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 ادلمذمت

 بسم اهلل انرمحه انرحيم

والمرسػػميف سػػيدنا محمػػد والػػو  األنبيػػا الحمػػدهلل ر رب العػػالميف والصػػالة والسػػالـ عمػػ   فضػػؿ 
 الطيبيف الطاىريف .

ر ينػا  ألننػالقد اخترنا ىذا الموضوع المعنوف بػ) دب الوصايا في كتاب سراج الممػوؾ(       
   , وىو موضوع فيو حكمة مفيدة.يشمؿ عم  وصايا المموؾ والحكاـ   يضاانوهلل 

خطة منيجيػة كانػت عمػ  تمييػد بعنػواف )مصػطمح الوصػية فػي  إل وقد قسمنا البحث      
 التراث العربي( .

 )موضوعات الوصايا في كتاب سراج المموؾ( . -:األوؿوالمبحث 

 الفنية لموصايا في كتاب سراج المموؾ(. )الخصائص -:والمبحث الثاني

المشرفة الدكتورة ناىضة ستار نعـ المعيف لنا في رحمتنا البحثيػة  األستاذةوقد كانت        
ووزعت عمينا  دوار العمؿ البحثي فكانػت حصػة الكتابػة لمباحثػة رمي سػمير كتابػة )الوضػع 

ؽ القػػديـ , الموضػػوعات العػػرا آداب, الوصػػايا فػػي األدباالصػػطالحي لموصػػية فػػي مجػػاؿ 
 (.التشبيوالسياسية , الموضوعات االقتصادية , 

والباحثة تبارؾ ستار تولت كتابػة )الوصػايا فػي العصػر الجػاىمي , والوصػايا فػي           
 باآليػػػػات, والنصػػػػائح العامػػػػة , االستشػػػػياد  األخالقيػػػػة, والموضػػػػوعات  اإلسػػػػالميالعصػػػػر 
 (.النبوية الشريفة واألحاديث القرآنية

 ومن اهلل التوفيق
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 الباحثان 

 انتمهيذ

  –مصطهح انىصيت يف انرتاث انعربي  -
 انىضع االصطالحي نهىصيت : -1

 واألمػرمكونػات الوصػؿ واالتصػاؿ ,   ىػـالوصية في االصػطالح )حقػؿ داللػي مػف        
سػدا , والعيد والتفػويض واالسػتعطاؼ واالسػترعا  ,واليبػة والتبػرع  واإللزاـوالفرض  النفػع  وا 
معزولػة عػف المصػطمحات ومفاىيميػا , بػؿ  المغويػة. وليسػت المعػاني  اآلخػريف إل والخبر 

ذاىػػػػػي لممصػػػػػطمح عمػػػػػاد , والمفيػػػػػـو ليػػػػػا امتػػػػػداد .  المغويػػػػػةالمعػػػػػاني  إف كانػػػػػت مسػػػػػ لة  وا 
االسػػتقطاب  وترسػػ المعرفػػي  اإلشػػعاعالمصػػطمح نػػواة مركزيػػة فػػي كػػؿ عمػػـ بيػػا يمتػػد مجػػاؿ 

 المصػطمحيكسػب  إفالفكري فاف تواتر مصطمح واحد في مجػاالت فكريػة عديػدة مػف شػانو 
 (1)مدلوالت متنوعة ومختمفة باختالؼ تمؾ المجاالت (.

تتػابع بػيف تعػريفيف : عػاـ وخػاص   نيػابػاألخص والناظر في مجمؿ تعريفػات الوصػية      
والسػموؾ ,  واألخػالؽحكػـ والمػاؿ والميػراث الوصية شاممة السياسة وال فإذا, يتسع التعريؼ 

فييمػا مػف الوصػية مصػطمحام عامػام   سػباب بػاألدبوينحسر ويتعمؽ بفف مف فنوف القػوؿ لػوهلل 
 (2)فيو  وانفراجة األدب إل  انتسابوالوصية جنسام مف القوؿ لوهلل يسوغ  إل 

  جنػػاسوقػػد يتػػوفر مصػػطمح الوصػػية فػػي مجػػاالت فكريػػة متنوعػػة ويطمػػؽ عمػػ              

مختمفػػػة مػػػف الكػػػالـ . منيػػػا مػػػا ىػػػو موصػػػوؿ بالػػػديف والمعتقػػػد والفقػػػو والتشػػػريع , ومنيػػػا مػػػا 

                                                           
 –البيموؿ , محمد عمي لمنشر , بيروت  عبد ار, حجاجيو  سموبيةالقرف الرابع ىجريام مقاربة  إل الوصايا األدبية  (1)

 .38, 2611, 1لبناف , ط
 نفسو , نفسيا . (2)
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, ومنيػػا مػػا يػػػدور فػػي فمػػؾ القػػػيـ  واإلمامػػػةينطػػوي تحػػت قضػػايا الحكػػػـ والسياسػػة والخالفػػة 

ليػػػا  اإلذعػػػافوالسػػػموكية التػػػي يهللػػػرود ت كيػػػدىا والػػػدفاع عنيػػػا وحمػػػؿ المتقبػػػؿ عمػػػ   األخالقيػػػة

 (1)ا  فييا (والعمؿ بيا ج

 إلييػػاالتػػي تػػدعو  األخالقيػػةيػػدور ىػػذا النػػوع مػػف الوصػػايا عمػػ  مجموعػػة القػػيـ            

, عمػ  المػ مورات . وىػو كمػا جػري  ثوالحػ اتيالمنبمما يهللصطمح عميو بالزجر عف  األديافهلل

والثػػاني لميجػػرة خاصػػة , بمػػا ىػػو حػػف عمػػ  الفضػػائؿ وكػػؼ  األوؿلػػدي العػػرب فػػي القػػرنيف 

لمنفس كما يهللدنسيا وفػي الثقافػة العربيػة مملفػات  وصيانة األخالؽعف الرذائؿ والتزاـ بمكاـر 

 (2)كثيرة تكوف فيو لفظة الوصية جز ام مف عنوانيا (.

 انىصيت يف جمال األدب : -2

وتػػواترت ىػػذه  ((وصػػايا  دبيػػة))وههلل وقػػد  وقػػؼ النقػػاد عمػػ  ضػػرب مػػف الوصػػايا اعتبػػر         

العبارة فػي مصػنفاتيـ  خاصػة فػي معػرض تمييػزىـ ضػروبام مػف الوصػايا ر وىػا خارجػة عػف 

ىذا الموضوع بالنظر في حدود المصطمح والمفيػـو كمػا تصػوره   غرانا. وقد  اآلدابمجاؿ 

عادة,  فػي  وسػتظير.  اآلداب إلػ النظر في ما اعتمدوههلل مف معايير بيا تناسب الوصايا  وا 

الكتػػػب , وفػػػي تعريفػػػاتيـ   ميػػػاتالمعػػػايير التػػػي اعتمػػػدوىا النقػػػاد السػػػتخراج الوصػػػايا مػػػف 

 .لموصية األدبية

                                                           
 .47,  حجاجّيوالقرف الرابع ىجريام مقاربة  سموبية  إل الوصايا األدبية  (1)
 نفسو , نفسيا . (2)



8 
 

تعريػػػػػؼ جػػػػػنس الوصػػػػػية وضػػػػػبط  إلػػػػػ ولعػػػػػؿ  وؿ مػػػػػا يمفػػػػػت النظػػػػػر , سػػػػػعي النقػػػػػاد       

:  األصػػػؿ, يعسػػػر الفصػػػؿ بينيمػػػا فػػػي  (1).نػػػوعيف مػػػف المعػػػايير إلػػػ باالسػػػتناد  خصائصػػػو

وطرائػػػػؽ التعبيػػػػر , الصػػػػياغة  و سػػػػاليبفػػػػي موضػػػػوع القػػػػوؿ  اسػػػػاس تتمثػػػػؿ  مقاليػػػػومعػػػػايير 

بالموصػي , وثانييػا , بالموصػ  لػوهلل , وثالثيػا   وليػاثالثػة متكاممػة , يتعمػؽ  مقاميوومعايير 

 (2)بزمف انعقاد الوصية وما يترتب عم  فعؿ االيصا  (.

وفػػي كثيػػر مػػف مصػػنفات  االصػػطالحيةتوجػػد ىػػذه التعريفػػات فػػي كثيػػر مػػف المعػػاجـ      

الضػػبط والدقػػة فػػي المفيػػـو .  إلػػ العامػػة منيػػا  اإلشػػارات إلػػ وىػػي اقػػرب  والنقػػاد.األدبػػا  

وصػػػايا اليبػػػة  واألدبومػػػف ذلػػػؾ عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ صػػػاحب المعجػػػـ المفصػػػؿ فػػػي المغػػػة 

والغػرض منػوهلل . وبعػض   لقػولي  اعتمػادام عمػ  موضػوع الجػنس  األدبيةوالتمميؾ مف الوصايا 

   (3)في نظره . األدبيةصائص الفنية, فالوصايا الخ

 

 

 

 

 
                                                           

 . 56ة , حجاجيّ   سموبيةع ىجريام مقاربة القرف الراب إل  األدبيةالوصايا  (1)
 نفسو , نفسيا .المصدر  (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
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 إلػػ ؿ يػػمػػف فنػػوف النثػػر فػػي العصػػر الجاىميػػة تتميػػز بطػػوؿ الجممػػة ووضػػوحيا وم         
ابنػو  و مػف  إلػ   بالسجع ولكنوهلل اقؿ مف وعظ الكياف واغمب موضوعاتيا فػي العظػة مػف 

 (1) ابنتيا( إل  ـ 

األمػػر صػػائر  إف  يقػػفطالػػب )عميػػو السػػالـ(, لمػػا   بػػيعمػػي بػػف  اإلمػػاـوسػػنة قػػوؿ         
, وسػػالؾ سػػبيؿ مػػف قػػد  اآلخػػرةعػػف الػػدنيا غػػدام مقبػػؿ عمػػ  بعػػد اليػػـو ليغيػػره , وانػػوهلل ظػػاعف 
 سبقو وساكف مساكف الموت  :

ازداد وىنػػػام , بػػػادرت بوصػػػيتي  نػػػيتور يلمػػػا ر يتنػػػي قػػػد بمغػػػت سػػػنام ,  إنػػػيبنػػػي ,  إي       
   بمػا فػي نفسػي إليػؾ  فضػي إفيعجؿ بي  جمي دوف  إف, و وردت خصاالم منيا قبؿ إليؾ

 (2)وصيتي ىذه .  إليؾفعيدتهلل   }...{ 

 انعراق انمذيم:  آدابأدب انىصايا يف  -3

الحكػػاـ بوصػػفيا نصػػائح عامػػة  إلػػ فنػػري وجػػود مجموعػػة مػػف الوصػػايا التػػي قهللػػدمت         
يعد عم  قدر كبير مف األىمية في تػاري  نظػاـ   دبياالحكمة نذكر نصام   دبوىي تهللعد مف 

   (3)يمتزموا العيد بيف الناس . إفالحاكميف  إل انو مف نوع النصائح الموجية   والحكـ 

المدونػة عمييػػا  األلػواححيػث عثػر عمػ   األخيػرالعيػد األشػوري  إلػ ويرجػع تاريخػوهلل         
ة فػي نينػوي القػرف السػابع ؽ.ـ. ويبػدو  ف الشػيير  (بانيبػاؿ   شػور)في مكتبة الممؾ األشػوري 

   (4)البابمية.ىذه النصائح وضعت لحماية حقوؽ المواطنيف في بعض المدف 

                                                           
 .885, 2, ط1999, محمد التنوخي , دار الكتب العممية , بيروت , لبناف ,  األدبالمعجـ المفصؿ في  (1)
 .2/264, 1991, 1طينضر : جميرة وصايا العرب , محمد نايؼ الدليمي , دار النضاؿ بيروت, لبناف,  (2)
, جامعة بغداد , دار الحرية لمطباعة , بغداد ,  األدبمقدمة في  دب العراؽ القديـ , طو باقر , كمية ينظر :   (3)

 .166, 1976د.ط, 
 نفسو , نفسيا . (4)
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نػػص مكتشػػؼ فػػي منتصػػؼ القػػرف التاسػػع عشػػر ضػػمف النصػػوص التػػي عثػػر   وؿ إف    
 اإللػػػؼمػػػف  األولػػػ القػػػرف الثالثػػة  إلػػػ نينػػػوي , يعػػود  فػػػي (بانيبػػػاؿ  شػػور)عمييػػا فػػػي مكتبػػػة 

ـ, وقػػدـ د.نائػػؿ  1891عػػاـ  (خيػػري رولنصػػف)الباحػػث المسػػماري  قبػػؿ المػػيالد نشػػرههلل  األوؿ
نص في نصػائح مواجيػة لمممػوؾ فػي   وؿالعراقي ىذا النص الذي يعد  األثريحنوف العالـ 

وجد نص مدوف عم  لوح صػيني ويتػ لؼ مػف  (حقيقة السومرييف)حضارات العالـ في كتابو 
 (1)المغة العربية . إل خمسة وخمسيف سطرام مترجمام 

 : األسطرىذه  نأخذومنُو 

 حمرا  . إل ممؾ لـ يصغ لمشرع , يصبح ناسوهلل في فوض  وتتحوؿ بالده          

 . يا ممؾ المصائر مصيره ويورده دومام مورد الغريب  اإللووؿ حلـ يصغ لشرع بالده ؟ سي

لػػـ يصػػغ لممتخصصػػيف ؟ تجابيػػو بػػالده  صػػغي لسػػخيؼ ؟ سيضػػحؿ فكػػر بػػالده   صػػغي 
   (2)العظاـ بالمشورة وسبؿ الصالح ... اإللية يا ؟ سيقوده  اإللولسفر 

 انىصايا يف انعصر اجلاههي : -4

 وجػػودالعػػرب لػػـ يكػػف ليػػـ  إفعمػػ   اإلسػػالـ وممرخػػو وآدابيػػااتفػػؽ ممرخػػو المغػػة العربيػػة -1
ىػػو الػػذي  حيػػاىـ بعػػد مػػوت ونػػبييـ بعػػد  اإلسػػالـالنبػػوة و ف  محضػػروال سياسػػي قبػػؿ   دبػػي

مف المسػمميف ف سػد لنزعػة  اإلسالـفيو عند ممرخي   صميف إل خموؿ. وىذا االتفاؽ يرجع 
فػػنقميـ مػػػف  إنشػػػا  و نشػػ ىـىػػػو الػػذي خمػػؽ العػػػرب خمقػػام  اإلسػػالـ  ف ثبػػاتإدينيػػة يػػراد بيػػػا 

يرجػػع  بيػػاوآداالمغػػة العربيػػة  الوجػػود وىػػو عنػػد مػػمرخي إلػػ لعػػدـ النػػور. ومػػف ا إلػػ الظممػػات 
مػف خطػب  اإلسػالـعػف العػرب قبػؿ   ثػرتالشؾ في كثيػر مػف النصػوص األدبيػة التػي  إل 

                                                           
  135-125, 2667, 1ينظر : حقيقة السومرييف, نائؿ حنوف, دار الزماف, ط (1)
 132نفسو ,  (2)
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الثقافػػة التػػي ظيػػر  ثرىػػا فػػي خطبػػا  العػػرب لعيػػد النبػػوة كانػػت تشػػيد  إفو سػػجاع و مثػػاؿ .
  (1) بوجود مجموعات كثيرة جيدة مف النثر

عرفوىػا كػالغرس   و كثػر األمػـ التػي جػاورت العػرب  موجودا عنػد لنثر الفني كاف   ف  -2
يكػوف لتمػؾ األمػـ نثػر فنػي قبػؿ  إفولػيس بمعقػوؿ  اإلسػالـوالينود والمصرييف واليوناف قبػؿ 

انػو كانػت ىنػاؾ  إلػ القػراف يشػير  إفتمؾ الحقبػة .   يضايكوف لمعرب نثر فني  وال اإلسالـ
لفػؽ القػراف ممػا نقػؿ الػو  ب نػويطمع عمييػا النبػي عميػو السػالـ مػف يػتيـ  لـ و دبيةكتب دينية 

ِِ ِمته ِكَْتاا  َوَ    في قولو تعال  " مف عمـو األولييف كما جا  ِلُِت ْلُُتم ِمته َْ ََ ََ َوَما ُكىت

ِلِطُُمنَ  ََاَا اللُم رل وخالصػة كػاف لمعػرب قبػؿ      .48القصػص : " ََُخطُُِّ بِيَِميىَِكۖ  إًِرا  ا
 ىميػا  ألسػبابولكنػة ضػاع ىانيـ , وسالمة طباعيـ نثر فني تناسب مع صفا   ذ اإلسالـ
 اإلسػالـ, ويهللعػدهلل ذلػؾ النثػر عػف الحيػاة الجديػدة التػي جػا  منيػا  فيالتػدو وقمػة ’  األميةشيوع 

  (2)منيا القراف (م وت

ف  ساليب  لنثر في العصر الجػاىمي وبيػاف يكف  لتعيي مف النصوص ال ة لروامو قما ن     

الكػاتبوف فػي العصػر الجػاىمي وىػو عمػ  قمتػو ممػا  إلييػاالتي كاف يرمػي  العقمية االتجاىات

وصػػدر العصػػر العباسػػي ألغػػراض دينيػػة وسياسػػية وىػػو ليػػذا ال  األمػػويوضػػع فػػي العصػػر 

نمػػايعػػيف مدرسػػة نثريػػة وال مػػذىبام اجتماعيػػام وال ربػػام عامػػام ,   ومػػذاقيـوصػػفية   ذواؽ يعنػػي وا 

ميػػري وىػو منقػػوؿ عػف ابػػف الحذلػؾ حػػديث خنػافر   مثمػػةة ومػف ينيػػسػنبر واتجاىػاتيـ الد لسبا

و فػي تالتػي سػبق راآلثػا يمحػو إفاستطاع  اإلسالـلـ يكف  إذافي حديثة   شارالكمبي والذي 

يف وكػػؿ مػػا يمكػػف والتفكيػػر تغػػاير مػػذاىب الجػػاىمي لإلنشػػا الكتابػػة واف يبػػدع منػػاىج جديػػدة 

                                                           
 .16,  165 ,دالعجم (1)
 , نفسيا . ونفس (2)
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يتبػػع النثػػر بشػػي مػػف الشػػعر ليػػذا لػػـ يكػػف بمقػػدور  إف إلػػ  الػػرواةف نػػائاستخالصػػو ىػػو اطم

ضػعؼ   وكاف عميو مف قػوة  كاف حالة النثر الفني في العصر الجاىمي ما تحديد ما الرواة

   (1)موض غووضوح و 

النثر الفني خطب وفػود العػرب عنػد  آياتالعصر الجاىمي مف  إل نسب  ما  ىـمف       

ىػػذه  إف(.  الفريػػدمػػف العقػػؿ  األوؿكسػػري وىػػي خطػػب طويمػػة وفصػػيحة مثبتػػة مػػف )الجػػز  

رب فػػػي ذلػػػؾ العصػػػر مػػػف المنعػػػة وقػػػوة عميػػػو العػػػعمػػػ  كسػػػري تػػػدؿ عمػػػ  مػػػا كػػػاف الخطػػػب 

 اداتيـعػػو صػػورة لشػػمائؿ العػػرب فػػي ذلػػؾ العصػػر  جممتيػػاىػػي فػػي الجانػػب وىػػذه الخطػػب 

 مف الشذوذ في بعض األوضاع االجتماعية(وطباعيـ , وتفسير لما  خذ عمييـ  يـقو خال

إسػالفيـ مػف  (2)تمؾ الخطب عم  تصور العرب بعد اإلسالـ لمػا كػاف عميػو .   يضاوتدلنا 

نعطػي النثػر الفنػي فػي العصػر الجػاىمي لونػام نطمػئف إليػو  إفالمنعة والقوة . إنا ال تستطيع 

 إف إلػػػ الجػػػاىميف غيػػػر صػػػحيح وممرخػػػو اآلداب مطمئنػػػوف  إلػػػ مػػػا نسػػػبب  كثػػػر  إف إلػػػ 

مػػا بقػػيف مػػف النثػػر ألف الشػػعر مػػوزوف مقفػػ  يسػػيؿ حفظػػة وألف  اؼضػػعإالشػػعر بقػػي منػػة 

والف التػدويف كػاف قمػيالم جػدام فمػـ يحفػظ  كثره قيػؿ فػي حػوادث مشػيودة سػاعدت عمػ  تػورده 

ديث لعبػد الصػمد بػف الفصػؿ لمعرب نثر فني في الجاىمية وفي ح إفبو مف النثر اليسير , 

                                                           
 133 ,طبع بوالؼ (1)
 , نفسيا . ونفس (2)
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المنشور  كثر مما تكممت بو مف جيد الموزوف فمػـ قاشي ورما تكممت بو العرب مف جيد الر 

   (1)يحفظ مف المنشور عشره وال ضاع مف الموزوف عشره 

إف الدنيا شاىدام مف شواىد النثر الجاىمي يصح االعتماد عميػو وىػو القػراف وال ينبغػي       

جػػا  القػػراف  إذمػػف صػػور العصػػر الجػػاىمي . جاىميػػا فانػػو    ثػػرالقػػراف االنػػدىاش مػػف عػػد ا

بمغتػػو وتصػػور انػػو وتقاليػػده وتعػػابيره يعطينػػا صػػوره لمنثػػر والجػػاىمي واف لػػـ يكػػف الحكػػـ بػػاف 

كانػػػػت مماثمػػػػة تمػػػػاـ المماثمػػػػة لمصػػػػور النثريػػػػة عنػػػػد غيػػػػر النبػػػػي مػػػػف الكتػػػػاب   لصػػػػورهىػػػػذه 

 (2)والخطبا  

القراف شاىد مف شواىد النثر الفني ولوكره المكػابروف فػ يف نضػعوهلل مػف عيػود النثػر         
لػـ يكػف موجػودام قبػؿ القػراف  واإلسالـوكيؼ  اإلسالميفي العيد   نضعوفي المغة العربية ؟ 
فال مفر مف االعتػراؼ بػاف القػراف يعطػي صػورة ضػخمو مػف  واألساليبحت  يغير التعابير 
  (3).  ولئؾألنو نزؿ ليدية  ىميةالجاالنثر الفني لعيد 

 

 

 

 

                                                           
 .64, 54العقد ,  (1)
 , نفسيا . نفسو (2)
 , نفسيا . نفسو (3)
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 و مػػرىـ وقومػػ إلرشػػاديخػػاطبوف نعيػػر مػػا يفيمػػوف . والنبػػي جػػا   الجػػاىمييف وىػػـ ال        

  داة إاليييـ عف المنكر في حدود التي رسميا الديف الحنيػؼ ولػـ يكػف القػراف نبالمعروؼ و 

 (1)بعد ضالؿ . وىدتيـبعد ذؿ العرب  عزالتي   الكريمةر الرسالة شلن

نفػوس المػممنيف فماىػا  قػراره إلػ اصػدؽ فيػـ ووصػؿ  ففيمػونزؿ القػراف بمغػة العػرب       

ومػا فػي  غػيظفائف مف صدور المشػركيف فػ عمنوا مػا فػي قمػوبيـ مػف ددومام ويعينا و ستثار ال

وىػو لػيس بشػعر  الجاىميػة  ىؿ يفقييا ب ساليبالقراف نزؿ  إذانفوسيـ ورموسيـ مف عناد . 

