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الِفَراَسة

معنى الِفَراَسة لغًة واصطالًحا:
معنى الِفَراَسة لغًة:  •

التَّثبُّت  ِفرَاَسة، وهي مبعىن:  يتـََفرَّس  َفرَّس،  تـَ الِفراسة مصدٌر، من قولك:   
َفرَُّس،  تـَ َعرَّْفته بالظَّنِّ الصَّائب. وهو يـَ َفرَّْست فيه َخْيـرًا. أي: تـَ والنَّظر، ومنه: تـَ
َتَثبَّت ويـَْنظر. تقول منه: رجل فاِرس النََّظر، وفاِرٌس بذلك األمر، إذا  أي: يـَ

كان عالـًما به))).

معنى الِفَراَسة اصطالًحا:   •
وتوابعه،  ومزاجه  هيئته  من  اإلنسان:  أخالق  منه  تُـَتعرَّف  ِعْلٌم  هو  قيل: 

وحاصله االستدالل باخلَْلق الظَّاهر على اخلُلق الباطن ))). 
وقيل: الِفرَاَسة هي االستدالل باألمور الظَّاهرة على األمور اخلفيَّة ))).

فات: الفرق بني الِفَراَسة وغريها من الصِّ
• : نِّ الفرق بني الِفَراَسة وسوء الظَّ

ما  الِفرَاَسة  أنَّ  الظَّنِّ:  الِفرَاَسة وسوء  بني  )الفرق  املكي:  طالب  أبو  قال 
ته من أخيك بدليل يظهر لك، أو شاهد يبدو منه، أو عالمة تشهدها  توسَّ
فيه، فتتَفرَّس من ذلك فيه، وال تنطق به إن كان سوًءا، وال ُتْظهره، وال حتكم 

عليه، وال تقطع به فتأمث.

))) انظر: ))خمتار الصِّحاح(( للرازي )ص 7))(، و))لسان العرب(( البن منظور )59/6)(، 
و))تاج   ،)(66 )ص  للجرجاين  و))التعريفات((   ،)467/(( للفيومي  املنري((  و))املصباح 

العروس(( للزبيدي )6)/8))(.
))) ))كشاف اصطالحات الفنون والعلوم(( للتهانوي ))/56(.

))) ))املصدر السابق(( ))/65))(.
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 وسوء الظَّنِّ: ما ظننته من سوء رأيك فيه، أو ألجل حقد يف نفسك عليه، 
أو لسوء نيَّة تكون، أو ُخْبث حال فيك، تعرفها من نفسك، فتحمل حال 
أخيك عليها، وتقيسه بك، فهذا هو سوء الظَّنِّ واإلمث، وهو غيبة القلب())).

الفرق بني الِفَراَسة واإلهلام: •

األمور  ا كشف  أنَّ والِفرَاَسة:  اإلهلام  بني  )الفرق  القاري:  علي  املال  قال 
الغيبيَّة بواسطة تَفرُّس آثار الصُّور. واإلهلام كشفها بال واسطة())).

الفرق بني الِفَراَسة والَكَهاَنة: •
يدَّعي  فإنَّه  الكاهن؛  خبالف  الغيب،  صاحبها  َيدَّعي  ال  غالًبا  الِفرَاَسة: 
وهذا  االدِّعاء،  هذا  بسبب  مريدوه  ا َكثُر  ورمبَّ بل  بادِّعائه،  ويفتخر  الغيب، 

خبالف املتَفرِّس، ال يدَّعي الغيب، فضاًل أن يفتخر به. 
ا تعتمد على  الَكَهانَة: هلا مقدِّمات غالًبا غري مشروعة، وأما الِفرَاَسة فإنَّ

مقدِّمات مشروعة))).

الفراسة يف القرآن الكريم:

قال اهلل تبارك وتعاىل: ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ ]احلجر: 75[.

ِبسَمٍة  الشَّيء  باطن  يعرفون  م  املتأمِّلني، كأنَّ )للمتَفرِّسني  النَّسفي:  قال 
ظاهرة()4).

))) ))قوت القلوب(( أليب طالب املكي ))/)7)(.
))) ))مرقاة املفاتيح(( ))/80)(.

))) ))مغين املريد اجلامع لشروح كتاب التوحيد(( لعبد املنعم إبراهيم )866/5)(.
)4) ))مدارك التنزيل(( للنسفي ))/96)(.
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ون األشياء،  وقال ابن زيد يف نفس اآلية: )املتفكِّرون واملعتربون، الذين يتوسَّ
ويتفكَّرون فيها ويعتربون())).

وقال أبو املظفَّر السَّمعاين: )أي: للنَّاظرين املعتربين. وقيل: للمتَفرِّسني، وهم 
الذين يعلمون النَّاس ]بِسيَماهم[ على ما يُرِيهم اهلل منها())).

لف والعلماء يف الِفَراَسة:  أقوال السَّ
م ينظرون بنور اهلل، إنَّه شيء  - قال أبو الدَّرداء: )اتَّقوا ِفرَاَسة العلماء؛ فإنَّ

يقذفه اهلل يف قلوهبم، وعلى ألسنتهم())).

- قال الشَّافعي: )خرجت إىل اليمن يف طلب كتب الِفراسة، حىت كتبتها 
ومجعتها()4).

- وقال أمحد بن عاصم األنطاكي: )إذا جالستم أهل الصِّدق، فجالسوهم 
قلوبكم وخيرجون منها من  القلوب، يدخلون يف  م جواسيس  فإنَّ بالصِّدق؛ 

حيث ال حُتسُّون()5).

- وقال اهلروي عن الفراسة: )هو استئناس حكم غيٍب من غري اْسِتْداَلل 
بَشاِهد، وال اختبار بتجربة()6).

الِفرَاَسة. ولكن  أن يدَّعي  النَّيسابوري: )ليس ألحد  أبو حفص  - وقال 

))) ))جامع البيان(( للطربي )4)/97(.
))) )) تفسري السَّمعاين(( ))/46)(.

))) رواه العسكري، كما قال السخاوي يف ))املقاصد احلسنة(( )ص59(. وذكره ابن عبد الرب يف 
))جامع بيان العلم وفضله(( ))/)85(.

)4) ))آداب الشافعي ومناقبه(( البن أيب حامت الرازي )ص 7)(.
)5) ))املصدر السابق(( ))/89)(.

)6) ))منازل السائرين(( للهروي )ص 80(.
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يتَّقي الِفرَاَسة من الغري؛ ألنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))اتَّقوا ِفرَاَسة 
املؤمن فإنَّه ينظر بنور اهلل((. ومل يقل: تَفرَّسوا. وكيف يصحُّ دعوى الِفرَاَسة ملن 

هو يف حملِّ اتقاء الِفراسة؟!(.
قلب  يف  اهلل  يقذفه  نوٌر  سببها  اإلميانيَّة...  )الِفراسة  القيِّم:  ابن  وقال   -
عبده، يفرِّق به بني احلقِّ والباطل، والصَّادق والكاذب، وهذه الِفرَاَسة على 

حسب قوَّة اإلميان، وكان أبو بكر الصِّدِّيق أعظم األمَّة ِفرَاَسة())).

أقسام الِفَراَسة:
قسمها ابن القيِّم إلى ثالثة أقسام: 

إيمانيَّة: وسببها: نوٌر يقذفه اهلل يف قلب عبده، يفرِّق به بني احلقِّ والباطل، 
واحلايل والعاطل، والصَّادق والكاذب.

على  َيِثب  يضادُّه.  ما  ينفي  القلب،  على  يهجم  خاطر  ا  أنَّ وحقيقتها: 
القلب كُوثُوب األسد على الفريسة...

الِفرَاَسة على حسب قوَّة اإلميان. فمن كان أقوى إميانًا، فهو أحدُّ  وهذه 
ِفرَاَسًة... وأصل هذا النَّوع من الِفرَاَسة: من احلياة والنُّور اللذين يهبهما اهلل تعاىل 
ملن يشاء من عباده، فيحيا القلب بذلك ويستنري، فال تكاد فراسته ختطئ. 

قال اهلل تعاىل: ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ ]األنعام: )))[ كان ميًِّتا بالكفر 
واجلهل، فأحياه اهلل باإلميان والعلم. وجعل له -بالقرآن واإلميان- نورًا يستضيء 

به يف النَّاس على َقْصد السَّبيل. وميشي به يف الظَُّلم. 

- ِفَراَسة الرِّياضة والجوع، والسَّهر والتَّخلِّي؛ فإنَّ النَّفس إذا جترَّدت عن 

))) ))مدارج السَّالكني(( )) /)45(.
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العوائق، صار هلا من الِفرَاَسة والكشف حبسب جترُّدها. وهذه ِفرَاَسة مشرتكة 
بني املؤمن والكافر. وال تدلُّ على إميان وال على والية. وكثري من اجلهَّال يغرتُّ 
هبا. وللرُّهبان فيها وقائع معلومة. وهي ِفرَاَسة ال تكشف عن حقٍّ نافع. وال 
عن طريق مستقيم. بل كشفها جزئي من جنس ِفرَاَسة الوالة، وأصحاب عبارة 

الرؤيا واألطباء وحنوهم.

الوقوف  أحبَّ  ومن  صناعتهم.  يف  ِحْذقهم  من  معروفة  ِفرَاَسة  ولألطباء 
ِفرَاَسٌة صادقٌة،  الطِّبِّ  تارخيهم وأخبارهم. وقريب من نصف  فليطالع  عليها 

يقرتن هبا جتربة. واهلل سبحانه أعلم.

- الِفَراَسة الَخْلقية: وهي اليت صنَّف فيها األطبَّاء وغريهم. واستدلُّوا باخلَْلق 
على اخلُُلق؛ ملا بينهما من االرتباط الذي اقتضته حكمة اهلل. كاالستدالل 
بِصغر الرَّأس -اخلارج عن العادة- على ِصَغر العقل. وبكربه، وبسعة الصَّدر، 
ُخُلق صاحبه، واحتماله وبْسطته. وبضيقه  وبـُْعد ما بني جانبيه: على سعة 
على ضيقه. وخبمود العني وَكاَلل نظرها على َباَلدة صاحبها، وضعف حرارة 
قلبه. وبشدَّة بياضها مع ِإْشرَابه حُبْمرة -وهو الشَّكل- على شجاعته وإقدامه 

وِفْطنته. وبتدويرها مع مُحْرهتا وكثرة تقلُّبها، على خيانته ومكره وخداعه.

ا مرآة القلب، وعنوان ما فيه. مثَّ باللِّسان.  ومعظم تعلُّق الِفرَاَسة بالعني. فإنَّ
فإنَّه رسوله وترمجانه... وأصل هذه الِفرَاَسة: أنَّ اعتدال اخلِْلقة والصُّورة، هو 
اأَلْخاَلق واألفعال،  اِلَمزاج والرُّوح. وعن اعتداهلا يكون اعتدال  من اعتدال 
األخالق  االحنراف يف  يقع  االعتدال،  عن  والصُّورة  اخلِْلقة  احنراف  وحبسب 

واألعمال())).

))) انظر: ))مدارج السَّالكني(( البن القيِّم ))/)45 - 457(، بتصرُّف يسري.
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ُصَور الِفَراَسة:
)- ِفرَاَسة حتسني األلفاظ: وهو جزء من الِفرَاَسة اعتىن به العلماء وغريهم، 
زُران، فقال لوزيره الفضل بن  الرَّشيد رأى يف داره حزمة َخيـْ ومن أمثلته: أنَّ 
زُران ملوافقته  الرَّبيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمري املؤمنني، ومل يقل الَخيـْ

السم أمِّه. 

ونظري هذا أنَّ بعض اخللفاء سأل ولده -ويف يده ِمْسَواك- ما مَجْع هذا؟ 
قال: ضدُّ حماسنك، يا أمري املؤمنني. خشية أن يقول مساويك. 

وخرج عمر رضي اهلل عنه يـَُعسُّ املدينة باللَّيل، فرأى نارًا موقدًة يف ِخَباء، 
فوقف، وقال: يا أهل الضَّوء. وَكرِه أن يقول يا أهل النَّار))).

ا أكرب، أنت أم النَّيب صلى اهلل عليه وسلم؟  قيل للعبَّاس بن عبد املطَّلب: أميُّ
، وأنا ُولدت قبله))).  فقال: هو أكرب مينِّ

ك،  )- التَّأمُّل والنَّظر يف عواقب األمور ومآالهتا، سواًء يف الفعل أو الرتَّ
وهو أعظم مقصود يف هذا الباب.

به ملعرفة قدراهتم الذِّهنيَّة والعلميَّة، ليعطي  )- ومنها توسُّم املعلِّم يف طالَّ
كلَّ شخص من االهتمام حبسبه، قال املاوردي: )ينبغي أن يكون للعامل ِفرَاَسة 
َمْبلغ طاقته، وَقْدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمَّله  املتعلِّم، ليعرف  يتوسَّم هبا 

بذكائه، أو َيْضُعف عنه ببالدته، فإنَّه أروح للعامل، وأجنح للمتعلِّم())).

))) ذكره اخلطايب يف ))غريب احلديث(( ))/)5(.
الزوائد(( )9/)7)(، واحلاكم ))/)6)(، قال  ))) رواه الطرباين، كما قال اهليثمي يف ))جممع 

اهليثمي: رجاله رجال الصَّحيح.
نْيا والدِّين(( للماوردي )ص )8(. ))) ))أدب الدُّ
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 4- من الِفرَاَسة: معرفة ِحَيل اجملرمني، وطرائقهم، ودسائسهم يف تدمري 
عقائد النَّاس وأخالقهم. 

5- ومن ُصَورها: ِفرَاَسة القاضي يف اخُلُصوم، قال ابن فـَْرُحون: )ُيْسَتحبُّ 
للقاضي أن يستعمل الِفرَاَسة، ويراقب أحوال اخِلْصَمني عند اإلدالء باحلجج 
ودعوى احلقوق، فإْن توسَّم يف أحد اخِلْصَمني أنَّه أْبَطن ُشْبهة، فليتلطَّف يف 

الكشف والفحص عن حقيقة ما توهَّم فيه())). 

مناذج للِفَراَسة:
حابة: • مناذج من الصَّ

اب رضي اهلل عنه:  ِفَراَسة عمر بن اخلطَّ

ُرِوي عن عمر بن اخلطَّاب رضي اهلل عنه: أنَّه دخل عليه قوم من َمْذِحج 
فيهم األشرت، فصعَّد عمر فيه النَّظر وصوَّبه، وقال: أيُّهم هذا؟ فقالوا: مالك 
ابن احلارث، فقال: ما له -قاتله اهلل- إينِّ ألرى للمسلمني منه يوًما عصيًبا. 

فكان منه يف الفتنة ما كان))).

ان رضي اهلل عنه:  ِفَراَسة عثمان بن عفَّ

وهذا عثمان بن عفَّان، دخل عليه رجل من الصَّحابة، وقد رأى امرأة يف 
الطَّريق، فتأمَّل حماسنها، فقال له عثمان: يدخل عليَّ أحدكم، وأثر الزِّنا ظاهر 
ْبِصرة وبرهان،  على عينيه. فقلت: أوحيٌّ بعد رسول اهلل؟! فقال: ال، ولكن تـَ

وِفرَاَسة صادقة))).

))) ))تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام(( البن َفــْرُحون ))/6))(.
))) ذكره القرطيب يف ))تفسريه(( )0)/44(.

))) انظر: ))الروح(( البن القيِّم )ص 40)(، وذكره القشريي يف ))الرسالة القشريية(( ))/)9)(.
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ِفَراَسة علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: 

َر رجٌل الثَّناء على عليٍّ رضي اهلل عنه بلسان ال يوافقه القلب، فقال  أْكثـَ
له: )أنا دون ما تقول، وفوق ما يف نفسك())).

ائب بن األقرع:  ِفَراَسة السَّ
أنَّ أبا موسى األشعري وجَّه السَّائب بن األقرع يف خالفة عمر بن اخلطَّاب 
رضي اهلل عنه إىل مهرجا، بعد أن فتحها ودخل دار اهلرمزان، بعد أن مجع 
مثال ظيب، وهو  فيها  الدَّار تصاوير  والغنائم، ورأى يف بعض جمالس  السَّيب 
الظَّيب  هذا  ُصوِّر  ما  ألمٍر  السَّائب:  فقال  األرض،  إىل  يديه  بإحدى  ُمِشري 
هكذا، إنَّ له لشأنًا، فأمر حبفر املوضع الذي اإلشارة إليه، فأفضى إىل موضع 
فيه حوض من رخام، فيه سفط))) جوهر، فأخذه السَّائب، وخرج به إىل عمر 

رضي اهلل عنه))).

• مني:• لف والعلماء املتقدِّ مناذج من السَّ
افعي:   ِفَراَسة الشَّ

طلب كتب  اليمن يف  إىل  )خرجت  الشَّافعي:  إدريس  بن  حممَّد  قال   -
الِفرَاَسة، حىت كتبتها ومجعتها، مثَّ ملا حان انصرايف، مررت على رجل يف طريقي 
له:  فقلت  ِسَناط،  اجلبهة)5)،  ناتئ  العينني،  أزرق  داره،  بفناء  حُمَْتٍب)4)  وهو 

نْيا يف ))الصَّمت(( )ص75)(، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( ))8/4)5(. ))) رواه ابن أىب الدُّ
))) السفط: الذي يعىب فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. ))لسان العرب(( البن منظور 

.)((5 /7(
))) ))ناية األرب يف فنون األدب(( للنويري ))/49)(.

)4) احتىب الشَّخُص: جلس على أَْلَيَتيه وضمَّ َفِخَذيه وساقَيه إىل بطنه بذراعيه ليستند. ))معجم 
اللغة العربية املعاصرة(( ))/440(.

)5) ناتئ اجلبهة: أي مرتفعها. ))مرقاة املفاتيح(( ملال علي القاري )798/9)(.
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هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشَّافعي: وهذا النَّعت أخبث ما يكون يف 
الِفرَاَسة. فأنزلين، فرأيت َأْكَرم رجل، بـََعث إيلَّ بعشاء وِطيب، وعلٍف لدابَّيت، 
وِفرَاش وحِلَاف، فجعلت أتقلَّب اللَّيل، أمجع ما أصنع هبذه الكتب؟ إذ رأيت 
هذا النَّعت يف هذا الرَّجل، فرأيت أكرم رجل، فقلت: أرمي هبذه الكتب. فلمَّا 
أصبحت، قلت للغالم: َأْسرِج)))، فَأْسرَج، فركبت ومررت عليه، وقلت له: إذا 
قدمت مكة، ومررت بذي طوى، فسل عن منزل حممَّد بن إدريس الشَّافعي. 
فقال يل الرَّجل: أموىل ألبيك أنا؟! قلت: ال. قال: فهل كانت لك عندي 
نعمة؟! فقلت: ال. فقال: أين ما تكلَّفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: 
اشرتيت لك طعاًما بدرمهني، وإداًما بكذا، وِعْطرًا بثالثة دراهم، وَعَلًفا لدابَّتك 
بدرمهني، وِكرَاء الِفراش، واللِّحاف درمهان. قال: قلت: يا غالم أعطه، فهل 
بقي من شيء؟ قال: ِكرَاء املنزل؛ فإينِّ وسَّعت عليك، وضيَّقت على نفسي. 
قال الشَّافعي: فَغِبطت نفسي بتلك الكتب، فقلت له بعد ذلك: هل بقي من 

شيء؟ قال: امض، أخزاك اهلل، فما رأيت قطُّ شرًّا منك())).

املسجد  تعاىل- يف  اهلل  بن احلسن -رمحهما  الشَّافعي وحممد  - و)كان 
احلرام، فدخل رجل، فقال حممَّد بن احلسن: أتَفرَّس أنَّه جنَّار، وقال الشَّافعي: 

اًدا، والساعة ُأجَنِّر())). أتَفرَّس أنه حدَّاد. فسأاله، فقال: كنت قبل هذا حدَّ

الوسيط((  السرج. ))املعجم  َعَلْيِه  َواْلفرس شدَّ  َوالشَّْيء حسنه وزينه،  أوقده،  السراج  َأْسرج:   (((
.)4(5/((

))) ))آداب الشافعي ومناقبه(( أليب حامت الرَّازي )96 – 97(.
))) ))الرسالة القشريية(( للقشريي ))/87)(.
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ِفَراَسة إبراهيم اخلواص: 

- قال إبراِهيم اخلَوَّاص: )كنت يف اجلَاِمع، فأقبل شابٌّ طيِّب الرَّائحة، 
َحسن الَوْجه، َحسن احلُْرَمة، فقلت ألصحابنا: يقع يل أنَّه يـَُهوديٌّ. فكلُّهم 
ِكَره ذلك، فخرجت، وخرج الشَّاب، مثَّ رجع إليهم، فقال: إيش قال الشَّيخ؟ 
على  فأكبَّ  فجاء  يـَُهوِديٌّ.  إنَّك  قال:  فقالوا:  عليهم،  فأحلَّ  فاحتشموه، 
يدي، فَأْسَلم، فقلت: ما السََّبب؟ فقال: جنَِد يف كَتابَنا أنَّ الصِّدِّيق ال ختطئ 
ِفرَاَسته. فقلت: أمتحن املسلمني، فتأمَّلتهم، فقلت: إْن كان فيهم صدِّيق، 
، وتَفرَّسين،  ففي هذه الطَّائفة، فَلِبست عليكم، فلمَّا اطَّلع هذا الشَّيخ عليَّ

علمت أنَّه صدِّيق))).

مناذج من العلماء املعاصرين: •

يخ عبد العزيز بن باز: ِفَراَسة الشَّ

يعرف  حادَّة،  وِفرَاَسة  نافذة،  بصرية  العزيز صاحب  عبد  الشَّيخ  - كان 
ذلك جيًِّدا من عاشره وخالطه، وأخذ العلم على يديه. وممَّا يؤكِّد على ِفرَاَسته، 
ومقصده  هدفه  يف  منهم  اجلادَّ  فيعرف  منازهلم،  وينزهلم  الرِّجال  يعرف  أنَّه 
من الدُّعاة وطلبة العلم، فيكرمهم أشدَّ اإلكرام، ويقدِّمهم على من سواهم، 
وخيصُّهم مبزيد من التَّقدير، ويسأل عنهم وعن أحواهلم دائًما، وله ِفرَاَسة يف 
معرفة رؤساء القبائل، والتَّفريق بني صاحلهم وطاحلهم، وله ِفرَاَسة -أيًضا- يف 
ما يعرض عليه من املسائل العويصة، واملشكالت العلميَّة؛ فتجده فيها متأمِّاًل 

))) ))الروح(( البن القيِّم )9))-40)(.
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وله  يفكَّ عقدهتا، وحيلَّ مشِكَلها،  مرَّات، حىت  عليه عدَّة  تُـْقرأ  هلا،  متمعًِّنا 
ِفرَاَسة -أيًضا- يف ما يتعلق باإلجابة عن أسئلة املستفتني، فهو دائًما يرى 
أهل  من  عامِّيًّا  املستفيت  إن كان  املقصد،  ووصول  العبارة،  ووضوح  اإلجياز 
البادية، وإن كان املستفيت طالب علم حريص على التـَّرْجيح يف املسألة، أطال 
النـََّفس يف جوابه مع التَّعليالت وِذْكر أقوال أهل العلم، وتقدمي األرجح منها، 

وبيان الصَّواب بعبارات جامعة مانعة))). 

الِفَراَسة يف األمثال واحِلَكم:
من مل يْنَتفع بظنِّه،مل يْنَتفع بيقينه. ُيْضرب يف مَحْد الِفرَاَسة))).)- 

وقال حممَّد بن حرب: )صواب الظَّنِّ، الباب األكرب من الِفرَاَسة())).- )

، ومن - ) وقالوا: وال بدَّ يف باب البصر جبواهر الرِّجال من ِصْدق احلسِّ
الكلِّ، كما استدلَّت بنت  البعض على  الِفرَاَسة، ومن االستدالل يف  صحَّة 
باألمانة  السَّالم-  -عليه  ملوسى  قضت  حني  عليه-  اهلل  صلوات  ُشعيب- 

والقوَّة، ومها الركنان اللَّذان تُبىن عليهما الوكالة)4).

