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 العلم والجهل 

 

 فً المرء كان فإذا الخطؤ، بإجتناب والعلم الصواب، بسلوك المعرفة على ٌ طلق إسم   العقل  

 درجته أول فً له ٌقال الجاهل وكذلك .عاقلً  ثم لبٌباً، ثم أرٌباً، ثم أدٌباً، ٌ سمى درجته أول

 .األحمق ثم األْنَوك، ثم الرقٌع، ثم المابق،

 :(ع)قال علً بن أبً طالب  وقد العقل، لعباده هللا مواهب وأفضل

نَ  فلٌسَ       عقل ه   ـرء  للم اللــه   قـَْسـم   وأفضـل   ب ـه شـًء   الخٌرات   م   ٌ قار 

لَـ فقـــد      عقلَه   للمــرء   الرحمــن   أكمــلَ  إذا ـ ـتـَكم  ـ  ب ـه ـه  أخلقـ  ومآر 

ه   ٌجري العقل على     إنـه بالعقل   الناس فً الفتى ٌعٌش   ب ـه علم   وتجار 

ة   الناس   فً الفتى ٌزٌن   حَّ ب ـه علٌـه   محظوراً  كان وإن     عقل ه   ص   مكاس 

ة   النـاس   فـً الفتى ٌشٌن   َمــت وإن     عقل ه   ق لـَـّ ــه   َكر  ـ  ب ـه أعراقـ  ومناس 

 

 األدبْ  تمـام المــرء وزٌنـة       الـورى زٌنة  فً شًء   لكل

ف   َقـدْ  ْشـر   (ع)علً النسْب     وضٌعَ  كانَ  َوإ نْ  فٌنا     ب آَدابــه   اْلَمــرء   ٌَ

 

نْ  كمْ  ٌس   م  ٌع   َخس  ٌْسَ  اْلَقْدر   َوض  ز   فً    لَه   لَ  حسب   إلى ٌ ْنَمى َولَ  أَْصـل   اْلع 

  نسب   محــض  وذا حســب   وذا عـال      شـرف   ذا المحمود باألدب   صار قد

تب   فً العلٌاء ذوي ٌساووا حتى     وٌرفَعهـــم أقوامـــاً  التــؤدب ٌ علــً  الر 

 

د  بحسٌـب   قومـه فـً ٌكـن لم وإن      عاقـلً  كـان َمـنْ  القوم رفٌع ٌ عَّ

 (ع)بغرٌـب    علً  بلـــدة فــً عاقـــل ومـا      بعقلـه فٌهـا عاش أرضاً  حل إذا

 

 جاهــــــل   هـــــوَ  كمــن علـــم   أخـــو ولٌـس     عالمــــــاً  ٌولــــــد   المـــــرء   فلٌـــس تعلــمْ 
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 الجحافــــل   علٌــــــه التفَّـــــتْ  إ ذا صغٌـــر       عنـــــــَده علــــــمَ  ل القـــــوم   كبٌــــرَ  وإ ن

 المحافـــــل   إ لٌـــــــــــه ردت   إ ذا كبٌــــــــر       عالمــــاً  كــــانَ  إ ن القــــوم   صغٌـــــرَ  وإ ن

 (ع)علً 

 

 بٌـــت للكـل فهـً الكل وخذ لترقـى     بالعلـوم النفـس هذب

 زٌـــت اللــه وحكمـة سـراج والعلم     كالزجاجة النفس إنما

 (إبن سٌنا)مٌـــت       فإنــــك أظلمــت وإذا حــً     فإنـــك أشرقــت فــإذا

 .إبن سينا

. بهما واشتغل والفلسفة بالطب إشتهر مسلم عالم ، هللا عبد بن الحسٌن علً أبو هو سٌنا إبن

 فً) بلخ مدٌنة من أب من( حالٌاً  أوزبكستان فً) بخارى من بالقرب( أفشنة) قرٌة فً ولد

 إٌران فً) همدان مدٌنة فً وتوفً( م 98ٓ- هـ7ٖٓ )سنة  قروٌة وأم( حالٌاً  أفغانستان

 األطباء بؤمٌر الغربٌون وسماه الربٌس الشٌخ بإسم عرف(. م 7ٖٓٔ هـ7ٕٗ )سنة ( حالٌاً 

 الفلسفة على ٌرّكز منها العدٌد مختلفة، مواضٌع فً كتاباً  ٕٓٓ ألّف وقد. الحدٌث الطب وأبو

 أو نهج إتبع ولقد ،العالم فً الطبّ  عن األوابل الذٌن كتبوا من سٌنا إبن وٌعد. والطب

 .الطب فً القانون وكتاب الشفاء كتاب أعماله وأشهر. وجالٌنوس أبقراط أسلوب

 

 .إماماً  الناس إتخذه لجاماً، العلم من إتخذ من: أبقراط ٌقول

 

ً   العلـــم أخـــو ـــه موتـــــه    بعــــد خالــــد   حــــ  رمٌـــــــــم   التـــــراب تحــــــت وأوصالـ 

ٌ َظـــنّ   عدٌــــــــم      وهـــــــو األحٌــــاء مـــن وذو الجهـل مٌـت وهــو مـاش  علـى الثــرى    

 

ب ها العٌاء فً تطمع كنت إن نــ ه التكرٌــم منــزل وتبتغً      تخط   تسك 

نــ ه كـان ما إمرئ   كل فقدر      بـه تسـود علـم   من نفسك ت خل   ل  ٌحس 
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 حكام والعلماء الناس على حكام الملوك ألن العلم، من أعز شًء ل: قال أبو األسود الدإلً 

 .الملوك على

 .أبو األسود الدؤلي

 ونشؤ الكوفة فً ولد، سفٌان بن عمرو بن ظالم هو( هـ 9ٙ - هـ.ق ٙٔ) الدإلً األسود أبو

 معه وشهد طالب، أبً بن علً اإلمام صحب. وأعٌانهم التابعٌن سادات من ،البصرة فً

 به والمضاف الفاعل والمفعول باب فوضع النحو، قواعد ضبط من أول هو .صفٌن وقعة

 النقاط وبؤمر من اإلمام علً وضع أبو األسود، والجزم والجر والرفع النصب وحروف

      .العربٌة األحرف على

 

