لإلمام ابن اجلوزي : وكتاب ) هـ ٣٧٩ت ( أيب سليامن الربعي 
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حياة الصحابة على 
مائدة القرآن 
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   M^  ]  \    [   Z  Y      X      W  V_`  c  b  a  d :قال اهللا عز وجل    
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 والنجاح وهي أساس الفالح،  يف الوجود معرفة اهللا سبحانه وتعاىل وتوحيده وعبادتهإن أعظم يشء
 .يف الدنيا واآلخرة

 M 8 7^  ]  \    [   Z  Y     X      W  V_L .  
فمن ترك طريقه ومسلكه وملتـه فهـو ، ىل الضاللإبرتكه احلق ، ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبريه: أي 
 .السفيه
ٍوأي سفه أعظم من هذا ؟ بل أي ظلم       َ M    B  A   C: كرب من هذا ؟ وقد قال اهللا سبحانه أَ

  DL. 
 .حيث أمره باإلخالص له واالستسالم فأجاب إىل ذلك، وتأمل قول املوىل عز وجل إلبراهيم عليه السالم

 M 8 7o  n    m  l  kp  u  t  s  r  q   L . 
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 .ومحل سيدنا إبراهيم لواء التوحيد وأوىص به أبناءه
 M 8 7 z   y   x    w  vL . 

سـالم واإل، كام وىص يعقوب أبناءه بذلك،  بنيه–سالم هللا هي اإل و–براهيم هبذه امللة إوىص : أي  
 .وإن تنوعت رشائعهم، هو ملة األنبياء قاطبة

 M  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |  {L )٢١(. 
فإن املـرء يمـوت عـىل مـا ،  لريزقكم اهللا الوفاة عليه الدينأحسنوا يف حال احلياة والزموا هذا: أي  

ّفاهللا الكريم سبحانه يوفق من قصد اخلري بـأن يثبتـه عليـه حتـى ،  عىل ما مات عليه ويبعث،عاش عليه
 .)٢٢(يموت

الـذي ،  أرشد سيدنا إبراهيم عليه السالم  بنيه يف حلظات حاسمة إىل التمسك بدين اإلسالموهكذا
يهم أن وأكـد علـ ،قائهم وحيـاهتم إىل أن يلقـوا رهبـموقد اصطفاه اهللا هلم مدة ب، هو فخرهم ومنارهم

 .يموتوا عىل هذه الوصية
َوعمل األبناء الربرة بوصايا اآلباء اخلرية وجاء التفصيل والبيان لوصية يعقـوب ، ّوخلدهم القرآن، ِ

 .سحاق الذي عمل بوصية جده إبراهيم عليهم السالمإبن 
́  M  ¶  µ: قــال تعــاىل    ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬   «  ª   ©  ¨  § 

 ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿ L)٢٣( . 
الـذي تـم يف ،  هلذا األمر اجلليـل–معرش املستمعني للقرآن  –ًأي ما كنتم حضورا : أم كنتم شهداء 

 .االثني عرش حوله وأوالده -وهو حيترض-ضم يعقوب عليه السالم، جملس مهيب
 

                                                        
  .١٣٢/ سورة البقرة آية ) ٢١(
  .١/١٨٥تفسري ابن كثري ) ٢٢(
 .١٣٣/ بقرة آية سورة ال  )٢٣(
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يـد أن يطمـئن عليهـا وطرح قـضيته التـي ير، لقد ألقى يعقوب وصيته األخرية بأسلوب االستفهام
وليعلم ثبـاهتم ، وما تنطوي عليه قلوهبم، وما تكنّه رسائرهم، يف نفوسهمليعرف ما ،  االستعالمةبصيغ

وكأنـه بأسـلوب ، والوثنيـات حتـيط هبـم مـن كـل جانـب بأشـكال وألـوان، عىل الدين ومعرفتهم به
ًردحا ، َّ نشأهم عىل مفاهيمه وهديهوقدر ما، االستفهام يريد أن حيثهم وينبههم إىل نفاسة ما رباهم عليه

 .؟M¶  µ  ´  ³L :  فقال ،ًحثا عىل االستمرار والتمسك به، غري قصري من الزمن
ألن ، نعبد إهلك:  بل قالوا،نعبداهللا: ومل يقولوا ،  Mº   ¹  L: ًفأجابوه مجيعا دون تردد أو تلعثم 

ّويلقنها ألبنائه ،  يعقوب وأبناؤه يصفون اهللا هباتفيد مجيع الصفات التي كان، إليه وإىل آبائه) إله(إضافة 
ُّوشبوا مـع األيـام وهـم ، فمعرفتهم باهللا سبحانه وتعاىل كانت من خالل أبيهم وأسالفهم، منذ نشأهتم

 . إهلك وإله آبائك : قالواذاوهل،  فعرفوا ذلك،يرون أباهم شديد التعلق باهللا والتوكل عليه
َّفليطمئن األب يعقوب عىل غرسـه الـذي ، ًوبام تعلموه صدقا، ًاوهذا يدل عىل معرفتهم بالدين حق

 .)٢٤(وثمر سعيه الذي قد نضج وأينع ورأته عيناه، رعاه
 ألن األب ،ويف هذا إرشاد اىل رضورة ختصيص األبناء هبذه الوصية وحثهم عىل التمسك باإلسـالم

هم من الشقاء والعـذاب وسـوء ًوهو أكثر الناس شفقة هبم وحمبة هلم وخوفا علي، مسؤول عن تربيتهم
 .املصري

                                                        
 . وما بعدها٨٧/للدكتور  فاروق محادة  ص) مالمح تربوية يف القرآن الكريم ( آباء وأبناء : ينظر كتاب ) ٢٤(



           
 

 
 ١٤  

 

 

  

 8 7  M '   &  %  $  #  "  !(-    ,   +      *  )  .  
?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6  5  4  3  2  1  0  /@  
  M  L  K    J  I  H  G  F  E  D  C    B  A

  U   T  S     R  Q  P  O  N Z  Y  X  W  V  \  [ 
c  b  a  ̀    _   ̂ ]d  ei  h  g  f  j  n  m  l  k   

op  }  |   {   z  y  x  w              v  u   t  s     r  q  
®  ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~¯  ²  ±  °  

Á   À  ¿  ¾      ½  ¼   »  º   ¹  ¸     ¶  µ    ´  ³Â   Ã  
  É ÈÇ  Æ     Å   ÄÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     ÊÒ  Ó  

 àßÞÝÜÛ  Ú  ÙØ×ÖÕÔ
çæåäãâ   L. 

 

يف سـورة ، أعظم وصايا اآلباء لألبناء مانص عليه الكتاب العزيز مـن وصـية لقـامن احلكـيم البنـه
االهتامم وفيام ينبغي الرتكيز عليه ، ًوهي وصية جديرة أن يتخذها اآلباء نموذجا حيتذى، سميت باسمه
هنا إ، ويدعو لالمتثال والتنفيذ، مع روعة البيان الذي يقنع العقول وحيرك املشاعر، ظة األبناءبه من موع

ً فكان بحكمته موحدا هللا تعاىل وداعيا إ)٢٥(اهللا احلكمة وصية من أب آتاه  .ىل توحيدهً
  :كــام قــال تعــاىل ، وجــل يؤتيهــا مــن يــشاء مــن عبــاده واحلكمــة موهبــة مــن اهللا عــز

  M¹  ¸  ¶  µº»  Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  Â  Æ      Å  Ä  Ã  

                                                        
 .١١/نصاري صحممد عبداهللا األ: نظم ) ىل ولديإ( الدكتور يوسف القرضاوي لرسالة من تقديم) ٢٥(
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   È  ÇL)٢٦(. 
  (  *      +   ,    )!  "  #  $  %  &   ' M :واحلكمة تقتيض الشكر ممن أوتيها 

-.  5  4  3  2  10  /  L)٢٧(
ولقـد ، ومن شكرها العمـل وكـذا النـصح بمقتـضاها 

كيم هيتم بخاصة نفسه وأبنائه قبـل فالرجل احل، بإصالح ولدهومن حكمته أنه بدأ ، نصح لقامن ووعظ
َّثـم وجـه إليـه النـصح والوصـايا ، )ُيابني : (  فقال ،وقد خاطب ولده باإلشفاق واملحبة له، اآلخرين
وتأمل ، )٢٨(الناسب فيام يلتصق بصلة العبد بخالقه سبحانه وصلته ،والتي تشمل جوانب احلياة، النفيسة

 :معي هذه الوصايا البديعة 
 

:  M ?  >  =  <@  L والتحذير من الرشك،فيها التأكيد عىل توحيد اهللا عز وجل ، 
فالواجب عىل العبد ، اهللا لإلنسان بوالديه  هذه الوصية لبيان وصيةيف سياقوعرضت السورة الكريمة 

  M   R  Q    S :بعـد أن يـشكر اهللا تعـاىل ، ِ تنبيها عىل عظم حقهـام،أن يشكر لوالديه وحيسن إليهام

TL.  
 

: واستحـضار عظمـة اهللا واحلساب واجلـزاء يـوم القيامـة،  تتعلق باإليامن باآلخرة 
  :فكيف ختفى عليه  أعـامل العبـاد ، خيفى عليه يشء يف األرض وال يف السامء فاهللا سبحانه ال، ومراقبته

  M  «  ª  ©   ¨   §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y®  ¬  ¯  °  
  ́   ³  ²  ±L.  

 

: واحلث عىل األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر،  التأكيد عىل أداء الصالة كاملة، 
 وتوطني النفس عىل مواجهة العقبات يف طريق الـدعوة إىل اهللا عـز ،والصرب عىل ما يصيبه بسبب ذلك

                                                        
 .٢٦٩: آية /سورة البقرة ) ٢٦(
 .١٢: آية  /لقامنسورة ) ٢٧(
 . وما بعدها١٥ ص– ٣١ اجلزء– للشيخ عبداحلميد طهامز –ينظر  تفسري موضوعات سور القرآن ) ٢٨(
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M 8 7¶  µ   À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ¸ÁÂ     Å   Ä  ،وجــل    Ã  

  È    Ç  ÆL ليتمكن من حتمـل ،وهبذا التوجيه الكريم يربز اهتامم لقامن برفع مهة ولده وعزيمته 
 .تكاليف احلياة وهو يف مقتبل العمر

 

: ومنها التكرب عـىل النـاس ،  النهي عن العادات القبيحة واألخالق السيئة املذمومة
ًاملشية بطرا وإعجابا بالنفس والتبخرت يف ،وحتقريهم ً،  M 8 7      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É

ÑÒ  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó   L . 
 

: يف أدب السري وخفض الـصوت ،  التوجيه لألخالق الفاضلة واخلصال احلميدة
M 8 7à  ß  Þ   Ý  Ü  Ûá  äã  ،عند احلديث والكـالم مـع النـاس       â  

    æ  å   çL. 
ُفالقصد هو االعتـدال بـني اإلرساع املـذهب للبهـاء ،  توسط فيه :أي) واقصد يف مشيك (  ومعنى 
 .وقد يكون املراد من القصد التواضع، وبني اإلبطاء الذي يدل عىل الكسل والضعف، والوقار
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 : ومن أبرزها . الرتاجم بنامذج كثرية لوصايا لقامنوحفلت كتب األدب 
فإن القلب حييا بنور العلـامء كـام حتيـا األرض ، وأنصت إليهم بأذنيك، زاحم العلامء بركبتيك، يابني* 

 .)٢٩(امليتة بمطر السامء
َّفإن مالك ما قدمت، ُوتصلح مال غريك، ِّال تضيع مالك، يابني*    .)٣٠(َومال غريك ماتركت، َ
ًفإنك إذا كسلت مل تؤد حقا، إياك وكثرة النوم والكسل والضجر، يابني*  عـىل َوإذا ضجرت مل تصرب ، َ

 .)٣١(قح
ُّ عىل الكبري، ًابتغ العلم صغريا، يابني*   .)٣٢(فإن ابتغاء العلم يشق
 اخـرت يـابني، وترائـي بـه يف املجـالس، ومتاري به الـسفهاء، ال تتعلم العلم لتباهي به العلامء، يابني* 

، ًفإنك إن تك عاملا ينفعك علمك، ذكرون اهللا فاجلس معهمًفإذا رأيت قوما ي، املجالس عىل عينك
ِّوإن تك جاهال يعل  .)٣٣(ولعل اهللا يطلع عليهم برمحة فتصيبك معهم، موكً

ُإن الرش يطفأ بالرش: كذب من قال، يابني*  ًفإن كان صادقا فليوقد نارا إىل جنب، ُ فلينظـر هـل تطفـئ ،  نارً
 .)٣٤(ُكام يطفئ املاء النار، الرشإحدامها األخرى ؟ وإال فإن اخلري يطفئ 

 .)٣٥(لة كمثل النور والظلمةغفإن مثل أهل الذكر وال، يابني* 
 

 

                                                        
 .١/١٥٣ – البن عبدربه –العقد الفريد ) ٢٩(
 .املرجع السابق) ٣٠(
 .٢/٨٧ – البن عبدالرب –هبجة املجالس ) ٣١(
 .١٠٤/ ص– البن عبدالرب –جامع بيان العلم وفضله ) ٣٢(
 .١٢٩/املرجع السابق ص) ٣٣(
 .١٦٧/ ص– البن حبان –روضة العقالء ونزهة الفضالء  )٣٤(
 .٩/٢٨٩ البن كثري –البداية والنهاية ) ٣٥(
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e 
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 ،يا غـالم : (ً يوما فقال ملسو هيلع هللا ىلصكنت خلف النبي : عن عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال 
 وإذا ، إذا سـألت فاسـأل اهللا،اهـكُ احفـظ اهللا جتـده جت،احفـظ اهللا حيفظـك: لمك كلـامت إين أع

َّ واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل ، فاستعن باهللاَاستعنت أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بـيشء قـد َّ
عـت ِفُر عليـك،  اهللاُّبيشء مل يرضوك إال بيشء قـد كتبـهُّيرضوك   اهللا لك، وإن اجتمعوا عىل أنُكتبه

  .)٣٦(  )َّاألقالم وجفت الصحف
ْاحفظ اهللا جتده أمامك، تعرف(  : ويف رواية َّك يف الـشدة، واعلـم أن مـا ْفِ إىل اهللا يف الرخاء يعرَّ َّ

َ ليخطئك، واعلم أن النرص مع الصرب، وأن الفرج مع  يكنأخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل َ َّ ََّّ
ًالكرب، وأن مع العرس يرسا َّ ْ َ () ٣٧(. 

 

 :قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهللا تعاىل 
 .)٣٨( )هذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة، وقواعد كلية من أمور الدين ( 

فعل ذلـك حفظـه  احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، فمن: أي  )  حيفظكاحفظ اهللا( ومعنى 
 وحفظ عليـه دينـه عنـد  والشهوات املـحرمة،ةَّلُِضاهللا يف مصالح دنياه، وحفظه يف دينه من الشبهات امل

واجلزاء من )٣٩(وثبته بالقول الثابت يف القرب عند سؤال امللكني، موته فيتوفاه عىل اإلسالم وحسن اخلامتة
  .جنس العمل 

 
                                                        

 .حديث حسن صحيح :   وقال ٢٦٣٥/رواه الرتمذي رقم) ٣٦(
 .١/٣٠٧رواه أمحد يف مسنده  )٣٧(
 .٤٦٢/ ١ -جامع العلوم و احلكم   )٣٨(
 . لإلمام ابن رجب احلنبيل– البن عباس ملسو هيلع هللا ىلصالنبي نور االقتباس يف مشكاة وصية : تنظر رسالة  )٣٩(
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 وحيفظـك ويوفقـك  وينـرصكحيوطـك: أي) أمامـك : (ويف روايـة) احفظ اهللا جتده جتاهـك(ومعنى 
 .)٤٠( M          L: ِّويسددك، قال تعاىل

فـال تبـديل ، َّأن ماكتبه اهللا عز وجل وقـدره قـد انتهـى) : َّرفعت األقالم وجفت الصحف(ومعنى 
 .لكلامت اهللا

 

 
 .املتقون األبرار حيفظهم اهللا من الرشور ويسدد خطاهم  -١
  .)٤١(خائه عامله اهللا باللطف واإلعانة يف حال شدته من عامل اهللا بالتقوى والطاعة يف حال ر -٢
 ،U والبد من طلـب االسـتعانة بـاهللا ،العبد عاجز عن االستقالل بجلب مصاحله ودفع مضاره -٣

 .ومن استعان بغريه فهو املخذول 
ومن صرب عـىل الكربـات ،  بالنرص والظفرUمن صرب يف جماهدة نفسه وجهاد أعدائه يكرمه اهللا  -٤

 . ومنحه اليرس وتفريج الكروب ،ه اهللا رشهاوالشدائد كفا
 .النفع والرض بيد اهللا وحده، وهو سبحانه املستحق للعبادة واخلضوع والتذلل والدعاء  -٥

                                                        
 .١٢٨ /آية النحل  سورة )٤٠(
  .١/٤٧٤ –جامع العلوم واحلكم ) ٤١(



           
 

 
 ٢٠  

 

 
 

 

 التي تغرس الفـضائل وحتـذر )٤٢(حفلت كتب احلديث النبوي بمئات الوصايا والتوجيهات النبوية
ِّيـشخص الـداء ، تربـوي بـديع بأسـلوب ،يف ميادين األعامل الصاحلةوحتث عىل التسابق ، من الرذائل

 فقد  ملسو هيلع هللا ىلصجوامع الكلم التي اختص هبا النبي وهي ،بألفاظ موجزة حافلة باملعاين الكثرية، ويصف الدواء
ٍفضلت عىل األنبيـاء بـست : (  قال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  أنtروى الشيخان عن أيب هريرة  ُ ِّ   :وذكـر منهـا ) ُ

ِالكلمأعطيت جوامع (  َ . ( 
ِبعثت بجوامع الكلم: ( ويف رواية  ُ( )٤٣(. 

وحالوة ، وفصاحة لسانه، يف مجال بيانه،  املعلم األول للخري يف هذه الدنياملسو هيلع هللا ىلص    وقد كان الرسول املريب 
وتأمل ، )٤٤(وحرصه عىل هداية الناس، وبالغ عنايته، ورقة قلبه، ورحابة صدره، ولطف اشارته، أسلوبه

|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §  M   :قـــول اهللا عـــز وجـــل

«   ª  ©    ̈  L)٤٥(. 
  :النبوية اجلامعة  وإليك بعض النامذج املختارة من نفائس هذه الوصايا 

 : بسبع  ملسو هيلع هللا ىلصأمرين خلييل ( :  أنه قال tعن أيب ذر * 
 .ِّأمرين بحب املساكني والدنو منهم  -١
  . )٤٦(و فوقيوأمرين أن أنظر إىل من هو دوين وال أنظر إىل من ه -٢
 . وأمرين أن أصل الرحم و إن أدبرت  -٣

                                                        
 – للمؤلف -) منهج تربوي توجيهي للمعاهد القرآنية ( بدائع التوجيهات النبوية : ينظر كتاب  )٤٢(
 .٥٢٣/رقم –ومسلم  ، ٢٨١٥/  رقم – رواه البخاري )٤٣(
 . ١٩/ ص– للشيخ عبدالفتاح أبو غدة – وأساليبه يف التعليم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول املعلم :  ينظر كتاب )٤٤(
 .١٢٨آية / سورة التوبة  )٤٥(
 .وأما يف الطاعة والتقرب اىل اهللا عز وجل فاملطلوب فيه التنافس والتسابق، وذلك يف أمور الدنيا) ٤٦(



           
 

 
 ٢١  

ًوأمرين أن ال أسأل أحدا شيئا  -٤ ً . 
 .ًوأمرين أن أقول احلق وإن كان مرا  -٥
 . وأمرين أن ال أخاف يف اهللا لومة الئم  -٦
 .)٤٧ ()ال حول وال قوة إال باهللا، فإهنن من كنز حتت العرش : ُوأمرين أن أكثر من قول -٧

ِّمن يأخذ عني هؤالء الكلامت فيعمل هبن أو يعلم من : (  قال ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا أن رt  وعن أيب هريرة * َّ
 َّيعمل هبن ؟ 

ً فأخذ بيدي فعد مخسا،أنا يا رسول اهللا: فقلت : فقال أبو هريرة   :  فقال ،َّ
 . اتق املـحارم تكن أعبد الناس  -١
 . وارض بام قسم اهللا لك تكن أغنى الناس  -٢
ْوأحسن -٣   .ً إىل جارك تكن مؤمنا ِ
ُوأحب للناس ما حتب -٤  . ً لنفسك تكن مسلام َّ
 .)٤٨(َّوال تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك متيت القلب -٥

، )يامعـاذ واهللا إين ألحبـك : ( ثـم قـال ، ًأخذ بيده يوما ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا tوعن معاذ بن جبل * 
ُذ ال تـدعن يف دبـر أوصيك يامعا: (  ملسو هيلع هللا ىلصقال . وأنا واهللا أحبك، بأيب أنت وأمي يارسول اهللا: فقال معاذ  ُ َّ

 . )٤٩( )اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : كل صالة أن تقول 
ُأخربين بعمل يدخلني اجلنة ويباعـدين ،  يارسول اهللا  :ً أن رجال قالtعن أيب أيوب األنصاري * 

 .من النار
 

                                                        
 ).٢١٦٦(الصحيحة لأللباين لة األحاديث سلس: ، وانظر)٢٠٤١(، وابن حبان يف صحيحه٥/١٥٩رواه اإلمام أمحد  )٤٧(
 .٩٣٠/  رقم–سلسلة األحاديث الصحيحة: ، وانظر٢/٣١٠، واإلمام أمحد ٢/٥٠ –رواه الرتمذي) ٤٨(
 .١/٢٧٣ – واحلاكم وصححه ٢٠٢٠/ رقم–وابن حبان ،  واللفظ له٣/٥٣ والنسائي ١٥٢٢/ رقم–رواه أبو داود ) ٤٩(
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ُ وتصل الرحم،وتؤيت الزكاة، وتقيم الصالة، ًتعبد اهللا وال ترشك به شيئا: (ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي  ِ َ() ٥٠(. 
 .أخربين بعمل يدخلني اجلنة ويباعدين عن النار، يارسول اهللا:  قلت :  قال t    ويف رواية عن معاذ بن جبل 

َّوإنه ليسري عىل من يرسه اهللا عليه ، لقد سألت عن عظيم(  : ملسو هيلع هللا ىلصقال  َْ وتقيم ، ًتعبداهللا الترشك به شيئا: ٌ
 .)٥١( )وحتج البيت وتصوم رمضان ، وتؤيت الزكاة، الصالة

وألجله أنزل ، ًوذلك ألن دخول اجلنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا) لقد سألت عن عظيم  : ( ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 
 .)٥٢(َّفمن أقبل عىل طاعة اهللا يرس اهللا له طريق اهلداية والسعادة، اهللا الكتب وأرسل الرسل

لبيـك : قلـت، عبـداهللا بـن قـيسيا : ملسو هيلع هللا ىلصقـال يل رسـول اهللا :  قال tشعري وعن أيب موسى األ* 
ٍة من كنز من كنوز اجلنة  أال أدلك عىل كلم (:قال. يارسول اهللا ٍ.( 

 .)٥٣(  )الحول وال قوة إال باهللا( : قال ، فداك أيب وأمي، بىل يارسول اهللا:  قلت
 ،نعـم:  تسأل عن الـرب؟ قلـتَجئت: فقال ، ملسو هيلع هللا ىلصأتيت رسول اهللا :  قال tوعن وابصة بن معبد * 
، ثـم مـا حـاك يف الـنفسواإل، القلـب واطمأن إليه، الرب مااطمأنت إليه النفس،  استفت قلبك: (فقال

  .)٥٤( ) وإن أفتاك الناس وأفتوك، َّوتردد يف الصدر

ربت نفسه طفإذا مل يطمئن لفعل يشء واض، ّفالقلب العامر بمحبة اهللا عز وجل يميز بني الرب واإلثم
 .ثمهو اإل وكره أن يطلع الناس عليه ف،ونفر منه

: ًاغتنم مخسا قبل مخس : ( قال لرجل وهو يعظه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا * 
وحياتـك قبـل ، وفراغك قبل شـغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك

                                                        
 .١٣/ رقم –لم ومس، ١٣٩٦/ رقم –رواه البخاري ) ٥٠(
 ،حديث حسن صحيح:  وقال ٢٦١٩/ رقم - -رواه الرتمذي ) ٥١(

 .٥/٢٣١وأمحد يف املسند ، ٣٩٧٣/  رقم –        وابن ماجه 
 .٢/٩٧ – لإلمام ابن رجب احلنبيل –جامع العلوم واحلكم : ينظر ) ٥٢(
 .٣٩٦٨/ رقم–رواه البخاري ) ٥٣(
 .٢/٢٤٦رمي  والدا٤/٢٢٨رواه االمام أمحد يف املسند  )٥٤(
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 .)٥٥( )موتك 
ا يف طاعـة اهللا عـز ويف هذه الوصايا توجيه بديع الغتنام األوقات واألعـامر واألمـوال، وتـسخريه

 .وجل ، والتسابق يف اخلريات
كـن يف الـدنيا كأنـك : ( َّبمنكبـي فقـال  ملسو هيلع هللا ىلصأخذ رسـول اهللا : وعن ابن عمر ريض اهللا عنهام قال * 

 .)٥٦( )غريب أو عابر سبيل 
ً بمنكبي ابن عمـر تلطفـا ملسو هيلع هللا ىلصوتأمل األسلوب الرتبوي البديع يف هذه الوصية حيث أمسك الرسول  ْ ِ

وقد التزم ابن عمر ريض اهللا عنهام هبذه الوصية، وكان يويص هبا ويؤكد ، مهية ما يوصيه بهًوتنبيها عىل أ
إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، واذا أصبحت فال تنتظـر املـساء، وخـذ مـن صـحتك : ( ويقول، عليها

 .)٥٧() ملرضك، ومن حياتك ملوتك
، ًأحـدا غـريك ًم قوال ال أسأل عنـه قل يل يف االسال، قلت يارسول اهللا : وعن سفيان الثقفي قال * 

 .)٥٨( )قل آمنت باهللا ثم استقم : ( ملسو هيلع هللا ىلصقال 
: وهلذا قال اإلمام ابن رجب احلنبيل رمحه اهللا ، كلمتان مجعتا كل خري أحاطتا بجوانب اإلسالم كلها

فـصارت هـذه ، وترك املنهيات كلها كـذلك، االستقامة تشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة( 
 .)٥٩( )ية جامعة خلصال الدين كلها الوص

 يتضمن اإلخالص لـه يف فااليامن باهللا، اإلخالص واملتابعة: ومها، وقد مجعت هاتان الكلمتان رشطي العبادة
 .)٦٠(وااللتزام هبا Uواالستقامة تتضمن التميش عىل رشيعته، العبادة

 : قال ،  أوصني :ملسو هيلع هللا ىلصً أن رجال قال للنبي tوعن أيب هريرة * 
                                                        

 . وصححه ووافقه الذهبي٤/٣٠٦ –رواه احلاكم يف املستدرك ) ٥٥(
 .٦٠٥٣/ رقم -رواه البخاري ) ٥٦(
 .املرجع السابق) ٥٧(
 .٣٨/رقم –رواه مسلم ) ٥٨(
 .١/٤١٨ –جامع العلوم واحلكم ) ٥٩(
 .٢٣٦/ ص– للشيخ ابن عثيمني –رشح األربعني النووية : ينظر ) ٦٠(
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 . )٦١( )ال تغضب ( قال ، ًفردد مرارا، )ب التغض( 
َيارسول اهللا علمني شيئا وال تكثر عيل لعيل أعيه: ويف رواية أن الرجل قال  ِ َّ ً  :قال ، ّ

 أن يوصـيه وصـية وجيـزة جامعـة خلـصال اخلـري ملسو هيلع هللا ىلصفهذا الرجل طلب من النبي . )٦٢ ()ال تغضب  ( 
، يردد عليه هذا اجلـوابملسو هيلع هللا ىلصوالنبي ، ًال مراراؤثم ردد الس،  أن ال يغضبملسو هيلع هللا ىلصفأوصاه النبي ، ليحفظها عنه

 واملـراد مـن هـذه الوصـية الرتغيـب )٦٣(وأن التحـرز منـه مجـاع اخلـري، فهذا يدل عىل أن الغضب مجاع الـرش
فـإن الـنفس إذا ، باألسباب التي توجب حسن اخللق من التواضع واحللـم واحـتامل األذى والـصفح

كـام ، هلا ذلك البعد عن الغضب عنـد حـصول أسـبابهَختلقت هبذه األخالق وصارت له عادة أوجب 
  .)٦٤(يشمل املعنى جماهدة النفس لدفع الغضب وكظم الغيظ

+  ,   -  .  /  M    2  1  0 ،  كل إنسان بام تقتضيه حالهملسو هيلع هللا ىلصاملريب احلكيم وهكذا يويص النبي 

5  4   3  L)٦٥( . 

                                                        
 .٥٧٦٥ /رقم –رواه البخاري ) ٦١(
 .٢٠٢٠/ رقم –رواه الرتمذي )٦٢(
 .٢٩٧/ ١ –جامع العلوم واحلكم ) ٦٣(
 .املرجع السابق) ٦٤(
 .٤-٣/سورة القمر اآليتان ) ٦٥(
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لصحابة على حياة ا
مائدة القرآن 



           
 

 
 ٢٦  

 
 

، لسبق يف العلم والعملوقد حازوا درجات ا، الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم تالميذ مدرسة النبوة
، وحفلت ترامجهم وسريهم ببدائع املشاهد والقصص، وعمروا البالد التي انترشوا فيها بالرمحة والعدل
  .)٦٦(وروائع احلكم والوصايا لتالميذهم وأبنائهم

 أبنائهم وغرس ًوإليك مقتطفات من هذه الوصايا التي تعد نموذجا الهتامم هذا اجليل القرآين برتبية 
 .ائل يف نفوسهم الفض

 

*t 
فإن من اتقـى اهللا :  أما بعد(  :  كتب عمر بن اخلطاب إىل ابنه عبد اهللا ريض اهللا عنهام وصية قال فيها

ه زاده، ومن أقرضـه جـزاه، فاجعـل التقـوى عـامرة قلبـك، ـ ومن شكر ل،وقاه، ومن  اتكل عليه كفاه
 . )٦٧() َّية له، وال خري ملن ال خشية له وجالء برصك، فإنه العمل ملن ال ن

 

*t 
 : قال عيل بن أيب طالب البنه احلسن ريض اهللا عنهام 

ِ رأس الدين صحبة املتقني، ومتام اإلخالص اجتناب املـحارم، وخري املقال ما صدقه الف:يا بني   .عالَّ
ْصلَس، وأطع أخاك وإن عصاك، واقبل عذر من اعتذر إليك، واقبل العفو من النا  .)٦٨()  وإن جفاك ُهِ

*t 
 :  يويص ولده tوقال سعد بن أيب وقاص 

 . الذي إليه تصري و ،َ بالذي منه كنتَكُلمِ وليكن فيام تستعني به عىل تركه ع،ِْرب إياك والك،يا بني( 

                                                        
   .- للمؤلف - وجهودهم يف تعليم القرآن الكريم والعناية به eصحابة رسول اهللا : ينظر كتاب ) ٦٦(
  .٣/١١٤العقد الفريد ) ٦٧(
  .٦/٢٦٩كنز العامل ) ٦٨(



           
 

 
 ٢٧  

ْوكيف الكرب  .)٦٩() ُ والغذاء الذي به غذيت؟،ُي منها قذفتت ال والرحم،ُ عىل النطفة التي منها خلقتِ

  .)٧٠( ) حارض ٌ وإياك والطمع فإنه فقر، ال ينفدٌ فإهنا مال، إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة،يا بني( 
 

*t  
ك حـني كيـف كانـت وصـية أبيـ: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت :  رباح قال  أيبعن عطاء بن
 حرضه املوت ؟ 

َ واعلم أنك لن تتقي اهللا،يا بني اتق اهللا( : جعل يقول :  قال  ولن تبلغ العلم حتـى تعبـد اهللا وحـده ،َّ
 . ) وتؤمن بالقدر خريه ورشه

 ه ؟ ِّيا أبت كيف يل أن أؤمن بالقدر خريه ورش: قلت 
َّ فإن مت عىل غري هـذا ،ن ليصيبكَّ وأن ما أخطأك مل يك،َّتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك( : قال  ْ

 . )٧١( ) دخلت النار 
وغـرس ، ّفتأمل هذه النامذج البديعة من تربية الصحابة األجالء ألبنائهم عىل الرضا بقضاء اهللا تعاىل

 .حتى اللحظات األخرية قبل فراق الدنيا، الفضائل يف نفوسهم
 *t 

َّعن معاوية بن  قرة قال  ِّبني إذا صليت فصل صالة مـود يا: ( قال معاذ بن جبل لولده : ُ ال تظـن ، عِّ
َّحسنة قدمها: تني بني أن املؤمن يموت بني حسن واعلم يا، ًأنك تعود إليها أبدا  .)٧٢ ()ها َّوحسنة أخر، ٍ

* t 
 بـن عبـد اهللا بـن نعبد الرمح يا :قال  بن مسعود املوت دعا ابنه فعبد اهللاملا حرض : عن الشعبي قال 

                                                        
  .٢/١٨٥العقد الفريد ) ٦٩(
  .٣/١٦٤العقد الفريد ) ٧٠(
 .٦٧/ ص– وصايا العلامء عند حضور املوت ٧٨/ ص–طريق اهلجرتني وباب السعادتني ) ٧١(
  .١/٢٣٢ –صفة الصفوة البن اجلوزي ) ٧٢(
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 : إين أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني ، مسعود
 .فإن ذلك غنى فاضل )٧٣(اليأس للناسر ِظهَأ )١
َودع مطلب احلاجات إىل الناس )٢ ْ  .فإن ذلك فقر حارض، َ
 .)٧٤(وال تعمل به، ودع ما تعتذر منه من األمور )٣
 .نك باألمس فافعلٌوإن استطعت أن ال يأيت عليك يوم إال وأنت خري م )٤
ِّوإذا صليت فصل صالة مودع )٥   . )٧٥(كأنك ال تصيل بعدها، َ

* t  
أذكـر اهللا يف الـرساء بـذكرك يف : ( أوصني، قال: عن راشد بن سعد قال جاء رجل إىل أيب الدرداء ، فقال

 .)٧٦ ()الرضاء، واذا ذكرت املوتى فاجعل نفسك كأحدهم 
َّوعن عبد اهللا بن مر َّوعـد نفـسك يف املـوتى، اعبد اهللا كأنك تـراه: ( ة أن أبا الدرداء قالُ وإيـاك ودعـوة ، ُ

ٌواعلم أن قليال يغنيك خري من كثري يلهيك، املظلوم  . )٧٧(ُوأن اإلثم ال ينسى، وأن الرب ال يبىل، ً
 *   

َتسمع أحرص منك عىل أن تقولَإذا جالست العلامء فكن عىل أن : يابني (  ُوتعلـم حـسن االسـتامع كـام ، َ َّ
ُوالتقطع عىل أحد حديثا وإن طال حتى يمسك، تتعلم حسن الصمت ً ٍ( ) ٧٨(. 

