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اللّيُث بُن �سعٍد
المت�سدُّق" "الإماُم 

د. �سناء �سعالن

�سعلُة النّوِر
وقَف الّطفُل الّليُث بُن �سعٍد على باِب 

بيِتِه الذي ي�سي )ي�سيُر اإلى( بح�سِن حاِل 

اأ�سحاِبِه وثراِئُهْم، واأجاَل )اأداَر وحّرَك( 

نظَرُه بعيدًا في حق�ِل قريِتِه َقْلَق�َسْنَدَة 

وتبعُد  م�سَر،  جن�ِب  في  تقُع  التي 

عن القاهرِة مقداَر ثالثِة فرا�سَخ 

)جمُع فر�سٍخ، وهَ� ثالثُة اأمياٍل( 

حيُث ُولَد �سنَة 94 للهجرِة.



67

تــنــّفــ�ــَس بــعــمــٍق، وهــَ� 

ي�ست�سِلُم لجماِل الّطبيعِة 

ـــقـــاِء الــــهــــ�اِء، و�ـــســـَرَع  ون

( يــبــحــُث عــن �ــســيٍء 
َ
ـــــداأ )ب

يلفُت نظَرُه وي�سّليِه، فما وجَد 

بيِة ولعِبَهم ما يعنيِه  ِمْن لهِ� ال�سّ

�ساأن  اهتماَمُه،  يثيُر  اأو  )يهّمُه(، 

حلقُة  ولكّن  االأطــفــاِل،  كــلِّ  )مثل( 

�سغيٍر  )مــكــاٍن  كــّتــاِب  في  بيِة  ال�سّ

والكتابِة  ــقــراءِة  ال بيِة  ال�سّ لتعليِم 

ُه )نالْت اهتماَمُه( واأ�سعلْت في قلِبِه جذوَة )�سعلَة(  وحفِظ القراآِن الكريِم( القريِة هَي ما خطفْت لبَّ

ويحفظ�َن  والكتابَة،  القراءَة  يتعّلمـ�َن  ال�قِت(  ذلَك  )في  عندئٍذ  ال�سبيُة  كاَن  والتعّلِم.  العلِم  حبِّ 
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القراآَن الكريَم، و�سيُخُهم جال�ٌس بيَنُهم، يقّ�ُم )يعّدُل وي�سّحُح( اأمَرُهم، عنَدها اأ�سرَع الّليُث اإلى 

غيرتين متجهًا اإلى بيِتِه، وعاَد �سريعًا اإلى الكّتاِب  منزِلِه، واأطلَق للّريِح �ساقْيِه )رك�َس �سريعًا(ال�سّ

يتاأبُط )ي�سُع تحَت اإبِطِه( اأوراقًا، ويحمُل قلمًا، واند�سَّ في حلقـِة الكّتاِب، وا�ستعدَّ ببراءٍة طف�لّيٍة 
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كي ينهَل )ياأخَذ( مـن العلِم بقلٍب �سغ�ٍف )محبٍّ ب�سّدٍة( بالمعرفِة، ونف�ٍس يمل�ؤَُها اإيماٌن طاهٌر، 

عبادِتِه،  اإلى  والّدع�ِة  بديِنِه،  التفّقِه  )بطريقِة(  عبِر  باهللِ  االت�ساِل  ن�ِر  اإلى  متعّط�سٍة  وبروٍح 

والعمِل على مر�ساِتِه.

 
َ
وتهّياأ مْنُه،  الذين يجل�س�ن على مقربٍة  بيِة  ولل�سّ الكّتاِب،  ل�سيِخ  الّليُث  غيُر  ال�سّ الّطفُل  ابت�سَم 

الأخِذ اأّوَل در�ِس علٍم في حياِتِه، وعّرَف بنف�ِسِه قائاًل: اأنا الّليُث بُن �سعٍد بِن الّليِث بِن �سعٍد بن عبد 

اأ�سبهاَن )مدينٍة في  اأهِل  اإيراَن( من  اإّننا من الفر�ِس )اأهِل  اأهُل بيتي يق�ل�ن  الّرحمِن الفهمّي، 

اإيراَن(، واإّننا م�الي )هُم العبيُد المحّررون( قي�ٍس بِن رفاعَة، وه� م�لى عبِد الّرحمِن بِن خالٍد بِن 

م�سافٍر الفهمّي، ولكّنني م�سلٌم، اأفخُر بحمِل ر�سالِة االإ�سالِم اإلى الب�سرّيِة.