و)كان ابن الزُّبري يقول: ال عاش خبري من مل ير برأيه ما مل ير بعينه.- 4

ويقال: من مل تعرفك غائًبا أذناه، مل تعرفك شاهًدا عيناه. - 5

وقيل: كما أنَّ األبصار تنطبع فيها املشاهدات إذا َسِلَمت من صدأ - 6

))) موقع الشَّيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز الرَّسي.
))) ))املستقصى يف أمثال العرب(( للزَّخمشري ))/60)(.

))) ))الربصان والعرجان والعميان واحلوالن(( للجاحظ )ص ))(.
)4) ))الرسائل األدبية(( للجاحظ )ص )))(.
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من صدأ  َسِلمت  إذا  الغائبات،  فيها  تنطبع  َمرَايَا  العقول  فكذلك  اآلفات، 
الشَّهوات())).

)وأشار ابن عبَّاس على عليٍّ -رضي اهلل عنهم- بشيء، فلم يعمل - 7
ا ينظر إىل الغيب من وراء سرت رقيق.  به، مثَّ ندم، فقال: ويح ابن عبَّاس، كأنَّ

يقال: أْلَمِعيَّته أْلَمِعيَّة))) ابن عبَّاس، وفراسته ِفرَاَسة إياس())).- 8
له - 9 الِفرَاَسة، وإنَّ  إذا كان حاذق)4)  القلوب.  ويقال: فالن جاسوس 

الغيب، وتنكشف هلا مغيَّبات  الضَّمري، وتصيب مقاتل  نظرة هتتك حجب 
الصُّدور، ويقال: هذه ِفرَاَسة ذات بصرية. أي: صادقة)5).

عر:  الِفَراَسة يف واحة الشِّ
قال الشَّاعر: 

قلبــه عنــوان  املــرء  عــني  إنَّ  أىب)6)أال  أم  شــاء  أســراره،  عــن  ختــربِّ 

وقال ابن الرُّومي:
العــا يعلُمــه  الفــؤاِد  باإلميــاِءوخــيبُء  السَّــماع  قبــَل  قــُل 
احلــقِّ يف  أنفــُذ  الذكــيِّ  األغبيــاِء)7)وظنــوُن  ُرؤيَــِة  مــن  ســهاًما 

))) ))روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار(( لألماسي )ص 98(.
املعاصرة((  العربية  اللغة  ))معجم  وجنابة.  ُمفرط  ذكاء  أَْلَمُع:  من  صناعي  مصدر  أملعية:   (((

.)(0(7/((
))) ))روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار(( لألماسي )ص 99(.

منظور  البن  العرب((  ))لسان  انظر:  عمل.  يف كل  املهارة  واحلذاقة:  املاهر،  هو  احلاذق:   (4(
.)40/(0(

)5) ))جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املرتادف واملتوارد(( ))/07)( .
)6) ))روض األخيار املنتخب من ربيع األبرار(( لألماسي )ص 99(.

)7) ))ديوان ابن الرومي(( ))/60(، ))حماضرات األدباء(( للراغب األصفهاين ))/80)(.
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وقال آخر:
خالئِقــه عــن  املــرَء  تســأِل  اخلــرِب)))ال  ِمــن  شــاهٌد  وجِهــه  يف 

وقال البحرتي:
يوًمــا الرويَـّـة  ــت  صحَّ وعيانُــه)))وإذا  امــرٍئ  ظــنُّ  فســواء 

ومن الِفرَاَسة قول عمرو بن مرَّة العبدي: 
أُنــاٍس يف  أكــذَب  الظَـّـنُّ  مــا  الغيــوِب)))إذا  ســرَت  بصدقِــه  رميــُت 

وقال الشَّاعر:
لقمــان عــن  احِلْكمــُة  َســْحَبانوشــاعت  عــن  اخلطبــُة  وهكــذا 
األفــراس ِفرَاَســُة  إيــاس)4)واشــتهرت  عــن  واحلِــْذُق  عامــٍر  عــن 

وقال آخر:
امــرٍئ الوهــُم يف حــاِل  اعــرتاك  شــرِّهوإذا  مــن  خــريَه  تعــرُف  فــأردَت 
فــؤاِده عــن ضمــرِي  ســرِّه)5)فاســأْل ضمــريَك  يف  بالــذي  ســرُّك  يـُْنِبيــك 

))) ))حماضرات األدباء(( للراغب األصفهاين ))/80)(.
))) ))املصدر السابق((.

))) ))التذكرة احلمدونية(( البن محدون )0/8)(.
)4) ))جممع البحرين(( لليازجي )ص 94(.
)5) ))فيض القدير(( للمناوي ))/48)(.



َصاَحة
َ
الف
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الَفَصاحة

معنى الَفَصاحة لغًة واصطالًحا:
معنى الَفَصاحة لغًة:  •

الَفَصاحة هي اإِلبَانَة والظُّهور، يقال: أْفَصَح الصُّبح، إذا بدا ضوؤه. وكلُّ 
َواِضٍح: ُمْفِصٌح. ورجٌل َفِصيح وكالٌم َفِصيح، أي: بَِليغ. وِلَساٌن َفِصيح، أي: 
طَْلٌق. ويقال: كلُّ ناطٍق َفِصيح، وما ال ينِطُق فهو َأْعَجُم. وَفُصَح اأْلَْعَجم، 
تكلَّم بالَعَربِيَّة وُفِهم عنه. وأْفَصَح، تكلَّم بالَفَصاحة. وَفُصَح الرَّجل وتـََفصََّح: 
ِإذا َكاَن َعَريبَّ اللِّسان فازداد َفَصاحة))). وأصل هذه املادة يدلُّ على ُخلوٍص 

يف شيٍء، ونقاء من الشَّوب))).

معنى الَفَصاحة اصطالًحا:  •

َنافر احلروف  قال اجلرجاين: )وهي -أي الَفَصاحة- يف املفرد: ُخُلوصه من تـَ
َناُفر  وتـَ التَّأليف،  ضعف  من  ُخُلوصه  الكالم:  ويف  الِقياس،  وخُمَالفة  والَغرَابة 
التَّعبري عن  يقتدر هبا على  َمَلَكٌة  املتكلِّم:  َفَصاَحتها،... ويف  مع  الكلمات 

املقصود بلفظ َفِصيح())).
وقال الرَّازي: )الَفَصاحة ُخُلوص الكالم من التَّعقيد()4). 

الفهم،  إىل  املتبادرة  الظَّاهرة،  البيِّنة  األلفاظ  عن  عبارة  )الَفَصاحة  وقيل: 
واملْأنُوسة االستعمال بني الُكتَّاب والشُّعراء ملكان ُحْسِنها... وَفَصاحة الكالم: 

))) انظر: ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص 40)(، و))الصحاح(( للجوهري ))/)9)(، و))احملكم 
واحمليط األعظم(( البن سيده ))/64)(.

))) انظر: ))معجم مقاييس اللغة(( البن فارس )506/4(.
))) ))التعريفات(( )ص 67)(.

)4) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص 50(.
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سالمته بعد َفَصاحة مُفرداته ممَّا يُبهم معناه، وحَيُول دون املراد منه())).

اختالف النَّاس يف معنى الَفَصاحة:
ا راجعة إىل األلفاظ   )وقد اختلف النَّاس يف الَفَصاحة: فمنهم من قال: أنَّ
ا ال خَتُصُّ األلفاظ وحدها... والذي أراه يف  دون املعاين، ومنهم من قال: إنَّ
ذلك أنَّ الَفِصيح هو اللَّفظ احَلَسن، املألوف يف االستعمال، بشرط أن يكون 

معناه املفهوم منه صحيًحا حسًنا())). 

الفرق بني الَفَصاحة والبالغة والَبَيان والَبَاعة:
قال اهلامشي: )يرى اإلمام عبد القاهر اجلرجاين، ومجع من املتقدِّمني، أنَّ 
ا  رَاعة ألفاظ مرتادفة، ال تتَّصف هبا املفردات، وإنَّ َيان والبـَ الَفَصاحة والَباَلغة والـبـَ
يُوَصف هبا الكالم بعد حترِّي معاين النَّحو فيما بني الَكِلم َحَسب األغراض 

اليت ُيَصاغ هلا. 
والَباَلغة  )الَفَصاحة  )الصناعتني(:  يف كتاب  العسكري  هالل  أبو  وقال 
ا هو  ترجعان إىل معىن واحد، وإْن اختلف أصلهما؛ ألنَّ كلَّ واحد منهما إنَّ
اإلبانة عن املعىن، واإلظهار له. وقال الرَّازي يف )ناية اإلجياز(: وأكثر البلغاء 
ال يكادون يفرِّقون بني الَفَصاحة والَباَلغة. وقال اجلوهري يف كتابه )الصحاح(: 

الَفَصاحة هي الَباَلغة())).
الَفَصاحة  )أنَّ  فريى  والبالغة  الفصاحة  بني  التفريق  إىل  يذهب  من  وأمَّا 
مقصورة على وصف األلفاظ، والَباَلغة ال تكون إالَّ وصًفا لأللفاظ مع املعاين. 
ال يقال يف كلمة واحدة -ال تدل على معىن يـَْفُضل عن مثلها- بَِليغة، وإن 

))) ))جواهر البالغة(( للهامشي )9)-))(.
))) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص )5(. 

))) ))جواهر البالغة(( للهامشي )ص 7)(.
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ا َفِصيحة. وكلُّ كالم بَِليغ َفِصيح، وليس كلُّ َفِصيح بَِليًغا، كالذي  قيل فيها أنَّ
يقع فيه اإلْسَهاب يف غري موضعه())). 

)الَباَلغة  أنَّ  القول  هذا  أصحاب  عند  بينهما  التفريق  وجوه  من  كذلك 
من  وإطالة  إخالل،  بال  إجياز  مع  مراده،  بعبارته ُكْنه  املتكلِّم  يبلغ  أن  هي: 
غري إمالل. والَفَصاحة ُخُلوص الكالم من التَّعقيد. وقيل: الَباَلغة يف املعاين، 
والَفَصاحة خاصَّة  بَِليغ.  ومعىن  َفِصيح  لفظ  فيقال:  األلفاظ،  والَفَصاحة يف 
تقع يف املفرد، يقال: كلمة َفِصيحة، وال يقال: كلمة بَِليغة، وأنت تريد املفرد، 
فإنَّه يقال للقصيدة كلمة، كما قالوا: كلمة لبيد. فَفَصاحة املفرد ُخُلوصه من 
تـََنافر احلروف، والَفَصاحة أعمُّ من الَباَلغة؛ ألنَّ الَفَصاحة تكون ِصفٌة للكلمة 
إالَّ  هبا  يُوصف  ال  والَباَلغة  َفِصيح.  وكالم  َفِصيحة،  يقال: كلمة  والكالم، 
الكالم، فيقال: كالم بَِليغ، وال يقال: كلمة بَِليغة. واشرتكا يف وصف املتكلِّم 

هبما، فيقال: متكلِّم َفِصيح بَِليغ())). 

الَفَصاحة يف الكتاب والسنة:
أوًل: يف القرآن الكريم

- قال اهلل تبارك وتعاىل: ژڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ  
ڇ   ڇ  ڇ  ژ ]الرَّمحن: )-4[.

َيان، وهو املنطق  قال الزَّخمشري: )مثَّ ذكر ما متيَّز به من سائر احليوان من الـبـَ
الَفِصيح املِعرب عمَّا يف الضمري())).

))) ))سر الفصاحة(( للخفاجي )ص 59(.
))) ))خزانة األدب وغاية األرب(( البن حجَّة احلموي ))/4)4(.

))) ))الكشاف(( للزخمشري )4/)44(.
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وقال ابن عطية: )الَبيان النُّطق والفهم واإلبانة عن ذلك بقول. قاله ابن زيد 
واجلمهور، وذلك هو الذي فضَّل اإلنسان من سائر احليوان())).

َيان يعين: الكالم. ويقال: يعين: الَفَصاحة.  وقال السمرقندي: )َعلََّمُه الـبـَ
ويقال: الفهم())). 

- وقال اهلل تعاىل على لسان نبيه موسى عليه السَّالم: ژۅ  ۅ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ    ائ      ې      ې  ې  ى  ىائ   ۉ  ۉ  ې  
ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

ی  ی  ی  ی  ژ ]القصص: 4)-5)[.

قولــه:  ژۉ ۉ ې ېژ. أي: )أحســن بيانًــا عمــا يريــد أن يبينــه 
مــا  عــين  هلــم  يبــني  أي  ژىژ:  عونــا  يقــول:  ژې ې ىژ 

أخاطبهم به())).
ژۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ  لـــســـانـــه:  عــلــى  أيـــًضـــا  وقـــــال   -

]طه: 7)-8)[.
قال الشَّافعي: )الَفَصاحة إذا استعملتها يف الطَّاعة أشفى وأكفى يف البـََيان، 

وأبلغ يف اإلعذار، لذلك دعا موسى ربَّه، فقال:  ژۅ ۉ ۉ ې ې 
ې ېژ ملا َعِلم أنَّ الَفَصاحة أبلُغ يف البـََيان()4). 

وقال ابن املظفَّر الرَّازي: )طلب زيادة الَفَصاحة يف تبليغ الرسالة()5).

))) ))احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(( البن عطية )5/)))(.
))) ))تفسري حبر العلوم(( للسمرقندي ))/ 78)(.

))) ))جامع البيان(( للطربي )8)/ 49)(.
)4) ))تفسري اإلمام الشافعي(( ))/ 070)(.

)5) ))مباحث التفسري(( )ص )))(.
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وقال السعدي: ) أنَّ الَفَصاحة والبـََيان مما يعني على التَّعليم، وعلى إقامة 
الدَّعوة، هلذا طََلب موسى من ربِّه أن حيلَّ عقدة من لسانه؛ ليفقهوا قوله، وأنَّ 

اللُّْثغة))) ال عيب فيها إذا حصل الفهم للكالم...())). 

نَّة النََّبويَّة ثانًيا: يف السُّ

املْشرق فخطبا فعجب  قال: قدم رجالن من  - عن عبد اهلل بن عمر، 
َيان لِسْحرًا،  النَّاس لبـََياِنما، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إنَّ من الـبـَ

َيان لِسْحٌر())). أو: إنَّ بْعَض الـبـَ

ا  واملراد بالبيان )اجتماع الَفَصاحة والَباَلغة وذكاء القلب مع اللِّسان، وإنَّ
يف  ُيْضرب  له،  القلب  قبول  وسرعة  سامعه،  يف  عمله  حِلدَّة  بالسِّحر  ُشبِّه 

استحسان املنطق، وإيراد احلجَّة البالغة()4).

ونقل أبو هالل العسكري عن عسل بن ذكوان، أنَّه قال: )قال أبو عبد 
َيان أْم َمَدحه؟ فما أبان أحد بشيء، فقال: ذمَّه؛ ألن السِّحر  الرَّمحن: أََذمَّ الـبـَ
، وقال غريه: بل  َيان ما مُيَوِّه الباطل، حىت ُيَشبِّهه باحلقِّ متويه، فقال: إنَّ من الـبـَ

َيان من الفهم والذَّكاء. َمَدحه؛ ألنَّ الـبـَ

ا هو على جهة  قال أبو هالل: الصَّحيح أنَّه َمَدحه، وتسميته إياه ِسْحرًا، إنَّ
التَّعجب منه، ألنَّه ملا ذمَّ عمرو الزبرقان، ومدحه يف حالة واحدة، وصدق يف 
مدحه وذمِّه فيما ذََكر، عجب النَّيب صلى اهلل عليه وسلم كما يعجب من 

))) اللثغة: أن تعدل احلرف إىل حرف غريه. واأللثغ: الذي ال يستطيع أن يتكلم بالراء. ))لسان 
العرب(( البن منظور )448/8(.

))) ))تيسري اللطيف املنان(( للسعدي ))/ 5))(.
))) رواه البخاري )5767(.

)4) ))عون املعبود(( للعظيم آبادي )))/ 40)(.
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السِّحر، فسمَّاه سحرًا من هذا الوجه())).

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))أعطيت جوامع الكلم(())).

فوائد الَفَصاحة احملمودة:
1- الفصاحة من وسائل تبليغ الدين:

الفصاحة وسيلة مهمة من وسائل تبليغ دين اهلل تبارك وتعاىل، لذا طلب 
موسى عليه السَّالم من ربِّه أن ميدَّه بأخيه هارون عليه السَّالم وعلَّل ذلك 
بكونه أفصح منه لسانًا. فصاحب اللِّسان الَفِصيح يقدر على إبالغ حجَّته 

للنَّاس، وإيصال احلقِّ هلم.

فاع عن احلقوق: 2- القدرة على الدِّ

الَفِصيح أقدر وأجدر يف الدِّفاع عن حقِّه، وانتزاعه من املعتدين، وذلك إذا 
كان امليدان ميدان ِحَجاج وكالم. وإذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قد ذمَّ 
من كانت بالغته وبيانه سبًبا يف أن يقضى له مبا ليس له حبق، فال شك أنَّ 
هذه الفصاحة والبالغة إذا أدت إىل الوصول للحق تكون حينئذ حممودة، وإال 

كانت مذمومة. 
قال املناوي يف شرح حديث: ))ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من 
الَفطانَة، أي: أبْلغ وأْفصح، وأعلم  ن- بفتح احلاء-:  بعض(()))، قال: )َأحلَْ
يف تقرير مقصوده، وأْفطن ببيان دليله، وأقدر على البـَرْهنة على دفع دعوى 

))) ))مجهرة األمثال(( أليب هالل العسكري ))/ 4)(.
))) رواه مسلم )))5(.

))) البخاري )680)(، ومسلم )))7)(. 
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خصمه، حبيث يُظنُّ أنَّ احلقَّ معه())).

3- الفصاحة من وسائل التأثري يف املستمع:

ا تدعو السَّامع للعمل بالكالم الذي يسمعه، قال  ومن فوائد الَفَصاحة أنَّ
من  به، ألنَّ  العمل  على  مبا حيمل  الكالم  ينبغي صياغة  )أنَّه  عثيمني:  ابن 

الَفَصاحة، صياغة الكالم مبا حيمل على العمل به())).
ذو الَفَصاحة يستطيع متثيل املسلمني يف احملافل واالجتماعات دون خوف 
ويكون صاحب كلمة  دينه.  عليه  مُيِْليه  مبا  يتكلَّم  أن  ويستطيع  أو خجل، 
قلوب  إليه  وتتطلع  األعناق)))،  إليه  وَتْشَرِئبُّ  األرواح،  إليه  هتفو  مسموعة، 

املؤمنني إذا تكلَّم أو خطب، فيكون حاله كما قال سحبان:
أنَـّـين اليمانــون  احلــي  علــم  خطيبهــالقــد  أينِّ  بعــد  أمَّــا  قلــت  إذا 

4- الفصاحة وسيلة ملعرفة إعجاز القرآن:

يقول أبو هالل العسكري: )أنَّ أحقَّ العلوم بالتعلُّم، وأوالها بالتحفُّظ- 
بعد املعرفة باهلل جلَّ ثناؤه- علم الَباَلغة، ومعرفة الَفَصاحة، الذي به يُعرف 
املدلول  الرَّشد،  سبيل  إىل  اهلادي   ، باحلقِّ النَّاطق  تعاىل،  اهلل  إعجاز كتاب 
، وأقامت منار  به على صدق الرسالة وصحَّة النُّبوَّة، اليت رفعت أعالم احلقِّ
وقد  بيقينها.  الشكِّ  ُحُجب  وهتكت  برباهينها،  الكفر  شبه  وأزالت  الدِّين، 
علمنا أنَّ اإلنسان إذا أغفل علم الَباَلغة، وأخلَّ مبعرفة الَفَصاحة، مل يقع علمه 
بإعجاز القرآن من جهة ما خصَّه اهلل به من ُحْسن التأليف، وبراعة الرتَّكيب، 

))) ))فيض القدير(( ))/564(.
))) ))شرح األربعني النووية(( )ص 64)(.

منظور  البن  العرب((  ))لسان  مشرئب.  رأسه:  رافع  وكل  وعال؛  ارتفع  اشرأب   : َتْشَرِئبُّ  (((
.)49(/((
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وما َشَحنه به من اإلجياز البديع، واالختصار اللَّطيف؛ وضمََّنه من احلالوة، 
الطَّالوة، مع سهولة َكِلِمه وجزالتها، وعذوبتها وسالستها،  َرْوَنق  وجلَّله من 

ت عقوهلم فيها...))). إىل غري ذلك من حماسنه اليت عجز اخللق عنها، وحتريَّ

أقسام الَفَصاحة:
الَفَصاحة قسمان: 

)- )راجٌع على املعىن، وهو ُخُلوص الكالم عن التَّعقيد... وهو أن يـَُعثِّر 
صاحبه فكَرك يف ُمَتَصرَّفه، وَيِشيك طريقك على املعىن، ويُوِعر مذهبك حنوه، 
حىت يـَُقسِّم فكرك، ويشعِّب ظنَّك على أن ال تدري من أين تتوصَّل، وبأيِّ 

طريق معناه يتحصَّل. 
)- وراجٌع على اللَّفظ، وهو أن تكون الكلمة عربيَّة أصليَّة، وعالمة ذلك:

أَْدور،  بعربيَّتهم-  -املوثوق  العرب  من  الُفَصحاء  أَْلِسنة  على  تكون  أن 
واستعماهلم هلا أكثر، ال ممَّا أحدثها املولدون، وال ممَّا أخطأت فيه العامَّة، وأن 

تكون َأْجَرى على قوانني اللُّغة، وأن تكون سليمة عن التَّنافر())).

الوسائل املعينة على اكتساب الَفَصاحة:
)- اإلكثار من قراءة القرآن وحفظه، فهو أفصح كالم وأكمله، وِمْن أكثر 
من قراءة القرآن انطلق لسانه َفَصاحًة، واكتسى كالمه عذوبة، وتزيَّنت عباراته 

بالَباَلغة.
)- ِحْفظ أحاديث املصطفى صلى اهلل عليه وسلم واإلكثار من قراءهتا، 

فهو أفصح النَّاطقني بالضَّاد قاطبة.

))) ))الصناعتني: الكتابة والشعر(( ))-)(.
))) ))مفتاح العلوم(( للسكاكي )ص 6)4(.
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)- تعلُّم النَّحو وقواعد العربيَّة، والبعد عن اللَّحن يف الكالم.

4- تعلُّم علم الَباَلغة وقواعده من معان وبيان وَبِديع، وحماولة استخدامه 
أثناء الكتابة أو الكالم.

5- جُمَالسة الُفَصَحاء وُمَعاشرهتم، وهذا من أفضل طرق اكتساب الَفصاحة 
والَبيان، فإنَّ اجلليس يأخذ من أخالق وِطَباع جليسه حىت يف كالمه.

العربيَّة، واالهتمام هبا، فإنَّ  6- اإلكثار من قراءة كتب األدب ودوواين 
ذلك يعطي املرء َمَلَكة لغويَّة مُتَكِّنه من التَّحدُّث بطالقة، والكالم بَفصاحة.

7- حماولة انتقاء الكالم وختريُّ حَمَاسنه عند احلديث، وجَتَنُّب املْرُذول منه 
ْنُبو عنه األساع، وتستقبحه النُّفوس والطبِّاع السَّليمة. والقبيح، الذي تـَ

مناذج يف الفصاحة:

• مناذج من فصاحة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم:•

قال السيوطي: )أفصُح اخلَْلق على اإلطالق سيدنا وموالنا رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم حبيب ربِّ العاملني جلَّ وعال())).

و)قال اخلطايب: ... ومن َفَصاَحته أنَّه تكلَّم بألفاظ اقتضبها، مل ُتْسمع من 
العرب قبله، ومل توجد يف متَقدِِّم كالمها، كقوله: مات َحْتَف أنفه)))، وَحِمي 

الَوِطيس، وال يُلدغ املؤمن من ُجحر مرتني())). 

))) ))املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(( ))/ 65)(.
))) مات َحْتَف أنفه: إذا مات من غري قتل وال ضرب. ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص 66(.