  (2). واألوزافخالي مف القوافي  ألنو

ور واف تفػػػػرد بتقػػػػي ثػػػػالـ منكػػػػالقػػػػراف الكػػػػريـ  إفمػػػػمرخي المغػػػػة متفقػػػػيف عمػػػػ   إف         

فػػال لشػػرح الحقػػائؽ التػػي تػػوحي بيػػا العقػػوؿ   داةميػػزة النثػػر الفنػػي  إف والمميػػزاتالخصػػائص 

ماعيػػة والروحيػػة القػػراف عػػرض الكثيػػر مػػف المعضػػالت العقميػػة واالجت  فننكػػر  إف نسػػتطيع

العقػؿ وىػذا يوضػح لنػا  باسػـنو خاطب العػرب العرب في الجاىمية وا ةتغزو افئذالتي كانت 

لغتػػو وقربيػػا  شػػد القػػرب  حالقػػراف بػػالرغـ مػػف وضػػو  إف (3)نثػػر فنػػي  اإلسػػالـلمعػػرب قبػػؿ  إف

 :  اآلتيةويتفرد بالصفات   دبيايعد  ثرام  اإلسالـالعربية لعيد  اآلثارمف 

   مف الشعر الموزوف خموام تامام خموه ( ف وال) 

                                                           
 .158, والنبييفالبياف  (1)
 , نفسيا . ونفس (2)
 , نفسيا . ونفس (3)
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 الذي يسمح في الغالب بوقؼ كامؿ يستريح عندههلل نفس القاري.  اآليات)ثانيام( نظاـ 

                                             اآلثػػػػػارقمػػػػػيال فػػػػػي  إالوسػػػػػوؽ القصػػػػػص وىػػػػػي طريقػػػػػو لػػػػػـ تعػػػػػرؼ  األمثػػػػػاؿ)ثالثػػػػػام( ضػػػػػرب 
 لتمؾ العصور  ةيباألد

التػػي اختمفػػت  الفػػواتحب لفػػاظ عثػػر مفيومػػة مثػػؿ  لػػـ , ىػػـ , طسػػـ انػػح تمػػؾ  االبتػػدا )رابعػػام( 
  (1)مف ت ويميا المفسروف 

 النثرية   وضاعةالقراف نظـ نظمام غنائيام كاف ممحوظام في  إف)خامسام( يظير 

            ة    جو وقد نجػد صػحفام مسػجو ج, فقد نجد سورام قصره مسجو  السجع القراف  )سادسام( ال يمتـز
 .في السور الكبار 

بيػا مخالفػو مػا كػاف عميػو المشػركوف   ريػد إسػالميةوىي سػمو  بالبسممةالقراف  يبد )سابعام(  
(2)  

فػػي مػػتف القػػراف ىنػػاؾ ميػػزاف يختمػػؼ بيػػا بعػػض السػػور عػػف بعػػض وىنػػاؾ فػػروؽ دقيقػػو     
تميػػزام موىوبػػام  و سػػموبالسػػور المدنيػػة مػػف السػػور المكتبػػة تميػػز القػػراف فػػي   سػػاليبتتميػػز بيػػا 

واالجتماعيػػة والدينيػػة التػػي كػػاف يعرفيػػا العػػرب  األدبيػػةومػػف ىػػذه الميػػزات تصػػويره لمحقػػائؽ 
 (3)وتصويره لبعض ما كاف يعرؼ  اإلسالـقبؿ 

 انىصايا يف انعصر اإلسالمي    -5

عػث إف لمقراف الكريـ  ثر كبير إحيا  البالغػة العربيػة واف القػراف كػاف مػف  قػوي البوا       
 والمغويػػػة التػػػي ازدىػػػرت فػػػي الحػػػوضعمػػػ  النشػػػاط األدبػػػي وىػػػو مصػػػدر لمدراسػػػات األدبيػػػة 

                                                           
 158البياف التنيف ,  (1)
 , نفسيا . نفسو (2)
 , نفسيا . نفسو (3)
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اإلسػػالمية واثػػر القػػراف الكػػريـ تػػ ثيرام بينػػا فػػي  سػػاليب الكتػػاب المػػذيف كػػانوا سػػنكوف فػػي النثػػر 
    (1) ألساليب القرآنية إف اإلسالـ  يقظ العرب و ثار ماسكف مف نشاطيـ وحياتيـ (

فانطمقػػػت  لسػػػنتيـ وظيػػػر فػػػييـ الكتػػػاب والخطبػػػا  والشػػػعرا  وكػػػاف مػػػف دواعػػػي ذيػػػوع      

التنػافس الشػديد الػذي قػاـ بسػػبب  إفدؼ النبػوة ىػالػدفاع عػػف  إلػ البالغػة عنػدىـ مػا جئػتيـ 

واألنصػػػار يػػػدعوف لنفسػػػيو سػػػرام وعالنيػػػة عػػػف الخالفػػػة فقػػػد كػػػاف كػػػؿ حػػػزب مػػػف الميػػػاجريف 

نشػر الػدعوة فػي األنصػار اإلسػالمية فطيػرت و مػف طريؽ الحطػب والرسػائؿ واشػتدت  ترغبػ

   (2)ره (.واص النثر ومظاىي الخطابة والرسائؿ ىذا  ثر فني خإل  البالغة ف الحاجة

النثػػػر فػػػي العصػػػر اإلسػػػالمي ىػػػو . عمقػػػو وقوتػػػو بفصػػػؿ تػػػ ثره  خػػػواص  ىػػػـمػػػف  إف      

بػػاآلداب األمنيػػة التػػي عرفيػػا العػػرب حػػيف نبشػػوا بفصػػؿ اإلسػػالـ فػػي الممالػػؾ التػػي فتحوىػػا 

      (3)دومام مديدام ظيرا  ثرة في الخطب والرسائؿ والمصاىرة  بالمعاشرةواكتسبوا 

ىذا ظير ت ثيرههلل في خوص الكتابة التي امتػازت معػدـ التػ نؽ فػي البػد  والختػاـ فقػد         
تكتب في  وؿ كتابيا  "باسمؾ الميـ" ثـ تكتب في فالف إل  فالف ويمضػوف كانت الجاىمية 

في القرص إما مف اإلسالـ فكاف السبب محمد)ص( تفتح كتبػو بالبسػممة وكػاف يختميػا مػف 
               (4)ىذا يقودنا إل  االستنتاج. األكثر بالسالـ عميكـ . 

 

                                                           
 .129, 128الوسيط ,  (1)
 نفسو , نفسيا . (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
 نفسو , نفسيا . (4)
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المػػػػنيج العػػػػاـ الػػػػذي جػػػػري عمينػػػػو النثػػػػر فػػػػي ذلػػػػؾ العصػػػػر . إف مسػػػػ لة اإليجػػػػاز  إف      
فػػي ذلػػؾ العصػػر فكػػاف الكػػانؼ يوحػػد تػػارة ويطنػػب  خػػري وفقػػام واإلطنػػاب كػػاف سػػمو النثػػر 

 اإلمػاـكتاب مف يطيؿ وكػاف مػنيـ مػف يػوخز ورسػائؿ لمظروؼ التي يكتب فييا وكاف مف ال
   (1)و تجري عم  ىذا النمط (.ئوال إل طالب وخطبة ووصاياه وعوده   بيعم  ابف 

انػػو  ونػػكرانيمكػػف  والػػذي ال اإلسػػالميالمػػنيج الكتػػابي فػػي العصػػر   سػػاسالقػػراف  إف      

ولكنػػو كػػاف تطػػورام بطيئػػام لػػـ تظيػػر  األولػػ  اإلسػػالميةحصػػؿ تطػػور فػػي النثػػر فػػي العصػػور 

طرائػػػؼ التعبيػػػر عػػػف الشػػػموف الخاصػػػة وىػػػذا التطػػػور متػػػ ثر التصػػػاؿ العػػػرب  األمػػػي  ثػػػاره

بالغرب فقد كاف بيمال  التقاليد ممكية رغب العرب فػي مكانيػا حػيف اطمعػوا عمػ  مػا عنػدىـ 

النثػر  إف إيلمعرب تقاليد كتابية التي امتازت بعيف الفػواتح والخػواتـ  إف واآلداب الفنوفمف 

.  اإلسػػػػالميالفنػػػػي فيػػػػو فػػػػف قػػػػديـ عرفػػػػو العػػػػرب فػػػػي الجاىميػػػػة وتػػػػـ تضػػػػحية فػػػػي العصػػػػر 

الظػػػروؼ .والقػػػراف  سػػػاس  تقتضػػػيتيبػػػو (  ف القػػػراف كػػػاف يطيػػػؿ ويكػػػرر حسػػػبما قذكػػػر)ابف 

  (2)(تابي في ذلؾ العصرالمنيج الك

نمالـ ي خذ عميو التزاـ السجع  اإلسالميثر في العصر الن إف      كاف بقع السػجع حػيف  وا 
ىيمة يزداف بيا النثر وىػي مقبولػة مػا  األصؿو . والسجع في يتكمؼ ف يقع بسيطا مقبوال  ال

  حيانػاوالقصد . كما وقع في القراف باف القراف يسجع  االعتداؿفي حدود  بجرعةدامت مف 
 (3)(.يمتـز السجع  ولكنة ال

                                                           
 59النيج ,  اصوؿ (1)
 نفسو , نفسيا . (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
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الكتابػػة فػػف لػػو قواعػػد و صػػوؿ واف  إفكػػانوا يفيمػػوف  اإلسػػالميالكتػػاب فػػي العصػػر  إف    

  صػػػبحتالنثػػػر   جػػػاده إفشػػػاب الخطػػػ  والضػػػعؼ  يصػػػفي كتابتػػػو مػػػف  و إفالكاتػػػب يجػػػب 

ببسػط المعػاني مقصوده عند كتاب ذلؾ العصر وخاطبو . وكػاف الكتػاب والخطبػا  ييتمػوف 

وت كيػدىا بتكريػػر الجمػػؿ المتقاربػػة فػي مغزاىػػا ومػػدلوليا وىػػو خفيػؼ مقبػػوؿ تمكػػد المعنػػ  وال 

   (1).يثقمو

عمػ  سػيؿ  األسػموبوىذا التكرير قد يزيد عند بعض الكتاب ولكنػو يظػؿ مقبػوالم ىػذا        

الحيػواف ومػف كما في كتبو البياف والتبييف و  األسموبىذا المثاؿ ظيرت في كتب )الجاحظ( 

 (2)رسائمو األدبية االجتماعية.

ومف مظاىر الصنعة في ذلػؾ العصػر تعمػد الخيػاؿ وىػذه صػفة نجػدىا عنػد  كثػر          

عمػي  اإلمػاـالخيػاؿ فػي النثػر ظػاىر فػي خطػب  إيثػار إفالكتاب والخطا  في ذلؾ العصػر 

مظيػر مػف مظػاىر  األسػموبوىػذا  األيػاـطالب وحكـ الواعظيف والندسات في تمػؾ   بيبف 

 (3)(. فعبد تقرير الخوص التي امتاز بيا النثر في ذلؾ الحي تجاىموالفف ال ينبغي 

 

 

                                                           
 125العربي ,  األدبتاري   (1)
 نفسو , نفسيا . (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
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 ذنسي وانىصايا يف األدب األ

كتابػػة الوصػػايا واف جػػا ت لحاجػػة فطريػػة  ممتيػػا ظػػروؼ الحيػػاة بشػػكؿ عػػاـ ,  إفالحػػؽ     
الشػعر والنثػر عمػ  حػد  يػنظـ  دبيػافنػام  و حبػتالقوؿ الفطري العفوي  ؽانتقمت مف سيا فإنيا
   (1)(.وتقاليده  وخصاصة وآدابو صولوهلل وطرائقوهلل لوهلل سوا  

تنيػؿ مػف معػيف الػديف الحنيػؼ وتصػدر   نيػايجػد  ةاألندلسػي الوصاياالمتتبع لنصوص      

معػػام  إفىػػدفام فػػي   ومصػػدرام  اإلسػػالـمػػف  تتخػػذ إذصػػدوراهلل واضػػحام  اإلسػػالميةعػػف المعػػاني 

وغرقػت فػي  الممذاتالتي انساقت في  ةاألندلسيولعؿ طبيعة الحياة  إليوؿ فتنطمؽ منو لتص

والقػػػيـ الدينيػػػة  اإلسػػػالميةوالفػػػتف جعمػػػت  صػػػحاب الوصػػػايا يمحػػػوف عمػػػ  المعػػػاني الحػػػروب 

خارجيػػػة متمثمػػػة بالػػػدوؿ المجػػػاورة وتتوعػػػدىا  إخطػػػارتيػػػددىا  األنػػػدلسدويػػػالت  إفالسػػػيما 

 األمػػرواالسػػباني المسػػيحي وىػػو  اإلسػػالمي األندلسػػيداخميػػة المتمثمػػة بالتنػػافس ال اإلخطػػار

وصػػايا  إنتػػاجسػػعرا عمػػ   واألدبػػا النػػاس فػػالمثقفوف  رهتبصػػابػػف  األقػػالـالػػذي دفػػع  صػػحاب 

اـ بػيف الراعػي والراعيػة جخمؽ حالة مف االنس إل لمحكاـ تسع    دبيةلمرعايا ووصايا   دبية

 األنػػػػدلسكتػػػػاب  إف.  ندلسػػػػياأل المجتمػػػػعمػػػػف  متػػػػ لؼتػػػػئـ ممػػػػع ممجت إلػػػػ بغيػػػػة الوصػػػػوؿ 

والتػي  ظيػرت نوعػام خاصػام مػف الوصػايا فػي  األندلسػيةالوصايا  إنتاجفي  اشتركوا وشعرائيا

 (2)مضمونيا ولغتيا وشكميا العاـ (.

 

                                                           
 .365, يبالط نف  (1)
 نفسو , نفسيا . (2)
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يخػػتص بالوصػػايا  األوؿ, النػػوع   نػػواعيقػػع فػػي ثالثػػة  األنػػدلس األدبفػػي  النثريػػةالوصػػايا 
  (1)الدينية والنوع الثاني يختص بالوصايا االجتماعية اما النوع الثالث يختص بالسياسة .

 -:األوذنسي األدبانىصايا انذيىيت يف 

الحنيػػؼ مػػػف القػػراف الكػػػريـ  اإلسػػػالميحيػػث نيػػؿ الشػػػعرا  والكتػػاب مػػػف معػػيف الػػديف       
والسنة النبوية الشريفة فكتبوا موصيف الناس بضػرورة العمػؿ الصػالح وحفػظ القػراف والحفػاظ 

قامةعم  الصالة والصياـ   (2). اإلسالـشعائر  وا 

 -:األوذنسي األدبانىصايا االختماعيت يف 

تػػرؾ الموصػػػي المتمقيػػة فيضػػػام مػػػف خبرتػػو ومشػػػاىداتو فسػػػجؿ لػػو خالصػػػة تجاريػػػة          
الالمقػػربيف مػػنيـ  اآلخػريفوقواعػد عامػػة فػي التعامػػؿ مػػع   ساسػػاوعصػارة شػػبابو وتػرؾ لػػوهلل   وا 

وميػػوليـ والنصػػح باالعتػػداؿ فػػي شػػموف الحيػػاة  و طيػػافيـ بقػػاتيـيعػػد بػػيف عمػػ  االخػػتالؼ ط
  (3). اإلسراؼوعدـ 

 -: األوذنسي األدبياسيت يف انىصايا انس

 إذلػػـ تكػػف عمادىػػا  إفالسػمطانية  األدبىػذه الوصػػايا ىػػي جانػب ميػػـ مػػف جوانػػب  إف     
العػػامميف فػػي صػػحبة السػػمطاف يجمعػػوف عمػػ  جػػواز العمػػؿ مػػع السػػمطاف  األدبػػا كثيػػرام مػػف 

 إليػػػويتوجيػػػوف  األدبػػػيوضػػػرورة صػػػحبتو وعمموىػػػا بواجػػػب النصػػػيحة فيػػػـ فػػػي جػػػؿ نتػػػاجيـ 
ضػػماف سػػالمة  إلػػ يطمحػػوف  ألنيػػـغيػػر ذلػػؾ   ـىػػذا النصػػح مباشػػرام   كػػافبالنصػػح سػػوا  

   (4)السمطاف النو ولي نعمتيـ .

                                                           
 .357,  نف  الطيب (1)
 نفسو , نفسيا . (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
 نفسو , نفسيا . (4)
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 األدبيػػػػةعػػػػف سػػػػائر الفنػػػػوف  تميػػػػزهواضػػػػحة  ةيخصوصػػػػ ةاألندلسػػػػي دب الوصػػػػايا فػػػػي      
طريقػػػا مسػػػتقالم  لنفسػػػواخػػػتط  انػػػو إالانػػػتظـ النثػػػر والشػػػعر عمػػػ  حػػػد سػػػوا   إففيػػػو  األخػػػري

 واألخالقيػةنيؿ مف موارد الخبرة الشخصية والمعارؼ المكتسػبة والقػيـ الدينيػة  انوتجم  في 
الحػػػروب وظػػػروؼ   ثػػػرت إذ.  األدبػػػيفػػػي ىػػػذا الفػػػف   ثػػػرت األندلسػػػية ئػػػةيالب إفالسػػػامية . 