 العلمـــــــاء ٌحكـــــــــم األكابـــــــر وعلــى     الـــــورى علــى ٌحكمــــون األكابــــــر إن

 

 أحمد بن ٌوسف     .األقالٌم تساس باألقلم

 .أحمد بن ٌوسف الكاتب

ولً  ،وزٌر من كبار الكتاب من أهل الكوفة ،أحمد بن ٌوسف بن القاسم المعروف بالكاتب

، قوي البدٌهة، ٌقول الشعر وكان فصٌحاً  ،ستوزره ، توفً ببغدادادٌوان الرسابل للمؤمون، و

لً ذنوب إن عددتها : ومن كلمه ٌعتذرإلى بعض األخلء. مدونة( رسابل ) الجٌد، له 

ستقامتً إطرٌق جلت، وإن ضممتها إلى فضلك حسنت، وقد راجعت إنابتً، وسلكت 

قراري أبلغ فً معذرتً فهذا مقام التابب من جرمه، اوعلمت أن توبتً فً حجتً، و

نتصاف المتضمن حسن الفٌبة على نفسه، فقد كان عقابك بالحلم عنً، أبلغ من أمرك باإل

ستحققته من العقوبة، لما ترجوه من المثوبة، فعلت ان شاء إ ن رأٌت أن تهب لً ماإمنً، ف

 :المشهور شعرصاحب ال وهو .هللا

 إذا المــــرء أفشــــى ســـــره بلسانه     ولم علٌـــه غٌـــره فهـــــو أحمـــق

 قـــر أضٌـودع السـفصدر الذي ٌست    إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 

 :هومن شعر

 واه ــبؤفزري ـــد ٌـــاً وقــر ٌومــبالشع    ت ـــاً إذا نطقــــر أفواهـــن الشعـــٌزٌ

 وٌصرف الرزق عن ذي الحٌلة الداهً   ه  ـن حٌلتـن حسـرء ل مـرزق المـقد ٌ

 هـــد للـــــالحمـ: هــــــً علٌــــإل وقول   دم  ــاً ول عــى ٌومـن غنـً مـا مسنـم
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نسٌم، وكان لها من قلبه مكان، فقالت : كان ألحمد بن ٌوسف جارٌة  مغنٌة  شاعرة  ٌقال لها

 : ضب علٌهاوقد غ

 درـو وتغــو وتهفــذي تجفــت الـوأن    اً ــتجرم ًّ ــرم  علــل جـت بـغضب

 رـولول خضوع الرق ما كنت أصب    سطوت بعز الملك فً نفس خاضع  

 درـك تقــــم فإنــــر أو تظلـــالمعاذٌ    ه ـــم بـــت تقـــا فعلــل مــإن تتؤمـف

 : وقالت ترثٌه .عتذر إلٌهاافرضً عنها، و

 م ماتواـوا أنهـك تمنـما بً علٌ   م ـاس كلهـو بالنـداإك لـنفسً ف

 ولً من الهم واألحزان موتات   وللورى موتة  فً الدهر واحدة  

 ،أشرف أحمد بن ٌوسف وهو فً الموت على بستان له على شاطىء دجلة فجعل ٌتؤمله

 : وٌتؤمل دجلة، ثم تنفس وقال متمثلً 

 هــب  لعاببــن عٌـت مــا شبـه مـففٌ    عٌش لول موت صاحبه ما أطٌب ال

 

 فإنه به، فعلٌك الشًء، نعم: قال األدب،: قلت حرفتك؟ ما: أعرابً لً قال: األصمعً قال

 .الملوك حد فً المملوك ٌ نزل

 (م 8ٖٔ - 7ٗٓ/ هـ ٕٙٔ -هـ ٕٔٔ)   .األصمعي

 العرب، راوٌة ،أصمع جده إلى نسبته، األصمعً الباهلً قرٌب بن الملك أبو سعٌد عبد

 فً التطواف كثٌر كان ،البصرة فً ووفاته مولده .والبلدان والشعر باللغة العلم أبمة وأحد

 ،الوافرة بالعطاٌا علٌها فٌكافؤ الخلفاء، بها وٌتحف أخبارها، وٌتلقى علومها ٌقتبس البوادي،

 أعلم أحداً  رأٌنا ما: األخفش قال .(الشعر شٌطان) ٌسمٌه الرشٌد وكان ،جداً  كثٌرة أخباره

 بالشعر، وأعلمهم للغة، القوم أتقن كان: اللغوي الطٌب أبو وقال .األصمعً من بالشعر

 .أرجوزة آلف عشرة أحفظ: ٌقول األصمعً وكان .حفظاً  وأحضرهم

 

 فاته َمن أدرك شًء وأي األدب، أدرك َمن فات شًء أي: شعري لٌت: طالٌس أرسطو قال

 .األدب؟
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 ولٌت ألفاً، ستٌن األدب وفً ألفاً، أربعٌن الحدٌث فً أنفقت: ٌقول المبارك بن هللا عبد كان

 بتشدٌدة كفروا النصارى ألن: قال كٌف؟: له قٌل .األدب فً أنفقته الحدٌث فً أنفقته ما

 .ولَدتك: النصارى فقالت بتول، عذراء من ولَّدتك إنً عٌسى ٌا: تعالى قال خففوها، واحدة

 .هللا بن المباركعبد 

فً إعلء كلمة الحق ، هو من العلماء واألبمة المجتهدٌن والمجاهدٌن من لهم الفضل

هـ فً ٔٔ ةفً سن المروزي بن المباركإولد ، والدنٌوٌة جتهادهم فً شتى العلوم الدٌنٌةإب