والعل�ِم  والفقِه  الحديِث  درو�َس  الّليُث   
َ
بداأ عاليٍة  ليفعَلُه(  اأمٍر  من  المرُء  ِبِه  همَّ  )ما  وبهمٍة 

العربّيِة، ف�سبَق زمالَءُه في ذلَك، وكاَن نب�ُغُه )براعُتُه واإجادُتُه( المبّكُر، وذكاوؤُُه الفريُد ع�نًا َلُه 

على اإتقاِن كلِّ ما يتعّلُم ويحفُظ، فقْد كاَن ق�يَّ الّذاكرِة، جّيَد الحِفِظ، عميَق الّتفِكيِر، قادرًا على 

)البعيِد(  القا�سي  )ي�ستحُق( الحتراِم  اأهاًل  اأ�سبَح  ما  و�سرعاَن  واالإدراِك.  و�لفهِم  �ل�ستنباِط 

اهللِ(،  من  )خ�ِفِه  وورِعــِه  بعلِمِه  اإليِه  االأنظاَر  ولفَت  )القريِب(،  والّداني 

الذين  اأهــِلــِه،  بيَن  كبيرٌة  مكانٌة  ــُه  َل )اأ�سبحْت(  وباتْت 

اأدرك�ا )عرف�ا( ف�سَلُه، وقّدم�ُه )جعل�ُه مقّدمًا( 

غيُر لم  على َمْن �س�اِه )غيِرِه(، ولكّن الفتى ال�سّ

ال�ّسهرِة، وهذا  بهذِه  بالغروِر(  يغتّر )ي�ساُب 
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الّتقديِر، ولْم يركْن )ي�ست�سلْم( اإلى الك�سِل، بل ا�ستمرَّ يتعّلُم، ويتزّوُد، وينهُل من العلماِء، ويقبُل 

بنهٍم )ب�لٍع ورغبٍة( على الكتِب وعلى القراءِة، حتى اآَن )جاَء وقُت( َلُه اأْن ي�سبَح عالمًا َلُه حلقٌة 

َدُه )ت�ّجَه اإليِه( طالب� العلِم. من حلقاِت العلِم، بعَد اأْن ق�سَ
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م�سيرُة العلِم
لْم تكْن نف�ُس الّليِث التائقُة )الّراغبُة( دائمًا اإلى المزيِد من العلِم لتر�سى بنهايٍة للعلِم والتعّلِم، 

( يبحُث عن العلِم في كلِّ مكاٍن، ويطلُبُه في اأ�سقاِع )جمُع �سقٍع، وهي الّناحيُة( 
َ
لذلَك فقْد طفَق )بداأ

م�سَر واأقاليمَها و�سائِر دياِر الم�سلمين. فتلّقى العلَم على اأيدي عدٍد كبيٍر من كباِر علماِء ع�سِرِه في 

م�سَر، ثم ا�ستاَقْت نف�ُسُه في عام 113 للهجرِة اإلى زيارِة بيِت اهللِ الحراِم وزيارِة قبِر الم�سطفى 

نف�َسُه  واأعدَّ  �سنًة،  ابُن ع�سرين  وه�  لل�ّسفِر(   
َ
)تهّياأ رحاَلُه  ف�سدَّ  و�سّلَم-،  عليِه   

ُ
اهلل –�سّلى  محمٍد 

لل�ّسفِر، الذي التحَق عبَرُه بحلقاِت العلِم التي كانْت منت�سرًة في كلِّ مكاٍن على الّرغِم من ر�س�ِخِه 

في العلِم )تمّكِنِه من العلِم(، والتقى بالعطاِء بِن اأبي رباٍح، وابِن اأبي ملكيَة، ونافٍع م�لى ابِن عمَر، 

وابِن �سهاِب الّزهرّي، ثم �سافَر بعَد ذلَك اإلى بغداد طلبًا للمزيِد من العلِم في �سنِة 161 للهجرِة، 

وذلَك في �سعباَن، و�سهَد االأ�سحى في بغداد.

