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 مقدمة الشيخ العالمة حييى بن علي احلجوري حفظه اهلل
 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل حممد نبيه ومصطفاه، وعىل آله وأصحابه الدعاة إىل 

 مرضاة اهلل، أما بعد:

رسالة نافعة مجعها أخونا الشيخ املعلم السلفي حسني بن حممود احلطيبي  فهذه

، حتمل يف طياهتا أدلة مّجة عىل نصائح مهمة لطالب العلم بالبعد عن حفظه اهللاليافعي 

الدخول يف املناصب، ملا فيها من خمالفات وضياع لألوقات، والتأثر بمجالسة صنوف 

هاتات، وقد رأننا و ينرنا من بع  الطالب أهل األهواء، والسياسة العمياء واجل

ونة أّن عالمات اتانحراف عليهم واضحة، يالسلفيني الذنن صاروا إىل تلك املناصب الدن

وتغنرات أحواهلم إىل األسوأ، منهم ظاهرة، لذا وجب النصح ـ وجزى اهلل خنرا من بذله 

يف صحيح مسلم كام  يه وسلمصلى اهلل علـ من احلور بعد الكور الذي استعاذ منه رسول اهلل 

 .رضي اهلل عنه عن عبد اهلل بن رسجس

فاحذر نا طالب العلم ـ وفقك اهلل ـ تلبيسات الشيطان، ووسائل اخلذنلة واحلرمان، 

البصنرة والتوفيق، والعصمة من الفتن، ما ظهر منها وما للجميع ل اهلل عّز وجل أونس

 بطن.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد و آله وسلم.

 تبه: حييى بن علي احلجوريك

 هـ 9341عام األول،  من شهر مجاديف الثاني عشر 
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 املقدمة

 

َمد إِن ِفرُه، نستعينه و نحمده هلل احلح َتغح  وسيئات َأنحُفسنَا رشور من بِاهلله ونعوذ َوَنسح

هد َلُه، هادي َفاَل  نضلل َومن َلُه، مضل َفاَل  اهلل هيده من َأعاملنَا،  اهلل إتِاه  هإِلَ  تَا  َأن َوأشح

هد َلُه، رشنك تَا  َوحده ًدا َأن َوأشح  . َوَرُسوله َعبده حُمَمه

 ُتم إتِاه  متوتن َوتَا  ُتَقاته، حق اهلل اتهقوا آمنُوا الهذنن َأهَيا َنا : عمَران آل] ُمسلُمونَ  َوَأنح

201.] 

 َزوجَها، ِمنحَها َوخلق َواِحَدة، نفس من َخلقُكم الهِذي ربُكم اتهقوا النهاس َأهَيا َنا 

 َعَليحُكم َكانَ  اهلل إِن واألرحام، بِهِ  تساءلون الهِذي اهلل َواتهقوا َونَساء، كثنرا رَجاتًا  ِمنحُهاَم  َوبث

 [2: النَِّساء] {رقيبا

فر َأعاملُكم لكم نصلح سدندا، قوتا َوُقوُلوا اهلل اتهقوا آمنُوا الهذنن َأهَيا َنا  لكم َونغح

َزاب]  َعظِيام فوزا َفازَ  فقد َوَرُسوله اهلل نطع َومن ذنوبكم، َحح  [02 - 00: األح

ا  :َبْعد   َأمَّ

َِدنِث  خنر فإِنه  َ  َتَعاىل، اهللهِ كِتَاُب  احلح ِي  َوَخنرح َدح ُي  اهلح د   َهدح  وَ آلِهِ على وَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى حُمَمه

ُُمورِ  َورَشه  ،وَسَلَّمَ صَحبهِ َعٌة، حُمحَدَثة   َوُكله  ا،حُمحَدَثاهُتَ  األح َعة   َوُكله  بِدح  يِف  َضاَلَلة   َوُكل   َضاَلَلٌة، بِدح

  .النهارِ 

َل احلدنث َجَعَل إّن اهللهُ َتَعاىَل  َكانَ  َأهح نَعِة، َأرح ِ َعة   ُكله  ِِبِمح  َوَهَدمَ  الَّشه  ُأَمنَاءُ  َفُهمح . َشنِيَعة   بِدح

َواِس  َخلِيَقتِِه، ِمنح  اهللهِ َ  َطةُ َوالح تِِه، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َبنيح َتِهُدونَ  َوُأمه تِهِ  َحِفظِ  يِف  َواملحُجح . ِمله

َواُرُهمح   .َقاِهَرةٌ  َوُحَجُجُهمح  َظاِهَرٌة، َوَمَذاِهُبُهمح  َباِهَرٌة، َوآَناهُتُمح  َساِئَرٌه، َوَفَضاِئُلُهمح  َزاِهَرٌة ، َأنح
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ِجعُ  َهًوى إىَِل  َحيهزُ َتتَ  فَِئة   َوُكل    ِسنُ  َأوح  إَِليحِه، َترح تَحح ُكُف  َرَأًنا َتسح َحاِب  ِسَوى َعَليحِه، َتعح  َأصح

َِدنِث، كَِتاَب  َفإِنه  احلح ، الح هُتُمح نهةُ  ُعده ، َوالس  ُتُهمح ُسوُل  ُحجه ، َوالره ، َوإَِليحهِ  فَِئتُُهمح َبُتُهمح ُجونَ  تَا  نِسح  ُنَعرِّ

  َعىَل 
ِ
َواء َهح تَِفُتونَ  َوتَا  ،األح ، إىَِل  َنلح

ِ
َراء بَُل  اْلح ا َما ِمنحُهمح  ُنقح ُسوِل، َعنِ  َرَووح  َعَليحهِ  املحَأحُموُنونَ  َوُهمُ  الره

ُعُدوُل، ننِ  َحَفَظةُ  َوالح ِعَيةُ  َوَخَزَنُتُه، الدِّ ِعلحمِ  َوَأوح َلتُهُ  الح ُتلَِف  إَِذا. َوََحَ ، يِف  اخح  إَِليحِهمُ  َكانَ  َحِدنث 

ُجوعُ  ُبوُل  َفُهوَ  بِِه، َحَكُموا َفاَم  ،الر  ُموعُ  املحَقح  . املحَسح

، يِف  َوَزاِهدٌ  َنبِيٌه، َرفِيعٌ  َوإَِمامٌ  َفِقيٌه، َعاِل   ُكل   َوِمنحُهمح  ، َوخَمحُصوٌص  َقبِيَلة   َوَقاِرٌئ  بَِفِضيَلة 

ُهورُ  َوُهمُ . حُمحِسنٌ  َوَخطِيٌب  ُمتحِقٌن، ُمح َعظِيُم، اجلح بِيُل  َوَسبِيُلُهمُ  الح َتِقيمُ  السه  . املحُسح

تَِقاِدِهمح  ُمبحَتَدع   َوُكل   فحَصاِح  َوَعىَل  َنَتَظاَهُر، بِاعح ِ ِ  اْلح  َكاَدُهمح  َمنح . َنَتَجارَسُ  تَا  َمَذاِهبِِهمح  بَِغنرح

ُهمُ  تَا . اهللهُ َخَذهَلُمُ  َعاَنَدُهمح  َوَمنح  اهللهُ، َقَصَمهُ  ، َمنح  َنُُض  لُِح  َوتَا  َخَذهَلُمح تََزهَلُمُ  َمنِ  ُنفح َتاطُ  اعح  املحُحح

َشاِدِهمح  إىَِل  لِِدننِهِ    النهاظِرِ  َوَبَصُ  َفِقنٌر، إِرح
ِ
وء ِهمح  َعىَل  اهللهَ َوإِنه  َحِسنرٌ  إَِليحِهمح  بِالس  ِ  .(1)«َلَقِدنرٌ  َنصح

و واْلهانة، وتا بالذّل أهل احلدنث يف عز وكرامة، ومكانة عالية تا نرضون بالدن

ولو أعطوا الدنيا عىل أن نفارقوا احلدنث ملا التفتوا إىل ذلك، ملا جيدونه من لذة ، واملهانة

ن مع كتب السنّة، والعلم، وسكينة النفس، وطمأنينة القلب، وراحة البال، وهم نتقلب

 ، بل ونرددون آنات الكتاب احلكيم. وَسلم عَلَيْهِ اهلل صلىوأحادنث املصطفى 

عوضا عن العلم فهو احلرمان بعينه، واتانحدار  بالدنيا إذا زّل بعضهم فريض و

 للهاونة.

هذا وقد حصلت خطوب وحروب يف بالد اليمن، ويزى الرافضة الزنادقة معظم 

بالد اليمن، فقام الناس بالدفع عن دننهم وأعراضهم ودمائهم وأمواهلم، فدفع اهلل رشا 

رأننا بع  طلبة العلم إىل إتا و يمة الرافضة عناعظيام عن البالد وأهلها، وما أن كشفت 

                                                           

 .(، مكتبة ابن تيمية 12ب البغدادي )رشف أصحاب احلدنث للخطي (2)
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الدنيا هيرعون، وللمناصب نتعطشون، وللعلم تاركون، وعىل أبواب السالطني نرتددون، 

 .وهذا خطر عظيم، خيشى عليهم منه

ات، ونصح ينرنا باحلرص عىل رضحما وجهارا، يف خطب و فنصحنا بعضهم رساً 

ـ ألهل السنّة  سبحانهختاره اهلل ـ أن ما ا والبعد عن الدننا ومناصبها، وبينّاالعلم والتعليم، 

نحن  لو نعلم امللوك وأبناء امللوك ما» ا وما فيها، كام قال إبراهيم بن أدهم: يخنر من الدن

 «.عليه جلالدونا عليه بالسيوف

: لو كان العلم نشرتى باملال خلزنته مقبل الوادعيوكام قال شيخنا العالمة 

 أمرنكا، ومنعت منه املسلمني.

 أن أبني خطر هذا املزلق، (1) هذه الرسالة املتواضعة ، فأردت يفتوفيق من اهللولكن ال

نقرأها،  وأذكر شيئا من توجيهات الناصحني، وجتربة املجربني، لعّل اهلل أن  ننفعنا ِبا ومن

 .«العلم بالبعد عن املناصب طالب ل النصح الصائب»وقد أسميت هذه الرسالة: 

                                                           

 قد وجدت مجاعة من أهل العلم ألفوا يف هذا الباب، ومن ذلك: و (2)

 ، وهذه الرسالة ننقل منها ابن برجس يف رسالة اْلتية."ما رواه األساطني يف عدم املجيء للسالطني": ـ رسالة

ضمن  ةتابن األمنر الصنعاين، وهي مطبوع "لظلمةإزالة التهمة ببيان ما جيوز وما حيرم من خمالطة ا": ـ ورسالة

                                                                                                                                                             رسائله.

مطبوعة وعليها تعليقات للعالمة للشوكاين وهي رسالة  "يف حكم اتاتصال بالسالطني رفع األساطني": ـ ورسالة 

 العثيمني

 لعبد السالم بن برجس وهي مطبوعة ضمن رسائله. "قطع املراء يف حكم الدخول عىل األمراء":  ـ ورسالة

 تابن الوزنر، فقد عقد فصال واسعا يف هذا املوضوع.« العواصم والقواصم»و ـ

 ألخينا معاذ الزعيم.« ناصبختاذ العلم سبيل للدنيا واملالتحذنر الواصب من ا: » ـ ورسالة 

 ، لشيخنا حييى بن عىل احلجوري، وفيها نصائح مفيدة.«السوء وعلامء احلكومة ةالنصيحة املحتومة لقضا: »ـ ورسالة
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وهذا أوان الَّشوع يف املوضوع، واهلل املستعان، وعليه وقد جعلتها عىل فصول عدة،  

 التكالن، واحلمد هلل رب العاملني.

 

 

 .وكتبه: الفقنر إىل عفو ربه: أبو معاذ حسني احلطيبي اليافعي

يف دار احلدنث بصالح الدنن من مدننة عدن ـ اليمن، حرسها اهلل وسائر بالد  

 املسلمني.

 .هـ2342صفر  21ليلة األحد 

 

 

 

 

 

*            *          * 
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 الفصل األول

 العلم ومنزلة العلماءفضل 

ِعلحمِ  َوُأوُلو َواملحَاَلِئَكةُ  ُهوَ  إتِاه  إَِلهَ  تَا  َأنههُ  اهللهُ َشِهدَ يف كتابه الكرنم:   اهللقال    َقاِئاًم  الح

طِ  ِقسح َعِزنزُ  ُهوَ  إتِاه  إَِلهَ  تَا  بِالح َكِيمُ  الح  .[22: عمران آل]  lاحلح

هد قال ابن القيم تشح  وهو َعَليحهِ  مشهود أجل عىل الحعلم بأوىل ُسبحَحاَنهُ  : اسح

 ُوُجوه: من واهله الحعلم فضل عىل ندل َوَهَذا توحيده.

 الحبَّش. من َينرهم دون استشهادهم :أحدها 

 بَِشَهاَدتِِه. َشَهاَدهتم اقرتان :َوالثَّاِن 

 اَلئَكته.مَ  بَِشَهاَدة اقرتاهنا :َوالثَّالِث

ابِع  إتا خلقه من نستشهد تَا  اهلل فإن وتعدنلهم تزكيتهم َهَذا ضمن يِف  أن :َوالرَّ

ُعُدول.  الح

اِمسو   أهله وأهنم بِهِ  اختصاصهم عىل ندل َوَهَذا الحعلم أوىل بكوهنم َوصفهم أنه :اْْلَ

 هَلُم. بمستعار َليحَس  وأصحابه

اِدسو هد ُسبحَحاَنهُ  أنه :السَّ تشح  َماَلئَكته وهم خلقه بِِخَيار ثمه  َشاهد أجل َوُهوَ  ِسهِ بِنَف اسح

ُعَلاَمء  ورشفا. فضال ِِبََذا ونكفيهم عباده من َوالح

ابِعو هد أنه :السَّ تشح  إَِله تَا  أن َشَهاَدة َوُهوَ  وأكربه وأعظمه بِهِ  مشهود أجل عىل ِبم اسح

َعظِيم األمر عىل نستشهد إنام الحقدر والعظيم اهلل إتِاه  لق أكابر الح  وساداهتم. اخلح
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ة َشَهاَدهتم جعل ُسبحَحاَنهُ  أنه :الثَّاِمنو  وآناته أدلته بَِمنحِزَلة فهم املنكرنن عىل حجه

ة وبراهنيه اله  توحيده. عىل الده

ل أفرد ُسبحَحاَنهُ  أنه :التَّاِسعو ِفعح َهاَدة هلَِذهِ  املتضمن الح  َماَلئَكته َومن ِمنحهُ  الصادرة الشه

ة عىل ندل َوَهَذا َشَهاَدته ينر آخر بِفعل َشَهاَدهتم نعحطف َول مَوِمنحهُ   َشَهاَدهتم ارتباط شده

هُ  بَِشَهاَدتِهِ  ِحيدِ  لنَفِسهِ  شهد ُسبحَحاَنهُ  َفَكَأنه َهاَدة ِِبَِذهِ  وأنطقهم ألسنتهم عىل بِالتهوح  ُهوَ  َفَكانَ  الشه

اِهد َرارا َلهُ  َِبا الشاهدون وهم وتعليام وإنطاقا إَِقاَمة لنَفِسهِ  َِبا الشه ِدنًقا واعرتافا إِقح  َوَتصح

 وإنامنا.

َهاَدة ِِبَِذهِ  عباده ِعنحد حلقه مؤدنن جعلهم ُسبحَحاَنهُ  أنه :اْلَعاِش و  أدوا فقد أدوها َفإِذا الشه

ق ُهود احلح ق َفَثبت بِهِ  املحَشح ُهود احلح لق عىل َفَوَجَب  بِهِ  املحَشح  َياَنة َذلِك نَ َوَكا بِهِ  اْلقرار اخلح

دى ناله من وكل ومعادهم معاشهم يِف  سعادهتم ق ِِبََذا وأقر بَِشَهاَدهِتِم اهلح  بَِسَبب احلح

 كل َوَكَذلَِك  اهلل، إتا قدره ندرى تَا  َعظِيم فضل َوَهَذا أجره مثل األجر من َفلهم َشَهاَدهتم

 اْلنة. َهِذه يِف  أوجه عََّشة ِذهِ َفهَ  أنضا أجره مثل األجر من َفلهم َشَهاَدهتم َعن َِبا شهد من

َتِوي َهلح  ُقلح   :ومن أدلة فضل العلم وأهله قوله  ِذننَ  َنسح َلُمونَ  اله ِذننَ  َنعح  تَا  َواله

َلُمونَ  ِوَنة ، فنفي[الزمر] t َنعح  َياَنة عىل ندل َوَهَذا َينرهم، العلم وَ  َأهل َبني التهسح

 ورشفهم. َفضلهمح 

َلمُ  نح َأَفمَ  : اهلل ونقول اَم  َنعح ِزَل  َأنه َق   َربَِّك  ِمنح  إَِليحَك  ُأنح َمى ُهوَ  َكَمنح  احلح اَم  َأعح رُ  إِنه  َنَتَذكه

َباِب  ُأوُلو َلح لة ، فجعل ُسبحَحاَنهُ [21الرعد: ] v األح َهح  تَا  الهذنن العميان بَِمنحِزَلة اجلح

 أعمى. أوح  َعال إتا ثمه  َفاَم  نبصون،

ِذننَ ا َوَنَرى :ونقول  ِعلحمَ  ُأوُتوا له ِذي الح ِزَل  اله َقه  ُهوَ  َربَِّك  ِمنح  إَِليحَك  ُأنح  إىَِل  َوهَيحِدي احلح

اطِ  َعِزنزِ  ِِصَ َِميدِ  الح  بمعرفة احلق املنزل من عند اهلل  َعَليحِهم َثنَاء ، فَهَذا[6: سبأ] u احلح
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َسلح  َوَماـ بالرجوع إليهم وسؤاهلم،   ولفضلهم أمر اهلل   ِرَجاتًا  إتِاه  َقبحلَِك  ِمنح  نَاَأرح

، ُنوِحي َأُلوا إَِليحِهمح َل  َفاسح رِ  َأهح كح َلُمونَ  تَا  ُكنحُتمح  إِنح  الذِّ  .[34:النحل] £َتعح

هم الذنن حيفظون آنات اهلل يف صدورهم ونعوهنا كام أراد اهلل، أهل العلم وبنّي اهلل أّن 

م   َفالَِّذينَ  َتاَب اْلكِ  إَِليَْك  َأْنَزْلنَا َوَكَذلَِك  : فقال ْؤِمن ونَ  اْلكَِتاَب  آَتْينَاه  ََلءِ  َوِمنْ  بِهِ  ي   َمنْ  َهؤ 

ْؤِمن   ونَ  إَِلَّ  بِآَياتِنَا ََيَْحد   َوَما بِهِ  ي  نَْت  َوَما C اْلَكافِر  طُّه   َوََل  كَِتاب   ِمنْ  َقبْلِهِ  ِمنْ  َتتْل و ك   ََت 

وَ  َبْل  j اْْل بْطِل ونَ  ََلْرَتاَب  إًِذا بَِيِمينَِك  ورِ  ِف  َبيِّنَات   آَيات   ه  د   ََيَْحد   َوَما اْلِعْلمَ  أ وت وا الَِّذينَ  ص 

 .[31ـ  30: العنكبوت]  ~الظَّاْلِ ونَ  إَِلَّ  بِآَياتِنَا

مْ  آَمن وا الَِّذينَ  اَّللَّ  َيْرَفعِ  :ورفع اهلل درجتهم وأعىل منزلتهم فقال   أ وت وا َوالَِّذينَ  ِمنْك 

 .[22: املجادلة] X َخبِي   َتْعَمل ونَ  بَِم  َرَجات  َواَّللَّ دَ  اْلِعْلمَ 

وأهل العلم أثنى اهلل عليهم أهنم أهل اخلشية، الكاملة، ويف مقدمتهم أنبياء اهلل 

اَم    : ورسله، فقال ُعَلاَمءُ  ِعَباِدهِ  ِمنح  اهللهَ خَيحَشى إِنه  .[12: فاطر] Kَيُفورٌ  َعِزنزٌ  اهللهَ  إِنه  الح

َثاُل  َوتِلحَك  :فهم  أهل اخلشية وهم أهل البصنرة، وهلذا قال  َمح ُِبَا األح ِ  لِلنهاسِ  َنُضح

ِقُلَها َوَما َعاملُِونَ  إتِاه  َنعح  .[34: العنكبوت] £الح

ِت وما أكرموا به من خنر هو من اهلل الكرنم الوهاب، فهو القائل:  َمةَ  ُنؤح كح  َمنح  احلحِ

َت  َوَمنح  َنَشاءُ  َمةَ ا ُنؤح كح ا ُأوِتَ  َفَقدح  حلحِ ً رُ  َوَما َكثنًِرا َخنرح كه َباِب  ُأوُلوا إتِاه  َنذه َلح : البقرة] Èاألح

161]. 

كَِتاَب  َعَليحَك  اهللهُ  َوَأنحَزَل  : هوقال تعاىل عن نبيّ َمةَ  الح كح ح  َما َوَعلهَمَك  َواحلحِ َلمح  َتُكنح  َل  َتعح

ُل  َوَكانَ   .[224: النساء] Bَعظِياًم  َعَليحَك  اهللهِ َفضح
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 َمْيتًا َكانَ  َأَوَمنْ ثّم إّن العلم نور وحياة، واجلهل موت وظلمة، قال اهلل تعاىل: 

 َكَذلَِك  ِمنَْها بَِخاِرج   َليَْس  الظُّل َمِت  ِف  َمَثل ه   َكَمنْ  النَّاسِ  ِف  بِهِ  َيْمِش  ن وًرا لَه   َوَجَعْلنَا َفَأْحَيْينَاه  

يِّنَ   .[211: األنعام] `َيْعَمل ونَ  َكان وا َما نَ لِْلَكافِِري ز 

َعِريِّ  ُموَسى َأِب  َعنح  "الصحيحني"ونصلحها، ففي  والعلم هيذب األخالق رضي  األَشح

ْرآنَ  َيْقَرأ   الَِّذي َمثَل   ": َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى ، أّن النهبِّي اهلل عنه ةِ : الق  جَّ َها َكاأل ْتر  ،َطيِّ  َطْعم   ب 

َها ، َوِرحي  ْرآنَ  َيْقَرأ   َلَ  َوالَِّذي َطيِّب  َها َكالتَّْمَرةِ : الق  ا، ِريَح  َوَلَ  َطيِّب   َطْعم   الَِّذي الَفاِجرِ  َوَمَثل   ََلَ

ْرآنَ  َيْقَرأ   اَنةِ  َكَمَثلِ : الق  حْيَ َها الرَّ ، ِرحي  َها َطيِّب  ، َوَطْعم  رٌّ ْرآنَ  َيْقَرأ   َلَ  الَِّذي الَفاِجرِ  َوَمثَل   م  : الق 

َها احَلنْظََلةِ  َكَمَثلِ  ، َطْعم  رٌّ ا ِريَح  َوَلَ  م   (1)" ََلَ

ألمر بالقراءة وتذكرنه نعمة العلم هو ا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّىهلي لنبينا حممد وكان أول أمر إ

 َعَلق   ِمنْ  ْنَسانَ اْلِ  َخَلَق  s َخَلَق  الَِّذي َربَِّك  بِاْسمِ  اْقَرأْ  التي أنعم ِبا عليه، حيث قال: 

ْنَسانَ  َعلَّمَ  K بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  الَِّذي r اأْلَْكَرم   َوَربَُّك  اْقَرأْ  * ْ  َما اْلِ  ]العلق[. µ  َيْعَلمْ  َل

ِردِ  َمنْ »: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّىواخلنر كل اخلنر يف الفقه يف دنن اهلل ـ سبحانه ـ ، وهلذا قال   ي 

ا بِهِ  اَّللَّ  ْهه   َخْيً َفقِّ يِن، ِف  ي  ، ورواه الرتمذي عن ابن  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ، متفق عليه عن ُمَعاِوَنَة «الدِّ

 »: َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى ، أّن النهبِّي عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَ ، ويف البخاري عن ُعثحاَمنَ  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَعباس 

مْ  ْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َأْفَضَلك  َمه   الق  مْ »، ويف روانة :  «َوَعلَّ ك  ْرآنَ  َتَعلَّمَ  َمنْ  َخْي  َمه   الق   .«َوَعلَّ

أب  ثة األنبياء، لعلو مكانتهم، وعظيم منزلتهم، كام يف حدنثوروجعل اهلل العلامء 

 
ِ
َداء اجلنّة، وهلذا جاء يف ، عند الرتمذي وأب داود، والعلم سبيل نوصل إىل عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الَدرح

                                                           

  .(010مسلم ) (، و0010البخاري ) (2)
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َرَة  "مسلم"  َسَلَك  َوَمنْ  ..»: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ َرُسوُل  َقاَل : ، َقاَل عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَعن َأِب ُهَرنح

َل  ِعْلًم، فِيهِ  َيْلَتِمس   َطِريًقا نَّةِ  إَِل  َطِريًقا بِهِ  َله   اَّلل  َسهَّ   (1).«اْْلَ

 رَضِيَدرداء اللم وطالبه، كام ثبت عن أب إتا ملبتغي العة أجنحتها وما وضعت املالئك

 وينره. "أَحد"عند  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ، وصفوان بن عسال "الرتمذي"عند عَنْهُ  اللَّهُ

بكثنر،  ه قلم كاتب، وهي أوسع من ذلك،صهذا وفضائل العلم ومكانة العلامء تا حي

مفتاح دار السعادة ومنشور وتانة أهل " :كتابهيف  ابن القيمحسن ما صدره وما أ

 يف هذا الباب، وما ذكرناه مقتطفات من مقدمة، كتابه العظيم. "العلم واْلرادة

ونسأل اهلل أن نرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن حيبب إلينا طلب العلم 

ويل ذلك والقادر  واتاستمرار  فيه والبعد عن كل الصوارف التي تبعد طالب العلم عنه، أنه

 عليه.

 

 

 

 

*            *          * 

 

                                                           

 .( 1611مسلم: )  (2)
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 الفـصـل الثاني

 فتنة الدنيا وحطامها

ِبا واخللود إىل من أكرب العوائق عن اخلنر واتاستمرار فيه هلو حب الدنيا والتعلق  إنّ 

 ملذاهتا الفانية، وهي من أشد املفرقات لشمل طالب العلم.

َيا َكاَنتح  َمنح ) : وَسَلَّمَ لَيْهِعَ اهللُ صَلَّى النبيوهلذا قال   نح هُ  الد  َق  ََهه َرهُ  َعَليحهِ  اهللهُ َفره  َوَجَعَل  َأمح

َرهُ  َ  َفقح ح  َعيحنَيحهِ  َبنيح تِهِ  َوَل َيا ِمنح  َنأح نح ِخَرةُ  َكاَنتح  َوَمنح  َلهُ  ُكتَِب  َما إتِاه  الد  َرهُ  َلهُ  اهللهُ  مَجَعَ  نِيهَتهُ  اْلح  َأمح

بِهِ  يِف  اهُ ِينَ  َوَجَعَل  َيا َوَأَتتحهُ  َقلح نح   (2) .( َراِيَمةٌ  َوِهَي  الد 

 ما انحرف من انحرف يف الغالب إتا من أجل الدنيا وإن أظهر األعذار الواهية. و

 ول الرزق أعناق الرجالضفكم دقت ورقت واسرتقت                    ف

 عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى - اهلل رسول قام :قال عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مالك   بن عوِف  وروى الطرباين، عن

 عليكم فاتح   اَّلل فإن الدنيا؟ هتمكم أم العوز، أو َتافون آلفقرَ " :فقال أصحابه يف - وَسَلَّمَ

زيغكم َل حتى صباً  الدنيا عليكم وتصب والروَم، فارَس   .(2)"هي إَل أزاغكم إنْ  بعدي ي 

َزةَ بَ  َأِب  َعنح  "ابن أب عاصم"و "أَحد"وعند  َلِميِّ  رح  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَاألَسح

َشى ِِمها إِنه ": وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللهِ ِدي َعَليحُكمح  َأخح  َوُمِضالِت  َوُفُروَجُكمح  ُبُطوَنُكمح  َبعح

 (3)."ضالل اجلنّة"صححه األلباين يف  ."األهواء

                                                           

 .(  402لشيخنا اْلمام الوادعي ) "ندالصحيح املس"وهو يف  ،رواه أَحد وابن ماجه (2)

 .(4100اين رَحه اهلل تعاىل برقم )صحيح الرتييب والرتهيب للعالمة األلب (1)

 .(40) "اجلنّة اللظ" (4)
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َرو اِح  بحنَ  ُعبَيحَدةَ  َأَبا قال: َبَعَث  ، َأنههُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَف  األنصاري َعوح  بحنَ  ويف حدنث َعمح  اجلَره

َرنحنِ  إىَِل  َنتَِها، َنأحِت  البَحح َل  َصاَلَح  ُهوَ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللهِ َرُسوُل  َوَكانَ  بِِجزح َرنحنِ  َأهح رَ  الَبحح  َوَأمه

،ا بحنَ  الَعالَءَ  َعَليحِهمُ  ِميِّ َ َرنحِن، ِمنَ  باَِمل   ُعَبيحَدةَ  َأُبو َفَقِدمَ  حلَُضح  َأِب  بُِقُدومِ  األَنحَصارُ  َفَسِمَعِت  البَحح

ا ُعَبيحَدَة، رِ  َصاَلةَ  َفَواَفوح َف  َفَلامه  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َمعَ  الَفجح ُضوا انحَصَ مَ  َلُه، َتَعره  َفَتَبسه

، ِحنيَ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللهِ  َرُسوُل  ُتمح  َأُظن ُكمح »: َقاَل  ُثمه  َرآُهمح   َقِدمَ  ُعَبيحَدةَ  َأَبا َأنه  َسِمعح
 
ء  .«بََِشح

وا»: َقاَل  اهللهِ، َرُسوَل  َنا َأَجلح : قَالُوا  ُلوا َفَأبحَِّشُ ، َما َوَأمِّ ُكمح رَ  َما اهللهِ َفوَ  َنُُس  َشى الَفقح  َأخح

،َعَليح  َشى َوَلكِنِّي ُكمح َيا َعَليحُكمُ  ُتبحَسطَ  َأنح  َأخح نح ، َكانَ  َمنح  َعىَل  ُبِسَطتح  َكاَم  الد   َفَتنَاَفُسوَها َقبحَلُكمح

َلَكتحُهمح  َكاَم  َوهُتحلَِكُكمح  َتنَاَفُسوَها، َكاَم   .(1)«َأهح

ُل   :ونقول اهلل ِذي َنَبأَ  َعَليحِهمح  َواتح َسَلَخ فَ  آَناتِنَا آَتيحنَاهُ  اله َبَعهُ  ِمنحَها انح يحَطانُ  َفَأتح  َفَكانَ  الشه

َغاِوننَ  ِمنَ  نَاهُ  ِشئحنَا َوَلوح  Æ الح ا َلَرَفعح َلدَ  َوَلكِنههُ  ِِبَ ضِ  إىَِل  َأخح َرح َبعَ  األح  َكَمثَلِ  َفَمَثُلهُ  َهَواهُ  َواته

َكلحِب  ِملح  إِنح  الح هُ  َأوح  َنلحَهثح  َعَليحهِ  حَتح كح ُ مِ  َمثَُل  َذلَِك  َنلحَهثح  َترتح َقوح ِذننَ  الح ُبوا اله  َفاقحُصصِ  بِآَناتِنَا َكذه

َقَصَص  ُرونَ  َلَعلهُهمح  الح  .[206ـ 200]األعراف:  Öَنتََفكه

  :قال ابن القيم

َمهُ  كَِتاَبهُ  آَتاهُ  َمنح  ُسبحَحاَنهُ  َفَشبههَ  ِعلحمَ  َوَعله ِذي الح ُه، َمنََعهُ  اله َ كَ  َينرح َعَمَل  َفرَتَ بَعَ  ،بِهِ  الح  َهَواهُ  َواته

َياهُ  ِرَضاُه، َعىَل  اهللهِ َسَخطَ  َوآَثرَ  ُلوَق  آِخَرتِِه، َعىَل  َوُدنح َالِِق؛ َعىَل  َواملحَخح َكلحِب  اخلح ِذي بِالح  ِمنح  ُهوَ  اله

َبِث  َيََواَناِت، َأخح َضِعَها احلح ًرا، َوَأوح َها وَ  َقدح ًسا، َأَخسِّ ُتهُ  َنفح ى تَا  َوَِهه نُ  َتَتَعده َها ُه،َبطح َها َوَأَشد   رَش 

ًصا، ِصهِ  َوِمنح  َوِحرح َِش  تَا  َأنههُ  ِحرح ضِ  يِف  َوَخطحُمهُ  إتاه  َنمح َرح مُ  األح ِوُح  َنتََشمه رَتح ًصا َوَنسح  ِحرح

ًها، َزاِئِه، َساِئرِ  ُدونَ  ُدُبَرهُ  َنُشم   َنَزاُل  َوتَا  َورَشَ هُ  إَليحهِ  َرَجعَ  بَِحَجر   إَليحهِ  َرَميحت َوإَِذا َأجح  ِمنح  لِيََعضه

َهنِ  ِمنح  َوُهوَ  هَنحَمتِِه، َفَرطَ  ََيَواَناِت، َأمح َلَِها احلح َهَواِن، َوَأَحح َضاَها لِلح َناَنا، َوَأرح َيُف  بِالده ِ َقِذَرةُ  َواجلح  الح

                                                           

 .( 1162(، ومسلم )3020البخاري )   (2)
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َحةُ  مِ  ِمنح  إَليحهِ  َأَحب   املحَُروِّ ، اللهحح َرةُ  الطهِريِّ ُعذح َلحَوى ِمنح  إَليحهِ  َأَحب   َوالح ِفي بَِميحَتة   َظِفرَ  َوإَِذا ،احلح  َتكح

ح  َكلحب   ِماَئةَ  ًبا َنَدعح  َل ِصهِ  َوَقَهَرهُ  َعَليحهِ  َهره  إتاه  َشيحًئا ِمنحَها َنَتنَاَوُل  َواِحًدا َكلح رح
لِهِ  حِلِ ِهِه. َوُبخح  َورَشَ

ِرهِ  َعِجيِب  َوِمنح  ِصهِ  َأمح ة   َهيحئَة   َذا َرَأى إَذا َأنههُ  َوِحرح ة   َوَحال   َدنِيهة   ب  َوثَِيا َرثه  َوََحََل  َنَبَحهُ  َزِرنه

رُ  َكَأنههُ  َعَليحِه،  مَجِيَلة   َوثَِياب   َحَسنَة   َهيحَئة   َذا َرَأى َوإَِذا ِه،قوتِ  يِف  َوُمنَاَزَعَتهُ  َلهُ  ُمَشاَرَكَتهُ  َنتََصوه

ِض، َخطحَمهُ  َلهُ  َوَضعَ  َوِرَناَسة   َرح ح  َلُه، َوَخَضعَ  بِاألح  .َرأحَسهُ  إَليحهِ  َفعح َنرح  َوَل

بِيهِ  َويِف  َيا آَثرَ  َمنح  َتشح نح ارِ  اهللهِ َعىَل  َوَعاِجَلَها الد  ِخَرةِ  َوالده ِمهِ  ُوُفورِ  َمعَ  اْلح َكلحِب  ِعلح  يِف  بِالح

ِذي َهَذا َأنه  َوُهوَ  َبِدنٌع، رِسر  هَلَثِهِ  َحالِ  َباِعهِ  آَناتِهِ  ِمنح  انحِساَلِخهِ  ِمنح  اهللهُ  َذَكَرهُ  َما َحاُلهُ  اله  َهَواهُ  َواتِّ

اَم  ةِ  َكانَ  إنه َيا َعىَل  هَلَِفهِ  لِِشده نح ِقَطاعِ  الد  بِهِ  تِانح ارِ  اهللهِ  َعنح  َقلح ِخَرةِ  َوالده  َعَليحَها، اللهَهِف  َشِدندُ  َفُهوَ  اْلح

َكلحِب  هَلَِف  َنظنِرُ  َوهَلَُفهُ  ائِمِ  الح َعاِجهِ  َحالِ  يِف  الده كِِه، إزح  َوَأَخَوانِ  َشِقيَقانِ  َواللهَهُث  اللهَهُف وَ  َوَترح

ظِ  يِف  نَى. اللهفح   (1). "إعالم املوقعني"، من  اهـ إىل آخر كالمه َواملحَعح

ِذي السوء َعال مثل َفَهَذا: قال و مل اله  َهِذه تضمنته َما علمه، وتأّمل بِِخاَلف نعح

َنة  ُوُجوه: من َوَذلَِك  ذمه من اْلح

 الحعلم. بعد ضل َأنه :َأحدَها

ناَمن َفارق َأنه :َثانِيها وَ  ِ َسَلَخ  َفإِنههُ  أبدا إَِليحهِ  نعود تَا  من ُمَفارَقة اْلح َنات من انح َلةِ  اْلح ُمح  بِاجلح

َيهة تنسلخ َكاَم    قَّشها. من احلح

يحَطان َأن :َوَثالِثَها يحَطان َبَعهُ َفَأتح  َقاَل  َوهِلََذا وافرتسه بِهِ  ظفر بَِحيحُث  وحلقه أدحركهُ  الشه  الشه

 تبعه. نقل َول

د. الحعلم يِف  الضالل والغي الرشد بعد يوي َأنه :َوَرابِعَها   َوالحَقصح

                                                           

 .(2/126) "إعالم املوقعني"  (2)
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 َلُه. خنرا فاجلهل كان َعَليحِه، وباتا بل َصارَ  بِالحعلمِ  ل نرفع  وخامسها:

َتار َوَأنه َهته خسة َعن أخرب ُسبحَحاَنهُ  َأنه وسادسها: َفل اخح َسح َ  عىل األح ىَل.األح  عح

تَِيار َأن وسابعها:   اتاسفل األدنى. خلوده إىل األرض َحله عىل اتاخح

 َهَواُه. صار إهله وَ  اهلدى، َعن وريب اهلََوى اتبع وثامنها:

َيََواَنات. أخس ُهوَ  الهِذي بالكلب تشبيهه وتاسعها:  احلح

َيا عىل هلثه شبه وعاشها: نح َكلحب. بلهث َعنحَها صربه َوعدم الد   الح

 (.202)"الفوائد "انتهى باختصار من 

الدنيا، فكم فرقت  هلذا فإين أحذر إخواين السلفيني عامة وطلبة العلم خاصة من فتنة

حبة لنا، كانوا نسنرون عىل طرنقتنا وننهجون بمنهجنا، ففتنوا ِبا فأصبح بيننا وبني أ

روا جيالسون أهل املعروف عندهم منكرا، واملنكر معروفا، اعتزلوا جمالس أهل احلق، وصا

رِبح الدنيا واملناصب، ونسوا أو تناسوا قول اهلل تعاىل:  َسَك  َواصح ِذننَ  َمعَ  َنفح ُعونَ  اله ُمح  َندح  َرِبه

َغَداةِ  َعَِشِّ  بِالح َههُ  ُنِرنُدونَ  َوالح دُ  َوتَا  َوجح ََياةِ  ِزننَةَ  ُتِرندُ  َعنحُهمح  َعيحنَاكَ  َتعح َيا احلح نح  َمنح  ُتطِعح  َوتَا  الد 

نَاأَ  َفلح َبهُ  يح ِرَنا َعنح  َقلح بَعَ  ِذكح ُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواته  .[12: الكهف]  lُفُرًطا َأمح

علم والصرب عىل حتصيل العلم فيها خنر من الدنيا وكنوزها لفواهلل حللقات ا

 ومناصبها، ملن عرف األمر عىل حقيقته.