هـ حٌث توفً فً خلفة 8ٔٔعهد الخلٌفة األموي هشام بن عبدالملك، وعاش إلى سنة 

 .كانت أمه خوارزمٌة وأبوه تركً، هارون الرشٌد

وقال  حكى عن مبارك أبً عبد هللا أنه كان ٌعمل فً بستان لموله، وأن موله جاءه ٌوماً 

منها رماناً، فكسره صاحب البستان  فمضى إلى بعض الشجر وأحضر أرٌد رماناً حلواً، :له

فمضى ، أطلب الحلو وتحضر لً الحامض؟ هات حلواً : علٌه وقال فحرد فوجده حامضاً 

شتد حرده علٌه، وفعل ذلك ثالثة إحامضاً، ف وقطع من شجرة أخرى فلما كسره وجده أٌضاً 

، ل: قال أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟: فذاقه فوجده أٌضاً حامضاً، فقال له بعد ذلك

ألنك : قال ولم لم تؤكل؟: فقال، ألنً ما أكلت منه شٌباً حتى أعرفه: قال، وكٌف ذلك؟: فقال

فعجب من ذلك صاحب البستان، وعظم أبو عبد هللا مبارك فً عٌن ، لم تؤذن لً باألكل منه

ٌا مبارك، : قدره عنده وكان لصاحب البستان بنت خطبت كثٌراً، فقال لمبارك  سٌده، وزاد

أهل الجاهلٌة كانوا ٌزوجون للحسب، والٌهود للمال، : فقال، من ترى تزوج هذه البنت؟

ما أرى : فؤعجبه عقله فذهب فؤخبر بها أمها وقال لها. والنصارى للجمال، وهذه األمة للدٌن

فتزوجها فجاءت بعبد هللا بن المبارك، فتمت علٌه نعمة ، لهذه البنت زوجاً غٌر مبارك

 .وأنبته هللا نباتاً صالحاً ورباه على عٌنهبركة أبٌة و

 كتب مانع، ذلك من ٌمنعه ل وجده، حٌث وٌؤخذه رآه حٌث العلم ٌنشد كان إبن المبارك وقد

 وقد منه، أصغر هو عمن العلم كتب حتى ذلك وتجاوز مثله، هو وعمن فوقه، هو عمن

 بعد الجاهل ٌفعله ما الٌوم ٌفعل أن للعاقل ٌنبغً: فقال مجوسً فعزاه له إبن مات أنه روي

 ٌعجبون الناس مبلغاً جعل العلم بكتابة ولعه به بلغ. هذه إكتبوا: المبارك بن فقال ،أسبوع

 قومه وعابه .بعد أكتبها لم بها أنتفع التً الكلمة لعل: قال تكتب؟ كم: مرة له قٌل فقد منه،

 .الممات إلى :فقال تسمع؟ متى إلى: فقالوا للحدٌث طلبه كثرة على

 :من أقواله و حكمه

الدنٌا سجن المإمن، وأعظم أعماله فً السجن الصبر وكظم الغٌظ، ولٌس للمإمن فً الدنٌا 

  .لٌس من الدنٌا إل قوت الٌوم فقطو، دولة، وإنما دولته فً اآلخرة
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معناه لو : ، قال(ذهب من إن كان الكلم من فضة فإن الصمت: )بنهإل عن قول لقمان وسبل

 .كان الكلم بطاعة هللا من فضة، فإن الصمت عن معصٌة هللا من ذهب

 

 خاص ألنهم الناس، على الرباسة تحز .والمال العلم الحٌاة فً أطلب بنً ٌا: إلبنه حكٌم قال

 .   تملك بما تفضلك: والعامة .تحسن بما تفضلك: فالخاصة .وعام

 

 :قال أحمد شوقً

 المــال مــن خذهـــا أو العلــم مــن خذهـــا     مجتهـــــــداً  الملـــــك لمعالـــً طالبــــاً ٌـا 

 وإقــلل جهـــــل علـــى ملــــك ٌ بـْـــنَ  لــم     ملكهـــــم النــــاس ٌبنــــً والمــال بالعلــم

 (م9ٖٕٔ-8ٙ8ٔ)   .أحمد شوقي

ولد ألب ذي أصول كردٌة من مدٌنة ، شاعر مصري من موالٌد القاهرة ،أحمد شوقً بك

 السلٌمانٌة العراقٌة وأمه تركٌة األصل وكانت جدته ألبٌه شركسٌة وجدته ألمه ٌونانٌة،

وكانت جدته ألمه تعمل وصٌفة فً قصر الخدٌوي إسماعٌل وعلى جانب من الغنى 

بتدابٌة والثانوٌة بإتمامه وأنهى اإل ،قصروالثراء، فتكفلت بتربٌة حفٌدها ونشؤ معها فً ال

ثم سافر لٌدرس  ،لتحق بمدرسة الحقوق، ثم بمدرسة الترجمةإالخامسة عشرة من عمره، ف

أقام فً فرنسا ثلثة  ،بن الخدٌوي إسماعٌلإالحقوق فً فرنسا على نفقة الخدٌوي توفٌق 

ختار اٌز إلى إسبانٌا ونفاه اإلنجل، م89ٖٔسنة أعوام حصل بعدها على الشهادة النهابٌة 

لقب بؤمٌر الشعراء فً سنة ، 9ٕٓٔوبقً فً المنفى حتى عام، المعٌشة فً األندلس

 .م وخلد فً إٌطالٌا بنصب تمثال له فً إحدى حدابق روما9ٖٕٔسنة توفً ، م9ٕ7ٔ

 

ــــك   ولَــمْ  عقـــل   ذا كــانَ  فَمـنْ  نـــىً  ذا ٌَ جـــل   كــذي ٌكــون        غ   َنْعــــل   لَـــه   ولٌَســت ر 

ــــك   ولَـــمْ  مــال   ذا كــانَ  َوَمـنْ  ْجـــل   لَـــه   ولٌَســت َنعـــل   كــذي ٌكــون        ح جــىً  ذا ٌَ  ر 

 

 (الدلء صرٌع)سـوا      حـد   على والكلب فذاك    الغنى وأخطاه العلم فاته َمن
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 أبواب ٌؤتون العلماء بال فما: له فقٌل العلماء،: قال العلماء؟ أم أفضل األغنٌاء :حكٌم سبل

فوا العلماء ألن: قال العلماء؟ أبواب ٌؤتون األغنٌاء نرى ول األغنٌاء  المال فضل َعر 

 .العلم فضل ٌعرفوا لم واألغنٌاء

 