وما زاَل الّليُث يطلُب العلَم حتى وه� فقيُه الّدياِر الم�سرّيِة، وعالُمَها، ومفخرُة االأقاليِم فيَها، 

َلُه كلَّ الف�سِل في حفِظ القراآِن وتف�سيرِه وفقِه  اأكبِر حلقاِت العلِم واالإفتاِء، وكاَن قْد ت�افَر  وراأ�ُس 

الّليِث،  تحّقَق حلُم  اأْن  اإلى  البليِغ  العربّي  الّل�ساِن  المذاكرِة وف�ساحِة  عِر وح�سِن  ال�سِّ الّنحِ� وحفِظ 

واأ�سبَح من اأكبِر علماِء االأّمِة القائمين على خدمِة الّديِن االإ�سالمّي ون�سرِتِه ون�سِرِه، وغدا )اأ�سبَح( 

فقيَه م�سَر االأّوَل، فدانْت )�سهدْت بتف�ِقِه وعلِمِه( العاّمة، ولزَمُه والي م�سَر و�سلطاُنَها وقا�سَيها 

وناظُرَها، فكان�ا يح�سروِن مجل�َس علِمِه الذي يعقَد في كلِّ ي�ِم اأربعاء، في�ساوروَنُه في اأم�ِر الّرعيِة 

والّدولِة، ويطيع�ن اأمَرَه؛ اإْذ كاَن الّليُث بُن �سعٍد رقيبًا على ذمِمُهم )جمُع ذمٍة، وهَي العهُد واالأماُن( 
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واأماناِتِهم، فاإْن حادوا )خرج�ا( عن طريِق الهدى، كتَب اإلى اأميِر الم�ؤمنين، ليعزَلُهم عن وظائِفِهم، 

، كيف ال ؟! وقْد َعر�َس عليِه الخليفُة العبا�سيُّ اأب� جعفٍر المّن�س�ُر  وهُ� الم�سم�ُع الكلمِة، والثقُة، والتقيُّ

اأن ين�َب )اأْن ي�سبَح ناِئَبُه وواليًا َلُه( َلُه على اأقاليَم م�سَر، واأْن ي�سبَح واليًا عليَها، فقاَل َلُه الّليُث: "ال 

يا اأميَر الم�ؤمنين، اإّني اأ�سعُف ِمْن ذلَك، اإّني رجٌل ِمْن الم�الي". فقاَل اأب� جعفٍر المّن�س�ُر: "ما بَك 

�سعٌف معي، ولكن �سعفْت نيتُك في العمِل عن ذلَك لي )اأّي لم ترغْب في اأْن تك�َن واليًا(".

كذلَك َعر�َس عليِه الخليفُة العبا�سيُّ المهديُّ ذاَت ي�ٍم اأْن يت�ّلى الق�ساَء، ويعطيِه من بيِت الماِل مئَة 

َ اأاّل األي )اأ�سبـُح واليًا( �سيئًا، واأعيـُذ  األِف درهٍم، فرف�َس الّليُث ذلَك، وقاَل معتذرًا: "اإّني عاهـدُت اهلل

: "اهلل !!! )تعّجَب( انطلْق، فقـْد اأعفيُتَك". وال  اأميَر الم�ؤمنين باهلل اأاّل اأفي بعهدي". فقاَل َلـُه المهديُّ

غرَو )ال عجَب( في ذلَك، فما كاَن الّليُث لي�ستغَل بال�اليِة اأو الق�ساِء عن العلِم الذي كان بحٍق �ساَدَنُه 

)خادَمُه(، وفي ذلَك كاَن الّنا�س يق�ل�ن: "ل�ال مالٌك بُن اأن�ٍس والّليُث بُن �سعٍد ل�سلَّ الّنا�ُس"، ومالٌك 

الفقهّيِة  المذاهِب  اأحِد  المنّ�رِة و�ساحَب  المدنيِة  االأّمِة، وفقيَه  ال�قِت( كاَن عالَم  حينئٍذ )في ذلَك 