 .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّىلو كانت الدنيا مكرمة ألكرم ِبا نبيه وخليله  و

اْلقبال  عن طرنق الدنيا وحطامها، و فاهلل اهلل عباد اهلل يف احلذر من مزالق الشيطان

 عىل ما ننفع نوم املعاد.

ُقوا              ُطنًاــُفـ   ِعـَباًدا  هللِهِ إِنه  َيا َطله نح ِفتَنَا َوَخاُفوا الد   الح
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َــا             لُِمواـعَ   َفَلامه   فِيَها َنَظُروا  َوَطنًا   حِلَي     َليحَستح    َأهنه

َُذوا ةً ــجُله  اــَجَعُلوهَ  اَملِ   الَِح ـَص            َواخته َعح  ُسُفنَا فِيَها  األح

َم : تعاىلونقول اهلل  َياةِ  َمثَل   إِنَّ ْنَيا احْلَ َمءِ  ِمنَ  َأْنَزْلنَاه   َكَمء   الدُّ  َبات  نَ  بِهِ  َفاْختََلطَ  السَّ

َّا اأْلَْرضِ  ل   ِِم َفَها اأْلَْرض   َأَخَذِت  إَِذا َحتَّىَ  َواأْلَْنَعام   النَّاس   َيْأك  ْخر  نَْت  ز  يَّ َها َوَظنَّ  َوازَّ  َأَّنَّ مْ  َأْهل 

ونَ  َنا َأَتاَها َعَليَْها َقاِدر  ْ  َكَأنْ  َحِصيًدا َفَجَعْلنَاَها ََّنَاًرا َأوْ  َلْيًل  َأْمر  ل   َكَذلَِك  سِ بِاأْلَمْ  َتْغنَ  َل  ن َفصِّ

ونَ  لَِقْوم   اْْلَياِت  ر   .[13: نونس] Qَيَتَفكَّ

 ل اهلل السالمة والعافية.أفهذه حال الدنيا الفانية، نس

 

 

 

 

*            *          * 
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 الفـصـل الثالث

  األحاديث الواردة يف  ذم  الواليات  والقرب من   أهلها وخمالطتهم

 

 :احلديث األول

َنِ  َعبحد عن َحح ْْحَنِ  َعْبَد  َيا: »وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِي   َقاَل يل: َقاَل  َسُمَرَة، بحن الره  ْبنَ  الرَّ

َرَة، كِْلَت  َمْسَأَلة   َعنْ  أ وتِيتََها إِنْ  َفإِنََّك  اِلَماَرَة، َتْسأَلِ  َلَ  َسم   َألَة  َمْس  َغْيِ  ِمنْ  أ وتِيَتَها َوإِنْ  إَِليَْها، و 

 (1). « َعَلْيَها أ ِعنَْت 

 ـ حتت احلدنث ـ:(2) "يف رشح مسلم قال النووي

َِدنِث  َهَذا َويِف   ِمنحَها: َفَواِئدُ  احلح

ِوتَاَنةِ  ُسَؤالِ  َكَراَهةُ  َماَرةِ  ِوتَاَنةُ  َسَواءٌ  الح ِ   اْلح
ِ
َقَضاء َبةِ  َوالح سح

َها. َواحلحِ ِ  َوَينرح

ِوتَاَنةَ  َسَأَل  َمنح  َأنه  َبَيانُ  َوِمنحَها  كفانة فيه َتُكونُ  َوتَا  َتَعاىَل  اهللهِ  ِمنَ  إَِعاَنةٌ  َمَعهُ  َنُكونُ  تَا  الح

َوّلِّ  ََل : »  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى َقاَل  َوهِلََذا ُنَوىله  تا أن فينبغي العمل لذلك  َأوْ  َطَلبَه   َمنْ  َعَمَلنَا ن 

 «.َعَلْيهِ  َحَرَص 

ـ بعد أن ذكر اختالف الفقهاء يف تويل اْلمارة   "رشح العمدة"يف   قال ابن امللقن

 : ـ

                                                           

 . (2601(، وسلم )6611البخاري )  (2)

 . (22/120)  "مسلم رشح"  (1)



   النصح الصائب 

 

18 

 

 قضاء ليوليه املأمون استدعاه حني الشافعي فيه الدخول من امتنع فقد وباجلملة

 طلب ملا خنران بن عيل أبا أن حتى أصحابه من األول الصدر به واقتدى والغرب الَّشق

 فُضبه له املنصور استدعاه حني حنيفة أبو أنًضا منه وامتنع عقاره، عىل فختم هرب للقضاء

 أطلقه. ثم وحبسه

 اليمن بالد من بنجران وليه والشافعي أناًما بالرصافة القضاء ويل حنيفة أبا إن: وقيل

 بالقيام ظنًا أو نقينًا لعلمهم كان فيه األول الصدر من السلف معظم دخول نصح وتا أناًما

 الثاين الصدر وامتناع احلق، عىل نعينهم من ووجود الدنيا حظوظ من لَشء تا هلل به

 توهم بأسباب منه اتامتناع عىل وحتيلوا فيه الذمة براءة وعدم اخلطر من فيه ملا والثالث

 (1) .املكروه أو املحرم من للخالص ذلك وارتكبوا املروءة قلة أو اجلنون

 . (2)"فتح الباري"وانظر : 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(1/133)  "تابن ملقن العمدة رشح"  (2)

 . (200ـ24/203) "الباري فتح"  (1)
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 : احلديث الثاني

دَ  َأِب  َعنح   َأَنا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َعىَل  َدَخلحُت : َقاَل  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ُموَسى َأِب  َعنح  َة،ُبرح

ِمي، ِمنح  َوَرُجاَلنِ  ِ  َأَحدُ  َفَقاَل  َقوح ُجَلنيح َنا: الره رح  تاَ  إِنها: »َفَقاَل  ِمثحَلُه، اْلَخرُ  َوَقاَل  اهللهِ، َرُسوَل  َنا َأمِّ

 . (1)«َعَليحهِ  َحَرَص  َمنح  َوتاَ  َسَأَلُه، َمنح  َهَذا ُنَويلِّ 

 :حتت احلديث قال النووي

َمةُ  كح ِوتَاَنةَ  َسَأَل  َمنح  ُنَوىله  تَا  َأنههُ  يِف  َواحلحِ هُ  الح َح  َكاَم  إَِعاَنةٌ  َمَعهُ  َوتَا َتُكونُ  إَِليحَها ُنوَكُل  َأنه  َِصه

َنِ  َعبحدِ  َحِدنِث  يِف  بِهِ  َحح ابِِق  َسُمَرةَ  بحنِ  الره ح  َوإَِذا السه ح  إَِعاَنةٌ  َمَعهُ  َتُكنح  َل ئًا َنُكنح  َل ُ  ُنَوىله  َوتَا  ُكفح  َينرح

 
ِ
ء َمةً  فِيهِ  َوأِلَنه  الحُكفح َِرنصِ  لِلطهالِِب  هُتح َلُم.اهـ َواهللهُ  َواحلح  َأعح

 : (2) رمحه اهلل وقال احلافظ ابن حجر

ِعاَمَلةِ  ُب َطلَ  َكانَ  مَلها املحَُهلهُب  َقاَل  صِ  َعىَل  َدلِياًل  الح رح
ُتِغَي  احلحِ َس  َأنح  ابح  ِمنَ  حُيحرَتَ

َِرنص َِفلَِذلَِك  ِمُل  تَا  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى َقاَل  احلح َتعح َِدنِث  َوَظاِهرُ  َأَراَدهُ  َمنح  َعَملِنَا َعىَل  َنسح  َمنحعُ  احلح

لَِيةِ  ِوتَاَنةِ  َعىَل  حَيحِرُص  َمنح  َتوح اإِ  الح ِرنمِ  َسبِيلِ  َعىَل  مه َكَراَهةِ  َأوِ  التهحح ِرنمِ  َوإىَِل  الح ُطبِي   َجنََح  التهحح ُقرح  الح

َتثحنَى َوَلكِنح   َعَليحِه. تعني َمنح  َذلَِك  ِمنح  ُنسح

 :  "الفتح"يف  رمحه اهلل وقال احلافظ

ُص  املحَُهلهُب  َقاَل  رح
ِوتَاَنةِ  َعىَل  احلحِ َبُب  ُهوَ  الح تِتَ  يِف  السه َماءُ  ُسِفَكِت  َحتهى َعَليحَها النهاسِ  الِ اقح  الدِّ

ُتبِيَحِت  َواُل  َواسح َمح ُفُروُج  األح َفَسادُ  َوَعُظمَ  َوالح ضِ  يِف  الح َرح هُ  بَِذلَِك  األح َتُل  َقدح  َأنههُ  النهَدمِ  َوَوجح  َأوح  ُنقح

                                                           

 .(2044) ( ومسلم0231( و )1162البخاري )   (2)

 .( 3/000الفتح )  (1)
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َزُل  ُخولِ  َعىَل  َفَينحَدمُ  َنُموُت  َأوح  ُنعح تِي بِالتهبَِعاِت  ُنَطاَلُب  أِلَنههُ  فِيَها الد  َتَكَبَها اله  َما َفاَتهُ  َوَقدح  ارح

 بُِمَفاَرَقتِِه. َعَليحهِ  َحَرَص 

َتثحنَى َقاَل   َ  َمنح  َذلَِك  ِمنح  َوُنسح َوايِل  َنُموَت  َكَأنح  َعَليحهِ  َتَعنيه َدهُ  ُنوَجدُ  َوتَا  الح  َنُقومُ  َمنح  َبعح

رِ  َمح هُ  بِاألح ُ ح  َوإَِذا َينرح ُخلح  َل َفَسادُ  حَيحُصُل  لَِك ذَ  يِف  َندح َوالِ  بَِضَياعِ  الح َحح  َما خُيَالُِف  تَا  َوَهَذا ُقلحُت  األح

َِدنِث  يِف  ُفِرَض  ِذي احلح ُُصولِ  ِمنَ  َقبحَلهُ  اله َلِب  احلح ِ  َأوح  بِالطه بنِرِ  يِف  َبلح  َطَلب   بَِغنرح صِ  التهعح رح
 بِاحلحِ

رِ  َقامَ  َمنح  َأنه  إىَِل  إَِشاَرةٌ  َمح َيةِ َخ  ِعنحدَ  بِاألح َياعِ  شح طَِي  َكَمنح  َنُكونُ  الضه ِ  ُأعح دِ  ُسَؤال   بَِغنرح صِ  لَِفقح رح
 احلحِ

نح  َيالًِبا تََفرُ  َوَقدح  َشأحُنهُ  َهَذا َعمه ُص  ُنغح رح
َ  َمنح  َحقِّ  يِف  احلحِ نِهِ  َعَليحهِ  َتَعنيه  َعَليحهِ  َواِجًبا َنِصنرُ  لَِكوح

لَِيةُ    َوَتوح
ِ
َقَضاء َمامِ  َعىَل  الح ِ ُض  اْلح َقايِض  َوَعىَل  َعنيح   َفرح ُض كَِفاَنة   الح هُ  ُهنَاكَ  َكانَ  إَِذا َفرح ُ َينرح

(1). 
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 : احلديث  الثالث

 

َرْيَرةَ  َأِب  َعنْ  ولِ  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ه  ونَ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اَّللَِّ  َقاَل َقاَل َرس   َخْيِ  ِمنْ  َوََتِد 

مْ  النَّاسِ  ه  َذا َراِهَيةً كَ  َأَشدَّ  (1) .فِيهِ  َيَقعَ  َحتَّى األَْمرِ  َِلَ

 : حتت احلديث رمحه اهلل  قال اإلمام النووي

َقايِض  َقاَل  َتَمُل  : الح اَلمُ  بِهِ  املحَُرادَ  َأنه  حُيح سح ِ َطهاِب  بحنِ  ُعَمرَ  ِمنح  َكانَ  َكاَم  اْلح  بحنِ  َوَخالِدِ  اخلح

َولِيدِ  ِرو الح َعاصِ  بحنِ  َوَعمح رِ  الح ل   َأِب  بحنِ  َمةَ َوِعكح و بحنِ  َوُسَهيحلِ  َجهح ر  هِ  َعمح ِ َلَمةِ  ِمنح  َوَينرح َفتحِح  َمسح  الح

ِهمح  ِ َرهُ  َكانَ  ِِمهنح  َوَينرح اَلمَ  َنكح سح ِ َلَص  فِيهِ  َدَخَل  مَلها َشِدنَدةً  َكَراِهيَةً  اْلح  َحقه  فِيهِ  َوَجاَهدَ  َوَأَحبههُ  َأخح

تََمُل  َقاَل  ِجَهاِدهِ  رِ  َرادَ املحُ  َأنه  َوحُيح َمح ِ  ِذي يِف  بِاألح َهنيح َوجح ِوتَاَناُت  ُهنَا الح هُ  الح طِيَها إَِذا أِلَنه ِ  ِمنح  ُأعح  َينرح

َأَلة    َعَليحَها.اهـ ُأِعنيَ  َمسح

 :  (2)"الفتح" يف رمحه اهلل  وقال احلافظ

ِوتَاَنةِ  َأِي  َرةِ  الح مح ِ ُلهُ  َواْلح ُهمح  َوَقوح ُخوَل  َأنه  َأيح  َكَراِهَيةً  َلهُ  َأَشده َدةِ  يِف  الد  َرةِ  ُعهح مح ِ ُروهٌ  اْلح  َمكح

لِ  ِجَهةِ  ِمنح  ةِ  حَتَم  اَم  فِيهِ  املحََشقه َتد   َوإِنه َكَراَهةُ  َتشح لِ  َنتهِصُف  ِِمهنح  َلهُ  الح َعقح ننِ  بِالح  ُصُعوَبةِ  ِمنح  فِيهِ  ملَِا َوالدِّ

َعَملِ  لِ  الح َعدح لح  َرفحعِ  َعىَل  النهاسِ  َوََححلِ  بِالح تهُب  َوملَِا مِ الظ  َقاِئمِ  َتَعاىَل  اهللهِ ُمَطاَلَبةِ  ِمنح  َعَليحهِ  َنرَتَ  بِهِ  لِلح

 ...اهـ املراد. ِعَباِدهِ  َوُحُقوِق  ُحُقوِقهِ  ِمنح 

                                                           

 .(1016(، ومسلم )4316(، و)4314البخاري )   (2)

 .(  6/632الفتح )  (1)



   النصح الصائب 

 

22 

 

 احلديث الرابع:

َرَة، َأِب  َعنح  مْ : »َقاَل  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َعنِ  ُهَرنح ونَ  إِنَّك   اِلَماَرِة، َعَل  َسَتْحِرص 

ون    (1) «الَفاطَِمة   َوبِْئَسِت  اْل ْرِضَعة   َفنِْعمَ  الِقيَاَمِة، َيْومَ  َنَداَمةً  َوَسَتك 

 : رمحه اهلل  قال النووي

ا ُي  َوَأمه زح
ِ ح  َمنح  َحق   يف فهو والندامة اخلح اًل  َنُكنح  َل اًل  َكانَ  َأوح  هَلَا َأهح ح  َأهح ِدلح  َوَل ِزنهِ  فِيَها َنعح  َفيُخح

مَ  َتَعاىَل  اهللهُ ِقَياَمةِ  َنوح َضُحهُ  الح طَ  َما َعىَل  َوَننحَدمُ  َوَنفح ا َفره اًل  َكانَ  َمنح  َوَأمه ِوتَاَنةِ  َأهح  َفَلهُ  فِيَها َوَعَدَل  لِلح

ٌل  ََحاِدنُث ا ِِبِا َتَظاَهَرتح  َعظِيمٌ  َفضح ِحيَحةُ  ألح َِدنِث  اهللهُ  ُنظِل ُهمُ  َسبحَعةٌ  َكَحِدنِث  الصه ُكورِ  َواحلح  املحَذح

ِسطنِيَ  َأنه  َهَذا َعِقَب  ُهنَا ِ  ُنور   ِمنح  َمنَابِرَ  َعىَل  املحُقح َاعُ  َذلَِك  َوَينرح لِِمنيَ  َوإمِجح  َوَمعَ  َعَليحهِ  ُمنحَعِقدٌ  املحُسح

ََطرِ  َفلَِكثحَرةِ  َهَذا َرهُ  فِيَها اخلح رَ  َوَكَذا ِمنحَها وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى َحذه ُعَلاَمءُ  َحذه َتنَعَ  الح  َخاَلئُِق  ِمنحَها َوامح

َلِف  ِمنَ  وا السه ََذى َعىَل  َوَصرَبُ َتنَُعوا. ِحنيَ  األح  (2) اهـ امح

اُوِدي   :  َقاَل « الَفاطَِمة   َوبِئَْسِت  اْل ْرِضَعة   َفنِْعمَ  »وقوله :  َيا يِف  َأي املحُرضَعة نعم :الده نح  ،الد 

َفاطَِمةُ  َوبِئحَسِت  دَ بَ  َأيح  الح ِت  عح ِذي َفُهوَ  ،َذلَِك  َعىَل  املحَُحاَسَبةِ  إىَِل  َنِصنرُ  أِلَنههُ  ،املحَوح َطمُ  َكاله  َأنح  َقبحَل  ُنفح

نَِي  َتغح هُ  َوَقاَل  ،َهاَلُكهُ  َذلَِك  يِف  َفيَُكونُ  ،َنسح ُ مَ  :َينرح ِضَعةُ  نِعح َاهِ  ُحُصولِ  ِمنح  فِيَها ملَِا املحُرح  َواملحَالِ  اجلح

َكلِ  َوَنَفاذِ  ِصيلِ  َمةِ الح اِت  َوحَتح يهةِ  اللهذه سِّ
يهةِ  احلحِ

ِ َوَهح َفاطَِمةُ  َوبِئحَسِت  ،ُحُصوهِلَا َحاَل  َوالح  ِعنحدَ  الح

ِفَصالِ  ت   َعنحَها اتِانح هِ  َأوح  بَِموح ِ تهب َوَما َينرح ِخَرِة. يِف  التهبَِعاُت  من َعَليحَها َنرَتَ  (3) اْلح

 تنبيه :

                                                           

 ..(0232رواه البخاري )   (2)

 .( 2216حتت حدنث )  (1)

 .( 0232فتح الباري حتت حدنث ) (4)
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واحلكم فيهام إذا كانا فاعلهام مؤنثا جواز اْلحلاق  «نعم»دون « بئست»أحلقت التاء يف 

 وتركه، فوقع التفنن يف هذا احلدنث بحسب ذلك.

يبِي   َوَقاَل  اَم  :الطِّ ح  إِنه َها َل مَ  ُنلحِحقح ِضَعةَ  أِلَنه  بِنِعح َتَعاَرةٌ  املحُرح َماَرةِ  ُمسح ِ ُ  َوَتأحنِيُثَها ،لِْلح  ،َحِقيِقي   َينرح

كُ  َاِق  َفرَتح  الته  إحِلح
ِ
َاُقَها ،ِِبَا اء نِ  إىَِل  َنَظًرا بِئحَس  َوإحِلح َماَرةِ  َكوح ِ َياءَ  َداِهَيةً  ِحينَِئذ   اْلح اَم  َقاَل  ،َدهح  ُأِتَ  َوإِنه

 
ِ
َفاطَِمةِ  يِف  بِالتهاء ِضَعةِ  الح ِونرِ  إىَِل  إَِشاَرةً  َواملحُرح ِ  َتيحنَِك  َتصح َاَلَتنيح ِ  احلح َدَتنيح َضاعِ  يِف  املحَُتَجدِّ رح ِ  اْلح

ِفَطاِم.  (1)اهـ  َوالح
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 : احلديث اخلامس

 

ِمُلنِي؟ َأتَا  اهللِ، َرُسوَل  َنا: ُقلحُت : َقاَل  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيََذر   َأِب  َعنح  تَعح َب : َقاَل  َتسح  بِيَِدهِ  َفَُضَ

، َأَبا َنا: »َقاَل  ُثمه  َمنحكِبِي، َعىَل  َا َضِعيٌف، إِنهَك  َذر  َا ،َأَماَنةُ  َوإهِنه مَ  َوإهِنه ِقَياَمةِ  َنوح ٌي  الح  َوَنَداَمٌة، ِخزح

َها، َأَخَذَها َمنح  إتِاه   (1).«فِيَها َعَليحهِ  الهِذي َوَأدهى بَِحقِّ

، َأَبا َنا»: ويف روانة : َقاَل  ِِس، ُأِحب   َما َلَك  ُأِحب   َوإيِنِّ  َضِعيًفا، َأَراكَ  إيِنِّ  َذر  َرنه  تَا  لِنَفح  َتَأمه

، َعىَل  ِ ننَيح نَيه  َوتَا  اثح  (2).«َنتِيم   َماَل  َتَوله

 :رمحه اهلل قال النووي

َِدنُث  َهَذا ٌل  احلح تِنَاِب  يِف  َعظِيمٌ  َأصح ِوتَاَناِت  اجح َنح  ِسيهاَم  تَا  الح
ٌف  فِيهِ  َكانَ  ملِ ِقيَامِ  َعنِ  َضعح  الح

ِوتَاَنِة. تِلحَك  بَِوَظاِئِف   اهـ الح
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 احلديث السادس :

 

ِب  َعنح  َرَة  بحنِ  َكعح  َأوح  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ َرُسوُل  َعَليحنَا َخَرَج : َقاَل  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَُعجح

نُ  َدَخَل، َعةٌ  َوَنحح َا »: َفَقاَل  َأَدم   ِمنح  ِوَساَدةٌ  َوَبيحنَنَا تِسح ون   إَِّنَّ َمَراء   َبْعِدي َسَتك 
 َيْكِذب ونَ  أ 

وَن، مْ  َعَلْيِهْم، َدَخَل  َفَمنْ  َوَيْظلِم  َقه  ْلِمِهْم، َعَل  َوَأَعاََّن مْ  بِكِْذِِبِْم، َفَصدَّ  َولَْست   ِمنِّي، َفَليَْس  ظ 

ْوَض، َعَلَّ  بَِواِرد   َوَلْيَس  ِمنْه   ْ  َوَمنْ  احْلَ مْ  َل ْقه  مْ  بَِكِذِِبِْم، ي َصدِّ ِعنْه  ْلِمِهْم، َعَل  َوي  وَ  ظ   َوَأَنا ِمنِّي َفه 

، ْوَض  َعَلَّ  َواِرد   وَ َوه   ِمنْه   .(1)«احْلَ

َثنَا: َقاَل  ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَاهللِ  َعبحدِ  بحنِ  َجابِرِ  وَعنح   ": َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ  َرُسوَل  َأنه  َحده

ُب  َنا َرةَ  بحنَ  َكعح   إَِماَرةِ  ِمنح  بِاهللِ  ُأِعيُذكَ  ُعجح
ِ
َفَهاء  ُأَمَراءٌ  ": َقاَل  اهللِ؟ َرُسوَل  َنا اكَ ذَ  َوَما: َقاَل  " الس 

ِدي ِمنح  َسَيُكوُنونَ  ، َدَخَل  َمنح  َبعح َقُهمح  َعَليحِهمح ، َفَصده ِمِهمح  َعىَل  َوَأَعاهَنُمح  بَِحِدنثِِهمح  َفَليحُسوا ُظلح

ُت  ِمنِّي، ، َوَلسح ح  ِمنحُهمح َض، َعيَله  َنِرُدوا َوَل َوح ح  َوَمنح  احلح ُخلح  َل ح  ،َعَليحِهمح  َندح ُهمح  َوَل قح ، ُنَصدِّ  بَِحِدنثِِهمح

ح  ، َعىَل  ُنِعنحُهمح  َوَل ِمِهمح ، َوَأَنا ِمنِّي، َفُأوَلئَِك  ُظلح َض  َعيَله  َنِرُدونَ  َوُأوَلِئَك  ِمنحُهمح َوح ُب  َنا. احلح  بحنَ  َكعح

َرَة، اَلةُ  ُعجح َباٌن، الصه مُ  ُقرح وح َدَقةُ  ُجنهٌة، َوالصه ِفُئ  َوالصه َطِيئَ  ُتطح ُب  َنا. النهارَ  املحَاءُ  ُنطحِفُئ  َكاَم  ةَ اخلح  َكعح

َرَة، بحنَ  ُخُل  تَا  ُعجح َنهةَ  َندح ، ِمنح  حَلحُمهُ  َنَبَت  َمنح  اجلح ت  ىَل  النهارُ  ُسحح ُب  َنا. " بِهِ  َأوح َرَة، بحنَ  َكعح  ُعجح

َسُه، َباِئعٌ  َفَغاد   َياِدَناِن، النهاُس  َسُه، عٌ ُمبحَتا َوَياد   َرَقَبَتُه، َوُموبٌِق  َنفح تٌِق  َنفح  .(2)« َرَقَبَتهُ  َوُمعح

 

 

                                                           

لشيخنا  "الصحيح املسند ِما ليس يف الصحيحني"(، وهو يف 1101(، والرتمذي )22216أَحد )  (2)

 .ة األلباين مال(، وكذا صححه الع1/232العالمة الوادعي )

 .(20123) :أَحدرواه    (1)
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 :احلديث السابع

 

 ." املعرفة " يف منده وابن الطرباين، طرنق من( 430/  1/  2) الدنلمي روى

بن  حممد حدثنا نعيش بن عبيد عن( 2/  141/  24) عساكر وابن( 1/  61/  1)

 وأبواب ياكمإ " به: مرفوعا السلمي األعور أب عن قيس عن إسامعيل عن فضيل

 ." هبوطا صعبا أصبح قد فإنه السلطان،

 هـا .به إسامعيل عن زكرنا بن حييى طرنق منده من ابن رواه ثم

 سفيان بن عمرو اسمه األعور وأبو ثقات، كلهم رجاله صحيح إسناد وهذا: قلت

 .مسلم اْلمام منهم مجع صحبته أثبتت لكن عساكر ابن قال كام فيه وهو خمتلف

 الغبطة أي نسألك ،" هبطا تا يبطا اللهم ": فيه: " النهانة " يف. ذتاً  أي( هبوطا)

اهـ من ." ينره هبوطا وأهبط هبط: نقال. والنزول واتانحطاط الذل من بك ونعوذ

  (1). للعالمة األلباين "السلسلة الصحيحة"

 

 

 

 

 

                                                           

 .(2104( حدنث رقم)4/101) (2)
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 : احلديث الثامن

 

َرَة  َأِب  َعنح   َوْيل   لِْْل َمَراِء، َوْيل   ": َقاَل  َأنههُ  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى نهبِيِّ ال َعنِ  ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَُهَرنح

َرَفاِء، مْ  َأنَّ  اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  َأْقَوام   َلَيتََمنََّيَّ  لِْْل َمنَاِء، َوْيل   لِْلع  َبه 
َقةً  َكاَنْت  َذَوائِ َعلَّ ا، م   َيتََذْبَذب ونَ  بِالثَُّريَّ

َم  َبْيَ  ْ  َواأْلَْرِض، ءِ السَّ ون وا َوَل ء   َعَل  َعِمل وا َيك  «ََشْ
(1). 

َرَفاءِ  َوَوْيل   لِْْل َمَراءِ  َوْيل  »ويف روانة :   َأنَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َأْقَوام   َلَيَتَمنََّيَّ  لِْْل َمنَاءِ  َوَوْيل   لِْلع 

مْ  َبه 
َقةً  َكاَنْت  َذَوائِ َعلَّ ا م  َدْلَدل ونَ  بِالثَُّريَّ َمءِ  َبْيَ  ي  ْ  َوَأَّنَّ مْ  َواأْلَْرضِ  السَّ  .(2)«َعَمًل  َيل وا َل

ل   َلي وِشك  »ويف روانة:   ه   َيَتَمنَّى َأنْ  َرج  ا ِمنَ  َخرَّ  َأنَّ ْ  الثَُّريَّ  .(3)«َشْيًئا النَّاسِ  َأْمرِ  ِمنْ  َيلِ  َوَل

  : "نيل األوطار "يف  رمحه اهلل  قال الشوكاني

َوِعيدِ  َوَسَبُب  َواِئِف  هَلَِذهِ  الح َُمَراءُ  َوُهمح  الثهاَلِث  الطه ُعَرَفاءُ  األح َُمنَاءُ  َوالح ُمح  َواألح َبُلونَ  َأهنه  َنقح

َعاَنا َعىَل  َجاُروا َفإَِذا بِهِ  َنأحُتونَ  فِياَم  َوُنَطاُعونَ   َسَببًا َذلَِك  َفَيُكونُ  َقاِدُرونَ  َوُهمح  َجاُروا الره

ِدندِ  ُعُقوَبةِ  لَِتشح ؛َعَليح  الح رِ  َحقه  أِلَنه  ِهمح َمةِ  ُشكح تِي النِّعح َتاُزوا اله ِهمح  َعىَل  ِِبَا امح ِ ِدُلوا َأنح  َينرح  َنعح

ِمُلوا تَعح َفَقةَ  َوَنسح أحَفَة. الشه َوالره
 (4) 

                                                           

(، 1610) "الصحيحة '' (، و022) "صحيح الرتييب والرتهيب"(، وهو يف 2610) "أَحد"رواه   (2)

 .(4044) ''الصحيح اجلامع "و 

 .( 021) "صحيح الرتييب والرتهيب"(، وهو يف 0026) اكم (، احل3324ابن حبان )اه ور  (1)

 .( 1220) "صحيح الرتييب والرتهيب"يف   (4)

 .( 20/314النيل )  (3)
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ُلهُ  :الطِّيبِيُّ قَالَو ُعَرَفاءُ »:  َقوح ِمنرِ  َمَقامَ  ُأِقيمَ  َظاِهرٌ  «النهارِ  يِف  َوالح ِعرُ  الضه َعَراَفةَ  بَِأنه  ُنشح  َعىَل  الح

َها َوَمنح  َخَطر   ُ  َبارَشَ ُوُقوعِ  ِمنَ  آِمن   َينرح ُذورِ  يِف  الح ِض  املحَحح َعَذاِب  إىَِل  املحُفح لِهِ  َفُهوَ  الح  :َتَعاىَل  َكَقوح

ِذننَ  إِنه } َواَل  َنأحُكُلونَ  اله يََتاَمى َأمح اًم  الح اَم  ُظلح َعاِقلِ  يَفَينحَبغِ  ،{َنارا بطوهنم يِف  َنأحُكُلونَ  إِنه  َنُكونَ  َأنح  لِلح

طَ  لِئاَله  ِمنحَها َحَذر   َعىَل  نهِ  فِياَم  َنتََوره  .النهارِ  إىَِل  ُنَؤدِّ

دُ  :ُقلحُت  َِدنُث  التهأحِونَل  َهَذا َوُنَؤنِّ َخرُ  احلح دَ  َحيحُث  اْلح َُمَراءَ  َتَوعه دَ  باَِم  األح ُعَرَفاءَ  بِهِ  َتَوعه  َفَدله  الح

َشاَرةُ  بَِذلَِك  املحَُرادَ  َأنه  َعىَل  ِ ُخُل  َمنح  ُكله  َأنه  إىَِل  اْلح َلمُ  تَا  َذلَِك  يِف  َندح ُكله  َوَأنه  َنسح  َخَطر   َعىَل  الح

تِثحنَاءُ  رٌ  َواتِاسح َِميِع. يِف  ُمَقده  (1)."فتح الباري"اهـ من  اجلح

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (6632) ـ حدنث حتت "الباري فتح"  (2)
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 احلديث التاسع :

َرَة  َوَأِب  َسِعيد   َأِب  َعنح   َلَيْأتَِيَّ ": وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللهِ َرُسوُل  َقاَل : َقاتَا  ،نْهُاعَ اللَّهُ رَضِيَُهَرنح

مْ  َمَراء   َعَليْك 
ب ونَ  أ  َقرِّ ارَ  ي  ونَ  النَّاِس، ِشَ ر  َؤخِّ َلةَ  َوي  ْم، َذلَِك  َأْدَركَ  َفَمنْ  َمَواقِيتَِها، َعنْ  الصَّ  ِمنْك 

وَننَّ  َفَل  طِ  َوََل  َعِريًفا َيك  ْ  . "خازنا وَل جابيا وَل ًياش 

السلسلة "(، و010) ''صحيح الرتييب"(، وهو يف 3026رواه ابن حبان )

 (.460) لأللباين  "الصحيحة 

َرَة  ( عن َأِب 220)صـ "جم الصغنراملع"ورواه  الطرباين يف   وحده.عَنْهُ  اللَّهُ رَضِيَُهَرنح
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 احلديث العاشر :

 

َرَة  َأِب  َعنح  ة   َأِمنرِ  ِمنح  َما ": َقاَل  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َعنِ  ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَُهَرنح  إتِاه  َعََّشَ

َتى مَ  بِهِ  ُنؤح ِقَياَمةِ  َنوح ُلوتًا، الح هُ  تَا  َمغح ُل، إتِاه  َنُفك  َعدح رُ  ُنوبُِقهُ  َأوح  الح َوح  . " اجلح

دِ  َعنح  (11364)ورواه أنضا: (، و 1004) :رواه أَحد ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَُعَباَدَة  بحنِ  َسعح

، وهو يف صحيح عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ( عن ابن عباس 2/211/2ورواه الطرباين يف األوسط )

السلسلة "(، ويف 1102(، و )1100(، و)1211( و)1212) "الرتييب والرتهيب

 (.1612) "الصحيحة
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 احلديث احلادي عشر:

 

ِف عَ  َعنح  مْ  ِشْئت مْ  إِنْ »: َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َعنِ  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ َمالِك   بحنِ  وح  َأْنَبْأت ك 

َماَرةِ  َعنِ  ُت  ، «ِهَي؟ َوَما اْلِ ُت  َفُقمح ىَل  َفنَاَدنح ِت  بَِأعح ات   َثاَلَث  َصوح  اهللهِ؟، َرُسوَل  َنا ِهَي  َوَما: َمره

ا» :َقاَل  َل َ ، َأوَّ ، َوَثانِيَها َمَلَمة   َمعَ  َيْعِدل   َوَكْيَف  َعَدَل  َمنْ  إَِلَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعَذاب   َوَثالِث َها َنَداَمة 

 . «َأْقِربِيِه؟

، "الكبنر"(، وكذا يف 6212(، )6202(، والطرباين يف األوسط )1006البزار )رواه 

 (.2061) "السلسلة الصحيحة"، وهو يف (1204) "وهو يف صحيح الرتييب والرتهيب
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 احلديث الثاني عشر:

 

َرَة، َأِب  َعنح  نٌك  َقاَل  ُهَرنح ِري تَا : رَشِ َماَرة  »: َقاَل  تَا  ُأمح  َرَفَعهُ  َأدح ا اْلِ َل َ ، َأوَّ  َوَأْوَسط َها َنَداَمة 

، َها َغَراَمة   . «اْلِقيَاَمةِ  َيْومَ  َعَذاب   َوآِخر 

 "صحيح الرتييب والرتهيب"(، وهو يف 0626) "األوسط"يف  رواه الطرباين

(1203.) 
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 احلديث الثالث عشر:

 

ِب  َعنِ  َنحَصاِريِّ  َمالِك   بحنِ  َكعح  َما»: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللهِ َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ األح

ا بِأَْفَسَد  َغنَم   ِف  أ ْرِسَل  َجائَِعانِ  ِذْئَبانِ  ِف  اْلَالِ  َعَل  اَْلْرءِ  ِحْرصِ  ِمنْ  ََلَ َ   . «لِِدينِهِ  َوالَّشَّ

للعالمة  "الصحيح املسند"، وصححه العالمة األلباين، وهو يف  "الرتمذي"رواه 

  (1).الوادعي

حيث رشحه برسالة  رمحه اهلل من أحسن من رشح هذا احلدنث احلافظ ابن رجب

 عظيمة ننقل بع  ما نحتاج إليه. مستقلة فيها فوائد

  :رمحه اهلل  يقول

ا   حرُص  وأمه
ِ
ِف  َعىَل  املرء  رشِف  طلَب  فإِنه  املال َعىَل  احلرص من هالًكا أشد   فهذا الَّشه

َيا نح  املال، طلب من العبد أرض  َعىَل  األرض يف والعلو النهاسِ  َعىَل  والرناسةِ  فيها، والرفعةِ  الد 

ِف  الرناسةِ  طلِب  يف نبذُل  املال فإِنه  أصعُب، فيه هدُ والز أعظُم، ورضُره  .والَّشه

ِف  َعىَل  واحلرُص   :قسمني َعىَل  الَّشه

ِف  طلُب : أحدَها لطانِ  بالوتانةِ  الَّشه  .واملال والس 

ا، خطرٌ  وهذا َفها اْلخرةِ  خنرَ  نمنعُ  الغالِب، وهو جدًّ ها وكراَمتها ورَشَ  .وعزه

ِخَرةُ  ارُ الده  تِلحَك }: تعاىل اهلل قال َعُلَها اْلح ا ُنِرنُدونَ  تَا  لِلهِذننَ  َنجح ضِ  يِف  ُعُلوًّ َرح  َوتَا  األح