ـــن أعلــى العلـــم  محفــــــوظ والمــــــال حافــــــظ ألنـــــــه     مرتبـــــــة األمــــوال   م 

 

 (:ع)قال علً 

ْلــــــــــم   لنــــا     فٌنـــــــــا الجبــــــــار قسمـــة رضٌنــــــــا ــــــــــال   ع  هَّ  َمــــــــــال   ول ْلج 

ْفَنــــــى الَمـــــالَ  فـــإنَّ  ــــــب   َعــــــنْ  ٌَ ٌْ  ـــــــــزال  ٌـ ل بــــــــــــاق   العلــــــــــم وإنَّ      َقر 

 

نمــــــــاً  ٌــــــــرى العقـــــــل   ذا إن  صــــــحْ  العقــــــل مــــا إذا المــــال   َعــــَدم      لـــــه   غ 

ــــــة   بعـــــــدم   المــــــرء   علـــــى مــــا بـَـّ  صلــــــحْ  دٌـــــــن   وإن العقــــــل   وفـــــا إن    س 

 

 أشعـار وعـن شعــر عــن بالفلس      بشغلـه التـراب إبـن ٌلــوم من ٌا

 (القروي)باألزهـار      األعشــاب عــن ٌلهـــو      عاقلً  حمـاراً  المرعى فً أرأٌت

 .القروي

 قٌصر ٌدعى أخ وله( العروبة شاعر)و( القروي الشاعر) بـ المعروف الخوري سلٌم رشٌد

 ،887ٔ سنة البربارة فً سورٌا قرٌة فً رشٌد الشاعر ولد ،المدنً الشاعر بإسم وٌعرف

 عام فً البرازٌل إلى هاجر وقد العشرٌن، القرن فً العرب الشعراء من، الدٌانة مسٌحً

  وطنه إلى عاد ثم ،عاماً  وأربعٌن خمسة   مّدة المهجر فً وظل، قٌصر أخٌه برفقة 9ٖٔٔ

 الى قصٌدة من أكثر فً دعا وقد. 9٘8ٔ عام ومصر سورٌا بٌن الوحدة عهد فً ذلك وكان

 :قصابده أحد فً قال .والمسٌحٌٌن المسلمٌن بٌن األخوٌة المحبة

 قوي لكــل مٌدانـاً  بـلد ك صـارت    لدولتـــه مٌدانــاً  األرض فاتــح ٌـا

ً   هـــذا قــوم   ٌـا نا إل الشرقَ  ٌ نه ض ل     ٌذّكركــم مسٌحــ  األخوي حبُّ

 القروي الشاعـــر ســلم فبلّغــوه     تكرمـة اللــه رســول ذكرتــم فـإن
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 :أبٌاته أحد فً قال .واألندلس بغداد عهد ٌعود أن موضع من أكثر فً تمنى وقد

ي بروحً عهـد      وأندلــس بغـــداد عهــــد حبـــذا ٌـا  وذوي َعــوَده   أفــد 

وي الشعوب توارٌخ فً ما فلٌتل       دولتـه َضْخـم من رٌبة   فً كان من  ر 

 

ًَّ  ٌجنً أن أخاف ألنً وهللا، ل :قال ثري؟ وأنت أحمق تكون أن أٌسرك :رجل سبل  عل

 .حمقً وٌبقى مالً تذهب جناٌة حمقً

ٌَّر  .معاً  والملك العلم هللا فؤعطاه العلم، فإختار والملك العلم بٌن( ع) داود بن سلٌمان هللا خ

 . داود

د  مملكة على ملك ثانً هو محبوب، معناه .دافٌد: الحدٌثة بالعبرٌة وتلفظ، داإود أو داو 

 المعتقد بحسب إسرابٌل بنً أنبٌاء وأحد.( م.ق 97ٔ -. م.ق ٔٔٓٔ) الموحدة إسرابٌل

 وهو، التارٌخٌٌن إسرابٌل ملوك بٌن من ملك وأنزه أحق أنه على وصفه ٌتم، اإلسلمً

د ع رف لقد. وشاعر وموسٌقً ممتاز محارب  فً التً المزامٌر معظم كاتب إنه على داو 

 .المقدس الكتاب

 (ع)سر نجمة داود 

 متوازٌٌن خطٌن بٌن وٌضعونها ولدولتهم لهم شعاراً  الٌهود ٌتخذها رمز هً داود نجمة إن

  ،إسرابٌل بنً إلى أو الٌهود إلى ترمز والنجمة اللون ،زرقاء أٌضاً  والنجمة أزرق لونهما

 قد وتعالى سبحانه هللا بؤن مإمنٌن الٌهود ألن والفرات النٌل نهري إلى ٌرمزان والخطٌن

 إستسلم معاهدات عقدت التً الدول وكل) والفرات النٌل نهري بٌن الواقعة األرض وهبهم

 قامت التً المباديء ألول ٌمثله وما الصهٌونً العلم شكل ما على اإلعتراض على تجرإ لم

 منها والطلب الفرات إلى النٌل من العبرٌة الدولة إنشاء وهً أل إسرابٌل دولة أساسها على

 ٌناقض والذي األرض هذه فً الصهٌونٌة األطماع على ٌدل ذاته بحد ألنه علمها تغٌر أن

 أول إن مع سلمٌة بصورة العرب مع العٌش على وحرصها حبها من إسرابٌل تدعٌه ما كل

 فعلوا وهم الوجود فً إسرابٌل بحق اإلقرار هو عربً حاكم أي من الصهٌونٌة تطلبه شًء

 .(صاغرٌن منهم أرادوا ما

 الموسوعة إلى فنلجؤ لهم شعاراً  الٌهود إتخذها ولماذا النجمة هذه أصل هو ما نعرف ولكً

 مجن) هو داود لنجمة العبرٌة التسمٌة إن: داود عن نجمة ٌلً ما ذكرت والتً البرٌطانٌة

 متساوًٌ متعاكسان مثلثان ٌمثل رإوس ستة من نجمً شكل وهً( داود درع) أي( داود

 إن .الترس أو الدرع أٌضاً  تعنً وهً العربٌة اللغة فً موجودة( مجن) كلمة وإن ،األضلع
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بما  تٌمناً  هو والنصر والتضحٌة للشجاعة ٌرمز والذي لهم شعاراً  الرمز لهذا الٌهود إتخاذ

