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 الوحدة األولى

 

 كلٌلة ودمنة منباب الناسك والضٌف  . أ
 

ٌدع صنعه الذي ٌلٌق به وٌشاكله، وٌطلب  قال دبشلٌم الملك لبٌدبا الفٌلسوؾ: قد سمعت هذا المثل. فاضرب لً مثل الذي
 .ٌدركه: فٌبقى حٌران متردداؼٌره فال 

ٌوم، فدعا الناسك لضٌفه بتمر:  قال الفٌلسوؾ: زعموا أنه كان بؤرض الكرخ ناسك عابد مجتهد. فنزل به ضٌؾ ذات
 !ما أحلى هذا التمر وأطٌبه! فلٌس هو فً بالدي التً أسكنها، ولٌته كان فٌها :لٌطرفه به. فؤكال منه جمٌعا. ثم قال الضٌؾ

بثمار أرضكم، هذه وال بمواضعها. فقال  تساعدنً على أن آخذ منه ما أؼرسه فً أرضنا: فإنً لست عارفا ثم قال: أرى أن
 ذلك ٌثقل علٌك. ولعل ذلك ال ٌوافق أرضكم، مع أن بالدكم كثٌرة األثمار فما له الناسك: لٌس لك فً ذلك راحة: فإن

الناسك: إنه ال ٌعد حكٌما من طلب ما ال ٌجد.  لجسد؟ ثم قال لهحاجتها مع كثرة ثمارها إلى التمر مع وخامته وقلة موافقته ل
كالمه  تجد، وزهدت فٌها ال تجد. وكان هذا الناسك ٌتكلم بالعبرانٌة. فاستحسن الضٌؾ وإنك سعٌد الجد إذا قنعت بالذي

تركت من كالمك، وتكلفت لضٌفه: ما أخلقك أن تقع مما  وأعجبه، فتكلؾ أن ٌتعلمه؛ وعالج فً ذلك نفسه أٌاما. فقال الناسك
  ؟ مثل ما وقع فٌه الؽراب! قال الضٌؾ: وكٌؾ كان ذلك من كالم العبرانٌة، فً

ٌتعلمها. فراض على ذلك نفسه، فلم  قال الناسك: زعموا أن ؼرابا رأى حجلة تدرج وتمشً، فؤعجبته مشٌتها، وطمع أن
أقبح  كان علٌها: فإذا هو قد اختلط وتخلع فً مشٌته، وصارٌعود إلى مشٌته التً  ٌقدر على إحكامها، وأٌس منها، وأراد أن

 الطٌر مشٌا. 

طبعت علٌه، وأقبلت على لسان العبرانٌة، وهو ال  وإنما ضربت لك هذا المثل لما رأٌت من أنك تركت لسانك الذي
من تكلؾ من  عد جاهالوتنسى لسانك، وترجع إلى أهلك وأنت شرهم لسانا: فإنه قد قٌل: إنه ٌ ٌشاكلك، وأخاؾ أال تدركه،

 .وأجداده من قبل األمور ما ال ٌشاكله، ولٌس من عمله ولم ٌإدبه علٌه آباإه

 

 

 لجاحظا -  بٌن قاض وقور وذباب جسور  ب. 
 

زمٌتاًوال ركٌناً * ,وال وقراً حلٌماً ,ضبط من  لنا بالبصرة قاض ٌقال له عبد هللا بن سوار ,لم ٌر الناس حاكماً قط وال كان
مجلسه  ضبط وملك ,كان ٌصلى الؽداة فى منزله ,وهو قرٌب الدار من مسجده , فٌؤتى ملك من حركته مثل الذىنفسه و

وال ٌحل حبوته,وال ٌحول رجالً عن رجل,وال , فٌجتبى* وال ٌتكىء ,فال ٌزال منتصباً وال ٌتحرك له عضو ,وال ٌلتفت
إلى  ال ٌزال كذلك حتى ٌقوم إلى صالة الظهر ثم ٌعودبناء مبنى ,أو صخرة منصوبه,ف ٌعتمد على أحد شقٌه,حتى كؤنه

كذلك حتى ٌقوم الى المؽرب ,ثم ربما عاد  ٌزال مجلسه ,فال ٌزال كذلك حتى ٌقوم إلى العصر ,ثم ٌرجع إلى مجلسه ,فال
وٌنصرؾ  االخٌرة إذا بقى علٌه من قراءه العهود والشروط والوثابق,ثم ٌصلى العشاء ذلك إلى محله ,بل كثٌراً ما ٌكون

الوضوء ,وال ٌحتاج إلٌه ,وال شرب ماء وال ؼٌره من  إلى ,فالحق ٌقال :لم ٌقم فى طول تلك المدة والوالٌه مرة واحدة
 الشراب.

 
وال ٌشٌر برأسه ,ولٌس , ٌحرك ٌده طوال األٌام وفى قصارها ,وفى صٌفها وفى شتابها ,وكان مع ذلم ال شؤنه فى كذلك كان

 الكبٌرة. الٌسٌر المعانى وٌبلػ الكالمإال أن ٌتكلم ثم ٌإجز ,
تحول إلى  أنفه ذباب فاطال المكث ,ثم حوالٌه ,وفى الّسماطٌن بٌن ٌدٌه ,إذ سقط على هو كذلك ذات ٌوم وأصحابه فبٌنما

خرطومه كما رام من الصبر على سقوطه على  على المّوق ,وعلى عضه ونفاذ مّوق* عٌنٌه ,فرام * الصبر فى سقوطه
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 من الذباب وشؽله وأوجعه أحرقه ٌؽّضن وجهه أو ٌذب بإصبعه ,فلما طال ذلك علٌه ر أن ٌحرك أرنبته ,أومن ؼٌ أنفه
 ٌنهض ،فدعاه ذلك إلى أن والى بٌن اإلطباق األعلى على جفنه األسفل فلم وقصد إلى مكان ال ٌحتمل التؽافل ,أطبق جفنه,

ذلك  فؽمس خرطومه فى مكان كان قد أوهاه قبل من مرته األولى عاد إلى مّوقته بؤشد والفتح ,فتنحر رٌثما سكن جفنه ,ثم
وفى , وزاد فى شده الحركه وفى فتح العٌن عن الصبر فى الثانٌه أقوى ,فحّرك أجفانه ,فكان احتماله له أضعؾ ,وعجزه
وبلػ  غ صبرهفما زال ٌلح علٌه إلى أن فر. بقدر ماسكنت حركته ثم عاد إلى موضعه تتابع الفتح اإلطباق ,فتنحى عنه
بقدر ما رّد  ترمقه,وكؤنهم ال ٌرونه ,فتنحى عنه عن عٌنٌه بٌده ,ففعل ,وعٌون القوم إلٌه مجهوده ,فلم ٌجد بدا فى أن ٌذب
أمنابه  ذلك ,وعلم أن فعله كله بعٌن من حضره من موضعه ,ثم ألجاه إلى أن تابع بٌن ٌده وسكنت حركته ثم عاد إلى

نفسه  أكثر من اعجبته الذباب ألّح من الخنفساء وأزهى من الؽراب وأستؽفر هللا فما ل:"أشهد أنقا وجلسابه ,فلما نظروا إلٌه
أّنى عند الناس من أزمت الناس ,فقد ؼلبنى  مستوراً وقد علمت عز وجل أن ٌّعرفه من ضعفه ما كان عنه-فؤراد هللا 

 والمطلوب". نه ضعؾ الطالبخلقه ثم تال :"وإن ٌسلبهم الذباب شٌباً ال ٌستنقذوه م وفضحنى أضعؾ
 

ٌّن اللسان، قلٌل فضول الكالم، وكان مهٌبا فً أصحابه، وكان أحد من لم ٌطعن علٌه فً نفسه، وال فً تعرٌض  وكان ب
 أصحابه للمنالة.
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 الثانٌةالوحدة 

 ابن تٌمٌة –النبوة المحمدٌة وآٌاتها  . أ
 

، وأمته من آٌاته ، وعلم أمته ودٌنهم من آٌاته ، وكرامات  وسٌرة الرسول وأخالقه وأقواله وأفعاله وشرٌعته من آٌاته
صالح أمته من آٌاته . وذلك ٌظهر بتدبر سٌرته من حٌن ولد وإلى أن بعث ، ومن حٌث بعث إلى أن مات ، وتدبر نسبه 

ه النبوة الذي جعل هللا فً ذرٌت إبراهٌم وبلده وأصله وفصله ، فإنه كان من أشرؾ أهل األرض نسبا ، من صمٌم ساللة

، وذكر فً التوراة هذا وهذا ،  وإسحاق ، إسماعٌل : إال من ذرٌته ، ونجعل له ابنٌن إبراهٌم والكتاب ، فلم ٌؤت نبً بعد
 من ظهر فٌما بشرت به النبوات ؼٌره ، ودعا إسماعٌل ، ولم ٌكن فً ولد إسماعٌل وبشر فً التوراة بما ٌكون من ولد

،  قرٌش صفوة بنً هاشم ، ثم من إبراهٌم صفوة بنً قرٌش فٌهم رسوال منهم ، ثم من بؤن ٌبعث إسماعٌل لذرٌة إبراهٌم
، مذكورا فً  إبراهٌم ، ودعا الناس إلى حجه ، ولم ٌزل محجوجا من عهد إبراهٌم وبلد البٌت الذي بناه مكة أم القرى ومن

 كتب األنبٌاء بؤحسن وصؾ.
 