 .اْلنة  {...  َفَساًدا

                                                           

 .(1/202) "املسند الصحيح" ، و(1406) الرتمذي (2)
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َيا رناسةِ  َعىَل  حيرُص  َمنح  وقله  نح  قال كام نفسِه، إىَِل  ُنوكُل  بل فوفق؛ الوتاناِت  بطلِب  الد 

 فإِنهَك  اْلمارَة، تسألِ  تا الرَحِن، عبدَ  نا": سمرةَ  بن الرَحنِ  لعبد -وسلم عليه اهلل صلى- النبي  

طيَتَها إِن طيَتَها وإنح  إليها، ُوّكلَت  َمسألة   عن ُأعح  ."عليها ُأعنَت  مسألة   ينر من ُأعح

لِف  بعض   قال  .فيها فعدل وتانة   َعىَل  أحدٌ  حرَص  ما :السَّ

احلني، العدلِ  قضاةِ  من وهب   بن اهلل عبد بنُ  نزندُ  وكان  َأَحبه  من: نقوُل  وكان والصه

ِف  املاَل   .فيها نعدلح  ل الدواِئرَ  وخاَف  والَّشه

 عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النبي عن البخاري ، صحيحعَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هرنرة أب عن ثّم ذكر حدنث

 املرضعة فنعمت القيامة، نوم ندامة وستكون اْلمارة، عىل ستحرصون إنكم »: قالوَسَلَّمَ 

 من وَل سأله، من هذا أمرنا نؤيت َل إنا»األشعري:  موسى دنث أب، وح«الفاطمة وبئست

 ثّم قال: «.عليه حرص

ِف  َعىَل  احلرَص  َأنه  اعلمح  و ا نستلزمُ  الَّشه عي يف يف وقوعه قبَل  عظياًم  رشًّ  أسبابِه، السه

 من ذلك وينر والتكربِ  الظلمِ  من الوتانة صاحُب  فيه نقع الهِذي العظيم باخلطر وقوِعه وبعد

 .املَفاِسدِ 

 ي يف أخالق العلامء لعلنا ننقل منه يف موضعه. ثّم قال: ثّم نقل كالما مجيال عن اْلجرّ 

ِف  ُحبِّ  آفاِت  َدِقيِق  ومن  تا يامٌ   باٌب  وهو عليها، واحلرُص  الوتاناِت  َطَلُب : الَّشه

الِ  من لهُ  عادوننُ  الذنن َلُه، امُلِحب ونَ  بِهِ  الَعاِرُفونَ  باهلل، الُعَلاَمءُ  إتا نعرُفه  امُلَزاَحنيَ  خلقهِ  ُجهه

 .بهِ  العارفني عباِدهِ  َخواصِّ  وعندَ  اهلل، عند منزلتِهم وُسقوطِ  حقارهتم مع وإهليتِه، لُِرُبوبيتِهِ 

ِف  ُحبه  َأنه  إىل أن قال : واعلحمح ...  َأمرِ  وَتدبنرِ  والنهي األمرِ  ُنفوذِ  َعىَل  باحلرصِ  الَّشه

دَ  قصَد بذلك إذا الناِس،  هذا صاحب وإظهارِ  عليهم، والتهعاظم اخللِق  َعىَل  املنزلة ُعلوّ  جُمَره

ِف   نفُسه فهذا منه، حوائِجهم طلِب  يف له وُذهّلم إَِليحِه، وافتقارهم إَِليحهِ  الناس حاجةَ  الَّشه
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  بعُ   تسبب وربام وإهليتِِه، تعاىل اهلل لُربوبِية ُمزاَحةٌ 
ِ
 حيتاُجون أمر يف الناس إنقاع إىَِل  هؤتاء

هم إَِليحِه؛ فيه  إَِليحِه، واحتياجهم افتقارهم وظهورِ  إَِليحِه، حاجاهتم رفع إىَِل  بذلك ليضطرِّ

ُ  بذلك ونتعاظم  اهـ.له رشنَك  تا وحده تعاىل هلل إتا َنصلُح  تا وهذا بِِه، ونتكربه

 .(1)"جمموع رسائل ابن رجب" :من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . الشيخ أوتاد مكتبة :ط(.00ـ0/36) "رجب ابن رسائل جمموع" من  (2)
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 احلديث الرابع عشر : 

 بغنر ُذبَِح  فقد القضاءَ  َويِلَ  َمن": قال -وسلم عليه اهلل صلَّى- اهلل رسوَل  أن: ةهرنر أب عن

ني  ( 1). "ِسكِّ

 : "سبل السالم"يف  رمحه اهلل قال الصنعاني
َِدنُث  َدله  ِذنرِ  َعىَل  احلح   ِوتَاَنةِ  ِمنح  التهحح

ِ
َقَضاء ُخولِ  الح هُ  فِيهِ  َوالد  َقَض  َتَوىله  َمنح  َنُقوُل  َكَأنه  اءَ الح

َض  َفَقدح  ِح  َتَعره ِسهِ  لَِذبح هُ  َنفح َذرح َيحح هُ  َفلح َيتََوقه هُ  َولح ِ  َحَكمَ  إنح  َفإِنه َقِّ  بَِغنرح لِهِ  َأوح  بِهِ  ِعلحِمهِ  َمعَ  احلح  َلهُ  َجهح

 النهاِر. يِف  َفُهوَ 

ِسهِ  َذبحِح  ِمنح  َواملحَُرادُ  اَلُكَها َنفح َلَكَها َفَقدح  َأيح  إهح لِيَةِ  َأهح قَ  بَِتوح ،الح
ِ
اَم  َضاء ِ  َقاَل  َوإِنه ني   بَِغنرح  ِسكِّ

اَلمِ  ِعح هُ  لِْلح ح  بَِأنه ِح  ُنِردح  َل بح َي  بِالذه َداِج  َفرح َوح ِذي األح َغالِِب  يِف  َنُكونُ  اله نيِ  الح كِّ اَلكُ  بِهِ  ُأِرندَ  َبلح  بِالسِّ  إهح

َعَذاِب  النهفحسِ  َرِويِّ  بِالح ُخح  . األح

ًحا ُذبَِح : َوِقيَل  نَِونًّ  َذبح هُ  َلُه؛ تَاِزمٌ  َوُهوَ  اَمعح َقه  َأَصاَب  إنح  أِلَنه َسهُ  َأتحَعَب  َفَقدح  احلح يَا يِف  َنفح نح  الد 

َراَدتِهِ  ُوُقوَف  ِْلِ َقِّ  َعىَل  الح َصاءَ  َوَطَلبِهِ  احلح تِقح ِم، يِف  النهَظرِ  يِف  ِرَعاَنتُهُ  َعَليحهِ  جَتُِب  َما َواسح ُكح  احلح

ِقِف  ، َمعَ  َواملحَوح ِ َمنيح َصح ِوَنةِ  اخلح لِ  يِف  َبيحنَُهاَم  َوالتهسح َعدح طِ  الح ِقسح َطأَ  َوإِنح  َوالح  َعَذاُب  َلِزَمهُ  َذلَِك  يِف  َأخح

ِخَرةِ   (2)اهـ  .َوالنهَصِب  التهَعِب  ِمنح  َلهُ  ُبده  َفاَل  اْلح

: قلت فهذه وتانة القضاء ِبذا احلال وهذه معتمدة عىل اهلل حفظهقال شيخنا حييى 

ملنسوبون إىل العلم، فغنرها من املناصب العسكرنة، واملراتب احلكومية األدلة وأهلها هم ا

 أشد وعيدا ورضرا منها، ملا فيها من اجلهل والبعد أكثر.

                                                           

(، 1402) "ابن ماجة"(، و2410) "الرتمذي"(، و0230) "أَحد"(، و4002) "أبو داود"رواه   (2)

 .( 6210) "الصحيح اجلامع "وصححه األلباين يف 

 .( 3/134لصدنق حسن خان ) "فتح العالم"(، وبنحوه يف 2/30) "سبل السالم"  (1)
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 احلديث خامس عشر:

 َجَفا، َنةَ الَبادِ  َسَكنَ  َمنح  »:َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النهبِيِّ  َعنِ  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيََعبهاس   ابحنِ  َعنِ 

بَعَ  َوَمنح  يحدَ  اته َواَب  َأَتى َوَمنح  َيَفَل، الصه لحَطانِ  َأبح َتَتنَ  الس   .(1) «افح

لحطانَ  أَتى وَمن»ويف روانة النسائي وأب داود :  ُتتِنَ  الس   «افح

 : "عون املعبود"قال صاحب 

َتَتنَ ) ُتوًنا َصارَ  َأيح ( افح  ِدننِِه. يِف  َمفح

َحاِح  يِف  َتتَ  الصِّ ُجُل  نَ افح ُعولِ  املحَبحنِي   َوَفَتنَ  الره  َماُلهُ  َفَذَهَب  فِتحنَةٌ  َأَصاَبتحهُ  إَِذا فِيِهاَم  لِلحَمفح

ُلُه. َقاةِ " يِف  ِدننِِه َقاَلهُ  َذَهاُب  هنا ها َواملحَُرادُ  َوَعقح ُعودِ  ِمرح  .''الص 

َعِزنِزي   َوَقاَل   بُِروِحِه. َخاَطرَ  َخاَلَفهُ  َوإِنح  بِِدننِهِ  َخاَطرَ  َفَقدح  ُمَراِدهِ  يِف  َواَفَقهُ  إِنح  أِلَنههُ  :الح

َتَهى  (2)انح

 

 

 

                                                           

العالمة (، وصححه 4461َحد )(، وأ3401(، والنسائي )1201أبوداود ) (، و1106الرتمذي )  (2)

 .اهلل    رَحهاأللباين

 .( ط: دار احلدنث القاهرة 0/106عون املعبود )  (1)
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 احلديث السادس عشر :

 

ون  : »َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ  َرُسوَل  َأنه  ،عَنْها اللَّهُ رَضِيََسَلَمَة  ُأمِّ  َعنح  َمَراء   َسَتك 
 أ 

وَن، َفَتْعِرف ونَ  نْكِر   َأَفَل : َقال وا «َوَتاَبعَ  َرِضَ  َمنْ  َولَكِنْ  َسلَِم، َأْنَكرَ  َوَمنْ  َبِرَئ، َعَرَف  َفَمنْ  َوت 

ْم؟ َقاتِل ه  ْوا َما ََل،: »َقاَل  ن   (1)"مسلم"رواه  .«َصلَّ

ذم العال عىل : »(، حتت باب2/021) "اجلامع"يف  رمحه اهللوقد ذكره ابن عبد الرب 

 «.مداخلة السلطان الظال

 ـ حتت احلديث ـ:  اهلل رمحه قال النووي

نَاهُ  ِمهِ  ِمنح  َبِرَئ  َفَقدح  املحُنحَكرَ  َذلَِك  َكِرهَ  َمنح  َوَمعح َتطِيعُ  تَا  َمنح  َحقِّ  يِف  َوَهَذا َوُعُقوَبتِهِ  إِثح  َنسح

هُ  لَِسانِهِ  وتَا  بَِيِدهِ  إِنحَكاَرهُ  َرهح يَكح بِهِ  َفلح أح. بَِقلح َ َيربح  َولح

 

 

 

 

 

                                                           

 .(2203مسلم: )  (2)
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 احلديث السابع عشر:

 

َحاِب  لُِلِقيِّ  املحَِدننَةَ  َأَتيحُت : ُعَباد  َقاَل  بحن سَقيح  َعنح  د   َأصح ح  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى حُمَمه  َنُكنح  َوَل

َقاهُ  َرُجٌل  فِيِهمح  ، ِمنح  إيَِله  َأَحبه  َألح اَلُة، َفُأِقيَمِت  ُأَب  َحاِب  َمعَ  ُعَمرُ  َوَخَرَج  الصه  اهللِ  َرُسولِ  َأصح

ُت  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى فِّ  يِف  َفُقمح ِل، الصه َوه ِم، ُوُجوهِ  يِف  َفنََظرَ  َرُجٌل، َفَجاءَ  األح َقوح  َفَعَرَفُهمح  الح

ي، ِ ايِن  َينرح  َفإيِنِّ  اهللُ، َنُسوُءكَ  تَا  ُبنَيه  َنا: َقاَل  َصىله  َفَلامه  َصاَلِت، َعِقلحُت  َفاَم  َمَكايِن، يِف  َوَقامَ  َفنَحه

ح  ِذي تَِك آ َل ، َأَتيحُتَك  اله فِّ  يِف  ُكوُنوا": َلنَا َقاَل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ  َرُسوَل  َوَلكِنه  بَِجَهاَلة   الصه

ِذي ُت  َوإيِنِّ  " َنلِينِي اله مِ  ُوُجوهِ  يِف  َنَظرح َقوح ُتُهمح  الح كَ  َفَعَرفح َ  . َينرح

َث، ُثمه  ُت  َفاَم  َحده َجاَل  َرَأنح نَاَقَها تََحتح مَ  الرِّ   إىَِل  َأعح
 
ء ُتهُ : َقاَل  إَِليحِه، ُمتُوَحَها ََشح : َنُقوُل  َفَسِمعح

ُل  َهَلَك  َدةِ  َأهح ُعقح َبِة، َوَربِّ  الح َكعح  ِمنَ  هَيحلُِكونَ  َمنح  َعىَل  آَسى َوَلكِنح  آَسى، َعَليحِهمح  تَا  َأتَا  الح

لِِمنيَ  . ُهوَ  َوإَِذا. املحُسح  ُأَبر

 "الصحيح املسند ِما ليس يف الصحيحيني"، وهو يف (2) "النسائي"، و(1) "أَحد"رواه 

 .  (3) لشيخنا اْلمام الوادعي

 

 

                                                           

(2)   (12402 ). 

(1)   (1/22 ). 

(4)   (2/44 ). 
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 ث الثامن عشر :ياحلد

 

 عليه اهلل صلَّى - اهلل رسوَل  سمعُت  لقد اهلل، أنمُ : قال ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَاألسود  بن املقدادِ  عن

 :نقول - وسلم

نَِّب  َْلَن السعيَد  إن» نَِّب  َْلَن السعيَد  إنَّ  َن،الِفتَ  ج  نَِّب  َْلَن السعيَد  إن الِفَتَن، ج   الِفَتَن، ج 

 . «فواهاً  َفَصَبَ  ابت ِلَ  وَْلَن

السلسلة "، ويف (2) "الصحيح املسند ِما ليس يف الصحيحني"، وهو يف  (1)رواه أبو داود

 .رمحه اهلل،  للعالمة األلباين (3)"الصحيحة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( 3164برقم )  (2)

 .( 2230(، برقم )1/210)  (1)

 .( 104برقم )  (4)
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 :احلديث التاسع عشر

 

اِريِّ  مَتِيم   َعنح   : َقاَل  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيه  َأنه  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَالده

ين  » ْلنَا «النَِّصيَحة   الدِّ ولِهِ  َولِكَِتابِهِ  َّللَِِّ : »َقاَل  ْلَِْن؟: ق  ةِ  َولَِرس  تِِهمْ  اْْل ْسلِِميَ  َوأِلَئِمَّ  .«َوَعامَّ

 .(06)رواه مسلم  
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 :     احلديث العشرون

 

َرَة  َأِب  َعنح   : َقاَل  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِيِّ  َعنِ  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَُهَرنح

ينَاِر، َعْبد   َتِعَس » ْرَهِم، َوَعبْد   الدِّ ، أ ْعطِيَ  إِنْ  اَْلِميَصِة، َوَعبْد   الدِّ ْ  َوإِنْ  َرِضَ ْعطَ  َل  ي 

 اَّللَِّ، َسبِيلِ  ِف  َفَرِسهِ  بِِعنَانِ  آِخذ   لَِعْبد   ط وَبى اْنَتَقَش، َفلَ  ِشيَك  َوإَِذا َواْنتََكَس، َتِعَس  ،َسِخطَ 

، َأْشَعَث  ه  ة   َرْأس  ْغَبَّ ، م  اَقةِ  ِف  َكانَ  َوإِنْ  احِلَراَسِة، ِف  َكانَ  احِلَراَسِة، ِف  َكانَ  إِنْ  َقَدَماه   ِف  َكانَ  السَّ

اَقةِ  ْ  اْسَتْأَذنَ  إِنِ  ،السَّ ْؤَذنْ  َل ، ي  ْ  َشَفعَ  َوإِنْ  َله  عْ  َل َشفَّ  . «ي 

 .(1)رواه البخاري

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( 1031)برقم:    (2)
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 احلديث احلادي والعشرون  :

 

ون  : »وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ،عَنْهُما اهللُ رَضِي َعبهاس   ابحنِ  َعنِ  َمَراء   َسيَك 
 أ 

ْعَرف ونَ  وَن، ي  نَْكر  مْ  َفَمنْ  َوي  مْ  َوَمنِ  َنَجا، نابَذه  مْ  َوَمنْ  َسلَِم، اْعَتَزََل   .«َهَلَك  خاَلطَه 

 .(4662للعالمة األلباين ) "صحيح اجلامع"رواه الطرباين وابن أب شيبة، وهو يف 

 قال املناوي: 

)  .ملداهنةوا النفاق من(  نجا)  .الَّشع نوافق تا ما بلسانه أنكر نعني(  نابذهم فمن) 

 راضيا(  خالطهم ومن)  .املنكر ترك عىل العقوبة من(  سلم)  بقلبه منكرا .( اعتزهلم ومن

 يف تانحطاطه اْلثام ارتكاب من األخروي اهلالك نوجب فيام وقع نعني(  هلك)  بفسقهم

 العني ومد بزهيم والتزني ،بأحواهلم والتشبه ،بأعامهلم والرىض ،ملداهنتهم واحتياجه هواهم

 .{ النار فتمسكم ظلموا الذنن إىل تركنوا وتا } تعظيمهم فيه بام زهرهتم إىل

 (.3/203) "في  القدنر"
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 :  احلديث الثاني  والعشرون

 

ُت : َقاَل  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ُأَماَمةَ  َأِب  َعنح   يِف  َسَيُكونُ : »َنُقوُل  وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اهلل صَلَّى اهللِ  َرُسوَل  َسِمعح

َمانِ  آِخرِ  َطٌة، الزه ُدونَ  رَشَ اكَ  اهللِ، َسَخطِ  يِف  َوَنُروُحونَ  اهللِ، َيِضِب  يِف  َنغح  ِمنح  َتُكونَ  َأنح  َفإِنه

 .«بَِطاَنتِِهمح 

 (.4060) "الصحيح اجلامع"، وهو يف "الكبنر"رواه الطرباين يف 

 

 

 

 

*            *          * 
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 الفصل الرابع

 :يات وأهلهابعد السلف عن الوال

فاْلثار تا تكاد حتص يف هذا من حتذنر السلف من خمالطة السالطني،  وأما هذا الباب

والتنافس عىل مناصب امللك واتانشغال بذلك ولكن نذكر نموذجًا ومجلة طيبة يف ذلك، 

 وكل خنر يف اتباع من سلف وكل رش يف ابتداع من خلف.

 :ألثر األولا *

َفة قال مْ : »َقاَل عَنْهُ  هُاللَّ رَضِيَ ُحَذنح اك   َعبْدِ  َأَبا َيا الِْفَتنِ  َمَواقِف   َوَما: قِيَل  «اْلِفَتنِ  َوَمَواقَِف  إِيَّ

ل   اأْل َمَراءِ  َأْبَواب  : »َقاَل  اَّللَِّ؟ مْ  َيْدخ  ك  ه   اأْلَِميِ  َعَل  َأَحد  ق   َليَْس  َما َله   َوَيق ول   بِاْلَكِذِب  َفي َصدِّ

 (1).«فِيهِ 

 :يألثر الثانا *

ُعود   ابحن قال ْلَطانِ  َأْبَواِب  َعَل  إِنَّ : »َقاَل  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ َمسح بِِل، َكَمَباِركِ  فَِتنًا السُّ  َوالَِّذي اْلِ

مْ  ِمنْ  ت ِصيب وا ََل  بَِيِدهِ  َنْفِس  ْنَياه  مْ  ِمنْ  َأَصاب وا إَِلَّ  َشْيًئا د   (2).«ِمْثَليْهِ  َقاَل  َأوْ  ِمثَْله   دِينِك 

 : ثر الثالثألا *

                                                           

(، وهو عند ابن أب 2204بن عبد الرب يف اجلامع)(، وا22/426رواه عبد الرزاق يف املصنف) (2)

 .( 2/100) (، ويف احللية20/140شيبه)

 .( 2203) (، وابن عبد الرب22/420رواه عبد الرزاق ) (1)
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َب، َعنح  وح َنِ  َعبحدُ  َماَت  مَلها :َقاَل  َأن  َحح نَةَ  بنُ  الره نِي- ُأَذنح ةِ  َقايِض : َنعح َ ، َزَمنَ  -البَصح نحح   رُشَ

، ِقاَلَبةَ  َأُبو ُذكِرَ 
ِ
 .الَياَمَمةَ  َأَتى َحتهى َفَهَرَب  لِلحَقَضاء

دَ  َفَلِقيحُتهُ : َقاَل  ُت  َما :َفَقاَل  َك،َذلِ  يِف  َلهُ  َفُقلحُت  َذلَِك، َبعح  َمَثَل  إتِاه  الَعاِلِ  الَقايِض  َمَثَل  َوَجدح

، يِف  َوَقعَ  َرُجل   ر  َبَح  َأنح  َعَسى َفاَم  َبحح َرَق  َحتهى َنسح  .(1) َنغح

 : ألثر الرابعا* 

م، َأَخاف   َليَْس نفّر من السلطان، فلام ُعوتب قال:  رمحه اهلل كان سفيان الثوري  إَِهاَنَته 

َم  م، َخاف  أَ  إِنَّ م َأَرى َفلَ  َكَراَمَته  ْ  ، َسيِّئَةً  َسيَِّئَته  ْلَطانِ  َأرَ  َل َب  ِمْثلً  إَِلَّ  ِمْثًل، لِلسُّ ِ  لَِسانِ  َعَل  ُض 

 .الثَّْعَلِب 

 َأَرى َلَ  َأنْ  ِمنْ  َخْياً  د سَتان   ِمنَْها َلْيَس  د سَتانًا، َوَسْبِعْيَ  َنيِّفاً  لِْلَكْلِب  َعَرْفت  : َقاَل 

 (2) .َيَراِن  َوَلَ  ْلَب،الكَ 

 :ألثر اخلامسا *

 قضاء بكر ـ السهمي ـ  بن اهلل عبد عىل سوار عرض :الطائي عمرو أبو وقال

 (3) .فأبى األبلة

 :األثر السادس *

                                                           

 .(3/300) "السنر"   (2)

 .(  0/02) "الشعب للبيهقي"(، ونحوه يف 0/161) "السنر" (1)

 .( 1/420) "هتذنب التهذنب"  (4)
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 فقال القضاء ليوليه عيل بن نص إىل بعث املستعني كان:  داود أب بن بكر أبو قال

 يل كان أن اللهم قال ثم ركعتني فصىل بيته إىل فرجع اىلتع اهلل فاستخنر ارجع" البصة ألمنر

 (1)".ميت هو فإذا فنبهوه فنام إليك فاقبضني خنر عندك

 :ألثر السابعا *

  :(2)"اإلصابة"يف رمحه اهلل قال احلافظ 

 أبا استعمل عمر أن -سنرنن ابن عن أنوب، عن معمر، أخربنا: الّرّزاق عبد وقال

 أنن فمن األموال، ِبذه استأثرت: عمر له فقال آتاف، بعَّشة فقدم البحرنن، عىل هرنرة

 دعاه ثم قال، كام فوجدها فنظر يل، رقيق وخراج تتابعت، وأعطية نتجت، خيل: قال لك؟

. نوسف: قال ومن؟: قال منك؟ خنرا كان من العمل طلب لقد: فقال فأبى، ليستعمله

 :قال

 بغنر أقول أن ثالثا وأخشى أميمة، بن هرنرة أبو وأنا اهلله نبي ابن اهلله، نبي نوسف إنّ 

  .مايل وننزع عريض، ونشتم ظهري، ونُضب حكم، بغنر أقض أو علم،

 :  ألثر الثامنا *

، بحنُ  عن َعاِمرُ و د  دُ  َكانَ : َقاَل  َسعح نُهُ  َفَجاَءهُ  إِبِلِِه، يِف  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ َوقهاص   َأِب  بحنُ  َسعح  ابح

دٌ  َرآهُ  َفَلامه  ُعَمُر، اكِِب، َهَذا رَشِّ  ِمنح  بِاهللِ َأُعوذُ : َقاَل  َسعح  إِبِلَِك  يِف  َأَنَزلحَت : َلهُ  َفَقاَل  َفنََزَل  الره

                                                           

 .( 3/121) "تهذنبهتذنب ال" (2)

 .( 24/00) "اْلصابة"(، وانظر 10601رواه عبد الرزاق ) (1)
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َت  َوَينَِمَك، ؟ املحُلحَك  َنَتنَاَزُعونَ  النهاَس  َوَتَركح َب  َبيحنَُهمح دٌ  َفَُضَ ِرِه، يِف  َسعح ،: َفَقاَل  َصدح ُكتح  اسح

ُت  ب   اهللَ إِنه »: َنُقوُل  ،وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ ىصَلَّ اهللِ َرُسوَل  َسِمعح
َعبحدَ  حُيِ ، الح ، التهِقيه َغنِيه َِفيه  الح  (1) .«اخلح

 :ألثر التاسعا *

املوت مر به مجاعة من املسلمني وأرادوا تكفينه، فقال هلم  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَذر  ملا حُض أبا

نَنِي تَا  َأنح  اهللَ  قبل موته : َفَأنحُشُدُكمُ  مِ  َفُكل  . َبِرنًدا َأوح  َعِرنًفا َأوح  َأِمنًرا َكانَ  ِمنحُكمح  َرُجٌل  ُنَكفِّ َقوح  الح

َنحَصارِ  ِمنَ  َفًتى إتِاه  َشيحًئا َذلَِك  ِمنح  َناَل  َقدح  َكانَ  ِم، َمعَ  َكانَ  األح َقوح َبانِ  َصاِحُبَك، َأَنا: َقاَل  الح  يِف  َثوح

لِ  ِمنح  َعيحَبتِي ي، َيزح َبه  ِجدُ َوأَ  ُأمِّ َذنحنِ  َهَذنحنِ  َثوح نِّي. َصاِحبِي َأنحَت : َقاَل . َعيَله  الله  (2) َفَكفِّ

 :ألثر العاشرا *

لحَطان إىل رمحه اهلل وَش بشيخ اْلسالم ابن تيمية ِه، َبني فأحُضه النهاِِص  املحلك الس   َنَدنح

فرد  املحلك أخذ َنفسك يِف  َوَأن النهاس،  أطاعك قد أنك ما قال له الناِص: ٌأخربت مجَلة ومن

 ؟ َواهلل َذلِك أفعل َأنا حُض: ِِمهن كثنر َسمعه َعال َوَصوت َثابت وقلب مطمئنة عليه بِنَفس

مَ  ِعنحِدي ُنَساِوي آبائك تَا  َوملك ملكك إِن لحَطان فلسني َفَتَبسه  (3) .لَذلِك الس 

 :ألثر احلادي عشرا *

                                                           

 .(  1160رواه مسلم) (2)

 .(  4423) لأللباين "صحيح الرتييب"(، وهو يف 12000) رواه أَحد (1)

 "حتقيق احلمونة "( نقاًل من مقدمة60للبزار) "األعالم العلية يف مناقب شيخ اْلسالم ابن تيمية" (4)

 .(  16وجيري )صللت
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َدُ  َقاَل  َنِ  َعبحدِ  بنُ  َأَحح َحح َشٌل : رمحه اهلل الره د   بنُ  َعبهادُ  َطَلَب : َبحح ُ  حُمَمه َي  األَِمنرح يَهُ  َعمِّ  لِيَُولِّ

ي َفَتَغيهَب  الَقَضاَء، َ   َعبهادٌ  َفَهَدمَ  َعمِّ بهاِحي   َفَقاَل  َداِرَنا َبعح  الَكَذا َهَذا َطِمعَ  َمَتى: لَِعبهاد   الصه

ي، َك َذلِ  َفَبَلغَ ! الَقَضاَء؟ َنيِلَ  َأنح  َوَكَذا بهاِحي   َفَعِمَي : َقاَل . بِالَعَمى َعَليحهِ  َفَدَعا َعمِّ دَ  الصه  َبعح

اُج  َقاَل  .مجعة ِدنحنَ  بنُ  َحجه ُت : ِرشح ب   بنَ  اهللِ َعبحدَ  َسِمعح ُر، َوهح ُت  َوَنِصيحُح  َنَتَذمه  ِمنح  َعَليحهِ  َفَأرَشفح

َفتِي د   َأَبا َنا َشأحُنَك  َما: َفُقلحُت  ُيرح ُجو َأَنا َبيحناََم ! احلََسنِ  َأَبا َنا: َقاَل  ?حُمَمه ََّشَ  َأنح  َأرح َرةِ  يِف  ُأحح  ُزمح

 
ِ
َرةِ  يِف  ُأحََّشُ  الُعَلاَمء ِمهِ  يِف  َفَتَغيهَب : َقاَل . الُقَضاةِ  ُزمح هُ  َنوح  (1) .َفَطلبُوح

 :ألثر الثاني عشرا *

ُعود   بحنِ  اهللِ َعبحدِ  َعنح  ُجَل  إِنه :  َقاَل  ، عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ َمسح ُخُل  الره لحَطانِ  َعىَل  َليَدح  ِدننُهُ  َوَمَعهُ  الس 

ُرُج  َنِ  َعبحدِ  َأَبا َنا َذاكَ  َكيحَف :  َرُجٌل  َفَقاَل .  ِدننُهُ  َمَعهُ  َوَما َفَيخح َحح ِضيهُ :  َقاَل  ؟ الره ِخطُ  باَِم  ُنرح  ُنسح

 (2).فِيهِ  اهللهَ

 :ألثر الثالث عشرا *

ََسنَ  َقاَل  لِ  ِمنح  َرُجٌل  َكانَ : َقاَل  رمحه اهللاحلح ِ  َأهح َشى املحِصح لحَطانَ  َنغح ، َوُنِصيُب  الس   ِمنحُهمح

كَ  ُلهُ  َفَأَتاهُ  َبيحتِِه، يِف  َوَجَلَس  َذلَِك، َفرَتَ َت : َفَقاُلوا َوَبنُوُه، َأهح لحَطانَ  َتَركح  َفَجَعَل  ِمنحُه؟ َوَحظهَك  الس 

تَِفُت  تا ، َنلح ًسا، َلَتُموَتنه  َفَعلحَت  وح لَ  َواهللهِ: َفَقاُلوا إَِليحِهمح ِمنًا َأُموَت  ألَنح  َواهللهِ ! َبنِيه  َنا: َفَقاَل  َهرح  ُمؤح

ُروًسا  َسِمينًا. ُمنَافًِقا َأُموَت  َأنح  ِمنح  إيَِله  َأَحب   َمهح

ََسنُ  َقاَل  َ  َأنه  َواهللهِ، َعلِمَ : رمحه اهلل احلح َقربح مَ  َنأحُكُل  الح حح َم، الشه  (3) .اِْلناَمنَ  أحُكُل نَ  َوتا َواللهحح

                                                           

 .(  112-1/110السنر) (2)

 .(  40( بواسطة قطع املراء)ص6/102رواه ابن سعد يف الطبقات) (1)

 .(  30)ص "قطع املراء"(، بواسطة 206)ص "العزلة واتانفراد"أخرجه ابن أب الدنيا يف  (4)
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 :ألثر الرابع عشرا *

ُقوا ": عَنْهُ اللَّهُ رَضِيََطالِب   َأِب  بحنِ  َعيِلِّ  َعنح  َواَب  اته لحَطانِ  َأبح  (1)" الس 

 :اخلامس عشر ألثرا *

َا: »َقاَل  عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ُعَمرَ  َعنح  ٌل  ُأَمَراءُ  َسَتُكونُ  إهِنه َبتُُهمح  َوُعامه رٌ  َوُمَفاَرَقُتُهمح  نَةٌ فِتح  ُصحح  (2.)«ُكفح

 :ألثر السادس عشرا *

ُعَلاَمءَ  إِنه : » رمحه اهلل َحاِزم   َأُبو َقاَل  ونَ  َكاُنوا الح لحَطانِ  ِمنَ  َنِفر  ُلُبُهمح  الس  ُمُ  َوَنطح مَ  َوإهِنه َيوح  الح

َواَب  َنأحُتونَ  لحَطاِن، َأبح لحَطانُ  الس   (3).«ِمنحُهمح  َنِفر   َوالس 

 :ألثرالسابع عشرا *

َمشِ  َوِقيَل  َعح ، َأَبا َنا: لأِلح د  َييحَت  َلَقدح  حُمَمه ِعلحمَ  َأحح  ،َعنحَك  َنأحُخُذهُ  َمنح  بَِكثحَرةِ  الح

َجبُوا؛ تَا : َفَقاَل  ِرُكوا َأنح  َقبحَل  َنُموُتونَ  ِمنحُهمح  ُثُلثًا َفإِنه  َتعح ِرُمونَ  َوُثُلثًا ُندح لحَطانَ  ُنكح  َفُهمح  الس 

َتى، نَ مِ  رَشر  لُِح  َمنح  َقلِيٌل  الثهالِِث  الث ُلِث  َوِمنَ  املحَوح  (4)"ُنفح

                                                           

 .( 02)ص "قطع املراء" :(، بواسطة0/31) "الشعب"رواه البيهقي يف  (2)

 .(  00)ص "قطع املراء"بواسطة  (،20/42) "املصنف"ه ابن أب شيبه يف روا (1)

 (،130ـ 4/144)"احللية"(، وأبو نعيم يف 2014( برقم)2/024)"اجلامع"رواه ابن عبد الرب يف  (4)

 (  .641) "الزهد"وابن املبارك يف 

 .(  2220) ( برقم2/010)"اجلامع"رواه ابن عبد الرب يف  (3)
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 :  األثر الثامن عشر* 

دُ  َقاَل  نُونُ  بحنُ  حُمَمه لِ  لَِبعح ِ  َكانَ  ": ُسحح ِعلحمِ  َأهح َقايِض  َنأحِت  َأٌخ  الح َوايِل  الح يحلِ  َوالح  ُنَسلِّمُ  بِالله

ا: َليحهِ إِ  َفَكَتَب  َذلَِك  َفَبَلَغهُ  َعَليحِهاَم، ُد، َأمه ِذي َفإِنه  َبعح  كَِتاب   آِخرُ  َوَهَذا بِاللهيحلِ  َنَراكَ  بِالنهَهارِ  َنَراكَ  اله

ُتُبهُ   إَِليحَك. َأكح

دٌ  َقاَل  نُونَ  َعىَل  َفَقَرأحُتهُ : حُمَمه َجَبهُ  ُسحح َمَجهُ  َما: َوَقاَل  َفَأعح َعاِلِ  َأسح َتى َأنح  بِالح  َفاَل  جَمحلِِسهِ  إىَِل  ُنؤح

َأُل  فِيهِ  ُنوَجدُ  َِمنرِ  ِعنحدَ  إِنههُ : َفيَُقاُل  َعنحهُ  َفيُسح  (1)."األح

 :األثر التاسع عشر*

نُونُ  َوَقاَل  ُجُل  َأَتى إَِذا: »ُسحح َقايِض  جَمحلَِس  الره ام   َثاَلَثةَ  الح  َأنح  َفَينحبَِغي َحاَجة   باَِل  ُمتََوالَِية   َأنه

َبَل  تَا   (2)«َشَهاَدُتهُ  ُتقح

 :    لعشرونألثر اا *

َيان َقاَل  ِريه  ُسفح اُفُهمح  النهاسِ  ِخَيارُ  َكانَ » :رمحه اهلل الثهوح َ ننِ  يِف  إَِليحِهمح  َواملحَنحُظورُ  َوَأرشح  الدِّ

ِذننَ    إىَِل  َنُقوُمونَ  اله
ِ
نِي َفيَأحُمُروهَنُمح  َهُؤتَاء َُمَراَء، َنعح  َليحَس  ُبيُوهَتُمح  َنلحَزُمونَ  آَخُرونَ  َوَكانَ  األح

َكُرونَ  َوتَا  ِِبِمح  ُننحَتَفعُ  تَا  َوَكانَ  َذلَِك  نحَدُهمح عِ  ِذننَ  َصارَ  َحتهى َبِقينَا ُثمه  ُنذح  َفَيأحُمُروهَنُمح  َنأحُتوهَنُمح  اله

ارُ  ِذننَ  النهاسِ  رِشَ ح  ُبُيوهَتُمح  َلِزُموا َواله  .(3)«النهاسِ  ِخَيارُ  َنأحُتوُهمح  َوَل

                                                           

 .( 2220( برقم )2/010) "اجلامع"عبد الرب يف رواه ابن   (2)

 .(2222( برقم )2/010) "اجلامع"رواه ابن عبد الرب يف    (1)

 .(2200برقم ) "اجلامع"رواه ابن عبد الرب يف    (4)
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  :   ألثر الواحد والعشرونا *

َئاَسةَ  َأَحبه  َأَحد   ِمنح  َما: »رمحه اهلل ِعَياض   بحنُ  ُفَضيحُل  َقاَل وَ   َوَتَتبهعَ  َوَبَغى َحَسدَ  إتِاه  الرِّ

َكرَ  َأنح  َوَكِرهَ  النهاسِ  ُعُيوَب    .«بَِخنرح   َأَحدٌ  ُنذح

 . (1)"جامع بيان العلم وفضله"يف  رمحه اهلل رواه ابن عبد الرب

 هذا املعنى : ويل يف وقال ابن عبد الرب

ئَ  ُحب   ننــ حَيحلُِق  َداءٌ  اَسةِ ـــالرِّ ُبه  ُل ــَوجَيحعَ            االدِّ ًبا احلح ُمِحبِّينَ  َحرح  اـلِلح

ِري اََلِقيمَ  َنفح َحامَ  احلح َرح َطُعَها  َواألح  اــنَ ــِدن َوتَا  ِقيـُتبح  ُمُروَءةَ  اَل ـــفَ            َنقح

لِ  َدانَ  َمنح  َهح ُس  َل بِ ـقَ  َأوح  بِاجلح ِفيهِ  َفاَم            وَخ ـالر  ا إتِاه  ُتلح ينَ ـلِلحمُ  َعُدوًّ  اــــِحقِّ