 لقابدهم وقتله الفلسطٌنٌٌن أعداءهم على إسرابٌل لبنً إنتصر عندما( ع)داود  هللا نبً فعله

 .أٌضاً  الكرٌم القرآن فً مذكور( ع) داود النبً ٌد على( جالوت) وقتل(. جالوت)

 .سليمان

 له وسخر والحٌوانات الطٌر منطق وعلمه والحكمة العلم هللا آتاه داوود بن سلٌمان هو

 أهلها ٌعبد بالٌمن مملكة هناك أن أخبره حٌث الهدهد مع قصة له وكان والجن، الرٌاح

 الهداٌا له أرسلت ولكنها اإلٌمان منها ٌطلب سبؤ ملكة إلى سلٌمان فبعث هللا دون من الشمس

 . باهلل آمنت عرشها ووجدت جاءت فلما بعرشها ٌؤتوا أن الجن من فطلب

 على الفابقة ومقدرته سلٌمان حكمة فٌها لنا تتجلى عدة، مواقف الكرٌم القرآن لنا وٌذكر

 زمن فً حدث ما القصص هذه ومن علٌه، المعروضه القضاٌا فً الصحٌح الحكم إستنتاج

دَ } :تعالى قال ،(ع)داود  النبً َمانَ  وداو  ٌْ لَ َمان   إذ َوس  ْحك   القْوم   َغَنم   ف ٌه   َنَفَشتْ  إذ اْلَحْرث   ف ً ٌَ

ا نَّ مْ  َوك  ه  ْكم  ْمَناَها ل ح  ٌَن َفَفهَّ د  َمانَ  َشاه  ٌْ لَ َنا َوك لًّ  س  ٌْ ْكماً  آَت ْلما  ح  ٌوماً  كعادته داود جلس{، َوع 

 صاحب له آخر وقال رجل ومعه حقل صاحب رجل مشكلتهم وجاءه فً الناس بٌن ٌحكم

 العنب عناقٌد كل وأكلت اللٌل، أثناء حقلً نزلت الرجل هذا غنم إن النبً ٌا سٌدي: الحقل

 أن صحٌح هل: الغنم لصاحب داود فقال. بالتعوٌض لً لتحكم إلٌك جبت فٌه وقد كانت التً

 بؤن حكمت لقد: داود سٌدي، قال ٌا نعم: الغنم صاحب الرجل؟، قال هذا حقل أكلت غنمك

 ما إلى تضاف حكمة علمه قد هللا سلٌمان وكان فقال، أكلته الذي الحقل من بدلً  غنمك تعطٌه

 بؤن أحكم: سلٌمان سلٌمان، قال ٌا قله: داود أبً، قال ٌا آخر حكم عندي: والده من ورث

 أشجار تنمو حتى وٌزرعه له وٌصلحه الغنم، أكلته الذي الرجل هذا حقل الغنم صاحب ٌؤخذ

 فإذا منه، وٌؤكل ولبنها صوفها من لٌستفٌد الغنم ٌؤخذ أن الحقل لصاحب وأحكم العنب،

 صاحب وأعطى حقله الحقل صاحب أخذ كان كما سلٌماً  الحقل وعاد العنب عناقٌد كبرت

 .الحكمة وهبك الذي هلل الحمد سلٌمان، ٌا عظٌم حكم هذا: داود فقال، غنمه الغنم

َما َمَعه َما إمرأتان   بٌنما :َقال (ص)َعن  محمد  جاء ما ومنها بب   َجاءَ  إبناه   ب إبن   فذَهبَ  الذ 

َما، ه   َفقالَتْ  إ ْحَداه  َبت َها َهذ  ، ب إبن ك   َذَهبَ  إ نَّما ل َصاح  ، َذَهبَ  إ نَّما األ خَرى َوقالَت أنت   ب إْبن ك 

دَ  إ لَى فتَحاكَمتا ْبَرى ب ه   َفَقَضى َداو  َمانَ  َعلَى َفَخَرَجتا ل ْلك  ٌْ لَ دَ  ْبن   س   اْبت ون ً فقال َفؤَْخَبَرتاه   (ع) َداو 

ٌن   ك  َما، أَش قُّه   ب الس  َنك  ٌْ غرى َفَقالَت   َب ْرَحم كَ  ل، الص  وَ  هللاَّ   ٌَ غرى ب ه   َفَقَضى إْبن ها، ه   .ل لص 

 

 .  القلم تحت والسٌف وقلم، سٌف: شٌبٌن تحت والدنٌا الدٌن: الٌونان فلسفة أحد قال
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 :ٌقول إذ هذا رأٌه وٌعلل السٌف، من وأعظم أشرف القلم أن ٌرى البستً الفتح أبا إن

 والكـــرم المجـــــد ٌكســـب ممـــا وعــــدوه     بسٌفهــــــم ٌومــــــاً  األبطـــــال أقســـــم إذا

تــــاب قلـــــم كفــى  بالقلــــم أقســــــم اللـــــه أن الدهــــر مـــدى     ورفعــــــة مجــــــداً  الك 

 .{ ٌسطرون وما والقلم نون}  تعالى قوله بذلك ٌقصد وهو

 .أبو الفتح البستي

 حٌاته بدأ عشر الرابع القرن شعراء من وهو ،أفغان بلد فً بست بلدة من محمد بن علً

 وفٌها بخارى إلى إرتحل ،الغزنوٌة الدولة بلط فً كاتباً  عمل ثم بلدته فً للصبٌان معلماً 

 الفتح أبو كان ،وشعره نثره فً ألفاضه بتجوٌد كثٌراً  ٌهتم مجٌد وكاتب بارع شاعر. توفً

 ،معاصروه بذلك له شهد كما والنثر النظم فً زمانه، وأدٌب دهره، وكاتب عصره، شاعر

 التجنٌس فٌه ٌكثر بدٌع، رابع نثر البدٌعة، وله والمعانً الحكم فٌه تكثر رابق شعر وله

