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J
احلمـد هلل العزيـز الوهـاب ،الرحيم اتلـواب  ،أمحده ىلع ترادف
ّ
ُ ّ
آالئـه وحسـن بالئـه ،وأصلي وأسـلم ىلع خاتـم أنبيائـه وصفـوة
َ
أويلائـه ،وىلع آل بيتـه الطاهريـن ،وىلع أصحابـه املنتخبني ،ومن
تبعهـم بإحسـان إىل يـوم ادلين.
امهلل اهدنـا ألحسـن األخلاق ال يهـدي ألحسـنها إال أنـت،
وارصف عنـا سـيّئها ال يصرف عنـا سـيئها إال أنـت ،أمـا بعد:
فـإن احلديـث يف هـذه األوراق عـن مبنى كريـم ،ومعنى
ْ
ممـدوح بكل لسـانَّ ،
وبـاق ِذك ُره
مزتي ٍن بـه يف لك ماكن،
ٍ
عظيـم،
ٍ

ىلع مـر األزمـان.

إنـه األدب ،داعمـة األبلـاب ،وحلية األحسـاب ،والوسـيلة إىل
لك فضيلـة ،واذلريعـة إىل لك رشيعـة.
ُ
جامعـة املحامد والفضل ،وانلايه عن لك قبيح وجهل.
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أنواع األدب
األدب ثالثة أنواع:
1ـ ٌ
أدب مع اهلل تعاىل.
ٌ
وأدب مع نبيه . 
2ـ
ٌ
وأدب مع اخللق.
3ـ
أمـا األدب مـع اهلل سـبحانه :فإنـه إيقـاع لك مـا يقـرب إيلـه
جـل وعلا مـن األعمال الظاهـرة وابلاطنـة ىلع مقتضى اتلعظيم
واإلجلال واحلياء.
فهـو كمال اتلوحيد ،ولُ ُّ
ب اتلحقيق واتلفريد.
ِّ
أمـا األدب مـع انلبي  :فهو إلزام انلفـس باتباعه
يف لك دقيـق وجليـل ،وعـدم اتلقدم بني يدي سـنته 
بقـول أو فعـل أو رأي أو هوى.
أمـا األدب مـع اخللـق :فإنـه معاملتهـم بمكارم األخلاق،
وحماسـن الشـيم ،وإنزاهلـم منازهلـم ىلع مـا يليـق بهـم.
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إنـه كمـا قالـوا :االتصاف باألخلاق اجلميلـة ،واالحتراز عما
يقابلهـا مـن سفاسـف األمور.
ً
ً
ُ
وإن شـئت فقـل :هو اسـتعمال ما يمـد قول وفعلا ،واجتناب

ُ
ما يعـاب به.

وهـذا انلوع هو حمور احلديث يف هذه الوريقات.
وهذه اآلداب الكريمة السـامية مستمدة من جهتني:
◄ من الرشع احلنيف.
ً
وأيضــا مــن العــرف ،ومــا تواضــع عليــه انلــاس يف
◄
جمتمعاتهــم مــن املحاســن واملــارم ،ومــا اصطلحــوا عليــه مــن
املواضعــات واهليئــات اجلميلــة الرائقــة؛ ممــا تستحســنه العقــول
وتقبلــه ال ِفطــر.
واآلداب الرشعيـة -يف اجلملـة -تتراوح بين مـا جيـب األخذ
بـه ،ومـا يُسـتحب اتلحيل بـه ويقبُـح تركه.

8

األدب عنـــوان السعـــادة

وال شــك أن املــرء إذا أخــذ نفســه باســتعمال هــذه اآلداب،
َّ
وروضهــا ىلع القيــام بمقتضاهــا -حــى صــارت هل اكلعــادة
َّ
الراســخة -فقــد َّ
وحصــن ُعقبــاه.
حســن دنيــاه،
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فضل األدب واخللق احلسن
إن أدب املـرء عنـوان سـعادته وفالحـه ،وقلـة أدبـه عنـوان
شـقاوته وبـواره ،فما اسـتُجلب خير ادلنيا واآلخـرة بمثل األدب،
وال اسـتجلب حرمـان خيري ادلنيـا واآلخـرة بمثل قلـة األدب.
َّ َ ْ َ ُ
ثر أدبـهُ َ :
ً
وضيعــا ،وسـاد وإن اكن
شف وإن اكن
إن مـن ك
ً
غريبــاَ ،
ً
وب ُعـد صيتـه وإن اكن خاملا ،وكرثت احلوائـج إيله وإن
ِّ ً
مقترا.
اكن

إن تكميل اآلداب وتهذيب األخالق ملن مقاصد رشيعة انليب
 اذلي قال( :إنما بُعثت ألتمم صالح األخالق) ((( ،

ويف رواية( :إنما بُعثت ألتمم ماكرم األخالق) (((.

ُ
َ
مجيـل األدب ُ
وح ُ
سـن اخلُلـق هديَـه وشـأنه عليـه
وذلا اكن
الصلاة والسلام ،كيـف وقـد مدحـه اهلل جـل وعلا يف قـوهل:
ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [القلم]4:
( )1أخرجه أمحد يف مسنده ( )512 / 14ح  .8952وابلخاري يف األدب املفرد (ص )104 :ح
 ،273باب حسن اخللق.
( )2السنن الكربى للبيهيق ( )323 /10ح .20782
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واكن مـن داعئـه  يف اسـتفتاح قيـام الليـل:
(اهـدين ألحسـن األخالق ،ال يهـدي ألحسـنها إال أنت ،وارصف
عني سـيئها ال يصرف عني سـيئها إال أنـت) (((.

ُ
أنـس  قـال( :اكن رسـول اهلل
ويف الصحيحين عـن ٍ
ُ
َ
أحسـن انلـاس ُخل ً
قـــا) (((.


َْ
ِّ
ُ
لز ُم نف َسـه باتباع مكارم األخالق
وال شـك أن املسـلم اذلي ي ِ
وحماسـن اآلداب ّ
مت ِبـع هل عليه الصالة والسلام.
ُ
َ
حممــد
حبيــب اخلليــل
وذلا اكن ذو اخللــق احلســن
ٍ
ِّ
ِّ
مــذي عنــه  أنــه قــال:
 ،فعنــد الت
ْ َ
َ َّ َ ْ
ُ
ُ
ً
ــن أ َحبِّكــم ِإ
(إن ِم
جملســـا يــوم
ل وأق َربِكــم منكــم مــي
ً
القيامــة أحاســنَكم أخالقــا) (((.
َ
وال غـرو بعـد هذا أن يكـون ذو اخللق احلسـن أكمل انلاس
ِّ
ِّ
ً
وغريه عنـه ﷺ أنه قال( :أكمـل املؤمنني
مـذي
إيمانــا؛ فعنـد الت
ِ
إيمانًا أحسنهم خلُ ً
قــا) (((.