فا بالصدق والبر والعدل ومكارم األخالق، وترك الفواحش والظلم وكل وكان من أكمل الناس تربٌة ونشؤة ، لم ٌزل معرو
وصؾ مذموم ، مشهودا له بذلك عند جمٌع من ٌعرفه قبل النبوة، وممن آمن به ، وممن كفر بعد النبوة ال ٌعرؾ له شًء 

 ال فاحشة.ٌعاب به ؛ ال فً أقواله، وال فً أفعاله، وال فً أخالقه ، وال جرب علٌه كذبة قط ، وال ظلم و
 

وكان أمٌا من قوم أمٌٌن ال ٌعرؾ ، ال  وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله ،
هو وال هم ما ٌعرفه أهل الكتاب : التوراة واإلنجٌل ، ولم ٌقرأ شٌبا عن علوم الناس ، وال جالس أهلها ، ولم ٌدع نبوة إلى 

ن سنة ، فؤتى بؤمر هو أعجب األمور وأعظمها ، وبكالم لم ٌسمع األولون واآلخرون بنظٌره ، أن أكمل هللا له أربعٌ
ولم ٌعرؾ قبله وال بعده ال فً مصر من األمصار وال فً عصر من   وأخبرنا بؤمر لم ٌكن فً بلده وقومه من ٌعرؾ مثله.

جابب واألٌات بمثل ما أتى به وال من دعا إلى األعصار من أتى بمثل ما أتى به وال من ظهر كظهوره وال من أتى من الع
أتباع األنبٌاء  ثم اتبعهشرٌعة أكمل من شرٌعته وال من ظهر دٌنه على األدٌان كلها بالعلم والحجة وبالٌد والقوة كظهوره. 

ر ٌفعلون ، وكذبه أهل الرٌاسة وعادوه ، وسعوا فً هالكه وهالك من اتبعه بكل طرٌق ، كما كان الكفا وهم ضعفاء الناس
فإنه لم ٌكن عنده مال ٌعطٌهم ، وال جهات ٌولٌهم إٌاها ،  باألنبٌاء وأتباعهم ، والذٌن اتبعوه لم ٌتبعوه لرؼبة ، وال لرهبة 

مع أعدابه . وقد آذوا أتباعه بؤنواع األذى ، وهم صابرون محتسبون  وال كان له سٌؾ ، بل كان السٌؾ ، والمال ، والجاه
 لما خالط قلوبهم من حالوة اإلٌمان والمعرفة . ال ٌرتدون عن دٌنهم 

 
فتجتمع فً الموسم قبابل العرب فٌخرج إلٌهم ٌبلؽهم الرسالة ، وٌدعوهم إلى هللا  إبراهٌم وكانت مكة ٌحجها العرب من عهد

 جٌرانوكانوا  ٌثرب صابرا على ما ٌلقاه من تكذٌب المكذب ، وجفاء الجافً ، وإعراض المعرض ، إلى أن اجتمع بؤهل
قد سمعوا أخباره منهم ، وعرفوه ، فلما دعاهم علموا أنه النبً المنتظر الذي تخبرهم به الٌهود ، وكانوا قد سمعوا  الٌهود

من أخباره ما عرفوا به مكانته ، فإن أمره كان قد انتشر ، وظهر فً بضع عشرة سنة فآمنوا به ، وباٌعوه على هجرته 
الجهاد معه ، فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدٌنة ، وبها المهاجرون واألنصار ، لٌس وهجرة أصحابه إلى بلدهم ، وعلى 

، ثم حسن إسالم بعضهم ، ثم أذن له فً  فٌهم من آمن برؼبة دنٌوٌة ، وال برهبة إال قلٌال من األنصار أسلموا فً الظاهر
من الصدق والعدل والوفاء ، ال ٌحفظ له كذبة الجهاد ، ثم أمر به ، ولم ٌزل قابما بؤمر هللا على أكمل طرٌقة ، وأتمها 

واحدة وال ظلم ألحد وال ؼدر بؤحد ، بل كان أصدق الناس وأعدلهم ، وأوفاهم بالعهد ، مع اختالؾ األحوال علٌه من حرب 
 الزممكله على ذلك  وسلم وأمن وخوؾ وؼنى وفقر وقلة وكثرة ، وظهوره على العدو تارة وظهور العدو علٌه تارة ، وهو

ألكمل الطرق وأتمها ، حتى ظهرت الدعوة فً جمٌع أرض العرب التً كانت مملوءة من عبادة األوثان ، ومن أخبار 
ال ٌعرفون آخرة وال معادا ،  الكهان ، وطاعة المخلوق فً الكفر بالخالق ، وسفك الدماء المحرمة ، وقطٌعة األرحام ،

قالوا : ما كان  -حٌن قدموا الشام  -، حتى إن النصارى لما رأوهم فصاروا أعلم أهل األرض وأدٌنهم وأعدلهم وأفضلهم 
 .بؤفضل من هإالء المسٌح الذٌن صحبوا

 
وهو صلى هللا علٌه وسلم مع ، وهذه آثار علمهم وعملهم فً األرض ، وآثار ؼٌرهم ٌعرؾ العقالء فرق ما بٌن األمرٌن 

هللا علٌه وسلم ولم ٌخلؾ درهما وال  واألموال ، مات صلىظهور أمره ، وطاعة الخلق له ، وتقدٌمهم له على األنفس 
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عند ٌهودي على ثالثٌن صاعا من شعٌر ابتاعها ألهله  دٌنارا ، وال شاة وال بعٌرا له ، إال بؽلته وسالحه ، ودرعه مرهونة
 ٌؤخذ ورثته شٌبا فً مصالح المسلمٌن ، فحكم بؤنه ال ٌورث وال ، وكان بٌده عقار ٌنفق منه على أهله ، والباقً ٌصرفه

 .ما ٌطول وصفه ٌظهر على ٌدٌه من عجابب اآلٌات وفنون الكرامات وهو فً كل وقت من ذلك
 
 

وٌخبرهم بخبر ما كان وما ٌكون ، وٌؤمرهم بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر ، وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث ، 
ي بعث به ، وجاءت شرٌعته أكمل شرٌعة ، لم ٌبق معروؾ تعرؾ وٌشرع الشرٌعة شٌبا بعد شًء حتى أكمل هللا دٌنه الذ

إال نهى عنه ، لم ٌؤمر بشًء فقٌل لٌته لم ٌؤمر به ، وال  العقول أنه معروؾ إال أمر به ، وال منكر تعرؾ العقول أنه منكر
وحرم الخبابث لم ٌحل نهى عن شًء فقٌل لٌته لم ٌنه عنه ، وأحل الطٌبات لم ٌحرم شٌبا منها كما حرم فً شرع ؼٌره ، 

 .منها شٌبا كما استحله ؼٌره
 

الٌوم  وجمع محاسن ما علٌه األمم ، فال ٌذكر فً التوراة واإلنجٌل والزبور نوع من الخبر عن هللا وعن مالبكته وعن
،  فلٌس فً الكتب إٌجاب لعدل ، وقضاء بفضل. اآلخر إال وقد جاء به على أكمل وجه ، وأخبر بؤشٌاء لٌست فً الكتب

 .أحسن منه وندب إلى الفضابل ، وترؼٌب فً الحسنات إال وقد جاء به وبما هو

 
واألحكام  وإذا نظر اللبٌب فً العبادات التً شرعها ، وعبادات ؼٌره من األمم ظهر فضلها ورجحانها ، وكذلك فً الحدود

ألمم ظهر فضل علمهم ، وإن قٌس دٌنهم وأمته أكمل األمم فً كل فضٌلة ، فإذا قٌس علمهم بعلم سابر ا ، وسابر الشرابع
بؽٌرهم ظهر أنهم أدٌن من ؼٌرهم ، وإذا قٌس شجاعتهم وجهادهم فً سبٌل هللا وصبرهم على   وعباداتهم وطاعتهم هلل

هللا ، ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجع قلوبا ، وإذا قٌس سخاإهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بؽٌرهم ، تبٌن أنهم  المكاره فً ذات
وأكرم من ؼٌرهم ، وهذه الفضابل به نالوها ، ومنه تعلموها ، وهو الذي أمرهم بها ، لم ٌكونوا قبله متبعٌن لكتاب أسخى 