 من. حاسده أرغم فاسده، أصلح من: األمثال مجرى جرت التً الحكٌمة أقواله فمن والتبدٌع،

ك، سعادة من. العادات سادات السادات، عادات. أدبه أضاع غضبه، أطاع  عند وقوفك َجد 

ٌَّة من تضحك المنٌة. بالكفاف الرضا العفاف، حد. العقل شعاع الفهم. حدك  الدعة،. األ من

نَّة، أحصن. أوصافه حسنت أطرافه، حسنت من. الضعة رابد  ما بقً إذا. السنة لزوم الج 

 .فاتك ما على تؤس فل قاتك،

 األدب، أهل ورواٌتها حفظها فً ٌستهٌم األمثال، فً النونٌة قافٌته وأشهرها قصابده وأطول

 وقد(. نقصان دنٌاه فً المرء زٌادة: )ومطلعها المكتب، فً الصبٌان حتى الناس بها ٌعنى

 بالنصح تفٌض قصٌدة أنها والحق، الفارسٌة إلى وترجمت العلماء، من واحد غٌر شرحها

 الرشٌقة، البلغٌة الصنعة وحسن والجزالة، والفصاحة العذوبة ومع والتبصٌر، والهداٌة

. ومرجان ٌاقوت ٌفصل كما أفصلها أمثالً  سمعك وأرع :أوابلها فً ناظمها قال كما فهً

 ضمنها وقد نفسه، وصلح فكره، وكٌاسة بٌانه، وبلغة أدبه، رفعة على دلٌل أنطق وهً

 بٌت وكل منظومة، وجواهر منثورة، آللا فهً الواعٌة، البلٌغة والمواعظ الغالٌة، النصابح

ً   الشعر خٌر من فهً كتاب، أو رسالة قراءة عن ٌغنً بنفسه، مستقلة حكمة منها  الح َكم

 .وأبلغه

 

 أقوى فهو وامكانات ه، القلم قدرات ٌصور وهو طرٌف، بارع معنى إلى الرومً إبن وٌشٌرنا

 :فٌقول نفسه، الموت من أقوى بل السٌف، من

 األمـــــم   خوفـــــــه ودانـــــت الرقــــاب لــه     خضعـــت الـــذي السٌـــف   القلــمَ  ٌخــدم إن
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ـــــه   شــــًء   ل والمــــوت   فالمــــوت   ـ   القلــــــم   بـــــه ٌجـــري مـــا ٌتبــــع   مـازالَ      ٌغال بـ

ــــذ لألقــــلم   اللّـــه قضــى كــذا ــــذ لهـــا السٌــوفَ  أنَّ      ب رٌــــتْ  م  فـَــــتْ  م   َخـــــَدم   أ ره 

 .إبن الرومي

 - هـٕٕٔ عام ببغداد ولد ألبٌه، نسبة بالرومً لقب الحسن أبو كنٌته جرٌج، بن العباس هو

 :بقومه الفخر فً قاله ومما للعباسٌٌن، موالٌاً  مسلماً  كان نشؤ، وبها م، 8ٖٙ

هـم      ح ْلمً العبـاس   بنـو قْومً  جهلً وجهل ه م َهواك حلم 

 َنبلً ون بال هــــم شـــــدة   نزلـــْت     بـً إذا ن بال ه ــــم   َنْبلــً

 شملً بشملهـــم اإللــه   بــدلً     لـفَّ  بهـــم أبــداً  ل أبتغـً

 الكثٌر حٌاته شهدت والمتنبً، بشار طبقة من العباسً، العصر من كبٌر شاعر الرومً إبن

 والفخر والهجاء المدح بٌن أشعاره تنوعت ابده،قص على آثارها تركت والتً المآسً من

 الشعر نظم على وقد عكف إبن الرومً، عصره فً المتمٌزٌن الشعراء من وكان والرثاء،

 مانحة غٌر علٌه توالت والتً والنكبات الكوارث من للكثٌر حٌاته مدار على تعرض. مبكراً 

 الذي المآسً تارٌخ إلى نظرنا وإذا .به مر لما إنعكاساً  أشعاره فجاءت للتفاإل، فرصة إٌاه

 أما ولهوه، بإسرافه منها كبٌر جزء أضاع كثٌرة أملكاً  والده عن ورث إنه نجد به مر

 على الجراد وأتى داره، وغ صبت ضٌعته، أحترقت حٌث الكوارث فدمرته الباقً الجزء

 ثم والدته توفٌت والده، وفاة فبعد اآلخر، تلو واحداً  عابلته عقد لٌفرط الموت وجاء زرعه،

 .الثلثة وأولده زوجته توفٌت تزوج أن وبعد وخالته، األكبر أخوه

 كان بابه، وإذا له فتح حسناً  اإلسم كان فإذا منها، وٌتطٌر األسماء من ٌتشابم كان إنه قالوا

إلٌه،  إشتاق األمراء أحد أن: منها غرٌبه أقاصٌص طٌرته فً تحكى .صاحبه إلى رده شإماً 

 مقلوب فإن صاحبك إلى عد :له قال الرومً إبن أتى ، فلما(إقبال) إسمه مرسولً  فبعث

 ٌولد قد وهذا األهل من إلٌه المقربٌن جمٌع بعد موت هذا علٌه غرٌباً  ولٌس. (لبقاء) إسمك

 وكان العباسٌٌن، الخلفاء من ثمانٌة عصور الرومً إبن عاصر .الطٌرة من النوع هذا

 فً قاله مما .له العطاٌا بذل عن وٌمتنعون قصابده، إلٌه ٌردون مدٌحه ٌرفضون معظمهم

 :ذلك

 شعــــراء   َعل ْمت هـــــمْ  بملــوك     أدبــــاء   دهرنــا فــً ب لٌنـا قد

منـا مدح هم فً أجدنا إن ر   الثنـــاء   ثـوابَ  منه ـمْ  حسدونــا    فح 

بونــا    وَهَجـْوا َمْدحهــم فـً أسؤنـا أو  هجــــاء   أشـدَّ  شعَرنـا أنَّ
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قــــامَ  لذوي نفوَسهم أقاموا قد  والنظــــراء   األنــــداد   المْدح     م 