( )1أخرجه مسلم ( )534 /1ح .771
( )2أخرجه ابلخاري ( )45 /8ح  ،6203و مسلم ( )457 /1ح .659
( )3سنن الرتمذي ( )370 /4ح  ،2018باب ما جاء يف معايل األخالق.
( )4سنن الرتمـذي مـن حديـث أيب هريـرة ( )458 /3ح ،1162بـاب ما جـاء يف حق املرأة
ىلع زوجهـا ،وأخرجـه يف موضـع آخـر مـن حديـث اعئشـة ()9 /5ح  ،2612باب مـا جاء يف
اسـتكمال اإليمـان وزيادتـه ونقصانـه .وأبـو داود ( )220 /4ح  ،4682بـاب ادليلل ىلع زيادة
اإليمـان ونقصانه.
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الــر ،وهــو معيــار اخلرييــة؛ ألــم
إن اخللــق احلســن هــو ِ

تســمع إىل قــوهل ( : إن مــن خياركــم أحاســنكم
ً
(((
(الــر حســن اخللــق) ((( ؟!
وقــوهل:
،
)
أخالقــا
ِ
ٌ
وإن األدب الرفيـع واخللـق الكريـم عمـل عظيـم يضـارع
الصيـام والقيام؛ فقـد قال نبينـا ( :إن املؤمن يلدرك
حبسـن خلقه درجـة الصائـم القائـم) (((.
بـل اخللـق احلسـن مـن أثقـل األعمـال يف امليزان؛ قـال
( :مـا مـن يشء أثقـل يف ميزان العبـد يـوم القيامة
مـن حسـن اخللـق)(((.
كمــا أنــه ليــس خيــى أن حســن اخللــق ســبب دخــول اجلنــة،
بــل هــو مــن أعظــم أســباب دخوهلــا؛ فقــد ُســئل 
َ
ُ
انلــاس اجلنــة ،فقــال( :تقــوى اهلل،
دخــل
عــن أكــر مــا ي ِ
ُ
وحســن اخللــق) (((.
( )1أخرجــه ابلخــاري ( )13 /8ح  ،6035بــاب حســن اخللــق والســخاء ،ومــا يكــره مــن
ابلخــل .ومســلم ( )1810 /4ح  ،2321بــاب كــرة حيائــه صــى اهلل عليــه وســلم.
( )2أخرجه مسلم ( )1980 /4ح  ،2553باب تفسري الرب واإلثم.
( )3سنن أيب داود ( )252 /4ح  ،4798باب يف حسن اخللق.
( )4أخرجــه الرتمــذي ( )363 ، 362 /4ح  ،2003 ،2002بــاب مــا جــاء يف حســن اخللــق،
وأبــو داود ( )253 /4ح  ،4799بــاب يف حســن اخللــق.
( )5أخرجه الرتمذي ( )363 /4ح  ،2004باب ما جاء يف حسن اخللق.
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بـل إنـه لريتقي بصاحبـه إىل أىلع املنـازل وأرشف املجالـس،

ُ
ويف احلديـث اذلي ذكـر آنفـا( :إن مـن أحبكـم إيل وأقربكـم
ً
ُّ
ً
فـأي
جملســا يـوم القيامـة :أحاسـنَكم أخالقـا)؛
منكـم مني
جملـس يف اجلنـة أرشف مـن جملسـه عليـه الصلاة والسلام؟!
ً
فهنيئــا لصاحـب اخللق احلسـن.
ومن فضل اخللق احلسن :أن صاحبه موعود ببيت يف أىلع
اجلنة؛ فقد قال ( : أنا زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن
ً
حمقـا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب
ترك املراء وإن اكن
ُُ
ً
مازـحا ،وببيت يف أىلع اجلنة ملن ُ
حسن خلقه) (((.
وإن اكن
و ممـا يدلـك ىلع أهميـة األدب ورفعـة شـأنه يف هـذا ادليـن:
ً
ً
ً
وخلفــا -مـن احلض
سلفــاكثريا -عـن أهـل العلممـا جـاء
عليـه ،واحلـث ىلع األخـذ بـه.
( )1ســـن أيب داود ( )253 /4ح  ،4800بـــاب يف حســـن اخللـــق .وســـن الرتمـــذي
( )358 /4ح  ،1993بـــاب مـــا جـــاء يف املـــراء .وســـن ابـــن ماجـــه ( )19 /1ح  ،51بـــاب
اجتنـــاب ابلـــدع واجلـــدل.
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ول ــك أن تعل ــم أنه ــم اكن ــوا يتعلم ــون األدب كم ــا يتعلم ــون
العلـــم ،بـــل قـــد يقدمونـــه ىلع العلـــم أو ىلع كثـــر منـــه؛
فعـــن ابـــن املبـــارك  --أنـــه قـــال :قـــال يل خمـــد
ابـــن احلســـن( :حنـــن إىل كثـــر مـــن األدب أحـــوج منـــا إىل
كثـــر مـــن احلديـــث) (((.
ويف روايـة( :حنـن إىل قليل مـن األدب أحوج منـا إىل كثري من
احلديث) (((.
وعـــن ابـــن ســـرين  --أنـــه قـــال( :اكنـــوا يتعلمـــون

َ
اهلدي ((( كما يتعلمون العلم) (((.

وعـن إبراهيم بـن حبيب بن الشـهيد قال( :قـال يل أيب :يا بُين:
ائـت الفقهـاء والعلمـاء وتعلم منهـم ،وخذ من أدبهـم وأخالقهم؛
فـإن ذلك أحـب ّ
إيل من كثري مـن احلديث) (((.
()1
()2
()3
()4
()5

اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)80 /1
املحدث الفاصل بني الراوي والوايع للرامهرمزي (ص.)559 :
أي السلوك واألخالق.
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (.)79 /1
املرجع السابق (.)80 /1
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ويقــول القــرايف  --يف كتابــه (الفــروق)( :قــال رويـ ٌ
ـم
ً
البنــه( :يــا بــي :اجعــل عملــك مِلْ ً
دقيقـــا) ،أي
حـــا ،وأدبــك
َ
اســتكرث مــن األدب حــى تكــون نســبتُه يف الكــرة نســبة
ادلقيــق إىل امللــح.
ٌ
ٌ
خير من كثري
وكثير مـن األدب مع قليـل من العمـل الصالح
مـن العمل مع قلـة األدب) (((.

( )1أنوار الربوق يف أنواء الفروق (.)96 /3
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بني العقيدة واألخالق
هـذا وإن مـن اهتمام العلمـاء بهذا املوضوع أنهـم قد يدرجون
اآلداب واألخالق ضمـن مباحث العقيدة.
ولقـد حفلـت مجلـة مـن املصنفـات بإيـراد مجلة مـن الكالم
الطيـب احلسـن يف احلـث ىلع اآلداب واألخلاق ضمـن مباحـث
االعتقـاد عنـد أهـل السـنة واجلماعـة ،كمـا تـراه عنـد اإلمـام
أيب عثمـان الصابـوين  --يف كتابـه (عقيـدة السـلف
وأصحـاب احلديـث) ،وكما جتـده عند املـزين  --يف كتابه
(رشح السـنة) ،وكما جتده عند اإلسـماعييل  --يف كتابه )
اعتقـاد أئمة احلديث) ،وإىل شـيخ اإلسلام ابـن تيمية --
يف (العقيـدة الواسـطية).
ََ
بـل عقـد اإلمـام ابـن بطـة  --يف كتابـه (الشرح
ً
ً
واإلبانـة) فصلا طويلا رسد فيـه مجلـة مـن اآلداب انلافعـة.
ً
ً
ً
راجعــا إىل أسـباب
راشـدا،
مسلكــا
وهـذا إذا تأملته وجدته
وحكـم عـدة ،منها:
ِ
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◄ اتلأكيــد ىلع أن اإليمــان قــول وعمــل ،وأن األخــاق
ٌ
ٌ
احلســنة ثمــرة عمليــة للعقيــدة الصحيحــة .ألــم تلحــظ هــذه
اإلشــارة اللطيفــة يف كالم انلــي  حينمــا ســأهل
عمــرو بــن عبســة ( :--مــا أنــت؟ قــال :أنــا نــي،
فقلــت :ومــا نــي؟ قــال :أرســلين اهلل ،فقلــت :بــأي يشء
أرســلك؟ قــال أرســلين بصلــة األرحــام وكــر األوثــان وأن
يوحــد اهلل ال يــرك بــه يشء) (((  .فالحــظ االقــران بــن
اتلوحيــد واألخــاق( :صلــة األرحــام وكــر األوثــان).
ٌّ
ً
أيضــا :بيـان أن األخالق سـد منيع
◄ ومـن تلـك احلكـم
أمـام أعـداء اإلسلام والسـنة؛ فمـن خلال إضعـاف األخلاق
ينفـذون إىل إضعـاف االعتقـاد ،وهـذا مـا نعـاين منـه يف هـذا
العصر املتأخـر -مـع األسـف الشـديد -فـإن أعـداء اهلل مـن
ً
كثيرا إىل نفوس
أصحـاب املذاهـب الفكريـة اهلدامـة ينفـذون
ً
الشـباب والفتيـات مـن خلال إضعـاف األخلاق أول ،ومـن
ّ
خلال إغراقهـم يف الفواحـش والرذائـل ،ثـم يرتقـون بهـم بعـد