االأربعِة، بل كاَد يك�ُن لليِث مذهٌب فقهيُّ خام�ٌس، اإاّل اأنَّ تالميَذُه لم يق�م�ا بتدويِن علِمِه وفقهِه ون�سرِه 

: "الّليُث اأفقُه  في االآفاِق )في كلِّ مكاٍن( كما فعَل تالميُذ االإمـاِم مالٍك، وكثيرًا ما قاَل االإماُم ال�ّسافعيُّ

من مالٍك اإال اأنَّ اأ�سحاَبُه – يعني تالميَذُه واأتباَعُه – لم يق�م�ا ِبِه )اأّي لم ين�سروا علَمُه( وكاَن االإماُم 

اأحمُد بُن حنبٍل يق�ُل: "الّليُث ثقٌة َثَبٌت )حجٌة ُي�ثُق به(، كثيُر العلم، �سحيُح الحديِث".
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وكثيٌر من العلماِء راأوا اأنَّ الّليَث بَن �سعٍد اأكثَر علمًا وفقهًا من �سديِقِه ومعا�سِرِه مالٍك بِن اأن�ٍس الذي 

كاَن بيَنُه وبيَن الّليِث مرا�سالٌت علميٌة كثيرٌة، يعر�ُس كلُّ منُهَما فيَها ق�اعِد مذهِبِه )منهِجِه وطريقِتِه( 

، وبلغٍة ف�سيحٍة جميلٍة، وخلٍق اإ�سالميٍّ رفيٍع. ويداُفُع عنَها، ويّرُد على �ساحِبِه باأ�سل�ٍب ق�يٍّ

ُكتِب  في  كثيرٌة  اأحاديٌث  وَلُه  ب�سحيِحها،  وعارفًا   ، الّنبيِّ الأحاديِث  حافظًا  �سعٍد  بُن  الّليُث  وكاَن 

حاِح. ال�سّ

ُه كاَن ُينتدُب )ُيختاُر مندوبًا وممثاًل( من علماِء ع�سِرِه ال �سيما اأ�ساتذته ليك�َن  وبلَغ من علِم الّليِث اأنَّ

المجادَل في المناظراِت، كذلَك كاَن مق�سَد الخليفِة الّر�سيِد في كلِّ م�ساألٍة مع�سلٍة )م�سكلٍة �سعبٍة( 

 َلُه. وقْد اأو�سى المهديُّ وزيَرُه يعق�َب بَن داوَد قائاًل: 
ُ
ِه الذي ي�ّسَرُه اهلل ت�سعُب عليِه، فيحلَُّها الّليُث بعلمِّ

منُه". حمَل  بما  اأعلُم  اأحٌد  يبَق  لم  اأّنُه  عندي  ثبَت  �سعٍد– فقْد  بَن  الّليَث  –يعنى  ال�ّسيَخ  هذا  "الزْم 
وقاَل الخليفُة العبا�سيُّ اأب� جعفٍر المّن�س�ُر لّما وّدَع الّليُث بُن �سعٍد في بيِت المقد�ِس )مدينِة القد�ِس 

في فل�سطين(، وقْد اأعجَبُه ما راأى من ذكاِئِه وحكمِتِه وعلِمِه: "الحمُد هلِل الذي جعَل في رعيتي مثَلَك".

الجليُل،  ال�سحابيُّ  بَن عّفاَن، وهَ�  ينتق�س�ن عثماَن  اأهَل م�سَر  اأن يجَد  �سعٍد  بُن  الّليُث  اآلَم  وقد 

ِه. ثُهم ط�ياًل بف�سِلِه ومكانِتِه، فاأجّل�ُه، وكّف�ا )ت�قف�ا( عن انتقا�سِ فحدَّ
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خي الإماُم ال�سّ
فا�سْت نف�ُس االإماِم اأبي الحارِث الّليِث بِن �سعٍد كرمًا و�سخاًء وعطاًء وحّبًا على كلِّ من 

ح�ِلِه، فاإيمانِه باأنَّ الماَل ه� ماُل اهللِ، واأّن للفقراَء والم�ساكيَن حٌق معل�ٌم فيِه، واأنَّ الغنّي هَ� 