ظيػار القمقة في تغذية جذور ىذا الفػف   لدولو مػت حيػث دخ األندلسػية األدبيػةالسػاحة  إلػ ه وا 
  وبعػػض مقطوعػػات نثريػػة   والوصػػايا لتشػػكؿ وحػػدات شػػعرية ونثريػػة مسػػتقمة بػػذاتيا حينػػام 

   (1).  خرمتكاممة حينام  إعماؿفي ثنايا شعرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 434,  نف  الطيب (1)
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 األولادلبحج 

 )مىضىعاث انىصايا يف كتاب سراج ادلهىن (

 ادلىضىعاث انسياسيت : -1

المسػػػيطرة عمػػػ  الحكومػػػة بيػػػدؼ   والمػػػمثرة  األنشػػػطةتمػػػؾ  إلػػػ يشػػػير مفيػػػـو السياسػػػة     
ىػػػو ديفيػػػد  األوؿصػػػياغة وتوجيػػػو السياسػػػة العامػػػة , وقػػػد عرفػػػوهلل اثنػػػاف مػػػف عممػػػا  السياسػػػة 

 مػػػػا الثػػػػاني فيػػػػو ىارولػػػػد  ((التخصػػػػص السػػػػمطوي لمقػػػػيـ )) ب نيػػػػا يسػػػػتوف ويعػػػػرؼ السياسػػػػة 
ويتضػػح مػػف ىػػذيف  ((مػػف يحصػػؿ عمػػ  مػػاذا؟ ومتػػ ؟ وكيػػؼ؟))عػػرؼ السياسػػة  إذالسػػبويؿ 

بمقػػػػدورىا تقريػػػر تمػػػػؾ  ((ليف حكوميػػػوفو مسػػػم ))اف تكػػػوف ىنػػػاؾ سػػػػمطة عػػػريفيف انػػػوهلل يجػػػػب الت
 (1).القيـ التي سيتـ اختبارىا دوف غيرىا ( التفصيالت

العالقػػػة بػػػيف الوحػػػدة الحكوميػػػة ))مفيػػػـو السياسػػػة العامػػػة كتعريػػػؼ واسػػػع بانيػػػا  مػػػاإ       
   (2)عدـ الفعؿ.  واختبار حكومي لمفعؿ   ووىي تقرير  ((وبيئتيا 

 ( 3)مف قرارات يتخذىا فاعموف معرفوف بيدؼ تحقيؽ غرض عاـ .  يضا مجموعةوىي    

مجتمػع مػف  إيفػي حيػاة  متحصػموالسياسػة العامػة , كنتيجػة  إل وبالتالي فانوهلل ينظر       
والمرتكػػػػػػزات  الممسسػػػػػػاتمنطمػػػػػؽ تفػػػػػػاعميـ الصػػػػػحيح مػػػػػػع البيئػػػػػػة الشػػػػػاممة , التػػػػػػي تشػػػػػكؿ 

   (4)لمظاىرة السياسية التي يتعامؿ معيا النظاـ السياسي .  صوالوالسموكيات والعالقات , 

                                                           
, الري ويتز, ترجمة جابر سعيد عوض , الجمعية المصرية لنشر  األمريكيةنظاـ الحكـ في الواليات المتحدة  (1)

 . 16, 1996, القاىرة ,  1المعرفة والثقافة العالمية , ط
, ترجمة عامر الكبيسي , دار المسرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عماف,   ندرسوفالعامة , جيمس  صنع السياسات (2)

14. 
السياسة العامة دراسة نظرية في حقؿ معرفي جديد , وصاؿ الغراوي , مركز الدراسات الدولية , جامعة بغداد  (3)
,2661 ,16. 
فيمي خميفة الفيداوي , دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة , السياسة العامة منظور كمي في البنية والتحميؿ ,  (4)

2661 ,18-33. 
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  وفحػػوي التقػػويـ يمكػػف فيمػػو عمػػ  انػػوهلل عمميػػة عميػػؿ عػػدد مػػف السياسػػات  إفنالحػػظ       
المشروعات والبحث عف مزاياىػا وعيوبيػا المقارنػة وذلػؾ مػف خػالؿ وضػع نتػائج   والبرامج 

منطقػي , فػالتقويـ لػيس مجػرد وصػؼ لمبػدائؿ المتاحػة ولػذلؾ فقػد  إطػارالتحميالت فػي  ليذه
غيػػره لكػػف التقػػويـ فحػػص لمزايػػا وعيػػوب البػػديؿ فػػي عالقاتػػو  إلػػ  اإلشػػارةتصػػؼ بػػديالم دوف 

نمػػالمحركػػة , وال يطبػػؽ التقػػويـ عمػػ  البػػدائؿ المسػػتبعدة لبعضػػيا الػػبعض   كثػػر  وبمسػػار   وا 
   (1)عم  البدائؿ المستقمة والمترابطة (.  يضا

والتػػي تتضػػمف مػػف مراحػػؿ عمميػػات السياسػػة  األخيػػرة التقػػويـ يعػػد المرحمػػة إفوىكػػذا        
يتحقػػؽ  إفنشػػاطات متسمسػػمة واسػػعة , وتقػػويـ السياسػػة العامػػة تعتبػػر كنشػػاط وظيفػػي يجػػب 

والصػػػنع والصػػػياغة والتطبيػػػؽ , ولػػػيس كنشػػػاط وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ عمميػػػات الرسػػػـ 
الحػػؽ وكمرحمػػة  خيػػرة , وقػػد يػػمدي إلػػ  إعػػادة الػػدورة والتػػي تبػػد  بالمشػػكمة ومػػف ثػػـ البحػػث 

   (2)تكوف صالحة لمبقا  واالستمرار .  نيا  وتعديؿ   وعف البدائؿ وبعدىا المفاضمة لتقرير 

فػػػدفيا ىػػػو وبالتػػػالي فػػػاف تقػػػويـ السياسػػػة العامػػػة يعنػػػي إتبػػػاع  سػػػاليب عمميػػػة يكػػػوف         

المطموبػػػة   ىػػػدافياكانػػػت سياسػػػات الحكومػػػة وبرامجيػػػا التنفيذيػػػة تحقػػػؽ  إذاالحكػػػـ عمػػػ  مػػػا 

 (3)واالقتصادية.بالقدر المرغوب فيو مف الفعالية 

رجػػة  ىميتيػػا لحزبػػو السياسػػي متخػػذ القػػرار قػػد يقػػيـ بػػدائؿ القػػرار والسياسػػة وفقػػام لد إف      
ياسػية التػي ولمزبائف المتعػامميف مػع دائرتػو , فػالقرارات غالبػام مػا تػدرس فػي ضػو  القيمػة الس

وتصػب فػي إغراضػيا وقػد حرصػت عممػا  السياسػة  ولمصػمحيوتتوقعيا الجماعػات الحزبيػة 

                                                           
 . 177السياسة العامة منظور كمي في البنية والتحميؿ ,  (1)
 .369 نفسو, (2)
, 1, ذات السالسؿ لمطباعة  والنشر والتوزيع  , الكويت ,ط عبد القويخيري  العامة,ينظر دراسات السياسة  (3)

1989 ,229. 
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  واتحػػػاد نقػػػابي لمنفعػػػة راسػػػاتيا , ضػػػمف القػػػرارات مػػػا يتخػػػذ عمػػػ  إخضػػػاع ىػػػذه القاعػػػدة ود
لصػػالح حػػزب سياسػػي معػػيف ومثػػاؿ ذلػػؾ قػػرار   حيانػػا  وجمعيػػة زراعيػػة   ومنظمػػة عماليػػة 

المحاصػػيؿ الزراعيػػة الػػذي اتخػػذ لصػػالح   سػػعاربرفػػع  1976فػػورد عػػاـ  األمريكػػيالػػرئيس 
     (1)(. لحزبوالمعرفة االنتخابية  

مػع  تعاممػو إثنػا خاصة السياسي و  بحزبويكوف ميتمام  إفالذي يتول  السياسة يجب  إف -
 الزبائف . 

باالنتخابات وذلػؾ مػف خػالؿ  األول تيتـ بالدرجة   مريكاالسياسية في  األحزاب إف        
عنايتيػػػا بالسياسػػػات   كثػػػرباختصػػػار تعنػػػي بالسػػػمطة السػػػيطرة عمػػػ  المناصػػػب الحكوميػػػة , 

كػػاف  إذاقضػػية معنيػػة , ال يوجػػد فػػارؽ كبيػػر فيمػػا  إزا بالسياسػػة العامػػة  األمػػرفيقػػدر تعمػػؽ 
 إفالحػػزب الػػػديمقراطي ىػػػو الػػذي يتػػػول  ىػػػذه السػػمطة , وبػػػذلؾ نجػػػد   والحػػزب الجميػػػوري 

دور كػػالم منيمػػا يقتصػػر فػػي مجػػاؿ السياسػػة العامػػة  إف إالالحػػزبيف لػػيس مػػوجييف لمسياسػػة 
 ( 2)وال يخمو مف معن  ممثر .

سػػػية ىػػػي التػػػي تتػػػول  السػػػمطات وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ السيا األحػػػزاب إفممػػػا سػػػبؽ  الحػػػظن -
سيطرتيا عم  المناصب الحكومية وىذه السيطرة تكوف مػف خػالؿ االنتخابػات السياسػية 

  لمسمطات.

تشػريعات قانونيػة   وتتجسد عػف السياسػة العامػة فػي صػورة تشػريع  إفوىكذا يجب         
لػػػوائح رسػػػمية وفػػػي حػػػاؿ تجاىػػػؿ   وتنظيمػػػات   ومحػػػددة , وقػػػد يعتبػػػر عنيػػػا بتصػػػريح عػػػاـ 

                                                           

  36, مصدر سابؽ ,   ندرسوف(صنع السياسات العامة , جيمس 1)
 66نفسو ,  (2)
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 إفالحكومػػة لممشػػكمة وامتناعيػػا عػػف القيػػاـ بعمػػؿ مػػف كميػػا , ي تحتػػاج السياسػػة لتجسػػيدىا 
  (1)تصور في قانوف فالسكوت عنيا في حد ذاتو يمثؿ تعبيرام عف تمؾ السياسة( . 

تكوف وفؽ قانوني ونظاـ معيف وذلؾ لتجنػب المشػكالت التػي   فلذا ف ف السياسة يجب  -
 تعرض ليا الحكومة .ت

السياسػػػػػة العامػػػػػة وخاصػػػػػة فػػػػػي جانبيػػػػػا االيجػػػػػابي تعتمػػػػػد عمػػػػػ  القػػػػػانوف والسػػػػػمطة ,      
الشرعية التي تعتمد عم  قوة القانوف وليذا تتميز فالمواطنوف عادة يميموف لقبوؿ السياسات 

تسػػمطي فييػػا , وىػػذا مػػا يميزىػػا عػػف سياسػػات القطػػاع  إجبػػاريالعامػػة بوجػػود بعػػد السياسػػة 
التػػػي تميػػػز سياسػػػات الحكومػػػة عػػػف سياسػػػات  األساسػػػيةالخاصػػػية  إفالخػػػاص وفػػػي الواقػػػع 

,   ىػػدافياالقػػانوني  والشػػرعي لتحقيػػؽ  اإلجبػػارالقطػػاع الخػػاص ىػػو احتكػػار الحكومػػة بحػػؽ 
انيف , فالسػػػمطة مػػػف فػػػرض السياسػػػات العامػػػة والقػػػو  األحيػػػافىػػػذا فػػػي كثيػػػر مػػػف  وال يمنػػػع

 ( 2)ضرورية ولكنيا ليس العامؿ الوحيد في فاعمية السياسات العامة (.

نياالسمطة ضرورية في فرص القانوف  إف  تعد عامؿ ايجابي في فرض القوانيف .  وا 

 في كتاب سراج المموك : أقوالونجد عمى ذلك  -

حكمػو ر تعػال  عظيمػة ونعمػو  األرضفػي وجػود السػمطاف فػي  إفار   رشدكـ واممعا     
 اإلنصػػػاؼعمػػػ  العبػػػاد جزيمػػػة الف ار سػػػبحانوهلل جعػػػؿ الخمػػػؽ عمػػػ  حػػػب االنتصػػػاؼ وحػػػب 

ومثميـ بال سمطاف مثؿ الحيتاف في البحر يزد رد الكبيػر الصػغير فتػ  لػـ يكػف ليػـ سػمطاف 
 دما  لػوولـ يستقـ ليـ معاش ولـ يينما بالحياة وليذا قػاؿ بعػض القػ  مرقاىر لـ ينتظـ ليـ 
 إقامػػةمػػف حاجػػة ومػػف الحكػػـ التػػي  األرض  ىػػؿكػػاف ر فػػي  مػػا األرضرفػػع السػػمطاف مػػف 

                                                           
العربية المتحدة  اإلماراتمدخؿ ال  تحميؿ السياسات العامة , احمد مصطف  الحسيف , جامعة الخرطـو بجامعة  (1)

 .24,  2662,  1, ط األردنيةحاليام , مطبعة الجامعة  األردنيةالبيت  إؿسابقام جامعة 
 . 25نفسو ,  (2)
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كمػا ال يكػف  ألنػووجوده سبحانوهلل ومف عالمتو عم  توحيػده السمطاف انوهلل مف حجج ار عم  
    (1)(. بتدويرهالعالـ واعتد لوهلل بغير مدبر ينفرد   موراستقامة 

واف  واإلحسػػافمثػػاؿ لمخمػػؽ والعػػدؿ  ألنػػووجػػود السػػمطاف لػػوهلل مكانػػة عظيمػػة بالحيػػاة  إف -

 . األرضالعدؿ ىو ميزاف ار في 

مثػػػاؿ النيػػػار الػػػذي جعمػػػوهلل ار ضػػػيا  ونػػػورام ونشػػػورام واكتسػػػابام وانتشػػػارام وقػػػد تكػػػوف فيػػػو      
الميػؿ  إلػ  الحروب والغارات والتعب والنصب والشخوص والخصومات فتستريح الخمؼ منوهلل 

الػدنيا يكػوف ضػررههلل خاصػام   مػوروىكذا كؿ جسيـ مػف  ثـ لـ ينس العباد نعمة ار عمييـ فيو
خاصػػام فيػػو بػػال عػػاـ ولػػو كانػػت نعػػـ  نفعػػوونفعػػوهلل عامػػام فيػػو نعمػػة عامػػة وكػػؿ شػػي  يكػػوف 

 ألتعػبالدنيا صفوام مف غير عدد وميسورىا مف غير معسػور لكانػت الػدنيا ىػي الجنػة التػي 
   (2)ال نصيب (.فييا و 

لػػوهلل نفػػع وضػػرر واف ار تعػػال  جعػػؿ النيػػار لمعمػػؿ والميػػؿ تسػػتريح الخمػػؽ  شػػيما كػػؿ  إف -

 الدنيا لوهلل منفعة .عامة وضرر خاص بو.  مورمف   مربو واف كؿ 

يعنػػي لػػوال اف ار  األرضقػاؿ ار تعػػال  ولػػو دفػػع ار النػػاس بعضػيـ بػػبعض لفسػػدت       
الضػعيؼ وينصػؼ المظمػـو مػف الظػالـ ال يدفع القػوي عػف  األرضالسمطاف في   قاـتعال  

ىمؾ القوي الضعيؼ وتواثب الخمؼ بعضيـ عم  بعض فال ينتظـ ليـ حاؿ وال يسػتقر ليػـ 
 السػمطاف فقػاؿ تعػال   بإقامػةومف عمييا ثـ امتف ار تعػال  عمػ  الخمػؽ  األرضقرار فتفسد 

                                                           
 .47, 1994,  1ري الطرطوشي , الدار المصرية , القاىرة , طفيبكر محمد بف الوليد ال  بيسراج المموؾ ,  (1)
 49نفسو ,  (2)
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طاف فيػػ مف النػػاس بػػو فيكػػوف فضػػمو عمػػ  ولكػػف ار ذو فضػػؿ عمػػ  العػػالميف فػػي اقامػػة السػػم
 (  1)الظالـ كؼ يد الظالـ عنوهلل (

وجود السمطاف لوهلل فضؿ كبير لتمييز المظمـو مف الظالـ والضػعيؼ مػف القػوي حتػ   إف -
 ي مف بو الناس وبالتالي يكوف لوهلل فضؿ كبير مف قبؿ الناس .

كػؿ مممكػة  و سػاسدواـ ف وؿ الخصػاؿ و حقيػا بالرعايػة العػدؿ الػذي ىػو قػواـ الممػؾ و       
اف  سػػػبحانوار  مػػػر بالعػػػدؿ ثػػػـ عمػػػـ  إفار   رشػػػدؾاعمػػػـ  إصػػػالحيةسػػػوا  كانػػػت نبويػػػة  و 

ار يػ مر  إفوىػو فػوؽ العػدؿ فقػاؿ  اإلحسػافليس كؿ النفوس تصمح عم  العدؿ بؿ تطمب 
ي واإلحسافبالعدؿ  فػاف لػـ   الحسػافذي القرب  فمو وسع الخمػؽ العػدؿ مػا قػرف ار بػو  ا توا 

لػػػـ يبمػػػغ بػػػو العػػػدؿ والعػػػدؿ ميػػػزاف ار فػػػي  إذايصػػػمح حتػػػ  يػػػزاد عمػػػ  العػػػدؿ كيػػػؼ يصػػػمح 
الذي بو يمخذ لمضعيؼ مف القػوي ولممحػؽ مػف المبطػؿ ولػيس موضػع الميػزاف بػيف  األرض

  (2)(.  يضابؿ بيف السمطاف والرعية الرعية فقط 

مػػػؾ واف العػػػدؿ ىػػػو الم  سػػػاسىػػػي العػػػدؿ واف العػػػدؿ ىػػػو  و ىميػػػاصػػػفات السػػػمطاف  إف -
 األرض.ميزاف في 

فػاف المسػي  يفػرؽ مػف  إعمالػؾ بػ مور ييا الممؾ احرص كؿ الحرص اف تكوف خبيرام      

  بػوقػاؿ ثوابػؾ  ي تيػو إفعقوبتؾ والمحسف يستبشر بعممػؾ بػو قبػؿ  وتعيش إفخبرتؾ بو قبؿ 

مػػا زاؿ  مػػر بنػػي  ميػػة مسػػتقيمام حتػػ   فضػػ   مػػرىـ إلػػ   بنػػائيـ المتػػرفيف جعفػػر المنصػػور 

يثػػار المػػذات والػػدخوؿ  فكانػػت ىمػػتيـ مػػف عظػػيـ شػػاف الممػػؾ وجاللػػو قػػدره وقصػػد الشػػيوات وا 

                                                           
 . 44,  موؾسراج الم (1)
 .51نفسو ,  (2)
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ار العػػز ونقػػؿ فػػي معاصػػي ار ومسػػاخيطو جيػػالم باسػػتدراج ار تعػػال  و منػػا لمكػػره فسػػمبيـ 

      (1)عنيـ النعمة(.

صػػفات الممػػوؾ ىػػي إف يكػػوف خبيػػر فػػي  عمالػػة مػػتقف بيػػا واف يحػػرص كػػؿ  إف مػػف  ىػػـ -
 الحرص عم  ىذه اإلعماؿ الف المحسف ىو الذي يستبشر في عممة.

روي عف النبػي صػم  ار عميػو وسػمـ انػوهلل قػاؿ إف ار ليرعػ  بالسػمطاف مػاال يرعػ          
مثػػؿ الفسػػطاط والعمػػود اس بػػالقراف معنػػاههلل إف يػػدفع وقػػاؿ كعػػب مثػػؿ اإلسػػالـ والسػػمطاف والنػػ

واإلطناب واألوتاد فالفسطاط اإلسالـ والعمػود السػمطاف واإلطنػاب واألوتػاد النػاس ال يصػمح 
     (2)بعضيـ إال ببعض (. 

إف السمطاف لوهلل منزلة عظيمة في القراف لذلؾ فقد شبو العمود بالسمطاف ألنو قػوي يرمػز  -
 لمقوه  .

ر بتقوي ار وال  حػد دوف  ف يػممر بتقػوي ار وال  حػد )يا  يهلليا الممؾ ليس  حد فوؽ إف يمم 
إف حكػـ ار وال  عمػ  شػانام مػف مػف  ف يػتعمـ   رفع خطػرام اجؿ قدرام مف  ف يقبؿ  مر ار وال 

يتصؼ بصفات ار ومف صفات ار العمـ الذي وصؼ بػو سػبحانوهلل نفسػو فقػاؿ تعػال  وسػع 
ذا كػاف العمػـ فضػيمة  كرسيو السػموات واألرض والكرسػي  ىػو العمػـ والكراسػي ىػـ العممػا  وا 

فرغبػػة الممػػوؾ وذوي اإلخطػػار واألقػػدار واإلشػػراؼ والشػػيوخ فيػػو  ولػػ  الف الخطػػ  فػػييـ  قػػبح 
    (3)واالبتدا  بالفضيمة فضيمة (.

                                                           
 .  55 -54سراج المموؾ ,   (1)
 .  61نفسو ,  (2)
 .63نفسو ,  (3)
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يتعمـ الف العمـ فضػيمة ومنزلػة الف مػف صػفات ار العمػـ وذكػر  إفيجب عم  السمطاف  -
  الكريـ.في القراف  العمـ

 ادلىضىعاث األخالليت -2

ألىميػػة األخػػالؽ ودورىػػا الفاعػػؿ فػػي النفػػوس نػػري إف ار سػػبحانو وتعػػال   ثنػػ  عمػػ       

معناىػػا يػػا رسػػوؿ ار  ( وانػػؾ لعمػػ  خمػؽ عظػػيـ)نحسػػف الخمػػؽ حيػث قػػاؿ  (صنبيػو اإلكػػراـ )

     (1)بحسف  خالقؾ  نت عظيـ واختارؾ ار عمف جميع الصفات والكممات النبوية .

وكػاظـ وكاظـ الغػيظ وضػبط الػنفس  التقيادة عف األخالؽ الحسنة الحمـ ىو عبمف        
الغػػيظ ىػػو عبػػادة عػػف إخفػػا  الغضػػب وحفظػػو وكالىمػػا الحمػػـ وكػػاظـ الغػػيظ مػػف األخػػالؽ 

   الحسنة . 

الحمػػـ تمػػاـ العقػػؿ ))و ((الحمػػـ نػػور مػػوىرة العقػػؿ))قػػاؿ  ميػػر المػػممنيف عمػػي عميػػو السػػالـ    
)).(2)  

معناىػػػا إف الحمػػػـ ىػػػو ضػػػبط الػػػنفس عنػػػد ىمػػػاف الغضػػػب منكسػػػر شػػػوكة الغضػػػب لػػػذا      
  شار إليو اإلماـ عمي بجوىرة العقؿ وتمامو. 

فػػي مقػػاـ الثنػػا  والحمػػد لػػوهلل. مػػف األخػػالؽ العظيمػػة ىػػو العفػػو ويػػذكر ار بيػػذه الصػػفة      
  (3).((تعافوا تسقط الضغائف بينكـ  ))قاؿ رسوؿ ار )ص( 

                                                           
 . 111611,ميق لخمسوف درسام في األخالؽ, عباس  (1)
 6411, ح6412, ح286تصنيؼ عذر الحكـ , (2)
 .286عذر الحكـ ,  تصنيؼ (3)
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ذا كنػػت رجػػالم حقػػام  حسػػف إلػػ  مػػف  سػػا   معناىػػا      إف اإلسػػا ة إلػػ  المسػػف  مػػر سػػيؿ وا 
 .واف الذنب كؿ ما كاف كبيرام ف ف فضيمة العفو عنو ستكوف اكبر 

الموطئػػػوف مسػػػام فػػػي الجنػػػة  حسػػػنكـ  خالقػػػا فػػػي الػػػدنيا مج قػػػربكـ مػػػف قػػػاؿ رسػػػوؿ ار )ص( 
   (1)فوف لويم  ي لفوف كنافيـ الذيف 

رفيعة يـو القيامة وىي  قػرب الػ  رسػوؿ الذي يتحم  باألخالؽ الحسنة لوهلل منزلة  إفمعناىا 
ار )ص( محبسػام فػي الجنػػة وىػـ المػذيف كػػانوا فػي الػدنيا يتواصػػموف مػع  قربػائيـ و صػػدقائيـ 

 في السر والضرا  .