( )1أخرجه مسلم ( )569 /1ح .832
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ذلـك إىل الوقـوع يف االحنـراف العقـدي ،بـل قـد يوقعونهـم يف
اإلحلـاد والـردة عـن ديـن اهلل ،والعيـاذ بـاهلل.
ً
أيضــا :اتلأكيـد ىلع أن األخلاق
◄ مـن تلكـم احلكـم
الكريمـة والشـيم احلسـنة مفتـاح قبـول ادلعـوة ،فإذا التزم أهل
السـنة بهـا انفتحـت أمامهـم -بتوفيـق اهلل -القلـوب ،فاقتنـع
بدعوتهـم املخالـف ،وازداد بهـا املوافـق قناعـة.
ً
أيضــا :اتلذكير بأن اآلداب السـامية
◄ ومـن تلك احلكم
َ
َ
تـورث أهـل السـنة القـوة واملنعـة واالجتمـاع ،والضـد بالضـد؛
ﱹ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﱸ [األنفال.]٤٦ :
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قطوف من اآلداب
إذا اكن اخللـق انلبيـل واألدب السـايم بهـذه املزنلـة املنيفـة؛
فيحسـن اتلذكير جبملـة مـن اآلداب اخلاصـة -يف املعـارشة
َ
واملجالسـة واملحادثـة والعيـادة ،-وأهـم اآلداب العامـة؛ منتخبـة
مـن كالم أهـل العلـم؛ حتفيزا لألديـب ،وتنبيهـا للبيـب.

[آداب املعارشة واملجالسة واملحادثة والعيادة]
من تلكم اآلداب:
♣ لــيعرف جليسـك ُ
ومعـارشك أنـك ىلع أن تسـمع أحرص
منـك ىلع أن تقـول.
ً
حديثــا ثم تقطعـه؛ كأنه
♣ وال يكـن مـن خلقـك أن تبـدأ
بـدا لـك أن مصلحـة السـكوت مقدمـة ىلع مصلحـة الـكالم؛
َّ
فهلا اكن ذلـك قبـل أن تقول!
ً
♣ وإذا سـمعت مـن جليسـك ً
سـديدا أعجبـك؛ فلا
رأيــا
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ُ
بعـد يف املجالس ّ
تزي ً
نــا به كأنـه من بنـات أفاكرك،
تتحـدث بـه
بـل انسـبه إىل صاحبـه؛ فهـذا من املـروءة.
♣ ال ختلطـن اجلـد باهلـزل وال اهلـزل باجلد ،فإنـك إن فعلت

ً
ً
متكدرا.
سخيفــا ،واهلـزل
ذلـك جعلت اجلد

♣ إيـاك أن تقول لصاحبك :إنه جاهل وإنك أنت العالم!
ً
ً
تلميحــا ،ويف احلديث
ترصحيــا أو
حـذار مـن أن تقـع يف هذا
ِ
عنـه ( :حبسـب امـرئ مـن الشر أن حيقـر أخـاه
املسـلم) (((.
♣ قالـت احلكمـاء :مـن األخلاق السـيئة :مغابلـة الرجل يف
كالمـه ،واالعتراض فيـه لقطـع حديثه.
ً
ً
خبرا قـد
حديثــا قـد علمتـه ،أو
♣ إن سـمعت مـن أحـد
سـمعته ،فلا تشـاركه فيـه ،أو تفتـح عليـه فيـه؛ تلظهـر أنـك قد
علمتـه؛ فذلـك مـن سـوء األدب بمحـل.
( )1أخرجــه مســلم ( )1986 /4ح  ،2564بــاب حتريــم ظلــم املســلم ،وخــذهل ،واحتقــاره
ودمــه ،وعرضــه ،ومــاهل.
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قـال عطـاء بـن أيب ربـاح ( :--إن الشـاب يلحدثني
حبديـث فأسـتمع إيلـه كأين لـم أسـمعه ،ولقـد سـمعته قبـل أن
يـودل!) (((.

ُ
ْ
َُ
وال تشارك يف احلديث أهله

***

َ ُ
عرفـت َ
َ
فرعـه وأصلـه
وإن

ً
خيرا أو اصمت ،واللكمـة الطيبة
♣ إذا جالسـت إخوانـك فقل
ُ ّ
ً
كذبــا أن يـدث بكل ما
صدقـة ،ومـن صمت جنـا ،وكىف باملرء
سـمع ،والفـم من أكرث مـا يدخل انلـاس انلار.
قــال ( :وإن أبغضكم إيل وأبعدكم مين جملســا
يــوم القيامــة :الرثثــارون واملتشــدقون واملتفيهقــون ،قالــوا :يــا
رســول اهلل قــد علمنــا الرثثــارون واملتشــدقون؛ فمــا املتفيهقون؟
قال :املتكربون) (((.
♣ تعلـم حسـن االسـتماع كمـا تتعلـم حسـن الـكالم ،ومن
حسـن االسـتماع :إمهـال املتلكـم حتى يقضي حديثـه ،واإلقبال
( )1اجلامــع ألخــاق الــراوي وآداب الســامع للخطيــب ابلغــدادي ( .)200 /1وانظــر:
شــعب اإليمــان ( )259 /3ح .1618
( )2أخرجه الرتمذي ( )370 /4ح ( ،)2018باب ما جاء يف معايل األخالق.
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بالوجـه عليـه ،وانلظـر إيلـه ،والويع ملـا يقول.
ّ
ً
د أو قريـ ٍة
تعـم
♣ إيـاك يف حديثـك أن
قومــا مـن أهـل بل ٍ
َ
أو قبيلـ ٍة بـذ ٍّم؛ فإنـك ال تـدري لعلـك تتنـاول بعـض جلسـائك
بالشـتم وأنـت ال تشـعر.
♣ إذا ُسـئل غيرك فإيـاك أن تكـون أنـت املجيـب؛ كأنهـا
غنيمـة تطلبهـا؛ فـإن هـذا مـن السـفه وسـوء األدب.