))) ))املزهر يف علوم اللغة وأنواعها(( للسيوطي ))/ 65)(.
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• حابة رضي اهلل عنهم:• مناذج من فصاحة الصَّ

يق رضي اهلل عنه:  دِّ َفَصاحة أبي بكر الصِّ

عن هشام بن عروة، قال عبيد اهلل، أظنُّه عن أبيه، قال: )ملا َويلَ أبو بكر، 
خطب النَّاس، فحمد اهلل، وأثىن عليه، مثَّ قال: أمَّا بعد، أيُّها النَّاس، قد ُولِّيت 
أمركم، ولست خبريكم، ولكن نزل القرآن، وسنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم 
السُّنن فَعلَّمنا فَعِلمنا. اعلموا أنَّ َأْكَيس الَكْيس: التَّقوى، وأنَّ َأمْحَق احُلْمق: 
أضعفكم  وأنَّ  حبقِّه،  له  آخذ  حىت  الضَّعيف،  عندي  أقواكم  وأنَّ  الفجور. 
ا أنا متَّبع ولست مببتدع.  . أيُّها النَّاس، إنَّ عندي القويُّ، حىت آخذ منه احلقَّ

فإْن أحسنت فأعينوين، وإْن زِْغُت فقوِّموين())).

اب رضي اهلل عنه:  َفَصاحة عمر بن اخلطَّ

خطب عمر رضي اهلل عنه فقال بعد ما محد اهلل، وأثىن عليه، وصلَّى على 
ْقر، وإنَّ بعض اليأس  النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: )أيها النَّاس، إنَّ بعض الطَّمع فـَ
ِغىن، وإنَّكم جتمعون ما ال تأكلون، وتأملون ما ال تدركون، وأنتم مؤجَّلون يف 
ْؤَخذون بالوحي،  دار غرور، كنتم على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، تـُ
َأَسرَّ شيًئا، ُأِخذ بسريرته، ومن أعلن شيًئا، ُأِخذ بعالنيته، فَأْظِهروا لنا  فمن 
َأْحَسن أخالقكم، واهلل أعلم بالسَّرائر، فإنَّه َمْن َأْظَهر شيًئا، وزعم أنَّ سريرته 
حسنة، مل نصدِّقه، ومن َأْظَهر لنا عالنية حسنة، ظننَّا به حسًنا، واعلموا أنَّ 
بعض الشُّح ُشعبة من النِّفاق، فأنفقوا خريًا ألنفسكم، ومن يُوق شحَّ نفسه، 

))) رواه ابن سعد يف ))الطبقات الكربى(( ))/)8)(.
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النَّاس، أطيبوا مثواكم، وأصلحوا أموركم، واتَّقوا  أيُّها  املفلحون.  فأولئك هم 
اهلل ربَّكم، وال تلبسوا نساءكم الَقَباطي)))، فإنَّه إن مل َيِشفَّ فإنَّه َيِصف. أيُّها 
، وإينِّ ألرجو إْن ُعمِّرت  النَّاس، إينِّ لوددت أن أجنو كفافًا)))، ال يل وال عليَّ
فيكم يسريًا أو كثريًا، أْن أعمل باحلقِّ فيكم -إن شاء اهلل-، وأالَّ يبقى أحد 
من املسلمني -وإن كان يف بيته- إالَّ أتاه حقُّه ونصيبه من مال اهلل، وال يعمل 
إليه نفسه، ومل ينصب إليه يوًما. وأصلحوا أموالكم اليت رزقكم اهلل، وَلَقليل يف 
رِْفق، خرٌي من كثري يف ُعْنف، والقتل َحْتف من احلُُتوف، يصيب الربَّ والفاجر، 
والشَّهيد من احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعريًا فليعمد إىل الطَّويل العظيم 

فليضربه بعصاه، فإْن وجده حديد الفؤاد فليشرته( ))).

َفَصاحة عائشة رضي اهلل عنها: 
كانت عائشة رضي اهلل عنها على درجة عالية من الفصاحة والبالغة، فعن 

معاوية قال: )ما رأيت خطيًبا قطُّ أبلغ وال أفصح من عائشة()4). 

- وقال موسى بن طلحة: )ما رأيت أحًدا أفصح من عائشة()5).

))) القباطي مجع القبطي: وهو ثوب رقيق من كتان يعمل مبصر نسبة إىل القبط. ))شرح الزرقاين 
على موطأ مالك(( ))/489(.

))) كفافًا: أي مكفوفا عين شرها وخريها. ))فتح الباري(( البن حجر )))/07)(.
))) ذكر بعضه الوراق يف ))أنساب األشراف(( ))/0)4(.

)4) رواه الطرباين )))/)8)) ))5)9)(. قال اهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )46/9)(: رجاله 
رجال الصحيح. 

)5) رواه الرتمذي )884)(، و أمحد يف ))فضائل الصحابة(( ))/876(، رقم )646)(، والطرباين 
)))/)8)) )46)9)(، واحلاكم )4/))(. 

قال الرتمذي: ))حسن صحيح غريب((، وقال اهليثمي يف ))جممع الزوائد(( )46/9)(: رجاله   
رجال الصحيح، وصححه األلباين يف ))صحيح سنن الرتمذي((. 
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- وعن األحنف بن قيس قال: )سعت خطبة أيب بكٍر الصِّدِّيق، وعمر بن 
اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالٍب رضي اهلل عنهم، واخللفاء 
هلم جرًّا إىل يومي هذا، فما سعت الكالم من فم خملوٍق أفخم وال أحسن 

منه من يف عائشة رضي اهلل عنها())).

- وحينما تويف أبوها قالت رضي اهلل عنها: )رمحك اهلل يا أبة! لقد قمَت 
بالدين حني وهى ُشعبه، وتفاقم َصْدعه، وَرحبت جوانبه، وبَغضَت ما أصغوا 
وصغَّرَت  استوطنوا،  ما  دنياك  من  واستخففَت  عنه،  َونَوا  فيما  ومشَّرَت  إليه، 
منها ما عظَّموا، ومل هتضم دينك، ومل تنَس غدك؛ ففاز عند املسامهة َقَدحك، 
وخفَّ مما استوزروا ظهرك، حىت قرَّرت الرؤوس على كواهلها، وَحَقنت الدماء يف 
أُُهبها - يعين: يف األجساد -؛ فنضَّر اهلل وجهك يا أبة! فلقد كنت للدنيا ُمِذالًّ 
بإدبارك عنها، ولآلخرة ُمِعزًّا بإقبالك عليها، ولكأنَّ أجلَّ الرزايا بعد رسول اهلل 
صلَّى اهلل عليه وسلم ُرْزؤك)))، وأكرب املصائب َفقدك؛ فعليك سالم اهلل ورمحته، 

غري قاليٍة حلياتك، وال زاريٍة على القضاء فيك())).

مناذج أخرى يف الفصاحة: •

وَفَصاَحته  بيانه  وُحْسن  الشَّافعي  رأيت  )لو  سليمان:  بن  الرَّبيع  قال   -

))) رواه احلاكم )4/))( والاللكائي يف ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة(( )8/))5)(، رقم 
)767)(، واألثر يف سنده أمحد بن سلمان الفقيه، وعلي بن عاصم، ومها صدوقان، واألخري 
 ،)4(/(( و))الكاشف((   ،)(0(/(( للذهيب  االعتدال((  ))ميزان  انظر:  بعضهم.  ضعفه 

و))تقريب التهذيب(( )ص )40(.
انظر: ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري ))/8))(. ))) الرزء: املصيبة.  

))) رواه أبو بكر الدينوري يف ))اجملالسة وجواهر العلم(( )94/6(، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( 
)0)/)44(، وأورده حمب الدين الطربي يف ))الرياض النضرة يف مناقب العشرة(( ))/65)(.
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لعجبَت، ولو أنَّه ألَّف الكتب على عربيَّته اليت يتكلم هبا يف املناظرة، مل نقدر 
على كتبه لَفَصاَحته وغرائب ألفاظه، غري أنَّه يف تأليفه يوضِّح للعوام())).

- دخل احلسن بن الفضل على بعض اخللفاء، وعنده كثرٌي من أهل العلم، 
فأحبَّ احلسن أن يتكلَّم، فزجره، وقال: يا صيب تتكلَّم يف هذا املقام؟ فقال: 
وال  سليمان،  هدهد  من  بأصغر  فلست  صبيًّا،  إن كنت  املؤمنني،  أمري  يا 
أنت بأكرب من سليمان عليه السَّالم حني قال: ژېئ ېئ ىئ  ىئ ىئژ 
]النمل: ))[، مثَّ قال: أمل تر أنَّ اهلل فهَّم احُلْكم سليمان، ولو كان األمر 

بالِكرَب لكان داود أوىل))).

- وُحكي: أنَّ البادية قحطت يف أيام هشام، فقدمت عليه العرب، فهابوا 
له  ابن ستِّ عشرة سنة،  بن حبيب، وهو  ِدْرواس  فيهم  يكلِّموه، وكان  أن 
ُذؤابة، وعليه مَشَْلتان، فوقعت عليه عني هشام، فقال حلاجبه: ما شاء أحد 
أن يدخل عليَّ إالَّ دخل، حىت الصبيان، فوثب ِدْرواس حىت وقف بني يديه 
ُمْطرِقًا، فقال: يا أمري املؤمنني، إنَّ للكالم نْشرًا وطَيًّا، وإنَّه ال يعرف ما يف طيِّه 
إال بنْشره، فإْن أذن يل أمري املؤمنني أْن أنُشره نَشرته. فأعجبه كالمه، وقال له: 
انُشره هلل درُّك، فقال: يا أمري املؤمنني، إنَّه أصابتنا سنون ثالث، سنة أذابت 
الشَّحم، وسنة أكلت اللَّحم، وسنة دقَّت العظم، ويف أيديكم فضول مال، 
َعالم حتبسونا عنهم، وإْن  فإْن كانت هلل ففرِّقوها على عباده، وإْن كانت هلم، فـَ

))) ))سري أعالم النبالء(( للذهيب )0)/ 74(.
))) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص 56(.
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كانت لكم، فتصدَّقوا هبا عليهم، فإنَّ اهلل جيزي املَتصدِّقني. فقال هشام: ما 
ترك الغالم لنا يف واحدة من الثَّالث عذرًا، فأمر للبوادي مبائة ألف دينار، وله 
مبائة ألف درهم، مث قال له: ألك حاجة؟ قال: ما يل حاجة يف خاصَّة نفسي 

دون عامَّة املسلمني. فخرج من عنده وهو من أجلِّ القوم))).

- قيل للرَّشيد: إنَّ عبد امللك بن صاحل يعدُّ كالمه، ويفكر فيه، فلذلك 
بانت بالغته، فأنكر ذلك الرَّشيد، وقال هو طَبٌع فيه، مثَّ أمسك، حىت جاء 
ُرب من سريري، فقل  يوًما، ودخل عبُد امللك، فقال للفضل بن الرَّبيع: إذا قـَ
له: ُوِلد ألمري املؤمنني يف هذه اللَّيلة ابٌن، ومات له ابٌن. فقال له الفضل ذلك، 
فدنا عبد امللك، فقال: يا أمري املؤمنني، سرَّك اهلل فيما ساءك، وال ساءك فيما 
سرَّك، وجعلها واحدة بواحدٍة، ثواب الشَّاكرين، وأجر الصَّابرين. فلما خرج، 
قال الرَّشيد: أهذا الذي زعموا أنه يتصنع للكالم، ما رأى النَّاس أطبع من عبد 

.((( امللك يف الَفَصاحة قطُّ

أقواٌل وأمثاٌل وِحَكٌم يف الَفَصاحة:

- قال حممَّد بن سريين: )ما رأيت على رجل أمجل من َفَصاحة())).

- وقال العاص بن عدي: )الشََّجاَعة قلب رَِكني، والَفَصاحة لسان َرزِين()4).

- وقال حيىي بن خالد: )ما رأيت رجاًل قطُّ إال هبته حىت يتكلَّم، فإْن كان 

))) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص 56(.
))) ))ديوان املعاين(( أليب هالل العسكري ))/)7)(.

))) ))العقد الفريد(( البن عبد ربِّه ))/05)(.
)4) ))الصناعتني: الكتابة والشِّعر(( أليب هالل العسكري )ص 9(.
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َفِصيًحا، َعُظم يف صدري، وإْن قصَّر سقط من عيين())).

- وقيل: )من ُعرف بَفَصاحة اللِّسان، حلظته العيون بالَوقَار())).

الُغَرماء،  ألزم من ديون  الُكَرماء  )َوْعُد  بأمر اهلل:  املقتدي  اخلليفة  - وقال 
من  أَبـَْلغ  الصَّحيحة  والضَّمائر  الصَّبيحة،  الوجوه  من  أنفع  الَفِصيحة  األلسن 
األلسن الَفِصيحة. حقُّ الرَّعيَّة الزم للرُّعاة، ويقبح بالُوالة اإلقبال على السُّعاة())).

- وقال خالد بن صفوان بن اأَلْهَتم يف َفَصاحة الكالم: )أحسن الكالم 
ما مل يكن بالبدويِّ املْغِرب، وال بالُقَرِويِّ املَخدَِّج، ولكن ما شرُفت َمَنابِته، 
وَطرُفت معانيه، ولذَّ على األفواه، وَحُسن يف األساع، وازداد حسًنا على ممرِّ 

ْقَتنيه السَّرَاة()4). َواة، وتـَ السِّنني، حُتَْنِحنه الدَّ

عر: الَفَصاحة يف واحة الشِّ
قال الشَّاعر:

ِم)5)لســاُن الفــىت نصــٌف ونصــٌف فــؤاُده فلــم يبــَق إالَّ صــورُة اللَّحــِم والــدَّ

ويقول شاعر آخر: 

العــدات قصــرُي  الَقنَــاِة  ــيم)6)طويــُل  الشِّ محيــُد  العــداة  ذميــُم 
البنــاِن بديــُع  اللِّســاِن  القلــمَفِصيــُح  ســريُع  الســناِن  رفيــُع 

))) ))الصناعتني: الكتابة والشِّعر(( أليب هالل العسكري )ص 9(.
))) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص )5(.

))) ))سري أعالم النبالء(( للذهيب )8)/ )))(.
)4) ))املصدر السابق(( )6/ 6))(.

)5) ))املستطرف(( لألبشيهي )ص )5(.
)6) الشيمة: اخُلُلق، مجع شيم. ))املعجم الوسيط(( ))/504(.
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احلــرم)))يــــــكــــــيــــــُل الـــــــــــــرِّجـــــــــــــاَل بــــــــأقــــــــدارِهــــــــا رْعــَي  البيوتــاِت  ويرَعــى 

وقال إبراهيم بن العبَّاس الصويل: 

لفــٍظ أضمــَر حســَن  الفكــُر  مــا  العيــاِنِإذا  ِإىل  الضمــرُي  وأدَّاُه 
ُمَســدٍّ وننَمــُه)))  ــاُه  وباللِّســاِنووشَّ باملقــاِل  َفِصيــٌح 
منــوَّراٍت الَبيــان  ُحلــى  املعــاين)))رأيــَت  ُصــوَر  بينهــا  تضاحــُك 

أشعارها  والَفَصاحة يف  الَبيان  العرب متدح  زالت  ما  الرب:  عبد  ابن  وقال 
وأخبارها، فِمْن ذلك قول حسَّان بن ثابت يف ابن عبَّاس:

لقائــل مقــااًل  يــرتْك  مل  قــال  فصــاًلإذ  بينهــا  تــَرى  ال  مبنتظمــات 
لــذي ِإْربَــة يف القول جدًّا وال هزاًل)4)كَفى وشَفى ما يف النُّفوس فلم يدْع

ولعبد اهلل بن املبارك يف مالك بن أنس:
املَختَّــِم)6)َصمــوٌت إذا مــا الصَّمــت زيَـّـن أهلــه الــكالم  أبــكاِر  وفتَّــاُق)5) 
ونِيطَــت هلــا اآلداب باللَّحم والدَّم)7)َوَعى ما َوَعى القرآن من كلِّ ِحْكمة

قالت اخلنساء:
حولَــه مُجِـّـع  النَّــاس  كالَم  ــه يــــتــــخــــيَــّـــُر)8)كأنَّ  ــ ــان ــســ فـــأطـــلـــق يف إحــ

))) ))يتيمة الدهر(( للثعاليب )59/4)(.
))) ننمه: زخرفه ونقشه. ))تاج العروس(( للزبيدي )4)/))(.

))) ))زهر اآلداب ومثر األلباب(( أليب إسحاق احلصري ))/)56(.
)4) ))األوراق قسم أخبار الشعراء(( للصويل ))/78(.

ْقُتُه تـَْفتيًقا مثله. ))الصحاح(( للجوهري )9/4)5)(. تـَّ )5) فتَّاق: فتقت الشيء فتقا: شققته. وفـَ
)6) املختوم ضد املفتوح. انظر: ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص 88(.

)7) ))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/88(.
)8) ))حماضرات األدباء(( للراغب ))/)8(.
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وقال بكر بن سوادة يف خالد بن صفوان:
ُمَلقَّــن الــكالِم  بتنزيــِل  أوالعليــٌم  أوَل  اه  ســدَّ ملــا  ذَُكــوٌر 
ارجتالِــه يــوَم  النَّــاس  خطبــاَء  َأْجــَداَل)))تــَرى  عايــن  الِكــروان)))  ــم  كأنَّ

 .)(75/(( والتبيني((  ))البيان  احلبارى(  ذكر  وهو  مجع كروان،  )الِكروان:  اجلاحظ:  قال   (((
وقال ابن منظور: )الكروان، بالتحريك: طائر ويدعى احلجل والقبج، ومجعه ِكروان(. ))لسان 

العرب(( )5)/0))(.
الــصــقــر. ))الـــصـــحـــاح(( للجوهري  ــــدل:  الـــرب )559/8(. األجـ ــتـــذكـــار(( البـــن عــبــد  ))) ))االسـ

((65(/4(
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كاء الِفْطَنة والذَّ

 معنى الِفْطَنة لغًة واصطالًحا:
معنى الِفْطَنة لغًة:  •

أصل هذه املادة يدلُّ على ذكاٍء وعلم بشيء. والِفْطَنة والَفطَانَة كالفهم، 
صارت  إذا  -بالضم-  وَفُطَن  الِفْطَنة،   ُ بـنيِّ َفِطٌن:  ورجل  الَغباوة،  ِضدُّ  وهي 
ويتعدَّى  حاذق،  بوجوهها  عامل  خبصومته،  َفِطٌن  ورجل  سجيَّة،  له  الَفطَانَة 

بالتَّضعيف، فيقال: َفطَّنُتُه لألمر))).

معنى الِفْطَنة اصطالًحا:  •

قال العسكري: )الِفْطَنة: العلم بالشَّيء من وجه غامض())).
وقال الرَّاغب: )الِفْطَنة: سرعة إدراك ما يـُْقصد إشكاله())).

نَـبُّه للشَّيء الذي يـُْقصد معرفته()4). وقال الكفوي: )الِفْطَنة: التـَّ

كاء لغًة واصطالًحا: معنى الذَّ
كاء لغًة:  • معنى الذَّ

الذَّكاء: ُسْرعة الِفْطَنة، ِمْن قولك: قلب ذَِكي وَصيب ذِكي، إذا كان سريَع 
َيْذُكو ذَكاًء، وذَُكَو  َقال: ذَكا  َويـُ َيْذَكى ذًَكا.  الِفْطَنة، وقد ذَِكَي -بالكسر- 

فهو ذِكيٌّ)5).

))) انظر: ))مقاييس اللغة(( البن فارس )0/4)5(. و))الصِّحاح(( للجوهري )5/8)(. و))لسان 
العرب(( البن منظور)))/)))(. و))املصباح املنري(( للفيومي ))/477(.

))) ))الفروق اللغوية(( ))/85(.
))) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( )ص )4)(.

)4) ))الكليات(( ))/456(، ومعه ))التَّعريفات(( للجرجاين )ص)4)(.
)5) ))لسان العرب(( البن منظور )4)/87)(.
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كاء اصطالًحا:  • معنى الذَّ

قال املناوي: )الذَّكاء: سرعة اإلدراك، وِحدَّة الفهم)))(.))).

كاء:  الفرق بني الِفْطَنة والذَّ
قال العسكري: )الذَّكاء متام الِفْطَنة، من قولك: ذََكت النَّار إذا متَّ اشتعاهلا، 
وُسِّيت الشَّمس ذكاًء؛ لتمام نورها. والتَّذكية: متام الذَّبح، ففي الذَّكاء معىن 

زائٌد على الِفْطَنة())).

قال الشَّاعر يف الذَّكاء -الذي معناه مَتام الِفْطَنة-:
ِمثـْلُــُه مــا  ذكاؤه  الفــؤاِد  ذَكاُء)4)شــهم  األَنــاِم  يف  العزميــِة  عنــد 

فات األخرى: الفرق بني الِفْطَنة والصِّ
الفرق بني الِفْطَنة، والِعلم، واحِلْذق، والَكْيس: •

الغفلة، ورجل  التَّنبُّه على املعىن، وضدُّها:  العسكري: )الِفْطَنة: هي  قال 
مغفٌَّل: ال ِفْطَنة له. وهي الِفْطَنة والَفطَانَة، والطَّبانة مثلها، ورجل َطِبٌ: َفِطٌن. 
وجيوز أن يقال: إنَّ الِفْطَنة ابتداء املْعرِفة من وجه غامض، فكلُّ ِفْطَنة علٌم، 
وليس كلُّ علٍم ِفْطَنًة، وملا كانت الِفْطَنة ِعْلًما بالشَّيء من وجه غامض، مل جَيُز 

أن يقال: اإلنسان َفَطن بوجود نفسه، وبأنَّ السَّماء فوقه()5). 

))) ))التوقيف على مهمات التعريف(( )ص )7)(.
))) وقال الكفوي: )الذَّكاء: شدَّة قـُوَّة النَّفس، ُمعدٌَّة الكتساب اآلراء حبسب اللُّغة.

ويف االصطالح: قد ُيستعمل يف الَفطَانَة، يقال: رجل ذَِكيٌّ، وفالن من األذِْكياء، يريدون به   
املبالغة يف َفطَانَته، كقوهلم: فالن شعلة نار( ))الكليات(( ))/456(.

))) ))الفروق اللغوية(( ))/85(.
)4) ))األذكياء(( البن اجلوزي )ص ))(.

)5) ))الفروق اللغوية(( ))/85(.
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وأما )الَكْيس: هو سرعة احلركة يف األمور، واألخذ يف ما يعين منها دون ما ال 
يعين، يقال: غالم َكيٌِّس، إذا كان ُيْسرع اأَلْخذ يف ما يؤمر به، ويرتك الُفُضول، 
وليس هو من قبيل العلوم. واحِلْذق أصله: ِحدَّة الَقطع، يقال: َحَذَقه، إذا قطعه. 
وقوهلم: َحَذَق الصَّيبُّ القرآن، معناه: أنَّه بلغ آخره، وقطع تعلُّمه، وتناهى يف 
حفظه. وكلُّ َحاِذق بصناعة، فهو الذي تناهى فيها، وقطع تعلُّمها، فلمَّا كان 

اهلل تعاىل ال توصف معلوماته باالنقطاع، مل جَيُز أن يُوصف باحِلْذق))).

الفرق بني الِفْطَنة والنََّفاذ:  •

إذا  السَّهم،  َفذ  نـَ يقال:  الذَّهاب،  يف  أصله  َفاذ  النـَّ )أنَّ  العسكري:  قال 
َذَهب يف الرَِّميَّة، وُيسمَّى اإلنسان نافًذا، إذا كان ِفْكره يبلغ حيث ال يبلغ ِفْكر 
َفاذ معىن زائد على الِفْطَنة، وال يكاد الرَّجل ُيسمَّى نافًذا، إال  الَبِليد، ففي النـَّ

ًجا يف األمور())). إذا َكثُرت ِفْطَنته لألشياء، ويكون خرَّاًجا والَّ

نَّة: الِفْطَنة يف الكتاب والسُّ
أوًل: يف القرآن الكريم

قال اهلل -تعايل-: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  
ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھھ   ھ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى     ى   ې   ې     ې  

ۆئ  ژ ]األنبياء: 78-)8[.