سػػمعت رسػػوؿ ار )ص( يقػػوؿ لػػيس شػػي   ثقػػؿ مػػف الميػػزاف مػػف  عمػػي )رض( األمػػاـوقػػاؿ 
     (2)الخمؽ الحسف 

مػػف تجمػػ  محسػػف األخػػالؽ يكػػوف عنػػد ار مرضػػياهلل ويكػػوف فػػي يػػـو القيامػػة  إفمعناىػػا      
 والحسنات. ةقؿ في ميزانو لإلعماؿ الحسنثفي ميزاف إعمالو الكفة  

البد مف اإلشارة إل   ف  ىـ شاخص لبياف شخصيتو اإلنساف ىو األخالؽ ويمػاؿ          
اإلنسػػاف بطبعػػة مركػػب مػػف العقػػؿ والشػػيوة. فالعقػػؿ يػػدعوه إلػػ  العػػالـ والحكػػـ والرشػػاد بينمػػا 

كفػػة األخػػالؽ الحسػػنة عنػػدم كػػاف فػػي  والميػػو والفسػػاد الػػذي حجػػتالشػػيوة تػػدعوه إلػػ  المعػػب 
كفػػو ألعيػػب إف  دحرجػػتمحبوبػػام وعنػػد ار مرضػػيام بينمػػا الػػذي  عمالػػة موافقػػام وبػػيف النػػاس 

        (3)يبحث اإلنساف عف عيوبو حت  يصمحيا.

 

                                                           
 45لوسائؿ , ا تدرؾمس (1)
 442نفسو ,  (2)
 ار السيد محمد تقي المدرسي  ةأليعنواف اإليماف ومنطمؽ التقدـ األخالؽ  (3)
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  خالقػػام.إف  كمػػؿ المػػممنيف  يمانػػام  حسػػنيـ  -السػػالـ:قػػاؿ اإلمػػاـ محمػػد البػػاقر عميػػو       

المػػممف ىػػي كمػػاؿ  يمانػػو ودينػػوهلل.  ومػػف  اإلنسػػافألخػػالؽ الحسػػنو التػػي تممػػ  بيػػا ا إفيعنػػي 

نػػػػري كثيػػػػراهلل مػػػػف النػػػػاس يسػػػػعوف  بػػػػدام فػػػػي تػػػػزييف حيػػػػاتيـ الظػػػػاىر ينصػػػػرفوف  إفالممسػػػػؼ 

 إفومالبسػيـ بينمػا كػاف األولػ  بيػـ المميارات مف الػدوالرات عمػ  تحميػؿ بيػوتيـ وسػياراتيـ 

الثمينػػة تصػػرؼ  األوقػػاتفكػػـ مػػف  الحميػػدةبالعمػػؿ الصػػالح والصػػفات   نفسػػيـبتػػزيف ييتمػػوا 

ذلػؾ  إلػ احػدث الموضػات لخياطػة المالبػس ومػا  اختيػارفي مسػائؿ ثانويػة فػي الحيػاة كمػا 

فعجػب كػؿ العجػب مػف يصػرؼ جػؿ  ةواآلخػر في حيف يغفموف عمػا يصػمح حػاليـ فػي الػدنيا 

. فػػالقراف الكػريـ حينمػػا يصػػؼ  خالقػةييػػذب  إفوقتػو وطاقتػػو عمػ  المظػػاىر الخارجيػة دوف 

 األصػؿلسػت  ألنيػاوبيػوتيـ واسػعة وسػياراتيـ جميمػة  جذابػةعنيـ المالبس يقوؿ  المممف ال

ُناوَن َعَماى ))حياة المػممف بػؿ األصػؿ مػا ذكػره القػراف فػي قولػوفي  ِن اْلاِذيَن َيمو مَِ َوِعَبااُد الاْرحو

َذا َخاَطَبُيُم الوَجاِىُموَن َقاُلوا َسََلًما ًنا َواِ  َروِض َىوو األو
))   

الصػػالح يجػػب اف يتصػػؼ بصػػفات عبػػاد الػػرحمف ميمػػا  اإلنسػػافاف  اآليػػةمعنػػ  ىػػذه       

 .  اآلخرةتضمف لو حياة سعيدة في الدنيا وبحضف فاضمة في  ألنياكمفتو مف جيد ووقت 

  (1)واف األخالؽ الحسنة حينما تتجم  في شخصية المممف تجده عمو ايجابية 

 

                                                           
 . 7محمد تقي ,  ,األخالؽ عنواف األيماف  (1)
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فيػػي فػػي مفيوميػػا الضػػيؽ تعنػػي صػػنؼ  و خػػركممػػة األخػػالؽ ليػػا مفيػػـو واسػػع  إف       
وعػدـ الغيبػة والنميمػة وتجنػب سػاتر الصػفات الرذيمػة بػيف النػاس  واإلصالحالصدؽ والوفا  

األخػػػالؽ قاعػػػدة لسػػػائر الفضػػػائؿ بػػػؿ منطمقػػػام حتػػػ   إيبينمػػػا تعنػػػي بمفيوميػػػا الواسػػػع ىػػػي 
   (1)باأليماف بار سبحانو وتعال .

 إنمػػاذلػػؾ الرسػػوؿ )ص( فػػي مقولتػػو الشػػييرة  الػػزاد كمػػا  كػػد بدايػػةاألخػػالؽ ىػػي  إف       
النػاس   يتيػاالصػالة والسػالـ (   فضػؿمكاـر األخالؽ. وقاؿ األماـ عمي )عميو  مـتألت يبق

 ضرورة اعداتيا. بيا عف  واعدلواف ديبيا   نفسكـتولوا مف 

 بنيانػػوعميػػو مػػف سػػموؾ يػػ تي عمػػ   ثػػر  ومػػا يتعػػود اإلنسػػاف يفعمػػومػػا  إفمعنػػ  ذلػػؾ       

 .األخالؽ   ساسوصياغتو النفسية وىذا  تربويال

 2األنفال:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ   چ  ڃ   ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 

 إلػػ والمبػػادرة  االبتػػدا  إفالجانػػب الروحػػي ميػػـ فػػي األخػػالؽ حيػػث  إف اآليػػةمعنػػ        

 وجؿ وذكره بشكؿ دائـ.  ر عز التوبة

المػممنيف صػفات  ديلػ يتنػامو الجانػب الروحػي  تقويبحانو وتعال  سر  وعفالخضلذا      

  مػػػو األمػػػةوالػػػتالحـ وغيرىػػػا وبيػػػذه الصػػػفات كانػػػت ىػػػذه  واالسػػػتقامةمثمػػػ  وىػػػي الشػػػجاعة 

 (2) الضغوطصابرة خالدة قادرة عم  تحدي 

 ادلشاورة وانىصيحت 

                                                           
 .16-14-11,  1ومنطمؽ التقدـ ,  اإليمافاألخالؽ عنواف  (1)
 نفسو , نفسيا  (2)
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الػرئيس  إليػويعد الحكما  المشاورة والنصيحة  ساس المممكػة وقواعػد السػمطنة ويفتقػر       

مشورة فييا محممػة حسػف  ال عزموبذبح ابنو   مرالخميؿ عميو السالـ  براىيـإواف المرموس 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ األدب و يمانػػو القػػوي بػػار سػػبحانو وتعػػال  وعممػػو بموفقػػو مػػف النفػػوس

 چ   جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ      جئ  جئ  جئی   ی  ی    چ چ

الفػػرد كػػالخيط السػػػحيؿ  الػػر ي. وقػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػػيو ار عنػػوهلل   112الصاااتا : 

كالثالثػػة ال تكػػاد تنقطػػع الحػػاكـ الحػػاـز يجمػػع وجػػوه الػػري   را  والثالثػػة كػػالخيطييفوالر يػػاف 

المشكؿ لـ يضرب بعضػيا بػبعض حتػ  يخمػص لػو الصػواب ويقػاؿ : مػف كثػرت  األمرفي 

يشػػػػػيدوف العيػػػػػوب   رائيػػػػػـ. ولػػػػػـ تػػػػػزؿ العقػػػػػال  عمػػػػػ  اخػػػػػتالؼ إمارتػػػػػواستشػػػػػارتو حمػػػػػدت 

 ربعػا لػـ   عطػيالوكعا . حيث يقاؿ مػف  األمةويستشيروف صواب الر ي مف كؿ احد حت  

ومػف لػـ يمنػع القبػوؿ  التوبػة عطيػت  مف  عطية الشكر لـ يمنع المزيد , ومػف -: ربعايمنع 

 يجمػع إفمػف  اإلنسػاف. ال يمنػع عمػو مكػاف وشػده البػ س  لخيػرهاالسػتخارة لػـ يمنػع   عطيتو

     (1)فاف ذلؾ مف الحضاؿ واألخالؽ الحميدة.  كثيرةر ي  إل ر يو 

 

. قػػاؿ ار  المرسػػميفالنصػػح ىػػي مػػف األخػػالؽ الحميػػدة لممػػممف وىػػي مػػف سػػنف  إف        
اَل َلُكامو ِنن َكااَن  ))تعال  اختبارام عف نوح عميو السالـ  َْ اِحي ِننو َأَردتأ َأنو َأن ْو ُُُكمو ُن ََ َوََل َيان

. وقػاؿ شػعيب عميػو السػالـ ونصػحت لكػـ فكيػؼ  سػي 34: ىػود (( ۚ  الْمُو ُيِريُد َأن ُيغوِوَيُكمو 
ـ ولكػػف ال تحبػػوف الناصػػحيف وقػػاؿ صػػالح عميػػو السػػالـ ونصػػحت لكػػ الكػػافريفعمػػ  القػػـو 

                                                           
 79-78-27بكر محمد بف محمد ,   بي العالمةاألماـ العالـ  ,سراج المموؾ (1)
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عبػػػادة كػػػاف لػػػوهلل  جػػػره  و حسػػفنصػػػح لسػػػيدة  إذاالعبػػػد  إفوقػػاؿ النبػػػي صػػػم  ار عميػػػو وسػػمـ 
   (1). واألمانة. فالنصح في الحممة حفؿ الشي  الذي بو الصالح مرتيف

والقيػػػػاـ   ىمػػػػووصػػػػفو بمػػػػا ىػػػػو  -فالنصػػػػح ر : اإلنسػػػػافيختمػػػػؼ النصػػػػح بػػػػ خالؽ         
والجيػاد  خطػو مسػابتعظيمو والخضوع لوهلل ظاىرام وباطنام وال  نحبو في محابػو والتباعػد عػف 

ممزرتػػو ونصػػرتو و حيػػا   لمرسػػوؿ )ص( ونصػػيحةطاعتػػو قػػوالم وفعػػالم.  إلػػ فػػي رد العصػػاة 
حيػػػا سػػػنتو   والنصػػػيحةطريقتػػػو ببػػػث الػػػدعوي وتػػػ ليؼ الكممػػػة والتخمػػػؽ بػػػاألخالؽ الطػػػاىرة  وا 

رشادىـ الغفمةنتيـ عم  ما تكمفونو وتنبيييـ عند لائمة معاو  عنػد اليفػوة وتعمػيميـ عنػدما  وا 
وشػػد خمػػتيـ عنػػد الحاجػػة. والنصػػح لجميػػع الممػػؿ اف بيػػـ مػػوا وتحػػذيرىـ ممػػف يريػػد السػػو  حم

بالقوؿ ويحذرىـ سو  الكفػر قػاؿ النبػي صػم  ار عميػو  اإليماف إل ويدعوىـ  إسالميـتحب 
 واالعتصػػاـة األمػػر العمػػؿ ر ومناصػػحة وال -قمػػب مسػػمـ :ثػػالث ال يضػػؿ عمػػييف  -وسػػمـ:

 (2)بجماعة المسمميف . 

 احلهم 

تالب خػػػفيػػػو مػػػف راقػػػو السػػػر و  لمػػػاالحمػػػـ اشػػػرؼ األخػػػالؽ واقعيػػػا بػػػذوي األلبػػػاب  إف       
 نعػػصال  -قػػاؿ : ابيػػ  عػػيشرجػػالم قػػاؿ لرسػػوؿ ار )ص( عممنػػي كممػػات  إفالحمػػد وروي 

السر واخػتالب الحمػد  راقوفيو مف  الحمـ اشرؼ األخالؽ واقعيا بذوي األلباب لما إفو عمـ 
حمػػـ  معػػولػػـ يكػػف  إفالخمػػؽ فالسػػمطاف   ود إلقامػػةالنػػاس بػػو السػػمطاف ألنػػة منصػػوب  و حػػؽ
ال مف القراف الكػريـ حيػث قػاؿ تعػال   اآلياتبعض  ذكر فيوقع تحت عب  ثقيؿ والحمـ  وا 

  (( ِنْن ِنبوَراِىيَم َلَحِميٌم َأْواٌه مأِنيبٌ  ))
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ومػف  ((عميػو السػالـ)) بػراىيـإ خػالؽ نبػي ار ار سبحانوهلل وتعال  يحب الحمـ وكانت مف  إف
 (1)نبيام يكوف  إفالقديمة كاد الحميـ  ثاؿاألم

حمـ مػف لػـ يصػبر عنػد الجيػؿ ومػا قػوة مػف لػـ يػرد الغضػب  ما "عميو السالـ"وقاؿ المسيح 
. وقػد كػاف ((الجاىػؿ خصػـ والحمػـ حكػـ  ))وما عبادة مف لػـ تتواضػع لمػرب تعػال . الشػعب 

كػاف بعػض ال لنفسػيو بػؿ عنػد انتيػاؿ حرمػة  إنماالنبي عميو الصالة والسالـ يغضب ولكنو 
 حيث قاؿ الشاعر 

 يكدرا  إفجوادر تحمي صفوة                    لـ تكف لوهلل      إذاال غير في حمـ 

  (2)محاسف الحمـ. إعماؿفي   ساسساتر الفضائؿ ىي  إفت الشعري معن  البي

لػػـ   غضػػبت إذاثػػالث مػػف اجػتمعف فيػػو فقػػد سػػعد : مػػف  -: عبػػد العزيػػزقػاؿ عمػػر بػػف      
ذاغصػبنو عػف الحػؽ  يخرجو ذارضػاه فػي باطػؿ  يدخمػولػـ  رضػي وا  قػدر كفػا وكػؼ وقػاؿ  وا 

عنػػػد الغصػػػب وال  إالعنػػػد ثالثػػػة: ال يعػػػرؼ الحمػػػـ  إاليعرفػػػوف  ثالثػػػة ال يػػػ تنيليػػػا ف ألبنػػػو 
  (3) إليو الحافةعند  إالعند الحرب وال  خوؾ  إالالشجاع 

)الحمـ ىو فضػيمة والػذي يعػـ سػائر الفضػائؿ وتكمػؿ بػو سػائر المحاسػف وىػو حمتػو األنبيػا  
 عم  ممر األياـ ذكرا (األصفيا  و خمدىا  ولبسو

 فيما يسكن بو الغضب 

ُكر ْرْبَك ِنَذا َنِسيتَ ))قاؿ تعال    (24:)الكيؼ ((َواذو

 ذكر ار خاؼ منو ويزوؿ غضبو , إذا ف نةغصبت  إذاية  آلتعني ىذه 
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ف اغضػػػب وال  محقػػػؾ بػػػف ادـ اذكرنػػػي حػػػيف تغضػػػب  ذكػػػرت حػػػي يػػػا ))وفػػػي التػػػوراة مػػػذكور 
قػػاؿ بعػػض الحكمػػا  الغضػػب عمػػ  مػػف ال تممػػؾ عجػػز وعمػػ  مػػف تممػػؾ لػػـو  ((فػػيمف امحػػؽ
ذلػػة الغػػدر وبيػػذا قػػاؿ الشػػاعر  إلػػ تغضػػب  فإنيػػاوعػػرة الغضػػب  إيػػاؾالحكمػػا  وقػػاؿ بعػػض 

ذا   (8) اَلعتذارمذلة  فأنكرزه                     ما اعتراك في الغضب الع    وا 

 ف مػػػف غضػػب سػػػقط كالمػػو وفحػػػش مػػا يخػػػرج مػػف فػػػاه فعنػػد يسػػػكف معنػػ  البيػػػت الشػػعري 
 مذلة وطمب الغفراف . االعتذارغضبو فسوؼ يعتذر  والمعروؼ باف 

 أجلىدة وانسخاء 

 إحػػديالجميػػؿ قػػدرىا العظػػيـ موقعيػػا الشػػريؼ موردىػػا ومصػػدرىا وىػػي  الخصػػمةىػػذه       
ليػػا الوجػػوه وتػػذؿ ليػػا الرقػػاب وتخضػػع ليػػا   و ساسػػيا وتاجيػػا وجماليػػا تعنػػقواعػػد المممكػػة 

ويحسف بيا الشػتا   األوليا وتستكثر بيا  األعدا وتسترؽ بيا األحرار وتستماؿ بيا الجبابرة 
منيػػػػػا بالجمػػػػػاؿ   شػػػػػبوالخصػػػػػمة بػػػػػالعزائـ والواجبػػػػػات والبعػػػػػدا  وىػػػػػذه  األقربػػػػػا ويممػػػػػؾ بيػػػػػا 
 (  1)والمتممات.

ااٌة ))  قػػاؿ ار تعػػال   َْ ا َْ َُِسااِيمو َوَلااوو َكاااَن ِبِياامو َخ ِثُروَن َعَمااِى َأن  إلػػ جػػا  رجػػؿ ((   ۚ  َوُيااثو
ي فبعػػػث النبػػػي )صػػػم  ار جػػػائع فػػػ طعمن إنػػػييػػػا رسػػػوؿ ار  -الرسػػػوؿ محمػػػد )ص(فقػػػاؿ :

 المػا  فقػاؿ النبػي )ص( مػا إالعنػدنا  فقمف والذي بعثؾ بالحؼ ما  زواجو إل عميو وسمـ ( 
ار تعػال  فقػاـ  يرحمػوعمػؾ الميمػة ثػـ قػاؿ مػف يضػيؼ ىػذا ىػذه الميمػة عند رسػوؿ ار مػا يط

منزلة فقاؿ ألىمو ىذا ضيؼ رسػوؿ ار  إل يا رسوؿ ار فحممة  إنافقاؿ  راألنصارجؿ مف 
حتػػػ   قػػػوتيـمغمػػػييـ عػػػف فقػػػاؿ قػػػومي  الصػػػينيةقػػػوت  إلػػػ عنػػػدنا  )ص( ف كرمتػػػو فقالػػػت مػػػا

اخػذ الضػيؼ ي كػؿ فصػمحف السػراج ف طفئيػو وتعػالي نمضػغ  فػإذا واغمػريثـ اسػرحي  يناموا
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 يػػ كالفوالضػػيؼ كػػاف   لسػػنتيمالنضػػؼ رسػػوؿ ار )ص( ففعمػػت وجعػػال يمضػػغاف   لسػػنتنا
تبسـ ثػـ قػاؿ لقػد عجبػت ار مػف فػالف  إلييما صبحا ونظر النبي )ص( مما فيف لياتا طاو بو 

 چ   جئ   یی    ی     جئ   جئ  جئ  جئ  جئٹ ٹ چ وفالنػػة ىػػذه الميمػػة 
   9الحشر: 

  ولبسػػػت ف بميػػػت   ولػػػؾ مػػػف مالػػػؾ مػػػا  كمػػػت ف فنيػػػت  إنمػػػاقػػػاؿ رسػػػوؿ ار )ص(ابػػػف ادـ 
السحا  عم  وجوه سخا  فػي الػديف سػخا  فػي الػدنيا قػاؿ ار  إفمموا  عطيت ف مضيت و ع

َوِمُحاونَ ))تعػال   َِاَك ُىاُم الوُم َوِساِو َفُأولَِ  إف(. السػخا  فػي الػديف 9: )الحشػر((َوَمن ُياوَق ُناْل َن
تريػػػد بػػػذلؾ ثوابػػػام  تسػػػخر نفسػػػؾ ر تعػػػال  وتريػػػؽ دمػػػؾ فػػػي ار سػػػماحو مػػػف غيػػػر كراىػػػة ال

 النفس. وسامة واإليثاروالسخا  في الدنيا يعني البذؿ والعطا    جالعاجالم وال 

 الناعرقال 

َل َل الَقر عار   وَل السخاء مَرطًا في طاعة نرف                كسب الَني نرفوا 

طمحة بف عبيد ار الخزاعي  ف معممة مف الكتاب كاف فػي الحجػاز قػد قعػد  إل بمغ        
ولػػو ولػػػد  تفػػاف يكػػػف مػػا إليػػومػػع غالمػػو مائػػػة  لػػؼ وقػػاؿ : سػػػمميا  إليػػػوبػػو الػػدىر ف رسػػؿ 

جػػده قػػدماف ولػػـ ولػػده واف لػػـ يكػػف لػػو ولػػد ففرقيػػا عمػػ  قومػػو فوافػػاه الرسػػوؿ فو  إلػػ  ف دفعيػػا
 يعقب ففرتيا عم  قومو. 