نَا ُعُلومَ  َنشح يِل  الح َلهَ  َوَنقح َداءَ  بَِذلَِك  اَهىـــَض          َسًدا ـَح  اــَأهح  (2)النهبِيِّينَا َأعح

 

*            *          * 

 

                                                           

 .( 102(، برقم )2/364)  "اجلامع"يف   (2)

 .(   100(، برقم )2/363)  "بيان العلم جامع"(1)
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 الفصل اخلامس

 «تطلع للمناصب وترك العلمكالم العلماء يف التحذير من ال»

 

كالم أهل العلم يف التحذنر من التخيل عن طلب احلدنث والتطلع إىل املناصب، 

والرتدد عىل أبواب السالطني كثنرة جدا، نثرا وشعرا، تا تكاد حتص يف مؤلف واحد، 

 ولكن نذكر بعضها: 

 :هـ(919) ــ عبد اهلل بن املبارك املروزي املتويف سنة9

اَمِعيُل  َويِلَ  مَلها ُعُشورَ  ُعَليهةَ  ابحنُ  إِسح َدَقاِت  َعىَل : َقاَل  َأوح  الح  املحَُباَركِ  بحنِ  اهللهِ  َعبحدِ  إىَِل  َكتََب  الصه

هُ  تَِمد    ِمنَ  بِِرَجال   َنسح
ِ
اء ُقره  املحَُباَركِ  بحنُ  اهللهِ  َعبحدُ  إَِليحهِ  َفَكَتَب  َذلَِك  َعىَل  ُنِعينُوَنهُ  الح

عِ  اِعَل ــَج  َنا َواَل  َطادُ ـــَنصح          اـَباِزنًّ  َلهُ  لحمِ الح  اكنِيِ ــاملحََس  َأمح

َتلح  َيا َت ــــاحح نح اهِتَ  لِلد  هَ  ِحيَلة  ــبِ         اـَوَلذه ن ُب ـــَتذح  نِ ـــبِالدِّ

َت  َدمَ  ِِبَا وًناــجَمحنُ  َفِصح  نِ ـَجانِيــــلِلحمَ  َدَواءً  َت ـــُكنح        اـَبعح

ن  ـــعَ  ابحنِ  َعنِ       َض ـــمَ  فِياَم  َك ـِرَواَناتُ  َأنحنَ   ِسنِرننِ  َوابحنِ  وح

ُس  عِ   َك ـَوَدرح ُكَك ـــَوتَ         بِآَثاِرهِ  لحمَ ــــالح َواَب  رح اَلطنِيِ  َأبح  السه

ُت ــُأكح  َتُقوُل  ِعلحمِ  ارُ ــــَِحَ  َزله          َذاـكَ  اَمَذاـفَ  ِرهح  الطِّنيِ  يِف  الح

ننَ  َتبِعِ  تَا  يَ بِدُ  الدِّ ُل ــُض  َعُل ـــَنفح       اَم ـــــكَ  اـنح هَ  اله  (1)ابنِيِ ـالره

                                                           

 .(.ط دار ابن اجلوزي  2012()2/023 يف جامع بيان العلم وفضله)رواه ابن عبد الرب  (2)
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 :"هتذيب التهذيب"ويف 

 جملس من قرأها،  قال: قام أنه ملا ويل إسامعيل بن علية كتب إليه ابن املبارك بذلك فلام

 لعل قال القضاء عىل أصرب تا فأين شيبتي ارحم اهلل اهلل وقال الرشيد بساط فوطئ القضاء

 .(1)أعفاه ثم أيراك ملجنونا هذا

 .أنه ملا ويل صدقات البصة أرسل له ابن املبارك ذلك رمحه اهلل رجح احلافظ و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(   2/322) "السنر"و ، مؤسسة الرسالة  :ط (2/232) "هتذنب التهذنب" (2)
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 :(1) رمحه اهلل قال، (هـ242ــ حممود الوراق املتويف سنة )2

اــَوايح  َب ـــاملحََواكِ  َركُِبوا َ  َباِب  إىَِل  ًراـــُزمَ            َتَدوح  هح ـــــلِيفَ ــاخلح

ُبكُ  ُلواـَوَص  َواِح  إىَِل  ورَ ــالح تَ  ُغواــُلَيبحلُ            الره  ِرنَفهح ـــالشه  َب ـــالر 

َ  ِمنَ            َلُبواــطَ  باَِم  َظِفُروا إَِذا ىــَحته   هح ــــطِيفَ ـــله ــال الِ ــــاحلح

ىَل ــاملحَ  َوَيَدا  ِحيَفهح ـــالصه  ِويـــــحَتح   اَم ــــبِ            اــــَفِرًح   ِمنحُهمح  وح

َتهُ  نح ــــمَ  ُفواـــَوَتَعسه  عَ  نَرِ ـــَِوالّس  الظ لحمِ ـــبِ           مح ـــحَتح  هح ــنِيفَ ـالح

َلِيَفةَ  واــَخانُ   املحَُخوَفهح  ُرِق ــــالط   ِف ـــبَِتَعس             َدهُ ـــهح ــــعَ  اخلح

َمَ  اُعواــــبَ  َيانَ  اَنةَ ــاألح ِ واـــحَواش           ةِ ــبِاخلح نِ ـــبِ   رَتُ َمح  َفهح ــِجي األح

حُ  َقُدواـعَ  َمَ  َك ـلح ــتِ           َزُلواــَوَأهح  ومَ ــالش  ِخيَفهح  اِت ــانَ ــاألح  السه

مِ ـــالح  ورُ ــــُقبُ  تح ـــَضاقَ  َس            َقوح  املحَنِيَفهح  ُقُصوُرُهمُ  تح ــعَ ـــَواته

  ِرَفة  ـعح ـــــَومَ          َأَدب   ي ذِ  لِّ ــــكُ  نح ـــــــــمِ 
 
 يَفهح ـــَِحص َوآَراء

َِدن مَجَعَ  هً ــــــقِّ ـُمُتفَ   نِيَفةح ـــَح  ىــــَأبَ  اسِ ـــِقيَ  إىَِل           َث ـــاحلح

قَ  ُلُح ــــَنصح  َفَأَتاكَ   ــــلِلح
ِ
َية  ـــبِلِ            َضاء َق ــــفَ   حح َوظِيفَ  وح  هح ـــالح

ح  عِ  عح ـــــنحَتفِ ــنَ  َل يَ  هُ ـــَغَفتح ــــَش            إِذح  لحمِ ـــــبِالح ُغوَفهح  اهُ ـــُدنح  الشه

لَ  يـــِس ــنَ  ِ َياـــال          يِف  َوتَاذَ  هَ ـــــاْلح نح بَ  د   هح ــَضِعيفَ  اب  ـــبَِأسح

                                                           

 .(  2202( برقم )2/020) "جامع بيان العلم وفضله"رواه ابن عبد الرب يف  (2)
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 رمحه اهلل:  هـ(211)املتويف سنة  ،ــ أبو عثمان سعيد بن إمساعيل النيسابوري احلريي 4

َنح  َننحَبِغي " قال :
لحَطانِ  َباَب  َنأحِت  تَا  َوَجله  َعزه  اهللَ خَيَاُف  ملِ َعى َحتهى الس   َوُهوَ  َفيَأحتَِيهُ ،  ُندح

هِ  ِمنح  َخاِئٌف  ُروِف  َفَيأحُمَرُهمح ،  َوَجله  َعزه  َربِّ َقه  َوَنُقوَل ،  املحُنحَكرِ  َعنِ  َوَننحَهاُهمح  بِاملحَعح  يِف  َجاءَ  َكاَم  احلح

َرَبِ  َهادِ  َأفحَضُل : اخلح ِ َف  ُثمه ،  َجائِر   ُسلحَطان   ِعنحدَ  َحق   َكلَِمةُ  اجلح هِ  ِمنح  َخائٌِف  َوُهوَ  َعنحُهمح  َننحَصِ ،  َربِّ

ُ  َفَهَذا . َينرح َتَتنح  ُمفح

اَم   َتَتنَ  إِنه تِيَُهمح  َأنح  املحُفح َيا َطالًِبا َراِيًبا َنأح نح ِعزِّ  َطالًِبا لِلد  َيا يِف  لِلح نح َئاَسةِ  َطالًِبا الد   النهاسِ  يِف  لِلرِّ

زُ  لحَطانِ  بِِعزِّ  َنَتَعزه ُ  الس    َوَريِضَ  إَِليحِهمح  َوَماَل  َداَهنَُهمح  َأَتاُهمح  َفإَِذا بُِسلحَطانِهِ  َوَنتََكربه
ِ
لِِهمح  بُِسوء  فِعح

َقُهمح  َعَليحهِ  َوَأَعاهَنُمح  ِ  َعىَل  َوَصده َقِّ  َينرح مح  ِمنح  احلح
هِلِ َتِخًرا َعنحُهمح  َوَرَجعَ  َقوح رِ  آِمنًا ِِبِمح  ُمفح َتًزا اهللِ  ملَِكح  ُمعح

ِعزِّ  ِمنَ  َناَل  باَِم  ِذي،  ِِبِمح  الح ى فِيِهمح  َوَنطحَغى النهاَس  ُنؤح تاَِلف   َعَليحِهمح  َوَنَتَقوه لحَطانِ  إىَِل  بِاخح ،  الس 

ِذي َفَهَذا ُتتِنَ  اله ِخَرةَ  َوَنِِسَ  افح هُ  َوَعَص  اْلح ِمننِيَ  ىَوآذَ  َربه هُ  تَا  َما ِدننِهِ  ِمنح  َوَنَقَص  املحُؤح يَا جَيحرُبُ نح  الد 

َها  (1)." َلهُ  َكاَنتح  َلوح  ُكل 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(   11ـ 12اء )(، بواسطة رسالة قطع املر0/01رواه البيهقي يف الشعب ) (2)
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 هـ:421ـ أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي املتويف سنة 3

 :(1) "العقد الفريد"يقول يف 

 أن اهلل عبد أبا نمنعك الذي ما: فقال الطواف، يف الثورّي  سفيانَ  جعفر أبو لقى "

َكنُوا َوتاَ  ": فقال عنكم هنانا اهلل إن: قال تأتينا؟ كم َظَلُموا الذنن إىل َترح  وقِدمَ .  " النار َفتََمسه

 نمنعك ما: فقال األعرج، حازم أبو عليه فدخل ،(2)الَقرب لزنارة املدننة امللك عبد بن ِهشامُ 

نيتني إن املؤمنني، أمنر نا بإتيانك أصنع وما: فقال تأتينا؟ أن حازم أبا  وإن َفَتنحَتني، أدح

تني، أقصيتني  . " له أرجوك ما عندك وتا عليه، أخافك ما عندي وليس أخَزنح

. اهللّ  عىل ساِخطٌ  وهو َخرج املُلوك عىل دخل َمن: عنه اهلل رضي اخلّطاب بنُ  عمرُ  قال

ياَن، إىل جعفر أبو أرسل ضيها: قال اهلل؟ دعب أبا حاجتك َسلني: قال عليه َدخل فلام ُسفح  وَتقح

ِسل تا أن إليك حاجتي فإنّ : قال نعم،: قال املؤمنني؟ أمنر نا طِيني وتا آتيك؛ حتى إيله  ُترح  ُتعح

 . خرج ثم أسألك، حتى شيئاً 

َقيحنا: جعفر أبو فقال ِري، ُسفيان من كان ما إتا فَلَقطوا الُعلامء إىل احلَبه  َألح  فإنه الثهوح

خوُل : عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وقال. فِراراً  أعيانا  .للفقراء فِتحنَةٌ  األينياء عىل الد 

 إِنّ  كاّل،: قال وأصحابه؟ األمنُر : قالوا عيشًا؟ الناس أيبطُ  َمنح : ألصحابه ِزنادٌ  وقال

واد ع هَلَيحبًة، املنحرَب  ألعح عة، الربند جِلَام ولَقرح  ُكنُها،َنسح  دار له رجٌل  عيشاً  الناس َأيبطَ  ولكنه  َلَفزح

َجة رفنا تا َعيحش، من َكَفاف يف إليها، نأوي صاحلة وَزوح رفه، وتا َنعح ناه َعَرفنا فإن َنعح  وعرفح

نا َسدح  :الشاعر وقال وُدنياه آخرته " عليه " َأفح

                                                           

 .(، دار احلدنث القاهرة  1/461) (2)

 .«تا تشد الرحال إتا إىل ثالثة مساجد: »إن كانت بغنر شد رحل جازت وإتا فال، حلدنث ةهذه الزنار (1)
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 ظِل   (1)أكنافِهم يف لك ُكنح ـــنَ  الـف          واـل  ـــَح  يُثامـح بالءٌ  امللوك إِنه 

َضيحتهم وإن عليك جاُروا          بُواـَيض اؤمل من قوم إذتُ  ماذا  َمل وا َأرح

نِ  َتغح َياهنم عنَ  باهللِّ فاسح  ذل   واِبمــأب عىل ُوقوفـــال إنّ           داً ـــأب إتح

 :آخر وقال

لطان َذوي تصحبنه  تا بِح           َعملِ   يف الس   َوَجل َعىَل  متِسح  َوَجل   َعىَل  ُتصح

َعُ  الَّش  ـف           عمالً  هلم لِ ـــمَتعح  وتا الرتاَب  ُكل  لــــالَعمَ  ذلك يف هـَأمجح

نة كليلة" كتاب ويف ِري تا األسد راكب مثُل  السلطان صاحُب : "وِدمح  به هَييُج  متى َندح

ُتله  . َفَيقح

جن يف َرُجل عىل ِدننار بنُ  مالُك  دخل  يف اّتكأ، قد ُجنحدّي  رجل إىل فنظر َنزوره، السِّ

رة أِت  وقد َساَقيحه، بني َقَرنت قد ولُكبُ  ِرجَليه  إىل ِدننار بنَ  مالَك  فدعا األلوان، كثنرة بُسفح

 .هذه ُكبولك مثُل  رجيلّ  يف ُنطحَرح أن هذا َطعامك من أكلُت  إن أخشى: له فقال َطعامه؟

 منها دنوَت  وإن إليها، احتجَت  عنها تباعدَت  إن النار، مثُل  السلطانُ : اهِلنحد كتاب ويف

رقَ   . تكأحح

تياين أنوب خح ة لَِقضاء ِقالبة أبو ُطلب: قال السِّ  حيناً  فأقامَ  الشام، إىل منها فَهرب البَصح

 .أجران؟ لك كان وَعدلحت الَقضاء َوليَت  لو: له فقلُت : أنوب قال. َرجع ثم

                                                           

 قال شيخنا حييى حفظه اهلل: (2)

وندحر العدو،  البيت األول فيه إطالق ينر صحيح، قال اهلل تعاىل: فبامللوك الصاحلني حيفظ دنن اهلل،

 ونقام اجلهاد، وتعمر امل ساجد، وننساح املنكر، ونقام املعروف، وتؤمن الطرق، ونكبت األعداء، وكام قيل: 

 خليفة اهلل جازى اهلل سعيكم                        جرثومة الدنن واْلسالم والنسب



   النصح الصائب 

 

59 

 

بح؟ َأنح  عسى َكم البحر يف السابُح  وقعِ  إذا أّنوب، نا فقال  .َنسح

نب هيلك الرأَس  فإنّ  َرأحسا، َتكن وتا َذنبا كن َبِقّية، نا: يمإبراه يل قال: َبقّية الوق   والذه

 .ننجو

مة يف قولنا ومن  :وُصحبته السلطان ِخدح

َتتِمح  َوتا           عاقالً  كنحت إنح  ِ اخلَزّ  لِباس جَتنهب َجدِ  بَفصِّ  اً ـــنوم خَتح  َزَبرح

َناَل  َحَب ــَوَتسح           ط ًراـَتعَ  وايلـــبالغَ  بــتتطيه  وتا   أذح
ِ
 دـاملعضه  امُلاَلء

ل َصيَِّت  َخنره ـــَتتَ  َوتاَ  د الِفَراش يف درــَتتَصه  وتا          ًياـَزاهِ  النًعح  امُلَمهه

رَبَ  الناس يف ََهَالً  وُكنح  ُجد إزار   يف ُدوـــَوَتغح  َتُروُح          اعثاً ــش أيح  َوُبرح

، ِجلحد َنَرى َق  رِسنراً  يحه،ــعل         استَوى كلام حتتَهُ  َكبحش  ح   َفوح د َِصح  ِمَره

 دـوباليَ  انـــباللِّس َسَطَواٌت  هــل         امرئ   إىل منك العينَان َتطحَمح وتا

نيا هــل تراَءتح   مقَود ينره من األطامع له وقاَدتح         اــــَعيحِشهِ  بِزبحرج الد 

َمنَ   الغد عاقبةَ  اليوم يف بـــَنرَتقِ  َول         هـــِدنن َزَل ـــوأهح  يحهِ ـَكَشحَ  فأسح

ط  ــــَس  حتت راهُ ـــت وماً ـفي داً  وح د رسِج  وقــف َتَراه اً ـــَونوم         جُمَره  ُمنَضه

َحم َس  ارات  ـــت َفنُرح ُحوم رش   ذاــف          ارةً ــت  دُ ــَوُبحح  دــــحُمَسه   َورش   َمرح
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 هـ413اجلرجاني املتويف  سنة  ــ علي بن عبد العزيز القاضي5

 :(1) رمحه اهللقال 

ِقبَ  فِيك يِل  َنُقوُلونَ  ا           اَم ــَوإِنه  اٌض ــــانح ِقِف  َعنح  َرُجالً  َرَأوح لِّ  َموح َجاَم  الذ   َأحح

َرَمتحهُ  نح ــمَ  وَ            ِعنحَدُهمح   َهانَ  َداَناُهمح  َمنح  النهاَس  َأَرى ةُ  َأكح ِرمَ أُ  النهفحسِ  ِعزه  اــكح

ح  ِعلح  َحقه  َأقح ِ  َوَل ُتهُ  عٌ ــــمَ ـطَ  َداــبَ             اَم ـُكله  انَ ـكَ  إنح  مِ ـالح ح  اَم ــله ــُس  يِل  َصنره

ق   ل  ــكُ  اـَومَ  يِن ــسح ــنَ  يِل  تاََح  َبرح َضاهُ  تـتاََقيح  َمنح  ل  ــكُ  َوتاَ             تَِفز   ُمنحِعاَم  َأرح

ُرِّ  َس ـــَنفح  َوَلكِنه             َأَرى َقدح  تـــُقلح  ٌل َمنحهَ  َهَذا ِقيَل  إَذا َتِمُل  احلح  اَم ـالظه  حَتح

عِ  َوالِ ــَأقح  اَفةَ ــــخَمَ            َنِشينَُها تاَ  اــمَ  َبعح ِ  نح ـــعَ  ُأهَنحنِهها  ملَِا َأوح  فِيمَ  َداـالح

ح  تَ  َوَل َمةِ  يِف  ِذلح ــَأبح ِعلحمِ  ِخدح َجتِي الح ُدمَ            ُمهح َدَما كِنح ـلَ  تاََقيحت َمنح  أِلَخح  (2)أِلُخح

َقى ًس  بِهِ  َأَأشح َباعُ ـفَ  إًذا           ةً ــِذله  نِيهِ ـــَوَأجح  اــَيرح لِ  اتِّ َهح َزَما َكانَ  دح ـــقَ  اجلح  َأحح

ع َل ـَأهح  َأنه  َوَلوح   َلُعظِّاَم  وسِ ــالن فُ  يِف  َعظهُموهُ  وح ــَولَ            َصاهَنُمح  َصاُنوهُ  لحمِ ـِالح

اَم  ىـَحته  اَمعِ ــبِاألطح  اهُ ـــــحُمَيه              واـــَوَدنهُس  انَ ـَفهَ  وهُ ــَأَهانُ  نح ــَوَلكِ  هه  جَتَ

 

                                                           

 .(  1/230َّشعية)(ط دار ابن اجلوزي، واْلداب ال203ـ 204انظر ادب الدنيا والدنن) (2)

رك عليه فإنه ننبغي أن تبذل يف خدمة العلم مهجتك هلل عًز دقال شيخنا اْلمام الوادعي رَحه اهلل: نست  (1)

 قافية الشعر إىل ينر ذلك وإتا فهو خطأ تاألجل ذا لعله زلة لسان أو لعله هوجل أما من أجل أن ختدم ف

 .(61صارعة)صملننبغي أن نتبع فيه الشاعر رَحه اهلل ـ اهـ من ا
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 :(هـ334: املتوفى) القرطيب اهلل عبد بن يوسف عمر أبو ــ ابن عبد الرب :3

 :فقالبابا  "جامع بيان العلم وفضله"يف  رمحه اهلل ذكر ابن عبد الرب

َعاِلِ  َذمِّ  َباُب  لحَطانِ  ُمَداَخَلةِ  َعىَل  الح  الظهاِلِ: الس 

لحَطانَ  َأَتى َوَمنح » :ثّم ذكر حدنث ُتتِنَ  الس   ، وقد تقدم.«افح

 :وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اهللهِ َرُسوُل  َقاَل : َقاَلتح  مرفوعا ، عَنْها اللَّهُ رَضِيََسَلَمَة  وذكر حدنث ُأمِّ 

 ، وقد تقدم .« ُأَمَراُء... َعَليحُكمح  َنُكونُ »

وذكر آثارا ما صّح منها ذكرناه فيام مض، وذكر أبياتا مجيلة وستأت فيام بعد، كقول ابن 

 املبارك:  

ِعلحمِ  َجاِعَل  َنا ا َلهُ  الح َطادُ        َباِزنًّ َواَل  َنصح  املحََساكنِيِ  َأمح

 تقدمت، وبعضها ضعيف ثّم قال:  وأحادنث بعضها صحيح وقد ثّم ذكر آثارا

نَى َباِب  َهَذا َمعح لحَطانِ  يِف  ُكلِّهِ  الح َاِئرِ  الس  َفاِسِق  اجلح ا الح ُل  َفَأمه َعدح َفاِضُل  ِمنحُهمُ  الح  َفُمَداَخَلُتهُ  الح

َنُتهُ  ُنهُ  َوُرؤح اَلِح  َعىَل  َوَعوح اَملِ  َأفحَضلِ  ِمنح  الصه رِبِّ  َأعح َعِزنزِ  َعبحدِ  نَ بح  ُعَمرَ  َأنه  َتَرى َأتَا  الح اَم  الح  َكانَ  إِنه

َحُبهُ    ِجلهةُ  َنصح
ِ
ُعَلاَمء َوةَ  ِمثحُل  الح ِ  بحنِ  ُعرح َبنرح  ِشَهاب   ابحنُ  َكانَ  َوَقدح  َوَطبََقتِهِ  ِشَهاب   َوابحنِ  َوَطَبَقتِهِ  الز 

ُخُل  لحَطانِ  إىَِل  َندح َدهُ  َوَبنِيهِ  املحَلِِك  َعبحدِ  الس   .َبعح

ُخ  ِِمهنح  َوَكانَ  لحَطانِ  إىَِل  ُل َندح بِي   الس  عح ، بحنُ  َوَقبِيَصةُ  الشه ََسُن، ُذَؤنحب  َناِد، َوَأُبو َواحلح  الزِّ

، َوَمالٌِك، َزاِعي  َوح افِِعي   َواألح ُرُهمح  َنُطوُل  َومَجَاَعةٌ  عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ َوالشه ُ  َحَُضَ  َوإَِذا ِذكح َعاِل  ِعنحدَ  الح

لحَطانِ  َاَجةُ  فِيهِ  فِياَم  ِيبًّا الس  ا َوَقاَل  إَِليحهِ  احلح ً َوانُ  َذلَِك  يِف  َوَكانَ  َحَسنًا َكانَ  بِِعلحم   َوَنَطَق  َخنرح  ِرضح
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مِ  إىَِل  اهللهِ ِفتحنَةِ  جَمَالُِس  َوَلكِنهَها َنلحَقاهُ  َنوح َلُب  فِيَها الح اَلَمةُ  َأيح كُ  ِمنحَها َوالسه . إىل آخر «فِيَها... َما َترح

 .(1)كالمه

َحك اهلل نا ابن عبد الرب، أما يف زماننا فمن دخل يف عمل السلطان فإّنه نبدا ر قلت:

صية الرَحن، من أول إمرة يف يالب األحوال، قبل أن نأمر بمعروف أو ننهى عن منكر، عبم

القسم الدستوري الطايوت، أو خيالط النساء، ونلبس البنطال، ونقع يف كبنرة  فيؤدي مثالً 

 .؟نقدمها؟، وأي منكر سيتحدث عنهالتصونر، فأي نصيحة 

 :قال شيخنا

وأنن مثل عمر بن عبد العزنز العال الزاهد، فالعلامء كانوا حوله للعلم واحلكمة، تا  

للدنيا واملناصب، ومن قرأ سنرة عمر بن عبد العزنز ازداد إنامنه وحبه لآلخرة، وزهده يف 

 الدنيا.

قه وورع، روى حدنثا كثنرا، وكان إماما قال احلافظ يف ترمجته: كان ثقة، مأمون، له ف

 عدل.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( 012ـ2/020) ''جامع بيان العلم وفضله"  (2)



   النصح الصائب 

 

63 

 

 :(هـ517: املتوفى) علي، املعروف بابن اجلوزي بن الرمحن عبد الفرج ــ أبو7

 :(1)"صيد اخلاطر"يف  رمحه اهلل نقول

 النهي عن خمالطة السلطي فصل 

 اهلل رضي رعم ابن ِبذا ِصح اْلخرة، وقد يف مرتبته تنزل الدنيا يف اْلنسان صعود بقدر

 عنده كان وإن اهلل، عند درجاته من نقص إتا شيئاً  الدنيا من أحد ننال تا واهلل: فقال عنهما

 .الدنيا طلب يف نضيع أن من أرشف الزمان فإن بالبلغة، اقتنع من كرناًم، فالسعيد

 اخلنر أهل إعانة قاصداً  الطمع، عن لنفسه معيناً  كسبه، يف متورعاً  نكون أن إتا اللهم

 خمالطة سببه الذي الصعود بطالته، فأما من أصلح هذا فكسب املحتاجني، عىل الصدقةو

 .خطرة فالعاقبة ظاهراً  سالمته وقعت فإن الدنن، معه نسلم أن فبعيد السالطني

 اهلل بأمر القائم مات نوم جعفر أبا الَّشنف إتا أحداً  يبطت ما :التميمي حممد أبو قال

 ما ندري تا منزعجون ونحن بأحد نبايل تا مسجده يف فقعد أكاممه ننف  وخرج يسله فإنه

 .علينا جيري

القرب،  مغبة فخاف الرسائل، يف له نمض السلطان عىل متعلقاً  كان التميمي أن وذاك

 طلبوا إهنم سيئة، ولعمري مغبتهم فكانت السلطان خالطوا العلامء من مجاعة رأننا وقد

 الدنيا يف هذا مطعم، لذة وتا مال لذة توازهيا تا بالقل يموم ألن طرنقها، فأخطأوا الراحة

 .اْلخرة قبل

                                                           

 .«دار ابن خزنمة»( ط: 302) "صيد اخلاطر"  (2)
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 أطاب نبايل وتا السالطني خيالط تا زاونة يف منفرد من عيشاً  وأطيب أرشف وليس

 كلمة له تقال أن من سليم هو ثم ماء وقعب كُسة من خيلو تا نطب، فإنه ل أم مطعمه

 .قاخلل أو عليهم دخوله حني الَّشع نعيبه أو تؤذنه،

 عرف أكثم بن وحييى د،داو أب ابن وحال انقطاعه، يف حنبل بن أَحد حال تأمل ومن

 علم لو: أدهم ابن قال ما أحسن اْلخرة، وما يف والسالمة الدنيا يف العيش طيب يف الفرق

 .بالسيوف عليه جلالدونا العيش لذنذ من فيه نحن ما امللوك وأبناء امللوك

 سم، فيه له طرح قد نكون أن خاف شيئاً  أكل إن طانالسل فإن أدهم، ابن صدق ولقد

 كان خرج فإن لفرجة، خيرج أن نمكنه تا املغاليق وراء وهو نغتال، أن خاف نام وإن

 وتا مطعم لذة له تبقي وتا عنده، تربد نناهلا التي واللذة إليه، اخللق أقرب من منزعجاً 

 .منكح

 منهن أكثر اجلواري استجد وكلام معدته، ففسدت منها أكثر املطاعم استظرف وكلام

 لذة ألن لذة كبنر الوطء يف جيد فال والوطء الوطء بني ما نبعد نكاد وتا قوته، فذهبت

 ينر من وطئ و شبع عىل أكل من األكل، فإن لذة وكذلك الزمانني، بني ما بعد بقدر الوطء

 .امرأة وجد إذا بوالعز جاع إذا الفقنر جيدها التي التامة اللذة جيد ل وقلق شهوة صدق

 األمراء حرمها قد األمن ولذة فينام الليل يف الطرنق عىل نفسه نرمي الفقنر إن ثم

 ل ما اللذات من بالغاً  القدر رفيع عاش من أعرف ما زائد، واهلل وحساِبم ناقصة فلذهتم

 فإن كمعروف، املحققني والعباد وسفيان، وأَحد كاحلسن املخلصني العلامء إتا ينره نبلغ

 .لذة كل عىل تزند العلم لذة

 .رفعتهم يف نزند ذلك فإن بأذى، ابتلوا أو جاعوا إذا رضهم وأما
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 لذنذ معه العيش طيب بربه منفرداً  كان معروف، فهذا ،والتعبد اخللوة لذة وكذلك

 جمموعة تقدنر ما نوم كل إليه هيدي أن خيلو فام سنة أربعامئة نحو منذ مات قد به، ثم اخللوة

 . (1)له وهيدهيا ، " أحد اهللّ هو قل ": فيقرأ قربه عىل نقل من القرآن، وأقله نم أجزاء

 الكرامات تنَّش احلَّش ونوم املوت، بعد ذليلة، هذا قربه ندي بني تقف والسالطني

 ذلك أثر األمراء بمخالطة أقوام بليت املحققني، وملا العلامء قبور وكذلك توصف، تا التي

 .اكله أحواهلم يف التكدنر

 فهم من يل وهب كان ما منعت األمنر فالن مال من أخذت منذ :عيينة بن سفيان فقال

 اثنان. قربه نزور تا القايض نوسف أبو القرآن، وهذا

 من العيش طيب حيصل وجه من العيش ضيق أوجب وإن األمراء خمالطة عن فالصرب

 .جزم عزم فمن. مقصود حيصل تا التخليط جهات، ومع

 فيقعد السلطان جاء فربام الصالة، وقت إتا بيته من خيرج تا القزونني احلسن أبو كان

 .عرف ذاق ومن السامع، أضجر ربام هذا يف النفس عليه، ومد ليسلم تانتظاره

 : (2) رمحه اهللثمّ قال 

 بواب السلطي وعطاياهم:أإياكم و فصل

 السالطني الطةخم إىل فيفزعون الدنيا عليهم تضيق والقصاص العلامء من خلقاً  رأنت

 وتا وجهها، من الدنيا نأخذون نكادون تا السالطني أن نعلمون وهم أمواهلم، من لينالوا

 وهبه املصالح إىل نصف أن ننبغي خراج له حصل إذا أكثرهم حقها، فإن يف خيرجوهنا

آتاف،  عَّشة فأعطاه دناننر عَّشة مشاهرته تكون أن نصلح جندي معه كان لشاعر، وربام

                                                           

 .تا دليل عىل هذا الفعل بل هو من املحدثات   (2)

 .( 610صيد اخلاطر)  (1)
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 من جيري ما ينر لنفسهن هذا فاصطفاه اجليش عىل نقسم أن ننبغي ما فأخذ زاي وربام

 بع  رأى وقد بعلمه، النفع حرم قد أنه العال ذاك عىل جيري ما املعامالت، وأول يف الظلم

 تا علم من باهلل أعوذ: فقال الربمكي خالد بن حييى دار من خيرج عاملاً  رجالً  الصاحلني

 .ننفع

 بظلم إتا حيصل نكاد تا الذي طعامهم من وتتناول تنكر، وتا نكراتامل تر أل ؟ كيف

 بل. أحد بك هيتدي أن لك نقدر تا ثم سبحانه، للحق املعاملة لذة وحترم قلبك فينطمس

 ونؤذي نفسه نؤذي فهو به، اتاقتداء عن وِصفهم الناس ْلضالل سبباً  هذا فعل كان ربام

 .عيل وألنكر صحبني ما صواب عىل أنني لوتا: نقول ألنه أمنره،

 عليه الدخول بأن وتارة صواب، األمنر فيه ما أن نروا بأن تارة العوام ونؤذي

 ضيقت الدنيا من سعة يف واهلل خنر وتا الدنيا، إليهم حيبب جائز، أو اْلنكار عن والسكوت

 حتى العمر زمان الشهوات هجنر يف الدنيا عطش صابروا أقواماً  أفتدي اْلخرة، وأنا طرنق

 وجتلو القلوب صدأ فرتوى تروي أذكارهم وبقيت الرىض، رشاب من املوت نوم رووا

 .صداها

 إبراهيم سلطان، هذا مال نقبل وتا اللقاط إىل فيخرج حيتاج  أَحد اْلمام هذا

 له فيقال اجلوع نشكو احلايف بَّش دننار، هذا ألف املعتصم عىل ونرد بالبقل نتغذى احلرب

 .؟ لك أنن من الدقيق هذا يل اهلل نقول أن أخاف: فيقول دقيق من حساء لك نصنع

 املرتخصني لذات نوم، ومضت يفوة إتا الصرب كان وما القوم، أذكار واهلل بقيت

 أمر له اتسع من تغبطن وتا وفق، من نا الصرب الدنن، فالصرب ووهن األبدان، وبليت

 يف لنفسك ترخص دنن، وتاال باب يف ضيقاً  رأنتها السعة تلك تأملت إذا الدنيا، فإنك

 :قليل الدنيا يف فعمرك تأونل،

 كُسه صابر ونوم رسور يف            كُسى نوم انقض إذا وسواء
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 وتستحي ترعوي فإهنا الزهاد، أخبار عليها فاتل صرب ةلقلّ  النفس ضجت ومتى

 ابن مال وقبوله املدنني بن عيل ترخص بني هلا نقظة، ومثل فيها أو َهة هلا كانت إن وتنكُس

 وما منهام واحد كل عن نروى ما والذكرنن، وانظر الرجلني بني أَحد، كم وصرب داود، أب

 اهـ .دنني يل سلم: أَحد قال إذا املدنني ابن به، وسيندم نذكران

 :(1) رمحه اهللوقال 

 : حتت فصل ف خماطر خمالطة واألمراء

، من مسكة له ِمن العجب  فإنه خمالطتهم؛ نؤثر يفك دنن، من قليل عنده أو عقل 

 أن نمكنه وتا سم، أو قتل، أو عزل، من خائًفا قطًعا نكون معهم، العمل أو هلم، باملخالطة

 قطًعا دننه باع فقد نراجع؛ أن نقدر ل جيوز، تا بام أمروا فإن أوامرهم؛ بمقتض إتا نعمل

 عاجل إتا بيده بقن ول آخرته، عليه وضاعت اهلل، بأمر القيام من اخلوف فمنعه بدنياه،

 باب يف السالمة من بعيد وذلك! أوامره ننفذ وأن! اهلل بسم: ندنه بني نقال وأن التعظيم،

 اهـ .القتل أو العزل بخوف ِمزوج الدنيا يف منه به نلتذ وما الدنن،

 :(2)ـ وقال ـ حتت فصل : أقبح الناس حاال من تعرض للقضاء أو الشهادة 

 زاد العيش، فضول عىل احلرص زاد كلام فإنه باليسنر؛ عللقنو إتا الدنيا يف عيش تا

 نبايل وتا فوقه، من خمالطة إىل حيتاج فال القنوع، العبد، وأما واستعبد القلب، وتشتت اهلم،

 .عنده ما عنده إذ مثله؛ هو بمن

 وخصوًصا لغنرهم، وذلوا بدننهم، فأزروا العيش، لذنذ وطلبوا نقنعوا، ل أقواًما وإن

 عىل نقدروا فلم املنكرات، ورأوا فاستعبدوهم، األمراء إىل ترددوا فإهنم لم؛الع أرباب

                                                           

 .( 014) "صيد اخلاطر"  (2)

 .(066) "صيد اخلاطر"   (1)
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 نالوا ما أضعاف الدنن وقلة الذل من ناهلم فالذي لَّشه؛ اتقاء الظال مدحوا وربام إنكارها،

 .الدنيا من

 (1)"تلبيس إبليس"يف كتابه  رمحه اهلل وقال 

 األمراء والسلطي: ف فصل: تلبيس إبليس عل الفقهاء ف التقرب إل

 وترك ومداهنتهم والسالطني األمراء خمالطتهم الفقهاء َعىَل  إبليس تلبيس ومن

 من لينالوا فيه هلم رخصة تا فيام هلم رخصوا وربام ذلك َعىَل  القدرة َمعَ  عليهم اْلنكار

 أوجه: لثالثة الفساد بذلك فيقع عرضا دنياهم

ل:  مصيبا أكون تا َوَكيحَف  الفقيه َعىَل  ألنكر صواب َعىَل  أين لوتا َنُقول: األمنر األَوَّ

 مايل. من نأكل َوُهوَ 

 تا الفقيه فالنا فان بأفعاله وتا بامله وتا األمنر ِبذا بأس تا َنُقول أنه العامي والثان:

 عنده. نربح

 .بذلك دننه نفسد فإنه الفقيه والثالث:

 مسلم يِف  لنشفع ندخل إنام قولفي السلطان َعىَل  الدخول يِف  عليهم إبليس لبس َوَقدح 

 الشخص ذلك يِف  قدح وربام ذلك أعجبه ملا نشفع ينره دخل لو بأنه التلبيس َهَذا وننكشف

 أهنا ومعلوم حق فيها لك فيقول أمواهلم أخذ يِف  َعَليحهِ  إبليس تلبيس ومن بالسلطان لتفرده

 مباح من كانت وان أوىل فرتكها شبهة من كانت وان َشء منها َلهُ  حيل ل حرام من كانت إن

 اقتدى وربام الرعونة إقامة يِف  اتفاقه وجه َعىَل  تا الدنن من مكانه بمقدار األخذ َلهُ  جاز

 .نستباح ماتا واستباحوا فعله بظاهر العوام

                                                           

 .ط دار الوطن(، 440-443، )"تلبيس إبليس "  (2)
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 والدنن التعبد َعىَل  إقباتا السلطان َعىَل  ننقطعون العلامء من قوم َعىَل  إبليس لبس وقد

 ومدح الناس ييبة آفتني هلم فيجمع العلامء من السلطان َعىَل  لندخ من ييبة هلم فيزنن

 الدخول أول يِف  حتسن قد النية ألن عظيم خطر السالطني َعىَل  فالدخول اجلملة ويف النفس

 اْلنكار وترك مداهنتهم َعنح  نتامسك وتا فيهم بالطمع أو وإنعامهم بإكرامهم تتغنر ثم

 عليهم.