ُ
قـال ابـن عبـد البر ( :--ثمانيـة إذا أهينوا فلا يلوموا
َ
إال أنفسـهم :اذلاهـب إىل مائـدة لـم يـدع إيلها ،و طالـب الفضل
مـن اللئـام ،و ادلاخل بني اثنين يف حديثهما من غير أن يُدخاله
ّ
ً
جملســا ليـس هل بأهل ،و
فيه ،واملسـتخف بالسـلطان ،واجلالس

املقبـل حبديثـه ىلع من ال يسـمع منـه وال يصغي إيله) (((.
ً
ً
خفيضــا؛
لطيفــا
♣ ما أحسن إن حتدثت أن يكون صوتك
ٌ
فـإن اجلهـر الزائـد عـن احلاجـة بعيـد عـن األدب ،ال سـيما مـع
األفاضـل ،والوادليـن ىلع وجـه اخلصوص.
( )1بهجة املجالس وأنس املجالس ( .)174هكذا يف الكتاب( :ثمانية) ،واملذكور :ستة! .
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يقـول عمـر بـن عبـد العزيـز ( :--حبسـب الرجـل من
الـكالم مـا أسـمع أخاه وجليسـه).
ً
جملســا فلا جتلـس بين اثنين إال بإذنهمـا،
♣ إذا دخلـت

وإذا ّ
وسـعا لـك واملكان ضيـق فامجع نفسـك وال ترتبـع ،واحرص
ىلع أن جتلـس حيـث ينتهي بـك املجلس؛ فعـن جابر بن سـمرة
 -قـال( :كنـا إذا أتينا انلبي  جلس أحدناحيث ينتهي) (((.
واكن ابـن عمـر  --إذا قـام هل رجـل مـن املجلـس لـم
جيلـس يف هـذا املجلـس (((.
ً
واحـدا منهمـا دون
♣ إيـاك -إذا كنتـم ثالثـة -أن تنـايج
اثلالـث.
♣

ً
حديثــا لقـومٍ بـدون رضاهـم؛ ففي
وإيـاك أن تسـتمع

ابلخـاري عنـه  قـال( :مـن اسـتمع إىل قـومٍ وهـم هل
( )1أخرجه الرتمذي ( )73 /5ح  ،2725وأبو داود ( )258 /4ح  ،4825باب يف اتلحلق.
( )2أخرجــه مســلم ( )1714 /4ح  ،2177بــاب حتريــم إقامــة اإلنســان مــن موضعــه
املبــاح اذلي ســبق إيلــه.
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ُ
اكرهـون أو يفـرون منـهُ ،صـب يف أذنـه اآلنك يـوم القيامـة) (((.
♣ مـا أقبـح اجلُشـاء يف جملـس انلـاس ،وعنـد الرتمـذي:
ُ
ّ
(أن رجلا جتشـأ حبضرة انلبي فقـال :كـف
عنـا جشـاءك ،فـإن أكرثهـم شـبعا يف ادلنيـا أطوهلـم جـواع يـوم
القيامـة) ( (( .
وقـل مثـل هـذا يف اتلمخـط ،وابلصـاق ،واتلنخـم املزعـج،
وختليـل األسـنان ،والعبـث باإلصبع يف األنف ،ومـا إىل ذلك؛ فإن
منـاف للذوق ،باعـث ىلع نفـور اآلخرين واشـمزئازهم.
لك هـذا
ٍ
♣ احلـذر احلـذر مـن ال ِغيبـة ،فهي منكـرة يف الشرع قبيحة
يف األدب.
ٌ
ُ
َ
والغيبـة غيبة وإن قلت :أنا أقول هذا أمامه وال أخاف!
ٌ
ُ
َ
والغيبـة غيبـة وإن دعـوت للمغتـاب! فـادلاعء ال يربئـك مـن
ٌ
الغيبـة كمـا يظنـه بعضهـم حني يقـول :فلان -هـداه اهلل -يفعل
كـذا ويقـول كذا!
ُ
( )1صحيــح ابلخــاري ( )42 /9ح  ،7042بــاب مــن كــذب يف حلمــه .واآلنــك :الرصــاص
األســود ،وقيــل :األبيــض ،وقيــل :اخلالــص.
( )2سنن الرتمذي ( )649 /4ح .2478
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♣ احـذر مـن الفحـش ولك بـذيء مـن القـول؛ فـإن اهلل

يُبغـض الفحـش واتلفحـش ،قـال تعـاىل :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅﮆ ﱸ

[اإلرساء.]٥٣ :

ْ ٌ
ًّ
حمقــا ،ويف
♣ اتـرك اجلـدال؛ فـإن هـذا حم َمـدة وإن كنـت
احلديـث السـابق( :أنـا زعيم ببيـت يف َر َبض اجلنة ملن تـرك املراء
ًّ
حمقـا).
وإن اكن
ُ
ُ
وقد قالوا :رأس املداراة :ترك املماراة.
♣ كـــرة الضحـــك تميـــت القلـــب -كمـــا ثبـــت عنـــه
.- (( ( 
وأقبـح منـه :إضحـاك اآلخريـن بالكـذب ،ويف احلديـث عنـه
ٌ
ِّ
( :ويـل للذي حيـدث فيكـذب يلضحك بـه القوم،
ويل هل ،ويـل هل)(((.
( )1أخرجــه الرتمــذي ( )551 /4ح  ،2305بــاب :مــن اتــى املحــارم فهــو أعبــد انلــاس،
وابــن ماجــه ( )1403 /2ح  ،4193بــاب احلــزن وابلــاء.
( )2أخرجــه أبــو داود ( )297 /4ح  ،4990بــاب يف التشــديد يف الكــذب ،وهــو عنــد
الرتمــذي ( )557 /4ح  ،2315بــاب فيمــن تكلــم بكلمــة يضحــك بهــا انلــاس،
والنســايئ يف الكــرى ( )327 /10ح  ،11591بــاب ســورة املطففــن.
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مـن القبيـح يف األدب :أن تبـدي رأيـك يف لك صغيرة

وكبيرة ،وأن تسـتأثر باحلديث دون اآلخريـن ،وأن تكرث احلديث
عـن نفسـك ومفاخـرك .
ّ
التسرع يف نشر األخبار قبـل اتلثبت منهـا ،وقبل اتلحقق
♣
ٌ
َ ٌَ
وخفـة وطيش(((.
من جـدوى نرشها -إن صحت :-سـفه ِ
ٌ
حسن ،واإلقالل منه أحسن.
♣ املزاح
ومن املزاح املنكر :إخفاء متاع اإلنسـان بزعم مداعبته!
وهــذا يفعلــه بعــض انلــاس وهــو جــذالن ،ويغفــل عــن أنــه
قــد وقــع يف إثــم؛ فقــد قــال ( :ال يأخــذ أحدكــم
ً
ً
العبـــا وال جــادا ،وإذا أخــذ أحدكــم عصــا
متــاع صاحبــه ال
صاحبــه فلريدهــا إيلــه) (((.
♣ إن بشاشـتك ويلنـك وتـوددك ملـن تلقى أو جتالـس ٌ
أدب
ٌ
وأجـر وافر.
رفيـع
( )1فليتنبه أصحاب وسائل اتلواصل االجتمايع (واتس أب ،تويرت ،فيس بوك !)..
( )2أخرجــه أمحــد ( )460 /29ح  ،17940والرتمــذي ( )462 /4ح  ،2160بــاب مــا جــاء
ال حيــل ملســلم أن يــروع مســلما ،وأبــو داود ( )301 /4ح  ،5003بــاب مــن يأخــذ الــيء
ىلع املــزاح.
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قال ( :تبسـمك يف وجه أخيك صدقة) (((.
وقـال ( :ال حتقـرن مـن املعـروف شـيئًا ولـو أن
تلقى أخـاك بوجـه طلـق) (((.
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ُ
َّ
ٌ
أب َ ّ
لـــن
وكالم
طليـــق
هين *** وجـــه
يشء
البر
ني إن