من ُب�رَك َلُه في ميزاِن ح�سناِتِه ي�َم القيامِة جعَلُه يطيُب نف�سًا، ويج�ُد )يكرُم 

 على ذلَك باأْن بارَك َلُه في ماِلِه وفي تجارِتِه، فكاَن 
ُ
ب�سدٍة( يدًا، واأعاَنُه اهلل

تاجرًا ثرّيًا وكريمًا، ينفُق في كلِّ �سنٍة من ماِلِه على الفقراِء والم�ساكيِن اأكثَر 

من خم�سين األَف ديناٍر، وال يّدخُر )يحتفُظ بجزٍء من ال�ّسيِء للم�ستقبِل( منَها 

�سيئًا لنف�ِسِه، بل ينتهي العاُم، وعليِه دي�ٌن، فال تجُب عليِه زكاٌة قطُّ 

الح�ُل  اأْن يح�َل عليِه  قبَل  بكلِّ ماِلِه  يت�سّدُق  اإذ كان  )اأبدًا(؛ 

)العاُم(.

وبلَغ من كرِم الّليِث اأّنُه كاَن يت�سّدُق في كلِّ ي�ٍم على ثالثمئٍة 

م�سكيٍن، ويطعُم الّنا�َس ع�سَل الّنحِل و�سمَن البقِر في ال�ّستاِء، 

الثاني من زمِن  الّن�سَف  يِف، ويجعُل  والّل�َز وال�ّسكَر في ال�سّ

ال  ولح�ائِجُهم،  الّنا�ِس  لم�سائِل  اأربعاء  ي�ِم  كلِّ  في  مجل�ِسِه 

ُه، كبرْت حاجُتُه اأم �سغرْت. ي�ساأَلُه اأحٌد فيردَّ
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وقْد جاءَتُه امراأُة ذاَت ي�ٍم، وقالْت َلُه: "يا �سيَخَنا اإنَّ لي ابنًا مري�سًا ي�ستهي اأكَل 

الع�سِل". فقاَل الّليُث: "يا ُغالم، اأعطَها مرطًا" )�لمرُط مئٌة وع�سرون رطاًل، 

راآُه  فلما  الحجِم،  �سغيٌر  اإنــاٌء  المراأِة  مع  وكاَن  ع�سٍل،  من  كيل�(  ثالثة  والّرطُل 

الغالُم، قاَل: "يا �سيَخَنا، اإّنَها تطلُب قلياًل من الع�سِل". فقاَل الّليُث: "اإنَّها طلبْت 

على قدِرَها، ونحُن نعطَيها على قدِرَنا". و�أمَرُه �أْن يعطَيها �لمرَط كاماًل.

واحترقْت داُر االإماِم ابِن لهيعَة، ف��سَلُه الّليُث )اأعطاُه( باألِف ديناٍر، وكثيرًا 

كان�ا  واْن  ويعينهم على معا�ِسُهم،  العلِم،  العلماَء وطاّلِب  كاَن ي�سُل  ما 

االإماَم  كاَن ي�سُل  ُه  اأنَّ ُروي  يقطن�ن )ي�سكن�ن( خارَج م�سَر، فقد 

مالكًا بَن اأن�ٍس بمئِة ديناٍر في ال�ّسنِة، وكتَب مالٌك اإليِه ي�مًا 

يخبُرُه باأنَّ عليِه دينًا، فبعَث اإليِه اللَّيُث 

بخم�سمئٍة  الـــفـــ�ِر  عــلــى 

اآَن  وعندما  ديــنــاٍر، 

)حــــــــاَن وقــــــُت( 

ــاِف  مــ�عــُد زف

طلَب  ابنتِه 
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من الّليِث اأن ير�سَل َلُه �سيئًا من ُع�سفٍر )�سبغٍة لُ�َنها اأ�سفُر( فبعَث اإليِه الّليُث حّبًا وكرامًة )ب�سعادٍة 

ورغبٍة( ثالثين حماًل )الحمَل ما تحمَلُه الّدابُة ال�احدَة( ُع�سفرًا، فباَع منُه بخم�سمئِة ديناٍر، وبقَي 

عنَدُه ف�سلٌة )زيادٌة(.