 من أخاف إنام يل إهانتهم من أخاف َما َنُقول: عنه اللَّهُ رَضِيَ الثوري سفيان كان وقد

  .إليهم قلبي فيميل إكرامهم

 األمراء فتطلبهم جورهم من نظهر ملا األمراء َعن نبعدون السلف علامء كان َوَقدح 

 العلوم فتعلموا الدنيا يِف  ريبتهم قونت أقوام فنشأ والوتانات الفتاوي يِف  إليهم حلاجتهم

 .تعاىل رمحه اهلل دنياهم...اهـ إىل آخر كالمه من لينالوا إليهم وَحلوها مراءتصلح لأل التي

 ل :ـ حتت فص(1)"صيد اخلاطر"يف  رمحه اهللوقال ابن اجلوزي 

 :ـ"خادم السلطان كراكب البحر" 

 نرى ما مع السلطان، خدمة نؤثر بجزائه، مؤمن وجل، عز باهلل مؤمن من تعجبي طال

 ! نعجبه؟ الذي ما! عجبًا فوا الظاهر، اجلور من منه

ا، نعجبه الذي كان إن  يف نتصدر وأن ،"اهلل بسم" ندنه بني نصاح أن إتا ثم ليس دنيونًّ

 حصل، أنن من نعلم وهو األحسات، ونأخذ النظراء، عىل كرًبا عنقه ونلوي املجالس،

  .(2)الرباطيل يف انبسط وربام

                                                           

 .(  006ـ 060صيد اخلاطر) (2)

 .الرباطيل: مجع برطيل، وهو الرشوة   (1)
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 يف كانت حالوة كل املرارة لكت منه فتستخرج ونعزل، نصادر، أن هذا نقابل ثم

ا، باملصادرة فافتقر احلال، قرنب كان وربام الوتانة،  . بالذم املادحة األلسن تنطلق ثم جدًّ

 إن البحر، كراكب فهو منه، واحلذر له، الرقيب من نسلم تا فإنه هذا، من سلم لو ثم

 .اخلوف من قلبه نسلم ل الغرق، من بدنه سلم

 فإهنم الدنن، بمقتض العمل من الغالب يف نمكنونه تا أهنم لمنع فإنه دننًا؛ كان وإن

 .أشق اْلخرة ولعقاب! البارد عىل دننه فيذهب جيوز، تا ما وفعل جيب، ما برتك نأمرونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   النصح الصائب 

 

71 

 

 هـ311ــ اإلمام أمحد بن عبد الرمحن بن قدامة املقدسي املتويف سنة 1

 :  (922)"خمتصر منهاج القاصدين"يقول يف 

  سالطني، حمرتزنن من خمالطتهم.ن صفات علامء اْلخرة أن نكونوا منقبضني عن الوم

 ، األمراء أبواب:  قال ؟ هي وما:  قيل.  الفتن ومواقف إناكم:  عنه اهلل رضى حذيفة قال

 . فيه ليس ما ونقول ، بالكذب فيصدقه األمنر عىل أحدكم ندخل

 لص فإنه منه فاحذروا األمراء، نغشى عالال رأنتم إذا: رمحه اهلل اْلسيب بن سعيد وقال

. 

 منه أفضل دننك من أصابوا إتا شيئاً  دنياهم من تصيب تا إنك:  السلف بع  وقال

 .رمحه اهللإىل آخر كالمه.
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 هـ731ــ أبو حفص عمر بن مظفر بن الوردي املتويف سنة 1

 :قال يف الميته املشهورة

لطانَ  جانِِب    َعلح ــفَ  اَل ــق إذا عانِدح َمنح ـــتُ  تا             بطَشهُ  واحذرح  الس 

 َعَذلح  َمنح  وخالفح  َك ـــفي ريبةً            واــسأل  ُهمح  إنح  األحكامَ  َتلِ  تا

 َدلح ـــعَ  إن هذا كامَ ــاألح ويلَ             نح ـــمل أعداءٌ  اسِ ـالن نصَف  إنه 

اتهِ ــل عن وسِ ــبـكاملح فهو  لح ـُتغَ  رـــاحلش يف هـــكّفي وكاِل            ذه

 أَمَثلح  َلَوعظا ايضـالق ظةِ ــــلف             يف الِ ــــواتاستثق صِ ـللنق إنه 

 انعزلح  الشخُص  إذا الشخُص  ذاَقهُ        امـب كمِ ــــاحلُ  ذةُ ــــتا ُتوازى ل

م   اــهــذاقَ              نح ــمل تح ــطاب وإن اُت ـفالوتان  َعَسلح ال ذاكَ  يف فالس 

فلح  داراةِ ـمُ  نــم نائيـــوع            َجَلدي ىــأوه املنِصِب  َنَصُب   السه

 : (1)"شرح الالمية"قال شيخنا حييى بن علي احلجوري حفظه اهلل يف 

تا تشغل نفسك وأن قالوا: أنت أهل لذلك تكون قاضيًا، أو مدنرًا إىل آخره، تلك 

 الفراش. األعامل التي نتقادع عليها الناس كتقادع

وأنت طلبك للعلم خنر لك واهلل من القضاء، وخنر لك واهلل من أن تكون رئيس 

َفعِ } دولة،  والدليل عىل ذلك قول اهلل وتعاىل: ِذننَ  اهللهُ  َنرح ِذننَ  ِمنحُكمح  آَمنُوا اله ِعلحمَ  ُأوُتوا َواله  الح

 .[22: املجادلة] {َدَرَجات  

                                                           

 .( ط مكتبة صنعاء األثرنة  200ـ 203رشح تامية ابن الوردي)  (2)
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َتِوي لح هَ  ُقلح  } واهلل سبحانه وتعاىل نقول: ِذننَ  َنسح َلُمونَ  اله ِذننَ  َنعح َلُمونَ  تَا  َواله اَم  َنعح  إِنه

رُ  َباِب  ُأوُلو َنَتَذكه َلح  .[124: البقرة] {األح

ا بِهِ  اهللهُ ُنِردِ  َمنح » وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى ونقول النهبِي   ً هُ  َخنرح هح ننِ  يِف  ُنَفقِّ  . «الدِّ

ُكمح » وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى وقول النهبِّي  ُ آنَ  َتَعلهمَ  َمنح  َخنرح ، ويف روانة «َوَعلهَمهُ  الُقرح

 .«أفضلكم»

 ف النملة حتى وأرضه سمواته وأهل وملئكته َّلل ا أن:» وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِّي  وقول

 .«اْلي الناس معلم عل ليصلون البحر ف واحليتان جحرها
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 (:هـ734: املتوفى) ، املقدسي مفلح بن ، وهو حممد"اآلداب الشرعية"ـ ابن مفلح يف 92

 عقد ابن مفلح فصال مهام يف هذا املوضوع ننقله برمته، ألَهيته، فقال: 

َلَمءِ  اْنِقَباض   َفْصل  ] َلطِيِ  اأْل َمَراءِ  إْتَيانِ  ِمنْ  اْْل تَِّقيَ  الْع   [َوالسَّ

َمامُ  َكانَ   ِ ِ َدُ  اْلح َُلَفاءَ  َنأحِت  تَا  - َأَحح ُوتَاةَ  َوتَا  اخلح َُمَراءَ  الح َتنِعُ  َواألح كَِتاَبةِ  ِمنح  َوَنمح ، الح  إَليحِهمح

َحاَبهُ  َوَننحَهى ُهورٌ  فِيهِ  َوَكاَلُمهُ  مَجَاَعٌة، َعنحهُ  َنَقَلهُ  ُمطحَلًقا َذلَِك  َعنح  َأصح َدَ  َسَألحت: ُمَهنها َوَقاَل  َمشح  َأَحح

َرا َعنح  ََرِويِّ  بحنِ  ِهيمَ إبح ُلك َما َفُقلحت َوِسٌخ، َرُجٌل : َفَقاَل  اهلح هُ  َقوح ُوتَاةَ  َنتحَبعُ  َمنح : َقاَل  َوِسٌخ  إنه  الح

ُقَضاةَ   .َوِسٌخ  َفُهوَ  َوالح

َلِف، ِمنح  مَجَاَعة   َرأحَي  َهَذا َوَكانَ  ُهورٌ  َذلَِك  يِف  َوَكاَلُمهُ  السه دُ  ِمنحُهمح  َمشح  َيَفَلةَ  بحنُ  ُسَونح

َرُج  َحاِزم   َوَأُبو َوالنهَخِعي   َطاُوٌس وَ  َعح ِري   األح ُفَضيحُل  َوالثهوح  َوَداُود املحَُباَركِ  َوابحنُ  ِعَياض   بحنُ  َوالح

ِرنَس  بحنُ  اهللهِ  َوَعبحدُ  الطهاِئي   ُ  إدح َاِرِث  بحنُ  َوبَِّشح َايِف  احلح ُهمح  احلح ُ ُلهُ  َسَبَق  َوَقدح . َوَينرح  َعَليحهِ  - َقوح

اَل  اَلمُ  ةُ الصه َواَب  َأَتى َمنح » - َوالسه لحَطانِ  َأبح ُتتِنَ  الس   لَِطَلِب  َأَتاهُ  َمنح  َعىَل  حَمحُموٌل  َوُهوَ  ، «ُافح

َيا، نح َتادَ  َمنح  َعىَل  َأوح  َجاِئًرا، َظاملًِا َكانَ  إنح  ِسيهاَم  تَا  الد  تِتَانُ  َعَليحهِ  خُيَاُف  َفإِنههُ  َوَلِزَمهُ  َذلَِك  اعح  اتِافح

ُب َوالح  لِهِ  بَِدلِيلِ  ُعجح َخرِ  اللهفحظِ  يِف  َقوح لحَطانَ  َلِزمَ  َوَمنح » اْلح ُتتِنَ  الس   . «ُافح

َلِف  ِمنح  مَجَاَعةٌ  َذلَِك  يِف  َوَخاَلَفُهمح  َنِ  َعبحدُ  ِمنحُهمح  السه َحح ِري   َليحىَل  َأِب  بحنُ  الره هح  َوالز 

َزاِعي   َوح ُهمح  َواألح ُ َعَجِب  َوِمنح . َوَينرح َفر   َأَبا َأنه  الح ُعَقيحيِله  َجعح َنِ  َعبحدَ  َذَكرَ  الح َحح  كَِتابِهِ  يِف  َليحىَل  َأِب  بحنَ  الره

  يِف 
ِ
َعَفاء ح  الض  ُكرح  َوَل َل  إتاه  فِيهِ  َنذح َراِهيمَ  َقوح َدَ  َوَعنح  ُأَمَراَء، َصاِحَب  َكانَ  النهَخِعيِّ  إبح ًضا َأَحح نَى َأنح  َمعح

لِ    َقوح
ِ
 .َهُؤتَاء

َ  َوَرَوى ُل اخلح هُ  َعنحهُ  اله َبارِ  َعنح  ُسئَِل  َأنه َخح تِي األح َواِب  يِف  َجاَءتح  اله   َأبح
ِ
اَلطنِيِ  َهُؤتَاء  إَذا السه

ُجلِ  َكانَ  لَِمةٌ  لِلره ظِيَمُهمح  َلهُ  َفَذَكرَ  َمظحُلوًما َكانَ  إَذا َذلَِك  يِف  َداِخٌل  َهَذا َأنه  َنرَ  َفَلمح  َمظح  َفَكَأنههُ  َتعح

 .َذلَِك  َهاَب 
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لِ  ِمنح  َرُجل   َعنح  َوَسَأَلهُ  َطالِب   َأِب  ِرَواَنةِ  يِف  َقاَل  دح َوقَ  نهةِ  َأهح لحَطانِ  َعىَل  ُنَسلِّمُ  الس   الس 

ِض  هُ  َنَعمح : َقاَل  َعَليحهِ  ُنَسلِّمُ : َحَواِئَجهُ  َوَنقح دُ  َوَقاَل  ُنَداِرنه خَيَاُفُه، َلَعله ب   َأِب  بحنُ  حُمَمه  َسَألحت: َحرح

ُسلِ  َعنح  اهللهِ َعبحدِ  َأَبا لِ  ِمنح  الر  نهةِ  َأهح لحَطانُ  َنأحتِيه الس  ندِ  َوَصاِحُب  الس  رَبِ كِنُهُ : َقاَل  الح  ُمَعاَنَدةُ  ُنمح

لحَطانِ  اَم : ُقلحُت  الس  َاَجةِ  يِف  إَليحهِ  َبَعَثهُ  ُربه ََراِج  ِمنح  احلح نِ  يِف  َرُجل   يِف  َأوح  اخلح جح  َنُكونُ  َهَذا: َقاَل  السِّ

لُ  ِرُج  وًماَمظح  .َعنحهُ  َفيُفح

ر   َأُبو َوَقاَل  دُ  َبكح ََسنِ  بحنُ  حُمَمه َدَ  بحنِ  اهللهِ  َعبحدِ  َعنح  ِزَناد   بحنِ  احلح  َسِمعحت: َأبِيهِ  َعنح  َحنحَبل   بحنِ  َأَحح

َقايِضَ  ُنوُسَف  َأَبا َقايِض  املحَُسلهطُ  املحَلُِك  ُمَداَراهُتُمح  النهاسِ  َعىَل  جَتُِب  ََخحَسةٌ : َنُقوُل  الح ُل  َوالح  املحَُتَأوِّ

َأةُ  َواملحَِرنُ   ُ  َواملحَرح َعاِل َتبََس  َوالح َسنحت. ِعلحِمهِ  ِمنح  لِيُقح َتحح  .َذلَِك  َفاسح

  ِصَفاِت  َوِمنح  :رمحه اهلل الْجَوْزِيِّ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو وَقَالَ
ِ
ِخَرةِ  ُعَلاَمء  َعنح  ُمنحَقبِِضنيَ  َنُكوُنوا َأنح  اْلح

اَلطنِِي، ِزننَ  السه  .خُمَاَلَطتِِهمح  َعنح  حُمحرَتِ

َفةُ  َقاَل   اُكمح  - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ -: ُحَذنح ِفَتنِ  َوَمَواِقَف  إنه َواُب : َقاَل  ِهَي؟ َوَما: ِقيَل  الح   َأبح
ِ
َُمَراء  األح

ُخُل  َِمنرِ  َعىَل  َأَحُدُكمح  َندح ُقهُ  األح َكِذِب  َفيَُصدِّ  .فِيهِ  َليحَس  َما: َوَنُقوُل  بِالح

ُتمح  إَذا: رمحه اهلل ِ الْمُسَيِّب بْنُ سَعِيدُ قَالَوَ َ  َرَأنح َعاِل َشى الح َُمَراءَ  َنغح َذُروا األح هُ  ِمنحهُ  َفاحح  لِصر  َفإِنه

ُ   َوَقاَل  َلِف  َبعح َياُهمح  ِمنح  ُتِصيَب  َلنح  إنهك: السه  ِمنحُه، َأفحَضَل  ِدننِك ِمنح  َأَصاُبوا إتاه  َشيحًئا ُدنح

َتَهى َوَرعِ  َسبِيلِ  َعىَل  َوَهَذا. ُمهُ َكاَل  انح ِضِهمح  َعنح  َسبََق  َوَقدح  الح ُل  َبعح  .َذلَِك  فِعح

ُوُقوعُ  ِمنحهُ  ِخيَف  إنح  َكَراَهتُهُ  َوالظهاِهرُ  ، يِف  الح  َعنح  َعِرَي  َفإِنح  َذلَِك  َأِمنَ  إنح  َوَعَدُمَها حَمحُظور 

َسَدةِ  َنتح  املحَفح رَتَ َلَحةٌ  بِهِ  َواقح ِون ِمنح  َمصح ظِهِ  هَلُمح  ِفهِ خَتح اُهمح  َوَوعح   إنه
ِ
َتَحبًّا َكانَ  َحاَجتِهِ  َوَقَضاء  َوَعىَل  ُمسح

َوالِ  َهِذهِ  َحح ُل  األح َلِف  َكاَلمُ  ُننَزه َعاهُلُمح  السه نَى َوَهَذا - عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ - َوَأفح َبنها ابحنِ  َكاَلمِ  َمعح  ِمنح  الح

َحابِنَا قَ  َعبحدِ  ابحنُ  َذَكَرهُ  َأصح عِ  َصاَلةِ  َباِب  يِف  ِويِّ الح هُ  التهَطو  ُكورُ  إنهاَم : َقاَل  َفإِنه مِّ  املحَذح  َمنح  بِالذه
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لِم   َفَسَعى َخاَلَطُهمح  َرأ َأوح  بُِمسح ، َعىَل  َوَساَعدَ  َأقح لِيظِ  َأَحاِدنِث  ََححُل  َفيَِجُب  ُمنحَكر   َما َعىَل  فِيهِ  التهغح

َنا َ  مَجحًعا َذَكرح ةِ  َبنيح َِدله  .األح

ا لحَطانُ  َوَأمه َعاِدُل  الس  ُخوُل  الح لِهِ  َعىَل  َوُمَساَعَدُتهُ  َعَليحهِ  َفالد  ُقَرِب  َأَجلِّ  ِمنح  َعدح  َكانَ  َفَقدح  الح

َوةُ  ِ  بحنُ  ُعرح َبنرح   ِخَيارِ  ِمنح  َوَطَبَقُتُهاَم  ِشَهاب   َوابحنُ  الز 
ِ
ُعَلاَمء َحبُونَ  الح َعِزنزِ  َعبحدِ  بحنَ  ُعَمرَ  َنصح  َوَكانَ  الح

بِي   عح ََسنُ  ُذَؤنحب   بحنُ  َوَقبِيَصةُ  الشه َنادِ  َوَأُبو َواحلح َزاِعي   َوَمالٌِك  الزِّ َوح افِِعي   َواألح ُهمح  َوالشه ُ  َوَينرح

ُخُلونَ  لحَطانِ  َعىَل  َندح اَلَمةُ  َحال   ُكلِّ  َوَعىَل  الس  ِقَطاعُ  َفالسه َتاَرهُ  َكاَم  َعنحُهمح  اتِانح َدُ  اخح  ِمنح  َوَكثنِرٌ  َأَحح

 
ِ
ُعَلاَمء  .الح

رَت   تَا  :الْبَنَّا ابْنُ قَالَ ِعَباَدةِ  يِف  َداِخٌل  ُهوَ  َمنح  َنغح لِيظِ  يِف  َوَردَ  باَِم  الح   َعىَل  التهغح
ِ
ُعَلاَمء  ِمنح  َنَراهُ  باَِم  الح

لِِهمح  ِذي فِعح اَم  اله هُ  َعَليحهِ  َخِفَي  ُربه ك َوَتأحِونلِهِ  ِحلِّهِ  َوجح ُ عُ  جُمَاَلَسةَ  َفَيرتح  الح
ِ
ِض  َوهَيحُجُرُهمح  َلاَمء  بِهِ  َفيُفح

َرارِ  إىَل  َحاُلهُ  تِمح لِِه، اسح ِض  َوَلَعلههُ  َجهح َلُمُه، تَا  لَِعاِرض   ِعَباَدُتهُ  َتِصحه  تَا  َأنح  إىَل  ُنفح  َلك َبَدا َفإَِذا َنعح

ةٌ  َعاِل   ِمنح  هُ  َزله َألح مِ  َعنح  َفاسح َداهُ  رٌ ُعذح  َلهُ  َكانَ  َفإِنح  َكَذا َفَعَل  َما ُحكح ت َأبح  َأوح  َييحَبتِهِ  إثحمِ  ِمنح  َفَتَخلهصح

  َخَطرِ 
ِ
تَِداء َقه  َعَرَف  خُمحطًِئا َكانَ  َوإِنح  بِِه، اتِاقح ِسهِ  َعىَل  احلح َزى َوَعَرَف  َنفح  ُتنحكِرُ  َوَأنهك َكاَلِمك َمغح

ِذهِ  َعَليحهِ  َراِئِق  َوِِبَ َب  الطه اَلةُ  َليحهِ عَ  - َداُود َعبحَدهُ  َتَعاىَل  اهللهُ َأده اَلمُ  الصه َجةِ  يِف  - َوالسه َتَهى النهعح  انح

 .َكاَلُمهُ 

ِضع   يِف  رمحه اهلل  الْجَوْزِيِّ ابْنُ وَذَكَرَ ُخوُل  جَيُوزَ  تَا  َأنههُ  آَخرَ  َموح   َعىَل  الد 
ِ
َُمَراء لِ  األح ُعامه  َوالح

َلَمةِ  تََدله  َوالظه رََبِ  َواسح ََثرِ  بِاخلح نَى َواألح َرنحنِ  إتاه : اَل قَ  َواملحَعح ا: بُِعذح َزامٌ  َأَحُدَُهَ  خُيَاُف  ِجَهتِِهمح  ِمنح  إلح

اَلُف  ِ ََذى فِيهِ  اخلح ُخَل  َأنح  الثهايِن  األح َفعَ  َندح اًم  لنَِرح لِم   َعنح  ُظلح طِ  َفيَُجوزُ  ُمسح ِذَب  تَا  َأنح  بََِّشح  َوتَا  َنكح

َتَهىا َقُبوتًا  هَلَا َنَتَوقهعُ  َنِصيَحةً  َنَدعُ  َوتَا  ُنثحنِي ِضع   يِف  َذلَِك  جَيُوزَ  َأنح  َوَننحَبِغي. َكاَلُمهُ  نح  َنُكونُ  َموح

؛ ُظلحم   َكف   فِيهِ  َنى ُسُلوكِ  جَيُوزُ  أِلَنههُ  َعظِيم  ِ  َأدح َسَدَتنيح تَِزاُمَها املحَفح ا بَِكفِّ  َوالح اَلَُهَ ِعَها َأعح  .َوَرفح

  رمحه اهلل : الْجَوْزِيِّ ابْنُ قَالَ
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لحَطانُ  َليحهِ عَ  َدَخَل  َفإِنح  اَلمِ  َفَجَواُب  َزاِئًرا الس  مَ  َوَقدح  َقاَل، َكَذا ِمنحهُ  ُبده  تَا  السه َكاَلمُ  َتَقده  يِف  الح

رِ  ا: َقاَل  بِاملحََعاِص  َواملحَُجاِهرِ  املحُبحَتِدعِ  َهجح ِقَيامُ  َوَأمه َرامُ  الح كح ِ ُرمُ  َفاَل  َواْلح َراِمهِ  َعىَل  َلهُ  ُمَقاَبَلةٌ  حَتح  نههُ َفإِ  إكح

َرامِ  ِعلحمِ  بِإِكح َتِحقر  الح نِن ُمسح َد، َوالدِّ َمح هُ  َكاَم  احلح لحمِ  َأنه َتِحقر  بِالظ  مِّ  ُمسح  َعَليحهِ  جَيُِب  ُثمه : َقاَل  َأنح  إىَل  لِلذه

َفهُ  َننحَصَحهُ  َأنح  ِرنمَ  َوُنَعرِّ َعُلهُ  َما حَتح ِري تَا  ِِمها َنفح هُ  َندح ٌم، َأنه ا حُمَره اَل  َفَأمه ِرنمِ  ُمهُ إعح ِب  الظ لحمِ  بَِتحح  َورُشح

رِ  َمح َفهُ  َأنح  َعَليحهِ  َبلح  فِيِه، َفاِئَدةَ  َفاَل  اخلح اَم  املحََعاِص  ُرُكوِب  ِمنح  خُيَوِّ ِونَف  َأنه  َظنه  َمهح  يِف  ُنَؤثِّرُ  التهخح

بِِه، ِشَدهُ  َأنح  َوَعَليحهِ  َقلح عِ لِ  َطِرنًقا َعَرَف  َوَمتَى املحََصالِِح، إىَل  ُنرح ح اِلِ  َيَرُض  بِهِ  حَيحُصُل  لَّشه َفهُ  الظه  َعره

اهُ   .إنه

ال  ) َتِزَل  َأنح ( الثَّالِث   احْلَ َنهُ  َوتَا  َنَراُهمح  َفاَل  َعنحُهمح  َنعح اَلَمةُ  َنَروح  َأنح  َننحَبِغي ُثمه  َذلَِك  يِف  َوالسه

َتِقدَ  َضُهمح  َنعح ِمِهمح  َعىَل  ُبغح رِبُ  َوتَا  َعَليحِهمح  ُنثحنِي َوتَا  َبَقاَءُهمح  حُيِب   َفاَل  ُظلح َتخح مح  َعنح  َنسح
َواهِلِ  َأحح

ُب  ُف  َوتَا  ِِبِمح  املحُتهِصلنِيَ  إىَل  َوَنَتَقره ُضُهمح  َقاَل  َكاَم  ُمَفاَرَقتِِهمح  بَِسَبِب  َنُفوُتهُ  َما َعىَل  َنَتَأسه  إنهاَم : َبعح

َ  َبيحنِي مٌ  املحُُلوكِ  َوَبنيح ا: َواِحدٌ  َنوح مٌ  إمه َتُه، جَيُِدونَ  َفاَل  َمَض  َنوح اُهمح  َوَأَنا َلذه ، َعىَل  َيد   يِف  َوإِنه  َوَجل 

اَم  مُ  ُهوَ  َوإِنه َيوح مِ  يِف  َنُكونَ  َأنح  َعَسى َفاَم  الح يَوح  .الح

ُل  :الدِّينِ تَقِيُّ الشَّيْخُ وَقَالَ َعدح ِصيُل  الح تِِه، َوَدفحعُ  َمنحَفَعتِهِ  حَتح تاَِمعِ  َوِعنحدَ  َمَُضه مُ نُ  اتِاجح  َقده

َجُحُهاَم  ِصيلِ  َأرح َظمِ  لِتَحح ِ  َأعح َلَحَتنيح ِونِت  املحَصح ا بَِتفح َناَُهَ َظمِ  َوَدفحعِ  َأدح ِ  َأعح َسَدَتنيح تاَِملِ  املحَفح  بِاحح

ا َناَُهَ  .َأدح

ِضع   يِف  َوَقاَل  د آَخرَ  َموح َدُ  َرَواهُ  َما َذَكرَ  َأنح  َبعح َرانَ  بحنِ  َميحُمونِ  َعنح  َأَحح  تَا  َثةٌ َثاَل : َقاَل  ِمهح

َسك َتبحُلَونه  ُخَلنه  تَا : ِِبِمح  َنفح ُلَونه  َوتَا  اهللهِ، بَِطاَعةِ  آُمُرهُ : ُقلحَت  َوإِنح  ُسلحَطان   ِذي َعىَل  َتدح َرَأة   خَتح  بِامح

ُمَها: ُقلحَت  َوإِنح  ِغنَيه  َوتَا  اهللهِ، كَِتاَب  ُأَعلِّ ِعك ُتصح ِري تَا  َفإِنهك َهًوى لِِذي بَِسمح َلُق  َما َتدح  َنعح

 .ِمنحهُ  بَِقلحبِك

تاَِمعُ  :الدِّينِ تَقِيُّ الشَّيْخُ قَالَ لحَطانِ  َفاتِاجح َماَرةِ  ِجنحسِ  ِمنح  بِالس  ِ ِوتَاَنِة، اْلح ُل  َوالح ِرهِ  َذلَِك  َوفِعح  أِلَمح

ِوتَاَنةِ  بَِمنحِزَلةِ  َوهَنحِيهِ  لِ  بِنِيهةِ  الح َعدح ، َوإَِقاَمةِ  الح َقِّ تاَِمعُ  احلح دِّ  املحُبحَتِدعِ  مِ َكاَل  َواسح  ِجنحسِ  ِمنح  َعَليحهِ  لِلره
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َهاِد، ِ ا اجلح َوةُ  َوَأمه َلح َأةِ  اخلح نَبِيهةِ  بِاملحَرح َجح مٌ  األح ، ِجنحس   ِمنح  ُكل هُ  َفَهَذا َفُمَحره نحَسانِ  ُدُخوُل  َوُهوَ  َواِحد  ِ  اْلح

ِسهِ  ِ  ِمنح  بِنَفح مُ  وح أَ  ُأُموًرا َعَليحهِ  ُنوِجُب  َحاَجة  فِياَم  َينرح  تِلحَك  َكاَنتح  إنح  ِسيهاَم  تَا  ُأُموًرا َعَليحهِ  حُيَرِّ

ُُمورُ  َعاَدةُ  َجَرتح  ِِمها األح كِ  الح لِ  َواِجبَِها برَِتح  .حَمحُظوِرَها َوفِعح

الِ  يِف  - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النهبِي   َقاَل  َوهِلََذا جه َينحأَ  بِهِ  َسِمعَ  َفَمنح : »الده ُجَل  َفإِنه  نحهُ عَ  َفلح  الره

َلمُ  َوُهوَ  َنأحتِيهِ  اُل  َأنههُ  َنعح جه ُبَهاِت  ِمنح  َنَراهُ  َما بِهِ  َنَزاُل  َفاَل  الده تِنَهُ  َحتهى الش   . «َذلَِك  َنفح

َباِب  َهَذا َوِمنح  َكرُ  ِِمها الح َلِف  ِمنح  َطَواِئَف  َعنح  ُنذح تِنَاِعِهمح  ِمنح  السه  تاَِمعِ اسح  ِمنح  َوَمنحِعِهمح  امح

َيةَ  املحُبحَتِدَعةِ  َكاَلمِ  ِفتحنَةِ  َخشح ، َوَعىَل  َعَليحِهمح  الح ِهمح ِ ا َينرح رِ  َذلَِك  َعنح  هَنَى َمنح  َوَأمه  لِلحُعُقوَبةِ  َأوح  لِلحَهجح

لِهِ  َعىَل  عٌ  َفَذلَِك  فِعح ُُمورُ  َفَهِذهِ : َقاَل  َأنح  إىَل  آَخرُ  َنوح ُل  األح َعدح ُلَب  تَا  َأنح  فِيهِ  الح  ِِبَا، ُنبحتىََل  َأنح  َعبحدُ الح  َنطح

ُتيِلَ  َوإَِذا ا ُابح َيتهِق  ِِبَ ، اهللهَ َفلح رِبح يَصح َدادُ  َولح تِعح ِ  ِمنح  ُتِصيبَهُ  َأنح  هَلَا َواتِاسح   َطَلِب  َينرح
ِ
تاَِلء  َفَهِذهِ  ِِبَا، اتِابح

ِفَتنُ  املحَِحنُ  ح  إَذا َوالح ُلبحَها َل ءُ  َنطح ح  املحَرح ضح  َوَل ُتيِلَ  َبلح  هَلَا َنَتَعره تَِداءً  ِِبَا ُابح  َعَليحَها َتَعاىَل  اهللهُ َأَعاَنهُ  ابح

َعبحدِ  َذلَِك  َحالِ  بَِحَسِب  هُ  ِعنحَدُه؛ الح ح  أِلَنه ٌل  َطَلبَِها يِف  ِمنحهُ  َنُكنح  َل دٌ  َوتَا  فِعح  َذلَِك  َنُكونَ  َحتهى َقصح

ًبا ٌ  ِمنحهُ  َكانَ  َوتَا  َعَليحِه، ُنَعاَقُب  َذنح ربح
َوى ِمثحُل  تَِياٌل َواحح  كِ ة   َدعح ِسهِ  كَِفاَنة   َظنِّ  َأوح  ُقوه  خُيحَذَل  َحتهى بِنَفح

كِ  لِهِ  برَِتح ِسهِ  إىَل  َوُنوَكَل  َتَوك  َعبحدَ  َفإِنه  َنفح َتى الح كِ  ِمنح  ُنؤح  .بِهِ  ُأِمرَ  َما َترح

ًما ِِبَا ُمَراُدهُ  َكانَ  َوَسَواءٌ  َتَحبًّا، َأوح  ُمَباًحا َأوح  حُمَره مَ  ِِبَا إَِراَدُتهُ وَ  ُمسح ، ِزَناَدةُ  املحَُحره  َوإِنح  َذنحب 

ا َأَرادَ  تََحبه  ِِبَ ح  َما َفَعَل  َفَقدح  املحُسح َمرح  َل  .بِهِ  ُنؤح

لِم   َصِحيِح  يِف  َكاَم  َعَليحهِ  ُنَذم   ِِمها َوَهَذا ُعود   ابحنِ  َعنح  ُمسح ُفوًعا َمسح  َنبِي   ِمنح  اهللهُ  َبَعَث  َما» َمرح

تِهِ  ِمنح  َلهُ  انَ كَ  إتاه  َتن ونَ  َوَأنحَصارٌ  َحَواِرن ونَ  ُأمه ِنهِ  َوهَيحَتُدونَ  بُِسنهتِهِ  َنسح هُ  ُثمه  ِِبَدح ِدهِ  ِمنح  خَيحُلُف  إنه  َبعح

َعُلونَ  تَا  َما: َنُقوُلونَ  ُخُلوٌف  َعُلونَ  َنفح َمُرونَ  تَا  َما َوَنفح  . «ُنؤح

ُض  ِفتحنَةِ  َوالتهَعر  ِمنُ  ُنوِب،الذ   ِمنح  ُهوَ  لِلح اِدُق  َفاملحُؤح َعُل  تَا  الصه  ُهوَ  َذلَِك  َفإِنه  بِهِ  ُأِمرَ  َما إتاه  َنفح

تَِعنيُ  َوتَا  ِعَباَدةٌ  َجَب  َفإَِذا بَِاهللهِ، إتاه  َنسح ِسهِ  ُهوَ  َأوح مَ  َأوح  بِنَفح ِسهِ  ُهوَ  َحره ِل، َعنح  َخَرَج  بِنَفح َوه  َفإِنح  األح

ِسهِ  َوثَِق  َنَب  َفإَِذا الثهايِن، َعنح  َخَرَج  بِنَفح دَ  َنتُوُب  َفَقدح  بَِذلَِك  َأذح نحِب  َبعح ، َفُيِعينُهُ  الذه  َوَقدح  ِحينَِئذ 
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تَِحق   َراِجَحةٌ  َحَسنَاٌت  َلهُ  َنُكونُ  َعاَنَة، ِِبَا َنسح ِ َتِهِ  اهللهُ َنَتَداَرُكهُ  َوَقدح  اْلح َلمُ  بَِرَحح ُف  َأوح  َفيَسح  َعَليحهِ  خُيَفِّ

َبةُ  لِ بِ  َوالتهوح كِ  املحَأحُمورِ  ِفعح ُظورِ  َوَترح كَ  َليحَستح  بَِحبحِسهِ  َحال   ُكلِّ  يِف  املحَحح  َقدح  َذلَِك  َفإِنه  فِيهِ  َدَخَل  َما َترح

كِنُهُ  تَا  َظمُ  ِهَي  بُِذُنوب   إتاه  ُنمح رح  َمعَ  ُذُنوبِهِ  ِمنح  َأعح  .َهَذا َمَقاِمِه َفَتَدبه

ِ  ِمنح  َواملحُبحَتىَل  ض   َينرح طُ  دح قَ  َتَعر  كِ  ُنَفرِّ لِ  املحَأحُمورِ  برَِتح ُظورِ  َوفِعح  ُنَعانَ  َوتَا  خُيحَذَل  َحتهى املحَحح

َتى ُتيِلَ  َما َنفحسِ  ِمنح  تَا  ُذُنوبِهِ  ِمنح  َفُيؤح ِذننَ  إِنه : َتَعاىَل  َقاَل  َكاَم  بِِه، ُابح ا اله وح مَ  ِمنحُكمح  َتَوله تََقى َنوح  الح

َعانِ  َمح َثرُ  َكثنِرٌ  َوَهَذا َنةُ اْلح [ 200: عمران آل] اجلح ا َقبحَلُه، الهِذي ِمنح  َأكح ِمنُونَ  َفَأمه ِذننَ  املحُؤح ح  اله  َل

ِرنطٌ  ِمنحُهمح  َنُكنح  َوانٌ  َوتَا  َتفح ُتُلوا َفإَِذا ُعدح َ  َوَقدح : َقاَل  ُأِعينُوا ُابح َض  َأنه  َتبَنيه ِفتَنِ  التهَعر  جَياِب  لِلح ِ  بِاْلح

ِرنمِ  ُعهُ  َوالتهحح ِوتَاَنةِ  َوَطَلِب  َوالن ُذورِ  ودِ بِالح   َومَتَنِّي الح
ِ
َعُدوِّ  لَِقاء وِ  الح ُنوِب  ِمنح  ُهوَ  َذلَِك  َوَنحح . الذ 

َتَهى  .َكاَلُمهُ  انح

ُخُل  َمنح  َأَرَأنحت َلهُ : َوِقيَل  -رمحه اهلل   الطَّائِيِّ دَاوُد وَعَنْ   َعىَل  َندح
ِ
 َوَننحَهاُهمح  َفَيأحُمُرُهمح  َهُؤتَاء

طَ  َعَليحهِ  َأَخاُف  :َقاَل  وح َوى إنههُ : ِقيَل  السه يحَف  َعَليحهِ  َأَخاُف : َقاَل  َنقح َوى إنههُ : ِقيَل  السه  َأَخاُف  َقاَل  َنقح

اءَ  َعَليحهِ  فنِيَ  الده َب  الده ُعجح  .الح

َت  إَذا: َقاَل  -رمحه اهلل  الثَّوْرِيِّ سُفْيَانَ وَعَنْ َقاِرَئ  َرَأنح لحَطانِ  َنُلوذُ  الح َلمح  بِالس  ، َأنههُ  َفاعح  لِصر

  تَاذَ  َوإِنح 
ِ
نَِياء َيح ، بِاألح

 
اكَ  َفُمَراء لَِمة   َعنح  َتُرد   َلَعلهك: َفُيَقاُل  خَتحَدعَ  َأنح  َوإِنه َفعُ  َأوح  َمظح ، َعنح  َتدح  َمظحُلوم 