ُ
دفـع
قيـل بلعضهـم :إنـك تلقى انلـاس لكهـم بالبشر! فقـال:
ُ
إخـوان بأيسر مبـذول.
واكتسـاب
ضغينـ ٍة بأيسر مؤنـة،
ٍ
♣ إن للكبري حقه يف املماشـاة واملجالسة واملحادثة.
والكبير :هـو الكبير يف علمـه وإن اكن صغير السـن ،وهـو
ً
أيضــا الكبير يف سـنه وإن لـم يكـن مـن أهـل العلـم.
فأعـط الكبير حقـه مـن االحترام واتلقديـر؛ فاسـتمع إيلـه
ِ

بإنصـات ،وتلطـف يف خطابـه ،وابـدأ بـه يف اإلكـرام؛ فعنـه
َّ
 أنـه قـال( :مـن لـم يرحـم صغرينـا وجيـل كبرينـا
فليـس منـا) ((( ،وقـال( :ليـس منا مـن لم يرحـم صغرينـا ويوقر
كبرينـا) ((( ،وقـال( :إن مـن إجلال اهلل تعاىل :إكرام ذي الشـيبة
()1
()2
()3
()4

أخرجه الرتمذي ( )404 /3ح  ،1956باب ما جاء يف صنائع املعروف.
أخرجه مسلم ( )2026 /4ح ( ،)2626باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء.
أخرجه ابلخاري يف األدب املفرد ( )130ح .356
أخرجه الرتمذي ( )321/4ح .1919
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املسـلم) (((.
قـال طاووس بـن كيسـان -اتلابيع اجلليـل ،عليـه رمحة اهلل:-
َّ
(إن مـن السـنة أن يُوقـر أربعـة :العالم ،وذو الشـيبة ،والسـلطان،

ُ
والـوادل ،وإن مـن اجلفـاء أن يدعو الرجـل أباه باسـمه) (((.

♣ مــن األدب :احلــرص ىلع مســاواة القريــن يف املجلــس،

قال بعضهم:

ُ

ً
َ
وإذا جلست واكن مثلك قائما ***

َ
اتكأت واكن مثلك ً
وإذا
جالسا ***
ً
َ
وإذا ركبت واكن مثلك ماشيا ***

فمن املروءة أن تقوم وإن أىب
فمـن املـروءة أن تزيـل ّ
املتاك
َ
مشيتكمامىش
فمناملروءةأن

♣ إيـاك أن تلقى أخـاك أو جتالسـه إال وأنت يف أحسـن حالة
ّ
ً
نظيفــا ،طيب الراحئة ،حسـن اهلندام،
وأمجـل ُحلة؛ باسـم اثلغـر،
متناسـق اثليـاب؛ فـإن اهلل حيـب انلظافـة واجلمـال ،ويبغـض
الفحـش واتلفحش.

( )1أخرجه أبو داود ( )261 /4ح  ،4843باب يف تزنيل انلاس منازهلم.
( )2جامع معمر بن راشد ( )137 /11ح .20133
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[من آداب عيادة املريض]
إن مـرض أخـوك فعدته فلا تغفل عـن آداب عيادتـه؛ تلكون
زيارتـك نافعة جابلـة للرسور.
من تلكم اآلداب:
♣

نقـاء اثلـوب ،وحسـن انلظافـة ،وطيـب الراحئـة ،وبـذا

تنشرح نفـس املريـض لرؤيـاك.
وال تبالغ يف اتلطيب ئلال تؤذيه.
♣ قــال ابــن عبــاس (:-  -اكن انلــي 
إذا اعد مريضــا جلــس عنــد رأســه) أخرجــه ابلخــاري يف
(األدب املفــرد) (((.
♣ ومـن األدب أن تسـأهل عـن حـاهل ،لكـن ال تسـتخرب عن
مسـتقص ،فلربمـا اكن ال يرغـب يف اإلفصـاح
مرضـه اسـتخبار
ٍ
عـن مرضه.
( )1األدب املفرد (ص )189 :ح  ،536باب أين يقعد العائد.
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♣ وال تنـس ادلاعء هل؛ فقـد قـال ( :إذا حرضتم
خريا؛ فـإن املالئكـة ّ
املريـض -أو امليـت -فقولـوا ً
يؤمنون ىلع ما
تقولون) (((.
ٌ
♣ وحيســن بــك أن ْ
ترقيــه؛ فــإن هــذا اتبــاع للســنة عنــه
ٌ
 ،واكن انلــي  إذا مــرض أحــد مــن
أهلــه نفــث عليــه باملعــوذات ((( .
♣ وال حيسـن بالعائـد أن ينقـل األخبـار السـيئة إىل املريض؛

ويغـم نفسـه ،وإنمـا املطلـوبُ :
َّ
الملحـة
ئللا يكـدر صفـوه،
والطرفـة والـكالم الشهي.
♣ وال ينبغي إطالة اجللوس عند املريض إال إذا ّ
ألح.
وقد قالوا :عيادة املريض كجلسـة اخلطيب.
قال بعضهم:

ِّ
ِّ
أدبالعيادةأنتكونمسلما *** وتكون يف أثر السالم موداع
( )1أخرجه مسلم ( )633 /2ح  ،919باب ما يقال عند املريض وامليت.
( )2أخرجه مسلم ( )1723 /4ح  ،2192باب رقية املريض باملعوذات وانلفث.
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وقال آخر:
حسن العيادة ٌ
يوم بني
يومني ***
ِ
ً

ّ
ال تربمـن عليلا يف مسـاءل ٍة ***

بالعني
واقعد قليال كمثل اللحظ
ِ
يكفيك من ذاك تسأهل حبرفني

يقـول ابـن عبـد البر ( :-  -أفضـل العيـادة أخفهـا،

ً
صديقــا
وال يطيـل العائـد اجللـوس عند العليـل ،إال أن يكون
يأنـس بـه ويرسه ذلـك منـه) (((.

( )1الاكيف يف فقه أهل املدينة (.)1142 /2
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[بعض اآلداب العامة]
تلـك بعـض اآلداب اخلاصـة اليت حيسـن مرااعتهـا يف معارشة
انلاس وجمالسـتهم وحمادثتهم ،وثمة آداب اعمة حيسـن اسـتعماهلا
مع اآلخريـن ،ومنها:
♣ مـن رام اسـتقامة سـلوكه ،وحسـن تعاملـه :فليصحـب ذا
الفضـل وادليـن واخللـق؛ فـإن الصاحب سـاحب.
وأن يشـاور ذا العقـل واحلكمـة؛ فلن يعدم حني ذلك :السـداد
ُ
أو املقاربـة؛ فـإن العاقـل إذا شـاورته أعطاك لاب عقلـه ،وصفو
رأيه ،وخالـص نظره.