))) ))الفروق اللغوية(( أليب اهلالل العسكري ))/85(.
))) ))املصدر السابق(( )) /86(.
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- عن ابن مسعود يف قوله:  ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻژ قال: َكْرٌم قد أنبتت َعَناقيده، فأفسدته. قال: فقضى 

داود بالغنم لصاحب الَكْرم، فقال سليمان: غري هذا يا نيب اهلل! قال: وما 
ذاك؟ قال: َتْدَفع الَكْرم إىل صاحب الغنم، فيقوم عليه حىت يعود كما كان، 
الَكْرم كما  إذا كان  حىت  منها،  فيصيب  الَكْرم،  صاحب  إىل  الغنم  وتدفع 
قوله:  فذلك  إىل صاحبها،  الغنم  ودفعت  إىل صاحبه،  الَكْرم  دفعت  كان، 

ژہ  ہژ))). 

- قـَرَأَ احلسن: )ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ  
ھ  ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ھھژ فَحَمد سليمان، ومل يـَُلم داود، ولوال ما ذكر اهلل من أمر هذين، لرأيت 

أنَّ القضاة هلكوا، فإنَّه أثىن على هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده())).
يف  الصَّواب  هبا  بان  ما  الِفْطَنة  من  لسليمان  )كان  اجلوزي:  ابن  وقال   -

ُحْكمه دون ُحْكم أبيه يف قصَّة احلرث وغريه، قال اهلل عزَّ وجلَّ: ژہ   
ہژ)))).

ثانًيا: يف السنة النبوية

- عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: ))خطب رسول اهلل صلى اهلل 
نْيا وبني ما عنده، فاختار  عليه وسلم النَّاس، وقال: إنَّ اهلل خريَّ عبًدا بني الدُّ
ذلك العبد ما عند اهلل. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن خيرب رسول اهلل 

))) ))تفسري ابن كثري(( )55/5)(.
))) البخاري )67/9(.

))) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/96)(.
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، فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو  صلى اهلل عليه وسلم عن عبد ُخريِّ
، وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إنَّ أمنَّ  املَخريَّ
 - النَّاس علي يف صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخًذا خلياًل -غري ريبِّ
ذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودَّته. ال يبقني يف املسجد باب إال  الختَّ

ُسدَّ، إال باب أيب بكر(())).

قال ابن اجلوزي: )هذا احلديث قد دلَّ على ِفْطَنة أيب بكر، إْذ َعِلم أنَّ 
املَخريَّ هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ())).

- عن عبد اهلل بن عمر -رضي اهلل عنهما- قال: قال رسول اهلل صلى 
ا َمَثل املسلم،  اهلل عليه وسلم: ))إنَّ من الشَّجر شجرة ال يسقط ورقها، وإنَّ
فحدِّثوين ما هي؟ فوقع النَّاس يف شجر البوادي، قال عبد اهلل: ووقع يف نفسي 
ثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: فقال:  ا النَّخلة، فاستحييت. مث قالوا: حدِّ أنَّ
هي النَّخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر. قال: ألن تكون قلت: هي النَّخلة، 

أحبُّ إيلَّ من كذا وكذا(())).

- عن أمِّ سلمة رضي اهلل عنها: أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
))إنَّكم ختتصمون إيلَّ، ولعلَّ بعضكم َأحلَْن حبجَّته من بعض، فمن قضيت له حبقِّ 

ا أقطع له قطعة من النَّار فال يأخذها(()4). أخيه شيًئا، بقوله: فإنَّ

 قال ابن القيِّم: )اللَّحن ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصَّواب نوعان، 

))) رواه البخاري )466(، ومسلم ))8))(، واللَّفظ للبخاري.
))) ))كشف املشكل من حديث الصحيحني(( البن اجلوزي ))/46)(.

))) رواه البخاري ))6(، ومسلم )))8)( واللَّفظ له.
)4) البخاري )680)(، ومسلم )))7)(. 
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أحدمها: الِفْطَنة. ومنه احلديث: ))ولعلَّ بعضكم أن يكون َأحلَْن حبجَّته من 
بعض(())))))).

وقال املناوي: )َأحلَْن -بفتح احلاء-: الَفطَانَة، أي: أَبْلغ وأَْفصح وأعلم يف 
تقرير مقصوده، وأَْفطن ببيان دليله، وأقدر على الــبـَرْهنة على دفع دعوى خصمه، 
حبيث يُظنُّ أنَّ احلقَّ معه، فهو كاذب، وحُيْتمل كونه من اللَّحن، وهو الصَّْرف عن 

الصَّواب، أي: يكون أَْعجز عن اإِلْعرَاب حبجَّته من بعض())).

فوائد الِفْطَنة:

ا تدلُّ العبد على حكم اهلل وسننه الشَّرعية والكونيَّة، فتبصِّره هبا،  )- أنَّ
ا تدعوه إىل التَّفكر يف آالء اهلل، فيزداد خشوًعا هلل وتعظيًما له، وإميانًا  كما أنَّ

ويقيًنا به.

قال علي رضي اهلل عنه: )اليقني على أربع شعب: تبصرة الِفْطَنة، وتأويل 
احِلْكمة، ومعرفة العربة، وسنَّة األولني، فمن تبصَّر الِفْطَنة، تأوَّل احِلْكمة، ومن 

ا كان يف األوَّلني()4). تأوَّل احِلْكمة عرف العربة، ومن عرف العربة فكأنَّ

)- الفطنة من أسباب السالمة واخلروج من املآزق.

ا تدعو إىل فعل صنائع املعروف، وتقدمي الفضل إىل حمتاجيه: )- أنَّ

قال األبشيهي: )ُيستدلُّ على عقل الرَّجل بأمور متعدِّدة منها: ميله إىل 

))) رواه البخاري )680)(، ومسلم )))7)(.
))) ))مدارج السالكني(( البن القيم ))/)45 و)45(.

))) ))فيض القدير(( ))/564(.
)4) ))موضح أوهام اجلمع والتفريق(( للخطيب البغدادي ))/4))(.
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صنائع  إسداء  يف  ورغبته  األعمال،  رذائل  عن  وإعراضه  األخالق،  حماسن 
املعروف، وجتنُّبه ما يكسبه عارًا، ويورثه سوء السُّمعة())).

ويقول الرَّازي: )العقل يدعو إىل اهلل تعاىل واهلوى يدعو إىل الشَّيطان، مثَّ إنَّ 
الرُّوح أخرج الِفْطَنة إعانة للعقل، فأخرج الشَّيطان يف مقابلة الِفْطَنة الشَّهوة، 
نْيا، مثَّ إنَّ  نْيا، والشَّهوة حتركك إىل لذات الدُّ فالِفْطَنة توقفك على معايب الدُّ

الرُّوح أمدَّ الِفْطَنة بالفكرة لتقوى الِفْطَنة بالفكرة())).

4- الفطن ينتفع بفطنته، وينتفع هبا غريه، ويفيدون منها.

ا ميَّزت هذه األمَّة عن  5- ومن فوائدها وفضائلها -يف نفس الوقت-: أنَّ
املتقدِّمة،  ابن اجلوزي: )اعلم أنَّ فضيلة هذه األمَّة على األمم  سواها، قال 
وإْن كان ذلك باختيار احلقِّ هلا وتقدميه إيَّاها، إالَّ أنَّه جعل لذلك سبًبا، كما 
جعل سبب سجود املالئكة آلدم علمه مبا جهلوا، فكذلك جعل لتقدمي هذه 

األمَّة سبًبا هو الِفْطَنة والفهم واليقني وتسليم النُّفوس())).

ا  وال يعين هذا أنَّ هذه األمَّة اختصت بالِفْطَنة دون غريها من األمم، وإنَّ
املقصود هو: أنَّ اهلل حباهم من الِفْطَنة ما مييِّزون به بني احلقِّ والباطل، واخلري 

، واهلداية والضَّالل. والشَّرِّ

7- هي مقوِّم من مقوِّمات الشَّخصية النَّاجحة، فقد يتمتَّع الرَّجل بالقوَّة 
واألمانة، إالَّ أنَّه ال يتمتَّع بالِفْطَنة، ويف هذه احلالة قد ال يستطيع أن يسريِّ 

))) رواه العدين يف ))اإلميان(( )ص 8))(، وانظر: ))املستطرف(( لألبشيهي )ص 0)(.
))) ))تفسري الرازي(( )))/40(.

))) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/495(.
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أعماله بالطَّريقة املطلوبة، قال الرَّازي: )الُقوَّة واألمانة ال يكفيان يف حصول 
املقصود ما مل ينضمَّ إليهما الِفْطَنة والَكَياسة())).

أقسام الِفْطَنة:
تنقسم الِفْطَنة إلى قسمين:

)- ِفْطَنة موهوبة من اهلل -تبارك وتعاىل-، يهبها اهلل من يشاء من عباده، 
فينري بصريته، ويـَُفهِّمه ما ال يفهم غريه، فرتاه قويَّ املالحظة، سريع الفهم، نافذ 
البصرية، ذكيَّ القلب، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم.

)- ِفْطَنة مكتسبة جتريبيَّة تتحصَّل للمرء باجتهاده، وكثرة جتاربه، ومعاشرته 
ألهل العلم والذَّكاء والِفْطَنة واالستفادة منهم ومن جتارهبم، فيتولَّد عنده من 
الذَّكاء والِفْطَنة ومعرفة األمور ما مل يكن لديه. ولعلَّنا نستشهد بقول اإلبشيهي 
الِفْطَنة  هو مصدر  العقل  أنَّ  باعتبار  املكتسب،  والعقل  الغريزيِّ  العقل  عن 
يقبل  ال  قسم  قسمني:  إىل  ينقسم  )العقل:  اإلبشيهي:  قال  الذَّكاء،  وحملُّ 
الزِّيادة والنُّقصان، وقسم يقبلهما، فأمَّا األوَّل: فهو العقل الغريزيُّ املشرتك بني 
العقالء، وأما الثَّاين: فهو العقل التجرييبُّ، وهو مكتسب، وحتصل زيادته بكثرة 
التَّجارب والوقائع، وباعتبار هذه احلالة، يقال: أنَّ الشَّيخ أكمل عقاًل، وأمتُّ 

ِدرَاية، وإنَّ صاحب التَّجارب، أكثر فهًما وأرجح معرفة())).

الوسائل املعينة على اكتساب الِفْطَنة:
1- اإلميان:

اإلميان طريق عظيم من طرق اكتساب الِفْطَنة، يقول الطَّاهر بن عاشور: 

))) ))تفسري الرازي(( )4)/)59(.
))) ))املستطرف(( لألبشيهي ))/))(.
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شأنه  من  ما  ْبذ كلِّ  نـَ على  مبنيَّة  اعتقاده  أصول  الِفْطَنة؛ ألنَّ  يزيد  )اإلميان 
تضليل الرَّأي، وطمس البصرية())).

ومن وسائل اكتساهبا -أيًضا-: التَّفقُّه يف الدِّين، وطلب العلم الذي ينري 
البصرية، ويـُْعِمل الِفَكر، وينمِّي الِفْطَنة.

2- إعمال الفكر وحماولة الفهم:

ومن الوسائل -أيًضا-: حماولة التَّفكر يف األشياء وفهمها، وإعمال الِفْكرة 
فيها، فإنَّ ذلك ينمِّي الِفْطَنة. يقول ابن القيِّم: )الِفْكر هو الذي ينقل من 

موت الِفْطَنة إىل حياة اليـََقَظة())).

3- ترك فضول الطعام والشراب والنوم:

ن  َفطَّ تـَ يـَ يكاد  ال  خاماًل،  راكًدا  الِفْكر  جتعل  األشياء  هذه  فضول  فإنَّ 
لألشياء، إالَّ بصعوبة بالغة، ومشقَّة شديدة. 

قال الشَّافعي: )ما شبعت منذ ست عشرة سنة، إال شبعة اطَّرحتها، يعين 
وجيلب  الِفْطَنة،  ويزيل  القلب،  ويقسِّي  البدن،  يثقل  الشَِّبع  ألنَّ  فطرحتها؛ 

النَّوم، وُيضعف صاحبه عن العبادة())).

وعن مكحول: )خصال ثالث حيبُّها اهلل عزَّ وجلَّ وثالث يبغضها اهلل عزَّ 
النَّوم، وقلَّة الكالم، وأمَّا الاليت  وجلَّ، فأما الاليت حيبُّها: فقلَّة األكل، وقلَّة 
يبغض: فكثرة األكل، وكثرة الكالم، وكثرة النَّوم، فأمَّا النَّوم، فإنَّ يف مداومته 

))) ))التحرير والتنوير(( البن عاشور ))/75)(.
))) ))مفتاح دار السعادة(( البن القيم ))/)8)(.
))) ))آداب الشافعي ومناقبه(( للرازي )ص 78(.
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طول الغفلة، وقلَّة العقل، ونقصان الِفْطَنة، وسهوة القلب())).

قال مشس الدِّين السَّفاريين: )والِبْطَنة ُتْذِهب الِفْطَنة، وجتلب أمراًضا َعِسرة، 
يشتهي  يده، وهو  يرفع  وأن  الشَّهوة،  ُتصدَّ  يأكل حىت  أن ال  العدل  ومقام 
الطعام())). وقال أبو حامد الغزايل: )الشَِّبع يثقل البدن ويقسِّي القلب، ويزيل 

الِفْطَنة، وجيلب النَّوم، وُيضعف صاحبه عن العبادة())).

و)اجلوع ِإَذا ساعدته القناعة، فـَُهَو من مزرعة الِفْكر، وينبوع احِلْكمة، وحياة 
الِفْطَنة، ومصباح القلب()4).

4- حماسبة النفس:
ومن وسائل اكتساب هذه الصِّفة: حماسبة النَّفس، قال احلارث بن أسد: 
إثبات  الِفْطَنة، والسُّرعة إىل  البصرية، والَكْيس يف  الزِّيادة يف  )احملاَسبة تورث 

احلجَّة، واتِّساع املعرفة()5).

مناذج يف الفطنة:
مناذج يف ِفْطَنة األنبياء واملرسلني: •

- قال ابن عبَّاس: )ملا شبَّ إساعيل، تزوَّج امرأة من ُجْرهم، فجاء إبراهيم 
فلم جيد إساعيل، فسأل امرأته، فقالت: خرج يبتغي لنا. مثَّ سأهلا عن َعْيشهم، 
فإذا جاء زوجك  فقال:  إليه.  ، يف ضيق وشدَّ، وشكت  ِبَشرٍّ فقالت: حنن 

))) ))قوت القلوب(( أليب طالب املكي ))/75)(.
))) ))غذاء األلباب(( ))/6))(.

))) ))إحياء علوم الدين(( ))/4)(.
)4) ))الرسالة القشريية(( للقشريي ))/7))(.

)5) ))حلية األولياء(( أليب نعيم األصبهاين )0)/88(.
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فاقرئي -عليه السَّالم- وقويل له يغري عتبة بابه. فلما جاء فأخربته، قال: ذاك 
أيب، وقد أمرين أن أفارقك، احلقي بأهلك())).

قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النَّيب  عن  عنه  اهلل  رضي  هريرة  أيب  وعن   -
فقالت  إحدامها،  بابن  فذهب  الذِّئب،  جاء  ابنامها،  معهما  امرأتان  ))بينما 
ا ذهب بابنك،  ا ذهب بابنك أنت. وقالت األخرى: إنَّ هذه لصاحبتها: إنَّ
فتحاكمتا إىل داود، فقضى به للكربى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما 
السَّالم فأخربتاه، فقال: ائتوين بالسِّكِّني أشقُّه بينكما. فقالت الصُّغرى: ال، 

يرمحك اهلل هو ابنها. فقضى به للصُّغرى(())).

فقدم  اليد،  استواءمها يف  فرأى  السَّالم  عليه  داود  )أمَّا  اجلوزي:  ابن  قال 
الكربى ألجل السِّنِّ، وأما سليمان عليه السَّالم فرأى األمر حمتماًل، فاستنبط، 
فَأْحَسن، فكان َأَحدَّ ِفْطَنًة من داود، وكالمها َحَكم باالجتهاد، ألنَّه لو كان 
داود حكم بالنَّص، مل يسع سليمان أن حيكم خبالفه، ولو كان ما َحَكم به 

نصًّا، مل خَيَْف على داود.

وهذا احلديث يدل على أنَّ الِفْطَنة والفهم موهبة ال مبقدار السِّنِّ ())).

مناذج يف ِفْطَنة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم الِفْطِريَّة: •

مثارها  من  أصبنا  املدينة،  قدمنا  )ملا  قال:  عنه  اهلل  رضي  علي  عن   -
َويناها، وأصابنا هبا َوْعٌك، وكان النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يتخربَّ عن  فاجتـَ
بدر، فلمَّا بلغنا أنَّ املشركني قد أقبلوا، سار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

))) رواه البخاري بنحوه )64))(.
))) رواه البخاري )6769(، ومسلم )0)7)(. 

))) ))كشف املشكل من حديث الصحيحني(( البن اجلوزي ))/0)5(.
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منهم؛  رجلني  فيها  فوجدنا  إليها،  املشركون  فسبقنا  بئر-،  -وبدر  بدر  إىل 
وأمَّا  فانفلت،  القرشي:  فأمَّا  ُمَعيط،  أيب  بن  لعقبة  وموىل  قريش،  من  رجاًل 
موىل عقبة: فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: ُهْم -واهلل- كثري 
عددهم، شديد بأسهم، فجعل املسلمون -إذ قال ذلك- يضربوه حىت انتهوا 
به إىل النَّيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال له: كم القوم؟ قال: ُهْم -واهلل- كثري 
عددهم، شديد بأسهم. فجهد النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أن خيربه: كم هم؟ 
فأىَب، مثَّ إنَّ النَّيب صلى اهلل عليه وسلم سأله: كم ينحرون من اجلُزر؟ فقال: 
عشرًا كلَّ يوم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: القوم ألف، كلُّ َجُزور 

ملائة وتبعها())). 

- أنَّ علقمة بن وائل حدَّثه؛ أنَّ أباه حدَّثه، قال: )إينِّ لقاعد مع النَّيب 
صلى اهلل عليه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخر بِِنْسَعٍة، فقال: يا رسول اهلل، 
هذا قتل أخي. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنَّه لو 
مل يعرتف أقمت عليه البيِّنة. قال: نعم. قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت 
أنا وهو خنتبط من شجرة، فسبَّين فأغضبين، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. 
فقال له النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدِّيه عن نفسك؟ 
قال: ما يل مال إال كسائي وفأسي. قال: فرتى قومك يشرتونك؟ قال: أنا 
أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بِِنْسَعٍة. وقال: دونك صاحبك. فانطلق 
، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إْن قتله فهو مثله.  به الرَّجل. فلما وىلَّ

))) رواه أمحد ))/7))) )948(، وابن أيب شيبة يف ))املصنف(( )56/7)(. قال اهليثمي يف 
))جممع الزوائد(( )78/6(: رجاله رجال الصَّحيح، غري حارثة بن مضرب، وهو ثقة. وصحَّح 
الوادعي يف ))صحيح  إسناده أمحد شاكر يف حتقيق ))مسند أمحد(( ))/)9)(، وصحَّحه 

دالئل النبوة(( ))))( وقال: ورواته ثقات معروفون.
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فرجع فقال: يا رسول اهلل، إنَّه بلغين أنَّك قلت: إْن قتله فهو مثله. وأخذته 
بأمرك. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإمثك وإمث 
صاحبك. قال: يا نيب اهلل، - لعلَّه قال - بلى. قال: فإنَّ ذاك كذاك. قال: 

فرمى بِنْسَعته، وخلَّى سبيله())).

قال ابن قتيبة: )مل يُرِد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَّه مثله يف املأمث، 
قتله  وجلَّ  عزَّ  اهلل  أباح  وقد  هذا  يريد  وكيف  قتله،  إن  النَّار  واستيجاب 
، وأحبَّ له  بالقصاص، ولكن َكرِه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يقتصَّ
العفو، فعرَّض تعريًضا أومهه به أنَّه إن قتله كان مثله يف اإلمث، ليعفو عنه، وكان 
مراده: أنَّه يقتل نفًسا كما قتل األوَّل نفًسا، فهذا قاتل وهذا قاتل، فقد استويا 

.((() يف قاتل وقاتل، إالَّ أنَّ األوَّل ظامل، واآلخر ُمْقَتصٌّ

• حابة رضي اهلل عنهم:• مناذج يف ِفْطَنة الصَّ

ِفْطَنة أبي بكر رضي اهلل عنه: 

عن ثابت عن أنس، قال: )ملا هاجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يركب وأبو بكر َرِديفه، وكان أبو بكر يعرف 
الطَّريق الختالفه إىل الشَّام، فكان ميرُّ بالقوم، فيقولون: َمْن هذا بني يديك يا 

أبا بكر، فيقول: هاد يهديين())).
- وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: خطب رسول اهلل صلى اهلل 
نْيا وبني ما عنده، فاختار  عليه وسلم النَّاس، وقال:))إنَّ اهلل خريَّ عبًدا بني الدُّ

))) رواه مسلم )680)(.
))) ))األذكياء(( البن اجلوزي )ص ))(.

))) رواه أمحد ))/)))) )56)))(، وأبو يعلى )6/)0)) )486)(. وصحَّح إسناده شعيب 
األرناؤوط يف حتقيق ))مسند أمحد(( ))/)))(.
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ذلك العبد ما عند اهلل((. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه، أن خيرب رسول 
، فكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن عبد ُخريِّ

، وكان أبو بكر أعلمنا))).  هو املَخريَّ
قال ابن اجلوزي: )هذا احلديث قد دلَّ على ِفْطَنة أيب بكر، إْذ َعِلم أنَّ 

املَخريَّ هو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم())).
ِفْطَنة عمر رضي اهلل عنه:

- عن أسلم عن أبيه قال: )َقِدَمت على عمر بن اخلطَّاب ُحَلٌل من اليمن، 
فقسَّمها بني النَّاس، فرأى فيها ُحلَّة رديئة، فقال كيف أصنع هبذه، إذا أعطيتها 
فأخذها فطواها، فجعلها  قال:  فيها،  العيب  إذا رأى هذا  يقبلها  أحًدا، مل 
حتت جملسه، وأخرج طرفها، ووضع احلَُلل بني يديه، فجعل يقسم بني النَّاس، 
قال فدخل الزُّبري بن العوَّام، وهو على تلك احلال، قال: فجعل ينظر إىل تلك 
احللَّة، فقال له: ما هذه احللَّة؟ قال عمر: دع هذه عنك. قال: ما هيه؟ ما 
إنَّك ال ترضاها.  هيه؟ ما شأنا؟ قال: دعها عنك. قال: فأعطنيها. قال: 
قال: بلى، قد رضيتها. فلمَّا توثَّق منه، واشرتط عليه أن يقبلها وال يردَّها، رمى 
هبا إليه، فلمُّا أخذها الزُّبري ونظر إليها، إذا هي رديئة، فقال: ال أريدها. فقال 

عمر: هيهات، قد فرغت منها، فأجازها عليه، وأىب أن يقبلها منه())).
العراق  - وعن جرير )عن عمر قال له -قال جلرير - والنَّاس يتحامون 
وقتال األعاجم-: ِسر بقومك، فما قد غلبت عليه فلك ربعه، فلمَّا مجُِعت 
الغنائم -غنائم جلوال- ادعى جرير أنَّ له ربع ذلك كلِّه، فكتب سعد إىل عمر 

))) رواه البخاري )466) )654)(. 
))) ))كشف املشكل من حديث الصحيحني(( ))/ 46)(.