َعةٌ  َهِذهِ  َفإِنه  لِيَس  ِمنح  َخدح ََذَها إبح اءُ  َفَجازَ  اخته ُقره اًم  الح  .ُسله

َبأحَنا :خَلَّالُالْ وَقَالَ َدايِن   ُنَعيحم   َأُبو َأنح َمح َدَ  بحنَ  اهللهِ  َعبحدَ  َسِمعحت اهلح هِ  بحنِ  َأَحح ُت  َشبهَونح : َقاَل  َأِب  َسِمعح

ُت  َدادَ  َقِدمح ُخَل  َأنح  َعىَل  َبغح َلِيَفةِ  َعىَل  َأدح َاهُ  َفآُمُرهُ  اخلح َدَ  َعىَل  َفَدَخلحُت  َوَأهنح تَ  َحنحَبل   بحنِ  َأَحح ُتهُ َفاسح  ََّشح

ُت  َفَقدح  َلهُ : ُقلحُت  بَِذلَِك  َتُقومَ  تَا  َأنح  َعَليحك َأَخاُف : َقاَل  َذلَِك  يِف  ِِس  َعَرضح ِب  َعىَل  َنفح ح  الُضه

َقتحلِ  تََِّشح  يِل : َفَقاَل : َقاَل  َذلَِك  َقبِلحت َوَقدح  َوالح ا َهَذا يِف  اسح يِن  َبََّشً رِبح  .َلك َنُقوُل  باَِم  َوَأخح
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ا َفَأَتيحُت  ته ،َبََّشً رَبح ُسك خَتُوَنك َأنح  َأَخاُف  َلك، َأَرى تَا : َفَقاَل  بَِذلَِك  َفَأخح  َفإيِنِّ : ُقلحُت  َنفح

رِبُ  ُدمَ  َأنح  َعَليحك َأَخاُف  إينِّ : َقاَل  ِلَ؟: ُقلحُت  َذلَِك  َلك َأَرى تَا : َقاَل  َذلَِك  َعىَل  َأصح  بَِقتحل   َعَليحك َنقح

َدَ  َفَأَتيحُت : َقاَل  ارِ النه  إىَل  ُدُخولِهِ  َسَبَب  َفَتُكونَ  ُتهُ  َأَحح رَبح َسنَ  َما: َفَقاَل  َفَأخح  َلك؟ َقاَل  َما َأحح

يِن : َقاَل  رَبَ َدُ  َوَأخح َباِريه  ُمَثنهى َأنه  َهاُرونَ  َأِب  بحنُ  َأَحح َنح َثُهمح  األح  َما: اهللهِ َعبحدِ  أِلَِب  َقاَل  َأنههُ  َحده

لحَطانِ  يِف  َتُقوُل  َسَل  إنح  الس  َأَلنِي إيَله  َأرح لِ  َعنح  َنسح ُعامه رِبُ  الح لحَطانَ  ُتَداِري: َقاَل  فِيِهمح  باَِم  ُأخح : ُقلحُت  الس 

َِدنُث الهِذي مح  «َجاِئر   إَمام   ِعنحدَ  َحق   َكلَِمةُ » َجاءَ  َفاحلح  .َأفحَضُل  َهَذا َأنه  ِعنحَدهُ  َوَكانَ  َهَذا َفَقدِّ

وِذيُّ  َوَقاَل  َحا َسِمعحت :اْْلَرُّ َراِهيمَ  بحنَ  َق إِسح نُ  إبح َكرِ  َوَنحح َعسح َأُلهُ  اهللهِ َعبحدِ  َأَبا ُننَاِشدُ  بِالح  َوَنسح

ُخوَل  َلِيَفةِ  َعىَل  الد  َبُل  إنههُ : َلهُ  َوَقاَل  َوَننحَهاهُ  لَِيأحُمَرهُ  اخلح َحاُق  َهَذا ِمثحَل  َنقح هِ  بحنُ  إِسح َونح ُخُل  َراهح  َعىَل  َندح

ُمُرهُ  َطاِهر   ابحنِ    َننحَهاُه،وَ  َفَيأح

َتج   :اهللهِ َعبحدِ  َأُبو َلهُ  َفَقاَل  َحاَق  َعيَله  حَتح ُ  َفَأَنا بِإِسح لِِه، َراض   َينرح َنتِي يِف  َلهُ  َما بِِفعح ، ُرؤح ٌ  َوتَا  َخنرح

َنتِهِ  يِف  يِل  ، ُرؤح ٌ ُتهُ  إَذا َعيَله  جَيُِب  َخنرح َاُه، آُمَرهُ  َأنح  َرَأنح ُنو   َوَأهنح ُُلوُس  ٌة،فِتحنَ  ِمنحُهمح  الد   فِتحنٌَة، َمَعُهمح  َواجلح

نُ  َلمُ  َأَراَنا َما ِمنحُهمح  ُمَتَباِعُدونَ  َنحح نَا َلوح  َفَكيحَف  َنسح ؟ َقُربح  .ِمنحُهمح

وِذي   َقاَل  ت املحَر  اَمِعيَل  َوَسِمعح ِت  ابحنَ  إسح  يِف  َوُنَكلُِّمهُ  اهللهِ  َعبحدِ  َأَبا ُننَاظِرُ  املحَُباَركِ  ابحنِ  ُأخح

ُخ  َلِيَفِة، َعىَل  ولِ الد  نِي َخاُلك َقاَل  َقدح : اهللهِ َعبحدِ  َأُبو َلهُ  َفَقاَل  اخلح ، تَا : املحَُباَركِ  ابحنَ  َنعح  َفإِنح  َتأحهِتِمح

ُهمح  َأَتيحتَُهمح  ُدقح ُدَقُهمح  تَا  َأنح  َأَخاُف  َوَأَنا َفاصح  .َأصح

ُفنُونِ  يِف  َوَقاَل  َثرُ  :الح لحَطانَ  خُيَالِطُ  َمنح  َأكح ةِ لِ  الس  ِصِهمح  ِشده  َعَليحهِ  ُنُفوِسِهمح  َتنحِفيِق  َعىَل  ِحرح

َهارِ  َفَضاِئلِ  بِإِظح ِقيِق  الح ُفُلونَ  َمبحَلًغا َنبحُلُغونَ  َواملحََطالِِب  املحََباِيي َدَركِ  يِف  املحََذاِهِب، َوَتدح  َعنح  بِهِ  َنغح

َواِب؛ اَلطنِيَ  أِلَنه  الصه َعاُر، َدأحُِبُمح  السه تِشح َ  اتِاسح ُف َواخلح   َدَواِهي ِمنح  وح
ِ
َداء َعح وا َفإَِذا األح  ِمنح  َأَحس 

ًرا إنحَسان   ُزوا َومَلحًحا َتنَغ  ره ، بَِعاِجلِ  ِمنحهُ  حَتَ مح
َواهِلِ زُ  َأحح عُ  َوالتهَحر    َنوح

 
هُ  إقحَصاء َبةَ  تَا  َفإِنه َنح  ُقرح

َمنُ  تَا  ملِ  ُتؤح

َتِعُلونَ  َوَعنحُهمح  َمَكاِنُدهُ  َواِهَي  َنفح م   َعَساهُ  ملَِا الده
، ُنلِ َلُح  التهَغاُفَل  َفإِنه  بَِجانِبِِهمح َُخاَلَطتِِهمح  َأصح

 ِمنح  ملِ

ِح، َوإِظحَهارِ  التهَجاُلدِ  لحَطانِ  َفإِنه  اللهمح ِف  ِمنح  َوخَيَاُف  َأَحد   ُكلِّ  إىَل  ُظُهوُرهُ  جَيُِب  تَا  َكنحًزا لِلس   َتَكش 
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َوالِهِ  ُخوَل  َأحح ةِ  َباِب  ِمنح  َعَليحهِ  الد  َ ربح
ِ ىَل  بِِه، اخلح َوح َمةِ  يِف  َواألح كح نحَسانُ  َننحَكِشَف  تَا  َأنح  احلحِ ِ  يِف  بُِخُلق   اْلح

ُروِههِ  َوتَا  حَمحُبوبِهِ  ُخُل  َمكح ُف  َعَليحهِ  َفَيدح َوح  .ِمنحهُ  اخلح

  رَش  : ُنَقاُل  :"الْمَجَالِسِ بَهْجَةِ" يف كتاب  كِتَابِ فِي: رمحه اهلل  الْبَرِّ عَبْدِ ابْنُ وَقَالَ
ِ
َُمَراء  األح

َعُدُهمح    ِمنح  َأبح
ِ
ُعَلاَمء   َورَش   الح

ِ
ُعَلاَمء َرُِبُمح  الح   ِمنح  َأقح

ِ
َُمَراء  .األح

ا :"الْمَصُونِ السِّرِّ" كِتَابِ فِي رمحه اهلل  الْجَوْزِيِّ ابْنُ وَقَالَ اَلطنِيُ  َأمه اكَ  السه اكَ  َفإِنه  إنه

هَتُمح  َا َوُمَعارَشَ ِسُدكتُ  َفإهِنه ِسُدُهمح  َأوح  فح ِسدُ  ُتفح َتِدي َمنح  َوُتفح َعدُ  خُمَاَلَطتِِهمح  ِمنح  َوَساَلَمتُك بِك، َنقح  َأبح

َعي وِق، ِمنح  َوالِ  َوَأَقل   الح َحح ُسك مَتِيَل  َأنح  َذلَِك  يِف  األح َيا ُحبِّ  إىَل  َنفح نح  ُكنحت َلوح : املحَأحُمونُ  َقاَل  الد 

يًّا اَل  َخاَلطحت َما َعامِّ ت َوَمتَى طنَِي،السه ُطِررح ََدِب  خُمَاَلَطتِِهمح  إىَل  ُاضح ِت  َفبِاألح مح  َوَكتحمِ  َوالصه

ارِ  َ رَسح ظِ  األح َيحَبِة، َوِحفح َأُلونَ  َوتَا  اهلح   َعنح  ُنسح
 
ء اَم  ََشح َكنَ  َمهح  .َأمح

ِشيدُ  َسَأَل  َوَقدح  َمِعيه  الره َصح َأَلة   َعنح  األح َبنِرِ  َعىَل  َفَقاَل  َمسح بِيعُ  َلهُ  َقاَل  َسَقطحت اخلح َقطَ : الره  َأسح

اَسك اهللهُ َ ِمننَِي؟ َأِمنرَ  خُتَاطُِب  َأِِبََذا َأرضح  .املحُؤح

بِي   َوَقاَل  عح ته املحَلِِك  َعبحدِ  َعىَل  َدَخلحت: الشه ار   يِف  َفَصاَدفح ص   َمعَ  رِسَ  تَا  َساَعةً  َفَوَقفحت َشخح

َفعُ  َفُه، إيَله  َنرح ِمننِيَ  َأِمنرَ  َنا: َفُقلحُت  َطرح ، َعاِمرٌ  املحُؤح بِي  عح ح  َفَقاَل  الشه نَا َحتهى َلك َنأحَذنح  َل َمك َعَرفح  اسح

َدةٌ : َفُقلحُت  ِمننَِي، َأِمنرِ  ِمنح  َنقح َبَل  َفَلامه  املحُؤح ُت  النهاسِ  َعىَل  َأقح   َهيحَبة   َذا النهاسِ  يِف  َرُجاًل  َرَأنح
 
ح  َوُرَواء  َوَل

هُ  ِرفح ِمننِيَ  نرَ َأمِ  َنا: َفُقلحت َأعح َُلَفاءُ  َفَقاَل  َهَذا؟ َمنح  املحُؤح َأُل : اخلح َأُل  َوتَا  َتسح َطُل  َهَذا ُتسح َخح اِعرُ  األح  الشه

ِِس  يِف  َفُقلحُت  َرى َهِذهِ  َنفح نَا: َقاَل  ُأخح َِدنِث  يِف  َوُخضح ءٌ  َلهُ  َفَمره  احلح ح  ََشح هُ  َل ِرفح ُتبحنِيهِ : َفُقلحت َأعح  َنا اكح

ِمننِيَ  َأِمنرَ  َُلَفاءُ  َفَقاَل  ،املحُؤح َتُب : اخلح َتكح ُقُعودِ  إيَله  َفَأَشارَ  أِلَُقومَ  َوَذَهبحُت  َثالَِثٌة، َهِذهِ : َفُقلحت. ُتسح  بِالح

ت  .ِعنحَدهُ  َكانَ  َمنح  َخفه  َحتهى َفَقَعدح

َعامِ  َدَعا ُثمه  َمتح  بِالطه  َأنح  َعاَدتِهِ  ِمنح  َوَكانَ  خر مُ  فِيَها ُصُحًفا َعَليحَها َفَرَأنحت املحَاِئَدةُ  إَليحهِ  َفُقدِّ

مَ  ، ُكلِّ  َقبحَل  املحُخ   إَليحهِ  ُنَقده
 
ء ِمننِيَ  َأِمنرَ  َنا َهَذا: َفُقلحت ََشح  َوِجَفان  } َتَعاىَل  اهللهُ  َقاَل  َكاَم  املحُؤح
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ََواِب  بِي   َنا: َفَقاَل  ،[ 24: سبأ] {َراِسَيات   َوُقُدور   َكاجلح ت َشعح ح  َمنح  َماَزحح ك،ُناَم  َل : َفُقلحت ِزحح

 َرابَِعٌة. َهِذهِ 

نَا جَمحلِِسهِ  يِف  َوَقَعدَ  الطهَعامِ  ِمنح  َفَرغَ  َفَلامه  َدَفعح َِدنِث  يِف  َوانح َتَدأحت َفاَم  أِلََتَكلهمَ  َوَذَهبحُت  احلح  ابح

 
 
ء َِدنِث  ِمنح  بََِشح َتلههُ  إتاه  احلح َث  ِمنِّي اسح اَم  النهاَس  َفَحده ِشُدهُ  َوتَا  ِعنحِدي َما ىَل عَ  فِيهِ  َزادَ  َوُربه ًرا ُأنح  ِشعح

نِي َذلَِك، ِمثحَل  َفَعَل  إتاه   .َبايِل  َوانحَكَُسَ  َفَغمه

نَا َفاَم  َتَفَت  َوقحت   آِخرُ  َكانَ  َفَلامه  هَنَاِرَنا، َبِقيهةَ  َذلَِك  َعىَل  ِزلح  .إيَله  الح

بِي   َنا يِل  َوَقاَل  َكرَ  َتبَيهنَتح  َوَاهللهِ  َقدح  َشعح ِهك يِف  اَهةُ الح ِري َفَعلحت ملَِا َوجح   َأيه  َوَتدح
 
ء  ََحََلنِي ََشح

ِمننِيَ  َأِمنرَ  َنا تَا : ُقلحُت  َذلَِك  َعىَل    َفازَ  إنح : َتُقوَل  لَِئاله : َقاَل  املحُؤح
ِ
َنا َلَقدح  بِاملحُلحِك  َهُؤتَاء نُ  ُفزح  َنحح

ِم، ِعلح َفك َأنح  َفَأَردحت بِالح َنا ُأَعرِّ نَاك لحِك بِاملحُ  َأنها ُفزح َت  فِياَم  َوَشاَركح ُت  باَِمل   يِل  َأَمرَ  ُثمه  فِيِه، َأنح  ِمنح  َفُقمح

َبعَ  َزَللحُت  َوَقدح  ِعنحِدهِ  ت   َأرح  .َزتاه

َث : َوَقاَل  ُضُهمح  َحده َمعح : َفَقاَل  املحَأحُمونَ  َبعح َا اسح َِمنرُ  َأهي  ِرُجوهُ : املحَأحُمونُ  َفَقاَل  األح  .َأخح

رِ  ِمنح  َهَذا َفَليحَس  َثهُ  املحُُلوكِ  ُسامه ََسنُ  َوَحده ُلِؤي   احلح  َأِمنرَ  َنا: َلهُ  َفَقاَل  َفنَامَ  َخلِيَفةٌ  َوُهوَ  الل ؤح

ِمننِيَ  رِ  ِمنح  َهَذا َفَليحَس  بَِيِدهِ  ُخذح  ُياَلمُ  َنا: َوَقاَل  َعيحنَيحهِ  َفَفَتَح  املحُؤح اَم  املحُُلوكِ  ُسامه ُلُح  َوإِنه تِي َأنح  َنصح  ُنفح

 .َظبحًيا َصادَ  حُمحِرم   يِف 

َقى :الْمُعْتَزِّ ابْنُ وَقَالَ لحَطانِ  النهاسِ  َأشح َرَب  َأنه  َكاَم  َصاِحُبُه، بِالس    َأقح
ِ
َياء َشح ُعَها النهارِ  إىَل  األح َ  َأرسح

اًقا رِتَ اِعرُ  َقاَل  احح  :الشه

نَائِهِ  يِف  َلَك  نح كُ ــنَ  اَل ـفَ              ل واــَح  َحيحُثاَم  اَلءٌ ـــبَ  املحُُلوكَ  إنه   ظِل   مح ــَأفح

َضيحَتُهمح  َوإِنح  َعَليحَك  َجاُروا             َسِخُطوا ؤمل من قوم إذاتُ  ماذا  َمل وا َأرح

تَُهمح  َوإِنح  تَثحَقُلوكَ              َدُعُهمح ـخَتح  وكَ ــَظن   َمَدحح تَثحَقُل  اَم ـكَ  َواسح كَ  ُنسح  ل  ــالح
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نِ  َتغح َواِِبِ  نح ــعَ  بَِاهللهِ َفاسح ُوقُ  إنه                َأَبًدا مح ــَأبح  ُذل   َواِِبِمح ـَأبح  َعىَل  وَف ــالح

رح  تَا : َوُنَقاُل 
رَتِ َِمنِر، َتغح ك إَذا بِاألح َوِزنُر، َيشه َِمنِر، َتثِقح  تَا  َقاَل  َمنح  َوِمنحُهمح  الح  َخاَنك إَذا بِاألح

َوِزنرُ   .الح

َبيح  َنأحُخذُ  ُمَعاِوَنةُ  َجَلَس    النهاسِ  َعىَل  َعةَ الح
ِ
اء رَبَ ِمننِيَ  َأِمنرَ  َنا: َرُجٌل  َفَقاَل . َعيِل   ِمنح  بِالح  إنها املحُؤح

َياَءُكمح  ُنطِيعُ  أُ  َوتَا  َأحح َ َواتُِكمح  ِمنح  َنربح َتَفَت  َأمح بَةَ  بحنِ  املحُِغنَرةِ  إىَل  ُمَعاِوَنةُ  َفالح  َرُجُل  َنا: َفَقاَل  ُشعح

صِ  َتوح ا بِهِ  َفاسح ً  .َخنرح

َويِلِّ  ِمنح  َنَزلحت إَذا: ُنَقاُل  َكانَ وَ  ِزلح  الثَِّقةِ  بَِمنحِزَلةِ  الح َنَا َكاَلمَ  َعنحهُ  َفاعح ثَِرن َوتَا  َواملحََلِق، اخلح  ُتكح

َعاءَ  َلهُ  بِهُ  َذلَِك  َفإِنه  َكلَِمة   ُكلِّ  يِف  الد  َشةَ  ُنشح َوحح هُ . الح هُ  َوَعظِّمح رح  .النهاسِ  يِف  َوَقرِّ

 :دَقُالْفَرَزْ قَالَ

ُبحِص   ُقلح 
ءُ  ملِ َلةِ  يِف  َواملحَرح لحَطانِ  َدوح َمى            الس  عَ  اَدامَ ـــمَ  َأعح  َأِمنَرا ىــُندح

تََوى            نحهُ ـــعَ  ِوتَاَنةُ ــالح  تح ـــَزالَ  إَِذاــــفَ  َجالِ  َواسح  َبِصنًرا َكانَ  بِالرِّ

ُهمح  َمنح  َثاَلَثةٌ : ُنَقاُل  َكانَ  ُتهُ  َرَجَعتح  َعازه ، ِعزه لحَطانُ  ُذتاًّ ُ  الس  َعاِل َوالِدُ  َوالح  َعبحدُ  َوَقاَل  َوالح

َوانَ  بحنُ  املحَلِِك    يِف : َمرح
ِ
نَاء َبَعةٌ  َلهُ  َكاَلم   َأثح َيا تَا  َأرح تَحح َمتِِهمح  ِمنح  ُنسح لحَطانُ  ِخدح َوالِدُ  الس  يحُف  َوالح  َوالضه

ُة، ابه رَبِّ  َعبحدِ  ابحنُ  َوَذَكرَ  َوالده ح  آَخرَ  َمَكان يِف  الح زُ  َوَل َي  تَا  ََخحَسةٌ  َأَحد   إىَل  َنعح تَحح َمتِِهمح  ِمنح  ُنسح  ِخدح

لحَطانُ  َوالِدُ  الس  ُ  َوالح َعاِل ِعيُف  َوالح ةُ  َوالضه ابه  .َوالده

ُضُهمح  َوَقاَل   :َبعح

بح  َقاُلوا لحَطانِ  ِمنح  َتَقره ِب قُ  ِمنح  اهللهُ ُنِعيُذيِن          هَلُمح  ُقلحُت  الس  اَلطنِيِ  رح  السه

يَ  ُت ـــُقلح  إنح  َيا َفاَل  اـــُدنح تََحن   ُدنح ُمح
ُتونِ  ِدننَ  اَل ـفَ  ِدننًا ُت ــحُقل َأوح          ملِ  ملَِفح
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َثالِ  َوِمنح  َمح َبةِ  يِف  األح لحَطانِ  ُصحح لحَطانُ : الس  هَتَا إنح  َكالنهارِ  الس  ُعَها، َبَطَل  َباَعدح َتَها َوإِنح  َنفح  َقاَربح

ُرَها َعُظمَ  لحَطانِ  َصاِحُب  رَضَ ََسدِ  َكَراكِِب  الس  َكبِهِ  َوُهوَ  النهاُس، هَيَاُبهُ  األح َرح
َيُب، ملِ َرأُ  َأهح  النهاسِ  َأجح

ََسدِ  َعىَل  َثُرُهمح  األح َنًة، َلهُ  َأكح لحَطانُ  َقاَل  إَذا ُرؤح لِهِ  الس  لحَطانَ  َخَدمَ  َمنح  ُخُذوا َقاَل  َفَقدح  َهاُتوا لُِعامه  الس 

َوانُ  َدَمتحهُ َخ  خح ِ لحَطانُ : هَلُمح  َأَمانَ  تَا  َثاَلَثةٌ  اْلح رُ  الس  َبحح َماُن، َوالح َحاِب  ِمثحُل  َوالزه لحَطانِ  َأصح م   الس   َكَقوح

َعُدُهمح  َفَكانَ  ِمنحهُ  َوَقُعوا ُثمه  َجباًَل  َرُقوا َتَقى ِمنح  َأبح َرَِبُمح  املحُرح  .التهَلِف  إىَل  َأقح

ِمننِيَ  َأِمنرَ  َأَرى إينِّ  َأِب  يِل  َقاَل  :عَبَّاسٍ بْنُ هِاللَّ عَبْدُ وَقَالَ نِي املحُؤح  - عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ - ُعَمرَ  َنعح

نِيك ُبك ُندح َفظح  َوُنَقرِّ اكَ : َثاَلًثا َعنِّي َفاحح َب  َأنح  إنه َبًة، َعَليحك جُيَرِّ اكَ  َكذح تَاَب  َأنح  َوإِنه  ِعنحَدهُ  َتغح

اكَ  َأَحًدا، َِشَ  نح أَ  َوإِنه ا َلهُ  ُتفح ، َوَأي   َثاَلٌث  اهللهِ َعبحدَ  َنا: َقاَل  ُثمه . رِسًّ  ابحنَ  َنا: َرُجٌل  َلهُ  َفَقاَل  َثاَلث 

ٌ  َواِحَدة   ُكل   َعبهاس   ٌ  َواِحَدة   ُكل   َبلح : َقاَل  َألحف   ِمنح  َخنرح ةِ  ِمنح  َخنرح َ  (1) .آتَاف   َعَّشح

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(، ط:مؤسسة الرسالة 230ـ 3/212اْلداب الَّشعية تابن مفلح )  (2)
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 هـ( 828) القاسم املتويف سنةــ أبو العتاهية إمساعيل بن 11

 :(1) وقال 

بَ  ًباـَعجَ  ُعقُ  اِب ــأِلَرح صِ ـَواحلحِ            ولِ ــــالح ُفُض  َطَلِب  يِف  رح  ولِ ـالح

ُب ـــــُس  ِسيَ  اله ََرا ةِ ــــَأكح َيَتامَ  ِملِ            األح ُكهُ  ىــــَوالح  ولِ ـــَوالح

َ  وَ  ثِِرن نَ ـاِمِعيــــاجلح َيانَ   نَ ـــمِ            نَ ـــاملحُكح ِ ُغلُ  ةِ ـــاخلح  ولِ ـــَوالح

ثِِرن َلتِِهمح   َدارِ ـــلِ  نَ ـَواملحُؤح ُ   َدارِ       ىَل ــــعَ            ِرحح  ولِ ـــــلُ ــاحلح

َيا          ده ـــال  ِمنَ  ُعُقوهَلُمح  واــَوَضعُ  َرَج ـــبِمَ   نح يُ  ةِ ــدح  ولِ ــــالس 

َراِف ـــبِ  واــَوهِلُ  ُُصولِ  مَ ـِعلح  َفُلواــَوَأيح  َوعِ           رُ ــــفُ الح    َأطح  األح

ُ  عَ ـــمَجح  واـعُ ــَوَتَتبه  ُس   رَ ــَأثَ  اَرُقواـــَوفَ           َطامِ ـــاحلح  ولِ ــــالره
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 هـ848ــ حممد بن إبراهيم الوزير املتويف سنة 12

يل املكنى بالناِص اتصل أخوه اهلادي بن إبراهيم باْلمام صالح الدنن حممد بن ع

 فكتب إليه أخوه ِبذه األبيات اجلميلة:

َراِهيمَ  طَ ــِسبح  اـــنَ   وكح ـأبُ  يلِّ ـــَبالتهح ليحهِ ـــعَ  انَ ـــــكَ           ما َس ــَتنح  تا إبح

عَ   ذيــــاله  َ  ــــعح بَ           اَهُدواــــَش  لوح  اءكــــآب إنه ــــفَ   أنهُبوكح  ُلهُ ــَتفح

لُ   َأُبوكح  فِيهِ  اــــلنَ  نه ـــَس           وَقدح  هَنحَجاً  ُلُك ـــَتسح  تا كل اــــمَ   وكح ـــالس 

ُلنَ  ب   فِيهِ  مح ـــوهُ  اُشواـــعَ          اـــــَاملَ ــط  اــــقبحلِنَ  من اــَوأهح  سلوكح  حِلَرح

 َ طَ  إىل  ح ــــفاهنح مُ           شاِخَصاً  اهِنمح ـأوح َت  اـــإمه  ِِبَا كح ـــَوارح ُموكح  َأردح  الر 

فَ ـفَ  ج يف ةُ ـــَوقح  امُللوكح  لحِك ـم لحِك ــمُ  منح  اـــلنَ  َخنرٌ          ةً ــَساعَ   د  ــــَمسح

رءاً  ُكنحَت  وإنح  َذاـــــه ُكوكح  َلَدنَك  عـَتنحفَ  تا  ُملحِك ــلِل          اً ـَعاِشقَ   آمح  الص 

بُ   نح ـــمَ  عُ ــتنف اَم ــــوإنه  تَ  تا          هُ ــــــَقلح ك  وكــامُللُ  يف ِرنهِ ـــنعح  وكح ــالش 

لَ  ه  زه ــــالعِ  بأن مـــواعح َل  َل ــوالَفضح          دَ ـــوالز  اً  امُلُلوكِ  َوأهح  َهُلوكح  ُطره

َبـابـــه         امُللحِك  نـــع َعدح ـــواب مَ  مُ ـــهُ  وإن َوأرح لُ  هُ ـل اً ــــَنوح  وكح تــــَأهه

ِرهِ  يف مـــوليته         وح ـَولَ  ِقيقيـــش نا مح هُ ــــُتطِعح  وتا  وكح ــَولُ  أوح  مح ــــأمح

لُ  ايَهاــــَص  دح ـقَ  وِحليَةً          لهةً ـُح  ِديـَِّسي اــــنَ  عح ــــُتِض  َوتا  وكح ــــــَأوه

 ُحوكح ـَناِص  َقاَله اــــمَ  إىل ُظرح ـــَوانح           م  ــــَقائِ  إىل اً ـــــَنوم َرنح ــتنحظُ  تا

ُهمح ـــوط مـــهَلُ           َِهة    َذا تـــُكنح  إنح  مح ـاصهِ ــــوعَ   ُحوكح ـَناَص  إَذا اوعح

 منه أكربُ  أنه مع نصيحته وِمتثالً  األصغر، أخيه رأي مؤنداً  اهلادي عليه أجاب وقد

 .عاماً  عََّش  بسبعة
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نيا  بني اِرقح ــفَ  َرمُ  وإنح  الد  ُبوكح  َوإنح  املُلحِك  نيب  ح ـــوارفُ            وكـــأكح  َقره

َضيحت  أنحَت  اـــم إَذا اً ـــنوم َخطَتُهمح  أو وكـــ  لـــمَ            مح ــهُ ـأرح  َعاتُبوكح  أسح

ِدمح  اً ـــَخِشنَ  التاً ــــَح  لح ـــَوك  َنُلوك ِِمن لِلدهر نح ـَوكُ  رًا،ــــُشك           َواته

هه  الِسِ ـــَوَج  دح  ادـــالز  هُ  ادِ ـــعب             لـا إىل َواهنح  اَنُبوكح ـَج  وإن مح ـواقحِصدح

ب زنَرة  ــــَج            يف انـكَ  الُفضال َ  ــــَبعح  إنه ــــفَ   وكح ــــاملُلُ  َربه   دُ ــَنعح

م حُلُوم ِمن  إتاه  ـَمحُمود            الـ مرهِ ــعُ  يف أُكُل ــن تا انَ ـــــَوكَ   وكح ــالسه

ن ِت ـــَوَليس  ُسُلوكح  منح  َلنا فيها اـمَ  اَت ــهَ ــهي           موَدة  ـمحــب اــــيالد 

دُ  هح ُب ــث اــمنه والز  بُس            نــــملَ  ز  ــع وح دهــــج هُ ــــنلح  وكح ـــحَيُ  نح ـمَ  وه

نف وبــالث ذلَِك  يف          س  ــتاب تًى ـــف ز  ـــع هـــنكِّ ـــــل  املُحوكح  الَّشه

ر   وَ ــهُ  ظحمٌ ـن          يل نحكـم َولِدي  اـــنَ  َتىأ دح ـــــوقَ  لُ  يف الهذي الد   وكح ـالس 

 ُدُلوكح  ِمن اـــهل إنح  ما  عةٌ ــــالِ ــطَ           كِنهَهاــول  ُس ــمح ـــالشه  هُ ـــأنه ــــكَ 

بِي          الطتح ــخ َما ق  ــاحل اليقنيُ  وَ ــــهُ  كُ ال فيه تــُقلح  امـــفِي قلح  وكــشح

ض اـــــم َج  َح ــأوح َض            جئَته الذي النههح  ُفوكح  ُف ه  تا َلكــاملَسح  حــوأوح

لمح  ي نـبح  اــن بأنِّ ِي واعح َرهُ  ِذيــــــَالّ   ـهِج            النـ  َعىل أمِّ  وكح ـــَسابقُ  َنوه

تضيهِ ــنَ  تا هــبِ  َل ـــِقي           وإن َذاـه رــيي ال  ــــَح  ل  ــــوك   وكح ـــأُخ  رح

وكح  رفضها  اــفيه نـــأحس           ةٌ ـَحاَج  َِبا رايضــالـــب ُت ـــَوَلسح   والرت 

 (1)روكح ـُالت ربُ ــوكِ  رومــال ةُ ــــَحاق          اــحاِِب ــأص وصف من التي تِلحَك 

                                                           

وهي ضمن  ،تابن األمنر "إزالة التهمة ببيان ما جيوز وما حيرم من خمالطة الظلمة" :سالةر (2)

 .مكتبة أوتاد الشيخ    :(ط301ـ 331رسائله،)
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 هـ رمحه اهلل1182ـ حممد بن إمساعيل األمري الصنعاني املتويف سنة 13 

بع  تالميذه القضاء بعد أن بلغ سن الستني سنة فكتب إليه نعاتبه ِبذه توىل 

 القصيدة نقول فيها:

 نيـــونس هـــط عن رونناه امــــك         بسكني تا كنــل نفسك حتــــذب

 نــستي بعد ترجى اذاـم كــــعلي         وفدت قد ونـوالست نفسك ذبحت

 نـــوللدن وىـللتق دكــنع  اـــكن         دـوق يكــعل هلفي نا نفسك ذبحت

ونــوال دننــال أهل اهلل جيمع إذ         دــــي يداة يف دواــتغ ةـالثالث أي  ده

 واهلون اخلزي دار ارــالن يف  واثنان         نهــمسك دــاخلل انـجن يف دـواحـف

 ونــمغب  رـــيي فيها ابنــالتغ نوم         فكن نداه تــيل قد القيامة أتـــن

ت  عادتاً   نكن فإن  قارون أقاران من النار ففي  أخرى          الـ نكن وإن فكه

 السالطني والـأح عرفــن حنــفن        ذًباـك ذا كان اـــأكرهون لـــتق فإن

 نـــحي إىل نــحي من ربكـص فأنن        امــفربت تــمس اجتـــح تقل وإن

 واسنيـــوالط منه واميمــاحل يف كم        سور يف رــالذك يف هـــب وىص واهلل

 زونـــخم لــك اهــــأت أراد وـــول        حجًرا طنهــب  يف الورى خنر شد قد

 والدواونن هـعن وارنخــالت لـــس         ًداـــأب الـــع  اهلل و اتـــم اــــم

 الدكاكني لـأه يف اهـــعرفن امــــك        هـرفــنع للرزق مكسًبا القضاء ليس

 للثعابني شباًكا صوصــــالل بسط         سطتــــب قد اهـــكف للرشا ملن إتا

 والنون الكاف حرف نــبي سبحانه        هـــخزائن نـــِم نىــوالغ دـاهل سل

 وتليني ختشني نـبي اـــم لنصحـــل        مجالً  فخذ مذبوًحا ِصت قد وحيث
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 الشياطني إخوان مثل مــوه اــإنًس         اهلمُ ـــخت اًباــــكت اكــــإن اكــــإن

اًباـوُح  حجاًبا ذرــواح  املساكني واـــأم لــــأك مـــفهمه         خدم مع جه

 املالعني وانـْلخ اـــفسحقً  اــنًص          قابضها ونــامللع الرشوة انبــوج

 للدنن احلفظ يف ةـَه ذا انــك نـم         اـــرفهـونع اتــفيـخ اــالرش ويف

 مقرون وءـالس نـرنـبق حاكم مــك        ًداـي القرنن بئس تقل قرننًا ذرـواح

 ونـأمـم ينر اــأمينً  اـــرأنن مـــك          هــأرسل الَّشع أمني ذا لـــقـت وتا

 نــــوحتسي قـــتنمي بني  هــــنزف          هــلـباط  قـاحل نرنك وكيالً  واحذر

 منيــوخت بتبخيت مــرج امـأحك          الـ  ومستنًدا اــأحكامً  ذــنفــت وتا

 األساطني فــخل من لقـــحت وتا         ةــكمــحم اهلل وتــبي نـــعلـجت تا

 حمزون ينر نــولك ىلـثك راخــص         ِصاخهم  وامــأق نــبي رنــظــلتن

 ونـبمسن نأت وتا رضــفـب أتــن         مـــِصاخه من يلـاملص عـنستطي تا

 تبيني ينر من اــوتعرفه ميـــنظ           يف لك اـــبينته ما اءـــأشي مةـــوث

 مفتون ينر حي كــقلب انـــك إن          عجائبها اـمنه ترى سوف عشت إن

 الرباهني اتـبصحيح هــجئت وــل          أبًدا ديــهيت تا هـــقلب تــنم ومن

د ًداــي رتـظف هًراـم          اــهل ولـالقب كان إن النصائح هذي  العني باخلره

 مظنون رـيي نقينًا نصحي  رــبأج           رًداــفـــمن فوزــبال أنا رتـظف مال

 (1)نــاميـــاملي رــالغ ادةــالس وآله          رـمض من ارـــاملخت ىلـع الصالة ثم
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   النصح الصائب 

 

90 

 

 هـ رمحه اهلل 1422مقبل بن هادي الوادعي املتويف سنة  ــ شيخنا العالمة14

اللهوث  ريف حتذنر طالب العلم من ترك العلم و له كالم كثي رمحه اهلل  شيخنا مقبل

وراء الدنيا والتسلق إىل املناصب والكرايس ملا عانشه من كثنر من الدعاة  اتاسالميني الذنن 

 (1)فمن كالمه رَحه اهلل يف كتابه املصارعة ضيعوا ما عندهم من العلم عىل حساب الدنيا 

 حتت عنوان نصيحتي للعلامء.

العلم شأنه رفيع وهو أرفع من امللك والرئاسة، ويف الصحيحني من :  رمحه اهلليقول

ا بِهِ  اهللهُ ُنِردِ  َمنح »: قاُل  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى عن النهبِيه  ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ُمَعاِوَنةَ  حدنث  ً هُ  َخنرح هح  يِف  ُنَفقِّ

ننِ   .« الدِّ

 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى ، عن النبيعَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ ُعَمرُ  عن "صحيحه"وروى اْلمام مسلم يف 
َفعُ  اهللَ  إِنه »: َقاَل  َقدح  َذا َنرح كِتَاِب  ِِبَ َواًما، الح  . «آَخِرننَ  بِهِ  َوَنَضعُ  َأقح

اَم  تابه الكرنم: ورب العزة نقول يف ك ُعَلاَمءُ  ِعَباِدهِ  ِمنح  اهللهَ  خَيحَشى إِنه  َعِزنزٌ  اهللهَ إِنه  الح

 .[12: فاطر] Kَيُفورٌ 

َلمُ  َأَفَمنح   ونقول أنضًا: اَم  َنعح ِزَل  َأنه َق   َربَِّك  ِمنح  إَِليحَك  ُأنح َمى ُهوَ  َكَمنح  احلح اَم  َأعح رُ  إِنه  َنَتَذكه

َباِب  ُأوُلو َلح  . [21: الرعد] األح

أن نبتعدوا عن الدنيا التي تشغلهم عن ذكر اهلل، وعن  فنصيحتي لعلمئنا األفاضل:

َا َنا أداء األمانة العلمية، وليكن امليزان هو قول اهلل تعاىل:  ِذننَ  َأهي   ُتلحِهُكمح  تَا  آَمنُوا اله

َواُلُكمح  تَاُدُكمح  َوتَا  َأمح رِ  َعنح  َأوح َعلح نَ  َوَمنح  اهللهِ ِذكح ونَ  ُهمُ  َفُأوَلِئَك  َذلَِك  فح َارِسُ  .[1: املنافقون] اخلح

                                                           

 .(، ط: مكتبة صنعاء األثرنة 60ـ01املصارعة )  (2)
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ون رَحهم اهلل تعاىل كانوا مإىل أن قال: فالعلامء منزلتهم رفيعة، ولقد كان علامئنا املتقد

نفرون من الدنيا، وكانوا نفرون من أبواب السالطني، من أجل هذا فالسالطني كانوا 

 هيابوهنم.