شاور سواك إذا نابتك نائبة ***

ً
يوما ،وإن كنت من أهل املشورات

فالعني تلىق ِكفاحا ما نأى ودنا ***

وال تــرى نفســها إال بمــرآ ِة

ُ
وقـد قيـل :إن األمـور ال تـدرك بالـرأي املفـرد؛ فليسـت ِعن
ٌ
ٌ
مكـدود بـوادع ،ومشـغول بفـارغ.
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ّ
♣ احـرص ىلع أن توقر مـن فوقك ،وأن تلني ملـن دونك ،وأن
حتسـن مؤاتاة أكفائك.
واعلـم أنـه ال يوجد الفخـور حممـودا ،وال الغضـوب مرسورا،
َّ
الشره غنيـا ،وال امللـول ذا إخوان.
وال
ِ
♣ احـذر صحبـة اجلاهـل األمحق؛ فإنـه عدو نفسـه ،فكيف

ً
صديقــا لغريه؟!
يكون

♣ يلعـرف انلـاس عنـك أنـك أن تفعل ما ال تقـول أقرب من
أن تقول مـا ال تفعل.
ً
عذرا،
♣ ال حتـرص ىلع االعتـذار إال ملـن حيـب أن جيـد لـك
ٌ
وإن اعتـذر إيلـك أحـد فقابله بوجه مشرق (((.
ٌ
َ
ً
معروفــا؛
صنعـت إيلـه
♣ وإذا اكن لـك ىلع أحـد يـد أو
َ
َ
وتعظيمـه بتصغيره.
إحيـاء ذلـك بإماتتـه،
فاتلمـس
ً
دائمــا -دون ماكنك برتبة♣ إن اسـتطعت أن تضع نفسـك
يف جملـس ومقام ومقـال -فافعل.( )1إال أن يكون ممن قطيعته غنيمة!
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ًّ
ً
حازمـا.
♣ كن جادا
وإذا تراكمـت عليـك األمـور فلا تلتمـس اتلخفيـف عـن

ً
يومــا بعد يوم؛ فإنـه ال راحة
نفسـك بالـرواغن عنهـا ومدافعتها
لـك إال بإجنازها.
وابـدأ باألهـم فاملهـم ،واعلـم أن اشـتغالك بغير املهـم ُم ٌّ
ضر
باملهـم ،ومـن تكلّـف مـا ُكفي ّ
ضيـع مـا ُو ِل.
♣ قـال احلكمـاء :مـن نظـر يف أحـواهل ،وحـزم يف أفعـاهل،
ُ
وقسـط يف أحاكمـه ،واقتصـد يف وفـوره وإعدامـه :فقـد أعطـي
اخلير بتمامـه.
♣ إن اسـتطعت أن تفتقـر إىل انلـاس وأن تسـتغين عنهـم يف
آن واحـد فافعل.
ّ
فبلني لكمتك وحسـن برشك.
أما افتقارك إيلهمِ :
ّ
وأما االسـتغناء عنهم :فببقاء عزك وترك احلاجة إيلهم.
♣ احـرص ىلع متابعـة أهـل الفضـل ،واالقتداء بأهـل العقل
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وانلبـل ،واجتنـب رعونـات أهـل انلقـص واجلهـل؛ فبـذا تتحلى
حبسـن الشـمائل ،وتسـبق يف مضمـار الفواضل.
ُ

إذا أعجبتــك خــال امــرئ ***
فليــس ىلع اخلــر واملكرمات ***

ْ
ُ ُ
فكنــه تكن مثــل مــا يعجبك
ْ
ٌ
حاجــب حيجبــك
إذا جئتهــا

ّ
♣ إن اتلغافل ُخ ٌ
لق رشيف ،واملراد به :غض الطرف عن
سقطات اإلخوان ،ما لم يتعارض ذلك مع الرشع.
َ َّ َ َّ
ّ
صيفي ( :- -من شـدد نفـر ،ومن تراىخ
قـال أكثـم بن

َ َّ
تألف ،والسرور يف اتلغافل) (((.

وروى ابليهقي عـن عثمـان بـن زائـدة قـال( :العافيـة عشرة
أجـزاء ،تسـعة منهـا يف اتلغافـل .قـال :فحدثـت بهـذا أمحـد بـن
حنبـل فقـال :العافيـة عشرة أجـزاء ،لكهـا يف اتلغافـل!) (((.

ومن لم يغمض عينه عن صديقه ***
ً
ومــن يتتبــع جاهــدا لك عــر ٍة ***

وعن بعض ما فيه يمت وهو ُ
اعتب
ُ
صاحب
جيدها ،وال يسلم هل ادلهر

( )1بهجة املجالس ( ،)664ويف أدب ادلنيا وادلين للماوردي ( :)180والرشف يف اتلغافل.
( )2شعب اإليمان ( )575 /10رقم .8028
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♣ املسـاحمة خلق رفيع ،وديلل ىلع سمو انلفس.
تسامح ،وال
ِ
تستوف حقك لكه ***

وأبــق ،فلم يســتقص قـ ُّ
ُ
كريم
ـط
ِ

متعـــال ،أو تعطـــي وأنـــت
♣ إيـــاك أن تبـــذل وأنـــت
ٍ

ّ
مكفهـــر الوجـــه.

منع العطاء وبسط الوجه أمجل من ***

منبسـط
بذل العطاء بوج ٍه غري
ِ

ٌ
سـلوك مرذول؛ فجانبه.
♣ املنع بعد الوعد:
قالوا :أقبح الكالم« :ال» بعد «نعم»!
فمـــا

مــن قــال «ال» يف حاجــ ٍة ***

مطلوبـــ ٍة

وإنمــــــا الظالـــــم مـــن ***

يقـــول «ال» بعـــد «نعـــم»

♣ إيـاك أن تأخذك العزة باإلثم فتتكرب عن احلق.
والرجـوع إىل احلق خري من اتلمادي يف ابلاطل.
والرتاجع عن العرثة حممدة ال مذمة.

ظلـــم
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ُ
بلسـم اجلـروح ،وال يقدر
واالعتـذار إىل مـن أخطأت يف حقه
عليه إال أهـل الرشف.
َ
ـن مــا جرحت بلفظة ***
داو بلـ ٍ
ِ