))) ))األذكياء(( البن اجلوزي )ص ))(.
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بذلك، فكتب عمر: صدق جرير قد قلت ذلك له، فإن شاء أن يكون قَاَتل 
ا قاتل هلل ولدينه وحلبيبه،  هو وقومه على ُجْعٍل فَأْعطُوه ُجْعَله، وإن يكن إنَّ
فهو رجل من املسلمني، له ما هلم، وعليه ما عليهم. فلمَّا َقِدم الكتاب على 
سعد، أخرب جرير بذلك، فقال جرير: صدق أمري املؤمنني، ال حاجة يل به، 

بل أنا رجل من املسلمني())).
ِفْطَنة علي رضي اهلل عنه: 

عن خنبش بن املعتمر: )أنَّ رجلني أتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة 
دينار، وقاال: ال تدفعيها إىل واحد منَّا دون صاحبه حىت جنتمع، فلبثا حواًل، 
فجاء أحدمها إليها، فقال: إنَّ صاحيب قد مات، فادفعي إيلَّ الدَّنانري، فأبت، 
وقالت: إنَّكما قلتما ال تدفعيها إىل واحد منَّا دون صاحبه، فلست بدافعتها 
إليك، فثقل عليها بأهلها وجريانا فلم يزالوا هبا، حىت دفعتها إليه، مث لبثت 
نانري. فقالت: إنَّ صاحبك جاءين،  حواًل، فجاء اآلخر فقال: ادفعي إيلَّ الدَّ
أن  فأراد  اخلطَّاب،  بن  عمر  إىل  فاختصما  إليه،  فدفعتها   ، ِمتَّ أنَّك  فزعم 
، فرفعهما  يقضي عليها، فقالت: أنشدك اهلل أن تقضي بيننا، ارفعنا إىل عليٍّ
، وعرف أنما قد مكرا هبا، فقال: أليس قد قلتما ال تدفعيها إىل  إىل عليٍّ
فاذهب فجئ  فإنَّ مالك عندنا،  قال:  بلى.  قال:  منَّا دون صاحبه؟  واحد 

بصاحبك حىت ندفعهما إليكما())).
ِفْطَنة عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما:

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ا َمَثل املسلم، فحدِّثوين  وسلم: ))إنَّ من الشَّجر شجرة ال يسقط ورقها، وإنَّ

))) ))األذكياء(( البن اجلوزي )ص 4)(.
))) ))املصدر السابق(( )ص 5)(.
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ا  أنَّ قال عبد اهلل: ووقع يف نفسي  البوادي،  النَّاس يف شجر  ما هي؟ فوقع 
ثنا ما هي يا رسول اهلل؟ قال: فقال: هي  النَّخلة، فاستحييت. مث قالوا: حدِّ
النَّخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر قال: ألن تكون قلت: هي النَّخلة. أحبُّ 

إيلَّ من كذا وكذا(())).
مناذج يف ِفْطَنة العلماء: •

ِفْطَنة القاضي إياس بن معاوية: 
الطَّائي  متَّام  أبو  عىن  وإيَّاه  املَثل،  وذكائه  بفطنته  ُيْضرب  إياس  القاضي 

الشَّاعر بقوله: 
حــامت َسَاَحــة  يف  َعْمــرو  ِإيَــاسإقــداُم  ذََكاِء  يف  َأْحنَــَف  ِحْلــِم  يف 

حتاكم إليه رجالن، فقال أحدمها: إينِّ نزلت إىل النَّهر ألستحمَّ، ويل قطيفة 
النَّهر، وجاء هذا، وعليه قطيفة محراء  خضراء جديدة وضعتها على جانب 
عتيقة، فوضعها ونزل املاء، وملا طلعنا، سبقين وأخذ القطيفة اخلضراء، فقال: 
فعله خرج  فلما  به،  فمشَّطهما  فأمر مبشط فحضر  فقاال: ال.  بينة؟  ألكما 

الصُّوف األخضر من رأس صاحب القطيفة اخلضراء فأمر له هبا))).
َباح كلب، فقال: هذا على  - وكان يوًما يف بريَّة فأعوزهم املاء، فسمع نـُ
رأس بئر، فاستقروا النَُّباح، فوجدوه كما قال، فسألوه عن ذلك، فقال: ألينِّ 

سعت صوته كالذي خيرج من بئر))).
ِفْطَنة اخلليل بن أمحد الفراهيدي: 

يقال: إنَّه كان عند رجل دواء لظُْلمة العني، ينتفع به النَّاس، فمات، وأضرَّ 

))) رواه البخاري ))))( ومسلم )))8)(..
))) ))الوايف بالوفيات(( لصالح الدين الصفدي )9/)6)(.

))) ))املصدر السابق((.
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ذلك مبن كان يستعمله، فقال اخلليل بن أمحد: أله نسخة معروفة؟ قالوا: ال.

قال: فهل له آنية كان يعمله فيها؟ قالوا: نعم، إناء كان جيمع فيه األخالط.
فقال: جيئوين به، فجاؤوه به، فجعل يشمُّه، وخيرج نوًعا نوًعا، حىت ذكر 
مخسة عشر نوًعا، مثَّ سأل عن مجيعها ومقدارها، فعرف ذلكم من يعاجل مثله، 
فعمله وأعطاه النَّاس، فانتفعوا به مثل تلك املنفعة، مثَّ وجدت النُّسخة يف كتب 
الرَّجل، فوجدوا األخالط ستة عشر خلطًا، كما ذكر اخلليل، مل يفته منها إال 

خلط واحد))).
ِفْطَنة أبي حازم: 

جاء رجل إىل أيب حازم، فقال له: )إنَّ الشَّيطان يأتيين، فيقول: إنَّك قد 
طلَّقت زوجتك، فيشكُِّكين، فقال له: أو ليس قد طلَّقتها؟ قال: ال. قال: 
أمل تأتين أمس، فطلَّقتها عندي. فقال: واهلل، ما جئتك إالَّ اليوم، وال طلَّقتها 
بوجه من الوجوه. قال: فاحلف للشَّيطان إذا جاءك، كما حلفت يل، وأنت 

يف عافية())).

الِفْطَنة يف األمثال واحِلَكم:
- يقولون: ِفْطَنة اأْلَْعرَاب ُيْضرب هبَا اْلمثل، وذلك لصفاء أذهانم، وجودة 

رَاِئحهم))). قـَ

وَّة اْلعقل وجودة  َية املتناسبة َدلِيٌل على قـُ - قال احُلَكَماء: اخلَْلق املعتدل والِبنـْ
الِفْطَنة)4).

))) ))الوايف بالوفيات(( لصالح الدين الصفدي )))/)4)(.
))) ))األذكياء(( البن اجلوزي )ص 80(.

))) )) مثار القلوب يف املضاف واملنسوب(( للثعاليب )ص 684(.
)4) ))األذكياء(( البن اجلوزي )ص ))(. 
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- قال بعض احُلَكَماء: اعلم أنَّ ِمْن يقظة الِفْطَنة: إظهاُر الغفلِة مع شدَّة 
احَلَذر))).

- وقيل: الَكَرم ِفْطَنٌة، واللُّؤم تـََغافٌل))).

- وقيل: البصرية الِفْطَنة، تقول العرب: أعمى اهلل بصائره. أي: ِفطََنه.

الغفلة،  من طول  بك  أعوذ  إينِّ  )اللهمَّ!  يقول:  هبرية  بن  عمر  وكان   -
الِفْطَنة. اللهمَّ! ال جتعل قويل فوق عملي، وال جتعل أسوأ عملي ما  وإفراط 

ُرَب ِمْن أجلي())). قـَ

- وقال معاوية رضي اهلل عنه: )العقل ِمْكياٌل، ثلثه ِفْطَنٌة، وثُلثاه تغافٌل()4).

- قال ابن القيِّم: )من دقيق الِفْطَنة: أنَّك ال تردُّ على املطَاع خطأه بني 
تلطَّف يف  ولكن  ثان،  وذلك خطأ  اخلطأ.  ُنْصرة  على  َبته  رُتـْ فَتْحِمله  املأل، 

إعالمه به، حيث ال يشعر به غريه()5).

- وقال أبو الفتح األبشيهي: )العني املتوسطة يف حجمها تدلُّ على الِفْطَنة()6).

- وقال الرَّازي: )الِفْطَنة والَباَلدة من األحوال الغريزيَّة()7).

- وقال العتايب: )األقالم مطايا الِفطن()8).

))) ))الذخائر والعبقريات(( للربقوقي ))/80)(.
))) )) األمثال املولدة(( أليب بكر اخلوارزمي )ص 09)(.

))) ))اجملالسة وجواهر العلم(( للدينوري )8/5))(.
)4) )) العقد الفريد(( البن عبد ربِّه ))/05)(.

)5) ))املصدر السابق(( ))/05)(.
)6) ))املستطرف(( )ص 75)(.

)7) ))تفسري الرازي(( ))/97)(.
)8) ))العقد الفريد(( البن عبد ربِّه )79/4)(.
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عر: الِفْطَنة يف واحة الشِّ
يقول ابن أيب عيينة:

بــه متــرُّ  فيمــا  ــر  وفكِّ الَفِطــن)))فانظــر  املفكــر  األريــب)))  إنَّ 

وقال حبيب يف بين تغلب من أهل اجلزيرة، يصفهم باجلفاء وقلَّة األدب 
مع كرم النُّفوس:

َغَذهتــم اللَّطيــف  احلضــر  رِقَـّـة  األعــراِبال  ِفْطنَــة  عــن  وتباعــدوا 
لديهــم وجــدت  كشــفتهم  اآلداِب)))فــإذا  وقلَّــة  النُّفــوس  كــرم 

وقال الشَّاعر:
ِمثـْلُــُه مــا  ذكاؤه  الفــؤاِد  ذَكاُء)4)شــهم  األَنــاِم  يف  العزميــِة  عنــد 

وقال آخر: 
ْهــِن الذِّ ُمتَّقــُد  الظُّنــوِن   (5( أعــــــــــانــــــــــتــــــــــه فِـــــــــــطْـــــــــــنَـــــــــــة وذكــــــــــــــــــــاُءأَْلَمعــيُّ
ِمَفــنٌّ)7) ِمَعــنٌّ  ِمْزيَــٌل)6)  َدَواُء)8)خِمْلَــٌط  لَـــــــــَديْـــــــــِه  لــــــه  َداء  كــــــــلُّ 

))) األريب: الرَُّجُل اأَلريب، َأي ُذو َدْهي وَبَصر. انظر: ))هتذيب اللغة(( لألزهري )5)/84)(.
))) ))العقد الفريد(( البن عبد ربِّه )68/6)(.

))) ))املصدر السابق(( ))/6))(.
)4) ))الزاهر(( أليب بكر األنباري ))/66)(.

)5) األملعي: الذي إذا ملع له أول األمر عرف آخره، يكتفى بظنه دون يقينه. وهو مأخوذ من اللمع 
وهو اإلشارة اخلفية والنظر اخلفي. ))هتذيب اللغة(( لألزهري ))/57)(.

ْشَياء ومييز بَينَها لُقوَّة فكره. ))املعجم الوسيط(( ))/0)4(. )6) رجل خملط مزيل جيمع َبني اأْلَ
منظور  البن  العرب((  ))لسان  الكالم.  من  فنون  وذو  واعرتاض  عنن  ذو  مفن:  معن  رجل   (7(

.)((6/(((
)8) ))مجهرة األمثال(( أليب هالل العسكري ))/ 45)(.
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وقال آخر:
ســاعِته بعيــِش  يســخو  العقــِل  يــُدهذو  تشــحُّ  بعَدهــا  وبالــذي 
ومعرفــٍة ِفْطنَــٍة  ذي  غــُده)))وكلُّ  عليــه  يوِمــه  ِمــن  أهــمُّ 

وقال شاعر يصف أحدهم:
واجتهــاًدا ِفْطنَــًة  النَّــاس  وعقــاًل)))فضــل  ورأيًــا  ربِـّـه  رضــى  يف 

وقال املتنيب: 
َفِطــٌن َســيٌِّد  إالَّ  اجمْلــَد  يُــْدرُِك  فـَعَّــالال  ــاَداِت  السَّ علــى  َيُشــقُّ  ِلَمــا 
وال َكُســوٌب بغــري السَّــيف َســئَّاُل)))ال وارٌث َجِهلَــت يُْمنَــاه مــا َوَهبَــت

))) ))التمثيل واحملاضرة(( للثعاليب )ص )0)(.
))) ))دمية القصر وعصرة أهل العصر(( للباخرزي ))/ 89(.

))) ))ديوان أيب الطيب املتنيب(( )ص 486(.
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الَقَناَعة

معنى القناعة لغًة واصطالًحا:
معنى القناعة لغًة:  •

َنَع، بالفتح،  القناعة مصدر قِنع، بالكسر، يقَنع قُنوًعا وقناعًة إذا رضي، وقـَ
العطاء. وقال بعض أهل  باليسري من  الرضا  إذا سأل، والُقنوع:  قُنوًعا  يقَنع 
من  وهو  الراضي،  مبعىن  والقانع  الرضا،  مبعىن  يكون  قد  الُقنوع  إن  العلم: 

األضداد. وسِّيت قناعًة؛ ألنه يقبل على الشيء الذي له راضًيا))).

معنى القناعة اصطالًحا:  •

)القناعة: هي الرضا مبا أعطى اهلل())).
إىل  التشوُّف  وترك  الكفاية،  دون  مبا  الرضا  )القناعة:  السيوطي:  وقال 

املفقود، واالستغناء باملوجود())).

وقال املناوي: )هي: السكون عند عدم املألوفات. وقيل: االكتفاء بالبلغة. 
وقيل سكون اجلأش عند أدىن املعاش. وقيل: الوقوف عند الكفاية()4).

الفرق بني القناعة وبعض الصفات:
الفرق بني القصد والقناعة:   •

)أن القصد: هو ترك اإلسراف والتقتري مجيًعا.

 ،)((7(/(( للجوهري  اللغة((  تاج  ))الصحاح   ،)((/5( فارس  البن  اللغة((  ))مقاييس   (((
))لسان العرب(( البن منظور )98/8)(.

))) ))مشارق األنوار(( أليب الفضل البسيت ))/87)(.
))) ))معجم مقاليد العلوم(( )05)، 7))(.

)4) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص75)(.
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والقناعة: االقتصار على القليل والتقتري، أال ترى أنه ال يقال هو قنوع إال 
يتجاوز احلاجة وال يقصر  إليه، ومقتصد ملن ال  إذا استعمل دون ما حيتاج 
دونا، وترك االقتصاد مع الغىن ذم، وترك القناعة معه ليس بذم، وذلك أنَّ 
نقيض االقتصاد اإلسراف، وقيل: االقتصاد من أعمال اجلوارح؛ ألنَّه نقيض 

اإلسراف، وهو من أعمال اجلوارح والقناعة من أعمال القلوب())).

الفرق بني القناعة والزهد:  •

على  االقتصار  والزهد:  الكفاية،  دون  مبا  الرضا  )القناعة:  الراغب:  قال 
النفس،  برضا  اعتبارًا  تقال  القناعة  لكن  يتقاربان،  ومها  القليل  أي:  الزهيد، 
والزهد يقال اعتبارًا باملتناول حلظ النفس، وكلُّ زهد حصل ال عن قناعة فهو 

تزهُّد ال زهد())).

الرتغيب يف القناعة:
أوًل: يف القرآن الكريم

ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک  گ   تعاىل:  قال   -
گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ژ ]النحل: 97[.

عن حممد بن كعٍب يف قوله تعاىل: ژک گ گ گژ. قال: 
القناعة))).

وفسَّرها علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أيًضا بالقناعة)4).

))) ))معجم الفروق اللغوية(( أليب هالل العسكري )ص0)4(.
))) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( )ص5))(.
))) ))القناعة والتعفف(( البن أيب الدنيا ))6(.

)4) انظر: ))تفسري القرآن العظيم (( البن كثري ))/46)(.
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و)عن احلسن البصري، قال: احلياة الطيبة: القناعة())).

- وقال تعاىل: ژپ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 
]النور: ))[.

قال البغوي: )قيل: الغىن: هاهنا القناعة())). وذهب إىل ذلك أيًضا اخلازن))).

- وقال سبحانه: ژ ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ژ ]احلج: 6)[.

قال الطربي: )وأما القانع الذي هو مبعىن املكتفي؛ فإنه من قنعت بكسر 
النون أقنع قناعة وقنًعا وقنعانًا()4).

وقال جماهد: )القانع: جارك الذي يقنع مبا أعطيته()5).
وقال أبو إسحاق الثعليب: )القانع من القناعة، وهي الرضا والتعفف وترك 

السؤال()6).
من  يسأل  ال  الذي  هو  القانع  الثاين  واملعىن  الفراء:  )قال  الرازي:  وقال 

القناعة، يقال: قنع يقنع قناعًة إذا رضي مبا قسم له وترك السؤال()7).

- وقال تعاىل: ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې  
ې  ې ژ ]البقرة: )0)[.

قال النسفي: )ژۅ ۉ ۉژ عفًوا ومغفرة، أو املال واجلنة، أو 

))) ))جامع البيان(( للطربي )4)/)5)(.
))) ))معامل التنزيل(( )40/6(.

))) ))لباب التأويل(( ))/94)(.
)4) ))جامع البيان(( للطربي )6)/569(.

)5) ))املصدر السابق(( )6)/)56(.
)6) ))الكشف والبيان(( للثعليب )7/))(.

)7) ))مفاتيح الغيب(( للرازي )))/6))(.



القناعة61       موسوعة األخالق

ثناء اخللق ورضا احلق، أو اإلميان واألمان، أو اإلخالص واخلالص، أو السنة 
واجلنة، أو القناعة والشفاعة..())).

وقال أبو حيان يف تفسري قوله تعاىل: ژۉژ: ).. القناعة بالرزق، 
أو: التوفيق والعصمة، أو: األوالد األبرار.. قاله جعفر())).
- قال تعاىل: ژ ژ  ژ     ڑ  ڑ   ژ ]االنفطار: ))[.

قال الرازي: )قال بعضهم: النعيم: القناعة، واجلحيم: الطمع())).
وقال النيسابوري: )وقال آخرون: النعيم: القناعة والتوكل()4).

ثانًيا: يف السنة النبوية
- عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم قال: ))قد أفلح من أسلم، وُرزق كفافًا، وقنَّعه اهلل(()5).
قال ابن حجر: )ومعىن احلديث: أن من اتصف بتلك الصفات حصل 

على مطلوبه، وظفر مبرغوبه يف الدنيا واآلخرة()6).
وقال املناوي: )ُرزق كفافًا، وقنَّعه اهلل بالكفاف، فلم يطلب الزيادة()7).

وقال املباركفوري: )... ))كفافًا((. أي: ما يكف من احلاجات، ويدفع 
الضرورات. ))وقنَّعه اهلل((. أي: جعله قانًعا مبا آتاه()8).

))) ))مدارك التنزيل(( للنسفي ))/)7)(.
))) ))البحر احمليط(( ))/0))(.

))) ))مفاتيح الغيب(( )))/80(.
)4) ))غرائب القرآن ورغائب الفرقان(( )460/6(.

)5) رواه مسلم ) 054)(.
)6) ))فتح الباري(( البن حجر )))/75)(.

)7) ))فيض القدير(( )508/4(.
)8) ))حتفة األحوذي(( )508/4(.
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على  فقد حصل  هبا  واتصف  األمور  تلك  فعل  من  )أنَّ  القرطيب:  وقال 
مطلوبه، وظفر مبرغوبه يف الدنيا واآلخرة())).

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه ))أنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يوًما 
حيدث- وعنده رجٌل من أهل البادية- أنَّ رجاًل من أهل اجلنة استأذن ربه يف 
الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكين أحبُّ أن أزرع، قال: 
فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال اجلبال، فيقول 
اهلل عزَّ وجلَّ: دونك يا ابن آدم، فإنَّه ال يشبعك شيٌء. فقال األعرايب: واهلل 
ال جنده إال قرشيًّا، أو أنصاريًّا، فإنم أصحاب زرٍع، وأما حنن فلسنا بأصحاب 

زرٍع. فضحك النيب صلى اهلل عليه وسلم(())).

قال ابن بطال: )وقوله: دونك يا ابن آدم، ال يشبعك شيء. يدلُّ على 
فضل القناعة، واالقتصار على البلغة، وذمِّ الشََّرِه والرغبة())).

وقال ابن حجر: )وفيه إشارٌة إىل فضل القناعة، وذمِّ الشََّرِه()4).

- وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))اللهمَّ اجعل رزق آل حممٍد ُقوتًا (()5).

قال ابن حجر: )أي: اكفهم من القوت مبا ال يرهقهم إىل ذلِّ املسألة، وال 
يكون فيه فضوٌل تبعث على الرتفُّه والتبسُّط يف الدنيا. وفيه حجٌة ملن فضَّل 

الكفاف؛ ألنَّه إنا يدعو لنفسه وآله بأفضل األحوال()6).

))) ))املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم( ))/99(.
))) رواه البخاري )48))(.

))) ))شرح البخاري(( )489/6(.
)4) ))فتح الباري(( )7/5)(.

)5) رواه مسلم )055)(.
)6) ))فتح الباري(( )))/75)(.
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وقال النووي: )قال أهل اللغة العربية: الُقوت ما يسدُّ الرََّمق، وفيه فضيلة 
التقلل من الدنيا، واالقتصار على القوت منها، والدعاء بذلك())).

- وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))من أصبح وأمسى آمًنا يف ِسْربه، 
معاىف يف بدنه، عنده قوت يومه؛ كان كمن ِحيزت له الدنيا حبذافريها(())).

وقال املناوي: ) )عنده قوت يومه( أي: غداؤه وعشاؤه الذي حيتاجه يف 
يومه ذلك.

يعين: من مجع اهلل له بني عافية بدنه، وأمن قلبه حيث توجَّه، وكفاف عيشه 
بقوت يومه وسالمة أهله؛ فقد مجع اهلل له مجيع النعم اليت من ملك الدنيا مل 
حيصل على غريها، فينبغي أن ال يستقبل يومه ذلك إال بشكرها؛ بأن يصرفها 

يف طاعة املنعم، ال يف معصية، وال يفرت عن ذكره())).

وجه  من  قوته  أي: كفاية  يومه((  قوت  ))عنده   ...( املباركفوري:  وقال 
احلالل ))فكأنا ِحيزت((... واملعىن فكأنا أُعطي الدنيا بأسرها.()4).

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))َمن يأخذ عين هؤالء الكلمات فيعمل هبنَّ، أو يعلم من يعمل هبنَّ؟ قلت: 

))) ))شرح النووي على صحيح مسلم(( )46/7)(.
 ،)(00( املفرد((  ))األدب  يف  والبخاري   ،)((57( ماجه  وابن   ،)((46( الرتمذي  رواه   (((
والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )94/7)) ))6)0)(، واملنذري يف ))الرتغيب والرتهيب(( 
))/5))(. من حديث عبيد اهلل بن حمصن رضي اهلل عنه. قال الرتمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه، وقال البيهقي: أصح ما روي يف الباب، وصححه الشوكاين يف ))فتح القدير(( 

))/44(، وحسنه األلباين يف ))صحيح سنن الرتمذي((.
))) ))فيض القدير(( )68/6(.

)4) ))حتفة األحوذي(( )0/7)(.
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أنا يا رسول اهلل! فأخذ يدي فعدَّ مخًسا، فقال: اتَِّق احملارم تكن أعبد الناس، 
الناس، وأحسن إىل جارك تكن مؤمًنا،  وارَض مبا قسم اهلل لك تكن أغىن 
وأحبَّ للناس ما حتب لنفسك تكن مسلًما، وال تكثر الضحك؛ فإنَّ كثرة 

الضحك متيت القلب(())).

قال املناوي: ))وارَض مبا قسم اهلل لك( أي: أعطاك )تكن أغىن الناس( 
فإنَّ من قنع مبا قسم له، ومل يطمع فيما يف أيدي الناس استغىن عنهم، ليس 

الغىن بكثرة العرض، ولكن الغىن غىن النفس())).

أقوال السلف والعلماء يف القناعة:
- )قال عبد اهلل بن عباس: القناعة مال ال نفاد له())).

- )وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، الرزق رزقان: فرزق تطلبه، 
ورزق يطلبك، فإن مل تأته أتاك()4).