وعلومهم بعضها من التوراة ، وبعضها  المسٌح فكانت فضابل أتباع بتكمٌل شرٌعة التوراة المسٌح جاء هو بتكمٌله كما جاء
، وبعضها ممن بعده كالحوارٌٌن ، وقد استعانوا بكالم الفالسفة ،  المسٌح نمن الزبور ، وبعضها من النبوات ، وبعضها م

 . المسٌح أمورا من أمور الكفار المناقضة لدٌن المسٌح فً دٌن - المسٌح لما ؼٌروا دٌن -وؼٌرهم حتى أدخلوا 

 
، والتوراة  وداود وعٌسى موسىب ، بل عامتهم ما آمنوا صلى هللا علٌه وسلم فلم ٌكونوا قبله ٌقرءون كتابا محمد أمة وأما

الكتب المنزلة من عند هللا ،  واإلنجٌل والزبور إال من جهته ، فهو الذي أمرهم أن ٌإمنوا بجمٌع األنبٌاء ، وٌقروا بجمٌع
قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلٌنا وما أنزل إلى  : )ونهاهم أن ٌفرقوا بٌن أحد من الرسل ، فقال تعالى فً الكتاب الذي جاء به

إبراهٌم وإسماعٌل وإسحاق وٌعقوب واألسباط وما أوتً موسى وعٌسى وما أوتً النبٌون من ربهم ال نفرق بٌن أحد منهم 
 (. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فً شقاق فسٌكفٌكهم هللا وهو السمٌع العلٌم. ونحن له مسلمون

من  آمن الرسول بما أنزل إلٌه من ربه والمإمنون كل آمن باهلل ومالبكته وكتبه ورسله ال نفرق بٌن أحد: )وقال تعالى
ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت ربنا ال  رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ؼفرانك ربنا وإلٌك المصٌر

وال تحمل علٌنا إصرا كما حملته على الذٌن من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به  تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا ربنا
 (.لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرٌن اعؾ عنا واؼفرو
 
 
 
 
 

 

 ابن خلدون -آراء فً التعلٌم  . ب
 

 : كثرة التآلٌف فً العلوم عائقة عن التحصٌل1
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 االصطالحات فً التعالٌم و تعد أنه مما أضر بالناس فً تحصٌل العلم و الوقوؾ على ؼاٌاته كثرة التآلٌؾ و اختالؾ اعلم
حٌنبذ ٌسلم له منصب التحصٌل فٌحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو  طرقها ثم مطالبة المتعلم و التلمٌذ باستحضار ذلك. و

 رتبة التحصٌل. طرقها. و ال ٌفً عمره بما كتب فً صناعة واحدة إذا تجرد لها فٌقع القصور و البد دون أكثرها و مراعاة
 
ابن  ما كتب علٌها من الشروحات الفقهٌة مثل كتاب المالكً بالكتب المدونة مثال ووٌمثل ذلك من شؤن الفقه فً المذهب  

و ما كتب  ابن الحاجب التنبٌهات و المقدمات و البٌان و التحصٌل على العتبٌة و كذلك كتاب و ابن بشٌر و اللخمً و ٌونس
ٌة و المصرٌة و طرق المتؤخرٌن عنهم و اإلحاطة القٌروانٌة من القرطبٌة و البؽداد علٌه. ثم إنه ٌحتاج إلى تمٌٌز الطرٌقة

باستحضار جمٌعها و تمٌٌز ما  كله و حٌنبذ ٌسلم له منصب الفتٌا و هً كلها متكررة والمعنى واحد. و المتعلم مطالب بذلك
 بٌنها والعمر ٌنقضً فً واحد منها. 

 
و مؤخذه قرٌبا و  دون ذلك بكثٌر و كان التعلٌم سهالبالمتعلمٌن على المسابل المذهبٌة فقط لكان األمر  ولو اقتصر المعلمون

 .ٌمكن نقلها و ال تحوٌلها لكنه داء ال ٌرتفع الستقرار العوابد علٌه فصارت كالطبٌعة التً ال
 

البؽدادٌٌن و األندلسٌٌن  و جمٌع ما كتب علٌه و طرق البصرٌٌن و الكوفٌٌن و سٌبوٌه وٌمثل أٌضا علم العربٌة من كتاب
كتب فً ذلك كٌؾ ٌطالب به المتعلم و  و جمٌع ما ابن مالك و ابن الحاجب و طرق المتقدمٌن و المتؤخرٌن مثلمن بعدهم 

إال فً القلٌل النادر مثل ما وصل إلٌنا بالمؽرب لهذا العهد من تآلٌؾ  ٌنقضً عمره دونه و ال ٌطمع أحد فً الؽاٌة منه
فٌها أنه استولى على ؼاٌة من ملكة تلك  ظهر من كالمه شمبابن ها صناعة العربٌة من أهل مصر ٌعرؾ رجل من أهل

لعظٌم ملكته و ما أحاط به من أمصول ذلك الفن و تفارٌعه و  و أهل طبقتهما ابن جنً و لسٌٌبوٌه الصناعة لم تحصل إال
 حسن تصرفه فٌه. 

 
و الطرق و  بتعدد المذاهب أن الفضل لٌس منحصرا فً المتقدمٌن سٌما مع ما قدمناه من كثرة الشواؼب ذلك على دلو

إال فالظاهر أن المتعلم و لو قطع عمره فً هذا  التآلٌؾ و لكن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء. و هذا نادر من نوادر الوجود و
مثال الذي هو آلة من اآلالت و وسٌلة فكٌؾ ٌكون فً المقصود الذي هو الثمرة ؟ و  كله فال ٌفً له بتحصٌل علم العربٌة

 دي من ٌشاء.هللا ٌه لكن
 
 

  كثرة االختصارات المؤلفة فً العلوم مخلة بالتعلٌم: 2

 
ٌدونون منها برنامجا مختصرا فً كل  ذهب كثٌر من المتؤخرٌن إلى اختصار الطرق و األنحاء فً العلوم ٌولعون بها و

ٌرة من ذلك الفن. و صار ذلك األلفاظ و حشو القلٌل منها بالمعانً الكث علم ٌشتمل على حصر مسابله و أدلتها باختصار فً
البٌان فاختصروها  و عسرا على الفهم. و ربما عمدوا إلى الكتب األمهات المطولة فً الفنون للتفسٌر و مخال بالبالؼة

و أمثالهم. وهو فساد فً التعلٌم  المنطق فً الخونجً و العربٌة فً ابن مالك و الفقه فً ابن الحاجب تقرٌبا للحفظ كما فعله
لقبولها بعد و هو  و ذلك ألن فٌه تخلٌطا على المبتدئ بإلقاء الؽاٌات من العلم علٌه و هو لم ٌستعد اخالل بالتحصٌلو فٌه 

 من سوء التعلٌم كما سٌؤتً.
 
بتتبع ألفاظ االختصار العوٌصة للفهم بتراحم المعانً علٌها و صعوبة استخراج  ثم فٌه مع ذلك شؽل كبٌر على المتعلم 

عن الوقت. ثم بعد  نها. ألن ألفاظ المختصرات تجدها ألجل ذلك صعبة عوٌصة فٌنقطع فً فهمها حظ صالحمن بٌ المسابل
سداده و لم تعقبه آفة فهً ملكة قاصرة عن الملكات التً  ذلك فالملكة الحاصلة من التعلٌم فً تلك المختصرات إذا تم على

و إذا  من التكرار و اإلحالة المفٌدٌن لحصول الملكة التامة. المطولة لكثرة ما ٌقع فً تلك تحصل من الموضوعات البسٌطة
تسهٌل الحفظ على المتعلمٌن  اقتصر على التكرار قصرت الملكة لقلته كشؤن هذه الموضوعات المختصرة فقصدوا إلى

ي له. و هللا ومن ٌهد هللا فال مضل له و من ٌضلل فال هاد. فؤركبوهم صعبا ٌقطعهم عن تحصٌل الملكات النافعة و تمكنها
 سبحانه و تعالى أعلم.
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  : وجه الصواب فً تعلٌم العلوم و طرٌق إفادته3

 
قلٌال ٌلقى علٌه أوال مسابل من كل  أن تلقٌن العلوم للمتعلمٌن إنما ٌكون مفٌدا إذا كان على التدرٌج شٌبا فشٌبا و قلٌال اعلم

ٌل اإلجمال و ٌراعى فً ذلك قوة عقله واستعداده شرحها على سب باب من الفن هً أصول ذلك الباب. و ٌقرب له فً
و ؼاٌتها  ٌنتهً إلى آخر الفن و عند ذلك ٌحصل له ملكة فً ذلك العلم إال أنها جزبٌة و ضعٌفة. لقبول ما ٌرد علٌه حتى

 أنها هٌؤته لفهم الفن و تحصٌل مسابله. 
 