وعندما زاَر الّليُث بُن �سعٍد المدينَة المنّ�رَة، بعَث اإليِه االإماُم مالٌك بُن اأن�ٍس طبقًا 

من الّرطِب )التَّمِر(، فلم يرغْب الّليُث في اأن يردَّ الّطبَق اإلى االإماِم مالٍك فارغًا، 

فاأر�سَل اإليِه فيِه األَف ديناٍر.

واآمَن الّليُث بُن �سعٍد باأَن من واجِب الم�سلِم اأن يظهَر نعمَة اهلل عليِه، واأن ي�سعَد 

)مدينِة م�سر العتيقِة التي  بكلِّ لذٍة ونعمٍة حالٍل، فبنى د�رً� كبيرًة في �لف�سطاِط 

فيها حديقًة  وجعَل  بابًا،  ع�سرون  يقارُب(  )ما  نحَ�  َلها  العا�س(،  بن  عمرو  بناها 

اإليِه من كتٍب.  مليئًة باالأ�سجاِر والّزهِر والّريحاِن، ومالأ داَرُه بما ا�ستطاَع ال��س�ِل 

متتاليين،  ي�مين  نف�َسُه  الّث�َب  يلب�ُس  فما  ال�ّسنِة،  اأيـاِم  بعدِد  ثيابًا  الّليِث  عنَد  وكاَن 

وكاَن ينعُم باأطيِب الّطعاِم، ويخرُج للتنّزِه في الحدائِق واالأ�س�اِق، وياأكُل الّلحَم في 

ي�ِف(. كلِّ ي�ٍم، وال يجل�ُس اإلى الّطعاِم اإال مع الّنا�ِس )ال�سّ

ــاأمــِرِه(  )ب ب�ساأِنِه  اأنــ�ــٍس  بــُن  مــالــُك  االأمــــاُم  علَم  وعندما 

)الخبَز  الــّرقــاَق  تاأكُل  ــَك  اأّن "بلغني  معاتبًا:  اإليِه  كتَب 

الثياَب  )اأّي  الــّرقــاَق  وتلب�ُس  الــّرقــيــَق(،  المنب�سَط 

فكتَب  ــ�اِق،  ــس االأ� في  وتم�سي  الــفــاخــرَة(  الّرقيقَة 

اهلِل  زينَة  حّرَم  َمْن  �قْل  تعالى:  "قاَل  الّليُث:  اإليِه 
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ي�َم  خال�سًة  الّدنيا  الحياِة  في  اآمن�ا  للذين  هَي  قل  الّرزِق  من  والّطيباِت  لعباِدِه  اأخرَج  التي 

اأن�ٍس  بَن  مالكًا  االأماَم  اأنَّ  ويبدو  االأعــراف )32(،  يعلم�ن    لق�ٍم  االآياِت  ُل  نف�سّ القيامِة كذلَك 

بِهَما. ويتنّعُم  وماأكِلِه،  بملب�ِسِه   ) )يهتمُّ ُيعتني  االآخُر  هَ�   )
َ
)بداأ ف�سرَع  الّليِث،  بردِّ  اقتنَع  قد 

�



َ ب�سحٍة جيدٍة، وبدٍن �سليٍم، وه� َمْن كاَن ي�سُل الّليَل  ولكي ي�ستطيَع الّليُث اأْن يعبَد اهلل

اأبلَغ العنايِة ب�سحِتِه حتى ليبدَو اأ�سغَر من �سّنِه باأع�اٍم،  بالّنهاِر عبادًة، فقْد كاَن ُيعنى 

عليِه   
ُ
اهلل –�سّلى  الّر�س�ِل  �سَنَة  يتّبُع  وكاَن  يكُبُرُهم،  ه�  مّمْن  اأ�سغُر  اأّنُه  الرائي  فيظنَّ 

ُه  حظَّ قلَبُه  ويعطي  الــّراحــِة،  من  ُه  حقَّ ج�سَدُه  فيعطي  حِة،  بال�سّ العنايِة  في  و�سّلم– 

)ن�سيبُه( من المرِح، ويهُب )يعطي( عقَلُه ونف�َسُه ما يحتاجان اإليِه من �سكينٍة وهدوٍء 

واإيماٍن بق�ساِء اهللِ وقدرِه تجنبًا لالنفعاالِت التي تتلُف )تف�سُد وتخّرُب( ال�سّحَة.