فمن مل حيفظ ، ًفإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا، تعلموا العلم : (  لبنيه ولبني أخيهtوقال  
 .)٧٩( )فليكتب 

                                                        
 .التطمع يف أمواهلم ودنياهم: أي) ٧٣(
 . الناس وحتتاج بسببها إىل االعتذار منهمابتعد عن األعامل واألقوال التي توقعك يف اخلطأ مع: أي ) ٧٤(
  .٦٩/ ص– لإلمام أيب سليامن الربعي –وصايا العلامء عند املوت ) ٧٥(
  .٢/٣٥٠ –سري أعالم النبالء ) ٧٦(

 .٢/٣٥٠ –سري أعالم النبالء ) ٧٧(
  .١/١٣٠ – البن عبد الرب –جامع بيان العلم وفضله ) ٧٨(
  .٩٩/جامع بيان العلم وفضله ص) ٧٩(
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ًلقد آتى علينا حني وما نرى أن أحـدا يـتعلم : (  قالtعمر بن اخلطابمام اآلجري عن روى اإل*  ٌ
ًالقرآن يريد به إال اهللا عز وجل، فلام كان ها هنا خشيت أن رجـاال يتعلمونـه يريـدون بـه النـاس ومـا 

 .)٨٠( ) عندهم، فأريدوا اهللا بقرءتكم وأعاملكم
ٍفإذا كان عمر بن اخلطاب قد خاف عىل قـوم قـرأوا القـرآن يف ذلـك : ( ًمام اآلجري قائالوعلق اإل

 ).فام ظنك هبم اليوم الوقت بميلهم إىل الدنيا، 
فام ظنك بأحوال الناس اليوم؟ وما أحوج حفاظ وكالم اإلمام اآلجري هذا قبل أكثر من ألف عام، 

احلـذر مـن مـداخل الـشيطان جلليل سبحانه، واليقظة والقرآن للتحيل باإلخالص واخلشية من املوىل ا
 .ووساوسه 

ًإن إخوانا لك مـن أهـل الكوفـة :   فقال لـهtأيب الدرداءًالدارمي أن رجال جاء إىل اإلمام روى * 
ْيقرؤونك السالم، ويأمرونك أن توصيهم  ُ. 

م عىل السهولة والقصد ، فإنه حيمله)٨١(ْأقرئهم السالم، وأمرهم أن يربطوا القرآن بخزائمهم : (فقال
 ()٨٢( . 

 : قال  tوعن عبد اهللا بن مسعود * 
 وبنهـاره إذا النـاس مفطـرون، وبحزنـه إذا ،ُينبغي حلامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون( 

 وبخـشوعه إذا النـاس ،وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا النـاس خيوضـون الناس يفرحون،

                                                                                                                                                                                             
 
 
 ) . هـ٣٦٠املتوىف ( لإلمام أيب بكر اآلجري –أخالق محلة القرآن وأهله ) ٨٠(
ُّالتـشمري هلـذا األمـر، والعنايـة بـتعلم القـرآن : ُمجع خزامة، وهي احللقة التي جتعل عىل أنف البعري، واملراد: خزائمهم) ٨١(

 .وتعليمه والتمسك به 
  .١٠/٥٢٧ – يف مصنفه ، وابن أيب شيبة٣٣٣٠/  رقم–رواه الدارمي يف سننه ) ٨٢(
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 . )٨٣() خيتالون 

 :  ريض اهللا عنهام أنه قالن عبد اهللا بن عمرو بن العاصوع* 
ُمن مجع القرآن فقد محل أمرا عظيام، وقد استدرجت النبوة بني جنبيـه إال أنـه ال يـوحى إليـه، وال (  ً ً

ِد فيمن حيِينبغي حلامل القرآن أن حي  .)٨٥() ، وال أن جيهل فيمن جيهل ويف جوفه كالم اهللا عز وجل )٨٤(دَّ
 : أنه قال - رمحه اهللا - يل بن عياضالفضوعن  * 

 وال يسهو مع من يسهو، وال يلغو  مع من يلهو،َ القرآن حامل راية اإلسالم، ال ينبغي أن يلهوُحامل(
 . )٨٦() ًمع من يلغو تعظيام حلق القرآن

ينبغي حلامل القرآن أن ال يكون لـه حاجـة إىل أحـد مـن النـاس، وينبغـي أن تكـون : ( ًوقال أيضا 
 .)٨٧()  اخللق إليه حوائج

 : وهو يتحدث عن أخالق أهل القرآن- رمحه اهللا - أبو بكر اآلجريوقال * 
ِينبغي أن جيعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب(  َ ُ ْ َ بآداب القرآن ويتخلق بأخالق  ً

 .ٍرشيفة يتميز هبا عن سائر الناس ممن ال يقرأ القرآن 

ِّن يستعمل تقوى اهللا يف الرس والعالنيـة، باسـتعامل الـورع يف مطعمـه ومـرشبه ه أ لـوأول ما ينبغي
ْ بصريا بزمانه وفساد أهله، فهو حي، ومكسبههوملبس َ ً مهموما بإصـالح ،ًذرهم عىل دينه، مقبال عىل شأنهً

ًما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكالمه  مما خياف َّ خياف من لسانه أشد، قليل اخلوض فيام ال يعنيه،ً
 . حيذر نفسه أن تغلبه عىل ما هتوى مما يسخط مواله  ... ِّمن عدوه

                                                        
  النووي يف كتاب التبيـان يف آداب ، وأورده٥٩/، واآلجري يف أخالق محلة القرآن ص١/١٣٠رواه أبو نعيم يف احللية ) ٨٣(

 .٤٣/  ص –محلة القرآن 
 .ال تعرتيه شدة الطيش والغضب كام تعرتي غريه : أي) ٨٤(
 ٥٦/   ص-القـرآن  محلـة أخـالق : ي، واآلجري يف كتابـه وصححه ووافقه الذهب١/٥٥٢رواه احلاكم يف املستدرك ) ٨٥(

 .وغريمها 
  .٤٤/ ص -لنووي  لإلمام ا-التبيان ) ٨٦(
  .٧٥/ ص- لإلمام اآلجري –أخالق محلة القرآن ) ٨٧(
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مهته إيقاع الفهم ملا ألزمه اهللا من اتبـاع مـا أمـر واالنتهـاء عـام هنـى، .. ِّيتصفح القرآن ليؤدب نفسه 
ُ مهته تليس ُ ُمتى أختم السورة؟  مهته : َّ ُ ؟ متى أكـون  تقنيمتى أستغني باهللا عن غريه؟ متى أكون من امل: َّ

متى أتوب من الذنوب؟ متـى  … من املـحسنني ؟ متى أكون من املتوكلني ؟ متى أكون من اخلاشعني؟
متـى  …ُ؟ متى أشكر عليها ؟ متى أعقل عن اهللا اخلطاب ؟ متى أفقه مـا أتلـو ؟  أعرف النعم املتواترة

 من أمري ؟ متى أحاسب نفـيس ؟ ُمتى أصلح ما فسد. أستحي من اهللا حق احلياء ؟ متى أشتغل بعيبي 
ُمتى أتأهب ليوم مويت وقد غ.. ُمتى أتزود ليوم ميعادي؟  ِّيب عني أجيل ؟ متى أعمر قربيُ  ؟ ِّ

ُ فكان كاملرآة يرى هبا ما حسن من فعله وما قبح منه،ستعرض القرآنافاملؤمن العاقل إذا تال القرآن  َ، 
َّ مواله حذره، وما خوفه به من عقهَّفام حذر َ وما رغبه فيه مواله رغب فيه ورجاه،َاب خافهَِ ِ َ ََّ. 

ه ـ وكـان لـ، ورعاه حق رعايتـه،فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تاله حق تالوته
ًالقرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا  ً  نفع نفسه ونفع أهله، وعـاد عـىل والديـه وعـىل هومن كان هذا وصف.. .ً
 .  )٨٨()  رةُّولده كل خري يف الدنيا واآلخ

وأكد اإلمام اآلجري رمحه اهللا عىل أمهية متسك محلة القرآن بـاألخالق الفاضـلة واحلـذر مـن قبـيح 
ُاألخالق، ألهنم قدوة ملن حوهلم يف أقواهلم وأفعاهلم، فإذا عمل أحدهم باألخالق التي ال حتسن بمثله  ُ َ

َاقتدى به اجلهال، فإذا عيب عىل اجلاهل قال ِ !! كتاب اهللا فعل هذا، فنحن أوىل أن نفعله ٌفالن احلامل ل: ُ
)٨٩( . 

ِفليحرص حفاظ القرآن الكريم عىل التخلق بالشيم واخلصال احلميدة ليحظوا باملقام العايل ومقتدين 
 ) .كان خلقه القرآن: (ريض اهللا عنها الذي قالت عنه السيدة عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصبالرسول

                                                        
 .باختصار  . ٤٥-٣٨/  لإلمام اآلجري ص –أخالق محلة القرآن ) ٨٨(
 .٥٤/املرجع السابق ص) ٨٩(
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عة ملدرسة النبوة، فقد تربوا عىل أيـدي الـصحابة ريض اهللا عـنهم، وهنلـوا مـن التابعون ثمرات يان
خري الناس قرين، ثم الـذين يلـوهنم، ثـم الـذين : (  فقالملسو هيلع هللا ىلصعلمهم وأدهبم، وقد أثنى عليهم الرسول 

 .)٩٠() يلوهنم 
مـن فام أحوجنا أن نحيا يف رحاب وصاياهم وتوجيهاهتم البديعة، وأن نتدبر مواعظهم وأقـواهلم، و

 :أبرز هؤالء التابعني 
  :)٩١(عروة بن الزبري* 
   :فيقول هلم، يف طلب العلمه عىل أن يتخذوه قدوهتمءحيث أبناكان قد و    

َّفهلموا إيل فتعل، عامل أهلهال أزهد الناس يف إن،يابني ، فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قـوم، موا منيَّ
ُإين كنت صغريا ال ي وما من يشء أشد ، الناس يسألونني  السن ما أدركت جعلفلام أدركت من، نظر إيلً

 .)٩٢( ) سأل عن يشء من أمر دينه فيجهلهُ أن يْنِعىل امرئ م
 : )٩٣(احلسن البرصي* 

ُلـو قـد حبـست ، فإنام هـي األنفـاس! املبادرة ! املبادرة عباداهللا ( : من بدائع وصاياه ومواعظه قوله
 .ًرحم اهللا امرءا نظر إىل نفسه وبكى عىل ذنوبه، اهللا عز وجلَّانقطعت أعاملكم التي تقربون هبا اىل 

                                                        
  .٢١٠/ رقم-ومسلم، ٦٤٢٨/رقم–رواه البخاري ) ٩٠(
ولد عروة بن الزبري سنة ثالث وعرشبن ، وأحد الفقهاء السبعة باملدينة املنورة  tهو ابن الصحايب اجلليل الزبري بن عوام )٩١(

 ).٤/٤٢١سري أعالم النبالء (وتويف سنة تسعني، وهو ابن سبع وستني سنة 
  . ٢/٥٥  للجاحظ- البيان والتبيني )٩٢(
إمـام أهـل ، وكانت أمه مـوالة ألم املـؤمنني أم سـلمه ريض اهللا عنهـا tموىل زيد بن ثابت ، و سعيدأب،  احلسن البرصي)٩٣(

ًوكان سيد أهل زمانه علام وعمال ، tالبرصة، ولد يف خالفة عمر  سـري (هـ وعمره ثامن وثامنون سـنة، ١١٠تويف سنة ، ً
 . )٤/٥٦٣أعالم النبالء 



           
 

 
 ٣٣  

آخـر العـدد : وقـال ،  ثـم بكـى)٩٤( M  _  ^c  b  a`   f  e  d  L  ثم قرأ هذه اآلية
َخروج نفسك  . )٩٥( )آخر العدد دخولك يف قربك، آخر العدد فراق أهلك، َ

ُّ يـرى ذلـك يف ختـشعه وزهـد لـسانه كان الرجل يطلب العلم، فال يلبث أن: ( ومن أقواله رمحه اهللا ُ
 .)٩٦() وبرصه 

 :)٩٧(حممد بن واسع* 
 ُ قلبي قسوة غدوتمنكنت إذا وجدت : ( هو اإلمام والعامل الرباين الذي قال عنه جعفر بن سليامن 

 . إىل وجه حممد بن واسع ُفنظرت
 : جاء رجل ملحمد بن واسع فقال أوصني : قال محاد بن زيد 

 كيف ؟: قال . ًن ملكا يف الدنيا واآلخرة أوصيك أن تكو: قال 
 .)٩٨( ًازهد يف الدنيا: قال 

 :)٩٩(إبراهيم التيمي* 
 بطريقـة خمتلفـةحيث يوجـه  فهـياإلمام القدوة التـابعي إبـراهيم التيمـي،  وصية عابد الكوفةأماو

ون يف أخـرى تكـووذلك عن طريق التصور أو التمثيل للنفس أهنا مرة تكون يف اجلنـة ، الوصية لنفسه
 : فيقول ،النار
، النـار  نفـيس يفُثم مثلت، وأعانق أبكارها، وأرشب من أهنارها، آكل ثامرها،  نفيس يف اجلنةُلتَّمث(

                                                        
  . ٨٤/سورة مريم  آية ) ٩٤(
 . ١٤٦/  رقم – البن أيب الدنيا - قرص األمل) ٩٥(
 .)٤/٥٨٣سري أعالم النبالء (الزهد لإلمام أمحد ) ٩٦(
ث عن أنس بن مالك ريض اهللا عنه وتويف سنة ثـالث وعـرشين َّهو اإلمام حممد بن واسع بن جابر األزدي البرصي ، حد )٩٧(

  . )٦/١١٩سري أعالم النبالء ( ومائة 
 . ٦/١٢١ –سري أعالم النبالء  )٩٨(
ــة) ٩٩( ــة الكوف ــن أئم ــد م ــوه يزي ــو وأب ــد ه ــا ويع ــا واعظ ــان فقيه ــي، وك ــد التميم ــراهيم بــن يزي ــام إب ــو اإلم ُه ً ً-   

  .)٥/٦٠سري أعالم النبالء (هـ ومل يبلغ عمره أربعون سنة ٩٤تويف 
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 يشء ّأي)   نفـيسْأي  ( :فقلت لنفيس، وأعالج سالسلها وأغالهلا، وأرشب من صديدها ، آكل زقومها
 تريدين؟ 
 .)١٠٠( )منية فاعميلُ يف األِفأنت:  قلت ،ًا إىل الدنيا فأعمل صاحلَّردُأريد أن أ: قالت 

فالنفس إذا متنت العمل الصالح ، مام لنفسه فهي لتالميذه من باب أوىل اإل هذافإذا كانت هذه وصية
ُقبل املوت فالعمل متاح هلا، والتسابق إىل اخلريات بابه مفتوح، فلتسارع قبل فوات األوان ُ. 

 

ْطاووس بن كيسان*  َ )١٠١(: 
اسـتعن : ( َّكتـب إيل ، ماوعظني أحد أحسن مما وعظني طاووس:   رمحه اهللابدالعزيزقال عمر بن ع

ّبأهل اخلري يكن عملك خريا كله  .)١٠٢()ًوال تستعن بأهل الرش فيكن عملك رشا كله، ً
، ُيا عطاء ال تنزلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابـه: (قال يل طاووس :وعن عطاء بن أيب رباح قال 

وضمن لك أن ، أمرك أن تدعوه، َولكن أنزهلا بمن بابه مفتوح لك إىل يوم القيامة، هَّوجعل عليها حجاب
 .)١٠٣(يستجيب لك

 :)١٠٤( حممد بن سريين* 
ومن وصاياه لكثري ممن يأتونه ليـسألوه عـن ، اشتهر اإلمام التابعي اجلليل حممد بن سريين بتعبري األحالم

ْاهللا وأحسن يف اليقظةاتق : ( أن يقول ، تفسري ما يراه أحدهم يف املنام َفإنه ال يرضك ما رأيت يف املنام ، ِ َُّ() ١٠٥(. 
                                                        

 . ٢٦ ص- البن أيب الدنيا -حماسبة النفس ) ١٠٠(
يف الـسابع مـن ذي ، تويف بمكة  أدرك مخسني من الصحابةكيسانهو الفقيه القدوة عامل اليمن أبو عبد الرمحن طاوس بن ) ١٠١(

  .)٢/٥٧٢صفة الصفوة (، ) ٥/٣٨سري أعالم النبالء (سنة ست ومائة احلجة 
 . ٢/٣٠٧ –املجالسة وجواهر العلم ) ١٠٢(
 . ٥٧٤ / ٢صفة الصفوة ) ١٠٣(
ٍ بقيتا من خالفة عمر، وتويف سـنة عـرش  ولد لسنتنيtهو االمام أبو بكر حممد بن سريين البرصي، موىل أنس بن مالك ) ١٠٤(

 )٤/٦٠٦ –سري أعالم النبالء (ومائة 
 .٢/١٤٨ –هبجة املجالس ) ١٠٥(
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  )١٠٦( )إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم : (  ومن بدائع وصاياه قوله -
يامعرش الـشباب خـذوا : ( ، من أبرز وصاياها )١٠٧( وأخته هي التابعية اجلليلة حفصة بنت سريين-

 .)١٠٨() ُما رأيت العمل إال يف الشباب  فإين ، من أنفسكم وأنتم شباب
  :)١٠٩(طلق بن حبيب العنزي *

إن حقوق اهللا أعظم  : (من علامء البرصة ، وكان طيب الصوت بالقرآن ، ومن وصاياه قوله رمحه اهللا 
ُمن أن حتىصعم اهللا أكثر ِمن أن يقوم هبا العبد ، وإن ن  .)١١٠( )حوا تائبني ، وأمسوا تائبني ِ ، ولكن أصبِ

ن رقتـه ِكان طلق إذا قرأ بكى وأبكى ، وكان إذا قرأ مل يـسمعه أحـد إال بكـى، مـ: ن سفيان قال وع
 . صوته ِسنُوح

ًما أحسن صوتك يا بني بالقرآن ، فليته ال يكون وبـاال عليـك غـدا يف القيامـة : ( وقالت له أمه  ً ( ،
 .)١١١( يش عليهُفبكى حتى غ

  .تربيتها وتوجيههافتأمل وصية تلك األم املربية وتأمل ثمرة 
  
  
  

                                                        
 . ٤/٦١١ –سري أعالم النبالء ) ١٠٦(
 ).٤/٥٠٧ –سري أعالم النبالء (هـ ١٠١ وتوفيت عاشت سبعني سنة، ِّحفصة بنت سريين حمدثة فقيهة) ١٠٧(
  .٤/٢٤-صفة الصفوة ) ١٠٨(
ــام  )١٠٩( ــو اإلم ــال ه ــب ، ق ــن حبي ــق ب ــه طــاووس طل ــت أحــدا أحــسن : عن ــا رأي ــة  ًوتاصــًم ــل املائ ــويف قب ــه ، ت    من

  ) .٤/٦٠١ -سري أعالم النبالء  (
  .٤/٦٠٢ –سري أعالم النبالء ) ١١٠(
  .٨٧ رقم – البن أيب الدنيا –الرقة والبكاء  )١١١(
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ِّيويص مؤدب ابنه )١١٢(قال عتبة بن أيب سفيان  ُ)١١٣(: 
ُليكن أول ما تبدأ من إصالح بني إصالح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينيك، فاحلسن عندهم مـا (  ُ ُ ُ ََ ََّ ٌ ُ

كهم ُاستحسنت، والقبيح عند ْ ُهم ما استقبحت، وعلمهم كتاب اهللاِ، وال تكرههم عليه فيملوه، وال ترت ُ ُ َ ُُ َ ُّ ِِّ ُ
ُمنه فيهجروه، ثم روهم من الشعر أعفه، ومن احلديث أرشفه، وال ختـرجهم مـن علـم إىل غـريه حتـى  َِّّ َ ِ

ُحيكموه، فإن ازدحام الكالم يف السمع مضلة للفهم، وهتددهم يب، وأدهبم د ِّْ ُْ َّ ِ ٌ َّ ِ ُوين، وكـن هلـم كالطبيـب ُ ُ
ـساء،  وروهـم سـري احلكـامء، واسـتزدين  بهم حمادثـة النِّ ُالذي ال يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وجنِّ َِ ِّ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َِ ِ َّ

ِياهم أزدك، وإياك أن تتكل عىل عذر منّي لك، فقد اتكلت عىل كفاية منـك، وزد يف تـأديبهم إبزيادتك  ٍِ ِ ُِ ّ ُ َ ُ
ِّأزدك يف بري، إن ش  ).اء اهللا تعاىل ِ

كان أبونـا ال يرفـع : ( وقد أكد عمرو بن عتبة أن أباه كان دائم احلرص عىل توجيه أبناءه ونصحهم، فقال
َّتألفوا النعم بحسن جماورهتا، والتمسوا املزيد منها بالشكر : يابني: ًاملواعظ عن أسامعنا، فأراد مرة سفرا فقال
ِعليها، واعلموا أن النفوس أقبل يشء مل ُا أعطيت، فامحلوها عىل مطية وال تبطىء إذا ركبت، عليهـا نجـا مـن ُ ُ ٍ ُ

 .)١١٤()  التوبة: يا أبنانا، ما هذه املطية؟ فقال: َهرب من النار، وأدرك من سابق إىل اجلنة، فقال األصاغر 
ٌويف هذه الوصية حث لألبناء عىل شكر املنعم، وتسخري النعم يف طاعة املوىل عز وجـل، وأن تكـون 

 .توبة هي املطية للسري يف الطريق لبلوغ اجلنة واهلرب من النار ال

                                                        
هــ ثـم خـرج إىل ٤٣، فقـدمها سـنةtأخيه معاويةهـ و كان أمري مرص، وليها من قبل ٤٤عتبة بن أيب سفيان تويف سنه )  ١١٢(

 ) .٤/٢٠٠لزركيل لعالم ألا(.ًا يف حصنها القديم وتويف هبا ًاالسكندرية مرابطا، فابتنى دار
  .٣٩٩-٢/٣٩٨؛ ومجهرة وصايا العرب ٥/٢١٤ريري  ؛ ورشح مقامات احل٦٩-٢/٦٨البيان والتبيني ) ١١٣(
 .١٣٨/كر سعيد صحممود شا.  د–وصايا اآلباء إىل األبناء ) ١١٤(
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ًولقد نشأ ولده عمرو متمسكا هبذه الرتبية وهذه اخلصال احلميدة وأورثها البنـه سـفيان، كـام سـنرى يف 
 :الوصية التالية 

 
 

 : ، قال)١١٥(روى النهرواين عن سفيان بن عمرو بن عتبة* 
َّأي بني: عرشة سنة، قال يل أيب  َملا بلغت مخس(   باخلري تكن من ِّقد انقطعت عنك رشائع الصبا، فاختلط!  ُ

َّيغرنك من اغرت باهللا    كله، وال)١١٦(َأهله، وال تزايله فتبني منه  ََّّUفيك فمدحك بام تعلم خالفـه مـن نفـسك  
 ك مثله من الرش مما ليس فيـكيض، إال قال فيال يعلم إذا ر من اخلري ما فيكٌيقول أحد  بني ال َّ واعلم أنه يا،)١١٧(
ِّتنقل حسن ظني بـك إىل غـريه  فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسلم من عواقبهم، وال ،)١١٨(  سخطإذا ُ

)١١٩( . 
 .)١٢١( أنتقل معها وال أنتقل عنها )١٢٠(ِفام زال كالم أيب يل قبلة : سفيان  قال

 .ًىل االلتزام بوصية والده، فهي دائام نصب عينيه ال حييد عنها وحرصه الشديد ع-رمحه اهللا –إشارة إىل متسكه 
ولتالحظ اهتامم األب هبذه الوصية البنه الذي كان يف مقتبل العمر ويف بداية مرحلة الشباب، مما كان هلـا 
األثر الكبري يف نفس ولده سفيان حتى أصبحت كلامهتا راسخة يف ذهنه ووجدانه، يلتزم هبا ويروهيا لآلخرين 

)١٢٢(. 
                                                        

 . tعمرو بن عتبة بن أيب سفيان، ابن أخي معاوية ) ١١٥(
ًإنك إن حتولت عن طريق اخلري ستكون بعيدا عنه : أي تفارقه وختالفه وهتجره، واملعنى : فتبني منه . أي ال تتحول عنه : وال تزايله ) ١١٦(

 . وعن أهله
 .  يمدحك بصفات ال توجد فيك فيوقعك يف الغرور : أي ) ١١٧(
ًاملقصود أن من كان متهاونا يف الثناء وذكر املـحاسن دون أن يتحرى الصواب وهو يف حالة الرضا، فإنه يف حالة السخط سيكون ) ١١٨( َّ

 .ًأشد هتاونا يف ذكر املساوىء واالفرتاء بالباطل 
 . ال جتعلني أحتول عن حسن الظن بك إىل سوء الظن بسبب أفعالك ) ١١٩(
 . إذا مل هيتد جلهة أمره ) ِفالن ما له قبلة ( صد، يقال اجلهة واملق: ِقبلة ) ١٢٠(
  .٢/٢٤٤ – لإلمام أيب الفرج النهرواين –اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف  )١٢١(
 .١٣٧/ وصايا اآلباء إىل األبناء  ص)١٢٢(
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 فوجدته يكتب إىل ابنه عبـد )١٢٣(كنت عند عمر بن عبد العزيز: َّ بن مهران أنه قال ميمونحكي عن 
 :امللك 

 )ّ َّأما بعد فإن أحق إلينا يف لطيـف  قد أحسن _ وله احلمد _ َّ من وعى عنِّي وفهم قويل أنت، وإن اهللاَّ
َّأمرنا وجليله، وعىل اهللا جل وعز متام النعمة، فاذكر يـا بنـي فـضل اهللا َّ فإنـك إن ، عليـك وعـىل أبيـكَّ

ِاستطعت أن تصدق ذلك كله بعمل تعمله وصالة أو صوم أو صدقة قبل ذلـك منـك ٍ ٍ َّ ِّ َّوالعـزة َّ وإيـاك ،ُ
ٌّوالعظمة والكربياء فإنه من عمل الشيطان وهو عدو مـضل مبـني ٌّ َّ، M        

     L )١٢٤( .  
َواعلم أن الشباب  وفيـه لعمـري معونـة ،ٌ عون عىل أمور كثرية من الـسوء- َإال ما وقى اهللا ودفع - َّ

ًهوا  أو كرباُم يف قلبك زَّ وإياك أن تعل، فاحذر شبابك،كثرية عىل اخلري ملن رزقه اهللا ًِ َّ فإنه ما مل يكن مـن ،َّ
َّ واحفظ لسانك ونفسك حفظا ترجو فيه رمحة اهللا عز وجل ومغفرته ،ًذلك كان خريا ًَّ. 

َّ، غـري أنـه قـد ًون بلغني عنـك إال خـرياِواذكر صغر أمرك وحقارة شأنك، وليس كتايب هذا ألن يك
                                                                                                                                                                                             

 
 
ل املدينة، حفظ القرآن وهو غـالم صـغري هو اإلمام احلافظ واخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان، تابعي من أه) ١٢٣(

 -سري أعالم النبالء  (هـ وتويف سنة إحدى ومائه ٦٣، ولد سنة tوأمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب 
٥/١١٤. (  

  .٥٣/ يوسف آية سورة ) ١٢٤(
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ُبلغني أن ذلك خرج عنك إىل أمر كرهت ولو ،بلغني عنك يشء من بعض إعجابك بنفسك ه لبلغك عني َّ
ُّأمر يشتد عليك كراهته َّ وعرفت مع ذلك أن الشباب واحلرص والنعمة حيمل ذلك كله عـىل أمـر ،)١٢٥( ٌ ّ ُ

َّيا بني عىل حذر، فإن الشيطان قل ما يصيب فرصته بمـن احـرتس منـه  فكن ،شديد إال ما وقى اهللا ودفع َّ
َّ فـإن أحـسن مـا ،التواضع له، وأكثر حتريك لسانك يف ليلك ونــهارك بـذكر اهللا اسمه وَّبدعاء اهللا جل

َّوصلت به حديثا حسنا ذكر اهللا جل اسمه ً ً ً وأحسن ما قطعت به حديثا سـيئا ذكـر اهللا تبـارك وتعـاىل،َ ًِّ، 
  .)١٢٦() نسأل اهللا لنا ولك حسن التوفيق والسالم . ِوأعن عىل نفسك بخري 

 
 

 :ِّوقال رمحه اهللا يويص سهل بن صدقة مؤد ب  أبنائه -
ُوليكن أول ما يعتقدون  من أدبك ب... ُفإين اخرتتك عىل علم مني بك لتأديب ولدي ، أما بعد( َغض ُ

فإنه بلغني عن الثقـات مـن أهـل العلـم أن ، وعاقبتها سخط الرمحن، املالهي التي بدؤها من الشيطان
  .)٢( )...ُزف واستامع األغاين ينبت النفاق يف القلب حضور املعا

 

 
َكان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه محد اهللا وأثنى عليه، ثم قال  ِ َ : 

ًأما بعد ؛ فإنكم مل ختلقوا عبثا(  َ ُ ً وإن لكم معادا ينزل اهللا تبارك وتعاىل،ُ ولن ترتكوا سدى،َّ  فيه للحكم َّ
ِ وحـرم مـن جنـة عرضـها الـسموات ، فخاب وخرس مـن خـرج مـن رمحـة اهللا،فيكم والفصل بينكم ُ

                                                        
عزيز، بل كان يشد من أزر والـده ًوقد كان عبد امللك رمحه اهللا من كبار الصاحلني، مستجيبا لوصية والده عمر بن عبد ال) ١٢٥(

ِيا أبـت أتنـام : ( ًويوصيه، فقد ذكر اإلمام املاوردي أن عبدامللك بن عمر بن عبدالعزيز دخل عىل أبيه فوجده نائام، فقال
 –أدب الـدنيا والـدين للـاموردي ) [يـابني، نفـيس مطيتـي، وأكـره أن أتعبهـا فـال تقـوم يب : ( فقال) والناس بالباب ؟

 .] ٢٦٨/رقم
  .٦٠٥/ ص– للشيخ إبراهيم البيهقي –املـحاسن واملساوىء ) ١٢٦(
 ٢٥٧/ ص–سرية عمر بن عبدالعزيز )  ٢(
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َواألرض، أمل تعلموا أنه ال يأمن غدا إال من حذر اليوم وخافه، وباع ناف ً ًا بباق، وقليال بكثري، وخوفـا دَّ ًً
َّ كذلك حتـى يـرد،اقنيَّأال ترون أنكم يف أسالب اهلالكني، وستكون من بعدكم للب! بأمان ؟  األمـر إىل َُ

ًثم إنكم يف كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إىل اهللا عز وجل قد قىض نحبه! خري الوارثني؟ ً ِّ ُ ِّ حتى تغيبـوه ،َّ ُ
ٍ يف بطن صدع غري موسد وال ممهد،يف صدع من األرض ٍَّ َّ  وواجـه ، قد فارق األحبـاب وبـارش الـرتاب،ٍ

َّ فقري إىل ما قدم ؛ فاتقوا اهللا قبل انقضاء مواقيته ونزول املوت ، عام تركٌّ غني،ٌاحلساب، فهو مرهتن بعمله
 ) .ِّين أقول هذا إ أما ،بكم

ً بكاء شديدا –ثم رفع طرف ردائه عىل وجهه ؛ فبكى    .)١٢٧(  وأبكى من حوله–ً
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 والبداية والنهايـة البـن كثـري ،٢/٢٦٨ وعيون املعارف البن قتيبية ،٣٤٤/ ٣ - للدينوري –املـجالسة وجواهر العلم ) ١٢٧(

٩/٢٠٧ .  
 