فاطلبه  الغىن  طلبت  إذا  بين:  يا  البنه:  وقاص  أيب  بن  سعد  )وقال   -
بالقناعة، فإنا مال ال ينفد؛ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر؛ وعليك باليأس، 

 ((((/((( ))املسند((  يف  يعلى  وأبو   ،)(4(7( ماجه  وابن   ،)((05( الرتمذي  رواه   (((
))شعب  يف  والبيهقي   ،)7054(  (((5/7( األوسط((  ))املعجم  يف  والطرباين   ،)6(40(
اإلميان(( )78/7) ))954(. قال الرتمذي: غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر بن سليمان 
واحلسن مل يسمع من أيب هريرة، وقال ابن عساكر يف ))معجم الشيوخ(( ))/790(: حسن 
غريب، وحسنه ابن حجر يف ))ختريج مشكاة املصابيح(( )8/5( كما قال يف املقدمة، واأللباين 

يف ))صحيح سنن الرتمذي((.
))) ))التيسري بشرح اجلامع الصغري(( ))/7)(.

))) ذكره ابن عبد ربه يف ))العقد الفريد(( ))/69)(.
)4) ذكره ابن عبد ربه يف ))املصدر السابق((، ورواه اجلرجاين مرفوًعا يف ))تاريخ جرجان(( 

)ص 66)(.
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فإنك مل تيأس من شيء قطُّ إال أغناك اهلل عنه())).

- و)قال عمر بن عبد العزيز: الفقه األكرب القناعة، وكفُّ اللسان())).

- وقال الراغب: )الفقر أربعة: فقر احلسنات يف اآلخرة، وفقر القناعة يف 
الدنيا، وفقر املقتين، وفقرها مجيًعا، والغين حبسبه، فمن حصل له يف الدنيا فقد 
القناعة واملقتين فهو الفقري املطلق على سبيل الذم، وال يقال له غين بوجه())).

- و)قال أكثم بن صيفي البنه: يا بين، من مل ييأس على ما فاته ودع 
بدنه، ومن قنع مبا هو فيه قرَّت عينه()4).

- )وقال بكر بن عبد اهلل املزين: يكفيك من الدنيا ما قنعت به، ولو كفَّ 
ازدادت  الدنيا شيٌء  من  عليك  انفتح  وكلما  خباٍء،  وظلَّ  ماٍء،  وشربة  متٍر، 

نفسك به تعًبا()5).
- وقال )نعيم بن محاد: سعت ابن املبارك يقول: مروءة القناعة أفضل من 

مروءة اإلعطاء.
- وقال أبو حامت: )ِمن أكثر مواهب اهلل لعباده وأعظمها خطرًا القناعة، وليس 
شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء، والثقة بالقسم، ولو مل يكن يف القناعة 
خصلة حُتمد إال الراحة، وعدم الدخول يف مواضع السوء لطلب الفضل، لكان 

الواجب على العاقل أال يفارق القناعة على حالة من األحوال()6).

))) رواه ابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )0)/)6)(.
))) ))أدب اجملالسة ومحد اللسان(( البن عبد الرب )ص 87(.

))) ))تفسري الراغب(( للراغب األصفهاين ))/564(.
)4) ))روضة العقالء(( البن حبان )ص 49)(.

)5) ))القناعة والتعفف(( البن أيب الدنيا )ص )6(.
)6) ))روضة العقالء(( البن حبان )ص49)(.
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- وقال أيًضا )القناعة تكون بالقلب؛ فمن غين قلبه غنيت يداه، ومن افتقر 
قلبه مل ينفعه غناه، ومن قنع مل يتسخط وعاش آمنا مطمئًنا، ومن مل يقنع مل 
يكن له يف الفوائت ناية لرغبته، واجَلدُّ واحلرمان كأنما يصطرعان بني العباد())).

- و)قال أبو سليمان الداراين: إن قوًما طلبوا الغىن فحسبوا أنَّه يف مجع 
املال، أال وإنا الغىن يف القناعة، وطلبوا الراحة يف الكثرة؛ وإنا الراحة يف القلة، 
وطلبوا الكرامة من اخللق، أال وهي يف التقوى، وطلبوا النعمة يف اللباس الرقيق 

واللني ويف طعاٍم طيٍب، والنعمة يف اإلسالم السرت والعافية())).

- و)قال أبو احلسن البوشنجي، وسئل عن القناعة؟ فقال: املعرفة بالقسمة())).

- و)عن أيب سليمان أنه قال: سعت أخيت تقول: الفقراء كلهم أموات إال 
من أحياه اهلل تعاىل بعزِّ القناعة، والرضا بفقره()4).

- و)قال أبو حمرز الطفاوي: شكوت إىل جارية لنا ضيق املكسب عليَّ 
وأنا شاب، فقالت يل: يا بين استعن بعزِّ القناعة عن ذلِّ املطالب، فكثريًا واهلل 
ما رأيت القليل عاد سليًما. قال أبو حمرز: ما زلت بعد أعرف بركة كالمها 

يف قنوعي()5).

الناس  يزال  ال  أو  الناس-  على  تزال كرميًا  ال  قال:  احلسن،  و)عن   -
يكرمونك ما مل تعاط ما يف أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفُّوا بك، وكرهوا 

حديثك وأبغضوك()6).

))) ))روضة العقالء(( البن حبان )ص50)(.
))) ))الزهد الكبري(( للبيهقي )ص80(.

))) ))املصدر السابق(( )ص84(.
)4) ))صفة الصفوة(( البن اجلوزي ))/))4(.

)5) ))املصدر السابق(( ))/58)(.
)6) ))حلية األولياء(( أليب نعيم األصبهاين ))/0)(.
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الدنيا  من  رغبته  تتجاوز  ال  من  الناس  أزهد  ديناٍر:  بن  مالك  )وقال   -
بلغته())).

- )وكان حممد بن واسع يبل اخلبز اليابس باملاء ويأكل ويقول: من قنع 
هبذا مل حيتج إىل أحد())).

فوائد القناعة:
سبب لنيل حمبة اهلل.)- 

عالمة كمال اإلميان.- )
جتعل اإلنسان يعيش حياة هنيئة طيبة.- )
تشيع املودة، وتنشر احملبة بني الناس.- 4
تكسب اإلنسان قوة اإلميان، والثقة به، والرضا مبا قسم.- 5
سبيل لراحة النفس، والبعد عن اهلموم.- 6
وقاية من الغيبة ،والنَِّميَمة، واحلسد.- 7
طريق موصل إىل اجلنة.- 8
سبب للربكة.- 9

عز للنفس.- 0)
تكسب صاحبها غىن النفس.- ))
فيها حتقيق لشكر اهلل تعاىل على نعمه.- ))
تعفف عما يف أيدي الناس))).- ))

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص7))(.
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزايل ))/9))(.

))) انظر: ))نضرة النعيم(( جملموعة من الباحثني )5/8)))(. و))األخالق اإلسالمية وأسسها(( 
لعبد الرمحن امليداين ))/)6)-65)( بتصرف واختصار.
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مراتب القناعة:
قال املاوردي: )والقناعة قد تكون على ثالثة أوجٍه:

فالوجه األول: أن يقنع بالبلغة من دنياه، ويصرف نفسه عن التعرُّض ملا 
سواه. وهذا أعلى منازل القناعة.

والوجه الثاين: أن تنتهي به القناعة إىل الكفاية، وحيذف الفضول والزيادة. 
وهذه أوسط حال املقتنع.

والوجه الثالث: أن تنتهي به القناعة إىل الوقوف على ما سنح، فال يكره 
ما أتاه وإن كان كثريًا، وال يطلب ما تعذَّر وإن كان يسريًا. وهذه احلال أدىن 
منازل أهل القناعة؛ ألنا مشرتكٌة بني رغبٍة ورهبٍة. أما الرغبة؛ فألنه ال يكره 
املتعذر عن  يطلب  فألنه ال  الرهبة؛  وأما  إذا سنحت.  الكفاية  على  الزيادة 

نقصان املادة إذا تعذرت())).

موانع اكتساب القناعة:
اإلكثار من جمالسة ذوي األموال واملرتفني.)- 

طلب الزيادة عن الكفاية، والتوسع يف مجع األموال.- )

ترك قراءة القرآن الكرمي وتدبُّر آياته.- )

قلة تذكر املوت والدار اآلخرة.- 4

االنغماس يف شهوات الدنيا.- 5

التوسع يف املباحات واإلكثار منها.6- 

))) ))أدب الدنيا والدين(( )6))-7))(.
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األسباب املعينة على اكتساب القناعة:
اكتفاء اإلنسان مبا ُرزق.)- 

االطالع على سرية السلف الصاحل، وزهدهم وقناعتهم، واالقتداء هبم.- )

االقتصاد يف اإلنفاق، وعدم اإلسراف والتبذير.- )

اإلحلاح يف الدعاء بأنَّ يرزقه اهلل القناعة، كما فعل ذلك الرسول صلى - 4
اهلل عليه وسلم. 

اإلميان اجلازم بأنَّ األرزاق مقدرة مقسومة.- 5

تعويد النفس على القناعة، والبعد عن احلرص والطمع.- 6

تقوية اإلميان باهلل تعاىل.- 7

النظر إىل من هو أقل منه يف الرزق، وال ينظر إىل من هو أعلى منه))). - 8

االعتقاد بأن اهلل سبحانه جعل التفاوت يف األرزاق بني الناس حلكمة - 9
يعلمها.

تذكر املوت وزيارة القبور.- 0)

الرزق - )) قضية  تناولت  اليت  القرآنية  اآليات  يف  والتأمل  القرآن  قراءة 
واملعيشة.

أن يعلم أنَّ يف القناعة عزة للنفس، ويف الطمع ذل ومهانة.- ))

أن يعرف أنَّ يف مجع املال انشغال القلب به.- ))

))) ففي احلديث قال صلى اهلل عليه وسلم: ))انظروا إىل من أسفل منكم، وال تنظروا إىل من هو 
فوقكم، فهو أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم(( رواه مسلم ))96)(.
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مناذج يف القناعة:
• مناذج من قناعة النيب صلى اهلل عليه وسلم:•

كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قنوًعا زاهًدا، فكان من أبعد الناس عن 
ملذات الدنيا، وأرغبهم إىل اآلخرة، وقد خريه ربه جلَّ وعال بني الدنيا، وأن 
ه أن يكون  يعيش فيها ما شاء، وبني اآلخرة، فاختار اآلخرة وما عند اهلل، وخريَّ

ملًكا نبيًّا أو عبًدا نبيًّا، فاختار أن يكون عبًدا نبيًّا.
- قال عمر رضي اهلل عنه: ))دخلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وهو مضطجٌع على حصرٍي، فجلست، فأدىن عليه إزاره))) وليس عليه غريه، 
وإذا احلصري قد أثر يف جنبه، فنظرت ببصري يف خزانة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم، فإذا أنا بقبضٍة من شعرٍي حنو الصاع، ومثلها قرظًا يف ناحية الغرفة، وإذا 
أفيٌق معلٌق، قال: فابتدرت عيناي، قال: ما يبكيك يا ابن اخلطاب؟ قلت: يا 
نيب اهلل، وما يل ال أبكي وهذا احلصري قد أثَّر يف جنبك، وهذه خزانتك ال أرى 
فيها إال ما أرى، وذاك قيصر وكسرى يف الثمار واألنار، وأنت رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، وصفوته، وهذه خزانتك، فقال: يا ابن اخلطاب، أال ترضى أن 

تكون لنا اآلخرة وهلم الدنيا؟ قلت: بلى...(())).
- وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
كان يدعو: ))اللهم قنِّعين مبا رزقتين، وبارك يل فيه، واخلف على كلِّ غائبة 

يل خبري(())).

))) اإلزار: ما حتت العاتق يف وسطه األسفل، وقيل: اإلزار: ما يسرت أسفل البدن وال يكون خميطا. 
))تاج العروس(( للزبيدي )0)/)4(.

))) رواه البخاري ) ))49( ومسلم )479) ( واللفظ له.
))) رواه ابن خزمية )7/4))) )8)7)(، واحلاكم ))/6)6(. قال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل 

خيرجاه، وحسنه ابن حجر يف ))الفتوحات الربانية(( )4/)8)(.
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- وعن عائشة رضي اهلل عنها أنا قالت لعروة: ))ابن أخيت، إن كنا لننظر 
إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين، وما أُوقدت يف أبيات رسول اهلل صلى اهلل 
واملاء،  التمر  األسودان:  قالت:  يُعيِّشكم؟  ما كان  فقلت:  نار.  عليه وسلم 
األنصار كان  من  وسلم جريان  عليه  اهلل  اهلل صلى  لرسول  قد كان  أنَّه  إال 
أبياهتم،  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  مينحون  وكانوا  منائح)))،  هلم 

فيسقيناه(())).

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))اللهم ارزق آل حممد قوتًا(())).

- وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ))كان فراش رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: من أدم)4) وحشوه ليف(()5).

- وعن قتادة رضي اهلل عنه قال: ))كنا نأيت أنس بن مالك وخبازه قائم، 
ًقا)6) حىت حلق  وقال: كلوا، فما أعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم رأى رغيًفا مرقـَّ

باهلل، وال رأى شاة سيطًا)7) بعينه قط(()8).

))) مجع منيحة: وهي ناقة أو شاة، تعطى لينتفع بلبنها ويعيدها. وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها 
وصوفها زمانا مث يردها. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري )64/4)(.

))) رواه البخاري )6459( ومسلم ))97)( واللفظ للبخاري.
))) رواه مسلم )055)(.

)4) األدم: مجع أدمي، وهو اجللد الذي قد مت دباغه وتناهى. ))تاج العروس(( للزبيدي )))/)9)(.
)5) رواه البخاري )6456( ومسلم ) )08)( واللفظ للبخاري.

عياض   للقاضي  اآلثار((  صحاح  على  األنوار  ))مشارق  حمسنا.  ملينا  َأي  مرقًقا:  رغيًفا   (6(
.)(98/((

)7) شاة سيطا: أي مشوية. ))لسان العرب(( البن منظور )7/)))(.
)8) رواه البخاري ) ))54(.
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- وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ))لقد تويف النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وما يف ريف من شيء يأكله ذو كبد، إال شطر شعري يف رف يل، فأكلت منه 

حىت طال علي، فكلته ففين(())).
- وعن عائشة رضي اهلل عنها زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت: ))لقد 
مات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وما شبع من خبز وزيت، يف يوم واحد، 

مرتني(())).
- وعن أنس رضي اهلل عنه قال: ))مل يأكل النيب صلى اهلل عليه وسلم على 

ًقا حىت مات(())). خوان حىت مات، وما أكل خبزًا مرقـَّ

- وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
))لو كان يل مثل أحد ذهًبا ما يسرين أن ال ميرَّ علي ثالث وعندي منه شيء، 

إال شيء أرصده لدين(()4).
- وعن عروة عن عائشة رضي اهلل عنهما قالت: ))ما أكل آل حممد صلى 

اهلل عليه وسلم أكلتني يف يوم إال إحدامها متر(()5).
- وعن عائشة رضي اهلل عنها أنا قالت: ))ما شبع آل حممد صلى اهلل 
عليه وسلم من خبز شعري، يومني متتابعني، حىت قبض رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم(()6).

))) رواه البخاري ) )645( ومسلم ) )97)(.
))) رواه مسلم )974)(.

))) رواه البخاري ) 6450(.
)4) رواه البخاري )89))(.
)5) رواه البخاري ) 6455(.

)6) رواه مسلم ) 970)(.
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- وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ))ما شبع آل حممد منذ قدم املدينة 
من طعام برٍّ ثالث ليال تباًعا حىت قُبض(())).

• مناذج من قناعة الصحابة رضي اهلل عنهم:•

لقد سار صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، على ما كان عليه واتبعوا 
آثاره، وختلَّقوا بأخالقه، وعاشوا التقشُّف))) والزهد يف أول أمرهم نظرًا لقلة 
ذات اليد، مث انتشر اإلسالم وجاءهتم الغنائم وفتح اهلل عليهم، فلم تؤثر هذه 
األموال اليت اكتسبوها من الغنائم على زهدهم، بل استمروا على ما هم فيه 
من قناعة وتقشف، وهنا نذكر بعض النماذج من قناعة الصحابة وبعدهم عن 

الطمع:

- عن أيب العالية: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))من يكفل يل 
أن ال يسأل أحًدا شيًئا، وأتكفل له باجلنة؟ فقال ثوبان: أنا. فكان ال يسأل 

أحًدا شيًئا(())).

- وعن أيب هريرة، قال: )لقد رأيت سبعني من أصحاب الصفة ما منهم 
رجٌل عليه رداءٌ، إما إزاٌر وإما كساءٌ، قد ربطوا يف أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف 

الساقني، ومنها ما يبلغ الكعبني، فيجمعه بيده، كراهية أن تُرى عورته()4).

))) رواه البخاري ) 6)54( ومسلم )970)(.
))) التقشف: لبس الثياب املرقعة الوسخة، والقشف شدة العيش. ))طلبة الطلبة(( للنسفي )88(.
 ،)(4(((  (98/(( والطرباين   ،)((4(8(  ((76/5( وأمحد   ،)(64(( داود  أبو  رواه   (((

والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( ))/)7)) )))5)(. 
 ،)(0/(( عمر((  ))مسند  يف  جرير  ابن  إسناده  وصحح  داود،  أبو  عنه  سكت  احلديث   
 ،)((7( الصاحلني((  ))رياض  يف  والنووي   ،)(9/(( والرتهيب((  ))الرتغيب  يف  واملنذري 

وصحح احلديث األلباين يف ))صحيح سنن أيب داود((.
)4) رواه البخاري ) )44(. 
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قال احلافظ ابن حجر: )قوله: لقد رأيت سبعني من أصحاب الصفة. ُيشعر 
بأنم كانوا أكثر من سبعني، وهؤالء الذين رآهم أبو هريرة غري السبعني الذين 
بعثهم النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة بئر معونة، وكانوا من أهل الصفة 

أيًضا، لكنهم استشهدوا قبل إسالم أيب هريرة())). 

- وعن احلسن قال: )كان عطاء سلمان مخسة آالف، وكان أمريًا على 
زهاء ثالثني ألًفا من املسلمني، وكان خيطب يف عباءة يفرتش نصفها، ويلبس 

نصفها، فإذا خرج عطاؤه تصدَّق به، وأكل من سفيف يده())).

• مناذج يف القناعة عند السلف:•

- )ورث داود الطائي من أبيه دارًا ودنانري، فكان كلما خرب يف الدار بيت 
انتقل إىل غريه ومل يعمره، ومل يزل يتقوت بالدنانري حىت كفن يف آخرها())).

- و)عن حيىي بن عروة بن أذينة قال: ملا أتى أيب ومجاعٌة من الشعراء هشام 
ابن عبد امللك فأنشدوه، فلما عرف أيب قال: ألست القائل:

يأتيــينلقد علمت وما اإلسراف من خلقي الــذي هــو رزقــي ســوف  أن 
تطلبــه فيعنيــين  لــه  يعنيــينأســعى  ال  أتــاين  قعــدت  ولــو 

فهال جلست يف بيتك حىت يأتيك؟ فسكت أيب ومل جيبه، فلما خرجوا من 
عنده جلس أيب على راحلته حىت أتى املدينة، وأمر هشاٌم جبوائزهم، فقعد أيب 
فسأل عنه فلما خرب بانصرافه، قال: ال جرم، واهلل ليعلمنَّ أنَّ ذلك سيأتيه. مث 

))) ))فتح الباري(( ))/6)5(. 
دمشق((  ))تاريخ  يف  عساكر  ابن   ،)(98-(97/(( األولياء((  ))حلية  يف  نعيم  أبو  رواه   (((

.)4(4/(((
))) ))ربيع األبرار(( للزخمشري )8/5))(.
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أضعف له ما أعطى واحًدا من أصحابه، وكتب له فريضتني())).

- )وقال زمعة بن صاحٍل: كتب إىل أيب حازٍم بعض بين أمية يعزم عليه إال 
رفع إليه حوائجه، فكتب إليه: أما بعد، فقد جاءين كتابك تعزم علي أن أرفع 
إليك حوائجي، وهيهات، قد رفعت حوائجي إىل ريب، ما أعطاين منها قبلت، 

وما أمسك علي منها قنعت())).

- )وعن حفٍص اجلعفي، قال: ورث داود الطائي من أمه أربع مائة درهٍم، 
فمكث يتقوت هبا ثالثني عاًما، فلما نفدت، جعل ينقض سقوف الدويرة، 

فيبيعها.

- وقال عطاء بن مسلٍم: عاش داود عشرين سنًة بثالث مائة درهٍم())).

أنه كان جيري على أيب جعفٍر يف  الزجاج:  السري  بن  إبراهيم  - )وذكر 
الشهر أربعة دراهم، يتقوت هبا. قال: وكان ال يسأل أحًدا شيًئا()4).

مناذج يف القناعة عند العلماء املعاصرين: •

الشيخ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي:

كان الشنقيطي قنوًعا مبا رزقه اهلل، زاهًدا يف الدنيا، عفيًفا عما يف أيدي 
قناعته  أقاربه وطالبه شيًئا من  مبا ميلك. وقد ذكر عنه بعض  الناس، كرميًا 

وزهده، نذكر طرفًا منها:

قال عنه ابنه عبد اهلل: )كان رمحه اهلل ال يريد الدنيا، وال يهتم هبا، وحيرص 

))) ))التبصرة(( البن اجلوزي )ص 56)(.
))) ))القناعة(( البن السين )ص40(.

))) ))سري أعالم النبالء(( للذهيب )4/7)4(.
)4) ))املصدر السابق(( )))/546(.
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على االقتصاد. ويقول: الذي يفرحنا أن الدنيا لو كانت ميتة ألباح اهلل منها 
أشرت، وترك يل  أبع، ومل  أقرتض قطُّ ألحد، ومل  يقول: مل  اخللة. وكان  سد 
والدي ثروة، فكنت أعيش منها، وكان عندي كنز عظيم أرجو اهلل أن ال يضيع 

مين؛ هو القناعة.

وقال عنه أيًضا: أنَّه كان يف املدينة، وكان ال يوجد عنده أي مال، وقد 
وعده أحد جريانه أن يقرتض له مااًل. وملا أراد الشيخ رمحه اهلل أن يأتيه وجده 
يشتغل، وعليه مالبس متبذلة، فرجع عنه وكأنه وجد يف نفسه قلياًل أنه يف 
عازة. قال: ومل أشعر حىت خررت ساجًدا يف الطريق يف الغبار، ورفعت رأسي 
العلم، فكيف  ملا أعطاين من  إكراًما  إال اهلل  يعلمها  وعندي فرح ونشوة ال 
أريد دنيا، وريب أكرمين بالعلم، وبفهم كتاب اهلل. فذهبت إىل البيت وكأنَّ 
الدنيا كملت يل؛ الستشعاري نعمة اهلل علي مبا أعطاين من فهم القرآن. وقد 
سد اهلل يل تلك احلاجة من غري أن أسأل أحًدا، ونذهب ألحد، إكراًما منه 

وفضاًل())).