قاؿ زيد بػف  سػمـ وكػاف مػف الخاشػعيف يػا  بػف ادـ  مػرؾ ار اف تكػوف كريمػام ويػدخمؾ الجنػة 
 تكوف بخيالم ويدخمؾ النار .  إفونياؾ 

 خازف لغيرؾ.  نت فيو  فإنما: ما جمعت مف ماؿ فوؽ قوتؾ  )ع(طالب   بيقاؿ عمي بف 

 انشح وانبخم وما يتعهك بهما 
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بيػػذا الػػدعا  الشػػح فػػي كػػالـ العػػرب : البخػػؿ ومنػػع الفضػػؿ وكػػاف النبػػي )ص( يػػدعو       
سػػرافيابػػؾ مػػف شػػح نفسػػي   عػػوذ إنػػيوىػػو الميػػـ  الشػػح  اتقػػواووسواسػػيا وقػػاؿ النبػػي )ص(  وا 

وقاؿ تعػال   محارميـسفكوا دما ىـ واستحموا  إفف ف الشح  لؾ مف كاف قبمكـ وحمموا عم  
َم الوِقَياَمِة )) ۚ  َسُيَطْوُقوَن َما َبِخُموا ِبِو َيوو

     (1)(.186 :عمراف إؿ) ((

لػػيس لػػوهلل والبخػػؿ والشػػح صػػفات  البخيػػؿ مػػف يمنػػع مالػػو ويطمػػع فػػي مػػا إفمعنػػ  ذلػػؾ       
 بما بخمو بو مف نار جينـ وبئس المصير (.  سيطوقوفمتطابقة وعاقبة يـو القيامة 

  16التغابن:  چۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۉ    ۓٹ ٹ چ 

مػػاؿ فنػػو المػػممف ظممػػام فقػػد يقػػي شػػح نفسػػو ولػػـ يسػػرؼ وال ي كػػؿ  إفالمػػممف  إف ةاآليػػ معنػػ 
 ار عنو وتجاوز عف سيئاتو ( ورضيفمح 

في النائيػة  و عط الزكاة وقري الضيؼ   ديبري مف الشح مف  -قاؿ الرسوؿ محمد)ص(:
(2)  

عنػػػد  يطمبػػػو المػػػممف مػػػا يػػػةن ف و عطػػػ وتصػػػدؽ  وضػػػيف و كػػػـرالزكػػػاة   ديمعنػػػ  ذلػػػؾ مػػػف 
 بال  فيذا بري  مف الشح . إل  تعرضو

 انصرب 

وبو ينػاؿ كػؿ خبػر  فضيمةالصبر زماـ سائر الخصاؿ وزعيـ الغنـ والظفر ومالؾ كؿ      
اَرُىم ِبَغيوااِر ))ومكرمػة قػاؿ ار تعػال   ااِبُروَن َأجو ْْ  وظػػائؼفمعظػـ  (91) ((ِحَساابٍ ِنْنَماا ُيااَوْفى ال

الصػػػػبر فانػػػػوهلل بغيػػػػر حسػػػػاب  إال  قاميػػػػاالػػػػذيف ذكػػػػر ار تعػػػػال  ورسػػػػولو جػػػػزا م معمومػػػػام لمػػػػف 

                                                           
 96-95, 31باب  ,سراج المموؾ (1)
 نفسو , نفسيا . (2)
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 الجنػػة  ىػػؿ إفتػػري  إالوعػػف النػػواىي والمعاصػػي  والمكػػارةعػػف األراـ  الػػنفسصػػبر حػػبس فال
ُتمو )) فقؿ ليـنودوا  َبرو َْ ُوَم ُعقوَبى الْدارِ  ۚ  َسََلٌم َعَميوُكم ِبَما     (1).  (83)سورة الرعد ((َفِن

داود مػػف صػػبر عمينػػا وصػػؿ  داود عميػػو السػػالـ يػػا إلػػ   وحػػ وجػػؿ  ار عػػز إففيمػػا يػػروي 
ْمُكاامو )). قػػاؿ ار تعػػال    لينػػا َُ اااِبُروا َوَراِبُطااوا َواْتقُااوا الْمااَو َل َْ ااِبُروا َو ْو َيااا َأيأَيااا اْلااِذيَن اَمُنااوا ا

َوِمُحونَ    (2). (811)ال عمران  (( ُت

بطػػوا عمػػ  انتظػػار  عمػػيكـ ورابطػػوا عمػػ  الجيػػاد ورااصػػبروا عمػػ  مػػا فػػرض ار ةاآليػػمعنػػ  
 الصموات . 

ِذ ابوَتَمِى ِنبوَراِىيَم َربأُو ِبَكِمَماٍت َفَأَتْمُينْ (()البقرة 983(  قاؿ ار تعال  ))َواِ 

يعني ابتاله بالكواكب فصبر وبالقمر فصر وابتاله بذبح ابنو فصر.   

ََلِة وقاؿ ار تعال    ْْ بوِر َوال ْْ يُنوا ِبال ُِ َت اِبِرينَ  ۚ  اسو ْْ   (954)البقرة  ((ِنْن الْمَو َمَع ال

  (3)دوف المصمحيف  الصابريففبد  بالصبر قبؿ الصالة فجعؿ نفسيو مع 

كسػب فالصػبر مػا لػيس ب عمػ ىػو كسػب لمعبػد وصػبر  : صبر عم  مػا أقسام الْبر عمى
عؿ المكسب عم  قسميف صبر عم  ما  مر ار تعال  بو وصػبر عمػ  مػا نيػ  ار تعػال  

ىو صبر العبد عم  مقاساة مػا يتصػؿ بػو مػف حكػـ بكسب الصبر عم  ما ليس  إماعنة . 
 و والىػػا قسػامو  فػ وؿ  قسػػاـ  ربعػةعمػ    خػػر وجػوار تعػال  فيمػا لػػو فيػو مشػقة وينقسػػـ مػف 

ار سبحانوهلل وتعال  بو واالنتيا  عما ني  عنو والثاني الصبر عم  مػا   مر ماالصبر عم  
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وروده مػػف رعنػػو  ينظػػربمصػػيبتو والثالػػث الصػػبر فيمػػا   وقاتػػو تقصػػت  ومسػػرة  إدراكػػوفػػات 
 (  1).يخش  مف رىبة يخافيا والرابع الصبر عم  ما نزؿ مف مكروه   ويرجوىا 

وقاؿ ابف المقفع في كتػاب  الخطواتقاؿ بعض الحكما  بالصبر عم  مواقع المكروه تدرؾ 
 والكراـ اصبر نفوسام قاؿ الشاعراصبر جسامام  فمئاـالنتمو . الصبر صبراف 

 َل بْبر مبتمىعظمت مْيبة                تْبك مْيبة فأْبر ليا       نذا

 وقال الناعر 

 وكل ُْب بو ييون                          الْبر مَتاح كل خير    

مما   فضؿكاف ما عوضو  إالصبرام  وعوضوما انعـ ار عم  عبد نعمو فانتزعيا منو 
 انتزعو منو 

 وقال الناعر 

   (2). ألجـر ألصبرينادي الصبر  إف إل        صبرام  صارني         األياـصبرتهلل عم  

 قال الناعر 

 وحسبي اف ترضي ويتمفني صبري             س صبر كي ترض  و تمؼ حسرة       

 المصيبتيف .  عظـوفي منشور الحكـ : المصيبة بالصبر 

 قاؿ الشاعر 

 (1)الصبر  إل حسف العزا   و سممني               تعودت مس الضر حت  الفتة       
                                                           

 .161-166-98-97, 32باب  ,سراج المموؾ  (1)
 نفسو , نفسيا .  (2)
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 نسر كتمان أ

َوِتاَك َفَيِكياُدوا َلاَك َكيواًدا ))قاؿ ار تعال   َياَك َعَمِى ِنخو ُْصو ُرثو ۚۖ َيا ُبَنْي ََل َتقو
. (5 :)يوسػؼ ((

خػؿ  يعقػوب  خبػرت  خوتػو فحػؿ بػو مػا امػر ةفمما  خشػ  يوسػؼ عميػو السػالـ رميػاه لمشػيد 
استعينوا عم  قضا  حػوائجكـ  لسػر مػف الخصػاؿ الحميػدة والمحمػودة فػي  -وفي الحديث :

وجمسػػػا  عمػػػ  الػػػوزرا   الواجبػػػةجميػػػع الخمػػػؽ ومػػػف المػػػواـز فػػػي حػػػؽ الممػػػوؾ ومػػػف  لفػػػرائض 
 المموؾ واألتباع 

 قفاليػػا واأللسػػف مفتاحيػػا فمػػيحفظ كػػؿ  والشػػفاه لقمػػوب  وعيػػة  -: عبػػد العزيػػزقػػاؿ عمػػر بػػف 
,   مانػوحدث الرجؿ بحػديث ثػـ التفػت فيػي  إذا -مفتاح سرههلل , قاؿ رسوؿ ار )ص(:  مري

   -وقاؿ جعفر بف عثماف :

   (2)مني. تسمعو إفال ترج                           ذا الذي  ودعني سره       يا

 وقاؿ الشاعر     المت مروفكثر عمية سره  افشيمف  الحكـ:وفي منشور 

 وسر الثَلثة غير الخَي               أمريكان عند  وسرك ما    

   األخروقاؿ  

  ف شما جاوز االثنيف  إذاتنطؽ بسرؾ كؿ سر                                  وال

 

  األخروقال  

 تبوح بسرؾ ضيقام بو                                  وتبغي لسرؾ مف يكوف    

                                                                                                                                                                                
 .163, 33, باب 162, 32باب ,سراج المموؾ  (1)
 .113نفسو ,  (2)
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 وفيما تحػػػاذره  حػـز          وكتماف سرؾ فيما تخاؼ                       

 ْديقك من عدوك فَل تطمُن عميو  كتمتو ما الحكيم:وقال  

 :وقال الناعر 

   جواليوبو                              احذر لسانؾ مف  يباحما كؿ مكتـو 

  عواقبوبث تحاذر مف             فمرارة الكتماف  كذب مف               

 (1)تمعب مف جوانبو   ياـ            كنت تعرفو              ليس اليوي ما

 انشكر 

َُااُر ))قػػاؿ ار تعػػال   ااُكُر َأمو َأكو مُااَوِني َأَأنو ااِل َرَبااي ِلَيبو ااَذا ِماان َفضو ۚۖ ىَِ
فمػػا عػػدىا ( 46 :)النمػػؿ((

نعمة كما عدىا مموؾ األرض وال حسبيا كرامو مػف ار تعػال  كمػا ظنيػا ممػوؾ األرض بػؿ 
ِرُجُيم ))في  مػة  راد ىالكيػـ يعمـ كما قاؿ ار  تكوف استدراجام مف حيث ال إفخاؼ  اَتدو َسَنسو

َمُماوَن ) ُو ِماي َلُيامو  (928َمنو َحيوُث ََل َي  و 182عمػراف  إؿ)(((924) ِنْن َكيواِدي َمِتاينٌ  ۚ  َوُأمو
لػػذا فػػ ف الشػػكر لػػيس ىػػو  االسػػتغفار و نسػػيـ( جػػا  فػػي التفسػػير :  صػػب عمػػييـ الػػنعـ 183

 (2)حافظ النعـ فقط .

 

: شػكر بالقمػب وشػكر بالمسػاف وشػكر بػالجوارح , ف مػا الشػكر  والنكر عمى ثَلث مراتب   
الواجب عم  جميع الخمؽ فشكر القمػب وىػو  ف تعمػـ  ف النعمػة مػف ار تعػال  وحػده , واف 

حتػػػ  يكػػػوف مػػػف ار تعػػػال   ادئتيػػػاب إالالسػػػماوات واألرض   ىػػػؿال نعمػػػة عمػػػ  الخمػػػؽ مػػػف 

                                                           
 .168-34وباب  164-33باب  ,سراج المموؾ  (1)
 نفسو , نفسيا . (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya183.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya183.html
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ار تعػال  عميػؾ وعمػ  غيػرؾ ويجػب  إنعػاـالشكر ر تعال  عف نفسؾ وعف عدوؾ بمعرفػة 
الشػػكر محمػػوهلل  إفغيػػره والػػدليؿ عمػػ   إلػػ   سػػديتعمػػ  العبػػد اف يشػػكر ار تعػػال  عمػػ  نعػػـ 

ُوَمٍة َفِمَن الْمِو ))القمب وقاؿ ار تعال   ۚۖ َوَما ِبُكم َمن َن
 (1)(. 53)النحؿ  ((

داود  إفار تعػػال  عمػػ  وجػػو الخضػػوع . وروي  بإنعػػاـيقػػاؿ الشػػكر اعتػػراؼ القمػػب         
:  إليػووشػكري لػؾ نعمػو مػف عنػدؾ فػ وح  ار تعػال    شػكرؾعميو السالـ قػاؿ اليػي كيػؼ 

 الف قد شكرتني . 

 قال الناعر 

 بشكري نعمة ار تعال                   عم  لو في مثميا يجب الشكر كاف  إذا

 وتصؿ العمر األياـبفضمو                     واف طالت  إالفكيؼ بموغ الشكر 

حسػانوبنعمػة ار   خػرومف          يػوازي  إف يمكنػو ال  حػداكمػؼ ألف  فقػد اقػر بقػدر مػا وا 
مػػاشػػكر نعمػػو ار تعػػال   َمااِة َرَبااَك َفَحااَدثو ))فقػػاؿ ار تعػػال  فيػػو  شػػكر المسػػاف وا  ُو  ((َوَأْمااا ِبِن

 (2)عاـ في جميع النعـ . وحكـ اآليةيعني النبوة وقيؿ يعني القراف .  قيؿ:( 11:)الضح  

 إذامػػػف قػػػوليـ دابػػػة شػػػكور  مػػػ خوذةعميػػػو . وىػػػذه المفظػػػة   نعامػػػوالػػػرب لمعبػػػد  إحسػػػاف     
المحاسػف  ممتمػ كػاف  إذاويقػاؿ : وجػو شػكور  الغمػؽظيرت مف السمف فوؽ ما تعطي مػف 

في نب  عظيـ اخمؽ ويعبد غيػري  واإلنسالجف   ناوظاىرىا وفي الحدوث يقوؿ ار تعال  : 
فػي   نيػـمػف موضػع صػرىـ يحسػبوف  ألنيػـالناس   وني إنماويشكر غيري وقاؿ بعضيـ : 

 (1)موضع شكر .

                                                           
 .116,  169, الزيادة, فصؿ في  الشكر وفصؿ في الكالـ عم   34باب  ,سراج المموؾ  (1)
 نفسو , نفسيا .  (2)
 . 116, 169عم  الزيادة (  ـ)فصؿ في الشكر وفصؿ في الكال34 باب,سراج المموؾ  (1)
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ًرا  ))قػػاؿ ار تعػػال   َممُااوا اَل َداُووَد ُنااكو ( 13 :)سػػب     (( َوَقِميااٌل َماانو ِعَباااِدَي الْنااُكورُ  ۚ  اعو
 فجعؿ العمؿ شكرام 

ََاًة َلَمانو َأَراَد َأن َياْذْكَر َأوو َأَراَد ُناُكوًرا))وقاؿ ار تعػال   اَل َوالْنَيااَر ِخمو اَل الْميو َُ  (( َوُىَو اْلِذي َج
 األخػػر(  ي كػػؿ منيمػا يخمػػؼ األخػر فمػػف فاتػوهلل العمػػؿ مػف احػػدىما عممػوهلل فػػي 62 :)الفرقػاف
  (2). شكرااألوراد واألعماؿ بالجوارح  نجعؿ

ما ىو اشد مالزمو مف غيره فالطاعػة فػي مواسػاة الفقػرا   فييمافعؿ الطاعات شكر فاف  إف
الجامعػة لمشػكر ومف العبػارات  النعمة يشكؿ بالشكر عم  الغن  مف غيرىا ألنيا مف جنس 

 يقاؿ معرفو بالجناف وذكر بالمساف وعمؿ بالجوارح .  إف

ُتمو أَلَِزيااَدْنُكمو ))قػػاؿ ار تعػػال   ۚۖ َلااَِن َنااَكرو
 ةاآلخػػر زيػػدنكـ نعػػـ  ( وىػػذا معنػػاه ال7:إبػػراىيـ )((

  (3)عالمة يعرؼ بيا الشاكر  العبادةار تعال  جعؿ  إفواألزيدنكـ خيرام . 

 إفقػػاؿ بعػػض الحكمػػا  : موضػػوع الشػػكر مػػف النعمػػة مػػف صػػنع القػػري مػػف الضػػيؼ      
 المفقػػػودوجػػػدههلل لػػػـ يػػػذـ واف عدمػػػو لػػػـ يقػػػع فالشػػػكر قيػػػد الػػػنعـ والشػػػكر قيػػػد الموجػػػود وصػػػيد 

 (1)خير مف يمنع المزيد وقاؿ حبيب ىذا البيت الشعري في الشكر   جرىاومصيبة وجبت 

 نعـ إذا دعيت بشكر لـ تزؿ                    نعما فاف لـ ترع فيي مصائب 

عمػ  شػكرىا وكاف مطرؼ يقوؿ : اليي تكوف منؾ النعمػة وعميػؾ تماميػا و نػت تعػيف       
َوِساِو ))وعميؾ ثوابيا قاؿ ار تعػال   ُكُر ِلَن ُكرو َفِإْنَما َينو ََاَر َفاِإْن الْماَو غَ  ۚۖ َوَمن َينو ِناي  َوَمان َك

 (  12:) لقماف ((َحِميدٌ 

                                                           
 نفسو , نفسيا . (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
  نفسو , نفسيا. (1)
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 قاؿ الشاعر .

 لرفعو ماؿ وعمو مكاف           فمو كاف ستغني عف الشاكر ماجد              

 فقاؿ: اشكر لي  ييا الثقالف          لما  مر الرحمف بالشكر خمفو                 

فانػو التقػا  لنعمػة إذا كفػرت وال زواؿ  شكر مف انعـ عميؾ وانعـ عم  مف شػكرؾ          
ليػػا إذا شػػكرف , واف الشػػكر زيػػادة مػػف الػػنعـ و مػػاف مػػف الػػنقـ وكػػاف الحسػػف يقػػوؿ : ابػػف ادـ 
مت  تنفؾ عف شكر النعـ و نت مرتيف بيا , كمما شكرت نعمػة تجػدلؾ بالشػكر  عظػـ منيػا 

   .عميؾ 

 االلتصاديت:ادلىضىعاث  -3

العمػػـو اإلنسػػانية واف تعريػػؼ  ي عمػػـ يعمػػؽ باإلنسػػاف  إف عمػػـ االقتصػػاد ىػػو  حػػد         
وسػػموكيتو سػػيتـ بالتعقيػػد والصػػعوبة وليػػذا فػػاف عممػػا  االقتصػػاد وفالسػػفتو لػػـ يجمعػػوا عمػػ  
تعريؼ واحد كما إف كؿ واحد منيـ وضػع تعريفػام ينسػجـ مػع األوضػاع االقتصػادية السػائدة 

القتصػاد بالسػموؾ اإلنسػاني غيػر منيػا عالقػة عمػـ افي عصػره وىػذا يعػود إلػ  عػدة عوامػؿ 
و نػمستقر واف الحياة في عصر اإلقطاع تختمؼ عنيا في عصر الر سمالية الصناعية وىيم

    (1)رجاؿ اإلعماؿ . 

مػػاركس وصػػاـ ويمسػػوف بيػػذا الجانػػب بالتحديػػد و عػػادوا االعتبػػار لعمػػـ االقتصػػاد كعمػػـ      
يػػدرس اإلنتػػاج ومرافقاتػػو حيػػث يقػػوؿ مػػاركس إف االقتصػػاد ىػػو العمػػـ الػػذي يػػدرس العالقػػات 
االجتماعية في داخػؿ العمميػة االجتماعيػة وخارجيػا , طبقػام والمقصػود ىنػا عالقػات الممكيػة 

اركس فمسفتو الخاصة بالصػراع الطبقػي فػي القػرف التاسػع عشػر , م بنيالتي عم   ساسيا 

                                                           
, عماف األردف , دار ابف رشد لمنشر والتوزيع ,  1ينظر : مبادئ االقتصاد , عمي عبد الفتاح  بو شرار , ط  (1)

1988 ,1    . 
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العمػـ الػذي يػدرس كيػؼ يختػار اإلفػراد والمجتمػع  ب نو ما صاـ ويمسوف فقد عرؼ االقتصاد 
درة إلنتػػػاج مختمػػػؼ السػػػمع وكيفيػػػة توزيعيػػػا عمػػػ    نيػػػاطريقػػػة اسػػػتخداـ مػػػواردىـ اإلنتاجيػػػة 

   يالؾ في الحاضر والمستقبؿ (.اإلفراد والجماعات في المجتمع مف اجؿ االست

ييػػتـ التحميػػؿ االقتصػػادي بالعالقػػة الجزائيػػة بمعنػػ  آخػػر لييػػتـ بالعالقػػة القائمػػة بػػيف        
بعض المتغيرات بجعؿ المتغيرات األخري ثابتة فمػثالم عنػدما نػدرس خصػائص العالقػة بػيف 

تػػػػػمثر عمػػػػػ   إفالتػػػػػي يمكػػػػػف  األخػػػػػريبػػػػػاف المتغيػػػػػرات  نفتػػػػػرض فإننػػػػػاواالسػػػػػتيالؾ الػػػػػدخؿ 
ال يسػػمح ليػػا  ياالسػػتيالؾ كالػػذوؽ والثػػروة والفائػػدة تبقػػ  ثابتػػة وبالتػػالي فػػاف المتغيػػرات التػػ

مترات وىػػذا المحاولػػة لتميزىػػا عػػف المتغيػػرات التػػي تسػػمح ليػػا بػػالتغير تسػػم  بالبػػارابػػالتغير 
   (1)والتي تسم  بالمتغيرات (.