ِبِه  ي�ؤمُن  ا  عمَّ �سعٍد  بُن  الّليُث  لي�سغَل  كاَن  ما  الحياِة  نعيَم  ولكنَّ 

من اأهميِة تح�سيِل العلِم، وتعليِم الّنا�ِس، ون�سِر االإ�سالِم، والقياِم 

اأحــ�الــِهــِم،  وتح�سيِن  الــفــقــراِء،  الم�سلمين  على  الت�سّدِق  على 

اآراوؤُه بمثابٍة  اإلى االإفتاِء والتعليِم والفقِه حتى كانْت  فان�سرَف 

اأنكَر على الّتجاِر تعّلَق  مدر�سـٍة فقهيِة، ولطالما 

القياِم  في  وتق�سيِرِهم  بح�انيتِهِم،  قل�بِهِم 

ونادى  وجــٍه،  خيِر  على  الّدينّيِة  ب�اجباِتِهم 

)طالَب( بالعدِل، والت�سّدِق على الم�سلمين 

واالإح�ساِن اإليهم.
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ُل الفار�سِ ترجُّ
واقت�سْت حكمُة اهللِ التي جعلْت الم�َت ماآَل كلِّ كائٍن اأن يترّجَل الّليُث 

بُن �سعٍد عن هرِم علِمِه، واأْن ينزَل عن كر�سيِّ �سخاِئِه، واأْن يفارَق محبّيِه 

وعا�َس  عليهم،  ماَلُه  اأنفَق  الذين  والم�ساكين  الفقراِء  و�سائَر  وتالميَذُه 

رحيمًا ِبِهم، وذلَك في ي�ِم الجمعِة 15 �سعباَن 175 للهجرِة الم�افِق 16 

كان�َن االأّوَل 791 ميالدي.

راأى  اأعظَم ما  كثيٌر، حتى كانْت جنازُتُه  وقْد خرَج في جنازِتِه خلٌق 

هم على بع�ٍس  واأقبَل بع�سُ الّنا�ُس عليه حزنًا عظيمًا،  معا�سروُه، وحزَن 

َلُهْم  �سرَب  الــذي  المحبِّ  الحاني  الفقيِه  رحيِل  بعَد  ويبك�َن  يعّزون، 

هِد بمنا�سِب الّدنيا، واالإن�سغاِل عن الجاِه  )اأعطى مثااًل( اأجمَل �س�َر الزُّ

اأّن  الّنا�ِس، حتى  نف��ِس  في  العظيمِة  االأخالِق  بغر�ِس  والماِل  وال�ّسلطاِن 

هذا الهدَف الّنبيَل قْد �سغَلُه عن تدويِن علِمِه الّثرِّ )الكثيِر والغزيِر( في 

ِه، ال يحمُل مَعُه  م�سّنفاٍت )كتٍب(، وانتقَل اإلى الحياِة االآخرِة اإلى ج�اِر ربِّ

اإاّل عمَلُه الّطيَب، وعلَمُه الذي اأفاَد الم�سلمين ِبِه.

وكاَن االأماُم ال�ّسافعيُّ يحبُّ لقاَء الّليِث، ويتمّناُه، وي�سعى اإليِه، لكنَّ القدَر لم يمهلُه، ف�قَف ي�مًا على 

َك !!! )اأ�سل�ُب تعجٍب يعني دعاٌء بكثرِة الخيِر( يا  ِ درُّ
ّ

غرى، وقاَل: "هلل قبِرِه في القاهرِة في القرافِة ال�سّ

اأماُم، قْد ُحزَت )اأخذَت( اأربَع خ�ساٍل لم يكملَن لعالٍم: العلَم، والعمَل، والّزهَد، وال�رَع".
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لّون معنا
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