فطيــب كالم املرء طـ ّ
ـب ِكالمه
ِ

♣ إن اإلنصـاف خلـق عزيز ،فضع األمـور يف نصابها ،وأنزهلا
منازهلـا دون إفراط أو تفريط.
واحـرص ىلع أن ال يدخلـك الرضـا يف باطـل ،وال خيرجـك
الغضـب عـن حـق.
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[نصيحـة أب البنه  -وصية اخلطاب بن املعىل]
ُ
مـن الوصايـا ابلديعة املشـتملة ىلع غـرر مـن اآلداب احلميدة:
َّ
وصيـة اخلطـاب بـن املعلى املخـزويم ادلمشقي  ،-واكن
ً
حكيمــا ذا رأي -البنـه (((.
فهي -حبق -أنيقة الرصف ،بليغة املعىن.
ُ
وحيسـن حتليـة املقـام بسـوق جـل مـن دررهـا ،وانتخـاب
طرائـف مـن لطائفهـا.
( )1أوردهــا ابــن حبــان يف روضــة العقــاء ونزهــة الفضــاء ( )204-198حتقيــق حممــد
حمــي ادليــن عبــد احلميــد )758-749( ،حتقيــق عبــد العليــم درويــش.
قــال ابــن عســاكر يف تاريــخ دمشــق (( :)456/16اخلطــاب بــن املعــى ادلمشــي ،واكن
أديبــا حكيمــا ،أوىص ابنــا هل وصيــة حســنة رويــت عنــه).
ُّ
وقــد قــال  -  -يف مطلعهــا( :يــا بــي عليــك بتقــوى اهلل وطاعتــه ،وجتنــب حمارمــه
باتبــاع ســنته ومعاملــه؛ حــى تصــح عيوبــك وتقــر عينــك ،فإنهــا ال ختــى ىلع اهلل
ً
ً
رسمـــا؛ إن أنــت حفظتــه ووعيتــه
وسمـــا ،ووضعــت لــك
خافيــة ،وإين قــد وســمت لــك
َّ
ً
ً
وعملــت بــه مــأت أعــن امللــوك ،وانقــاد لك بــه الصعلــوك ،ولــم تزل مرجتـــى مرشفـــا،
ُيتــاج إيلــك ُ
ويرغــب إىل مــا يف يدي ُــك؛ فأطــع أبــاك ،واقتــر ىلع وصيــة أبيــك ،وفــرغ
ذللــك ذهنــك ،واشــغل بــه قلبــك ّ
ولــك).
هكــذا العقــاء؛ أحــرص مــا يكونــون ىلع تأديــب أبنائهــم ،وتعاهدهــم بالوصيــة حينــا
بعــد حــن ،وإال فــإن إهماهلــم وتــرك احلبــل هلــم ىلع الغــارب مــؤذن بــرور كثــرة.
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قال :--
(إيــاك وهــذر الــكالم ،وكــرة الضحــك واملــزاح ،ومهازلــة
اإلخــوان؛ فــإن ذلــك يذهــب ابلهــاء ،ويوقــع الشــحناء ،وعليــك
بالرزانــة واتلوقــر مــن غــر كــر يُوصــف منــك ،وال خيــاء
ُ
يــى عنــك.

َ
والـق صديقـك وعـدوك بوجـه الرضـا ،وكـف األذى ،من غري
ذلـ ٍة هلـم ،وال هيبـة منهم.
وكن يف مجيع أمورك يف أوسـطها ،فإن خري األمور أوسطها.
ِّ
ً
ً
قصـدا ،وال
متمكنــا
وأفـش السلام ،وامش
وقلـل الـكالم،
ِ
َّ
تلـو عنقـك وال ردائك،
ختـط برجلـك ،وال تسـحب ذيلـك ،وال ِ
وال تنظـر يف عطفـك.
وال تكثر االتلفـات ،وال تقـف ىلع اجلمـااعت ،وال تتخـذ
جملســا ،وال احلوانيـت ُمتَ َ
ح َّد ً
ً
ثــا.
السـوق
وال تكرث املراء ،وال تنازع السفهاء.
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فـــإن تكلمـــت فاختـــر ،وإن مزحـــت فاقتـــر ،وإذا
جلســـت فرتبـــع.
ّ
وحتفـظ مـن تشـبيك أصابعـك وتفقيعهـا ،والعبـث بلحيتـك
وخاتمـك وذؤابـة سـيفك ،وختليـل أسـنانك ،وإدخـال يـدك يف
أنفـك ،وكثرة طـرد اذلبـاب عنـك ،وكثرة اتلثـاؤب واتلمطـي،
وأشـباه ذلـك ممـا يسـتخفه انلـاس منـك ويغتمـزون بـه فيـك.
ً
ً
مقسومــا ،وأصغ إىل الكالم
هادئــا وحديثك
يلكن جملسـك
َّ
احلسـن ممـن حدثـك مـن غري إظهـار َعجـب منـك ،وال مسـأل ِة
َّ
إاعد ٍة ،وأ ِغـض عـن الفاكهات مـن الضواحـك واحلاكيات.
ُ ِّ
وال تـدث عـن إعجابك بـودلك وال جاريتك وال عن فرسـك
وال عن سـيفك.
ُ
وال تلـح يف احلاجات ،وال ختشـع يف الطلبـات ،وال تعلم أهلك
وودلك -فضلا عـن غريهـم -عـدد مالـك؛ فإنهـم إن رأوه قليلا
ُ
وأخفهـم يف
هنـت عليهـم ،وإن اكن كثيرا لـم تبلـغ بـه رضاهـمِ ،
غير عنـف ،و ِلن هلـم يف غير ضعف.
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َ َّ
ّ ُ
وال تكثر اإلشـارة بيـدك ،وال تَفز ىلع ركبتيـك ،وتوق حرة
الوجه ،وعـرق اجلبني.
وإن ُسـ ِفه عليك فاحلم ،وإن هدأ غضبك فتلكم.
وألق الفضول عنك.
وأكرم عرضكِ ،
ْ
وإذا أوعـدت

(((

ِّ
فحقـق ،وإذا حدثـت فاصـدق ،وال جتهـر

كمنـازع األصـم (((  ،وال ختافت بـه كمخافتة األخرس.
بمنطقـك
ِ
َّ
ٍ
بسـماع
وختي حماسـن القـول باحلديـث املقبـول ،وإذا حدثت
فانسـبه إىل أهله.
ِّ
وإيـاك واألحاديـث العابـرة املشـنعة التي تنكرهـا القلـوب،
َ ُّ
وتقـف ((( هلـا اجللـود.
عجـل ّ
ومضعـف الكالم مثـل :نعم نعـم ،ال الّ ،
َّ
عجل،
وإيـاك
وما أشـبه ذلك.
( )1هكذا يف نسخة درويش ،ويف نسخة حميي ادلين :وعدت.
( )2أي ال ترفع صوتك كأنك حتادث رجال أصم.
( )3أي تقشعر.
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َّ
ً
منصبغــا؛
وال تعـض نصـف اللقمـة ثـم تعيـد مـا بقى منهـا
فإن ذلك مكروه.
َّ َ ٍّ
وال تعـب شـيئًا مما قُ ّ
تابل أو
أو
ـل
ـرب إيلك ىلع مائـد ٍة ب ِقلة خ
ِ
ٍ

عسـل؛ فإن السـحابة قـد َّ
صيت نلفسـها مهابة (((.
ٍ

وال تمسـك إمساك املثبور ،و ال تبذر تبذير السفيه املغرور.
واعـرف يف مالـك واجـب احلقوق ،وحرمـة الصديق ،واسـتغن
عن انلـاس حيتاجـوا إيلك.
واعلـم أن اجلشـع يدعـو إىل َ
الطبَـع((( ،والرغبـة -كمـا قيـل-
تـدق الرقبـةُ ،
ور َّب أكلـ ٍة تمنـع أكالت!
ٌ
واتلعفف مال جسيم ،وخلق كريم.
ْ
ِّ
تشرف ذكـره((( ،ومـن تعـدى القـدر
ومعرفـة الرجـل قـدره
هـوى يف بعيـد القعـر.
( )1أي ملــا ارتفعــت الســحابة عــن السفاســف اكنــت ذات مهابــة؛ فهكــذا ينبــي أن
ترتفــع عــن الــكالم اذلي ال حاجــة لــك بــه ،أو ال يليــق بــك.
( )2أي الشني والعيب.
( )3يف نسخة درويش :تزيد ِعزهَّ.
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َ ٌ
والصـدق زيـن ،والكذب شين ،ول ِصدق يُسرع عطب صاحبه
كذب يسـلم عليـه قائله.
أحسـن اعقبة من
ٍ
ومعـاداة احلليـم خري من مصادقـة األمحق ،ولـزوم الكريم ىلع
اهلـوان خري مـن صحبة اللئام ىلع اإلحسـان.
ّ
ّ
تشـبه بأهـل العقـل تكـن منهـم ،وتصنـع للشرف تدركـه،
واعلـم أن لك امـرئ حيـث وضع نفسـه ،وإنما يُنسـب الصانع إىل

صناعتـه ،و املـرء يُعـرف بقرينه.