 أعلى منها و ٌستوفى الشرح و البٌان و ٌخرج عن اإلجمالفً التلقٌن عن تلك الرتبة إلى  ثم ٌرجع به إلى الفن ثانٌة فٌرفعه
ٌرجع به و قد شد فال ٌترك عوٌصا  و ٌذكر له ما هنالك من الخالؾ و وجهه إلى أن ٌنتهً إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم

م المفٌد و هو كما فٌخلص من الفن و قد استولى على ملكته هذا وجه التعلٌ و ال مهما و ال مؽلقا إال وضحه و فتح له مقفله
 .علٌه ٌحصل فً ثالثا تكرارات. و قد ٌحصل للبعض فً أقل من ذلك بحسب ما ٌخلق له و ٌتٌسر رأٌت إنما

 
إفاداته و ٌحضرون للمتعلم فً أول تعلٌمه  وقد شاهدنا كثٌرا من المعلمٌن لهذا العهد الذي أدركنا ٌجهلون طرق التعلٌم و 

بإحضار ذهنه فً حلها و ٌحسبون ذلك مرانا على التعلٌم و صوابا فٌه و ٌكلفونه رعً  بونهالمسابل المقفلة من العلم و ٌطال
لفهمها فإن قبول العلم و  و تحصٌله و ٌخلطون علٌه بما ٌلقون له من ؼاٌات الفنون فً مبادبها و قبل أن ٌستعد ذلك

م بالجملة إال فً األقل و على سبٌل التقرٌب و عاجزا عن الفه االستعدادات لفهمه تنشؤ تدرٌجا و ٌكون المتعلم أول األمر

علٌه و اإلنتقال  ثم ال ٌزال االستعداد فٌه ٌتدرج قلٌال قلٌال بمخالفة مسابل ذلك الفن و تكرارها .اإلجمال واألمثال الحسنة

سابل الفن و إذا االستعداد ثم فً التحصٌل و ٌحٌط هو بم فٌها من التقرٌب إلى االستٌعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة فً
حسب ذلك  البداءات و هو حٌنبذ عاجز عن الفهم و الوعً و بعٌد عن االستعداد له كل ذهنه عنها و ألقٌت علٌه الؽاٌات فً

 إنما إلى ذلك من سوء التعلٌم.  من صعوبة العلم فً نفسه فتكاسل عنه و انحرؾ عن قبوله و تمادى فً هجرانه. و
 

الذي أكب على التعلٌم منه بحسب طاقته و على نسبة قبوله للتعلٌم مبتدبا  علمه على فهم كتابهوال ٌنبؽً للمعلم أن ٌزٌد مت
ٌستولً منه على ملكة  منتهٌا و ال ٌخلط مسابل الكتاب بؽٌرها حتى ٌعٌه من أوله إلى أخره و ٌحصل أؼراضه و كان أو

استعد بها لقبول ما بقً و حصل له نشاط فً طلب العلوم  بها ٌنفذ فً ؼٌره. ألن المتعلم إذا حصل ملكة ما فً علم من
 حتى ٌستولً على ؼاٌات العلم و إذا خلط علٌه األمر عجز عن الفهم و أدركه الكالل و المزٌد و النهوض إلى ما فوق

 انطمس فكره و ٌبس من التحصٌل و هجر العلم و التعلٌم. و هللا ٌهدي من ٌشاء.
 

ألنه ذرٌعة إلى النسٌان و  ٌنبؽً لك أن ال تطول على المتعلم فً الفن الواحد بتفرٌق المجالس و تقطٌع ما بٌنها وكذلك
بتفرٌقها. و إذا كانت أوابل العلم و أواخره حاضرة عند الفكرة  انقطاع مسابل الفن بعضها من بعض فٌعسر حصول الملكة

و تكراره و  ارتباطا و أقرب صنعة ألن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل الملكة أٌسر حصوال و أحكم مجانبة للنسٌان كانت
تعلمون. ومن المذاهب الجمٌلة و الطرق الواجبة فً  إذا تنوسً الفعل تنوسٌت الملكة الناشبة عنه. و هللا علمكم ما لم تكونوا

كل  ا لما فٌه من تقسٌم البال و انصرافه عنعلمان معا فإنه حٌنبذ قل أن ٌظفر بواحد منهم التعلٌم أن ال ٌخلط على المتعلم
إذا تفرغ الفكر لتعلٌم ما هو بسبٌله  واحد منهما إلى تفهم اآلخر فٌستؽلقان معا و ٌستصعبان و ٌعود منهما بالخٌبة. و

 . للصوابسبحانه و تعالى الموفق  مقتصرا علٌه فربما كان ذلك أجدر لتحصٌله و هللا
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 الثالثةالوحدة 

 

 لبحريباد ا السند

 (الحكاٌة السادسة)

 

بحكاٌة السفرة السادسة فقال لهم اعلموا ٌا إخوانً وأحبابً وأصحابً، أنً لما جبت أصحابه  ابتدأ السندباد البحري ٌحدث

من تلك السفرة الخامسة ونسٌت ما كنت قاسٌته بسبب اللهو والطرب والبسط واالنشراح وأنا فً ؼاٌة الفرح والسرور، ولم 

 الحالة إلى أن جلست ٌوماً من األٌام فً حظ وسرور وانشراح زابد. أزل على هذه

فبٌنما أنا جالس إذا بجماعة من التجار وردوا علً وعلٌهم آثار السفر، فعند ذلك تذكرت أٌام قدومً من السفر وفرحً 

عزمت على السفر فاشتاقت نفسً إلى السفر والتجارة، ف ،بالديدخول بدخولً بلقاء أهلً وأصحابً وأحبابً وفرحً ب

واشترٌت لً بضابع نفٌسة فاخرة تصلح للبحر وحملت حمولً وسافرت من مدٌنة بؽداد إلى مدٌنة البصرة، فرأٌت سفٌنة 

  عظٌمة فٌها تجار وأكابر ومعهم بضابع نفٌسة فنزلت حمولً معهم فً هذه السفٌنة وسرنا بالسالمة من مدٌنة البصرة.

ن ومن مدٌنة إلى مدٌنة، ونحن نبٌع ونشتري ونتفرج على بالد الناس وقد طاب لنا ولم نزل مسافرٌن من مكان إلى مكا

السعد والسفر، واؼتنمنا المعاش إلى أن كنا سابرٌن ٌوماً من األٌام وإذا برٌس المركب صرخ وصاح ورمى عمامته ولطم 

 على وجهه ونتؾ لحٌته ووقع فً بطن المركب من شدة الؽم والقهر.

اعلموا ٌا جماعة أننا قد تهنا بمركبنا  :فقال لهم الرٌس ،ما الخبر ،ٌا رٌس :التجار والركاب وقالوا له فاجتمع علٌه جمٌع

 ،وإذا لم ٌقٌض هللا لنا شٌباً ٌخلصنا من هذا البحر هلكنا جمٌعاً  ،وخرجنا من البحر الذي كنا فٌه ودخلنا بحر لم نعرؾ طرقه

ثم إن الرٌس قام وصعد على الصاري وأراد أن ٌحل القلوع، فقوي الرٌح على  .فادعوا هللا تعالى أن ٌنجٌنا من هذا األمر

على مإخره فانكسرت دفته قرب جبل عال، فنزل الرٌس من الصاري وقال ال حول وال قوة إال باهلل العلً  هاالمركب فرد

فبكى  .لنا منها خالص وال نجاةال ٌقدر أحد أن ٌمنع المقدور، واعلموا أننا قد وقعنا فً مهلكة عظٌمة ولم ٌبق  ،العظٌم

 تفانكسر ،جمٌع الركاب على أنفسهم وودع بعضهم بعضاً لفراغ أعمارهم وانقطع رجاإهم ومال المركب على ذلك الجبل

فؽرق جمٌع ما فٌه ووقع التجار فً البحر، فمنهم من ؼرق ومنهم من تمسك بذلك الجبل وطلع علٌه وكنت  هالواحأوتفرقت 

ع على ذلك الجبل، وإذا فٌه جزٌرة كبٌرة عندها كثٌر من المراكب المكسرة وفٌها أرزاق كثٌرة على أنا من جملة من طل

شاطا البحر من الذي ٌطرحه البحر من المراكب التً كسرت وؼرق ركابها وفٌها شًء كثٌر ٌحٌر العقل والفكر من 

 .جوانبهاالمتاع واألموال التً ٌلقٌها البحر على 

 

ٚي رٌه اٌججً أرٍه اٌجض٠شح ِٚط١ذ ف١ٙب فشأ٠ذ فٟ ٚسطٙب ػ١ٓ ِبء ػزة جبس خبسج ِٓ رذذ فؼٕذ رٌه طٍؼذ ػٍٝ 