تػػدقيقيا  إلػػ االقتصػػادية الكميػػة التػػي تسػػع  السياسػػة  األىػػداؼمػػف بػػيف  إف نالحػػظ       
وميػػزاف المػػدفوعات ىػػو عبػػارة عػػف ممخػػص لكػػؿ ىػػي تػػاميف التػػوازف فػػي ميػػزاف المػػدفوعات 

الصػػفقات االقتصػػادية القائمػػة بػػيف الػػوطف والعػػالـ الخػػارجي خػػالؿ فتػػرة معينػػة وتمثػػؿ ىػػذه 
دولػػة الصػػفات عمػػ  مجموعػػة مػػف الصػػادرات والػػواردات وتػػدفقيا ر س المػػاؿ المختمفػػة واف ال

محػػددة وبالتػػالي مػػف شػػانيا اف تحقػػؽ فائضػػام  إجػػرا اتاتخػػاذ  إلػػ التػػي تجػػد نفسػػيا مضػػطرة 
 (2)عم  اقؿ شي  موازنتو .  وفي ميزاف مدفوعاتيا 

السياسػػػػة  إلييػػػػاالتػػػػي تسػػػػع   األىػػػػداؼ  ىػػػػـالتػػػػوازف فػػػػي ميػػػػزاف المػػػػدفوعات مػػػػف  إف      
 االقتصادية بشكؿ صفقات تكوف بيف العالـ الخارجي والوطف خالؿ مدة محددة مف الزمف.

بالنسػبة االقتصاد العالمي المفتوح لـ يعد الجميع فقد كاف لػوهلل جانػب سػمبي  إفنالحظ       

 السػيارات والصػمب األيػاـلكثير في البمداف الغنية والفقيرة, الػذيف كػانوا ينتجػوف فػي يػـو مػف 
                                                           

 .16, ديواف المطبوعات الجامعة , الجزائر , 2665, 5ر صخري , ط التحميؿ االقتصادي , عم (1)
 .13,  نفسو (2)
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يتنافسوف مػع   نفسيـالمعزولة عف المنافسة العالمية وجدوا  األسواؽفي  واألحذيةوالمالبس 

منخفضػة نسػبيام مػف البمػداف الناميػة,   جػوراعمؿ مع عمؿ شباف لدييـ دوافع قوية يتقاضوف 

الجيػػدة فػػي البمػػداف ذات الػػدخؿ المرتفػػع التػػي بيػػا  األجػػورواكتشػػؼ الكثيػػر مػػف العمػػاؿ ذوي 

مػػع ارخػػص عمالػػو فػػي  األجػػورفػػي سػػياؽ لػػنخفض   نيػػـتعويضػػات تقاعػػد ورعايػػة صػػحية 

 (1)العالـ (.

- 
 اَلقتْاد الُالمي لُو جانب سمبي كالتقمب وعدم اليقين واَلحَلَلت . نن 

والمػػزارع والسػػكؾ فػػي الخػػارج فػػي المنػػاجـ   مواليػػا األوربيػػيفكبيػػرة مػػف  إعػػدادسػػتثمرت ا    
 36 إلػػػػ  األجنبيػػػػة األصػػػػوؿصػػػػعدت  األولػػػػ الحديديػػػػة والقنػػػػوات , وقبػػػػؿ الحػػػػرب العالميػػػػة 

النػػاتج المحمػػي العػػالمي , وىػػو رقػػـ لػػـ ىنػػاؾ مػػا يماثمػػوهلل حتػػ  ثمانينػػات  اليمػػإجبالمائػػة مػػف 
تمػؾ الفتػرة وكانػت لفرنسػا  إثنا القرف العشريف واستثمرت بريطانيا نصؼ ثروتيا في الخارج 

 (2)وىو لندا كذلؾ استثمارات خارجية كبيرة(.

 

 

الثػػػروات , لػػػذا حػػػـر االعتػػػدا   و صػػػحاب,  األغنيػػػا يتميػػػز بحفػػػظ حقػػػوؽ  اإلسػػػالـ إف    

, والفقػرا  والمحتػاجيف  األقػاربىػمال  رعايػة  و لػـزسمبيا بغيػر وجػو وفػؽ مشػروع   وعمييا, 

وجعػؿ حػؽ ىػمال  واجػب ال يمكػف  األغنيػا وكفؿ ليـ حقوقيـ , وصانيا , ورعاىا مػف شػح 

                                                           
 .41, 2614,  1, ترجمة احمد محمود , الجزيرة , القاىرة , ط   اليف  يكساالقتصاد العالمي المعاصر , الفريد  (1)
 .49نفسو ,  (2)
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 اإلسػػػالـ  ركػػافمػػف   حوالػػوالتقصػػير فػػي بذلػػو حتػػ  صػػار فػػي بعػػض   واالعتػػذار عنػػوهلل , 

, واختالسػػػيا وطمػػػب مػػػف  األمػػػواؿوالتبػػػذير وضػػػياع  اإلسػػػراؼذلػػػؾ حػػػـر  وألجػػػؿوالميمػػػة , 

 سػػوا  كانػػت سياسػػية لمحيػػاة اـ وسػػائؿ األرضالحػػد منػػوهلل , والمحافظػػة عمػػ  مػػوارد  األغنيػػا 

 (1)رفاىية (.

وىػذا  و مانتيػاىو حفظ الحقوؽ وصيانتيا وعدـ االعتدا  عمييػا  اإلسالـمف صفات  إف    

 يعتبر واجب وعدـ التقصير بو.

  ساسػيوىػي ترتكػز بشػكؿ  إنتاجيػاتعتبر الصناعات التحويمية الثقيمة ميزة نسبية فػي       
 ر سيكػوف  إفتتطمػب  ألنيػاذلػؾ خر القدرة عم  التمويؿ و م از الطبيعي وتغعم  استخداـ ال

 إلػػ التقنيػػات ثػػـ تتحػػوؿ تػػدريجيام   سػػاليب ب حػػدثمػػاؿ كثيفػػام وىػػي بػػذلؾ صػػناعات تسػػتخدـ 
لمنتجاتيػػا التكامػػؿ التحتػػي وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تشػػجيع قيػػاـ العديػػد مػػف الصػػناعات المسػػتخدمة 

وعربيػػػام وىػػػي بػػػذلؾ تعتبػػػر الوسػػػيمة التػػػي تجتػػػاز بيػػػا المنطقػػػة مرحمػػػة االعتمػػػاد عمػػػ   إقميميػػػا
وزيػادة مسػاىمة الصػناعات التحويميػة  اإلنتػاجمرحمة تنوع مصادر  إل تصدير الزيت الخاـ 

.(2) 

 

 في كتاب سراج المموك :  أقوالونجد مثال عمى ذلك  -

المػاؿ قػوة السػمطاف وعمػارة المممكػة  إف يهلليا الممػؾ مػف طػاؿ عدوانػوهلل زاؿ سػمطانوهلل واعمػـ     

قامػػةو  العػػػدد عمػػػ   اقػػػويونتاجػػػو العػػػدؿ وىػػػو حصػػػف السػػػمطاف ومػػػادة الممػػػؾ والمػػػاؿ  األمػػػف ا 
                                                           

 .136, 2669, 1,ط   لطريفي, عبدار بف عبد المحسف  و ىداؼومبادئ   سساالقتصاد العالمي  (1)
 . 27ينظر: المشروعات العامة في التنمية االقتصادية , عمي خميفة الكوري ,  (2)
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يمخػذ مػف حقػو ويوضػع  إفومػف حقػو  األرضالعدو وىو ذخيػرة الممػؾ وعمػارة الممػؾ وحيػاة 

ومصػػالحيا ثػػـ  مػػا فضػػؿ عمػػ  مماشػػيا إالوال يمخػػذ مػػف الرعيػػة  صػػرؼفػػي حقػػو ويمنػػع مػػف 

الممػػؾ احػػرص كػػؿ الحػػرص عمػػ    ييػػاينفػػؽ ذلػػؾ فػػي الوجػػوه التػػي يعػػود عمييػػا نفعيػػا فييػػا 

بػالرفؽ ومجانبػة الخػرؼ فػاف العمقػة تنػاؿ  األمواؿ مرجاةالممؾ   يياعمارة االرضيف والسالـ 

 (1)وال سماع صوت ماال تنالو البعوضة بمسعتيا وىو صوتيا(.  ذيمف الدـ بغير 

 يكوف حريصام عم  األمواؿ الف الماؿ ىو القوة لمسمطاف . إفطاف يجب عم  السم

قطػػر بػػاف  إف إزارقػػدـ الكوفػػة وىػػو خميفػػة وعميػػو  )ع( عميػػام  إفقػػاؿ سػػعيد بػػف جبيػػر        

  ميػرتمػؾ الخرفػة فقػاؿ  إلػ فنظر   عربيليست بقطرية مف ورائو فجا ه بحرقة  إزارهقد رفع 

ىػػػذا خيػػػر لػػػي فػػػي  إفمقتػػػوؿ قػػػاؿ   وفانػػػؾ ميػػػت المػػػممنيف كػػػؿ ىػػػذا الطعػػػاـ والػػػبس الركػػػب 

 (2)مف بعدي (.  ت اف يقتدي بي مف  و جدرالصالحيف قبمي  و شبولقمبي  و صمحصالتي 

 

 

قػػاؿ الحسػػف بػػف عمػػي االسػػدي اخبرنػػي ابػػي قػػاؿ وجػػدتهلل فػػي كتػػاب قبطػػي بالمغػػة الصػػعيدية 
يستخرج لفرعوف يوسؼ مػف امػواؿ مصػر بحػؽ  الخػراج ممػا  مما نقؿ بالعربية مبمغ ما كاف

يمخػػذ مػػف وجػػوده الجبايػػات لسػػنة واحػػدة عمػػ  العػػدؿ واالنصػػاؼ والرسػػـو الجاريػػة مػػف غيػػر 
اضطياد وتقوية لحاليـ مف الحيف اربعة وعشروف الؼ الؼ واربعمائة الػؼ دينػار مػف ذلػؾ 

                                                           
 . 123سراج المموؾ ,  (1)
 .  131نفسو ,  (2)
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صػػالح مػػا ينصػػرؼ فػػي عمػػار الػػبالد لحفػػر الخمػػيج واالنفػػاؽ عمػػ  الجسػػ ور وسػػد الشػػرع وا 
ثـ تقوية مف يحتاج ال  تقويتو مف غيػر رجػوع عميػو بيػا القامػة العوامػؿ والتوسػعة  المنش ت

 .(1)في البذار وغير ذلؾ مف اآلالت 

ْاَلح المنناات واقنَااق عماى الجساور  - يجب اَلنَاق عمى البَلد وذلك لساد التارع وا 
 وان يكون ىذا قاَم عمى الُدل والرسوم واَلنْاف . 

قاؿ عبد ار بف عمر العمري اف عمر بف الخطاب رضػي ار عنػو حػيف قػدـ الشػاـ قػاؿ    
البي عبيدة اذىب نب  ال  منزلػؾ قػاؿ مػا تريػد الػ  اف تقصػر عنيػؾ عمػي قػاؿ فػدخؿ منزلػو 
فمـ ير شيئا فقاؿ عمر ايف متاعؾ ال اري اال لبدا او شنا وصحفة وانت اميػر عنػدؾ طعػاـ 

جونو فاخرج منيا كسرات فبكػي عمػر فقػاؿ ابػو عبيػدة قػد قمػت لػؾ انػؾ فقاؿ  بو عبيدة إل  
 ميػػر المػػممنيف يكفيػػؾ مػػف الػػدنيا مػػا بمغػػؾ المقيػػؿ فقػػاؿ عمػػر عزتنػػا  تقصػػر عينػػؾ عمػػي يػػا

 .(2)الدنيا بعدؾ يا ابا عبيدة 

اعمـ إف يوسؼ الصديؽ " عميو السالـ " لمػا ممػؾ خػزائف األرض كػاف يجػوع وي كػؿ        
لػو اتجػػوع وبيػدؾ خػػزائف األرض فقػاؿ  خػػاؼ إف اشػبع ف نسػػ  الجػػائعيف وروي  الشػعير فقيػػؿ

البييقػػي بإسػػناده قػػاؿ لمػػا اسػػتخمؼ ابػػو بكػػر الصػػديؽ " رضػػي ار عنػػو " غػػدام الػػ  السػػوؽ 
   فقػاؿ لػوهلل عمػػر بػف الخطػػاب " رضػي ار عنػػو " ايػف تريػػد قػاؿ السػػوؽ قػاؿ جػػا ؾ مػا يشػػغمؾ 

ف عيػالي قػػاؿ نفػرض لػػؾ بػالمعروؼ قػػاؿ فػانفؽ فػػي عػف السػػوؽ قػاؿ سػػبحاف ار يشػغمني عػػ
 .(1)درىـ ووص  اف مف مالو في بيت الماؿ (   الؼثمانية   خريسنيف وبعض 

                                                           
 .123سراج المموؾ ,  (1)
 .131نفسو ,  (2)
 .136-129سراج المموؾ ,  (1)
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عمػر فقػاؿ صػاحب بيػت المػاؿ ادخمػو بيػت المػاؿ  إل لما فتحت العراؽ جي  بالماؿ       
حرمػو  ال ورب الكعبة ال يموي تحت سقؼ بيت حتػ  نقسػمو فغطػ  فػي المسػجد باإلقطػاع و 

 فممػا  صػبح نظػرا إلػ  الػذىب والفضػة واليػاقوت والزبػر جػد واألنصػاررجاؿ مػف الميػاجريف 
أل فبكي فقاؿ لو العباسي او عبد الرحمف بف عوؼ يا امير المممنيف وار ما ىػذا والدر يتا

بيـو بكا  ولكنو يـو شكر وسرور فقاؿ اني وار مػا ذىبػت حيػث ذىبػت ولكنػو وار مػا كثػر 
قػـو اال وقػع ب سػيـ بيػنيـ ثػـ اقبػؿ عمػ  القبمػة ورفػع يديػو وقػاؿ الميػـ انػي اعػوذ بػؾ  ىذا في

اف اكػػوف بػػؾ اف  كػػوف مسػػتدر جافػػاني  سػػمعؾ تقػػوؿ سنسػػتدرجيـ مػػف حيػػث ال يعممػػوف ( 
(2). 

عمػ  مػا روي  عطيػة إال واجػرياعمـ  رشػدؾ ار تعػال  ا نػاوؿ مػف اتخػذ الػدواويف          
 اجػريالسابقة ثـ الذيف يمونيـ حتػ    ىؿعمر بف الخطاب " رضي ار عنو " وكاف يفضؿ 

عم  العامة شيئا واحدام ثالثمائة و ربعمائة وفرض لمعياؿ مائة درىـ فػي كػؿ سػنة وكػاف ابػو 
بكػػر " رضػػي ار عنػػو" يسػػاوي بػػيف النػػاس فػػي العطػػا  وال يفضػػؿ  ىػػؿ السػػابقة ويقػػوؿ إنمػػا 

نمػار ف جورىـ عمػ  ار  عمموا ىػذا المػاؿ عػرض حاضػر ي كمػو البػر والفػاجر ولػيس ثمنػام  وا 
 .(3)إلعماليـ   

نن كل من يُمل فسوف يكون جزاثه هلل تُالى فيكاون اجارُه عماى اهلل تُاالى ويجاب       
 المساواة بين الناس .  أساسان يكون عدل قاَم عمى 

 وصائح عامت

 الخير  إل ي الدعوة ف الر ي: ىي إخالص انىصيحت 

                                                           
 . 125نفسو ,  (2)
 . 133نفسو,  (3)
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صػػػالح ونيػػػي عػػػف فسػػػاد . الجمػػػع : نصػػػائح .  إلػػػ : ىػػػي قػػػوؿ فيػػػو دعػػػوة وانىصييييحت 
 .(1)والناصح : مف ينصح غيره 

 وأدرج أدناه بُض النْاَل التي ذكرت في ابيات نُرية 

 ولـ تستحي فاصنع ما تشا                        اذا لـ تخش عاقبة الميالي     

 وال الدنيا اذا ذىب الحيا                    في العيش خير           فال وار ما

 . (8)مُنى ذلك الحياء من الَْات الحسنة وينْل بيا وخَلف ذلك فيرضى الُيش

 قال الحسن بن مضبر 

 واكره إف  عيب واف  عابا                        هللحبهلل مكاـر األخالؽ جيدي     

 يُني الناعر التمتع بمكارم اَلخَلق تمنع الناس من ان يوجيوا لك انتقاد 

 قال زىير بن ابي سممى 

 ويذىؿ عنيا عقؿ كؿ لبيب                       ثالث يعز الصبر عند مموكيا       

 (3)وفرقو اخواف , وفقد حبيب                        خروج اضطرار مف بالد يحبيا    

ناعر ترك الديار ألي سبب مضطرًا لذلك فالْبر عمى الَراق ىي نايمة الماثمن يُني ال
 الْالل .

 نبل البغدادي  أبيقال 

                                                           
 .9محمد عبد الرحيـ ,  ,الوصايا والنصائح في الشعر العربي  (1)
 .16نفسو ,  (2)
 11نفسو ,  (3)
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 سّر , وماؿ ما استطعت , ومذىب                    لسانؾ ال تبح ثالثة           حفظ

 بمهللكر , وبحاسد , ومكّذب                      فعم  الثالثة تبدلي بثالثة        

   (عقال اَلمام عمي بن ابي طالب ) 

 وال تي س مف الفرج القريب           اذا ضاؽ الزماف عميؾ فاصبر           

 عس  ت تيؾ  بالولد النجيب          وطب نفسا بما يمد الميالي                  

إف مف  ىػـ النصػائح ىػي التحمػي بحسػف الخمػؽ فكػؿ مػف تخمػؽ بػ خالؽ رسػوؿ ار  و      

لقاربيا كاف  حسف الناس خمقػا . قػاؿ تعػال  لنبيػو وصػفيو محمػد ) ص( "    لُلَُك   ََََك خ لََ ََ َوِإنَّك

فخػػص ار نبيػػو محمػػد ) ص( مػػف كػػريـ الطبػػاع ومحاسػػف االخػػالؽ   4" القمػػـ : ايػػة  َعِظكك   ل

ـ والصفح وحسف العيد بما لـ يمتو غَيَرههلل ثػـ مػا  عػي ار عميػو مػف فضػائمو مف الحيا  والكر 

 . (1)عميو بحسف الخمؽ  اثنيبمثؿ ما 

خمؽ النبي )ص( القرآف فالقراف يجمع كؿ فضيمة ويحث عمييػا وينيػي عػف كػؿ  إف        
نقيصػػػة ورذيمػػػة وموضػػػحيا وبينيمػػػا ومػػػف حسػػػف الخمػػػؽ اف تصػػػؿ مػػػف قطعػػػؾ وتعطػػػي مػػػف 

مف ظممؾ , الف فػي اخػذ العفػو صػمو القػاطع والصػفح عػف الظػالـ واعطػا  عحرمؾ وتعفوا 
خؿ جميػع آداب الشػرع فرضػيا ونقاىػا بالمعروؼ تقوي ار عز وجؿ تد األمرالمانع , وفي 

عف الجاىميف , الصفح والحمـ وتنزيو النفس عػف ممارسػة السػفيو ومجػازاة  اإلعراض, وفي 
المجوج , فيذه االصوؿ الثالثة تتضمف محاسف الشرع نصام وتنبييػا وسػمتا واعتبػارا , وروي 
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ـ اخالقػا فقػاؿ رسػوؿ عف انس انو قاؿ : يا رسوؿ ار  ي المممنيف اكمؿ ايمانػا قػاؿ احسػنك
 .ار )ص( : بعثت ألتمـ محاسف األخالؽ إذف محسف الخمؽ امتثاؿ الترافع ب سرىا 

قاؿ المحاسبي : حسف الخمؽ سخط الغيظ واظيار الطالقو والبشر والعفو عف الػزاليميف اال 
فػػػي  دب واقامػػػة حسػػػد , وكػػػؼ االذي عػػػف سػػػحؿ مسػػػمـ ومعاىػػػد اال لتغيػػػر منكػػػر او اخػػػذ 

ـو فيػػػذا مػػػف حسػػػف الخمػػػؽ وقيػػػؿ : حسػػػف الخمػػػؽ اف ال تغيػػػر ممػػػف يقػػػؼ فػػػي مظممػػػة لمظمػػػ
 الصؼ مجيؾ .