 فكان الهجاء، رأسها على جاء والتً الشعرٌة األشكال من الكثٌر بإجادته الرومً إبن عرف

 مثٌرة ساخرة كارٌكاتورٌة صورة فً بهجاإه ٌقوم الذي الشخص ٌقدم قاسً لألفراد هجاإه

 إلٌه وعاد إل مرإوس أو ربٌس من أحداً  مدح أنه أعلم ل :المرزبانً عنه قال .للضحك

 ودفن مسموماً  الرومً إبن توفً .الرإساء وتحاماه الشعر قول من فابدته قلت ولذلك فهجاه

 وزٌر هللا، عبٌد بن القاسم الحسٌن أبا الوزٌر أن :العقاد قال .م89ٙ - هـ8ٖٕ عام ببغداد

 حلوى فؤطعمه فراش، إبن علٌه فدس بالفحش، لسانه وفلتات هجوه من ٌخاف كان المعتضد،

 إلى: فقال تذهب؟ أٌن إلى: الوزٌر له فقال بالسم، أحس أكلها فلما مجلسه، فً وهو مسمومة،

 .النار إلى طرٌقً ما: له فقال: والدي على سلم: له فقال إلٌه، بعثتنً الذي الموضع

 

 :الرضً الشرٌف قال

  للقلـــــــم   والتقدٌـــــــر   للسٌــــــف   الفـَـــــْري      غانٌــــــةً  األقــــلم   عـــن السٌــــوف   لٌـــس

 .الشريف الرضي

 األجل، بالشرٌف الملقب موسى، بن الحسٌن بن محمد ولد ببغداد( م97ٓ  -هـ9ٖ٘) سنة فً

 أبً بن علً إلى طرفٌه من نسبه وٌنتهً، لألشراف نقٌباً  كان حٌث الرضً والشرٌف

 .توفً أٌضاً  وبها وأشعر، ونبغ وتتلمذ عاش بغداد وفً. (ع) طالب

 الهمة، عالً وعصمة، ورع وفٌه وجللة، هٌبة له وكانت مبّرزاً، شاعراً  عالماً  فاضلً  كان

 .وأحكامه بالدٌن ملتزماً  شرٌفاً  عفٌفاً  وكان جابزة، ول صلة أحد من ٌقبل لم النفس، شرٌف

 وتفسٌر القرآن، فً المتشابه: منها عدٌدة تآلٌف الرضً للشرٌف الشعر كان وبجانب

 .وعلومها العربٌة فً وتبحره علمه غزارة على معلم اإلنتاج وهذا ،البلغة ونهج القرآن،

 فً ونظم فؤجاد ،سنٌن عشر ٌبلغ لم وهو الطفولة، عهد فً الشعر الرضً الشرٌف نظم

 جمٌع فً وأجاد ،السبق قصب محرزاً  الشعر سماء فً محلقاً  وجاء الشعر، فنون جمٌع

 نفسانٌة بمنحة   قصابده ٌنظم كان. مادته غزارة على ٌدلّ  ما وهذا ،العربً الشعر أغراض

 الجودة ثوب ٌلبس كثرته على شعره بؤن الرضً وامتاز .الخارجٌة العوامل بها تإثر قلما

 فً وجمٌل صاف الرضً وشعر، لغٌره ٌتفق لم بل مكثر، لشاعر ٌتفق قلما وهذا والملحة

 ٌتغزل وعندما المقذعة، والكلمات النابٌة األلفاظ ٌستخدم ل ٌهجو عندما فهو ،الفنون كل

 األلفاظ من الشعراء ٌتعاطاه مما كثٌر عن أبعد وبسمو جم بؤدب ولكن كغٌره، فلٌس

 :شعره ومن، الغرامٌة
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 الحبٌــب   أنـــا وقـــال فغالطنـً    قتلً ٌرٌــــد كالعـــدو رمانـــً

 المرٌــب   والنظـر األنفاس إلٌــــــه    لظى فعرفنــــً وأنكرنــــً

 القلــوب   رعٌتــــه مــن أعصً    أمٌـــراً  وكٌف أطعت لم وقالوا

 

 :البستً الفتح قال أبو

ــــل   مــــن البرٌـــــــة   وأمــــن        األمـــــــمْ  ورشــــــــد   العبـــــــاد   صـــلح   ـ   غـــــــمْ  كـ

فـْـــــــق   الحســــــام   بخـــــرق        ثالــــــــــث   لهمـــــــــا مـــــــا بشٌبٌـــــــن  القلــــــمْ  ور 

 

 :األثٌر وقال إبن

ـــزُّ    والسهــــــر   اإل ســــراء   ٌنتجـــــه   والمجــــد        مركبـــه   الخٌــــل   صهـــوات   فــً فالع 

 

 السعادة، المجالسة وعنوان وقوت المإانسة روح وهو األصحاب، خٌر فإنه بالكتاب علٌك

فك النادي فً حملته ٌهون، إن ل وعزٌز ٌخون ل أمٌن وهو فك، أحداً  جهلت وإن شرَّ  عرَّ

 وٌسد الزلل ٌقوم الملوك، كراسً على الصعلوك ٌجلس لسانك، الكتاب جنانك وٌبسط ٌقوي

 وعظ األسرار، إذا وٌكتم األشعار وٌروي األخبار ٌحفظ العلل، وٌشافً الملل الخلل وٌطرد

 عندك، صار طلبته وإن ودك حفظ هجرته إن، أضحكك فرح وإذا أشجاك، حدث وإن أبكاك

 .كتاب األنام فً جلٌس فخٌر

 تطالع والخٌر، إنك والمعرفة بالعلم ٌوانسك، فٌه بالمطالعة وآنسه ،وجالسه، الكتاب صاحب

 من كتاب ل ٌخلو أنه إعلم إنتهوا، ثم حٌث من وتنطلق وقفوا حٌث وتمضً ،الرجال عقول

 وتصفٌفها ،المكتبات فً الكتب بإقتناء العبرة ولٌست ،منها تحذر أو ،بها تعمل أن إما ،فابدة