           
 

 
 ٤١  

  

 
 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

حياة الصحابة على 
مائدة القرآن 



           
 

 
 ٤٢  

  

 
 

ولـه كتـب بديعـة يف الفقـه ) هــ ٤٦٣تـويف ( اإلمام احلافظ أبو عمر يوسف بن عبدالرب القرطبـي 
وقـد أحلـق بـه رسـالة ) الكايف يف فقه أهل املدينـة ( و ) جامع بيان العلم وفضله (  ومن كتبه ،والرتبية

 . ب العلمنفيسة يف اآلداب والوصايا لطال
 :حيث يقول رمحه اهللا ، )١(وإليك نامذج من هذه الوصايا البديعة

 .ُ ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ، واعتزال رشور الناس،Uِّمجاع اخلري كله تقوى اهللا ( 
اس كثرية، وأ،ومن طلب العلم هللا فالقليل يكفيه :   احليل عىل العاملُزينَ ومن طلبه للناس فحوائج النَّ

ٌ عىل من جالس عاملا أن ينظر إليه بعني اإلجالل، وينصت ل،َّالتقوى َ وحقيق ً ه عنـد املقـال، وأن تكـون ـَ
 . ، وبقدر إجالل الطالب للعامل ينتفع بام يفيد من علمه )٢(ًتاال تعنُّ ًه تفهامـمراجعته ل

َا لـسان حافظـ،ً مقـبال عـىل شـأنه،ً أن يكون عارفا بزمانـه :ومن شيم العاقل والعامل ً متحـرزا مـن ،ُهً
َّمن صدقهم عىل خالف ما: ه؛ واجلاهلـل َّمن اغرت بمدحهم:  واملغرور،)٣(إخوانه ْ  .يعرف من نفسه  َ

خفض اجلناح، ولني الكالم، :  وبرمها ،هـَّ عىل من يرسه اهللا لٌ وهو أمر يسري،وبر الوالدين فرض الزم
ويـسعى يف مـرستـهام بمبلـغ  َّويتـوقى سـخطهام بجهـده،َّوأال ينظر إليهام إال بعني املـحبة واإلجالل، 

 .ِعليهام من أفضل أعامل الرب طاقته، وإدخال الفرح
 

                                                        
 .هـ١٤١١ الطبعة األوىل – ابن حزم  دار–اجلامع لآلداب البن عبد الرب : ينظر )١(
  .وليس هبدف التعجيز وإيقاع العلامء يف الزلل، ًيكون سؤاله للعامل طلبا للعلم والفهم هبدف االسرتشاد: أي ) ٢(
ومن يتظاهر باألخوة واملـودة وهـو يف حقيقـة األمـر طالـب منفعـة ، املقصود بالتحرز هنا احلذر ممن التؤمن صحبتهم )  ٣(

فاجلاهـل مـن ، وإن حتققت أكثر من مدحهم والثناء عليهم بـام لـيس فـيهم ، إذا فاتت عليه سخط ، حة وصاحب مصل
ُصدقه عىل خالف مايعرف من نفسه َّ. 



           
 

 
 ٤٣  

 ، املفرقـون بـني األحبـة،ون بالنميمـةؤ املـشا،ملسو هيلع هللا ىلص وأبعـدهم مـن رسـول اهللا وأبغض اخللق إىل اهللا
  . امللتمسون ألهل الرب العثرات

 ْ ْظة أوىل من املوعوظفإنه إذا أرسف كان باملوع، ِّومن وعظ فليخفف َ 
 .)١٢٨( غلق عليهُ فإنه ال يدري متى ي،يبادر إليه وليثبت عليهل فه باب من اخلريـتح لُومن ف

فمن أكثر ذكره وجعله نصب عينيه رصفه ذلك عن الرغبة يف ، وكل آت قريب، واملوت ال حمالة آت
 .  ومحله عىل التقوى ،الدنيا

 .) م من صالح عمله َّاملرء إىل قربه وال ينفعه فيه إال ما قد وال يصحب ،والزهد يف الدنيا قرص األمل

                                                        
 :وما أحسن قول اإلمام الشافعي رمحه اهللا ) ١٢٨(

ْإذا هبـــت رياحـــك فاغتنمهــــا َّ  
  والتغفــل عــن اإلحــسان فيهــا

 

ــــكون  ــــة س ــــل خائف ــــى ك ْفعقب ٍ ُ  
   متـى يكـون؟فام تـدري الـسكون

 

 



           
 

 
 ٤٤  

 

 
 

 يهأوىص هبا ولد) هـ٤٧٤املتوىف (ظ أيب الوليد الباجي األندليساف وصية اإلمام احلمن بدائع الوصايا
 ودرسـا ،مـام البـاجيومها القاسم وأبو احلسن، وقد نشأ هذان الولدان نشأة صاحلة يف رعاية أبيهام اإل

 .عىل توجيه تلك الوصية إليهام ومها يف ريعان الشباب وقد حرص، عليه العلوم الرشعية
 :)١٢٩( حيث يقول رمحه اهللا ،ذج من هذه الوصية النفيسةوإليك نام

، ووقـاكام َّ هداكام اهللا وأرشدكام ووفقكام وعصمكام وتفضل عليكام بخري الدنيا واآلخـرة- َّنيَيا ب( 
ُّ إنكام ملا بلغتام احلد الذي قرب فيه تعني الفروض علـيكام وتوجـه التكليـف إلـيكام –رمها برمحته حمذو ُّ َّ ْ

ِّ، وحتققت أنكام قد بلغتام حد من يفهم الوعظ ويتبني الرشد ويصلح للتعلم والعلم؛ لزمني أن أقدم )١٣٠( َّ ُُ َ ُ
ٌإليكام وصيتي، وأظهر إليكام نصيحتي، خمافة أن خترتمني منية  ومل أبلغ مبارشة تعليمكام وتـدريبكام )١٣١(ُ

، وإن حـال ...َ اهللا يف األجل فسيتكرر النصح والتعلـيم واإلرشـاد والتفهـيم )١٣٢( فإن أنسأ،وتفهيمكام
ِّ من وصيتي وأبينـه )١٣٣(بيني وبني ذلك ما أتوقعه وأظنُّه من اقرتاب األجل وانقطاع األمل ففيام أرسمه 

  .)١٣٤( عىل منهاج السلف الصالح، وفزمتا باملتجر الرابح من نصيحتي ما إن عملتام به ثبتام
                                                        

جالل عيل اجلهاين،  مؤسسة الريان، الطبعة : ، اعتنى هبا)وصية اإلمام احلافظ أيب الوليد الباجي لولديه ( كتاب : املرجع )  ١٢٩(
 .هـ  ١٤١٦األوىل 

ٍوهذا يدل عىل أن اإلمام الباجي وجه تلك الوصية بام فيها من معان نفيسة إىل ولديه ومها يف ريعان الـشباب ) ١٣٠( قبيـل سـن َّ
 وانظر البون الشاسع بني هذه الرتبيـة البديعـة ومـا ،البلوغ، فتأمل حرص سلفنا الصالح وعنايتهم بأبنائهم منذ نشأهتم

 .ِعليه حال شبابنا اليوم من ضياع وانشغال بتوافه األمور  
 .أخذته: اخرتمته املنية ، يأخذين املوت: خترتمني منية ) ١٣١(
  .رـــَّخأ: أي ) ١٣٢(
 .أكتبه : أي ) ١٣٣(
ًوقد أصبح ابنه القاسم خلفا ألبيه يف جملس التدريس، وأما أبو احلسن فقد تويف يف حياة أبيه، وكان نبيال ذكيا، فرثاه أبوه) ١٣٤( ًً َ 



           
 

 
 ٤٥  

ُُ أنصحَواعلام أنه ال أحد ُّ وأقل ما يوجب ذلك عليكام أن تـصغيا … مني عليكام  مني لكام، وال أشفق
 ...َّ وتتعظا بوعظي، وتتفهام إرشادي ونصحي ،إىل قويل

         M: ُصيكام به ما أوىص به إبراهيم بنيه ويعقوب ووأول ما أ

   L )١٣٥(. 
  . )١٣٦( M          L: وأنـهاكام عام هنى عنه لقامن ابنه وهو يعظه 

َّفإن متام عىل هذا الدين الذي اصطفاه اهللا واختاره وحرم ما سواه فأرجو أن نلتقي حيـث ال نخـاف  ُُّ
ًفرقة وال نتوقع إزالة َ َّكـام يعلـم إشـفاقي مـن أن تـزل ، ويعلم اهللا شوقي إىل ذلك وحريص عليـه، )١٣٧(ُْ

 ويوجـب لـه اخللـود يف ،ُّله دار البـوارُ عليه سخط اهللا تعاىل ما حيَّ فيحل، أو تعدل به فتنة،ٌبأحدكام قدم
 ...  فال يلتقي مع املؤمنني من سلفه، وال ينفعه الصاحلون من آبائه،النار

 ويكون ،أبني لكام منه ما جيب معرفته ، فيام يلزم من أمر الرشيعةٌفقسم: وتنقسم وصيتي لكام قسمني 
 .  فيام جيب أن تكونا عليه يف أمر دنياكام وجتريان عليه بينكام وقسم. فيه تنبيه عىل ما بعده 
 

 فإنه ال ينفع مع اإلخـالل بـيشء مـن ، والتصديق برشائعه، ومالئكته وكتبه ورسلهUفاإليامن باهللا 
 . ذلك عمل 

 ، واملواظبـة عـىل التفكـر يف معانيـه وآياتـه،اب اهللا تعاىل واملثابرة عىل حتفظه وتالوتهوالتمسك بكت

                                                                                                                                                                                             
 :بقصائد، ومنها قوله يرثي ابنه وأخاه 

َّ                           لئن غيبا عن ناظري تبوءا               فؤادي، لقد زاد ا َّ  لتباعد يف القرب ُ
  .١٣٢ /  آيةالبقرةسورة ) ١٣٥(
  .١٣ /آيةلقامن سورة ) ١٣٦(
       M: وهذا هو وعد اهللا لعباده الصاحلني أن جيمعهم مع ذرياهتم الصاحلة يف جنته، قال تعاىل)  ١٣٧(

        L   ] ٢١: الطور[ .   



           
 

 
 ٤٦  

 .  واالنتهاء عن نواهيه وزواجره ،واالمتثال ألوامره
كتـاب اهللا تعـاىل : َّ فيكم ما إن متـسكتم بـه لـن تـضلوا بعـدي ُتركت: (  أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصروي عن النبي 

  . )١٣٨( )ُّضوا عليها بالنواجذ َ ع،وسنتي

ً وهلم ناصحا، فاعمال بوصيته، واقبال ،ً، وعليهم مشفقاً وكان باملؤمنني رحيامملسو هيلع هللا ىلصوقد نصح لنا النبي 
ه، والطاعـة ـتا يف أنفسكام املـحبة له، والرضا بام جـاء بـه، واالقتـداء بـسننه، واالنقيـاد لـِنصحه، وأثب

ِّري وتنجي من اهللكة والرش حلكمه، واحلرص عىل معرفة سنته وسلوك سبيله، فإن حمبته تقود إىل اخل َّ... 
 -مـع توفيـق اهللا لكـام  - واإلتيان بام يلـزمكام منهـا ،واعلام أنكام إنام تصالن إىل أداء هذه الفرائض

ِّ وبه يتوصل إىل الرب ،بالعلم الذي هو أصل اخلري ِ َّ َ ُ . 
ه ُالكرامـة، قليلـ وال يقرص به عـن درجـة الرفعـة و ،والعلم سبيل ال يفيض بصاحبه إال إىل السعادة

ُ يزكو عىل كل حال، ويكثر مع اإلنفاق، وال يغصبه غاصـب، وال خيـاف ٌ كنز،عيل ويرفعُ يُ وكثريه،ينفع
 ...عليه سارق وال حمارب 

َِّفُ ملن و- وأفضل ذلك ،وأفضل العلوم علم الرشيعة ِّ أن جيود قراءة القرآن، وحيفظ حديث النبي - ق
 . .. ويعرف صحيحه من سقيمه ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ومـن ،دموُ ومن شهر بالصدق فهو ناطق حم،ٌنيَ وإياكام والكذب فإنه ش،ٌنْيَعليكام بالصدق فإنه زو

ِعرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم ُ وأقل عقوبات الكذاب أال ي،ُ  ...ه وال يتحقق حقه ُقبل صدقَّ
 

 
باإلخالص واإلكرام، واملراعاة   ألخيهمما جيب أن تكونا عليه وتتمسكا به فأن يلتزم كل واحد منكام

، وليلزم أكربكام ألخيه اإلشفاق عليـه، واملـسارعة إىل واملراقبة يف املغيب واملشاهدة ِّيف الرس والعالنية،
وتصويب قوله وفعله، فإن ... ويلتزم أصغركام ألخيه تقديمه عليه، وتعظيمه يف كل أمر ... كل ما حيبه 

ُيريده أو ظهر إليه خطأ فـيام يقـصده فـال يظهـر إنكـاره عليـه، وال جيهـر يف املـأل ًأنكر منه يف املأل أمرا 
                                                        

 ).عضوا عليها بالنواجذ (  بدون زيادة ١/٩٣، واحلاكم ٢/٨٩٩رواه اإلمام مالك يف املوطأ ) ١٣٨(



           
 

 
 ٤٧  

ٍبتخطئته، وليبني له ذلك عىل إنفراد ورفق ِ... 
 ،ويـضع مـن قـدركام،  فإنه مما يفسد دينكام ودنياكام،وإياكام والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد

 .ِّويصغر شأنكام عند صديقكام ِّ من مكانكام، وحيقر أمركام عند عدوكام، ُّوحيط
 أهـل بيـت تواصـوا ُ وال علمـت، تقـاطعوا وتـدابروا إال هلكـوا وانقرضـواٍ بيـتَ أهلُوما علمت

 ... وكثروا وبورك هلم فيام حاولوا اوتعاطفوا إال نمو
 با إىل جـريانكام كـام تتحببـان إىل أقـاربكام، ارعيـا حقـوقهم يفَّار قرابة ونسب، فتحبوَّواعلام أن اجل

 ...ِّنا إىل فقريهم، وبالغا يف حفظ غيبهم، وعلام جاهلهم ِحسَمشهدهم ومغيبهم، وأ
ِوعلقا رجاءكام ب َّ واستعينا بالدعاء، فإن الدعاء سـفينة ،َّ فإن التوكل عليه سعادة،َّام، وتوكال عليهُربكِّ
 ...هيرب  غلب، وجند الُ ال يٌال تعطب، وحزب
ـا ا عن شكرها أو تنـسيا حقهـا، أو ِّ فتقرصُكام النعمةَطغيُوإياكام أن ت امهـا بـسعيكام، أو ُلتِنأنكـام تظنَّ

 . وصلتام إليها باجتهادكام، فتعود نقمة مؤذية، وبلية عظيمة 
ُوعليكام بطاعة من واله اهللا أمركام فيام ال معصية فيه هللا تعاىل، فإن طاعته من أفضل ما تتمـسكان بـه  َّ

ُ بالنـاس فالتز... وتعتصامن به ممن عاداكام  ما الطاعة ومالزمة اجلامعة، فإن السلطان اجلائر الظامل أرفـق
 ...من الفتنة، وانطالق األيدي واأللسنة 

ْ احتـاج مـنكام فليجمـل يف ومـن... وإياكام واالستكثار من الدنيا وحطامها، وعلـيكام بالتوسـط فيهـا ُ
َّالطلب، فإنه ال يفوته ما قدر له، وال يدرك مامل يقدر له ِّ ُ... 

فإن فقدمتا وصيتي هذه ونسيتام معناها فعليكام بام ذكر اهللا تعاىل يف وصية لقامن البنه فـإن فيهـا مجـاع 
 .اخلري 
          M:ً لن أغني عـنكام مـن اهللا شـيئا أين ُوصيكام وأعلمين ألوإ

  L )وهو حسبنا ونعم الوكيل  )١٣٩(. 
                                                        

  .٦٧ /آيةيوسف سورة ) ١٣٩(



           
 

 
 ٤٨  

 

  

  

وعـامل خبـري برتبيـة ، فقيـه واعـظ) هــ٥٩٧املتوىف سـنة ( اإلمام أبو الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي 
وإذا كان درسـه بعـد العـرص أقبـل النـاس إىل ، اشتهرت جمالس وعظه التي حيرضها اآلالف، النفوس

، )١( حرض عنده مائة ألـفوحيرض جملسه عرشة اآلف وربام، املجلس منذ الضحى يتسابقون إىل أماكنهم
وهـي رسـالة ) لفتة الكبد يف نـصيحة الولـد ( ّومن أبرزها رسالته القيمة ، وله مؤلفات كثرية مشهورة

 .تربوية كتبها البنه حممد املكنى بأيب القاسممشتملة عىل وصايا أبوية 
  : )٢(وإليك نامذج من هذه الوصايا البديعة

  

 
 فاستحرض عقلك، ،ز اآلدمي بالعقل إال ليعمل بمقتضاهَّميُ أنه مل ي،- َّوفقك اهللا - ! يا بنياعلم 

ِمل فْعَوأ َكرك، واخل بنفسك، تعلم بالدليل أنك خملوق مكلف، وأن عليك فرائض أنتِ ََّّ َّ َ مطالب هباُ ِ ٌ، 
ُوأن امللكني عليهام السالم حي َّ َ وأن أنفاس،صيان ألفاظك ونظراتكَّ  َ، ومقدارِلهَجَ إىل أٌواتُطُ احلي خَّ

ْاللب ! َّ، فأين لذة أمس؟)٣( عىل موافقة اهلوى وبيلَ يف القبور طويل، والعذابَ يف الدنيا قليل، واحلبسِثَّ
ُ ندما، وأين شهوةْبقتَ وأْقد رحلت ًنكست رأسا وأزلت قدما !  النفس ؟ً َّ ً َّ . 

 ..ثار دنياه شقي من شقي إال بإيالوما سعد من سعد إال بمخالفة هواه، و
ُّوالكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب َّوأتعب نفسك، واعلم أن أداء ، فانتبه .. الراحة يورث الندمُ ْ ِ

َّالفرائض واجتناب املـحارم الزم، فمتى تعدى اإلنسان فالنَّار النَّار  ٌ. 
                                                        

 .     البن رجب احلنبيل–ذيل طبقات احلنابلة   لإلمام الذهبي–سري أعالم النبالء : ينظر ) ١(
بعـة هــ وط١٤٠٢– املكتب اإلسـالمي–باعتناء الدكتور مروان قباين ، لإلمام ابن اجلوزي، لفتة الكبد يف نصيحة الولد) ٢(

 .هـ١٤١٤ – دار ابن حزم –أخرى بعناية األستاذ بسام عبدالوهاب اجلايب 
 شديد: وبيل ) ٣(
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 ..ئموعىل قدر أهل العزم تأيت العزا.. ُثم اعلم أن طلب الفضائل هناية مراد املـجتهدين
َفينبغي لذي اهلمة أن يرتقى إىل الفضائل، فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسريه، َّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص وبحديث رسول اهللا َّ

ِريه وسريِوبمعرفة س  ..ّليتخري مرتبة األعىل فاألعىل ،  أصحابه والعلامء بعدهمَ
َوما تقف مهة إال خلساستها، وإال فمتى علت اهلمة مل تقنع بالدون  ٌَ. 

ِسك عجزا فسل املنعمَومتى رأيت يف نف َ َ ِّ أو كسال فاجلأ إىل املوفق،ً ً فلن تنـال خـريا إال بطاعتـه، وال ،ً
 .ُيفوتك خري إال بمعصيته

ٍومن الذي أقبل عليه فلم ير كل مراد لديه ؟ َّ َ ََ 
َومن الذي أعرض عنه فمىض بفائدة ؟ أو حظي بغرض من أغراضه ؟ ََ ِ َ. ! 

 
ِّيل لعلك تنظر إىل اجتهادي، وتسأل املوفق يلوإين ألذكر لك بعض أحوا َّفإين أذكر نفـيس ويل مهـة  . َّ

ِّ قد رزقت عقال وافـرا يف الـصغر ، الصبيان الكبارُ سنني، وأنا قرينِ ستابن  )١٤٠(عالية، وأنا يف املكتب ً ً ُ
َّرحا، حتـى ًكا جاِحَ ضُ، وال ضحكتُّ مع صبي قطٍ يف طريقُ عىل عقل الشيوخ، فام أذكر أين لعبتُيزيد ً

َّ فيحـدث بالـسند ، املــحدثُأطلـب،)١٤١( رحبة اجلـامع  أحرض–  سنني أو نحوهاُيل سبعَو -أين كنت  ِّ
 ...)١٤٢(، وأرجع إىل البيت فأكتبهحفظ مجيع ما أسمعأ ف،الطويل

                                                        
تاب الذي يتلقى في: يف املكتب )١٤٠(  .  الطفل التعليم وحفظ القرآن الكريمهَّأي يف الكُ
 
 .ساحة املسجد: رحبة اجلامع  )١٤١(
َنت يف حالوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عنـدي ولقد ك (٢١٣/ص) صيد اخلاطر(وقد قال رمحه اهللا يف كتابه  )١٤٢( َ

ِأحىل من العسل َ ْألجل ما أطلب وأرجو، َ ُ فأقعد ، فأخرج إىل طلب احلديث، كنت يف زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، ْ
 لـذة حتـصيل وعني مهتـي ال تـرى إال، ّفكلام أكلت لقمة رشبت عليها، فال أقدر عىل أكلها إال عند املاء، عىل هنر عيسى

ِفأثمر ذلك عندي أين عرفت بكثرة سامعي حلديث سري الرسول صىل اهللا عليه وسلم وأحواله وآدابـه. العلم   وأحـوال ، ُ
 ).الصحابة وتابعيهم 
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َ ودفـع عنـي األعـداء واحلـساد ومـن ، وأجراين عىل ما هو األصلح يل، اهللا تدبريي وتربيتيَفأحسن َّ ُ
َوهيأ يل أسباب العلم، وبعثيكيدين،  َّ إيل الكسب من حيث ال أحتسب، ورزقني الفهم ورسعة احلفظ َّ

َّين شيئا من الدنيا، بل ساق إيل مقدار الكفاية وأزيـدْزِوْعُ ومل ي،وجودة التصنيف ، ووضـع يل يف قلـوب ً
 ...ِّاخللق من القبول فوق احلد 

ِطع نفيس من العدوُولقد كنت أدور عىل املشايخ لسامع احلديث، فينق ْ ََ َ، لئال أسبق)١٤٣(َ ُ ُوكنت أصبح ، َّ ُ
ٍوليس يل ما آكل، وأميس وليس يل يشء، وما أذلني اهللا ملخلوق، ولكنه ٌ ُ ِرزقي لـصيانة عـريض، ولـو  ساق ُ

ٍ إليه، وأما أمجعه لك يف كلمة واحدة، وهي رشحت أحوايل لطال الرشح، وها أنا، ترى ما قد آلت احلال ُ
M Ë: قوله تعاىل    ÊÌÎ   Í   ÏL  )١٤٤(. 

 
، ٌةَعَندم عىل ما مىض من تفريطك، واجتهد يف حلاق الكاملني، مادام يف الوقـت سـا، وَّفانتبه يا بني لنفسك

ٌطوبة، واذكر ساعاتك التي ضاعت، فكفى هبا عظةُ غصنك ما دامت فيه رِواسق َ  الكـسل فيهـا، ُةَّ، ذهبت لذِ
ِّاتب الفضائل، وقد كان السلف رمحهم اهللا حيبون مجع كلوفاتت مر ُّ ُ ٍ فضيلة، ويبكون عىل فوات واحدة منها َّ ٍ. 

َأن األيام تواعلم يا بني  ُسط ساعات، والساعاتْبَّ َّ َسط أنفاسا، وكل نْبَ تُُ ً  َذهبُ، فاحـذر أن تـٌ خزانةٍسَفُ
 . م  فتند، فارغةً فرتى يوم القيامة خزانة،ًسا يف غري يشءَفَن

ْقف أكلم: وقد قال رجل لعامر بن قيس   . )١٤٥( َ الشمسِكِسْمَأ: فقال  ! َكِّ
 ٌ نخلةُت لهْسِرُغوبحمده العظيم سبحان اهللا : من قال: ( قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي tعن جابر ويف احلديث 

ُفانظر إىل مضيع الساعات كم يفوت. )١٤٦(  )ِةيف اجلنَّ ِّ َ   !!خل ه من النَُّ
 

                                                        
 .من رسعة اجلري: أي  )١٤٣(
 .٢٨٢ / ةالبقرة آيسورة )١٤٤(
 .ًأن الزمن يميض ولن أضيع جزءا منه إال إذا استطعت إيقاف الشمس: أي  )١٤٥(
 .٣٤٦٤: رواه الرتمذي رقم  )١٤٦(
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َّومتى صحت التقوى رأيت كل خري، فاملتقي ال يرائي اخللق، وال يتعرض ملا يؤذي دينه، ومن ! ييابن

 ...َحفظ حدود اهللا حفظه اهللا 
َّأن أوىف الذخائر غض الطرف عن حمرم!  يا بني ،واعلم ُّ  ُراعاةُ وم،ٍفضول كلمة اللسان عن ُ وإمساك،َّ

 .  النَّفس  اهللا سبحانه وتعاىل عىل هوىُ وإيثار،)١٤٧( ٍّحد
ِ فإنك مسؤول عن ذلك، وعىل قدر، نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوةْوحاسب انتفاعـك بـالعلم  َّ

ِينتفع السامعون، ومتى مل يعمل الواعظ بعلمه ْ، زلتَّ ُّكام يزل املاء عن احلجـر القلوب، ه عنُ موعظتَّ فـال  ،َ
ِتعظن إال ب َّ َ ِ َّ وال متشني إال بنية،َّنيةَ ، ومع مطالعات أخـالق الـسلف ينكـشف لـك )١(َّ إال بنيةَّ وال تأكلن،َّ

 .األمر 
ٍّ حقه َّوأد إىل كل ذي حق ِّ  فال ،َّ وانظر كل ساعة من ساعاتك بامذا تذهب، من زوجة أو ولد أو قرابة،ِّ
 وابعث ،ِّ وعودها أرشف ما يكون من العمل وأحسنه، وال هتمل نفسك،تودعها إال أرشف ما يمكن

 :  كام قيل ،ُّا يرسك يوم الوصول إليهإىل صندوق القرب م
ـــتغل ـــدنياه اش ـــن ب ـــا م   ي
  املـــــوت يــــأيت بغتـــــة

 

ـــل  ــــول األم ــــره ط   َّوغ
ــل ــندوق العم ــرب ص   والق

 

 

                                                        
 .مراعاة حدود اهللا وعدم جتاوزها: أي  )١٤٧(
َّوإذا عمل العبد شيئا مـن املباحـات بنيـة صـاحلة ، ًمن فضل اهللا عز وجل عىل عباده أنه جعل النية الصاحلة طريقا للفالح) ١( ً

َّرب عمل صغري تعظمه النية : (وهلذا قال اإلمام عبداهللا بن املبارك ، أصبحت عبادة وقربة ينال هبا األجر َّورب عمل كبري ، ُ ُ
ربيـع : ينظـر ) حتـى يف الطعـام والـرشاب ، إين ألحب أن تكون يل نيـة يف كـل يشء : (وقال زبيد اليامي ، )تصغره النية 

 .٣٥/ ص– للمؤلف -القلوب 
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ْ هين، عواقب األمورِوراع ِّ عليك الصرب عن كل ما تشتهي وما تكرهُ  وإن وجدت من نفسك غفلة ،َّ
َّفامحلها إىل املقابر، وذكرها قرب الرحيل  ُ ِّ . 

ُهد أن ال ختيب ظنِّي فيام رجوتفاجت َّ وإيـاه أسـأل أن ، إىل اهللا سـبحانهَُكلمتْوقـد أسـ . َه فيـك ولـكِّ
ِّ اجتهادي يف وصيتي، وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم ُ وهذا قدر،يوفقك للعلم والعمل َّ َّ . 
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 هلا القلوب، وختشع هلا النفوس، إهنا قطوف من وصية نابعة كلامت هتتز –أخي احلبيب  –بني يديك 
ٍمن قلب عامل جليل من رآه كأنه ( :  قال عنه الذين ترمجوا لسريته ،ً انتفعت بعلومه األمة جيال بعد جيل،ِ
النور خيرج من وجهه، كثري العبادة، ينتفع الرجـل برؤيتـه قبـل أن يـسمع  وكأنام ،رأى بعض الصحابة

 .)١٤٨( )كالمه
 : وإليك خمتارات من هذه الوصية النفيسة  

ن هذه الدنيا مزرعة اآلخرة، ومتجر أرباحها، وموضع حتصيل الزاد منهـا والبـضائع أ –رمحك اهللا  –اعلم ( 
 .الرابحة، هبا برز السابقون، وفاز املتقون، وأفلح الصادقون، وربح العاملون، وخرس املبطلون

، أو يقـدر عـىل ح تسبيحة تزيد يف حسناتهِّسبُر أمنية أحدهم أن يَّأن أهل القبو –رمحك اهللا  –واعلم 
حياتـك النفيـسة، واحـتفظ  –رمحـك اهللا  – فـاغتنم ،ٍ أو ركعة ترفع يف درجاتـه،توبة من بعض سيئاته

 . بأوقاتك العزيزة 
 
 
 
 

                                                        
نابلس، وهاجر مع أهله منذ صـغره إىل يف إحدى قرى مدينة ) هـ ٥٤١( ولد اإلمام موفق الدين ابن قدامة املقديس سنة ) ١٤٨(

يف الفقه، قال عنه شـيخ اإلسـالم ) املغني(ًوله ما يقارب مخسني مؤلفا، من أبرزها كتاب )  هـ ٦٢٠(دمشق، وتويف سنة 
 ) . ٌمل يدخل الشام بعد األوزاعي فقيه أعلم من موفق الدين : ( ابن تيمية 

حممد خـري : حتقيق ) وصية العامل اجلليل موفق الدين ابن قدامة املقديس: ( وانظر ترمجته مع نص هذه الوصية كاملة يف كتاب 
هـ، وتقع الوصية يف أكثر من مخسني صـفحة، وقـد اكتفيـت ١٤١٨ طبع دار ابن حزم، الطبعة األوىل –رمضان يوسف 

 .باختيار فقرات منها مع إضافة بعض العناوين اجلانبية املناسبة
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ٍ، فكل نفس ينقص بـه جـزء منـك وأنفاسك معدودة،َّواعلم أن مدة حياتك حمدودة َ  ، والعمـر كلـهَُّ
  . )١٤٩( والباقي منه هو اليسري،قصري

أن تكون من الذين استوعبوا الساعات بالطاعات، ومل يفرطـوا يف يشء مـن  –رمحك اهللا  –فاجتهد 
 . األوقات 

ِوألزم قلبك الفكر يف نعم اهللا لتشكرها ِ ِ  و يف خملوقـات ، ويف تفريطك لتندم، ويف ذنوبك لتستغفرها،ْ
ِاهللا وحكمه لتعرف عظمته وحكم  …ته َِ

ٍوألزم لسانك ذكر اهللا تعاىل، ودعاءه واستغفاره، أو قراءة قرآن ُ َ ٍ أو علم أو تعليم، أو أمـر بمعـروف ،َ ٍ
 .  بني الناس ٍ أو إصالح،ٍأو هني عن منكر

ِوأشغل جوارحك بالطاعات، وليكن من أمهها الفرائض يف أوقاهتا عىل أكمل أحواهلا،  ْ َّثم ما يتعدى َ
ُنفعه إىل اخللق َضل ذلك ما نفعهم يف دينهم وأف،ُ  . ،كتعليمهم الدين وهدايتهم إىل الرصاط املستقيم َ

 

 
ُ لئال يفس،واحرتس من مفسدات األعامل َد عملك وخييب سعيكَ َُ َ ُ  عىل أجر العاملني وال َ فال حتصل،َ

 .  وتفوتك الدنيا واآلخرة ،َّراحة البطالني
ًوال حتقرن مسلام  …عملك   فإن ذلك ربام أحبط، أنك خري منهَّ وال تظنن،َّ

ٌ مطلع عليك،ٌواعلم أن اهللا تعاىل ناظر إليك ٌلو كان رجل من صـاحلي قـومي يـراين :  فقل لنفسك ،َّ
َ سرته ؟  ِالستحيت منه، فكيف ال أستحي من ريب تبارك وتعاىل، ثم ال آمن تعجيل عقوبته وكشف ُ. 