ٌٝ اٌجض٠شح ٚأزطش ف١ٙب ٚلذ رٍ٘ذ ػمٌُٛٙ إٚداخً فٟ آخشٖ ِٓ اٌجبٔت اٌثبٟٔ فؼٕذ رٌه طٍغ ج١ّغ اٌشوبة ػٍٝ رٌه اٌججً 

٠ذ فٟ أألِٛاي اٌزٟ ػٍٝ سبدً اٌجذش، ٚلذ سِٓ رٌه ٚصبسٚا ِثً اٌّجب١ٔٓ ِٓ وثشح ِب ساٚا فٟ اٌجض٠شح ِٓ اٌّزؼخ ٚا
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صٕبف اٌجٛا٘ش ٚاٌّؼبدْ ٚا١ٌٛال١ذ ٚا٢ٌٟ اٌىجبس اٌٍّٛو١خ ٟٚ٘ ِثً اٌذصٝ فٟ ِجبسٞ أٚسظ رٍه اٌؼ١ٓ ض١ئب وث١شا ِٓ 

اٌّسبء فٟ رٍه اٌغ١طبْ، ٚج١ّغ اسض رٍه اٌؼ١ٓ رجشق ِٓ وث١شح ِب ف١ٙب ِٓ اٌّؼبدْ ٚغ١ش٘ب ٚسأ٠ٕب ض١ئب وث١شا فٟ رٍه 

ٌجض٠شح ِٓ اػٍٝ اٌؼٛد اٌص١ٕٟ ٚاٌؼٛد اٌمٙبسٜ ٚفٟ رٍه اٌجض٠شح ػ١ٓ ٔبثؼخ ِٓ صٕف اٌؼٕجش اٌخبَ ٚ٘ٛ ٠س١ً ِثً اٌطّغ ا

ػٍٝ جبٔت رٍه اٌؼ١ٓ ِٓ ضذح دش اٌطّس ٠ّٚزذ ػٍٝ سبدً اٌجذش، فزطٍغ اٌٙٛاِص ِٓ اٌجذش رجٍؼٗ ٚرٕضي ثٗ فٟ اٌجذش 

فٗ ِٓ افٛا٘ٙب فٟ اٌجذش فٟ ف١جّذ ػٍٝ ٚجٗ اٌّسبء فؼٕذ رٌه ٠زغ١ش ٌٛٔٗ رجٍؼٗ ٚرٕضي ثٗ فٟ اٌجذش ف١ذّٝ فٟ ثطٛٔٙب فزمز

ِب اٌؼٕجش اٌخبَ اٌخبٌص ِٓ أٚ، ٚادٛاٌٗ فزمزفٗ االِٛاج اٌٝ جبٔت اٌجذش ف١أخزٖ اٌس١بدْٛ ٚاٌزجبس اٌز٠ٓ ٠ؼشفٛٔٗ فج١ؼٛٔٗ

جمٝ ِٕٗ سائذخ رٌه اٌٛادٞ وٍٗ ِثً اٌجٍغ فبٔٗ ٠س١ً ػٍٝ جبٔت رٍه اٌؼ١ٓ ٠ٚزجّذ ثبسضٗ ٚارا طٍؼذ ػ١ٍٗ اٌطّس ٠س١خ ٚر

اٌّسه ٚارا صاٌذ ػٕٗ اٌطّس ٠جّذ، ٚرٌه اٌّىبْ اٌزٞ ف١ٗ ٘زا اٌؼٕجش اٌخبَ ال ٠مذس ادذ ػٍٝ دخٌٛٗ ٚال ٠سزط١غ سٍٛوٗ فبْ 

اٌججً ِذ١ظ ثزٍه اٌجض٠شح ٚال ٠مذس ادذ ػٍٝ صؼٛد رٌه اٌججً، ٌُٚ رضي دائش٠ٓ فٟ رٍه اٌجض٠شح ٔزفشج ػٍٝ ِب خٍك هللا 

ِشٔب ٚف١ٙب ٔشاٖ ٚػٕذٔب خٛف ضذ٠ذ ٚلذ جّؼٕب ػٍٝ جبٔت اٌجض٠شح ض١ئب ل١ٍال أسصاق ٚٔذٓ ِزذ١شْٚ فٟ ؼبٌٝ ف١ٙب ِٓ األر

ٚٔذٓ خبئفْٛ اْ ٠فشؽ اٌضاد ِٕب فّٕٛد وّذا ِٓ ضذح  ،ٚ ١ِٛ٠ٓ اوٍخ ٚادذحأوً ِٕٗ فٟ وً ٠َٛ أِٓ اٌضاد فصشٔب رٛفشٖ ٚر

  .اٌجٛع ٚاٌخٛف

ىفٕٗ فٟ ث١بة أٚ لّبش ِٓ اٌزٞ ٠طشدٗ اٌجذش ػٍٝ جبٔت اٌجض٠شح دزٝ ِبد ِٕب خٍك وث١ش ٌُٚ ب ٔغسٍٗ ٚٔٚوً ِٓ ِبد ِٕ

٠جك ِٕب إال جّبػخ ل١ٍٍخ فضؼفٕب ثٛجغ اٌجطٓ ِٓ اٌجذش ٚالّٕب ِذح ل١ٍٍخ فّبد ج١ّغ أصذبثٟ ٚسفمبئٟ ٚادا ثؼذ ٚادذ. ٚوً 

ً ثؼذ اْ وبْ وث١شا، فى١ذ ػٍٝ ٔفسٟ ٚلٍذ ٠ب ١ٌزٕٟ ٔذفٕٗ، ٚثم١ذ فٟ رٍه اٌجض٠شح ٚدذٜ ٚثمٟ ِؼٟ صاد ل١ٍِٓ ِبد ُِٕٙ 

ِذ لجً سفمبئٟ ٚوبٔٛا غسٍٟٛٔ ٚدفزٕٟٛٔ فال دٛي ٚال لٛح اال ثبهلل اٌؼٍٟ اٌؼظ١ُ، ثُ أٟ الّذ ِذح ٠س١شٖ ثُ لّذ دفشد 

ٌمجش فبِٛد ٌٕفسٟ دفشح ػ١ّمخ فٟ جبٔت رٍه اٌجض٠شح، ٚلٍذ فٟ ٔفسٟ ارا ضؼفذ ٚػٍّذ اْ اٌّٛد لذ اربٟٔ اسلذ فٟ ٘زا ا

ف١ٗ ٚرجمٝ اٌش٠خ رسؼٟ اٌشًِ ػٍٝ ف١غط١ٕٟ ٚاص١ش ِذفٛٔب ف١ٗ، ٚصشد اٌَٛ ٔفسٟ ػٍٝ لٍخ ػمٍٟ ٚخشٚجٟ ِٓ ثالدٞ 

ِٚذ٠ٕزٟ ٚسفشٞ اٌٝ اٌجالد ثؼذ اٌزٞ لبس١زٗ اٚال ٚثب١ٔب ٚثبٌثب ٚساثؼب ٚخبِسب ٚال سفشح ِٓ االسفبس اال ٚالبسٟ ف١ٙب ا٘ٛاال 

اٌزٟ لجٍٙب ِٚب اصذق ثبٌٕجبح ٚاٌسالِخ ٚارٛة ػٓ اٌسفش فٟ اٌجذش ٚػٓ ػٛدٞ ا١ٌٗ  ٚضذائذ اضك ٚاصؼت ِٓ اال٘ٛاي

ٌٚسذ ِذزبجب ٌّبي ٚػٕذٞ ض١ئ وث١ش ٚاٌزٞ ػٕذٞ ال الذس اْ اف١ٕٗ ٚال اض١غ ٔصفٗ فٟ ثبلٟ ػّشٞ ٚػٕذٞ ِب ٠ىف١ٕٟ 

ٌٗ ِٓ ِىبْ ٠خشج ِٕٗ اٌٝ اٌؼّبس،  ٚص٠بدح، ثُ أٟ رفىشد فٟ ٔفسٟ ٚلٍذ ٚهللا ال ثذ اْ ٘زا إٌٙش ٌٗ اٚي ٚآخش ٚال ثذ

ٚاٌشأٞ اٌسذ٠ذ ػٕذٞ أٟ اػًّ ٌٟ فٍىب صغ١شا ػٍٝ لذس ِب اجٍس ف١ٗ ٚأضي ٚاٌم١ٗ فٟ ٘زا إٌٙش ٚاس١ش ثٗ فبْ ٚجذد أٞ 

خالصب اخٍص ٚأجٛ ثبرْ هللا رؼبٌٝ، ٚاْ ٌُ اجذ أٞ ِخٍصب اِٛد داخً ٘زا إٌٙش ادسٓ ِٓ ٘زا اٌّىبْ، ٚصشد ارذسش 