 ،جلٌس وأجل ،اللٌالً فً سمٌر خٌر فهً ،فٌها والمطالعة بالفهم العبرة ولكن ،األدراج فً

 على دالة، الشر عن صارفة بالخٌر ومشغلة، مإنسة الكتب أنها فوابد وأكرمه، ومن وأحسنه

 . األشرار لصحبة قاطعة، الصلح طرق

 ول ملنً، نفع مللته فما الكتاب وصحبت ،ومللتهم فملونً الناس صحبت: العقلء أحد قال

 خدم ومن ،الناس ونفع إنتفع صاحبه الكتاب جعل فمن ،للغٌر الخٌر وتوصٌل ،الناس

 ،وقته من اإلفادة على وحرصه الضٌاع من لعمره اإلنسان المنابر، حفظ خدمته المحابر

 :قٌل وقدٌماً 
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 وثـوان دقابـق الحٌـاة إن    له قابلة المرء قلب دقات

 فتزداد سٌرهم إلى وتنظر ،غبر من أخبار فٌه تطالع أصحابك، أنك خانك إن سلوة أنه

 .العظٌم الفضل ذو وهللا ٌشاء من ٌإتٌه هللا فضل وهذا ،وحكمة وبصٌرة وصبراً  طموحاً 

 

 (المتنبً)كتاب      الزمان فً جلٌـس وخٌر      سابح سرج الدنا فً مكان أعز

   

ــــــك إن بــــــه تخلــــو      كتــــــــاب والجلٌــــــس المحــــدث خٌـــر  األصحــــــاب ملـَـّ

 وصـــــــواب حكمــــــة منـــــــه وتنــــــال      إستودعتـــــــــه إذا ســــــــراً  مفشٌــــــاً  ل

 المتنبً

 

ـــــلُّ  السلمـــة  وهـــــو ٌ ـــــدَرس      فٌــــه كتـــــاب   مــــن أنفــــع   شــًء ل  م إن ـــــس   خ 

فٌــــد ك رســـم   فٌـــــد   مــــا ٌَ     أخـــــرس   الفواحـــش   عـــن أصـــم   النُّهــــى     أعمـى ذوو ٌَ

  

 :قال كلثوم بن عمرو الَعّتابً

ــــــل مـــــا جلســــــاء لنـــا  ومشهــــــدا غٌبــــــــاً  مؤمونــــــون ألبــــاء      حدٌثهـــــــم َنم 

 مســــــــددا ورأٌــــــــاً  وتؤدٌبــــــاً  وعقـــلً       مضــى مــــا معلـــ علمهـــم مــن ٌفٌدوننــا

 ٌـــــــــدا ول لسانـــــــاً  منهــــــم تتقــً ول      عشــــــرة ســـــوء ول تخشـــى فتنــة فــل

 مفنــــــــدا فلســــــتَ  أحٌــــــاء   قلــــتَ  وإن      كــــاذب   أنــــت فمــــا أمـــوات   قلـــتَ  فـإن

ابي  . الَعتَّ

لثوم ابً، أدٌب   عمرو بن ك  ًّ  العباسٌة، الَدولة شعراء من شاعر، كاتب الَعتَّ  أهل من شام

 للرشٌد فوصفوه البرامكة، إلى منقطعاً  كان، بغداد ساكنً ومن حمص، ناحٌة قّنسرٌن

ًَ  المؤمون، عند ذلك بعد وحظً عظٌماً، مبلغاً  عنده فبلغ له، ووصلوه م   هارون عند ور 

شٌد، من له األمان بؤخذ البرمكً جعفر فسعى الٌمن، إلى فهرب بوشاٌة، الرشٌد َنه   الرَّ  فؤمَّ

 :وعاد، فقال ٌمدح جعفر
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رحـاً  المـوت غمـرات فـً زلت ما  حٌلً من األرض فسٌح عنً ضاق قد     مطَّ

ـَديْ  مـن حٌاتـً إختلسـت حتـى     لــً بلطفــك تسعــى داببــاً  تــزل ولـم  أجلً ٌَ

  ً اب  :قوله ذلك فمن الحٌاة، فً خبرته وَسَعة   عقله رجاحة   فٌه تظهر الحكمة فً شعر   وللَعتَّ

ـاسَ  َبلَـوت   إن ـً  األَْنساب   منَ  وصلوا ما حالت هـم    وَخب ْرت   فـً النَّ

ب   ل الَقرابــة   فـإذا عــاً    وإذا ت َقــر   األسباب   أقــــرب الَمــــوَدة   قاط 

 

عمـت مـا  جلٌســا والكتـاب للبٌت حتـى     صرت العٌـش لــذة تطَّ

 أنٌســـا ســـــواه أبتغــــً فمـــا     من العلم أعز عندي شًء   لٌس

 (القاضً الجرجانً)ربٌســـا      عزٌـزاً  وعـش النـاس     فدعهـم مخالطــة فـً الـذل إنما

 

َك؟ من: لرجل   قٌل ؟ من: فقٌل هذه،: وقال كتبه، إلى بٌده فضربَ  ٌ إن س   الذٌن: فقال الناس 

 :ثم أنشد ألبو بكر القفال الكبٌر، فٌها

 جمالٌا وولــى مــال   لــً قــل وإن    وصالٌــا ٌعـــاف ل كتابـً خلٌلـً

 مللٌا ٌخــاف ل صـــدق   محــدث   َمللــه     أخـــاف ل جلٌسـً كتابــً

 الخوالٌا القــرون تلـك أرى كؤنـً مضـت     التـً القرون أخبار محدث

لسابــً فهـــم ـــع   بهابــــم ل ج  ـدى حمٌــر       رتـَـّ  ببالٌا ٌخطـرون مـا س 

ه     ٌغٌـــض ل بحـــر   كتابـً ًَّ  ٌ فٌض عطــاإ   مالٌا غـض إن المال علـ

 دللٌا ومنـــــه إدللــً ثـــم غاٌــة      فمــن خٌــر   على دلٌل  لـً كتابـً

 ضللٌا عن ردنً ذهنً ضل أقامنً    وإن السبٌـل قصـد عن زْغت   إذا

 