 
 . ُر عىل معصيته إال بنعمته واعلم أنك ال تقد

 َفكم له عليك من نعمة يف يدك التي مددهتا إىل معصيته ؟ 
                                                        

 :وقد قال الشاعر )١٤٩(
ـــــت  ـــــاإذا كن ـــــام يقين ًأعلـــــم عل ً  

ــــا ــــنينا هب ــــون ض ــــم ال أك ًفل ْ ِ  
 

  بـــــأن مجيـــــع حيـــــايت كـــــساعة  
ـــة؟ ٍ وطاع ـــالح ـــا يف ص   فأجعله
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َّوكم من نعمة يف عينك التي نظرت هبا إىل ما حرم عليك ؟  ٍ 
 ُّويف لسانك الذي نطقت به بام ال حيل لك ؟ 

 .وليس من شكر إنعامه أن تستعني به عىل معاصيه 
ِولو مل يكن من نعمه عليك يف مع َ فلو اطلع الناس عليك ال هنتكت ،صيتك إال سرتها عليك لكفىِ ْ ُ َ َّ . 

 

 
 فقـل يل ،يا أبا إسحاق إنني ال أصرب عـن املعـايص : (ًوقد روي أن رجال أتى إبراهيم بن أدهم فقال

ُقوال أنتفع به  ً ! 
ٍأقول لك مخس خصال ،نعم: قال  َ إن قدرت عليها مل ترضك معصية ،َ َّ َ!  
 . هات : قال 
ُإذا أردت أن تعيص اهللا فال تأكل رزقه : قال  َ ! 
 ! ُّيا أبا إسحاق فمن أين آكل وكل ما يف األرض من رزق اهللا ؟: قال 
َأفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه ؟: قال  َ ُ 
 . ِهات الثانية . ال : قال 
  !َت أن تعصيه فال تسكن بالده دإن أر: قال 
 إذا كانت السموات واألرض وما بينهام وما فيهام له فأين أسكن ؟ ! وىل ُّهذه أشد من األ: قال 
 ُ أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه ؟ ،يا هذا: قال 
 . ِهات الثالثة . ال : قال 
ًفإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا ال يراك فاعصه فيه : قال  ْ!  
ٌ واألرض واجلبال والبحار موضع إال وهو بارز لـه، ُيا أبا إسحاق، فكيف أصنع وما يف السامء: قال  ٌ

 ؟ يرى ما يف قعر البحار، وحتت أطباق اجلبال
 ُيا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه، وتسكن بالده، وجتاهر بمعصيته؟ : قال 
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 . ِهات الرابعة . ال : قال 
ُإذا جاءك ملك املوت ليقبض روحك فقل : قال    !ِّأخرين حتى أتوب : َ
 . ُيقبل مني ال : قال 
 عـىل غـري َ فتموت،َكَرِ وال يقبل منك فيؤخ، وال تأمن مفاجأة املوت،َ فإذا كنت تعصيه،يا هذا: قال 

 !  فكيف يكون حالك ؟،توبة
 . ِهات اخلامسة : قال 
ِإذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إىل النار فال متض معهم : قال  ُ! 
َال يدعونني : قال  َ . 
  فكيف ترجو اخلالص ؟ ،ُ وال تدع املعصية،ر عىل االمتناع منهم فإذا كنت ال تقد:قال 
 . حسبي : قال 

  .! )  فعبد اهللا حتى مات ،بن أدهمولزم إبراهيم 
  

 
  …ِ وابك عىل خطيئتك،َوإن ابتليت بمعصية فبادر إىل التوبة واالستغفار والندم

 . … )١٥٠( ) ولكن انظر إىل من عصيت ،ِال تنظر إىل صغر اخلطيئة( :  كان بعضهم يقول
ٌ واخلطب جليل،واعلم يا أخي أن اخلطر عظيم ٍ وأننا قد عرضنا ألمر ال تقوم ل،َ  ،ه اجلبال الـشوامخـُ

ِ ومحلنا أمرا أشفقت من محله السموات ، وال البحار الواسعة، وال السامء الرفيعة،وال األرض العريضة ً ْ َ َ

                                                        
 :املعتز رمحه اهللا : وما أبدع قول الشاعر) ١٥٠(

ـــــــذنوب صـــــــغريها   ِّخـــــــل ال
  ٍواصـــــــنع كـــــــامش فـــــــوق
ـــــــــــغرية ًالحتقـــــــــــرن ص ِّ  

 

  وكبريهـــــــــــا ذاك التقـــــــــــى  
  ٍأرض الـــشوك حيـــذر مـــا يـــرى
  إن اجلبـــــال مـــــن احلـــــىص
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 .) ١٥١( M             L :واألرض واجلبال
ُوكيف حال من تشعل النار يف جسده كله ُ ُ كلام نضج جلده بدل جلدا غريه، يـسحب يف محـيم،ُ ًُ  قـد ،ِّ

ُّ ويصب من فوق ،ُّانتهى حره عىل جسده ووجهه ُرأسه، فيصهر به ما يف بطنهُ ُثم يسجر  ُ وينتزع عنه جلده،،ُ َْ ُ
ُيف نار تشعل يف َّ عنهم وال يرجون منها فرجا َجسمه وجلده ووجهه، ثم ال غاية  ٍ ًلعذاهبا، وال يفرت ُ . 

ـــاىل                    M: قـــال اهللا تع
         L) ١٥٢( . 

 

 
ُّوليكن دعاؤك بخضوع وخشوع وبكاء وترضع ٍ ٍ ٍ إين ألعلم حـني يـستجيب يل : ( َّ فإن بعضهم قال ،ُ

َّريب عز وجل  َذا وجل قلبيإ: َّ ِ َوفتح يل يف الدعاء  وفاضت عيناي،،َّ واقشعر جلدي،َ ُ ( )١٥٣(. 
َعلم أن من يف البحر عىل لوح ليس هو بأحوج إىل اهللا تعاىل ولطفه ممن هو يف بيته وبني أهله وماله  وا ٍ َ

… 
ٌوإذا سألت اهللا فاسأله وأنت موقن بأنه مطلع عليك ٌ ٌ قـادر ،ٌ سامع لدعائك، قريب منك،ٌ ناظر إليك،َ

 .  ال يتعاظمه يشء ،عىل إجابتك
َوإذا سألته أمرا فاسأله اخلرية فيه ِ  وإذا شاء اهللا تعاىل أعطاك رغبتك ، فإنك ال تدري ما يكون لك فيه،ً

ُوخار لك يف ذلك، فيجمع لك بني األمرين  َ َ . 
 . َّ وال متل من السؤال ،ِّفإن مل يعجل لك اإلجابة فال تيأس من اإلجابة

                                                        
  .٧٢/ سورة األحزاب ) ١٥١(
  .٧٧-٧٤/ سورة الزخرف ) ١٥٢(
َّوقد بني اإلمام ابن القيم رمحه اهللا تعاىل أن الدعاء مفتاح توفيق اهللا للعبد، فإذا فتح اهللا عىل العبد يف الـدعاء واالفتقـار ) ١٥٣(

َّأمحل هم اإلجابة، ولكـن هـم إين ال : ( t، وهلذا قال عمر بن اخلطاب  باب اإلجابةلتجاء فقد أراد أن يفتح لهوصدق اال َّ
[ واملعونة من اهللا تنزل عىل العباد عىل قدر مهمهم وثباهتم ورغبتهم ورهبتهم  ) ُالدعاء، فإذا أهلمت الدعاء فإن اإلجابة معه 

  ] .٩٦/  ص–الفوائد البن القيم 
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ُن اهللا تعاىل إذا نظر إليك وعلم أنك قد جعلته معتمدك وملجأك، وأفردتـه بحوائجـك دون واعلم أ
 . خلقه، أعطاك أفضل ما سألته، وأكرمك بأكثر مما أردته

ًوإن مل جيبك عاجال فقد  ،َّفإن عجل لك اإلجابة فقد مجع لك بني قضاء احلاجة وخري الدنيا واآلخرة َ ُ
ًعوضك عن ذلك خريا منه، فأنت َ  .  احلالنيٍ عىل خري يفَّ

 

 
 

ِ أن هذه الدنيا سوق متجر األبرار- رمحك اهللا -واعلم  ُ وحلبة السباق بني الكرام األخيـار،ُ َ ُّ وحمـل ،َ
 . حتصيل الزاد للسفر الذي ليس كاألسفار 
ِفبادر رمحك اهللا قبل فوات إمكان البدار  عىل ما )١٥٤(ِذر دموعكأوم أنفاسك العظيمة املقدار، ن واغت،ِ

 . ُ فإن القطرة من الدموع من خشية اهللا تعاىل تطفىء البحور من النار ،سلف من تفريطك
ــار ــزول اجلب ــد ن ــحار عن ــاعات األس ــيقظ يف س ــار،َّوت ــز الغف ــول العزي ــك ق ــرض بقلب ِ وأح ْ َ :  

َهل من سائل فأعطي(  ٍْ َه؟ هل من داع فأستجيب لِ َه؟ هل من مستغفر فأغفر له ـٍ ٍ ْ  .)١٥٥()؟ِ
 :وقد قال الشاعر

ٌ   ِّوإين ألدعـــو اهللا واألمـــر ضـــيق
ْورب فتى سدت عليـه وجوهـه ِّ ُ َُّ  

 

ُّعــيل فــام ينفــك أن يتفرجـــا   َّ  
  أصاب هلا يف دعوة اهللا خمرجا

 

  

 . أنا السائل املـحتاج ! نعم يا رب  : ْقل
 . أنا الفقري الضعيف 

 . أنا الكسري الذليل 

                                                        
 .أسالته : أذرت العني دمعها ) ١٥٤(
 ومالك يف ١٧٢٣٤/رقم  وأمحد يف املسند ١٢٦١/ مسلم رقمواه ور١٠٧٧/جزء من حديث قديس رواه البخاري رقم) ١٥٥(

 . وأصحاب السنن٤٤٧/املوطأ رقم
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 . أنا الداعي الراجي 
 . غفر املذنب أنا املست

 .ُّأنا املقر املعرتف 
 . ارحم ضعفي وكرب سني 

 . ارحم فقري وفاقتي وحاجتي ومسكنتي 
 ،تطردين عن بابـكال وال حترمني سعة معروفك، و،ِّ ال ختيب ظنِّي بك، يادائم املعروف،يا كثري اخلري

 . ُوال خترجني من أحبابك 
 .)١٥٦ (M     L: أسألك من فضلك العظيم، فإنك قلت وقولك احلق

َما أمرتني! إهلي  ُ وال دللتني عليك إال وأنت تريد أن هتديني ،َ أسألك إال وأنت تريد أن تعطيني أنَ ََ ! 
 ! َوال أمرتني بدعائك إال وأنت تريد أن جتيبني 

 والـصديقني والــشهداء أسـألك مـن فــضلك أن جتعلنـي مــن الـذين أنعمـت علــيهم مـن النبيــني
 .والصاحلني
 ن ومن األئمـة الـذي)١٥٧ (M       Lُّي من الذين حتبهم وحيبونك وأن جتعلن

 .هيتدون بأمرك 

                                                        
  .٣٢/ آيةسورة النساء ) ١٥٦(
  .٥٤ /أية املائدة سورة ) ١٥٧(
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عن ) لباب اآلداب  (ما أورده يف كتابه ) هـ٥٨٤املتوىف ( من لطائف اختيارات األمري أسامة بن منقذ 
 : أيب احلسن عيل بن حممد الصغاين أنه قال 

ْه أقامته الشدائدمن قعد عن حيلت(  ِ ومن سامل الناس سـلم،ِّ ومن نام عن عدوه أنبهته املكائد،َ  ومـن ،َ
ِقدم احلزم غنم َ ِّ ومن لزم احللم مل يعدم السلم،َّ َ ْ َ ِ ِ ُّوي ضـده، والتجربـة مـرآة العقـل،ُ ومن ضعف رأيه ق،َ َ 

َّوالصرب عىل الغصة َّ ومن اسرتشد غويا ضل، يؤدي إىل الفرصة)١٥٨( ُ ً َّجد ضـعيفا ذل ومن اسـتن،ِ  ومـن ،ً
ِّضل مشريه قل نصريه، واألناة حسن، والتودد يـُمن، من نام عن نرصة وليـه انتبـه بوطـأة ٌ ُّ ٌ ُْ ْ ُُ َُّ ِّ عـدوه، )١٥٩( َّ

ُومن دام كسله خاب أمله ُ َ والعجول خمطىء وإن ملك،َ َ ُ ٌ واملتئد مصيب وإن هلك،َ ِ َّ ُ ومن بان عجزه زال ،ُ َ َ
ُّعزه ُاداة اإلخوان، ومن كثرت خمافته قلت آفتهِ ومن أمارة اخلذالن مع،ِ ْ ُ َّْ  ومن نظر ،ِّ والرفق مفتاح الرزق،ُ

ِيف العواقب سلم من النوائب َمن كتم رسه أحكم أمره و،)١٦١( ومن فعل ما شاء لقي ما ساء،)١٦٠(َ  ومـن ،َّ
ُكثر اعتباره قل عثاره ُ ََ َّ ُِ َ ومن أحكم التجارب أمحد العواقب،)١٦٢(َ َ)١٦٣(، 

 

                                                        
 . األمر العسري الشديد : ما اعرتض يف احللق من طعام أو رشاب، واملراد : ُ الغصة ) ١٥٨(
 . أي داسه بقدمه : ء اليشء غزوه، مأخوذ من وطى: وطأة العدو ) ١٥٩(
 . مجع نائبة، وهي ما ينـزل باإلنسان من مصائب وأخطار : النوائب ) ١٦٠(
ًمن فعل ما هتواه نفسه دون تفكري بالعواقب والتزام بأمر الرشع، واستشارة ألهل اخلربة فإنه سينال جزاء فعله سوءا : أي ) ١٦١(

 . ًوخرسانا 
َأي تعثره، يقال عثر: ِعثاره ) ١٦٢( من يقدر األمور ويتأمل قلت ى واملعن، رض والتقديرفال: االعتبار و. َّزل وكبا :  به فرسه، أي َُ

 . أخطاؤه وزالته
 
 . وجد العواقب محيدة  : أي ) ١٦٣(
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 فـإن الـصرب عـىل مـا ، عزيمة الصرب تطفىء نار الـرش،ري أبقى من الكثري مع التبذير القليل مع التدب
 . )ُّحتبه وتشتهيهِّ، يؤديك إىل ما)١٦٤(تكرهه وتـجتويه

َّ ومن اغرت بحاله قرص يف احتياله،َإذا استرشت اجلاهل اختار لك الباطل َ ومن اقتحم األمـور لقـي ،َّ
ِبـدرك املـأمول ومن استعان بذوي العقـول فـاز ،املـحذور َ ، ومـن استـشار ذوي األلبـاب سـلك )١٦٥(َ
َّ ومن جهل قدره جهل كل قدر،الصواب  ،ِّ ومل يؤخر شغل يومـه إىل غـده، واحلازم من حفظ ما يف يده،َ

ُه، ومن فعل ما الجيوز كان فيه عطبهُومن طلب ما ال يكون طال به تعب َُ)١٦٦(.  
ْ بالصديق قبل اخلربة ِّ وال توقع بالعدو،ال تثق ْ األمور فارجع إىل رأي  وإذا أشكلت عليك ،ُ قبل القدرةُ

ْ من،العقالء َّ االسرتشاد، فألن تسأل وتسلم خـري مـن أن تـستبد َ وافزع إىل استشارة النصحاء، وال تأنف ِ ٌ َ َ ََ
ْ ومن نصحك فال تستبدل به، ومن وعظك فال تستوحش منه،وتندم  ومن ، فمن نصحك أحسن إليك،َ

 . وعظك أشفق عليك 
َلم أن األيدي بأصابعهاواع ُ فال يغرنك كرب اجلسم ممن صغر يف املعرفة والعلم، وال طول القامة ممن ،َّ ُ َّ ُ ِ َّ

  ) .)١٦٧(َّقرص يف الكفاية واالستقامة 

                                                        
 . تكرهه نفسك وتبغضه : تـجتويه ) ١٦٤(
َدرك املأمول ) ١٦٥(  . إدراك ما يأمله ويرغب فيه : َ
 . أي اهلالك والفساد : العطب ) ١٦٦(
 .  دار الكتب العلمية – ٦٨/ ص– لباب اآلداب )١٦٧(
 



           
 

 
 ٦٢  

 

 
 

، وفرائـد الوصـايا وبـدائع احلكـم، بالنفـائس)١٦٨(حفلت كتب اإلمام شمس الدين بن قيم اجلوزية
تجد يف هذه الفقرات املختارة خري شاهد عىل ما حظي به هذا اإلمام املريب مـن نظـر ثاقـب وقلـب وس
 .فهو الطبيب احلاذق ألمراض النفوس، يقظ

ُ ومن نفائس وصاياه ودرر عطاياه قوله رمحه اهللا  ُِ َ: 
ُفرده بواب  ، فوقف بالباب! كم جاء الثواب يسعى إليك(   .")١٦٩(َّ سوف ولعل وعسى"َّ

، ًوهـوى مـستيقظ، )١٧٠(ٍومرض ال طبيـب لـه وال عائـد، وأمل زائد،  الفالح بني إيامن ناقص كيف
ّسابحا يف جلة جهله، ًساهيا يف غمرته، وعقل راقد  .)١٧١(.. ) ًمستأنسا بخلقه ، ًمستوحشا من ربه، ً

 :ثم يقول رمحه اهللا 
َإذا استغنى الناس بالدنيا فاستغن أنـت بـاهللا ( ِوإذا أنـسوا ، فـافرح أنـت بـاهللاوإذا فرحـوا بالـدنيا ، ِ

َبأحباهبم فاجعل أنسك باهللا  إليهم لينالوا هبـم العـزة والرفعـة وإذا تعرفوا إىل ملوكهم وكربائهم وتقربوا، ُ
ْفتعرف أنت إىل اهللا وتودد إليه تنَل ْ َّ  .)١٧٢ ()غاية العز والرفعة  َّ

 :رمحه اهللاقوله ومن وصاياه البديعة 
وسيأيت عىل تلك السوق ، والبضائع رخيصة، والثمن موجود، وق قائمةفإن الس، اشرت نفسك اليوم(

                                                        
 .هـ٧٥١ املتوىف سنة –هو اإلمام شمس الدين حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية ) ١٦٨(
فإنـك ، إيـاك والتـسويف: ( وقد قال احلـسن البـرصي رمحـه اهللا ، إشارة إىل آفة التسويف وتأجيل عمل اليوم إىل الغد )١٦٩(

 )ٌوإن مل يكن لك غد مل تندم عىل مافرطت يف اليـوم ،  كام كنت يف اليومٍد ٍ لك فكن يف غٌفإن يكن غد، بيومك ولست بغدك
  .١١٣/ ص– للخطيب البغدادي –اقتضاء العلم العمل 

 .الزائر الذي يعود املريض: العائد  )١٧٠(
 .٦٢/الفوائد ص )١٧١(
 .١١٦/الفوائد ص) ١٧٢(
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ُوالبضائع يوم ال تصل فيه إىل قليل وال كثري  ٌ :M Å         Ä      Ã   ÂÆÉ  È  Ç  Ê L  )١٧٣(  M   g

k  j    i  h  L )١٧٥ ().)١٧٤(. 
 : ًوقوله أيضا

ًلو صحت حمبتك الستوجشت ممن ال يذكرك باحلبيب، واعجبا(  ِّ ً ْ ِّ ملن يدعي املحبة، وحيتـاج إىل مـن َّ
ِّيذكره بمحبوبه، فال يذكره إال بمذكر، أقل ما يف املحبة أهنا ال تنسيك تذكر املحبوب ِّ ()١٧٦(. 

                                                        
 .٩/ سورة التغابن آية ) ١٧٣(
 .٢٧/ سورة الفرقان آية ) ١٧٤(
 .٨٩/الفوائد ص) ١٧٥(
  .١٤٨/ ص-املرجع السابق) ١٧٦(
 
 



           
 

 
 ٦٤  

 

 
 

 

نة واملتوىف س،  شيخ علامء اإلسكندرية،َّمن بدائع الوصايا رسالة ألفها فضيلة الشيخ حممد شاكر
 ،من هذه الوصاياخمتارة ًوإليك قطوفا ) َّالدروس األولية يف األخالق املرضية ( : بعنوان ،هـ١٣٥٨

 طالب  من فهي وصية من أستاذ قدير لتالميذه، واحرص عىل العمل بام فيها،ر معانيهاَّفاقرأها وتدب
 :  )١٧٧(حيث يقول رمحه اهللا ، الرشعي ومكاتب حتفيظ القرآن الكريمالعلم 

َّ بنييا(  . َّ أرشدك اهللا، ووفقك لصالح األعامل، إنك منِّي بمنـزلة الولد من أبيه:ُ
ِيرسين أن أراك صحيح البنْ  ،ً حمافظا عىل اآلداب،َّ مهذب األخالق،َّ زكي القلب،َّ قوي اإلدراك،َيةُّ
ْبعيدا عن الفحش يف القول َ ُ لطيف املعارشة، حمبوبا من إخوانك، توايس الفقراء، وتشف،ً ق عىل الضعفاء، ً

ُتغفر    .ِّت، وتعفو عن السيئات، وال تفرط يف صالتك، وال تـهمل يف عبادة ربكَّالزالَ
َّيا بني  َإن كنت تقبل نصيحة: ُ َ ٍْ ُ فأنا أحق من تقبل نصيحته ، ناصح َْ َُ َ ُّ. 

ًأنا أستاذك ومعلمك ومريب روحك، ال جتد أحدا أحرص عىل منفعتك وصالحك مني ِِّّ َ ُ َُ. 
َّيا بني ً إذا مل تتخذين قدوة فبمن تقتدي؟:ُ ُوعالم جتهد نفسك يف اجللوس أمامي؟! َّ َ ! 

َّيا بني  ُّ فهل يرسك أن يكون أسـتاذك ومربيـك ،َّ إن األستاذ ال حيب من تالميذه إال الصالح املؤدب:ُ ُ َ
 ع يف صالحك ؟ م وال طا،ٍ راض عنكَغري

َّيا بني  ال اخلري إليك بالطاعـة واالمتثـال ملـا آمـرك بـه مـن  فساعدين عىل إيص،ُّ إين أحب لك اخلري:ُ
 .مكارم األخالق 

                                                        
الدروس األولية يف األخالق املرضية، تأليف الشيخ حممد شاكر، حتقيق الشيخ عبد القـادر : وصايا اآلباء لألبناء، أو ) ١٧٧(

 .هـ ١٤١٣ الطبعة األوىل -األرناؤوط، مكتبة املعارف بالرياض 
 .بل وفاته بأكثر من ثالثني سنة هـ أي ق١٣٢٦    وقد كتب هذه الوصية سنة 
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َّيا بني  ُ اخللق احلسن زينة اإلنسان يف نفسه وبني إخوانه وأهل عشريته:ُ  حيرتمـك ،ُ فكن حسن اخللق،ُ
 . الناس وحيبوك 

َّيا بني  ِ إذا مل تزين ع:ُ ِّ َ ْكان علمك أرض عليك من جهلك، فـ  بكرم أخالقكَلمكُ َ َّ َ ُ ٌإن اجلاهـل معـذور ِ َّ
َ وال عذر للعامل عند الناس إذا مل يتجمل بمحاسن الشيم ،بجهله ِّ َّ ُ)١٧٨( . 

 

 
َّيا بني  ُ إن ربك يعلم ما تكنُّه يف صدرك:ُ ِ ُ َّ ومطلع عىل مجيع أعاملك، وما تعلنه بلسانك،َّ يا  -َّ فاتق اهللا ،ُ

َّبني  َ واحذر أن يراك عىل-ُ  . ُ حالة ال ترضيه ْ
َّاحذر أن يسخط عليك ربك الذي خلقك ورزقك ووهبك العقل الذي تترصف به يف شؤونك  ُّ . 

ُكيف يكون حالك إذا اطلع عليك أبوك وأنت تفعل أمرا هنـاك عنـه ؟ أمـا ختـشى أن يـ ً َشدد عليـك َّ ِّ
ْ فليكن حالك مع اهللا كذلك؟العقوبة  ُفرط يف يشء أمرك به، وال متدد ُ فال ت، ألنه يراك من حيث ال تراه،َُ َ ِّ

 . اك عنهَيدك إىل يشء هن
َّيا بني  ُ إن يف طاعة اهللا من اللذة والراحة ماال يعرف إال بالتجربة :ُ َّ َّ. 

َّفيا بني  َ استعمل طاعة موالك لتدرك هذه اللذة، وتـشعر هبـذه الراحـة، وتعلـم إخـاليص لـك يف :ُ ََ ُُ َّ
 .النصيحة 
َّيا بني  َ وتؤمر بحفظ القرآن الكـريم،تتعلم القراءة والكتابة:  نفسك حينام كنت يف املكتب انظر إىل: ُ ُ 

َ أمل تكن إذ ذاك تكره املكتب واملعلم،ًغيبا َِّ ُْ َّ وتتمنَّى أن تكون مطلق الرساح،ْ َ؟ فها أنت اليوم قـد بلغـت  ُ
َالدرجـة التـي عرفـت هبـا فائـدة الـصرب عـىل الـتعلم يف املكتـب، وعلمـت َُّّ َ َ معلمـَّ أنِ ًك كـان سـاعيا ُِّ َ

  .فيمصلحتك
َّفيا بني    ُاملكتـب، وسـوف تعلـم  عىل الـتعلم يفَ اسمع نصيحتي، واصرب عىل طاعة اهللا كام صربت:ُ

 .فائدة هذه النصيحة 
                                                        

 .األخالق والطبائع : َالشيم ) ١٧٨(
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َّيا بني ً مهام تكبدت من املشقات يف خدمة أبيك وأمك، فـإن حقـوقهام عليـك فـوق ذلـك أضـعافا :ُ َّ َّ َّ
         ¢          M :ًعفةمـــضا

       L )١٧٩(. 
َّيا بني  ِّ ومالذه ، واعتنائهام بصحته وطعامه ورشابه، وإىل إشفاق أبويه عليه، انظر إىل الطفل الصغري:ُ

َعلم مقدار ما قاسى أبواك يف تربيتك حتى بلغت مبلغ الرجال َ ت،ِمهَقَيف ليله ونـهاره وصحته وس َْ. 
َّيا بني  ُ احذر كل احلذر أن تغضب أباك:ُ ٌ إن غضب اهللا مقرون بغضب الوالدين ؛ ،ُ أو تغضب أمك،َّ َّ

َومن غضب اهللا عليه فقد خرس الدنيا واآلخرة  ِْ َ. 
َّيا بني  ً إن أشد الناس حبا لك هو أبـوك الـذي تـوىل تربيتـك صـغريا، وسـلك طريـق الرشـاد يف :ُ ً ََّّ َّ
َحتى رصت تعليمك، فهـو أدرى منـك بـام  ، فاحرص عـىل قبـول نـصائحه،َّالب العلوم الدينية من طَّ
َوما ينفعك وما يرضك ُيصلحك  ُّ َ. 
 

َّيا بني  ها أنت قد أصبحت من طلبة العلم الرشيف، ولك رفقـاء يف درسـك، هـم إخوانـك وهـم :ُ
ُن تؤذي أحدا منهم أو تيسء معاملته أعشريتك، فإياك  ً َ . 

َّيا بني  ًإذا جلست للدرس فال تضايق أحدا من إخوانك :ُ َّه يف املكـان حتـى يـتمكن مـن ـ لْحَ وافس،َّ
ُاجللوس ؛ فإن مضايقة اإلخوان يف جمالسهم توغر الصدور ُ وتولد األحقاد،َّ  .  وتثري الرشور ،ِّ

َّيا بني  َّ إن لك من إخوانك من يـشاركك يف املـسكن واملبيـت، فـاحرص عـىل راحـة إخوانـك يف :ُ
اكنهم، وإذا جاء وقت النوم فال تزعجهم باملطالعة واملذاكرة، واطلـب هلـم مـن الراحـة مـا تطلبـه مس

 .لنفسك 
 
 

                                                        
  .٢٤-٢٣اآليتان / سورة اإلرساء ) ١٧٩(
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َّيا بني   ، وال باملناقـشة مـع إخوانـك، إذا رشع األستاذ يف قراءة الدرس فال تتشاغل عنـه باحلـديث:ُ

ً إىل ما يقوله األستاذ إصغاء تاماِغْصَوأ  بيشء آخر من اهلـواجس النفـسية أثنـاء َ فكركَغلْإياك أن تش و،ً
َ، وإذا أشكلت عليك مسألة بعد تقريرها فاطلب من األستاذ باألدب والكامل إعادهتا، وإياك أن الدرس َ ْ

 .ُترفع صوتك عىل أستاذك، وأن تنازعه إذا أعرض عنك ومل يلتفت إىل قولك 
َّيا بني   ، وعند إخوانـه، سقطت قيمته عند أستاذه،دب بني يدي أستاذهِّ إذا خرج التلميذ عن حد األ:ُ

َّ التأديب ِوالزجر عىل قلة واستحق  . أدبه َّ
َّيا بني  َحببَ و، فمن تواضع هللا رفعه،ُ زينة العلم التواضع واألدب:ُ َّ فيـه خلقـه، ومـن تكـرب وأسـاء َّ

اس ُ وبغضه،األدب سقط من أعني النَّ  وإذا ،ً إنـسانا يكرمـه أو يـشفق عليـه فال يكاد جيد،)١٨٠( اهللا إليهمَّ
 . بنفسك فأكثر من الدعاء واالبتهال إىل اهللا تعاىل أن يرزقك العلم النافع والعمل به َخلوت

 
َّيا بني  َ أكثر من املذاكرة ملا حصلت:ُ َّ ِ ْ  . َّ فإن آفة العلم النسيان ، من العلومَ

ِواعلم أنك يف هن ُستمتحن يف كل معلوماتك، وعند االمتحان يكرم املرء إذا أحسن اإلجابة، اية العام َّ ُ
ِّويستهني به أهله وإخوانه إذا مل حيسن اجلواب، وظهر أنه مفرط يف التحصيل َّ. 

َّيا بني ٍ إياك أن تكون مذاكرتك عبارة عن حفظ ألفاظ ال تعقل معناها، ولكن:ُ َّ اجعل مهُ تك موجهـة ِ
 .َّتثبيتها يف ذهنك، فإن العلم هو ما تفهمه ال ما حتفظهُّعقل املعاين وَإىل ت

 
 
 
 
 

                                                        
 :وما أبدع قول الشيخ نجم الدين الغزي رمحه اهللا ) ١٨٠(

ٍتواضع تكن كـالنجم الح لنـاظر َ ْ َ  
  ُوالتك كالدخان يعلو بنفـسه

  

  ُعىل صفحات املاء وهـو رفيـع 
  ُعإىل طبقات اجلو وهو وضي

 
 ج
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َّيا بني  ٌإذا كنت يف بيتك مثال تعمل عمـال حتـب أن ال يطلـع عليـه أحـد غـريك:  انظر إىل نفسك :ُ َّ ً ً، 
ُّ ألست حتس بثقله،ففاجأك إنسان بالدخول عليك َ وتتمنَّى ذهابه ؟ فكـذلك حالـك إذا غـشيت ق،َ ًومـا ُ

 . بدون استئذان وال رغبة منهم يف وجودك معهم 
َّيا بني  ِ إذا دعيت ملجالسة قوم:ُ ً وكنت أصغرهم سنا،ُ  ، فال جتلس حتى يأذن لـك القـوم بـاجللوس،َ

ًوإذا جلست فال تزاحم أحدا من جلسائك  َك إال باألدب والتحفظ مـن عَء وال تناقش جلسا…َ رات َثـُّ
 .اللسان 

َ املـجالس، فإنـها من أخالق السفلة ورعاع النَّاس، وأَّوإياك والقهقهة يف َل من املزاح جهدِقلَّ ُ ُ َّ، فإن كثرة َكْ
ْاملزاح تذهب باالحرتام، وربام أوغرت صدور بعض الناس عليك  َْ ََّ . 