وقيػػػؿ حسػػػػف الخمػػػؽ تحمػػػػؿ اثقػػػػاؿ الخمػػػؽ , وقػػػػاؿ الحسػػػػف بػػػف عمػػػػي )ع ( : عنػػػػواف        
الشػرؼ حسػػف الخمػػؽ وسػػماف عبػػد ار بػػف محمػد الػػرازي يقػػوؿ : حسػػف الخمػػؽ استصػػغار مػػا 

قاؿ شاه الكرمػاني : عالمػة حسػف الخمػؽ كػؼ إليؾ و  منؾ واستصغار ما منؾ واستعظاـ ما
 .(1)االذي واحتماؿ الممف وقيؿ حسف الخمؽ اف تكوف مف الناس قريبا وفيما بينيـ غريبا 

اِس ُحْسنا   قال تعالى       .  ي حمؿ مف لقيتػو فقػؿ لػو حسػنام مػف  83( البقرة :  )َوقُولُوا لِلنَّ
يعرفػوف إال فػي ثالثػة : الحمػيـ عنػد الغضػب والشػجاع  القوؿ , وقاؿ لقماف البنػو : ثالثػة ال

فػػي الحػػرب , واالخ عنػػد الحاجػػو اليػػو , وقػػاؿ عمػػي بػػف ابػػي طالػػب ) ع( : فسػػاد االخػػالؽ 
بمعاشػرة السػفيا  , وقيػؿ الخمػؽ السػي  يضػيؽ قمػب صػاحبو ألنػو ال يسػمع فيػو غيػر مػرادة 

. نبػػي ار يعقػػوب وسػػئؿ الرسػػوؿ محمػػد )ص( عػػف سػػو  الخمػػؽ والشػػـم فقػػاؿ سػػو  الخمػػؽ 
احفظػوا عنػي خصػمتيف مػا انتفضػت مػف ظػالـ قػط قػوالم وال فعػال ,  -وص  اوالده قاؿ ليـ :

ومػػف النصػػائح   .(2)ومػػا ر يػػت حسػػنو إال  فشػػيتيا وال ر يػػت سػػيئة إال سػػترتيا كػػذلؾ فػػافعموا 
تعػػال   الميمػػة المػػداراة وعػػدـ المداىنػػة فالمداىنػػة منيػػي عنيػػا والمػػداراة مػػ مور بيػػا  قػػاؿ ار

ِهىُمنَ في المداىنة "  ِهُه فَيُذل وا لَمل َُذل , قاؿ النبي )ص( في المداراة : واسػس  9" القمـ :  َودُّ
العقػػؿ بعػػد االيمػػاف بػػار تعػػال  التػػودد الػػ  النػػاس وامػػرت بمػػداراة النػػاس سػػمحا  مػػرت بػػ دا  
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لناس عمػ  وجػو الفرائض واعمـ انو اذا استمعت المداراة صارت مداىنة فالمدارة اف تداري ا
يسمـ لؾ دينؾ قاؿ قريش : يا محمد اعيد اليتنا سنة ونممف بؾ فػ ب  قػالوا : فشػيرام , فػ ب  
, قػػالوا فيومػػا , فػػ ب  , قػػالوا : فسػػاعة , فػػ ب  , قػػالوا : فاسػػتعمميا بيػػدؾ ونػػومف بػػؾ فوقػػؼ 

ِههُ النبي )ص( في ذلؾ وطمع اف فعؿ اف يممنوا فػانزؿ ار تعػال   وا لَتمل َُتذل ِهىُمنَ  َودُّ "  فَيُتذل
(1)  . 

 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ٹ ٹ چومػػػػػػػف النصػػػػػػػائح االبتعػػػػػػػاد عػػػػػػػف الظمػػػػػػػـ 

 44المائدة: 
 47المائدة:  چڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ 

تمؾ اآليات وردت في بني اسرائيؿ فكؿ مف لـ يحكػـ بمػا جػا  مػف عنػد ار ورسػولو )ص(  
  ےہ  ھ     ھ  ھ   ھٹ ٹ چ چ كممػػت فيػػو ىػػذه االوصػػاؼ الثالثػػة : الكفػػر والظمػػـ والفسػػؽ : 

  52النمل:  چڭ  

عبػػػادي إنػػػي حرمػػػت الظمػػػـ عمػػػ  نفسػػػي  قػػػاؿ النبػػػي )ص( عػػػف ربػػػو سػػػبحانو انػػػو قػػػاؿ ) يػػػا
 (2)بيتكـ محرما فال تظالموا ( وقاؿ رسوؿ ار )ص( : الظمـ ظممات يـو القيامة (وجعمتو 

 

 قال الناعر : 

 كنت مقتدرا                   فالظمـ مصدره بغيض ال  الندـ  تظممف إذا ما ال

 يدعوا عميؾ وكيؼ ار لـ ينـ                     تناـ عيناؾ والمظمـو منتبو
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 (1)يخؿ بيا                 دار الميواف ودار الذؿ والنظـ ال شؾ دعوة مظمـو 

لمػػا دخػػؿ إخػػوة يوسػػؼ ) عميػػو السػػالـ ( عميػػو عػػرفيـ ولػػـ يعرفػػوه وسػػماف عمػػ  وجيػػو       
رجع , قػاؿ : ومػػا برقػع فخمػال كبيػرىـ ويمػاف ابػػف خالنػو وقػاؿ لػو . لػـ  وصػػاؾ  بػواؾ قػاؿ بػا

نػػؾ , فػػاف االيمػػاف يػػدعوا الػػ  جنػػو واليػػوي ال تشػػبع ىػػواؾ فتفػػارؽ ايما ىػػف ؟ قػػاؿ : يػػ بني
يعينؾ فتسػقط مػف عػيف ار وال تسػ  بربػؾ الظػف  يدعو إل  النار , وال تكثر منطقؾ فيما ال

 .(2)فال يستجيب لؾ , وال تكف ظالمام فاف الجنة لـ تخمؽ لمظالميف 

 قال الناعر محمود الوراق : 

 وتركت ذاؾ لو عم  عممي                    اني وىبت لظالمي ظممي    

 لما اباف بجيمو حممي                    ترابتيو اسدي الي يدا         

 وقال الناعر 

 حت  رثيت لو مف الظمـ                               ما زاؿ يظممف وارحمو     

 .(3)لحكـ وانا المسي  اليو في ا                        فك نما اإلحساف كاف لو      

وروي إف النبي )ص( قاؿ : يقػوؿ ار تعػال  : اشػتد غضػبي عمػ  مػف ظمػـ مػف ال يجػد    
 لو ناصرا غيري .

قػػػاؿ ابػػػف مسػػػعود )رض( : لمػػػا كشػػػؼ ار تعػػػال  العػػػذاب عػػػف قػػػـو يػػػونس )ع( تػػػرادوا     
 المظالـ , حت  كاف الرجؿ ليقمع الحجر مف اساسو ويرده ال  صاحبو .
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قاؿ بعض الحكمػا  : الظمػـ عمػ  ثالثػة اوجػو : ظمػـ ال يغفػره ار عػز وجػؿ , وظمػـ        
ال يتركو ار تعال  وظمػـ ال يعبػ  ار سػبحانو وتعػال  بػو شػيئا فإمػا الظمػـ الػذي ال يغفػره ار 
تعال  فيو الشرؾ بو , واما الظالـ الذي ال يتركو ار تعال  فمظالـ العباد بعضيـ بعضػا , 

 .(1)مـ الذي يعبا بو فظمـ العبد بينو وبيف ار تعال  واما الظ

 وقال الناعر : 
 واف الظمـ مرتعو وخيـ                                اما وار اف الظمـ لـم     

 ثنيو لممنية ياتمـو                               تناـ ولـ تنـ عنؾ المنايا    

( بينمػػا فػػي سػػاحتو اذا بفػػارس قػػد نػػزؿ عمػػ  شػػاط   وروي إف عيسػػ  بػػف مػػريـ )ع       
نير , ف كؿ ويشرب ثـ ركب وانصرؼ ونسي كيسام سحاف معو , فاقبؿ صػبي فاخػذ الكػيس 
ومض  , ثـ اقبؿ شي  فيتوض  وصم  وناـ , فذكر الفارس الكيس فرجػع فػايقظ الشػي  مػف 

تمػو , فقػاؿ عيسػ  ) نومو وس لو عف الكيس , فانكر اف يكوف قد وجػد شػيئا فػانتزع سػيفو وق
عميو السالـ ( : يا اكػـر االكػرميف الصػبي اخػذ الكػيس وقتػؿ الشػي  : فػ وح  ار إليػو : اف 

   قتؿ  با الفارس وانشدوا : يابا الفارس ظمـ ابا الصبي عم  الكيس والش

 عف ظمـ امثالو وال ناىي                 فاذا الذي ليس لو زاجر          

 (2)توعدوا لموعد بار            اني لمف قـو اذا اوعدوا                

ومػػػف النصػػػائح الميمػػػة تحػػػريـ السػػػعانو والنميمػػػة وقبحيمػػػا ومػػػا يػػػموؿ إليػػػو  مرىمػػػا مػػػف      
ِي َمِ)اا ني ) األفعػػاؿ الرديئػػة والعواقػػب الذميمػػة . قػػاؿ ار تعػػال  "  ََّ ( 11َوََل ُتِطااْ  ُلاالَّ َحاا

ازي مَ  ٍي ِبَنِما  ي )َهمَّ اا ْ اِر ُمْعَتادي َِِما  ي )11شَّ ََ ٍي لِْل اا -16" القمػـ :  ( ُعُتال  َبْعاَد َللِاَز َزِنا  ي 12( َمنَّ
. فذكر ار عز وجؿ في القرآف العزيز اصناؼ اىؿ الكفر وااللحاد واىؿ الممػز والفسػؽ 13
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بنا بيػػا فسػػقو والظمػػـ واشػػباىـ ولػػـ يسػػب سػػبحانو احػػدام مػػنيـ اال النمػػاـ فػػي ىػػذه اآليػػة وحسػػ
 .  (1)ورذلة وسقوطيا وصنعة 

قاؿ اإلماـ عمي بف ابي طالػب والحسػف البصػري ) رض ( : الفعػؿ الفػاحش السػي         
الخمؽ وقاؿ ابف عباس )رض ( الفعؿ الغميظ الشػديد المنػافؽ والفعػؿ تعنػي الشػديد فػي كفػره 

يعػػرؼ مػػف ابػػوه وقػػػاؿ والفعػػؿ الشػػديد يعنػػي الخصػػومة بالباطػػؿ . والػػزنيـ : وىػػو الػػدعي ال 
 الشاعر : 

 بغي االـ ذو حسب ليئـ                زنيـ لبس يعرؼ مف ابوه                     

ڤ  ڤ  ڤ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ ٹ چ 

 .   6الحجرا :  چ

)ص( إلػػػ  بنػػػي نزلػػػت ىػػػذه اآليػػػة مػػػف الوليػػػد بػػػف عقبػػػة بػػػف ابػػػي معػػػيط , بعثػػػو النبػػػي       
اف بينػػو وبيػػنيـ عػػدواه فػػي الجاىميػػة , فخرجػػوا يتمقونػػو تعظمػػام ألمػػر كػػالمعمػػؽ بعػػد الوقعػػة , و 

النبي )ص ( , ففزع ورجع ال  النبي )ص( وقاؿ : منعوني صػدقاتيـ واردو قتمػي فغضػبت 
 .(2)النبي )ص( عمييـ وثـ كشؼ عف امرىـ فوجد ما قالو 

 

رسػػػوؿ ار . قػػػاؿ :   خبػػػركـ بشػػػراركـ قػػػالوا : بمػػػ  يػػػا وروي إف النبػػػي )ص( قػػػاؿ : إال     
شػػراركـ المشػػاموف بالنميمػػة المفسػػدوف بػػيف االحبػػة البػػاغوف العيػػوب قػػاؿ مػػرواف ابػػف زنبػػاغ 
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الحسف : ي بني عيس  احفظوا عني ثالثام : مف نفػؿ الػيكـ نفػؿ عػنكـ , وايػاكـ والتػرويج فػي 
 .(1)واستقموا مف العدو ما استطعتـ  بيوت السو  , واستكثروا مف الصديؽ ما استطعتـ ,

قػػػػاؿ بعػػػػض الحكمػػػػا  : احػػػػذروا  عػػػػدا  العقػػػػوؿ ولصػػػػوص المػػػػوداف , وىػػػػـ السػػػػعاة        
  ڦٱ  ڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ والنماموف وقالوا حكيـ العرب : اياؾ والسعاة فانيـ اعدا  عقمؾ . 

 .  42المائدة:  چ

لػػو عمػػـ الػػذي يسػػتمع اخبػػار النػػاس مػػاذا جنػػي عمػػ  نفسػػو لعمػػـ اف الصػػمـ كػػاف اىنػػا      

 .(2)لعيشو وانعـ لبالو مف سماع االخبار 

قػػاؿ النبػػي ) ص( :  تػػدروف مػػف المفمػػس ؟ قػػالوا المفمػػس فينػػا مػػف ال درىػػـ لػػو وال          

متػػاع فقػػاؿ : إف المفمػػس مػػف  متػػي مػػف يػػ تي يػػـو القيامػػة بصػػالة وصػػياـ وزكػػاة فيػػ تي وقػػد 

تسنـ ىذا وحذؼ ىذا واكؿ ماؿ ىذا , وسفؾ دـ ىذا وصػرؼ ىػذا فيعطػي ىػذا مػف حسػناتو 

ميػػو مػػف خطايػػاىـ فطرحػػت عميػػو ثػػـ المعػػب فػػي , فػػاف ضػػنت حسػػناتو مثػػؿ اف يقػػض مػػا ع

 .(3)النار 

 

النصائح في القصاص ىي مف اسم  النصائح كونيػا توضػح العػدؿ فػي الحكػـ وعػدـ      

الظمػػـ ودلػػت اآلثػػار عمػػ  إف األميػػر والمػػ مور فػػي القصػػاص سػػوا  اذا جنػػ  احػػدىما عمػػ  

                                                           
 .157,  57سراج المموؾ/ الباب   (1)
 .158/,  59نفسو / الباب  (2)
 نفسو , نفسيا  (3)
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األخر واف األمير إذا ظمـ المػ مور زاؿ تػ مره عميػو فػي ذلػؾ المعنػ  كػبعض المػممر عمػييـ 

 179البقاارة:  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۉٹ ٹ چ قػػاؿ حتػػ  يتحػػاكموا الػػ  السػػمطاف االعظػػـ و 

يعنػي اذ عمػـ القاتػؿ والقػاطع انػػو يقػتص منػع احجػـ ولػـ يقػػدـ عمػ  الفعػؿ فيكػوف ذلػؾ سػػبب 

 .(1)حياتو وحياة الذي ىـ بو 

ومػػف النصػػائح التحمػػي بالشػػجاعة والتػػي يعبػػػر عنيػػا بالصػػبر ويعبػػر عنيػػا بقػػػوة            

خيرات كميا في ثبات القمػب ومنيػا تسػتنج جميػع الفضػائؿ النفس , قالت الحكما  : اصؿ ال

وىػػي الثبػػات والقػػوة عمػػ  مػػا يوجبػػو العػػدؿ والعمػػـ , والجػػبف غريػػزة يجمعيػػا سػػو  الظػػف بػػار 

 .(2)تعال  والشجاعة حالة متوسطة بيف الجبف والتيور 

قاؿ اإلماـ عمي بف ابي طالب )ع ( اذا انقضت المدة كانػت الميمكػة فػي الحيمػة           

, وذلػػؾ إف سػػحؿ كرييػػة تػػدفع او مكرمػػة تكتسػػب ال تتحقػػؽ إال بالشػػجاعة وروي اف رسػػوؿ 

ار ) ص( قػػاؿ : الشػػجاعة والجػػبف غرائػػز يصػػنعيا ار تعػػال  فػػيمف يشػػا  مػػف عبػػاده وبقػػوة 

 (3)وة القمب ينتيي عف اتباع اليوي القمب يصابر اكتساب الفضائؿ وبق

 قاؿ الشاعر 

 ما  حسف المحراب في المحراب                   جمع الشجاعة والخضوع لربو       

                                                           
 .158,  157,  58سراج المموؾ / باب  (1)
 171,  66/ باب    نفسو  (2)
 . 171نفسو ,  (3)
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وبقوة القمب يصػبر الجمػيس عمػ   ذي الجمػيس وجفػا  الصػاحب , وبقػوة القمػب تتمقػ        

كػتـ االسػرار ويػدفع العػار , وبقػوة الكممة العورا  والفعمة الرديئة ممف جا ت , وبقوة القمػب ت

القمػػػب تقػػػتحـ االمػػػور الصػػػعاب , وبقػػػوة القمػػػب تتحمػػػؿ اثقػػػاؿ المكػػػاره وبقػػػوة القمػػػب تنفػػػذ كػػػؿ 

 .(1)عزيمة ورويو او جييا الحـز والعدؿ والعقؿ 

قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ عمػػػػػي ) ع ( : انػػػػػا لنصػػػػػافح اكفػػػػػا نػػػػػري قطعيمػػػػػا   ولػػػػػبس الصػػػػػبر          

مصرام عم  المحاؿ لجوجام في الباطؿ , وال اف تكوف جميػدام  والشجاعة وقوة النفس اف تكوف

عند الضرب صبورام عم  التعػب مصػمما عمػ  التغريػر والتيػور , ولكػف تكػوف صػبورا عمػ  

 .(2)ادا  الحقوؽ , صبورا عم  سماعيا والقائيا اليؾ غالبا ليواؾ مالكا لشيواتؾ 

ر والرفيػػؽ بميمتػػو واف الشػػجاعة و ويقػػي مػػاؿ الجػػانالشػػجاع يحمػػي مػػف ال يناسػػب          
عنػػػػد المقػػػػا  عمػػػػ  ثالثػػػػة اوجػػػػو : رجػػػػؿ اذا التقػػػػ  الجمعػػػػاف وتػػػػزامف المعسػػػػكراف وتكالحػػػػت 
األىػػداؼ باألىػػداؼ , بػػرز مػػف الصػػؼ الػػ  وسػػط المعتػػرؾ يحمػػؿ ويكسػػر وينػػادي ىػػؿ مػػف 

ط مبارز ؟ والثاني اذا تناشػبت القػـو واختمطػوا ولػـ يػدر احػد مػف  يػف ي تيػو المػوت يكػوف رابػ
 .(3)الج ش

 

 ادلبحج انثاوي

                                                           
 172,  171,  66سراج المموؾ , باب  (1)
 نفسو , نفسيا  (2)
 نفسو , نفسيا . (3)
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 اخلصائص انفىيت نهىصايا يف كتاب سراج ادلهىن

 انتشبيه :  -1
سػػوؼ نتنػػاوؿ فػػي ىػػذا المبحػػث فػػف التشػػبيو والػػذي يتكػػوف مػػف  داة التشػػبيو والمشػػبو بػػو  -

 ووجو الشبو .
 ونجد مثال عمى ذلك اقوال في كتاب سراج المموك  -

إف النبػػي ) ص( ضػػرب مػػثال البػػف ادـ عػػف المػػوت كمثػػؿ رجػػؿ لػػو ثالثػػة اخػػال  فممػػا     
حضره الموت قاؿ الحدىـ قد كنت لي خميال مكرمام ممثرام وقد حضػرني مػف امػر ار تعػال  

 .(1)ما تري فماذا عندؾ فيقوؿ ىذا امر ار  

 فقد نبو ادم بالرجل الذي يحضره الموت  -

ع اصػػػحابو وسػػػخا  نفسػػػو ممػػػف فقػػػده بيػػػـ كمثػػػؿ الصػػػبي مثػػػؿ السػػػمطاف فػػػي قمػػػة وفائػػػو مػػػ
 .(2)والمكتب كمما ذىب واحد جا  اخر  

 فقد نبو السمطان الْبي الْغير الذي َل يَيم وَل يُرف . -

كاف رجؿ يمضي ببغداد فبينما ىو في الطريػؽ اذا بػدا وقػد وقعػت عميػو فخػرت كالجبػؿ     
ت ر سػػػو فصػػػارت الػػػدار كومػػػا وخػػػرج الرجػػػؿ مػػػف  العظػػػيـ واذا فػػػي الحػػػائط طاقػػػة فمػػػا  خطػػػ

 (3)الطاقة سميمام  

                                                           
,  1994,  1, الدراسة المصرية , القاىرة , ط الطرطوشي القيريبكر بف محمد بف الوليد   بيسراج المموؾ ,  (1)

27. 
 . 126نفسو ,  (2)
 .117نفسو ,  (3)



63 
 

كػػػاف عظمػػػا  التػػػرؾ يقولػػػوف ينبغػػػي لمقائػػػد العظػػػيـ اف يكػػػوف فيػػػو عشػػػرة اخػػػالؽ مػػػف       
اخالؽ البيائـ شػجاعة الػديؾ وبحػث الدجاجػة وقمػب االسػد وحممػة الخنزيػر وروغػاف الثعمػب 

 .(1)وصبر الكمب عم  الجراح وحراسة الكركي وغارة الذئب ( 

 سد وان يكون ْبورًا فقد نبو القاَد الُظيم بالنجاعة وان يكون قمبو قويًا كاأل -

مف  عظـ الناس مف قؿ مالو وكثػر مجػده االدب مػع العقػؿ كالشػجرة المثمػرة والعقػؿ        
بػػػال ادب كالرجػػػؿ العقػػػيـ المػػػا   لػػػيف مػػػف القػػػوؿ والقمػػػب اقسػػػ  مػػػف الحجػػػر وقػػػد يمػػػثـ المػػػا  

 .(2)الحجر اذا اكثر انحداره عميو  

تػػوي عمػػ  ثمػػار  ي انسػػاف واعػػي وعقمػػو فقػػد شػػبو االنسػػاف المػػتعمـ كانػػو الشػػجرة التػػي تح -
بػػالعمـ ومػػتعمـ وامػػا االنسػػاف غيػػر العػػالـ فشػػبيو بػػالحجر  ي عقمػػو فػػارغ ال يحتػػوي عمػػ  

 شي  وال يعرؼ شي  .