وا هيابون الليث بن سعد، وأراد بعضهم أن نَش به عند حتى إّن أمراء مص كان

 ال بعضهم : أن ننازع املنصور يف اخلالفة، فقاملنصور، وأن نوَهه أّن الليث بن سعد نرند 

 نصائح حكتها يف الُس وحدي      دي    ــد اهلل عبد اهلل عنــلعب

 عدـــا ليث بن ســـفإّن أمنره          ر املؤمنني تالف مصـــأمي

طلب ثالث نفر منهم: وكيع بن اجلراح، وعبد اهلل بن إدرنس والظاهر أّن الثالث: هو 

ن حفص بن يياث، طلب هؤتاء للقضاء أما حفص بن يياث فوافق، وأما عبد اهلل ب

ن ندخل يف القضاء، وأما وكيع بن اجلرح، فتحيل بحيلة وهم أّنه أبله، وأبى أإدرنس، فأ

ه ـ ما رأنت ِبذه منذ سنة، وهو منني واهلل ـ وأشار بإصبعه إىل عينطرنفة، فقال: نا أمنر املؤ

 رند إصبعه، واخلليفة نظن أّنه أراد عينه، فأعفاه عن القضاء.ن

خمتفيا من املهدي، وطلب ذات مرة، ودخل عىل اخلليفة  ولقد مات سفيان الثوري

شاء اهلل ما  صار نقول: ماالعبايس ـ تا أذكر أهو املهدي أم املنصور ـ فصار نظهر أنه أبله، ف

أحسن مفارشكم بكم، اشرتنتموها ثّم نقول: ب بول، يف بول، يف بول، وخيرج مكن الباب، 

 وبعدها ننطلق فال نرجع إليهم، وهكذا.

 وكان نتجر ونقول: لوتا حرفتي لتمندلوا ب، أي: تاختذوين كاملندنل نتمسحون به.

من الوظيفة، بخالف معاِصننا، فإنه نسيل هكذا إخواين يف اهلل، كان علامؤنا، نفرون 

هلا لعاِبم، بل ربام نفني أحدهم عمره يف طلب العلم، ويف النهانة ننتهي به احلال إىل أن 

 نعطي الرشوة من أجل أن نكون قاضيا، .....إىل آخر ما قال.
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 :(1)"إجابة السائل"سئل الشيخ كما يف  و

الَّشطة، ومرافق احلكومة، وقد : ما حكم من جيوز الدخول يف اجليش و(934س )

املعاص، كحلق  سنرتكب بع  ء ؟ مع العلم أّن الذي نعمل ذلكأفتى ِبذا بع  العلام

من باب ارتكاب أخف املفسدتني، فإّنك إن ل تدخل بأنه ون يف هذا احللية، وهم حيتج

 فسيأخذ هذا املكان من هو أرش منك، ويف هذا مفسدة كربى عىل املسلمني يف العمل؟

الذي أنصح كل أخ أن تا نرتكب حمرما يف الدخول يف الوظيفة، ففيه من هو  اجلواب:

أعظم من حلق اللحية ـ حلق اللحية حمرم وتا جيوز ـ إنك ستخضع للقانون، وختضع 

مْ  َأمْ }للنظام، وهذا خضوع لغنر اهلل، ورب العزة نقول يف كتابه الكرنم:  َكاء   ََل  َ وا ش  ع   َشَ

مْ  ْ  َما ينِ الدِّ  ِمنَ  ََل   .[12: الشورى] { اَّللَّ   بِهِ  َيْأَذنْ  َل

يأت الشيوعي البعثي ونأخذ املنصب، فأنت يف هذه احلالة لن سإّنه  وأما قوَلم :

تنفذ أوامره، تستطيع أن تسّد املكان وربام نكون الشيوعي او البعثي من فوقك، وأنت 

 تا ندخل يف عمل نرتكب فيه حمرما.فأنصح كل مسلم أن 

دخلت سورة براءة تعترب تعليام للجيوش  «سورة براءة»إن كان شعار اجليوش و

اْلسالمية. وأما أن نكون خلدمة الكرايس، فأنا أنصحك أتا تدخل يف اجليش، وأن تبتعد 

عنه، وأنت بحالتك هذه ما تستطيع أن حتقق شيئا لْلسالم، لكن يف مسجدك ويف 

 .لخاهلل املستعان. الْلسالم الكثنر و مدرستك، تستطيع أن حتقق

 (2) ويف سؤال آخر:

                                                           

 .نعاء األثرنة ( ط: مكتبة ص103إجابة السائل عن أهم املسائل )  (2)

 .(  106إجابة السائل ) (1)



   النصح الصائب 

 

93 

 

سالم وهو نعلم أنه الوظيفة من أجل مزاَحة أعداء اْل ما حكم من نقدم عىل (:95س)

سنرتكب بع  املعاص ونقول : إن هذه مفسدة عظيمة تقدم عليها مفسدة املعاص الناجتة 

يف تلك  عن دخول مثل هذه الوظائف، وحيتج البع  بأن هذا باب من أبواب الدعوة

األماكن والوظائف وأنه جتوز املعصية من أجل مصلحة الدعوة. فام هو القول فيام إذا كانت 

هذه املصالح كلها حمتملة ينر أكيدة ومع ذلك ترتكب من أجل حتصيلها املعاص واْلثام 

 بحجة درء املفسدة األكرب وبحجة جواز املعصية من أجل مصلحة الدعوة ؟.

ب واسع دعا الشيطان إليه كثنرًا من الناس . اهلل سبحانه وتعاىل أما مصلحة الدعوة فبا

رح   : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى نقول لرسوله اَم  َفَذكِّ رٌ  َأنحَت  إِنه َت  ُمَذكِّ : الغاشية]  بُِمَصيحطِر   َعَليحِهمح  َلسح

11]. 

َتِقمح    ونقول سبحانه يف كتابه الكرنم:  َت  َكاَم  َفاسح  .[221: هود]  ُأِمرح

 ."استقم ثم باهلل آمنت قل " نقول: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى والنبي 

وا  ـ معهم وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى والنبي واملَّشكون كانوا نودون أن نندمج  ِهنُ  َلوح  َود   ُتدح

ِهنُونَ  نهم، ولكن النبي ، وكان أخف عليهم من أن نعيب آهلتهم ونعيب دن[ 1: القلم] َفُيدح

ا نا » ـ أبى وقال : صلى اهلل عليه وسلم  .«تفلحوا اهلل إتاه  إله تا قولوا! الناس أهي 

صلى اهلل عليه تكون سبب للنص، ونحن لسنا مفوضني يف دنن اهلل، والنبي  واملعاص ما

ونَ  هل » ـ نقول:وسلم  َزُقونَ  ُتنحَصُ ن عند اهلل علينا أن ، فالنص هو م« بُضَعَفائُِكم إتاه  وُترح

 والنص من عند اهلل.ألسباب انعمل ب

هلم زمن طونل، ماذا حققوا  ِبذه الفكرة هلم عىل هذه احلالةوهؤتاء املدندنون 

فرنسا. ثم  لْلسالم؟ وماذا استطاعوا أن نعملوا ؟ قوانني مستوردة من أمرنكا وروسيا و
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العزة نقول يف  تعليامت . ورب  بعد ذلك تأت ونأتيك األمنر: حسب النظام ... حسب ال

تُمح  َوَما   :الكرنم كتابه َتَلفح   ِمنح  فِيهِ  اخح
 
ء ُمهُ  ََشح  .[20: الشورى]   ِ اهلله  إىَِل  َفُحكح

مَ   ونقول سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرنم :  يهةِ  َأَفُحكح
َاِهلِ َسنُ  َوَمنح  َنبحُغونَ  اجلح  اهللهِ  ِمنَ  َأحح

اًم  م   ُحكح  . [00: املائدة] نُونَ ُنوقِ  لَِقوح

فنحن تا نستطيع أن ننص أنفسنا، وما ندرننا أن نكون ارتكابنا للمعاص سبب 

هلزنمتنا النفسية، فيدخل الشخص معهم وما هي إتا َخسة أشهر ستة أشهر واملرتب نرتفع 

واحليل تنفتح والشيطان نفتح، هكذا ندخل معهم وما هي إتا أنام فإذا بالرجل قد ماع 

 إىل آخر كالمه. وضاع.

 :(1)  تعاىل رمحه اهلل وسئل

أنت تقول أننا نرتك املناصب هذا الذي نرندون مع أن أكثرهم شيوعيون وملاذا تا 

نكون هناك من اْلخوة املسلمني أصحاب مناصب وإتا سوف نكون شيوعيًا ليس 

 إسالميًا؟.

 . جب الدعوة الشيوعيون سوف ننهزمونإذا قمنا بوا :اجلواب

ف وجتيب يف إجاباتك ورئيسك أو مدنرك تتوظ دخل أنت وألة كونك توأما مس

نكتب إليك حسب النظام حسب التعليامت، وهذا نظام وتعليامت مستوردة من قبل أعداء 

اْلسالم، أو نعينك نا أخي مدرسًا للبنات، ربام نمَش الشخص وهو نمذي ونفهمن 

طالب من طلبة اجلامعة بصنعاء نستفتيني املسألة وهو نمذي أنمني، واهلل إن طالبًا نستفتيني 

 ونقول : ما حكم املني ؟ قلت كيف ؟ قال حيصل اصطدام يف الدرج .

                                                           

 .(  160( ص)232إجابة السائل سؤال)  (2)
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نقول  صلى اهلل عليه وسلمفال ننبغي أن نبقى إمعه أنت حتافظ عىل سالمة قلبك، الرسول 

َرُض  » : داً  كاحلصنر القلوب عىل الِفَتنُ  ُتعح داً  ُعوح َِب  قلب   فأي   ، ُعوح ِ  نكتةٌ   فيه ُنكَِت  اُأرشح

 .«... احلدنث سوداء،

إىل قوله... جيب علينا أن نناصح املسؤولني فإهنم مسؤولون عن هذا األمر ويف 

. إىل آخر « اجلنة رائحة جيد ل إتا بنصحه حيطها فلم رعية اهلل نسرتعيه عبد من ما » احلدنث:

 كالمه رَحه اهلل.
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 علي احلجوري حفظه اهلل تعاىلــ شيخنا العالمة حييى بن 95

 عند قول ابن الوردي: يف رشح تامية ابن الوردي: قال حفظه اَّلل

 َعَذلح  َمنح  وخالفح  فيَك  ريبةً            سألوا ُهمح  إنح  األحكامَ  َتلِ   تا

 َعَدلح  إن هذا كامَ ـــاألح ويلَ            ملنح  داءٌ ـأع الناسِ  صَف ـن إنه 

 ُتَغلح  رــاحلش يف كّفيه الـــوكِ           اتهِ لذه  عن حبوسِ ــكامل وـفه

 تلك، آخره إىل مدنراً  أو، قاضياً  تكون لذلك أهل أنت: قالوا نفسك وأن تشغل تا

 .الفراش كتقادع الناس عليها نتقادع التي األعامل

 رئيس تكون أن من واهلل لك وخنر، القضاء من واهلل لك خنر للعلم طلبك : فأنت

َفعِ   : وتعاىل اهلل قول ذلك ىلع والدليل،  دولة ِذننَ  اهللهُ َنرح ِذننَ  ِمنحُكمح  آَمنُوا اله ِعلحمَ  ُأوُتوا َواله  الح

 [.22: املجادلة] َدَرَجات  

تَِوي َهلح  ُقلح  : نقول وتعاىل سبحانه واهلل ِذننَ  َنسح َلُمونَ  اله ِذننَ  َنعح َلُمونَ  تَا  َواله  إِنهاَم  َنعح

رُ  َ  ُأوُلو َنَتَذكه َباِب األح  [.124: البقرة]  لح

ا بِهِ  اهللهُ  ُنِردِ  َمنح » : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِي   ونقول ً هُ  َخنرح هح ننِ  يِف  ُنَفقِّ  . «الدِّ

ُكمح » : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِّي  وقول ُ آنَ  َتَعلهمَ  َمنح  َخنرح  روانة ويف، «َوَعلهَمهُ  الُقرح

 .«كمأفضل»

 ف النملة حتى وأرضه واتهسم وأهل وملئكته َّلل ا أن» : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النهبِّي  وقول

 (1)اهـ بتصف .«اْلي الناس معلم عل ليصلون البحر ف واحليتان جحرها

                                                           

 .(233ـ 234رشح الالمية ) (1)
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 الفصل السادس

 الواليات من أهل العلم فذّم بذلك: فيمن تقلد

 

زوهنم متوىل املناصب وخالط السالطني جيد أهنم كانوا نلالناظر يف كالم السلف فيمن 

 ونعيبون عليهم مع جاللة أولئك، ومع أّن كثنرا منهم كانوا خيالطون السالطني، وتا

نفرطون يف طلب العلم واحلدنث، بخالف الذنن انخرطوا يف  نتنازلون عن دننهم، وتا

الذي كانوا عليه، إتا من رحم اهلل، الوتانات يف أنامنا من طالب العلم، فإهنم ضيعوا اخلنر 

بل منهم من صار نعادي السنّة وأهلها، ألّن منصبه أجلأه ملجالسة أهل الباطل، الذنن أثروا 

 عليهم، واهلل املستعان، وإليك مجلة ِمن عيب عليه الدخول يف عمل السلطان وخمالطته:

 

 ( : 14، املتويف سنة)رمحه اهلل وْفِيُّ، الكُ األَنْصَارِيُّ لَيْلَى أَبِي بنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ -

 :(1) "السري"يف  رمحه اهلل  قال فيه الذهيب

 الَفِقيحُه. احلَافُِظ. الَعالهَمُة، اِْلَماُم،

النخعي  ، وذكر فيه قول إِبراهيم(2) "الضعفاء"ومع ذلك فقد ذكره العقييل يف كتابه 

 .«أ َمراءَ  صاِحب ذاك » :حني سئل عنه فقال

 :"امليزان"يف  رمحه اهلل  ذهيبقال ال

                                                           

 .(، ط مؤسسة الرسالة  3/161) "السنر" (2)

 .(، ط: دار الصنيعي 030ـ 1/036) "الضعفاء" (2)
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 (1) .وثقاهتم التابعني أئمة ليىل، من أب بن الرَحن َعبد

 أمراء، وبمثل صاحب كان: فيه النخعي إبراهيم بقول متعلقا كتابه يف ذكره الُعَقييل

 اهـ .الثقة نلني تا هذا

 : نعم تا نلني نمثل هذا ولكنه يمز فيه.قلت

*            *          * 

 

، املتويف رمحه اهلل  األُمَوِيُّ، أبو الوليد، املدني العَاصِ أَبِي بنِ احلَكَمِ بنِ مَرْوَانَ بنُ املَلِكِ عَبْدُ ـ2
(13:) 

 يف ترمجته:   رمحه اهلل  سعد ابن وقال

 قليل وكان عنهم وحفظ الفقهاء جالس قد وكان اخلالفة، قبل ناسكا عابدا كان

 .(2)احلدنث

 :"التقريب"يف  هلل رمحه ا وقال احلافظ

 كان طالب علم قبل اخلالفة، ثّم اشتغل ِبا فتغنر حاله.

 يف بل حصل له ما حصل من الظلم، وسفك الدماء، وهلذا قال الذهبي

 : (3)"امليزان"

                                                           

 .(، ط: مؤسسة الرسالة  1/023) "امليزان" (1)

 .( 1/610) "نبهتذنب التهذ"انظر  (2)

 .(  1/002) "ميزان اتاعتدال"انظر   (3)
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 أنى له العدالة، وقد سفك الدماء، وفعل األفاعيل؟!!!.

 وقال: "الثقات"ذكره ابن حبان يف 

 .(1)أشبه توقرائهم، قبل أن نيل ما ويل، وهو بغنر الثقاكان من فقهاء أهل املدننة، 

 :"سري أعالم النبالء"ويف  

رُ  ، َعنح : َحاِزم   بنُ  قال َجِرنح ُت  َلَقدح  :َقاَل  َنافِع  نَةَ  َرَأنح اً  َأَشد   َشابر  ِِبَا َوَما امَلِدنح ِمنرح  َوتاَ  َتشح

َقهُ  َرأُ  َوتاَ  َأنحَسُك  َوتاَ  َأفح  اهـ . امَللِِك  َعبحدِ  نح مِ  اهللِ  لِكَِتاِب  َأقح

 واألثر رواه ابن عساكر، ولكن انظر كيف حاله حني توىل اخلالفة:

رُ  َأفحَض : َعاِئَشةَ  ابحنُ  َقاَل  َحُف  امَللِِك  َعبحدِ  إىَِل  األَمح َ  َوامُلصح ِه، َبنيح َبَقُه، َنَدنح  َهَذا: َوَقاَل  َفَأطح

دِ  آِخرُ   .بَِك  الَعهح

حُكرح  تاَ  ُهمه الله  : رمحه اهلل قال الذهيب  .بِنَا مَت

 :أيضارمحه اهلل   وقال الذهيب

ِر، ِرَجالِ  ِمنح  َكانَ : ُقلحُت  هح َجاِل، َوُدَهاةِ  الده اُج  َوَكانَ  الرِّ بِهِ  ِمنح  احلَجه  .(2)ُذُنوح

*            *          * 

 

                                                           

 .(  1/610) "هتذنب التهيب"انظر:  (1)

 .(131ـ3/130) "السنر"انظر    (2)
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رمحه اهلل  ية خالد القصرياملتوي آخر وال البَصْرِيُّ نَصْر أَبُو العَدَوِيُّ، هاِلَلِ بنُ ـ حُمَيْد4ُ
  (:922ـ925، وكانت واليته على العراق مابني )

 : "التقريب"يف رمحه اهلل  قال احلافظ

اهـ وانظر ترمجته من  السلطان. عمل يف لدخوله سنرنن ابن فيه توقف عال ثقة

 ."هتذنب الكامل"

 :(1) "السري"يف رمحه اهلل  وقال عنه الذهيب

 اهـ .الَفِقيحهُ  احلَافُِظ، اِْلَماُم،

َحاتِم  أنه َذَكر قول ابن سنرنن،  َأِب  ومع هذا الثناء فقد يمّز بام تقدم، وقد روى ابن

  يِف  َدَخَل : َفَقاَل أبو حاتم وأنه كان تا نرضاه،
 
ء لحَطاِن. َفلَِهَذا َعَملِ  ِمنح  ََشح  َنرَضاُه، تاَ  َكانَ  الس 

 (2) .ثَِقةً  احلَِدنحِث  يِف  َوَكانَ 

  : (3)فيقول "الكامل "عدي يف وأما ابن 

 مستقيمة وأحادنثه واألئمة الناس عنه حدث وقد كثنرة أحادنث هالل بن وحلميد

 تا كان فلعله وجهه ما أدري تا نرضاه تا ِسنِرنن بن حُمَمد أن القطان حَيحيى حكاه والذي

 ـاه .وبرواناته به بأس تا فإنه احلدنث يف وأما احلدنث ليس آخر معنى يف اهنرض

*            *          * 

                                                           

 .( 0/401) "السنر" (1)

 .( 0/420) "السنر"  (2)

 .(، ط: مكتبة الرشد 4/303) "الكامل يف الضعفاء"  (3)
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 القُرَشِيُّ الزُّهْرِيِّ بَكْرٍ أَبُو شِهَابِ، بنِ اهللِ عَبْدِ اهللِ بْنِ عُبَيْدِ بنِ مُسْلِمِ بنُ مُحَمَّدُ ـ3
 ( وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتني:925، املتويف سنة )رمحه اهلل

 :"السري"يف رمحه اهلل قال الذهيب 

 (1) .َزَمانِه افِظُ َح  الَعَلُم، اِْلَماُم، 

 :"التقريب"يف رمحه اهلل وقال احلافظ ابن حجر

 (2) الفقيه احلافظ املتفق عىل جاللته وإتقانه.

ومع حفظه وجاللته، لكنه يمز بسبب دخوله عىل السالطني، وهلذا روى احلاكم يف 

 :، عن ابن معني أّنه سئل "معرفة علوم احلدنث"

َمُش   َعح ِريِّ  ِمثحُل  األح هح ُت : َفَقاَل  ؟،الز  َمشِ  ِمنَ  َبِرئح َعح ، ِمثحَل  َنُكونَ  َأنح  األح ِريِّ هح ِري   الز  هح  الز 

َض  َنَرى َعرح َجاَزَة، الح ِ َمُل  َوَكانَ  َواْلح  ." ُأَميهةَ  لَِبنِي َنعح

َمُش  َوُذكِرَ  َعح لحَطانَ  جُمَانٌِب  َصُبورٌ  َفِقنرٌ : »َفَقاَل  َفَمَدَحُه، األح آِن،بِ  ِعلحَمهُ  َوَذَكرَ  الس  ُقرح  الح

 .«َوَوَرَعهُ 

ولقد أفرط أهل األهواء من الشيعة والزندنة، يف الطعن يف الزهري ورد روانته، 

دم تا نصل بالزهري وتكذنبه، وألف بعضهم الرسائل يف ذلك، وهذا كله باطل، فإّن ما تق

براهيم ة، فهو إمامـ ولقد رأنت من أحسن من دافع عنه عالمة اليمن حممد بن إإىل هذه املرتب

وهو نرد عىل شيخه السيد مجال الدنن بن أب  "واصم والقواصمالع"الوزنر اليامين، يف 

 القاسم، وسنلخص دفاعه هنا لقوته وحسنه، واهلل املستعان:

                                                           

 .(  0/416) "السنر" (1)

 .( 6116برقم : ) "تهذنبالتقرنب ال''  (2)
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وكان مجلة ما غمزوا به الزهري اْلخالطة للسلطي، وأنه يدلس، وأنه كان يلبس زي 

 م ملخصه:ب األجناد، وقد أجاب الصنعان

املنزلة،ـ نعني أنه  هذه يف كان فام امللوك، خالط وإن الزهري رَحه اهلل أن  وَل:أ

دًا، عاملًا، كان بل نداهنهم ـ اتاً  ثبتًا، عدليًا، موحِّ  أمر يف للملوك مداهن   ينر باحلق، قوه

 :وجوه ذلك عىل ندل والذي الدنن،

، عىل دخل أنه: األول الوجه : هشام له فقال السالم، عليه عيل   بن زند قتل بعد هشام 

 ؟. ذاك وكيف: الزهري فقال نفِس، أوبقُت  ُأراين إتا ما إين

 من نفسه أوَبَق  إتاه  شيئاً  حممد   آل دماء من أحدٌ  أصاب ما إنه: فقال آت   أتاين :فقال 

 (1) .أوبُق  اْلن وأنت نفسك، أوبقت لقد واهلل أما: نقول وهو الزهري فخرج: قال. اهلل رَحة

 إتاه  هشام عند احلق بقول نصدع تا فإنه الرجل، قدر جاللة عىل ندل   ِما المالك فهذا

 واجلاللة...الخ الدنانة أهل من هو من

واملزي يف  "السنر"وكذا الذهبي يف  شيبة، بن نعقوب رواه ما :الثان الوجه

، بن سليامنعليه  أّن هشام دخل ، "التهذنب" ُه؟ توىله  الذي من: فقال نسار  َ  .كرِبح

 شهاب؟. ابن نا هو من عيل. هو كذبت،: قال .سلول بن ُأب بن اهلل عبد: قال 

 عيل. هو كذبت: قال سلول. بن أب بن اهلل عبد: قال

 ما الكذب أحل قد اهلل أن السامء من مناد   ناداين لو فواهلل! أبا لك؟ تا أكذب، أنا: قال

 أن عائشة عن وقاص، بن ةوعلقم اهلل، وعبد وعروة، املسيب، بن سعيد حدثني كذبت،

ه توىّل  الذي َ  .سلول بن أب بن اهلل عبد كرِبح

                                                           

 . "األمايل"ذكره أبو طالب يف كتابه:   (1)
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 نرحل أن ننبغي لنا ما فواهلل ارحل،: هشام له قال حتى به ُنغرون القوم نزل فلم: قال

 مثلك. عن

 تا،: قال عني، فخلِّ  نفِس، عىل ايتصبتني أنت نفِس؟ عىل ايتصبتُك أنا وِلَ،: قال

 عىل وتا عليك، استدنتها ما أين قبلك وأبوك علمت قد: قال. ألف   ألفي استدنت ولكنك

، بألفي هشام له أمر خرج، فلام. الشيخ هَتِيُجوا تا: هشام فقال. أبيك  بذلك، فُأخرب ألف 

 .عنده من هذا الذي هلل احلمد: فقال

فانظر كيف صدع باحلق مع سطوة هشام ول خيضع كام خيضع عبيد الدننار والدرهم 

حلجج بشجاعة وخشونة، وبنّي أهنم أكرهوه عىل صحبتهم تا أنه اختار ذلك، بل ألقمه ا

ولعل املعرتض عىل الزهري بمداهنة امللوك لو قام يف مقامه هذا تارتعدت فرائصه، 

رضي اهلل ورجف فؤاده، ول نأت بعَّش ما أتى به الزهري من الذب عن أمنر املؤمنني عيل 

 .عنه

 اكتب: هشام يل قال: قال الزهري، عن "السنر"يف الذهبي  رواه ما :الثالث الوجه

 ترند، كنت إن ولكن بينهام، تابعُت  ما حدنثني عن سألتني لو:  فقلت أحادنثك، بع  لبنيه 

 .هلم كتبت وسألوين، الناس اجتمع فإذا كاتبًا، فادع

 بذلناه قد شيئاً  منعناكم كنا قد إنا الناس، أهيا نا: قال ثم و ملا خرج الزهري جلس،

 .أحدثكم حتى فتعالوا هلؤتاء،

 بحُضة إتاه  هشام أوتاد عىل ُنميل أن امتنع حيث جاللة الزهري عىل ندل ما فهذا

الناس، و نتضجر من فعلهم، وأهنم نرندوا أن خيتصوا بحدنثه، وتا نفعل هذا من كان 

 جندنا مداهنا مع السالطني، بل نصخ ِبذا عىل أبواِبم، واهلل املستعان. 
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أنه ل ننقل أنه أثنى عليهم، وتا تصنع هلم بَشء من سب عيل، وتا بغضه  لرابع:الوجه ا

وتا سب أحدًا من آل البيت، ومن املعلوم أن خدام امللوك وجلسائهم جياملوهنم يف 

 الغالب.

ل ننقل أن الزهري طلب الوتانة وتا إمارة، وتا شكا أحد من أهل  الوجه اْلامس :

افسه يف أمر، وتا نقل أنه ظلم أحد من الرعية، أو أعان عىل ظلمة الدنن أن الزهري آذاه أو ن

مع صحبته للملوك ومنزلته عندهم، وهذا دليل عىل دنانته. اهـ باختصار وتصف من 

 (1) العواصم والقواصم.

*            *          * 

 هـ230املتويف سنة  ـ عاصم بن سليامن األحول أبو عبد الرَحن البصي0

يف ثقة ول نتكلم فيه إتا القطان فكأنه بسبب دخوله  :"التقريب"يف رمحه اهلل افظقال احل

 الوتانة.

 (2)اْلمام احلافظ حمدث البصة. : "السري" يف رمحه اهلل وقال عنه الذهيب

 بن َأَحد سَألت: قال الداِرمي، َسعيد بن َأَحد: عن  (3)وذكر العقييل يف الضعفاء 

 َرَأنت: قال َأو َشيًئا، منه َرَأى: قال األَحول؟ عاِصم عن َنرو لَ  لوَهيب ما: ُقلُت  إِسحاق،

 .سنَرتِهِ  َبع  َأنَكر َأو َشيًئا، منه

                                                           

 .( ط مؤسسة الرسالة401ـ  4/460) (1)

 . (6/24السنر )  (2)

 .(2461برقم: ) "الضعفاء" (3)
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وق، وايل األَحول عاِصاًم  َرَأنت :إِدرنس بن اهلل َعبد ونقول  ارِضُبوا: نقول وهو الس 

 ..َشيًئا عنه َأرو تا النهَبطي، َهذا َرأس

 اهـ  .باحلافظ نكن ل فقال :القطان األحول عند حييى عاصم ذكر و

 من ضعفاء العقييل خمتصًا.

 :(1)وذكر ابن عدي يف الكامل

َيان عن  شربمة بن آت فكنت املكانيل أمر من شيئا ويل قد األحول عاصم َكانَ : َقال ُسفح

 مثل شيخ أقول: فكنت َعنحُه، بعيدا نفسه فيلقي عاصم وجييء جنبه إىَِل  حتى أجلس فأختطى

 .بنفسه! صنع ما انظر اَهذَ 

 :(2)"ويف هتذنب التهذنب

لِ  ِمنح  َكانَ  :رمحه اهلل  قال ابن سعد ِة، َأهح َ َبصح ِوتَاَناِت، َنَتَوىله  َوَكانَ  الح ُكوَفةِ  َفَكانَ  الح  بِالح

َبةِ  َعىَل  سح
. ألَِب  بِاْْلََدائِنِ  َقاِضًيا َكانَ و َواأْلَْوَزاِن، املحََكانِيلِ  يِف  احلحِ  َجْعَفر 

*          *            * 

 

(هـ، 939)سنة املتويف  ،رمحه اهلل  الْحَذَّاءُ ،أَبُو املَنَازِلِ البَصْرِيّ ،مِهْرَانَ بْنُ ـ خَالِد3ُ
 :  ( هـ932وقيل )

                                                           

 .( 106ـ2/100تابن عدي ) "الكامل"  (1)

 .(  1/104) "هتذنب التهذنب" (2)
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 ابن َحاد أشار[ وقد] اخلامسة من نرسل ثقة : "التقريب  "يف رمحه اهلل  قال ابن حجر

 السلطان عمل يف دخوله بعضهم عليه وعاب الشام من قدم ملا تغنر حفظه أن إىل زند

 الثَِّقُة.، احلَافِظُ ، اِْلَمامُ (1) :" السري"يف  رمحه اهلل وقال الذهيب

 ومع ذلك كام ترى يمز لدخوله يف عمل السلطان.

بَةُ  َأَرادَ : َقاَل  َعبهاد   بحن َعبهاد روى العقييل عن   َخالِد   يِف  َنَضعَ  َأنح  ُشعح
ِ
اء َذه  َأَنا َفَأَتيحُت : َل َقا احلح

د   بحنُ  َوََحهادُ  نَا َزنح َلمُ  َأنحَت  َأُجنِنحَت؟ َلَك؟ َما ": َلهُ  َفُقلح َناهُ  َأعح دح َسَك  َوهَتَده  .َفَأمح

دِ  ُقلحُت : َقاَل  آَدمَ  بحنُ  حَيحيَى وروى عن  د   بحنِ  حِلاَمه   خِلَالِد   َما: َزنح
ِ
اء َذه  ": َقاَل  َحِدنثِِه؟. يِف  احلح

َمةً  يحنَاَعلَ  َقِدمَ  امِ  ِمنَ  َقدح َنا َفَكَأنها الشه َظهُ  َأنحَكرح  .ِحفح

اء أمر َخالِد أنه كان نَضّعف ُعَليهةَ  وروى عن ابحنِ  َذه  .احلح

َتِمر وروى عن ُت : َقاَل  ُمعح اءَ  َخالًِدا َذَكرَ  َأِب  َسِمعح َذه  َصنَعَ  َكاَم  َصنَعَ  َلوح  َعَليحهِ  َما: »َفَقاَل  احلح

ءٌ  َأَتى َفإِنح  جَيحلُِس  َكانَ  َطاُوٌس،  .(2)«َسَكَت  َوإتِاه  َأَخَذُه، ََشح

 .(3)بالبصة العشور ودار القبة عىل استعمل أّن خالدا : "اْليزان" ويف

 :(4)"هتذيب هتذيب"يف  رمحه اهلل  قال احلافظ ابن حجر

                                                           

 .( 6/210) "سنر أعالم النبالء"  (1)

 .(  1/402( )304للعقييل برقم ) "لضعفاءا" (2)

 .(  2/014) "ميزان اتاعتدال" (3)

 .( 2/043) "هتذنب النهذنب" (4)
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 بآخره حفظه تغنر من زند بن َحاد إليه أشار ما أجل من فيه هؤتاء كالم أن والظاهر

 .أعلم واهلل السلطان عمل يف دخوله أجل من وأ

*            *          * 

 

(أو 932نة )س يفاملتو رمحه اهلل  عُبَيْدَةَ البَصْرِي أَبو الطَّوِيلُ، حُمَيْدٍ أَبِي بْنُ ـ  حُمَيْد7ُ
 (هـ:934)

 أمر من َشء يف لدخوله زائدة وعابه مدلس، ثقة  :"التقريب"يف  رمحه اهلل  قال احلافظ

 األمراء.

 : "ميزان اَلعتدال"وف 

 .الطونل َحيد حدنث زائدة طرح: املحارب نعىل بن حييى وقال 

 .ماهنأعو وزي اخللفاء سواد للبسه طرحه إنام: قال الذهبي قلت

 تسمع أتا: أخي يل فقال سود، ثياب وعليه ديبحم مررت: قال إبراهيم، بن مكي فعن

 (1).الَّشطي؟! من أأسمع: فقلت منه؟

و بالنسبة لتدليسه إنام ندلس عن أنس، وتا نُض فقد تبنّي الواسطة بينهام، وأنه ثابت، 

 (2) فال نُض.

*            *          * 

                                                           

 .(266ـ6/260) "السنر"(، وانظر 2/062) "امليزان" (1)

 .( 02لألثيوب ) "قرة العني"انظر   ( 2)
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 :(932املتوفى )الكُوْفِيُّ، رمحه اهلل،  األَوْدِيُّ، قَيْسٍ بنِ يَزِيْدَ ـ عافية بن 1

 لقضاء.ا بسبب فيه تكلموا صدوق :"التقريب"  قال احلافظ يف

 :"السري" يف  ~قال الذهيب

  ِمنَ  َكانَ 
ِ
، الُعَلاَمء َ نيح

ِل. ُقَضاةِ  َوِمنح  الَعاِملِ  الَعدح

ةً  َحَكمَ  َزاِهدًا، َعاملًِا، َكانَ : اخلَطِيحُب  وَقاَل  ، َسَداد   َعىَل  ُمده َتعَفى ُثمه  َوَصون   ِمنَ  اسح

،
ِ
ِفي الَقَضاء  .(1)َفُأعح

 :  "هتذيب الكمال"ويف 

 عني يف روانة ابن اجلنيد، ووثقه يف روانة الدوري.ضعفه ابن م

، يِف  َتثبهَت  روى اخلطيب له قصة يف سبب تركه للقضاء َأنههُ  و م  مُ  َلهُ  َفَأهَدى ُحكح  اخلَصح

ُه، ُرَطبًا، َمهُ  َحاَكمَ  َفَلامه  َوَزَجَرُه، َفَرده ح : َعافَِيةُ  َقاَل  الَغِد، ِمنَ  َخصح تَِوَنا َل بِي يِف  َنسح  َحَكاَها ُثمه  .َقلح

يحَفِة،
َفاهُ : َقاَل ! ?َقبِلحُت  َلوح  َفَكيحَف  َقبِلحُت، َوَما َحايِل  َهَذا: َوَقاَل  لِلحَخلِ  (2) .َفَأعح

*            *          * 

 

 (.971(هـ وقيل: )977، املتويف سنة )اهللِ القاضي رمحه اهلل  عَبْدِ بنُ ـ شَرِيك1ُ

                                                           

 .(  0/411) "السنر"  (1)

 .املرجع املتقدم "السنر"ترمجة عافية وكذا   "هتذنب الكامل" (2)
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صدوق خيطئ كثنرا، تغنر حفظه منذ ويل القضاء  يب:يف التقر رمحه اهلل  قال احلافظ

 بالكوفة.

 :(1)"ميزان اتاعتدال"ويف 

 ؟. أفسدوا رجل أي: سفيان قال رشنك استقض ملا :رمحه اهلل  املبارك ابن وقال

: قال صالح جزرة : رشنك صدوق، وملا ويل القضاء اضطرب (2)"التهذنب"ويف 

 حفظه.

 :(3)"السري"يف  رمحه اهلل  وقال عنه الذهيب

، اهللِ َعبحدِ  َأُبو الَقايِض، احلَافُِظ، الَعالهَمُة، اَلِم، َأَحدُ  النهَخِعي  ثِِه. يِف  َما لنِيح   َعىَل  األَعح  َحِدنح

نحك   َعنح  كتب ما: ثّم نقل عن وكيع أنه قال دَ  رَشِ  َعىَل  ِعنحِدي َفُهوَ  الَقَضاَء، َويِلَ  َما َبعح

 .ِحَدة  

ح : يحم  ُنعَ  َأُبو َقاَل  وَ  تُبح  َل دَ  َعنحهُ  َأكح   َبعح
ِ
َ  الَقَضاء . َحِدنحث   َينرح  (4) َواِحد 

فانظر كيف زهدوا يف حدنث هذا اْلمام حني شغل بالقضاء، فساء حفظه، واهلل 

 املستعان.