َّيا بني  َّ وإيـاك وخمالطـة الـسفهاء ،َّالس من الناس إال أهل املروءة والـرشف والعفـة والكـاملُ ال جت:ُ
ُ وال جتـالس أحـدا مـن الفـ، واحذر جمالس الغيبة والنميمة جهدك،لستهموجما َّساق والفجـارً َّ وإيـاك ،َّ

َّفإن األخالق السيئة ترسي يف اجللساء كـام تـرسي النـار يف ُومعارشة أهل اخلبث والدسائس والنفاق، 
  . احلطب

 
َّيا بني   واعلم أنك يف حال الـصالة …فروضة يف وقتها مع اجلامعة ً كن حريصا عىل أداء الصالة امل:ُ

َّتناجي ربك ٌ بني يديه ،ُ  . فإياك وهواجس الشيطان ،وأنت واقف
َّيا بني  َ إن عامة املسلمني ينظرون إىل طلبة العلم الرشيف نظر االحرتام:ُ َ ويستعظمون كـل صـغرية ،َّ

ِّأن تسلط ألسنة العام –يا بني  –تقع منهم ؛ فإياك  َّ فـإن ذلـك ، ال ترفع صوتك يف املسجد،ة عىل نفسكُْ
ً وهو من طلبة العلم الرشيف أقبح وأشد نكرا،من العامي قبيح ُّ  وال ،ً وال ختاصم أحـدا مـن إخوانـك،ُ

ْتنازعه َّ وال تضيق عىل مسلم يريد أن يتعبد يف بيت،ِ   .Uمواله  ِّ
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َّيا بني  ِّل ما حتدث به غريكً احرص عىل أن تكون صادقا يف ك:ُ َ حرصك عـىل نفـسك ومالـك،ُ َ ْ ِ)١٨١(، 

 . ُّفإن الكذب رش النقائص واملعايب 
َّيا بني  ً إذا فعلت أمرا تستحق عليه عقوبة من أسـتاذك:ُ ُ فـال تكـذب عليـه إذا سـألك، وال حتـاول ،ً

قوبـة ع: إلصاق الذنب بأحد من إخوانك، فربام قام الربهان عىل كـذبك فتـستحق العقوبـة مـضاعفة 
ـه يف  وهيهات ، وعقوبة الكذب،الذنب ِأن تنجيك هذه العقوبة من عقوبـة ربـك الـذي يعلـم مـا تكنُّ ُ ُ

 .)١٨٢( صدرك 
َّيا بني  ً إن اهللا تعاىل قد لعن الكاذبني يف كتابه العزيز، فهل ترىض أن تكون ملعونا عند اهللا وأنت من :ُ َّ

 طلبة العلوم الدينية ؟ 
َّيا بني  َ إذا مل خت:ُ َ ْ أال ختاف من موالك الذي يعلم خائنـة األعـني ومـا من الناس إذا كذبت عليهم، ف

 .ختفي الصدور ؟
  ًؤخـــذ قولـــه حجـــة ُبـــني قومـــه وعـــشريته وإخوانـــه يبالـــصدق ُواعلـــم أن الـــذي يعـــرف 

ً فإن كنت حتب أن تكون موثوقا بك،ٍ عدالة عند اخلاصة والعامةَ ويكون موضع،بال برهان  فـاحرص ،ُّ
ُصادقا يف كل ما حتعىل أن تكون   .َّ واهللا يتوىل هدايتك وإرشادك إىل الصواب ،ِّدثً

 
َّيا بني  -: األمانة   وهي مع الصدق من صفات الرسل عليهم ، وزينة أهل العلم،ُ حلية أهل الفضل-ُ

 . الصالة والسالم 
َّيا بني  ِّ حتدث نفـسك باخليانـة يف عظـيم أو َّ وإياك أن، ويف كل صغرية وكبرية،ً كن أمينا يف كل يشء:ُ

                                                        
سبق احلديث عن أمهية الصدق وخطر الكذب يف وصية اإلمام البـاجي ،مثل حرصك عىل نفسك ومالك: أي ) ١٨١(  وقد 

 .رمحه اهللا لولديه 
صدرك) ١٨٢( ُّما تكنه يف    . ]٦٩: القصص[  M               L: أي ما ختفيه، قال تعاىل: ُ
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َّ وال صندوق أمتعته يف غيبته ملـجرد االطالع عىل ما فيهام، فال تفتح حمفظة أخيك،حقري َّ فإن ذلك مـن ،َّ
َّ وال تصغ بأذنك إىل اثنني يتساران، فإن ذلـك ،َّ وال تتجسس عىل إخوانك، فإن ذلك من اخليانة،اخليانة َّ ِ ُ

 . َّ فإن ذلك من اخليانة ،ٍىل خطاب باسم غريكلع عَّ وال تط،من اخليانة
َّيا بني  ّ ال ختن نفسك، وال ختن أحـدا مـن النـاس، إن مـن خيانتـك لنفـسك، أن يـسألك األسـتاذ :ُ ً

َليمتحنك، فتنظر يف الكتاب اختالسا ثم جتيبه، كأنك عامل بام سـئلت عنـه، ومـن خيانتـك لنفـسك أن  ُ ً
ًواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها، أو سألته مهـسا جتلس جملس االمتحان، فإذا عجزت عن اجل َ

 .ليجيبك 
َّهذه يا بني خيانة وجهالة معا، وغش أيضا، فليتك إذ كنت جاهال مل تكن خائنا وال غشاشا، فـاتق  ً ً ْ ً ًّ ً ٌ َّ– 

ْ الوقوع يف مثل هذا، واجتهد يف درسك تتعلم العلم، وتسلم من اخليانـة والغـش، واهللا –َّيا بني  ْ َ ِ َّ يتـوىل َ
 .هدايتك وإرشادك 
 

َّيا بني  -َّالعفة  َ فامحل نفـسك عـىل التخلـق هبـا، ومن صفات األبرار، من أخالق األخيار-ُ ِ  حتـى ،ُّ
 .ًكة راسخة فيك َلَ مَتصري

َّيا بني  مـن اللـذات  عـىل طلـب يشء َفال تنقـاد هلـام إذا محـالك، َّ من العفة أن تقاوم نفسك وهواك:ُ
 . َّ والفجار يف طلبها األرشارُالفساد، وينهمكأهل  إليها ُة التي يتسارعالقبيح

َّيا بني-فإياك   .املنكرات ِ أن يستهويك الشيطان بمكره، فتقع يف أكرب اخلطايا، وأنكر-ُ
َّيا بني  واسـتعذ  ،ٍ سوء من اخلطرات الشهوانيةُض لك خاطرَرَ واذكرها كلام ع، اقبل نصيحتي هذه:ُ

 .   واسأله النجاة من كيد الشيطان وغروره ،ه إىل اهللا بعزيمة صادقةَّ، وتوجيطان الرجيمباهللا من الش
 

 
َّيا بني  ْ فكام ال حتب ذكر عيوبك يف غيبتك، لكل إنسان عيب:ُ  جيب أن تصون لـسانك عـن عيـوب ،َ

 بالفـساد َعْ فال تس،النميمة:  يف اخلبث، وهي  واجتنب نظريهتا،فاجتنب الغيبة يا بنيالناس يف غيبتهم، 
ًإن فالنا قال فيك كذا وكذا: ال تقل ألحد إخوانك . بني الناس   .ً وفالنا رماك بكذا ،َّ
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َّيا بني   فال ، ال من أخالق طالب العلوم الدينية، الغيبة والنميمة من أخالق األدنياء وأخالق اللئام:ُ
 . ة ِّتدنس نفسك هبذه األخالق الذميم

َّ احلقد واحلسد خلقان خبيثان ال يرضان إال صـاحبهام:يا بني   فـال احلـسد ينقـل إليـك نعمـة مـن .ُ
ِحسدته، وال احلقد ب َ ْ َ يكـاد : ًحقودا ًمن أضمرت له السوء إال أن يشاء اهللا، ولكنك إذا كنت حسودا ٍّارَضَ

َيلتهب قلبك من الغيظ ليلك ونـهارك  ْ َُ)١٨٣(. 
َّيا بني  ِوال تتكرب عىل خلقهاهللا عليك بنعمة فاشكره  إذا أنعم :ُ ْ ٌ، فإن الذي وهبك هـذه النعمـة قـادر َّ

ٌعىل سلبها منك، وإن الذي حرم غريك قادر عىل إعطائه ضعف ما أعطـاك، فـال تتعـرض لغـضب اهللا  َّ
 .ُ فإن اهللا ال حيب املتكربين ،بالتكرب عىل خلقه
 

َّيا بني  ُاعرتافـك بـني : َّولكن التوبة عىل احلقيقة ،َّ جمرد كلمة تقوهلا بلسانك التوبة من الذنب ليست:ُ
َّ واعرتافك بأنك مذنب مستحق للعقوبة التـي قـدرها اهللا هلـذا يدي موالك باخلطيئة التي وقعت منك،

َ وأن تشعر باحلزن والندم عىل ما فرط منك،الذنب ً وأن تعاهد اهللا عىل أن ال تعود ملثله أبدا،َ  ثم ابتهـل ،ُ
 .  وإن شاء عاقبك ، فإن شاء عفا عنك،إىل اهللا أن يصفح عنك فيام سلف

َّيا بني  -هذه  ٌّوأنت مرص عىل خمالفة ، )ُتبت إىل اهللا( حقيقة التوبة واالستغفار، ال أن تقول بلسانك -ُ ُ
 . موالك 

َّيا بني  ًقلـام يقـرتف خطيئـة مـن  ف، فمن اشتد خوفـه مـن ربـه، اخلوف من اهللا حيول بني املرء وذنبه:ُ َّ
 . اخلطايا 

َّيا بني  -ِفخف اهللا  ْ وال تيـأس مـن روح اهللا إذا فرطـت منـك ،ً خوفا حيول بينك وبني خمالفة أمره-ُ َ ََ َ
ٌإن ربك غفور رحيم  ، واسأله العفو واملغفرة،ِّ وابتهل إىل اهللا يف رسك وجهرك،خطيئة َّ . 

                                                        
ٍظاملا أشبه بمظلوم من احلاسد، طول أسف، وحمالفة كآبة، وشدة حترق، َإنا مل نر : (َّويؤكد ذلك قول ابن املقفع) ١٨٣( ُّ ٍ ّويكدر عىل نفسه ً

َّمابه من النعمة فال جيد هلا طعام، فهو منغص املعيشة، دائم ُالسخطة، ال بام قسم له ً محسود  يقنع، َّ َوال عىل مامل يقسم له يغلب، واـل ُ
ًيتقلب يف فضل اهللا مرسورا   ] .٢/١٢ – البن قتيبة عيون األخبار[) َّ
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َّيا بني   . وال تطلب هبا غري وجه ربك ،َّ الذي خلقك وسواك اجعل أعاملك كلها خلدمة موالك:ُ
 

َّيا بني  ِأكثر من مدارسة: ُ  القرآن فال تقـرأه َ القرآن، واحفظ آياته الرشيفة عن ظهر قلبك، وإذا قرأتِ
 العلـامء لـتعلم أو إىل أحـد،  آية فارجع إىل كتب التفـسريُ عليك فهمَ وإذا أشكل،ٌوأنت غافل عن معناه

 .معناها 
َّيا بني  ٌ وبني من يقرأ ومعـاين القـرآن الكـريم حـارضة ،َّ شتان بني من يقرأ وال يفهم معنى ما يقرؤه:ُ

َّاألول كاألعمى يميش يف الطريق ال يبرص منها شيئا، والثاين كصاحب البرص يتقي ببرصه مواقع : لديه ً
 . الزلل 

َّ رب قار :يا بني  فام أنزل اهللا الكتاب العزيز ملـجرد التالوة بـال فهـم، وال ،هرآن يلعنُ للقرآن والقٍىءُ
 وللتخلـق بـام تـضمنته ، ولكن أنزله المتثال ما أمر به، واجتناب ماهنى عنه،لتالوته مع فهم معناه فقط

  .  والتخلق بأخالقه، فاقرأ القرآن بقصد امتثال أمره واجتناب نـهيه،آياته الرشيفة من األخالق الكريمة
 

َّيا بني   بنفسك عند النـوم، فـاذكر مـا َ حاسب نفسك عىل ما فعلت قبل أن حياسبك موالك، فإذا خلوت:ُ
ًتوفيقه، وإن رأيـت رشا فـافزع إىل التوبـة والنـدم،  ًصنعت يف يومك وليلتك، فإن رأيت خريا فامحد اهللا عىل

 . ذنبكَّ لعل اهللا يقبل توبتك ويغفر لك ما تقدم منًال تعود، واستغفر ربك كثريا،وعاهد موالك عىل أن 
َّيا بني   .  من االبتهال إىل اهللا، والدعوات الصاحلات لنفسك وألبويك وإلخوانك املؤمننيْ أكثر:ُ
ـــل         ¾          M :وق

  L) ١٨٤(.  
َّاللهم برمحتك عمنا، واكفنا رش ما أمهنا، وعىل اإليامن الكا ََّّ َّمل والكتاب والسنة توفنـا وأنـت راض عنـاُ ٍ َّ. 

)١٨٥(.  

  

                                                        
  . ٤١-٤٠اآليتان / سورة إبراهيم ) ١٨٤(
)١٨٥ ( 
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 يـصف )١٨٦()هــ١٣٦٨(عامل من أبرز علامء اهلند، كتب وصية بديعة للشباب عند قدومه للحج عام 

نهـا تنـبض ًفيها واقع املسلمني ويعالج قضاياهم، ومع أن عمر هذه الوصية أكثر مـن مخـسني عامـا لك
 .ُ وكأهنا كتبت اليوم ،باحلياة وتشخص أمراض املسلمني

  :)١٨٧( ًقطوفا خمتارة من هذه الوصية النفيسة –أخي القارىء  –وإليك 
:حيث يقول رمحه اهللا   

املسلمون ليسوا أمة تشبه بقيـة .شباب املسلمني يف سائر األرض مصابون بداء واحد ودواؤهم واحد ( 
ً متكونة باجل،األمم ِّ نسية والنسب والنسل والوطن واللون واللغة، وإنام هم أمة جتمعهم وحـدة الـدين، ُ
إن يف  … واسـتقام أمرهـا،لق واألدب، وهبا قامـت هـذه األمـةُوحدة العقيدة، ومبدأ الفكر واخل: أي

ًالتاريخ لعربا  .. يف ثغور مرص وبالد الشامنيحارب الصليبيون املسلم: َِ
 وبعده صالح الدين الكـردي فأطـاعهم أهـل العـراق ، الدين الشهيدومل ينهض ملقاومتهم غري نور

 فهزموهم بإذن اهللا وأخرجوهم من بالد القدس ،والشام ومرص واحلجاز بال نظر إىل الوطنية واجلنسية
 فام هو الدواء هلذا الداء ؟  :ثم يقول رمحه اهللا

إنـه  …ألمة إال بام صـلح بـه أوهلـا لن يصلح آخر هذه ا: هو ما قاله سلفنا الصالح رمحهم اهللا تعاىل 

                                                        
 ) الرسالة املـحمدية (من أبرزها وله كتب ومؤلفات عديدة ،م١٩٥٣املوافق ) هـ ١٣٧٣(تويف الشيخ سليامن الندوي عام ) ١٨٦(
 دار املنارة –د اهللا املزروع الشيخ عب: مجعها وأعدها) وصايا أساطني الدين واألدب والسياسة للشباب ( ُينظر كتاب) ١٨٧(

 . وما بعدها ٢٣٥/  ص–هـ ١٤١٢ – ٢ ط–بجدة 
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 ، وتعمري اخللق احلسن واجلهاد يف سبيل اهللا وابتغاء فـضله،الدعوة إىل اإليامن الكامل والعمل الصالح
 وتزكية النفس من ، والسعي احلثيث والعمل املتوايل لكسب اخلري وإصالح السرية،ونفض غبار الكسل

 …التحاسد والتباغض 
 وحمتـسون مـا عنـد ،ن بالـرسابرورومنهمكون يف لذات احلياة الفانيـة ومغـ شبابنا !ولكن يا أسفا

 واإلرساف والتبـذير ، مـن الـرتف والدعـة واللهـو واللعـب)١٨٨(ف النـاقعاسم الزعـالـعدوهم مـن 
 يؤمنـون بـام يبـث فـيهم ، يفرون من شدائد احلياة وجهاد العمل والـسعي ملعـايل األمـور،والشهوات

 ويكفـرون بـام ، وتضعف قوة روحهم، مبادىء دينهم وتفسد أخالقهمعدوهم من األفكار التي توهن
 .هم الكرام من التالد اخلالد يف العلم والعمل ؤترك هلم آبا

 ، واخلـري والـرش والنـافع والـضار،ز بني احلق والباطل والطيب واخلبيثِّيميل و،فلينتبه الشباب املسلم
 وليتمـسك بـالعروة الـوثقى التـي ال ، بالطـاغوت وليؤمن باهللا وليكفر،وليأخذ ما صفا وليدع ما كدر

 الكرام وديـن أنبيائـه ئه وليحتفظ بام عنده من تراث آبا،ُوليدع إىل املعروف ولينْه عن املنكر ،انفصام هلا
  .) ففيه شفاء األسقام ، وليثق بدينه اإلسالم،عليهم السالم

                                                        
 .ٌبالغ قاتل : وسم ناقع ، رسيع القتل: السم الزعاف ) ١٨٨(
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، والتـي يقـول "إىل ولـدي" البنه يف كتابـه )١٨٩( وصية األستاذ أمحد أمني من نامذج وصايا املعارصين
 :فيها

كسب اإلنسان من املزايا ُي العدل وعمله يّ قول احلق والتزامه وحترُ يف حيايت أين رأيتُأهم ما جربت
ه  من أجلـَّبعض األنام، وضاعت عيل ُت يف سبيل ذلك بعض اآلالم، وأغضبتلولقد احتم، ر َّقدُما ال ي

 اسـتفدت منـه أكثـر ممـا خـرست، لقـد اسـتفدت منـه راحـة بعض املصالح، ولكني برغم ذلك كله قد
 أن تنتفع بتجربتي فالتزم احلق والصدق والعدل يف َفإذا أردت.. الضمري، وثقة الناس بام أقول وأعمل 

 .)١٩٠(مجيع أعاملك 
ً  ومن أهم جتاريب أيضا أين رأيت كثريا من الناس خيطئو:ثم يقول  ن فيظنون أن املال هو كـل يشء يف ً

 وقد أقنعتني .طون يف الفضيلة للاملّويفرللامل،  ويضيعون أعامرهم ...يبيعون أنفسهم للامل ... احلياة 
ًالتجارب أن املال وسيلة من وسائل السعادة برشط أن ال تنقلب عبدا لـه، وأن يبقـى املـال وسـيلة وال 

 .)١٩١(ينقلب إىل غاية 
 ،ا يؤملني فيك ويف أمثالك من الشباب أنكم فهمتم احلقوق أكثر مما فهمتم الواجـب أكرب م! نيُأي ب

 واألمة ال يستقيم أمرها إال إذا تعادل يف ،وطالبتم غريكم بحقوقكم أكثر مما طالبتم أنفسكم بواجباتكم
 . أحدمها عىل اآلخر َ ومل يطغ،ًأبنائها الشعور باحلقوق والواجبات معا

إن العلم .. ة من فساد وارتباك وفوىض وتدهور نشأ من عدم الشعور بالواجب وكل ما ترى يف األم

                                                        
 إىل –خالق  األ-سالم  ضحى اإل–سالم فجر اإل:  ومن مؤلفاته–م ١٩٥٤ستاذ أمحد أمني أديب مرصي تويف سنة األ) ١٨٩(

 .ولدي
 .١٦/ ص–ني  أمحد أم-إىل ولدي ) ١٩٠(
 .١٩/ ص–املرجع السابق ) ١٩١(
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 ،، والعلم كاملصباح تكتشف به طريق اهلداية الشعور بالواجبُال يفيد يف السعادة والرقي إال إذا صحبه
 .)١٩٢(وقد تكتشف به طريق الضالل 

ندسـة وحـدها، وال أن يكـون ً ال تظن أنك تستطيع أن تكون مهندسا عظيام بقراءتك يف اهل!أي بني 
ًزميلك طبيبا عظيام بقراءته يف الطب وحده  ٌفالعقل وحدة ... ً ْفكم أتت فكرة هندسـية عظيمـة مـن ... ِ

  .)١٩٣ (...قراءة كتاب يف األدب أو يف االجتامع، وكم أتت فكرة طبية سامية من ثقافة اجتامعية 
ون قتل الوقت بلعـب الـورق أو باحلـديث ًأليس عجيبا أن تسمع من زمالئك أهنم يريد :  ثم يقول

َالتافه، أو بالكالم يف أعراض الناس، أو نحو ذلك ؟ كأن الوقـت عـدو يقاتـل، مـع أنـه املـادة اخلامـة 
ِللحياة، وهو أجدر بأن يصادق، ال أن يقاتل، ولكن كم جيني اإلنـسان عـىل نفـسه بمعـاداة أحـق يشء  َ َ ُ

 !.بالصداقة 
جتنـي يف هـذه الـسنني ر مـاذا َّوتـصو، ًعد ذلك أربعني أو مخسني عاما ر أنك ستعيش بَّتصو : أي بني

ر كيـف ختـرس إذا أنـت َّ وتـصو، وتثقيـف عقلـكً كبريا منها يف تقويم نفسكَا جزءَ رصفتَالطوال إذا أنت
  )١٩٤(...رصفتها أو أكثرها فيام يرض وال ينفع 

ًد عظيام مل يضح كثريا، واهللا هيديك ٌوسرية عظامء الرجال مملوءة بالشواهد عىل التضحية، فال تكاد جت ِّ ُ ً
 .)١٩٥(ويوفقك 

                                                        
 .٥٦/ ص–املرجع السابق )١٩٢(
  .٩٨/ ص-املرجع السابق ) ١٩٣(
 .١٠١-١٠٠/ ص-املرجع السابق )١٩٤(
  .١٧٢/ ص-املرجع نفسه ) ١٩٥(
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W: 
ملا له من وقـع خـاص يـؤثر يف ،     الشعر وسيلة فعالة يف التأثري واإلقناع وإيصال الفكرة إىل املستمعني

والدقـة يف ، واتـسم بـالقوة يف الـنظم، وبخاصة إذا صدر من قلـب خملـص، قلبأعامق النفس وهيز ال
 .واجلامل يف األسلوب البياين، التعبري

منها ما رواه البخاري وغريه عـن ،  أمهية الشعر يف تزكية النفس يف أحاديث عدةملسو هيلع هللا ىلص    وقد بني الرسول 
َّوإن مـن : ( يف روايـة أليب داود و، )١٩٦()إن من الشعر حكمة: (  قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا tّأيب بن كعب 
 .)١٩٧( )ًالبيان سحرا 

والعزيمـة للمبـادرة وينـشط اهلمـة ، ً احلق وضوحا وجـالءويزيد، ّفالشعر احلسن يقوي حجة صاحبه
 .للخريات

وبخاصـة يف ،  يف جمـاالت عديـدة    ولقد ثبت عن الصحابة ريض اهللا عنهم أهنم كانوا يرجتزون الشعر
 .للصعاب ىل شحذ مهة النفس عىل البذل وتقوية حتملهااملواطن التي حتتاج إ

فرسنا ، إىل خيرب ملسو هيلع هللا ىلص خرجنا مع رسول اهللا: ( قالtومن ذلك ما رواه البخاري عن سلمة بن األكوع * 
 أال تسمعنا من هنيهاتك؟،فقال رجل من القوم لعامر بن األكوع، ًليال

ًوكان عامر رجال شاعرا:  قال    :فنزل حيدو بالقوم يقول ، ً
ــدينا ــا اهت ــت م ــوال أن ـــهم ل  الل

ـــنا ــا اقتـفي ــك م ــداء ل ــاغفر ف   ًف
 

ــــينا ـــصدقنـا وال صل   وال تـ
  ِّوثــــبت األقـــدام إن القيــــنا



ًوألـقـِيـَن سكيـنة عليـنا ْ

َإنــــا إذا صيــــح بـنــــا أتـيـنــــا ِ  
 ج

َّوبالـــصياح عولـــوا عليـنــــا   َ


                                                        
 .٥٧٩٣/ رقم،باب ماجيوز من الشعر والرجز واحلداء وما يكره منه، كتاب األدب، صحيح البخاري) ١٩٦(
  .٥٠١١/ رقم، باب ما جاء يف الشعر،  األدبكتاب، سنن أيب داود) ١٩٧(
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 .كوععامر بن األ: من هذا السائق؟ قالوا  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا 
 .)١٩٨ ()يرمحه اهللا :  فقال 

، ولذلك استخدم كثري من علامء السلف الشـعر وسيلة لوعـظ النفس والدعوة إىل مكارم األخـالق
ُّومن أبرز هؤالء اإلمام الشافعي رمحه اهللا الذي تعد أشعاره  من بدائـع احلكم مع انـرصافـه إىل العـلم  ُ

 :ومن ذلك قوله، اجم واألدب والرقائق بالنفائس من شعرهالرت وقد حفلت  كتـب ، واشتـغاله بالفقـه
  يا واعـظ النـاس عـمـا أنـت فـاعــله 
ِّاحـفـظ لشـيـبـك من عيـب يدنــسه ْ ِ  

ـــسلها  ـــاس يغ ـــاب الن ـــل لثي ِكحام ٍ  
  تبغــي النجــاة ومل تــسلك طريقتهــا
  ُركوبك النعش ينسيك الركـوب عـىل
ٌيـــوم القـيــامة ال مـــال وال ولـــد َ ٌ

  ج

ــ ــا م ــالنفس ي ــه العمــر ب َن يعــد علي َ ُّ ُ  
ــدنس  ــل لل ــل احلم ــاض قلي   ُإن البي
  وثوبـه غـارق يف الـرجس والــنجس 
ــبس ــىل الي ــري ع ــسفينة ال جت   إن ال
َما كنت تركب من بغل ومـن فـرس َ  

ُوضمة القرب تنيس ليـلة العـرس َّ)١٩٩(  
 

 وكـان مـن كبـار -وذكر اإلمام ابن كثري أن الواعظ أبـا عـثامن املنتخـب ابـن أيب حممـد الواسـطي * 
 : قال ومن مجلة ما ، ً أبياتا يعظه فيها أنشد نور الدين حممود زنكي-الصاحلني

  ِّمثــــل وقوفــــك أهيــــا املغــــرور 
ًإن قيــل نــور الــدين رحــت مــسلام ِّ ُ  
ــه ــواك بقرب ــى س ــيت أن حيظ   أرض

ًمـهـد لنـفسك حجة تـنـجـو هبا  ْ ِّ َ 

ــــور  ــــسامء مت ــــة وال ــــوم القيام ُي َ  
ــ ــك ن ــى ومال ــأن تبق ــذر ب   ُورفاح

ـــت معـــذب مهجـــور؟  ـــدا وأن َّأب ُ ً  
 ُ يـوم املـعــاد ويــوم تـبــدو العـور

 .)٢٠٠(ًفلام سمع نور الدين هذه األبيات بكى بكاء شديدا
                                                        

  .٥٧٩٦رقم ، باب ماجيوز من الشعر والرجز، كتاب األدب، رواه البخاري) ١٩٨(
  .٥٢/ ص–حممد عفيف الزعبي :  مجع وتعليق –ديوان اإلمام الشافعي ) ١٩٩(
 .١٢/٢٨٢ - ريالبن كث، البداية والنهاية) ٢٠٠(
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وبخاصة إذا كانت يف قالب شعري مجيل ،     وهكذا تقرع املواعظ والوصايا قلب املؤمن وتؤثر يف نفسه
  .)٢٠١(وحتث عىل فضائل األعامل، زكية النفسوتدعو إىل ت، تربط العبد باليوم اآلخر، صادق

 : ومن بدائع وصايا الشعراء قول أيب العتاهية رمحه اهللا يويص ولده * 
َاســـلك بنـــي منـــاهج الـــسادات ُ  
ـــذة ـــادك ل ـــن مع ـــك ع ٌال تلهين َ  
ــرشوطها ــا ب ــصالة لوقته ــم ال   أق
ــك فاختــذ  ــرزق رب ــسعت ب   َوإذا ات
ـــارة ـــد ت ـــربني ويف األباع   يف األق

ًه متورعـــاَوارع اجلـــوار ألهلـــ ِّ  
ًواخفض جناحك إن منحت إمارة َ ُ ْ 

ـــــادات  ـــــأرشف الع ب ـــــن  ِوختلق َّ  
ـــى ـــرسات، تفن ـــم احل ـــورث دائ   ِوت

ـــات  ـــاوت امليق ـــضالل تف ـــن ال   ِفم
ـــصدقات ـــه ال ـــل ألوج ـــه األج ِمن َّ  
ـــــصلوات ـــــة ال ـــــاة قرين ِإن الزك ُ  
  ِبقــضاء مــا طلبــوا مــن احلاجــات

  )٢٠٢(ِوارغب بنفسك عن ردى اللذات
 

ويزداد التأثر هبا مع تكرارها وحفظهـا مـن قبـل ، ًالوصايا عذبة يف النفوس    فتأمل كيف تنساب هذه 
 .ًلتكون دافعا هلم إىل التسابق يف اخلريات والبعد عن املعايص واملوبقات، األبناء

ومن املـربني واملعلمـني لتالميـذهم ،  وإليك أخي القارئ نامذج من الوصايا الشعرية من اآلباء لألبناء
 .وجلسائهم

                                                        
 .٣٧٩/ ص– للمؤلف -سالم يف تزكية النفس إلمنهج ا: ينظر )٢٠١(
 .٥١٦/ ص–َّستاذ أمحد قبش  لأل–مثال يف الشعر العريب جممع احلكم واأل) ٢٠٢(
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ه ـ وقد قال ل، املشتملة عىل حكم ومواعظ)٢٠٣( الشاعر سابق الرببريمن نفائس الوصايا قصيدة 
 فأنشده قصيدة بديعة، وهذه أبيات خمتارة منها ،ظني يا سابق و أوجزِ ع:عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا

)٢٠٤(:   
ــــ ، أم ــــد هللاِ ــــر َّواحلم ــــا عم ي ــــد  ُا بع َ ُ َ  

ـــع احلـــذر  ـــد ينف ـــىل حـــذر ق ُفكـــن ع ُ َ َْ ٍ َ ُ  
ــــاك بــــام ال تــــشتهي القــــدر  ُوإن أت َ َ َ ْ  
ـــذر  ـــا ت ـــأيت وم ـــا ت ـــضل م ـــرب أف ُوال َ َ ُ َ ْ ُّ ِ  
ــــرص  ــــه ب ــــأعمى مال ــــصري ك ُوال الب َُ َ ً  

ــبالدُحي ــي ال ــت- َي ــا مات ــر ا- َ إذا م   )٣(ُملط
ُكــــام جيــــيل ســــواد الظلمــــة القمــــر  َِ ْ ُِّ َ  

ــوا ــول ال ــني لق ــل يل ِوه ُ ــرَ ُعظ احلج َ َ ِ ِ)٢٠٥(  

ُبسم الذي أنزلت مـن عنـده الـسور  ِ ِ ْ َ ِ ُ  
ُإن كنــت تعلــم مــا تــأيت ومــا تــذر  َُ َ َ َ  
َواصرب عىل القدر املقدور وارض بـه  ِ ِ َ َ ْ  
ُإن التقــى خــري زاد أنــت حاملــه  ُ ِ ٍَ ُ  
ِوليس ذو العلم بـالتقوى كجاهلهـا  ِ ِ  
ــام  ــوب ك ــاة للقل ــه حي ــذكر في ِوال ٌ ِ ُ  

ِ العمى عن قلب صـاحبهُوالعلم جيلو ِ ِ ْ َ   
ــدا  ــيا أب ــا قاس ــذكر قلب ــع ال ًال ينف ً ً ُ ُ  