ثُ أٟ لّذ ٚسؼ١ذ فجّؼذ اخطبثب ِٓ رٍه اٌجض٠شح ِٓ خطت اٌؼٛد اٌص١ٕٟ ٚاٌمٙبسٜ ٚضذدرٙب ػٍٝ جبٔت  ػٍٝ ٔفسٟ،

اٌجذش ثججبي ِٓ دجبي اٌّشاوت اٌزٟ وسشد ٚجئذ ثبٌٛاح ِزسب٠ٚخ ِٓ اٌٛاح اٌّشاوت ٚٚضؼزٙب فٟ رٌه اٌخطت ٚجؼٍذ 

ٕب ٚلذ اخزد ِؼٟ ِٓ رٍه اٌّؼبدْ ٚاٌجٛا٘ش رٌه اٌفٍه ػٍٝ ػشض رٌه إٌٙش اٚ الً ِٓ ػشضٗ ٚضذدرٗ ضذا ط١جب ِى١

ٚاالِٛاي ٚاٌٍؤٌؤ اٌىج١ش اٌزٞ ٘ٛ ِثً اٌذصٝ ٚغ١شرٌه ِٓ اٌزٞ فٟ رٍه اٌجض٠شح ٚض١ئب ِٓ اٌؼٕجش اٌخبَ اٌخبٌص اٌط١ت 

ٚٚضؼزٗ فٟ رٌه اٌفٍه ٚٚضؼذ ف١ٗ ج١ّغ ِب جّؼزٗ ِٓ اٌجض٠شح ٚاخزد ِؼٟ ج١ّغ ِب وبْ ثبل١ب ِٓ اٌضاد، ثُ أٟ اٌم١ذ 
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ه اٌفٍه فٟ ٘زا إٌٙش ٚجؼٍذ ٌٗ خطجز١ٓ ػٍٝ جٕج١ٗ ِثً اٌّجبر٠ف ٚسشد ثزٌه اٌفٍه فٟ إٌٙش ٚأب ِزفىش ف١ّب ٠ص١ش ا١ٌٗ رٌ

اِشٞ ، ٌُٚ اصي سبئشا اٌٝ اٌّىبْ اٌزٞ ٠ذخً ف١ٗ إٌٙش رذذ رٌه اٌججً ٚادخٍذ اٌفٍه فٟ رٌه اٌّىبْ ٚلذ صشد فٟ ظٍّخ 

فٟ ِؼٟ اٌّبء اٌٝ ِض١ك رذذ اٌججً ٚصبسد جٛأت رٌه اٌفٍه رذزه فٟ جٛأت ضذ٠ذح رذذ اٌججً ٌُٚ ٠ضي اٌفٍه داخال 

إٌٙش ٚساسٟ رذزه فٟ سمف إٌٙش، ٌُٚ الذس ػٍٝ أٟ اػٛد ِٕٗ ٚلذ ٌّذ ٔفسٟ ػٍٝ ِب فؼٍزٗ ثشٚدٟ، ٚلٍذ اْ ضبق ٘زا 

ذبٌخ ٚلذ أطشدذ ػٍٝ ٚجٟٙ فٟ اٌّىبْ ػٍٝ اٌفٍه لً اْ ٠خشج ِٕٗ ٚال ٠ّىٓ ػٛدٖ فبٍ٘ه فٟ ٘زا اٌّىبْ وّذا ِذبٌخ ثال ِ

اٌفٍه ِٓ ض١ك إٌٙش ٌُٚ اصي سبئشا ٚال اػٍُ ١ٌال ِٓ ٔٙبس ثسجت اٌظٍّخ اٌزٟ أب ف١ٙب رذذ رٌه اٌججً ِغ اٌفضع ٚاٌخٛف 

ػٍٝ ٔفسٟ ِٓ اٌٙالن ، ٌُٚ اصي ػٍٝ ٘زٖ اٌذبٌخ سبئشا فٟ رٌه إٌٙش ٚ٘ٛ ٠زسغ ربسح ٠ٚض١ك اخشٜ ٌٚىٓ ضذح اٌظٍّخ لذ 

جب ضذ٠ذا فبخزرٕٟ سٕخ ِٓ إٌَٛ ِٓ ضذح لٙشٞ، فّٕذ ػٍٝ ٚجٟٙ فٟ اٌفٍه ٌُٚ ٠ضي سبئشا ثٟ ٚأب ٔبئُ  ال ادسٞ ارؼجزٕٟ رؼ

ٚال ل١ًٍ دزٝ اسز١مظذ فٛجذد ٔفسٟ فٟ إٌٛس، ففزذذ ػ١ٕٟ فشا٠ذ ِىبٔب ٚاسؼب ٚرٌه اٌفٍه ِشثٛط ػٍٝ جض٠شح ثىث١ش 

اٌٝ ٚوٍّٟٛٔ ثٍسبُٔٙ فٍُ اػشف ِب ٠مٌْٛٛ ٚثم١ذ اظٓ ػٕٗ دٍُ  ٚدٌٟٛ جّبػخ ِٓ إٌٙٛد ٚاٌذجطخ فٍّب ساٟٚٔ لّذ ٔٙضٛا

ٚاْ ٘زا فٟ إٌّبَ ِٓ ضذح ِب وٕذ ف١ٗ ِٓ اٌض١ك ٚاٌمٙش فٍُ ا وٍّٟٛٔ ٌُٚ اػشف دذ٠ثُٙ ٌُٚ اسد ػ١ٍُٙ جٛاثب رمذَ اٌٝ 

ٟ ٘زا اٌّىبْ ، ِٚٓ ا٠ٓ سجً ُِٕٙ ٚلبي ٌٟ ثٍسبْ ػش٠ٟ، اٌسالَ ػ١ٍىُ ٠ب اخبٔب . ِٓ أذ ِٚٓ ا٠ٓ جئذ ِٚب سجت ِج١ئه اٌ

ّٞ ثالد خٍف ٘زا اٌججً الٕٔب ال ٔؼٍُ اْ ادذا سٍه ِٓ ٕ٘بن ا١ٌٕب. فمٍذ ٌٗ : ِٓ أزُ . ٚاٞ اسض ٘زٖ  دخٍذ فٟ ٘زا اٌّبء ، ٚأ

ٚاٌغ١طبْ ٚجئٕب ٌٕسمٟ غ١طبٕٔب ٚصسػٕب فٛجذٔبن ٔبئّب فٟ اٌفٍه فبِسىٕبٖ   . ٚلبي ٌٟ : ٠ب اخٟ ! ٔذٓ اصذبة اٌضسع

صٌٛه اٌٝ ٘زا اٌّىبْ، فمٍذ ٌٗ ثبهلل ػ١ٍه ٠ب س١ذٞ ، ا٠زٕٟ ثط١ئ ٚشٔب ِب سجت جذٔب دزٝ رمَٛ ػٍٝ اٌٍّٙه ، فبخٚسثطٕبٖ ػٕ

ثبٌطؼبَ فبوٍذ دزٝ ضجؼذ ٚاسزشدذ ٚسىٓ سٚػٝ  ِٓ اٌطؼبَ ، فبٟٔ جبئغ ٚثؼذ رٌه اسبٌٕٟ اِب رش٠ذ، فبسشع ٚاربٟٔ

دبي ففشدذ ٠خشٚجٟ ِٓ رٌه إٌٙش ٚٚصٌٟٛ ا١ٌُٙ ٚاخجشرُٙ ٚاصداد ضجؼٟ ٚسدد ٌٟ سٚدٟ ، فذّذد هللا رؼبٌٝ ػٍٝ وً 

  ثج١ّغ ِب جشٜ ٌٟ ِٓ اٌٚٗ اٌٟ آخشٖ ِٚب ٌم١زٗ فٟ رٌه إٌٙش ٚض١مٗ.