وقال عنه عطية سامل: )والواقع أنَّ الدنيا مل تكن تساوي عنده شيًئا فلم 
يكن يهتم هلا. ومنذ وجوده يف اململكة وصلته باحلكومة حىت فارق الدنيا مل 
ترفيًعا ملرتبه وال حصواًل على مكافأة أو عالوة.  يطلب عطاء وال مرتًبا وال 
ولكن ما جاءه من غري سؤال أخذه، وما حصل عليه مل يكن ليستبقيه، بل 
يوزعه يف حينه على املعوزين من أرامل ومنقطعني، وكنت أتوىلَّ توزيعه وإرساله 
من الرياض إىل كلِّ من مكة واملدينة. ومات ومل خيلف درمهًا وال دينارًا، وكان 
مستغنًيا بعفته وقناعته. بل إنَّ حقَّه اخلاص ليرتكه تعفًفا عنه، كما فعل يف 

))) ))جهود الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تقرير عقيدة السلف(( لعبد العزيز الطويان ))/8)(.
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العلم.  لطلبة  وتركها  هبا  التكسب  يقبل  مل  نوعها،  يف  فريدة  وهي  مؤلفاته، 
البالد بكنز عظيم يكفيين مدى احلياة،  وسعته يقول: لقد جئت معي من 
وأخشى عليه الضياع. فقلت له: وما هو؟ قال: القناعة. وكان شعاره يف ذلك 

قول الشاعر:
اليابــس بالرغيــف  يطــرد  فعــالم تكثــر حســريت ووساوســي()))اجلــوع 

مواعظ حول القناعة: 
موعظة عمر بن عبد العزيز يف القناعة:

)قال عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه: من وعظ أخاه بنصيحٍة له يف 
دينه، ونظر له يف صالح دنياه، فقد أحسن صلته، وأدى واجب حقه، فاتقوا 
العواقب  من  منجيٌة  وموعظٌة  فاقبلوها،  دينكم  يف  لكم  نصيحٌة  فإنا  اهلل، 
الطلب،  يف  فأمجلوا  له،  قسم  ما  املرء  يعدو  ولن  مقسوٌم،  فالرزق  فالزموها، 
فإنَّ يف القنوع سعًة وبلغًة، وكفًّا عن َكَلفٍة، ال حيل املوت يف أعناقكم، وجهته 
أيامكم، وما ترون ذاهٌب، وما مضى كأن مل يكن، وكل ما هو آٍت قريٌب، 
أما رأيتم حاالت املنيب وهو يشرف ويعد فراغه، وقد ذاق املوت وعائلهم 
تعجيل إخراج أهله إياه من داره إىل قربه، وسرعة انصرافهم إىل مسكنه، وجهه 
مفقوٌد، وذكره منسي، وبابه عن قليٍل مهجوٌر، كأن مل خيالط إخوان احلفاظ، 

ومل يعمر الديار، فاتقوا يوًما ال ختفى فيه مثقال حبٍة يف املوازين())).
موعظة وهب بن منبه لعطاء اخلرساني يف القناعة:

)قال وهب بن منبٍه لعطاٍء اخلراساين: وحيك يا عطاء! أمل أخرب أنك حتمل 

لعطية حممد سامل  الشنقيطي رمحه اهلل((  الشيخ حممد األمني  الفضيلة والدنا  ))) ))مع صاحب 
)ص 54(.

))) ))القناعة والتعفف(( البن أيب الدنيا )ص 64(.
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علمك إىل أبواب امللوك وأبناء الدنيا، وحيك يا عطاء! تأيت من يغلق عنك بابه، 
ويظهر لك فقره، ويواري عنك غناه! وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه، 
ويقول: ژٺ ٺ ٺٿژ ]غافر: 60[. يا عطاء أترضى بالدون من الدنيا 
مع احلكمة، وال ترضى بالدون من احلكمة مع الدنيا؟! وحيك يا عطاء! إن كان 
يغنيك ما يكفيك، وإنَّ أدىن ما يف الدنيا يكفيك، وإن كان ال يغنيك ما يكفيك 
فليس يف الدنيا شيءٌ يكفيك. وحيك يا عطاء! إنا بطنك حبٌر من البحور، وواٍد 

من األودية، وال ميلؤه شيءٌ إال الرتاب())).

أقوال األدباء واحلكماء يف القناعة:
- )قال أكثم بن صيفي: من باع احلرص بالقناعة ظفر بالغىن والثروة.

- وقال بعض السلف: قد خييب اجلاهد الساعي، ويظفر الوادع اهلادي. 
فأخذه البحرتي فقال:

اســتحقاقه علــى  مقــدورًا  ألــق  زائــدامل  أو  ناقًصــا  إمــا  احلــظ  يف 
ناصبًــا حيــرم  للمحــدود  قاعــداوعجبــت  يغنــم  وللمجــدود  كلًفــا 
خطــب الــذي حــرم اإلرادة جاهــدامــا خطــب مــن حــرم اإلرادة قاعــًدا

- وقال بعض احلكماء: إنَّ من قنع كان غنيًّا وإن كان مقرتًا)))، ومن مل 
يقنع كان فقريًا، وإن كان مكثرًا.

العزَّ فاطلبه بالطاعة، وإذا طلبت الغىن  البلغاء: إذا طلبت  - وقال بعض 
فاطلبه بالقناعة، فمن أطاع اهلل عز وجل عن نصره، ومن لزم القناعة زال فقره. 

))) ))القناعة والتعفف(( البن أيب الدنيا )68-67(.
))) مقرًتا: أقرت الرجل مبعىن افتقر. انظر: ))خمتار الصحاح(( للرازي )47)(.



القناعة79       موسوعة األخالق

- وقال بعض األدباء: القناعة عزُّ املعسر، والصدقة حرز))) املوسر())).

- )وقيل لبعض احلكماء: اكتسب فالٌن مااًل، قال: فهل اكتسب أياًما 
يأكله فيها؟ قيل: ومن يقدر على ذلك؟ قال: فما أراه اكتسب شيًئا())).

- و)كتب حكيٌم إىل أٍخ له: أما بعد فاجعل القنوع ذخرًا، وال تعجل على 
مثرة مل تدرك، فإنك تدركها يف أوانا عذبًة، واملدبر لك أعلم بالوقت الذي 

يصلح ملا تؤمِّل، فثق خبريته لك يف أمورك كلِّها()4).

- و)قال احلكيم: أربعٌة طلبناها فأخطأنا طرقها: طلبنا الغىن يف املال، فإذا 
القلة، وطلبنا الكرامة  الراحة يف الكثرة، فإذا هي يف  القناعة، وطلبنا  هو يف 
يف اخللق، فإذا هي يف التقوى، وطلبنا النعمة يف الطعام واللباس، فإذا هي يف 

السرت واإلسالم()5).
- )وقال بعض احلكماء: ما فوق الكفاف إسراٌف. 

- وقال بعض البلغاء: من رضي باملقدور قنع بامليسور()6).
- )وقال بعض احلكماء: الرضى بالكفاف يؤدي إىل العفاف()7).

- و)قال أعرايب ألهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: احلسن، 
قال: مب سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إىل علمه، واستغىن هو عن دنياهم()8).

))) احلرز: املوضع احلصني. ))خمتار الصحاح(( للرازي )70(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 6))(.
))) ))القناعة والتعفف(( البن أيب الدنيا )ص )6(.

)4) ))التبصرة(( البن اجلوزي )ص 56)(.
)5) ))تنبيه الغافلني بأحاديث سيد املرسلني(( للسمرقندي )ص45)(.

)6) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 7))(.
)7) ))املصدر السابق((.

)8) ))جامع العلوم واحلكم(( البن رجب ))/06)(.
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أمثال يف القناعة: 
- يقال يف املثل: خري الغىن القنوع، وشر الفقر اخلضوع))).

- القناعة مال ال ينفد))).

- وقوهلم: يكفيك ما بلغك احملل))).

- شر الفقر اخلضوع، وخري الغىن القناعة)4).

القناعة يف واحة الشعر:
قال بشر بن احلارث:

عــزٍّ أيَّ  القناعــُة  القناعــهأفادتنــا  مــن  أعــز  عــزًّا  وال 
مــاٍل رأَس  لنفِســك  منهــا  بضاعــهفخــْذ  التقــَوى  بعَدهــا  وصــريِّ 
خبيــٍل عــن  تغــىن  حالــني:  ســاعه)5)حتــْز  بصــرِب  اجِلنــاِن  يف  وتســعُد 

وقال حممد بن محيد األكاف:
رخيــا تعِــْش  بالَكفــاِف  الكفــاِفتقنَّــْع  مــن  الفضــول  تبــِغ  وال 
أُدٍم بغــري  القفــار  خبــز  وكاِفففــي  غــىًن  ]الِقــراح[  مــاء  ويف 
يُغطَـّـى مــا  املرقَـّـع  الثــوب  وانكشــاِفويف  عــرٍي  كلِّ  مــن  بــه 
ــاِف)6)وكــــــــــــــــــــلُّ تــــــــــــزيُـّـــــــــــن بــــــــــــاملــــــــــــرء زيــــــــن ــ ــفــ ــ ــعــ ــ ــ ــال ــ ــ وأزيــــــــنــــــــه الـــــــتـــــــزيُـّــــــُن ب

))) ))الصحاح تاج اللغة(( للجوهري ))/)7))(.
))) ))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/4)(.

))) ))املصدر السابق(( ))/)4(.

)4) ))املصدر السابق(( ))/45(.
)5) ))خمتصر تاريخ دمشق(( البن منظور )5/)0)(، ))غذاء األلباب(( للسفاريين ))/7)5(.

)6) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص50)(.
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وقال آخر:
بـــدال هبــــا  تـــرَضى  ال  القنـــاعُة  البـــدِنهـــي  راحـــُة  وفيهــــا  النعيـــُم  فيهــــا 
بأمجـعِـــها نيـــا  الدُّ ملَــــك  ملـــن  هـل راح منها بغيــر القطـن والكفـن)))انظـــْر 

وقال عبد العزيز بن سليمان األبرش:
فإنَـّـه بعيــٍش  يقنَــْع  مل  املــرُء  وإن كان ذا مــاٍل مــن الفقــِر ُموقــُر)))إذا 
وأيســُر)))إذا كان فضــُل النــاس يُغنيــك بينهــم أغــىن  اهلل  بفضــل  فأنــت 

وقال آخر:
يقنــع وأينــا  القنــوع  جيمــعنصــف  مبــا  يرضــى  أينــا  أو 
مــا القناعــِة  ذوي  درُّ  أوســعهلل  ومــا  معاشــهم  أصفــى 
وأن يلــذَّ  أن  يبغــي  كان  يطمــعمــن  فمــا  جوارحــه  هتــدى 
حاجتهــا بقــدر  النفــوس  تقنــع)4)فقــُر  مــا  بقــدر  النفــوس  وغــىن 

وقال حممود الوراق:
احلــرِصغــىن النفــس يغنيهــا إذا كنــت قانعــا مــع  الكثــرُي  مبغنيــك  وليــس 
جامــٌع للخــري  اهلــمِّ  اعتقــاد  وقلــُة هــمِّ املــرء يدعــو إىل النقــِص)5)وإن 

وقال آخر:
يقيمــين بقــوٍت  الدنيــا  مــن  فضــالرضيــُت  أبــًدا  بعــده  ِمــن  أبتغــي  فــال 

))) ))غذاء األلباب(( للسفاريين ))/7)5(.
))) موقر: من الوقر احلمل الثقيل. ))لسان العرب(( البن منظور )5/ 89)(.

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص50)(.
)4) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/56)(.

)5) ))العقد الفريد(( البن عبد ربه ))/58)(.
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ألنَـّـه إالَّ  الُقــوَت  أروُم  جهــالولســت  بــه  أردُّ  علــٍم  علــى  يُعــنُي 
نعيمهــا بِطيــِب  الدنيــا  هــذه  أليسِر ما يف العلِم من نكتٍة َعدال)))فمــا 

وقال آخر:
برزقِــه واقنــْع  اهلِل  بتقــَوى  قانــُععليــك  هــو  َمــن  اهلل  عبــاِد  فخــرُي 
هبــا تطمــْع  وال  الدنيــا  تُلِهــك  فقــد يُهلــك املغــروَر فيهــا املطامــُع)))وال 

وقال ابن تيمية: 
ــغـــىن فـــــــــصـــــــــرُت بــــــــأذيــــــــاهلــــــــا أمـــــتـــــســـــْكوجـــــــــــدُت الــــقــــنــــاعــــَة ثـــــــــوَب الـ
ــًة ــ ــ ــلـ ــ ــ تُــــــنــــــتــــــَهــــــْكفــــــــألــــــــبــــــــســــــــين جــــــــــاُهــــــــــهــــــــــا حـ ومل  الـــــــــــــزمـــــــــــــاُن  ميـــــــــــــرُّ 
أمــــــــــــرُّ عـــــــــزيـــــــــزًا كــــــــــــأينِّ َمــــــــــلِــــــــــْك)))فــــــــــصــــــــــرُت غـــــــنـــــــيًّـــــــا بــــــــــال درهـــــــــــــٍم

وما أحسن قول الشافعي:
منهــم أَر  فلــم  الدنيــا  بَــين  ِســوى خــادٍع واخلبــُث حشــُو إهابِــهَخــرَبُت 
بُذبابِــهفجــرَّدُت عــن ِغمِد القناعِة صارًما)4) منهــُم  رجائــي  قطعــُت 
بطريِقــه واقًفــا  يــراين  ذا  بابِــهفــال  عنــَد  قاعــًدا  يــراين  ذا  وال 
النــاِس كلِّهــم عــن  مــاٍل  بــال  وليــس الغِــىن إال عن الشــيِء ال به)5)غــينٌّ 

وقال آخر:
الـــــلـــــئـــــاِم أكــــــــــــفُّ  ـــك  ــ ــأتـ ــ ــمــ ــ أظــ ورِيَـّـاإذا  ِشــبـًَعا  القناعــُة  كَفْتــك 

))) ))القناعة(( البن السين ))/46(.
))) ))التبصرة(( البن اجلوزي ))/56)(.

))) ))غذاء األلباب(( للسفاريين ))/8)5(.
)4) الصارم: السيف القاطع. ))لسان العرب(( البن منظور )))/5))(.

)5) ))غذاء األلباب(( للسفاريين ))/)54(.
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الثَــّـَرى يف  رِجلــه  رجــاًل  الــــــــثُـّـــــــريَـّـــــــافكــن  يف  مهَـّــــــــــتِـــــــــــه  وهــــــــــــامــــــــــــُة 
ثــــــــــــــــروٍة ذي  لــــــــــنــــــــــائــــــــــِل  أبــــــيــــــاأبــــــــــــيًّــــــــــــا  يــــــــــديــــــــــه  يف  مبــــــــــــا  تَــــــــــــــــــــــــراه 
احملــــــــــيَّــــــــــا)))فـــــــــــــــــإنَّ إراقــــــــــــــــــــــــَة مـــــــــــــــــاِء احلـــــــــيـــــــــاِة مــــــــــــــاِء  إراقـــــــــــــــــــِة  دوَن 

))) ))الكشكول(( للعاملي ))/68)(، واحمليا: الوجه. ))خمتار الصحاح(( للرازي )86(.
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ْ
ِكت



ر85ِّ       كتَمان السِّ موسوعة األخالق

رِّ كتَمان السِّ
رِّ لغًة واصطالًحا: كتمان السِّ

• الكتمان لغًة: •
الشيء َكتًما وِكتمانًا:  يقال: كتم  الكتمان مصدر كتم، من باب نصر، 

سرته وأخفاه))).

• الكتمان اصطالًحا: •
الكتمان هو: سرت احلديث))).

وقيل: )هو ضبط النفس ضد دوافع التعبري عما خيتلج فيها())).

• ر لغًة: • السِّ
: ما تكتمه وختفيه، وهو خالف اإلعالن، ومجعه أسرار. والسرِيرُة:  السِّرُّ

، واجلمع السرائر، وأْسَرْرت احلديث إسرارًا أخفيته)4). كالسِّرِّ

• ر اصطالًحا: • السِّ
السِّر هو: احلديث املكتتم يف النفس)5).

رِّ والنَّجوى والختفاء: الفرق بني الكتمان والسِّ
• •  : رِّ الفرق بني النَّجوى والسِّ

صاحبك، كأنَّك  به  تناجي  الذي  اخلفي  للكالم  اسم  النجوى:  )أنَّ 

))) ))خمتار الصحاح(( للرازي )ص 66)(، ))املعجم الوسيط(( ))/776(. 
))) ))املفردات(( للراغب األصفهاين )ص )70(. 

))) ))األخالق اإلسالمية(( لعبد الرمحن امليداين ))/)4)(. 
)4) انظر: ))لسان العرب(( البن منظور )56/4)(. و))تاج العروس(( للزبيدي )))/5(، ))املصباح 

املنري(( للفيومي ))/)7)(، ))املعجم الوسيط(( ))/6)4(.
)5) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص )9)(. 
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النجوة من األرض،  الرفعة، ومنه  الكلمة  ترفعه عن غريه، وذلك أنَّ أصل 
وسِّي تكليم اهلل تعاىل موسى عليه السالم مناجاًة؛ ألنَّه كان كالًما أخفاه 

عن غريه.

: إخفاء الشيء يف النفس، ولو اختفى بسرٍت، أو وراء جداٍر مل يكن  والسِّرُّ
ويقال: سري  النفس،  مبا خيفي يف  تشبيًها  الكالم سر  ويقال يف هذا  سرًّا، 
عند فالن، تريد ما خيفيه يف نفسه من ذلك، وال يقال: جنواي عنده. وتقول 
والنجوى  نفسك،  يف  ختفيه  الذي  املعىن  تريد  إليك.  أُلقيه  هذا  لصاحبك: 
تتناول مجلة ما يتناجى به من الكالم، والسِّر يتناول معىن ذلك، وقد يكون 
السِّر يف غري املعاين جمازًا تقول: فعل هذا سرًّا، وقد أسرَّ األمر. والنجوى ال 

تكون إال كالًما())).

الفرق بني الكتمان واإلسرار:  •
)قيل: املكتوم خيتص باملعاين، كاألسرار واألخبار؛ ألنَّ الكتمان ال يستعمل 

إال فيهما.
الشيء  تغطية  السِّر  يف  األصل  ألنَّ  واألعيان؛  باجلثث  خيتص  واملستور 

بغطاء. مث استعمل يف غريها جتوزًا())).

• الفرق بني الكتمان والختفاء: •

)أن الكتمان هو السكوت عن املعىن، وقوله تعاىل: ژڻ ڻ ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ژ ]البقرة: 59)[ أي: يسكتون عن ذكره.

واإلخفاء: يكون يف ذلك ويف غريه، والشاهد أنك تقول: أخفيت الدرهم 

))) ))الفروق(( أليب هالل العسكري )ص))5(. 
))) ))املصدر السابق(( )ص448(. 
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يف الثوب. وال تقول: كتمت ذلك. وتقول: كتمت املعىن وأخفيته. فاإلخفاء 
أعمُّ من الكتمان())).

ر يف الكتاب والسنة: كتمان السِّ
أوًل: يف القرآن الكريم

- قال تعاىل حكايًة عن كتمان يوسف عليه السالم للرؤيا اليت رآها بأمر 
من أبيه: ژٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  

ٺ  ٺ  ٺژ ]يوسف: 5[.

قال ابن كثري: )يقول تعاىل خمربًا عن قول يعقوب البنه يوسف حني قصَّ 
عليه ما رأى من هذه الرؤيا، اليت تعبريها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيًما 
زائًدا، حبيث خيرُّون له ساجدين إجالاًل، وإكراًما، واحرتاًما، فخشي يعقوب 
عليه السالم، أن حيدِّث هبذا املنام أحًدا من إخوته فيحسدوه على ذلك، فيبغوا 

ژٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ  له:  قال  وهلذا  له؛  منهم  حسًدا  الغوائل،  له 
پ پ پ ڀڀژ ]يوسف: 5[ أي: حيتالوا لك حيلة يردونك فيها... 

ومن هذا يؤخذ األمر بكتمان النعمة حىت توجد وتظهر())).

وقال سبحانه يف مؤمن آل فرعون الذي كتم إميانه: ژڄ ڄ ڄ  
ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱژ ]غافر: 8)[.

))) ))الفروق(( أليب هالل العسكري )ص447(. 
))) ))تفسري القرآن العظيم(( )4/)7)(. 
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نَّة النَّبويَّة ثانًيا: يف السُّ
- عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم ))إنَّ من أشرِّ الناس عند اهلل منزلًة يوم القيامة، الرجل يفضي إىل 

امرأته، وتفضي إليه، مث ينشر سرَّها(())).
قال ابن اجلوزي: )املراد بالسرِّ ها هنا: ما يكون من عيوب البدن الباطنة، 

وذاك كاألمانة فلزم كتمانه())).
- وعن جابر رضي اهلل عنه عن النَّيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: ))إذا 

حدَّث الرجل باحلديث مث التفت فهي أمانة(())).
قال املناوي يف شرحه هلذا احلديث: )قوله: إذا حدَّث الرجل. أي: اإلنسان 
فذكر الرجل غاليب .احلديث. ويف رواية:أًخا له حبديث. ويف أخرى: إذا حدث 
رجل رجاًل حبديث مث التفت. أي: غاب عن اجمللس، أو التفت مييًنا ومشااًل، 
فظهر من حاله بالقرائن أنَّ قصده أن ال يطَّلع على حديثه غري الذي حدَّثه به. 
فهي. أي: الكلمة اليت حدثه هبا. أمانة. عند احملدث أودعه إياها، فإن حدَّث 
هبا غريه فقد خالف أمر اهلل، حيث أدَّى األمانة إىل غري أهلها، فيكون من 
الظاملني فيجب عليه كتمها؛ إذ التفاته مبنزلة استكتامه بالنطق، قالوا وهذا من 
جوامع الكلم، ملا يف هذا اللفظ الوجيز من احلمل على آداب العشرة، وحسن 
الصحبة، وكتم السِّر، وحفظ الودِّ، والتحذير من النَِّميَمة بني اإلخوان، املؤدية 

للشنآن)4) ما ال خيفى()5).

))) رواه مسلم )7)4)(.
))) ))كشف املشكل من حديث الصحيحني(( ))/74)(.

وحسنه   .)(5(04(  ((79/(( وأمحد   ،)(959( والرتمذي   ،)4868( داود  أبو  رواه   (((
الرتمذي، واأللباين يف ))صحيح اجلامع(( )486(.

)4) شنأه: أبغضه وجتنبه. ))املعجم الوسيط(( ))/495(. 
)5) ))فيض القدير(( ))/9))(. 
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أقوال السلف والعلماء يف كتمان السر:

- قال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: )سرُّك أسريك، فإن تكلمت به، 
صرت أسريه())).

- وقال عمرو بن العاص: )عجبت من الرجل يفرُّ من القدر، وهو مواقعه! 
ويرى القذاة))) يف عني أخيه، ويدع اجلذع يف عينه! وخيرج الضغن))) من نفس 
أخيه، ويدع الضغن يف نفسه! وما وضعت سرِّي عند أحد فلمته على إفشاءه، 

وكيف ألومه وقد ضقت به ذراعا؟()4).
- وقال أيًضا: )ما وضعت سرِّي عند أحد أفشاه عليَّ فلمته، أنا كنت 

أضيق به حيث استودعته إياه()5).
- وأسرَّ معاوية رضي اهلل عنه إىل الوليد بن عتبة حديثًا، فقال ألبيه: )يا أبت، 
إن أمري املؤمنني أسرَّ إيلَّ حديثًا، وما أراه يطوي عنك ما بسطه إىل غريك. قال: 
فال حتدثين به؛ فإنَّ من كتم سرَّه كان اخليار له، ومن أفشاه كان اخليار عليه، 
قال: قلت: يا أبت، وإنَّ هذا ليدخل بني الرجل وبني أبيه؟ قال: ال واهلل يا بين، 
. فأتيت معاوية رضي اهلل عنه  ولكن أحبُّ أن ال تذلل لسانك بأحاديث السرِّ

فحدثته، فقال: يا وليد، أعتقك أخي من رقِّ اخلطأ()6).

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )06)(. 
))) القذى: ما يقع يف العني وما ترمي به، ومجعه أقذاء وقذي، والقذاة الطائفة من القذي. ))لسان 

العرب(( البن منظور )5)/)7)(.
))) الضغن: احلقد والعداوة والبغضاء. ))النهاية يف غريب احلديث(( البن األثري ))/)9(.

)4) رواه البخاري يف ))األدب املفرد(( )886(، والبيهقي يف ))القضاء والقدر(( )ص 09)(. 
وصحح إسناده األلباين يف ))صحيح األدب املفرد(( )685(.

)5) رواه ابن أيب الدنيا يف ))الصمت(( )ص 4))(. 
)6) رواه ابن أيب الدنيا يف ))الصمت(( )ص 4))(، وابن عساكر يف ))تاريخ دمشق(( )8)/)7)(. 
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األسرار،  أوعية  )القلوب  عنه:  اهلل  رضي  العزيز  عبد  بن  عمر  وقال   -
والشفاه أقفاهلا، واأللسن مفاتيحها، فليحفظ كلُّ امرئ مفتاح سرِّه())).

- وعن احلسن رمحه اهلل، قال: )سعته يقول: إنَّ من اخليانة أن حتدِّث بسرِّ 
أخيك())).