ال تحقػػػرف الػػػذليؿ فربمػػػا شػػػرؼ بالػػػذات العػػػريف ومثػػػؿ العػػػدو ومثػػػؿ النػػػار اف تػػػدارؾ         
مراميا وتضاعفت بميتيػا ومثمػو  اوليا ييؿ اطفامىا واف تركت حت  استحكـ ضراميا صعب

ايضا مثؿ الجراح الردي إف تداركنو سػيؿ بػرمه واف  غفمتػو حتػ  شػغؿ عظمػت بميتػو واعيػا 
 .(3)االطبا  برمه  

 فقد نبو النخص الُدو مثل النار التي تنطَئ بسرعة . -

ر قاؿ بكر بف عبد ار اذا اذنب العبد صار في قمبو كوخز االبرة ثـ كمما اذنب صػا       
 .(4)فيو كوخز االبرة ثـ حت  يعود القمب كالمنخؿ ( 

                                                           
 .174سراج المموؾ ,  (1)
 .362نفسو ,  (2)
 173نفسو ,  (3)
 . 9نفسو ,  (4)
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 فقد نبو النخص  الذي يرتكب ذنبًا فيْبل قمبو مثل وخز اَلبرة أي ينُر بذنبو . -

 قاؿ عبد ار بف المعتز 

 وايامنا تطوي وىف مراحؿ             تسير إل  اآلجاؿ في كؿ ساعة            

 اذ ما تخطتو االماني باطؿ                     ولـ ار مثؿ الموت حقام كانو        

 فكيؼ بو والشيب في الراس شاعؿ           وما اقبح التفريد في زمف الصبا              

 (1)فعمرؾ اياـ تعد قالئؿ  .            ترحؿ مف الدنيا بزاد مف التق             

حضر رجؿ بيف يدي المموؾ فاغمظ لو السػمطاف فقػاؿ لػو الرجػؿ إنمػا  نػت كالسػما  إذا     
 .(2)ارعدت و برقت فقد قرب خيرىا فكف غيظو و حسف الحسيو  

 نبو الرجل بالسماء التي ترعد فتكون خيرًا عمينا  -

الػرائح وما  حسف ما قاؿ عبد الممؾ بف مرواف واف يا اىؿ الشاـ انما انا لكـ كالظميـ       
عمػػػػ  فراخػػػػو ينقػػػػي عػػػػنيـ القػػػػدر ويباعػػػػد عػػػػنيـ الحجػػػػر ويكػػػػنيـ مػػػػف المطػػػػر ويحمػػػػييـ مػػػػف 

 .(3)الضباب ويحرسيـ مف الذئاب  

 

 

 

                                                           
 . 14سراج المموؾ ,  (1)
 .33نفسو ,  (2)
 . 118نفسو ,  (3)
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   وانشعرواألحاديج انىبىيت  مرآويتاالستشهاد باآلياث ان - أ

 قاؿ رسوؿ ار ) ص( : " ال يدخؿ الجنة قتات . وفي لفظ اخر نماـ .

رسػػػوؿ ار , قػػػػاؿ : شػػػػراركـ  اخبػػػركـ بشػػػػراركـ ؟ قػػػػالوا بمػػػ  يػػػػاقػػػاؿ رسػػػػوؿ ار ) ص( : ال 

 . (1)المشاموف بالنميمة المفسدوف بيف االحبة الباغوف الغيوب 

قػػاؿ رسػػوؿ ار )ص( : ممعػػوف ذو المسػػانيف , ممعػػوف كػػؿ شػػاذ ممعػػوف كػػؿ قتػػات ممعػػوف , 

 ممعوف كؿ مناف .

 .(2)قاؿ رسوؿ ار ) ص( : الجنة ال يدخميا ديوث وإلقالع 

معنػػ  األحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة اف النمػػػاـ وىػػػي صػػػفة ذات خسػػػة ورذيمػػػة وىػػػي           

صػػفة اىػػؿ الكفػػر وااللحػػاد الػػذي يمتػػاز بسػػي  الخمػػؽ ال يػػدخؿ الجنػػة وىػػو مػػف شػػرار النػػاس 

وىػػو مفسػػديف بػػيف النػػاس االحبػػة , فالنميمػػة تسػػمب العزيػػز عػػزه وتحػػط المكػػيف عػػف مكانتػػو 

اؽ والحػػػػريـ تسػػػػتباح واالحبػػػػة تتبػػػػاغض واالزواج تفتػػػػرؽ والصػػػػفات فنسػػػػميو نمػػػػاـ الػػػػدما  تػػػػر 

االخػػري ىػػي الػػديوث الػػذي يجمػػع بػػيف النسػػا  والرجػػاؿ والقػػالع ىػػو السػػاعي الػػذي يقػػع فػػي 

 الناس عند االمرا  فالديوث والقالع ال يدخالف الجنة وىـ والنماـ مف جينيـ حسبيـ . 

 

                                                           
 .152سراج المموؾ ,  (1)
 .153نفسو ,  (2)
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 ت انشريفت واالبياث انشعريت االستشهاد باآلياث انمرآويت واألحاديج انىبىي

 انسعاوه وانىميمت ولبحهما 

  جئ  جئ  جئ   جئۈ  ٴۇ  ۋ            ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ٹ ٹ چ " 

 13 – 11القل :  چ  جئ  جئ  جئ  جئ
ڤ  ڤ  ڤ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ ٹ چ 

 6الحجرا :  چ
 42المائدة:  چ    ڦٱ  ڦ  ڦ  ڦٹ ٹ چ 
معن  اآليات القرآنية  عاله  ف ار عز وجؿ العزيز ذكر في القرآف الكريـ اصػناؼ         

اىػػؿ الكفػػر واىػػؿ الفسػػؽ والممػػز والنميمػػة ولػػـ يسػػب سػػبحانو احػػدام مػػنيـ االلمػػاـ وحسػػيؾ بيػػا 
امنػوا خسة ورذيمة واليمػاز المغتػاب الػذي ي كػؿ لحػـو النػاس الطػاعف فيػو , ويػا  ييػا المػذيف 

ذا فعمػػػـ ذلػػػؾ نػػػتجنبػػػوا الفاسػػػؽ إف يػػػ تيكـ بخبػػػر فتبي وا مػػػف الخبػػػر قبػػػؿ إف تتخػػػذوا  ي فعػػػؿ وا 
فتصبحوا نادميف عم  فعمتكـ لذلؾ ار سػبحانو وتعػال  شػرؾ بػيف السػامع والقائػؿ فػي القػبح 

 (1)وساوي بينيما في الذـ فكاف فيو بنية عم  اف السامع لماـ في الحكـ .

 رضي اهلل عنو ( قال حسان بن ثابت ) 

 كما ينط خمؼ الراكب القدح القرد                     وذاؾ زنيـ ينط مف اؿ ىاشـ    

 وقاؿ الشاعر 

 .(1)يعي إالـ ذر حسب ليئـ                        زنيـ لبس يعزؼ مف  بوه       

                                                           
 .156وؾ , سراج المم (1)
 . 156سراج المموؾ ,  (1)
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وه يمتػػػاز معنػػ  األبيػػػات الشػػػعرية بػػاف الػػػزنيـ وىػػػو الػػدعي الػػػذي ال يعػػػرؼ مػػف ابػػػ          
 بشدة كفره ويكوف فاسؽ وليئـ في تصرفاتو وعم  الناس تجنبو وعدـ الوقوؼ بو . 

قػد  اإلشػغاؿبكثػرة  مسػتغرقة  نيػا إالعقوؿ المموؾ واف كانت كبػارام  مواعظ المموؾ إف      

تمػػؾ األفكػػار ويتغمغػػؿ فػػي مكػػامف اإلسػػرار ويصػػقؿ  تسػػتدعي مػػف الموعظػػة مػػا يتػػولج عمػػ 

ف ونػػدرج  دنػػاه مػػا جػػا  مػػف اآليػػات القرآنيػػة واألحاديػػث الشػػريفة والشػػعر ذلػػؾ الصػػدي والقػػرآ

 الذي  شار ال  جممة مف المواعظ لممموؾ والشعر : 

 21الحد د:  چٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹ ٹ چ 

 64العنلبو :  چڤ   ڤ  ڤ  ٿ    ڤٹ  ٹ     ٹ  ٹٹ ٹ چ 

 93 - 92الحجر:  چپ  پ   پ  پ  ٹ  ٹ           ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 

معنػػ  اآليػػات  عػػاله ىػػو إف متػػاع الػػدنيا قميػػؿ واف الحػػاكـ والممػػؾ مػػا  وتػػي مػػف            

جاه وسمطاف فيو إال قميالم واف ذلؾ القميؿ إف تمتع بػو ولػـ يػتعض ار فيػو فيػو لعػب وزينػو 

  , فػػاعمـ  ييػػا الحػػاكـ بػػاف  نػػت مػػا فيػػو مػػف جػػاه فيػػو مػػف ار لػػو كانػػت الػػدنيا ذىػػب يغنػػ

وكانػػػت اآلخػػػرة خزفػػػام يبقػػػ  لػػػو حػػػب االختيػػػار الخػػػزؼ عػػػف الػػػذىب حيػػػث  شػػػار ار تعػػػال  

ليسػػػ لنيـ  جمعػػػيف عػػػف عمػػػا كػػػانوا يعممػػػوف فوجػػػب عمػػػ  الحػػػاكـ إف يػػػتعض بمػػػا يعمػػػؿ واف 

يكوف عادالم مع جميع الرعية الف ار سبحانو وتعػال  رقيػب عميػو وسيحاسػب حسػابا شػديدام 

 .(1)يـو القيامة 

                                                           
 . 6سراج المموؾ ,  (1)
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 قال رسول اهلل ) ص( في مواعظ المموك 

 " لو كانت الدنيا تزف عند ار مباح بعوضتو ما سق  كافرام منيا شربة ما  " 

قػػاؿ رسػػػوؿ ار ) ص( " يػػػا عبػػػد ار سػػػحف فػػػي الػػػدنيا ك نػػػؾ غريػػػب  و عػػػابر سػػػبيؿ واعػػػدد 
 نفسؾ في الموت  " 

ميت و حبػب مػف شػئت فانػؾ  إف كالـ رسوؿ ار ) ص( يقصد بو يا  ييا الحاكـ عش فانؾ
شئت فانؾ مجزي بو فال يبق  لػدي اإلنسػاف إال العمػؿ الصػالح ينفقػو يػـو  مفارقة واعمؿ ما

 القيامة .

 وقاؿ الشاعر 

 فتمايمت عجبام ولـ تبدي                         ولقد س لت الدار عف إخبارىـ    

 .(2) مواليـ ونواليـ عندي                         عم  الكنيؼ فقاؿ لي  حت  مرت
 وقال أبو الُتاىة 

 ودار الغرور ودار الغير                        ىي الدار دار األذي والقذي   
 لمت ولـ تغض منيا الوطر                       فمونتيا بحذافيرىا                

 الحياة عميو خطر وطوؿ                              يا مف تممؿ طوؿ الحياة   
 فال خير في العيش وقر الكبر .                             ذا ما كبرت وجاف الشباب

 قال الناعر 

 والقي مسكنو والعبث مخرجو                       مف كاف يعمـ  ف الموت يدركو 

 حو يـو القيامة  و نار يستنص                         والو بيف جنات ستبيجو   

                                                           
  9نفسو ,  (2)
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 وما  قاف عميو اسمو                     قاؿ شي  سوي التقوي بو سميع 

 .(1)لـ يدر إف المنايا سوؼ تزعجو                       تري الذي اتخذ الدخيمة وطنا 

نعػػػيـ فيػػػو عػػػديـ ومػػػف ممػػػؾ فيػػػو ىالػػػؾ ومػػػف غنػػػ  فيػػػو فػػػاني ومػػػف محمػػػود فيػػػو           

وحسػػػف فيػػػو حػػػزف , واف مػػػف قسػػػا قمبػػػو ال يقبػػػؿ الحػػػؽ واف مفقػػػود وارتفػػػاع وعػػػال فيػػػو بػػػال  

كثرت دالئمو واف كثرة الذنوب مانعػو مػف قبػوؿ الحػؽ لمقمػوب وولػوج المػواعظ فييػا فػال تقبػؿ 

 خيرام وال تصمح لمواعظو , وممخص الموعظة ىو خير الزاد ىو التقوي .

 انتكرب واإلعداب وانبخم 

الممػػػػؾ مػػػػع الكبػػػػر , وحسػػػػؾ مػػػػف رذيمػػػػة تسػػػػمب قػػػػاؿ رسػػػػوؿ ار ) ص( : " ال يػػػػدـو        
 .(2)السيادة , و عظـ مف ذلؾ إف ار تعال  حـر الجنة عم  المتكبريف 

معن  الحديث  ف الكبر يكسب المقت ويمنع مف التالؼ وكؿ كبر ذكػرههلل ار تعػال           
 في القرآف فمعروؼ بالشرؾ وما تكبر احد إال مف ذلو يجدىا في نفسو .

َُوًّالِفيلاْْلَْرِضلَوََللَفَساًدا  " قاؿ تعال ََُهالََِِّذيَنلََلليُرِيُدوَنلُع ََ اُرلاْْلِلَرُةلَنْج لاَدَّ ََ " معن  اآليػة إف   َْ
ار عػػػز وجػػػؿ حػػػـر الجنػػػة عمػػػ  المتكبػػػريف والػػػذيف يمتػػػازوف باإلعجػػػاب الػػػذي يحممػػػو عمػػػ  

ال يتحموف باإلعجاب  . االستبداد فالجنة م وي لمذيف ال يتكبروف وا 

 وقال الناعر 

                                                           
 . 17سراج المموؾ ,  (1)
 .56نفسو ,  (2)
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 ولكف كبرام  ف يقاؿ بو كبر                      فت  كاف عذب الروح ال مف خصاصة   

معنػػ  البيػػت الشػػعري : إف الكثيػػر يوجػػب المقػػت واف المتكبػػر لػػـ يسػػتقـ حالػػو فيحممػػو عمػػ  

 .(1)االستبداد بر يو وترؾ مشورة الرجاؿ . 

 العقؿ والدىا  والخبث والمكر 

ِلِصُرونَ قاؿ ار تعال  : "   "  َوفِي أَوفُِسُكمل   أَفَََل َُ

معنػػ  اآليػػة إف اإلنسػػاف  ذا نظػػر إلػػ  نفسػػو ومػػا لػػو مػػف األعضػػا  ولطيػػؼ الصػػنعة        

والعجائػػب والتركيػػب ومنفعػػة كػػؿ عضػػو وتخصصػػو إمػػا  ف يجمػػب نفػػع  و دمػػع وبيػػذه اآليػػة 

 ظر في الجواىر . تستقؿ العقوؿ بإثبات الصانع , وتستغني عف الن

 قال الناعر 

 ولكف تماـ العقؿ طوؿ التجارب                           الـ تر إف العقؿ زيف ألىمو   

 

 وقال الناعر 

 .(1) فادت لو األياـ في سحرىا عقال                إذا طاؿ عمر المر  في غير آفة    

 وقال اقمام عمي بن أبي طالب ) ع ( 

                                                           
 .56سراج المموؾ,  (1)
 .67سراج المموؾ ,  (1)
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 فالعقؿ  وليا والديف ثانييا                              إف المكاـر  خالؽ مطيرة   

 والجود خامسيا والعرؼ س دسيما                            والعمـ ثالثيما والحمـ رابعيما

معنػػ  األبيػػات الشػػعرية إف العاقػػؿ مػػف عقمػػو فػػي إرشػػاد ومػػف رايػػة فػػي إمػػداد فقولػػو          
وفعمػػو حميػػد والجاىػػؿ مػػف جيمػػو فػػي إغػػرا  فقولػػو سػػقيـ وفعمػػو ذمػػيـ فإمػػا مػػف صػػرؼ سػػديد 

عقمػػػو إلػػػ  الػػػدىا  والمكػػػػر والشػػػر وتحيػػػؿ والخديعػػػة فمػػػػذمـو فالعقػػػؿ المكتسػػػب مػػػف ثقافتػػػػو 
المعرفػػة و صػػابو الفكػػرة ولػػيس لػػو حػػد ينتيػػي إليػػو ألنػػو ينمػػو إذا اسػػتعمؿ وبػػنقض إذا  ىممػػو 

 .(2)ة الوىـ بتو إصاواف اية العقؿ سرعة الفيـ وغاي

 67الزَرِ:  چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ     ۓٹ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓٹ ٹ چ 

 29 – 28الفرقان:  چۇ  
معنػػػ  اآليتػػػيف  عػػػاله ينبغػػػي ألي شػػػخص إف يجػػػالس  ىػػػؿ العقػػػؿ واألدب وذوي           

ما مف التجارب فمجالسة  العقال  لقاح العقؿ ومادتو واف مجالسة العقال  تزيد في الشرؼ وا 
يجالس  صحاب السو  المذيف تصدر مػنيـ إعمػاؿ وتصػرفات وكػالـ بعيػدة عػف مػا  مػر ار 

 .(3)واه جينـ وب س المصير  تعال  بو فيكوف صاحبو مف ضالؿ عف ذكر ار وم

 وقال الناعر 

 دليؿ ميف يمقاه                                            ولممر  عم  المر    

ياه                                        فال تصحب  خا الجيؿ    ياؾ وا   وا 

 (1)حكيما حيف و خاه                                        فكـ مف جاىؿ  ردي  

                                                           
 .69نفسو ,  (2)
 .72نفسو ,  (3)
 .73سراج المموؾ ,  (1)
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 ىػػؿ العقػػؿ واألدب ويتجنػػب مجالسػػة معنػػ  األبيػػات الشػػعرية عمػػ  المػػر  إف يجػػالس        
 ىػػػؿ الجيػػػؿ والكفػػػر الف بمصػػػافحتيـ ومػػػرافقتيـ ومجالسػػػتيـ يػػػمدي إلػػػ  التيمكػػػة فػػػي الػػػدنيا 

 والعذاب مف الكافرة .

  لحمـ 

 75هود:  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 111الصاتا :  چ  جئ    جئ    جئ  جئٹ ٹ چ 

 85الحجر:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓۀ  ٹ ٹ چ 
معن  اآليات إف ار سبحانو وتعال  يحب المممف الحميـ الف صػفة الحمػـ ىػي             

 مف اشرؼ األخالؽ لما فيو راحة السر والصفح عف المسي  

 قاؿ رسوؿ ار ) ص( : وجبت محبة ار تعال  عم  مف اغضب وحمـ ( 

وبػػال  ةلإلسػػا  معنػػ  حػػديث الرسػػوؿ إف ار يحػػب الحمػػيـ والػػذي يكظػػـ غضػػبو عنػػد تعرضػػو
 توبي  بو وال مقدمو .

 قال الناعر 

 ولو إننا شيئا رددناه بالجيؿ                           وجيؿ رددناه بفضؿ حمومنا  

 (1)وعدنا عم   ىؿ السفاىة بالفعؿ                      رجما وقد خفت حمـو كثيرة     

 وقال الناعر 

 إذا كاف عند السخط ال يتحمـ                            لضيا    و وليس تيـ الحمـ لممر  

                                                           
 .81سراج المموؾ ,  (1)
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 يتحمـ .كاف عند العسر ال  إذا                       كما ال يتـ الجود لممر  موسرا     

 وقال كُب بن زىير

  صبت حميمام  و  صابؾ جاىؿ                 ذا  نت لـ تعرض عف الجيؿ والخن    

الشػػػػعرية إف الحمػػػػيـ ال يعػػػػرؼ إال عنػػػػد الغضػػػػب واف الحمػػػػيـ كػػػػاف معنػػػػ  األبيػػػػات          
ذا  النػػاس  نصػػاره ومػػف حمػػـ سػػاد ومػػف تفيػػـ ازداد الجاىػػؿ شػػـم فػػالحكيـ إذا  عطػػي شػػكر وا 

 .  (2)ابتم  صبر

 

 

 

 

 

 وتائح انبحج 

تعممنػػا مػػف مسػػيرة البحػػث التػػي مػػرت بنػػا عمػػ  مػػدي سػػنة دراسػػية قيمػػة البحػػث العممػػي  -1

 األكاديمية برغـ تواضع ما قدمناه وبساطتو .وطريقة الكتابة 

اف مصطمح الوصية فيو مجاالت فكرية متنوعة واف البشرية دائما تحتاج إل  النصػيحة  -2

 والوصية والكممة الموجية في مسيرتيا في الحياة .

                                                           
 . 85نفسو ,  (2)
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تعممنػػا مػػف البحػػث إف الحضػػارة العراقيػػة القديمػػة كانػػت الرائػػدة فػػي مجػػاؿ الوصػػايا فقػػد  -3

 عالـ في ىذا المجاؿ  يضا . سبقت حضارات ال

كانػػػػت  ىػػػػـ الموضػػػػوعات التػػػػي اشػػػػتممت عمييػػػػا الوصػػػػايا ىػػػػي الموضػػػػوعات السياسػػػػية  -4

 والموضوعات األخالقية واالقتصادية.

ظيرت جوانب ومالمح فنيػة كثيػرة فػي  دب الوصػايا فػي كتػاب ) سػراج الممػوؾ ( وقػدر  -5

واألحاديػػػػث النبويػػػػة  آفبػػػػالقر  اسػػػتطاعتنا تمكنػػػػا مػػػػف دراسػػػة ظػػػػواىر التشػػػػبيو واالستشػػػياد

 الشريفة .

وجػػدت مجموعػػة مػػف الوصػػايا التػػي قػػدمت إلػػ  الحكػػاـ وىػػي موجيػػة إلػػ  الحػػاكميف إف  -6

 يمتزموا العدؿ بيف الناس .

كانت مػف  ىػـ الموضػوعات التػي اشػتممت عمييػا الوصػايا ىػي النصػائح العامػة وتشػمؿ  -7

حكاـ  ىؿ الذمة وحسف الخمؽ وغيرىا .   صفات الوالة وا 
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