ُ
وإيـاك وإخـوان السـوء فإنهـم خيونـون مـن رافقهـم ،ويزنون
مـن صادقهـم ،وقُربهـم أعـدى مـن اجل َ َ
ـرب ،ورفضهـم مـن
اسـتكمال األدب.
وإخفار ((( املسـتجري لؤم ،والعجلة شؤم ،وسوء اتلدبري وهن.
واإلخـوان اثنـان :فمحافـظ عليـك عنـد ابللاء ،وصديق لك
عنـد الرخـاء؛ فاحفـظ صديـق ابللاء ،وجتنـب صديـق العافية،
فإنـه أعـدى األعداء.
ومن اتبع اهلوى مال به الردى.
( )1اخلفارة :األمان واذلمة ،واإلخفار :نقض عهد املستجري وذمامه وعدم اإليفاء به.
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وال جتعـل مالك أكرم عليـك من ِعرضـك ،وال تكرث الكالم
البرش جليسـك والقبـول ممن القاك.
فتثقـل ىلع األقوام ،وامنح ِ
ً
ً
ً
وكن متقر ً
رفيقــا يف حاجتك،
منتهزا يف فرصتك،
متعـززا،
بــا
ِ

ً
متثبتــا يف محلتـك ،والبـس للك دهـر ثيابه ،ومع لك قوم شكلهم.
واحـذر مـا يلزمـك الالئمـة يف آخرتـك ،وال تعجـل يف أمـر
تـرد حتى تـرى وجـه املصـدر.
حتى تنظـر يف اعقبتـه ،وال ِ
ومنازعتـك اللئيـم تطمعـه فيـك ،ومـن أكـرم عرضـه أكرمه
انلـاس ،وذم اجلاهـل إيـاك أفضـل مـن ثنائـه عليك.
ومعرفة احلق من أخالق الصدق.
والرفيق الصالحُ :
ابن عم.
واحلمــق داء ال شــفاء هل ،واحللــم خــر وزيــرِّ ،
وادليــن أزيــن
األمــور ،والســماجة ((( ســفاهة ،والســكران شــيطان ،وكالمــه
ِّ
ُ ْ
هذيــان ،والشــعر مــن الســحر ،واتلهــدد هجــر(((  ،والشــح
( )1يف نسخة :الشماتة.
ُ
( )2أي فحش وقبيح من القول.
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شــقاء ،والشــجاعة بقــاء ،واهلديــة مــن األخــاق َّ
السيــة(((،
ويه تــورث املحبــة.
َْ
ومـن ابتـدأ املعـروف صـار معروفـه دينًـا ،ومـن املعـروف
ٌ
ابتـداء مـن غير مسـألة.
خيرا فخير وإن ًّ
ً
رشا فشر ،ومن
والعـادة طبيعـة الزمـة؛ فإن
َّ
ً
حـل َع ً
حقدا.
قـدا احتمـل
ورش الرجــال :كثــر االعتــال؛ وحســن اللقــاء يذهــب
بالشــحناء ،ولــن الــكالم مــن أخــاق الكــرام.
ّ
ويأتـم باتلقى،
جعلـك اهلل يـا بني ممـن يقتـدي باهلـدى،
وجيتنـب السـخط ،وحيـب الرضـا ،واهلل خليفتي عليـك واملتويل
ألمـرك ،وال حـول وال قـوة إال بـاهلل العلي العظيـم).

( )1أي انلفيسة.
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[خاتمة  ..وثالث وصايا]
وبعـد  ..فأوصيك -يا راعك اهلل -بثالث وصايا:
أمـا األوىل :فـأن تأخـذ نفسـك بما علمـت من مجيـل اآلداب
وعـذب السـجايا ،وأن تبـادر دون تأخري أو ملل؛ فـإن حياتك بها
ً
وإرشاقــا ،وسـتفوز -بتوفيـق اهلل -باألجر
سـتضيح أكثر سـعادة
الوافـر ،ولسـان الصـدق يف اآلخرين.
واعلـم أنـك إن اعجلت نفسـك ىلع االستمسـاك بهـا وصربت
َ
وثابرت ،فسـتصبح اآلداب لك َملكة راسـخة ،واعدة مسـتحكمة؛
ُ
فكثرة املران -كمـا قالـوا -تيل العاجـز ذا قدرة.
َ
جعلـت األدب مـادة ُ
تدرسـها وتتجـول بين
ويـا حبـذا لـو
أفيائهـا ومؤلفاتهـا (((.
( )1املصنفــات يف ذا ابلــاب كثــرة؛ اكألدب املفــرد للبخــاري ،واآلداب الرشعيــة البــن
مفلــح ،وغــذاء األبلــاب رشح منظومــة اآلداب للســفاريين ،وروضــة العقــاء البــن
حبــان ،وبهجــة املجالــس البــن عبــد الــر ،وأدب ادلنيــا وادليــن للمــاوردي ،واألخــاق
والســر البــن حــزم ،ومــارم األخــاق للخرائطــي ،وغريهــا كثــر.
كما أن املؤلفات املعارصة مجة وهلل احلمد.
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الوصيـة اثلانيـة :إن اسـتعمال األدب واتلعامـل الـرايق إذا اكن
ً
ً
مجيعــا؛ فهـو يتأكد جتـاه األقربني ،ال
مطلوبــا منـك جتاه انلاس
سـيما الوادليـن والزوجـة واألوالد وبقيـة القرابة.
فمـا أقبحـه مـن إنسـان؛ ذاك اذلي خيره لألبعديـن ،ورشه
لألقربين!
الوصيـة اثلاثلـة :اهلل اهلل يف العناية بتأديب األبناء ،وتنشـئتهم
ُ َْ
أحسـن ِنلـة
ىلع اخللال الكريمـة ،واذلوق الرفيـع؛ فـإن هـذا

يُ َ
ُ
وخير ذخـر يوضـع فيهم.
نحلونهـا،

فاصبر ىلع تأديب أوالدك ،واغتنم بواكري أعمارهم.
ُ
ال تســه عــن أدب الصغــر ***

ودع الكبيــــر لشــــــأنه ***

وإن شـــا ألـــــم اتلعـــب
ُ
كـــر الكبيــــــر ىلع األدب

وقال الشاعر:

إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ***

ُ
اخلشــب
وال يلــن إذا قومتــه
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واهـد قلوبنـا ،واسـلل سـخيمة صدورنا،
امهلل سـدد ألسـنتنا،
ِ
ويرسنـا لليسرى ،وجنبنـا العسرى ،ووفقنـا وأهلينـا وذرياتنـا
ألحسـن األخلاق ،وارصف عنا وعنهم َسيِّــئَها ،يا سـميع ادلاعء.
وصلى اهلل وسـلم وبـارك ىلع عبـده ورسـوهل نبينـا حممد ،وىلع
آهل وأصحابـه وأتباعه بإحسـان.
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