*            *          * 

                                                           

 .( 1/102) "ميزان" (1)

 .(  1/260) "هذنبتهتذنب ال" (2)

 .( 2/100) "السنر"  (3)

 .( 2/103) "السنر"  (4)
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املتويف  ،رمحه اهلل عُلَيَّةَ  مِقْسَمٍ  املعروف بِابْنِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنُ إِسْمَاعِيْلُ ـ 92
 :(هـ914)

 الَعالهَمُة، اِْلَماُم، مقسم، بن إبراهيم بن :إسامعيل(1) يف السري رمحه اهلل  قال الذهيب

، األََسِدي   بَِّشح   َأُبو الثهبحُت، احلَافُِظ، تاَُهمح ي   َموح ِ ، الَبصح يِف  لِ  الُكوح رُ  األَصح ُهوح  ُعَليهَة؛ بِابحنِ : امَلشح

هُ  َوِهَي   .ُأم 

َبَة، أنه َعنح  يف التهذيب : رمحه اهلل  ونقل ابن حجر َاَنةُ  ُعَليهةَ  ابحنُ : َقاَل  ُشعح   َرحيح
ِ
 .الُفَقَهاء

َ  َسيِّدُ  ُعَليهةَ  ابحنُ  : ُقال مرة ثنِيح  .امُلَحدِّ

ََد : إَِليحهِ  َقاَل  ةِ  التهَثب ِت  يِف  امُلنحَتَهى َأَحح َ  .يف الَبصح

ِث  يِف  َنَشأحُت : ُينحَدرٌ  قاَل  م احلَِدنح مُ  َأَحدٌ  َوَليحَس  َنَشأحُت، َنوح ِث  يِف  ُنَقده  .ُعَليهةَ  ابحنِ  َعىَل  احلَِدنح

نًا، َكاَن ثَِقًة،: َمِعنيح   بنِ  حَيحَيى قًا، َمأحُموح لاًِم، َصُدوح  (2) .َتِقّياً  َوِرعًا، ُمسح

ُل  ننفق عليه ُ،  امُلَباَركِ  ابحنَ  وكانه  تاَ : َوَنُقوح ُت  امَ  ََخحَسةٌ  َلوح رح
َياَناِن،: جَتِ فح  ، َوُفَضيحُل  الس 

ِك، َوابحنُ  امه  .َفَيِصُلُهم ُعَليهَة، َوابحنُ  السه

ح  َنأحتِِه، َفَلمح  الَقَضاَء، ُعَليهةَ  ابحنُ  َويِلَ  َقدح : َلهُ  َفِقيحَل  فقدم َسنًَة، ُه، َوَل  ابحنُ  إَِليحهِ  َفَركَِب  َنِصلح

َفعح  َفَلمح  ُعَليهَة، َف، َرأحسًا، اهللله عبد   َنرح ُل  ُرقَعةً  اهللِ  َعبحدِ  إىَِل  َكَتَب  الَغِد، ِمنَ  َكانَ  َفَلامه  َفانحَصَ : َنُقوح

َك، ُمنحَتظِراً  ُكنحُت  َقدح  نِي، َفَلمح  َوِجئحُتَك  لرِِبِّ َت ِمنِّي؟ َفاَم  ُتَكلِّمح  َرَأنح

ُجُل  َهَذا َنأحَبى: امُلَباَركِ  ابحنُ  َفَقاَل  َ ُنقَ  َأنح  إتِاه  الره  .الَعَصا َلهُ  َّشِّ

                                                           

 .(  1/200السنر) (1)

 .(  2/230هتذنب التهذنب ) (2)
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 إَِليحِه: كتب ُثمه 

َواَل  ادُ ـــطَ ـَنصح                  اً ــَباِزن هُ ـتلَ  الِعلحمِ  َجاِعَل  َنا ِ  َأمح  امَلَساكنِيح

َتلح  يَ ـلِل َت ــاحح نح اهِتَاـَولَ  اــد  َهُب   بِِحيحَلة                 ذه نح ـبِ   َتذح  نِ ــــالدِّ

 نِ ــَمَجانِيح ــلِل َدَواءً  َت ــُكنح               اـدمــبع ِبا جمنوًنا صتـف

ِدهَ  يِف  َك ــاتُ ـِرَوانَ  َأنحنَ  ن   ابحنِ  نِ ـعَ               اــرَسح نحنِ  َوابحنِ  َعوح ِ  ِسنرح

كِ  يِف               َض ــمَ  فِيحاَم  َك ـِرَواَناتُ  نَ ــَأنح  َواِب  َترح ِ ـــالسه  َأبح  الَطنِيح

ُت  ُقلحَت  إِنح  ِرهح ِ  يِف  لحمِ ـالعِ  ارُ ـــَِحَ  َزله                َذاــكَ  َذاَفاَم  ُأكح  الطِّنيح

 اهلل اهلل: وقال الرشيد، بساط فوطئ القضاء، جملس من قام األبيات هذه عىل وقف فلام

 .اخلطأ عىل أصرب تا فإين شيبتي، ارحم! 

 .بالصة املبارك ابن إليه فوجه أعفاه، ثم!  عليك أيرى املجنون هذا لعل: قال

البصة، وصححه  صدقات ويل ملا األبيات ِبذه له كتب املبارك ابن إن :وقيل

 (1)احلافظ يف التهذنب

فلم نشفع تابن عليه جاللته وتا إمامته بل يمز بمجرد توليه هذا املنصب واهلل 

 املستعان.

 والعربة ملن كان له قلب أو ألقى نام هذا جمرد أمثلة وفيه الكفانةوينر هؤتاء كثنر وإ

 السمع وهو شهيد.

*            *          * 

                                                           

 .(2/232) "هتذنب التهذنب"(، و1/220) "السنر"(، و121ـ 2/122) "ميزان اتاعتدال"انظر  (1)
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 الفصل السابع

 أقسام من خالط السالطني وتوىل املناصب:

 

املخالطون للسالطني واملتصدرون لذلك خيتلفون يف ذلك بحسب نياهتم، ونوع 

 خمالطتهم، والغرض من تلك املخالطة، وقد ذكر أهل اعلم أقساما لتلك املخالطة، وهي :

ة لبيان ما جيب عليه من األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وتعليم أّن املخالط ـ1

الوايل رشنعة اهلل، فهذه املخالطة واجبة عىل أهل العلم، جتاه الوايل وينره، نقل عليها 

أي اتاتفاق عىل وجوِبا، وبنّي أّن هذا عمل  "إزالة التهمة"اتاتفاق ابن األمنر يف رسالته : 

 .(1)لك سبيلهماألنبياء والرسل، ومن س

 : لقوله تعاىل أن خيالطهم اتقاء رشهم عىل نفسه، أو ماله أو عرضه، وهذا جائز، ـ2

، وقد نكون واجبا، واْلنة يف الكافرنن، فباألوىل [12: عمران آل]  ُتَقاةً  ِمنحُهمح  َتتهُقوا أن إتاه 

 (2) يف مسلم ظال.

 يِف  َوَصاِحبحُهاَم  ف، لقوله تعاىل: جائٌز بال خال فهذا أو رحامة، خمالطتهم للقرابة ـ3

َيا نح ُروًفا الد   (3) .[20: لقامن]  َمعح

                                                           

 .(، ط مكتبة أوتاد الشيخ 342) "رسائل ابن األمنر" :نظرا  (1)

 .(  4/442تابن الوزنر ) "العواصم والقواصم"(، و341) "إزالة التهمة"انظر  (2)

 . (341) "إزالة التهمة"(، و 4/442) "العواصم والقواصم"  (3)
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أن خيالطهم يف املعامالت الدنيونة كالبيع والَّشاء منهم، وهذا جائز باتاتفاق، ـ 4

ودرعه  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّىودليل ذلك البيع والَّشاء بني الصحابة واليهود، بل مات النبي 

 (1)نة عند هيودي. مرهو

املخالطة ألخذ ِما يف نده من بيوت املال وحقوق املسلمني فهذا نقص من مرتبة ـ  5

 (2)الزهادة، وشني يف أهل العلم والعبادة، ....الخ

 أو  باملظلومني والتبليغ للفقراء، الشفاعة من بالعامة املتعلِّقة للمصالح املخالطةـ 6

(، 4/440) (3)"العواصم"مكروه . قاله ابن الوزنر يف  ينر مستحبّاً  نكونُ  وهذا ذلك، نحو

 الدين» دنثبح و. « جائر   سلطان   عند حق   كلمة اْلهاد أفضل »واستدل بحدنث: 

 .« النصيحة

 من واحد ينر ذلك فعل وقد للكفار، معهم والغزو اجلهاد ألجل املخالطة ـ7

بن  املختار مع والفضالء العلامء قام قد بل املسلمني، خيار من وينرهم والتابعني الصحابة

 (4) أب عبيد.

أن خيالطهم ليعينهم عىل ظلمهم و نَش بالناس إليهم، ليقول هؤتاء فعلوا،  ـ8 

وهؤتاء تركوا، وربام نكون كاذبا، وهذا تاشّك أنه مشارك هلم يف الظلم، بل قد نكون 

 .(1)أظلم، حيث ندهلم عىل ما تا حقيقة له

                                                           

 .( 341) "إزالة التهمة"  (1)

 .( 341) "تهمةإزالة ال"(، و 4/41) "العواصم والقواصم"  (2)

 .(4/440) "العواصم والقواصم"  (3)

 .(  4/442) "العواصم" (4)



   النصح الصائب 

 

114 

 

املتقدمة مع مرور الزمن و املخالطة نصنر أمرهم إىل موافقة ومع ذلك فغالب األقسام 

السالطني عىل الباطل، أو يف أقل األحوال السكوت عن املنكر، وهذا هو املالحظ ِمن 

خالط السالطني يف زماننا، ِمن كان حجتهم يف أول األمر إنكار املنكر واألمر باملعروف، 

لنوال، فصار املعروف منكرا، واملنكر والنصيحة عن قرب، فتبدلت األحوال ملا كثر ا

 معروفا، ونِس القواعد عند كثرة املوائد، وإىل اهلل املشتكى، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.

 

 

 

 

 

*            *          * 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 .( 22للعالمة العثيمني ) "رفع األساطني"التعليق عىل رسالة   (1)
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 :الفصل الثامن    

 شبه من ترك العلم وتوىل املناصب

 

ة نتعلق ِبا، وحاول باطل أو مرند للولوج فيه إتا وبحث له عن شبه ما من صاحب

أن نلوي أعناق األدلة، ونذللها لتزنني باطله، وحاول أن نأت باحلجج العقلية التي نستدل 

ِبا عىل صالحه وخنره، مهام بلغ بعده وانحرافه، فهذا إبليس ملا أمره اهلل أن نسجد ْلدم مع 

ٌ  َأَنا  املالئكة قال : َتنِي ِمنحهُ  َخنرح  .[21: األعراف]  طنِي   ِمنح  َتهُ َوَخَلقح  َنار   ِمنح  َخَلقح

ُلحدِ  َشَجَرةِ  َعىَل  َأُدل َك  َهلح  آَدمُ  َنا  وملا وسوس ْلدم أن نأكل من الشجرة قال له :  اخلح

 .[210: طه] َنبحىَل  تَا  َوُملحك  

وهكذا أهل الباطل يف كل زمان فهذا فرعون نظهر نفسه يف صورة الناصح املشفق 

نُ  َوَقاَل   عنه :هلذا قال اهلل و بل هو املفسد عىل قومه وأن موسى باملقا َعوح تَلح  َذُرويِن  فِرح  َأقح

عُ  ُموَسى َيدح هُ  َولح َل  َأنح  َأَخاُف  إيِنِّ  َربه ضِ  يِف  ُنظحِهرَ  َأنح  َأوِ  ِدننَُكمح  ُنَبدِّ َرح َفَسادَ  األح  .[16: يافر] الح

ِدنُكمح  َوَما َأَرى َما إتِاه  ُأِرنُكمح  َما  عنه أنه قال: عز وجل وقال اهلل  َشادِ  َسبِيَل  إتِاه  َأهح   الره

 .[11: يافر]

وكم من مبطل زنن باطله للناس فتبعه الفئام، ولو ظهر هلم عىل حقيقته تابتعدوا عنه 

 وقلوه.

وبعد هذا فإن الذنن وجلوا أبواب السالطني، وسعوا للوصول إىل املناصب 

، وطلبوا العلم دهرًا، ربام نتعلقون بشبة واهية والرناسات ِمن عرفوا السنة وذاقوا حالوهتا



   النصح الصائب 

 

116 

 

عىل سوء صنيعهم وقبح طرنقتهم، كالغرنق نتشبث بطحلب ابتغاء النجاة، وهلذا سنذكر 

 بع  شبه القوم مع الرد عليها باختصار .

 الشبهة األوىل :

نقولون أن اهلل ذكر عن نوسف عليه السالم أنه طلب الوتانة ولو كانت مذمومة ما 

ُتويِن  املحَلُِك  َوَقاَل   حيث قال اهلل تعاىل :طلبها  هُ  بِهِ  ائح لِصح َتخح ِِس، َأسح َمهُ  َفَلامه  لِنَفح  إِنهَك  َقاَل  َكله

مَ  َيوح نَا الح نِي َقاَل  (03)َأِمنيٌ  َمكنِيٌ  َلَدنح َعلح ضِ  َخَزاِئنِ  َعىَل  اجح َرح : نوسف]  َعلِيمٌ  َحِفيظُ ُ إيِنِّ  األح

00] . 

يف  لعلم يف تفسنر اْلنة قال ابن عطيةليك كالم أهل اإليل هلم ويف هذه اْلنة د وليس

 الفاضل للرجل نبيح ما اْلنة هذه يف: التأونل أهل بع  قال عند اْلنة : "املحرر الوجيز"

 فيصلح فيه، نعارض تا ما فصل يف إليه نفوض أنه نعلم أن بَّشط الفاجر للرجل نعمل أن

 .ذلك له جيوز فال وفجوره، وشهواته الفاجر تياراخ بحسب عمله كان إن وأما شاء ما منه

َّشنعة؟ الفيا ترى هل هؤتاء الذنن نسعون للمناصب نفتح هلم املجال بإقامة  قلت :

كال بل إن أحدهم ما إن نتحصل عىل نجمة أو نجمتني إتا ورأنته نتصور وخيالط النساء 

 الثرى من الثرنا.وربام نقسم عىل الدساتنر املخالفة للَّشنعة أنه سيطبقها فأنن 

 أن يف لريبته السالم عليه منه حسبة هي إنام للعمل نوسف وطلب أيضاً : وقال ابن عطية

 نعمل أن للفاضل فجائز ... اخلالفة يف الصدنق بكر أب دخول هو هذا ونحو العدل، نقع

 منه. الخ عوض أتا رأى إذا العمل نطلب وأن

لقاضية يف عدم سؤال اْلمارة يف تفسنره نث ادوذكر القرطبي اجلمع بني اْلنة واألحا

 فقال :
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ًَل  اَلمُ  َعَليحهِ  ُنوُسَف  َأنه  :َأوَّ اَم  السه ِوتَاَنةَ  َطَلَب  إِنه هُ  الح هُ  َعلِمَ  أِلَنه  يِف  َمَقاَمهُ  َنُقومُ  َأَحدَ  تَا  َأنه

لِ  َعدح اَلِح  الح ِصح ِصيلِ  َواْلح   َوَتوح
ِ
ُفَقَراء ٌض  َذلَِك  َأنه  َفَرَأى ُحُقوِقِهمح  إىَِل  الح ٌ  َفرح هُ  َعَليحهِ  ُمَتَعنيِّ ح  َفإِنه  َل

ُه. ُهنَاكَ  َنُكنح  ُ  َينرح

فهل هؤتاء املتهافتون عىل املناصب كالذباب عىل املزابل من هذا النوع،  : قلت

 ونعلمون من أنفسهم ذلك.

ح  َأنههُ  :الثَّاِن   َكِرنمُ  ":وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى نهبِي  ال َقاَل  َكاَم  َكانَ  َوإِنح  َكِرنٌم، َحِسيٌب  إيِنِّ : َنُقلح  َل  الح

َكِرنمِ  ابحنُ  َكِرنمِ  ابحنِ  الح َكِرنمِ  ابحنِ ] الح ُقوَب  بحنُ  ُنوُسُف [ الح َحاَق  بحنِ  َنعح َراِهيمَ  بحنِ  إِسح : َقاَل  َوتَا  "إِبح

اَم  َملِيٌح، مَجِيٌل  إيِنِّ  ظِ  َفَسَأهَلَا "َعلِيمٌ  َحِفيظٌ  إيِنِّ  ":َقاَل  إِنه فح ِم، بِاحلحِ ِعلح اََملِ  بِالنهَسِب  تَا  َوالح  .َواجلح

اَم  :الثَّالِث   ِرُفهُ  تَا  َمنح  ِعنحدَ  َذلَِك  َقاَل  إِنه ِرنَف  َفَأَرادَ  َنعح ِسِه، َتعح َتثحنًى ِمنح  َذلَِك  َوَصارَ  َنفح  ُمسح

لِهِ  وا َفال ":َتَعاىَل  َقوح  ."َأنحُفَسُكمح  ُتَزك 

ابِع    ًضا لَِك ذَ  َرَأى َأنههُ  :الرَّ هُ  َعَليحِه، ُمتََعيِّنًا َفرح ح  أِلَنه ُه، ُهنَالَِك  َنُكنح  َل ُ َظحَهُر، َوُهوَ  َينرح  َواهللهُ  األح

َلمُ   (1) .َأعح

 فال أتوتاه، للذي حفيظ: أي َعلِيمٌ  َحِفيظٌ  إيِنِّ  يف تفسري اآلية:رمحه اهلل  قال السعدي

 واْلعطاء التدبنر بكيفية عليم ارج،واخل للداخل وضابط حمله، ينر يف َشء منه نضيع

 الوتانة، عىل نوسف من حرصا ذلك وليس التصفات، أنواع مجيع يف والتصف واملنع،

 ل ما واحلفظ واألمانة الكفاءة من نفسه من عرف وقد العام، النفع يف منه ريبة هو وإنام

 .نعرفونه نكونوا

 خزائن عىل امللك لهفجع األرض، خزائن عىل جيعله أن امللك من طلب فلذلك

 .إناها وتاه و األرض

                                                           

 .(ط: دار احلدنث   216ـ0/210انظر تفسنر القرطبي ) (1)
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فمن نتصدر للمنصب هل سيقوم بنحو ما ذكر نوسف عليه السالم، وهل صار  قلت:

 جيدونه إتا هو حتى نضيع ما عنده من اخلنر والسنة. الناس تا

طِيَتَها َوإِنح  »: يف معنى احلدنث (1)"نيل األوطار"يف  رمحه اهلل   وقال الشوكاني  َعنح  ُأعح

َأَلة  مَ  نَى«إَليحَها ُوكِلحَت  سح َِدنِث  ، قال: َوَمعح َماَرةَ  َطَلَب  َمنح  َأنه : احلح ِ طَِيَها اْلح  إَعاَنُتهُ  ُتِرَكتح  َفُأعح

لِ  ِمنح  َعَليحَها ِصهِ  َأجح تََفادُ . ِحرح مِ  َنَتَعلهُق  َما َطَلَب  َأنه  َهَذا ِمنح  َوُنسح ُكح ُروٌه، بِاحلح ُخُل  َمكح  يِف  َفَيدح

َماَرةِ  ِ َقَضاءُ  اْلح َبةُ  الح سح
وُ  َواحلحِ  ُنَعاُن. تَا  َذلَِك  َعىَل  َحَرَص  َمنح  َوَأنه  َذلَِك، َوَنحح

َرةَ  َأِب  َحِدنُث  الظهاِهرِ  يِف  َذلَِك  َوُنَعاِرُض  ُكورُ  ُهَرنح َباِب  آِخرَ  يِف  املحَذح  . الح

لِِمنيَ  َقَضاءَ  َطَلَب  َمنح »ونعني حدنث :  ُلهُ  َلَب يَ  ُثمه  َننَاَلهُ  َحتهى املحُسح َرهُ  َعدح َنهُة، َفَلهُ  َجوح  اجلح

ُرهُ  َيَلَب  َوَمنح  َلهُ  َجوح  ، وهو ضعيف.«النهارُ  َفَلهُ  َعدح

 : (2) رمحه اهلل الْحَافِظُ قَالَ

هُ  َبيحنَُهاَم  َوجُيحَمعُ  نِهِ  ِمنح  َنلحَزمُ  تَا  َأنه َعدح  ِمنحهُ  حَيحُصَل  تَا  َأنح  َطَلبِهِ  بَِسَبِب  ُنَعانُ  تَا  َكوح  َويِلَ  إَذا ُل الح

َلُب  حُيحَمُل  َأوح  دِ  َعىَل  ُهنَا الطه َقصح لِيَةِ  َعىَل  َوُهنَاكَ  الح  . التهوح

َلةِ  ُمح ُلوَب  الطهالُِب  َكانَ  َفإَِذا َوبِاجلح َعاَنةِ  َمسح ِ طَ  اْلح َيا َوَخُِسَ  فِيهِ  َدَخَل  فِياَم  َتَوره نح ِخَرةَ  الد   َواْلح

لَِيةُ  حَتِل   َفاَل  اَم  َكَذلَِك  َكانَ  َمنح  َتوح َِماَرةِ  الطهالُِب  َكانَ  ُربه   َعىَل  الظ ُهورَ  ِِبَا ُمِرنًدا َلْلح
ِ
َداء َعح  األح

لَِيتِهِ  يِف  َفَيُكونُ  ِِبِمح  َوالتهنحكِيَل  َسَدةٌ  َتوح  َعظِيَمٌة. َمفح

                                                           

 .(، ط: دار ابن اجلوزي  301ـ20/302) "نيل األوطار"  (1)

 .( 24/213ري )يف فتح البا  (2)
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َغالِِب  َعىَل  حَمحُموٌل : التِّنيِ  ابحنُ  َقاَل  اَلمُ ا َعَليحهِ  - ُنوُسُف  َقاَل  َفَقدح  َوإتِاه  الح نِي  - لسه َعلح  اجح

ضِ  َخَزاِئنِ  َعىَل  َتَمُل : َقاَل  [40: ص] ُملحًكا يِل  َوَهبح   ُسَليحاَمنُ  َوَقاَل [ 00: نوسف]  األَرح  َوحُيح

ِ  يِف  َنُكونَ  َأنح    َينرح
ِ
بَِياء َنح اَلمُ  َعَليحِهمح  - األح َتَهى - السه  . انح

  لُِوُثوِق  َذلَِك  :ق ْلت
ِ
بَِياء َنح َمةِ  بَِسَبِب  ُفِسِهمح بَِأنح  األح ِعصح ُنوِب  ِمنح  الح  . الذ 

ًضا ِعنَا يِف  الثهابَِت  ُنَعاِرُض  تَا  َوَأنح عِ  يِف  َكانَ  َما رَشح َنا، رَشح ِ كِنُ  َينرح َلُب  َنُكونَ  َأنح  َفُيمح  يِف  الطه

عِ  اَلمُ  َعَليحهِ  - ُنوُسَف  رَشح  َساِئًغا - السه

ا ُلوِقنيَ  ُسَؤاُل  حَمَل هُ  إذح  النَِّزاِع، حَمَلِّ  نح عَ  َفَخاِرٌج  ُسَليحاَمنَ  ُسَؤاُل  َوَأمه َالِِق، ُسَؤاُل  تَا  املحَخح  اخلح

اَلمُ  َعَليحهِ  - َوُسَليحاَمنُ  َالَِق. َسَأَل  إنهاَم  - السه  اخلح

*            *          * 

  الشبهة الثانية :

ا الفجرة نقول أولئك املخدوعون لو تركنا املناصب والوظائف احلكومية لتوتاه

 والعلامنيون واتاشرتاكيون والفسقة ولزاد الَّش فهو من باب ارتكاب أخف الُضرنن .

 أمركم .من سبحان اهلل ومن الذي اضطركم إىل هذنن األمرنن وأنتم يف سعة  نا :أقول

 حول هذه الشبهة . وقد تقدم كالم شيخنا مقبل بن هادي الوادعي

جلب املصالح قاعدة معروفة عند أهل العلم، ثم نقال هلم : درء املفاسد مقدم عىل 

فمن أذن لك أن تقع يف املخالفات الَّشعية، ألجل إصالح الرعية، وأي إصالح نرجتى من 

 رجل نعيص اهلل عىل بصنرة، وأي توفيق حيالفه .

*            *          * 
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  الشبهة الثالثة :

 .عضهم قد أفتى بع  أهل العلم بذلكنقول ب

َا َنا :بحان اهلل!! أل نقل اهلل: نا سفنقول ِذننَ  َأهي   َوَأطِيُعوا اهللهَ  َأطِيُعوا آَمنُوا اله

ُسوَل  رِ  َوُأويِل  الره َمح ُتمح  َفإِنح  ِمنحُكمح  األح   يِف  َتنَاَزعح
 
ء وهُ  ََشح ُسولِ  اهللهِ إىَِل  َفُرد  ِمنُونَ  ُكنحتُمح  إِنح  َوالره  ُتؤح

مِ  بِاهللهِ َيوح ِخرِ  َوالح ٌ  َذلَِك  اْلح َسنُ  َخنرح  .[01: النساء]  َتأحِوناًل  َوَأحح

بُِعوا : ونقول اهلل ِزَل  َما اته ُكمح  ِمنح  إَِليحُكمح  ُأنح لَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنح  َتتهبُِعوا َوتَا  َربِّ  َما َقلِياًل  َأوح

ُرونَ   .[4: األعراف] َتَذكه

ُسوَل  ُنَشاِقِق  َوَمنح  :وقال  دِ  ِمنح  الره َ  َما َبعح َُدى َلهُ  َتَبنيه َ  َوَنتهبِعح  اهلح ِمننِيَ  َسبِيلِ  َينرح  املحُؤح

هِ  لِهِ  َتَوىله  َما ُنَولِّ  . [220: النساء]  َمِصنًرا َوَساَءتح  َجَهنهمَ  َوُنصح

وقد علمت مفاسد مقاربة السالطني عىل أهل الصالح والدنن ـ وخصوصًا يف هذه 

تاجمال لْلنكار، فال تتعلقوا بخيوط العنكبوت  العصور التي ساءت فيها أحوال الدول، بام

 نعدهلا َشء . وختاطروا بدننكم احلنيف فإن السالمة تا

*            *          * 

  الشبهة الرابعة :

نحراف عنه لبقاء عىل املنهج الصحيح وعدم اتانقولون ما املانع من تويل املناصب مع ا

. 

 اْلواب عن هذا :
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 حتت عنوان :  (1) : "أدب الطلب"يف  رمحه اهلل قال الشوكاني

 هلواه طمعًا يف املال واملناصب[: ]ثانيًا: تزلف بع  العلامء للسلطة وإخضاع الدنن

َباب مجَلة َومن َسح تِي األح نحَصاف ترك َعنحَها نتسبب اله ِ بعد َعنحَها ونصدر اْلح ق َعن الح  احلح

ة وكتم جه بََيان من اهلل أوجبه َما َوعدم احلح  عىل أعدى َها اللهذنن َواملحَال الَّّشف بح الح

نحَسان ِ بَب ُهوَ  َهَذا َفإِن وَسلم عَلَيْهِ اهلل صلى اهلل َرُسول َذلِك وصف َكاَم  ضارنني ذئبني من اْلح  السه

ِذي َبينَات من فِيَها َجاَءُهم َما وكتموا رسله عىل املحنزَلة اهلل كتب الحكتاب أهل بِهِ  حرف اله  الح

دى َبار من َوقع اَم كَ  َواهلح يَُهود َأحح َعِزنز كَِتابه يِف  بذلك اهلل أخربَنا َوقد الح ربَنا الح  َرُسول بِهِ  َوأخح

ِحيح. يِف  َعنهُ  الثهابِت يِف  وَسلم عَلَيْهِ اهلل صلى اهلل  الصه

َذا َبب َوِِبَ ر عىل بقى من بقى السه َعَرب من الحكفح ة قيام بعد َوَينرهم الح جه  َعَليحِهم احلح

ق ُظُهوروَ  اَلم يِف  َنافق َوَوقع من َنافق َوبِه هَلُم احلح سح ِ َبب بذلك الحعلم أهل من اْلح  عجائب السه

 َما عىل فوافقه املحُُلوك من ملك هوى إىَِل  َمال قد َعال من َوكم التهاِرنخ كتب بُطون مودعة

ع خُيَالف َما َلهُ  َوحسن ُنِرند ح  .املحَذاهب  من هِ َلَدنح  ننحفق باَِم  َلهُ  َوتظهر الَّشه

 َوقع َكاَم  وَسلم عَلَيْهِ اهلل صلى اهلل َرُسول َعن َأَحاِدنث للملوك املحُحدثني بع  وضع قد لب

 يِف  إتِاه  سبق تَا  : »َحِدنث يِف  آخر من َوَوقع الرشيد َمعَ  البخرتي َأُبو وهب بن وهب من

ِذي للحملك َوافَقةمُ  «جنَاح َأو» :احلَِدنث يِف  َفَزاد ،«نصل َأو حافر َأو خف  نلحَعب َرآهُ  اله

 َبينَها. ونسابق باحلامم

 حب إتِاه  عىل َذلِك هَلُم َحاِمل تَا  ْلخرنن مثالب َوآَخُرونَ  لقوم َمنَاِقب مَجاَعة َووضع

َيا نح َئاَسة أهل إىَِل  والتقرب احلطام يِف  والطمع الد  َأل ،َعَليحِهم َونروح لدهيم ننحفق باَِم  الرِّ  اهلل نسح

َداَنة ِ  الغوانة. من واحلامنة اهلح

                                                           

 .( ط: دار الكتب العلمية20ـ  26)أدب الطلب  (1)



   النصح الصائب 

 

122 

 

قصة حصلت له مع رجل ننسب للعلم أن اخلليفة مجعهم    ثم ذكر الشوكاين

 ومنهم الشوكاين وهذا الرجل فاستشارهم فأشار اْلخر بام هيوى اخلليفة إىل أن قال :

َيا َأَرادَ  من ننَال تَا  َفإِنههُ  عباده يِف  اهلل َعاَدة جرت َوَهَكَذا نح  وخُسانا وباتا إتِاه  الّدننِ بِ  الد 

عباد إىَِل  بإباليها املأمورنن اهلل حلجة احلاملني من َكانَ  من ُخُصوصا آجال أم َعاجال  َفإِن الح

َيا يِف  َخنره نح ِخَرة الد  نَعة ُحُدود عىل بوقوفه مربوط َواْلح ِ  ِصح َوقد َعنهُ  زاغ َعنحَها زاغ َفإِن الَّشه

َعِزنز. كَِتابه من َموِضع ينر يِف  َهَذا يدُنفِ  باَِم  ُسبحَحاَنهُ  اهلل  الح

َاِمل َأهَيا َفَأنت ةِ  َقائاِم دمت َما بَِخنر تَزال تَا  للحعلم احلح جه  ينر هَلَا نارشا إَِليحَها مرشدا بِاحلح

َراض من عرضا َِبا مستبدل َيا َأعح نح  َأهلَها. اهـ من مرضاة َأو الد 

طني سبيل للتنازل عن احلق قرب الوقت أم ومن هذا نتبني لك أن خمالطة السال :قلت

 بُعد إتا من رحم اهلل .

  :رمحه اهلل  وقال الشوكاني

ك من َوِمنحُهم َقِّ  التهَكل م نرتح  َمال من الدولة تِلحَك  من بِهِ  ظفر قد َحظّ  عىل حُمَافَظة بِاحلح

ك َوقد وجاه َقِّ  التهَكل م نرتح ِذي بِاحلح َعوام خلواطر استجالبا النهاس َعَليحهِ  َما خالف ُهوَ  اله  الح

ك َعنُه َوقد نفورهم من وخمافة َقِّ  التهَكل م نرتح  الدولة تِلحَك  من ُحُصوله ونرجو َنُظنّهُ  لطمع بِاحلح

بل يِف  النهاس َساِئر من َأو تَقح َمان ُمسح  من ومنصب الرئاسات من رئاسة نيل يِف  نطحمع كمن الزه

لحَطان من رزق ُحُصول رجوون َكانَ  َما َكاِئنا املناصب هُ  َفاِئَدة َأي َأو الس   تفوت َأن خَياف َفإِنه

َفاِئَدة َهِذه َعَليحهِ   ِعنحدهم ونتفق النهاس ُنَوافق باَِم  فيتظهر فيها املطموع والرئاسة املظنونة الح

َيا عرض َِبا ننَال ِعنحدهم اً ندو ذخنرة َذلِك َلهُ  لَيُكون إَِليحهِ  ونميلون نح ِذيا الد   (1)اهـ  نرجوه. له

 بل إن خمالطة السالطني واألخذ من نواهلم سبيل لتضييع العلم والضعف فيه.

                                                           

 .(  11أدب الطلب ص) (1)
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ة من أب رمحه اهللوهلذا نقول ابن عيينة : كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلام قبلت الصر

 (1) جعفر ُسلبته.

ن ندعو فكم من حافظ للقرآن قارب السلطان فنسيه وأعرض عن قراءته، فضاًل عن أ

 إليه واهلل املستعان .

 ثم إنه نفتن بالدنيا ونستدرج وإذا طعم النوال نِس الكامل.

 (2) من ويل القضاء ول نفتقر فهو لص . :رمحه اهلل  قال الشافعي 

*            *          * 

 الشبهة اخلامسة : 

 نقولون وجد من السلف من دخل يف عمل السالطني مع جاللتهم وعلو قدرهم،

 ووفور علمهم، ومعرفتهم بالسنن واْلثار، واجلواب عن هذه الشبهة من وجهني : 

ة، قد قوبل باْلنكار من آخرنن، وهم كثنر، وإذا إّن هذا الفعل من هؤتاء األجلّ  أوَل:

 بام نكفي. حصل اخلالف فاحلكم رشع اهلل، وقد تقدمت األدلة يف ذلك

السالطني كانوا أهل زهد وتقى،  ل عمالسلف الذنن ذكر عنهم أهنم دخلوا يف الثان:

ونصح، وليسوا أهل دنيا وجهل، واألمراء يف تلك األزمان، كان حاهلم حسن، من حيث 

حّب العلم، وتبجيل أهله، واألخذ بمشورهتم، واتاستفادة منهم، بل كان بع  اخللفاء 

 بالوتانات.طلبة احلدنث وَحلته، لوتا شغلهم مع واألمراء نتمنى أن حيُض حلقات العلم 

                                                           

 .( 234اجلامع برقم)"رواه اخلطيب  يف   (1)

ط : دار ، (2/223للنووي) "هتذنب األسامء واللغات"(، و1/104) "مناقب الشافعي للبيهقي" (2)

 .الفيحاء  
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أما نحن اليوم فإىل اهلل املشتكى من قلة العلم، وكثرة اجلهل، وامليل إىل الدنيا، والطمع 

فيها، وباملقابل الوتاة يف زماننا إتا من رحم اهلل، بعيدون عن العلم، نميلون إىل شهوات 

ع  الدنيا، وتقليد أعداء اْلسالم، فربام مجع أحدهم ما نسمى بالعلامء ليناقش معهم ب

املحرمات القطعية يف الَّشنعة اْلسالمية، وقّل من نقرب أهل العلم والدنن إليه ليستفيد 

منه وننتفع بعمله، ولكن ليستعمله يف سياية الفتاوى التي تناسب ملكه، وكرسيه، واهلل 

 .املستعان

 :بعنوان هي التي اهلل حفظه احلجوري عيل بن حييى العالمة شيخنا رسالة انظرو

 "احلكومة وعلامء السوء لقضاة املحتومة النصيحة"
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 اخلامتة

 

احلمد هلل الذي هدانا واجتبانا، ومن كل بالء حسن أبالنا، نحمده أوتاً وآخرًا وظاهرًا 

وباطنًا عىل نعمه التي تا تعد وتا حتص، ومن تلك النعم اهلدانة للسنة، ومعرفة طرنق 

صلى  أل اهلل الثبات عىل ذلك، وكم كان النبيالسلف، والسنر يف درب العلم والتعلم، ونس

َف  نا»نقول:  اهلل عليه وسلم ُقُلوِب  ُمَصِّ فح  الح  َأِعنِّي َربِّ »:، ونقول«عىل َطاَعتَِك  َقلحبِي َِصِّ

...احلدنث َوتَا   .« ُتِعنح

َأُلَك  إيِنِّ  اللهُهمه » نقول :  لمسَوَ ليهِعَ اهللُ لىَصَ وكان   َوالِغنَى...  َوالَعَفاَف  ىَوالت قَ  اهلَُدى َأسح

 .«احلدنث

ولينظر نمنًة ونُسًة فنرى املتقادعني يف  فمن عرف الطرنق فليحمد اهلل وليُس عليه

املحرومني من هذا السنر، فيزداد عزمه وثباته، ونقوى نقينه،  الطرنق املقطوعني عن اخلنر

كظل زائل وعام قرنب  ونعلم أن ما نعيشه العاطلون عن العلم من زخارف الدنيا فإنام هو

نهُك  تَا   : لَّجَوَ زَّعَ ننتهي، نقول ِذننَ  َتَقل ُب  َنُغره باَِلدِ  يِف  َكَفُروا اله  َمأحَواُهمح  ُثمَ  َقلِيٌل  َمَتاعٌ  الح

 .[عمران آل] B املحَِهادُ  َوبِئحَس  َجَهنهمُ 

ََياةُ  َكَفُروا لِلهِذننَ  ُزنِّنَ   :سبحانه وتعاىل  ونقول َياالد   احلح َخُرونَ  نح ِذننَ  ِمنَ  َوَنسح  آَمنُوا اله

ِذننَ  ُقوا َواله َقُهمح  اته مَ  َفوح ِقَياَمةِ  َنوح ُزُق  َواهللهُ الح ِ  َنَشاءُ  َمنح  َنرح  .[البقرة] M  ِحَساب   بَِغنرح

هذا وقد جاءت هذه األوراق مساَهة مني يف نصح أخواين طالب العلم أن حيافظوا 

 به والصرب عىل ذلك، وهي جهد مقل فإن أحسنت فمن اهلل عىل اخلنر الذي حباهم اهلل
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وآخر دعوانا أن  ،ت فمن نفِس والشيطان واهلل ورسوله برنئان من ذلكأوتوفيقه، وإن أخط

 احلمد هلل رب العاملني .

 

 

 كتبه بقلمه الفقري إىل عفو ربه :
 أبو معاذ حسني بن حممود احلطييب اليافعـي ـ  

 هـ6934/صفر 61عصر يوم األحد 
 يف مدينة عدن  يف دار احلديث بصالح الدين ـ

 .حرسها اهلل وسائر بالد أهل اإلسالم
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