  

لبي اٌسٕذ ثبد ثُ أُٙ رىٍّٛ ِب ثؼضُٙ ٚلبٌٛا ال ثذ إٔب ربخزٖ ِؼٕب ٚٔؼشضٗ ػٍٝ ٍِىٕب ١ٌخجشٖ ٌّب جشٜ ٌٗ ، لبي فبخزٟٚٔ 

١ّغ ِب ف١ٗ ِٓ اٌّبي ٚإٌٛاي ٚاٌجٛا٘ش ٚاٌّؼبدْ ٚاٌّصبؽ ٚلذ ادخٍٟٛٔ ػٍٝ ٍِىُٙ ٚاخجشٖٚ ثّب ِؼُٙ ٚدٍّٛا ِغ اٌفٍه ثج

جشٜ ٌٟ ، فسٍُ ػٍٝ ٚسدت ثٟ ٚسإٌٟٔ ػٓ دبٌٟ ِٚب ارفك ٌٟ ِٓ االِٛس فبخجشرٗ ثج١ّغ ِب وبْ ِٓ اِشٞ ِٚب ال ل١زٗ ِٓ 

فعند ذلك قمت واطلعت من ذلك الفلك شٌباً بٌسالِخ.  . فزؼجت اٌٍّه ِٓ ٘زٖ اٌذىب٠خ غب٠خ اٌؼجت ٕٚ٘أٔٝ ثاٌٚٗ اٌٝ أخشٖ

وأهدٌته إلى الملك. فقبله منً وأكرمنً إكراماً زابداً، وأنزلنً فً مكان كثٌراً من المعادن والجواهر والعود والعنبر الخام 

إلى تلك عنده، وقد صاحبت أخٌارهم وأكابرهم وأعزونً معزة عظٌمة وصرت ال أفارق دار الملك وصار الواردون 

الجزٌرة ٌسؤلوننً عن أمور بالدي فؤخبرهم بها. وكذلك أسؤلهم عن أمور بالدهم فٌخبرونً بها إلى أن سؤلنً ملكهم ٌوماً 

من األٌام عن أحوال بالدي. وعن أحوال حكم الخلٌفة فً بالد مدٌنة بؽداد فؤخبرته بعدله فً أحكامه، فتعجب من أموره 

له أمور عقلٌة وأحوال مرضٌة، وأنت قد حببتنً فٌه ومرادي أن أجهز له هدٌة وأرسلها وهللا إن هذا الخلٌفة  :وقال لً

سمعاً وطاعة ٌا موالنا أوصلها إلٌه وأخبره أنك محب صادق ولم أزل مقٌماً عند ذلك الملك وأنا فً ؼاٌة  :معك إلٌه فقلت
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من األٌام فً دار الملك، فسمعت بخبر جماعة من العز واإلكرام وحسن المعٌشة، مدة من الزمان، إلى أن كنت جالساً ٌوماً 

لٌس لً أوفق من السفر  :تلك المدٌنة أنهم جهزوا لهم مركباً ٌرٌدون السفر فٌه إلى نواحً مدٌنة البصرة، فقلت فً نفسً

ب فؤسرعت من وقتً وساعتً وقبلت ٌد ذلك الملك وأعلمته بؤن مرادي السفر مع الجماعة فً المرك مع هإالء الجماعة.

الرأي لك وإن شبت اإلقامة عندنا فعلى الرأس والعٌن، وقد  :الذي جهزوه، ألنً اشتقت إلى أهلً وبالدي فقال لً الملك

 وهللا ٌا سٌدي لقد ؼمرتنً بجمٌلك وإحسانك ولكن قد اشتقت إلى أهلً وبالدي وعٌالً. :حصل لنا أنسك، فقلت

وصاهم علً ووهب لً شٌباً كثٌراً من عنده ودفع عنً أجرة فلما سمع كالمً أحضر التجار الذٌن جهزوا المركب وأ

 المركب وأرسل معً هدٌة عظٌمة إلى الخلٌفة هارون الرشٌد بمدٌنة بؽداد.

ثم إنً ودعت الملك ووعدت جمٌع أصحابً الذٌن كنت أتردد علٌهم ثم نزلت المركب مع التجار وسرنا، وقد طاب لنا 

سبحانه وتعالى، ولم نزل مسافرٌن من بحر إلى بحر ومن جزٌرة إلى جزٌرة إلى أن  الرٌح والسفر ونحن متوكلون على هللا

وصلنا بالسالمة بإذن هللا إلى مدٌنة البصرة فطلعت من المركب ولم أزل مقٌماً بؤرض البصرة أٌاماً ولٌالً، حتى جهزت 

ون الرشٌد وقدمت إلٌه تلك الهدٌة نفسً وحملت حمولً وتوجهت إلى مدٌنة بؽداد دار السالم، فدخلت على الخلٌفة هار

 وأخبرته بجمٌع ما جرى لً.

ثم خزنت جمٌع أموالً وأمتعتً ودخلت حارتً وجاءنً أهلً وأصحابً وفرقت الهداٌا على جمٌع أهلً وتصدقت 

 ال ووهبت، وبعد مدة من الزمان أرسل إلً الخلٌفة فسؤلنً عن سبب تلك الهدٌة ومن أٌن هً فقلت: ٌا أمٌر المإمنٌن وهللا

أعرؾ المدٌنة التً هً منها اسماً وال طرٌقاً ولكن لما ؼرق المركب الذي كنت فٌه طلعت على جزٌرة وصنعت لً فلكاً 

ونزلت فٌه فً نهر كان فً وسط الجزٌرة وأخبرته بما جرى لً فٌها وكٌؾ كان خالصً من ذلك النهر إلى تلك المدٌنة، 

عجب من ذلك ؼاٌة العجب، وأمر المإرخون أن ٌكتبوا حكاٌتً وٌجعلوها فً وبما جرى لً فٌها وبسبب إرسال الهدٌة فت

 خزابنه لٌعتبر بها كل من رآها ثم إنه أكرمنً إكراماً زابداً.

 

أقمت بمدٌنة بؽداد على ما كنت علٌه فً الزمن األول، ونسٌت جمٌع ما جرى لً وما قاسٌته من أوله إلى آخره، ولم أزل 

  .هذا ما كان من أمري فً السفرة السادسة ٌا إخوانًفً لذة عٌش ولهو وطرب ف
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 الرابعةالوحدة 

 
 بشار بن برد فً مدح ٌزٌد بم عمر بن هبٌرةلقصٌدة من  . أ

 

 

  وبالشوك والخطً حمر ثعالبه  وجٌش كجنح اللٌل ٌزحؾ بالحصى

 وتخلس أبصار الكماة كتاببه  وأرعن ٌؽشى الشمس لون حدٌده

 ركان الجبال مناكبهتزاحم أ   به األرض الفضاء إذا ؼدا تؽصّ 

 وأبٌض تستسقً الدماء مضاربه   ركبنا له جهرا بكل مثقؾ

 لظى الصٌؾ من نجم توقد الهبه  فلما تولى الحّر واعتصر الثرى

 ناضبه –أمثال المجرة  –من اآلل   وطارت عصافٌر الشقابق واكتسى

 هإلى الجؤب إال أنها ال تخاطب  ؼدت عانة تشكو بؤبصارها الصدى

 تطالعنا والطل لم ٌجر ذاببه  ؼدونا له والشمس فً خدر أمها 

  وتدرك من نجى الفرار مثالبه بضرب ٌذوق الموت من ذاق طعمه 

 بؤسٌافنا، إنا ردى من نحاربه   أحلّت به أم المناٌا بناتها 

 وراقبنا فً ظاهر ال نراقبه   وكنا إذا دّب العدّو لسخطنا

 وأسٌافنا لٌل تهاوى كواكبه  -ا فوق رإوسن –وكنا مثار النقع 

 بنو الملك خفاق علٌنا سباببه   بعثنا لهم موت الفجاءة إننا 

 ومثل الذ بالبحر هاربه ،قتٌل  ومثله ،ق فً اإلسارٌفراحوا : فر

 مشٌنا إلٌه بالسٌوؾ نعاتبه   إذا الملك الجبار صّعر خده

 

 فً رثاء فقٌه حنفً أبً العالء المعريقصٌدة   . ب

 

 

 شاد   ترنُّـم وال باك   نوح  واعتقادي ملتً فً مجد   ؼٌر

 ناد   كل فً البشٌر بصوت سـ  قٌــ إذا الّنعً صوت وشبٌه  

 ؟ المٌاد   ؼصنها فرع على ـت   ؼّنـ أم الحمامة تلكم أبكت

حـ تمأل قبورنا هذي صاح،  ؟ عاد   عهد من القبور فؤٌن ـب  الرُّ

 األجساد   ههذ من إال رض  األ أدٌم أظنُّ  ما  الوطء خفؾ  

 واألجداد   اآلباء هوان د،ـ   العهـ قدم وإن بنا وقبٌح  

 العباد   رفات على اختٌاالً  ال  روٌداً  الهواء فً استطعت إن سر
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ضاحك    مرارا لحداً  صار قد  لحد    رب    األضداد   تزاحم من ًً

 واآلباد   األزمان طوٌل فً   دفٌن   بقاٌا على ودفٌن

ن الفرقدٌن فاسؤل  بالد   من وآنسا قبٌل   من  أحّسا عم 

 ؟ سواد   فً لمدلج   وأنارا   نهار   زوال على أقاما كم

 ازدٌاد   فً راؼب   من إال  أعجب   فما الحٌاة كلها تعب  

 المٌالد   ساعة فً سرور   ؾ  أضعا الموت ساعة فً حزناً  إن  

 
 بنصر حطٌن بن ثناء الملك فً تهنئة صالح الدٌن األٌوبًالقصٌدة  ج.