                                                        
.  [ ِ كان يفد عىل عمر بن عبد العزيز فينشده من مواعظـه ،هـ١٠٠هو الشاعر سابق بن عبد اهللا الرببري، املتوىف سنة ) ٢٠٣(

 ] .٣/٦٩األعالم 
 ، دار ابن حزم،عفت وصال محزة:  حتقيق ، لإلمام ابن رجب احلنبيل،د العزيزسرية عبد امللك بن عمر بن عب: املرجع ) ٢٠٤(

  .-هـ ١٤١٣ -الطبعة األوىل 
 :وهو ،  بلفظ آخر٩١/ص)جامع بيان العلم وفضله (وأورد اإلمام ابن عبدالرب هذا البيت يف كتابه  ) ٣(

 تـحيـا البالد إذا ما مسها املطر  والـعـلم فـيـه حـياة للقـلوب كام
 
إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو : ( وقد قال عز وجل ، القلب احلي تنفعه املواعظ فيزداد حياة وحمبة هللا ورسوله )٢٠٥(
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ِل مصعــوك ُ ٍدة يومــُّ َستنح ًاـــَ ْ َ ُدرــــَ ِ)٢٠٦(  
ُريـــان صـــار حطامـــا جوفـــه نخـــر َ َِّ َ ُ ُ َُ ً َ)٢٠٧(   

ـــرب  ـــوت والك ـــشباب امل ـــن وراء ال ُوم َ ِ ُِ ِ  
ـــروا  ـــى، وإن كث ـــي أنث ُمـــصيـر كـــل بن ُ  
ـَزجر ُوالـــبهم يزجرهـــا الراعـــي فتنـــ ُِ ْ َ َ ُ  

  )٢٠٨( ُرـِتــَبـْنـَوف يـُّوكل حبـل عليهـا سـ

ُياهم شـعروا ـُقـصت دنــإن نًجهال و ُ)٢٠٩(   

 

ــه  ــشباب ب ِواملــرء يــصعد ريعــان ال ُ ُ َ ْ َ ُ  
ِبينــا نــرى الغــصن لــدنا يف أرومتــه  ِ َ ً ََ ُْ َ ْ  
ــه  ــد جدت ــراب بع ــت خ ــل بي ِوك ِ ٍَّ ِ ٌ  
ْإىل الفنـــاء وإن طالـــت ســـالمتهم  ُ ُ َ  
ــه َولــيس يزجــركم مــا توعظــون ب ُ  

َمولي اـيــاس والدنـمايل أرى الن ُِّ    ٌةـــَ
  واـصـقـن رون بام يف دينهمـعـشـال ي

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                             
شهيد  فإن قسوته تزداد حتى يصبح كاحلجارة إذا مل يتداركه ، وأما القلب القايس، ٣٧/سورة ق آية) ألقى السمع وهو 

 .]٧٤/ البقرة آية[ M  k  j  i  h  gq  p  o        n  m   l L : قال تعاىل . صاحبه
  ًواملعنى أن الناس يصعدون ويزدادون قوة يف شباهبم ولكن الشباب ، ريعان كل يشء أوله وأفضله )٢٠٦(

 .طاعة ربه سبحانه َّال يدوم، والبد بعد القوة من الضعف والشيخوخة، والسعيد من اغتنم شبابه وصحته وقوته يف 
ًلدنا  )٢٠٧( ْ  كالغصن الطري الذي ، وهذا مثل رضبه الشاعر حلال اإلنسان وانتقاله من القوة إىل الضعف،أصله:  أرومته ً،اطري: َ

 .رسعان ما يتحول إىل حطام يابس جوفه منخور 
ال دوام هلا ،ينقطع: ُينبرت  )٢٠٨(  . وهكذا حال الدنيا 
 :  وينطبق عىل هؤالء قول الشاعر ،ال يبالون بنقص دينهمَّآفة معظم الناس أهنم يشعرون بام ينالـهم من نقص يف دنياهم و )٢٠٩(

َّأبنـي إن مــن الرجـال بــ   ـهيمةَّ
  ٌفطن بكـل مصيبة يف مــاله 

 

  يف صورة الرجل الـسميع املبـرص 
  فإذا أصـيب بدينــه مل يـشـعر

 ج
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فقال له عمر ، ًوأورد اإلمام ابن رجب احلنبيل أن سابق الرببري دخل يوما عىل عمر بن عبدالعزيز* 
 :فأنشده ، نعم: قال ، سابق عظني يا: 

 

  ٍ ترحل بـزاد مـن التقـىملإذا أنت 
ُندمت عـىل أن ال تكـون رشكتـه َ  

 

ــ  ــت بع ــزوداَووافي ــد ت ــن ق ــوت م َّد امل ْ َ  
     )٢١٠(أرصدا َوأرصدت قبل املوت ما كان

  

                                                        
  .٩٢/ ص– لإلمام ابن رجب احلنبيل –سرية عبدامللك بن عمر بن عبدالعزيز ) ٢١٠(
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فإهنا خري مـا ،  هبا وحفظها هذه القصيدة النفيسةاالعتناء التي ينبغي لطالب العلم القصائدمن أبدع 
 .انيها وجزالة ألفاظها وتنوع نصائحها معوحلوض،  واملعلم للمتعلملألبناء،ِّحيفظه اآلباء 

 :وقد قال عنه املؤرخون رمحه اهللا تعاىل، )١( ُ الفتح عيل بن حممد البستيووناظمها هو اإلمام الشاعر أب
ُ كانت حتفظ للتالميـذ يف )٢( كام أن نونيته الشهرية، إن الناس يف مقاهي القاهرة كانوا يرددون شعره(

  ).)٣(وائدها وعظيم عوائدهالكثرة ف، كل العامل اإلسالمي
  . البديعةوإليك خمتارات من هذه القصيدة 

ُوربحـــه غـــري حمـــض اخلـــري خـــرسان  ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ َِ  
ُبـــاهللا هـــل خلـــراب العمـــر عمـــران ؟  ُ ِ ْ ُ ِ  
ــــسيت أن رسور املــــال أحــــزان ؟ ُأن َِ َ ْ ُ  

ُفطاملـــا اســـتعبد اإلنـــسان إحـــسان َ ََ )٢١١(  
ـــه خـــرسان ؟  ـــربح فـــيام في ُأتطلـــب ال ُْ ُِّ َ ْ ُ َ  

ـــصان  ـــاه نق ـــرء يف دني ــــادة امل ُزي ُ ُُ ِ  
ــدا  ــدار جمته ــامرا خلــراب ال ــا ع ًي ًِ َّ ِ  
  ًويا حريـصا عـىل األمـوال جتمعهـا

ْأحـسن إىل النــاس تــستع ُد قلــوهبمبِ ْ  
ْيا خادم اجلسم كـم تـش َ َ ِقى بخدمتـه ِ ِ َ  

                                                        
وله شعر رائع يتضمن ، ونبغ يف العلم والفقه ، من بالد أفغانستان ) بست ( هـ يف مدينة ٣٣٠ اهللا يف حدود سنة ولد رمحه  (1)

 .  هـ٤٠٠وتويف سنة ، ًحكام َ فائقة 
 .املراد هذه القصيدة وسميت نونية ألن قافيتها تنتهي بحرف النون (2) 
،  املطبوعات اإلسـالميةبحلب  مكتب١٨/ص، عبدالفتاح أبو غدةبتعليق الشيخ ) قصيدة عنوان احلكم: (من مقدمة رسالة (3)

 .ومعاين األبيات يف احلوايش مأخوذة من رشح الشيخ عبدالفتاح رمحه اهللا
  

ُفكثريا ما ملك اإلحسان قلب اإلنسان، تستميلها ومتلكها باإلحسان اليهم : تستعبد قلوهبم  )٢١١( ً.  
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  ُ بـــالنفس ال باجلـــسم إنـــسان َفأنـــت
ــــان  ــــك أرك ــــركن إن خانت ــــه ال ُفإن ْ َ َُّ ُّ  
ـــانوا  ـــزوا ومـــن ه ـــن ع ـــه رش م ُويكف َ ُّ َ َّ َ ِ ِ ْ َ  

ُفــــإن نــــارصه عجــــز وخــــذالن ْ َِّ ٌِ َْ َ)٢١٢(  
ًندامــــة َ َ ُ وحلــــصد الــــزرع إبــــان،َ َّ َّْ ِ َِ)٢١٣(  

ُفلــــيس يــــسعد بــــاخلريات كــــسالن  ِ ُ َ َ  
ــــــــان ُوإن أظلتــــــــه أوراق وأفنَ ٌ َّ ْْ)٢١٤(  

ـــر إن ح ـــه للح ِّففي ـــانُ ي ـــت غنْ ُقق ََّ ُ َ)٢١٥(  
ِاحب احلرص إن صو ْ ِ ُفغضبان َأثرىُ ْ   )٢١٦(؟َ

ة فالـــدهر يقظـــان ُإن كنـــت يف ســـنَ َ ُ ْ َّ ٍَ ِ)٢١٧(  

 

َأقبل عىل النفس واستكمل فضائلها ِْ ِ ْ َ ِ ِ  
ــديك بحبــل اهللاِ معتــصام  ًواشــدد ي ِ ُ ِ َ ِْ ُ ْ  
ـــه  ـــد يف عواقب ـــق اهللاَ حيم ـــن يت ِم ِ ْ ََّ َْ ُ ِ َ ْ  
ٍمــن اســتعان بغــري اهللاِ يف طلــب  َ َ َ َ  
ِمــن يــزرع الــرش حيــصد يف عواقبــه  ِ ْ ُ َ ْْ َ ََّّ َ  
ــا  ــريات تطلبه ــل يف اخل ُدع التكاس َُ ْ ََ َِّ ُ ِ  

َّال ظل ً للمرء يعرى مـن تقـى وهنـى ِ ُ ً َ ْ ََ َ ُ ْ َ ِ  
َكفى من العيش ما قد سد من عـوز  َ َّ َ َ َ  

ٍوذو القناعـــة راض ِ مـــن معيـــشتهِ ِ  
ُيـــا ظاملـــا فرحـــا بـــالعز ســـاعده َ َ ِّ ِ ًِ َ ً َِ  

 
 

                                                                                                                                                                                             
ُأي إن مآله إىل : َنارصه عجز وخذالن  )٢١٢(  .العجز واخلذالنُ
  .أي وقت حمدد: َّإبان  )٢١٣(
 .يفقد التقوى والعقل: يعرى من تقى وهنى ، َالعز واملنعة : الظل هنا  )٢١٤(
 .االستغناء) : بضم الغني(والغنيان ، احلاجة والفقر : العوز  )٢١٥(
ًفريى نفسه دائام يف حاجة ، يد و ذلك لطمعه املتزا، صاحب احلرص إن أثرى فغضبان : وقوله ، زاد ماله وكثر : أثرى  )٢١٦(

 .ويغضب إذا مل ينل ذلك، للمزيد 
إن كنت يف غفلة عن هذا فإن عني ، أهيا الظامل اليغرنك ما أنت فيه من سطوة وسلطان : واملعنى ، الغفلة اخلفيفة : السنة )٢١٧(

 .اهللا ال تنام عنك وما أرسع ما ينتقم منك
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ـــان ـــاء ري ـــت بغـــري امل ـــرش فأن ُأب َّ َ ِ ِ َ ْ ِ َ)٢١٨(   
ــت مــا بينهــا الشــك ظمــآن ُفأن َْ َّ َ)٢١٩(   

ــــان  ــــاءته أزم ــــن س ــــن رسه زم ُم ُ ٌ َْ َ َ ََ َّ  
ــوان  ــاس إخ ــل الن ــواه فك ــب س ُفاطل ُّ ُِ ُ َ ِْ  
ُفارحــــل فكــــل بــــالد اهللاِ أوطــــان ُّ َ ْ َِ ُ َ ْ  

ُمن كأسه، هل أصاب الرشد نشوان َ َ ْ ُّ ِ ِ ِ)٢٢٠(  
ــل ــدم قب ـــكم تق َف َ َْ َ َّ ــبانَ ــشيب ش ُ ال َّ ِ ِّ)٢٢١(  

َّيكــــن ملثلــــك يف اللــــذات إمعــــان َّ َ ِ ِ  
ُما عذر أشـيب يـستهويه شـيطان؟ َ َ َ ْ ُ ُ!)٢٢٢(   

 

 
ـــامل ـــا الع ـــا أهي ُي ـــريضِ ُّ امل ِ ـــريته ْ ُ س ُ َ ِ  

ٍويا أخا اجلهـل لـو أصـبحت يف جلـج َ ُ َ ِ  
ـــــدا  ـــــام أب ًال حتـــــسبن رسورا دائ ًً ُ ُ ََّ َ ْ َ  
ُإذا جفــــاك خليــــل كنــــت تألفــــه  َ ٌ ََ َ  
ــا ــشأت هب ــان ن ــك أوط ــت ب َوإن نب ِ َ ْ ٌَ َْ  

ُال يف الشباب الرحب منـِيا راف َِّ ِْ َّ ًشياـَتـًْ ِ 
َال تغتـــرر بــشـباب رائـــِق ن َ ٍَ ٍ َ ْ ٍضـرـــِ ِ  

َيب لـو ناصـحت نفـسك ملَّويا أخا الش َ َ َ ِْ  
ِهب الشبيبة تبدي عذر صاحبهــا ِِ َِ ُ ْ ُ َ َّ ِ َ 

  

  
  

                                                        
 . العلم أبرش فأنت بام أفاء اهللا عليك قرير العني مطمئن النفسأهيا العامل الذي حفظ أمانة: املراد  )٢١٨(
ألن نعمة العلم ، أهيا اجلاهل لو غمرتك الدنيا بخرياهتا فأنت حمروم ظمآن : واملراد ، وهي معظم املاء ، ُمجع جلة : ُاللجج  )٢١٩(

 .ُتسقى هبا العقول والقلوب
ٌعجب بشبابه وقوته ال تغرت فالشباب عرض زائل أهيا الشاب امل: واملعنى ، خمتال متبخرت : رافل  )٢٢٠( َ والنشوة به حتجب ، َ

 .العقل عن اهلداية و الرشاد
َفكم من شاب مات قبل العجزة كبار السن، ًالتغرت أهيا الشاب املتدفق حيوية وتظن أنك تعيش طويال : أي  )٢٢١( َ. 
عذر صاحبها ، حداثة السن: الشبيبة  )٢٢٢( ِتبدي   .أبيض شعر الرأس من الشيخوخة: َوأشيب ، َّظنة اجلهلَألن حداثة السن م: ُ
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م أبو إسـحاق إبـراهيم بـن مـسعود من نفائس الوصايا املنظومة الشعرية البديعة التي نظمها اإلما  
 أبـا بكـر عـىل العلـم والعمـل بـه والتخلـق حيث فيها ولده ) هـ٤٦٠املتوىف سنة ( لبريي األندليس اإل

فتأمل معي نفائس ، وقد كان العلامء حيثون طلبتهم عىل حفظ هذه املنظومة جلودهتا، باألخالق الفاضلة
 :)٢٢٣(الوصايا يف هذه القصيدة 

َوتنحت جـسمك الـساعات نحتـا ُ ُ ْ َْ َ َّ َ َْ ِ ِ  
 ِ ــاح ــا ص ــا : أال ي ــد ، أنت ــت أري َأن ُ ََ ُ  

ــــت ان ــــى إذا م َّهبــــا حت َِّ َ ــــا ِ َتبهت َْ َ  
ـــا  ـــك إن عقلت ـــه حظ ـــا في ْإىل م َ َ ََ ُّ ِ  
ْمطاعــــا إن نـــــهيت وإن أمرتــــا  َ ْ َُ ْ َ َ َ ً َ َ  
ـــا  ـــك إن ذهبت ـــره ل ـــى ذخ َويبق ُ ْ ََ َُ ُ َْ َ  

ُخفيف احلمـل يوجـد ََ ُ ِ َ ُ حيـث كنتـا َ ُ  
ـــه كفـــ ـــنقص إن ب ِوي ُ َ شـــددتا ًاُ َْ َ  

ْآلثـــــرت الـــــتعلم واجتهـــــدتا  ََ ْ ُّ  
ـــــه ا ـــــإن أعطاك ُف َْ َ ـــــذتا َ َهللاُ أخ َْ َ  

َّوقــال النــ َ َ َ إنــك قــد ســبقتا ُاسَ ْْ ََ َ َ َّ  

 

ــــا   ــــام فت ــــؤادك األي ــــت ف َّتف ُّ ََ ُ ُُ َّ َ َ  
َوتـدعوك  ُ ْ ُاملنــون َ ُ َدعــاء)٢٢٤(َ ٍ صــدق ُ ْ ِ  

ـــدهر وحيـــك يف غطـــيط  ـــام ال ٍتن َ َ َ ْ َ َ َُّ  
ـــا  ـــو أجبت ـــك ل ـــر دعوت ـــا بك َأب ُْ َ ْ َ ََ َ ٍ  
ــــا  ــــه إمام ــــون ب ــــم تك ًإىل عل ِْ ِِ ُ ٍ  
ـــ ـــت حي ـــا دم ـــه م ـــك نفع َينال ُ ُ َُ ْ َْ َ َ   ًا ُ

ًوكنـــزا ْ َ ال ختـــاَ ِف عليـــه لـــصَ ِ ْ َ َ   ًا ُ
ــــه  ــــاق من ــــرة اإلنف ــــد بكث ُيزي ْ ُِ ِِ َ ْ ََ َِ ِ  

ــامف ــواه طع ــت مــن حل ــد ذق ــو ق ًل َْ ُ َ ْ ِ َ ْ ُ   
ــــه  ــــد في ــــذ باجل ــــه وخ ِفواظب ِِ ُ ُ ْ َ  
ـــاع  ـــل ب ـــه طوي ـــت في ٍوإن أوتي َ َ ِ ِ َِ ْ ُ ْ  

 

 ٍ ــوبيخ ــا ؟: بت ــل عملت ــت فه َعلم َِ َِ َْ َ َ ــــه   ْ ــــأمن ســــؤال اهللاِ عن ــــال ت ُف َْ ُ َ َ  
                                                        

 :ً بيتا، وهلذا قال يف آخرها ١١٥وقد بلغت أبياهتا ) ٢٢٣(
ًوقد أردفتها تسعا حسانا                    وكانت قبل ذا مائة وستا ً ًِ 

 

  حممد رضوان الداية.د – بتحقيق -وينظر ديوان أيب إسحاق اإللبريي)  ١/٧٣ينظر ترمجة اإللبريي يف األعالم ( 
 .املوت: املنون ) ٢٢٤(
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ــال  ــأن يق ــيس ب َول َ َُ ِْ َ ــتا: َ ــد رأس َلق ْْ ََ َ َ  
ـــ ـــه أن ل َفخـــري من َ ُ ْ َِ ٌ ْ ـــاَ ـــد جهلت ْو ق َِ َ ْْ  

ـــا  ـــا فهمت ـــك م ـــم ليت ـــك ث َفليت َ َْ َ ْ َِّ َ ََ ََ ُ َ  
َإذا باجلهـــل نفـــسك قـــد هـــدمتا  َ ْْ ََ َ َ ْ َ ِ ْ َ  
ـــدلتا  ـــا ع ـــضية م ـــرك يف الق َلعم ْ َ ََ َِ َِّ ُ َْ  

ــــا ــــه قرأت ــــتعلمه إذا ط َس َْ َ ُ ََ ََ ُ ْ)٢٢٥(   
ــا  ــد رفعت ــك ق ــواء علم ــت ل َألن َْ َ َ َ ِ ِْ َ ْ َ  
ْألنــت عــىل الكواكــب قــد جلــستا  َ ََ َ َ ْ َ  

ــإن أعر َف ْ َ ْ ِ ــد خــرستا َ ــه فق ْضــت عن ِ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ْ  
َوتــــاجرت اإللــــه بــــه ربحتــــا  َ َْ َ َ َِ َِ َْ  
ًتـــسوؤك حقبـــة وتـــرس وقتـــا  ْ ً َْ َُّ ُ َُ ََ ُ  
ــا  ــا طعمت ــا منه ــك م ــتطعم من ْس ُِ َِ ْْ ََ َ  
ْكأنـــك ال تـــراد بــــام شـــهدتا  ُِ َ ِ ُ َّ َ  
ـــا  ـــراك فزت ـــت يف أخ ـــا أن َإذا م ْ ْ َُ َ َ ُ  
ْمـــن الفـــاين ، إذا البـــاقي حرمتـــا  ِ ُ ََ ِ  

ــ ــوف تبك ــك س َفإن َ َ ــحكتا َّ ِي إن ض َ  
ـــألتا ـــسؤال إذا س ـــص يف ال ْوأخل َ َ ُِّ ْ ِ ْ َ  

 

ـــا ـــم تقـــوى اهللاِ حق ًفـــرأس العل ْ َْ َ َُ ِ ِ ْ َ َ  
ـــريا ـــم خ ـــدك العل ـــا مل يف ً إذا م ْ ُ َُ ِْ َِ َْ َ  
ــــاو  ــــك يف مه ــــاك فهم ٍوإن ألق َ َُ ْ َ َ َ  
ــــاين  َومــــا يغنيــــك تــــشييد املب ُ َْ َ ِ ُ َ َ  

ــم ــوق العل ــال ف ــت امل ِجعل ْ َ ِْ َ َ َ َ َ ً جهــال َ ْ َ  
ـــنهام بـــنص الـــوحي بـــون  ٌوبي ْ َ ْ َ ِّ ََ َِ ُ ْ  
ـــال  ـــواء م ـــي ل ـــع الغن ـــئن رف ٍل َ ُّ ََ َْ ِ َ  

َوإن جلس الغني عـىل احلـشايا ُّ َ ََ)٢٢٦(   
ــصحي  ــالقبول صــحيح ن ــل ب ُفقاب َ َْ ِ َ ْ َِ َ  
ـــــال  ـــــوال وفع ـــــه ق ًوإن راعيت ْ ُ َ َِ ً َ ْ  
ـــست هـــذه الـــدنيا بـــيشء  ٍفلي ِ َِ ِ َّ ْ َ ْ  
ــب  ــن قري ــام وع ــك الطع ٍوتطعم َ َ َ َ ََ َُّ َ ِ َ  

ـــش ـــن خـــل وت ـــوم دف ٍّهد كـــل ي َِّ َ ٍ ُ َ  
ْوال حتــزن عــىل مــا فــات منهـــا  َ َِ  
ـــا  ـــت فيه ـــا نل ـــافع م ـــيس بن َفل ْ ِ ٍ َ  
ــوا  ــسفهاء هل ــع ال ــضحك م ًوال ت َ ِ ُّ ََ َْ ْ َ  
ــا ــق فيه ــك التوفي ــن رب ــل م ِوس َِ َّ َ ِّ َْ َْ  
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ــــا  ــــسامء إذا ذكرت ــــذكر يف ال ْلت َّ ََ ََ ْ ُ ِ  
ـــا ـــد دفنت ْوفكـــر كـــم صـــغري ق َ ََ ََ ٍ ْ َْ ِّ  

َبنصحك لو بعقلك قـ ََ َْ ِ ُ ْد نظرتـاِ َ َ ْ)٢٢٧(   
ــختا  ــني ش ــك ح ــري ببال ــا جت ْوم ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ  
ــد نكــستا  ــد شــيبك ق ــك بع ــام ل ْف ِْ ُ َ ََ َ َ  
ـــى  ـــد تفت ـــه شـــيخ ق ـــبح من َّوأق ٌَ ُ ُ َ  
ـــا  ـــا رمحت ـــسك م ـــه ، ونف ْوترمح ُ ُِ َ َ َْ ْ َ َ َ  

ــه شــتى ــازل في ــرصت املن َّوأب ََ)٢٢٨(   
ــعتا  ــد أض ــك ق ــا يف حيات ــىل م ْع ََ َ  
ــا ؟ ــد فررت ــنم ق ــن جه ــال ع ْفه َ ََ ََ َّ َ َّ َ!  

ْكنـــت احلديـــد هبـــا لـــذبتا ولـــو  ُ َ َ ِ َ َ  
ـــــرتتا  ـــــه س ـــــره ومعظم ْوأكث َ َ َ ُ َُ ْ َُ َ َ  
ـــا  ـــسان مقت ـــورث اإلن ـــيم ي ْعظ َُ ٌَ ِ َ  
ْوتبدلــــه مكــــان الفــــوق حتتــــا  ََ ِ ْ َْ ُ ِ ُ  
ـــشأتا  ـــذ ن ـــك م ـــست ثوب ْوال دن َ َ َُّ َْ َ َ ََ َ  
ــا  ْحياتــك ؛ فهــي أفــضل مــا امتثلت َ َُ َْ ََ ْ َ  
ـــك يف البطالـــة قـــد أطلتـــا  ْألن ََ َ ِ َ َ َّ  

َوخــذ بوصــيتي لــك َّ ِ ْ ْ إن رشــدتاُ َ َ  
 

ًوأكثــــر ذكــــره يف األرض دأبــــا  ْ َ ُِ َ ْ ِ ْ  
ــــه جمــــال ــــصبا في ٌوال تقــــل ال َ ِّ َُ َ َ  
ـــا نـــصيح ألنـــت أوىل ـــل يل ي َوق َ َ ُ َ ْ ُ  
ــــا  ــــوفني املناي ــــغري خت َويف ص ُ ِّ َ َُ ِ  
ــدى ســبيال ــصبا أه ــت يف ال ًوكن َ َ َ ْْ ِّ ُ  
ـــصايب  ـــل الت ـــالفتى فع ـــبح ب َليق ْ ُ َُّ ُ ْ َِ َ َ  
َوتــشفق للمــرص عــىل املعــايص  ِّ ُ ُ  

ًجئــت يــوم الفــصل فــرداَولــو قــد  َ ْْ ََ َِ َ  
ـــه هل ـــة في ـــت الندام ِألعظم َ َّ َ ْ َ ْ ـــا َ   ًف

ـــري  ـــن اهلج ـــر م ِتف ْ ُِّ َ َ ِ ِ ـــه)٢٢٩(َ ِوتتقي ِ َّ َ  
ًولـــست تطيـــق أهونــــها عـــذابا  َ َ َ َْ َ ُ ُ َ  
ْأبـــا بكـــر كـــشفت أقـــل عيبـــي  َ ََّ َ ْ َ َ ٍ  
ــار  ــي ع ــب فه ــرض املعاي ــال ت ٌف َ َْ َ َ َ  
ـــا  ـــن الثري ـــه م ـــوي بالوجي َّوهت َ ُّ َ ِ ِ ِ ْ َ  

ــت اآلن مل  ْوأن َ َ َ ــابَ ــرف بع ٍتع َ ِْ ْ ُ)٢٣٠(   
ِمجعــت لــك النــصائح فامتثلهــا  َ َّ ُْ َ َ  
ِوطولـــت العتــــاب وزدت فيــــه  ُِ ُْ َ َِّ ْ َ  
ْفــال تأخــذ بتقــصريي وســهوي َ ْ ُ  

 جج

                                                        
وهذا ، طها ويزجرها عىل تفري،ويعاتب نفسه عىل تقصريها، نفسه عىل لسان ولدهِّيلتفت الشاعر هنا التفاتة بديعة ليوجه النصح إىل ) ١(

وال يظن أنه من أهل العلم والفضل فال حيتاج ، لبريي رمحه اهللا لكل مسلم ليبادر إىل حماسبة نفسه وعتاهبا درس بليغ من اإلمام اإل
منهج اإلسالم : للمزيد يف هذا املوضوع ينظر ) َ حتاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أن : ( tوقد قال عمر بن اخلطاب ، ملحاسبة النفس

  .٢٦٠/ ص– للمؤلف -يف تزكية النفس 
 .شدة احلر يف منتصف النهار : اهلجري  )٣(                   .أي متفاوته: شتى ) ٢٢٨(

 .بعيب و نقص : أي ) ٢٣٠( 



           
 

 
 ٩٠  

  

 
 

 

،  من مصابه بوفاة ولده فرصة ملوعظة نفسه عىل لسان ولده امليت)١(يتخذ الشاعر أبو احلسن احلرصي
ولـده  وهكذا يتحول مـن رثـاء ، ومؤثر شعري بديع بأسلوب،هت وجنته اهللا ومغفرذي يرجو له رمحةال

 : )٢(فيقول، ، وتزويدها بنفائس الوصايا وزجر هلا عن الغفلة،امليت إىل تقريع لنفسه
 

  ُسألت حبيـب الـنفس أيـن مكانـه
  ُمكـاين حيـث جئـت بجنـة:فقال 

ُوال علــم يل إال بنفــيس وجــدهتا َ  
ــت احــذر فتنــة القــرب    إهنــاويــا أب

ًويا أبت اعمل لـست عنـي جازيـا َ  
ًويا أبت اتل الذكر حسبك واعظـا َُ  
ــائم ــك ن ــتيقظ فإن ــت اس ــا أب   ٌوي
ــا ــك واثق ــشفع نبي ــت است ــا أب   ًوي
 نجا ابنك فانظر يف نجاتك واعتمد

ـــن مكـــاين؟  ـــوتى وأي ـــرش امل   ُإذا ن
ــــوف دواين ــــا القط ــــة منه ٍمذلل َّ ُ  

ـــ ـــا أبت ـــرتاينافي   ً عمـــل صـــاحلا ل
ــــد أل ــــن مل جيته ــــة م ْخماف ــــانَ   ِم

  وال عنك أجـزي غـري شـانك شـأين
ـــــان ـــــصلت ومث ـــــدبر آي ف ِت َ ُِّ ٍُّ ُ َ  
ـــت اســـتعجل فإنـــك وان   ويـــا أب
ــــه غــــدا وضــــامن ًبوعــــد يوفي ِّ  
ـــان ـــك ف ـــى فإن   ٍعـــىل عمـــل يبق

 

 

                                                        
له تصانيف يف القراءات منها القـصيدة الرائيـة ، املقرىء الشاعر من القريوان، هو أبو احلسن عيل بن عبدالغني احلرصي )١(

سـري : (ينظـر . هـ٤٨٨انتقل إىل األندلس وتويف بطنجة سنة ، َوأقرأ الناس القرآن الكريم بسبته، احلرصية يف قراءة نافع
  ) .٤/٣٠٠ األعالم ٣/٣٨٥ شذرات الذهب -   ١٩/٢٦أعالم النبالء 

  .٣٧٦ /  ص- ديوان احلرصي )٢(
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ة املسامة ًمن نفائس الوصايا الشعرية التي اشتهرت بني العلامء وطالب العلم جيال بعد جيل القصيد
هـ يف ٦٨٩ لإلمام زين الدين عمر بن مظفر املعروف بابن الوردي املتوىف عام )٢٣١( ) المية ابن الوردي (

 . حلب مدينة 
  :)٢٣٢(وإليك خمتارات من هذه القصيدة البديعة 

ــزل ــن ه ــب م ــصل وجان ــل الف ْوق َ َ َُ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ  
ــر ــب ام ِجــاورت قل ْ ََ َ َْ َ ْ إال وصــل ٍىءْ َ َ َّ  
َّإنــــام مـــــن يتــــ ََّ ْ َ ْق اهللاَ البطـــــل َ َ َ ِ  

ــك الكــل فلــم تغــن القلــل ْهل َ ُ َ َ ُّ َِ ُ ُ َ َ)٢٣٣(   
ْوســيجزي فــاعال مــا قــد فعــل  َ َ ََ ْ َ َْ َ ًَ ِ ِ  

ْحكــام خــصت هبــا خــري امللــل َ ِ ُِ ْ َ ََ ُِ ْ َّ ً َ)٢٣٤(   
ْأبعــد اخلــري عـــىل أهــل الكـــسل  َ َْ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ  

ْكل من سار عىل الـدرب وصـل َُّ َ ِْ ْ َ َ ََّ َ َُ)٢٣٥(  
 ج

َاعتـــزل ذكـــر األغـــاين و  ِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ْالغـــزلْ َ َ  
ـــــا ـــــوى اهللا م فتق ـــــق اهللاَ  َوات ْ ََ َِّ  
ًلــيس مــن يقطــع طرقــا بطــال  َ ً ُ َ ْ ََ ُ َ َ ُْ َ  
ــوا  ــن مــن ســادوا وشــادوا وبنَ ْأي َ َ ُ ُ ْ َ َْ َ َ َ  
هم  كــــــال مــــــنْ ُســــــيعيد اهللاُ  َُ ُِ  ُ ُ  
ــت  ــايا مجع ــمع وص ــي اس ْأي بنَ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ْ َّ  
َاطلـــب العلـــم وال تكـــسل فـــام  َ ََ ْ ْ ُ ْْ َ َ ِ ِ  