- وقال أبو حامت: )من حصَّن بالكتمان سرَّه متَّ له تدبريه، وكان له الظفر 
والظفر واحلازم  التمكن  العيب والضرر، وإن أخطأه  يريد، والسالمة من  مبا 
جيعل سره يف وعاء، ويكتمه عن كل مستودع، فإن اضطره األمر وغلبه، أودعه 
العاقل الناصح له؛ ألنَّ السِّر أمانة، وإفشاؤه خيانة، والقلب له وعاؤه، فمن 

األوعية ما يضيق مبا يودع، ومنها ما يتسع ملا استودع())).

- وقال أيًضا: )اإلفراط يف االسرتسال باألسرار عجز، وما كتمه املرء من 
عدوه فال جيب أن يظهره لصديقه، وكفى لذوي األلباب عربًا ما جربوا، ومن 
ا سِّي سرًّا؛  استودع حديثًا فليسرت، وال يكن مهتاًكا، وال مشياًعا؛ ألن السِّر إنَّ
العاقل أن يكون صدره أوسع لسرِّه من صدر  ألنَّه ال يفشى، فيجب على 

غريه، بأن ال يفشيه()4).

الرأي، والرأي بتحصني األسرار،  بإجالة  - وقال: )الظفر باحلزم، واحلزم 
عليهم  هان  بأسراره  الناس  أنبأ  ومن  يده،  يف  اخلرية  سره كانت  ومن كتم 
وأذاعوها، ومن مل يكتم السِّر استحقَّ الندم، ومن استحق الندم صار ناقص 

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 08)(. 
))) ))الصمت(( البن أيب الدنيا )ص 4))(. 

))) ))روضة العقالء(( )ص 89)(. 
)4) ))املصدر السابق(( )ص 90)(. 
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العقل، ومن دام على هذا رجع إىل اجلهل، فتحصني السِّرِّ للعاقل أوىل به من 
التلهُّف بالندم بعد خروجه منه، ولقد أحسن الذي يقول:

خؤونــا يكــون  أن  لســاين  أمينــاخشــيت  فــكان  قلــيب  فأودعتــه 
ســكونا()))فقلت ليخفى دون شخصي وناظري يف  كــن  حــركايت  أيــا 

- وقال ابن اجلوزي: )رأيت أكثر الناس ال يتمالكون من إفشاء سرِّهم، 
فإذا ظهر، عاتبوا من أخربوا به. فوا عجًبا! كيف ضاقوا حببسه ذرًعا، مث الموا 

من أفشاه؟!())).
- وقال الراغب األصفهاين: )إذاعة السِّر من قلة الصرب، وضيق الصدر، 

وتوصف به ضعفة الرجال والصبيان والنساء())).

فوائد كتمان السر:
)- حفظ األسرار من عالمات املروَءة والنبل.

)- من أعظم أسباب النصر على األعداء.
)- درء مفسدة احلقد واحلسد.

َقوِّي الصِّلة بني اإلخوة. 4- تـُ
َقوِّي الثقة بني الزوجني)4). 5- تـُ

6- كتمان األسرار سبب من أسباب النجاح، وأدوم ألحوال الصالح)5).

املروَءة،  على  َوَدلِيل  اهلمة،  يف  وسو  النَّفس،  يف  السِّر كرم  كتمان   -7

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص )9)(.
))) ))صيد اخلاطر(( )ص )7)(. 

))) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( )ص )))(. 
)4) انظر: ))الرائد..دروس يف الرتبية والدعوة(( ملازن الفريح )ص 7))(. 

)5) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 06)(.
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وسبب للمحبة، ومبلغ إىل جليل الرتبة))).

أنواع السر:
قال الراغب األصفهاين: )السِّرُّ ضربان؛ أحدمها: ما يلقي اإلنسان من حديث 
يستكتم، وذلك إمَّا لفظًا،كقولك لغريك: اكتم ما أقول لك، وإمَّا حااًل، وهو أن 
يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده، أو خيفض صوته، أو خيفيه عن جمالسيه، 

وهلذا قيل: إذا حدَّثك اإلنسان حبديث فالتفت فهو أمانة.
والثاين: أن يكون حديثًا يف نفسك مبا تستقبح إشاعته، أو شيًئا تريد فعله، 
وإىل األول من ذلك أشار النَّيب بقوله صلى اهلل عليه وسلم: ))من أتى منكم 
من هذه القاذورات شيًئا فليسترت بسرت اللَّه(()))، وإىل الثاين أشار من قال: 

))من وهن األمر إعالنه قبل إحكامه(())).
احلزم  من  والثاين  الناس،  بعامة  وخيتص  الوفاء،  من  األول  النوع  وكتمان 
أنَّه  يف  والسبب  السياسات...  وأصحاب  بامللوك  خمتص  وهو  واالحتياط، 
وكلتامها  ومعطية.  آخذة،  قوتني،  لإلنسان  أن  هو:  السِّر  يصعب كتمان 
تتشوف إىل الفعل املختص هبا، ولوال أنَّ اللَّه تعاىل وَكل املعطية بإظهار ما 
عندها ملا أتاك باألخبار من مل تزوده، فصارت هذه القوَّة تتشوف إىل فعلها 
اخلاص هبا، فعلى اإلنسان أن ميسكها وال يطلقها إىل حيث ما جيب إطالقها، 

وال خيدعنَّك عن سرِّك قول من قال: وأكتم السِّر فيه ضربة العنق.

))) ))املروَءة(( أليب بكر بن املرزبان )ص )))(. 
))) رواه احلاكم )4/)7)(، والطحاوي يف ))شرح املشكل(( ))/86) ))9( والبيهقي يف ))السنن 
الكربى(( )8/)57) ))760)( من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما. قال احلاكم: صحيح 
على شرط الشيخني. ووافقه الذهيب. وحسن إسناده العراقي يف ))ختريج اإلحياء(( )0)0)(. 
))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/98(، ))ناية األرب يف فنون األدب(( للنويري )6/6))(. 
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وقول من ينشدك:
كأنــه حــىت  األســرار  ببالــهويــكامت  متــر  أن  عــن  ليصونــا 

فذلك قول من يستنزلك عما يف قلبك، فإذا استفزع ما عندك مل يرَْع فيه 
حقَّك، فقد قيل: الصرب على القبض على اجلمر أيسر، من الصرب على كتمان 
السر. وما أصدق من أنبأ عن حقيقة حاله حيث قال له صديقه: أريد أن 
، فقال، ال أريد أن أوذي قليب بنجواك، وأجعل  أفشي إليك سرًّا حتفظه عليَّ
صدري خزانة شكواك، فيقلقين ما أقلقك، ويؤرقين ما أرقك، فتبيت بإفشائه 

مسرتحًيا، ويبيت قليب حبرِّه جرحًيا())).

صور كتمان السر:
ال شك أن األصل يف السِّر كتمانه وعدم إفشائه، ويستثىن من هذا األصل 

بعض اجملالس اليت ال حرمة ألسرارها. 

1- كتمان قضاء احلاجات:

من يريد أن يقوم بعمل ما، عليه أن يكتمه وأن ال حيدث به كل أحد حىت 
يقوم بإكماله.

قال الشاعر:
آونــٍة كل  يف  جناًحــا  أردَت  فاكتــم أمــورك عــن حــاف ومنتعــِل)))وإن 

2- كتمان األسرار الزوجية:

كتمان األسرار الزوجية من األمور )اليت جيب حفظها وعدم إفشائها... 

))) ))الذريعة إىل مكارم الشريعة(( للراغب األصفهاين )ص )))(. 
))) ))جواهر األدب(( ألمحد اهلامشي ))/4)4(.
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فهو أواًل: حق املرأة يف عدم إفشاء ما يكون منها لزوجها، وهو ثانًيا: حق 
اآلداب اإلسالمية العامة اليت توصي بسرت مثل هذه األمور، فاملرء مستأمن 
عليها من جهتني، جهة اآلداب اإلسالمية، وجهة صاحب احلق اخلاص())).

فعن أيب سعيد اخلدرى رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: ))إنَّ من أشرِّ الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إىل امرأته 

وتفضي إليه، مث ينشر سرها(())).

3- كتمان أسرار الدولة:

ال شك أن الدول تكون هلا أسرارها اليت ال ينبغي كشفها أو اطالع أحد 
يكتم  اهلل عليه وسلم  النَّيب صلى  احلربية، وقد كان  األسرار  عليها، وخاصة 
األسرار، ومنها ما يتعلق باألسرار احلربية والعسكرية، فكان من هديه إذا أراد 

غزوة ورَّى بغريها))).

وأرسل سرية بقيادة عبد الرمحن بن جحش ))وكتب له كتابًا، وأمره أن ال 
ينظر فيه حىت يسري يومني مث ينظر فيه، فيمضي ملا أمره به صلى اهلل عليه 
وسلم، وال يستكره من أصحابه أحًدا فلما سار هبم يومني فتح الكتاب، فإذا 
فيه: إذا نظرت يف كتايب فامض حىت تنزل خنلة بني مكة والطائف، وترصد 
هبا قريًشا، وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر يف الكتاب قال: سًعا وطاعًة، 
وأخرب أصحابه مبا يف الكتاب وقال: قد ناين أن أستكره أحًدا منكم، فمن 
كان منكم يريد الشهادة، ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فلريجع، فأما 

))) ))األخالق اإلسالمية(( لعبد الرمحن امليداين ))/46)(. 
))) رواه مسلم )7)4)(. 

 ،)(50/9( والبيهقي   ،)(49/(( ))املسند((  يف  والطيالسي   ،)(89/(( الدارمي  رواه   (((
وصححه األلباين يف ))صحيح اجلامع(( ))466(.
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أنا فماض ألمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. فمضى ومضى معه أصحابه 
مل يتخلف منهم أحد())).

مناذج يف كتمان السر:
ر يف حياة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم: • مناذج من كتمان السِّ

- كان للكتمان أثر كبري يف مباغتة النَّيب صلى اهلل عليه وسلم للعدو:

النَّيب صلى اهلل عليه وسلم أن طليحة  بلغ  )فبعد شهرين من غزوة أحد 
املنورة  املدينة  لغزو  ابين خويلد حيرضان قومهما بين أسد بن خزمية،  وسلمة 
ونب أموال املسلمني فيها، وقرر النَّيب صلى اهلل عليه وسلم إرسال جيش من 
لياًل واالستخفاء نارًا، وسلوك طريق غري مطروقة  املسلمني، وأمرهم بالسري 
حىت ال يطلع أحد على أخبارهم ونياهتم، فباغتوا بذلك بين أسد يف وقت ال 

يتوقعونه())).

- ويف غزوة )دومة اجلندل( قاد النَّيب صلى اهلل عليه وسلم ألف راكب وراجل، 
من املهاجرين واألنصار، ملنع القبائل اليت تقطن )دومة اجلندل( من قطع الطرق 

ونب القوافل، والقضاء على حشودها اليت تزمع غزو املدينة املنورة.

وخرج الرسول صلى اهلل عليه وسلم باملسلمني من املدينة املنورة يكمن هبم 
نارًا ويسري لياًل، وقد قطع املسلمون املسافة بني املدينة املنورة و)دومة اجلندل( 
فلم جيد املسلمون أحًدا منهم... وعاد املسلمون من )دومة اجلندل( بعد أن 
أقاموا فيها بضعة أيام. إن كتمان نيات املسلمني باملسري لياًل هو الذي جعلهم 

))) رواه ابن هشام يف ))السرية النبوية(( ))/46)-47)(. قال ابن كثري يف ))البداية والنهاية(( 
))/47)(: ]له[ شواهد مسندة.

))) ))الرسول القائد(( حملمود شيت ))0)(. 
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ينتصرون على أعدائهم))).

النَّيب صلى اهلل عليه وسلم يف تطبيق  - ويف غزوة فتح مكة املكرمة بلغ 
عامل الكتمان حد الرَّوعة، حىت ليمكن اعتبار هذه الغزوة مثااًل من أعظم 

أمثلة التاريخ العسكري يف تطبيق الكتمان إىل أبعد احلدود.

أو  الداخل  املسلمني يف  من  أحًدا  ولكنه مل خيرب  أن جيهزوه،  أهله  وأمر 
واجتاه  وأهدافه  نياته  أخفى  بل  واجتاهها،  من حركته  وأهدافه  بنياته،  اخلارج 
الرسول  احلركة صرَّح  موعد  اقرتب  وملا  إليه،  املقربني  أقرب  عن  حركته حىت 
صلى اهلل عليه وسلم بأنَّه سائر إىل مكة املكرمة، ولكنه بث عيونه وأرصاده؛ 
ليحول دون وصول أخبار اجتاه حركته إىل قريش، وبعث حاطب بن أيب بلتعة 
رسالة أعطاها امرأة متوجهة إىل مكة املكرمة، أخربهم يف تلك الرسالة بنيات 
املسلمني يف التوجه إىل فتح مكة املكرمة))). فعن عبيد اهلل بن أيب رافع، قال: 
سعت عليًّا رضي اهلل عنه، يقول: بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنا 
والزبري، واملقداد بن األسود، قال: ))انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ، فإن هبا 
ظعينة، ومعها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حىت انتهينا إىل 
من  معي  ما  فقالت:  الكتاب.  أخرجي  فقلنا:  بالظعينة،  حنن  فإذا  الروضة، 
كتاب. فقلنا: لتخرجنَّ الكتاب أو لنلقني الثياب، فأخرجته من عقاصها)))، 
فأتينا به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أيب بلتعة 
إىل أناس من املشركني من أهل مكة خيربهم ببعض أمر رسول اهلل صلى اهلل 

))) ))دروس يف الكتمان من الرسول القائد(( حملمود شيت )ص ))(. 
))) ))املصدر السابق(( )ص ))(. 

))) عقاصها: بكسر العني أي شعرها املضفور، وهو مجع عقيصة. ))شرح النووي على صحيح 
مسلم (( )6)/56(. 
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عليه وسلم، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: يا حاطب ما هذا؟ قال: 
يا رسول اهلل، ال تعجل عليَّ إين كنت امرأً ملصًقا يف قريش، ومل أكن من 
أنفسها، وكان من معك من املهاجرين هلم قرابات مبكة، حيمون هبا أهليهم 
وأمواهلم، فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب فيهم، أن أختذ عندهم يًدا حيمون 
هبا قرابيت، وما فعلت كفرًا وال ارتداًدا، وال رًضا بالكفر بعد اإلسالم، فقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول اهلل، دعين 
أضرب عنق هذا املنافق، قال: إنَّه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل اهلل أن يكون 

قد اطَّلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(())).

• : رِّ مناذج للصحابة يف كتمان السِّ

- روى البخاري عن عبد اهلل بن عمر، أنَّ عمر رضي اهلل عنه حني تأميت 
بنته حفصة من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم قد شهد بدرًا، تويف باملدينة، قال عمر: ))فلقيت عثمان 
ابن عفان، فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت 
أتزوج  أن ال  بدا يل  قد  فقال:  ليايل،  فلبثت  أمري،  قال: سأنظر يف  عمر، 
يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إيل شيًئا، فكنت عليه أوجد مين على 
عثمان، فلبثت ليايل مث خطبها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأنكحتها إياه، 
فلقيين أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليَّ حني عرضت علي حفصة فلم أرجع 
إليك؟ قلت: نعم، قال: فإنه مل مينعين أن أرجع إليك فيما عرضت، إال أين 
قد علمت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن ألفشي سرَّ 

))) رواه البخاري )007)(، ومسلم ))6)(. 
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها(())).

النَّيب صلى اهلل عليه وسلم عنده مل  - وعن عائشة قالت: ))كنَّ أزواج 
يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة متشي ما ختطئ مشيتها من مشية رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيًئا، فلما رآها رحَّب هبا فقال: مرحًبا بابنيت. مث 
أجلسها عن ميينه، أو عن مشاله، مث سارها فبكت بكاء شديًدا، فلما رأى 
جزعها سارها الثانية فضحكت. فقلت هلا: خصَّك رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم من بني نسائه بالسرار، مث أنت تبكني، فلما قام رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم سألتها، ما قال لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قالت: ما 
تُويف  فلما  قالت:  عليه وسلم سرَّه.  اهلل  اهلل صلى  أفشي على رسول  كنت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قلت عزمت عليك مبا يل عليك من احلقِّ ملا 
حدثتين ما قال لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ فقالت: أما اآلن فنعم، 
أما حني سارين يف املرة األوىل فأخربين: أن جربيل كان يعارضه القرآن يف كلِّ 
سنة مرة أو مرتني، وإنَّه عارضه اآلن مرتني، وإين ال أرى األجل إال قد اقرتب، 
فاتقي اهلل واصربي، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأيت، فلما رأى جزعي سارين الثانية، فقال: يا فاطمة، أما ترضي أن تكوين 
سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه األمة؟ قالت: فضحكت ضحكي 

الذي رأيت(())).

- وعن ثابت عن أنس رضي اهلل عنه قال: ))أتى علي رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم- وأنا ألعب مع الغلمان- قال: فسلم علينا، فبعثين إىل حاجة، 

))) رواه البخاري )4005(.
))) رواه البخاري )))6)(، ومسلم )450)( من حديث عائشة رضي اهلل عنها. 
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اهلل  بعثين رسول  قلت  قالت: ما حبسك؟  فلما جئت  أمي،  فأبطأت على 
صلى اهلل عليه وسلم حلاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنا سرٌّ. قالت: ال 
حتدثنَّ بسرِّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحًدا. قال أنس: واهلل لو حدثت 

به أحًدا حلدثتك يا ثابت(())).

- وكان حذيفة بن اليمان صاحب سرِّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ 
فعن علقمة قال: )قدمت الشام فصليت ركعتني ، مث قلت : اللهم يسر يل 
جليسا صاحلا ، فأتيت قوما فجلست إليهم ، فإذا شيخ قد جاء حىت جلس 
إىل جنيب ، قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو الدرداء ، فقلت : إين دعوت اهلل 
أن ييسر يل جليسا صاحلا ، فيسرك يل ، قال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل 
الكوفة ، قال : أو ليس عندكم ابن أم عبد ، صاحب النعلني والوساد واملطهرة 
، وفيكم الذي أجاره اهلل من الشيطان - يعين على لسان نبيه صلى اهلل عليه 
وسلم - أو ليس فيكم صاحب سر النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي ال يعلمه 

أحد غريه؟ -يعين حذيفة ابن اليمان-())).

: صفات أمني السرِّ
ذكر املاوردي بعض الصفات اليت يلزم أن تتوفر يف الشخص الذي يُؤمتن 

، فقال: على السرِّ

)- )أن يكون ذا عقل صاد. 

)- ودين حاجز.

))) رواه مسلم ))48)(.
))) رواه البخاري ) )74)(.
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)- ونصح مبذول.
4- وود موفور.

5- وكتوًما بالطبع. 
فإن هذه األمور متنع من اإلذاعة، وتوجب حفظ األمانة())).

حكم وأمثال يف كتمان السر:
- )كن على حفظ سرك، أحرص منك على حقن دمك. 

- من وهن األمور إعالنه قبل إحكامه. 
- ال تنكح خاطب سرك. 

- كلما كثر خزان األسرار ازدادت ضياًعا. 
- قلوب العقالء حصون األسرار. 

- انفرد بسرك، وال تودعه حازًما فيزل، وال جاهاًل فيخون())).
- وقيل: أصرُب النَّاس َمن صرب على كتمان سرِّه، فلم يبده لصديقه. 

.((( - الصَّرب على التهاب النار أهون من الصَّرب على كتمان السرِّ
- صدرك أوسع لسرِّك)4).

- وكان يقال: الكامت سرَّه بني إحدى فضيلتني: الظَّفر حباجته، والسالمة 
من شرِّ إذاعته)5).

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 08)(.
))) ))التمثيل واحملاضرة(( أليب منصور الثعاليب )ص 0)4(.

))) ))جممع األمثال(( للميداين )ص 96)(.
)4) ))حماضرات األدباء(( للراغب األصفهاين )ص )6)(.

)5) ))ناية األرب(( للنويري )ص )8(.
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رِّ يف واحة الشعر: كتمان السِّ
قال: أنس بن أسيد:

إليــك إال  ســرَّك  تُفــِش  نصيًحــاوال  نصيــح  لــكلِّ  فــإنَّ 
الرجــاِل ُوشــاَة  رأيــُت  صحيًحــا)))فــإين  أدميًــا  يرتكــون  ال 

وقال علي بن حممد البسامي:
ــه ــ وتــــــبــــــغــــــي لـــــــــســـــــــرِّك َمــــــــــــن يــــكــــتــــُمتــــــــبــــــــيــــــــُح بـــــــــــســـــــــــرِّك ِضـــــــــيـــــــــًقـــــــــا ب
ــاُف ــ ــ ــن ختـ ــ ــ ــــــــرَّ ممـ أحـــــــــــــــــزُموكـــــتـــــمـــــانُـــــك الــــــــسِّ ختــــــــــافــــــــــنَّــــــــــه  ال  وَمـــــــــــــــــــــن 
خمـــــــــــرَبٍ مـــــــــــن  ســـــــــــــــــرُّك  ذاع  ألـــــــــــــــــــــــوُم)))إذا  ملـــــــتـــــــه  وإن  فـــــــــأنـــــــــت 

وقال آخر:

بلســانه ســرَّه  أفَشــى  املــرُء  أمحــُقإذا  فهــو  غــريه  عليــه  والم 
فصدُر الذي ُيستودُع السِّرَّ أضيُق)))إذا ضاق صدُر املرِء عن ســرِّ نفِســه

وقال عبد العزيز بن سليمان:
فألقــاه يف صــدري فصــدري أضيــُقإذا ضاق صدُر املرِء عن بعِض ســرِّه
ِســرَّه ُأضيِّــع  أن  يف  المــين  أخــرُق)4)وَمــن  ــر  السِّ فــذو  قبلــي  وضيَّعــه 

وقال الصلتان السعدي:
امــرٍئ عنــَد  كان  مــا  اخلِفــي)5)وســرُّك  غــرُي  الثالثــِة  وســرُّ 

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 07)(. وهو مروي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل 
عنه كما يف ))الصمت(( البن أيب الدنيا )405(.

))) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 88)(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 07)(.

)4) ))روضة العقالء(( البن حبان البسيت )ص 88)(.
)5) ))احليوان(( للجاحظ ))/0))(.
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وقال آخر:

ســرٍّ كلُّ  بســرِّك  تنطــق  فاشــي)))فــال  االثنــني  جــاوز  مــا  إذا 

وقال بعض الشعراء:

واخلــرِبولو قدرُت على نسياِن ما اشتملْت األســراِر  علــى  الضلــوُع  مــين 
ســرائَره ينســى  مــن  أوَل  إذا كنت ِمن نشرِها يوًما على خطِر)))لكنــت 

وحكي أن عبد اهلل بن طاهر تذاكر الناس يف جملسه حفظ السِّرِّ فقال ابنه:

ســرَّه تضمنــت  ســرًّا  قــربًاومســتودعي  احلشــى  مســتقر  مــن  فأودعتــه 
كأنــين عــينِّ  أخفيــه  مــن الدهــر يوًمــا مــا أحطــُت به خربًاولكنــين 
حبفــرة قلــيب كَمْيــٍت  يف  ــرُّ  السِّ النشــرا)))ومــا  ينتظــر  املدفــون  أرى  ألينِّ 

قال الشاعر:
مودَّتُــه تبَقــى  الــذي  الكــرمي  وحيفــُظ الســرَّ إن صــاىف وإن صرمــاإنَّ 
بــثَّ الــذي كان ِمــن أســرارِه علمــا)4)ليــس الكــرمي الذي إن غاب صاحُبه

وقال آخر:
وكــُر)5)وكنــت إذا اســتودعت ســرًّا  كتمتــه هلــا  يُنــال  ال  أَنُــوٍق  كبـَْيــِض 

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 08)(.
))) ))عيون األخبار(( البن قتيبة ))/97(.

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 08)(.
)4) ))غرر اخلصائص الواضحة(( للوطواط )ص )57(.

ة، وهي أبعد الطري وَْكرًا. )5) ))جممع األمثال(( للميداين ))/5))(، واألنوق اسم للرمَخَ
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