 
 

 ؟ ! ٌا منٌل اإلسالم ما قد تمنى    دري بؤي فتح تهنالست أ

 ؟أم نهنٌك إذ تبوأت عدنا    شاما  ٌك إذ تملكتـأنهنّ 

 حصنا فحصنا الشام إذ فتحت  را طرا فقطق قد ملكت الجنان  

 ـق وأنت الذي على الدٌن منا  إّن دٌن اإلسالم مّن على الخلـ

 ة ٌبنىومحّل فوق األسنّ   لك مدح فوق السماوات ٌنشا

 م ولما نهضت  لم ٌتؤنا  كم تؤنى النصر العزٌز على الشا

 ر سناء والبدر ٌطلع وهنا  قمت  فً ظلمة الكرٌهة كالبد

 اكنت ٌا ٌوسؾ كٌوسؾ حسن   لم تقؾ قط فً المعارك إال

 ؼضب قد صحفوه فصار ؼصنا  تجتنً النصر من ظباك كؤّن الـ

 اـّ وه عنك وعنلـّ ه ما أمـ  ـّـللا حوك األعادي فردّ مقصدت 

 جعلتها حمالت خٌلك عهنا  ولكن  حملوا كالجبال عظما

 نا فمن هّد فارسا هّد ركنا  جمعوا كٌدهم وجاإوك أركا

 ـك القٌتهم جباال ومدنا  لم تالق الجٌوش منهم ولكنـّ 

 طٌلسانا وردنا با وتاجا   من ٌجعل الحدٌد له ثو كلّ 

 المهند طناى وال ٌؽنّ ح ـ  ـخانهم ذلك السالح فال الرم

 نى علٌها بؤنها لٌس تثنى ـ  ـوتولت تلك الخٌول وكم ٌث 

 تجمع اللٌث والؽزال األؼنا     دتهم لحلقة صٌدوتصٌّ 

 الجزابر سفنا فجرت فوقها  وجرت منهم الدماء بحارا  

ًّ     عرسصنعت فٌهم ولٌمة   ى فٌها وؼنّ  رقص المشرف

 ار سجنامستضاما فاجعل له الن   ظل معبودهم لدٌك أسٌرا
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  من ٌرى بعد صلبه قط أؼنى ؟   صلبوا ربهم فلم ٌؽن عنهم

 هر ٌفنى وملكه لٌس ٌفنى  األسر كل ملك ٌظن الد وحوى

  ـه ٌقٌنا وكان أكذب ظنا   ظن ظنا وكنت أصدق فً اللّـ

 فتمنى له أنه ما تمنى   كم تمنى اللقاء حتى رآه 

  علٌه فكلما أن أنا  من رحمة له القٌد والؽل  رقّ 

 اٌمن لم تعدم الدٌنن ٌح ٌم  مذبوأصبح  برنسواللعٌن اإل

 قدمته فجوزٌت حسنا كنت   أنت ذكٌته فوفٌت نذرا 

 وثمار اآلمال فٌهّن تجنى  وتهادت عرابس المدن تجلى

 كل صقع وكل قطر ٌهنا  ال تخص الشام منك التهانً

 وحوٌت اآلفاق سهال وحزنا  قد ملكت البالد شرقا وؼربا

  أي لفظ ٌقال أو أي معنى ؟  وصؾ فً عالك حسٌراواؼتدى ال

 

 قال ابن خفاجة فً وصف جبل د.
 

ك   ٌش  ـع  ـل ب  ناب ب   أ هوج   ،ت دري ه  بُّ       الج  ـخ  حلً  ت  هور   أ م  ،ب ـر   الن جاب ب   ظ 

حت   ف ـما ق   أولى فً لـ  شار  باً  الم  وك  قت       ،ك  ّتى  ،ف ـؤ شر  ب   أ خرى ج بت   ح  ؽار   الم 

ح ـهادانً ـٌداً و  لً الـف ٌافً ت  جـوه        ف ـؤ جت  ناٌا و  ٌاه ب   ق ـناع   فـً ،الـم   الؽ 

ال ـن إ اّل  جـار   و  ـسام   م  م   ح  م  ال     ،م ـص  تود   فــً إ اّل  دار   و  كاب ب   قـ   الـر 

ال ةً  ،أ ضـاح ك   أ ن إ اّل  أ نـس    و  جوه   فـً األ مـانً ث ـؽور        سـاع  طال ب   و   الم 

ٌل   لـ  ا نق ضى ،باد   ق ـد مـاق لت   إ ذا ،و  ش ؾ       ،ف  ـك  ـن ت  عد   ع  ن   و  ن   م  ب   الظ   كاذ 

بت   ـح  ٌاجً س  واب ب   سود   فٌه   الـد  ـن ق         ،ذ  ـراب ب   بـٌض   اآلمـال   أل  عـت   ت 

قت   ز  ٌب   ف م  ن الل ٌل   ج  ل ع     أ طل س   ش خص   ع  ـط  ّضـاح   ت  ب   ك  الـم ضاح   و   قاط 

ـت   أٌ  ن   ق ـطعاً  ب ـه   ر  ل        ،أ ؼب شاً  الف جر   م  ـؤ م  ـن  ت  ـجم   ع  ق د   ،ن  ـو   ثـاق ب   ،ت 

ـن   أ رع  ـّماح    و 
ة    ط  إاب  خ   الـذ  ل         بـاذ  ماء   أ عـنان    ٌ ـطاو  ب الـس   ب ـؽار 

دُّ  ـس   ٌ ـه ب    ً  ن الرٌح    م  ل   ع  ة   ك  جه  ـم      ،و  ـزح   ٌ ٌالً  ،و  ه   ،لـ  ب   ش ـهب  ناك   ب ـالم 

قـور   ـلى  ،و  ـهر    ع  ؤ ّنه   ،الـف الة   ظ  ـوال       ك  ر   ،الـل ٌالً ط  ـف ك  واق ب   فً م   الع 

ـلوث   ـل ٌه   ٌ  ٌم   ع  ماب م   سـود   الـؽ  ها       ،ع  ـن ،لـ  مٌض   م  مر   ،الب رق   و  واب ب   ح   ذ 

ـخت   ٌه    أ ص  هو   ،إ لـ  س   و  ت   أ خر  نً    ،صام  ث  د  ٌل    ف ـح  رى لـ  جاب ب   الـس   ب الع 

قـال   ـم  أ ال  و  ـنت   ك  ؤ   ك  لج  ـن         قات ل   م  ـوط  م  ـت ل   ،أ ّواه    و  ـب  ب   ،ت   تـابـ 
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ـم ك  ـر    و  ن بـً م  دل ج   م  ب   م  و  إ  م  قـال         و  لًّ و  ـن ب ـظ  ً   م  ـط  ب   م  راك   و 

ـم   الط  ـن  ،و  ٌاح  ال ن كب    م  فً ،ر  عاط  ـم     ،م  زاح  ـن ،و  ضر   م  بً ،الب حار   خ  وار   ؼ 

ته م أ ن إ اّل   كـان    ف ـما و  د   ط  دى ٌ  ت      الر  طـار  م  و  واب ب   الن وى رٌح    ب ه  الن   و 

ـفق   ف ـما ـكً خ  ٌر   أٌ  جف ة   ؼ  ع   ر 
ال      ،أ ضل  ـوح    و  رقـً ن  ٌر   و  ة   ؼ  رخ  ب   ص   ناد 

مـا ٌ ض   و  ـ لوان   ؼ  معً الـس  إ ن ما ،د  فت         و  ـز  مـوعً ن  واح ب   ف راق   فً د   الص 

ّتى ـتى ف ـح  ن   ،أ بـقى م  ٌ ظع  ع       ،صاح ب   و  د  ـنـه    أ و  ـٌر   راح ـالً  م  ٌ ـب   ؼ   ؟آ

ـّتى ح  ـتى و  ب   أ رعى م  واك  راً  الك  ن     ،ساه  ب   ،الل ٌالً أ خرى ،طـال ع   ف ـم  ؼار   ؟ و 

حماك  ف ـ ـوالي   ٌـا  ر  ة   ،م  عو  ع   د  دُّ       ،ضار  ـم  ـة   ن ـعماك   إ لـى  ٌ  ب   راح   ! راؼ 

نً ع  ـن ،ف ـؤ سم  ه   م  عـظ  ـل   ،و  ة   ك  بر  ها      ،ع  ـنه   ٌ ـت رج م  سان   ع  ب   لـ   الـت جار 

لّى ّرى ،أ بكى ب ـما ف ـس  س  كان        ،ش جا ب ما و  لى  و  هد   ع  رى ع  ٌر   ،الس   صاح ب   خ 

لت   قـ  ق ـد  ،و  بت    و  ـك  ـنه   ن  ٌ ة   ع  ـالم        : ل ط  ـن ف ـإ ّنا ،س  ـقٌم   م  ـب   م  ذاه   و 

 