َال تقــــل قــــد ذهبــــت أرب َْ َ ْ ْ ََ َ َ ْ ُابــــهُ ُ  
 ج

                                                        
 . النتهاء قافية أبياتـها بحرف الالم  ) َّالمية( سميت ) ٢٣١(
هـ دار أشبيلية ١/١٤٢٠ ط-العطر الوردي رشح المية ابن الوردي للدكتور مصطفى بن كرامة اهللا خمدوم : املرجع) ٢٣٢(

 . بالرياض 
َّمجع قلة، وقلة كل يشء رأسه وأعاله، واملراد هنا القصور العالية واألبنية املرتفعة : ُالقلل) ٢٣٣( ُ . 
َ خري امللل هي رشيعة اإلسالم التي اختصت بكامل بيان هذه الوصايا وشدة العناية هبا )٢٣٤( ِ. 
َّ فإن من سنة اهللا يف عباده أن لكل جمتهد نصيب،ال تقل قد مىض أهل العلم وأصحابه وال يمكن بلوغ طريقهم: أي ) ٢٣٥( َّ، 

 .فعليك باألخذ باألسباب لنيل العلم وبلوغه 
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َومجــال العلــم إصــالح العمــل ْ َ ُ ْ َِ ْ ُِ َ َ)٢٣٦(  
َحيــرم ْ ْ اإلعــراب بــالنُّطق اختبــلُ َْ ََ ْ ِ ِ َ ْ)٢٣٧(   

ْختفض العايل وتعـيل مـن سـفل َ َ َْ ْ َ َِ ُِ ِ ُ َ)٢٣٨(  

ْإنـام أصل الفتـى مـا قـد حـصل َ َ َُ َ ْْ َ ََّ ََ)٢٣٩(   
ــــل ــــه أو أق ــــسان منْ ــــر اإلن ّأكث َ ُ َْ ُ ِ َ َ ْ  

 
 

َيف ازديــاد العلــم إرغــام العــد  ِ ِ ِ ُِ َْ ِ ِ ْ َ   اِ
حو فمـــن َ بـــالنَّ طـــق ْمجـــل املنْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِّ َ  
ــــها  ـــدنيا فمـــن عادات َاطـــرح ال َ ْ َِ َِ َ ْْ ُّ ِ َ  
ـــدا ـــصيل أب ـــيل وف ـــل أص ًال تق َ ْ َُ ََ ْ َ َْ َِ ِ  

ُقيمـــة اإلنـــسان مـــا حي َ َ َِ ِْ ِ ُ ُسنُهــــْ ِ  
 
 

ـــلـّإهنـــ ْم ليـــسوا بأهـــل للزل َ ََّ ِ ٍ ْ َ ِ ُ ْْ)٢٤٠(  
ــل ــصري األم ــل تق ــدليل العق ْف ُ)٢٤١(   

ـــه جـــدير بالو  َغـــرة منْ َ ُِ ٌ َِّ ِ ْجـــل ٍ َ)٢٤٢(  

ْال ختــض يف ســب ســادات مــضوا  َ َِّ َْ َ ٍَ ُ َ  
ـــدن ـــال يف ال ـــرص اآلم ـــز يِّق ْا تف ُ  

َإن مـــن يطلبـــه املـــوت عـــىل  َ ُ ْ ُ ُ َ َْ ْ ََّ  

                                                        
عاملا حتى يعمل بعلمهال يكون الر: أي ) ٢٣٦(  .ُ وعدم العمل بالعلم قبح وفساد ،ًجل 
َّ واملراد أن معرفة النحو واإلعراب رضورية لطالب العلم لئال خيطىء يف ،من االختبال وهو الدهشة والتحري: اختبل ) ٢٣٧(

 .  ويتحري يف ألفاظه،كالمه
 . ًعل سعيك فيها طريقا لنيل مرضاة ربك سبحانه  واج،أخرج حبها من قلبك وال جتعلها مقصودك:  أي ،اطرح الدنيا) ٢٣٨(
ومن : (  يقولe والرسول ، فاإلنسان بعمله ال بنسبه،ال تقل يكفيني رشف نسبي وحسبي وفضل آبائي وأجدادي: أي ) ٢٣٩(

 . فبادر إىل طلب الفضل والرشف بأعاملك الصاحلة ) ُبطأ به عمله مل يرسع به نسبه 
ِّلوردي من الوقوع يف سب سادات املسلمني من الصحابة والتابعني والعلامء الصاحلني ألنـهم هذا حتذير من اإلمام ابن ا) ٢٤٠(

 قاصـدون للحـق ، وهـم جمتهـدون يف أعامهلـم،ورثة األنبياء، وقد نقلوا إلينا هذا الدين، فالطعن فيهم طعـن يف الـرشيعة
     M: فار هلم، كام قال تعاىل والواجب حسن الظن بـهم وحمبتهم وتقديرهم واالستغ،ًفجزاهم اهللا خريا

                    L]   ١٠:احلرش. [ 
ٍّشأن العاقل أال يغرت بالدنيا ويتكالب عىل حطامها وينسى العمل لآلخرة، فالدنيا دار ممر ال مقر، وطول اآلمال بالدنيا ) ٢٤١(

 .يتولد عنه الكسل عن الطاعة وقسوة القلب 
َّإنام أمرتك بتقصري األمل يف الدنيا ألنك :  واملراد ،أي غفلة، والوجل هو اخلوف، وهذا البيت تعليل للبيت السابق: َّغرة) ٢٤٢( َّ

 .ال تدري متى ستموت، فعليك باالستعداد للرحيل واخلوف من املوىل سبحانه



           
 

 
 ٩٣  

ــل ــؤذ باجلع ــورد م ــب ال ْإن طي ْ ََّ َ َ ُْ ُ ِْ ٍ ِ ِْ)٢٤٣(  

 

ــــا ــــويل عابث ــــب ق ًأهيــــا العائ َ َِ ِ ْ ُ َِ ُّ  
 

ـــــل  ـــــخن آذى وقت ـــــى س ْومت َ ََ ََ َ َِّ َ  
ٍفيــه ذا مــال هــ َ َ ِ َوىل األاملــَو ـِ َ ّجــلْ َ  

ــيهم ي ــال ف ــل امل ُوقلي ــُ ْستقل ـ َ َ ْ)٢٤٤(  
 

ـــائغ  ـــاء ســـهل س ـــل امل ـــا مث ٌأن ِ َِ ٌَ َ ُْ ِ َ  
ـــن ـــن يك ـــان م ـــري أين يف زم ْغ َ ُْ َ َ ٍْ َ ِِّ َ َ  
  هـٌواجـــب عنـــد الـــورى إكرامـــ

 

                                                                                                                                                                                             
َخيتم اإلمام ابن الوردي وصاياه بالتأكيد عىل أمهيتها ورضورة التمسك هبا) ٢٤٣( ُوأن الذي ال يأخذ هبا وينقص من قدرها هو  ،ِ َ ِ َّ

َ وال يعيبها إال من كان العيب فيه، كام أن اجلعل ،الناقص املذموم ُ  . ِّيتأذى بالورد الطيب ) وهو أحد احلرشات ( َّ
عندهم صاحب املال) ٢٤٤( اصح فال  وأما العامل الن،َّيصف ابن الوردي زمانه الذي انقلبت فيه موازين الناس وأصبح املقدم 

 !!  فإذا كان هذا هو احلال أيام اإلمام ابن الوردي منذ أكثر من سبعامئة سنة، فلينظر إىل أحوال الناس اليوم ،يبالون به
ٍه وعلمه بعرض     ويف هذا تنبيه لطالب العلم أال يسري مع هذه املقاييس املقلوبة، فيبيع دين َ  .من الدنيا قليلَ

 
 



           
 

 
 ٩٤  

 

 
 

نة ًعه متوجها إىل احلج سِّوهو يود، وهذه خمتارات من وصية اإلمام تقي الدين السبكي لولده حممد
 : ، فقال )هـ٧١٦(

 

ِوصيك واسمع مـن مقـايل ترشـد ُأ ُ  
ِصــحت وفقـــه الـــشافعي حممـــد  َّ َّ  

ِاأليـدَّهيديك للبحث الصحيح  ِّ)٢٤٥(  
ــر ــم يف الق ــل فه ــن ك ُم ٍ ــسدداِّ ِن م َّ ُ  

ــــد  ِوقرحيــــة ســــمحاء ذات توق ٍُّ  
ِواهجر منامـك يف طـالب الـسؤدد ُّ  
ـــد  ـــوم وأمح ـــة يف العل   ِوأيب حنيف
   ِتظفـــر بـــسبل الـــصاحلني وهتتـــد
َّوذر اخلالعة واملجـون مـع الـردي ُ َِ  
ِيــأيت بــه مــن كــل أمــر تــسعد  َ ْ ٍ ِّ  
ِحول احلمى واقنُت لربك واسـجد  َِ ِّ ْ ََ  

َّ عـن ظلـم اليـد د   ِعن احلرام وكف
ِمهام استطعت ووجه ربـك فاقـصد ِّ َ  

 

ـــي   ـــصيحتي الت ـــل ن ـــي ال هتم ُبن َّ ُ  
ــي  ــسنن الت ــاب اهللا وال ــظ كت   ُّاحف

ــم أصــول ــام حمكــامَواعل ــه عل ً الفق ًُ ِ   
ــى  حــو الــذي يــدين الفت   َّوتعلــم النَّ
ـــن  ـــة وتفط ـــوم هبم ـــذ العل ٍوخ ُّ َّ ِ ُ  
ًوالـــزم كتابــــك دائــــام مــــتفهام  ًُ  
ــك  ــشافعي ومال   ٍواســلك ســبيل ال
ًواقصد بعلمك وجه ربـك خالـصا  ِّ َ ْ َ َ ِ  
ـب اللهـو الـذي يـزري الفتـى    ُوجتنَّ
ِّواتبــع رصاط املــصطفى يف كــل مــا  ُ  
ْوعليك بالورع الـصحيح و ال حتـم ُ َ  

  ن اللسان عن اخلنا واحم الفـواُوص
ً ومكــارم األخــالق طــرا    فأهتــا)٢٤٦(ُ

 جج

                                                        
 .القوي : ِّاأليد ) ٢٤٥(
ًطرا  )٢٤٦(  .ًمجيعا : ُ



           
 

 
 ٩٥  

 

ٍواجعل دثارك ثـوب علـم ترتـدي  ِ  
ِمــن زل هيــوي يف اجلحــيم ويبعــد  ُ ْ  
ِبـــــرضاعة ومتـــــسكن وتعبـــــد ٍُّ ٍ َ َ  
ــسند  ــاب أو احلــديث امل ــص الكت ِن ُ َّ  

ــرب أوحــد  ــل ح ــع ك ــا م ِمتأدب َ ْ ٍِّ ِّ ً ُ)٢٤٧(  
ِة عليهم فاحفظ لسانك وابعـد ُِ)٢٤٨(   

ِتظــل مــن حمــن الزمــان بمرصــدف َِ ِ َّ َِ َّ  
ُواحللم أفـضل مـا ارتـداه املرتـدي  ُ ُ ِ  
ـــودد ـــد مت ـــن وال ـــا م ـــرم هب ِأك ِِّ ِ  

 

ٍواجعل شـعارك ثـوب زهـد حمكـم   ُ  
  َّواحفــظ ســـلوكك ال تـــزل فإنـــه 
ـــة  ـــل ملم ـــرمحن ك ـــع إىل ال ٍوارف َّ ُ َِّ َّ َُ ْ  
ـــت  ـــد خالف ـــة ق ـــك مقال َوإذا أتت ٌَ َ ْ َ  

ِفاقفُ الكتاب وال متل عنـه َ،ْ    ِ وقـف
ُفلحــوم أهــل العلــم ســمت للج َُّ ُ ُِ   نــا ُ

ــرسه  ــوح ب ــؤادك أن تب ــظ ف ِّواحف َ  
ُّفالعلم واألدب اجلميـل مـع التقـى  ُ ُ ُ  
ــيتي التــي أوصــيكها َهــذي وص ََّ ُ  

 

 
 

                                                        
ْحبرب األمة وترمجان القرآن: ُهو العامل، ومنه سمي ابن عباس ريض اهللا عنهام): بفتح احلاء(َاحلرب ) ٢٤٧( َ. 
 كام ورد يف ،وأن التعرض هلم باإليذاء يوجب غضب اهللا سبحانه، ويف هذه الوصية حتذير من جتريح العلامء والطعن فيهم) ٢٤٨(

، وقد تكاثرت الوصايا يف التحذير من انتقاص العلامء وغيبـتهم، )ًيل وليا فقد آذنته باحلرب من عادى : ( احلديث القديس 
ًوتشبيه من يفعل ذلك بأنه يأكل حلام مسموما أخي أن حلوم ا اعلم ي: (وأورد اإلمام النووي عن اإلمام ابن عساكر أنه قال ، ً

 -بالعيـب :    أي -وأن من أطلق لسانه عىل العلامء بالثلـب ، ستار منتقصيهم معلومةأوعادة اهللا يف هتك ، العلامء مسمومة
 .٢١/ ص–التبيان يف آداب محلة القرآن للنووي ) ابتاله اهللا تعاىل قبل موته بموت القلب 



           
 

 
 ٩٦  

 

 
 

، وصـايا التوجيهـات والقصيدة بديعـة حفلـت بنفـائس) هـ٧٥١املتوىف سنة (لإلمام ابن قيم اجلوزية 
وبلغـت أبيـات ، وختمها باحلديث عن نعيم اجلنة والشوق إليها، وذخرت بجملة من اآلداب والفوائد

  :)٢٤٩(وإليك خمتارات منها، ً بيتا٢٢٩هذه القصيدة 
 

ـــ َأم ـــسلَ ـــيكم ف ـــسليمي عل ِّارة ت ََ ْ َُ ْ َ ِ َ   موا ُ
ــــم  ــــضل وأنع ُوروح ورحيــــان وف َ َْ َ َ َ ٌ ْ ٌَ َ ٌْ َْ  

َرعوهم بإحسان فجادوا وأ ُ َ َْ ٍ َ ْ َُ َنعمَ   )٢٥٠(واـْ
ُولــوالهم ُ ْ ِ مــا كــان يف األرض مََ ْ ََ ِ َ ُسلم ـــَ ِْ  

ــــدعو لكــــم وي َحمــــبكم ي َ ُّْ ُُ ُُ ُْ ــــِ ُسلمـ َِّ  
 

ـــار ه ـــت شـــمس النَّ ُإذا طلع َْ َ َفإهنـــا  ْ َّ ِ َ  
ــاعة  ــل س ــرمحن يف ك ــن ال ــالم م ٍس َِ َ َْ َّ ٌ َِّ ُ ِ ِ َ  

ِعىل الصحب واإلخوان والو ِ َ ْ َّْ ِ ُلد واألىل َ ِ ْ  
ــــاع النَّ ــــك أتب ُأولئ ْ َ َُ ــــي وِ َب ِّ ــــه ِ ُحزب ُ ْ ِ  

ــا حمــس ْفي ُ َ ــغ ســالَ َنا بل ْ ِّ ــم ًَ ــل هل ُمي وق َ ْ ُ َ ِ  
 

* . * . * 
بيــك يــرضم ُوحــر لظاهــا بــني جنْ ْ ُِّ ْ ََ ْ َ َ َ َ ََ َ َ)٢٥١(   

ـت ترجـوه يطعـم  ُوهذا الـذي قـد كنْ ِْ ْ َ َّ َُ ُ ُ ََ َ ُْ َ  
فـــسك يف الـــدارين جـــاه  ٌلنَ َ ِْ َ َّ ِ َ ِ ُودرهـــم ِْ َْ ِ َ  

ــح ــرك ال رب ٌلعم ْ َِ َ ُ ْ ــسلم َ ــل ي ُ وال األص َْ َُ ْ ََ  
ُجـــدت بـــيشء مثلـــه ال يقـــومَو َّ ُ ُ َُ ُ ْ ِ ٍ َ ِ َ ْ)٢٥٢(  

ْنظــري بــبخس عـــن قليــل ســـيع ُ ْ ْ ََ ٍ ِ َ َ ٍ ْ َ ِ ُدم َ َ  

َويــا موقــدا نــارا لغــريك ضــ َ ِ ْ َُ ِ ًِ ًَ َ َوءها َ ُ  
ـى العلـم الـذي قـد غرسـته  ُأهذا جنَ ََ ْْ َ َ َ َّ ِ ْ َِ َ َ  
ُوهــذا هــو احلــظ الــذي قــد رضــيته  َ ََ ِ َ ََ َّ ُّ َُ َ  

ُوهــذا هــ ََ ِّو الــرَ ُبحَ ُ الــذي قــد كــسبته ْ َْ ِْ َ َ َّ  
ـــ ـــيشء ال ي ـــت ب َبخل ٍَ َ ِ َ ْ ُّرضِ ـــه ُ ُك بذل َُ ْ َ  

ـــي ـــت نع ِوبع َ َ ْ ـــه وال  َِ ـــضاء ل َام ال انق ُ َ َ ََ ِ ْ ً

                                                        
 .سعد مزعل، دار ابن حزم: لإلمام ابن القيم، رشح) رشح القصيدة امليمية ( كتاب : املرجع) ٢٤٩(
  .وإىل الذين أحاطوهم بالرعاية، فهو يزف هذا السالم إىل األصحاب واإلخوان واألوالد، مجع ولد: ِ الولد بالكرس )٢٥٠(
  .يشتعل: يرضم ، هلبها : لظاها ) ٢٥١(
 .ومقابل ذلك زهدت ومل حترص عىل النعيم الدائم يف اجلنة، بخلت باملال الفاين: أي ) ٢٥٢(



           
 

 
 ٩٧  

َولكن أضـعت احلـزم َْ ََ ْ ْ ََ ِ ـت تعلـم َ ُ لـو كنْ َ َْ َْ َ ُ  
ْوتع ـــه وتظلـــمََ ـــدار اإلل ـــب أق ُت َِ ْ َْ َ ُ ِ)٢٥٣(   

ـــ ـــا أن ـــني هل َّمه َ َ َ ٌ ِ ُى حيـــب ويكـــرم ُ َ ْ ُ َ ُّ َ ُ  
ــسم ــراه ال يتق ــسيل يف جم ــن ال ُم َّ َ ََّ َ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ)٢٥٤(   

ــزعم  ــت ت ــذي أن ــا يف ال يقين ــذبت  ُك ُ َ َ ْ ََّ ً َِ َ ْ َ  
ــــدم  ــــاهلني مق ــــني اجل ــــك ب ُوإن ُ َّْ ََّ َ َِ َ َ  
ُوإن كنْــت تــدري فاملــصيبة أعظــم َ ُ ُ َ ْْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ُ  
ـــرصم  ـــام سي ـــاال يف منَ ـــت خي ُرأي ْ َ َ ََ ُ َ ٍْ ِ ً َ َ َ  

َريبــا تعــش فيهــا محيــدا وتــَغ ََ ْ َ َ ًْ ًِ ِ َِ ْ    )٢٥٥(ُمْسلِ
ُّ يف ـــد واحلـــق ـــدار اخلل ْهلـــا ول ُْ َ ُ ََ ِ ِِ َ َ ـــم َ ُه َ  
م ـــه فـــام ذاك يغـــنَ ــــزعها منْ ُوينْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ِ ُ ِ)٢٥٦(   

 

ـت حازمـا  ًفهال عكست األمـر إن كنْ ْ ََ َ ْ ِْ َ ََ َُ ََّ َ َ  
ـك الـنَّفس عـن سـوء فعلهـا  ـزه منْ َتنَ ْ َ ُِ ِ ِِ ُ َ ِّْ َ ُ  
ُمــضيع ألمــر اهللاِ قــد غــش نفــسه  ٌَ ْ ُْ ََ َّْ َ ِ ِ  

ــات أ ــن الطاع ــيء ع َبط ِ َِ ََّ ِ ٌ ــا َ َرسع للخنَ ُ َ ْ  
ُوتـــزعم ُ ْ َ ٌ َ مـــعَ ِ هـــذا بأنـــك عـــارف َ َ َّ َ َ َ َ  

ـــت إال ـــا أن َّوم َ ْ َ َ ـــم ظـــامل َ ٌ جاهـــل ث َّ ُ ٌ ِ َ  
ــإن ِف ــصيبة َ ــك م ــدري فتل ــت ال ت ٌ كنْ ْ ََ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ َ ُ  

َولـــو تبـــرص الـــدنيا وراء َ َ َ ْ ْ َْ ُّ ُُ ِ َ ســـتورها َ ِ ُ ُ  
ِ فجزهـــا ممـــر ُ َْ ِا ال مقـــرُ ُ َ وكـــن هبـــا ًاً ِ ْ ُ  

ــثال  ــول مم ــال الرس ــا ق ــسبك م ًوح ِّ ُ ََ ُ ُ َّ َ َْ ُ َ َ  
ــد ــام ي ْك ُ َ ــبعا َ ــيم إص ــسان يف ال ًيل اإلن َُ ْ َِ ِّ َ َِ ْ ِ  

 

* . * . * 
ــتنْدم  ــب س ــن قري ــاين ع ــع األم ُرصي َ َ ََ َ ٍ َ ْ َ َْ ِ ِ  
ـــرضم  ـــار ت ـــة أو حـــر ن ُســـوى جنَّ َِّّ َ َ ٍَ َ ْ ََ ٍ ِ  
ُهي العروة الوثقى التـي لـيس تفـصم  َ َ ْ ُ َ ُُ َُ َّ َ ْ ِ  

َفيــا ســاهيا يف غمــرة اجلهــل واهلــوى  َ ْ ََ ِ َ َ ْ َِ َ ِ ً َِ  
ْ قد دنا الوقـت الـذي لـيس بعـ ْأفق َ َ ْ َ ََ َّ ْ َُ َ ْ ِ ُده َ َ  

ـــراء ـــسنَّة الغ ِوبال َّ َُّ ِ ِ ـــنَ ْ ك ً متمـــسكا ُ َ ِّ َ َُ  
                                                                                                                                                                                             

، حيث يلتمس أحدهم لنفسه األعذار عند فعل املحرمـات، سيشري اإلمام ابن القيم هنا إىل آفة يقع فيها كثري من النا) ٢٥٣(
 .وذلك بسبب اتباعه هلواه ونفسه األمارة بالسوء، ُوإذا وقع يف مكروه يلوم القدر الذي كتب عليه، ًليجد مساغا لفعلها

ًان جمتمعا مل أرسع من السيل إذا ك، أما الفواحش فهو رسيع إليها، ومتكاسل عن أدائها مقرص يف فعل الطاعات: أي ) ٢٥٤(
 .يتشعب

كن يف الدنيا كأنك غريب أو  : (t البن عمر  ملسو هيلع هللا ىلصوقد سبقت وصية الرسول، ٌفالدنيا ممر ال مقر، أي اعربها: ُجزها ) ٢٥٥(
 .)عابر سبيل

لدنيا يف اآلخرة إال مثـل مـا  اواهللا ما(  : ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله ) : ٢٨٥٨/ رقم (إشارة إىل احلديث النبوي الذي رواه مسلم ) ٢٥٦(
 .كنسبة املاء الذي يعلق باإلصبع إىل باقي البحر: أي . ) يرجعَحدكم أصبعه يف اليم فلينظر بمجيعل أ



           
 

 
 ٩٨  

َمن اهللاِ يـوم  ْ َ َ ُالعـرض مـاذا أجبـتمِ َ ُْ َ ََ َ ِ)٢٥٧(  
ُليـــوم بـــه تبـــدو  َْ ْ َِ ِِ َعيٍ مَ ُانـــا جهـــنَّ َ َ ً)٢٥٨(   

ُفهـــاو وخمــــدوش ونــــاج مــــسلم  َ َُّ ٍَ ََ َ َ ٍَ ْ ٍ  
ـــاد وحيكـــم  ُفيفـــصل مـــا بـــني العب ْ َُ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ُ ْ َِ  
ُفيـــا بـــؤس عبـــد للخالئـــق يظلـــم  ِ ْ ََ ْ َ ُ َِ ِ ِ ٍَ َ ْ  

ــ ِذاك عــىل فيــه الـــمهيمنَك ِ ِْ َ ُ َ َ َ ــتم َ ُخيْ ِ َ)٢٥٩(   
ُتطــــاير كتــــ ُ َ َ ُ العــــاملني وتقــــسم ُبَ َ ْ َُ َ ََ ِ  

ــاال ــِب ْخرى وراء الظه ََّ َ َ َ ــسلم ْ ــك ت ُر منْ ََّ ُ َ ِ ِ  
ــم  ــو يظل ــك الوجــه أو ه ــرشق منْ ُفي َ ْ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ ُُ َ َ ِ ِ ْ  
ِيبــــرش بــــالفوز العظــــيم ويعلــــ ْ ُ َ َ َ ُِ َِ ِ ُ   ُم ِّ

ــــرم  ــــو مغ ــــه فه ــــي مل أوت ُأال ليتن َ ُْ َ ْ ُ ْ َْ َُ َْ َ َِ  
ــول  ــدلك مقب ٌوع َُ ْ َ ــيمَ ــك ق ُورصف ِّ ََ ُ ْ)٢٦٠(   

ِففــي زمــن اإلمكــان َِ ْ َِ َ ـــمَ ُ تــسعى وتغنَ ْْ َ ََ َ  
ـــات َوهيه ْ ـــََ ـــا منْ ِ م ـــزمَ ـــر ومه ُه مف َ ٌّ ََ ْ َُ    

ــ ــىء جواب َوهي َ ِّ ــدا َ ــسمع النِّ ــدما ت ُا عن َ ْ َ ِ ً  
ُوخــذ مــن ت ْ َِ ْ ــُ ُقــى الــرمحن أعظــم جنَّ َ ََّ َْ َ َْ    ٍةِ

ُوي ِنْصب ذاك اجلـرس مـن فـوقَ ْ ْ ُ ََ ِ ُ ْ ِ َ متنهـا َ ِ ْ َ  
ــــ ــــأيت إل ِوي ِ َ ــــده ـَ ــــاملني لوع ِه الع ِ ِ ِْ ََ َ َُ  

ُّويأخـــذ للمظلــــوم ربـــ َ ََ َِ ُ ْ ْ ُِ ُ ُك حقــــه ْ ََّ َ  
ــضاء ــشهد أع ُوت َ ْ َ ُ ََ ــى َْ ــام جنَ ــيسء ب َ امل َ ِ ِ ِ ُ  

َ حالـك عنْـدما  َفيا ليت شعري كيـف َ َِ َِ ُ َ ََ ْ ْ ْ ََ ِ  
ـــ ـــاليمنَى كتاب َأتأخـــذ ب َُ َِ ْ ِ ُْ ُ ْك أم تكـــن َ ُ َ ْ َ َ  

ــــه  ــــل يشء عملت ــــه ك ــــرأ في ُوتق ََ َْ َّ ِْ ِ َِ ٍ َ ُ ُ  
ــــه  ــــاقرءوه فإن ــــايب ف ــــول كت ُتق َُّ َ ََ ْ ُ ُُ َ ِ  
ٌفــإن تكــن األخــرى فإنــك قائــل  َ ْ ََ َّ ََ ْ ِ ُ ِ  
ــادر إذا مــا دام يف العمــر فــسحة  ٌفب ُ ًَ ُ َ َْ ْ َ ِْ ِ  
ــص ــنم زمــن ال ِّوجــد وســارع واغت َ َ ْ َ ََ ْ ََ ِ َ َّْ ِ   َبا ِ

َورس مــرسعا فــامل ً َ ِ ْ ُ ْ ِ ْوت خلَ َ ُفــك مــرسع ُ ِ ْ ُ َ َ  
 

* . * . * 
ـــدم ـــو املق ـــر فه ـــان امله ـــذا زم ُفه َّ َ ُ َ ُ ََ ْ ِْ َ  

ــــزل ٌومل يـــك فيهـــا منْ َِ َ َ َِ ُ ُ لـــك يعلـــم ْ َ َْ ُ َ  
اء إن كنْـت راغبــا  ًفيـا خاطـب احلــسنَ ْ َِ َِ ْ ََ ُ ِ َ ََ  

َوإن ضــا ْ ِ ــدنيَ َقت ال ْ ُّ ِ ــا َ ــك بأرسه َا علي ِ َ ِْ َ ْ َ َ  

                                                                                                                                                                                             

M  x  w : إشارة إىل قوله سبحانه )  ٢٥٧(    v  u  t   s   rL  ٦٥/آية : القصص. 
َّجنة )  ٢٥٨(  .أي وقاية: ُ
M   y  x  w : يقول عز وجل ، أي فمه: عىل فيه )  ٢٥٩(   v   u   t   s   r    q   p{   z             

L ٦٥/آية:  يس. 
 .التوبة: والرصف ، أي عدولك ورجوعك  إىل اهللا عز وجل: عدلك مقبول )  ٢٦٠(



           
 

 
 ٩٩  

ــــا املخــــيم ــــك األوىل وفيه ازل ُمنَ ََّ ََ ُ ُِ ُ َ ِ   
ــــــس ــــــا ون َنعــــــود إىل أوطاننَ ُ َِ َ ْ ُ ُلم َُ ِّ  

ــ َوح ــَ ــيس ي ــا ل ــيش هب ــىل ع ُي ع َ ْ َ َ َِّ ٍ َ ُسأمََ َْ   
ــرش ــارة رب الع ِزي ْ َ ََ ِّ َُ ــم ِ ــاليوم موس ُ ف َ ُِ ْ ْ َ ْ َ  

ُوأرزاقهـــم جتـــرى علـــيهم وتقـــسم  َ ْْ َ ُُ َ ِْ َ َِ ْ َ َ  
َوقـــد رفعـــوا أبـــصارهم فـــإذا َ َ َْ َ َُ َ ْ ُ ََ ُ هـــم ْ ُ  

ُســــالم علــــيكم طبــــتم ٌ َُ ْ ِْ ُ َ ُ ونعمــــتم َ ُْ َِ َ  
ـــدي إننـــي أنـــا أرحـــم  ُتريـــدون عنْ َْ َ ََ َّ ُ ُِ ِ ِ َ ِ  
ــرحم  ــل وت ــويل اجلمي ــذي ت ــت ال ُفأن ََ ََ ُ َ َْ َّ َِ ِ َ  

ِعليــه  ْ َ َتعــاىل -َ َ ُ فــاهللاُ أكــرم-اهللاَُ َ ْ َ َ)٢٦١(   
ــــه وي ــــسعى ل ــــذا وال ي ُهب َ ُ َ َ ََ َْ ََ ــــدم ِ ُق ِّ َ  

ــم  َ تعل ــوف ــىل س ــدري، ب ــك ال ت ُكأن ََ ْ ْ ََ ْ َ ََّ َِ َ  
ُهــي الـــثمن املبـــذول حـــني تـــسلم  َ َ َِّ ُ ُ َ َُّ َ ِ ْ ُ ِ  

ــــاز َوال ف َ عمَ ــــنْ ــــة ي ــــد بالبطال ُ عب َ َ ِْ َ َ ِ ٌ َ  
 ج

َّفحـــي َ ـــات عـــدنَ ٍ عـــىل جنَّ ِْ َ ََ   َّ فإهنـــا َ
ـــا ســـبي نَ ُولكنَّ َ ِ َ ِّ العـــدوَ َ فهـــل تـــرى َ ْ ََ  

َي عـــىل روضاتــــها وخيامهـــا َوحـــ َ َ َ ِْ ِ ِ َ ََ ََّ  
ــه  ــذي ب ــد ال ــوم املزي ــىل ي ــي ع ِوح ِِ َّ َِ ِ ْ َ َ ََّ  
ـــا هـــم يف عيـــشهم ورسورهـــم  ْفبينَ ُ ْ ُِ ِ ُ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ َ  

ــم ب ِإذا ه ْ ُ ــورَ ــم ٍنُ ــدا هل ــد ب ــاطع ق ْ س َُ َ َ َْ َ ٍ ِ  
ــــهم ُبرب ِ ِّ ـــل هلـــم ِ ـــوقهم قائ ْ مـــن ف ُ َ ٌ َ َِ ِ ِِ ْ ْ  

ُيقول  ُ َسـلوين مـا اشـتهيتم فكـل مـا : َ َ َُّ َ ُُ ُ َْ َ ْ ِ  
ًفقــالوا مجيعــا ُ َ ََ ْ ِ ُ نحــن نــ:َ ْ َسألك الرضــا َ ِّ َْ ُ َ  
ـــيهم ُفيعط ِ ِ ْ ُ ـــم َ ـــشهد مجعه ـــذا وي ُ ه َ ُ َْ َ ُ ِ ْ َ َ  

ــر ــذر ام ــا ع ــاهللاِ م ِفب ْ ُ َْ َُ ــؤٍىءِ ــو م ْ ه ُ َ ٌمن ُ ِ  
ـــا ب َفي َ ـــبخس معجـــلَ ـــذا ب ٍائعـــا ه َّ َ َ َُ ٍ ْ ِ َ ًَ ِ   
ِّفقدم  َ ُفـدتك الـنَّفس-َ َ ْ َ َّ نفـسك إهنـا -َ َ ْ َ  

ــة ــس مهينَ ــرت بالوصــل نف ــام ظف ٌف ْ َ َ َِ َ َ ٌَ ْ ََ ِْ ِ  
 ج

                                                                                                                                                                                             

*    +    ,   -      .  /        M  0  :وتأمل قول اهللا عز وجل )  ٢٦١(   )L ٢٣ - ٢٢: القيامة. 
يقول اهللا تبارك وتعاىل ، دخل أهل اجلنة اجلنةإذا  (: قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي tعن صهيب  ) ١٨١/رقم( مسلم واحلديث الذي رواه 

عطوا ُفام أ، فيكشف احلجاب:  النار؟ قال نا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجينا منأمل تبيض وجوه: ًتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون : 
 ) .إىل رهبم عز وجلًشيئا أحب إليهم من النظر 
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، ق الفاضـلةوالـدعوة لألخـال،  قصيدة نفيسة يف تكريم املعلم وبيان منزلته)٢٦٢(للشاعر أمحد شوقي

وإليك خمتارات منها ، وتتضمن القصيدة جمموعة بديعة من الوصايا والتوجيهات لشباب األمة واملربني
 :)٢٦٣(رمحه اهللا فقد قال ،نختم هبا نفائس الوصايا الشعرية

ِللمعلــــم وفــــه التبجــــيال ْقــــم ِّ ِّ  
َ أو أجـل مـن الـذي ِأعلمت أرشف َّ َ َ ََ َ  

ــدال ــن ع ــم مل يك ًوإذا املعل ُ ــشى، ِّ   م

َكــاد املعلــم أن يكــون رســوال  ُ)٢٦٤(  
ــشى، يبنــي ِوين ًنفــسا وعقــوال؟َء أُ ُ  

ــة ِروح العدال ــشباب ضــئيالُ    يف ال

                                                        
يقع يف أربعة ) الشوقيات(وديوان شعره ،  عىل كل لسانجرى شعره، شاعر مرصي يلقب بأمر الشعراء،  أمحد شوقي)٢٦٢(

 . )١/١٣٦األعالم  (-م١٩٣٢تويف سنة ، وله كتب أخرى، أجزاء
 . ١/١٨٠ – ديوان الشوقيات )٢٦٣(
 ولقد تغري حال املعلم ومكانته بني الناس، عندما ضيع كثري من املعلمني رسالة التعليم بتهاوهنم وتشاؤمهم وأطامعهم )٢٦٤(

ونظمت قصائد شعرية كثرية تعارض قـصيدة شـوقي يف بيـان هـوان ، وهانت األمة هبواهنم، فهانت نفوسهمالدنيوية، 
 :املعلم وتعاسته، منها قول الشاعر أمحد طوقان عىل لسان أحد هؤالء املعلمني املتشائمني 

ـــوقي( ـــول) ش ـــصيبتي، يق ـــادرى بم   :وم
ـــديتك ـــد ف ـــبجال، اقع ـــل يكـــون م   ًه

ـــليم  ـــرب التع ــو ج ــ) شــوقي(َّل   ًـاعةس
 ج

  ِّقــــــم للمعلــــــم وفــــــه التبجــــــيال 
ـــيال؟ ـــصغار خل ـــنشء ال ـــن كـــان لل   م
 لقـــىض احلـيــاة شـقـــاوة وخـمـــوال

 ويصدق عىل أمثال هؤالء قول اإلمام اجلرجاين
 ولو عـظـمــوه يف النــفـــوس لعــظــام  ولو أن أهل العـلم صانـوه صـاهنم

 )للمؤلف –اهلمة العالية يف حياة املعلم : ينظر ( 
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ـــصريةوإ ـــم ســـاء حلـــظ ب ٍذا املعل َ َِّ  
  ُوإذا أتى اإلرشاد من سـبب اهلـوى
ُوإذا أصــيب القـــوم يف أخالقهـــم ُ  
ٍوإذا النـــــساء نـــــشأن يف أميـــــة ِّ ُُ َ  
ُلــيس اليتــيم مــن انتهــى أبــواه مــن ُ  
َإن اليتــيم هــو الــذي تلقــى لـــه َّ  

 

ُجاءت عىل يده البصائر حـوال ُ)٢٦٥(  
ــرور ــن الغ ــضليال، ِوم ــسمه الت ِّف َ  

ـــويال ـــا وع ـــيهم مأمت ـــأقم عل ًف ْ ْ ِ  
ــوال ــة ومخ ــال جهال ًرضــع الرج ُ َ َ  

ـــاة ـــم احلي ِه ِّ ـــاه، َ ُوخلف ـــيالَّ    ذل
ـــت ـــا ختل ْأم َّ ً ـــشغوال، ُ ـــا م ًأو أب َ َ  

 

* . * . * 
ُاليوم بـورك غرسـكم: قل للشباب  َُ  

ـــد الغا ـــا أبع ـــات َم ـــي!! ِي   إال أنن
َفكلـــوا إىل اهللاِ النجـــاح ِ   وثـــابروا، َ

 

ــت القطــوفُ  ــذليال، دن ــت ت ْوذلل َ ِّ ُ  
ــيال ــن كف ــم هب ــات لك ــد الثب ّأج َ ُ  
ًفــــاهللا خــــري كــــافال ووكــــيال ٌ  

 

                                                                                                                                                                                             
ْمن يف عينها حول: وهي، مجع حوالء: احلول) ٢٦٥(  . ومرض وهو عيب، إقبال احلدقة عىل األنف: واحلول، َ
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W: 
إذا كان املسلم ال يستغني عن الوصايا وهو مقيم بني أهله وإخوانه فام بالك به عندما يسافر وينأى 

 وليس معه ، وعادات مستقبحة،رةَ وينتقل إىل بيئة ال يعرفها وأناس هلم طبائع مستنك،عن الديار
ٌ والشيطان عدو ،ججة والشباب عاطفة متأ، والنفس أمارة بالسوء، وال جليس صالح،صاحب ناصح

 يتحني الفرص ليصطاد بشباكه القلوب، ويأرسها بقيود الشهوات املـحرمة، وعندها يأيت اإليامن ،ٌماكر
 وينبض قلب املؤمن بحالوة اإليامن فيكون اهللا ورسوله أحب إليه مما ، وأعظم حصن،ليكون خري وازع

ُن أنقذه اهللا منه كام يكره أن يقذف يف  ويكره أن يرجع إىل الكفر والفسوق والعصيان بعد أ،سوامها
 . النار

ِّ فاملؤمن يؤثر يف اآلخرين بدعوته وصـالحه ،وهلذا كانت الوصايا اإليامنية خري زاد للمغرتب املسافر
 . ُّ وأما الفاسق فإنه رسعان ما جيرفه التيار فال يقر له قرار ،أينام كان

 ليحافظ ، عىل تزويد املسافر بالوصايا- هم اهللارمح –ولقد حرص املربون واحلكامء منذ عهد السلف 
سـعيد األندلـيس البنـه عـيل عنـد  بن كعبد املل ومن هذا القبيل وصية ،عىل اآلداب الرشيفة يف غربته

 :)٢٦٦(عزمه عىل الرحلة إىل بالد الرشق، حيث قال له 
 

ــك ــرمحن يف غربت ــك ال   أودع
    إننـي)٢٦٧(طل حبل النوىُفال ت

 

ــاه يف أو  ــا رمح ــكًمرتقب    )٢٦٨(بت
ـــــكواهللاِ    أشـــــتاق إىل طلعت

 

 
 

                                                        
  .١٨/ ص- للشيخ حممد اخلرض حسني -كتاب الرحالت : انظر  )٢٦٦(
 .ُالبعد : النوى ) ٢٦٧(
 .أي غابت : آبت الشمس و، أي رجع: آب إليه : يقال ، أي رجوعك أو غيابك: أوبتك  )٢٦٨(
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 : وقال له 
  فـلـيـس يـُدرى أصـل ذي غـــربة

 

  )٢٦٩(ُوإنـمــا تعرف من شـيـمـتــك 

 : ونبهه لبعض اآلداب فقال 
 

ًظهـــرا عفـــةُوامـــش اهلوينـــا م ً  
  وكــل مــا يفــيض لعــذر فــال
ـــــدا ًوال جتــــادل حاســــدا أب ً  

 

   رضـا األعـني عـن هيئتـكِوابغ 
  )٢٧٠(ربتــكإجتعله يف الغربة مـن 

ــــك ــــى هيبت ـــه أدعــــى إل   فإن
 

 :كام أوصت أعرابية ابنها وهو يريد السفر فقالت له 
. فإن الوصية أجدى عليك من كثـري مـن عقلـك، وباهللا توفيقك، اجلس امنحك وصيتي، أي بني(

ًوإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا، ِّإياك والنميمة فإهنا تزرع الضغينة وتفرق بني املحبني ق وخلي، ُ
ِّومثـل لنفـسك مثـال مـا ، وإيـاك واجلـود بـدينك والبخـل باملـك، أال يثبك الغرض عىل كثر السهام

، فـإن املـرء ال يـدري عيـب نفـسه، وما استقبحت من غريك فاجتنبـه ، من غريك فاعمل بهَاستحسنت
َوالغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم  َ.( 

:والعلامء املعارصين ألهل الغربة البعيدين عن أوطاهنم وإليك أخي القارئ ثالثة نامذج لوصايا املربني 
   

 
 
 
 

 

                                                        
 .ُلقُاخل: الشيمة  )٢٦٩(
 .قصدك وبغيتك: إربتك أي  )٢٧٠(
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 رسـالة لطالـب مـسلم ذهـب مـع زوجتـه –رمحـه اهللا  – كتب الشيخ حسن البنـا ،م١٩٣٥يف عام 
   : )٢٧١( وهذا هو نص الرسالة ، ووصايا مهمة، وفيها نصائح ثمينة،للدراسة يف بالد الغرب

 :رعاه اهللا وكأله .. يف اهللا أخي( 
أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، وأصيل وأسلم عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وعىل آله 

:وبعدوصحبه ومن متسك برشيعته إىل يوم الدين   
يد  ويوم تعود راشد املسعد مح، يوم تسافر صالح النية نبيل املقصد،السالم عليك ورمحة اهللا وبركاته

 .  ونارض أزهار املعارف ، ويوم ختدم اإلسالم املفدى بام قطفت من يانع ثمر العلوم،األوبة
 يـرون فيـك مثـال املـسلم، ، وأناس مل تـألفهم،بعد فرتة قليلة أهيا العزيز ستكون بني قوم مل تعرفهم

 املـسلم َّعزيزي أشد احلرص عىل أن تكون خري مثال، وأفضل صورة يفهم منهـا القـوم أن فاحرص يا
 . ل ْبُ وأن املسلم ن،فضيلة

ً وكن هلا رفيقا أمينا يوفر هلا الراحة، فاقدر ذلك،َّوإن معك وديعة غالية هي زوجك الفاضلة  وحيقق ،ً
 .  أو تغافل عن الواجبات ، وشاطرها اهلناءة يف غري تساهل يف احلقوق،هلا السعادة

خاليص لكام كأخ كبـري يتمنـى ألخويـه أفـضل  وإ،واقرأ معي هذه الكلامت التي أمالها حبي إياكام
 : ويرجو هلام أسعد احلياة ،األماين

 : يا أخي 
 إليك وحميط بكـل ٌ وناظر،َّ واعلم أنه رقيب عليك،أحسن مراقبة اهللا تبارك وتعاىل يف كل شأنك -١

  فاجتهد أال يراك إال حيث يـرىض عنـك، الصدوري وهو يعلم خائنة األعني وما ختف،شأنك أينام كنت
ًوقتا وحاال  وال تغفل عن مراقبة احلق تبارك وتعاىل، فيترسب إىل نفسك الشيطان، وتغلبك وسـاوس ،ً

                                                        
 . هـ ٧/٦/١٤٢١ بتاريخ ١٤١٦/  العدد –نرشهتا جملة املـجتمع ) ٢٧١(
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ًالنفس، واعتقد يا عزيزي أن القلب املعمور بمراقبة اهللا تبارك وتعاىل ال يقربه شيطان أبدا، فإن خال من 
 واسـتعن عـىل مـا ،باملراقبـةِّ فحصن قلبك ، وسكنته الشهوات واألهواء،معرفة اهللا استهوته الشياطني

 .  وال تكن من الغافلني ،حييط بك باليقظة
ً أو تعلال ،ًأو اشتغاال باألعامل ،ًوال هتملها اتكاال عىل القضاء ،ِّأد فرائض اهللا التي افرتض عليك -٢

        {:  قال تعـاىل ، ونزغات اهلوى،َّ فإن ذلك من خداع النفس،باملعاذير
{ )٢٧٢(.  

 )٢٧٣( كام جاء يف حديث البخاري،َّ أنه ما تقرب أحد إىل اهللا بمثل ما افرتض عليه–عزيزي  يا –واعلم 
t،وأحـسن ، فأقم الـصالة، والتكاسل عن الواجبات التي هي هللا عليك، فإياك إياك إمهال الفرائض 

ً إال أن تعجز عجزا تاما عن ذلك فيكون لك مندوحة من قوله تعـاىل ،الصوم ً:  }   
   { )٢٧٤( . 

 ، وأنـت يف ديـار الغـرب أعظـم ألجـركٍألن تصوم بمشقةَ ف،واحذر أن تتخذ ذلك ذريعة للتقصري
 ،ًفال تقربن الفطر إال مغلوبا ال جتـد إىل الـصوم حيلـة ، وأزكى لنفسك، وأرىض لربك،وأجزل لثوابك

من أضاع رأس مالـه  فإهنا رأس املال، وما بالك ب، وال أزيدك بالفرائض وصيةً،وال تستطيع إليه سبيال
 .ًكيف يكون حاله مع الرابحني غدا ؟

 وأكثـر مـن ،ِّ فـأد سـنن الـصلوات،اقض ما اسـتطعت مـن وقتـك يف الطاعـات مـن النوافـل -٣
 فأكثر ،َّ واعلم أن دعاء املرء وهو عىل سفر ويف اغرتاب مستجاب، وسبح باسم ربك العظيم،االستغفار

َّعليا كرم اهللا وجهـه بـأن ملسو هيلع هللا ىلص فقد أوىص الرسول ،بارك وتعاىلًمن الدعاء ترضعا وخيفة، وأدم ذكر اهللا ت ً

                                                        
  .٢٦  /آيةسورة ص ) ٢٧٢(
َّوماتقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه: (وهو احلديث القديس الذي رواه البخاري ) ٢٧٣( ومايزال عبدي ، َ

  .٦٠٢١/ رواه البخاري رقم .. ) نوافل حتى أحبه َّيتقرب ايل بال
  .١٨٤/ آيةالبقرة  سورة ) ٢٧٤(



           
 

 
 ١٠٧  

َّ فـإن الطاعـات ن تسلكها إىل اخلري إال سـلكتهاأً، وال تدع سبيال تستطيع )٢٧٥(ًلسانه رطبا بذكر اهللايظل 
، فاغتنم هـذا الوقـت فهـو ٌ عىل نورٌتلك األمم نورأبناء  ربك بني الغافلني بني ُ وذكر،مضاعفة األجور

 .  وينتفع باملواسم ،رصُواسم األرباح األخروية ملن أراد أن يغتنم الفموسم من م
ه منك ـواجعل ل القلوب،  وربيع، وتدبر فهو شفاء الصدورٍمُّهَبتفأكثر من تالوة القرآن الكريم  -٤

 . فنعم البدء، ونعم اخلتام ، وختتم به عملك،ًوردا تستفتح به يومك
  

 ، ويـسرتعي العـني، وخيلـب اللـب،وي القلبهستيا سرتى من مباهج احلياة وزخرف الدنيا م -٥
  { : قـال تعـاىل ،فال يفتتنك ذلك عن الفضيلة، وال ينسينك اآلخرة: ويغلب ضعاف النفوس 

                �     
         { )٢٧٦(.  

ًواعلم يا عزيزي أن هذه املتع مجيعا ال تزن عند اهللا جناح بعوضة  وال تدل عىل رشف أو فضيلة، وإنام َّ
 ، فاحذر أن يستخفك الـشيطان فـرتدى يف مهـواة اإلثـم والفتنـة،هي مطايا الشهوات، ومهاوي الفتن

          {:ًواذكر دائـام قـول اهللا تبـارك وتعـاىل 

              
   {)٢٧٧(  . 

 وخيدعه القرش ، تكن ممن يؤثر احلياة الدنيا عىل اآلخرة فال،وكتاب اهللا يتلو هذه احلقائق صباح مساء
عن اللباب، وما من لذة من هذه اللذائذ التي جـاءت هبـا املدنيـة املعـارصة إال تعقبهـا آالم تربـو عـىل 

                                                        
 .تم التخريج) ٢٧٥(
  .١٣٢ – ١٣١ /اآليات طه سورة ) ٢٧٦(
  .١٤: آل عمران ) ٢٧٧(
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 لتكون من ،ب مظاهر دنياهم، وال تأخذن بقيادك وال ختدعن هبا فتجنَّ،، وتذهب بعذوبتها)٢٧٨(حالوهتا 
 .الفائزين

ً إن القوم يرون بعض ما حرم اهللا علينا حالال هلم فال يتحرجون عـن مقارفتـه:زي يا عزي -٦  وال ،َّ
َّ فـإن ذلـك ال ينجيـك مـن ، وال ختـالطهم يف آثـامهم، فال توافقهم عىل أهوائهم،يتوقفون عن ارتكابه
 . وال يصلح لك حجة يوم القيامة ،مؤاخذة اهللا تعاىل

 فإن ذلك إن كـان مـن ، وال صلة عاطفية،هن صداقة خاصة وال يكن بينك وبين،ال تصاحب فتياهتم
ًغريك جرما واحدا فهو منك جرمان  .  وأنت تعلم تأويل ذلك ،ً

َّ ذلك تنبيهـا عـىل مزالـق اإلثـم حتـى ال تـزلُ وإنام ذكرت،والعهد بك العفاف واألمانة  ويف ، قـدمً
 .  ويف رشف نفسك الكفاء ،طهارتك الغناء

ِمها كان يعلم األجواء مجيعا فلم يستثنَّ فإن اهللا حني حر،علل باجلو ال تقرهبا وال تت:اخلمر  ً بلدا دون ً
ًن حتتل من بطنك مكانا أ فإياك ،ً ولكنه حرمها حتريام ال شك فيه، وال استثناء معه، دون أمةً وال أمة،بلد

إهنـا إن  الكـأس األوىل فم وكن أشـد مـا تكـون عزيمـة أمـا،فتظل بقعة سوداء يف ذلك األديم الطاهر
 بـذلك َتوجنيـ ً، إىل هاوية ال جتد لك معها خالصـاَتنزلقا ف،خامرت عقلك استتبعت الثانية والثالثة

 !؟ رهتا التوبة فمن لك بسابق الطهر وروعة احلصانةَّفَعىل نفسك وعىل غريك جناية إن ك
 فـال ، وغنـى ولـك يف احلـالل مندوحـة،ً التذق منها شيئا:مطاعم القوم املـحرمة من خنزير وميتة 

مـه اهللا إال وهـو َّ ومـا حر، فكل حلم نبت من حـرام فالنـار أوىل بـه،تتذوق احلرام وال ينبت حلمك منه
 فانـرصف عـن اخلبائـث إىل ،)٢٧٩( }       {:خبيث، قال تعاىل 

 . الطيبات 
ثمـرة  فاحرص عليـه أن يـضيع يف غـري ، وقتك أغىل من الضياع فيها:املقامر واملالهي ودور العبث 

َّ ألن الوقـت ،فلم يعجبني ذلـك) َّإن الوقت من ذهب : (  ولقد رأيت من قال ،تستفيدها أو خري تفعله
فاحرص ! الوقت هو احلياة، وهل حياتك إال هذه الساعات التي ال تدري متى تنتهي ،أغىل من الذهب

                                                        
 .ٍأي تزيد، فهي لذة ساعة وحرسة وندامة إىل قيام الساعة إن مل يتداركها بتوبة نصوح : تربوا) ٢٧٨(
  .١٥٧ /آية األعراف سورة ) ٢٧٩(
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َّل من املروحات، وإن ح نفسك باحلالِّ ورو،يا عزيزي أشد احلرص عىل أوقاتك وال ترصفها إال يف اجلد
ً وإن يف األرض جلامال،ًيف السامء لروحا َّ وإن يف نفـسك ،َّ وإن يف البحر لعظمـة،َّ وإن يف احلدائق لنرضة،َّ

 وال تكثـر مـن اللهـو ، واستجامم خـاطرك، فخذ من ذلك كله راحة نفسك،َّ وإن من اهلواء لغذاء،آلية
 . لسوء  ومدعاة إىل ا،والغفلة فإهنا حجاب عن اخلريات

ًكن مع القوم ناقدا بصريا ومنـصفا خبـريا -٧ ً ً  وال تؤملنـك ، ال تـستهوينك حماسـنهم فتنـسى مـساوئهم،ً
ًاملدقق، وأحط بكل ما تستطيع من شؤوهنم علـام، ثـم مساوئهم فتنسى حماسنهم، بل ادرسهم دراسة الفاحص 

ً به مظفرا مؤيداً البصرية فام كان حسنا فاهد إىل أمتك وقومك وعدانقد ذلك كله بعني فألقه  وما كان غري ذلك ،ً
 .ًقم له وزنا، وال تأت إال وقد نفضت منه يدك، وفرغت خاطركُإليهم، وال ت

 فال تقعد معهم ،وجيهلون قرآنك وينتقصون قومك ،e  وينالون من نبيك،ًوستجد قوما يعيبون دينك -٨
 وأوضح هلم ما تعلـم ،م بالتي هي أحسن وإن دعاك األمر إىل النقاش فجادهل،حتى خيوضوا يف حديث غريه

      {: قال تعاىل . وإياك واملراء املؤدي إىل البغضاء والفتنة ،يف ذلك من املـحاسن
        {  )٢٨٠(.  
َّ وأن دفاعك عـن دينـك وأمتـك، َّ أن الدعوة الفعلية أجدى من الدعوة القولية،– يا عزيزي –واعلم  -٩

 وإن أتـيح لـك ، واستقامة مسلكك أجدى وأنفع مـن كـل يشء، وكامل نفسك، خلقكودعوتك هلام بحسن
 وال ،َّ وختري ما ال يثري الفتنة وال جيرح كرامة،سبيل القول واملـحارضة يف جمامع القوم وأنديتهم فاستعد لذلك

 ،ِّن جل هلـم حماسـنهمً وكن إجيابيا فال تقدح يف عقائد القوم ولك،َّتتهيب املوقف فإن معونة اهللا مع املخلصني
 . ً وحسبك هذا دعاية وتشويقا ،واكشف هلم عن عقائدنا

ً وكنت أحب أن أستمر إليك مناجيا لوال أين أخـشى أن أطيـل عليـك ،َّفإن يف القول فضل سعة: أما بعد 
ب لكـام  وأعادكام عىل خري مـا حيـ،رافقتكام السالمة ورعاكام اهللا ،ًه بعضاُنيس بعضُ فإن كثري الكالم ي،فتنسى

 .  ونستودع اهللا دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم ،املخلصون
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

 
                                                        

  .٥٦ /آية القصص سورة ) ٢٨٠(
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م ١٩٣٧ سنة ً قبل سبعني عامانرشت –رمحه اهللا  -مقتطفات من مقالة لفضيلة الشيخ عيل الطنطاوي 

وإليك  ،بأسلوب بديع مؤثرَّتكللت ، بوصايا عظيمةلدراسة يويص فيها أخاه املبتعث إىل فرنسا ل
  . خمتارات من هذه الوصية 

َّكنت مرسورا ألين أعلم أنك ذاهب تطلب العلم وختدم الوطن وتقوم بالواجب! يا أخي (   ولكن ،ًُ
ِمل يكد يتحقق األمر ويزفُ َ َّ احلقيقة الواقعة وعلمت أنك مودع نازُحتى أدركت.. الرحيل َّ  ْ فغلبت،حُ

 . ً وفاضت نفيس رقة وحنانا ،َّعيل العاطفة
ِّ ماخرة بك عباب اليم،َ ومل أقو عىل رؤيتك وأنت يف الباخرة،مل أستطع أن أودعك ي ،ٌ  تنـأى بـك عنـِّ

ًإين أختيلك اآلن وحيدا فريدا ال ترى حولك قريبا وال صديقا.. ً ً ً ُّ تطل من رشفة البـاخرة فـال تـرى إال ،َّ
 وأنـت الـذي مل ،ًوأتصورك يف ذلك البلد الغريب الذي ال ترى فيه إال وجوهـا تنكرهـا..السامء واملاء 

 .ً ومل يسافر وحده أبدا،يفارق بلده قط، ومل يغب عن أهله ليلة
وأنت ال تعـرف مـن . .. َّ فإنك ستقدم عىل قوم ال يبايل أكثرهم بالعفاف،فانتبه لنفسك واستعن باهللا

َّفإياك أن تفتنك امرأة منهن عن عفتك ودينك ..در املكنون النساء إال أهلك معصومات كال هي واهللا ..َّ
 .ُّ ولكن يف أنيابـها السم ، ونقش بارع،ملمس ناعم، وجلد المع: َّاحلية 

 ولكنـه ،ً وجعل له من نفسه عدوا حلكمة أرادهـا،َّإن اهللا قد وضع يف اإلنسان هذه الشهوة وهذا امليل
ًأعطاه حصنا حصينا يعتصم ب ً وسالحا متينا يدرأ به عن نفسه،هً ِّ وجرد سالح ،َّ فتحصن بحصن الدين،ً

َّالعقل توق األذى  َ  وراحـة ، وطيب الذكر،صحة اجلسم: َّواعلم أن اهللا جعل من الفضيلة مكافأتـها .. ُ
ضعف اجلسد، وسوء القالة، وتعب الفكر، ومن وراء ذلك اجلنـة أو : البال ؛ ووضع يف الرذيلة عقابـها

 . م جهنَّ
ال .. واذكـر األرسة واجلـدود ،ِّ وحكـم العقـل،فإن عرضت لك امرأة بزينتها وزخرفتها فراقب اهللا

                                                        
 . ٤٦-٤١/ ص ،صور وخواطر) ٢٨١(
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 أتأكـل مـن إنـاء ، وما فيهـا اخلبيـث املنـتن،تنظر إىل ظاهرها الرباق، بل انظر إىل نفسها املظلمة القذرة
 ولغت فيه كل الكالب ؟ 

َّثم إنك سرتى مدينة كبرية  وال حتقـر ، فال هيولنك مـا تـرى، ومصانع وعامرات، وشوارع وميادين،َّ
 وإن يكـن ،َّ واعلم إهنا إن تكـن عظيمـة،َّحياله نفسك وبلدك كام يفعل أكثر من عرفنا من رواد باريس

 ابـن األسـاتذة الـذين ،جد واحلـضارةـن املـابوإنام أنت ..  فام أنت من أواسط أفريقية ،أهلها متمدنني
 .. َّعلموا هؤالء القوم 

َ واأليام دول، الدهر يا أخي دوالبَّإن  ولكن يـنقص الـرشق ،َّ وإن يف الرشق أدمغة وسواعد ومال،ُ
 . ولكن أمة حتيونـها ..َّواعلموا أن مهمتكم ليست ورقة تنالونـها .. فامحله إليه أنت وأصحابك ،العلم

 وامحد اهللا ،ف قدرهاَّوبعد يا أخي، فاعلم أن أثمن نعمة أنعمها اهللا عليك هي نعمة اإليامن، فاعر
ُأنه مطلع عليك، يعصمك من الناس، ويعذك ً وراقب اهللا دائام، واذكر ،َ وكن مع اهللا تر اهللا معك،عليها َّ َّ

 . اخلريمن الشيطان، ويوفقك إىل
وانفض يدك ..ُ احزم أمتعتك وعد إىل بلدك ،َّويف اللحظة التي تشعر فيها أن دينك وأخالقك يف خطر

 . كان ال جييء إال بذهاب الدين واألخالق من هذا العلم إن 
 

 ستودع اهللا نفسك ودينك وأخالقك،أ
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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باء لألبناء هذه الرسالة التي أرسلها فضيلة الشيخ حسنني حممـد خملـوف مفتـي من بدائع وصايا اآل
مريكا يف بعثة دراسية لنيل الدكتوراه يف أالذي سافر إىل ، ىل ولده الشاب عبد اهلاديإ - رمحه اهللا -مرص 

 .م ١٩٥٠ وذلك سنة ،االقتصاد
 .)٢٨٢(  وإليك نص هذه الرسالة

غك كل مـا َّ وبل، ووفقك ملا فيه رضاه، ووجهك للخري،ْريَ ووقاك كل ض،حفظك اهللا من كل سوء( 
 .تتمناه 

، ً مغرتبا عن األهل والوطن يف سـبيل العلـم،نيا اجلديدة سنني عديدةَّاعلم أنك ستمكث يف هذه الد
التـي يعظـم فيهـا قـدرك ويرفـع ذكـرك، ، ونيل أرقى الشهادات اجلامعية التي تفتح لك طريق احليـاة

 فكـن كـام ننتظـر ،ً وعزما ومهـة،ً وصربا وشجاعة،فمطلبك عظيم وشاق، يقتيض منك مثابرة وجهادا
ًمنك رجال جلدا قويا ً ً جماهدا صبورا ،ً ً. 

، الذي بيده مقاليد األمـور ،ك وعالنيتك فهو الفتاح العليمِّ يف رسواستعن عىل ذلك بتقوى اهللا تعاىل
 وبـتالوة ، واستعن بالصالة فإهنا تنهى عـن الفحـشاء واملنكـر،ل الصعاب وتدرك اآلمالِّوبتوفيقه تذل

 )٢٨٣( . واهلدى والنور ، وشفاء الصدور،القرآن فإنه جالء القلوب
 فلن يستقيم لك ، وما حرم اهللا تعاىل من طعام ورشاب ولذائذ،وخلطاء الفتنة واجتنب قرناء السوء

 .م يغضب اهللا واحذر وسوسة الشيطان وتزيينه فإنه رصد للمؤمنني َّأمر إذا أملمت بمحر
ى فإنـه إن واحذر اتباع اهلـو ،واحذر ما يربر به املفسدون عصياهنم من معاذير كاذبة وأعاليل فاسدة

                                                        
  . ٢٠ سنة ٣ العدد ١٩٥٠ أكتوبر ٢٧ ،هـ١٥/١/١٣٧٠ القاهرة  ،جملة اإلسالم)  ٢٨٢(
)٢٨٣  ( 
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 .كان يف أوله رخاء فهو يف آخره عصف وإعصار 
نظر إليك هنا وهناك نظرة احـرتام، إذا اعتـصمت بـدينك ُواعلم أنك يف تربيتك ونشأتك وبيئتك ي

َّوكنت أسوة حسنة لغريك بدال من أن تكون إم،  واحرتمت نفسك باالستقامة اجلادة،وتقاليدك عة تتبـع ً
 . غريك وتنقاد إليه 

 واجتنب أقبحه ، فخذ مما ترى وتعلم أحسنه وأنفعه، ما هنالك قبيحُّ وما كل،ٌنَسَ ما هنالك حُّما كل
 واحرص عىل أن حتتـل مـن ، عىل اهلمة بام عرف عنك من االستقامة، وعد إلينا موفور الكرامة،وأرضه

وأن  ،نفوس أساتذتك حمل الكرامة والتقدير، ومن نفوس إخوانك وزمالئك حمـل االعتـزاز والتـوقري
 ،واإلبـاء والعـزة والـرشف الرفيـع ، واالسـتقامة التامـة،تظهر أمام اجلميع بمظهر الرجولـة الكاملـة

 .ق النظر يف األمور ِّوافحص ودق
َُّرسوتقفني عىل خطواتك ألوجيب أن تكاشفني بكل ما يف نفسك   بك وأوجهك مـا اسـتطعت َ

ًصية مرارا واختذها منهاجا ودستورا  واقرأ هذه الو،متنا التجارب وأفادنا الزمنَّإىل ما عل ً ً. 
ويدعو اهللا لـك أن يوفقـك، ولـك والـدة  يرعاك بعطفه ٌ ولك والدَوامحد اهللا تعاىل أن سافرت

ًوأمل يف أن تكون دائام عىل ما نعهد فيك من رجولة  ،حنون كلها عطف ورمحة وحمبة وشفقة عليك
واهللا يفـتح عليـك ويوفقـك ل فيـك، خوة وأقارب وأصهار وأصدقاء كلهم آماإ ولك ،واستقامة

 .) ويسدد خطاك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


